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ΑΙ) ι ΡΙΟ5ΕΒ Δ

~ ~ ΕΕΟΤΟΚΕ8

Ρ 2 /Ε Ρ έ :τ 1 σ.

Εουιιειέ Ρτιιτιἱ 5πειιΠ Βειιοάι6Ητιι ΓειΙεΒτἰε , π

σεάιιιιιιε Ιιει.ιιά ιιινιτι ειά ίΕοιιιιόιιπι , Πι Ίιιο ΡειιιΙΙὸ

γ ιι.ιειιιιάιοι· ειΡΡατοτ :απο Βιειεε , δε Ριοι·ιιιιι Μο..

ιιέιεΙ·ιοι·ιιιιι τιιτβα ιιιιιιιει·6Π6ι·. Αιιτειιτιι νειξ 528

, ΒιιΙιιιιι .(όιιίτιι ΡΕειειάει 8ι·ο.πιπ_νιττιιτιιιιιε1ιξ ίσοι.

τ; τω, σπιτι οι σάινιιιιώε τεεοτιόιτει Ιιει πιτ 78·
'ι .ζ .Μ η ι οΜι2ιπι Ιπβου·ΙΖωι @Μωμεπα:,εο.ΙατιιιτοΠε και·

Ροιιωι› αιμΡαιιιιι ιιι Ηοι·εε,ειέ άετιιιιιιι ο:Βι Ε.Βι·ιΠιεπιο ί-τιιέϊιιε ιιΒει·ι·Ι..

πιω ΡτοτυΙει·ιιιιτ.Μοπιιο 5.Ρ. Βειά 1:Βιετο,θειίΒιισιιίι ΜοτιειΠει·ιο Γιίβ

ειπε όέ4ιιενετΓο, εθ.ιιι Για-ι ιιιΙΗτιιτι Ρι·οΕιει8ειτιόι Ρως ςκιιοπιι:ι νιβει·ο:

τι:: @εε οπιιιιε ,τα εεοιιιι·ειτιο ιιτιπιστιείιιιι ω” : δ: Μι ΠιτιίΗειιιε

όεττιιιιειιτιε Πιεσιιττετιτο , Μι @Πω :ΜΙΒ Ρτονιόειιτε: Νιιιιιιτιο5 ει:

ί:ιαιε τιιιιι ΒειισόιόΗ , τιιιιι ωεω ειιιοι·ιΒιιε ει€τιιιιιιιιιι ΐειιι6ϊοι·υπι

ιιιιιιιει·οθ. ::οιιΓιιττειιιτ ΓοΒοΙ€ε , Ρα· μπα ΕιιτοΡα Ριπειριιειε άιίΒιιι

όετιάει. ΡοΠιιιιαιτι ειιιιτι θι·εΒοι·ιιιε ΜειΒιιιιε 8. ΒετιεεΙιέ)Η νιτειιιι 8:

ΚεΒιιΙειιιι νο‹:ο :ιο εειΙειιτιο Ωω εειοΒιο.νιτ , Ροί)εσιιιειττι Βοιιιἶαεἱιιέ Ραμ

ΡειΙνι ο::.ιιιεΙετιι ΡφειιΙειιιι ιιι 57ιιοάο Κοιτιο.ι·ιει ο:οτιιιιιεκιάεινιτ; «και

@ΜΒΜ ( τιι1οεΙ εισαι ) ιιΙιιἱε εκεεΡΘι·ε Μοιιαειιι, δικ ανά 8Β επιτό

τιοι·ιβιιε ΡειττἱΒιιε ἱτιίὶιτιιτἱοιιεε Πω ΙιειιιΓει·ειιιτ , Εντ: @κι πόνο. Μο

.τιει.Πει·ιει εοκιΠτικ3τε νσΙεΒειιιτ. Ετ,ειιιοει Μι ΐοιετιιι Ρι·ιιιε:ιΡιο @ΗΜ

Μπα όιΓοιΡΙιιιιε , ΒειιεκιιέΗιιιε ειίΤε:Ιιε ρἱα α:ιιιιιΙειτιοτιε Ηο.8το.:ιτιισιιε, τοι:

δε επειτα@ω Οτόιιιιε Ιιιιιιιιιει ιιιιιιιειο ΠΙιιιωτιιιιτ , ιι: που Με ιιιιιηιιο.ιιι

κα” ριοιιιτιι Μοιιο.οΒοτυπι Ϊοειιιιάιοι· Πισω, ιιιιιιιειιιειιιι Έε1ιοιιιε γι,

ε!οι·ιτί-κειΠιιιτι Βοτιοάι&ιιι:ι ΙΜΠειο. Φιοά ειιιιόειιι ιιιειειιο Πει με·

Ροκιιι:ιε Βειιείιειο σ.α:ιόιτ:ιιτ ε:ιιιιι Ϊεὶετιτἰἔι6: όοέ.ϊτιτιθ. ὸείἔοἰετιτιΒιιε

›
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υα

ιιινειΙεΓι:ετετ ιειιοι·αιιΜ,Εα:Ιείια ει·τοι·ιιιιι δε ιι:ει·εΓεθιι Ρι·οτ:εΙΙιε ΜΗ·

&ει τιιτΒεταιιτ; ΡτατΙὶὸ ειάείΤα πιοι·ιιιιι βιτιάιτο.ε , Παω ί·ιόο8ε πιο ειτ

πιειτει ΡοτιοΙιτειιιτι ΕεεΙείιει: οΡειιι ΐει·ι·ετ. Ναιιιέ €ιιιιιι !ιοιιιιιιοε ἴσ

Ιιὶιιι ΓαΡἱετιτεε 8: άο&οε ,@Ζω των θ' Ιων» Μικι!έ Ριςόιοεινιτ νει·ιτειε

Βιιι·ιΠιιε; θά :Μπι ΓειιόΙοε νιτοε Μ» 8ε ε:οι·τιιΡτιε ιιιοι·ιΒιιε ίο.!επι



ΐα ΡΚ£τΑτ1ο
` ἱτιτεἔτττατἰε , Βεοεεαεεατἰε ττιετιτ1Βιιε @Ηττα Ιιιτι1ετι οΡΡοιιιατπ.

τ.. Ιτιἴαττπε τιιττι ετατ ἰια Οττειιτε ιιοττιετι ΜιιΒαττπι1ετΠε ΡΓειιόο1 '

ΡτοΡΙιετατ τιαττοιιε 5αταεετττ, αυτ ετ ]ιιεΙατοτυπ1 , Ατται1οτι1πι, 8τΓΩ

Ποττατιοτιαιτι ὸοἔωατἰΒιιε ΡτοΡτὶίΪεΙιιε εοττ1ττιετιττε τιοναττι @επτα

εοτιθανττ, αε οΡυΙατΙΒιιε Ειτε ΑταΒταε ΡεΠετε ἰτιεοΙὶε Ρετ Ι”ε Ρτἰπιιὶτυ,

όεττιάε τοττ έττι1ε Οττετιττ Ρετ Γεω ΙττιΡὶα ἴιιΡετΡτἰττττοτιἰε τΙοτη1τια

ττοτιίίτιιιε @ἔσω ἰττιΡοΓιιἰτ. Η Ηεταε!ή Αιι,ετιιίττ Ρτ1τιεἰΡατιι Μεικτ- -

τετ εοτΡτιιττι , απατα ΟΜοτΙαατίιιε Π. Ρτατιετειιττι Βτε8τιιπτι αὸττιἰτιτίὶταε

βατ. ΡαιιΠο ΡὸΠ , τα είτ Πα8οβεττο ΩΒΙοττιατἰῇ ΗΠο τε8τιατιτε, ετἰατια.

Οτἰετιτὶε ΕεεΙεδαε ἰτιἴεεἰτ ΜοτιοττιεΙετατιιττι ΙπετεΠε , Ογτο ΑΙε:τατι..

ὸτἱτιο ΡαττἰατεΙια ἰτιεεπτοτε : ειιτ ΗεταεΒιιε ΙππΡετατοτ , ετύίςιιε ιτε;

Ροε ΩοιιΙτατιε, αΙῇε Οοι1Π:ατιτττιιιε τΗότι1ε, ετϋόττε ὁταιιᾶοτἰτατε ΡΙυτὶ

ιτιίιιτι τανετωπ. Ε:: Κε<ὲἰα ιιτΒε Ρετ 5ετ8τιιτι1 , ΡγττΒιαιτι , δ: ΡαιιΙιιττι

(ΣουίτατιττποΡοΗτατιοε Ρατττατετιαε ττιαΙιπτι ἱτι αΒαε ΕεεΙείταε Ρετττια.

τιαν1τ:ιιεεἑ›εΡετεὶΙΪετ Οεετάετιττ ,τιτίὶ Ττιεοάοττ , Ματτττιὶ ,αΠότιιτττα

αυτ: Ροτττἰ ειιι11 Β.οττιατιοτιιω ν18τΙατιττα Ρἰοτυττι τιοττιἰιιιιττι εοτ1ίἱ

Με δεοΡε ατἰμιτα οΒΙὶιτιίΪετ, Νεε1ιτε τατττει1 ΟεειάετιταΙεε Κυ. ΑΊιήτ

Ιοτιατεε ΡΙα,τταε αΙ› Πιο τ1ιιοτ1τιε εοτιτα8ιο ιτι1ττιιιτιεε ετατιτ. ΠαΠια Ρα;

,Έατιοε αΙττ1ιτοτ ἰτι Μετα , (ῖοττιιτἰαεετιίεε, ΤοτιιαεετιΓεε , θατιάανετια

τα 8τ Ητιὶτὶττιοε ΡοΡυΙοε ΪιιίὶἰτιεΒατ. ΒτὶτατιτιἱαὶτιΪυΙα ετττιὶΡτοε τιαβεα

Βατ ὶόοΙοΙατταε , Ξεοττοε ίειι ΗτΒεττ1οε α Κοτττατιἰε τἰτὶἰυε τὶε Ραίετιατε

άέεΙιιε ΤοττΓυτα ὰἰίΪειπἰετιτεε ΡατἰεΒατιιτ. (Ξεττπαι1τα ωα]οττ Πιτ σε

Ραττεττι θετιτἰὶἰἴττιτ τειιεβτἰε ὸεΙἰτεΪεεΒατ. Φώτα Ρετ Αιιόοττιατυττι &

Αττιατιάι1πι , Βτἱτατιτιἰα Ρετ ΑυἔυίὶἰτιιιΜ,ννὶΙΪτὶὸυττ: , ό: ()ιιττιβεττιιττι ,

αΙὶὸίειιε νττοε ίατιόττΙΠτττοε τείὶΡυἱτ : θετττιατιτα Κ1Ιτατιο,ν!ΗτιωεΙο,

ΚιιτΙΡεττο αΙτίίτ1ιτε άιι&οττΒιιε , Ενατι εΙῇ Μεσα τεί"Ρτεετε εσ:Ρττ , Μ»

τιτταεωτι1 Γα:ειιΙο ίιιίεττιιετιττ ΑΡοίὶοἔιιττι ΒαΒἰτιιτα. ΩοΙτιταΒατιιτε τα

ΟαΙΠα ΜοτιαΙΗει1ττι Ιτατι1ττ1 εκτυΠτ , Ει1Ρταδιιε , Α8Πι1ε , Ατι1ατιὸιιε; 4 -

Αιιόοττιατιιε , ΚεττιαεΙιιε ,ννατιὸτεἔὶίἱΙιιε , ΗΠΒεττιιε ττιἰτὶίἰεέ ΡτοΡα.

Βατιττιτ. Αιι€υίΗτιιιε , νντι€τωατ , ΟιιττιΒεττιιε , Βεττεάτέτιιε ΒὶΪεοΡιιε

Βτττατιτιταττι , ΡτιιότιαοΓιτε , ΗτΙάείοτιί-αε Η1ΓΡατιταιπ ίατ16ϊ:οτιιττι Μοτια

εΙιοτικτι αἔττιἱτιἰΒιιε τττιΡΙενετε. Ετ αιιτόεττι Με Ϊετε ετατ Ρετ ίεΡτί..

:ποτε ΓεειιΙτιτι1 Οτιττίτταιια αε ΜοπαΡττεεε Κεἰ ιιΒΠεεε Κατω. 4

3.Πτνετὸ ΡτεείΗτιιτοα Ρώτα ίἱιΡετ1οτἱΡταΪετἱοτιε οτάὶπἰαε τΠί-Ρο.Ξ

ίἰτἰοτιἰ ΙτιΠίταταιιε, τ1ιια.εάαττι ατ,αιιττιετιτα Με τιιτιεΙαττιετιττ Ιοεο τταότατιάα

Γιαπ ,ατα ίεΒΓετ1ιτειιττΒιιε Λεττε :τοπ Ρατιιτια Ιιιεἱε ατΠατιιτα ντάετιτιιτ.

Ρττττιιιτιι ετ1τ άε 5. (ΞεΙιιττιΒατιὶ Ι1ε8ιτΙα δε Ιτιίττττιττε ,ατι α 5. Βετ1εώθ:τ

Κε!,ΡιαΙα τΗνετία ίἱτιτ , ατι απο ἱΠα αΗειιατιάο εο'ἱετὶτιτ2 Π. ‹Ιε Μο..

πα τετ Ρτατι')ιε ατιτὶε1ιιἱτατε τα ΒεΙεἰο , ε]τιτςΙέττηι1ε Ρετ 5. ΑττιαΠόιΠΠ

ΡτοΡα8αττοηε. ΙΙΙ. ε!ε 8ατιέτἰιιιοτιἐαΙἰυττι 8:Ωατιοατεατιιω οττ,εττιε Μ

τὶεπι τη ΒεΙΒὶο. Π”. ΟΒΓετνατἰοτιεε νατταε ΕεεΙεΠαίὶἰεαε δε Μοτταρττεαε

εοττιΡ!εότετιιτ. ν. τἰετιἰτΙυε ΟΒΪετνατἰοτιεε ΜΡτοττεαε δε εΙπτοτιοΙο8ὶεαε.

@με ατιτετ1ιιατι1!ατὶτὶε εκΡΙἰεατε τττε1Ρτατττ, ,ιινατ 110Ι1Ι1ι1Πα. τΗΙιιετε
Φωεότα,εΡΡα αάνετίςιιε εοτιίἱΗῇ ασ ΡτοΡοΠττ τιοΒ.τΞ τατ1οι1επι $εεει.ιΙο

Ρτιττιο ?τα Πτταιτι οΡΡετιιιιιτιιτ:
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1)1ι :Η Αϊ Ια: Ε ~ μ _ Μ
φ ΟΟΩ<1Π=ΜΠΜΠ<ΙνὶᾶωΔΘΩε>ίἐ=ὶε ηιι24εωκἰ©ῷνὲσεϋεοὲ-υε>ΒΜιαει

&στυπ1110ΡετστπΜ.Πω011%ΜΣΠϋΜΒῆΗὸὲ:ίἔϊ!ΙΪἴ9ῦΜ9Μ€Ιῖ_98ῇι1Θϊ1

ΡΙυτσε ίπ αττωεστυπι Φίΐ9Φ τΦΙΦ9€τέΒΜΜΦέ49%Φείψε @ΜεΜὶἐ

ά·ΜΗΜ =<>τω Α&-2 . «Με ὰοωαίὶὶεοαιω κ; ίαΜ$υφ πακετο

8ς:ι·ΙΡτοτοε ιιοίὶι·ἰ Βεβοηυε ΒαΒ_ικ:αιι_τ. Ε; Μν;;;[ο μρηηΒΠΔ ;;ΙΡ;:.

τἰτιε Ρειτεἰε Βοττιὶτιοε εειιι(Ξιτιεμ: , εὶιιὸἀέΙιἰΙὶοιέμ;:3 ηρΙΈ-τμ_τη κΑό)_α$3η,

&οτυπι ίἱιΒἀἱτΙοὶοτωη φι:ιετεωμε. έεοερομεζ;ιμβ , β,ς;ιΙρερω

38τιφΓοἰωιιε, ἰτιΓεΙιιτειεοε Ρτωει·ωἰττρικ: [1ΜητΛι: 8ε;κηε$8ΜεΞς ,μω

Ρτήε 5ω«9:18 ἰΠτ©ετιιττι Δεωικ τΙοου«ΜΥπτύ-φ ηιιοόευαιθυσ4118 θα ἱΠΦΟΦΜΟἀΒ ωτυοπ ει!>οΗ οι: ΔειΩΜηαΜέω ω:

:ετΞοποε εοτινεΙΙειτ ματ ατ:ὶιι8ει;° (ΙΜ Ροά1ξ81ΣΙΙιμψω;ξο,59ηΓψωΔω

Βτοι:οπίστε Ρ1ω1ω&ω: @πρὸ Ρ;.μ;:1ε !ς,ικερ;. ¦

)·. ΜΝ! εοτιν=υὶ::ιεὶυε ω: «ιεεωοέει:Μ8 ε1ε!ειυστ φων3ΔΤε- Βισκ

41Μ Μ ιιττὶιιΓςιιι: Ρετεὶε ι:οπτ3ΒΜοΔεω.. έΞ64Μωκέψ3ο: Δ:

αττ=ποσωινο8 τππ=τι ειοωιειΕ1 Β ιτα4Με μορτ1οε ὰεεεπιασυκυεὶ

Βὶωἐτιωτ , ι·::ἱτιετε:τιιιε ς1ι;5,άεπ1 ,ίἔὸ ιι;ιάρρω;με μ;Μειώξοτώμρκξι2β,

€ι:α:εωιι-ε.Δ 81ο επἰπι υποτυωςυε ξνοεὶε 3βηίΕχι3;ε , όμωμρβ;Ημ.

Ν ί απ +:οτυπι «Με εινα -Ε<:Βεακ .;.Β1ΪΪ=ΨΖΦΙΪ%41ΒἐΒξἔΩ8;ΪΒ9ἔΡΒΠἙ ηυαε:1μ

¦ επύπωάσε νεϋπτι Νοε ΔωεΙ1Ωε,-ΩΡ5ποια,·νςΙ Μιιιιιὶ ΜωΔιαιΠιφε

[ Ηπα σε: Ϊαωὶἰἰέ Βοτκό1Φωσ:1φτωι.Φερεοπωφωκο.όρβεμ

› τα! ΜΒο:Μ Βιιεοπὶ Μ: ΜετάταεΒ» ΩΙΒΜ66 φατσα καφε:: 3εσε&εω Α:

εαπ Ρτορὶιὶε -ἰΜΒ€ΒΒ1Βτ. - ό ~ Α

. ό. Ρκονο::3ΙΒΜϊ3έ ΜΜΒγπ0ὶ‹0@ -ΒΩΜόὶέἐἰ8ἱ;ΩἐἱὶἔἔΘ-,·Η©ἑΒΗε άσε

πσΒΒ 46033 ΜΦΩἑιιΙΙἰ ρωι:1°υ:1Μ. @Νώε@φ κσέ1Ηωω

ΜοΙστο 8απόΜΜ ωοΒιοκιιφίφειοπαω_, ηιιαω:ΝΙπ1ατεεωᾶὶ:ὶω

άνω ©ίΪε νσ!Η»6ΙΜΕ· Μοειἐιω -ιιρσΩωφαΛΩε ὁ ςυεΒΓσυτει απ»

άπο εί'κ,ι:επι ίειοα-ΜεΙετά @Με , ιι: ΡΜΙΙ.ϋιττ·ειβάρίο. τω: ::::ΕΡω

@Παω Ετ;ι1α: ίοι·βφω ωΙΙοποοε!·οο.δαοο ιτε:εώΜ15.# - °_ - η

- 7άλ4 Νοε ΡΚ>ΜεΙ1ΙιιΡ:ι:εειΟιά1ιιΙε5..ΒεπεεΙΜπειανωοευι:ιμε

πιω τα! ἰι: Ττἰ:Βειτιἱυε ,' που Μ. οΧΡΙἰοανἱτ αυτ οοιηρὶ€2ιι8:.€2ἱἰ:01τ1

Μ, φαει ι αυτ :Μωαβ ΦΠ: __ΡταιετπιΜπω ΜΑΚ ΔΗΜ! ΩΩΙ1181ΜΙΙΒ .δια

ω. 8ιιειω ρτοΐε&δ ΜΜΜ Μοτε:ιιτΔετιι‹Ιἐ:ἐ!Εωυε-ωἐε. Δτηιιοεπεψ

υποάπιπ ςυὶ πανω «Μαίόοπι ὸἀίσ1ρΙὶυφ :ιιεὶἑωσιιφ Ρταία1Βιιοτ ,Με
τ 3άΐεφ10ΠΕΠΓ οπιιΜ ,ΜΙ ΜΡΙσπάίςιιωΙσθηΜεοΗΜΜΜκωπω:

ΪϊἰτϋαΝο @Φωτ ἐπανάσταπόα ;Βοιι‹:ὸ1€τἰι›ὶ-Ωι%ι1ἐε επιπμιΞκαιω

φωτα Η ΠιιΜεπι ειΜε οΧΡΙἰ€ΔΜΕι_,·ὶΠιιίΜ4ΒΦ @β 4 τ)ει;βμ.11:ὡῳἰτ.

Ωω·ω Ατ11οωιιε Μου ,ρτ1ιτιιιε ΜουττχταΙο ΑΜ8::1: ' ω; ΩΜς:έΒιιε.

ει:: , φωτια 11110 ΡοίΕ Τπἰ:Βε:τιἐιιιιΜἴ:οιἔφἱΒΑπΘ1Φτυω πι:ΗΒοοιιω

:Ραί'τοε στόΙσπατ:: ν~~.τ~~ , ειά:οιοΒΜει:.ωνπΜ:Ωπυ13ωιιτωΜΙ4ω

“τω” 58.τιθ:οτ11π1 Μο11ΜΒοταπ1 1°ΒΒΒ5:ΡίΕΕΜΓέ1εάω 6ιΠωΙΕι. (2

.πια ημοειιιτι ν1ςα ., απο ν1ὸεὶἰοεμροι1ὸἱτἐρ , πωπεπ8: παταει. Μωβ (.

ΙΙΙο‹Η πει ἰιιοΒΓειιΔε Ιποβειιιτ .Λκ εκὶαπι πιο ·Μαπα:ΜωφφαωΜ ω

Ρ Επι: πεἴοἱι·ετιιι·. ΕποιώιπάιιεΡτοὶιιὸο-Ατποὶὁυε Βοπο&έΕπιπ μ

ώ ΡφΡιιΙ:Μει βοτιοωΡ:1:ιιε 5Δαουξαπάιιε ,1:ιςιπω ,β ωεαΙ19ιι13ιδΙειΡίω

ι ° ~ Ψ 1)
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εΒ,ΐιιαε ιιοΒιε δε.ιι&οε ενιιιόιεσ.ιιάο ειιτι·ιιτιεοε ι δνε Ραετετιιιιιτειιόο

Ρι:οΡτιοε. Πι Με ειιιιιι ει·ι·ειι·ε ει!ιτιιι€ιιιάο Ιιοιιι·ιτιεπι Ρετ οίΐιιβιε ειιιι;ιμ

ι1ιιιω.τι τειιεἱπειε σ.ιιιΒιιιειιιτειιι ιιεεεΙΤε ΠΜ. Ηιτιε Μειιιιτε!ιιε ιιοΠει,

ειιιι ΗΒι·οε ειιιοε ΟΒίει·νειτιοιιιιτιι ιιι ννιοιιιε Μειττγτοιο8ιιιττι εοιτι..

πιειιτειτι1ε εθ:, ειιιο[άετιι 5ειτιόὶοε :ι ννιοιιε :ιάαιιίΤοε ίεεετιιιτ Ξι τιοΒιιιει

ειΠοε :ιΒ εοόειιιΡι·ετει·ιιιιΙΤοε ειειιιιιι€ιτ ε εισαι ετιειιιι Ρικείιιτει·ειτ Αη

τοιιιιιε Υε-Ρεπιιιε ιτι Αιιιιο.ιιΒιιε Βειιεάιθειιιιε. ῳω ειιιιιι ε.τιιιιετ ε

ιτιειιτιτοε €5:ΗόΒειοε θι·άιιιιΒετιεάιθειιιο εΠ·ιιι€ειιε ιιοιιοιεε, ΕΦΗ Πιο

Ειτιε Γι: έτειιε ΓΡΙετιειοι·ε ιΠιιίΠετιιι· 2 Νει11ι ιδιιο.νειιιι 8ε οτιοΒιιιι Εμ

πιιΠεε ἔκ ει:Ρειιάιιιιτ οΡειειπι > ειιιι ειπε άεεοτει ιιιιιιιοάιειε εθ`ετιιιιτ

ειο8ιιε : ι:ιεε τειιιτιιιιι Ρετίἱεει·ε ιιι ειπε ιερωιω ΡοίΪειιτ ιιιιιιΡει εσπ

πεπιΕιτοι·εε αυτ νιτιιΡει·ειι:οι·εε , ειιιειιιτιιιιι Ιειιιιιο.τοτεε ιιιωη ω: ΡτπειΡι

τα, @οι ειιιιιι ΙειιιάιΒιιε δικ όε!ε&ιι Βιιόειιτ , 8ε πιει ΒιΙΠε ω

ιιιιΐεειιτ ,ετιειιι°ι νει·ιι:ο.τειιι ιιι άιίετιιιιειι ειάειιιειιιιτ: εοιπιιι€ίαΙιιε Με 5

ιι: ιιεε νει·ει όιεειιειΒιιε ει·ετΙ:ιτιιτ. Πιιόε ιιιιΙ·ιι ΪειιιΡει· ιιιειιιιιτιε ειπα

ί:ιιιτιιιιιιε ΓεοΡιιΙιιιιι νιτε.τε: δ: ειιειιιΜε ετιιάιτιοιιε 8ε Γειειιιιει Πάε

:ιο-τι ιιιιΠι τειιιιειι ίιιιεειιτειτε νει·ίειιε Πιιόιο εεεΙετε ιιιιιειιιειιτι Γεω;

ιιεΒο. Νειιιιιιεπι εε.Ιιιιιιιιιειτι ειπε ττειάιιεει·ε εΠ ειιιιιτιιιει ιιιιιΙιει Έπο

τεινετιιιιτ Μειιοτεε ιιοΠτι , ειπε άιίΠιιιιιΙειτε ιιοιι ΡοίΪιιτιιιιε. Νιιιιιι·ιιιιι

Ροίὶ ιιειιιι ιισΡει·ο ίξεειιΙο ιιιιιιιιτιει·ει ει.τιτις1ιιιτειτιε ιιιοιιιιιιιειιαι ειστε.

[Με ε τειιεΒιτιε, ΡοΡε παπι τα εΙειι·ιΠιιτιι 8: ετιι:ΙιτιΠιτιιι νει Ι·ιιΡεοιιειε

ι·εΒιιε ιΙΙιιΠτειιιόιειιιειάανετιιιιη το: ΕειΒιιΙειιιιιτι ὸεΒεΙΙατει Επι: ιιιοιι;

`-ίι:ι·ο.,αόεδι ι·εεεΒΓειιι·ιε ιιι ιιιειιιιἶείὶειιιι-Ιιιεειιι νειιετιιιιτ,ιιτ επι ιιι αιι

τηιιιτ:ιτιε ι·εΒιιε εΙειι·ιίιε ιιειι νιάετ , οειιΙοε εΙειιιειει·ε κι Γε ιρΓε εκτ:ει62

ειπε εΠεειιε!ιιε Πω Νιιιιι @οι ιιιιι·ιιιιιιίιτιοτιιιιιΙΙοε ΜοιιειεΙιοε (απ.

άσε ,τιιιοε ννιοιιω ιισΠι·οι·ιιιιι οι·όιιιειιι τετιιΙιτι ειιιε1ιιειιιάσιιι ειιιΒιο:

ι·ιιιιι ειπε διΒάιτιειοι·ιιιτι εΙειΠειιι ωμειωω : είπα εοι·ιιπι Ἀ&ε ειΙιέ‹1ιιε

Εει·τιιιιΙτο. ,. ειιιιΒιιε όείΗτιιτιιε ει·ειιτ Νιου -, ιιεΒε:ιτιιιιε τα ιιιειιιιΒιιε :

ιιίςιιε ιιιίΡε&ιε ίειειΙιιιε ίἱε άε εοι·ιιιιι ιιιΠιτιπο εε με είδοιιιε εοιπιι
τιοιιε`ῇιιἀιεετε. ε ε ' _

8. ΙΙΙιιεΙ ετι:ιτιι ΜΜΜ ιιι ει:ειιΓειτιοιιετιι ννἰοιιἱε ό: ειΠοι·ιιιιι 5 ειιἔιἀ

ε:ιειτιιίι 8ει·ιιιαιιοε οωιωε Βειιεό.ιθειιιι Μοιι:ιειιοε Βιιι&οε εε ειΙιειιιε

ΒιειΙε άιΠιιι8ιιει·ε ΡοειιιΠετιτ , ιιοιι το.ττιετι εοιιτιιιιιὸ ειιιοΓει.ιιτιειιιε

:εια:τε.ιιιεσε εΙιτιιιιιειτε ά ειΒιιεει·ε άεΒιιετιιιτ. - 5ιιιιτ ειιιιιι εκ Με ΡΙει·ι

Ριιε7ιι::ι ()ι·ειιιιι-ιιοΒι·σ @Εεεε 8ε καιω ιιεεεΠιτιιόιιιε ιιοΡει;ιε ο.ΙΙι8ε.τι,

ινε ειιὸει ιιι ΟοειιοΒιετειΒιΕιδε εοιιάιτειιιοΠτι Ρτοιιιιτιέ ΓιιεεείΤετιιιιτε

δνε @εδώ εοι·ιιιιι ΔιαιΡωι ιιι 5. Βειιεόι&ι εειΡει·:ι εοιιιιιιι€τ5τιιιιτ , ιιτ

θα:Με” επι: νιόεειτιιι·, εστιιιιι ιιιειιιοι:ιειιιιιιι ΤιιΒιι|ιε ιιοΠιιε εεε

|ει·ικειι·ε-, ιὸ ειιι€ετιςε ῖ ειΠιιιιτέιτιε ε: ιιεεείῖὶτιι εΗτιιε Ιε8ε , ειπε: ιιιτει· ιΡίσε

ειέιΐειΕΜ:ιοε 82 ιι@ΙἘτοε ιιιτει·εεάι:; (ΝειιιιιεΙιιιοθιτιιι ειιιι ει!τει·ιιιε €ε

» ιιει·ιέ Εειιιιιιο.ιιι ιιι ίειπιιΙια: θα εοιιΐοι·τιιιιτι νοεειιτ, εμε Ηεπιπιπι 8ειι

ίτι!ιειιιιιι 8: Ρι·έειο.ι·ε.ε Π:ιτΡιε ἰττιεἔὶιιεε Ρι·οιιτικ ΓειιιιιΙιε ειό]ι111Βιιτιτ δ:

-ιωωιΓεωε 5ιο «με ι·ε8ιοιιειιι ειπε Ρτονιιιειειιι ειΙἰεΙιιαιτι Πι ταβεΠει

εεΙ.ιιιιειιιιτ , Βιιιτιιιισ.ιιιπι τεεισειιιιιι Ρο.ι·τεε νισιιιιοι·εε ειιΡτιιιιετε (ο:

_
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Ιτπτ. ΤΙΜ ν·ότΒο πω!... πωπω ε:ΙΤετζι15 ιπιιτίΙα-Ο1ΗΜε πωεπεπ.

:π πὶίὶοτἰε., Η εῇπίὶτιοἀἰ 5απότοπππ ιπ«ωοιπιπ ατα. ΡαεΒιέθ €εΠειε

Ρτεετεππἰττετειπ-υε -: Η πιπσό ποπ ἴοΙιὶπ1 -π6Βἱε ἰπἔτειιὶ πω...» πω. ;

ίἑό ετὶειιπ τά ποίἱς2-ΡπΒΙὶσ:ε άεττΙ:πεπτο -νεττετεεπτ.- ΠὶιΞἀ-Ηἑἱτπι· κι

:Μία ε... , επτΡΙι:ΐοιποε 5ειπέϊοε αἱ: ΙπίΗτιππ Βεπώπίππο πΜποε πι

Ρτἰτπππι 52ιπ:πΙπτπ π6Πι·πιπ ειὸιπὶἴει·ππι:ε; ειτ-ϋετἱτειτἱε π...» Ϊε€ὶτ, πε

εοτυπι Λάλα ιπἰππτἱοτὶΒυε τγΡὶε ἔι όοπιεΡεὶοἰε 8ο ΡτοΡι·Πε Διπιπέιι€το

πω”. Εοάετπ τποάο (πω... 8: ὶπετττοε 4€:Ρι·ὶτπετε απ.. ε·Π 2 π: Ρ[ειπέ

ι:οπΠΗιππ ποίὶτιππ ποπ [Με ἱπτεΙΙ1Βαπὲ, πιιϊπποηποτ 52ιπάοι·ιιπτ

Α&ει ππποπΒιιε Βόἰτει ποπε νἱὁοτὶπτ , εοε ὰ ποβἱε ° ι·οΓωΡεοε Μειωσ

τειπτετ νοώθ::απτιιι·, 50.πέάπ Ρ1·ππο 8εεοι1ΙοπόππιιΗἰ ίὶιπτ 8:ΞόΗ :τύπω

π. εΙοπειτ1 πωπω. (πιω ποπ Ιένεε οοπῇεᾶπτειε Οτὸὶπἰ Βεπεὸἱἀὶπο

Φὶπὸἰεατε Ροίΐε νὶἀεπτιιτ. (ξι-ρὶππυτποτο85. 5πωι-ΑπιιΜ; ΕΒΜπ.τιιΜ

ιπι·ιιππ1ιιο, ΜΑπτιπι1Μ νεττυ.νεπΓετπ α .Τπεοπιιι.ευΜ Κτ:Ι11€π[€1τ13

· ΑΒΒειιεε, ω. 8ε 5. Βπεοι.ιιπ θ Γεειιπάο πο... 5εεοπΙομοΡοπΙτππε:

Παω τειτποπ (Ιππ.υπ :εἰ οοπΗτ:πεπόπ ποπ τω. ΜπάαίυΡΡοτυπιξ απ. π

8ιιιπεπτει5 ἰπ όιιΒ1οιιιπι οΙειΙΤειπ εϋπἴπΙτὸ Γοποίπππω. Ηεεε ὶπτοτἱπ1

εΠ&ει νοΙ1ιπ ειὸ οοπτ:1Ιπιπάοε πωπω ειππππε , πω. ΙειΒοι·εεποΒι·οε

ςιιππτυὶοΓοιιπηπο ΡταεεὶΡιιὲ .ὸενονει·ἰ , ειππτέμιτῇ 8ε ει::ςειποε πώ.

Ιέίπικ . Π Παω εῖτἰτ,' οπο (ετπΡει· π. νοτὶε ωπ. Νιιπε @ά 1·ετιιπιοτόπ

παπι Π: τεοὶΡἰετ οτατἱο; ' ° τ ἱ ζ -

1. Μ· 8.- ἑφι11Μ1ῇΔ15ζι Κι·έπία @-1πβέια:π,.ιπ .πτ..ξ. .Βι;πεπ;ετ1. .

Ιπ/ϋπι:ο ιἰἰωχ/πω , κι:: απ» ξΙ!οιιζέπιπιπέο υφή;ζΑ . ώ ν

9. οπΜε Β1πὶὶειτπεπὲο-ἰἀ611είἴςπξ 24=8Ι1πᾶὲτπ€ἰ$`5©τἱΡτσϊΕε ποΙΞ

τι·ἰ ΟοΙιιτπβειπιππ ε]ύίπι1ο ὸἰΪοἰΡπΙοε ΜάΙππέπ 5πάεΓΙιιπ1 Βέ..

πεεΗόΜποτιππ 1·άιιΙο:ιιπι:. (Σπιτι επἰτπ απΙππαάκάεττεΕεπτ-,Ϊ 8. ΒεπαπόΗ

1168πΙειππ ἰπ ΜοπεΙἱετ1ἰὲ Ξι- Β. ΕοΙπκπΒαποϊὶπΙὶἰ:πιἰε :ιΒ-'οτππ1 Μειῇ6..

:πω νὶ8πἱίΪε ππειποτἱο., πα: ιπΙιππ τετπΡι1ε ειόβ€πεξεοπε , ε1ποὶπ Η.

Πέ πωπω τε6€Ρτει Ϊιιετἱτέ ἱπ πως δ61πιι·Μ4:οπΒε - σε ίἔπτεπτἱειτπ,

€ειπιάσπ Κεἔπἰειιπ Ρτεεὸἱᾶἰε ΩαπρΒἰἰε4Β οτὶΒἰπε-ξτπΡοίῖτεΙπ--ἴπ1ίἱΕ

ιππωπ Ρτοἰπἀη ποπ όΙνει·ΐυπι 8. ιππωπεπ στ:: 5.1 ΟσΙππ4Επιπ1 εεπίεά

πω”.ΙπίΗτυτιππ. Νοτ1ι1ετεε€πτὶπτιπῖ1 όιτιππιππ Ιπω:Ιε πε ΡεἑΪυειίἱό

π... . ἴεά ΑΒ ππτηιιοτππι ΡΙει€:Με Ρι·οί:ε&π ττεςἰἰτἰσ.ῖ Ηπα τείϋτποπἱε

ςιιαόεκπ ειάάιπετε πινω', 11ιιδ ΑπάστυπηίπΠετίουπω , πώ Ωο!ιπτι: .

πωπω Οκ11π1 Βεπεά16ϋπο νὶπὸἰοαππ έ. οΡπποποπτι 2:οπΗτιπετπι1ε.

ω. Ρτπποε οεοιππι 8. Πσπαιπετκ1Μσπαοπο:Ιπικονἰεπίῖπο 82

-ΟοΙπιπΒειπἰ ὸΙΓοὶΡυΙσ ΑπτὶΙὶεε νεἴοπτἰοπεπἱἱε, @οἱ ίάΡωτε Ξι-ΡΙ;άνπ5.

απατι·εειΙάίΠπιε ΙπΓίΞιπἰ ΡειττπεποπὶεθεπὁξὶτπσπἱπΙἰΒιιε τσέΜπε 5 42 :κι

ΡΙσπι2ἔ 8. Οιεεμπι Δι·σΙα:σπβ..· ΕΕάοξύ 2τεςι!2. ςιι2Ρ/ῇστ2αἰἱἄ: -6'|>”]?ἰ.

Ι/έ:2έπέύω· ιίεάσαι·α Μ. ιιπὲιοα2οι=ὐει:ῷ`πστσιπτ- Β1:ΝΕπ;1:1°ιΟοπιιΜΒΑπι Αθύωιω 6οΖωϊΜπωιαπιβοβιώειιίέκβακΜεί:ΜάΙοπ ω”.

|ύεπ2, π! τειπάεπι Ροκἴεο_ἰτ,· Μπα ΐαΡτ:1 πμειἀταεὶπεο. οαΡ1έμπι ε:: Μ?

φπα 5.. ΒεπεάΙόπ ειάάιππ. @σκίσω πωπω =ν1πειπ6:ξαρτετπ€πίξπ

. π]



πι] ι ΡΙΜΕΕΑΤ1ο;

ι·ιινιοιιιιιι Ι.ιιιιονιειιίἱιιιιι Μοιιιιο!ιοτιιιπι οοιιΠΠειικε :ἶ Ποτιειτφ 8. ΕΟ

ΙιιιιιΒιιιιι ὸιἴσ1ΡιιΙο Ροίοιιιιτ σ.Ρτειι·ι ΗΜ 5. ΒειιοοΙι6Η Ρ.68ιιιιιιιι, ι·ιιΠ Ίιιι:ι,

ἑι Μοτι.ειι:Ιιιε οιτείιιτι Ροβιιε οΜετγαιι Μπι: ιιάνετπεβατιι, είιίξιιιε ω

Ριει:ιο.ιιτ ιιιιιιιιιιε ()επέ ιτιιισιὶ επι 5. Οιι:ΗτιιΚοΒιιΙ.ιιιι μάσα, απο Με

τιιτιοιιοοοιιίιιΙειιεΙο.πι οιιιαιωειΒιιιιτι ςιιὸά Λυεε2ιιΙἐιἔ.ι· 6βι·έβέ Ρ'ϋ82πέθιιι

έ8άί6°424 ώ. Α: ιτιέ-ει·εβειπ: δε τιιιιάειιι τιτέλέ , Θεὸ! Κ287έ[4 8. Βειιειἰἱἐἰἰ

βθέ πιἱπἰυιεθ εοπρεππτ . τέΜεαπάεύκ «Μάι Ρυτά): 5 Θ πεθπι€παάπ /ἐιπἱπιΖ

ΜΜΜ'έ·ι Βεπιε:ιιιέ?τιιε. Ετ.<έο ΜοιιιιοΒοι·ιιιτι επιιιιειτιοιιε :ιάι:Ιιιόια,5$. Βε

ιιωιειι 8ε ΟοΙιιιιιΒιιιιι ΙΚ08ιιιαε Μεω”. ειξιωτι ΡοΙΙιιΙενετιιτιτ. Παπ

ο8ι·εΒιέ οοιιΙ·ιτιιιιιτ Αιι€3:οτ Μπι άι: Με Β. 5ει ειΒετ8ιε 2ηιιιιιΙιε.8ε 8ι·ο.νιε ,

άι: ννειΙι!εβει·ιο Ροίὶ Ε.ιιΜίιιιιιι ΟοΙιιιιιΒο.ιιι ίιιεεεΙΤοτειιι ΑΒΒιιι:ι: Ι..ιι

.. .Μ ιιονισιδ Π:ι·ιΒε:ιε ω Εισαι: ιτιοειιιιιι: Ηαχω πυιροπ μι· θιιΖΖω·ιικιμ·ο.

6! "' ιιυίκσίασ @Μπι .Μυιωι:|.ιοπιιω ω:ραπ...» Ρεσε!Ιαπω ΩΜΜἱΙΜ που: 1$!ι):02

Ρ87α870.9. Φί!!άδ5 Φ2αΉιιι, αμε Μβ2Πιη =υεπσωπέωχετΜπι Φι$#ἱ

πω»ω: Κ888[4 άπωωιω θιωοπωι Νικο» Βιιιιιιυ:ετι @Οοι.ιιΜΒιικι

μΖΖιιΖιικ> σαρεκιπι·. Αι.:οαΗτ σ.ιι&οι·ιωε οι να. 5. Ρι·αιοόϊι :ψ $οτἰΡτοι·ε

ειιιΐόειτι [πιώ Ρέιιτει.ΩιιιΡΡε νιι·ιΙΙιιίΒιε ΟιτικΠιιε ωιι61ιο δ. ΡτιιήεόΈι

.ω #›υι;-ἐξ¦ Μοπιιβετέπιπ /ιαιικιω Πι·έέπιιω βύ:Μπιπο Ρ7'ι€19Π'8 εἱ<υἰ:ιιπ2 . έκ Μ»

67": στά [σι7Ι28|ε2ϊἱΔ »οικω ἰπιὶἰωπι ώ', οικω :ιζ/ία “με σοπαύιέπε βιώ·ίσιιπ

Μωβ:ψ σ:: Β8ἔ8ἰ4 έωσιωωι·ΦἱΜΜΜ/ἐπἄοΜΜ , Μ ψ ..Κ Βιιιιευιοτι

Θ' ό'. Οιεεωιιι αμε ΟοιιιΜΒιιιι1: ειιιο Ιοοο ιΡ6ιϊωιω 5. Ποιπ:ι.ιι ΕΡιιΣ

ι:οΡιΙιισιιΒιετιοτιειτι [αι οοιιιΡιΙει.ειο:ιεπι ιιιτοΙΙ18οιιιιαπι είΤο ναιΒιιιι

Ισ άι. Πειιιοιιιο ιιιιιιιιιιε κι ι:οιιΕτιτιιιιιοιιεω :ιόάιιοι ΡστεΙὶ ΜΜΜ

ιιιιιιτι επ Αόὶιε 5. ΒόιεΙει·ιι ()ειάιιι·ι:ειιίιε ΕΙΧΕ. Ρεπιτιιιτι ιιι Ηπα νειΒιι:

τι,... ι. _ Να!Ζωπ ω πωρου·ιι· έ:: “θα 6°ιι:απα μ·ομ[επιπ Μοσωεέιέ, περι· βάψω
ΒΜ'Ε”Μ Κείι2ίοσιι2 απ· ΜΒΜ: 6'ακού2ιι|2: ΪΜΨΔΦθΜΙ' : 6'ε6ϊ'α £ο!ιιΜπιπέ 22228282

πω!Μϊ . Ιυ/Μικιι 8. Βειιποιοτι ἰΜἔἔ ά2/Μπω:. οιωιωι αιωνια πω

μα· &ιιιςβίι'α [ατακα όπιππυέι·, @· |πι/σι.τ βίο έκ Με Κεἰ:ἔἐο ιιιἰο!φ

απ· σαρι:. , _ Δ '.

ιι. δι νειὸ Δια ΒιιιιιΒιιοάι ιεΡειΒιιε επι νετειι·ιιικι ι:Ιιειπο.ιιιιιι ΙιιΠιιι..

ιτιετιεο. ι:οιινοπεπιικ οσο-ιο; ι ιτινειιιειιιιιε Ρτιιιιοι·άιο.Ιοε Μοτιαίιειιο..

πιω Ι..ἰιτει·αε Ιιιιιι: ίξτικε:ιιι:Ιειε οΡΡιεὶὸ ΐιιίΐι·ο.8:ιτι. Βσττεΐι·ιιιιιε ΑιιιΒιιι

ιιοι·ιιπι ΕΡιίΕ6Ριιε ΜοιιειΠοι·ισ Οο:ΒεϊειιΠ· οοιιι:εΠιτ Ρι·ινιΙε8ιιιιιι Πτι.

Μ,,_Μ πιιιιιιιιιτιε «Μο να. €έιΖο:ΜΜ Β:22.ι, Πι ειιιο Ηπα ω... !!!4ιάθΖ°ἱ£ΜΜό

€22·. ω!. Ρίιιαάτ, κι· 2Μ' Μπιιώ2@θ Κι·επΖα .9. Βεκιιοιι:·ι·ι ω! Σ. Ω0ΙΑΙΜΒΑΝΙ

ιη”. εωων[Μ 8 ω”. ιΖώωπι : (μισό ιπι.ιιιιι Ρειτι·εε Οοιιι:Πιι ΡιιιιΠιιι:ἰ

ειιιιιο ικα. ΧΙΛΗ. ο.Ρει·τέ ι:οιιΗτιιιιιιιτ. Πιειιιίιο ΕΡιίεοΡιιε;8ποΠιοιιιι:ιιε

ιιι ΡιινιΙε:ειο Ριιι·ιβειιοιιι Β. Ματια 48,10 ιιιν. "έ... £&Ζοι·Ζωάέάπο Ρατ

οιΡιε , οι: @θα Μοωι/Μ·έω Ι/ίυ·8έπε: αι/ἰἐ ΒοΜίπο ιίεθειιιυ:-πέ!έιωκ /ϋ;

@πάω ΜΜΜ Βασικα :έωεωένω ?αἱ ευκβπικσΜπι· 1ζςμ!ιιιπι 5. Μπα..

·ισιο·ι·ι, ω!ΜΜΗΜ2 Ζ.ιικωέι>Μι Μ0Μ/ἰΜἰἱ ?καὶ 8. Οοι.ιιιιιιιωιιιε Μπιτ.

Η ΡειιιΠο ειιιτέ Πιιτιιετο.τ Ειιιιτιο 8ειιοιιισιιε ΑιιτιΡιεε Ι..ιικτιε Με ιιι

ει·ειειειιτι Μοι·ιειΡωιιι 8. Ρε:ι:ιι νινι. Ε: μα, ιικ1ιιιι, πώ· ωπει·ώ2!ι;ι

Αοπιι.ιικιιε .Μπι πιώ απ» Ρι·ιιπιθα.ι @ακα εοπββεπι2ύω έ: Μ0.



*.5····νοή·-κ ·”' το η

· ΡΚΕΡΑΤ10έ " ¦ Ή]

ποβούο ό'. Ρενέ Β' Ρωίέ , μοι! Βοοπ:οκι Τεοιἰοοοἰἰέἰ: Βοέίκο μ”

άουτ βιο ορο” οοο!Ζω.›:ίο, πω! έοέ:ίοοι @απο Μάιου ἐνούοο·ο βρε!

α·οοο _βού ορΜωπ @κοπο ο2<οποιο , τοἰοἔἐο/ο βαοβοο2: ρο/ίο!οοί.σ

κάποιο» Φάροι· οιιο·2πω έο:έωο ΡεποΕΜΦί2. δαπό?ο Ξεέπιο· έςβέιψίο

. /πσοεοβ, @ο Πζοἔιψι Β. ΒΕΝ1ευ1στι Θ ,Μάο Ζ.πκο<υἰεοῇ`.τ Μοπο/ίοο·ίέ

ιἰοσοιο οποιο @- έο:ο8:·ο έο-·οοο2οπο έο!έοοπικο οοοῇβοπ , δεσ. Αιίϊοπ

.Μοιώίασο :απο Βουιέοίω απο 111. Βοοποέ πιο/Μ Ο1-1τ.0°τΗΑΜι Πο2ιον Τ -.

Ηιηι1ε ΡτἰνἰΙεἔὶἰ ωεωὶτιετε (ΞΙατὶιιεἰτι (ΞΙποηὶοο σ.ό πιει. 6”. 8: Οάο» ο;:ΐ

αποΜε εΡιιά ΩΒεΐτιἱυττι.(@ἰεἱ τεΪετειιτι Ι)άΡΙο1τιει ΟΒΙοτΙιειτ1ξ ΚεΒὶε όςέ ξ1:,'ζ,%”

Βείἱιεπίἰ Μοιιειίἰετἰο , ι1Μ Μοοοσοέβιο ΚοἔιιΖο Β. ΟοιιιΜΒ.ικιβο Β. ·5Ρ""=

Βεπεοιοτι οιίοοιι·2 ίυἰίΤε ὸἰειιτιειιυ @ό ΤεΠοιτιπειιτ_ιιπι Ι.εοάεΒοάἰ

ΑΒΒειτἰε άε ΟοειιοΒἰἱ Ηοτὶειοεπῦε εὁὶίἰεαιἰοτκτ2 εἱιιἰά εΒειττειώ Νὶνο

:Πε Γειι ΝὶνετεΗ ΙΚεπ1οτιιττ1 Ρτ2ΪυΙἰε Ρι·ο Μο;1σ.Ρτειάο ΑἰτἰνἰΙΙειτεηίἱ·

εοτ11ωεωοι·εω, 1τι οιιἰἱσι1ε ΚεειιΙει 55. Βοηεά16Η 8ο Πο!ιιωβο.π1 ἱτἰὸεω

ι:οπιτι1επάοτιπ 2 Νοε ίξιπέ ὶτιίἱτὶοτ , ἱτι τιοιπιιιΙΠε Μ 8ετιιιε ΙιιΡετικοεπιτϋ

_νοτετ1·ὶιτ1ὶε εΙυετάειπι τεΡε:Μ οι·ι·ειιτει, :με 8ο ΙὶΒτειτἰοτυω.ειι1όειοὶο.8: _

τεπ1Ροτυω Ιοιιἔἰτηυἰεαε Μάιυάι:. Ατ πατα νειτἰοε τόπιςικτ ὸὶΠΪτοε πω: .

ιιιιειιίὲεἰο Μ ε1ι1ειΠεοϊτἱοιιε ίο.θεει οοηΓΡἰτ5ΙΤε, ιιτ ΟοΙιιττιΒο.ιιο Βακτ

εβάιιπ1 ΪειΙεὸ σ.όμιι18οτετιτ , κά:: Ρτοἔεὁὶὸ ετεὸἰΜΙο «Π. Οει:τέ Ρτοάοειι·:

όσο Οοιιοπἰοι1ε ΚεττιειιΠε,ὶιι Ηἰίὶ.Β.ει1ι.Ι1Β.›..οειΡ.7. ιὶε Νἰνατεὶο @ακό

:οιοβακί:. ἰτιτΙιιἰτ , Μοοοβούαπ μα! έέσέ:ατο4!οποο=οέ!!οπο ΡοποιοΒοπ .

ιΖωο·έο Δωσε, ..ω οπο: Επιπέοπο @οι Μοοοοἰω· με ΚεεισΙο ΜΜΜ δ'. .

ΒΒπ1ευ1οτι Θ' Δ". Οοι.ι.ιΜΒΑκιφέσεο·ο μΜ>ο. Ροι·ι·ο Ρτοόοετάι1ε Μαιο

το ΙΞεοι:Ιο π. Βοτει·ε εωρἰτ , οπο τεττιΡοι·ε Ρτἰωειτὶει ε]υίδετιι Μοπειίὶετὶἰ

!ιιΠι·ιιπιετιτα νἰὸει·ε Ροτι1ἰτ.

π.. Ηε‹: Μάμα οι 8ετιι:ε ει·Βιιιτιετιτο τιοΠι·6ε οι:Μιιχει·ι:ιπ, α: (Σο:

1ι.1ττ1Βειπιιπι 8ε @σε ὸΙΓεἰΡιιΙοε Βειιεάἰᾶὶηὶε ΪοάειΙὶΒι1ε εάιιιιττιστατεπτ;'

@σοὶ ΐο.ιιέ τιεειικιε1ι1ειττι τετιπ:τθ Βιθει1ττ1, :πωσ Ρι·ικΙετιε που ὶιπ:ΙΙὶ..

8ὶτ. (&ιτωΡικιπτι Οτὸετὶοιιε νἱεειΙὶε, ΜοτιειεΙιαε ΠτἰεετιΠε, ΗΒ. 8.

Ηὶίὶ. Εα:Ιε . ΟοΙιιττιΒειιιἰ :Ρώσο ὸ1ΓοἰΡιιΙοε, ποπ τετηετιζΞοϊιιωβο..

πωσ ὶΡἴιιω ΒεπεάΞ&Με ίἐιΒ]ἰεἰε ΙΜΗιιιτὶε, εοειιιὸά ΟοΙιιωΒο.ιιιιπι

δ. Βειιεόὶέὶὶ εεφ1ο.Ιεω ἴιιἰΠ`‹τ, 86 5. Μειιιτιπτι ΟοΙιιιτιΒειιιο πιοττιιο Μ

(ΞεΠἰειιτι ειεεείἱῖίΪε οτεὸἰὁετἰτ. 5ἰε ει1ἰπι άε 5. ΟοΙι1ωβειτιο Γετττιοπεττι

ἱτιίἴἰτιιἰτ. ΙΜ: οιίωέπιπάοβοοΐέτο:ι2 Ραπ Μοποώ2ίοοπ Κοεαΐουο αἰἰἐἰ2,

]»·οοπαΪοπο θο!!ιο· ιο·οόΜέο. ΡΖοποοψ`Μ οἰο/ἑοοἰο Μι: Λάοποιοοέ μ·οο'έο

που:: Ει4ετΑειιιε Επκο·υίεπ|ΐ.τ , Αοπ.ιιε Κω·οοοοοβο· , Ρωιο Μο!ο'οοβ.ν,

ΑιιιοοΜωιιιε Βοοοο2οοβο , Ρι:.1Βεκτιιε Φωο:έοοοβ, απο” Ζώων.:

Ερώορ2 Θ' ΔΜοτο:. @οι πω, Β. Μοποποο ο/οξ/οοιοβο2ο: €5°ι!άφιο!ο;

κο··οοπιο:, @- ού ιού: .@οι ού ω.» [σοφια άοίτ'οπωε , εειἰ@οτἰοπιζο οοιωΐ,

βπέϊ2 2207072021 @βρω Βεκει:1ετι, άπο απο» οι· ποπ οοοοποποτ /ἱιἱ

βιτπιπ Μα(ζωοί, ιώπέ ΦΜείέα·2 Οοι.ι1ΜΒΑΝΙ. Λο βοαΜοοπ Μοάποι

Βέσέπο /Μοέ:ατι8· @· οπἰἰποοπ οίΜέοοπικο . @· /οτοπικο οπιτέοπιιοι μ»

αιοδο'2: οΜέοέθοο ?πιο έκ Εοσἰψ`ο ΙΜΣ βιο: , ποοο·οοϋποοο @ΜΜΜ .Μωβ

με οο/ὲτωοιοοοε /Μορβο·οοο, οπο: μ» 78ἰ:ἔἰοπσ €ο° οοοιγΖοτε @Μια



οι; ` ΡΒ|ΕΡΑΤΙΟ.

ισπασπιπτ, 8 /ἔοιιιισσ.τ ΜΜΜ ιιῇπε έκ Βοάέα·πωπ κσυστεπτετ οξ/στωτσ

φιυετακτ. Ηοσ τσΡτιτιιοτιιο Πω τιιειτιιτσίτιιιε πσιόιισι Ροτστειτ εισΙ πω

ΙιστισΙειττι ΐστιτσιιτισττι τιοίττο.ττι , ουδ. 5. ΟοΙιιττιοειιιι ΙιιΠιτιιιιιττι απο

Βστισάιδτιτιο σοει!ιιιίίσ ει: τοπιο όιιιιιτιιιε , στι δε Μαιο. σισττιοτιίττειτιι

τι ί-ιιττιιιε.

η. Νοτι ΡΙεισστ Ιιει:σ σοτισοτσΠει ΒοΙΙειιισΙἱ σοτισιτιιιειτοτιοιιέ , τιιιἰ

ι.ιτι·ιιττισιιισ Ιτιίτιτιιτιιτιι ΡστΡστιιο σὶινοττιο (Η Ι)σο ΡΙεισστ) σΠίστστιιιιι

' τιιιίΐσσοτιτσιιάιιτιτ , απο τη Οοπιτιιστιτ. Ρτενιο στ! νιτειπι 5. Αττει!ε Βο..

·· ΒἰστιΠε , ιιΒιειιιιτιτ , Αττο.Ιειτιι τσιιιίίσ Βοοὶσιιἴσ ΜοτιειΠστιιιπι Γσσιιιιάιιιιι

°° ΚσἔιιΙετιι δώΠ[ΒΕ11ΠΟΠΗΠ 5.ΟοΙιιττιΒιιιιι:ιά 86 Ροθ:στοε άτα οΒΓστνέιΠσ,

” δ: Ιιιθ;ιτιιτιιττι 5. ΟοΙιιττιοαιιιΞι. ΚσἔιιΙει ιιωωισιω ιτε όιΗσττσ, ποια:

. ” Ιιοσ τσιτιΡοτσ ιτιτστ [σ όιίΐστιιτιτ σοιιΙΒτιιτιοτισε Μστιάισειτιτιιιπι . τιιιιι οι

;ξ;·^;°;ῖἱἱ· Εοττιττισιιτ. Ρτει:νιο επι νιτειιτι 5. Ρ. Βσιισάιδτι, Μπι Κσειι!ε Βστισάιότιιι..σ

ΡτοΡει8ειτιοτιστιι Σι.τσΙτσ.ιιτει.τιοτισ ΟεΠὶιιστιίἱ τιστ Ρσττοιιεισστιι Ειστε ω

σσΡτοτιι τιιιΠσ ιιιτιιιιιιιτ , 6: δ. 5. Βοιιιτειστο ΕΡιΓσοΡο ΜειΒιιιιτἰτιο τσιιτει

μ, απο ιτι ΟοιισΠιο ΕΙΡτἱιιστιΠ. νστιὶττι , ιιιιιιιιιιτιτ, ττσσιιιστιτιοτσε ..τω

., Βστιά2 τιιστιιτιτ ιιισιιΙσειτιοτιιιτιι τιιτισιιιτιιι: , ιιτ ΡτοΡτι:ι. ά Ιιειστστιιιε οιο

,, ίστνειτει ΚσΒιιιο. τοΠστστιιτ , ειτοιισ :ιΙιεἔι 5. Βστισάιστο [στιΡτει ειΠιιτιιστσ

., τιιτ. (Σκι Πι τσ τω. Ι.ιιόονισο Ρἰο Ιιτιο. σ.ιιτιο οσσσ.ι‹νιι. Ριιιτττιιει Μ.

,, Οοτισι!ιο ΑΒΒατιιττι Αοιιιι€τειτιι σοΠσότο τιιστιιιιτ Ρστειστο.. 5. ΒστισσΠσ

,, απο Απιστια ΑΒΒιιτστιι τιιιισ τισεοτιο εισΠιιΒιτιιιιι , οΒ ίσιοιισ (:0τισοτ.έ'

,, όιαιτι ΓωΡ6πσ ΚσΒιιΙειτιιιτι , ιι: ετσι ειιιιΡΙσότστιάσ.τιι Βσιισόιότι ΚσΒιιΙειτι1

,, ειτιιιιιι οτιιτιιιιτιι ττιει8ιε ΒστισνοΠ τσάόστσιιτιιτ , στι ΗστιΪσΙισιιιιιε σοιτι-.:

,_ Μ,_ τιιστιτσ.τιιτ ιτι νιτειτιι 5. Βστισό16ΗΑτιισιισ ΑΒΒ.ιιτισ,οιιοεΙ στι.ιπι ιτι Οοιιι-'

"Μ Π· τιισιιτ. ντα 5. ΟιιτΙιτισττιτσΡστιτ. Ηοτιιτιι στ8οΙσιιτστιτιει σΙ`τ, Ρετ· [δε.
σο. Μρτήι

»- ο τισάιστιιτιι Αιιἰειιιστιίσιιι ΑΒΒειτστιι, σιιτ:ιτιτσ ΡοτιΠἱττιιὶττι Ι.ιιτ!ονισο Αυ

8ιιίτο, σοσοιίΐσ Βσιισόισλιτισ ΚσἔιιΙισ ΡτοΡο.€ειτιοιισιτι. Ποτ ίστιτστιτισ;

εισσσεΗτ Οειτοιιιε Οοιιιτιιιε Πι Αιιτιο.Ι. Τοπιο 3. ΡειΠιιιι , ΡτεσσἱΡιιὲ :.ιιιτιο

667. πισω. το. Ιπιτιιο ιισ ιισ Πι Ηοτιο.σστιίι Μοτιο1Έστιο Ροίτ 5. Βστισ5

εκατ ΚσΙιοιιιετιιιιι ΤτατιΆ:ι.τιοιισιτι ΗΠιιισ Βάσω.ΜΜΜ 5. Βστισὸιόὶὶ

ΡΙεισιτει σχι1τιττιιιτ σε! απο. 6”. τι. τ.. απο εισὶ στι. 667. τι. ;. ιισ8ειτ ΜοτιιιΠσ..

τιο ΡοιιτειτισΙΙσιιίι τοι οδτειιτι τιιιΠσ Βωωιειι Κσ€ιιΙειιιι Ξι5. ννειιισιι·σ8ι

ΠΜ, σ.1ιιοά τ. ιο Ιτει ίσο ιτιιιστσ ιιιιισιιειιιι Εο.(Βτιιιω ΡτοΓσότιιε απ: σε.

σποτ. @ειδ :πιτ Ο:ιΠιιισιιίσ ΜοτιαΡτστιιιτιι σο τσττιΡοτσ Ιτσιστιτ , επι: τα

ΠειΠιτιστι ιΒιιε ειτστιἰνἰε 5. ΒσιισσιισΗ ΚσειιΙει ΪιιΒ σΙεινσ οβΓστειτα ΐιιστιτ.

Ι)σιιιοιισ σο. απο. 64ο. τι. 36. ΓιιΒίστ1Βιτ Ρστσιιιιειιιόο ΠΒΙισΙΙο,ειἘΗτιιιειιιτἰ

Κιτ Μπι 5. Βστισόιθ:ι ιτι ΟσιστιοΒιο ΒοΒισιιίι Ρτιτιιιιτιι ειιιόιτι σοστιιίΤσ

Ρ Ι στιοτιτιιιε ΠιεσιιΙιε , τιοσσ1Π.ιισιοΙΙ. Ϊιιτιιττιο Ροιιτιίἰσσ, ττισσΗο ὰ

σιιΙο κιτ. /Ε8τέ οιιισισιτι ειόάιισοι·, ιιτ 1.666 άσ τσΒιιε σοτισσττειτιοτισε

Ϊιιί-σἰιιὶειτιτι ; τιιπι σπιτι Μ €στιιιε σειιΕιτιιιιι ιτιιιισιιιισΙστιι :ισ ιτιοΙσΠειτιι Επι

Βσι: ττ:ιστειτιοιιστιι , τιιττι σιιιιιι εισΙνστΓιιε ιιοπιιιισε τισ ΚσΡιιΒιισο. ΟΙιτιβ

@απο Βστισττιστιτοε ΠΠιιτιι σιτσι·στσ :τισ Μα. Ατ σίιττι νιάσειττι σα. να.

Με ει: σοτιόιότο σε! οτιιτισιτι οσσειδοτισιιι σωστο τσΡστστσι τιιστιτο ιΒιιιι..

Με· ασ ΐσσοτάτα νιτιο τιιιιιι νστεστστιιτ, Η ιτι ΡτοΡιι€τιειιιοο Οτάιιιιε

. ιιοίττἰ
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› ποΙὶτ1ποποτεΙε8ἱτἰωο ωὶπἰιεπΙΙΙΒεπτὶε ειόπωετεω .φαω ΠΠ π.πω

ππεπάο. Ιτει:1πε Ροι·τε&πω ειΒ ὶΡίῖε εειΙειωπω ειι·ι·1Ρετε εοειδΕπε, Με

Ρι·:είΕειΒο φ.....Β.-ωωωε. Ρπωιὶω , ..πιω ἴεπτὶειω ό: 55. Μπα

άΙόΗ δ: (ΣοΙπωΒππὶ ΙπΓτὶπιτἰε ω πππω επ]!πιπ, ω.8εππέπε Επι:ει·θ

ε:Ροπειπ1. Βεἰωὶε ειἀωἰΠ`ο επ ΪιπίΤε πω.. ὸὶνετἴει, ει-ωπειε πιτΜπιιε

5:ιπέ.Η ΡεεεπΙειε ΡαιιΙΙοΡΒΠ , ω είὶ Ρτοεεάεπτε ί-εεε:ιιΙο ν". 1π οτππωπε

Ρα:πε ΜοπειΠετπε ίὶωιιΙ οΒίει·νειταε Με άεωοπθ:τειΒο. "Πω όεωιιω

ω εοπίπωποπε οΒ]ε&οτπω, ιιπειω 5. Βεπεόἰιῖ'εἰ Κε8πἱεω ΐεεεπΙο γω.

ὶπ ΟεΠἰανἰ8πὶΠ`ε, Μ.. Ροπίδωιὶω Ρετίεε1ίδε Βεπε:Πάπω ΑΒΒ:ιεεω

Αππιπεπίεω. . .

_ μ. Εει π.. ΜόΒεππε (π: πιω π...) Νο1'π·οτπω ετίἱιείἱο, πε 55.

Βεπεά5όπ 8ε ΟοΙπωΒππἰ ποτωειω Ρετικτυπ ιιπειω ὶίΪε·εΧὶίὶὶωεινε.

ω... Η πεΒππιί-οεἰἰΒοΙΙΔπὸὶειπὶ, εοπτεπε!_ύπτεπε ἰπί-πΡετ, 5. Βεπε..

πει. Κε8πΙπωἔιΟοΙιιωΒππὶ Πειτππε ίεωΡει·πωἀἰΓει·ε:αω, πε: πειτε

ΓπειιΗ ποπἱ ΡτἰπεΒΡἱιιιπ Β. ΟοΙπωΒππἱ ΚεεπΙπω Βεπεόπίππα σείΕπε.

Ιπ πειεεε εοπει·ονετίπι ίὶιίΪτπ€ἰπω τπειιω Ρτεωετε ειπε ό1ίδωι:Ιειτε, πο.:

-Ροίΐπω, πα: άεβεο. ΟοΙπωβειππε (πι: ιπἀεω ω.. νὶόετιιη εΗνετε

π... ἔι Β...ωωι...ο νἰνεπώ 8εππε ω θα ἱὶεω ωνειΙΠε ποπ ὶωιπετΙτὸ

ώε1ΡοτεΠ. Ρτὶωὸ επὶω ε:: ΗΠσετπω ίσα ως Βεπεστεπίἱ ΜοπιιΠεπο

πω:ω ΌειΙΙΙπω, επτεςπε.τπ ΚεΒιιΙε5. ΒεπεεΒέΒπι Βτἰ:ειππἐα:π.ὶπΓω

Ιειω , πὁεὸπιιε ω Ηωει·πωω ΡεπεττενὶΙΐετ. πω.. ω (ΞαΠἱα εοπΒ;π

επεσε , Μοπἑιεπὶε ΚεειιΙειω ΡεεπΙάειι·εω ίετἱρίῖε , φαω ω. Οσά5.εε Κα.

8πΙσ.ι·πω ...π ειιω ἰΡίἱιιε ΡωπἰτεπτἱεΙὶΙε8ετε Πεει:. Ιπ εειππΠπω ίει·δ

νείὶὶ8ἰπω Βεπεὸἰᾶὶπα ΚεἔιιΙε επρεπε. Ρατετεει 1οπειε π. ΑόΒε (Σε

Ιπωβειπἰ ε]ιίίππε ό1(εφπΙο:πω ίει:Ρε δ. ΟοΙπωπέιω , πι.ιίππειω 5. Μπε

ὸἰόὶἰΚε8πΙειω ωεωοται. Επιπάεω ει!ωποπ ω π... Κεέπίππ/έπόΐΔΜ

Ιαπό:ιτ, πιω ποπππε ΟοπεΙΙΙα 5. ΒεπεεπόΗ Κε8πΙο.ω εοωωεπάειι·ε

ίοΙεπτ. Απ: Ιοπειε (ΖοΙπωΒειπὶ ΚεεπΙπω, ε1ικιπτι πω.. ΡτοΐείΤιιε απ;

άεΠ8πθ.Πε ν1όεωι·. Αά π... ΟοΙιιωΒο.πιιε 8: ΜοπεεπὶειΒ επ ωΙὶππτἱ

5εοττοτπω πειΒπιιω, τοπΐιππω απόίππε π... Ρτέει·εΒεπτ, υπ επ

ΟοπεἰΙὶο ΜειπΓεοπεπΠ Α τείὶὶὶεειπεἐὶ εο.ιθεσ σ.ΡΡατετ. Βεπηιιε ω

εο (ῖοπεὶΙὶο εοπεΙυεΠ:πε ε Αετε!Ηπε , τεθ;ε ]οπει ω και... 5. Ευ ω.,

9.5.1 δο[8Μ&.Μί έΜάρο!έ έ σε:ποπσω απο άοβάιν·επτ. Ηἰε πτ8πωεπ.

π. πὸὸπόὶπε ὶπεΙὶπει: ειπὶωπε , πε ΜοπιιίΠειιω Β. ΟοΙπωΒππὶ εεπιιε ἔι

Βεπεά16Ηπο ὸὶνετΪπω ..ιο ΓεΡετετπω ΡτἰπεὶΡ1ο ἱἰιἰίΪε εοπεεόειω. Ατ

ιπτπωεπε ΡππΙΙοΡὸΡ: ω ιιππω όειππω νὶνεπὸὶ8εππε πιιὶΒιιΪὸειω π...

Βπε άεει·:.ιόπε 8ε ιεωΡετειιὶε εοεΙπἰΙΤε , ΡετΓπαΐπω ω5Ιπ είὶ; Μ ε!ποεΙ 8.2

:πωπω ΪπΡετἰοτεε ειΠεε1πε ωἴετὶιὶε τείει·επάε ναὶἰὸϋἶἱωθ επΠΈπιππτ.

Ετ ΟοΙπωπαππε (Με... ω ΙτειΠειω Ρι·οίεάπε, 5. Βεπεε!&Ππωθ. Ρετ..
ιποτπε , @πε ΚεἔυΙπω πι ίαε ωοι·Πσπε Κοωειωε εεεοωωοάειτετ, π: Πιο

ἱΡίἱι.ιε ΒοΒΙεπΠ Μοπ:ιΡ:επο ...π...επ. ὸἰεἰ παπά εεωετιθ ΡοτεΙὶ. Απ

ἱπ ΟειΙΠο. ΡοΡε 5)·ποάπω ΜπτἰΪεοπεπΪεω .ειππο πο. αν. ι...ω......

ΩοΙπωΒππἰ τω... εειωάεω Ι&ε8ιιΙειω πεεεΠΪίΪε , πεωρ πι:: πεεεινε..

κά. ωςιιιοωοόο Ει&πω τ.. , εκποπετε. ῇπγετ.?τε;ςι:έο έκ πώ”. 8.5.0υ·ιί..5°. Β. .5°απΙαπ Ψ .Β



.. ψ ~ 1>ιωε Με: ο:

η. Αἔτείἱἰι13 ε:: ΤΒεοὸετὶεὶ Ρι·οοεοτυω Κεἔἱε Νοταξ·ἱο ΜοιὶεεΒιιὲ`

Φο». ΕιπονἰεοΠε3 ὸεἰιι ειΡοίὶειτο. 8: ΪεΒὶίΪτΠιιτἰευε, Β. 6'υ!πω!σωέ ΚεέπίαΪκ

ω.ιωω υΒΜάί2 , ·Διάσε:/σ ΚεΣα!ω2 .για ειυ2Μο * έεπτε 8.ιι·ήεπε , ιιτ ]οτιειε κι

ν... 5. ΕιιΡαιΠ] ωειω ε1ὶ. εοφ :ΜΗμ·ο/έ:Μ·ι· . χω... “τύπω

ιἰαἰέ επωπέκαείσπε !υ:·ούσεεω·. Ευπιπαπτε επέσ Κεέιιίέ αιιἄοήπιτε Μ!»

Βιιτἔαπάἰα Εράφέ έκ βι!πιο·ύέο Μπάοπωβ συπωπέιιπτ. ..9αβέωσεισ

.ΑΧτε/ἰἰιι›π . ?Μέ ασίευε7/ισ Βεέιιία:π Δ”. ΟοίιιυιΜπέ ού/έσε7ετ. Α: ἱἰἰε αίτ,

/ἱφσηΐπα?καψω @ Μποπἱοε έυβέ:ατέυπέ α|έεκα οπο” βιιέέιζι ι·επει·έ : [ο

@ο Κεξςιι!.ε έωθεο·ε 5 εοεὸἰωπ 984292 Ζωκὐεππι· επύπδ Θεα: .ή:επο β8·πιιτέ ,

@· έ:: έκ(€π%-σ ω/α/Ζέθετ άσππΐ.τ Μπα £'αποθέιυπ Μπι Μποεακάο ?πάω

σέτσάέσπάο &εκειωϊ2οπεπι Ρο/11πία2°8. 6°ο!πΜπιππω ὲεε:ε›·οπωι »απο άε/έω

εινα, @ο ΕιιίὶειΙἶῇ ΑΒΒειτ1ε τεΓΡοτιδε εοιιΕυΓιιε Α8τεΡοι;ιε , Μάτ (στ.

Μίέπιπ: καπου: επίπωπέατση καμιά: :ΜΜΜ Μίκυ· :από > Νέο .Α..Με2.ω

σαφήπέ,ϋ ώ σωπία»ι »Με άεβψ2, πιοτ:άτιε νὶἀεΙὶεετ 5εοτἰεειτο τοπ;

Πιι·ειτο, οιι:ε ὸὶπιἰἀἰειτειτο εοι·οικιπι ι·εάάεΒο.τ. 5εΠ1εετ ειΒ ουτε εις! ω

και Ρετ Ετοι1τεπι ω εοτοτιεισι @Για ετα: εοΕὶΙΙιιε . Μ: εινα: ειά πικαπ

Ρετ οεεΙΡἱτἱυιτι εειΡἰΠιιε ὶπτοτιίἱιε ὸεΡεοὸε επ , Παπ ε:: ΕεοΙἴτὶ‹Η

.«8 οι». ΑΒΒειτὶε εΡἰΙὶοΙα οι Αδϋε 5. Ειιίὶειω ὶιιΪετὶὰε ΡτοΒειΒἰωυε. Ευθο.Πυε

:Με Α8τε!Η] εο.ιιιι11ΜΙε ἴεεἰτ τω. :Μ -τοτ1ί·ιιτο: :ιεευΪειτὶοιιεττι, οιιὶσ.

:επι ὸἰίΙὶπιυΙειτε ποπ Ροτετε.τ,οεε ει!ύε Ϊοτίἱτειο ειΡΡτοΒοι·1 ΡοΙΪε Ρυ

τειΒειτ , ΜΗ! τεΪΡοιιὁἰτ. @1):.ιοτειε ειιτΒειε οι Βτἰτειοιιἰο. εκεὶτεινετ1τ 5εο

@αι Με τοτιίἱιττει,ο.Ιὶί ιιε 5εοετοι·υπι τω... , τεΡαιτυι· νεπετε.Β1Πε Βε

εΙει Ρειίἱὶτπ,ΡτεεἰΡιιὲ 8ο. 5. τ:ο.ΡΡ. ;. 8ε 4. 8: ΗΕ. 5·. εειΡ. 16. Βενε1·Πιε θ

(ΞοιιεὶΙὶο ΜειτὶΪεοοειιίῖ Ε.ιιΠειδι.ιε, οτ τωΠΔ.1..ω όε τοτιΪυτει Μιάου.

το ειΙὶίΪοιιε ωοτΠοικ Μ: ΕεεΙεΠο. ΚοτιιωιαεΙἰειιἰε ετα:ιιτετετ, 5. Βετιε

ὸὶόΗ ΚεἔυΙειιτι απο ΟοιιιπιΒαΜ ΙιιΡτἰτιπὶε εοτιῇιιτικὶτ , οι1εωειοωο

ω"... σ. οιιιτι Ι..ιιάον1ειππ ΡὶιιιττΙω ει·ειτοτειπ ὶι1 ΜοτιειΡπετΙο Ι.ειπάενετιετ:ει15

ΪεεὶίΪε,ὶτιΡτεεἴατἰοηε Μπα ὶΙ.οΒΪετνειν1ττιιιε.ΗὶηεΑιι&οτΠοιά άενΜ.

Β. 5ο.Ιο.Βει·εεε ΓυΡτἔ. !ο.υόειτιιε ειδι·κτιειτ . Πιο ννὲιΙὸεΒετεὶοιιἰ ΕυΙὶειΠο

Ρω116 ΡοΒ: ΟοηεὶΙἱιιπι ΪιιεεείΠτ τεεἰιτιἰπε, εοττ:ΡΙιιι·ει ΜοιιαΙὶετἰο. ω:

ΒεἔιιΖ‹ι άαπω.υ:42 55. ΒΕΝεοιοτ: 8ε Οοι.ιιΜΒΑκι εά1Ηε:ιτει ΒΑΙΕ:

οιιοά ετἰειπι 5. Ποκιει:Ι ειΙἰοεύιτιοιιε τεΙΗΜοοϋε εοπΗι·ιτιειν1πιιιε. Ετ·

εεττἐ οἰιὶε ει·εάετ, Απάοϋουω, ΕΙΗΨυττι, Νἰνειτὸυω, ε:: Ι.υ›:ονὶεοΠ

ΜοτιειΙ ετἰο ειτεεΠἱτιιτοεΜε ΜοτιειεΙιοε 5πτιοΜο.εθ. όΠΗτι&οε εο

ι·οιι&, οικω Βοπιὶπεε Κοττιο.ιιΙε τηοι·1Βιιε ειόιϋόΗ ειόεο ανει·ΕιΒο.πιτυτε

Νεε1ιιε νετο Ηοτιοτὶιιε ΡειΡει ΒεττιιΙΒ.ιιτι ΑΒΒ:ιτετο ΒοΒὶετιίειτι απο

ΑΙ Μ.. εο Βοηοτε, οιιει!εω ὶτι ὶΡΠιιε Βει·τιιΙΗ νὶτο. ὸεΪετὶΒὶτ]οι1ειε Μπακ σο

Μ* πια, ΓυίεεΡτι1τιιε εινα, Η εε.τειιυε άεττεθε.θιίΤετ Κοτιπειτιἰε Ρατει·ε πιο

τὶΒι1ε . «μπω. τειτιτοΡετε εοωιπετιάειτοε Κοιυειτιὶ ΡοιιώΠεεε ΓεπιΡει· ε£

Γ.: νοΙιιετιπιτ. ει·εσ 5. (ΞοΙυτπΒατιἰ ΙΜΗτιιτυπι απο Βε:ιεώ&πιο

εοειΙυὶίΪε .κκε ίξεει1Ι1 ν: π1ιιἱτἰιιω νΜετιιι·, απο ω πιοὸιιπι €11.10 Μ Βατ

ιιοΒἰο Ατειιιετιίἱ και Μωἰἔ 69ιρ”.ιπέ , =υεπιπεείαπ Βιβή @- π·Ζέφωσ·ωπ

Αθύωωι μέ Μοω.ιβοήα!εω φέτα:: έκβέταεπιπ:, σε!εύπωρω Κεέπί.ε,

ιιτ Οτεεοι·1ιιε Τιιτοιιὶειιε Ε.ΡΙζε. σ.ινέϊοτ οι ὶτι ΗΜ. Πο. πο. εο.Ρ. ω). ΜΕ· ·
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. νει·ίΞΜοι·ι1πι ε1τ811Μείιτει άπειι€1ειωιω

ι6. ΒοΙΙαιιἀἱειι·Λ Ϊο‹:ῇ ὶι:ι Μ. εοτινειιἰυτιμ οτ Βειιεὸἰόὶ11Μ ΜΜΜ:

ΑΒΒατεπιπ:Μ1τ Κ68ι11€ε Βςπεά16Βιι::: ΡτοΡει8:ιτοι·ςπι 1Μπια1·1υ11ι Μ

ΠειΙΙΙ:ι , ειἀῇιιτοτεττι Ι;.ιιάοΜέιιω Αι18ι1Ρειππ. Απ Κσ€ιιΙει:11 1ιοΠι·ειάτ1 :ιι1ζ.

το ιιττἰυἴιἰυε εετειεεω υΒηιιε Ρετ (ΞαΙΙὶο.ω 3 ἰιτ11τιο Ρε1· ΕιιτοΡειπ1 ΒιἰΙΪ€

ὸὶίΪιιΪειτιμΡτ`οτιιπι1 ε:Π εοωΡτοΒειτα . - - - Δ ' ` '

17. 5ὶ ει1ιτε ΟοιιώΙὶυιπ Αε1ιιἱἔτειπετιί-ε ει:1ι1ο 13600 Χί,11. Μ”ΜΒ

όονΜ Ρὶμἰ1αΒὶτιιττι Κε8υΙα 5. ΒεπεὸἱόΗ Ρετ·θο.Πἱειπι ι·εσεΡτέι 1ιοι1

σε.: , τἰὸἰευΙο. Η): ΩειτοΙΙΜειἔτιὶ ὶπτεἘτο8;τὶο- Πι (ῖειΡὶω-ὶατἱ ΙΜετ1·ό€.

.Η έσα ώι!!έα Μοπωτώβφπη Ρήπῇαὲω ΜΜέτξο Κι:οι11.2ε 3. ΒΕ1σε4

Βιοτι έ» ἰω μιτοσύέωσ άα<υεα:ψ:?Νεο ιπὶιιἰιε_ὶιιτ:Ρτει ΙΙΙο.,εΙυε Πι Με;

νὶ ΐιιΒΓεε1ικτιτε εΧΠε.τ: Μθιά:·σπάκω ?πιά Βεέα!έ Μ(»ωωπ ··υέκφπ22%ι

6'κι|ϋ4, ΡτΞιοῇωἱπι Κεοι11..Α. 5; ΒΒΜιο1οτι έκ ω ΜΜΜ:βϋει: σ:Μ

ἰσἔιιτππσ, ὐηιιἱισπι·, ό'. Μπάκα», Θ' Μοφισβπω , @·/%β ΜΜα

άσε &.ώιι€β· Πω »πάτο ατε 8. Βεπὲἄἰἄιιωβιἑε.Ωυτ ετιὶιτι , Ίυέι2[ο5%.

:σε ετιιὸὶτοε ειόΒίβεβειτ Πατάω Μιι€τ1ιτε :Μ Η ὶτηιιὶτετιὸυω , τιὶίἱ

ς1ιιἰει μπι ειπε ΐικιττι ΙΡΠιιε πωπω Ι&ε8ι1Ι:1. Βε1ι€ὸὶδὶἱι1ει ι1Β13ικτ ω;

νεΙυετειτ258.τιθ Η τα ίσο τοπ1Ροι·ε ειθ:ει ΪιιὶΙΪετ, ε:ιτι1 ω» ω υκὶίἶετ:

ζτι 9πιτίὶὶοι1εω Ιιοτιπο ειΙἰοεμὶπτετιιω Πω ενο ΒαΡαιτωϊι Ι1ειιιά ὶἔΙιει;

τι1ε.()ειι·οΙο Μο.8τιο Γιιοσωπ ΑΙΒὶιιιιεΑΙειιὶιιυε Ηο.εουε, ε]ιιε Ρτ:εεεΡ;

τομ ειΠε1ιιοτ ειΙιτιἰε ειστε 1Ρίιιπι πιοττιιιιε, ἰιι ΕΡἰ8ι·; ω. ά65. Βαι€όβ

δω ει8ιττιε Ιιοο ὸἰίἰὶεΒο; _

?Μάι Μωιαι:Ι:οποπ σε!«Μιτ τέ/ΞπΕΖα Ρα· Μίκα;

@πισωω2ιαβέιβωέκε/οφωΜα Δ Δ Ι '

@ψ ΐεπιτ Μακ: ΑΙειιὶτιὶ ΐεπιτετιώο.ϊτι 5 ίὶιιηιιτῖι αυτ :ιΙτετιιπι ά1ιωτειέκειέ?

Μοτιειίὶετἰυττι Πι θει1Πει , πα: ΡΙι1τει 111 Βτὶτειτικιἰει, 5. Βεπε.«ϋέΗ Ιε8εέ

(εόΒιβωτι.ιτ 2 Ηεεε: ε1ιήόεττι Γυί·Ετει·ετ όεβικ:το.τιτ ;ιά ΡτοΡοδτε φαξ

ίὶἱοτιὶε _ἰΙΙυίὶ:ειτὶοἐιετιι: επ ω: ὶΡΠε Βεἀιετὶὶόὶἰ ΑΜειτισιΠε ΑδΒέ εσό
ττονετΠει ὸὶτἰπιειὶὸα εΠ; . - _! ~ ΐ

18. 5ζ Ατόο ίειι 5ττιει:ειΒόυε5 ιήύωεάι Βαὶοὸ1όὶἰ Ατ1ἰειιὶετιίἱε όἰΓεἰζ

ΡιιΙιιε δε κατω ΪετἰΡτοι· , Βετο (κ: ΡαεεεΡτοι·ς Πιο εοπιττιεπιοτειτ: Οειἰξέ !”;ω5.απο” εω·βαιω πό έκνάΖέαπάαπ Β. Βεπεάιίέί Κεέιι!εω , ε‹ἰ›π9τιε π: Μ· '"'"'°

εεΏιζςι·,·ε ρψι·ῇιωἔεω· , άπιιέ<υέι ΜοΖΔβ€7Ϊ4 , ρεπέ:ο: 9ικήπε Ξηι·ε›·ὸ·ω

€ωπ με ι€κου·α!πιι·. Ετ8ο ΡειΠὶτιι ω ΜοιιείὶετἰΙε ΟαΙΙἱεαιὐε @τα [ει·;

γειβειτιιτ ΚΒ81ΙΙα Β€ι1εὸἰόΗιιει :' ειΙὶἔιε πιοαΒίιω ΒεπεὸἰόὶΙ1ε ΑτιὶαπετὶΠ$

Μοπειίὶετἱει ΡετΙυβτειΒειτό σε @πε Ρτεικἰτη υΓύττιςι1€ €3:ΡΙσ1·σ.τοέ. @Μέ

εηὶπι Βεηεὸἰόὶὶιιεε ΚεΒιιΙεε ΙἙιιἀἰοΓι;ε ὶιιὸει€ετοι· , Αι1€ιιΡε1τι1ωιοτυπά

Μόνο ΚεΙἰἔἰοΪοτιιπι Βοπιἰτιιιττι (ΞοΠεἔἰει ειάεο.τ; σε ηι1Ηεπι Κε8υΙειέ

υίίιε 8: οΒἴετνειτὶοιιεε ΡετεὶΡὶο.τ 2 Ροι·ι·ο ιιεεεΠιττι ΒοπέοΜΗιε Με Ατιὶει

ῇ;ε ΑΒΕ” ΟοτιεοπΗειπι Ϊιιειττι Γει:ὶΡΒτετ; 5ὶε α1Μι ΪυΒἀἰτ Αι·όσ: Εἰ

ουπιέωπ &ιπέΐω·πω ςπιι/δκωμε ὶπωνιἰπ ρθω» Κ82ιιίω· εσπΨεέα··υΞτ;

πωωπίκηπε ΜΜΜ 8 Μοηαβστἱοπιωβἰπὐτε: εοπ/ιιετιιιἰἱπε.τ άΜέάτ,θ” Μα ΜΜΜ: Μοκαώι2 οΜπυακαίω. ΑιιεΗτε :ΜΗ νΜεοι· ε1ιι€τσὸεὶω

άπΓιιίιιττει:1€επι , ω”. Ρειετιιττι ΚεἔιιΙειε ὶτι θε.ΙΙ1σαιω ©ωιοἑ1ἰἐ 5. ΕΜΗ



ιη ( ι>ιιεικντιο.
εΠόΕο ΑΒΒιιτε ι·:Ρει·τειε : σε Ρτο1:ιάε 1ΙΗιἰ‹: οΒίσνατειε ίὶιἰΙΪε. Η σιιίζ

:πωσ είΈ, ειιιαΠ Η ‹1ιιὶε ιανσιτ5. οιΡιιεΙ ΠοωΙΜεειιιοε 5; ΒσισΜΗ Κε

8υΙι'ὶ, εοτιτιιιιιὸ εοε ΒσιικΗσωοε οπο: Ρτοι:Ιειιτισ. 5ὶ οὸἰπιιο Ματσε

οι”. π. Ρετ8ἰε , παώ Αι·άοτιστι εειιιἴει: κισσα ειττιΡΙὶιὶεἘιιττοεὶιιιιιιτειτι. Ρι·ο/Ξ>.

οι: ικα οπο” ( ίσΠοσ Βεπεάισιιπι Αιιιειιιειι στη |ιιφσΜτ07 [.%άσΦί

οπο· οιικοτ1ε π: Κεοπο ειιο δοκιιτοΒιιε. @Μια άοιιιοιιι @Ιω

:ιο/ίσιο ειναι , οπο ?ιωιιιἰΔΜ πιοιι!οι·ιιιι·βειοιιι ἐιι/ἰιιιιιο _;/διί μιι!!ιιιιιιι

ιφιβιιιιι ι·ιοοπ Κιβώτιο· μου ιἰιιιιιιοιοι 0ιιίο. 7: ιιιιιιιιι @οι πιω

οΜΝιιιΜ ειιιιτ 1>ιιοεεεειο , @κι οιιοοιιι οιιιιιιιιιιι =21οιιοβοι·ιοιιιιιι

/?ι!ιιίιι·ιο· απο οοιιβιιιιιιίο, ιιιοιιιιι ΪΜΡ87ι2ϊ00'θ ιιαι·ι(οοιι.τ [αιιούιοι·ιιιιι Ρο

πάθει: ικά αιιιι οιιιιιιιο!ιιι·ιοιι.τ ΜοιιοοιιιΞσ μι· [Ματσε π/ἐιἰιι ιίιο:. Οιιιιιιοιι.ε

οι·έο οπο!Ρώπα ΙζσειιΙουι ού ιιιιιέι·ο ιἰάιιιιιιι: , Μπι: Μάνο όψει

ιίιιιι: , ιἰιιὐιο Ροιοβο2ι, ιιι·αέοι οιι·οι·ι: ιιίιβιι!ιι, πιώ: εοιιβειιιι!ιιιοι, ο]ί`.

#·έΐιι7οιιε εοιι|ΐιιιιο<υιι. !ιιιίισιιι @ΜπιΚθέΒ/ι2 οιιιιέΐέοιιο ιίιώιιι σέ Χοπ/ί”.

οιιιιιιι ιίοιίιιδιΜ ι]]ιοΐαιιι,οποσ Μιά: Βιέιι|ομιιιίιι οοιιβιιιιιέιιιι:> ο!έιιιιοιι·

ιι(ιιοι οιιιιδίι2: ρι·οιιι!ιι,ιίο μέσα Μαιο 6°οιιιιιίοι·ο !ιιβιιιιιιιιιι Ζιιιμι·οιοι·έ

εοιιβιιιιοιιιἰιιιιι |οποοιιιι·, οι οιιιιιἰἔιιισ ιο Κιέιιο βιο Ροβιι2 Μοιιιιβει·ιιΞι ού;

/έι·ιοιιιι Ρΐιθ6`ἰΡθϊθ!'. διά ιιι·οιιιιιισ Ιιιιιιιιιιιιοι· αφοβα |οποοιιιι. Ρει:/έιέΐιιιιι

έ2'ι29%θ |ιι·οριειιιέιιιοπι :β οριο: Πισω: οΡἰπιἰοιιιι ιιιώι·ιοοι·ιίιο> @- ακα

ι.·ιιιιέϊι1ι ειιιιι·ο!ιιιι· οΜ>ι·ιοοιιιι· Κ6°814!ι8 , Μι28ί9848 Μοιιο/ίοι·ιο οι κάβα..

πιο» κοιταω· πιίαοϊιι βιιιι,ιισβ .ο ιιιιο Μο ι]ίι·ο σ' ιο που ιιιιοιιιι·οιιιιιι· Ιος

σο. Ηεο Ρο.ιιΠο ἴιιίΪιὶε τσιιΙι, σιιδάΗσι ειισ1ιι1ε εοάστι Ιοεο αβατο.:

τω· , πε οΡἰιιἰοτισιι ί-ιιο.πι ΕιιΙσο.τ. Ηπα εειιιοτιιπι ιιοπ1ιτιιιπι , ἰτοιτιο

Ηει1ίσιοτιῇ ἰΡίῖιιε Βάση ειΡΡεΙΙο. Ι..ιιάονισιιε Αιι8ιιΒιιε ποπ άϋοΒιιε

απ: ττιΒιιε,ίΕά οιιιιοΐι2 ιο Κσἔιιο/ἱιοΜοιιιιβει·ιι.»·,ΒεΠεἀὶᾶιιΜΑΙιἰαιιειιίἐΜ

ΡαΕστ:@παω οοΒἰτ,ιιιῇ'οιιιιιιιο οιιιιιιιιιιι στο: ΡΪ0##ἰΩΖ#-8Ϊθ£ οιιοοδ Μι..

:οικω Μοιιιι/ίσιού/ο!ποι2: απο σοιι/ἰιιιιιιἰο. Ετ8ο ειτιτέ απο σειτ Ρι·οίΕίδο

ἱτι οιιπόΗε ΟειΙΙἰπτ Μοτιοιίὶετὶἰε.5εΡο.τειτο. ετσι: ιιΒ1τιν1εεττι Μοτιο.Ποι·π,

άινο:Πε εισ;Ιά!όΈο. τιτΠοιιε ; αΙῇ σ.Πτσ Ιζσ5ιιΙστι Β6:ιισόιόΒιιο.ττι ἰιιτετΡτε.

το.Βιιιιωτ , ἰιι ΡΙσἰΓεΙιιε Οτάο ΚσεωΙο.ι·ιε Ραπ άε:Ρετιει·ειτ. ΟοιισΠιιτη

Ξτιόἰσὶτ ΙωΡετατοι·,άε σ.Βάισειπά1ε 5. Οο!ιιττιΒο.τιι ειΙὶοτιἰων€ Ρο.τι·ιιπ1

Κε:8ιι1ιε νσΒιιττι τιιιΠιιττι. ΒσκτόιέΗτια Κ€ἔιιΙιε όιιΒΙει επΡΙιεειτιτιιτ,

ι:οκιΠιετιιόιτιοε άινετίιιτ ι:οπσΙΙιο.ιιτιιι·; Ρτενετ ι·εΐοι·πιειητιιι· , πιε:Ιιοτσ;

οοπίΗτιιιωτιιτ , οιάιτιιττιιιιτιιτ ιιβηικ : ΑΒΒειε οπτικιιΒιιε ι.ιτιιιε Ρτονἰ

άι:: Βετιεόὶόὶιιε,Ατιἱο.ι1ειιίῖε ΜοτιειΙὶσῇ Κεάοι·.(ξιιε Ιιοε: άε Ρτ1ττιειι·ιει.

ΙΜΒιιΜ ι·εοσπιοτιο ,ποπ ό.ε: ΜοτιειΒ:ει·ιοττιω τε:Εοτπιατιοικτ 8ε πιοάο

νινσιό1 ιιτιιί:οτττή εΧΡΙιεειτο ειΒΐσυ.ε 8ι·ενι στοπ: ΡοίΪἱτ2 $ειοθ Ατάο

ἰιι οοτιίσ1ι1ετιτ1Βιιε ιάστι σΡοπσιε , Ϊσι Ροτὶιὶε ΜοιιοσιἰΙτιάειπίσ ια

ΕΡἰίὶοΙει Με άε οΒἰτιι ΠΠ Βε:ισά16Η3 Ηιο ιβΒΕΝεοιοτι1ε, ιπε1ιιιιωτ,

μι· μα» Ι)οιιιιιιιιι @πάω έκ οιιιιιι Βιέισο Ριιιιιοοιιιιιι Κεοι11.ΑΜ 5. Με

Μ:1:1οτι πεετιιυκΑν1τ.Ρωθειιτονιτ , ιιηικιττι, Βοι: εΡε κι ιι1εεει·ιιω

τσΗτυἰτ, 8: πο. ιο οιιιιιι Κοειιο Ρι·οιιοοι·ιιιιι οΒίσνο.πάειω ειιτεινἰτ > ω;

οΙ1ττι Βιετο.τ οΒΓετνιιτει. ]:ιιι1 σ€ο ειπε 1Πιιττι έ» οιιιιιι Κοοιιο Γιοοιιο

ποιο Επι: εο.εΙσπ 1Κσ€ιιιιι Πο.ΒΙΙιι:ει έστω. Νσιιο ι1ι.ιιΡΡε τοΡεο.ι.ικιτ,



·ι>ιωετιιτιο- Δ;;
‹ιιιο:ὶ που ειπε ειιίτιτιτ. Ατ Βειιεάιότιιε Με @Ρε Ι:.ιιιτιετιιε Μοιιειειιιιιιι

Πι Οα:ιτιοΒιο 5.5ε‹;1ιιειιιι ιτιάιιιτ ειιιτιο 1:00. 1.ΧΧ11ι. Πιιιιιάειτι Ροίτ απ

:Με ει·οτε!Ποιιιιοθεο ίτιΡι·ε ειιειάι·ειΒιιιτει, ίἱιΡτετιιιιιτι εΙιειιι σ.ΜοΙνιτ

ειιιιιο ιπ:00. Μπι. ΕτΒο ειιιτε ιιιετΠιιιιι θεειιΙιιιιι νιιι. ΚετιιιΙει Βιιιθτει

έ:: οπικέ Κεέπο Ρ7°απεοΜΜ πεφτει απ. Νεειιε άειιιιιιιι ()ειι·οΙι Μειι·

τεΠι αυτ τειτιεΙειτι δω εμε ΡιΡΡἰιιἰ ΡτιτιειΡετιι Οτάο Βειιεάιδτιιιιιε ιιι

εσπιοΒιιε (Ξε.ΙΙιεο.ιιιε Ποι·ει·ε τ:τεΡιτ. πιο Ροτιιὶε οβ ΒεΠοι·ιιττι τειιι

Εείτε.τεε ΜοιιαΠ:ει·ια εὶεἴοὶειτο. ,ΕεειιΙειι·ι ιιε Με ιιι Βετιεθειιιιιι πω-.
Φ ιιτο.,άειιιτ1ιιε οιιιιιι ί:ετιιιε Κε!ι€ιοιιιε ειιΙτιι 8τ οβίφει·νο.τιοιιε άείτι..

τοτε. ί_ιιιιτ. Ηιτιε πι:ιΠ Ιο.Ι.ιεε, οΒ φαω Ιζ€ἔ€4ἰ49°ἱ.τ Οστά:με” άφετέφ :Μο

Αι·ειοιιε άιειτιιι·.Ι.οιι8ε Ρτοιιιάε σ.ιιτε ΜοιιαΡτετιι Ωαίἴἱιιειιίἱε ιιιΙΒιιιι·:ι..

τιοτιειιι Ρετ Ρεττοτιειεειτι θι·εΒοι·ιο τεττιο Κοιιιιιιιο Ροιιτιίἱεε μια..

απο Ρετ Πο.ΙΙιο.ιτι νι€εβο.τ Οτάο τιοΙτετ: σ.Ιιδ.ε εμέ θεά ΡοτιιιίΤετ, ιιτειΒ

ειιιιιο 1:00. Χι.. τιιιοΟο.Πιτιειιίιε ι·είτιτιιτιο Ρετί:εότει. εΡτ , ατι ειιιιιιιιιι

ιπο. τιτιτι1ι.ειιιο Βετιεάιότιιε Ο:ιΙΙιιε ΜοτιειΡτιειιιιι Ιιο.Βιτιιιιι ΓιιιιιΡΠτ,

1·ιοτ: είτ ιιιτι·ει ειιιιιοι·ιιιιι ττιξςιιιτει ιι·ιιιιτι ίΡο.τιιιιιι,ΚεεέιιΙο.ι·ιε Οτάο 5.Βε-¦

τιεὸιόἰτι Ρτὶιιιιὶιτι τιιιιτιεττι ιιβιτιιιε ειὸτιιιττι, ειιιιι Ηοτει·ε, άετιιιιιτι Μ»

ῇεᾶτι οιιιτι1ε Ρεετιε ΚεΙι8ιοιιιε ειιΙτιι ιτι οιιιιιιΒιιε ΜοιιειΡτει·1ιε ε1εΡει·ι

τε ισοτιιει·ιτ2 Ετ τειττιετι Με. :ιΡΡτσεσ.τε εοΒιιιιτιιι· εάνει·Γειι·ιι , Η ιάεπι

Οτάο Ρετ (ΞειΠιειιιι ἔι (ΣαΠιιιειιΠ εΙτιιιιτειικειτ ιιιίτειιιι·ετιοιιε Ρι·ομ8ει·ι

τ:τ:Ριτ. νετιὶιιι :ΡΜ τειιιόειιι ι·εΓΡοιιάεΒιιιιτ ατι ειιιιοτιεπι 15.(:0116ι1ιι

Αιι€ιιίτοάιιιιειι 15 ειιιτιο ειιεἑι υο. 1.:τν. ΙιειΒιτι , τιιιο Ρτειτιιιτιιι· τὶε Α!»

ῦατέὐιισ Θ' ΜΟΙΜΕβΪ.$' , ει: επίέειιέιἰ εντοπίσω· Οπἰυ πιά Κεἔιιἰ‹ι 6'. ΒΜεάέδϊέ

σώσει, Θ έκφία·ε @-σαβοέέτε έκ οπωέωσ ἐεὐωιπι·.ΚεΡοιιετιτ τοι·τειΠε ,

τιιιι·ιιιτι ιιοιι είε , ίιΙζ.εοάεδειι·ιιιε τιιιι ΚεἔιιΙειιτι 5. Βειιεάιέ.Η ιιι Με.

:τετιτιο.ιιο Ριέτοιιιιπι ΜοιιειΡτετιο οβίει·νιιτι νιάει·ειτ ΑΒΒειε, εειιιιάειιι

ΚεΒιιΙαιιι μπι ΕΡιΓεοΡιιε Μοιιειειιιε ΑιιΒιιΙΐ:οάιιτιετιίιε όια:εεΠε ιιιιΡα

τιει·ε ειιι·εινιτ.(ίιε ειιιιιι ί:ετεί).ειτοΙιιε Οοιιιτιιιε ι·εΡοιιιτι) ιιεε τειιτιετι απ» ΜΜΜ

Πειτε επ ΜοιιειεΙιι ιΡ6 Μαιο ΚεΒιιΙειτιι ειάττιιίει·ιιιτ. Βετιε είτ.]ειττι ει·8ο ;:;;Τζι.

11εΒιιΙει 5. ΒετιετΙιδτι ἔιΜειιτειιτἰειιιε Μοιιει.ειιιε ιιιεὸἱο ΐεεειιΙο νιι. το

αμε ειπε , επι νετἰι ειΒ ιΡΠε ίοΙιει Ρι·οΒειιτ ειάνετθ.τι]: πω» νετὸ 2.6

Με ετιειιιι τεεεΡτειιιι ιιιτειιιτι ΡτοΒειιιιιιε. Ετ ΟοιιειΙιιιιιι Αιι€ιιΡτοάιι

ιιετιί-ε ΙΚεΒιιΙειιιι 5. Βειιεάιότι ιιοιι ιιιιΡοτιιτ Μοιιο.ειιιε , ίετὶ απο αἱ:

ιΡω ἱωρἰεπἰ, Μβοάί7°ί,6οπ/:;7Φατά ειιι€ιτ. Νετιιιε ίεΙειιτ ΕεεΙεΠ:ε Ρο.

τι·εε Κε8ιιΙειε Ιεἔιτιτιιε ίἱιΪεεΡτειε 8ε ΡιοΒειτ:ιε, ειιο.Ιιε ί:ιιιτ 5. (?.οΙιιπι

Β:ιιιι ΡτειιιιΙει. , θ ΜοιιειΡτει:ιιε ειιτιιιιιειτει κια: Μοτι:ιεΙιοε ειά ειΠετιιιιιι -

Ιιιιίτιτιιτιιιιι , κι ...ι Ρι·οιιι·ιιιιιι τε!ι8ιοεε οΒΓετνειιιάιιιτι ιιιάιιεετε.

η. Βειιηιιε τα ιιιειιιι€εΡτιιιιι Ηειτ , Βειιετιιότιιιιι Αιιιειιιειιἴειιι Οοο.: .

τοπικ ΙιΒι·ιιιιι ιιοιι εοιιΒιι·ειιιθ.ΙΤε , εστιω ειιιΡΙεθτειιόειπι Βειιετιιιίτιη

παπι ΡτεΒιιΙειιτι (ιιτ ΗειιΐεΒειιιιιε οΡιιιειτιιτ) σ.ιιιττιι οιιιιιιιιπι ιτιο.8ιε Μ..

πιενοΙι ι·εάάει·ειιτιιτ ι Οοτιεοι·άι:ε οΡιιε ιιιιιιειιΡειτ ΛΒ!ωτέθω 8 Μ0,Μ

τῶι: ωππἐἔοα.τ , οΒιίειτειιιε Μ» εε εισαι: Ξι @Με ίεΒιιιβύίειιε Μαιο...

ετιιε εΗει ίοΙειιτ; @ΡΜ σετε,·ε Μια εοπβ·πιπτ Κεἔιιἰεέ ?Μέ ακί απο 9868

που [νωπά με·:Σπετ Ζεέιν·ι·έ Με Η ΚεειιΙει 5. (ΣοΙιιτιιβειιιι νεΙρ.Ιίιιε

Β Π!



έν ' Ρ Β Ε Έ Α Τ Ι Ο. ~

ε->υ-·.υ·τ+_

Ϊ: 6'όπισ τω:

Αππ.667.

π.;.

ε ποε ποτπτπε Κε8πΙειπι 5.ΒεπεόπίΗ εΙε

ειιῇμἴνἰε'ἑ·ΡειττἱΒπε ἰπ (ΞειΙΙἰεειπὶε Μοπείὶετἰὶε τσιπ νἱἔεΒειτ , ειΒΐπι·άτι

ΪπὶΠετ πω: οΒτε&το -: νονὶ ·ΚεΒιιΙο.π1 5. ΒεπεὸἱόΗ , ειπε Χε8ι1Βε πιπά

ω! απε-2 Ιπππο ΒΩοπεοτώε Αιιέτοτ ·εΙἰεπἰ ΙπΙΗτπτἱ Μοπετεποε εκ! 5.

Βεπεόἱᾶὶ Ιε8εε Ρει·ττειπετε έπ ειπἰτπσπεΒεΒειτ , οΡΡοπετεΠΜ άεΕπε

τετ Β. ΟοΙππππο.π1Μοπειεποε: @Μετά :πε «μπω ποπ Ρτοτπάθ Κηφ..

Ι:ιτπ 5. Βεπεςὶἰότἰ .Ρεττἰπετ Ιε8ει·εε Πεπἰπιιε Μετπ ΟοπεοτεΠε εοπεπτ

πατα· ἰπ Ρτεἐιτἱοπε ιπεττάεει Μοπεεποε υπτνετππι τποπεττ ιιτἰπποπὶτει

ἶειπὁτει , :μια ἰπ Κεειι!ει Βεπεὸἐέτἰπει εεττεππε ο.ίΒάπε Ιεότ1τεινετειπτ, πιω

εΒοτιππ Ρειττιππ τείτπποππε εοπθττπειτα·ΐπΓεπστππτ-.

Μεττή:: Με Μοπασὸἱ·ωοπἑει, ?Με Ιζεέα!ει/Ξπόϊτι

<Ρ'ο.τ :πωπω ιι%έπε. · _

(ῖιῖτπ ετΒο ΜοπαπθΑ· @- .4!»!πιιέϋπσ συιπὶὑω· ΙιτεπΒτειτἰσπετπ ίἰιειπ1

Απθτοτ τπί-εττΒειτ, ὶππιιέτππε Κεἔκ!‹υπ [ιπδίωι, ω είτ ΚεειιΙετιπ 5.

Βεπεὸἰόπ εειτεπιτε τι) ἰΡΠε ειΠΜπε ίτε:1τιεπτετειππ; ΡΙειπέ ποπ ειΠΞε

πιιἔιτπ Βεπεὸὶᾶἰπὶε Μοπειεπἱε , (Ιω τιιτπ ίοΠ έ:: (Με Κεεπο Γκιπεοπυπ

ει·ειπτ , σποτ τύπω άιπ8ιτ. - '

πο. Εκ Με πω , Η (Ρετ ίἐιΡὶο, τ·είπτειτει ττπιπετ πάνετίετώι·υπι Δε

Και Βεπει:ΜΗπα Κε8π ει: ΡτοΡπ8ειτἰοπε οΡἰπΙο. Νεο τεττπεπ επ πιω

ετάάπέτει ΐιιπτ πτ8ιιτπεπτει ειΠείτιπε Μ επι” ποπ μπαι ὶἔποτειι·ε Ροτιιε..

ι·ι1πτ νἱτὶ0£11Ι8τἰίΪΪτπἰ : ετ πιώ. εειπεέι *έιότιππω , οτ ὶπ εοπττετἰατπ τω.

:πιτ ΐεπτεπτπιτπ , τΙΜπτιτε πεε [ΜΜΜ , πεε νεΙππ. 5ιιΡετείὶ οτ Οειι·οΙΙ

(ῖοὶπτὶὶοἱῇεθτἰε ποππιιΠἰε θ.επιιππε ίο.ττε. τ

π. 5. ννεπάτε8τύ!πε, ίἱΩοὶπτἰο ετίἱἱττπτιπτὶετεἀἰτπιιε , ποπ 5. Βετ

πεεϋδΗ , ίεά Ροτἱιὶε 5. ΟοΙιππΒειπἰ , ππτπο άτνετΓοτυπ1 Ρετττιππ Κε8πτ.

Ιειτπ ΡοπτειπεΙΙεπΠ ΜοπειΠεττο ΡαείεττΡΠε Ατε1ιτε ιιτ οτππειπ ειιιίετειτ

ὸιιΒὶτετἰοπετπ, τείτετπ ειόεΙυεττ Αἰἔτεὸτιτπ Μοπειεπιππ , πώ τπ νται.

δ. ΑπίΒεττἰ Ιτιπάειτ Ι.ειπτβεττιιτπ ΑΒΒειτεκπ, ειιιὸὸ Μ τε εποΙο Μπα:

πε!Ιεπίτ ΜοπαΡτεπο ειιπέτο. Ιττεππε παμε ΙττεΡτεπεπ ιΒιΠτετ β::ππ

@κι ›ιστωεω Μ”. Ραπ·ποπ €εΠετττ. νετιὶτπ οΒ[ετνειτε άεΒιιετειτ ντι· €ΓΙ.Ι.μ

ὸἰτὶίΒππιε, πω: νοεειΒιιΙιππ πότε εοπνεπὶτε Κε8ιιΙει: 5. ΒεπεόΜΗ, ειτε

:ιπτοποτπειΡτἰεὁε Χεειώι Η'. Μπακ ποππιππεπειτπ :ιΡΡεΙΙε1τιπ·. Ετ πε

Ιοπ8ὶιὶε Ϊυπετπ όιιεεττπ, Μπι·ειπτὶτΙππε Ριπ Μάο Κυπιικιωπίετφτπε είε,

ι8πειτ. Νὶπιἰτιιτπ ὶπ εεΡ.‹ἰε ω.

ιίέσπιτ2οπε .4θύω;κ Ρτ:ετπτίδε νετΒἰε Τπεοάοι·τ ἴτιἱηὶεἰτπτ πειτε ΑΙΖοεατέο.

1Ξεο!εβε πιο/Με) Πειτε: αεπ[υπέ , Ηττα· σΜ:Ζω /ιὶωπ ικά/ί οπίΜεπι ω!

[εβ:φέεπέκπα. ?Με Λροβοίέσε μέιλ· σεπβ·υεω· ω” απόΐω·έπιτε εκωπἑπτυμ

τω», βια:: Ρα·υμβιω σ Δ". Βεπεπιετι Κεειπ.ΑΜ β σπίτι έρβ οΜυ·.

ω”, δω. ΕτΙοπ8ε ἱπΪτΞι Ρο1τ ΑΒΒειτἰε εοπἴεετατἰοπετπ: Ποπ έα εἰ

ΒιέεΙαπάίεεπτ: Λεωφ· Κεοιπ.ΑΜ ἔι 5Απετιε Ρ.Δ.τπιππε πωπω τιιΑππ

:ΑΜΜπ2επάκω επβσέέσπέέΜ9πε87888Μ ιἱὑέ ιὶ Βου επωθιασπ. ΛαφεΜο

πιι/Ϊὶαε τε=ωφεεωω ΚεἔιιΖᾶ',8τε.Επ ΚεἔπΙο. 5.Βεπεάπίπ τἰἰεἰτιιτ Κεἔιώι 2

[ἄπἔἶιἔ4° Ρειυ·2!υσ Μιάέτα,πετπΡε πάω ἑι νΙτἰε ίΞιπέτττειτε πε τΠ8πττετεμα
ΒαπττΒιτε εμέ. Ιπτἰττ ἱε εοπίππε Ρετ τπεπιιε ττειὁἰτει ίπετειτ. Ροττο ΙΝεττΡζ

τμε επ: Νοε: Η ε ι:': Οπίάκ: Κο2Μπε εττεττετ ΡὶΡΡἰπὶ Ετε8τε ΡτὶπεΙΡετιι:π.

σ



τιτατ τι πάτο; ή το

 

μια οι·8ο ατιτο Ματ! τοαιραε ΚοἔαΙα ιιοΡτι·α οατιι ααδτοΗτατοττι οΒτἰτιαοζ "

κα, τα Ιζε·ςξα!α βιαόΜ·ατα Ραι·πτω Βια (φαι ΜοττιοΠ) Κεἔιι!α τα 88;

Ραο·έθια· :Μάτια νοοατοτατο.οβ Ρτατιταιιτταττι τοΠτοοτ Γατιέτοτατιι Με»

ιιαο!ιοι·αττι τ1αι ιΠαιιι Γοι·νανοτατιτ. Ετ ταττιοτι αόνοτί'ατιι ιιόίττΙ ατιαττι 5:

Μαατατιι ,ο 8: ίοτταΙΤο ΡααοιίΠττιοε ἐὶιἴοἱΡαΙοε) ατςτιοΐοατιτ Ραθέττι€Β Βοα_

1ιοττιότττια: Ρττττιατιοε οαιτοτοε αι;ιαίοαο Ιταττονιοι Αατζαίτι οο8τιότιιοτιτά

τα τττιΡοτιατιι , οαο τοττιΡοτο Οττιιτιιε τιοίὶτι (Η 5ιιΡοττε μποτ) Μοτο;

τιιοτιτα Ιοτ:ατιτ. Ατ Π Αιετατιι τοΙτιττιοτιτα τιο ΚοἔαΙα Ροτ 5τ νναιιοι·οΒτα·

Ιἶ!αττι ΡοτιτατιοΠα ιτιΡτιτατα ΡτοΒατ Εοττιτιαε , τιτοβοτ οτιαττι τιοοοΠο οΡτ;

οιαδά 8. ννατιότο8ιίΠαε ΑτιίΒοττο ΡοτιτατιοΙταττιΡτιαιαττι αοοοτιοτιτί

ααδτοτττατοτα ΚοἔαΙα8. ΒοτιοττιότιΡτοΡοίιιτ. ΑτιίΒοττιοαιΡΡο #υβιαίαμ

άσκοπα αιτιάται: , έπάκάασ ωπβι|επέ2 βαστα· :τα έπαθα: Βαθέυ·α/έ ΜΙΑ· :κτ

βετο· Αροβα!έτα @- άΠοπαθττα απο: Ιζτέκία, βαττ: τα! μια απατα

@Ηπα τοτε «Με ιιιτοΙΒ8ιτ Κο8αΙαττι 5. Βοτιοαιτίττ$ ιιαατιι ΚααπΙαοτ

Μυπαβίαιω ροτ οκοοΙΙοτιττατιινοοαττ τα οαΡ.;8. ΡττοοιΡιοτιτοτιμ Ασσο

όιτ ααότοτιταε (5τιτοτιο8ταΡτιτ ΡοτιτατιοΠοτιβε , αυτ ττατιωττο Ριο τττιΡο:·

τατιτο οΡιιε Γααττι ατιίοΙνιτ , ιτα Γοτιοοτιτιε ατο ΤοατΕτιαο ΑΒΒατο οαΡ. ο;

Αθ οδο 2εωροπ· ?στα @ζωάκι ιβο αφωεκα/τι/έφέτ !υο:Μι, ΜΜΜ @πιο ία

ποα·πτέτ ?αουτ οι οστἰοΜ 6'αποθέσβακέτα» εα·έσπέέ Ρ. Βειιττέι3τοττ ποτυπιυπ

ωτσα!επτίωκ βια· Β. Ρ. Ψαπάτε8ΜΖω Ξαβέται·πιτ, ού ἰπορἰω τ>!απίπωι:
@Μοτο αφτα νιττοε ττιοτιτοτιι ι!ὶἱαε ααότοτιε οποικοαΜαυτ 62 Βττττα-Ρ Η

υτοττ αΡαό ΡοτιτατιοΙΙατιι Ρτιττιἰτιὶε ιιιΙτιταταττια ννατιότο @ο ταιίΤο:

Ποτιτειαο τιοτταο ΒατιτΒοτταε τιοααο. ΑτιίΒοτταεννατιότοΦ τα ΓαοοοΠο

τα νινοτιεΙι 8οιιαε αΡαττο ίαο ιτιίτιταταττι ττιαταγοτατιττ Ροττο τιο @τα

τ:οΡε ττιατατοτατ, ΑτιίΒοτταε μια ΕΡιί-οοΡαε τοΡτο Ατ8ταττο, τα 5γτιοάτξ

Β.οτοτιια8οτιίτ Ιταταιτό να βεισέβύ στα: τ·σέΖωέπε, αν έκατσα @- αφ' ο'

Ρο/2οή εαυτο» ειτοαττοιιιντ Καοατ.Αυτ Δ". Ρ.νττιτε Β1τιτευτο·ττ |ἱ`τἰοἰ£τε#

(Παπ/ία άψττυέπνι:. Ει·8ο ατιτοα Γατι οταε τοειιιιιιιο ΚοααΙα 5.Ρ.-Βοτιο

όι&ι ιΠιο ίοτναΒατατ. Ρτοτοτατιτ οτττο αόνοττατιτ ναΠόατιι αΙιοαοτι ατἔαα

ττιοτιτατιι , οαο ΑτιίΒοτταττι ΚοἔαΙα: Βοτιοαιότιιια ΡοτιτατιοΙΙατιι ιτιοαότατ “

ααέτοτοττι όοτιιοιιΙΈτοιιτ : Πτι ττιιτιιὶε , «τω. Ιαόοτοττοδτιατιττ -ω.. νοτιτο ατι ΕσττιοΒιατα ΒοΒιοτιίο, τα τιαο (δ ΡοττΠτιατιόο ΠτέτιοΙΙο ν

οιιιίοαο αΪΡτοἱαατοτἰΩατοΙοΟοὶτιΙἱο οτοττιττιτιει τιοΙτι·οιιιιε τοωΡωμ

βατ Κοἔα ατα 5. Βοτιοαιότι ι·οοοοταττι Μα τατατιι οΙτ. ”Ι`τιοοὸοι·αὲ

ΡαΡα τα Ι.αττοττε ΡτινιΙοειτ Βοβαιοτιο ΑΒΒατιΒοΒιοτιδ οοτιοοΠι τιιοττιτα τ

οι: Κθέϊθ|Β [πώ απωοτ·το Βακαυτσττ. ΠαΙιοΠαε ιατοι·οοΙατιοτιοττι

ἱιι Μα: νοτοα ιττοΡΠΠο (τω: , αάτιίτοαο ιιαΠατιι τὶο 5τ Βοτιοαιόττ ΚοτζαΙα

τοΠιτιιοτιταττι απτο Ι.αοιτ ΙΙ. ΡοτιττΒοαταττι τα ττιοτιατιιοτιτιε ΒοτιιοτιίιΒαε

οιΙτατο. ΠατιοΙΙο Εσττιττατ ίαΡΡΙααόιτ. νοτιὶτια οΒ:ο,τιαΠα οιτΙτοτ ττιοτιτιο

11οτέαΙα Βοτιοόιότιτιο τα αΙαε ατιτο Ι.αοιατιι όιΡΙοττιατιτ ; ατι ΡτοΡτοτοα·

ττιτοτροτατα ΤτιοοάοττΒαΙΙα τΗτ:ϊόοΒοτ2 ΠατιοΙΙατ ταΒαΙαε ιιστωιτε8,

ατάκα Ροτιττττοια τΗΡΙοτιιατα τονοΙνττ,αο τττΙιαοτιτοττατ ο1τιτόοττι οισιτιοτι

τατΡωτ. 'Παω ττωαωταταοιιιι. Ι.ιττοτατ να!τζανιτ οατιι ναι·ιτε Κο·

Ζωα ό: ΙττιΡοτατοτατα ΕττνΠοεττε : τα τ:οτοττε :ατα οα αιόοτο πατα ιιοτι

:'.



αν] ΡΚΕΙ:ΑΤΙΟ.

Ήειιετιτι πεε Γεπτεπτἰατπ Γεττε Ιιεετ. Απο: ΡτοἰπτΙε απότοτετ εοπΓιατο:

8: εεεε τπἰΜ θεττ:εττι ΒοΜεπίἱε οιιοπόατπ ΑΒΒατιε , ΡοΠεα Κοιπαπι

Ροτιπειε εΡιΙὶοΙαε Ιε8επτι οεειιττιτ εΡἰΡτοΙα οότανα-τΙεειπ:α, :τι απ:: Γετε

τζι:οΒιιεαπτε Ι.ι:ειιππ ΙΙ.ΓεειιΠε ΚεΒιιΙ: ποίὶταε αΡιιά ΒοΜεπΓεε ΡτεεΙα

τοπ: ε::ίτατ τεΙτιιποπἱιιιπ. ΟετΒεττι:ε ίιτιιιιόετπΙαβεπτε Γεει:Ιο ::. τω.

Βεπε απ ΒοΜεπΓεε Γιιοε , πε εοε εοπ:ΡεΠατ : @πεί Ριεει11.ΑΜ 5. Βεπε-

13101:: Ρεο/ξβεβ:.τ 8 Ριι/ίσπ:::: :ίς/δ·τε:τώωι εθ/επαίά.τ , εο!!ασταππέτότοπα

ιεβ:ΜΜΜέτ. ΙπτετΡοΙατιοπετπ , οΡὶποτ , ποπ εαι:ΓαΜτιιτ Π8πεΙΙιιεαπτ

ειπε Ίων:: Γεειιτοτ Ι:οε Ιοεο , οπο ωωιαπτω Ιπει:Ιεπτιι:ε ΡοτεΓτ. Α:

ΓοτταΠε τεΡοπεπτ, θετι:εττυπι ε:: ΡΙοτιαεεπΓι (π: αιιιπτ) Μοπαεπο

ΑΜαατε:π ΒοΜεπΓετπ , πω:: 5. ΟοΙιι:πΒαπ:Κτ8ι:ΙΞι, Βεπεόι&ιπαπι

ΒοΜο Ρτιτπιππ ππΡοΓιπίΪε. Βοπα νετΒα ::ι::Γο : Ιω:Βε αΗιετ τετ Γε πα

βετ. Μοπαεπι18 :1ιποατπ ΒοΜεπίιε αποπ)ιτπι:ε ΠΒτιππ Δ: ΜιταειιΠε

5. ΟοΙιιπ:ΒαπΗιποΜε Με Ρτππτιτπ ε:Πτι:τπ εοτπΡοΓιπτ απτε π:ε:Πι:πι

.“ΜΜ Γαεει:Ιι:πι κ. :π ει:ιι:ε ΗΒΗ εαΡ. τα. Απότοτ ΙαιιτΙατ Ρ:·έ·υέ!ε8::ι@πώ .5ειίέι·

. .τφο#σἰἱειε, Ηοποιιπ , Τπεοποπι, Μαπ·τικ1, 5ΕΚ01:, θατεοπιι,

Ζ.+ιεπαιιυε @- ώσπου: Μοπαί:ετιο ΒοΜεπίἱ εοπεείΓα, ε ιιιΒιιε

Αιιδτοτ τεεἰτατ Γτα8τπεπτιιτπ ΡτἰνὶΙε8ἰὶ ΤπεοτΙοτι ΡαΡα:, :πτετ :Για άτα

εετπεπτιε, ει: β Μο:::ιτΙ:2 Βυ!:.ίε::β.τ εφΜέ έ:: Βεέ :απο @- έ:: Ιπ/ϋω:2.ι·

Ρεπε::: :στρεπτε.τ Ρα:ι:::ίοεπε εκβ/ι1επτ, βαιωία::: Κεέα!εω το :Φωτο , Μ'

εβ:ὶ Ραπ: Μο:::ιβεπϋ του·έε2 έτύω::. .Ω απο:: @· πιά Δθύω· ::::2:::ιε:έε

:Μέρα εω22Μ Ι::/ίέπιπι Ραττα::: @· ΚεεπΖε απατα::χω:::ίορτώε::/ω , το:

ί:: :ιἰἰεπιυπ βεβεα: Ριτσα:: ίπε!έσπιτω·, ὲ/ἐιἰε ΑΡο/ίο!Ζω _βώ τσι/αι: του/ϋ.

απο” τοπΡβέι, τοτυ·:έετιιτ, 8:ε. Ε:: Με ΤτιεοἀοτἱνετΒιε :παπά ΠΡπεΙ.

|ι:τπ νιτιατιε :πτεΙΙ:εππιιε , Τπεοάοτι Ρτινι!εΒιι:ιπα Ρτατϋότο Μἰταειι..

Ιοτιππ Γετ:Ρτοτε πω... αε Ιεέλιππ ιιτἰπιιπε Γε Ιιαβετ , Η Ραι:εαε Π ΜΙ..

Μπα: εεΗτιοπιστπεπεΙατ επε:Ριαε. Πεἰπόε Ριε8ι:Ια ποτπιπε :Με !ε::ἱτ

Αι:ετοτ ΡιεειιΙαπι 5. ΒεπετὶιεΗ , :τι πο:: ΡτοΡατε ΓαεΠε εΙΤετ, Π ποπ

:ΡΓε τΗΓεττε ε::Ρτιτπετετ Με νετΜε Γ:3:Γεοπεπτ:Βιιτιπ ΕΡ:ΓεοΡιππ Τετ..

τἱοπεπΓετπ αι1τΡΙαεεπτιπιππ ὶπτοττἰε: Νο:: τοπία.: κατ:: ΕΡάομιπω: σε

,ιζε:·ε, σ Μοπεεω.τ επει:ΝοπΜ Κεειι:.:ιτπ 5. Βεπεπ:ετι ἔαὐε#πετε.

Πεπιειι:ε ποε ατ8ιππεπτο Π8πεΠι:τπ εοπνεπιτπιιε. Μοπαεπι:ε Βο.

ΜεπΓἰε αποπγτπι:ε τινι ιπει:πτε Γεει:Ιο ::. «επι , ΤπεοεΙοτι Ρτινι!εειι:ττι

εο :ποιὶο Ιε8ἱτ, τ1ι:οιπ επαττιεΒοΒιεπΗΜ.ιε ε::Πα:. Ιπ το π:επτιο Κα

διά:: α”. Βεκαί:δί2 ε::ΡτείΠε νετΜε παΒετιιτ. νι,οεβατ ετ<,ζο Χε8ι:Ια Με;;

:π ΒοΜεπΠ ΜοπαΡτετιο Τπεοόοτο Ροπτιπεε,6'εαβιω:Μέ αππο/ετε:::ίο,

£ο::/α!ω2'τ ΡΡἱΜ0, Ι::τί26ϊ'. τ: (Μ Γιιπτ επτοποΙοἔἰειΒιιΙΙ.ε επαταότετεε)

ι.: ε!ϊ αππο ΕΜΠ:: πο. Χι.:ιι. Μπιτ:: ΒοΒι:!επιιε ΑΒΒαε ΜοπαεΜε Βο

ΜεπΠΒι:ε Ρταετατ. Νεε ΙπτετΡοΙατἰοπετπ οΜιεετε ΡοίΓιιπτ αάνε:Γατπ ,

πιΓὶ εαπ: εεττ:ε άοειιιπεπτιε ΡτοΒεπτ.

2.3. ΕεοιπτΙ :ΜΜΜ , Π ΒοΜεπΓε ΜοπαΡτετιιιπι Κε,:ζι:Ια:π 5. Βεπε:

Μ:: αότπ:Γετιτε::ετπΡΙο Ι.ιι::ονιεπίπιτπ Μοπαεποτυπ:, οπο: Παω:: α.

ΟοπεΠιο ΜαιιΓεοπεπί: ΡατπιίΓεΙε8ὶΒι:ε Βεπεόιέϋπιε ΓιιΡετιιὶε ΡτοΒα.

:πωπω Απ ΓοτταΓΠε. αεΙνετΓατπ :ο Μ:: :ἰε Ι.ι:::ονιο πε8ατε Ρετ,οεπτε

ΡαειΠε



ο ιι ο ο .ο π» ι σε χω.
ΒισἰὶἰετοἶπΜάο. Ειιὰοοὶοω.ΡΙιιε που» πω. ὶαμάέ€ /ἔπω- ο

βίου έκ ΟσίΕί.ε £απούΖω α..! πἔοσπἰιιω &ικώ2Ξέ@αν ι·σπαΜέι·· ΑΝ880Ι$0 Τη 9;

Δοοοε1ΡοοεαπεΠοπΗ, τοΡατ ΕΕιι:οω8ταΡΒο.Βοουοοο!Ιοοδ :πιο εικ1ιιο.Η 2ἔἶ.:ἔἐ;..

ε. Μ. ε” Αοἴε8ἐίπιεειὶω ειοὶπιειὸνοτεεεεπ , ...τι ε.: όι·βάέ.ιοποπικ Μιτου:
Εοιπειιι€ΠοοΠιιω, ?ιο 8κε(ε2:·β2. ευΜπιβ απο” ...ω έωοωΈψπωω, ο

@πιο «Με ΙζεἐπΛε ΗΜ: Β.εωειοιοτι χω. @ώ @πιο <υέιΜπωη ιοί

.ί.24::ο<ταίο £Σ'απούέο , ?Μέ έ:: 6°.ι!Ζ2.ιπυπ τινά: έ:: ΗεϋέΖωιε ιισΚα2ιο!παέιί%·έσ

ΡΕ” πω: έκβο·ίω ιι/ἑαεΜραφπ.τ ·υΞέεόπιιη Μωπεύο: Μακ; Μοεπ:ε:

Φἱ7ο7ἑ24ε Κε!έέέψ.»· βαιω Με ( ΡοκιωτιοΙΙαιτη Μάακέ:, μέ εε 22% Μ.

ω”Μοωιε&ω·ιωιέσεω·επ: , @· σκουφΙα/ΞΖαύτέα οβεπάεποπτ : |ία)2° Μέσο ὁ

οπο μέ» ο...Ε"....=.μ...μιο...-.Μ.....ο.. Ρ62ΖώοΖωι [Με *- +· ω.

οΞέσπσκω. Εβα φοιοΕ;:Μιιιε, Ι.υκονήοπ& Μοο.ο.Ρεοι·ωτο , ι.ιε5.6ε Εοβ

βιοοίέ , 1ιιε:ιωκο ΐεεοιεΙο α. Βοο=οοΕ&1Με Ιοίϋιιιε1ε Ρωι:1Πο. 13ο Ι.ιικο.

νΞεοίἰ εΜοκτο οοιιθτωε:8. ΕΒἔὶιιε οι ©Ιοειι·το μ·οΜοιωΒοπο 8οΒοπι

ιΜσει·ιθ. Με ϋιΑΡΡοτπὸὶ€ο.οὸἐτο.: ..ω 5οΙΙοιχιοὶοεοιιἴε Αἴεοτεκἐ-ιιω άο

καποιο ὁ. ί`ο όΕι:3εω έκκφοβισ αικάΜο;ω , ει: ΜοποοΙ1ΗπιΜΜΜ Κε!τε.ίο..

Με Φίπννω Ι.ιν.πωίαπβ.τ Μοπιιβετέέ εοπβουπωω·, @‹ Βεέπ.

Ιω &εωφοοοι·ιιυι ΡΒ. 5.Βοκιοιοτι @- ο0μ.Μ»ω β·οιέΜπ ωκοοιι·.~

οΒτοί'αιτέτουε Κε-ωεο!ιιιτι ΑΒΒειεεω οι: ΐμεα:Ποωε , ει: ΒσέιιΙππιβ..

μ·ιώί&τκω ΡΑΙ"Μ8 @Δια ω· Μπι:Μιωο;ωτο Ι..ιιΧονκο Μοι·υιετπε

πιο τειιεκτ , ω,... αβοάοιπωσακι. @ο οπο! εΙα:Εοε Ρεοίοι·κ1 Ρο!Πι·,.

00ο νὶἀοο. Μαΐ 6 Ποδιών. 5. ΒειιοὸὶόΗ ὶτι ΜοηαΒτοι·ὶὶε Ι.ι::πονΞεοδ οι

ΗειΒοοόοειδ ΪειιΚοωΑτἰσεοΠ πεφτει ποια Ϊιιἰἱΐοι απτο Ρφἰμεὶμτιηιι

(ΣοτοΙἰ Μαμά , ΒΒτοόο8ποΒιιε Μοτεειιίἱε ΕΡ5Γεο©ιΞε , ΡὶΡΡὶπἑ Επιοεο..

:πιο Κοεὶε πουειΠε , που ειΠαπι οιιἔιιτι 3. ΠοΙο-το_ πιὶΚοἔυΙεπιἔι Μω

ικιΠ:€:ι·ϋε ΗΜ νἰεὶοἰε ειοεοΡκειτο Ρτωἴοτὶρῦποτ ἀιιοΒιιε Οσ::ιοοϋε ..ο Γο

σουάΜε. Ετ :απο οικίΕοι·ο Ρο.ιιΙο νΐειιοοἴτἐὸἐ ἰιι.ΙΗ:›. ‹ὶε Μει:τειιί

ΕΡΞΓε:. 8. ΒετιοὁὶόΗ Μοοειάιοε 3ΜΙΗε οοπΙἙὶτιιἰτ , ποπ ειΒιιποο ίἱτιο Μ.

Μο ε1οδιττι έ Ι.ιαον1ο ειτοείδτοε. Ο1-11ιουεοΔυου: , ὶιιοιιὶτ ΡουΙιιε,

σουιβπικίε Μουι_/ίεήκΜ Αν ρω·οεΕπ Β. οφ»... ἱπραἔο Μι#ἐἰἰεκβ έ:: Ιω

ποπ· θεωφ.Μ Ποτέ όροβοἰέ , @- ἐἱπκυἱ2 έ!!παίω!... ΜιιἔπΞα , ΜΜ46°όφ

με ἰἐέ εοπβέπιέε, ποια· ενο. Ρωεοιιωι Ε. Ρ. ΒεΝεοιετι έκ απο σούπα·

σοπ/ωσ.τέ:. Οοπ/ήια2:Μ” αίτει·πιπα Μοπο/ἔπἰπωβοά Οοα@‹ι.<υοσ‹ιωησιὐἰ

μιά :Μάο που: Μκέ:πωσ πια!Μπάόπωσ αέποποίι· ΜσιπάωΜΜ. @3Μ,

οιιὸά ΡὶΡΡἰτιιιε ΦΠ: Μοτιο.ΡεοτΙο 5. (ΜΗ μ:: ΟτΙππειτιιω ΑΒΒει:οιπ

ι·είϋιιιτο, ποπ 5. ΟοΙυωΒΔιιὶ, ἐπὶ Ιέ!κΙΙιικι ρωΒεπεοιοτυε Μεσα έα·

£αποθί:«ιπω ωκοινήι:έωσ ωοφοβεπ2, :Μου Λ!ιΖωιέ παοϋώι·, τοΒο

Ώνειἱειίτἰὸο 5ιτο.Βο Πι ΗΕ. ο.. .ο Υπο 8. (ΞειΙΗ «πιο. Η. ‹5ε ΘειΙΙ:Μο ΜοιιειΕ

“Μοτο@Ρο[οί 1πίὶοιιτειτἱοι1:: Βο8ιιΙ:ε Βετισά16Ηικε οιιιτιοικιω οσο

ο.όΙια:δΠε , ε: Κετρεττο , ΕΙ:!ωΙιειι·άο , νΥειΙει&1άο , οΗίίοι1ε: ἀοττιεΒὶοἰ;

αιι&οι·ἱβυε κποιιὶἴοἱὶέ πιτοΙΙΙΒΜιι·. Νεοικ ὸἰε:ιε ΕΜΗΡωὁ1όὶἰ ροπή.

πιο ἰοτοΙὶἰ8ἱΕοπεοτὸἰατο ΚεΒιιΙειτυΜ.ΡὶΡΡὶι1ἑ ΠοιιΙάε:ττι ΡτὶτιεὶΡει:ιι Βο

Ωοάὶθευε Ατιἱοιιεηίῖε Οοτικ:οαΠε ειιι&οι· ιια:άιιττι Μοοειάιυπι ὶιιἀιιο.

απ. Οι: οτεο ΡἰΡΡἰτιιιε που 5. ΩοΙιιαιΒωπ Ε.οιουΙειω ,- Ποιύάεττι οπο,

Ρ:·.εβτέο έκ ΜΒΜ. Μ". απ!. ό'. Β. .5'απΙπω Π. Ο



:Μ Ρ11ΒΡΑΤ10:

80ΠΜΙά.

Ιὅ.

- Μ”.

.εἰ πω.

ό”.

τετιιιε νι8ιιιίΓετ ἔι ιισ1·ιτιει 5. Βειιεειιόιι ΜΜΜ απ, ιτιε11ιειι:τι , εειτιι ίιοτι

ἰιιιΡοίἰιἱτ ΜοιιειΡεει·ιο 5. (ΜΗ , ‹1ιιιΩοΙιιιιιΒετιι ὸιἴειΡιιΙιιε ειὸὸι6ὶιίΙῖ

πιι.ιε Μετα” ω6 τιιιιει ειπε οδτ:ινιιτιι ίέειιΙιιιτι ιιτι·ιιιίειιιε ΙιεἔιιιιιΙετο..

ω, Βειιεε!ιόΗ ΓειΙιεετ 8ε ΟοιιιτιιΒειιιι ΙτιίΜιιτει μπι ω ιιιιιιιτι εςιειιιιε

ι·ειιπ2 ἰιιτιτιιο μια ΒειιεεΗδΗ Κεἔιιὶει ί`οΙει ειιεΙιτι πε ει:ετεετι εσεΡετατΣ

νει·ίιτιι (ΣοΙιιιιιΜιτιο ιισίιτιε Ρο.ιιιΜιε νιιιιιιαιτο 5 ειά Αιιιαιιόιιιτι ι:οιιε

νειτο.τιιι σπιτια .

ει. [Η Μ0,Μβάέ βιιιέ.τ ιπ2ἱφιἱπιτε ίπ Βεζεἰ6, ε)αβέπρε

μι· ό'. Απωιέπω Ρ7°0Ρας8Μέ07Ι8.

η. Κι3ιιειε ΠαιιοΜτιει ιιι θειΙΙιει Βε!ιέιαι. Ρι·σΒο.τ :ιτιιιειιιτ:ιτετιι

5. ΡειιΜιι.ιε Νοιειιιιιε ΕΡιΓεοΡιιε Πι ΕΡἱίὶοἰο. 2.8. :ιό νιαπωω

Κοτοιιισ.€ετιί'εω ΕΡἰΓεοΡιιιιι Με νει·Με : Ε: ,απο έκ :οντα Μου·ικοπιπ

.βια ενω: εκτπυπα, μια ώιεύει·ι8· βιιέΐ2ύω 19οποπ: Με» 0843492148, εε::

τΖωπρφα!έ π·ωοπιο·πω ?αι /ειἰεἱιαπε έ» Διτε!π·ι2, Μέ παω· 47Μο.ειΐ επτα

!οπἰεπ6Μ 4212898402 Ρἰπἔιιἀεταπι @σε άιβυ·ιέ έ» ω , σπα #62 με "Με

$ιικόΜεικνπ Ξ 1)ωπικο Ικα· 8σιπάεπε.τ , εσπἰιι α/ῇεπι (.`|πή% Μεπιπτε Ρο..

βεπιπι. 762 ειιυπώιω ιίψεω β=ωικιω α6°[ί207%π2 ριυ·έι·εν· έκταεενιάφεπε

Βιιτἰ›‹ιή απ: !απ·οπ:: ί2160[2]989%02246απ2; :απο <υεπεπω!ε: 8 ΑπέεΙ::2

διπἄυπω2 ώων ατὐε.τ , 0Ρἱι«ἰ4 , έτι/Πω· , βίαια Εα!ώ”ι;ι· εε Μυπεβετώ πω

»απο ω· ρΖεύε εοπ[υπι σε!ώτιπι·. Ετ δ. Τι·ενετιιιε Μοιιεισιιιιε ω: (Φωτο

Νο7Μπαππ0ΜΜ Οιπαπέωπβ ισπέσο:·ίο 072148, ἐπριιἔο Τκιω·υΦεπεκβ Με.

7Μβ27ΜΜ , Μισό έ:: /Μαο·ωσ Τι:·ο·υ+υιιπέαε ω·Ιω βιασπ κατ, ε.ιφειέφε ΐειτ.έ ε

ειιΙο νι. εΠειιιιι·. Ρετιιιιι ΜΒΜ Με: ιο Βε!8ιο ΜοιιειίΒεει ΚεΙι ιο ω

ιιΓ σε θα:ιιιιιιιι νιι. εμε Ρετ5$. Αιιιειιιάιιττι 8: Αιιτιοιιιειι·ιιττι εοιπιτιιφε

- ειι2:ιΡιιΙοε ιιισ.8ιιιιπι ιιιειειιιετιτιιπι εεΡιτ. Αιιάοτιιειτιιε εάιιόιιιε Βιετε.ε

ει; Ι.ιικονιειιΠ Αίεεπετιο, ει: Τιιι·οτιιεο5. Αιιιατιειιιε , ειιιιιε ειε ΜΜΜ

απο ιιιοειδ ει8ει·ε ΡτοΡοίΜ. '

η. Αιιιειιὸιιε Μπι χω» ωίο!ψεπωυπ τπιπβεω·ό έ:: τοϋ”ωἰἔπιπιτΜ;

Με; Ρειι·ειιτεε Ρειτι·ιέιιισιιιε τεΙιτιειιιετιε, α! @φωνα ίσα/Μακ, Κυ εΠεε Ρι·ο

:Ατυπο ΠΔΦἰἔΔΠ.$' , 2επέ8ΜΡ07°ΜΜ Μυπεβετάφεε:έι, Πειιτιί-ειιΕιτιιι εμε

Υπο. Βειικιειιιιιιιόιιε. Ατιιιιιιόιιτιι ιΡ:Με ίὶιΓεεΡειιπι, ιιεεάιιιτι τειιιιειι

Μοιιειειιιιτιι ία&ιιιτι σαρέτρι:επνω θ!ακάΑ·βωοπ16ωΜ·ειΞπ· , περι»

τοε2ιὶ: ά· Μ0κα#87°ί0 ςξπ>έενεται·. Ατ Αιιιιιτιάιιε έ» εοάσπφσωικεω άφ2β.;

νέα, πίέδίο β!ο Ριππ:ἐὑιῖῇπε, Τιο·οπι1: ω! /έΡα!α·πω /ἑπέῖῇἰΜ ρε:22:

Μαπἐπἰ. @να ώ επιι2οπεβιι·παΜ>ι, βι:Ζω σωπιυπ αφέω/ι22 εύβΖώιι3

αάφτιῖ/ἑισε 6'ΙΜαιά: &οποπω , "πισω επιιψιακ 27ακ!δεπάε&ατ έκ 6'ίιν·ο.

ΡοΡιεει ώ Α&!πι:ε φβιω· Ζοσέ εε°ἑ ΡΜ27°ίωσ ὑεπειἰιἑἶἐοπεψεπφ£α , @πει

πω: ΒΖ:εσο·ὶωσ ιιά[ιπέϊεωρω2:ΑιιετιιεειειιιιΜ. ΑΒ εο Βιιι€ϊό ιιε δω.

με) ε!εωεκι·έβωέβιβερτω ,. έ:: α·||ιώι @Με Εσε!ώ)υπ ιν·2ύικ #76·ΜΜΜ

ω: Ζει/Με. Πειιι ΜΜΜ εἰ £οἔἱΜ£ἱο ει: ω! |έπιέπε .φο/ίο!ω·ωπ μ·φεπιπ

ιΜπσ·ε:. Β,ενετίιιειιι (ΞειΙΙιειε, σωέΐισ ὰ °1ζεέυ.· ω Ξεεεπἰο:ἐὐω· Ειυή·φω

επίέκκιω.τ ε/ἰ. .4ετερεόΡοππάσαπΐ: Μποστ, Οενπέίπι.τ ··σετύπω Βωπέυπ σε”

Ζε!ωιπι σειρὰ, τιιττιιτιιιιι θειιιάειιΒΜιε , ΤοττιειεειιΠΜιε , :ιΙιίίςιιε Μι



ΡΚΕΡΑΤΙ'0. :σε

π... ΒεΙ8ἰεα ΡοΡπΙἰΩυΒὶνατπτ Μοπειέτετπι, τπππ ΡτεεἰΡυει Πατάω;

ί-ε , Ρώπα Β:ινοππιπππι πω... , ΒΙωάππεπΐε ό: Ε!ποπεπΐε επἱτει

ω.. ΠειτοΙπε Οοἰπτπιε οτππειτιπ , ΟΙετπ:οετπ Οειπάεππ·6ε ΒΙππἀὶπἰεπίΪ

ΕεεΙεπει Ρτππιὶπι 1πππιποε , ετιιτΒιιε.Εοπ ε.πποε επεἑε όποὸεεἱτπ Με»

...τω πιεεεπεττπτ : ἰπ ΕΙποπεππ νετο ποπ πω... π... 5. ΟοΙ·τππΒππἰ·

Ρεε€πΙτιπτ ΡτοΡοίἱτατπ ππίίε. Μττιππ πι, τ1τύππ οπτεττιιε π. νπ επι.

ὸὶτὶίἰἱιπιιε , ιιτ 5. ΠοϊιππΒειπο ΔτωΡω... ππό.ππιιο.σμιε εοππιππτοε ἴτιΡ

Ροπειτ , ειὸππειτ Βεπεάπίτο: τιιιοτΙ τε8τε τ1τιπ!ετπ ΡτοΪετο αἀνετΪπε π..

ιππιειπ, ειπιιε επιπ:1τπιτπ υπ ό: ετπάτποπεπι εοΙο. Νεο :πε πιονετ,

παώ! 5οάιΙεε ποπτοε :ειπα ειππο ὸεΙεότιι επ ει·τταπεΞε Ϊεεεππτιτ ,. άπα

1ποάο Γεπτεπτπιιπ Γιιο.ιπ πεπε Ρι·οΒετ. 5τειιτ επτπιππΕ!ιιαπ Γαπό!τοτυπι

Μοπ:ιεποτπιπ ειπεπιππ εἶι ποτπε τεΡπτειππε; πει. Ϊυπὰπὶεὶιιπτ, σ. πετά

Ροὲἱἰτ, πετπὶπετπ πω. ε.ττο8στε Βιιάετπω. Ι)πο·π:τ Ρττείεπε ρποπετε

εοπτεπὸο, πετπΡε Αιπεπτπιππ π 5. Βεπεὰπἶτὶ Τε8εε. πιτθ.ίΐε , πετ; πω.

πιέππ 5. ΒεπετΙ16π 11ε8ι.ι1ειτπ * Μοπαπειτἰὶεπ.ίεεοπὰππ 3τπΡοπιάδε :- - πω. τ”

τιππ Μοππεποε πι ιιτι·οπιτε Εστποπτο θ2.Μανεππ, ποπ ΩΙετὶεοε., Ξι ἔξἔΪΪἔ.ΪΪ

Ρτἱωοτὸἱπε:ίὶὶτὶίἱε. δ· σ°Ι""'°
όριά , με:

›.6. Αιπαπάιπ πι Ττιτοπτεο 5. Μειι·ιππ Μοπεπεττο ΟΙΜαιά: π,..- 22έ;;;-_ στ·

- δ

τω», πἱ .τι τοπίππππ ει: νεΒ:εεΜοπεπτεετεΓυ ί_εεΡ1τ. Ητπ: (Ρεάτωε ν» ΙΜειώι τ..

άετιιτΑΙεπππιε πι ΕΡ58τ. π). τι. Μεττ1π1απε Βεπττεει. π8επε, Ροπτειπσ €:'ξβξ., δ

Ι:ιοεεε ττπίπεπο: . τ . %:ξ"3°ζ

@τα Μωβ! Μ Μ=·ω τ»

Οκτώ: Μιτου· Ρωτώ , τσιπ: @· Φωτ. 2.222' ι

Ιπ Ρταίαττοπε 5ωειιπ τ. μπι ...πω ΙΒπω.. ΕΡτΓεο1π Τπτοτπεἰ Ηττα 2:ξ:ἐζ¦°'ζἶ

τω. ειά θππττειτππιιτπ επιπ:!επι θαποΙσπΑΒΒπτειπ,εμποπε @πετΙππο,.ΜΜΜ

:αβΔΗΜ: π. πι:Με ιἰέ/σι][ετέ: . “Με με:: ε!ώΐιόπω υπευτυπαέ Ουπέτεεα- πω.ΜτΙ

τω... .20.πτωτ , μπωφεπΡφετωπω,πω:πω.. ε. τω”- ,.....2&

@των :άστα , έ:: τοπικα τοπ/δωβπετάω.,- η4ΐ:?:ιιε @· απέΐΐ09%ισ ?φαποτά: ;.ΐπ7';[:.:::

πω.. .<Μεοώιτ2 ...Μπαπω· Μπωφτρω.... π.ι.ε.τι»π π:πο μετα" ?:°^ἔτ2£ῖ

Ερπέφει.τ Μπέκ»τωΙπππιτε @- άετυπε2εππά ΜοπσβεαὶΜ5Σ. Μ42£2πὶ,Μέ τω' πω. “

Μωπόέ επειππσυπ Ιπποπτ.ιω 5. ΜπιΕ13ΙΟΤε εοπ4·εσι/«Μ ·επίεστεετ. ¦,%ζό””

πιω Ρι·τνπε81ππι πι πιίΡπ:1οπετπ τπτετποπττοΜε.νοεατ·Ε πο2ἔοτείἱ.

ω... επππ ε:: ε]πίπειπ ΕεεΙείἱπ ΑτεπἰνπάεπτοτπΡεπιππτ,εο έτττπε

Μοιπιεπω εκτπάε ΩειτοΙτ Μπ€πὶ ΡτἰπεὶΡεπιι οδεεπτΒετοε πιπΐε;

ΡοτεΠ: π.. Ξι Οπποπ1επ ίππετπ:πωπ ΜΙΚ πι 8τεπεπιΕε8πισ Βεπεκ

άΙ&5πε, ενω τπεπτἱο Οο.ποπτετε παπα ποπ πι. ΙΒΒοπί Ρτεεπσετεε.

Βεττο ΐειι Βεττικ . 1π ΑΜ 5. Εεοὸεἔετ1ἰΒΡὶί-εοΡἰ Αι18πποπππεππε·

Μπάετιιε , τιιπ ειππο επεἔι πο. πιο. εοπΗτπιπνἰτ πτωτιπππ Βίιίἰὶὶσε

Μπτὶπππεὁ. Οπτοτ τα; άεεεΠοτε τι... εοπεεπιτπι εο.ρεέπι, πτ;ΜΩ-ε

πεεππ εΙ$8επτπ ΑπΕΣτεκπ πτωττπω κ.8π.... 5. Β.επεπιεττ πατα

εοΡπιτπ. π. εειἀεπ1 πω»... Ρετίενει~5Ιῖε Μοπεεποεπἴςυεεἀτεπιρυπ

πωπω, εοάετπ Ιοεἰ Ρτοπανὶπιπε : ειπα τεἰ επε.επ πω.€τιεττετπωπ91·

Αιιέ3:οτπ. Ερπτοπι π. πωτπρωπ Επ:ιο·άθω @·- Β. Μ4Μπαι/σπέωτώσε

ὸπεᾶε , ὶπ £1112.εο8 επ! πιιπππτετεκπ ;ιΙΙό.πιιιε νπτιπεε εκποττο.πε, ΡΜ

ο τ;
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Σερ· 7ιιΙεβ

Μέ.

Ψ ΡΜ μή!.

ΡΟΕι0

Με”. ι.

ιιἄ απο,

παπι. ;7.

πό απο,

βιοπέ|ίτε:2υπ , Πκ1ιΠτ , οθοάίω:Ζαοι @· απέτοτεοα ΜοΜιοΜ.τ σώσωεφερε

ιἰὶ:. Νοκ εβέΧέτω· |οκώι·οέ!ε οι =οψέποεπι:3 &οϋέπιω Μίκι” Ροι·πιω,ῇ”ω

οοβΜαιάοοε υπιπώι:οαποτ με έ!!2οβιωεπιπο. Ροττο Μο11ειεΙ1οε Τιιτο..

ιπειιΓεε ·Βειτεὸὶέὶἰιιἰε 5οόεΙ1=Βιιε Ϊεί`ε Ρτ1ττιοε ειὸ]υτικὶίἴε , ιπΡοΕε νἰεἰποει

ΟΙειτιτιαἐ-οΙἰεπδ Οεεποἱσὶο, νετά ΠττιΠωε εΠ , εϊιιο.πι εοε όε Ι..ιι:ονἰεω.

Ποιο ι·εωοώοτιππ Ιι11Ητιιτο £08ἱτἔιίΪ€. Ει·8ο ΑΕΠειτ1τ:1ι15 ὶι1 Τιιτὸπὶεο

δ. Μειττἰτιὶ ΟειετιοΜο Βετιεὸὶόὶ1ι1ο.ε Ιεεεε εΙΜΜτ , ΙΜ ΜοιιειΙὶὶειιω Με

ΒΙτιπιπ ἀιιἀιιἰτ. _ " ο

η. Νεο οΒΜτ, ιιΐσά Αππο.οόι:ε ΕΜ·έοιιά': οοποποι ΠϊΜε ειεεεΡΞίΤε

ὸἰεὶωτ. Ηοε ετιἰττι οοικικΗΒειιετε ειπτἰειυἰ8ετὶΡεοτεε Μοτιει!Ηεειπι

τοπΓιιτειπι ει: ΓοΠειππιεπι ΒαΒὶτΐιε ΚεΙὶΣζὶοΠ ἴυἴεεΡ:ἰοι1εω ποπ απο ώ.

Π8τι:ιΒο.ιπ. Ηιιε τείὶἰιποιιἰα εΙυαόειω εοτιἴεττε μινειτ. Ατεὸὶυε ΑΒΒειε

ἰ.εττιονἰεἰηιιε εοπβπαἐ: Τεοφ|ιι, τεΠε (Ξτεἔοτὶο Τιποπ. ΕΡὶἴε. Πι Π!).

ιο. ΗἰΙὶ. εειΡ. η. ο: ω: /Μπέ!2ο μ·ομ·οι ι·οοβο·αιο.τ ἐοβ2ιοέ: Μοοοώο.κ. Ε::

πωπω (ΞτεΒοτὶιω ὶ ί-ε ω ΗΒ. ο. ‹ὶε θ!. Μο.ττγι·. σεφ. :.8. ε]ιιΓάεττι Ατεόϋ

ΜοτιαεΒιπ11 οιΡΡεΙ επ 6'ΙΜαιω Αππἰἱέ Ι.οοιο-·οξεέοέ Δοοειέ:. Ετ πε ςιπε

‹ἰε (ΞΙετἱεο ί-εεειιὶετὶ ἱτι εμε ΜοτιειΠετὶο όε8ευτεΜ1τι:ετΡτετετιιτ, ειιττμ

όεττι ΟΙετἱειιττι ΡοΠεει Μοποσοκοι νοεειτ. 2ποάπε μέ.: ιίιώέιει· , ὶιηιιὶτ_,

τεβο:· οποέΙοοιεοιειπ Μου:: , "οι ού @βατ Μπα: Μεαν εο8πο<το , αραιά

σοι/ω· Μοποώιιοι Με· Χώθιβωτ. Ρτατει·εει ὶιι ΗΕ. ‹Ιε (Η. ΟουΕ σε!). 82..

Μετα Αιιέϊοι· όε 5. ΕιιίἱεΙιΙο ΚεεΙιιΐο , μέ ι·οοιοπωπ Εποπτι έοιεσ·ύωί4

πικαπ: εοΜεοβαιεωώ οοπέπωπββοιίΙΖοτέτοπ, πεπο··οεπιι, Ιππε ἰιιἴετὶτ;

ΈΙοθείπιο: £ἰετὶσἱ @τα (ἰά εΙΈ Μοιιο.εΜ) άπο @άι φαω δεσ. Οτε8οτἰι1ε

Ξτεπι ειιιδϊοι· είὶ ΜΗΒ. εὶε να.1)Ρ. εειΡ. 6. ΟειΙΙιιπι τιοΒΠεπι Ατνεπιυπι'

ΜοοοβΜποι [:·οποποοβ [έκτο οιἐἰ!ἐω·ἰο ού ΑΜετπο πω· σ.›φοιέΜ·, π.:

ΓιιΡΡΙ1ο1τετ ΑΒΒειτεπι εκοι·ΞιΠε, "με οοαο‹ιω οφειο :οποτε έί8παϊεΜΗ

ΑΒΒειε ειίιιιω :επτα Ρεττἱ εῇὶιε Βσ.ικΙ ΜΒτειτοπι Ϊοτε εο8τιονὶτ, μασκα

Πε:·2οποι 'βοέ:. Ετ δ. ΟΜοεΙοο.Ιάι1ε οοβοοβι·απ* Βεέτ2αΜ ια·ππωκ, οι!

Βοοείκαοι Μιποφ , σο» Μα2827Μ277ία αιΡΗίο.τ πιάεπ: , £!εύω.τ (Μ είΈ ›

Μοκι:ιεΒιιε ) βέϊκ.ι· ψ, άΜτιππι εῇιιΪὸεττι (Στε8οτΙΙΠΒ. Ηἰίἱ:. αφ. 18.

Βετικ1ιιε Μ ΗΒ. 1. ό:: (Η. Μειτεχι·.εειΡ. 76. Ριιετυπι ειιιεππε!ειω ὶτι Μοο

ιιειΙἙετἰο Α8ειιπιετιδ 6'Ιεο·ίσωπ χω” , απο σ·ε!έοπέ: 6!ευ·έσ2.τ , Θ Μια·

“Με |ο/Ζ!!επιέπω Μοοιιώοπιπι Ροίϊ οΒὶτιιω εεεωΠΐε , Οτε8οιήιιε εἴ..

Ηττικιε. (Ξτε8οτὶο εοωΡΙυτεε ΜΗ Αιιδὲοτεε ΪιιΙΪτεἔειΙιτιιτ. ()οικϋτοτΠέ

Βτἰ άε 8είΒε 5. Μειτου!Η ΑΒΒειτἱε Νειι1τεοδε εοτυπιεττιοτειτ, Μετεω

Ειπα ΟΜΙάεΒεπιπιι Ι&ε8επι Μ: δεκτη πάτε εὸἰὶΙΤε αΡιιά ΕοττιΡειιεΠωπι

νΠΙειττι Βε81ειπι :οι εὁεΙυε Μπετε, άιιιτι ΙεΡιιε οικω Χε8ϋ νετιειτοτεε

ΜΚ: ιιεΒο.ιιτιιτ εοιιἴυ8ὶίΪ-ετ ειό νἱτιιω Βικι&ι1ττι , ει· εοτιτυωεΙὶατη ΗΜ

Γιαπ υὶΠε Με νετΒἰε : ,2ποποιούποιε, £|ει·έσε, ( κ: Μετειικυπτ Μουα

ε!ιιιπι ό: Μοτιο.εξιοτι.ιω Ραπτη εοΒιιοωὶωιτιτ ) =οοκο:2οοεοι ΚεἔΖ: έπεσε

άσε Ρ2°οβΜΡββί5, Ιοτιειε ίξτειιΙΙ ν". Αιιθωτ Ιιειιιά Ι8τιοΒ1Πε , ὶιι νἰτει 8.'

ΟοΙυπιβειώ εοάεπι Μία 6°Ιου·έσέ νοεεω υΓυτΡειτ , άιιω1τιόυε1τ ΟοΙυπι

Βειιιιιιτι ΤΒεοὸεΒεττο.ΑυΠ:τΒε Κε8ὶ Πιειάεωεω, πιπἱ οπο) άσο/άι· , .τέουιε

6'Ιεο·έσκιο /ἑοἰσο:, [Με ΚεΙἰΖἰοοἰβιὐέετετπτ. ννειτιάτεἔὶίἱΙιιε ι·εξετειιτε
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Αι€τειάο οι πω. 5. ΑπίΒει·ιι Κοτοπιει€επίιε ΕΡιωΡι , ΑπίΒοι·τιιιιι

Μοπειε:ιιιιιτι Με ΡοΠ;ιιΙειιιτοιπ , £Ιοο·ιοιτά.ι οοοοο·ο.άοοοο·οοέΙοοο ποίά2- πέιιοο.89,

@β £ειτπι·. Αιιθτοι· ο.πτιοπιιε 8ο πω.πω νιτειπι 5. .5ι€οιοιιιι: 1ιπωι

ιπειπάεινιτ ,ιπιτ:ιοιιιιιπι είε 6°ίου·έοο ώεο1σοίοσο(Π8 επιπι ωΡιω1ι Μαι.

οπο Ρι·οι:ίοι·τι Ιιοοι·οιτο Με πω.. οκοι·ιιιιιτ ποιο. ι6. Πο ισοιοοο·ο μέ:

ιίοοι πιανω Βοάοέβι.ι οοοοοο οι, Ροο/οβοοε Μοοιιτοέ οποιο »Μο

απο: $$982 2οοοοεο:έοοο οποοο2οο.ι· οσοοβο... 8::ξξεο:έέο: οαοο·έιέ: οοοο·ο»

οπο: ο ιἰοοιοοε οἱ... οι! .5°οοίέοο: άοβο·οοο· οποιοάο:. Επ .μι Β|οι·έεο: πι

τιιιιΙο ι:ειΡιτιε ποιπιιιειπιι·, ιπ ιΡτο οοπτειιι:ιι μ·οβ/βοοοοο Μοοοοοέ πιο

τιΒιιε πιοπτιτιιε οιοιτιιι·. Ηιε τείιιΒιιε παπι: ΟἔιτοποἔτειΡΙιιιε Ροπὲο.: τη..ορε.ο.

πεΠοπδε (ζο:ποΒιι ,Ι.ιιάονι::ι Ρπετειπειιιε, πι οειΡ. π. Ηοπἰοἰοουο Μι: ΑΜ”

οι Βο·οοοέο £Ιοο·έσοτά:ορφφ οοοοοοι Γει·Ποιτ. (Έιπειιο.ιπ ιάε:ιπ Απ.

όιοι· Μοπο.ι:Ιιοι·πιπ εοΠοοιιιιπ 6'ίοι·οοι ειΡΡεΙΙοιτ οπο. 16. .9οσοτέ!!2, π

ποπ , ννωω8ιι1ω. πιιτιιι·ιιιτι 8: ΑπίΒει·τιιε ,ΡοπτοποΠεπἴο Μοιιο.Πεο

:πιω ἐο ο.ι·οοείέο βοά' οοωθο2ο οοο2!2:ο=οετοο: , £'!οο·οοι οο.νο·ισοο ; ο..(Απίοιζιί_πει ιίέτοιοι οοιοοιἰοπ βοιἰοἐι·, 6'ίου·οοι οοοέ!έ απο οοκἱ2·. .

2.8. Ποιο. ω 8οπιιε τοΓιιιιιοπιει πως :οι ειιΕττποποιε οοπἔοιοτοΡοΕ

· [ατι : οι οι.. , οΡιποι·, Γιιίδι:ιοπτ ω! ι·είοΙΙσπάειιπ εοι·ιιπι Ιοπτετιπειιπ

πιο ποιοιιπιοιιο 6'ίου·ιοέ ποιποπ οι:ΡιοΙΤπιπ Ιε8οι·ιπτ , ()Ιοι·ιοοε ίξει:ιιιο.»

τω, ποπ Μοπειτ:ιιοε ιπτεΠιΒι οΡιπειπτιιι·. (Μιά ιπ οι·τατι1ιτιιποιάιτ

Τιιεοάοι·ιοπε ΑΒΒο.ε Τιιιιιοπιειππε ιπ ναι 5. Β:ινοπιε ε. [ο ΐοι·ιΡτο.-2

Ρεττι·ειιιίτοπο εποε πι ιειοπι ιπεποπτιι ,πώ οι: Ρπωω; ί-οι·ιοτοι·ιε νι.

το 5. Β:ινοπιε νοι·Βιε ιπειιθ ιπτεΙΙοέπε κι·οιόιάει·ι.ιπτ, ΟΙει·ιεοε (Ξειπάε:

ΜοπειΠ:οτιο Ρτιπιιτιὶε ο 5. Αιπειπάο ίιιιΠο ππΡοβιοε ,(Ροίιεει Μαιο...

εποε ίιιο::είδίΤο, οιιιΒιιε Ποι·βετι:πεΑΒΒοε Ρτοί:οόΈπε π. Η ΜοΙειππε ιοί-Ν
β πι πιο. πο Νειτο.Ι. 55. Βοιειι πο (Ξειπάει ΜοπειΒει·ιο ειπιπιττιτ : ποσά ι“οδώ

(Ξειι·οιιιε απο... επι ΒΙειπάιπιοπίο Οοι·:ποΒιιιπι οιιτοποιε, οοοποάω.

ι·ιοοι·πιπ Ιοπεθ πιιΙιοι· (ιιτι με Ρππιτ) οιιἔιιιι Μοπσ.οποπιπι επι.: οικω απ» π'

το. ΕΡιΓοοΡο νοτΒιιιπΠοι Ροι·νιειπειιπ ι·ε8ιοποπι οιίΐοιπιπο.πτι. Ετ του α.:.:”:.λ.

πιω θι·ο8οι·ιπε Μο,οπιιε ιπ οι:Ροόιτιοποιπ Βι·ιπιππιοειιτι Μοπεικ:ιιοε,- “Μ”

ποπ ΩΙοι·ιοοε ιιιιωτ : πεο πιο. ιιἔιιιι Μοπειειιιε οοιωωπ, Παπ δε

Βι·ιι:οππιε ιπιιιΙο μ” ιπει8πο. 3ιιι:οπο Ρι·ονιποπε εοιπΡΙπι·οε , πιο

:όποια Ρπωωπ ιοἴοιιιπτ ειι:εοΡτο.ε. (Μπι ω... ιιινιάιειιπ ιιιτοι·ιιπ

Π: .ιιεωω. ΟΙοι·ιοοι·πιπ οοει·ο.πι Ει:εΙε:Πε πιιιιΠιιπειιπΙαπό:ιιππε. επι

ποιά πινει: Μοπ:ιει·ιοε ιιοΡτιιποι·ο , οι (Ποι·ιοοε ειιτοΙΙο.8 ο Πιι·οίοιιο

οοει·ειι·ιοε πιοΠιε Βοπιιπιαι ωοιΡιτ δέ Ιοοποιοτειτ. Ρωτάω επι πω.

()οπΐιιΙειπιπε. Απόὶοτειπ Ρι·ιπιο.ι·ιππι νιι:ο 5. Βο.νοπιε, οικω έ απο· »ι«ΜιοΦω

Βι·ιε πιιπο Ριιιπιὶιτι οι·ιπιπιιε , πε ι·ειάεπιπε οιιιά 8Ιοο2οοο·οοπ ιιοιιιιτιο

ιπτοΙΙι8ειτ , Μοπειι:Ιιοε απ Ο.Ιοτιοοε Γετοιιιειτοε. Επ ειπε νει·βειε 13εο "Μο

που:: οοοοοο:ο 6'ίο·έσοο·οοι Βιι·οοο2οοι έο Μ. οιι/ἰΜ Οοοιἰοοο οοοοη)ΐοέ

ο·β οοοβοοίἰουο , Μο Με· οοοϊ'έοοο πιο: ο ΡέιίοΜοαι· ιίποοι·οοοο. Η.: εοφ!!

:ο ἐο οοιίοοο Μοοοβοο·οο Β. £οο/ΜοοΒοοο οοοοιοι Εομοορε .απο ώ..

22728422:: @Η @· οάφιο.τ ··οοοοοοοέέ Ροοτοΐε2.<(Αιπο.πάι) οοιοέοοι· ΒΙΜ

ο·οοΐ: οι: οποιοι, οοοοοἐηΐοοέ σοοβο.τ οφο/ιω0Μο1, Μπι ΑΡοΡεοΙιοοο ει;
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ΒΡΩ”. 7.

Πιτιιτιοτιτα: εισαι Ρτα:στοιιθ σοτινστιττ Μοτιασ!ιιε, οποσ ΑΡοΠοΗσα

νται: ιιιιιτατοτσε 5. Βσττιατάιιε αΠίσιιισ ΡστττιιιΙτι αΡΡσΙΙατιτ. Μσιαεσττι

Γιιατιι Αιιότοτττι σοτίσοιιστιτ:Βιιε σΙατιιὶε σιτΡτιττιιι:. Παω/τ α:::::ι::: ω.

Μ., στέκια:: :σπασω έΙο:·έσ::·σΙ:σα:τ =·ι:ώ::::σ:::α/σω!ατέσ , Θ' β/δε

α:: /:ιοΙ::::: σε:τάξέ4:0: : πάσα:: Ρο:::Ρα::: έ::::::: από: , @ :κόστισε η? Ισ

πέσω:: βία!. @ΜενστΒιε 5στιΡτοτ ιίὶσ τσΠΒιοί-αε νσίτσε ασ τοτιΪιιτατιι

τω. σκΡτιπιττ. Ατ ΡαιιΠο ΒοΗ: ὸτἴσττέ στιιιτιτιατ , 6'ία:·έσο:·σ::: νοσαΒιιΙο

τιοτι τατιτι.ιιιι Μοιιαστιοε α ίσ ιτιτσΠσθτοε . [σο. στιαπι Μοτιαστιοε αά

Ρ.σ8ιιΙατιι 5. Βστισάιότι ιιιΙΗτιιτοε. Ετέο :4!!οσκ::::::.τ ο:: 1):: ποσά.:

:ιαβ|::·:ιό:8π::: εαβ::::::: Οι:::ία·υ::::: , κι! =υε::::·:ι!::Ζω <τ:έ:·::::: Ποαιισα

·τιιιια .4ύ!::::::::, μα:: Μαι:: Ρο::::]::: :4::::::::Ι::τ Μέσω το::/:2::::::β:::::·

'σημα θίστ:σοπ:::: Κεέΐο:::α, ροή:: τω:: β: Ι:::::::!:τσ:· σ:Π::!α:::, έ:: απ::

]θι::::!::::·έτετ Οο::::::έ :::/::·:το:·ώί:::ιι: απο/ασ:::Μύ:::β:: :ἰφ:·::α:·σ::::·,!:::·

με. ΕτΒο ΡΙοτοσττιιε ΑΒΒαε σαιτ, ατιτσ3ι;ταττι Βανο τοτιίιιτατιι ασσιΡσ.

τσ:: παπι αι: σο τστιιΡοτσ Ατιιατισιιιε Οαιι νιιττι τσ€τσΙΐιιε ιιοιιστατ. Ε:

ΚσσΙιιίἱ Με αότιιιττσΒατιτιιτ, αυτ»! ιτι (ΣΙστισοτιιτιι ίασιιΙατιι.ιττι σοΠσ

8ἰὶε τατἰιὶε ιι6τατιιττι. Απο: αιτιΡΙιιὶε. Ρ': από μ... Ραπ· ω:: Ρ:::τέο

κα:: «ΜΜΜ, απ:: (μπώ: βιβει::::: Θ' σ:::/Σίσ::: Ρ:·αιτ:ί:::.τ Μοιι:::βοή:::::

τ:: μπαμπα ρῇ Ραπ:: Βεινει:1σ·τι ασπαιτε:: ο:::::έ δοπε0°σε:12:028 απ.:

Ιωιτήσ:: μποτ, σεβ-βήτα:: βιαία: :·:··υαΙιτ::::: ](::φτ, @·σ. @ασ Ροβ

_ττστιια νσττια άσετοττιΡτα ί·ιιτιτ σ:: σαΡ. α. Κσ8ιιΙα: Βστισάιότιτιει: , σιιιιιε

ρπσσερτο ὶτι Μο αστο ΡατιιιπσΡΙοττισττιιε άισιτιιτ. Πσιιισιιισ ΡΙοτβσττι

άιί-στΡι.ι!ι σέ ο!κάέα:::::α::: Γσιι ασὶ ΙαΒοτσιτι ττιατιιιαΙσττι , σσΠα: Βτατἰθ. 5. Βα..

νοτιὶ σΧΡετιιστιάεσ, σιιιιΠσάισιιτιτιιτι εισαι ΜοτιασΙιιε αΡτατι τισσσίΐσ σίὶ.

δω αυτό ΡΙιιτὶΒιιε ιττιττιοτοτ2 σιιιατιάο αό.νστΐατιι Μοτιαστιτε, τιοιι Οστά.

.στα Ρτ;στιιιΙΤσ σοτισσάιιτισ ΡΙοτοσττιιιτι, ουσια τατιισιι £2::·:σο:·ι:::: Κσίίο.

πι:: Με Αιιότοτ ίστιτττ : απο ιαοττιιτισ Ρι·οιιιάσ Μοτιαστιοε ( οτι σ::

@Με στιαιτι τΙ:Πιιε νστΒιε αΡΡατστι ωτ611ι8ι.. Νσσ αΙιαττι σιιι:σι·αε σαιι

@το , σιιτ 5. Βανο στι:: Ιτατιτιι ατοιισ ιτι Μοτιαστιιιτιι αττοτιίιιε σΙτ,
Αττιατιάο Ρτα:σιτσατιοτιιε Ϊοσιιιτιι ίησ αόιιιτιιτστατ , ρε:·βφ:·::/ε:·έρ:::::: Ροκ.

σώσει::β: ἰἰεσπτὶα::: :Μέ σα:: Μο::.ιβε:·::ι σ::·σ::::·ι· 6°Ι:τώ: Δ:Ι:Ι::α:·:::::,

-9:::ι:ι:::π.τ φέτα:: Μ022ασβ0ΜΜ @· το::τυα:·βιτ:ο:::::: Οα::ού:::ι:·::::: Ιω!έτ

487Ι2/6878. Νιτιιιτιιττι ΜοτιασΙιιιε σιὶττι σίΐστ,Μοτιαστιοτιιτιι Ρσττσότιο

:απο τιιοτσε τἰπιατι αα1ιισ αττιιιΙατι νοτιε οτιιτιιΒιιε οΡταΒατ. Πιιάσ

(5αιαάαιτι :πίτσα τσνστίιιε , ιτι σόλα τσσΙιιὸι “μισά οιιτιττιιιιτι ιιιάισανιτ)

@να ἴσ ατι.ιιτ. .

αει. Εκ .ἔιὶε πιαιιιτσΒιιττι σίὶ, Μοτιαστιοε ιιοτι ΟΙστισοε (αισιιΙατσε ιιι

·62Β€Ι9. Μοι1αΒστιο( οσο. στιαιτι άσΒΙατισιιτι1στιΠ όισστιάιιτιι σίτ) αι:

ἰτιὶτἱ0 σι:ΗΜΠσ ι. οιιο3 τω. ΓιιΡέτσιιισ ναι ΠτιιιΙσ πω. Αττιατιάι ΙΡ

.Με Μο:ιαθισα ΡτοἔσίΠο. ΝσιτιΡσ Μοτιασιιιιε Μοτιαστιοα Ιιαιιο άιιοιὲ

“ΝΒ :ο [σ στσότι·ε ιιιίΒτιιιτ, Βστισάιδτιτιιιε Βσιισσιι&ιτιοε. Νοιι στ
80 €0Μπι€11τιστ.α Μάσι:: άσοστ πι.. σΙαιιίςιιΙα Ρτινι168ι; Ματτιιιι ΡαΡα,

.φα όσσσττιιτ , ι:: !:α::: Δώσε: Ρι.οιιιισιττο έ:: :::::··υα:ή.τ ::::Ι::::::6::τ

ΜοτιαΙτστιι ΒΙατιάιιιισιιΠα, :τα ο:::::::: :!φο::::·σ 4ΜΜ, ::!!:::.ι το::τωί:σ.



Ρ ΚΒΡΑΤΪΟ. Πω

@Με οι! #ς|θαΞΡα2ἱοπε. α: πω. Ωω /ἔΜἰεπτε.τ Ζ2ύεσθ ἐα·υΞέ!!εα: 'κα

ω.. Βούκίπί /έειωάπαπ Κεειψυκ 62 Βππποιετι: ειὶω αΙ1οπιιω [πω.

π... Ρι·οΒανει·έπαι:ε , 5. Αωαπόπω ω Τπτὸπἰεο 5. ΜαττὶπΙΕΞοεπο

_.-_-.57,5

Μο Βεπεἀἰόὶἰπὶε ι..ιι....... αΠὶιενὶίΪε. Πειτε ω πω... Αι·πια!Η Παπ.. απ... π..

α... Οοτπωε . πω... ΡτααΗα ναπα Μοπαίὶετἰο Βι....α....α.π πω- "'°"'Ρ· ”·

τωτ 3721240126 Ι.α.ία<υέσο #20 £αι2·Μί 1088· Κεε!.φή') εο8ποωεπτο Ωω.

ΡΜ., Ιε8ιωεπτ πατε νει·Βα: £'24Ρίο παπα :παρετε .ε=υέ έσα/έμβια Με;

επι/ία·έο Μωιαεὐω Θήβα ιικά!ίαα°ί ( τι: σώου: ε/ί :επρεπε ό'. Αππικάέ ) /έ.

εασπἰαω πωνπαιπ Σ. Βεπεπ1ετι ·τιέ··υεπτε.τ. Ε: πω. εεωΡοι·ε κα...

ὸὶεἰαπὶ ΕΕὶΪεοΡὶ ΩαωεταεεπΠε δ: ΑττεΒατεπΗε.ὶὸ εΡε ΡοΠ:ωεωιΔω

ίεεεπΙιιω ίεΡπωιππ .· νεάαΙΗπα: ΑΒΒατἱω Μοπαεω Βεπεἀἰὁὶὶπἰ με

ει·απτ. ΩωΡΡε ΡιιΙταὸιιε,.νεόαΙὶὶπἱ αΡπό. Αττεβαι:εε Μοπαίὶεπ] ΑΒ;

Βαε , ειὶω απσ·εέα!απ:α· σώσω:: . αὐΚο2έκπέσ Εράφο/φε <ςτα·υέτετ απ:

8αστατιια _.· απαΜπιτπ: ἔ!υα·ἐαὐ‹ιιιια· β Μέσω ό'. Ιώπίέσέεπέ εχει/έσα; .Μἰι2

ΕΡ%φέ Ρποἱ!εἔ2α Αραβυ|έσα απά'υα·έπιτε ευπήκπαια, .. απάθεια· άσσο..

χω» ψ: , Μοααώω· 5. Ι/ειἰα/ἴέ πω: έεύετε &αθεπ· πῇυεἄαπα ...ι Ρυπά

]ΐ.:ταπο Εεείώ”.ε 6°εωει·αεακβιω. Ε: |ωσβ,π), Μ... ΒαΙάεπευε ι......τεα

Ϊαξὲὶ τεΙατοτ ω (Σπτοπ. ΗΒ.ι εαΡ. .ιο6.βιβάαπαι·επωεπ:α:έοπεπι παύεω·.

παώ' Β. Τ/ίκάέσίαπωβο αεωροπ· Μπακ έκαπέααάέπε.τ .ὶ Μοπα/ίσαίο ό'.

7εέαβξ[672Ρ2°ορασεερτυ εκε!α/ϊι·, πι· μπει) επειιπππΜ Κεεπω.Μ 5. Βπέ

πεπιετι Μοπαεω α·2=υακι·ω Ωω [επιέπαι·, και ω· ίαοπϋκατέ @- απ.

Ρέτευ· ευπ··σεαβιππιτ , <υε!ιπέ φι- αιω/Μ· . .ὅ απφαβιο .Ζψψω·αι. Η:εσ

ΒαΙἀετἰεπε. ΕεεπΠ Χι. Αιι&οτ. Ροι·το 5. νωωε1απιιε αεεὶπαὶἱε ετατ δε:

αωἰειιε 5. ΑιπαπεΠ , ΓιιεεείΪοτ 5. ΑιιτΒεττὶ , ππἰΑπτΒεττπε ω ΒαίἱΙἱεα.

.νεὸαΡππα Μοπαεποε ...α........., παπά αΙ1οε ίαπε ε1ιιἔιω ΒεπεεΙΜΒ

:ισα ασ 5. Αωαπά1 ὸὶΪεὶΡπΙοε. Ηαττα (μπαμ Ρτὶωπε ΑΒΒαε νεάαΠΗ

πιω ε. 5. νὶπὸἰεἑαπο. /ἔΜπιἰο ..ωπα....ω σα.: απο θεπεάέέΐω· , @πιά

@απα'εα/δω ό'. "Μετά ω&θα:έααπ ?και Μ ύποπτα Βία›πίίπέο @τι @ί . Με... ὸὶἔαπἑσἶἶ.

ἰἱτεα· πέσίπιι·. Ρτοιιτ ω Αᾶὶε 5. Ειιί-εβὶε πιιω.4.. ΙεΒἰτπτ. . _

- 3ο. Νππε Ιοεπε ΡοΒιιΙατεε.πτ εἱε 5. Απάοωατο ε]άί?;1πε εΜΗΡπΙΒ

5. Βετεἰπο αΙ1ίἴ3πεΙπίὶἰτπτὶ ΜοπαΡεἰεἰ Ρετ ΒεΙΒΙιιω ΡτοΡαἔατοτἑΒπε

αἔετεωπε. πω... είιωε Μοπαίἱετὶο Ειικονὶεπίὶ εάιιδπ (ἱπε εοκω

μπε .. απο ρω Ι..ιικονὶεπί`εε ΟωποΒἰτεε εαίὶτὶε ΒεπεἀΙέΗπὶε ( οι ίπΡεἐ

:Με ΡεοΒατιιω είΈ ) ΪεΪε αεπππκεταπτ. εὶε Με μπω €Ηεετε ί-πΡει·ίεα

ὸεο, :ταπΠεπω ία&πεπε απ! 5απ&πποωαΙεε , ειπε Ρι·οεπταπτε Ροι:ΗΒα

ωΐιω 5. Αωαπὸο ω ΒαΙΠα ΒεΙ8ἰεα ωΙΗτιιτε ω..

α. ω. Πε .ατ.»ΜεΙωωα @ Οαἐπαἑἰσααᾶξἔ ..».Ζ:αε

έκ βσἐζἰω

π. Άποτυέ Αωαόι1ε ποπ ΪοΙιὶω Μοπαίἱετἰα νϋοι·ιΉπ Βε!ωσ.γέέ

τυπαετπ?ι Ο;εποΜα Ρωι...α, ΝἰνὶαΙεπΪε; ΜεΙΒοὸΞεπΪε, θαΡεω

1οεεπίε,Ματεὶαπεπἴε.-αΙὶαεΒ ποπππΠα στἀἱπανὶε. Μοπαεπαα απ Ωαπο1

πἰεαε πι.. ω Ιοεἱε εσΠοεανετἰι: , ὶπωιἰτεπἀπω. Ρτἰωὸ απάἰεπὸπε Μτ. >

τσακ ω Νοπε ...ι εαΡ. π. θοά. Βοπατ. πα ε!Ιίΐετεπε: Οαποππται·πω α



που Ν. ΑΞΕ Η 121 Θε. ,

,, ποΒἐὶ1:Ηὶι·Ρε· εοπεπάτεποπι. , σ1οποπσπισΕ πομἰειε ει·ειπίπε ΡοίΤοπτ,

,, σοΗσεπ π.. οπποππι ίοπεοοο·,Μοπτεπίε·8ιΜεΙΒοσοσπίε: τοποεπι
,, πι· Οοπιὶταπ.ι Νοτποτσοπο,.ΑΞποετπτσπίσε, 86 Μοπο.Ηετ1σπΐε: δε οποπτ

,, ἰπτΒἐοΒοπτ1ωΝάνσὶ.ὶεπίσ, οπιπἰοιπ .ποιο Βείο:ιε (οι: οΙπποι·) οπι1οο15

οπιοπ1. 1άσιπ:Αο&οΜιτ πο. ..ο Ωαποπἰσοπππ σοΙΙσ8ἰἰσσοΡΡ. η. δε

,, π;; πο. ιπεπ°τετπ1ΓιιοιπἙοΡετὶσ απο οπἔἰπεπι Εσιποπ1σειτοτπ. Νοπ·

,, οπο ποίΗοπ , πισιοπ , σ:.Ρ. πο. πιο-πω σοπεσπάετε οΙππ Οσ.ποπ1σει

,, :οπο ἰ1ὶοτοππ,.ιτε σετεπιι·οιπΝΠτ8ϊποπ1. σοΙΙεΒοι, Η ποπ οπιπὶει, ΓειΙτετπ

,, Ρ!ει·σιοοε νσσο Με σειίὶἰσει:ἰε ΡσιτΡεπω ΓοΙπα οΒίἑτὶπἔετσ, ..ο 1Ρἴα:·

,, Οοποππ:π αἔώ Γοποπιιτ .οπωπ..νοπω οο1σ.ποπποΙΗ Ρεισίοειάε

κονοΙοπι ,πο]οί·πισςπ Ωωποβία ἔι ΡτὶιποπΙἱὶε ειππΒοτει ποτε (Σεπο

πέσο.Βοε , ποπ οοΙΙΙε7ο.άΙΜ&εσ ίοε:1πενο:18,οττοιποοε φαιά Εσπ Ρο.,

κοπο Βτσν1Μτπ‹ὶ τεί:εϊϊετε μ·σΡοΐεπ.

π. ΝοΠοε Οοποπάσεω οι ποιο.. ποτε θεσοΙιππ πι. σκΙΗΜΙΓε, 2:91...

·πνεπτει ποπ Ρειοαιοεπποπθτοπε, Ιπ (Μπα ΒεΙΒΙσει νο·π1πιππ (πω.

Με Ριοπιοε σπσἐτονὶτ οσάΙπποίτσΙοε 5. Αππιποοε , πίεΙοε Μοπεισπειε

δικ @Μο πσπΩοποπ1σοε ππΡοίιπτ Μοπεισποε ὶΡ&. ΒοΡΙε:ι οι οπο..

οοοπικ Ρειι·επεποπε σοπνεπποε στοκ , Μοπο.σπο:οιπ ΐσΠ1σει: ασ ΡοσΙ

Ισποτπ : π... στο πιο ι·σ8εΒειπποτ Ρτο :ποτε : οι οποσ! Ροει·σε. Ωοπσ1Ιἰῇ

ΗὲἴΡπΙσπίἱε Α&1οπε ιι.Ραιτοσι·οπτ. 5.ΡοπΙειποε ο 5ίοοε ΜοπεισΙπ 5σοτ

ο π. ΜοποΒε:ἐο ΝΙνπιΙσπΠ ποίΡΜι·1 ω.. επιπτ. Ετ 1ο Ποιο άσ Μ1

Με 9- πιο. 5. Οει·τι·οοπ ΑΒΒειτἐίΙἔε ΝὶνπιΙσπίΕε , σκοπο οΡο‹Ι Νο...ιι.... π.. .
ω! πω!.

ω. σεπσΒο , Μ0ΜσδοΜΜ κι: Ρέη;.έπεια σοπαΜυακέτω ίἰτ πιεππο. Ιπ πιο

Μοπο.Ηεπο Ρι·πτει· ΑΒΒεεἱἱΪοτπ οπο: 5ειπόΗπιοππιΙἰΒοε Ρτεετατ , επιι:

8εΑΒΒσε Μοπεισποι·οπι πο...: σΙεπεποοπι 511Β1Νοε , οπ οι Ασπε 5.

·# Μ· ΑΜε οπἀὶε παο. ι8. Ιεεὶεοτ. Ετ 5. ]οποποεΑΒΒειε Μοπεισπἰε Μετώπ

πεπο πε Ρπείε6ὶοε επ ἐι Β. Αππιπάο, οπο τεπιΡοτε 5. πωπω.. πο.

ὸσιπ Μοπεισπειε ισεἔσοειτ. Α:Με 8σ ΜοπαΡσε:1οπι ΗειΒεπόσπίσ ίσο

Κοτπσ.πσεπίε, οι ε1οο 5. Αποιτοε , Μοπ:.ισποπιππ ΗΜ όε8επποπι Απ

Με , Μο&εΗεάεπι 5επόππιοπὶοὶὶβοε μα: σποτ. Ατπειτο ίοσσεΠο: 11ο

πιειτἰσοε ΑΒΒ8.8, οποσ ΑἀεΙΡπἰοε ,σ1οοΑ π... 'Έστω ίσο Τεόϊει ν...

8πποοε ΡπεΠόεοειτ. ΒοΡΙ1σσπι ετοιπι σοπνεπτοπι 1ο ΡειττΙιεποπσ

ΜεΙΒοώεπο ἴιιἰπε,ὶπποὶτ Αο&οι· Γεσοπὸειτἰοε πο. 5. ΑΙἀοζοπὸὶε

ΓοΕπ·σιπ1εΙοσοοπιτ1οπ1ε Επι: νετΙ:1ε : .Μπακ φ/έ ἰυσπ.τ, ππ1οπ, ,φορ

.Ρισε!!στπω ]ςι:·σέτω , ι!2οπίποπε Βσο/Μυέσπσέπω πΜπε2°οβτα2ε π·Ρ!σεω.

5οπτει€ειτοτ επειιπ να.. 5. ννειΙὁεττοἀὶε .ο Ωσεπο[πο ()ειΙΈτΠοσεπΠ;

δε: επππ Αοδϊοτ πι ΡτοΙοεο 1οποποτ: ,,2ιιοπιπάσω πώ,ξέώπισπ ΡΜ..

πιο» σ:: .5°οσ·ο7·πάστ σσ9·έιν22ε σοηοπαω, Με ορια.: παπά! ρπσβιωρῇ', Μαϊ;

ετἰειπι ΡτοΒοοπποε .ο Ρειττπεποπσ 5. Ιοπειπππ. ΒειΡε. ειΡο‹ἰ 1.ειοάο

Μπα οι ν... 5. Αππι·οοπ ...οποσ πιο οσο. αισιποοιποάοτπ ὶπΒεΙ

έσα Με ()αποΒοι ΐοσσεΠετοπτ σοΠε8πι (ζειποπἰσειτοτπ Μοπεισπει

οε , π.. 8σΜοπεισπ1ε (Ξειποπἰσοτιππ σοπνεπτοε : οκ ίἱσοτ Ρτππποε

Μοπεισπὶ Μοπεισπ:.ιοοε , πα ΡοΠ:τποάοπ1 (Ζαποπάσὶ (ῖεποπἰσοΒοἑ 5ο

επιιπεπτο ειοπα!π3.ίΈτσ.τεπτ. Ροε!!ειε οι ΗΜ. Οοεποποε. άε,οεπτεε νεΙο

σοπἴεστειτειε,



ΡΒΕΕΑΤΙΟ.. .ώ 55..»

).ῖ.

εοπί·ε::ι·πιτειε, δ: επίὶἰἑπτἰε νοτο οΒΒι·16ϊειέ. επτα πωπω ΕΠ πυἔιπι ιιέ

ΡτοΒετ1οπο ὶπὸὶ8εειτ. (ἰοτττιιὸἰε ΑΒΒειτὶίΪπΝὶϋἱειὶεπΠε πάπ

σπα απ» 5οιίαΙΖίππ· :.ιβ 5. Απιππάπ ειεσεπὶίἶο πωπω. 5. ΑΙάέ π

ὁὶε @Με ΚΘἰἱἔἱοπἱ: ··σε!π:πεπ @- π.ωππ ΪπΙ:€Ρἰτ. ννπωωΔπ π. . 5.

Αυτβοττπ ΕΡιΪεπΡο πεπιπ::π_βὶεππ›π ιιπρεπιπ::. Πεπιππε Βεἔἔπ.

θετττιιόιε ΑΒΒατιΠ:τ ΝινιπΙσππε (στα , 8: πώ. ΑΒΒπτιίΪο. Απαπππ

δε, Μοπειρωτ1ιππ εοπΡετιππε , ..ω Βε!282Μιπέ «πω. πποεπέτ . ?ἰπἔἰΤ

πεῇπι>πισω ἐπ/ἐππ·ἐτπιεπε Βέπέππιππ πσφειπππ.πππ..πππ.πωπ απ

Μ). Μπειε. 5. (Ξετττιιὁἰε οΒΪετνπνὶπιιιε. Νοπ €Γ8Ό τω.ιωπ τεΡεἐει·π

ΗΜ ΠοεΒειτ , πω: Ρεφειππ /πιπέΖέτπιε επππωπππ Βπυἰπππι π....πΡ...

Β:.ιπτιιτ. Ει·ειπτ ΗΜ ἰπ Ιοε:π Μοπειεπ:ε, ποπ (Ξεποπὶεπ ΠεεπΙειτπε (μπαι

πιιπε ) ί-πειιΙειτὶΒιιε νοπε ἰτπΡΙὶοειτεε. Ει·ειππ πκ1ιπιτπ , Μοπεπ:Ι12 136116;

ώόΗπει: . πιπΒιιε 5. Αιπππόι1ε. Ιεεὅεε Βεπεὸὶόὶὶπειε ΡτπΓςτὶΡΓετπτ. π

Οοπώπο :.ιΡιιά Ι..€Ρτὶπειε ..ἔτι Οππ1ετειοεπΠενὶειππ ειππο 1300. Χ1.111.

ΒειΒὶτο 5. Βοπἰἴειοὶιιε Πειτιπτ,ιπ Μοππόπ Θ' Αππ!!π 8ο! Μ0,Μβπήα[85

παπι Κποιι1.ΑΜ 5. ΒΕπποιοτι =·εππεπ·βπάεππ:. Αά Όπιπει·:π:επέ

ί_εκπ ὸὶεεοοίἱῖπΡεπὶπεΒππι: 8: Βιιοι.ιΐεΙυε Ρει·ππεπτ ΜεΙΒοόἰεπΓε δ6

Μο.πωπ ται ()ειΙΜΙοεεππτ Ωαποβπι ΡπεΙΙπτιππ. Ιπππο (ΣοποὶΙὶιιτπ

πω ἔιΒοπἰἴειοὶο ιθ8'2.ΕΟ ΑΡοί)εοΙτο τοειόὶιιτπ νειΙοβειτ πΡιιό. σεέετειέ

επιπ πο ίῇετππππἰπ τονὶπεὶειε;°ιι ὶ Εο1πάε: .4πεἱϋπ Ι)εέ Μοππβετία!ε.€

πω.. ΙἶεἔπἰΞ .9.Βεπι·είΒόΐέ Μπακ· ΙΞ©Π€έ)5.ΕΙ1Γ.Η112111 απατα Ρτοἶείἶεε επιπτΩ

33. Ηἰπο ἰπτεΠἰἔὶτυ ». πΞιΙΙειε πω. Επιπ ειΠειε πω!... Βεέ Μοπιι#επἰαἴά

πέιτπ ΜοπειεΙπιε; ποπ ιππ Ωειποπἰεειτιππ πωπω @πω απ ΙίΪ:. π.

2:οπεππε ίπ:επΙο νιιι.εὁνοεο.τὶεΕπποπἱαιτιἶι ππ:ππο πιιΙΙει.πεε€π ΕΡἰίἰ::

9.Ζπεπειτπε Ρα Επι: πιό ΡἰΡΡἱπππι Ετπποστιιτπ Κ08επι ὸ.ἑ.πεο πι Κεί-Ροπ

Ποπιβι1ε 5τεΡΙιειπι ΡειΡεπ ΙΙΙ.8.π Οειποε,πεεπιπ ρπΡπι1Ιο.ι·ι ()σ.ιποΙιΜειέζπξ

πω. Μ:ο.1.ΧΧ1Χ.εοπόιτο.ιιβι :ιΡτιΙΒτπει (Σπποπιω.ι·ιιπ1 εὁτπετποτειτἰο

Ϊιιτιπει ει·ειτ.Ιπ Οόε1Βο Ρτειπεοἴοτὸὶεππ ειππ. πα:.Χοιν. Πατιπτιπ· σ.46Σ

π: .π .πωππ. πω; ωποπἰσέ π.» πεἔπἰπτἱιεπ ποπ πἱΦππ:, ΕΙω%πρί περί

πιπτ,Θ Ζἰεἔέ πάπππτέεπτ.πτώ ποπσπερπίπεπεπτ.(ξ1ο ὶπ Ιοα:ο ἀὶόὶὶό απο- _
. . . .¦ _ _ . .. . - _ ; _ , · ο

πω) οΡΡοπινιὸεειιτ πεἔπΙππ::επ: το.πιετΠ πι τιτι1Ιο πι... νο:: ;·:2π!ππι:επ

ειΡΡοπειτιιτ ἰπ πωσ τποεΙιππ: πεπ..πρ πω: πεζεπΖπσ·2:επ ποπ =εππππι· π

Ρ«›πεπώε.Ατ νει·ὸ ἰπ (ΖοπεἰΠο Μειδι1πππο ειππο πατε. 2111. εὶειπιὶέ

Οπποπὶεεε εκΡπιπυπτιιτ ω.Ρ. π. .πθίπιτπ/?π αιπ2 .Ωιπάΐέπωπέα!έπιπ ωππέ..

πο πέϊ'έ Θ'χω) πέσανε· σεπ/ππιπ. @Με «πώ 107οβφππ2Μ /ἑπὁῖπ Κείςπλέ

Β1επι:οιοτι βοεπππτ , π·8πΖπσ·έτου· ΦἰΦππ2 .π`π πππ>›π πιποππέ =τπΡυππέ

Ρ!επέαπ· , @π»ιἰἰ!ἱἔεπιἐ πω: ππππππ ππίππιπ2, Θ' ίπ οπωπ. παπα;

πιπιπι·, Θε. ΝονςΙΙιιιπ τυπ1 ίἰιὶΙΤε Επποιπέειτιιπι ΙπΡπτιπιππ Γειτὶε Ιστο

Βειπτ Ρειττεε πωπω ΟειΒΠοπεπΠε . άιιπ1 απ» Β. ειΙἰίί-πικ ΓυΒΓεπιιεπ;

τ1Βιιε ακἰΜσπἱ8ἱ0πε.τ Γεω Ιεἔεε ΡτεΐοτίΒμπτ $ππδίπποπές!έύπσ ?απ/έ £'‹ι-·°

ποπέσπ: ποσππτ.·ΡειιιΙΙὸ ΡοίΪ πι ΕοπεΠ1ο Α' 1π8ι·ειποππ ειππο πο(π::

Χνι. Ροίὶ ΚεἔυΙειιπ (Σειποπἰεϋτυτπ εοτπΡοίΐεπ ω; ὶπ 8ι·πτ1:.ππ πω..

πἰεπτιππ ειΙἰπ,ε1ιπε επΡἰτπΙὶε Μ. εσπππετι1τ. Καππα ΓειτειιΙο ν1π. πω.

Ισ. ετο.πτ Ρτεεεει· νηπππω Βεπ€ἀ1όὶὶιιπτυ:π Πα:ποβπι: αΡΡετρπτε βη

Ρταβιέο ίπ πᾶν. 5.5. 02:95. Β. 63οσπ!π:π !π Π -
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επΙο πι. οπο τεπππιπ σειπτ Ρειτ:πεποπιιπι 8επει·ει,Μοποεπειι·ππι δε Οι..

ποππ::ιτπιπ. Ματ 5. Βεπεο1&1Β.ε8πΙοτπ πιάνω... : Με Ρι·ο ΚεοπΙο

σειπτ οεετσει ()οπεοπ Αοπιοπιπεππε , οπο: ΚεεπΙει σ: 55. ΟΥ

Ρπειπι, Ατπειπειῶ , Ηὶετοπγτπι 6ε Ο:εΓειι·π (ποπ ΡτοΡτιίἴοιιε 5γποο1

ω» ο- ι Ππτυπε εοποποι είΈ.Πττοεοπε, ΜοποιεΙ·πε ΪεὶΠεσ 8ε (Σο.ποπιεεε , εοιπε

ωμπω . · . . .

_Ή,,,ο_,,,.,. τπππι ποιπιπε νο::ποππτπι· 6°οιιέ?ιιιιοπιιιΖω· , Μισο.: . Ριιο!|‹ε , Αιισι||ιε

"“'"""'ί'" 136; πο δε (ζειποπὶσ Νοτια Οπποπισιε ΡοΠεει οπο.: ί«ππτ Βοιιιιιιιε.
Βιιυινπη?,

Ζω;ν:7: βοοιιοι!!.ε: πττὶπΪοπε οποιο. ΒειΒἰτειεπΙει. .21οιιιιβει·ιο πιο... (Ἀπο

[ιιιιιΡιονείο πιω ποτε. ΡσΡετπει ΡτοΗτεΒο.πτπι· , πεε ιΠιε ΕεεπΙπιπ τεΡσσε ιπτε..

Ζ";Εξέ:Τ' 8ι·πτπ σεισεκ εοφ. 18. ΚεἔπΙω, εΙππππ Ρο.ττεε. Οοπεοπ Αοπιπτο.πεπΠε

2;:°:“Ιῖ°°ό οιόὶπνετππτ. .Η Μ· οιιιιιιοιι: οποιοι” ὶποπἰππτ . ιιιοιιιιιιώιοι!έ.τ πιο”

2ο22:5;- ἰιιοοιιιἔιοιἰὶ: ιιΡΡιπιιιιι ..μια πιι!!οιοιιιιο οιιιο[.οοιιΖιιιιι ο·ιΡοιοτε[ω ι/2 ,

π... ο..‹.Ϊ οιἰ<υοοοιιιι·β σεφ ο/ίΕΡάοριι.τ.5εεπποο νείΈιοπε πι πε πτεΒιιπεπτ,

"Μ ω" σε ::ο.Ρ. 1ο. @πο Ρ7°0οἰ2/ἶ φωτο.. ποιά: ἰιιιἰιιέ σε. Ι)ὶ ει·ειοιιπτ νσο ο

νπ·81πιβπε Βεπεοι6Ηπιε, ειποο ΡΙπτει πε Μπάστα πωσ... εοπΙιο. ,

δε επτπΗοπε νείεεΒοιπτπτ απ» π. οποο ΑπεὶΙΙπε δπ8πΙιε Ππ8πΙο.ε π...

Βεβεπιτ αιΡ. 2.1. πΙ1είοπε ππ]πΓτποοι . ειπα ΡπεΠ1ε ΡεεοπΙπποπε ποπ

Ρει·ιπίαεΒειπτπτ. Ηὶπι: ειΡΡεπσ, οπεπππτπ ε. νσο ειβετι·σ θπιΠεπππε

οε ΚεΒτενὶεετἰε 1πν1εει @Με οπο... 5.(Ξετττποἰε , οπι πε ΝΜοιΙεπΠε

Εσ:Ιεπει Οειποπιε:.ιΒπε ποοἱετπἱε ειοΒΙπποπιτπι· , Ρππιοτπιε ΡπεΠο.ε

Νινια1επίεε. ππΠ1ε νοσε ποίὶτἰόὶειε ΪπὶΙΪε οποσ ποὶτιππτε. -

Μ. Ετ οπι: ειο ° το οπτππι ι·ενεττειτ,νιτ ιπεε ΝΜο.Ιεπίεε,ΜεΙΒο.:

οἰεπίεε ,8(ΣπΡει·ιΙοο1τπξε .ειπαμε ..π οτἰ8ἱπἰ Μοπειεπα: σειπτ . 8: Ιπ..

Ροτππε Βεπεοιόπππ. 5. Αππιποο ίπἔ σεπτε ειοο1θεεε. πω... οπο

Ρειόὶοἔι Μοπει!Ηε:ο θεοι ..ο ΟεποπΙοει επι οε[οινειππτ . Ρειπσε σεΡΗ..

επποπιπ. Ροίἰ πειιπΟΙπτοοεΒειπἔπε ΜστεπΠε ΕΡοεοΡπε Εειποπισε

ΚεΒπΙει.ιπ Ρτεε οτ1ΡΠτ,ί:ετπἰπ:ε σπιτι ποπππΠοε οσππΙειτὶοπε ο.οοπέϊει:

Οπποππ:οι:πιπ ποπιεπ ποε&ο.τε εοεΡσππτ: οποιο τεππεπ νοτει ίοΠειπ

πιο ΡτοΗτεΒιιιππτ. Ροίὶ εΙποσπ ε. Νοτειπ.οιππιε ΠΙειι:ειτπ ΕοεποΕπει Ρετ

ΡΙπτει εεπ[π πο ι·εΠ€ιοπε οεΠ:ππτει, ιπ εοι·τπΡτοε 1ποτεε ΡτοΙπΡίἔι ίππι: ;

ΜοπιιεΜε (ΙπποπιεπΜοποεπειΒπε (Ξειποπισε ΡΙετἰΪοπε 1πΙοσε Γπε-.

εεΠετππτ. Βι·ππο ΑτεπὶεΡἰἴεοΡπε (ΣοΙοπΙεπίπ, Ι.ε ...ο Α ΡοΠοΗσιππ

ω. (ΗΜ ππε τπεοὶο ΓεεεπΙο κ. οετεπε., πι π11οΜο.ποποι ι]πεοΒο Οπιδο στο

2:.Ϊἐ;ἶ!¦;, οπππε) οι Εοοἰιῇ`ο Β. οποιοι. ΜΑπιπ , οπο ιιιιιισ ο'. Ψ.οίοοιιιιοι: οι”

22:22”2° οιιΡιιιιιι, €ο°έιι <οι!!.ι .2οο!!ιοάιοιιβ ιο £ιτ!οβο οπο: ποιοι· ΑΖιἰοἔιιιιιἰἰ: πω

;::::οιΙ- τω· , 6'οιιοιιισοίο.τ οιιι'ικο··οιι Ριάιοιιιἰω /πισιο!οι·ο.τ , οι· 5ιιιιοΐιιιιοιιιο!ιοπι Οι.

“ οιοιιισο.τ ο· 6°οιοοιιιαιο[οοιι|οιε: οι·ιίιιιιιιο:. ΝινιοΙεπίεε ειοπίοπε ΓκεπΙπτπ

Χι. νοεειΒιιπτπτ Ριπιιο.τ επ: .Γοιιο?ιιιιοιιιιι!ιο, Ρι·οπτ εοπΡωτ ε:: ΠἱΡΙοιπεπ

τε Ηεπτὶεἱ ιν. ΙιπΡσ. ειππο Μ. 1.1Χ.εοποείΤο, οπο Ρτοτοὶει ΕεεΙεΠεε

πιο πιο ΝἰνπιΙεπΠε ιο :πιο Ροπιοιιοσ οιν1Γει ΡτοΒειτ, Γε1Ποετ ιο Χοποιίοοοιιιιιι,

”Μφ '99' ιιι οοιιοβο2ιιιιι Δο!ιιιιφε , ιο Ριεθειιέο: Ρι·οικιιιι βιο .5°οιιοΐιιοοιιιοΖωη

επι-ι. Μ.. 1.ΧΧιι. Ετ (Ξετειτοπε Ωειτπσπεεπίὶε ΕΡιίεοΡπε οι @Μάιο-β ιειιιιοιιο

Βιβοιιιιιι οοιιιοιο··οιι οιιιιι $οι·οι·ιοιι.τ δ. (]ειιιιιοι.τ. ΤοτπετΠ Ραπ (Ειπα

πιει:: σπα , πει σε ΡτεεΒεποο.ι·πιπ πΡΡεΙΙο.τ1οπε π... 1πτεΙΙππτπι. Οι
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ττοτοτ:2 Πουτέτω άπο τ:ετΡετοτιτ ίξτ:τ:οΙο ἰτιἴεοιιεοττ,εὁττοε οοττοοε Ο τὶο

()τιτοετο.τεοΠε ΕΡἰίΕοΡοε αυτ. νοεειτ οι Ειτε Ε.τττεττε ετΡοό Μο·:τ:οτο Με

νετΙ:1ε: Εφ Οοο Ρία: Ρετέτέσπί Κ2ώεω Αθ[9α2ΜεβπέΣε ΟσπΜάιζτ ΝΑ τω.τ...ττε.

Μαίε:τβτ Εσείψτε Μπαντ, απτίΣεπτ πέα:π Ρτεστ.τ Ποπτέτωπιπι Μοκα/ἰεή

Θ' 6'αποκέτυπω.τ @τι Ετ τεττοετι Ρττίττιτττι .Μπέϊτωοπέα!έπω νοεειΒοΙοιο

σττειτο τοτο τοττοεβειτττ. Νειτο Εοττοιττοε ΙτοΡοτε.τοτ |υτεε2ίσω απο 6'ία·2- ωει...τ.,7.

τοπια ?Μακ .$'τιπέΐέκτοποιίέπω/&πό?.ε ΟττττπείιΞτ ΝΜε!!ευβτ Εσείςβε, το..

τοτο εΗντίτοτιοττι του Ηε:οττεο τν. Ετέτειττι εοτιτἰττοειτ οτιττο Μ. ε.

ΧΧΧντ. Ετ Ρι·ττοττοε Ποτάεττι (Ξεοτοιοοε τΠεε ίέεοΙτιι·εε ( οτ ετσότττο

Ρετ τ:Ιτ) νεΙο τοτοοτο νοτει ΡετΡετοει ΡτοττοττεΒειτιτ. Ατ ττ€βοε το ετε

τε:ττοτο. ΙειβετιττΒοε . ττοτττο ενο βια ΑΒΒειττίΪ2 εοτο ΟτΕετει1τΒοε

( ο: νοτ:σ.τττ) νοτει ττοττεοΡατιτ,ίττνειττε ττΙτεοΕο Οτότττε δε ττττΒοε Βοοε

ιΠόττοτε , ττοετο:ιότττάοττι άε Κοτοσ.ττεττττΕ Εα:ΙεΠει ο.ἀ Λέτο δ. Κατω

ττετ άτότοττ ίοτοοε. Ηττισ οι Μυπαβατέο Τβω·ωβ 0πίέπ./&πίί2 Βεπτά2- το «π».

ά? ιἰὶαεφ`: Ι.εοιίέεπβ· ιΡ/‹ὶ τἰπτπτακτιτ τ4Μαφι ιίέδίωκ ΟΜΜεπτ ε:φο·ώτΕ ω.

ΡΜ]9227έ τοπβιετυέτ , οτ Ρτειτιτ:τΓεοε ντοετοιτιττοε το Ηατιτιοτι. ΑοτιειΙ.

στη). Μ.. τεί:εττ. Η ττεοοε τοτε 1ευττοττε οτὶττι ττοετοτοε Εττττετττ ΡοεΙΙιτ

Μοτιο.ίτττο ΗοττεετιΠε ειΡοεὶ Ττενττοε (εοτ ττοοττό:.ιτττ Β. ΜοσΙείτε.,

5.ΟετττοεΗ ΑΒΒειττΙΤα: ΝτντετΙετιίῖ Ρτεττ:τΡοει τιετ:εΠττοάτττε 8: ΡτοτΕίζ

Εστω ειάττττότει Ρτα:Εοττ ) ειΒ]εδτο (Ξεττιοτιταττοιτι τοάοτττετιτο 8ε τοτε

8εττετε:,ετά 5. Ρ. Βεττεάτόττ Ιε:8εε ΜΕ τονοτ:εινετοοτ :ποιο Μ. τ:οτ:ο.

Χεν. εκτιτοο Ϊειττὲ εκεττιΡΙο δέ ττοττειτο Π. ]οΒειτττια: άττ Βεττίττ:ττι

ΑΒΒεττπτε, Ποτε ε.νττ:ιττιΟττ1ττιτε Μοτιειίττετ ὸτἴοὶΡΙτττειττι νετοΙτειτε ό:

111οτοτττ εοττοΡτεΙδ. τ:οΙΙετΡΓειτο ττ:ττοττττ. @τπτ οττττειττι ειΙτει: τττοτετιτοτ.

5. τν. ΟΜ:·,πωττίοπετ Εστία/α Ζω ω· ΜοπήίΖω ε.κ[πωπίέ

δτεσαἰὶ .Βεπεσἰέ Ζπἰ ..4!έϊ'ί: εταπε.

Β. ΠΑ ο τ: ο @τ τ: τε Μ ττιτεΙΙεκτ τοιοά το18τειτο.ε τοτίίέ νὶτἰε ετο

άτττε ΟΒΓετνειττοοε:ε , (τοπ ε:: Μοτο τεοοΙτ Δω οτιοττι το

Βιίτ:τοο1οττι οστικά 5 Ιοβετ τιοτ: εοάεττι Ιο‹:ο τὶοΡΙὶοετττ Μοτο οικω

τιττττ:οΙοττι εάτττΒετε , οιτοττι οτ τα ΕεεΙεΠειΡτττ:ειε δε ΜοτοιΡττεετε,

ετΙτετοτο ττοτ τεε τοΕτοτταιε 8ε ΕΕτοτιοΙοΒἰαιε εοττιΡΙεότειτοτ.

36. Αττικ οτ δι ί-ειοτοΓειτιότο ΜΠΕε ΐειοττθετο τοετΡοιττι , τιοτο.τε ο» ωττω.τ.

Ρττττοε ῇονειτ,ττοὸεὶ ντο μ; τοιοτΙ Ρειοτ:τ Ρετ ΩτεοΙοττι ντι. απο Β.οτειο1

τ1οοττάτε ττετΙοε:τττ5πε 1ε8οοτοτ : Η ττοοά ε.τιτοττοττβοε Βιετ:οΠε οσο

αυτι οΕντοτο ντάστοτ. 5. Οοειτ Ατιειτ:Βοτετει ΜΜΜ σοοβετπάέπεπι ω»- ..τ ...το

:ή τἰἰε, εκσεΙυτα Ριιτα/ἐεωσ, Μφτπω /ό!!εωπέα σε!εϋπιπ ρομιίο. Ετ ω”

5. (Ξετ·εττττο·οε ΑΒΒο.ε Ηειντε.τ:τ:τιδε , ]ΐιέϊ'ω Μεστά:: , υβτε&ατβιεττβ ..τι ω;

είπω: μνβοεπίστ τω» νεοετο.ΒτΙτε Βεάτι το Μο. τ.. ΗΜ. ΑΒΒειτοττι Μα 6”

τοιΠετο τω ΜΜΜ τιίΕττοειτ το: (ΞεοΙΕττάο ΑΒΒειτο , ττοτ Κοτοειττι Ρετ

Β·εττε , ω: ιἰἐε· ?τω ώ· ΜυποβΜο βιο ρτο/ἔὲῖω .ιθ22: , ιιῇτω οτί τύπο ?τω “Μ”

ἐε-/ιὶπέῖιιτ ς/ίήποτέάέε Μέβά' ετικιατέβι!αταΜ· &ο/ίέτιτ Βου υτππω· οβτε- ω”

ο τ;
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Βέο!.5Ρ,

Το. ρ_

ο”. ΠΜ Μῇΐι::: απο:: ποπ είτ εεττει :το ιποάοΙειτει νοεε βιετποΡε

Πω, οτὶ τποάο οί'οτΡειτοτ τ Ϊεά π·εέτο:·ο. Εκττοτ ΙοεοΙεπτοτπ ποτοίεε

Πἔπτίἱεειτὶοπὶε τείτττποπτιππ ιιΡοο Βετπὶ8ὶοιπ ΑοτἐΙΪὶοὸοτεπΪειιι ΕΡὶίἶ

εοΡ. 1π ΕκπΠεοττοπε ίζειποπτε ΜΜΜ, όοιπ τοττοπεπι τω1ττ. εοτ Το

έοέ::::·κείο:::::::Μέ:::: Ρ:ι:ο:· :τοτε τεεὶτεττιτ. Με νετὶστε: Μάσα. :::/ο:·

Με, τοο::έτ ::ο:Μέο::::ίο έ:: Εοσίοβο,::: τΑτ:τ·το οορτ:::ω :Μισο τω::

Βο:·:ιτέο Ξ .5°:ιο:Μοτο εΑΝτπτοπ μ:: Μοτο:: ::::::[ιο:·:ι φ:ωε:::::. @ο οι

Π8πτΠεο.το ετιτπάετπ νοεειπ οΐοτΡειτ Βετὶετ οι ΕΡτίτοΙο :ιό Εοοεττοιπ

ΕΡ:ΓεοΡοτπ τεεέπε ο ΜΜΟ από. 6'. Αυτά:: ΑΜ::·οβ::: . τποοἰτ,

ω: έ: ΡΜ: ἰοοι::::: :::έ:::ο:::: . τ:: τυπο:: .Σ)·:::οοέέ Μ:1Μϊέπιζτ /ο:::ρο:· Μ..

ή: Ρέιέο!ο: οποια· άοοο:::::::. Ι)επτοοε οτ ΡΙοτει .το οποττοιπ . εο

άεπτ ίεπΐο Ι..τετπ:οε Απάεεο.νοτοτπ ΕΡ1(εοΡοε ο::ο:έοϋο ΜΜΜ απ::
έ::έο:::έ σοτέ:: εο:::2:::::δίέοπο σα::::έ!έ ί:εττοτ. Ιάεπτ οΒίκετν:ινΙτ (Στε:ζο

πω. Μ. :π πο. πω. εειΡ. ;6. άε οπο: ΝειτπτεπΠ ΕΡἰΪεοΡο . :μέ οπο.

:έ:έέ:ι::::::: ο]β>:·:·: οο::βιοτο::·ο: Βοο βιο:·οΐοέ:::::. Ι:ε8ε Ιεε€οΙοιπ 5οΗτειτ.

ο (ΞτττπΙ:Μεο ἴετὶΡτειττι , εαπ. 36. Νοπ τειιπεπ οοοττότοπο ΜἰΠἶτ τω

οεπτειττο :το 5ειεετἀοτὶΒοε το :ποτε ετο.τ ΠεεοΙο ντι. οτ οπ(εοΠ το

3τεε Μ τιποτε βετο εεΙεοτειτοττ :ιεεεάετεπτ.- @το απο: τοτπ κοπε

Βειτ τττοε Με. οοο5ειεετάοτεε,πππιο α ΕΡ:ΐεοΡ1. :π ΡοΒΠεετ ΜΗΤετ

Οοτπτποπτοπετπ βιεττιτπ Ρετεππεβο.πτ. (ΣεοΙτττοοε ίοΡι·ἔι Ιειοοο.τοε ὶπ

Ρτοἴεδτὶοπὶε Ιζοπιο.π:ε Ρτοεωθτιι , οο:::::::έ ρ:·έ:::ο :κοπο ΜΜΜ οο::::::::

::έαι:::έο::: οι:: Μο:·:ι:::,( ειάετειπτ :τοκοι Ππε όοΒΙο Ρτείοντεττ εαπ

ΡΙοτεε) εο:::έ::::ο :::·:ου:ι:·ο:ο:· Μ οι::::ία:::. Ετ ΩοπεΠἰοτπ Το!εταποτπ

τν. ::.ππο τετττο 5ἰΓεπιιπεΠ Κεξετε, πω: εΠ: :οπο τω:: πο. ΧΧΧιν.

εεΙεοτειτοπι Βοτοὶτ ε. η. ε: .5°:ιο:Μο::: @- Ι.:=υέω Μ:: Μοτο οο:::

:::::::έο:::: . έ:: οΙ:ο:·ο Πέο:·:::, απο οέ:ο:·::::: 2:οΡ::έατ. Εοτπάετπ :ποιο

ε8τε τε 11Ιοίττο.τΟτάοΚοιπειποε ειοειτοοτ Ρτοπτε εο.ΡττοΙ:ε. Αο:Μα:::

:ΜΜΜ ΕμήοΙοέ ( νετΒει [τοπ εειΡ1τὶε 4. ) β·σα:::ι':ι::: οΜέ::ο::: έ: πω.

π:: Ρο::τοΐοέ: εο::::::::::έωπ . @·· 2:ο/ί σο: :ιάβο:::έ::::: Ρ:·ο:ίρ:::·έ ο::::::: π::

:ο::::::::::έσο::: Μ :ι!::ι:·ο. Ι.εΒε Μοττποτπ ‹ὶε Οττοποτ. Γεια. Ρ. 5. Επεσε. 8.

ε. τ. ΡοΡτεο. Μ:: οβττποττ, οτ οπο:: 5ειεετάοε ΡΙοτεε ΜΠΕ:: οπο :Πε εε

Ιειστοτετ; οοοει ε1ιπάειπ οἱ: Ρεποττοιπ 5ειεετάοτοιπ Οοπε:Ποιπ Ειπε..

τττεπίε ωτἔιπεε. τν. εοΠεότοπι Ρεττπ1ἴετειτ δε:: Ρετ ίἱπἔοΙοε ουτε οπτ

ΡτεΠοντετο εοτπτπὶίΪε ετειπτ Ρειτοεπτειε |ο:·ο :ίέοί:::: Βο:::έοέα.: ε. το.

ΤετπΡοτε Ρτοεεάεπτε ποσά πεεεΠττειτε ετοιτοποππ είτ. ἰπ οίοπ1 εεΠἰτ,

#ωΦ. έ: ο.άεοιιτ Ι.εο Ραμ πο:: έέοβο:::::: ··οοέ::οα::::: ΜΜι:·οο:βέίο:::::έο ::έού:·έβ

πο. Ε€:ἰ:[

ΩΣ!. .β ότεατιιτ :τιμά νν:1:ΕτιΔοω 5ττειΒοτπ. Εσ.εΙ8ειτοε Και :τι ()ειποπτ..

οτι: ειππο ο Μ. τ. :εν 1 τ. εοπότττε πο.Βετ εο.Ρ. Π. 7: ::::!!ο: $οσο:·:ίο:

/έ|οέ:): έ:: απο :ἰέε το!ού:·:: Μάο: Μ· οιίβ::::::::::::. ΡΙοτεεΜὶίΪειε

ετὶεοπ ίέεοΙο τι. Ρετει€εΒο.πτ 5ο.εετάοτεε . τεΙτειπτε Ρεττο Παππο

το ΗΒτο εΙοἰπτο ΕΡ1ίτοΙει άεεττπει ποπει. ΡοΡτεει το τειπτοτπ το οπτ

ΒοίεΙοτπ ίοΙΙεκππττειτ1Βο: . άετποτπ το Με. Νο.τΜτετττε απο: .το

οποτε Πεοὶτ. -



ΡΚΙΕΡΑΤΪΟ.: ΧΧιιιέ

37. @οι ειιοΒιιε ΐεΡειε Βιοι·οΒιιι&ιε ΜγΓιει·ιιε ιιιτει·ει·ιιιιτ . ω» ω: Ρο. 0=πιν.

τιἶιε ειιρεττε·ε οπο οιιοι·τώειτ. Αιιιΐιοι· ειιιτιειιιιιε δ: 8τεινιειτι Ιιβ. άι: νιτει Μ Μ..

5. νναιωει σαι). ι )·.1)ιω, ιιιειιιιτ . (ξει·αεαπέ σα", ααἰαάειιυπ ἰαῇ/ἰἱευἰτα- ω·

τε 8. Μαπέα2 αεἰευεπεεαα: , ω... Ξαεεεραπάο αἱ: : .4άωίεεε απ· απτε Μια.

πω: βί!επιπέα |ειίεεεε ρεα/απιφ/ία. .Με εσπατεατε.τ τυπωφεω/ααπμ Φε

ια2απι ΡοβΜακε. @·άεεείΖιμο /ε/ε εωεπάαταπεύεαάεπτ. διττιι|ετ £ειδιι1τιι

όε· :ιΙιο ειιιι Δω Ι)οιτιιιιιεει ιιειιιιιιειιιι «πω ειιιτε Μιίΐειιιι βιΒεπιτ . εοιπι.

Π8ΠΕΕ1° ιιιΒιιοικιιτ. Ηιιο ΓΡε&ο.ι: αιτιοιιι9. (Ζακ. ΑιιτιΠιοει. Νεα Με:

Ρπειθ)·2εεο απ: Οίαωπο απ: .$'πίπίέαεσπο , ραβ αεεεΡΜπι άύαύε ω!ΡσααίαΜ

Μφι· εε·αδΣ'ατε . αατέα ΜΜΜΜε» Μαρ αέεαπεατβατε.

38. Ριπτεται όιοΒιιε Ποιτιιιιιειε (Σιιι·ιΠιο.ιιι Μειιιιτιιιιε οικω πιατα Θεων.

είΪο οοιιιιτιιιιιι Ιε<ὅε τοπιεβειιιιιιι· ΪοΙεΒέιιτε1ιιε. Πι νιτει 5. Ι.εοόε8ειι·ιι ...ιΑιιοιιγιτιιιε ΕΒτοϊιιι ιιικι·ιτιιιτι άεΠ:ι·ιΒιε σει). 16. Με Ϊετθ νει·Βιε: (Μ. 678·

όειιιι εκ ΟΡΜπαιέθα: ΡΜεκ/ῇοἰἐαεπΜΕθεο2πέ Μέσω “κι Ζωα» οφε·σατ

εξξεε]Μαπε. Βέε.ι αἔεὐα:αεΒοπεΣπΖεα ι έείεόααε μ·οσεβιεα: σα: αεί Μπατί

ριασ·παι /α!!εωπία. Με» Μπα: έ!!ε μείωσε βια" αιάβεαε Ζ.ίωέαε, εεεε ι]ἰε

επίσει·ατε ρεαβίέεαι·, 8!ΜΗ ειπα Ρεπαῇτ έκ εαρέτε. 5ἰ ΕΙστοϊτιο Μο.ιοτι

ειοτιιύε Κεειειε, Ιιοιτιιιιι ειιιοειιιιιι νιτειε ιιο.ιιά Ιενει·ιοιιε. ι·οΙιΒιο ἴιιιίΪετ

ιιιιΒιιι€τε ἔι Ρι·ει:ιΒιιε ε.ιιτειιιαιιιιε ; ιιιιαιιτ6 τιιο.8ιε .Δω Εεεε Ρει.ΙΙειά.ιάσ

νιτει 5.]‹ι!ιειιιιιιε ΠιιγΓοί'ε.8: νιτειιιι (ΞειΙΙιεο.τιι Μ). ;. αφ. ιο.

39. (Φιιιετιειιιι οειτΡειιτι ιιἴιιτιι όιε Ποιτιιιιιαι ΒιιίΓε ιιιτει·όιάιιιιι. 0,..."

ειιιδτοι· εΡε Βαιο. ιιι Πιο. εΙε να. 5. ΟιιτΙιΒειπιαιΡ. η. ιιΒι ΒιιιιιΒει·τι σοτι- Α".8ι·είΤιιιιι οιιιιι Εἑιιιειιττιιὁε Κεδιτιει ει:Ροιιιτ. Οοα/εβΣεπ έκπαΜτ α‹ἰ Κεἔὶ- 687·

Με» , @· βει·επ) εαπ α|ίοααεω, (ετα: απαιτει: απ: ιι“α!α!ααιέη Ι/Με, ω

ειιιιτ . ΜΜΜ έ!!αεεήεπεεβσαααα .5°αΜα:2 , κι είὶ Με 2.. Βεβάοιιιειότι

αεἰβεεπἰαι· εαπ·ααι. βρύα αέε Ποεαέπέεο αστα έπε πω: Εεεε) <υααα]απε ε;

Βαζω» σΖωπαι·εω ε2:.@Με έωεοεα:. Πιιειε ΤΙιεοόοτιιε ιιι ΕΞειΡιτιιΙσ.ιι:

Θεατέ Θ Κωπαπέ έα αέε 13ωπέαέεα παΦιἔαπτ @- εαπέι·απε, Ραπεπι πω: μ.

ε2απε, κα: ία :Μπι απαιιίαπτ, πΜ` Μ Εεε!εβασπ :απατα : Με θαίε2εαπ:/ε

δικά . Με /διάθιοπ Μπα.) , παπα: 2770 αεεε[|ἰ:αεε/εοςβιω έα αοεαο [ετί

&αα:, 8:ε. Ωοτιἴει· αιτι. Δ. Ωσηε. ΙΙΙ. ΑιιτεΙιειιι. Πειιιιιιιο ιιιιιιειιιιτιιε

ιι[ειιιε αει ιιοίὶτι πιει ιιιτ:ιιτιοτιειιιι , οβΓετνο.τιο Βοπιιιιιατ Δω αιτεύεεα

@με Μ ωῇυεεαω. οι Ιοειιιιιιιι· Ηετειτόιιε Τιιι·οιι. ΕΡιΓε. ιιι εειριτ. 2..

ΡτοτειιάεΒειτιιτ. Εε ΕιιΠειεΙιιιιε ΑΒΒειε ..με Μειττιιιιιιιιιι Ρ:.ιιιίιιιιιι ειά

:ιιιιι. μα). δε ΚοΒετιιιιτι ΗονεόειιίΕιιι επι απο. πω. Ιιοι·τειιιιειιτιε μια

ιιι:ιειειε ιιιίιιε άι, ιι: α!α Μπα παπα .5"αθύα:ί α/ααεΜσπασει .Μα έ:: απ·@Με

#7ία2έο μ·υ:εκαεεεια:·. Ηιιιιιε τει οΒνια Ιὶιιιτ €ιι€ιτιΡΙει τιιιιι ιιι Με Αθειε,

τιιιιι αμκ! Οτε8οιιιιιιι Τιιτοιι. ιτι κι). ;. άε ΜΜΜ. 5. Μειττιιιι ι:ειΡΡ. μ. 62

με. ::ιτιιε:τΠ Αιιγτο ΒειίιΙε·οτιίιε ΕΡιΓεοΡιιε ιιιειιιιτε ίέειιΙο κ. Ρι·οιιιιτικιειι:

ιιι ()ειΡιτιιΙ .ειι·ι:. 8. α:ωααεω Βωειέπέεαω απααπε α/ααεΜΦψε:·απ ίετιειι- Τα.. ε.

απ, πε !Μα#ιω εαΡεαπεα%. Ι.εΒε: ΟοιιίΗτιιτιοιιετιι ΑΒΒιιτιε αε Πα; άι: 2:;,2.,,.._

εειιιτιοτιοΒΓετνατιοιιεθοιιιιτιιοε Ειδα ειιιιιο ιι.ο;.Τοτιιο ι..Οοιιε.ΑιιεΙ.

4ο. Ι.ιιειιΙειιτιιιιι 5:ιετιιιιιειιτι Οοτιδτιτιο.:ιοιιιε εια:ιιιΡΙιιπι ΡτοΪεττ οικω”

Βαιει ιιι νιτει δ. Ει.ιάιβετι;ι ίοΙιιτει. οτει:ιο|τιο οοιιιΡοίιι:α οι». η. Παει γ'

Ρ ιι -



Μὴ. ΡΚΕΈ:ΑΤΙΟ..' °_

61ιιοοικ ΚοΒιιττι τω.τ. @τα ειπε ειτιοοε οπο. π.. Ω:ι·τΡτει Πωσ: , τα Ρ. μ;

δε Πι (ΕτΠ:τε Πει8οΒτ:τττεειΡ. χι.'(:ἱ1ὶοὸονειιε οιιὶ :τυπο 110. κι.. τ€8τιεινττ

ετΡιιό Εκπιοοε . ύπισύ2πω ε. Ι3έωμβ Μασητ.1σ ώ/82ά9β έκβΞέωιτε έκ!ωΙο

όΙοἰτιπ . το· με· Μακ απορια τωπέιίέ ε Κεέππω Εππτυποπ φώτα:

ΡεΠάτιΣτ. ` ο . .

Ο88;Ε- .”. Ητετιόυττ1 είτ ι1ὶτιἰἱοωἱτιιιε , ν:ιττειε αυτ:: ΓεττιΠι1τυ ντι. ΕΙτνειτἰο.

Με (νετ νοοειιιτ) τι·ειι1Πειττοτιέ(ουε: 5ειτιότοτυπι τοΙτοτειτειε ΪτιἱΙΤο. τίιττι

ὶτι Οττττιττ .απο ἰτι Οι:τΜοτιτο. £'υκβωπέπω ΙωΡ. τεΠε Ητετοιηωο τη

Μ). το11ττει ν.811ω.τττω , βπέϊ.ι.τ Κε!έοπίω· .Μέτσο , @Με @- ΤίΜυτβά

ΣΜκβπίέτ £'υκβατέκφοίέΜ ; Α7εαέέπε σρ Β. ε.......εω ιἰε 7πώτα 2πιπ/?πίίτ

έκ Τύπιάαϋπ. Ετ ΡτιΙετιοτἰει ΑιιΒιιίτο. 55. κι.. Μειττγτιπτι ΚεΙὶουὶεε ε τα..

ὸετἰΒιιε τ:άτωίΤε Ιε8ττιιι· αμκ! 5οιοττιεπιπτι τοΗΒ. ο. αφ. π.. 8: Ντετ

ΡΒοτυπι (ΞειΙΙτΠιιπι τη ΗΕ. 1..τ.αιΡ. το. @οἱ ΝἰτεΡΒοτιιε 5τεΡΙιατιτ Μοτο.

ττιετττγτ3ε , Ζιιττιατὶ:: ΡτοΡΗετ:τ, ειΠοι·ιίππ1ικ: 5ειτιότοτυττι ΚτΙΙτΙιιἰειε

ττειτ1Π8.τειε60Ιϊ1ττ1€111οτεττήι1ωτ1Πω1ττα1ΡΡ. ο. το. ά”. Πετ1Ξοικεμβ

Εοκ/ἱιΖατιιω Βιβ|ύαπο κι. τωρα: Σ. Απτυπέέ Επωέπε π·μππω , ασκ πω.

.πάω ΜΜΜ κΙἰεκαπάΜιω μπίπσΖωη θ' έ:: Βιι|ΐ|έαι Δ”. Ι06422721? Βιμ. Μ

πυή,6ττθ το!!οωτιυ· . τετ νὶέὶοι· Ττιιωτιεπιδε Μ Οπου. ειιιθτοι· τίτ. Νττ1ι1ε

Η ὶτιθοοὶἀτπτε ὶτιειυὸἰτυττὶ. 5. ΑττιΒι·οδιιε ΜττὶἰοΙειιιττιίἱε ΕΡἰΓεοΡιιε

55. Οετνειίἱἰ δ: Ρτοτείἰὶ ΚεΙὶουἰειε Ιοεο τηον5τ. ΡετΡετιιιιε Ττιτοτι1ευε

ω... Τ... 5. Μειττἰηἰ, (Ξτε8οττιιε Ι..ὶιιΒοτιἰτιιε 5. Βοτιἱετιὶ Μεττγτὶε , ΡειΙΙειὸὶιιε

'°”°'ωι° 5αι1τοι1Η:ιτε 5. Ε.ιιτι·ορΗ ΕΡὶί-εοΡ1 , ΕΒτοΒἰΠΙιιε Α8τὶΡΡΙτιετιίὶε 5. ΜειΒ
Μπτ.ΙΕΙι.τ_ - - Η . '

αν· τι· Ιοίἱ Μεττγτιε , ΜοιιιιἱΪυε ΤτειμτότεοΠε 5. Ατνετιι ε:μιίότττι 5τόιε Από.

8. 2··7ζ=. ΙΗτἱε5 θετωετηιιε Ρειτὶίἱοτυττι ΕΡἰί-σοΡυε 5. ΠτΠτιτ Βὶτιιτἰ8ι1ττι ΕΡἰίξ οΡυζ

7" ό· ω' τ:στΡοτει έ ττιπ1ιιΠε ίτιΠιι!ετι1πτ , 8τ εοπνειιὶετιτἰοτὶ Ιοτ:ο ττεοτιάΜετιιτ1τ.

Με ἱ8τιοτατε ποπ Ροτει·ετ (ΞτεΒοτὶιιε Μτι8ιτι1ε. 5τὸτ1ιιὶει ἰτι άεττττικτι..

απο ΚεΙἰἔἰοτιὶε ὶά ιιοτιιιιιττηιιειω βοά εάνεττετιιτιτ Ετ:τ:ΙτΠετ ΡειΡτοτεε.

Ρειτοὶτὶε εῇιιί-ττιο‹ὶὶ ΤτειτιΠατἰοιιτε ΡοτιττΠοειτο 5. Οτε8οτϋ Ρατε8οβουτ.

δε :οσε εστω τιιόιιότιτε @ται το άοΐιιετιιτϋπτω ειο1ττω.τ. οιιτ ΟττεοτΙο

πιοτττιο τενοεετὶ ω: ἴτεουεπτετἰ εαΡὶτ. θα: σπιτι, οικείο , τοτΡοτει

55. ΡοιιτἰΗειιττι Βειικἰ ὶΒτιοΒὶΙἱιεω θετττιειιιὶ υττἰιιίοιιςΑυτὶΙῖῖοὸοτεΠίΪε

δε ΡετὶίΪεισὶ,Κεττιἰἔἱὶ Κτωοτιδεμ:τιι· (δι·ο8οι·ϋ Μ:18τή, 5. ΜΜΜ Μειι·ι:7

Με, ει!τοτύττητιτ 5απότοτυω οοτΡοτεἑη Ρτἱττιειτἰὶε τιιττιιιΠε ειά ί-α:οιιΙιππ

υίτ1τιε οότ:ινιιττι ]ειοικτιπιτ . ΜΗ οτιὶει απο τεττ1Ροι·Ιε ΤτειτιΠειτἰοιιοε Ϊετθ

1τιιιίττσ.τε: ετο.τιτ2 ΕετΙείἱε ΡειΡεοτεε 1ττιΡυ!ετττ. ιιτ τΐαΠΒΕθΓΌΠάθ..ε

απο ΚτΠ υἰειτιπτι πωπω ώστε: εινετἱτιτ , εοτι]ἰτἰτυιιε ε:: 5. Αυσυίὶἰτισ
ΜΗΒ. άτ (ὸΡετε ΜοττειοΙ1. εειΡ.ἱ(ἔ3. ιιΒἰ ττάειτειΠτ ΡετΓοιπιτοε τ1εοΓόετι·1

ω: Πότοε Μοτιποβοε, «μή σέπαψεκπτε.τ μ·υ=υέιιο2ω, ωεω!»·.ι Μ.ιαηκιω

ΜΜΜ!» Μισ·επιιω επεκιόπι) αΜπάέτι!πιπτ. (Με: ΤΒεοάοδο ΙτηΡοτειτο.

α ;_ ω. ,., ή (ετιείττιόα: Βιι]τιίτ:τ ΙεΒὶε Ϊτιὶτ οεαιΠο; Ηιωπικιω τωρα: απο σέ ω...

και !οαΜπ π.υι.τέτιιτ, πέτιζιο 2Ιΐιεϋπνπ άψι·Ξ|:.ιε, αυτή) σπασει”. ΠΕΙ

Αετιεττιιε Ια δω εττὶ Α ατὶε ἰ . τ. τη». 4. ο Η ΜτΙ . 5ατιέ`τοτ. αό

πστεινἰτ. @αἱ Ροίττα Ρο.ττοε ()οτιτ:Πϋ Μ:.ι8ιιιιτΜέτιΠε τα!). )·ο. ειιιιιο

ρεεε. πω. ὶττςανττιιιιτ. 6°ετσέβ.μκθοππω σοφοτα, ὶποτι1τθιι1Βεττυε

τοάεπι



. Ρ11ιΕΕΑΤΙΟ. πκκἰῆ

εοὸεπι Ιοετο , βατ@και πατατα: έεθέτπω Ζωα, έτι'ςββραίτταβτσέ]έπτ,

Ι.υιππ/ωτόέ ?πω ποια/κτ 87700°8.τ) πττπττυπι 55. ΚεΙὶτΙιιὶετππι πυπόΙπει..

τἰοπτ:ε :ιεβιβήπιτέυπε.τ , σε%τέ|έπτ. Ρετ· Με επέσπ 9ιιΜέ :πωπω στατιστικα;

ΜΜεύτατέωΜεέ!!έσπποβτππωτ·: @· σι)πφέετατ:2· ούτατω οταιῇ`υ @ΜΜΜ

τΖωπ2: εκβιωτ, τα! βοε/Μεπκτε πεπειέ:έπ έττ079πετί αφτα ψ ἔπτεπτἐοπι2

πόΐέιατίο > πιτρεπε πιω βπΡΖέτέτετ·βετέ τοπβιτ··σεσωπτ ) ωσ·τιιισφετα πακέτα·

|ά αφΜο. Βε1τωΙε τεΙο.τ5. (ΞτεΒοτἱὶ Μειξἔπτ ειιι&πτΞτατε ΙὶιΡετἰιὶε πά

όιιότ:?ι ἴυΒἰπί-εττ : Βἰσστ μαθατε μα! βαττ:: /ἐσπτω ματι; τἔσ έπρ

πω, πω: 1)εο, πω: 6°ιιπέϊτσ έ β.: τσαμπα ΡΔιάτπω, τα εω·ιιΜ__

σειρ/βατ:: ιΜΜετέτ τςΜ·τιτέ βρι|επτωτ τω: έ:Μπέ μ: /Μ/Ξ% σοφια-β '

ΜΜΜ. 9

Μ. Ετ τΙπἱἀοτπ Ρττ ωττπτω Γ:τουΙι1τπ ττιτπτ:τΠ 5:=.πθτοτιιππ οοτΡοτει 088.", '

Ϊτττιιιεπτιιὶε Ιοτ:ο τπονττι τοτΡετιιπττ το.τπεπ , οτ πιω πω , τεΙὶἔὶο Ι-Χ°

ετο.τ [πω. τοτΡοτει τπετπΒτατἱτπ τΙτίττειπεττ : πετ: Με πο. έ τιιιππΠε Ιενειω

Βειπτιιτ, πε ΐο.τττε ο.ΙτειτΗυπε (Μ τ1ιιοά παπα Ετ) ΓπΒΙἰτπὶΙοεο Μπιμπε

τεπτιιτ. πω! επτεττπΞιτπ αΡΙττειττ ἰπτἰΡἰο , τιινο.τ τ!είττ1Βεττ: τποάιππ, Ή

τιικιπ τιπτηιποτεε Ρετττε πι τεεοπἀεπὸὶε τοΙεπτΙίΒκ: 5ειπόἰοτιπτι ΚτΗ

τιιπτε οΒΐετναβειπτ. ΕυἴτΒΙιιε ΡετπΡτιτΙπε (Σάσα ΕΡΠτοΡπε πι ΗΗΕ

Εα:ΙοΕ ΗΒ. 4. τα!» η. τετε:ττ 5τπγτπεπίἱε Ετ:τΙτΠε ΕΡἰΓτοΙαπι τα! Βαπτ

:βετ Ροπτἰ πε Ρο!γοειττ:τ ΕΡὶἴοοΡὶ π1ειττγτὶο ΐοτΞΡτειππ > ἰπ επτα τ1πτάειτπ

άπ:υπτιιτ ΐυε8τΙππο Νττετα ΗττοτΠε Ρειττπιιτ ΡτοτοπίπΙετπ τιτπτετ πιο- α

ποτό: πετ π: τειάαντ:τ πω” ποπειτοτ, πι: εστω (πε πω” τεΙτότο (ο

(Στιιτἐ:το πιπιο άάτκ:τΡε ΟΒτὶΙὶἰαπὶ τοΙετε ὶπτἰΡεττπτ. Ροττο τιὶτπ κ

(Ξεπτπτἰο Ρεττ1παεἰειτπ ]ιιόεοτιππ επττππάνεττετετ, τοτΡπε 1π τπστπο “

τ:οΙΙοτειτ1ππ, πτ τποτἰε τ:Η:5 τοποτετπειν1τ:πτπι1ε πει πω ότιππτπ οπο. τ(

ἱΠὶιιε σετπτπἰε ΡτετἰοπΠἱτπἰε :πιάστε δε τΙιιονὶε αυτο Ρυτἰοττι τοΙΗ8επτεε) κ

πΒἱ δεοεβειτ εοπτἰὶὸὶτπυε. @ο τύπω πι Ιοτο Η Ποπ Ροτττττ , ω- α

τ1ιπιτπτ 5πητπεπίττ) τοπνεπἰεπτὶΒιιε, εοπτ:τ:πετ Βεπε πειττιΙττπ @σε έ

τπειττγτἰἰ τΠεττι τσιπ πἰΙατἰτειτε δ: ΒαιιὸἰοτεΙεΒτειτε , τιππ πι ττιετποτπιτπ “

σ:οτιππ :υπ πείππόΗ Γιιπτ μπαι ειά ΡοΡτετοε πιηιιί_πποότ εκττπΡΙο στι» ,.

τΗεπόοε δ: τοπΗττπαπόοε.Ι.εΒεν.Ω. Ηεπτὶ‹:ὶ ΨειΙεΠὶειὸποτετἰοπετπ ὶπ ((
πω: Ιοτ:ι1τπ , ΜΗεκ εοό.ετπ Ειιίςεβἰο ἱι1 5εττπ. τ.. π:: Κτ:Π1τττά. οΒί'ττη'·'

νετ, τω 8ε ε.Πιιπι πωπω ΐτοπττε τττπΡοττΒπε , πι: βπ8ιιΙτ Ητ!τΙτιππ κ
ΒεΙὶπιπειε Μειττγτιιτπ ττπειίτιιπιπικτ παπο1ἴοὶΡοτπετεπτ , Πάοτπἱ ποποττ τ.

θεέ ίττντιττ:πτ. Ηπα ετ1ειτπ) ὶτιςιιὶττ τάετεπόιτε εΡτ πιω |Ε87Ρττοτιττπ, ‹=

ιπΜειττγτιιτπ εοτΡοτ:4. ποπ Βιιτπεβτιπτ , ίτά άοττπ ἰπ ΙτότυΠε τεΡοδτο. <<

2:τνο.Βειπτ , πιτ τετε:ττ ΑτπειππΠπεἰπ νεπ Β.. Απτοππ. .νττιὶτπ ἐπ τοπικ

τττπε ΡειΙΠτπ πυιπο.Βειπτιιτ τοΙ6Βαπτόττ1πε. Ι.εΒε ΕΡἰΙὶοΙειτπ Πτοπγ(ιτ

ΑΙε:ιπιπάττπ1 ΕΡἰΓοοΡἰ :τά θεττπο.πιιπι ΕΡὶἴο. ἱπ πο. Εττπ!πιππιπ Ρα

ίΕ6τιιιπ ΞπἀιιτὶτΠΜ τοτπτπτπο.πτειπ: ΝπΙΙειτοπιιεΐ1τεΒΙτ νοβἰ-ε πετ: πιπ- .τ

Βιιίτυπη;πω τοπνεπτπε σ.8ε:τε,ειιιτ τα πω; νοεαπτυτ τ:α:πκτεττπ πως τ.

Παω Ειι1Ηπιτε ω Μ). 7. αφ. π, τ:οτπτπετποτειτ: ερτ τιιτἴπτΙ1Β. 9. τει . τ..
τπετπττιττ 1πτετόιότ1, πιω Μτικττπἰππε ΙττιΡ. ΩπτΜΗπποε Ξι τοπνεπτΙΙζσπέ

πώ πι τοτπκτττπε Ποπ ΓοΙεβο.πτ, πατε ει€πτο:Πιιε εΠ. ΟοτΡοτα κι.

Τατεβτέο έ:: .46ΐο:·. Μ". Μάτ ό; 8.- Δ"ωιΖωπ Μ Ε



Μέ] ΡΚΕΡΑΤΙ.0.

'ΕΜΠ. ?ο

ίἰἐειιτἰοπἰε: οιιοά Ρι·εεε:ροέ εοονετω Μοο:ιεωε, οιιοε ΑΡοΠοΗεεε

κάτω 1ωπο.τοτεε 5. Βετωιι·άιιε :ΠΠ ι:ε Ρει·ωι:Ιο ειΡΡεΙΙειοτ. Μεωεω

(απο Αιιόὶοτω εοπίεωιετιι1Βιιε ο :ιωὶε ε::Ρ:1ω1τ. Ω:::::ζο: εοο::ιο: οι:

βιο, σέπια:: σο:·οοο:ο ε2ο:·:ο::·εΙ:ο:::: +·ι:εβ::οοο:ο/οεο!ο::ο , 8βοά

ο:: βοίοο: αιοοίξ:ίοο: : :·:!:οο:: Ρο:ο:οιο: ω:: :ο:::::ἰἐ , @ :οάο:ο.τ ο? [ο

του:: βίο. @μπενετωε 5ετὶΡτοι· Με τεΙὶ8ἰοἴειε νερεεε ω: τοοΪιιτειω

ίἐιτὶε εκΡΗωὶτ. Ατ ΡειιιΠο ΕΜ «:Μει·τε ειιιωτὶειτ , £!ε:·:::ο:·:::ο νοεειΒιιΙο

οσο τατιτίιω ΜοιιειοΒοε ει Ϊε ωτεΠε&οε , Μ! ετἰο.ω ΜοοειεΙιοε πο!

ΚεἔιιΙειω 5. Βεοεο16Η ωΙΗτικοε. Ε:8ο Αἄοοοἑοο.: «ο 1):: :·ε=οε:/ο:

:::ί/ιο::·οά:έΐο:ο οοβ:·:ιο: Οοο:ίο··οο:ο , οι: =οεοοπιο:Ζε:ο απο: Ρ1.οιΒεκ

πιο ΛΗ:ο:εο:, οπο: πω:: Ροο::]:.:: Α:ο:ιο:ίο: :οΜε:ο οοο/ί:::::::Οοο

8:·σέο:ο 6°Μ·έσο:·οο: Κεέΐο:::ο, οπο: οπο: οί:: οο:ο:!::ο:· ο:ΠοΙοοο, :ο μ::

-/ο:ο:!έο:·::::· Βο::::::: :οαο:οο:·έέοο: οποβοοο:·:θο:ο:: :ίοο:·ε::::·ο:ο:·,Ιο:·

με. Ει·8ο ΡΙοι·Βεπι.ιε ΑΒΒο.ε εκατ, σ.οτεε(Εειω Βεινο τοτιἴιιι·ο.ω :κοψε

τετ:οειω οι: εο εεωΡοτε Αωο.τιάιιε θεοι νιιω τεει·είΐιιε οοοει·ο.τ. Ετ

ΚεεΙυίἰ Με ειόω:ττεΒοοι:ιιτ , ειιιοά ω ΩΙει·Ιεοωω ίξεειιΙοτΙιιω ε:οΠε

8ἰὶε τειι·ωε ιιΠτειωω. Αιιό1 :ιωΡΙὶιὶε. Π· απο: Ρέα: Ροπ:· σο:: ::ε::::ο

πο:: οοέ:-·οέ:, οπο: έο::έ:ο ορο:: Θ:::::/:?ε::: Ρ:·οπέθο: Μοοοβο·ο/:α

τ:: οπεοφ:ο::: :ή Ραπ:: ΒΕΝεοιοτι οο::··οοοικο οποσ: 6οοέ:·εέο::οοε σο::

Ιωι:ψο:: :::·σε::, :::·ο/ο:οπο ::ιο:ο:·: :·οοεΙο:::::: β:Μο, @ο@ο Ροίζ

;"?ξΠΈ2. νει·Βο, ὸεἔτοωΡω ΐιωτ ε:: εοφ. ;. ΚεἔιιΙ:ε ΒετιεεΝέΜοο , ευρο

Ιο:·οοφ:ο ω Πὶο :ιθεο Ρειω1Πε1:Ιοτοεττιιε οΙε1τιιι·. Ι)εωοοε ΡΙοτΒεττἰ

6Με:ΡιιΙΙΜοοεάέεοοία:ο Ϊειιω Ιο.Βοτεω ωο.ιιι.ιειΙεω , εεΠε ἔωτἰεϊ 5. Μ...

νοωεΧΙϊτιιεκιεΙο, ε:ωΠεό:ειιοωι· : οι:οά ΜοοοεΙιὶε :φαω τιεεεΠε εΙ):.

Με :ΡΜ ΡΙιιτ:Βιιε ὶωωοτοι·2 ειιισ.οάο ειἀνετΓοι·ῇ ΜοοοεΙιἰε, ποπ ΟΙετ1.

@ο Ρι·:εδιΜε εοω:εάιιιπΠοι·οοι·ωω,οιιειο τ:ιωειι £Ζο·έοο:·οο: Κεδίο.

πο:: ΪυἱίΪε Αιιόὶοτ (επτά : οπο τιοωωε Ρι·οωάε Μοτιο.οΒοε ( ιιτὶ ε::

21ὶὶε€τὶε1ω @δικ κ·ει·Β1ε εΡΡετεη ωτειιωτ. Νεο ο.Βοω ου:ει·οε αιο

53111, 0.11: 5. Βεινο ΦΠ Ρπειτ1ω οποια: ω Μοοε.εουω ειττοοΓυε εΠ,

Αωειοάο ΡτεεΗεειτὶοτιἰε Ϊοοὶιιω Γε ειάμιο:ιετο.τ , ρε:·β:ρ:·ο/οφ:ο:ο Ρο::

$'ώθ2ΓΙβ: ωσπου:: έα:: Ιοε::::, Μοοοβοίο ε::το::·ε άνω: :4:ί:|ε:ο:·οο:,

ο:ρα::ο:σ ··ο:::ιο: Μοοασβοοο:ο @ οοο<οε:β:ἱοοεο: £αοοϋ:::::·ο:ο ρο_#ἐ:·

408οώ876. Νὶτοἰτι1ω ΜοοειοΒι1ε οιὶω εΠετ,Μοπιειά1οτιιω ΡετΪεᾶὶο

=ιτι1π1 ωοτεε τἰωειι·ὶ :κοπο πωιιΙεω νοοε οωωΒιιε. οΡεο.Βο.τ. Ποοε

Φωάεω οίἱεει ι·ενετΓυε,ωοεΠοι·εεΙιιά1(οιιοὸοΡιὲωιιω]ωὸἐοαν1τ)

@ω Γε ίἐτυἑτ. ν

η. ΕΣΠΑ ωειοϋεΗοω εΠ, Μοτι:ιεοοε ποπ ΩΙετἰεοε ΕεειιΙοτεε ω

·(ἱ8Ι1ὸ3ΜοοαΙἰετὶο( οσο ετ1ειω άε ΒΙ:ιοεΗωεοΠ ά1εεοάιιω εΡη Μ::

ΜΜΟ ©Χίἔἰτἰἱἶε :. οιιο3 Μάο ΐι:Ρέτουε νεο ίἱω1Ιε τεἀἀἰε Αωεωά1 ω

@Με ΜΜα!Ηεα ΡτοἔεΠἱο. ΝεωΡε ΜοοειεΙιυε ΜοοειεΙιοε !ιο.ιιά άιιο1έ

.-ίΙ1100$ ΦΕ: [4:ετεωε ωιωω, ΒετιεώόΒοοε ΒετιεεΗ&ωοε. Ναι ει:

80 €:0:ΗΜετ1τιο:α Μάο:: όεβετ ὶἱὶει οΙειιιΪιιΙει Ρτἰν1Ιεἔῇ Μειττἰω ΡειΡο:,

οικϊ ὸεεετοἑτ , οι· Ι:οοι: Λούα:: Ρι.οιιοιωτο ο: οο:=οοβ ο::ΖΖω:!:ο:

Μοοο.θετη ΒΙειοάιωεοδο, :οι οο:οοι :ίοοοοο·ε :ι!ήοε ο!!:ο.τ οοοο·:::ί:στ



·Ρ ΚΒΡΑΤΙΟΣ ω;

@οπο σε! ηθοετο:2οπη οι: 2ο262 Οσο βο··υέωεω Ζέουθ ε,επεο»ο πω.

ιἔαΞἱ.$° ΒοΜἱπἰ /οοοποποι Κοἔπἰοοι ό'. Β1οκι:1:ιςΤο: ειὶπι ειΠοΗιοι1 ΪιιΡε:ο

:πιο ΡτοΒανετιιτιυε , 8. Αωειπάιιιτι κι Τι1ι·στικο 5. Μειττιιιι (Σαπο

Μο Βετιεὸἰὁὶὶηἱε ΙΜΒτιΜε ειίΪιιονὶΙΪο. Οεπέ ὶτι Βὶττετὶε Αττιυ!Η Πακι- @ο »με

ὸτὶεέ (Σοτι1Με ) ι1ιΔΒιιε Ρτεεὸἰο. νειι·Ιει ΜοΛειίὶετἰο ΒΙεωεΠι1ΜιΠ πω. “Μ”

τιμά ρ·εέοοπτε Ζ.πάο··οέοο ή?έο £οι·οίέ Μ· ο Κοο!οπ]έ', ἰ:ο τιοπιειπο Ωω

ΡΠεΙε, Ιε8ιπιτι1τ Εεεε νει·Βο.: @Ρίο υ2έ22ξ ιο:οροπ> ε=οέξοβρς/οεο Μο.)

κιβετέο Μοοοοοοε θο2°Μο οοο2|ἰοσ·ἰ ( πιο πάθω ο/ἰ 2°Μφοπ 6'. Αοιοσπ!έ ) /ἑ..

ομοςία›ο πο2%2αΜ 8. Βεκε13Ιοτι <οἐ<οεπτοοπ Ε: ° ιπά:τή τοωΡοι·ε: Μ

Ϊὶἰεἰεΐιἰ ΕΡὶί-τοΡὶ ΟειττιετεοετιΠε 8: ΑττεΒειτειιεε, Η ε·Π ΡοίΕπιέό1ιική

:του Μια Ιε Πωυπι 5· νεὸειίὶὶιπε ΑοΒΒειτἰε: Μοι1ο.οΜ Βετιεὸἰέἶτὶτιὶ τει:
€ι·επιτ. @ἐκ ΡιιΙτειάειε).νεάειΠωΙ ειΡιιεΙ ΑττεΒειτοε ΜοιιειίἰετῇΙῖλΒ:

Με , ειὶπι όπο·οοοΙου·έτο:· <ο2<ωοπ ) »ιο Κοιοοπίο ΕΡϋφο/φο (ο:·ο·οέτο:· ο:·τ

8ιιο7:ειο· 3 μόοπιιω ε!ο:·έοοοικο· β βοοετο ο'. ἴ/ἱπιἰἱσἱοπέ οχιι/·ίε7:ι 6`ε‹ἰιΞι·

Ε ί σο _ὶ Ρ:·ι··οέίο οι Α οβο|2σο απἔἔο0°ἱ£ο2ε οοπή:·ωοτο, έ» ούτω· :Βουνο

@ίπ άι· , Μοοέοω· Ι/εοίο/ί2 πω: έεοοπ οοένου·ε πύοέϊ3ο: αεί Ροπ2ἱ

/ΐσ6°ι(Μ Βα|οβε δοωοπισσπῇἔιπ. Ε:: |1οσβ,π), ὶτιίΕττ ΒειΙἀετὶευε Βιήι1Π:€

:ΒιέΕτεΙειτοτ 111 (ΣΙιτοτι. ΗΒ.ι εειΡ. οιο6.]9ιωπηεαΜοοποιίοπεπ 2ΜύΜ.η

?Μέ Β. -Ι/ἰοάἐοἰοοω βιο τουφοπ· οποιο: έοοπ2εωάέπε: .ὁ Μοποβοήο Σ;

7οιίο/!2/σφιορποοοριο οκοΖοβι·, οι οοΞει·έ εΕΟ11Ν1311Μ ΚεοιιιΑΜ 5. Βι-:ἐ

Μεοιοτι Μοοοεοέ =ο·2··οεοπ·: Που βοο2ποι·, και επ ἰοοπἰΙοοι·ὲ @- απο

Ρὶτο›· οοσπανίιπ:ε: ) <οο!ιπέ έβε απο/Μ· 5 ὁ ¦ϋοροβτο άεβάστοο:. Ηπα:

ΒειΙὸετὶειιε ίτευΗ πο. Αιιέϊοι·. Ροι·ι·ο 5; νὶτιὸ1εὶιιτιιιε αηυειΙἱε σετ δε

οπήοιιε δ. Αιτιοτιὸἰ, ΪιιεεείΪοτ Ε. ΑιιτΒοττὶ, ΊιιὶΑιιτΒοττι1ε ἱτι ΒειΠΙἰεενζ

νεὸειίὶὶπει ΜοτιοεΙαο8 ὶιιίὶὶτιιετειι:, Βειιιά εΠοε ὑπὸ φώτο Βοηεώδω

πω α: 5ο Αττιειτιώ εΗΓώΡιιΙοε. Ηειττει ε1ιιὶΡΡε Ρτὶπιιιε ΑΒΒε1ε. νεόειΡώ

ηι1ε ἔι δ( νὶτιάἰεὶαπο, /ἐοποιἰο οπἰὶποτἱοπι2· @κι απο οεπεάέδίω· , βππι! -

ς7οπάεοβα 62 °'Ροτή ωθοο:έωι ?πιο ἐ›2 που:: Β[απέίπέο βιο ψ ; ΜΗ. εεωω3.

|έιντ 0°σεσθιι25 Ρτοιιτ οι Α‹ΐτὶε 5. ΕιιίςεΒὶε ιιυττι.4μ. Ιεἔὶτυι·. ' . .

- 3ο. Νοτια Ιοειιε ΡοΒυΙειτεε5ιιτ εὶε 5. Αι1άοιτιο.ι·ο εῇύίξιτιο τΗΓώΡιιΙΒ

δ. Βετεὶτισ ειΙἰίίέυε Ιπίἴἱτυτὶ Μοτιειίϊίοἰ Ρετ ΒοΙ8ἰιιττι ΡτοΡει€ατοτΙΒιιε

ει€ει·οτειιιε. νει·ιωι ούιτιθ Μοιιεθ:ειάο Ειικονὶετιδ εάιιέΗ βατ σο των

Ροτε , οιιο μπι ΕιικονὶειιΓεε ΟοετιοΒἰτα: οει·ίὶτὶε Βεπεἀὶόἰἰτιὶε ( ιι: ἴυΡεἑ

:Με Ριοοβειτιιιτι είΈ ) ΚτΠ: εά]ιπικει·επιτ3 άε Με ΡΙιιτει άΙ::ετε ΪυΡοτΪ6

άεο , ττειιιΠτυπι ΐει&ιιειιε _αὸ5ειτ1ᾶἰπιοτιὶειΙεε , εμε: Ρι·οοιιτ:ιτπε ΡοτὶΠὶ;

Μίκη 5. Απιειιιόο ἰει ΟειΙΙὶει ΒεΙ8Ι‹:α ΙτιΡάτιιτε (πω. ·

5. Μ. δε· «2ΐοποοθοΜΜ εἔ δοοοἐἱοοπὶσἄἐέ οέ·ές)οέ

έκ .Βοάέοο

3ο. ΑΜ:τιιέ ΑππέεΙι1ε ποο ΪοΙιὶτέι Μοτὶειίἴετἰεί νΠοτίιΒι Βο:Ι8ίσένδέ

τυπκττἑἔι ΕαιιοΒἱει ΡιιεΙΙο.1·έ, Ν1ν1ειΙειιίο; ΜεΙΒοὸἰεΩΓε, @Ραμ

1οε€μίΕ,Μειτἑ:ἰατιε:ιίὶχειΙὶεἰΨ οοπτιιιΙΙει στὸἱτιανἑτ. Μοηεπ:Βαε επι (Ζαπά

ιιἰοο.ε ΠΜ ὶτι Ιοεἰε εσΙΙοεεινετἱτ, ὶτιεὶιιὶτεπὸιιτο. Ρτἰπιὸ ειιάεἰἱειιὸυε ΜΕ -

:εποε ἱιι Νοτἰε :Μ αφ. η; δώ. Βοτιπτο πο· τΙάΙΐετεπε: Ωειιιοπἰίΐατιιω “'
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8) Μω1ΜστΡο· το8επ1ττιτσιτι , σσα·οσοστ1πασμτοε ττ·ειιιίδ·ο ΡοΙΤσστ,

), οοΙὶεΒἰετὶτι: οιισοτιστ ωστοσο,ΜοστοσίεαΜτΙΒτοάέοσίετ τοττάτω

,, τοΟοσι1τα:πιΝσωστοωΒ·,.Ασάωσσίο δ: Μοσα!τατεσίε: δε σ11σιπτ

” τττισττττττωΝττειισσίτ-, οσ·ισΙσπι ετΡσκί Βοίοτιε (στ οΡσιοη τισττοστίἰ

δωσω. ΜεττνΑσέ.τοπ τα σο. σε (Σασοσἰοστστσ οο!!ε©τεοετΡΡ. η. δδ

» το; Ειττε ισοστοτστσειστ σ.Ρετ1ττο1τε:ι οτ1ἔ1τιετσ Ωεισοστσεσ·σω. Νοσ·

” ἐστι σοίτ:Ισο , ὶτισσὶτ , οσο: το; ττισΙτοε εοστοσόοτο οΙστι (Σεισοστασ

σ) τστσ Ι1τοτστττ,ιττ οοτττειτσιιτ‹νὶτἔσιστσ ωΙΙε81α).Πσοσ οτστσο,ΩτΙτατι

,) ΡΙετ:ησο νοτο βίο οείὶΙτατἰε ΡοτΡοτσετ ΪοΙὶτει οΒἐὶτἰσ8ετο, αδ τΡί-τ

), €Σεισοτισ:2 εἔτιἐ ίοτίτττιστ ετάτισττατιτ. νττττω φωτ 11οπ111σΠὶ ΡετἴσεττΙο

κτνοΙσστ,1ιστσίσιοστΟοεσσοστ ο Ρτττττοτάσε τιτττώστει ΒΜΤο @στα

σέοτιοσε , @σα σσΙΙὶεοἀΙὶτΕἱέὶεε τσετσιτ νοτὶε τσττσωοσο τΙσου.ό. Εοττ Ροή

τοστ: Μοντίδσπτἐ τείεΙϊττο ΡτοΡοΐσ1ττ

στ. Νιώσε Οοσοστατο σι €3ττΠ1το αστε ΕεοσΙσ·ττι στ. ε:τΡτΜΙΤε, 22811;

απαιτει ποπ Ρο.σοτιόεισοσίτττιστ_ Ισ (3ττΙΙσι Βεξἶτττο ν1τἔ1σσιτι ΟαΠο.τ

Βτα-Ι:Μετ:ισε ο1τοττο.νΙτ οτάΙσονίτοσσ δ. Αστειο σε , Ι-ίΪεΙσο Μοτιειτ:Βειε

(στο @Μο ι1οιιΩσ.σστσοειε τττιΡοίσάτ Μοστιοσσε ὶΡ&. ΒσΡΙα σι οπο...

σσοτΈσο ΡειττΒοσοσο οοσνεστσε πετ , Μοσο.οΒοτσιτι Γτ:τΠοετ σε Ρα!

Ιτιτστιπ τ Με το ΜΒ τοεεΒατιτστ Ρι·ο :ποτε : κι ?στή Ρειττοε (ΞοττεἰΙῇ

ΗἑἴΡαΙττιΕε Αόσοοε ττ.τττιτσετσστ. $.ΡοΙΙΙεισσε τι τίσσε ΜοτιειοΙ:ι1 Μοτ

ττ Στα Μοσοέτει·το ΝἑνἰειΙοσίὶ ΒοἴΡἰττιτ1 τουσ εκατ. Ετ το Μοτο σεΜο

στ. τ. στο. 8. Οετττστσε ΑΒ·βεττί!Ξιτ ΝΙνειΙοτιβε , εκατο τιΡσά ΝὶνἰεΙΙειπι ΒΈ.-στ .
ω! αυτ.

στ. ετστΗο , Μωστ&υκιω «ο Ρέα8έκκα τοπαικεπωω Ητ 111€Ι1τὶο. Ισ στο

ΜοσαΠετ1ο Ρτεττοτ ΑΒΒτιτΜπτσ οσε 5:ισάττσοστο.Ιτοσε Ρτεε€τε1τ , τω;

8τΑΒΒιιτ Μοσετσοτσω στωτ τ!τέτστΙστο 5σΒ1Νσε , στ1σι Αέτ1ε 5.

··! Μ· Μάο σιπάτε οσοι ι8; ΙοΒἰτστ. Ετ5. ]οσοτσε ΑΒΒοε Μοτιο.τ:Με Μετεω

τιοσΠ σε Ρτττἴοέὶσε τ:Π; έ. Β. Αιτιειτιὸο, οσο τοτσΡοτε 5. Κἱόττσόἰε Ησ

@το ΜοστιοΙιτιο τ·οΒοοειτ. Αὸἀο σε ΜοτιειΡτοτΙστο Ηο.Βοτιτ!εσΐο Γοιι

Κοτσειτἰοετιἰἐ, τα ε1σο θ. Αττ1τιτσε 5 Μοσοο!ιοτσσι ΠΜ: άο8οσττσω ΑΙ)

Με , ΜαόττΗτάεπι 5εισόττωοστε.Ιτοσε μα: οίἰστ. Απιειτο ίσοοοίΠτ Κο

τσειτὶεσε ΑΒΒετε, ΜΚ. ΑάοΙΡΜσε ,οσοΑ βαττ: Ττ:ττει Γοσ Τεότει ντι;

8ττι1Βσε ΡττοδότΒειτ. ΒσΡΠοεττι @τω εοσνεστσπι σι ΡειττΙποσοσο

ΜεΙΒοόὶεσΠ ίἱιἰίἶτ,ὶιιτισἰτ ΑσέΙοτ Γοτ:σσάεσάσε να 5. ΑΙάοςζστιτΠε

ΓσΡτοτσ1εΙσοσοταττοσσ Για «ποτε : @ἔσω έρ/έ ίσο”, τσουπ; έπερ

Ριω·Ιοιπτω βυ·τέτω, α!2οπίωσειε ΠωβνοΞεκτ2πω ππωε:·οβτατε τ·φΙστω,

$σίΐι·ει€ειτστ επειτα νται δ. ΥΝεωτττσώε σε (Ξοττιοοὶο (ΖαΐττΠοοει1Γ ;

δε: εστω Ασθτοτ σι ΡτοΙοεο ΙοτΙσὶτσι·: _,2ιιοπιαιι'απ: τεί:Ξέψτπω ΡΜ..

πω» τα .9οσ·στ·ατιτ ωτΖωτε 80ϋφαζ/α, Με φαι.: «Ωπ>ά2 2Μεβυηυ#, 1σαΠ

οτὶεπι ΡτοΒειΒἰισσε στ: ΡειττΒοσοτιο 5. Ιοτιεισισε ΒειΡτ. σΡσά Ι.εισάσ

:πιο σι νὶτει δ. ΑσίττσάΞε σιΕοττσε ίσο οοο.(ξ1τττιειότσοὸστσὶσ ΒοΙ

ἐστι Με ΟοτσοΒἱει ΐσοτ:οΙΤοτσστ οοΠο81ει Οειτιοσἱοειτσπι Μοτιω:Βει

σε , στι. 8τΜοπεοΜε Οεισοισοοτσω οοτιντ:τιτσε : στ Ποστ Ρτστστσε

Μοτιειτ:Μ Μοσειεισιοσε , σει ΡοΠ:πιοάστσ (Σασοτσοἰ Οεισοτιὶοειἰσσέ Βα

στειιστοτει ετάσιτσ1Ρττατεστ. Ρστ:ΙΙειε σι ΗΜ Βασο!οσε άε8εστεε νοΙο

εοσΐοοι·εττειε,



ΡΜΕΕΑΤΙΟ. ·` . ~5‹›‹ϋ·
εοπΐει:ι·ειτ:.ιε, δε ετιίππιτΞε νοτο οΒΕε:1&ειε πατε; Πε]ειτἰιϊ5 Η): εΙιιἔιιτι Π.

Ρτοπεποπε ὶπὸὶΒεειτ. θετττπάΙε ΑΒΒειτἰίΪζΝὶὺἰεΙεπΠε «Θέζκι

πω: απ:: Σοάα!έύω/Μ: επ 5. Απιο.πάπ ειο0εΡὶίΪ€ όΜπιτ. 5. ΛΑΙάεευπ·

ω. @Με Κ8ίί8ίοπέ: ανείαΜεπ @- πω... ἴπἱτεΡὶτ. ννειΙὸετππἱἱε ώ 5.

ΑιιτΒεττο ΕΡΙΓεοΡο <υε!απέκβι:ΜΜ έκφεττιιΦέι. ποιας...: 5. ΒεέΒεί.

ΟετττικΠε ΑΒΒειτὶίΙἶτ ΝἰνἰειΙοππε ΐοι·οι· , δε ὶΡΪο; ΑΒΒειτἰίΪει Απ.1πωπ

ω, ΜοπειΠοπιππ εοπίὶτιικὶε , ω.. Κε!έέ2ΜΜ «πω. @πεινά ; ?ίυ·έϊΤ '

κε7παεβισπα έκ/έπι·έ:ατευα Οέ·υέκαψ μηυετιια /ΪαὐἰἰἱϊαΙ9]Ϊ7Μιι72!,ὶμὶ ειεξ

Μο. Μπεε. 5. Οει·ττικΠε οΒΪετνεινἰτπυε. Νοπ ετΒο €20.15... τεΡεΕει·Β

ΗΜ ΠεεΒειτ , πιω μ·φαιω #ώ2Ζέων :»ρωέω..-Μ Βἀυἰπηκ ΙΜΠπΡ...

Βειπτιιτ. Ει·ειπτ ΠΠε ἰπ Ιοεἰε Μοπειεπ:ε, ποπ Οο.ποππ:έε ί-:ετιι1ειι·εε (Μ...

πιιπε ) Βικι1Ιειτ1Βιιε νοπε ὶτπΡΙὶεπτπ. Ει·ειππ @πικαπ , Μοπο.σ.:Μ: Βαπτ

επέΗπ:.ε . ε1ιπΒιιε 5. Αιπειπόιι; @με Βεπεὸὶόὶὶπειε ΡτειεΓςτἰΡΓετειτ. Ιπ

ΟοπεΠ1ο ειΡικὶ Ι_.εΡτἰπειε .ιἔπ ΟεπιοτειεεπΠενὶεπιπ πω.. 1:00. 10.111.

πειπὶτο 5. Βοπ1ἔαοὶιιε Πειτιπτ,ια Μοκαώέ Θ' Απσέ!!ε Οεέ Μ072ι2/2θήα[85

]πΧτΑ Κποιι1.ΑΜ 5. Βεπεπιπτι ΜΦεπ·βαάωπ:. Αά Ώειιπει·ππεπέ

(απ ὸὶτεεεΠκπΡεῇτὶπεΒειπτ δε πικυΠ1ικτ Ρετππεπτ ΜεΙΒοιποπΓε δε

ΜΟπ€οπΪε Ϊειι ΩειΙὶτὶΙοεεπΪε ίζοεποιώο. ΡπεΙΙ.ιτπιπ. Ιτπκπο (ΞοπεὶΙἰιππ

ὶὶὶιιά ὶΒσπὶἴειοὶο Ι5ε8ειτο ΑΡοίὶοΙἰεο ::οειόπιτπ νειΙοβειτ αΡπά εοτει·ειέ

Ου.ΙΙππο ξςι·τπειπΙα Ρτονὶπε1ειε:°ιιΜ Ρέο1πόε .4πσΜε Βεέ Μοπιιβεύα!ε.τ

Μ... Κ62%|:ΐ ά. Βυπαίέ2ΐέ φ2«ω>π τ€πεΒέεπι·Ηπειι11 ειπτεει Ρτοί:εί& επιπτ.··

35. Ηπιο ἰπεεΠἰἔὶτι1 ». ππΠειε τιππ ΜεειΠειε ωαωπα Μοππβετἰαἰεέ

Ίπἐιτπ Μοπειεπαε; ποπόιππ (Σειποπἰεειπἐπι πωπω ειικὶἱτὶ σε::Ρ1ίΐο. π.

Ωοπώπε ΓεεειιΙο νιιι.σὁνοεειεὶεΩειποπἰ£ειτιῖ ιπεπτἑο πιιΙΙ:.ι.πεσ πι ΕΡὶίὶ:

9.Ζειεπε.1·1:.ε ΡειΡα: :ιά ΡἰΡΡἰππτππωιοσωωΚσ8ετπ ά.):.πεε πι ΚεΓΡοπ

ΠοπἰΒι1ε 5τεΡΙιειπἰ ΡειΡ::2 ΙΙΙ.ειά (ΞαΙΙοε,πεεμπ ΟειΡ1τπΙ.ειτ1 ΩὲτοΙὶΜειἔπἱ

8.ππ. ποφιΧΧιΧ.εοπὸὶι:ο,ιιΒ1 εΡπΠὶτπο. Ω.ειπ6π16ει·ιππ οότπεπιπι·:.ι:16

πιτιπο. οι·ειτ.Ιπ (ΣὁοὶΙΙο Ραιπεοίοτόππδ ειππ. ποο.Χοιν. Πατιπτιιι· ο.46Σ

κι· είε ΑΜηφ3με πωωαἰεἐ ω: α·ε>επΖαπ·έιεο· πο» =υ2οπ52:, Ερῇορέ-α·εφώ

αυτ, Θ' Κεει αιίκαπ2:Μ2,%ταβ &οπστερ%Μαιωτ.ίξιο ιπ Ιο‹:ο άι&ιο απο. _

Με σΡΡοπ1νΙόεεπτ τ:2π!ασ·2:0·: πιτπετδ ἱπ πτιιΙο ίοΙει νο:2 ;·:2ιά!α7έτετ .

ειΡΡοπειτιιτ ὶπ πιιπε τππόιππέ π.....ωτ. μα: .-.2..2.ω..»ω. ··υέ·υκπτ ώ.

Ροπεπά.2.Ατ ν€τὸ πι (ΣοπεὶΙὶο Μειἔυπτὶπο :.ιππο 13οέ:6:. Χ1Π. εὶειτπἶιέ

(Ξειποπἰε:.ε εΧΡτἰτπυπτιιτ €21Ρ.15. .4&θαφΣι.ϋ απ» .Ταπέϊέωοπέα!έύπέ σακιά

πο σ·εδϊέ Θ /ιι/ἰἐ @απο ασκ/έσα” @απο φαί; ρ·ο/έβυπευά βπδίο Κεέπιλέ

Βεπεπιπτι βοεπιπι , π2αίαΗεπ ΦἰΦαπ2 ;βπ απο» έἐιποπἰσἐ @Φωκά

Ρ/επέιευ· , @-* @ύ είί!!έεπτέ αυτι ω/20.Ζωω |πιβωιπ2, Η Μ Οία/ΜΒ· Ρεπαπι;

παπι, Θε. ΝονςΙπππ τυτπ ί:ιπΙΤε Πειποπιεο.τι1:π Ιππιτιπιππ Ϊιτιε Ιστο

Βειπτ Ρειττεε Οοπε:ιΙι] Οειπι!οπεπΠε ., όιππ απο. 5·;. πω” ΓιιΒΪεςιιεπ.

πω... αώποπέιέσπε.τ [επ Ιθ86:5 ΡτετΪετἱΒππΕ π...εεωθω.ιεω. Μη. 6'α-°

πωπω: 505.,... °ΡειιιΠὸ Ροίἱ π. Οοπείπο Α' ...8...πωπ ειππο ποέ:0:

Χν1. οΡε Κε ιΠειτπ Οειποπἰεϋτιππ εαπ οἔτει εΒ ὶπ ...πω πω...
πἰεειτυΡ:π ειΙἰειἔΊπ:.ε οειΡἰτιιΙὶε ι8.::σπε1πεξι11°. Ιτ.πιπικ: ἴἔεπΙ0 καπ. πω.

Η ετειπτ μπεστ νὶτἔὶππππ Βεπεὸ1δὶὶιιειτιιιπ θα:ποβΙει: αΡΡετρπτε τ...

ΡΜ/διπέσ ί:: Αδίω·. 5.3'. ΟΜ..6'. Β. ΣκωΙ:Μ !ῇ Π- -



ΧΧν·] ΡΒΕΡΑΤΙΟ.

ειιΙο α. άπο τειτιτιὶω οπο: Ρατε!ιοτιοτιιιω 8ετιει·α,ΜουαεΒειτυπ1 δί Οι

ποτι1αιτιιτο. Ματ 5. ΒετὶεὸὶόὶὶΚε8ιιΙο.ω οΒίέτναβατιτ : Με Ρι·ο Κ€ἔι1Ια

εττειιπ άε:ετετο. ΟοτιεΙΙῇ ΑΠιιΙ8τειι1επΠε . ΗΜ: Κ€ἔΙ1Ι3 ε:: 55. Ω7

Ρ:1ει:ιὶ, ΑτΒειιια6] . Ηὶετοκιγπτιἰ δε Εεείξιτῇ ὸἰόὶ1εΡτοΡτὶίίὶμιε 57τιοςΠ

ω: ε: :=- Β:ειτι.ιτ:: εοπιΠε.τει εΒ.Πταιηιι€. ΜοτιειοΒε ΪοἰΙἰεε: δε Οιτιοωεεε . απο.

τι1ι.ιτι1μοιωη€ νοοειβειι1τι1τ .ΐαπέἔ|υ:οπἱ‹ιἰε: . Σωστε: . Ραεά&ε . ΑπσέΜε

""'"""'["' Βο·έ : ιιτἰ δ: (ζειτιοτιὶε: Επιτ::. (ζειτιοηὶεε Ρορεεε. τΠ&ει·: δω: Ι)οΜΜαμ
Βο·υσιππΐ,

:Ή:ν:7: 1)υυπέει·Μ:: ιιττ:υΓΗικΟτώΜε ΒειΒἰτεειιΙει. ._21οπα/Μ·έα ὸὶόὶει. (λιπο

[ωωρ::νι!ο πω:: :Μαι Ρε:Ρετιιο. Ρι·οΗτεΒεωτιιτ . Με ιΠιε ΓειτουΙιιττι τεΡοτετε 1ιιτε..

Ζ“%::.”' 8τι:τη ετειτ.6:: σε . ι8. Ι(€€υΙατ.ι1ι:ειττι Πισω ()οτιεΠ1] Ασ1ι1:€τατιεοΠε

2;:°:“Ιῖ°°ό ό1όϊ:ει.νετι::ιτ. .92 Δ· ουσκ26ιι: εαΜ&2:έ:. ἰτιεΙιιἰιιιπ. ἐκευπ·κώιθ2|2: πρ::

822:3;- ἱπσο77:ἔἱὑἱἰἱ: φριο·αεπ·έπ Μ:: ππἰἰατεπιι:`ὑεσἱσ[εσιιἰπ@ πρεπεΚα: ε/ἰ .

Μ: :. έ αά=υσσετπ:·β :καφέ ς/ἰΕρήορσι:. 5α:ι.ιικ!ο νείὶιΒιιε :ιι τι: ιιτεΒειι1τω·,

"Μ ω" ε:: ::ειΡ. 1ο. @Μ ρ·οάεβ <υςβώει: πιἔτἰ: @έπί Θε. Πἰ ετώσετιτ νει·ὸ ἔι

νωΒ:ωω: Βει1εά16Βιι:ε. ειιιὸό ΡΙωτει α: Ιειιιτ1οι·ει ΒειΒεβειοτ εάιιΠα.

ὁεεειτιιὶΒιιε νείάβειιιευτ αιΡ. η. εΙυδά Αι1οἰΙΙειε Πιι€ιιΙα: :ΠιιΒιιΙειε Μ..

βεβεα: ι:ειΡ. π. σ.Βέειιιε Βιηιιίωοό: . (με ΡικΙΠε ΚεΒιιΙειτΙΒι1ε ηοη.

Ρετωὶαεἱσειτιτυτ. Ηὶτι‹: 2.ΡΡειι·ετ. ςυειιιτιιπι ἔι νεττο ο.Βεττα θιιΠΙεΙππιε

ά:: ΚεΒτεν1εετὶ: 1ιινὶτει ειΠ1εέ αϋτο. 8.(Σεπτυά1ε . εμ:: ιι: Νὶν1ειΙειιΠε

ΕεοΙεδειε Ωειιιοτι:οαΒιιε ἔοὸἰεττιὶε ειὸΒΙεωὸὶειτιιτ . Ρι·:τωτ:ειε ΡιιεΠει:

Ν1κάο.ΙσπΓεε τιιιΙΠε νοτὶε αὸΙὶτὶόὶειε £ιι:ίΐο ειιιόετ είΕι·ιτιεια:.

Μ. Ετ8οιιτ σ.ά ΡτοΡοδτιιπι ι·ενεττειτ. ν1ι·81ιισε Νὶν1αΙε1ιΓεε.ΜεΙΒο;

ἀὶειιίἐε ,ΟειΙἙτἰΙοεειιΙεε.ειὶἰ2ε1υε αἱ: οτ1ἔἰιιε Μοι1ειεΙιε ετειιπ . ά Ια..

ΙΗτυτἰε Βετιεὸἰᾶἐπὶε 5. Αππιτιάο 518 ετεπιτε ειὸὸὶόὶε. νει·ιὶω Πωσ

Ρειὁὶοἔι Μοτιαίὶὶεο Με: ειά (ΞεκιοιιΙο:4. απ άεΓώνετωτ . ραιιεἰε εκΡΙ1..

εειιιό1:1τι. ΡοΡ: ι1σ.ιτι(ΣΙιτοάε8-απειιε ΜεττειιΠε ΕΡΠεοΡυε Ωειτιοη1εὶε

ΚοΒιιΙειω Ρτεεε:ι·1ΡΕτ ,Ϊεττιὶωιε ετἰειττι ποιπιι1Πε εειτιι:Ιειτ:οηε ειάόι;ι&α:

(Ξειιιοτιὶοετυττι :1οπιειι ειδο&ειτο εοεΡετιιιιτ: εμε: :ποσα νοτει ΓοΙΙειτι

Με. ΡτοΗτάσειιιτυτ. ΡοΠ εΙειάεττι ἔι Νοτε:πει:1Με ΠΙ:ιτειιτι ΟαποΒΙει Ρα·

Ρ1ιπει εειι[ιι :ιο ιτΙὶἔἰρηε: άοίΗευτει, :τι οοττι:Ρτοε ωστε: ΡτοΙειΡΩι [υηα

ΜοτιαοΜε Ωετιοτιὶεὶ,ΜοτιειεΒειΒυε (Ξιιτιοτιὶειτ ΡΙετἰἱὶΙιιε ὶηΙοεἰε Πω

εοπετιιοτ. Βτι1ι1ο ΑτεΙ1ὶεΡἰΪεοΡιιε (ΞοΙοτιἱειιΠε. Ι.ε Μ: Α ΡοΠοΗε:ττιιι

ω. ω: τω: πιεεΗο (ποιο κ. €εταιε, π: ΜΗ; Μοτιτοτιδ( ι]ει‹:οβο Βιι:Πο στα

ΪΞΪ:Ϊ.%.. οΗτηι1ε) έ:: ΕαΙΜΒ Β. 7ίη;έπέ: ΜΑΜΑ: . θα:: πω:: Σ. Ι/Ι&ιΖάειο·πέ2: πω

2:222"Ζ0 σιιιυα:πη 882 ΦΠ: .Ζωι|θοάέεπβ έκ ΞεσΖώσι θα:: πω:: ΑΖάεἔιιπιἰἰ: ω

Μ Μπα πω· . Οιποπέα!ε: ω·είωιωτ Ρκεύεπιία:βπα!απ: . κι? Σιιπέΐέωοπέα!έύπ: Οι.

Κα». . . . · -

πωπω: Ε: Οαπωσιαι:[εσα!απ·: οπἰωαπ:. Νινιο.Ιετιί·εε ειόι:Π1ικτ ΠεειιΙιικη

Χι. νροειβειιπι;ιτ Παπ:: ω.: δαπδἶἰτπ0πἰαἰσ:, Ρ:οιπ εοι1Πατ εκ ΒὶΡΙοτι1ει

το Ηετιτὶεἰ Ν. ΙττιΡει·. ειππιο Μ. ΜΧ. εο:ιοείΤο .ε1ιιο Ρτω:Πει Εα:ΙεΠε:

»Με Μ» ΝΜειΙ€τιίἰ: Α: πο: |υο71άω22: ὸ1ν1Γα Ρ:οβειτ. ΜΙ1οετ έ:: ΧΜοάσσωαυ:.

"ΜΡ ·99' έκ θεπεβσέπω ΜΜιιφε . έ:: Ρπεύεπά:: Ρπιπ·σιω βια &ιπέϊέωοπέαβωκ

ειπα... ω.. ιΧΧ11. Ετ (Ξετειτάιιε Οειτπιετειεεοίἱε ΕΡ1ἴοοΡιιε έ:: Ζ.‹ι›:‹ἰεκῇ :ει·:·έρωω

Βεβ:ιάκω αιωύπωτ απ:: 6'ω·στέόπ: δ. (ΪεπΪκάἰ:. ΤεικτιετΠ ]ειτι1 Πειπο

:Δεκ επειτα . ιιτὶ ε:: ΡτεεΒε:ιάατιικτι ειΡΡεΙΙειτὶοτιο θε:: 1ι:ιτεΙΙ181τιιτ.Οεμ

ο



~ τιωτττΑττο. τω;

1:ιοι11ετε Π0Μίπτε τΠετ εο:Ρεττιτιτ ἴεεειιΙο 1τιίεττι1ετιττεοουε τιοττιττιε Ο τΙο

()ειτττετετ:ει1Πε ΕΡΠεοΡι1ε εειενοεειτ το τοτε [.τττεττε ετΡυό Μτι·εετιττι Με.

νετΒ1ε:Εἔο Οοο με μν2:2οπ2 ΒΖώτω Α%τι2%εβπτ?ε ΟττττωίΔ· ΝΑ τω.ι.....8.

-·υΖαίτηβτ ΕσείψΣε απατα” “άτων πέτα: Ρτεστ.τ Β0ΜΜ4ΜΜ Μοπτι/ίετῇ

Θ' 6'αποκέτω·πω @τι Ετ τειι11ετι Ρττί-ειιιτ1 &ικόΐέωοπέτιίέωπ νοεειΒιι1τιττι

ετἰειττι απο τεττττεΒειτπ. ΝειτοΕοττπιτ1υεΙττ1Ρετειτοτ Ρτετέίω· πω: ΟΖττἱ- α.ει...1.7.

:σκιφ ?πάστα άτιπέϊέωοπέτι!έπωρπέϊτ (τω-Μέ... Νέτσε!!επβτ· Εττ!φ`ε. το.

τιιττι τΗντίτοτιεττι σ.Β Ηετιτὶεο ιν. Ειότειπι εοτιί·ττττ1ειτ εαυτο Μ. ε.

ΧΧΧνι. Ετ Ρτὶττιὶτιὶε ουτάεττι ():.ιτιοτιτεε Με: ίζεειιΙειτεε ( οτ ετεεΙετε

Ρετ εΠ:) νεΙο τετετατο νοτει ΡετΡετιτο. Ρτοττ1τττεβε111τ. Ατ τεΒιιε το ἀε

τεττοτει Ιο.Βεπττβιτε , τιοΡττο ενο ίοΙτε ΑΒΒειττίΤω απο ΟΗἰεὶειΙ1Βυε

( ιιτ νοεειτττ) νου. τιιιτιευΡετιτ,ί`ετνειτὶε ειΠειΠοτ Οτότττε δε ττττβιτε Βατε

άτέΗτιτε , εΙυεττι:τόττιάυτη εΙε Εοττιειττεεπίτ ΕεεΙείὶο. ειτἱ Λέτε. δ. Κοιτα

ττετ ότότιτττ τιττττι15. Ηττιε έκ Μοπα/ἰττἱο Τἰωτεπβ 0τάέπ.βπι% Βεπτά2- στ' τω.

έῖέ τἰἐατεῇ`τ Ι.ωτίέτπβε ιΡ/έ άκωττατιτ .4%τιτΜι τί26ϊωπ 0τ‹ἰέκε:π εκμ·ώΐ· ω,

Ρ,·υ#227ί ωπβιωέτ , οτ ΡτειτιετΓευε. νττιετιειττττιτε το Ηειτιτιοτι. ΑτττιειΙ.

εεττ). 12.. τείεττ. Η €εταιιε νττ:ε Ιεικτοττε ειὶττι ὶτιὶοιιἰιὶε τ-εττετ1τ ΡιιεΠα

Μοτιειττεττῇ Ηοττεετιίἱε ειΡυτὶ Ττενττοε (ετιτ οιτοττάειττι Β. ΜοττεΡαι,

δ. θετττιιάτ ΑΒΒειτἰίΪε ΝΜτιΙετ16 ΡττιτεὶΡιιει τιεεείδτιτάττιε 8ε Ρτοτεί:

ίἱοτιε ειάΡτττότει Ρτατοττ ) ε.Β]εδτο (ζειτιοτιταιτιιττ1 τπάιιττιετιτο 86 νττετ

8ει1ετε ήτο 5. Ρ. ΒετιετΕθττ Ιε8εε Με τενοεεινετιιτιτ ειτιτιο Μ. εεεε.

Χεν. εκτιπτο @Με ε:ιεττιΡΙο δε τιοττειτιι Π. ]οτι:.ιτττια: οτ: ΒεττΗ:εττι

ΑΒΒειτἰίΪε, Ηπα: εινττο.ττι ΟτεΗτ1τε Μοτιαίττετ ὸτΓεὶΡΙὶτιειττι νετιιίτειτε 8ε

πιοτι1ττι εοττιιΡτεΙἑ`ι εοΙΙο.ΡΓε.ττι τεάιικττ. @ἐπὶ ιιτττιο.το :ήτε ττττττετττιττ.

5. ιν. Ούβ·τυσιάσπ:: Εττ!τβιβω α· Μυποβίσε σ.τβαιωι'ξ

δὶεσαἰὶ Βεπεσἰἰἄἰπἰ .4ό?έτ επιτ.σ.

χ. ΦΠΑΝο ο τζετ ο τε Μ 1τιτεΙΙεκτ τιειιιὸ ττιστειτειε ΕΜΗ νἱτἰ8 ετα

τὶτττε Οοίετνειττοτιεε. . οικω ε:: Ρτἰττιἰ @πιώ Αδττε ιιτιιτττ1 τη

τει[ετευ1τιττι εοτιῇεετ 5 ΙιτΒετ τιοε εοόεττι Ιοτ:ο όιιΡΠεεττι Ειπε οΡετε

:ιτττειιΙτιττι εισΙΜΒετε , ιιτιιιττι τ1ιττ τεε ΕεεΙείττιΡτταιε 8ε Μοτιαίττεειε ,

ετΙτετι1τττ ετιιὶ τετ ΜΙτοττεο.ε 8: ετιτοτιοΙοἔὶεειε εοτηΡΙεότειτι1τ.

36. Αττιιιε οτ Ξ›. Γτιετο[ετιότο ΜτίΕ.ε ίἱιετὶΗεὶο ἰι1εὶΡἰειτττ . τιοτατε ττι- Οτττε1.τ.Ι.

Ρττιτττε. μτω,φ16Δ ντο μ] Μισο Ρωτώ Ρετ ΓκειιΙιιττι ντι. τεττι ίέιετατη

τ1ιιοττάτε ττετ1ιιετιτ5Πε Ιεἔιιπτιιτ : Η τ1ιιοά ειπτεττοττΒιιε Γεει:Πε ποπ

τ:τ.111 οοντι1ττι νἱἀετιιτ. δ. (Ξοειτ Ατ1:ιεττοτετε έπιθαέι· τσπ/ἱιετπτἰέπεω απ· τι .Μ

σύ έέα, επεφτε Ρτιττιβωτ, ΜΜιτπω /ό!!ωπκέε τε!εθτατε Ρο2Μίο. Ετ ω”

5, (Ξετεττττττοε ΑΒΒειε ΡΙο.ντεεετ1Πε , βΕίτι.: $τιττττ!υτ . εύθτε&ατβιετά- τι ω;

τύπω: Ραβιέιι!υτ άσε. νεοεττιΒτΙ1ε Βεότι το τι.. τ.. ΗΜ. ΑΒΒατιιττι Μο- ό”

τιειΡτεττ1 τω τόσο ειίΉττττειτ άε ΩεοΙτ-τττὶο ΑΒΒειτε , οι1ἱ Κοττιεττι Ρετ

εετιε , τ:: τἰἐε ?το έα Μυκτιβετέο βιο ρτοβό?ω .ιθ2έτ . ιιῇτιε τα! ω... 9840 Μ. Μ;

άτβιπιΕϊκ.τ εβ,4ιωτ2άέτ Μέβά Μτωτρωττω &υβα: Βετο φωτια εφτε.. °-°°=

ο τ;



ιΧωε; Ρ ε. .ε Ρ Α τ ι ο.

1π6Ι..92,

Τα 9.

τό.

[Με. ΠΒι ΜΜικε επιασε τιοιι εΡε εει·τει .πε ιιιοὸιιΙ:ιω νσεε Ειετιε οικ

τω, ιιτι ιιιοάδι ιιΓιιι·Ρ:.ιτιιι· 3 Ϊεά πσέτιιπ·. Εκ1ὶει: ΙιιειιΙειιτιιιιι ιιιιιιι1εε

68ιιιδεει.τιοςιιε τείὶιιιιειιιιιιτι ο.Ριιά Κειιιι€ιυπι Αιιτι1Ποάοτειιίειιι ΕΡιίἶ

εοΡ. ιτι ΕιφΙιεειτιοιιε Ωειτιοιιιε ΜιίΪειε . εισαι πιτιοιιειιι ·ι·εάάιτ. ειιι· Το

ἔἔέτιιεεἰεωεπτῇἱυπε Ραπ τειειτε ι·εειτετιιι·. Με νετΒιε: Μάπο, αηΓει·

αν, <υεπέι· εσηβιετιιέο έκ Εσε!εβι.πι τΑειτε :#2 .ω........ ατι?πε ευπ

/έσπιτέο Ξ .52ιεεπίοτε εΑ.ΝΤΕτιιιι , κα· "ω... :παρετε <υι!ιβετεκτ. (Με Πι

ΠΒτιιδεο.τιι εειιτιάειτι νοεειιι υΓιιι·Ρειτ Βαλε ιιι ΕΡΙΡεοΙ.ι :κι Εἔὶιειτιιιιι
ΕΡιίσεοΡιιιτι Με... δ. ννειταο εεΙιτέι. Δ”. Απ::]ἰε: ΑΜ6Μ/ασ , ιιιςιιιτ,

ένα έα· Γἰεἰε |οεισεκ.τ 4:ϋΙ207282 . α: Με.. ό)·Μθοίί Ματιιώω /ωφει· Μ

πι· ΡΖάε!ί: ?πάμε έσωπεεω. Πετιιειιιε ιιίε ΡΙιιι·ο. ..Με οιιιιττειιιι. εο
άεπι ίκειι ιι Ι.ιειιιιιιε Αιιάεεεινοτιιττι Ε ιεο ιιε πω:Ζάέε Μι ω» απ»

@μπεί εοπίΐ έ:οκφαΐίίΕοκε σε3:έβΠξειξιιτ. €ό.εέ οείέετν:ινιέ«Οτεεο

ι·ιιιε Μ. ιιι ι .Βια . ευ. . 6. ε(Ξει ιο Νειτιιιειι ι Ε. ιεο ο, ω ω

εΜέαπωπ οβι·π· εακβει·υ12:·έ: Βεο /ια·ήσέπιπ. Ι.ι€(έθ Ιἔεἔιιἶειιιιἔοἄειτ.

ἔι (ἑτιιτιΙει“ιεο (ει·ιΡτειιτι , επι). 36. Ναι τειιιιετι ευοτιόιειιια Μπι.. θα

3ιιειιι:ειτιο π.. 5ειεει·άοειΒιιε ιιι :ποτε εαπ Γ:εειιΙο νιι. οι ίιιιΒιιιι ιιι

ιεε ειεΙ ειιτειι:ε διετα εεΙεβι·ειτιιτι ειεεεειετειιτ. Με ετιειττι απο νι ε

Βειτ τω.. ιΠε , @πο $ειεει·άοτεε,ιιτιιιιο α ΕΡιέδΡι, ιιι ΡιιΒΙιεει @τι

Οοπιιιιιιτιιοιιεπι ΐει.ει·ε.ιτι Ρει·ειΡιεΒειιιτ. εω1£ιιΔω ΪυΡι·ἔι Ιειιιάσ.τιιε Πι

Ρτοἴεᾶἰοιιἰε Κοιτιειτι:ιε Ρτοειιιέιιι , σακιιιαΐ .σπαει »πωσ Μιβέ. εσωπα.

πίαυπέύπ.τ Θεέ ιις!επιπ,( ειάει·ο.ιιε ειιιτετιι ίιιιε όιιΒιο ΡτεΠιγτει·ι εσω

ΡΙιιι·εε) εοπ:Επιώ μ·εμπιται· αἱ εκπέιωι. Ετ ΟοτιειΠιιιιι ΤοΙετειτιιιπι

αν. ειιιτιο τει·ειο 5ιΪετιειιεὶι Κεεδιε, Ιιοε εΠ: ειιιιιο ΕΙιι·ιΡει Πε. ΧΧΧ”.

εε!εβτειτιιπι Ραιτιιιτ ε. 17. πι: .Ωιεετάστε: @- Ι.ε=υΖω πω· είιππ ω”

σπιικἰσεπτ , έ:: ώστε ΟΖωιι· , εκιν·ιι εβω·ωπ Ρομά” Ειιιιιάειτι ι·ιτιιτιι

ε8ι·ε ιὲ ιΠιιίιτειτ θι·άο Κοιιιειιιιιε ειιι:.ιιιιοι· Ρτιιτιιε ε:ιΡιτιιΙιε. Αεσειἰαπ:
μ·έσππω Βρήορέ ( νετΒει ίηιιτιτ εειΡιτιε 4. ) β·εαπάαπι υπι'έπωπ είε πω.

και Ρωπήεέι εσωππιπέαπε , @· 2ιο/ί ω: ω'βεκέιικι ΡΡε:ίρ:ετέ επεσε πιο

εο»Μπακέσεπε Μ ιι!πιπ. Ι.ε ε Μοτιιιιιιιι ιὶε Οτόιιιειτ. πι. Ρ. ;. Ει:ετε. 8.

ε. ι. ΡοΡεεει. ιιί-ιιε οβτιιιιιἱτ,ἔιτ ιιιιι1ε 5ειεετάοε ΡΙιιτεε ΜιίΪαε ιιιιο άιε εε

Ιεβι:ιι·ετ; ειιιοά ειιιάειιι οΒ Ρετιιιι·ιειιιι 5ειεετεΙοτιιιιι ΟοιιεΠιιιιιιΕιιιε

τιι:ειιίε εει·5.ισεε. ιν. εοΙΙεόι:ιιιιι Ρετιτιιἴετειτ Μι Ρετ ίιιι€ιιΙειε εμε ιιιιι

Ρι·είΒγτει·ο εοτιιτιιι(Πε ει·ειιιτ ΡειτοεΙιιειε με άΖώω ΒωπέκίαΞ: ε. ι‹).

ΤειιιΡοιε Ρτοεεάειιτε ειιιοά ιιεεείΪιτειτε ειάιτιιΙΤιιιιι ω, ιιι ιιίὶιιιι εεΠιε,

Ρ'<#·μέ-!7 ο.άεοιιτ 1.εο Ραμ Μεέέε/εμεω =σε!πσωπ ΜΜικιαβΙ!εωπέα εεΖεύ:·έβ

ω. σ ' ”_/ἐ ὸιεειτιιι· ειΡιιεΙ νν:ιΙο.ΐιειάυιτι 5ττειΒιιιιι. Εειει€ειι·ιιε Κα: ιιι (Μεσοι

Εεε ειιιιιο ο Μ. 1. Χ ν 1 ι. εοκιόιειε Ιι:·.Βετ ειιΡ. 37. Η πιι!Ζω $αωπίσε

ΜψΜ/ἔΡἱἔ.τ έ:: απο ιἰἱε εε!εύκτ ?κέικ πι· εά/ίιπππωπ. ΡΙιιτεε ΜιίΠιε

ετιειιτι ίεειιΙο κι. Ρει·ει€εΒιιιιτ 5ειεετε!οτεε. , τεΙὶειιιιε Ρεττο @ιππα

ιιι ΗΒι·ο ειιιιιιτο ΕΡιθ:οΙα άεειττιει ιιοτιει. ΡοΠεει Μ τειιιτὐιιι ιτι ΦΠ.

ΒιιΓάειιτι ίοΙΙετιιιιιτειειΒιιε , άεπιιιτιι ιιι ΓοΙει Νειτινιτειτιε ()ΙιτιΠι εεΙε
Βιικειτε Ιιευιτ. Δ



Ρ1ΜΕΡΑΤΙΟ." Μ::

.5·:. (1ΜοΠοΒιιε ΐοίΗε ΓεοτοΪετιόἙἰε ΜΥΠοτϋε ἱπτοτοτατιτ . ω:: :ιο Ρο- Ο3ΜΜ°.

τΟ: οκροττοε οπο οΡοττοΒειτ. Αυόὶοτ .:ιτικηι.ιι:ε ό: ἔτεινὶεὶπ ΗΒ. ὸο ν::: ...ι5. ννειΙειτἰοἰοειΡ. ι;.Β:ω. :Παμε . ἔεΜΜπἱ παπι, 9::2:ι:ίο::::: :::ρβ:<υίτα. ω·

π: 8. Μ:::·τ:::2 ω'<υ:::::·:ι::: , 9::2ί:::: ::::::2::::::ίο α:: : .4:Ζ:::::·ο: α:: απ:: Μφ`ι

πω:: β||σ::::::: &:ί:::ο ρ:ο/α:::ρββ:.:. Αφ:: εο::ή:::::σ.τ το::::::ψ::::β:::::, οσο

::2.:::: 2:0/22/Μά. @·άεπί:9:ιο /Ξ/έ :.::::οπέ:ιτα70.9/βο:ΜΜτ. 5ἰτηὶ|ο Βάση:

οὶο :Πο οιιἰ όίο Ποι:ΗΜοει &ιοττιωειιτι νὶτιὶ :υπο ΜΜΜ:: ΜΒοταο , τσιπ:

::οιποτ ΙυΒ)Μουτ. Ηι:ο ΪΡο&ειτ ο.ιτιοιι η. (Ζακ. Αυτὶίἱὶοὸ. Νο:: ω.:

Ρ:ο:&]:ο:ο οι:: Βέ:ιω::ο πι:: .$'::(::ι'::ισο::ο . #01? ατοφτ::::: σ:θ::::: πω! Ροοι:!:::::

Μἄ”:::· επέί:ιπ . οι:: έ:: Εε:!εβ:: :Μα ΜΜ:ἱ: άΣε::::::::·βατο.

38. Ρτε:τοτοει ιΠοΒι:ε ΠοιηΙι::ο1ε οωι:..ω Μειιιιιἰιιἰε οίΕοΠε ἱΠτ€τ.1 ο.......

οίΤο οοιιπτωιιἰ ΙοΒο εοτιοΒειιπιπ ΓοΙοβέιιτο!ιιο. Πι ν:: 5. Ι.οοάο8ειι·Η Μ.Αηοιηιιπι:ε ΕΒι·οϊΜ ὶτιτοτἰτιιω ἀοί-οτὶΒΙτ αφ. 16. Με Ϊοτο νοτΒἰε:Ωιιἰ- Μ·

οΙειτίι ο:: 0ρ:2:::α::!:::: :ψ :::@ο|:::::: :αἱ Εύ:·ο2::: οβέ::::: απο Ζωα:: οΜ:···υ:ιτ

σ.€:εψ::·:::::. Με.: :ιἔε!::ι:ι::·Βο:::2:::ε:ι: ::ἰ:όο::ε ΡΜοοβ4Μ: σ:: :αἱ Μαιο::

::.::·::::: -/ό!!::::::έο. 6::::: Μια:: Με μου:: β:·ω: :::ή!έ::ίο Ι:::::::ο, εεε: :]ἰο

:::έ:::·:::έ ρ:οβ:::::·, ἔΧ::ἰΖ: απ:: μ:ε::#ἰ: έ:: εφέ:: 5ὶ ΕΒτοϊτιο Μοριά

όοτι:ϋε ΚοΒ::ο, Ιποιτπιπ ειΠοο1ιω1 νὶτεο Βειιιά Ιονοτἰοτἱε. τοΠΒὶο ίὶιὶίΪοτ:

:ιΒΡ::τιοτο ἐ ΡτοοΠοι:ε ειιιτοΙυοειι1ὶε . ε1ι:ειοτο ιῇει8ἱε :ΗΜ Ι..οεο ΡειΙΙειά.:όο

Με: 5.]οΙιειι1Με ΕΙπι·γΓοΠ.8ε ν:τατιι ΟειΙΙ:οαττι Μ). :. αφ. ω.

39. ς@Πω:ω οειτροτιτἰ Μοτο ὸ1ο Βοιτιἰιιἰοει ίυ:ίΤο :ιποπΗάιιω. Ο...,..;

ειιιο"τοτ οΙὶ Βοό:ι1τιΙ:Β. άο να: 5. ΟιιτΙ:Βοτώ ο.ειΡ. :.7. Μ:: ΕικΒΒοι·τ: οοτι- Μ.8τοίΤωι11 απο Εέιτιοτιττι:άο Κοἔἱτιει οπΡοτιἰτ. £ο::0/ώ':::: :::::·::<υἰ: :αἱ Κα!- Μ·

:::ι::: , @- /ὲε:·::ὸ ω:: :ιἰἰυ9π€::.τ, (απ: Μια:: :Με ά::Ι:ύ:ι::η Ρ::ίο, Μ

ποπ . ::::ι::::έ :ΙΙ::εεήε::::βο::::έα :·.::.:: . Μ οίὶ ίοτϋι :.. Βοβάοω.ειοΜο

:ι:ίβε::έ::: α::·:·::::: , (μέ: έ:: Πο:::έ::έσο των:: έ:: πο:: |έα·:| =υ:::!:ι%:ιε ε:

Β:(έ:2:ι::: τίπνί2::26::: ε::@”:::εΪ έ::::·σεω·. Πτιόο ΤΒοοόοτι:ε :ιι (ΞειΡπι:Ιειτί:

Οκτ:: ο: Πο:::::::: έ:: έ:: Βο::::::έω :::ισ::έ:ι::: @· ε9:::::ι:::, Ρ:ι:::::: πο:: β..

ε:ι::::, :Με έ:: σ:::·:·:: :::::|:::!:::::, ::ψ' :αἱ Εεσ!ψ`:ι::: :ΜΜΜ : πο:: ύ:ι!::ε:ι:::/Ξ

Οπου: . :Με /έ:·έθ::::τ ::::ί:|έσέ , παπα:: :ντο ::εε:%”:ατο/έο:/::::: ί:: έο:::ο [ού

&:::::, δω. Οοιπἴοι· εαπ. :.8. (Ζακ. ΙΙΙ. ΑιιτοΙἰειι1. Ποπιηιιο ειτιτἰομὶιτιιε

υ(ο1ι:ο :αἱ ΜΙΒ: 291 π1οωοτὶειω , οΒΓοτνειτἰο ΒοπΗΜαο ὸ1οὶ:ὶ φοβο::

::/9:ιε ω! ··υώ:::·:::::. ιιτ Ιοομὶτιιτ ΗοτειτοΙυε Τυτοτι. ΕΡὶἴο. :κι οειΡὶτ. :..

Ρτοτοιιάοβειτιπ. Ε: Ει:ΗειοΜυε ΑΒΒειε :ιΡι:ά ΝΙ:ιττΒ:οι:τι1 ΡειιΞΠιιω :ά
απο. ι:.οο. 6ο ΚοΒοτἰυττι ΗονοὸοΜῆοω :αἱ απο. πω. Ιιοττειωοπτὶε Ροκ.

Γιι:ιόοτο :Πω οίἱ, ιι: Μ: Μ:: πω:: .9::!:6:ι:: @με :Μ ω·:::::: ΜΙΑ· έ:: έ:: Ι.::::::

..ά::::::: 2:·ο:Μιίο782%7. Ηιι]ι:ε το: οΒνέει Επι: οκοπ:ΡΙει απ:: ἱτι Με Α&:ε,

του: :μιά Οτοἔοτὶυιπ Τιποπ. π. Μο. :. ὸο Μἰταο. 5. Μειττἰτιὶ οειΡΡ. μ. 86

56. εειωοτΠ Αἱητο ΒειΠΙοοιιΠε Ε.Ρ:ΐοοΙουε πιοιιτιτο ίέοιιΙο κ. Ρι·οπιιι1::::.ι:

:τι ΟειΡὶτι:Ι .πιο 8. α: σ:::::ο::: Βο::::::έω::: :ἱ πω:: ::/ο::ο ει! ουι]ῇε:·:ι::: Ϊοτὶο11- μ!. σ.

απ, κι· Μιία#:::0 σ::2:2::::::::·. Ι..οΒο ΟοπίΒιι:::οι1οω ΑΒΒετ:ε έ: Πα; όο 22....:

οειυτὶοτ1οΒΪοτναοΙοτιοΠοπήιποπ Βιάσ. :πωσ ι:.ο;..Τοττιο :..()οπο.ΑπεΙ.

4ο. Ι..ιιοι:Ιοτιτυπι 5:ιοι·ειωοιπ: Οοτιίἰτωειτ1οιιἰε οκοπ:ΡΙι.ιω ΡτοΪοπ ο:"ω

Βοά:ι Π: Χ:':τει 5. Ει.ιεΗΒοτ:1 ίοΙ:.ιτει. οτε:τ:ο)ιο οοπ:ΡοΠαι οφ. η. μη! Ή

Ρ ἱϋ -



Ποτ ΡΚΕΡΑΤΙΟ.- _
οιιοεΙοε Κεἔιοοποτε. οτα ειοτε σ.οοοε οοεο.1..ίσει·5Ρτο ίτιοτ . ε:: Ρ. ...ο

δε οι (κατ. Πει8οοετττεειΡ. μ.. (Ποοόονειιε τού :ιοοο οε:. Μ.. τε8οονττ

αΡτιά Ετ·ειοεοε . ύπτώέιωι ο". Ι)Ζωοβ2 Ματηττ1σ ώ/έΖά%> έυβὶἔοπτε τω!ω!ο

εΗεἰτοι· . ε: μι· Μακ ετοιμα τ0πάάί ε· Κεέκαω Ρ7απεοΜΜ ειι-βθκ2

ΡεθάτιΣ·. _ _ .

οι"="- θ. Ρειτεοάτοο είτ οἰοἰἱοτοἱοτιε , νατἰο.ε .τοτε ΓεευΙτιτο ντι. ΕΙενετίο.

' οεε (το νοεειοτ) ττειοΠειττοοέ(οοε 5ειοδτοοπο εεΙεοτειτοε ἴτιὶίΪε, ειὶτο

ὶο Οττεοτε .τυπο ἰο Οεεὶόεοτε. Εοπβακτίπω Ιο1Ρ. τεΡτε Ητετοοχτοο οι

!ὶΒ.εοοττε ν18ἱἰειοτἰυιο , [ιπέϊ'α.τ Βε!έοπία Λιάκο: , @ιτε @'- Τοπσώιά

τυποβιώ δοπβΜάκφοίίΜ ; Λπ·κιάέα.τ ο#‹Ξ Β. .τωω.εω κά· 72αΐεω τπιπβπ|ἱε

έ:: ΤύπάΜι. Ετ ΡτιΙεοεττει ΑοΒιιΠει 55. οι.. Μεττγτυιο ΚεΙὶουἱειε έ το.:

οεττΒιιε εάιιοΙΤε Ιε81τιο· .τΡω 5οιοτοεουτο τοΙ1ο. 9. αφ. τ.. 8ε Ντω

Ροοτιοο ΟειΙΙτΠιιο1τοΙτο.η..εαΡ. το. (με ΝἰεεΡοοτιιε 5τεΡΙοιοτ Ρτοτοε

τοε.ττγοε , Ζτιεοο.τοιε ΡτοΡοεττε, αΙΙοτιίοπ1ι1ε 5ειοότοτοτο ΚεΠοιοειε

ει·ειοΠειτο.ε εοτοτοετοοι·τιτετοΓοειοΙΙΒττ εειΡΡ. ο. το. τω. Πεοτουε ρο/2

Οοοβι!αταω Βαβ|ύαπο Με. ευηυιι.τ Δ". Λοιπά Επτωέπε ο·φεππω . απο πω.

κοπο 60,20” Λ!εκιικάΜιω μ·ΜπσΖωη Θ' έ» Βιιβέω δ.|ο|1ΜΜΒ Βιι|υ:. Μ

αυτοί-σε) τοἰ!οαιτω· . το ντ6τω Τιιοι:οεοΠε ὶο (Ποσο. :ιτιοτοτ είὶ. Νεε1ι.ις:

ὶά ἰοθεεὶὸεοτε ἰοειιοὶὶτυτο. 5. ΑιοΒτοίτοε ΜεάτοΙοοεοδε ΕΡὶίεοΡιιε

55. (Ξετνο.ῶ 8ε Ρι·οτείο ΙΙεΙο1ιο.ιε Ιοεο τοονττ. ΡετΡεττοιε Τιιτοοτειιε

απ!. Τ... 5. Μειττἰοἰ, (Ξτε8οοτιε Ι..ἰοΒοοἰειιε 5. Βεοἰ8οἰ Μειττγτὶε , Μοτο..

22,:%23 5ειοτοοἰεοε 5. Ευττορο ΕΡἱΓεοΡ1 , ΕΒτε8ΙΠΙοε Α8τὶΡΡὶοεοΠε 5. Με!.

;:ττό:;; Ιοίῖ Μοττγτἰε . ΜοοοΙΐοε ΤτεήεότεοΠε 5. Αυτού ετοΐοεπι 5εὸἱε Αοτἱ..

οι απο Μάτ. Πει·ιοειοοε Ρο.ι·τοοτιιο1 ΕΡὶΪεοΡοε 5. Μοτο Βιτιιτὶ8ιιτο ΕΡἰί`ε οΡἰ

7" ό' Μ' εοτΡοτει έ ττοοιιΠε ίὶιΠτιΙετοοτ . ὰεοονεοὶεοτἰοτἱΙοεο τεεοοεΠάετιιοττ

Με ἱἔοοτετε οσο Ροτετειτ (Ξτεἔοτἰιιε Μει.<τοι1ε. 5εά οσοι ἰο οεττοοεο.

απο ΚεΙὶἔὶοοὶεὶὸ. οοοοιιτοοοειτο Βετἰ εάνεττετοοτ ΕεεΙεοτε Ρειίτοτεε.

Ρεττεὶιὶε εῇτιίοιοἀἰ ΤτειοΠειτἰοοεε Ροοττοεειτο 5. Οτε8οτο Ρετει€εΒοοτ.

δε οιοε εοτε:.τ τοοιιότι:ε @το ὶο οεΐιιετοτοοετο ειοτετατ. ε1ιο Οτε8οοο

ιοοι·τιτο 1·ενοε:ιτί :το Ϊτεοοεοτειτἱ εσ:Ρττ. Οτο· εοοο, οικείο . εοτΡοτει

55. Ροοτὶίἱεοτο Βειιτά τοοοβ1Πιοο θεττοοοὶ οττὶοΓ9τ1€5.ὅ11τἱίΒοόοτεοίἰ8

δε Ρεττἰίἱειεὶ.Κεοιἰ8ἰἰ Κετοεοδοετιτ Οτε8οτο Μειἔοὶ. 5. ΜΜΜ Μο.ι·τ)ω

ο., ειΙἰοτύτοεΙυε 5ειοθτοτυο1 εοι·Ροι·ιιτο Ροτοειτοε τιποοΠε ειό [ττετι!ιιο1

υίοτιε οόταντιτο ]ειειιετυοτ .. οτο οτιὶει απο τετοΡοτὶε Ττε.οΠειττοοεε Με

ὶουΠτατ:ε ει·ειοτ2 ΕεεΙείἱε ΡειΠοτεε ὶτοΡτιΙετἱτ. το: ττειοείετεοάο..

:απο ΚεΙὶεΙυἱειτοτο τοοτετο :ιΒτοΒονετὶοτ , εοοοεοοιιε ε:: 5. Αυἔτιίὶἱοσ

ΜΠΕ. όε ΟΡετε Μοοοεο. εεττ). 8. Πιο τεο:οΒιιττ ΡετΓοοειτοε οτιοΐόειο1

.τα θέτοε Μοοετεοοε, τμ τέτσαφεα›πετ ΡΜΦΜΜα, υπ·σκόπι ΛΙαι·ιφπτω

(βι·‹ωιεκ Μιυ·ηπιπι ωεωθυπ) =υσπάέωιύαπ:. @ε ΤοεοεΙοδο ΙιοΡει·:.ττο.

,_-_ χ. ..κ ,Ι. ο (ειοεἰεοὸα: οιοιτίεε Ιεἔἰε το οεατοο: Ηπωωτιω σωρο: 2182910 ω' απο

2%:::2 και |οασπι επιπ.υθ·τιτ, απο Ματοπ·πι άέ/Μι|ωι·, που ωστοσο, οτί

Αεοετὶιιε ἰο θιοοεττὶ ΑΒΒεττἱε Πο. τ. αφ. 4. ε!ε ΡὶἔοετὶΒ.5ειοό`τοτ. Μ·

οοτεινττ. @το Ροίτεο. Ρειττεε ΠοοεΠο ΜειΒιιοτἰοεεοίἱε εαΡ. εο. ειοοο

ποσο. πιο. ὶτεςεινετιιοτ. 6'ευ·ιεφ'.μοθοπω εσφοι·α, τοοτι1τΟυάβεττοε

εοόεοι



. τιιιιιτΑτιο. ~ . τακτή
εοτιεττι Ιοεο , βιαΜετα παταω ατε!ατατα Ζωα, 2αεββρα!εταβεωαβατ,

6ατα/ωεαέ ?αυτ πανι/ιτε εεεεεετ, ιιιτιιιτιιπι 55. ΚεΙιςιιιειτιιτιι ιιιιτιόιτιει..

τιοιιεε ει0/αΜ)ΐεατίοπετ . εφαρατ. Ρετ Με επτα ...Με τατιτα!2τ@απατη

πεταύτατέατ Μεέ!!έεαπε/εταπεατι @· σααφέεταττε οθεεατω 0£εα/ΐσ εέτειιταία

@Με εκβιεττε, Μ Ιωτβώεακτε αεααΕτέα αετεηκεεεέ ταρω Μ( ἔατεατἐωω

τείίέ:Μο . αερεπε ?Με βηι!έεέτεταετέ εακβιωεταπτ . εστεα›εφετετ :επταετ

β ωραίο. Πειιιόε τεΙειτέι (Στε8οτιι ΜειΒιιἰ :ι.ιιθττιτιτατε ΙὶιΡετιιὶε Μ

όιιέϊθ. ΪιιΒἰτιΪετι: : 1)έεατ @Μετα ?ααα /εεπέτ: /εεατασ (Μια) @ο έσα/ε

πω. πω: Βεο, πω: .5°αστε'ϊ'α στα: παταω” Μαεπατα, σε: εοταεα__

εαΪασυτατα είεθαετέτ @Με /ερα!εταπε . Με αιείταί με· βια/Μ ευηυα[.

ατάκα.

Μ. Ε: ιιιιιεΙετιι Ρετ τεμειωιω Γ:.ι:ειιιιιιτι τειτιιετΠ 5ο.τι&οτιιιιι εοτΡοτει Οικιιιν. |

ίτεςιιετιτιιιε Ιοεο ττιονετι ετιεΡετιιτιη τειιτιειι , ω: μπι Δω , τεΙιἔιο Π*

επι: βιετιι εοτΡοτει ττιεττιΒτειτἰτιι όιίτι·ειΙιετε : τιεε Με. ιτε ε ειιιιιιιΙιε Επι;

Μπεστ. ιι: Ϊειετἰε ε.Ιτε.τιΒιιιι (Η ειιιοά ιιιιτιε Πε) ἴιιΒΙἰττιιΙοεο ιττιΡοιιε

τειιτιιτ. ιιοό ειτιτεειιιδ.πι ειφΙιεειτειιιειΡιο , ιιινειτ ε!είετιβετετιιοόιιιιι,

ειιιεττι σ.τιιιιιιιιοτεε Ρειττειι ιιι τεεοιιάετιόιε εο!ετιειίθε 5ειιι&οτιιττι ΚεΗ

(μι. οΒιετνειΒο.ιιτ. ΕιιΐεΒιιιε ΡειτιιΡΙιιΙιιε ()ιείειτεεε ΕΡιἴεοΡιιε ιτι ΗΜ.

ΕεεΙεί. Μι. α. αφ. η. τετετι: 5τιιγττιετιίιε Εεε!εΠε ΕΡιΠοΙο.ιτιω Εεειε

Εεε Ροτιτι άε ΡοΙγεειτΡι ΕΡιτεοΡι τιιειττγτιο ίετιΡτειιιι . Πι φα ειιιιόειττι

ὸιειιιιτιιτ [ιι€8εΙΠΤε Νιεετα Ηετοάιε Επιττι.ιιτ ΡτοεοιιίιιΙεττι ο.ιιιτευ πιο. ..

τιετέτ π. πε εειάεινετ Με άοτιειτεε, τιε τοττε (ιιτ ειιεΒειιιτι τεΙιότο "

(ῖτιιεΒιιιο τιιιτιο άειτισεΡε ΟΙιτιΠιο.ιιι εοΙετε ιτιειΡετειιτ. Ροττο ειὶτιι κ

Οειιτιιτιο Ρεττ1τιε.ειειτιι ]ιιάει:οτιιιτι ειιιιττιειάνεττετετ, £οτΡι.ιε ιτι τιιετιιο ..

εοΙΙοαιτιιττι, ιι: τιιοτιε είτε εοτιτ:τειιιεινιτ:ειταιιε πει ιιοε όειιιιιτιι Με ..

πω. σεττιτιιιε ΡτετιοΗΠιιιιιε εε.τιοτε 8ε ειιιονιε αυτο Ριιτιοτει εοΙΙι€ετιτεε, ..

ιιΒι ιΪεεεΒειτ εοτιάιάιτιιιιε. @το εειο.ττι ιτι Ιοεο ίι Ηετι Ροτετιτ . (πι- ..

ειιιιιιτιτ 5τιιγτιιετιίεε) εοτινετιιετιτιΒιιε, εοτιεεειετ Βειιε ιιο.ιειΙεττι ειιιε ..

ττιειττγτιι όιετιι ειιττι τιιΙο.τιτο.τε ό: 8ειιιάιο εεΙετιτειτε , τιιιιι ιτι τιιετιιοτιειιιι ._

εοτιιιτι ειιιι άείιιιιέϊι (στι: .απο Μ Ροίὶετοε τιιιιιιἴττιοεὶι εκετιιΡΙο ετιι- ”

ειιετιόοε 8: εοτιδττιιειτιάοε.Ι..εΒεν.Ο. Ηειιτι‹:ι νειΙεΠιτιότιοωτιοιιεττι ιτι ..

Μπιτ: Ιοειιττι , ιιτιιεκ εοάεττι Ειιίεβιο ιιι 5ετιτι. τ.. τι:: ΚεΓιιττε&. οτιί_ετ$·'

νετ, ί:ιιιίΓε 8ε ε.Πιιτιι τιιοτειτι ΐεειιτιε τεττιΡοτιιιιιε . ιιτ ίιτι.<τιιΙι ΕιόεΙιιιιτι «

Κε!ιειιιιειε Ινίο.ττγτιιτιι ειιιειίειιττιειιιε ιισ.ιιειίει Ροτιιετειτιτ , ιὶοτιιἱ Ειοιιοτι- το

Πεε ἴετνετετιτ. Ηιιε ετιε.ττι. ιτιειιιιι:. τείετειιόιιε εΡτ πιω χΕ87Ρτιοτ-ιιω, σε

ιιιΜειττγτιιττι εοτΡοτει ιιοιι τιιιτιιειΒετιτ , ΐεά όοττιι ιτι !εδτιι!ιε τεΡοΠτο. <·

2τνο.Βειιιτ , ιι: τείετε Αττιετιειδι.ιειιι Υπο. Β. Ατιτοτιιι. .νωιω ιτι εοεττιε..

τετιιε ΡειΠιι·τι τιιιτιιειβειιιτιιτ εο!εΒο.ιιτιίτειιιε. Εεεε ΕΡιίτοΙειιι Βιοιιτώ

ΑΙειαιτιάτιτιι ΕΡιἴεορι ω θετιτιιιτιιιιιι εΡιτε. ιτι σο. ΆΕκτιιΠιιτιιιτιι Ρω

ίε&ιιτιι ιτιάιιειε ΜΗ εοιιιτιιιτιο.ιιτειττιι ΝιιΙΙ:ιτειιιιε ιεεΒιιτ νοβιε ιιεε πω. ..

ΒιιΓειιττιει; ειΠιε εοιινετιτιιε ειδετε.ειιτ εε ειπε νοεειιιτιιτ εεετιιετετια. ο.άιτε, ..

Πειιτι Ειι1εΒιιιε ιτι Πτι. 7. εειΡ. τι, εοττιττιεττιοτειτ: ειιιι ωτω.1ιε. 9. εειρ. τ..

τιιετιιιιιιτ 1τιτετόιότι, ειιιο Μεικιιιιιιιι.ιε ΙτιιΡ. ΟτιτιΡτιειιιοε ε. εοτινετιειΒιιέ

ειιιι ιτι εαττιετετιιε Πετι ίοΙειιιιι:ιι:, επεσε ει8€τεΐίιιε εΡτ. (ΣοτΡοτα τι..

Ττ·ιεβτέο ότι Αι3'οτ. Μ”. στα. ό'. Β. ..Ψαταίασα Η Ε



Χτυπά Ρ11ΒΡΑΤΙΟ. `

Μο.ττγτιιττι Ίιτἱ τε τισ.ιπε Εἰεἰτιἰο ΡεΠἱ Γεω, ΕιιΓεΒἰα ΠέαεοπΙΙΤει ἴεΡετ

Ιἰνἱτ ὶτι Οτειτοτὶο έιβτεττειιιεο, 8: ἰτι άι1ειΒιιε ργκἰόέΒιιε ατ8ε11τεΒεοΒ

Ιοετιν1τ,τεΒε 5ο:οτιπετιο ἰτι ΗΒ.9. ΗΜ. εαΡ. τ.. Οπωπω ειιιὸὶετιὁι1ε Οτε

ἔοτἰι1ε Τυτοπτειιε ΕΡίίτ:. ὶτι Μο. τ. ὸεΜἰτειε. Μειττγτ. εαΡ. 2.8. όε5. Ρεττἰ

τιιωι:ιΙο ει8ειιε ἰπ Μπιτ: τποὸιιττι: εφτωέω εβέπ ΤΜφέο ?ποτέ =υοσώπιιέ·

τιπτέμέτι): ΙΏιτέταππω , επιπιστοπέέκετ σοίκωπέιπιπα <τω!τέε Μέτέιύέ!έπω πω

»απο ποπτιέέ,2Μ /ἔκνὐιιὑεπ.τ. Πάνε: ΜΜΜ φωτιιστέπ ΜΜΜ, με@κιβπιιέ

σεπτιππ , Ρπετετέ!έω μετέθυτίκω β|υπέστέβιβεπταπτ. Ηοσ επέωβρι|σκω

[ώ ιιέτατέσσέίστατιωτυα!άέπω” έπύστατ. ..Μέ Θεέ Μακ· τίεήιέεπιτ, σεβ

πω·τωετέ!έτ ειιέέπιτ έστω Με απύέτω·, έιστειέέτβφετ/τριέσττιω: @'βεβ

=·· Με· έ· ω- πς|έε!!έ ριΜαίάΡατεβιέΐέ *, @παώ έπέτοχ/έιέπ εκφέτεήπε πεττ#ίωτροπέτ

τ:°..;,5τ7. ε/βέις€ιτέιτ. Νε: σκοπια·@·ά'ω· , βρετιτιυέω τέιπτὲω;πβ‹ι¦›τοῇ>τ«τέέτΜαιο.

;Ϊἔἔ]:ξ @εδάβ έπωνι τιπέβο·τε τέεβάττέιτ |υέςκυέ·τι. |υτιέέέο!πω τι!έφωτέ Μ0ΜΜτακτέ

Μΐ"°'· Ρεπ/έτασηπεετ Μπέκ/έσι):. Βεέπ‹ἰε ··υέζέ!ικτ τα |ε/απιπτ ιἰεωυ:@`υτἐτἰφτε

απ”, α: τέτ·τωτέοπέ/έιε «Ματια .4ροβοίέστι /ιι17)·α8ετατ. ΜΜΜ: ιἰἱἔἴκ .'βετ ΜΜΜ·ρ·ε=ωιέπετέτ, ‹ὶ τωπιέέο Ριέ|ίο[%Μ είστυαΜΜ Μι έωθιιέτω· Βέ

ωέ›ω -·υέττατε , α: Μπέτυ ΔΜΡέτι2.9 φάω τοπ/Μετα: Ροπείετε: : @- ταπσ/δέ2

@έΜυα<υστέτ , απ» ψι.τετατέα /άπ:2ή/]έ· εποέμτέέτ. Μα!τέ επέω Θ' τέτι··σε.τ

πατατα· Μπ/ἔταπιἰυτ αυπε!!ο.τ Μετέβριέα·έ βιτέτιπτ, μα: /ἐτεπτετ μ» θε

απέέίίέωτε |υτέοπτ αστέυέτιπτ, 92%” έκβωέτατέ πέθιι!αυτπω ωετέτωπέιυ·.

ΜΜΜ στέκι βίο: έκινε:·ι μ·εβατ. Ετι £1ι1ε11εε Κε!ηιιτειε ττκήοτεε τιοΙτττ

ἱτιειιἰτεΒειπτ 2 5υΒὸἱτ Οτε8οτ1ιτε. διοτι· έθέ @·σοέ:Μπέπε »Με εἰεἔεπτέε_

τοπίου: τω". , μπασο· ππωετο , με τέθω·έτωι βμιέστέ βιβέπεπ· τέέτππ

απ. Ηι1τιεΙοειιω ΡειιιΙΙο Ϊιιίἱίιε τετιιΗ , τ1υτδά τεἰ @Μπι τττότειτουε ΗΜ

Πτειιιότιε ειΡτἰΠἱττιιτε ντάεο.τιιτ. Νεο ειΒε τε ετἰτ , ετΜ.ττι εοι1ΓιτΙετε Μισο.

” τειτἰοπεττι Ηει1ττετ νειΙείἱἰ ἰτι 5ο:οττιετιἰΗΒ. 9. εειΡ.:.. ΠιπΡΙεκ, τιιεΙυ1τ,

,· ετειτ τοτε.ττιετι ΐι1Ρετ Μο.ττγτιιττι 11εΙηιιτειε;:.ιΙτετιιττι εκτεττι1ε, ὶτι ειΙτετ1

#· νεΙ ὶτι Ρεινὶττιετιτο , ΠΔΕ απο τ:οικΗτω ετων: Κε!ττ1ι1τε : τιΙτετι1ττ1τοτετωε,

·· ὶι1 εειΡΓο. Γειι πω., εΙυ5. ΚεΙἱτιιιἰ:ε εΙειιιάεΒειτιτιιτ. Ρετ Εεεε ειικετπ τοτε

ε ττιἰτιει εμε ε τεεἰοηε ΠΜ ἰτινἰεεττι τεΓΡοτιόεβατιτ , ΟΒτἰίὶ1:ιΜ ΓοΙεβατιτ

=> όεττιτττετε νεΙειττιέπει. , ιιτ$ετιᾶοτιιπιΚεΙΙτ1ιι1ε.ε εοτιτὶιιΒετετιτ , εμε Ρτο

·> πιειεπει Βειιεὸἰόὶἰοτιε ειεεὶΡἱεΒειιιτ, 8α:.

0==;ί"· τω. Ηὶτκ: ετἱτιω εοΙΙέετττιιιε , 5ειτιότοτυτιι εοτΡοτο. ειτπἰευἰτιὶε νεΙ

. [ΒΕ ειΙτετἰ , νεΙίὶιΒτιιε ειΡΠόεπι τεεοτιότ ΪοΠτει είε. ΑττιΒτοίἰυεἱτι ΕΡὶΙἙ.

8)·. ειά Μο.τεεΙΙττιο.ττι Γοτοτεττι άε 55. Οετναίἱο δ: Ρτοτειδο @ειπε ; Μέσα.

. είπω· , ἰτιτΙυἱτ , <υέέΐέπε π·έπιπΙΜαέε.τ έ:: έσω” Μέ Εέπέ/έω έω/ίω Μ: /ἑτἰέέ/ε

/φετέι!τω·ε μέ Ζέτα ουικέύω μέρα ώ, ΜΜΜ» ..Μέ μέ Νέα» τετέεωρτέ

_βιπέμβυπε. Πισω·απο Μπέκ Ιντεάαγέέπα··υεταπ ›πέβέ. Πέραν:: ς/ἰεκέέπ πι·

έθέστρέψει· δων·τέοτ, π&έ@Μετοπβιετσέτ. 8οΡετ $ειπέτοτυω ιωιεττω

φωτ έτιττει :ιΡΠόεττι τεεοτιάεΒωτιιτ, ετέ8εΒειτικυτ £ὶΒοτὶ2 Γεω ωττ1τεε

πάτειιΙα: , ειιειτι1οτ εοΙιιττιτιἰε ΜΜΜ) εοΙιιττιΒ5 αυτώ. οΙεεοτειτε, ιιτἰ

θτεεοτἱιιε Τιιτοτι. ΕΡἰΓε. τιιττιιιΙιπτι 5.Ι)1οιηδτ τη Μ». τ. άε (Π. Μεττ.

εαΡ.7τ.ὡὁεΡὶτιΒὶτ, ετικ:ετι1ΐιιττιττιο εΡΡοδτε.,τηΙ1Β.:..εειΡ.7.ο. @Με

ξετε σέΒοττει εΙτετὶΒιιΕ έττιΡοτιεΒεπτιιτ, άε ι1ιΠΒ1.18 ΟΙιτοτιο8κιΡΙπωε
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Όεπτυ]ειίΠε Πι ΗΒ. έ. αφ. ;. Ικα ΙιειΒε:τ: .Σειρα Με κά.: ιι!ΜΜι &ώωιω·

:Μι σ26οΜι ε:: α7έεπτο ϋιιατοραπιι‹ι . έκ 9αέ&ω πω· έφεπάεπιοποια: . #92.

εκ[.εΙΜ2° βιέιι!.ι ε:: 42470 ἔεωωῇαεμπιω σα;» ........ ω...:...ω..2.@... στ.

............ Νοτι τειττιει1 5ειι1&οτι.ιω εοι·Ροτα Πι ί!ι1Ρετιπο. εὶΒοτϋ μπω

εοΙΙοεαΒατιτιιι·, απ εΙυΙάειττι εΧἰΡιἱωειιτ;Γεά ειἶπι Πι τει·ι·ειττι τα:οτιεΗτα.

ΜΒΜ, απατη τυππιιὶἰ τιιττΜε ΗΠε :εὸὶουΙὶε οποτΜΒειοτι1τ, α: Ϊετὲ

π1οάο τ1ιιο επτἰςιιἰ ΒειίΪΙὶεε.ε ΪιιΡετ 5ε.ι1&οτυττι ΓεΡυΙοτει εεάΙΠοειΒει11τ.

ΟαπτκιΜκισ Κε:: τ€ίἱ€ ΡειιιΙο Πὶειοο11ο ννατι1€Ϊτἱὸἰ ΗΠο Πι ΗΒ.;;όε θ€ίἱ.

Ι.ειιι€. αφ. Η. σώρΜυπ β22.Ζω ω: αποπω:π.ιέπί:πάέπι2· @- πωἔπἱροπ.

άεΜ/ἐσἐι·, ππι!:ῇι£ε 2Πιιιί ΡΜϊώ[ΜΜι2 ἔεω»ω άεσ0ΜΜΜ Μ β1υπίσκω

ΒουιΜί Ηέεσ·ο/ὸ@ω‹ιω εταπ/Μιπυν πω!α2:. ..ΡΜ αΜ »ΜΜΜ |ΜΜΜ2°,

Μακβρω ευρω· Β. Μ.ιπε!|έ ΜαπφΜ, ?Μέ έ:: σέ<υέιππε Ε'..ιωι!!υπο _β.

πω:ή, ροπ2/Ζ>σ2:. ΕΙιιΪωοἀἰεἰΒοτ1ει (αι τιιττἰταε εεά1ειιΒιε οτὶειττι /Μία

:ιΡΡεΙΙ:.ιΒ:ιπιτ. ΩΙιΙοτΙωτἰιιε ΟΙιΙοὸονεἱ Μ. ΗΙἰιτε, π: Ηετ:ἰοι1ε Μουα

εΙτιιιε Μι ΠΕ. 1. ὰ: ΜΙτειο..8. θετττιειτιἰ .ΜΜΕ αφ. η. ειι&οι· :ίὶ, /ισμο·

αό07.1πάιΜ ίσω.:Μπι2 Οεωακέ Μαπσήα»ι ρα·παπα.: δ. Βιήείιν·έΖ σ[αβώτ

........πω Ερααφέ. Ήιζε.ι!ι&ω ε:φεπβ: 19·εά.υπ σο:κιυώιά. ΑΙΜ ηοττιἱιιἱέ

Βιιε ἰεἄπ . ΙεΣϊιω.υ, ιιυπέωσ, υπααβίειι, εεΙΙειιΙειε 1Πειε ό::68πειβωτ.

εΙυειευττι εε&ιιττι πρι Μι συ·ειυ.ι εΠοεΒατιιτ. Παω σε: (Ξτεἔοτἰιιε Τυι·οιι.

ΕΡ1ίε. .τι ΗΕ. ός: (Η. ΟΜΕ σεΡ 96. 5. ΑΙΒ1ιπωεπι τα Μετα =υέτι·σω ΜΔ'.

άσε εοπεΙιιἴει ἴιιὶΙΪε άοα:τ. . η . _

46. ΗΜ... παπα. ΠΠ ΕΞΒτὶΙΗειιἰ 5:ικι&οτιι111 οοι·Ροτο. νεπει·ειβάειΞ

απ. 5ειτοιιΙο να. ‹1ιιειττινὶε ΓεΡἰἰιε θ"ευτιιυΙ1ε Ιενει:ειιτιιι·,τειωω :Μπι

ειιιπ Βιιπιο ι·εα:οτιόοβειοτιιι· , :ποτε Βειιιά οπιτιἱπο ἀὶίἰἱπιὶΙὶ. δ. ΑτιπτιαΠ

εοι·ΡΡε Ρειιιοὶε Ρσίὶ οΒἰτιπτι ειτιιιἰε θ ΐεΡιιΙει·ο Ιον:ιτιιω, ὶτετυπι ίέειιΙο

α. αυτι ιιπονε:τετ Ι.οτΒειτἰιιε πόπιιιιε , τοπικα /έρα!ει·έ πω, ει: «παει βια.

πι, ίπ ραοβκά2οπέ&ω μβέι·, /Μέπ βρει·2οή&ισ, ἐωω1%ιά.ιωεκπιπ

Πάει: <υέά8%ί, σ Μπα@ύ 2ΖΖο .ιεσεπάἰ ρψ·ι·. Ε: ο ὶιι Ρεὶττιειτἰει Με.

Εὶενειτὶοτιο εοι·Ρυε .. Ρ7οβ4πἄἱ07ἱἔ14.τ ι·ε:ΡοΠτιιττι απ. 8. ΕτΒΙΙόιάτειε

εοτΡιιε .ΜΜΜ έ:: Μπακ: ΜΜοπωω ίΕΧτοόεεωπο πωσ ώ οΒὶτιιὶΠω

απο, (οι: κατα. εοΙΙοαιτιπτι οΠ. 5.ΕΙἰ8ὶιιε Νονὶοωεἔειιίῖε ΕΡἰΪεοΡι;ιε

τεΠειιιτε 5. Αιιάοϋπο .Η ΗΒ. ›.. να εειΡ. 6. Β. @ῇτιτἱιι1 οοτΡιιε ἔι Π: Μ..

παταω βατ” απ» ά2Ζέέεπτία απ” Μπιτ: παπ/ρυβέι·, 2αΜσωπ ..ι........

ω: .απο αο2εκτόμε @-(Μ... :πέτο σρ” έςβιρετ·1%:·έσαφέτ. Μπι 8. Με..

τοτιἰε οοτΡιιε βαιι· Μπι)ψεω άεσκέτ, ε!εεαπιεσ· σοαφΜΗι·, αιμα φαι/ό

Ζακ» «ΜΜΜ.Ζώφεαβύτέσ.ιο2: αιΡ. 7. Μ: 5. ΒειΙτΙι1Ι‹Μ Κο8ἑ:ια /24#ἶ2αν;

Τσω.8,ΜΑ

«ΜΜΜ.

ΜἱΙσπΪἱ

8ια"Μπ.'

σ.7. Μ απ”

μια εκ απο “με ατέεπτο πέή/ίσέ βύυ·έσιιο·2, φαω βοντα Οοπ/ξβτπ

(ΕΙ.2Φ) ΜΜ2[Μι άφοπεπε:, £ε1Ρ.59.Ρει11ΙΙο2Ιἱτ€τ 5.Οι1τΙιΒει·τὶΤτειπιΠεμ .

τἰοτιειτι ΐ.ι&εω νξω..Β.1... Βεάο. ::οτιιπππιοι·σ.τ. Ρτε.ιιτεε Εἱιιἀἰεἴαι·ω

Ασία ....οι........ πονο .......εω εοι·Ριιε τιονέπιιε Πι :Μαι τατοκκΗτιιω

βρω μφωεκππω /ιπιῖϊιωτέὶ ρο/ιΞεπιπ:. Έ.εώΒετά νετὸ ἴιιοεείΐοτὶε

εοφω έ» /έρι!εω Μπά282 πω.. £α:Μεπέ ροκαιω , φροβεκατ άσ

βι2)ε2°πω» , έκ φαι έπεω·πφω ε/π/Ζἰσπι Μετὰ πισω!»πι 2σω-·σει·ωπ.

.+7. 5:ε‹:ιιΙο ν1ΙΙ. δ. (Ξστωειώ Ρειτ1ίἱει‹:1 ΕΡἰΪοοΡΙ ςοι·Ριπ., ...με

Ε ῇ
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ιΠ:1ιοε ΙΞεεπΙο νι1.Ρει·ει€ει·ετπι·. ΕΡιΪεοΡοε ε.ΙιοΓοπε ιπιπιΠτι·οε πιει·σε

οἱ: Ιο.Ρ(ππι εσ.ι·πο.Ιεκπ ει·Ρειπ:ι πειιοπποπε ΐει·ιεμπε (Ξειποπεε. Η

5. Ατμπάο Διππειε ο ΐετνειπάππι Ρι·:εειμε Μειττιππε Ραμ ιπ ΕΡιιιο

...ι απ. πω πίππιΑιπο.πάπιπ,ι·εΙ:ιιο. ιπ 5πΡΡΙεπι. ΜιΙοπιε επι. π.. πε με

ε”. νετι.ιιε μια Με ίπτεπτει πτειπΙΐετιβετε εοπνεππετ. _%ιέβοπεί μββωπε

οτέέπέ:έουσα έ» βιο/π σεείέστέ:, έείπσφε μι» έεμβιιι.τ "ο, παέέπιπαε °

8πιέπιπ &ισει·έση7' ροπή: ιιέιΡφέ : /έέβ/7ΐεπιι· εἰ Ζέωεκπιτ2ω:26ωπω

εποε. @έσω ομπάμα· ιιέ=υὶκεήτ έ:: Μέσω μ·πέ:εππέ μ:·έεπιπ, πι·

σ0ΜΜΜ4Μ έε!28ϊωπ =ωι|εω σ.ι:βέπέιιεπξ Θε. Ππόε ιΠ:ι ΙίιοΙοι·ι ΗιΪμΙεπ-`

πε ειπιππι ίειιτεπιπι πο ΗεΙΙειάιππι ΤοΙετειπππι ΕΡίεοι:πιπ : .$1·ιπ:/έ :

"Μπι ΜΜΜ @·οήΐσέπιπ .9έσει·έσπε, επί υιΜικΜ ρεπἰἐέὶπ/ἑπἐῖθ:έ:π.

δ..επε ΕΙοπιππι 5. ΗεΙΙσ.όπ ω ειπιι. 65,.. ΙιἴὁειπΙε8ἰΒπε Ρι·εεΜε Οτε..

8οι·ιπε Μειεππε .ε1πειπειέπιοάππι επ ΜΒ. 7. Εμπ. η. Ιπὸπίὶ. ι. 8: Μι.

ιο.ΕΡιπ. 8. ιπτεΠιπιτπι·. @με ποπ πππιετπο νπ·ιε ετπόπιε ΓπΡΡοίι

ΜΜ- Μ>- ποια πιάετπι· Με. μι·ε ΕΡΙΙὶοΙ:ε 5. Ποδιοι·ιε ‹ιέ .5°εεκπέ2πωπ /έκυκω

2.57 ”' βι·2, πω: ΙειΡΠε 5ειεει·άοεπιπε νεπππιι επειέππιοπε ποπ ειέπιιπ : πιει

πππεω” μι·ε Με. ΕΡιποπε ιπ ιιοπππΠιε επειπΡΙειι·ιππε Μ55. ὸείἶ

έετει:πι·. Αττειιπεπ 8εππιπο.ιπ Οτεεοι·π ίετιΡποπεπι εΠε ιιΡΡεπεπ

εεπι ιΙΙειιπ εμποπε :κι 5εεππέπιππι , τιιππει Ρετίπειάειενιάεπτπι·ι πι

Με πΒιοπε ει:οπο.Ιιε ; Ρο.πΙι ννιιτπείι·ιάι Ππιεοπι επ: Μοποεπι (Σεπ

πεπίἱε εκεπιΡΙειι· αει 5. Αάεπιτάππι ΑΒΒο.ι:ειιι ΟοτΒεἰεπΓεπι , επιπε ειπε

τοεκιΡΙιππι Ρεπεε ποπ πειΒεπιπε, πι οπο πω: εΡπἙοΙε μτε Ιειπππι·._

Το.1-υΡ. Νεο πιπιπε ίσ.νεπι Ηπιεπιειτπε Κειπεπίὶε Αππιπεε πι (ΞειΡππ ..τι 2.'

Απ. Με. πΒι τοπιπι με ιΠειπι εΙπποΙεε εσπττονει·πιε μττειιι τάση ε;

Απίεπππε Οιπτπειι·πε ΕΡιπ:οΡπε πι Μι. 1. πω. ;6. Μ ίῖυἰΠεΙϊ11ππι

ΑΒΒατεπι , πι :μια ποπ: πάσο.: .με ειπα» Μέι: βπτεπτέε ?τα ιιέ/έα·έ

Οσ·έπιπ ο/]ΐσέιιυπ πέἰποπ μβ |έΙυβιω ωπεεέπ, πεοπέμέω απο” παπι..

πι: πώ έιι6ΐου·έπιπ· βΙσέέ:αι·/έτέμπτέμω, ω. ευπβ·πβωο έ:ΜΜε:·ε ; Ζε

με Βρώοίέπε Β. Μπι Ρέμε. έεστε:απι παιέ=υε:ή: ΕΙυάσμσ με· Οιι!!πιπε

εοπβέωεπ , @· Β. Οσ·εςζω·9 ιιέ .5εωπέέππω Ιασίαβιω...βέ 9%072έ:1772 ἰέεω

Β. Ο›·εἔου·ἑω έέιΡ/άπι έ:: πω: #42: επέ&ι4/έέω Ερζιτο!έε /ίαέέο.τέ μ·ούέ.

θα ; πεμε :πι/έ εοπιππΖωέ” έε πρεπε επέέσω μΜέπαξ> , έε και!.

π. =υε:·δ μι· εσω!τωι ραπέ:επιπππ εοπεε/β/β· έπισέέέέ:α:·. Ηιπειπο.τι τε

Ηπποπιπιπ Με ιπ μπε εο πιειιοπε επ ειπέιοτιπιτιε, ε1ποει ειεεπΙΣιι·ε

επι· ποπιππί-άπιπ,οπειίι ἴεινετει Νονιιτπιπιε , ιιππι τεΡεὶτπτιοπεπι Ρτεε

Βγτει·ιε 8ε Πιε.εοπιε ΙειΡπε ο.€11ε82.Β8.τ. @ποπ Η εππι τεπιΡοτιε νεπιέιίζ

Ϊεπτ (Στεποτιππεε Ε πιω επεκπΡΙειι·ιει, ω εεττἐ επΠπππΙεππτπε ποπ

(Μπα , οποπ εαπ ο ίπεε ίπτπι·ππι ειπε ομιοι·εππππι. νει·πιπ ιΠπά

οποάεπιποπε επ: εοπττονετπεε . άπιπιεπάππι τεπποπο άοόΗΠιπιο

νπο .οπιθτεεοπι ΟΡει·πιπ εάπιοπεπι ειεεππιτειιπ πιοΙππι·.

Οιιεπν. εο.ΑΙιειε ε:ιππιε οπ ειπειε πιπιππι διοτι πι οκάπιεπι , πιιπιο επτα

χω' οι·εππεπι ι·εάιΒεβειπιπι· , Ρει& πι ποπ πι ππιπε Ιοει. 5πΡει·επ πι;

οπο ι·ιτπ ω πειτε, ει: Με Α&ιε επτοππιτππε. Ιπ Υπο 5. Ι.εοάε8ειι·π

28··ι>·- Ρπιπειιπ. απ ο.ποπγπιο ίεπΡτει απ. πι. Τ|:ιεοέει·έωσ @· Ηεύωέπω-Βέ.
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άοιισιιι, οοἰῇιιιἴἰιιιιι «ω... Ι.οοοσέοι·ιοοι απο ΡΙ/οιιιισιο σηιιιι'ισ τἰσ/ἔοσ

/ἰιέ ΕΡάοιιοσ12:, @- Μαιο:::απο εποε” ,σοιιιἰοιιιιιοσοιιι ού ι)οβι .53οιο

ιἰο . σο|τυο0°ὶιΐ οσσερσέ' ιο σο1οιιο . ιιφοφιιιι ο βιιιέσο οοιιέπιδοσιοιισ βέτο.

@σύ εΠειωτιιτ. Ετ ΗεΒ:οἰ:ι1 1:ιν:άειιτ:5. μοι». ή , οι: Ε2ιάσοοοι·οοι

σοιιβέο, £σοοσἔοι·ῇ οι οοιιι|οσοσσ ··οσβέιιισιισοιιι , ?κοιταωού ἔιοσ @ο οι ιι:

σει·ο:σΐοιιι , οιο!ιι·ο ιιοιι Ρ7°ισ/οπισ0°σσ @οποσ /οσι·οΐσιοιιι. (ξιάε!Ητιιτ1οιι1:

τω:: ε:: Οτε8οι·:ο Τι::οιι. ΕΡὶἴε. Μι. )·. ΗΜ. σεφ. 19. ἰτι εειιιίειΡ:εττειε

πιει Κοτοιπει€ειιΠ: ΕΡἰίεοΡὶ εοκιδι·ττιετιιτ. Ι:: Α&:: 5.ΤΙ1εοἀο.ι·ὸἰ Ναι·

Βο:ιετιΠ: ΕΡΠεοΡ: τι: :ιοτιο ΓασειιΙο ΗοτεΒειτ .5εΙνει ειΠίτιιιε ΕΡιί_εο ὶ

:Με πιοάο ειΒῇεὅτὶἙετυητι::. Τι·ιιιισοιι3· ίπ σοσι-βοσϊπ οποιοι» οσ Ρσιοιιο: σοι! ο

οφ: ΕΡάοΙοο!ιύο: έιιι!ιοικοιιιο·. !ιοσιι|ήοσ βρει· απο” σο2ιέσο σοιιβοσϊιο·,πισω:: οιιιιοΖοβοεοίοι·οιιι οὐ 20074722 οξεία: είσοσοοι·σ απο Μετρο ο=οοΜ`:, οὐ 76*

οιιιιιέ οι·οϋιισ 6!ει·ισοιιΐ: ρσιιἰιιὶ: ιίσ2οδσ'έβιοσ οσ ιἰφοῇσἐ. ΝιιΙΙει Με :Πετι

τὶο όε Μπαμ (Πε ΡΠειιτ:ι ΕΡιΓεοΡειΙεω νοεει:ιτ) ιι:: παρε ἰιιθοιιεἱο

Βο Τοὶετειιιο ιν. ε. η. παρε ἰτι Οι·ὸἰιιε Κοττιει:ιο : φωτο απο: ΜΙΡΙ

εἰιι: Η:: ΒΙτιιι·ι8ιιιπ ΕΡ:(εοΡυ: ΡοιιιῇἔσοΙσ ΡοιοΙοιιι €είτ.θι ε πιεπιοτο.- ο·# Μ· _

τω. Α κει:: ΕεεΙεΠαΡτἰεἱ: :ά Μοτιειἰὶἰεει: ττο.τιΓεειτπι1:. 6"Μ7.

μ. ΑΒΒειτε: Μοι1ειστιο:ιιιτι Ρετ ΓεειιΙιιιτι ν11.2ι3 ΕΡὶἴεοΡἰ: οι·τΗιπω οιωω;

Βειτιι:ιιι·. Ηι1ε ἴοεἰτ νειιει·:.ιΕΠΙ: Βεάο :τι ΗΗΕ ΑΒΒο.τιιω ΜοΠειΡτει·Ιῇ ω”

δή ΗΕ. 1. αυτο. τι. ΒειιεεΜΗ ΒὶἴεοΡὶ τείει·ετι: Με: νετΒει: 2οσιιισιιιιι- 24 Με

?ω οιιιιισ: οιιοιιιιιιισοι·έσοσι1ιιιιοοψιέοιισομέιιιοικ σο.σιιΜέσιισσ: σ!σεοι·ισι:, Με

οποσ πισω: οσσισο ΕΡάορο Μέσοι: Αοθοισιιι σοο/ιιισο Ινσιισο2οΐιοιισ οποιο

". Ετ Μ). ι..1111Π'ι. 19. Μωβ οιιισιιι @πιο Ηοτοσσοσι·σο οο=·οοσοσοσ Βιι]:

σο2ιο.4· άσσο, @· /οίσιο Ξἄοιιι έκ .ιοοιιι: ο/]ΐοιοιιι οσιισάιέϊ'σοιισ σοιι/ΐι·ιποσ.'

ΗΜ: (Μάο Κοττιο.τιι:: άε οτάωειτ:ο:ιε ΑΒΒειτὶ:. Ζωζώ: σοιιισιιΙοοι οι:

σοιιοιισ Τέυοοιίοιέ ΕΡὶἴεοΡὶΟειπτυο.:ὶε:ιίῖ:. Μ οΜιιιοσιοιισ ι1%οσέ: ΕΡάο

Ρα.: έσω: ΜΜΜ σοοιοο·σ. @- απο θειισάισσι·σ ἱιισἰὶιιοσο ...με απο οπο.

θα: ω :τύπο .ο Μοεωρ:: , Βάι:: οι &οσιιΙοιιι ε: ιισέο!σ:. .Ρο/ἱ Διι

ειροοοοιιι οιί Ιιισι·οισοιιι το .ποιο οσοσιοιισοι , οοιιοιιιιοι Ερώο:ο: οι

ρο!ΙΜίωπ ιἰέσσιι: : Εσσίσβο :ιο/ίσο . Ποιο:: σοι·φοιέ . Ροσσι· σΙσοϊο: [πιο

οοσβ οπἰιιισιιι οιίββιοιέσοιι'οιιι. ?οποσ Λιοοβοἰισέ οπο): σαι/Μια: απο οπι

σϊοι·ιιοισ ο:.·οιιιιιιοιιοοιο, /οοιιι ροοΙοοβιοιο @- 5. Βεκεισιτ:τι Ιζσεσιι'οιιι

βω:: οΜοσοοι·σ ω. Βετο πε ε: Πτε8οι·:ο Μειἔτιο Πι Μ» 7. ΕΡΙΡσ. 7.

Ι:ιά1ότ.ι.. εοιιΡ:ειτ.ΑΒΒειτ1 ει: :απο /ο!!σιιιοι :και ού ΒΡΜ.=ο2ιο οπίιιιοιο:

Ϊιιἰπε: τ1ιιοὸ ετὶατιι ττιει·ὶτὸ τὶε ΑΒΒο.τ1Βιι: τΠεει·ε Ροίἶτιτιιιι:.

ρ.. Ρ::νὶΙε5_ζἰιιπι ὶττιττιυτιὶτειτὶ: ΟοειιοΒῇ ΒοΒὶετιΪἱ: ειἀίἙτιιὶτ ]οτιετ: 03387;
ΜοιπιεΙ·ιι:: Αιιθτοι· ετιιιο.ΙΙ: :κι να.: 5.Βει·τιιΙίἰ ΑΒΒειτὶ:, 8ττ1ι1ι ΙΙΒι·ιιπι ι

τΙε Μὶτειτ:. 5. ΟοΙιιωΒο.Μ ΑΒΒειτἱ: εοπιΡοἴυἰτ Μοτιο.εΒιι: Βοιο1ετιδ:

ειι:ιοτιγωι:: ε:ιΡ. ι.3.(ξ10ά πω: εο :Μαιο οΜει·νο , ειιειίἱ σΙε ερθω»

ὸ1Ρ:ἰνΗεἔιἰ: τϋίεεΡωτε νεΙὶτιι: ί-ετὶ εμε: οιΡΡ::εατ , :επι Ιιο.ι:ά πιονι..

τἰεπι επ:: ,ε:ίπηιιε ΞινΜ: ϊ:: :ο 5ειιι6Η: Αττο.Ιο. δ: Βει·τιιΙἴο εοωΡω

τειτο.πι. Ι..εΒε 5. ΑτιίεΙτπι Η .:.. ΕΡὶίἰ:. 2,;. Μ. Π:Βειιιιιιτι Ρ:.ιΡειττι.

Η. Πι Ρτο.Βιτ:ο:ιε :ο 5εεειιΙιι:τι :. οΒίετνεινἰττιι::, ΕεεΙε κι: Μο11:.ι.. Οι:Π.ν;
- ο · . η · ε.εΙ·ιοι·ιπτι &εωι:ιι: ειιοπιάειτι1 πιεισε:σίΤο.: Β.ιιίΐσ. βη:: :τι ε:ςεωΡΙει ειπα:



@ενώ Ρ Β .Ε Ρ Α Τ Ι θ.

πω. στ.

Τα ο.

τά.

θα. ΠΜ Μ.έβ8Μ αυτα" που είτ εεττει τισ ττιοάιιΙειτει νοτε Ϊειετὶε ομ

τω, “τι ιιιοὸὸ υί·ιιτΡειτιιτ τ (τά τεε2ωτε. ΕκΡαιτ Ιικ:ιιΙειιτυπι Ιιιιιιιίτε:

Π8τιτίιτ:ειτιοτιτε τείτιττιοτιιιιιιι ε.Ριιτι Κτιιιιετιπτι Αι1ττΙϊιοάοτετιίτιιι ΕΡιί:

εοΡ. ιτι ΕιιΡΙιεειτιοτιτ: Ώειτιοιιιε ΜιίΠε . εΙυττι τειτιοιιετιι τετΙάιτ. αυτ Το·

Ξ82:ατ·τ!εωεπ:#πε Ραπ· τειςιτἐ τα:ττετιιτ, Με νοτβιε: Με2πο, πιείτε·

τπσ·, φαιά: 4.°στή40Μ:ΐο έκ Βα!εβι ,κι ·τ.ιεττε :#2 οϋβ·σπιτω «προ εσπ

βα·ωτο τὶ .52ισε:·άστ2 Ω.Α.Ντττι1κ , πε ΜΜΜ τακτβιοπι ·υτ!εγέετεπτ. @το Πι

Π8τιιδεο.τιι εειττιόεττι νοοειτι υΓιττΡατ Βεάει ιτι ΕΡιίτοΙ.ι τω ΕτέΒεττιιιτι

ΕΡιΠ:οΡιιτιι τεεέτιε ὁ. ννειτεο εόττ5. Σ. Απει]ίε.τ .4οκύποβω , τητα,

ω. έα· Ιδού ἰο?ιιεκ.τ ωϋποπετ , α: 49876% .5)σπθοίέ ΜατιιττπΔ· /τηρετ Μ..

Μ· Γέάε!ε.τ φέρε άετακτεπτ. Βειιηιιτ: ιιτ ΡΙυτει Μια οτιιιττειιιι , το

άτ:ιτι Μία Ι..τειιιιιιε Αιιάτω.νοτυτιι ΕΡιίωΡω. 7τωτέοϋε Μψἐω αυτ:

έπέεπτέ £07:ἰΒ εσωμωέΐέσπε σιππωἐ ττ:τωτ. Ιάεττι οΜετν:ινιτ (3τε8ο

τιι1ε Μ. τη Μι. [Πει. αιΡ. )·6. εΙε ()ειΠιο Νειττιιετιδ ΕΡιίτ:οΡο . «μέ ?πω

ττάέτιππω οβν·π· τοπβιετυου·ιτ Βετο βοτήττωπ. Ι.ο<έε: ΚεΒιιΙειιτι 5οΗτειτ.

ἐι ΟττττιΙειϊεο ίττιΡτειιιι , ται». 36. Νοτι ταττιετι εΙυοτιόπιτι:ι ΜΠΕε θα

_ ιιετιτο.τιο πει 5ε.εοτειοττΒιιε τη ωστε στι: ΓεεειιΙο ντι. ιιτ Πτ18ιτΙτ τη

Ξι€8 ατι αιτειτε Βετο. τ:εΙεβτειτιιτι ειτ:τ:ε:όεττ:τιτ. @Πτι ετι:.ιτιι απο ντετ

Βειτ τω. Με, τιιιο5εισοτάοτεε,ιττιττιο 6: ΕΡιΓεοΡι. το ΡιιΒΠαι ΜιίΪει

Οοττιττιιιτιιοτιοττι Γειτ:το.ττι Ρεττ:τΡτεΒειιιτ. (ΞεοΙττιάιτε Π1Ρι·ΞιΙειι.ιότιτυε ἰτι

Ρτοτεδτιοτιιε Κοττιειτι:ε Ρτοεὶιιέὶιι , τυπικά μάπα πω” Μβ€. συκωτι.

πτωτιτέίπιτ μέ αςἰεπιπτ,( ειάετ:ιτιτ ειιιτοττι 6τω εΙυΒιο ΡτεΠιγτετι τοπι

ΡΙιιτεε) σωπέπτώ ρτ.φαττιται· .Με εππιίαΜ. Ετ ΟοτιοΠτιπτι ΤοΙεταιιυττι

τν. ο.ιιτιο τοπιο $ιΓοτιατιάτ Κτ8ιε, τιοο τ:Ρτ ειτιτιο ()Ιιι·ιΡτι πιο. ΧΧΧιν.

τ:οΙεβτειτιιττι Ρω.τιιιτ ε. 17. ει: .πτετάστε: @- Ι.ε=υΖω “σε Μπιτ: σουτ

υπσπέα·πτ , έ» τω” ΟΖετω· , επτα :ΜΜΜ Ζητω” Ε.ιιττιάτ:ττι τιποτα

ε8τε τε ιΠιιίττειτΟτάο Κοιιι:ιτυ.ιε ε1ιτειτιιοτ Ρτιιιιιε εαΡιτιιΙιε. Ασει·έιωτ
ΡΜππω Ερφορέ ( ν€τΒει ίςιιιιτ αφτα. 4. ) βαιπάκω ω·άέπωκ άι· πω..

και Ρωτάτέτ σΜΜαιωτσαπ , @· Ρο/ί ω: κιάβεπέιικι Ρτετἔ9τεπ Μπιτ: κι:

τοπτυπικέσεκτ Μ α!τω·ε. Ι.ε:Βε Μοτιιιιιττι ‹;ὶε Οτάιτιειτ. Για. Ρ. τ. Ειτοτε. 8.

τ:. τ. Ροί]ττ:ο. Ματ. οΒτττιιιιτ. ιιτ ιιτιιτε 5ειαττάοε ΡΙυτεε ΜΜΜ. ιιτιο άιο εε

1εΒτο.τετ; ετιιοά τιιττάτ:ιτι οὐ Ρετιιιτιειιτι 5ε.οετόοτυιιι Εοιιτ:ιΠιιιτι Ειπε

τιτετιίἐ Μέι 1:00. τν. οοΠεότυττι Ρετττιιἴετειτ Ητ:τι Ρετ ΠιιτέιιΙειε εμε: ιιιιι

ΡτεΠητετο εοτιιττιἰίΪε ετο.τιτ ΡειτοεΙιτειε ρω ά2εθιω· ΒουιΜίω· ε. 19.

ΤεττιΡοτε Ρτοσεάειιτε ηιιοτὶ τιεττείΒτετε ειόιιιιίΠιιιι εΠ, τη ιιίὶιτιι α:Πιτ,

τ«ω;ξ-[7 ειάτ:οιιτ Ι.ε:ο Ραμ. ακα ‹ἰ2ε/ἑρτε›π =σε!πο·υεπι ΜΜιτιιαβ||επικέα σε!ε!νέ/`

...τ "-_/έ άτοειτιιτ σ.Ριιά νναΙο.ττιάυττι 5ττειΒιιττι. Εσ.τΙΒιιτιιε Κα:: τη ()ειιιοτιι

Βιιε @πιο ο Μ. τ. Χ ν 1 τ. εοτιεΗτιε τιο.βετ εφ. Π. 7: πιι!!ιω· .Γαωπἰω·

ΜΜτωβρέά.τ έκ απο ότι· τε!ε&πτ ?πάω του· αιίβωπεπω. ΡΙιιτεε ΜΠΕιε

εττειττι τετοιο κι. Ρετο.8τ:Βατιτ 5ειεετόοτςε , τεΡωτιτε Ρεττο Πεπτικ

ω1τωο ε1ιιίτιτο ΕΡΙΡτοΙει άα:ιττιο. τιοτιει. Ροίτοο. τό τειτιτὐτιι Πι φωτ

ΒιιΓάο.τιι ίοΙΙεττιτιιτειτ1Βιιε , άετιιιιττι τα ί'οΙει ΝειτΜτειι:ιε (Στιτ1Ρτι «Με

Βτιτειττ: Πουττ. -

`υ



ΡΒέΒΡΑΤΙΟ.” :Με

:7. ()ιπ επεΒπε πω. ί:ιει·οΓ:ιπόπε Μγίὶετπε ἰπτετετειπτ . πι» ει: πο- 0==πν.

τί`ιε εκρεττεε π:: οποτεεπειτ. Απόὶοι· ιιππεΙππε δ: 8τε.νιε1πΗΒ.όε ν::: ...ι5. ννει!ειτ:ε1 απο. 1)·.1)2ιο . ὶπειππ; . (:::::::::έ ::·‹ι::: , οι:: :ιό ω:: έ:: β;/έέ·οέ::ιε ω:

:: Β. Μ:ι::έ::έ ιι:ί=τ:::::::ιπ: , π::έί::ιι έ:::::::::::έο απ· : :4ιέ:::έ:ο: α:: απ:: ΜΜι

πιο: βέέι·:::::έα οψιν:: ιο::ι/ι:::::ψ/έπ. @έ £ο::]::Μ28.τ :.·ο::::::έ/|έι:::/ιιιι:::. σ::

::έιι::: ::ο/:1α!:ι::έ. @·ιέ:::έέπι:ο /έ·βι :::::::έιι::::ο:/έο:::::::. 5ππΠε θιέϊπππ

πε απο ‹:Ιπἰ επε Ποιπὶπἰεει πετπὶπειτπ νέπι :Με ΜΙΠ.·ιπι 5:55...: . εοπτἰ..

πεπι:ετ ίπππε1επτ. Ηπε ΓΡε&ειτ επποπ π). (Σώπα ΑπτὶΠὶοεΙ. Νο:: έέσει

Ρ::.<έ:::::ο πι:: Βέ:ισο::ο α:: 6'::έιιι'έ:ισο::ο . Μ: παρω:: οι:: ε:: 1οο::ιιέιι:::

Μα]:.ι :::έ:':ι:: . πι:: έ:: Εοσέ:ή: :ἰιι::: πο:: άέι·ιι::::ι:·βι::.

38. Ραετετεει όιεΒπε Ποιπὶπὶεὶε ειππιωπ Μειτπτἱπἱε σίΕεὶΒ ἰπτει·: (Άπω

:Μ :ιέιιέ_

Αποπ)ιιππε Επτοϊπέ :πτετέπιππ άεΓει·ιΜτ απ). 16. Με Ϊετέ νετΒὶε:(ὶπἱ- Μ·

π...: εκ 0ρ:έ::::ι:έέ::ι.τ Ροβ ::ι/έο!έι:::: ιι: Εέ::·ο:::έ οβέιι::: απ:: έιιι:::: οΜ:=ωι:

ε8:έβι::::::. Βέω· 488|ΜΣΙ47Β0Μέ::έ64: έιι'ιόο::: :::·οέ:#έι:ιιι· αν:: α: Μ:ι::::έ

::.::·ιι::: ::έ::::::... 8::::: απο:: Πέ: μέσω -|ο:::.ι· :::έἘ#ἐ::ἰ: έέ:::έ:::, κα· Με

έ::ίο::·:ι:έ) Ι:7:οβέέ::::, (μιά: απ:: πινω/Ρ: έ:: ιιι::έ::. 5ἰ Επτοϊπο Μπωι

όοτπθε Κε8ἱε. ποιπιπι :.Ποπιππ «Με παπά Ιενετἰοτὶε. τεΙὶ8ἰο ἴπὶίΪει:

πΜππετε ἔι Ρτεε1Βπε ειπτεΙπεειιιὶε ; :Ιππικό επειππ :ΗΜ Ι.εἔε ι>.ιι.π..πε

Με: 5.]οΙιειππέε ()!π·):Γοίε. 8: νιτειπι (Ξ:ι.ΙΠεειτπ ΗΕ. :. αφ. πο.

εἰΪε εοιπτπππὶ Ιεἔε τεπεΒιιπιπτ ΪοΙεΒέπτεΙιιε. Ιπ να: 5. Ι.εοὸεἔαι·ἱἰ Μ'

5.). (ΜΙπετέ.ειτπ εειιφεπτι ιιίπιπ όιε Ποιπἰπἰε:ι :Με ἰπτετὁὶέλπτπ. Ο,......,;

ππε?τοτ εΙὶ Βεό:ι έπ ΗΕ. πε να: 5. ΕπιπΒεττιεοΡ. :.7. πὶπ ΕπιπΒετπ εοπ- Μ.8τεΙΤππι επτπ Εππεπττπόε Κ€ΒὶΠ2. ε::Ροπέτ. ε::›χο::::: έ:::::ι·τ:έτ α:Μέ:- 687·

:::ι::: . @· /έε:::ο απ:: :ιέέοοιι:::.τ. (απ: :ιιι:ι·::: :Με 6'ιιέιέ::ι:έ;) Ι/έιἰε, πι

ε1πιτ . ::::::ι:·έ ::έ:::ρ::::» παπά: ..πιέ:Ι::ι:έ , ω επ Ϊετἰἔι :.. Βεβάοιπο.όιεό

ιιιίβ::::έιιι ε::::·ιι:::. (μέ: ιιέέσ Πο:::έ::έ:ο πιο:: έ:: πο:: έέσε:/ <·ο:ιά:ι]π:ιε Ε;

Β:(οέ:ι::: σέ=πέι:ι::::: σέ:.@`:::ὲ ::20°ο8:::. Ππάε Τπεοποτπε :π (ΞεΡππΙειτἰ:

Οπα: Θ Κο::::ι::έ έ:: έ:: Βο:::έ::έαι ::ιισ::2ιι::2° @· :οιιέ::ι:::, μια:: ::ο::1:::ι

εέι:::: , :πιο έ:: σ:::·:ιι :::::έ::ιέ:ι:::, ::Μ” :ιό Εισέιίβι::: :ιι::::έ::: : :πιο :::::::::χε

Οπα:: . :Με /έ:·έθι:::ι· ριιέ:|έσέ, ::ι:::::: μ:: :::ιφ::ι::/έο:/::::: έ:: :ιέο:::ο [σέ

έ::::::, δω. Ωοπέει· εαπ. :.8. Ποπ. ΙΙΙ. ΑπτεΒιιπ. Πεπέππε ιιπτὶειπἱτπε

πΪεΙπε απ ποΡεπ :επι επεμποτέει:π . οΜετνιιπο Βοιπιπιαε ά1εέ ::::φ:::

::/οιι: απ! σώσω:: . πε ΙοεΙππιιι· ΗεπιτεΙπε Τπτοπ. ΕΡ:Γε. έπ αμε. :..

Ρτοτεπόεβειτπτ. Ε: ΕπΙὶειεπὶπε ΑΒΒειε :ιΡπά Μο.ττπεπιπ ΡεπἱΠπτπ :ά

πω. πω. δ: Βο8εππιπ Ηονεόεπΐεπι απ ειππ. πω. ποττειτπεπτἰε Ρετ:
έςπιιόετε πι(πε πι, πε :ι ω.. πω:: .$ιιέιύ:ι:έ Μπι:: α! οπο:: δοέ:ζ4° έ:: :ἰέε Ζ.::::ιε

#:έιι:έο :::·ο:::::έ:::::ι:·. Ηπέπε κ: οΕνέει ω... εχειπΡΙει τπιπ ὶπ Με Αέπε,

τπτπειΡιιεΙ θτεἔοτἰπτπ Τπτοπ. ἐπ Μ). :. άε Μπιιε. 5. Μεττἰπὶ ειιΡΡ. μ. 86

56. εειιπετίἱ Απ... ΒειίΠεεππε ΕΡἰΪεοΡπε έπεππτε ί!εεεπΙο κ. Ρτοπππτ1ειτ

:κι (ΞειΡἰτπΙ Απ. 8. :ι: ο::::::::: Βο:::έ::έαι::: :έ πω:: ::/οιι: :ά ιοι/:::·:ι::: ίει·ιεπ- Το:::. σ.

τω. π: Μάα#:::ο ειι::έ:ι:::ιι:·. [εεε Εσπίπιπποπεπι ΑΒΒατέε ό: Π:: εΙε “ω

εππτὶοτὶοΒἴετνειεἰοπε Ποτπέπιεε Βάια ιιππο ::.ο;.Τοτπο :..Οοπε.ΑπεΙ.

4ο. Ι.πεπΙεπτπκπ 5ειει·ειτπεππ (ΞοπΗτιπειποπίε εκετπΡΙπιπ ΡτοΪεττ @Μινι

Βεἀει π: Υπ: 5: ΕπεπΒετπ ει... οτιιποχιε €οτπΡοίπο. σε!). :.9. πω: γ'

Ρ ϋι -

Λ:έ:::έι:ιῆ



απο: -ΡΚΕΡΑΤΙΟ.

Οπου",

ΚΗ.

α.: ααα.

61.7.

ααααμ_6_η.

Ω!"π. 40

αιί ααα.

646.

αρΡωα.

.9ισ. :.

"ί ααα.

6;;. α. 7.

Οαεωιν.

Υ'Π.

ειΠυά οαΡ. μ.. αμεα :ιι £οτ1ΓυΙ€ ίιιὶ: Με:: Ι.ε8απόιιε :και Βσόα ἰιι

ΕΡ:Ποια παθω Μπα. απ! Ε8ΒετΙπιπτι, :η Εεεε να:Β:ι : .Η ααταατ ..τα

?ατα αττ!ττατα Ρτα'αίτααα συα]ίαααα αταατΐ: τααρααταοαατα ?στα Δρατττα$ιαίταα

ασσταέτααστ·ααέτααα. σσαβατ ασαατααατο ?αααααα ?γα ατέ!ττα»: τα.: ?παθω αταατῖ:

τατΡαβττα τἰαῇιααέτ ααα/τ.

μ. Ροειι1τετιτὶα ΡιιΒΗσ:α Ρτα:εια:ιιττι ΪΡεε::11ε:ι εόἰὁὶτ 5. Α:πειτι:ε
ΑΒΒειε ΗαΒε:ιόειιΠε, άυττ1 ΙαοΗόι1ττ1 απιαστο ειπε: οΒ:τυπι ΙΑιιυπι τα σταααα

@- σέἰτσἐα ρεστα: νοΙι1:τ. (Ἑὶ Ι1οπήε:σΗοω ΡοτΡεττεινετεωτ , ία:τώε ω.

σ:ιιΠε σ:οαΠ:ήθε:. Ρετ Ιοεει Ϊειτιόὶα. Ρατε8τ:τια:: ]υβεβατιται·. Να1ιιο απατα

Ίων:: ται1Ροτε μετά σ:ειΡΜε ΡΙεκαεΡτ Ιαοτι11Με εετάε:ε. Ισ ΗΒ. ;. Μακ.

5. Βεινοτιὶε . Οτι? αααοτα: έαταα β· ατααατα: , ασαφή: αααττ: α!τατ· α!τααατα

φαασ%ΐτ. Ια α· έτα?αα αα<ττατ/α: ]9·ατατσέτίέααα ααρα<αττ, ΒΡασφατα ασιατα,

ασ ταοαα £αατ/ττααα ααατΜααα: ραααέατααααα Ραατταατέατα ασσα?υττ. ΕοΡσ

νει:ὶο. Ιοοει Ρε::ΙιιΠτατει , :η α1ι:οάειπι 5. Βενοιπἰε Οτατοτἰο , <ατατατα 1)αυτ..

αα ?αταα: ααατβατέτ'α:/ααααέ σααρααααατ σα·σα!2. Ετ :ιι ΗΒ. όο Μἰταο. 5.

(ΜΗ εο.Ρ. Μ.ρααα›αασα!α: ?ατααταΡαφταα ααταέστατέ αααταατ σέασα!τ:/ααααα:

ταατ τα σα!ία ?πατα τα αταα?αα σαα/ἰατἄα: θαασατο , Πι ΒειίΪΙὶεα. 5. (ΞειΠὶ ατακα:

?αταα:/ταταέαααταα ααττττααα τααααττ. Οπιἰττετε ποπ Ροπι::η εΙυοά :τι σ:οά.

ΜΕ ὰ: Μὶτο.‹:. 55. Ποται:ιτ 8σ ΡΙοτε:1τϋ Ιε8ἰειιτ, Βιιὶ‹: το: ΠΙι:Η:τει:ιόπ

αΡτὶΠἱτιιιιττι. δοαβαατατἰἱαα ααττ?ααρατ·τέατα· τατααταπα Γαααστα α/?τια απατα

ατα: ταα!αι·έτ. ατ?τσαμπα ραομα?ατυααατααέρααααταταἔἰααἰο τααα!α<αααττ,

@- Ρα_/τααρααέτααττέ ααέϊτα . ατἰ Ρααταβσαατ σαττααα ασίαα#τασταω·α· αατ·ατα.

α., ταβ σἰασααααατα Ραατάσα, αν ταβ ?Μέσο β·τ·αατ ατακα.: σααα›οαααταα ,'

@- σοἰἰαατρασσατααα ··ααατααατ?αα θαασατα_/ίτσέϊττα ταααέΐααταα α:: ααα: ?θα

ααα· ··ατασα!α· : :ίσ?αα σἰα μαρία Ρατατα @ρα ?απατα αα|ίαττττ·. !αταατατ

?αοα/?αα τω»... ατατα.ι· αααατα <ατασα!α ααα ρααστατατ. Ρατσαατα Κατω,

ααα” ?ααα ατ·αατβ .5αα#τ'αααατ ἰασα «πατατα σατατέαα αύΐα!έταασία ραααέαέ

Ζα·α]ΐσάτ σαατταα. ΡοίΗπε: ΓυΜΜωτ :ται·ε.οι:Ιι:ττι :ο ΜοΠειΠε:1ο 5.

ΡΙοτεατὶἰ Ρειταιευτι1 θ1°€3 ε1ξεωεΙαπι φαω...: ΑππεΠιι:τι :ιοπαικ , ?ια

ανυικιιΙωτι οοε1εΙει·:ιτ: ο ίσαμε α ΑΚΤΕΑ1110 Τααταδίααψατα "Με

Εα›Μαρο αΜατααττα·. Ρτ:.εά1όϊ:ειωία:ιτο:ιτ:αιω εκσεΡετειτ. 5οΙικιιε ωει·Με

5. Ηοτετιτα, ?ατα Αααα.: ταασ τα·αήα: ααα ασίατ·ατ. αὐαίκα αἰαραασαταα α/ἰ

Γταταα: , τα α:: ααατέαα ααα"... α>/όαατα σἰαραασατααἱατα αραία!αατ μα: μα

[στο ΕΙτ9%αΡο , α ?τω τα ραατταατίαατ |αααατ. τααα#σαέααααατ , ?πατα

ααα ααα Ζαραφατα αααασαταταψατσααατταα αασταατ·ατ: :κρατα ?ααα Πααταα

όαααζαέτασ ασ ατατττατα ό'. Παααατατ #:+αστα!έταα αα/ό!αταατ τα /α!ατέααα οφ'.

ία!έατα ··ατασα!αααατ ατυα/ταα<αααατ , ?αρ ?αο?αα/αα Ροατ?ΐσα|τααΞααττατα

υαταταιατία αΜἰατατα Μ· αασαααααατ. 128€ α.άτιοτει:1οιισε :κι Μπακ. 5. Ιο

Βαιπιὶε ΑΒΒειτἰε Κεοπ1ειωδε 5απ:υΙο π. 4

μ. ]ειπι στ άε 5ειιι&οτιιπ1 ΚαΠε1ιιαε ιιοιπιΠιΠ οΒΓετνα:τιπιιε, ι1ότι

οτἰοΓι.ιω α:: αότιοαι:ε άτυπα, αμεα: 82£ι1ιἰνπ1.Ι10ΙΠἱΙ1€8 ::1:::εταιιβ

Ϊετειιὸὶ: τεοοτιὸειιὸίΪνε ί:τεεΙυετιτατε σ:αΡετιι:ιτ. Ατιτεἱίὶιιό ία:ειι!ιιω,

5ειι1&οτυττι εοτΡοτει τατιεςετε αυτ Ιοεο πιονετε , ΟσοἰὸεπτειΙ1Βι:ε τοΙΙἔἰο

απ. Ιαίἱ8ιιἰε Μ: σε ά:: τα Οτεἔοτϋ Μαετι: ΕΡἰίὶοΙα ειά ΟοαΠειω1εω



. ΡΕΖΕΕΑΤΙΟ.° Μή

δ: ρατιιωμτ απο α ίεΡιιΙετο ίπ

ΑιιΒιιίτατπ, ηπα: μερια· σ.ιιιίπωωια Βοιωτοι τ. Ραπ!! Αροβο!2 πι..ι..πι

τα!ιβειύ.ιι ΕττΖώω, ταρω· @Μέσω .4|ιυβο!έ τω:..Με μια ει· τόπων Μ

πιο Μια/Μιά ατι ἴε Ρετιετατ. ΚετΡοπτιετ (Ξτε8οτιι.ιε το πω ποπ ω...

τετατισ νατιιε Ρτοότειιε ατι τιιτππΙοε 55. Ρεττι . ΡαιιΙιαε Ι.απτετιτπ Επι.

ατινετίπε εοε οιπ πιιτπιιτπ εοτιιπι ΓεΡιιΙετιε. εοπτἰΒιιαττι εΙτοάεταπτ.Τπττι

ίιιΒάιτ: 6'ο8ιιψει ΜΜΜ π.ιπαιιέ!!βικα °Ώωπικιι, ?Με Καππα· τωιβιτ

πι.. και Μ, ?κακάο .τ.ωεωω Χώρια: άτα». ει: αιιιάθιιιιιιι :απατα

ρι·.εβιωικτ έ: σοφυτε : πιο! :ιπωυιυιωἰὸ 2ιιρικιιίι 6τωΜατιω απαιτει· . ει.

απ· ιιιίβει·.ιιιβωτ επρεπε .5'τωάϊοτιιωματιιιτ: 7%υάΖΗΜΜΜ . έ:: Ειάτβι

απο :β άτέιετιιιιίτι. έτωπι απ» ··στπετιιιιοπα τετοιιιἰΞτιιη ει' :επτα μι· π..

έ!ι2άτω σπιτια: βια, απιιι...πω.ιωαοτιιιπ-τοφυτι άε/ἑτιιπτιιτ. Ετ

πω. Ι:: Κσπιτυ2ιζι καηκε· ·υι!ιοιιιι.ι Οτσιώ.·ιιιιζι· 2Μ7°2ΜΜ οπικέιιο Ξπιο!επι

θι|σ ι/ί .ιταιιεῇιετἐἰεἔιιω, ή” .Γεω9'υτιιυι αυ·ται·τι :επειτα αιιήιιαπιβι·τιψ

τυο!ιιτι·έτ. @ειπα ή” ρι·.ι/ιιυπυβτιι, σπιτια: ού μια Με εσωττέτω ίυιριιυιέπτ

ωι!Ζο σκοπο ττωτικώιι. Ριν απο τι έ8 Οπτιστιιπι τοπιβετιιάέπε ?κιψπω..

:ειναι Ζινιτα/ἐε!ἐτιικ:, =υώιωταται· αίτια"@ απ:: ετιάέωιι.ι. Ηιπε

Ρατετ . (Στε8οτπ Ροπτιπεατιι πεται Επιίίε ιτι Οεειτιεπτε 5απότοτιιττι (ΞΟ.Ι.'ο

Ροτα εοπτιπτέετε αυτ ε τιιττιιιΙιε Ιενατε; Γεά ΚεΙιουἱατι1Μ 1000 Βταπάεα

τω. ιταπϋπιίια. Πε τιταπάειε ίειι Ιιπτειε ειιιΓεετποπι Ιε8επτιι1ε Οτεεο.

τπιε Τπι·οπιεπε πω. τιιτπ ιπ Μο. τ. ‹Ιε Μιταε. 5. Ματτιπι εαΡ. π. τιιτπ πι

πι. τ. τιε θ!. Ματτγτ.εαΡ. 1.8. ειιιιτι1ττιιεεαΡ. 4·7.Κε1ιοπιαε 55. Οετναίιι

8: ΡτοταΠι , τα επ !ιατωιπέιω /·ιι μΙ!ιιΖω εοτιιτπ ταπειιιπε ιπτιπέταε ι 5.

Ματτιπο ἰπ ΟαΠιατπ αί-Ροτταταε αΠετιτ. ΕτΙιΒ.:..εαΡΡ.5.ι. ό: Η. Κε!ιοιιιαε

5. ]πΙιαπινοεατβικύτίαρι||ε 7:.ι/Ζπέϊιικι ταξι: ι·ιιωι!ιιιιι ι [ε άεττα6ταε:

ο Ιατιιττι αφτι. πο. δε τι.. Ιτειπ Β.ε!ιοιιιαε

5. Ματτιπι αΡΡεΙΙατ .ιωμι!!.ππ ..τα αΒ 5. Ατεάιο ε 5. Ματτιπι Γετιιι!ετο

αΒΙατατπ ιπ πο. εΙε θ!. Οοπί εαΡ. οι. ιτεττι πωπω έ: οι:: ?και .Σιιιιέἔιιι

Ρά2224·228Μ2 εαπ. το. Η 8επιιε ΚεΙιοιιιαε ατι ΤετιιΡΙοτιιπι άεεΙιεατιοπεε

ατΠιιΒε!ιαπτ ιΠιιιε τετπΡοτιε ποτπιπεε , τιιιι5ατιε`τοτιιιπ τπεττιβτα όιίτται

τιετε , [ινε τιπε ιΠιιετιιιε ειτεπιπΕεττε, οΡτιτπο εοπίπιο ποπ ΐιιΡτιτι·ε.

Μπι. Υετιὶτπ Ρετ ΓαειιΙπτπ ντι. 5απδΙ:οτιιπι εοτΡοτα ε τιιτπιιΙιε Ιενατἱ

τταπετεττίτιπε εσττιετιιπτ. @τομ 5. Απόοεπιιε Κοτοτπα8επίιε ΕΡἱ£

εοΡιιε 5. ΜατειιΠἰ ΑΒΒατιε Ναπτεππε. , ΕΙι8ιιιε Νονιοτπα8επίιε εμε

εοτιπε 5. @πτιπι , ΑπίΒεττιιε ιτιάεπι Κο;τοιπα.8επίιε Απτιίτεε Απ;

ειοεπι άεεείΐοτιε τω. ΕΡιίεοΡπε τιιιιειατπ 5. -Ατπαπάι ΕΡιττοΡι, Απ;

ΐοαΙτιιιε Ριετανοτιιπι ΕΡιίεοΡιιε 5. Ι.εοτιε8ατιι ΕΡιτιοΡι 8: Ματτχτιε .

5ει:Βιιτ8α Ε.Ηεπίιε ΑΒΒατιιΤα 5. ΕττιιΙὸτιτ:τ ΑΒΒατιΙΤττ , .Εαάτιεττιιε τω

όιεΕατπεπίιε ΕΡιΓεοΡιιε Οιιττιτιεττι όεεεΠοτιτ πι .. αΙπαιιοτιιτπ εοτΡοτα

ίοΠετππι π... Ιενανετιιπτ : αυτιά ετιαττι 5. ΗιΙάετοπΐιιε ΤΟ18$2ΠΙ18ΡΟΠα

τιί:ειτ ετ8α 5. Ι..εοεατιιαττι Ρωτιπτ. Νεετατπεπ το α.πιττιο το αέτιτατια

τπτ. ιιτ τπετποτα Ϊαπό`τα πιπε ιπάε ειιίττατιετεπτπτ . (αἱ πτ -τταπείεττεπ..

τπτ ιπ Ιοειιττι άεεεπτιοι·επι. (Ξεττέ 5. Αιιτιοεπιιε φαι 5. Μιττωτι εαΡιιτ

αιιΕεττε νοΙετιατ. ι εοππΙιο πιο όινιπιτπε τενοεατιιε πι. Ετ 5. ΗΠάε

τω” 5. Ι.εοεαάια ατιτπται:ατ «οι Ραττεττι τοπιο Ρωτιαι.. Μι (Ξε[ϋ,ε

Κα!. τι. ;.

Εριβ. μα.

Μιί.ιι.

@πιο τ.Η

απο. ;;5. .

.τι "Μι

667_



ττωτ ΡΚ!ΕΡΑΤΙΟ... _

οιιοετιιε ΚεΒτιιο ι=τ-.τττε. τοτε ετοτε ετοοοε ικα. ι.. Ϊει·ιΡτετ ίτιοτ . εε τι. Μ.

ετ το (Ξεθ:τε Βα8σΒετττεετο. τα.. Ώοιοττονετιε ε1τιτ :τοοο σε. ει.. ι·εσ)οετνττ

αΡττττ Ρι·οοεοετ ύΜεΙ:ταπ δ. Ι)Ζωοβ Μεο·ι)·τιζι ..Μάο/τι έπβιετιπτε άΙ.τύσίσ

εττεττιιτ· . ε· με· Μακ εταιρια εοπεέτίτ τ· Κεεποπ Ει·απτυπω εεβυω·

ρεεΐώντ:τ. _ ο _ .

Θεων· 43. Ρεττεοότττο είτ οιιιττοιοτοττε , ν:ττοτε ετοτε ΓετεττΙτττο ντι. ΕΙενεττιο.

ιτεε (το νοεειοττ ττετοΠειττοοέτετττε 5ετοτίτοττιιο εεΙεστ:ττετε Με , ετιτο

το Οιτεοτε .ττιτο το Οεετόεοτε. Ευκβιο:2πω ΙιοΡ. τεΡτε Ητετσομοο το

του. εοοτιε ν18ττε.οτττ1το . ]διπέϊτι.τ Βε!έρέω .4πτίπε , Ι.ιιεε @'- Τϋπσώεέ

Μπιβα!έτ £οπβ'επιπφο!έυπ τ Απειτθπ.τ· Με. Β. .5°εωπε!Δ· άι· 7ιαίω π·ιιυ/?πίίε

το Τύπιττεϋι. Ετ Ροτειιεττο. Ατ18τιίτετ 55. κι.. Μετττττττττο Κετττιτττετε ε :το

όετιΒτιε ετιιιιιτΠε τε8ιτιιτ ττΡτιό. 5οποιοεοτιιο ιοΙττ›. τ). εεττ). τ.. δε Ντα

Ροοτ·τιιο ΟετΠτΙτιιιο το Πο. τ... εειΡ. ιο. @το ΝτεεΡΙιοτττε 5τεΡοττοι Μοτο.

ιοετ.ττγτ·ιε , Ζετεττετιιτε ΡτοΡοετιε, ετΠοιτίιοτττιε 5:τοδτσιτιοι Κειτοτττετε

ττετοΠετττε εοιοιοειοοιεττ εττιίδειοττοι·τ αφτο. ο. το. δε”. Πεοιοτιε 2ωβ

Εοπ/ὶιΖει:ιιΜ Βεβ|έίαπο κι. σοφια· Δ". Αποπτέ Επ·πέττε πρεπε” , απο πω;

.τύπω Μπιτ Α!εκτικάΜιω Ρεπίπε2επη 8' τ.. Βα/ΐ|ίεε Δ". Ιούττωπ2 @οι Μ

σεω·Μέ εο!!οαιτικ· . οτ ντετοτ Τττοτιοεοίτε το (Ποσο. :ττιθτοι είτ. Νεετττε

το τοΟεετάεοτε τοετιιτοττιιο. 5. Αιοτ:τι·οίτττε ΜετττοΙιτοεοίτε ΕΡιτεοΡττε

55. σω.τ6τ δε τ>τοτ.τοτ Κετττετιιτιε τοσο τοονιτ. ΡετΡεττιττε Ττιισοτειιε

στ... Τ... 5. Μεττττοι, (Ξτε8οιττιε Ι.ιο8οοιεττε 5. Βεοτ8οτ Μεττητ·ιε , ΡετΙΙττετιττε

22.223 5ετοτοοτειιε 5. Εττττ·ορο ΕΡτΓεοΡι , Ε.Βι·ε8ιίιΙτιε ΑετιΡριοεοίτε 5. ΜετΙ.τ

22ττωΣ τοϋ Μεττ·τγιτε . Μοοιιτί:τιε Ττεττετίτεοίτε 5. Αινεττττ εττιίτιεοτ 5εότε Αοττ

στ. αντε. Με.. (Ξει·ιοττοτιε Ριτττίτοτ·ιιοι ΕΡιτεορτιε 5. ΠτΠοι Βιττιττ8ττιο ΕΡτίε στο

7" ό” Μ' εοτ·Ροιετ ε τττιοτιττε τττΠτιτειτιοτ . 8ε εοονεοιεοττοι·τΙοεο τεεοοοιεΙετττοττ

Με τ8οοτ·ετιε οσο Ροτει·τττ Οιε8οιιτιε Μττεοιτε. 5ετὶ ουτε το οετι·ιιοεο.

:στο ΚεΠ8τοοτειά οοοοτιτοεττιεττο βατ :ιετνεττετιιοτ Εεετεοτε Ρετίτοιεε.

Ρατεἰτὶε ετττίτιιοότ ΤτετοΠεττιοοεε οσοττοετττττ 5. (Στε8οτ·ο Ρετ·ετΒεβετοτ.,

δ: ιοσε .ττοτε:τ τοότιδτττε @οι το ετείτιετττοιοετο αστεια. οττι (3τ·ε8οτιο

τοοτ·ττισ τενσειιτι σε ίιετττιεοτιιτι εα:Ριτ. Οτο· εοτιο, φωτ. , εοτ·Ροτε.

55. Ροοττίιετιιο Ιιετττετ τ8οοβτΠιιοι (Ξετ·ιοο.οτ τιττττιίε1ττε.ΑττττΙΒοοοιεοίτε

δ: Ρετ.τιίτετει,Κεοιι€ιτ Κειοεοδειετττ θι·ε8οτττ Μετἔοι, 5. Ατοετοι Μπιο!.

ιτε, ετΗοι·ιτιοετττε 5ετοότσιτιοι εοτροτειο Ρτιτοεττττε ττττοττΙιε οτι ίξεεττΙιιτο

τιίτιτιε σότε.ντιιο τετεττει·τιοτ . οιίιε1τιτ:τ ττιτο τειοΡοτιε ΤιετοΠετττοοεε τοτε

ιοττΠτεττ:ε ετ·ετοττ ΕεεΙείτε Ρετί)τοι·εε τωΡωττττ, το ττττοείετεοό:τ..

:πιο Κετιστττεττ·τιιο ιοοτειο ετοιοδο:τ.νεττοτ , εοοττειιοττε ε:: 5. Ατι.<ιττ Ποιο

ιοττΒ. όε ΟΡειε Μοοττεο. εετΡ. 8. τοστ ι·ετιεττζιζιιιτ ΡειΓοοεττοε οτιοίττετο·τ

σε ίιδτοε Μοοετειιοε , στο εέπωπεεπτετ· ρπττυὶπεἐω, πιεσπϋπ Λ4επ)·πτω

(βοιωτια Με72)Μ4Μωεωθοι) <υεπέΖω!:επε. @τε ΤοεοετοΠο ΙιοΡει:ττο.

ε: τ ..ο ,τ. τι (ττοείεοετε ττττττττετ Ιε8τε Εττττ σεεετΠο: Ηπατιτπω σοφια 220220 ..τι τών.

2(°;22:έ πο» Ισα” πειτε/επι: , πινω Μεα·στ·επι άτ/Μιβ.ιε, πω” πιασει”. οτι

Αεττετιττε το Οτττοεττι ΑΒΒετττε το). τ. στο». ε.. σε ΡιἔοειἰΒ. 5ετοδτοι·. Μ

ιιστ:τνιτ. @σετ Ροί]:εει Ρετττεε Ποοεττττ Μττ8τιοτιετεεο(τε στου. το. ιτοοο

απο πιο. ιτει:ενετττοτ. Ωστε)β5428028221 :τομεα , τοττττττ (Ξττττ:τειττιε

εσάειο
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οφ( ο

εοόετο Ιοεο , βετ@Με Με”. έεθέτωπ |οτο, έέεβ/εραίττοβοοέ//Σ·πτ,

Ζωα/Μάτ οπο: τσουπ/κατ ετο·οτεε, οττοΙτυιο 55. ΚεΙἰουὶετυττι ουοο!Ιοε..

τἰοοεε εεββήττιτ2οπτε , τε%τεΐή"έπτ. Ρετ Με επτα @Μέ :απαιτώεωτιπτιση

πτωτύπιτΜιΜεέ!!έτοαε-/·εταπ:πτ: @· τι)οφτεταττ8· σώσετε.: οττεῇ`ο τέτωτοβο

:τυπο εκβέτετέτ, τα! |.τοτβιύττικτε πεοιιΕτέο ιἰετοτοτιετἱ ττερτε ψ' τπτεττττοπο

0°€δἶἱ2πτἰο , «τροπομε βπφΖέτττττβετέ τουβεφετ·επτ . εοετοτομ·τετ αυτοτε

|.Ξ εφΜο. Πετοόε τεΙο.τ5. Οτε8οτυ Μειοτιἰ ειυότοτττειτε ΙυΡεουε τω·

ὸυδτἔι ΓυΜοτεττ : Βέττα· οτι/εποε ?καί /επτέτ: βτπτω ιο!τικ2.; @ο τπτ/ε

πω, πω: Βου, που: .ποτε φβ.τ πτηιωπι Ρ|τεέτωπ, τα τυπικο

τα|τούττυπ κίεοπετέτ τς/Μιτέ βρι|επωμ απο: τίπτω2 με· βιο/οι τοτριβ.

πιάσετε. .
Μ. Ετ τΙυἰὸειο Ρετ ΓεΡτἰτουττι ΓειτουΙυοτ τειτοετίὶ 5ε.οότοτυτο εοτΡοτει Φωτ... Δ

Ϊτεουεοτιιὶε Ιοεο τοονετι εοεΡετυοη τειτοεο , υτ @το Δω , τεΙὶἔἰο α

ετε.τ (αστε εοτΡοτει τοετοΒτοτἰτο ὸὶίὶτεοετε : οτε ἰΠει Με ε τυτουΠε Ιενειε

Βο.οτοτ, υτ (ειστε ο.Ιτεττουε (Μ τ1υοτἰ οιιοε το) ΪυΒΙἰιοὶΙοεο ἰτοοοοε

τεοτυτ. οσο ειοτετ1υο.το εκΡΗαιτε ἰοεὶΡὶο , τυνειτ άεΓεττοετε τοοόυτο. __

τΙυετο εοοουἰοτεε Ρο.ττεε το τεεοοάεοτοε εο!εοάίθε 5εοθοτυτο Χάο

τ1υυε οΜετνοβοοτ. ΕυἴεΒἰυε ΡοτοΡο1Ιυε Ώεΐοτεεε ΕΡΙΩ:οΡυε το ΗΜ.

Εα:Ιεί ΗΕ. ο. ατο. η. τείεττ 5τογτοεοδε ΕεεΙεΠεε ΕΡἰΠοΙειτο ετὶ @του

(Με Ροοτἰ όε Ροὶγεετρὶ ΕΡτίεορτ τοεττγτἰο ΪοτὶΡτετο , ὶο φαει τ1υττ!ειτο

τΠτυοτυτ [υ88εΙδίΤε Νο:8ττε Ρἐετοὸὶε Ρεττουἐ Ρτοτοοίυ!εέο ετΙ1τεττοο. (.

οετέτ υετ πιο οειάσ.νετ ὶ υιε οοετοτ, οε οττε (υπ: ειτε αυτ) τε!16°το _.

(Στυοἐκο τοπιο ἀεἰυεεΡε ΟοτὶΓτὶοοἱ τοΙετε ἰοεΙΡετεοτ. Ροττσ τιὶτο κ

(Ξεοτυοο Ρεττὶοοεἱειττι ]υάετοτυτο ετιτττιετΙνεττετετ, εοτΡυε 1ο φωτο ..

εοΙΙοτ:ε.τυτο, οτ τοοτἐε εθ:τ οοοετετο:Μτ:ειτουε τοι 11οε τΙετουτο οίΓε κ

ἱΠἰυεἔετοτοἰε Ρτετ1οίἱΠἱτοἰε εετὶοτε 8τ τιυονὶε αυτο Ριἔἰοτει εοΠ18εοτεε, (.

υΒὶ εεεοειτ εοοτϋόττουε. υο ετὶοτο ὶο Ιοεο ο το οτετ1τ , @το (ο

τ1υτυοτ Βοητοεοΐεε) εοονετ(3ΒιτΠουε , εοοοετΙετ Πευε ειειτοΙετο εμε ..

τοειττγτο τοσο ευτο οὶΙετὶτετε ό: €ουάτοοεΙεοτειτε , τυτο το τοετοοττειτο “

εοτυτο :τω τΙετυοόΗ ίυοτ τετοιο :ιο Ροίτετοε ου]υΐτοοότ εΧετοΡΙο απο ”

τοεοοοε το εοοΗτιοεοάοε.Ι..εΒεν.Ο. Ηεοτ1ττ νειΙεΠ1οὸοοτετἰοοετο το _.

ουοε Ιοευτο , υτοεκ εοοετο ΕυΪεβἰο οι 5εττο. τ.. ο:: Κεΐυττεκθτ. οοίετ.°'

«κατ, ΪυἱΠε 8ο ειΠυοι τοοτττο Ϊεουτἰε τετοΡοτἰΒυε , οτ ΠοετυΠ ΡΙοεΗυτο «

ΡτεΙΙουἰεε Μειττοτυοι τΙυεΐουτοτΙυε οεοο1ί`εἰΡοτυετεοτ , οοτοἱ οοοοτ1- «

ίἱεε ἴετνειτεοτ. Ηυτ: εττειτο . τοτ1υτττ τείετεοουε Μ): τοοε οΕ87Ρττοτυτο, «

υὶΜειττγτυτο εοι·Ροτει οσο ουτοεΒειοτ , Γεά εΙοτοτ ἰο ΙεδτυΠε τοΡοίῖτε. <·

2τνεοεοτ , ω: τείεττ ΑττιειοεΠυεἰο νεο. Β. Αυτοοϋ. .νετιὶω ὶο οοετοε.

που [Μοτο ουτοε.Βειοτυτ εο!εΒοοτότουε. Ι.εἔε ΕΡἰΙἙοΙειοι Πτοο)·ί_υ

ΑΙεΧειοἀτὶοὶ ΕΡὶἴοοοἰ :το θεττοεουιο ΕΡἰἴε. το υε.ι ΑΞουΗειουτο Με

τεότυτο ΙοόυεττΜε εοιοττυοτιοττοι: ΝυΙΙειτεουεΐ1τεοΙτ νοοΙε οεε ου!- κ·

ΡυΓευτοο; .Βιο. τ:οοιεοτυε ει8ετε.ειυτ το του; νοεο.οτυι· οοετοετετΙο. :τουτο ..
ιευτΙΕυΙε Μοτο . 7. αι . τι, εοτοττιετοοτειτ: το τυτίςυεΜο. ο. εε .:..

τοετοτο1τ1οτετόιά1, ουσ Ινἔεκτττι1ουε Μοτο. Ωοτ2'τοιοοε 5 εοονεοτὶἱυε

ερτ το εοετοετετἰἰε Ηετἱ ίοΙεβο.οτ, ετεετε ει88τεΠυε εΡτ. ΟοτΡοτο κι..

Ττε/?ιτέο έ:: Αόΐω·. 8.8'. θα!. ο'. Β. ..9εωΙουτ Μ Ε
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Μειττντιιττ1 ε1ιιί τε ιιο.τπε Ι.ἰεἰτιἰο ΡειΙΪἱ Γεω, ΕιιίεΒἰει !)Ξειεο1Μίι ΪεΡεε

Ιἱνἰτ ὶτινΟτειτοτὶο έιβτεττο.πεο, 8: ἰτι όι1ε.Βιιε ΡνΧἰό1ΒιιεειτΒει1τετεεοΒ

Ιοεανἰτ,τεΡτε 5οποπ1ετιο ἰιι ὶὶΒ.9. ΗΗΕ εαΡ. τ.. Ο ττιπἰιιο ειυὸὶετιὸιιε Οτε

ἔοτἱιιεΐιιτοπὶει1ε ΕΙΠΩ. ὶτι ΗΕ. τ. τ!ε Μἰτεε. Μειττντ. εαΡ. 2.8. όε5. Ρεττἰ

τωτιεΙο ει8επε τη Μπιτ: τττοάιιττι: Σεριπ!ωσ εβέπ ΤεκφΙο μα!«τετραετ

ωπέμέτάτ Ι/ιιτίεαππω , φωτα”οπίέκετ εο!ωπκαπιτπ <τωΜε Μπιθ2!τωπ κα

714870 ποπτιέέπιπ /εκύαθεπ.τ. Ηαθεε ΜΜΜ 9απωω·έπ @πιεί , μεβικιβωι!

σεπτπω , μπετεπέ!Ζωμεετθω·έσω ΑυπΙσέ/άβεπαιπτ. ΗΜ επέωβρπίσκω

[Με “κατά το!!οεατιωτυα!άε ταινια Μύεταυ·. ..ΤΜ Θεέ σπιτι· άεβάεπιτ, κή

Μεεκιπσε!!ιΣτ φώτα.: Ζωα: έ!ίε απωεω·, αεεειἰἰτβφεεβρπἰεειιω: @βεβ

ε Μ· #= α· κε/ίε!!έ Ρατσα!έΡατεβιέΐέ *, ΜΜΜΜυ·ωβου εφέτε,επτε πεειῇῖωτμοτπἰτ

Ωω . ε. ;7.

@ε επάε“Ο θ

Διὶ ?εποπτικ

ΑΠ Ε,ά.[ο

μ!

(Μπεν.

Χ.

]9%82πιτ. Νεο 2120742142· εβέϊ'ω, Αυε:2:2εων 2απ22)Μ|η/ίη92οβτα2πεοπι2ίο.

@δείβ Μπι τικ-βετο· ιίεβέεττιιτ ρτίςπου·α) 2Μ||έοΜΜ α!292ωτί ωοπεπωπέ

Ρεπ/ἐπωμα: Μπίπβάτ. Πεέπείε <υιἔἰἰιπτ τισ χε/πωικτ άεταοττ#ίωεέφεσ

απα·, ει: άε·τωτ2οπέ/«ε τυέι·ι·ισ ΑΡ0#0Ζἰαι /ιι.#ειιέετιιτ. ΜΜιω των Ιμε: Ι.νυπέκι1τμπεφα!απί2, Ξ ΜΜπίσ Ρι||έο!ωπ ε!ε··ωιιωκ Μι έωθιιίπιε Πί

-·υέπε είπατε , π: Μπείτε 4ΜΙΙ2Ζω.τ @Με μπβωπιιμοιάσει .· @ ποπ/ά:

«τά !εωι··υετέτ , απ» ε|ει.τετε:Δι βιπφῇ!ἐεποέμεΖέτ. Μα!τέ επέω Θ' σ!τι··σετ

παπαΜτε/επιπέστ αυπε!!ω θεα:Ξβρεία·έ -βιτίπω , ?Με |έ·υ·επτε.τ με θε

αεάίά'ίωτε μ·έσεετ ιισσιΡἱπιπ2, φάω: ἰπβτπιἰτατέ πέθιιίαοποπ πιειἰετιπτιικ

Οπωἰτι :νέα @Με ἰπτεἔπι μπεβατ. ΕΠ Ίι1ει1εε ΙζεΙὶειιὶειε τιπι)οτεε τιοΡττἱ

ἱτιειιιἰτεΒετιτε 8ιιΒτΗτ Οτε8οτ1ιιε: Με»Μέ @- εο!πωπε ,πω ε!εέκιπτία,

εαπάυπ πέ··σεο , μια” ππωω·ο, με εέθω·Ζπω βρα!α·2 /ίι/ϋπετε ιιϋσω

Με. Ηιιτιο Ιοειιιτι ΡειιιΠο τιιδίιε τετιιΙτ , φάω τετ ε1ι:ειιτι ττο.ότο.ιτιιιε ΠΜ

Πτειτιότε ειΡτΙΠἱττιι1ε ντάεο.τιιτ. Νεο ειΒε τε ετἰτ , ετἰειττι εοιιίὶιΙετε ειότιοε

·· τειτὶοπεττ1 Ηετ1ττετνει!εδτ ἰτι 5οιοττιετιἰΠΒ. 9. εαΡ. τι. ΒιιΡΙεκ , ττηιιττ,

·· ετειτ τοτε.ιπετι ΐι:Ρετ Μειττντιιττι ΚεΙτειιὶειε : ειΙτετιιττι επεττιιε, ἱτι Ματιά

#· νε! ἱτι Ρο.ντττιετιτο , Γαβ πιω εοτιάττε ετειιπ ΙΧεΙττ1ι1ΜεωιΙτετιιωτητεττω,

=> τη σεΡΓει Γειι πω, ε1ιιθ. ΚεΙἰΊιιἱ:ε εΙειυάεΒειτ1τυτ. Ρετ Βετο ειιιτεττι τοτε

>> :τύπω @σε ε τε8ἰοτιε ίἱΒὶ ἱτινἰεεω τεΐΡοτιάεβειτιτ , (ΠατΞΓττε.τιτ Γο!εΒει11τ

=> όεττιτττετε νεΙειττιἰτιει , ιιτ$ει1όὶοτιιττιΚεΙ1τ1ιι1ε.ε εοτιτ1τι€ετειπ , τ1ι1τεΡτο

·· 11πι€τιει Βειιεὸἰόὶἰοτιε εεεἱΡἱεΒειπτ, δΣΟ.

τ”. Ητικ: ετἰετιι εοΙΙἰΒἰττιιιε , 8:ιτιότοτωτι εοτΡοτει ειοτηυἰτιὶε νεΙ

ΕΦ εΙτετἱ , νε! ΓιιΒτι1ε ειΡίἱὸεττι τεεοιπϋ ΓοΙττει είε. ΑττιΒτοίίι1ε ἰτι ΕΡΠτ.

η. τα! ΜειτεεΙΙττιεττι Γοτοτετιπ εΙε 55. θετνειίἱο ά Ρτοτείῖο ει8εω ; των.

έιτε: , @ειπε , τυἱιἔῖὶωε τα·έπτηυ&τι!ετΜ Ιοσωπ ..ω 6ὐεξ/ἰια των .με βπίέ!!ε

> /φει·ιιΙ:απ· μέ με οπιπὶὐω ιυα//ἱω ή, ΜΜΜ “πιά μέ έ!!έω π·άεωμέ

βπεριβπε. Βίαια· απο !σειιεκ Ιυσ·«εάο]ϋπα·υεταπ ΜΗ Πέ8,πωι ε/ἰεκἱω πι·

έύέ παρέα/δει .5'ατεπίο:, Μέ οβ="·ε εοπβιετυ2:. 5ι1Ρετ 5ειττότοτυ1π ΚεΙηιιὶειε

ειπε Μετα ειΡΠὸεττι τεεοτιάεΒειτττυτ, εττΒε!κιτπιιτ ε1Βοτἰει ΐειι τυττὶτ2

εεὁἰειιΙα, Ίυο.τιιοτ εοΙιιττιτιἱε ττττιττωε, εοΙιιτηΒ5 αυτώ όεεοτειτ:ε, ιιτἰ

(ῖτεΒοτἰι1ε Τι1τοτι. ΕΡἰἴε. τιιτ11ιιΙιιττι 5.Πτουνδτ το ΗΕ. τ. άε θ!. Μεττ.

εειΡ.7:.. ὸεΡὶτι8ὶτ, ετιιεεττι [πωπω τιΡΡοδτει, ΜΜΜ.. £ε1Ρ.:.ο. @Με

ξετέ @Μπα ειΙτετὶΒιιἐ ὶττιΡοτιεΒετι:ιιτ, ‹.ἱε εΙυτΒιιε (11τοποεταΡΒιιε
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δετιτιήειίΠε Πι ΗΒ. α1Ρ. ;. Μια: ΒειΒετ: Σαμο· Με Με .παω &ειοεκεεεε

Με ε2οοε·έο ε:: οεοεπεο σαποοποιο , έκ με... οπο· είειοεπέεπεεοε·οο.ε , οκ

εα!.ε!οε:· βοοοΖο ε:: απο8εωω.Ώπεριεεωαπο οιιεει1τ επεεεεα!ι1: α!Λήπε οτ.

εοοεοεπει;ε. Νοιι τιιαιει1 5ειιι&οτιππ εοτΡοτει ἰτι ΓιιΡει·ιπο. εὶΒοι·Η μπε

εοΙΙοοειΒειιπυι·, οτ ειιΠόειω εκἰΙὶὶωωιτ: θεά ειὶτη Πι τει·ι·ειιτι τεεοπὸἰτει

ΜΒΜ, εοτιπτι τυιτιιιΠ τιιττΜε ΗΜ .εὸἰευΙὶε εΧοττιαβωτιπ, ε:ο ?σέ

π1οάο Ίιιο ειιιτἱςιιἰ ΒειίῖΙἰοσ.ε ίὶιΡοτ 5.ο.τιθεοτυπι ΓοΡυΙετει α:ό1ΠαιΒοητ.

Οοοεπιππω Κε:: τεΠε ΡειιοΙο Πὶειοοτιο νν..ΗκΕ...4. Μάο ἰτι ΗΒ.3;όε Οείἱ.

Ι..€ιτιτέ. εειΡ. 3)·. εέθου·έποι /ο2Ζέτιεπ ε:: αποΜεεπ.ι€οέεπάεπιε @· Μ4ἔ12ἰῇ072

άπο:[Με. εκπίεήπε ί||24ι| ρεεείοάβεπι2 ς,οεκουειε άεεοπιεεωε ω' @πίστευε

Βοοπο2 Η2ε·εο/οϋπιειω εεοο/Μεεεεε <υο!εεεε. .ΕΜ άπο επέκέπε εοιπέβε,

Μα::βρω σοφια Β. Μοο·εε!!έ Μοεηεέι·, οειοεἰ Σε: εί·υέεοεε £'ο··οει!!οπο β.

που:: Φ, ροπ2/εεεε. ΕῇιιίΜοὸὶοἰΒοτὶει Γειι τιιττἰτειε κάπ:ιιΙ.ιε ετἰεπι βεεία:

:ιΡΡεΙἱειΒαπιτ. (ΣΙ1ΙοτΙιειτἰι1ε (ῖΙιΙοὸονε:ἱ Μ. ΗΠι;ιε, ι1τ Ηεττἱει1ε Μουα

εΕιιιε Μι Μο. π. ὸε: Μ1τειο.5. Οετπιοιιἰ ΑιπἑΓί σει». η. ο.ιι&οι· οίὶ, _/οιοεο·

4άωνικώιΜ θεοεΜΜ Οεεεποπέ Μεπιου·εεω με·οποιοι δ. ΒφΗεε·22 ε|οβεου

:Με εποε.: ΕΡῇεοιοἐ, Ρεο.ιΖώω εκΡεοβ· /εεείοεπ εοπρώιίε. ΑΙἰἰε ι1οπ1ὶπ1ὶἐ

Βι1ε ΜΒ: , !εέΐεεει.ι· , επαθε.: , εοοοβἰεει , ααΠει1Με 1Πειε άε:Π.<ζπεΒεισμ

αυειι·ιπι1 τεδτιπ11 εφε ίου στερει εΠοεΒειτι1τ. Που.ί σε: Πτε8ο:1ιιε Τω·οη,

ΕΡ1ί-ι:. π. ΗΒ. ό; Ο!. (Σουί ε:ο.Ρ 96. 5. ΑΙΒἰπἰωεπι το. Με” =οεεεεωφβ

ιἰεαεοτιεΙιιΪαΪοὶΠ`ε άοσοτ. Δ . _

46. Ηοειἰτιι πατα. ΠΠ ΟΙιτ5Μειώ 5ει:ι&οι·ιιπ1 οοι·Ροτει νοτιει·ειβώιΞ

Ειιτ. 5εεειιΙο να. ε1ιιαττινἰε ΓειτΡὶιὶε θ'τιιιιιυΠε Ιενο.ι·εωιιι·, αιτηση «Μπι

απο Βι:πιο τε:εοπόοΒειοτιιι· , ωστε: Βειιιά οπωΙτιο ·ἀὶΠὶ_πιὶΙὶ. 5. Αωειτιάί

εοι·Ρξιε Ρειιιοὶε Ρσίὶ: οΒἰωπι ειτιιιἰε θ ίΕΡιιΙει·οΙενετιιω , Καυτο ίέειιΙο

π. εοφ πιονετει: Εοτἱπιτἰιιε εεό1τιιιιε , Μπακ: /εριι|εε·ὶ πω, ει: επεσε βοε

ε·.ιε, οι ωροοεωεω Ροβιέε, β·εϋπ βρεο·2οεεεω, ΞεοπιβιοεΙοεοεοεπα

Πάει.: φαω , 69 Ιπωιεπ ρε ε!!ο ιιεεεπάε ρο/]ει·. Ετ ο Πι Ρτὶττιειτἰο. Με.

ΕΙενειτἰοπε εοτΡυε ο. Ιοεο-βικάεοεέύπο τεΡοίἱτιιπι απ. 5. ΕτΒὶΙὁτὶτΞ

ι:στΡιιε Μάεω οι αΜειΜ ΜΜΜ07εαΜ ίὶπτοὸεοἰτυο οικω :Πο οΒἰτιιἱΠει..

απο, Γαβ τε:τα εοΙΙοεο.πιπιπ ΜΕ 5.ΕΙἰ8ὶυε Νονὶοπια8ετιίῖε ΕΡἰί-εοΡι1ε

τεΙὶειιπε 5. Αιιόοϋπο πι Πω..ν” σε!). 6. Β. (Ἐζιπὶτιἰ οοτΡι1ε ἔι Γε: Μ..

νοτιτυπ1 @Μπα απο εο»έωο απο @των 274ε2/ῇοβἰ£, επεεεοοπε εἰεεεεοπε

εεε απο αε8εκιόοπε @-εεωοω·ω.. ορεεε άεβιρεο·-/?ιοεΞεο-·οέε. Ιπτ1τ1 5. Με..

τοτ1ἰε 6οτΡι1εβειιε Μοεηεεω ε!εωέε, ε!εοεπεεο· εοαομβιέε., .αμε ποια/ο

Μο» πεύοοε είεήερεεβιοεεεο=οΖε εοφ. 7. Με 5. ΒεΙτΙπΙὁὶε: ΙΙ:<έΕτιει |ιε#ὶεα·ε.;

ΤΟΜ..5,ΪξΪ|Δ

.άί,)"'5%

ΜΗΜΙΙ

8α”Ιεω.'

η. οι! σου;

ω.

Ραπ εεε απο πο” πακετο πω; ροω..ω, οπο; βορεια εφερε... -

(ΕΠ8Π) πακετο εἰεΙοοπεεεε , σειρ. μ). Ρει11Πο ειΠτετ 5. (ῖατΒΒεττὶΤτειτιΠα..

τἰοπετιι ί.ειέΜπι νειισειΒὶΙἰε Βεάει εοωπιστυοτο.τ. Επιτ:εε Εἰιιὸἱεἴατ-κ

11€Ι1Γ€5ἱτ1νοΙι1τ11Μ ειονο ΜΜΕ: ι:οι·Ριιε ιιονέῳιεἰιι:Ι1εεο.τεοοηὸὶτιιπι

@με μεοίοοεκεεεω [ιοδίοοεεε Ροβιε0°απ2. -Εειάβεττἰ πώ ΓιιοσείΪοτὶε

εοφω ο. /ε.οο!εο·ο ἰεεειεεἰἐίἰε Ροιει1ι· £αι·Ηεεεεέ Ιοοοεπεε.τ , φροβεποε έα

βιοοεε· απο» , επμε επεοε·ειιιοεο ε/εεβίεεπ ΡειεειΞε επεεπου·ει Ζοεεο·οεπιπ:.

4.7. 5:εσιιΙο νικ. 5. θοτωειπὶ Ρειτ1ΠειεΙ ΕΡΙΓεοΡὶ ςοι·Ριπ., οπήιιέ

5 Ε ὶ]



ΤτεπΠειτἰε ΐΡε&εωτεΡὶΡΡἀτιο Κε.8ε Βέτα όΙώτι:τ, έφοβ2«Μ 'ώ Μ

]ἄΜ βὐέ ρπεριο·αιαΜ. Β. οΙπειοιιὶεΒειΡτὶίτα: (οτ Ριιτειτττ) εειΡιπ Μ :ΜΜΜ

υιι-ἔιε·ιιτιπ υϊΒιιωτιω 55.Ιι1τ1ο€€τ1τἰι1Μ ΚεΙηυ1τεεοτιεΙιιί-υω δΜΤε Ιο

8ἱτι1τἰιι`Ε τοπ.Μο.ΙΙεο.εεοΠ. Α‹ἰ φωτια πιοε!ωπ 5. ΕττιωετεττιιπὶΕΡὶβ

ώἔρἄτ-ἑ-ω :εμ £ο1°Ρι15ἱπ·σἱὑοΡἱοἶ)ιιαἄΜτ0, απο 2εἐἶο·@·ἔεΜΜι2 ΜάέΜέτο , σιίΐο Με

' ' ” ' ΜΜΜ· έ:Μίαο -ίὶιίὶετιτει αυτ, εκατ Πιιο Μάι: ιει·ο.τιτ Ενειπ8ειτοτυωΙΞ..

33°·»:Μ. ΒΑ , ίἱει1-τὶΑττιοΙΪυεἰτιΙΙΒ. ὸε Μὶτειε.εῇιιἴὸεω επτα. ;. τείεττ_ ΕΠΕυτυίΞ

” ' εε τἰτίὶε ἰτιίὶΒτιε πιοτιυττιει1τιιτΜπαιτοπ. Ροτιτ:.ιτιε!Ι. αφ. Μ. τἰε Π.Π.“ήε
ειιΙει, Πι ειπα εαΡίσει ΚεΙ1ε1υἰειτυττι 5. θεστΒ1τεοΙΙοεειτ2ιεΙτ, τ1ιιατη τ!εί:

εττΜτ Ιιοκ: ττιοὸο εΡτὶτ οειιΙατιτε τ Εβ/ὁτ·Με τΙααέΜια , ε:: φταιω:-·υΜείί.

στι· απειι!ι.ι· σύ έκτο ασβιο·8επ.τ,€5' ἰΜ οΜπε υρωμιιιβατέΜ ΜΜπεπάο Μ Μάται

ιίέπετέκβΜΜο απέαβαΜ Μπίιίέ:Μ·, αφ;·:·κιΜέιίεΜΜ αἰτἐτιιιἰἰπε τεάάατ,πκέέβ

εμε Μα!έ ματιά εοπτ!αβοσπ /ὁΙἐάε:Μ·. Πάπα?ΜΜΜ Μ Μεάέυβιέ/6ΜΜο

.τ "ΜΑΜ ΙΜ» *, Μ Μπα συιἰωσ ΗΜ Ετωιπέο!έσω τπΜ ΜΜΜΗΜβΜ··ωιύαΜ:· , Μέ άψιμ:· -

· "Μ"""" ιιΡΜΜΜψΙαματ. ΕΜΜετΜαΙ:ιτπάιπεΙυετίαΜ επειτα· 0δΐο , Μ Λιτέται!Με
Ούτυποενι-· - · '

#'°°°°°#·“· Ρία.: ΜἰΜἱ/ῇικ ΜΜΜ. (ξι3ιΙιτετ [πωσ α. Βε1ηιιια 5ειτ1ότοτυπι ετικετ

νειι·επιτυι·, ὸἱἴεὶτιπι1ε απο εκ ννειΙείττόο5τι·ειΒο, ττιπι ε:: ΕυΡο ΑΒΒειτε

τα τω”. Ἑεττειτἱεπίἶ. ΙΠε ὶτι Μο. τΙε Μὶτειτ:. 5 θε.ΙΙ1εειΡ.›.. και ἰτει τ1ττωωτ. Βοί'ο

6” Ώοτιἰὶατιτἰετιδε ΕεεΙεΠεε ΡταΪι.ιΙΜΜΜ: ΙοαιΜΜ έ:: ?πιο[ΜΜΜ ΜΜΜ

απ: , ΜΜΜ@με2εο·ΜΜ έκτε:·ρω·ΜτεΜ @- ΜΜΜ , @- τίιβιρετ (α: »Με

Μ?) που:@ΜΜΜτωιβΜικέτ, β]ΣιΜ Μπι) από' Μρἰσυἰτ. Ι.ι1Ρι1ε νετὸἰπ

ΗΒ. τἱε νΙτα 5. ννἰἔβεττὶ εειΡ. η. σιτζειπε όε ΚεΙὶτ1ιιὶὶε ε]τιίεΙεω 5:ιτιόΗ

Μοτιειίἱετἰο ΗετοΙίεείεΙτ εοικεΙδε , ΞΜ!ΜιιΔ·, 5τηιήτ, Βεέβσ·τω2 ἰΖἰἰε

εκσφ2αΜ , ΜαἔπῇΐτἐΡΜΜο ίσω @ί Μ Βα!εώΒι σωπἰἰιιιΜ : πρι· £π!!Μ απ..

πατατα Μκιἔπο 6'αι·οΙο , ΜωιιιΜΜΜΜΜΜΜ , @ο Μπι· Ρετ· Θι!!Ζω Πακετα

πέτίΜΜσε εεεεΜΜ4Μ 5‹ΜἐῖοΜιΜ Φώκαια, απο@ α72επ20. ΜΜΜ ,τώρα

εοπέΜιεκτέύπ.τ Μ8ΜΠέ4° εκοΜαπέαΜ ειιΜιτυἰι°. Ι.οτΒειτ1ιιε ΕΙτιοτιει1Πε πώ

τιιμε πΜπιΜ .$φΜετέ 5. Αττ1ειτιεΙἰ πω: τι: ΜΜΜ @στα Μ Ρ7°ο/ἔιπιἰἱ07ἱἔΜ

ΡοβιέμβιἰέκβφσΜου·έ&Μ , Μ...» /202ά4ΜΜ2αΜ έ!!έει.ι· <υἐιἰεσ·ὶ , Θ' ίαΜεπβιβ

έ!!ο ασ6ΜάίΡο στ. Αττειτοετι Ρετ· (:ετιιΙιιω τιοτιιιω ΡΙετειεΙυε 5ατιέτοτιιτη

εοτΡοτο. Μ. υΒτεττειτιεΞε Ιοεὶε ετὶειω ειΠείεεΒατιτ , οτ τι Αε!τενειΙόο ὶτι

ΗΒ.όε Μἰτειε. 5.Βει1εεἱ. αφ. Η. ἰτετπ εκ Η). τ. Μἰτιιε. 5. ΡὶΙὶΒεττὶ ΑΜ»

τ1ε , Με απο ε:: Με”. 5. Μειττ1τιτΑΒΒ. νεττο.νετιβε ω ΑΡΡετιεΠεε 58:

ευΗ ι τεΙειτἰε ωαπϋείτιιτο εΡτ. Ωιιἰτιετὶειττι 5πειιΙο Μ. ΜΒΜ εοπΐιτετιιάσ

“ω”. Με νἰἔεΒειτ. Η ειΡΡειτετ ε:: Πε. ι. Μὶτειε. 5. ΑἔὶΙἱ εειΡ.7. Νειτιπ τεΜΡ0%

ω. ·11υθοΜέ .4!»!Μτι1τ ρωτάω» ΕΜε!2Μι :ΜΜΜ Ρ£%2ιι#ὁ‹ιι°ἱυπε/ῇἱ#ἰ22ΐ: 2ΜΜΜπϋ

·υε·.Μιω , Μ μιτυέΜυκΜΜ /άσπιτιιΜ , ?που τοπτΜαΜ· @ύ τ«ΜΜ: [42έ[Μίο

8[864 &αχωβατΕΐιΜΜέ «Μιά , Μ·Μϋπέβ, Πάμε Γειο:ιτει τιιΠΤε εΗεἰτωτ. Ετ

Ρεττι1ε Ώειτπὶετιτ ἐτι ΗΕ. ε1ε νὶτει 5. ΚοτοικιΙεΠ τιειι·ι·ειτ, ΡοΠ: τ1τιωτιυτη.

τύπω αἱ: Γο.τ16Η νἰτἰ οΒἰτιι ΜΜΜ Μ.Πε ΜοτιαεΒἰε αἱ: ΑΡΟΠοΗεη,

5εάε Ιἰεεπτἰεττι, που τι: εοτΡιιε Ιεν:ιτεκιτ , τω Μτ/ῖφΜ <υεπεπιίΜε απ.

μια εμ.: ΜΜΜ τοπβΜια·εκτ. 5ιιΒὁὶτ Ρεττι1ετ Αφ ?ΜΜΜ Ρ:·ατεα·βΙτυαΜ

μπώ, μασκα.: ΜοάέαιΜ ωΡ/έΜ βαν”, ίπ ό'. 6°υπ/ΜΒα·ι2 :Μι 8ΜΜΜ.

ΜΜ2οαΜΜΜοόδ ταμτε μτπέβι. Ροίτεειτ εεατιππαιιτεατιιω 8τ αι·τζειι



_ Ρ12ε1:Α.°ττο- ~ ~ εδω;
εξω... ἰιτι1ε . ίέιπάόϊόωςυε εο:Ροι·ιιιτ1 ὸἰίὶτειᾶἰ01τέε Πι ώοι·ειπ :Φώ

τιωτ. Μ. ςΙιτ τ:: ΟυὶΒετ€Ι1ε ΑΒΒέ.3 Νον18ετι:5 , Ρι·φΡτετ ειΒυίἱιε ἰικἰο «ωι..ω::

εηαεοε,8τεινὶτει· :ιο νεΒατιεπτει· εοιηυετἱτιιτ : τειππ:τΠ μπι ΡΗ11α:Ι:. 8"""'· δ"

Ρεπιι Ι.ιιὸονἱεὶ Η] Αιι€ιιΠΙ ἱ1ι ΜοέιαΠειάσ ζΣεπτιιΙεπΠ πω: καρ/ὁ Μ.

Ιήιιέα:·σιω .πασα Θ ιι:2επτε.ε , Μ! σΜΜε2ε πΘζέπινι , τείὶε ΗειτὶαΙ£ο ὶ11 .

(ΣΙαι·οη.ΙΙΒ.μ:αΡ.3. Ετ δ. Ηιφ:σ Κοτοϊπιει€ετι ὶε ΕΡὶἴε6Ριιε ἀΙπιΞίἰε Μπι· απο». Μ.

ειΠει (ῖοετιοΒ1ο Ροιιττωε!!επΠ αφ/άπι απο Θ εσωππ2 ω.-Μ....». , σωπ2. ή'

...πω 27έζΜΜ όΜε:/όπιΜ ό”κύιέϊ'σΜΜ . Φωτ πατησα ποπ ο.Ηει ΪυἱΠ`ο

Ρυἑιιτ1 Βτειτιόεει ΪυἴΡὶεειτἰ Πεά. Ηπα: Ρ1·οΗΧΙοι·Ι οτειτἱϋτιε Ρώ·Π:ε:μτιιε

υπ1 . ειυὸά Πὶικὶ ει:Βιιωεπιτυω ὁ. τιετι1ὶτ1ε Ιιειθτειιιιε οι Ρτοί:είΐο οι.

Ροίἱτιιπ1 Ιε<ἐετὶπ3. _ ν Η >

. 48. 81ε1ι:Η Ηπα 1ο οωωωω 5 ἰιι @ΜΒΜ $ειιι&61·υϊτι Κε:Ιηι:ϋτ σοηΨ- ω..."

τΙ:ιεΒατιτυτ πωικτα. ΓοΙι:ΒειπΕ @ΜΒΑ 5ε.ιι&οε ΙΡΐσε ω!. τά ειτιήΠξι: Π'

:εΙὶἰτιπἰοιιετϋ Ποπ αυτι οτειτὶσικ εΙυαιτιΡἱἔι νἰο!ειιτὶ5. ειεἰἰ8ετε; Μή

ὶεἰ ΡαεΒαβειτιτ εΙτειτἰιιττι ιιυὲειτἱοτιε,υ$: 5.Ρτιι&ιιοΐι1ε Βτο.σειι·επΠε ΙΕΡΗ: ε; Μ.

εοΡυε 5 ε11ιὶ οΒ Ρτ2εϋει ΜοηειΡεοΗο ίἱιο σ.ΒΙο.τα, βπίί.ι καάΔυέι· α!ωσ·έα, ”°°·

θ' σώσω έκώιΞε ει. ΑΜ Ιυτηἰι1ιιιτι€κἱὶὶπόὶἰοωη ιιτ (Πιι·ΙίΗειιιιιε επτά!

τιωε ΡΙο1τ1;ιοει1Πε ΜΙ1Β.Μπειε. 8. Ρ. ΒεπεεϋόΗ :::1Ρ.:.6. οΒ εττττἰΙΙειε ..ι ω».

:ιΒ ΕεεΙεΠε διΒΙεπειε. Εἔτεἔἰιιπι είὶ Βο.τ1ο 31 και εκετηΡΙιπτι Εεοτιὶε ω'

ΕΡ1ΓεοΡ1 ΑἔειτΒεοΠ8. Ιε ο!» ει8πι1πι 9ικιπάο.τή αἱ: Βεετετἰ‹:ο ΗοωΠιέ:

ί·υΒττειάιιω ΕεεΙ66:ε δ. Αηάτε:ε ,› ρ·ο/Μ·κέ:ατ ὶπ ου·κιι2οπηα·|εύκι: Μ;

εΠέω. κα· κοέϊ'απ Μπακ έκ Διεθνή: Θ' ρβω·πτίο ιἰιιεἰ:. Μακ “ω”β..

&'6 αα·εά!έ κά ῇεἰσκω· ?Μ :‹ἰε εαυιΜι Εσα!οβε έφωάεύαπ:, εκτεϋιζέπ/ἐιιέ

Φἰτἔ‹ιω πω. ιΜεθα:, εἄἔεἔἰπ σιωέΐω· Θε. ω: αΡιιά (Ξτοἔοτἱυττι Τμ;σιϊ.

ΕΡίο. Ηἔ. π. ὰ: (ΞΙ.Μαι·τ. αφ. 79. Ιεἔἰτιιι·. ΑΙῇ νεΙ ΚεΙὶεΙιιἰειε ἴειετ;.8

νεΙ 8ειιιιΐτοτυττ1 ἰιπειΒἰπεε Ια εει·τειττϊ εαπ ἱι1 ἴΡἑπαε ἀεΡοπεβειπτ. ΟΙ1το..

τισ8το.ΡΒιιε 5ετιοτιἰετιΠ: Μ Μ». )·. σ._7. 2απΜ Βοαπέκα.τάσ &ι!ικΔ· τα Π·- έ,_.__φάΗ

εΖιῇΣε .Σεπωάεκβ εἰἱπῇετεε, Μοπαθέ ωπβΙέσ ΟὶΖωαἰ: Ερ%υ|ϋ .Τά!!ευβ.τ

ἱΜαἔἱπε: Κεάεωροτέ.τ π0/ι17ί @· Μακ ὐεατἰῇωξᾶἐἐκεοπἰ: 60219βή_ς ὰ

Ισά: @Αν αἱ 287°ΜΜβρω· #έπω άεροβεταπΙ. ΒετΙὶεΙιπ δ. ΕΙἰἔἐυε_ Μ..

Κα: τοιτπτιἰτιωτὶε α! Γειιι&ειτιά ΕοΙιιωΒειιτι,ουὶ βι·εποι:1ιιω ςοΜΜ.

3:ετειτ.Πο οτιιτὶοτιεω ἀὶτεκἰίἶε Ιεἔἰτιιτ Μ. Μο. ω. νὶτω αφ. ω. ΝΜ` Μέ

σΜαακεπω ταύπωισπ!2 @με /ἱοπιπι πάιασέ: > ρ9πἱἐερμ#ἱη|_ι· αΙ14:2_να

άν» @πιοΜΜΜ» Μι οΜπισά , ει: ππωι€παω ω.. 2” Με· [Μη ξ12ηη·"%

ρω&εωι7 Μο Ι:Μέε. 5:ιτειιΙο ιΧ.2.11τ 1πΐεφει1τΙ αΙ1ι1ἐ Μόυ&118 εΙὶ ω...

Π. ΓοἰΗοετ $ειτιόΈοτυπι ΙΜΙ1εΙυϊειτ εάνστΐυε Ρ€τνειἴοτε8 όεΐεττε1ιτι1τξ

ιιοεΙ ἴεκεεητἰε εκειιπΡΙὶε εοτιίΈειτ. Ειι€τΙιιΜΜε Οοπε:ΠΙιιπ1 €ειιε1·ειΙέ

υΒ (Ξτεἔοτὶο κ.τεΙατιιιττ ὶι1 νι. Πεει·ετο.Ι. ὸ€ΟΗ: στό. α:: ΠΕαῦιοπἱτἰ;

πΡι·σΒο.ν1τ άε:φθιύ2!εω αύσι/άΜ &υππ·πά2 ΞπάεΦο:ὶυ5ιἱ3 ἱἰἰοπωπ, μέ

£πισὶ.τ . Β. Μ47°βΘ 7έωεΙΝιΖέου·έωμε $απ$ϊοπιυπ έωαεωε.τ[Μ βιιαΜά

Μ·:<υε:·επτέ αει-β ιπιέϊαπεε:, ω: έκ «ς8,·.πυαι2οπω σψείωιΞ.τ Η έέ··υέ$ιέ.τ)

ΡΜ/ιΉπι;πτ έκ .ιετπιακ , @· ππύεἱ:#Ζπ%πε/φροπππ:. .

,μ7.ΗΙε οΒὶετνειτἱοιιἰΒι1ε διεεεάο.ιιτ ε1ιπεώιπι ειτιἰωαόνετίἱσηεε όσ ο”ωη

ΕΡ1ΙὲοΡοτιιττι άοίΒιιιτ1οιι€,φειττι πωύφω οἱ» παθω. ό: τιιιο :Πτι ΧΙ!°

Ε Π!



1επιιιτιιι Ρ Β Ε Ρ Α Τ Ι Ο." . . .

ιίι.ιιοε ίἐεεπιο ντι. Ρει·οοει·επιι. ΕΡιΓεομε .ιΙιοΓοπε πιιπιίιι·οε ίΞιει·οε

οι: ιο.Ριππι εαι·πειιειιι οει·Ρειπει κιεΡοπτιοπε ίεπεμπε Ωειποπεε. Μ

5. Ατπσ.ιπιο πιπποε ο ιετνο.πάπιπ ΡτεεειΡιτ Μπι·τιππε Ραμ ιπ ΕΡιπο

.ο Μ. πι επι πιωΑιπειπειπιπ,ι·επιτει π 5πΡΡΙεπι. Μιιοπιε εε.Ρ. ε.. πε Ειπε

ω. νετ-με οπα Με ιπτε8ι·ε π·ειπίΐετιπει·ε εοπνειιπει. ,%άβωπέ μ/ίβωπ

ωέέπειέσεω έκ !έρβι αε2έα·ι:, έεέπι:εμ |ιικε έεμβια.ε Με, παέιίκηπε ο

μπει:: επιπέ«ημεσω πέφώέ : _/δ·έβη]ΐεέατ εἰ Μπεπτετίοπιύα:πω

!πί/οπε @Με οποια/πιει· έέ·υίκει·ι: οι ειιέεπι μεπιτεκινέ μπέιπέτε, ω·

εωσυπψυκ έεΖΖέῖωπ παπα: εκβιπέπετε Θε. Ππ‹ιε πιο Ιθάοιι ΗιιμΙεπ-"

Πε εκπιιιο. ἴεπτεπτιει επι ΗεΠειοιππι Τοιετειπππι ΕΡιιεοι:πιπ : .Σεπτ/έ :

ΙδΜΜ|ἑ ποιπεπ @-υ#ΐσέευκ .ι'αεω·έοεπ, @κι πετάει” ρεα·έέέέ:/έπέΐέ:έω.

Επι; Ειοπιπιπ 5. Ηειιο.ειιι επι ειππ. 65,.. ΙιπιεπιιεΒιιοπε Ρτε:ινιτ Οτε..

8οι·ιπε Μπορω , οπεπιειάιποειπιπ ει: Με. 7. ΕΡιπ. η. Ιπειιέι. ι. δε ΗΕ.

ιο. εμε. 8. ιπτειιι€ιτπι·. @με ποπ πππιετπο Με ετπειιιιε ΓπΡΡοπ

ΜΜ- Μ· Με πιειετπι: πιο. μι·ε ΕΡιιιοπε 5. Ι)οέιοι·ιε ιιέ 6'εεισπέιππω βπυπικ

ιι.5% Η· βοά , οπεε @πε 5ε.εεπιοτιππε νεπιππι οι·σ.ειπιιιοπε ποπ πειππιτ : ιππ

πιπιε τιιπι μι·ε πιο. Επιίιοπε ιπ ποπππΠιε επειπΡΙειι·ιιιπε Μ55. (πο

ιιει·ετπι·. Αττειιπεπ ,οεππιπειιπ ακρη Γειιμιοπειιι εΠε σ.ΡΡεπειι

εεπι ιΙΙειιπ ειιιίι:οιεε πει 5εεππάιππιπ , πιπιπι Ρετιππάετενιάεπιπτ: πι

Με πιιιοπε εεοπειιιε , Ρειπιι ννειι·πειιιιιι Βιειεοπι πε Μοιιο.ειιι επι

πεπίιε επειπΡΙειι· πει 5. ΑιιεΙειι·άππι ΑιοΒειτειπ Οοι·Βειεπίειπ , επιπε ειπ

τοοι·ειΡιιππι Ρεπεε ποπ ιιειιιειππε, πι οπο Επι: εΡιιιοιω μτε Ιει€ιτπι·.Σ
Τ.. π. .ε. Νεε πιιπιιε ικανεπι Ηιπειπαι·πε ΚειπεπΠε ΑπιιΕιεε πι ΟειΡππ επι ε;

ΗΕποπ.

.,,,_,,,_ Απ. πιτ. πιιι τοπππ ίετε ιΠο.ιπ ειιιιιοιπ εοπττονειιπ μιεεπι ιείετι, δε:

Απιειπιπε Οειπτπο.ι·ια: ΕΡιίεοΡπε ιπ Με. ι. ΕΡιιι:. ;6. επι ΟπιΠεΙπιπιπ

ΑΒΒιιτειιι ,πι οπο. μα: νετισει: @ο απ” Μεβπτεπτέε ?Με ιιέ/έα·έ

0:·έέκπ Μπέκι:: υπέπεσε: μβ Ζέρβα εοπαέπ, πεοπέοπέω απο” μου.

,σε πφέα6ΐούτατε19!ειέται·βτιμετέπιπ, μέ: εοπβπβυπ έπει!πιετε ; Ζε

με ΒΡάοίέπε Β. 6'έέι]ϋ Ρέμε , έεστεεεω επιφεψι· Ε,υάσιυπ με· Οέ!!Ξέσπ

ευκβΖται·π , @- Β. Οτε,πσή έέ δεσωιέέππω Ζπε!π/ίππ...βέ πωπω: Μακ

Β. Θεεέοι·έω έέι)υβιω πι @Με βιέι· ?Μέσι/Είπα Εμβυ!έ.τ |ἴιιέἱ0.9ὲ Μ...

θα ; πι· β!έ :Ρβ εοπικιι·Ζωέ: , έσ πρεπει: ?Μέσω μεό2όπωέ> , έε πανι!.

π.- «Με μι· οα:π!ωπι Ραπἰτεπιἱέω ευπες@!έ· έπτε!!282ιατ. Ηιπειιισ.τι εε

ίιπιιοπιππι ιιειε πι μπε εο πιιιιοι·ιε επ ειπέιοτιτει:ιε, (με ειεεπιειι·ε

απ· ἔι οπιπππιπιπ,οπο.ιι θινετει Νονειτιειπιε , ειπιπ τείι:ιτπτιοπειπ Ρι·εε

Β7τετιε 8εΙ)ιειεοπιε ΙειΡπε άεπεοειΒο.τ. @ποπ ιι ι:πιπ τεπιΡοιιε νεπε£

Ϊειιτ Οτεἔοτιειπε Ε ιιιοικ ει:ετπΡπιτιει, πι εειτὲ ειιΠιτπππιτπτπε ποπ

παπι , οποει εαπ ει: ίπε ίπιπι·πιπ ετα: σΡΡοι·ιπππιπ. νει·ιιπι πιω

οποειεπιποπε επ εοπιι·ονειίπε , ιιπιπιεπειπιπ ι·ειιποπο ειοόιιΠιπιο

νιι·ο, οπιθι·εοοιιι ΟΡειππι εάπιοπειπ πεεππιτειιιι ιποΙππι·.

Οι;ΠΙν. ;ο.Αιιοε εε.πιιε οιι οππε ιπιπιιιιι πιει·ι ιπ οικιιπεπι, ιιππιο εχετε.

' οι·ειιπειπ ι·ειιι8εμπιπι· , μπε πι ποπ επ: ιιπιπε Ιοει. 5πΡει·ειι πι;

οπο ι·ιτπ πι πειτε, ει: Με Αόιιε ειιι·οιπειτππε. Ιπ νιτει 5. Ι.εοειεεειι·ιι

;·;,ε·ι·- Ρι·ιιπεπιε. .ο επιοπΥπιο @τοπια απ. πι.. Τπευέει·έσω @· Ηεύωέπιπ-ΠΑ



Ρ:ιΕι:2ιτιο. :ΗΜ

ά07227$, κκὶβικἴέκκα «καιω Ζ.εοάεέκ2·έκ2κ ακκ ΡΙ/2ιέ2κε2·ο ε:φκΖέτ κά· /έι!ε

ρε Βρ.κέφκά.ν , @- τπιάκἰκ κακο έ!!α$ϊκσ ,σοκάε2κκκιτκ2κ Μ: κυβ 63010

:ία , σκό·κατέέ κστεκτέ έκ αι722κ> . 22φκω'ι2κ Ξ βικέτ'α συκέκεέκκοκε /έε2·ε

έέβ ἀἰειιτιτιιτ. Ετ ΗεΒτο2τιΙ 21ιν2άετιτ25./&έϊκκι ή , κ: ΙΞράφο2·κυκ

ωκ79?έο , Ζ.εοάε!ατ9 άϋκκ2κρυπτ <υσ/ιωκεκτκ2κ , 9κατεκκα οὐ κα:#4 εἰ έκ

τοπίέδίκ2κ , κ:κ!τ2·2ὶ κοκ μ·22βικ222·ετ ο#ἔ77€ βια·κΐκκ2κ. Φ1άεΠ2τιιτ1οιικ
ήπιε οι Οτε8οτ1ο Τιιτοιι. ΕΡἰΪο. ΗΒ. )·.ΗΠτ. €ε1Ρ.19. ἰτι το.ι2ίησ.Μπα

τπτ Κοτοιτιο.ετιιΠε ΕΡἰΓεοΡἱ οοιιθτττιατιιτ. Πι Αιΐτἰε 5.ΤΙ1εοὸειτὸ1 Ντικ

ΒοτιτιιΠε ΕΡ2ίτσΡ2 αἱ πιοτιο ίέοιιΙο ΗοττΒειτ,8εΙνει ειΙἰίτ1ιιτ ΕΡἰί`‹:ο 2

Ιιοι: πιοτΙο αΒ7τότ3ετυπτιιτ. Τ2·κκατ22 έκ τοκ/2σσόΐκ ο2κκκι2κ κι· μάτια· απ! τ»

@#2 ε7ωφ2:2κκ2 έκτίκ2κεκικ, !κιτκ!ήκε /ιὶρκ· ω2·κ2κ αι7κέτα 2-22279..κ.2> 72”

:παοκ τικκιι!κβκ8κΙο2·κ2κ κό ευ2·κ2κ ιἰἰἔἱτιζσ° 2222222222 στοκ 2κκεκο 4$Φ14Μ.τ. κκ 76”

22222222 σπΐίκτ 6!ε2·2επά': κεκἱικἈ· ωκε2κκ.2 κτ κἰφυκτἰ. ΝιιΠο. Με πισι

τὶο ότ Μ2ττο.. (Πο ΡΠειιω ΕΡἰΓεοΡαΙεω νοοειι1τμιτ1ιιεκι2ε ὶτιΟοτιοἱτ

Πο Το!ετε.τιο ιν. ο. 2.7. τιττιιι6 ἰτι ΟττΠιιτ Κοττιειτιο : πικαπ απο 5ιιΙΡτ

τ:2τιε Ρέιιε Βὶτιιτἰἔιιιτι ΕΡ2ΓεοΡυε Ροκτύσα!ε 7υεω!κ2κ Βείτεϊ ο ττκ:τυοτει- κ' Μ· '

τω. Α τοΒιιε ΕετΙείῖειίτὶοἰε .Μ ΜοτιειίΗτειε ττο.τίωττιιιε. 644Μ7”

μ. ΑΒΒειττε Μοτιειτ:Βοτιιττι Ρετ ίξειιΙιιττι ν11.2.Β ΕΡὶἴτοΡἰε οττΠτισ.› Οπει,.νέ

Βεα1τι2ι·. Ηιιε ἴαεἰτ νττιετ2ιΒ1Ι1ε Βοάει κι Ηὶίτ. ΑΒΒειτυπι Μοτι:.ιΡτε:12 ΜΥ'

ΠΠ ΗΒ. 1.ιιιιπι.π. Βεπιτότότὶ Βὶί-οοΡἰ τεί-ετττιε Βετο νττΒει: Ωκε2και2κ- 2' «Με

κατ· υ2κκε.τ κκκκκκέ 22222222: τκ9κϋτέυκε οκτέ2κκοκ εοέκώεκτε.τ ε!εΞεκίτέ.τ, Μ” '

|2κκτ Με... ιιττέτο Ερβυρο 2·σεετέ.τ 24%κτοκι τσκ/κατα θεκσάέέΐέοκε κυπα

π·. Ετ ΗΕ. 2.. Αυτιά. η. τω22φ 42422222 @πιο Ηκ··υετθεκτο Μοστατκκ Ειυ]:

ευρω· Λεω, @ [Μπι ἱἄκ2κ έκ Λὐἰυιτἱ.ι· @Μπα κεκειίέέϊέσκε ευκ7ΐ2·κ2α:.'

Ητιιο Οτάο Κοτι1ειτιιιε τΙε οτεΗτιατΙοτιε ΑΒΒειτἰε. Μετά: αφέτκ!κ2κ τα

απο” τ%220ωε ΕΡ1ἴεοΡὶ Οειιιτι2ο.ττετιΠε. Ικ υπίέκκτέυκο .4ύ!2ατέ.τ Εράσ

72κτ άεύετ ΜΜΜ εκκκικτ . @- ασκ &εκεάέσε2·ε ἱκτἰἑκκτο εφ2τε τσοκ έκσ

[να κα! :οὐκ έκ Ρ2·κτ2·έκκε/κΙ: , Θέα: σέ κακ!εκκ Θ ρεάκἰε.τ. ΡΜ.Με

τἰρκοκκκε κά !κτ2·οέκκκ Θ' έκδϊακι υπτέυκε2κ , αιἰκκκτἰιιτ Ε7υφοιυκ2 έκ

Ροικκίκικ άτα: 2 Εεε!εκκ κο/ἴΜ , Πειτε: τκ2·@2κἐ . Ραπ οΜϊκ: /ἰικ2κ

κτώβ οπἰΖκε2κ κάβιβε)Μ·κέκ2κ. ?Με 24κυβο!2αΐ κατὰ τικ/τω: ακκ ιικ

έϊκι·έκιτε εκωκέκακάκ2κ, /κκ2κ μ·οκυβικυκ @· δ. ΒΕΝε1:1τ:τ1 Ιζεέσιία2κ

κ” =υε!έτ οΜ·κ·εω2·ε Θε. Ι)ει12 ω: εκ Οτε8οττο Μαἔτιο 221 Μ). 7. ΕΡὶΡτ. 7.

ΙιιτΠέτ. 2.. το22Πειτ.ΑΒΒειτ1 ειε τυπο/ΜΜΜ κιαν 226 ΕΡαδοκο οπἰἱκπτκ.τ

ί:ι2Με: τ1ιιοά ετἰειττι πιετἰτὸ τΙε ΑΒΒο.τ2Βυε :Ποστ ΡοίΪιιττιυε.

μ.. ΡτἱνἰΙτἔἰιιττι ὶπιπιιπιἰτειτἰε ΟοττιοΒ27 ΒοΒἰεπίἱε ειὸίτττιὶτ ]οτιετε 0838;"

Μοι1ειτ:Βιιε Ατι‹ΐτοι· 2τεΙιιο.Πε 222 νἰτει 5.ΒεττιιΙδ ΑΒΒετὶε, 8:τ1ι1ὶ Μπι1ιτι '

ότ Μὶτειο. 5. (ΞοΙιιωΒεπιὶ ΑΒΒειτἱε εοττιΡοΪιιἰτ ΜοτιειοΒιιε Βοβ2ετιί2ε

ειτιοι17ωι1ε αφ. 2.2.(ι1οά που το επιτπιο οΒίττνο , @ΜΗ τὶε @τίλιο

τ!2 Ρττν2Ιε822ε ά2ίττΡτειτε: ντΙὶττι: ΠΜ τὶιιὸ 2ιΡΡάι·το.τ , και Ματ! κοντ

:Μπι τα.: .εάωπικ: ἑινὶτἰε @Β εκ: ΜΜΜ. ΑτταΙ:.ι 8: Βει·τυ.Ιτο τοπιιοεμ

παταω. Ι.τ:<έτ 8. Αι1ίεΙτι11 Η .2.. ΕΡΗτ. 22. π! Πι·Βειιιιικτι ΡειιΕ.ειω.

Η. Πι Ρτειτατ2οτιε ειά 5ετοιΠιιττι 2. οΒΪοτνενἰπιιιε, Εα:Ιτ ιειε Μοτιει.. οΐΕι7$.

οΙ·ιοτιιω ττωτι12ε τ1ιιοπάειω 1τιειστοπο.ε ΜΙΒ. @αμε ττ1τ2ττωΡΙαττ1ειφ γ
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Με: Μιά: ὶτι ΑόΒε δ. θεεεττ1ετ1ΑΒΒειτ1: παπι. Μ. ‹Ιε ΜουειΙὶε:1ο Πει.

νὶε10©11ῇ. Μπείεεεθα:. Μαμά θετεττιειτι1ε; πεε!!α: πεεεεεεειεεε αεα#εε: μι

εεεεεε·. 111 Μετεω. ·8..Κεάτω:ΙΙ Αυτο. 2.1. εἰ:: ΜοηειΠε:1ο 5τειΒι:ΙειιΠ. Ια

·διιΡΡΙεπιειιτο ΜΗοωε. Μοτι:ιαΜ αιΡ.6. ‹Ιε ()οετ1οβεο ΕΙιιοτισηΠ: :καπ

ό:: Εε:εΙεδο. Ι.ὶτιὸἰεΪο.τπ1ε:ιΠ ἰιι να: 8. (ΞιιτΙιΒεττἰ ΕΡἱίἑοΡ1. Εειιίόοπι

:ὶτίἰε Π1Π811ε αετι1ΡΙιιω ά Κοπιειι1ο δ. Ρο.ιιΠ ΜουαΓτετΙο Βε.τοτιει:ε

Τ..ι_:,ωε ει.ά σ.ιιο.7ιμοτπωεωοταε.Εεεε Ι:€οκι:ε Ραμ:: ΕΡἰΡεοὶειωω Ηυ.Ροι1επι

μέ. ΠΙ

οΕ81ιν.

ΑΒΒειτε:11 ά:: ΜοιιΔΡεοι·εο δ. Μεττὶηὶ. ΕεεΙείι:ιε Ροπήι11:ιεειι :ερω

Αη8εεεεκε: πεεεεεεεεεεε:. τοΒ:ε Με.ττΒεο Ρειτὶίὶο :ώ πω. υ.;ο. εοιπ:είΐυε

€τειτ Μάι:: οΒ δ. ΕὸωιιιιὸιιτΠ ΡοΡιιΙειτεπι Γιιιιπ1. Ατ :τι ΜοτιειΡεετεει

δ. ΟοΙιιωΒο.πο ἴιιΒῇεέὶει,ἰ.ι1κονὶιι:τι δε :ιΙεει.:ιε ιι1άεπι ίέουΙειτε: Ιω

Φώκια 1ιι€τεά1ΡετιπεττεΒειωιιι·.::.φ οἱ: εειι.ιΒ.πι ΤΙκ:οάε::1ευε Και

(ζο1ιιωΒειιιιιττι ἱιι οειὶιιιτιτιἱειτη τειΡυὶίἶε 8ε νε3ιεινείΤε ὸ1εὶτιιι· :τι να: 5.

ΠοΙιπιπΒειι11 πισω. Η. Ρτεετετ:τιεττετε που ΡοίΤιιτιι Μοτι:ιεΒοτιιω ίειτιόὶε

(Σο.ΙΗεετε ἰιπτι ίὶιόὶιιττι Βιιἰι: Ιοεο οΡΡσττιπιυπι , ειΒ ΕΕΙα:Ιπειτάο ]ι1

:Ωστε :τι Πέ. άε (ΜΠΕ. Μο:ιειΡ:. 5. @Με εφ. π. Βιεθ ι·ε!επιιω ά εοφ:

Μ:: Πιπποει. Ρεεεεε .Ωι!οεποπ αείο!εβεεε: &επε εεἰιεεειεεε:, ει: Γεεεεεε· :εεε/εεε

με::ω: εεεεεεεεεω·. (ΠΠ :τι Ρειττεττι εκ ΪοεΙετειτειτι Ρτεειυπ δ: Ρ:ειι·υπι

ειέΗοωεω ειάΙε8εΒα:ιτιιω .4ει!εισα Με: Ι.εεεεωυεεε "ω, 6°φε!!ειπεε:β

εΐεε: . εεε:: β: επεεεεεεε:, @·· ρπε!εθειεε: ωεωεεε: Μεεωε ε/ε ρπείειτει:. Σε

απ» καινε: ό'. απ:: ε: »σε ΜΜΜ:: επιθεεεεω βεεεεεια'ε ..ω, £!ειιιβεείω

?εεε ε!!ε με:: μπαι: κατ. εεε/επ εεεεεε @- (9εωεε εεεειἔπε συεεβεβοεεε: πω:

επιε)εεω: |εεεεε: «υεβεεεε: εἰεεεεω εεπεεεεε. Ιτιετ€Ρετιιε ἔι Μοιιεια:Βεε, εεε/εε.

πιά: Μασάει:: εεε/Φ:: :εφε Ρεπεπεκ ) ει: επεσε: ή , ρεεεεεεεεε Εεειαβεεεεεε ω

πείτε. Ροβ αεεεαΜΜπε εεεεφοεε: έ μωε: <υεεεεεεε: . έξεεεεεεέεβεεεεω

ε:: ε: Ζωα @αν εεεζεεε. !ειέξεεεεεεπε :Ζωα Ρεπεεε·ει|επ εωεχω πωι'εμ: , εφ

με εμεεεεεεε ( Με Ρεεπεεεεεε ειπα: Ρ842'ε278!87° ) εεεεεεεεα:. ηεεεε: :Με εεεεεεεεεε

ευπ/ξ/εεω εισίμ·φεεαπε, ειέπεεεε: ή, :εμε εεεεο Βαέξετεε: Ραπ ; Ρετ .5°,

Οει!!ε, εφεε:,ωεεεωω (β: επεσε: Ρεεεεε: εεεε·ειεπιπε) Με:: επ 6'Ζεεε/εευ ε7ει:

ε:ε: Με:: πο» μιεεεεεεειε εεεεεεεεεπε. Μ ρεσα]]ιε εεεεεευεε: επιίεεεεεπε ό'. δα”

βεεεεεεε ροΠεεεεπε:εαπεεεω εεεεεεεεεε ρεφεεε· ΟΖωβεε εεεεεεεεεεεειω πώ: Μ

θεια: @ειπε ευέεε:β· εεεεεεε:. πω.: Ρεπεεεωε Με:: εεπεε εε·ειέΖεεεεεεε: ω:

εειεια'επε εωεεεεεεεεεε : εεεήέπετέηιιε εε Ζωα: , με” εευεεεε εφεεεείεεε: με

ότι: κοιταω <υεεεεεεεεε: . Με:: εεεεεειεε: επιθεεεεω εεεεεεεεεε: , εεεεεεε: εεεεεεεεε.

εωιω εε Μειεοι·ιιαι ποί]π:οτιιω τεΠ8:ο σε:: Έφό Η τεΙὶἔἱοεὲ Ρο.

ίἱει·ἰ Γετνει.ίΐευτ , ΟΙειιιΠτει ΜοιιειΙὶὶεει . εμε:: οΠω 1ϊιιάειπει:ιπ εκ Ι)εο

9ειοειοτ1απι ΜοτιειεΙιοτυω Ιατ1ΒιιΙει εεει:ιτ . Ποπ ίὶιὶίἴειιτ ε:οκινετίε. :ιι

ὸὶνεττἰοιιΙε 8: άοειωΒιιΙειτοι·1ει Βοτισε:ιιιω ΓεεειιΙ:.τ1ιιω.

5. ν. 06ρωεωω-:· Μεω·εεε @ εεποποεσέεεε!

Μ, Π». Μ ὶιιοΙἰπειτο. Ηιε:1τιτ ὶτι ΟεοΗωπε Ρετ ίξεειιΙυττι να. Μ.

' εΠει Ιεττετειι·ιπτι , @εεε Α8:ιτειο Ροιπ1ΐεκ Κοτι1ειτιιιε :τι ΕΡ:Πο

Ια ΜΙ Ωοτιίὶειτιτἱτιιιιτ1 ΑιιΒιιΠυττι , άιπτι Ι.ε:Ψ.τοτιωπ Ρι:οε (ΣουΠειυτειπο

.Ρώπα σ.ά ΟοπώΙ1ιιπι ό1ι·:86:Βο.τ .:::ιΡετ:τωτι ειπεν-ετ Με νε:Β12: :Με

οεπεεεε:



ΡΒ:,ΕΕΑΤΙο. . Έή'

ἰυωπἱπε: έ:: :Μάο (;Μάαπ ρυβτο: , Ε! ό: :ΜΜΜ ΜίϋυιΜΜ«έ.

Θου: :τοπ /&ωπα ω:: - πέσω· τοπ9πέυ·συ:ε: , 9ποποιίυ πιά Ρο2·εμ

π.: ἰπΦεπἱ7ὶ /`α2ρωπι κι βοκτα, πώ' θα: στ8πΖοτ2:ευ· οἱ 8σωΕΕ:: @με

Η|90β0ἰἱ£ιΒ° μπάεσεβτέθισ @=- :υεπυπιὐὶ!ἐὐ:ι: 9::έπς:σε 6°οπσΣίε:1: Ζερΐπέ:α

βια, απ:: /ΐπιρ!έα:πε £ο7ἄἰ: @βιο ιι:πω;πέ:ιτε ιἱ Ριπήίπ:: @Με Πάε·έ

εοπ/έα··ιωπα:. Ετ :Η Μ:: ΕΡὶΙὶοΙει :απο διο Ίιιὲαι Ρειτι·ι:ιιτι 8γτιο:Π Κο..

:πωπω τιιὶίἴο. ι1ο:κι:ικ; Νοκ :εβ2καιωα: μωρα:: ταφο:·έθα: ω]Μ: κ

μεΜ·έ ρο!Ε· , 9ι:2 έσβαιωέτωεβέεπιπ ξζΙουάειιι:·:ςπω:Ισρέέσω έ:: πο.

/Μ: πἔἐοπἐἰσιι: ά2··σε:/υ·πω Οεπτέιω ωιέιίέσ 2β'04ϊ]94Μ93 ω:: ωφθιΣυ::.;

:ώ , πω:: ἐι/ἐισπ·π‹ἰο,σοπκσ πῳἑανεἄο. !/›:‹ἰσ :στα @τα κυβτιβΙ!έσέΜέέπέ. ·

Μ:: Ρί8:Μ ψ, ἔσω: Θεπ:2ιια πω:: άππιπώιτ .· ε: 9:ιέϋαι: άι· !σύσπ σου..

Ροκ:: Θέα:: εβ, εο9::8:! Ρ:·ιβέπει θαΐώπωβόβαπαιΡ:88ίβΠΜ μ: -είιΞ

συν/ι: ω2ιωεωω: άε/ΐε2εωο βα·πύπέ:. Ε:/`:ψι εβωβει β::

:ιο/ίπ , απ:: μ: Με:: -·υΞωπ/ωωι :β (,ς!υ:2α. Αιιται @Η ἀπό θα

αιΒ νε:Βειε Ε:: Μ: ΙΙιιώοι·ιππι :.τιτΗ11ετάο11€ πατατα ΜΙΒ: Μακ! πια!ωτμ

πεδΙ:εωκ1ει ΙΗΠεετ6ε ωςιιι·1:ι. Ιϋποι·υπι: ·ο.‹ὶεὸ ιι: τ:ω ΟΩΒι·ωι:ἔυ

ΙΒιιιιιε ΕΡΠεοΡυ:. ,ι1υὶ ΡοίΕι·εωαπι πω:: Μοτο.ΙΝιτι θι·::Βοή Με

εδώ αΡιιό ΗΠΡειιοε ί:ιιΡει·φ. Ρουφ:: κατ, Βοπωω σει άι: ΜωβΒΜ:ι..

ε!ειία:ιιά1 Κεε:: @ίπ Ρι·οθ:&ω, απο :που εΗτει· φὲ1τι ΒἰνἰΜ -1·::ν€·::

Μάσα:: :οει1Ρετατε Ροτιιττὶτ. (Ζωα: τ:: Μάϊο: τπ0οιπ1τ1©1ιτιΙΩιἱϊι :Με

Ρεπό. :ΜΩσηε. “ζώα να. 8: αμκ! Βο.τω1απα :ΜΙ :πιω ω”.

”. ΜουΤΜ:: :μ ΕΡ:ΠοΙει πιιιιι:υμτοι·πι πιο!@ΜΜΜ Το!ετει:1ιιω

ΕΡίεοΡτιω, :με ΗΒοοε. ι1ιι1ιηιιε ά:: τῶι:: ΙΒΜ::1: ε:: Πττ8·οω Με::

: ἐπὶ οΡε::1Βιιε εοΠοάοε άεά1οαν1ι:, Μ ττωΡοτὶε επὶειττιὶταπε ά1:Βαέ::

: στι:: :ιιοόιιιτι. - '

Οπ κ ο νεπει·ειΒ1Ι1 Γειιι&Μω69πιε ω:: @απο Εμί:οΡο »°

ΤΑιιιε 1πά::δω:ε ΟαΪπαυΒυθα:ια υ:Β1:ΕΡἱΪεοΡω φο8τιοωεω »

το 5ΑΜ111-2121.. Μεα1οτ πώ.: ΒοώΒΜίΕτΜτ ἴ€ϊἰτἐ©τιἱ8 , :ιοΙΙι·α1ικ ::

:ὶενοαΙΙῖωεε ΡωιωΙΒοη1:, Μαρ:: τεχτι1πι1ΙΒε Η 4::ο111Ι:Με τεωωωι. »

πιω τἰτυΙἰε Ρι·α:ιοτειιυπι νε:Πι·ε 8πτιέὶὶωτὶ παώ:: όάτ:€εω!ΜΜε ιι: Π. »

απ: ιιιιἰι.ιε Μιὰ:: εετὶτατἰε νἰΔωΙο :ιεόὶὶωιι: , Μι Ψιοαιω ΜΜΜ: ω: ::

ΙοάΒοιπ: :ὅτο.:ᾶει :τιε:ὶτο ΡαττὶεἰΡειτιπι·. Οτ‹ὶο :ι:ιπηιω ι·«ιτΙο:1Β α!» »

ίεπ,ιι: Ρι·Ηι: αιιιΩιε ω181ιιιιω, @απο ΡΟτὶιΪι8 ωΙει:Μτα2υπμ ςιω1::ετ ::

εὸὶτι1ε , νά Πι «1ιπω:. Π: ειτι:ὶετειτἰβι.ιε τΜΒοΗ.208 :εφε εοΜε:5Ρτιτε, ”

Βτενὶτειτε φα ΡοΙΤιιω ν€Ρετὶε ωεωεω Ρατι:1αιιμ8: Μι όε113ωτι :αἱ »

:οΙ1‹.1ιι: οτατἰοτιἰε ἴετωο Ρεπ:ιι::ατ. ΟΡεπι·ι€ πω:: Βεο.τέει:όο νεΙΙ::ι ::

τετιιΡιιε πω: , :Ρο τοτειιοἴω :ιτιευἱε στ:: ΠΙΐε1·ο 131 ι:ο1·1πωάεω »

· πιοιιτ:Βιι: ν1:ιιΙεπωι ίωΜηιιπ1 Γωι·υπι ΓΡει: @Η ::12αΜέι5 ::1:«Μεπτέ. »

:με ὸεοεΡτἰοιιε 5. ::ειωΙ:ε κά: :Μετα ΒτεΙΤιιω ι·:Μονω: ::1εωΙυπι ::

Ρετάπετιιππ. Ι:: :Ιω ςυἰὸΜπ _[τοττισ Ρεί:1ΐοι· Μπιτ:: ΙΜειω ωΡω: ::

Βιου: τγτειιιπἰἀεπι ίιιωεω, ειἀίἱιωΡτὶε ί-ιτοὶετἱ: ΠΠ Με:: ?επτα ::

ΠΜ: ειάνετΓιιττι οττΒοόοπυπ1 ΜΔἔΔύΜΠιΝ: Πε! α: :οτε:11°1 Ιζε::::2- ::

8ι11ΝΤΗ11Μ Ρ:1ικ:ΙΡεπι €τευό111611τ2. Ρ:απειιέετιε ωοΙ1ω5:ια, Γ:Ρε:Βο ::

Ρπε/ἑ:ἰο ίπ κά”. 8.8'. αν!. ό'. Β: $σσα!πω !£4 Ε



Στή Ρ11Β1:ΑΤ10.

`“ ειὸτιὶΪτ1`ΩΠτὶΠἰΔτιοε άοΠεΙΙ.ειτυτιιε εάΒταΠττιτ ΡεττἱἔιττΙ. Ηιηττε ὶτεττΙυἐ:

*Ψ Π:οΠ:ττε οο.ιιεε?ι ἔσω οποτε νειίτοοιτιπ Ργτοτκήτοοπτ1Πιιε Ρτοπιοτει9
Π". άτντ:τΠε νειΠειττοτι1Βυε ΗτΠοττω Ρειτττειιτι ΡοΡυ Μάο €τείΠιτι1τ. Ηετι

“Ρτο οοΙοι·ε ἀὶΓεετιτἰτ Ρτιτάττιττι αιΙαιτι1τειττεΙτιτοτεΞΡ1τττ1ειΒτιἰτιιὸοτ 56ο

“ τ8Ι1ἀ€111ν€Ι1ἱ€Ι1€Π1τ11 τ:Ρτ @τι το φωτ! ί:οττώόατ οτειτἰοτ Ιτιιτο:Πυε :Ριψ

"Ρο ιηιιΙτοτιιττι (ζΠτἰ·Ρτὶειοοτυττι Ιἑιοἔιιἰε εΠτιΠόττιιτ:ειΙΠ τυΒιιΙτε>ποτι

" τιιιΙΠ τι1τίΠ1τΠοε-3ΡΙοττουο τΠνετΠε ῇειουΠε ίειικτειιιτι1τ, ΙτιτιιιωετειΠὶΙἰε

“_τιπυΙτττιτάο αιΡττνοτιπτι ειΒἀΠεἰττιτ τ τττιτττετιΠι ΓΡοΠα Γι.ιΠτττιΠιιτιτυιτ

"ΠΤοτπΡΙ1ε Βτ:ἰ 1τιται:Ρτυπι Πτ:Πιιττι ὶτιΪεττυττ βετο σ.Ιτειττει άτ:Πτιιι1πττιτ,

*ΐΡΙοττοιιο οι ΟΙοττο:ιτί5.ε οΗἱοἰο ετιΠΠιιε οΠττυοαιτιτιιτ , :ποπ @Πτι

" πιατα αιτΠΠι.ιε :ιν1ΠύΓουο τοιιΙτοτυττι ε:τΡοτιιιτιτιπ τ:σ.όο.νοτει οοείοτ

" απο: Ποστ 78τ ΡΓε.ΙττΠ τιοτι ττωΠωτο ΠΠ εαΙειιτιτττιττ τ:οττ8τικι ντάτευ

"τα ἰττί-οτἰοτἰο. ()ύττιτ1ιιε Ποε ΠιΠυΓεεωοάτ εαυτό. Ωετΐειτ:τυευΠετ ιιτΠἱε

"_οττοιιπιί~οΡτοε ττιι1τοτιιττι ειττ1Πττιιε τ:οτιτΠιοτοτ τ ειάνειιτύπτουο ἴιιΡτἔι

".τε:τειττ ΡτττιετΡτε ΡτεεΠιιΙειτοπιιατ , οττιτιὶτἐοτετιτὶε Βοτι1ΠΠ τιΠίἐτἰεοτ..

"_ τΠειιτι ΡτοτηΡτΠΠτοθ σκοτειτιτοε εω:4.81τει Μπαμ οτ τγτειιιτιτο:τ ῇιιἔυττ1

" ὸοωὶοειτὶοΠἰε ττοτ1υειτ1ι1εττι οετντοτΠυε τιοΡττἱε Πιτοττ:τ ΠτιΡοιΠ, αιτή

" Πύττιοικ οε:ττετετ Για ΡΠΠΠτιο ΡτἰττοὶΡἰ οοτιττει ὶωΡὶὶΠὶττιιιω Πορτοττι

" τιιιειοτοετίιε τωΡεττττετ. εω οτειττοττοε ΡειΒΡετοττι 8ε εΠΡτοατττοπεπι

"τωἰΪοτὶεοτὸὶίΠττιὶ ΡτἰτιοὶΡἰε τοτἰτιἱιε οπου τνττ Ποττ1ὶτιυε. ΜὶίΪο ἰ8ἰ

" τω· οαΠτιὶε ΡτοΡι18τιειτοτο οττΠΠττιο › Πιιτιο ειιυττΠο οιτττΠΡοτοπττεε

" Για Γι.ιβΙενειτ, Μοτο νοτο τγτατιτιἰοει: ΠτΡετΙΠττοτιτε ειιιότοτττω 1°ΘΡ€ΙΙ..

" τὶτιο αεί-ιι τ:οτιοεττπιειτ: ὶΙΠττὶΠιιετιε :ιΠτιειττι νὶότοτἰεε οοΡ1οίἔιττι , ΠΠ

"|ντ:το ὶτιτ-οτει1ε ειττοετΙΠτττε πιστά; 1τιΡειτοτειττι. Ια Ποτέ ὶ8ὶτι1τ ἴυΡτἑ τα.

'* :πειτε τοττιΡεΠειττε τοτΒἱτιε ἴΠςὲτ τΠοΠιιε οοτιτΠιιΠε Ρετττ:τιΠε τ:Π·οιτττμ

" οιιειοτιο ίςνἰετιτὶΠιιε ττΠτΠττιέ ΦΠ ΡΠιττι @σε Ποετοτ , οτε υΓΡἰαιπ

Ϊ' Ρτοἔτ€ἀὶ€τκΠ αυτ ειΙἰειιῇι1ε ΕΜΠ. ΠΠετο. τ:ίΠ:τ Βιειι!το.ε ε:τεοΙοτιόΠ Ποτέ

τ" Ποστ το.τι1ετι οτἰει ΙειΠοττττή ΐΡ1τττυο.Ιτιιττι Πιετοττιοτιτἱε οοτιἔοΠὶιΠυε,

" τα: τΙο [πώ νοΙιιττιἰιΠΒιιε ίττΙττ:οτ $.ΠΡειΡει: θιι1-:οο1ι11 Κοττπ:τιΠε Μι

"τοτττἰειτιιττι σε ττιιΠι Πι τ1ιΠτιοτιο ΠΠοΙΠε τΠΠ:τεω , υπο τ:οότετε τοκοι

" τ:οικΠιθ. τιιικτΠειιατε ΠοττΠιιο οοΙΙἰἔετιόο όοετ:τΡΠιοτιε...Βιιττιετιτοε τετ..

." τω· ο:τοττΠιπτι :το οττιιΠΡοτοτιτὶε Ι)οτττΠΠ τττιωτιταΒΙτε οίΓετιτΙ:ιε ΤτΠΠ

ε" απο :ποσο ειΠ οττεττκ: ττωτιτΠ ΠοττΠούττιουο ΡΠιΠοειτὶοτιο Μουτ ετά

ξ( Παρε. Π;οιιΠ οοττΠιττιττκιττοικπι ότε. Ηττα ε:: ΜΒ. εοό. ΤΠιιατιττετ Μ·

ΒΙτοτΠοοετ Ρετ οι1Ποάτ:ττι Πιιττισ.τ1τωττ1ττω Β. @1ΕΓΙ1€1Π1ΙΠ ΒοτιὶΒιιὲ

τ:οττιωιιτιτοειτο (ΠΠδιε εκτ:ετΡΠ , τιιττι οιΠει Πα: τΡΠτοΠι οΡτἰττκἔ το

. απο ΗτΓΡο.τιττ:ετιιττι Πειτιιττι €ΧΡοτ1ἱτ , τυττι φαι ΤειΠ.1υουΠτειττοπτω

_ Πεότοπιιε ἰ8τιοτεττι Πι ειΡοτταττι Μεση ε:τΠτΠοτ.

μ. Να: ττιοΠοτὶ Ιοτ:ο απο σαιτ τα Ιτττεταττει τη ΡειττὶΒιιε ΟειΙΙἱεττ;

_ Με, οικοκιότηοάιπτι ε:: νετιιΙΠε ττιοτιιιττιεττττε ιιοΒτε τοΠόττε ττιτοΙΠ

3

': εὶτυτ. Μππιία.τβηβτ ( Πκ1ιΠτ ΡΓθ©ι€821°Π.18 5εΠοΙειΡτὶευε. το ΡτοΙοἔο

_. ΩΠτοτιὶοὶ (στ) έτίω/9πε μ·ιιέσπΜε πωπω: έ» πω.: :τραβάω κα· ?αφ

. @απο |ωτιγί Μ/ιιτ :εωρω·έτ πο: ρκε/ιἔωέ: , 0ο·ατοΜυπτ ψ βπέ!έτ. Βη_

:απατα ττιΠιΠι ΠοττΠτΠΒιιε ΡΠε. δε (ΣΠτ1ίΠο.τιε ά1Π:1ΡΙ1τιετ τιωωττΙΠωτε
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_ ' Ρκ£ΡΑτισΜΜαΉ_,ιωῇ

ειΒιιιιά:Μτ, μια». Ιιττει·ειι6ε ιιιωιε :Διά νειιει·εΒιιειιι Βεό:ιιιι :Η

ΐοι·τέ ΤΙιεοειοι·ιιιιι (Ξειιιτιιειιιτ ΕΡιίι:οΡιιιιι ειιζιΡιξιε. (3ει·τιιειιιιιι. έιτιιιιέ

ειιιὲτιι Ιιττετιε νειΙειιτιόι· Έιιιι:. Νοιι ἀεΪιιἐι·ε τειιιιειι αΙιςιιοι νιι·ι ώ;

ω,Πάστα:: 8: ΗἰΙἀοί-οιιίὶιει ιτι ΗιΓΡο.ιιιειι ΩοιιιιιιΒέιιιιιε , @Με , Αι1ί

όοΕιιιι; 8ε ΕΙι8ιιιε ιιι (ΞειΙΙιει8: Ιτο.Ιιει_: ειιιειΙοε ίἐιιιέ €ει·εΒ:ιτ ειπε Πιο.. '

3η. @σε Μτιιιετ ω ι·ε8 εΒτοιιοιο8ιαιε ι έιιιιι Κοιιιέιιιἱ ΙιιάιόΒό

πιο ὰ: ειιιιιιε Ροιιτιίιουιιι , (Μι ειιιιιιε Κειςιιιιιι Ηιί'Ρειιιι κά. Γιά νιιΙΒο.4

ώ ι νειιει·ειΒιιιε ΒεόΔ ιιι ιεΒιιε Βι:ιτειιιιιιειε :ὲτἔι (ζιιι·ιΒιειιι& , ιιι ΜΙΜΗ

ι:ιε Πιιι·ιε 13ωι1ι Και. Μι Ποτ ; οΡετ:ε τέτιιιιιι £ιιωι ευιο.ίδ0.ιιι ΔιιΕω1ι

Μπι», σε ι·ειιιοι·ειιτι ιιι (ιιΒί-ειιιιειιτιειιε Αόϊι3 Βιοει·ε Ροπε:ιιτ , 60:10:

:τι αφ ειιιειι·ειιιιειιιιιιιέ ειιτει Κε:8ιιιιι Ρτειισότιιιτι ειιιιιοε ,Πω που ΒΔ

:Πὲ ειιιιι νιιι€ειτο :τα Πιοιιγίιειιι:έ ε:ειΙέ:ιιΙό ε:οέιειιιειι·ι Ρ6ίΪιιιιτ;

58; Ρύσιο. α; ιιιεικιιιιει Διιι1ειιιω είὶ ‹ἰε ι·Ε8τιο Πει 2οΒει·έι8ειιισι·β,

τιιιε:ιιι σ.ιιιιοε ΐεκάα:ιιιι ι·ε8ιιεινιΙΤο ι:οιιΡαιτ. νει·ιιιιι 6;;ιιιιιέιε ειΠι ε

;ειιιΡοι·ο ?.1ιιο νινειιτε Ρο.ει·ε ()ΙιΙοτιιειι·ιο Χόα Αιιίϊι·ιά ςςιιιίΒιιιτιιε εΠ ;

ιιΙιῇ ειιιιιιωι::ι.τ ἔι Ρεικτιε οΒιιιι ιιιιιιιετσ.ιιάοε ειιιιὶιιιιειιιτ. ΡοΠει·ιοιειιι

Γεπιτειιιιειιιι @απο ίά:ϋτι ίιιιιι: ι:ει·θ οιιιτιοε ι·εε:ειιτιοι·εε ιιιιο αυτ Μιας

το εια:ειπς: 5 Ρτιιιιιιε οιιιιιιιιιτι ΜΜΜ εοιιΪιιτανιἐ ν. (Σ. Ηο.άτιειιιιιέ

ΜΜΜ ιιιΚει·. Ρι·ειιιε. ΗΒ. ιθ.ιιΒι ιιιιιΙτι8 άοεε€ Ρτ:Εισει·οιιάσ.πι Ριι6

Με αι1οιιιιι·ατιοιιεπι: νειΙεδο 4.οεεόιτ Οιι·οιιιε Όοιιιτιιιε ιιι ΑιιτιειΙ.

Εεε!. Ρι·ειιιο. ΤΟ1°Π.:.. 8: ;. ειιιιΒιιε ΐιιΒ[ει·ιΒει·ε: πιο: ::ϋειιιιτ ωιιιιιϊωια

ω· τιποτε: τειιιιετΠ Ιω; ΒοΗειιιόιειιιι ΡοΠαιοτι ΐειιτειιτιειέ Ιιειθ:Βιιιιε

ιιι:ει·ειιτι __ ν

Η. Αιιτετιιιετιι νικιωιι 3:ειΙειιΙι ειι8ιιιιιειιτει οοιι(ιάει·ειιιιιέ , Ρα;;

Β8ειιιιι Γιιιιι: αιιιιι(ΣιιΙοτΙιει·ιι 1Κ68ιε :ιιι&οι·ιαιτε Ρτ:ἀεἔειι·ῆ 5::ΙιοΙειίβ

ε:ιηιιειιι ιιιιι«:ιιιιι ΗειΒετιιιιε πιω 2:οιιτιονει·Πεε ειιιόὶοτειιι 8ε Μπαμ

Ρι·ετειιι. Αιιτισ (Ξιιιιτι·ειιιιτιι Κέ:Βιε κι”. ?καιω φωιω"ωι Ρεο·Ζς:πω

_/ὲ@: εμὸάῇπιπ/ἰιω δύ2!ΡεαΖωι· ψ:ξεισάΣίμμ σ620ψωιω μια;

Μπι έκ Κεἔπο Ν€ιιίἙτιεῇ`ππωυἐ:, ιτιειιιιτ Ἑτεἀεἔειτιι15 ιιι ΒΗΜΑ. αφ.

3. πιω ΟιιπτπιΜπἰ 10071. !.ε=οέώέ|ιία.τ Κε:: .!μπΜ ωω·έΜυ·, @·· οίπέκκΗ:

Κεἐπω Κσωπέιπ βία: ω.: σ:ιΡ.6. ΑτεΙυι ει: εωωιω Πάρτι ι-ΙιίΡει;

Ιειιίιε ΕΡιί-ε; ιετέ/Μεσκιιβωέ θυ28ι%”Μέ ματιά, ιιοε ςΠέ ειιιτιο 13οωωι

ι:στισειιτι ο. ΧΧΟν ι. Ζ£°ΙΙ7ἰἔΪΖιἰ0 έι:294πιέ% ΒΘση·αία.τ 822710 Μσϋυ·Μαιω:

ειιιο ειιιιιο Οιιιιττειιι·ιιιιιε ι·ο8ιιι ειιιιιιιτιι :οινι. Οιιιοτιιιιτιιιε ιι€Ρόε απ;

εισαι ει8€βειτ. ΟιιΙοτιιειιιιιε Μάο κ”. π·έ2Ξ /ἱιέ , τεΠε ΡιτάοΒο.ι·ιό

ι:;ιΡ. 43. ιιοσ ο:Π ειιιιιο ισα και έκ Βτό7°έΙΜάία @=· 2ιι/Μα ιιφιω π..

@Μπι 8: αιΡ. 47; σ.ιιιιο κιανιιιι. * ι€8ιιι Μ Μι ειιιιιο @ωρα ω:

ΧΧ1ι.ειστ ιιιειιιιτε ιιιΐεειιιειιτι Βιι8οθςσ·ιαφήβαηβπω συπβ,2Μ8 Κέ.

ἐπὶ 19εφ, εάωμσβρα·Δαβπιβ6.ι· Ιζι·8έω εοπβ2:αφ16€ιτιιτ; Πειιί4ιι€

»απο χω. αεἔπὶβά , ειιιιιιι ω. ιοένιιι. 66!οιΙ:ω·2α: ωο»·2:ιρ·αφ. ;6.

Βο.ΒοΒοι·ι:ιιε πώ τι: Ρι·εάοεειι·ιιιε αιΡ.·μ;. :ιιιόΕ6ι· εΠ, οοιιίΒιιτίπειιιε Μ

Ισα· άι: θεί]ειε ΠειεοΒοι·τι, 422210 #01. ο·εέπέ βιἱ :Μάτ #ἰήι·ισπ, 8: (Ιβ

ἀειιι Ν. ΚειΙει·ιά. ΡεΒι·ιιειι·ίεε, φάω άισιιι Μοιιειέιιι ιιοΠι·ιΠιοτιγ Μ;

:ιι ειιιιινςτίει:ιει Ρτα:ειτιοικ 8: πω ΓοΙΙειιιιιι ετιο.ιιιιιιιιιο σεΙε:Βι·ιιιιτ.» 5ζ~ ι ι ιι

0ιη!ιβ

ΜΧ.

ο β: πω?

[Επι "ριωεσ

.8
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ετΒο ι·οΒιιιιιιι Βιι€οΒοτει ιιιιιιιοκε σ.ο €ιιι5 ΡτιιιοιΡειω οι. ΑιιΠι·Ι:.ι , ει»

ιιιιιτι (ΠιτιΡει ισο.ΧΧΧνιιι. Ι)ειΒοοεττι ιιιΡτειιιιιιιι οοιι1Ητιιοτο άοΒοε:

ει: Η διιιιοτι:ε: Ρειτι·ιε ιιιοειε,ειτιιιο οιιωιι σο. Χιιν. Πει8οΒοτει Μπι

τιιιτι οσΙΙοοο.οιε. (Σο: @πιο Ρι·ιοτοπι ίοιιτοιιτιειπι Ρι·αΐοτειιιιιιε , μπι
Δ ι:ιε εισειΡο.

6ο. Ρι·ιιιιιιιτι ει: ιιιοίιτιιιιι οΪὶ, ειιιοά Ριήοάεις:.ιτιιιε Πεύκο Ροίὶ οι»..

Ήιο.ι·ι] ιιιοι·τειιι·ίιι€Βοιαιτιιιιιιιι ΐεΡτιιτιιι Β.ει€οΒοι·τι ΚοΒιε.ειιιο π. Βου·

. ερωιωμ..Ψ.3ρ..-_ ............. ραπεου Ιο2πέ Ρε222%ί ...Μ.ωρρω.. μι

τα ΠειεοΒοττιιιτι (ει: ειιιιιοεο.ιιιοττδΡο.ττιε ἀοτιτιίτἑίΪε, 8ε ιιοοιιειοιιέιιιι

οι: ιιιοιιιιάο Ρει:ετιιοΚεειιο εο8ιτέι ο 2Ετ ειιιιόοιτι Ηοι·ιτιιιιιιιιιε. Οοο

οδο”. ιιι(Πιιοτι-. Ρι·εάε8ειιιι ιιισιτειιι οΙειτιιι.ε οιοιιιιιιςοιιἑιιιι ιιτ εοφ.

°ιτιοιιται·ιο εεοο.τ. ι..οτιιιιιιιιιε Κα Ρακεοπιυπ βπι1ι· , μ... ε; κ!έ8έω

. [κι . απο σ·ιέπέ::|·υ. άτβιπέΐα.τ, θ Ρ.υ·έβι· ΜΒΑ/άσο ό'. Ι/ἱκα>π:ῇῇμψ

να: ε_β. Ε]α.ι· Καπακι ΒΑΟΟΒΕΚΤΠ; αεεφέση.τ. μου» μ».β:: απο: το.

έωιπ>:. ιἰεσεω ωπέ.ι· Ρώσο κ·.›σέ:. ΑΙτετιιτιι ειτΒιιιτιειιτιιιιι εΡε ; οιιὸά

Ρι·ειιο€σ.ι·ιιιε ει:οι·άίιιιιι ι·οΒιιι 518ιοεττι 1)ΐοοεπι ΗΜ , ιιοιι ὁ. Ρειττιε

°οΒιιιι. ἀεὶ ο και οι·ο οπο Και ΑιιΡαιε ει εο ιιιιΡοΠειιε -οίὶ,ιτιοεἰο

Ρτοι·ίιιε Πτιιιιι άε: ιιοιτ. 5ιοιιιάοιτι οιιιιιιιιιι κ. το8τιι 5ιΒιβοπι απο πι·

ιιο ιν. τοΒιιι(Σιιιοάονει ή!18 θειει·ι$ ι:οιιιΡειι·π οσ.ΡΡ. 88. ά 89. ΡτοΡι

τοι·οει Ρτοοο8ατιιιε( σ.: ΥειΙοίιιιε οΒΓοι·νειτ) οποια Χι.νιι. ιιιίδ::ι·ιβιτ έ:

Θπέιω πρ: Β4ἔ0ὐΘΙ°Ιἰ . 8ε οειιιιιτ Παν. Δε· Μπα :εμέ $ιΞ2ύει·ι·2 οι ω.

αν, Μπι @κα οποιο Ι)ειεοοετιιιε ἔι Ρο.τιιο ΟΙιΙοειισ.ι·ιο.8ε 5ιΒιοεπιιε

ιἔι Βειεοοοιτο 8ειιιτοτε ΚοΒοε Αυθ:ι·ειΠοι·ιιιιι ίιιιιτ οοιιΠιτιιτι. Ηιε άσο

Ποιποι Με νο.ΙοΠι ειιξειιιι:ιοιιτιε τοπιιιιιι ..αιμα Οειτοὶιι; Οοιιιτιικι ; Ροι:ιτιιτιι
απ». 64ο.

Μ”. π.. οι μια Ρι:ο!ο8ο ωνκιω 8. ()οιιιιιιΒειιιι απο .πιο 5. ΕιιΠειδι σοὶ

Ισ.το. Νιιιιιι·ιιιτι Με Ρι·οιοΒιιιιι τωικω τι·ιαιιιιο νικάιιιιι εΙ:.ιΡίο ἑι

πιατα 5. Βοι·ιιι Η ΑΒΒειειε @πιο πο. Χι.. άοιιιοι·ιιιι. Ε: τοπικη (ω

Μάικ ΕιιΡεειδι πω» (ΣοΙιιιτιοειιιι Α&ιε. οοιιτιιιοιποτ ίιιιηε:άειιιη

τιιιιιιτι @τι Εεε!ιζή..<ι Ι/'υ#οπαΜεπβρτοεαπ ἔἰεἔέω, ειιιι απο τεκτέο Σωσ

@Μέ Πο.Βοοοι·τι δω οτάιτι.ειι:ιιε οίὶ ΕΡιΪοοΡιιε. ΤτιΒιιε ιΠιε ειι€ιιιτιειι
ω. βιοοι·οοάο ω.. @ο 5 σε Ριτάο8:ιτιι ()ιιι·οκιιοοιι ίςιιΡΡεάιτειτ.Νιιιιι

:στο αφ. 73. άιοιτιιι· ει οιιο.ιιάιιε 5οιιΖι1ειιιι ίΒιι ΒιιιιιτιιιΙειπι ΗΙΓΡειιιο- ο

απο Κο8οττι ίοΙιο άοτιιι·Βθ.ίο ω: Κεετιιιιιι οοοιιΡ.Ξπο ιιππωικ. κενά

Πει8οι:ιει·τι. Ατνειτο 5ιίοιιαιιόιιε ι·ο8τιειτο εσεΡιτ ειιιτιο ιιο. 1:31:11. οπου

όοοιιιόειιι (Ζοιιοιιιιιιτι Το1οτειιιιιιτι ιν. οοτινοοειτιιιιι οίἱ απο :απο

#ε2π.ιπτε έ!ωέα/[ικιο Ρσ·έκυψε άψωπάο. ιιτ ιιο.Βοιιτ Μ". ΟοιιοιΙὶῇ

Α&:ι; δ: οιιιάειιι απέβιτσεπτψπέβρωιες/`ω8 μ·Μά , οτ οι: νοτιιΒιε

τιιοιιιιιιιοιιτιε οτιιίτ Οσ.ι·δο.ε Ι.οειι(ει.Ατιιιο ει·οικιόο ΟἰιτιΙὶιοο.ΧΧΧιιι.

·ιιιιτ εοπὲ ιιιί·οοιιοιιτι : δεσει ποσοι: ]ο αυτια Μειι·ιειιιο. ιο κι). 6.

ΗιΠ. οειΡ. οι 5ιιιιιτιιι1ειιτι ειιιιιο οο.ΧΧΧι. οΧΡιι!Γιιιιι. εοάέιτιουο 51

ίΕικιπάοπι Βιοτο8ειτιιιτι ίιιιίΤο άοα:τ. ιπωφω (φαι ΡοΠτοπιιιιτι πιο.

Ραπ Γοιιτοιιτιω ο.:Βιιιιιοιιτιιπι εΒ)Ποά68.ιτιυε αιΡ. 81.. τοΒατιιιι, .5°ω.

ω... ,οποιο οι; ΩΙιιιιιιΙ:ιτιι οιΡΡεΙΙειιιτ , 9... δφσΜπέσ έκ Κεέκκω/ίω..

:Φως ἐςβιπἐἔιιπ ώ· ωαποβ:απόο 6."&|οοίο«πά Καμ· Πει€οβοι·τι δω :ο

Κ



τ · Μ εε ε τ τα . . .ιτε
`ιά.ειιιοτι Ηετιιιετιιιι.ιε (Ξοιιτι·εθειι.ι ετιετιιεκ1:ι;εε!εεεέτιονόιεεεε. Οιιιιιτι1ε.

Πιο Βιιειιιετιτιιοε. κιαν. 8ιίετιετιτισ[ιιεεεΗιτ, ι·ε811ενίτειιιε ειιιιιε- τει..

°Βιιτ, ιτιειιίὶΒιιτ ει. τιιεΒιιείεάεειττι ,. δεσει ειιιπιετετ Μεεὶευ

Δε, εμε Ω!ιιιιτ1Βτοοιτιιττι ετιιιο σε. ΧΧΧιΧ. εοιιί_ι8ιιεε. Οεττέ ιιειιτεινι

8ετιε Κε8ιιτιι°Οοττι_οι·ιιιιι (εεε ι Με. Αιιτ!τεε Ω!ιεθιιο Βιιε ειιέ%οττε ω·Ρ·-Τ·-ε

_ Βίβ.1:?..(Δ

ιιοτιιιιιε εάιτει, ΙιιΙιετιο Το!ετειιο ΕΡι·Γεορο ιιι Μί εεε!. ΤΙιιιειιειο το· με. ω.

Βιιιτιιτι .5°ψεωεω «Με μια”, £ίεπτέ|ε ...Με ετών:: π2ΜευΜ·- Ιε.

Βιιιιτιιτ.ΗΜε εοτει€ετιειιιε Βιιάει·ιειιε Τοιετειιιιε Ε.Ριίεορι.ιε, ειτε (Ζωη

'·τιΙετιο ι·εειιι ετιιιοε ειιιιιτιιιε εειΠΒιιετ. ΕτΒο Οιιιιιτι!ε νίνειε εε6ιτ ·ε.ιιιιο

(Πιτιίτι σε. πιω.. 8ς τει·ιιειι ετιτιο ἴεειιιιἀο εειοεεω εφε. , Μι @πιο

ιεειιιιτιο Ροβ τιιοττεπι Βε,ςοβεττι ειπε Ρεποε:ειιιι ιιτοιιιτΞε ειιτιο Μ.

επανω. οοιιΠε όιοετιτιιιε ει. _ . Δ · ._ ο

61. ΟΡΡοιιιτιιτ ειιοετιε οικιιιιετιοιιίε 38. ιε.1ιΒιι δ: Αιιάοειιι , ..Ιω

τείτε ιρΐο ΑιιεΙοετιο ιιι Με. ε. ‹ὶε νιτε 8. ΕΙι8ιι αφ. π. £επιππίσετε.τ#Μ

επεέτσέτατευτ ΚεεεΜέεπιβαετιν. .ω Μεβ:επτΪ , Η είι: Μειι, τοπία "Με

8.”έυΙσάοευρέ |ιαυεεειι!έ @Με εφε, Με Βοπσάκτω απ· Ι.Μπειία σουτ/εφφέ ·

Άικ: Εράφέ. @ι ετιετεόεετεε εΙιι=0ι10Ιο8Μ (ιιηιιιιιιιτ εἀνετἴειἰἱ) `

εοτινειιιιιτιτ ειιιιι ε.ιιιιο Βοιιε5.ιιι υπ. ετνι. ουσ ετιιιο ειιεε Πο1τιέιιιεε.ετι

τε ΑάίεειιΠοιιειιι εωιιιι Γεν ειπε Ι..ιτετιιεε Μειοτεε ιτι ειιειιι ι.,.ι.εωει

Μειι ιιιειάεβετ. Εκ ειιοιιιίετιιιιτ , ιερά ΕΙιΙοεονει επετάιιιω Φεβ

πιετιόιιτι1 είεεε ειιιιο εε. των. :με Βεεο!σει·τιιω όεεεϊΕΠε ειιΙΙιειιτιτ.

Ηιιιιε ιιοάιιτιι οιιτιιιιε , ιιτ ειιιιάειιι εεε ειτιΠ;ιιιιο, ίοΙνιτ Ωετάύε απ». ...ν :τοϋ
6η.ο.:ι.ι.ο,

τιιιε , τμ νει·ΐιιε οττετιιότοε ιτε όιΓΡιιιι€ιτι ΙΝ Αιιόεεευιτι δε Ε1ιΒιιιπι κε ε"

ιιιιεετ Κού0ΙΙ188ΠΙΠ εεεεΒιβε Διε η.. Μειι, εστι νετο εοόετιι ό.ιε, ίεά

ιιιίετιιιειιτι Ποιιιιιιιεε, ειπε ΑΜεεπιδοτιετιι Ποτιιιιιιοι·ιεεεεεΒετ, ειπε

οι·τιιιιετοε , ειιιιο ἴειὶιεετ χιο. πι.. εμε Ρ.ε.ίεΒε ιιιι6. ΑΡι·Πιε , Ποιιιιειεε
ειπε Αόΐεειιίιοτιειιιιτι τι. Μειιιιιειάεβετ._ . - _ .ο . · . ο

, ω.. Ηὶε άε ειιτιιε Πε οτιεττι Ρτε:τιιιΠιε, άιιΒιε οιιετιετιι ειε Δε. ΒτεΒι. 0,..."

Εεε οτενιτει· εΙιιειεΙετι‹ἶε ίιιτιτι(Ξετοι:ονιιο Βεεοτιεττι (Πιο σε έ .Με ΧΧ·

ιινιιι. ττιΒιιιτ Ρτεάεεετιι εοιιτιιιιιετοι·, ΕΙιτοιιιεε ΜοιΓεεετι ε δε Βείζ

νετιίε, 5ειιΡτοι· νικ: ίεειιιιειεε δ. ννω1τεει61ι, ειίίςιιε, τιιιιάεπι Με

:Με τειιτΕιτιι Μπι. ττϋ:ιιιιιιιτ. Ο ειτε @σε ΕΙιΙοεονεεε ε.ιιτιο :σε τιν.ειιτ

εεττε ιιιΐει;ιιιειιτι. 5ιιεεεΠιτ Οι-ιοι·ιι.ι.ιιιιιε ΕΙιιιε, οικω τεΒιιενιΠε ει».

Με Χοπ (Με "ειδ <!υιιιτειτετ Με. ιν. ατι ει ΡτεεεΒετιι ΑΡΡειιτ1. ετ

εριιτι Ηει·ιιιετιιιιιττι Οοτιττεέτιιιτι ἴετιοιτιιτ) εοιιίἄετ τιιιιι εκ ΡττεάιέΗε δ.

ννετιότεειΒΙι Λεω , οι Ιιοε ετ8ιιτιιειιτο ,οιιτιά ΑιιίττεΕι Ροίτ ειπε εεε.

τω» ει ΟΙιΙοτΙιετιιιιτι (·ι!ιιιιτι ίὶιΡΡοΓιιετιιιιτ. @οτι εεττε ετ μισο ο&ειι.

μι :( τιεπι ΩΙιΙοτΙιετιιιτ Γιιε-εεΠετετ τμιεε!τιιιιιιε ΟλιΙοάονεο ρεεε” ΝΠΙΔ.

εειιιιτ Παει , τιιιιιιιε ΡετΓεεεετινιιΙ8ο ΡετιιιιΤετ. ΩΜετΙ·ιετιιιε ειιτιοοε.

μια. ΓτιεεείΓοτειιι !ι.ε]τιιιιτ ΟΙιιΜετιειιιιι έτεττετιι, πιει μπι ει ΜΜΜ .

ειιτιιτ ειι·εξιιιονεττι τεΒιιενειετ. ΕιιΒιιιέτιιε είτ Ροίὶ επεσε ειιιετιιοτε τι;

.ἰιι Λεω ννειιιιι€ι Ιει,:,ιτετι Γεερττάιιιτιιιε ι·εΙι πιτ ΤΙτιεοόοτιεο Με,

εισαι Ρτιιιε ιιι Βιοιινίιετιιιιιι ΜοιιεΙτετιιιιιι τε 8ενετετ. ΤΙιεοόοεισιεε

τιιοιιετε!ιιετιι τειιυιτ .Μειτνιι.ιιιτεετιε,εβ εποε [ειΙιεετ εε. απο. εε

ἔ Π!



τω; ι>ιωτιι·ιο. .

-ϋΪ

Φο: ιο. `πέιιι Αιιτιιπιπο ειππι πο. Ι.ΧΧ111.(3ιιιοοτιοιι5 ιιιτει ΟΡΡωποι

ίιιιτ. Ειπε: τιε (Ξε1τιεΙζεο. Ρι·ο.πε. ο: Ηετπιειπππε Οοπτιο.έιιιε ΤΙιεοοο

ι·ιεο ι·ε8πι ο.πποε ικα. οιοδ8πειπτ : ειπα οινετπτειε ιπ :.ιπποε. ειινοε πιο

ιειειιόει ειὶ. ΤΙιεοόοτιει ειπιιο χω. Ιιειοιτοπι ειτ (Σοπειιιιιιπ Κοτοιπει»

Βειιίε , Ρι·ωπάεπτε ΑπίΒεττο Μετι·οοοΙιτ:ι. ειιιιιε εοιΡιιε απου :είπω

£ὁ2ἰάοὑοτιἰ ιἰοοέοιο. οωιχε ισοο.ιν. τι·:.ιπΠο.τοπι ιεοπιιι· πι νετεττιιιιο

()!ιτοπ. ΡοπτειιεΠ. εαπ. ο.. Ετ ιο Ηπε νετει·ιε ΕΙιτοπιει ΕιιίεΒιιιπι , ειπα!

]ειοοΒι -Βιοπ8ειι·πι Μι, ΓετιΡτιιπι ιπνεπἰΠε ίε απ ]οίειιιιιιε 5εειΙι8ει·

,, ειιιιιιο ν.Όπιιάεπειτι Κε π. Πωσ. ΡιΡΡιπο ιιιι5επτε, εποε ΡοίεΙιει π.
,, Κο.ιεπό. ΑΡπι. Αοίηοεπ ιοπεπι Κοιεπόιο Μειιιε : οιιοεποτεειπ ειππιιπι

πιο. κα. εοπνεπιιιιιτ: οσο Ηοάτι:ιππε νει!είιιιε οι:ΐει·ντινιτ. Ε:: :πιο

ΒιιειπτεΠιΒιτιιτ, ΕΙιιΙοεχεττιιιιι ειππο πο. Χον.ι·εΒπιιιπ ιπιιΠε : Ρτοιπ»

ειέειιιε Πιι1οιιονειιιιι ειπε οιιιωπ οι: όεεεΠοτειιι . επι ΡΙετιοπε Αποτο

ιτε 8ο ΗΒΗ ΜΗ. ι·εΒιιι ειπποε ιν. ττιΒιιιιπτ , Τιιεοόοτιεο Ρειττι ειππο πο.

πι. ιιιεεεΠιίΤε. Ροι·το ΟιιΠειειοεττιιιπ ΤΙιεοτιοτιει 6ιιωπ . Ώπἱοἀονε°ἰ

' ίι·ειτι·ειιι 8ο ΐιιεεείΐοτειιι ειππο ι:οο. κι. οΒιιΠε , πιιπε εοπΙΕιτιπτετ απο

Όπιιιιν.

ΧΧ!.

οπο. Πε κοψω. Ρι·ειιιοοι·ιιιπ Βετο ἴε ιιιιΒεπτ.

63. Ιπ ο.ππιε ΡοπτιπειιπιΚοιπειποι·πιπ νιιΙΒιιτιιιιι Γεοιιιτπιιι·εοΙεπ.

Μπι , Ρι·εετει·τιιιιιιιι ιπ Μοι·τιπο, Ειι€επιο,νιτειιιο.πο 8ο ΠιεεειΤοτιοπε ιιίζ

ειπε πει Αο:ιτιιοπεπι ι ‹ιε ειιιοτιιπι Ροπτιπεο.τπ μπαι οΒιετνειπόει. Μαι·

τιππε ειιιότοτε Ηετιπειππο Οοπτικιδτο, απο ιιο.Χι.ικ. Γετιετε εσεΡιτ.

$εάιτ ο.πτειπ οποιο/έκ . ωοοβιω/οπέἀκούω . Γειι πι: .ιω..ω ποιοι,

απο.: ε:: :οσο/Μι οποιοι, ιίέο.ι· τοΞεέπτί/έκ. Αππο οπο» πο. ι.ν. ειιιοπιιιτ

τνι·ιιιιιι :ιεειοιτ, ποπ πιο ειππο πο. ων. ιιτ Β:ιτοπιο νιάετιιι·, ειιιι

_ ετιιιπι ιπ ειιιι!ιο Μοιττιπι άε68πειποο ΙειΡΓιιε είτ. 8ιοπιάετιι Μειιτιπο ἀε

οτετιιιιι είτ εκίιἰιιιιιι/ἱιτἱιἰ/ἔοοοιἰέ , :ιν. Κο!επιί. !ο!2.ιι· _; ειεόιιο πιο εσπ

τιοιτ βοά μισά , Χιιι. σώου: Κο!οοέ. ιο οποει ιΡΠιιε ΜειιτιπιειπΡεο!ει.

τεθ:ειτιιιπ ίτο.οιτ.Ρτοιπόε ποπ ειππο ικα.. ιιτ Βιιτοπιιιε Ριιτο.τ, τω :.ιππο

πο. 1.111. ειιι·ι·επτε Ιιττει·ει Ποτπιπιεο Ρ,Μειι·τιππε οι ιιτιιε Ι1οιπει πιο

οιιότιιε οι. Η μπι ειπτεο. οΜετνεινιτ Οποιοι Οοιπτιοε :κι απο 6ο!.

ιιιιιιι. 6. δε ίεοει. οπο ετιειπι ι·εότε.εοιτιοιτ Βιιτοπιιιιπ ιπ όε68ποποιε επ

πιο Επξοεπιι ο: νιτειΠειπι Ροπτιπειιιιι Κοιποποτιιιπ, ει!ιοίοιιε ΓιιεεείΪο

τα. ίιππιπονετ, οοπεο τοπεὶεπι πι Α8ειτιιοπε ΡειΡει επιπ Βο.τοπιο πι

εοπεοτάιειιτι ι·εάιτ. οποιο πο”. ιπειιιιτ Ηεττποπππε, Μοτιἱοιο· Βιμ:

έ:: ε.ι·βί2ο οιιἔπιοἱοοιί ΟοΜποιοι . οπο οπο Βοοιο Εοἔοπἱω οπἰἱοοιω , /εάέο

..Μι ἀκούω , Μοπ#ύπο βατ) έσω». Απ” σο. ι.νιι. Κουκ Επἔεπἱο Ρομ

ἄεβσπἐῖο εφτά: Ερώοοοτικυποοβύωβαθάοοοω. Απο πο. ι.νιιι. Υπο

Μαιο: Ρφοῇάἱτοοπο· Χιν. Απειιτειίιιιε Βιβιιοτιιεαιιιιιε ΡειιιΠο ειιιι€επ

τιι:ιε τειπΡιιε ειιιιιίτιιιε Ροπτιθο:ιτίιε ειείι8πειτ . παπι πι ΤειΒιιΙειΜποΠαι

-οιιτοποιοοιοο ιπΐετιιιε οείιΞπειΒιιπιιε. Ατ Ηει·ιπειππι αιΙειιΙο πι ε!είι

εποπτιο Ροπτιπε.ιιτίιε ιπιτιο οπιπιπο ίτειπάπιπ εΙτ. Πειτε ΜιΙο Μοπε

εποε ΕΙποπειιΠε πι 5ιιΡΡιετπ. απ! νιτειιπ 5. Αι·πειπόι ε:ιΡ. ;. ποιο. 8. οι»

πιιτπ Ι)οιπιπι πο. υπ. ιΠι€ετ ειππο εΡιΓεο·Ρ:ιτί`ιε νιτι1ιοοινιΡο τοπιο,

.Ιω Ριοιπειε ποπ ειππο (πι: οιΡιιτι Βειι·οπιιππ ) ος. ι.ν. Μ! ειππο πο. ι.νιιι.



ο _ 1>Μετιιτισ.· ετνι;

!”εοετε ετιεοἱτ. Ηἱοε :ιτιτισε Γεουεοτἰυτο Ρσοτιοευτο ΜουτειοΑεετΙισ
οετο Γυτοτοσνεττιυε. ν.

6.:. Αοτετιυἔιοι Με σΜετντιτιστιεε Με, τιστιιιοιο οε Έτσοσειτοσ Θεών.

Οιοσοιεσ Κετοεοίι οιεετιουτο σεειιττιτ. ν. Ο. Ατιτσοὶυε ννισοιι1ε Ηεε “Π”

τσνειΠἰυε , τΙυειο το εοτιουειτττε θετιιυιο τοετιτο οιΡΡεΙΙεινετιε ,. στο ίυο.

ιο Ιιττετειτσε οοιτιεε Ρτσνιοεοτιο. τοε τοσοιοττ ειτιὶειτειο ΒιοΙισττιεεε.

ΚΚ.ΡΡ.ΩετοιεΙιτο.ι·υτο Ει:εειΙεεειτοτυτοΟσονετιτοε ΡειτιοειείΑ&ετ@το

τίτστυτο τοειοιι οείετιΡτει. ει: ουιουε οσο Ρειτυτο υτιΙιτειτιε ειεεεΡι. 1ο Με

οεστεΙιεοοιΡτσοστιτοι()ειοσοιει Κετοεοίιε Ποτσε κιν. οεὶτειτιἰε Βοοε

Πε τοεττιεθ ωωΡο6τω. , οι τ1υο:ουε Ρσιιτιοευτο Κοτο:ιτιστυιο ειΠστοτο;.

εΙυε νιτστυιο ιΠυίττιυττι εΒτεοιο. οτι... (αυτιού τετοτιστιε τειτιστιειο οτί;

ετὶουοτιιτ. Πτσε Ιιστοε ουιοετσ ::ν.ιτιοι ε ΒιοΠστ:ιεεει Ττενιι·εο(ι πιο.

εεινετε.τ Ιστιειτιτιεε Βστιοετιυε ιο Ιοοιε.Μοεσοο.ΒτΙΒιε.8: ει: εσθεττο·.

ουε νσΠὶυε οι Πιο. ι..οε ΗιΡτ.Ι..ετ.εει ..τα τειοιετο ΗΒτσε ουτοτει::ο.τ ουσ...

τυστοεειτο Ρτεείεττ ει:ετιιΡΙο.τ Ρειτιδεοίε . οεττειοϊιε ουσΒυε Ρτἱιτιὶε ο.

Βτιε απο εεισιτε ι. τεττιι. Ρτατετ Αθ::ι. τιστιτιυΠο. 5.ειοθτστυτο τι: Με Ρτσ.

οσετοιΙιοτιε Ξι τιιε αυτο., ουσ νεοἱυοτ σΒΪετνετιοει , τιεοπΡε ΒΙεοτἱυτο

Ρτσοστιτοι τιστοιοιε ίυΡΡετιε οε Ιστιειοτιει το.ΒυΙοΐο.ιΙΙει ΡειΡιίΐο, ουτε ο

εισοτιυΙΙιε ιοτετ Ι.εστιειο ιν. ε: Βεοεοι:ίτυτο ΙΙΙ. ἰτιἴυΙἴ:ἑ ιοΓετιτοτ. 8ἱε

απτο Ι.εσοιε τοσττετιι 8: Βεοεοιότι εΙεθτιστιετο οείετιοιτ Ρτοοσε.τοι.ιε

ιο1ιο. τι.. ΕΡἰΒτ. τ. `

ΗΜ: τούτο· ω... .εφερε . μη:: . καθε. βίέο::ε

.Ατοοπέιε :του , @με πισττοτ οσοι”, (Ι..εσ τω.)

δ.: :ἰάεκι· . Ρτιττέ!π:: τ!απ1ι· απο πω:: ΙτιπέϊιΖι·,

Ιι-:ευΜ :Μοοπο τω” βτπωτων@με

..Γο!ατ·2. Νττ:ιοψ' ο........... οιιιιτττεμιτατω ν

.Μ·τυοτπω βαττ”, οπωίοέυ·τιτ ωτοτίθετ, οι:

0π>ῇοοἰ τοπ6ϊοτ Βευεοιε·τυΜ Ρώτα: Ρ:τττωτ

οΕτοτττο μέ που βαττ:: , οτε.

ΗιΣτ πιοττω.τ »τα·έτιο· . έ» [από?.'ε Μπιτ δεπεττι

ω.. αμε, οτε. _ . Η _

Ιοειο Αυθ:στ (:1υσο :.ιΙτετυτο σΒΓετντιτυ οἰἔτιυτο) ποιοι: Το Κσιο:ιοι

τυ:Πε οτσίεοτυτο Ι..εοοε νο. Ρσοτιτἱεε , οτι εο:1υε Βεοιεέοθ ει:εεΡτυτο:

ουσ Ρσοτιοεε ετιο.τοτιιτο ΓυοετΡ:ιτε Ιιοτυτο ί”υυτο το. ειο1σΜτ. 5ἰε ετιιυι

ετιιιιττ . Φ . .

@οΜε τοΜυττω .κουπέτοιΜΜΜ Νοέ

Ιοαυτοε υπέρτατο απο” οκτώ:: θυ.·πξέπο

Δουκάτο βΦέΈπεΡο;,μέτωπο ω..ωτε.

Ετ Ρετ: Ρε.υεσενετίυε: η - ' . Μ ~

έκτο» Ηττα·ωκπιβοττπε ελειπα το!τέμε τοετταβοοτ

.4ττο!!ετ/έτε:έτοοε οέιι, οτε. -

Ηιοε Ρο.τετ , Ιιοτσε οτσεΞι Ρτσοσειι·οσ ΓτοΡτοε τυιΙ”Γε :τοτε ειοουτο απ.

::ι:ι:τι:. . υσ Ι.εσοι νο. ί-υεεεΠἱτ 5τεΡτιειουε σότεινυε. Ρτσοστιτουε οι

οευτι·ο(Μοτο Με.. ττι1ιεττιο Ηιτιωο Β.εττιετιΠε ΕεεΙοΠ2 Με ο;



πιώ _ Ρ11ΕΡΑΤΙΟ.

οιαιι·ειτει αυτ ἱτι (Π·ιτοιιιώ, ( παπι ιιτιιιιΓειιιε :Μιάου είΪε ειιιόΙοι·ειιι

εοιιΡωτι Κοιιι:ι.ιιε·: Με Ρει·ε8ι·ιιιειτιοιιιε ιιιειιιιιιικ.Πιιάε ΐοιίιτειιι ΜΡι

τω <ιιιιε ΡοίΤοτ , επι Μπι κιν. Οατωιιιιιιιι Ραι:Ιειιιι:Ηιιι ειιιΓάε:τιι Πιιτ Απο

τοι·ιε , επι Ροτιίιε Ρτοὸοειιιἰι ιιεΡοιιε ειπε, άι: ι:ιιιο ιιι Οπου. π! πιο. 963.

ιιειτ. Λε εει·τθ Ρι·οοΙο:ιι·άιιιιι ίαιιοι·ειτι 6ι ωιιωιωω νετΠΒιιε άεΙεόιε

τιιπι Μακ Ρι·οι:κιι: Μπι· άι: ΜιαιειιΙιε 5. Μ.ιι·ιε κι ΕεεΙε:Πο. Καππα

ειπα ιιιιι·ειειιΙα ΜΜΜ: ἑι ΙΕ επειτ:.ιτει ίιιιΙΤο . ιιι Μι. 5. ΜΒ. εαΡ. 6. τοΠειιιιι·.

Ειπε εριπ:ιΡΙιιιιιιι έτι επειιιΡι:ιτι ()σ.τπιεΙιτει.τιο Μοτο μι.. Ωειιιιιιιιιιπι ΪιιΒ.

βήτα: ., εισαι ε!ιἔιε Πω άειιιτε τεΪετΕτιιιιιε. Δ

6)·. μπι ιτε ΡοΡιιιΙειι: πε Με... οΙειιιόειτιιι· Ρταίειτιο , Με ῇιιίὶοεΙἰτιιἱ.

εεε εκσ::όειτ. Να: οοιινειιιειιιὶιὶε ἔι πιο εΙειιιάι Ροτείὶ , ειιιΞιττι Η 8τειτιειιιι

τετιιΙει·ο ιιε , ειιιοε Ιιιιιιιε σΡοι·ιε ειιιιιτοι·εε Ι·ιειΒιιιιιιιιε. νωε ιιιιιιιο.ιιιΠι..

ιτιιε8: .ειωιΠωιε, ειιιοε ιιι Ρι·ιι:Βιτιοιιο 5αειιΙιι.οοιιιιιιοιιιοι·ενι, 1.60.

ηπα Ιοεο Κοινω σπιτι Ειοιιοι·ιε ιιοιιιιιιο εειιιιειιιιιιτι εοτιιιιιειιιοπιιοε Μ

Βει·ι ιιιβειιιιιε , εάιιιιιΐιιόιιε ε:Π ν. (Σ. Ειτιοι·ιοιιε Βιεοτιιιε. ςιιιιιοΒιε

ἑΙοοιιΡΙετιΠἱιιπι Κια Βι ΙιοτΙια:ει ΡΙιικε Ματσε ΜΙΈ οοιιιιιιιιιιιι:εινιτ, ιιτ

Ϊιιο Ιοκ:ο τεθιΒιιιιιιι·. ΑΠιε ςιιιοοεΠοσε νε! οΡ:ι·ειτιι Ϊιιειιιι ιιοΒιε μπω..

τετιιιιτ,ειιιιιιιι οσ:αιΠο Γείε οδει·ετ. ε!εΒιτειιιι 8ι·ει:ιαπι ετΪοΙνειιιιιε. να..

:ΜεΜπιιιτιια@τω Βειιοίἱειιιιιι ΡοΗ:ιιΙο ..ε ιιε 5 «μι ιιε Με ΙειΒοι· Πιπ

ιιΠ:ιιιιιιιιιο ποθ:: ιιίἱιι ΐιιτιιι·ιιε εΠτ, ω: πιο 8ε εοε σπιτια ειιιι ειιιοιιιιο

πιοάο Ιιιιιι: οΡει·ἰ σ.όΙειΒοι·ο.νετιιιτ , Ρι·εειΒιιε Με @νεοι : Πιιο Πειιε

Ομ. Μια. Ισ.Βοι·οε ιιοΠι·οε ίοι·τιιιιετ, 8.: ΕσεΙείἰε βοά:: :ιιι μπώ..

ιιιἰιιιι Με ιιι το οοιιίι.ιΙ ιιινοΙιιιιιιιε , Ειαιιά ιιιιιςιΙςε :Πε ςριιεεει.ιι.
..-.-..Μ. .,..... ε.. -ω-...

 

ΟΗΒΟΝΟβΟΟ.



Ψ

. ι :κια

ι:ΗικοΝοιοο1Α Βιι.ιεν1ε

ΑΒ εεε:σΝ1:ΗΜ Μεοτιι.τ1Μ

ΒΕΝΕυιοτ1ΝνΜ.

Μό ευΜΜι ι>οΝτιι=ιοΕ5.

:ο ε. ι ν. 5ωιιιιΔιιιιε ροιι ΟιοΒοιιιιιιι Μ. Με. ιιιιιιιΓα τιιιιιηιισ ; άι:: ιιοπιιιιια:ιιιι. Π:: Βετοιιιιι8. ιι€ιιι ιιιωωω

ΜΒ:: Απ. ι. πιοιιβ ι. :Πω α). γ

ία ε. ύ τ. 1ιωιιιιωι. ι1ι.ρωι ιιιιιιιιιιι ιοιθ ιιιτοΒιιιιιι ν:.ιι::ιτιόιιι: , "Με 8. άι:: η. ΑΜΠ. 2.8.

έ: έ. ϋι ι. Βοιιιιιιι:ιιιε ιν. απ". 6. ιιισιιί 8.ιιιοε Μις Βιιι·οιι. δ: ΑΜΠ.

το ε. κ". Πειιειιευιτ απο. π.. ιιιαιΓ.ιι. ω. ι.6.8.:Αιιιιιι. ιιιιιι. ;. Δε.. η.. -

ιιι:.::νι ι. ΒοιιιιΑι:ιιιε ν. που. 7.ιιιι:ιιΚ Μαιο... ι.Αιι:.Π.ιιιιιι.;.άιοε η.

το. ια". 1-Ιοιιοιιιιιε Ι. απ. ιι..ι·ικιιΠ ιι.. Με: η. Μια. ειιιιι. ιι.. ιιιιιιιΕ ιι. «κι η.

1:°ι:. ιουιιιι. 5ιινειιιιιιιε ιιιειιΕ ι.. Δω ι.

ιισ. ιιῖειιιχ. ]6ιμιιιιιιι Π!. σ.ιιιι. ι;ιιιι:ιιΕ μια σ. ΑΜΠ. (Με: η: )

ιι ε.::ι. ι. Τιποιιοκιι: πιο. 7.ιιιι:ιιΕ Μι.. ι.ο.Αιιιιίι. (Μα 1ο.)

ιι ι›‹:. Χι.ΧΧ. Μ.ΣΚΤιΝιιε !.ε.ιιιι. νι.ιιιιιιΕ ι. άς: ι.6. ι:οΔιιαβιβισ, ωω.ω βιμητιΜσ ριώνσπάκ:,κτιωυκ”Ρω

πισω 2 . . . 4

3η.: ο. Π. Ειιοικιιιεξιιιι·ι. ι.. ιιιι:ιιί 8. Απ. η..

ι* πε. ι.νιιι. νιτ.ιιιιιιιιιιε ;ιιιιιι. η. πιι:ιιί 6.

3. ιιι:.ι.ισιιιι. Αυεοιιιιτιιε πιο. ιι.ιικιιί:ι.. :Παπ η.

*ιιο.ι.ιανιι. Βοιιι.ιε ειιιιι.ι.ιιισιιί ;. άι:: ιο.

σο. ακα. Αωι·ι·ι-ιο ειιιιι.ι.ιιιι:ιιβ 6. .πω η. ΑΜΒ. ειιιιι. ιι.. πιω( ό. ει.. ι:

ι›:. ιοκιιι. Σω Π. ιικιιΕ ιο.ιιιω μ. Αιι:.Π;( ω. η.)

με. ισα”. Βιι1ευιετιιε Π.ιιι:ιιΕ 8. ιιιτε η. ΑιιιιΠ.ιιιετιίιο.τιισιι..

1:0.ΧΧ8ν. ]οι-υ.ιιιιεε ν.ειιιιι.ι.άιω ιι. Αιιιιιι.(άιοι ρ.)

κακα". Οοιιο πιω( ιι. «Πω η. Ρ:τιο 8: τιιω.ιωο Γειιιίιιι:ιιιει:.

80.ΧΧι:ν1ι. $έιι€ιιιιε Ι. ειιιι.ι;.ιιιοιιΕ 8.ιιιοιιΕ 8.‹ιιω ι.4.Αιιιιίι.(άιεε η.)

.ιιοι:. ι. ]οι-ιΔιιιιεε νΙ.ει.ιιιι.3.ιιιοιιβ ι..ι·.!ιοε ιι. °

ί ΡΚΑΝΟΟ"ΚΠΜ 1ιεεεε.·ι

σ. εεε”. Οιτιοι·ι-ι.ιιι.ιιιε 2:ι.ιιΡωα. ριπή τιςεωι..πωι.ειω ιιι Βιιιἔιιιιὸι:ι Βιιιι·ι·ιωικιιο, ΒΕΠΙ.ΒΕΒιιΕτό

ιιι ΑΜΗΝ; ιιιει:αι:ιιιιιιιιι Πι Κιτειια οωιαιικω Ρ:ιιιιε δ: Οιιιιιιιιιιιιιι μιιιιι Τι-ιεοιπιιιιιτο ιιι Απ-.

πιει 8: Τιιοοιιοιιιο ιιι ΒιιιΒιιιιιιιιι : ι1ιιιιιιι: πιο σε. κι”. εκίιιιιέιιιι ιιιοικιιι:ιιιΑπι οΒιιιια ΟιιΙοιιιιιιιιιι,

:οι :ιτιιιιιιιι ιιο.ιιιινιιι.Γι.ι πᾶσι. _ ' ¦ - `

1: ε. :κι ι. Βια: οιιιιι.τιιε ::ιιιο.ιιωι ἔΙιιιε 311114: μιι:ιιιι ιοΒιιι ιι·ιι:οίιιιιο ιιοιιο Και: “πιω ΓειΙιιτειιι: , μια ιιιοπιιο

πιοιιατει:ιι.ιιιι οΒιιιια:, Οιιιιιιικι·ιο Γιαπ:: επι Ατμ1ι:2.ιιια:Ροιιιοιι: μ: “παπι μια ιιιίΐο.

ιιι:. πανια. Οι-ιι.οιιονιιιιε μπι (Μακάι: ιιιειιίι: ]σ.ιιιιπιο , ειιιιι μπι Δ. :πωσ ιιι:. ιιιαιιι. ΜΜΜ: Και: Μπα: κε

ιιιιιιιιετιιε διο18εκττ15_πι2]οτ ειιιε ίπποι. ιιιιιιο ι:ιτειι Μ. π.. πιστευα: Αιιίιιιιι: Κορωπι τοιιιιιιιιι

Ώεεοικιιο Πιο , μιιΠὸ Ροιι με: 6ιτιιιιοεΙάιιιτι Μπιοτειιι άοιιιιι8 ιι·Βιισ.ιι& ειιρισιιιιιι ιιι ι-ιιω..ωιι μι!

ΐο : ει: άι:ιιιιιο.: πω: σιτεἑ ινε. Με". ιτίιιιιιιο, άειιιίιπιτιιιο Ροιι ειιιιιιτιιιο απ: Με ειιιτιοε άι:ιιιιιέιο.

ο ε._ι.ν. Ει·ιι.οικη.ιιιε ΟιιΙοειονοι ιιιιιιε. Μ:: ιιισ.ιιιε Βιιιιιι.ιιάιε Διωμω εάιιεειιιι: , ΙΞιαιι:ιε ιιιιμ:ι·άτ , επική:

κιν.

πε. ι. ι κ. (Σι-ιιιιι "η ει” νινο Για:: ΩιιΙοιιιιιιοΜΜΜ ειιιιιιε σ.ιιιιιιοι ρισάιιιι: : οδφ1: πιοι·ιιιο,Γτάτιαπώ *Πιεσ

ιιοιιι:ο ιιι Μοιιο.Ραι·ιιιπι Βιοιι ίιειιιιιιιι ιεΙ:<έαιο,ιιιοιιΔιειιιιιιι οσειιρει: :ιιιιιιε ιν. -

πο. ι.ΧΧΙΙΙ. Τιιιοιιοπιιι:ιιε . οιιιοι.›ω Και ιειιιιι:,οιιιιιιι&ο Ηπα: Πιιιιιαι:ο Ιιιιιι€ιιι.ιπι φαει ι:ιιέισιιιο ιι.

ει” :ινιι. .

πιο. πω. (:ΗΙ.ου0νει1ε Τιιι:οι·ιοιιοι πω." πι.: ειιιιιι: ιν.

»ο και. Ε.ι-ιιι.ιιιιιιιιιι·ι.ιε ω... τιιωιοιια ιιιιεευ.ισ.ιιιιιιιιι πω. κι.

ινιιιιοιιιιε »οικω ι=ιωιΝει.ε, ε. .ιιιΝι1ι.ι=ι ει ι>ιι>ι>ιΝοιιιικι

υοετεκι

Μ:ιιοικ ιιοιιιιι: (Μι Οι-ιι.ο ·ι·ι-ιιιιι.ιρ @θα ΕΑΝ ιι ιιιιοιιε , οιίιίςιιο Γιια:οΙΤοι· (ΜΜΜ: Λι.ιιι1ε_(ειι οιιιΔοι...ωω, ιιιιι 5.._

'Αιιιι:8ιιιιιιιε ιινιιιιι:ιιιιι: £ωπ...ιι..ω. Ω!ιιοιιισ.ιιιι€ ιιιοιιιιιι:ιιι.ιιιι ειάεριιιτ,νν.ιικιωι:ΗΜπιο ΡιπιΕ&ι.ιιιιιιι Μια; ιιι ΒιιιΣ

φαω κιιιιιιιι , Αιιιιιαίιικ Κιιιιοιιιιικ , .ω ωωπα Ριιιι·ιιιιιε . ιιιιηιοιιιιι , ω... Ριιιιιιιιιιπι 8. Αιιιιιιιιι ιο»

πω..

” (ιιιιιτιοειισιο Βιιιιειρειιιι ΠιιεοΒ:ιιι άςι”ιιιι&ο τι.σωπικ νιιιετιιι ΑΜ Α ι Εμ Ειιοι-ιιιιοιιι.ιιικ ω” “πιο @η

Ώι-ιι.οιιονιιι , ιιιιιιιιι ιιιοιιοΒιιιιιιε , ιιι Νειιίιιιι αιιιω: ιι.=.ιιι ιιι Βιιι€ιιιιιιιει Ει.ιιοι:Ατιιε νικ (Μιάου ειιιιο ::ιι·ιάειιι άι6

Βιιιιιι€τιι οΒ:ιιιιιιτ. Ροιι·ο 6ιιιικαΑιιιιιε υιρΡωσ μια ιιιοιιιιο Μο.ιοι·ιιοπιιη ιιι ιιωωι 1Μ:Βιι6 .κι ι:οιιιιιτιιιιισ.

ΩΗΙ.οτΗΛΚιι15 ,εωο.ιο"ι ω.. παπι πιαιοι, πωπω ΕιςιιιιιοαΙιιο Εε11οϊΝ11Μ; (Ξιιιιι›ειιι‹:ιιε Ηπα Υπ:

·ι= ο.ιιι.ι·.ιιιιι Μ8ιοπεάοιιιι15 ιιιιΒιιθιι:. νιιι€οιιω ΜΑΚΤ1ΝΗΜ δ: Ριν ΜΜΜ ία:ιιιιιιιιιιι Για Ρ'ιειειΕ&ιιι·ιτ Γιιι:αΠ”οιαι ισι

ιιιιιε ει!. Τ Η εο ιι ειιι‹: ο ιιιιιιιΓιιιι: ΚεΒιι Έπειτα @Και ιοΒιιιιιιιι: ι.ιιιιιεειιιε Ειειιιιιοιι‹ιι πι. ΕιιΙ:ιτιο ιιι·μεία&πισ ώ ,

@πιω ρ:ιιιΙΙο ?Μι Μάιο Ειιιιοϊιιιιε τειιιιιιιιι:: αν ειιιιιιι ιιιτειιι:&ο ννιιιι.ιιττο ωωιιωιωι. Υγειο.τιο ε θιειιιι .ι

ιι.ο ω.. Αιιζιιιιιιι·.: Γροιιειιιιι, :ο Μάιο εαιιιιιι:ιιι ιει:εριι. διια::Πιι ννιιτπιοιιι Βιιιιτι-υιιιιιιε .μπαμ ι τιιιο ι:οιικιιιριι

ΝειιΠι:ιίιοτιιπι Ρτο1:€τε8 οι Αιιιιι:4.ιιο. ονοαινοτιιιιι ΡιρΡιιιιιιιι Γαιιιιιιιιπι Η.ιιια..ιιιωωιι άιθ:ιίπι . φα Ρι·ε:ία&ιιι·:ιιιι Ρε

μα; μ:: ΑιιΠιιιίιειιιι (ιιιιΜο Μ. 0ο Μ.. εεΠιι: , 6: Ρι·ι,ισφι Μ.. ιι.ρρι:Ιιε.ιι.ιιΚοΒιεπι :!ιειιιιπ:ιιι ει! ροΠιιι·ω :ι·αιι(ιιιιίις_ι;

πως, (Μι ος.ιικο.ιιιοιιιιοννΙίωιάιι ρ:ι!ειιιιιιισιι ι>ω.α.ιιι ιιιΑιιίΕιειιιϋ. :οιιί‹:αιιιιι: ςιϊ ςιιπι Μαι·ιιιι9 ξι·η,ικξπωε1ιήιρ

θιστοπσ!οείαβσκιιβ δια4Ιἰ €σπαϊιό?..



ιοιιοΝοι.οοιΑ ιιιιενιε ΑΒ ιι. οποιοι/ι ιιι:Νειιιο·τιΝ.
:απο @οι ι.ιιιιο: ε :Μάιο τω”. οι... ιιι ιιοποιω «ιοιιιιιι:ιτιιτ, ιιι :οπο πώ Εισ.ιιοιει. πωσ «ω ιιο. πιανω. οιιιι::ιιιο

οιιιιο ιιοο.πιν. οο:ιοιιι άπο ποιηση: οπο ειιο·εωοοΔω. . ο . . -
Ρ3ηιι:ιιιι ι.Μιιο::ιοιιιιι: νοο2.:ιιε, οι: Με Γοιι ΗιιιιοιΒι Βιιιέι:ιιΕιιιι οποιο ΓιιΓοοιιι: Οιπικοιιι.οιιι: :ιιΒιιιτι:ιε Για

πο: οπο, 5.8ει:τω.ιιιιικ Αιιιιι:ιιΐι.ιιι Νινιοιοιιίοιιι,8: Β266ΛΜ .ω18επιι οοιιιι:Βοιιι ιιιιιιι·ειιι. Ηιιιο Ριριιιιιο ίσια Μ:

ΑΜΑΙ.3εΒοΑ, ιιαννιιιιιο:::ι 33. Υν.:ι.ιιιι·ιιιιοει: 8: Αι:ιοΒιιο:ιέ Βοιιιιι:. ΑτιΠειΠιιιε ίου .Μιά Και Αιιοιιιί6Γνομ:ιοιιι

·ιιι.ιιιιιι: 5.Αιιιιιιι.ι=ιικ πιο Μ::τοιιΓ:ιιι Ειιιίοοιιιπιι ιιιιι:τοιιι πιο Ποοιιι:,ίι Α&ιι 5. ΟιιΙο ιιιιι οι·οσιιιιιιιε. @Με

ιιιιιίο πιιιιιιιιιι Α11Νοικι.Βι.Ι.Β ριι:τοιιι,Ακ :ο εισαι: 2νι1πι.Β ι.ιτ ι-ιιι.ιι ει: Οιιιο:ιιο:ιι ιιιοι:ιιιι Έιιιιιοοτιιπι ΚοΒιι. "ο... ;

και Μαιο Υνοι·ιιοίι·ιάι ιι: ιιιι.‹ὶο Μοι:οιιίζΕριΓο.8: 5αιιι:οιι νι... 5. Διιιιιιιι ιιοιιιι:ι:ιιιο ιιιοοΒιιι:ειιιι :ιισιιιι:, :κο @το Οι

τοιι (Μιά μια ι.ι:ιιιιι ι.ιιιιινοιι:ιιιι. Μι Α&ιε $. Οοο πω: Αιιιι.ιιίιιι ?παπι Βοι·οιειικ, ιιιια:ιιι οποια ιι»

Μπι ωιω.εω οιιιιι ε. , οοιιιιιιι Μ, Αιιιιιιι”ιιιιι ιιιιΜιβ'ιιιο Επιιιωκιπ Ζωα: οποιοι (ΜΙΒ ει:: ιπο::ιοινιΠο οπο: Πιο: ,

ΑΝειο1511.11Μ ιιιο‹ιὸ ιιιιι:ιειιιιιιι 8: Εκι.οιιιιι.τιιι: Μ:::οιιΓοιιι ΕριΓ:οιιιιιιι , :ιο @Μο Μπα ιιι :ιιιι νιτει ιιιίιὲ :ο πιο.

696. δυο: :μι τοι·τιιιιιι Α..ιιιιιιιιο ιιιιιιιιι :ιιιιιιιιιιι: Υν.:ι.τοι-ιιιιιι: δ. Υνιιιοι::Βιιιιι Α μοι Έοπικοιι:ΙΙ::ιιιιι ιιπ:ι:τιι :οπο

ο. :ο ιο Μ. 5. Υνιιι:ιι·οοιιιιι :κι οπο. 667. αοοιιιιιι. Π:: 8. ΑιιιιιιΕ Β:ιιοτο Με: Ηειάτωιιιιιι ναι:ίιιιιιι οι κι, Εχημς`

Μι. :δ. ε: Ι.ιι:ιονι:οιιι Ηιιιιιιιι :ιιΓριι:.ιιι:αι.τι Λιιιιιοτιιιι:: Βιιιιιιιιι: .ιω.......

Ε:Βο ΑιιιιΒιιιιιιε 5. Λιιιιιιιι :πιο οι: ΒοΒΒιι ΡΣιιιι·ιι Ι.ιιιι:ιιιιοιιιιε ει». μοοι·οινι: ΡιΜ>ικιιιι Βιον:ιιι , ιι ΗΠΑ ΗατιΓ

ωιιο 1-Ιαιιιισ.ιιι:ιιΓοιιι :ιιόΕιι.ιιι : ι>ιΡΡωω ει: Με ω. “Η ιοιιιιιιιιο. ©οιήΙΙΒο Βιι.οοοιιμι δ. ΗιιΒοιιιι Α:οιιιοιιιΓοοιιι

11ο:οπιιι8:ιιιιιι ιιιιτοιι::ιιι , 8: Βιιικοιιιιιιιιι Μιιιοκοιιι οιιιιιι ιιι Αιιιιιιι ι οι: ΛΙΡιϊ‹ιο πιο ΟΑιιοι.ιικ Μπ:οιιιιπι

Ρι1ηηΝ: Κοειι ?παπι χ οι: ιιι:οι·ιι::ι ()Η11.1ιΕΜΚΑΝΜ1Μ Βιιοοιιι.

Ποιο ι ι:ιι: Ριι>ι>ιιιι μπακ, ιιοιιιιιο ι. Ριι·ιιιιιιιε Γ:ιιιοι Ι..ιιιάιιιοιιιι:8: Μοιοτ:ιοιιιιιε ηιιιοιιι:ιιι: ι. Ριι·ι>ικιιε

1-ωιιωιωιω 8ο Ριιιιοοιι: ?πορεια , Γοιιιοτιο οι: Ντα:: περσι: ;. Ριν οικω Κο: , Εαιοιι ιιωκιιι πω.. Ποιοι Πιο: ,

η.Ρ1ΡΡ1Ν118 Βιι:(ιιι·ιιιιοιιιοι ιιιιιιο:ιι Πιο:: :.Ριι·ιιιιιιιε ωωι Μιμή , Κω: ιταΙια 8: σ. Ρηι ιιιιιε οιιιι ιιοπιιιιι, ?Μαρ

:πιο ΜοτιιισιιιιΜ 7. Ριροιιιιιι Ι.ιι:ιονιοι ΑιιΒιιΜ , Λοιιιιιι.ιιιι: Και 8.‹ιοιιι:ιιιο Ριι>ι>ιιιιι: Ριιιιιιιιι «μοιπιο , απο α

20ιο &ει.:ιο Μοιιπιιιι:. '

ιιιιι.ι.ε πω: ι.ΑΝοοιιι.ιιιιι.

Ἀκκο
:ι.ι:οι :.' Λοιι.ιιι.ιιιιι ΙαΙιοι ΚοΒιιιιιιι οοοιιιιι: απο: η.

ιι ο. ι: ν ι. Α1ιΜ.ιιι1ΛΙ.Μιε :πιο ο]θα118 απο πο. ι:ι:νι.

ο ο. πι: νι. Αιιιονιιιιι.ιιιι: τομ:: :οι ιιιιιιιιιιι ιιο. ι:ι:ι:νιι.

ιιο. ι:ι:ι:νιι. 11οι·ι-ιιιιιι: ει... Αιοιιιι Βιιοι: Βιιι:ι:οιιι ω οιιιι.Ξιο. ω.

πιο. ι. πι. Κοιιοιιι.ιιιιο (οι Βιιιο:ιοειιάιιε :κι οιιιι.ιιο. Π".

:ι ο. ι. ν: ι. Ριιι:·ι·ι-ιωιιτιιε 8: Οοιιιιιιιιιι·ιιε ίπποι Κο ιιο τΡοιωι πιο. ιιο. ι.ι:ιι.

ιιο.ι. : π ι ι. Οιι.ιιιο:ι.ιιιιε οι:Γο 6ο:Μιοπο , Ροπιιπι:ο ξ.ιΒιιο , Χοειιιιιιι ιιιιι: , :οιιιιιτ:ιτιο ι.ιιιιι: ιο.

13ο. ι.ι:ι:ιιι. Ροπιιι:ι:ιιι πιοπιιο ειιιιιοι1‹ιο κΡ:ι:ιι:ιιι, ιιιιιιοκι:οιιιιιι :πιο :πιο Οιιιιιιιιι:ι·το Ε1ιο σ.ιιιιιι ω;
:ιο.ι:ι:οιι:. Ωιιοιιιιιοπιιιιιιο::ιιο μια οποιο ιι. ι ' °

ο ο ο. ι. Ι.ιιι:ιιο::ιι: ιιιιιιι.

Η15ΡΑΝΙ.κΒ 1115028 γεειοοιιιιι

Ἀκπο

» ο. ι. 11:του.ι·οι·Ιο σαςκαι: Επι.: Ποιο, ι·:Βιιινι::ιιιο απο Μο :ιιιοΒιιι.

οιο. ι ι π. Υπι2.ιοιι.ε ΙΙ:Βιιι ιιινιιίοτ ω απο. ιιο.ι:. _ .

ιιο.ι:. Πιικοειωιιιι: Με. :ιιιοιιιιε ε: ιιιοιιΕ ιο.

1ιο.ι:·ι π. $ιεειιιιι·ιιε Μ απο. πο. ισα.

Βο.ΧΕ ι. Κιιοοιιι::ιιιιε Βιιιιι ιιι:ιιΕ ;. $ιιικτιι.ι ίου .ΐοιι:ιια (ιιο:οοΠ“οι· ιιοιιιτιι: οποσ ιιο.123ι:

Πο. :απ ι. $188ΝΑΝΒι1$ ω Ωσιιοιιιιιιιι Τοιοιιιιιιιιι ιν. οο26ει:, :οι οπου: 4

Βο.ΧΧΧ9. Οι-ιιιιι·ιι.ωιιι: οποιο ο. οσο τοΒιιιι.πτοο011οιιι3Τ0ια. γ. ει. γι. οςΜΜΒ [Μ

Πο. ιαι:ιι:. Τομ” οποιο ι..πιοιιΕ ο. °

»κι ι: ιι. Οιιιιιιιιιιιιιιιτιιιι: ποιοι: ιο. Μι οπο Οοιιοιιιιιιιι πιο. πι.

$::.1.ι. Κιοι:ιιιιι·ι·ιιιιε ,απο πιο. ι:ι.νιιι.Κοι:ι Ραπ :ιι€ιιιι,11:Βιιο ρο:ι:τι: :κι πιο. Μ. ιι:ι:ιι. Μια. Μπι.

?στο Ποεισ:ιιιιι. Τοι::. π”. ιι:. 6: ιι. οοι:ι:ιιοιι:ιπ.

1ιο.ι.ιιι:ι·ι. Υιιιιιιιιιι ΧοΒιιιιιιι σ.ιιιιιοιιιιι: ιιιτιο ιιο.ι:ι::.:ιιιο ΕΜιοιιιι ιιι οιιιιιοοιιιιι ωαιιιιω :Η με: οιιιιο: 7

8ιο.ι:ι::νιι. Εοι::Α Εινιοιι :μια οι! Απο. ιιοο. ι. .

ΒιιιΤΑΝΝι.ε ιΝετ1ι.ιε ιιΕοιεε.

»πωπω Βήμα μι· [ισκίαπινιι. ιο ωωιω.ω Λεωφ. [Με. [ω·κΙο π”. ε» υποποιώιιυπι πάισι!Η. Ιω .4ΙάβηΠ ω;

Βιμ. μια απο) Χ:ειιι.ιιιι Οοπιιιιτιιω @σπορ Κοεπι1πι .ωιιιιιιω δεικοιιιιττι σιωι.ιω .9ι::Ιι/Ε.ιιιι ό· σου”. “ηχ

οποιοι. 1ο πιο1ισι·οοιι Νο::ιιιιιιιιιτικ Κοειιιιιιι .Βιι·»ι:ιω «κι Μάι εισαι ; ά·13:ϊνι: μι ειιω...ρ. ΒωκΙωιιι/ .τ 6:

ιιΜχωι :: , [κι συκωτι: ευπηιιεθούιιιιυ_ ΒιίΜ.ιιΒιιιι: ΚοΒιιιιιιι οΜιιιιιιιι Φαιακία.: Λοβ” Ν";»;"πβή6- ΕΜέ Μ.Οιιοικι!α 6°σι:οικ: Οιιιιιιισ μειωι.. ισΜμε Κ:2ικ Ο::ιιιοικιω ω».ιωω Β:!ιΜπι ι·ο/ιιοπιί:!ια. νοι!ιβέβ φω,ορ..

0αιώσοι·αιω δ'Α2:ΜΗΜ Ρι·Επσιμιο.: :Μπι ό· .5°ιΜιβι:ιι Ο:οιιίσιιιΔΜ οι·"..5°ιιιμΙοι·κω Βο2ποποπ Ρι·ιιισφει ω: :κωδικο ισπ

8"”ι# μι· °ι'..[.Μ Ϊ"##=ΟΜ#ϋ Κα:: Μαιο ΜΒ:: »ο Μέι. ρωιι.".. 6ΜιΜΜΙσππο [ω. ω». -

ΟΑΝΤΙΙ ΚΕΟΕδ;

:: ε:: .:3.ι.;.:.2.:.22 ::.3ι...:.:ι.5ιειι:. :::.ι:::2.:.2.:ι.2.1.τ.:·τ:.:.

'δείπ ι ι. ε?:ΐιειι%::2Ξιἑἑἱ°Β°ΪΣἶΞιΣ=ἶιἙ.ἀ:ἔΪ έ): τἱἑΠ:ἶι::Π Πιο Κ οι ..

οποσ.. ::ΞΕιῖιοῇ:ΞἘἔἶΧὲιξΙ:ιἑοἔΐιΙ:ιι;ιιικι , (ιιΓ:ομι 11οΒιιι Βιιιιοκιιι.οι.ιΙο νι ιοτιβΒιιπέζι:

!ια:.-ι. Κιν.: , Ε::οιπ11τ0 πιω πω. 11:Βιιι κοιι:ιιιι: απο Βιο Γαί

Ε5:.?.?.ΙΞ..'2.2$32°ΐ:.'.ΐ22.ΕΕΒ.:ΗΠΜ... Μ. ° ° · ~ιι Μπιτ. μι. ο. ση. ;. ι η η πω'. ”° δ( ω=πἔ°' Μπα"



οιιοΝοιοοιΑ Βιιεν15 Μ: ιι. ε.εοσιιιιι ·ΒΕΝΕΒιετ.. ιι

·--ι-·····Γ

13ε.Χ::::ν. ,, Πείιιιι6ιτο Ι.οι!ιετιο Β.εΒιιιιω ΗΜ! Ρε:ειΙΞειιιοά ι:εωρο:ι.ι @πιω ΧεεεικιιιΒιι νε! ε:αεπιι άιΓρειιιίάετιιιιε :

,, άοιιεε1εΒιιιωιισ Κε:: ννιετ9.ιιιιιιε , ω αι (Μπι ΕεεΒεπι, εοιιώτιιιιιι: ιιι Κε πιο τε15ειομε Γι.ιιιιιΙ δ: πι

Η

δ)

δ)

δδ

ΜΜΜ 8ειιτειιι Γιωιι αδ επτώιιεεξιιινιΕοιιε ΙΙβεται·ετ. Μι!.εαΡ. 2.6. ςιιι Υνι κέικ ιιτι Μ. ιι. εφ. η..

Διειιω,ωωο Βοπιιιιιε.ιε Ιιιι:ει·ιι. ιιεε.κ:ιν. ( Μειιώει:ΗΜι:Βεε πω; πω, ) όεδ.ιπάιι.ιι είε πρωι. ὰιε_ Και

Μιά. Μιιϊατιιπι : 8; Κεε:ιι εισαι με τιι€ιιιιει ειιιο.ιιτιο: δ: ΓεπιΞε Δωσε εειιςΒιιε, ωωιιε.ιιιω,εωωω.

δ: ΑΜειιιιι «Μαι. ΜΜΜ. `

εΑΝοτι ει· Μοιι.ιετειιιοιιι1Μ ΦιιιοιΝεε.

Ακκο

Π!). Σ ν.

πο. ν.

1Μ:.ντι.

σε. ν ι ι π.

πο. τ.

δε:.2ν.

ΉΕ. ΧΎ|ι

δΈ. Χ Ι Σ.

ΒΕ”. ΧΧ.

Ώθ. ΧΧ”.

Ώδ. ΧΧΙΥι

ΏΕ.ΧΧΥ.

σε:.πνιτ.

ΒΕ. ΧΧΧΙΙι

ΣΟ.ΣΥι

ΦΕ. ΣΕ.

φαει”.

”»ί. Χ 1.'.

Φ(. Χ Σ? Γ.

Έ>δ. Χ ΕΥ Πι

ΦΕ. ΣΕΠΚ.

$θ· &.

Ώ€. ῖ.1.

Φδ. “Πι

ΟΕ. δ'.

πε. ι.ν π. .

Ώδ. δ.ΥΠΓ.

8δ”. ΕΠ

°δ. Σ.ΧΙ'ι

_δΟ. ΒΧ'.

Φε. απ.

;ιιε. αι”.

'δ. ΣΣΥΠΣ.

»Ο ΕΧΩ!.

Ώθ. δ.ΧΧ.

σε. Μαι.

Φε.-Ι.ΧΧι1.

Δε. 1.:αιιι.

σε. απ".

τα Επι.

ΟΚεοοΜι15 Ραμ Ϊ.εσειισιιιειιιο Μπρικ ν' _
Μπι" ειπε Β1:εσιιιιε. Δ Μέση

δ.Αι1σ115°1°ιΝι1ε()Βιιτι132ιε8168ΕΡιδε0Ρω. . ' [ιασΙσ Ι.
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ΆΕ1111νι1111.1111ε Μο11εε11ι1ε 1.1111Η11:1111:11ί11 111111 51:11:11

1111111. 7114.. 7177. 776. 1111111 111 Ω1:ΙΙ11 5.Ο11111Βο111,1Ι:Μ_

ΖΕ1.111.1111111ε ΑΒΒω Ι.σ.1111Μ:1·1161, ΡΜ: Ε111111111πι1ε,

Λο111ο11111 Μ0111:11ι1ε ΒοΒ1:11ίἱε 111111 5. Β:11ι1Ιίο 164.

771111 117111 01111111, 167.

15111111: 14111111 ΚοίΒο.1::11Ι11. ΟΒί1:1ν1111ο11:ε 711::ν1σ1,71 7.

716. ΥΠΑ 11.11όΙο1: απο117111ο 1111117111 , 717. 7111111111: 1711:

511111 @ο 11ο 11111πι1Ι11 ο7115111111 ω: Μ55. Κα!ωσε11β ώ

711σε1ιβ , 71.4.. ό· /Ε717.ΡΙ11Ι171ρι1111 ΡΙι111111:1 Οο11111:111 1:11

1111 , 77ο. 1111111 Αό:Ιει111 Εο111111ΠΕ111 , 771. 5111111 5. 218111

1:1Ι1Β1111111, 777. 774..

ΛεΙ:1111ά11 ΠΙΩ 5. Βο.νο111ε 111111 5. Βενο11ο , 777.

Αο11.11111·111 ΑΒΒ1.11ΠΞ1 ]ο11111ίΞε ει1111 5. Τ111:οά1:1:ΒΠόσ,°

4.87. 4.88.

Α11:1111111ε ΑΒΒ:16ε111τ11::11Πε.ΟΒΓε1νει:1ο11οε 7111111111:

151: ν11:1 11ι1&ο11Βιιε 861:. 771.. 111111 Δι1&ο1ε 1111ο117111ο π

Μ.515.1.11Ι1ί.01π111. 9 77. Α1α111ι1ε €1111:2τι11 Ρ1&εν1ε 111 Μο

11εί1111ο 5. Η1Ι1117, 7174. Μο1121:110.1 Α11Πο111:11ί11 , 777.

(Β7111·1:1.::11Γε Μο1111Μ11ι1111 11111111: , 976. 5. ΠΙ1Βε11ο 1:1

11157 977. 61β1717. Ο1:111ο111:ο 7.11::δ1:11:111 , 76ο. ά·[11Η. οἱ:

το11Π1111111 ν1:Γρα1:ϊ 51116111 ίσ.&1111 1181111111 ἐ ά11:111ο11ο, 964.

5111111111 5111111111 1111181111 α1111ι11 1111111 2911117711, 766. ό·

[ ΑΜΑΝ” ΕΡ1Γ:ομ11 Ι.111ά11Β1.111:11Γπωω 5. 2111551110,

Η1..



111111:: εΑΝοτοιι11Μ Μάι! 1.1. ΒΒΝΕΒΜΕ. ...ιι
Ϊ.

Με.. 983. ειπε Πω...» ιιι αεΙιιπι Με Πάοκ (ζι1:1ιΒ:1

ἔ8, ?Μ 1.484· ὅ: σο .Βιώιω έ» ΑΜΙ. Μ. 7. 147. 4. 7. 17.

1. . -

Διοιιι.ει1ε ΔΗΜ.: Ι..ε1111οιιΕε. νία. Μάσι: Α1:ΧΕΥΔΙ.4

:ιο Μιιι1ει:!ιο |·'Ιοι·ι.ει:ι:ι1Π , 7α]ΗΜΜ Μ ρω!. πω...

ό”. Αιειι!ίιιε ΒΜΞι:ιι: Μ.ιιι:ιι11ιοΠ ΑΒΒ.111ε. ιιιΓειρΙιι1:ι: Γε

114.11: Πο1ιιιι:ι , 677. 3. Βαιι:ιΠ&ι 11.11.7111.. ιιοί:1ι: 111

(ΗΠ1.111ι , Ε: ΑΒΒΔε ι....ι.....6. , 6; 8. οι. φως; τςνςχτη λ

1ιο1ι1ιιιΙΙιι ὁ Γιιιε οι:ιειιιιιιι 8: 1ιιιι1:71ιο ειι1ιι ω. ΜΜΜ.

και, 6;ρ.όψ". 11.11.7111.. 0111: ιιιιιιιιιιι Μπα, πι.

ύδ.4.

ΟΒΙΕι·ν.ιτιο1ιω ι1εο)ι1$Ττε11Π41.ιοπο Ρ1ιινἱιιιιιιι, 666.

Ι.1Β01Μι1σ.ι:. Ριιινιιπ ρ:ιιι.ιιο1ιι1ιι ε:: Δ”. κα!. 7.0. Α».

.νη 1·ΙανουαΙΖ.7. 667 ς)=/$".

Λι.οιριικωε ΑΒΒ.ιιιΠά Με1Βοάιοιιίιε. οι.ιεωω....

πο; ?ανια , 8 ο 6. να. Διιθ:οι·ι: ...Με σα: Μ.9. ποιά. ΚΚ.

ΡΡ. ΜΜΜ Μι; 8 07. Α14«ευιωι. νω.1.ιιωι ει: Β::

τιιιι1ι:ε ιιοΜιιΕ11ιο1ιιιιι Μια . 4.4.1... 1.1Ρω. _, Μέ. Υπ!.

αΙει:1ιιόιε Γοιοιιε α:1ιιΡΙ0Μ.011:ιο|ιο.σΠειτι11, ν2.τ.11ιι Η..

3111116111 Με ά: π: 1.ιωωιω , 8 ο 8. ό β”. 8. Α11121ιςΗ

ξ::.111ι Νέα, 811. οΒιιιιιιι ίιιιιιιι Ρι·ω1Μι, ε”. Μ;"

οικω 11ι φάω νΜετ, αειιιιικ11ι Ι.Ξι1ισ.ιε, Μι. Ε...

ειπε Βάι 8: 1111144184, 8η. 814. 1πωιωιωω νι1ιετ,

817.

Αι.ιιιι·ιιιιωε ιιι.ι...ειτ.. ΜοΙΙιοάιοιιΕε σπιτι 8. Μάο

Βιιιι‹ιε 11ια:1τει·π, 814. .

Αινιωωιιε Εριίοο Με Τ1Δῇεᾶο1ιΠο.ΟΒίἔ1νιιιἐο1ιω ρω

νια ‹1ε 1111111: Απιειι 15, 34:1ιρτο1ιΒιιι και... 8: Μο111ιίια..

πιο ΕΙ1ιοιιο:ι1Ε , 7 ο 9 . 71ο. να. ειι&οιο Βιιιι1ιιιιιιιι1ι σ,

71ο. πω:: ωφέτιση ρωπιιικ»ιω.ι6ιά.

δι1ΡΡιο1111:11τι1πι 1441101115 Μοιιιο!ιι, 719. Αιιισιι1ι!ιιιι

1:ωςιιιι Κο11ια1ιια61ηΙιιπι δ: ι:ριΩοΙ:11ι λ Μ.ει11.11ιο Ρ.

εα:ιριτ , 7ι.ο. ό· β”. ειιιο τε11ιι>οπ: οβιαι:, 7 η. 71.4.

Τι·ειι1Π.πιο οοτρο11:, 71.7. 71.6.€1ιΙθάιο στάιιιιιιισ. Ειιιί:

ἑοριιε, 717. ΕΙι:νειιο ι:οι·Ρο1ιι . 718. ώ- /ἑιΗ. Ι81ιε οικω

ΚΙΝ 1:02:01” ιιικσ:11Γιιε, παώ· β . ΜΜΜ 11ιιται:ιι14 με

]:11ι.·ιι:ιιιιιι , 7 μ.. ς_θ·β9_ μι· Βια:: @παπι δι: Κοιο11ια.Βι .

744.. Το:Πει1ιο11ιιιπι @με , Κ:Ιιςιιικ 111117”.

ΑΜΑΜ11ιιε ΑΒΒο.ε αυτι δ. Ρ12,:&0 ε!δι:1ιιιι: @Μή

ῖἰο,644. 647. ιι.ιι.1ω νοιωω , 6)·ι. ·

Ε 1111411104 ΕΡιτςοΡω δ01ιο11οΜιε ειι11ι 3. 11.11.11.. .

947· . .

_ ΔΗΜ.. ..Μπι Ηο.Β:1ιάωθε μιιιιιιο. ΟΒΓοι·νει.ιιοιιοι

μανι1ιά:Υιιπο.ιι&οτο 8: ΜοιιαΠε1ῆ ΗΔΒο1ιάι:τιΠε ω

ει. , 1 η. νι.. πάστα π1ιοιι)·ι·ιιο ίιιΒρα1ι. 1:Μ1ιιτα, Μι!.

°.Α11ιιιτι18Μο112τω15 ΑΒιιιιιιι, σ1οιιιιιπι μετά , η ο. ρεσι

1ιιαι1ι ..μια . ΜΜΜ πω. ι1ι ιιωτιεείιι1ια , @ιικο

πω. σ.Μιιειιιιι π: Ει.ιΜΠο , 171. Χ11ι111ι11:0 ει! Μιιοιι

ἐοιινε1Ιἶσ Η1Βοιιάεπί: Ρι11:1ι.ιιο1ιι ...Παει , 1μ.. Μ 111::

,οιιτι Μο.&:Βοάπ @έσω Ρΐ811ιισάιιιιιιιιιΜκιιι:, ιιι :ιι

παπι ία κοιρ1ι ; @οι ιις$11.τειι1 81 ωιι·ιΒιι, κ”. 21114.: εποι

τι:ιι·ι 711611...! Ραιιιτ:1ι:Ι4ηι 11811: _. 114.. 1ιιοπιιι1ι Κωπα

11εο ι:ο111111:1ιάει ΜοιιιιΜιιιιιιι, 1η. ν

Ακωζιω 11116118 ΕΙ1ιο11αιΕεειιιιι 8.Α1113Π110,7ιο.

ΑΝωιιιιι1ε 1111 ΑΒΒιιιίΤε ΒεΙ!ονιιεοιιίἰ:, ειιι .ιιιιωεω

ει!» Αινωι1Γ11ια , 6 ο 4. 1:Ι:ΓροιιΓιιτει 5. Αι1ίΒο1εο , "ω... ,

Ιού;.ΐτ .ιι.ι...ιιτ.. οι.ιοιι;. 41.1. 4 Π

Αισειιιιιιτιιε Εριίι:οριιιι Κοτο1πιι€ειιιι:. σΒίσ1ν:ιτιο

Ρ11ενιο. ό: ΥΚ: πάσα Α16Β .πιο Μο11:ιε!ιο , 1ο48.

Διιιικ11ικ νικώ"... Α1184:!11Βιια 11.17.11. εσε!ιι:. 1ο4.:8.

οω.ιι..ιω 111 2.ιι!ει , ΡΜ! Εο11ιιιι1ε1Ιο.11ι ΜΜΕ: , ι ο ; σ.

1218018111 ιιιιιιιιιει!ειιι ι:Χ:1'ΟΦ.°Ε , 1071. Ι.σ.ιιιΒε1ιο 4166411

ίι1ει:οίΐο1 άεΕΒιιιιτι1ε ὁ δ. ννω.11..Βιιιο , 1ο μ. Γιι1:α:Διτ.

1 ο”. .πιω Αιιι!οϋ1ιο ΕριΓεοΡο Κο:ο11ιεεωΕ , 1 ΜΑ..

]·"οιιιΔι1ε!!ει: Ρ1ινι!σειιιιιι 111 $7·ι1οσιο :Μάικ ,1ο;8. 8.λιι

ι!οϋ11ι ιι:ιιιιιιιιιο11εω ειπα. ω”. μια.. οιΡμιιι επί-ιι·

131, ιο;8.ιιιο1τιιιιι ΒοιιτειιοΙΙ:1ι·ι τωιΜι:1οιιι, 1οϋ.όΘ

15". #° ΤΜπβ4Μ ΒΙσπάιπέκπι .Μαιο ν. φικέ. ν .

Αμπ11ι.ιιιιε 41.61.1111 Μιιόι11ιο1ιθ1. Τ:: σ: Μ.9.σσιί.

Ι.ιιΜισπ. 977. ΑιιΒιιιόι: 1111911113 Β.181εικ . επί πωπω

·Ι.`ι141ιι 5ΔΙειΒε1εο.1ι·ι Η ταιρι: Ι.ιι.ιιόι.ιιιιιπι , 976. μι!! 1111ι€

επ1ιιιΙΙιι: ΑΒΒ:ιτιί?ε έΙ:Μ.6· βιΙ. ΒειΙάιιιιιι ί1:11ιε παμπ

ΜΒ” 977. 97ιι_ αμκ! Ε1ικιιι1ι111ι ε11οιιί21ο 11ινιιιιιιϊε

ίετν;τιπ, 779. Νει:ο11ι :Π·ι1Βιι:, ιΙσιιί. ι11ι1ι·ιι‹:ι εικΓ9ςιιιιιι

σεΜπειτ, ΜιιΙάσεει1ιι εΡιτ.. ιιιΜ1ιιιιοιιω νιιιιιιι. μὲ 719

Πι, 78 ο.1ιι€1σ.ι:ιιΙιε Ειπα οΒιι, 9 81. ιιιιΕπιιΙ:ι. μι! 11101

ςς1η.,87,.ύΓη.ει]ιαι·ε.98ι.. . . .. .

Μέσω .5'απί!. .$'ιαι!ι Π. Βασιι'.
ι

-λ1ι.Ν01.ι=ι1ε ΒΡΕΙ-σκι ΜΜξηςιιιΕ1. οβτει:ΥΑ110ηαΡΜ;..

νι:ο.άο ως $ει·έξιο1ι σε ι:ιι1ξξιιιρ ἔ1ρ, 14,. 1ηΐ ως..

απΗαι Α. το 111122, η·ο, _11ι _ ΡΑιι11οιι: Τ €οειρ

Β:11ι , ι.ι1ιρ1ι.ι1ιι ρω. . ΜΗ. Ι.Μιιιιιιι_ ειι8ιη,1 .Εφ ΒΒ1Γερ

ΙΜ . μι. 11ιιιιιιιι1Ιει ριιι141...8.ι'α. φιφα ιιι_ρ.ιιμμιεε οκ-.

ι>ΐ<ϋ1..ἔΙιἑιι;ὶ.ιιιΐΜιιεπἙε›.Ζι.5ὶιΐΐ'σ7: σπάσει

ο ::11ιο ο πω ι ει·ειιιι.ι11ι εμ Ί: έ ιι 7. -. η. 11ιο1ή..

ΡΗ,81ΜΈάΦ 1111475881; Μ; δε. 1111811111 η;) οριμιε. Με:

Π$ 119.11 Φωτ 116. η 7. Δ. . . _

ΡΙ88Π11:11τι1111°α Ρ.4ιιι.ο Όιπωιφ.·ιο. ωιΙ;πι,η·8.1;ρ.

ΧΚΝΕΥΑλ11ιε«ΞΙΕ7ΕΟΠΠΙ. $. ΚιΙιηιισ.ι, 991.61β 7.

- .ττω.Α Α ει: Ι.ιιιιονιι καιω. να. ..παοκ οιιΔ_

Μοι1π!ιο,ι·εΒιιιιτει, 11. 7. ΑαιΙ: Ι.ιιιιιιιηι, μα.. Ι.ιι

89ΥΜ11 ωιωμ., 84115. ΑΝ;;; Δημ. ς1ιε$1ι.Ειιιιι·,'έξιά.

ιιιι1σ.ι:ι1Ι4 μπαι , 11.4. 1η. 061.11.. Γιιιι11ι Ρ1::ριξίι:1:,11.7.

μὲ 11ιαι_ιιιιο1ηρφΓειιιιηη.,ω.6. 4 Δ Η 7. .

ΉΕ3 Πιοτ1ιώ Ω:1ιμ.ι. ὁ Ε!7ξορ!υς1, ε;; 1.ω._

Φ . ..ΒΑ Ο4κωσΙΕ:. Ε.ι·14Ι:. 24ι·έ . 1.3.7. _ 1 |

Αιιιιοι14110ε_ΕΡι&οΡιισ Ταινι.·.ι1ικιιΕε. 'Πεμ ...αιω

14. με.. Μόοηιειω €3ο1184Μειι68 Ι.ι9697Φω ὅ μμε

©0101. 16% ΕριΓοοριιε Ταινσ:111ια Γιέϊιιε _. 1.1.1... 11.71 ει..

#41 Μτω1:ι2ΔΙ6ο. .ιιαφ..ιωΕπ..π.18ιο ώρα. μι.

οσοι. πι:: ιι11ιι1ιοΠιιι1111 11141ιιιιιμ11. Β Βατι11ιι11ι_

οϋτιιιστ , 361.. .1.ΐικ!ιινο1ιΓι: ,ΜοιιΔιοιιιιιιι ω...ιι.. €Ηιί.

Μιι11ιι1ιοΙὶι1ιιε ΔΗΜ Ρ111ιιι1ε_, Βρπι1ιι1.4ίιι:ώΙΤςι·, μη.

ΑιΒιοιιιιιτιιε επειτα Ρο1σηπο ισως.. 11ιο1ιζιι11 , ι&Μ. 1111111

4:01 _ ,'64..

Αιισιιιι·ικιιε Ε Μο! πε £ιι1ιτιιειιὶε1ιῦε ι·έωσ Σκιών.
”. Ρ Ρ Ρ . . .

Α....κ..........Βιτωμ. Βιτιιι·ις:1ιιι:.ΥΜρι1έ.ϊοκ

Ξς(ιιαΙι, μ. Δι1ΙΙι·ξέ . Με 62::..ω..ι Μηιμ.ιιιιε , ΙπαΗ

' ει! Γ= Ε” Βιμ 0111111 #. ` ε μια: 111

ειωι.......ω σ: 411... 1......... , μ. ε.. · ιιι....ι...

ΡτΘεση11.?7.111113ωι18 ΜΜΜ: οΒιι, η. ' τ

μι... ιιιιιαειιΙρι·ιιι1ι , ρ 9. ά·β". Βιιιιιιοι;ε αρ.&ιοιιι-ι

ω” ω991:38.“Μ. Ρ14ΐσ Δ4"Μόσ με. 10; ο. 111.

Βλιιοι.ιιιιιε ΑΒΒ3ε Βιιιιιιιιιίι; αι1ιι$.ΒιιΒοιαιο

ΑΒΒιια Ροίΐο.ιοπδ . Μι. Σ”.

13.411 ο "και ΔΗΜ Ε9Ϊ3τα1ἱἱ;. επι!... ωιιωιωω;

.ϊ 9 ο ·

ω... ιιιι1είσι.ιΙστιι11ι οι: ιιμε.6°4:18ι-Οστωοποοψ, 7”.

6· Μει- . . . _

Β.41.1:Δ ΑΒΒο.ιΕΠΕ. μια 1ιιι:11ιοιειιιιι· «ω» 8.ΤΕιοκιάσ

.Μια _. 487. .

1ΒΛι."Μιιιε ιι..ωι.. αυτι 5. Βο.ΓοΙο 3νι1!κιιΙο, 67.

ΒΛιτιιιι.ι:11εΚ:Βιι1ει 8: 5...ειιωωιιιι. ΚιιΙειιίιε. @Β

Γεινε.ειο1ιοε μανια, άι ι14:1ιιι,ις:ιιο1:,Μοιις.αο119 ΚιιΙ:ιι

65, 8: 18%ΜΜΜ 11111 ί11ιΡοί11:2 , 77!. ό>[:". Υ'ιμ μμ

&οιο 2.1.1, 777. Ετι:1ιιιιοαΜιι £ωι. Β:ιΙ11ιιΙάιε, 01194

άονσ:ο 11111111, 778. 1ιιοπιιο Β : κά: εάι·ιιιιιιί11:.ι 81.17

Βιιιιπι,779. ΜοΜίὶ€1ὶ3Ιἔ3ΙΩι1 ι: 8: €οιΕκιο1ιΓε 41.11.11.,

ΗΜ. Και:: δι ΜοιιπΙιει , 7 81. ΡΗ ......ιωτ ..1 781.. 11.99.14

τωαι. σ:ο11ιμισειιι. 781.784.11 1747ιχΙ4;ιο μ! μι». μ;;

841:ιάσ ιν. 4

Β.43.σΝτι1έ 1311111 11.64.11.» ΑιικΒοι€14. ΣΠ;4., 811.

Β.ι1ο11τι18 Μοιιιιι:!ιιιε Ι.οι1εοι·ειοιιίιο Μ: 5- διΒιιμηιο_ ;

ΜΜΜ 011111 Βα!Μειιο Ιο11.ω6 πρι. , Μέι!. 1ι1ρ1ε @τ

τωι...... 81.7.ΥΠιο Κ προ” 8114191111. 81.8. @βη

_ ΒΔιοι.ιια Ει·οπιιτει Κτ1ιιο1ιΠε. ΟΒΕ1ν2:ζομξε Ρ14:11ιφ @ρ

3ειιΡ1.ο11ϋι1ε να; δι! Μοι1411:1ιο ΥἰΙὶ2ὶ8£ΦΕ › 64· Η·

'Ηπα. σ:: Δ”. 6 4 .Βει[0ιιι5 Λι;ι.ιιιΔ1ιιιε .6.8ι.ιιωη Ε.ΒιιιοΕρω

ΙωιιαιιΓοιπ ενώ, ε1Μ.0ιιαειιιιι Υι.τι:Ηιά. Η ΜΜΜ '

οιο1ιιιι11ι ; 6 6.ΒαΙΓι:11ιιιι111 ιιη›οι:ι1ι αΙΙ2 1.....ιτ.......@π. 67 . Β 4 - . . .

Μια 17514 πάω: Δι1εοπιι Α.ΒΒ7.1:Πριγσώ, 5β.ά

|';."_ π· Τιπιπ/|ικΙο $49ιψ π. ' . . .

ΒΔιι.1:ιΔτ;ΗΜμ18 Μ9114911Μ δω-ΐΠ68 Ρἰἐ (ΕΙΝ. Ι6Ϊ·_
: ]5.47ο Μοιιπ1ιιιε θειιιιιοιιίίε. Ο. ίδι:17μ.ιφι1:: 111.;; [

άι: να.. 54:1ιμο11Βιι: 8: Μ.οιιο.1ιο1ιο θει.1ιεΙει , ι”.

Ρ". ΥΜΕ 111ιιιςιι:. οι: Μ.9.9. ...ω. Ουπηριζ. ό· Οσπ

άπιφ . 496. Μ” ιιιαΕνι.Ιιε Β';ζ==τω8Φ ΜΒΒξ1Ψ Ρ

«ω, ΓαιιιιάΞε 1ιιιρι:ϋι το.111ΜΗ3Μ .. 13925 έ 

ι1ιε!ια1,497.811ΜΦ Μ01ιες]1%... .. .. 99%

ΘωιΙ1ινιιιιι 1εναιΕιιε ικ1ιιιιιιιιι . 591. Β1:1-@Η

Η



ω· ιΝοεΧ εΑΝΟτο-:11Με.:ουι.ι ιι. ::Νεοι:·ι.

ι και , ::ιι.. ιιιιι:ι:::`ν:Ι`ι:ε μι:: Β:ιιιιιέιε _, η ο ;.

ιερε:Ρι.ιιιωι 5. Ι.ινιιιο ::.ιιιΡοίιιιιιιι, μη.. μη.

ω: ω: ιιιιι::ιιιι5ιιιιιι; 4.ο6. 6- Μ”.

Βε'6:: Νέα: 8: ΑΒιι:τιιι: μι...: Μοιι:Η:ιιι ΑΜ:

ιι:ιιβε . :ιιιιι δ. (Ξ::ιιιιιι: ΑΒΒ. Νινι:Ι:ιιιι , 4.71.

Βιιιωι:1·ιι 5:ιι&ιιιισιι1:Ιιε ιιι ι-ιιτΡω: :ιιιιι5.Έιι1

:ι..οιω87. ;88. _ -

Β:ιπωσι 5 Ν. ι.:Βιιι:.οω Τι·:ιιΠ:ιιο 'Β:ιιιιιιι:

ιιιιιι ιιι ωιι.:ι... οι:τω.ι.ιο Ρι::νι: _, 777- ό· #51- ρω!

::έέ:πέκ μέ. ιο9ι. ει.

Ηιίιοιι: Τι:ιιΠ::ιοιιι: :ιιδιοι: Αοιι:ν:ι‹ιο , ως. ύ

0[:". ΑΡρ:ιιιιικ έ: Τιιιιιιι:ιιιιιι: Σ. 5:ι.οι:ιιι:: , ”8.

ΑΠ: ει: Αιιιοικο ιιι:κιι:: 1:ιιιΡι:, Πρ. οι μ”.

5:ιιιιο 5. θυσια: .ιι›ι›ιω έ: ::έ:ιιι Τι:ιιΠ:ιιοιι:.

----ω-... . . .
ω:: ιιιιι::ιιι: ιιι θ.ιιιι: :ιιι: τ.ιωω... κ. μπει::

:οιιιρΙ:&:ιι: . :ιι&οι: Α:: :ν.ιι.ιιο 069- ό·|ι·Η. ΜΕ

μπώ:: Αυιιι.ειιιι Μοιι::ιιι, :μια [επ. 88 Ηιβοπέ

Ττέπ/ἰέιιυπιι ό· :ΗΜ Μ'έπισκίέ 9::ιάσ πι.

Βιι4:0ι:τιι: Βιί:οριιε ΑΒΕ:: ννιι:ιιιιιιιι:ιιιιε και..

::ιιΠε :πιο (ιι:::ΙιοιιΒιιι Με. Οικι:ιν:ιιοιι:ε μανια.

1οοι.ιο07.. νι:: :ιιδιοι: Βιι:: έσοδο: ιιιιιιε, τοστ..

ό· μ:: Β:ιι:ιιι&ιιε Κ0ιιι:ιιι :μιιιιμι:: ρι0ι:&ιιε . ν:ιι:

μέ: ι:ι-:ιτ , του.. ό· β". Μοιι::ιιιιε Ι.:ιιιι:ιιΠε , ω:

Λώ:: Ω:ιιτιι:ιι:ιιίι5, ι: οι. ( αιιοι:ι: ννιι:ιιιιιιιι:ιιι: 8:

Οιιν:ιιΓ: :οιιέιτ, ιο ο :. ιο η. Ε:ίι:ινιιιιιιιιιι θιιν:ιιίι

Ρι-26ω _ ' ω”, :εισαι :ι.ιιιι 5ιειιιιιο , ισ ο 7. με ιιιοιι

:ιιι , ισο8. .

Β:ιι:ι-ιιιιιιι: ΑΒΕ:: 13::ν:ιιιι:. ΟΒΓ:ιν:ιιοιι:ε μι.:

νιε . 8 ;. να: :ωω: Αμεσα:: ΔΗΜ:: Π:ιν:ιιιι, 8;:..

Β:ι:ιι:ιιι.ιε Λιμι::ιιιιε ω:: ιιι.Βιιιιιιι Νιν:ιιιο Εριι:.

Χ:ιιι:ιιιι :ιιι:ιιι:, Μέ. :ά :ιιιιιιιι:ιιι Π: ι::ιμ:, 8”. ω”

έ: 1.ιικονιιιιιι, 8”. Κ:ιιιοε Ματ.: , :ιιιιι Νιν:ιιιο

Μοιι:ι`τ:ιιιιιιι ιιι.ιωιω:ιιτ: ΦΠΑ...: . 877. ό· μ”.

μπι:: Μω.:ιωωω Π:ιν:ιιΩ , 8 :οι ό- β". ε. ιιιιοιο

ει.. ::Διιω , Μι. :οιΡιι: :με ιι:ιιιι:ιιιπι , 8”.

Μ:: Μιι·::. 5. Β:ι‹:ιι:ιιι, μ... ό· β". Μοιι:ίι:

ε; ι):ιν:ιιιιε ι:ιοιιιι8ι.ισ μι ο.ιωω. ΑΒΒ:::ιιι δι:Βιι

ι::τω. , 8.". Β:ι:ι....η :οιριι: ιιι ΒιιιΒιιικιι:ιιι :Ι:ι::ιιιιι

ει:.ΙΤ:ιιιιΒιιε Νοιτιιι:ιιιιι: , 8”. 846. ι:ί:ιτιιι ι):ινιιιιι ,

8.:7.Π:ιν:ιιίι: Ε::ιιοΒιι Με.: Μ". Μέ. ιιι ιιι:ιιιι:

ι:ιω..ιω , 84.7. 84.8. ΑιιΒ:::: Ι):ιν:ιιι::. 84.8. (Μ...

86ι. Η:ιιι›:ιιιιε εστω:: ί:ιι:τιιι· , 87ο. Μι. Μοιι::ιιι

:Ροίι:ι:: :οιιν:ιίιο , 8 ι· ι·. 8 μι. Β:ι:ιι:ιιιιε εοφ:: ω...

ω:: ιιιΡ:ιροιιι ιιοιι μάτια , [Μ. ιιι Ο0ικιιιιιπι Αι

ι:7:ιιί: ιι:ί:ιιιιι :με :οιιιιιε . 879. μ:: :μιι·ι:ιιι :Μει

πιοιι: τω"... , Μέ. ΡΙιινι: οιπιιι:ιιιι , 86ο.

Β ".ι.”.ιιιε Μοιι::ιιιιε ::ΙΙ:ιιίιε :ιιιιι δ. (;ιΠ:ιτιο,7ρι.

Βιιιιιιιι.τιιε ΒοΒι:ιιιι: ΑΒι::: παμε. Οιιι:ιν:τιοιι::

:πανια , ι6 ο. νι:: :ιι&οι: ] οι:: Μοιι::ιιο ι:ίιιιιιι:: ,

:Μέ Β:ιτι.ιιιιιε δ. Αιιιιιιιι :0ιιἴ:ιιἔιιιιι:ιιε , ι&ιέ. Βοϋιιιιτι

σπιτι Αιι:Ι: ριοΓ:&ιιε . Μέι:: :ιιιιι: :ι:έ::ιιιι , φαει::

τιιε :Β ΕΡιι:οΡο Τ:ιιιο.ιι:ιιΠ , :κι Η0ιιοιιιιιιι Ρ. :οιιιιι€ιι: ,

ΡιινιΙ::ι: ιιιιΡ:ιι:ι , ι6 ι. ιιιιι::ιιι: Ρ:ει:τ. ω.. μ] Μο

ιι::ιιι Βοιιι:ιιι:: :με ::ιιιΡοι: , ιη. ό· ρ".

Π:ιιιι:ιι Γ: ο υ οΑιιω έ: δ. Β:ιιιιιιοι σ.: Με. ::έ. Βέτ

πκΙ. Μό.

Βιιυιιι.ι=ιι: Μοιι::ιιιιε Βοι:ι:ιιιι: με ιιιοιιιιιι , ι6;.

Βι.ι·ι·κιικοιιε Ι.:ιι:0ιι::ιιίιε ΑΒΕ:: Γ::ιιιιιιυε,:ιιιιι δ.

νωω:: , Μ.. όι[:". [:ιι:τιιι ε. 5. νν:Ι:ιι:ο, 8ι.. Βο

ω; Μοιι::ιιιιειιι Μοιι:Μιιιιιιι Ι.:ιι:οιι:Βιιι: Μι., 8ρ.

ε. ΑΒΕ:: , 9 ο. _

Βοι›ο Ι.:.ριΓ:ομιε πιω:: :ιιιιι 5. δ:ι:ι›:ι8: ,· ::.8.

Βοιειι.ιι: Ρι·ηιοιιιιιε Μ:ιΙιοΓ:ιιιι: :ιιιιι 5. (ΜΒΜ:

τι... , 88ι..·€ιιιιιι›:ιτιιιιι :..:ιμ. ιιι Μ:ιιισε, Μέ. με έ:

::έιτ , 886. _

ΒιιιιοιικοοτιιΜι Αιιια:ιιιιιι Ειιοιι:::ιιίι: Ριιιιι:. οι..

ΐ::ν:ιιοιι:ε μανια έ: :με ιιοιι·ιιιι: Σεπ: 6: Μοιι:Π:ιιο ,

478. 4,79. ιιιιι::ιιι: :με τ:ιιιΡοι: Μι: θά: : μη::

:ι:Γ:ιιρτ:, ς”. @ιβ". ω.. η”. η:: Εριτ:ρι:ιιιιιι,

ε:: Μ.9_ ακί. Μέ.

· Ε.

£:ιι.ιιι θ: οι:: ΑΒΒ:τιιτ: ιω.:...ι:..ω. Επι: νι

:: 5. Κοιιι::ι:ι ιι:‹ιι::ιιιι, +ι6.

: ει5ειΑΝι.15 ,·ΑΒΒ:: δ. πω:: :ιτ:ιμιι::, :ιιιιι 5.

Έιιιδι:ιι.οίο,;8ρ. -

Οι.Αιιιι.ι ιιι-ετη...: Μ:ι:ιοιιιιιι 8ι Ι.ιιι:ιιι.ιιιι0ιιιιιι Βια;

:ι::ιιι:_: Β::ι3. σπιτι Ί.”ιι:0ιιοπο , ιο”. ιι:ιιι Πιο. ;. Η::

::Ρ.ι.8.άΙιιι. 4.::Ρ.3. ' .

οωιιιιω Μέι:: ννιι:ιιιι.ιιιι:ιιιι: :ιιιιι 5. ιωι:.ι.ειο

Βιι:ο οι και”. ιοπο. ιιι ιτιιι:ι: Κοιιι:ιιο ιιιοιιτιιι ιι:

ιιιΒιιιξιο 1.ιιιΒοιιι:ο , ιο”. ισιι..

Ει-ιιιοκοιιιι›ιι: ΕΡιι:ομι: !.ιιιιέιιιι:ιι65. “Μ 5- 08

Ιιιιιιι::ιιο, ι7.ιιιιιιι. 7ο. :.7. ιιιιιιι. ιο. ω: δ. Ειιίι:δο,

117. ιιιιιιι. π.. ιι8. ιιιιιιι. ;. απ: 5. Ε:ιοιι: , 6η. ιιιιιιι. ;6.

:οιιιιιιιιιιτιιι :ιιιιι 5. Μ:ΒιιοΔιέο, με. μη. 1» Ερι|ιο!ισ

ιαωεερριψ 7"οέιαπωμι :έ ι:.μ........ Οέέκκωέω

Ξμ[::Ροι·κω Το. 1. ΗΜ. Νέα, 6!ι:[ιιιϊ , Εμίλ 7 :. ιιι ιι..

:κ Μ· μι. :έ υ.μ........ [ωμ: [ωι:_Το. 7.0έπιβ7: Βο

ΒιιοΓ::ιιι Ώιι:ιιιο:ιέιιιιι ΕΡιΓ:οΡιιιιι ιέιιι:ιιιιιι :ιι:ιιιι ε:

ιιιιιιιιι: ιιιιΡΙσπ:,πιωινέω "πιο Μιλ στ. κακη. επι

τι:: ι;.1κέέβιώ ό. 8ομνωύ. (Ζιυπι|ιο Μωαβ μι. Μπι

Μπι: |ισθ.[ιιήμτ.

Οι-ιιι.ι.ειιιιε ΕΡιτ::Ρω :μιά Α:ι:Β:::: , :ιιιιι 5. Ε:ιο-ἔ

ιι: , 6 ι 9.

. (Σι-ιι.σ :πιεσε ΕΡιζ:οριιε Μ:ιτ:ιιιι:.ΟΒι:ιν:ιιοιι:: :ια

νικ 8: :με γι:: ω: Μ.9. ωέ. ΟΙκβιωπο, ω”. (Σιιιοιιιιι

ει: 5. Αιιιιιιιι ΠΠ:: 8: Ποέα, πω”. ε. Μ::ι:ιιίιε :μι

:ομιε, ω". 5. Τιιιέοιι:ιτι :ιιιέιιι :ιιι:ι, ιο.ι6. νιι:ιιι

δ. Αιιιιιιε .πισω μ:: , 1047. ιιι να: δ. Τιιιιιοιιιε,

1 075. ό· Μ”.

(λέω: ΑΒΕ:: νι:ιιιι:ιιιιε. νι:: , 487. ν:ιι:ι·ιιιι::ιι

ι: ομ:ιιιιιιι, 4.87. 484. Ρ:8:ιιοιιιιιι :Ι:.ιι:ι:ι μωι:ι:;

4 5 ο- .

Οι:ιωιιι: ΕΡιΓ:οριι: ν:ιοιιτιοιι:ιιίι:.ΟΒΓ:ιν:τισ :πω

νι: 8: ν... , ιο6;. ΕΙ:ιιιιιιιε ΕΡιί:σμιε ν:16ιιιιοιι:ιιΠε ,

1066. :: Μοιι:ίι:ιιιιιιι 5. Ειιε:ιιιιι Ι: ι::ιριι , 106 7- ιιι

μιιο(ο Λώ:: [110::έικ,έπέ.ε:οιΡιιε :με ιιι:οιιιιριιιιιι.

ι ο ω.

Ωι.ο·ι::ιωιε .ιω.:.ισ: Μ:ι:ι:ιι:ιιίιε ιιι:ιιιοι:ιιιι ιιι

νι.: 5. Κιθιιιιιιε ιιι:ιιι: μα, μι.

Οοι.οιωι4ιπιιε τω:: 5.ΚιΙι:ιιι,:ιιω 5. Κιιι:ιιο, ρ".

9) Σ· .

Οο1.ιιι::ΑΝιι: ΑΒΕ:: Ι.ιικονι:ιιίι:.ΟΒί::ν:ιιοιι:ε Ριι:έ

ω., χ. νι:: :ι.ιέΙοι:]οΝ: Μοιι::ιιο ι:ιιιτιιι: _, Μέ.

οοιιιιιιιι:ιιιιι Ηιιι:ιιιιιε ::ιιιιιε ρι:·ιιΒιι:ιιιε , 7. : διι:ιι:ι

ΑΒιι::: ιιιι”οιπι:ιιιι , 8. ιιι Β:ιι:οι:ιιιι Μοιι:Η:ιιο :ω

μ... , 9. ιιι (ι.ιιιι:ιιι πω, ι&ιέ.ς5- μέ. :ιιιιι:ιιι: Πι:ο

Ριονιέ:ιιι: :::ιειιι , ιι. ι..ιικονι:ιιΓ: Μοιι:Η:ιιιιιιι :οιιέιτ,

ιι.. η. ν:ιι: ιιιιι::ιιι: Βι:ι:, η. ό· Μ... Τιι:ο:ιοιι:ιιιη

Κ:8:ιιι οι:ιιιιι8:ι: , 17. 18. ν:ιιιιιιιοιι:ιιι ι:ι:ε:ιι.ιι , ω.

Ι.ιικονιιιιιι ι:ν:ι1ιπ, Ι0:ο ω:: :οΒιιιιι , ιο. μι· ν:ιι2.

ω:: :ιι:ιιιιιέιι:ιιιιι , πι. ό· μι”. Ωιιιοιιι:ιιο ιιιοιι::

:ιιι:ιιι Ρι:::ιι:ιι , η. ιι Τιι:οέ:Β:ιτο ιιιΓ:ιΡιιιιι , η. Μ:

Βιιιιτικ πω:: ιι:::ίι:ιι: :Β Εριι:ορο, Μέ. δι1.:ν05 :ό

πω. ι:ιιιι:ιι , :ι.6. Τιι:οιι:Β:ιιο ::ι:ιέιιιιιι Ριι:ιιιιιιιι:ι .

η. ιιι πω: Βοιαι:ιι(: Μοιι:Η:ιιιιιιι :οιι:ιιι:, ω. ιιιιο

ιιιοιιιιιι , ι. 9.

Μι: νι... ιι Ἑισἀο:ι‹ιο ιιι:ιιιι:: ί:ι:·ιπ: , ; ο. ύ [:.Η_

Μ». ιιιιι::. 4ο. ό· Μ... Δω:: :οιΡοιι: :ω Ρ:

Ρι:ιιι , 47. άι [84]. ΡιινιΙ:8ι.ι :::ι...:ι; Βοι;ιι:ιιιιε , μ).

ό-/:". ΡΜ: Δέέωιέέ Ρ:ἔ.ιο9ο.

00ι.ιι1.1ΒΑΝ08 Μοιι::ιιι.ιε 1.ιικονι:ιιιιε απ: δ. (Σο

ιιιιιιιι:ιιο ΑΒΒ:ι: , η. _ 7

Ε: ιιιιιιιιιιι: ΑΜ:: Ειιιι:ιιίιε σα:: 5. Π:ι:οΙο , ι ο 8.

ιιιιιιι. ι6. 8: ιι8. ιιιιιιι. με.

€οιωιωιε Μοιι::ιιιιι Σοιι::ιι:ΙΙ:. νιι: α· Μ.9_ ω.(_

ΓοιιιέωΙΙ. 86:. Ωοιι:Ι::ιιιε Μ:: ιιι (3:ιιι:ι·ιι Γ: ι::ιΡι:_

Έοιπ:ι·ι:ΙΙ: ε. Μοιι::ιιιι:. ω: Λιι:ι:ιιοι::: , 8 6 ι.. 8 η .

ΕΡι::ριιιιιιι:ι :με , Μι.
(ιι·ι·ιηιιι·ι·ιι: Εριίι:οΡιιε Ι.ιιιιιι6ι:ιιι:ιιιι:.Οι:οί:ιν::ιο:

ιι::βιανι::. ιι: νιωιωΡιωιι›ω ,_ Μ: άι: , Μοιι:11ιαι

ιο :Πιοιι:, 877.878. να: :ιιθοι: Β:ωι, 879. @ΚΙΝ

π:: μια έ: ΕΡιιι:ορ::ιιε ω...: ιιιΒιιιι:τ: :έιιιοιι:ωι· .

8 8ο.5. Αιιι:ιιι :ιιιιιι:ιιι ιιι :πισω ω: μια, 88 :..Μ:ιμ

ιοΓ:ιιΓ: Μοιιιιιι:ιιιιιιι μι:: , 88 έ. :μιά Ιιι-Ηιιριιιιι [ιοί

Ριι:ιιι Αιι8:ιι.ιπι αφ., 887. ε. ΒοιΠιο ίιιιιιι: .ιιω._

886. ν:ιι: ιιιιι::ιιΙ: ορ:ι:ιιι: , 886. ό·βέι7. ιιι Ι.ιιιιιι:

ι........6 Μοιι:Η:ιιο Με. , 8ρ α.. ιιι ιιιίιιΙ: Μπι: Μω

ω... , 897. ε:8£ιι.ιι Κ:Βιε ιι:::ιιι δ:: Ρωιι:ιι, 898_

8. ΕριΓ:ο:ιι: ι.....ω.ω:Πω , 877. ιτ:ιιιιιι Ι::ιιι: πμ..

τι; , ιιιιιμ: εΒιοι::ιιε πιοιιιιιι, 9ο6. ό- [:". :ωΡω¦

:ι ιι8 [Μι ιιιιιι::ιιιι απο: 11:001:ΣιιΡτα1πι:Υ8Κιιι , : ιι. ω..



Μπιτ εΑΝετοιιύ·Μ Σ. ε·.ιειιι.ι ιι. ιιιιιέιει3ιε·ιι ι Μι

ιδ.:ιιι:ι. :κι ιι.ιιιιιιιιιιιι, Μι. ό· |ιΉ. _

Μεσα. ὶΒεωι “Με οοιιιΡρίιιο., 9η. ό· ρ”.

ΡΜ: «πω», ριι!.ιο;η..ιι πω. :μι Τπιπ|ΜΜπο: 61080”

ιν. Βεποέ.

13.

ε ι . ι - . .

ΒΕιι:οι.ιιε Αιι]ιειε Ειιιιιιιιιι;.ΟΒΙΕι:"ιιο Ριπ:νια.ιοι.

ν1ι2. , μη. Ποιοοιιιε ΟοΙιιιιιΒιιιιέιΓι:ιριιΙιιιιιι Βιιι

Βιιιισιιιι. ισιιι:ιιιι:ι, Μέ. Ι.ιιιι·αιιι ία ιι:ειιιιι. Ιος. Δε!νειιΞ

ιιοι μιιιιιι , 1 ο ;. Ι.ιιιιοιιίο ΜοιιιιΠοιιιιιιι ...Πάει . ι ο 6.

Ριπέιει.Ιιιιειοιιιε (ΣιιΙοιιιαιιο, ΡιινιΙοεια Ρειριι ., 197.

£οΙιιιιιι:ιιιιο Δω... τιι6αιωιο &οοιιιι ιιι ιιιιιιικιιιισιιι_,

ιιι0ιιι:ιιι , ι ο 8. Ι.ιιτισιθι Μ0ιι3ιισιιι νιιιιι 11ιι.ιιιι , Μέ. ό·

οι". _ .

[ Βιιιι:ιιιιιιιε ΜοιιιιςΙιιιε .με ..ιι..ιιιιωω ι:ιιιιι 3. Βε

ιοικο , 81.6. 8ι.7. σ.ιι ωιωεω ὰ Ποιιέειιο Δια". Μ.

νιιιι:ιιιι.7ιέσ ιπ1πέι`α7ηιωιιῇστιιω. 5 Π '

Ωωιιι·ιιιιιιιιε μι.. ε:ιετΡωιι. οιιιτι δ. ι.ωωιω,

87;.876. .

ιι.

Λ ΙΜΒιιτιιε ΕριίΕοριιι ιω.ιιιωωσι αυτι 5. €ιιιΙι

ικιιο αμιιωι. 91» 915- 934- . .

Ειιτοιιιιοι·ι-ιμ ΑΒιιιιιιΤο. Ειιοιιααιιιιι ιιι οιι......

μανια ω. 5. ΒιιιΒιιιιςιοίαιει , έ”. · Δ

Ειιετειι.νιιιιωι ΑΜ... Οιινοιιίιε.νιιιι ειιιιι δ. Βακ

κιι&ο Βιιι:ορο , 1οιη·.ιοο6.

_ ' ΕΑττΑ ΕΡιΓι:ομιε Ι.ιιιέιειιιιιιοιιιιε ειιιιι 5. Ωιιιιιικιιο,

884. 8”. 886. 8: ΕριΓι:οιιιιι Η:ι.ΒιιΠιιΙιισιιίιε . 899.

Επι. .ιι.ι..ιιιιι.. €ο1ιιέει·ιΠε ειιιιι .ΐ. ΕιιιιΜιιιιι, 7η.

8: :μια 5. Οιιιιιικι·ιο . 887. · _ _ |

Ειιιιιι·ιιθμιιιιε ω... Μοιιιιιιι:ιιι δ. οεηιωι,ωω

δ. Αιιιιοιιι:ιιο , ; Μ.

Εοιι.τιιιιιιιε 7ιέσ ειι.ιωιιι..

Ειοοιιιιιε .πω Ι.Διιιιιιιι:ειιιιε. Α&ο. οιιι: οιΔιιιιιια

ε; 4 6η. τωιιιωσ ι:οιΡοιιε ΥαΙι:ιοιιοιιιιιι , ηη.. ό·

θ ο _ ι ι _ .

[9ἔΜΜΙΛΝι1ε Δω... ι.ειιιιιπι μια 8. Ειιιιιιιιιιι, 6”.

Εκοι·ιΑΝτ11ιιυιι ?Με Ηι:ιαιιιιιιιιιιε.

- Επιηιπαι1ε ΕΡιΓι:οριιε Τοιςιιιιιιιι. να. οι: ΔΗ. Μέ.

ιιωιωι. 664.. εκ Μοιιιιάιο Εοιιιιιιιόιιειιιι ΕΡιΓι:οιιιιη

Μέ. Ροιιιαιιιιιισι «ω , σοι. 7 Η '

· Εμ ιιιιιιιιιιοι ΚοΒιιια Ισ.ιιάο.ιιιι· ιιι ναι δ. ε.ιιιιΔιι.

ΕΣ δ. _ _ _ .

" έζιιιιιιι.ιιι ΑΒιιιιιιίΒ. ειω.αι ιιιιιι δ. Ειιιιιιιιιι::,

767. 7” . . ι .

Ετι-ιιιι:οιιι·ι·ιι ΚςΒιιι:. .ιι.ι...ιιπ.. ΕΙιειιιιε ιιιιιιιιιι.

ΌΒΓοιιιιιιοιιι:ε ρια:νια,ιιι: ναι: ιιιιριοιιιιιιι_, ιιιοιιιοιια

ε; Μοιιαίιέιιο Ειω.6,7μ.νω πᾶσι; Τ" ο κι ΕΙιοιιίι

Μο......ι.ο. οι: ΑΜ. :σέ Αιι!Ιισ.· 7 μ. ΕιιιιΜιιιιιι μπαι

;;; .ιιιιέ. ΕιιιιΜιιια με ςιιιιαιε.·,7+0. ιιι €οιιιιιΒιο Μι:

Βιιιιιο.ιοπι ρω”, 7ίι. 7η.. 7η. ό· Β". 5. ιωιιιι.

Ἐιιιι Βι.ιιιιιιιιι:ιιι ιη. οι, 7+6. ό-|ιςι7. μι Μοιιιιίιειιιιιιι

ο1ιιιιοιιίι: Γε ια:ιιιιι. 74.9. Κοι;ειιι ?αεκ η". πο. ιιι

Ε” ωωιι , 7 η.. ιιιιΡΙσκ ει» Μοιιιιιιοιιιιιιι ι:οιιιιιιιιι€_.

7.”. ΑΒΒιιιιιΤει ἔι δ. ννιιιιι.ιο οιιιιιιιιιιιι , 7; ι. ιιιοιιιιρ-:

ό.. (ιιιιιιιι Ριωμ.οι.ει, 777. 7;8. 47;7. βοιριιε οιιιι

μια Γειιέσειι·ιι μια” ιιιτοιιιιιιιιιιιι ιονιιιιι,7 6 ι. @#47

Μιιαι:ιιια , 764. ό·β". πω. έ; 62 μ Μάι ροιιιιιιι ,

7 6 ;. 7 6 6. Πιιιι Μοιισ.ιιι:ιιιιιιι ανια...: , 7 6 8. ό;β".

Δω 1ε.ιιιιιωιιι ιιιιιιιιιι νιο!ειιοιι:ε ιιιιιιιιι . 77ο. ς7·[εΠ.

ιι· Τι·ιιιι_βιιιισ ιιέ έ”. ιιο6..9ιιιι!ο νιι..Βιιιο .

Ειχειχηικ ΕΡϊτωμ.ι ΤοΙ:ια1ιιιε ειιιιι δ. ι-ιιιΔι€ωτο,

; Ειιιειιιιι .ιιι.ωιι.. Μπ.ιι:ιειιιειιίιε. να: 8: ιιιιιιιι:ιιΙα,

78ι.ό·Ρ·ιέ- . _ - .. ..
ΕιιετΑειιιε ω... Ι.ιικονιειιιιε ω.......ι.... νιιιι επιε

ἱοιι: ]ωωι Μοιιιιάιο ιαΙιιιιιιιιι , ικό. ΕιιΜιιιιι ΒιιιΒιιιι

Δοίαιιιιιι Πω (πιει, ννιιιίΕοε 8; ΒοΪο8 πι! Ειιιιιιιιιιι

€οιικι·ιιι , ιη. διιΙιιιιέιΒάιιι ΑΒιιιιιιι τω., .Ι.ιιιια:

νιιιιιι κέικ , ΛΒιι:ιιιιιιι·ι ι:οιιιμι , ιι8. 8: εοιιιιιιπτ ιιι $7
ι

Ιιο‹ι6 ι Π!. και. ιιιοιιιιιι ΜΜΜ νιιι.ιιι:ο. πι.

ι.

- ΑΚΑ ?Με ΒιιιΒιιιιιιιιιιιιιι.

Βιιιο ΕριΓ:.Μειέιαιιίιι.ρΒ[οι7ιιιιοιιιι_ χισηει”ριιιιι θιιητιιέιϋιιι δι Μιιιιιιιιι:ι.5ειιιιιΔιι Μέ

6ο_6. 6ο7. να. οι: Μ.9. ι:οέ. Ιϋπιιιιιιιιο _. 6ι ο. Υιτει (Σι

μαι. ριιιτιιιιιιιιιιιιιι, 6ο7. ςβιβεα_ _ Ι

_ Ει.ιςιιιιι: Λιι2.ι:ιιοιειιι. ΕΙορ,ιιιιιι ειπε ιιιιιοιι:ιιιιι. Ι 9 8.

. πω”. Εαΐιιιιιιιάιιε,'ΗιΜιιιιιε ιιι (-ιιιιι;ιιι νειιιι. Βιώ

|ιιιιι & ιαι:ιιιι, Μέ. ΑΒ Οιιιοιιφ [ω ΈειιιιιιΔι και, απ,

μ: ο. 6 ο ο. ιιιιιιι:ιιιιε ..Μπι Ριπι:ιριιξ ιιι ειιιιιιιιιιε Πί

ω.“η Μοιι:ιΠειιι ςιιιι. Παω; , 6_οι.

. Έι1.ιιιιιι·ιι_ι ΑΒΕ” (ιοιιιειιοι:ιιιιε. Οιιίει_νιιιοιιι:ε μια

για άι: Μοιιιιβειιο θ/ειιισιιι:ιιιιίι βιο. 8ι6. Βι7._ νει... 8η·

ξιιιικιιιιι Αςιιιμιιιιι_, ιιώιω. Μιιιιιιειιιιε λ 8ι8. ΑΜΒ.

Ωςιιιαιροιιίς Μοιιιιιιιιιιιιιιι ..σπαει .. ιιι ιι. Αιιιιιώοιιιιιι

ι>.ωμω.6 ινιο....ωιο ιιι·πιιςιι , Ειιιοιιιιιιιι ιιιΒιιιι , ω.

ι::ιιι::ιειιιι, 8ιι.ιιιι_Λιιιοιι|ειιιιιι Ε Κα. ¦ι&ανειιΓοιιι Γε

ταιρι: , ΗειισιιΓε Μοιιιιιι:ιιιιιιι ειιιιιιιιι, 8ι.;. ιισιιι ΥΠ

ιιιιο. Αιοσ.ιιιιιιιι (ιιι:ιιιαιιερ ωιιιιωι _. 8ι.+. ιι τωιμιω

:κι ό· ωραια.. “μια μι, Β:πιέ. _ 7 -4 .. . . ..

Έι.οιιιιιιτιιε Αιιιι.ι.ε θειιιιηι , ειιιιι δ. Β2.νοιιο, μ"

404- 4<>ι- δι απ" 8- ΒιιιΜ. σ” ·

Ροιι.ι..ιιιιιι Λεω ιοπιιιιι. ιιιΒι:Ι8ιο, απο δ. Ριπ

ίσο, ;ρ8. ό: ειιιιι δ. (ιιιιιιιιιιο, 4.66. Η . _. _

. Πιοιιοιιεκτιιε ΑΒΒιιε ΕΞςΙΙ:ιιιιρ ριόικ Τιι:ι:έ8. Οι:

Γοινιι.ιιοιιοι . ριετνιο: , 6:.7. €ιιιιιιι:ιι «Ισ σο,οιι Δ”. πω!.

Μέ. να. , 6η. Ειοι:ιοικιιιιε :ιιιωει.ω , Μέ. Ι.ιιιιονιι

Μοτι.ιειιιι:, 6ι.9. Τιι:ςιι.ε ιι:νει(με ειιιιιιιὁ νινιι, 6”.

βειισιιίι:. Μσωωωω ι:οιιιιιι 6 μ.ιιιιιιιοιιΙα. Μάι, Μέ.

ό·[ης. Ενιιιιεειιι Ιε&ιοιιι: ιιιιιιιιιιιε (ο καιω, 6μ..ιιιο

ιιιιιι·,.6”.ΤιειιΠειιο, 677.ό=ρ"_
. - . Δ .

_ Εμιο·ιιιοιιιε Εριιιοριιι Βιιιφιοιιιίι:. ΟΙιΓ6ιπιιοιιοιι

έα ΙΞιιιδιιισΠ ΚοΒιιιιε 8ς ιιιιιι Ειιι€ιιιο ιι . ;8ι._νιια Δι1·.

δι:οιο δ. νιιι.ιιιιο τιιιιΡω , _ι8ι.. Ειιιᾶιιιιίιιι Κ ιο 8η

:πιο οιιιιε , Μέ. Ει.ιιιιρ1ιιιςιιΓε Μοιιαιὶειιιιιιι οι ιιιιι ,

μι. Μπι Με, 72η. ι”. 7ι9._ωιωιεω ΩςΙΙ:ιιιι μια: .

- ;37.Ροιιιιίοι ία&ιιιΜοιιιιι:ιιι ιιιοιι:: ιαιιιοι, 789. ωο

ιιωι,εωι. - . Ω

Ριιιιιιιιι Αιιιιιιε Ειιιιιιιαι:ειιίιι. ΟΒίΒινο.ιιοικι μανια

έα Υιια: ωιμοιιιιω ό: Μοιιιίιοιιο ιΔιιιιμωιε , 2.99.

μια νιι:ε Μάϊο:: 8ηιι8.ιι, 50ο. πω”. Ηιιπιιιιιε Μο

ως»... «καιει Ρειιιιιι, ιο.ι.όψ".ιιι διιιιοιιιιι Μοιιαίξετ

ιιιιιιι ι::ιιιιιιιι: , μι.8. ιιι ΟαΠιιι ι.ιωιιιωω,ειιι. ό· β”.

Ρι:ιιοιιιιι ρμιιιω, . 3 ο 7. όχι".

ω" Μι.ιο.ειιιοιιιπι , ι ο ρ. όι|σιΗ,

· . Ο. - _

Αι.ι.ιιε ΑΒΕ” ιιι ΛΙαιιιιιιιιιια. οι.εω.ιω.ι Ριπέ

' νιιεμ.ι.7.Υιι:ιιιιιι€ιοι:Ψν.ιι.Λεπιιιοδ·ιτιιιιιιο,ι.ι8:

(Η.Πιιε Ηιικιιιιιε ιιι (Ξειιι8.ιι·ι πω, ι.ιο_. ιιι Α1ειιιιιιιιιιιιιι.ι

ς:ιιιιι(ΣιιιιιιιιΒιιιιο Γι: πάρω ι;ι. ΒιιΒιι.ιιιιι οοιι6ιια,ι.;ι...

Ωιιιςιιιιιιιι ιιιι ι·αΩα_ιιιαι. ι”. Ωοιιιιιιι:ι:.ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ω

ιι:Διιιιιτι φοιιιιιιιιι που νιιιοι , 7.”. δοΙιι:ειιιιιιι Ιοι:ιιιιι ικ:-_

ότι π” ΙΦωπι ]Φιιιιιιο «Δω. η7. Μαι ιιιισ.ιιι Ξ ιικ

πισω Μακ, ι. ιο. ΕριΓεορειιιιιι ιοειιΓ:.ι , 1.4.1. ι....ι. @μ

ιιιιιιιιειιιι ιιαιιιιιιιιιι ιιιιισιιι.νιιιι:ι, μι. Ι.ιιιιονιι μι...

: : ιι τ. 1.4!. :μιά Αιιιοιιιιιιι ιιιοιιιιιι, ω”. βρώ-ε

ιιιι ε. οιιιιιιιο ΕριΓοοιιο , 7.48. ςβρ.Π. 7 7 Δ '

Σώοι Μιιιιι:ιιιοιιιιιι οοιιι.·ιιι Αιιέι:οι:, ι.)·ο. άι ρ .Ι_ $_

βο.ΙΙιΒιιςιιιιίιοιιιιιιι ιιιΙΜιιιπωι·, :.;71 νιιιι λέει άξιοι

τω, η7.ό·[ει". ' -

Ε7ιιιιιιοιιιι Δω.. Αιιίιοιισιιίιι ι:ιιιιι $.Ριισιιιοπωω

ά 844' · ζ . ι , β. .· ν .

' Βιιιιιιιιε ιιΡιιφΡω βιιἔιὶιιιιειιιι: σπιτι δ. Μιιιιι.ις

·778.78ι..6εσιιιιι $.Λιιιικιιο,ιοϋ.Α _ _ ' _

(ιΕΜΜΑιω5·Μιωδ Π8-νικ9Πε8. 0ΒΓειέιειο Ριπνιέ

@ι γιιιι .ι ιι7 ι. (·ιι:ιειιιςιιιε Βιιιιονιι.εειιίι; , @έ Ξ· υδέο.;

Βιιιι6 ι:οιιιιΙιιε ....ιι.ειι... 476. ΙιιΓιιιιιιΓε Μοιι8ιιοιιι1Μ

:οιιιιιι, 4.77. Ρειιιαι!ειιίι: ()αιιοιιιιιιιι μή;) 478_ α...

ιιιιιιι μίιομΙειιι αποφ, 8: ιιι Γμιιιιιι:2.ιι·ι Μι.»(7 ,_

ειω.ιω ιιιοιιιιιιι ει; Διακ, 48ο. Ηενιισειιίε ΜοιιαΕ

ιισιιιιιιι πωπω, 4.”. «Μ. _ . . _ -

θιιιιιιιιιιε Λιάκο ιιιωεωιωιει Μειι7ι. Υιιέ;

Μ· (ΜΨιΠώ ΤΡ”ω Μ· ΜΦέοιιιέ0 <ιιιιέιτιιι-. Με.

Αιιιιιιιιιιιι .εοιιναιιιι ιιι Μοιι:Ποιο ιιοωωωι_ε°, Ι", '

θιο.ιιιιινιιιιι ιιιιιιιειιιιι· , Μέ. ιιιιιαιι ένω 1ι.ιι.ιω.ι..”

Ριπροιιτο :πάθει ......_, .1·ιι_ _ .

Οιιι·ι·ι.ιιιιιι ιι ιιιΐιι Ηαι·ιιιιιιι:ειιίιε αυτι 8,1661ωι.

άι, η.7.ρι8ι8ς ι:ιιιιι Σ. Ειιιι6ι.ι, 78.4.. 7

Ο ιισ.·ι·ι.ιιιιιιΑΒΒιιιιΠλ Νιιιιιεει.οι.αιωεω..με

(μ.

Με



ι.ντ
Μοτο: εΑΝστοι.ΠΜ ιι. 5.σοτιι.ι ιιτΝεοισ·τ.

με ιιιιιιτι1άιιιιι€ οι: άι: τωτιιισι Νι.ινιειιο: Πιστιαίιστιο,06ξ:

4.69. νιτι σιιέι:οτσ κτιιι:Σιι . τω!. θετττιιιιι6 νσιιιιιι ΜΒΜ

τιτάσττ, τι... τιιιιιιι66τιτ ιτ6ιιιιιττωτι “επ - 46%

ι7νιιττττωεω ΙΜ (ιιιιτιιτιιιτ, 4.66. 5. σιωιιιιιι 66 Πιτ

τιιιιι.ι. ει.. σσιιίιτιιτ , 667.

τω. ιιιιτισιιιοτιιιιι 6“19[Μ1- _ . _

Οι: των» ΩοιιΕτΠ'6τ στ ωτττιιτοτ σαι.. Πι Παπασωτ

οτιττω.τι..ω ?ταινια τισ ΥΠΑ: 5ι:τιμοτιιιιιιι 6: Μωσ

τω.. Οσιιστιίι, 788. 787. Υπ; τι 66.9. σοτέ. 6:68:66- ,

79 σ. 0ιιιστιιιτ (Μεσοι, ΜοτικιιΜ. Κοπιιιιιι τιστιτ, Μιὰ

ω. Οιι.ΙΠατιι, 7 9ι. Ωσιισιιίσ Μοτιιιιιστιιιιιι σιτσιτειτ.79ι..

νωωτιιΔω ..ι τ.τωιι 00ιιτσιτιΡτι:ιπι 66600" . Π!

ιτσιτι Αιτισ8ιιιιιισιτι , 79 τ.. Οσιιετιι ινιτιι.6.ι.6 :.ιιίοσιετι

"Πι... Μιτ2.σιιιοτιιιτι σ.ιιέιτοτσ Μπι: τι: ο Μοτιαι:ιιο(Ξσι

κιτ τι: Με. τω!. 6'οΙΙ. 796. 6·@Η Χάιφα οικω τσι

Μαι”, 79 7. Ωτιτιστιισιτ Μο.ιωιι ιτι Οσιιιιττι @σοκάκια ,

79 τι. σοτιιιιιι 5. Οιιιστιι ?το τω. Μοτιιιιστιι τισιτι.ττιπι ο

9 9 · .
7 θ ι. ο τι του: οι: ιιι.ι.ιτιιι.. Μσττσιιιιτ. οι.τττω.6.ιω

τω.. , .τι Υιτι , ...τσοκ ]οΗΑΝΝΕ τω... βοτ·τ.ισιι

, ιο87. ΟιοτισΒιιιιιε ννιιιττοιισ μασ, (Μάτια πιιττσ

στα , ω. τιιιτιτισ.τ @τι 6: ιτστιιιιι τισι:ιιτιατ , το 88. τιι-·

«τω. μίσιτιιτ 8: "Πω, Μιά. Ττσνιτι ιιιίοτιιιιτο. Μικ

ω ο“ωοωττω ωτωιτ . χ ο”. 5 Τ"π|Ι.υτιο ..και ιν.

Βτικιί.. _

63ο .τι £:οτιτ'σίΤοτ 66 Αιιετιιστττε. ΟιιΓετναιοιιστ ρω..

φωτ , η!. νιτΑ._ τι.ιιδι:οτσ ειιοτι)·ιιιο τ: Μ.ιτ. τω!. 7.61.4τω

τω; Ηστωι:ΙΙ7 , τ76. Οοατ Ατμιιτο.ιιιιε το Ττι:7ιτοτιιιιι

Ρ28"ω τοω”: , “Ντι ΕΡιΓσοτιιιττι εσσιτιστιιτ, Μέ. Τα·

για” πιω...: , τ77. τιιοτσι (τω: οι·ιιτιιιιιιι ιιτιτ.ιτοιιιιτ, ι.7 8.

ΒΡπςοΡ;ι.τιιιτι τετοια , η 9. τιιοτιτιιτ , ω... -

Μια νιτε. “άστε νι ιτιιιΔι.ττιι·τ·ο Ι)ι8.σοιι0 Ρως

ττιισιιιι , ωττττω , ι.8ι. -

τι... Μιτασ. οοιισιι·ι Αιι6τοτσ , τ 88. Ττιιιιιιι.τιο αστρα

τι. 5. 6οε.τι: , ι.89. Οστοιιιτ πω. ρττισιιτει.τιιτ οι. Μι...

ατιτη 8, ς;..ω. σιιιτιιιτι , ι.9ι. Ε:.Ιιτειιιι Αιι€ιιιιο. Γο.ιιιιτιττ ,

Μ, τ, ιατι·ι Ι.ιιτιονισιτ8 τω», ι.97. σαιτ 5. Οοο.ιιε Ριπ

τω ιιτιιτε , ι.98. Π _

Βυτίο Μοτιισιιιι.8 Ι·'οτιτειισιισιιΠ8 απο 5. Υπ..τιτικΒιιι

“ή”, 740.146 Μ". μη. 1694·

τι.

Υ .Λιιιιι.ιιιιι6 @Πέπσι ιιι ΜοιιιΩστιο 00ΠΟΠΠ ..ι

ΜοαΜ_ για , τση. ι-ι...ιιιιιιωι Ατιιιιτιιιιιι, 5.Κσ

τιιασΠ Γοι:ιιιο, 5οιιτ πάτο τιι.ιιιιι.τω, Μι!. Οτιιτοτιιιτιι

στιτιιττιιιτ , τση.. ὰ Ριγριιιο ιιτετιιιιιι ταιρι: , Εοτιτστιι στα·

@στη ιτιιτιτττιιτ , ιοττ. · _ _

1 Η”_χ_ΑΒιικ 69ιισοτιιι: Τοιιιτυ.ιιιιτ. ΕΙοειιιιιι στι” τ...

1.6ιι6τωωι . Μ. τ9·Κ·ιτ- _
Ητιι.σιωτιιιιιιτε Μοτιαι:ιια Βιιοτι.ιι.σσιιιιε σιιιιι 5.Βιιτ

ειιτι6οτσιτι, τ. μ.

Η: τι"Η ιι

τιιιιιισ , 776. .

Ητι.ιι6 .ιτι...τιιιι 5ττσιτιτειιειιιτιιίἰε σπιτι 5. Βιι.ιτιιιι

τισ . τω. . _

ΗτιιιιιιοΜιιτ ΠΤι.ιιιι:ομισ Τοιστο.ιιιι6. Οιιίστνστιοιισε

Μπιτ , τι: Αιιδιοτσ Υιτα , 9η. νιτε 2.ιιδι:οτσ ]ι.Π.ιΛι60

€_μω.96 , μ 6·. Ηιιιιτιστιίω σε Μοτιεσιιο Α82Πσιιίι Μ..

τ... . ω.. ιι..ιτ.6τιω . Μ. _ _

.τω Υιτά δ. 7.τιτττι.τι τ Γστιιιτι , 977. ι-ιιιω66τω τα

«ΜΜΜ ιτειιιιιιτ .ρτατ6.:7τοτσιιι , Ι1τιιιιιιι4: 5·. Ι.σοσιιιιιπ

......τι..ιιτ, 9ι7. ιτιι.ιιιιιιι ε. Β. Μ:ι.τιιι. πιω, 9·ι8·.

οι.ττωτι6τω 66 τικ: αφτι., τ”. ό·]ΞΗ

Ττσ.τιιιπτιο Ζιι.ιιιοιΒιιι , 969. 9667. ιθ'86 απο: βιο 1587

@Μοτικ ,Α$5.Ιο·99. 7 · _ | 2 Δ _

ΗΠ.ΒΕΚΑΕ.ΟΗΛ Βιιιισ.τιπα τιτσιτωιιειιτ :πιο 5.ν'νειι-·

τηι%ιιι,9..ι. &ι:ιιιιι5. ννιιιιιιιτο, »το ιτι

ωιτιιιιι6τωι. ιτιι...ιι. :στο 5. 136.1

Ηιιιιττιι.ιτιι-ε ΏοτιίΗΠιτ·, σε σοιιιιιτστ Αιιιιιιτισ: των

αιιστιιιτ. ·οΜετ..-ωο..6 μανια . 8 στι.πω” του

ω” ΒΜιιδι:ΗΒ ΕιισιιοΒιιιιιι Μιτιοοισιιίι: σοτιιιιτ , τω.

$_ ΑΜ.·Βιιτιιιι τοτιτσιτι ιιτιιιισττετ , ιδιά. σοιΡοτιε ήττα ..ιτ

ιο·ά ττ'ιιιιΐιΌτιο. 867.. 803- _ _

.';[τιΝΑ Μοτιο.σιιιιε ΕΙισιιιιτ σπιτι 5. ΕτΠιι6τιτι , 7 99.

Πιι5.1....·......... πιτ.. Βαιτιο1τιιοιιιι. ·ΟιιίτιιιιτιοΝ·

Με 86 ΥΠΑ. ιιιι&οτσ Β επτα ιιιιο .ιιι.ι.ιω Ητιττιοι2τισιιΕ.¦

ΜΜΜ , τσι ιι. Ηιιτιτειιιι6ιε ν=ιοπιτιιὸτσω άς[ΡΟΠΕι·
. ι ι

στι, ισι9. λοττιιιττι ματ, ιοι.ο. το τι. 2 Ραμ. ντ.ιιπι εισ

ΑττιΑπι , ε. Μ....ω... Ητιπιοια
τιμ. , ιο ι.:..ΐ"ΐ·δ πι)! α, 8( "ι

· α' ° τι; ' ` , 206805 στι ιοτιτπι ·"ε" “κι” μ" ,' ι 88 τι: Μοιιιισιιοτιιιιι τ.ιι.ιιι

τω... τιστιτ , το”. Βιιιιοττιστι

ττιτιοτισ , το”. τοι.6. ιι Τι.υιβ6Μ .πατάει ν. .ΒΟΜιι.

Ι.

οιιω.... ΑΙΜ.: τω... τ.. ΑτιΒιιιιιιι ...τω , σπιτι 5.

Τιισοτιοτο, το”. - .

]οτι .ντιπ 6666.. Μο.τσιπιστιίιε σπιτι 5. Κιθ:τιιάσ.9$8·

944- πι- . _ .
Ι·τ·τι Ισα Ιτιιι.ιιστεε, Υιτιι.ιι απο 5. Οστττιιιισ Με.

4.64. 4.61- . . .

]τιωο”τ Κα ε; Μοτιο.σι·ιτιε σπιτι ]τιτιοτο . 966.

μουστ” ΑιιΔσιιοτιτο. ιτι Ροτιτινο. ΟΜστ7ατιοτι:ε με.

νικ τισ νι... τττιΡωτιι.... δ: ΟσΠε 5.]ιιιιοτι. 969. για.

Μάσα: τιστατιτιτιιιο τω 666.696. 6τωέτιτωβ . ;6 6. Ιω

«Πισω Χσ8τιιιιτι "φωτ , Μι!. ιιι Ροιιτινο Δ. Ηιιπιοιισ

Πωσ σκεφτω , 967. ιιι Γοιιτιι6ιιισ @τι , ιύιιι.6-βτη.

ττωι.ιτιο , Πι. .

]ιιτ·ι·ιιε ΕριΓσοΡω Τοιστατιιιτ.. ΕιοΒιιιιιι ωιι6τιτωιι,

14.7. 5. χω.. .ιιιιιτ.6... ι.ιιιιι6 Βιο.τοιιο, ι.,8.

Κ.

Ιι.ιιιιιιιτ εμτωΡω 8: ττιιιττγτ 1-ΙττΒιροΠ. οικω;

τω.. ταινια, 99ι. “τι , ω. Κιιιιιιιιιτ Ηιιιστιιιιτ,

ὶὐιιὶ_ ννιτι ιιπι ,σισιτιιισ Κοτιιιιπι μας ροιι @σώστ

τιιι·τι Βιισσιτι .τι τω... ιιιιιιιισιτ , οι: Μ ὰ ρσιιισσ πατα:

01111 τω. , 9". σοφά; ε. 5. Βιιτσιι:.ττιο ιτωιιτ.ιω, 9 9 7.

Ε..

Α τι τι τ ι. ι τα τι: Αιιιιιι6 7τωτισ οτιτΡιιιιι ιιι ΗτιιΞ

τιοτιια. ντι τσιιιτιιτει , 879. Ι.Διιιισιιιιιι6 ὰ 5. Αυτοα

το ωιιι...τω , τιιιτι ιστιιι€τιι65ιιιιιι ...τω νινιτ, τω, Μι

τιιΓσσιιτιτι Μοτιεθστιιιττι τα6.ιιτ . Χοιιιιιτιι ιιστιτ ίσιιισΙ 86

ιτστιιιτι , 8 74.. 8 79. Μοτιαιιστιο. ω.. @Πισω , 87 9. Ατιτ

|.ίιιι.ιιτι ΟτιΓριτιιο , Ποττιιτιιιτιιιιιι Ι..ειιιιιιιε ριιιιΕσιτ , 876.

ι..ωιτττιιτιιτ ΕριΓσοτιιιτ Ι.ιιΒιιι.ιτισιιιιτ στιττι 5. Υ ντιπ

ιιτ6,τιιιι.. , τη. απο 5. Ετσιτιοσπο , αυτ. απο 5. Οστι

τω.. , 86ι.. Αιιίιισττο , ιο9ο.άβηι7.

Βιιιι·τττιι·τιιτ 8: Βστιστιικ Μοιιιισιιι σιτιωιω απο

5. Οιιιστιο, 79ι. 797.

Ι.Αιιιι:τιι·τιιιτ Εριιι:οιιτι: Εσ.ιιτιι:.ιτιστιίιε. ΕιοΒιι.ιιιι τι.

Γτοτισιιιιι, 6 ο. Ι.σ.ιιτσιιτιν.ιτ ΑιιΒιιιιιιιι τιιισιριιιιι6 8: Πισ

οσιιοτ , 5σοττοε τστιιισστσ ει! τιισ1ιοτ:ι. σωστα: , 61. (Με

εσιιι τσιιέτιιτιιτ ε. 5. Ρσττο σοττιριτιιτ , 6 τ..

Ετ οιιτο.ιιιιιιε τ.›ιτ.67... ιι..9τιι6.ιωτ..ε.. οι.ιιωτ

Μπιτ: μανια, τισ νιτσ. τ:τιρτοτιιιι.ιε 8: Μοιιτι.ιτισιι Ριο

τσιιιοτισ. 679. 68 ο. νι.. ειιέι:οι·σ ειιοιι7ττιο ετιιιιιιι,68 ο.

Ι.σοτισΒιιτιιιε λ Βιτιοτισ Ριέτινοτιιιτι εριι6696 ι..ιιι..εω ,

Μ!. Αττιιιτιιασοτιιι6 , ρω ΕριΓσοτιιιε .σ.ι.....6. , ετω

ιιιιιιι ωωτ...τιιι... τ.ιατιτιιτ, 681. ὁ ΚσΒσ Ωιιιιτιστισο στο.

Βιτατιι6 , 6 87. Ι.ιι.ιτονιιιιτι τσισττετιιτ , 68.9. σιιιι.ιωω

πιοττιιο σ8τσίΠιτ Ι.ιιιτονιο, 68 9. τιιτίιιε νσκιιτιιτ :Πι Βιιτοι

ιιι ι:.ιτσιιιτιιιιιτ . 686. 687. Τιισοάοτισο Πάσιο νιοιειτσ

πομπο , οσιιιιε ιιτινει.τιιτ . 688. Πι σιιιιοτιιιιιτι τι..." νω.

ιτιιττο , 68 9. τιιττι νναιιιτιβο, ΠιιειιΞ ει:: ιιΒιιτ ττιιιτιιιιτιτ,

69 ο. Ιοτιιιιτιιτ σιττιστιιτσ Επι: ιιιιΒιι.ι, 6 9 τ. ΚσΒι πιττΙτη.

τιτιοτιισιτ, πιστή; Γσιιτσιιτιειιιι σιτσιτιιτ, 691.. ιιτιρισ αι:τΠ

τιιτ , 699. τιιιτιιτιιιιε τιιιιιιιιιι: ιιιιιίιτιιτιιτ , 694.. τοττιιι.τ ιτι

Μοιιιιιιττιιιιτι 5. Μιαστιτιι .ι.-ωτιιτ , 69 9·. ό·#77 Πι ω.

ιιστσ τιιιιτιτιιιι ω.. ιι.ιωτ..ι.. , τω.

[ Μια ΥΠΑ ιιιθτοτσ ι.ιιι.ειιιο «τω» 29!12.Π, 698. ό»

τ· 7.

9οι.τ..-ωι...... Δ. 5. Ι.σοιιστέιιτιι ΚσΠτιιιιιτ , 7 ο 6. Εμ·

τω.. ..τι τιιιιττσιτι 5ιιι€τιιιιι . 707.

Ετ οιΜΗΝ” Μοιιεισιιιιτ. Βοιιιστιίι.ι, :στο 5. Βσττιιιίο,

169. 166.

Γ.ιιιιτιεττιι.·τιι 5αιιδτιτιιοι:ιιαιιτ τ:ι.6.ι......6., σιιιτι 5.

Βτιτ7ιιιιτιοθ.τ2 , 4.4.9.

Ι.ινιιιιιε Ετιιισορι.ιε 6: Μω7τ.οι.τωιτιοω μανια,

Δ. Βοιιιιωσιο νιτα Γστιτιτοτσ , 4.98. ναι, ω· ο. τω

.Με 5ι:οτττισ ιιΒ Αιι€ιιιιιτιο ιιΕιττο,... Βητιτατιιτ , τ”. ει:

σοεισπι



...Πει εΑΝο·τοιιιιινι ειετιιιιι ...πωωιοι. ...ιι
ωιιοιιι ι:ιιιάιτιιι , ...ζ ΕΡιιι:οριιε ..ωιι.ιωι ιιι Μειω

ω; ιοειιιιι , 4.”. (5ειιιιι:ινιιτι:ι ικά: , 4. Π. ω. Βικιπα

Β.ιιιιιιιιι, μ8.ιιιιιιινιιο ειιιι:ιαπ, ει...ι.ό.ρ". . '

Αι:ι·ιι=ι.ειιιε .ιι.ι...ιιιι.ι Ηιιι:ιιιι:ιιίιε σειιιιι 5.Ατιι.4

το , ιιι. . . . .

Μ.ιιι Ν ΟΛι.ι;ι!19 Πω ΜΔεΝΠε Λώειε ιι.π...π.. νι.. :με

αιιπιι_ιιατιιτ, μη. (5ιβης. · . .. . . . _ .

_ Μω.ιιειιειιτΑ Αιιιιιιιιιει Μειιισάιοιιδι ιιιετι·ιοτ2.τιιι· ιιι

νιιι Δ. Αιιιι·ΒιιΜιε, 8η.. . . · . 4 .

_ Μιιιιιιωιτιιε Αώ:ιε Βι·οϊιιιιιίιΔ, :και $. Κι&ι·ιιτιο,

946-947- ι . - - . ε. - - ἐ

Μειιιιιιε ΕΡιτ..ομ.. (Ξειιιιιιιιιι·ιιίιε. ΕιοΒιιιιιι ειπε Αιτιο

τιειιιιι,9ο.ό·βης. . . ..Ι . ν

..Μει:ονειιε Μοιιιιειιιιε ιιοι.ι...ω, ιτιιιιι δ. ιω...ιι...

16η.. ι”. . . . .

Μιι.ιικειι.ι8ιΜιιοποιω ιιιοπιοιιιιιιιιτ ιιι νι:: Σ.

Στιιιι€ιιιτετ , 776. . 4 . . . ω,

.. Μου:ετΔ ιιι.ι.ωπι Τι€νιι·ιιιίιε,ιιιειιιοι:.ωι ιιι νι

τα δ. αιω..ιιι Λώ. Νινε.ιωιω , 468.. _ . .

. Μιιιι.Βοιτισ Αιιώε Ι.ειιιιι:ιεοιιίιιζ Α&ει ειπε Φωτ.. ,

δ,·;.ΤιιιιΠειιο,6”.. - . .

. Μιιιιιιοι.εκικ ΕΡιΓοοιιιιε Νονιοιιι28ειιΠε σπιτι $.Αιι

ιιςιιιισ.το,;6ι..)·6;. _ _ '

Μιιι.ιμοι.ι15 Λώ” ΈιοιιπαιΒι. Ειο<έιιιιιι ειπε ω...

Σισσυ. Μ.. Φ Μι

Ο.- ›

< νι” ιι ιι ; Μοιια::ιιιι: Αιιιιιιι.ι τιιΠι δ. ιε.ι.ιιΔιι.ιι

6· β .

7 + 7 49 ιι Ρ. . . _

Αιιιιιι ΕριΓοορικ νι::οάιιικιιιιε. νει. ειι.ιιι,ι. 6.8. Απο.

τιιοπαιιιιι νοιιιιιο,ι6 9 ...θα Μοιι:ιειιιιε ΤιιιοΙοειριι

|ζε, η ο. ι.7ι. ΕΡιίεοιιο.τυπι νετοάιιιιιιιίαιι ιιινιιιιιι πο;

ωΡι.,.7...7ι. .. _ - .

__Ριιι·κιιε ιιι... με”. Μοιιιιιιιιιιι δ. Ραπ Πεπτικ

τιιι·. ΕιοΒιιιιιι ειπε ιιιιιοιιειιιιι, ;. 8: ς..

19ιιι ι.ιιιιΡ.°Νι.. Μάο Ειιιικιπιιε. . . .

.. 1η.”ιιι;ι·ι.ιι ΕΡιίςοριιε ΑινοτικιιΠε 8: Μεττ7τ. οι..

[ει·νιιιοκι:ε μανια 8: νι... ,- όρο. Ριπ]:&ιιε Ε ιτα.Ρω

Μοωι.ιω... 8: Χειιφ:Ιοι:ιιιιιιιι .ωιιιω , εμ. ει.ιι.ιω

απο ίπποι & ι:επιπι ...κι , 6 μ.. η; . :ιιι ωνπίιιιιιι ειιιιι

2ιιιιιτιιιο Λώπε ιιςΦωιτ , 64.4. _ _ η .

Μια ναι, σ”. οι»ωνι.ιο.... Δ.. Κειιςιιιιε 5..Ριπι€6

&ι,671.6::.. '_

Κ. ι'

Ασκ.ιοι-ι.ικιιιε ΕριΓεοριι: ΒείἱΙοειιιιε , ιιιειιιοπιτιι2
ιιι νι... 5.ΕιιίιιιΠι ,.ιι8. η 7

7 Έζιμ.ις μ” ΕριΓποριιι Τι·ιιιο&έιιε.ΟΒιετνατιοιιοι ιστο

πι, α. να.. 5σιιμοιιιιιιι. ιι: ριιιιιοισιιι.ι ινιοιιιιιιι:ιιι ω

]αιιιιιέιαιιιιο , 488. 4.89. νι:: ω. Μ6°.ευιί. Οιβοπ. ανισ

7.. .ὶ Κ. Ρ.Β. Μαι!» Μιινωιο , 4.89. Καποια: ει: .Νιώ

έι: 3οιισιιιιιισ.ι:οιιιι Εριιι:οριιε ·τω.ει.-..6.,.... ο. 5.Τιιι·

ω..." ιιιίοιιιιπ, οι. Μοιιο.ίιειι:ι $ιιιΒιιι:ιιΓε 8: Δω

ιιιιιιιάειιιει·ιΓε μι· $ιΒιιώτιιιι·ιι «Μι ειιι·ιιτ, ω.. ΙΒιιιιι:

ιι..ιιωω ΕμτωΡ..ω Γ: “εφ , 4.”. ιιι νικ: 3. Τιιιιιο

ω, 1ο74. ό· ω. Ι.ειω·ιιωπ. Με. το”. όψη. .

, Ι.ιικι ινιιι.ιειιιοιιιιιι ,4%.. ό· β”. # @Με πιιτικιαΙισ

5'αισιο νι. Βοπσἄ. _ -- . ._

Κιςι.ιιιιιιιε ΑΒΕ” ς......ωιιι. ω”. ΟιιίΞι_νει;ιοΤ

ιιω Ρι::νι:ι:,άενιια:$ειιρ:οιιιιιιι8ι ΜοιιιιΒοιιο.Οειιιιιι:ιι

Ε, μη. @#77 νει.. ειι6ι:οιι: Αι.οιιιιιο,ιώιιιιη , πρ.

]ζιι:ιιε.ιιιι: Ροιικινοτιίιιι , Πο. ιιοται.ιοτιιιιιε βάψω. 8:

Ειιειιοιιο π! ιιιιιιοιεπι ίιιιιζειιι τ. .ωΡι. , ι”. ω”.

Πινιιιιιιιι _ι~α:ιιιαιτ @στη Βτιτ8Μιι5 . 19 Ι. Ιω.. 11ιδτιιιέ

ζιειιι ιιινι ιι , ι”. Πα;οικιιο Γει.Ιιιτιιι:ιμιο.: ιιιοιιιω,ιρ.7..

ιιι ω... Ε'ιιτιίει:ιαιιιιει:ιιιιιιι έοιιιι:ιιιιι: , ι”. νιιιιω

ιιιιιιμο ιιιοιιιιιι·, αιιιιιι:ιιιι ςοι·ΡΙ15 η... ιιιιιιιίατιιι, ι96.

Άρροιι:ιιιι ει: ιιιιειρόιετοιι: , ι97. ό·β”. Ο:.ιοιιισ Μί.7

Βιιιι.ι εοιριιε 5. ιιι..ιιιιη ιιιι;Βιιιιιι ι ω. , μ”. για.

Λιωιι.ιιιι ι·ι σ. 55.Κιειιιιιο, @αι 060 6: Επιειιοτιο,

:.ο ο. νιός ι:οι·νιεσπάιι μέ, ι ο 9- ο. _

Απ.. να.. .ιιι Με ει.ιι.ιικΝ ο Δώστε Οειιιιιιι·ιιίι πιο

Πιι:θ 001Προϋτ;, ει: Μό'. Μέ. ίζενιΜί. 2.Ω1.ό· θεα,

!πάσ.ιι· δαπξι·. 6'ιαι!ι ΙΙ. Βεπαι!

π.

. .ιιι..-ι «Πιο Μιιιιο.ιι:τιμι πιο.: παοκ ο&ιιιεειικο8,α Με.,

ωιι.ΟεπιιιΙ.ιι.ι;. ό· βεν.. Νο:επιιιιιιιοιιιπι πιατα 5. Με

.Μη αυτώ: ειιι:ιιιιιιαιιιι , ι.ι7. ιει-ει·τιιι· , ια. Κοινω

Ν6ιτιιιιιιιιιιιιι$.·ιιιέ Μ.ι..ω.... ΩοιιιιιιοιιιΕε, 2.1.1. ιιι..

δ. Κιειιειιιιι:εριιι: .ι..ωι.εωω..ιι..ιωιωι, μι.. 131

ιιωιιιιιτοιινει·ίιο,".6. _. . '. . · .

ΚιΕι·ιιιιιιιε .ιω.ιιιιτι Μ:ιτι·ιο.ιιτιιίιε. Οιιίι:ι·ν:ιτιοιιο8

'πανια, Δ.. να.: $ει·ιμοιιώε δ: Μοιιιίιαιιο Μιιιι:ιειιιειι

Π, ;;7. 9ι8. νικει ιιιιέιοκ Ηιιι:ει.ι.οο κιιιτιι.::ι., 9”.

Μαι-ιιι. ιιοΒιιιι, 94ο. Αιιιε.ιιιιιιιιο πω.. μμ. ιππι

το αιτώ .ιιιιριιιε Πιι:ιιιιιιιε ιιιιιιτιιιιιι ιεπιιι:ιι: , 94.2.. πιστη

Διτ.ι..ι., μι. Μεικιετιιο Μι...ιιωι ι 94.4. ΛειιιίΕιιιιαπι

ιιιισιιι ιπιιαιι , 74.7. ΕιιΒιιιιιιιι εοιιιριτ , 947. πιοιιιιιι·,

9,60.. ι . Δ . Δ'- ...ι. .· -- ΟΒΓοινωιοιιει σ. Τι·αιιιιιτιοιιιώε 82 ιιιιιιι.ι:ιιιι8 $.Κι·

&ιχιιάι:,9;ι.”ι.ι· ι . .-η- _.. .. . . .

.. Κοιιιιιιιοιι: ΑΝ... Ηειώιιι:ιειιίιε· Πειιιιιιιιε. οι.τ...-ι2.

ϊιοικ8 Ρωνια. ιιι; ιιιιιιιιι:ο. Βιιιαιι€Ειιιο ιιι .ι>...ι..........

Ηιιικιιόειιίι , μια ιι6. νι... .211&0ιτ ....ιιιιι , 4.16. Κο

ιιιιι.ιιαιε Ι.ιικονιιιιιι μπι: ,5 ω.. Μοιιιιβειιιιιιι Ηειιιειι

οιιιιιΕ ςιιιιι δ. Απιαιο ...ιιε..ι., .ιι7. Ιω Λιιιιιιιιιιι Μ”

Με, .μ8..νιι·ειιιιιιιιι αιιιιιιιιι ιιι "ω" ΡιαιιιιΠιε «Με

νι...ιω ιιιιιιιιιιιε, ......--ιω...ω., μ.ο. ι . .

.. ιι.....ωι...ιι.ι...ιπ.. Απιεπειιιισ..ΟΒιι:ιν:ιιο Ριπ

ω. 8: νι... αιι&οικ·.Π.οιιιικτιο Ριο.ίιη·α:ιο μ”. Κιν-ι

ιιι...ι.. Μειι·ι:ιε ειιιιιιι .και ιιι Μοιιιιίιειιο 5.ωιιιιιη σα·

.ιιωι ,14ο. ιιιιωι. .ιι.ι...ισ.ι 6ιωιιωιωι, μι. :ι πι!

Ωιιιοιιιαιιιιιιι ιισειιίο.τιι , ιιιιιΒιιιιι, 146.144.. ιιιοπικιιι· :ιι
ιιιιιΒιιιισ.1·ιθ. ιιιΔιοι, η;; ι”. ` ' ' ' ι

. - . ι . ι- 8. · · .τ . . · ·

·ΑιιιιιΜιιι <ΑΒιιστιιιιι Ι.ιιιιιιιιιειιιιε. οι.τ.......ω...ι

μανια: , κι: νεα 5αιρτοι:ιιιιιε 8: Ριιιιιιιιιοιιι: ΜΜΜ

ιι:ιιίἱ, μι. 42.2.. νιτα σιιια'.ϊοιι: ;ζιανι 8:. Γιιιιρειιι. μι.:

ειι.ι...8.ι τωι...ιι. ,μ..χ. ει: ΕιιΜ.ιιο ΓΜΙΑΠΗ;,_4:.+.

γι... πω. , ΜΗ. πιοττΠ0 σοιιιιιεε , :Μπι εοΡιιιιιιιιι·..ι.ι. 7.
ίι:ετιιι8 ορο Β. Κατιι8ι.ι ιιικιο: Ρι·οοπιι.: , Μέ. ιιι (απο-ι

βιο ὰ ία ω...ιιιο "πω...Ροιωι Ι.Διιώ.ιιιιι.πι ιισιιιιει·Δε;

4126. .ι.ι.7. ιιιι.ιωνιιιιι.ιιιωο οοιιειι:ο έα. νιι·Βιιιοι ιι8-..

επαιζε: , 4.2.8. ιιιιιικιιιιι μι:ι.ιι, ζ:ι.9. μαι. ιι.ιιιι..ω.. ειπε

Σειιιι:ιιιιιι ...μμ Ωσπ[Μα “Ηεπιίο μ!. .ιο9.ι. π. . -

. $ε11εΝιιιι1ε ά $-ιιιιιιιιι;ιιε ειι......νω, Πι.. Πι

$Ροιοτο σκι, Πι.. ΕΟΦ Οειιάιιιιιο: Πιιιοοιιιειωιιτιιι,

ι·7;. ιιι θιιιιιυ.ιιι ικ:ιιιιιιιτ, φαει Οοιιοιιι:ι.ιιιιοε ωι.ιιιι.ιι.. ,

77 Δ.. $ι:ι·ειιιαιε ιιι μιέιιιιι Οκιιιι:ιιιΒιιι .ίεεειιι: , ιύιιι_ Μ

Μοιιιιιι:ι·ιο οοιιΠιιι οιιιοιιιιιι·, Πι. ς5·β7«Ξ_ 5ειι:ιι:ιιιιε

πρωι Οειιοιιιωιιιον. κιιιαι·ιοι,.,7 ριώνβοΗ. . ι

._ ΒιιιιιιικοΛ .ιι.ι....ιπι ιιιι.ιιω Γα:ιιιιιιιι , :πιει 3. Επιιιι4

ω... ε. 5πιδι:ιτποιιιΔιιε ειι....6. , 7 ,6. ε.ι.ιιω... ίσιοιι

ιιιι:ι:ειιι:,76ι.ιιιοιιωι·, 767.. . . .

$Εχνι11,ΕΙ.ιε ΕΡιΓεοριιε ιι.ι..ω.ιωιι. ιικιιιοισ.ιιιι ιιι

Με 3. Ει:ιιιΓειιιι::, 7;6. ε. 8: δ. Τιιι:οόοι·ι , ιο”.

8ιιιωμιιε Δω... .1Χοιριιιμεειιίιε. ειπα δ. τω"... ,

ξειιοι·Βιιιιε,·8ι.η.. 8: «Μπι 8. Αιεει:ιιο , 977. ·° -

.5ιστΚ112ι15 Δώσε ννι........ι....6. ιιι ΑιιΒιιο., απο.

5. ΒειιαιιΕτο ιιιασμ, ισο7. ιοο8. ιιι&ιιι&ιιελ Μειω

ὰι:ι Μοιιο.ι:ιιο Επιιιιιιπι Μιιιιι·οίδιιίι , ιι:ιιιιιο @πιω

884.. ” . · ι · . _ ..

$ισιιιιιιιιιιε Λώ:: Ι.οιιΒοτει::ιιιια.νιτ:ι ειπε. ιιι.. Η

ιιιωιιω.6., .ιιι Τιιιοι·ιιε ιοπιάοιιιι·, 4.”. Απιιιιιιαι:οιιυε

μιίΕ6ιιιιοιν.:ι·ιι ριιιιιιι,η.ι. Κοπι2.111 μιὰ, μι. ι:ν6ιιιισ

@ο €ει·:ιιοιιιιι αιιιιιιιιιι, 4.76. 4.”. - _ .

$ιιω ίσιο: 3. ιι...ιιι ,.‹:ιιιιι ε.ι=ι..ωιι, σοι.. . -ι

5ιιι.ιιιι:ιικ ερετα.Ρω Βιι:ιιιιι:ειιίιι.Οιιιανπιοιι:ητα·

Με, ι67. νι... αιιέι:οτε ια: ...Μι , ι68. .διιιριι:ιιιεΒιιιι?

ιιι: , εμε. Αώ:.ε (Ξο.ιιι:ιιβε , 170. ω.. Εριίεοριιε Μια-έ

ιιω.6. , 171. ιιιιικιιι:ι μπει, 17:.. ώ- [=". Κτ8€ιη

φωειω.ιι. ·ι.ιι.ιζι·οιοιιι σ.ιιραιιικιιιιαπι ω.ιω. , 174.

Οοιι.ιιιι.ιτο:οιιι Ωω εάιιιιιι;ιε,ι7 . ιι‹ι_εκσ.ιιιιιιεπι Ευ

ςιιιιιιιιιιι ειιι-ιιιι:ιως, ι77. ν ε ίι>ειιιώ: . πάτα: .178.

ιιιοι·ιιιιι , ι”. οικιιιιι οι:: ιιι.ιιιμειο Γομιιι:ιι πιπιιιιι,ι8ο,

, ω." Μιια:ιιιοιιιιιι , ι 8ι. όιβΗ. Μ. ωννι_ωιωιιι!.

ι σρ ο. ιιι.

.. , ι , _Τ. _ -· : -

. Ηιουιοπιι.ιιιε .ιι.ι...ιπ.. ]οιτειιιιε.ΕιοΒιιιιιι ειπε

_ μη. ύψη ,, Μπάκα: ιιι ναι δ. Βοιιιιιι Λώ. Κ”

“ιών $κι:ιιιο ιιι «η. '
. _



μια; Ι'ΝΠΒΧ $ΑΝΕΤΟΚΠΜ ΙΙ.$1ΕΟΠΗ ΕΕΝΕΠΙΠΤ.

Τιιιοιπ:ιι.ιιιι.ιο οι: Αοοιιιο οοιωοοπ Εριίοοριιο.

Βιιιιι,ιιιιιι οπο οιίΕοιιιιιιιιιι,ιιοι είε οιιΒιιιοθο:οοϊοπΐιε Με»

παω; ,ιομ.ό·[οη. - ;

Τιιιιοικιιιιο Ειιιιοιιιιιιο Οιι.πιιιιιιιοιιΓιο. Οοίο:νοιιο

ης;.Ρ:*"2 @ο Μοπιπω. οιιιο ιιιοιοίιιοιιο , δ: τηιιιιιιο·

πο νιιιπιοι , ιοιο. ιο”. π.. οΧ οπο, Μέ. ποσοι.

πιο Τιιιι.τιΕπιιο Κ0ιιιἱ πι Βιιιοιιπιιι.ιπ ιιιιΙΓιιι οιιπι Απο.

πο Αοου.ιο, ιο”. ιο;ι.. Ωοοιιιιοπι Εριίο.:οοιιιιπιιι,ιο;;.

()οιιοιΙιε :οποιοι , ω”. ι ο;6. ναιιοι Εριιι:οροι οπο

πιο, πο”. με οοιι, ω”. ιο;8.
ο Τιιι.ο Μοιιοοιιιιι 3οΙΙοπιιιιοοοιιιιι. ΟοΓοινοιιοποι

μανια οι Υπο οι:Μ.9. πι. .9οΙΙαπωιΕπι. ”ι.τιιιο Πιπ

το , νοπιιιιιιιοπιε πι οποιοι ποιοι: , πω. ὰ 5. ΕΙικιο

ιοιιιιιιιιιιι , ο”. ι δ. ΚοιπιιοΙο οι·ιιοΙιιιιι , απο Ε: Βιοπο

οιιτιο $ο!!οιππιποι , οι $ειοοιιιοο, 996. πι οιοπιο με ο:

:πιο πω, ο; 6. 997. Ριιιιιιιιιι ιο “και ναι: , 998.

οι» Ει·ιποιιο Εριίοορο ίοιιοιιιιιι: , χ”. δ6 ιιιιιιιοπι απο.

ποιοι , ι ο οι. :ο ο ι.. πιο ιιιιιιιοιιιιο ιιιιΒοο, πιω..

Τιιιιιιο Ριοίοι·ιο: οι (ΞοιιιοιΪοι· ιπ Η:ιιο:ιπιο. ΟΗΕ:

Υ22ιοιιοι μανια , άο πι: δι:ιιο:ο:ιοιι: δ: Μοιιοίιιι:ο οιιιο

ι:οίοΠιοπο , ιιοοιιο Μοπιιίιο:ιο πι ιιιίο οοιιιιιιο , ιο”.

π: ιιι.ιιίιοιο ΠοΝΑΤο οικω.. 02 Μ.9. πιό. Ω!ιο[ισιιυ

πο , ιο7 ο. (πρωι μ·ιωιιιωπικι· , ι ο7ι.

- 'Τοπιινιιιιιιιι ΕιιιιοοΒιιι Ριέι:οιιι.ιιι Αιιιιι:οιιιιπι , πιο

Βιιοιιιιιι: πι Υπο. δ. Οι: οπο. 88ο.

ν.

Αιιιιιιο :πιο Μοπιιιοιιι 8.Ροιιι ιιο Μοιιτιοιι.ι

ιιι Ηιίμπιει. ΕιοΒιιιπι οιΡιο:ιοιιπι , ιοι.ι.. ιο”.

νιποοιιιιιιε ι:οεποπι€πτο ΜιιιιοΙΒιιιιιο Μοποοιιιιο

$οποειοιιιιιι. ΜοΒιι.ι:π οι” οιιιοιιοπιπ , 67 ι. δ. ΥποΚ

απο πιιιιιιιιο Αιιιπιοιιιοπιιι Μοιιιιίιοιιιι.ιιι οοιιιιιιιιι,ιο!

:πιο ποιο, 673. $οιιι·Βιοιιίο οιιιιιοοι,.ιιοι 8: πιοιιιιιτ,

67η..

Υιιιοιι.ιιιι ΕριΓοοιιιιιι Α:οΙοιοπιιι. νι. οπο, ,Μπιτ

Μοιιιιι:ιιιιιι δ: Αοοοιι Ι.ο:ιιιοπιιι, Μέ. @ο Ειιιίοοιιιιο,

μ. ιιοιιιοοι Εοοιοιιιιιιι 3. Ηοιιοπιιιι , 78. οποιο ιιο:ιιο·

Νο ιιίιιο,ι·8. πιο:ιπι: , μ. ο

Πι.·:.ιιιι.ιι Διοοιιο Ροι:οποπιιο. ΕΙοοιιιιιι οιιι.ιιιιιιοιι·

"πι, 7 8)·.0ιιο.ιιιιι Σ. :πιο Ποιοι, Αοοιιι Ροιιοπιιι,ιοιά.

211 :πωπω δ. ?πιω Ρο:ιοιια 2 7 86. @βιο

Πποιοιιιιιο Μοιιιιοοιιε Ι.ιιι:ονιοιιΠι, ιιιιιιι ε. Θοιπιιι

πο Λοο. μι. 714.. Μοιιιιιοιιιιιπ :πιο Εοι:ιοπιο οιιιιιιιΒιι:

Σνιιιιι:οιιιιιιιιι, ι”. π.

νν.ιι.ιιιιιοιιι πιο” Ι.οιιοοιιιιΕπιιο. οιππωιοπι

?απο οι: Υπο: Αιιᾶο:ο , οι Μοπιιιιο:ιο Ι..οιιιιοποιεπίι ,

76. Υπο Τιιοοιιιιιο Απο: :Ποιοι πο Αιι&οιο 'κηπο

:πιο , 7 7. Υ νιιιιιιιοιι.ι Αινο:ιιοπιιι, "οιπω, ιόιιί. Μο

πσ.ι:ιιιι.ι , ιιι Μοπιιιοιιο Λι.ιπιπιο δ: Αι.ιιιΠιοιιοιι, 78.

ιιοιιι Ι.ι.ιι:οιιιι , 7,. Αιιιιιιίιο ποιοι: Η:: οικω , 8ο.

:πιο ννιιιιιοιοιιο πιο ιιιοιοθ:ιιι , Αιιιοισ.ιιι πιοιιιιιιπι

ΓιιΓοιιιιτ, Η. Ι.οιιοοιιοΕπιοιπ Ιοοιιπι ιιιοοιι:, Βιιιιιιιιπ

ιιιιπι (πω, 8ι. Μιιιιοιιιιι μια: , 85. οπο". ιιπιο ΜΗ”.

ιιιιιι οιοοιιιο.ι ιιιι:ιοι.ιιιι , Μ. νι:8ο :ο ιιιοιο , 86. πω. οι

επ ροοοιιιιιοι, 87. πιοιιιιιι , 88. Βο:οιιιιπιιιι.ε πω. Απι

οιιιποιιιιι ειπε οο:ι:ιιιο Γιιιιι:ο @ια ι:επείοι:ο Λπιοιο

πιιιπ , 89. ΒΙιιιπιιιιιιιιε Υ'νιιοι:ιτο ιιιοοοιιιι, 89. ιιο.ννο

Μπακ οποιοι λ δ. ναιοιιοο .109 ο. ν. με. δω.. 864.

ιι· Τνωι|Ιιαιιι 6°ιιιοΙο ν.Βοποιί. ”

ννιιιιιιιιιι·:ιιι ποιοι Ι.ιιιτονιοιιπο. ΕιοΒιιιπι οιιιι

ιιιίιοιιοιιπι. , ,·οι.ιιοπ πι. 5. Ειι.ιοι ποιοι, πο: ΕΡΜΟ

ιιιιι ΜοΜιιτοπιιι, ,ι οι. -

ννιιι.πι·ιιιιιοιε Λοοετιπ.ιι ΕιιιιιιΙοοοπιιι ιι:ιπιο. νι;;

οιιιι , 866. ΥιοΙιιοι:ιιιιιι νιιιοοπιιο πυρ:: , 867. οι! Γιο

οιιιι ι:οιι:οπιιιιιιιπ οπ:ιιιιιε ιιιιιπι:ιιιι: , 868. Μοιιοιιο:ιο

οοπιιιιο πωσ: ι 8. Αιιιοοπο , πρ. :πωπω Ηπα,

87ο. 87ι. οοιτ, 87ι..

νν.ιι.ιιιιιιιι Αοοο:ιίΐο Μοιιοιιιιο. Ειοιζιιιιιι @ΡΗ Μ.

Ποιιοι1πι , 67, 64. Υπίο :οιι·ι€οπιίο ιο!. ι ορο _ πι.

νιωπιιιι.ιιιιιε Λοοοε ΤοοοιοΒιοιιιιι, ιιι γι.. 5_Ροπ.

ιι επτο. ι.7 ο.

Ό'9.ιιιπιιοοιιιι.πι Αοοιιι ΐοιιιπποΙιοιιιιι. ΟοΓοι·νιι

ιιοποι μανια, :ιο νικ:: $οιιριο:ιοιιι 8ο Μοπιιιιο:ιο Πω

τοιιοΠοπιι, μι.. μι. νικ ιιιι&οιο :::ιιιιιιι, ,με νη"

ιι: πιο νοιοιιιιιιοπιιι, πω. ιιιιο:ι οποιοι" ροιΓιιο

ιιοι κοπο Μοποοιιιιι, μη. ι ΒιιΒοοοπο ιπ πω: ενο

ι:ετιιι, ,·ι.8. Βοοιιιιιι μπι, ιιιιιί_ ιο Μ.οπαΠοιιιιιπ Κι_.ιΜ,

:ποιο Π: ιοοιιιιι. χω. Αιιιιοοπιιιιι πι., Πο. Εοπωπι

ΙοπΓο Μοιισ.ίιο:ιιιιιι οοιιιιιιιιι, ιύιΙ.πιοιιιιΔ ο8:ι:ειο. πιο

πει, ι·μ.ιπο:ιιιιι, χ”.

.απο Υπο. οιι&οιο ειιιιιιοΙι, ι”.

ιο" ΜιιΔο. οι: Με. ακί. ΓοπιιιιιοΙΙ. ,·.ι·7. 87)Η_Βο..

Μάο οοιιιοιιιι οιιιι οι 8. Απίοοιιι μι· ΡιιΒιιι1°ι Σ'ω-ναι

ιιοιιίοιπ 86ο. μ”. Μι:.ιοιιΙο Επιπιπι ία&ιι ,_ι_ι·7.

Υνοιιιιιοιιι £ο:ιίο!ΐο: Ειιιο.πιιιι. Υπο οπο: ιιιοι·ιιοπο

κι , 971.

ννιιιιιιιιι.ο.ι ΑοοοιιΠ`ο ΕΙιοπιιι, οιιπι 8. Ειιιιιιιιιιο,·

7,ι6. ιιιοιιΓιιο.πι Εοοιοίιιι ιιιπιιοιιιιι,76ι. 767.ιιοιιιιιπι

Ειιιιιι (Στοιιοοιο. 768.Ι.οεο Ρ·υιΙ!οίωιοπ Μιι!ωοιο. Μ.

ο.. κι: Ροπιώ Μι έ: Ειπε. Εισαβίιιοπ-βκι ό· άι ΕΙΜι-β
Βια. Δ

Υνιι.ι.ιιιιιιιιι δαπάιιιιοπιιιιιο Εοοιι.ιοοιιδο. :πιο Ε!.

ΒΙΙΙ'Βιιιιιι0ιο.Ι2 , οπο. 44,6

Υ.νιιοιιι€,ιι νιιιιο ΚΦΒιιι , ίσιο: 5. ειιιιιππο , οιιπι 5.

Ειιιιιιιιιυ. , 7 μι.

ννι.πιτΜιι:ιιε ΛοοοιιΠο Νινιο1οιιίιε ΐοοιιιιι!ιι, οιιπι 3.

6οπιιιιιο, +66.

!Ν13 .ΕΚ 6'ιι!ΝδΤΟΕ.?Μ Ριι.οτειιΜι.ι·.ιυιΜΜ,

έ:: Βοι.·/έπιπάσ .ιωιΙο Βεπεάέι5ΐπιο.

Αέ ·ι· ι π. ι ο ο ιι ο # άσπρο! :οι από ,φταιω ΒοιιΜιέΐιπι :Φ πιω”.

Επι

δ .

ιι·ΑΒοοιιι·:ιιο ΜΙΑ και Μοιοοι:Ηι, ιιιιιιιΙο πρωι

ιιωιιπιι , ε» ΜοιιιψΜο 6'. Επιβπι πιο οι ΟιΙιο

πισω: , πι οι:: οιιιιοι·οωπο οπο: ο!! , ρι·οπιιΕΐια [οπιιέ$ωια

«απ, οικία πονο Μι,ιπο οι πωιισ·υιι,ω ό· “ρω κι»

"πο, ό· οι «πο. [πώ .ι πω» ω! οοπεπομιιοπωι πι

που» 6'φουιΜι 67! αδ Ε. ΓυΜσπι [πιο πιο "ΚΜ

Μιά. Ποιο.

ιι Αοιιι·ιιο Ριιιιιι Μ 16(ιιιιιιεΙιιι, :Η Μπι: Αιιίι.°οι·, :πιο

Ροιιιιιιι:ο Μαιο 5 οάποσιιινο:Μιι πι Τ:ιιΙΙο οποιοι

Νοποιοιιιοιπ :ο :Μαιο πι :οπο Μ. Με. .9εριιΙικι· ο!!

Διά Β. @ο .άΡή".[Μο Δια ιύ. Ι|ιιι ΙινιιΜή.

- ιι Αιιιιιοοιι οι: Βιι.ποιιιιιοιιιοιιο Τ:ιιποιιιιι,Ειιιπιι:ιοο

1)ι·οποοπο Ρι·οΡο 6.ιπιιιιιιιπ , πιιπο θα!. ιιιοπωπ.ιιιιι

πιωΚοΒιο οι Μοι·ιγιιι , ιιιιοποιο δ. .#ιιιιιιπιιι, οοιιιιιι

ι.0.4!ιο πω. - ο .

ξ'Αιιιιιι ΛοοιιιιΓΓιι Ριι:ιίιιοο ιιιιιιωπ- ιιι οι.» 8. ΕΠ..

8ιι |ιο.ι.οιιριι.ι7. οι ι8. 8: Ιιο.ι..ι:ειρ.)·ι.0ιιικιο πινω

Ριπώισ.ι ιἰῇιιππι [ιιπδιππω Ρπιίππιπ :οπ[Μαίι πιο Άι

βιτέιωι, .οι άΕβι·ι80ιω Κυριο ιω'οιρ!ίπωι ι·ιιιιβίιπαπι ,:

αι[οιιο Μ ιι·ιιιοπιιυππι ππ.·ποικιπ ΡαοππΝ6Μ ιοπρομοιι,

,πιο ό· .σωπιπιω Π” όποιου μπω” , πω... Απ..

ΧΕ.ΑΜ ,#ιι8Μ [4.'ί“6'θί ΜΜοΠπι άι οπο” “7ι|ξρχι; ) Μ

«μπι Αιιιιοοπιιοιιο.ι.ο:ιρ. η. 8: αφ. πι. Οιιπιθο @στο

Μοιικιβενι7 μνο5ιι , πιο: ιιοικι!πιι ω,ιιιι Αποι!Ιιωιω

176 οι:,Μισ , ιέπισιι·υιι ΜΜΜ» Βιιβιω»ι οι @και .5°.

,Με .ιμχιιι2ε κά .4»οιΙΙιππω 136 ι:οφοι·.4 ριωεω.ιιι ; πι·

@Η Μ!» [κό!ποιο ποιοι: ΡιιΜιθο πο» ε|ο!Λι72ια: οιωιιΕ

οπο: ΒΜΜ μη” €)ιππι·ιιι.ιιιιιο μω.Μπο Βα

ιΜπσι. Ι)οπιιιιιο Μι. ι. οορ. μ. ιιιιιιπι ιιοίοιιιιιι πιω :ιο

ιιοοιιιΔιοιιιι ιιιοοιπ ι=.ππωω ,ΕΠ ιο νοοεπτο , Αιιιι:2.

πιοιιο οοιι·οιιιο πι, ,πιο Νοιιιιι Ο οο. σ.ιιιιο οπο: Μ.

ιι: νι. απο: αστρο: ΡΟΗ Έιιιιιιιιοπιιιπ Μετά επ πι ιιιοοπι.

Παω ΒοοΙοπο 3.Ραιιιι ιι ιΓοριιΙπι οίι,οιιιπι ιιιιιι·οι :ροπ

ιιοπι οιιιιιιοοοιιτίιιοιιο Εοοιο!ιο 3. ΡιιιιΙι ι €ιιιιιιιι.Μο

"πωπω πιο 8. Α11τοιι: πιιι:ιι ιιιοΙιιιιιπι οοιιιιιΙοέιο

οπο: “οι ποιο μ:ιοπι ιιιιοπι πιιιιο ιιΓιιιιο νιιΙΒιιι απ

πω". Σ. εκει] , ιιιιι€ο Δ: οπωι" ε. Επι, ορροΙΙιιι.

ΕιοΜιο 3. ΜιιιιιοΞι Ηπα οιιιιιιιιιιιιιο Νιι..ιιι>ωιιιιιι



ιΝοειτ εε.ι>ιωτει.Μια πι ιι.επειιι.6 ιιιιΝεοιοι·. πι

ΒιιιιιιιΒιι:ιε οι:ι:ιιμιιι, ειιιιιε πιαΙιιι πειτε Σ. ειιιξιο πισω.

ια πι. ειναι ι:οπίιιιιιιιιε Αιιιτιιιι·ι ιιοίιι·ειπι ει.ιπι Σ. Αι.ιιο:.

π. ειπε Αι.ιΔΠειδιιε ιιι Υπο 5ι:τειι Ριιρα : 8: ι:οι·ι·ιιέσ Μπιο

διἱῖιιιιιπι ι:οόιαπι πιιιπιι ιΜΒιιιιιιιιιι ΒιιιΙιοιπωει ποΠιειί

Ρπιιεπιιι, ιιιιι ΒιιιΙιιιπι πι οι·ιοτειιι ιιιιιιι.ιικ : 9110 πι εο

Απ. Αυτοι πωπω ΜΜΕ 5γι·ιι όπ:ιιιιι.

Αιιτιιεκτιιε Ειιιιι:οριιε ()επιι·ιι.ιι:επίπ. νιιιι·ιιιι ποπ

@Με Μοιιαι:Ιιιιι οι πιω ω. ιιιιιιιι .Σιιιιιιιιι η. Ποι:οιιιιι.

Πι Με Λάιι Παιιιεπατ Ιπιιιιιιιιιι·.

πιω ΗΜιιΙδ Ωοπιιτιιι ( πι: νοοειιι ) Ηαιιιιοπια πω,

διι.π&ιιτιοιιι:ι.λιι Μπι πια: νιιιιιιιιι.

Β.

ιιΒ Δι.ιιιιιιι:ιιι ΑΒΒιιΜοιιιΜ“:ιΙ:οππ πι ναι. 5.ννιπ

.ιπειιιιι πιτπιοι:ιιιιε ίιιεὲ Ιιιιιάσ.ιιιιά Ποάο.ιι·πο Οι»

ιιοιιιτοΚοιι·ιοιιίι πι ΗΜ. Μ. π.. τη. 38. 8: Μ”.

Βιιι.ι:οιιιιιιιε διι!ιιιιιιι:οιιπε Ι.ιιΒιιιιιι:ιιπι,ιιι Λάσπη

Φ.ωι 8, πρι ειισερι·ιιι ι νιωιιιο ΜΜΜ, ὅ Βιιι«Μοο

ιιιίσοι.ιο ηιιΓάι:ιπ Μαιο 3ιιΜιιι.εοπιιι οι·άιιιιιτικ, ιιιιιιιιιι

ιιιοιιιιιι.ι επ πιο η. Έσω. πιιπο .πω σε. π. Εεεε ειπε

@άι αμκ! Βοιιιιιιιιιιπι. ν ι

ιι· Βειι.τΔ ΑΒΒιιιιιΙΞι Ανι·ιιιικι , πω” , ιι ιιιιιζο Με

Με πι Μιιιιοιιιιιιι , άι εινα Ιειςιιιιιιιιι Ειο6ριιι6ιιι πι

ΗΜ. Και” Μι. π.. σερ. η. Ηπα ιι νιιο πιο ΓειιέΜΠιιιο

(ιιιιιιικιιιι ι€1ι&:ι , ΠαποθΜω πω”πρωι .ενωπι

σιισιι , ΒουιΜο ρω Βαση μι· @πάπια ιζιωιιιιβι·ιιιιτο .

οοιιβινωισιι , ιιιιι ειπε τωρα: τσιπ 8. Οιιιι:Ιιετιι Κοιιιιιιιιι

Β:ι&6πιιι ι:ΙιἔΙοιὸ αι!ιτιιι·. ΠιΠιιιΒικιιά:ι πι πιο ειπε

Ϊοι·ω ΑΒΒιιιΠα, ί.σιέιιυ.ιι) Ιιι:ιιι. πω;

Βιιιιι οιιι Μοππε!·ιιιι Αιι€_Ιιιι 1ιιιιιιιιιιιτ πι Μιπ,ωω.

$ιιι Βιιικόι&ιπο- Αιιιι;Ι.ιιι: ι..'Νονι:ιπΕι.

Β:ΚΙΝΠε ΕριιΕοιιιιι Ποιαπιςιιπι ,1πιιιιιιιιι .τιμά Βε

8ιιι·ι πι Μ. ι.ι-ιιιι. ι:2.Ρ.7. Θ: ν·ιιΗΜπιιιιιι Μι.Ιιιιι:Ηι. .ιι

Ροιιιιϊ. οοιωιι.πιφ:_επιππ πι. ;. πωπω. ιιιι ίιιιιιι

Μοπιιεπιιε ποπ ι:οπΙΙιιι. .

· Βοιιιτειι:ιιιε Ραμ ιν. ΜοιιὰεΙιἱι ΒιιιικΗθ:ιιιιι ιππ

1 Ν: Βάι , παπι ςοι @πιο πε. π. ειιιιιιι·Ιιιε πωπω π.

πι: ιιι €.οπτι1ιο Κοπιιιιο, πι :πιο ΚοΒιι.Ιπιπ δ. Μπι·

ᾶιέὶι ι:οπιιπεπάει.νίι. Ι·Ιιε ιίιυπικυι [παπι Μιιιιιιππιπω ῇ

απ· πιοικίόι ιίιι:ιι·υιι, ιπειι.ιι: >Απαίιιιίιιιι. Απ πώ Μοιισ...

«πιω Μι ίι.ιοι·ιι, ποπ Βάι εΙιιι·ιιιπ. να· ω” Θ: Ποπ.ι 5απ&ιιιιοπιιΙω ιιιιιππωιππωω

δΈτοάσπάοιπ και. Μι. +. ι:πιηι. 38. 82 Η. Ειι.ιιιιπ απ·

τοπ ιιι!ίιτι·ιιππιικ ιιι ι::Μιι·ι Ρειιι·Ιιπποιιο Βοπαιι&ιπο 5.

.πω πι ιιιιιο11ιιιιιοιιιιπ,ιιιιι άιιι η.. ΑιπιΠι ιἐοιιιιιιιιι·.

έ;

ΩΑιιιοι.ιιιιι Ξρἱιὶοριιε Ήθιιπιππιι ‹ιιιοπ νιιιι ΜΜ

τιιιιιπι απτο ΕριΓτοιιιιιιιιπ Γοέιετιιι ίιτ,πιιΙάν: :ἔπ

.ι·ι: . ποπ ι:οπίιιιτ. Εφ): Βο!!ιιικιιιιιι πι. 'πι. ]ιιιιιι.

(ΣιιΔιι τι ιι ΕριΓοοιιιιε Ι.ιιιιιιεθ.ιπτιιΠε Ιειιιιιιιιιιι· .πω Βο

ξεπι Μ: 3. Ηι!ι.αιιι. ·ι.8. 8: Μι. ιι. σε”. ι.. 8: ;. Ι.ι:Βι:

ΒοΗιππιιιιι ι..Μιιιιιι. . 4 .Γ _ Δ

Οιιιιιιιιε ΕΡιΓ:ομιιι Επιι6οπωππι, ιπιπποιιιιιππ.

0ο1ίτι.ιτ 7. 1ιιιιι, Τ.:8ι: Βαιιιιι- πι. ι. ΜΡ. ιι. ό· β".

(ΜΜΜ :]ιιιιιιιε Ειπα πωπω Μπι ιιι·:ι·ιιιιιι Αιι€Ιιιι,3:οι

ι:οιιιιιι πιστα πιάσω Ρ1°2ι:εριστο]ι:&αι:118 , οιάιπιιι·ιιι

ΕΡί:οιιιιι δ” 5ι:οιτιι , παπι: Βα!ει ΗΕ. 5. απο. η. ι·ιιιιιοιίι

εξ ΩωιειΙιιιπι πι ΜοπιιΠειιο δ.ΗιΜιι ιιππο πο. μι".

παπι , πΜΗσ 8802207887» νοΙΗΒιιιι .ω ίιιιιιιι ίαιειιι ιι:

&ιιιΤο πω” _ _

απο ΑΙΜ:Μπι-π. ιι! πιιιιιιιιιιιπιιι Μιμή; Η.

πω. 8.1ιιι. πωπω πρ. Μπι· ·

π.

ί Έ8·ιχιιιίιιιε Βάια: :ΠΓι:ιιιιιιιιε δ.3ίειι·ιιιιιιιΑΒΒιι€ισ,

1 ει: Μιι·σιιιιιαβ πνι·Επιιιο .ιι Οιιι·ιιπιπ:ιιπ “Μι ει:

'πω. ηπα, πι Ι.οιιΒοι·ιετιι·ιιπ ΜοπιιιΜι·ιιι π 5. επι

καιιιιο π: Μοιιιιειιιιιιι ιιι:οπίιιε πι. Μπα τοπ2ι8ιτ οι: ιιὐ

@β 3. 8ι2ιι·ιιππιίτιππ[Μππωιν πι μπϋπι Νιέ[ιιιιιιι π»

,.";"Μ ΒιππιτΜβ , Μ Ισα! πω! ·υιιιιιικι· ΒιιΜκι:ισ , ίπ

πο ίσιο 0ιιιιιπιπιπ £ιΜ]θωτε7$2 Β. .9ι.ιιιτπππκι , "με πι

Ζωη [ΑΜΒ Πει 6ι·πιπέι:2ι 7ιι·ΖΙππ ό· Β. @ΜΒ πινει·

Μιά: ηιωμ :υπ[σωπιτυπι, ό· ιΜίσω Μυππιι!ιο: πι

Βσι βιιυιιπιπι ιίεΙα!ιι·υι·ια:. ΙΠι‹: ΑΒΒιιιιε οΗΜιιπι Βι:ιΠΓι

(ο νΜειιιι· πωπω, πει οοιιιιι·ιι ιιι πιω αΙΜπ ω!Ιιάιυπι

Ριιι~νιοΙπω πι @ποπ ΖΙ:Μιιββωέ1)σωπιΜΜ” , πι πω:

πωσ μν·ιωωβ σέπια:: ομιιππ:. πω” ὰ Επειτα” ποπ

ταπφΖπιιοπε πρωτα: [σΙπιιι52 β ιιιιι!κπτ Ε» σε!!π!π. Μοτ

ιιιιιι κι ν. Καΐεπιί. Νιινωιύ. έκβιι0ιιιιοιΕκιικ ε. Μιωι πι

βιριι!ικι, πει Ιιτειιιιιιι πι πιο: Α&ιε ιι.ιιιι Μ5$. ιιιιτι .πιω

Το. ι.. πω. [.ειω)ταπ2, πι ιιιιιΒιιι :πιω ποπ νιάεπιιι:

Μια πιπιιιι. Ι·ιιιιι: ιιιιι:1ιιΒιιιιι· , δ. ΠεΠόειιιιπι .πωπω

:ι.Ιιιιιιι Με ὰ Β. οιπωω Μοιισ.ει·ιο ιτιι!επι Ι.οιι€οκ

τσιπ , Γεκιο 5. Βιιοιιιιι ιι€ςιιο πι πιο Ιπε!ια:.

Βει.153";πτ Επι1ποριιι Ωιιιιιιιιιιιοπιιι ιισΙ'ιιιιιιιπι πω::

πε. ι.ιιι. πιοιιιιιιι .ιι Ηοποιιιιι Ποιονειιιιιππι ΕΡιπο..

ρω ,επιιωι ΕΡιβυμ88:4 μι· πικαπ βιι; ιιιιιψι , ιπιιιιιι

Βικιιι πι. ;. ΗΜ. ι:ιιιι. ιι. ο!ει.Ξ·ισι :β .Απόιιιμ[εσμι Πιτ

Φάσα Π0τι28ακιΜή: νι. οπιιιιωιι ει: 8:ιιι:ιτ Οει:ιάσπ-

ιιιΙιιιπι 3ιιιιοιιιιιπ , οπιιιιιιιιι πι Μιιιιιιιιι ιι..π..π Απει

πιω πι. Κ:ι!επε!. ΛιντιΙ.ιοπιι Ει::ΙςΙιιιπι επιιοε πι. πιω?

(οι ιν. άσοι πιει. διισιιώπιοπι παπά: Παιιιιιιιιιιιιι οι: 2η

Μ. .ιιαβηΙιιιω.9ωκοπάω.

.ί .

Ε.

Αυιιιιιισι νιιιςο ιιιιιιιιιιιε ιι Μωβ ἰιι ιιιιιμοπ

Βιιιαιι&ιπο- ΑιιΒιιι:. 18·. μι; , 8: Σπάικ ειπε Επι:

σοι!ι.ιιιι ει:: > Δ '

ιι Ειι·ιιενιιιιιιι νιι€ο δ: ΑΒΒιιιΠιι Εοι·ιώσιιιοπίιι πι

Φο.πιιι,ιιιιιι ΕπιιΒιι.!ι!ΗΜειε, πι Μπιτ)·ιιο!. μ. Λι.ιΒιιιιιέ

τιιοπ αιιιι. πε. κα. . .

ιι Επι.ιι.ιιιιιπιιι Γτιι'Ενιι ιιΔιιιιιιιιι Α¦ιιπο.ιμιιιιιιι Ειπε

τιιιι:τι κι Οιιιπιπ πωπω , πωπω Βιισει:ιιΕι, ΗΜ;

ΡιπιιιΙιιτιι Απποικιπι Επιίοοιιι 52ἔἱεΠΪ-ι$, ι1ιιι(:οιιειιι0

Κοτοιιιιοπιι Μ: 8.ΑιιίΒοπο,εππο πο. πικαπ. πι.

Γι:ιιιιιιι. πιο φοιιι€ειιιιιιι α·ιι·ιιιιι ι:α!ειιιιιι,ιιιιι πω.

ιιιιιιιι:|ι.ιιπ πω.. νι. ΠοιιιιΕΕ ε: .πωπω ιιΠιιιιιισιιι.

Οιιιι·ιιέι:πι!πιιι 0ι·ιιιιιι "τικ Μ:&ιοιιιιιιιιιιι Μοπιι.πειιι

@ΜΗ Ροτιι ΕπιιιοιτπΠι , πι σπιτι ΕΒιειιιιιιιιιιιε σπιτι

(ΜΜΜ ΕΙιτιιΙίο μπαι ΑΜι.ικ ιιιιωιιι πι ειπα ΟΜΙ

μπει Κιμ :παταω ΜΠΕ «παπι. Ιπ πωπω Με,

ι:ιοπιιιιο Ιειξίιιιιιι , Ειιιι·επιιιιιάιιπι ιι.(Γιιιιιμο Μοιιο.οιιι π..

Μπι :Μωαβ Μ :τοπικη-εμέ Επιφέαισ ΜΦι:Μιπ, ιιΕιΕ

Μοπιιβιιι·ιιι Μσηαξβ0714Μ α: 8σπάέπισκέιιΙΕκπι πάω-ΜΜΜ·

απ. Πειιιδε , οι ίιιΒιιιιι1ι· , ίοι·ιιέΜι ειιισάΙΜι πια. Μισιι[πισε'

α,

Γοικιυπσιπω ·νιι6Μακι· , Δω β:: Επιββασ ι:σιι|έπιππ,

κιιιιικ Μ Μισο" Θ. 1.?εβσίαΒ ότι ο Μπα πο» Μπι

κιιυπι ιυιιοΜΜΒιιΜπ Μυιιιιώοι·ισμ Ζιῖ.Βομ!ιιι·ὶ μ” σου».

Σκεπ·ιιιι. @ιδιου [Μάρ 8ιι!ιεπῇι ΒαΙιβι Για/ισ! Απε

ιιοπειι·τιιε [οικιιω.8.6Μ Εόπωππέι, ββΕπιιιι6 ΑπΙιἰ-η

ιΜι:ρπισιπ[πιιιιι ΕΟΕΤΠΝΑΤ"Π “ω” Βιι·ειιιίτ, κι! πω!

πιοιι·επέκιιι 'ή «πιο @Επι μι ιἰε :ο πισιίέει·εσπ. ΕΡιίι:οΡιι.ε

πωπω ειπε νιιιιιιιΒιιιι πι! ειιι·π ρ:τωιιιι·, όι5'.Επτυπισπ

π...» @που |Μιαιτ απ' Εε:!ήπω ( ()πι:ιιεάι·ΑΚιιι) Βιιιπι..._

Μινι Οπιιιιιβι ώ Ρι·ιιτιυπι, ό» που πω"... τοιιβσπ·υιτ Μ'

Μο μεαπατα: Μο·ιιι=ωπρι·ι:. (Μπιτ ειπε 80%(πω

τιιππιι·. Επιπιπιιιιιιι εοι·ρπε ιδιιιιιτιιπι Μπι εωιπι Ροπ·

οικιακή , ει: ενειΓο.δ Νοιι·ιιιιπιιιι Μοπεπειιο τιιιιιΠι

ιιιιιιοΠ ὶιι βσ:ιιοΒιιιιιι 0ιὶαπΪἰ: δ. Πιι·ιιΠι , ι:::ι:ιιιο π;

Αιιτι:ιιιιιιοι·ιιιι·ι ιιι·Βεπι σ.ΐροττείιιπι ?πιτ πΒ Ηι1εοπο Πτι..

α , μου: 08 ()ι·ιιοι:ιιτο νιιιιιι1ιιι.ιι.Ηιπ. άιίι:ιιιιιιι : ἀ=ἱΠ-.

άι πι οιιιιιιιιιι ιΜ.ιεεοδι ΒαΙιιιινιιι:επΠε σιωσιιιιιωι8ι.

Οσοι! ιΜειιιιιι είι,ιιει!ειιιιιπι ἑ.ΟιιΙνἰιιΕίἱὶι ι:οιιιΒιιΠιιπι

μια:: ωρα: ι <ιιι.οιι ιιι.ίοΗπεί3Μ @πωπω οιιι:Η Ει:ι:Ιω

πι @ιππιιαΕΠτ. 1μιάιικιι.ι πω» δει:ιιΙο κ. ιππαιιιενιξ

Μοπιιπιιι~ιιιιιι 8.8ιερΙιεπι1ιοιιιιιπαι, «μισά πιάσωα.

ιιιιιι_σωπι ιιωιιιιαιω ίιιι:ιι€&ιιιιι. _ π '

χ #ι Επιιιιιιιόιι ΑΒΒατιίΠι ΕΕιιιι·ιπαιιιδι 8.“ΕΔ.πσιι.

εοιιιιπ απο Μι ιιιι.ι.ι-ιιιι. απ. 8.ιτοΙιιιιι ιιιι: γ. μ.

Ηι. ν .

Ει.ιιιιιιι: .ρἰΐτοῇιιι Νονἰοιπέετιιπο πω: πιει ΜΜΜ-θ

ιιέ!ιιιι «πιο ΑιιιιοΒιιο-ιι·ι Υπο Μ. ι .τερ.ι)#. ισ.ιιιιιΕ πω: οι·

ΙΒιιάτιοικιι·ι Γι.ιπιπ [Μ βΙ"έσιιιιϊ'σι ιιυπωσδο Μὴ”"υψος

Να θΠ"'ί"4Ω ΕκεεΨυ Μπι ΗΒ. ι. παρ. ι.. . κ

Ειιιιιιι.Α ΎιτΒιι ἱιι ι:ιιιβο Μιπιπισ:ιιίι › σώσε ΐιιιιι πω·

- ιιιιιιε πωπω 82 ειιοιιιιιιε ι·ι:Ρεπιε, ω”σκι. Οο

το κ. ίπ ι.νιιισ Με Ιι:Βιιιιιιιι. Επιιιιιι Μ ρ·υ·υΕπιιιι #8

Θσ·ι·ικιιιιιι πιω ΜΜΜ ιαιιπσιιιμπυ "Μπέκ εισβέιέ:. ]8

που: μπαι:: άι μασ Κορν πωπω Έιιι.-οιιοπο πώ

1



π: ιππει: ιε.ι>ινοτι:ιιΜιι. οι π. ε.ιοπιο ·ιιεπειιισι.·

.`|)ΔΖο:ΜΉ , απο.: οιιι·υπι οικία» καποιου Ο|.ιΙοάουσιοι ω"

Ριπποοικω Και:: τω... [ισρφ2: Γιιἰοπι. Α: Οιιοάονειιιι

:πει άπιιιιιιιο.ι ιιιοπ:ιιιοι, ιιιιΙΙιιιιι ίειιιιιιιιιιι πιοειεο.νιι.

Ειιιιιιιο. εοιηπειι εοοιιΙιιιιι ίιι8ιειιε , Μιά άινιιιι:ιιε ρε:

ειιιπι πιο άιεπιπ,8: το μια:: 6'Διπς!ι:.υι.ιο ιιι0ιιιιιι Βι

νιιιο τοπικ, δ: :ιά ΐοιιτειιι ΒκιΙοιιηιιορε εΙνειιιιι Ται

ῇ οι πανι] Ιεριεπι άεμοιιιιιπ: : πι Ριιεπειε Ποιποπιιιιιι

ειιιιιιικειι: δ: ΒιιπΙιαιιιι π: Μου” [κιμά. @οι @Μπα

Μ: πι... /ϊκ Ποιο Οοοο!ιτοιω Επ:!επι. Ρι·ι[ισίο εοιιπ:ειο.

πιο. έξω “πιω Μπα: Κα:: Ει·ιι.οοονιιιι._ Ριο!ωι:οι·

πια πο Β.ιοοιιεΧι·πο_μπποποι οπο: ...πιω οι: οτι

1°οο”τοι·ιοι Ι.εμιο.ι , πρι! Μοπιι/ξειιιοπι οποιο άι μπω» το

) πιο” ειιι·.ιππ:. Βει:ιιοιιε Επιιιιιο.ιιι ποπ ιιιοι:ειιι πι

άειιι πιο. Γεριιι:ιι.ιπ :πιά ειιιιι εοεποιιιιιιε ει:: πω.. πιο

εοάειιι άι:: άεπιιιδισ., ει.ιιιι: εοηιιιι Πιιοοιιιιιτιιο Επι

πιο ει·τωιοπισι ( πιω-ι Π.ιεοπειιιιε ΙΙ.5ιιιιπει:ι Αιιπιι2

Καμπ πΙιιιι)ιιοιιιιιιιι ειιοιε άεεεριιι.ι. πι Ειιιιιεἰοιιι ιο

οποιοι” εοιΡοιε άειιιΙειιι. Ροι:επιι 5.Επιιιιιπ πι. πε

ιι:5. Μπα, :μια πι.. άιειιιιτ ι1ιπιπα Γοιοιπ 5. ιιιιιιιι

επι, οπο: ΒαΙιιιι!άιι ΟιιΙοάονεο Ποεοπει:ι πιο ιιιιοπι.

ΜοιιιιΠειιππι 5. Ειιιιιιιιε οσονούπω ει: πι Ριιοιιιιιιιι,

Αππει:ια 5. Τπεοπιάι εποε! Υεπιινοι ίιιπ3ε&ιιιιι, πι :πιο

5. Ειιιιιιπε Κε!ιιιι.ιικ εοπιιιιιιι. _

Άι ΕΕο0ΝνιΙΑΧ.ιιΜ Ι.οπάιιιειιποΕριΓεο οπιιμοιειιι

για: ιιο.Ι.ιιιιτ Οοιεεπιιιιιιι Μοιιιιειιιιι·ιι,ίεά πέιειιιιι πεπ

Ροιοιο οοιιι ιιοπιι ποπ ΙΞεπι:.1ιιιειιιιι Ιεεε Μάι: ι-ιιιι.ιιι..

4. στι. ε. ΥνιΙΙεπιιιιιιι Μιιιιιιείπ.άε ΡοιιιιΕ ιιιιεΙ.ιιιι. ι.

ο: Μιι.ι:)·ι·ο!. Αιι8Ιιε. μι. πω. ο: μι. Νονεπιπ.

# Ε1°ΗΙΙ.Βι1Κοπ ΑΒΒο.τιππ Βειεειιιειιπο. 5. π.ιεοιινιιοΙ

οι Γοιοι. Ιειιάει:ιιι ι Βοάπ Μ. 4.. απ 6. οι (σεις. επι

οπο. ·7.ει:ιι: πιιιιιιιι άε ...ι.οι.ιιιιιιι πι Βειεειπειιιι Μο

ιιιιιισιο πω. , πι :μπει ποιιπιιΙΙ: εοιπιπειιιοιιι:.

ϊ . Ει1ετιιοιοι.ιι_ΑΒΒιιιιππ. Βιιιιιπ:επίιε :ειιιιιοιε Μπή

ει; οι; ΒριΓεοιπ ιιοιιιπ. πιο ιιιοι:ειιι νιιι επι ο0ιηιΙΒΜ2.

(που: , εοιιπιιιιιι: ΒιιπΙιι:οιιι 5. πω.. 8: Μοιιιιπει·ιιιιιι

νιιιιιιιιιπι , ιιιιπιπι Μι μαθω. 5εριιΙιε επ πι Επι.

δ. Ρ.ιιιπ ειιιιιιιιιιιιιιιιο, ιιιιιιι·ιι πιο εοιιπιιιι:ειιιι. Ι.:8ο

ειπε πω” Το. ι.. ΒιπΙ. Ι.πιπεοπα.

_ Ενιιιιι.ιιι άπο επ πιειιιι: Μοιιει.επι, πιεει:ιιιιι ει: Β:

άο πι.. ι. απ. ιι.

Σ

πι· Ι.οιιιιιτιιυι νιι·Βο 8: ιι.ι..ιιιι πι ΗιΓροιιιιι, 5.

Ι.ε.ιπάιι ίοιοι, Ι.ιιιάιιιιιιιιι ΕΙοΒιο 5. Ι.ειιιιάιι 5ιε

ειιΙο ι. πο! απο. 60ο. απο! ιιιιιι·ιε: πά Ιοι:ιιιιι πι οπο

Απποιιίπειιοπιιιιε ρΙιιιιιιιιι Υιι·Βιιιιιιιιι ριπιπι: , Μπι!

ωιι.ιιτε ειεάπιιι Ρι·οοε Α.ίιιΒιιιι ιιιπειιι οι! 5)·ιιΒιπε πο

γῆ ιιΡιιιιι , ιι:ι εειιίειιι ]οπΔιιιιεο Μειιιο.ιιιι. πι ι-ιιιι.ιιιιΡ.

Πι. 6. απ. ι. οπίοιιε. :Με Μοιιεθειιιιιιι ι 5σ.ιιιεειιισ

ενει(πιιι .οι ειπε 5οπθειιιιοιιπιιιΒιιε ποιοι! ?οποιο πω,

:πιο Ιοεο 5. Ηιειοιινιιιι ιιοιιιιιιε ξεεποπιιιιιι ε::Ι:ει.ΟΗΕ:

μ.. πιοικοιια 8. Γ ι.οιιιιιι·ιιω13εο άσοι” ΚοΙο›ιά.6°φ

ποιο. Στά ιιε.ι.ιιιιι. πι επ ιιιιιιο ει..ιιιι πε.ιοαιιι. ο

νιιΙΒιιτο επιιιιοπιοπάει πι. Χάιπ: Βιενιιιιιιιιιι νιιιιτο

Ιε:Διιι.ιιιι , επι: εοιιιιιε ιιοάιε Βειι.οεπιιιε, ποσά ει: 0Ρι

άιιιιι ΡΙεεειι:ιιιιε άιιιιεεπε.πιοιιιιοιεο @μισο ἱῇ¦χ=_ τα..

εεΠιιιιι ειπε (απο οεεΙιιΓιιιιι ιιιιιΒιιο ιεποιοιιε πω

νού: :μισά .πω Μιιιιιιο Ιοεο ιιιΡειιοιι ωεωοιω:.

πι. επι: οι... οι.. εοπιιιι μιά. πιο: Μιιιιιι : δ: :σ.ιιιειι

πι Μει:νιοΙ.Βειιεά. Σ". ΚιιΙ.]ιιπι εε1επιιιιιιι·.

Ο.

Οιιοιιιιι·ιιι απο Νονιοιιιι πι ΒιιΙπο. πειτε .τι ι»

πιο .4οιοιοικοπ. 7.:: 136 5. Ει.ιοιιιε π: £οπβ88%

0ι-ιι.ο·ι·ι-ι.ιπιι Μιὰ “υπ ΜΜΜΙο πιο άοβιοπ[ο·υά: Βο

πιιιιο. Ι:Με Ροινωιοπι .ικά Νο·ιποιπωβοι ........"Μ,ειο.

“Μπέκι Και οι:: .οι μωεοω [πισω απο Οτιι:οιίσ ό'.

6."Ε;| Μου·ι.ύνιΙίω οι... ό· ι!ποάπιπι /πωιιιιισ , απο

Ε” :Πο Μουοβειιο [ΜισΙο ρωιώιιοι. πι." πι ειπε Υπο

ιιιεπάοιε ίειιοτιι. 5πιιιιάειιι ΕΙιΒιιιο ιιοιιάιιιιι ρια;ειπ: 5ε

ά1Νονιοι·ιιοοειιπ,οπιιιιι ΟιιΙοιππιιιιε Και Πιιεοπειιι Ρο.

κι· @απο ει:: : ιιεε π! πε Επιο:ιιο.ιιο οιιΙοάονει Η.

πιο. ιιι:εΙπει Ρο:ει:_ 5. οσιοι.Μ.ωιω.. :πε ιι. Δ

ιὶ!. ,
Ε, θιιιιιι..ι. νιάιιπ πι Βε1Βιο , ποπ Μ: 5ιπ6πιιιοιιιοΙιι,

υπ απο: ΑΜ: επρεπε: ιιμιάΒοπιιιάιιιιι ει. χω.

Η.

π· Ιοιιιιιιιιιι ΑΒΒ.ιε Βιιιάεπιεπίπ π. Ωοιιιι:::ιι ιι..

εο!ιιιιε οι, [επειώιπισι οι ιοπιέπειιιΜωπι 'πω

:οι ι Μάσι ω... Ηιι:.εειρ. ι. Ι.εεε ΜιιιινιοΙ. Απεπε.

οι. ει. πω; δ: Μπι δ. 5ιινιιπει:ι 5α:ειιΙο πο.

ιι Ηιι.ιιιιιιιιι·ιιι Γειι ΗιΙάενειιιιε , ΒριΓεορπε Με!

άιεειιπε, (μι. 5ειἰριοι Υπο: πιει Εαιοιιιι_ Πιτ"

νιιιιιιιι πρ. πρ. ΑΡΡοΠ2.Ε; ΑΙάεπειιιιιιι μια... Μ..

ΜΜΕ άιεπιιι , 8: τοπιο. πει.ιοπιι_ Ριπειιιοιιι οι πι

Μοπεπειιιιιιι ποιοι, Ριιιιίιιιιιιιιι Ειιιοιιι ιὶιεεεάειετ.

(Νέα: άε Κοιιιο.ιι.ι ειπε Ρει:(ειιιιιιιοιιε πι! Βοπιιπειιιιιι Ρο

ριιιιι 8: ιενειποιιε οι! Επι ειιιιι ΑΒΒιι:ειιι Ι.πιιιιιπεειιίειιι

ιοΒιιιιτιιι πι ειπε Απο. οιιιιιπιο εοπιιιιειε πεοιιειιιιι. Ωο..

πτιιι· ω. πω. ' _ .

Ηοιιοιιιιιε Ώιιιιτιι2.ιιειιπε ιιμτωΡοι ]ιιιιο ι.πωι._.

πιιιιο πο. ΧΧΧ". Ρ2.Πιιιιιι δ: ιιΡιιιοπω .ο Ηοιιοιιο Ρα..

Ριι.ιιεεεριι εμιά Βεάιιιιι πι.. ι..εειρ. ι8. Μαιο [κι .....ο.

ιωμι·υπ "πιο ο!υιιιι. Βοινιιιιι πε.ιιιι_ιστιά. Κα!. 05οο.

ιιιιιιιπ πω... Μι. ;. εαπ. πι. άι “πω” Ερψοοικισ μ, Απ

οπο: ό]παι ,πωπω εΙοάισι ε!! Εοψοιικι (Σαβιάνο. Βοι

Μιωιωπι @και Πιιιιιιιοιτ. -

ι.: ιι.

- · - · '. ο . _

ΙΙΙειιιι πιο.. 8: Μαη: πι Ι.ιιπτειιιο εοιπιι·ιεπά;ημ·.

οι: Λιι:οιιιο Υει:ιε·ι.ιο πάειιιιι. 6”. οι ἔι Μειιατάο ιι»... _

ΟπΓεινει:. πι Μπι:νιοΙ. Βειιεά. :κι ιο. (Μωβ. -

Ιειιιοιιιιε ΕιιιΓεοριιε πωπω. ποπ τω: Μοιιοεπιιι.

π: Με. Αιιιοιιπιε Υειιειπιε οι! απο. 6! ι·. απ. ;. επι Α!.

ποΙάιιι ννιοιι 8: (ΞοιιΜ.ιι:ιιιιιι Επιειο.ιιιιε οοιιιιαΠαω“_

Ι. ειπε .και ποιά 5ιιιιιιιιι Αριι1.4. ι -

Ή . .
ι.ιιιιιιι Ε.ιιιιεοριιι ΈοΙεταιιι.ιι ποπ νιάειιιι :πιο

Μοιιοεπιιι ει: ειπε εΙοιζιο εποε! πω: Επι(εοΡπε πιιιο Π:

άει”οιιπ άε νεοι ιιιιιι.ιιμειι. ? - . Ι _

ιι· Κιιιιιιιιιιο.ι ΚεΒιιιιι ο: .ιιι...ιιιι πιπάο:ιιι: πιο;

Βοάιιιιι πι. ;. πιει”. ιι. Εεεε Μπ::νιοιοΒιιιιιι @Ψ

πεάι&ιιιο-.Α.ιιεΙιε. χ.. Μπιιπ , 8: Βοπεπάιιιιι.

ι :

Αππι.ιεικ Βιιιΐεοριιε ΜεΙάεππο, ιιιοΙε Με:ιειιπε Κ

εοπιιιι· πι Μπι·:νιοΙ. Βειιεά. η. ΑΙΜ!. ει: πιω άε εσ_

ειιιι1οιιιιιιιι π.ιπε:πι. Εεεε ΕΙοεπιιιι 5. νιπιειι:ιι (επ

Μιι.άεΙεπιπ , οιιι ειπε μια Μπι: επει:ιιι._ Δ

Ι.ιιι·ι·ιιιιιι πιο.. ΖΕάιιειιπι Ι.ιιιιιιιι·ι·ιι ΔΗοπεξ

"πωπω απ:: πιο. πω” , άεπιάε πι ειειιιιιιιι Γε π..

εεοιίΐε , οι [σμιοπροω Μοποο!ιοι·ιωι σωοοιω _. 5ιεΓ

:ειπε άπειιιιιι . εοιιπιιιι:ειιι, Ροί:ειι ειεπ:ειιιε ΠΙΠΠοιο

άπειριιΙοιιιιιι, @ποιά δαπούιιυπ οιιιιάι·οοίπικ Μοωιοποέ

"επι :Νήσο πι πιο εισέΜοκιωιοικι ιπωου·.'πιπποι π.»

ιιιι .οποιοι μέ» κάποιο “ο ΑιιιιΝπο @Φορο Ρ".ιβ)ι-

πι· οι·άπιοικι. Ρ ιιιάαιιε ειπε άιιειΡιιΙιιε ει: οιωιωιι.ι

τ. πιο.ιάεπτειιι ιοιιιιιιι ιιιιει:ιΠε ω... 5. Ι.:ιπ:επιιι εσπ

:ιιι ιιινετιιιιο Βιενιπιιο πειιποΙειειιιο :πε ι.ι.5ειι:ειιιπ:

ιι:ἰ οι πι ()πιιιπιεειιπ. Μοιιο.πειιε :πιο ιεάα&ιι πιο: π.

Ριιοιιιιιιιιι , οι:ειιιιιι 5. Ι.ιιιιιειιι νιιπιο 8. ί.6:48ιιπ . πιω

ιιιιιι Μο.::ιπιιο.ειιιιι, νειιιοειι1ε Μοι[οο] .ιο εππ:ιιιιι.

ως. Ραμ ΙΙ.οιιιιιιιππι εΧΙιπ1°οποπ:ιιξ Κοιιιιιιι. ω

:εΙΙιει:πι ,ποπ νιάε:ιιι πιο: Μοιιοεπιιι.

1.ιοιποιειι.ιιε Γε:: Ι.ειιοπιπΙιι.ι Μοιιαεξιπε π. Ρ286

(Ξεποιιιπιιιιειιίι , ιιιιιιοπε θειιιιιιιιιιι , ωιειι. Ροιειι:ιπιις

ειπε ?Με Με: πι ιιι·πειιι Αινειιιοιιιιιι , :οι Βιο

:ι ιιιιιιιι Γιιίεειπι. Ει:ιπ Βοιικιπι Ριοίεέιιιι, μπαι πι Ρ=Ύ

Βιιιιι Οειιοπιο.ιιιιειιίειιι απο. :επι ?στο Ηειάοιιιιπ Εμ;;

εοιπ , :μή ει νπ:ιιιιι Κιιιιίπειιιιι ::οιιάειιάο Μοιιιιπειιο

εοπεείπτ,ιιΒι ποπ ιιιοι:ειιι Γειιιι|ιιιε ει: Ι.εοπεοιπΙιιο,εω

πιο :οψη :ειιιΡοιο ιιιοεεάειι:ε πι Μοιιιιπειιιιιιι 5.· νικ..

νειι:ή ω. νειι.πιεο Μαι. Εάιιεπίπ ιιιιιίπιτι.ιιι·ι πι.

ΐοιιΓιιΙε επι: Δε:: :μιά ΒοΙΙπιιά. πι Λιιιιειιά. Τοιιι. π..

απο.

Ι.ιοιι.ιππικιιε ΜοιιπεΪιιιι , νινω.ι. Μοιιειιἱει:°

επέτοι ,οιιιπππ πι ΜιιιιιιοΙοειιο Βεπεάιδιιιιο οι Οο.ΙΙι

ειιιιο, Ιοειιιιι Μια. πι.. πι πιο οπιιπειε άεπειει_

πιο ειπε να.. οποιο πι Μ5. οσε!. ε: Τοιιιο ι.. ΒιΒΙιο:ιιε_

επ ωι......ιι 1επιιιιιιο, ποιοι.. ιιιειιάι: Με: ιοΡετίζ,_

5ιοιιιάεπι
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δἱτιιιἱὰειιι Μιι.ι8νι:ατ ::οιιιιι:οι 1.ωΡιωωι :αετου :οικι

Ροιιι: απο δ. Ροιεὶειιι ΕοιιίωΙ6ιιε, τωιοοοιω Κ: ιι

δ: $ιιΙΡἰ:ὶῇ Ρῆ Βιιιιτειιιιι ΕριΙι:ορι ::Πιι›οττ : :ιὶπι ι:οιι ε:

ε:: Οι·οεοιιο Τιιιοιιι:ο ΕριιΕορο ο: πι. ΡΡ.::ΒΡ.1..υοτ

ειιιιιιιιιι--νιιιίπε ιιιιιιι:ιρσ.ιιι Τιιι·οάοιιςι , :μι (ΣιιΙοάον:ι

Μημιι ΙἱΠιιε ιιο.ιιι-:ιιιιιο: Πω. καιω μοιιιιιι: (καιω ικα

τιι.ι: :.ι:ι:α::Πι: διιΙρι::ιιιιιι Ριιιιιι, ω πιο:: «Μάι οο.κκν.

.Βιιιιιιι:οιιίΒιιι ι:α:!ιειιι·.ιπι ιιιιιι. @απο ..μι Ζώα Μιάο

:ιε :ΕΠΣ ναιΒιε Ραί:ιιιιοιιιιιιε. Ι..εοινιικοιιιιιε Λιν::

ιι:ιιίἱ ματια. ,απο . ιο»... ·υιι·.ιιισιι. ι·οίοιιο»ιο οο:Μι.ιιιιι

ωοιοιω , :μια Βι:ιι:ιει: ρι::Πάοι:: Πι Αι·ι:ιιιι;ριΓ:ορε

Η5:ι!ε Β.διιιΜοιιιε Ριιιε πωπω; καί απο ·υοπέι. 6

οιυιι οι: ιι|ιμωιιίικ £σΜΜοΜΕπι) ( Πι Νεινειιίι Μπα

ΜοιιιΠοι·ιο , ιιιι πω: Ι.:&ιοιιει·ιιιιιι Νο.ν:ιιίο ριεοίοι: )

:οπο ιίιοπιιιι 8._ΖαομΜιιικ: ι·οΜάι [κι ιίώιΩτικιιι6°. Μ!

,πιο ιυμπαι: , [ο ·υε!Ιο βιο:: σα: Ερφτορο τοι·ιιιιιιιωι ω..

.πωπω “ωστε , ω! :ΜΜΕ πνιιΜι278. ΑάΓαι:ιειι:ε Συ!

Ρι:ιο , οι Βοτύοπωιβ ·υ.'το ·ιιο!ιτ'ο ΜΜΜ: ό· ιίο!αΐιώι!οιιι

ίοι:ι;ιιι ΥΠΑΜ: Μπήκε αμ:ϋ:, οιιι [ισιιί:ι.: οι·ιιτοκιι4/:

4. 3ιιιειΙ. ιιΒι ε]ιι8 Τι.ιιιΠα:ιο οι: οΡἱ:ὶο ΜόιιιώπιοΙοΐιι

(ΖωιισΒιιιιιι (Ξειι:ιιΙειιιι ιιιοπιοιπ:ιιι. ὅ· ιι

ΜΛωιοιιουιιε Ερἰίἐσριιε Λιιά:οο.ν:ιιΕε άιιο: ΙιιιΒιιι:ι

νιι:: ίς:ιμο:ι:ε, ιιιιιιιιι ειιιοιι πιιιιιι μ:αιι:ι:1ιιιιιιι , μα:

παπι ΜιιιΕιοάιιιιι ηιιΓάσιιι «Πε ΕΡιΓι:ομιιιι. ΑιιοιιΥπιΕ

!ιιι:ιιιιια:ιο :ιιιιι:ιιΙΙε μ.. ι:οιιί:α:. ΜιιΒιιοΒοὰιιε επι» ι; Μ.

- :σε άιι:ι:ιιι οι: ΙΜέο ΑΜεσιο·υπιβ. ΜΜΜ: ΜΑΜ: Μ..

ΜΜΜ» απσσάούι!οι Μπι· :σπάσει ; @ο μα" ΗΙο:Μνθ

,Πο ΟΜΙμιισι :οιι/Μοιιτου. ο! Θ. Ει:Βιιιι0 Αιιι!οοινιιουι..

ρβιωι Εριβοισο,·ιι"Μια πωπω: :ι[οι·έο. ΕπΙψ`ι ω».Μ

βέικέικι· @πιά αει). ;. Οἱυιι ?πάθω Ροπή:: Ποἱιιὶια

οι [κοαΜιιο ΡΜϋοιπώ σι·νέτοιισ Αιιιίοι:ιι·ιιοιιβι Βιιβιέι:ει:ι

ό» ίπποι: 8. Ιοἰιιιιιιιισ Βοιιι.ιὶ [ο σοκιβι·ιιΩ]ωι ιέ“Ω"" 081.

Με: . Μοριοθοάκω Βουιουι ΜΜΜ, κ:ΒοΗμιοο λ [κπιιιιο

Ροιιιιβα ιωι|Ε·οιοΕ πεταει", οιά!ιισ Βοβιωωι :οκ/Ώω

Ν: Ροποι απ:: ι·. Ι.ιειιιιο τιιο::ιιο Γιιι:::Πι: "πιο 00:ιριι|Π

Ρν.ιπ:.Βσέι: Πο2οοεπι οι· ΗΙοιἰπιπΪ αφ. 6_ Λ;ςΙ·ιῇἀῇ;_.

::0ιιι1Πι Ριο.ι;εινειιΠε Ε£::Ιεἔ2 ιιοιιιιι·ιι: Ασειιιι:ιιιι άο1οι·ι:

ιιι:ιιτιιιπι ιιωιωι "με ΑΒιιτιοιιε ροΠ:αι εΙ28έωτ Ροιηξ

έιΒιιι Πέπσι” ιιοπιέπο Α:: ι: έ: βπισιιιθω Βιιιιιι ό· βασι- [ι·ιι· Ι:Μιέι Οοο άρια.: ό· πἄἰοιπ οοιιποοιιια ςσ.Ρ.2_0_ΝΠ"_

ΔΗΜ /ζο:ιίιωι υπο!ωί τουοι·οιιιέά ιἰἰἔπὶ. Ζ.εοΡαι·ιίιιικι [αρ

μια :Μπι ιιιΜ: άφτιοαιιί[μι ή· αυτι , κι έ» Οινι:οκιο φαιά

σο: έ» βαστα ΒΔ ό· 8. 67ιποβουιοιιι :οπῇετοιιιιιι ,· Με

τα σύ Ροι·|ο!·υπε Ποιοιίιιο :οι·ΜΜπι ΜιΜπιοιιιο Μιιιίωιιι.

Αιιτιιιι: Αιι!ειιε, ώ- ΜΜΜ ισοιω βικάιιυι Μοτο «πιο

"ωεω μι. ιυβουισιιτο ίοοικοι άι ώοποποπ , ό· [κο

μέικιμι!ι [ΜροΙιιιιοπο Βιμ” Επιιιιιι.ιιιι Σι $ειιδ:ο :πώ

:ιιιιιι ιτι ΑΙΒἰιιἰοιιίἶ ιιατοάιιει ιιινιιίι: ΒΙι:ιιΠοΗε ΑΜΘ :οπ

ιιικ , Ξ: Ι.κορ:ιιιιιιιο :επι ο!: πιο απο Μάιδ:ει. Ηιιιο να.

Μο ίιιιοι·οιιι ιιιιι!ιοτ,ΡΙσιειάιιιιι ι1ι.ιοιιιο!ειιιι Γειι&ἰ νιιὶ

ιικιι·ιοικιιι ( ίο::ὲ αεοιιοιιιιιι·ιι) ἰιι ειπε ιιαα:ιιι ιιιιρεΙΗ:.

Ι.::οιι:ι.ιόιιιιιε Πι Εα:Ι:Παιιι ΟοΙούοι·ο Έτα:::ε νιΠεεωτιιε

Ραμ , 6: ιιι :εΒτεΠὶι λ ιιιια:ιιο: ΜΜΜ ὲ ΒΙιιιιιΜο ιιιι

ιικού: Γ:ειιιι μ:ι·ι:ιι:ιιιιι.Οιι9 οι: νιιΙιι:ι‹: :ιὶιιι :οιινειΙιιιί

(ε: , οι: με:: Νινοι·ιι:ιιΠ ιιΒι νι:::ιειιιιι με: ιικι:ι·οιικ

?κώι16ι:8: τον:ιτειιε, ΒΜιιβιιοπιο ΑΜΒ |Ιιωιέπο :ιιιιι!ειιι

:ιο ιιιιΡιιι Η:ειιιιε ὰ ΒιιιιιιΙάο ι:ετιιιιι οοιιι:Ιιι€:ιε :ορια

(κείται Νοιιισ Οίι'ούτιο. (Σοφα: :με ΕΜΗ τει:οιιάιτι.ιιιι,

Μ:: :Μια Μια άο:οει:ιιτ ἔι μί:οιιΒιιε : Μ! Μπα::

Μ” ΑΜια:οπι «κι θαιιοοικω ίπ οπο ε. Δω".“Μ χ”.

ιιι·:ο·υυιβιωι Απι4Ηιο.ι· σωρο” οισιο[σέι, βι:κιιίιιω ποτ

ιιιαιιι [οπο. ΒεΙἑΖΕοιιΞο που:: [πτοεαΙιιι:, Ξι Ροά;ει·ρ_ σκ

ιιιι: αφ. η. Β.οβΙέσοιιι οοιιβπαιτ Μ Μπα: ἔΙ07ἱο/ἱ Μπι...

πρι: εοωοιοι ρω ΤοΙο[ιιιιι κι·ι.ιιιιυέ.ι @Φησὶ ό. ε” ω..

πο" οιιιιιιιιιιι Μοι·σκωι ρΙιπέυιοι·ιίωμο 8ιιιιέΐου·πιιι,Μο

πιιβετικπι [πωπω πρροπιικ ιάιβιωπ.ι·, ·υέι·ο: |ιώ [ιιιι8ο

Ρ:οροβιο @βαστα εικονι: ση. μ. ΟΕΜ ::νιι. Κω

ίοικί. Νο·υ:πιο. :πωσ εἱτεἔι 130. ι". Ωω... ιιι ..Με

«Πάω Ει::Ι::ίι.ι, :μια οπο: δ. ΜιιΒιιοΒοάι . νιιΙἔὸ σου”

Μοιιιοοιι[ ι:ο€ιιοπιιιιιι:ιι:, Μάιο:: (ΞοΙΙοΒἰε:ε.ι. ο

Μ.ω:ιιιιιε ΑΒΒιιε 1.ιιιιοιιιι:ι.·ιιΠ: ιιι με:: Υιοιιιιοιιίἰ ιιοιι

::ιιΙ:ο.: ιιι Με:: ιοΙοειο Βι:ιια!ιθ:ιιιο: μασ. :απο :Μ

:με Υι:ει. , :μια οικω: κιμά ΒοΙΙειιιἀιιιιι ΡΙιιιιΒιιε κά:τ·

κι ιιιοιιάιε οι:ίοινοτι: μ"... απο οι έ» ωκωιο Οιτ

άκιω·ι[ο έ» «πιω Μοι·ριιιιιι "πιο π”. [Μι Βι··πιιαδιέΜε

Β:Βιιιπ,Ρ2::: ΟιιιιάοΒιι:ο, Μειετι:Ιάι: ιιιιι::ο. (:ΟΠ]η__

ρω ιινε:ίο.:ι18, σπιτι ΑιιιΒιοΠο ίοι:ιο ΜΜΕ: έ» Μπακ

ιιιιεν βιουιο οι... , νιιιΒὸ Οι: Γοιι Σο: ΜΜΜ [ιώ:ιο: Κο:

ΒΙι:ΙιιΙάι: ιιι Διανα οποιοι: ΡτοΒιιοιι:οιιι , «μέ πο» Ιοιι22 σιι.Ιιιά: ι::!ιι&ιιο εοιιμιΒοι·ιι σ.άΠιιιιεκ ::ο8ι:ιιι : Μ! Γροιι

,οῇιιιι ψ· ιιο.4Μέσο |ϊκιιιιιιο; άειιιιιι: ει: σ.Β Αιιιοο πιο

:ικο Μάι: :ιιιιι:στοιιιι , ω Δίσκοι βιι·νικω μοιιι:ι:ιιτ.ΒΙι

:ΜΜΜ :ΜΜΜ Λώ πιο:: εχί:ιιιέ:5 ι:οιιιιιε Γο.ι:ιιιιιι ὅ

πιιιο:Ιειιι·ι Μ002.::Ιιο ω.ειωιτοιοιιιο ::ροι·τιιιιι , ό» [πτ

σ.οιιιιιιοο @παο ι:οιιιμοιιι:ι.ιτ, 6: :ι.ιπι πιιιΡιι!!ει ΓαιιΒιιιιι::

ειιι8 ?Μή Πι νινει:οιιίι δ. δγιιιΡΙιο:ίειιιι Ε:::Ιοίιει τομι

'ιιι·. ΜοιιοΠο:ιιιιιι νινοτ:ιιίέ οπο:: :Η Ρι·ιοι·ετιι: δ. Ι..οο

ΡΔιάιιιι ιιοιιιιιιι: Δια”. . ΑΒΒ.ι:ια 5. 8ιι!ιιΞειι Βι:ιιιια:

ιιιΒι:&ιιε ιιι Α::Βἰριοἰιη:ο:ιι:ιι Βιιιιι·ισ:ιιιι. -

. Ειοικιιιε ΕριΠ:οριιε Αιιἀ::ο.ικι·ιΙῖε ίιι::ι:ι·ι: Μο:ι2.

:Με τ:: :με Α&ἰε ιιοιι οι: ωφΙοτει:ιιιιι. ΖΙΞιὶῇἰοοωι Μο

ηρβοιέπιπι απο εί·υι:οποπ πο» Ζ°”Χἰ#ὲ :κατά έ» Βοιιοπιιι

8. Ιοιιοιιι:ισ Βιμ. Με» που» οιιιι[οίοπι παπάκι ό· ω·

πω: Βει:ιέτοιιιιο Οεποικιιιιιιιιιύπω Ει:ψοιιο ἰιι οιιιισιοϋαπι

α! Αρο!!οΙοι·ισιπΜοποβΜκω κοιιβι·ιιοπάκωικκισ μπέι

@Μπι Οοποπιινιιιιοιυπ ισι·ύουι_ .5°φιιΙ:Μ ή: πι Πάφο 6'.

1οιιιιιιιι2 ΒοΡ:. μα» οφ ιὶ ιιο·υο [κιιιΜνοΜι,έιι οπο ιι!

οιιιιιιιι Μοποώοπιιιι ιοπροειιιιιτοι , ό· Μ οι: ι·οοιι!οι·ιτει·

οοιιΠιιιι·ο κοιι!Η:ιιοι·οι. Η:ι·ι: οι: :με νὶ:ιι 6.Ριιά Βο!Ιειιιά.

η. πω.

Ι..ιιτειιιιιιιιε Εριίι:οΡιιε ( ιι:ἱ ειιιιιι:) Οειι:ιιει:ἰ:ιιίἰε,

:τι Ιιιὸὶι:Η:ιιε Αιι:Η:ι:ιιιιι Οιιιι:ιι:ιιισιιίιιιιιι ιισιτ·ει:Πει:.

(Ἀπὸ ::ι:οιι:ιοιι Αιιό.Ί:οιΞ τιιιι :·]:1ε μι:: άοΓι:ι·ιΡΠ: πρωι

13οΙΙ:ιιιι!ιιιτι 4- ιπιπωη ,:ἱ‹ιιιι: ΕΡιωηιι Οιιιι:ιιαι·ιοιιΠ5

ιιοιιιοιι πιω: , Μ: Λο τι: ιιοιι :και Βιιι:ε. Νειιιι Βιετ

Ειτάιιε ::ιιιροπο Πο.Βοι:ιοι:ι Ι. Ριο.ιι:οιιιιιι 11ι:ειε , ι:ιιιιι θ

Κοιιι:ιιιο ιιιιιει·ο ιιι Αιι€Ιιιιιιι Μιὰ:: , ιιιιοτί:&ιι: οι: ιιι

Ε!" Αι·ωίἰατ Αιιιιο-θιιιιισ.ιιιιαιια :Πάει ; τω: :επιροι·ιε

$ειΠ Ωιιι:ιιιιιιοιιΕ ΡΩΜΗ: @Και ΕΡιίι:ορι18ι (ΠΠ @πιο

::::κιν. Ιὶι:::ίΠ: Ηοιιοιιιιε ειιιιι0 15ο. ω”. ιιάιιιι&ιιε,

1)ειιίιιώι: Ιοι:ιιιιι ΒιέΕιιιιιε.

Ι.ιιιιιε ΕριΓεοΡιιε ΕΑΒι1οιιΙιε ιιοιι έὶιἱ: Μοιιιιι:Ιιιιε , ιι:

ςοΙΙιει:ιιι οι: «με .πιο :μιά ΒοΗπιι:!ιιιιι η. μου.

Μ

Α1ηγ_ει:11.11ε ςιιιε ιιιιιιΙἰίνε @ως ιιιι:οιιιμπιιιιι

. οί:,ιι: μα:: σ:: (Σιιι·οιι. ()ειιιιιΙ. Μ». ;. «πο. η. Το.

@έα διιπέΐ. δοοιι!έ Π. Βιιισα'.

Μου: ::οιι:τα&ιε πω”. ιιιιίιι ι: .κ Ρο1Εμ [ο κα..

ΡΗ: έ» Ζ.ιυιοιιέειωι Μοιιιι]Μ·ικιιι , πιο» ίπποι· υιοιιιιιο[ιι Ιο

οι [κροι· οπο: Βιιοιίωιο, ΜΒΜ: σ.: Ωιιυπι€οιιέ!οπέι Π

πιοιιιιι βια” , ό· πο Οαέιωπο :πωπω :πωπω Τα*

Πισω ηιρο!!ει.:ιιιιι. ΠΠ:: ιιςιιο:ιιιι , διι.ιιιΓοιιι “Με Γαιδ

ειιιιι. @το ΕΙι!ι:Βοάι Κεει] σιιι·Γο:Β μια ιν. Νοιιιμ·

Μ". οπο. ::ιι.Οιι!οιιιιιιιι Χαι: :καιω , άιι:ι:ιιι·, εο

:1ιιδά ειΒΓ:1ιιι: :με ιιιι:ιι ινιοιωιωι ιοΒιιιι::ιι 8:.€εμ::3:.

Μοιιι·ωωι ΑΒΒΔ:ὶΠ`ο. ίοι·θ ιειιο:ιι ω. Ειι.ιε νία. :ιιιιι

ΔΕΗ: 5. Θειιτι1ιιιε ΑΒΒα:ιίδι: ΝινιιιΙ::ιιΠε ι:οιιίιιιιοΙιτικ,

ιι: Μειιιι.ι·άιισ ιιοί::: ιιι ΜΒ. ι.. ΟιιΓοινιι:. ει! ι. Ο:3:οΒ.οΒ

Γεινανιι. ΕαιοΙιιε θοιιι:ιιι.ε :κι απο. 6”. ιιιιιιι. 6. :οπως

Η: ιιιιιιιίιιιιο [παθει “κι , :μια ιι: πιω :0ΓΡοιιάειιτ.

Ν.8:Ο.

ΝΙνιιιιιιιε ΕΡιίοοριιε Κειιιοιιίιε Μπόκα: ιιι .πιω

8. Βοι·ι:Ι·ιειιιι ει! :ιιιιι. 68 ;.8: ωμά Ι·'τοάσεωιιιιι Μ).

ε.. @ο 7. οιιὸά Μοιιιιί::ιιιιιιι ΑΙ:ίνιΙΙεικιιίι: ι:οιιιιιάι:ι·ι::

οι: απο Μι. Μοιικιιιιιιι τιιιΓΡιιιιιι Ι:Βἰ:ιιτ.

()υΑ νΜι.ιε, ΒοεΒιε Μπιουτ) Αφ.ιι:ειιιι: Πιιι:ἰε το

]ἱᾶει.,Διι Έσω: Μοιιο:Ιιε οι: ειπε Α &ιε ΜΣ $ .ιιοιι :οιιΜι:.

Ε: :οιι·ιοιι αμκ! .ιΕΒΜιιιιιι Αιιιατ-νιιΙΙιε Μοιιιιι:ιιιιιιι ιιι

Αι:!ι:Η:. :κι ΑτιίΕΙιιιιιιιι ά: ΕΡἱΓ‹:. Στοά. αιΡ.ιο. Μοιιιι]Ιο..

οίκοι οΜιοπίοιψ οοιιβι·ιιιή[ο, ΜΙΒ-ι ὶιι ΩΔΕΙΟ νωηιω..

ω. ρ:οροίι:ο Πω ΓοινΣΙΠΒρ.: τηιιι:νιΠι: ι:Ιι::ι:ιιι.(ΞοΙι:ιι:

η. Οέὶοιι.

ι Ρ.

Ρ Αι.:.ιιυΗ.18 ΕΡιΓ:ομιε Αιι:ιΠΜοι·οιιΠι οι: ΑΒΒιι:ο Μο.

ιιειΡιοιιι δ. Οοιπιαιιι Αιι:ιΠιοάοιοιιίιε, ω.. :οιιΠτιι

κι: ΜοιιιιΙ::τισ., τι:ιιιΡο Μοιιιιβει·ικιιι 7ιτέέιικιιι . Μο;

ιιο/Μ·ικιιι 8. Ιισ|ιιυιέ Μο7νι·ι: , "Η ιιωισιιιιιι ΒοβΙΖωρη

· ο!ιστοπι μου» έ» Μπα: οπιέΐο. ΒΑ ΟυιέΜοι.ι ΜΑΜΑ

:οίΙοι:ιιιιιι, μοι! Μοπιιβου·ικιιι Ρίο·ειιιισιιι οφ :οιι-βιιισιι,

οιιοιὶ ιιιιιο ιρ[κοι Ειι[ι·ιι οικω.: εἰυΖπιιΕ.τ μονο "πω".

"Μ/”'Η8!"Π , ·ιιιτοπιιιι @ψ σει·πιβέιιικιιι 4!. Ρ::έτώι 12ο.

|ἱίἱσοπι οπο:: Μαιο.: τινικιιιι: οι Μισο: Θ. εφη Μ"

Κ



πιο; ιΝοεΧ εε.ι>ιωτιειιΜιε.ιΝ ιι.ειιεοπ1.ο ιιΕΝεοιοτ.

α!!απ-βε 1°οπιάόιΜπι·σι·. μαι “απο ΜΜπώστοπι οπο

ω,.ριωει : οπο. οι Βπο!εω [οικίεισι εβ.νικι: 2υπμνι!ιο:

1)ο2ο!ιιιιιΒ28ιε _, π: οι ΗΜ. Ροιιιιι. Αιιιιι!ιοιι. ‹ιι!ειιιιιιε.

Ρωιι.ιι4πε Εοι!εοριι.ε Ε!ιοτειεειιίιε εοπιιιιειιοιιτπι αμκ!

Έειιοπι ιο ΗΜ!. πι. ε. απο. 8: [οπο. ιιι:ιιιιιιιε οποσ!

Νοιι!ιο.ιιπιιι!ιιοεπιιι Κεεειιι επιιι Χοπ: εοιιιιιι ε.ι.....ιο

πο! Ο!ιιι!ὶι Ριπειιι ειιΜπιιειιτ. 1ε Με!!ι:ο ιιι!ιιιιιιο.ιιπε ε.

(ιιτεΒοτιο Μ. ιιι Βι·ιιιιιιιιιοιτι Μπι, ιι: μια ει: Βεε!σ.

Με. ;_ ωΡ_η.Επιίεοοιι.ε Γειειειιιιε οι Ε!ιοιοει ειι.οε.ιικν.

Οι !.!!σ.ι..εει.Ρ.9. ειιιιιο νετὸ οι:.ΧΧΧιιι. ει·ειι.τιιε ε!! πω...

°οεπιιε ΕΡι!Βοοπε οπο. ιο. πιοαππε ειιιιιο πο. κι”. ει:

πο. ;. «πρ. η. Μισο» απο Σπιτι απο Μοπει.ε!ιπιιι

οιο!πιοι!ε,8.τ εκο!οιο.τοπι ποπ πι.

Κ.

Με” ι. οιε νιιιζο 8: Μπεντ ιιι Βε!ειο ποπ νιι!ειιιτ

πιο. Μοιι:ι.ε!ιο. _. οτι ιιεε δ. Οιπιι!ο. ε'πείοιοι. Ι.ε

<έε Μο!.ι.ιιποι ιιι Νεο!. 55. Μπι. ω! ι6. πω. .

ιι· Κεο]_ι1; Επιι&οοιιε Κειιιετιίιε , μι π:ΡΜΜ δ. Νι

κοπο άοεο!!οιιε τω, βρει» ΟΜΜετιει βαθιά: οποιοι:: ,

πιο». [πινω οποιοι: (ιεοεοπιιΜ οι: »αμε 6'. Νι·υιπάι

ρ4/τει928271 , ιιι Α!τινι!!ειιειιιι Μοτι:ι!ιειιο Μσκούπα» [και

μποτ, ιιιοπιτΕιοι!οιιτόπε ιιι οπο. Μ». ι. οπο. 7_ @το

τιωι [ιωι·ιωι μπω» Διὶ πο... Μυποβενικω ευπάο:ικοιτ.

@που ποιου: ΝιοαΜιι.ι... ωώσπισιιι.ι· 19. Χου!ιωι , Βάι

@απο ει βιο-β! ιιιέ[α»ιειο Μύπωω. Οοτει·:ι ειπε εαπ κ

εε ορια! επιιιάεπι Από!οτειιι απ. ιο.π!ιι άιειιιιι κοιιβι·ισ

:εφ Λ!ιωιβετικω 0ι>!ωι:επ[ε , «Μο. 5ι.ιει!ιοπεπίιε τε

ι: πε Οοιι€τεοειιιοιιι ιιοιιιιι: ιιιιιιιιιιι, οι π... οπο:: οπο.

πιο·ιιι: ι!ωισ πιο: τωωι.ε. παμε Επιμο·έπο ιὶΜοιιιι

βυτίο Β::ύπσπ-β ρα· Μοπιισβοκ , σκι π2ιπσϋΜ [ποδια Χ:

_εισ!ι. πιο». πωπω, ό· οι." :ο ιίοι:στοι:.Εκ οιιιύι4.ι απο”

Ι.ιιποειωιιππι οποιοι: οι “του” Μ” ΜΜΜ» :σοβι

πω. Ιιιιειι”πιτ Γιι!ιΓειιιιειιοπε 5γιιοι·!ο Κοκοπι:ιΒειιιι πιο

5. Αιι!!ιεπο ΜΜΜ οποσ :Πει οι:.ιαοιχ. ει: μπι οπ

ιιοε ?επεσε άεα·ΙΙι:.

# Κοιιιιωιιε ω... ιπιιιιιιε Βε!!ι!οει, οι ίιπι!ιπιι Οπι

ριιιιιιι: 8: 1.οι!ιιιιιιιιιιε ει: Μοιιιπ:!ιο Τιιοο!οπιειιιι ι Κε

Βιι!σ.ιιι 5. Ε. Ν. Βειιεὸιέὶι οποιο ιο (ζα:ιιο!ιιο 'Τ!ιεο!ο

εςιειι!ι πωπω" , ιι: Βε!!ι!οοοιιιι Μοιιιι!!εκιο ιεινιιτι νο

ω,... οποιοι ιιι ειπε για Μ5. οιιιιιιι οι: Βε!!ι!οεειιιι

Μοπιιίιειιο ΚΚ. ΡΡ. Βειιει!ιέιιιιι Εοιιοι·ειι:ιιιοιιιε 5.νι

άσοι ιιιιιιε&ο ει:ΓΡεό!π.ιιιιιε. Ιιιι:ειιιιι !ε8ειι‹ιιιε Μεικτ

ιιπε πι.. ι.. σεων... ιιι Μειιηι·ο!. πω. οι! η. 5εο

:απο ιι!›ι 5. Κοιιιιιοι _, νπ!Βο 8. Κωχ» Βάια. Ρειιιιιιιειτ.

Κποει:ιιι·πε Εοιιι:οοπε5ε!ι.οιιιεειιΠι 5:εεπ!ο Γαιπειιιι.

5.

8Αι,νι11ε Ειιι(εοοπε Αιιι!ιιιιιιετιίιε ι:οιιιιιιιέιιιιι· ὲιιοιιιιπ!

!ιε,ιιιιπιο οι: Μ” Υπο: Γετιρι:οιε ειοπ‹ι Βο!!ιιι·ιο!πιτι

πιο ιι. ΕεΙ.ιι·. επιιι Ερι!ξορο Λ!!ιι€ειιιι , @οι σε πο: ο”.

οοιιιιε Τιιιοιιιεπε ΕΡιιι:οοπε ε. Λ!!ιιεειιιιε πιο. ι ιιετιιιτ

π». 7. «πιο. ι. :οποιο οιιιιιιιιο Αιτι!ιιαιιειιιι ττιοππιιιιιι·_

Ηοποτ2το Αιτι!ιιιιιιοιπιιι Με.. ο Γπεεει!ιπε πιω,

5. 5:ι.!νιιιε Τ!ιοοιιοιιεο ΚεΒε, Ώ ι!‹ιε!›ειιι μι: Βο!!ειιι

ιιιι.ε εοιιιιει:) ε!ιο , επι-πε Τ!ιεοιι!οι·ιτι τιιιειΡει.τπε επιι·ι

ω...ιιη Νονιοιιιαοειι ι: ΕΡιΩοριΡοιιτι απο ...οι :οπι

ροτιιιιιι·. Με ίσια! ε!ιεε.ε, 5ει!νιππι νικιι!ι: ριιπειιο.ιιι

Τιιεοε!οιιει Ω!ι!οιιονει Π. οι; , είιιιι πι: οι. οιιι ω·

τοπιο. Ωοιιει!ιο Κοτοιιιππειιιι Γιι!ι Αιι!!!:ειτο, ιιεε ριοιιι

.ο Ηοι·ιοπιι:ο (ιιεεει!ιιΤε. 5. 5ο!νιι ιωι πιο ι·ε!ιειοεε

εο!ιιιιτπι ιιι Βειιο:!ιθιιιο ε·ιπΩ!ειιι 5.€αιιτι!ιιο εμε! Μο

ιιειίιειιο!ιιιι·ι , 8, .9κιιΙ·υσ πιο Μ.»ιωπιι ειρρε!!ο.το, οποιι ο!ι

εοάεπι νιιο (οποιο ει:οιιιαιεπιτι νιἀειπι. Εεεε Μειιετι!πιιι

πι.. π.. Οιιίεινοτ. ει! ιι. ]ειππ.

5 επιεπε Οτιειιτο!ιπιπ 5εικοιιπιιι Κα , ο!πι·ι!ιπε Μπάο

ιπι ε. πω.. πο... Ηιιι. εαΡ. μι. πο» Ρι·ινιιτειπι 8ε Μο

ιιε.ε!ιιαιπι ΜΜΜ Καμπ ιίιοπιι.σ ρωβαιω , .β πιο» ΜΙΒ

ιιιιτισ.ι :οπικέιε οποια: περιτο: , ι·:!ιδο Κιεπο [ιώιΜπ.

ωρ.7.ιωω £οτηΡΜ.ι μνω.εκιπιπ οπο 6- πιστικοι ή,

νεοι: Διὶ Απει|ιιιΔω πωωι. Ζοπιιοπιι. , ποιοι" ποιο.

·π, (5- μι· :με !σωειίιδιοπωι !ω&ιτκκι κι!ιμω. που» Με

ιιώάεω·υει·ητ Μαριε.

ιι 5ετιιιιιοι ε: Ετιιιιπειιοιι ιιιιιι ροι! 2!τει°επι Α!»

πωσ... Ε!ιοιιιιεειι Γ:: , !ιιιιιιιιιιιιιι προ! Βεο!ιιιιι !ι!ι.; . οπο.

8. 5. 5α!ιιιε!:ι ιιιΓειι!ιιτπι ιο 5πιιο!ειιιειιτ. Μοιηιο!.θο.!

!ιεσ.ιιι ι!ιε ι ο. ]:ιιιι1. οπο Βο!!2.ιιο!ι1ε ο. οι ποπ.

ιι 5ενειιιιιιιε Μοτι:ιε!ιπε Τι!ιππιιιπε Κε.!ειιιιιε Νο

νειιι!πιε εε!ε!πιιιιιι· ιιι Μιιι·ητο!. Βετιεε!ιδι:. Με.. ι!!ιιιε

ι!είιάειο.οτι.ιι, ιιιοπι: Εεπειιιιιε ιιι θεια!. 55. Με!. ετοι

ριιε νειο ιιι ιιιιιιοτι 5. !.ππι·εοτιι Εεε!ειιο. Τι!:πιε πιο

· :κι οι!ίεινει:πτ.

5ιοιιιιιιιι·ιιπε Και: Οιιειιοι.!ιππι Αιι€,1οιιιιιι ιπποε

τιιιΞιΒει:!α Μ». με”. Π. 8: πο. ;. οπο. ι8. α ιο.

Τ.

ιι Ετιι.ιεπε ει:-Α!ι!ιο.ιε Μοιιιιιετιι 5. Οειιιιιιιι Απ.

ιιιΠοάοιειιίιε Ποιίεοοπε , [Με πωιμπιόπι Κω”

οποιο Ρια.[ο!οσω £οοιιιι, ΒυιΜιά'ι _. Ιόποιοι.: , ΟΜΜι.‹ .

5ετ8ῇ , με εωω.ωω μποτ: Ετοπ:.Κεει. έξαιρΡΡ,ημ

Μ: 4! |ιιβιω _. ω, πιικιβωπ.τ ό· οποιο ύωιιι.·ιιτι σκοπο::

ΗΜ Μαιο: πιο· ρω». "πιο οι·οιππισιιιι|ιω !ιώιω Οσο..

:και :ση[Μισίε , ιμα!ιω· ΔΗΜ:: οι! Ανιβιρ·ε.ι&]:ετι οι

Εε:!ε|ί.σι .9. .5°ιοι:ώιυπι πινω.» ραβιοεπιπ υ#ι:ικω. Με

Αι·ε!ιιιιι:ιεοιιο Πιο ιιοιιιιτιε Κομοβειίο, Μ. βρω” ρ

μια π[ο!ιωι: οιΔιαβιπ:, όποιο ·υποεπιικι, .νπου·0,ι·Ιο οι

απο ποιοι: σα. Κο!. .φ·.Ι. ό· [ερείπια Φ· πιο» [κρυφη.

ιίουυιιιυπ ΕΜεΙιιυπ οι π.φΙιοι 5'. Εισβ&ῇ Μινι. 1.ο€ι; Η

!ιιππι ‹!ε προ. ΑπιιΠιοιι. Το. ι. Βιο!. Ι.ει!ι!σειιιιτε.

ιι ΤΗΕοοΑΧΙΝε ΕιιιΓεορπε Τισ.ιε!.`ιειιιιε, 5. Καπο

:Η ιιιίειοπ!ιιε 6: ιιι 5ει!ε Τιει.”ε&οιιιι !πεεεΠοι , οι”.

Ε!ιι!‹!ειιειιιιι Κεε;ειιι :κι ποσοι ιιε Εεε!ειιιι: Πιο: κε, (με.

ιιοιιππ!!ι ιιινιι.!ι·ι.ιιικ, Μπα, πο ιΙ!ιε ιιεειιτιιε .τι ιο Με

Γε:ι.ι , ιιειιιοε ιιι ω." Βενιιο!ι: ΡΙοΡε Νεπιειππι , 60ι·Ρο

κε ιιι ιιιιιισ. εοπιιιιιιιιιτο. Ποιο οπο !ι.ιιιιιιιιιιιο. ιιινιιιι

:πε ειιιιεπιι!ι·, οι πιιι!ιει·ι απο !πιι·ιειι απο ιεΠ:ιιπο.ιι·η

!εΒιιιιι. Πα Με ιιοιππ Γιιιιτ οι πε ιιι ειπε Μ. αμκ!

5ιιιιιιιιι ..ι ιο. 5εριειιι!ι. ιι!ιι επι πο: Νεο-ιδιο ειπε με

5. Ι.σ.ιιι!ιειιιιιιι ιιι ΤπιιΒιοιππι εινιαπειιι :ειπε ίπιιΙ'.-;

Εεεε Αα.. 5. !.:ι.ιιι!ιεττι 5:ι:επ!ο μοιιιιιιο.

·"ΤΗε0ΚιτΗο1τΑ [επ Τοτειι€)·ι!ι Μοπιε!ιει Ειπε..

ειιιἔειιιιε ιιι @ιιειιιο.!ι 5:οκοιιπιιι μονιιιειιι. , Ιωάω.13

αμκ! και... !ι!ι. ιι. οπο. ει.

Τ1-1ι.ιΚι "πε ΕριΓεορπε Βο!ειιιιε , ε» πωπω ω.ιω

τ!! αστεια.: @πιοΜοιικιβενιισπι ΡεΠωπ πκπιιφειοω.9"Μ

[ισμιεεωι ι··β Ρυ:ς|ιστι Μοπο/!"ι, ε. 8Δωρμι;. ΒοΗΠι.

π!» 5. 5ειιιιιοιιιε εοιριιε οπιειοε!πιτ ιοίεόΈπε, !ιττειιε ι...

Μπόιπε , ὰ Τιιιιιοι!ο οιωειε ρω ειτπι·, ειιιιι!ειιι Γπε
απ... Ειιιπιπε. ]ειιιι ΕριΓεορπε Κινει!!ιιιιι ι πι Μοιι.ιιιε

ιιιιιτι δ: Εεε!ειι:ι.ιιι 5. Μιι.οε!ιι ιι.ιπιιιιιε ο!) πιιιοιι:ιαιτ, οι!

ρο:ιιιι:ειιτιειιι .ιω..ειι. Μοιιτπι Π!. ]π!ιι. Ι.εΒε ειπε Δε;

οι ειι.ιπά 5πιιπιιι , απτο θ: Βιο!ιοι!ιεεει ΜοιιοΠειιι 5_

θειιιιιι.ιιι Ρτε.ιτειιιιε , ιι!ιι 5. Τιιπιιο.νι σ:οιοι.1ε :ι ΝοττΑ

πιΔιιιιοι·πιιι μπηκα: οπιεΓειτ.

ΤΙΙ.ΒΛ νιι8ο ε.: 5ειιέι:ιιιιοιιιει!ιε Βοιιιιιιιιεε!Μα οι

Μιιι·ινιο!. Απιζ!ο-Βειιεο.!ειπάπιπ: ει. 6. Μεττή.

ν.

Αι.ΕΜΑ ν!!'ε0 δέ ΑΒΒοει!”Γε οικιπικ Μοιιοι!ειισ

5. Ρειιι , ειπα! ιιι·πι:ιτ 5. νιιιιιιειιιιιπε Εοιιεοριιε ιο

οπἔο Οιιιιεκιεειιιι π! 5αι!ιιιιιι ιο Ηπιιιι!ιι-ει.ιιτε, ιιιοπιτ

Μο!ειιιπε ιιι Ν.ιτ. 55. Βε!ες.ει! ε. (παώ.

ννειιειιιιοιι νιτεο Μ” , ο!ι :ιιειι‹3!;ι: επιιιτει:ιε νο

τιιιιι ιπειιτ)·ιιο σίιε&ιι ρ!πιι!ιπε !οικ!οεπι οι Μιιιηιο1:

Αιιο!ο.Βειιειι.ε!ιε ;. Νονει·ιι!ι.

ννιπειωιιοπε Λ!>!>ειε Τιεεειιιιιιπε ιι:.ιιιιε πι. ιιι νιι:ο

ΝοΒειιιο ι!ιι:ι:ε0ιιε Τιεεειιιιε. Αιιο!ειι:ειιε Γο!ιτειιιαιιι νι

ιιιιιι σ.ιιιο!εχιιε , ιο ποτιιιιιιιι νεοι: Οιιι.ιοπι.ιοπι ΙΕΡΗ.

εορι Τιεεειί!ιπι,πε π10ιτι.Ιο Απιπιιιεο Λ!ι!ιο.ιι Γιι!ιπ:

πιο Μοιισ.Πειιι δ. Ι.πρι Γπιι·ε&ιιε οι. 5. Ι..πι›πιιι 5ειιο

ιιιιιιι Αιιτι!`ιιτειιι ιιι εκΠ!ιπιιι ι Οιι!οι!ιιιι·ιο ΚεΒε οια

τιιιΠ ορει.ι πο ι·ενοε;ινιτ. Μοπιιπε :Η νιιι. Ιι!πε Αρι!

Πε οιιιιο πιο ΒΒ.ΧΧιιι. μου: ειπε Λεια ειΡπιι οοιηιι..

:ποιο ιιι Ριοιιιοι:. τείιιιι:ιιιιι ίιιειιιτι:. Μοιιιιιιειιο 5. Ι.ιι

Ρι επι Ρτ:τιπιτ ιι Νοπιι·ιπιιπιε "πιο ,ει!ιει Εεε!ειιε 5.Ι.ιι.

..ι ιιοπιιιιε :!ιέ!::ι ιιιτι·ει οι!ιιε ι·ιιιιιοε εοιιιιι·ιι&ει ειι,οιπιιιιι

οιιιτιο (5ειιιοιιιει ίιι:ειι!ει·εε, απο Μ: πω; ι.;_ ο. ιγ_ εποε..

πιει Αιιοπιιιιιι· οα:ποιιιιιπ:.
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1011191111) ΑΜΙ/Μ 7.1.1 Νετο111/Μ . 51/0 ΙΙΙ/Μ ΛΙΣΤΑ

111 Βοσ/ἔσ:ιπΖἰο 5.εσιιίο Βεπεἐἰὲΐἰπο σ.·ώέΐπν121Μ.

Μπ1ωσ·έα:.

ξ. νΚ1111::111 Οο.Π1σ. 5. @ΙΜ ΑΒΒ:1.11:_ 1117. μη.

' Ια ΜΜΜ (Ξετ111:11·11::1. ε1ΡικΙ 'Παω 5. Ἑ1οὸοΒε1τἱ

ΑΒΒ.ι:1ε ΟοΙΙ:11Πε , 61.7

11 Ι.ει1εο11Αϋ11Π 5. ΒΙὶ1111ιι11‹ἱὶ ΑΒΒει:1ε, 81.. ς5-β7.7.

ϊ 311 Μο11ο.Ιϊα1·1οΒοβ1ε11Π 5. ΒΙΙόιιΙδ Μο11:ιοΜ, έΗά_

[11Ρο1τι1 Βο110111ο116 5. Ρι:1:11 ΑΒΒο.τ15 Οει11τι1:111ει15ε.

δ· . .

7,. ΑΡ11δ Ι.επιονἰοοε 111 Μο11εί1οτιο 5οΙΙ:111111σ.οο11Π 5.

- ΓΙ . .

Τ1ΙΙο111ε (Μαΐ. - 99 .1.

ε. ς:;Ι:ιὶ1 111 Μο11.1Πο11ο Ε1ίω111111:11Π 5. ννα11111ἔΙ

' @Με 971.

8. @πάω 111 Μο11είΙο11ο 5. Μ.. , 5. Αι!1·ί:1111 ΑΒΒ:1:1ε.

' 1οα<>.€9ΜΈ _ _ ·

18.Ιζω11π 218111 ο111 ΙΙ2.Ρ2:..1π1:1 μ1τω»ψ1·.

Η. 11.61.1161.. 5. 53Ιν1-ΕΡ1ίεοΡ1. 111111 Ρ1·.12:"11ω-ο:,

μι. 111 Μοω.Μ11ο ν ν11ο11ιιιιΙκτ1Π 5. Βε11::Ι1έ.Ιι Β1Γεορἰ
' Δ ΑΒΒ11115, 1ο οι.

16. Ι11 Ρετ1ο1ιωΙἱ 5. Ι:111Γ:5 ΑΒΙ.=ο.ι1ε Ι.11:11111ιοο11Πε.1.99.

1 . Ρ1:111Με 5. 5ι1Ι111:17 ΕΕΙΩ:οΡΙ το81ιο111011:ο ΠΙ, 167.

έ '11 Μο11:1Μ1Ιο Ι.ικ1«Μι 5. Πε1εοΠ ΑΒΒ:ιτ11., 101..

Η. ΤοΙέτὶ ΗΠά:ίο11Π ΕΡ1Γ1:οΡ1, 919.

Η. Α1°νε111Ιε 55.Μο.τη·1ι1111 Ρ1α71:&1 ΕΡΙΓεοΡ1, 8: .Μπει

> “ΗΜ ΑΒΒατ18_. . · . 54.0.

1.1.1.11.ι... 111 Α11ΒΙ1:1. 5. 5οΧνι1Ιίἱ Ε111ΐεορι , 796.

1 ο 1 7.

88. 11 Μο11:1Μι·Ιο ΚειΙ:11Π 5. Βο.Ι:ΜΜΕ: 11119111: , 77 9.

- 11 ΜΙΙΒοάί:116 5. ΛΙάεΒι11ωΙε ΑΒΒ2.:1ΙΙά, 8 ο 6.

5 ΈώπσπτΕκ.τ.

7. (.Μ111ι1:1111: 5. Ι.1ιι11οπ117ΕΡΙ(εορ1. 6 ο.

ί_ €@Η2 2.ά Μ6ίε1115.ΉεάεΙ1111ΩοηΓοί 11111.

' 411 Μο112.Π1:11ο ΕΙ1ωΙΙ 5.ννε1Βιι1επ ΑΒΒετ1ΙΤ:ο, 7 7 6 .

761. 767. 768.

11 ΕΙ11ο11ιει1ΙΙ 5. Α11:Ι1οευ: ΑΒΒετἰε, 71ο.

Βἰὸε111 5. Α111:111:ΙΙΤ1ηα&ο11Πε, 709.

: ο1οὸι1111 111 (ἱ2ΙΙἱε1. 5. Ραι111Ερ1Γερ91. 7.68.

11 Μο11εΠα1ο ΑΙ11ι11ο11το11Π Μ Ηω111ο111.1 5. Απε

' Βε1ιἰ ΕΡ1ίεο111 Κοκο111118ο11Πε,ηι11 ΙΙ.311Ι€111οΧΙΙΙΙ1Ι€·

»ΣΔ-Π

Με., . - Δ 1ο4.8.

δ.. Α118ΙΙ.7.5.Τ1ι1111νιιω1 Ρ1&ο111111 Αι1Π1αΙ1ι1111 ΕΡ15

!;ορΞ · ' ' 8 8 ο.

Β_ ΙΡ Μ1:11:.ΙΙ:11ο ΕΙιο11Π 5.Ετ111ε111ΙΙΙα ΑΒΒ.1:ΠΙω, 7 67.
· 768. _ Ι

Η. .οΙ‹:τ1 5. Η1ΙΙσ.ιΙ17 ΕρἰΓεορἰ, 176.

Η. 11 Μοτ12.Π€1Ι0 ΜεΙΒοά1ο116 5.ΑΙ‹ὶι·11ι1ὸ1ε. ΑΒΒ.1:1ΠΞε ,

' Μ· .
Μαπι14.1.

ϊ Ι11 Α118ΙΙ.1. 5. Ω:ε.‹ΙΙΙα ΕΡΙΓεορ1 Μετεἱοτι11η δ: Μπ

' ΞΙ1:Ιει1το111111. 7. Ι1ιιϋωπ1 1.

, Ι11 ΛΗΘΗ 5. Ονι1ί111 Μο11:1.1:Ι11, 7 5.6. 749.

ζ 711:Ι:ΜεΙ11 02.ΙΙΙΒ 5. 1111 “ή ΕΡΙΓ00Ρ1, Η.

· Μο11σ.Μ1Ισ Ο11νο11 1 5. ΕΔΙΙε1νι1ἰ11Ι ΑΒΒ1ι1ε ,
· ωτοο)·. 10:16.

1ε. Ι11 ΒοΒ1ο11ίἱ 5. Αττε1Ι:1: ΑΒΒ:1:11, 11.7.

5 11 Ι.:111111π:11Π 5. Επ11111ει1Ι ΑΒΒετ11, 693.

1 , ξ11 Ηο.Βε11τΙ:11ΙΙ 5. ΜπόΙ:Πεά15 ΑΙ.›Βα:1Πά, 113.

ζ 11 Η11111ι1Ι1::11Η 5. Ει1ΓοΒ1α ΑΒΒο.11Πά , 98.1..

7 . κι ΝΙν1:1Ιο:11Π 5. θε111ι1ά1ε 1ι.ι....π.., 1.61..

78. 9111: 111ίι1Μ. 5. Ωι1:Ι1Ικτ:1 Ερ1Γεορ1 δ: Α11πεΙ1ο11τα,

' ' 877

=ξ_ΡΙΙΙο1·ῇ 55. Βετο11τ1 86 ΒοΠάε11] Οοο!. 8 1.6.

“ Ι11 Με11εο1οι1Π Μοτι:1.Πο11ο 5. Ηιι111Β:111 €ο11ίοΠἱ

8 ο ο.

!7. Ι11Πο1·νε11Π 5. Β:11:Ι1σ.1·ΞΙ ΑΒΒ:11Ιε, 811.

' ζ)1σ.ιοτ17 ειρι1ά Βο!Ιονποε 5.Α11Β1611ίω12ΑΒΒει:1ΙΙα.

6ο .

ἄ9.Ι.ι1πι5νἱῇ 5. Ει1Π2.5] ΑΒΒετἰε. 116.

Ξ ‹ κίμ·1!1:.

2. Ι11 Μο11σ.ΙΙ:11ο (ΠΙΙΙΙΙ060ΙΙΙΙ 5. ΥνειΙάο11ι1άΞε ΑΒΒ.1

- Β[Γ2, 566.

19. 6α11«Ι11ν1 111 (Ξα:1ιοΒ1ο ΒΙει1161111ο 5. ΠοοΒο1τ1 .ΑΒ

Β.111ε, 999.1.ος....ο;.”·7.

1.4. Ωε11:11:112 5. ΜοΙΙ.Μ ΕΡΙΓ1:ορί,· 9ο.

1.6.0:11τι1Ι2 5.ΠΜι:Ι1σ.111.ΑΒΒα:16, 187.

1ο. 1:ο11ω1οΙΙα 5. ΕκπιΒο111 Ερ1ί1:ορ1 Το1οΐεω1 , 61η.

Μ111111.

1. Ρο11:ο111ε 5. ΟΙ11111ΑΒΒ1:18, 787.

9. Μοαἱε 5_νν11Μ11ιάα ΑΒΒσ.ι1ίΙα , Θ.

ΒτοϊΙο Μο11ο.Πε11ο 5. Μειιι1οι1:1 ΑΒΙ.11τΙ8 , 94.6.

9 47 ·

6. Ι.11161είο.111: ί1ι11&1 Ε.=.:ΙΙ1:111 ΕΡὶΓεοΡ1 , 911.. 911.

95 ·Ι·

7. 111 Ραμ Ο1ιἰωε11Ιἰ Γειτ1&1 .5ι:1:1111:1 Οο115εΠο11ε,

; 7 1. .

8. Ι11 Μο11ειΙΙο:1·Ιο Ν1νἰεΙο11ἰἱ 5. Με Ιω Ιάι.1Β:1Βα, πω.

Με 5. Οοπ1ι1ά1ε_, 46.9. μ!.

9. ΤοΙαἰ 5.]ι1ίΠ ΕΡΙΓεο 1, 14.7.

11.. Μ1ι1ώ:1111ε ΐο.11θ:1 Κέ)ϊ1Μ1: Πάπα: 86 ΑΒΒ111.ίΙΙα:,

937·
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5όψΕ·υωβ 5.ΑιιάοπιαιιιεΕρἱΓ‹:οΡη5.;;9.Ν6υ£6ωι ΜΜΜ

ΑεΙιατἰυε,



ΚΑι.εΝΒΑιιιοΜ 1ι.ε.Βουι.ι ΒΕΝεοιο·τιΝι. . οι:
ΑΜΒ: , ω. ΜιιωπιιοΙ:ιια:. ;6:.. _ι·6;. θειπά2.νι 5.

Βιι.νο ααα: 394. ΠοΙΒετ:05 ΑΒΒοε, μ9. .ι οι.. μη.

.ι.)··7. 54ομβι. Ρ:τουιππιἰκσ`τι4Μ 5. ΕΒ:::::ιππιιιιπε ΑΒ

Β;ιε , ι·6π.. Ιιπ Μοπιο.ΙΙ::ιο ι=ω....ιιω...ρ 5. Ηιιιι:Βιπιιιιιε

νιι·εο.ιοπ8. 7 .

Ιο Ριονιιι:ιο. Οοιππιπιι::ι ΜΒ:: . Τωρα. 5. Α-.

ππιειπιάιπ:. Εριίοοριιε, πιο. 5. Κι:πια:ιιι: ΕΡιΓι:οριπ.:,488.

θά: ειιιΜοίοιπι ε.Η.ιωι..ιιι :Μαι ποπ;. 5. Τω

ιιο Οσοι'. κι”. καιω:: 5. Οεπιιι:Πε ΑΒΒει:ιΠισ. ειιπι

Ρο.::ο:ιΒιπε Με, 4.61.. 50ιάκωι 5. Β:88ει ιιι.ι...ιπ.,

4.71'.

Ιιι Ρ:ονιτπ:ιο πι:ιπ:ιπιι:ι 5:τμι.ιιιοτιιι·ιι , Διακ: νει-οτι

πιοιι::ιίι , Ι.ιι::ο·υ9 ΑΒΒε::ε 55. Ωοιι.ιπιιΒιιιιιε , :Ευθε

ω, ιι6. ννειΙιι:Β:πιιε, 7η. 5. Εοιι.ιπιιΒ:ι.οιιε Μουα

:Βιιε, π7. 1ιιιωιωωιι 55. Αιιάοπιιιι·ιιε, Α:Β:ι:ιιπε,

ΟΒ:€οοιιιιιιι:, ΕμιιοΡι. Μπι:: , Ποι::οΙιιε, Επιθυ

Β:πιι: , θειιιιιε, νιωι:ιτι::ι1ε, ΑΒΒ.:.::ε ; 8: Πιιι:ιιιιι:

Μο:ια::Βιιε,ά: 4$£ἱὐΙΙ6 σοπ[κ!: Μιίι::υπ π. Ωρα 5. πω

ι:οιιιπ.ΑΒΒ.ιε, πω.. €οΙιιιιιΒιιιι.ιε ΑΒΒειε, πο8. Ιιι Μο

πωπω. Ιακωβ 5. :καιω ΕΡιιι:ομιε ν:Γοπι:ιοιι:κι

Ε: , π ο η. Βιιβει. Κο.ιιι:ιειι:ι.πιιπε Εριί:ομι: , πι8. (Μοι

άΞ·ν.:Ι'ο 5. Ωωιτισ.ιιιιε ΑΒΒε: Μακη: απο ιιιιι.ιο.ιω...

ι·1π. Πι :ιο-ω Εοιιιισ.ιιτιειιιι, Αι·Βοιιιι: 5. (5:ιΙΙιι.ε ΑΒ

Βο.ε. π.π.7. Μει(έΙπιι€ [οι Μιι8πιοοΙὸιι: ΡΜ: ΑΒΒ:ι.: Επι

Γειά: δ: ΤΒοοσιο:ιπε ειπε Διαφωι, )·οι·. ΜΑΜ.

Ιιπ Ρτονιιι:ιε νιοπιιισιιΠ , Ρ'ίεππι 5. £ιειιιι: ΑΒΒα: ,

4.8;.Απ2.ιω 5. νι:Βιιιιιε φα. Η. 5.11ι.ιιιι:ιι1:ι. ΑΒ

Βα:ιίια , ιμ.

Ιιι ρ:ονιιιειει Αιιιιιισ.ιιι:ι ΡΜ.. , 1ΜικΜπ 5. Αιιιι:::ςι

πω. ΕΙ.ιιι:οοιιε , Μ. 5ιιΙΡι:ιι.ιε ΕΡιι:οοιι:. π67. 5. Α

:τι.ειιι:ιιιε Με: πω. . 7η. ω,.8..««ιε 5. 5ιΒιι:ιιιιιιιε ΑΒ

Βαε, Αμ.. Ι)«Γιά::ιιιε Μοπιει:ιιιιε, Με. Μ :::ιι:οτιο

ΒΜι:ιπποψ 5. Π:ίιιι::ιιιε ΑΒΒ:ιε. απ.. σηπιπο:.Δτο:α

πι: 5. :οικωεμ[ωΡω Με:η·ι απο Ατιιο.:ιιιο ΑΒ

Βιι:: . 64ο. Πι ιιια:ειι Ι.οπιονι:οιιΕ, 5οΙΙ:ιιιιιιει:ι 5.

ΤιΠο Μοιιιι:ιιιι: . 994.. Λοιπά ν:ΙΙ2.νο: 5. Ειιιιιιισι

νι:ς:ο Βεβι5-. οπο:: ωπΜπ.

.Πι ρτονιιια:ια Ακ1ι.ιι::ιιιι:ι ίαιιιιάε _, ΒιιπάιΒιιιο έ:: Μο·

πα-β:ν·ιο 6'. ωεω 5. ΜιιιπιιιιοΙιιπ (ει: Μιιιιιπιοιοπιιι:

ΑΒΒ:ι:, 674.. 5. Ηιιωιι.....Β.ι ΑΒΒ:ιτι!ιο ειιεει..ιωιω

ιιι ω»... ιιιΒ‹: πιο: , Μο.. ο”. Αριιει Ρι&οπιι:ε 1·Ιω·ιο

ιοί-πιει, 5. ΈιιιΒοι·ιιπε ΑΒΒ.·ιε) 816. @ΜΒΑ 5. Διαι

τιιιιε ΑΒΒειε , Με.. κι ΛΙοπιιβετέυ 5_ Μικεπτυ7 5. Σεο

ιι:επιιιι: ΑΒΒ:4.5, ΡΜ: μια. 6794.

1ιι Ριονιιι:ι:.ι Νει:Βοιιοπιίι οποιοι. πω. 5. Επ·:ιιιΒ:ι·

οι: εΡιοοΡω , 6 ο4..

ι Ν Η ι ε : Α Ν π Α.

πιω Εριι:οΡι 55. Η:ΙΙ:ιιιιιιε, ι36. μια” , :+7.

Ηειωωιτιο, μ: Βι·παιι·ι 5. Ειιι&ιιοιιιε ΕΡιΓ:οΒιι: ,

μι. Ιιι Β:::ιω.. Μοπσβενισ 5. Ρ:2π·ἱ Δ: Μυπάύασ, 5.

πιω”. ΑΒΒ:ιε . ιο.'.:.. Ηιβπ!έ Ποιοπι:ιο. νιπεο, Επι

ι:οι· συπψο.σ. .|

Ι Ν Α Ν Ο π. Ι Α. . ο

Οππτωσιι ΕΡιΓ:οπιι 55. Ι.:ιιι::τι:ιιπ.: , 6ο. ΜΜΜ: .

9ο.Β:ιιιιιο:ιι:, οπο: 0ΜΦ.9. ΤΒοοιιοιιιε, ω... Ρ:

::ιιε ΑΒΒοε Μοωιωη 5. πω, ι. Μπι παω-Δια::

Βιί:ομιε, 1ο οι. ΑΛΜΑ: ΑΒΒ.ιε, πο”. Ι.ιιιάμΕπ

πι:: 5. Αιάειιιιιε ΕοιΓ:ομιε , 88ι. Ε:ιιιΒ.·πιιιε ΕΡιιε. 917..

Εεε:: ΕΡιι:οοιιε. 884.. ό· β”. Ιπι ιπιιιιια Κα" 5.

Οιπ:ΒΒεπιιπε ΕριΓ:οριιε, 877. 5.2Ε‹ιιΙνιισ.ι‹ιιιε Αιιει:Βοχι

12.914.. ο”. Ιπι :Παπά Πιππιοικιιοοιι. Μοπισ.Πο:ιιε 7.82.

Μ....ω..ρ δ: (ιιτνεπιιι _. ΑΒΒ8:ο5 , 55. Βωι:ιιι&ι1ε Με

:οικω , 8: απο :ο Ε:.ιίΒ::νιιιπιιιε , 5ι8ιιιάιπε 8: εω1Ειι

ω, ποοπ. Πι @το Επιι:ειΒιι€,ι:οιπ , Μοπιειίιει·ιο ΖΕ

Ιι:ιιΠ 5. Ε:Βιιιιιιιει πιω:: :ιιπι :.ιΙιιε, 738. Ονι1ιπιιπ5

ΜΟΠε1:11ιπ5 , 746.749. Α:ιετιιιιιιοιιε. 73·3.1-ΙΒΜ,7Π_

Αρα: Βει·ιιι:ιοε ιο Μοω.ιωιο.ιωι..ωρ 5 . ΜΜΜ”

Ρ::ι:Ροίιπαε _. 884.. Πιιι: ::ισ.πι ναι. 5. Ωιι:ΒΒ::ιιι:.ὶὐΜ_

Νο Μην/ι .ιπετοιιι/Μ Ρ1:Δε1Ρ1/0117Μ.

@ο .Μακάι @ΜΙΣ Β:πεάιέϊέπέ Α6ϊα/α·4υβπιπ:.

Βπιενπιι.οιιε ΜοΠ2::ιιΠ8 Ποιια:οπιιιπ , οικω

2 (Σιιινιο:οιιειΙιε , αφ:: Βιιιο:ιαπιι Τ:ειιιΠ:ιτιοιιιε

5. Ρ. πωιωιειι ιπι Ο:ιιιι:ι:πι,.ρ.:8. ; ι·;.Μιππιπι:ι ιιι σο.

Π:: Ει&ει,ιη. νι:αιιι 5. ΑιΒιιΠι ΑΒΒε:ιε, 6)·6. Απ

πω:: Π: ΑΑιοικιιιιιιι ειΒ ΑιιιιιΒ:::ο Μοιι:ι:Βο ηιιι Βιιιο- .

πω. ΤπειπιΠο.:ιοπιιε 5. Βωωιαι :οοιΡοιιιιΠο εισαι...

που τω. :οΒΠει.:._ζει:: ιπι Βτονι (.ΐιι:οιιι:ο Ποπια::πιίι

αρτιο Πι:Γιιιιι:ιι Το.7.ΗιΠ..Επ. ιτιές. Σ". .4ά.:Ι!ωτω

ω" »..φω Μοπιιώκ.ι· π:1.ΚιιΙσπά. Μπι] πιοππιοτει:ιι:

:πρ "πιο ικα. ι.πππ. ουσ Αάτ:ι·ειιόιπ: :ιάοιοι:::ο

(ειμαι: . .ω ειιιιιιπππι ?σε οος.ο. παο. ιιπΡο:Πεε.

Αοεο ΑΒΒο.ε ΜΜΜ , πιο:: 99 ι. ιο Μπα: Μ"...

(οι)·ιιιιιαιιο π·ιιοαιιιιε ςοπιιροΓυ.ι: νι:ειππι 5. Β:ιΓοιι , 67.

δ: 5. Β:::112.πιι ΑΒΒ. 8;ι.. . '

Απο κ.: 131.15 Μοιιει:ιιιπε Εοπιτειιι:!ι:ιιιιονι:α:πι 5.Α ω..

Β::ιι ΕΙιιΓ:ορι Κοτοιτιο8:ιιιιε 1ι::::ιε πιειιιιεινι: Ω::ιιΙο

8 . με!. 1 ο 4.8. ' ν

Απο: οικω. Μο11ΜΒι15 τ10ιι..ω.6. ιιιΠοτισ.ιπι 'Γιαπω

ωιωι 5: Ρ. πωιωιειι ω:::ι:ἐ μι: ειιιιιιιιιι Μειω

πιιιοι ωιΡπ., ι”.

Αιπιιιιιιι. ΑΙ:ιιιιιιιε ΕΒιι::ιι: νιιιιιιτι 5. καιω; ΑΒ

Μι. ::ηο!ινιτ, πι”.

Β.Διιππειιιι.ικου: Μοπι:.ιοΒιιε ΕΙιιοιι:πιίιε νι:ειπι 5 ·Α

11πιιιιιι Ρπαι::ομο:ιε ιιιι :::ει:2.νι: . 71ο.

ΒΕ Σ) Α ν:ιποιο.Βιιιε 5. Ειι:ιιΒ::ιι νι:επι ό:ίοι·ιοιι: Γο

1ιπ.:2. σπιτιου: , 879. 8: Με.. , οιι·.ια·ιπι Βιιιο:κι:πι

ΑΒΒε:ιιππι Μοο:ιιι::ιι (οι , Γειιι::: Β::ι::ιι::ι Βιιι:ορι ,

8α:. πο οι. νι:.ιιιπι (ΜΜΕ ΤΒοοε!οπι (Ξειιιιιιει:ι:οίιε ,

πο ι. _

Βοιιιε.ιοιιι: , ω:: ὅ 5. Βοιιιί.ι:ιο ΕριΓ:οοο Μα

Βιιιιιιιιο , νι:ο.πι 5. :Μπι ΕΡιι:ορι , 4.4.8.

Ι)οιι.ιι·ιι: Βι:ιι:οιιιι.4 εωιβω Μ::::πιίιε νι::ιιιι 5.

Τ:ιιιιοιιιε Οσοι. οπο.

Επ.οιι.:Ντπιιε Ρ::ιΒγτ:: Τ:ι:ο.Πιτιιιε Αό::. 5. Καθι

ω... :ΜΜΜ Αι·:ιιτειιιιε , π”.

Μάσα· .ε....:2.;..ιωε Ι.Β:πειί.

' Κατι. απο. ο.

Ροιιτιπιυιτι1: Ριέ::ινοτιιιιι ΕΡιΩοριπε (:ιπιιι: :Ρι

τηΒιιππι παω. ΑΙ:ιιιπιιι: Εοι2:. π μ.. ) νι:ειπιι 5. Ρα

:::ιιι ΑΒι·ιιι:ο:οιιΠε :Ριαι.Ρι , Μει::ιειιο Α ΒΒο:ι :ιαπω

οιιιιιπιι επιιιιο.νι: . ιιο ο; .

ΠοοοιιιιΒιιε Οειιιοιιι:ιιε ΡωπιοιιΠε , ω” Μοιισ.-·

:Βιιε, ιι: :οιιιι.ι: :κ ΕριΠοιο Αά:Βιοι ΒτοπιιειιΠε Ακη

::ιιιοριι:οοι :κι ιΡΐιππι , πιι::ι·ι:ὲ εοιπιιόι: Α&.π 5. Πο

ιιιττιΒειιιι, ;ο. Α:::ιΙιτ, ππ.7. Β:::ιιιιι, ι6π. 5. Ρ. Βαυα

.Με _, 109: Πρ: Ρι·ι|4:έσπσω ποβι·ιιΜ,

Ριιπ.ιι:πι·ι·ι.ιε Μοιιιι:Βιιε Κο:οπιιιι€:πιίι: τωΡπι νι

::ιππι 5. Αι::.ιό:ι ΑΒΒ. 9;5.. ο”.

ΗΜ...: Απο:: ΕΡι.ιι:οοιιε Μ:ιά::1ίιε νι:Αππι 5. Επ

κοιιι: ΕΡια. 61ο.

Ηι1::Βιιι.ιιιιε Μοοιι:Βιιε ΕΙιιοπι:τιίιε :Ι:Πιι:πι:: Ετου

Ιο πΧ. ί::ιρΗ: νιιοπιι 5. 11ιέιιικιιε , 977. Με: :μια

ο: :ο άικ·ιπιιι.ιε·Έπε. 7πο. δ: Ποσιου.ιιιιιππι ΗΒ. π.. ΗΜ.

ΙΝοει.ιι.αΜιιιιε ΑΒΒ:ε Ωειιιιιιοπιιισ Γ:ι::ιπΙο κ. :αι

ω: Βάια 5. ιιωιωι ΑΒΒει:ιε, ι.οι.

]οι-υιΝΝιιε ΑΒΒιιε Οου.ι:πιίιε νιι.ιω 5. ΟΙοά:ίιιι

πι. Γ::α:ιιΙο κ. αοι·ιιο.νιτ, ιο87.

]οιω: Μοπια:ιιιιε ΒοΒιετιίιε Π:ιι Ε: νιτει.:πι 5. (Σο

ιιιιιιΒειπιι οπ:::Ριο:ιε ίιιι , ;. Ειιί::ιίδ ΑΒΒ. πι6. ΑιιειΙει·,

ιη. Β::τιπιιι , Ι6ο. ΒιιτΒιιιιάοίΒ::ε, 439. ΑΜΒ: ει: ]ο

Ν.ω ω νι:ειπι 5. Ηιι:Β:::ι Εριι:οοι Ι.:οιιι::οίιε ;

:Πιο ω... ]οιωι: Μοιιο.:Βιιε Ροιι::ιιι:ΙΙ:ιιίιε (μι Αιίιέ.

5. ννι€..ιωΒι φαω.. Π:ιιιοι.ιε Μια: Ισια”. ιιιιι

ΕετοΙι @κι Νοι:ιιιιι: ω. Τοπιο 4. 5ρι:ι1.. Δι;..ι96.

]οιι:ιε 5. ΟοιιιιιιΒο.πιι .ιιωμω. _, ρει.:ι·ι:ι 5::ςιι ισ.ιιιιε , ιι:

μια: οι: νι::.ι 5. Αιι:ι.ιο: μ!. πω. 1ιι νικ: 5. ννο.1:ιτι:ι

Λευ...: οπο. 6. ιιι:ι:ιιτ ]οΝΑε ω. ο:: ύισμια, :ίο

9κεπιίέ Ρ!ΗΜ.9, ιἰΙΖἐαπιἰι ω»... : ιι: Μοτο ιιοπι ιππι

πιι::ιιὸ νιάσειιιι ω: ::ιπι ]0112. ιΠο , :μπι Α6:: 5. Ιο

Β:ιπιπιιε ΑΒΒ:4.τιε ΚΦοΙΙΙ2ἱἔΙ1Ε› ιιιιοπροισ.νι:. 5:πιΒ:Β.ι: 1ο

κι:: Ρ:ιιιΙΙο ΡοΙι πιο:::πι 5. Β:::ιιιΕ, ιι: :οιιιισ.: ει: Ρα:

Ε.



π.:ική ΝΟΜΙΝΑ ΑΠΟΤΟΚΪ.ΪΜ ΡΚ2ΕΟΙΡΠΟΚΠΜ,8εο.

ΐειτἰοπε: ἱιι Υὶωπι δ. ΩοΙιιπιΒεπἰ ; 8: ε1ιιΜ:πι ΕΙἰΒὶο

ῇειπι ΕΡΙΓεοΡο,ε:: Υέεσ. 5. ΕιιΠεΙἰ; πω». 17.

]ιιιιΔΝικ ΕρὶἴεοΡι1ε ΤοΙεπειπω δ. ΗὶΙἀ:ἔοπί-ωπ

Ερἰἴοομππι Ιειιιὁινἰ:, μα

Ι.ινικιιε ΕΡίεοριιε θ.ιι&ιι:8: Μακη: ΕΡἱτεΡΒἰσπι

Σ. ΒανοιπΞε σε:ἱπὶι , μη. >

Μιι.ο Μοπσώιι3 ΕΙποι·ιοπίιε Ρτἰιαεἰμω ()ιτο!ί Πε!

νἰ $υρρΙαπωιιιω Υἰτα 5.ΑπτιιιπΙἰ εά]εώι, 719.

Οοο ΔΕΗ” Ω!ιιιπἰεια::ιΠε 8: ΠοτἰπΞίἰε δειΠ&Ι15 8:1

πιο:ιεπι ἀοΤτειπίἱετἰοηο 8. Ρ. ΒωκἀἱᾶΙ ΜΒιιἱ:, ;6;.

Κωκειιιε Μοιτιει:Ι·ιιιε (ΜΙοκιΠε νω.ω 8: πτί:εωΙα

5. (ΜΜΜ ΟοπίοΠ. πιαΠο ΒεωΙο κι. ΩπΙρίίτ, 788.

789-796- _

Τκ ε ο ο ιιιοπιε ΑΒΒο.εΤπιάοσωιιιε αοιπενἰτ Α&ει

δ. Βεινοιιὶε , ;".. Θ: $.Τκι.Μοοϋ, 1069.

ΕΟΚΙΠΟΕΝΠΑ ΙΝ

Α!. πω. πιω. μ.. Μ. η. Εύα Λιιθωάίε , ό· Με

δα!2.Β::Βα.

ΤΗεουοΜ Έστω α. ί-2π&ο ΜεΕτ10 ΓΡωἰιιε ώ,

; ο )·.

Τποπ.«ε ΕΙἰεπἰἰε Μοπ:ιεΒιιε Ήτειπι 5. ΕιΜΜκἰτε

εοπί-πεἰπινἱ: , ;7 8.

ΜΜΜ... ΑΒΒ2.: δ, Έκι1&ιιο6 ΕΡὶΓο:. Βτειοπκ€πω

Ή:επι άι:ίεήΡΠ: , ;8ι.

0ιιεικιιε $.Ι.οοὸεΒι:Ξ_ῇ ΕρὶίεοΡἱ Αι1%ιΠ0τ!ι111:Δω,

6ρ8.

νΥΔΙΑΡΕΠΣΠ8 5ικιΒιιε Ήιαπι 8α απκωιΙει ΙΒιι6Ιἱ

(ΜΙΒ , :.:ι.7.

ννω4ωπ.ιεκτιι: Αθ:ει 8: ΜΜΜ. ΜΜΕ ΟΜΕ

Λιιε:Βοτὶτα, πι. 2.88.

ΖΜΙωπε ΕΡΜοριιε Το!εων1: Ήπειιτι ΜΜΕ ΗΠάα~

Κωδ ΕρὶΓεοΡι , _.·η.

ΡΚ .Ε Ι:ΑΤ Ι Ο Ν Ε.

Μ!. κα". Ε». ;. Ι. 1$μΙπω:.



ενΜΜΔ ΡΒΙνΠ.ΕΠΠ.

ὸ ΗΜετιΑΝιεε 1 Μ: Ε'τειποοτμ1ω Κο8ἰε

Ι.ιωον1οι Χ1ν. Ρτ1νὶΙο81ο Ρι·1ό. Νοικιε

Μπι] ειιω1 Μ. 11ο. Παπ. οοιπεείἰ`ο, 8ε ε]ιιΓὸεω

111ειαΠε ε]ιιίάεπι αυτή ν1ι1. Ιάι1ε Πι ΤγΡο8τει·

ΡΜα: Ρειτ1ΠεοΠε (Ξοώσεω τοΙειτο οευτιππ ε·Ρε,

υπ Οοτ18τε:8. δ. Μειυτὶ Κ. Ρ. 5ι1ι>.ε1ι1ο1ι Ουτε·

1ι.Δ.1.ιε , /1έ29ι δω2έΖω. 02% ό'. Βεπεα'2έΖ. (Μ. Ρε::
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ἶ.ο ε1 /Εάἱτιιιιε ὶΡΠι:ε ΓοιπέΕιιιπ εο:Ριιε εΙο ΕεεΙοΠε..ε] οεἰι: οι εὶττιὶτοτἰιιω.ὶοὸὶἔιποτιιε
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ιααπ]οΝ.ε;Μοπασπέ ΒοΗσπβ.τ Ιπσπύκατἰοπππ πιο ΡιιουοΑκυι Ε'αυ·πισπ παπιακαπι πωπω

παθω ώ·ΗΜππι Μίυ·ασπ!οπππι επι-ααα:: δ'υΙππιύαπί . ?παπι σα· αρο(9·αρπο δ'. Μαπἰαπί Απ·

2ιπαάω·επ[.τ α πάτο θεσπἔἱο παπα δασοπα'στε έώ·πίμα:π . ατακα αιἰ επαππΡ!απ Ε'ζΜπίαππαπ απ

0ΜαΐίΜ ΜΜΜ Ζ.απποΐο σα!!αταπι παπα· μα»... ·υα!!απππ:.

2. Πο Μπα Μαπασπο ώ·ΡποαΜαπείο ίπ δασπ|ἰ Ρπα!πάίί:βιά: αε2α.1:επαΜε ίσου υθ[εκπατε απ.

πεπί:>Ισπα !ασπύκαάοπε: ἰπΜδ.Ε'οά.θσ›πΡεπα'ἰεπβ αγωεωε#ἑ ίπ πω.. :υ·::.αποτππι πάπια πω...

δ. δοίιυπααπί . /ἐσππαἰπ: Β. πω.. (ῖεβα , “Μπι Ραππεποπέ: πασα' Ευστἰασαα ααα", πω,... Μπ

βτε: σαπππεπέα2 ) επί “απο σοπτίπεπτυ ?βια δ. Βεττπω αέπιπδία εβ. ΡΊτππι!υπασ ίπ πιθμ·δ2"ο Ρπο!α·

έα φπα @κα άἰυἰαἰἑτἱπἰἰὑπο: απο.τ. Ρτἰπιιιε Βεειτὶ ΟοιιιΜ1Με ία: (ζο!ιιωΒαιι1 @Και ΡετΙὶτἰικὅἱτ ,

Γεωιπόιιε ὸὶΓεὶΡιιΙοτιιπι εμε ΑΤΤΑΙ.Ι 8: ΕιιετΑειι νεΙοεαποτιιω ι1ιιοε ττιεπ·πιπωιιε , ίπααίτ . ΤΠ

απο ἀἰίΓετὶι:. @ω Μπα· παπιεπατ Βα»·έππαίαβατα:π ίπ Μ. ι. βια ίπ ?πα δ'. £'αΙππώαπέ παπι. π. άι:

εμε ( Μπα ·υπαα/ππω ΡοίΈε:ει α. ΪιιΒΪεεΙυετιτἰΒιιε ιιατταΒἱπιιι5. Ετ ἱπἰ£ἰυ ?Με Βα:·έππασίαπα ; Με

ιιιἰιιὶΠ`ε νεΕπι Ι.εθ:ο:εω ,απ Διά”, απο ίὶφετὶἰιε ἘιιὶΠ4ε πειταιτιιτι1η·ι ΡοὶΙὶεἱτιιτιι ‹ὶο (:σ:τιοωο

ΐιιΡτειωεωοτειτο Βιιτειιπάοίειτ:2 , σ:1ιιοε! Ενο:1:ιεειε νοαιτιι: , @τα Ε:: απέ&α: αρραπετ ω: εινα: . πια

δαπέππαα[ανα Ρ”ίταπι Βεαἰα ααδἔοπί τπίαπππτ. Ι/ἰ·α Μπα αρπ/?.·πΙα απίθανα σοπτίππα /ἐκἰσ πούέ.σ ω...:

Ιίσπίτ, από 5'απδΜ·ππι Λἰδἔα απο απῇπα αίασς@ αππο παρτ:: ρ·ορο/πιπι παύση” Ζα·δ!υππι ει: α. η

υποππφ βι/]Ματ.

3. Ρταππ Ιυπα.|Ε·ταπι έα δ'. Οσίαπώππο > Μπακ: α!ἰαπι επι/έσω δαπδιμί ?παπι /Ιποπ)·τπἰ φπασωπέ

Ροπαίέψα: βπέρ:απα , α Μπα άψα·φαπα·απ ακύπ/ααπι ίπ ἰοσἰ: . ααα π” πακτα:ἰυπἰ.σ φροκτππἰτατι

απ". /!ποπ)σπο βέ-!ατααπα:.

- α.. Πόσα· ΜέτασαΙσπαππ ?Με δ. ΟαΙππιὐαπἱ βιωσδΐα.σ , :.τατατι4: :β α Μοπασπο π.επαχε . πιό

1Ηπέσπιζ: Κε!ί: τετπροτεραπίία μέ? Βεππ!απίππι π... ιι'εαίωα›π, πϋπίπωπ .5'ασα!ο Α". β ·υί.:.·Μ

α·αρΡ. 7, ό· α, ρπήσεται·. !π ΗΕ: Μπασα!ί.κ πυπππ!ία παμπ:: παταω παπά ίπώΞπα. Π: . δα:

ὶπτπὐαπέ&·έιι!α ό· !πέΐέτατο !ε!φί.σ Ρπα[ατἱυπο:π ω... Τοαπορααπψπι.

ΡΚΟΙ..ΟΟΠ5 ΑΠΟΤΟΚΙ5 Α!) ΒΟΒΟ[..ΕΝΠΜ

δε ννω.υεΒεκτιιΜ ΑΒΒειι:οε.

Σ.

 
π ΟΜΙΝΙδ εκππ22: ξερω σα!πππΕ: "απ... ά::αταπ: πἰἰεἱοπὶῇπε σα.

4 ΐ με @ΒΔ Βοιιοι.εκο Θ· ΨΑΙ.ΒΕΒΕ111°ο Ραπ2ύπ.τ ]οπω πειταΜτ.

` $. Μοιπὶοὶτιπ: αποΜεΓατα: ττἰειιτι1ιικτιΡτειττιιω εοιιιπνειπτἰο. ΗειΒΙται:.
° ' Μ " τε,νεΙ Β. Βειιτυιι=ι ΑΒΒακἱε1πιΡετὶο]ιιΒεοτε εὶιπιει σε! εοε ΑΡω...

Με ςιπ1Βικ νειεαπε 1η ΕΒοΒὶεοίΡ ΟωηοΒἰο πιοται·ετ ΜΜΕ ΡοΙ Μακη , π:: :Ντιπ _ α

Ρο.τω Οοιιυαιωκι πιω ΩικΙει·επι “Πο ι:εκει·ε £:Πο.: Ρ:εεΓει·τὶιτι άπο Η εμ α: Αω:ωπι

ίιιετωπάιπ τ€π1Ροτ€ , 8ε ΡετιεεὶΡἴιιω Ρ:ιτι·ειται νΙ ετι1ιπ, ςυειττιΡ!ι1τὶωἑ Ρεοε:ε νο5 εω·

ΓιιΡετΙΗτεε Με, φ11ιτοϋπ. ιποιπο.υά1ταΓεάν1ία ιιειττετε:ιτ , νε! φα εε1α.πι πω ει·

νεπετειΒ1Ι€ε ν5τοε Ατται.ΑΜ δέ ΕυετωιιιΜ άΜΜτηικ: ε1ιιοπιπι Ρτἰιτιιιε Ε. ο.

ΜεοΠε , Γοειιιπόιιε Ευχονὶετιίὶε (ζοετιοΒϋ , εΙυο νοε Ρι·.εεΐιι1εε εκίἱΙὶ1τἰε'° , ε]ιιε Με-. 6

“σου” Ειιεκιωτ, (μι Μαι81ΙΜ ΙΜΗωτει Με ΡΙεΙπΒυε° ίε:νο.ιιάσ. τι·ο.ά1άεωητ. ε

 

 

α Ικα ίαΙΒιιιπ 2ητἱςιιἱ ωιΜ. Μ88. ΡΜ 90ο ΜΒΜ :ή Ο.ιώηεοΕ,:ΠΞε δ.δι1ἱἱἱτ12ι1πἱτ11Ω1€ὶΪ.Ι.:ἔ© ΜΜΜ

αόΜ με:έΕτυπι ΒοΒἰεηἴο. ΕΠ πω.. ΒοΜιιω Μου3.· δω". Τοπτιιιπι α_ υΒά Μ: ΒΡΕΙ-ο. ΒοΒ1ειιίἰΒιιι.

Ιὶοτἱιπιι , πιαΙιοτυπι θακιοΒΞοτιιω αμκ, ΡΟΠτιι111 πι Ζ: Ν‹:πηκ ΒοΒοΙωικ ΡοίΕ ΒεττιιΙθωι Δική.: Με·

ΛΙρἰΒιιε Ωσιώε ΓΙονΠπ:Η. ΙτειΙὶα π! αιτιπποιιΙιαπι :ο- :οποπστπ ΒοΒἱο, νιωΙά:Βετιιιε ροΠ: ΕΜΜΒιιπι (ω

εποππίπεπτ, ποπ οιιεὲ ὰ πω... Ττο:Βέει 8: Αρεοιππο, Ιυπψειιιὶ (ιι«:α:Πόκκτι Ι.ιικονἑο Ρι·κοπιιι:. Εοτυπι :ΜΗ

:ΒέΒειιιο :ψ ιικΕπ: Τὶά:1ο πιΞΙΙἱσ. ΡειΙΤιωπι κι.. 90ο ία ι:οπΓιιΙε: ἰοίι·Ξι.

|ος0 ποιού: σα»... ΕρἱἴεοΡιΙἱ 5α!ι: ὁ Β:η:ἀἱδὶ0 ι: Η είϊ ὸἰἴεὶΡυΙἰε , απο ποωἰκκ: ]οικια πω. πώ

ΥΗΙ.1Μ.ιΩτο.ιιιπι : ΜοιιιΙὶ::ἰιιπι πώ οοπετ0Β2.τώ- Μουσιο!ιοιιιω πιι.ι1επιιώΠοω 2ΡΡΦΙΙ:π.

Α α;



6 νΙΤΑ 8. ΟΟΙ.ΠΜΒΑΝΙ.ΑΒΒΑΤΙ5.

Μ- θα φιοι·ιιιιι νιτ:ιιιιι ιιι:ειιιιιοιιε οιιινιιιιιιε Πι ΡοίιιιιοεΠιιιι εἱεΡτοτιιΡΠιιιιιε5 ίειι ΡΙιιι·ιι

έ; Χ5:555_ πιοι·ιιιιι οσοι ε!ιιειιτιει ιιιειιιοτειΒιΙεε ι·εὸ‹Π‹Πτ. · Η

ιι.. δεό οιι:ε Ρι:εάιεΐτοιιιιιι Ρτατι·ιιιιι ειΒιιΡιε νε! Ραττιε Ρι:εεΠ&ι Ρι;εεεΡτο εοιιιι.

ειετιε πο” Ιιοιιιὸὸ ειιιιιιει·:ιτι 5 ιιιιιΙτίιιιι ιιιε εοο :ιο Ποτ οΡιιε ιιιιΡει.ιιειιι τεΡετιο. δι

ειιιτιι τιιε Πι Ποε οΡει·ε ιιεοιι:ιοιιει.ιιι ιιιοιοιιιιιτι ιιιάιεθιΠειιι5 οΠιιι μιαω εε τει6ειιόει

ι:ετιιετο.ιιο οιι:ιιιινιι εοιι:ιτιι ει€ει·εΙΤιιε ΠιιΠειιι. Έιιιιιοιι:ιιιι πιε 86 Ρετ ττιειιιιιιιιιι

Οεεειιι Ρε: οτε. νεΕι:ι.τ 86 ΐεο.ιιιει Πιιτι·ιε @εδώ 5 Με ειιιοοιιε Γεειτειιε ιιιοΠεε Γεᾶειιι

‹Ιο νιειε τιιειάεΓειειι ΓεεΡε86Ιετιτο.Ρο.Ιιιε ΕΠιοιιιε ΡΙ:ιιιτ2.ε οιι νειιει·:ιΒιιιε ΑΜΑΝιιι

ΡοιιιιΠεΜειετιεΙιιιιι ιιιΒιιιοιιιπι 5οιιι Με εοιιίΠι:ιιτιιε Πι Ιοειε νετειεε 5ιεειιιιΒιο

ιιιιιι ει·τοτεε. Ενει.ιι€εΙιεο ιιιιιει·οιιε εοετεετ. Ετιι: τειιιιειι εοιιιιιιιίΠ οΡετιε 5 νειιε

ι·ειιι6Π Ρ:ιτι·ε55 νείετιειι·Βιετιι ειιΙτιιε.5 ιιτΠ ειΠ σε. ιιιὶτιἱιε Με ΡτοιιιΡτει όεεοτε Πι

ειιτιοιτ2.τιε εειιιιετιιιι: 5 νείὶτὶε ΡιιαΙεπιπιειιτιε 3εεοτειιτιιι· 5 σε Ιε ειιτιΒιιε ε.Ρτει Πιιιιτ5

ιιε άιιιιι ιιιεειιιι ιιιιΡει·ιτιο.ιιι ιιι εΙοοιιιο ειιΠοιττειιτ 5 ειιιιι Διακ. :Μαι ιιοτι ει6κοιιειι

τω· 5 δο.τιι:Έοι·ιιιιι νιιτιιτεε θιίΠοιοεε ίετειι6ιο ιιοιι ιιιιιτειιτιιτ: 86 εὺιιι ω! Ρατειι:ιιιιι

οΡιιε ονειιιτεε ιιι:1ιιι1Πι τετετιόετιιιτ 5 ιιτιοιι Τειιτιιιιιι εΓΡετιτιιτε ετιιειιτ:ιω.τιι ιιιτειιτιιι·

Γιιιιι;ταΠει·ε. (Βιιιιιε εΠεειι6Πιιιι αι ιι:ιτιτεε ΓοΙει·ε ΡοΠ Μια @κοιταω ΓιειέΈιε νιιιιιιιε

ιιΡει: ιεὸὸιτοε 5 ειιιιι Με όείιιειιιιε ΠιΠΠ6Π:ι. 5 Έείειιιο εοτιειιιιιτιε Γετιτεε αΡΡιεΠειι..

οΙειε 5 86 όινιιιιιιι Γειιιεεε είιιιι ειΠε ά:ιΡεε ι·εόιιιιάειιτ 5 ΓεΡε ο.οτείΠει άεΠάει·ειι·ε 5 86

ιετοίου.ε ιιιιιΠεοι·ιιιιι οιιιιιιιιιιι5 οτ<ἐειιιι ίειΠεετ5 ΡΕιΠετιι5 εντιι8.τε ιιιεΙοε ειιιτεε οΡ·

Εστω 5 ιιιοΙΠε ΙΞε:Ρε "ειπε ιιιοοιιιειιιιιιιι ειιιιΠτιιιιι :ιεεοιιιιιιο:Πιτε.

Δ: 3. Ε: Πιιιε οιιειιιΡιαπι Πιιιιιαιτε εεΡει·ετιιιτ οιιι εεΠιι1ε ίὶιΡειιε^ ιιιιιέΕιιε Πε, που

.ᾶ:ΒἔΣ;5' πιε ιιοιιΙειτοι·ετιι Ριιτειιι: 5 ι`ειἰ :ει ΙιειιεεεΠ:ε όιΠεποτειιι 5ιιεε Γο.νειε ειιιοιιειιιι Ρο..

Μ5ικιο σε νιιεο εσ.ι·τιιιτιε., τω όιειιιι ιιιετιιοτι:ε εοιιιιιιειιόειτε. Νεε ει.ε!εο* οιιιΓοιιιε ΓιιΡε.

Με ὰ Π τεἄ τιιιιιείεειι5 Η ὲι ιιιεΙειτοιτει. Ποιιοιτοι·ιε 6ιοτιει επειτα νιάειιτ5 ιιε εΠιτιοιιιε Μ

:=2,ΐ5"Έξο ιιιιιΙο Πιιεει·:ε τιιειιτιε ΓοΙιάιαιτειιι εοτι·ιιιιιΡο.τ. ΝιιΙΠ οιιιΡΡε όιιιιιιιτιι είε., οιιὸό

ειιιιιΠι.τοι· ΡΟΠι1:1τ ιιιειιτεε όεεοτε ΡΙειι:ιε νιιτιιτιιιιι 5 Παπ :ιό 1τωε1 Ρει·Ιίο.ι:ιιιι Πο

π”. 5- ιιιιιιιιε Ιοοιιιτιιτ: Ρορπίε πωι:5 ?αἱ έωτιυπ το ιίπωι:,ιΡέ π· ιίε:φΙππ:,έ· Με”

5ζι·Μπυπ :πωπω α'ΔΠρωι:. 8:ιΡιειιτειιι ειιιιιι 5 ιιτ νιιΙοο όιειιιιι·5 ΜΙΒ Ιειιιε ιιιετ0Ρ:ι.τ5

νει·ει ω ιιιεΠοτ:ι τειιὸει·ε Ρτονοε:ιτ. Αόοτιιει: ετεο εοε Πι εο εισαι Πειιε εεΙΤετιιιιι:

ίο.ιιιιιΠιιιεΠιιιιΙιε5 ιιιεεεΡετ ιιε ιιιειειιΙετ ειιιιιττειιεΙο Γει·νοτειιι τεΡοτ νιτιιΡετειΠιΙιε.

Οεινεο.ιιε ειΠι Π όιειιιιιιι ιιιιιτιιοοιιε οιιιά 8εΠετιιιτ5 τιε ΠΜ ιιιΡοίιιιιο6Πιιιι Ρετιιιειο

Πιτ εΠιτιοιιιε εΠιιιιιιιι :ιετταΙιειιιτ ει: εοιιιιιιετιιοι·:ι.τιοιιε Ριιτι·ειττε νιτι:ιιτιε.

05,... Π, 4.. Ιιιίετιιιιιιε ετΒο Με ουτε ὰ νετιε ειΠεττοτιιιιιε ειιΡεπι Πιιιιιιε ίιιιΠε Ρειτι·ειι:ει5 δ6

@οι Πιιτοι Ριπετειιιιιττειιε ιιεοΙιοειιτιω ὸεΡιιτεινιιιιιιε5 ιιιιιΙτέοιιε ΡτωτετιιιιΠ`α ουκ ει: τοτο Πε

μ””'"° οιιειοιιειιιι ιιιεπιιτιιιιιιιε586 Ρι·ο μπε ΓειιΙ:ιει·ε ιιιιΙΙειτειιιιε :εισαι ειιιι6ιιιιιιε.(Εφ Γιαπ

ετεο ΡοΠτει. ιιιιο].ιιιε ΠΙιεΙΠε ιιιτει·Γειόι 5 σε απο νοΠιιιιιιιε ΙεοειιτιΠιιι ΓειίΠεΙιιιιιι αιτι

Ριιαιτειιι. Ριιτιιιιε Β. ΟΟΙ.ΠΜΒεΕ @Για Ρειρετιιι€ιτ5 Γεειιιιάιιε (Με ιιιοτιιιιι ειπε

Αττω.ι δ6 Ειιετωιι , νεΙ εετε:οτιιιιι οιιοειιιειιιιιιιιιιιιε νιτειιιι εάι ετιτ. ΕτΒο εε.

νείετο ΙιΒι·ο.ιιιιιιε Ρειιίετιάει. εετιίετιιιιε 5 ιι: ιὶ νοΒἰε @ω ειιιιιιιιιιο.τιοιιε Ρτοιιατει 5

;ὶ εετειιε σ.ιιιΙιιοιιιπο.τειιι ΡεΙΙειιιτ. Νεπι Η οιιιΡΡιειιιι εΠοιιιε ιιοτι Με οιίΠιιει;ιιιιι 5 οι:

εΙε ιιιάιιΠτιο. εοπιιΡτει τεΡετιτ5τειιειετιειε ιιιόιεει!ιιτ : Ρι:είει·τιιιι Π άο&οι·ιιιτι Η..

:οπού ίιιΠιιε 5 εΕΒιιιιιι (ειειιτιέι οΡΡΙετιιε ειιιιιιιόετ. Νονει·ιιτ ι:ειιιιειι ιιοε ιιοιι αει Πω:

νεΓΠοιει τειιόειε 5 οι τιοε Ριιτειιιιιε άο&οι·ιιιιι <έτείΠΕιιιε εοοοιιιιι·ι. ΠΠ τοτε εΙο

οπως ιιιειεΙετιτεε νιιιεΙεε εειπιΡοε Ποτε Ριιιιιετιιιιι: 5 ιιοΒιε νικ Παω τεΙΠιε ειι·ΒιιΡαι

5 Βιοτιετε τιονιτ. ΙΙΠ6Πτι5 ΒιιΙΓειιιιιΙ:ιετντιιιιιιι ει; Ειιεει.άιΠ5 Ηοιόίοιιε ετοιιι:ιτιιιιι ει:

·# 6°ηφΙσ Ατ:ι.Ειιο.* 5 ιιοΒιε ει: ΗΠοετιιιο. Β νικ ιιιιτνι·ιιιιι Ριτιοιιείειτ. ΠΠ ΡιΡει· ιιο.τε!ίιιιιοιιε Πι

Μκ'"· ιιιιιιιτ ει: Μάιο. 5Με ΡειιιιιΓει·αιιιο:ι, Α ειιιιιιιιι μοι 5 οπο εεΡΙιιι·ιε ι·ιοεΙειιιιτΜ

εοφ. Πο.ιιι·ιε5νιιι τειιιεΙειιι ΓιιΙιιιιιε:ι.ιιι μα: ειιτ. ΠΠ ΡιετιοΠ Ιο.ΡιιΠε νο.ι·ιετο.ι:ε @ο

Δ: Επιεπι ιΠ6Ηοιιε 1οιιιιιιιιιτιιιιιιι”ιΞι ιιιιιιι. ι8. δ6 ιιι εαΡ. ο. άι: Ι.ειιι!εΙ;ιετε:ι: οΒιτιι :ιεειιε, 6'14,:ιασ , ιιιοιιμ5

ναι δ. ΕιιΩεΠι ιιιιιιι.ι. ιιεειιοτι κι ναι δ. Βιιιιιιιιιάσ- Ιιιιιμωι: πισινα , εἰ "σπα “νέα :β Ρτο·υεδο.

Βια αφ, ε.. 11ειιιιειιι·Πι Ριοιιι‹Ιε ω, Με ιιΙΠιιειιιιε ιιιιι- δ Νοιι φοιτ! @Με εχ ΗΠιειιιιε Ριωωιι , ιι: :ιση

ιειικ!ει. ιι: ιιοιιιιιι11ιε νιόειιιτ. .πρωι Ιοιι.ιε ιιιιεΙΠοιε ιιιιΙΠ Ριιιιινει·ιιιι:, ία! ΠΜ ιιιιιοιιιιοε ΗΠιετιιοε Πει.. .

ίι.ιΡειίΠεε: ιισιιιιιιεε Γεω νινοε , ειιιι εσιιιΡειτατισιιε Πιιει·ιε Ειιιιι ειιιπι $εοιι ιᾶ Ι.ιΒιιτι:ε εινιιπιε οι·ειιιιι Με

εοιιιιιι οιιι μια” Πι ειιιιιιιΠε , βρω ;ιρρεΙΙιιι μι'. εοιιΠε.ι ει: Μια 8.ΛααΠε ειιι Μο ΓειιΡτε,οιιαιιι :ιι ω.

ίιιιιτ. Πιιι!ε ια!ειιι Λιιᾶοι Πι ναι δ. ΒιιτειιιιιιοΒι.ιπ ο”, πείειειιιιιε,
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οοοτοι· , οοΒιε ττοιττειι·ιοιο νιόττοτ (ΜΙΒ: Γοττιοο Βιοτιο.τι. ΠΠ Ροιοο Ρ:οιοτ.τοιο Μ. των
. . . . . Φ _ __ . . . ν;

ιοα<έοοιιτι·τ Ρτι·τοτιοει όιοΒοοτ , οοΒιε ΑοΓοοοτ * μπει Ροττο.το Γοοτ τοπιο ιοοΠιο ἐξ, μα.

τοίτοοτετ Ροιοτι. νειΙτττ οπο Ρ:ιτττε ντο νιΒοοε ειτοοτ ι·οοοοε, Βτο άιτειτι *8ιπΕυΛο

:ιττττοο Αιοτο. ΜΜΜ·

Ρ Κ ΖΕ Ρ Α Τ Ι Ο. .

τ. Πτιτιιοε,ειτοοτ τ:οιοιο Ι·οΙΒοττ ιοιτοοε ΓοοἀοτοιοΡττΓοΙοιο ιιτοοτ Μοοο.ι ἔδϋ$νἶ::τ

τΙιοι·οιο τΙοέτοοει, Ροττίιοιτιοτ ΓοΙΙτι·τιο., οοοιΙιοοι νο·οι·οιο τοοοιόιτ Ήττα Μ., δω

τ!οέτοι·οιο , ΓτιΙιτττ οι: Ροίτττιε .Διοτι τττιοΙτι·τοτ Ρι·ιίτοι·οιο τιτττοΡΙο;_ Ε8ιτ 110€ ὰ Ρτοττ8 Επο

ΒττοΙιε τττοιο δο.τοι· :ττττοοε,οτ Γοοι·οιο ΒιοιοΙοτοιο Γ:οοιιοι τοιοοιτοὸοτττ Ρτττοτ "Μ '

οτιο , οτ ττΙιοοοττττ οποιο Γ:ττοΙιε οτ Ρταττοτοτιοτο τοτοτιε, ντι ιιοιτο.οάο.

τιιττοΡΙο ντΙ ιοτιοοοετ τοοιιοτοοεοόο , 8: οτ ντοτοτε. ΓοτιοΙτε ΒΙοι·ισ.τττοι· οτ οπτ

ττότοτιοτο οιτοτιε. (ξιοι·οτο Βτειτοε ΑττιειοειΠοε Αοτοοιι , Ηιττοονιοοε ΡειοΙι

8τ ΗιΙοτιοοιε ,ντΙ τττττοι·οοι τιοοε τοΙτοε τσοκ νιτοτ ΙειοτὶοΒἰΙτε ττάε!τοειτ, Ρο

ίΗιοοιιοοοε νττὸ , $τντι·οε , ετ θτιΠοε Μο.ι·τιοι τΒττΒιι Ρειίτοι·ιε οοίτοε τοτοιο ιοτ

οιοτιειτο τΠοιιεθι·τ ΩττοΗε ι ΡΙτοοοτ αΙιοτοοι, οοοε οοτ Βοοει , τοτ Βοοοι·οιο τ:ττο·ιτ

ΡΜ οιιτι·οιο , ντΙ νιττοτοτο τοοοιιοτοτο τοιοτοτοάοντι·οοτ, οτ Γοοτ τοΙοιοοε: Ετ

τιτίιοι·οοι , ΗιΙειτιοε , ΑιοΒτοίιοε , ΑοΒοίοοοε , τ1οι ιοτττ τοτ ίτττοΗ τοτΙοοτε, δ:

Ποέτιιο.οττ τοοοόο οποιο ΕττΙτίοτ ἴοίττοτίὶτοοτ , οτ Ηειτο οτινττΓειοττιοίοιιο, τα.

ι·ττιτοτοιο ΡτοττΙΙ5. οοο.τιτοττ , νττειιο Πάτοι Ιιετι·ττιτο. ειοντι·Πτ:ιε ιοειτοΙο.ι·ττ.

@οποιο οοε τιττιοΡΙο, ττοιτι·ο.τιο Ιιτττ τοοετο ίττοτι, οττ ιοτοτοι·οιο ΓοΡΡΙτ

τοτοτο , ίττΙ Ητιτι ίεινοττ ΓοδοΙτι , οοο τΙοτοιοτειοτι Μοτο τοοττ κάτω, τοπιο Ρο.

τω οοΙτι·ι «οοο ΐ:ττοΗε ι·τίοΙ$τοττιο ίττΙοτοτιοοε τοΡἰτοοε τοειι·ι·οι·τ. Ετιτ το

ιοτο οοίττοτοιο οι·Βιτττ τιιέτοι·οιο νοτοτοοι Ι..ειτειτοτ ιτοιοτοΐοε , οοι ΠΠ ο: ματια:

Επι: τοοοτι·ο ετ νιτα Ρτττοοιε Ιο.τειτοε το τοτοοο.ιο.

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ;

6. Οι.οΜΒΑΝοε @τοτ τού οι ΟοιοΜιοι τΗειτοτ,οι·τοε το τ:: ΗιΒτι·οοι ἱοΓοΙο. τοιωιο:

ιο τιττττιοο Οττειοι ίἰτο.° τοιοε ἰοίοΙω Ιἰτοε, οτ Γτι·οοτ, ο.οιτιτοοε οτ τονττΓει Ηέ:°=δ

πιο τομ:: οττιοοοιιι, τττττοτοτο τσ.τττ ΒτΠιε ΡοτιοΙοι·οοι. Ηειοτ δτοττοι·οτο 8τοε Μ, ΡΙ.ω;

ιοτοΙιτ, τέτοε ττοειιοτιοσ.ιο ειΒΓοοτ·ττΙιτιοοι·οιο ττοτιοιο Ιτειοοε , το.οιτο ιο (Πιο- 8ΠΜΒ -

Ποιοι νιεοι·ιε άοΒιοτ.ττ Ηοττοε , οτοοἰοιο νιτιοαι·οοι ττοτιοτο Ποτ ΡτττοοΙΙττ.Νει. .

τοτ τΠ: ττο,ο Ιοτ ΩοΙοιοΒοοοε ιοττι· Ρτιτοοι·οοι Εο:!τι 8τοτιτ ιΠιοε , οτ Πότε οοσ.ιο

ιοΓττοοόειοι τι: Ροι·ττ οτι:ιε Με !ιοΒτοειτ, Πιο οι: ΓοτΙεΙιοτο Γοοι·οιο τοοοιιοιοτ τοΙτο

τουτο ίττοοοιιιττοτ. 5τ‹:Ι ΡοοΓοοειτο Ιοττιο νιτ..···: ΡοτΓτοτιε τιιΡτι·ττ , οοο! ειοττ

τ]ο5 οποιο τέτοιο Πτ , οοο τίτ ΠΙτοτιοιο. Νειιο τἱιτο τιοε €τοιτι·οτ @οι τοοττΡτο

οΙνο τ,τεινιό:ι ττοττττοι· , Γοβιτὸ ΡττιοττιοΡτίτειοι οο6ττιο 1οιιοι·τ τΙτοττΙΤι νιοιτ τι:

οοο Ιοο τοτιΙοοττοι ΓοΙτοι δ: οιιοιο Ι·οΙοοι·τ ιοιτειοττιο Ρτοτττ!τι·τ, οι ιοοοτΙο οπο

8οοοιΙοιοτο Ρτ:τΒτττ. Ηιττ ετοιττιιτ Ροίτοοοιο Γοτιοι·τ ιοτιοοτει Ιεοτε.νιτ, ο: τετ

τοε ιοοοόο Γοι·ετοε :ιοι·οι·ο. ττ οΙιτ ττιιτοι·ειε, τιμά Γτιοττ ιοττὲ τΙειοίο τοοειοιιοτ

Ρτοίξιι·τ τοτΡιτ : 8: τ:: ἔειο ιο Μοτο: νιΠοοιε νιοι ?αφτι οοιτοο ττοτιοοοε , νιτι

οοτοτο ΓοΙοιοιοιε ΓοΡΡ τοιτοτοιο Ρττιτ , οοοε οοττοοει ΓοΙΙττττε τττΙάτοειτ ,

τΙοετττο8 οτ Μοτο: νιίὶοοιε νοο Βιο1τοτοιο τοπιο οιο:ιττοτοι·. Τειοοτιο Ρτι·ιτοι·οοι

Μιτειοιιοτ ττΐΡοοίο ττττΡιτ , Γτ τἔττἔοτ ιοτιοΙιε οτττο ττοτττ νιτοιο , οοι δτ

τοτε οοο οτιΙιει , 8: Ρι·οιοιοοτοιο ι·ονιάττττ ιιτιΙιτοτι οΐΡοττοιιο. Ηοοτ ιο:ιττι·

οίτοο:ι.οι ττΙιτιιτ , ταοτἔι τιιίτοοιθ. τι·νεινιτ , οτ νικ τοιο ντ τοτοειτιε Ρο.ι·τοτοιο :το

Ετιοοι·οιο τοοοτιοε τττάττττ,οοοειτιοΐοοτ ποτε ΡοΒτοε το Βοοι τοΙτοε οιιτι·ιε (Πιο

Πο εΙοττ Ποτ οοο οοο! Βοοι αφτο: , τοΓριπιτττ. Ντε ιιοοιττιτὸ ΓοΙτιο ίοΙττοττιο

Πιο τ οοο ΡτοτττΙτττ το2.τττ τοοΓΡτιτιτ , οοιιο ιοειτι·ιε οοιντι·Γοτοιο ΕττΙτιιετ ιοτιο

τω ιοίτε.τ ΡΙιοτοι τΙτ.το ί·-οιεοττ τοιτειτ , Βοοοοο όιττοττ : Ταπε]πιβ [πἰἔώωπβ ΜΜΜ. ο.

αιτῇἰἰπ προ Ραπ: τοπιο. διτ ΠτΒοτα Ρτττεοτιε νοττ το! Ποιοἰοοιο , ΒΡιτιτο

τ' Ετ οοιοτοι οι Ι.ο,τ,τοοιοιο το·ονιοτοι , τΧ1οοτιο· Στοιβετ , ΜΜΜ Ι.οετιιἰει οοο, οΙιο·ι :τοτ οοο. τοπιο

Π: ι·ιοπι ο οοο ΡΙ0νιοτι2 του. ιοοι·ιτιοπι το! Οττοιιι Ρτοτσιττιιιο:, 1Πτ1Ποτο ι-ιιττοιο ιοίοΙο οΠοι τΗνωμ

μια: , ιοτοΙιε δεό3βιιιτύ , Βιιτ:ιτιο1τ τω, , ΑοΒιιτ Ι.›ατοτ.
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Α” θα· Γεπέτο πεοτεετεεε οΙετεε ΙοτειεεΕπιειετ? ε!εεετεεε @ηπιανω ά:!εεεπτ π· ? βατ ύ! πι ω.

θα Η :το παύ!επάε:,πε παι|επε. ΑϊτΙεετεεε εεετεεπε :Με Πόετιεπε όιΓεεεε&εοτεε ΗεινεΓεετεε,

Με ε” εεε Γτεοεεεεεεεει εεΙε!ετ;ε τι Ιεεεεε ΓΡεεεοΠοτ ΟΠΣ: Παπ εΙεεε Με: ΡΙεεεεΒεΜεΓΡΙεπόοτε

έτίτι:Β τεεεετεόο εεπεοετ10. τεΓετΙεεε 5 πει εοτΡοε ΕεεΙεΙετε Ωοτεεεετοτε επειτα οΡεΒεεε, 5ειεεέτο.

τιεττε σ.εεετεεετεεειτο. τειετεεετο , 8: ΓεεεεεεεεετεΙεεεοπε τεεεεΓεεε , εεε εε: Γτεοιεεεεεεε ε!ο&ο

τιιπε ΡιεΙΙιεΙετεε Μετα ΓιεοΓεοπεεεεεεεεπ. Ετ εεε ΓοΙ νεΙ Μπα ειίετάοεεε οιεεεεεει ποεεεπε

οτόπεοειε Γεω τιποτε τεοΒεΙεεεεεε : πο. Γεπε"τοτιετεε τεεετεεο. 5ειεετάοεεπτε ΕεεΙεΓἰω πω.

πεπεετεεο. τοΒοττετεε.

Ι.ΠΠΠ'ε8 7. Ρετεε1εεεεεεοπε ετεΓο.τεεε:ε :Με , επ Ριεετεεεε εεεειεε ΡιεΒεΓεεπε, ΙΙΒετειΙειετε·ε Πεεε

Μ>ΜΠ· το.τιιττε όοέετεπτε δε θτειετεπεειεεεοτιεττε πετάω , επεεεεεο εεεΡειετ εΙειτε οΡετειτεε εοεΡεε ε

ΙειΒοτέτεεοιεε Ρετ οπετεε Ρεεετεεετε νεΙ εεάοΙεΓεεεεεεα: εετεεΡιιε εκετεετεε , πάμε εεε! νε

τεΙεπε τεε:εεετεε ιετεεπεπεετεεεοπε άετε:τεε. 5ετε ετιπε ειιπε Γοτπεεε: εΙεεειτεεεει, Ρτ:εΓεττετεε

εοτΡοτεε εεεπόοτε ΡιεΙσετε:ειε ποΒεΠε οττετεεεεεε 8τειειιττε τεάάετεε, εοεΡἰε εοτεετει ειιτεε

εεεεεεεεετε επεεοεεπε ΙεοΓΗε ΙεεεΓετει Με Ιοκατε : πι· οιιεπε τειι1εοεπεετ11ο ετεΓεετε εετ

τεετεε , Με εεπτε Ιειετιιεεε ωεεεεεεε εττεεετε. ΑΒ8ΓΒΓΓί1Γφ1ε12Γεεν3.τ11Μ Ρι1εΠετιεπε επ

εεεττε ΠεΓεεεενεε απεοτεε , ΡττεεεΡιεε παω Γοτπεει εοτΡοτὶε ΡετΓιιτεδεοττο όεεοτε,τεοε·

τεεεόο άεποετεο εεε ττεεΓετοτυπε επεπεοε ΓοΙεεπτεπεετεετε. 8εά εὺπε Γε εΒτεπειεε πετ

Ιεε εεεεεεεε εεΙεε ιιεεεΙτεΙυε ιπ8'ετε εοπΓΡεεετεε , δε εΠπετεο.τεεεε Γεειεπε εεΠεοε ΙεοΓΗε

ό νετΓυ.εεειε Γε εοπετει ετεεετε εοπΓΡεεπΠεε , 8ε Ρετ@Με Γτει€εΙεεεεεε Ιειεπεεετε;ε εεεὸ εε!

ΡτοεΙεν:ε Ρο(Γε Ιο.ΒετεεΙο ε!ετεεετ8ε 5 ιτε Ι..ενεεεε :εεε , πωπω εΓΓε εειπε Γεεεεό:ιεετε πε τε!ε..

8εοπε , εάεεεεειιε επίεσοεθ. εΒιιεΓιεττε, ε1ιεεπε Ρετεεττο.τε ΙεΙετε!ο πεοιεεεε5 ΕνεεεεεΙεευπε

εΙνΡειεπε Ιεενἐὶ εετεετεε , ετεΓεττεοιεε εεεεεεΡεεετεε εΙεΧτετἔε Γετεπε, εοτεετει εεεπεεεεεεετεε

εεεπεοε Ι:εοΠ:ειεττε Ρπεπειειετιεε Ρειτειειετ Ρετεετε , πε Γτιείετειεο Ιεοοτε Β. Οο!ειττεοτι

πω ε1ιεεπε οεεΠεπεο ετεεεεεεο άεΓιτάεινετε.ε πε (5τειττετεεεεεεεει , Κτεεεοτεεε , θεοπεε

ετεεεε,νεΙ ενεεε:ιτιεεεε 5εττΡεπτειτιιπε Γετεε,ετε ΓτεεεεΙτεΙΙεεεΒτεε οεειιΡατεεε άειείετοιεε

:τοπικ Ιοειιε ΓεπτεεεΠε ιιτ8επόεε. _

στ” "Π- 8. @Μεμπε πατε Ρετεεε Γε νοΙνετεε , νεπετειά ωεεεω τεΙε8εοΠε εεε Βεο (Μετα

εεεεεοτεεεεεεε Γεεεεετεεε εεΙΙιεΙεπε : οπ:εττε εἱετεε Ρτετιε τεεεπεεΙτ νοεε ΓειΙιεεθιΠεε , ΡοΠ:εει εειΓεεεεεεεοτεε

εεε“ωεε ειινετεεΙε εεε Ροεετειε Ιεοτεειτε εεεετεΙΤεεε εεε. @εε νεόετεε ετεΓεετεεεττε πε εάοΙείεεεεεε

εξ:ίξΠαΠ8(€ νΞεοτεπε 5 Εἔο , εεε , εεεειττεεε1ιιε Ροπή , ω! ΒεΙΙιεετε ΡτοπτεΙΓει φάνε. Εεε ετιεοάεεππ

πω" ωε- τιπποτιπτε εεττιΡοτει νοΙνιιτεειετ, ε1ιεπειεε 8: εἱοπεο εποε, δ: παπι: ΡετεΒτεεεεεἰοτεεε

Μ· Ιοειιττε εΧΡεεενε, 8ε τεεεπεεεεεεετεε άεετεεεΡε(ΠετεΠο Ρτα:Γε11ε ΓπειιΙο τεεεΙετεινε; εετειετιιττε

επειτα εετεετεε, τεετὸ ποτε τεΓΡεπε,8ε εεεΠ Γτει€ε!εε Γεκιιε οοΓΗΠεε, ιτεο.ττ ετεετεΓει&ο,Ρο.

εεοττε Ρετεετετεο.τεοτεεε Ιοειεπε ΡεεἱΓΓεττε.Τιι νετὸ εεὸοΙεΓεεεεεεω Πεετεεπετε τείειε:ιεεε,τετε...

:Με ΓοΙιεπε εεεεοΙεε 5 :ιό Γτεεεεεε νοεεε , νεΙεε εεοΙεε , ΓτεεεεΙεεεετε :ιεετειΙεετετε , επτετη

τεεεοπεπεοοεε , 8ε πειτε εε Γεπεετεειεπε Γεκιετε·ε Ιεβετε ετεοεε ε Νοτε τεεεεεεεεΓεετεε Γυα

Γεεπε Ενω, Απε Με Με” δεετεεΓοττε :ὶ Πο.ΠΙει ΓεεΙιεθ:ιιτεε, Βο.νεό ὰ ΡτεΓΗπει]υΓεεεεε ΡιεΙ

εΙετεεεεεϋπε Βεε:Γε εε εοττι1Ρτυπε , ΓεΡὶετεεὶΠἰπειετεε 5ειΙοεεεοπεεεε ττειιΙεετεεεεε ετεεοτε

εΙεεεΡειετεε ε Ρετ<ζε , ετεεεεεεε , ο ειινετεεε , ΡετΒε , εποε τεεεεεειετε Ρετ 9021111 πωπω

εοπεΡετεε εοττιπΓΓε.ΒεεΙετεει νετιπε ε1ιεεεπΓετε όποτε Με πάνω.Ηπειτε ετΒο (Με Ρετ..

παταω εεετοΙεΓεεεεε , δ: ιεΙετὲ οιεεὶπε εεε!οΙεΓεετεεεπε εεττετε ετεεἰετεε , Βτειεεε εειΙεεετ

ετεετε Με τεΓετε , ΓοόειΙεοίιίουε νε!εοεεετεε πετ ειττεΡιεεε : πεεεεετοιιε εειι5 εΙοΙοτε

πω». ω. Πεττεεεΐο.εο. Ρτεεειειετ πε ποτε Γε τεΙεεεοιτο.ε. Δε Με: Νοτεεεε , ετεπεεεε , @πετ , εφε

47,24! ραττεεκ τω: :πωπωΡἰτι/μωπ πω· , ποπ ε/Ζπιε ά:$7Μ.9 2 Οοίεεετεεε εεεεετε δ: Ιεπεειεὶ

οπεεεεεΙεετεπεε ΡοίειεΙο.ε σε Γεετε Ειπε. Με ε3ιι18.115 δε Ρ8.ντιτεετετο Ρτοπτειεξι επιπε

εεε Γε ΡεττεεεΠιεταπε 5 εΠε Επεσε τεεεεεεττετ1ιεε ετειπΓΠεεπε , ΡοΡοΓεεε τεεεετεπε πε πεπε

τοτε ΓοΙν:ιεεεε· , επεετεε Γε πιεπεοιιειτεε εεεετεεεΡε εεε Με νται νεόεεεάιετπ , ΓεεΙ ε1ιεοει1πε

(μεειπε νεα πετ Ρειτεεε:ιε , Γε Ρε·οτἑτεΠὶιτππε. ° '

9. ΚεΠόεο ετΒο εεεεεεεΙε ΓοΙο, οικω Ι.ει€εποτιεπε εεττ:επε εεεεοΙε πιεπεεεΡεεεε, ω π

εε πιω τιεπε νεεεετειοΠεπε ποετεεπε 8ττ.επΕΜ Ρεττεεπε , πετ εο εεεεεΡοτε ΠεεειεΙ:ετε τεΙεοεοτεε

δ: 5εττΡεπε·εετιιττε Γεεετε.τι1επ Γεεετεεεεε Ποτε εεεεετ εποε Ρ‹εΙΙεΒεε. @Εεεε εἱιεεε νετ (ω

° ότιιε πεεειεεε Γε.Βειεεε είε νεόετεε, οτε·εεεειεπε εὶενετεετεπτε δετιΡειιτειτοττε πετάω ειππ

επεΒιεεε ι πο. εεεπεετε, ιτε πω τιόΓοΙεε , εοΠιιόετεεΙο ΜεπέεΓεετ όεΓεεΡιεΙοε τετεετω εο

εε:ιειιτ, σε άε Γεω εεεεεεεεεο εοειεοΓεετεε νε! Ητιετειιεεεπε ιιβεττεεεεεε ΓετεΓιευ.εεε , νε!
τεεεΙεεεεεεεεε Γ
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σε8Ιι€εστια: Γοτιιτιο τοτΡοι·εισ 5 εοι:Ρίτσσε αἱ: εο ει: εΠΙΠεΠιιιΜ σιι:εΓΗοιιστιτ πιατα Με ω*

:ή ΓειπΠιε σιι:ετετε. Ατ ιΠε Ρανιάο °εισαιτισσαιτι ταιπεσ-Γαἔαεἱεκ ΡεέἘοτε , Μισο; Μ· Μ·

ΒειΠεσε πια πιω α Ρατει·ετ, Ποπ ει:ειαοόοκι;ε ταόισε Μο ) Γεεὶ πια8ιίιτο Ρατεσε!ο,

νιεε νει·εαο ]εάα ιΜεΙσεσΜαΒατ, σπασω· ιΠιιιε ΡΓαΙιιιοἔταΡΙιἰΡτιεεοιιιιι σ4ρω·2 ΡΜ- 8ο.

ο: πιο» , ό· σερ ωί2πιρ!εύο Μιωί. Τατιτσιιι @σε σι Ρε&οτε Πινιιιαισιτι τΠεΓαστι ω»

Ρι:σι·αι·ιιπι εοσὸὶιι τεσεΒατιτσι· , ιιτιστιααάοΙεΓεεστια: :ετατεπι όετειπση ΡΓαΙττιο- ΡΓ=ϊιιιι>ι

:σαι ΙιΜιιτο εΙιπιατο Γει·σιοτιε εΧΡοσετει€5 τιισΙτάσσε αΙια , ασκ νε! αει εαιιισπι Μ· "'Ρο""°

ει·ια,νεΙ αεΙ όοεεσάιιττι ιισ1σ., εοσάισιτ ιΠ&α. Ι)εόιτ άειιισε οΡεταιιι στ Μοιια

εΠοι·σω τιεόΕει·ετστ Γοειετατι, 8ε ΜοιιαΙιεπισιτι ει1]ι15 είΈ νοεαΜιΙσισ ΒασεΗοιι^ Ι Β # Η 4

Ρωιι,ιΠ σιιο νιττστιιιτι ΡτιεΓιιΙ σΒεπατε εΙσεβατ Β. ΟοΜΜοοειισε, ε8τειέισε ϊ:,,¦&ῖ,.φ

σιτε: Γιιοε Μοτιαι:Ιιοι·στιι Ρατει· , σσίσσε τεΙιΒιοσιε Π:σόιο δ: τεειιΙαι·Ιε ἀιΓειΡΙιπια: [Μεσα ἔι

εσΙτσ Ρ:2ειΡσιιιιε ΠαΙυεΒατσι· , ιΜε1σε οι·ατ1οιιιΒιιε 8ε]εισιιιιε νασατε £α:Ρἰτ 5 8: ισ

ἔσω (Π·αιΠι , εισοά ε!εΓει·εσσΒσε Ιενε εΠ , ΓιιΡετ Γε Γεπε , ΓεσιετιΡείιττισσε ΠΜ αι» ?ιμισι.

τιεεαιπιο , αε ει·σεεπι Παω τοΠεσόο , ()ΠιιΠσπι Γεσσι : στ σιιι αΙιοι·σιιπ όοδιοτ Γι»

εστω ετατ , ιΡΓε σιιοά ὸοέΕτιιιέ`ι εΠοΗεετατ , ισ ΠΠ εο:Ροι·ιε ισοττιΠεατιοτιε ΓετετιεΙο ,

σβετιιιε εΧειιιΡΙο τσοσίιται·ετ 5 δε εισι αΜε ιιτιΡΙεσσα Γοι·ε όο&σι·ιιε ει·αιτ , ιΡΓε με”

ὶσιΡΙετετ. Ρωασ πασα: ασιιοτσιιι ιιισΙτοι·ιιτιπ ισ ΜοσαΠετιο ειι·εσΠε , ωΡιι

Ρει·εΒτιιιατιοσεπι σεΠόετατε, πιεσποτ ιΙΙισε 1)οιΜΜει ιτι·ιΡει·Π ω ΑΠταΙιαιτι : Εκ! Με π·

έα επτα πω , & έ: σααπα:2υπεΜε , ό· έα, έα”ραπ2: πι! , ά· «Μάο έ» ιετωπι ?Μπα

πώ ωαΜταυετο. ()οσΓείΓσε ι€ιτστ νετιει·αΜΙι Ρατει Οοπιιιιο€εΙΙσ εοι·όιε ατεΙο·

:επι , δε ι8ιιιτσττι ιε)τιε Ποιτιισι σεΠσετισττι,άε ειιιο ι€σε Ποιτιιτισε Ιοεισι-τιιτ:

.ζ(πεπι υε712Μ!!!εΜ!72 :ετπ:Μ, φωνα: υαΓο α: απἰεπη αισειιιτεκτι Ρατι·ι ΡατεΓαειεσατ Με π.

αΓΓεάισιιι ,ΓεεΙ σοσιταιιι Ραι:τε τε @Παω τεΓΡοι·ιΙσισ , σε ίσα. Ρεστιο ασΙιεΙα!σατ.

Επι: ειπισι νετιεταβι!ι (ΞοτιιιιιοἔεΙ ο άστσττι,ταστι ΓοΙατιιιιιιε ατι όΙΓΡεσόιιιιιι.Τατι

όειτι ταιιιει·ι αιΙΓΡιτατε εοεριτ δ: εοτεΠ αιιτεΡοιιετε , σε σου») σε ίσα: σεεεΓΠτατι Πεσ

σε:ετ, σιιατιι αΙιοτιιιιι ιισΙιτατι οΡ οι·ισιια εισαετετετ. Νσε Με Οισσ1Ροτεσσε ατΜ

τι·ιο Πεβατ , ιισι ειι·οιιεπι Γσσπια ΒεΙΙα Γστιιια εισάιει·ατ ,στ σε @σε νι&οι·ια Μο

τιοΓοε ι·εΓεττετ ττιστσΡΙιοε , Ι:ετά.Πιιιε νιέΕοι·ιαε σε αεΓοτσπι ΠοΓΗιιισ τεΡοττατετ

ΡΙιαΙασσιε. νοεαιίισ·κισε εσιιι ΑΒΒαε, ττιΓϊεπι Πεετ ΠΜ ) ταπιετι αΙΠε σειΙεπι σε·

ΡτοιιιιτΙειιτειπιαισ ,Γε δέ Ραειε νισειιΙσιιπ , 8: ΓοΙατιιισιε ΓσΡΡΙειτιειπσπι εοτιιιτόΠ

'με ιιιτιει·ιε , σσοε τεΙιειο εΙαι·οε ι·εάσεΒαι: , Ια:$ιτστσιπ.

ιο. ΟοΠεέιο Γασε Ι:ταττιστι εοετιι , οιιπιισπι οτατιοτισιιι ΓσΓΓταΒἰσιτι ΡοΠσΙατ , στ 5 _

νεστστο ισιιει·ι ΓοΙαπιειι Ιαι·ειαιστ , ΡιετατἰΓσσε εισΒιιατ αΠ`ε6Εστιι. νιεεΠιιιιιιιιΕει·ιέρ :ετατιε αιισστσ α8εσε , αττεΡτο ιτισετε ειιιτι ε!ιιοσεειιτι εοιιιιτἰΜιε ()Μ·ιΠο Πα- εσιιωι.

εεαό Πτσε Ματια αεεεε!ιιιπ. ΙΜ οττιιΠΡοτειπιε τιιιΓετιεοι·ιΠαιτι Ρτ:είΈοΙαιιτστ, σε Π

Γσ:ε νοΙστιτατιισΙια:τετετ εοιιεεΡτσπι εοσΠΠσπι , εΠ·'ε&σε @σε πισω Ρει·Πεἱατιιτ :

αετιοΓείιιπσσε Γεειιττι ε!επιεστια]σεΠειε νοΙστιτατεσι ασεΠε , εατιιιατιισιιε ισιέι·ε1Π

άιιΜαε Ρετ Γτετα ιι18ι·εόισητσι· νιαε, ισιτέσσε ΓαΙσπι Ρι·οΓΡειαιιτισσε ιερΙητοτσσι

πισω Π:τεαιπεε, Ρει·ιΠειεστΓιιω Βτιταιισιεοε Ποσα Ρετνεσἰστιτ. ΡασΙΙιΓΡειιΒιόεισ

ισοταστεε , νιτεε τεΓσπιστιτ ασειΡιτι αιιισιο , αιικιάσιιε εοτεΠε εοιιΠΙια τωτισαιπιιτ.

ΡΙαεει: ταικΙετσ αι·να (5αΠιεα ΡΙαιιτέ`ι τετει·ε , 8: πιστα Ποιπισιισι Γει·νεσιτι αΓὶσ ΓειΠ

ειται·ι ,στΠ Γα!σειΒι Γετειιάα Πε, σσαιιτιΓΡει· εοιππιοται·ι 5 Π οΜ!.σταταε εαΙΙΒΜε

αποΒαιπι:ε πιειπεε τεΡειιατιτ , ασ νιεισαε τιατιοσεε ΡετττασΠτε.

π. Α Βι·ικασισειε ει·8ο ΠιιιΒιιε ΡτοἔτεΓΠ ›αιὶ ΟαΙΙιαε , σΜ ασκ νεΙ οΙ› Π·εσσετι- Κε1ια!σσιε

Παω ΙιοΓιιιιιιι εΧτετιποτιιιτι , νεΙ οΒ σεἔΙιἔειιτιασι Ρι·πΓσΙσιιι, ΚεΙιειοιιιε νιτισε Γέ;::Ιΐ;:"

Επεσε αΒοΙιεα ΙιαΒεΒατσι· , τειπισιιι:. και ταιιτιιαι πιασεΒατ ΟΠιιΠιασα , Παω Ρα:

Νοιν. ›οι1_

Β Ηοε ΜοσαΠετισπι ισ ΙΙΙιοσἑα ΗἱΒετιιἰπ ρτονισεια

Πισω , Ξι ΒασεοπσΠ ΥσαΙΙικ ΟοειιοΜο άιΓΠιι€ι1ετι

Μπι απ, 5α·ειιΙο Ι. π! ναι' Σ. ΑιιΒιιΠισι αφ. Η.

Σας'. μι.. μοΒαισιπι Με ·

6 Ισ ΜΧ εοεΙ_ 5αιι-θει·ισασεσΠ Πρ", ττἱεςΠ-ΜΜΜ,

σ:ιειιαπι ω Υπ:: δ. ΟοΙιιιιιΒασι εριιοπιε αμκ! Επώ

παπόσπι 11ε!ιεΙΙιιτσιεΙαια Τασο α” ΙταΙ_ 5αε:_ "Μ ό:

ΕριΓε_ δ: ΑΜ» ΒοΜειιΠ Τειεειπιεσι ΓσιΠ`ε ΟοΙσπιιια

πισω σιισπι ΗιΒετιιιαπι :ε!ισσιι:, πια8ιε Πι·σΠενετι εΠ.

ΝαΙσριτιιέΖ2: ἱπ/ἔιπ:Μ Μ” ΗΒει·α!εα αιτωΡωσ Μ.

Μάι, σιιο Πι Γιιιι:Ιισ σωπι Ριω·ό:Ει ω! πιίο!εβιωέι πωσ

μια ασια: , @θα μέ φωσ», “εινα” ΡετΓενεπανιι.

'Τσπι Γ: ιεσια:1οιιιΜιε εισαι: αρσε:ι Γεκπιεσε , εισαστε

Με Γεπιιτια μισώ $ιΙεσιεΑΒΒατιωροΠεα Οοπιπιοι;εΞΗ

ιιιαΒἰΠε:ἰο ισ Βασι:Ιιοι Γι: σωσει, άεσηιιε ρωσικό:

ιΜποπσπα ωκΙππωπ έ» Μοπα/Μέσ αυτώ:: εαρΙ: μα·

ρίπατέσσκω άώΉωικ. Μαι:: να Μπι: ασκιστιι πω:

νιε:Πιιισπι ΜουαΠετιιιτσ Β3σε[10ΣΕΠΓΩ ?πιεσε ρω

νικ , ισ 6]ι10 ΜΜΜ σεεεπι @Με μιΠΠ:ετε ποπω” ,

Π ασιιοιιιπι π1ιιΠ0:ι1Μ ειιιιι:ιμα Πωσ ρειεε3:.

α4ἔἰυπ. 86'. Οπί.8. Β. 8:ς·επίπω Ζ!. Β
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Μ· ΟΗΕ· τιιτειιτια: ωετΙιεεωειιτει, 86 ωοττιΗετιττοιιιε :ιιιιοτ νικ νει σειιιειειτι ιΙΙιε τεσεττεΒ:ιιι.

τιιτ Ιοειε. ΑΒεΒειτ νειιετειιιάιιε ντι· ιιτ Ρετ οιικειιωοιιε Ισεει Ρτοἔτεὸετετιττ,νετΒιιω

ΕντιτιέεΙτειιω τιτωιτοειειτετ. Ετατ ειιιω ετιιτιιω τιοωιωΒιιε . ιιτ εισαι Ειειιιιτιιο: στι

τιιε τιειοτιιτιο:ιτ. ε!ιιειτοτειτα Ρτιτ:τΠεο.τιοτιιε εισόττιιιει, Πωσ! 86 ετ6εωΡΙο. νιττιιτιτω

εσιιιιτιιιιιΒιιιιτ. Τειιιτ:ι ει·τιτ ΙιιιωιΙιττιτιε ιιΒεττ:ιε , ιιτ νειΓει νιεε , θεοι ιτε τιοιισι·ιΒιιε

τιοωιιιεε θεειιΙιεστιαιιτιιτ οιικτετε τιι€ιιιτ:ιτεε, τω. Με ειιω ίσάει!ιΒιιε Με εΙε Βιτ

ωιΙιττιτιε ειιΙτιτ :ιΙτετ ειΙτετιιω ιιιτειι:ιτιιτ Ρτει;νειιιτε , ωεωοτεε Ρι·ιεεεΡτι τω” : @ο

/ἐὐτιωιἰωτ εταιίωόίττυ. Ετ Με πάτε: ΑΜ @Με πΛυ2:Μυτ, πω' κά ύππιέίτπμ ό·

"Μ... , ό· τπυ:επτεαβτωυπε: πω: ε Τειιιτο. Ριετο.ε, τειιιτ:ι ετιτττε.ε οωιιιΒιιε ιιιεττιτ,

ιτε ιιιιιιω νεΠε , ιιιιιιω εΙΤετ ιιοΙΙε 5 ωοττεΙτιο. ετοιιε ΓοΒτιεττε , ωτωΓιιετιιιισ δέ. Ιε.

τιιτ:ιε ιιι οωιιιΒιιε τειτοΙείσειτ. Εκιεετο.Βειτιτιιτ @Πειτε ειτοιιε οιίεστιττει: νιτιιιιιι , στ

τοιτο.ιιτικ ειτοιιε εΙειτιοιιιε ΓιιΡετειιιιιω τιιιτιε. εο.Π:ιΒο.τιοιιισιιε τέτιιιιω ΕετιεΒ:ιιιτ,

ιτε σε Ιινοτιε ιιοκιτω Γεισ)ειει ιιιτετιτισιτε ΡεΠεΒιιιιτ. Τειιιτει Ρατιετιτισε νιττιιε ,αιτι

τ:ιτιε ειΠ·εέτιιε . Ιεωτιιτιε ειιΙτιιτ Μετα, ιιτ ωττεω ιιι ωετΙιο εστιιω Ι)ειιω μι

τιιΙΕ: οσο ειωΒιεετεε τι:ιβιτ:ιτε. διοι1εωΡιειω ει: Με ΗΜ ιιι νιτιιιω τεΡετἰ1Τειιτ , Π..

ωιιΙ σωιιεε ποσο Για: ιιεἔωζειιτειιι εσττεΡτιοιιιΒιιε εικόετε ΓτιιττεΒειιιτ. Οσωωιι.

στο οωτιιΒιιτ σωστα θΙ'8.1°1Ε: Η οιιιΓΡιεω ΡτοΡτιιιω ιιίὶιτΡοτε σ.Ιιοιτιό τειιτἔιίΪετ. :ὶ

εετετοι·ιιω εοιιΓοττιο ίε€τε8:τιτιιε Ροειιιτειιτι:ε ιιΙτιοτιε νιιιάιεειΒτιτιιτ. ΝιιΠιιε Ρτο

τοπιο εσιιτι·:ιτιετιιτεω τεΡειιὸετε.ιιιιΙΙιιε ειΓΡετιιω Γετωοτιεω ΡτοΓεττε ειιιτιε8:ιτ ,

ιτειιιτ το εοιινετΓειτισιιε Αιι€εΙτετιω ιιτέινιτιιιτι ετεειει·εε. Τειιιτει ιιι Βε:ιτιιω νιτιιω

8τειτιο. τεοιιιιοτιβειτ . ιιι: ιιι οιιοτιιωειτωειιιε οσωιΒιιε οιιειιιτιΓΡετ εσωωοττττετιιτ,

οωιιιιιω τιιιιωσε τισ! ΚεΙιΞιοιιιε ειιΙτιιω άεΠ€ετετ.

Α 5ἰἔεωω τι.. Ρετνειιιτ ει·8ο τοπια ()οΙιιωΒ:ιιιι 5τειιτειιττ° Κεειε Δε! ιι.ιιΙ:ιω, ειιιιεσ πω.:

[ο ςΧάμ_ τιστε εΙιιοΒιιε Κειτοιε ΑιτίττειΠοτιιω Βιιι·ιέιιιιόιοιιιιωοιιε ωειγτιιε τε8τιειΒο.τ Παω

τω. _ειε ι τιιιοι·ιιω ετιιιιιιιιω ιισωειι στα εετετιε εειιτιιιιιε , σαιτ (ΞειΙΙιε.ε ωεο!ιιιιτ Ι:ιεισε..

Β:ιτιττ. Αι! οικω @τω νιτ Βιιιότιιε ειιω Με ειεεεΠὶΠ`ετ . €τ8.τιι5 Κεει 86 ΑιιΙιειε σο

ε8τε8ιτε εισάτω:ι: εοΡι.ειω τετττιιτιιε εΠ. ΟοεΡιτ το.ιτε!εω το εο Κε:: Ρετετε , ιιτ ιιι..

τω. τετωιιισε (ΞειΙΙιειτιιω τείιε!ετετ , τιεε τω! ειΙιο.ε <έειιτεε ττειιιΠειιε Γε τεΙωιτιιετεττ

σωστα σαιτ ειιιε νοΙιτιιτ:ιε ΡοΙΡοΓειίΓετ , Γε Ρσ.ι·ετιιτιιω. Τιιιιε ιΠε Κεέζι τα . εστι Γε

:τΙιειτιιω ΡοΠείΠοτιε οίκω οτε άττειτοιιω5ΐεό Ενειιιεε!τει Ρτεεεοτιιι. ειιιεωτιιω

εττιιιε ΓτειιιιΙιτιιε ιισιι ο Ιταβειτ , ίεέτειτιιι·ιιιιι ετ6εωΡΙιιω : @τι «πώ, ιιιοιιιτ . ρω'»τα

·υειιέι·ε, αόπε8ετέωετ2ρβιω ιόέ , Μἔά! σπασω βαττ, ά·/έφωπιτ Με. Ωω τειιιειοΒιι

ειετιτι Και στα ετ τεΓΡοιι σ.: τι (Πιτιίτιετιιεειιι τοΠετε δέ ΙΡΓιιιιι @τι οεΠόεττιε,

Ροτιστιε ετεωι Γεέτο.τε οιιιετεω : τ:ιτιτιιω ιτε τιοΙτττι: εΙιτισιιιε ΓοΙο τεΙιδιο , :κι για

Με ΡετττειιιΓεειε ιιτιιιοτιεε . ιιτ δ( τιιι Ρτττ:ωτι ο.ιι€τωειιτιιω , 86 ιιοίτττε ίειΙιιτι Ρτονι

όε:ιε σΡΡσττιιιιο.. 1)ειτειιτειοιιε οιιτιοιιε οΒτεωΡετεινιτ ΚεΒιε ΡετίιιαΠοιιιΒιιε .ετα

6 ωίιωοιιε Ρετινιτ. Ει·ειτ ειιιω τιιιιε νιάτα ετεωι1ε νοεΑειιε Β τιοωωε. ιιι σιτε ετι

Ιιτιιω εττιτ ειιτιιτιιω οΙιω,οιιοτι :ιιιτιοιιστιιω ττο.όιτιο ΑΝΑειωτιεε τιιιιιειιΡαβειιιτ.

Λε! οικω νιτ Πιιιέτιιε ει.ιω νειιιΙΤετ , Ιιεετ :ιΓΡετει νειίτιτειτε ίοΙιτιτοΙωιε δέ ίεοΡιιΙο

ΟοΙιιττιιιτ

οι” ειτττι

Γσετιτ τ!ε

τιιιωιΙιτ:ιτε

εετιετ.

Μπιώ. η.

σα. 66.

Εστιτω

ωοτεε 86

νιιιιττετ.

Ε". ρ.

τι Αιισιιγωιιτιιι Υ'ιττι δ. ΟοΧιιωΒιιιιι, 86 τιιτι 5.5:ι1

όποετιζττ: Λέτε Γετιτίιτ στεινιε τα: σπιτι: εοσ:νιτε Αιιδτοτ ,

(:οΙιτττιικιιιιιω ιιι θ.ι.ΙΙιτιω σ.άνειιιΙιε ειΠ:ιτωττιτ στι

ττι:Βειτο Αιιίτιιιίιιτ 86 Βιιτειιιιιιιοτιιιιι.ιτ ιιιιρι·ιτιιτε : τε

εεττ Οτόετιειιτ νιττιΙιε τοϋ δικιο πι. 8. τά ΜΜΜ

Κτ8ε (ΠιιΙάεΒεττο $τε,ιικττι Ειτε τετεττ. ΟοΙιτω8ποιτε

μ.ιιΙΙσ τιιιιε τιιιιιιιω @ΜΠΕ τ:_ τω. ιιι θτιΙΙιιιω αρτιο!

ίι.ιε :τι , ι.ιτιιιιττΞι τω! ουτε. Π. ΡιοΒ:ιι:ιιιιιιτ5: ουσ πω·

Ρετ: ΟΙ·ιιΙά:Βεττιιτ ΑιιΓιτιιτ , Οιιιιττειιιιιιιιε ριιιτιιτιε

Βιιτβιττιάιτν: Ρτιτιειμτιτω ι;,εττοιι.ιιι·. Οι.ιιιττιιι·ιιτιιτε

(]τιιΜεικττο τιειιστι Βιιτι.ιιιτιιτια: τεετιιτω τιιτιο ο.ττττιτ_

ττισττε τείτξςιιανττ. Πειτε Ιενι εττστε Αιτι'.”ιοτττ ρτπάιθ.ι

:ιεεείΤιτιτι (ΣσΙιιωΒιι.τιι εσιιιιΒιίΐε ειιιιιιτ Οιτι1ττώι:ιτο

ΑιιίιττιΠστ δ! Βιιτρ,ιττιιτιοιτετ τετιι:τιτε, ειιιτι ιιττιιιτισιιε

τεΣτοιιΠι ι;ιτιιιΙΙο2οίτ ΟοΙιτωτττιτιι εικινετιτιιω :τά τρωω

οτιιΙάι·σεττιτω ιιετιτ ι:ιενο!ιττιτω. Ροττο Με" ττειιιπι

ΜΗιτειιττιτιτε τα , ιιιτττι πρι: 2ΜβΜ[στπω, Μετεκπ

ιίέοιτάω9ιω "επτἱπτ ριτττινιι: διττιστττιτω, τιιιι οσω

τιιιειω ΒιιτειιιιιέιΞ ροτιτιιτ είτ. ΕιττιιτΠ οετιιίιο ττιάε

πω; ώ, φωτ ΒιττΒιιιτόττ: Ρτιιιεἱμτιιε Ρετ 5ιρ)ιιιτιτιιω

ει: μπω: ττετειιιιιιτε ιιι ΟΜΙόι·Βεττι σοιεΙ'ωττω νε4

τιιΠε Με) τιιιτιιωενετιτ. Ντε οιιιισιττω τω" ]οιι:ε

Ιετιρτιστιτω δι Ιιττιατιιε νιτιατειττι , Δε ιττο (ΠιιΜεβεττο

Ιετιρτιτω $ι5ιττ:ττιιω. Ηιιιιε ειιιω εττττιετττω :Πε 3ο

ιισε ιτε διειΒειτο ίειιτειττιτω εοτιΓττιτ :τι πισω. μ. ἱιιἴτἔι.

6 ν(Μ58.08 τ Η Ρο!.ι;τ, το Βιιτειτιιότει: Οοωιιτιτιτ,

Βιιτειττιιιι:ιω .τ Ι.οτιιατιιιιτι.·ι δ( ΑΙειτιτιτι ότιιωιτ , Μο

ία ΜσιτΙΙιτοιτε 86 Αι.ιτιε ιισιτιΙιι.ιω Βιινιοτιιω οτι.<ε_ιτιε

ττιίτιςτιι8. !ιι Ιοεο Απ:ιΒι·ιιτι:ε ι:Ηότο, νειιιτιειτΙε Λου

τω] , εσιιι:!ιτιτττι τα ΑιιτιςττιτειιΓε Μοιιτιίιετιιτττι , φοιτ

ιιτιιριιἰιε τιοτι τκίι:ιι.ΕσιιτειιττιΓε τε8ε&ιιω είτ ιιι Ριτσ

ι·ετιιπι€οτινειιτιιτι!έ Ι.ιικονίσ ιὶιἱητεὶιιω.Ηιιε κάτω

τι€1 στα ιιινιττι δ. Νιεειιι νείσιιιιστιι·ιιιιε Εστί-εστι το

νειιιιιτισιιε ]οτιο.τιιιιε ()!ιΠΗτττι μπε τ..5. ι τ.. Μειω

τιιτ,ιιι:ιι Νιεειιιιε ΑτιτιΒιτιτω & Ι.ιιχογωτη 8.; Ή”

τ.ιτιειε “ΜΠΕ , 86 ΕεεΙ‹·Π:ιτιττιι Φωτ τσε.ιιτιι ΟσΙιτττι

Μπιτ ττειιιττιΠε όιεττιιτ. Ωστε Η νεττι (ιιιιτ Α σπιτια"

Πε Ώει:ιισΒιι ρττωοττΠ.·ι τενσεατι οσο τοΠιιιιι-:ιά :ιτι

τιιιιτι μι: ειιιιΒιιιιττιω μπει) ο. ιτττ‹. ειιιιι ροίτ ιιιιιιιιω

σ. τα Νιετιιιιτ ιειίτπι Υείοιιιιοτιετιιεττι οΒιιιιιιττττ.



νιτιτ ε. εοι.σΜΒΑσι .-ιττωτιε. τι'
τσιστστετσοΠσοσεΙοεσ ειΓΡετσ εΙΤεστ , τοτ εσσι Με τείεττττ Ρετνο ειττσιεστοτσσι Μ· Οτο·

Γοττιτστσε εοστεστσε. τσετσοτ Ποσο νετοτ, Νοτι τσ Γοτο Ρεισε οοιστσετσ ντνετε. Ν::τω νετοο ντα Γιττε.ττ , δε ειΠτσεσττ στοπ εοστιττετε. οσο οσττοστε Γστσοτ:Έ εΠιττετσ Βεν- 8·

τιεΓετ:ιττσ :ενστσ. . τ ο _ ο

η. Εο νετὸ τσ Ιοεο νττο Βετ εσσι Με εοτστσοτειστε.ίσοττὸ σσσε ο Ετ:ττττοιιετνετοο τοοο.ττοσετσ , νετ οσοτσττοει: εσΙΡ5. τιτττοοεστετσ ντΕεοττστσ £ατΡιτ Η:τοεΙΙτιττ. τισ τωτιι=

δε εσσι σιιτοι τιττσιεστοττ'ι ίοΙειτστσει ωεττωτ,ωσ εοτττεστσ 8ε οετοε.τσσι Ρειοστο μ' τω”

στ:εοετετιι:στ 5 τεστσττιτσοετο εσεΡιτ οττιστσισ εσττσσε ωτΡσω . στ στο τεοττ Πει

τττε ίοΠιττειτε . τετσστο οτιισεε 8ε οτε.ττοστ νοεστεστ. Τετττειττιπι ότε Ρετει€τοτετστιτο

τιτοττ τιειοεστεε σσ‹τε ΕεΙΤει εοττιοτει τεΠεετεστστ , Πιοττὸ εοστΡτετσιιτ νττστσ οσετσ

άστο εστσ Ρεισσισ τσΡΡτεττιεστο νετ σττσεστοτσισ εοστε οσετ.ειττε αστε Έστω :ιστοσ

τε , οστ Γε τείετεοτιτ Πιοττέτ εοτοιε τι τσοτιτττοσε εέτστσ, στ: ετε εκ Πιο τσσωσσσο

νεσττετ , οστ ττισττιτσ εοείττιτεισ στο @στο τσ ετεσιο ΠιΠτσετεστ. Οοτειττ.ε τττιοσε

νττο Ι)ετ οσο: ττετιιΙετ:ιτ , οσε τε εσπι εοτεττε οιιιιιττττετε ττεΡοίεετε , σε νττ Γστιάσε

Στο εοστσοε ίσο Ι)οτστσστσ εστεεετετστ , οσο.ττι (Ρετ εισστ εττεστστσ σωστο τοστε

εοττστσ στεοειτ , σε ττιτσ σοσ ετεσετετστ Γσσεττε τε στ. Ησιστττ ετ ο 8ε εισιττο εοι·.

σε ΡοΓεεσττ σοΙσττ νττ Βετ άεσεεε.τε ΓοΙεισιεσ , εισοτοττίΓοσε Πτσσ Ετειτττοσε στο

εε τστΓεττεοτάσιτσ 1)οσιτστ σε τεεειτστ. ()ίιτσοσε τττε ειισι τστε οτο.ττοσετσ εοσι

Ριτσα , ίτε.τττσ εεε. οσα Ρεττεσοστσ τιιοτττε τσ ΡτοΡετστο οτιοεοειτ. ίεσττειττ εΠ τω

οπο. Ατ νετὸ εστσ νττ ετσε Ιο.τοττ3. Ποτ ὰ νττο Πετ οεσετττ&τοσε εΙοτσσσι τετσεό`β '

του: , τσνειιττ εοστσοετσ Γστιτσ οοιστ Γεοτεστεττι . ΓετΓεττειτίιτοσε οσε οοτει εεισ τε

οττσισ ντε τεττοστΙΤετ, τετιετττ εττ οοτετ Γεισπισιιτι Με , οσο τιοτο. νττ Ι)ετ στο εε

1)οτστσσσι άεστεεειτσε εΠετ.

το.. ΤτεισΓειέτοτττιοσε άετσεεΡεΡειτνο τεισσοττε τστετνειΙΙο , οσο στο. εειΡτττ στο.

Πο Ροιετιττιεστει σε Ρτειιστσο. τσεσττε σετ εοστττττοσεσι ετιτστε , τσ]σττάτοσε Βισιτε

πιοτττΠεειτο.Ι)εο τσετσοτει οτοεττεστ,ο.ε τσντοτειτσσι ΙΙεΙτοτοστε ίτε.τστσ Γετντιτε του

@ποσοστο εεετοττο.ττοσε οι·σστε ττεισΞεο:ττστ ετιι·στε νο σΡτειε,στντττεττεετ Ρτ:ε‹το

νττεστσσι οπιστσισ δ: ειτοιοττο.τοτ τ-σοετετ. Νονετστετιι ττετσΠετειστ στα , οσο νττ

1)ετεσσι τοτε σοσ ώστε ττει€εε εεισετετ, οσέιτσ ειτοοτστσ εοτττεεε οετοάτοσε ίο.ττίτε ›

τα! τετσσετεινττ ετε:ε πετ ττειτειιιΡτετειε ντττσττε Ι)τντσε. Μοσσίτοσε Ρετ ντΓσισ

Αοοιιτετσ οσετσότιτσ σοσιτσε ΟΑιιιτιστοειιισ, οστ Μοσεττεττο , εστ διττιετε σο- °

τσεσ οι, Ρτεετειτ , στ σωστο Πιο ΟοΙσσιο:ισο τσττο. ετετστ νειίτττειτετσ εοσΠίτεσττ

σεεεΙΒιττο. ττείεττετ. ΕιοιετοεΒιέτσε τοττστ Οο.τετστοεσε.()εττετε.ττστσ ΠισωΜια»

εσττων: σοσιτσε νοετιι: , τείοσε εισιτιοσττε εεισΠισι σεττο.τ. Ατ στη Ρο.ε , τσοσττ,

σε τττισετ:ιτστιι θα ττοτ.]σοετ ετ ο (:ο.ττιτστοεσε Μει.τεστίστσ ττε , δε οτσστ:ι οσε

ΒοτΠτ οποτε , Βε:.ιτόοσε (ῖοτσττι οσο ετείεττε. Οσετε.ττε ετοο Μεττεστίσε νεοτεσ

3ττετ ειτττΡσττ : τετ! ετιτσ τοΙττσότστε στο. τιτττοττ , ντειτιι σοι Ρ:τισσεστττ τττσεττε σε.

οστιοστιτσ τετιετττ. Εσττ τεισετεττι εοσΠΙτστσ στ Π Βετ εΠετ τσισεττστσ . ΡτετιιτΠτε

εοστε ττσΡετσσττε Ροτεσττο. ντ:ιτσ :οιετττετ. Μττει ντττσε τ ειστεεεττεστεε εοστ τοσω

τστσ ττετ ιισοστέὶ τετσστ , τε€τόοσε τττσετε ειστε Ι·οτεε Β. ()οΙστσο:τιστ τισ Ασ:ιετστεε

Ρετνεστστιτ. Μττ:ισε Μ:ιτεστίσε . εοσοτστσ νείττοτει Πιοτεεστσε :το νττσσι Πετ Ρετ..

νεσττ , 8ε οσε ττετστετε.τ ΡτωΓεστεινττ. ΙΙΙε τ:ιτεε (Σοσετττοττ τετιεσττττ, οσοι Πε στο

ΕιισσΙτε τσ ττετεττο μπειτε σιεσΓο.πι σοσ το Ιττ. Αεεεστἐὶ ετοο σο εο οεσεεττέττοσε

ΜειτεσΙΠιε . αστε οσο νετιετ:τσ: τεσεετεινττ . οστιστοστοσε τετ οείσε ετισΠιτσ Ρατείε.

στι: ΟτσΡττ ειττσετε θεοσετιττει Ροτισττ 86 τσΠτσιτισττσισ εοοοττεε οο Πισττοτετσ τε

στστεετε.τιόο.τσ στ! εστσ ττεοσειιτ:ττε. 8: οτσστσισ τσΠττσττειτιιττι ΓσΠ:τειοτσττι οστε

τετε : οσοτσττι νοτει ετιισ τενοε:ιτε ὰ Γε σεοσττετ, οισστστσ Ρεττττοστοσε Ρειτεσε,

οσιττοσστσ τσεστεεισιτιιε εσσετοτσσι το Π: νειιτεσττστσ τσΠισιτττιττοσε 1)τντσο το!.

στο εισιττΙτο εστειιετ0 Πιονεστεοειτ.

τι ΝστΙσπι οοε σοττιτσε ΜοσειΠεττσπι σττιστττιε Ηττα οσε: εσΠτο $τιττσεσΠ , τσ οσο ετὶ Ρττοττιτσε Μοστ.Πε

τσ Ρ:τιττοσε Πιρετείτ ,.στΠ τοττε δε.ττετε νοεαοσΙστιι τττ- ττο Οτσστ.τιεεσΠ ωστε”

στ;



:: :πιω :. οο:.υΜΒΑΜ Α:::Ατ::,
Α;ε:: (12ωΙ:ιο άουιοἔζο:ί): Ιοειο!ενευιτ ,ουκ Ρετ οέ:οεο ίοΙτι'ὶ: ιυτο:·άυυ: :Γάουι ν:: Γουέϊ:υ:

Ν” Μ. - | ι: οτα,- ι ουκ:: υιυε:·ο ξοτευ: ε 5οτ:Ρτι:τι: Βια:: Γεευιυ άιΓΡυτοιοι:5

Ε:":ο.”Γ,, Γιοειτοοι1εοο8ιτοτ13:0 τυουτου: :υιι:,ουιά οΙ:οοι·ετ τυο!ιυ: :υ υου:ιυυυ: ιυιυ:ιο: ω:

ν δ β ιι. ' | - . 4(Μ ομι;:::8,:ου ε:οι·ιά:ιυ ενιτ:ου: Γυάιυε:·ε. Ουτυουε υτοε:ετ €08ιτοτιουι1πιι!Ιοτο Γε

::::::.:::::::::::: ::::ου::
· υυιο ουεο :ουσ Ρεοεοτο ουοτυ υο:υιυυτυ ι·οο:ου: Γι::

ο· ο · : .° . .
ά:υο:οιουιυ άοδ:υυοουιυ:οτυ:υ. Ρίιυ:ουε Ικα ουιτυο νοΙνει·ετ , οουΓυ:ειο άυο

ΠοΣἑιΠἱ5υἔτο:ο Ξίουιι·ε έ: άεοπττ.ο1:ενοοιιε Γε :υεάιυτυ οάΠο:·ο, τυουοΒοτουε ω

ὸυω Με ί.εΙΙιδΜ"€Π5· ο 551ΙΤ"2 ΙἑποΓΙιἔζ:: ΓΠεΠυΕὶιυΕ€11ά€5 Ποιυ:υε οά οάιυνου

. το πι:: :οοοε υυτ οτονο ' ' ' ° . ::Πε οουΠ:ου: οάΡτο:·ε:13ιυτε::·:τυτυ :·εΙ:υουυυτ, ΓοΙτάιτυ]:ζΠυτο$άά::έ::Ξ]έ:::τ έ:2:12:

του υ . ° ' . · · 5° ' ”

. , νο:·υτυ υ:υ τοι·υυ: Ρετ :πιο ο τ:ουυυκυ ου: εο :υ του

ροκ ι:Γάετυ ἰυ Ισ οι: Ιοττοειυ:ο ο:ποτεοΒουκ· :ίεουο άειυυυ: τ:: 61,Π . . _ · 10 οι Ρετ οουΠ:ου..

1κκαΜΗΜ Ποπ] Ρωτοτ10Πε:ΘΡιά:τοάνετΠτοτε:υ. 5οά Ι:οο υτ:·υτυ άιοΙ:οΙ: ίοΠοοιο Βυ:ιουτο

Γ."Μπ ἶιΞιΠ:Ξἰιἑο::Εοτε-Βοίὶ:ίου: Ετ , ΡοτυΙε υου οουον:ο: Βυι:ίιυ:ουε τεεεΠιτ ο εοΙΙυΙο,

:ο ν:ο νο οετοιυ:Ρουετ:ου:,:ευετ:τ πω:: :υπυουε '. . . . . _ ΡΓ2τι1Ρτοουε ω.

Ρωοτΐο , οΓΡετο ΐεορυΙ:: τε:ΒοονιοΙ:οτυιυ:ου: , ιΒίουε οουίο:οιτ εουεονυυ: :υ

Βουι:ε ιιυιιτυ.-ΑεοτείυΙουοοοάιτο υε:ΐει·υτοι·ι,. :ευε:ιτιυ ἰυτε::οι·ε Που ω:: Μ

1το€ιι υπ: , :υ:ιιιυουε :υτετ:υ::εΠάουτετυ. Μιτου: ε:·οο ίετοτυ ου::ειυΒοο, υοο

άειυεοὅο: Μ: , ιυου:τ , τει:ετο: οοΠο:. Αυ:: ίο:·ο του:: , υεο μωβ:: ει:: ουίο κά:

το: ά: οΙ:ό.τουε οι: Αυοο:·οτε Ιοου: ΡΜ: :υ:υίιίνε τυ:ΙΙ:Ι:υ: Γ -. φτου.

16. υ υ ` ' · · · - ›Ν ο τ Α: Πε ασ: τοτυοο:·ε αυτ: :υ εοάου: εουεονοίοουυΙ: ΓοΙιτουοιυ νιτοτυ άυοε:·ετ ,

"ΤΙΜ 5:51?απ] υεφάξΠ1$ : Ντ ©ι1π: Βοπυυιε:: ίείτι: νεΙ ουοτυιυΠοετ 5ουθ:ο

ε Ε( Πρ: Η:20 9:::22ΐ 2ΒΒέψ311τοτ15 οΡρτοΡιυουο:οτ οάνευτυο, οί: οΙ:ο:υυ: Γοι:ιοτοτε Γε

ΠοΗ:"Ωιεο- ΞτέΜ^ Β] Σ: ι::ε::: :οεευτυ: : -νοΙΙοι:ειο::ΓΡοτιο ει·ετυιΓεο:οτο Γοέτουοτυτ,

ω ίσω ο:;ιΠωουτε ο ου; ου:ο:υυ: :υουιοτυάιυείοΙυ:οτοτ:ου:νοεο:·οτ, ε: που

ἐ - Γ €0ΞΙ:οτυ:υτου ει·ο:5 ετοτ ε:οο:το ο:τευυοτυ:ἶ υτ νι:: νινοτε αεάει·ο..

* .Ι. Μ· νιἐιἰὁ;:υε;ο,:)υ[:οουΡ;υ:ἑιἐ:ἔυοτυ οοοοειυπέυε:Βοτυ:υ.οΧιουοΠυ:ευΓυτο , νοΙ μια

Με”, Βω_ : :ειυυ:ι ο οτε οτ, οι:οο οτιο:υ Βο υεο:* νυΙΒὸο: ω,

οι". ἐουτ,νοίξ:εΒοτυ:·. Ροτυ: οουο σο: , υτουι ίειυυε:· :υ οΙ:ο:·υ::: απ:: οοευυ:ξιΈυ: ,

πο:: · .Μ οι:ε 28ΐουοουιτετ , @του Ρετ :υτο:νοΙΙο του:Ρο:·υυ: Ρτο ρο:ιτε τυου::: νο

Εεοοοετετ. τοτουε εμ: :υ τυ:υιί:οι·ιο υι:ε:υ!υ: ουιάοτυ υοιυιυε ΒοινιοΑ:.:: ,

ι:: ευυ: ο ° · · - .3: ΡΗτΓΦοοτοξαοο:τουιτοΐ: ΜουοΓτει·ιο ενευ:ίΐειιι: , ΓοΙυ: Ροτ:: τουυυτιοτοτ,

ω." ό ' χ ό:: υ οτε ε:·ι·ει:. ΡοΠτυ:Ιο:·Βο :υ Ρι·οοΐοτο Που ειυιυευτι:ίο:υ,ου:

Γιὰ): Ι1ωΡ:ΣΗ:εΒοβοτ, ιυυ!τ:Γουε]οιυ άιευυ::υ:Βι τεΓεάιίΤοιο εοου:ε

υ υ: υ : ουτιινοεοοουουε::,ουι·:υ Ρ:οιυι:ου ο_ - ουοτυ υου Ι:ο

Ιεξέ'ΐδώ[Ξέο:ουάι Ιοτ:οτε μι· τυουυ: οι·άυο οι:: ΡουΙιτ:ου: άείεττετ. (Μ:

Η η _ : ΙΙ:1090!!,ΡουΙ:ίοε:Γο::ιτοτοο Γοτοοε οονοι·ε :τυετυευτο ΡουυΙο

ΙεΓΞἔἔΕἔΖιἔΙιἰἙάεἑουοε Ιοτιοε:Ροοάυ:ειίΓε. Αέ :Πε Με:: οι:εά:ευ: τι:Ροι·υ οονο.

· . οι: ι::ιτοουε ν:: ουυ: Βου: υ: Ρ:ονοΙυευ: οτοτ:ου:ου: Βο.

π:: · - ·Ρτέ:ΞΙΙ::13:ξέΒοοουτ 9 Ε:: ΓυουδεοΠ:τοτι τοοΒυοτ ουΡοττουο. Τουάοτυ οι:: μποτ::

- , οτι οπο:: υ νευ:τ ουτε ο:::υο:ιουε οτε:: Ρ:·οάυθ:υ: ίου: ωο

ιτ ' ° · · .. · - . . ”Βο!;ΤΠαΐΕθι€ΠΩΞέ, Ψ1:11ξουειτ11:οάιε:υυφ :υουοτ, Νεο :τυιυευτὸ :υ:Γουεο::

::ιι: ιιι:Ηου ι: τ:·ιουιτ ΡοίτυΙοτο , οι:: οἱ: ρτοοεευτο:·υυ: Γυοι·υυι ιτυΡο:Ιο

Ρ:ου:·ιο: ε:υει ::ε:υυτ νοΙυυτοτε:, τουτο :Με ΡοΠουτε: , υ:: ουο οι: ε]υ: :υ:ίουοοι·..

Μ”. 17- άιο Ροέ:υ1:::::::: , υυΡεττοτε υου άυΒιτευτ 5 ου:ο :Ρίο Ρ:οιυ:Πτ ά:οευ: : δ: Μο”.

οι: . . . . . . _ .2ές:οπή:π: 8:ππωπ οπορο , :ί:::::: οπι:π:οπ:: , "απ-β, ώ· ::ππ-βο: , @- ΜΑΜ ”,ο_

ο:: ο ι ἔτι: ·υού:2. Ε: οπο:: Ο:ππω οι::::π:ποπο οπιπ::: οπο:: , πω:: οπο: Με

::::: ο: υ κ.ι”)“”Μ"- Ρ:: ξίιτξουε;,οά: :υυΙτοι·υ:υ Μουοου υ Γ ' ο Γ

ο ΜοΠ2_ · οι· τ:: οοιετοπο ου οι·ετυ:·, εοου:ε οο‹η_
. _ - ο

ΒΞ;ΒΙΙἙὶΕ. :οτε οι: ρουο:οιυ Ιοευτυ :υ οοάευ: ετευιο ου:ο:οκοο , ουο ΜουοαΕΠΠΠ: ςΟΠΗΓυε_

ετ. υνευιτουε ι:οίτ:υτυ υπυ:Πιιυο :υυυιτυιυε οΙ:υ: ω:: ουΙτυτυ , ο Γιο::·οάιέΙ:ο

Μονο. :ι.

κ!:ο.
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!σεσ τ!!Ρτειοτ Ρ!οετο!οιο σθ:σ το!!!!!:οτ _ ττοετο Ρτ!Γετι τετοΡσττι Ι.οττοντοττ τ! οοο- τω: αυτ;

εοΡειΒειοτ : ι!οτΙοε πιο; εει!!ιτ!εε τ:ο!το εττττοτο εοοί!τοδττε ΜΒε!σειοτοτ. το !οτ28!- Ν”:· *Η
οοτο !τιΡτόετιι·ιιτο σεοΠτετ ντετοτι Πι!τίιτ σεοΠιοτττ , σο” εο!το το!Γεττι!ο!τ τού. ν!. Η .

ττοε ΡτσΠτοσ νετοί!τι Ρειοτιοστοτο τετοΡστ:τ οσοστο!πιοτ. Πο τεΠόεοε το ε8τεἔ!οε

Μσοείτεττοτο εσοίττοετε εσεΡ!τ , στ! εο!οε τεοκιτο Ρ!ε!›ε οοο!σοε εοοεοττετε , 8:

Π: εο!το! !!ε!!8!στοε όποτε εοτε!:ειοτ5 !τειοτ Ρ!οτττοει Μσο:.ιε!αστοοτ τοο!τττοτ!σ

εισοοετει ντο οτοοε Ωστοσο!! €10!!ε8!ο εσοΠΠετε νει!ετετ. το Νσ!ο!τοτο !!!σεττ οτι

τ!τττοε εσοεοττετε οίτε!οιοτοτ , οτ 8τ @και Ρ!οι!ετειτοεοτε. Πεεο!τ , 8: ΡττεΓεττττοοι

ΡστοΡειτο Πιεο!τειτοτο εσοτετοοεοτεε,ετετοει Ρτεττοτυ. εειρετεοτ. Φωτ! Β. Οστ.οτνι4

15ωτοε εετοεοετ οικ!!ττοε τω! Ρσεο!τεοτοε τοετ!τεειτοεοτε. !εσετ εσοεοττετε, ετ

οο!ο5 Όσεοο!:!!ίεοτο.ττοτειτο £οονετΪ2οτ!οο1 εο!ιοττετο τι!Είσοε τ!!!Πεο!τετε οσο

τεοετε ,φοτο ντε τοεοτε οοει ετ εσττ!ε οοο , ττιτοεο εσονετΠιττσοτ τοπια τοο!τ!το

τ!!τοε τοεοο8τοοτο , ει!!οτο εττοετ!τοεοτο !οεοτο οποτε ττοετο εισοειτοτο τττ!Βο!τειε

ετ!στοε!::ττ 5 :ι!τίιάττοε Μσοτιί!εττοτο εσοί!:το!τ , σο! Ε'οπωπατ οστοεο τοάττ!!τ , σε

τ!ίτσοε εο!υετοειτστεε Ρτετ:ΡσΠτοε , σε σοστοτο τε!!8!σι:ιε ο!!ο! ε!οο!τεΒειτοτ.

Ηἱε ετΒο το !σε!ε Μσοοε!ιστοτο Ρ!ε!:!!σοε εοοί!:!τοττε !Ρίε ν!ε!!Πιο στοο!!:οε τοτε

τεταττ Κεττο!άιοΒοε σοσ.ιο τεοετεοτ 5ρττττο.Γ:.ιο&ο τε !ετοε εσοτοτ!!τ , το εμε.

τρώτε 8: ττοετοτεε τίετρ!τοττν!τίο.οό!οε !Ποετττ$ Ρτοοεοτ !!εότοτ νε! :τοτ!ττστ εἔοσ

Μο

ι8. Εσ τττισοε τετοοστε σοο!ετο Ρτεττετ, οστοἰοε Αοττειικοε , Ρο!Πιτε εα:Ρ!τ οτ ο. τ..τωτ

Ρετεοτττοιοι!! το Η!!›εττοειτο εειοτἑΡετνεο!τετ. @το Πσ!οτο!οιοοε στ: τ Ρετεεοτεε Μ. Ρ!ἴ°ἶ8 δ

!ο ετετοοτο , νσ!οοτειτετο Βε! ΡτσΒετοοε , οτττιτο τ!εΠοετο.τοτο πετ στττο!ειε _ πο το 23.22

εσετο Ρτειττοτο Ρεττοσ.οετε. Ρετεεοτεε ετεσ Ποιο! τ τετττοτο εάο!είτεοτετο οσοοοε

δοΜΑιιτοτντ , σο! σε!!ιοε ΓοΡεττε* τοοέτοε είτ , το εσιο1το.το Γοτοοοτ , 8: το! ε!είο- .τ Π; ,το

οεττοτο το ετετοσ Ισεοτο Ρετνεοετοοτ, οτοοε τ:τοτοτο Ρστοε τουσ εσοτεοτἰ. Ποιο- ωττω

σοε!ειτο τ!οσε!εεοοοε ττειοΠίΤετ τ!!εε , οετ: σο!τ!ττοειτο τ!ε Ρειο!ε ττεοτοεοτο τετοτιο- Σ! 22:92

ΠΠετ , οστάσοε τείεεττσοτε εορτσΡτοσο:ττετ τ !οτΡετσοτοτ :ὶ Ρειτι·ε οτ Ρετ ΡττττοΡτα Με

τοτ!ε εειοτ , τιτοοε στ! Που. "Με ρετνεο!ποτ τ 86 ττοττ!σο!τ:! το! ετΒοτο σΡΡοττοοε τε

Ρεττειοτ , τ!είεττιοτ. Ονειοτεε Π!! Ρετ εοοετινο. ν:.ι!!!ε ΜσΠ:!!ειτεοοε ειονεοετοοτ τ εα

Ρτοτάτοττοε ο!Γετοτο σ!!το :ὶ τοΓεο.τστ!Βοε εσοΓεττειιο 8: οοτ:!!ε σΡΡσΠτειτο εετοοπτ.

;Αεεετ!εστόΠτοε , ττοἰοττοε τοοΒοσε τερεττοοτ ΡίΠ:εε , ίοιοεοτέΓσοε ττεε,ιτοτε κάνα

τεοτ , Ποτ! Ρτε!εοτε.οόοε νε!·τοτττ. Α: τ!!ετ ()οτ , τοττοττ , οσο σοίοοοε τ:!ετο!!ί!:τε:

Ιζεΐοσοσεοτ, τοσττοσε τεοεττΙΤε ε!οο8, Ρτοτοσε τε!ίσοτΠε. Ετ !!!ε πο: : Νεοοεσο:οτι

ε:: Με εστοετ!ετ!ε, τοΠ ττοσε ε!!τοτΠΠτε νεοεττοτ. Αττ!!! το!τειεο!σ Ρετεο!Π σε Ρωτά

τ!εοτοιΠΜοπ @το , Ρεττοετ εοτίο τερετοοτ, τοετεΡειοτίιτσοε σοι· τερεττ:τοτ

ιο:τοοτιιτι τε!!σοτΠεοτ, 8τ Πε ε!!›οτο οποτε ;τωττω. ΝετοΡε $ρττ!το.Γεο&σ τα

Ρ!ετοε . οσνετειτ Ποτ ἐι Ποτοτοσ ΡειίΠτο στοα Ρατειτ:τε. _

τσ, ΑΜ! σοσττοε ν!εε εοτο το εειοετο Γο!!τοτ!τοε τοσττττετοτ , οσο τειτοεο εο !σεσ,

3τιτο σο!οσοτιετοτε ε!!εε ττο.οΠεταοτ,οοίι!σοε τειοττιτο ε Ετειττ!!:οε εοτο εσ στα

διιι.τ.οε οσιοτοετεο! Με ττττοετειτ οτ το! Βτοΐετιτο* απ, Ρ!ίτε!ετοε αστα. Ι!!ε το. @το

αστο , τ:ττόιοττοε τ!ο:οτ ,οτ π! Ι..ἱΒοσοετο * σ.τοοετο ΡετΒετετ. @σ άπο Ραντε- :. ΒΡΗ

ο!!Τετ , τετέσοε το ει!νεοοψοίο!Πετ 5 ετ!ΓΡεκττ τειοτο.ιο τοο!τ!τοτ!Ιοετο τιόνετοτε οεε “Μ”.

Ρτστίοε τετε τεοεττ πω νε!οτἰο Ρειτ!ετειο !τοτοοεετεοτ $τεττὸ τενεττ!. !..ειοστ:ιν!τ

άτα οε Ρετ τστειτο τοετο , οεσοε οοοτο εσσετε σοἰνὶττ τενετίίιΓσοε Ρειτττ τεοοοττετ

όε2·οΠτστσ !εισστε. Ι!!ε ίοο!3ετ!!εοτεττ1 οποτε το , στο· οσο στ! όεοοοττειτοτο !σεοτο ο ο τ .τ

στσΡετέ,!Τετ. Αίτσοε τ!εοοσ : ντιτ!ε @τὸ , στ! ἔεοοοτὶοτοτο !σεοτο Ρετεε. Ρετνεοίτ °ω!"π!2

ττειοοε , 8: τετε οοστε σΡρσΓοττ , τειοτάττοε τοΓετοτο οσο!!! τετε ε!! !τοΡ!ετοτο , οτ το:: ΜΜΜ'

οτα τοο!τττοτ!!οε ττει!ο σοτοτΠετ.

τι Ι.οττσντεοίε ΜσττεΠεττοτο , νο!ἔὸ Ι.τστωι, ποτε

ΠεεΠτσοτο 2.οοοτο , ττοετο τοτ!ε τ:ε!!ετετοτ Οσ!οτο!›ο

τω: , εσττΠτο&οτο ε!! , ο: ματ οι ποιο. ;8. (Ξι!το ετ

$ο οο!οτοτ›ειοοε τοπιο ιτε. κ. :Χ (Μετα @Ποτ Πτ , Πω:

εο!οε! ρτσΒοο!τ·οοε; οποσ ο. τω. 20!!0€2Πι!2. ίοτιτ το!

τ!2 Ι.οττοντεοΠε Παοο!ο!, ε:: ουσ ττιτοττοετο εΧ βετο

Κτ!!ε!σο!ε Μοοτιί!!τκ ίετο!οτιτ!σ οτστ!!ετοοτ το!

τστωεω Πττ€τ!ττιτε 8: ΕττΜΜττω σ.!!εο!τοττ!το8 Π·

!!!!!τεε. !!!!ε Δω ν!οο!τ !:.ιτε !)!ντοει . φωτο Ρ"""κ!'Π

Πο ΡετΡετοοτο νσεττοτ . ο!τοττοτο τιοτρΓσ εσοόττο στ!

νοττοτ!ει!στοτο Πτα$ετο ΑΒΒοτε Μ!!ετσ !εο Με!!τττο

ρττοεττοτετο_ Ποτε: ετ!Μ11οοοε ΚεττοΙε Βεοετ!!ξ!!οπ

Ρτττε!ροσ εο!το, φωτο ΚΚ. Ρ!). Οσοτζτεἔτιτ_ δ. Ήτό4

το Π:!τε!τετ !!οτ!ετο τε!-!!τοετοοτ. _

το;



η πατε ε. εοιπΜΒΑπ:“ΑΒΒετιε.

Μ( σ”. εο. Μοτειοεεπι: Με ?πε πε ίπρταόἐᾶο ζεοππΙἰ Εππ , ὰ οπο ιπίπιπ εΧΡπΙετείχ

»ο Χ,,_ όιίιοπε επ οπιποπε8ηε]ππιο εοι·Ρπε είΠπ:ετετ. Οοεπονιτειπεκπ Ρετ ι·ενε!επω

Νεον. κι» πεπτ Ρι·:ιεεεε , πω ρεπεε Ι.ιπκονἱιππ εταπτ,όενει·πε πιοτοοιτπιπ €επεποπε νεκει·ϊ,

οικ';::;:α πεε επιπΡΙιπε τετπειπΠΠε φαω πιει αεέτοπε τπιπιΠτεΒεπτ.Ε8τείπε ὶτεοπε όε @απ

ειπε πω- :ιό Ι..πειονεπιπ νεπιτ:ειιτπόπε οτππεε ειίΠιέΕοε εετπει·ετ, Ιππρει·ειτ οτ οπεπεε ίππ

Μ· Βεπτ,εεοπε επεΠεπΗπ εκει νἰτἔε εεεόεπτ. $ιπ·ι·εκει·ππτ ετεο όποεπιπ εοπἴεἰεπ

παπι οοεόὶεππα Ξἔπἱε ιπ·εΒε:: εε! επεάεπόπε νεπἰεπτεε , πι· ό ιπεΙΤειπ εεεόετε

εποε Ηόε1€τεεἰο. ε8<ὅτεΙΙὶ Γππ:.νὶόεπε ετΒο Ρότα· Πόετπ πι Με εε οπεόᾶεππεε

επτά ειοππόετε55ει:πτεππόπει:ξεΠε εεἔπτπόἱπε επεππιπει ὲΙεΒοτε τείὶεὶ.Μἰτειπτπι·

όε ΓοΓΡΜ.πε οοεό!επεεε,ππΙΙο όο!οπε νεΙὶὶἔἱο ἰπ εὶε τεπτεειπεπτεππεπΐείϊόπε πεπει

ι·ε @Με , πι: ιεπεπ 8απόΙο οιππεε ι·εΠεετεπ τπτ. Ιπετεπειπ:πι· όεεπόε Ιποοεόἱεπτεε,

18πενἰε Πόεὶ σ.ι·8ιπιπτ , Ιοπ ἱτπόο εεἔτὶτιιόΙπἰε όεπιιπτἰετπτ. Μὶτο. π!τἱοε παπι ίπ

Ρι·ειπά]ειπι αππ1Ρει·τε πω “Η ἰποοεόἑεπτεε εεεκὶ:πόἰπὶε ποεπειἰτε νεπετπεπτεε

εκεπίἰἱε ,πε υπ: τποττειπ ενεόει·επτ. Ιππο!ενει·ππτ τπεπΠετωπ Ροεπἰτεπ:ἱ:ε όε Γεί

εερτο ὶποοεόᾶεπτὶεε τεκπποτε.

π. Ιπτετε:ι τετποπε ενεπετει:,πτ εοπἰε Γεοετιππ ποττεἰε εοπόει·επτπι· 5 πεε Ριου.

- ` Γι” ν5ε νεπτοι·ιππ πποεε εοιππΝειτε εείΤιιοπτ. Πτεεοετ (ειπε πεεεΠὶτεε , πε ιπεεπι·:ιε

::(Ε;':0-° ππεΠῖε @εχετε ίὶἰππΙετπ €εππΞπε ετπείΤο Ρεκπεπτ. Ετάτόπενἰι· Πεἰ ερπό Εοπτε

?Με Με Οοεποπιπιπ , ω)! 8: τπεΠἱπτπ εοΡιωπ πονπε ει€ει·ΙοεππΙετετπ όεόει·:ιτ. Ιππε

Βειπτνεπτοτππε Ηο.οτει εππε νεπετπεπτἰε ἰκποτὶπτπ , πεε οπππὶπο πποΠει εαπ όπτε

τει·ι·Ιε ΡΙπνἰεπι οπὶεἴεεΒεπτ. @πἰό πό πω: Μ:: Πεἰ ει8ει·ετ επεπο εοτόε πεπΩιοειτ:

ει·ιπο.ν1ττπεπτετπΗόεε, όοεπἱτΙτπρεττειτε ορποττππε , ειεεετΠνίτοπε οιππεε, ω:

Γεεεεεκπ Ρτεεεἱόἱ 3ποετ. Μπεπειιι·1ΙΙε Ρειππε πποει·1πιτη πεε τεκπεπ ουίίππειπ1 Ρε

:Η εοΒἰτετι1Μ όεπεοιπἰι:. νεπει·ππε οτππεε ί-εΙεΙΒίιΓοπεὶπτει· ό5Η`υΙἰοπε“ Ιπποτεοπτ

Γεεεπι: Γεεετεπε,Ρεκπέιππόπε (με ποπ εοπἴΡἰεἰιιπτ.ΙΙΙε οπει:ποι· ΡΙεποε τεΙἱἔἰοπε

νἰτοε πει· οπειτποτ επεπΙοε τπείπε Ρτατροπετ, ΟοΜιπιπι1Μ δ: Επκοοι1Μ α: Ε:ΒΑ..

πεεπιπεκ δεοτ:οι·πιπ εεπετε, όπει·ιίιτποπε (ΞπιιοΑππΜ 8επει·ε Βπεοπετπ. Ηἰε

οτόἰπετἱε ὶΡΓε επιπ ι·ε!κ1ιπε επεΙΤεκπ επεόΕπε Ρτει:εΙόεοειτ. Μπα νἱττπε: Γπ8ἱεΒεε

1ιπΒετὰί-ε8ετε , οι ππόὶοπε π!πνἰει όΠΈππόεοειτπι· μπεόἰοε τειπ:πιπ τπεΙΤοτεε Γοι

Πε πόστ“Με” , πίὶίιΓοπε νεπεκπεπε οποπΓουε πιείΤεπε εοπόει·επι: είΗεινἰτ. δἰο

Βόεε 8ε οι·επο ιπει·ιπτ, πε ρυΙεθ. ΡΙπνἱἐ`. :είπω ἰπτετ ὶτποτεε πεπει·ετ. -

ξτεξἱ 156- επ Επι: εο τετπροι·εΠπκΛπυιόεπε ποτπιπε Ψε1.1σειΕπυε πιό €επτεε όπε: ππω

Μ)"Π:° ΑΙΡιπιπ ίεπτε 8ε]πι·επι ί:ιΙιιιε απο. ιπεοΙππτ τεεεΒετ. Ηιιιε Γοοο εε πιιΙΙει ετα: , π:

]πνεπεπε όε Ζ.ειεπεπει 8ε ΕΙὶπεΒετπ Με,

θππἰα: ει: όσππωι μ” άε/όσεΜπ2έθα: Μ».

Ηἰε επιπ εοπ]ικέε Γπε Ρωινωι ποτπἱπε , δ: εεπετε ό: Ρτπόεπτἰἔι ποΜΠ, εό Β. 0ο.

Ιπτποειππιπ ε:: νεΐοπποπεπΠ οπίόο ΕετΒἰτ, ι·εεεπτεε ΙὶιππΙ πε ρω εἰε Ποππππιπ

όεοι·εεει·ετπτ. Πἰεππε Γε τππΙπε σοὶ πε ε ε όἰτειτοε , ίεό είπ πετεόἰτετετπ Ροπ

οοὶτιππ τεΙἰποπετεπτ , πει·εόετπ ποπ πεπει·επτ. @Με νἰτ ΓειπόΕπε5 $ἰ νοτἰ , πι

ΤΚ, νείΕπ εΙὶ, πι: Ι.:ιτἔὶτοτἰ όοπιππ εοπίεετεπε , τπ5πίπιτε ε:: Ιεινειει·ο ΓπΓεἰΡἱεπ

ιππ ττεόπτἰε5 πτονοΜε εΒο Ποτπἰπἰ εΙετπεπτἱειπ ἰτπ Ιοτεοο,πε ποπ ίοΗιτπ οιιε;π

Βοττππο νονεειτἱε πωπω , νετπιπετἱειπ οπεπτει νο ιιετἰτε ποθ Ρἱἔποτει ί-πί-εἰΡἱει

τἰε. Α:ΗΠ Ρτοτπἰττππε Γε ε]ιιε ἰτπΡεπΙε Ιτετο επππο Ρειι·ἰτιιι·οε5 τειπτἱιτπ το ὶΡΙΞε

Ποιπἰπἰ τπἰἴετἰεοτόἰεπε ποπ όεΠπει:1τπΡΙοτειι·ε.ΒΡοπόει: νὶτ Πεὶ τπππετἱεπε ΡΙε

ππε Γε ἰπ οτοτπΡτιε πειΒει·ε 3τειπτιδ.ππ πε πειεΗ ί:οεόπε Π:πόε:ιπτ νἱοΙετε. Μπιππ (π

&π : να όοτπιιιπ ι·ειπεαπε , όοπο Οτεο.τοπε εΙνο Βτενἱόει ππιτει· Γπιπτει εκίρειΕΕιτ.

Εόὶτιππ :πωπω ΒιπέΙ:ιιιπνεεπτπ όε1:εττ , 8: Με οτετἰοπ1Βπε Ιειτἔἱτπιπ τπππιιε (Μ

τποπΓτι·ειτ : 8ι·ετεε ()οπόποπ ειπα , οιπ Πε πό ρεπποπεε θπππΙοι·ππε Γοοι·πω

, ΜΜΜ οπεεΠτει όοπει Ιειτοιτιπ·. @επ πι· βπέΕπε |τπειπιππε τεεεπτπιπ Τειετο.νίτ, Θεώ.

Μ” ψ οπεπενεετο εΒΙπεπτπ ιΡζε ΐπίεερ-ιτ, Ποπετιςιιε* ποτπεπ ιτπροπιτ, τπεττίοπε πι

ω. ππωεπόπιπ ι·εόόπ:. (ΒιιρὸίὶεΙι:πε ἰπ εοόετπ Μοπειίϊεπο, Γερἰεπτἱό ἱιποπεπε

νεἴοπτὶοπἰε Ροπ:ὶἴεκ εΠ·ε&πε, πππε πίοπε Γορει·εΠ επτπόεππ Οειτπεότειπ τεεεωτ

οἱ ὸΠ: το ετποτε Β. ΟοΙπτπΒεπἱ επι ὶ Ππε Κε Με Μοπείεειππιπ ε:Ρ Ρ Ρ ἔ ν οτιπ11



νιτΑ .ΐ.°ΕΟΙ.ΠΜΒΑΝϊ ΑΒΒΑΤΙ8: η

τοοΠ:τσ::Ιτ , εισοό ΡΑτΑτισΙντ τ οσοτσΡε.οτ σο νετετστο τοοοΙτοεοτ:ι οιστοτιιτο. Μ· ω”

ΑόόΙόΙτ Ροίτ εστι: Ι:οιΙΙτε.τΙε Ε.ειτοΙτοτ Εο.ο:σΙΙ (οι ΡτοτοΙΠσοι , ειΙΙσοι Ποσο: ΚΙ:Με- ::Ι):.)_χ;ζ.._

1_ΕΝιιΜ οοοιΙοε,οσΙ οοοΙΙΙτειτε δ: ίτιΡΙεοτΙ:Ι ΡοΠεοε, οσο ΡειττΙε οΕ:Ιτσοι Ιο @σε τω. :

οοτε εἰ: ΙΙ:δεότιιε , ::ισ;ιο:νΙε Ιο ΓεοσΙ:ιτΙ ΙιοΙ:Ιτιι , τειτοεο ο: ()τειιτοτΙε ειιοοτε ΡετνΙ

Φ!. Νσο: 8: ΙΡΓε ο: :οποτε Βε:ιτΙ νΙτΙ Ιο οι:: ]στεοΓε ΓσΡετ ΝονΙΙε.οετο ΗιινΙοΙστο

ΜοοιιΙτετΙστο ε:: @σε οφ:: εοοί'ττσ::Ιτ , :ο όσο δωο:ιτσΜ ΑΜ::ιτειο ΡτείεεΙτ.

ΑόόΙόἰτοοε Ι)οιοΙοσε όσειε ΙΙΙΙο.ε σ.όΙ:σε ΡτΙΠ:Ιοο τοσοετΙ,8: Ιο ίεειιΙο οοι:ΙΙεε,8:. ιο

ΕΙ:τΙΒ:Ι τΙιοοτε ΡετΓεθτειε. Ροίτ το.: τοσοετει το:ιτετΙΡΓοτσιο ΡΙεινΙε. Ροίτ τοετΙτΙο Μ.

τυο: Μοο:ιΠετΙστο ΡιιεΙΙ:ιτστο Β Ιο ΓσΡτειόΙέτε. στοε νείοοτΙοοε εοοίττσ::Ιτ , οπού.: 2

οσε ο:σοΙοιΙοε τοΒοτοοε,τοσΙτο.τσο: ΡσεΠετσοι εοοεΙοοειο ειόσο:ινΙτ. Το.οτσοι Ιο ά

εΙε νΙτΙ ΠεΙ @το Η:.ιετ:ινΙτ , στ οτοοΙο. ΕΙιεΙετοιοεοτει ΡτείεοτΙε πιο; εοοτειο

οεοτεε :ιό οτοοΙΡοτεοτιε 1)εΙ εσΙτσιο ότι εΙ:ιτεοι:.

η. ε: νετὸ :ιΙΙ:ισειΙοίετετε οΙτΙοιστ οσε:: Ρον: ΙιοτοΙοΙΒσε νΙόεαοτστ , ετΙτ ο!» ΠΙ,9,Ι:σω ,

ττεδτ:ιτοτσο: Ι:ιττοτΙΒσε Ρ::ιτεοε ΏοοόΙτοτΙε Ιετ8ΙτΙο , :ΙσΙ ε:ισε Ιο οιΙοΙιοΙε στΙοτο:ι8οΙε τοΙΓετΙεοτόΙτετ ειόΓΡΙτετι οε:: όΙΗεττ οι οιοόΙεΙε εστετοΡΙετειτΙε ει::εοιοοιο- .

ό:ιτε, ΠεστΙιιτοει::ΙιοΙε ε::εισόΙτ να:: ΡετεοτΙε. (Δ:ϊόοοι ετεοΙοι όΙε οσοι νΙτ 1)εΙ

εοτε8Ισε :ιό ΡτεεΙόεοόειοι τοεΠειο απο ΡτειττΙοσε Ρεοεε ()ειΙο:ετο φωτο Β:ιοΙο.τΙ

τοπ: νοε:ιοτ, νεοΙΠεοτ, Η::οτέ::ισε ΑσΙττο ΒιΙεε Γεἔετετο Γεε:ιτεοτ, ενεοΙτ στ

σοι:ε εοτσιο Τοεσοεοιει:.ιιε οοοιΙοε όΙ,::Ιτσιτι Ι·ΞιΙοε Ρτωεἱόετετ , οεε οτοτίσε Βε

τετετΙοτετετ ΡεΙΙΙε Ρειτνο τετεοτειειΙΙο. Ιτειοσε το ΒεΙ ΤΙ:εσόεΒΙΙΙΙσο: :ιΙοοοε εετ..

οεοε ειστεο:, Ιτοοετ:ιτ στ οσοι Γοό::ιΙΙΙ:σε εοετ:τστο οι:σε ΡετοεΙειτ. Α: :Πε τεΙ Βείτε

αισΓ:ο: τοτοΙτ : εεΙετΙΠε :ιό ΙΡίιιοι ΡτοΡετιιτ , όΙΒΙτίιοΙοσε ΙΙΙΙτσοι Γο.ΙΙνθ. ΡτΙΡτΙο:.ε

Γ:ιοΙτειτιιζιτΙοι τεόόΙτ. ΙιοΡετε.τ στ :ιεεεΙετετ εσ:Ρτσοι οΡιιε, νΙτεε εισοεατ. θα..

ΡΙτ οσο: ΒεισόΙο 8εο:Ιοειτε Ιειοοτεοι, δ: οτα ::ετετΙε :ιό Ρτα:::Ιόεοόετο ΠΙΡσΙ:.ιοι

ιιοετΙσε στσετε, εισΙ όσόστο όε οποίο οιεοιοτο ε.οΙοισοι τοετοτΙ Γστ:όεΒε.τ. Ηειτο

οο!:Ιε Ιοί-ε ΤοεσόεοΙΙΙΙσε οε.ττονΙτ , όΙ8Ιτίιτοοσε τοοοίττεινιτ , δ: ΙΙΙ ΓιιΡτε.όΙέτο

ΜοοειίτετΙο Ι..σ::ονΙο τει!ε οσΙόόειοι νΙοε ειΙΙἐ`ι ΠοιΙΙε €είϊΙτ. -

η.. Νπιο εισΙόειο: ΡτεΠ:Υτετ ε:: ΡαττοεοΙειοΙε, μπει· ΒΑ::ο:.1::::, οιιΙ οσοε Βο.- να” ..

ΒΙεοΙΙ Ο::τοοΙ:Ιο Ρτωείτ , Ψτοοοεσε οοτοΙοε, :ιό Β. Οο!στοΙ::ιοισο νεοΙτ : ετέτ-- τ...¦....ξξ

σε ΙΙΙε Ιο @το οσοι ΕτειττΙοσεοι: ΙΙοοοτσοι οΡΡοττσοΙτετεε Ρο.τε.οόοε.(:ίιοι:ισε (Μπεστ:

;όιοτο.όΙ&σε ΨΙοοοεσε νεοΙΠ`ετ , τοΙτέιοΓ:1σε ειόΓΡΙεετετ , οσ::οτει νΙ ττσοεσοι Μ”

σετείιε εσοεΙε ειτΙετόοσε Ρ::ιττΙτεοτ , εΙε1ΡΙσε ε ττιιοεο εσοεσε οιεόΙειτο ίτοοτεοι

εεενΙτ ,σε νεο:ιτσοι τοΗσειε Γε.οΒιιΙοιε σοόειε ιιτοόο::Ιτ. νΙόόοΙοσε :το ΒεΙ θα.

Ισιοι:ειοσε όετεετοο ε ίΞιοΒιιΙοεοι Ησεοτεοι , ίτειτΙοι Ιο τετοιο: οτειοε τσΙτ, τω.

€άοΓοοε ΓειΙΙν:ΙΙΙΙΙτστο πο. Γ:ιοιιιο τεόόΙόΙτ , στ ιο:: εΙεοττΙεΙε νείΙ:Ι8Ισιο κοπε

οετετ.

· η. ΑΠ: σο σε νΙεε άσο :ιό εΙΙ:στο ε: Ιεοόστο νεοΙτετ Β. ΟοΙσιοΒειοσε Ιο 00"ο οι·
Γει:είειτο (9τεο2ΒΙο Ι..σ::ονΙο ,τεοσιοεοτει οΙΙ:ιοσιιιο , :με (5:ΠΙ τρειοτοε νοεσοτ,· μα'

εισοε :ιό οι:ετΙε Ισ.Βοτετο ΓοΙΙτσε ετ:ιτ ΙΙ::Βετε , Γσοτει ΙειΡΙόειο :ισΙ ειπε ίοτεε Κεί·-ε

ᾶοτΙΙ ετ::τ , όεοοίοΙτ, τοό::εισε :ισΙετε τεόόΙτέὶ εοτνσε :Με πιο:: οόνοΙεινΙτ, σοοο:

οσε ε:: εΙε τοίττο :εποε ε.οίτσΙΙτ. Ρετε.άθι τείεετΙοοΙε οοτό,τοτοε ο: ΠεΙ εἔτεόΙεοε,

τε,ο,στοεοτει οιειοσστο τεοσΙτΙτι είιοι:ισε οο:οεε Ιοτετ τ: εοοοσΙτετεοτ :ισΙε Μοτο

ΙΙίΤετ ,νΙτ ΐε.οδτσε ειΙτ : ΝιιΠσο·ι ε.ΙΙστο είε, τισΙ Με εοοιοιε::τιι .ειΙΙ:ιοΙό :ιττΙοεετε

ΡτποιοιρίΙΠετ, οΙΙΙ ειΙΙτεο: ::σΙέι Νοε όΙτοΙΠ`σε σ.ό ΑτεειοΙ οοο τεοιε:ΙΠετ. ΑΜΙ

όίτοσε ο ιισΠο τοοόο ίσοε ι:σΠοε :ιΙΙτοτσιο , ο τοπιο:: εεΙει·Ι νοΙειτσ οσο τετ-ειπα

ΕΧἴρεᾶτιιιτΙοιιε ΕτειττΙοσε Ιο τοεόΙο οιοοΙστο εοτνσε ειόνοΙειτ , οιειΙε ΓσΒΙ:ιτισο Εστ

τστο τοΙττο τει:οττειτ : οε:: Γε ΡεοοΙἔετέ`ι εοο:ιτστ ετΙΡετε Θεό , Γεό οιΙτΙε :σιτε στο

ποιο: εοοΓΡεθτιιιο, οΙ:ΙΙτιιε ΕετοεΙτει:Ιε , σΙτΙοοεο: ε::ΓΡεότειτ, :μισο το Γ:ιοέτσε

ειι:ΙτεΙι:ιι:ετετ. Ο τοΙτε. ατετοΙ]σόΙεΙε νΙττσει :ισΙ πιο:: ΓσΙε ΒιοιιιΙΙε ιιτείτατ, στ

π Ρ:ιοι:Ισπι , οσο:: ΜοτιείτετΙιιοι 3. Ρειι:ΙΙ Οτό.8. Β. ΜετΙο οοο:ιεο ω." , ει:: στο:: ::ο1°τ2 εΙνΙ:ειΙε

Β:οεό.ΞιοαοΙΒιιε άνι:αιιε νεΙοοιΙοοιοο ΒιιΙ:Ι οι» οοοιεο όεόΙτ. ΑΡΡεΙΜ:ΙοιΙοοιιε τω: `.ιιιΠΒοστο Μο

τοΙοε όΙοιοΙιστ. ' οείιετΙστο , οσοι: τω:: ΒειΙοιεοΠοσε σο: Ω!ι:οΙ:ιεεο

ύ Ποιο Ρετ:ΙιεοοοΙε νΙτι;ΙοΙΒσε , ει: ιιτοτΙ- Ποιο Μοοε:ΙιΙε τταόοστο, :πόστο :οικω Ω!ιτΙίΙΙ ισ.

,σὲ Πόνοι; πιει:: δ. Ποοετιιε ΚειζσΙ:ιοι ὲ_ Π: εοο- τω. να. ΡΡ_ ΜΙοΙοιΙε ε:ΠΙτ. Εεεε νεἴοοιΙοοτ1ο

ΒιεΙοει:ειτο οσοτιιμινΙ:. Ρο:Πετε (.ο:οοΒιιιοι ΙΙΙιιόε ΕΙιΙΠΙε:ΙΙ μα: :.. ΙοΠοο:ιιο.



σε νττΑ 8.()ΟΕΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑΤΙ8.

Απ. (Με.

σε. Χν.

Ντ”. Χκτ.

Οετν!!!ειτσ

!τττρεττοί!·

τω.

!7τ!-ο στι·

Έπεσε

Ασσοττιτσ

τσιι!ττττ!!

Μ”.

Ρίκα!. τί.

σοσ Γο!τιτσ !τοσσσστσ !ποσοττοσε , Γεό ετΞετσ ενσιστ ο!›εό!εστ!ἐὶ ε!ειτείεειστ.

:.6. Ρειττειτστττ ε!! ετ!ὶσόισττσεσ!στττ, οσοό Ρετ Β. (3ο!σισσεισστσ 86 @σε Πε!!ε.

τεττστσ Βιέ!;ιιτσ ίσττ τείετεσσ. (:στττ !τοτει τετεεττοστε ετΡΡτοΡ!σετσετετ , 86 τστστ!τετ

Ρτείεετοτττ €ετν!!!2Π1 ε.ότστσ!!ττειτε εοσεττετστ ( όσα εκ ττσστεσ τ! νε! !ιοτόε! Γσεεο

ετ6εοσσττστ , οιιάττησε στα: εετεττε τσ οτ!›ε τετττιτσ111 Βεστ!!)σε μετα 5εοττεειε 86

Βε.τ!πιτειε 8εστεε όσα: ()εεεισσττι τσεο!σστ σΙ!τεστστ , τό ε!! δώσει , Βτ!τεστσει ,

Ητ!σετστει, (Ξετστεστε, εετεττεςιιε όσα ει!) εοτσισ ισοττοσε σοσ όείε!Γεσστ) ν”

εΙσσό τν!πσσι τ· σσσεσΡεστ , σσσ1ίτετειό εε!!εττστσ όεσοττειτ, δ( ειστε νειε όσο εετ

ντίἱ:ι εοσόττο. ετειτ 2.ΡΡΟΠ!Ε: ττο.θτόόσε ΓεττεεσΙο τσε:ιτστσ τσ τ !:τστττ εσττετε Πσττ.

Ήετσ ίσσττὸ ΡειτττετισΡεττο ε.!!σε ε Ρτειτττσσε νοετινττ. Ατ ` !ε ο8εό!εστσε τεστ:

ετ ειτε, ο!ε!!τσε στε:ιτίι ο!σίετε.τε , Ρετστε! εστΓσ ειό !›εετστσ Ρετε!τ ν·ττῦ,ἴεττειεσ!σισ

όσοό όσετεσ!ῦ νοεειστ , ισο.σσ όείετεσε. Ρο!τόσο.στ σετ ντι· Ι)ετ οσε: νο!σετο.τ τω.

Ρετε.τει όε τοστΡΠτ , τεεοτό:τιτσε σεε!τεεσττω , εε!ετ πό εε!!:ισστσ τεόστ , εοσ]τ

ε!εττε σ!!τ τσ νε!`ε όε όσο εετν!ίἱο. όεεσττεΒειτ τετττεισ!!!!ε. Ιστσ!τίιίοιτε ΓσΡτει τν

!στστττ εετν!!!ε.τττ ετεν!!Τε , 86 σεε ιισστιτσιτσ ίτι!!εττι τοττε εεετό!!Γε, στ ει·εόετεε τσ

!οσ8ττσότσετσ τν !στστσ Βειτσσετστττ εΠε3 στ οσο.!!ε 86 σωστό τοτσσόττ:τε τσίτε. τν

!στσστ τσετιιτ εοτοσε:, τει!!ε τσ ει!τσισ ετεντΙΤετ στσει. αιΕιστσττι τσττ ττσσετεσττε στο

τ!τσστ τ σωστό ο!εεότεσττε. Πι!πίεότιεστ!ε τ στ Πε στττσΙοσε ττ!!Ητ!ειτσ Ποσσττσε να.

!στί!ετ ο.νεττετε 5 σε Η Ετ:ιττστσ ίσΒίτεισττειισ , δέ τστΡετο.σττε 86 οοεότεσττε σ.τόοτ

ότιττΙσστί!ετ,ειισσο Γε ε!. !!ετττε ε!!τσεσττε ει!σότεθι!!εστ. δίεε1σε αε1σσε Ατ!σττετ οεεστ

στ , στ σττοτστσετσε εσ!Ρειε εισ!σετετ , ε1σειε τ!!! Η εειΓσ ενετσεστε 86 Ποσσσο σερ

σσττεστε ΓστΙΤετ ρειττετσισ , ετσ!›ο Με ΠΟΧ!5 ενεστΠε ειΠετσ!!!εστ.

η. Εοόεισε1σε τεττιροτε ειότστττ ε!! , σε Ρετ όεσ!ε. Γει!ττιε ν!!εστσει Έτσττεσστ , τω

!!τσότστε ειτσειτοτ !° νττ Πε! ετσΒσ!ο.τετ 5 τεσετίτσσεεεόεινετ εετντ , όσετσ !σσοτι:στι

τετττειε Ρετετσετειτ ,στΓστσ όενοτ:ιτε νε!!ε , εστω ίεσεστσεττι !εισσεσε , ειστεσσεττι

εκτεσειισ ε:ιτσ!ε επεσε νοτενὶΠετ , ειό εστττ ντι· Βετε.εεε!!ϊτ ε ττσΡετσσε σε εοσσπι

οσοό :ιό σΓσε αι εεετττεστοτστσ σεεε!Γειττσστ εεττ !εόετετ. Τσσε βάσει ο!υ!!τει τετο.

εττειττε , ωστε είε εοε σ: 86εοσττεσστστεστ ε.!»Γε1σε στσττσιιτε !ε!εισό!εσε , τιτοσε

εο!!ει ΓσΒιστττεσε εε. νετ τε!τε!σττ. Φοόνττ Ι)ετ εό Ετειττεε τεό!εσε τσότεανττ,

]σΒεσε στττεστ , 86 εκ εετν! εσόο.νετε εοττσισ εινε!!ετεστ. ΑΒεσστεε ετΒο Ετε.ττεε

τεΡετετσστ εαόε.νετ , ντόετίιστοσε τ0.Ρετε!σιτι ει!ττστττ Ρτοεσ! τσσ!τ1τσότσεσσ εόε!!`ε,

σεε εειόενετ Πι τα ντττ Ι)ετ τστετό!άστσ εοσττσΞετε εισόετε. Ι)!σε1σε ετ6Γρεέταστεε

ε!οσΞε , Η νε! τζαι νε! :Με εισόεετ εοσο.τσ Ρτο!ιτ!σττε: εΓεεε στεετετστ τεεότιτσ ω

Ρετε , εοσΓΡ!ετσστ :ιό οόοτετσ ετιόεινεττε ειόνειττετε , 86 Ρτοεσ! ε.ό!!ειστεε σε Π

στοττττετστσ α!!ειστό εε !ετε.!ε όεντο.τε , 86 εε!ετ!!·σ88 οσσττετε

στ. ΜοτάσΓε1σε τότε. ντε:: Ρεσεε Ι..σΧοντσττ1 (Σο!στσ!πισσε , ΨττνσοεσεΝεών .

τετ , εστω ΓσΡετ!σε τσεσττοσετσ τεεσσσε , νε11!τ :τό εσστ , Γεσσε!:το.τίιτόσε Ψτσσο

εσε Πο!στσΒ:ιστ νε!!τε!ε. όσοεσττησε σετ. νεσετίιστόσε :ιό !ιοττεσσι όσο Έτσ

σπεστε. εοσόε!πιστστ. Αό!τσε!εσε Ψ!σσοεσε , 86 Ρε.τν1Ρεσόεσε εοΡτει: εκτεσττει

τεστ , εσε!σετ Γε τιοσ !τεσετε Ρετσε εισσσόεισττειστ , σσόε τεσπα. τσσ!τὶτσόο ε!ετετστ :

είιτ σε Γεσστττε! τοτοεειτ οσωτεσότίτσισεστει ἰσετεΡετ. (:στ Β. (3ο!ιιτσ!»ο.σσε τε!

Ροσ !τ : δ! ήτε ()οσόττοττ ίσο όείετντεστ.Ρ!εσεε , σστσοστιτσ είσττεισ Γεσττεστ , σε

εστω νοκ Ρτεεοσεισττε ΡΓ:ι!τσοετε;Ρ!πτ εοσεε!ε!ετειτ: Ν” ·υτόέ ]α/Μω άεπίτέΐαπτ,

σε: επτα: στα: φωτια:μεσω. Ρετ “σε Βιττε !τοττεσστ τεο!ετ, τισ! όε οστσοσε μι·

στοσε !τοτστσσστ ετστσε1ιιε ττσ!!τε. Γειττεινττ.Μεσεστε όεσσ1σε σοέτε!!!ει !ΜΧΨΙσσο

εο , ντττ Πε! Ηόε86 οτειττοσε !τοττεσεσ τεΡ!ετσισ εἰ!. Μειιτέσσε εοσΓστἔετ15 ΚΨΜ

σοεσετ 86 @στα !ιοττεισσ ττεισ!!εσε ,ἰσοΡ!σειτε !ποττεσσι ετΡεττστττ εετσ!τ , ε!:ιντ

εετίιστόσε Πωσ! αστε οί!τσισ ειόίττιστεσπ ΓετΓετττιτστ ειστε Με όττε::ετττ , στα στα

Ρ!εσίττοτσσπ εοσεεττεε στα ί·-τστσεστει όενεκετττ. Ωστ !τοττετ εσίτοε ασ : Νοσ στα

ε!! στ Ρστο.ε , σε.τσ εετσε Πνείττετε Ρ!ο.ιι!!τοτστσ νε! ]στσεστοτσστ τε!!σττ !σπΡτεΠ`ε.

Ρετε:ιστε σεοσσ.όσειττι εστω ε!εινεε όστε Με ττοε!:ε ό1Γεε!Γετσστόεό οΜετ:ιτο !τοτ

τι $ιπ!ι18 Τνστσισ , Ασοτη·τσσε Γετ!!›ἰτ ΟΙ!!οστ·σι , & ΑΡσό δστἰστττ να!» στα !σίετσιττιιτ. Ψι.ε,το,:"ν

οσο σοττι!σε Μπρσ!!ι ήττα νε! Η8σ!!σειΕεο!Ηεετστ. Ρτ6.“ΜΜΒβΛ6Μ' £#!27Μυ βάρη” "τ" , η;" ]).τ, ός,

τετ οΠ:το



Μπι ε. εοιπΜΒΑπι ΑΒιιΑτ13. ο

 7ζ.., .- ..___ _ ..;|ή-η. .-.

πα άπο. Πινπιο ΓοΙαπιιπε Γτιιπιεπτο τει:ιΙετιιτπ θα ιιοπ·ειππ. ΟοεΡπ ‹:Ιε ιπάιιπι·ια ..ο Χ.,_

Με ιπτεπτιε οειιΙιε ιπ τει·ι·απι τεΓριεει·ε, 8: αεΓει·επτιιιιπ νεπιεια όιΙι€επτι απ- Νω¦_ Μ.

ιπιπατιοπε εοπποΓεετε. Οίπποιιε πιιιιΙ Ιιοι·ιππ ιιπιιΙε (μια ι·εΙιει·ιΙΓετ . απ: Ροτεπε

επ Βοπιιπιπ ιει·νιε πω. Ρατατε πιεπΓαπι πι ειεΓεττο. Τι·αιε&ο ειιπι τεπιΡοιπ πιτεπ

ναΠο νει:ιπ ιΓάεπι ()οΙιιππιαπιιε ατι Εοπταπαε Οοεποπιιιπι , ι·εΡετἰτοιιε Ει·ατι·εε

ιειιαπιπτα Γαι·ειιΙο τει·ι·απι επεοΙει·ε , δε Γεπιπιι Γιπιπο εοπΓεει:ιε @ειπε ατνα Ραι·αι·ε.

(]ίιππιιιε νιιιιιιει εοε πια8πο Ια!ιοι·ε Ιειιαε Γειπόει·ε , απ: επ νοΙσπ , ὁ Ρταττεε;ξ.

Βοιπιπο εοΠατα τείεεπο. @ιο απ 'το , πιπιιπει· απ : Ρατει· ετεεΙε πω, ποπ

· ίὶιπτ ποΒιε ατπΡΙιιΕ.ε οιιαπι άιιοέιαπεε , 8επαιιΙΙιιΙιιιτι εει·νιιιαε. ΙΠε , ναειε, Μπιτ.

8ε εΙεΓει ιιιιε. ()οπεπο ιΙΙε πια ιι Ρεπεκιτ, οιιιόΓπιιεοαπεε 8ε Ρατιιπι εει·νιιιαε (π

απ. Ιιπιιεε πι εα:Ιοε ΟοΙιιπιιιαπιιε απ: ΟΕπιΠε]ιεεια ιιπιεα ΓΡεε οι·Βιε,τιι ΜεΡαπεε

8ειιιιπε πωπω πιιιπιΡΙιεα, οιιιόε οιιιπειιιε ΡαπιΒιιε οιιιποιιε πιιΠια ιιοπιιπιιπι

πωιι πι ει·επιο. Μπα ιιειεε ι Γατιατι Γιιπι: οπιπεε έ Ροτίιειιιε ιιαιιπο τσιπ νο

ιιιπταε ειιιςιιε Γιιπ , όιιΡΙα πιιπιθ:ετ ΓταΒιπιπιιιιι Γ σπα ι·ενειιιτ , ΡοτιιΓε1ι1ε ειιμ

Ριιεανπ πιεπΓιπατπ 3 είεοιιε ιπτεΠεπιτ Ειπε πιει·ετι Η επι όιεπα ειινιπι πιιιπειιε πι

ετα , φαω οεΓΡετατιοπεπι οιιαπΓοΙετ ειιιιιιπιιετε ειιαπι εοΠατα.

2.9. Ωπιπ οιιοεΙαπι τεπιΡοτε ιπ εοειε ()οεποΒιο Ι.ιικονιο νι: Ι)ει εοιπιποται·ετιιτ, Μ°'°°"ὶ_

αεεπιπ ιπ ιιπιιε Ε: Ει·ατι·ιΒιιε ποπιιπε δε ιΡΓε Οοι.ιιΜΒΑπιιε Γεἱπε εοττεΡτι15 5 ατοιιε ιπ:;,22:|

ιπ ειπι·επιπ Ροίπιιε Γειιεειπ Ρι·ιεποΙαπατιιτ επιτιιτπ. Οίιιππιιειαιπ ι.ιπιιπο Ιια!πιι εα

κειε νεΠεε , ιπιιιε ειε εεΙεπι πιιιπει·ε οιιοὸΙοπ(ἔο Γαπιιι!ατιι οιιείἱετατ , νιε!π αει Γε

νπιππ ΓιιΙνα Ιιιεε αιπιέιιιπι αεεεάετε , Ιπαίοιιε ιεει·ε : Νοπ τε ιποεἰὸ α ει): οτε

άιιεει·ε ΡοΠιιπι ,ποια οτατιοπιπιπ δε Ιαετντπιε Ρατι·ιε τιιι(ζοιιιτππαπι Ρι·ςΡε&οι·.

(Σύιποιιε ικα ΟοΙιιπιπαπιιε αικι'ιιΤετ , τπα:τεπε αείι ε Γοιππο ενι8ιΙαΠ`ετ, Γιιιιπι πιι

πιίπιππ Τπειιπποεειι.ιιΜ ειιιιια ΓιιΡετιὺε# πιεπτιοπεπι Γεειπιιιε , εΙαπιατε επεΡπ ;

Έεπιι·ιε , ιπειιιπ , Ραμ , Ρατι·ετπ εοπιιπιπιεπι ΟοΙιιπιπαπιιπι απ πιε νεππε εοπι

ΡεΙΙε. ΟοπεποιΙΙε @που νεππ. αε Β. ΟοΙιιιππαπιιπι πι ΕεεΙειια Ροιπιιπι Ηειι

:επι :εΡετπ , ΡοπιιΙατ ιπ απ απ τοτιπππω”αεεεόατ. νεππ απο Ρεπιιεπει· , δε

ποιό νεΙΙειιπ:εποεανιτ. ΑτιΙ εεαιιΓαιπ οΒιιεπ: Επι· πω, ιπειιιιτ. ειπε οι·ατιοπια

Βιιε πι Με ετιιιπποια νπα οετιπεε ι παπι αειΓιιπι: οιιι :πε άιιεει·ε νοιιιπτ , π τιιιε Πε..

ι:ιΒιιε , δ: Ρτεεπιιιε ποπ ιπςΡεοιι·επτιατ. Κετεπτατιοπιε οικείο Γοινε οιιπαειιια , πι:

πιιιιιιαιπ Ρατεαιπ εεΙεπια ι·επτια. Τιιπι πιετιι ΟοΙιιπιπαπιιε ΡετειιίΓιιε , Ιιεπο ταεπεο

οπιπεε αόειΓειτπ ετανιτ, Γαπ&ιΓοάαΙιε απιιΠιοπεπι @απο τεπιπειανπ5 ()οι·Ριιε

(.Π1τιπιαβειιπτι ε Με νιτα νιατιειιιπ τα:Βιιιτ , 8ε Ροπ ειπτειπα οΓειιΙα άεΓιιπ&ιο

πια εαιιτιιε ιιπΡΙενιτα. Ει·ατ επιπι εκ εο επι πεπει·ε ι οπο δε; Β. Οοιιιιππαπιπι , ιιπό- α

ειπε εοπιπατιι δ: ποιππιε εκ Ηπιετπια ΡιοεειΓει·απτ. ο

3ο. Νεε πιπεπε ω: Πε πεπια: αε νοΙιιετεε νπι Ι)ει Ρατει·επι: ιιπΡει·ιο. Ναπι

οιιαΜποιιι.πο Ι.ιππιιιπο (Πανατο ΡοιπιΓιεε , οιιιειιιε 8: πιιπιΓτει· οι όιΓεπαιιιιιε

πω, εοσπονιπιιιε ιεΓετεπτε , πει Γε τεπαΒατιπΜε νιόιΠε , @πιο ιπ ει·επιο νει π.

'ι' Ναπι. Μι

Ρει·αε πω·

τι:: παπα.

@πιο νεῖ οτατιοπι ναεαιιε όεατπΒιιΙαι·ει: , Γα:Ρε ΓοΙπιιπι Γειαε , Βεπιαε αε ανω αεεεπ

ω , πια αει ππρεπιιτπ ειπε Π:αι:ιιπ νεπιεπαπτ , πιω πιαπιι ΒΙαπόιεπε απ:ε6ΕαΒατ:

πα Γεια ανέΓοιιε παιιόεπτεε αε ιιιάεπτεε Ια:τπια ιιιιει·ι . νεΙιπ εαι:ιιΙι ΓοΙεπτ άοπιιπιε

ειιΓιιπατε ,επΓιιιταΒαπτ. ΡετιιΓειιιαπι, φαω νιιΙἔὸ Ιιοπιιπεε $οιιιι:ιιιιπ* νοεαπτ,

Ειπε ‹ὶε :παω ατιιοτιιπι επιπιιππιιιε αεεετιιταπι , πιαπίπιιιε ετεεΡταιπ , Γιιο εοΠο

ιπιΒοΙιταιπ Πιιίιπηιιειπετεειιεπτεπι αε επειπιτειπ Γα:Ρε νπιι ε Γιιιιιααιάιιε νι: τα

Για ατιπ. .

μ. (πενετατιαπι ραιιιπι Γατπα Γαπέι;ι νπι πι ιιπινει·Γαε @πιω νει Οει·πιαπιεε Επο- τικοιι"ι

νπιειαε , ειό.τοιιε οπιπιιιπι ειιπιι νεπεταιιιιιε , ι·ιπποιε ΙαιιόαΒιιιε, ιπταπτιιπι πε (Σωψ”

Τιιιιοπεπιευε Κε:: ειιιι εο πι πειπΡοτε τεεπαιιατ. απ ειιπι ΓαεΡε νεππετ, δε οι·ατιο. 2 τ'

πιππ ειπε ιιιιΐταΒιιιιπ οιππι ειιιπ ιιιππιιιτατε ε!ειιοΓεετετ. $ιοιειαειιτιιε ετεπιπι ,

ειπα ΓιιΡετιίιε πιεπτιοπειιι Γεειπιιιε, α πό νι&οι·ιαειιπιιιι νιιΙαιπ ΡιιΒΙιεαιπ, εισαι: πι α· η”

ΓιιΒιιι·Ειαπο ΑτττεΒατεπιπ ιπΒιε ιπαε , Ηιιι>ιεαιει $ετπιαπι πι ποιο . ιιι αΡιισΙ

Τοτπαειιπι οιιπιιιπι τιιπεετατ,οιιεπι $ιΒεβει·τιιε ιιΓειιιε αεΙ πιοι·τειπ ει· επιιεπα

απ, ιπιετΓεέιιιε επ. ΡετειπΡεο παειιιε 5ι€επεπο , Ηιι.πιεπειιτιιε Η πια ειπε Κε.

β Με (.οιιιιι παπι1:Μοπαι:ιιιιε πι ΜαπνιοΙ. Βειιε‹ι.κ. Και. Πεεεπιπ. ιπ:πιοιαιιπ.

Απ". 88. 0222. δ. Β. δαπἰιυπ Σ!. Ο ;

ξ Ρ'π Με

"2ΙΙΣ.

Απ. απ.



π: νι:: δ. εο1.ΠΜΒΑι:ιι ΑΒΒΑΤΙ5.

Απ: 0:48.

13:;. Χι!.

Νον. ι:ι:ι.

Ειπε ΠΠο8

Πειιε:Πεετε

:::ιιΓε:.

Κ::έιο: :ι

Μ: :ειι:ι:.

ι: ειΓε.

Εεε!. μ..

επι ΓεεΡ::ο. ΠιΓεεΡι: 5 σ.πτιιιετι:ε ττιο.::ε Βι:ιιιιεε εποε. Μο:τιιο :ιει:ι:ιε ΗιΙ:ιεΠετ

:ο ιπ::ει ει:ιοΙεΓεεπ:ιιε οποσ: 5:ε8:ιεινεπιπ: ΠΠ] ΗιΠιειιετ:ι :Πιο Τι-ιεοιιιιιιιειιτιι:

δ6 Τι-ιεοιιιιιιιειιε ::ιιπι ω:: Β:ιιτιεειιιΙ:ιε. Κε πο Βιι:οιιπειιοπιιττι ΤΠεο:ιετιειι:

Ρο:ι:ιι: ει: 5 δ( Κεε:ιιιιιι ΑιιΠ:ειΠοτιιιιιΤΠεοάε επι:: ΠιιεεΡι: :εοεπι:ιιιττι. Τιιεο

ιιε:ιειι: ε:85ο :μια ιτι :ε:τιιιιιοτειιπι Γι:: Ποιι.ιπιιιιι.:ιιιιπ ιιιιιιετε:5 8:ει:ιιΠιιιιι:ιιτ.

Δε! οιιεπι ειιπι ΓεεΡιιΠπιε νεπιτε:5 εα:Ρι: νι: Πει ειιπι ιτιε:εΡ:πε 5 ει:: εο:ιειιιιι

πα:ιιπι ιι:ιιιι:ετιι: ιπιΓεε:ε:ιιτ 5 86 ποπ Ρο:ιιι: ιεει:ιιτικ ::οπιιιοι: Γοιιιτιιιτιε Γ:ιιε:ε

επτ5 ιι: Κε ειΠ: Ρ:οΙε: ει: ΠοποτειιιιΙιΒ:εοιπειε Ρ:οιιι:ε:5 δ6 ποπ Ρο:ιιι: ει: ΙιιΡ:ι

Με:: νι:Πτε:ιι: επιετει. ()ίιιιιοιιεμπι :κι νι:ι Πει ιπιΡετιιιπι λεει: Γε:ιιιο οι»

:επι πω:: 5 δ6 Γε :ο οιιιπιβε: ιΙΠει:ι: Γεετε:5ει:ε :εΓΡοποε:ε:5 πιειι:επι Βι·ιιιιε

ειιιιΠι: :να 5 Γεειιπ:ι:: ιι: επι: ]ειιιιιεΠ:5ιπ:ιοπιι: :ι.τιΡ5ιιι: ει:ιιι:5 εάττιοιιε εοπ:τε.

νι:ιιιιι Πει ιιιιπιιιιιι:ειτπ ΓιιΡετιιικ :καιω ει:ει:ει:5 πω:: εετιιετε: νι:ο Πει ΤΠεο

ε!ε:ιειιπι οιιε:ιι:ε. νε:εΒο.:ιιι· επιπι τι: ΠειΠιε6:ι: εοτιεπιιιπι: Κεπιπιιπι ω:: μα

πω:: 5 :ιι€τιι:ει:ι: ιι::ιιιε ιιοπο:ι: Πιι τιιο:ιιιιτι :ιπιΡιι:ΠΠ`ε:. · ' °

μ. Ενειιι: ετ::5ο ιι: οιιο.:ιειι:ι :Πε Β. (ῖοιιιιιιιιιιιιιι: ω Β:ιιιιεειιιΠιεπι νεπιτε:.

Επι: ετιιιιιι :οπο ε: :κι Β:οεο.:ιειαιιιι νιιΠιιιι. (Σίιιτιοιιε Πιο. ειιιιι ιππιιΙ:ιτιι νεπιΠ`ε

εε::ιετε: 5 ΠΠο:Τ εο:ιε:ιει 5 οπο: ειε ει:ιιιΙ:ε:ιπι: Ρε:ιιιιι::ιοπιιιιι: ΜΜΜ: 5 ω νι

:επι Πειειει:ιιιει: : οπο: ειιπι νιεΠΠε:5 ΓειΓειι:ο.:ι.ι: :μιά Πιιι νεΠειι:. Πιιι Β:ιιπε

πω:π:: 11εει: Πιο: Πιιι5ιιο: τι: ιιεπε:ιιέι:ιοπε τοιιοτο..Α: ιΙιε5Νεοπιιοιι55ιποιιι:5

Πιο: :επειΠει ΓεεΡ:τει ΓιιΓεεΡ:ιιι·ο: Γειει:5οπιει :ιε ΙπΡο.πει:ιιιιι: επιει·Γε:ιιπ:. ΙΙΙ:: Γιι:ειι:

Ρει:νιιιο: ιιιιι:ε ιιιιιε:. ΕΡ5:εεΙιετι: ε:Βο νι: Πει τεο5ιεπι ειιιΙειτιι 5 :Πιιτι Ππιι:ε' ::ο.:ιΠιι

τε:5Γ::ιοο: ει:ο::ιι: :οτε.Πι ιιοπιιιπι οιι:ι:ιε:ι: οιιιιιιιιιι: :ε::ο:ειιι ιπειιΠι:5ιιεε :ειιιιεπ

πιιΓε:ιε Γεπιιτιιι: Γιιτοι·επι εοτιιΡεΓειιι:.Ρειτέ:ο5 :ιειιι:ιε ιιιΠιιι:ι: ιιιοΠ:ι νιειιιι:Μσο::

Πε:ιι:5 δ( Ρετ τιιιιι:ιο: ιπιΡετειτ5 ιι: ιιιιΙΙι εοτιιπι ει::τει Μοπειι:ετιι :ε:τπιπο:ι:ε: Ροπ

:Πιτο:5πεειιιε τεεεΡ:πειιΠι.Μοπειειιι: ειιι:5νει :ιιι:ειιιιε: πω::::ιιιπέ:ιι:.Πε:πεπ:

Β. ΟοΠιπιιιοπιι: ΚεΒιο: ιιτιιιτιο: ει:ινε:Πιττι Γε Ρε:τιιιι:ο:ο: 5 :κι εο: Ρ:οΡε:α: ο: Πιι:

ιιιοπι:ι: πιιΓε::: Ρε::ιπειειιι: ιτι:επ:ιιπι Γτει.πει:. Επι: επιπι :ιιπε τειιιΡοτι: :Ραπ

ΒΡιΠιειπι νιΙΙ:ιτιι ΡιιιιΠεειτιι : οιιὸ ειιττι Γοιε οεειιττιιιεπ:ε νεπιΠε: 5 11εοι ποπ.

πω: νι:ιιπι ΠειιπιιιιεΠε5πεε ιπ Κεειι: :ιοπιιιιιι: ιπ::οτε νεΠει Τιιπε Τιιεο:ια

πω: ει: . ΜεΠιι: εΠε νιτιιτιι Πει οΡΡοττιιτιι: ΓιιοΠιιιι: Ποτιοτει:ε5 οιιέ.ιιι Ποπιιιιιιιιι

ει: Γε:νο:ιππι ειπε οΠεπΓο. ει! ι:πειιτιιιιιι:τι Ρ:ονοειι:ε. ]ιιιιε: ετ5:ιο Ρ:ε:55ιο ειιι:ιι

οΡΡοτπιιιιι Ρει:ει:ε5ΠειοπεΠιιιιιιιο :ιιι·ιοι. Ι:ειιιιιε νετιε:ιιιι:5 δέ μα:: ιτπΡε:ιιιιιι

Κεπι: οιιιαπι οΠ·ετιιπ:.φιτειιιιι νι:ιιΠε: :ιειΡε: δ( ΡοειιΙα ειιΙ:ιι Κεειο :ιειιιιιπιΠτει.ι

το 5 ιτιοιιι:ι: ποιο ΠΕΠ Με. νεΙΙεπ:. Αιιιιι: ΠΠ 5 πει κι:: ι ΙΚεπε Γοτε* :Π:εει:ι. ΑΜ

ττιιπο.:ιι: ε: 5 π:: 5ε:ιΡ:ιιπι ει: : Μιιιιι·ω ιικρωτιιιιι περασω:: ΑΖ:Μ`»ιιιι5 ποπ επιπι

:ιιοπιιιιι εΠ: 5 π: ΠιτιιιιΙο:ιιτπ Πει ο:: ειιιι: ειιι: ΡοΠιιεπ:ιι: 5 οιιι ποπ ΓοΠιπι

ΠΠ: 5 νετιιτιιε:ιιιιτι ειΠο:ιιπι Πιιιιι::ι.ειιΙιε Πι:πιιιι: Πει ει:Π:ιιττι :ιειιεπει:. Η: π

έ:ι: νειΓειιιο. οπιιιιιι ιτι Γ:ιιΠ:ει :ιι:ιιΡ:ο Πιτι: 5 νιπέ.οιιε ει: Πεε:ει ΓοΙο :ιιΕΠιΓι. 5 εε:ε:

τ:ιοιιε ίεΡει:ιι:ιτιι ειιΓΡετΓει. ι>ιν:ποι πιιπιι::ι :ει επι:: εειιιΓιιιτι ΙΙεοι ιιιιιι:ι:ιπ:. ΙΠε

Ρεινοτε Ρε:ειιιΓο: ειιπι απο :ιιΠιειιιο :κι νιτιιπι π::Ρ:οΡε:ει: 5 Ρτεε:ι.π:πτ :ιε εαπ:

τιιιΠ`ο νεπι:ιπι 5 Γε οΠ:τιιο:ιιιπι ετιιετι:ι:ιτε ΡοΠιεεπ:ιιτ. Ηι: ΡΠιεε:ιι: ΡτοπιιιΠ: 5 :κι

ΜοπιιΠετιιιιτι τε ι:. 5ειι ΡοΙΠειτι νει:ιιιιιοιιιι ιιι:ειπιεπτει ποπ :Πα Γε:νο.:ει νιοΙο.π.

:ιιτ.Ει:ετεεπ:π::ιιιΓε:ια:πιπ ιπει·επιεπ::ι 5 Γοιι::ιοπει Β.εοε ιι:ιιιΙ:ε:ιο Ρει::ειιι:ιι:.

@ο ειιι:ιι:ο Ποιιιιιιιι:ιππ: ιι::ετει: :κι ειιπι νετιιε:ιιιιι: ΡΙετι:ι.: :ιι:ει:ι: 5 εοπιπιιπω

:ίι:οιιε ει:εοιτιπιππιειι:ιοπετιι 5 Π επιετι:ι:ιτε :ιιΠι.:ειπεΙο ποπ νεΠετι 5 Η

35, Λο. Με :ιι:Πιπι Ρε:ιιιο:ει Β:ιι:ιεεΠιΙ:ιι: 5 Κεει: επιπιιιτιι ιι:ινετΓιι: Οο

Ιι.ιτιιΒιιπιιιιι ει:ει::ι:5 οιιιτιιοιιε εοτι:ι:πιιι:επιιι: Ρε::ιι:οει:ε5 Πο::ο.:ιι:οιιε Ρ:οεε

τε: 5 ΑιιΠεο: δ6 ΟΡ:ιτιιιι:ε: οπιπε: 5 πι: Κεει: :ι:ιιτιιιιτιι εοτι:το. νιτιιπι Πει Ραπ”.

ι.ιιι:επ:5 ΕΡιΓεοΡόΓοιιε ΓοΙΠει:ει:ε ιι%:ειΤο ει: 5 ιι: ειπε ΚεΠ ιοπεπι :Ιε::ειΠεπιιο5

86 Π:ει:ιιιτι Κειι5ιιΠε οιιεπι Πιι: ειιΠο:ιιεπ:ιπιπ Μοπιιειιι: ιπ :ιε:ιι:5 :ιιο.ειιιει:επ:.

ΠΒτειιιΡε::ιτι:ε: πιο:: Αιιιιει Ρε:Γιιο.ΠοτιιΒιι: πιιΓε:ε·: Κεειιικ 5 Κεοι: ιιι·ιι:τιπιπ

:Πι Ρ::·ιιφ5πιιοιιι ΜΡ. ιο. Μ:: πι, :ιιωωιοι: Κεΐ: Πιιαπι ιιι:ο:επι :ιιιιιι: , δ: ΡοΠ ειιιιιιιιι Γ:1:ι.Γιι Βιιι#

εποε 11:ΒιιιΓιιιι:ιι. Ειι·ιεπει::ιει::ι Β:::::ιει ΗιΓΡιιιιιιι: π:: πι:: ιιι:Ρι:ε: .ω Ρι::επι :ειιιιΠ:.



νΙΤΑ ε. τοτοΜΒΑοι ιιιιιιοτιο οι

τοοττα νιτοιο οτι Ρστοι·Βαοτ , τοττοττεοτ αοτ ττοσττ , αοτ ΡττΙιτιοοτιο ι:ιι·οοει- Α Ο

τσ. ()οαέτοε ιτοτιιιτ Κτιτ αο νιι·οιο οτι Ι.οιτονιοιο ντοιτ , τοοτιοτιτοίτοτ το τοιο :ο ΧΤ'

το , τοτ ο τοιοΡτονιοτιειιιοιο ιοοτιοοε οτΓτιΓτττττ, οτ ιοττα ΓτΡτα Γττι·ττιοτα οοιοι- Μ". ισο

Βοε τιιοοοοο αοιτοε οοο Ρατττττ*. Βτοτοε ιτατοτ Οοιοιοοαοοε , οτ σατ αοο:οι *.0°π/ετ

αττιοτ ειοιοιο νιττοε,ταΙια οοιιτιτοτι Κατι ι·τΓΡοοοιτ,ιτ τοοΓοττοοιοτοι οοο τοτ- έ;;; ,Στ

ι·τ,οτ ιιττοΙατιιοοε ιιοτοιοιιοοε οτ ο ττιιτιοοτ αΙιτοιε ι·-αιοοιοτοΠτι ιιαβιτατιοοιε τοιο- πο.. τ. οι

οατ ιοττοιτοιο : Γτο οΡΡοττοοε1 αΡτοοοτ Ιοτο αο ιιοτιιαοτι·τ Ραι·ατα , οοο οτοοιοτο 7· Μπι·

ιιοιτιιτοιο αοντοτοε ιοιτιΡιατοι·. Αο ιιπτ Κτιτ : ει, ιοτοιτ,ιαττιτατιτ οοιι:ι·ετ ιοοοσα

οτΓοιατοιοιε ΓοΡΡΙτιοτοτοιο τοττι·τ τοΡιε , οιοοιοοε ιο Ιοτιε οοιοιοοι Ραττοιτ ιο

τι·οιτοε. νο ιστοττΡοοτιιο αττο οοοτιιΓοοτ Μ: τττοΙαι·ιε οιίτι Ματ Ιιαιιτοιε

τοοίτι·ι&οιο Γοιτ , νιοΙαι·τ τοοαι·ιε τ οττ τοιε ιοοοττιοοε , οτε οοιιιοξ:οοιοιιτ Πιο

Ποιο τοτ ιοττ ο ττ (στο ίοΠ:τοταοοοιο. Ετ ο οι› ι:ιαοτ τειοΓαιο οοο ιο Ιοτο ντοιΓτι οτ

δττνοι·οτο Πτι ()οτοοβια οτιι:ι·οαε , οτ τττοΙαττιο οιττιΡιιιοω τοατοιτε , τιτὸ Για.

νττιε τοοιο τττοοιο Γοοοιτοε τοιτοι·οτο, οτ τοιο οιοοι το·οοειτιοτ τττια οσοσττο

οοοι. @το ΡοΠ:τα :τι ΡιοΒανιτ τντοτοε. ]αιιι τοιοι ττιοσατιο τοοατοΚα ΡττΓτ

οι:οι·ιοιο ιοτττΠΐιε Γοττατ. το στο ττι·ι·ιτοε οιότιε , ίοι·αε ττιστιιοτ ττττοατ. Ποιο

τιοίι:οπτ νιτι Πτι ιοττττιατιοοιοοε Κτιτ οτττΒατοτ. Οοιιτι·α :ματ Τιιτοοττιτοε το :

ΜΜΜτοιοο:ιοι τοτ οι» ιΠατοι·οιο ιτιτταε : οοο τοτ οιτ τειοτ:τ οτοιτοτιετ το” ,

οι: ιιοτ ταοτοιο ΡττΡττι·σο ίττΙοε , ΓτοὁΡοτιοτιε τοοίιιιι οι ίτιαε οτιιια Ραι·ατοιοιο ,

οτ τοι του οιοοιοιο ΓιττοΙατιοοι τοστ τίτιίτιε , οοο ντοσαε , το νιέι ττοτοαι·τ Ποτ

οσο. ΑοΙιτοι·οιο ιιιοοι τοοΓοοα νοττ νοτα Ρι:οι·οοιΡοοτ , Π: ιιαοστ οοο ντΠτ Με

ιο Ιοτιε , τοι οιοοιοοε οοο Γοτιττοτ. Λο ιιτττ Ποιοιοι:ιαοοε ί`τ οιτιτ ()οτοοοιι Γττιτα

οοο ττι·τιΤοιοτο , το νιοΙτοτσ αΜτταΙιατοτ.

Μ.. ΠιίττΠιτστο Κτιτ ι·τΙιιιτιοτοε νιι·οοι οοττοοαιο Ρι·οτσσο οοιοιοτ @το ντιτττο

οοι.ι=οινι. 18 τοιιο τοιο ι·τιοαοιιΙΤττ , νο·οιο οτι τι Μοοαιττι·ιο ΡτΙΙτι·τ , οτ Ρτοτε $”,[Σω

ντίοοτιοοτοιτ οΡιοοιο αο τιτΓοΙαοοοοι τσοοτιτ , τιοοαοοΙτοτ ι·τταΙιε Γτοττοτια ,

τοσο νοιοιΙΤττ οττσοσττ. Οοιοτοοι·αοε στο ιοιοι αοοινιτ ται·ττι·τιο το ιο Ιοτο

ΡΙτοοιο τοτ οαιοοατοτοιο ιιοοιιοοιο ιοοι·τιε τκτοαιο τιιιΡτόΙαοτιοιο. Αο τοσο Κτοτ σο.

νο· ΠτιΡτοτττατ ιιοτττΠοιττοτ οΡτιοτο , οοΠο οιιιταοττ, νσΒοιο οτι οαιοοατιτ ἰ:';ἰδ:Ώ-ξ;ἔ:

οττο·οιοιτ: ιΡοοοτοτοοτ οι Γτ ο Ιιοτται·τοτοι· τιοτοοατοι·οε , οτ το τοιοιοιΙΓα ω. Μ. τω”

Χα Ρα:οιττοτιαοι α.θτοιοε. Βτατοειτατοτ ()οιοιοοαοοε τιοίτ Βετο ιοιοιιιι·ο οοιοοε,

τοιοε ιοΡσιοε ίττιοιοε τοτοτιοοτιο*, ιιοτσατ οτ τοαοο Ι·ττι·οοι οοο τοτοττοτε ο οω.ιιι.

ιτι·ττιτι σαοτ ατοοτ ιοοτιο , αΡΡιτιιτοοατ ατ τταΙιατ. @τοτοιο ιΙΙτ αΡΡττιιτοΓοοι

τταιισττ , ντΙοτι ο·οττιτ οτττία&α τισ Ραττττ τοποιοιοοιτοι·, ττττοι ταττστοι

οαιιιοατοε Γοιοτιε τοοιΡτ‹ιιοοειοοττ , Ρτταδιότιοτ ΕναοττΙιτιτοΙτοε οιι·ιτιο Ρτοτε

Ιανιτ , Ιιοττότοτοοο. Ιιο τι·οτ οτιοοτ οτ ΕττΙτιιαοι Ρτταοτ οτ τοιοιοιΠι Γττ

Ισιε τιοτοιττοτιαιο αταοτ , ατ ττιοοε αοιοτοοο τοΙΡαε Ιαντοτ. ΡτοΡσαοτττ στο

ιΠι ποστ Γοττε οΒίσαταε ττΡσιοοτ. Ττιιιοοοε στο τοιιιτοτο τιιιο νιοιιιττ νιι·

τοττ ΠτιΡσ Β. ΠοΙοιοιιαοοιο οτιιοοατοτοοι τοιοτιτοτε ο·αέτα.ιε, οτ νατοοιιι το

ταοτοιοιοοοὸ ττιιοτοιτι·ταίτοΙοιο , ιοΓτοοι τειιττε οαιοοατοτοιο , ατο τι: Γοοιοο

τιττιτατοε τοιο οιιιιτιοοε τοττιιτ. 11ο νσὸ Ροιτ τστοιο αΡΡτοΡιοτιοαττ ιαττΠιττε

νιοτοττε , οτ ιοττε Εττιτιια οοίτταταε τσοτοττε , ττοιιο5. ναΙΙατι αο οπο , νιι·οιο

13ο τοιοττΙΙ:ιοτ οτ σοαοτοτ. Αιοτιο ιΙΙτ αοιιτιιτο Ιοι·Γοιο ταΡοτ αττο ιτ,Ρτττατίιι·

τοτ Ποιοιοοιο οτ Γοα νιττοττ τττΡτο5 τ Έσω , οοο Ποιο οτοοὸ τταοι :ιττΙΙιτοιιι

οτιτοι. Νττ οιοτατα Αοέτοιιε Βοοιταε ι`οττε ιιι·ιοιε οΒΓτι·ατειε τΙαιιίιτιε ττΓτι·οτ, ιο

αοτοίτια οιιτιε αοιτοιο Ραοοιτ , Ρτι·οιτιοοτ τοι·ιο ιοτττοιοιιτοτ Εττιτίιαοι: Γοιτε

νσὸ το οαοιοατοτοιο ιοττοιτοιο ιο οτοΙιε ιοιΙιτοιο ατιΓ οτ ιιοιοαοα ιοαοο οοο

ται:ιτοι· , “ο τοί'τοε οΓο τΙανιτσο τισοιτιτσ οτ ττΓττο ττ οτ οΒΓτι·οοττ. Ρσντ..

οιτοε στο ΟοΙοιοΒαοοε τοοι Με ιιοιοΙοιιτ ετ ΤτιΒοοοε τοιο τοιΙιτιοοε , ?στο οι»

Γτταταε ττΡσιοοτ , Αει>ο5ιοΜοοτ οοιοιοτ τοίτοοτιο το:ισοοτ , οτ τιαντε Ιαι·τια

το: @το τιιοι ντοιίΤττ τΙανιτσ, οιοι Γοι·τε ττίσειττ νοΙτοε , αιτ Γτ οοιοοοοοι οιΙι

ττιιτιοε οιιίτι·ατα τΙαοιιι·α ιοντοιΙΤτ. Νττ οοιιοοειιο τοϋ; αοιοε το οαιιιοατιτ ιοιο

τιαοι ιοτττττ , τοοε οινιιια νιττοε ττιιιΠττ.

τι;



εε νιτΑ δ. ()ΠΕΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑΤΙ5.

Α” απ_ 36. Ροίὶ ιιει:ε νι: Πει εει·ιιετιε ιιιιὸει ιιιιΙΙιε ειιίιοειιιε :ιιιΒετετιιτ,ει ιιιιΠόειιιε τιιοΙε..

»ο Με αιωιιι ιτιίετι·ετιιι· , ( νιάειιιιιιτ ειιιιτι οιιιτιεε ιιι εο Πει νιττιιτετιι Η:ιει·ειτε , ιάεόειιιε

Νο"° "χ" οπιιιεε ο.Β ειιιε ιιιιιιι·ιιε Γεετεεε.Βειιιτιιι· , ιιε Γοειι ειιιιι.εικιιιιι Γοτετιτ) αό1εειιοιτ Πο

ωιωεε ειιε ιιι νει·τιεειιι'αι·όιιιιιιι αει εειειιπιειι πιοιπιε ιΙΙιιιε, (ιτε ειιιπι ω” ιιτιιιε

!ιο.Ειετιιι·, ειιπι άοιιιοι·ιιιιι άειιΙιτειε ιο ειιιιιιΓο Ιειτει·ε ΡτοεΙινι πιοιιτιε Με Π: , με.

· ε. Ποια. ι·ιιιιιΡειιιτ :ιτόιιειιτι ΓιιΒιιιιιιΒιιε εειειιιιιιιιει , εινα: ιιιιειιςιιε ο.ιιΓειΠι Ηιιιιιιιιιε Ποια*

-ει!νεο νεΙΙειπιτε 11ι11ιε1τετιιιε εοπιτιοεο.ιιτιοιιε νιειττι Ρειιιειιτ ιιιιίε1ιιε ιιΓειιεω πιεάιιιιιι

όιετιι εικΓΙιε&ειτε Η ειωμε ιτε:ω ΜοιιειίΕετιιιτιι τενεττετιάι ΡτοιιιΙιεο.τ. Ετ ειπα

ιιιιΠιιε εοτιττο.τιιιε ει:ΠΙιει·ετ ,ιιιίε ετ τιιεάι:ιιιι ιιι·ιιειιι ειιιιι Γιιιε ω ΜοιιειΠει·ιιιιιι

-ι·εει·εάιτιιτ. @ο ειικιιτο Βι·ιιιιεειιι όιε εε Τιιεοάετιειιε, οιιὸει ΓειΙιεεε ειΒ απο τε.

νεπιΠετ , ειει·ιοι·ιΒιιε ιτε ειειιΙειε Πιιιιιιιαιιτιιι , ιιιΙιειιτειιιε τιιιιιι:ιιιιι εοΙιοττειιι , οι:

ι·ιιι·Γιιπι νιι·ιιττι Πει νιειΕιΠι·ο.ιιο.ιιτ , δεω Ριτιιιιιιιιπι τενοεειιτ Ρι·οι·Γοε εκιιΙιιιιιι. νε..

ιιιειιτεε ετΒο τιιιΙιτεε ειιπι Τι·ιΒιιιιο Ρει·ο.8τειιιτιιι· Ιειιτο. Μοιιει1ιειιι , νιτιιτιι Πει ετ..

οιιιτιιιιτ. Κείιειειιο.τ ειιιιιι ιΠεικι απο -ΕεεΙεΙιεε, Ιιιιιίιπιοιιε Ιεεεοειτι ιιιιι ειιιιι ειπε

νετιιίΓειιι: , 86 Ρι·οοε απο πωωωτ ,ιτε.ιιτ ιιοιιτιιιΙΙι ιο ειιιιι Ρεοιιιιιε Γιιιε οιιειιειε.

ι·ειιτ , 8: νειιιιιιετιτιε Με ειπε νείι:ιτιιειιτει το.ιι€ετειιε , οοεεεεειτιε ιιιιιιιιιιιιιιε ιΡιιιπι

ιι€€1112ηι18.πινίει€ι32πτ. Ε.τέτοιιε ΓΡε&ειειιΙιιιιι ΡιιΙειιει·ι·ιιιιιιιιι: ιΠε ονειιιε εετιιεΒειτ,

ειιιατεΒειτιιτ , ιιεε οτιιιιιιιὸ ιτινειιιεΕπιιι·5 Πισω ιτι οποιο εοι·ιιιιι Ροίιτιιιιι ειιπι

νιάει·ετ που νιοεοειιιτ. νειιίαιιιε Ττιοιιτιιιε , ιιιτιιιτίιΓειιιε Ρετ ίετιειικιιιι , νιεΙιτ ω

ι·ιιιιι Ωω ιιιτει·ιρίοεΙεετιιιιι ιεΙιε!ει·ε , 86 Ιεεετε. Οετιιειιίειιε νιπιπειιι Με , ειτε

@ει ειιιιι:ιιιιι ιιιτι·ο.ιιι:εεο.ττιει Εεειειιιε Ρει·εει·ειιιε , πετ: οιιιιιιτιο τειιειιτιει Παμε...

ειιιιιιτι εωΡιιεεωωιε ει·ι·οτε εοι· νείιι·ιιιιι άεειΡιειτιιι· : ποπ ειιιιιι Ροτει·ιτιε νοε

ιιινειιιτε,ειιιετιι νιι·τιιε τεειτ Πινιιιε.Κεεεόιτεειο Με ιιιτειιτιοιιε, 8: Κεει με

Ρειεπιιιιε ιιιιιιτιατε , οιιιει ειιιιι ιιιιιιιπιε ιεΡωιιιε. Ποιτίιπιιιε πιιειιιίεΠε ιιιτεΙΙι..

ει Τι·ιΒιιτιιιιιι ιιιιΙιτιιιτι ιιοτι ΓΡοιιτε ω Γεειειιάσ.ιτι νιτο Ωω ιιιιιιι·ιαιτι νειιιίΤε, 8:

ιειεοω ειιτιι νιόετιάιιιιι Ιιιπιειι Ιιειβετε πιει·ιιιιΤε.

- ' 36. Κειιιιιι ειιιιιιιιιιιε ιΙΙιε οιιιιιιιιιε Κ εΒιιε , Με ε.ιιθ:ο ιιιι·οι·ε :Μετα ιιιτειιτιοιιιε;

€ΞΗ:ξω Βιιιι τιιιιιιιινι Οοπιιτεπι ω ειιπι ειττειιιιιιε Ρεττιιιιτειιοιιπι νιτοι·ιιπι απο Ρπειιόιο,

.ΜΜΜ ίιπιιιιοιιεά Βο.ιιάιιιιιιιιι ειιιεπι Γιιοει·ιιιε όιι·εκει·ειτ εεεωωτ. @ει ειιιιι νειιιΠ`ειιτ,

°σειιιιι. Β. (ζοιιιτιιιιειιιιπι ιο ΕεεΙείιει Ροίιτιιπι απο ιιίεΙΙειιτιιιιιι ειιοι·ο, ειτοιιε οιειτιοοι

άεόιτιπτι ειιτιι οιιιιιι εοιι€τεεετιοτιε Ρι·ειτιιιτιι ι·ειιετιιιιιτ, είεειιιε νιι·ιιιιι Με Μιο

ιιιιιιιιτιιτινιτΠει,Ρτεεειιιιιτ ιι: απο ΚεΒιιε οιι:ιτιι ετιειιιι ιιοίιτιε οΒεειιειε ιιι·εεερτιε:

εει·εΠΐιΙοιιε Ρετεειε εο ιτιιιει·ε ειιιο Ρι·ιιιιίιτιι Με ειεινεπιτειιιι ιιι Ιοειε. Α: ιΠε 5 Νοιι

ειιιιιι , ιικιιιιτ , πω· ΡΙειεει·ε ()οτιοιτοι·ι , ΓεπιεΙ εεωι ίσιο σε ειωει τιιιιο:επι τε.

Ιιόιο , ειειιιιὸ ι·ειιε:ετε. Οίιαιοιιε ιιιιιιεεειιιιε εει·ιιετειι: Με νιτιιιιι ΙΜ οβειιιόιτε,

κεΙιδιιε ειιιιΒιιΓόετιι τιιιιιιιιε ίετοειτειε ειιιιωιιιιεκιι: , Βεττειιιιε :ιιιΓεεΠιτ. Ηι νετὸ επι

ι·ετιιαιιίει·ειιιτ, νιτιιπι αι ιιοτι:ειιιτιιι· ιι: ιΠιε τιιιΓει·εοτιιι·, οι επι Με οΡι1ε [ιαπω
ειιιιτι ιιιίιόε!ιτετίιιει·ειιιι: Μαι , εοτίιτιιοιιε ΡετιειιΙο εοτι;ΒιιΙει·ετ: εχει Η ειιπι νιοΙειι

κει· ιιοιι ειΒιιτειιιει·ειιτ , τιιοι·τιε ει·ιειιΙιιιιι ιιιειιιι·ει·ειιτ. Α: ιΠε ιιτι:ιιτι Γεειιιιιε :εία

τιιε είι , εεε νι ειιίἙτειιετετιιτΙἔ Ποπ: ειιΓεείΤιιι·ιιτιι ω. ΠΠ €επιιιιιο νοΙΙιιτι ΡετιειιΙο ,

ιιιιόιοιιε ιιι·8ειιτε ίοι·τιιιόιιιε, ΡειΙΙιιιπι οπο ικιάιιτιιε επι: ει:τιιιειιιιτ, :ι.ιιι εειιιιιιιε

Ρτονοιιιτι ειιπι Ιειει·γωιε Ρι·εεειιτιιι· , ιιτ αυτι ΓεεΙειιε ω1Ριι11ιε ιετιοΓεε:εται· , επι

πιοιι Με άείιόει·ιιε , Μ!@ω οοτειι·ιοει·ειι·ειιτ ρεεε ω.

υπο εξω 37. νιόειιε ει·εο νικ Πει Ρει·ιειιιιιιιι ει!ιοι·ιιπι ί·οτε Με Πει Γειιτειιτι:ι Ρετάιιι·ετετ,

ιικιωιιμε ειιπι οπιιιι ειιιΙειιιιοτειιιε ωει:ι·οτε εετεειιτιιι·, όειιιιτ:ιτιε ωεοειωε, ειιιι ειιιοιιίοιιε

12:Βιιιτι· ειιτιοιιιε τεΒιιο Ρε!!ετετιιι· , που ειιπι ι·ειιιιοιιετεπιτ. Ιιιτετ εΙυ05 ΚΑωινιιιιωιιε εκει:

' ρι·ιτιιιιε, ειιι ειιπι Νειιιιτιετιε ιιΓειιιε Ρετάιιιιιτ, ιιιιινετΙιε Ει·ειιιιιιιιε νειιιτ ἐιπιιιε ω

ΓεοιιειιτιΒιιε : απο τ1ιει:τοτ οτιπιιιιπι εστω τεΡΙενετειτ. Αιικιιιε Ριιτει· τιιιιτοι·ιιπι

πιετιιΒι·οι·ιιιιι επ ειιὸιο,εεεΙοει·εἴΡἱειτ: ΆιΞτετιιε,ιτιοιιι: , οοικιιτοτ ι·ει·ιιιιι , τα

ιιοΒιε Ρι·αιι:ιτει ειΒιιιιι οΡΡοττιιιιιιτιι , οπο τι!οι και: Βιιιιιιιειιτιιι· ιιι Εεειείιει με·

Βεε. ΟοτιίοΙ:ιτιιι· ιιειιιόε ιιτιινετίειιι εοιιοπετιι , «Με ιι: ΪΡετιι ιτι Πειπτι Ροιιεπιτ,

δ: οτιιιιι οτειιτι Πεο ιιιιιιιετιίειε Ιειικιεε τερετιιι:ιτιτι Π: Ιιοε ιιοτι οιι άιΓρειιειιιιιιι

Γιιιιτιι νει)Γιιοι·ιιιιι ΜΒΜ , Μ! οΒ ιιιιιιτιΡΙιειιιιό:ιε Μοτιιιειιοκιιιιι ριεοεε Ιιειιιε είΤε

ειιικειττι οεεειίιοιιετιι. @ιιει.ιιιιειιιε ειιιιτι @ει νεΠειιτ ΡτοιιιΡειΙΙιτιιο ειιιιιιιο ω Πι

λ Νερο:

ι
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.___.-.. ε!

!!!!!ει!ε!εε Γεειιι!! !!!!!!!!εε , νει!!τε!!! ; ο!!! νετὸ !!ι Γιιρτει:!!&ο Οοει!ο!!!ο τε!τιε!ιετε ΑΝ_ ω!!

νο!ιιει·!!!!: , Γεω!! !!ι !!οε !οεο τε!!!ε!!ετε!!τ , Γε!ει!τεε ε!ι:ὸ Πο!!!!!!ι!!!! !!ε εστω!!! Μ. Με

!!!εετοτε !!!!!οτ!ε!!! ε!ε!!!τι!!!!. δε!! άι!!! :κοπο ε!!!!!!ο ‹!ε ει!!!;ο!!!ε Ρε!!ο!!ε Γεξετεεετ! Ν” ΧΧ”

τω!! νε!!ετιτ , ε!!!!ο!!εε Κεε!! !!!ε!!!!ιιι!! ι!εο!!εο!!ε!!! !!!!ι!ε Γη!!! ε!!οε εετ!!!ι!Τιιτοετ

τι!!! ι!οε Γ!!! οττί!5 !εττε ε!εε!ει·ει: , νε! ι!! ε Βτ!!ε!!ι!!εο ε!νο! Γε!!! Γεω!! Γιιετε!!!5

εετε!!οε , οι!! ε!!ο ε!Γει!! ο!!! Γο!ο , Ριεε(!εΡ!!ε τε8!!ε Π!! ε!Γε τει!! ει!Γι!!οε. Ηοε σὺ!!!

εετεε!!ιε Ρετετ εε!!!ειετ ν! ε! Γε Γ!!ε ι!!ει!!!!τε !!!Γεετ!!! , τει!! Γεω οσε!!! ε!!ειτι !τιει!!.

Βτοτι!!!! Γιιοτιιι!! ‹!ο!οτ ι!!!!!!!Ρ!!εε!!!τ ! με τετ!!! Γεε!ετ!ε Ρο!!ι;!ετε Ποι!!!!!!ει!! εοι!

Γο!ε!οτε!τι οι!!ι:ι!ι!ι!! ι!εοτεεετιιττ ι!! εποε ε Γε τεε!ε Ρετ!!ι!εε!ε Γε€τεἔε Βετ,!!!Γε Γι!!!

ειι!!οε!!!ι τιιετε!!!!. Ι!!τετ οπο!! νε!!ετε!!!!!ε ν!! , ε!!! Ρο!! !!! εο!!ε!!! Μοι!ε!!ε!!ο

Ρετετ ε!!!!!!!τ Βιιε!.εε!!!ε , !!!Γ::ιΡι!!!!ε ε! !!!!!!!!!ε! τω!! ν!!! , ν!ο!ε!!ι:ετ ενε!!!!:!!ι· 5

!!!!ει!!!ε!!τε Γι! Ρετ ω!!! Μιε!ιο ενιιι!ε!!!ο ει!!! , οι!! !!!!!!εο!!!εω Ε!:ε!ε!!ε: Ρο!!τ!Γε!!

ε!ετ.

38. Εετε!Γ!!εετ8ο ν!ι·Γει!έ!:ι!ε απ!! Γι!!! ν!εε!!!!!ο ε!!ι!ο ° Ρο!! !!!εο!ε!!!!!! ε!·ει!!! Ζ

ΠΠ!!! Ρετ ιιτ!οει!! νε!ο!!!!οτ!!!!!! Αι!ει!!!:οτ!ι!!!ο ι!Γο!!ε ε!! Ωενε!ο!!ε!!! Η εε!!!·ι!!!! ΗΟΜὶΜΜ

Ρετνει!!!. 8ο! Ρ!!!!Γοι!ει!! ε!! Οενε!οιιε!!! Ρετνε!!!!!`ε! , !!! ν!ετ!ι ει!!!οε ετιι!οι·ι!!!! θ!!! !!!!!!!!!!

ΤΙ!εο!!ε!!ε! οοειιττ!τ , !ει!!:εάι:ιι!ε Με!!! Πε! ττε!!εετε νο!ι!!!: , Γε!! !!!ε!!νο!ει!! ει!!

!!!ει!! ι!!!!ο πιο!! Π!νιι!ε Ρ!!ενει!!τ. Νε!!! !!ε!!!ετ3. εεε!!! ε!!νετΓιιι!! ν!!!!ιτι Πε! !ε- ιιικειε

νενετε!: εοττι!ει!!ε !ει!εεε!!! ειπε Γεω !!ε!!εε !!!!!!!! ε!ε!!!!!!, !ρΓε ε!εετ!!ο!!ε εο!τερει!ε

ε!!!ε νε!!!ιέ!ε ν!!! Πε! ι·ι!!τ. @επι εει·ι!ει!ε!!!ε Γε εοτε!!ι ι!!!!ο!!ε Ρετει!!Γει!! , τ!!ε Η

Μ! !ιοό!έοι!ε ρεεε!! Γε τε!!ι!!ι:. (!ίι!!!!!!!ε Γεο!!ε!!ε τ!!τΓιιι!! ά!εε !!!!!!!!τ , ε!! Γε εεεε!!!ε

ν!! , Πεόοι!ε Γενε!!!ε ει!τε!:!;!ε ε !!ε!!ε ε!! ΡτοΡτ!ε τει!!εεν!τ. _

39. Πε!!!ε!ε ε!! ()!!οτε!!! ° !!ι!ν!ϋ ΡτοΡετε!!ε , ετ! !!ο!!!ι!!!! ει!!ι!Γ!!ει!! τιο!!!!!ε 85 τε!!! Ι"""°ξΠω

ΒιοΓε Γε!!!!!!ετ Ττιεου!ειντε!εωε Ρε!νει!ιτηιιο ω!!! ε!Γετ,!!ι!ο!!εει!!! οεει!!τι!τ νι!! Νεα!!!

μα!! τε!!!!!ο !!εει!!ο!!ε,Γυτε!!τεε επεσε τιιετ!τεε !!! !ει·τεΐ,!!!!οε ν!τΠε! Ρτο!!!!ι!ε οτε. Π·

τ!ο!!ε ει!τεν!!:. Εε!!ό!!!!!!!ε ε!!ε ε!! ν!ει!!!! εμε!!! ()!!οτε!!! νοεε!!! νε!!ετιιι!ι: , !Β!οι!ε

οι!!τ!οι!ε !!!!τε!!ε!! νε!!ε!! ο!!ν!ει!! νει!ε!!!!!τ , ε!!! 8: πιο!! τω!!! Γιιτιι:. Ε!!!ι! Απε

τ!!!!ο!!οτ!!!!! ΡτοΡετεν!τ , !!!!!!ι!ε Κεει!Μ!!!!υι!ινι ε!!οει!τι!ε ε!! , ει!!!ε !!!Γε ευ!!! νά

?ή !!!ετ ‹!!!εετει:: Με!!!ετ!το μη!!! ὁ Κεεει!!ι!!!!!ε , ()!!!οτΙ:ιετ!ιι!!!, οπο!! !!ι!ι!ε

Ρετι!!τ!ε , !ι!ττε ττ!ει!τ!!ι!!!! ε!ο!!!!ι!ιι!!! !!ε!!ε!!!!!ε. Ατ!!!ε : Οι!! , !ι!!!!!!!, τε!!ε εεττ!!!

!!ε τ!!! ε!ε. Ι!!ότ!ι!ε : ν!!!ε!!!!!ε ΡτοτΓ!!ε οι!! ά!!! , !! τι!!!ε ν!τε!ι! απ!! Γιι!!ετ!ε Γετεε.

τω. Ρτο<έτε!Γ!!ε εκ!!! εο Αιιτ!!!!οτ!οτο , εο!!ΓΡ!ε!τ !ι!νετ!ε!!! ε. !!εε!!!ο!!ε εοττε- Ι!! ΜΜΜ!

με!!! Ρεττ!!ε! ε!! ετ!νετΓο ει!ττετε ει!τΓι! , ν!ε!ι!τ! ει!!!!! τ!!!!!!!!!!ε τοτ!ε ν!τ!!!!!ε ει!ει!τ

τετετ. αι!!! ν!Γο Γιι!ε!!!!!!, οι!οι!Γοι!ε Γει!ε!ι!ε !ιο!!!ο !!εε!!!ο!!!ε εττε νε!!!τετ, νε!!!ό!!Γ- ι! μια!!

ι!!!ε ειπε Ρε!!εε ν!τ! Βε! τι!!! , εμε!!! Κα!!! οτε!!οτι!!!!!ε ειιτεν!τ , Ρετει!τέτοι!ε Γοβ !

Ρ!τε!!! τε!!!!!ε!!τ. 1)ε!!!!!εεε! Ν!νεττι!ε οΡ!!!ι!ι!! νε!!!ι:-, ει!!!ο!!!οι!ε ει!τεεε!!ει!!!!!ιιε

δ! Γιι!!Γεο!ιετ!!!Βιιε ) ι!! Ι..!εετ!ε Γεε!!!ιθ. τεε!Ρετετι!τ , Βτ!τει!!!!εόοι!ε Πτι!!! τεε!!!ε

τετι!τ. Π!!! ε!!ε!τι άι!!! νει!!!!ει!τ , δε !ε!!το εο!!ει!!!τιε Γεε!!!!ει!! !ι!!!!!τει!τ , σε!!! εε

ειι!!οε!!!!!!ε εττεΡτο τει!!ο που!!! εστω!! , οι!! Γι!!! !!!εε!!ετ!!ι·, Ρετε!!!!!τ , ν!τι!!!! Γε!!

έ!!!!!!!!!!!!! δ! οττιι!!τε!!ε!οι!!!!ετ!!τι!!!!. Φο!! ν!τ Πε!!!!τι!ετ!ε , Γι!ε εοτε!!! Γε πιει!!

!ετε οπο! : Οι!! , Μου!! , ετι!!!ε!!ε εε!ε!!ε τ!!!!!! ι!!ωτοτει!! ! ε!! !!οτι Γιι!!!ε!τε!! νε!!τε!!!

ε @οο!!1Π!!!2.!!! ε!!νε!!!!!!!! !ι! 6ε!!!ε!!! ειπε ε!!

!!!!ι!ι ο. ω!!! εο!Ιοτειι! Αιι!λο!εε !εεε!!!!ο!εε , Με ν!

ε!!!!! επεσε εο!!!!!!!!ειιτ ) πο!! τι!! !!!ετε!!ιι Πο!!!!!!!!ε!!!

!!ι νοΓε8! Γο!!!Πτ!!!!ε!!! , !!ι οι!!! !!!ιπ!ι!ε ω!!! Ρε!!!!!!!Γε

ει!!Γει ι!!ι!,Γεε ί! Ρ!!!!!ο εο!!!!!!!!Μο!!ε!!ετ!! Ι.!!!!ον!ι:!!βε,

εεε!!! ει!!ιο Ο!ιι!!!! ι!. Χε. !Ι!!εει!!!. !!!!ι!!!! Η!!! ΑΙΜ·

3ζι·ει!ε!!Γε 8: Έο!!!ει!ι:!ιΓε ΏαΠ0!!!2 2τ!!!!ε:! ε! ΟΠΠ!!!

Βετιι!ε. νει·ι!!!! ]οιιεε !!!Γετ!ε !ος!!!!!!ι: !ιοε !!! !οεο τ!!!

Οο!!!!!!!!ε!!! πιο!!! !!ι ΥοΓε2! ε!ε!!ιο_ ε!! εεε!!! ΑΜΒ!!

ιεε έ!! Εοιι!ει!:ε ςτμὲ εε Ι.ιαον!!!ι!! Ρε!!!!ιεΒε!!!. Δε·

εε!Βι στ!!! Οο!!!!!!!!ε!ι!!ε!!! Ωε!!!ει!ι τω!!!) ειπε ε!!

!!ι!!!ι ο. Χε. 8: Ιος!ε !!οι!ι·ιιι!!!ε Με!!! Ρετ!ι!!!ιε!!ε Γε

!!ε!!! Ε!!! !ι! Υο!εε_! Γο!!!ιι!!!!ιε, ιι!!! !ι·!ε !!:τε (:α!!ο!!!ε.

εο!!!!!!!!!!!. Βε!!!!!ε ε Βι!!!!ι!!ιι!!ε ε!εέ!:!!! ε!! Μπιτ! τω!!!

οπο!! !!!!!!ε ιικοΙετιι!!! ν!α!!!! ο, ω!!! σε. κ. Νε!!!

ε!! !!η!!!.Γα1.δέ !!!!!!ι. ε!. εο!!Γ!ε!, τ!!ε!!!!!0 Ρο!! 'Πιεσ

τ!ε!!ε!!ο 8: ΤΙκο!!ε!!εο πώ!!! Μοι!ειο!!!ει!! εε!!!!Γε

(:!!!0!!!ετ!0 , οπο!! ε!!!ιο ΜΒ. πω!. εεε!‹!!!. Ωε!!ε εο

!!ε!!! Γε!!: τε!!!Ρ0ι;ε , οι!!! !!ι Β!!!ε!ιι!!ε!!! Λιιει!!!!!!!!ε ε

Β. Ο!ε<ἐοτ!ο !!!!!Γιιε ε!! , (ζο!ι!!!!!!ει!!!!!! !!ι (!ε!!!ει!!

εεεε!!!!!ε, εο!!!!!!!ιιτ ε!! Ε!!!!!ο!ε Ι.ει!!ει!!!! Βοι0!!ετ

!!ε!!Πε Ε!!!Γι:. δ!! ε!!οτιι!!! εμ!!! Βε!!ε!!! !!ι Μ!. ε. Ηι!!·.

τη!. ε. !!ι Με: νετΙυε: ΟοΖκω!!επαω ἐὁὐβΪἔ,” Π! Ο!!!

Ι!!! ·υε!ιέσεωπ ΜΙ!!! !!]συμπ Β Βν!!οι!!Μ: οι Με»!

σεπ·υπ[πάσπε ι!!!ϋ:!πικτ.

Ι! Αι!ο!ιν!!!!ιε Γετ!!.!!!, Ανε!!ο!ιε!ι! , εεε!! ε!! Βιιι·

8!!!!!!!π ορ!!!!!!!! !!!!ε! Αι!ειι!!ο!!!!!!!!!!! 8! ΑΠΕ!!!!οτ!0

!ιι!!!.

ε Ραπ!! Ρτε!!ε.()!!!!!!ε!!!!ε !!ι Ρ!ο!!ει:. Η!!! Τ!τ!!ο!

ε!ε!!!!ε με 16;.!εε!!; Ιεει!!!!!!!! Βιι!ει!!ι!!!εε !!!!ν!!!!!! ,

νι!!εο!'ΐοππη Πισω!!! να!! ν!ει!!!ι ι!ε ουσ Ρε!!!!ο

Ρο!!,!!!!ετε!ετε!ι!τ €τερε!!!!!!!!! , Πι·ενσπ! , ω!! ε!!!

ορ!ε!!!!!!!!!! !!:ει!!ιε.!!!. Ε! τε!!!ε!ι ]ο!!28 Γε!!! ιι: Πιο

τε!!! !!ι!ν!!!!!!, τε!.`!!ι!ε ει!!!!ε!!!, ει!! !!ι !ι:ει!!!ει!! !!ι!!!.!!!.

Γ: !!1
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Α ο τι ταταετα Ρεττεττ Γοοτοι·τε ταετατιι > ω: οοιιττε ταττοτα ττατατττε εΡΡετοεε στι· ΓοΠ`ε
ι α. τι ' . 1 . . - ι -

Μ· χιτ· ΟττττίττταοαιΒτε οπότε ι οτι: τωντττετα τα ταεαίαοτιε Ρτε:τοαετιε ι ταοαιοατο το ε Βι

Νον' τω' νταττετο ατττοαοτα τα Βοο τοσο τοοοτιτατατα , τα (ατο (ΠιτιΠ:ιταοιατιτε ίατοαε Ροτ

Αατο1τε,

Τιιτοατ·

οιιΠτττ:τ. Ρτοοεντι: τττετε: Γοατοαττετ Ρα:αεπι ατττο ταο›τ Γατετοοιιτε τ αεια ιιτ ταΐ

οιαοαττ ντοο τοτττοαε,εά οαταετοια Ροι·τααι ττεαίττιιταε νοαιτ , ττιντιιιταε Ροι·οα .ιτε

τα οοετοαι τοοο οίτ €τοπιοτταε. @τα οαιια τιιοτετ ατ .]αττ:αε Αττιιτοτ οεαιττοτα ατασ

αοιαταΡοίταιοστααι ιτττετε.ττοτ, ατττ ιιτ τααο $εαότι οτεταταε ττο οιιιε νταετιότε αοα

ατεοαΙετοιιτατε · ` _ (1.

ει. Ιαιτοτταο εε Ααι·οΙιεαοιιΓοαι αι·Βοια εοαοταατ : ‹Ιαο ειπα αοο ε κατα Εο

ςΜ;2ΠΠΠ Πω ω( ΚοΒτε Ραοοοιιτιε Ρεαοτι νιττοτοτ ,. ειπα αιτεαττι αιε:τοτο Γιαπ:: τι

Ρεαι Ι.τεοι·τε τοατοτττε οοατοαταε ΡεαΙΙιΓΡοτ οιιιοτοιτ: (τιιαιοαοτεια ΓιιιαΡτιιιιαι αο

οοίΓεττε τατττΒοτοατ , οιιοετα αι·Βοτα ιτττοιιττ ιιτ αοοοττετιε αατετοι·οατ, οαοτατα ιιααε

οι·ετ Ροτειειτττειιιε αοταταο οατ εάτιαο ττιΒοτοίτ , 8τόΑτταοι·ιέιαεια Ιαοεδ τα Γατιατ.

° - τ οαεοτιοτατα οο οττοαιε ααενιτ. ατα ιιι: α τεατοε τα..Εο(ταειτ)ΙττΡ$Έτοίαττ$ιτ8ς1$τε τοτττο ττιαοτοεατ νοαττοτο ειτε ττετο αΒιττ εαττοΒεατ) ντε.

τ1αέτατΒοαι ταττενοτειιττοτιοαεΒεατ,οΒαιετατιαο ττεΒοατ ταιιτιοτοττιτα Ρτετοε οττ Βο

αοι·ο 5γτοι·ατα. @σε ειπα νιττιΠοτ, ΓοιΓοιτετε οττ: οιτταεπι οΙΤοατ.1ττι νοτιτετο τοι οτι

8οτ`τ5. , ετατιτ το αοοοΙΤεττε €1ι1εοττττΓο, αοο τα·οι·Γαε τανοαιΠο. τΠε πατα Αοοοετιτο

ττοτατατ αιοτ εε! άοαιατα τεαιατε: νοΠ:τε: , δΙ. ααα Γιαπ αοοοίτει·ιε νοτιιίοαττι ιποτιιτο.

Νετα δξ880 εάνοαε Γατα οι: Ιοαιέται:ιαο Οττοαττε ΓοΙο. Πτι ονεατοε @τα ταατ οι:

οετοο Γοοαττ , νοαοταατ εετ ετοαιαια οταε , Με ΓαΙΞΡοίττέ`ι ετιιιονοταιιτ 3 ασοεε-τα

τα; τΙαοετ εΒ οτε αατοτττατα οΙΤοτ. Ετετ τττααΙ τα οοατο τι να· οταε , οΙιτα μια ταταιαι

Με οι·Βεταε , ατο εταο ΓοτΓοττεττ Γατα: εταιε οττοτ. Ετ ιΠε ιατταιτ : να· αιοαε οτι οοττοτα

εοαοτ·ο 5γι·οτιιτα ττοατ 8: οεο, φωτα ετα· αιαΙτοι·ατα οατι·ιοιιτε εααοι·ιιτα ταταιαιΒαε

τιιττνετααι ττεττο. ΙΙΙτ ταοαταατ: 5τ Ο ατα τεταιιτι ΟοΙαταΒεο οΒτατιβαε Ρτε:Γοατο

ται· , ίτιει·ατα τατοτνοατιι οι·εττοαατα Ιαταοα Ροδο τοοιΡοτο. Ατ ιΠι Ρι·οιαιτίτ παιιαοι·τε

ττττοια οτττιτοοαε ταοατο τοΒοτετ,ΓατεέαΓοαο τιτοτοοιιταε οττ οοτιιτα οαια εταοο νοττι

ατε. Νει·ι·ενοι·ιιατ οτεο ΙιοΓΡττεΙττεττε παταω τα αοτοετιαιε : αοο Ρι·οι·Γαε νοτοετω

ΡΙονοτεατ , 8: τετοια εττττ:εΒετ , Ρτοοετίιτοαο Ποτ νιτατα ιιτ Με οι·ετιοαιΒιιε οι τα

ιαοα ι·οτττταετ. ντάοαε τΠο Μετα οταε , οτααοε ΕιοΡοτοιτ ιιι: ατο οτοοο οι·ετοατ , Ιστο

αίιίοιιο άτα Γαβ: Βιιταιιτα τεοαττ , Γαι·Βέατοαο ταεαα οοαΙοε εττιαιτ , δι: Ροίτ (?ι·ιιοτε

ττΒαιιτα ΡοΠ:α ετατα Ιαταοα ι·οοοαττ. (Ξειιττοτ τΙΙο τοοαΡοτετο ταταιαο , ιιτ νιττοΙιοοτ

αυτ τατοτταεΙααιοα τα ΙιοΓΡττοε ττεΒοτο :ισα οτατίοι·ετ , οιττοτιοτι αοα οει·οτοτ. δίο

οιιο οΧτα‹το τατΒε οΒτοΙΤοτατα εταοε όεοττιοτιοε ττοττοαιτο έτιτοτο τοτοαοΒεατ , εά

ντταια Ποτ οαι·εαιττ Βτεττἐ`ι ΕτοΡοτεατ μτετίιτοαο Γετιιε τεταιτε ε Βοτατιιο: οαιαοε

οαττα Ποτ ε νττο Ποτ οατετττιιατ. Ητε νττταττΒαε ΡοΡιιταε αττοτε Ροι·ιαοτιιε , νττιιατ

Ποτ Με τιοαοτττιαε τετοατοτ ίαΙοτοΒετ : αοα οατια Ρετατο ατομα οαττοιτοε αυτά

οταετα ΡτεοΒοτο εαετοΒεατ , αο Κοατε ττετα ταοαττοτοατ. Βοιαιτο ει·τοΡτατα ιτοτ μια

εσααα

Ζε. Νεντεεατοε οι·Βο οι:: Ι.τ οι·ττα τα ΤαιτοαοαΓοια Ροτνοατιιαι: αι·Βοτα , ατα ντι·

τειιόταε οαΗ:οόοε Ρτοοεται·, ατ εε Μια Ροτιτο :το τομαοαοατ , Γοοαο εττ τοΡατ..

τ:τιιια Β. Μεττταττι·ο Ιταεατ. Φ9ιτ)ε.Βαιιο11το5 σα οιτοε, αενταετο νοΙοοτ οοαετιι

οοταΡοΠαατ , τοκαταοι·οε ιιτοοατ αι: σκατα ντι·τατο αιτία οοΙοττΡοι·τατα ττεαΓοεατ,

εαΒοι·αετοι·τ τταΡοτεατ ιιτ αποτο Ηιττατατε εΙνοο τοεαττετα τοαοετ. @κατ ντιτοτιε Β.

(ζοταιατεειιιιε, ιαπίτοε νιιτταε :το οεοτατα οι·τεττ , οοαιΡοτΙεαε το τεατετ τααίττττε:ω

τα , αταοο Βεαότοτατα τοτιατοτε νττοτο Ροτιατττοτοτατ. Πι·οοιττττιαε οι·Βο οταατΒιιε,

ταοκ ατ οοαττε Ροι·τιιια νοατατα οίτ , νοΙατ αατΒιιίοτεια εαοττοττε ττοΗττε ΓοεΡΒε Μ.

το οιτοΡττ, 8:εττ Ροττιιτα οεΡατ εττττιζοτο. (Φωτ άμα οαττοετοε οττττετο αοα νεΙο

κατ, ταντττ ΓσεΡττετα ααὸ νοτττ ττο Ιταιιατ. Μττιιτα τα αιοττιιια ταοττιο οτταντοτο ειτ

Ροττιαα Ροαατ8οτο οοα νοτετα Ροτνοαττ, Ροι·τίιααο τοοοΡτο να·ο Βοι ντετατ:ιεαττττ.

1Πο νοι·ὸ ατεττεε Ιζοετοττοττ εττοταο , τ1ατ τατε Πο οτιτοιαΡοτετο αοα στοιτιαιιετατ

Καντε. ΕατοΙΤαε ίεαο εττ τοΡατοτατα Β. Μετττατε0οοόττ: δ: τοτε τΒταοέτο τα οτε

ττοαο οικιιΒετ. ΙΙΙαοοΓοοατο νοτὸ ατο ε [.Ε0ΡΑΜο τΙΙταε αι·Βτε ΕΡτΓοοΡο τανττετιιι·

εε! οΓατα ατο αοα ετσααττ , ΡαοΓοττττα οτι ταοτατα τοτ1ατοια Ετεττααι τ αιοτετατοιιο



νιττι ε. εοι.σΜΒΑστ Αασττττε. α;

 

εΠ:εο στε εστσ ΓσΡταστότσ Ροσττίτεε. @ετιτσ τιοτέτ τεΈεέττοστε εστσ εο ασ σιεσ- Μ· απ·

ίατσ τεΠσετετ ,τιιτεττσΒατσε οστ ασ Ραττταισ τεΡεσατετ, τεΓΡοσσττι Οαστε τιιε Μ' τα

. · _ _ Νον. το”.

Πιεοσεσεσε τσειτα Ρταττιοσα αοεειτ.

στ. Τσσε στισε ε εοτιντντε Οιττιοσοστττσσε τιοσιτσε , οστ ασιττασι Τοεσσεοετ.. °τοττοττεττ.

ττ Κεοτετσ εοστσοτσσι οαοεοατ , ΙΚεετ τατσεσ Ττιεοσεττεο ίτσεττε ετατ , νττο Ι)ετ °ὶἑῖ°ΐ"^
τιστστττ νοεε τεΓΡοσσττ : Π τσεττσε είτετ ταέτε Ροταττ , οσατσ αοΈνσττιτοι Οστ νττ Ι)ετ: Ρ ω·

ΟσοτιοΓεσ ,ατε , τε Κετέτε ΤοεσσεττετΈωσεττε τστα Γετνατε νεττε. Αττττε Έατετστ Γε

Έοεσσε ίτσετ ΡτοτιιτΓιίΤε , 86 οσασστσ νατετετ , οοΓετνατετ. 5τ Κεετε , τσοσττ, Τοεο

σεττεττσσετσε εε Έοεσεττ . ατιιτεο τσο ετ_σωττωο Μεσα εττε α ισε τ..εοατσε σττεάσε.

ἔΙἰε ετοο ασέΡοσε: Ρτσε τΙτέετ , 86 τΡίστσ 86 Έσω ττοετο(οτσττα τττετισττ είτε εττεστστσ

ε σ σε , τα εττσ οσε τ επι εμε Βσιτιτσσισ ετα τεατστστσ. Ωστ τσ σττ Γι»
Ρταστὰσε νττ ο ταττα Έαττιστε Βετ Ρτστιιτε ο Ατ τττε : Νοτι εστω οσεο Πειτε, τοσαε>τστα

ΡξΠοτσοιισετοοσεστἔα τταστσττ. (ἔσοσ Ροίττσοσσσι οτσσεε θατττιε τιαττοσεε Γεω

ετεττσ ετστσ . εστι τττιανττ σε σ εττσε ασ Βασατιισσσστσ Γεστεσττατσ τττατατσ.
ατα. Ισιιοτατο σετσσε Ρτασ(στο ντε Πετ ασ Γεα(Ρτιατσ τετσεατ , τέΡετ'ιτοσε Γσοε

ισσττέὶ τττίττττέτ σεΡτείΓοε : 86 τσοσττεσε οστσ ενεσττ , Ρττετετττα σοέτε οσα τσ Κα

Ροα τιαοστίΓεστ Έστω ΡετστστίΓετσνεσττ , Πτσστοσε αστεοε οσοε τσ ασΡετεε σσσ

ετοοανετατ Έστω αοτατοε. @στο ασσττο , ασ ΓεΡστετστιι Β. ΟσσΈε οττε τε εσατ ,

οσείτίιΓοσε είτζι·ιοτιτσεττεο τω ετσε εκεσοτιίΓε Κεττοσταα, στ τττε Γσα αε σοτσσα

Γισετετ σατσσα Ραττατε Εταττστσ. Νεο τσοτα , τε οστ Γαεεστστσ εστσ αστετε Έστατσε

Γσετατ , εοεΡττ τστετ ΡαοεττΙα εΙοτΡοττε ασ (Ροετἐαε αεεοασιατε δ( στεετε , τττο 86 στο τσ

τσεο αστεοε ε οεεσ τατοε α ετε. σο ντ εστω οεττ σπιτια εσττσστ.Έσττό σε

Γσοτατα οτσστα τεσσσστ , νττίιττιοσε(1$τΡτεεαστστ στ τατιττ Γεετεττε εστΡαε τοτ(τοί:τ

απ.φασιτταεστστσ οσιστοσε τεττοτετσ τσεσίΠτ , στ σεττιεεΡε οστ στα ασστεττστ,

νετστ αετατα οσιστα οσα: τα νττστσ Βετ Ρετττσεοατιτ ατττσοετε τιοσ ασσετεστ.

Ρτατοετιε τταοσε σεεείταττα Ι.εοΡαττσε , νττο τ)ετ νατε στιτττ.

τ”. Νανα τετοοτττσετε σνασε σΓοσε ασ Νατσσεττε οΡτσσιτι νεσττ , 86 τοι στ- Ν”Μ"το

ΡσατιττΓΡετ σιοτατσε ΡΙΠ. Ἡὸσ οσττι οσασατσ στο οοιΡσατσ εοεσσε αστε Έστεε εεττσ

α: τσ σα νττ Βετ τσε ττα ατστ ε ατσατετ , νοεατο τ ε τιιτστίττο : Ρτεοε . τσ στ,

ετοτατ1ττσοστατσ Ρετεσττ. Εττττε: Νοσ είτ τιοοτε . ατε, Ρατιτε στΠ ΡασΙΙστσισ Έατττστε

τασττιτσ. Ατ τττε ατα φιατιτστσ οαοεσΤείτατίιτοσε στο Γε ατσΡττσε σσσ τιαοετε . στ

τεοατστ . οσασι Έαττστε τσοστστσ. Ι)α ετΐο , στεττ , τοτστσ , σεε οστσοσαστι τεΓετνεα

τσ εταίττσστσ. Οοεστεσε σιτστίτετ Πτσσ τστσσι ΡασΡεττ τττοσττ . σττιττ ασ σεεείττ

τατεσι εοτσισσσετσ τεΓετνασε.]ετσσασττοσε ετοο ττττε τετττα τασι στεε τττσιτετατ στα

τισ Ρεσεε Γε τιαοεσττοσε Ρτ:ετετ ίΡετ 86 Έτσετ εταττατσ , σσσε Έείττε τετ σστο τσετσοττα

Γσονεσττεστ 5 τοσα Γσοττο ασστιιστ Έστεε Ποσο τετετε. ()στσοσε οί`τταττσε ΓετΓεττα·

τετστ,εστσε τετ σεεείΠταε ΡοΓεετετ Γσσο Έταοοττε αστεε Εταττστσ τσ στετατε : τα οστ

Έοτεε τετεοατ , αττ , Γεα σοττιτσα Γσα Ρτι.ο@τα ιιοττιτσε σττεθτσττι ε ε , οσα: Γε στ.

νττιττσε αστσοσττασι στεεοατ ,στ ΓσσιΡτσε νττο Πει (τοτστσοατιο ατοσε εστστττοσε

@σε οσταΡσσ Νατστιεττε οΡτσσιτι τσστατεστστ , στττοετετ , τιαοειτοσε τσ Ρτοιτττσοτ

86Γετσεο ΡττενεστίΓε στ ναΓα σο τεετΡετεστ ΡτεΡατατεστ5 εεστσσι τσοστσε είτε

ντστ,σσεεστόίοσε Έτστσεττττ , θα 86 οταετε 8 εεστσττι τσοστοε : οσοσ οίτταττσε εετε- το

ττ εστΓσ Ρατττ τσστεασσα ΡτοΡετατ. Ατ τττε 3 8ττιε , τσοιιττ ; Γε στεεσε Γεττε, Ρταττίτττι

οσε εοετστσ ασσσατττσοετ , στ Πτσστ ΡοΠττ Ρτο τατοττττεε 1)στσττισττι σεΡτεεατεσ

τσι· , Πτσίιτοσε οτατεε τεΈεττεστ ()οτισττοττ , οστ Γσοε Γοταττ σσσ σείτσττ ισ στσσιοσε

Έατσστοε σεεείΠταττοσε . 86 Ρὸίτ σισιισε οοτατστσ τεετΡετεστ. Ο τσττα Οοσσττοττε

Ρτεταε τ εοετε σοε Πτιττ, στ ίσα σοσα ε ετιτιοσε τατοτειισο σεσιοσίττεττ τεστατι Ρετ..

σιτττττ, στ τσ τεσταττοιιε Γσονεσιεσε σ0τσπι σοετττιε ισ Γε εστσα ειιεττετ Έατσστο..

τστσ 3 Γσα τσετσοτα Πεντε ταεεταιισα ττασττ , στ: εττεα Γαττατοτστσ τσεστεσσι ττιστττΡττ

τ:ατα σττεέττο εοσίτττσετστ.

4.6. Αττό.οσε Ποιο! σοοτττε 86 τεττοτοΓα Έεττιτσα Βοσττ σοττιτσε σττειστ σσεεστοα

° ' . # ” . ' ' ττ°.8'αΡΡίο,
Έτσττιεστι ασ ΡτοσιτΓεσα: τσοστοε εεστστσ. @τε εασΓα τσαισσιασι νετεεσσσιασι “πο”.

η Ισ στα νττα σε τεοττσττ ό· ύτττττ τω. σττετ/ταστ [πέσω Με».

τ



Με νιτιι $.(:0Ι.ΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑΤΙ$.

.Μι (κκ.

13ς. Χι'.

Νο”, κια.

# ιιΙ.Μ πιο

εεε !ιιει.ε_

έ· Ιιἰ σ!! ,

ιι·ι:ιιιί!ο

τιεπι.

Ε!ι!οι!ιι

τιιιιιι Μι:

8ι εοτττει:_

Ρτ:α!!ειε ε!

πιοτιιιτε!ιιΞ

Ιι·ενι εει!!ι

και,

Ι.ιιτετία

ειιετειιπισ

ιιι.ιιιι Πεκ·

πι.

ιιτ!ι!ε ι!!ιιιε Ροιιτιίιειει:ειτεινιι:,ιιοτιιιιιε διιιειιοιιιο , ε! ειιιο ιιι!ιι! ιιιιιιιετ!ε ιττιΡε.

ττειτε , ιιεε ειιιιι!ειιιειττι εοιτιτιιιιτειιι;!ο εειΡετε Ροι:ιιθτε. @ιτε ε!ιτιι πιο τε.τετιιι· ει!»

ι!ειτιι ιτιιιΙιετ ε!ιετιιοτιιε Ρεί!τε Ρ!ετιιι ειιτιι ΗΜ , ιτέιιιιιιιε :ι !ο. ειπε! ιιιοτ!εο τεΡ!ετει.

νειιιτ ; ειιο.ε ε!ιιιι ()ο!ιιττιΒειιιιιε νιι!ιΓΓετ , εοτιιιιιιιιιετιι Ρτο ε!ε Βοιτι!ιιι.ιιιι ειιοτεινιτ,

Γειιιιτειτ!εΙιιεΡὸί!τεε!ὸιτεε , εοτιιιτατιιιΓιιο * τεε!ιτε ΡτωεεΡιτ. Ρ

4.7. Ρο!! !ικε 5ιι!:!·`ι·οιιιιιε Νο.ττιιιετειιΠε ιιτ!σιε ΕΡιΓεοΡιιε πω! ειιιτι ΤειιυεΑι.

11ο Οοιιιιτειιικτ:ι. ΚεειειιιιΡετιιιτιι Β. Οο!ιιττιΒειιιυπι πανι ΓιιΓεείΡξιιιτι Μ !·Ιι!σετε

ιιι:ιτιι ι!εί!ιτιειτε ΡτεεΡετο.!σειτ. 5εε! νιτ Ι)ει ιτιειιιιτ : δ! ιιεινιε ειπε ι!ιιιε Ηι!σετιι!:ε

τει!ε!ιτιιτ Μό! , ΙιιΡΡε!!εό!ι!εττι εοττιιτόΓειιιε !ιιΓειΡιετ5 εεε ιιιτετιττι ΓεειΡ!ι3. ι·εεε

Ρτιιε Ι..ιεετιειιτιι!3 νε!ιοτ , ειιιοιιΓειιε τιιιιτιε Μ Μαι ι!εΓετειτ. ΚεΡεττιι ετΒο τιεινι 3119

δεοτι:οτιιττι εοτιιττιετειε νεκετο.τ, οτιιιιετιι ΓιιΡε!!ειίτι!επι εοιιιιτόΓιιιιε τεειΡιτ. Οιιιι1

μι» τειιιι€ει·ει ειπε ΡτοΓΡετειιιτι!ειιε 2εΡ!ιντιε ΠεντεΜ ει!τει ΡεΙ:ιει τειιε!ετετ, ιιτιε!σ.τι"ί

ιιιο!εε Μνειιιτ , τι:ινέτιιςιιε Μ. !!ειιε τει!!τε εοεβιε , Ρ!ειιιίηιιε τει·ττε Γο!ο ι!εΠιτσ.τιι

τε!!ειιιιτι εο!!εό!:όειιιε Πιι&ιιιιι Πτι!Βιιε :Β€1ιιοτ ειιιιενιτ. ΜΜΜ ετΒο Ρετ ττιόιιιιιιι

ει!)Γειιε ιιτιόιε εετιιιει. Ιιιτε!!ειιιτ ετ<ἑο ε!οιιιιιιιιε ιιεινιε ο!› νιτι Πει ΓιιΡε!εό!ι!εττι εο

ιιιιτείειιε τεεεΡτοε Γε Πε Με ε!ετετιτιιτιι. Ειιιτ τετιι!εττι εοι·ιΠΙιιιιτι τειιει οτιιιιιει ε! σα

νιε Πιι!!ιιιε ειπεΜ νιτιιιτι 1)ει Ρεττιτιεεειιιτ. Νεε ιιιοτει, ιιιιόετιιιτι ιιιο!εε ει!Ήιιτ, αι

τιιιείιιιςιιεΜ :Με Ρτονειιιτ. Μιτειιιτεε ιτεκιιιε σπιτια» εοΒιιονετιιτιτ ιιοιι εΓΓε νο!ιιιι..

αιτέ Βει, ιιτ :ατο ειιιιΡ!ιιιε τεΡεὸειτετ.Α‹! τιιετιιτιιτιι°° ετεο Γιιιιιιι, ειιιο Ρι·ιιιε Γιιετ:ιτ

τωια, ιιιιΠο ο!ιί!ειτιτε ειιιὸ νε!Ιει:ιτε 5 Γεε! ττιειειε Ρτοιιτ ςιιιΓειιιε οτετειτ νιτιιιιι @ει

!ιοιιοτι!ιιιε Δε ΓιιιιιΡτ!!ιιιε Γιι!ε!ε!πειτ : ιιεε ε!εΓιιιτ ειιιιε!ειιιιιιιι Ρτ:ε κ!!! , ε!ιιτιι ιτι οττιιιι-ι

ειπε οοτιε!ιτοτιε ττιειτιεβατ ειιικ!!ιιιττι :·ειιιια ιιιιτικιιιετιι ΡτοτΓιιε ο!Μοτιιιιετ , ειιιι Γε!)

ει!ειτιιτιι Γιιο.τιιιιι ιιτιιετο. Ιίτ:ιε! τεε!τ. διε ιιετιιΡε οπιιιι!ιιιε οττιιιιιι !ο.τε!ειιε!ο ε!ειιιοιι..

Γεω; , ιιτ:ι!ι οιιιιιι!ιιιε Ρτο ττιιιτιετιιττι Γιιοτιιτιι ΒΙοτιθεετιιτ!ετειτιοιιε.

44,8. Μοτ:ιτιιε ετΒο Μ! Ρειιι!!ιι!ίιτιι , ΡὸΓ!: Μ Ε!ι!οτΙιετιιιιιι ΗΠΡετιει Πισω, ειιιἰ

Νειιί!τειΠιε Γτειιιειε τεΒιιιι!ιο.τ εΧι:τειιιθ. @ΜεΜ Οεε:ιτιιιτιι μπω Ρετειτ. Ροτι·ο

()!ι!οτ!ιειτιιιε :ι.ιιε!ιετειτ ειιειιιτιε ειιιει!ι!:ίιΓ‹ιιιε Μ] ιιτ!!ε νιτιιιιι ισα Βτιιιιεε!ι!!ε!ιε ει:

ΤΒεοόετιειιε Γατιττεινετειιιτ. @επι είιιιι νιε!!!Γετ, νε!ιιτ εε!εΓτε ιιιιιιιιιε τεεεΡ!τι °

ονάιιΓειιε Ρτεε2τιιτ , πι: Η νε!!ετ ιιπτει Γιιι τεετιι τεττιιιιιοε τεΠι!ετει:, Γεειιε ε! Ριου:

νοΙιιετιτ ΓετιιιιΙειειιτιιτιι. Ατ Με ειτε, ηεςιιΜιιειτιι Γε Με τη Ιοειε εοιιΓΠ!ετε νε!!ε , νε!

ο!) Γὶιειιιι Ρετεετιτιειτιοιιειιι 8118ειιε!ε1ττι , νε! ιΙΙιιιε ιιιιιιιιεἰτιιιτιιτιι οεε:ιΠοιιεττι Γε

ι!ειιε!ειιιι. Τειιιι!τ ετεο ειιτιι Ο!ι!οτΙιειτιιιε ειιιειιιειε Ροτιιιτ Ρειιεε Γε ε!ιε!ιιιε , εε!!! ει

τίιΓειιε ει!) εο εἰ! ε!ε ειιιιΒιιΓόειιιι ε1°τοτ!!σιιε , ειιιι!σιιε νικ ει! ει. Κεειε. εειτετ. 5 οτιἔει:

Γε Ω!ι!οι:!ιατιιιειιικτ:ι ε!ιιε ιιιιΡει·ιιιιτι οιιιιιιει ετιιετιε!:ιτιιτιιιιι. Επι: ειιιιιι Ο !οτ!ιει

τιιιε Γο!!ετειτι :ιτιιοτε ΓιιΡιετιι:ι:ε. Ιτινειιτιιιιι ετ€ο οΡτετιιτιι ιιιιιτιιιε $τατιΠεει!πιτιιτ.

Μοτειιιτε ειιιτειιι εο Ρειιεε (:!ι!οτ!ιιιτιιιιτι , Πε οτιτιιτιιιτετ ΤΙιεοόε!ιεττιιιιι ά 'Πιεσ

ε!ετιειιιιι , δ: ε!!ΓεεΡτειιτ!Βιιε ιιττιΓειιε ι!ε @ω τετιιιιτιο ιιτετιιιιε Μ ()!ι!οτ!ι:ιτιιιιιι

[.0€:ιτοε ε!ιτιειιιιτ, ιιτετειιιε ΜνετΓιιε Ρ:ιι·ετιι ιιιιιτι!ιιιιιι ΡΟΠΣΠ!8.Ι'. @Μιά Ω!ι!οτ!ιει..

τιιιε Β. (:ο!ιιιιι!ιαιιο ιιιΠτιιιειτε Ρτοειιτετ , εοιιΓιι!ετιε ιι: Η νιε!ετετιιτ ειιιε εοτιΙῖ

Πο , ε τω! εοιιΓειιτιειιε!ο εοιπτει ει!ιιιιτι όιτιιιεειτε. Αι! ειιιεττι ι!!ε ΡτοΡ!ιετιεο τεΡΙε

τιιε ΓΡιτ!τιι είε , ιιειιττ!ε Γε Γοιε Ρ:ιτ!τιιτιιιιι εοιι!!!ιιε , Γιιειιιι ιιιττει ετιετιιιιι τειιιΡιιε ιιι

ι!ιτιοιιειιι ιιττοτιιτιι τεειιιο. νειιιτε. ν!ε!ειιε ει·δο ()!ι!οτ!ιατιιιε :! νιτο 1)ει τεΙιει @ει

ΡτοΡ!ιετιεο οτε ε!ιει , ιιειιττι Ρειτετε νοΙιιιτ5 Γε‹! Ρτοιτιιί!!ιπι ει» τετιιΡιιε Πε!ε!ιτετ

εΧΓΡε&αιιε Ρὸί! Ροτιτιιε ε!! ττιιιιιιΡ!ιο νιέ!οτιτε.

4.9. Ρ0!!!ι:εε εοεΒιτ ()!ιΙοτ!ιειι·ιιιιιι νιτ Βειιιι: Με Γο!8.τιιειι Ιειτειτετιιτ, ίιτειιιε

Ρετ Τ!ιεοι!ε!›εττἰ τεΒιιιιιιι , Η νει!ετετ , Μ Ιτει.!ι:ιτιι Α! ιιιττι ]ι18:1 ετατιΓεειιόειιε Ρετ

νειιιτετ. Ι):ιτιε ετ οεοτιιιτι!ιιιε ςιιιιειιττι ιιΓειιιε Μ Τ εοε!ε!ιεττιιιιι Ρετε!ιιεει·ειιτ,

ιτιιιετε 8.ττεΡτοει ΡειτιΓἱιιε ιιτΒεττι Ρετνετιιτ :ειιιὸ ειιιιι νετιιΠετ, οεειιττιτ ε! !ιοιιιο

ιιι Ροττο. !ιο.Βειιε ΓΡιτιτιιτιι ιττιιτιιιτιε!ιιιιι , ε!ε!σειεε!ιειιιε ά ὸιΓεετΡειιε 8: 88Π11!9.Π5:

ειιιετιι!όςιιε ΓειΓειτατιιτ νιτιιιιι ΠετεΠ·-αιιιιιιει (ΕΜ Με ντι· Πειο.8ιε ιιι !οειε ι τω

εόειιιε ειιι!ιεΙιειι ει!οιιΒε νιτιιττι Ι)ει ΟοΙιιττι!ιατιιιιιι Μνετιιτε ι!ιιιιιιττι μπι ε!ειιιιιτει

Με. @επι ε!ιιιι νιτ1)εινιε!!!Γεε απ: ΙΞ$τει!ετε Ρεί!ιΓετ , εετει!ει·ε, ιιεε εοτΡιιε

()!ιτ!Γ!ι !ενειετο ει!ι!ιιτιιττι ε!ιιι οβίιε!ετε ΡτειτΓιιιτιειε : εεε!ε νιττιιτι Ι)ε! , 8: ΟΕΜ!! πο

τιιιιιε ιιινοεο.το εοιπτειιιιΓεε. 5εά ε!ιιιι ε!ιιι Γ:εν!ε ειττίΓειιιε νιτι!ιιιε ο!ιί!ο.τετ, ντι·

Πει



κατι τι εοταιντιιιιιστ τιιιιιιιττε. τη

 

Βειτιιιιηατη οτι ειαειηιεειττΙιη αέττιειαε οιιτι·ε&ετ, ιη νιττατε Πει ιτηΡετατ α: Απ. @Πε

εετεεΙιετατ. Ταηε Ιιοττιάτι νι άι εετΡετιε εατιι ατ νικ ηειτιΒαε τετιετετατ , εατη νιιζ Μ· Μ·

εει·αηι τηοτιοηε εε νοτηιτα ιιιαιτο Ρι·οει·είΤαει τιιητατη ίτητοτετη ειάίτεητιΒαε τα
απ, ατ ΓαΙΡΙιατεο; Γε ετεεΙει·ετιτ τω1ιω τοΙεται·ε οάοι·εε. Β _

το. Πειητιεω ΜεΙτιεηΓε οιιιτιατη ΡΓΟΡ€1°2.Ε: ααὸ ειιτη νεηιίΐετ, ααιειο.τη νιι· (ΦΡ"ὶΜ°ι*

ιιοΒιΙιε ΗΜ;Ντιττεαε ΤΙιεοόειιεττι εοτινινε. , να· ΓεΡιετιε , 8: εσηιιιιιε Κεειε θα. Ε;; 8682ΐ,τ.

τηε , 8: ηοΒιιιτετε εε ισ.Ριεητιει νο.ΙΙ:ιταε ετειτ. Β νιι·ατη Πει πατε 8:ιατιιο τεεεΡιτι “ΗΜ τω·

Γεααε ιιειβετε εατε.τη ειαε τΡΟΡοιιαιτ, εταιιιιτει·ωΤΙιεοόεβει·τι ειεεετιετετ εαιετη, ω”

ετ ηοη είε ηεεεΙΤε ιιΙιοε εοιηιτεε ε τε8ιο Ιειτει·ε ιιτιβετε; Αα Ιιοε ετιιτη αΙιοι·ατη τη

ίετεΒ:ιτ Γαιιιιιιιατη , ατ νιτατη 1)ειΓεεατη εταιιηιεΙια νεΙει·ετ τεηετε ΡοταιιΤετ, 8:

ειαε ιιο&τιη5. εΙοτηαε Πιο. ηοιιιΙιτο.τετατ. Βετιετιιιτιτ ετεο να· 1)ει τιοηιατη εμε 5 τι

Ιατιιφε ε]αε ηοιηιηε Βατιοακαοκιιωιντ, ααα ιηίτε ιτιΓεητιΙεε εηησε ετετ , Βει·ιε

τιιεεηε εειτη 1)οτηιηο νονιτ , ‹ιε εταιιΡοίτεει ιη Γαιιιεααεητιβαε ιιεττεΒιιτιαε*. Ρτο- η Μ., ,φ

8τεΙΤύΓααειητιε νειιιτω νιΠιιτη ειαεττιόετη ΨΙτι:ιεατη , ααα ίαΙιτει :ιτητιεπι Με.. Μ· 8 Βιστ

τετηειτη Πω. είτ. ΙΒι τεεεΡταε είι: ὰ τιαοειο.ηι νιτο Λατιτωττο ηοτηιιιε , εαιαε εστι· ξ:|ξ:"|""

μι: Διοτι ιιιεεΒεται· 5 ετάηττιαε Με Μ· ιηττ:ι ιηίο.ητιεε ειιιηοε άεεεηηεε* , αιιοε 1.

τηο.τετ θα Βεηεειιεεηειατη νιτο Πει οΒταιιτ. νιιιεηε ιΠε ττιειττιε ίιειετη , ωεωταιω " Μ·ω

[αει Ιιεηετιι&ιοτιε Γεετεινιτ, ‹ιαι Ρὸίτ, τω:: ατ ΡαΕιεΓεετε εοεΡεταητ, (ΣιιΙοτΙιετιο Μ”

Με τιτηιιιη εε όειηεεΡε Π2ΒοΒεττο 8τετιιιιττιι Γατιτ Ιιειιιτι5 ααι Ροίταα:ιτη Για

εαΙι Β οτιἐὶ ιΙΙαιττειτι ταει·αητιεεεεΙετατε εωΡεταητιατ με €ιοι·ιει Γιεεα!ι ηοη επτα

τετιτ Μεττή. ()εοταηι τηειιοι· ηειτα , Αι3ο αοτηιηε , Γετηετ Γαιε νοιαητατιΒαε ειπα.

εο.νιτ,Ροίι:εαειτη ιητι·ει]ατατιι εποε πινει ΜοηειΡτει·ιατη ει: Βεατι ΡεεεαΙε()οΙαιηε:ι.

τη εοηίτταιιιτιιαηιόττΒ ιιοτηιτιε ΠΔυο ιητι·ε. Βι·ιεττεηίεηι Γ:ιΙτιιηι αιμα ΗανιοΙατιιτ ι τω"

ΚεἰΒεεεηατη ει: ΓατιτειόιέΕι νιτι ΚεεαΙο. Μοηειτετιατιι εοηίτι·αιτιτ. Τιιητει ιη νιι·ατη 2"°:17"·

1)ει Με τεειατιάειικιτ ,τη εΙαοΓεατηειαε Γιετο.νιτι ιη Βοηι εαιτιι.ε ΡετΓενετ.ιιητιε νά;;ειιεε αΡτετηιι ιηνετιιτι 8ε ααοε εε ιητιαίττι:ι τιιοτιαιτ , 8ιινιΙι ίαιιτ ίε Ρωτώ ιτηΡαιιι. 4.ττϋ·

το.τετη ιιιεταιΠ`ε τ ιιεε ιτηιτιετιτὸ το.ητινιι·ιΕαΙταε ωπτωιετι1ο απατη ει·ιιτι:ε αστι

ταε εΙτ ἴαΡΡιετηεητο ,εται:ιοεττιιιιε ειαε ιηηειταε,ιιοΙαιτ τι ιαιτοε ναι: τηιιηιιιε εε

πειτε.

τι. ΕιτιιιειεωΤΙιεοόεΒει·ι:ατιι νετιιτ : ςιιετη ειιτη ΤΙιεοεΙετιεττη.ε νιάιΙΓετ, ον:ι.ιιε Μειι>ιωτ -

Με ΓετιιΒαε ι·εεεΡιτ. ]ετη εηιτη τηαΙτι Ρι·ειτταττι [και εατη ει: Ι.αιτονιο νεηετε.ηττ ἑ°=ἶοἶ°°ἀ°°

ιιαοε νεΙατ εκ ιιοτιτωιι Ρττειιο. τεειΡιει:ο.τ. ΡοΙΙιειτίιΓεαε είτ ΤΙιεοαεΒετταε Γε τε

Ρετα·ε απτο. τεττηιηοε Γαοε τω νεηαίτε., 8: ΒιαιαΙιε Πειο.‹ι οτηηετη σε οι·ταιιι.

τειτετη εοη8ταει , Ρτοιτιτηάίτιαε ατι Ρτεταιεειητιατη ηειτιοιιεε αητιιιιιιε ιι ω. Αιι

Εεεε να· 1)ειιητιαιτι 5ι ΡοΙΙιειτετιοτιιε τω: ωωιιιιωιατη Ρι·ιεΒαετιε , ό: τιετηίιτη

ειισειω ηοιτετιι ηοτι οΡΡοΓαετιε , εταιιητιίΡετ τηε τηοτ:ε.τατατηΜεεε ΡτσΒετατατη

η ιη εοι·τιιΒαε εεητιατη νιειτιει·αττι Ριάετη Γει·ετε πιασει. Πεόιτ ειταο Κα: εισαι»

ηετιι τιαεεατηειαε ιη [πειτε νοΙαιΠετ ει:Ρει·ιτηειιτο επεσε Ιοεαττι , τιαι πει 8ε Με - !

ΡΙειεαιΙΤετ. Ιιιάε τεααιιινιτιοεατη › τιαετη Γενοτ οττιηιατη ΙεαόειΒιιεττι τε:ιτιεΒιιτ τω- Β:ἔ=η=ιὶ

ται θετττιειτιι:ε τεττηιηοε ΚΙιετιο τειιηεη ττειηΓτηιΠ`ο , οι:ιε!αττι οιιηι τιιτυ.τατη, ααα! ο" ω”

Βτιαο.ητιαε * ηαηεαΡ:ιβε.τατ. 8εει κιαιτι ταιιε να Βει εεει·ιτ τιατη Ρετ Μιεηι ιιΙνεαττι * Β"Μ···

τιεινι€ει·ετ , ιιιεηειαιη ηοτι ειτ. · - ώ ε Δ -

τι. Ι)αιτι ααοτιετη ατε Ρετ Βιιεηι εΙνεατη , ατ τιιιιιτηαε , ΓεεΡΙιό`. νεΙιετεητατ , εε! Ξΐ>°ἔ=?ἔ::

ατΒετη αατιτη Μειεατιτιο.εαηι νετετεε αΡΡεΙΙιτταητ, ει·νεηιαητ. @τε ειπα παιδες Ρο Πτωτι

τετηιεετι τιαι ιη εοτηιεο.τα νιτι1)ει ι Κεεεεκει ετο,ητ,νιι·ο Βει ειαητι`ε ιηατΒε Σε' κά”

σ.τηιεοε Ιιο.Βει·ε , εται τιεεειΤο.ιιοε ΓατηΡταε Ρι·2Βει·ειιτ , ι:αιι ετιιτη αείεεετο.ητ ιη Με

τιετε Ιοηεο ίτιΡειιεΙιε ΓατηΡτααττι. @ιιιιαε να· 1)ειαιτ : Ιτε. @ιι @ατι εΒιιΠετιτ ω

Μ! τεΡετεταητ. Ρτενετειειαε έτ νιι·ο Ι)ει ιητει·τοΒιιτι , ι·εΓΡοητιεητ Γε ηαΠ:ιτειιαε ιτη.

Ρεττε.τεη εηιιειε εΙιεΙαι‹ι ΡοταιΙΤε. Ατ ιΠε : 5ιτιιτε τηε , ιητιαιτ , Ρ:ιαΙΙαιιιτη ατι

τηεατη ειΒιι·ε ετηιεατη. ΜιτειητιΒαειΙΙιε ατιτιειΠοιιι Ιοεού ααα ο.ητε ηοτι Γαετειτ,

τι θοάειτ ΒοηεΙιετιίιτ τσακ , πάτημα Μι [Η πω. @τι [τι[ειρέττιν ,φώτα :ΜΝ ττωφτεε, μέ 6ι”Με ία

Αττοτη·πιαε τιιιι κατω 8. €οιαττιΙιετιι εοττιρετιιιισ ίετι- [Μπιτ πω: ιισκέπώπωτω. Ε: ιιαιτιεττι Με ει! ττιετιτετιι

Ρετ :Μάο ότι -υιΙΙτι ρωτησω με @με Μιττοιωεω βια·- ]οτιπ τηιιατε ΜΜΜ Εεεε Ετοιιεατιιι Οατττιετι 8: Υι

τύπω ῇΜΜ εινα, τι ω” 914Μεω εε τικ: σοηκέςτ Βο›τω το.πι 8_ΑειιἱΑΒΒειτἱ$ ΠΕΙ ἔτι

.4ίίστ. δε. Οπἰ. δ'. Β'. δαπίτιω Ζ!. Β

Ντιν, 3τιττ_ '



έ6 νιτιι 5. εοτι1ΜΒΑΝι ΑΒΒΑΤΙ8.

χ'

Μινοι"·· ειιιιιεαπι ιιο.Βει·ετ. Ρι·ο8ι·εΙΤαε ιΠε :κι ΕεεΙεΠειιι Ρει·8ιτ : ` Μαι ιιιετεΓΓαε, μια

Ν:: τιιειιτοιαιιωτειιε Ιοιι€ιε οτο.τιοτιιε Ρι·οτεθ:ιοιιε Βοτιιιτιατιι αατιι 86 Ριετ.ειτιε @Για

π Πιτ ε.αάοτειιι. Νεειιιοτει, ΕΡιΓεοΡτιε αι·Βιε ι11ια5== τιοπιο ρτοατειΓαε αει Εεειε

Παω νειιιτ , τε εττίιπι αε Β. ΟοΙαταΒατιαιτι ΓειΓειτειτατ Παω Πτ. Ατ ιΠε Γειτεται· Γε

Ρει·εαι·ιιιατιι ε ε. ετα Ιε ειτε ἔιιιεεειι`ε είτ ί(ιιαΕΡτιΧιαιΙΙεοΕιειιι εο.Εει·ε, Ρίιέ-οισετε.

ε!οπιαιτι δ( αειιιτατιι ιιεεε ε αετιτ τεεαπι ε ετ. τι ε εαιιι σιτ:ιτιε.ε ε ι ετ ει,

Πιιιιιιειαε 8:2:οτιόιτοι·ι ετα ιαΓΡιι·εινετε.τ , Ραει·οε Γειιιτιαεω ιπει:ειιι ιΡΓε ἔιτιτἑιτ ατ

οτιιιιεε νετιιειτιτ εαιτοειε ατιο ιιιιιιιιΤο , 86 εαπ: νεΠειιτ Γεεατιι ε!εΡοττειτειιτ. @τι

ιιε εαι εαΠι ενετιιΙΓε νιτιωται-,τοιιται εαπ Ροιιεει ιεΙειιι ΕΡιΓεοΡαε Ρι·οτείται·ι,ιιααι

9α:ιτιι Γε ειιιτεει Πε εττοιιιταπι Έ ττιιιιιειι‹ιο ιιεει]3ΠΞιτι:ι ΓαἔΓε @Γεια σ.ιιΞι οιιιΐοίι·τα

ιιιτο.τε. Αα Βε:ιτι ειιιιιι Πο αιτι ειιιι ιιιετιταιτι , ινιιιει:ι ιιιοιιιτιοιιεει Εεε ε ισ.ιιι

Γε νειιιΠ`ε τείιε.Βο.ται·τ

ι τι. Βειιι‹ιε ει·νειιιατιτ ο.άΙοεαπιι> , αετιι ει·.ιι€ι·:ιιιε νιτΠει ιιοιι τω ΡΙτιεει·ε

Ρ1Ξ:ἑν:Ξ ειιιιιιιιε ειιτ,Γε το.ιιιετι σε Ριτιετιιιτι ειε ει·ειι :ατι Παει ΡειαΙιιΓΡει· ιιιοι·ειττιι·αιτι Γε

Μετα τω. ΓΡοΡοτιτιιτ. 8αιιτ ετειιιιιι ιιιιΒι νιειιιεε ιι:ιτιοτιεε 5τιενοτατιι, ιιὸ ειιιιι ιιιοι·:ιτε..

"""· ται., 8: ιιιτετ ιιειΒιτειτοι·εε Ιοει ιΙΙιαε Ρτοἔτεὸετεται· , τερετιτ εεε ιαετιΠειαιιι Ρι·οΓο...

/ παπι ιιτει.ι·ε νειιε , νέΓααε ιιιιι€ιιιιιιι , τιαοτι ναιἔὸ ()αΡειιιι νοειιιιτ , εΙαοτι νιΒιιιτι 8τ

Για: τιιοτιιοε ειιιιΡΙι·αε πιιιιίιΓνε εειΡιεισατ , εει·νι κι ΡΙειιαιιι ιη πιεόιο ιιαβεβειιιτ Ρο

Πτατιι. Δε! αο‹ι νι: Πει ειεεεΠιτ, δ: ΓειΓειτειται· ε1αιεΙ ‹ιε ιΙΙο Πετι νεΙΙειιτ. ΙΙΙι

, .ειιαιιτ Ι)εο ?ασ νοτινιτιο ε , αετιι Μετεατιαιτι νοεειιιτ Πα Γε νεΠε ιιτ:ιτε. ΙΠε

ΡείτιΓει·αιιι οΡαε ειαειιετιε,νει(έειιιιιιαε ΓαιιΙειτ , Πατάμε ιιιοτιο νεα εαιτι Γτωέοτε

όιΓΓοινιτατ , Θε. ιτι Γκαίτε. ιιινιόιται·, νιΓτιαε @και ειπα Γτε.Βοτε εει·νιΠεε Ρτοι·ατιιΡιτι

τττιατιιΓειιεςαε τα ται· ιιιτεΙΙι€ιόιειΒοιαια ια στο ναι-ε Μπι οεεαιτειταιιι, τ1αι Ρετ Ρτο

Πειι·ιαιιιΙιτο.τοι·ετιι εειΡει·ετ @Με Γιει·ιΠεειιτιαιτι. νιτιειιτεε ΒειτΒειτι οιιΠαΡεΓ:ιότι

:ι.ιατιτ, ιττιαετιαπι νιταιιι ΠειιιειΒετε ειιιιιεΙιτατιι , (Ιω Πε ΡοΙΠτ τιιιΓοινει·ε νειε Εφ..

τιιιιιιιιιιε τιιααιτιιιιι : εειιιια:ιτόΓιιαε (Μαι Ενεια8εΙιειε , ατ :Πα Με Γετττε8ει.ι·ειιται Πι

ετιιιειιε , τιοτιιιβαε τεάιι·ε ιιιιΡετο.τ. Μαιτι ει·8ο εοταιιι ταιιε Ρετ Βεειτι ναι ΓααΓαιτι

τα! τιοδτι·ιιιωιι,8τ :κι @αει Ειτιειτι εοιινει·Π,βει τιΠτιιιπι εοιιΓεεατιΓαιιτ5 ειιιόΓε1αε

ετιειιιι,τιαοε ιεικτιιεινειετο αΒΙατοε ει·ι·οι· τιετιτιε :ιτ ΡτοΓιιιιαε, ω εαΙταττι Ενω..

ι ειιεεε τιοετι·ιιαι: πιοιιιτιε Γαιε. ατ Βοιιαε ΡειΠ;οι· ΕεειεΠπ Γειιιιιιιιιαε τεάαεειπειτ

πω. . ε
;Μωϋ ΡΗ.. Εο ιτ.ειειαε τειτιΡοι·ε Τιιεοάει·ιεαε επιασε Βι·ιιιιεεΙιιιτιιε τιοιι ΓοΙατα ατινε:Γαιιι

ΕτιΓ<οιει ΟοιαιιιβειιιαπιιιιΓεταιεεωτ,νετιιιτιετιειιι 8τ εοιιττει ωιειιιιιωαω ΠεειισιιιιιαΜ

νιειιτιειιΠε ατΒι5 ΕΡιΓεοΡτιιιι ειάνετίαΒο.ιιται·5 τιαεττι Ρτιιιιαιτι ειτΠιιο ειειιιιιιο.ταιιι

τιιαΙτιειιτιιατιιε ειΓΠιεετε αιτεισειιιται·, ατιΡοίιτειιιαπι νετὸ ΒιοτιοΓο ιιιειι·τντιο εο

ι·οιι3.ι·ατιτ: εαιαε εεΠο.Γει·ιΡτε. Ιιειβειιτατ, ειαιΒαε δ: τιαο.τιτιε αεινειΠτ:ιτιβαε Βιον

τ τω., ντι- τιοΓαιτι ατιατι Βοπιιιιαιιι ιιιει·αιτ ΜΒετε ττιαιιιΡΙιαιιι. νο.εειιιτε °° ιτεκιαε ΟοΙατιι

ΡΜ- Βε.τιο εατιι Γαιε Ρετιεε Βιι€ειιιτιο.ιιι αι·Βετιι , όαι·:ιε εΒειτ:ιτιε τειιιΡαε οι:νετιιτ. δεσ!

τιαειιτινιε ο.Ιιιτιοτιιεε όεεΠετιτ , ιι·ιειαεΒ:ιτ ιιιτειιιειειτ:ι :ιτςαε ιιιεοιιεαΙΓα. Πάω , τιανε

ξυζιι;::· ιιεεεΙΓειι·ιει ειΡα‹ι Ποιτιιτιατιι ιιιιΡεττειι·ετ,ραιτιειαεμια ττιιιαο 1ειαιιιο ΓεΙΤει εοιΡε..

Μ.ΜΡ τα εΓΓετιτ , τετιει·ει·αιιτ τειιιτο.τιι εοΡιειιτι ειιιτατιι , νεΙατ ΙΓτιιεΙιτειτατιι εειΠ;ι·ει εοτατιιιιτ

ΣΞ>:ξη;::ιισ οιιιιι οΡετιιιτ 3 ιτειατ οιιιτιετιι Ρ:ι€αιιι Ιοει ιΠιαε ειιιταιτι ιιιαιτιτατιο σΡΡΙει·ετ. Ιστό

ΡώΙΜ Ιειτιτ νικ Πει Γαειιτι Γαοταιιιςαε οι) Γνιιατετιι Με ειειΡεε τει·ι·τε τιιθ`αιιιιι , ιιεε Ρι·οι·Γαε

ειιιΒιενετιιιτε , μπει· εο τΙαο ιΡΓε πιοι·ειι·εται· ιτι Ιοεο. ]αι›ετ Γαοε Ρτιιιε @στα Βια

άόΓε1αε ι·εΡειιάει·ε Οοικιιτοτι , είεςαε ο.Ιιταιτι άτιΡεε εαΡει·ε. Ετό.ττ1τιε ιιιιι·αιιι δε:

Π:αΡειιειαιτι ττιιι·:ιεαιαιιι ,εο.ΡιεΒε.ιιτατ εινεε Ρτοατ Ρειττιε ιιτιΡετιιιιιι ιιτἔει::ιτ , Με
εΒιεεειει·ε Ρετιιιι τα Για ειιιιτεΒιιιιτιιι·. ΜειτιΠτ εττέο ειΙιτατιι ι11:ιι11ιει Ρει· ττιτιιιιιιιι

τιιιταει : φωτο ἔειτιτιε ἔιε τ1αιτιειιτι ΡοτιτιΓειτ εκ νιειτιιε ατιιιΒαε Γταιιιειιτι εοΡιειιτι

Βινιιιει εαιτιιοιιιταε ο.άΓΡιπιτιοιιε επι [παταω ()οΙαιιιΒο.ιιαιιι άιτεχιτ5 τω ιιιοκ Οια

ιιιΡοτειιε ατα Ρειιατιατιι Ρειτιετιτιβαε ειιιτέει·οε Ρι·:εΒιιετο.τ ειι:οε , ατ Γ:ιι·τιε ε.ειεισε ω

ιι Τιιτιε Μειεατιιιτε 5εόει·ιι τοπικ: 1.εοιιιΠα:, κι: Γιὰ ια νεα 5. ΟαΙΙιεσ.ρ. 4.πιεπιστ2.τιιτ.

«1αοΙεεειιιιαπι Ει·εάσειιτιι Οιιτοιιιεοιι τα .;8. ο Αμα Αιισιινπιαιιι ιτ:ι Ιεα)ιτατ : απ: τιμά ω: Μω

& Νειιιρειτι Ιοειιιιι ειιιι Ταει:οτιιει. ω: εαπ ,ια εε- πω: 'ΩΟΠΐ""'. Λακκι απτο» Μπιπιπ ΗΜ” αρΡε!

?Ματια Τιεατιιιι , ατι οι Υτω8Γτιά0 δτκιιιοτιε ω- Ματ.



νΙΤΑ δι ΠΠΠΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑΤΙΒε υ

νειιι: , ειι:ιιιτι ΡΙιεΙε:ιεεε ιιιιΡετενι: ειπε. Νεπι Ειιε·ι·εειειε ιιοε εοΒιιονιιιιιιε τε

Γει·ε:ι:ε , :με εο :ειιιμι·ειιι:ει· :ειι:1ιιοε Γαβ νει Πει οιιειιιειι:ιε ιΒιιιεπι “Μπιτ

εει:ιειιιιε , :ιιιὸει ιιιιΠιιε Γιιει·ι: ιτι εε:ει·νε , ειιιι ειπε :εΙιιιιιι 8ειιε:ε ειι:ιιπι Γε νιειιιΓε

τεΓει:ε: : 8ε Εε:1τι15Γ2.Ρ0:ι:1 ειΒο ε:ιει·ε: , οι ι·εειεε ὸεμε νι:ιεε:ε:. Ο ιιιιιιιιιι ει

ω; Ρο:ειι:ιεε ειοιιιιπι ι ειιιειι‹ιο :ει·ι·ειιεε άεμε ειιΙ:οι·ιιιιιε ()ιιιιιιι εΙεΓιιιι:5 :Με

άεπιιι:τι ε:ειείιιε :πΒιιιι:ι:ιιι·› Γιαπ: ‹ιε ΙΙιεεΙ ειιάιιιιι εΓι:: Ρεπι·πι :ΜΙ α'ει!2: ει::

ειιιιι :ε::ειικ ομεΓιιιινειιε:ιιι: ι :Με ι·ε:ιε ειιιονε:ιτιι: ιιΙε:εε. Γ

5;. ΙΡΓο ι:εε5 :επιμ:ε ειιιιι Γαβ εμε επι Γεομιο ιιι:ε: νειιε ει·ειιιιιειιιιιιο με.

με: εο:ιΓιεει·ε: , 8ε :ιιιιιι ειιικι Ρι·εε:ετ Με μπιε ι ιτιιιοτιιιτι ιιιΡειιιιε Γεειτιιιιε

πιειι:ιοτιεπι , ιιι ειιιοε εεμ:εη νεοι: εΠιιε:ε ειιιιι:εε νο:εει:ε:ιε Γε:ε ιιι·Γιιε , εεε

:μεμε :ιεεεΙΓει·ιοε όεΙε:τιιιει·ε ειιιοε , εε μιιιε οτε άει::ειιετε. ΟίιιιιεΙυε μπε

:εΓεδιιοιιιε εεινε:ιιιΓε:, Οι-ιεεΝοειιιιιιι ε ιιιιιιιιι:ιιιιι Γιιιιτιι ειιι·ιει:, ω: εοιιΓιιε

:επι πιειιΓιι:επι Ροιτιοι·ιιιιι εΙεΓε:ι·ε:. ειιιιι εΒιιιΓει: , ιι:Γιιιιι ιιι:ει·ιο:εε Με

:ιεεε τιιΒόΓειιε Ρει·νεεε:ι Ρει·ΓΡεπι:,εε μιιιε Ιειιιιιειι:ιο εειμι·ε. και” ιε

Δε, Ρε::ιειιε ιιιιιιεε:ι ιΙΙε ιιιιΕετε: ιι: εε: , Ρε:τειιηιιε Γ:ιι:ιειιιτι ιιι ειΒοε Γεια:

ειιιιιι::ε: , εΙιέι:ιι:ιεε Ρετ:επι ε ιι·εΓετνε:ε ιιιιιε:. ΑΒιι:ειιε ΠιιεΒιιοεΙ:ιιιε , εε

με ιιιιΡΙενι: , άινιει::ιιιε νιι·Βε Γι·ιιτιεεε τιιιιόΓ:ιιιε, με: μπιε Γε:ειιειι: , 8ε με.

:επι Γιιεπι @και νει Πει ιπιμι·ιιιιιι εεε: ιι: Γει·ε εοπιεειετι ειιεπιειιιε Ρει·:επι ι:ι

ιιΓιιε νιι·ι εε :εΓει·νε:. Μιτε ω Γει·ε οιιεειιειι:ιει :ιεςιιε:1ιιετιι ει: Ρι·οιιιΒι:ε μι

:ε ειιΓε εΠ: εεμι·ε ειιιοε , τω ιιι @με ε:ε μι·τι·ιιΠ`ε‹ιιιε αει Γ:ιι:ιειιιτι μπε

τειιτιιιιιιιιο‹ιὸ Ρειιιιιε ι·εειιιιινι: , εποε ιιΓειιε νι: Πει εε ιιι Ιοεο εοι1Πιιο:ε

:σε είι. ε

56. Ιιι:ει·εε εο ι:ε:ιο ιιι ιιιειι:επι τω: 5 ε: νειιετιοι·ιιπι, επι ε: $εΙενι :ιι-εεε

τε:,:ει·ιιιιιιοε ε ιι·ε:, εεεεεΓειιιε ιιιετι:εε Ενειι€εΙιεε ιιιεε ιΙΙιιΠ:ι·ει·ε: , εε εε οι·ι..

Βιιιε μι· ενιε οιιε:ι·ειι:ιΒιιε νε:ι:ε:ιε νιεπι Ρε:ιεΙει·ε:. Ο(ιιιιειιιε Εεεε «Με Ρε

::ε:ιειιιιιι εΙΤε: , Αιι€ειιιε Ποπιιιιι ει μι· νιιιιπι ειιΡει·ιιι: 5 Ρε:νό:ιιιε ειιιΒιτιι ,

πιο: ιιι Ρεειιιειι Γοιε:ι: ιιγιο οι·Βιε άεΓε:ιΒε:ε ει:ειιιιιιιι , :ιιιι:ιειι εοπιμεειτι

::ιο:ιιιι·ενι:. Πει·ιιιε,ι:ιειιι:, ειιιὸει πιειιεε: το:ιι5 οιι:ιε ιιεΓει·ιΒ:ιιε ε μι·ἔε «Μπε

ι·ε ,Ι:ενεςιιε :με ειιειε, ιι: ΙεΒοι·ιε :ει Γ:·ιι&ιιε εοπιειιεε. 1ιι:ε ειστε ο ιΙΙεμε

εΠ`ε εειι:ιειΙΙιιιε ιιι Ρ:οπιΡω Πάει ΡιοΓεειιιπι , ειιιενι::1ιιε ιιι Ιοεο ι ιο , ιιοιιεε

εειι:ιιε εε! Ι:εΙιεπιι Ρετιιιει·ετιιι·. - -

Π. Ιιι:ετεε ιιι:ε:Τιιεοόειιεκτιιιιι 8ε“Πιεοόετιειιιιι Ρεειε Ρε&ιιιτι ιιιιιι·:ι·ιετιιι·, εε

ειιιΓειιιε εὸνει·Γιιε Γ:ε::ετιι ιιΓ:1ιιε ω ιτι:ε:ιιεειοπιεπι :ιεΓε:νι: , ιι:ι·ιΓειιιε εε:ιτιιι:ιι

ι·οΒοτε Γεεε:Βιειι:ιΒιιε : 8ε ι:ι:ει·ιπι νι: Πει εε! ΤιιεοάεΒει·:ιιπι εεεεειι:, ειιτιι

με Γ:ιεόε: ε: εειεΡ:εε ε:ι·οΞειπιε Γιιμ:ειΙιιιιιι άειιοιιε:ε: , Γε:1ιιε ΠΙει·ιειιπι * Γε.

εετε: , δ: ιιι ΕεειεΙιεε ΡοΓι:ιιε €τειιιιο Γεε:ε: Γιιικιει·ε:ιι: Κειι€ιοιιι , τιε Πισω ειιπι

ιιε::ιτιο ΡιπΓεκι:ιε πεσει, επειτα Ρετε:ε:ιιι· νι:ε: ειιΓμ:ιειιιιιιι. @θα 8ε Κεει εε

εωωεω ειι·ειιτιιε‹ιε ειι:ιιιιιε :ιόιειιΙιιιιι ει:ει:ενι:: ειεισειι: ειιιιιι ιιιιιιι:1ιιειιι Γε

ειιάιιΠε ΜετονιιιΒιιιιι , ιιι :εμε Γιιιιιιιιιε:ιιιιι , νοΙιιιι:ετιιιιιι (Πει·ιειιτιι ΓιιιίΓε.

Πε:είιειι:ιΒιιε ε:Βο οπιιιιΒιιε Ποιιιπιβειιιιε ει:: ει νοΙιιιι:ε:ιιιε ιιιιΙΙε:ειιιιε (Πε

ι·ιεε:ι'ιε ιιοιιοι·ειιι Γιιιιιει: , ιτι ιι:ενι ειωεω. ι:ινι:ιιε ειιιιιιε:. Ηιε ετ€ο (Με νι:

Πει εει εειΙιιΙε:ιι ι·ειιιι: , τιιόι::μ.ιε Ρ:οΡιιετιει Διειι εγειι:ιιπι :εε |ιεΒιιι:. Νεε

ειστε ε Τιιεοάει·ιειιε ΤιιεοόεΒει·:ιιιτι ω ΒεΙΙιιπι εοε8ι: , 8ε ΡτοΡ0 ΤιιΙΙιιιτι

ΒεΠο ε!ενι&ιιιιι Γιι€ε: 5 Ρόιιςιιε εοιιεθ:ο πιεξιιο :οιιο:ε εκε:ει:ιιε Ρε:Γεειιιι

τω. 5ιπιιιι πιοειο εειι:ιιιπι ::ιιιι:ετε:ιι Τιιεο:ιε εποε :ώστε νεΙΙετιιε , εε πι

Βιεεε:ιΓε εεεΡ::ιιπι Ριι8:ιετιιι·ιιε και:: ιιιι Ρτεειιο ιιιι:ο ιιιιιιιιιιετετε: ιιοτιιιιιιιηι

ΡΙιεΙειιΞεε ει: ιι:ι·οειιε ει:ει·ει:ιι μι·ιε:ιι:ι:. νιεω τειι:ιετιι ΤΙιεοάεεε::ιιε Γιι€ι:.

Εο φωτ :επιμι·ε νι:Με ιιι ει·επιο ιιιοι·εβετιιι· , εο:ι:ε:ι:ιιε τειι:ιιπι ιιιιιιιε Μ

Με ()°ιιεειιοειιιι Γεπιιιιε:ιι. εε ειδε ιιοτε, :με εμε ΤιιΠιιεειιιιι εοπιιιιιΓΓιιπι

ειἘ ιιεΠωτι ,Γεε:ε :ιεε:είιε Ριι::εΓεόειε ι:ι·ιι:ιειιιιι νι: :κι Ιιιιι·ιιιιι Ιει:ετιε :Με

Λ διε Μ5_ εοειι.:1ιιιΒιι: Πε Γιιιιιιιε. Ε: Εεπιετι $ιιτιιιε νει·ειιε Τι·ενιτο: ωειιιιιω εειΓιιιιιτι νιειιι:ι ειιιετιιο: :

Με: Με2ε):ιοει:ιιιπι , ειιιιι: νι:επι Για: Μαι εκιιιεεει- :με ιτι Ιοεο Τιιεοάειιετ:ιιε Γ:ε:τε ιιττοιιι ε: πω:

Π;"$_ ε:: μιιπιοιιιιιιι ιιωεεω ει, ιει_ζιιι Τι1εο πιει ει».

χ, Τωβιεευπι, νεΙειι ΖκΙριι:Ιι, ΟιιΙοάοεει ‹ιε ΑΙε- ιιο ::νιι. Οιι:ιιιι ιιε.ι:ιι, εεεωιω Ε:ε:ιεεε:ιι εεΙειι

πιειιιειε νιεωε ιιοιιιΙε, ειπε ι Ποιο:ιιε Λει·ιΡΡιπε Μπιτ Με. ;7. Π .

η

Απ. Οια-Χ,

εε. Με

Νον. πιο.

Πε!. π.

$ειενο:ιιιιι

εο:ινε:Γιο

:ιεπι ::ιετιι·:

:ειιι:.

Τιιεο:ιε-·

ικι:ο με·

εκει εκει·

εωω.

# Η :β Μο

ιιεειιι.ιι:ι
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Απ. Οπα.

ΠΟ.ΧΨ_

Νταν. πιο.

ο

(ττιτοττια

τοτε ροττ

Ττιεοοεττετ

πε ττττοττιπι

τπτεττττιπι

πιοπατετιτΞί

οτιττιιετ,

6

Ο

τιατ : οιιετπ Γιιτιττι15 ΓοΡοτ οΡΡτεττττ , οι οιιτο τπτει· οτιοε Βεεεε αιτετετιιτ ντοττ.

Μόιτοττε εΧεττατιτε τπτπτΓττιτπι νοεατ . ετιιεπτατιιοιιε ττεττιιτπ Ριτοπαιιι ιποιεατ,

τιιιιτττιπι τιιιτπαπιιτπ Γαποτιτπετπ ίπποι ΓιτΓΡιταπε. (Στο τετπει·ατιο εοπαττι πιιπιττετ

αττ : Ρατετ τπτ, Ττιεοοετιεττο τιοε Ρτ:εΒε Ρτεεττιιιε ΠττΈταΒιιιιιι , τιτ εοτππιτιπεπι

οετιεττετ τιοττεπι Ττιεοοεττειιτπ.Αο πατε (ζοττιτιιτιαπιιε : 8τττττττπι .ατε τεττοτοπτπω

πιιιιι εοπττττιτπι αοπιτπτττταε, ποπ επτπι τταΠοτιιτπιτε νοτιιττοοτιτ ποε Ρτο τιιτπιτ

ετε ποττττε οτατε Ρτα:εεΡττ τ τπ ατοττττο επ ταπι ττιτττ ]ιτοτετε οιιτο οε ετεττετι νετττ.

Ιποπττεπε ετ€ο ΡὸΓτ πιτπιίτετ εαπι τεπιΡοτιε οιεπι ετ τιοι·ατπ , τεΡετιτ ιτα Γοτο

Γε ττετττ νττο 1)ετ τενετατιιιιι Γιιετατ. ΡετΓεεττττιε εΓτ: Ττιεοοεοεττιππ Ττιεοοετιετιε,

8: Γιιοι·ιιτπ Ρτοοπτοπε εαΡτιιπι :το ανταπι Βτιιπεετιοοεπι οττειοτ : οιιετπ ειττπι

αντα τεεεΡτΠ`ετ, οιιτα Ττιεοοεττετ ΡατττΒτιιπεετιττοτε Γανεπε ετατ , Γιιτειιε τΤτιεο

οετιεττιτπι ττεττ Ωτεττειιπι τοπανπ : ατ ποπ Ροίτ ιιιιιττοε οτεε. τπιΡιτ: πιπιιε Ροίτ

Οτεττεαττιπι Ρεττιιιτ πω.

58. Ροττο Ττιεοοεττετιε Ρεπεε ΜεττεπΓε τποταπε οΡτοιιπι, οτντπτττιε ΡετειιτΓιιε

τπτετ τταοταπττε τοπτε τπεεποια τποττιιιτε επ ε : Ροττ: οιιετπ Βτττπεετιττοτε ττττττπι

ετιιε 5τε.ιιιιιιιιττιΜ τπ τζε πο Γτιτ:Γεεττ. Ιταοτιε Πτιτοττιαττιιε πιετποτ ΡτοΡτιεττα: ντι·τ

Πετ , εοττεέτο ειιετεπιι πεε τεοπτ,οιιεε πα: οπτοπτ οετιετιαπτιιτ, εοπατιιτ τεετ

Ρετε. ()οπττα οιιετπ 8τοετιεττττε ετιπι τιοίτττττπ ετιπετε Ρτιττπατιιτιιε αονεπττ , οιιετπ

()τιτοττιαττιιε εαΡτιιπι Ρετεπιττ,ΓταττεΓοττε ετιιε οτιτποτιε ΕΤτιεοοεττετττττοε ετιπι

Ρτοαντα Βτιπιεε τοε εεΡττ ) Ριιετοε ΓεΡαταττπι Ρετεπιπ: Βττιπεετιττοεπι νετὸ Ρττ

πιο τοποτιττττετ εαιτιετο τπιΡοττταπι τιοΓτττιτιε ονταποο πιοπίττανιτ, οι τποοτπτ

τοττιπι εου.οτιιττι εαιιοτε ττπαταπι ιπτΓετατιττττετ νττέτ Ρττνανττ ς. Ετιπ τττιε ετοο τα..

οτεττίιΓοιτε οετετο. Ττιεοοεττετ τττι·Ρε Οτιτοττιαττιτε Ροτπιιε οι ττττιπι τε ποτιιτπ

Γοττιε πιοπατετιτέτ.: οτιο Γατλο Β. (.`οτιτπιπαπτ ΡτοΡτιεττα τιι οπιπτοττε ττπΡ ετα επ.

τ.τπιιε επττπ ττιττα τττεππτιτπι ειιπι οπιπτ ττττΡε Γιτποπτιε οετετιιε ,ατττιε ντοτεπτετ

(οετποε Γαθτττε, τετττιιε τε ποτιιτπ ΡοτΓετττοπε αε οοπιτπαττοπε οττατατιιε πι.

το. Βεατιιε ετιςτο ()οτιτπιΕαπιτε ετιπι ντοττΓετ(ιιτ ΓιιΡεττττιε οτιττπιιιε ) οεντέτιιιιι ο,

Ττιεοοεττεο Ττιεοοετιετττιπι , τεοαέτ:τ. επτα ατοιιε θεττιιαπτἐ`. Γιττι Ττιεοοεττεο ,

Ιτατταπι τποτεοπτιτ, ιιτοτ ατι Αειτ.ιιιτο τ.απεοβα.τοοτιττπ τὶεἔε τιοποττττεε Μ.

εε τιιε είτε, οιιτ επειτα οΡττοπε πι; τπττα Ιταττατπ , οιτοετιπι ιτε οι τοεο νοτττττΤετ,

τια πατα. 1)ετ εοπΓτιττιι αέτ:ιττπ .τι , οιιπι οτε Ρεπεε Με τοταπτττπ τιι·τιεπι τπο..

τατετιιτ, τττ τιπτεττεοτιττπ Γτατιοεε, το οι Αττταπ:ε Ρετττοτα: , 5εττΡτιιτατιιτπ εαιιτε.

ττο οτΓεετΡετε αε οεΓεεατε νεττετ. Ωοπττα οτιοε ετταττι τττιετττιπι ττοτεπττ Γετειιτ

ττα εοτοττ.

Εοττιπιτειι

. Με ατι Αετ

τιιτΓο πιτια.

Πα. επεφ

τιιε τ:οιιττα.

ΛΙταποε

Γετττιττ.

ΒοτιτεπΓε

Μοπαττε

τττιπι τοπ

οττ.

# νιιτττο τα

ΤΜ6Μι

6ο. Πίιιιιοπε πεε αετιπτιιτ ,νττ οτιτοαιιι ποπιτπε τοειιτιπτιε αο Ρτεοετπ νεπττ,

οιιτ τ1επτ ττιοιεανττ Γε τπ Γοτττιιοτπε ττιτττιττε ΑΡεππτπτε Βαοττεαπι Β. Ρετττ ΑΡοΓ..

τοτοτττπι ΡττπετΡτε Γεττε, τπ οτια νττττιτεε ειτΡεττιιε π ττεττ , τοεα τττιεττατε Γεειτπ

τω. , αοιιτε ττττετια ειιπι ΡτΓεττιπι εοΡτα, οιιετπ τοειιιιι νετετιιπι τταοτττο Βοιιιιιιιτ

πτιπετιΡατιατ , στο ττντιτπ το εο τοεο τιοε ποπιτπε ττττεπτεπι ο απιπέτποιτε ατττιιτι

Ρτοτττιεπτειιι ποπιτπε Τττνεατιι*τ ΓτιΡετ οιιετπ οτττπ Ηαππττιατ τιτετπαπε, τιοπιτ

πιιιιι , εοτιοττιιιι , ετεΡτιαπτοτ_ιτπι αττοετΠττπα οαπιπα Γεπτττ. πιο ετττπ νεπτΓΓετ, οπι

πτ ειιπι τπτεπττοπε ΒαΓιττεατπ τπττιτ Γεπιττιιταπι τεΡεττεπε , ΡττΓεο οεεοττ τεπο

ναπε τωτιιιιιτ. το ετιτπε τεττατιταττοιιε ιιιττα Βοπιτπτ νττττιε αποτττιτ. Νατπετιπι

Ρετ Ρτ:ετιιΡτα Γαιτοττιτπ ΓεοΡτιτα ττατιεε ει: ατιτετττιιιε τπτετ εττ:τιΓα Γαττιτ.ε τοετε το

αεεετττοττττιιτε εεεοετεπττιτ , νετ ατττοτ ε:εΓεε τπτοτ εαΓτι εταΡΓατ αΓΡετο , αοτττιτπ

Ρτατιίττοτππι οεπεοατεπτ5 τπτττττπ τπ τποοιππ τταΒετπ οτιαπι ντι: τττοτπτα νετ οιια..

οταοτπτα τιοπιτπεε Ρταπο τεττ2ε Γοτο Ροτττατπ νετιετε ποπ νατετιαπτ , ττιτ ειιπι

οτιοπιιε νετ ττττιιιε ( Ρτοτιτ ατοιιτ εατττε πιεατιιε Ρατετιατ) ντι· Πετ αεεεοεπε , Γτιτε

αε ττιοτιτπι τιιιιιιεττε τιιιπιαπε ΡοποτιετιιιΡοπεοατ: 8ε πιο απτεα Ρτεε αΓΡετττατετττ

πει·τε τττιετο οι·εΙΤιι ντι: <έταοτετιαπτιιτ, οπεταττ πιο:: ττατιτε Ροποετε Γετττπτ οτα

τιΕτ ταιπετι Ετεοεοαττιιε τα!» μι. Γετττιττ Ττιεοοεττ- 5ττττοεττο, Οοτττο , Μετονεοοιιε ΡετεττιΡττε.

τ:ι.ιπι Μετττε Ρτοοιιντο νεπτττε τιιι:εττττΓε απτιο τεττιιτ. τ: Ιοειπ τεΓετι αποπντπιιε εοα:ντιε ίπ ΑΡΡεπο.αο Μα

ττιτ ιινιιι. (.ττιτττττ πο. τω. τττιπι,οιιταποιηπιιιεΒτιιπεετιτΙοτε τπτετττιπιτ τσιπ Ηεε

6 τ.επειιοιιιπ οιτοε_ Ναπι επ οιιατιιοτ Ττιεοοεττετ ταετττ ΙπιΡ.απιιο τον. εοπτιιιιοττ,

πιο Οττττοετιεττιιε τοεο Γιιοτ ταΡττιε τιιοπεπι ενατττ,

ο
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£μ€@ᾶΠΕΙ11°:Ι1Ε-$ΙΒΓ5ἔὶνἱ£θ εΙυ1οιπετει Έεττειπ, ειείἰ :ώ ω... νεΒετειπι:ι·. Πι·ττι1ε νε!- Μ. Ωω

τ1€115νειι1τ οτιο νειεεοτεεονειπτόΓευε 1ι·ει1τ.ν1ε!εω καφε π: Βε1 τειιπΙ ειιι::1Ι1] "· '"°
_ _ _ Νον. χ”,

ΓιιΡΡΙεωεπτυω.Γυοε Ιποττειτωτ ιιτ εοεΡτιιπι οριιε 1:20 ΡετΠειειπ . ειιπιτπόηι1ε το

Βοτειτὶ εέὶ εουίὶΙὶετεἰτι ετεπ1ο Βιιάεειιπ, Πεὶ πι Με νοΙιιιπο.τεττι είε εΗἰτττκιιπε.

ΤεόΙ:.ει ἱτειεΙι1ε ΤειτιΡΗ ει1Ιιωιι.ει*.8ε ηπιτοτυπι τείὶειιπειε τιιίιππε . εετετό.ε1ιιε ε1ι1εε η... κα..

:ιό Μοοειίϊτετῇ πεεε(Πτειτεττι Ρεττ1ιπειπτ , εοπίΈτιιει·ε Ρειτειτ. ω”Μή·

6ι. Ιιπετεο. ωεωοτειτιιε Και ΟΙιΙοτΙκιτὶυε ν1:1 Βεὶ ΡτοΡΙιετΙατ είΈεάιιττι ω Γε [Μ.

ίιιΠΓε ὶιπΡΙετιιω εεττ1ετ15 , νειπετειΒὶΙεττι Ε ιι ε τ». ε ι ιι Μ ..ω @σε 1η Ιοειιπι ΜεΧονΙειπίε Μοι·ιείΈεήιπτι τεΒεβειτ, ει! ίε νεπήτε 1ιπΡετ:ιε: εΙι1επι Ρ1ο ειΠο.ιπ1ισε τα Μ” Μι;

8.ειτ. υπ ΗΜ ειπιπ ΓιιΡΡΙεττιειπο ΡιιΒΙ1εο ΙεεφιτΙοιαεω Γιιηἔ1ευτετ .ΓοεάόΓφε ειιοε :δἶ_”=νο“

νεΠετ . τποβ1Ι1ιιιπ ν1το:ιιπι Μ.Βετει: , ειιά ἴιιὶνειὸἀιποιπῇ ειτωττ1εΙΤεπτ :Ροίὶ Β. (Μ

Ιιιττιβατιωτι Εε:8ετετιτ, 8ε ςιιοευπηιιε ειιιπ τεΡετἰίΤειιτ Με Ιοεο, εΙεἔαιπὶ Γι:ειΓιι

π! ίε νειπὶτε οττει·ειπιιι·. ΡεττεΧὶτ ἰτειςιιε νειπετειΒ1Ιἰε εΜεΙΡιΠιιε ·, ΜεἔὶΙἙτΙνεΕ ο

:Έκι ΡτοΓεειιευε: εμι1 εἱιπι :αἱ εαπ νεπὶΙΤετ.ΟΙιΙοτΙιατῇ νετΒ8. ἀεΡτοτπ1τ.ν1Ι`ο ετ8ο

ΕιιίΕιΠο Β. εοι..Π.ι....... ΒανἰΓιιε ι·εεεΡ6 πιιιοεπε ω... επιτυΙ.ιτιιτ, τεεειπίπια

εμε Ρειπεε Γε παπί ε: Ιιοπατιιι·, σε Πι. ΙειΒοτἱ5 τεττιΜΓεετετιιι·, εοΙ1οπεππ Ραπ.

αυτο ὸὶΓεΙίΡΗιπ:ε Ιιεεετιἰε ετιιεΗτετ,ττιιι!τοτύπηι1ε εοΠεσ5ο ΠΕΠΗ ΡΙεβεττι ω..

κατ, Γιιί ειιε 1ηίΙτίτυπάε εεΙιιεο:τετ. ΠὶτπἱΠἰιε ΡοίΗιετε 218 ΟΙ1ΙοτΕι:ιτ1ιππ ι·ειτιεειι·ε

]ιιβετιιτ, τειΙὶΒίιΓςιιε τεί-Ροτιίὶε Βεἔὶ:ιε τηι1Ιεετε1ω ει·ειτ ειπα. Γόε1ιιε τετι·ὸ τεΡεὸει.

:ε πιιΙΙετειωε :παπι ε!ιιεε:ετ: τειιιτιιττπτιοὸὸ Ρο εετε σε ΪοόαΙεε Γιιοε. ςι1ὶ Ι..11Χο

Μπα πιεοΙεΕπιτιε , ι·εεεΗ εάτια1ωευΙο εε Ρι·:εΠεΗο ίονετετ. Ι.άτεει·ειεεειΩΙΞειτ1ο

παπι ειίΐειπιὶτιε ΡΙειπειε Κεεὶ ὸἑτἱἔἱτ ετατἱΠἱιτιυιπ πωπω. Κα: νεΙι1ι: Ρἱ2ηιι.ε ΕεςΙε

Δε. ν1τἰ ω. ονειιπε Ιπτει·ειε ι·εεερ1τ : σα: ε]ι1ε Ρετπ1οιι1 οΒΙ1ν1οιπε 11οΧ2Π1 με

Ροιπἰτ. Οπππ άεηηιιε ΡτωΠό1ο Γι:ΡτειεΠ&ιιιτι Μοι1ειΙΕεήιιπι πιπι1ιπτε Πιιάεε. ει...

:πιω εει15Βιιε ὸὶτετ , τετττπιποε ιιοόηι1ε . μακ νοΙιιιπειε νεοετο.ΜΙ1ε ΕιιίαιΠ]

εαπ, ε1118ετ.οιπηίεΙυε 001°18.Ειι ω. ειικ1Ι1ιιιπ 1η1ΒὶΒειΒ1τειιιτὶι1ω οΒ ν1τ1 Ι)ε1 οικω

ι·εππωτευόπ. Ροι·ι·ο Β. ΟοΙιιωΒαιπιιε εκΡ!ετο ειιω1 ε1τειιΙο Ισ ειιπεά10:ο Μοικιβ `

τ€τὶ0 ΒοΒ1ειπίε, ν1τΞἱ Β€8τἔὶ ΓιιτιέΙ:ιιε, ΜΒΜ... πιεπιΒι·ὶε. ΓοΙιιτο.ττι ε:ειο τεἀεΙ1ὸὶτ,

κι. ΚειΙειπά. ΠεεεπιΒτΙε Ε). ()ι1]ιιε Ρετειιιι1αιτεπι Η ειπε ιποίΤενεΙἀτ. Ια ε]ιιε ό16Ηε α.

ε τεΡετὶετ. ΧεΙΙεω:.τευε ε]ιιε εο ΙιειΒετιτιιι· ε.. Ιοεο εοιπΗαι: , ιιΒὶ 8ε νὶττιιτιιιη .

' ε!εεοι·ε ΡοΠετιτ ΡπεΓυΙε (ΣΕπ1&ο ειι1 είε 8Ιοτ1ο. Ρετ οπιι11ε Γεεευ.Ιει ίεεειιΙοι·ιιπ1 ,

Αιπειπ.

.ι Πι Μικπε Αεριωεπίε Μοωθετίιιω ΙιιΜπιπ, ΤΒεοἀει·ἰεἰΚεΒἱε ἰιπετἰιωτι ἰκι Μοπαθει·Ιο ΒοΒἰει:Ε

Άπκιτυπι νἰὸἰ: , 8:·ΕπικεεΠω Γεειιπι Ι.ιικον1ωτι Ρεώιι- :ΧΡΙ©νετἱτ.

:Πι , ε:: νΕκε $.Απκιτἱ ὶκιί::ὶ, εδώ Ει1ίΗεΜι.ιε ὰἰεἰ- ο Ριπ:ετ Β. ΌοΙυπιΒετιἰ ΚεέςιιΙεπα ε]ίιἴηιιε Ραπἰ

ω.: τ€τ1τἱ21ε, :ΜΜΜ ομιίωΙο. η... ποιπιιιΙΙει ΜεΙ:Μοή:

& ΑΡω1 0Γιιπάσω.Αόοηε 8: ΜΜΜ Ιεεἰωτ π. Κα!. (5ο!όειΙΗ οΡετ2ὶ Ιπ1ὶιΙα απο 16ο4. Μπα. Ε: τεσπα

1)ιεεωΕ. ΜΙ πι. Κα!. Πα. 5. (ΣοΙυιτιβαιώ ιπιεπιοτἱσ. Κεε)ιι!:ιπι ΟοΙωπΜπὶ, τμιειΠε ιγρ.5 νιιΙππει είἱ , Μπε

εουΠΒικιιιιτ 1η Μ2ττΥτοΙ0ἔἱἱ$ ννεπάεΙΒεπΕ , δ( Βε

πτά.εμ.1ίΒυε ν” δ. ΩοΙιιπτιΜυὶ €κεκτιΡΙετὶο. Μ”. φα

νΜ5πιιιε ίι1%ε;μικιτοτ. Ατικιο ΟΙπ1Μ σε. κν. δ. θε

Ιυπώει1υπι :Μ δυΡειοε :ΒὶἱΙΪΦ,ἱκκὶε εοΙΙ-ὶεἱιιιτ, (μισά

“Μπι Μπεειωτι ροίὶ Πισω ε Θε.ΙΙΙι άι1εεΠιιπι , 8ε

@επι ποπ :Πε ατοιιΠετ , Η προ: Η: (Ξοπεοτά, ΚεειιΙ_

αφ. 74. 5. ιο. εἰτειτιπτι εκ ΚεΒιιΙ2 ΟοΙιιωΒειπἰεερ.”.

π! Οο1ιιιπΒ8.Μ ΚεΒιιΙεπι Ρεπίικτ. ΠοΙιιπι!πτη ΟΡι1ε

εοιπτο. Αππιποε ποστ. ω. αιεπιστοπιιτυ πω: ε:ιΠατ.

Εεεε εάπο:2.τ8 Μ ν...: 5. $εἀΙειΒ€Ιε2 σκοτ:Πιιω.
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το ναι ΣΣ (ΖΟΙ.ΠΜΒ ΑΝΙ ΑΒΒ ΑΤΙ5.

Έ.εΐ" ΐἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἑἔἔἔἔἔἔἔἔἔἐἔἔἔΒΐἔ=ἔἑἔἑἔἔἔΒἔἑΐἔἔἐἔ ἔἔἔἔἔἔἔΐ

Αι. ι Α ν ι τω.
Απότοτε Πιο ι: ο Μι ο ο Ο:ιτιοιιιεο ΚατιαιΠ , Ροίὶεἔι ΜοιιειεΙιο

ιιι Μ). μι. (Σπιτι. αφ. ι8.

Εκ Μ;3°. απἰ. ΕΚ. ΡΡ. Ε4ΜτείέτσΜΜ Εκω!εω·. £οπ··σεω:ΐ: Ριυ·ι/

ο ο ο Ιν ει ε ε ΗεΓρετιιΈΡειττιω πιεΙιαιτε νιτείειιτιτ,

ο 2 οικω ΠιιιιιτΙιοίΗΒιιειΙΙιιΠτετιιτ δημ

Εκ ; Αιιιιιιοειο ιιιΠετιετιινο.τεε μια:: ιτιειγτιιε απατη*

ύ το ο ` διαιτε ΟοιιιΜιιΔιιιιε 5εοττοι·ιιιιι 8είο.ιιΒιιιιιε αετιιε.

` · διιιε εὶ Ριιετο Με τιιιτο.ΒΙΙιε :ενο ,

; Μοιι2Πα Ο τι ι (ΞειΙΙ:ιο.* 1062115, ττιιιΙτότ1ιιε 1126 ιιιιΙιτε τεΡΙειιει

Ι" ΡτοΡοΠτι πιετειε !ιιιιιιε νιττιιτιε οάοι:αιι

Νεκ Γε σαιτ ενι‹ὶἑ , ΡειιΙΙὸ ειτεεΠἰΠ”ε νιάεΒοι·.

+ Μι Με ιιτΊιιιιιε ΙτειΙιε οιιοιιιιιιιι ιιιιΡεττινιτ :Έστω "',

ΑιιΓοιιιιε το.ιιάειιι ΡΙειαιιτ ιιιιιιτιίΤε ττοΡειε.

@ετη εειιιττιιτ εΙιιιιι ιιταο Βείτετ Ρτοεεάει·ε ΓοΙατι

ΑάΓ Μακ 8τειιιιιε , Ιιιιιιαι ΡαετιοΠ:ετε τιι·οΙιε

ΙΙΙιιἄτατο. οπο: @αίτια Ιιιιιιιιιε τεττειε.

ΑττιΒιιε ιιιιΒιιτιιε εΙο.ιιε, άοει1.ιιιειιτ8 [Ματια

.Μέ ταιιτιιι· ΓιιΡετα:, νιι·τιιτιοιιε οιιτιπιε ί·ιιΙτιιε

Θε! πο. του. Ραπ , Πινιιι:ιι Με ίειιιιτιει Ροι·ταιιε;

Οτε ιτιο.ιιίιοιιε νοεειιιε εεΙοι·ιιιιι α! ειιΙιιιιιιιι ειιιι&οε,°

ΟεΙΓει τιεταιε ιωιιιω , ει·επιι Γεει·ετει τετιιιιιιτ,

Ατοιιε οοΙιιιτι Με Γεατιάετιε Με ε1τεΙ112. Ρειιιιιε.

»ι @να Νεο @Με * Πιιίττατιιτ οτιιε (ο!ειιιιιιε Γει·νιιε,

Ώι·ειΙΒιια Ρω:εειιτιε ιιιιιιιτιιε οοιιιιτιοόει ταιιιιαιε.

ιι:ει·ειιτιε Ι)ειιε ετ€τοτο ΓοΙετιει. Ετ:ιττι

Α! οντα ειιι€οτετιι , ΙεΖειιιε απατα νεΙιειιταιι

Βεί-εΠὶε ειΙιιιιειιτο. νιτιιιιι , τιεε τιιὶΠἰιε ιιι:ιιιιε

η Αιιτ ιιιαεεὸε ειπα” παω = Γο1τιτοτ ειΒιιε.

/ΕΒι·ι Γιιονειιτοι· ιιια!ιαιιιιιιιο. εοτιιιιΒιι οτειτ ,

διιοΠάιίιιιι3ιιε τετ-επ , ειιι:είιτό.οιιε όοιιει ι·ειιοι·τ:ιτ

Ετ Ρειττιε :ι νοτιιιιι ι·ει:ιετιτ νι8ιιιΙΤε ιιι€ει!επι.

Ιι·ιάε ΟΑΚΑΝΤΟΕΠ5 Γεαετιε Μια ΑΒΒαε

Ατιτιιοτιιτιιε $ειιιέτο ΓιιΠ”ταέιει ίετι·εΙο.Βοι·ιε,

Αεειτο ΒιιιιιιΙο αι:ιείτιει ]ιιίΤ8. τετατιτ,

ΕΧΡ!αιτ ιιιιΡετιτειιιε. ΡτοΡει·τιτ ΜΑιιειιι.ι=υε ,οιιιιΠ:ιε

πω; Ι.οτει. * ιιιιιιιΠτ:ιτ ετιιιιε, ία! τιιιὸ Γε ττειιιιιτε @ως

Ιιιίαιιε ιΒιιοτέιιΓοιιε Ρετειιάιιε ει» ιιιεοΙο. ε!ε8ε.τ.

Ατοιιε ιτε τιιιτειιτι «με @τα εΙιιιιι εοι·ε!ε νοΙιιτειτ,

ΟοτιίΠιιιιιι ιιιαιτι ιιι€ετιτιιτ, ιιιπιειιτει νιειιιόι

Ι)είτιι·ιετ οΗἰειο , Ρτεε.ειιιτ τιιιὸ ουτε εαπ Γεοιιατιιι·.

νε πέτο Πινιιιει τε8αιε ειιιιιιιειΙιτι αιΙΙε,

Πιιειτ ιιι ομοσ Ρειττιε οτε Γετιιιειιτε ιιιιιΒιίτι·ο.

Παμε Πει ΒιιιιιιΙιιιιι άιιότειιιτιοιιε Με νει·αιιε

Ιονειιιειιε ΡπεΓειιτειτ οιιι15 :8το.τέΓοιιεΤοιιειιιτι

Ι.:ιιιάιε ιιττιιικιιιε ειπα: ατα Βετιεε!ιότιο καιω

« ιωτιειι Δε: τενοεειτ * Βει·ιιΙτιιιι Ρι·ατεοιιια ειι8τιει Γει·αιτειιι.

Μ Π”

  

ιι Πα Ιτετιο, Παπ Μπα· Βιιιετιε ποπ απο Μάκη: νετατ8. Σε ε ειδ · -
:Με ὰ Μάο. άείετιΡτιιιτι Μ απο. 687. Β @Με Μ! νΜΜ 8. Οπωζω Μ”.
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Ιιπνἰίιιιπ τείιι€ειιτι πιιιωϋ ]ειπι ὸεὶιιἀε ίκεςιιεπιτεε,

Αι:ςιιε εοΙιιιπ ΡΙεΒεε, Ρἱ€τατὶ5Ι1οτ1οτ€Ρ€τ€Ωτ€5

Βὶτειτὶ , νετΒο τεΗο1 , Ρτεε1Βίιίε1ιιε Ιενετὶ.

Με ίεινετ νοτὶε , τυοτΒὶΓςι1ε π1αΙετιιι· ΜΜΜ,

Μ1ι·ΙΕεειτ ΡεΙΙίεςιιε Γετε.ε, Ρι·οοιιΙ εΙΈι1Βειτ ΙιοΒοε

56Ρτι15, δΠ11τ8.&ι18 ετίἙειτ Γεω:ο,τε ΙπΡὶι1ε1)

ΜΜ Ρειεο τ:ικεε επι σε το.Βίόττηι18 Γει·εωτιε.

Πι·Γιιω ορο Ρε:Ριψτ, ΓεοΡιιΠ Ιε9τ παει τωτιεια:ξε,

Ι:1εοΗτ Ικα: Γο σε , Ριιει·ο νἰΓετιτ€ ιΜηΗΕτο.

Α8ιτΠε Ιιιπιε ΓιιΠετικειτ οΙιιε, Γεπ Ροει1Ισ. ΙγωΡΙ1α.

@Μη Ρτο£ι1Ιὶ11ςἱ€ ε:τοι1ε, 10118ι1Π1 ιιει·1ΡΓοΙεψοτοπι

Πτ φωωτ , τω αιιτω1 τ6:τ82 Ρ; αυτ.

Βιιπι Ρειττ1ε Ρτεε1Βιιε επ!! Εκτοτε. ετιιι1τω·,

].:8.&ι.ιιτι , δ6 αυτη νοτἰε Ιειτἱεε:ε Ειπα ι1τιτω· οΡ1τι1ὶ,

Έσω τιιΡετ εΧοτ1τιιτ π1οιπἰε Μιπο Ρει·Ρετε ΙειΡίιι,

Ραπ άονοΧει τὶἔειτιε , 86 εοτιπτιοάει ωιιικτει ΡαεΒει:ε.

Οειίὶτει εεΡΙε:τε Πεἐ ΡτοΡετατιτὶΒιιε ιιτκ!ηιιε ειιι·ιπ1ε,

Α8πήικι τικ:τειτοτ εο8ει:ε, Ιοι:ει Ρι·ονΜετ αμα,

ΒἐίὶτὶΒυὶτ εοετιιε , εεττατιε Ρτεετηοιπίὶτατ @οποια

Μιιτι1ει άΠΡοηεω , Ιε:εεε άειτ, ]ιπάςικ ττει&ο.τ,

(υπ: όεΓε:1Ρω. εΙοεειπ ςιιειΕε τειά1εινε:1τ ειιι&οι·.

1ΡΓε ετετ11ι1ττι Ρει·ειΒτειι1ε €επιληο ::οιώτο.τιιε αΙιπτωο

Ιιπὸ1ἔυίιΓςιιε ε1Β1, Γοεάοε @Με ἰι·ο Ρετπιπη,

δἰἔτιετόςι1ε Ιοεο νἰέὶιπτι όείετι·ε τεΡεττιπτι.

1)ε:ΡτοΡει·ατιτ , Μαι εΠ&ει 1ιπ:ιιιπ, Ηιινάο.ΙΙο. απι1ι1ιπ

Μιιπετει, 11011 ΡτοΡ:1ο ΜΒ :=ιάΜο.τε. εΙε:ιποιπο.

διιπιιιιπ πω ‹ϋΙε ηι1Ιικ1ιιο είδαν, Μ Ρι·ειι·ιὸὶει τοΙΙυ.ιπ.

ΙΠΒ1°θΡ2ΠΠΠ σε 1ηετο.τ1, ΦΠ Ρι·οοει ι·εΓιπειπ

1)ο118. Ραττὶε , :ΜΙΒ ι·οεΙουιπ, εοκιτεττιΡτε. ι·σΡοττο.ιπ.

Μειιάειτ που €1ι1ο11ό2.111 εαΡτιπ:ε ὶτιίὶετε Γοάο.Ιειτν· ,

“Ατ6ΡιεΙοευω @ματ , @κατα ιιΒ1ι·ετ1ο. Ραιαάειτ.

ΠΠ ν1ίὶιπι ειΠἑε, Με αετιιΙει* ΡΗΤΑ ΙειεοΠἰτ,

Νέο Ρι·ιεοΙει: εοπα:ΙΤα εποε, @καστ ειόειέΕοε

ΙοΠειιπόΓφιε Βειι1ά Ρο ο οεΡἱ ΠΠι1ειώτιο* ΡὶΓε€ε."

ΙττιΡαέΕοε ΙΡε&ειτ Ππιειών, ηιιΙΙιιπι εκὶππὶτ ιιτιὸὶε:

(Σοκιίι1τΠΡτέςιιο ὸὶε εειίΓο Γυάοτε Ιο.Βοτίε

1(εΒταϋτιπ ΗιιέΕιι νειειιιιε. 6οιπεττιΡτοι· @πωπω

Ατ8ιήτιιι· ίΡτ6τί5 ν:ιτ1ο εοηειιπὶΠε ]ιιίΠε,

Ετ νεόο.3:1.ττ1 Μπάση άεα€τει ΙϊιΜτε ]ιιΒετιιι·.

Ρειι·ετ ειΒ1116Ιε οΙἱειπε δ( 86 Με εαΡαεἰο. ίοΙνει1ε

ΧΠΧ τενοαιτο "Με εειΡτιπα: ΡοικΙετε Γειττει6.

51α]ικ: ΙιὶΙειτἱε Ρ:ιττετι1 ι·σΡει·π, @τα @πει τεΡεηὁ1τ.

ΠτΠ ΓΡεΙα:ο ε1ιιοικΙειτιι ὶΡί-ε τεττιοτὶοτ Μ:τειπε,

1__εωΡιιοι·ιιττι Γεει·οτει τε:1 Ρετ Γο.τη1ιπει Επιασε

ΑεΙεΙΗΕ:1τ ΙΗιτιιιΙ1ε, ΓοΗιτιι ΓυΡετείΓο ιιπιΜϊτοε

_|Ε τοτὶ5 Γει·νΙι·ο άεποε. Ηοτιιτιπ ΙΡΓε ιτι1Γεττι1ε

Ρεἱο ΓθΡθΠΟΠό2 Ραπ Με 1.ιιΙΤονκι ωΙΙτα.

ΑτττΜε ]ι1Βε:τ εκίιιι·ξεωτ, ίο.ωι1Ιειτ1Βοε ωΠ:οιπ,

1ττιτιο1τιοαητ6 ΜΜΕ Ϊετνειπεο ΙεΙ:οτε πετειιόει:.

5ι1τ€ιιιπΡω:εΘΡτο ίοΙΜ @πάσο Ρο.τετι1ο,

Αεεεόυιπ ωοτι1τΙε , πωπω ΙιπΠΡεοι·ε εεττο.τιτ.

νὶττιιτἰ ίὶιΡΙὶώ Έιι€1εοε νΙε π1οτΒΜει 6:ε:6Πτ,

ΚοΒοτέςικ ἰπιΡἱαπτιπ Ρι1Π6 πιειτοοι·ε ωεόι1ΙΕε.

Αό8ειιιάουε Ρειτετ οΒΙἐηιι11ε , τεει·οο.το Ιαβοτειιι

ΑΝ· (Με.

1)(:· Χν.

Νε”. :οφ

8· δΔΙπποζ

Με

!· θει1Ιιικιι

* Μ ε]'·,

ΕΣΠΠΕΠΙ

8! πω"

Παω::

* πίεωι

=°· ίΠΠΠ8.πτ



τα κατα δ; ΕθΕυΜΒΒΝΙ ΑΒΒΑΤΙ$.

Δε. Με Μτι·εατι'τιτι μια Ροδο Γιιιιτα ττεεει·τιττ, ονεατοι·

Ν",Τ',Χ,_ Ιαδεαι·ετ ταεαΓεε,ττεΡτοίιΓεταο νεαιιδετ οΡτττιτετ

Θεαετιε εοαεεΙετιτετ αιιΙΙο τοττετεατε ττοτοτε,

Ντ Γοττιτα τατττττε Γεετεττ ταδε ταοι·εττε.

(διαιτα ττοΙττττε ετ·εαττατ , Ρτατεττο αοτετατ,

Αττικ ειιτταεε τεαιΞ,αοι· εετιιτε τ0.0$11οτε Ρτεται·:

τ Ρτετττετ- Αε ΡεΓτ:τε ταοτε Ρτεεειαιται·* ,τοααίιττιοαοτοτετε.

ω' νοτνττατ εαιττετεε , εατιαε ετιιτα ττταταε ετεαιτττ.

5τεεεττε εταοαετετα τττΡατιε Για: τειαΡοτε ταεδτε

* εοΗτιετ ΙαΓατεετιτ, τατττΒεατοαοΙοεττ ετοαε ειιααε αττατ·ιτι,

ΙαττΠ:ατιτ Ρττινιεε, ΓΡεε ιΡΓε εοτετε ταετεαετι

ΜεαττΒαε εττοατττε, ττοι·τιτα αε εει·αιταε εαΙιατε

ΙαΓιιτεαατ Γεττε Γετατε τα εττΓει·ιαιταεατεατε.

ΙΠο Γαβ Βετο Ι)οταταο εοττιτατττετο νοτε τιοατατιο,

τι Γετεεε $Ρότατιαε Ιιτιι·εαε ()Ιιτιίτο, Γοειτε Ριτσα ει·ταεεεεΡεδεατ,

Μεδετα ταοεατ , ειιι·ντε τανεεΙεατ ΓεΙετΒαε ει·νε.

Μττεττ εοταττοε, αεττιο εαττετ Ρτοταει·ο «Με

@τα Γενοεατταδε, τιιτεττεειαε ετταε Γοτεατοε

ΑΡδεττιιατ Γοαετττ εαΓτοττεε τΙΙο οι· οι·εε

1)τ τττιαττ αυτ, εταοε νττε ειτεοτ το: οταετ

Φιτιτταοτ οΧειΡιοτιε Οοατινιιααιντ , ΕιιΝοεαΜ , Εεοιιιιιααιιτ

δεαΒαταε 8εοττοτ·ατα , θαιτειιααΜ τριτο Βι·ττεατιαια.

Ητε ττε εττΓΡοττττε ο ει·τ ααα Ρτετι·τοιιε ΑΒΒεε

Ιαττττττι Ρι·θι ταιτε ετεει τοτο τετττετε τοτεε

Εααεταατατ ειι·εε, Γτεεο εεετττ Ειπε Γοαοε εει·ο,

τ Με Τοίτεειιιετ< ταττεαετο δε ειιαα:ε ι·οεοαετττατ είται

Ρτιαιετεε Γτοι·ιτεε νιττατετα ΡεαΡει·τε τιαταε

5οαττΓεαατ, εττειιαι: , τια:ιετττεςαε εειιτττε ΡτοΙτε

ΑεειΡιατιτ , εετε!ιτι Ι:ετεαται· τιοαοι·ε Ρει·οατατιι.

Ψωνυαι.εκιιεονεαε ΒοαΜ·ο ΠοωτΠε δωι&α

Ρτεαοτο δοτοΓειτ, Γεεετ ετ Ρετοι· οιτΡτετ ιιαεττε,

Εαατι·ττειαε ττεταττι εεεΙεΡττ Ιεέτο εττετιτετα

,, ο 1 αφτι Ρὸίτ Ροι·ιττττετενοΓοαττο εαΙταταε τοττττ,

τη· · π .αιττετατιεττ:τει:ειεττε το
, ιιι εε τε εοεΡτετ.

Ρεαοι·ε αετοι·ατα Βοαιτοι· Ρτο Ρτεαοτε τω·

Ττιτοττε ι·εειΡττ ιαει·τττε, τΡετειαο Ρει·οητεα

5ο οΒτττττι,τ,τατιτ ΒΟΓΠτΠΟι ταετει· ταττττετα ε οι·εεετ εΙτττετα

()εττετιιαι εεαττετιε εοταττατα Γε Με οδο Γ0ετε ετα,

διιδτειτατ Ρετττ ΟιιΑΜετ.Ειιαε, 8ετΡΓε τεεεττ

ΑΒΒετιε ΓΡΙεαετοι·ο ττετιιε ττονοταε ετιιοττ,

ΙαΓττταιτ εοετατα Ρετττε τιαττιε τεεταταο εαΙτιιτα.

ΙαεΙνταε Με Ρετει· ΡτοΒιτεττε ταααετο ΡοΠοτιε

ΉτατοεαΡΙοε οΡοτατα νιττιτ , ειιιεττι ταετε εΒιιιιτ:τετιε,

Α ιότιε ιταΡετιΓε ετοεεατ ΓοΙεταταε α·εβτε.

Τι-ιειιιποιεοταε τιοε εττεττο Με Γετεο :εεττ-ο

:Ιξι9=Π"τ ΩοταΡετιτ# , ειτειΡιετιε ταΒιτετα ταοτττεεατε @αφτα

Οτε Ρεττιε , Γαεε ΡτεΒε Ρει· εΡεττε Γεττνέττ

Εοτττοι· 8ε εοεΡτααι τεΡετοαε Γιιιε Ιετ›ε τεΒοτοττι,

ΜοαιΒτο ετοτττετοι·ετ εταοά Γε εαιτττδε ι·εεεΡτο.
ο ` ·

Νεο ιιιιαιιε εετεεττε Ρει·Γιιαόταε Βοιωτοι αιεετεΙεε

Ρεταιεετα εοατταιι·ιτ οΡετα εΙετττΓειαε ΙεναΠτω

ΟττεΓεότεταε Γοατοι· Ψτινοεαε εει·είτε,

Παω ταττετατ οΡιιε Ρεττ·τιττι τεττεαε εοτοατίττα,

# εοττετο·

ΜτΙτττετοαο
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Μτττττατοσε νττοε ΓσΡετεε Γσσατε ταοοτε

ΑσττιιΡοτ αοττοοτεε5 οστιεο ΓαττεστεΡετττσε -

Έτοιιττε αΡοττα οεπιττ . ΈσΓόοσε οτσοτε τσασείο1τ.

.σε ττιτίετασε Ρατετ ατιεοτετιι _ οετοτασΓοσεσ1νωσθΠτ

Ισαοσεαοσοασε νοττε . ΡτοΡετατ Ρστοατε Γαττνιε,

Οτεοσο οοπίΡετΈστσ τεσσττ Ροίτ ΓΡστα Ρτατιστι.

1)ίιτσοσε Έονοτιε Έαοτττ Γτενσπι ττσττ σσοστσε νστσσε.

Ωστατ, ντεοσε οτοατττοσπι νείττοτα Γετνατ,

$ατντττεσσι στἔσο οτε ΓετΕτατσε ττασιτι:ε Ραττοττι.
Έτσπιεσττσοτετ τετιιττισττ Έταοοείοετοτ Εταττεε, τ

8οτττοττσσι ίτστε οοτσττετσ Ρατετ εττοττ στΠε:

Νοτι ττσοσττσίτσπι. Γσοστεσι τιοε οσα:τετε Ρασοσιτ

1)τέττε νστα ίτσεστΓαοτσστ, ποσα τισττεα Γστσ

1.ατοττοτο Ποσ Έαοτττ ντττστε τοΡτεστστ.

Νοε Γσοτττ τοτσπι , νεότοτ στΠ σεσισ τεΡεττσε

(:οσσττοτ τττιτσετιΓσε . τατοο σασε οπιστοσε σιισε.

$τε οσοσσατσ οτεοαε ταίτττο ίαττεσττοσε ασίτασε,

δειτατέττιτα τσοετ επιτσοτστσ τσσσετα Ρασστσ

οιιιι Ροτιθ.ε οσο ατνστπ ασοτατ Γστασιτσε Έετττ.

Μτταστστ ετεντΓΓε τταΡοε νεΓοετιττοσε ττττε

τζσττοστατ. σσΡτίιτσοσε ίτσΡετ τεοτίΓετ τστστττετ

Βοσντντε ίατσττε, είοατσσι δζ Έεσστα Ροτιτε.

Νεο ΓοΙσσι ΡτοΡττοε οτετσεσε ττα Γετνατ ατστιισσετ

@στι Γσοεσττττ 86 εκτεττιτε, 86 ντσοστα Γοτνττ

χΕττιεττα . εισαι Γαττισττ οοπττττα ΈαττΓοσστ

Ασ τσίΓσπι ετα Ρατττε. νοττσστστ* οτττιιττια Έαστεε

δε Ρστοατιιτσεταετντστε ταισ ΓΡοστε τττατιστε.

Νειττοσε εσσόττετ·τανατ , αο νείττοτα τετοττ .

Ετ τοττε αστε Εεετείταττι, Γεσ ττττιτσε οτασΓο

Νοσ Ρατετ ττιττοττσε ττεΡτστε , ταπιτέτσοσε ΡτσΡτποσο

Λεττιτσο οσίτοσστσ τοΡετετιτσ.τσ ασ τοτ·ι·τιτσα ταΡτοετ.

ντιιοιιτα οστ τσίττε . Ρτοετοσε οσσοσε ττττιτσα Ρατισττ,

()ταιιίτ:ταοσο οστσ νοττε τείετατ σστασττοσε ποσο,

Λο Ππιστ τιιοτείττε ίοττττε ίττσττ οίττα ΓεΡττε.

Όταντετ* Βετο τιοίτοΓοσε Γσσ σισιιττα ντοοτε

(τεττιεστεε .τσετσσστ στντσο ιιστστσο τστοε

ΑΡΡετετο,τισπιαστε αυτ Γσοσετε τεστοσε α&σε.

Ασνετίτε εττατιι τττε οοσσε, ΓατντΓοσε οετιτοτισε

ΕΧοτΡττστ, Ρετοσίτοττε τοτπιεστα τ·οντσε1τ

Νειττοσε ττιτοτιιτε Έεττο τοτΡετιτο τεταΡίο

Βοτεᾶτ σωστα. αστε Ρεσεε τστΓετατσε, ασετσΡτσπι

Βτεττιοστοο τεστιτοετ ντττσττ αστπστΓοσε Έστοττ.

Οοντα οτε ίΞεντ οσοσσατσ αττο ττατσττιε Ρτεστ

οτα τστοτε ντττ . Ρτοοο τσοκ οσσε τττε τεσεπιττ.

νειταττ ταοτσ:τ νετιτιιστ ττα οσττιοσε ΡτιτεσεΠ,

Ιττοο οστε Ρτεεοετ ΡστΓα οσοοσε Ρείτ:ε Γατστετιι

ὅτε Ρατττ τσνεσεσι ντοτσττ σιττττοσε αέτσπι

” (;σττετε Ρετιιτοτ νοτσοττε ντττστε οτιετνστττ

Κοίτττσττ Ρτεοτοσε Πιτσπι νοτίΓοσε τεοεΡτσσι.

Ματοτ ττοσι εσπι Ρτοτε τσττ τιαο ταοε τετ-στα,

Νεο πιστα . Ρστοαταε Ρατττετ Ρατετ στο τοπιτττττ.

$ίοοσε Ραττίταοαο οαεετιαιιε τσ ττπιττιο Ροττα,

Ηίιοοσε νετιττε οσετεσε . πιείτε Ποτ νοετοσε τιοίτετιι°°,

Ατοσε Ποτ Έαττσιτσπι νστοατο τιοπιτσε Ρτοσοσε:

.εδω 88. Οπί. 8. Β. δετε!τοπ 2.!.

ο ατιτσ·το

Έτασ8τ|.

ο εσττε8τττε

.ί

α εττΡτσσ.

οστ

8] “τσάκια

,τ «περασε

"β (Παντ

το”

# τττΡεσττο

το” σαπιο

στο

# Οοτσττι

οαπσπι
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τω. οτα. ΕοτττΒαε τταΡοι·ττε ααα ιτατα ντττ!αιε ο!αί!:ατ,

έ:: Οτε ταααατα οαΡιτ,ιααοοαο , !ιαιτ,αατιαε τετιτεΒα

” ' Α!αιττῖοτ ατακα, ιαΙΤαε Γοετοτε Γεααεατε

δα!Ρτιαττ5 ΧΕ.ταται αΗ:ε&ατα !αοεταταιιαε τε!ταοαττ.

ΤεταΡοτε μια ιαα!το Ρ!ιτιοΒα:τ ταααεττε ειτοετε

Ι-ΙοΓ ιτε ο!αττττοο τατι!ααττα ιτοαα τεΓαταττ,

Πα τατιαΓτιαε ο!τα τενοοατο !αταταε εααιτετ,

ΙΡΓε Ρετεατιτιαε Ρετεατιαατα ατ !αιαταε οαΕτατ.

Ητο να ΡταεΡο!!εαε Πτιττίττοαε ()ο!ατα α τεαττ!εαε,

Ι.αταταε ιιαατα ο!αταε ΓαΡετότιαε αιτοτε οοταΓοαε

· 1:α!Γετιτ, ιαααταει·ιε ται!ιαατια οα!ταττια ι!οατε

ντττιιταια τετεεαατ, νο!αοι·έΓιιαε Γεταέααε !οαααατατ

°' ξ τω” Βα!ττ!:αετ αοοιτατ , αιΓιαααε αιτα!αατε τεοεΡταε.

1.ττ,,τΙ:ΐ.,1, Αα αοα απο* Γαττο οοτναε ο!αταἐ`ιΠε τε!ατο,

ΙταΡετιτοΙαε ττεταεαε ντΓαε τεττετε Ροτεαττε,

Ρετι,τετε αἱ ταΓΓαι.ι αοα τει!όττα ιτατααα , αεο ααΓαετ

ΠτΓαε αα ταΓο!ττο τεΒοατ αοα ατα Ρανοτε

μια Ρταο!τ!πατ5. νεττ›ο τ!εΡα!Γαε ατο εΓοα,

Τετ οτα οετνταα: Γετνααε τ!!α:Γα τα απ,

Ετ αιτια!ααε Γααθττε 5ααότοτιιια α οοταταοο!α @Ηττα

τι Μια Νεο Γο!αε αοτατ απο τετὶτε°° , ιττνετΓα Γεταατατ

=> τα 'τι. Ηαο αττταοτα ο!ιιτιετ ααταιααττα, αατε ΓαΒαοτ

°!°°"!°'" ΝαττΒαε ατιιαε τεΡα!Γα Ρατττε -ο!ααι ε!!ε τενα!Γαι:αταταιιε . , Ρ Α

ΡαΒα!α ααι!ατατα Γιαιτατ Ρταεί!:ατε οαττανετ.

Σετ! αεο ο!τίτταιι!τ τοαττατ ταοο!εταταταε, Ροτατε

φα Ρετ ο!τΓοιΡα!αια οεΠτε ταΠίτετε Ρατεαε

Ρατοετε Γοττ νεττττε , οείΓό.ττιιιε τατιτατε ταΡττιτε,

ν. ΜΜΜ, ντνετε ι!εοτεττν<, εΓοτΓτιαε α!αττττει·ε Ρατττε°·.

;Πι>==Γ===ὶ· νιττατε μπειτε νετατοαατα οα!ιαταε Ρταοττααε

Ηιο Ρατετ εαιταιτ, 8ο μπα 8ο Γαιίτα τεττεααατ.

Η ειαοτιαε οαττοτατα τετε:Ιεττ Γαταα!αταε α!ιιιααι'ττα,

Ετ ιιαοτιο!ατα !τοιαοτ ετατ ιτε Γααια!αατε ο!ιεατε,

Νεο ταταεα ετ!·'αΓαε Ρετναιτεαε ο!ααί!:τα οοτοααο

α-μηχω ΒΡατεττ !ιιιταατα, ιτατα ταΓαετο Ρετττ ααταιαετ οα:!αια,

τι· Μαι”. Το!!τται· τα ναοαατα, ο!αΡ!τοατιταε οαοαιαιαε ττα!!ααν,

Μαι ]α!Γα Ρατττε ττεοοτααε, Γααια!τααε Ραττατα νεααί!:ααε.

δτο Γατττε ταοο!τα: Γα ετοί!: φαμε αττ!ααε αααε,

Πατα Πατα! ιαο!ιααο εττατ τααατ!αατε Ραττοαο,

το Πτνττε ι·ε!ααε Αοιι.Μ ταοατττε ατεατε ΓαΡετιιτε,

Τετττα ]ετατιτ5 τεο!ττ εΧΡεότααττ€ιιε ατ τα:: ,

(ιιαιότττιεεατεαο5 εοταΓο1αε οι!ατοαε τεοεατ!τι:

ΒΡετα Ρτα:τέτοιαε ττεια ναοατε Γα!οιταταε οααιίτο:

Ωταττάτιαε αα8ετατ οαταα!ατ ιταιτι Ποτ”. ττεςετιτοε,“

Φοτιο!αιτι ιαοτ›τ ντιίταε οαε!τε α!τταεατα Γ01°1111Π11°:

Πείτιαατ πιατα οτοοε οτααττ!ιατ α!ττε ιαα!το ,

Ρ!ατατεετατιι Γεττειτι αοα ι:!ττΐαετεατε νο!αοτε

Λ!αΓιιαε !α!›οτε Γετατιτ, ειτα!τε ιταατ Γει·νετε αιεατΞια

Πιτι!ιαε, ατομο Ρα!αττααε ττα!οεττταε νται

ΕΧΓαΡετατε ο!α.Ρεε, τττάαόααε !ιοο ιι!αΡΠ!ε τετττε

Μαααα ταααετ, ΓταΒατα αοοεο!ττ τ!ατα οοι:τα (ΙΜΗΟ

τι Η Μ5.οοιτττε Ιε,α,ττατ Αεκ. Νοιαοα τα ατομτατι·ι πιτ ο: Πατα ταίτΞ,

ααα τιοιαιαα τα ζ!οαα ιτείτι!ετααιατ,

··-ι
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Εεεε. ω, ΓιιΡει·ο ΓΡι:α::ιι:ιε, Ρ:αΐιιΙε . @Πο

νιοιιιαε Ιιαοιεαοεε ΡΙαΒαε άα:ε ίε:ει:Ια ΜΜΜ»

διο 6εα:ιιιεο:ιιι:ι Γοι:ιιε Γο!α::ιιιιε ::αΠιε

ΙΡίε αιιιιτιο Ριάειιε βουτια Ρει·ειιιι:ιε αι:ιιεοπι ···,

ΕοοΙείιαιιιοιιε Ρεεε:ιε αΡει·ι:ι πιιιιιε:ε ε!εκε:αι:ι

Εκοοίοιε Βοι:ιιιιι: οεο αιιιιειιε νοεα :ιιο:αειιε ,

Ρο:ιειΠεε::ι ::ιιεειε :εΡΙεειιιιι α:ειο:ε ίε:εοεΗ

Φαε Ιιοεα:ιε ναει, ε:αειε άαεα Γιιιιιε:ε Ροίοιε.

Ι!!ε Βο:ιο 8:αεεε Ι)οι:ιι:ιο εεττ Ρεέεο:ε Ρ:ο:ιο ,

Αεειτιίοιιε Με εισαστε οΒΙαεα εαΡειΠε.

Μάο Βιιεοεα ΙεΒε:ιε ΙΙΙιειιι, Ιο‹:α Βα:Βα:α Με.

δα:ιτιαεισα 5:ιενοε " αε!ιε:ιε :εειοιτιε Γι:εεοε.

Ρ:ο8:εόιε:ιε οιιοοιιε Γαε:ιί·ἱεοε οΗ”ει:άιε, ιι·ιαι·ιεε

Ι.ιιι:ιι:ιιε αεεε::ιι ΙΥΡΙια:ιεια * Νεα Ραεειιεεε.

ΒοΗιιπι ε:αε ::ια8ιτιι1:τι ΐαε:ιε εεε::ιιίοιιε εαΡαειε

Τιι:οιάα εε:νιΠαε :εει:ιειιε Ιιοα:ιιιιια εεε::ε:

(ξιοεΙ Ποι:ιι:ιι ιιιιΙεε Με ΓυθΙαι:ιιιιε ΓοΙνειιε

ΠιΠὶΡαε, ε:ιιιιιΡιε Ρα:ιεε:οιιε Ε:αΒό:ειιιοΙιειοό:φιεε

Πε νιόεαε Μπάστια ειιεε:ε Ιιο::Μα Βαι:ιιιια ε Παειι::ι.

Βα:Βα:ιεε Ρανεία&α ίειιΡεε , ίαΙειΓοιιε :εεεοεειε

Ρα:ε :ιο:ι Ρα:να Πει :εοιΡιε ιιιἔ)α Γιιανια νε:ι,

Ιικιιιε Με ι:ιΗ:ιτιι Η:ιιιαοειι: :ο ο:ε Βάι.

(Σοοιεαε ι:ιεε:εα 5εΙανο:ιιιιι νιίε:ε Ηπα,

Ι..ιιεε Για Ιι:Η:α:ε αιιιιιιαε αο ο:ιἔιιιε εαεεαε.

ΑΠΘ:: ιιε αε «Με αοΠαιιε, άεΕιτιο,ιε ιο ο:οιε

5οΙιεπιαεε ε!είε:ειιπι εειιιιι Γε ιιιιαοιι:ε ι:ιι1:ιόι::ιι,

Πε όεΧε:α::ι Ιαεναι:ινε Ρεεαε, ίι·ιι6είιΓοιιε Ιαοο:ε

φ1:εΠεοε ιιιεαε. 5αιιέεο [Με Ι`Ρι:α::ιι:ιε ΡΙειιιιε

νι:Μι::ιε:ιε>+, :ιεο αεΙεΠ`ε νιάειιε ε1ι1ο νι:ιειιΙα Ξεοεια

δοΙναιπιι: Ι)οιι·ιιιιο εεττιΡιιε Ιαειιιεαεα, εΙοιείειε.

(::εΗοοΙιε εοιιιόει:ι οιιαΙιε ειιαι·ιεειίοειε Ρ:οΒεευτ,

.Έουινοει ε οαΠο Ραιπόιε εοι:α::ιιοε ευΡεοε.

Μ:Ιιει:ε οοεαιιει πιεεαι:ι ΕαΙτιιαι:ιοιιε Ιαοο:ιε

(ΒιέεΠεατιι ο:αιπει ΓιιΙνα Ιε Ισα: :ενεΙαιιε,

(ῖο:Ρο:ε ΐο:ιε οποια, ι:ιοεΙὸ εε εοόιιεε:ε ΜΒΜ,

Ραει·ε (Σο πιο αιιο Ρο εειιεε , 8ε ειστε :εΡο Γιιε.

Οειίιε ιΙΙε @Με πιεε:ε:ιε Ρ:οοε:α:ε πιι::ι!1:ιιιιι ,

Πα8ιεεε αε:ειειι::ι :αΡειι:ι όεοιι::ε:ε Ραει·ει:ι '

νιίε:ε ιιια:εε:ιεει:ι. δαο:Ξι Ηε:ιε 2Εόε :εΡει·ειιε
- · κ . .

ΡοΓειευ:_ αεεεοιε, εαυΓα:ιιε1ι1ε 86 νοεα :εοιιι:ιε.

Ιο€εαεε ε Β:εοιοι:ε ειιιε:ιειι: Γείε ιΠε εε:1ε:ι,

Ριι&ο:ι Έ. Παει Ιαεί:Έιιιιε, :εειιιαει1Ια €οΙΣιε ,

αιιιοιιε α παπι α:: ι ιειε:ιει :εΒιια :εε ιι ε.

Με ιιιεειι αεεοιιιειιε, Ρταεεεε οιεε α::ε Ρεειεοε,

Αεοιιε ι·εεεάειιει οιιαεΒεα νιαειεα Ρ:εεοεε,

ΟΓειιΙα εεττ, ειιοιιε εο8ιιαει ε εοι:ιΡΙεε αετιιε:ι. η

ΙΡΙἱ @οι Κεοεε Ιιιιιιιε Γεια ΓιιΒάε:ε εοΙΙα

Νοει :εοιιιι:ιε τιιοι·ιιειε, :Με ΙινιεΙιιε ΕιοΡειε αάα&ιιε

Ι:ινιοια: ΠιιιιιΠιε :ι·ιοΙιιιιιοα :ιοεα :ενιΠε,

Ρεόεο:α Γεερε:ιεε:ιε··· ΓιιΡΡΙειιε Κεἔίιτιιοιιε Ρα:ε:ιειε;

Εε :μια νι: Βοι:ιι:ιι Κεἔιε =+ Βετιεοιεε:ε ει·εεατιι

():ιιιιι:ιε εο:ιεει:ι:ιιε ΓοοοΙειιι , :ε8αΙια ΓεεΡε:α

Ηαιιά ΐιιίεεΡει1:απι ::ιειιιο:α:ιε, Κεἔι:ια ίιι:οι·ε

Ηιι:ιε αειεαε οπο, Ρ:οΒιβειιε οια πιιιειε:α ἐπί,

Απ. Επι.

Πο.Χν.

ΝΟν. καπ.

ιιαιτιίιιιι:ι

ο· ¦. δοενο3

ε'' # Με·

ει!ιαειο:α.

:ι- ὸ2ΠΙο·

Πἔε

* απαι

· εἱειιε

*ίοΐιιΜΒ2

:ιι αΙιειιιιε

. π `

:ΚΗΠΟ

' Ροριιια:ιε

# Βιοεπ

ειιΜιε

*' ΤΙιεοειε

:κι

Ε :ίσο 1ει1ιεε:Μ:ι Με πω:: Ι. Τ ··. Ρ ?ο Β Μ): Με ε0οιιο. Ηοε ΒιέΕιιπι ασ Γεεμιεειε :κι αο:ιειΡαιιο···πι Γε£ς:ειτι:ηι·_

ει]



2,8 νιι·ικ ε. εοι.υΜιιωτι ΜΒ Απε.
Α». (Σκι.

πιο. κι:

Νον. κια.

#· Πακισ

ΠΕδ

ι#= “ρω ει:

Ήιι·εόιειιιι

ω:

Ά' ἱιἱιι:·Ιἱ:.

ι°· ἱ:ετιιιἰ

Έκι:

# εΙιει:

ιι Μοιισ.Πε

ιιιιιιι Ενο

:Μακ

>ηθ επεφ

:κι

Οει·ιιετιτεε τω] ειιι·ι·ιιιιτ, ΓιιΒΙο.το. εεΡειιόιιιιι:,

ΕΙει€ιτιο Ρειι·ει Ροΐειιιιτ, Εισαστε ττεπι1ΐευ1ιτ,

Κόπιειιιε Ρειττιε νετε ιιτ Γειει·ειιιι ει·ει&ο.ι·ε μνείειωτ.

Οιιιιιιε ΡειιιΡεκιΒιιε Ιειι·ειτο ειε ίει·ι·ε μπω

ΙκιόιΒιιό σε εφε), εκΙείΗει όοιιο. ΐετιιιιτιιι·,

ΟτειτιίιειιΓειιιε αμε, Ρείϊόίειιε 86 1ινιεω ΡεΠ1τ.

2Εειιιοι·εο.ε τειιιε!ειτι ωἔω εΙεΙατιιε ιιι οι·ο.ε,

Α‹3 Ρειει·ι:ιιιιι ι·ενεΙιι, Οεεειιιίιιτιςιιε Μπιτ ιιιΒετιιτ.

δεοττιεει 112ινΒ ΜΜΕ εμε: τα εοιιιιτείειιιε εο.ΡεΙΕτ

Πω Μακ 1°εΕι18τε Μεινε ι·ενιΓετε τοτε.

ΡεετιιιΒιιε @και εεΡΙιγτίζειιε ΓεινειιτιΒιιε ει6Ι::.

Ριιιόιτ τει·εει. ιιιειτιε , Βιι&ίιΠιιιε εάιιικιτιιτ ειΙτοεε

Οὺττι ΓιιΒιτὸ :πειτε ιιοΠε ναι Γειιτ1Γειτ, 8: ιιτιο

ΕΧειιθω Ρε1:ιΖο Γενιε εοιιειειΒιιε οΒΙϊο.ε, κ

ΠιιεΗΒιιε ειτςιιε :πιω ΡτοΡεΠετιε «καιω πετώ.

ΟοετιιΙο. ΓιιΒόιιεειιε ι·ετεειι: , Πεεέτειιιε εειι·ιιιιιιιι ,

(:οΙΙεθ;ίιιιιειιιε ΠΜ ΗιιιΒιιε τεειιιιεΓειτ ειάα&ιε.

5ιΠει·ε Πε :πόσο εοεειιε Με ειι€8ιτε ειιιιιΒαιιι

ΝειιιεΙει·ο εεπιειιτε Πει ηιιο τιιιτιιιιιει εο.Γιι

Κεε Ριπή: εΧΙιειιιΙϊ::ιι , Γοειόίειιε ὰ ΡιιΡΡε τετιιιττιτ.

ΖΕειιιοι·ει. πιο:: ο.ε!Γιιιπ , ΡτοΡετέτιτειιιε τεΓιιιιιει·ε Ιιτιττεπι;

ΟΡτο.τίίειιε νειιιικιτ μι· ΡΙειιιο. Ιιειιειιτιο. ΜΒΜ,

1.ο.ιιε!ε.τιτεε ΡΙο.ειιιιτιι ειιιιέΗ Ρταείεττε Τοτιο.ιιτιε,

Μωω ΒιεΕιιιιι, νατετιι ειιιο νεΠετ ειΒιι·ε

Μ1ττετε ΓΡοκιτε Γιιιιιιι,Ευ.ιιιιιΙαιιι οιιιΒίιΓειιε Ιενειι·ες

ΜιΠὶιε Ι.οτΙιειτιι όενοτευτι εοπιἶετιτ ειιι!ειιιι ,

@επι Κεκ ιιιιιιιιιε ον:ιιιιε :πώ ω: εΠ:ε τεεεΡτειτ.

ΡΙε8ιωτ ιι: ιτιο.ιιε:ιτ άεεειιόι ΙιειΒιτειειιΙει Ρι·α:Μτ.'

ΚεειΒιιε ιΙΙε εεινειιε Εεεε ειιι€εκε, τεειιΓειτ,

ΙιιετεΡειτ ει·τοτειιι, τεμ ειστε τεΒιιιιιιε Κεεειιι.

Ιιιτει·εει ΒεΙΙιιιιι 8επιιιιο ιιιεὸιτειιτε τγωιιιιο

ΡοΓειτιιι· :ιΙτετιιτι·ο , ιιειιττο Ρει·θτε ιιιΒεται·

Και Ρεπι·ιε ιιιιΡετιο , ΓεεΡττει.ι· ιιττιιιΠιιιε ειιιιιιιιτιιτ άι

Ηιιιιιε τε€ιιιιιιιΒιιε τετιιο. ιιιτι·ει τεττιΡοι·ει ΓιιΒόι.

ΟΒίεςιιιτιιτ Ρι·ιιιεεΡε ιιιοιιιτιε,ίἱὸόειιιε ΠάεΙιε

Ει:ΓΡε&ειτ Ρι·οιιιιΠει :ιιιιιιιιο,ίΡεε @και εετΙιτει:,

Ετ Ρετιειιε Γει·νειι: άοιιεε ὸειιο. ειιΙιιιιιιιο. Γιιιιιειτ.

ΑΡΡΙιειτιε καιω Γοειἰε, ΓοΙειτιει αφτι

Ρεττ ιτετιε °°° €εΙΜο.ε ΓιιΡετειι·ε νοΙειιτιΒιιε ΑΙΡεσ.`

(Νότια νεοι: Ρειτει· εΒτεἔιιιε, νιι·τιιτε εοτυΪεετέ

Ηοπιάα άετιιι·Βο.τ ,Γειει·ειειι ιιιιτιο. Ηι·ιιιειτ.

ΜεΙὸειιίἱ εοιιιιτειιι ίε θιωεκε:σειιε :ι.Β ιιι·Βε

ΠΙττο οΠ·-εττ, ειίιΓειιιε ω” Βειιεάι&ιο παταω

()ιιιιι ΙειιιΒιιε ΒιικοιιΝοο-ΡΔιΑΜ (ΠιτΠΙο ιιιάοΙε ιιιιι&ο.πι.

@επι Ρατετ ιιιΠόο τειιτο.ιιε :ιΒἴειιιὸετε ιιιΓιι ,

Ι.ιιιιιιτιε ΡετειιΠΣιιιι ίεΒτιΒίιίευε ειιτιιετιιει ττο.Ιιειιτειιι

Ιιι€ετιιιτ, ΕιιετΑειόφιε Ρετιτ Ρειτι·ιε !ιιιιιιε ο.Ιιιιιιιιο

ΗοΓΡιτε ΓιιΓεεΡτο @Παει Ρείὶε απαιτει.

ΙΠε τοεειιιε ιτει·:ιτ * νοι:ιιιιι , ία: ιιιόε τιιεόεΙειιιι.

@ιο Ρετἔειιτε, ιιεεειιι Ιεἔιτ *Ικα ειιιὲιιι Ει·σ.ιι8ετε Ρεθ:ιιιιιέ

Βιιιιι ΡτοιιιιίΓει Γεια , Γειει·:ι όιιιιι νεΙειιιιιιιει ε:ιΡτει: ,

ΟειιιόιεΙα (ΜΒΜ ι Ιοεειτ ΓΡοιιΓο @Με ιιιιΙιτετ Α8τιο,

Αετιιιιιει 1ιεΙει·ει εοεειτιι: ειιιο Ηοι·ιόο. ι·εΒτιι.

Μο.ττοιιειιιι ιΡΓε ιιιεο.ιιε εκεεΡιτ * Ιιοιιοι·ε ΟοΙιιπιΒει,
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Βιιπι νἰτ2.τ Ρειτεοάο Ρπτ1,

Αι1τι-υ.ιιιι εοΙἰτιιτ άενοτὶ Μουσε ππἰεἰ.

(:ι13ιιε 8: Με ΓιιΒοΙεω ἔετιιἰοο ΓΡΙεπάοτε οπεπιτειτι

Μπι·ε Γετειπε Γ:ιει·ειοε , Βόεἐ Βετιεάάεπ Ιιοιποι·ε.

ΙὶεἔὶΒιιε αεεεΡτὶ , τεεεΙὶ πποοει·ε εΙπά

ΗΙοε ειεΙΓΡ1ι·πιτεε ίὶιΡετἰε ()Βι·Πϊόοιιε Πειει·πιτεε,

νὶτππτόίοιιε νοΙιιΡτειτιιω άὶΐετἱτοὶοπ εεεΙιιπι

Μετπε Ρεωτιτ, εωΙεΙἙἰέοιιε ειειοἰηει εο€ιιιπ,

(ῖειΙὶτε. Μπα. Ιοεπιτ , ]ιιι·πιἰε ΓειΙτ1Βοε παοκ* ,

Μπα· ΚεΙΒπὶε Βι·κ$εοΠε τοπ81οε τἰνἰ.

5ὶε οιιοΓεοπιεΙοε Ρο.ττ3ε ΙοεοΡΙεε ΒεπεάΙ6Ηο πασοκ,

Οοτ1οιιυπτοΙΙ1τ ε21οτι1111 ἱτι ειιΙιοὶοο. Ητι1ε.

()οοΒΙϋε οιιὶειιτιποιιε Βιι]ιιε Ρπετε Γεινεοτεε

Νου τεοιι€τε τεεὶ, €πιόεοτ ΠΕΠ ΡτοΓΡει·ει Γεω.

Ατ εοιπΓιιΙτα πιἰπή οιιὶ ΡοΠ:ΜΒιι€τε οπετιπἰ,

ΕΧΡεπεε νοτὶ νειειιο Ηενθι·ε άοΙοτε: ·

Πε Κα: Με εεουΙΓοτ1ε Γ::ιτευ Ρπτ1ε πω,

δετνἰτὶἰε ΓιιΒὶεὶ (ΞΕτΠΗ οιιἰ Γ απο Γο.Ιοοή

ίἱοίἔετοἰτοτ ΒοίΗ.9

Νοε εΠΙπο. ά1ιι τα, ΒεΠει ε1ειπιιτ ιιττἰτιποιιε ,

ΒὶνετἰΞε εΙτει·ιιττιιππ εο€ιππ ω οι·οι:Ηει €ειπεε.

να Βοππἱοἰ ΓοΙι1ε νο.Ππτι εοιπἰτειι1τε ιΜο1Πτο

Ιτιὶετπ απο Γοττε ετειτιιιιο , τεΠάόοίοοε ΙεοάοΓε1οε

ΑΡΡεοωτ Γιιοὶτὸ , Βοοπιιο ωοόετπιτε ,ΓοΡοτε,

Ατοιιε νΜετ ΙζεΒεε απο· ειπε ΒεΙΙα εο.ιεΓεειοτ.

Εκεὶτιιε πΠἙπιτἰ Βιτι·ιιι!ο πωσ. Ηαἔτειοτὶ:ι Ρειοεἱἱτ,

Ε!ΐι1κκΗ ιπἰιιπὶυπι ΓιιΓΡἰι·π ιιττ1πκ1ιιε ει·ιιοτειο.

Ριι!Γοπεπι * εοιππὶ πιοιπετ εΧοι·πε ωΙο1Πει·:

()οοΗΠιιπι Ρπει· ὶοίἱιΙἴιιτη Παπ ΙττιΡτοβει Γο.ΙΤιιτο;

Ποιο τηειἔἱε ΙιοίΗΙεω άεεετωπ »οποτε ΓειΙοτειππ,

Ατε1ι1ε ι·οτέ:ιτε [Νικο , εποε Ικα ΒεΙΙο. ΙἰΒτειοτιιι·,

Νιιτοὶοε οι1ἰ @ἀεὶ άΠοοοΙτ Ιειιπεε όοεΠιιτο.

Ραπ οιιὶεοοΐιιὶτἱε τεοιιἰτ &ι·νἱτε οεοὶἔοἰε

Τει·8ε Ρο.ι·π Γεπτὶ , εειοτίιίοοε εινἰάεΙιιε Γιιο2.όΙοε

Ροιπτ ΒεωτιιὶΓετοε ωιιΙὶεΒι·ὶ Γο:Πεε ετΙοεέ :

Ετ ουκ που νοΙιιὶτ ΟΒι·ΠΗ ΓιιΒίὶτποε 2.ττ1οΠ

Βιιπιετε, Ιιιὸ1Βτἰο Ρτει·:τοοοίΕπειτ ΠΒοει εοτο11α:.

Νοε τιποτε , πιειέΕπιιε ω” Ιειεει·πιιτ Ηγεοεε°°:

/Ετ11ετίο Ηπα· °° τε1&ι1ε εοΠΓιιιπποι· ἰἔοε.

Ατοιιε πε Ι.οτιωιιιιιε εεωεω ΠΜ ΓεεΡει·ο Ραι·πΕ

8:ιο&ο εΗ&ει ()οΙιιτοοειπο παω, πτη:ι ΡτεΙιεοάἰτ,

Πεοἱτο. απο τοτττΠε ΡτοΡεπιηε ΠΜ τεἔοιι εειΡεΠὶτ.

ΡωθΒὶ5 πἱιιΙτετἰο €εωτειω ΪαεὶΙἱ πζτιπἰιιε Ρι·οΙειπ

Βετο ί'εεΙει·οιο ἰοεετπτὶεε εαΡὶτ, οεεπ, εκεἀΡὶτ ειιιΙα:

ΟτΞττι1οἰε πετἱεεω επΡοίΒιοπ , νε&έιιηι1ε εεωεΙο

Ιτιὁοττιὶτὶε ωΠεεω «προ, κά 1ιτιΡετε Μοτο.

5ὶε Πε νετὶὸἰεὶ εοιπΡΙεκπιιι· Επτήσει Υπἰ5.

Ετἔο ()οΙι1ωοε.ουε Ρεοιπε πιὶοπἱίὶμιε εο!ιιτοοεε

Κεέπει ΪυΡετοετ Ρεπετιε, (3:ιΙΙοτιιιπ ττπιΓνοΙπ ΑΙΡεε,

ΑιιΙοοἰωπ ΜοτεεΠεοε, Αειι.οιεο Ιὶεἔε όεεειπετ

ΕΧεἱ πω, Πιο1εοε με ιοοει1ἱει, ΜεεΠοΙειοιιπι

ΙοεοΒτ , εΧΡι1τΞάτοιιε ΒετεΓεε , ποια: εστω ιπΙΜΠτειικ

ΕεεΙεΠεε, ι·εΞΗ ττιεεΗτπιιι· όοΒτοπο εειΠἰε.

ΑεεφΞεοίοοε * ὰ Γε ι·ιιΡτ1 3ι18ει πωπω παο*

Μἰτὶίἱεἰ ΓΡΙειπἱοτε Ροπή εοιπἰοιιε εοΠοιιε;

Απ: ©1486

Ιος. Σ".

Νοκ απ.

Ώ [ πιο:

# Ομἱ·

πιω

#· ΤΙκοάε

απο:

9' ΤΒεοἄ€ξ

@απο

'Ρ Βιοπ

εΒΠεΠε

Ψ( τωοω

Λεω

· πωπω

η(. 20113

_ Ϊπζ|·



μ: νι·τιιι ε. £01.ΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑ'Π8.

Μ· ΦΕ· θειαε Πειτε ΓαΡετατιε , ανιεΙο Ρετιτ αΙτα νοΙατα: χ

ΝΣ):δ.1:ι. $εωιτατέιωααε ααιαω τιεαΙεότα ωοατιεο!αταω

Οδετιειετιε, ΡτιΓεο αεεειετατ τεΡατατε τιποτε,

5αεειίαΓααε τται:εε ΓεοΡαιιε Ρετ τιενια εοΠιε

Ροικιετα ααατιτααετιἰιταω Ρετ Ιατια νιτοταω,

Παω ττιισαε αατ αεωιτιια Παε Πε νεΙιεισατ αιαωτιιε.

Νεε Ροιπιαε νεΙατι νειιετειιτ , ααιιι Ροτιάετε νεότι.

$ιεααε Ριο Ρτατταω ωετιτεε ιιοτταωιιιε Πτωατιε,

ιτιεεΡτο Μετα οΡετι ΡετΠΠ:ετε νοτια,

Κιτ ααι νειΙε Πει ΡαταΙο ΓαΙειωιτιε εαΡτετιτ.

Οιιιωιτια τείταατατ (ΡτοΡετε , Γατειτααε ταιιιαε,

Ατατιε Μοιιαίτετιι «Με ιιαΒιταεαΙα (Μακ.

Ι.οτιιατιιιιε κατω εοωΡΙετα οταεαΙα εεττιετιε ,

Εαετωιαινι ωοτιιτιε Ι.αιΓονια ()αίττα τε8ειιτεω

Βιιιιέιτ, αιωιΠει νείτιαια Γαετα·ΜααιΠι·ι

(ῖαω Ρτεεε Γεέτατι ατα ΓαΡΙιεαττιιτιε ΚΨΜ,

Φιὸ τετιεατ , νοτια ειεαατ, αατεΠταααε Γιιωατ·,

Θαιιτιετ Με αάνετιτα αειιιτι , Γαατιετααε ωοτατι

ἩιατιτιΓΡετ Γεεαω εΙατα: Ριετατιε αιαωιιαω ,

Α τεααιεω εοωιταω , τιοάτιιια ατι τεαιωιτια Εταττατιι:

δε τεΡεὸατε τιεααιιε , τεττόααε τετιιτε τεεαΓατια.

1ζεαι ατατιΠεο ωοιιιταω Ρὸίτ Ρεταετε ΙεΒατ,

(ιοττιαατ ατ ΡτοΡτιαω ωοταω ωοόει·αωιτιε νιταω,

8αίτετιτετ Γοειοε Ι.αίΓονια ()αΓΙτα εοΙετιτεε ,

Ρτα:Πτιιιε Γονεατ, τεααιι ωατιετε εοωατ.

Ετετιετα αι·ατα Ματια Κα: εαΡταιιε ιιοιιοτε νετιαΠατ ,`

()αΠ:τα ΠιΡετιια Γονετ, ειειεαατα ααωιιια ΕαΜτ,

θαΒΠειιιε εΧΡιετ , τιοωιιιαατιι Πιιιιιαε αααετ_

Ατ Ρατετ ιΡΓε ΩοΙαωΒαιιαε τιαω εΙααεΙιται· αιιιιαε,°

.τ ΜΒυιΞ5 Ματιτιατιε τ ιιονα ΓεΡτα εοιιτ (]'εΠ;ε ΕιοτιθΠΠ._

ΝεΧιιιαε ιιιτιε ατιιωαω εατιιιτ τετιειιι·ιΓααε ΓοΙαταω

ΑιωιΠεο επιιε ιτιι·εττ ΓΡιειιόοτε άεεοταω.

- Ριατιετα τειιταετι Ρετ εαω ΤεωΡΙι αξια 1οςωπαιχ

Φαω εειΓ:ε ωετιταω νιτα: . τιατα Παρα 1οΊωππω;;

5ττειιαιτατεω αιιιωι Ρτα:Π:ατιε ειοόττιιια ΡτοΓατατ.

$ΟΚΙΡΤΑ Α ΜΟΝΑΟΗΟ ΒΟΒΙΕΝ$Ι )

ατιοτινωο,ααι Γ20αιο κ. νιιτιτ, ατ εοτιίιατ ει: εαΡΡ. 7ι9.8:Γεαα.

Ε:: Μό`ιΕ Με. τι απ. Θ' Αι42%οτί.

μ ΡΚΒΡΑΤΙΟ ΑΠΟΤΟΚιδ.

Πιτ Βοωιιιαι: ιιοΠετ Ρετ ωετιτα Ραττοιιι τιοΠτι Γαη6ΗΠ;Μ

Οοιιιινιιιαινι Ραιιτιετε ειιαιιαταε είτ αΙ› οι·τα τιατινιτατιε ααα

α αΓααε αει αεινειιταω ιΡΠαε ιτι ΡαττιΒαε ΕεοΒιειιΠε Γεα 8; (α:

εοτιιττα&ιειιε ιΡΠαα ΟοειιοΒιι, νει οΒιτα ειτε ,]ο$Ν_ε εΠ]ΠΓ_

Μ| · τιαω ιιααιο ττατιΓετιΡτα τεΡετιωαε. ()ετετα ααα: αόιιαε ιΡΓε

ι _ι ?ε ε νινειια αεΠιτ ω ΠιΡτατιιέτο Ιοεο , ααια ΡταεΓαταε να Παω.,

Ρτα:τετιιτ , ατ ιιε ταιιτι νιτι αείτα νει ωιταεαια οΒιινιοω ττατιετετιτιιτ , ιίιίΠιω Με

Παω ι α εια Ρ ε · · .Ί ο Π] Για Ρωαΐ ΜΐοιΠτ Ρ:0Ρτιο Πιιο ααοωοτιο ναΙετεω τι·αιιΠετι

Βετεω.

 



ΜΙΕΛθ Γ» ΠΟΙ:"ΜΒΔΝΙ ΑΒΒΑΤΙ8.° ε:

ι

ιιετειιι. ασεεεε εεεεεε:ε εεε ειιιιιε Με ,εεεκρεμ: : 8; «με ΑΝ, (Με

εΙΤειιι ιιιεο&ιιε,ιτιειιΦετε τιιιιειιιιιιι. Ω_ιιε ει: ει: ιιιιει ειπε ρτειιιεεεει επιφύ- ι>=- εν

με. Βρετειιε τειιιειι ιο με επι Επεσε ιεΓειιτιιιιιι ε· ειιιεε με, δ6ιιιιι μ:Με Ν°"° Μ·

Ρωτώ Φωτ ι έ20ιιί ει: "Με & εεε αεισφίσεο με, ειιιὸε ιΠε ιιιιιιι ιιιιιιιιτιο ε; δε. Π.

ιιιτεΠεει:ιιιτι ρεεε: τιιιιιιιιι·ε μι: :ιιιΓετιεε:ειειε εποε εεει·ετ μ: εεετειιι , εε εε

_ιιιιιτε ιιιεειιι Ρει·νιτετειιι :ικι:εεεε :στο ιιιε εεΠεειιο τεειιειρενι. Νεε εοειτετ

ιιιιιΓιιιιει°ιι @Με ειιεε&0: νει Ρ:0Ρ:ιιε νιτιιιιιε εοει·ιΓιιε Γετειιιειιι τε:ιτε: ιιιοΙιε

εττιΡι1ετιττη Γεε μια μια Ρ:εεεερτο:ιε :πε εε ιιοι: εμε ιιιιμιιτ , με Γεε Γιιιτ

ειιιε ι Εεε: ιεπι καιει) ιιιιιιοιιιΒιιε εστι ιιει·ει·ε. ΝιιιιΙ ιτειιιιε ι·ιιιιιι εοιιΓειιιε,Γεε

με εε Πεντε ιιιειιτε εοιινε:Γιιε , ΓιιμΙιει:ει· ιιοΓτιιιενι , ιι: νει Γειιιτιι1ετιι ν

Γειι&ι τει ΒΡιι·ιτιιε πιιιιι ρει·νιιΙο που ιιεεετετ εε εε :ιεττειιεε με: μπει Γιω- ΔιειΕεπιι

:εκει ειιτει· ειιιιιι ιιειιιιιΒειιι,ιιειιτ ιΡΓε «και : ει” πιο πιει! ωιψι: [ειστε. Μεεειιτ ετιεπι πιιιιιιι που ι:ιε ιι·ι·ιεει·ε , ειιιε με Γμιιτε , Γε εοε6ιιιε ιιοε ομε

εεε:ειΓιιε Με. .Με εΧοπιισ ειιιιιι ετειιιαιτιοιιιε Εεεε: , ιιιιΓετιεοι·ειε * ιιιιειιι ΜΜ- ει·

Γετο Ιοεο, δΈΡιιι1$ ειιε&ιιιιπιε ΓρεΙιιιιεειΜε ειιεττιι:ε εωμ ε: μεμεεε ειπε Σ°°Ι°Μ

νιι·τιιτιιιιιε ει ε:ετε με ε νειεειιιιιιιιε ιιι:ιεειειει ι ε: μΓιεε εε εε :εε οοιιτιιιι

με: τε:ιιροτιμε Ρ:εεεΠεετιιιιιιιι Ηιιεειειε Κεειε Με Γιιιιτ,ςιιιε ιιεεεΙΤε Γιιιι:

ε1ιειιιε ιιιιιιιοτεει. ΤιτιιΙοε ετιειιι ιιιιιιιΓειιιιιΓει.ιε νιι·τιι:ιε ΓιιρροΓιιι, μεμμ

ειιιεετετ ω εεΡιτε τιιιιειιιιιε εεε: :ειιιιιεειιειιιιι ιτι εοι·μι·ε.

ι. Πε σειιεσετε έρ/ία4: ίπ Με @ ει: εεε/Μάιο” βεβεα ευ Με

ΙΞεούιιιι|ιζ ε

ε. Οι.ιιΜ1ιΔιιιιε ι ιτιιτ Ηιεεωιε οι·τιιε, .σε εεε ΠεειιοΒιε ιιι ρει·τιμε εεε.:

. Ιιετιιιιι επαθε, ει 8: σε πιοιιιιιιΙΙεε καιμε: ιι Τιιιιοειιιιιεε Κιμ, ετ

Βιιιικιειιιι.ειι ρεφειΤιιε ε , ιιιοιιιιιι Αιιεειισο Ι:εΙιειιι «με , εε Αειι.ιιι.ιιο

Εοιιεο!σετεεειιιιι ιιεΒε Ιισιιοειιεε ΓιιΓεείμιε ειι:, με ιι: Γεεεε ει”@με : εετιιιιιιε ει ο με:: ΙοειΕΒοΒιετι ιε, Με:ιειιειιιιιιιι Με οοιιιιτιιετε εσε

Ριτ : ω» ετιειιι Εεε «Μ» ιιι μπειτε ειπε: Πειίεειιιττιειε Γειιιρει·ςιιε νιι·Βιιιιε

ΜΑΜΑ ειιΙιΒιιιε εοιιιι:ι·ιιιιιτ εε τιιεετιιτιιειιιειιι ειι&ιιιιπιι εοι· με Γιιι. Ιιιτει·

εετει·εε εειιιειιε νιι·τΒιτεε ειιεεΤΠοΕιιιιιιειί::ΡΓε τ(Βιετετιιε ει Εεεε μι, Με ΡΕ..

ει εε νισιιι:,Γιειιτ ε ειιτεεε οτι ιιε :ιο ιε ευ νιτιιιιε , ειιὸ ι ε ι:ιιιιε τ:' 'ε

ω:: εενειιιειιετ, ε ει» ειιεεεω ιιιοτιιι8ιιι Ιιειαεεετ, ιιιτει·νειιτιι Γειι&ιε να - ιι

Γεριεε16τιςιιενιι·ι,Ιετεε εκιιι<ιε :ενειεεεετιιι. Με: ιρίειιι εεειςιιε Εεειε Με

Γειι&ιιε Α·ι··ι·.ιι.ιιε (?:ιιεειιι εΓιιιιι: .Με ε: ιιιει·ιιιτ εεειοε νιεει·ε εμετοειιΡΓει:ιειιε

ΕεεΙειιειιι νε:ιε:ειιιΙιε ΑΒΒεε Αειιιιι.ιιιιε· ε: ιε ιειΒιιε ιιωιιιτ , τιι::ειιιιιιιε Γε

ρετιιειιι ετειιιεενιτ, δε εειιιιιειιιιε Γεειι:ιιι εεμτι εεε Γιαπ με: ι:ει·:ιιτιιι·.

τι. Μ· @μερεεε εεε-ει ιι: :στα σ.=φι·εβ.

ε. νΕκειω.ιιιι.ιε ετειιιπι ()οιιι:ιιιιειιιιε Γεετε:ιοι·ειιι Ιοειιιιι ειτ:ιιιιτε:ιε , πω:

. ειιιε πιω απ, ιι: νιεε:ετιι: εΙιειιειιτιιΙιιιιι Γεει·εεετιιε ε Ετε:ι·ιΒιιε νεεει·ε

ει·ετιο:ιιμε, 8ε ιειιιιιιιε ιιιιιιιο:ετιιεετεΠίιΓ σε ε ΜοιιεΙιει·ιο τι·ειιιιτόειιε ω- ι

πιιτιιι Τι·ενιε, ιιιιιτε ιιιιιε ει·ἐειιε εενειιιτ ε ιι,ιινιοιιιιιι ειιι νοεετιιι· 007'ίεβ18:

Ι:ιεειιιιε ιιιιιτε εινειιιιι ιΡ ιιιε ιιπιιιιιε ιτε: @με , :εμε ιΠεε ειιειιιτιει.ιετιιιε μι..

νιεειιε εενειιιτ ειτε: ειιοε πιοιιτεε ιιιιεε ιιιιιε εεειιι·ι·ιτι ει: σ.·ιιιιιιιιε ιιιιιιε ει” ει

εε εειι:ει·επι ττειιι νοεετιι: ΤΕ1.1ιεΤι.ιιιε , ειτε: νει·ὸ ειιι εε εε ιετνεπι τιιιτιειι.. -

με:: "Με ι:ιειιε Βιιει>ι>οιιι.τιιιι :ιο ιΙιεπι νει·ὸ :ιΡειιι σε εε εε Γιιιιιιι·ε:τι

:ιεττειιι εεΓεειιεειιε , εενειιιτ-εε ειιετιιεειιι μτι·επι με ει ετιιι· ιιι ειιιιιιειιτιοι·ε

τεμ εεε μιιτε, 8τειιιιιεε ει:ειιιιιειιετιιιε :εμε με 8ειιιεε εοι:ιΓΡιεε:ε μα».

πι:: τιιιι·εΒιιόειιε ειέιιιι ιιιιΡΓεμτι·ε νειιιειιιιιι Γειι&ιιιιπιι εειε ειπε εειιττι Πε

ειιμείΓιιιιι ειι: Εεε: ιιοειεςιιε εμε:ετ , με ε ειιιιιιιε εεε επι ω εειε ειιΡι·ειι”ε..

ο ΛιΒιιΙΓεε-Ωιι ΛειΙιιΙΓιιε ΒιιιιιειιΓε Μοιιειιετιιιιιι Με: ειιιιο »εεε ι.ιαι:ιιι. ε: :ειιιιιιοι Γεειιιο πι. Παει νι

εε:ε 1ιεειιιι Με!. 5εε. Τοπι. .ι_

ει". εε. σε. ε. ε. ε.ειωι π. ε ε



τμ ΜΙΚΑΠ. Β.`Ϊ(ΞΟΙ.ΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑΤΙ5.

ΑΝ.ΩΠω

τισ. ι‹ν.

Νον. κι”

Νοτιι.

το: 86 πιοΙο.τοιΙΙο ειι`ιιΓειιτο ιιεΠ ιιι·ειτο οετοοιιΠ:τετ,Πε αφτι μετα , Παπ Πι.
, . . . . ι - · - -

Ρτεὶ οιιτιοιιιε,νεΠιΒιιιτο ιΡΠιιε οετιιοοΠται: 8:ι.τιάι. Ει: Με. ειιιτο οι:: ιΠε Ιοαιε οτι

τενετειιτι:ιιο νεοειειτιοι νιτι , ΙιοΒιιιίὶ τιιΠιεᾶ οι: ιιιιιιΑΜ δ. Οοι.ιιινιιιιικι νοεο.τιιι·.

5εεΙιιι τετιιΡοτιΒιιε ιιοΠτιε ιιτιιι5 ωτιιωι ατι οι Με το ε ε2ΡεΠο.ε ωιωτιτεωτι, το

Γοτο Ρεττοιο ειάίεειιοετιε ( Παπ τοοε εΠ ΡειΠοιιιτιι ιο ιι ατο :ιοΓεειιόει·ε Ρι·οοτει· αι.

Ιοτειο Με νεΙοο ειιΠοοιοιιι εε το.ιιιοι τιοοεΙεόιτ Ειοτιοτειο Ι)εο οε ιιε-5. (Σο.

ΙιιτοΙιο.ιιο : ιΡΠιτο ετιπετ ει εοτΡοτε :απο Ρεττεε Γειιιιι·ο.νιτ , Βετο Ηιινιο|ιιτο οιιοά

Ρι·εεόιιιιττιιιε όενο νιτ. Μετα νετὸ τιιΠιειιε ιΡΓο οτε Ρει·ειιίΠιε εΠ:, 86 Ροίϊετι ιιοιι

ιοετιιιτ ΐο.ιιιι.τι. @ο εοτοτιεττο νει·ιει·ειοιΙιε 8.ιιεει·οοε ΤιιΕοοειιιιι.ειιε ιιοτοιοει

ετα ειοετο ΓΡεΙιιιιαι: τιιτιε Ρι·τεετο.:,ιΡΙο.το Ρει·οιιιτι Εεειτ , Με ιε άειιοι·τετι το

@Με , άιοτιόοιιε Ιοεο ι·ετιοΠιιτ.

πι. Με· έπτυεπιπ /Ρε[2ΜΜ @- μια έκβω ίσω τιιιιιιοά”:ι.

4-5
ΑΝετιιε άετιι εε ()οΙιιτοΙιτιιιτιε ιτι οτοεΙ16Εειτο το ειοΙοειιτιι ΠΙιι ει απο οσο

- ιονετιιετιε , ιΡΓειττι ι·εΙιτιοιιεοε ,το τιιΡετο :Ποιοι απο είΈ μαπα τοοιιιετο Ειτε

όι&ιιιο:.ιοΐεεοοεοε,ίιιτιτ:ιΙιίΠτοε τιετΙιιΠ:τειοε , εΙενετιιτ :κι τ:ι.οιεειιι Πιο , αιι Πι

' ` . Ιοαιτο Πιο εει·τιειιε εστι τουτο ιοιιοό”οΠΡετετοιοει: τοιιοτιει τιιΡιε. Ιιι εε ιτειοιιε . · - ε ' τι -

οτιο, ΕεαεΠειτο ιιιιοι εοοΠιιιιιιτιο Ιιοτιοτε Βεειτ:ε Πει ιἔετιιττιςι5 ίετοοετοιιε Υπ.

@οι Μιιιιιιε , εε ιοετιΠιτο. οποιο ίὶιΡιιὶ οΠετιόιτοιιε. 5ο ιι:ιιι·ιιιοι νετὸ ιοι :ιεειιε γι..

ατο ΓοΠ 1)εο νειε:ι.Βιιι: ιο ιε]ιιτιιιε 8: οτειτιοοιοιιε 9 το.ιιτίιτοοιιε 5ετΙιοε.το να όιετιιιε

ίεΠιε α! Μοτιο.Πετιιιτο τενει·τεΒιιτιιτι τοτάιιιιε (ξιιιάι·:ιεεΠτοο. Με τιιειιιΠΠ`ε μια

Ιοοετιιι·. (Σίιτοοιιε Γετοιτο.τιι Με ι·εοιιιι·ετεε ιιτιοε νετιιτε να ι·ετιιι·ε ιιοΙΤετ , πω

Ποιοι ΙιειΒιιιτ ίεαιε Γειτιιττι οε ατο οΙιτο τοο.8τι:ι μ” όινιΓει Γτιει·ειτ, 8:ιτι ι απο

ιιει·ε ιο.εεοειτ. Ι)ετιιιιιιε απο ει; ιιιιΙΙο. μια Ιοαιτο άινεττετιάι ιονεοιτετ , Ποια

:ιο εΙείτιτιιτιιε ειιιιιιΙιο . ατι οινιοιιτο ι·εειιττιε , οι·ειτιε νιι·τιιτετο Πιο ιὶ Ι)εο οτιο , αυτ

τεοιιε ιΡΓο.ιιι αποτο ιτι Πιο Ιοεο ΡοΠετ ι·είΕιτιιει·ε. Τειιιτειδ ειιιτειο ιιάτοιοιειιΙ:ιιιε

Πει Ριετ:ιε Ε εάο Πιο νιι·τιιτετο τι·ιοιιιι:.ιιτ ιΡΓειτο Ιοεο Πιο τεΓτιτιιει·ετ Με νιΠι.

Πιετ:ιτ εεειάιΠε,Ιιοετιιτο ἔτεΠὶιττι οτοτιιΒιιε ιΠιε τετιάειιτιοιιε απο. (Χι νειιει·ει..

ττοοετο ιτειοιιε τειιτι ιοιι·ο.ειιΙι , ιὶ ΠοεΙιοιιε ()ι·ιιιτ μια εειιο Ρώτα εΓτ , Παπ 8:

Ιιοετιε εετιιιαιτ.

Ν. Βε @Με ια.ιστα/άκππι Ρο/ινι.

;. Αιιε·τοε ΟοΙτιιιιτιιιτιιιε ιιοτι Ιοτι ε οι ΕεεΙεΠιι. αυτο ΠιΡτἑ. οιιιιττιιιε Ιοειιτο

ειΙιιιτο εΠοετιε ,οι ίο.ιιιιοι ειπε ει ιοιιο.τιτοιιιττι εοτιεεινιιτο , ετιιεειο ΠΒι Μ

κιτ. ΟοττΠιετιιοο είε εοιτο τιοοιιτιιΒιιε τιιιιιιε 8εοτιε , ιιτιιιοιοοετοοιιε Ρετ όιειο

εετιτιεε 86εο ΡΙιιε €ετιιιΠεάετε : :ιό οιιοει απο Ιοαιοι ειιιοεΙετο 8.6 εο σαιτ

ιοιιε ειιΡετιτιιοι. @βετο αστειο Ετο.τιειοετιο. οι·.ιιτιοιιιιτο ειιιιεέὶ ιτε: ιιοειιε , πω..

Πειιτο Μαιο οικω. ε.τοίειτο.ιο Πιειιιοε:ιιο. Π: εοοτιονιτ ειιιτετο εὶ όιεεοτιτιιιε το

πιο τιο.ιττιΙ:ιιιε ΕεεΙε ιειο εὶ Β. ΠοΙιιτιιΒιιοο εοιιΡετιιέι:ε.το , οτ:ι.τιοοιε εειιιειὶ Με Ρετ..

νειιιτ. ()ίιιοοιιε νεοιιΤα: α! οΠιιιτο, 8εΠαιτ :τιοε εΠ οσιιΜίΤετ,τεεεΡτιιε άιιέΕίιβ

οιιε είϊ ει! οι·ειτιοοετιι, τεΠιτοΙιτίΓοιιε ΡειιιΙΙιιΙιιοι ναι οι , Ρετιειοτ οτι ]ειτοόιε..

ποιο (]τιιι:ετιι : ιτιίοιιε Πειιιε Ροτιιιτ:ιτιοε οι·ο.τιε, Ωι·ιιοετο ιΙΙιι.τιι ωτΡιειεω, τοιικιτε

ιιε ιτιοιιιτεοε ουτε πιο: απο ιιΡΡοΠιετιτ, ιιτ ωιετι ι δ. ()οΙιιιοτιειιιο Πιάειτο 8;

ΠΙιε :ιΡΡοΠτειτο , οτιοοττιιοιιτιι τετοιιιιε ειτοιιιτετιε ,τιειττετο ει: εο.Ιο.τεοτειτ :ιοΠιιΙιτ ,

86οΒ τιτοοι·ειο Γειοαι «οι Γετοιιει· 1εαιτο άειιοττονιτ. Βοιωτοι ιτο.οιιε ΡετοετιεΙο

αίοιιε δειοόιοτιιιο ειιειιιεοε, τενετΠιε ιιοΠεειιιι Ετιιτιειο.οι , τοεα· εετετ:ι. νειτὸ τι”.

ι·οτιοιιιε Για: εοΠοοιιι:ι νιι·τιιτεε δ. ΟοΙιτιοΒιιοι οιιο.ε εὶ αιΠοειε Ρτεεοιδιιι: Ϊ αυτι

εε: άτοιεει·ειτ ο:ιττειΒιιτ, Βιοτιο.Βο.τίιι·οιιε ίε τιείιετε τι:ιττειο @Με οιι:ιτιι Πιο. Πι

Βι·ιε.εινετιιτ οι:ιοιι,8ε Ρετ: φωτο οτιο Ρειιιεειε νιττιιτεε Πιέτειε ιι:ιττο.Ειο.τ. Ροίὶ του!

απο νειτὸ παο σιτε ει; ιΡΠε Ροττιοιιε·νειιιειιεειά ΡτεεΠ&ο.τιι ΠιεΙιιοαιτο, Ρειττετο

(Στιιειε οποιο εΡοττεινετειι: δε νιι·ειιτεε «μια Ρετ απο Ποιοττιιιε αιμα τιο.ι·τεινιτ ,

:ιε οιιιτιιιε νιττιιτιοιιε νιάετιιι· ιιοΙιτε τεέτοιο εΙΤε ,ιιοίττο οΡει·ι ιιι12.το ττιΓει·ει·ε. οι

@Με ετιιττι Ρττειιι&ιιε Ετειοει€ετιιι Πειτι·εοι Πιιιιτι Ιοοοο τειοτιοτε εειειιιαι ΡειΠιο.

ιιε νει:ειτιιτο , τιιιιιΠιι ιΡΠιιε (Στιιειε Γειτιιτειτι ΡτιΠιιιιε τεΠιτιιτιιιιι , εεΙΤιιιιτε μια



Μτιιιτε. ε.εστ.ιτΜΒΑΝτ ττττττττε. τ..

σττττττ Ρειτε τττειιτΠττετ Μεε!τεστιιτττ. ΝιτΠιτε εττἰττι ειπε Ροειιτε τττεστττττισειιτ:τττ Μι

σιτε τττεάεττότ ε.τεε Πιεειτττετε, σου. σε! Ιττιτόεττι Πιτ ττοτττττττε ΐετνσ Πτο ΠοΙιτττι

Β:ε1)οττττττιτε Ιτιττιιε Ρτ:ετοΒο.εινε.τττ εσττειτΙετειε Γτιττετιετε. Ιιτ εσόειτι νετὸ Ιοεσ το

ουσ Ρτ2:ότότο. Οτο:: εὶ δ. ΟοΙιττττοσ.ιτσ ΡοΠεετ Πιετειε, ΕεεΙεΠο. το Ιτοττοτε ί:ιττόττε

(ζτιτετε εσιτΠτιι&:.ι είε , Πειτε ττιιττε εεττττειττ , ιιιτι εετειτττ τΡίἑι θεια Ρτο αιτιοτε

τιτεινει κατά ττοττεΠ:ιΠττττε ίετνειειιτ.

ν. Βε ίσεωπίπε μετά παπστωαβάτπη αἱ ω·β Ρτοβτε/έωεπ.

6.ΘΕΜΑ. εὶε εσττΠτιι&ιοττε, τΙιΙεόττΙΠττττ , ΓΡεΙιτττε:ε Ισ ιτἰ εσεΡιιττι1ε, Ιισεε ττε νττ

ειτετοιιε Σ. ΟοΙιττττοειτττ ιττΓετετε, ε!ε ετιιτΒιτέ τΡίεΊοειτε Πίεσε ττιτ οτε Πστεε.

Ντιτττ Ιετέιττιτετι Με, ειιτοει τιτΠ:τετ Ηινό2!τωπ ·υοαπ:,'εκ ειάνεττι:ιτε Πιτ εετττΡστε

ετ ΠττΒι1105 ειττττσε ΙΡσττεε ττσ.Γετειιτ Ρετ Νοε τιιΡεε οικω τΡΓε ΡετειιτισιτΙο.ντε, πιτ!

Ι)σ Γετετιεε, 8ε ειιτσό ττοσιε τττειιιτε ττιτττιειτΙιττττ ντεΙεειττ , Ρετ ΓετΠιιτεε Ρεετειτιττττ Ποτ

ττιτΠιιε ττιιτττοτ @Με Νοιτ εεετιιειΙτεετ ετιτττειτ Ρετ ΠτισιιΙοε ειττιτοε ττειΓετειττ. Ισ

τττιτΙετε εττιιττ Ισετε ετβι Ρττείεττετ αιτττο οπο. Πτεττε ,το ιιΤτο όεεττε. 5εεὶ το Με Πο.

ττττοτ ττσΠτι νττειτι:εττι είτε ετειΠτττιιεῆιτὸ‹1 τΡΓε Ρετ Γετντττττ Πτιττττ σιτσετιττε σΡε_

το.ειττ. Ντιτττ Π τη ιτττο Ιοεο Ρετ Πττ8ιτ σε :τττττοε ττεΓεετεειττ,τοτΓειτ τττιι!ει Ριτε.ει

τεττε που εΠ`ε νττειττετττ 5ε.ιτέετ , ΓεεΙ ιτε τΙΙτιτε Γειτττττε ιισι ε:.ιιτετεε, 8ε τιτάε στττεειττ.

Μοε εστω εΠ: ειιΠ:οάτ τΡΠιιε ΓΡεΙιτττε:ε ειιτειιτάο :ιΡΡ:ιτιτεττε, τω Πειτιττττ ττττι:εετε,

σιτοιτίοιτε :το ττπιτιτττεειτετττ Ρετνεοεττε,άιΙιεεττεετοιιε ειιττε εσΠι€ετε , δε ΑΒΒειτ.

ετ ετττττΠτττεεετε. ΑΜΠ νετο ΚεειΒιιε , Πνε Ρτττ1ετΡτοπεΓοΙιειτε είε Ρα: ΜΜΜ.

ετοττε δ. ΟοΙιττττΒο.τττ άειτε. '

ντ. Μ· μια» μετάττωβτ·τατέσ.

7.ΟΠτ ο ΑΜ νιτ Γει·τατιιτε, ττοττττττε Ρεει·ιτε, 8ετττ τΡΓ:.ι ειτε Πειτε τττΠτιτέειτε,

οττιτττσίιίοιτε ττοοτε ττσετΠττττι.ιε , ττιτΡετ εττετεε:.ιειτε είε. Ηε.Βειτε ε!ετττοιτε

ττττοτεττι 8ε ΠΙτσε, εσιτεττΠο.ττ εσεΡτε σιτοτττοόσ εοείΡιτσετττο.τε νε! τεεετε σΠεε,

σιττ Πιττττειττιττττ Ιιττττεττ ειττττΓετε.ε. Δε Με ντιτεττε Γε ε ε Ρττν:τι:ιττττ Ιιτττττττε, Εστω..

των τττεεΙτετττειτττ τεΓΡιτεττε ,σετ Βινττττττττ τεειττττε. ΡτεεεεΡιε ττειιττοιτε ιτττοττ Πα

ιτε εετ:ττττ το Ιιιττττττειττσιτε ΡτεεΡο.τετεε, δε ττοττττττεε εεττ ειιττι οιτεετεττε τω μπειτε

απο ΓΡεΙιτττετιιτι εατιτττετεε. νετττετττε ετἔο Πιο :το τωιιτειω ΓΡεΙιτττεετττ , το·

<έτεΠιιε Οτειεστιιτιττ ειττττΙιτττττττ:ττισιτε σεΡτεεειστιειιτ δ. ΟοΙιτττιοαττιττττ , σιτειεττιιτε

τιπετεεόετεε Ρτο εσ :το Βοττττττιττο ,ιτε ει ΡττΠιττιττττ Ιιτττιεττ τεεΜετε εΙτεττειτεειιτ.

Μεττετε τεετειιτε δ. ()ο!ιττττοε.τττ τττεττττε ειτττιίΠττττ Ιιτττιεττ τεειΡετε ,8ε8τττειαε εεεττε

1)εο , ειττττ €:τιτάισ τενετΓιιε είε εΙοτττιιτττ Γιιο.τττ. Βειτίοιτε εάττιτε ΠτΡετεΠ, οι: να

Ιεε , 8εΒοοιττττ εεΠιττιοιττιττττ Ιτε.ιοεε :το Με σοι ειιττι ττστιτττε.

ντι. 1)ε τοπεπιέΐο ἐπ/ΜεπκΖωτε ό'. 6'οίαπτύωέ /άτωεο.

8.ΜΙ τι Α ε ιι τ. ιτ Μ ετιισεὶ εεΠιττττ εΠ το ΓιιΡτ:ττττετττοτττεο Οοεττοβιο ΕΒσΒιεττΠ

εετττΡοτε ΒεττεΝοτιιιττ ΙιττΡετττεοτιε ° ντάετιιτ ιτοβιε :του εΠε εοττττττο

όιττττ ΠΙεττειο εεεετε, σιτε». Πειτε ΚαΡΙτειεΙΑιτοεΙιιεΤοοικ άττετε, ΟΡετε. Ι)ετ τε

νεΙειτε ττσιτοττΠειτττι 8: όεεεττετΙΠτττιιτττ Με -Ηιττιτε ετεο τττττο.ειτΠ σοι ειττΙτιτε ΓιτΡετ·.

(τω: εεΠεε Γιτττε, ιττ το 1ΡΠι ΓοΙΙειττττττετεε τοι ειάΓιτετιτττε. Ειττε σιιιάτιτττ Ρ8.ι1Ρετειτ..

Με ττοττττιτε (5τιιτ3τττιιε ε:: Ετ:ιττειο. οτειτε , σττιτττοιτε εοτΡοτε εοττττειέΕιτε , τωιτε

νειΓειιΙτι το ετιιτβιτε ΓοΙεΙστιε εισιτττι νε! οειτττι Πιτττετε,ττιτΙΙστττσάσ ειΙιεετ· Ροττο.τ·ε

ΡοΠεε τττΠ ΠτΡετ εοΙΙιττττ Ροττετεε ,σε το τεΡεειττὸο ειττττ Βο.εΠΠε ΡτσΡεττιτεε. Ας!

νεοιεττετετειτττττμιτττε!ι&ιιτττ Ιοειττττ ,τεεεΡτιιε όιτέΕΠΠιιτε εΠ: π! Ηο ΡτετιΙε, Πειτε

τττοε είε, τοίττιιτε ΙτσΓΡτειιττιτ 8ενιέειτττττττνεττιεττε!ΡΙιιτεε ιΠτε τττειττΠε επεσε. (ξισ

(τεστ τετιετιτε εστω το ντ€τΙτειΓοΙΙεττττττεειειε ίΞιττέετ τττττ ΟσΙιττττΙστιτττ,σττιττιΒιτε πτωτι

Βτ·τε ετοΙετε εοεΡτε. Ισ τΡΓο. :τττεεττι ττο&ε Ιοττετειε Πετττε το ντετιιτ:ι.ε οτττττεε πειτε

:ειπε ,1ΡΓε νετὸ ττπετ εσε τιετΠ.ιτε τττττττε ετσΙεττόο πειτε ΙτιτττεττετιττεΙο,τω.ιιε το ιΡΠε

. Βετωεττττιτε Βια ἙοτοῇιτΙτεττΠε εστω ειωττι εττ.Κεειτιτττι @Με οεειτΡιτ , ΙτττΡετή εοτοττΞ Ρώτα ω..

Ιεε.εετ :ποτά σεετεΠειττ :απο εττ.τττττν. Με: Βειτοιττιιτττ.

τι]

Απ. (Σκι.

τω. Π.

Νον. ισα.
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ΑΝ- θα· Μἰταοτι'ὶω ]απι ΡοίΓε Ιἱιιιω όεεει·οάι:, οναοτει·

'κ' Μ” ΙοΠαι1τατωειπΓαε εΙα ὶΒίιΓ ιιε νεουίὶαι: ο Με

Νον_ :οα. › Ρ Η Ρ ·

ΟαικΗα εοικεΙεοτατ οιιΙΙο τεΠάεοτε άοΙοι·ε,

Νϊ ΓοΙἱιπι άι1ΗεΠε ίε&αι·Ι @Πα πιοτατὶε.

@οποιο άεΠο1ααι·εο1τοτ , Ρὶἔτε£Ϊο οοεατιιτ,

Ατοι:ε αι1ἰτικε ΙαοΒιιοι· οατοὶε Ιαο8ιιοι·ε Ρὶατιιι·:

· Ρωπι- Λε ΡείΗε πιστα ΡωεὶοἐτιιΗ ,Ι0τ18ίιτηΨ16`ι·οαπα

ω' νοΙνὶτιιι· αοΧὶεταε, αωιιιε όσοι Ιὶττποα εΙαιιο1τ.

- δἰεεατὶε οιιοτιοαππ ίΗΡιιΠε Πιο τεττ1Ροτε τπεΠἰε

°' Με Ιοίοι·Βατιτ, ὶιιΙιἰΒέοτοιιε Ιε8ϋ ω» απουα ιπκηΗ._

ΙοΠίΕυοτ ΡΙιιν1α:, ΓΡεε ὶΡΓα αΙ:Ιαπα πιετειπϋ -

Μειπτὶβιιε αττοι1ἱτἱε , 1τεπιπι πε εετπιἰιια εοΙω18

ΙοΐιιτΒιιητ Με ΐαππε ὶο εΠίει·ΜΙΠα Βτατι1ε.

ΙΙΙε τω) Ιιφε Ποπιἰτιο εοπποπτει·ε νοτα ωεωΒΠο,

ΒΡέιτιοιιε ὶὶοτατιε ΩΙιτὶίἙο, Γοοϋε μάσα ατιπαεεαΡεπαοτ,

ΜεΙΤεπι ὶτιεατιτ , ειιτνὶε πιναάατιτ ίαΙεΙΒιιε αι·να.

Μ1τα:1 εοπήτεε , οεπιο ασοεε Ρι·οτιπει·ε εοιπτα.

@οι Ϊανεατιτ]ιιΠἰε, τιιταΙἰαοοε που. Εα·ωπεε

ΑΡΧεΙΙιιιπ Γε8ετΜ ει1ΠοεΙεε Με ει· ω”

ι [Φωτ Πω, οιιοε νΙτα εκεεΙ ω: οτοατ

Φι-ατοιοι· εΧεὶΡἰεω ΟοκιΜικοΜ , Ει1Νοςι1Μ , ΕεοΝΔΜοΜ

δαοΒιιιοε Σεοττοτιιω , θι1ιοακοΜ 8ειπε ΒήταηΠι;πη.

Ηἰε πα ὸἰΓΡοίἱτιε ο ει·ἰ απο ΡταττὶΒιιε ΑΒΒαε

ΙοΠΙΗτι με οιΙτα εΙεω τοτο εετΙιει·ε τοτεε

ΕωκΙιιητιιι· ακα, Ιὶεεο εαο1τ Ικα Γε8εε πιο

Τοίὶέοιιε+= ωἱταιν.ὶο Πε ειιτιάα τεεοιπϋτιπ παο;

Ρτὶππατεε Πει·Πεε νὶττυτεω ΡαιιΡετἱε Ι111]ι1ε

5ειπΙΓειιιπ, αάειιω: , οιιαείἰταουε @απο ΡΓεω

ΑεεἰΡἰοοτ , εεΙεΒι·ὶ Ιοετατιτι.ιι· Ι101101°ΒΡ2.τεητηη1.

ΨωιοΑιεκιιε ονατιε 1)οτωτο τιοπιὶοε 8εα&ι.ι

Ρἱἔοοτε Ποτείε1τ, ίαι::ετ ατ Ρατε.τ εΧΡὶατ ιιικΗε

Ειιιιττίτοιιε οποιο αεΙε!Η @Με εΠεοπετο. ,

@το Ρ1ξ:1ίϊ ΡοἙοτφεὶε νείοτ1τΐο ειΠΈΜε τοΠΗ:,

οι πε σπα εαυτο ιιοι·πιά ιιε 8ι οποτε Ρατι·οοϋ(?οιαςδ:Ιτιιεοε ΟΙιτΜ:ο , εετταοἙὶα εαΠι·α εοαΡτατ.

Ρεοοι·α Πατοτυπτ €εο1τοι· Ρτο Ρἱἔι10τε Ιατοε

Τιιτοτὶε εεεἱΡἰτ πιει·Με, ΙΡείοιιε Ραι·ειπεε

ἔἐ: ΙοοΠτιοΒιιι1Ξ Ποπιἰτιο : π1ατΐ· τι1τ&τιαηι 2 9088; 21;Μ_ω

α αι·ωπ αιι ειπε εοιτιπιπο ε Β ε ε Γοάα .
ΒιιΗἰεὶτιιι· Ιξατο ΠιιωνιειΕΝοε, 8ώΡΓε οεατἰεω

ΑΒΒατἱε ΓΡ1εοάοτεο.ατι1ε όενοτιι5 απ1οτὶ$

ΙΜΗτιοτ εωτι1ιτι Ραττἰε Ιιι1]ιιε τε8ωΞηε εωωω_

ΙοεΙ7τιιε Με Ρατει· ΡτοΒὶτατ1ε τοπικα: ΡοΠεηε

Οἔὲπι ΙοοιιΡΙεε οΡετιιττι «πω, φωτ; ΙηςΒ εβυΠΦω

Α ΜΙΒ 1ιοΡεοία εΙοεειπ ΓοΙαοποα οι·εΒι·α. ,

ΤΗει11:Εο15ο1.115 Ιιοε εϋ8έτο ΠΜ ίαΙεε ι·εε1(ο

()οπποετ1τ*, εΧεΙΡἱεω ΙιιΜτατο ΙΠεἀὶεαιπε (α_1ΠΕξω

Οτε Ραττ1ε , Γιιε5 ΡΙαΒα: Ρετ αρει·τα ΜΜΜ

ξνοττΈι· 86 εοΞΒτοπι τεΡετεω Ειπε Ιαοε Ιαοοι·επι,

ετη το σε 1 εκατ ιιοά ί`ε απι1ΙἰΙΙ`ε :
Νεο οπ1οΐιε ε8τεΞΙ;ε ο1ετίιιο&ιιε ΒοηοτεειΤέές;έ

Ρεττι1εεω εοοοιιΜτ ορειπ εΙαεΗΓοιιε Ιενατοεο

Οτ1αϊε&ατιιε Γεο1οτΨ1Νοοιιε α8ι·είΈε,

Ποιο πι1τατιιι· οΡιιε Ρατειιπι τεττειια εετεοτίιιπ,

* Μα::

# ικα

› (Μοτο

Βαοἰ

# εοΙΙαιο

#< εκ1:ειιιι:

ΜΙ

ΜἰΙὶωέοιιε
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Μ1Ιιτἰειἔτιιιε νποε ΓιιΡετατ Γιιιιαι·ε Ιαβοτε

ΑτΠτιιΡετ ααι·ιοοΙα, οιιπεο ΓαΙιεπτε Ρετιτιιε ,

Ετοπτιε αΡεττα €επιιτ , ΓιιΓότιιιε οτιιοτε τπαι:ιθωτι

` Α: ιιιιίεταπε Ρατετ απεοτοπι , οεΙετέιιιίςιιε ιι1ναιπεπ,

Ιτιατιιιε-οιιΒαπε νοτια , ΡτοΡετατ ΡιπΒατε ΓαΙινιε,

Οτόοιιε οοπίΡει·ίιιττι :Μπιτ Ροίτ ἴΡιιτα Ριατιιπι.

Ι)ίιπιτιιιε Γονεπε ταοι!ι Γ:ενιιπι Ιιιιιτ ιιπΒιιιπο νιιΙπιιε,

(Μπιτ , νίιτοιιε οιοαττιοιιπι νείτιεια Γετνατ,

$αΙνιΠοιιιιι @πιο πιο Γεότατιιε τταπιιτε Ραττειιι.

Έτιιτιιειιτι τιοΙετ αιτιιιιιτιε'ὶ Γταοοεἴοετε°° Εταττεε,

8οΙΙιοιτιπιι εαπ οοπιιτεπι Ρατει· ετι8ιτ οι·Πε:

Ντιπ Ιιπαιιι1ιιΠ:ιιιιι, ΓιιΒοΙεπι πεο οιιαιτει·ε Ρατιεπι.

Μετα νοτα Πόεπιίαοιιιπτ, ναοιιτι Ιιοττεα ΓοΙο

Ι..αι·αιτοτε Πεο παπι νπτιιτε τεΡΙειιτιιι·.

Νοκ ΓιιΒιιτ τοτιιπι, νεο”τοτ πιο ι1ετιιο τεΡεττιιε

(:οιιοΙιτοτ ππιιιεπίιιε , Ιατἔε παω οπιπιΒιιε ιιιιιι5.

5ιο τιιιοιιαατιι αΙεβαε ταίττο ΓατιειιτιΒιιε αόΡταπ5,

δειταπιιιτα @βετ επιπιοτιιτπ πιιιιιετα Ραπιιιιι

(Μπι Ροτίιε οπο Ρατνιιτιι ατἱετατ ΓοΙαιιιιπε τω.

Μπαιιτιιτ οι·ενιΠε αΡεε νεΓοεπτιΒιιε Μια

ΚιιτιοοΙα:, τιιιΡΙίιτποιιε ΓτιιΡετ @ειτε τιιιπιίτετ

(ῖοπνινιε ίατιιτιε, είοατιπιι δ( Γειιοτα Ροτιιε.

Νεο ΓοΙιΤιπι ΡτοΡτιοε οΙειιιετιε πο. ῶτνατ αΙιιπιποει

@πια Γιιοοιιττιτ δέ ειττετιιιε, δέ νιιιοιιΙα ΓοΙνιτ

χΕτΙιετια , ταοτιι ΕαιιιιιΙι οοπτπτα ίατιΓοιιιιτ

Απ ιιιίΠιτιι ααα. Ραττιε, νεΙΙιιπτιιτ* οτιιιιιιια τα.τ1τεε:

δε Ρι1τΒατιιτοε Ιαοτιπιιιε ιαπι ΓΡοπτεΙιταπό.ιε.

Νειτιοιια επιιέτινΙανατ , αο νείτιΒια τει·Βιτ ,

Ετ Ιοτιε αειτ ΕοοΙεΠατιι, Γεό Ιιπιιπε οΙαιιΓο

Νοιι Ρατετ ιιιττοιτιιε ττεΡιτιια, ιατπιάττιτιιιε ΡτοΡιποιιο
Απιιιιιιε οιιΠ:οτΙιιιιι τεΡετεπτίιπι αι! τοπιιιιια ταΡτοει·, ε

ΜΜΜ τ1ιπ μπει , ΡτεοΠιιιε οιιοτιιιε Ιιπιιπα Ραπαιτ,

ΟΙαιιίττατιιιε οιιπι νοτια τείετατ πιιταιιτιΒιιε αεττ,ι·ιε,

Λο ΙῖπιιιΙ ιιι€τείΠε «πιο Π:τιιιτ οΠ:ια ίεΡτιε.

ΟΙανιετι Ιι:το ΙιοΙτόΙοιιε πιο πιιιπιτα νι€οτε

(ῖεττιεπτεε ,πιετιιιιπτ όινιτιο ιιιιτιιιιιε τιιτοε

ΑΡΡετετε , Ιιιιτιιαπιε αυτ ΓιιΒάετε ΙεαιΒιιε αέτοε.

ΑτΙνετΠε ετιαπι ιΙΙε Βοπιιε, ΙανίΓοιιε Βεπιεπιιε

ΕιτοιΡιτιιτ, ΡετοιιΙΤοτιε τοτπιεπτα ι·ενπιε1ι

Νειτιιιιιε ιπτετιιιε ?οπο τοτΡεπτε τεΙαΡΓο

13ειται οΙειτττέὶ, απτε Ρετιεε τιιὶΓετατιιε, αάετπΡτιιιτι

Βα:πιοτιιοο τεοΠιιβετ νιττιιτι απιιιιιππιιε τιιτοτι.

ΟΙινια Με πανι οιιοτιοΙαπι απο Ηατπιιιε ΡΙεπι

οτα τιιΙετε νιτι , Ρτεοε πιο:: οιιοε ιΠε τετΙειιιιτ.

νειτατι @τω νεπιιιπτ πα τιιιιποιιε ΡΙιτετιεΠ,

Πιοο :μπε Ριτειτοετ ΡιιΙΓα τιιιοοιιε ΡεΠε ίαΙιιτεπι

διο Ραττι ιιινεπεπι νι€ιπτι ιιιιΙΙιΒιιε αετιιπι

/ςιιττετε Ρετιιιοι νοΙιιοτιε νιττιιτε οΒειγάτιε

Κείτιτιπτ Ρτεοπιιιε Πιτιιιιι νοτιίοιιε τεεεΡτιιιιι.

Ματετ ιτειιι οι1ττι Ρι·οΙε απ: παο Ια.Βε τείεττα,

Νεο πιοτα, ιιτΒαταε Ραπτει· Ρατει· Με τετιιιττιτ.

5ίοτιιιε Ραπ ιαοα: Βαοο!ια.τιε πι Ιπιιιπε Ροι·τα,

Ηίιοτιιιε νεπιτε τιιιετεπε , ιιια:ίτιε ΠΜ νοοιΒιιε Ιιοίτειι1'°,

Ατοιιε Βει ΓαττιιιΙιιιιι νι1Ι88.ΕΟ ποτπιιιε Ρτοτιειιει

.άἴἰστ. τ”. ΠΜ. δ. .Β. δκπτσίαοπ Ζ!.

Απ. Οι-ιιι.

ΒΕ. Κια.

Νον_ πω.

8 αιιιτιιο

ΈτιιιιΒι

86 τοΠτειίΠι

# ετἰΡἰιιιι.

Π!!

8· 18 ετικέτα!

8 αφτο:

"β οπτι

απ

'τ Ω:τρειιτΗ

βιο πεπιε

πιο

# ΟοΙιιπι

Εα.ιιιιπι
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Μ. Επι. ΡοττιΒιιε ιτιιΡετιιε «Με @τη «Δειτε οΙ:Π:ειτ,

Οτε τιιο.ιιιιιτι αιτιιτ ιιιιιοειιο , Ιιιι8ιιέτιιιε τετιτεθεϊ

“ ' ΛΙτιιιΕει όι€ιτιε, ]ιιίΓιιε ίσετοτε Γεει1ετιτε ·

5ιιΙΡτιιιτιε .εΕτιια:ι ο.Η:ε&ιιτιι Ιειεετιιτιιειιε τεΙιτιςιιιτ.

ΤεττιΡοτε ττιιιΙτο Ρτιοετι:τ:ι ιιιιιτιετιε ειτΡετε

ΗοΓ ιτε εΙειττΙ:ιεο τιιτι1ε.ιιτιε άοιιτι τείὶιιτιιτ,

Ρτιι ι·ειτίιίτιιιε άτα τενοεειτο Ιιιτιιιτιε ΒτιιιεΙετ,

ΙΡίε Ρετεἔτιτιιιε Ρετεἔτιτιιιτιι ιιτ Ιιιπιιτιε οτι απ. -

Ηιε νιτ ΡτατιοΙΙειιε ΠτιτιίΠειιε ()οΙιιτιι τι τετιιάετιε,

Ι.ιιττιιιιε ςιιεὶτιι εΙει.τιιε ΓιιΡετόειιιε τιιτοτε εοτιιἴειιε

ι τωτωτ, ιιιιιιιττιετιε ταάιειτιτιει ειιΙττιιιιει (Με

νιττιιτιιιτι τετεΒιιιιτ , νοΙι1ετεΓτιιιε τετάτιιιε 10€111ι.111Ειιτ

η ΜΜ' 8ειΙτιΒιιετ πειτε , Πιτοφε εάιιΙειιιτε τεεεΡτεε.

ε”1$ΣτΠΙ, Απ τιοτι Ηττα τυπο εοτνιιε εΙειττιὲΠ`ε τόπο,

1ιιιΡετιίτιιιε ττεττιετιε νιΓιιε τεττετε Ροτειιτιε,

Ρετεετε οι @ΙΙ-ιτε ΙιοΙτ ΜΜΜ ότιιιιτιο. , ιιεε ειιιΓιιει

ΠτΪιιε οτι ωτοιιτο τεΒο:ιτ που Με Ρεινοτε

]ειτιι τιτα:ΙιβειττΈ νετΒο άετιιιΙΠιε τή: είεε,

Τετ στα εετνιιι:ιε ίετν:ιτιε ιιιτώ το. Με

Ετ ειιιιιιΙτιιιε Μακ δο.τιότοτυττι ώ, εοπιττιοτΙ:ι ]ιιΠϊε2

ΜΜΜ Νεο ΓοΙιιε τιοτ:ιτ Μια τείὶιε°°, ὸινετἴει ίετιιιιτιιτ

=+ ταιρι Ηιιε ειτττειέτα οιιτιω ειιιιττιειιιτια, πατε ΙΞιἔαεἰ

ΝιιτιΒιιε επεσε τεΡιιΙΓε Ρειττιε Βάιιττι ΡεΙΙε τενιιΙΓει

- Ρο.Βιι1ο. ιιιιάειτιιττι Γιτιιτιιτ Ρττείτε.τε εειάσ.νετ.

δω τιετ: άιίΒιιιιΗ τε8ιτιιτ ττιοτιετειττιιτιε, Ροτιιιε

(Μ) Ρετ άι(ειΡιι!ιιιιι εεΠἰε ιτιΠΠ:ετε Ρειτειιε

Ρειτοετε τα νετιτιε , εεΠ`έττιιιε ιιιτιιο.τε ωΡωτ,

+ τιεττιιἰΙΠε νινετε τΙεετετιε η ετττττμε ειΒβΠ:ετε Ρο.ττιετ.

ΣΗΕι=Γ<==ὶ· νιττιιτε Ρο.τετιε νετβιςιιέ.τιι ειιΙττιιιιε Ρτείτο.τιε

Ηιε Ρο.τετ ειιιτιιιτ, δ( Με 8: Βέτα τεΠ8τιο.ιιτ.

Μ τιιιοτιιιε ετιίτοι·ιιττι τετ::Ιειτ Β.ττιιιΙ:ιτιιε ει!ιιτιιιιάττι,

Ετ £1ι1οτιάσ.Πι Ιιτιιιοτ εττιι τω ΓετιιιιΙτιιιτε εΙιετιτε,

Νεο ττιτιιειι εΗ`ιιΙ`ιιε τιετνειεΙετιε εΙαιιίττει εοτοι1ει:

Ά· Μ,.=ω ΒΡ:ιττζιτ τιιιιτιιιττι, φωτ ιτιίϊιετο Ρετιτ φωτια εεεΙιιτιιτ

τι ΗΜ”. ΤοΙΙιτιιτ ιιι πωπω, τ!ιιΡΙιεέτειιιε ετιειιττιιιιε ττιιΙΙιιτιν·,

Μπι ]ιιΠὶ Ρεττιε τ!εεοτειιε, ΒιτιιιιΙιτιιιε Ρ:ιττατε νειιιιίτειιιε.

εκ Βιττιε τιιοτιιιιτ Πι ετείτ @πιεσε ιιίἱΒιιε ιιιιιιε,

Πιιτιι Ποιο! ιτιόιΒιιο ἐεττιιτ ττιο.τιάατιτε Ρειττοιιο,

τι Πινιτε τεΒιιε Αειιιιτ πιοιιιτιε ετειιτε Γιιτιετιιιε,'

Τεττιει μμε τετιιτ ειτΕεέτειιιτ1Βιιτ ιιτ Μ: ,

αιΕιάτιιι8ειιτειιοΈοτιιΓειιε ειΒιτιιιε τετιετισ:Ιιτ

ΒΡεπι Ρτοττέτειιε άεττι νειειιιε Πι!ειττιιιιε ειιιιθ:ο:

Οτ:ιτιάτιιιε ειιι€ετιιτ ειιττιιιΙειτ εισαι Που». ττεεετιτοε.°

ΉςιτιτΙειιιι ιτιοΡι νιέτιιε εεεΙιε αΙιτιιετιτει Γετιιιιτιιτ:

Βείτιτιειτ :ετΙιτει @Με οτειτιτιΒιιε ειΠτε ττιιιΙτο ,

ΡΙιιττιι€εττιπι ίετιεττι που όιίΐιι€ιειιτε νοΙιιτ:τε

ΑΒΓτιιιε ΙειΒοτε Γετιιιιτ, ετιιιΠε άειιιτ Γετνετε τιιετιΓεε

13ιτιτιιιε, παμε Ρο.Ιειτιιι:ιε άιιΙεεό.ιιιε νιΠε

ΕιτίιιΡετειτε ότιΡεε, ττιάιιόςιιε Με άτιΡΠΙε τει·τιε

Μειιιιιει ττιειτιετ, ίτυΒιιττι σ.εεεάιτ τ!ιιτιι εοΡιτι ειιισ.ττο

τι Πι Μ5.τω1ετε Ιστζιτιιτ τα”. Νοιιιετι ό! Ρτομιιιτιι τπτ 6: Βο.]; ω:ιε,

τμ:: Π01°Μπ2 ιιι Μπα τ:Ι:Μεττιιιωτ,
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Ι.ατα στο, ΓσΡετο ΓΡττατστσε, ΡτεεΓστε . τσίΓο

ντοτσαε τιαοττατιτο Ρταοαε σατο Έετεστα 5ασέτο.

στο 86απιτεοτστσ Γοοττε Γοταττιτσε οαίττε

ΙΡΓε ασττσο ίτσεσε Πσσσι Ρετοσττττ ατστοσπι·τ,

ΕοοτεΠατσοσε Ρετεσε αΡεττττ πισσετε σοττττατσ

ΕιτΡοΓοττ 1)οπιττιτ: σεο ατστοσε νοτα πιστατσε ,

Ροσττίτοετσ πιτττττ τεΡτετστσ ατσοτε Έετεσστ

@το ττοεατιτ ναττ, οταττε σατα Γστσετε ΡοΓοττ.

τττε οοσο €τατεε Ποτσττισ Έεττ Ρεοτοτε Ρτοσσ ,

ΑοετττΓοσε Γστε σονοτο οοτατα εαΡείτττ.

Ισσε ττσοστα τεοεσε τζτιεστ, τοσα οατοατα ντΠτ.

δατισαττεττ 8α:νοε '' αστοσε τεετοσε Γσετσε.

Ρτοοτοστοσε οσσοσε Γαοττίτοοε οττεσσττ , τσασεε

Ι.σπιτστε αιτετστ τνΡτιασττα * ττοα Ρατειιτοε.

Βοττσπι οτατ πιαοσσπι Γαοττε ετοτσττοσε εαΡαοτε

Τστοτσα οετντΠτε τετττιεσε ττοατστσα τεττ:ε:

Οξιοσ 1)στστστ τσττεε τεστ Έσττταπιτσε Έοτνεσε

ΒτίττΡατ, ετσττιΡττ Ρατττέτοσε Έταοότοσεττοσότοσε:

Πι: ντσοαε 5ασέτσπι Έσοετε τιοτττσα ττατστσα τ Έτατσπι.

Βατοαττεε ΡανεΓαδτα ίτ:σΡετ , ΈατετΓοσο τεεεσεσε

Ρατε σσσ Ρατνα Ποτ τοοτΡττ τσἶα Γσαντα νεττ,

Ισοσε ίτσε ττιΠττστ Πττσαστστ το στο Έαοττ.

(Ζοοττατ τστετεα 5οτανοτσισ ντΓετε Έτσεε,

Ι.σοε Ρτα τσίττατε ατιτπιαε αο οττοττιο εα:οαε.

Ασοετσε ατ ντΠε ασίτασε, σε τστ_>,ττ τσ οτοτε
δοτιετσατε σεΓεττστσ τεσστ Γσ ττσαοτσε σισσσσσι ,ο

'ΕΠ σειτττατσ τα:νέττινε Ρετατ, ΈτσδτσΓοσε ταοοτε

φ1:είττσετσεατ. 5ασέτο Με ΓΡττατστσε Ρτεσσε

ντττσττσεσε·τ , σεο ασείΓε ντσετιε οσο ντσοστα @στο

5οτναστιιτ Ι)οσιτσο τεπιΡσε ταοσεατα, οστοΓοττ.

()αοττοοττε εοστσεπι οσαττε οσαστέτΓοσε Ρτοοετστ,

ΖΕοστνοοτ τ οαίΓο Ρατισττ οοσατστσε οσττ:οε.

Μτττττα οΡτασττ τσεταπι ατπιό.ττιοσε ταοσττε

(Β.1εΠτατσ οτατιττ Γστνα ε τσοε τονοτασε,

(_ἶοτΡοτε σσσ , τσοσττ, πιοσὸ το Ρτοσσεοτε σίτσισ,

Ραττο ()οτστσοατισ Ροίοετιτε , 86 ττεστο τοΡσ Γσε.

απ”. τττε τσοετ πιτοτοσε ΡτοΡετατε σιτιττΓττστσ ,
Έταοττετ αοεττσπι ταΡττσι σεοσττοτε Ραττετσ ο

ντΓετε τσατοοπτεττι. Βαετ5. ττετιε τΕσε τεΡοττσε

ΡοΓοττστ, αοοεσττ, εασίάπιοσε 8ο νοτα τοοσττττ.

Ισστατο ο τεοτοσε οσοτττστ ί`οΓο τττε τετιοττ,

Ι)σοτοττ ο ίταττ ταετντστε, τοττσαοστα Γοτνατ,

1:ττσοσε ασττστσ εα:ττ Πττεσττ τεο,σα τοετσσατ.

τττε πιετσ αττσσττσε , Ρταττεε οτετ τοτε Ρετττοε,

.Ατοσε τεοεσετιττ οσαεΠτα νταττεα Ρτκοετ,

ΟΓοστα Έεττ , Έσσσε οοοιιαττ ε οοτσΡτετ ατστοτ. .

ΙΡΠ ταισ Ρτεοεε οστσε ίσα Γσοσετε οοττα

Νοσ τετισσστ τσοστττε, τιττιο ττντσσε τιοίττε ασαοτσε

Ισντστατ ίτττσσττε τσοττπιττια σοτα τεντίττ,

Ρεοτοτα ΓοεΡτττΈεττο·τ ΓσΡΡτοσε τζεσίιπιοσε Ρατεσττε.
Ετ οστα νττ Ποτσττιτ Κεοτε τ· οεπεστοετο οτετασι ο

(:ττπιτσε εοστεισσττ Γοοοτοσι , τοοαττα ΓεοΡττα

Ηασσ ΓσΓοεΡτσταιτι πιοτσοτασε, τζεοτσα Γστοι·ο

Ηστιε αοττατ σττο, Ρτοτιτοεσε Ρτα πιστιετα Γετττ,

Απ. Οσα.

τ›ο.›τ.ν.

Νσν. κατ.

Η

ττοττττΓτσΠι

το τ. εσενα!

^ # τω·
Ρτιατιτα

σ· .τα της)

δΙδδ

8 στΈτσ··

· στοα

είστσσιοα

στ αττεττσε

. . σ

“πιστα

' ΡοΡσταττε

8 Βτσσε-·

εττττστε

σ' Ττιεοσε-

ττετ

ΩΕΡἱ-ΓΦΟΡ° ΜΜα Με200ΕτΠοτ “ΜΜΜ τ-ωστ60. Ρτα: Έαέτστσ ασ Γεοσοσε Ρετ ατιττετΡαιτο··οπτ τ~τ`ατττσωτ_

το



36 τη” ε. οστττΜπτυ τττω·ττε.·
τω. απ.. ΗσΓΡὶτἱόνε οίε;στ (σώσε, νεΙ άστε βαττ.

Μ· Π· Ατειιετε ττιΓε σε ττισσιτστ,νεΙ Γτειττεοτε πωπω

Ν” ω' Βεεἰε τ: Ιτετὶ, τιεο Πσσιιττ επτα. τικιεΗτττ_

Νεο Ρτοστιτ ΙισΓΡ1ττσττι, τεοιΡιτ τιεο :σπασει Κεειιπτ ,

Ιττιστοσο. άσσο εστω, τιιιτιι άστα νο.ΓοιτΙει τιιττισιτ

Ιτιτσἰτι'ὶε ντττιιτε ,άτιμο 8: ΡσοιιΙσ Γι.ι11ά1τ.

ΑικΙΜε Πε Μα ττετσεΒιιτισσ Ιτσι·τστε τγτο.ιπισε

ΒιιΡΡΙεκ τι στσσετειτ , νετιιο.τιτ Π!» οτιττπιπιε στειττ

ΕπτεττοΙο.τε εισττι1ΙΤει νσνετ, οσιπΡεΓοετε ΓΡσσόετ

δσΙΙὶοἰτι1ε Ιο.σεω , ΡΙο.οέτσιιε Με Γσεσετε Ρεττετττ.

» ΜοΜττε. ΑΓΙ: ΜΔ (ΜΜΜ Ρο.τετ τεσετττ, ιπσ:τ μότο. ΓσΙτιτο.

ω» Ησετττιιτσ ουτσιιΙο.ιπ, οστιΓιιετε ΡτειοΙτι τεττειότειτ.

ΑΙττιτΓετστ οσσττὲ νετΒστιιττι νετσετο. Ιεεετ, · -

:τ Μπα” Οττιωττιειτο.·τ ΡΙετιο. ωστε , ειοτίσιιε τιστειττττττε ππιττιτ,'

ατε ττωΙτετ νετετἰε τεΡΙετει Γιιτστε νετιετι1

Α Γιττ1ΒιιικΙο. ΡειΙειτττισε τΡΓίιτησιιε σεΡστεστ

ΙτιΓΗτσιιΙειτ Κεεετσ,ΡεΙΙατ σιιὸ στα” οσΙεστει:τι,

1ωωτω οσττιΡεΙΙεσε ασ @τα νειοο.τε οειΙεστειτι.

ΙττιΡι1ΙΓυε ίττττω!τε Ιεεεε τετοετο.τε ΤσΡειτοΒει

Αττετπειτ: οοσττεὶ ὶτινἰδτω Ρτι:ε ττιοσΒι Ρετίτειτ,

»τ καςωμ νειττοττιεισε οπιστ στσοετεττι απο ΙΗτΡε Ιτσεισάιιιτι τ.

(Με · Τεττττιιε Ιισο οεΙετ εετεσττιιτ Και Γο.τιήσε Βιοττε

,τ 'πώ @σε νἰσΙετιιττι ιετο.τ , σου Γε, Γεότειστε τ οστστιεπι

πω: Μεττγτ1] τείτε.τιε Ιιιηιιε οσιπισ8ετε νστιε.

@τι εειτ , στΓεσόττ σπα: στο εκειτιπτιτι Μερα”

Α τιο.τεΙε ΓσΙιιιπ , νετι1τ σιισ οειΠε, τετ:εό8.τ.

ΙΙΙε σεεετ @ΜΙΒ Γε ΓΡστιτε τεΙΙσομετε Οειίττα.

Κε:: αΒὶεω Γωνιιπ1 φωτο τισνττ σε! Με. ωττιτΓττιιιτι

Βεσιιτειτ, βόα1ι1ε Ρειττεττι Ρωττω νεΓστιτἰσ οτι τετ.

τ @Κω Ηεεο ιισσιιε πιάτο. Βετετιε νεττ›σ νἰσοὶτττὶσε τ Γσ ν1τ,

ΕοοΙε κι: τεΓετε.τ νο.Ινειε εποε , ττιιωἱτ ειΡεττεε ,

Ι.τσετειτ εΧεπ1Ρτσε, νεττιτσιτε τεείτσιιε τεσεττιστσε.

ντιπ Γσσετειττι απο τσΠ τεσἰτετε τεσπα,

.τ “φωτ Ε]ι1ε τι) ειΡστὶ8. # ΓεΓε οσττιΡεΓοετε οεσΓετιτ.

ΙΙΙε νΜετιε Γε σιιΙΙσ :καστ οσίτσεΙε, τενεττ1

Λο! σπα (:αίττει(Γετττ ,ιπεστίσιιε το ΓσΙε τΗετ

Κεετετ:Ιττστ,τπε Μπι ΡσΡυΙσ ΓΡεοΊ:.ειστε Ρετ ιιτΒετι·:.

Νεο τιποτε. οστ1οιιτίιιτπ Ρτσοετεε Βετο τιιισττει τΠτσετ

Ισίττεάστσιιετωτσω ΡαΓΠττι οιιιτιιιΙ:ιτε Γιιτστεστ.

Ι.ε πω· Γιιττετα οστιστε οσττιὶτειστε Τττσιισσ

νείετε σιτότστεττι , εκΒΙτίσιιε τεσιιοετε τηιιΙταττι.

τά οοωω- ΑοοεοΙετιε ττσοιιΙεστει πιεσε οτεοετιιι· τη απο τ ,

Με) ():ετεττι οστιΓΡἰοἰεσε , ΡττεΓετιτεω σιιωτττ 8τειωΜτ.

ΙττιΡΙτιΒιιτττ τσ ειιιτι ΡεοΗΒιιε , νεΙαττι1τιε νεΓτετττ

Ο011τττ1€ι1τ1τ, Γε οετσοτιτεττι τιεσιιε οετσετε ΡσΙΓιιτιτ.

..τ @τα ΜΜΟ σνειτιε ὶτ1τετ ττεΡτάτ Με Η:ιστο. τιιττιιιΙτιιε,

δεσ σποτ Με ΓΡεθ:ειτε Ποστ , σοὶ Γσττε τεσιιτεισε

νεσετο.τ σε τισΙετιε , ΓσΙιτε τείὶοἰετε ΙεΞετπεττι

°#νιιΙτιι Ισ σωστο νΜετ εττειστίιπτ , ΓετΙ τε8ττπτιε * Καυτο.

@σε τενοοειτ16 τεΡεοΙετε ρω, Κεἔὶσσε τεΓεττε

Ρτι:Ιττει τι πειτε νττιιττι Ι)τνσ τιιτειττιἰτιε τεότιιτττ.

ΙσΓτετιπ1τ :το οεισὶετιε, σ.ιι€τόσιιε Γιιτστε τγττιστπιτ

ΑοοιιτιτυΙειτ Γεοἱιπιε,....... ω ΡεΠἰττκι Ιεἔειτιε

οτιιάεΙτε Γο.ττιιι!σε σετει€εσάει τιεεστίο. ]ιαΙΐοε.



νττττι ε. εοτττΜΒΑΜ ΑΒΕΛΤ15: π·

ΡΓειΙΙειττεττι εστω ἰτ1νετ1ὶι1ι1τ ΙττΡο.τττε σωστο , #22Εκεατ ΜΠοιιο.τττ,νεο1τ οπο ττειιττττε Ρετεειτ. χω” Χέι.

Κεττοιτττ Με 8τεεεε αιτόΓοιτε τεΗτηι1ετε εποε.

Ι..τ&οτεε ιιττττικ1ιτε τὶωοτ εοτ1τιιι·Ι:ειτ ετ Βοττοτ,

ΗΜ: Κεετε τιιτοτ, τοπιο αυτή τενετειπτει Ρ:τιτττε.

()οτττΡο.ττεω μπε ἱττὸιιΙτοτ ὸἱΓετἱττιἰιπε ἴερτἰε ,

Ε8τετΙττιιτ, Ιο.ττιεοτειτττεε εοττήτω1τιιτ ει!τιτω1τ,

.ΜΜΜ οιιὶὸειτιι Μοτο Ροττοτε τεττετ1τοτ.

Ηοε ΓοΙ:ιτοττ 1)οτττ1ττο τοπια: Με τιιεττάοε

ΑΙΙε8ειοε , Ιο.ιτάειτε ττιοττετ Με ΜεΤοιπιιττετο,

ΑΙτοτεττι Βύικοιιε Ρειττειπ νο.Ιεειτιτ ιιτ ΜΒετε Γονετττεττ1..

Βιιεττιιτ εΧίΠὶο , Γεττόοιιε Ρετττω τττειοτ

το κείται· ΓιιΡετά, αιΡτιιττι τοττοττοι:ετ ΒοΗ:ειτι η ωττω

Ιἐιἐἑττ, Μια: Ρι·1ίεεε&τεάΜοεοε ΡΙιι;·εΓοτιε Γΐ1Ιιτέτ. - ”*Β'”

τι” ιιο ιτε ο στοπ: , ιιεττι ετιπειτ ο ετετ:

Οετιὶε οτ! τΙο1ττι1ττειτοτετιπ , τετ(Ξι ίιίοιΕε τείἱἔιπειτ, .

Ι..οττωτιτο αιτεειτ άο111Π1τε ΓιιΕ ΡτττιετΡε οπο. _

ΤειτκΙεττι ο.έτιιε Εἰεετὶε Ηιιότιιε μπι ΙΙιτττε ΓιιΒἰτε

θεεεοίοιτε Ρετίτι1τι15 Ρετνεττετε τ:2.τττΡοε ,

Ποιο Ιειιτο·τ ΓαιοΒειτιπ ωττωτ τιιοΙτττιιιτε Ρτειτι·εε, 'μτρστσἰπ·

ΕἔτεΒἱυτ11 5ειοότ1 εοττι1τεττι οοεοοπττττε Ι.ιι.ωντ ""

Οιιί,τοοιιτιπ :απο οιτἰάειτη ειυὸειεὶΠὶττωε Ιιειυτἰτ·ω ΩΡετειττἱτ

Ιτ1ετεΡ:ιτ σ.ττοεεω άιι€τοττ Ρτο ετ1ττιὶτιε τΙ18ττειττ1, τ· ΟοΙιττττ·

Ρτεεετο1τ δε ()ΙιττΡτο Ιιιττιιτιιιτι νὶτιὸἱεε τττιιΙτειτττ. ΜΝ”

Ειττπτω Ειτε Γεοιτειπε απο Ρτοοειτ ιιΙττο ντιπ :

Μο:τοιιε τενΜεοτετο Ροττιιττι ν01°2.τ ιιττοει Ρτοτετνιιτττ. τ

Ατ:Ρ1ιιε ειτι·ειάειπε Ηιινωὶο. τετεο. εο.τίττέϊ ,

δτειιΜ ιπετατιιτ, Ρτοιπτε τω Ιιιιττἰτιει εειεεὶε,

Ηοττ1εΙει ΓΕΜτιιιιτ11 ε!εΡε!Ητ τττοττίττει τιἰΒτοτιιττιτ

Ρι1ΡΡε Ιεεειιτε ιιτιόο.ε Τιιτοι11 άεΙειωτικ οττε,

ν1ί`ετε Ωστε νοΙετιε Μεττττι1 εινεττττιιτ ειιιΙἑ ,

Ουτε τπ:ετοτε Βεττιεττε ν0τὶ5 Ροι·τιιτη οβτἰπετ ἰπττε τ

Κεττττε τω ανττΠε πιοοετειττε ΙΕ ΓεειΡΙπι τείΠΗτ ,

Αφτο 8ιιοεττιειτττύπτ ΓΡτετο τεδτοτε τττιιττιΡΙιειττε,

Ι.ττοτει ΓΡοοτε μπειτε Γεττ ἰτινἱτο απο τττειετίττο.

Βιιέτοττ ΐιιΡετο στατεε Ρτιτε ειάνεττει ΡειτιΒετιε

ΤεττιΡΙει οΡτειτα τἶτω , 5ειοόττε ιαοέτεττ1 επειτοειτ Με ,

δέοι:ε Γιιόίοιιε Πεο Μειττ1τιτ ιτιιιιιετε Μετα” ,

Ρομπ ° ι.ειιτωιιο εοτιντντο. τητα: τοΒειτι1ε. "

οοεφτωτ ίοεττε ειιτο.οε τεΙενο.τε άοΙοτετ11 ,

Ρτο.ττάεοόίιτττουε ὶτττει· τεοΙταιττε οτειωΙο. 6τωτιτ,

Ρι1ΙΓοτειτι Βιετειτ ουκ ]ειττι ]τιωΙετικ το Βοίτετττ : ο °

Αυτο τττετττκιΙεε τηειττοτειοε ΗΥΡ€ι°ἰ0τ1ὶε τ στοα

Φωτο ιπ:τιττε Ρο.τττετ τιιττιιτιιτπ ΤΗεουεωευΜ.

Ητι:ιτ: αστειο τεΡετεοε 1:το.ττεε επεφτε τετιεττ

Ιτπνευττ, αόοτίξεω τιιττιτττι τ:ειΠοτιπε τ ΡειίΓοε. . "Με

Νες: Μοτο , Μπόστ ]:ιέτυτο.τ11 οιιείτιτε Μ ιιτττο.ττ1

Κεεδτεόττοτ, που Γε Με νΙ€ΜΙΤε ίο.τετιιτ

Ι!!ε Γιιοε Πτιετετ τοΙει·ειτε οτ εΙειτττιπι Γοό:ι!εε.

Οοτιειιτὶτιιτ πιο:: Ιειττο Βτειντ οιιο.ττεοτε Πει8εΠο,

ΕκεΙατττάτοιιε Ρώσο οπο. τεθτει ηοιπτίττκιτει εεΙετ.

· δο!ίπ

. Εφο εάτιι:: Γ:τειιΙο ΕΡὶΪεοΡΞ σΙτετοατιτοτ Ραμ: :Έκτη δυτττττιτ Ροτπἰτἱεω Γε.Ιτεττι τ) οι1ΞΜεω·οο(Μα "ως ,

ω; α Οόοττε θΙειοοτιίοΙιετιΠ ΑΒΒ.ιτε το Ηιίδ:. ΤτεΜἰ. δ. Μειιτι Δω. τοττΠ.π.

Ε τ]



2,8 ποτε ε. εοεοΜιιιιιιιωιιι 1ιτιε.
Δε. απ..

Πε. αν.

Νον. ισα.

# Παππο

κκε

ιι .9ιιρρΙε εε

ηιι·εάιειιιι

κει

# ἰιἰιιειἱ:.

# ίεετετί

?πιτ

ε εΙιει:

=# Μοοεδε

:Μπι Ενο

κιεεεε

># εκπο

πιο

Οειιιειιτεε τω] ειιι·ι·ιιιιτ , ΓιιοΙετε τεοειιόιιιιτ,

ΕΙεδιειο Ρει·ει ΡοΓειιοτ, Εισαστε ει·επιιΓειιι·ιτ,

1Κειιιοιιε Ρεττιε Με οτ Γεετειιι ει·ε&ει·ε ιιενείειιιιτ.

Οτιιιιιε ΡειιΡει·ιΒιιε !ετειτο εε Γεπε Ιιετετο

ΙτιεΙιειιόειιε άειιιε, εωΙείϊιε όοοε Γει·ιιιιτιιι·, ·

ΟτετιθειιΓοιιε εειιιτ) Ρείὶείοιιε δ: Ηνιὸε·+ ΡεΠιτ.

/Εοιιοι·εεε εετιόετιι @με άεΙετι15 ιο οι·εε,

ΑΔ Ρεττιετιι ι·ενεΙιι, Οεεετιιθ.ιιιοιιε ίἰιΒιι€ε 3ιιοετιιτ.

$εοττιεε ιιενιε εεὶείε ου: :εε εοπιιτείοιιε εεοεΠιτ

Πάει Ρεττιε ι·είιι€ε: :ιετινε ι·ενιΓετε τοτε.

ΙζειιιιΒιιε @τα εεοΙιγτίζοιιε ίενειιτιοιιε :Με

Ειιιοι: τετἔε ιιιετιε, Βιιέείιίοοε εάιιιτιτιιι εΙτοε:

Οὺπι Γιιοιτὸ ιιιετε ιιοΠε «κι Γειιτιίειτ, 8ε ιπιο

ΕκΠΙιειιε ΡεΙειι)ο Γε:νιε εοτιετιΒιιε οΒΡεεε, .

ΡΙιι&ιΒιιε ετειιιε ι·επιπι Ρι·οοεΠετιε ι·εεΙεΙιε ει·ει:ιε.

Οεετι11ε. Γιιοε!ιιεει·ιε ι·εεεε_ιτ , ίιεεέτειιιε εει·ιοεπι ,

ΟοΙΙεθ:ίιτιιφιε Πει Ηιιιοιιε τεοοιείειι: εάεόΙ:ιε.

5ιΠειε Πε τιιοιιο εοεειιε Με ειιι·"ειτε ειιιιιοεπι

ΝειιεΙειο εει·ιιειιτε Πει ειιιο ιιιιιιιικιε εεΓιι

Κα Ρεει·ιε ειιΙιειιΠε , ΓοειόΓειιε ε οιιΡΡε ι·ειιιιττιτ.

2Εειιιοι·ε πιο:: εόΓιιοι: , ΡτοΡετειιτοιιε ι·είὶιτιιει·ε Πτιττεπι;

ΟΡτετιίοοε νεΕιιιιιτ Ρετ ΡΙετιε Ιιειιιειιτιε Μοτο,

Ι.ειιοειιτεε ΡΙεειτιιιιι ειιιιδτι οι·εείει·ιε Τοοετι:ιε,

Μωιι-ι ίε&ιιιιι, νετεπι ειιο νεΙΙει: εΒιι·ε

Μιττειε ΓΡοιιτε Γιιιιιιι,ΕειιιιιΙετιι οιιιοίιΓοιιε Ιενετε;

ΜιΙΤιιε Ι.οτΙιετιι ὸενοεειτι εοπι ετα ειιΙεπι ,

@και Και ιιιιιιιιιε ονει15 εεΠ εε είὶε τεεεοτει:.

ΓΙεειτετ ι1τ πιειιεει: όεεειιεΙι !ιεοιτεειιΙε μαθω'

ΚεειΙιιιε ιΠε εενειιε Ιιτεε ειιτέειε, τεειιΓει:,

ΙιιετεΡει: ει·τοτειιι, ι·ε8Π: εμε ιεετιιιιιε Κεεεπι.

Ιιιτετεε ΙιεΙΙιιιιι εειιιιιιο τιιεόιτειιτε εγτειιιιο

Ροίειτι.ιτ εΙτετιιτι·ο , ιιειιτι·ο Ρετετε ιιιοετιιι·

Πει; Ρεει·ιε ιτιιΡει·ιο , ΓεεΡττε·+ ιιττιιιΠιιιε εετιιιιιτιιτ Η!

Ηοιιιε ι·εΒιιιιιιιοιιε τει·ιιε ιτιει·ε τετιιοοι·ε Μιὰ.

ΟοΙεοιιιτιιι· ΡτιιιεεΡε πιοτιιτιε ,Ηάόειιιε ΠεΙεΙιε

ΕκίΡε&ετ Ρι·οιτιιΠε ειιιιτιο,ΓΡεε Ε8ιευτε:τΙιτα,

Ετ Ρετιειιε Γει·νετ άοιιεε εΙετε ειιΙιιιιιιε Γιιιιιετ.

ΑΡΡΙιειτιε νεειε Γοειιε , ΓοΙετιε αφτι

Ραπ ιτειιε * 8εΙιοεε ΓιιΡειει·ε νοΙειιτιοικ ΑΙΙιεε.'

Εξι-εφε νεοι: Ρετει· εΒιεΒιιιε, νιπιιτε εοι·οΓεεμ

Ηοπιάε άετιιι·βετ ,Γεει·ετιι ιιιιτιε Επιιετ.

ΜεΙοειιΙι εοιιιιτειιι Γε ()ι-ωει:ειιιειιε εΒ ιιι·Ιιε

ΠΙτι·ο οΕΡει·ε, ειίιίοιιε εΙιεετ ΒειιεάιδΙτιο τιετεπι

Οιιιτι Ιειιοιιε Βι11ιο11ΝΒο-ΡΑΚΑΜ (ΠιιιΙϊο ιιιάοΙε ιιιιι&επι.

@επι Ρετει· ιτιίιοο τειιτειιε εΒΓειιιόειε ιιιίὶι ,

Ι..ιιτιιιιιε Ρετει.ιΙΤεπι Γεοι·ιοίιίουε ειιτεετιιε ει·εΙιειιτεττι

ΙιιΘετιιιτ, ΕυετιιειόῳιΞ Ραπ Ρεσιε Ιιιιιιιε εΙι1Π1τιο

ΗοΓιιιτε Γιιίεεοτο ΐετιετι ΡείΈε τετιιοτε.

ΙΙΙε ιοἔειιε ιτει·ετ ε νοτιιτιι , Γεττ ιτιο!ε ιιιεεΙεΙειιι.

@ιο Ρει·εειικε, τιεεειιι @με *Βαε οιιεπι ίιειιἔει·ε Ρε&ιιιιιέ

Ποιο Ρι·οιιιιίΤε Γετετ , Γεετε όοπι νεΙεπιιτιε εεΡτετ ,

()ειιόιεΙε (Τεθ;τε·ιΙοεετ ΐοοιιΓο ειιι'ιε ιιιιΙιτετ ΑΒιιο,

Αεπιιιιε Πόετει εοΞετιτ ειιιο Ηοτιεὶε ι·εο)τιι.

Μετι·οοεπι ιιιΓε ιιιεεοε ει:εεΡιι: ε Ιιοιιοι·ε ΟοΙιιιιιΒε)

~-οι
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~:-5ἶΓ=ε- ο .

Αοττωοττ εοΙιτιο· εΙενοτι τοοοο:ο :ιτοΙει.

(:οΙοε ά Με ΠτΙ:ιοΙοτο ΒοτοΙοο Π:ΙοοιΙοτο τοΙεπττετο

Μπτο Εοτοοτο Γ:ιει·ειοε , Με: ΜοοιΙΙει: Ιιοοοι·ε.

Κοτέ1Ιοοε πεεοτι , τ·οοε.Ιτ τοοοο:ο Δω

Ητοε ειιΙΓΡτι·ιιοτοε ΓοΡοι·Ιε ΟΙτ:τΠόοοο ΙΙπο·ειοτοε ,

νττειο:οίοοο νοΙοΡτποτττ ιΙΙΓε:ιτοτοει, εεεΙτιτο

Μοτττο οποιο, εε:ΙοίΒέ.οοο ει8ττττττει εοΒοοτ,

(Σώοι Μπα Ιοεο.οι:., ΙοτειοΙε ΠιΙττΒοε ποιο* ,

ΑΙ:οι· Βιο(Μετε ΒττεἔετιΠε τοπετοο τινι.

Με ετοοΓεοτοοοο Ρπ:ἰε ΙοεοΡΙοε ΜιτοιΙτόΙΙο τοοοττ,

Οοττοοετ·ειττοΙΙιτ: εεεΙοι·οτο το εοΙτοΙοει Ποτε.

(ῖοοΠΙΙΙε οοτεοτοοοο Πο]οε Ρει·ἐ`::ο ίεινοοτοε

Νοτι τεοοετε :εεΙ, ΒοοιΙοοι: ΠΜ Ρι·οΓΡοτει Ποιο.

Α: εοοΠτΙ:ο. ποιοι οοι ΡοίΙΙτειΒοέ:ο οπο:οτ,

ΕΧΡεττοε ναι νο.εοο Πονει·ο οοΙο:ο: ·

Πε Και ΙΙΙε :οοοΙίοι·ιε Μιτου Ρπτιε πω,

δοτνΙ:Πε ΠτΜεΙ (:ΙιτΙΙΙΙ οοΙ Γ οοτο ο1ττω·τ

Ι)οτο του.: Ρε.τοοόο Ρπι·Ι, ΙΙ:ΜΙ:οι·οττοτ Ποίο:

Νοε εΙΙΙειτο. ιΙΙο :εε, ΜΙΙο. εΙοοτοτ οττ·ττοοοο ,

ΒΙνο:Γε εΙτοι·οετοτο εοοοτιτ το ΡτεοΙΙ8. 8οιποε.

να ΒοτοΙοΙ ΓοΙοε νε.ΙΙ:.ειτο εοοτιτειιττο τοΙοτΠτο

Ιοτοτπ απο Ποιο οι·οιοοτο , τ·οΠεΙοιιίοοο Ιοε)όοΓοοε

ΑΡΡεττ:οτ ΠιΜτὸ , Βοτοιοο τοοεΙοτοοτο ,ΓοΡοτο,

Ατοοε νιεΙοτ Κεεεε οπο: εΙοεο ΜΙΙ:ι εεΙοΓεειτιτ.

Εκτοτε πΙΠε.οττ ΠιτοοΙο πιο:: Ηει€τοοττο οποτε,

ΕΠοοεΙτ οτιοτοττι ΓοΓΡΙ:π οτ::ττοοοο ει·ιιοτοτο.

ΡοΙΓοτοτο τι εοοτ:ὲ τοοοο: οι:οι·πε τοΙοτίΙ:ε::

ΟοοΠΙΙοτο Ρπο: ΙοίοΙΙοτο οπο.: ΙτοΡιοΜι ΜΜΜ;

Βοτο @Με ΙιοΙΙΙΙοττι εΙοεει·οπ ειτοπο ΠιΙοτετο,

Ατι1οο ι·οεατο Πεοτο , εο]οε Πειτε ΜΙΙο. ΙΙΙ::ειοτοτε

Νοιοτοο ι1οτ ]οΙΙ:ἔ`ι άΙΐοοοΙτ Ιειοεο ιΙοοΙΙοτο.

]ειτο οοιεοοΓοΙοε τετοιο ίε:νΙτο Μοι€οτε

Το:ἔε μια:: Π·π:Ι , εειΡτίιίοοε ενΙεοετοο ΓοΜ.&οε

Ροοιι: 8οτοοττΠοτοε ιτιοΙΙεΙσι·Ι ίο:Πεο ετ·τοοε :

Ε: Ποιο οοο νοΙοο: ΟΙτι·ΙΙΙΙ ΓοΜὶτποε 8.τοο1°Ι

Βοτοο:ο, ΙοιΙΙΙστιο Ρτε:τττοοΙΙ:ιετ ΠΒοει εοι·οοε:.

Νοε Μοτο. , τοειί'εποε τεΜο Ιειεε:ποτ Ηγεο:ο*:

:Έτοοι·Ιο Πειτε: * οποτε εοοΓοτοττο: Ποιο.

Ατοοο πει Ι.οττωτιτιιε εοι·οεοε ΠΜ ΓεοΡτι·ε. Ρωτι

δεοέτο εΙΙόΙε. ΟοΙοτοΜοο ΜΜΜ ποτε. Ρι·οΙιοοεΙΙτ,

Ι)οΜτε. απο τοττοτε Ρι·οτιο:ειοε ΠΜ κοιτα. εειΡοίΠτ.

Κοειε πΙοΙτειτο Βετιττετιτ ΓειετΙτ αεττττοο ΡτοΙοτο

(ῖοτο Ι`εοΙοτοιο ΙοεεοττΙεε εειΡιτ:,οοεατ, οΧεΙΡΙτ ε.οΙ:ο

(:τιτοΙοτε ε.Ι::τεοοι οττοοΙΙ:ειτο Ήνο&άτοοοο εποεΙο

ΙοιΙοτοττιε τοοε6Ηι: προ, :ειτε ττοΡοτο ταΡττε.

Με Πε νοι·Ιι;Ιτετ εοτοΡΙοοτοι· Πιοττοε. νπτε.

Ε:Βο ()οΙοτοΜοοε Ροοοτε ειοττοΙΠτοο εοΙοτοΜο
Κοεττει Γοοοι·οο. Ρετεοε, (5ειΙΙοτοτο ττε1οΙΙνοΙ2.τ ΑΙΡεε,

ΑοΙοοι:ιτττ τοετεεΙτοοε, Αοττ.οτ.το Κοεο εΙοεοοτε:

ΕΧεἰἶὶτοι· , ΠιΜεοε Με οτοετττιι, ΜεάτοΙειοοτο

Ιοεο Ι: , εΧΡο:Ξέτοιτε ΜτεΓεε , πειτε εποε τοτττΙΙΙτειοε

ΕεεΙοΠεε, :οδο τοοιΙττποι· ὸοἔτττετο. εε.ΙΙιε.

ΑεειρΞεοίοοε τ εὶ Γε ι·ιιΡο τομ τοοοοε ποιο*

ΜΙ:ΙΠεΙ ΓΡΙοοεΙο:ο Ροτ:τ εοτοίςοο εοΙΙοοο:

ΑΜ (Ξιτιε

ΠΟ. χν

Νοκ πο,

τ! [ πιο:

9: Π Ομο

:οοε

Ψ· ΤΙ·τεοιΙο

Βετο::

'Ι' 'Ι'Ικοδεξ

:Μοτο

Ψ Μοτο:

εΙτΙΙιΙΙε

# ΤΙτεοάος

Πειτε

Ψ ΑοιΙΙ:Μ

οτί. ποιο.
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Απ. Πτι!

ιιε. αν.

Ντιν, κια.

α* Καμια

Οειιιε ιιατε ΓαΡετατιε , ανιτιο Ρετιτ αιτα νοιατα:

5εωιτατάωααε ααιαω τιεαιεεια ωοιιτιεοιαταω

Οιι·ειι:ιετιε, ΡτιΓεο αεεειετατ τεΡατατε τιεεατε,

5αεειιἔιΓααε τται:εε ΓεοΡαιιε Ρετ τιενια εοιιιε

Ροιιτιετα ααατιτααετιιιταω Ρετ ιατια νιτοταω, -

Παω ττιιιαε αατ αεωιτιιτ Πτιε Πε νειιεισατ αιαωτιιε.

Νεε Ροταιαε νειατι νειιετειιτ , ααιτι Ροιιόετε κάτι.

8ιεααε Ριο Ρται:ταω ωετιτεε ιιοτταωιιιε Πτωαιιε ,

ΙτιεεΡτο Μετα οΡετι ΡετΠΠετε νοτια,

Κιτ ααι νειιε Πει Ραταιο Γαιειωιιιε εαΡτειιτ.

Παιωιτια τείταατατ ΡτοΡετε ,Γατειτααε ταιτιαε,

Ατααε ΜοτιαΠετιι ινετΓα ιιαΒιταεαια εοιιτιιτ.

ι.οτατιιιταε νατιε εοωΡιετα οταεαια εεττιετ15,

Εαε·τωταιντ ωοτιιτιε ι..αιΓονια Παιιτα τεαειιτεω

1)ιτιτέιτ, αιωιΠει νειι:ιαια Γαετα·Μααιίιτι

Παω Ρτεεε Γεέτατι ιατα. ΓαΡιιεαωιιιε Κεεια,

(ζώ τω” , νοτιε τιεαατ, αυαεΠτέααε Γιιιιιατ.

Θαιιτιετ Με ατινειιτα αετιιτι, Γαατιότααε ωοτατι

ααιιτιΓΡει· Γεεαω ειατα: Ριετατιε αιαωτιαω ,
Α Πτεααιεω εοωιτιιω , ειοθττιτιεε α‹ι τεαιωιιια Ετατταω:

δε τεΡεἀατε ιιεαατια, τεττόααε τεειιτε τεεαιαιι5.

1ζεαι ατατιΠεο ωοτιιταω Ροίτ Ρετεετε @τα

Ποττιαατ ατ ΡτοΡτιαω ωοτιιω ωοειεταωιτιε νιταω,

5αίιετιτετ Γοειοε Ι.αιΓονια ΠαΙιτα εοιετιτεε ,

Ρτα:Πειιιε Γονεατ$ τεααιι ωατιετε εοωατ.

Εειετιετα ατατα ιαιιατιε Κω: εαΡταιιε ι·ιοτιοτε νετιαιι:ατ ,'

Παιττα ΓαΡετιια Γονετ, ειειε ατα αεττιιτια Γαιειτ,

8αβΠάιιε ειτΡιετ , ειοωιιιαιι ιΠιιιβαε αααετ.

Ατ Ρατετ ιΡΓε ΠοιαωΒατιαε τιαω ειαατιιται· αιιιιαε,°

Μαιιτιατιε ι ιιονα ΓεΡτα εοιιτ Πειιτε Ει)οβιεΠΠε,

Νεκιιιαε ιιιιιε αιιιωαω @Για τετιειστιΓααε Γοιαταω

ΑιωιΠεο επιιε ιτιΓεττ ΓΡιετιτιοτε όεεοταω.

Ριατιετα τεΠτιιε`τι Ρετ εαω ΤεωΡιι αετιε ιοεατιται·,

(Μαω εειΓιε ωετιταω νιτεε , ιιατα Παω. ιοααατιτατι

δττειιαιτατεω ατιιωι Ρτειιατιε τιοέττιιια ΡτοΓατατ.

Έ

5ΠΚΙΡΤΑ Α ΜΟΝΑΠΗΟ ΒΟΒΙΕΝ5Ι

ατιοιινωο,ααι Γεεεαιο κ. νιιτιτ, τα εοτιιιατ ει: εαΡΡ. 7ι9.8ε Γεαα.

Ε:: 84.518'. εο‹ἰ‹ἰ. Ούτω. Θ' Αιπῇὶωἰ.

ΡΙιεΕΑΤιο ΑΠΠΤΟιὶι$.

Πιτ Ποωιτιαε ιιοιιετ Ρετ ωετιτα Ραττοτιι ιιοιιτι Γαιιέτιιιιωι

| Ποι.ιιΜιιωτι Ρατιάετε τιιαιιαταε εΓτ αι› οττα τιατινιτατιε

` αΓααε ατιατινετιταω 1ΡΠιιε ω Ραττιιιαε ειιοι)ιωτι

) εοτιιι:ταέτιοιιε ιΡΠαε Ποειιοιαι] , νει οιιιτα ειαε ,
τ

άαω Π:ατιιο τταιιΓετιΡτα τεΡετιωαε.

 

ειαε

, Γεα 8ε τα

]οιν.ε εαιαΓ.

Ωθτθτα ααα: ατιιιαε ιΡΓε

, ααια ΡταεΓαταε νιτ Πιειι‹ιο

' ' τα ττατιετετιτατ , @παω ειτ

,ατ ΡτοΡτιο Π:ιιο ααοωοτιο ναιετεω τωιωι

ι›ετεω.
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ΜΙΚΑΠ. δ. ΠΟΕ”ΜΒΔΝΙ ΑΒΒΑΤΙ5: ε!

Παω, Ο`ι!‹!‹!! εε!! !:!ε!!εεε!ε Δε!! ε!!!`!!! Μ!!! , ει!!! ν!!!!!!!!!!ε !τ!ει!!ε!!ε!!! : 8; ω!!! Μ ε”

ε!!ε!!! !.!!‹!οᾶι!ε,!εε!!εε!ε τ!απε!!!!!!!. @εε ε!! ε!! απ!!! ι!ε ε!!! !!!ε!!!ε!!ει!!! «Με πω. !!ν.
σε!. 8!!ε!!!!!! !!!!!!ε!!!!! ει!!! ει!! Πεμ!!! !!!!!!!!!!!!!!! ό!!ε!εεε Εεε!ε,8ες!!! Ρε1°Ρτο- Μ* Μ·

!!!!εεε!!! ε!!!!!!εε . Δε!!! σε πο!!! ώ ε!!! Μωρέ!!! Με!!! ειιὸά !!!ε !!!!!!! !!!!!!!!!!ο η ω. Π.

!!!εε!!εό!!!!!! ροΠετ τ!!!!!!!!!ε μ!! !!!!!ε!!εε!!!!ε!!! ω!!! ὸεεπετ ρε! πωπω , !!ω!

@και !!!εε!!! Ρε!ν!!ετε!!! ΜΜΜ :εεε !!!ε ε!εΠε!ε!!ο !!!επε!Ρεν!. Νεε εοε!τει:

ι!!!!Γει!ε!η ειιὸε! ει!!!εθεε! π! Ρεο!!!!!ε ν!!!!›!!ε εο!!5Γ!!!! Γε!ε!!!ε!!! ω!!! !!!ο!!ε

ε!!!!ρ!!ε!!!!!! Π!! εμ!!! _!!!!!!ε Ρ!!!!εε!!εο!!ε !!!ε ε!! !!οε εμ!! !!!!ρι!!!! , εεε Εεε Π!!!

ή!!! ( Πεειτ !ε!!! και!!! !!!!!!ο!!!!:›!ιε πο!! Ρ!!!εω. ΜΙ!!! !!εις!ιε ω!!! εο!!!ε!υ!,Γεε!

με!! α! Βε!.ι!!! !!!ε!!τε εοι!νε!!!!ε , Γυ.!!!!!!!ε!τε! Ρο!!!!!!!νί , π! νε! Γο!!!!!!!ε!!!

!!!!!ά! Π!! 8!!!!!ει!ε !!!!!!! !!!!!νι!!ο πο!! !!εε!!!εε ει!! εε !!ε!!!!!!!!!! ει!!! !!!!!!!ε Πιε

!!!!!!! ε.!!ι:ει· ε!!!!!! !!εςιι!!πι!!!,Πει!!: !!!!ε ά!ε!!: : 82!!! Με πώ!! !!!ψ:: [Δευτ. Π!!!

ω!!! Με!!! α!!!!!!!! πο!! !!!ε !!!·!‹!ε!ε , Πωσ. !!ο!! !`Ρο!!τε , Γε εοεό!ι!ε !!οε σε!!!

εεετε!!!!ε Γεω. Α!! ε!!ο!!!!ο ε!!!!!! πε!!Πεετ!0!!!ε Εεε!εΠε , !!!!!ε!!εακ!!ε " ἰ0]επ! φ!!! Μ·

έιτε !οεο.8ε! Π!!! ό!!εό!!!!!!!!σε !`ρε!!!!!ε!εΜε ε!!σ.ιε!ε!ε αει!!! 8ε ρεεε!! ‹!ε ε!!ια:"Ι' Μ'

ν!!·τιιτ!!!ιιε ε!! ετε!ε φα έ! νεωε!!!!!!!!!! ν!!!εε!!!!!ε! : ε! !!ε!!!εε ε!!! ε!! !!!ε εο!!ει!!!

ει!!! εε!!!Ρο!!!!!!ε !!!!εεε!!ε!!τ!!Π!!!! Ηι!εω!!ε 11εε!ε !!6!ε !!!!!!,ς!!!ε !!εεεΠε Π!!!

ε!!ε!!!!ε! !!!!!!!ε!ε!!. Τ!!!!!οε ετ!ε!!! ι!!!.!ι!Γει!!!!!φε ν!!!!!ε!ε Γιιρρο!!!!, εμε !!!ε!!!ι!ε

ε!!!εε!ε! Π! εερ!τε !!!!!ε!ε!!!!ά ε!Τετ !ες!!!!ε!!ε!!!!!! !!! εο!Ροτε.

!. Οι· Μεσα!!! έρ/ίκ.! έ!!! ω!! @ έ!! εοπ/!!αθ!'έοΜ Εεε!εβε έ!! @να

Ε!σε!!!ε!εβ

ε! ΟΜΜΒΑπι1ε !8!τι!1° Η!!!ε!!!!ἑ απ!!! , ε!! ε!!;! ()εεεε!!!ε! !!! Ρε!!!β!!ε θεά:

Δ! Μπα!!! !!!!!ε!ε!,!ει! 15; μ!!! !!ο!!!!!ι!!ε ε! να!!! εμε !! Τμεεω!μερ Κεεε, ε;

Βει!!!!ε!!!!.!!ε Ρε!!›ε!!`!!ε ε!! , !!!ο!!!!!! Αεεε!!εσ !!!!!!ε!!! νε!!!ε!!ε , ε!!! Αε!!.!!ε!ε

Ι.οι!εο!!!!!!!!!!!!!!! Κεεε Ι!σ!!ο!!!!εε Γαία: τ!!! ε!!, Πε!!! !!! Πε!!! 421!!!@Με : ε!ετέφ1ε ε! ο !:!οι!ε !οε! ΕΒ0!!!ε!! Π, Μοι!ε!!ε!!ι!!!! !!!!!!!! εο!!!!!!!ε!ε εεε

!!τ ! ε!!! Με!!! Εεε εΠ!!!!! Π! !!ο!!οτε Μπι: Βείβε!!!!;!!ε!ε !ε!!!ρε!ς!!ε ν!!ε!!!!ε

Δια!!! ε!! !!ει!!ε εο!!!!!!!!!!!: Δε! !!!ε8!!!τι!ε!!!!ε!!! ε!!ό!!!!!!!!! εε! οτ!ε Πι!. Με!!!

εετε!ειε άει!!ε!!ε ν!!ει!!εε εφε Πο!!!!!!ιιε!!! Π!!! ο!!ε!ειτι!ε ε!! Εεε εΠε, @εε με!!

ε!!!!.!ε ν!ει!!ε, Πε!!! εε ει!!τεεε!Το!!!!ι!ε !!ο!!!!ε ει!ε!ιν!!!!!!ε , ε1!!ὸε! Π ε!!ε1ι!!ε τ!!!!!ε

!!!!ε εε!νε!!!ε!!ετ, Π Η!!! !!!!ει!ε!!! Μο!!!!ετ!! !!!!!!ε!ετ, !!!τε!νεεω τω!! ν!! ! !!

!!!ρ!ε!!!&ίε!!ε ν!!!, Με!!! ε!!!!‹!ε !·ενε!!ε!!εει!!. Απ!!! ΠΜ!!! εως!!! Εεε!ε κι!!!

ίο.!!&ιιε Αττ!!!.!!ε (?ι·ι!εε!!! ΜΕ!!! ,ι!!!! 8: !!!ε!·ι!!!: εεε!08 ν!;!ε!·ε εΡε!τοε:!Ρ!`ά!!ηι!ε

Εεε!ε!!;!!!! νε!!ε!:!!!!!!ε ΑΒΕ!!! Αε!!.ι!!.!=ιιε · ε!! !!ι Με!!! Με!!! , ειι!!ό!!!ε!!!ε Πι

!!ε! εε!!! εεε!!Πεεν!ε, 8: εει!!!!!!ι!!!!! ία!! Π! αιμα ε!! Πει!! !!ιι!!ε εε!!!!τι!!.

π!. Μ· Φεβ8!ε μέσα!!! !·υβι!· Μ Με!! εκμ·εβ.

3. νΕ!!ειω!!!!.!ε ετε!!!!!! Οο!ι!!!!!!ε!!!!ε !εε!ετ!ο!ε!!! Ιοει!!!! ε!!ε!!!!!ε!!ε , Πει!!!

ε!!!ε !!!οε απ, ι!! ν!‹!ε!ετιι! ε!!ε!ι!ε!!!!ι!!ι!!!! !εε!εεεει!ε ὰ Ε!ε!!!!!ιιε νεεε!ε

ε!!ετ!ο!!!!!ι!ε, 8: Μου!!! !!!!!!!ο!ε!!!εε!ε!!!!! ι!ε ὰ Μο!!ει!!ε!!ε !!ε!!Πτόςι!ε Π!» !

ΠΠΣ!!! Τ!εν!ε!, !!!!!!:ο. Με!! ε!ἔε!!ε ε!ενει!!!: ε! !!,ιιν!ο!ι!!!! ει!!! νοεε!τιι! (Μπα/αι:

1!!όεει!ε @και ει!νε!!!!! Π! !ι!ε ι!!!!!!!!ε !τε! εεε!!! , !!!!!εε Μ!!! ε!!ειι!!!ε!!!ε!με με..

!!!ε!ε!!ε ει!νε!!!! !!!τε!όι1ο5π!ο!!τεε ι!!!ε!ε Με!! όεει!!!!!! ε!! ει!!!!ι!ε οπο!! ε!!!! ε!!

ε!! άε!!!ε!!!!!! πω!!! νοε9.τι1τ Τε!.εετι!!! , Με! νε!ὸ ει!! ε!! ο.!!!!ενε!!! πωπω

Ρετ!!! !υ!!!εθ. !!!!!!!!! (5!ιο!>εο!!!.τιιΜ Π!! !!!ε!!! νε!ὸ !!!!!ει!!! ια ε!! ε!! Π!!!!!!ε!!!

μπε!!! εε!!”εε!!άε!!ε , !!ενε!!!!- ει!! ε!!!ει!!!!!ε!!! μπει!!! ει!!! ν! εε!!! !!!ε!!!!!!ε!!!!ο!ε

!ι!Ρε ε!Τε ΡοΠεε!,8ε ε!!!!!ε!ε ε!!ειι!!!εμο.ει!ε !ι!Ρεε !!!!!ε 8ε!!!!!ε εο!!!”Ρ!εε!ε μα!!!

πι!! !!!!!!!!!!!όφιε ε!!ό!ιιι !!!!!!!ε!!ε!!!ι νε!!!ε!ιπ11 !!!!!6!!!!!!!!! α!!! ή!!! ε!ε!!!!! Πε

ε1!!!ε!!`!!!!! ε!! Πε!!! !!οε!!όφ1ε εΡΡ!!!ετ , @ΠΔΠ Π ει!!ειιι!ε Πε!! α!!! Π! εε!!! ε!!!!!ε!Γε.

Αι!ε!ο!!ε

εο!!Π!!ι!!!!.

Μ!!! η, ;.

ιι Λ!$!!!!!!:Π!! Αε!!!!!!!!! Βο!!!ε!!!ε Μοι!ε!!ε!!υ!!! πω!!! απ!!! Με!!! !.!!!α!!!. 8: !ε!!εμιε Γκευ!!! Με Πει!!! ν!

α!ε!ε Με:: !!! Με!. Με. Το!!!. 4_

ΑΠ". δ!!! Οπὶ. δ'. Ε. δεσεία:κ Π'. Ρ



4.2 ΜΜΜ. ε.Ιε:οτσΜΒΑΝι ΑΒΒΑΤΙδ.

Α” @Με :τα 86 ειΒΙο.τοιΙΙο ειιιιιΓειιτιιτιιιε Πειιτ:ιτιι άεττιοιιίττετ,Γε δειΡίἑι Ρεττ:ι , Γιαπ Γιι.

Μ- >τν- Ρι·ὰ όιιτιιιιιιε,νεΓτιειιιττι ιΡΙιιιε όετιιοτιίττ:ιτ δειιιδτι. Ε:: Με. ετιιιιι άιε ιΠε Ιοαιε οι)

Μ" χ” ι·ενετει·ιτιειτιι νειιετὰτι‹ὰι ω , Ιιιι€ιιέι τιιίτιεὰ ω: ετιτ-τινι δ. ΟΟΙ.ι1ΜΒΑΝτ ν0τ:ειτι1τ.

5εε!ιτι τετιιΡοτιΒιιε ιιοΙττιε πειτε ιτιιίτιειιτ ατι ιτι Με τι: ε αιΡεΙΙο.ε ειιίτοόιεΒειτ, ιΡ

Γ:ιιτι Ρεττετιι :ιε!Γεειπιειιε ( Παπ πιω είτ Ρειίτοτιιτιι το Η ατι ο.όΓεειιόετε Ρι·σΡτει· αι

Ιοτεττι ΓοΙιε , να στο ειιίτοάιο.ιιι εειΡτειτιιιιι ) ιιοτι άεόιτ Βοτιοτεττι Πεο τιετιιιε 5. (Μ.

ΙιιττιΒο.ιιο : ιΡΙὰιτι Ρατιτετ ὰ εοτΡοτε τοτιιιε Ρεττ:ε ΓεΡὰτὰνιτ , Βετο Βιινιο1ιιττι ειιοει

Ρτα:αιιιττιιιε όενο νιτ. Ιάειτι νετὸ τιιιτιειιε ιΡΓο άιε ΡετειιίΓιιε εΠ:, δ: Ρώτα που

ιιιετιιιτ Γο.ιιο.τι. @το εοτιιΡεττο νετιετο.ΡιΙιε δειεετεοε ”τ'ι-ιεοισειιιιι.ι=ιιε τιοτιιιιιε ,

αει ειεΙετιι ΓΡε!ιιτιω: τιιιιε Ρτεεετειτ,ιΡίο.ττι Ρει·τιιιιτι Γεειτ ,δετιό Γε τ!εΡοττπ,τι το

88.νιτ , όι€τιόαιιε Ιοεο τεΡοΓιιιτ.

ω. 13ε· έπτυεκπι /ΡεΙαπω @ Ρετπι έκβω ίσω τιΡΡοβια.

τι.. 5ΑΝστιιε άετιιαιιε ΠοΙιιττιΒο.ιιιιε το 3αιιιάι&ειιιι τιιΡετιιι Ιοαιτιι ΗΜ :ιΡτιιτιι ιιοιι

ιτινετιιειιε , ιΡΓειττι τεΙιτισιιιετιε @τι ι·ιιΡειτι ο.Ιι:ιτιι ατα: είτ Ριτσα. τιιοιιτεττι [πω

εΙιθ:ιιττι σ.όΓεειιόειιε ,ωωιιιτπωε ΡετΙιιίττειτιε , εΙενειιιτ τα! το.όιεειιι Γο.Χι , ατι Πι..

Ρετειιιιτιετ ιιιο.ετιει ι·ιιΡιε. Ιιι αι ιτειτ1ιιε Ιοαιιιι ΗΜ εετιιετιε εοτιΒτιιιιιιι ιτιιιτιόΞιτιίζ

απ, ΕεεΙεΠειτιι ιτιιΒι εοιιίττιιιτιτ ιιι τιοιιοτε Βεειτ:ε Πει $ετιιττιςιε Γειι·ιΡέι·ειιιε να.

@Με ΜΑΜΑ , εε τιιειιΓιιτὰ ιιικιττι ΓιιΡι·ὰ οίιετιι:Ηττιιιε. 5οΙιτ:ιτιειττι νετὸ τω ιι€ετιε γι..

τειιιι ΓοΙτ Πεο ν:ιεειΒειτ ιτι ]ειιιιιιιε δ: οτε.τιοτιιΒιιε , το.ιιτίιτιιτιιιε $ειΒΒατο να άιεΒιιε

Γείτιε ω Μοτιο.Ρτετιιιττι τενεττεΒιιτιιτι τοτέιιιιιε (ξι5ιότει8εΗτιιο. Με ιιιειιιΙιίΓε Ρετ

ΙιιΒετιιτ. Ωίιττιειιιε Γετιιιτεττι Με ι·ετΡιιτει·ετ ιιτιιὰε νετιιτε να ι·ετ!ιτε ΡοΠ`ετ , ττο.ιι

Ποιοι ΙιειΒιιιτ Γεαιε Γειιτιιιτι όε ατο ο ιττι ττιο.<έτιει Ρο.τε (Με Γιιετειτ , 8ειιι ι Γοιτι

ιιετε ΡιεεΒο.τ. Ι)ετιιτιιιε εὺτι1ε1ττιι1ΙΙ:ι. Ρειττε Ιοαιττι ὸινεττετι‹ὰι ιιινειιιι·ετ , ποιο.

τισ άείτιτιιτιιε ειιικιΙιο , ω όινιτιιιτιι τεαιττιτ , οι·ατιε νιττιιτειιτι ΗΜ ὰ Βεο (και , αυτι

τετιιιε ιΡΓειττι Ρο.ττειιι ιτι Γιιο Ιοεο ΡοίΓετ τεθ:ιτιιετε. Τὰτιτει_ ο.ιιτειτι ειόττιιτιιειιΙειιε

Πει Ριεττιε ΕΙεεΈο Πιο νιττιττετιι ττιΒιιιτ,ιιτ ιΡΓειττι Ιοεο Γι1ο τείτιτιιετετ ιιιιόε νιΓὰ

Γιιετο.τ εεειτιιίΓε,Ιιβετιιιτι ετεΓΓιιττι οιιιιιιΒιιε Με τετιάειιτιισιιε ὸὰιιε. ΟΡ νετιει·ει

τιοτιειιι ιτὰτιιιε τειιιτι ιτιιτειειιΙι , ὰ ίιάεΙΙΒιιε Οτε:: @και αυτι ΡοΗτει εΠ: , Γιαπ 8ε

ιιοάιε εετιιιτιιτ.

ιν. 13ο αποταχωβικιτω Ρφ'ετι.

τ. ΑΝε·τιιε ΟΟΙ11ΠΙΒ2.Π115 ιιοτι Ιοτιἔε ει) Εα:ΙεΙιτι ειιε.ττι ΓιιΡτὲι ὸικιτιιιιε Ιοτ:ιιττι

ὰΙιιιιτι ειι€ετιε ,ετσι Γωτιιττι ετ:ιτ τι ιτιιιειιιτιιΙιιιιι εοτιαινιιττι , ετιιεεττι ει» ΜΤΒ

χω” κιτ. ΟΟϊιΓ11θΕι1όΟ τα ειιιτιι τιοιιιιτιιΒιιε Ιιιιιιιε @Με , ιιιιιιτιιαιεττιτ1τιε Ρετ όιεττι

εετιι:ιεε 86εο ΡΙιιε ΒειιιιΗε&ετε : α! ειιοά οΡιιε Ιοαιττι ειιιιιάεπι ο.Β εο ετεε!ι

πιω εκΡετιτιιττι. @βετο σ.ιιτεττι Ετο.ιιει€ειι.ει οτ:ιτιοτιιιιιι εειιιεὰ ιτετ ει€ειιε , ττειιι.

Ποιοι ΙιειΒιιιτ @και ΕιτιιΓιιτ:ιτιι ΓΡειιιτ1ε8.ιΠ. Πε εο8τιονιτ ειιιτετιι ὰ όιεετιτιβιιε ιτι

Με Ρο.ττιΒιιε ΕεεΙε ιεττι ὰ Β. Οοιιιττιβειτιο εοτιίττιιότε.ττι , οι·ειτιοιιιε εὰιιεέ`ι ιΠιε Ρετ.

νετιιτ. (Σίιιιιτιιιε νειιιΠετ ΜΙ οιτιιιτιι , 8τιιαιτ τιιοε εΙτ ΡιιΙεὰΙΤετ, ι·εεεΡτιιε άιι€τίιίζ

εμε εΠ: ειά οι·ιιτιοτιεττι, τεΓιιττιΡτἱΓτιιιε Ρο.ιιΙΙιιΙιιτιι νιτιΒιιε , Ρεττεκιτ τπτ Ριττιότε

τειιιπ (]τιιεετιι : ιΒιτιιιε Ηεκιε ΡοΡΙιτιΒιιε οτει.ιιε, Οτιιεειιι ιΠο.ιτι ειόΓΡιειειιε, τοιιιωε

ατε ιικιιιιτετιτ ειπε Με εο.ττι ὰΡΡοΓιιετὶτ, ιιτ άιάιατ ὰ 5. ΟοΙιιττιτιο.ιιο Γ:ιότειιιι 8;

Με ετΡΡοίιτειαι , οΡΡοττιιιιιιιτι τετιιΡιιε εταιιιιι·ειιε , Ρειττετιι ε:: α». Ιειτειιτει·ειΒίτιιΙιτ,

86οΒ ειττιοτειτι ΓειτιέΕι ω ΓετιιΡει· 1εαιττι ττεΡοι·το.νιτ. Ρεοτιιειττι Ματσε ΡετττειιεΙο

εάτιιιε 5ειιιέτοτιιττι ειτειιιετιε, τενετΓιιε ΡοΠ:εΜιι Ρτειιιειειιιι , ιιιτετ εετετὰ νετὸ κατ..

το.τιοιιιε Για εοΠοτιιιιε νιι·τιιτε5 δ. (:ο ιιιτιβειτιι ειιιαε ὰ αιίτοόε Ρτατόιθ::ιε Γ αυτι

εεε άιάιεετειτ τιεττειΒ:ιτ, ΡΙοτιειικιτίιτειιιε Γε Ιπιβετε Ρ:ιττειιι @Με φωτο ΓΓιο. Γτι

Βτιαινετατ ιιιειιιιι,8ε Ρετ τιιιτιττι ι·ιοιι Ρειιιεειε νιττιιτεε Γ:ιθτει.ε ι·ι:ιττα:ειτ. Ροίὶ: πω!

τιιιιι νετὸ τειιι οτιε ει: ιΡΙὶε ΡειττιΒιιε-νειιιετιωιά Ρτεόιότειιιι ΓΡεΙιιτιεο.τιι, Ραττετιι

@Με ειι1ειττι εΡοττὰνετειτ δ: νιττιιτεε αυτ Ρετ εειττι 1)οιιιιιιιιε εεεττιτ τιιιττ:ινιτ ,

‹ὶε φτωι νιττιιτι σε νιόετιιι· τιοΙ)ιε ι·εέτιιτιι εΠ`ε , ιιοΠ:ι·ο οΡει·ι τιιι:ιττι ἰτιΓετετε. Μ

εετι:ιτ ειιιττι ΡταὸιέἙι15ΡτΔι1ειἔετ1ει Γτειττειιι Γιιιιιιι ἰοτι$ο τειτιΡοτε ετιόιιαι Ρ:ιίΠο.

ιιε νεκτιτιιιιι , Ιιο.ιιίτιι φωτ Οκτώ Γιιιιιτο.τι ΡτιΙτιιι:ι: τεΠιτιιτιιιιι , εεΙΤο.ιιτε μια



ΜιτιΑε. ε.εοτυΜΒΑΝτ Αιτιιιιττ8. 4.3
οτιιτιτ Ροιτε τττοιτίτττει Μεότεοτττιιι. ΝιιΠιιε ετιἱτττ ετιιε ροτιιτι: ττιεοτιττττοοιτατι Μι- ΑΝ- απ·

οοο τττεάειιι:Ιτ ειπε ίτιοειτττετε, ουτε. :το Ιετιιόεττι τω ιιοτττττττε Γετνο Πιο ()οΙιτττι- ΝΒ:Β:εΠοιιιττιιτε Ιτιττιιε Ρτεετοετο.ττνειιττ εοτττιιΙετιιτ Γοτιττο.ττε. Ιιτ εοιιεττι νετὸ Ιοεο το

οπο Ρτει:άιδιο (Στοκ ὰ δ. ΟοΙι.ττιτο:ττιο ΡοΙὶτο. Εττετε.τ, ΕεεΙείτετ το Ιιοιτοτε ΜΜΜ

(Στικ:τε εοτιίτττιθ:ει είτ , Παπ τιιιιιε εετττττιιτ , Μπι εττειττι τΡίξι @τα Ρτο :τιποτε

τττε1γττ νττι ΙιοτιεθιΒιιιτε ίετνειτιιτ.

ν. 13ο ίεέαπείπε φαιά πιικοτωπβάτπη Μ ε::β μ·οβι·τβικεπ.

6. Πιιι οτε εοι:ιίιτιι&τοττε, ὸτΙεδΕτΠἱττττ , ΓΡεΙιτιπ::ε Ιο ιιτ εοτ:Ρτιιιιιτ, Ηοετ ιτε νττ

τιιττοιτε δ. ΟοΙιττττΒο.τττ τιιΓετετε, τιε οτιιΒιιέ τΡίεΊοειτε Μουτ: ιιιι·ιε Ποτετ.

Νικο ΙεΒιιττιετι Με, οιτοιτ τιιΠ:τοι Ηω·&τΖωπι ·υστωτι,'ετι ειονειιττιε Πτι τετττοοτε

ει· Ιτττ€ιιΙοε ο.ττιιοε ΓΡοτιτε ττ:ιΓεττιιτ Ρετ· ιΠοε τιιΡεε οποιο τΡΓε ΡετειιιτοιιΙεινττ, τιιτΙ

Ρο ίετειιτε, δ!. ετιιοττ ιιοΒιε τττο.ιιιε ιιιιτττειιΙτιιττ ντοετιιτ , Ρετ ΓοιίΠιτο.ε Ρεττεττιτττι ιτΙιτ

ιιιιΠιτε !ιιιιττοτ Μάτ. Νου εεοιτειΙιτετ τετττεττ Ρετ ΠιτσιτΙοε ειιιιιοε ιιειΓειτιττ. Ιιτ

τττττΙττε ειτττιι Ιοετε ιιΒι Ρττείετιττ τοπιο οπο. Γιιετττ ,το :Πιο τω. 5ειὶ τιι ἔτος: 1)ο.

τιττιττ ιιοΠ;τι ντττιττετιι είε ετεοτιιιιιε ,ιἶιιὸά τΡΓε Ρετ ίετνιιτττ Πισω τ.1ιτοττοΙτε οΡε

τατιττ. Νοτη Η το ιτιιο Ιοεο Ρετ Πττειι σε :τοσοι ιιετίεετετιιτ,ΓοτΓιιτ τουτο Ριτι:ει.

τω: που εΙΤε ντττιιτεττι 5ο.τιότι , ΓεεΙ ιτε τΙΙιιτε Γειτττττε ιιΕ›ι ειιοετετ , 8ο τιτοε οτττετιιι·.

Μοε ειιιιιτ είὶ ειτίτοοι τΡίἱιτε ΓΡεΙιτττοιε οιιο.ιιεΙο οοικιτιιετττ, τω ΠΒιιιττιτ τιττττει·ε,

οιτοιτί ιτε :το τιτατιττττο.τειιτ ετνεττετιτ,οιΙτοειιτέτοιιε τιττιο εοΙΙτεετε, δ: Αβινιτι ττετιςιιιιτττετε. ΑΒΒιτε νετο Κεετοιτε,Ιινε Ρτιιτοτοιοι,ιε ΓοΙττιτε είδ: Ρτο βετιαιτε.

ττοττε δ. ΟοΙιττττοο.τττ «Με. '

νι. Μ· μισο οποιίτιω/έ·Μιτέσ.

7.ΩΠι τι ΑΜ ντι: Γετται·τιιε, ιιοττιιιιε Ρεττιιε,8ειιτ τοϋ. ειτε Βει·ιε τττττωεω,

οττττιτοίτίοιιε ττοτττε ιιοττΠιιιιτιε , ιιιιΡετ εττεκαττιιε οι. Ηειοειιε άουτ ιτε

τττιοτειττ δ( ΕΙιοε , εοτττττΠ:ιτι εοι:Ριτ οιτοτττοττο εεε ιιΒετιιο.τε νεΙ τεττετε ο8ετ,

οτι Βιιιικτιιιιτιτ Ιιτιτιειτ σ.ττττΓετο.τ. Ατ τΙΙε ντάειιε (ο ε ε Ρττνο.τιιιιι Ιιτιιιιιτε, οπο..

.παπι τττεάτειιτειτο τεΓΡιιετιε ,το Βιντττειιττ τεειτττττ. ΡτετεεεΡιτ ιιιιτττοιτε ιιιιοττ Πτι:

ιτε εεττιττι τι: Ιιττττιτιο.ττοιτε Ρτιεοειτοτει:, δ: Ιτοττττοεε οιιτ ειιιιτ άιτοετετιι: το Ρτε:οτε

ατο ΓρεΙιιτιοο.ιτι εατιτττετετ. νετττετιτε ετιζο ιΠο το τεττιότόιοττι ΓΡεΙιτιτοατιτ , τη

€τεΠιτε Οτειτοττιτιιι οιιτιτΙιττττττιο.ττοιτε όεοτεεειΒ:ιτιιτ δ. Οο!ιττττο:ττιιτιιτ , οτιετττιιιτε

.τιπετεεεΙετετ Ρτο εο :το Ι)οτιτττττττιτ ,οτ ει Ρτιίτιιιιττττ Ιιτιττειι τεετάετε εΙιΖτττιτετιιτ.

Μεττττε ττειοιτε 5. ΟοΙιτιιιΒιιιτι τιιετιτττ :τιττττΙΤιιιτι Ιιιιττετττεει ετε,8ιετιιττετε ιιἔειτε

1)εο , απο Βειιττττο τενετΓιτε είΕ ιτοτττιιττι Γιτο.ιτι. Ι)ετιίοιτε ο ιτε ΓιιΡετεΠ:, δε να.

Ιετ , 8τοοιιιτιιτ τείτιιττοιιιιττττ Ι·ιο.οετ τι) Με το απο ιιοτιτιττ.

ντι. 13ο εωιτπιἄο έκ/Μαππέτατε τ. £οἰιιυτὐαπἰ /ὲπιιι·ο.

8. 1 τι τι ε τι ι. ο Μ οιτοε! <Στείτιιττι είτ το ΓιτΡτο.τιτειιιοτο.το θαιτοβιο ΕΒοοτειιΠ

τετιιΡοτε Βιετττετιω.τιιι Ιιτιρετιιτοττε · ντοετιιτ τιοΒιε που εΙΤε οοιιιιτιο. .

ότου ΠΙεττττο τεεετε, :μια Ιὶειιτ ΚαΡΙιειεΙΑιιεεΙιτεΤοοικ ότιιττ, ΟΡει·:τΠετ τε

νεΙ:ιτε ΕιοττοττΗειττιτ 8ι όεεειιτιίΠττττιπτ είδ:. τΗτττιιε ει·εο ιιιιτο.ειιΙτ οτιτ ιιοττιτο ΐιτΡετ·.

Γιττττ τεΠ:εε Γιιτττ,3τιτ τωΡο ΓοΙΙετιιτιττειτε τι» ειοΐιιετιττιτ. Ειιτι; οιιτοτττττ ΡειιιΡετειτ

Με ιιοττττιιε 68.0 ιιιτε ει: Ρτ8.11εττι οττι1ε , οττττιίοιτε εοτΡοτε εοτιτ:τα&ιιε , πειτε

νετΙΒιιΙει το οιιιΒιιε ΓοΙεΒειτ ετοιιιτι νει οτιτπι ΐιτπτετε,ιτιιΙΙοιττοάο ττΙττετ Ροτται·ε

ΡοΙΤετ Πιο ΓιτΡετ εοΠιιιττ Ροττετετ ,δε τι: τεοτε.ττοο απο τω11ιτ Ρτο[Εετεττετ. Αιτ.

νετττειτειεττιττττι τοτττοιότιττιτ Ιοοιττιι ,τεεεΡτιτε οιτέι:ι3Γοιιε είτ :το Ηο Ριτσ.Ιε, Παπ

τω” είΈ,τοιοιιε ΙιοΓΡιττιιιτι 8ενι&ιιιιιιττνετττεττε Ιιττεε τΙΙιε ττιιιιιίιτ :ιτιιιοε. Φο

Δω τω” 8.τ1ιτο το ντοτΙιετΓοΙΙετττιιιτειττε Ματ ττιτι οοιιττττΒετττ,οττττττΒι15 τοστι

Βι·ιε οο!ετε εοεΡττ. Ιιτ τοϋ 2ι1τεΠ1 ττο&ε Γοοειττε @Με τισ! ντ€ιΙταε οιιιοεε ειοειιτ

ι·ιιτιιτ ,ιΡΓε νετὸ τιττετ εεε τιάΕτιιτ ιιτιττιε οοΙεττάο ειτοιιε Ιτιτττειιτειιτοο,ιτειιιτ το τΡΠε

το Βετειιεττιτικ Βια ΕοιοτιιΙτειιΕτ τυπο ΟΙττΗΠ εττ.Κ:Βιιιτιιι @Με 00τ:ιτριι , Ιιιιρετττ σωστή μιά:: ντο

Ιει.τετ σκοπό 0ι:ατιτττιιι ει.τιιι0 οτι. των. 1.ο8:Βιτιοιτιιιιιι.

τι;



μ. ΜΙΚΑΕ.8. ΠΟΕΠΜΒΑΝΙ ΆΒΒΑΤΙ8.

Λο. @οι

εε. ι:ν.

Νον. ι:ι:1.

* ιε εβ,

ετεεειιειιτ

Βάι. 8_ ε.

&

νι€ιιιιε ιιιεειιεε νοεεε ετοιττει·ετ,νοεεΓειιε οοιιιιιιΙΙοι·ιιιο ΡΓεΙΙετιτιιιτο νει ιεεειι..

τιιιιιι ιοτετι·ιιτοτιειετ. Μιιιτι νει·ο ΓΡετειιεοτ # ειιιο τιιοε ει:ιιε εε Γε:αιιο , εστι

εσΙεοτεε ει. Ριιιιτιε νειο Μετιιτιοιε, 86 εε οιιοοτειιι ΜιΓΓετο νεοιετιτιιιιιε, ιΡιε

( Παπ ιειο ειι:ι ) εενειιιτ. Πιεεοιιιιε νετὸ ιο ετοιιοιιετιι εεΓεειιεειιε, Ενεοεειιιιοι

:με Ριοοιιτιτιεοε, ιιιΓε ιιιιιιιοιοιοιιε ιιιεΒιιιε ειειιιοτιιιιιε εεειοετοι·, 86εοεΡειιιιιτ

οΓΓε ειιιε Γοιιετε ειιεΠ απο νιι·τιιιιτε Γτεοετιιιτοτ ,ετιετιιτειιε Γε ει:τεοεετε. Αι τι

ιι οι ιιιι:τε ειιιιι ετειιτ , νιεειιτεε εποε Πειιετ , ιενεοτεε απο εεειιαιτιτ ειπε εεττ

εεΠοε. νιεειιτεε ειιτετο οιιιοεε ειιι εεετεοτ , νιι·τιιτειιι Πει Ρετ ττιετιτιιτο 5. Πο

ιιιιιιιιειιι ιο ιιιΓο Πει·ι , ιο Ιεειντοιε τεΓοιιιτι Γοτο: , ιτειιτ Πιεεοιιιιε :με Ενεοεειιιιιιι

Ιεεεοε ιιιειιοενετετ , νιι: Ριτοιιτει ιιι&ιιοι Πιιιι·ε νεΙει·ετ· 86 ιενετιτεε απο εεΡοι·

τενετιιοτ ιο ει·νιιτειο ειπε Γεει·ετιίΠτοιιιο δ. Οοιιιοιβετιι ΓειιιιΙετιιτο , Ιειιεεοτεε

Ποτιιιιιιιιιι :οτι Ρετ· Γει·ντιτο Ποιοι εο τετιιΡοι·ε τειιτοτιι ιοιιεαιιιιτο εεειετετε ει

ετιετιιε ει. Ρ:›Γε ειιτειιι θειιειοιιε ειειιετ Γε νιεει·ε ειιεε εοΙοιοοεε Ριιιειιει·τιιιιεε Γε

εετε ΠιΡει· εειετιΓΠιιιιιιιι εοι·Ρτιε ι Με τειιιετι :με Πει εεει·ειιτ, ιιοο εΠ: εετιιιο εεε

νιεει·ε. ()τεειτιιιιε ειιιιο ιο τειιτε νιιτιιτε ιιοιι εεΠιιΓΓε ΡιπΓειιτιετο ΓειιάιΓΠιιιινιτι.

ΙΡΓε νει·ὸ ιο οιιιοιιιιιε ι·εειιΡει·ετε Γετιιτετε Ρετ ειιοιιοτ τιιειιΓεε ιιιιεετο τοετιΠτ,

8: Ροίιεε ειΓεεΠιτ. Πε Με ω. Νιιιιε νεοιειοιιε εε εε ειπε ΓιιΡει·ιιιε τιτοιιιιΠε

ιιιιι5.

ντο. Πε Ρι·ίπεζοέύκ.τ επι πι: ε. £οίαΜπιπέ έπτυαΠΜετ.

9.' Ν 'Εινιι>οιιιε ει:εειιετιτιΠιιιιι Κεειε Ητιοοιειε ε,ει·ειιτ Ρτιιιειιιεε ιο Ιτειιε, :με

ιιεε ι·ειίιε Γεεει·ε οεειιε ετιειιι εοιιΓειιτιι·ε ειιιιιειιεοτ.εε ειιιιιιιε ΓεΡιειιτιΓ

Πτιιιιε $ειοιιιοιι οσε εετιιοιιετ: Νε ειιιιιιΙει·ιε , ιοειιιτ . νιτοε τοειοε,ιιεε εεΠεειεε

εΠε απο ιτε: οιιιει·ειιιιιεε ιιιετιε ιΠοι·ιιτο ιιιεεττετιιι· . 86 Γιειιεεε Ιειιιε εοι·ιιιιι ιο

ειιιιοτιιι·· : ιΡΓε ιο ΕεειεΠείιι6οι Ζιιιει·ιι'αιιι άεπιέπειτα @πιο έσωσε ε» »ΜΜΜ

Πισω. νιει ιτιιιιιοε Γεοιιιτοε ειιι ετιειο απο εενινετειιτ . το Ιοεο Πιο ετειιτ. 86

ιειιεειιεοτιιτ ιο ανιτετε ει.ιεΠ ιιιΓιοι·ιιτο οτιει·ιιιιι. Ετειιιιιι ειιοιιιετιι τιοο Ρι·οΓει·

:οι ειτὸ εοιιττε ιιιειοε Γεοτειιτιε. ειιΓειιε ιιΙΙο τιιοοι·ε, 86 ΠΠ] Ιιοτιιιτιιιιιι ΡειΡε

τι·εοτ Με. Ιιιτει· οιιοε ει·ειιτ 86 (ιιιιιιο Ε ιΓεοιιιιε Ριεεεοτιιιει ιιτιιιε . δ6 ΚΑιιιιι

ειπε , 86 οοιιΡειια ει] ατι ι·εε ΕεειεΠεε Ε οιιιειιΠε ειιΓιτεεΈεε ιιειιεΒειιτ , 86 ιο

μιΠε Πιο μπι εοοιιιιιέιεε. διι.νιιιιιιοιιε Β ειιτειοιΠο τειο οτε ι·εεεοετ ΓιιΡι·εειε.

ι:ετο Αιιιιετιειο. (:οιιτιειι: ειιτειο οι: Αα». οοιιιιιΠιιιιε εειοε ειιεει·ετ Γεαιτο

ΓεΡιειιτιίΠιιιιιιο εεΠιιΠοι(ιτιιοιιε ετοιιε οοΒιιΠιιοιιτο νιι·ιιτο ιιοιοιοε θειιι.ΑΝ..

:οτιο , ειιδιειιε απο ΕΡιΓεοΡειι ΓεΓιιΒιο ΠιΒιιιοει·ε. νιεεοε ειιτειο απο Κα: Γε.

Ριειιτιε: οιιετε νιττιιτιιιιιε,ΓιιοτοΠειΙΙοτο ει ττιΒιιιτ Γοτοιού.ιοοιιε ΠεοεεΙΙειιιιτο

εΠε ΡτεεεΡιτ. Μοττιιο ειιτετο $ιινετεεο Αιιβετε , τι·ιιιιιιτ ει ΓιιΡι·ετιιειιιοτετειο

Αιιβετιετο ,ιο :με νειιιετιε ιονεοιτ εειιι Γιιε ΡοΠεΙΠοοε Ριινετειιι. Πιιεε τιιιιιτιιιιι

ττιίιιε εΓΓεέιιιε .εοβιτετε εεε ιτ ειιειιτει ιιιΓετο τεττειιι ειι ιΙΙο εοιοιοετιι ειιΓιτε

Παει. Ποεε Γετιιιιιε ιιιτετΡει ενιτ Γοιιτεει&ιιτο ΙΚεεειο , Γεε Κω: ΡοτεΙιετινὲ εξω]

ιιοο νειειιετ ειι ιιε ειιΓειτε. ΜετιιεΒετ ειιιτο εοε, ιιε ΠεΙιειιιε εοοτιε. εοτιιτο νο

ιιιοτετειιι εττετετ , Κεειοι εετιιοιιιο ιιιειιι·τει·ετ : «οτιο. Γειτοιιε ετιετιι εοιιττε ειιοι

ΓαΡιιιε τεοειιεΠε. ()οιιΠιιιιτο ειιτειιι Ρτεεειθτο Ρεττι Κα: (ΞειΙεοτιο ττιιιιιιτ , οι:

εοτιιιιε Β. Οοιιιτιιβειιι εειιτε εε τιιιιιιιιο ιενει·ετ ) 86 ειιεοεο ιΡΓε εοΠοοιιιιιιιι

αιοι Γιιιε ΡιιιιειιιιΒιιε ετιετετ Ρειιιιε, εεΓειτετ, οι νιεειιτεε ιΡΓιιιιι ΓεετετιιΠιιιιιτο

εοι·ιιιιε ιιτοΡτειτ Πιεε τεε ιΠιιε εεΙετιιοι εΠ`ε , νει Πε ειι ιΙΙετιιιτι τεΡεειτετε εεΓΓε

ι·εοτ.

οι. Μ· Μιιέψει.τ αε/ευα!επωι 6'. £'0ΠΜ:Πεπτί _/ι·ι:3/ίι·ε ΖώοπικιέΓια.ι·.

ιο.ΝΟΝ οιιιιτο ΡὸΠ ιτεειιε εε ΜοιιεΙιετιιιτο ι·ενειΓιτε, Ρειιειε $ειιιοτιιιιιε Γε

ει·ετιιτο ιιοε ιοετεενιτ5 ιιιίειτοιιε οτιο ει: ιιιεΒιίι:τιε ιιοιοιιιε ()ιιιιιετιΑ

Κο, οι: εε Ιιειιιε ειιιεΒιιιε ειεετο Γεεει·ετ: ειιτειιι τειιτο ΡιΒοοτι εε Ροιτεοετιιιι.

. τι Ποιοι Ρτονιοι:ιε: (Ξοπιεε , εποε οτι. ι:ι:νι. Ιι:ιΙιεε ε.. Ιιε1_ δικ. εεΠεετειιιτ, οτι 86 θετιετιιιιιε Με ιο αι,

Και ετεετιιε, Πι Μοιιεειιιιε :ιοΠο τω. ι:ι.ν. μι: ιοαιιιιιετιιε. ο

1» 8ι1νειετιιιι ιη ΩετειοΒο Λι:ιιισ.ιιιτιι ΒοιιιειιΠιιιιι Το.



Μτοτε.ε.ε:οεοΜΒΑΝτ ἈΒΒΑΤΙ5.. το;

Νοε αιτεεοι ετιττ ετατοιτε το τΠο εεοιΡοτε, ατοατο Γαοττοατε ντόεοαοιττε , Γεό αό Λο. του.:

ττιτοό εετοΡττε τι Πετεε τοοοταοαοτιτε. ΑΡΡτοΡτοετιταοεε αιτεετο ότε οιττο Γαοδειττο Ιτέα

οοτΡιτε Ιεναοότττο εταε, τιιίΠε Γιτ,Ρταότότο τοα€τΓετο ιτε :τό ΓαεταετΓΠτιτιττο οστΡιτε ττω,,'0,.....

οιττο οτα8οα τενετεοετα αεοεόετεε , τοεοΓατιτοιτε Γιτοτενατεε , οιτσό 8εΓαέΕιττο εΠ:.

(Ποπ αιτεετο νεΠεοε ΙαΡτόεε όεΓιτΡετ Γαετιττο ΓεΡττΙετιτοι Ιενατε, εοτα ότε Γτιτί.

ετα Ιαοοταοετοιτε ,οεο ιτοατο ττιττνετττοε ατοσνετε: Ρανστε ειιτεετιτ Ρετεετττετ το.

ότεανετιτοε οσε Αοοαετ. @το αττότεσ οττοτο εεττοτε ΡετοττΙΓιτε , αό ΠτεταετΠο

τοιττο ΓεΡιτΙοτιτοτ όενεοτε , ΡτοΓεταεόετιτε εοεσ εστΡστε το εεττα οιττο Ιαοτττοττε,

αόΓετεοε Γε οσο σο αΙτατο εαιιΓατο Ιενατε νεΙΙε οτΠ οεεεΙΠεαεε οι» Γετντεοετοτο

οσοι εΙΙεοεετ ότττειιτε τοι οτοοεε, ιτε Ποετεε Γε Ιεν:.ιττ οιττο οια8οο οετοτειτ σο

Γεοτα αε. ΙΙΙόττττε αό Γιτατο όστοιττο τενετΓο εαοεα εεΙεττεαεε !ενανετιτοε , ιτε σοι.

οεε α ετεε οσΒοοΓοετεοε αοεεα Γε Ιεναττ οσο νεΠε. Αό ΙαΡτόετο αττεετο νετ

οτεοετοττε στο εεεεοαε Γαοόττττο εοτΡιτε , οσο Γιτοε αιτίτ Ιεναι·ε , Γεό οττοετανε

τιτοε Αοοαετ ιτε νεοττεε , 8ε τοότοατεε οιττό ετετοόε νεΠεε. νεοτεοεε ετοσ τΙΙο

οιττο τεΙτετσΠε Εταεττοιτε,ΓιτοΙαεο ΙαΡτόε Γαοέετττο εοτΡιτε αόΓΡτοτεοεεε ΓιτοετττίΠτ

πιο Ρα1Ιτο εττοιττοόαετιτο , ΡετΓιτΠ Ιαετνοττε ΡτσΠταετετττε το εεττα ότιτ στανετιτοε,

οοοΡετεόοιτε ΓεΡιτΙοτο , δε ΠτττΙΙο αΡΡοΠεο ιτΓετττε το οταΠτοσ όττοτΓετττοε.

τε. Φάτε” .ΐτικά'τ σοφια εἰε τιιοτπἰο ε/ί ε!ετωιιέπω , από άε[Μέεοπ

:τι/αβατο Ρε4ξττετέ.

τι. Α τ: ο αιτεειο Ρεταέτο , νεοτεοετοιτε οοιοτοττε Εταεττοττε οιττο (Πεττοτττ

όε εττειτιοαόταεετιετοιτε ΡΙεοτοιτε εττταΠ οοτέτ εετεττι το τοατοττ ΕοοτεΠα,

ο; τΡΓε νεοεταοτττε Αοοαε οιττο ετιταειτοτ τεττ8τοΠε Μοοαοοτε Γαοετόοεαττοι:ιε

νεΠτοιτε τοόττετε, ΡτσΠταετ το εεττα οιττο τοαΒοο τιτοτειτ 8εΙαετντοτε οτανετττοε,

βιοελττοπιιτε εστΡιτε αόΙΡτετεοεεεαττο ΡαΠτο οττοιτοτόεόετιτοτ,8ε το εκατο φωτο

Ρτατόττοτττοε εοοότόετιτοε. ()οσΡετεο τε:.ιετιτε από , ΓετίΓοιτε οοΠττοαετε , ατττειιτε

:τοτε ΓοτεετΡΠιτε ετνΡεαε ετεΓΡεοταοεεε οιττο εετετε 8ε ΙατττΡαότοττε :τετοιο ετη?

οιτατο:.ιεε, τιττΓττε τεοιιιιτ οτοοεε το οιατοττ ΕοοΙεΠα Ιτι:ατιταε ΡετΓοοαοαοε. Ι.ενα.

ειττο τεαοττε ΡτεετοΠΠτοιιττο οστΡιτε όεΙαετττο εΠ: το εοτσοσ αοεε ατεατε αΙτοτ εΙα...

ντοεττοττε Ρεεττ , 8ε τττττ αόΠαοαοε τοαοοο Βετο Ρεττοοετ εταοότοιτε οΙαοιοττ..

οιτε ατιτοε: δαοέτε (]οτιτοτοαοε ειότιτνα οοε : ετττ Πτοιιτε , οοΓεετα Ποτοτοττοι οε

Ρετεατοττε. Ετ εττΠοότοιτε όεΡττεαετε ΡεττεΧετττοε οτοοεε :τό τοεοΓατο. 5εό τττττό

το τ το ΓΡαετο Ι)οτοτοιτε Ρετ τετ·ντττο Ποιοι τ;Ρεται:ιτε εΠ, ντόεετττ οσοτε οσο εΠ

Γε ττεοότττο. Οττττττιι.οττε ετιιτόατο Ρτε νεετ ειτΠοε ΕεετεΠαε δ. Ματετοτ

ΒταντΠττοο Ιαο€ιτοτε Ρετ τοττΙειττο εετοΡιτε ΡετοττΠ`ιτε , τεαιτε στοοτιτοι τοετοοτο

ττττο οατετεε οΡΠεττε , αόΜσοαΠεττιττο αόόιτέτιτε εΠ. ΑττότεόετιτεΠετιτὸό Γατιέτ:ιττο

εστ ιτε ε ετττοτττο εόιτόειττο,8εαοεε αΙτατε δαοοΉΡοεττ σΠειττο ε εε, το ντε ιτε
τΠτοΡΡοτεατεειττ. @το όε!αεττε Γιτοεττε ατοατο, οτΓιτ ετιτΕό νατοτε εοεο Γε ΐοτΡοτε

ΡτοΠ;ταντε. Μτι·α νττεττε τ τΡΓε εοττο ετιιτ εαοεο εεοτΡοτε οατιττε οΠτετο οτοοιττοτ

τοετοοτσττττο , το Ρατνσ ΓΡαετο αόεΡεττε εΠ: εαοεαοι νττεττεειο, ττεετιταοόο Ἑτα

ετεε Γττττεττετττοε ατοεοΓα , τεΡετετιτοε ειτοι αοεε ατοατο Παοεετο , οαοιττόοττ·σ

Πιο Γε ΓιτΠεοεαοεετο , 1)ετττο οΙσττΠοαοεετττ , Γαο&οετιτε Οσττττοοαοο τέταεταε

α$εοεειο, 8ε οσο ΡοΠ τοοότειτοτ , οιττο :τοτε τΡΠττο τοοΙνειτοι εστΡιτε Γεετττεοεετο.

το. @το οπἰἰπε που· @σε ειτουετ·τιπτ, τω! οποτττσόο αυτείεΓ.ε ασεπ/τε βαττ.

τι.. ΠΕτττεψε νεοεταοτττε Αοοαε εοονοοαντε όιτοε ΡτεΓονεετσε,ιτοιτε οτε τΠτε οο.

ττττοε ΙΚΑτττττειιτττε, ετιττ ΡοΓτεα οιτίτσε ΓΡεΙιτοε:ε το:ότοττ 5ειοθετ ετΐεθειτε

τω; , ΡταεοεΡτεετττε τοτε, ιτε ετιταττιότιτ ατεα νεοετεετττ, ετοΡετ αοεε τΡΓατο όττσ

ετττετοοαοττΙα ετΓοτιατεοε: τττΓετεετττε αοεεεεόετε οτοοεε οιτοτ εετειε δε εοιτττοιτΙτε

στΡΡάτοετττε Π)τατο οεοοοο 8εΡετατο , οι αόΓιιεεττε εταε όιτττι αόντνετεε Ενατι8ε- Νότο.

Πο Ρστεατε. 8τοοτε νετὸ εσοετεΡαοετοιτε , 8ετττΕεετεΠα οοονεοτεοεεε, οσο οιο

ότοα οειεετνα ΡσΡιτΙοτιττο , όττττ.1ιτε οιττο Ιαοτντοτε εΙαιοαοεε, τΡΓε νεοεταοτττε Αο

βαιε Ρττστ αοοετΠε οιττο εττοττε 5εοτοττοιτε αό ατοατο : τιττΡοοεττεεΓοιτε οτττοετ·τε

τ το



εμε Μιι>ςΑε. ε. εοι.οΜΒιοι ΑΒΒΑ·τιε.

Μι. (Στ-ιο.

Ω(¦ι ΧΥΙ,

Νον. κι".

1· ε!. Μιο

καποιο

Γοιε, ιτε εσεΡετοοτ εο οτόιτιε οοο ΓοΡτὰ άικιτιιοε. Μοτιειετιι νετὸ ΑτιτιΡΙιοοειε

εε.οεοτεε , ΡοΡοΙίειοε @Με ε!εψυι ειεεΙειιοειοτεε ,ε τεΠἰ ὰ Μοιι:ιίτετιο νεοετιιιπ

οι Ρτειτοτο ειοοά οοοεοΡειτοτ Αι μπτε»ι , ιΒίςοε οι τετ εοτιόειιΐε.ιιι ε.τοοτειο ε!ε.

Ροίοετοοτ. ]οΠιτ άετιιτιοε οτ εεττειτ ιΡΠοε ειτοοτιε ειΒίττει!ιετετοτ, τιοειτιοοε Π

Βοοοι @Με ε.ΡΡατετετ: 8: οοιεοττκιοε ιΠοό εοτΡιιε άειιοτιετετοτ, σε οιειιιο

τιειτο ὶΡίὶοε ετοεεε ίἱετεοτ. ΙΙΙιε νετὸ οιοτειιι εεετιτιοοε ,τοοΙτι νεοετοοτ εκ ω

ι:οοε νιΙΙοΠε8τειό ὰτεειτο νειιιετιτεε , Βε.εοΙιε ὸοιιἰΠὶε , !ιοιιιο Ρτοίττειτι εὸοτὰτοοτ

8:ιο&οτο , οκιέεοε ΡετεειιοΒοε Ρετνετιετοιιτ οι εοεοοόειτο ΡοΠεΠιοοετο με

εεττ ΟοειιοΒι] , φοιτ οοοιιοειτοτ 5ε.τεοτιειτιοιτι τ, μπι ο.άνει·Ρετείεεοτε όιε: εκεί

:με οι ΕεεΙείιει εποε ε.Ιτετε μού. , εο.οόεΙτιΒτιε ειιιο εετειε ειεεειιΠε :οι εειΡιιτ

ΡεάόΓειοε ὰΡΡοίἱτιε¦, 8: ε!εΡοτειτιε ΕτειττιΒοε, (μι ιΠιε ΕΓε.Ιτοοε αιοτειτειιτ, τε!ι

τΙοιε τΙοι ω Ιιοε οΠιειοτο ετειοτ εεΡοτετι, ειοεε οεεεΙΤο.τιει ετ:ιτιτ Ρτε.ττιΒιιε μα

Ρειτειοτιβοε, ΓοΒιτὸ νειιτοε ιττοΡιτ,8ε εειοοεΙειε οποια ειτίτιιικιτ: τοτΒε.τ3ειοε ΠΠ

ειοι :κι :ιΙττιοτο εοτΡοε ειτεοΒο.Βε.τιτ , Ρετ νιειοειε άοττιοε @πιο ειιιεετετε ει88τεΙΠ

Γιιοτ, οτ ΡοΠετιτ ειτοιόε εειιιάε!ειε εεεεοόετε. Πεοιτιοε τενεττεοτεε ιονεοιοοτ

εετιόεΙο.ε Βινιοο τιοτο αεεετιίαε,Ι:ετιοτείεοε εδεότιετειτιειε εΒετοτιτ 1)εο , Β1,ης

τόειοε (]οΙοτοΒε.οο. οιΙΡοπω ει·Βο ειοι νιειΙ1:ιε ετεο. Γε.ετοττι εοτΡοε ΡΓεΙιοόβ

οοε ΡεττιοεΒιοτεε αιοετειο: , οι] Γε ΓοΙσοτι οεόετοοτ , ιοειτιε ο.οτετο Γειέτο Μπιτ

ΜετοτΙοιε πετ τιττιΡιοτιτ.

το. Βε με” ὰ πετἱτυἰττικ »πιω ετ [69%8[Δ σέ πάεϋτε;

τ3.(1Π τ ο Α. Μ ιτεοοε τιιίτιεοε Ιιο.Βιτειτιε οι Ρει8ο Οαππευέπι , ΒεΒετιε Ποιοι οἱ:

οπο οετινιτειτιε πιοτοττι , ιΡίο. τοε αετοπι εοΙειιε οιιὰ απο 61ιο Πιο τεΡειι

τε ει:εΙο.ιιιο.νιτ μια: το Ρ2.Ε1°ΕΠ1: Ρειτετ, Ρο.τετ, εεεε 8. (:0Ιοιϊ1Β8.οοε ειάεΙτ. ΙΙ

Ιέτιοε νειΙειε ε.άτοιτε.οε8ε ειοάεοε Με: @οι τω ΠΙΩ Ετ Με: Νοο εοάιε ,Ρειτετ,

εεεε ιοτ!ε νεοιοτιτ Βιιοοι δ. ()οΙοπιβετιι εθ`ετεοτεε απο. ΙΙΙε νετὸ ετΙΓεεοόεοε

ίοΡετ εκεεΙΙὶοτειο Ιοεοιτι,οιτεοτιε ειοτιβοε ειοΐεοΙττιιιε, ιοτοόοίοοε οειιΠε ετΙΙ-ΡΙ

@ειπε , Η αιΙιτιοοά Πεοοτο νιτΙετετ ε!ε Με :μισά ὰ ΗΙιο ε.οόιετο.τ: άιίιτιοε ει:ΓΡεε

ποτε ειοάινιτ ὰ Ιοτιε,ε Ρετ ιοοοτετο ττοι νοαιτοτ Ι..οοεοε, Γοιοτοε νεοιεοτιοτο , ω

εόΓειιε Ιερέα εί::βπ εεεΙειτοε.τιτιοτο. ΙΠε ιτ:>.ειοε εετιιετιε ειοοό ὰ ΗΜ ειοόιετειτ

νετοοι είε , εοττεοε ειό ΕεεΙεΠ:ιτιι οοτιτοινιτ Ιιοε 5ειεετεΙοτι : 8:ιεεττΙοε :ιοτετιι

οσε εοόιετιε Γειετιε νείτιΒοε ιοάοτοε , μια οττιω ιτοΡΙετι νιοο , εκ1έιιίεοε οι

νιεττι Ρετ ειοειιτι νεοτοτι ετε.ιιτ,Ρτιείτο!ειΒο.τοτ εοτοτο ειόνετιτοιο. Με νετὸ η)

ΒτοΡιτιειοε.οττΙ:οε ΓοΡΡΙειτ το: ΓοβτιιιίΤοε οΒΓεετειΒο.τ 5:ιτιέτοττι , ο:ιττεινιτειοε οιοτιι..

οε :μισά Βιετιιτο ίοετειτ , δ: Ροτοπι ττιΒοετιε οιοτιιΒοε , τέτειτοιε @ειπα 1)εο,

έτει· τ1οοε! εεεΡετεοτ Ρτοίει1οοτιτοτ.

πιο. Πε 2ττιπ-βω Ρωἰέ @- Ρετσαβήο τἰπτἰπωιὐιιἰἰ Ξπ=υεπτο.

ι4..Β Ει-ιικε Ρετνεοετοτιτ ειό Ροττοπι τιοι νοεειτοτ ΡετιεοΙοίοε , ιΠιαιοε με.

Ρὰτὰτὰττι ωνιω ιονεοετοτιτ. Ιο εε Με, εοτΡοε βιοετοοι άεοοοεοτεε εοιο

Με ειοι τοιτιτιιιὰΒοΙὰνεΙ εετεο5 , Γεο δε ετοεεε ΡοττειΒιιοτ, πέτο ιτιιιετε ὰό :ιΙιεοο

στΙεΙ:ιτι Γοιιτ τ1Ρ.ιιιι. Μιτειοτιβοε νει·ὸ Μοτο, νιττοτειο είε $ειοότι οεειειΙΠοικι11Ε,

ςοὸό οι οεοττε.το Ρὰττειιι όινεττιΙΤετ : 8εεοοετιε οιιτττώτιοτ οοοιοοειτο εε οτι τω·

εο!ιΙΤε. τω ιωτιεττω 5:ιεετάοε Ροττιτοτ ιιοιοε τιοτιοτκιΒοΗ , ιΙΙο τιείειεοτε Ρετ.

εοΠοτιοπι Πιτ τιτιτιοτιὰΒοΙι οι Ηοπιιοε εεειτοτ. ΕΧΐΡεότειοτε νετὸ ιΠο απο :ιΙιιε

εΙοιιεε οττοιεε ττεοιΠι·εοτ , ω εειιιιόετο Ιιοτειτο νεοιειιτεε ειιο Γειοδτιιτιι εοτροε

Ιενο.τε άεΒετετιτ , δε τιοτιτιοεβοΙει]οκτει τοοι·ετο ἴοοὰτεοτ, ΡτωεΠδτοε Ιζειτιετιιιε

Γιιοοι πιονεοε ,ιιοΠοπι Γοοοττι τετΙόεΒιιτι τοιτάτιίτιοε ειεΙΓΡιειειιε οι ειιιιι, νιόετιίζ

εμε ‹1οὸτ! ΡετεοΙΤοτιοτο οι εο ὸεεΙΤετ, οιττιιε "Με εΗε&οε είτ, δ: Ιιοε ίο:ε τιε

ΒΙιεειιτοε ι!ε οτὰτιε,Ιὰετγτοὰοὸο ιιιτετΡεΙΙὰΒὰτ δ. ΟοΙοτιιΒιιιιοιο, ιιοοιτετιοε Η

Με! ει» τει! πιο. Ρτο.ττεε νετὸ νιάετιτεε εοτιι ιιιτιιιε ττιίτετιι εΠε 8εΡΙοτεοτεπι ,

ιτιτεττοεε.τιτ :μιά ει εεειτοΙΤετ, ειοὸε! τεοτεειιιεείτιτικ Γε ΓοΜετετ. Ατ Με τετο

Πτ ειε ειοοά ει ενετιετειτ , ιιάίετεοε οτ ειοειιι‹ὶο οι οτινιιιι ιοττοιΠετ, @και εστι

ίοετοάιοειιι τιοτιοοιιΒο!οπι ΡετεοΠΠΤετ , ΙΜ ιιείειειιε του. Μοτο ει εεειτοΙΤετ.

_.
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ΑόΓΡιειεετεΓειιε ε!›ι Με ί!ετετετ νε! Γει!ετετ , εεω πιιιιιιιιε ωνεεει·ειιτ. ]εω να ω. ει”.

εε.:‹ν.

Νον. Με.

ι·ὸ οωιιεε εεω άεΓ ετεωτεε , ε!ι1τιτ Γε ιιοιι ΡοίΓε εεω ιιινετιιι·ε εοεεὸε! !τι το.

Γιιεε!εω ε!!ωει·Γεω εει·ιτ Ριεε!!. Ι Γε νει·ὸ τιε!!οωοάο Ροτει·ετ εοεΓο!ει·ι , Γεε!)ι·ε

νεπετιε ει! :ιΡειιι ι1εωιω, ιιιε @ιτε ω:ει·επιε , Παπ ]εω ωχ!. ε!ε!σετ: Πεεε

Ριε88εωιΓει·ιεοτε , εί!ο ΡτοΡιτιεε πιει! εεεετοι·ι. Τε Με ε1ειε ωε!τεω όε!ι

εε! , εεεειτει· εἐι , Γεε! εστι ιωΡεε!!ειιτ οι!ιε Ρεεεετε ωεε ετ ι:!εδειετ οΒΓε

ειειεω φα! εε εο ε!οωιτιο ωεο Ρετι·ι Οο!εωβετιο. δα! οωιιιΡοτειιε8εωιΓε

:ιεοτε Βεεε Ρετ ωει·ιεεω δ. (.`ο!εω!ιετιι εεε Ρτεει!εεε ειεε. Αε!ΓΡιε!ειιε νετὸ ω

Ηεωωε , νιε!ετ ιΡΓεω που !οτιΒε εε! Ρει!εε Γεω ω εεεεω ]εεειιτεω : 86 εεε

άιο Ρ!ειιεε εει·ι·ειιει Γεω !ενενιτ,8ειιι ιΡΓεω τωτιιιιιε!:ε!εω ειΓετειιε, Βτετιεε

@σε Ι3εο 8: 8. (Σο εω!ιειιο , ωε:τοι·εω ει !εετιτιιιω εοενεττει15 εοεΡτεω οβ

Ηειεω Βειιε εε!ιωΡ!ενιτ._

κιν. Βεβ)·πιμπ.τ /Σ·ιι @- ώ σε:·ε2.τ εε·άεκ:έθα.ι &ευέΜ·ιι.τ εσεεεώ·.

ι5.ΤΙζωνει·τιε ιτεεεε οωει!ιεε.]εω νεΓΡει·ε εΡΡτοΡιιιεεειιτε, εστι !οιι€ε ε!

νιε ε!ινει·τειιτεε ι·ιοέ!;ει!!ε ωειιΓει·επιτ, ιβίε1εε εεεάε!ε: εκίΗτι&:ε8ε εεε

τιιτεε εεεεεΓε: Γεω, Γἱειιτ!ε ε!ιο!οεο ]εω εεΧωιω, ε!ιείειεε νετεε ε!! !!ι! Πι!σΓε

εετε. Νοε`τε !!!ε εε: ιωωετετεε εΠ:, 8: Ρετνε Ρ!ενιε εωιέΓε ό! , Γενιι!Ρ!ιεΓεεε

ωε!τεε εΡΡετεετειιτ , ιτεετ εε εε! Ριοεε! ε!) ειτε ωειιΓει·ειιτ, ι:ειιτε Ρει·ΡείΠ

Γεω: , ετ ιιοέ!ε ι!!ε εε!εΓεειε ιιοιι νε!ει·εω: , δ: ω ει·εί!ειο Γεειεε οεε!ίεεε εοι·εω

τεωεΓεε!! ε Ρετεει·ιωτ, ετ ετιειιι Με νιο!ετε εεε οΓΓετιτ, Ροεωτεετίιτιτςεε

ὶΡΓε ιιο&ε ε !οιι€ε ΓεεεΠΗΓε ε!» πω.. Π!! νετὸ Πει ε ει·εεω ειιεε!ιε!σειιτ, ει

εε πω!! Ρει·ΡεΙΒ Γειιτ. ΝοιιιιεΙΙι εετεω ε!ε εοετ1οΓεεετε5 εεὸε!!ιι ε1ειεεεε σε

εεω ειειιι: εεε! ωε!ι Ρετει·ειιτει· , εοεΓεεειειιτ ι!!εε.

εν. Βε ἐπἔπῇῖι ορια Μ σΞενέπιτε @- /ἐωωιὑω Ξ ε!.εωεπέεαΜφτί:.

ι6.Β Ειιιοεε ι!!εεεΓεειιτε ει·εΙ!ιιιε πει· Ρειεεεεε εε! εινιεετεω. Αιιτε ετΒο

εεεω εΡΡιἙΡιιιεεετειιτ εε! Γειι&εω Ρεττεω εε! ε!ιειτει· Ι..ε τοΓοι·εω ,

εεεεε!εε εΧΓΗτιδΓε: εεε , εε ὸετε Γεω τΙιει·ιβε!ε όεο!ιεε ει; νιι·ιε [στα ει Λεβε

ω, επ εε!Γεεεεετειιε εειεοε, ιειιέωεεε ειει!ιε όεΓεπειιι , ετ εστι όεείΓειιτ !εωιεε

τιε Γεει·ετιΙ!ὶωο εοι·Ροτι ιιι€τει!ιεετι εινε:ετεω. Απ: ι!!! εεπετιι:εε, ειπεςεεω κε.

νει·τει·ειιτει·, ως!!! εει·εοε Ροιτε!σειιτ ι·εΡετιτε εετεω Γερει· Γε Ηεειε εοιιΓΡιειειι

τεε , ετε&ιε οεε!ιε νιι!ειιτεε εει·εοήεωε!ιθ:οε εεεεεΓοε , οί!ι!!οε ε!εωει·ε εεεεε

:εεε Δε! Γειιέ!εω εετεω Ρεει·εω νειιιειιτι!ιεε ωε!τιεεε!)ο ΡοΡε!ι ο!ενιεω ι!!ιε ει!.

νετιιτ , ε1εει:εόπιεε Γεωιεε ε άκωοει!ιεε νεκετεε οεεει·ι·ετετιτ, εεε: ποπ Ρο!! πιο

όιεεω]εκτε Γεετετι!!ιιιιεω εοι·Ρεε ωει·ιτιε δ. Οο!εω!ιεει ε Ρεί!:ε εεε τε11τε: Γεω

:εεε ωει1ε!ετε: Γετιτ: ι!»ίειεε τιειιεεε εφε. ει!νετιιτ , τοσετιε ι!!οε ει: Ρει·τε Κει€ε

ει: εε! Γε ωΡε!ετἱο τιοε ε!εΓει·ειιι: , τιοτι Γε ε!Γε όιειιεω ιεεεε ει: τεω Ρι·ετιοΓ -

ωεω εοι·Ρεε ει! Γε νειιιι·ε ε!ε!ιεετ , Γεε! ιΡΓεωε8ιε εε! εεω νειιιτετ , ΓείΓειεε Γε με

€!βι15 εοωωεκιάειετ , 8ε ετΓει ωιΓεεετεεει· ε:φοΓεει·ετ. ]εΒίτ‹ιεε ετ εε Εεε!εΠεω

Γειι&ι Μιε!ιεε!ιε εεε: ε!! ιιιΓτε ωειετιιε εινιτετιε εοεί!τεε!ε ε!εΡοττει·ετει·. Αό Ροτ

τεω εετεω εινιτετιε εεε: νοεε.τετ 5.]ο!ιετιειε νειιιετιεεε , τειιτε ωε!ε!τεε!ο ετι·ιεβ

εεε ΓεΧεε οεεετιιτ , ετιιι Ρ!ετειε Γε ιιοπι εεΡετειιτ , Γε‹! εε!Γεεεε!ετιτεε Γειπε ωειοε

8: τεθτε ,ι Γεω Γεει·ετιίΠωεω εοι·Ρεε νιε!ει·ε εεΡιε!ιετιτ : εεο‹! εεω Βτειιε!ι !ε!ιοτε

εε! ΗιΡι·ειΓΓάειιι Εεε!είἱεω ρεα!εέΕεω εΓ!τ. Ι!!ε εεοεεε εοόεε άιεεεε νι€ι1εε ει.

Γεειεεεεεε, εεε: ιιεεεΠ`ειιε ει·ειιτ Ει·εττι!σεε ,νει ιιοΒιΙεΓειεε Γεωιεεε οωιιιε ω

πιιτιιΠτεΒεετ.

· χω. Βε Ζ.οεἔιαε·ἱο]ΐἰἱο Ηε2επι2· εφε κ! βθεέύια/επαω.

17. Ι (:1ΙΤΙ11Κ νιττετεε εεεε Ι)οωωεε ιτι ιΡΓε Εεε!είἱε Ρετ Γετνεω Γεεω οΡετετεε

εί! , εεετιτεω εε! ωεωοι·ιεω Βοωιτιεε ι·εάεεειε ε!ιετιετεε εἰ! , νιάετε: ιιο!ε!.9.

που εΓΤε ι·εδιεω 5!εω:ιο τεεετε. Ι..0ΤΗΔΙΚΙ!18 !οοιικ ιιιάο!ιε Εεε: , Εεεε Ρτωιεε

ΕεεΒιε ειιιεω Α1.ωι Κεειτιε Γεε εειιειτ , ωε8ιιιε Γε!πι!›εε ει·εΒετει 5 εει ιε!σειιτε

Ρετι:ε εε! Γειι:εάιεΙεω Εεε!εί!ειε ει εεε: εάε!ε&εε ε!! , ιιεκτιειίιΓεεε Γεω νεΓΗτεω

ο ι

εεε-ω



.τε ΜΙΕτΠ:. 8. ΕΟΕΠΜΒΑΝΙ ΑΒΒΑΤΙ5.

Απ. απ..

ΠΕ. ΧΥ'.

Ν", ται.

(Νο @τετ@ΜεεΜΕ·εττειιε , 8: Γε ετ ετι:ετιι ειιτετιόετιε , εοΙΙοεενττ ειιτιι Γιιτιτιιε

ετεετιι, ειιετττιιιετΠεε ειιτεΓεετει:. τεττττοιιε ετειιτειιε Ι.ττειιτεε ΜτΠ`εΓειιιεἔτο εο

εετε!ιτετιτττειιε, τΡΓε Γοττιιιο εφτά-ιτε τεεετ:ιετ. ΟτεττοιιτείιΓοιτε ρτο εο τιτττεε

Γοττιιιο ετιεττετιιε είε : 8: ειιττι ειττιι›ε ετ Ρτπότόιτ $εττ&τ φωτο τττειτειιτεε, ττττεεετ.

ττττιετιι εττεΕπιτε εΠ: Γειιττετεττι. 1Ιτιιττι νετὸ εεΙ Ρετεττιιτιι τεετιτεετττεε , ρετι·τ ττιετττ

εμε Γετιιιττι τεΡττεΓετιτετιτ. Λε τΙΙτ ετε.ττεε εεετιιιιτ Βεο 5ετιετόςιιε ()οΙτιπιβειιο ,

ειπε ττττιιττι οικω τιιίτι·τιιιιττι ττιτΓετετιτ , Γετιιτττι τεεετιετιιτιτ.

τινα. Μι· εάτωετε Κω: @· Κεἔἰεε Μβιετετέβιπετε σοφια.

ι8.ΒΕετιω ειιτεττι ΡοΠ: τεειιΡετετεττι ΗΜ Γειιττετετιι , εε! εοτΡιτε Γετιότιττιι να

ειστε , ετεετεΓειτε ετέετιε με τὶΙτο _ ΓιτΡΡΙετι εττοι·ετ, τι: Ρτο Γε εττετιι τοτε:

εεεΙετε εε! Βοττιτιιιτττι εττετιετιιτ. ΡεΙΙτιττιι ετεο ΓιιΡεττειιθωτιι εοτειιε Γιιττιειιε,

Ετεττεε τεΙετιιτε εΠοετιιττιιι· , εοτιΓοΙεΒετίιτειιε εοε ιτε εΒιτιιττετιττοττ τττίττττε 8.ττΓ0:

Βετειιτιιι·, Ρτοτιιτττετιε ετε Γε τιιετττετιτιιττι νεΙει·ετ εΡιιετ ΕεΒεπι ΓιτόΓεμιε ΟΡττιιιε

εεε τιιτει·νειιτι·ε. Ετ άετιτεεετιεεοε ιιτο Γε οι·ετε εε! Ρετεττιιττι τετττττ. Ατ Και οΡΡοι·.

τιιιιιιττι τεττιΡιτε εΧτ1ιιττττ , ειιΡτετιε τΠτε Γεετετε νειιττε Φιεττειτι ττεειτε ιιο&ε ειιττι

Ρεττετε εετιιιοετιιττι νετιτειιε Κεετάιιιοιτε ΕεεΙεττετ ιτιττειιε, ττττιειιε τειιθτο εΡΡτο

Ρτιιςττετε εοι·Ροττ, τΙΙτε τιιτττιο τοΓτετιιττιιι·. Οτετιοιιε νει·ὸ Γτιιττε, οεειιΙτε

ετττετιε εά ειιτειιι Γιιεττι ι·ειττττ. Ρο εε νετὸ νετιτετιε ειιτιιΓιιτε ΡτττιεττττΒιιε Ιοειιτιτε

είτ Ετετι·τΙσιτε8ε ττεΙΙτιιττι ιιιιιιττι οιΐετειιε τεεεΠττ.

τιντττ. Μ· ωε!ἰεπ· Μιώτετε Γιώτα:: αὐτῶι».

ι9.Ν Οιτιιιιτ.τ.ι νετὸ ΡτοττιτΓειττ Γετείτε 8τ :ετεττε ττιτοττάτε οι·εττοτιτε εειιεέ`ι ειιιιι

τιιτιιτιιεττΒι15 εετνετιτεττετιτ. @τρώει τιεπιειιε τιιιιΙτετ εττνειιττ ΙιεΕειιε

τιιετιιιττι εττετετιι. Βιιτιτιιε ετεετιι ετ·Βο τε Ρτοττεττιετιε, οι·ετ ιιτ Γειιττετεττι ττιετετε

τω· εεετττει·ε. Ρι·εετΙ:ιτε ειιτεττι δ. ΟοΙιτττιτσετιτ οτιττιιιιττ ιιτ Γειιε τενεττετετιιτ ετο

πιτ. ντι· ειιτετιι ε] ιτε άοττιιιτιι τετττετιε , Γειιεττι εεττι δ: Γεττετιτετιι ττινειιττ, τττειιιτε σε.

Ιιειιτετιι. Μττειιε εττ εε! τΙΙεττι ; αει ετὶΜε ττιιιΙτετ :Ετ τΠε:1)εο 8τεττεε, Εεεε.

Ετ τΙΙε τΠφ.Ιττ: φτοτιιοιτο Γειιε ΓεεΕε εε 2 Ετ ττιττττ Ρετ εε! 5. ΟοΙιιτιιΒετιιττιι, 8:

Ρι;εετΙ:ιτε ετιτε οτιττιιιττ τι: Γειιε ειιττιόε τενεττει·ετ,ίτειιττ ντόεε.Ατ τΠε ττεττττειιε 8ιτι·ε

ττιειιε ειτε: Ποτ τιοε ττιεττεέιΓττι Ετ Με: Νεττιτιιτ. ΑττΙΙε: ΜεΙε , τιιετιτττ,Γεετίττ,

ςιιὸά Μοιιεετττε Με ιιοιι ττιάτετιίττ. 5ιττεε 8: ΡτεεΡετε Ρειιεττι 8εντιιιιττι , ίειι 8:

εετιιεε 8τεετετιι το τι1τιιτι1εττΒιιε ετ νετιτ ττιεειιπι , δΕτΠτε τιιτττεεΒο επτά ετΒε τε

εεττιιτιι ιτε. Μετιιο ειιτιιι Η Γιτιτει·ττιιιιε , ιτε ει·τττιετι ττιειτττετιιιτε. Ατ τΠε Γείττττετιε

ττετιιτττ ετε ειτε ΓιτΡτε. τττττττιιιιε, 8εττιιττεενττ επτά εφε ιιττοτετιι Γιτεττι ειδτιττιι Γιτε

ιτε. ΙΙΙτ νει·ὸ εεεττττειιτεε @τα ετετιιΙετειιτ, Βτε.ττεε εεετιιιιτ Βεο 8ε 8. ΟοΙιτττι

δειτε.

κα. Μ· πια!Ξεπι με μεινει μιὰ: «πιο άεπτέ!πιε β|εκινε εΙυβεακέτ.

το. Με τεεετιιε τιιιιΙτετ νετιτετιε ιιεΓετο ειτε ττιττττιότιι, Γεττ( ττειιτ τετ εΧττι1ε

Ρτοττετ )ιιοτι τεότε ττετε , ΓεΓὁιιιτε Γιιτ:ιτττε ει·εεττι ττεττιεττε , Ρετττειττεττι ετ

ει: ετειιττβιτε εβΓεοιιεε εΒΠτετιετιε ,τιιτΙΙτετιιε ττιεττεειιε , ετοττιτ Γεειιιτι όετιιΙττ. Νο.
Δ ότε νετὸ ΓιτΒΓεειιτε , ετιττι Γε ειτε ειιτιι νττο Πιο Γοτιοττ ετεεττΙΓετ , τεΡετιτττιε τιιοι·τε

τι ετεττετιι άεΓιιιι&εεΠ:. ντι· ειιτεπι ετιιε ε Γοιιιτιο ετιεττετιιε τιιιτΙτετετιι εΙΙοετιιιτιιι· ΓΡετετιεε

εετιι ντνει·ε. ()οττιρεττο ττειιτειιε εὶιιὸετ τιιοττιτε εΠ`ετ, νεΙετε εττΡενττ: εεεετιΓό

ειτε τιιττιιιιε τιιτιιειιε εετιι , Ρεττετιι τετιτοιιετιι Ρττότε εε ετεε εΒίτ:τεττετετ , εε εε

Ριττ εμε ιτινετιιτ. $ειεΙυετ ειιιττι Με Ρτεετει·ιτε οΙιετΠτε εετιι ΓιττΙΤε. Ιτετιιιε εττΓιτ
. . . . . .

ττιετιε Ρεττεττι ετιιετιι ΓιτΡτε όικιτιιιιε τΙΙιτε ετεΕοττετ, ειιτιότιε τιτττιττετιε εκατ Για ενε

τιιτ ιιττοτι. οτιιττι ειιτεττι Γεέτιτττι είτ οττιιιιΒιτε; Γεετ που ττιοτττειτε ττττιοτ τιινετττ

οτιιτιεε,πιετιιττιεττιτε ττιιτΙτετεε ,ιττεεΙυετιτειιιε εε ττιντεεττι : Νοτι νιτΙι: δ. ()οΙιτιιι.

ττετιιιε ιτεω εμε ετεεττι εΡΡτορττηιιεττιιιε. ΑΒ τΠο ειττεττι ειτε ιιιιΠε ειιΓε είτ: εεεε

ετετε εε ετσετιι.

Με

Ε!



Μιιωε. 5. τ301.ΠΜΒΑΒΙ ιἈΒΒΑΤΙ8· πω:

ι

πο. Βε »απο @· !οοπεία εἰ παἰιἰἱτο :Άπω »παπα ρωπ.

ιι.ΡΕιι ιόεπι ιτποπε τειιιΡπε ιιοπιο οπιόπτο οοοιιοε ΜπιοΒΒΕπΤοπ , πι Ρπηι[Ν_Β

Μεόιοιππειιιιπιο ι·ενεττεοε , ιονεοιτ ππεττιόπτο πόοΙε(εεπτεπι ποπιιιιε Απ.

όι·εππι, πιπτππιπ οπτινιτπτε Γππ ,πισόιόοπε εοι·ροτε Ρ12Φοϊ209Φ- Απόιτόπι1ε

οπὸό εοτρπε δ. (3οιπτοοποι Ρποιεε όοιπτιπο σποτ , 8επιπεοιπ Βοτ@τ£τ νιι·;πωπκ,

οιιίετιεοτόιπ πιοτπε ΓπΡετ επτο , ιππΡοπεοΐοπεαπο (προ: παω” (μπαι Ρπ_Ρμιω

όιοτιτ 5 ιοόόοπε πό ίππότπιο εοεοπεόείετεπε ι11τωεΡο πιτ οι ποΓεεΠιτ. Μπι Πνεϊὸ

όιε 8ε πΙτει·π Παπ ει·πτ τοι Ρει·τοποεοε , τει·τιπ όιειποι Γποτπε πιτπιο ιπεεοε Γπιιιτὸ

ειτειπτοπνιτι Ι)πτε ποιοι π1ιοπιόπτοιππόπεετο. ΙΠι νει·ὸ πιο ειι·εποιίτποποτ πο

όιεπτεε οποό Ιοοπει·ετπι· , εποιεοτεε επιπ ππόιτε ιοοπεοτειιι , ιπτετι·οοποποτ ποιό

νεΠετ. ΙΙΙεππε ιιιποποι όεκτετπτο Γποπτο οΙτεοόεπε πιω: : Μοόὸ πιο δ. Ωω

ιπιοοποποιοοπιίεειτ ,τοποίιιοπιιε ιοεποι Γποπνιτ τουτο νιόετιε. Ατ ιΠι πιποπο

πττοοιτιπππόιο,νει·ιει·πιιιΙι ΑΒοπτι οοειπόιεπνει·ποτ. Απόιεοε πιιτεοι ποσό (π

τέτοιο ει·πτ , Γείτιππε πό εοι·Ρπε νεοιτ , ιΡείιιοτιπε πιιοοπετιε, πιποπτο φωτο ειπε ίπ

οπτπ ετπτ Ριοτποόο οΓεπιππε , Ιιποπ ΕεεΙεΠεε Γοοπτε Ρι·π:εε ιτ , Γεό 8: οπιπιπ ίιποπ

πΙιπτποι Εεειείιπι·ποι Ρει·ίοοπετιιοτ. ΕτΜε ιιποεισποτ ιο ΓΕ<τπππι οτ οοποόο Πο..

οιιοπε Ρετ δ. Οοιπτοοποποι πιιτιππιτι πεετετ νιττπτεοι , ιΙΙιπε ΕετιβίιέΒ Π€Π8 ΗΡ

τοιτοε Γοππι·επτ, δε Ροίιεπ πιιπι·ποι ιποπ ΕεειεΙιπι·πτιι Ρει·ίτι·εοετεπτ. Απόιτό

ειπε ιιοε πιιτπεπΙο πιπιτιοιπ πιπιτιτπόο πττιπΓοπε απο πόνοοιτ, Γεό δ: Κε8ιηη_

τΙππτο Ριτεόιιτιτοπε εππι πιπποπ τπι·Βπ οοΒιιιππι πεεππ·ιτ, νεοετπωπ πποεπι Α3)_

οπο Με ιοποιοπε εππι Ιενπνιτ , δ: ίπποι· εποεειιοε ποιο ΡοΓπιτ, οτ πι: οπιπιοπε οο1ΐ.

τετ νιόει·ι 8ε ππόιπ , 8ε ειενπτπ νοεε Τε Β8Ι:Μ Ιππόπωιν.σ απο οτοοιοπε Ρτοπιπ

ιοποτ,Γεό 8ειο οπιπιβιιε νιττπτιιιπε ίιπιιιιτετ πεεοτε5. 1:ιοιτόποε ιιγτοπο πόπιο..

οεοτιιΙππι πτ πότε Ιοοπετετπτ , οππτιοπε ΡοΠεπτ οοιοεπ εππι ππόιτε. Ετ πεεεόε..

Βποτ οπιοεπ πιο Ροτειποτ ποΒιιεε οι ιποοοιΙεε , ΡΙοι·ποόο τοποποι ιοΕπε ο[επιποι.

τεε : 8: νειΙόε πόπιιι·ποτεε ιιοπΓοπιΓοπε ειιτο επιιόιο πό ΡτοΡτιποι ττ:νετιι (πο:

όοοιποπ. ι

πιο. Ι): Ρπιτήθα.ι· πό Αππέφάσμπο όέπτά'έτ , @- ειιουτι απο ιιι/β Κα;

ἐπὶ ποτεβ άφ07τοπι ,βιο @· το /έτοι ΡΙ/ἐτἰοοἐ: Μ"1%ιππ.τ.

πι.Η Β ιτπ Ρετπ&ιε , Γποι·πόι&πε νεπει·πιιιΙιε ΑΒΒπε όποε Γεοιοι·εε πό Μεόιο

Ιποποι τοιΙιτ πό Ι..πΜπειιτπΜ ΑτεΙιιεΡιΓεοΡπτιπ πιο εο τεοπροτε τεπεοπτ

Γποι·πόιέτπτο ΕεειεΙἰπιο , τοποόποε Ρτεεποόο τιππτιππε ει πόιπτοτιοπο τεττετ οτ τα

δ. (3οιπτποποι ποίι:τπιιετε ΡοίΤετ όε πιποιοπε ίιιοτπόιότοτποι ΡτιοειΡπτο. Ροίτ

ποπ ιιιπΙτπ εοΙιοππιπ πό εκττετοιιπι Με όεόιτ ειειο τοποόπτπτο , πτ π ιοΓποι τετ..
:πιο πεοπιι·ετε ποπ ΡοΙΪεπτ, εοι·Ρπε $ποδτιιιιπε όετιεττεπτ, 8: ιΡτε όε πιτ :εποε .

ειε τποτπτο ττιοπετε Ρι·οοιιίιτ τιπποτπιτι πό πεεεΠπτιπιπΠιεετε ΡοΠιετ, οποπίτιπε

ίπΡι·πόι&πιο (3οεποοιποι πό Ρτιίτιοιιοι ίτπτοιο τεόιι·ετ. Ιπιτπτ πό εοΠοοπιιιοι

οποό ΓπΡοὶ όικιιοπε Ρι·πόι&ι Ρτιοειοεε νεοιειιτεε , ποπ όιε Γεόεπτε Ιξεπε ποπ απο

πιο ιο ποιπ ΙΚεπιπ, όε Γποι·πόιελιε ι·εοπε εοιιοοπεοτεε πιο πέΈεττι (Ξποοπτο ε

(ῖοιππιοποι. @απο πιπποπ τενει·εοτιπ πΙΙπτπ Μπιτ ιο επ Και 8: ΟΡτιπιπτεπ

«τω. $εό άπο ποτε Γποι·πόιέτποι ΨιοοπτΜ δ( ίτπττειο ειπε ΚΑΙΝΕΚ111Μ Ρετ
όιιότπ Επιπετ , ιοόιο)τιπτι οοιπετποτ απο επ ιοιβετε , (οτι ίιεπτ ίιετιΡτπιο είτ , ιοόπ

ι·πτπ ίςποτ εοτόπ εοτποι οτ οπο νιόετεπτ επιππι, παμε τεεοτόπτειιτπτ ιπόιειο

ι·ποιιπίτοτπτο. ΟιιΙιτι Γποτ επιπι Γωόπε πποό Ρεοιπετποτ Κεπι , ιΡΓποπε οοότε όε

εινιτπτε ππίππει·ποτ. δεό Κπιπετιπε όινιππ πιτιοπε όε εοπο εεειόιτ 5 ιτππτ οπιπεε

πιο ιιοι πόει·ποτ, Ρπτπτεοτ εποπ πιοττπιππ: Γεό οοιπιτ Πειτε πιο ιιειοιοεπι νπιτ ι

Ρεπτε , Γεό οοππεε πό Ροεοιτεοτιπιο τενεττι.

οπο. Με το πιο πιπέπιπτ 21]'Ζ>έΐπτ ο/ί.

η.Β Επιτπιε Γειτοπε εΠε ΐει·ιοτπτο, ιοτ:οιοοοιιτοε ιπόιεεεε ιοεοπιτιοίιτοε οπ

Βετο τοπικη 8: ιόεὸ ποπ ΓπΗιειεοπτ πό τοϊππτο ιιιοτποι οπὸό τετ ἴποτππ

.4ίίω·. δε. Οπί. δ. Β. 8.«·:πίπω ΙΙ. θ
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Μιι:Δε. ε. εοτοΜΒΑιτι Με Ατιε.

τω. αυτ. ε!ιεΗ():ποο!:Π !τινεΓετειιτ, νετοπιετιετο νιτο!ετιτιε!ιτιΡοιε Γειιέτο εοτΡοτι εοεΡε

ο::. 9"

"Νον. πιο.

Ρτ!ν!!ε;!ε.

Πιιιποο!τε

τι: [το Ε·

ι:ετιιΡτ!οο!:

Μοιιε!τε-·

τ!οΒσ!ιἱετι

Π εοοεε!Γε.

ι·οιιτ τ!εττε!ιετε, τ!ιεε!ιετιτοοε ει: ειε :ιοι:!ειιι : Νο!οπιο5 :!ιτιιιττετε ΡοΠ`εΠὶο:ιεε

φοιτ φωτο ΡτοΡτετ οΓΓε εεοε!!ιοε νε! εΠτιιιιε εμε !ιοεεττο!ιίτιε. Ιτιτετ ειοοε

οτιοε τιοτοἰοε Αι.ντοε ειοι !ιοε εΡεττε ιιιε!ειιιιτεοετ , Γο!ιιτο ι·ε!ιι:!οε εΠ:εότιιε ,

ετ! εοι·Ροεδεοθτι τοετττιο εοιτι !ε!ιοι·ε ετ!ε!οειτοι·5 1Βιτ1οε :!ιο !ιοε ι!!ίιεεΒ απο Βατο

οι ε!ο!οτε ε!!νεττε:ιε, ετ!Γετε!ιετ Γε :τι $ετιότοπι ε!ε!ιοοιΙΓε 8: τιιιιιιε ΡεεεεΠ`ε : ε!ει11ε..

!ιέιτειοε, :1οὸ‹! ιιἰΠ ειοε Ρτεει!ιοε ιονει·ετοι· ?εοιιτιτιοὸ Γε είε τιιοτιτοτοιιι. Ηε!ιε.

Βετ τΙοοοοε !ΡΓε Γεεοπι Γοτοτειιι Γεετιε νεί!:ι!ιοε ι:ιε!οτετιι , εοπι πιεἔιιο τοειτο 8;

!ε.ετνιτιιε Ρτοειάε:ιτεπι ετ! ΓοΡτεὸιἐτοτιιττι Ρε:!εε Ρτεττοοι, ουτε ιιιε!ο!εειιτιεττι

ΡοΓεεοετ Ρετιιιετιο. Ατ Π!! εοεΡετοιιτ Ρτο ει·ε τιοτιε ιΡΠοτ Ρτετάιέτοιτι 58.Πε!;ιιτη

ο!:Γεετετε εοπι !εετνττοε , 86 !!τετι!!ε οιιιοεε ιιιιΠετε. @ο ε ειτεοιιιΓτειιτι!ιοε εοτ

ι·ι8ιειιι οι): :!ετι ΡοΓεε:ιε ,Γοόοοε οι εο!!οοιιττετιε?εε! Ρεοεπι Ρι·ετ!ιθτεε ειπε το

!ι8ενιτ , 8ε ιιοτι Ροίτ ιιιο!τοιτι Γοτιιιιο ΓοΡιτο: ]εεοιτ. Ει:ειτετοε τ!ετιιοοεε Γοιιι

:ιο Γετιοε 8τι:ιεο!οτιιιε Γοττει:1τ , εοετιε Βτετιετ Βεο Γετιέτο:ιοε ()ο!οττι!ιειιο 3 8: Π

Βτιε οτιιιιιοτιι Εεε!εΠετοπι Ρετεοτιειιτεε , Πεοτ ΓοΡτε , δέ Το Βεωπ £επε'εων: απ.

εεε ει:ε!ετιιετιτεε, τΙοίοοε τεε!!ετοιιτ οι Γοε.

::ι::::. Μ: κ·Γεω Σ. [ο!πω!ωμέ π:Μέτέι· , τω! με οι Ρ:·το2!ε8έ2: τυπο::

εοπτέεωτατ ; /ἐιι @· αὐποπέτέοπε οποιτάωπ :το ΕΡώυρωα.

η__Η1:ιτε οε Ρει·ε:9οε νιάειιτεε οπιτιεε εοτ :οι εε!ετετιτ νο! Βειιιιιοτιεε ΙΜ

νιτιε ιΠ!τιοτιε νιτι:!ιεετι , ιιο:ιοο!!! ει: ΓοΡτεὸιέτιε Ρτιοε!Ρι!ιοε νεοιειιτεε ετ!

Γεετετι!Γιττιοττι εοι·Ροε,τιιιττε!ιειιτ οιΡει·ετιι δετιό!:ι Πτι€ι1!οε Γο!τεε = :οτ [Ρετ !ιοε

ειιτι61:ιε ε!ετεΓεετετ , τετ 8. Οο!οιτι!ιετιι ειοετ ετιτεε ιιιμιεε ιιινεΓεε !ιε ε!ιειιτ,

ιΡΠ 5ετι€το ι·εΙτιτοτεε. Κα: ο!ειιιτιοε Ρτινι!ε:έιε Β Γετιότεε 8ε:!ιε ΑΡοΠο!ιεεε, Ηοιιο

:οι ,Ττιιτοοοει , Μωντιιπ , δειτε:: , θετοοιιιι , ΖΑει-ιει::Α , δ: εετετοτιοιι

ΕΡιΓεοΡοτοπι ετιτε Γε τεε!τετι ΡτεεεεΡιτ.

η. νιΓοπι είτ ει·Βο Ποιο τιο1τι·ο οΡει·ι ε!ιτιοιτ! ει: ιΡΠε ι:ιΓει·ετε ,οτ εο:!!ειιτ τε..

πιετετοτεε , οοιε! εενετε ειε εοτινειιιετ. Ιοτετάιεοιιτ ετιιι:ι οπιτιι!ιοε ΕΡιΓεοΡιε

νιειιιιε,Ρτοείι!οοε ε!ι :Ρίο Μοοε!!:ει·ιο εοτιίτιτοτιε, οτ ιιι!ιι!οΓοτΡετιτ, ιιι!ι!!οοε

Ρτε:Γοτιιειιτ εοιιττε !ιε:ε ειπε: εοι·οοι Ρτινι!εοιε ιτιΠ:ιτοτε οεεετιιο:ιτ, νιοε!ιεετ οτ

ΕΡιΓεο οε οπο: Ρετετ ΜοοείτετΠ νε! τοτε Οοιιἔτεἐετιο ιιινιτενετιτ εε! ΜΗΓε

:οπο Γο !επιτιιε εε!ε!ιτειιτ!ε, εοτ εοοΓεετετιο:ιεε Ρτε ντετοτοπι Γεο Βιεεο:ιο

τοτε ,νε! ετιεπι τε!ιο!ετοτιι ιιιοοι!ιοε Μι!Γεε :!εοεετιτ εε!εοτει·ι, ιΡΓε !ιε!ιεετ Γε

εο!τετειτι οι εοε!ειτι Μοιιε!τει·ιο ιιιΒιετ1ττωι , τειιτοττι ετ! Ρ!! οΡοε ιιιιιιιΠετιι Ρει·.

εΒε:ιε!ιοιι: τιοο Ρετεε!:ο ω!! εοτιτιιι€ετ ,Γεε! @το οπιιιιε Ρετε εεε , εε! ΡτοΡτιε

πιω: ι·εετεε!! που πιοτετοτ. Νοι!! νει·ὸ ιιΓοτΡετ ε!ε τε!ιοε Μοτιε ετ!! ,ιιοιι :!ε Γε

ατε ε!τει·ι!ιοε , ιιοτι ε!ε οτιιετιιετιτιε , ιιε:ιοε ‹!ε νεΠε , ιιεοοε :!ε Γεετιε νο!οτιιι:ι!Βοε5

εεε οο!ε!οοεττι ιιιειοε νε! ει:ιεοοιτι , Γε:! εεε εοιιεοΡιΓεετε εττειιτετ. (Βιε Π το

!ι!!ι!τε εοοεοΡ!Γεετε Γετιε ε!! ιιοι:ιοττι, τιοετιτο τιιεειε Γεετε εοΓεττε νε! ε!εΠ:!ετε

τε , 8: με Πιο πιειιετΡετε νιτ!ετοτ ε!Γε εοιιτι·ετιοτο ο Ρτο!ιι!ιετιτ ετιεττι ΕΡιΓεο ο

τι: :ιοοτοτο Ρετοε!ιτε ντε!ετοι· Ρτε:!!&οπι Μοιιε!τεττοιιι εοιιίτι·οδτοττι, οτ οι Π!

εοτιττε τετιοι·επι ΡτωΓειιτιοττι Πεετετοτοοι Ριε ΡοΠ:ο!ετ!οιιε !τιτ!ο!τοτοτο τιοι:!

:ιοετιι εττειιτετιτ, τιετιοε ο!!ο ττιοτ!ο ε! ο5 ΒεΡτιΠιιε εε Εεε!εΠεε , νε! ε!εειτιιεε τ!ε τε.

εοτ ετ! !ΡΓοπι Μο:ιεί!:ετιοτο Ρεττιτιετιτι!οοε Π!ιι νιο:!ιεειιτ , ιιε:ιοε ιΡΠ Γοοι·ίιιιιοοε

ΓοεεεΠ`οτεε Ρτε:Γοιιιετιτ Ρι·ο!ιι!ιιτε εο:ιτ!τι€ετε. Ω!ιτιΠιιε ιο!τοτ νε! οιιιοοιιιά ετ!

Γεει·ε ιιινί!:ετιε εττιιιετ , Π ε Ρετι·ε Μοτιεί!:ετιι Γοετιτ ΡοΠο!ετοτιι , ε! οοι!ιοΓεοιτι

:με ιΡΓε Ρτετνι ει·ιτ,εο:ιεεε!ετιτ Ρτε:Γο!ι!ιοε ττι!ιοειι:!οτιι : 8τ οτ ΓοΡετιἱιε τ!!έτοιιι

ε!τ,ιιο!!ειιι Ροτείτετειιι Ρει·τιιιττοτιτ !ιεοετε ΕΡ!ΓεοΡοε :τι εο:!ειιι ΜοιιεΠετιο, πε.

εμε οι τε!ιοε , παρε οι οτ:!ιτιειιε!ιε Ρει·Γοιιιε, ιιιΠ απο οοεπι τοτε (.`οιιΒτεοετιο

τεεο!ει·ιτει: ε!εεετιτ , δε Γεεοιιτ!οπι ειοΓ:!επι εοιι€ι·εε:ιτιοιιιε ε!εότιοτιεπι οοιιιι

τι ΗΜ: Γε:: νἰ:εεε εε Γτ!!:οτε ττεά!τ!οιιε Γο!:!ιε:ιτ Υε- ποιου! Ο!οΙΓετ!ο:ιι ν:·τ!ιο Ριβιιω.

τετεει!οτο!ιιιοπι εο]οΓοιιε τει Πι ε!ιοπι ττειιεΓετ:τ_νι:- Π Πε :Με Ρτίνι!τε!!ε !εΒε νι:επι δ. Βεττο!Π Λο!:3

Βι απο Γεπιρετ :!οπιιο!! Γ)·ιο!ιο!οπι Ποτ. Εεεε 3Ρε!- τι: ιιοιιιωΜ 1οιιε :!ειττιΡ:ειιι , πω.



Μιι>.ιιε. ε. εοιτ:ΜιιΑπι ΔΒΒΑΤΙ8. ..
ππεΙπιπει:ιιοι πι τετιιΡοτε πιο εο Γιιειπ, οιοιπει.ιε εοπεεΙΤειιι, ιιτιπεοοεπι Μο- ^:· Ο:^·

πειίιειιο οεπεειι οιιιιιιω. 5πΡει· πω, πεοιιε Ρι·εΠινιειοε , παμε Βπιεοπεε, Ν.: Σ.,;._

πεε οποπιΙιιιει ΡετΓ01°121Τ1 πι εοοειπ Μοπεπειιο ΙιεΕιειε ιιΠο ιποοο Ροιεπο.ιεπι,

ιιππιπιεπε οιιιοοιπιιπ νει :π.ςειε ρειιππτιιπι με εοεποΓεο.ιιι ποιο. οι ΑΡοίι:οΙιεει

$εοε, ιο επ Β. Ρετιι οείεπΙιοιιε 8: ιιιιιιοπε Με νιοεειτιιι. Βοσειιιε νειὸ Επιίεο

με ο Ρο.τιε Μοπο.πειιι νει ο ειιιι€ιο. Οοποιεπειιοπε , ίιιαπι οε ει: ειοιιιιειε πιει:

Γεπιπππι ποπ επιιεπι Ρειιιιιε :ιο πεταει Μοπεπειιι ποπ :ιεεεοεπ: , πε οιιιετο.πι

νιιοπι Μοπιιειιοιιιιπ . οιιι ΓοΙιιοιιε Ρειειπειε ΡιοΡτει Πειιπι πιιοπι οεειενε

ιιιπι,ιιεειιιεπεβ:ιεειοοιιιιπ ιπιοΙεπτια * ιπιπιπΡο.ι ; πι: ιπ ΙειιιοιΒιιε Βει εοπνει. πω:

ΙΞιπιεε , Ριο ιπεοιιιιππειτε Γειπόιεε δεοιε ΑΡοιιοΙιεει: , οι Ριο επεεΙΙεπιιίιιιπιε Κεφ

Βιιε πιο ειιιιειπο.ιιοπε ιεεπειπτιππε ειΠιοιιε Ι)οιπιπιππ οεοιεεειιι ποπ εείΓεπτ. ει

:.ιπτεπι , ποσο πω, Μοπιιειιι ιπ εοοειπ Μοπεπειιο εοππιτιιτι, τεΡιοι ιπ Ι)ει

ππιοιε,8ε ιπ Ιππιτιπιε Ρειιιιιπι τοιΡεπιεε οιιειποοειιιε εοπΓΡιειιιπιιιι επίιίιτειε,

Γεειιποιιπι Κε ιιΙειπι πι: ΑΒΒιιιε . ιο επ ο Ρετιε Μοποίι:ειιι εοιιιΒι οειιεπτ. διεπι

:επι 8ειΡΓε .ο επ πι ιεπιινιο. ειιιειιιιι εοπιι:ι Ιππιτιιτει Ρ.ειιιιιπι δ: ΒεπιιΙιε :επο

ιεπι Γιιειιι: οεπιεπεπίιιε , 8επι πΙιοιιειιπ Γιπιπι:ιιπ Ρειιιειπ ιπεΙιπειτιιε ο 8εοε ΑΡοί

ιοΙιεει Ιππ ειιιιιε εοπΠ:π:ιιτιοπε εοπίιίιπ , ιππιτιπιπι εοιιι€εποπτπ. Νεε επππ επι

οικω ΕΡιΓεοΡο οιιπτ Ιιεεπιιπιπ,ΓιιΒ οπτεπιιι ιεπιεπεπιιοπιε ειΙιοιιειιπ ιπ Μοπεπε

ι·ιο πιω οπεποειε Ροιείπιτειπ ,οι ειπε οιΡω, ιο επ: 5εοι Α οίιοΙιεε.

η. Ετ ποπ: μπαι , εοπτιειοιειιπι ετιεπι ΡιειτίἱιΙιΒιιε , ιππιιιιιιεπιιε Βιπέικ Τει

οοπεπιιε ΕεειεΙιπε παμε Ρπιεεπτιπεε .ειπε νιειπιοιεε εΠε νιοεπιπι, π: πιιΠιιε

πιπειιιιιιπ , ιιοο πιοοειπο ιεπιποιε επ: τεπιο.ιιιιπ, Ριποιέιιιπι Μοπο.Η:ει·ιππι , νει

πο: πο πι ιιπι Ρειιιπεπι , ο ΐειπέιει $εοε ΑΡοίιοΙιεει ΓπΙιτιειιιειε, διίιπε Βιιιεεειι

Ριιιιιιι8:ι.ιε σ.ΡΡεται, τω ιπ Ιιπειτειιε Γεεπποιιιπ εοπεεΠιοπειπ ΑΡοίιοΙιειιιπ, πι

ίιιιι ΡιιΓειε τειποοιιΒιιε.πιιμιοπε ίιιπ1εέι:ιιιπ,πιΠ Ειπέι:ε δεοι ΑΡοίιοΙιεεε . επι

Ρειτιπειε εοεποίειιιιι. Ειιιοιι:εοειιπ ιπνιοιοει: εοπτιο. ΡιινιΙεππι ιο.ιποιέιοιππι

Ριπ:ίπιπιπ ιποοειπο ιειπΡοιε ΡιπΓπιπΡιινε ΓπΒιεΡτεπω, πιιΙΙειιιι πιπιιτειτειπ οιι

τιπεεπιι _ Γεο Επι ενο.επειιο. 8: πω επιπ Με ειι6ιοιιππε, δ: Ιππιτιιτει Ιειιιιιιπο

Βιπέιεε 5εοιε ΑΡοΗ:οΙιειε ιπιιπιε τειπΡοιιΒιιε οιιιεινιιιο., ιπνιοπιτει 8: ιποιίιιιιιτει

Ρειιπο.πεο.πι.@ο ο ( ποσο πω) αιΙΙιοιπιτε πΙιοιπι νει ο.νσ.ιιιπε ιππιεσ.ιιοπε

ιιΙιοιιιε ιιιιιοπιιειιπ οε Ρι·οιιιΒιιιε ΡιαΙιιιπΡΓειιι επιεπτο.ποπιπ .νει εοπτιο. ιΙΙοιιιιπ

Πεειειει οιιοουοπιοοο οπνιπποιιπιΒΡιιιππιπ το οιοιπιε @που 8: οιεπιτειιε [πινε

απ, 86ο: Β. Ρειιι ΑΡοποΙι ειιιέιοιιιοιε. οιιι Ιιπο.ποι ιπ εεεΙο 8: ιπ ιειιο. πιειιιιτ

Ροιεπειιειπ, Πι επεοιπιπιιπιειιιιιε, 8ε ο ΡιιιιιειΡειιιοπε 1)οιιιιπι ποπιι]πειι-Ο141115.

τι εοιΡοιιε 8επιπειιιπιε ιιπιπιιππ . πε π. ιΠοιιππ εοπΓοιτιο ίεειιιίιιε . πεεποπ π.

ειιεεΙΙεπιιΠιιπιε ιιιιι ιπ ιεπιποιε πιο Έπειιπι ΚεειΒιιε πιιιιΙοιππιπε ΓιιΒπιονεποπε:

οιιιιιιπιιε ποιου. ιιοΠιπε ΡειΡειιιει οείιπιτιοπε πιειπειε, δ! τειπει:ιιοιεε ΡιεεΓεπ

τιιιιπ οεειειοιππι οε ιιιοιιιπι τειπειιιειτιππε Ροεπιε ιππΙτιΡΙιειΒιιε ΓιιΒι:ιεειε. Πει.

ιό. νειιπι πω, ο ΕΡιίεοΡε , οπι1)εειετει Ρεωιποιε Ριείιιιιιιιι εοπειιιε ιπιιιιιι

Ρειε 5 ποιο πο πιεε πω: ιιιιοιπι ιειΡοποειε ειιιιιε 2 πιω ιοΒο ειΒι πιεΙπιε Με νι

οετιιιε ει ιπεΙπιε επ: τοπ Γοειειειε Ριπ:οιόιοιιιπι , οιιοε Γειπιιιε ίιπππιοε Ρ:ιποιεε .

8ιοριπποε εποε νιιοε 8ε πιιι€πι πιειιτι ειιιιιο 1)ειππ , Παπ ιπ Οεπιε εοιππι ιπ

νεπιπιπε, ου.οε ειιιιπι 8ενιεαιιοε πι Γεοε ειππι ()ιο.νι€ειι Ρετιι Γοιε * εειιιιιιιπε +πωι πιο

Γειιππε3 επ ο Γοειει:ιτε εοιιππ ΓεεΙιιοι , απ) εο επι οπο. επ ο Βοιπιπο Ροιεπειε (ο

ιπ εει:Ιοδειπ :ειτε 1ιΒιιωι παμε ΓοΙνεποι , επεοιππιππιεσ.ιι , 8: οιιοο Ιππιπιππι

8; ιπειεπιππ ιπο.Ιιππ πι, ο εοιιιοιε οι πιπΒιιιπε Ι)οιπιπι ποίιιι]εεπ-(Σππιετι ,

οιΙιεπιιιιι ΡοιΙπιιπ οιειε : ΝοΙο Γεπιεπειιι π) ιΠοιιιιπ Γοειετατε , πεοιιεο Β. Ρετιο

επεοιπιπππιεπιι . παρε ο εοιποιε Βοιπιπι ποίιιι ]ε ε ιι- Ο Η ιι ι ε τ ι , ειιιοο

Γειιππε νειειειιτει ιποιιειπ Με@Με , Παπ ιΡίε οπ:ιι5 ποπ ιπειποιιεειτ πιεπιπ π». ε. Β.

εσ.ιπεπι 8ε ποπ Μπιτ πιειιιπ ΓειπΒιιιπειπ , ποπ Μέσι «πω. π: βπιι::έρβ ; πεε

ετιεπι Πεειετ:ι ιΠοιιππ οιιιιιιπΡειε νοΙο , τω πιο πάω ιΡίιππ (Σοεποπιπιπ ιικ

ιιε οεΠ:ιπόιιιτπ είε , 86 ειιΡιο οι πει ιπε ω πιο ιπιιπι ιεοεο.ι πειιιιπι. Ο πω

Ρε, ποπ τε οικω. ()ο.νε ιιιιοο (Με Αιιοι οιιοο πιο τιιιι οιειιπτ.Νοπιιπι Ρειπιιι

πρωι ιπειεοι πι ιΡΓοΕοεποπιο,πιίι ιπνιιπτιιεποπ ο Ρ:ιτιε Μοπεπειιινει ο ειιπε.

Οι]



ο Μικεε. ε.εοούΜΒΑΝι ΑΒΒΑτ1ε.

Με (Με το. Ρωτοοοε τετ ο ἰονἰτοτοε νεοεοε ,τοτει·ο1ε1ωοε ει» ε:: ωειοοωτε 5. Ρετο

οτ ωοι οΐοτεεε ,οΜΙεΙοε εοοτ1οεέειε οεε εττοιο εοοεοΡὶΓεειε , τω ω ε1οοο με

εποε εε , :στο οκοοιει Ρει·ο.Βοε , το οι·οοτιο. τεετεεΙι ποοε οοο οποτεοε. Πιειε

/ εο1το Φιξ) εποε άεΠ:τοέτοτο είτ. νει·ιοο τοετε,1εο Η νει·οτο εΠ: οοοεἱ ω, Ρετ

τε ω ΡοίΒοοπο τεοεοτ ίτειτοπο, οτ ΑΒΒο.τετο ίεεοοοοτο ΚεεοΙο.ιο οο.οεειτ, τού

οάοοοΙεο.τ Με ωεω οάίεοε τε νεΠε ειοοο Ιει·ε : 8: τοοε ειοοετεο1τ οοοο ιεΙο

Μοττ_θ,:.4.. Βεὶ πατώ, 8: - ανετα Ποτ :μια ὸἰεὶε : εοφ ιειιτ ΓεοΡτιιιο ΜΙ: Νεο ρεεε/Μ άτω

ότι: 1)ωπέπέ: βουνο, πει 8ετο οσο ν2.ιεε τοοτο ΕΡὶΪεΟΡεΙτι1Μ ι·εεει·ε , ε; Μοο;ι

,, εοοε ΐεεοοοοτο Βεοιοειτο $.ΒΕΝεοιε·τι ε <έοοετοο.τε. Πε Με Με. ΐο1οεοιοτ. Οὶιτο

ειοτετο νεοετοοοε ειοτε εοοΓΡε&ιοο Ποποοὶ , τοοε ιοειοοείτε ειτοοτ εοΐεοοὰἰτο

εοι·τοε οοίτο,8ε τεεο:1ετοοε1οκοι οοοεΙ ΖεΠοοοε Νοοε νετὸ πό εοφτο. τεὸεοτοοε_

:απο ,Με έ» Εεἰἱδἶἱ: Κυριο: σοκοπειιππ.

η. 5Πι>1ωοιετοε νει·ὸ Κε:: ειοο1οε ΡονἐΙεΒϋε,ΡτεεεΡτοτο οοοεΙ Βοο:ε ιοετοο·

ο2Αιοο1.ι>οοε δειοθ.ο ()οΙοιοΒο.οο ττεο1ο1τ, Γεο8ε Αοι1Ι.σοΑΙ.01 , Βου

πωπω , Οοοιοι:ιντι , Ι.ιοτιοωοοι , ΚΑ·τεοιει , Αιετιο.ι>οι , Πεειοεοιπ ,

Κωιοι.ι ΑοΒοΙΗ, Ι.οοονιει , οτοοε οσο Ι.ιιοον1ει Μ] ε]οε, ΚωτοωΜΑ.

ε» Ω,",ιο. οι" * , ετο.το Κωιοι.ι Ιτορει·ειτοοε, οεεοοο Αιιοοι.ει , ΒεεεΝομοποοε Πο..

Ποινή οετοτοοε,Γεο8ε εετει·οοιιο ΙΚεεοιο ε.οτε Γε Ιεσετε ,μου το οτοβοε Ιεο,εΒοτοτ

οοοτοοάο Ρτεείειτοιο Μοοοίτεοιοι ΕΒοΙοεοΓε δε τεοιτιοοε Γοίίοοε ΡοΠεΙΒοο1

βιο: ο1τεινει·ιιοτ , 8ε εοτο οτοοὶΒοε εε ειικοοεοι οοειωο 8: νεοεοιο1Ιετο Ιοεοοι

ΡεττεοεοτΠοοε , αποΒοοοοὶΒοε , Ποσο , Ιὶνε Γετν1ε εοΙοοίΙοοε , 8ε ΒιιοΠοε τπτ-οφ

εμε ί`εκι'ὶε 1ο Γιο. το1ττοοε ι·εεεοει·οοτ , 8: ΡοΠ: οοο ιοοΙτο. »Με Με εε! οΙτοοιοο

ὶοΓει·τοτι ΙΙτ Η εΙἱοιοε ΡονἰΙεΒἰε. Γ:ιο&:2 5εεϋε ΑΡοίτοΙ1εεε οι εοόετο Ιοεο εοο

απο , νε! εοοίο·οοιττοοεε Ροεεεοτοτοπο ίοοι·οπο Ιοίοοεει·ε τεοτεινεοτ , Γεο·ε άε.

βετ ίε εοτοοοίὶτοτοτο ποιό. οΡτοο1 ΗΒοιε ττεεεοοιε , οτεεΗετειτόοηοε εειτοει·π

τΡίοτοοπ , 8ε τοεο1ετ:ιτειο [Με οτεεεΙοίο (:ατοοοί,1. Ετ ουτε! ποεΞὶε εενεοάιιοπ είτ,

εΙοεὶιο βοοιοοο.το οΠο οι τετοΡοτε οιοε ε:: ίοεεε οοΒιιε ὶΡΓοτοο1 :τα ΡοοεεΡε ,

αυτ οΙ1οιοε 1101110 , εοοοο οποτε αυτ τείτο.ιοεοτε ὶΡΓοτοτο ,νεΙ ΪοΡτειόὶὁτο Μ

νὶΙεΒοι ά1Ιτιιτοοει·ε εοοειτοε Γοεοτ , οοὸά οοειτοεποειοε οΙοοοε τοοΙτετοε, Ρο.ι·τεοι

ειιιο]οάο. ττε.ο1τοι·ε,ω οοε εκττειοὶεκειτο1ο1ε Ιοιβετε οοΡτεεειοτοτε

εαν. Διὶ σο: επί πο· .Κ 60[2Μ26:Μί έκ/αβέβίε οθ/δεαΞΕτ άφαινικτ.

2.8.νΟτο ὸεοἰοοε εα:οτει ΡτοΪεοοἰ : ίεεΙ οοοο ίοοετοιε ΙεΒὶτοτ,ἰοἀὶί-ειιΠ-ειμε

τεοτε οσο οπο. 5εοοοε εοοο ΓεοΡτοτο είΪε, οποοε οοοο ίεποεΙ οΙ:οΙο..

τοιο είτ Πεο ,Με οοιοο, Με οοοοΗΒετ ειο1ιοεΙ , νεΙ οοπεοποοοε :εε Γοεοτ,

οοΠο μότο Ροίΐε οίτεειτεὸὶτοὶ,8εποἰτοι· (με ΠΠ εοεττο.οτ οιιἰ :εε δ. (3οΙιοο

Βοοἰ 1ονειάιιοτ 8: Με οΜεοοοε όεοοτειοτ. ΡοίΪεΠἱοοεε εοοο 911615 οι1οε ίο.οέτιιε

Με Ιοεοε ΡοΠἱὸετ, ὰ οιοΒοΓεοτοοοε οΒΙο.τειε ίοετοοτ , Με ὲ. Κεἔὶβι1ε Γειι εεε

εετεοε ΠόεοΒοε , οσο οι·οοτετΜε οοτοΙεοιοτ , οτ εΠοοειιπΙο οοτειτεοτ, οοετΙοοε

ὶο ΡοΙΤείΙἰοοεε ίΞεεοΙοι·1οιο άενεοο·εοτ , τω ειά οεεεΙΒ.τοι Ει·ειτι·οιο εΙοιο1οο

Βοότόειοε ΟοΙοτο!πιοο Με Γετνὶεοτοοο , Γειι δε @ο Ϊοἱτεοτοτὶοοεε Ραοοετοιο δε:

Εετεεἑτἰοοτοτο Ρεοοειοετεοτ. Ηιιοε νετὸ εεοοττοοο Με ΓοοττοΙοτιο·, ΪεεεοΙειτὶ

ίιΓοοε ε!είεττοι·. Ηὶ οειτοοοε Βοοε ει·οεοιοτιο· , ΠΠ νετὸ εΙἰΙοεοτἰΙΙὶτοε ε:οοοε

ε11ι1οτοτ. Η1 κοπο ίοΒοτε 8εεζ,εΙο ιο·οοτοτ,ΗΠ τειοεο ε:οοοε ΡτεοοίἰΠὶοοε κατ.

βιο 1οοοοοτοι·. Η1ὰ1ΓεοΙεεετὶ οοεΙίίοοε ΡεεΙ1Βοε ὶοεεἀοοτ,1ΙΙ1 νετὸ τοοΒιοΠο

οοοε ετΙοοε ε:οοεἱε εοιοτο.οτ. Ποοε εοοο Ρειιιοει·εε 8ε τοοι·οποε :Πεκ οεοοετειοτ,

ιοάε εειοεε εοοπο Γ2ειοαοτοτ: οοάε ΙιοΓΡιτεε 8ε ετεΒοοοε Γοίειοει·ε8ε οιιτοτε

άεΒοεοιοτ , 1οοε ίὶιοτιοο ΒοοοΗ νεΙ ΈειοεοΙεε ἱοἔοοτοι·: οοε!ε ΕεεΙεΙἰειε «Με.

τοοε Ετετι·οτο ιοίτο.οι·ετε όεοοει·οοτ , Γιο Ιιοτοιοεε όιτειοτοτ. Ετ οιιιοεοι , οοι οτα

Για 1οΒεοτιιι· τοΒοει·ε , οσο τοοεοτ οιιοο οΙιοτοτο εΡτ ε.οΐεττε. Ετ οΒι τοοε

Δωσε Γ. ειΒεοτ οοοε! Βοοοοιιε εἱε οι·πεοοτ το ΕνοοἔεΙἰο , εΓοοεοτεε οειΓεετε, ὶοΙἱοοοε

Δ Ε: ο Ιοοοε ειπε Ι.οεή Π. Κοτοποἱ -ΡοοτΞἰἱεἰε τεκοοοτε δ. ΒεοετΙΜΠ Κερ,οΙε ( οοἰἀοοἰό τοτε: Εεκὸἰοιοὲοε

Υ'<;,ο Με ιο Με!. $30.Τ0. ε. ) ιο ΒοοιεοΒ ΜοοειΠεοο (ετν3Βοτι1Κ.



ιιιιιωο.,ε. οοιι1Μιιιιιιι ΑΒΒΑΤ15. Η
νιΠτ:ιι·ε, τιιιε!οε νε!τιι·ε, 8: εετει·ε οοιιι ιο! !εΒιιοτι1τ2 Ετ Η οι ι€οε ι·ιοττειιοοε ε!! σο! Α ο απ:

οσο Ιο.ι·ειτοι· Ρι·οοι·ιει, Ροτειε ιι!ιι ιιιιττειιε!ιιε ε!! σοι ειιιΈει·τ ει!ιειιειε Α οιιο ειιιιιι

εεεεΡει·οοτ σιτιοιει ου:: οΠΜεοτ ε· οποσ ειιιτιι ομοσ οσο ιιιτε!!ινε.τιτ σε σιιιιιι

Ροτειιτε1)εο Γε εεεε ι ε. Νοοιιε σπιιιεε ο!ινιτεε ίειεει·ε ΡοτειειτΕ νε!!ετιιιτιοοε

οστά!. Νετοιμοι. Ισ σε ε!ινιτεε οι·ετιο Πο Γατιά! ΓειοΒιιιιιιε ι·ετ!επιιτε Πειτε με

οτιιιιι!ιοε πισι·τοιιε ε!! Ω!ιτι!!οε ,δε ι·εΓοττειιιτ. Κεε ετιιιιι νε! Ρεειιιιιειε ειοοςιοο.

πιοε!σ αετιιιι!!το.5 φαι οιιοε !ιειοεοτ , Με νε! ι1εΡοτ!!ιι15 οι !ιειε‹:!ιτετετιι @Με

ι·ε ειιοιοιιτ , 8ει·εε οικω 1)οιιιιιισ ο!ι!ειτο.8 Γειοοτ , ει!ι!!:ι·ει!ιετε οσο τιοιεοτι Ετ φισ

ιιιο‹!σ Ρο!Τοιιτ φωσ! ο!ιιιι ὰ Ριε!ε!!!:ιιιε σ!ι!ειτοιιι Γοει·ε.τ 1)εο, ε!ι ιοί-σ ετιίττε!ιιετε

8εΐοο ιοτιπιειιειοειτε τ Πειτε οεπιο ιο!!ε οεοιιε !εειτιιιιε οστά!. Αικ!ιι:ιιι·ι ειιιοι

Γοιιτ ι!!! ὰ Ι)στιιιι·ιοιιι ]οτ!ιειο : $ει·νι ιιι:ι!ι 8ε Με , οοιιτε οσο ε!ετ!ι!!ιε στιιιιια

οπο. Ρο.οοει·ι!ιοε εμε: νσ!ιιειιι! ει·σε:ιτιοοιιι Δω, 86 ιιοοειιιιε! απο ιΡω ι·εειΡε

νεοι τεΒοιιιτι εττει·ιιοιιι ι Νοιι ίο!!ιιιι ειιιτειιι ι!!ο. Γιοιοοθι!!ιε, Μ! ετιειιιι φωτ! οι;

ε!εοει·ιιιιτ νοε ει!ιίτο!!!τιε. Ρι·σιιιτ!ε τιοι:ι ιιο!ιι!!Η.ι Ρει!·"ι·οι ΓειιιΡιτει·τισ ι·εΒιισ απο

υς;.Χν.

Ντιν. μα,

Ριάε!ιΒιιε , ει!ι!ιιιιε απο ι:!!ει!ισ!ο !ιε!:ιετε ίιιΡΡ!!ειοιτι εετει·ιιοιιι. !..εο,ιτιιιιε ειιιιιι ο

ιιοιιιιο!!ει Τείτε.τιιειιτει Γοοπιε!!εΈοι·ιιιιι ο!Έει·ειιτιιιιιι , οι σοι!ιοε ιιινιτειιιτ σιιιιιιεε

οοι τετ οικω δ. (3ο!οιιισο.ιισ ττεάιοετιιοτ, τιι!ει·ιτ νε! ΐιι!ιτι·:ιιτειιτ, οι ειιτι·ειιιι 1ο

τω] άιε ,ειιιτε ει·ειιιεοε!ιιιιι]οόιεειιι εΗ·οι·ε απο ειε , δε ειιιιιι!ε τειτιοοεοι :Μάι

τετοιο , 8: ( τιιιοι! ΐοτιει·ιοε οι Ρτινι!εΒιιε 8ε Ρτει:εεΡτιε τετιιιετιιι·) , εοπι Ρι·σε!ιτστε

μου. οι Ρει·Ρετοιιιιι οιιτειιιτ !ιιι!σει·ε ιιοι·τισιιετιι. @βιο οσο Βιιε τιιειειιο 8ειιιιτιι

νε! ΓοΓΡιι·ισ σ.ιιι!ιτε νε! !ε8ετε Ρσί!`ιιιιιιιε. Ώστε πιο τὸ τιιε!ιοε Γιιι!!`ετι!!ιε οσο πιεί

οι οιιάιιι ι·οοτει· εοΡιά!τε.τετιι !ιοτιι:ιιια 8!οτι: εοιιιι!!ο ]ικ!ε οοιιιιιιαι·ι. 03ο! ει!

Επι: Ρο ιιιιιιιε σκετο: απο ιιιΔιει1εε ειιιιιε!ιτειτι 2 Ο ιιιίετια!ιι!ιε εοΡιε!ιτειε , Ποιο

εοειε :ιιιιειτοι·εε τιιοει Μειειε νιε οτ ιΡο ιο ειτττετιισ ειι:ιιιιιιιιε ειιιιι ]ιιτ!α τιειο!ιτο

τε οι ιιιΕετιισ ιιιίει·ιστι , !!ιιε Βιιε ιοεκτιοειιι!ιι!ι ιετιε ει·ειιιειιτοι· , σοειιιι αποΒοι.

ιιιιιιο , δ( 8:ιιι&ιιι οπιιιι!ιοε οι Ρει·οετοιιιιι Γε!ιει 8:ιοε!ιο Ρει·Β·οο.οτιιι·. Ο ιιιιίετιι

!ιοιιιιοεο, σο! !ο,ιεεε!!&ο. πειτε. (Μετα: ιιοιι εσιιίιάει·ειοε τιιιι!ιοε Ροειιιι ιιιιιιε να

:εποε με”, νε οιιιι!ιο ειιττειιισ επειιιιιιιε ιΡο Ρετιεοτιιι·, τιοι απο εσ Γσειει:εω

τειιι ιιιει·ε!ιοοτιιι· !ιει!ιει·ε2 Ο ιιιΓε!ιει!!`ιιιιει το.ιΓει·ι:ι,τιοιε ιιιιιιιιιειιι !ετιιε ει! πιο»

τειιι Ρετ τι οιιιε ιιιιιτιοεοιο.ι! σεεο!!εοιιιιτο , νε! ετ! ιοΒο!ειοι!οιο !ιι!ιειιε ι!ιοει

τιιι·ι (Σε ειτε το!Γει·ι, Ρετε!τεεο Μιτατι,ιιο!ιτε οποιοι: νε!!ι·αε Ρειοειιε με ιιι!ιι

Ισ. Έστω ιιιοιιι:!οε νσ!οιε ει·ιτ ιειιοε, Με!! οειτιε!!ιε, πω!! Ιε ε!ιεπιιοι. 009

το.τε!τεοοε ιιιοι·τειιι φοιτ Ποσο όειτ ιιιοιιτ!ι νσ!οιιαιτι!ιιιε , 8τ επι τεπιΡιιε είε,

:ὶ ι·ειΡιιιιε απαιτει σε !ειι·8:ι :παπα Ρι·σΡι·ιο Πει Ρεοοει·ι!πιε νε! Ριτ!ε!ι!ιοε ιιοι·ιι€ι

τε,.Ροεοιτεοτιό.πιοοε εειτε,οοιιτιοοε ι·εΒιιιιιιι ε:ε!στοιιι Πεο ιιοκι!ιειιτε ποιο

και, 8: ὁ. Ρει·Ρετοιε οτειιιε οφ Ρο!!ιτιε. Βε!ιιι·ιε ω οι·άιι·ιειιι τεάεεοιιοε.

:ανι. 13ο Ροεσε,υτο 2 Κεεε Ηιιέωιε παρε , @Με αμεικοπ:εσ :·ς/ι!2ι·πτε.

19.ΑΗο ι τ ι ε ιτο.ο,Κειι Ρι·εεεοτιε οιοτεεε!Τστοιιι Γοοι·ιιιιι ειεεε!!εοτιΠἰοιοτοιιι

Κειδοτιι νιΓοιιι είι ι!!! ι·εό!:ιιιιι 8ε εικιιιοπι , οτ οπο. ιιισι·επι Ριετε!ι&στιιοι

1Κεεοπι Ρι·ιεεεετιιοι Γειιότο !σεο νεοει·ειιιοόοοε Αο!ιειτι θιιιιιΔωινο , εοιι6ΗΠ

εμε Ρι·ατι·ι!ιοε τιι!ιοει·ετ: ενια! δε ίεειι:. δ! ειιιιε νε!ιτ πιω σιιοε! οι εο !εειτιο , ιο

τεκτιι ι!!ιοε ειδιισΓεει·ε Ροτει·ιτ. Αεεεοτἐ`ι ετ8ο !ιεεοτιθι ό. Κεεε,οοε! ειιοι Γειοελο

εοι· οτε εε! Ρτοιιι·ιο. ι·ενει·τι τω. Ε ε!!! ε!ειιιτιοε ε!ΤιειιιειιΒ ιιτ!ιε ει!. εοι·.

τιεε !ειιιι 8. Οο!ιιιιι!ιιιοι , ειπε νοεατιιτ Βειι· Δω νειιιεοτεε, ιο! τισότε Με ιιιειιΓε

ι·οιιτ. Μειιιε ο.οτειιι ίει&ο ιτε: Ρει·ειειιιιτ εκ! εοττειτι Ρωιιειι Μοοιιί!ειιι Ε!ιο!ιιειι»

Πε,σοειτ νοεειτοι· Μεττιστιο!ει , σιιειιιι θΑΝοι1ι.ειιε εποε σε Ρωιιειο Ρτιοε!Ρ!!ιοε

ο!ιπι ιιινει!ετειτ. Ιο οοειιιι νεο!ειιτει ,:ισιι:ιιιι ετ! Ροτ:ιοε!οιιι οιιιιιιιιε ιονεοει·οοτ ·.

ει·έιτςιιε ι!ιι Ροτεοε ει!τοε, ία! πιο». ε!εει:ειτ. Πι οιιο ιιοοιιιι!!ι ιιιτι·ειιτεε , ΓΡετειιιτεε

Με ιονεοιι·ε εισοειιιι ει! ι·είοει!!ειοι!ειιιι Ποιο ομοια μιτιεοεοτοι , οιιιιοιιε :φαει

ι·οιιτ,ο!Η Ρειι·νειιιι 8: ιιι!ειιιι τοετιε!επι.!!!ε νει·ὸ οοιΟοΡΡεοι 8:ιο&ι Ροι·τε!ιατ,Ρειο!!ο.

!οιιι αιμα: οι εει ιιιιττειιι,ιοι Γοπι Ροτειιιτι Ρι·οιεειτ 8αι!ιΓεε!!ιτ.ΙΡΓεπι όεοιοοε εοι·.ι

τετιι ι·εειΡιειιτεε , π! Μοοει ειιοιιι ι·εάεοιιτ. Ρο!! τει·ιιιιιιι νετὸ ε!ιειιι ω Μοτιει!!:ε.

ποιοι ει!ιοοι ει:Με μι.ττι!ιοε ε.ε!νεο!ειιτεε,Ροτεοιο σοεπι Μεποιο ε!!τιι!Γετειοτ, Ρ!ε·

ποιο εΠε ει!!!ι·ιοειοτ. Ο ο



μι. Μιιιιο. ε. τ:οι.σΜΒΑΝι ΑΒΒιιτιε.·

ωι.Ειιιι.

Σ" ΧΧν1ι. Μ· με” ῇιεἐτετέ Μτωί20.
Ββι ω

σου. πι. μα @ΙΝΕ φιιεεω τσίτιεσε ,Μεττισσε ιιοωισε , ΙιεΒιτεΒετ ισ ΡοΠεΠισιιεσΙε

]εωΓεωε ΙτιεΙστιαε, ΙιεΒετιε ίὶΙισω Γειτ ετωοτσω ιιοωιτιε Αιιστεεω. Ηιε εμε

@στι άιε εετείΓσε εὸ εΒτσω εοΙειιοΙσω , Με Ρτε:όιέτο ΗΙιο ιιτ`ει Γεττεωειιτιιω

εισαι νσΙΒὸ Μεσσετιεω νοεεω: εΓΓεττετ , σσετιιισε ετιισΓεσΙει ιΡίισε ε8τι Γστ:

εισει·ετ. Πσεειιε ΓσστεάιέΙ:σε Ρσετ Γεττειιιειιτσσι εισαι ιιιίΤσε Γσετετ, τι·ειιΠτσω

Βε!ισιτ @και εσεωόεω ωεεετιεω , ω σιιε ΡτοΡιτισιιετιε Ρενετε ωεΞτιο Ρεττετι·ι

:σε είὶ , 86Γεττεωειιτο Ρεττι σώστε μα! τιοωσω τετιιιτ. Πιιτισε Γεάειιε ετΙΓΡιειε

ετ! Γε νειιιεστεε άσεε Γοι·ωεε ισ ΓΡεειε ωσΙιετσω εεω τετεττιωεε όεΓοτωεε , σε

Γιαπ ιΡΓε ετΠισε ετΙΓετιτ, ιιεε εισαι ιιεε Ροί'εεε ΠωιΙεε Γοτωεε νισιΠΤετι ό: ερΠο

ε1σεωεεεσω εο τεεεΓΓετστιτ. Ειτ ιΙΙε άιε οωτιιιιω ιιιεωΒτοτσιιι εωιΠιΕ. οΗὶεισω5

δ; Πε Ρετ ειτεσΙσω εωιιω ιεέτο όεειισειιε2 Βιιε εΙιτισε νιττστε ωειι π. Νοτετιε

ιτησε ΓσΡτεόι&σε πω· τιιεωιιι σσε Βεετι- νιι·ι εοτΡσε εε! ΜοτιεΓιετισιιι ι·ειιεττισε.

Βετετ,ιΡΙε Γσσω ΗΙισω Γσο ω εοΙΙο ωιττειιε,εά ]εωόιέΙ:σω ΜοσεΓϊετισιιι ιΡΓἱ

δετιόΕο οεοστι·ιτ το Γσο ΓΠιο το8ετσι·σε. 5σΡτεόιόΕο νετο|εοτΡοτε ειστε εΙτετε δ.

Ρεττι Ρώσο , ιΡ ε ΗΙισω Γσσω ετ! ετεεω σεΡοττειιε , ωετισωσσε ιΡΓισε ιιινοΙνειιε

ισ ΡεΙ ε εστι: ετετ ΓσΡετ ετεεω εκτειιΓε,ιωιι: : Βειιέι:ε ΟοΙσωσειιε , τι!» οΓΓετο Η

Ιιιιω ωεσω , στ τσιπ ωειιεεε Γει·νσε ισ ΡετΡετσσω : τειπσωωοόο εεΡτεεετε 13ο

ωιιισω , σσετιτισε Γεσιτετιτείτιτσετστ. Ετ Ικα εΙιεειιε , ΓσΒτετ ετεεω εοΠοεετ εκ

Ριεότειιε εισιά εεεισετετ. Αι: ιΠε ΓοΡοτετσε νετιιτ : ε Γοωτιο εστεω εκειτετσε ίετισιι .

σττειτιτ. Απ: Με νιε!εσε ΗΙισω Γσσω Γειιιτετι τείιιτστσω , Βτετιεε εεειιεΜε Γειι

&όφω ΩοΙσωβετιο,σσΠι σε Ιιοεισάιεετιε , εό. άοωσιτι ΓσεωτενετΓσε εΓΈ Βεσ_

(1ω8_ Ηοε τιετιισσε ωιτεεσ σω σετ ιόειιι εεωτιιιε Ετεττιβσι ιιιεοσιιιτσω ωειιΠτι

ΓεοΙ Ιοσεο Ρὸίτ τεωΡοτε Ιζειτιετισε ειιισε ΓσΡει·ιι)ιε ωεωοτιεω Γεειωσε , αστο:

εΓΐεέ1τσε 8. ΟοΙσωΙιετιι ΓΡεΙιισεεε, ε εισοσεω σεττειιτε εε8τιονιτ. ΙΠε νετὸετο

8ειιε :ιό Γε νειιιτε]εωσιότσω Ρει:τεω Ρσει·ι,ΓσΒτιΙιτει· ιτιτισιτισ Η ιτετσω εΠετ σιιοά

όε Ρσετο εσειιετετ ωιτεεσΙσω ΓεόΕσω. ΙΡΓε όειιιἔιιε τεειτενιτ ει οωτιιε , ιιεστ Γσε

Ρετισε ὸιιτιωσε. Ρτπὸιέισε νει·ο Κειτιει·ισε Βεσ ιο τεΡΙετσε εεετιε @πεσει [Με

εσω Ιεει·γωιε , ιιιει·ετιενικ εσω νε!όε, τισετε τετιτο τεωΡοτε Γτει:τιΒσε Για ισόι

εετε ιιοΙσιτι 86 εσω εά Γε όσεετε τοΒετιε , Γεεσω Ρετ όεεεω ειιιισε ι·ετιιισιτ, 8ε

1:τεττιΒιιε οωιιιτισε σσι επι εσω νιΓἱτειι‹ὶι εεσεἐ`ι , Ποστ ωοε εΓϊ -, ΒνειιιεΒεστ , τει εε

Για εεσΓεω ΡετεΓεειτ. Νστι‹: νετὸ ισ ΓσΡτεόι&ο .Μοτιείὶετιο ωεσετ , δ( εΠ:.

Έσιτ ειιιω Γστοι· ΡεΠισω , 86 Ετεττισσε οωιιιιισε εισσόε ΙιΒετιτιΠἱωε Γετνινιι:.

ιοινιιι. Βε ευ ?κά σκατα:ρω» αἱ ΔΜοεε/ἰε%ἰεπι άετίαόΐο @-|έπιέπεύα.τ

ίπ Ραἰἰὐπ.τ σοη/ιΙίωτί:.

ει.ν Εσιειωιιιιτιε εστεω ΑΒΒε5]ι1νει1εω τισιΕσετετ ωστσε Ρτο εωοτε 8. Οο

ΙιιωΒετιι ε] ίιΓεισε τενει·ετιτικ Γεεσω εάάσεειιε ει! Μοιιεθ:ετιιιω , δε στΜε

ισ τεΓΗωοιιισσι οωιιι!ισε εΓΓοτετ ,]σΠιτ στ ισ ΗοΓΡιτειι ωετιετετ δ: εΧιιιόε εισαι

όιε νι&σω εεειΡετετ. ΙΡΓε άετιισσε νεΙΙιωετιτε σσιε ει ΓιιΗ·ϊεετε ΡοΠ`ετιτ , ετιιισεΙι

τετ ωωιωιωιτε Ρτοωιίιτ. ΡοΠ:εει Γε ωιιΙτιε εσσιε ισ Μοτιεθ:ετιο ωειιΠτ ; οω;

σώσε τιοΒιΙιοτιΒσε Με εεΙνεωετιτι σε ωειισω Γσεω ειπε Γεσετε Γσετετ οΓτειιάεσε,

τοΒεΒετσσε ιΠοε σε στο εωοτε Ε. ΟοΙιιωτιειιι εισιει ωειισω Ιοεισε!άωσσε τεθε

τσιτ, εΙισσοτι ΓσΒΓιάισω ττισσετετιτ.φιοό8ε ιιοιιιισΙΙι Ρτο εωοτε τσΡτωιει $ειιέΗ

@σε ΓενεΒετιτ ΡετιτιοιιιΒσε. 5σΡτετιι6ιεε νετὸ Γεωισεε €11.12 ε σεεωοιιιιε Ιιβετετε:

Γσετειιτ , σι ΡΙεσιτισε ωετιετε εοιιΠιτσιτ , ΡτεεειΡιετιε ΑτεωρτεΓΒγτετιε στσε”

86 νείτιωειιτε ειιτισεΙιτετ ειε με εωοτε Ε. (ΣοΙσω!ιεω ττισσετειιτ. Ηιε ιτεσσε

ΡετεεΙιε εεειΡιεστεε ΓεετετιΠἰωσω εοι·ίΕσε, ισ ΡτωΓετο Γειισ!ετο εσω Ιιοσοτιιιεξ,·

εοΠοεενετσιιτ : σιιι Ηοτετ νιττστιβσε σ εμε ω ΙιοεΙιετιισω σιεω °. νεσετειιιΙιε ει»

ισ Βοτιισι δ. ΟοΙιιωτιεσι :στη $$. Αττε!ιι: 8ι Βετ- ι: ιζΙοτιιιωιιτ, εστι ισα 2 σε νιτιετιιιτ. Ισ Μεττγτο!_

:ΜΕ 11εΙιτισιιε ισ Μοιι:Ρτετιο ΒοΕιιειισ Ιιοι:!ιε εισοςσε Βεσε6,Ιιτισ. Κε!επιι.$εριεωΒ. εε!εστε:στ 5. Οο1σω

εάΓ:τνετι εάΓετιτ Ρει·τιιιιειιάσε ΗΒιιεΙΙι18 Με!. διιειει Με ε!ιοτίιωσιιε δετιθοτσω Βοσιειισσω ΤτειιΠιιτιο.

Τοω. ε. @Με Βτιτοικε Ατωοτιει ισ στὸ: Σ0ΩἶιαπιΪ €ισο ιιοπιισε :οιΡοι:σω εΙενετ10ιιτω Πιτσιδοετεω ει.

ιιιαε:Ιιε νεσετειιίιε ι:οιιισε 8. ΟοΙσω!ιεσι Γε ΡοΠιάε·- Βιιτειιιστ_



νΙΤΑ δ. νιιιοιτ.τι ΕΡΙ8()ΟΡΙ ΑΚΕΕΑΤΕΝ$Ι5 ;;

τετττ Αττοετε εοττνοεττττε οιττιιεε Ρτετττεε, ε.τττττοιιόιττοιτε εοε τιτ ετττττετε ιι€ετειιτ

Βεο , οιιτ τΠτε τειιτΡοττΒιιε ττιιτττε ττοτετε Γεε:ττ ντττιιττΒιιε Γετιι&τττττττιιιιτ ιτοττττιιτ5τττ..

οιιε (ῖοττττττττοιιιιτττ , εοττΠττιιττ τιτ ιττεε τΡττιτε Κετο.ττοιττε φοιτ εττ: ττετττο Κατω-)

ό” Ατι8ιττττ, εετεβεττττττι15 :ψ τΡττε ττειοετετιιτ. @τοτ δέ Βιετιιιτι είτ , 86 ιττοιτε ιιιιττε

ΡετιΡΒιτιιτ ετο Ιετιιττετττ Ποιτττιιτ τ1οττττ]Ε8ι1-ΟΗ1Κ1$Τ1 , οιιτ ντνττ δ( τεε,ιτειτ Ρετ οπτ

ιττο. :ετ:ττΙο. Γκειτ.τοτιτττ1 , Ατττεττ.

ευτε»τοειαετοοφωταεωφεωφωφεαΜΜΜατωφωεοφ-του: τα»

νιΤΑ 5ΑΝεΤι ντιτοτττ των·

ετ>ιει:οι>ι Α11ΕΙ.ΑΤΕΝ518.

Αιτότοτε ετττοττντττο 5εττΡτοτε τέτειντ, οιιετιτ τιιτι ττττωτι νΙΙΙ. ττττττιττιτ

νττιτίτε ε:: ιττττττ. 7. εοτττ,οτττττ.

Ε:: 6"Μοπε!σετε Ι.εο·ἰπεπ/ὶ αἱ Μ!. εστί. επεπέατα.

 

Ι. -, ο τετιτττττεττε τεεοΙτττττ , ειιτιτε ιτοτ εεττ:: Ριτττττετε ι·Ιενοττο ττττεττε ειιτιιτοττετ , 86 ιιτοε

ΡττΓειτε ι:οττττττιτ8ττ : ουτε ιιτίτ εντι:τειτε εοτιτΡεττετ τετεττο τεττττετοιτε ττττεττε εττττο

- . . 83>”“τ ιτττε Γετνετιιτ , νιτττττττττ ττόττο νετεττε°τ Ρετ ιτονοε ττεΡτττε τετετοτεε. Νετττ τι: ιτε ή· "ω,

ετττε τττντττετε ττ&τοτττε τττττετττττ* τττττττ τττ ττιττττιττττ, ιττττττοττε Βιετττιτ νιττεττττε ττιτίετττο τετττττοΓιτιιτ; ,. ΑΜ, Μ,

84112 το τρίο Βτέτε Γεω: δ( Ρτοτττττττ , νεττιττεο Γιττττ Γετιιιοττε ττττττττττιτττ. νεττττιττετττεττ ιτε ειιτττεττ- ωξ ε

ττΒιτε τεεετει: Ρτοτττιττετε τιτεΡτε τττττττττιττττ , ττ:ιτάτιτττιιτε τττετε Ρτιτττττιττ , Ρτιττεα ιττττετετε. Ητε τ8τ

τιιττιτ ντεο ΡτοΡττο ετττ νοι:ετιιιτττιιτ ετττ $Αικοιν, οιιτ είτ τττ ΡτττττΙ:ττ.τε Αοιτττττιττειτ , ντιπ ΓιτιιτΡίττ νητττω

ετοτότιττττ τ Οτττττττιτιττε Ρτττεττττοιτε ειττττι: , τεθιιε τττεὸ (Ξτιττττ:τιτττιτε. ()ετ το τΡίτε ττττττττττετ τιτ- Μεταπτ

ότιιτειτττε ετειίτιτ ΓετττΡετ τττττιτττττετε ετείεεττετ , τετ τεττετοε τεταττε ττττιτοε τττοτιττιτ τιιτττττττττττε εειτττ- σ”

8ετττε , τι: ΡτοΡττετιττειιτ Πιτ ιτοιττττττι ττττΡΙετετ Βτετττἐ`τ Γετττ8ττττττε.

τ.. Ροττοιτττιττ νετὸ αιτοτείεετττττε τττιτ εοτΡοτεο εα:Ρττ τοττοτε ΡιτΒείεετε, Βτττττεττιττειττε τιττιιιττε ντιωττωτ

εττττιτο τττετττετττε εατττττοετι: , τιτ Ροτττεττττ νττετιτττεττε Ρετττιεττττ Ρτο τττεοττιτΡτετ τιττεεττττττε Ρετετ- Με"

Ρετετ , .δὲ τιτ τεειττε επτείττΒιτε ττττττττΡΙτετετ. Πιτ: ττττοιτε Βοιτοτιττττ οττττττιττττ Ρτ2ετττιτ8 οττττττττειτ

:τε , δ( (ττ8Πτδ Γιττττε8ττ8 Ρττετετεττάιτε , ΓΡεετοΓιτε νιτττιτ , ΒΙετττττιιτ ειτΓΡεέτιτ; οτε Ρτττετττιιτ , τττεττ

τε Γετετττιετ Ρετττειτττττ τοτττε , ιτιιτ8ττιττττιττττετε τ211ιτοτττττ8; ειιττεττε Ρττετε , τεττ8ιτε ττττττττετε ; Ριττ··

νετετττττ Ωτίττάτειτε Γοτιιιττ , ττεεεττΓιτε τιτ εττιτοτε εετττοττττττ5 ττε τετττΡοτετττττιτε 2τετττττ εοιιτΡεττετττε ,

εοτττειιτιτειτε τετιτΡοτιτΙτιτ Ρτοττττεττττε. αι! ιτττιττεττιτε Πτντιτα,τεετε ΡτττεεΡτττ ττεττοτεετετ , τω

ττετιιττττττετ ετιΡεττι ει:ιτττττττεττττετατιιτττ είτε ττιι6τττε ετικτττιτε , τι: Ρετττιιιττ ετττττττ2 τεεεττιττ :τνττττττττε

εοΠτττετε: , 86 ιττοτε ττΡιτττι :ετει·ιττε ττιττεεττττιτε ττε&τττ ττττιττττετ. δει! ττιτἑιιτττττεττειτιιᾶεετ τε ντττο

τιιτιτ ετττττττττιττττ τττετετττετττετ ίττεετάεττε οτττιττ τττ Ρ:ττττε εττ8ττα τιτετττοτιτιττ εοττνεττττττοιτε τιττεετετ ,

νττττττετττ τοιττεττ τοτ εοτΡοτττ ετΒτττττετττττε ττΠτετιιτττττε ττττττ8ετττττ, τιτ τε τττεεττττνε-ττεττέττ ετττεςττετττ

τττττεετεττττ ττΙετΓεειτε , ειιτ ττττττιτιττ Ρετειτττοτ τττ8ττοΓεττιττ ττετιιτίτε τττττττνττο; ιτειιττ τΡΓε Γε Ρτοειττ

ετττοτο Μεττντεττι & ετιτεττττιτ τετττ & ιττετττο. -

;. (:'ττττέτετττ εττττιτεττεττττ τοετιττεττιττιτ Γιτετιιιττ εσΡττττττ ττετεττττοττειιε,ττττιιττττττ δ. Μοττεττετττ Εεττ- Έτι ΜΜΜ

ττεττττε ετιΡεττττ , ττοτ εττετττετε τιτττιτε εττντττε18 τττνεττττετ: ΕνετττΡ,εττεττ. το οττττττττιτε τττττεε (:ττττττ:τ τω” ΕΜ·

ΡττττεεΡτε Γεετττιτε , φοιτ τττττ ετιιι&τε οΡτττιτε τεττττετετιττ ετιι:τττιτειτε , ττοιτ ΡοίΤετ είτε Ρεττε&ιτε : “ω”

ττεε τττττετ τε8τττ επτετττε Ρτ2ιτττετ εοιιτΡιτττττετ , ιττττ ιιιττνετίιτ εοιττειττττετετ . τιτ «μια (ζ'οιτ8τεΒεττο..

ιτε ετιιτιτ εττιτδτοε εεττττττε Ρετίεδτιτ ιττττττετετ, ιττττΒετιειιττ ττεττττι!.`τ:τε: οιττ εετειτττε τεΡτττττ ττοντ Διττο

ττε ττιττττο ιιττττοτττττττ είτ τε8ιττεττττ εοττΓεειιτιτε, νετ τιτντττειι ετΡΡετιιττ εοττνεττττττοττε Ρτεττετριτιτε ,

τιτ: δ. Ηοτιοτι.τιτο Ρτττεεεττοττ Πιο Γιιτιττιττε νττττιττττιτε Ρτείετεττττο, ιτιιτ τιτ εοττετττ τοεο Α τττιττττε τισ

τττειτ τττ8ιτε 8εττεττττ , δ( ττοττοττττετ: Ιττεεεττετετ ^ , δέ τττεττττε εοετοιτττετ.

ε.. ΤΙΜ ιτιττττ εοιττττττττιιτττ 8τεεειιτ εττττοττττετ Γο!Ιετττττ Ρεττοτττττ, 86 Γο!ιτε ε: τττοτε ίτιτειτττε ττο&τ- Τζιιτττ Δε.

τω: εττιττ 8ειτιτε ττιττττττιτιιιτι ττεΡοττττ τοΡοττο ττττττΒο εοιττΡτττττετετ , Μοττείτετττ τετοια ττττττετετ , το ω.

τιτΓοτττο εοττττεττ , τιτ τττιτιττ οιιτιττττττ ΓοΙΙτεττικττιτε Μοιτττεττιτ8 τιτ ειιιττε Ριτεττττττιτε εοιτίτττιττττε

ενετττετο Γεετττετετιιτ. ΤιτττεΒεειττττττιττ ντττ εοττΓΡε&τΒιιε τοττιτετ τττΒειτττ πειτε τεττττττττ ιττ:τττο- ΕΜΗ”,

Με ττττττττετοτ ετΡΡετιτττ , Γεττ ίτι:ιιτ Ωτττττττ Αττττεττττττ τΡττττιτετττΙττιε τττττττε τττεττττιττττ ιτοττ νετττττ Μ[Μη,ε_

τεττιττττ.

τ ετ θτττιττ. ΒεττττΠτττττντιιοτι.ιι ΑτεΙιττειτττε τττΒτε Αιτττττ:τττε ττοιττε «Με τεττ&ετε το!

 

τι ΝετττΡε τιτ ττε,τιττειτ Μοιτείτετττ Ι.:τ?ττεττττε, που ττεττττ ετεεττιτιιτ Γειτττττ δεότε Ατετ2τεττττ8 ΕΡτίτσΡιτιιτ,

ττττττ6·ιτ εοιτττττεττιετ, ειτιιτ ΗοττοΜτι1$ «ήττα τω. ε». εωτ τττ νιτΙειτ.το Αττττειιιτπτ τ.εττττεττττντιτ Ιτττττικ 3.

ΧΧΧν. ττεεείτ`ετττ. Ε: τετττειτ Οτεττ,οιτττε Τιτιοιτ. ΕΡττε. ΥττΡττττ ττοιιτειτ ιτεττττετετιιτι. =

Ιοεο ττττιὶ εττττιτ‹το νττετττιττττ εκ Αττ8ιτε ΑττΡ,τιττοττιτ



με νι·:Α ε: ν1::ειτ.ιι ιει>ιεε. Αιι::Ατ.

@πιει Απ. :ε::ε:ε , :τε :ποΡ:πεπ:ε::ι Μοπεε!ιιιπι :&ιι ίοι:::ι::::π:ε Γειιε:εν:: : πο: ε:: εεΙΙιιΙειπ :::ε:δ ν:: με::

:να χ” Πι ::εΡ::!επ:ε εο:ιίιι8:επε,: πε:ε ε:: :ε:ι::Βιιε ν:οιεπ:ε: εεεεπί:ιε. Κιι:Γιιε :επιεπ Ρε:::πει: :Πε

Μ ^ Π· ν° :3εεεΡ:ο: ει:::::ιπεπε Γε Ρο είειι6:ιιιιι Πε:ν::8:Ι:ιιπι νε: :π εΙ::ιιιο Ρε::ιι:Ιιε:ε , :Βιιεο Γ:: επι.

- εοπε :ο:πιε:ιιπι οί:επ::Ι:: : Γε:: :εΡ::ι:ι :ε::::ιιε (Παπ ει·πι:ε ενεπιι:: , ειιιοπἰεπι :επι :πν:&ιιε

ε::ιΙε:ε :ιοΙ:επι παπι ΓεεΡ:ίιε ν:εε:ε: ποπ ::::ιεοε: ; πο: ειὶπι :ο::ιιε :Μπα επιπ::ιιιπ Ρε:ε8:ΐιβ

ΜοιιαΜι Γεω εοπε::ιιε ε:: :::ετιιιιι Μοπεε:ι: πω: 28:ο:επ::ε : πο: :Μπι ο:ε:ἰοπιιιιι Ρ:εεεε πω: ε:εεπε

οτι-Μο:: Ρεδ:ο:ιε Π:: ει:ιιιί::ε :::πιιπάε:ε:, πιο:: δ: Ρ::ί::πιε :πεοΙιιπιί:ε:: :ε:Ι::::ιι: :επΒιι:::ιιε , 8: Ρ:ιε(Η

ω"^"· απο:: Ιε::ο ::εεεΡ:ιιε. Αε Ρ:ο:π:ὶε ο:ι::πιι:: Βειπ:πειπ ν:::ιιε :πν:&ε ν:&ο::ειιι :ειιιοπ:επι :ιιιπι

ν::εε εε8:ο:ο :ε:::Ι::::: , ε::νε:Γε::ιιιπ ίιιΡε:εν::. Βε::ε: :π:ιπ:ειιε εποε! Ρε:::Ι::::: , εειι:Ιε: Μοπε

εποε πο:: :εεε π.

Βσεωοϊή8 ;. Ι)3πι Ππειι::ξΙ:ιπ::::ε: πο:ΐ::Βιιε Ρεί:ο: εε:ει::ιιε πε εΙ::ιιι::Ι ε:Ινε:ί: εοπ::π8ε:ε: ον:Ιε Ποιπ:έ

?ἰ&"* :ξ :ι:::ιιπι ε::ειι::ε: , ε:: πω: ιε:ιιιο::ε οπο:: νοεε:ιι: ΜοΙ:: εεεεΠ:: , πο: ιπί::::ε:ο: :Πε εεε:: πενεπι
ΠΙ * _ ο . . . ε ε .

ἐΉιέπ οπε:ετεπι ε:ινεπιΠε ,ίιιΠεειε :Ρεειε:π ιπιεειιιιε επ:ε ο::ιιΙοε ειιΓιιε επ εοπ:ιιιεε:ε δεεε:::ο:ιε :

οπεπ::επε πειιτε5 ίοΙιτο :::ιι ίε:νε:ε , νε: αν:: :πί::ιιπιεπ:ε εοΠ:Βε:ε, ει: ου::ιιιε :πιο εεΙ:Ρί:ιιε

Ξεπέ:: Ιετε:ε Ρε:νεπε:ε :::εεπ:ε: : Ιπ:ι:ε :ιιι::Ιειιι Ρε::::ιιιε πεεο::επ::.: πο: εειιίε Ρε::!ιιι:::,:ιιι:.:

Με :ε :πεεπε εοπ:Ρεπ:::ιιιπ :ε: ενεπ:ιιε ει:Ι·ι:Βιι::. ν::8:::ιιπι :ε είτε πονιπιιιε ποπ πι:πι:ε :επε

::ιε:ε παπι ποπι:πε , παπι ιιπ:νε:ί::εε :π ::επΠπε::π:ε Ρε:::Βιιε :επ:ε εν:::::ετε ν:::ε:ε απ.

::ετε:, ιι: Η :ιοε οΙ:ι::πε:ε ΡοΠ:: , ΜΒ:: Ρ:ε::οί:ιιε επε εεπίε:ε:. ΝιιΠι.ιιπ ποπ:: ε:8ο ιι::Ιε ω

ε:ιιπι :ιιιοειιιπ:ια ΙεΙιο:ε Ρ::ιεί:εοι:ιι: , Μ:: ιι: :ε Η:ε:οίοΙν:πεπι :ιπΡοί::ι.ιπι :ιεν: ::ιιεειιιιιε.

«παπι ΓιιεεεΠιι Ρ:οΙΡε:ο :ποΡ:πεπ:ε:π :πνεπ::πιιε , οπο:: δ: πω Ρ:οειιΙάιιο:ο ε:: ειιΙπιεπ :ιππο

:::ειιπι Ρε:::πεΒ:: , ί:ίε::ε: ειι:Γιι :Β::ἰειπ ε:!νε:ιε::5 , :ιιιο νο::ε ο::ιπ:ιππ ειιΓΡεθ:ε::ε. ν:: ::ε:ιιι::

Πε: :ιι:::::εε ::ι::π:ε: εοεποΐεεπε , Γεπέ::ε ε-:ιιε:ε ε:::ιε:ιιε ειιι::::ο , Ρ:2:::::ε ΓιιΡε:πε ::ινοεεπε ,

ΐΡ::ι:ιιεΙ: πε:: ειι&ο:::ε:ε :εΓΡοπ:::: :Πεε:Ρει·ε ποπ Ροκ:: Ο:ι::Ρ:: πι:Ι::εε πε:ιιι:::ε ::εεεΡ:ο::ι·,

πεε ί:ειι:::Βιιε νεΙε::ε :Πιι:1ε:ε , οπο: ε:Ινε:ίε Πειιε ε::ιποπε: Ρ:αν::Ιε:ε; :ιιιοπιε:π ::ε Ρ:2Γε:μι

:επι ΙπΓιιΙ:ιιπ :ιεε::ίπιπ: Ηοπο:ε:: :πιιπ:ν:: ο:ε::ο , Ρε: :ιαπι ει: εε :::εεο ε:: ΙιεΕι::ε:ο: ε:εό:ιιε,

ιι: πιιΙΙιιπι ποιο ιιΙ:ε:::ιε ποεεπ::: ε:Ι::ιιπι ΡοΠ:: :ιεΙιε:ε :::εοο!ιιω Ενε:ιιι:: :π:ε: :Με αν:: πο

:Με ε!) οειιΙ:ε Ρε:πο&επ::ε. ν:: ειι:επι $επέ:ιιε Ρ:ο::πι:ιι Γεί::πεπε ε:: Ο:ε:ο::ιιπι :επιεεν:: , 8ε

π: ε:: ν:8:::ε.: Γιι:Βε:επ: ε:Ιιιιοπιι:: : πο: ειιπι οπιπ: Γεπε:ε Οοπε:ε8ε::οπε :ΡΗ εε:εΒε:::ιπεε

:::εε:ιι:.

6

Ι:ιι:ιΙιι:: :ε:Με:ε Ιειι:ιεε , Ρε: παπι πι: ΓιιεεεΠε:ε: ν:δ:ο::ε :::ιιπιΡ:ιεΙ:ε.

6: @επι :Μπι :επ::5ν:::ι1:ι1πι πινί:ε:::ε επ:: Ρ:2ε:Ριιιι:π Ρε: ιιπ:νε:Γιιπι ο:Βεπι νε!οιι :ειπε

?ο:ι:::ει: νιιΙΒε:ε:, εε! Ροπ::Ηε:ιιπιΑ:εΙε:επΠε πω: επιο:ε οπιπιιιι:ι δεεε::Ιο:ιιπι νε: ε:ν:ιππ ποπ πι:

Α::ΗΜω πα :εΡ:ιι5 :μια εΙε:ί:ιιε ε:::!ιιε::ιι:,&:εΙιι&επε Ρ:ο:::ιιι8 ::οπίεε:ε:ιι: °ξ. Ι:εε: :επι νι:ει1ιιι:

ω:: ειπΡΙ::ιε ε:είεε:ε: ποπ :ιεοε:ε: , ε::επιειι π:Ιι:Ι :ὶε ποιπ:π:ε Γι:: Ρ:οΡ::ε:ε:ε 1:1::ιο:επ8,::ι1πι

ν:8:Ι Ρε:πιεπί:: :π οΡε:ε,εὶε:ιι:: :π :ιοπο:ει Ιπ:ε: εε:ε:ε :8::ιι: οι:: :π εο:!ε:π :ιι:Βε:ιεπ: πο

πο:ιιπι εᾶιιιι:π ο:πεπιεπ:ε, :ποπί::εοε: :Πιιπι Ρε::επ::ε ίο::επι , Βεπενο:επ::ε Ρε::επτειπ , Η.

Βε::εε εΙεε:ειπ , Ι::ιε:εΙ::εε ε:ιιιπ::επ:επι , ιπε8πεπ:πι::εε Ποε:ε:ε:π , Ρ:ε:εε :π::επι, Γε:1ιιΙπιιε

:::Ι:8επ:ειπ, εε:::εε ε!ιι:εε::ι , Ιε:8::εε Βεπε:ε!επι , :Ιο:ΐ:::πε !ειιόεο::επι , εε:ιιι::εε Πιι8ιιΙε:ειιι ,

Ιιιιιπ:Ι::εε ΡειιΡε:ε::ι,:Ι:8π::εε ε:Παπ:ε:π.

7. απ:: εΠε: οπιπ:'οιιε ν:::ιι::Ιιιιε ε:Ιο:πε:ιιε , δε::Ρ:ιι::ε ιιο:ιιιε εΙ:ν:π:ε πιιΠ: Ρ::ο:ιιιιι :πε

ππιι.ιε, Βεί:::εεπι :π 1ιοπο:ε δ. $:εΡΙιεπ: Ρ:ο:ο:πε::ν::ε ΟΕΜ:: ιπ::ε :παπι Λ:εΙε:ε:ιί-επι πω

Ε::1εΠιιιιι !: :με Ρο:ε:ε: :!ενο::οπε εοπί::ιιιι::. δε:: πεε :ιοε ε:: εοιι:οι·τεπάε εοι::Ιε Α:εΙε:επίπιπι είε

5 Μ:ΡΜ"' €ει1::1:ιιιι18 οπι:::επόιππ , οπο:: :Μπι Βεε::Π::πιιε Απ::Ρ:εε ε:: :ΡΠιι: Βεί:Ι:επ ”ΤειπΡΙιι:π , οικω

ειιπι πιεξεπε ::ενο::οπε εοπί::ιιι:ε:ετ , απ:: εε:ε::ε ΕΡ:ΓεοΡ:5 πο: ε:: ::ε:Ι:εε::οπεπι ΤειιιΡΙ: εε::

νεπε:επ: , ΡίεΙΙεπ:Ιο Γεε:εε ειιπι :ιοπο:ε πιειιιπιο ΚεΙ:::ιιι:εε Βεε:: $τεΡ:ιεπ: νε: εΙ:οι·ιιιπ $επε.

:ο:ιιπι ε:Ινε:ιε:ε:, :π ιΡί:ιιε ιι:Β:ε Ρο::ε :πιΡ:ον:εε νε:ία :::ε ε:: ο::::πε Πε νεπ:: : Πε::

. μα:: πω:: , ΜΙ:: ίπιτεθκκ: μι· απ:: °. οπο:: Ρ:οειιΜιιο:ο ιιι:εΠ:Βε:ι::ιιπι εί:, οπο:: πιεπιο

:ετα Ρο::ειπ Πε ειπε ο:ε::οπ:Ιιιιε :πι.ιπ::επι, ιι: πω: ΙιεΕ:επιιε Ρε: Ιοπε:ιι:ιιιε ΐΡε::ε :επιΡο:ιιπι

ε Ρ:οΡ::ιεπτε Πεο πιιπι:ιιιεπι επε εο:πΡ:οοε:ιι: :ιι:ιιΡ:ε (ι, :τε πεε :π Ροί):ε:ιι:π ΡοΠε :π:ιιιιιΡ:

ΡΙοα.ξιοτ Π:ν:η::"η ΡωΡ:::ε εεπίεε:ιι: : :ιιιοπ:επι ίεε:ΙΙ:ιπε Ρεί:ο: Με Ρ:εεε:Ριιιιε, παπι ν:νεπ:επι πιοπ..

Ρε:Ρε:ιιιπλ Ι::ειι: 8εΒε Ρο:: ::επί::ιιπι, εΡιι:ἰ Ποπι:πιιπι ο:ι::πε:ε Ρο:ιι:: ,ι.ι: 8:ο::οίεπι επι: ιπε::::ε πιω

εινι:ε:ιε ·

:€14::06$ ε θ:ει.:οι:ιιε Τιι:οιι. :π πι. 9.68Ρ. #-3-ω (:ΜΜε:.ιε:· 5. ΤιοΡ:ι::ιι: ε:πει:Βιιε εΡΡεΙΙε:ιι: , εί::ια ΕεεΙ:Πε.

:: Π. ειιπιιπι ι:ιιι. ΟΙι::Π: π. 1.ι:::ι:νιιι. πε Γε:::›:::

Ούι:: ό· Ι.ιεεπιιιε Απίαπεβ ΕΡ:]ξεΡι4:, π: ασκ: ίσω

νικειι.ιιιε πω:: Ακριβοέκπιπή: σΡιπιίιυ:2ε .91ε_ς:Ξε

£ρ›:/:υρο[κύβιικιω εβ. Ε: :ε:πεπ Ρε::ι.ιε $ειι:ιιε :ιι Ροπ

:ι:. Α:εΙε:. Ιπ:::::εε Α:εΙε:επίεε Γεειι:ιιε , Ι.:εε::ιιπι:π

:ε: 8: Υ::ε:Ι:ιιπι :εΡοιι:: Ρείε:ιεί:ιιπι ,:ιιιειπ ειπε Βιε

ν:ίΠιπο :ε:πΡο:ε Γ:::::, :ι 5:εεο:ιο Ρ:2:Εττπ:::ι1πι :επ

ίε:. Πε:ιι::ε ν::8:Πιιιπ ποπ ει: Λι.ιειιΙ:οοιι:ιεπί: Γε:: Εε

:ἱπεπίἱ ΑΒ:ιε:ε ίε:ίΙππι εοπ:ε:ι:::: ΕΡ:(εοΡιιιπ , ω::

να 5:;::Ρ:ο::ε πω: ειιέ:οι:ιε:ε. ΑΙ::ε Ροτιο: ε::

Ο::<ἐοιιο ει:: 2Ε:ιιιο Μάϊο:: Ρε::π::::πιιι: ιιι:::ε:ιιιπ:

τειπε:Π ειιδ:ο:: :Ιοιιιεί::::ο εε ι:ιΡΡε:: ποπ πω: :ε

Ριιιιπ:ιτε Ι::ε:.

ύ Νικ:: Β.ιΠΠεε $. ΤιοΡ:ι:πι:, ε Γε.ει:ε :μια εοιι:::ιε:

Μειο: :::ν::ε.::ε Α:εΙε:επΠιιιπ,

ι: :π Ρ:οΡ:ιο δετι&οιιιιιι Α:εΙε:. Ρε: (Πει·ε:ιιιπ πω:

Α:εΙι::::εεοπιιιπ ο:::ιιιε:ο , :Πε νε:Ι:ιε :π Ρε::ετε ιιιιΙ1ιι

πιειιιι πωπω:: ει:ειειιιε τεΡεπ:ε εΡΡε:ιι:ιΙε :::ε::ιι:.

ιἰΕ: :ειπεπ $ε:εεε:ι: επ:ιο πεε. πιανω:: Α:εΙε:επι

ι1:Ιιε:π οΜ:::::οπε εεΡετιιπ: Ιεοείεάε:ίιιι:ειιιε. Η:πε

εοΠιεεε :αιωνια $ε::Ρ:ο:ειιι πι) :ιι:::ιιτιι παο:: πι::

:ΜΜΕ › οπο:: ε::ειπ ει: Μ:: ::ιεν::ιι:ε εΙ::ί:ιιιε πι- :

:εδ:ε::Βιιε ω:: ::ι:εΙΙ:ις::11:. Νε:: κα:: , οπο:: :ΡΒ

πιιδ:ο: (ε ίεπ8έπει::: @πωσ :εωρεηωι Υ::ἔ:ιω μία..

:ιο:επι ιιιὸιεε: : :επι επ:ι:ιιι:ε $ε::Ρ:ο::Βιιε ίειπ:Ι:ε:ε

Μ, 2111105 :ιιιιιι:ιιιιιειπ:ει ::ι:εε:ιι:ενε 1οπε::ι:ιιιο:ιιιπ

:ειπΡο:ιιι:ι :ιοιπ::ιε ει:Ρ:ιιπ:ιε.

:και
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μπω-πω::

Β:ιιι παο:: , ιπ ποαΡοπ:ιιι:ιοιιι :::ιοιιοι: , ρ::ρ:τοι: ::ιορο:ιιιο: :ι:ι”:πία::: , αίο:ι: ρ:: νπ:ο- (ιια:;ΛΑπ.

:επι Γοι :οι·ροι:ι:, 8:ιππιι ρ:: Τ:οιριοιιι Γα::α:ιιιιιιιοπιποο:ι :οπιι:οιι:,οπ:ιιπο: ρ:: ιι:π:ιι- »ο κι::

:ια ιπ:ιοι:α πο:: :οποιο Οπιπ:: απο οπιιιιο:: ρ:ορι:ια πον::οπ: , πω: ρΓαιι:π:ιοπι :ο:ιια Μ^"" ν·

ρτα::ιιι:ι: , ο:ιι:πι Λ::ια::πΓ:πι ρ:: :ι:ίοπίο::ιπνι:Βιιιοιπ πι οιππιιιο: πο: πιοπι:απι : π:: Ρος

πιι::ι ρο::ιι ο: ιο:οπι ιιιοπι ποιο:: :οποι ναι:απ: ιιι:οπιρ::: ,πιο πι: απο:: :ιιεποπι:ιπ

. πιιιιοτο. Ποπ: π:: ::ιιποι Απιιιιι::: ρ:8::ίιο::: οπο: , ποι πι οιοπιιιο: :ιο: αποαπ:ο: πι::ι

τι: , ::πι-:π:ιι πιο: ιππιο:::.

8. Ποιο ιπ Βαιιιι:α ιδι:ο: ιρΓα ποαπι :οι :ιι”:ξιοιιι ρ:::ιοι:::α: πιιιαιι:ια ραιιο:αιι νιΒιιο: Φιξ. Μοι:οοπι

ιι:α::: , 8: πι:: ::ιιποα ω: πο: Π:: 8:α:ια: α8:::: ,ποια ίπποι ::ι:ιι:ι::ιοιιι α:ιι:ιιριθιι-::; ποο:ι ("Μ""·

πιι:α:οιοιπ πιπποπιιο: :οπ:ι8ιιι: ,ποπ ρο:αιοο: ιιι:π:ιο ρ:α:::ι::. ΑοΜεΙ.ι.ΑΝο: ι:απο: πιο.

:ποπ Α::ια:::ιιι: Βια::οπο: ί:α::ι: ιιιιοπι , πο:πι ρα:νοιοπι ραι:π:οπι ::αιιιι:ο: :ι:::ιιπο::α: ,

πο::ιοπ:ιοπι :ι::ιρι:π: , ριοιποαιπ ιιιιοπι :ιιιι8:ιια: , ποι :ιοπι ρ:: :ιιο:οπι :ιοΐ:ι:ιπ πιο απο ω

ιιποι: ιπίαπ:ιιιο: ν:Γρο:: $αιιιια:ι ιο:ι:::: , πι:::ν:πι:π:: :πο ιαρίο: :ο::οιτ , δ: Γρι:ι:οιπ ::::

νι:ιΒο: παώ: απιιίι:. Αποο ποιοι: Ι)ια:οπο: ιιι: ρ:::οιιο: οποιο ποιο:: , ρ:::ο:::π: :οι·

ρο: :ι:απππ: ν:ιιιιπ:πι:ι: (οι: ::σορ:::ο:ο ταρώ: , δ: :κι ι-α::οπι Ροπιιιι::πι πιο ::ι:ιιιταιια: νι8ι

Πα: Γ:::::ιιι: :ι:ρο::ανι: , ::αδιαπ: ποαιι::: :πιο ροιιιι:: ρ::ιιιιο: ιριιο: ρ:οιι:::ι:::: , δ: ο: πιο

:απο οποιο:: :::·ι:ι::: Γορριι:α:::. $::ι ποια ρ:οιια:ιίιππο: απο:: ποιο: οπιπιι·ιὸ ιαάαπωιω

£ιι8::: ιιον::α: , :οι :οιιι:οιοπι πιο:: :πιο οπο:: :ιοροι·:α:: , ν:ι ιπ οποιο ρ:οιι:α:οπι φταιω

ι:δια:ιιιιι: ορ::ι:: , πο:: δ: :στα οπο:: :οπιι:ι:π: ποο:ι ιιιοπι νινιιι:α:: ρο:::α: ίρι:ι:αιι: Με.

:ιι:ο: , ποι:οπίο:ν::α: ΓοΓ:ι:α:: οποιοι». Ποπ: :οπιπιοι:ο παω:: ,ίρ:ιπ :απι:π :ο :στοι

:ι::ι:ια εαρι:::ι: , α:ι νιειιια: ::πι::νι:, 8: ιο ιο:ο :οι πω:: :οπΓο:ν::α:, :ιοιιι:απ::: α::::Πι::

ποο νιίο :ι:πι:πτιιιιιπο: Ροπ:ιί:ι: ιιι:π:ιοπι ρίαιι:π:ιι:ιο: πο:: Βάια ιο::απ: ::ριι:ει:οτο: πω

:::ι: , απο :οπιο::ο :ι:νο:ιοπι: πω:: ο:α:ιοπ::π ππρι:ιι:: , ι)ια::οπ:πι ιιιοπι :ι: πο: ποο:ι π.

ατα: ιο::ι::: ιιι:::ρανι: : ποοπι ποπ πιο:: ::πιον::: π:ποινι: ::::ι:οπι , ία! :παπι ::Πριιιο

ιιο:ιοι: ιπ:πα:: :οιπροπξιοεπ. Τοπ: α:ιιριιο: ρ:οι)::α:ο: ρ::ι:: :ιαιπα:: :ο:ρι: , ποὁ:ι πιο νιταιπ

:ι:ίοπδιο :::ι:ι:::: , ειπε ν:Ρειεια ποπ ιαι:α::: : πιο:: ::ιαπι ποια ία:ιιιιιπι: ιιιοπι ρο:::α: ΓοΓ:ι..

τα:: , ό: ποο ιιι::ιι::αι: πο:: ιο:ι·απ: αξια πο:ιτιο ποιιο ιπ:ιι:απ:: :ο8ποι::::. Οπα ι:πρ:οι›ι:α:ο

::ο:προιιιι: 6: :α:ιοπο :οοιι:ι&ο:, πιο :απι:π :οπιι:απ:: πιο ρ:::αιια:ο: , α:ι ι:£ιοιοπι ίπποι

ί:::::ιιι: :ι::::νι: α:::ο:ι::: , π:: :οι·ιια:ιι ροροιιπ:: νι:αι:: οινι: , ποιο :κι ιριιο: :οι πιι:α::ο

ιοπι :οπν:πι:::. Απ ποο:ι :οι·ροΓ::οιοιπ :οπι πιο:: Με:: ο: , ειοπιιια πιο:: :στα πι:πτι: ανια

:ιπα:: :ιοροί::π: ,πι:ιποπι πο: ποι οπο:: ίο::α: ιι:ιο:ιαιι::: αρρ::ιι:π:ιι: , δ: πω:: Ειιιπα..

τι ::ιιι:οι:. Τοπ: οπιπι: :οπιιιρα:ιο ροροιι:ι::ο:πι-:ρτα :ιαπια:: διο:ια πιο ι):ο:, π:: ποιοι..

::ι·ιο: ::πιον::ι ρο:::απ: ιιπποιι , ποιο νι:ι:::π: πιο:οπι δ: αο:ιι::πι: :ιοποιοπι Γοί:ιτα:ι : π: πο;

οπο:: νικ :κι νιειιια: (.ιι::ι:ο:οπι Γοο:οπι αοιιιιιο :::ρ:ο: ::νο::α:ι ρο:::ατ , πο:πι :οικοτ

ίο: ι:ι:ι:ιιοπι οιιιι:ι:ιια:. ιο πο: :ιιιτα:οιο ραοιιο πιιποι· αρρα:οι: :οπιι:ι:ιι:ι: ι)ια:οπι πω, πο:ιπι

νιττο: Γαπ&ιΡοπ:ιιι:ι:.

9. ιιι::::ει :ιο ριο:ιιιιι: ραο:α νι:ι:απιο: ο: :ιιιιοπι::α:: , απ Γορ::ιο:α πο:: ρ::::::πιιιιπιο: ΒΜποπ:πι

πιο ι::ιιι:π:ιι :::ι:απιο:. @Μαιο ι:απο: οι: :ιοπι νι: ιι:α:ιιιιπιο: Βαιιιι:απι :ι:::α πιο:ο: οι·ιιι: :=ο:==

ποιο: :οπο ορ::: :οπ:ι:::: , νιίοπι :ιι ει, ο: :οιοιππ:: ιιια:πιο:::: , πο:: πιο:: ποπ: νι:ι:πτο: ι:

α:ιιιιι::: , π: αι:οπι απο:: ::ιει :ι:ιι:::π:. (ιοπ:ιει: αο::πι ο: νι: ι)οπιιπι πισω:: , οπιπ:: πι- πε” ε

:πιο ιαιιο:: ία:ιδα::πτο: , δ: πιοι::ιαριιιοπι :πον::: ποπ ροιι”:π:. 5::ιιπ :πιο ει:αναιια:ο: :απο # μ: νι::

οπο: ροπ:ι::ι: , ποο:ι οπο: ρ:2:::ι:ιιιιπ: αοιιιιια οποιο:ι:. ι)οπι ιιι: ιαπι:π α: Τ:ιπριι ιιιιο: Β:ι #ι>ωι·

Γ:ρ:α ορ:::ι:ιο: ιπ:ι:ιιπ::ι::: ιιιιιΡ:::::, ι:α :ο:ι:ιπ αιιί:π:: :ιιαιιοιι::: α::ι: οιινιαπ:: ιι:ποπια κ

οπιν::ίαιπ ιποι:ι:ο:ιιπ:πι νι:ο:οπι ο::οι:α ρ:ι:8:ανιινι: οιιι:6ιιοι ()ιιπιπο: ποιιι: ::ιιο:α::::ι:

_ τ: ρο:οιιιοπ: , απο: ποαπιριο::: ιον:π:ο: :παπι α::ιιοπι:::οπ: , ποιιιο: νι: Μαιο: πι: ρο:::α: ,

δ: τσιπ:: ναιι:ιιο: ιιππιιπ:ιιατ. 8::ι πιιιιι ρ:οιι:::: ρο:::απ: , ποιιοο: τρι:ιοιιι: α:ιν::ιι:α: ποιο

πα: , & :απιποα::ι ο :ο:απι ο:ιι:πιιιιει::ι ( πιιο:ι ιιπροιιιιιιι: :το :ιιοποί:ι:ο:ι τ:αιι::: πι::::ο:οι·,

πα ροπ:ιο: ::ιοΒιι: παο: ιπιιιιι:α ι::ιιιι:ιι: :::::α: ποπ :πιο πιον::ι. οπο: :οι μου:: ιι:ατιιιι

πιο Απ:ιιιι:ι απιι:ιαπ: :και ποπ:ιο: ρ::ιο:ιια:ο: :ι:ιιιιιοι:: ιιι: ν::ὸ απ ιο:οπι ιπ:ιοοι:απ::: α:

::οιιι: , τι:: ::::ο:: :::ρι:ιο: .ο π:: πια::ο:: :οπίοίο:: απο: :απ:ιιιιι ιι:ιΓρ:&ιιιο:ιπιι:ιια:ο: ιιι: ια

ά:: ποπ ρο:οπ , ποι ροροιο οιιιν::ΐο ια::ιια:. Τοπ: :ιαπιοΓα νο:: Δια:: :σ:ρι:: Ρ:οιι:α ρ::

ιεπο:απ:ια:π ιαπο:α:ι: , ποιο νι:ι::: ιππιιι:ι ιιοιιι: οιιιια:οια ποπ ρο::ιιι:. Νιιπι οπο ::οπίρι:ιο

@πωπω ρα:νοιοπι πι ποο :ιιαιιοιι:α: οπο:: :οιιιιιιι: ιπιπιαπι:α: , ιον:π:οιι: ::::απ:ιιιο:

οι:ινια:ι::ιιι. Τοπ: πω:: Η:ιιο :ι:νο:ο: α:ιο:απ: ο: ιπιι:ιια:ο:ι: α:ιν::ιι:α::ιπ νιπ:::::, αοι:ιιια Πι

νιπα ρο πι: , δ: :οπν::Γο: :οι ΐοπ:ιι:επι οπο:: Οοπιιιι: ποιο: * , δ:: πω:: ιιιιιπαπι Β:π::ι: ,

ποοιιιο:ι:αοΓο: :: ορο: ο:: πιιι:ιιαι·ι 2 :ο οπο: νο::πι ::::ι:ο: α:ιν::Γει:ιο: ιιι:ο ( ποια απιριιιι:

ίοο ρ:αεί:π:ια Γα::ι Ροπ:ιιι:ι: :ιο:::: ποπ ιι:οι:) :πιο οποιο ποιο:: :ιιοπιι: , 8: ::πιο:ι: :ο

ιοιιιιιι: πο: απ :ιο: πω:: ρ::ι:8:ανα::: ι”ο::απ: , α: :ιιΓροιι:οιπιο:οπι οιιι νι:ι:'οαπ:οι· αρροπι

αιιίπο: ιιιια :ιιιιι:οι:α:: ποδια: Γοπ: : ποοπιαπι πιιιιι ιιιι πωπω: α:ιν::ία:ι ρο:::α:, :οι Πει α:

Βι::ιο :ιπιποπια :οικω οι: νι:ι:ιιαπ:οι·. ι)::ιι:ανι: αο::πι πιο: ιι:α:ο: Απ:ιιι:: Βαιιιι:απι

ποαπι :οπιι:οι:ι: πι ιιοπο:: δαινα:ο:ι: ι)οιιιπιι ποιι:ι ] 1 : ο - Ο ο π ι :τ ι δ: Β:ατι Ηοπο:α:ι

απ". 86'. πω. δ. Ε. δαοἰωι Ι!. Η

ιι· ι::: ο

πω: :ποθ

οι :ιοιο -

απο:

οπο::

ιο ιιοπο

:πιο $ειινα.

ι:ο:ι: 8: 5.

Ηοιιο:α:ι.
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ΟιιιειιΑιι.

:ιε- κντ.

Μ ιι [Εν.

Δ

Ρσειιε ιιι

τιιοτιιιιιιτι

νιτ:ε και·

τιιιτ.

.β ιι ριιει

ισ , ευρω

νιταιτι ιι

«Μπιτ ισ

τε.

ἱτεπι ιω

ττιιτιεττι

εχιιιιιιιειιι.

τ ΜΝ=

εΠε.

$ετρειιτειτι

τιεεειτ.

Ηειιιιτιετιι

Βιιιειιιττι

“Με

Ειιιειο

ιεττιρετ δ:

Μιά σίσε

τστιιεἐ.

δειτε ισ

ττιετι τω

ειιτ.

Ωοιιίειιοτιει' ετεισε ιιιιειεπι οτειιτιειιι εοτιιιιτσιτ Μοτιειειιοτσιτι ιετνιετιτισττι Ι)εο.

το. Οιιτι·ιεισε ὲιιειιτο Ροτιτιιιεε ιιιετει Μιιιειτσιιι ΐοιιεττιιιιιι εειειιτιιτειιτστ , εοιιτιειτ στ εσισι··

ειιιιιι νιάτα σιιιεει Με ισ ειτισιε ειειοιει.εετιτικ εοτιιι:ιτστε ει ττιιιιιΒιιο ιριτιτσ τιιρετετστ. Οσειιι

εστιι ριιίιιιτιε 8ειιιττι:ε ιιι€ειιει @ισ ειεεερτε , τιοτι τιιιτισε ττιιίετειιειε @ω τιιιιετιι, ει: σι-σ Βειιειτι

ειιι ?εκατο εοιιοεανετατ , ειδ Βιετσττι ττεριειε εειιιεσττιτ Ατιτιιιιτεττι, εστιι ιιιεηιιιιε ροτιιιε εισιιιιι

νετιιιε εεσίετιι ιτιιρτοι:ιι ε.ιοιοτιε εειιι8ιιιιτιε , στ Γυρω εοτρσε ειτειιιιιιιε οτειτιοτιεττι ιστιειετετ Ισρ

ριιειινιτ. @οτι νι: Πει ριετιιτε νιδιι1ε ιιεε ειιιιεττε ροτσιτ .ο τιεε τιε8ετε : τω τσι ίετεττστιι αισί

ειειιτετ ιιεεειιιτ , ιρίεισε ρτοτισε ειιοτετιε, νει ιτι Γσιιιιιτιε Βετιιιιιεε ττιστιιισπι Γσιιτσττι ριιιττιιιε π·

τοιιειιτ , ρτεειιισε ιιεειτιε οιιτιτισιτ , στ ττιοττσεττι Γσίειτο.τετ. Ώστε τερτιτι>ι τιιτιισσιιττι ροιι ιιιττιισττι

ιεροτεττι ενιΒιιιιτιε ,οεσιοττεάινινει ρτεεετεινιιτοε ειρετσιτ , δε ετινοεατε ισττειιιτ. ι.οιι€στιι τω·

εισε ειι $εσειιιι ιτιιιτετιιιι ιιιιιετετε , δε ιισροτειτι ιιειττιιτειιιτιε ροριιιι τεριιεετε. Με στα: τ:ιιτιιετι

ιτιιτιιεσιιι θιεσισε ττιοττιε μια '^' νιττσε ιτιετιτιε ιιτττιειτοι τεΓοινετιιτ , άστο ιεδιιιιιτιιιττι Ροτιτιίειε Με

@Με , εοιιειτσε τετιιεινιτ και ιιενοτιο ρορσιι τισ:: ισιιτειδια ιτι ειινιτιιε ιασειιιισε ιιιτοτι:ιι:ετ ,

ειστε εσιιι ενιιιιτιιτε ρτεεειιιιιετιιτ , στ ττιιιιειτισιττι ριιττειιι ιτιτισττιειιτι τσι ω ιζειισσιετιιιτι ριιττο.

ειι·ιιιι εινιιι νιοιετιτιε “Μπα : σιιειε ρτο ε] σε νιι:τστιιισε ειεειιιταιιειιε , τρωει νικ ειτεε ίεειρσιειε

τετιιιιιτιετε ροτσιτ , ιιοτιιετιιειειενοτιο τειετνιινιτ.

τι. Ει·ιιτιτειιισε ιιι εειιεττι ιιτι›ε ιτι·ιιιιιιτιιιιιττισε Γετρετιε τισιιιισιτοε ε ρορσιο ιιιτιιιινετιιτ , ειστιι

ιισιτιεττι :ιειοιεΓεειιε ιτιοιτίσ εισε Γσιιοειιτσε ίσιιιετ ειιιιιιι&σε , τστιιεττι ρορσιι εισειιι ρτείειιτετιι'^

εοτιτιεετιιτ , ίσρριιεετιτειτι οιστιτισιτ , στ ει! ιοεσιιι ιισο ιιιεειιετ εοτρσε ειεετιιιιιε ρει:νειιιτετι ιιιε
νετὸ ιΞιετστιίιιπισε Ρειιιοτ ετιειριτι τεειειει:ετστ εοειτ:ιτιοιιε Γσιρετιιισε , εισαι ιιιιιε ιιετιιισε ειστε

ροιεει»:ιιιτ τιεειιτε τιοτι ροτετειτ , ιτιειε τιε ιει&ειτιτιιιιτι ιτιεσττετετ τιιετσει:ειτ. Αα τιιττιετι ριετιιτε νι

εισε δε ττισιτοτσττι ορίεςσιιε στ :κι ιοεσττι εεεεειετετ , νοτιι ρορσιι ΐσρριιειιτιτιε ιττιριενιτ : σι›ι πιει

τισε Γσεε ει! εεεισττι ειενεισιτ , ρπιτετεισε οεσιοε ιιιει·γιιιι: Ρτιιιειιτιιισε , τιείστιθο Γειστειιι ρτι

ιιιτιαιτι τετιιιιιιιτ , σπιτι τειιε ρορσιο Γσίειτεινιτ. δει! ιτε εσπι ριιτετιτεε ρτορτιι ρσετιιε ρε&οτε

εοιιειΓει τστιειειιτεε , σισιετιιισε δε ιιετιιισε οΒιιιιειιατιτ , στ εοιιι-στ8ετε τιοτι νιιιετετ , εισιιτιιιιιιετ

Βιιστεττι ρτιιιιτιιιττι τεεεριιιετι ι.ιτιειττι τιιτιιετι ττιατισττι :ισ 8ετιιτοτεττιω ειιιιιιτι ω δετιιττιεετιι αποι

Και: ,ττιεττιιιτιε ιτιτετ σττσττιιισε τιτσιιετιτιι:ιιε ειενειτιιτ , δε ρορσιο ι)εο ετιιτιειε ειεειιιιτιστιτε ει!

ιιοΓριτισττι τενεττιτστ ρτορτισιιι , εσι ιιιττι εοερετατιτ ριιτετε Γερσιετστιιτ Πτιιιε ριιιιιιιιι Ζετιιτοτεε

ετι›ιττετιιιιιτιι επ εισιιιε Βιισι·ιισττι ροτσετιιιτ ιι:ιιιετε ροιι ισάσπι , όσοι ιιιτιε ετεΓσιτειιιιτιτ ειε ρτιε-ι

Γειιτιε τετιινινατ Γοι:οιιε ,ιτιειε σώσει! ιιιτε8τστιι νινετετ νι:: ετεειειιιιτιτ.

τι. Ρεττειειτιτειεισε ίεετιιτιιιιιτισεΡοτιτιιεκ ειδ ιοεσττι σι›ι ιετει::ιτ Με Γενιιιιιιισε εοισιιετ εισι

τιισιτοε ιαιτι εκ ρορσιο ρετεττιετετ , δε νιΓο εο ειτιιττιι ιιιειι8τιιιτιοιιε εοττιττιοτσε , ρτοιεξιο ικιεσιο

εισεττι ω ιιιιιτισ 8ετειιιιτ , ετειίτιε ιστίιιττι ιιιιιτιιιισε εεειειιετιι Αιίιοτετιι ιιινοε:ιτιε, ειειιιτιδισιιι εειοι:

»στα ιιεΓετσιτ , επεσε ρετ τιιεειισττι ετερσιτι Οοτι8τε8ετε ειειιιιισε εοριοΓε ιιειιοτστιι ιιτσε ιετιειτι

Γειρροτιι ισίιιτ. Νεε ιιιιτσττι είι εισιιιιτετ Γριτιτιιιιε ετιιιετιι άστυ 8τεεεττι ιισττιειιιι 8ειιετιε ειειειιειε.

τετ, ιιοιιειιι εισε ι€ισ ιετιιετο ρετεσιιιιετ ,εισι εσοει ειιρετιιτε εεσειιο ττιειτισε ετιιιιιτει εοιιισε

νετιιτ , διατιτ ορετιιτιτε Γιιρριειιστ : δε ιοτιιτιιτι ίετιετιτιε ι&στιι ιειιιετε ροτσιτ , ετσι οιιτστστιι Ροσ

τιιιειε τιοιι €ετειιιτ. ιτιιιιέτει νετὸ νσιτιετει ιτε οτατιοιιιε ιιιετιιεειιιετιτο δε Πτσειε Γειτιεινιτ ιιιιιειιιο,

στ Γσιιιτὸ ριιι·ιτετ δε ιινοτεττι ειιιι'τετεει:ετδε άοιοτετιι: τιεε εισιειειιι εισαι ειιτιιε ?εφερε τειιιτιιε

ιιετιτιιιιιε δε ενιειιτειτε ιοί-πιει εοττιιρετε.τ , ερριιτερειτ.

η. Δω νετὸ ειιε ρω ι;ισειιιιιιιιιι ρετσιεσε εοι·τισ ίετιετιτι ισειιιενετετ , νει ειτττιτιΓεετιε ιτιττσ

τιε:ι ειιιε ειερσιε0ετ: εισειιι ειστιιιιιεο ει! εσιτιειετιι Μεειιεσιτι Βιιιισιειστιιτιι ειενοτιο ειεεισιιιιιετ ,

ιιεετ ιτι οττττιιιισε νιττστιιισε ιτιεσττετε Γε ιιι€ιιιτιτιιιιτι ιοττιιιειιιτετ , ειεττιετιτετ τιιιιιετι νσιτιετιιτσιιι

εκεεριτ: ειιισε ττιιιιισε ειιιιδετιτετ ατττειξτετιε , ίοτιιειιτιε Βιιστιτ'ετιε οιιιεθενιτ , δε ρετ νσιιιιιε ιτι

ττοττιιιιτ : εισαι ιρίε Γσρετροιιτιι Γροιιειιιιενιτετ ειιιι8ιιτιε ,τιε ειιιτισιεΓοινετε μπει: ιιισιτι ασ

ειετετ, ιιιιιιιτιτει· ειδιιιοιισιτ. ομοσ ειπε τιιε Γερτιτισι ιιιιτέιιιετ , ιτε κι ιιιτερτσιιι στα Γειτιετσιιι ερ..

ριιτσιτ , στ ν ιι: ιΒιιιεττι νει ειειιττιειε νειιιΒιιιτιι τετιιιιτιιιιιετ.

η.. Ειπε νετὸ Γειιιρει: ιιττσε τετιετοε ειιιειι εειοττι:ιικιτ ειιρετιτεε, στιειε ιιιτετιοτειτι τστιιεειιιι

ιτιιισειιιιτ, εισιιττι ειε εοτροτε Πιο ετσειε ιισειιο τιστιιιισειιιι ειιιιισιιτ:ιεει Γε ετιειιτι εσττι εειειεττι ιερειιτι

ρτεεεεριτι Νοε σιιιεισιιττι στι νοισιτ ιιινιιετιε , σε ι·-οττε ιιτιιτιιοισιιι ισοτσιτι εοτιιιατιτιιι , φωσ

ειιιεο.τιε ειιττιειιιισε νιτιιε τιιοτιιιτειιιετ Γσιιιτιετε , ετιετιιιτιο.ττγτιο ιιιοιιιοτ τειιειετετστ.

η. Οσιτιετιι ι8ιτστ επεσε εισαι ρετ εισιτιιιεειιτι ιιτιιιοε τιτιτστειι ισιτιιτιε ειιρτσε , νει τοτριω ε::έ

ειτιιτε ειιιιιιτιετσε ισδι τετιειιτ:ιτστιι ειιιι8ιτιε τετιετετσι: οιιτιοκιιιε , Γειτιδιιιιιττισιτι ιτιειειιιιετιτετ με.

ετιιιειτιιι· Αιιτιιιιτετιι ,σε ιριι ισιτιετι :ΜΜΜ ίιιιε ιιιτετεειιιοιιιιισε τεειειετετ , δε νιειετιειι ειειειτι

τειιεισι·ιιτετ. τισττι ιιττο8ειτιτιεττι νιτει·ιτιο ειιιιεττετ , Ρσι.ειειιιτισΜ εισετιιιιεττι δσιπιιεεοτιειιι

εισι ει οΒιειισι εοτιι-σενετετ , ιι:ετσιτ τιερι:εεετι , στ εισιιτιειο τιοεισττιιε ιιοτιε Βε:ιτιιιιττισε Πιστι

Έε.ιε πω Βιιιιιιεεε ειτειιιιιετ , εσττι ρτο ττιετεεειε ίσα ίεετετιστ ττειιετετ , δε ειδ Τεττιριι νειιιιισ

ιι Με Εεειειιιι. εχετε ττιστοε Ατειστειιιεε εο ιιι Ιοεο

ιισεττι οιι τιιΔΒιι:.ττι Γερσιετοτσττι ιιισιτιτιιιιιτιεττι Οπτι

ροε Με” νοε2.τιτ , εοτιιιιτστε , 5ιΞεσιο κι. στι) :στη

ιιτιιστιδισ. ()ειιιι Μοτισειιιε δ. νιειωιε ΜειιιιιετιΠε

εειιιτ ιιοτιο Κει:ιττιιυ.ιιιι δε ιιισιιστιοτιε Βιιιειιιιι Ατειι

τετιΠιιιιι Ροιιτιιιειιιτι : τω Ηρώ ι:ετιπροτιε τειιιτστει,

ροιιιιιοιιιιττι πω”. ειι Τιιτ:ιίεοτιετιιι Ρεττιιειιοτιι

οτε. 8_ Βετιεει.ι:ιοτιεε εστω μι. ρε. κ". ιτειιρ,ιοτιε

Π), Μιτιιττιοιιιιτι ί:.ττιιιιιε οιινειιιτ_ ιιι εσιιιι Εεειώιιι

ετγρτιι. νιιιιιιτιιτ ττιεττιιοι·εο. τιι0τισττιετιτ2. διιτιξιοτιιπι ,

ιριισιτισε Β. νιτρ,ιιιι , εισοτιιιτι ιγριετιε ισ στι:ιεσι

ρεστα ιι·ινε·τ.°τιι ίσοι.
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!εττι εεε εετεε! εσιι!!ιενετετ εερσττετετι θεα! εεεεεω τισέ!ε εεττ! πιεσε ττηΓ!!σεω εε ε!τετε 8. ΌποΛΑΝ;

$τερ!ιετι! ει: ωστε ν!τ Πε! ρΓε!!ετιεσ Γεετεε ειιεε!ι!ετ εε!ε!ιτετετ , ρτπΓετεε $ε!ιε!εεστιετ !ιτιρ!ε- Μ· ε" ·

τε εστι ε!!!ε!!τ :ε!ι!εεω ε:εεεε !!!ε Γσ!ο τιτσ!!τετε: ειτΓ!ιεθτετιτ $εεετεστ!ε εενετιτεττι εε!εΓεε- ΑΜ' "

τετ ,Μεε!εε: εεε!!! εε!!εετε!ιετ εενετι!τ τ !τι εεε εεω !ωρτον!Γσ τιισ!!!τετ 8τεε!ετιεσ Ρεεεττι

!ιιιρε!!!!ετ , νετιετεεεε ε!ειι νε!!!8!ε Γεριι!ειτ εωτι!ε&!τετ , δ: ετ ν!Γεω !!!! τεεεετετεερτεαιτετ.

θε! οτετ!στιειτι * εσιι!!εετττετ Γεετεω !!διιεεε!εω ()'τεε!τ Γερετ ε!εε σειι!σε !ττιρσΓε!τ , δ: ε!ε # Μι οτε

ε!ει!Γε !εω!τιε Γεσ!τὸ τεΓετεν!τ: εεε!!! σΓεε!ετιε εσετε!!!ιτετ ε!! ε! , ετ εε!!! ιιετιεετετ εεε!! !!ι!! τω”Μ”

σετ !!!εω !)εεε ν!Γεω τε!!τ!τε!!Γετ. Ε: !!εετ !ισε Γ στιστιεετ!τ, ρτσ ωε8τι!τεε!τιε δειτε!! εστι ρστε!τ

σεεε!τετε. $εε εεεω!!!ιετ στιετετ!σ Γεετετε Γε!Γ!!ετ , στιετ τεωετι Γερρ!!εεω* τιεεε!τ εΓΓε Γεετε·- ιι τι: ΡΠω;

τεστ: & εε! ν!Γεω με: τστ ετιτιστεω εεττ!ειι!ε εστι !ιε!ιεετετ , εστι !ετετε τιστε!τ τιεσε ν!εε!ιετ, απ!!!

Γεε ετ!εω Γεεετε τετιε!ιτετεωεε!!ε!τιε Γρ!εεεε!ιετ Α&στ , τεεε!τστ !ετιι!τι!ε , & 8τετ!ε Γε!εε!ιετ

Αε!στ!ε.

16. Ετ!!εετ !)!ν!τιε!ετε!τεε!τι ετιιστεω $ετι€!στεω εεε!ετιτ!εττι νοτε Γετιιτιετ εττιρ!!!!εετ , τιστι Μ!ττειι1ε

τετι·ιετι εε !ιιτε8τετιι εετιε!ε τετεω τιι!τεεε!ε ειιτι!ετ! ρσ!Γειιτ,εεεω!!!ιετ !τι !σεΒεττι ρτστειιτε ΡΜθίΒα·

!εό!!ο ρετεεεετετ : ει:: σεετιεσ !ιιτετ τετιτε στιετεττι δετι&στεω !τι!!8τι!ε !ιινετι!ετιεε ε!! !!τι!τ αφ!! ·

ε!ιιτ σρετ!ε , !τι σεσ εα!ε!!!ε 8τετ!ε ρττείε!!!τ Α&στ!ε , δ: ει!! Γεε!!!!ωε εστιΓ!!τ!τ !!!εω!τιετε ετε

εσε, !!ιτιετε ε!εεεσε, ΓεΓε!τετε εεΓετιέ!οτι οφεττε!ε εττιρ!!εε ε!ε!τετ , !τινετι!τετ. ο!!! ιι!ετει·

!τιετω&ετττετ σπιτι!ε !τερ!ετε ρστετετ , !τι ιιεσ $ρ!τ!τεε-Γετιετεε ρτιεΓε!8ε!ιετι

17. Οσερ!τ νετσ εεετιεσεε!εεω !τιτετ!ιεε !ττιωειιΓε ττιν!!ετ!ε ε!εω Γε! σ!ι!τ!!ε εΓΓε ν!ε!τιεω ν!ττζ!!!εε

Γεειετ!!!!ωε τενε!ετ!στιε εσετισΓεετε. Τετιε ρε!!ιττι στιιτι!!ιετ !ιεττι!!!τετε Γετιέ!!!!!ωε !!εεε!τ !ε- 0!)!!!ξ Ρ"Ξ·

ε!εετε εεσε εε !ιεε !εεε ω!τττετετεε ε!Γετ. Πτιεε !!εετ σττιτιετ ΓεΒ!τὸ τιι:.ετοτε τιιτ!ιετ! !τι !ιοε ""::.':'ο

σεσε Γε !εω τιιί8τετετεω εΓΓε ιιτετε!ιτετετ , !τιτε!τε τιτσρτ!σ τω!!! εεετετ ιιτ:τ!!σΙεττ Γ-!.18!!!.!Πτο π! ! ω”

?Με εεττ! !τι !!τετε τιτστιτ!ο τεωεεεω Γσρστετττ εερ!ετιε τεεε!ιέι!Γετ, εεττ! ε!ν!τιεττι !ωρ!ετετ

ο!!!ε!εττι , & Ηνωτισε νε! Πετιτ!εει ρΓε!!ετετ , εω!ττετιε ΓΡ!τ!τεω εε ετε!ε!!!ε τιι!ετεν!τ ειιτισ εεε

τε!!ττισν!8εΓττισ-Γερτ!ωσ :ετετ!ε Γεπ *. !τι σεσ !σεσ εεεεττι !ιστε τεω Γεεν!!!!ωει σεστ Γτεετεν!τ »

νε!ετ!!! ετι!νετΓσε νετε! τετιιρστ!ε εστω !τι ειιεω τ!!ν!τιε ρτσν!!!σ εστιδτεεε!Γετ. Πεεε εεε!

ε!!εε εετ!Γετιεεω ε!!,τι!!! εττιατι!τετεω Ρετεε!!! εε εε!τετιι !!ι!!ετ Γετιετ!ε τεΓΡ!τέι!Γει εεε ω!

τεττι σεὸε ττετι!!τ!!ε Γε! τιετιτ!εω , τιστι Γο!!ιττι εε ρτ!νετε ττισειι!ε νε!σιτ Γεωε τιτονει!!τ , Γεε ει:

Ρετ εε!νετΓεω Γεω!! ετιι!ι!τεττι ε!νε!εεν!τ. θεεεττετιτ ειιε!‹ιεε Ρετ ε!νετΓσε ν!ετεω εεεε!Γειι

!!εε!ετ εετιε! ρορε!στεττι ,σρτειιτετ Εεεε!! νε! νε!ι!εε!! νε!εττιετιτε εστιτ!εεετε ρτσ πιετι!ω!τιε

Γε!ετετ!.

ι 8 .Τετιε ι·ιεεεεεω εεο!εΓεε!ιτε!ε !τι ν!εσ τω! νσεετει· (!ε!!!εε 6 Γετιετ τιετιιτ:ε τεεε!εετετ,εε!εε Ι›

εστρεΓεε!ετιι ε!Γετετιε ε!!εδ.!!σ στοιι!τιεεστεττι εετισττεν!τ ει! τεττιε!εω , τιεεω !εω !τι !ρ!!εε Γε- !Ε60$!ε!'6°

ρε!τετιε ετα! εερσ!!τε,τιεεεεω τεωετι ετ τιιωε!ετιε! πιο: ε!! τεεω!τιε τ:σστιεττε, ΓεΙι!τὸ !!!!ερΓε!!ετιτ!ιιττι τετ!ιε !τιΓστιε!τ , ε εε!!ιετ Γεετεω εστρεε σ!Γετε!ιετετ : Γε!ι ιιεσ πιστιεωετιτο εωετσ- ΕΜΗ.. [σε

τετ !τι!!ετ ρεε!!εε , εεε εε Γερε!!ετιεετιι ενεε!ε Γεετετ , εωτιεω !!!ισεειι! δεν!! ττετιΓωεετιτεε "τω,

ε! Ω!ετσ νε! τισρε!σ Γε!!ε ρτεε!σεε νε! !εε!ιτγω!ε τισρσΓεετετιτ,ετεερστιετιτετ Γετεττεω τιιισε

8ε!!ε!ιε!ιτ,Γε!ιτεε ρεε!!ε: τ:στρετ ειιετι!ττιε ττε!ιετετει·. (3ετιδ!!8 !8!τετ Εεε! ετεστ !τι!ιτε!!τ , εε

εε ε!Γεθε εστι εεε!! , τεστ Γειι€τα τιετ!τ!στι! τι!!ι!!οω!τιι!ε εετιειςετεετ : & Γεσω!ττετιτετ εε!”ειι&ιε

εστρεε ιιτο!εεετετιτ .ι εσ!!σεεετιτεε εε !τιν!εεω εεὸε ν!τ !!!ε Αρσ!!ο!!εεε ει!! τιιιωτιεεω Π!ν!τιε

εεΓεετετ 8τετ!ε,‹ιεὲω!!!ιετ τιετετεε εε!ι!τεω τεεε!ε!!!ετ, ν!ττει!!:ιεε τεττιετι εε τιιετ!τ!τ ν!νετετ.

Ι!!εσ !8!τετ ετι!νετΓεε τιστιε!εε εενστ!στιε !!εε!!!!!ωε Γε!”ε !τι ε!ετ!τιε οτετ!στιε ρτο!!εττι!τ , πειτε

εσεΓετεετιε εεω ετιετι!ττι!τετ Κ]τίε ε!α]δυι Γερτ!εε ρτσε!εω!ι!Γετιτ , ττισττεε ρεεε!!! Γεττει:!τ. Οπι

τιεε Γεὶι!τὸ τεττστ !τινε!!τ , & ετιιειιτ!ετ ωστε εεεε!εω εεττ! !!ερστε ω!Γεετιτετ , ετισ ωστε!ιετιτετ

εεΓρεδτε.1εω εε!εεω !εξ!εω ειιΓε!τετ!σ σ!ισττε εστιιρτεΓΓετετ , εετιέ!! τεωετι Γετιετ τετ!! ειδε!!!

ττιν!!ετ!σ σ!ι!!ερεΓεε!ιετιτ. ω!!! τι!ετεΞ Λε !τιτεετεω πειτε δε ει!! Γετιετ τιεε!!2 εετε!ετετιτ εστι

νετιετετιτ : !τι!!ισεε εε!τεττι Γετιε!ιτεω εστιετετε!ετ!σεε τεΓτιεετιε , ν!τε!!!ιετ ε!! τετΓεε !τιεεωετι

τ!ε !τιεετε , 8τ Ρτετεεεετιτ!!ιεε Γεεεετιτ!!ιεΓεεε τισΡε!!5 νε!σιτ εε!ειιε!τετ , εε Γε !τι Γεω!!! ετικε

τι!! τε!!!ωστι!σ , Γε!ετεττι ρε!ι!!εε νσεε τιτσε!εωετιε : ΟΓεε&!!!!ωεττιετ!τε δεε:ετεστ!ε ! σ !εεετεω

τιιετ!τιιω νιτειττεεε Ροιιι!!!τε!ε ατε! ετ Γε τεττιετιετετ!στιε ε!ν!τιε !τι εττεττιεττι ν!νετιιεει σ!!εττεε

τετ , τω!! ωσττεω ττισττεεω ΓεΓε!τεν!τ.

19. @ετ τεττιετι τεττετ °! ν!! εωστ ρεεε!! Ατε!ετετι!!ε ειιε!ιετετιτ ετεετ,εε Εεε!ε!!εω 8. 8ε!νε- Η Εεεε!!!

τοτ!ε εετε!ετετιτ ,!ιε!ιετιτεε εε Γετιετε !εετεω , 8εεε!εττι εε ν!ττετε. 'Τεστ !τι !τιΓε Βε!!!!εε Γερτε !”έ4::Ε:

ε!! Γε

(ΠΙΠ) (ο!.”

ι Έ!!ιεΓετιιτι ΓεΓρεεὶε εστι !τιιττιετ!τὸ ν!εετετ ιετιι ΤΒεσεο!!εω,!ιεεο Β.Κε!!!εε!ετ Γεεεεεεε.τιε.ιειαιτι

!οιι€2 εττετ!τ› ττιετιΓετε Με!!! εε!ιεε ν!τε!!!ει ετιτισ εετετεω τεΓετιετι ττι!Κε!!ιεε!ενιτεετεεωετ,εττει επετ

Βς_ Β "τ ςοτ1!!ετ τις !!!ι_ σ. Εμ!! 6!. (3τεεω!! Μ. σε! εε!!!τ Ποτ!εεεε Ετι!Γεσιιεε Ατε!ετετι!!ειιεεσετεεεσ ειτ- ΡΜ › Μ,“__

Ρ!ετεε ε!!ετ Ε.Ρ!!!ο!ε8, εεεσε!εε ΡεΙ!τεω Ροτιτι!!εε!ε τι!! εε σε. ιινι_εεειετ!Γε τ.ιετεωε: 3. νττει!η ττιστιεττι, εε- 9"“ θα

ῇΡΓειτι ττετι!!ε!!!τηεσε ττιιτεω ε!! ε!! !ισεΑιι&στε!ει!- τει ωεωοτιεω ειιτιτιει ε!!εττντο!σετστεω $εττιπστεε Επι.

Ε: Ρτατετει!!!εω. Ιεεω !τιΓε ν!τε!!!ετ 8. Αεεε!!ωετιι σττιιΓετετιτ, εε!Ω!ιτετιτ νετσ Ατε!ετεεΓεε ντι. Ιε.Οβο!ι.

Αττε!στειιι Ατω!!ο!εω στε!εεν!τ Ατε!τ!ερ!!τορεπι , Ι.ετ!ΠεΠ!ε5 Μστιεε!ι! Βετιεε!έ!:!τιι τι!. Νοε. ΜετΠ88.`

εει·ιτεεεω νεεετε!ι!!!: Με!!! !!!ι. 1.Η!!!. τη. η. & !.σεεε ε!! !τι ττι!!!!ε πειτε Χ!ισεεττεττι, σε! νε!εσ

3(!!τ·ηιετ Ε.τ!·ιετ!εω, ει!! αυτ! Ι.εττεεεετιε τω!! Ατε!ε- τιιιτιε ετεττετ Πα!!ηιεεμπ νιεεετιτιω Βεττε!ιτ τι! Ω!ιισ

τετιέ'Εεε!ε!!π ιιτε:ετιτ. (ΣΕττιε!ε ν!τις)!!!ετ σο!! ετιπιιω τισ!. “Με εετιστενττ.

σε. τ. Γιιιιετ!!ετ !!.ιετ!τ , !ιτεεττεττι. @Με Με! δ(

Η!!



6ο ΠΕ $ξ`ΕΑΠΚΕΝΤΙΟ ΕΡΙΒΕΟΡΟ ΟΑΝΤΠΑΚ.

(πω Δε.

@ο ΚΥ!.

Μιιιτ_ ν.

ΤεΙὶὶτιιο

τιιιιττι ΑττΓ

τε.τετιι ε!ε δ.

νττ€ίΠο.

# Βρε τιετιι

Απ. €ττιι.

υε.ιτικ.

Πειτε. τι.

Βεάε δ:

Οοτεε1ιιιιιε

τι: Εποπτι

τἰ0 ΪετἰΡ ΩΣ

τε.

ι.τω·ωτη

Πάτα σε

€5οταΠτιο.

ε Ύ

τιοττιιτιετε ειταττιιρίε εοτιίττιικετετ,τιιτττυΙττττι :στη τωιετιε ΓοΙΙεττιτιἱτετε ρετεεΡιτ , ω» ετιιτιιτειιέ

τε ΟΙιτιίτο φτωιιττ εοτιίιτιετιτετ ρεττττιτ τωκωωτ : ιιΒι τιοτι Ρτοτ:ιτωιιΒιο Εεεε Ετ @Με , τιοτι *

νται” ρετττιιιτιετ ιιιΙιτιττε. Ναι μια ὶοτι8:τ. 18ιτιττ: ΤΡετιει τεττιροτιε ότιττι το τιιτιιτε εοττιτιιετιιοτει

ττοτιε Ρείτοτιε τιιιιιττι τιεττετετιτιιτεὶ ττιιιΙει:, διιΒι·Ιιεισοτιιιε ειιιι·1ειττι τιοτιιιττε Αιιι:τωιετ-τιιε :οτι

νετίατιοτιε ΓιτιΕττωττιι.ιε :ιτειιιιιίτατιττΙ:τιιε τπιτετιι τει 8είτετ τετιοτεττι αραιά-ιιι: όἰεετιε: ΝιιΠιιε

›› τιοΗτιΈτιι ττε6τωτ ΒεειτιίΠτιιιτττι νιτετΙιτιττι , άι: εττιιιε :που νιττιιττΒιιε νεΙτιτ τρία νετ1τεείιι%ε

»τα τερΙιεεττε , ι·Ιιττιι ιιι Ιιιιιιιε (πετώ ΜΜΕ Γρετιιτ, τιοτι ττιἱτιἰτε ειπε ΑτιεεΙιε @Με ειιττι ττοττιτ

τι πω» τιειΒιτίιπε , τιιιετι:ι ττοετίειιττι τ1τ1111ετιε τ:οτιόιτιο τειιεΒιιτ είδάιιττττι , ειιττι δετι&τε ότετιιτειε

υττιετιτοτιτττι. .

πο. (ῖοτιτι8ἰτ ειιιτεττι τ1ιτετΙεττι τιοᾶε ιιτ ιτι Εεε ιιτΒε , ιιΒι Πτι ΡοτιττΕετιιιιι ρτονιίιο ίσ.ιρεττια

εοτιιττιιΓεωτ , 8. $τερτιετιι εεΙεΒεττιιιιε Ιτινετιτιο , ειτε είτ τι!. Νοτιο.ε ΑιιετιΡετ τττιτιιιτιετετ, τιιιο

ω εεΙεΙιτειιάτι: ειτευΒι:.ιε ειάτιιοτιιτοτ ίιιετειτ: άεριιτετιιε ξ.

τι (:0τετε .κατι ἰτι αεττιμε.τιΒιιε Μ5$. τιττιι :ο ι:τιτοά νιτέτ1τι τιιττιιιΙιιτιι ιιι ετ)·τιττε ΕεεΙ:Πε δ. Ποττετιιτι εΒ

νιτιεετιτιιιτΒεττε.Ιτε ΟΙιτοτιοΙοτ,τιετ Εετ1τιειιΠε εοττι τιι!τι- τρίο Β. ντι Πιο ( ι.ιτ Ιερετιιιε ε!τάι.ιτιι είτ ) εκίἱτιτἐὶετ ;

:οτ ἐΕτσ.τιειίτ:ο ΟΙειτοττο ΑτεΙ:ιτειιίιε Εετ:Ιείι2 Ατετιι- ε: νετὸ Απ: ετετιίὶΒιιε ιτιτ:οττιΡεττιιττι ω., (με τηΙοςο

ιιιε.τ:οτιο εκεεΡιτ; τιιττι εΙἱο ( ε τ:1ττιετι Μια! :Η ) εποε! Β.νιτετΙι) ΚεΙιτΙιιἱ2 τικώεε.τιτιιτ: “τα Η ειτττι εΠίε δευτ:

νετιετ:ιΒιιισ 6οττιττιιτε ειττωτ ετιιΓάεττι Εετ:Ιεύτε (Σεπο

τιισιτε ν. Ο. τω Μπιτ περιτο εοτιιττιιιτιιετινιτ τιοίττο

ΑΜΠ: ς;"“#_ (μι εάττττω δ. νττει!ι] Υ'ιτ:εττι τω...

εοὸιειε σει: ετιιετιότι:εττι δ: τε?ττττ1τειτιι ει! ιιοε ττετιίττιτ

τοτιιττι τ:οτροτ1Βιιε ει: εεόεττι δ. Ηοτιοτετι ΕεεΙείἱο. τη

ττιειτοτεττι ΒειΠΙταιττι Μετα, ειάΙετνετιιιιτ ιιι 4$12,ς|εττι

ειπα( $εττέτειιιι Ατειιττι νοεατιτ) ετα ιτ,ιτιοτειι ΚεΠ

τ1τιτσιε ρΙιττεε εοτιτττιετ.

Πι. Ι: ετ1ετιι το2ετιιε Με τιιοτιιιττ, Μάσι τ1τιτάωτι @ΜΗ

ἔἐἔἑἔἑἔἐἔἔἔἑἔἑἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἑΐἔἔἔἔἔἔἔἔἐἔἑἔἔἔἄἔ ἔἔἔἔἔἔἔἔ

δΑΝΩΤΙ Ε Αν11ΕΝΤ11 ΕΡΙδί)ΟΡΙ

εΑΝΤΠΑιιιΕΝετε

ειοετνΜ ΗτετοιιτενΜ.

| Κ .τε τ Ε τι 7:πεωὐἐἰεω Βειἰτιπι, δ. Ζωιπ·τιψ Ι/2:τωτ τητα; κ” σ¦τ:ἐ

οἰε:ψπ8· Ατσἔτι/ἰἰπέ άτψπέρβΙ (·τοΤεΕτ.ττωε Μοπω.·ύασ Βετ:ΜΜ..

πω, ?τα έκ .Λ!πδίπιτπ8 δ. Απβ·ίπτυ Οαπ:τωτἰεπ# ΑυτΜπ· πισω

πισ , Κτυπώ.ε ρ·Ζωάπτ , τω» Ποι·σόττπω ΜΜπυι“τ, αό2 ετικέτα·

δαπέι:σωπ /α2Μ'τ ?τεστ , τα! ω: Ψέἔεἰπω Μείωσ·.τύπτέεπβ «ά

δ. |Ιτιδαβπέ Λέβι δτε:τι|ο Ζ. Ρι·τεπστων2πω. Οοπείτπέ έα £τιται·επ

::5:27::;:.:.::τ.22::τ.:::;.3::::..αττε;ε:::τ ερ “ε” Μ·

ε.. @ατά τετιὸετιι άιε ειτε εΠ: φωτα Εεττο.,ειιαΠ εΧΡεεΙιτι ω ΒεειττΠιττιοε εστι

τιιβετιιειΙεε 8: ίὶιεεείΪοτεε Γεω Ι..4ιυιιΕΝττι1Μ εε ΜεΙΙιτιιιιι αει ιΡΙὶιτιι Ρι·ιτιοι

Ρειιι ( Απμβπαω) όενεΙιειιόοε εεεείΒετε. Ι.ειιτειιτιιτε ειιιιι ιΡΓο ότιεε Αιιειιίτι

ιιο Ρτιττιιιε νειιιτ, απο ετιτο 8: ττωο1τωωτι Ρτιτιιιιε τιιΡιτ, Ρτιτιιίιἴ ιιε :.ιβ τΡΓο

ειάΙιιιε νινειιτε οτόιιιατιιε ΑτεΙιιΡοιιττΓεκ,ιιτ ετιιοιιό:ιττι δ. ΟΙεττιειιε Ρωιιτιιο Ρε

:το ΓιιΡετΙτιι:ι ΓιιεεείΙὶτ. ε: @θε Πε Β. Ι.ειιι·ετιτιο εΙιιΙεε εΠ`ει: τιιετιιοτετε ,εμιο

ιιιοεΙο τιιοττιιιιττι ΓιτΓειτεινει·ιτ, ίὶιΡετ ιιιιόο.ε ιιιο.τιε ΡεάιΒιιε ειιειιττετιι: , ι€τιε άε

ε:εΙ3 εἔτοεειτο νιττιιτε ΕΜ: ιτιιΡιοε εἔτιἔε8τενετιτ , ειιιοιτιοάο ίοτιτειιι εττότε Ιοετε

το τι ιιτιι ιιι ει· ετιιιιτιι ι·ινιιιτι ε τι ετιτ Μ. τού. πεφτει· οτιιτιιε Γετιιιτιει
Ξι1111 εεεεΙΓιτε ἔτι ἔεεΙείἱει ειπε ειπε ΑΡοτιδΒΕΠτΡ«Χατυαωτ οοιιΓεει·ετε. είτ ιιι

εεωτω , σε τιιιΡετ 11εΒιιιο. $εοττιεε ιιιεΙγτε Μ.Α.ιιεΑιιετΑ .ειπε οϋΙειτιοιιιΒιιε :ιεϋ

τιιτιι τειιτε.τε αιτία., Γιιιιιτὸ Πε Ρει·ειιΙΤει πειτε τεΡιιΙΕι, τω ΟΙετιεοτιιτιι Ρτεεε ι·εβ

τιτιιτα.νετἰὲττι Επι: Ιοει ωιωττωε ειτεΙιιΠνε Ρπετεττιιιττο,εΙιει Ι)εο εεΙΓΡτωτι

τε τετεκετι ει.

π.. @επι Η: ΡτωπἰτΜ Αεί!" δ. Ζπετεπτι] κτατπ , εάΜέτ βιο· ιίτώίσ , :Με

κιτ/τω... Με!πετύπτέεπβ Μ |τό.τ!ε Ρωπῇΐ Απ!. Μ οπότε : Ειστε (Απ: ττ#'έπο |

ΓιιεεεΠὶτ Ι.ειιιτειιτιιιε ειιιιιιε ειιιιιιςιιε ,ειι]ι15 νιττιιτεε 86 εετετοτιιτιι ς ότε φάω Βε

ςΙει ιιειι·τειιιε Βι·]ενττετ Ρετίττιιι€ιτ οτττω1, πώ] @Με οΠειιΓειιιι νετιτιιε ) Οσε

€ΕΙ.τΝιιε ιιι επι ιι:ιτιτιιιιι νετετιιττι τε ειτιοτιε εάεΙ1Γεετε οτιιιτ τω Πε ιιιτι·εε

ΡτοτΓιιε 66Έτεεόιεει€ιόεε εό]τετετ15 φαω οουΙειτα Με ΡετΓΡΒΧετε:3νιττι.8εε.,Ηττα·

π'

ΡΧ τ̀ί”

Μ

ᾶ‹

-Δ:Μέπ.
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Οσ:::ἰὶπἰ έ: 2απ:·επ:2ο β:ππ: ἰ:Ζ::.σ: Μπίπππσ,ππ: π:Επ:: βατ:: εκσ::ίΕππ: ::/::: :π

πω. ω! 7/ἰωπἰωπ 2.1::6:. Πο:π::::ε επτ:Π:::::ε 8ο Ρο.τε:πα: ,δ£€. Ου:::!:πππ: Μ

Μπα: Ο:πυΖω·υ:::: :π ::ππ::π:ἰΙππ: ::έ:9:.δπβ:Ιππ: ?του ω: @β Οσ:::!έπο βρε

:ἐ:ὶ: :ί:Βόπωπιπ:.

3. Ζ):ιέ:::ιπ: πσπππἔέ , απ £ππ::π::π:: σ.: Ζ:πίπ:: απ:: Απέππ:πο ,:::π ε:: Οπἔπι ίπ

2ΜπιππΖωπ πό @β ο·υο:π:πε ρυβ·έΐ::: ή:: Ζ)πό::::π: πω:: β:::::πε Μσπα:ππσ ,

μα:: Οοπποπ::: * ρππ`::π ά· Βε:ία ΡτείΒγτε:·ιιπ: πρπ:ἄππ:. Ζ): Μ:: :κρΙσπ::π

υ::::·:πτ# τω, απ:: :κ Οο:::ἰ:πο ῇφπὶ, Μπι ε.: :πρ βί?ο .:4πέπβέπέ πι:: Απ::::ε

Ρ:ΐεοΡιιε πω:: Αππ:οτι:::: ο::::πειτοε , υηα:: Β::ίπ :π Ηπ!. Μ. 1. από. ΠΜ:: εοπ

τ:πι:ὸ Κο:::ει::: Ι.ο.ιι:επτ:ι:::: Ρ:εΠητε:·ιι:π 8: Ρετ:·ι::π Μοπ:ιεΙ:ι:::: , πι:: Β, Ρο:π:

πο: (::επο:·:ο επτε::ι ΑπεΙο:·ι::π Ρ:::ε:π ()Ι:::ί:: σ.εεεΡ:Πε , πε :ο ΕΡ:ΓεοΡιιπ:

πιάσω είε τε επεπτ5 ποπ πιψ:.πω ρπΘέ:& πώ πω:: Χοπ:: /ἐ:::π: πιί:ία::::, Ο::

$ω·Ισ πω:: |:::έ:όπ:. Ε:: πω: π:ρα::: :::ππ: £απ::π:ίππ: Μυππόπππ @#3 απ::

ππππώ Μο:::ιε::οε τ::::επτεε Πειιτ:ι * α:: 2:πίπι Θ::(ζο::::σί:1.4πε2:4:π περπ:. Φω

ππυπ :από ::::2:::: απ: καπ: :π Μ:π:ι#::ΙΙ: Ρ:ε:ό)·:::2, πο: Ρ::ξχ::::: ποπ Μπω

:|::: πρρ:!!πτε βί:ύππ:,ππο ποπι:πεΒεε:8. Ρτεί::γτετ “πω” :οπ/Ει:·υ2:. .Απ'α': :π

ΕΘ:°[ι%-4 Οππ::ω·2:πππύ .4πεπβ:πο «ά :περι πῇπ: ::›πρ::π,ππ/!ο::4π::#:::: @πλα

::.::::Μπ:π. Βε:ι:π:π π:: £ππ::π:::υ ιί:::π:επι απ:ϋππ:π:.

π.. 5ι:εεεΠ:ιτ Αι1οι15°ΠΝο , Μπα:: Μ. :. απ. π.. :π ΕΡ:Γεοοπτι:ιπ Ι.πιιπεκτ:ι:ε :

πι:ει:: :με :::ε::εο ειόΙ:ι:ε ν:νεπε οτά:πανε:ο.τ , πε Γε άεΓι:ι:&ο Και:: ΕεεΙεί::ε απ::

πιο:: νε: ει:: ::οι·ο.:π Ρο.::ο:ε όεί:::τιιτι:ε νειε:Π:::·ε :πε: ε:·ετ. Ι:: πι:ο 8: εΧε:πΡΙι:ι::

:επι:εΒ:ιτι::· Ρ:::π:Ρεί:οι·:ε Εεε:εί:α:,Ι:οο ε:: πω:: ω:: Α οί::οΙο:π::: Ρ::::ε:::::

Ρετ:: : πι:: Έιιπ::ειτέι :Μπα ΕεεΙε::έ: ()!:::Ι:: , ΟΙε:::επτει:: Η ::ιο::πτο:·ε::: Ενειππε..

Ειπα:: πω:: 86 ΓιιεεεΠοτεπ: εοπίεοτέ:ίΓε ΡετΙ::Βετιι:. Ηο: & Ρ"πί:·:2π:π Η:ρρω

πεππ·πι εοπτ::: :::οτε::: Εεε:εί:π :πε/ἰ::@· :π Μ::$πιππ Απππ/::ππ:π Ροβά:π.:

:π Απππβ2πέ ?Με εαπ. 8. :επί:::· π. Ι.ειιιι·επτ:ι:ε Ατε::.:εο::εοΡειτί:ε <έ:::::ι: Ροτ:..

τω, ί:::·επι::Π:τ::ε Ειιπό:::πεπτ:ι Εεε:εί:π πω:: ::ο:::Ι:τε:· μέ:: ν:εΙ:τ, ειι:ππ:επτ:ι:ε

:ιτπι:ε πο: Ρει·ίε&ιιπ: όε::::: ει:Ι:π::::: 8: οπο:: ::οεε Γ:ιπάεε ε::::ο:τ:ιτ:οπ:: 8:

εο::::πι:::: με:: οἔετεποωοι:ε εκει:: Ι:: :::ονε::ε:ε ειι:·ειν:τ. Βεπ:πι:ε πο:: Γο

Κα:: πω:: πια ε ΑππεΙ:ε σε:: ω: θα:: Εεε:εΠεε ει::·:ι::: ::ε:·ε::::.: , Γε:: 8: :να

ιτει·ι:::: Β::ι:ο.ππ::ε :::εο:ο.:·ιι::: , πεε::οπ8: δεοετο:ι:::: , πι:: Η:Βε:·π:::::: :::Γι:Ιαι::

Β::α::::::πε οι·οκ:π::ι::: :πεοΙι::::: , Ρο::ι:Ι:ε ΡπΓτο::ιΙε:π ::::Ρεπόε:·ε ει:::ιοειε ΓοΙΙ:

ε:::::::πε:::. :

;. 5:πι::::επ: πο: $εοττο:·ι:::: :ο Η::2Γειτο. :Ρίο:·ιι:π Ρ::τ::ει, πιιο:πο::ο 86 Βι·:ττοπι::::

::::ΡΩι Β::το.ππ:ο.,ν:τει:π π:: :::·οίε :οπε::: :::::::ιε Εεε:ε::ει :εο.::: :π πιιιΙ::ε εΠε εο

ππον::: , π:ο.:::π:Ε: πω:: ΡειΓε::εε ίο::επ::::τατε::: ποπ πιο τε:πΡοι·ε·οεΙεοπι:επτ,

ίεε:,ιπ Γι:Ρ:·:: ::οει:::::πε', ε:πι::::τω:εε::πο. Μ:: ι:Γπιιε π:: ν:εε::τππ::: Βο:::::::α::

. Κεΐιιττε&:οπ:ε εΙ:επ: οΒΓετνει::άι:π: εΙΤε οπτο.:·ει:τ: Γο:·:Ρ::τ απ:: ΟοϋΡ:ΓεοΡ:5 π::

εΧ::ο:τ:ιτο::π::: ει:: εοε εο:ί::ο::ι::: , οοΓεε:ειπε πω: 8ο εοπτεί::απ8 , ι1π:το.τε:π οπο::

86 €2.:::ο::εω οΒίετν::τ:οπ:ε απ:: ε:: πω:: τοτο οτοε :::δι:ίο. ε:: ΟΕΜ:: ΕεεΙε::::

τεπετε : απο: ν:::εΙ:εετ ΕΡ:Πο:π Ρ::::ε:Ρ:ι:::: ::οε εί':.

,, Ποπ::ι::ε εει::ΙΙ:π::ε Ε:ειτ:·:Βιιε , ΕΡ:ΓεοΡ:ε νεΙΑ::οειτ:οι1ε ει· ιιπ:νε:Ει::: 5εο:.

”:::ι::: , Ι..::ιι:ιεκτιι:ε , Με:.:.:τιιε 8ο μετα: ΕΡ:ΓεοΡ: , αν: Γε:·νο:·ι:::: πω,

), Ποπ: πο: δεόεε ΑΡοί:οΙ::::: :ποτε π:: , που:: π: ιιπ:νε:·ίο στο:: τει·:·π:·ι::::, :π

5, π:: Οοε:::ι::ε Ρει::τ:Βιιε ει:: Ρ:πά:ο:ιπόι:π: πεπ::Βιιε μπω:: :::::πε:·ετ : :1Επι1ε

3,:π ::::ιπε :πί::Ι::::: πω:: Β::ταππ::: πι:πειιοπτι:: εοπτ:8:τ :πτ:ο:Πε : :ι::πεποει:::

3., εοππο:εε:·ε:πι:: , ε:·εσΙεπτε: πιώ:: μα:: :::οι·επ: ι::::νει·:ΞιΙ:ε Εεε:ε::π :::π:ε::ο

ρ :·επει:ι·, :π ::::ισπα :ενει·επτ:ο. Γ:ιπ&:τπτ:ε απ:: Β:::τοπεε πι:5.::: 8εοττοε νεπε.

,, απ:: Γι::::ι:5. δε:: εοπποίεεπτεε Β:::το::ε:, δεοττοε :::ε::οτεε Ριιτο.ν::::ι:ε. 5::οττ

>, τοε νετὸ Ρε:: ΠΑοΑπι1Μ ΕΡ:ίεοΡιι:::, :π πω:: ποπ:: Γι:Ρε:·:::ε :πε:πο:·πν::πιιε

,,1::ίι:Ιο.::: , δ: Οοι.ι:Μ::Απιπ: Α:::::.τε::: :π (5::ΙΙ::ε νε:::επτει:: , π::::Ι ό:Γε:·εμ:·ε::

:, Β:·:ττοπ:οι:ε :π εστω:: εοπνε:ίπ::οπε ::::::ο::πιιε. Νει:: Ι):ιπππι:ε ΕΡ:ίεο::ι:ε π:

” ::οε νεπ:επε , ποπ Γο::ιι:: πω:: ::ο:::Γει:::: , Γε:: ::εο :π εοε:ε::: ::οΓΡ:τ:ο πο::

,, νείεε::ο.π:ι:: , ::ιπ:ε:ε νο:ιι:τ.

Η π:

Α Ν. Επι.

παπα.

Ἑεπκι:. π.

Ι.::ιιτε::::πε

Ρτε::η:ε:

86 λάσπε

:Με

+ Ο::2. πι.

ο. Ερ:1?. μ..

π. :6

Ά· Βάι: Μ.

:. :. η.

Επι: :Μάικ ν

::ιεεεΠοτ π::

Αιισι:Π:πο

::εί:.Β:::ιτι:ε ,

πω:: οί

δε:ι:::: ε::

Γεπι::::ιι:_

8εο:οε ε::

πιο: θα·

:::οΙ:εοε ει::

::ι:εει·ε εο-·ς

Μπιτ.

:: αφ. :_

Ερ:Πο::::::

ει:: επ: Γε::

:::::.



Μ.
ΠΕ. Ε. ΕΑΠΚΕΝΤΙΟ ΕΡΙ5(ΣΟΡΟ ΟΑΝΤΠΑΚ.

Αν. (Με.

ΙΝΕ. ΧΧΧ.

Εει:τιιι τι.

ΜιΠτ ετιιτττ Ι..ο.ιττεττττιτε ειιττι ΟοεοτΓεοΕτε Ειτε , εττο.τττ Βττττοτιιιτττ 5:τεετάοτιοιτε

Ιιττετειε Γιιο @που εοττό18ττε.ε ,οιιτισιτε εοε κι ιιττιτ:ιτε ΏειττιοΙιεει εοτιίἰτιττειτε Γειτε

τω. δω οικιτιτιτττι Επι: ει€ετιττο ΡτοΓετ:ετιτ ειότιιιε ΡττεΓετιτιο. τετττΡοτε. άεεΙο.το.τττ.

Χώρωπ Ερέβεβε άΦάεπιτπυ. Ναι αιτπ2: [αναίτια Μα £Ράοίπ, ω: τοπ/Ώ: ω: ?Με

8.2.«τιππτή πετ 0υπε!έππ:π βτ.φω βπε:πεπτο , μπεί 7βττπ.τ· 2π Νοιπτ .τά Ερψ.7.

Ητύω·π.πτΜΜΜ 5.Τειιττωτιιιε ΑιιεΗιτοΝτττεΧ Ηττειικττε το ειιτττ ττ:.ιττΠιτ,

ντι· τειτιτα: Γειττέτιτο.ττε οτ ττεε ττιοττιιοε Γυ.ΓειτθιΓΓε ΡετΙ:ιτΒεατιττ. Ήτειιτόιετιε Β. Επιτ

τεττττιιιτι άε Ρο.Γοικε οΒΓετνο.ττοττε ο.ΙττΓοιτε Α ροΡτοΙτετε ττιΙτιτιιττοτττοιιε τττιιτιιο εστι

νετιτιι ά1ΓΡιιτο.τττεττι ,άεόττ τττειττιιε νετττειττ .ΓιιόΓι:1ιιε οτΓετΡιτιοε τττότειττιτττεε ειιτὸά

τ:τιτι ιττνιττιτε νιτ τετΙτ εάνετιει: Γιτοτε.ι:ετετ ,τα νετττειττε Ιτττεειττι Γιτο ε:τεττιΡΙο απο

Πιο. <έετττε εοττεττιτ. Μ ψ ταρω. Η.ετ επϋπ πτωβέσ πεεπτε 8. Ψτβτπίπ πππο

Οπτώ ΒΕ. τ.:ττν. τίο7ΐπτω πι· μισώ @νέα εβ, τι: τπ ?τω δ. Ψέ(/ττιίέ /εσπίσ /ἐ

επεπτε ·υτά:&έπιπ.τ. .Ζεἔε Βεάτι.· Ηι/Ζ. !2ύ. ε. στου. η. ό· πό.
κ; 6. (ῖἱιτττ νετὸ Ι.ειιιτειτττιτε, τα: Βυτία τη. 6. ΜεΙΙιτιιτττ ]ιιΓτίιττηιιε Γεειιτιττιιε , :τε

ΒέτΕ;;Γ:. ΒήτωΠωϊι ΜΗΝ Μιέτιιτι15 ,ῇιιΠὶτ ιΡΓει-ΒΒτττοετε το ΕεεΙεΠε. Βεσ.τοτιιτττ ΑΡοίτο

' τυπο Ρετττ 86 Ρειιτιτ , οι: οπο. Γτετιιτετττετ ρω οικιτττιιε , Π:τειτι1ττι Ρεττο.τι : τη οπο @τπτ

Ροίτ ττιιτΙτ:τε Ρτεεεε :το Βιετγττιειε τα! Πειτιτι Ρτο Πειτε ΕεεΙεΓ:τ: ΓιτΓετε σε οιιτεΓεετ·ι.

@τη τττετττοτει ΡοΓιιιΠετ 21661116 οΜοτττττΠετ··) τιΡΡ:ιτιιιτ ετ Βεο.τι1Βττπιτε ΑΡοίτο

Ιοτ·ιττττ ΡττττεεΡε , 86 61101120 τΙΙιτττι τετττΡοτε Γεοτετεε ττοότιε Πο.8εΙΙιε τιεττοτίΒιιε

ειΗἰεὶεω , ΓειΓειτειοειτιττ ΑΡοίτοΙται άτίι:ττ&τοιτε, οι1ειτε €τεττετττ οικω τι» ιΡΓε

ετεεΙτάετ:.ιτ τεΙτττοιτετετ , νει οιιτ Ρο.ίτοτιιττι ονοε ()τιττίττ , το τττεάιο ΙιιΡοτιτττι

ΡοΓἰτειε Γιπέτεττετ Γε οτττττττετετ. ,, Αττ τττει,1ττοιτττ , οΒΙιτιιεεε εκεττιΡΙτ. ετοιμο

”Ρ:ττνιτΙτε @το ι , οιτοε ττιτΙτι τη τττότειιιττι Για ιττΙετ1τοττιε εοττττττεττόενετατ,

.. ντττειιΙτι, νετΙοεττι, τ:ειττετεε, ειΠΙτόττοττεε , τ Γτ.τττ Ροίττετττὸ τττοττετττ , ττιοττεττι

,,ειιιτετττ Οτιτοτε . τι. τττΗάεΗΒιιε 861τιτττττετε Ο τι., ιΡΓε απο ΟττττΙτο εοτοττεττ

.. ότε., Ρεττι:Η2 -

οιιετιΡω 7. Ηιε Βετο Ρετττ Η:.ιεεΙΙιε ΕπιιιΙ86 εττ1τοτταττοτττΒιιε :ιτττττιατιιτΓπωιιΙιιε ΠτιττΓΗ

Ξ; 1.ο.ιττετιττιιε , πω:: ττιειττε Γειδτο νεττιτ :ιο11εεετττ* , 86 τετεετο νείτιττ1ετττο, φωτ..

,αιω._ εΓΓετ νετοεττοιιε Ιοιεετε.τιτε, ει οίτεττάιτ. @ο τττιτΙτιττττ τττιτο.τιτε , 86 ιτηιιττεττε ουτε

ι125ιτει. :απτο νιτο ταΙεε 2.ι1Γιι5 εΙΤετ -ΡΙο.8:.ιε τττΗτ ετε,ιττ σ.ιιάινττ,οιττει εειι15ἔι`. Για Γα1ιιττε

$ω"]“°' ΕΡιΓεοΡιτε τι. ΑΡοίτο10 ΟΙιτιίτι τ:ιτιτ:.ιε ετ τοττττει·ιτο. με ειΓοιτε ΡετΡεΙΓιτε, εχττ

ΜετττιιΙτίιιτι,ειτοιτε τιι·ιτιτΙτετττειτιιατο οττιτ1τιόοΙοιατττετ ε το, ειβάτω.το εοιτττιιΒιο

που 1εΒιττωο, ΓιιΓεερττ Ετόεττι ΟΙττιίτι ,86 Β:τΡτι:ετιιε Ε.α:ΙεΠεε που: οιττιτττιιιττ να..

Ιιτττ τη οττ·ιτττοιτε εοττΓιτιετε σε Γο.νετε ειιτο.νττ.

ΜεΠἱτιιιττ 8. Μιττεττω τη (ΞειΙΙτειτττ, 86 τενοεο.νιτ ΜεΙΙιτιτιπ 86]ιιίτιττττ, εόΓοττεωΓεω Εε

εΙεΠω Μετὰ τττίτττιιεττοειε τεεΗτε ΡτεεεεΡιτ. @ ΡοΠ: ειτττιιιιτι ε:: οπο ειΒιετατιτ τε.

γ°ς=_ι νετίὶ Γιττττ. ΕΕ]ι1Γτι1ε οιιιόετττ πο! εινττο.τεττι ΙὶοΗἰ τ αυτ Ρτ:εΓιιετο.τ τεάτττ : ΜεΙΙττιιτττ

"ΙΜεττω νετὸ Ι.οτττΙοτιτειπΓεε ΕΡτΓεοΡιτιτι τεετοετο ττοΙιτετιιτ·ιτ , τόοιοΙο.τττε ΡοττττΗειΒιτε

,. ΜΗΜάο τττ:.ιειε Γετνττε εο.ιιοΙετττεε. Νοττετιιτττ το.τττο. ετο.τ στ, οιιο.τττει Ρειτττ τΡΠιιε, τε οι

ΡοτείΕ:.ιε , ιιτ εττετττι ττοΙεττττοιτε πιο εοττττειότεετττιΒιτε Ρ.ειιέειττιε ΑτιττΠ:ττετττ Για Ρο ει:

κατωτεάττετε. νετιιττττο.τττεττ ιΡΓε απο Με 8ετττε εκ οπο πιό Βοττττττιτττι τω

νετΓιτε εΠ,Ι)ινίτιιε Γε ΓΕιτάιιττττπιτιετΡατε ΡτατεεΡτιε. Βετττοιτε 86 το Μοττο.Ιτεττο

Βεειτ1$ιτττΑΡοίι:οΙοτιτω ΡτττιετΡτε , ΕεεΙείἰειττι Γο.ττότει: οτι θειτττττετε Γεεττ, οικω

εοττΓεετεινττ ΑτοτττεΡιΓεοΡιτε ΜεΙΙιτιιε.

9. !‹ἰεΜ .4πίτπτ· πωπω ΡΜ δ'. £ωπεπτ22 ΜΜΜ ρσηΜπΞΩ Μ: οκτώ” Ηοε

ετιιτττ τεεττο.τττε Κειέ_ε Ματσε ΑτεΜεΡιΓεοΡιιε Ι..ειιιτειττιιτε τεετιιιττι εει:ΙεΓτε εστι

Γεετ·ιόττ,ειτοιιετττ ΕεεΙεΓια 86 Μοιπιίτεττο 5. ΑΡοίτοΙτ πω, @και ΡττεάεεεΓΓο

τετττ Μπιτ Αιτειιίτιτιιιττι ΓεΡιιΙτιιε είτ , ότε οιιετττο Νοττετιιιπ ΕεΒτικιττειτιττιτ , πω

πιο πππο υο.Χικ.πτ2 ω!!28ττπτ ω: Βειίπ ἰπ)ΐπε ω... ταρω: Μπι Με!!έτωπ Ζωπκπ:2τ

ῇκτψτετπρώ τεεττπίπ2.τ πππω μωρε .:#ϋπιπτ αὐτῷ πππο οι:. ΧΧΝ.4ασ πππο

έα Μεἰἰϋσ .σ$ωπισ. Ζαπτε·πττπ.φτομ Β'.ΑπΖπ#Ζπτι›π έπ βύπτύπππ δ'. τω” _Βεβ.

π... Ατπ!τπ: , :Με πικαπ· τ..τ...μ.τ..π , π Η..Ψπ.πιτ.. τπάέπιπ:.



ΒΕ 5. ΝΑΙ.ΒΡ.ΑΠΑ ΑΒΒΑΤ. ΜΕΤΤΕΝΒΙ. 6;

~.τ ηκά-ΐ-' =.`" ς--. ΤΤ-Ξ'ε··ηε-Ί- .. π_ΐή

.
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-

›

ΗΙε βετο, Ι.Α.ιιιιεκτι , Για 591: τ... πποηιιωεοά

Τα @παμε ιοειιικΙιιε Ρο.τει· Αιιτ1ΗέΓςιιε Γεειιι·ιόιιε

Ρτο ΡοΡιιΙο (Πιι·ΙΜ Γεο.ΡιιΙοε όοτΓίιτικΙιιε .πάω

ΑττιιΒιιε ω. Ιειεετἱε πιιιΙτο. νἰΒὶεε τ11εάετιε.

Ρ”:π2ιιι ό: ·υοψι 2:οιιιιιέ Ρο/7:ι·ιοι:ικ !οιι$έ> ι:ιπ::ιιι /ἑρἰιιζιο, ό· /οο:οι!: :ιάδ.::αίο

Χ! ]ΐιι:ιιι, μπώ@οποιο φ:: σοφά: ω :οσοι Μάι !:υ«πιπι :/7, π:/οι·:πάι βατ.

ποοιωι:ιο:ια»-ω ιοοιωεωωωοιεαοεαοεοωε4άωαοω-φωφωωωωωφω

εΑΝΩΤ.ε νοοΑι.οιιΑΒΕ °-:Ξ'-°ιΦο·
Μουν.

ΑΒΒΑΤ188ΑΞ ΜΕΤτεΝειε

ΕΙ..ΟθΙΠΜ ΗΙ5ΤΟΚΙΟΠΜ.

Ι ΡΙ/Π Μ:ιτοο . "Μάι ΟΜΕ: Β:Ι!ἱοε ::Ι:ύ:ι·ήιιιοπιι. ΡΙΒΜ ένα· ά: οιιο ιι·οδϊκιιιιι: .πιο νω" "ά

Ι· / :ι·:Ποι |θι:ι·: δ'απούιιι, Μισο: ΡΑΡυο1.υε :ιιι[ά:ιτι οίνέωτι.τ Ε Φορ:: δ'. 6)»ιρβοι·Μπί Ιέ[ΐ"ι:.°'

.46οοιιω :απο ιιιιιι·ο: : #ίσουί: , οποιοι ΑυΔιιιε1ι.ο Μπήί·:ι ο: ΜΜΜ: βοιιιιάιο.ι @πιο σε ο Μ.

ἰοιιἔο Μπορω: ά:|Ϊ·ι·ιιίὶ°ιιιιι κοπο (πο. και. ι·:βίτιιιτ, /:ά ο:Ποι·ιοπι π:οψω: Ρο/ἔ:ἔι ἰπ Μου:: ττάιιψτι·ἱ

:πιο οι.ουεειΝοιε ΡἰαἶιΜι2 ·υίι·έο οάβιομο ·υ:ίο Ρι·ορι·ίσπι :ά:ιιιίιι Ράι·ώ:ιιοπιιω εο!!:!ίιοπι :ο

ά:ιπ τωρα: οοιι·υ:ι·ιπ> “πιο @βια Γ/ίωιιο:ι·έιΒ ά:οΙοι·ούὶ:›ιιιι. Ν:: »πάω ΡΜ 8101Μειι.Τιιε Χοπ:

6'αποοιιιοιι δ. Μάι·ιιιιί Μ (.'πιιιΡί.ι άέδἰπιιι, ιάιἰ οι·ίπιο /:|ιιι!τικ ψ, οοπάιάί : [ποια. Επι: :τἰοιιιι έ”

@οποίο Μ:ιτ:ιιβ δ'. |οιωιιπί: Ε·υισιιέ:ίιβ.: Εο:Ι:[ια. οκ.: ό'. .4ι·ιιιι4ϊ Κ:ἰἱοιιἱἰ.ι ά:οοι·άιο, :οά:ικ[:.

οιιΙο ιιι Μοιιο/ι':ι·ιιιιιι ιιοοι·:·οέ:. 5':ά:ιιι:ΈφροΙο |ἰιΙι:ι·ἰιι.ι Ιοιιάστο Ει.ειιτκεωω Ρ:Αηςοι·ητη @Η

αΙι|ι:!Ιαιι: ΙΜΜΪΔΜΜ .5'άιιδέιιιιοπίο!ικιιι :.ι·βι·ιαίιάουικω , :κι Β. νη_ΜΜΒΑμ ·ι·, φα». ΡΜ ,ρωιύ- *° 8. ?πιώ

οι” |Μ[70ΜΜ , ρ::ῇοἰ:ιιάοιιι σκοποί». Μίπίτιιιι.τ Λούια:ίοι:ι 6'οι·6:ιι/Επι :ὅ Ριιπ>ιΝο ό· Οκκουε- 'ω'

ε.ΑΝοο πω: ἰτο μπακ! ού ιού: ίιιβέτιιτοιιι. ό”. 6'Ι:ιιι:ιπί.ι Μάο» Λούιιτίιιιιι Β. Λπιιιῇΐ Εοο!:βι: οΙἰπι

[ιθι:ί!κιιι , οι!ίο]οιι:. ?πιοΜε!οοο κάποιου: οοιι·υ:ιιίτ . ἰπ πιι!!ά/οπ: :οδο ιού: Ρ!ιιι·άῇ`φ:ι·:Ρ ά:οο

το Β:ιι:άιδι'ίπέ οι·άίιιί.ι·, ?κι αρκά Μ:ττο: θαιιοοιιο βρω» , οιιαιιοτβάἰο:τ Μπουτικ , ἴ/ἰτἔἰιιιιιιι

:Με ::ίοιιιιιιοπο ροπιά:τ. .4ούοιά: ·υίι·αι·ιιιιι ὲ ΧΚ. ΡΡ. (.'οιιἔι·:ἔπτἰοιιἰ: ό”. ?ίτοπίμ·έπια·υο |Ιι!:ιιάο

οι ι·:|Ητιιτ.: , δΈ”. ΡΊιιο:πτιι , Λι·ιιιιαί, α:ιιι:ιιτί.ι π:: .ΐ]ιοιΙο οι·ιουιί; Γ:οιίπάτιιω απτο Β. Μάι·ί.:,

ό'. ΟΙοάψιιάι: .πο δ. Ρ:ιι·ἰ ιιοπιικάιιι.ι· ε:!:οι·ιπτιιι·.. ιι: ά: Θοι·ζιο ιιἰἰῇιι: πιο.: άιοι:ψ: 6'απο!ιιί:

δ?ΪΪἴηΪΠ ΐάσέ”Μ!”.

ι. 222οχω Μ:ιιή[ιιι.ι Μοάοκι·:ιιβ Ερφοριι: ω· Λτοὐἰυἰ.ι /Πσπά/!ι:τι] δ. Ρ:τι·ἰ :.ι.·::ρίο ά: ό'.

Ι/ιωἰάπιά.ι μ.: βοιιιιιιτιιι·. ΤεωροΠΒυ:Τκεοοεωει & Τκεοοειιεκτι (ΠΠΚ: Κεεϊι δ: (.ΜΙόε

Μπι Πε8ιε ΗΠοτιππ , Β. νιωι.οιιΔυΑ ίεωυΙο (ΠπιίΠ όενοτἰΙΪἱτιιει ἰιι 13:ιωΙω εε Βινιππι Κε

ΗΒἰοιιε ε!ει:1Πιιπο εικιέευΙι:. @ετ εοικιιἱε ιιοΒὶΙὶτοτε ίΡΙεικΠόιίδωσ , ιπΡοτε ρταόιθοτυπι Κε

8ιιπι :ι(Επιτ:.ι:1εοποεπει , άινιιιιε 8: οΡὶΒιι: ΞιιεΙγιο. , πιυπόο τειπιιπιτἰεω ΜοιιαεΒἱεειω νιτεικτι εΙε

μ. (ῖὺπιὶτηιιεἰιι Με Γοκι&ιτειτιε ρι:οροΠτο ΒιιιιιιΙοι ΦΗΜΗ επει:είεεηει μοΒεετετ, ἀοπιἰτιιιε

Ει.ειιτΗεΜυε Ρι·ειοεοτιιιπ Πω: 8Ιο:ἰοΙ-ιπ Βιιι&8 νικι!ότειόεε ΒιιιΒιιιιιε ρ:οιήιπυε, ?ατε :απο

ΜοοεΠειιυπι Πεο & δ. Ρει:το 1ιιίτει πωπω Μεὸἰοπιεττἰεοι:ιιτι·ιρω Με εκ ἀἰνἰτἰὶε :πάιΕεεπε, ει:

ρτπάΗε Γιιρετοτιπἰὶιιιε τιιιωεωπι ὸἰτἱΠἱιτιἱ: αιτιρἱἰενιτ ΡειεΙΙπιπτι τε ἱ€ἱοίῖ$κτιοτυπι , α1ιιιΒιιε ρή

πιἰιω ρι·είεειτ δ. νυε!ότεάαπι ΑΒΒατιίτοττι. Ηετε νετὸ οτ Δω:: Ιιυπωιπέςιιε ΓυΒάιτιο μοάεπε

ΕπιιιΙ εε ρι:2επε νοιΙετετ , ρτεεάιο (σε οι12 ε: ρειττιιπ·ιΓιιεεεωοπε ω.. Γιιίεερετατ , Πεο & δ.

Ρεττο ποοιοιε , πάτησε ω...: :ιο ΙὶεΒἰΙἰτετ Μ Έπειτα: ειιι::ινιτ , οτ ἰιιεοιινυΙίὶιιπ Ρετ ειπιδὶει ?ιικο

τοτυπι τεπιροι·ο ρεκπιεπετετ. Εείτ Βοε οποσ Γεειπιόο ΤΒεοὸετἰεἰ Ρι·ειιιεοτυω ΚεεΞε , εείϊεπηειι

ποώ εοεΙεπιΠεεε & ειιη&ιε τω: ΡτὶκιεἰρἰΒυε , ΟοΠιατυπι ΡοπτιθεάΒιιε ορτιπιε Βτιτιοικο , δ: π..

Εκπιετο άεετετο, ιπΠοιήε Ιιετεάυπι αυτ ρειιτειιτιικιι θ. νιιο.Ιάτωα: όιιθυε ειιΡὶἀἰωκε ‹ὶ.ιω Πεο

ειιίεττε τετιτεινετιτ, Ιε8ειΙΙ άεετετο Γι:: ρετό:ιτ, δ: Ίιιο‹:Ι ο88ι:εὸἰετιιτ τιιιΠο πιοάο ικτιΡΙετε

να!εειι·.

3, Η:: οιιἱά:ιιι , Μιιι:ο|ἰι·:::π:ἰοι·ἰ: υιά:πιιιι· ω!ιιδΐοι·ιο . ι·:τιι!ϋιικ.ι . οιιοά Ρώπα ά: Β. Ρ-ΙΜ2· ΒΙΒΗ: ή

άΜάά πο: άσθ`:Ζοιπ ιιιοοἰιιι:ιιω. ΤΙι:οά:ι·ίοιιι θὑἰΙά:ἐ:ι·τἰ Χ:οιο βἰια. :τοπ :!αβτοβοπο πο” . κά :1="=1*"1°'

οιιοά Μ:άιοικοπέ:κιιι ομάιιιιι ρ:ι·ιιο:οαο;|:ά Βιικοιιπάι.: ιιιφ:ι·οοιιο. _,2ιοοιβωι :ι·έο Ρ'ιιο!άι·οά.: -

άοιωίοιι:ιιι οοιιῇοιπάι? π:: κά Το:οά:ι·ίοιιιιι Π!. ΏὐΙοάου:ἱ ΙΙ. βίιιιιι ι·::ιιι·ι·.ι.ι. Πο: :πιω Ιανο

Μ:: οπο: Β. Ϊ/ιιάἰάΜάα , ειι12ῇἑττι τειπροτἰΒιιε ΤΙιεοεΙετἰεἰ & ΤΙιεοὸεΒε:τ5 ΟΜΙόεΒεπι ΗΠο·· ·

απο τεΙιειοιπε εΙοτιδιω:ι εκτιἰεοΒετ. Ρι·οίπά: τ:Ροιι:πάιω υἰά:τιιι· Τιι:οά:ο:ι·ιιιι Ιοεο Τέι:οά:ι·ίοί,

?οι Μ:: Ροοροοε: απο:: ροιι!!ι‹!ὶιιιι /ἱιρ:ι·]ΐ·:: , @ιι/Μο ρπίποίροοιιιιι οοοιιρου:ι·ιτ, πο” :απο

κά :πικάπ ι·:Ξπί Μιι/ιιτοβοιιί /:οιιτιάιιπι Ρ:ι··υ:ιιιτ.

6°.νυαΙάτο

ά:: ε10εώ.



64. «κια ε. ΒΑεου ι:οιπεεεοκιε.
4.. Σ. ?κοὶιἰοκάκ έκ ΜΜκο·ο!οέκ.τ ΒικοκκΕκκο (ο 6'κΙΙίωικο πι. Νοκ. Μη σκούπα" , πω»

“κ” ωῇωςυΙῇε ρω" ιἰἰσἰ2κυ·. ('ο!ιτκο·ικνπαρκο "ο ΜοκκΗοπο δ'. ?στο κο ψ[κ οἰ0!£!0, 9||θέΛάο!

&"·ο Μπηκβ)ικι δροπ·ορκ.σ Μακ: ΜΜΜ: βοοσκάκ: ΜοΗΜε βο·κΙο ΧΙ. ›·ορκωυΕτ, Δέ]κκδυ.Ρακ

ώσπου:: δ'. Μπέκ ,. Μ. φακοί ΜοκαώΔοκυκ “πικαπ αρκά δ. Ζώκα” τσέκκέκκτικοκ υποκι

επιποπ. ώ

ΨΨΉΨΨΦΨΨ*ΨΨΨΉΨψψψΦψψψψψψκάν ψ:ψψΜαΝΟ

νι·τΑ ίεΑΝο·τ1 ΒΑεοι.ι

. (ΖΟΝΡΕ85ΟΚΙδο

Αιι&οτε Μοκεια:Βο ειιιοιιγιτιο, (Ιω στου. ἰτιἰτἰυω`5εοι1Ιἰ Χ. ν1:άτ.

Εκ 2146'. «:οάέα Μοκοβοο·ῇ .4κωοοοκορ ὶ Κ. Ρ. Μοπέκο Πρ·

οοακοοικκέσο:ο.

ΟΒδ'ΕΧΙζ'ΑΤΙΟΝΕ8 ΡΚυ.€?!υΕ.

# ε. 19ο_χΙο Ν τίθί. Σεδϊοι· , έιφΒοετοι άι ό'. ΒΑ8ΟΙ.1"'έ6.8ί.9 ΙκοκοΜάοκοοκ . κ!τωπκ «ο οΜ07Ουκο Πα

π· 7 Μο 6'. οφ». Μοκοοκο .κάποιοι Μ: ΑοεοΝε Βακυοκκ Δούκα ε.π.·κο·κτκοκ .· σοκ Μάτσο

Ρ,·άρκη[Μμα _4"κκαΜκω, .με Μακ:: κάβο:: βφετἰοποκ ε.κ·ζΐέοκυκικ:.

:. δ. Βιβϋ ?ίπποι ..ο ΑοεοΝΕ Βου··υικβ Λθοασ[21οεκοκ , @Ωω κ... Μα· /Ξ·οοικοΐκ: κά

οι ροσβη! ὶκ- ?ίπποι °·· δ' . Βεπὑκτἱὶ Α”. ἐκΓο·οοοιμκεύο Τόσοβ κα... , Μ: «οποίο : Βάσει φαμε δ. 0011·

ροκ ἰείἶοτἱε Βιιεοι.ι ρκεεἔοιτὶοιιἰΒιιε Βιειπιάκ επιπαροΙΜε απο τ..κτη..εΠω ωπικι:Ιοτι.ιω ΙερΜξ αϋ

:ει ώεείδτ απ! Ιἰοιιἰὁυπι (ΑΜΒ , ) Βόα1ικ και ρι:2ΐιιωρτ3νξ, ία! ἱτιτε:ΡεΙΙαιιιε :ὶ ΐορίεπιτε (Ξεπο

πιιτο τυπο ΒεωειτΠε σάκο ΑεεΜερ3ίοορο , ποπ ἐκ Βω£08ποπ1ὶπε ΡκαοΙοικἰίἱἱπιο νὶτοΜΜΜ

? ` ΑυοοΝε ΑΒΒοιτο ΜοιιειΙὶετἰΙ ρ:πό5Εϋ (ῖοιιίοίΪοτἱε. Εισαι Λάβκι2 Βοο·οοψ.»· !κι:κδο·κάοπικι κοκ

οίέκκιοίβ ..ο Μ , ?κοπο σα: Μουοβοο··ϋ Ε. Β.αβϋ οοἐἱοο , .άιαδ|·ού.τ Με: κακό” άοβίοκτοοπ . [κακάο

Ιοοο ΜΜΜ: , κοκκσά!π μήκκόου·σ νὶοἰοκτκο·. 1οεκο Μίκικατ" έιφΙίαοκ αοί|οϋπ Ραο[ατίοκοκο,

μοβ” ο·οΙστο οοκβπο2 τοβἰοκοκἰο. Βοίκιΐο ίκ Ρο·ιβοΕοκο Ρώπα καζ[ατίω ...κι και Βοο μο

μι” ςυὶὁιἱΒ8Εὐ£ἱ€ι1εΗ 5ωμ:τυο, Για! ρι·ετσερτυπι νεηεπιΜΙἰυω Ροικτυπι ( Πο·οα·ύβϋίατ ό'

.άοί/οκί: α!ιοι·ίκ:) Πω ΜΜΜ: , ΠΠ» ε1ιιοπιιπι ΜρετΙο ωἰΙὶτεπιιιε .. . . ΦΠ Ροίὶ Ιοκιεειπι Μουα

Ματ ΙκίΗ:ι.ιι1οιι€ε εΒοΗτωπ ΒοπεΒετεω Με ιιοΡαο :απο Κε ιιΙοτἰε ΜΒΜ: Ποστ τερει:ετοι·εε

στιχοι: τεοκετοτεε. Α: θοαΐουαισ .Μωαβ Απκίορφ:. @· ω! ο.5'. Βο|οϋ Αθώοι· Ρο·ο.τίωδΡοβο·ο

βἰτκτκοκ κοκ Μοκα[Ηοωκ οιΜκΡΙέκκοκκονοοακτ. πεί :ο ἰοοἰ άίδίκο·έ /κπκκ:. 24οίοίε έκ :Μακ ασκο

ΡΙκ›·ὶ , σ:: 9040 ?κακο Ροβενέοο·έ Ιοοο ροβκοκ ετκἱκοκσ, _βιο/έκκέ Μπακ έ: Ττακμέοκοώ·κάκιοικ

Μ δ”. Βκ/ὁΖἰ, οπο” Ζίοο·κοκ @το άκοίο Μπάκα: ?ότι δ'. Βοποκκ›·ϋ παπι: βτί.σ £κάίσκω οἱ κοοί:

Βεκσέίέϊϊκο δωτκΙο Ι?. ο·ικι!έκκΔωκ. Ρπο[οδἔκ: έκ ΤετονιακρκΠοοκ Λοβ Βοποεκβ. αποτο οΜ.Χωι.

,. Μ Ι,"ΜΙ_ κοστισει: άὲσἰικ›· ε· , Με :κατω Λάβκσκ ?Μιίαοικβω κήπο Ερέ:κρύέο ρκτεκτέ/|ο ροφοο·οοκ

Ρ!","°,Τγα·· ρκω·υίτ θκΕΙΜοκκο ΜκτΙοττια . πώ· κἰἰοοκ.ἱ ιἰοδἔκ:. οὐκ οσοκοπικίο .άοίβο Πσο··υεκκ: οοέκοοκέκίβο

6ο24/οΙ.94- Λοοατί ?ένέζέκοοκ ι οοἰτκρκἰιιω ρο[Βοή:, κ: σ:: ?απο !κκοίιιτέ Ουκιακά Ρτοοκρττωπίο σοκ/Μη

;. @οδοί Με ?Μπακ κο κκοκ1οκο οοκάίωκο καρο.» ορκ/οα!ορ·.ε:κ!ατίωκ . έ!!κά ἰκ :οκ/κβιέτ,

σκοά.4κ1/οκοοκ εκ @κι 194Μ·οποίίκωσ. δικά Λοζ/ο έρ/δ έκ Ρκο[κείοκε Ρ7ἰκΜ κ!ίκοκ ΑκΠου·ετκ ού

οοκ!ο: κκοκφρ-1%οτκν·. Οξετάεππ Ξ8ἰτιπ , ίκοκίτ. ττειάΙτει εκ ειππηιιοτι1ιτι ττι6πιοτἰει εορὶοίῖιὶε πε

τυΗττιιιε , ουετάεω νετὸ οἱ: στο ΠὸεΙὶιιττι Μετα ί'τΠο ΡτοΡτὶο εοιπωωιόεν1πιυε , @ο !]ἰ:›κ πω·

κοκ ·υσοΔ·/ΞφΜοκδκιίων·Λάβ . φάω ακί!" κκοκ)υκοα . πιο ω” Ρώπα κκκοου·ο: ο.. 5·. 4. @να

:κοκ Ροβα·ίοοί: Μακ. Μη. 14. (Η. οοκ.[οπκιέ ρκ:ι·ίνότ. Ρον” κκοκ)υκιω Μοκκοκκα δ'. Βιιβά,

?και ἱοἰσΜἱοἱοΜ Ρ.ειττοπιιπι ιιοΒ:τυπι οπο: , ·υἰ.τἱτ ΡακίΙο Ι:οβ/ιέΐκοκ ..ο Ηίκοοκκτο ό”. ωρα;

Τκιοπ/ἰκτἱοκσπκ , οικω έκ 19" οίκο οκεοκἰκἰτ.

3, ω. οκιάκοκ κάέα·ο κενο: έ: οποιο .κοκ οι: οκκτούοκο ?ίο·κιέο.·οκκ: Μοκκ/Μ·έΙ . ἐκ οπο Β.

οπο»... Μοοέκίκω ροπέίο. Με... 6'ακοοί) Ρο·ίοκου·οίκι .3'κκ·οο!ο:τω Κεἐἰκι ώ· βία :]οιο ΤβεκέεοκίΜΒ

ακίΕοπΕύκο κ·ίοκίτ ω!!κου·ίαιε έκ Πὐτοκἰοο, κάάκίί·κα βπεκκ ιικόΐοο·έ:κτε Γτοκοκο·άέ, ωμά μακ έκ Μ,

ι. Ε'β. Κουκ. ο. :. Μορἱκἐῆ Ερέ/δ:. Χενκ. εεωροι:ΙΙουε 8ι18ν€8οττ8. Κε8ἰιπι ΚοτοεοΠ ΕεεΙεΠα: τετ

κἰειιπ ρωταω νἰΠετ νὶτἰιὶει‹:ἰ μι· :είΈωπειιτά ρα8ἱτιεπι άεΙε85πε φωτ... :ειικιω ροι·τειπ φαμε

Ρτετί-ιιΙΊΉευὸ€εΒἰΙὁἱ Ρτεΐειτ:ε Βε8ἰι12ίἰὶἰὶε σύ: ΐτυθιπειτω Ρετ ρτεεειτὶειυ ΕΠνο Εα:ΙοΠα: μ.

τε εοτια:ίΕτ. Ε: κκίοκο ι:οκκοοπ Ιίοετ. Μπι Μακ :.π·βίτφ Μοκκ[Μέκοκ ίπ τόσο ?Μπ.ίκσο, σκ

. @ο :ΜΜΜ έκκιοκ.κκτ μεσω κάβέκκ:ΕοοΙψο Εσωεκβ.5'κκοοεοτικ , σκοπο κκτοκ/ῖκ· κοκ άκρα ΡΜ'

ι·ο: Μοκο/ιιου·ίο ωίέβαικοίο πιο σου:: ῇ!ἱκ ίοκροοιοιΜΣ·τ. δεο·ά Τωοωκιιοκ . μου: Τκεοιἰεπἰοί 6'Μο

αὐτοί Μαρί@ή σα: $κο·υεέοττκ ροβπίοτί ποσα: κοκκιι|ίίβέκπκ κά/Εοκκτ, κά κο·οσοκ δοκοκ.α Λίο·

κκ/?ονίκκο ΑΡο/ἴοΪοτκοκ , κοκ. Σ. Ρσττἱ ?Μέ κοτκἰκο φΡ:Πκτκοκ εοσβο·κ.ι·Μ.· ό· μ.:κ» ἰοοκρΙε:έ/]ἑ,

πό (Μοπικκο



νΙΤΑι·$.Ή·Β_Α·$θ[.ἱ ·ΟΟΝΡΕδδΟΚΗ. Θ;

:ώ Οέσα·.Μιποώ· Κοθεττο Μοπ)ιεύε ίπ (ζ'Βι·οπίειε έίείσαι· :_ κτ Με Μικιει·Πε Με β/βεπιδ· απδϊό-'Οπ ΑΝ Δ

πω (.”απούΕι ίι·ίζεπεεπει , ?Με δ. Κουίκ: Κεπιυι·κπι Ερ$·. αρκιΉΈευώακΜΜΜΈ. ε. Μην: ιιε.`.ιἐιἐ. Δ

το. Πιο ορετε τεΠτυΧιΠε]ΉΝΜ 7ίείζέπεισπι . ιυππαεα!ὲ να” μάτια.: ή? κά ΣΜεόεδ ·ΚοΜυπιΜ·Νον.ιικύι.

ΠωΙΜ2.». ρωταω , Μακ Κάτω: ώ· Ε'ατα!ακιιαπι Από" υπόκι ,Με Με.. #ιοπιιεύ· Με -Κ22α$|

β·υ.ι , εκἰςςὁ Ιε Ροτείϊ ε!ε !ε Κουα: ,ίπ :Μια Μικτά: α'σεω.ι.·σ Πες-πε πω:: ρω» ΦΠ δ. Βιιβίδ Με;

πε!Ι·εαιίει)ι, ωιωδ δ. ΒεΠε, Γεώ” ηκίάέω πἰί .ιι/λ βίιαΜΜε @από πωσ.: ·. ίπ μια δ. Οοιυθ[Βί· έ».

ιιίι κ!. πε!ε[ω /έρκ!ιάΠιω ψ. 29ο Μσκιβιῇ τ»·.<ιπ/ΙΜο χω.. :β απ:: Ηω»ιω Χωιωιβι Ραβ

Ιἰ::επιρο›·ε,ειἄιπ·α!ἱκσἰ μπειτε ρτοετείίιιειιι·Γυ'8 Βει:Βετιεο:,ρεττιιιι [στομα Γι·εἐμ.ιειιτεε & ρειρετεε

ιιι τε8ιιο Ρι·ιιιειΡιιπι ειπωωιω μι: είε/δι ΜΒ'. .Βαβίί β€βοϋπ Τύπιι/ΜΜπισ “#42” . Μιπιπίπσ (Με

ΡετιιίΓετ..... [ιι εεάειιι νειιὸ εΙιε, Με» κιμά Χισέξοή,εσε ΙιοιιστἱΠεειι:ιίΠιιιιιιιι ττειιΠειιιτιι εΠ ειιιε · ι

εοι·ρι.ιε·, ιρΓε ετιειιι όεεΠεετιιτ 'ΕεεΙεΠε'ιιι'Ποιεσίε Β:Μ.ιιιιιιι εΙιτιΠιΠοπιιιιιΈοιιΓε(Γοι·Β εε μ”

ΓειιθιίΓιιιιι ΒΑ801.1 ιιοΠιι ρε: Γεεευ!εΡετεοιιι ΓρεειεΙιε. @ο α2”ιΜβοεϋ ΜεπκβΜπω ό'. Βάδε

[Μ ποπιἱπε υά!2πή εαρίτ , Μτἰἱι.ι ί/Μ:.ίπεοπ/ξ κΡμΙΙαπω , ίπ με ΕΜει ΧΜιοποπΑΜΠ: , :καιε- '

ρω·.πέ ;....ι...... Η] πεεκβπισ. ε|ί:|κετιιοϋπ εωΕΜέτ. Β: ό'. ΒιβΙ0 λεξι! Έτσέσετεια έιτίίθ. π. ἐυ|λ

εφ. 3_ μ; ρ·μγήε; αφ.7. Με ε. .5'. Νέτωπίσ ΕιήΠ:φο ΧωιαιΠ/Μύί:: Βωπ ειισειιε ΓιιΒ πω”

Ιεειι @το ω Μοιιείιετιιιιτι δ. ΒΑεει.1 Εεε!εΠετιι Πι νιτιιιεεο_ Πι Ιιοιιοι:ε 8.ΜΑιιΜι εσιιΠιιι&ειιι

@Πω οΠ.Πιωδ ω ιρΓειτι ρεττιτιειιτιΒιιε , Πιιιύ!ςιιε ΙοεεΠιιτιι ειιι ΨεΠιεειιε εΠειέιιτ. Έιιιιιιιιιιιτε

:επι 9ηοειας ΜΒ ΜοιιεεΙιιε ΓιιΒ ΡειιεεΝε ΑΒΒετε 16Μειιι Πω ΓετνιειιτιΒιιε ιιιίΗτιιιε , δα.

...ιι ._,_.

- Ειιιιοιιιιιιιε 8ιειιιεκτι , επιι.ι>εΜει Βε8ι1ιιι Πειιειετ ΠΜ Μι· Με ΒΑ:οιω Β..τοιω ω!

· ιιοπιιιιε ,ιιτιτοεμιε Ρεκειι:ε'Αεμιιτειιιευε. Γρε6ιεΜΙι ρι·οΓε Γε ειιοττιιιι , .με Μιιιτεπιε

Ί ε!ι εετετιε ρι·ιιιιεεν:ε κιιοειιιιιε τοτιιιιι Γε ἀιΓειρΙιιιἰἐ ιιιειιει€ενιτ ωιεπιιιε. , Ψ Ω"ΠΡ3°

ε εεΠιτετε ριιωιω , εετικετε ρι·οΓιιΓιιε , Πι νιει!ιιε £εωιιε .ἔτι οτε;ιετιε όεε πι!!! Κα..

νοτιιε , ιιι Πάε ρε:Γεξιιιε, εΕιΠιιιειιτι2 άεόιωε, Ι·ιιιιιιειιιτετε τεΓει·τιιε, Γεω -

Ριεπι€ι ιωιιωιω , ;..εωε ιιιΠειιιιιιε , Πι ΓειιιιοπιενειεειΠιιιιιι$ Φ13°ε1ιπι

ιη εάοΙεΠεειι:ιε ετεΓεειιε ιι·ειιΠΠει ΡιιετΜειιι, Φιόειιε ιιιιιιιιιι ιθιιιε δικό

τιεε ΓεΠεεεε ε!Γε . ι:εΓριιειιε εεε , μι” ΟιτιΠιιιιι «:ΙιΙί8ετε ειιιιιειιε ; ειιιειτι ιτιειιεε εΙεΠειεε ερρε

:εεε ιιιτειιε , ιεΠ&ε ρε:ετιιε ΙιετεοΙιτετε απο οιιιιιι Ρεϊειιτιπιι εΠιιιιτετε .·ρει·εετε μο€εεω είε

ὶιι ειιτετειιιι·ε8ιοτιειτι ,ΡετιέιειεΙιειιιιιι ειιειιιΡΙε εοιιιρΙειιε , ει:: οΙιιιι Πι Νικο θετιείεοε Νεε

τετ ὸιεειιτε Ι)οτιιιτιο εε ΑΙπεΙιειιι : εεε ε. των: τκσώ·σίε εοἔπιπἱοικ και ε:: είε άσπισ Με. κά. 6'ε08. π. ;,
ώ· «Μάι ίπ ται·ι·.σπι ?παπι πιοπ/ίνωστο Με. 'Π ` ` Α ε · ε ι

ε.. Πινιιιιτιιε ετΒο Ριονοε.ιτιιε να Πιιιιιιι:ε ιιοΒίΙιτετιε, Αιιιιοτιεειιε'^ ἔιτε8ισιιε , ει: Με- ΑιιΒεΙο Με

τοτιο νιάεΠεετ Ι..ετιιονιειιιο , Β. ΒεΓοΙιιε ΠειιιειιΓειτι εάιιτΒειιι ρετε.ετε ρτοΓεεϊιιε είὶ , ρεττοει- "·

Με εἰιιιι “Κεινιιειι άεΠάεεεΒ1Ιικειτ ερρει:ετιε , τεΠ&ιε ιιιεειιιε εοριιε Αει.ιιτειιιε: Γειι&ειιι ΠΜ

ρειιρεττετειτι ε!ε8ιτ Ι(επιεκιΠεεειιιρετιιετ:ρτε:εΙετιιε τετι:ιδειιε ΠιΒἱιττιἰτετε ,Γε‹! ιιοΒιίιοτ εεε

|εΓΗ εΙιειιιτετε; 8ειιετοΓυε Ιιιιιιιειιε ριοριιιειιιτετε ,Γεά εετιετ0ΠΟΕ Αιιεε!ιεε Γοειετετε. Πω Π..

ειιτ :Πι ιιιιτιο όινιιιε ρτονιάειιτιε Βιιιι&ιε Γιιιε Ρεκε8τε ΡτοΠειΓεειιτιΒιιε Βειιι8ιιιιιιι εοιιιιτειιι

εοιιτυΠτ Αιι82ιιιιιι , ιτε & ΠΠ εετΙεΡεειιι ιιιετιτὸ ερτενιτ ειιΡεοόειιι. ιι: σ.ιιιξι τειιάεΙιετ Ρεειε νε!

πιειιτε , ε:τΙιετειιτιι Γεειιπι ΙιεΙιει:ετ σ1ιιεειιι , φαει δε ιιιετιιετετ ΙιεΒεκε Βεετε ιιιτειιτιοκιε εοιιΓοι·

τειιι. Αρρει·ιιιτ ετιζο Αιι80ΙΙ.18 Ι3ωιωι Β. ΒιιΓοΙο Γοειιιε ιτιιιειιε , ειιιι εεε: ῇειιι ρεττιεερε εΠεε.

τικ πιο ειι!τιι Πινιιιε ιιιεῇείἱετιε , Παπ Γει·ιρτιιπι είϊ εε ειιιι&ιε ναι Πει ειιΙτοτιΒιιε, ςιιὸει ω".

5τιΙιεει·ειιιιιε Πεο , ποπ είὶ ΑιιεεΙυε ιιοΠι·ειιιετιτε Ροτειιτιοτ , τεΠειιτε Ποιιιιιιο εε τεΓυτ8ειιτιυιιι ·

ι.Ηετιιτετε: Επιπ:[επτ Με σ!ί1)ι·ί ίπ »Με ΛΙ.ιιιΙι. ει.

3. Πειιιιιιιε είιιιι Ιιεετι πιιι15 μια ε8τε8ἰ2 ιιιόοΠε ΒεΓοΙυε ΗειιιειιΓειιιιιιετεάετεΠιτ, ιπ ρι·ς- .αι .€ΗΜιο

πιιίΠιιιι είἱ, ιιτΒειιι, ρἱιιτιτιιι ε ροριιΙο 8ι·ετιιΙειιτεε ει οεειιτι:ετιιιιτΉενοτο ειιιι·ιιο. @επι εΗ- ΕΡ'Ϊ£9Ρο

ΒιιιίΠιιιε ΓιιΓειριειιε ΒΒιειιΜι τυπο ι:ειιιροι·ιε ΚειτιοτιιιτιΜε ιιιΠΒιιιε ΡοιιτἰΓειι , ειιιιιε τει ετε- "Μ2”"π

εε ιιετινιιι·πι ΓοΙυιιιιεΙιικιιιετε: , ειιιειιινε οΙι εειιΓεπι ρει:ε8τιιιετετιιτ , ρε: οιιιιιιε ειιιιι ριιιάειι

ι!ειιτει· ΓειΓειτενιτ. Ωω ιΠεο οπιτιεπι τεινε;ιτετειιιόικιτ. (3οειιιτο ετΒο !ιιιιιιε Γειι6ΗΠιιιιι νιτι

εΧΠιΙειιτιε εΙεΠόει·ιο νειιετειιάιιε Ρωτε12128ιειεε. ιιιξςειιτι ειιιιιι2 ε!εετιτετε ετεπετιτετ :εμει

τιιε ,ιιιε8τιιε ρτεεεοιιιιε ΙιειιεάιεεΒετ Ποιιιιιιιιιιι, Πω ΓεΙνοε Γεειτ Γρετειιτειι Πι Γε. ι

ε.. διετα ιΒιτιιι· ρτ:εΓετε: τει ενιεΙιτετε Πεετει·ετ νιτ Ι)οιιιιιιι ΒεΓο!ιιιι, ρετιιτ ιιιειιιοτετιιιιι ΑΠ.. Η γιιιιιε

ειΠιτειιι, ιι: Γεετετιιιε ει 8τετιἔι εοτινειΓεειοιιιε εοιιεεάει·ετ ΙιεΒἰτεειιΙιιιιι , εμιοωεω ιιοΪεΒετ αΐ .Μο°

νιάετι Πι ρυΒΠεο , ειιιιι ΡτοροΠτιιιιιΙιεΙ:ιετε: τιιι·Βεε νιτει·ε ροριιιοτιιιτι-Οιιἰ ΓΡετιιιιιι & ορτιο-Ρ:[$ΒΤ

τιεπι ω! Για: ρετειιιτειιάιιτιι νειιει·ε!ιι!ιε Ρτ2Γιιἱ ΜιειιτιίΠειιε εεΓΠτ , Π Γοττε τε!επι ιιι Πιο Εμ - · .

εεριο Ιοειιιιι ροτιιιΓΓει: τερεπιτε, ειιιι ερωε δε εοιτιρετειιε Γοιετ Γιι:ε εΓΠεεειεε. Τειιάειιι Γυρω

Με άιΓρόιιειιτε 8τεκιε τερειιτ ςιιειιιἀειιι Ιοειιιιι @Ποτε εε τιιιιοτετιιιιι ΠΒίςιιε Ρετ οιιιιιιε Βακ

ΡΙεειτιιιἱι Πι νιεο ιιι.ιιιειιΡειιτε Ρ”ιι·ίείεεο ε' Πειτε απ! τεειιεεε ιιιοιιτιε Πεπιοτιιιτι , ειιιειιι ιιετιιιιε ιι Πα]

 

Β

ε .1σκέιωΙιι , ιιιηιιικ ΡΙιιιιιιε Πε ο. εερ.η. .4πωω- νΞειιιιι , ειναι :Η Αηιιιτειιιε; ριιιιιεεορι.ΐιιιιι , ειΠ Πι Με

'κι ..Με άΙδπ. Νειιι :Με 1ιιΙ.€εΓ. Με. 7. Δε ΒεΙΙο πετιοιι εμε μια, ιιιΑιιιιοιιεεπε :φωτο Πωιιι ειχε

ΘεΙΙ.εεΡ. Μ.7εωεφι ‹εωιωιΙ›ω φαι Οεωνιωπ Μ- τε. Ι.εεεΠειιόιιιεπι Πι Μι τ. Κα. Αφιιτειιιε. εερ_ ι.

ΐωΖκιιι, εειΙΙοτιιιιι ι:οπ[ιωικιι'υιο Λπυιοι·.#ω ερωΙΙ.ιωων_ & 2Ειέιειιιιπι ει! Ι.ειιιονιεεε Ρι·ειΓεάιιιιι Μαριώ» @εφε `

άτυπα επιπι σε ιιιει·ε νεΙ Ιὶιῇι·ε ιιιει·ε ΠΕ.;ιιιΠεε:. Ικιόε παπι εΙιςυεκιόο ΓιιἰΓΓε ε 8. ΒείοΙι μιτειιιιΒιι8, τιε.Πωι

ενω ΠΠοπιειιε πι:·πιοι εε ιιιε‹ιΙῇ αιωιι Ιιοιιιιιιεε,Ι.ειιιο- Πι ε.Ιιε Υπε ιιιιιι·ι- ιι. -

ΑΜΠ. δδ. σα. δ. Β. δαπ|ιιω Σ!. Ι
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· ::ιιιιο::ιπι :::::ιο:: :ει:τιι::ι Πο: :το ::ιί:::8:Β:Ι:το::ο:ιιι:: , ι:: ν:6:οι·::::ι Ρο:νο:ιιτοτ. Ι:ιιο::ιο..

τω:: :ιι:ο:::`Ιιο::ο:ι::ιι Πισω:: :ο::ιι:: :ο @απο δε:: :ιο:ιιο::: :ιΙο:ιιι::ι ::ιΓ:ι:εο:ο οσοι:: ,:::

πω: ίιιίδε:τ οκρ::ε::ο : οὐ:: θα:: :Πε οι:εο:ο:ο Ρ:ιι::ιι:: ,::: οΙ:!ιο::ν:: οεειιΙο:ο; δ:: οὐ:: :ι::ε

νοΠο: :ι:εο:: , :ιοΙο:ι:: :5:ιοίε:. Ε: οιι::Ιοπι Εεεε ο:: :ι::ιι:: ῇοΒ:::2 , ιι: οιι::ιτο ::ιιι::ο::ι:: :Β

&οιι:|: ο:ιτ:: ,1:::ι:ο ο:::: : ::ιιιοτοί::τ , δ: οεειιΙ::τ:ο ο:: :ι::ο:::ε:::ο Π:.Ρο: :ιοριι:ο: :::ιτο:ι::ιι

. Βοιιο:ιι::ι Μ:: νοΙ::::ι:ο. Επι::ιο:ι:: ::::::πι:::τ:ο:ιο ο::ι:ι:ιι::ι νοΙιιτ ε:ν:::: Ποιο: νο:::εο:ιι
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:ο:ιτο: :ιι Γ:: :::ν::::: ε:οΙο:::ιι::ι ::ιιι:ιο:ιι::ι, δ: :ο :::ιι:::ο Γιι:νεο:ο:ι::ι:::ιν:::ιι:ιιιιι ::ο::ι::: Τοπ

&:::ε:τ:ο:ι:: , 8::τ::τιι::ι Γι:::ιιιιι Γι.ιρο: οπιτιοπι :ι::ιε Εεε:οί::πι|οΠιιά::. Νοε:οθο: οιι:ο:::;

ε: 1: ωχη. το:-:18: νοΙιι:ι::::: Σ :ιιιιο::τοι· Ι:Βο:::::ι:::οιι::Β:ο6:ιοι::: ο ::ιιρ:::ο:ιο:ιο:ιο:ιε ; ρ:ιιρο: με

ω:: οπο:: , :Ενω ::: εο:ιΓε:οιι:::; :ιιι:ιι:Ι:: :ο ::ιο::::, ::ιρο:Β::: :::γ·ιτ::. _
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8. Βιι::ι ::ι Ιιοε Ιοεο Με ::ιε!γ:ιιε Ποπι::ι: Οο:ι:οπο: ::::ι:::ε: εο:ινο:::τ:ο:ιο ::οΒο:οτ , ρ::οιι::

Π:ν::ι:: ο5:ο:::: οί:ο:ι::ο:ο Ροου::: ν::τιπο:ιι Ει:ζο:ιξοί:ο:::.Ί]::ιι ο:::ιτο :Πο τι: Όοπι::ιιι:

:οιι:::ι ::ο το::: ο: :ι:ο:Ιιιεο:οτ . νο:ιι:: οιιο:ιά::ιι :::::: Π:::οΙ :ιι ::ο(ο::ο Ρο:ιιι::: :Με ε:οΗε:ο:ι::

οι:: :οιι:::ι ρ:οάιιι::: δ ρα:: μια :::&ο :::::ι: :ο :Ρ:::το::2 ν:Γεο::Βιιε :Με ::ι οοι:οιιι Ιοεο

::::ιιο:ο φορ:: ειι:νοτιι: ιιο::ιο:ι οί:,Ι.ιιοι·: σα:: οι:: τ:: ::1:1:::::ιιι:, :πο οο οιιὸ:: οι: οΗ:ε:ο

Εο:ι:::ιι ες·

Μι:: οΙιτι

κια.

· ::ι:::::::ιι:ι·ι:: ::οριιΙΓ:::ι:::ιιι:::το Μ:: οί:: :ο οί::::::ι:: 8: Γ::ι:: Γι:: Γ:Ιιι1ι:: Ρ0τ:τ:οπολ:ιο:

::ιο:ι:εεοο:τ. 'ο::::::-ι::ιο::ιξ:: Γοοιι:ε:ο ο::::::ο:ιο, οι:: ΕεεΙοί::ο:ιιι:ιο:οιιιι::πιο:ιτι:::ι οπο::

:Ιο ν:::ἑιι!ο :'οΓο ιι:ο:ιι:ιιρ:: Πι:ιι::ιι :Ιιι:ε:5 δ: ει:: :ιο:::ις:ιι::ι :::ιι:ι:::: Π:: οιιο ν:::οΠεο: €ωι:ε_:;.ι

τι:: :ιι:ι:::: Γ:ιι:::τιι:ιι ο:: ο:::ιιο:ι::: οοιιιιιο::ιιτπ οί:: ::!οιι:ε ::8:ο:ιι:ειη::Π:Ιιο: ::ιι::::::ιο:::::

' αε6::::ιω ρο::ιι::: οι:: :ο Ι·ι:Βιιο:::, 8: οι:οο :ιοτ:ι:ο::: , ::ι:εο:ριι: Γιιιι::ι 1:::Β:::ιοο :ΒΙιιο:::;
ΠΓ:: οῖιι: :ιιο::::: οί:: :ιοο νο:ιο:::ιι:'::ι Ιοεο ,Δ ο:ο:::ιιι: Γ::ι::::: :ι::ί:1:ι:ο Βοξ 8:::::ι Μ::

:ι:::ι::: Μ · Δ 1- ω! : ” “ι '

' οι τΙ::ι::: ο:ιοοιιο ::ι:::ειιιιιοι οιιο:: :ιι οο:ζο::ι Ιοοο μ: Γο:νιι:·:ι Ποι:ι::ι: ο:: ρ:τ:::ιι::ι, που::

ο:::ιιι ::Ιο::::ο· ο:: ιι:οτο:::ι:::ο:ιάιι::ι. Ν:ιιι ε:::ιι οιι:::::ιι μι:: :ο :Ρίο Με:: ο::ο::ιι :ι::ιι::ι:Βοο

ρ::ν::ιι: :ιο::ι::ιο Αο:ιο8:ΓοΙιι: ο::ειιΙι::ο: :στο ειπ:ο: :Π:ιι: , ::ιιο::οε::ιιο οτ:::ε Για :οπο Ι:ΡΓ:

ν::τιιτο ες::τιιε ο::ιιτο ν:το Πο: :ιι::ι::ιο οί:: ::οιι:τιι:. Ηιι:ιιε :::ν:ιι:: ορο::τ:ο:ι:ε ::ι:::ει::οπι :ιι

·π::ε:ιτο: νο:ιο::Β::ο: Μο:ι:ε:ι: ιιιο:::::8: ::::ο:οοί:.:οιι:οιι: Γο:ο εο:ιεοπιιιιι Β. Β:Γο:: : νεΠω:Μ

:που ε::ιε:Βιιε δ: εο:οί·-ο:::::: ΡΓ:Πο:ι:ο: ::ι:Βιι:: ::ιι::ιι::ι νοε:οι:: απο Β:::::::ι::ι :&:ο:ι:Βιι:. ο

κ:: ΡΙ:ειι:τ οτ::::ι Ο:ιι:::ρο:ο:ιτ:::: :ιιι:ε :ιι:::ει:Ιο 8:ἰικ: ::::ιιιιδοτο. Οιζιιιι ο:ι:::ι οιι::::ιπι ΜΜΟ

ο .Ι_ ΔΗΜ ρ:ς:ιο:ε:ιε Απ:: *:ιο::ι::ιο, ΜΗ:: :ε :::ιιο:::ιι: ἱτιίοοιιοτοτιιτ :Ρτ:ιι:Πι νο:ι:::ο:ιοιιι :ιι [ηΜ

ΑΡώ ο 'β το ιιο:ιιο:ο εο:ιτ:ειιο :Π:ιιε οο::ιι:8 , εο:ιτιβ::κ:ρ:τιιιι πιι::οιιι:Βιιιτυόι:ιιε ::ι::ρίιιιιι ιιτοί::ι::: ω..

Μιο:ιω: :ιυπιο:οο::ι εοΠιιΙα :ρο:ορι:ιοιι::ε. Οοο αυτ: ν:: :ιιειο:ι::ο ρο:νο:ιι:οτ , ι:ιτοΙΙιεο::: ουος];ηγμ.

μοο::τ ,

ε$€ο Μ·

:και :ΜΠ

ω::



νιτΑ ε. ΒΑεσιι ο οοΝιεεεσιιιε. ~ ε?

ιοσι!σ Γι: οιετιιιε δειοιίτι !ιοειειοι!ιιιο & τι οιστιε ιστείεοτι ενιιι!εοι!οοι , ι!ερσίιτε !ιε!!οιοιι ι”ετιιιιφ Οια ΑΝ_

απο οι! Ρει!εε ι!!ιοε ι:ειι νετιιιιτο Ρο!ιο!ιιιιε οτσίιετοιτοτ , & ειιιε σ!ιιεοτο οι: ιοίετοιστιοιιε Με

τειιοι. Ειιιτιι!ε @ο τοσο ιοσ!ενιί!ε ειιιιιοε & ιιιιοι: ει:ει!ιτοτ , δ: ι.ιιιιοε !ισι!ιε [πο δειοειι νεοε

τιιιισοε σ!ιίετνειοτ , οι ο ίοειιτ ιο Ρτειιιισ Γιι!τιι ιστοσιο τιοι;!ι!σει νεοιιιισ,δε ιοττει ιι88εΡιιιιιι

ι!!ιοι ίι!νι.ι!ειτ !ιιοε & ιοι!ε ρτσοιιοεοτεοι ιοΒιειέίοειιι , ιιεε ειιοιε οτι: νεοειιστ ιιοι!ι!ιει ρσ!ιειι

.ι!!ιιοι ρισίειιοι ιιοι!εΒιι : ιιιιοι! οιειιιιτ $ειοδιι ειίιιιιιτιοεοισ Ριι!ε!ιοοι ε!ι οοι ι!ιισιτει.

· ιιιΕ!ι & ιι!ιοι! οσο εσοιεοιοεοι!τε ω! οιιτ:ιεο!οοι ,ιιοοι! Ρτσι:ο!ι!ο!ιισ τοειιιιε (?σοιεί!-στιε Γοι

εοο!ιειτ τι !)στοιοσ Ρτετο8:ιτιιιο. Νιιιο ιιιΓρετι.Πιε !ειιιιεσ ει!) ιιι!νετΓετιι5 οοιι!ιιοι !ιστοσ οσιοιοε

ΙΩιεειιο!ίοε , ειιττι ιο ειιιτετιισ ιοοετε τοσιτιε οι:ο!σε ιο8ιτει: τεοι!ετει ει! ες!οοι , !ιιειγοιει!ιι!ι

νσεειονσειιτσ Β. Βείο!σ , ἑι «Με ττιστιε ιοει·οιτ :οριο !ειιιοεσ !ιιιετατι εσοτιοιιὸ.

· Π.. Νεο ι!!οά ιιοσοοε ίι!ετε ι:!ε!ιετοοι ιο τεοιροτε , ιιιιστ! ι!ε Ρειτσοσ οσιιτο Β. ΒοΓο!σ,ιιε

ειοε νιιιι νε! νιτιοιι!ιοε ονειειει!ιοε οσί'ττιε Γεοιστιιιοε ειοι!ινιτοοε .ο οτ ει! !ιιοι!ετο το οσιοιιιιι

ιι!ιιιοιτ! !στενιιετ: ι!ε ειιιε στιετι!ιοε Γι:τι!ιετε οσο Ρι€ειιτοοε. Ριιιι ιιιιιιιιε οιιΓετιεοι·ι!ιιι !ιεοι8οοε,

!ισοε!,τιιτε τοστοιο ρι·ιεειροιιε , ισειιιιι!ιιε ιο Γετοιοοε , ι!ενσιοε ιο ρτει:!ιι:ιιιισοε , Ριειστε !ειοι!τι

Με , ΐοιινιιοτε ιιιιιο!ιι!ιτ , οι.1ι!ο8 νε!ιιτοεοιιε τε8εοε , ίοι·ι;!ιε ειιιο!ιιιιοι τει!ι!εοε , ι:τει:σε ι!!ιιοιι

Μοτο, ι!εοιοοιιι ιιιι ο!ιίε!!ιε εστρστι!ιοτ ε!ιοιιοιιοε.

η. Βειιιιιιιε ρτεοοΓεεοε ρτσρ!ιειιεε @του ιο·ιιιιιοετε πιο τειοΡι18 ΠΜΣ τεΓο!οιισοιε , οσονο

ι:ειιιε ιιι!ε!ι!ιοε Πιο ι!ιτειιιτ ει! Γοοτο οερστειο ΒΑΙ.8ΕΜΙιιΜ !εειιιοε , οοι εοιο οι! Γε ι:!ε Γοιι τε

8ισιιε !.εοιονιειοιι ρειι!οεετεοτ , ιοιιιιιιιοε ει Ποτ !ιττετιε ,ιιοὸι! οσο Γοοτο σ!ιιιοτο ιο ετιι!εοι

τει:!ιιίιοοε ι!ειιειιτ εσονετίοτι , θεοι ε! Όσοιιοσ ιενε!ιιτοιο ίιιειειτ οπο. (Σώοι Γιι!οιιιτιοιιτ ριτ

εεριιε οι !ισοοε εκει Ριστιοιιε σ!ιτειοοειειοε , οτρσιε οι! ίορετοειιο !ιετει!ιιειετο ρεινεοιτε

ι!είιι!ει·ιιοε , οΓιιοε ει! ειιιιιιε Γιο ι!ιεοι ιο εε τεε!ιιίισοε μετιιιιιο!ιι'. !)εεε!!ιτ ιιοιετο Β. Ρεπο

τιοε οσιιετ Βιιίο!οε ο Με !οεε ντ.Κιι!. !)εεεοιο. Β Γιιρετιι88τε8:ιτοε ειιετι!ιοε Αοεε!στοιο. Εμ”

οοιετο ι:ε!ε!ιτιστ ίε!!ινιιιιε, στοα οτσι.ιιει εσοι!οεοιιΞι ρσρο!ι Βιοισίιστ,ι:ε!ε!ιτοιοι !ι.!οε ()&ο!πιε,

ουσ ειιιιτο ι!ιε Γειοθιί!!τοοτο ειοε ι:στροε ιτιι^οί!ιιιοοι οι τισ ΗιΝεο.ιιισ νεοετιι!ιι!ι !ιεοιστοιο

Αιτειιιετιι!εσρο , ιο ουσ !σεσ ειιι ι!ιε ίιιισιιιιοε ρ!οτιιοτε νιι:τοιεε Επιασε ίοοτ ιιοτε Ρετ Γκε!!

δετιιιειιι οσο (οοι Μου. ΕΠ ι!σι με !)ει δι !ειιι5 !)σοιιοι εοτο Βοοι!ισ , δ: Βεοει!ιειτοι Ω!ιτιί.

το: Ρι!ιοε !)ει , οοι εοιο Ριιτιε τεεοιιι ιο οοιιιιιε 8ρτιιιιιιε ίιιο&ι ιο Γει:ο!ε Γει:ο!στοοι, Αττιεο.

ι Δ Ποιο Βε!Γει·ιιιιιι 3. ΒαΓσ!ι οει;ιοι ο!”ιιοε Μ! τοσττττο

οι μικτή Γοι εε!!ιι ιιεττοιιιιίετιι, ι!ι!ιιο,τ;,οεοι!οι σιοοιοο

οι οι οοι Βιι1Γτοιισ Μιιττντε , ιιοετο οριο! Ατι:εϊσ.ε ιο

τετιιιστισ Τιεεεοιι ι ννειιι!ε!ιε οισ.τιντιο ΔΠ·-ειΕιοιιι τι.

ιιιοι.Βιι.!!.ετοιοτο ποιο ντειο ΞιΥπιοι!:ι!ιε στει!ιιοι Γεω

ισ οοιοτο,Βε!!ειιιιι.ιοι πει:!ιιίοοι ιο εε!!ε Πιο. τοσττοιιιτι

ίπειι!σ Γεριιιοσ ει!!ετιιιτ. Ηιε ιο Μιιτιντσ!σεισ Βιοτ

οιτοιιοοειτι Βάι ΠΓιιετιι!οτ εειιοιοι.ιε πω. Οδιο!ι. οοι

οι:: ΤιεοΠετιοτιιε είι:,!ιιε νετιιιι : Ιω τιι·τιτοι·ισ Χαρτιού'

6°. Βιιιοιι Οικι|ε]! Αι!σ πιο Μ! ειιοιι!ετο ι!ιετο : Νο

ΜΙΒ 8. Βιιοιι Ριιτεειστικι ΟΜ[ε[ με οι Με Μέ

οπο: τηισιτβιτ Επωιτιιιυπ «πω» έκτο:: , στου» πιέ

τικκίιτ τ|ιτικιτ, Ηίι: Νιιτο!ά: οσιοιοε ιοιε!!ιβε @Ποιο

ιιιειιιω δι! Βτενιιιιισ Κεοιετιο χιπ”. Κα!. 3εοιετοιι.

ι!!ε κι”. εε!ι!ετο Κα!. εσ!ἰιοι_ Ποι!ε οσο ιτοοιετιτὸ

1εΡΙε!ιεοι!8.5 Οο!νεοετιοτο, οοι ιο Νσιι8 ει! Έτσε!σετι!ι

1Π)_ ;, εΒΡ_ ;. ιιτιιιτο :οοι ποιο ει: ι!οο!;ιοε Με

νιι.

ὐΝεπιτ:ε οτιοσ ειπε σε.ιιιι. Νιιιο δ..Βιιισ!οτ οι

ΔΕΒιι!ισ Ερι!ισοσ Κτιιιιε εκεεοιιιε οι ι:ιτειιετ ιιτιτιιιτο

ο. Ι.ΧΧν. νιιιιτ ε!ιοοσι οποιο ιο Οτεο0!πισ νιτιιιιι

Με , ρτιοΓοοιιοι Γε ιεε!οι!ειετ ιο ιιιινειιι ι:ε!!ιι!ε, ιο

οοι ειιιιιε ιι!. ειιιιέιιι ι!εεεΠιι οι: Γειιιι!ιοε οι. Ειιι8

ΑιιΑ

σιισι!!ι!ιετ, τισ νσειι!ιο!σΥετιιτει πο ειιετο Ωει!ιει!τιοι

Σ. Ρειτι τ!εΕιζιιο!:2.οι:. 8ιε ιιοιρρε ιτισοοι!ειιι νι:ιεττι

πιο Βστ!;ιεια Μιιτιντσ!σεισ !ειιιιιιι : Νιούε (Σαβιάνο

8. Επτά. Με: Μεοιιτι!ιιοι οσιιτοοι ιο $πετοιοεοτ. οι.

της. ντο. σ!ι!ετν:ιοι!οο·ι Με” 5.ΒαΓσ!ι Τι·οοΠιιτισ

οετο Η!) Ηιοετοιιτσ ρτιοισι ιο Ροτιιιίιε.ιιο εποε: ιστο

τε ιεθιιιιο το : ίιιιοιι!τ:οι ΠΓοιιτι!ιιε ιειιιτιστε Οτιτσ!ι

οτι!νι Μετιντσ!οΒιιιτο ΐοοτο ίετι!κοε, δ. Βεισ!ι τοτ

οιοτιιιοι ιο οοι ΤιτιοΠειισοιε τ!ιε εε!ειιτιινιτ. θεοι:

Ρτοι!σετι!ιο ιο οι. τ.. τη. ;. Βείο!ιιιο νι. Κ2!εοι!8.ε

Πεειτοιοι: ιιτωΜε ειιιιιιιει,

νΙΤΑ

Άοόιοι·ε Α ο ε. ο ο τι ΠετνεοΠ Αο!ιο.τε , οοι ι.ιοτισ στι. Χοπ. σ!ιιιι.

Ε:: σπιτυιύι·ιικί.τ Διαιτα/Ζακ) ό'. Βιι/Μί "απο .ι @βιο ΡβὶἰιΡ|υυ Κ07ΙΜέ8].

τοσισοοε
 

ΑΠΟΤΟΚΙ$.

Η σ ο ι ιι ο ι!είετι!ιετιιιτι Γειο8ι!!ιτοι (!στιίε!!-στιε €31ιτιιιι Β .ι το τ. ι νιτειτ

ειέιοιιοιιιοε ιο!ιετιιιι οτι: τοεοι!ιοε ιιιι!ιεοιοε , σε δ: τσι οο!!:τοιο οι εεε!ιιοι

. ‹!ιτιΒιιοοε:οοιιι τε!ιετιιε $ετιτ›τοτι, οτοοε ι!ειτοοι σρτιτοοτο 8ι στοοε εισ

_ τιοτο ΡετΕε6ιοοι ι!είοτίοτο το εσ8οοΓειτοοε. Αι! οσε ιιιιιειο σουτ ιιεριι!ι

στοιιιοσ οιιιοιιτο ειιτειιιιιτοιιο, ιιοιιι τ8Πτ2 οιιιιετιεε τοετιιιε & ιοΒεοιο ιπτ

9 μπει νιτισοε ?τιι&ι ίοει:οοιΒιιοοε, φοτο οοι ει: εοτιι:ιοι τετιιτιστιε ριιι·τιο

τι!ιιιε Εκο ι:οοι!ι8οιιττι το σετι:ιεοι!ιτοοε. σοι ειιιιτο!ι , οι ιζεοιι!ιοτο

!"ιετιιετιιιι τείετιιοι , Ηοιοετοε ειοιΤο!!ιοε @απο ιει!ιτει ιι!ι ιο!ιετιε ,οσο ροί!εινει!ιι9 ιοι:!ιι

Μ;

οο. χιτ.

Νσιτ.ΧΧΗ'.

διι!.ρτοΓιιοι

ο !ικιιιεσ.

νιττιιιιιτο

εμε καιρι

ιιι!ιιτιο.

Βιι!!εοιισ

ει! 1ε νσεο.

ισ οιστιιιιτ.

Δ!

&

Τπιο Ποιοι

ΟΟΙΡοΠ8.

Μισόι ι.: 7,



τε νιτΑ ε. ΒΑεο1.τ εοΝτεεεοπτε

Ουτε. Απ.

πατα.

Νοτ.ταντ.

ζώα!. "ΜΚ

;. :τι τ.Εριβ,

Ιοβατι. άπο

πω",

@τοστ ετιτ

&οττοπε

ττ:ττοτοτ Με

νττττιπ επιπ

μποτ.

Ο

Απᾶοτἰ:

Μωιττ.

Πάω οπο

πταοττ2_

Αιι&οτ το·

Μπι στοί

πει·π ποπ

Γετνετ.

ποτε οτππε π: 8εΗτιππ οι οριτε εΠντπ2 ντττοττε ; ποτιπτὸ πττπιὶε εεο ΓοΙπε ποπτιιπετο , επἰ πεε

Π:τεπττε τττείτο είἱ ,Με τπετττοτοπι ιΜε άεειτΓειτ :απο , πεε επ πο: ὶπ τοπικ εττεεΙΙεπτΜπο είΪ:

“Με πεεεπειτίε ε!ο&τ Γεττποπτε οκτώ: Ωω ετεοτ ετΠ τπότ8πτ Γοτππε οτππτπο τεεεοττππω

Ροτίτττιπ επτιπ ειιίμτπ τπειιττττττοε,ίτ ετιτ: πε πιω Γετπρετ ΜΒΜ: Ιοπιπ ροίΓιτπιπε,ντττοτεε & οποτε

Μειππε. @ο Π εκ ποοτε πι.Μεπι ΓοΜετειιττετττ πειοεπτοτ , ετεε!ττποε τοπτεπ , ιτε θτε8οττοε Κο

τπεπτε τω: εΙοποεπτἰ2 Γεττοττ ,ποτε νττεε παοκ τπτρεττττο άεπεεειτ , εειτττοε τπτπΜτ:ιτ. Ε: Γοτ

πιο «το Γεεππάτοτεε ετττπιτε ,πώ ρτοττττε ντττοτε Μ! πόττπιτε: παπι ποοπτὸ_ποἰε ποτπΜτετ τπ

τττι Γοατπ Γε περτττπττ τ8ποτειπττοπτ, :απτο Γοο!ενετπτ Ξπτεττιὶε Ρετ Γρττττιττπ τΠιιτπτποπτεπτ : &

απόττοττοοε ειπτπτο ιιτΜτιε Γο!ετ Ρτοόε!Γε ποσά ρτοεεάττ ετττετἰιὶε ε:: νετε πιιτπΠττετε. Α: νε:ὸ

οτττττο ποτε ε: Γείτο Γορετοτ:ε οτοτ!Ιτ , επετεπτετπ ποπ πορνο: , ΓετΙ οποια. Ετεο ποτε πωπω

πτΜττειτε εοπΡττ16ττ Γοπιιτε , τοπτὸ νετιετπεπττοτ ω! Γοπτετπ οποττττιπτ ντνεπτπιτπ Πττεπτεε τε

ειιττττττιτε , ποτιπτὸ τπετάεΓεεπτε ΙΜ οπο: :είτιιετππε , το Μιππ ΓοΓρττοπτετ , τπ Μπι·π ποίττε

ρτεεοτάτε ροπεπτεο , ιτε πιω νετιιεττετ Γεττρτιππ τεπετπιτε , ποτε το εεΙο Εεεε: εειτπεάτεπτ πω
είοεετ εοτάει ποτπτπιττττ. Μ

τ. ΙποΙε τττιπιτε πεετρετε νοΙοτποε , εποε τπποπτετεοΠτυπι Ποεπτ:τ ροετππτοτπ επαπποΠε το.

8ποΓετπιιιε , εοῇπε ετοττειε :απτο ρτοΓεΕτο τιόΓεττοτπποε , πιω οοεεπτε ε8τεοττοτ ποτόπιιτά πώ.

£€τΕυΓν δα! δ: Η μέ): ποε Γιτοττὸ οτο!Μετ .πετ σποτ ττοε ποίἔτιιτπ ενείτττέτο τετποτάεατ , π: &

τρΓε Με νεπιιΜπε εοτπροπεποτε εΙοποή Γπτ τοττεπτεε τπΗιτοτ ,ποπ πω ππποε Μοπεε νεΙ το.

τπετε εοτπροΓυτΓΓε τεοεττ8πετ ; τοπικα ω! τπετποττοτπ ,ποὸο ποπ ΒοορτορτΕπε πιττά!τοετ Γε

ετεπότ ττπΡετιτε , Γε‹1 ρτεεερτοπτ νεπετειοτιίοπτ Ρεττιππ ποε τ1ο:ετττ ,Με πποτοτπττπρεττο τπτ

Ιττειτπιτε : ππΜπε Η εοπττειάτεετειππε , πτει1ιοτϋ ε!ετπεπτπε πεΓεε εΠε Ροτειντπτοετ ΙρΓοτοττι ετδο

εοπττ:τ οτππτε τπορτπτιτπ οἱήεᾶὶοπτε ῇτιεπ ο άεΓεπίτοπε εοπΕοττποε , πιποπε οοεοτεπττετ: οποσ

ειπ&οττοπε το!εταπουτττ είΓε ΓοΓεερττποε , πιπ ροΒ: Ιοπεοπτ ΜοποίΗε8 τπΓτττπττοπτε ποοΗττττπ

Βοπείτειτετπ Με ποίττει ετε.τε τεεοΙεττε τπΜττετ: Γοπτ τερετατοτεε παμε τεετεατοτεε °'. @Με

τω” οοεάττποε,νττα: ποίττ8 οτάτπετπ Ιτοποτειτπιτε εε πάτα:: Γετνττοττε τποροΗτιππ ΜεΓυτπ εσπ

Γετνετποετ Οιττπ νετὸ το εοι·ιττπ οοεάτεπττα τετπετε τ.·ΙεεΠπειτπι.ιε , Ι)επτπ οΓΪεπὸτπιοε , τιπττπεε

πάτα: Ιεπττποε , ρτο τπετεετ!ε τποοετΗεπττ2 άετππειττοπτε ῇοάὶετοτπ Γοίδ:τπεπτοε. Ετεο τπ

Με μπε πετπο τποτώετ ρτεῇοὰτεὶο πι ποτ @το εοπτοτποεετ , ποτε νττοοετοττ ποπ πάσε

πω: Η τπίτττοττε Γετνττοττε ποτπΜτετ οΜετι1τττ ππρΙεπτυε.

;. δεσ! πεπιτε εεοπττε !αι1οειττοπτε ειπιτΓποε Γοπεε τππεδΗτ·ποτ , παπι οτππἰπο !αι1τ!ττττ ετ πω;

πιτετπ τεειιΓτιτπιτε ,πετ Ιειιτάτιπάιιπτ ποπιπιιωπ οΙτπιπά ποε ε8τΓΓε τττετπτπτπποε. Ιπ οσε πειτπποε

τοϋ περιτο ποπ το ὁ οτθτιπτε πιτει·επάτι Ιτιπάπττο , Γεά νἰττιιτιιτπ ἱτττἰτεττεἰε ρτοροτπο , & τε.

τιιπτ Βερτ:ττοπτ ειιτπ νεπτετε οτοΓετεποπ πΓΓετττο. $τ τεἰτοτ όεοετ ποτε Ιειυόετἱ , Με Ιοιτάετιιτ

εΙε παο πω Γοιππ!τ |οποττ·ποτ , Με Ιοιτοετοτ πιπ ντι·τιττεε οοετοτοτ, Με πιιτ ῇοτπ τττιιτπρπεΗ.

τετ ρετνεπττ π! ροττιττπ ,ποπ Με πιιἰ ετΠτι1ε πι τπεεττο , τπτετ Πιι&ιιε άτττεττ τετπιππ. Ππιτε το

τεττι1τ εκ οττπετρτοικ Μοποεποτιτττι Γπο!τπττοτττ , πι1ετπ πω ΜοπιιΜετε ντα ρτοΓείΤοτεε πιάτ

8πτΜιποε ποτ πεε ιπἰπἰτπππτ πτετττοτιττπ μιτττεοΙεπτ εττἰΒἰτπιιε , οροττετ ἱτιιιτἰετε & τεεο!ετε «Ιε

νοττε ρε&οτ1Βιιο. ]τ1Η:ι1ττι πιιπ:Ρε οι , οι: πι1επτ Ιπιοειποε [Με οειΜε ποίτττοτοϋπτε πικαπ οτε·

ετριτπιπ ,πιω τεπεπτε , ρετ ντιττοε επί-ιτε 8: τοτ ΜΓεττπιτπε τετιιτπ τεπ:Ητπιιε ω ροττἰεπτ, ποΓἱτἱ

οΙενοττοπεπτ εττπτοετιτπι.ιε οοΓεποπ τττιττππιιε εοΙεπ‹Η , οτ τ11πε Πτοε είτε τεεοτ.7>ποΓε:ττ, επτπ Μ

ῇοάἰεἰο νεπτεπε ε?τΓετνττοτε Πιο ποπ ΓιπΓΓε ετατεπεοε εοπίΜετατ. πεε πικαπ ΙεΒετἰτ, τπτε!

Πεειτ , πιιὸά ποπτει εττο&το απ! Ιε8επάι1τπ ειιτπ ποπ εοτποεΙΙετ , Γετάτπιιε ποτε Με ρτο απτο ποπ

τπττ·οοιιεετε νοΙπτπτι1ε;Γεά τετ @Με οττ!τπετπ οτΙτεειιττίπιπε τπνείττεοπτεε , πι1επτππτ Ρτιιππυπ

ποΡττπτπ ΡεττΙππετε μοτοττ , πε τοπιο: τΙοττππτ ΕοπΓείΓοτ τπ πομπο Μετα , είΓεεττ ; ππτ Με

Ρτετττετ:τ: ρετττοιιε & Μοποεποτιττπ ττπίτπτοτ εετεεἱιτε εκίτττττ ,τοπικ ροΡιΜ το :τριτο Ποτητηττω

Γεπιρετ ρἰΜῖτπιτε τπεΜετοτ απ.

π.. ΩπεεΙτιπτ @πιτ Με εκ ειππποοτιιιπ τπεπτοττο εορτοΠοε τετιΜππιε, πι1εόετπ νει·ὸ το

οτε ΠόεΠιττπ τοπια ίττΙο ρτορττο εοτππιεπόενττπιιε , ποππιΜπ πιιοπιιε αόοετε Μπιτ: πιιτοι1ε δε

τοῦ 5πτετίιτττποε , Γεο & Με οτενττετ ετιΓεειιπ Γ11ττ1ι1: ποτε τεΒιιεεεΡττιποπτο ρτεΓεπττοπι :ΜΜ

ριΜιπτε οτάτεττπικ.Ιπ τ!εΓεττρττοπε επιτεπι ποίττ:τ οτάτπετπ Γετνετε ΓορετΓεάτιππε; οιππτποάο π!

επετειπιιε , π: ποτε Γε ποίτττε τπΓεττεπε παπα , ίπποι οτε ποπ ττοπΓειτποιιπτ εΓΓε ῇπἀτςοΓε..

τπιιε; πιιτιπιντε πιτοπιτε ὲ ΡωττΒιιε οΜτπωττ Γοιεετ , ποὸά ΓοΠετε οπτἰποἰτεε ω; Ματ νττ·τ πω..

Με ροΠετοτι1ιπ τπεπτοτττε ποπ ιποΜεα: ποοπτττοττε Μοτιππ τεΗποετττ, πετ τωπεπ ΜΜΜ ΠοΗ·ι·ω

εοιιΓρεέττοιιτ ιιΓπιτε πι ΡτεΓεπε περτεπεποτ ποπ ροτοἱτ. θεά Με Μιι‹Ι επ , Πνε ο: Ρώτα οποτε:

Απότετειε Γετ! Γοτπο Γιπτ ; ΓρεετττΠε Ρείτοττε ποίτττ ντττιττεε δ: ορετττ πω Μετε τπἱπἰτπε εοπνο.

το , πιπ οι ειπε εστΡ118 εμε εττειιοτοε αεττπποε ?, δε ροττοετππ ΠπποΙοττττιτε εοπάετπι1ε. Νεο

τι Ρτοάοιτάιιτ το (Πιτοπ. πο! σιππ.εΜ.1.ττ.ΑττσΜΜ,

τππιπτ , ΑτσΜορέωρινσ το Μοπιιβω·ω ε. Βτι|ο!έ Μετω

τΙππ ΜΜΕ: ΜΜΜ: Π|εττω πω βτοΜπιπτ τω. τουιππτ·

“τ” Μιμί Ητπ:27ΜΜ ό· Κ0τ:πετο .ττωττω. Ηἰπεπτπ

πιο πιο" δ. Κεττιπω πειτε! Κετποτ ,ετ Κοττπειτοτ ΑΙ

πντ!!εεεπίτε Γοττε ΑΒο:ιε, Μοπετεπτε εποε! Β:Γο!ιττπ

τείτττιιπε ρτεΕετεπάιττπ ειπατππτ Οάο1εοπτ ΑΒΒοτετπ,

ετιτ ΑΜο(¦ετοεττο ΚεπτοτιττπΑπτΜἰτἰ εοτενοε Γυεεείἔ

Ε: , 8τ!Μεενίτππε ΒειΠΗεπτπ πππ!τε εττεττππιτπε Μπετ

εΙὶ , οι Οετοεττιιε το ΕρΜ. 7. τεΓτοτπτ. Εεεε επΗΜ..

Μοτο Μετὰ" τπ Μο. πτ_ Μεττοο. Κατι. εαΡ. η·_ 8; 26,

& Ηἱε ποτπἱπε Μοποεποτιιπτ δ.Βοώ1τΙοποππτ Ατ·1τ'ο

ΑΒοοε ΠετνεπΠε Οο:ποοπ , νιι!ε_ο Μου·ΓΗ:Γ··Μ-Π" ,

ότο:εεΠε ΕπτοΙποπεπΠε, ἰπ :τιτλο ΡεττεοΠ, τ. Ρετ·τωπ.



νιΤΑ 5. ΒΑ$Ο!..Ι ΟΟΝΡΕ$$ΟΚΙ$;

 

ποο!ε ετ!τ σποτ! οιιεπτιιιπεπτποιιε!ρί!πε ρτεεοπ!ε Γε!πιιιε ε!! ε!!!ε τ!!!ετετ!: !ιπτπο

!πετετπεπτε 8ειιε!!!, Γ! πο! ποε τ!επε!ιππε , εοπτ!8ετ!τ Ρετ ε!!ιιπι ετ!!π!ρ!ετ!;

οιιεε εε!ο :είτε ε!! ορετετιιε , Παπ πιι!!ιιε τποττε!!ιππ ιιοτιι!τ Ρ!επ!τετ εδτιοΙΕ

τ!τποτιιιπ ποπ νε!ετ οπιπ!πιοε!!ε ειτρ!!εετε.

πω!! ΡΚΧΕΡΑΤΙΟ.

)·.ΕΧ !οπ8ο τω” ΡετεΒτ!πετ!οπ!ε τ:ετ!!ο Γε!!εετπ ετ!Ποεττ!ετπ τενεττεπτεε , !ιεΒετπιιε πεεε!!ε

τ!ε $$Ρεττοπι ειιετπΡ!ε,οιιοε πον!πιιιε Ρτοττιετιι! ε ν!ττιιτ!Βιιε 8!οτ!ΟΓιιπ1 ετ! εεε!οε ει:!Γεεπ

Γτιπ·ι.Η!ε πειιηιιε,ιιτ ά!ε!τιιτ,!πτετ (:!ιετ!!π!!ιτι $γ!!επιτ1ιιε πεν!8επτεε , ποπ !!πε τπεεπο ρετ!οπ!ο

!τετ τπετ!!ι.ιτπ όιιτ:!τπιιε, &νε!τ!ε Γοτιπ!τ!επτ!ιιτπ, πε !π τ!ειττετετπ ί!νε !π Ρεττειπ Ππ!!!τετττ τω

Ιε τε!ειιεπιιιε. Ρτείτὸ Γιιπτ επ!τπιιττ!τπτιιιε ττιιειι!επτετ Βε!!!:ε , ει:: Πποε ετ! Γε τ!εε!!πεπτεε ετ!.

!!ιει:ετ!πτ, ρετεπτ! Βετεττο Γοτοεεπτ , επεσε ρτοΓιιπτ!!ε ειιτε!τ!Βιιε !ττιπιετ8επτι @Επι !8!τιιτ π”

τποττ!ε !ετ!Βιι!ε πετ ποε εειιτε εν!τετε ποπ ροίΓιιτπιιε , !τ!εο ειιτ!οεε Ιππι!πε $επίτοτιιτπ Ρτεεεε

οεπτ!ιιτπ Γειπ!τεε εκρΙοτετπιιε ,ιιτ!τετ τιετιιιπ !πτετ τοτ τ!!!ετ!ττι!πε τεπεεπιπε. Οπα! τυπο τω!

νεπ!επτετ ε8!τππε!!! εοτιιτπ ν!ττιιτεεδε ορετε εοπί!άετετπιιε , πο!ιίΓτιιιε επ εστω!! !τττττωοΜ

Γε!ιιτ!ε ειτετπρ!ε εεο!ειππιε : Γ! τποτεε εοτποοπ!πιιιε, ν!τεπι ετπεπάετιιυε , δ: τιιι!τ!οιι!τ! ε!!!π πο

Με Βεο τ!!ΓΡ!!εεπε, Ρετ Γεπε!ε: εοπνετΓετ!οπ!ε !!ιιτ!!ππι πετ Κετ!ετπρτοτ! ρ!εεεπε. Βοπο ετεππη

Γτιιέτιι δεπ&οτιιτπ ττιετποτ!ετπ τεεο!!τπιιε , Γ! Γε!!!‹!!ιππ ποπ Πι· !τπ!τετ! εποε! ειιτ!!επε ειπ!!ππιε.

Βοπο Γτιι&π $επέτοτιιττι εε!εΒτετππε Γε!ὶε , !! εοπτ!!πιεπτιιπι !πποεεπτ!2 εεε!ρ!τ Με !πΓε!!.ιτ

εοπΓε!επτ!ε πο!!τε. Ρε!!!νε πετπειιε 8επτ!!ε ποπ ε!!›οτιιττι ν!πίεπε ε!!!πεπτ!:τ,Γετ! ιπεπτεπι Ρετ!

!!τ:επε τ!ε!!ι!ετ!ιιπι τ!ε $ρ!τ!τιι-Γεπ&ο.εοιπροπ!τ !:ετ!τ!ε.

. 6ν Πει! ετ8ο ποε Βεετ! Ρε!τοτ!ε πο!!τ! ε: ρτετε!ετ! (ῖοπΓεΓΓοτ!ε ΠΜ!!! ΒεΓο!! ν!τεπι ε6τι!!ΐ

πο:: τ!εΓετ!!!!ττιπε ,τιτ Ρετ φωτ! !τετ ετ! 8!οτ!εττι ρετνεπετ!τ !π ιπετποτ!επι τετπιοετπιιε. Εεεε ετε.

π!τπ Γ! οιιεπτε Γ!τ ε!ιιε ε!οτ!ε !π εε!ο εοπΠτ!ετεττιιιε , ει! εε τειπεπ οιια Με ρεττιι!!τ ν!Γιππ τε

Ηεδτετπιιε :τιιι!ε π!!ι!!τπ!!ι! Ρτοτ!ε?τ , σπιτι τ!ο 02Μ!:ίου5 @Φο , Γ! Με: Ψ1!!πι8ετ! εεε!ε!!!ε τετ!.

ι!!τιιε , ει! πτεπιτε ποπ ενο!νο. Ππτ!ε Γεπέ!!ί!!π!! !·ιιι!ιιε Ρεττ!ε ν!τεπι ετιειιωε άιιε!πιιιε !π ε.τετπ.

ρ!ιιτπ ι οι!! ποστ! τ!!εοο!! τεπτετπεπτε Γοττ!τετ ενιειτ , Γε οτοΓεξτο !π ετι.!ιιε Γεοιιεπτ!ιιπι !!!!οε

Ροτ!ι!ε Γιιι·8επτ

ειπε ν!ττιιτεε ε!ιιε

ετε , !τε Γεττπο πω·

. ωικΠω Ετφωτα” 8επτ!!εε Ρ!ι!!οΓορπ! ρτεεε!ετ!ε Γιιοτπιπ ίεεωοτ!οιιε ρτονοοετ! , πο!! Ρετ-τω!

Ρω;!!τοε ειιτε!!νετε πιειιιοτ!εε:ιτιεπτ!ετε ρετεππ! , τιτ !π οτε !ιοττι!πιιτπ ν!νετεπτ ει!! επ!τπε 8ε

εοτροτε ρετ!τετ τ!εεεί!!!!επτ ι φωτο ποε ε!οτιοΓοε δεπ&οτιππ ττιιιτπο!ιοε τ!!επ!ιὶε εττο!Ι!πιιτε;

εποε !π 2τετπ!τετε εεττ! Ιἶεο τε8πετε ποπ τ!ιιΒιτειππετ Η! πε!πτιιιε πο!! τιιοττεπι τπε!!ι!ε ν!.

ιπιπτ, !!!!ε πο!ν!νιιπτ : ειιτπ ειι!!!π&επιιοοιιε εστω!! εοτροτε τεπτ!ε οιιοτ!ι!!ε τπ!τεειι!!εεοτιιΓ

εεπτ, !!!!ε ετ!ετπ πο! τετπροτε!!τετ ποπ ν!νιιπτ. Ρετ!επτ!ιιε επ!ττι εά!οπειπ τετ:!το , 9112 (]οπΕε;:.

Γοτετπ τπειιτπ Βεετ!ί!!ττιιιτπ ΒεΓο!τιτπ εετετπα !οειιτιτ!!τετ! ετ!Γετ!ρτιιτπ :επι ε!ν!!ιιιε πεττετ , τω!!!

εεπι τ1ιι2 Ηετειι!επι $!8επτεε ο!!τπ εποτιπιτετε πτεττ!ιτιιτπ !π εεε!ιιτπ ττεπΠετιιτπ ε!Γε τπεπτ!ε

ε!τετ ε!!!ττπετ. Με !τετιιιε τ!ιιιπ Γο! ππ!πτ!ιιτπ Γιιο !ιιτπ!πε ε!πιτετ!τ, εριιτ! !ιοτπ!πεε ρετεππ! ν!

νετ τι! 8Ιοτ!ει πω!!! νετὸ ,τιτ Γεττιιτ , τετετπεε ττιοττ! Γειπρετ εΡιιε! !πτετοε τοτειιεΒ!τ Ιε!οπεε

τοτε. !ρί!ιιε ετε)ο ἐε!!:ε Βτεν!τετ !π ποτ!τ!ετπ·‹!ετ!ιιειτπιιε !ιοπιιπιππ , οι!! !ειιτ!!οιιε ποποτετιιτ

Απεε!οτιιιτι. Ρτ:τ!!εο!τ, τι: ετετ!!ππιε, !..ε-&οτι Γιιο ποπ ττππιτπετπ ιπ εεε!ε!!!ουε ε!οτ!ετπ , τω!.

ετ1ττιοι:ε επτπ τ!!!ε&!οπε Γιιεττι τεε!τενετιτ !ε&ιοπεπι. $εἀ πε Μ!! τιι!!ιειτετε Γεπέτ! ν!τ! ε£τ!.

Βιιε ν!!!τετ!ε !π!ιιτ!ετπ Γιιοτπ!π!!!τετ , Γο!επι τεπτιιτπ τιι:εείετετ πιετετ!ιιτπ , Γετ! τεπιεπ πωπω

οτει!!τετ Ρε8!πε ποπιεπ.

!ΝΟΙΡ!Τ ΕΠΤΑ.

7.Ιθι·τιιιι Βεετ!!!!τπιιε ΒΑ80Ι.Π8 Ατιιι!τεπ!ε ρτον!πε!ε·!πε!γτο ρετεπτιιτπ 8ετιπ!πε ειτοττιιε τε

τ!τοτ!ο ιιτο!ε !.ετπον!ε!πεε , πετιι δ: Βεπετε Γι!!τ ποο!!!!!!πιιιε. Γε!!ε! ειιΓΡ!ε!ο ιπετεε !π

Γεπτ!ετ Γυρετετε!Γοε , είιτπ τετπροτε ετ!ο!εΓεεπτ!:ε Γεετ! τ!τοε!π!! !πετετπεπτο εοπτ!ε!!Γετ , ετ!

ι!!ν!πε Γετν!τιπ!ε οριιε τοτιιττι Γε τ:οπνεττ!τ. Λε ρτ!τπιιτπ τεττεπε π!!!!τ!εε Γρετ:!ε τ!ετεπτετε, !!!οε

Ρτ!τη2ν2 πτετ!ε επποε !πτετ ρορυ!ετεε τιιτιπεε πι) !τιιτ!!ο ρ!ετετ!ε ειτΓο!νετετ. @! !!τ:ετ τοπι

τπππ!τετ !π Γεειι!ο ε!!οιιεπττ!!ιτ εοπνετΓετιιε , ποπ τετπεπ Γεετετπ ετ!ο!είεεπτ!επ·ι ν!τ!!ε Γπ!ετ!!τΙε

τετ , οιι!οπε !!!ε εττεε π!ιτι!ιιτπ !π!τι!!εετι Γο!ετ. μι!! πιω ιιιιιτ!επι Ω!!πεπε ετποτε εε!ε!!!ιιτπ,

1ειπρέττιπε τεπτ!επε !π ειιετπεπτε νιττιιτιππ. .Ετ οιιετπνιε Γεειι!ετιε τει Γιιρεττ!ιιότε Γρεε!ε τεπε.

ι:ετι.ιτ , τ!!Γε!ρ!!π!ε τετπεπ εε!ε!τ!!›πε επιτππτπ ιπΓετεπετ, Ενεπ8ε!ιεεττι ρετΓεέ!!οπειπ !π !!!ε ετ!επι

!πί!ττπ!τετε Π!!! με: οει!!!ε !πΓετεπε, Ιιεττετπ τπετι:ετποπε τπ!πιτε τ!!!ειετετ, ιιτ Βεο Γε επιπε

Βεπτε πετ! τ!!8π!οτ ροτι.ι!!Γετ. Εεε!εί!!ε Πε! ειιτ Μοπε!!ετ!!ε επ!τπιιε τιετν!ε!!επε !π ετ!ο!εΓεεπτ!ε

τπεε!!τεοετπτ , ποστ! ροΡτιποάιιπτ ε!τ!ιιε!ιπρ!ετετιιτ.Ρ!‹!εε !π ε!ιιε ρεέτοτε ειπρ!ιιτπ τεεεοετ !πι.

Ρετ!ιιτπ , εετ!τεε ετοιιε τ!!!ε!!!ο εριιτ! ειιτπ πετρα!!! Γοτπ!τ!ε ρετιιτΒεΒετ !πτ:επτ!!ιιτπ: σε!!!τε

τ!ε ειιτετπ εεπτ!οτε !π Γε ετπ!πεπτε , ποπ Ηιτ!τ οετ!εττι !π !ιι!·›τ!εο πε τπετιι!ειπ ττε!ιετετ εΒ

(καιω). ν!8!!!εε εε Γεετεε οτετ!οπεε ποτρετρετιιεπε , οιιεπτιπτι !πτε!!!8ετε ροτετετ , ποπ

Γε8π!τετ εεεπετ : εΒ!!τ!πεπτ!τε ειπε!!! τ!ι!!τι&ιοπι!ιπε τ!ετ!ιτιιε, απο ροτιιτιιιε τετπρετεπε, πι

νετιτιιτ!ε !πΓο!επτ!ετπ τ!ιιτ!ε πειι!!ιπε !πΓτεπενετετ. τΡετιεπτ!ετπ οιιοτιι.ιε !π ετ!νετΠε !πτετ Γε

ειι!ετεε οιιετιτιιτπ ειτεο!ιι!τ,ε!τροπετε πεπ·ιο Γιι!!!ε!τ. εποε ρειιΡετεε τεπτε ε! !!Βετε!!τεε απ,

ι τη

ΟιιιωΑπ.

πε. κιτ.

Νον.:τιτντ.

ΕιτεπιΡΗ.

δετιιΕτοτιιττι

τι εεττ!. ιιτ!ε `

Με.

Αιι€τοτ πο·

τπεπ Γιιιιιπ

Ρτετπ!τ.

Β. ΒεΓοπ

Ρεττ!ε 8:

πο!ε!!!τε8.

κ

Υ!ττιιτει

ε!ιιτ ετ!!ιιιε

Ιε!ε!



7ο νι:: ε.. ι:Α:οι.ι _εοΝ::::οι:ιε.
Θα:: Α:: ιι: :ιιιι:ι::ιιιιι :οα::Γι:: Γειει:ι:::ι: Γιι::::, ιό το:ιιι:: ρ:::::: :ιιιο:ιειιι:αιιι:: νιεωω,ιιιρ:α:ιιι: :Γ

Μ- ΧΧ- Γιια:ι::ε: :ι:ιΓε:ο:ιιια. Εκ:: ::ιι:ει:: ιι:::: Μ:: :ιαιιτιο ριιιιιιι:ιι: , Γ::ιαοι:: ν:::::ιιιιιαι:: Ο μια:

. Νον·ΧΧ"· τι: ιαιιεαι: , Γρ: ιοα8:ιαιιι:ι: , πιο:: ::::ερ:ιι: , ιαεειιιι ν:ιτεειια:ιιι:: ιιιο:ιι›ιι: 8:ανι:, ιεαι:ει::

::ιι:::ι:ιιι: , ν::ι›ο εοι::ι:ιιιι:ι: , οιι:αιι:ιι: ειιιοι:ιιι: , 8::::ιι: ιιιιοιιιιιο , ι:οα:ιιιι: ιι: ::ιοι::ο, :::::ιιι:

ια ριιιιιιεο , ιιι::νι:::α:ιιι::: :ιιιι:::ιο , ια:ι:::ιιιιι:ια Γοι:ι:ι:::ιο , ιιιια:ιι:ια ι:ει::ι:ιι:ιο , οι::αιιιιι:

οι:: ια :ο ι:οαο:ιιια :ιεεεα:ιιιιια: :ιει:ι:ιι:ιο. Τεια::: ::ιιιι:: Γ: νι εοι:::::ν:::: , ι:: Εεειειιιιιιι

ε:: :ιιΓειριια:: αοααιιιιο: :ι:ε::ι:ιο ρ::::ιιιο: ιιαια:ι νι::ιιιιι:ι:: Γι:: ιιιο οιιοοι:: ι:::ι:ι::ι τω::

εει::ι:::ι.

Α:: :. ι::- 8. οι:: :ιει·ιι::ι:ε ρ:::ιιι&ο: ιιο: οιαι:ε: ι›οαο:ι:ι:: μα:: ρ:::::αιι:ε: ιιοιω: Βει::ιιιια:ι

'πιω τ" Βια:: ιιιν:α:ι:: , Πει ρ:::νεατιι: :ιοαο εεεεα:ιι:ιι: εμ:: ::αιι::ι:: , ι:: μια ριεαιιιι: :εαιια

Ξι:2:π- απ: :ιειιιιιιιε: ι::ι:α:ιο , Γι:: οιιιαι:ι :ιεΓ::ε::: , ει: ιιαιι:ι:: Για: ει:ι:ε: , ::ει:ιιια ι::ιι:α:

ωια_ ρεα::::::::ι Κεια:ι:Γ:ι:: ιι:Β:ια Γρ:ειιιιιιειτ :::ρ::ε:ε: , ε: ι::ι::ι Κ ι: ιι ι ο ι ι :ιε ειιιι:: Για::

:ι: :ι&ιι:ιι: κα:: δ: :8::8ι:: ιιιια οιιιτι ιαιιι:: εοεαονιιιε: , :ι::::ι:ιιι:α εο:ρο:::ιι:ε: ιανιΓ::::,

ιιιί:Ιιιε τω:: νιΒιιιι: δ: οτειιιοιιιι:ι:: ::ιειιι::::::. Ε: ::ιιοτιόιε :Μαιο 8:::ιε ::::ιιο: ιι: :ο ει:

ε:εν::ι:: , τεια:ο ειιιιιι: :Μαιο :ενοιι:ει::: , :μια :ο ει::ιιιι::α: νιίιοι:ι: Πει απ:: :::ιΓ:::ι:ει:

:ο αοι: ροιτ:: , ω: Πρ:: οιι:αιιιιι: τω:: ιιιιρ::ιιι:::ατι: , :ιιΓειρι:ιι:ια Γ: Γει:ιιι: δι:ινει:ο:ι:,

Η.::_ιι_:.9_ :οι ειιαδιι: Για: ν::ι: Γ: ι:ειειοι:: :ιιει: : Βάι:: 4 Με ?Με :πιω πω: Ο· ὑκπιἰἰἰ: :·υπίε, @·

ωωιωω πρι:: :ικι:α:ικι ·υ:Πι·ίι. (:ιιιι1: νο:ειι: Β:::ιιιιιαι:: νι: ΒειΓοιιι: :ιιιιεεα::: ικα

ι:&εα:, :ι:::ι:ει:ει: Γ: ια:ε: οποια:: Γ::::ιιιι ροιι:ι:ιιι: ω:: Γι:: Μ:: ιαειι::ιιι: μια"

Μια. Ρειιειίιιι::ι:α: νια::α::ιι 8ει:ιι: :σε , ωα::: ιιιιιι::ιι :ιινιτι::: :οα::ιτ:α::: , ιιιι:ιια·ι ει

:με :::έχεα:ιιι:: α:: ι::ι:::: α:: :ιιι:::::ε , νεται:: ρ2ιιρεττα::1:: ειιαΒι:ε , οι:: ε::ιο:ιια: ω..

ΜΜΕ ;"ΠΡια Ρώπω ρωι;:α:. Η:: ιΒιιιι: Γ:ει:ια νε:Γι:α: ια ρεέιο:ε : ιι:ιεια ιι::ιι:: εοαβ

ΜΜΜ Αιιι:::ι:ε:: ::α:ιςι:ι :ο αοι:ιιι: Ρει::ιει:ει:::: Επι:: οι:ιιιι: ::νο:::: , :Ιω :ι:::ιιδιο Μινι

τω: 12:10 ως:: ρ::::Π:8 εοεααιιοαι: :Ιοιαο , ιρι:ο:ο. ει:: ιι:ι:α:ε: ::ιρε:ιι: , :::1ιι6:ιι μια::

:ιιινιι.

Οιαι:ιε ι:- ο. Ηιι:ε Με:: νι: Γιιαδιιι: ιιι:ιιι: :οερι: ια8:ιαιΓ::::: , ::ι::δ:ι ι:οε ρ:8::ρ:ι Βεαι:: , α::

Μ99:" :ιι:ια Γι::::: ::ιρ::τιι:. Ο:: 5 ιαεα:: αει:ινι:ια μι:: :::Γριτεια ::ιι::ιι:::: , ::ριι:ειι:ει: ιειια:α

“τω” :μια πω:: :ο:ροτε ια::::ιι::. Τειι:ι:ια ιΒιιιι: Γιιιαρ:ει , ιι: Γ::ι:α: , ιιια:ιιι::ι::ο:ιο ιιι: Για:

τ: ιαιιι:ι::ι , οι:: ρ:ιιαο: Ποτε: ω:: ιι:νεαιιι: αοα νοιιιρ::::: τωιιι, τ:: ρε:Γι::ι&ο:ιο εεε:

ει:ιο ::8::: ι:οι:Γιι:ν::ει: , αι::ιι::ι:: ρ:::εαιιι:ιι: , Πει ρ:ο::Ειιοα: νειιι:ιι: , Επι:: μια: Γιιιιια

ρ:::8:ιαει:ιοαειι: ::88:::ιι:ι:: : που: ι:: :οι ω:: Γι:ο:ι:ια Γιιι:ιι: ιιιιια:ιιια:α:ι: Γιι::::: , ω

82 ρ:::8:ιαει:ιοαι: ι:οΓρε: Γ:ιιΕ:ι:: , ε8::Βιιιιι: ι:ιιι::α:ιι 8:αι:: ει:ε::::: , ιι: Γειι:εια ιιι:ι α..

μ:: ::ειιι:ει:ε: απ:: Ωω:: οι:ιαιαο ιιοι: ι::ι:::::. Ναι:: ι:: αοα ::ι:ιτ:::ι: ιιειαε ω:: ιειιιιιαι:ι

ω:: ρε:ε8:ιαι::ιοαει:: Γιιρ::αι: ιι:::::ιιι: Βιο:ιἔι νειειι::ιιια , :::τεα:ι: ρειιιιιιιιιιιι: , δ: οιιι:.ι:ιειι:: πι::

. ιι: ε:: ιαν:αι:: “Με ειιιαι::α:ιιιι::.

λαμτιιια: ιο. οι:: :αια: Γειαδιιιιι:αιι: ()ι::ιιιι (ιοαΓειι-ο: απ:: ::8αι Γιιι Για:: ρ::ι:α: ρ:::Β:ια::.;

ιιιικιι: Μ· :ιι:ιι: ειι:εα:ι:::: , ιι: :ιιιιια:ι:: :Πει ιι: :πιο :οι ρ:::8:ιαειιιιι:ι:: α: τετ:: :ιινιαει νι::ιι: οι·

Σω "Μ" ::α:ι:::: , θα:: 8: :: ιαι:ιο Γεε:ιιιι οιααιι:ι:: 8:ι:ᾶι: Για: ρ:::8:ι: ρ:οιι:ιΓεεα:ιι:ι:: , ω: 8:

Μ' ιιιι ιι:::ι:ὸ ::ρ::ινι: :ιιιέιο:ει:: , ιι: ::ιιο ::α:!:ι›ι:: ρ::·ιε ν:ι :ιι:α:ε :::ι:ειειια: Γε:ιιιι: ω”

:ετ ειιΡ:ο:ιεια , ::ι:::ι: 8: π:::ι:ετ::: ιιι:ει·αι: ια::α:ιοι:: εοαΓο::ε:α , πει:: :ιε :ο Γε:ιρ:ι:ι:: :β

ε::·ιιι_ η_ Γ: νι:ι:::ιι: : Ευ:: σέ: πιά:: :4π!ε!ιιιυ: πω:: σ:: ρωσε:ιω α: ω· σιιΠιι:!ια |Επιρει·. Αρρει:ιιι:

10- ιι:μιι:ι:α: ει Αα$ειι:: ι)οιι:ιαι Γοειιι: ι:ια::ι: , :Ιω α:: μι:: ριι::ιε:ρ: :ιι:&ι:: νειο :ιιι:ιι

:ιινια:: ::ιει:ιι:::ι: . Πει:: Γε:ιρ:ιιιι: ει: ό: ν::ι: ο:: ειιι:ο:ιοι:: : :μια :ιιια ιαι::::ειαι::

ι):ο , αοι: ει: Αι:8:ιι:: ::οιι::: ια:α:: ροτεα:ιο: , :ιοι::ιαο ειιι:ιτι :ιιιι:ι ::ιιιια:ε ό: ιααο

ε:αιιιιαι: ασ:: και:: τ:: ρι::ι:::ε: Απέο!ί . ια::ι:ι: , «πιο» @ωρα υιά:α:19::Εσω Ριιιι·ί.: :κι

ΜΜΜ:: :8. ?ιό ίπ ::!ί.: 67. Ε::αιια :οι οιιοι::ιεια ιιιιιειι:ιεο ροριιιο Ρι::::ειοαι: ιιαρε:ιιιιι: :ιεειια::α:ι

ω· να:: Μ:: ιιιιι::ι ιιρε:ιιι: , ιι::ιιιε απ:: ρ:: ::::ιιιιι:: Γοιι:ι::ιιι::: 8::::ιιει::ει:: :οιιιιι:αιιια

ιραι: ια αοέιε , δ: εοιιιιαα:ια ι:ιιι:ι: ια :ιι: ρ:εεε:ι::: μια:: , ι::ει:οα ιι ιο:ο αι::ινι:ει:ι:

ιιΓ::ιι:: ιι: ρ:οιαιιιιοι:ι: ::::ει:α Γειιια:α:ε:ι: ι::ι:8αι: ό: :πιο πρι:: :ο:αιτεια:ιοιι: ια::οιιιιι:ι:;

ιρΓε αιια: αοα ::ιιιιιι::ιιιι:ι:: ι::ι::ειιιο:ι.ιια ω:: ιιεει:ο νι:ο Βιι:οι. ο :ιιι:εια Αα8:ιι:ιιια ρε::

τοπια: ιιιιι:ι ριε: ρε:ε8:ια:::ιοαι: :ιει:8::νι: :ιιιιιιιιια. Οοο :::ω: :ιιιδιο:: να:: , ει! Κει:::α

Γεια ρε:ν:ι:ι: ω”, ιοα8ο νικ ιιιι:ο:ι Παει:: :ι::ι::ιι:. ι)ινιαιτιι: ::Βο , ιι: :::ειιι:ιι: , Β::

τι:: Βιι:οι. ιι: :ι ::8ιοι:: Α:ιαο:ι::α: απου: ει: ::::ι:ο:ιο ι..ει::ονιειαο ρ:ονο:ειτιι: , α::

:ιι μια:: ια8:ειιι:: : :ιιιι ::ιιδιι: ια::δαι: εοριι: Α::ιιιι:::αιε: , Γ:ιαθιιιι: ει:: ρειιιρε::ει:ει:: ει::

ει: ιζει:::αιι: οιιιι:ρ:αι:: ; ιιοι:ιιι: ::::ι8:αει Γιιιιιιιαι:::: , τ:: :ιοι:ιιιο: ::1:ιιι :ιι8αι:ει

τ: , 8:::::οΓιι: ιιιιια::α:ι ρ:οΓ:ρι: , ω: Βεα::οιιο: Γοει:::::: Ααοειιεει : :και :: ι:ι:ο

Πει:: :ιιιιι:::νιτ , :μια ιρΓε ιι: εοαΓρεέιιι :ιινια:: ια:ι:ιιει:ι: , ΓειρΓιιια Γει::ρει· ιιιιι::ιιι::::

Γιι.ιειιιι:.

Μιιι:: τω· Π· Εο:ιει:: ::ιιι:ι:: :εαιρο:ε ω:: Κειαοι·ιιιι: ιιο::αι: :οα::ινιο , ι:: ω:: :εΓιιι8:Βιι: εινα::

Φωτ: Πω· :ιιιιια:1ι: $::α&ο:ι:ια Γιιι8ο:ιιιι:: Μαι:: ια ::::ι:ε :ι:8:α:ιιιιι: , ::ιια::ιι:ια ::ιιιιιιιιι:@Μα ειτε::

ἐΐἑἐΓι°"' ιι:: ιιειιιι:ιιια ε::ιο:αι::ιι: ι::ια:α:ιιιιιι ::οιαροιι:ι: ο:::ιιαιι›ιι:. οιι_ο:ι:ια :::α: ετ:: νι: ει:ιιαι:::αιι:::

' Γειαειι:::ι: Γιιι::ιι:ιι: και:: ιιιοιοιιι: , :ιιιι:ο:ι:ια ιΙ:αιο:ιιι:: Ροι::ιβειο Γι:ιιιιαιει:ιι: , ροιι Μ::



νιιιτε.ί ιιιιεοτι οοιιιιιιεεοιιιε. 7ι
· ειιιιιιιιιιιιεχιιιι ·ιωιιιιωιιι ιιιιιιιΒιιω·ι οι' Μεετιιωιε ιιιιιιιιιιι:ι οι:

@πει ωιεειιιιιιι
Ροιιτιίεε ι-ιιιιιιιεΜε τι: ιιιει:τιιο ριιιιωειιιω ειιιειιι“εΉιασβόε Μ6ιιιιιιι δέ ,Μέ °ι>ιιιι€ιεειε

Ήιετιιτειοετι ιτιιοΙι:Βιιτ , τοιιιιε ΕΡιποριιιω·ωιωιινωις τετιιιιιιοετιιιιιττινΐ:τιιξ 1έτειειιιιιιιι:ε

ειιιιιιιιιωΡιε ιιιιιιιιτιιιιι ίιιιτ Ρωιιιιιε ιιιιιιωιιτ Ί @ τ - _

τω Γι:ιιιιτοτ ιιιΓΡειιιιιιι ετεειε : ιιιιι τιιιατιτιε Ποτιιιτ ιΒιιειιιιιι 'ειι€τι:ιτιιε ζ τοιιιιιιιιιιι>εε
,. -· 'τι ιι 9 "ΜΗ-Η -“-ιι:π*ιι.:ι:ε;:0€:ειι€Βιιιι:::ιι..:Εεειι ιι τι

) ) δ

: τιτιοιιε ιιτι-νιιεε;τω εΙοςιιει·ιτετ εοτιιρΙειιιιε ΗΕ Ηειιε·ειειι νιιιιιΗ'ιιιιιΒέ

; ιιιιιιιιτε·ιιι;ειιιιιιωειω·ιιιιιιιι νιέιιιιιέιε

ι | Τ·

ιτιιτ Ϊιειιιιιι ιτι
.|,ἴ› τ. Δ_;`, ια. __

ειιιι Πιιιιι:ιτιιόιτι ιτιιιιιεττιιιαιΜειω Η

ιιιιιτ Ρτέιιι:οτιιιιιπο
· ιιι τι

:αρη-Κεχετιιω Ωιιιι.ι>ειιιοιιε ςιιι'τιιτιι: ιιωμειιι··ττωεσεω τω πιο, τιιιίςηε

ειιωιειιιιιιιοιιω κ”μια μπω οιιιτιιπι νιιιιιιιι οιιτιπιιετάτ,οιιότιιαΜ ει

ο ·τειν·& ιιινιιοτιο το8:ιιιε ωιιιιιι ιτιτετοΙΤετ. ιτι σε ιιιιοτιιιε αιτοττιιτιοιιέ

ασ (Σιιιι.ιιιιιιιιιιτιιιι Κεεεε οι ριιιιειριιω @το

Κεειειιιιιιιιι6 Με ιιι€ωι 8τ τοριιι , ιιτιειε τιιιιιτει ροΡτειι ιο

- έιΐιε ραττιιιιιε Γενε

ιιιιε ιιιτοτ"Οι-ιιι.τιειιιοιιιι
° · -ι>. · < πιω.

ιιιετατ οιιοττε , Με πω? Ρτεεζιιι ιι ςΙιιιιιοτιμ

8ιτιιτ ιιιιιιιιιιιιπ ιιιινωι.° '

ΊΗ ιιιτει:ε·:ι τιιιιτι Γτοοιιειιτιιιιιε τειιιιε ειφετιιτιοιιιΒι.ιε που ιιεοιΤετ@Με,ι3ιιιιΡωτ6· ?τατι

· ι:οτιιιιιιιεΒο Αιιιιιτιιιιιιιε ιιιιττοε Γατιά ειιροτειιτο , του: Με ιιιιιιε"τ!ιιιιιτΒιοιιε, τιιιτι πιω

Εετιιονιεο τεττιτοτιο ι:ιετιιε & τιοτιιε εται:Εοιίτοιιιιε οτα (Με' ιιτιιιιτιιτιε ιιιι:τιτο οιιιιιιιΒιιε νοικι

τειιιιιιιε. Ε τ εἰιτιι Ρετ τιιι.ιιτιι ιιοιιοτιιιιι οιιιι:τι:ιτιει τ:ιιττετει: , τιιιιΒιιε ιιεικι ιιιιιιιι:
4. ο . π ρ· , ο ' `· ο π ν η

@ο ιειιιιιιτιάειιιιιίΤετ ; κι Με ρτειτειΡι.ιἔ ετιιιιτι ει Όσο Γιιιιιιτιιιιτι τιιετιιιτ,

Βεπιοτιιιιι ιιτιεςιτι πινακα Βειιτιίιιτιιι Βιιίοιι τιινι

Πω εισειιιιτιιιιιιιιιε , Με:: εἔτοίΪιιε τισ τεττά Επι

1110211 ιιειιτ ει: Με Ροτείι ι..εξιοτ εοειιοΐσετε, ρτ:ετιιθτι:ιε ·Ρτεΐιιι ιιι Με οτειε

ο αιιιίιι ίιιιτ ,

| τιτο]ιιιιοτιιτιι ιιιιιι

τιιιετιιιο Γιιο”τεττιροτι:

ιιε @πιο ιιιιιιιτενιτ. €ωτει1ιω νιτ ιτι οιιιιιιιιιιε

Με Βασεις ιιοίιτ:ε Γι: ιιιτιιιετιτ Ρωιιιω , τει

Βιι:ειτο νιτο ειτ.ινειιιιιε

οὶΧολΑΝι

- πο. ια.

Ντιν. Μινι.

Η Με ΑΞ.;τι·

τιιιιε Κι:

ιιιοτίι ΕΡι£

τοΡυε

Εοττιιιιετιιε

ιιιιιιε Βάια

τιιεττο τοπι

τωιαι,

@πιω δ

ιιειτοιιιιιιιιε

δ. Βεΐοιι

τιιιι:ι νιιιειιι:ετ Με @οι τιοΒιιιιιιιιιιε ροτειιτιοιιε, τι:Βιιιιιιι οοιτιιτειτιιτιι Γετιιτιιε ; ιιτ ΜΐΡωσ

ττειιιτιιτ οιιιοιοίιι ιιοετιιιιτιιτο ιιιοτιτ Ι.ι:τιιονιι:ιε Γιιιι:ερτιιε , ιιτιιιιε ιιιιιιτι οσε ίειιτιιιιιιτιτιιτιε 8τετιίι °Χ"°Ρ""'·

μι· οιιιιιιοιι τοττιΡιιε τιινετΓιιτιιε. .

η.Πειιι οι: ι:ιιιιι τιονοτιιιιιιιιιε(ΠιτιΡτι ι:ιιιτστ ε.ιιιτοιω Κετιιετιἴειιι ιιτΒειτι Ρετ πιο εειμιιιτιιιω ε. Μαη”

ποιο ίιιιιιτ ιιι8τείιιιε, οο8τιιτο τιιι·ιτι νιτι ιιεινειιτιι, ιετιι Δια ιιοτι Νέα οιιαιιτιι τιονότιοτιι; μια Κα” Φ

τιιι οινιιιιιιι:ι ειιττιιιιτ οιινιιιιιι. Να: ιιι:ίιιιτ ιτιτοτσετετοε τινιτιιτειιι ιιιετιιίιοιιιιο&ιιε Ριιιιοτ ΔΕέι- @Μο κ·

τω, ιιιιι ιιιετιιΠιιιιο ω” ι:οιιιρετοιιιιτ ιιοπιιτιι ,δει.ιιδιιιιιι Πει Γιιίι:ιΒιετιε , σιιιιιε ιο ιιοξιιιιοοιιο

σαιτ πω” , οι τοιιΒιοΓιιε ει: Πω ιιοι:ειιταε ροτί-οτιεε ιιτιιιει:ιιιιιοιιΕ Μεαει ιιιιειιωιιι; @τι

τω· & Βειιιιιιιτ , ιιιιὸιι εε ιοιιιιιιιιιιιιττεττειτιιιιι'ιιτιιιιιιε ιιιιιιετιιει°Ριι€ε°ιιιι νιεωιΜειωιιιιιω

ιΠειιε ιιείτιιιιινιιιετ. ΟΙιτιιιι νετὸ ιιιιιτιιε Γετνιιε

τεριειιετιιτ ειιιιιιιο , ειιιτι Ποτιιιιιιιε ιτι οοιιΓΙιεξιιι Πιο νιιιι·τι βοτε8τιτιιιτιοιιιε Ειπε

εε ιιονοτιιε ιιιιιε ιιοτι:ιτ εοειται:ο ιιιιιιιιτο ιιιιετιιιε
. σε. 1¦'

ιιιτιἔετετι

Βετο ιτατιιιο νειιετιιΒιιιε Ροτιτιίειτ ιτιτοττοειτ κατ Γιιιιιιιιιιι τιοΒιιιτειτιε νιτιιατινιιιιι ίο[οιτι τω

τιιιοτειτ , ειιτ ι·αιιτιιε ρετε:8τιιι:ιιιιιι πάσι· πει τιιει:ιιιίιδτε Πιιιιιειιτ`νει5ιτιιἐειιβοτειιιιτ2τιιιεζιιιε!)Ει

Γετιιιιιιιε Γιιιιιιι ρτοροιιτιιιτι Ρετ οττιιτιοιτι ιιιιιιτεινιτ,Ι)ειδ Γειιιβειιιιιοττετε 'νιιιιο ιετνιτει ξ το

εοΒιιιτιοιιε Ρεττιιι ιιιιιιιε τεειιι ειιιιιιιιιιι·Γροιιτε εοτιιιιιιιτειιιι , τιοιι ιαιτι Για τοιιιιτςτειΓειιτ μι:

ιτιιιιτι 8ιιιιθιοτιιιιι ρτιοι·ι :ενο ίεεοτειιτ , μπειτε νιτιιτιι ειπε. ΠοΒιιιτο στεο ιιιισ ειτίιιιιιιτιτιε νιτι

τιείιτιοτιο , ΡτωΓιιι ι:ιιιτιίιιιιιιιε @Με ειιιιι:τιτειτο

πιιιιιιιιι ,

ειιιιτιιοε ιιτττειιιτ Ριιιτιιιιοτιιιιι.

ιιιιι ιτι Γι: εοιιιιιιειιτιιιιιε Βειιιειιιιιτι ΐοιτιρεέ ι:οιιΐιιττ ιιιιιτιιιι.ιιτι ,Όι ατι Γέ

τιιιιιιττιιε , πιειειιιε ιιτ2τοιιιιε 1ιωιειιιεειιιιιι6

1ιετνιειιι:Ι'ιιιιι
Ζ°ι.ι 1' >Έ:· :ι ΣΔωι Δ

τι.. Ροίτ ικα: ιειιιιτ νι: Ποιιιιιιι ΒειΓοιιιε ιιιετιιοτιιτιιιιι ΑωιαιιωΡειιιι, ιιτ ιεττετιιιε οι ι:οιινιέτ
. . > . . . ν . · ε. . π - ·· · · ·

ίπποι @πιο εοιιοετιετετ Βιιιιιτ:ιειιιιιιιι , τιιιοτιιιιιιι νιιιετι ιιοιειιιιτ οι ριιιιιιι:ο , :πιο ιιιιιιετετ ρω

» Ροίιτιιιιι Με” νιτ:ιτο ροριιιοτιιιιι: ω ιιοε ΐοτειιιιιιιε ιιιινειιιίΪο ,- ιιτ ι:ιιιτιιττι ιιινιιι:ε τειιἔ

ειιιοιιιιιιιετ ιιιτετ ι-ιιοε που ΠΜ €ωπει Ιιειτιιιιι ειιιιοτιιτε, ιτιτοτ ι8ιιοτειεττττιιε ιιοτιιιιΤετ

ιοιιιε ,

οτιιτιιιι

· ·ροτίο8·ιιιε ειιιττιΡιετο. Μάο τιιιοιιιιι: νειιοτει:ιιιιε Ρτει:Γιιι τιιιιειε 8:ιιιιιιιτε ἔιειιιιειιιευοι εμε

τισοτιιιετιι , τω ιιιιτιιιΤετ τειιιτιιιτι νιτιιιιι Γε με: οιιιιιιιιιιε οιεειιΤο @τοσο ιιιττπΈριβοοιι Γη;

Ειπε ιιιιιιιτειτο νειιι·:. δω ειιιιι ροτιιιε ορτιιτετ Ρέιιιτειι: απο τετιιιειιιιιιτιι ,Μι νιτο @τι Φωτ

· ΐτικιιιειιιιε τετιιοτιιιε νινειι‹ιι ιιιτειιτιο είιετ,ει ίιιιιτιιιιτι ·τιςτοιιιτειιιιι& ορτιοιιειιι ιιιιειιτι ι:οτιτςΠιτ

ειιιιτιιοιορτιιτιι ίιιιι & ι:οιιιρετειιτειτι ω ιιαιιιτειιιι:ιιιιιιιοοιιιτι ιιιιστοΚετιιςιιιιιεττιτοτιο.Τεπιι€ Και;

Δ Βοο ιιτονιιιοτιτο τερετιτ οιιοιιιτιειιιιιοοιιιιιιιι νικώ :οι ιιιιτιοιιιιε ιιιιέδτρτιτιιιιειτιάιεςτιεινιτι2ια- * ΙΜΟ

εο"° ιιοπιετι ιτιιιιο(ιιιτ, ιιτιιιιι ειιι Μετα ιτιοιιτιε Κιιιιιοτιιιιι @οι οιιιόετιι ιιιιιτιιτιι"τιειιίιτέιτο

ΥΟΙ'ΗΠΒΧ

:ιτι:ιριτιιτ.

ΑΒ ι:οιιι·ιτι

οΒτιιι‹:τ ιο

τιιιιι ὲ:τ"τ·

Επι ττπιοιιῖ.

Έτοιιτιιιιιτι ιιοιιιιιε οΒιιιιιιιτιιτ Κιει:τιιιιιι* , ιιιιιιι ιιιι:ιιοετιοτιιε Κατ Με ίιιιιιιτ ιιιτοτιιιιιιιιἔ ΗΜ οιιιιι * Ι" Μ'
. ο - ο · . ι · λ · ι ·

:ι ρτιιτιιε τοιιιροτιιιιιε ΒοοιιοιιιιιπιιιιιΒιιιτ νιτ2 τεειιιιιτιε , Με οοιιιιιοτετιιιιι Μοιιαι:ιιοτιιτιι ιιιιιιτει

μι”. .ι

οιιιει Ρτιοι:ιε ετνι @με ιιιτιιιιιτιε ιιτοοιιτεινιτιιτι

-ι··.

ο Έτοιιοετιιιιε ιιι πιω ι.. Ηιτωιιιι τη. μ· Βφω Κα.

παει , ιιιιιιιιτ μ ΜΜΜ 2ι·ιτάιται·Κούπιπποί, Κι·Μι2ύιιϊ

ΈΜ·υιΜε , ρω· 4:40: Μπρέπιιστ. Ετ τη. π.. Ρτι[κι ε!»

εϋισ.ε ΜπΡιπτσΜι Μπι" βαστα: , :ιιιτιο Μια" τι. αυτ.

.Ξειιιιιοιοοιιιιιιἐ Ροτι:ιιτιειτο ι:οτιιιιτι1πι ιστοττιιτ ειιιιιιι

τιιτιιιιαιι Ετοάοειιιιιιιιι ιο @ο π.. Γιιι>ιΞι οιτεισ. Π:

. ‹ Μ. .:

ιιαΒιιιιιιτι:ε ΜοιιιισιιιτσιιοΒιιιιιιιιιιιτιι ιιιττει τιιιο
ι ι· ι-::τ.·ι:ι:ε ' › :πιει πι'

α.. ΚΔ ι

···ιι κι:. °· ι. ‹. 3ιιι€ιι τ ιιι.π .πΧ μι· '·

_,ῶἔωιἱ_ι'ι€ το τιοιιιιοιιτι απο». ιτε. ίζοικιιιο
'Μοτιι:ιιιι ιι€εξτε (:ιιιιι80ιιι:ττο Κεεε Βιέι::ίε .ι 1°εω·

ιιιιε θιοΒοτιιιε Τιιτοιι. ιιι πι. το. τη». ιο. 8: το. Ηιι

· @ανια Αιι6ιιοτ ιιι ειιιιιο ιιιιιιιιιιιιιοτ·ιιιιιιιιιε πιο

τω. Οι: σπιτι Βιιιιιιειιοττο ριορι·ιο Κιρρ·ιιεειΦέιιι

ιιιιιιισάετατιιιιε Βιντιιετ Βιιιιρτιιτο2

έ: ισ Επιασε

νετιιιιτειι

πω" Μο

ιιιι:Ειοτιιτιι

ίοειττετι

αόιιιιιειιιιτ.



72 πειτε ` ε; ιιΑτεοτι οοΝτεεεοιετε.·.

..τή

€τιτεἈΑ`Ν. ιιετισιτι ιισιιιετσιτι εοτιττειεετειιτ , ιιιοτεε δε εξω: τιιιιιτειιτισιιι ρεετι (Ξοι.σιιιιιιιιιι έ, Με ιτι ειιτιί

ρε. εεττ. ' τισετιιε τερετιττισε , τστιε τειτιροτιε ιιιιιιτιιτε τεεερετιι : σιιισε μετρ Γριτιτσειιε εστιέιι ρετερετιτ

Νον·Χ)”1° ιιιερετιο.Αεερετστ ε:.ειει,τιτ ττιιιιτιε ιιιιιιιι εε ρτπειετιε εκετειτιιέ ι)οττιιτιιει ειιΓειριιτιε Γετνιτιι,σρι

ιισιισε εριτιιτιστιιε Βεροια ττειιΓεετιιιερετ `τετιιιιτισιτι ,ιτε Α.ρρετιε ισειιειο εεσΓε ορεειιετιτιεε

εοτιιιιτστστιι νει εοτροτιε ιιιιιιτιετιιτετε ερτιεεΓισιτι. Ησει8ιτστ εσττι 8τετιε δε εσδιοτιτετε .Μαι

ΡτεεΓσιιε ΛΞειιιιιρετνειιιειιέ,εοττιρεττοτιι:τεττιρσεεισε οιειιειετιο , ιιιοιτ οιιιιιισιιι σιιετιιιιιιτετε

εε Γσιτιττι:ε ειενοτιοτιιε ειεετιτετε , ιτι Γοειετετετιι Γτετεττιιτετιε ΓσΓειριτστι επεσε ρτο Γσα·τειι

8ιοιιιεττιετιτο ερ σιιινετ`ιιἐἐενετειιτετ ειιιετιιτ δ: εοιιτστ. ο . . ·

δεετιε Με- η. $σΓεερτσειτεεισε ε ιδτεττιρσε ιιιττεΓερτε ΜοτιειτειΒιι Β. ΒεΓοισε ΠοιιετερεττοιιιΜοιιε

τεστ ιττι- ειιοτσττι εειειιδισε ,εσιειεττι Μοτιεειιο Κοτιιετειιο τιοτιιιτιε τι ι)10ιιιειτο εισΓε:ιειιι ιοει νετιετεριε

ΜΠΕ” ιι Αρρετε , Γεετιειιττετιε ττειιιτστ ιτιιρσετιεισε. (ζιιΓετιδιεε ιιιΓειριιτιετιισειιε ιιιετειισε ε' ειινιτιε

Γε ρετισιττετιτε ει:ετιε , ειιε τιοειιιιισε ιτι ιεεε ι)οιιιιτιιττιεειιτετιειο ιιι εο τιοέιτιτιετ ρετΓεξιιοτιιε

ιιι ρτενι εσιιτιειι ειτιιειιιτ. Νεε ττιιτσττι ειιιτι ρετ Γετιιίιι $ριτιτσε ττιεΒιιιετισιιι ειιοεισε , ιτι @σε

εοιπΓεεισει·ετστ 8τετιιι , ρτο εσισε εττιοτε Γε τειιτε ιιρεττετε ρτινενετετ εορτιετιοτιε ρετεττιε.

νἰΠΠτυπ] 16. ]ειτι νετὸ ειιιειιτεε ιρι·ιιιιιτετιε, εισετιτετ Γι.ιετιτ ρετιετιτι:ε ,εισειιτε ιειιιτετιε , εισειιτεε ιττειι

ρω ρωι1ο_ Γσετσειιιιιε , εισετιτ:ε ρετιινοιετιτιει , εισιε ειιετιε ροτετιτ Γετττιοτιε ρετιιτιτιιζετεε δοιιετε ιι1ιειιι10··

εσε. σε, ιισειιοιρε ιτι τεττε6ιετιοιιε, ειενοτιιε ιτι οτετιοτιε, εοττιρσιι€ισε ιτι ιεετιιιιιιε, ιτιτειιτσε ΡΓειιτιο

τσιι·ι οτεειιιιε , νετειε ιιι νει:ριε , ειιιεισσειιι ειινιιιιε τερσε. Αριιιτιετιτιε: τιεοτε εετιιειιι ιιιεεετετιε,

ιιετστσιτι Γιρι 8ετιετειι τε8σιε νιέισιτι ιιιιτισετιιιο Γσρττειιετιε , στ ρισε ειιετ εισαι ρεσρετι ροΓιετ

ετο8ετι, ειστιττι εοτροτιε ιιιιρσε ισειιιιεετι, ροτιιιε ιιειιειετειιε ειιιττιετ Γειιιρετ ειρστιι εισεττετε

«μετρ τιιιιειιε ρετ τετοιο ιιιοριεττι εοτρσε ειερετιτε, Γετιτετιτιιιιτι ενιΠεειιι Γειτιρετ ιιιερετιε

ΜΜ.ι._ :ε με οειιιιε , ρετ εισειιι Γειερετει Ποιιιιτιο τερτοιιιιιισιτι : ιδεα» σκιε[κι·ικπτ ς9·βτιιιπτ μβιτΜΜ, ρω·

πἰευι ἰρβ βειιι·πόιωτιιτ·. Αι! ορειιιειιιισιτι νετο Γειιιρετ $ετιιοτσιτι ειεετετιε ιτε ιιι οιτιιιιρσε

ρτοιιιρτιιιιιιισε δε ρετετσε , σε ετιετιι ιτι εριεειιε δε νιιιιιιιτιιε τερστ Γσττιιτιο 8εσειιο ε.ιτεστ%

τετετ ειτριετιιιιε. ιτι οιιιτιι νετὸ νιτε Γσε,ιτι τοτο Γσο ιιιο ρτιιιιετιο τιτοειιιιο , ιιιιιιι ρισε ειιιε

Ριετετετιι κιτ, ρισε ετιιενιτ, ρισε Γεεστσε ειτ , εισιιττι ριετετιε ιιερετε νιττιιτεττι, ιτι ειτε εειεο ιισάιιιτ ,

με: (εκατ. εδω ορετετσε εε , σε ειιττι Με τιισιτιε ιιοτι.ιετιτ . ιιειιε τεττιετι τεττιτισειιι οιιιτιισι·ιι ροτιετστιι νιτ-Δ

""""ω* τστιιιτι Γσετιιιτι ορτιττισττι ΓειΓεττιετιτστιιιτιεσιι&ιε ιιρι ετιιιιρσιτ. ερ ιιιο ριετετστιι Γοιιτε ρτι

ωιιιιε Με. . . . . . . . . .
Χἰωἐ "Β ττιετιο ριετιι: ειεεοτετσε , τω ειιστι Γεω οιιειιιιιετε ροτσιτ , εισιιιιι εισαι ιτιτι.18 ειοτιστιι ριετετιε ιιιΓσ..

ιιιιικιο._ τω. Ρσιτ ιιειιιτριε σριοσε`ριιιιιιτισε; σριεισε ειεττιετιιιεε ιιρεττετε ρτοΓσΓσε : ρισε ιτι ορσιετιτιε ,4

ρισε ιτι ιιιεειιοετι Γσριιειιτιε : ρισεειτεε ειιτιρτεε , ρισε ι.ιιιιιιοττιιτισε ειτεε ρεσρει·ιοτεε. Επι

εοεττετο3 επεσε ειεττετιιε ιιεεειιιτετε ροιιειιοε τιιετισ Γσριενειιτε ιιιιιειιτιρσε τιοι1 ροιιετ ετι
@Με ετσετε , ρτεειρσε ιτιιιιιερετ εισρ Γσρετιιε ροτετιτιε ιενειιιετι εΓΓεττετ. Πρόε σΓεισε ιιοτιιε ι

ειιιιιιρετ εστ ι:ετιιιιι ριιιΓσε ιιιεοιιιττιοάιε , εστ ειιεσισε ιιιειείεδιοτιε Γετιρετιοτιε εοιιιιτιέισε , εστ

ιιιοτρο ιιτεειιτε νειεετσε , Η ριετιε Με ειδ δει·ιδιιιισισε εεεειιετιτ τσττισισττι , εισιε ρισιτι ευπρε

τιτ . ιετριτετε ριετετιε ιιιεισι8ειιτιειιι ι:ετσε τεροι·τεριτ. δεερι: εισοεισε δε τω: τστρεε ρορσιετεε

εε! Γεετσιτι εοτρσεεισε , εοεξιο 8τε8ε νειιιΓΓε εειΓρετειιτισε, εοτιττε εεινετΓετιοε ιιιοε νοτο εε ιε

ετντιιιεεειιστοτιιιττιιττιριοτἐὶΓΓε: εισοτσιιι ρτεειρσε Γετιέισε ρετ ΟοτιΓειιρτ ριετετε ρετιτιοτσε Γε

ιτιιιιεεεε ετειειτ , ττιιΓετιε οεεσττιτ , νειιετοε ερΓοινιτ , ιιοιι:εε εριεειτ , τω” ιτι 8ειιειιε εοιιιττισ

τενιτ , δε ειοιειιτιριιε Γειιειε ρτονετιιτε Γεειτ. Ηιτιε ι8ιτστ Γεειιι: εοειιοΓεε , εισιεεισιεσιιιεισε ει!

ειιιιι εστιι ριετετε εεεειιιτ ,ι ιιιστιετε ριετετιε νεεσσε τιοτι τεεειιιτ : οσιε εισαι νιτ ιιιε ρ88Ειι3 εεεε

ριτ ,ετετιε ειειιιτ; εισαι ροΓΓετιιτ , ιιρετιτειτ ττιρσιτι εισαι ορτιτιετι ειεεσιτ , ιισιιιτισειιι τιε8ενιτ,

Μ Ρ"ρα_ . 17. ιιιε ιιεισιτιεττι ιοιιρο ιιιτετι:τεττεε ιτι Μοιιειιετιο τεττιροτε νινειιε , εε Γιιρ ιιιοτιειιιεε:

ειιοΠωι ιτιιιιτστιοιιιε ειιΓειριιτιε εσιτι εετετιε Πεο τιιιιιτετιε , ιτε Γε Γριτιτσειιρσε Γσρειιτιιτ ιιιιιιτστιε, στ ιιιο

1ιιιζιτετ ειι- τω” εοιιΓοειοε Γιιοε ειιτεεεειετετ , επεσε ρτσειειιτιιτ: ειεεοτε ιτιτετ ειιοε ιρΓε τεΓριετιειετετ. Ετ

“Μ” ειιιιι δε νιττιιτε ιτι νιττστειτι ιιτιειιεΙ)οιτιιτιι ττιιιεε Γσριιττιιτετ ειεετενιΓΓετ, ρετΓεξιιιιιιιιιε ιρΓε εσε

ριτ ιιερετι ρετΓεξιιοτ : δε ειιτιπ εενετετ σε ειε Γετνοτιε επεσε εοτιίιειιτι2 Γι.ι;ε 8τετιε, ειινιιιε ιτι Γιε

τετε ισιιτιτιε: ετιεττιιιιετιο ττιιτισε ειιτισιό ιιινετιιιιετ ; ρετ εισοτιειιετιε ιιιετειιιετιτε Γετιιρετ τειιειερετ ·

ω ειτιοτε ,Γειιιρετιιι Γετιέιιτετε Γετνειιτιοτ εε ΓειρΓο Γσριιτιιιοτ. Νεττι ειιιιι ειιστσττιε εττειιιιιιε

τιοτιειτι Οοτιετερετιοιιε ι:τεττσιιι εοτιιιιισιιιε ειεετειτιο ρσετι:ιε ρεεε ρτορετσε δε σιιιιιετιιε ρετ

Γεξιι: ΓσιιΓετ ειιιιιετσε , σε Γεεσιιτισιιι δετιρτστειιι ισιιιοτ ειιετ , δε ιιιεειε εειιισε ιιιιι&ιιιεετι

ροτσιΓΓετ ;εει·ιιιι8σιετε εεττειτιετι ρτορετετ εοτιττε τιιεροισττι ρι.18ιιετιιτι18 , Ποιιιιιιι νιττστε Γε

ριετιτει· ετιιιετσε. .

ιδ . νοιειιε ιτειισε ιισιιιετιεττι ρετ οιτιτιιε νιτετε εοτινετΓετιοτιειιι δε ιιι8τε‹ιι νιτεττι Γοιιτετιεττι ,

ιιι τιειιιοτοιι ιιιοτιτιε εεεστιιιτιειοεστιι τστΓσε ιιιιιειθΒιι ειτετιιιτι, ιτι εισο εειιεττι εσιιι Οτετοτιο

ιι ει τιοίιτε δε τεττιροτε εάνειιτιιε δ. Όοιστιιρειιι ιιι

θειιιεπι ιειιτειιτιε ρτορετιιτ , ρτιιιτ ιτι Οατιορισιτι ντι

τιιιει:ειιΓε εειττιιιιστ ειι ΒεΓοιιιε , εισιιττι δ. (ῖοισττιρε

τιιι5 Ιτιιιιισιιιττι Γσιιτιι ιτι Με ρει·τεε ιτιτσιετει. ιιιιττιο ιτι

ειιοτιιτιι οριτιιοτιε .με 5. Ποιιιτιιρετιιιι·τι ειστε ειπε

το. τ.ΧΧ. ιισε ειινειιιιι`ε ειιεσιιτ- , Οοιιιττιρετιι Κεριιιε

τιοιιιιιιττι ιτινεισετετ ειπε /Εετιε·ιιι ιζεττιοτι.ιττι Αιιιιιιιω,

ιιι 5. ΒεΓοισιτι ειεεεριτ_ εκεσειοτειιοιιειτι ειιτιο τι. κε.

έιειιι : εισο ειιτιο Οοιιιιιιρεσιιε Γστιιιεττιεπτε και

Ι.ιιιτονιετιιιε Μοιιειιετιι , εκ τ]σο 1Κειιριοτιειτι δι Γε ιτι

εισέιετιι ρτορεεενιτ. Α: 1τεμιε [ωτ6Μ σε ιοτισιτστ

Έι·οειοετεισειιρ. τ.. εερ_ σ. ιι Β. Νινετιισ Κει·ιιοτσττι

ΕριΓεορο 8. ΒεΓοιι Μετιειιειιο ιιιιροιιτε ειι Γεεειιιο

ρ'ΙΙ. ερτισε ι·ιοττιιτιε ρειιιιτι ιιιτειιιρ_ιτ Ετοειοεπιστι Κε

εσιιιττι ε5.ιωιεειετι δ: (Σοινπιρεσι ιιιιιτιιιιι ιτι Μο

τιειιετιιε ιιιο Γεειιιο τεεερτειτι , ειι εισοτι δικ ιιιιριο

ρωιιιιιι ιυιιιειωτικ Με ισιιτσιιιειιτε τεΓετετιειε.

σετ.

εοιιιιι:σιιιτι



νιτΑ ε. ΒΑεοι.1 οοΝιιεεεοπιε. 73

 

εοπΠιτοιιιτ , Ππδο!ειιιει εοπνετΓει:!ε!εΠε!ειεπε, οπο πιιιπι!ιιιιε εεε!εΠιΜιε ρειίεθιοε Με: ιπτεπ. (:Ηιο_ Α”

- τοε,&εοπτειο ΙοτινοεΓοιινιοε& απο οΠετ ε!εεει ειε Πιι€!οε. πο ιπ Ιοεοιεει:ετιι!ε ει: Μ: ΧΧ
Ρ

οποε!ι:ε8ιπτει ιιπποε!ιοΒιιιιπε , δ: εοπττε επτιοοοπι Ππρεπιειπ οι Ποιτιε οι!ι!ετε ν!τι!ιτει· ιιτοοε πι- ΝΝ· “ν”

Π.ιρετειΜΙιτει ι!!ιπιεειπε , Ιπιρετιιτοτι Πιο Πι!εΙιτει· ιπι!ιτιιν!τ. ΠΜ οοεπτοε Πκ!οτεε ε οιιπιοε Γο

Μει·ιτ ρι·ο ο!ιι·ιΠο !ειοοι·εε , ειοειπτέΐνε ΐρ!τ!τοει!ιιιπι εει:τοπιιποιπ ΠΜ ιπε!ιεει·ιτ ρε!2οπεε , Γο!ο

τεΠε επτ!ο , ίο!ο ι!εεει:ι:επε επ!εΠιε Λι·Μτιι εοπ&ει ρεπειι:επτε Γεετετο παμε !πνιΠΜ!ι ιοε!ιειο .ο

ποιο ποπ νει!ετ ποί!ιο Γετιποπε ι:ενο!ν! , άεεετπεπε!οπι ιεΙιποοιπιοε Πε!εΠοιο :Πιιοετιοπι :ποιο

$επ&ι ποπ ιπιποποι Β!οτιει, οΜ ποΠ:τεε ε!εΠειτοοριιι !ιπ8οειεν νιΒιιιιε πιποιοιπ δε οι·:ιτιοπιποε

ιοΒιτει ιπτεπτοε, σ.οι!εεεοπτΓεπιρει·, ειιιτνιι δειπέ!οε οτειΒιιτ. ΝοΠοιπ τειπροε ιδ.ιπει!ιτπ!οπε

!εειε Πε! ρι·2τει·ιεπε ,πο!!οιποιπεπτο ἔι Πι!ιπιε ορειιΒιιε εεΠεπε, !ειΠιιτει εοπτιποιε ιι!!!ι&ιοπι

Με ιπεπιοι:ο ιπ Γεινικοτειπίριι·ιτΐιε τεε!ιΒερειι: , ειιτπειπ Γριτιι:οι , Γριιιτοιο ειιινοΜιτ διι!νειτοιτι:

τοτοε πι !ε&ιοπε , τοιοε ιπ οι:ειΕ!0ιι€ : ίειπρει ιπ ειπε οιε ()!ιιιΠοε , Γειπρει· ιπ ειπε εοτ‹!ε 8ριιι..

Κοε-$ειπθοε , ίειπρει επ ε!πε ρε&οτε εττετοιε «Απε πιοπιαι ριοεει!εΒεπτ.

ιο. @πιο οποιοι ειπε οριπιο οο:ριΠετ οτε ρε: ρορο!οε, ποιο ρι·εΐεθιο :απο νο! τεΠ8ιοΠι Ροροι"Μ

ν!ιει οι:εο!τειι! πιο ποπ ροτειειτ , ειιερετοπτ οι! εοιπ ρορο!οτοπι εοπΠοετε ιπο!τιτικΠπεε , Πι!ο- πι!» 86

Με 8ε ν!ι:ε ειοιιι!ιοπι ει) ιρΓο ειιρετεπτεει 0ο! ΒεειτιίΠπιοε Πει Γει·νοε ρει· Πιπ&ι $ριι·ιτοε 8η» °Χ°ΙΠΡ[Ο γ

:ποπ ίεριεπτει: ε‹!οᾶοε , νεπἰεπτιοιπ α! Πε Π·εοοεπτιοε !ιοιπιποιτι εΠοεετε ποπ νει!επε, εεε ω ΜΦΤρ":

Πιπό!ειι·οιπ ρι:ιικ!ιεοτιοποιπ “Με !!!οΠιιι!ιατ , ε!οοοιιε Βοιπιπι ιπΠειιπιποΜιτ , ειτοιιε πο! 8τιιο- Σι2:"ΓΠο::

πιο αι:!εΠ·ιοπι οοοε ι!ιΕ!ιε ρτονοι:ιιΜιτ, επειπρΠε ιπίοιππιοετ. Θειιιι:!εΒετ ρορο!οε ιιπινει·ίοε ι:2.ιιιτ.

ει! ι!οΠι·ιποπι ιρΠοε οεπεε!ιι:επάο Ππιο! δ: !εο‹!επ‹!ο !)οιπιποιο , πο! ΠΜ Μ! Πι!οτειιι πιο!ιο

τοπ! ιπ Ππεε Γοοε !ιοει·ο!ΗΠιποιπ ε!ιι:ειιετιιτ ρεποποιο.

1ο. Νοπ νειὸ ε!! ι1!!οτιιοε!ο ε!οΜτεποοπι, Μιά! Β. ΒΑεοιοε πο! τιιπτοιτοπι Βοποιοιπ ριιι)ε 1-'οιη"·" Μ

ι·ικ!ιεεε Πιιετ:ιτ, παμε !πτιιπ!ε νιιτοπροε Πε! πιο ιΜοοε εοεπιτοε ίοετειτ ροκ Π8ποι·οιπ πι.. Φωτο να·

πιοε ειιι:ει·ιι!ε ε!ιΠοΠιε , ποπ ετιπιπ !ιοιπιπιΜιε ι!ειποπί!τειτοε !πΠεπιτει ιπιι:οεο!ιε εοιοΓεπτετ. Ψ” "Η"ὶ*

@ :Ποπ ιπ ρι::ε:!ι&ο !οεο οι ίειπέ!:ιε ι:οπνειΠοιοπιε εο!πιεπ ειπιπετε εοεριπετ , ρ!ε‹:οιτ ε!ε- “ΠΜΣ”

πιεπτιιε Πινιπιτε:ιε οΠεπε!ετε, οοεπτε ειροι! Π: ε!Τετ νιιτοτιε & ιπειιιι , πο! τειπτυπι ιπ Ε€ι°τει

εστω! ρορο!ιε νιΠιε ΠοιΠει: !ιοπιι!ιιιτι. Νεο! εοπ·ι ιπ ίοπιιπο ιποπτιε νετιιι:ε , Παοκ τειτοιιιι€

πιοε , τεεοπάιτιοτιε !·ια!ι!τεεο!ι εε!!ο!ε.ιπ ετειιιΠετ , δ: εποε ρεποτιἔι νικ Πιπ&οε πιιπιοιπ Πιρο

ι·:ιτετ; οοει!επι πιο ιπι!!ο ιποπτε πιίοε ε!! ό:: τετ:: ν!!σετι!:ιοε ει! Γοοε οΠιε ιιοοιιιπ €ς!ιιι:@τε_

@π είιπι ω! ίοι!!επάειιπ :παπι εεεει!ετετ , & ιιοοιιιπ ΠΜ ι!εεΠε επιποε ίετι·ετ, ε!ενοτιε ρι·εει.

Με ει! Ποιπιποπι εοπνειίοε εοιπ 5πνοαιτ,οο! οοοπάειπ ρορο!ο Πιο ρε: ι!είετιιι Πειε ιπορι:ὶ

Γειτι8ιιτο , :πρωτη πε ε!ιιι·ο ε!ιέπετοε ε!! ρτοεΙοεετε (οπο. Μο:: ε!ι&ο ειτιοε ίοπε ιπ εοο!ειπ !οεο

εοεριτ :ιΒοπόεπτιΠΪιποε Πιιει·ε , πο! οΐοοε ἱπ ρι:εΓεπε τειπροε πε Γορεποποοε 26! πιο ε!ε!ειΜ··

το: : επι νιι!εΙιεε: Ποπτι Μ! νικ! 0ο ο!:«Γεποιοιο ιπ πωπω ειπειοεπιι , νειοε ποιπεπ ει! Ι.εΒιι οί

Πι. απ! τιιιπεπ ποπ εΒΓοοε καποιο: Πε ειρρε!!ετ! ετ€ἀἱτι1τ: παπι ριο εο οοὸι! ει: ο!Πειο Μα!!

επιπιπιε ε!ερο!Πι ιπΠιπιιιιιιε !ιοιπ:ιπε !ιεπιτ σπα , ω ε!! Πιιπετ δε Γο!π!:ιτ , :ιο !ρΠι Πιο Πι!ποτΞ

ροτιιτ!οπε ποιοεπ ει ίοι!Τε ιιπροΠτιιπι ποπ ε!οΜτοπιοε. Ποπε ο!!τιι Πιο δειπέ!ι ίερο!ειο

ειιΠ!ιεπε , ποπε ποοε!ιιιι·ι οπο!! ‹!ε ν:ιΓεο!ο ρε: Εεο!εΠιε Γε ίοποπιπεπτε ριοτοπιριτ °, !ιειιιΠο ω. ι,

ειε οι: εκ! ροτειι·ιόοπι Πι!οΜιε. Πε οπο Π:ι!ιεετ Παπ ιπο!τιε Γεπιτειτοιπ ειιρετιιπεπειε εοιπρει;

κιππ τεπειποε , Π ποπ 28τοτιι5 οποεοιποοε ιπΠτιπιτιιτε ι!ετεπτοε ι!εΠι!ειἱοιπ ροτοπε!ι, νε! εστ

ροε ει: εο !ιιιοοει·ιτ πΜοεπι!ι , Π: νιτιοτιε ΠιπΕ!ι ()οπΠε!!οι·ιε οοπΠΠιε , ει!ερτιοπε Γρειο.τει: Γα!σ.·ι

τιε ποπ ει·ιτ οΠο Π10τ!0 Βινιπε ριετειτε ΠοΠτετοε.

ει. Α!ἱιπ! οποοοε ποπ ρι:ετει:ιιποε ιπΠ8πε ν!ιτιπιε πιιτιιεο!οιπ , ποσά ει! οΠεπε!επε!οιπ €2°ο "απο

Β. ΟοπίεΠοτ!ε Πιο!!! Βιιίο!ι ιπετιπιτπ εοπΠατ οι εοε!επ1!οι:ο Ι)ινιπΠ ΠιιΠε ροτεπτἰε! ς!εε!ειτα- !ιιπιεπτεΜ

απο. Νεο! ποιόπιπ ροει· Ποπ: επ ιρΐο ροττειπτιε οτει·ο ιπ ιπιιπι!οιπ πιιΠ:επτ!ο ρτοε!ιει·:ιτ , ρει·- Μι

ρεποει !οπιιπ!ε οιΜτ:ιτε ριινιιιιιε ποπιιπε Αοπεειιί-ε!οε , οεο!οι·οιπ ιπε!ε ιπ8επιτει ε:ι·ειτοτε τεπε

ω" ε!ειιππετοε : επι οιε!οπι 8ετετι:ε ρετ Ποπ πειτοι:ιε οοε!ιτιιτειπ ιπεοΒπιτε Πιει:ειπτ, πιΠ πιο

απο Ψ.10:! :ιοε!ιτο νε! Μάιο ροτοιΠετ ιιι!νεττετε. Ηιε ιειτιιιτ εεει:ιτιιτιε Ποπ όποιοι ποπ @ΜΜΕ

Γει·επε ,πό ιποοπε Πιρετιοιιι ρε: ε!ιετοιπ ε!οδιοε ,ιιπι:ε ι!!ιοε νιι:ι Βε! εε!!ο!ειπι ειιεοΜιι·ε εοπ..

Πιενετιιτ επεοε. (:οιοε ιπῇοτι:ε 8:ιπέ!οε Ποιπιπι ιπ!ΐετιεοι·ε!ιτετ εοιπρεΠοε , ει! ε:2!εΠειπ τετοιο.

ι·επε Μεοιοοιπ, στ8ι1ι!0 Ποι!εΜιτ οΜιπετε τοπι€ε!!ι1τΠ. Νεο Πινιπει ε!ιέπειτιο @πε ‹!ιΠοΠτ ρω.

ποιοι ρτο Πι!οτε ιπΠιιπ! εεπεπτειπ Νειπ πιω: εκρ!ετει στιιτ!0τισ , Με" πιει!!εε τεπεΜ·:ιε πιο

πεεειι:ε Πο: ρετιιιτ, ποιοι: ει! πονο ε!ιιιιτετιεειτατιπιπ ι·είει:ιιτει Ποπτε πονοιπ ΠΜ πιιιπι!οιπ οοειπ

ιιοπιοιιοιπ νιι!ει·ιιτ ιεεοεπον!τ :πω ε!οοάεειιπο ίοπε :ιετ:ιτιε οποσ πιε!ιοτι τ!ι1€8.ΙΙΙ !οιπεπ οι! ρω.:

ρι·ι:ι Ι:ιετιιε τεροι·τενιτ. Οοο νεπει:ιΜ!εε Μοπιιε!ιι πι !πΠετιοτι ιποπτιε Πτο , Παπ Πιρι·ει οΠεπ

ὴ-ΐ ·βέρνΐ--π· ο

‹!ιιποε , !ιει!:ιιτειπτεε ιιοι!ιτο , ιπί-ο!ιτ:ιε ιτε! οάιπ!ιτεπ‹!ει πονιτιιτε ρετεο!Π , ιιεεεπΠε εειειε Ποιπιπι- Κ

σε Οιτοε!ε οι ιπιιπ!!ιοε Π8ποιτι ίετεπεεε τιιοπιρ!ιο!ε , ιπεεπιε Πιπάοιπ νοει!ιοε ιιΠ1ιιε ει! εοπι

!οεοιπ νεπεποπτ ρΠι!!επτεε,Πεο Βιετιιιε οπιιπιπιιτει· ει8επτεε. - Δ

ει. Πο εο @πιο τειπροτε ποιπεπ 'παπι νιτι οιππειπαπο ι:εδιοιιεπι , ρει: ρ!οτεε εατριτ ι!ιΠ

Ποπε!!, :μια Ποιο: Πειρτοπι εΠι ΝΜ ραπ! άωΜε ώΠ”Μά.ΠΨΜ Μ0,πω! Π°”.|ἩΜΜ· Δε! πιω· πω” »Η

ιυνιΠτοι· !.ιο‹·!ἱε ειπαμε Π1ιπε ιρΓε ιο ει·νρι:ο. Β. Μιιιιιπι (και Πιο ιιιήοιι ει!τειιι , ι!!Πιπ&οε Με εο πιο ει: Ριο

ει!πιο Ιοεο μι· ιοοοερΙοπιΜοε ιπ ΜοπιιΠειιοπι ε!ει·ινοποι,

.48ει·. εε. θεά. δ. Β. δά'Πό2%Μ ΙΙ. Κ
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Βιιιο. ΑΝ.

τισ. κιτ.

Νον.ιανι.

€τι.ιοεπιτα.

τιτττοα.πι ιιι

οτειιιο οτι·

Βετο ουτε.

νιτ_

τι

Λοτίι τι νε

ι·ια:οττοι.ιε

:ιι:τιιτ.

Νοτα ττιΠ -

Βτιο ι·ιιττα

οιιτιιιιι

#ειρι-[τιτωι,

αιτ ντιτιιΙαττι

ατιιτιοττι

Υ.Πττο (Πνι

τια, το απο

ιιίτιι 832·

?οτι τοΠο

νοτια:τοιιτ

ναι:ατια:.

^°βτιιτιιτ:ιι

διιΠιοτι Πιτιι

ιιι ιια:τοιιτο

ττιοο!ιιιιιοπι

Γοτνατ.

τοτιιτιι ιιιιοιιιιε τιοττ:ταττι ττιΠιιε Γαττια Γατι€ττταττε τ-Πατα , αι! Ιαιιιιοτιι ()οτ·τιτττοττε 8: ετο:τατιι ρτιιττ

ττιοτιιτιι ρτονοοανετατ οοτιτα. Ιτι δετι:οττι:ττοιιαΠ αιι:εττι τρΠιιε τιιοτιττα ετιιττιετι:ιοτι :ιαττε ουτε

ιιττιετιι τείρτοτ:,ατιτοττιιατιι το οο τοτο οεΠαιιι ΠΙιιτοοιιΠτιιοτε: , ττι:ε: οοιιιτετιΓα ΠΙνατιιττι Πιτ

τε&α οτατιτττ Ποτ ίτοοιιετι:τατιι ίεοετα:. Πι οσο ίοτττοοτ Ιοοο οταττοτιτε αο Πακετα τεδττοτιτα νο:α

τιιιαιι:ὸ Γοοτετττιε τατιτο Ριιττιτα ΡοτίοΙνεΒατ. Πω οττατιι θτιιιτ ετατ ΡοΠταΙαρτττοα τετοια νι: Βοτ

Μπιτ: ττιιττετιιιτιι ίετεΒατ τιιιοττιετιιαττι ι:Ιτιι:τι.ιε ττι!ιατοττατε τοοιιιτι, τιτΠ !ιοο Γατιιτια τιετιιιττι οοτιττ

τιετιτοττι.(ξια: ο:τατιι (ἶτιιιτ ττι:εαοτττττια Πιτ .ροτττιατιετ ιιΠιιιε το ρτιοΓοιιτοττι ιτ.τεττι τι. Εε€τοττο

τιιττι οιιοτιι.ιο τιιιο:τόιιιιι ττετιειιττι ίοιι!.ο:οττα: απτο τιιιιοτιοττττιια Πιοοτε οοιιιτιοΠτιιτιι ίεοιιιιτι Ποτ

ίαι·τιιιΙιιε ίοι·τε οοτιΠιενοτα: , αΙ:ττιιττττιο ρατιιιο ατοττα ρτοιτιττιοτιττι οιιτ Πνε Γεττετιε , Πνε ετταιτι

ττι :εττα ιαοετια,ΡΓαττιιο:ιιιτι νετ Γαοτατιιτιι δοττρ:ιιτατιιττι ίιιρροΠτα νοτιιιιιττια Γερο τετ:τταΒατ.

Ποοιια ντττεττοετ ττιετιΠιτα , ειτοτίαε αττ Πττειιι Ι)τνττιπ ντττιιττα ίρατΠιτι ρατττοιιταε τιιοτοιίτιιιο 8ο

ιιιαιττιιιο ττετι:τιιττι 2Πτοιια τιιτοττιοΠταε , ττιιιΙτα: τιοντττιιιε οΡτεοτΠε ντττιιτοε , Ποιι: Ιοοο Πιο ροτες

ττ: οοιζιιοίοο:ο Πάτοι. --·

ι.;.]αιιι τεττιιτ Ι)τντιια Ροτειιττα Ποοιιτιάιτττι ττιεΠαοττεα Βτνττιτταττα 8: 8τοττει: Για άτντ:τα:,”

τιιιτιο τιεα:ιιιτι νττιιττι τεττετια: ε:ταιτι ΠιτιΠτιιττα:τε τιοτιιιτιτοι1ε οοτιΠττιιειιε τιαΙιεττ τενετετιιτιιιιι ,

τοοιιττι οιιοοιιε ρτοοτετ ττττιαοττατιττε ττιεττ:ιιττι-τοττιροταττοιια κοιτα , αι! ρ:ιείετιε τιιιτττοττι Πιτι

τω: 00€2Ποτιο ττοοι·ενετατ Πιτοτοτιιτιιττι. Βια: τιαιτισ.ιιιε τιιιτττατιι ρτειτρο:οτια Αττ1τ.Α ιιοιιιττιε;

Μ:: νοτιατιτττ ετα:τα ( τι: Ντικ! 8ετιιιε εΠ τιοιιιττιιιττι) οοτιττειιαιτι ντι·τ Ποτ οεΙΙιιια: Πιναττι Πιατιι

τιιττανοτα:. Νεο Πιο ΠιιΠτατα α8τοΠ:τε Ρτατιτα ιτείιιττ. Νατι·ι ττιττατ ιιια8τιττιιοΙττιτε αΡτιιττι , το.

οοτιττοιιο νεΠτεττε τιι8τοιι:εττι ττιΠεοιιττιιτ ατιτιεΙατιττοιια οτιιιτα. Α: τΠα ττττττιατιτα ΒεΠτα , ιι: οστι

&τε ντνετι:τΒιιε εΠ τια:ιιτα ιιιοτττε τιοττοτε ττιτοττ:ιιττι , πιοτι:ειιι το τιιιο νττ Ι)οτ τετ-Μετα: Μιά".

ότι, αιτ οοΠατιι ετσι τεέτο μια τιετνοτιττ , ίετιΓιιιιιτιιιε οιιοιι!αιιιττιο:Ιο τα:τοτιτε Ιιαοετια,ττερω.

Πτα ΠΕ:ττατε απτο Ροιτεα $ατιέττ τιτΠιτι:τα ΙιεΠιια ρτονοΙντ:ιιτ, τιιιαΠ νται: Πτι:: τττιρΙοτα:ιιτα με.

Πτττιιττι. Α: τΠε ττιτίεττιιε ττταττοτιατιτττ Ρεοιιιτι , Που: οτα: ρτετιιιε τιτοτα:ιε ό: ετα:τατ , :αυτα τη..

Γεοιι:οτεε ντττιιτο :πιο Πιτττ τη Ιοοο , ιι: 8: ντττετοιιτ οοιιΙτε ΠΜ ρτοτττττιαττι ΒοΠτατιι, 8: τατι1οη

τιταιι:τ οτε τιοτι ροΠοτιτ οιτιιιττιο οοτιτττιεοτει Ρτ:ιτότότιιε ττατιιιο Αττττα Ποιιτ ετα: νττ 1ιοτι:ια , τιτα

τιιτ-οΠο οοετιτ:α Ποτ νττ:ιιτε , ρταεΓιιτιιτι:τοτιτα Γιιιι: Παεττατια νοτιταττι, οιιτττοιιττΙ οτ:οα Ιοοιιττι Πιτ

ῇιι:τα οτα:, τιοτιιιιιΠα εττατιι ΡτοοτταροΠείΠοτιτα τιποτα, ντιταττι οιιοτιιιο ιιτιτ ιιΠι τιιΠτοο δερ..
:ετιι-Γα!τοοε τττοττιι: ,Γατι€το νττο οοτι:ιιττ: ,τοοιίτιιοιτο ετιι: ::ατττττε ταοιιΙ:α:τοιια οττιιιιιε τρίτο (Με

:αντ:ι Α:τιιιε οιιτιιτιο τιιιαΠ τιιοε ττιοΙεντΠε οτεττττιιτ , 8: ιιΓ:ιιιο τιοτττε νοτιεταττοτττ οι τΙΙο οτι..

ΐοτνα:ιιτ, τι: Π το τιται:τττ&ο Βτεοττι ΓαΙ:ιι οιιαεττοοτ Πιετττ ρι·οτιιο:α νοτιαττο , ΡοΠ::1ι18.1Π τΠτιτα

τιιττα αι88εΠ:ιιιτι ΠΙνιιταο , οιιτ τιττιο ττιττο τιτοττιττιοτ, τιι8ιτοΠ-α Ρετνετιετττ . ττεο οατιτα ,τιοο νειια:οτ

ιιττει·τιτε αιιττεα:- τιιἴετιιιτι

η.. Ε: τιιιοτιτατιι Το ρτα:τιιιτ: τετ 8οΠ:ιε οοοαΠο , ιττοεττιιιε δ: αττιιιτ οιιοττ Ιοιιεε ροΠ Γαιιιίττ νττ·τ

::ατιΠτιιιιι τετιιροτε το το Πιιιτττ , :τα τττΙΠττιττττετ αοοοττττ; ειπα: το: :απο :οτα 8οΠ:α οΠ το οτι·οιττ

:ιι * τε8τοτιτει ()ετττατιι οι: Ρτατιοοτιιιτι Βιιοτοιιε , τιοτι τοιιΒο α Γαιι&τ ντττ ΒαίοΙτ ΟιιοττοΒτο τΠιπτι

Πιιιιιι ττοιιιοΠτοιιτιι οοΠοοανε:ατ αρρατατιιτιι : το οιιτιια Πιοετοτ ι:Πντττε εεΠιι , νοτια δ: τιατιττιι

τιτΙιτΙ οιιαττι Γοοιι!αττε τιοτοτιτται τοπιο: ττιίοττετατι Βια: τεττιιτ :τα τΙτοε, :μια Γατι6ττ ()οτιίοΠοττα

τιιιτιιε οιιΓρεΒαΒατιιτ νοτι:ιι:α ΠοΗετιιιιτταε. Ατ: τετ:ιιτ Πιτε :Ατι:ε ττττιιοιιτιιττι εΠοτο Ρατα:τ , :μια

οταε νοτιατιιιιι ττο τττΓΡοίιιτι τοτε: οπο: , τιιιτ Γατιτο:τα ιιιεττ:τα ειιΠττετατιτ, ατι τιαο ττιτοτιττοτιο

Ρτττιοτροττι οοτιαοατι:ιιτ ανεττετε , τττοετιτεε ΐαοταε ντ8ττταε @σε α ταΙτ Ροτττιε ορετο Ρ3ΕΟ€η

όιιττι ,:ατιται :Ποτ Γετνατο τονοτοτιτταιτι , Ποττιια8τε τιιιτεί-οειιττιιτιι 8: είτε τ-εττατιιιιι. (:οτιττα οτα

τΠο οΠΠΣιι·ιαττοτ Πια νεττια το:α: , φοιτ ιττιτοτα: Γε ττιιρ!οτιιτιιττι Πτττιατ. ΟταΡτττιιιτιι τοττιτιιιτ ω,..

ιιοτατ, ετιιιἱ Πεττιιιτιτιιτ , αυτ:: τα!τοιιε Πτεταιιτ οΠιοττε αμα τιτςρατατι:ιιτ , οαΡτιιττε ΠΙνοΠττουε

τοτιιτιιτιτ ίτετ·ιοε οοτιιττιτττοτε. Νεο τιιοτα,Πιιιπιατι:τα ατιττ οιιτΠιττιτΠε τιιΓοτιιιοτιε ιιίοιιε αι! οπο

τττδιιιτιι Πτνιιτε α88εΠιιιιι Ρετνο!ανοτα:. Ητο πιο:: ετιιιοτατιετιτε ατι! :ετταττι εταντ:οτ οοττΠ·αέτιιε

ττονο!νττιιτ: ττα οοττοτι:ιια τιοτι ῇαττι ετιιιο , Για! τιιιτιιεττε τιοττιττιιιιιιτττιροΠ:ιιε αιὶ Πια ττειιοττατιιτ,

τττοιιι τΠιιιιι νετιεταττ :το οε:ετο , Π νται: τεττττετε:ιιτ , ροΠτοτιιιε.

η. Κείετττιιιιε & αιτιιιτ τιοτι οοιι:ετιιτιετιττατ τετ ττιτταοιιτιιιτι , το οιιο :πιο τοτο Πτιιιτάο ρατεα:,

τιιιατιτ2 Γιιεττ: ντττιιττα& ιτιεττττ , οιιζιιιε (οτιιιιιττιοττο τιινοοατο τιοτιιττιε τττοτε τικ Πισω ροτάτττττ,

8: ρτ:ικταττι οιιατιι ττιττα Έαιιοετ μεσο οοτι:τατιετα: ιι: Ρε:ιίτιι8 ατιίοτοοτιο τιι8Ιιιτττο: , ντττιι:ε

Γαιι&τΒαΐοττ Πιρετατα τιοτι Ροτιιι:. Ότοατιτ αὐτῇ :τοτο Γετιττατι: 8: νοτττιτ, εεο αιιτετιι ρτοΠτοοτ &

τοΠοι· , τιιιτα ιιΒτοιιιτιοιιε το οροοττιιτιτ:αε ττοιττ: , Π νεταοττ Πτ1ο τ08:ιτιι8 οάτ Ποιι: το8αιι€τι18 Πιτ: .ο

ιτιτΓοτοτιιιτι τιεοεΠι:ατεα ιιιντ:, α:τιιιε ιιι τιιοτττΒιια Π·οοιιετιτοτ ιιοΠττε οοοιιτ:ττ. Ηοτιιο οιιττταιιι

ετα:νοοατιιιτο ΚαττειιιιΙΠιοτ Πιο τιιιαιτιιττι αττιιιτίΠ τιι:ετνετιτοτιτο τα&τοτιο ατι αάνο:Πιτττε ίιιετα:

οοτιιρτετιετιΓιιε. οτιττι τιιοτττ ετιιε τιιιΠα:ετιιιε ατοετο νοτιιτΠοτιτ , αι! πιο:Πιιττι ττει:τιι&ιιε, ότι:

οιιίΠιτ , τ!τιιιι:Ιτοατιιε , τατιττεττι :Με εΠ ραττΒιιτο ατΠΧιιαι Ητο ετς<το Ποιι: ετα: τοτο: οπτιιπι τοττέττι

:με ΓιιΓροιιΓιιε,οιτττι ατιτττια πιο το ειιττοιιιτε αεοτε:,αο ρτορε ττιτΠετττττιατιι αιιἱπιαιιι τιοτττα οτι

α&τιε ενοττιοτε ττετιιιτΙΤε: , ττιτοτ Ιατιιιεοε( :μισά ατττε είτ ττιοτττΒιιε ιιοτιιιτιια ) τιιιτιιε ΓατιέττίΠιιιτ

ΟοτιίοΠοττε ()τι:τΠτ Πιοττὸ οι: ιτιοτιιοτταττιοτιτττ. νοοο τ:ατιιιε :μια ρο:οτατ, αο!Πττέτιιε τι: οτα:

ΠιιιοτΒιιε, οτιιτιτ οοιιαττιττιο Πιτ:ττιιτιι οοΠτεειιε , τοττε τιτατοοττΙττε Γατιέτιιττι Ι)οτΒαΓοτιιτιι ττινοτα: ,

ο Ιιι ἱΡΪ0Ιοι:ο Οτο:: οτταιιιιιιιτιο ντΠ:ιιτ, τπτ ειτττ.ιιια οετΙα ατι:ο απο: μποτ αιττιιιι&α εκατ.
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& πε ΠΜ ἱπ ειιττετπ:ι πεεεΠιτσ.τε Γιιεεπττε.τ , ΒιετγιιιΔΒιιιτει: ειιροΓειι!ιιπ Νεε ριίνετιιε είε ετερ

Με ειιιιιι!ιο : παπι Ιπππειιε πιοικ τπιπριτπτ ,Με π, απο ΙειΒιτιιι· , ροεπιι!ε τοττπεπειιιιι Γοινιτιπ.

$πρετ οπιπεε πιποι & ιιόιιιιι:ατιο και: , ιΠε ΓοΙππ·ιε 8: Μια ὲ ιποιττε τεεεάιπ ΡΙιιι:εε ειιιοπιιε πω

πει: άινει:Γα Ιοεοιππι ει! επ” ιπνοεπιιοπεπι Γειει·ι ποιπιπιε ἰετιιΙε ρει·ιειιιιιιπ ενειΓετιιπτ.

Μ.Ριιιτ επτεπι ιπτει: Εεε δ.ΒιιΓοΙπε νιτἔι ρειΓεΕιιΠιπιιιε , ιπΙΓει·ιεοιτάιθι ΒεπἱΒπΙΠΪιππε , πιο

τιιιιι !ιοπείι:ιτε μεεπιππε , ῇοειιπάπε πι Γει:τποπε, άενοτιιε πι Ρτεεόιεατιοπε , μπειτε ΜπάεΒι

Πε ,Γπενιαιτε επιπΒιιιε ,πιπιοε νεΓΗπιεπτο τεεεπε , Γιιι·ε!ιε επάιτπιιι τεάπεπε , ε:ι:εοε ιΠιιιπιπεπε,

άεειποπιει π) οΒΓεΓίΪε εοι·ροτπιπε επιπιπιιπε. Ι)επισιπε Για τεΓοΙιπιοπιε επειπ Γριτιτιι ρι·ορΙιετιτε

πω μ;ενιάεπε ιιππιιπει·ε , πι Απιιιαιπιπιπ εΗτι8επε , τιεΡοτεπι Γιπιπι πι! Γε Βιιι€ιππι εοπνοεειτ

π) ι.ιι·Ιιε Ι.ειπονιεε ΒΑι.:επιππε :επι πιω 11ιήι15 Ρετιιε Ιεεατιοπε ΓιιΓεερτει π) Με ε8εεάιτιιι:

ΠπιΒιι: παρε πω” Γε ρτ:εΓεπτειτ ετιιτειπτει· ιιεΙΓΡε&ιππε. επι Β. ΒεΓοΙπε ειάΓετπ Ρετ τρωω ΠΜ

:Με ι·ενεΙετιιιπ, ππὸεΙ ιΡΓε ιπ εῇιιΓὸειπ ΙιοΒιτειτιοπε εεΠιι: εοπνειΓιιτι άεΒεπτ ποπ οπιτυπι Γιπιπι;

ειιῇι.ιε Γειιιιτ:ιτιπ Μαριε. , πτ Βοπιιε ΠΙιπε οπεάιεπτετ :ιπιρΙεδΗτιιτ. Ιτειιιιιε ςπειιπάιυ ποίΗιεεε πι

εοτποτε Γεπ&ιΓεπιπε Γπιιετνιιπτ ΒειΓοΙιιε ,πι άπο γιτι πσΒιιιίδιπι ιπτιπιοι:ε Βοπιιπι τεΙιἔιοΓἱΓ

Γἱπιε Γιιπτ εοπνετΓιιτι.

2.7. Βεπιπιιε ειὶπι μπι Πινιπε εΙεπιεππε τοι Μιοτεε ετει·πιε ιετπΒιιτιοπιε όι8ποε εΙεεει:πε

.τετ , :πιώ ποπ ειπε: ιιππιοττει!ιαιτιε Βιοι·πι παπι Ροτει:ειτ , πιίι πιο πειιικο ειιτπιε πιοι·τε!ι επι:

τιιε τε8πιιπε ΓιπΠετι Ρετ πππάτε8ιπτει ειιιποε Ι)εο ριοΒιιτιιε πε ρει:Γεξιπε ιπνεπτιιε , οπο: άφο

πεπε εοτροι:ιε εεεΙππι ιπετεε!ιτπι· Βειιτιε Απεε!ιει; Γριι:ιειΒιιε Γοειππάπε .ο ιιι:εμιειπ :ετειπιιπι Γἱπε

ππε νι&ιιι·πε: ιπ πω: πιοε!ό ιεετιιτπτ , πιοὸὸ Βειιιε!ετ ,πιφόὸ Βοποτυπι οιππιιιπι Γείιει ιοεπιιάιτ:ι

τε πει·Γκπιτιι: , επι πιιιππιπιτπ ιπ Με παπα ι·επι.ιιειιι πω: , πιιιι·ιειιιιιπι εεΓΓιινιτ ε!οιιεε :ιό ειιιπ

ρεπνεπιτετ πιιεπι εμπείιετιιτ , πιιετπορτεινετιιτ , παπι &όιιι πε τοτο εοτόε ιπ Με Ιειει·γιιιει·πιπ

εοπνιιΠε ΓπΓριτ8πε άεΠε!ετειΒιιτ. ει ποπ ετ8ο ρΙεπιπε πιιπε νιτιιιιι ιιοΓΓε άείιάετο.τ , ειιιὲπι πω

τει· Γιά:: ιπιιπάιιπι νιεετιτ , Ιε8ειι: ιιιω πω ιπΓειιΒιτιπ ει ποπιεπ πονιιπι & ιιοπιεπ εινιωτιε πω.

να ]ετπΓειΙεπι : δ: ειιπι ιπτε!Ιεπετιτ ππιΒιιε Με εινιτει5 Γυι8εειτ οιπειιιιεπτιε , Ιιοε τοτυπι ΠΠ εσπ

Γε:ειτ , εοππὁό ιΒιι·Ιειπ φ.ιοπιιιππιοε!ο ἰΡΓε εινιε & ροπεΓΓοιτ Ιιπῇπε εινιτ:ιτιε ἔι Πεο εσπάιτοτε εκε

(πω ιπρεπιετιιυπι εοπΡιππτιιε, Γειδιιιε ῇπιπ ωνπ ιπιει: Ρατειάιίι 6εΙιει:ιε , πεε είἱ: πι επ πιει

ειπε. @επι άεπτετε@Με ειπιρ!ε&ιτπτ , δι Ι;ενιιιπ ΓιιΒ εειριτε, π:ιειε Γοπιπο εΙοτπιιεπε ριεκπιτ,

ἱάεο εο:επιι εο ιπ 2τειπππι Γει&πε επ ιπ ρεεε Ιοεπε &ΙιειΒιτ:ιτιο εῇπε πι διοπ. Πιππ ι8ιτιιτ Γε

επΙα ιπειπεπι:& πο: ειιπι όιε μιι·τιτπτ νιεεε, Γιιιπιι ρπεάιεεΒιιιιι: πι επ ΓαπόΗΠιτπ:ε νιτεε , &

πω ππιπςπειιπ ππιπππεε ετππιιε επ ιρίιιιε Ιππάε. ΠεεεΠιτ επτεπι Με Ρεποπιιε ποίιετ π) Με

Κκε ω Ποπιιπιππ όιε Γεικτο ΚειΙεπάειτπιπ ΠεεετιιΒιιιιπιιπ επ Ιοεο ιιιιεπι πω εοπιροΓπετετ :κι

28επάι.ιπι Γαπ&2 νιτε ριοροπτπιπ. Νεροε νετὸ ειπε Βιιι.εεπιπε &ιρΓε ΓιιπέιιΓιιιπιιε πι εαάεπι

ι:εΠει. πιεσε ει! ειπτιιιπ Γιιπιπ ιπειπίιτ , Ιιεπε Ρειιπε Γιπ ρε: οπιπιο. νείΒΒιε Γεειππε.

ΜΟΝΙΤΠΜ.

ΑΝετι Βα/ὸἰί σοφια: :ιό Ηἰπεπιπω Χεπισι·ιι»ι Ερἑ/ἑηιοἔ εισπιιίο Ιο·ωπκω ή πιοιίίο δικαίο π.

απ” πό Η/Γοι·ίαπι ἐ ΡΓ0ά0ΩΡάθ Ρπετεππιβιω Βεπσάύδι'ίπο δάΟΉΙθ ι·υ.τεείωθίωκ:. Ματέι» :ΜΜ

ποπ Εσί!·σκω ωΙππικ.ω δ.Βιι/8!ί σοφια: ίπποι· φάει· ΒαεπΙππι ίπ ρτσΡπἰο Μοπεβετίο κι Νώε

θυπου·φυεπτπ[Με πάβι··υιιή ίπ ΩΡἔΘΡΙῖ££ π σα, ?παπι Παρ .ά66ι26' θηκε πστπέπιΒ·βεκπέκ: πο” μέ:

β )[4ει·ιιΏκε Β. Β4/ὅἰἰΚ:|ἰ9κἰΜ έκ ει: πεοκάΜίε ειπτιο Ιπε.νειΒι Μ. ε. πω. εεεπιιιιτε Ε.ιιειονι

αει Εεεε Ρτειπε01°. ειππο τε8πι πω. ΑιεΙιιεριΓεορετίιε νετὸ Ι). ιωπιιι κιν. σοτέ Μ σειρβεβρρω

.Μπα Ιοείτιο·.

 

@πω Απ.

πο. ια.

Νον.:ανι.

ΒαΙΓειπιπιιι

περοιεπι εΧ

Αεμιἱπιπἱπ

8.ά Γε νοεατ.

*° κ ιιΙΖιυπ

Ντιπ

ΠΠ:: ειπε

πωπω

πω οΒὶ<

πω.
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Απ. Οπου..

ο ο. Η:: . ι!ΦΒΒΧθΗΦϋΗΒΗι

Βιι:Ηωπ.

νΙΤΑ εΑΝοτι νιιΔι.ΑΜει

ΑΒΒΑΤΙ5 Ι.ΕΠΟΟΝΑΕΝ5Ι8 ΡΙΚΙΜΙ,

Αιιέϊοτε 8τεινι ιιτιοιιγωο,‹1ιιἰ ίξτειιΙο νιιι.νιΧιτ.

Αεί ΜΣά. εοιἰιἰ. Μοπιι/ιει·ι/ Δ". Ι/7κικι·ιει , 6'. Ακειοεπι , @· δ. Ρειι·ι

ιἰε 6'οπειιιι· ι·ε/ιιικεκ.

ΟΒ.3'ΕΚΡ”:ΙΤΙΟΝΕδ' ΡΚα:ΕΡ'Ιιά.

72 |η·ιιπιι_τ Λώ; 5, ΨιΠ_.Ακ1ει *,9κεπι κικιοιιι 6”ιικικιιεκπι/ιφψιπιθ υοεκπι,ιιιτπι: :οπι

` Μι·πάκωιιΚΑΙΜΒΕκτω βιι ΒιιωινιΒμιτυ: .4ύθικ Εεκεοπκεπκ: , ικύεπιε διιεκιο νΠ.χι.

ι· ι·κφ ·ιιιιίεικι·. Κικιπικει·τι ικειικινιιιοπεπι ιπιροιιΜπι σε Ρι·οιικίοτειπ ε.τοτπκ·τιιτ εοπιι·ωι:ίι

κκε πω» κποι9ιιπκ: , ικοεπτε ΗιιοοΝε 2Ιιώιερφορο ΤΗεοοικισ @Μισο βειιεο

πκεπ.β μαπα , κει κποπ)νπκ: ίπ βιοκοπιι Ρι·οιο(ζο τειιιιικι·. ι?κιπιύει·ιι ]Έικ:-ε.ι·ειιιιι οπιπιπο./ιφεπ%.

?κερω ειιι: ε.πΡοιιιοι· . :Μια και: εκ· Ηκέοπι: Αι·ειιιφήοΡι @· Τιοεοιιιπι πιο” ιεπιροπ ιπ-'

·κε/ιιιΣκπιίο οι.

2. Μοπκ/ιει·ιο Εειιοοπιιἔπ/ι ιιππο ειπε/ιι εκ. Ι.ΧΧΧι. σε Ηιιοοπε Μκέπο @δικιο οιικτιιοψι·ο/ιιέ'.

τε πιω.. . οιιι ιπ ΜΜΜ Κε!κιιοπι: .:.κκιωιοι Βεπεκιδιιπο διιεκιο ν. ο παει: ι·ψ·τεπώι καπ/διπ

τκι· ο... ..Μπι : ΚεεΤ0Ι.0ι:ε ει: ΜοτπιοΒο δ.[.ιιειειπι ΒειιονειεειιΠ8 . Ρτιππιε ΑΒΒαεροβΜοπαι:ο

πω: επιιικιιοπιιπ. ειιικοι: Ρυιι:κΑισιιε , κι κιαν/κι ΑοΗεΙ.Μι15 8. νεάαθι ΜοΠαι:Βιιε. .Θεσ

Μ: ΤΗεοοιΝοε 8.Πιοιιγίῆ ΜοοεισΒιιε. Τισεοιίιπιι:ευινι: ιώιωπκπτε ιιππκιπ Μ. 1.1ι.οιιο @Πιο

.9.ιω.ι.οιοι πιο... Β. Βει·ιιπι ειο·υιπιοπι ιπιει@τ. Ηκιε Τιιεοιιιπο πκκεκριιικιπ κι κποπ)·ιπο

ῇ.· ό'. Ι/κοικι·ιοι πω” ιοροποι πο: εοέκπε οι.: στέκιπεπικ. Αποπ)υπκ: ιπ Ρι·οιοεο [κο .ικοχε /ιιφ

β ιπιει·ρειιιιικιπ ιἰε εκεπάει Γιιι:ώπιθ ο δε ροΙιτο ΐετωοηε δ”. ι/ιικίοι·ισι κιι.2, (ματι: ειπε: ιιιιςυοτ επι

ποε νεπετεπόι1ε νιτΚειππΒεττυεΑΒΒεε ίιππιππο ειιιιάειτι Βικιιο , Πτι! ιιιιπιε ΡτοΗκο & ΠιπρΠει

ίετωοιπ: άι&ενετατ. Ρπεικιι ιιικεοπ Κοιιπ&οπιι: ιιπτε Μοπκ[ιει·ιο με εικιίειπ ιι Νοι·ιππππι: Μπα

ιπ:α. ΠΧ. Ρ.·ιιι·ιιικιπ, ( κι ε:: ιπιειπκ|ιι Μεθανα ι:κικιοέο εο!!ιέιτκι·) ιπιπιο ειπε δεειιιι νικ. Μ.

πω. .φιίρρε κοκ: ιπτει·|ιοικιοι·ιπ Μπι εκο.ι;. Μπι π. ρι·οιεβπικηβ ω: ιιιπιιυπ Β. Ρ”κιιικιιει «ιικ

απο: .Μι-φορ _. φαω :ὅ νοτιόιι:ιε δε Βεπε εοπιρε:ττιε πω: ειιιόιο:;ιτ, ειι:οε ιΡΐο εε!οουιτ δε

επιιτι·ινιτ ,& εμιοίιιωτι ει: Μ: ά:: όινοτίιε Ιοπευοτιὶσυε τοωιω τε·Ρε1τυιτ. Ε: εφ. η. πιιιπ. 3.9.

Ναι ειι,ιιιοιιιτ, (με ὰ ρΙυτιτπιεΐειΒιιιοει; ,Γα! ΦΙΞ (μια: :ὶ νωωιω: τεθιΒιιε εοττιΡι·οΒιιτ:ι εΠε

όἰὁἱεὶττιι18 , 8‹ Με ιτποκὶιππἶ: ουκ ὲνειιεκιΒιΙ1 νιτο ΚΑ1Μοεκτο ει·ιιΔιτο ΑΒΒειτο. . .οοΜωρω

τερετιππυε. κ.: [ωιιι·ιιετύκ Μκδιοι·επι ΡεοΡι εοκοιεπι κικιέποπτ.· κι οιιερρωιι, Κοιιιπύει·ικιπ

Με Βιιιιιικπέκιπ ι/κιιικι·ισο κισεε/]ικε . Κκιπιύεπο Τιιευκ'ιπιππ ιικικ/εε ποπιιπι.: |ιι·ιπικιπ.

;. @ο υπο Ηκο·ο Λι·ειιιφιβορκ: , εκικ: ικ.βοπε ?κκ ό”, Ρ”κκικι·ιιτι κκ πποπ)υπο ε.ιεροιιικ κι:

Νιπιιι·κιπ Ηκεο /3ιπιι]ιε: Κοιοιππ!επκ: › .εμε Ροπικπειιεπβ: πο· θεεπιπειιεεπβ: @κόπο , ιπ :ιι/ισ κια..

εεβ1°οπεκπ πώοιούκι κποπ)ιπιιι:. οιιι αρκά ?κκικι·ιεεπβ: ειιιοιιοποιο εοι·εερκ: »οποιο , Ρι·οιεε ω

Ρποιοέο βιο εοπιπιοιποι·πι . δ'. Ρ”κκικι·ιοι ιιιιπι ι·επο·υκι·ε εοπιιικαιι: εΠ.Νεκκε επιπι ιπιει· .4πιιβιτε:

Χεπιεπβ: Μειι·οροιι: ,κι οιικιπ Ρει·ιιπει δ. Ι/ιιειΖιιιιει°Μοπκ|ιειικιπ ίπ .καπ κάιπ&ιοπεπβ ΡΜ.

Μπι, ιπ·υεπιπικ: κιικιπ απτο Ηιι€οκεεπ Ηετίιει·τι οποιοι πω, κι ιΜ7Μ απο αν!. Χχχν_ Κε..

πιεπ/ι·πι Εεειώκιπ τεἔεἐκι, δ. Ρ”ιιοικι·ισι |Πιθιιιιέ ποπάκιπιεβιικικ. Ροκ” Ηκέο κι· πιω: ιιππο

Μ. σα. ι. Κεπιοι·ιιιπ Αι·ειιιεριβορκ: εχω: Μισο: τειπροι·ιιπι ισπέιιι: πιο/ι.

ε.. πρωι... πιειπιπιο Ε. Ι/κπικτιειρ·ιοίιε Ιπω: Πει·επιθι·ι: , ?κι κι κι.: εικ: ούιτιι: , οι. οικω .·

η' ρω” ά! Π: Νεο ΨεπωωΠε °'° δ. Ψειστιει ΡτείΌγτετι δ: (Ϊοπιίεποτιε. Ιιεπι ήκο : Πι Ρ:.ι8ο ννιιτππιει:α

ι·ιω." Γε ΝειτοΙιε $.ΨοΙοτιοι , ηιιι ώρα· $οπ:Μπι Βιινιυπι ετειτιἰτἰεοπι νιτιιω άικοπε , οικω ιππα

ειιΠ: εΙετιιιτ. Νειιτει· Ι/κκικι·ιεκπι πωπω: ποιπιπιπ:βοι Μπι· ει ιιικικιπ οίειιει·ι εοπ/ι·.οτ ε:: πο..

.ΐει·ιιιοι·ε πποπ)·πιο , ?κι ίπ .Με οριι/εκιι/ιιι Βιιιπικπιιιιιπ Ήκκικι·ιοι βιοοε/|οποπ ποσοι Γα:ι1ηάωη

Μοπιι/ι·ει·κ βεκεοπκδπκ: Αὶ›ὶ›οτοιιπ. Πκρἰἰει κιικ σειειιι·ιικιε πιο"ω” δειπδικ: ἰπ βιο Μοπκβει·ιο:

Νεπιρε Κιιιεπει,.έρι·ιι.( οικο κι.: ίπ ποππκ|ιι: Μπιοιι·οιο!ιι: ιοεκιπ παύει) εοιποπεπιοικικι·ε/κ: Τι·κιπ[

' ιιιιιο ο Βεκει:Νοο πιοοικοοοποπ δ|οΦορο, με.. ἐ6'κρειιπ ιπ πιω @οικω ιρβκ: εοι·ριι: β·ρκ!ικιπ

[κει·κι·,ιπ Ξσειφειπι Μοπιι/ιει·κ ρι·ιπειρκιεπι, οκοιί ε:: σειρ. η. πκπι. 3ο. οο!!ιοιτιιι·. πιω εε!ειπιιιι:

ιπειιιιτ ιπ α'ιετπβ·σκποίκιπ |ιιπκ , οιικπιίο εικ/Ζἰεπι ι:οι·Ιικ: ε:: Βεπιπικπο Μοπκβει·ισ πείσω: κι, ω·

βιο ιι·πιροι·ε ιίιεειπκ:. Ροκ” ω.: ιπ ?κο «κι» .ωειο: ῇιρεεπιο: ιιππο: κύκι!·οιι , ειπτικκι.: [οιιοοικιιιο

/ι;κ Ι..οιιαιιιειιε ό· ι.θ80Π:11.13 ορρε!!οικι: Διακ: Λιπέικπεπ[.:, ιπ Ριιεσ Ψιι·πικεεπβ κκ οβιο .5'οπιο

*.9.Γκιιιιιη
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π: * |Ι::οιέι:Ξ: , πιο: Μοιονί·::ιϊο που δ. ?ι:αξ:οιΞεί άισΕ: Μοβ-Μο ,

Νο/Μ:::: ι·:ει:ιπτ. -

ΡΚΟΙ.0θΠδ ΑΠΟΤΟΚ18.

 

ΟΜπινο »πιο βιο:: ρ·ορπο ώ- ιιιο:οι::ι τοπια:: οπιι:::!ο :::έο:ιιάο

` ο .Όποιο ὸΡοππ2Τιι12ο13πΝοοέύοοοἰ, @απο βιιιἄο· Οοιι8::8::τποιιτ

οι: : #6' τοοοιβπ:ιιι Ποπιοιπο ά:[:τι.::: ό· ο: ι·:οι:ίοι·ο οπο: ·υ2υ:ι·:

8ο:: οικω:: πιώ:: ρι·οροι:.:° ό· οποιοι:: Οοο/Ζπο!οποικ /:ποιοι·,

ί:ι·ο::::οιιι νού:: :οι εοφ:: /2!ι:::ιιι. ΙτιΡτιποιε οοοΠ ΡτονοΙοτο: νείτπιτ ποιοι:

οποιΙι Ρτεεε εΙε 0Γεο , ντ οι:ΙΠίτεοτει ν05 Γοετιε οΙτοττοοε , φωτο:: 8; τιιΒιιοο

Πεο οοοτιόιε Γο ντο: Ρπεεεε, οιε ετΠ ιοάιΒοοιιι ΓοποιιΙοιτι νείττοτο το οΙτο ιοε

ποοππο εοτόπε νεΠ:τπΐειτιΡετ όισοετοιιιπ Ι·ιο.Βετε. Βεεετετο νετο οτ πιο: είται οτι

τε τιποτε: οιεε το νείττο ()οεοο ιο Ροίιτο: , νοοιίτοιο οτ εοονεοετοτ Μοτο @το

Γεω , νείττο τοπιο Γτοτετοιτοε οο1`ττοπο οτνιτοτειο Γοποτοο απο τιοοιιΙιτοτε πωπω

ΙοΒοτ , οτ νιτοπο Ροττο-οι νεΠ:τι οεοτι οιιπ.ιι.ιιπει Γοεειτιότο 8; εοπιιΡτο Γετ·τηοηε

εάετεπο , φοτο οποτε οΙιοοοτοοτιοε νεοετοιπποε νιτ Κο.πποτειιτοε ΑΒΒοε Γοοιιοο

:μπάσο ίτοτ!πο, Γεά ποιοι: Ι:ιτοιοτο6τ Πιο Πει Γετοιοιιε όιότονοτοτ. δα! δε :Με

τοιΙιι 3ιποοιοτιάεΒοτιο, οοοότ·Ιοοο Ατε 18Ρ1[εοΕο511οπτετ ” ιοΓε οσε ιοΙΪετοτ,

οτ οιε ιοετιτοε ποεο ΡτοΓοτοοι νιτοττι οοοΠ οτιεττιοτ :το ΙοεοΙοοτιίιε νοΒιε όεοε

τετ εοοίετιΒετε: εο]οε ]οίΪἱοιιιΒιιε ποοοοιιτοπο νοΙεποοε εοοττοοιεετε οσο οετιε:

που. Ετ ότι Ιειτ ειτιο::ιε τω: εοοίο. πιοττοτοτ , άοπο 8: νείττο πο:: οε!εέτοτ εοτιτο:, 85:

Με οοι είτ οποιοι: Ροτιτιτειπ Ιιοε ΠετιιοΒετ. Ετ πόεὸ οοειτο εοΙοποοτο τειιιοετο..

νιτοιιε , οτ Γετιιιο Βτενπε 8τοάιοοτΙοοι ΡΙοτιοε ΠποΡΙιειοτιΒοε Ρτοτπιτιοτ ιοτεΙΙι ω.

3Ιο.ττι οοοετετ , 8: πιεε ποιοι: τοποσ:: 8: ιιιάοέτο: εΠ`ετ ,ιτε πωιιοο οτο:Βετετ οπο.

οπο. -

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ.

τ. ΡΠπ·τ νο Μ:: νεοετοοιΙιε (Ξοιι.π.ωτιεοε οοιιιιιιε , ποεοιοεπιο οοιοετο $επιετε ,

τω Ποιο1ιο;ιοπο (Με, Ηοιο: Βεοτι νιτι πιιτοπιτιο οποιο οτ ετοτ ιοΓΡιτοτποοε

οίΠοτο , ( οτ Ροίτπτιοοοοι ενετιτο: τετοιο ιΡΓοτίιοιοοε νιττοτοιο ε]οε Γοιοο επποεοιτ)

πω:: οοιάεπιι ΜοοοΠ:ιεπε ο Ποποιοο ετοτΙιεΒοποτ τιιΓειοΙιπιιο. Νοπο ει1οι εΠ`ετ οι

ΑΙνετιιιεο τεοιοοε οπο: , δέ οεΠιοε οοετοΙοε , ΓετΙ ποεοτε τοοιεπι οτοοά:ενοε , ονι.

ειιΙοε οπο: ΙτιιιΒΜεττι Ρετ Ροΐεοο Ιοτο ειτεοποοοετιε 8: Ρετ οοιοτ:τιο νιτε&ο απο

εοιιΓετνοοε. . οοοινιτιοΙοειε νιειτιοτοπιι Ρτοοπτιτιοιε τ1οοΙιτετ ιιοΒιΙιοτο ΡοτντιΙοο

τοπο πιο: είτ Βοότοτιβοε ιοΙττοετε ίεΙ·ιοΙοε.

π. Φώτο· οποιοι: Αξιιο:ιο:τι:ιο @- ::οτέ:ι::ιιι !ιπτοιοο:·::ιιι.

3.ΕΧπο τοϋ άεΠόετιο Ρτονοεοτοε , τοΒεΙΙοπιι πιο Γοειειιε , εοπο Πιοιποο νεοετο.:

τιοοε πιοοιιΙι Ρτεεε ο Ρτο:εετιτοτε ιοίοοτποπο όεΡοΡοΓεπτ , οτ @οι Ιιοοετοτπι

τοπιο:: οι οοτιτιοοι Ιιττετοτοπο ποίἰτιιποτετ.@ιι πιω: οτιεοτοε φοιτ Ροι!τοΙονετοτ,

οπο:: νοΙτ!ε οτ! οΡι15 Πιτ ποιοοότοππι ο οοο1τΙπίεεΠετοτ τετοεονιτ. δα! είποι ουτε

οοεπεοτιιτ , τεε οοοιιτοο ο οττΙοε ποετοοτιο ιοπιο ενεοιτ.

τι. 2ι:οιιιοάο :οι οι:/ίοάιο (Φακοι: τοπιο:: Ιου/δ· μπαι:: Ρ/ο!ποι·2::ιιι.

4__ ΩΠιο ετιππο ΡοετιιΙοε Με οοοοειοἀοΙιε Ροττιε οι οτεοεπο Γετνοτετ το οοτιο,

οΠἱόοο ποεεΗτοτιοτιε 1)ινιτιο ίοΙτο: οοκι!ιο οοίοοε πιιιτο ετιιτοτιε οι οσο

ΓοΙτιπο, οτ όπιπιππιοε. , οοτιτποπο Ιιττετοτοπτι , το: 8: Ροτνο ἰοτετνοΙ ο τοτοπο Ροτονε.

τοτ ΡΓοΙτετιιιοι. Ειοτιοε εοεπιιτ ΕεεΙεΙὶοπιι Γτεοοετιτοτε: 8: τΙοιιι πιο οειε τοειιτιο

Ηοτςο ει: Μοπιοεπιο ΡοοτοοεΠεοΠ ΕΡἰΓεοΡιπε :οτι Κο

τοοιιιΒεπιο :το οποιο οτε. :τιπππ_ οι! Βου. κα. οτα-

οπο: :Μουτ : τΙοεοι τοΙ:τοΙοπο 5:πτεοΙο οποιτιππιο Μ.

εοτπειιιο:.

ι' Ρ;;; τω: πιοο το οοοιτο Λοάοτιο, Πο το :Μο
πιεπτε π! πονους:: Γοοεπιοε:ιικιτ: Βουιιιιο οπο οπ:ιτι·ιο,

οποιοι , οικία:: οφ:: ρι·ορι·ιι::. ' Π

. Νεπορε ΚοτοοιοττεοΠο. οι! τομ:: ὁπατείἱπο ?σιτε

Λοθ.0τ οτττοετ.ιοτ, οτ το Οτιίτπνοτ. Ρτενιο. :τικιποο:.

Κ πι;

@

Μέ Μοοο,ίπωι:ιο Λιν. ει”.

Μ. :απο

Ι3εε. πιο,

# Ι:: 6'διιι:
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τ:Ιιοωε ΡΓαΙΙειιτιιιιτι ιτιτετιτ!ετετ , πιαειε αε πιαειε ι€ιιε τιττιοι·ιε 1)ειαεεειιάε!ιατιιτ,

Αν. Οκτ.. _ _` . . . .
8: εοτιιιιιιιι&ιοιιε τοπικ ατιιΡΙιιιε τοΕιοταΒατιιτ , όε απο ι€τιε Ποπιιιιιιε εΙιειτ:

ΒΠ.ΧΧΙΣι

Ι)“° Μ' Ζεπεπι ·υεπέ »πασα Μ πατατα μαι »Με ει: «Μωτ. $εά 8τ Μα αιιοά αιιιάαπι ο

Ι.ια.ι:ι._49.

απ: Ε: βι·Σεπτ βακικστ /α!Χατα πισπ2:.σ.

κι. @μ!έσει· @πινακα /τ·αιιέπτε αειππσιιἰιιπι,·@- ταψί 1υψαπέθ' Αθἔπιτέ

πικαπ: έεκε8ιιτ τσάκια.

>·.Β Πισω: ειιατόεΓεετιτε ια αιιιττιο ε] πε εαΙοι·ε ααα ιτι τω]σε , αιιόινιτ που Ισα

"έ ΜΜε1?=· ΒΕ: εΙΤε τιιιοάτιαιιι Μοιιαίτετιιιιτι ιιοτιιιιιε ΑιιτιιΜοτ, πει ειιιιι(τΙαπι ανιιιιειι

"ω- ιι τω Γτι1ιΓεειιιιτιιτ νείτιαια. @τα εὶιπι Ρταείατιιε Ρατετ ιιτ τὶε Μοιιαίτει·ιο εατεάετε.

τα: εοΠεει·ετ , Με τιεατιιε Ειπε: Γεττιιι: τεΓΙιοτιάιΙΤε , μπι Γε ιιΙτετιιδ.ε Ραττιε άοιιιιιτιι

που εΠε νισιωω. Τιιτιε τιατετ τη ΙτιιΡοτειιι 8: τιιτει·οτετιι αι·ιιιιιι εοτινει·ίιιε εωΡιτ

ΡΙιιτα ατειιπιετιτα Ρεττιιιιτετε δ: πιοΙιττιὶτιε ιιι6τιε Για εττταότατε, ατιίτιιτιειιε.Γεειιτιι·

Μπιτ ΜοτιαΙτετιι ιπιιιιο 86 οπιτιιιιπι Ρταττιιιιι εοιι ιΙιιιιιι , αιιαΙιτετ ΡοΠετιτ ειπε

αιιιττιιιπι αεΙ Γε τεόιιεει·ε , ιιτ αεΙ ΙιτοΕιτια νοΙιιιΠετ τετιιεαι·ε. Τιιτιε Εταττεε “τα αυτι

εοιιίετιΓιι ΑΒΒατιε εοιιΐετιτιειιτεε ΙιτεειΒιιε Βετιιτοι·ιε, €α:Ρεττ111Ε Βεατιιτιι τιιιετιιΙτιιιι

ετιιτ8ετε, ιιτ :τα Ρατειιτεε Γεω τενεττετετιιτ , ετ ευατιτΙοειιιιιτιιιε νεΙΙετ ιτει·τιττι ατά

Ρετιτα Μοιιαίτετιι τετιεόαι·ετ , ατιάειιτετι ετιατιι τεττοτιΒιιε Ματιαιιιιειιτα , οΠετει·ι

τετ οΓειιΙα , δέ νετΒετα ττιιτιιτατιτεε , 8ε ]ειιιτιιιιιιι ει άτιοι·ιιτιι νεΙ πιατα άιετιιτιι τω

Ροιιετ1τεε. 5εάιΙΙειτιίτιτιότιιε εοιιΠΙιοτιοτιοτι , τιιιαΠ Γιικιααιτιειιτιιιιι ιιτ ετατ ΓιιΡτα

Ρετταττι , 1τιιττιοΒι11ε αται.ιε ιιιτει·τιτιιε ια τιει·εετιτα αιιιιιτιι τω νοΙιιτιτατε τιετάιιι·ανιτ,

Μ.,,τ,. ω. πω” Ιιτατεετιτιτιοτιιττιωεττιοτ: @ή ωπαηιατπω απ:ΜΜΜ Ρἰαῇαἑπι απ· , ποπ

ο ει. ο πιο άι πατ.ΕτΠΙιιιεΑ οΠ:οΙιόιότι: Ωω1οπω : απαίιέτ ὁ Μάταια: ΟύτΙ 22Μάισ
Β στα Ζ - Ρ · τ) .

τω, απ απεπιβα,Απ ρώσικα ,επ @πιστα α

ιν. ΔΗΜ: Μάιο τοπβ|έο άι:: Μοπασ&έι·, βιβειιέτ απο έκ Μωιαβα·έσ

μππ@`οαε μτι·έτ.

ΒαΙι_του- 6. ΤΠιιε Ρι·ειείατιιε ΑΒΒαε νι6τιιειαιιι £ἱιπ1 εΠετ αάοΙεΓεειιτιε ατιιτιιἰ ιιιίταιιτια η

θ.Π Εἰ ΡετΓΡιειειιε Ειοιιιιτιι ε] εε αττιιιε ἰττιττιοΙιιΙε όεΠάετιιιιιι , Γεειιττι Επι: ταιιτιειιι

τιεττταόταιιε Ρι·αττιΙιιιε τιιιτιτ : Νοτι αΙιιιειαιτιιιεΜε ειιιοεΙ τιοΕιιε α Ι)εο όατιιτιι εΙΤε

νιτ!ετιιιιε. Τιιιιε οπιιιεε ιιτιαιιιττιιτετ τσιπ Βοτια νοΙιιτιτατε δε Βαιι.ε!ιο τΡωωαιι ιτιΕτα

ι. ,,,,,,Ρ, Ρ., ίετιτα ΜοιιαΙτετιι ατὶ ()ΙετιτατιΈε οθῖεὶιιπι ιι ιΠιιιιι Ρι·ονοεατιτ 5 8: απ” ιιαιιεοε

"Μ"··Φ ὸιεε αεΙνειιιετιτε ία: εὸιδτο αττε ειτε Γαβ τε ιιΙατι ειιττι οι·άιτιε εοτιίτιτιιιιιιτ. ()ι·εβ
Μυπ#:|ιι· Ρ · 8 - - - .

ΜΑ εετιτε αστεια απατε δ: 8τατια Ειτονιάειιτιτε Πει ει·8α ιΠιιτιι οτιιιιιιιτιι αδετ1ιιε φιστι

τιιε ετείεειιατ. Ετατ ετιιττι εοι·Ειοτε εαίτιιε , πιετιτε άενοτιιε, αΙ·ΐαβ1Ιιε εοΙΙοτιιιιο,

ατιιαβΠιε αόΓΡεδτιι, τιιὸετιτιἔι 1ιτεεεΗτιιε , τειιιΡεταιιτιέὶ εΙατιιε , 1τιτετιιαίοττιτυάιτιε

Βι·ττιιιε, εειιΓιιτα ιιι τα Π:αΒ1Ιιε, ΙοιιαατιιτιιιτατεΙατειιε , Ρατὶειιτια ι·οΒιιίτιιε , τα..

:πατε ίοΙΙιειτιιε , Ιιοιιοτιιιιι 0Ρετιιπ1 ΡΙτιΓαιιαπι α>ταε τιει·πιιττει·ετ 8τατ1έι`. ΡΙετιι1ε , @τα

Με ιιιετατ ττιοτιτιιιε, ιιτ Με ()οιιίταττιΙιτιε τεαιιΙα 8τ ιιοπιια είΓετ νιττιιτιιτιι.

ν:?ω |υσηΨ·έκατέυκτω εἰεἔἰτ €5° ΠΝΑτ:ΠακιιιΜ Αατ%οάσπ·π/έω

ΕιυΦοροπ σ.ιφετέέτ.

7. 5Ειι ιιιτετ Ιιεεε ατιιιιιιιε ατά αΙτιοτα Εαίτιεια 8τ ω Ροτιοι·α @κατα ΓειιιΡει· ω.

ΓεετιεΙειιε, ετιετιιτ Ρετεαι·ιτιατιοτιεττι Πει αιτιοτε ατιΡετετε , δε ιιατι·ιαπι Ραι·ειι

τέίτιιιε Γιιοε εΙείετει·ε. Τιιιιε ω Μοιιαίτετιιιπι βεατι τιιιοτιόαιιι Αιιτι!Ητιε ΠΝΑ

· ειιαιιιτε ΑυτιίΙὶοεΙοτετιίἱε ΕΡ1Γεοτιιτιεττειτιτ, ειτιοαιτι ΓιιΒιιτΒαιιοι ίὶι15 εινιτα..

τα ιο τιιιοάαττι εΡτ νΜάαι·ιο εοτιίτττιότιιτιι: 8τι!ιιαΙιτεείατο Ροτιτ1Ηεε€ιειιι Μ: εΠ;

ΓιιΓεεΡτιιε. @με Ιιιτιιιιιιττιιτατιιιε τετιιιιιιε αττΙΠἱπιιε Ματια οι·ατιοιιιΙιίι ειπε 8:

νι8ιΙιτε ατΙείτειιιι ὶνιταιτι ααεΒατ τη τει·τιε.

Α Αιιιιαε!ιατιιια (τα Αιιτιατιιισ ΕετΙ:Παι ΑιιτΙΙΒοι:Ιο- τι: μ"Μι ἰυ:ιιΡἰ€Μ·υὶη Φιήι1ε ΒαΠΗαπα Β. €Ι°ιτοτΪιἱ|·

πιώ ιιτ2τιιιτ αΒατιτιοιιε. α”. π! ιιε_ ν. ΒιιβΙιτπω Δε ΚεΒἱιια. αἀιίἱεατα Ατιτιαε μιιτιιιε Μια ττεάιτιιι·,

Β. Οι:"παπέ , ωτΙωτ Ηετἰτιι: ΜοιιαεΒιιε ιὶε Μιταε. ιΜφ.ιε ίἰιιε ὶιιἔιἰο ΥιιαΙιιτ1ευιτιεκεεμε

δ. θετιιιατι1ΛιιτιίΠοτΙοτττιΠε εμε. τη. η. Μπέκι/ί·



ΥΠΑ Ε. ΝΑΙ..ΑΒΙΏΙ ΑΜΒ. Ι.ΕΠΕΟΝΔΕΝ8: να

ντ. ΒοποΝΒΜ συπψεκτέιτ @· σοπατεψισπ .Ι.Β.20ΦΜ272Ρ22έασέ;βωρι

° 8. ΕΤ είιπι ΐοπΒε ῖειτόοιιεΡετ πινετΓειΙοοειΜπα νιττιιτιε ειπε Γε ΓΡ:ιτΒετετ, πω..

παπι νιτ ποβι!ιε δ: ο ιοιιε ΡΙεπιιε ποτπιπε Βοπο επι ειιιπ νιίιτειποι @Με 8;

Για ιπίὶτιιᾶὶοππ @στο τ:Ενοτε εισσεΠϊτ, ίεά απ ιρΓο 13ο ίο.πιιι,Ιο ο.ενο:ίΐιε επ

ΤπΐεΩΡτι15. Νεπι ·πιταπτωπ Μπι @ήπιε ΜΕτυποτετ -εΙοοιιιιε ε( οι·;πωρε πια

ῇειιπ τπιιπιπεπιε, οπιπι :είπω τποποι ειπε ΡοιιΡοπε νοιιι .. · Η -

εστι πιο Βεο ε!ιπεπε , 8: :το όοπιππι ΡτοΡΜπι-πλεετιπε ποπ τεΒτεοπω 5 Με το.

:το επίειειεπε,·Β:ο πωπω πι@Με@ποπ ιιπε·ὶ απο ιπαπιπτο!πο Γτιπ5τοαποποπ τεΒΒιοπιε-Εετνοτε 1..ιικονιιιτπ πειτε Ρετνεπιτ. πι» #9 . ετεπεπε ΙΒΜΦ00

ποπ: ίιεποπιε ετ τΓι.π&εε @πισωπετ Β. ()οι.ι1ΜιεΔΝι18 ει: πιω-τωπτΓιιΙε σε.

ι:ιιε Με οποεπι πι Ιοοιε Εετπιε όιιοεπτοιπιπι νιοιπτι , πιτ τεττιιτ , ι.....ι..,...... Ρέι_

τετ Ρτει:ετο.τ ()οεποοπε, το οιιιΒιιε πιιΠιιε Πει ειΠοπιά όιοεπειτ ΡτοΡτιιιπι 15:28:82

όπιτποε ¦ειΒοτεε, ποάιιττιιίιοπε νι€Πιειε. Οτππιβιιε ετιππι οπιπιπ. ετεπτ εοπιτπιιι.

πιο , οπίιπιοι.ιε νεΠε δ: ιιπιιπι ποΠε , οπιοιιε οοτ ιιπιιπι δ: ειπιτπο Μεετει.τ π: .Πεο.

ΕτπιπιΙ πιοεπιιτιοποι:πε Γεεοπι πειοεποπτ,ιππ ΡειτοιΙΙιτπιιτπ 8ο ιπεοιοετεπι επ

Βιιτπ , δε ιιτπιΠιπιππι ΕτπΡΙιεόπιοιιε νείξιτιιτπ , τω τειπιεπ πιει πι ()Ιπιθω οΠπω

ΕοΠιοεΒειπτ. ΕτΜε οιιιοειπ οεΙιεπε παμε Με άινιι:πε εοπτεπτι νιτειπι @πιο “οφ

παπι οιιεεοειπτ ιπ τεττιε. (Σι-|ειΙεε νετὸ νε! οιιο.πτι τοΙεε τ:ππο υπο τ68εβατκιιτ Ρετ

Ωστε, ποπ εΒ: πιιικΜπα , οτ Ριιτο , Ρειτνιτειιιε ειι!ιεετε, πε Ρτο1τΧ8 .ΟΙ-πιο π!

ι·πίπειιε ίεττπο άι&ειποιίοΠιοιππι ιπίετιιι:ΙεοεπειΒιιε. Νε ντοεοπιιιτ ι:ειπιεπ πω

πιο. Ρτιπτετιπε, Ρτιπιππι ειπε* νιττιιτεπι οιιππτετιπ @είπε πω ιπνεπιπιιιε τ, Με·

νιίΠτπειπ πιετιιο τοτετειπιιιε. . ·

9_ πωπω Ρτιιιξιιεὶπι τπ:πετ ειιπι πι Ιιιειε ειιιτιιε _εάετει: , π Επιι πιο ΓοΙεεπ μοβ

Ρεπετεττιε Ιιιπιεπ εΗ`ιιπάετε, οποτε! τετιιιπι ενοπτιιε ιτε Ροίτπιοοθιιπ ΡτοΒενιτ,οιιιο.

παπι ΓοΙ πε Οτ:ειοεπτε οττιιε ι·ειτοοι·ποιεπε , Πε ιΙΙε Ρειττεε Βοιωτια ΓΡοτΙἰτπ ο -

Απ. Οια-π.

πο. τα”.

Βει:. τω.

ι·· πάτησε

ΟοΙιιπποει

οἱ.

τπποο Γπι'ὶ ὸοᾶτιπέ`ι τΓΡΙεποιόεΐ δε «Μαϊ ιΙΙιιίι:το.νιτ. διοιιιε νετὸ ειιτιοΙιπε δ: Ρ!επιιιε .

πω: ΙΕπ·ε νοΙιιεπτ , οιι:ιΙιε οι φωτο-ε ιπ νιτειιοιποε τπιτειειιΙοτιιτιι νιτ Με βεο.·τιιε

επίπτετιτ , νεΙιπ Γοιεπτπι οι οοο"ττιπει Βινιποτιιττι πιιππιπο.τίιιποιιε Π:τιΡεπτετιιτπι

ποπ ΡττείειΒιο Γιιτιιτοτιιτπ , ίειι (μια δ( οιιο.Ιεε €επτεε επι Ειοεπι επι-τει ειιιοπιΠετιτ ,

Μοτπιπετιπ ιιττιιιΓοιιε Γειπιε εοπίττοικετιτ , πε οιάειπε!ι Ρετι:ιει νε! εΧΡοπεποι οπο

Πε @τε πειιιιωε Ιιοε Ροτετιτ ιπνεπιτε Η οοιιΓειι!ει Με. Ρετοιιιτε.τ , οπο: ετιιο1τιιε

οιίειΡιιΙοτιιπι ιΠιιιε ]οΝΑε ΑΒΒει νιι· πιειοπιιε , εΙοοιιεπτιέὶ ΡΙεπιιε δ: όιθπιποι πο.

ήπιε, ΡοΙιτο άΙιιπειτο Γεω Γετιποπε πε νιτει ειπε εοπιΡοίὶιιτ. Σεπ οιιπι πιειΒιίττιιπι

8: εοπίτειττεττι παπι ΒιιειΙο.τιει οπιε νεΙ οιι:ιΙιε ίιιετιτ Βτενιτει· ει: Γιιεειπθεε Ρετ.

Π:τιπΧιττιιιε, Ιοτιοιιιε ΡειιιΙιΓΡετεὶ Ρτο οίιτο τιοίὶτο εΙιΓεεΙΠτπιιε. δα! πο τιιΠ:οτιοτπ

ειιιιοΙπιπτε Ποπιιπο δ: ιΡΓοιπτετοε ειπε τεε!εειπιιιε. ·

ντι. ?Η είανι με· οθετί2επτ2τιω έ <σεω2ύω |έβ274Φί2°, @- Με ?τα

ΜΜΜ” ρι·οτπεπιέτ.

το. ΩΠινι ειιιτεπι Με Πεἱ ΒιπιπΙιιε Ρτ:εθ.το βοεποπιο Ι.ιιιτονιο ιππ:ιπιτπτετ, ιπ

Ρτιπιιε πιιιπι!ιτ:ιτιε πατώ, δ; πωΝονιτιοτιιπι ποττπτπ επεοΙετε εοεΡιτ , πι

(με) ειοτπιτειποο. π: ιιΙττει ιποοιιτπ οΙετειετείεεπειπτ. $εάειιπι οοπτι ιίΓετ , πω: το.

Ιετ :ιΙιοιιειποο , ιιτ ὰ νεττπιοιιε ιιοιοιιε ο!ετει οενειΠειτεππιτ , Β. Οοΐιιτποειππε πω.

τιιπι ιπ8τεοιεπε δ: ποπ ΓοΗιτπιβι Ιεείἱοπειιπ έ.νεττπιβιιε ποπ ιπνεπιεπε, τω τπειΒιε

ειιπέτο. νιτεππει ,]οε11πάει 8: 2τπωπεπτοπε ιπτειάιι εοπίΡιειεπε , ιπι:εΙΙειτιε νιτ Οοο

ΡΙεπιιε ποε ποπ εΙΤε τει ενεππιπι , τω πιππιππιτεττι 8: οπεοιεπτπιτπ δ( τπετιειιιπ

@κι Β_ ΘιιεΙοτιει. ΙΠε νετὸ εοοπττετιὸ ποπ πιο Ειότο ποπ άεοπτο.Βειτ, τω πιετιτιε

Ετε.ττιιιπ οπιππι εΠ'ε πείετιΓοτει οιεεοπτ. Ροίἔοιιεὶττι οιιτειπ πι ιΠο πιππιτπ ετ:.ιτπιπι

Βε:ιτιιε Ρο.τετ ιπΓΡεκιτ,@Πιτ ειιπι ιπτετ εοποιεςποε ΡτοοειτόΓοιιε Μοπειεποε εοτι- “

πω, οιιετπ Ετεττεε σ.οπιιο παπι Νονιτιι.ιπι ιπτετ ιποοεττιοε εΠ`ε ιιιοιαιπάιιπι

εείπιπειοειπτ.



ει: νιτΑ ε. ΒΑεοι.ι οοΝτιεεεοιιιε.

(Ειπε. Απ.

υε.ΧΧ.

Νον.κιτνι.

2:42. ττττέΐ.

;. ότι ι.Εριβ.

τω». τι".

[απο

@πιω Διι

&οτιοιιε

ιετιρτοτ Με

πω» εσω

ροιισ.ι:.

Ω

Αιιτίιοτι:

τιιισόςΓτιο.

Ειόει ιιιιιιιε

ιιιίιοτιπ_

Αιι€τοι· το

τσιπ οτόι

ΠΕΠ! ΠΟΠ

Γετνετ.

όετε οπιτιε ιιτ 8είτιιιπ είι: ορο: όινιιι2 νιττιιτιε ; φωτο ιπιπἰιε εΒο Γοιιιε ιιοπιιιπειο , ειιι πετ

Γειεπτιο ρτειτο οι ,πεε ιπετιτοτιιιπ ιιΠει όεειιΓετ τειτιο , πεε εε τρια ιπ τεοιιε ειιεειΙεπτιΒιιε είτ

νει!όε πεεειίοτιτι όοετι ίετπιοπιε οτιιτιοι από προ: ετίι ιπόιριιι Γιιιτιοε οτιιιιιτιο τειεεοιπιιιτι

Ροτίιτειι επιιιι ειιιροιπ ιπειιττιπιιιε,ίι ειπε όε οσο ίετπρετ όιΒιιε ιοτιιιι ροιΤοπιιιε,νιττιιτεε & ορετο

ιι!ειπιιε. @τι 6 οτι ποριε πιιΠοιιι Γιιιιιειειιτιοτπ ιιειοεπιιιε , ετεόιπιοε τειιιετι , ιιτ δτεροτιιιε Κο

ιπαπ:ε τα ειοτιοεπτιτε Γετιιιιτ ,ειπε νιτεε οπο: ιιπρετιτιει όεπεεειτ , ειιτιττιε ιπιπιίιτειτ. Ετ Γοτ

ταΠε εὸ Γεειιπόιοτεε ετιτιιιιε ,τιιιο ρτορτιο νιττοτε πι! πόιιουε: τιιιιιι οιιιιιιιὸτιιιιε ιιοπιιιιτετ ιπ

σε Γτιαιτι Γε όερτιτπιτ ιεποτιιπτιιιιιι, τοπτο ίιιοιενετιιτ ιπτετιίιε ρετ Γριτιτιιπι ιΠιιιπιπεπτετπ : &

ειιιόιτοτιΒιι: ειπιπιο ιιτιιιιιε Γοιετ ρτοόείίε τιιιοό ρτοεεόιτ ειιιετιιιε εκ νετε ιιιιτιιιιιτοτε. Ατ νετὸ

οτιιτιο ειπε εκ που ίτιρετοι:ε ρτοόιτ , ειιιόιεπτεττι ποπ ειόιον-ειτ , ίεό €ιιιιιτιιι. ΕτΒο :μια πιετιτιε

:ιτιόιτοτε εοπιττιότι Γοιπιιε , τ:ιπτο νεπειτιεπτιιιε οι! Γοπτεττι ειιιοειτιιπι νινεπτιι.ιιπ ιιτιεπτεε τε

ειιττιπιιιε , φωτο ιπειτόεΓεεπτε Πτι ιπτιιε :ειιιιοτπιιε , ιτι ιΠοπι ΓιιΓριτειπτεε , ιπ ιΠτιιι·ι ποίιτει

ρτεεοτόιει ροπεπτετ , όε τιιιο νετιιειτετ Γετιρτιιτπ τεπετιιι.ιε , ειπα ιπ εεΙο τω: εειτιιεότειπ τριι
όοεετ εοτόει ιιοτπιπιππ. Γ

τ.. Ιπόε ιτειοι.ιε πάρετε νοιιιιτιοε , ιιπόε ιιιπιιπιετοοιιιιιπι Πιιεπτ:ι ρει8ιπειτοιπ επιιιτιειΓΓε ω.

8ποΓειιιιυε, ειιιιιε 8τετιειε τοτιιιι=ι ρτοΓεθτὸ οόΓετιριιτιοε,οπο όοεεπτε ε8τεόιτιιτ ειιιιότιιιιό ρτο.

Γεττιιττ δεό & ο ροίτ ποε @Με ρτοίιιιειτ πιει ορι1ε ιιοε ποίιτιιτπ ενείτιτέιο τεττιοτόετιτ , ιιτ 8τ

ιρΓε Με νεπτιιτιιιε εοπιροπεπόιε ειοτιιιιι τω τοττεπτεε ιπΓιιιειτ , ειπε ποε ιπιπιιε ιόοπεε νει το

ττιετε εοπιροΓιιιΓΓε τεόετ8οατ ; τεόιιετιιτ οό τπεπιοτιιιπι ,οιιὸό ποπ πω: ρτορτιοε τΙοιόιιι:ιετ Γει

τ:ιεπόι ιιτιρετιιε , ίεό ρτεεερτοπι νεπετειΒιιιιιττιΡεττιιιτι πω όιιττετιτ ,Γερ τριοτιιτπ ιιτιρετιο τω.

ιιτειιπιιε : τιιιιοιιε ο εοπττεόιεετεπιιιε , τιιο'οτι$ όεπιεπτικ πετ-εε είίε ριιτεινιιποε. Ιρίοτιιιπ ετ8ο

εοιπτει οπιπιο ιποριπειτ8 οιήεξιιοπιε ιαειι|ι:ι όεΓεπίιοπε εοπίιόιιπιιε , φωτ οοεόιεπτιεε εποε

ειιέτοτιΒιιε το!εταπόιιιτι είίε ΓοΓεεριπιιιε , ειιιι ροίτ ιοπεοιπ Μοπειίτιετε ιπίτιτιιτιοπιε ειοοιιτιιιιι

ιιοπείτατειπ Με ποιττει ετοτε τε8ιιιιιτιε πιιιιτιιε ίιιπτ τερειτοτοτεε ειτοοε τεετεειτοτεε 'ι. απ”

απο οοεόιτπι.ιε,νιτ:ε τιοίττ8 οτόιπεπι ιιοποταπιι.ιε ιιτ: ποίιτει: Γετνιτιιτιε ρτοροιιτιιιπ ιΠεΓιιιτι εστι..

ιετνειιιιιιει (Σπιτι νετὸ το εοτιιπι οοεόιεπτιοι τεπιετε όεειιπτιπ·ιιιε , Ι)ειιιπ οιἶεπόιτπιιτ , ιιπιτπειε

ποίιτοε Ιεόιττιιιε , ρτο πιετεεόε ιποοεόιεπτι:ε ότιπιπτιτιοπιε ιιιόιειιιιιι Γιιίτιπειιιιιε. Ετ8ο ιπ

Με τΑττε τιετπο πιοτότιει ρτειιιόιειο ιπ ποε ιειειιιο εοτιτοτοοεατ , ορια νιτιιρετατι ποπ όερε

πιω Γι ιπίτιτοττε Γετνιτιιτιε ιιιιττιιιιτετ οιιιειιιττι ιτιιριεττιοε.

;. δεό πετιιιε ετ:οπττει ι:ιι1όιιτιοπιε ειιιιιΓτιιιε Γιιτιεε ιπτιε&ιτπι1ε , ειπε οιππιπο ιειι.ιότιτι ό ουσ;

οικω τετ:οίιιπιιιε ,ότι Ιειιόειπόιιπι πιιπιειιιετπ ιιΙιτιοιό τιοε ε8ιίίε τιιετπιπιιτιιιε. Ιτι Ιιοε πειιπτιιιε

“Η πεδοτιο ποπ οι τι όιέτειιιτε οιιςτεπόε ιαιιότιτιο , ίεό νιττι1τιιπι ιττιιτειπόο. ρτοροττιο , & τε

τιιιπ 8ειτατιιπι ειιιπ νετιτοτε ρτοίετεπότι :ιΓΓεττιο. $ι ιειτοτ όεοετ «πιο Ιειιιόατι , ιΠε Ιειιιόετιιτ

όε οπο πω Γατιιιιιι ιοτιιιιτπιιτ , ιΙΙε Ιειιιόετιιτ τμ νιττιιτεε ορετειτι1τ, ιΠε επι μπι ττιιιιπριιτιιι·

τετ ρετνεπιτ τό ροττι1τπ ,ποπιιιε επι τόποι: ιπ ιπεεττο , ιτιτετ Πιι€τιιε όιτιειτ τετιιιιιπ. Ππ118 οι

ιΒιτιιτ εκ ρτιπειριοικ Μοπτειιοτιιπι ΓιιΒιιπιιι1πι , οικω τιο$ Μοποίτιεπ νιτεε ρτοίειίοτεε ιιιόι

ΒιιιΠιιποε οιιι πεε ιπιπιττιιιιπ τιιετιτοτιιττι ριιι:τιειιιειπι τιττιιιιιιιιιε , οροττετ Ιειιιόειτε 8τ τεεο!ετε όε·

νοτιε ρε&οτιοιι.τ. ]ιιιτοπι οιιιρρε επ , τι: τιιιεπι Ιιτιοεπιιιε με οειιΙιε ποΙιτιθτόιιιιε τό11εετη ΡΗΞ

ειριιτιπι , ουσ τετ;επτε , ρετ ντιτιοε εειΓιιε 8: τετ όιΓετιιπιπιι τετιιττι τεπόιτιιιιε :ιό ρειττιειπι , ποιττι

όενοτιοπειπ ειιιιιιιεειιιιιιε ορΓειιιιιι τιτύιπεριε εοΙεπόι , ιιτ τυπο ίσο: εΓίε τεεορ,τιοΓειιτ, ειιπι ιιι

ιιιόιειο νετιιεπε :ιιιετνιτιιτε πιο ποπ Γιιιίίε ειιτττιπεοε εοπίιόετατ. @τι πετ αστειο ιεεετιτ, ιπτά

ιι€ειτ , οιιὸό ποιτττι ειιιιότιο ει! Ιεεεπόι1τπ ειιπι ποπ εοπιρεΠοτ , Γει:ιττιιιε ειπε πιο ρτο πιο ποπ

ιπττοόιιεετε νοιιιιπιιιε;Γεό τει @Με οτόιπεπι όιιιρειιτιιιιπιε ιπνειιιτριπτετ , τ111ειπτιιτπ Ιτιιόιιιιπ

ποιττιιιπ ρεττιιιρετε ροτιιιτ , πε τετιτιι: όοπιιπι (ῖοπίεΓίοτ ιπ ροριιΙο Μετα , ειΓεειτ ; επι Με

Ρτιιτιειεε ρειττιοιιε 8: Μοιι:ιειιοτυπι ιιπιτειτοτ εετεειιιε ειιίι:ιτιτ ,τοπικ ροριιιι τω ιιριιό Βοτιιιιιιιιιι

ίεπιρετ ριιΠιιπι1ε πιεόιοτοτ ετιτ.

τι.. Ωοεόειιτι ιειτιιτ ττειόιτει εκ ειιιτιοιιοτιιιιι πιειποτιιι εοριοιιιιτ τετιιιιπιιιε, τιιιεόειττι νετὸ :ιο

οτε ιιόειιιιιπ τεΙοτε. Με ρτορτιο εοπιπιεπότινιπιιιε ,ποπιιιιΠτι οιιοτιιιε ειόόετε πρωτ σ.ιιιιΒιιε &

πιο ιπτετΓιιιτπιιε , ίεό & Με οτενιτετ ειιίεειιτι Γιιιπιιε ειπε τεΒιιε τεΒιιποπιο ρτεΓειιτιιιπι ΜΜ

ριιιτιπτε όιόιειπιιιε.Ιπ όεΓετιρτιοπε τιιιτεπι ποπ" οτόιτιεπι Γετν:ιτε Γιιρει·Γεόιτπυε; όιιιιιτποόο ιό

ειρ,ετειιιιιε , ιιτ οπο: Γε ποίττω ιτιίεττεπτ ποτιτιιε , Γιιτόο οτε ποπ ττειιΓειιπόιιτπ είίε ιπόιεειι-€..

οπο; τιιιτιιτινιε φετινο .ι ριιιτιοιιε ειιιτπιιιτι Γοιειιτ , οιιὸό ί0Πετε επτιοιιιτειε ετ Βεειτι νιτι «ει»

Με ροιιετοτυ.πι τπεπιοτικ ιιοπιποόιεκ οιιτιπτιτιιτιε ιιοτιιιιι τειιοι1ετιτ, τω τειπειι ειόιιιιε ποίιτιο

εοιιΓρεέτιΒιιε πιεσε ιπ ρτεΓεπε όερτετιεπόι ποπ ροτιιιτ. $εό Με πιο ει! , Με ιιτ Ροι·έτει τοπικ

Αιιόιετ:ιε Γεό Γειττιιι Γιιιτ ; Γρεειειιε Ρείιοτιε ποιττι νιττι1τεε δ: ορει:ο πω ίι!ετε πιιιιιιπε οσο".

πιτ , τμ δ: ειπα εοτριτε ειπε εττειιΒιεε ιι€ιτιιιιε ι?, 8τ ριιττοειιιιι ίιπρ)οι:ιτιτιιτε εειιιόειιιιιε. Νεο

τι Ρτοόοατόιιε ιι: Οιιτοιι. πό ποπ. ειι. ιιτ. Απόψε,

ιπτιιιιτ , .τωιφιοφω έ» Μιωμω τι'. Ειτε/Μι Μαπο

Μ:: Μπιτ :κρατώ-σ ΜΜΜ μι βι·υιώτιοτ Μ, τουι»·ιιτ

απ: Μισό Ηιιιτυωπ ό· ΚΜΜΜ°0 τιωτιι6Μ_ Ηιιιειιι:ι

πιο τω” 5. Κειπιτιιι ο.ριιό Κοπιο8 ,8τ Κοτπιει·ιιε Αι

τινιΠεεεπίιε Γοι·τε πω” , Μοιιτειιιε αρτιο! Β:Γοιιιιπ

κιιιωτιι ρισειιτιεπόιιιπ ειιτειτιιιιτ ΟόοΙειιιπ ΑΒΒατεπι,

επι Α ρεοΟειοεττο ΙΧεπιοι·ιιπι Απτιίτιτι τοιενιιε Γιιετείἔ

ετ , πόιιιαινιτοοε ΒιιιιΙιτειπ τιιιιιιιε ετιειιππιιπε ιιιρετ

το , ιιτ ΟττΙοεττιιε ιιι τω. 7. τειτ.ι.τιιτ. Εεεε @ΜΙΜ

ΠΠΠΠ Μι"Ι:ΠΠ Πρ· 4. Μετιορι Καπ. τη. η. 8ε το.

6 Ηιε ποιπιπε Μοτιοειιοιιιιτι δ.ΒτιΓο1ιΙο‹μιιτιιι· Λόι'ο

ΑΒΒειε Πει·νειιίιε (ΣαποΒιι , νιιιρ_ο Μου·θιττ-ω-Π" .

όιτ:εεεΠε ΟιτειΙοιιιιειιΠε, ιιι :πιάτο Ραττειιιι, !τ ΡοτΙ|:02.



νιΤΑ ε. ::Αεοι.ι οοΝεεε:οπιε δ:

 

ποοι: επ: οπε:ἰ πιιαπτπιιιεπιποπειρίἰπ: οτεεοπιει. Γειπιπ: α:: πω: τιιΙει:α:ι: ιπιιπο ροτιἰι: Γπ:πειι:

ιπετειπεπτε εεπεἰιῇ, Η πο: πο: ιι!επειπιπ:,εοπ:ι8ε:ιτ μι· :Μπι ιιτ!ι:πο!ε:ι; πω:: νι:τπτε: επι:

οπο: σεΙο :οπο εἰ: ορει·ει:π: , πω: ππΙΙ:ι: πιο:ταΙιπιπ παπι: ΡΙεπιτε: π8ποίεε:ε , :τα Γε:πιο πιο·

:ιπιοτπιπ ποπ απο: οτπιιι:ποπι: επρΠεε:ε.

πιο: ι>Με:.ιτιο.

)·.ΕΧ Ιοπεο ποιο: Ρε:εε:ιπιιτιοπι: @πιο ΓεΙιεεπι πἀἔετι·ἱ:ι:π :ενει:τεπτε: , Ιι:ιΒειππ: :ποπ

π: 88Ρειττπιπ εκε:πο!ει,οπο: πονιιππ: Ρτοπιετπι ε νι:τπτιοπ: Βιο:ιοΓππιω εειο: ιιι:!Γεεπ

Γπιπ.Ηιε πειπιππε,π: πιειτπ:,ιπτει: Πιιι:ιοπιιπ δγΙΙόιπππε πενιΒεπτε: , ποπ Γἱπε ιπειεπο ρε:ἱεπ!ο

ιτε: ΜΜΜ:: άπειιππ:, &νοΙάε Γοτιπιάειπάπιπ, πε :π τ!ειττε:οπι δνε ἰπ Ρειτ:επι ΓἰπιΓ::ει:π νε

π :εΙοιιειππ:: Ρι·:είτο Γππ: επιπιπ::1:ποπε ::πεπΙεπτε: Μπι:: , οπο: πω: οι! Γε άε:Ππειπ:ε: ω

Γρεπε:ιπ:, ριι:επτι οει:ετ:ο Γο:Βεοπτ , εττιπε ρι·οΓππάι: επι:ει:ΙΒιι: ιπιπιε:8επ:. ῳπ ι8ιτπ: π::

ιιιο::ι: ΙειτιοπΙα π:: πο: οποτε ενι::ιτε ποπ ροΓΓπιππ: , πιω επ:ιο:ε !π:πιπε διιπέτο:πιπ μπω.

πεπ:ιπιπ Μπιτ:: ε:τρΙο:επιπ:,πτι:ε: :πτππι ιπ:ετ το: εΙιίοι·ιπιιπε τεπεεπιπ:. Οπα! τοπ: εοπ

νεπιεπτε: :8ιτπιι:ιιι εο:τιπι νι:τιιτε:& πρεπει εοπίιπε:ειππ: , ποτιίΓεπε ει: εοτιιτπ ἱπιιτπ:ἰοπε

πω: εετε:ποΙο οΑΡιππιιι: : Η πιο:ε: εοιπΡοπιπιπ:, νιτιιπι επιεπάεπιπ: , δ: @όποιο εΓτιπ πο..

οι: Ι)εο τ!ιΓριπ:επ:, Ρε: Γειπέιειε εοπνε:Γε:ιοπι: Γ:πάιππι Για: Κε:Ιειπρτοτι ριεεεπ:. Βοπο ετεπιπι

Γ:π&π δειπ&ο:πιπ :πειτιο:ιπιπ :ει:οΙππιι: , επιιωιοπ ποπ π: ι:πιτιι:ιοποτι ειπ:ιοπ:

Βοπο Γτπ&π δειπό:ο:πιπ εε!επτειιππ: :είτε , Η εοπτιιτπεπτπ:π ιπποεεπ

εοπΓειεπτιπ πάτα:: Ρεί:ινο πειπιππε 8:ιπόιπ ποπ οιοο:π:π νιπίππε :θα

Γιαπ: τ!είιάει·ιπιπ τἰε δρι:ιτπ-Γειπ&ο-εοπιμοπιτ Ι:ιετιτιει.

, ό. Ηεο ε:8ο πο: Με:: Ρείτοι:ι: ποπ:: ει: ρ:κεΙει:ι ΟοπΓεΓΓο:ὶ: ΦΗΜΗ ΒεΓοΗ νι::ι:ιι :ΜΜΕ

:πιο :!εΓε:ιοιιππ: , ιι: πο: ποστ! π:: οι! Βιο:πιπι Ρεινεπε:ιτ π: :πε:πο:ιοπι :εοπαιτππ:. Εεεε ετε

πιω Η πιιεπτει π: ειπε πω: :π επ:Ιο εοπίιόε:επιπ: , :τι ει: :ειπεπ :μια πω:: ρε:τπιιτ νιΓππι κ..

Βε:.:ειιππ: : :μια πιΙιΠ πιω ρ:οτιεθ , :πω τι: ε2ΙεΓ:Η:π: οποιο , ο Για:: επιππ: :κι ε:ι:!εΓΕπ απ.

άπο: , κ! πιιιππ: ποπ ενοΙνο. Ππάε Γιιπ&ιΠιπιι Μπι: πω: νιπιπι ΗπεΙΙΙιπ: όπειιιιπ: π: ©1101::

ειιιάΕ:πιι:.

π:: απο:: πι: ιπΓεΙιι:

ιιτι:::,Γεπ πιεπτεπι μη

ρΙπ:π .: πει :μισό άπι!ιο!ι τεπτειιπεπτε Γο::ιτε: οπο: , Γε ρ:οΓε6τὸ ἰπ που: Γεοπεπ:Ιππι Επι”

εποεπιπ Ετοποπιαπι 8επτιΙε: ΡΙιΠοΓορΙιι ρ:κεΙει:1: Γιιο:πιιι πιοιπο:ιτιπ: ρ:ονοι:ειτι , ιΡπ πει-πω

με:τιιτο: οπιεΗνει·ε ιπεπιο:ιεε_πιοπο:.:ε ρε:επιιι , π: ιπ ο:ε`Ι°10Π1:πτ1ΙΠ νινε:επτ επι πωπω δ;

εοφοι·ε παπι:: οεεεΓίιΠεπτι οπιιπτο πο: ΒιοτιοΓο: $επέτο:τιπι τ:ιππιρτιο: όιεπιπ: ιι:τοΙΙιιπττ:ῇ

πω: πι :::ε:πιπι:ε :πιο Ιπεο :ε8πε:ε ποπ :πωπω Ηι πιι:ποπε πο:: :ποι·τεπι "πιο νι

ντιπ:, ΠΠ:: :οι νινιιπτ : απ:: ειιί:ιπότοπποεπε εο:ππι εστΡ0:2 :ειπ:ι: οποτι:Πε πιι:πειιΠ: εοτιιίἔ

αιπτ, :Με ετιεπι πω τε:προτει!ιτε: ποπ νινππτ. Ρει:1επτιτι: επιπι ειδτιοπεπι τεειτο , οπο: οπο::

Γοτειπ :πεππι Βε:ι:ιίΠ:ππ:π ΒειΓοΙπτπ :παπα ιοι:ππάιτιιτι εάΓι::ιρτππι απ:: οινιτιπ: πει:::: , οπἑιπ

εεπι οπο: Ηει:επΙειπ ει8:ιπ:επ οΙιπι επο:πιιτοτε ρ:πόι:ιιιπ :π £2Ιτιτπ ::επΠετππι εΓΓε ιπεπτιιι..

ειτε: πωπω. ΙΡ:ειτοοπε οπιπΓοΙ ::ιπποιιιπ Γπο Ιπ:πιπε ειπι:ε:ιτ, προ:: :ιοιπιπε: Ρε:ειιπι νι..

νε: πι οπο: ιΙΙππι νετο ,τιτ Γεττπ:, αποτο:: πιω:: Γεπιρε: οποσ! ιπ:ε:ο: το:οπεΒιτ Πποπειι

ποτε. Ιρίὶπε απο εεΒ:ιιΒ:ενιτετ :π ποτιτιιιπιοεάπειπιπ: Γιοιπιππιπ , πω Ιππάιοπ: ποπο:::π:

Απεε!ο:πιπ. Ρ:α:Ποοιτ, π: ετεπιπιπ:, Ι.ε&ο:ι Γπο ποπ τπιπιτποπιιπ εεΙείτιοπ: ΒΙο:ιοπι , οπι

εππιππε απ:: όι!ε&ιοπε Γπο.πι :εει:ενετι: Ιεδ:ιοπε:π. δει! πε Βάι :ιιί:ιειτειτε Γειπέτι να: =ᾶἱ-ε

πο: νιΙ1:::ι: ιπιπ:ιιιπι Γποιιιιπιπ:ετ , ΓοΙειιιι :οπτιιιπ ρ::εΓε:ετ ιπιιτε:ιετπ, Γετι πππεπ Αποοπ.

οοεπιτε: ποεπιιι ποιπεπ.

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ.

7.ΙΟιτπιτ πωπω:: Βιι:οι.π: Αππιπιπιπ ρ:ογιπειιι·ιπε!γτο ρει:επτππι 8ε:πιιπε ε1ιο::π: τε

τιτο:ιο πω: Εε:πονιειπει: , πετ:: δ: Βεπε:ε πι: ποΜΗίδιππ:. :ΗΜ :ιπΓριειο πια:: ιπ

Ειπ:ιπ Γπρε:8:είΓπ: , :πιο Μποστ: εάο!εΓεεπτι:ε Γιε:ι :ι:οειπῆ ιπει:επιεπτο εοπτιδιίΓετ , :τι

πινω: Γετνιτπτι: οπο: :οτιιτπ Γε εοπνεττιτ. Α:: ρ:ἰ:πιι:π :ε::επιε πιΠιτιιι: ΓΡεειε :!ετεπτπ: , ιΠο:

Ρ:ιτπ2ν2 κατι: ιπιιιο: πιω: ροοπια::: :πωπω Γπο Μάιο ριετιιτι: ειιΓοινε:ετ. :μι Με: εοιπ.

πιππιτε: ἰπ ΓεεπΙο πΙιοπειιπ:ϋπ εοπνε:Γειτιι: , ποπ τιππεπ Γει:::επι ιιάοιεΓεεπτιεπι νιτπ: ΓποτΙιτ!ε

πο: , ποιοι” Με και: πιπιιιι:ιι πποΙιεε:ι Γο!ε:.1επι :πω οπιάεπι :εΓ:ποπ: ειιποι:ε εεΙεί:ιππι,

1ειππέ:οπε :επι.!επ: :κι επεπιεπτει νι::τιτππι. Ε: οπ:ιπινι: ΓεεπΙει:ι: :ειΓπρε:ππέτο. Γρεοιε :επε

ι·ετπ: , ι!ιΓειρΠπι: τιι:πεπ :ε!εΡ:ιοπ: ιιπιιππιπ ιπΓε:εοπτ, ΕνεπεεΙιειιπι Ρε:Γεε:ιοπεπι πι Μ:: πο”

ιππιτ:πι:ε:ε πω μ:: οοπΗ: ιπΓετεπ:, Ρ::ι·ετπ ιππ::επιππε πιιππ:τΙ1Ιεπε:ειτ , π: Βεο Γε προτο

Β:ιπτε :οι οΕ8πιοι· πο:πιίΓε:. Εετ:Ιεπι: π:: απ: Μοπεπε:π: ιιπιπιπ: Ρει·νι8ι!επε πι ιιάο!εΓεειι:ιπ

ωεπιπειω: , ποστ! ροί:ιπο:!πιπ πΙ:ιπ:ιιππΙε:ετπ:. Ποτε: οι εῇπ: ρεέ:ο:ε ειιπο!πιπ :εεεΒιιτ πι.

Ρει:ιππι , απτο: στοπ:: :ιι!ε&ιο αρτιο οπο: ρει·ρε:πι Γο:πι:ι: ρει:π:εεΒετ ιπι:επιππιπ: :επιτο

τι: ιιιιτειπ εειπποτε π: Γε ε:πιπεπτε , ποπ πιώ: Ρετιεπι ιπ |ιιο:ίεο πε :πειειι!επι τ:επει·ε: :ιο

οοεπιτο. τοπιο: πι: Βετο.: ο:ιιτιοπε: Γιοπρε:ρετπειπ: , οπιιπτππι Επτε!!ι8ετε ροτε:ειτ , ποπ

(οεπι:ει· :μποτ : επίτιπεπ:πε πικαπ τιιί::ι&ιοπιοπ: ετεπιτιι: , απο ροτιπιπε τειπρει·ιιπ:

νεπτπτἰ: ιπΓο!επ:ιειιπ ποπ: πειποπ: ιπΓ:επεινετατ. Ρετιεπτπιπι ειπαμε ιπ πάνε:ίἰ: ιπ:ε

ειιΙει:ε: πποπτππι ειιεοΙπι:,ειφοπει·ε πετπο πω: απ:: πεπρε:ε: :επτα ει !ιοετοΙιπι:

ι π;

: Ϊ"

: Γε

ετοτ,

ΟιιτειιΑπ.

11ο. ΧΧ.

Νον.ιανι.

ΕκεπιρΙει.

3επ&οιππι

:μπω Μά·εΧ

Με.

Απέ:ο: πο

πιεπ Γιπιιπ

:πεπιι:.

$. ΒιιΓοΗ

μπι:: 8:

ποΜΙ::α:.

Χ

Ήττα::

επι: ΜΗΝ::

ΗΜ



7ο κατ:: ε. πωσ:: εοΝ:ιεεεοιι:ε.

ω:: Απ.

πο. κι:

- Νονοοινι.

Α:: δ. Κε

πι::._:ι: :ε

Ρι::ι::ιιπι

ε:ενο:ιι.επε

ω::

Π.::,::.:.9_

Οπιπ::. :ε

::ππι1::ε

Βιιτι:::.

Απ::::ι:πι

:ι:πει:ε άι:

απ: πιει:

απ.

Επι:: ::ι_

πο.

Μιι::Ι:. :8.

ω.

Μι:Ι:: :Ειπ

ιί::::ι:ε :Πο

Πτε: ::οιεπ:

Κεπι::.

ιι: :ιιι:ε!ει:::: εοπεεπ:ε ::ιειι:::ι::ε :ι:ετιι:, π: :οτι:πι Ρ::ε:ε: ειιιο::::::ιπιιπι ν:6ὶιιιπ, ί::ρετιι:::: εί

:::πάε:ε: πι:ίε:ο:ιιπι. Επι: ιιιι:επι :π:ε: Με:: :ιπ:::ιο ρ::ί::πιιιε > ίε:πιοπε νε:::ι:::::τππε , πι::

τ:: :πί:8π:: , ΐρε :οπ8:ιπ:πι:ε , πισω :ιεεεο:ιιε , :πεείΐιι νε:εε:ιιπ::ιιει τποτ:Βιιε 8::ιν:ε, :επ::α:ε

ειπ:ειο:::: , νε::ιο εοπιπιιιτι:ε , οπιπ:Βιιε :ι::ειο:::ε , 8:ει:ιιε ειΠοειιι:ο , ::οπεί:ιιτ :π ι:οπιο, :Μάικ

:τι οιι:ι::ε:ο , :πε:νπισ.π::ι:πι ε:ι::εεε:ο , :πιοεε::::ιιπι :ο::::ι:ι:ο , ::::ιπ::ι:πι Βεει:::ιιι!ο , οπιπ:ι:πι

ειπε :π εο :ιοπο:ιιπι ε:εεεπ::Π:ιππ ε::::::ιι::ο. Τ:ιπ::ι ε:::ππ Γε ν: εοει::εινε:ει: , ι:: Εεε:εί:ει:::

ε:: ό:Γ:Σ:Ρ:::12 ποππι:Ποε εκε:::::ο Ρτ2:::Ι:03 ιιπ:πι: ν:::ι::::ιι:ε π: :Πο ειιιοιιι:ε πω: πω::

εεποΙε:ε:.

8. Οι:πι ι:ετι::ιιιε ρτεει::&οε πο: οπιπε: Βοπο:ι:ιπ 8Ι52ι;::15 ρε:::ειτι::τε: ::οτ::::ι :ιεει::Π:πι:

πω: :ιινεπ:ι:ε , Πε: ρ:εενεπ:ιιε ι:οπο ει::εεπε!::ι:: ε:πε ππ:πιιιε , ι:: :επι Ρ:επ:ι:ε :επι:π

::ει:ε ε:ε:ιι::ίτε: ιπιιπι:ο , Γι:: οτπτι:ει ι:είε:ε:ε: , α: ::π:Βι:: π:: ειι::ε: , :ε8πι:πι Ρ::ιπε::::

ρεπε:::ι:ε:.ι Κε:πεπίε:π ιι:Βε:π ΐρεε::ι:::ε: ει:ρε:ε:ε: , ει: Με:: Κ Ε Μ: ο Ι 1 οι: ειπα.: ίππο

::: :ιέ::Βιιε απ:: δ: ε8:ε8::: :επι ο::τ:ι πιιι::ει εοεπον:Πε: , :ι:πιπ:ιιτπ εο:ρο:ει::τε: :πν:Γε:ε:,

:Βίειι:ε Γειι:::ε ν:::::::: 8: ο:ιι::οπ:Βιιε ε::ι:ι::ι:::ε:. Ε: ειι:ο::ε::ε ι1ι::ιπ::δ 8:α::ει πιει:οι: :π :το επ.

` Μι:: :ιπ:πιο :ενο:ι:εΒε: , επι:: π:: :::ιι:::α:επι ν:ί:οπ:ε Πε: πω:: :ι::Γι:επι:εε:ενε:ει: , :ειπ:ο ε:

:ε ποπ ρο(τε: , Μ:: ::Βε: οπιπ:Βι:ε Παπ:: :τποε:Ι:πιεπ::ε ε ό:Γε:οι::ιι:π Π: ::ιε::ι:·δ:::νειτο::ε,

οι:: επΠ&:: π:: να:: ἴεἙιιαε:οιιε ε::ε:: : Βάι:: κι πι:: ?πιο υπό: πω: ώ· Μακάι: οποία, ώ·

ἰπυεπἰε:ἰ: καμία:: “Με κ: ·υε:ΐπ::. ()ιι:ι:ε νοοετπ Βεει::Π:πιι:: ν:: Βειίο:ι:ε ε::::8επ:ε: επι

ρΙεέ:επε , πιε:ιιε:ιει: Γε :π:ετ :ι:::::πεε Παπ:: ροί::ι:πι :ιπ:τιι:ε Επι: ::ι::::.: :πει::::ίΪε μέ::

::ιτπ. Ρε::ε:ί::πιιιιπ ν:πι:ειιι:: Βεπιιε ό:: , :Μπα πιι:πε:: :::ν:::ειε εοπ:ειππε:ε , ειι::ιιπι ες

ειπε ει:8επ:ι:τπ πεε παπα:: πει: :1ι.:::2τετε , νεται:: ριιι:ρε:::ι:ειπ :ιιιιΒ::ε , πω:: εεε:ο:ιιπ: τ::

13:18τ 2Πψω πιω: Ρο(ΙΜε:ε. Ηεεε :8::ι:: Γεειιτπ νε:Βιπε :π Ρεί:οτε ο ::ι:επι που:: ::οπβ

::ιπ::ειιπ Α::τε:ιιε :ιπ::επι: ει:: πο:::::ε Ρει::::ιτε:ιει: με:: οει:::ε :ενο:::ι: , οι:: ::ε:ε::έ:ο πει::ν:

τω; ίσιο :Μια μαπα εοε:12.Ε:011:8 ε!οιπο , :ετιο:ο. Π:: ::ι:επ:ε: ε::ρε:::: , δ:ιιι:δι ε:: :ι::Τι:ε

ει::ν::.

ο. Η:πε :::::ιιιε ν:: ::ιπδ:ιι: :ι:::ι:ε εοφ:: :πεετιι:ίεε:ε , ποδι: πο: μπορώ 8επι:: , πει;

::ι:πι Μετα: ε::ρει::ιιε. ΟΕ: ί: :τιεπτε πει::νι:πι :επι εείρ::επι :ε::ειι:ει:ει: , :εριι:ιι:::ι: ::ιπιεπ

πο:: ιιι::ιι:ε εο::ιο:ε :π:ε:εΙΤε:. Τειπ:!ε:π :Σποτ Γιιιποτε , π: :ε:ιιτι: , ::ιπ:ι:πιτποι:ο :Πει Γι::

:ε πι:::::ι:: , επι:: ::::πιοε Ποτε: απ:: :ιινεπ:ιιε ποπ νο:ιι:ι:ει:ε ίεεειι::, Γε:: ρε:ίιιπέ:ο::ο ειτε:

ε:::ο ει8ε:ε εοπί-ιιενε:ει: , πι::::ι:ι.ιε ρει:επ::Βιι: , Πε: Ρ:ο:εδ::οπε νεί:::ι:ε , Επι:: :επι ίι::::τι

:ιετε8::π::::οπε:π π88:εε:::ι:: : πει:: :τα πι:: απ:: Γι:ο:ιιπι :-ιι::ι:ε Β:ειπε!:τπεπτ:: πια:: , :οπ

82 ρε:εε::πιι::οπ:ε :ιοΓρεε ία&ι:ε , ε8:ε8:ιιτπ :ιειΒεπ::: Βεπι:: ε:εεε::ι: , ι:: Πάτοι:: πο: α..

οι:: :ει:::πει:ε: απ:: (::·ι:::::ο οπιπ:πο ποιι ::::Βετε:. Ναι:: π: ποπ ειτο::τε::: πω: ν::: :ιιι:ι:πο:

:επι ρε:ε8::πι:::οπε:π Γιιρε:πεε πιε:εει::: ε:οτ:.:: ν:ιειια::ιτπ , :ι::επι:ε μιι.ι::ιιΙππι , δ: ειιι:ε!ι:επι ::Β:_

:π ε:: :πνεπ:ε: "Με ει::ιπ:::ιπε:ι:πι.

:οι (ζ'ι.:πι επ:πι ::ιπέ::Π:πιι:: (::ι::::: Οοπ:επο: απ:: :εδώ Π:: πω:: μπει:: Ρε:εε::πες

απο: ειι:επάε:ε: , ι:: ειι:ειπ:ι:ε ω:: :π :Μο οι:: ρε:ε8::πει:ια:ι:: :τι απο ε::ν:π2 ν:τ:ιιε οΓ

:επεΙε:ε: , Πει:: δ: :ο :ιι:::ο θεου:: οτππ::ιι:: $ειπ&:ε π:: Ρε:εε::. :ιτο::ε:ΐι:επ:::ιιιε , :πι δ:

Η:: :πε:::ὸ αμαν:: εΙιι6:ο:επι , π: :πιο :επι:εΙιε: :ιεε:ε ν:: πιεπτε :ε::ιε:ειιπι Γει:ιιπι πω

τε: ειιΡ:οε!ειπ , οπο:: δ: πιε:ι:ε:ιι: :ιι:ε:πει :π:επ::οιιε εοπΓο::επι , :::ιι:: ι:ε :ο :::::ρ:ιιπι εἴ

:: ν:όε:::ι:: : Εεεε σέ:: πιἰ::σ Απέ:!ιω: πωσ:: ?ιό ρωτάω: :ο ώ· εκ.:?ιιέπε: |Επποετ. Αρρει:ι:::

Πιιιι:::ειπ ε: Απεε:ιιε Ποτπ:π: Γοε:ι:ε :::τιε::: , οι:: επι: :επι ρπ:::εε:ιε εΠ-ει5:ιιε νε:ο ει:::ι:

ε:ίν::18 τπει:εί::ι::: . Πει:: :::::ρ:ιιτπ ε:: ε!ε να:: Πε: ειιΙ:ο:::›ι:ε : πω:: επι:: :π:ιε:ειπιιε

:θεο , πο:: ε:: Αιιεε:ιιε ποπ:: τπεπτε ρο:επ::ο: , ε:οπι:πο ε:::ιπι πι:: :ε:::ιπ:ε ό:: :πτω

εεπ::ιιτπ ποπ :επι:ε Γε:: :ιιιτ::α:ε: Απρ:: .: :πι1ι::: , εστω:: '/ἑΜΡθ7' ι::έσπ:|πείσπι Ραπ:: Μ::

ει:: ί:: ω:: :.:':'. Ετεπ:πι οι:: ειι:οπε:είπι ::::ιε::::εο οοριι:ο Ρ:ια:ειοπ:: :ιπρετ:ι:ιπ ::ει:::πειπ::

ν:ειε πιει:: Ποπ:: ειρε:ι::: , που:: ειππ ο:: :ε:τ:::::ε: Γο:::ι::::πεε 8:::ι::επ:επι ι:ο:ι:πιπ:ιπ·ι

πρι:: :π ποδ:ε , & εο:ιιπιπειτπ Με:: :π :Πε Ρ:°2οεε:8::: :ι:ί::: , πει:ποπ :: :οεο ππ::ν::ει::ε

ιιΠιι:ε :π Ρ:οπι:Π:οπ:ε :ε::επι :ε:::πεπτε:τι πι:ιεπ:: πε :::ε:ο ::επ:ε εοπι::επ::Βιιε :π::οε:ι::ι:::

:με πιιπε ποπ ::::::ιπ:::Βιιε τπ::ι:ειι:οτι:τπ ::ιιι:::ε Βεπ:ο ν::ο ΒΑεο:. ο σωσει:: Απ8ε::ειιτπ Ρε::

:ο:ι:πι :Πιι:: :Με :ιετε8::πει::ειπ:: ε!ε:εδπν:: ε::::::ι:πι. οπο ::ε:ι:: ι:ι::ζ:οτε ν:: , ει:: Πεπιεπ

:επι Ρε:νειι:: ι::::ειπ, :οπ8ο ν::ε :ει::ο:: ::πετπ ι::ι:ιιτιιε. Π:ν:π::ιιε ε:Βο , ι:: ε:ε::::ι:: , Βεα

:ιιε Β:: εοτ. ιι ε ἐ :ε8:οπε Α:πιο::εειππ ατειι:ε ει: :ε::::ο::ο [.επιον:ε:πο :::ονοεει:ιιε , Με

ε:: μια” :π8τεπι:ε : πι:: :ε::δ::: ιπ:ιδπ:: εο:ι::ε Αειι::::ιπ:2 , ::ιπέ:επι Π:: Ρειιιρε::ει:επι πι.

8:::ζεπιεπί:ε οιιπι:ιεπ::ε ; πο:ι:::: :ε:::Βεπιι Γιι:ι::τπ:::ι:ε , Γε:: ποΒ:::ο: εεε:εί:: :::επ:::ι..

τε , 8επε:οίιιε Βοιωτια ρ:οΓειρ:ει , θ:: 8επε:οί:ο: Γοε:ε::ι:ε Απεε::εει : :ιιιεπι Π: :::εο

Πει:: ε:ιει::αν:: , πο:: πι:: :π εοπΓρεέ:ιι :::ν:π::: :πει:εί:ει::: , ίε:ρΓιιτπ Γεπιιι::: :ιππι:Ι::ι:ε

::ι:ε:ι:::.

π. Εο::ετπ ειιι:επι :επιροτε απ:: Βεπιο:ι:ττι Πο:επ:ε εοπ:::ν:ο , :τα :οτε :ε:ιι:8εοπτ ε:ν::πε

::::::π&:ε δ:ιπάο:πιπ :ιι:Βο::Βιιε πεΙΙιιιι: :π εε:πε ι!ε::επ::ι:πι , :πιπ::ι:ειιτι ειι::ι::ιτπ ι:εε:ε:::: πι::

:πε ί:εΠει:ι:πι :ι::ο:πει:ι:: τπ:©επτ:ιιπι ι:οπιιιοί:::ε ο::::π:Βιιε. Οιι_οτι:ιπ :ιιπι: σε:: ν:: εε:τιι::από:::

Γ:ιπ6::::ι::: Γιιιιιιιιι:ε Μπεζ: |Βοιοτι:: , ειιι:εοεΙεπι Κεπιο:ιιπι Ροπ::::ε:ο (ιι:::ττιιιιιι: , Ρο:: :Μετα



νιτισε. ιιΑεοι.ι οοιειιιιεεοι:ιε. εε

εεειιιίε Γιιι: ,

ι ·ειιιιιεεειωιιιε °ΑιιΕιΠἱτει·ιι ιιωιεωω· ; ει; εεεεεεωε ιίΠει:ιιεξ' σει τειιιω ·νωιιιιι;ι

ι>ωιιιιιιε ιιιιωι εεε δ: ιι18ειιιό ρωιω ιωιιιωι εισειιιηιιι:εΠό9 Μειιιιιιι εε°γιιε ' ι>ωειεειι

'άιΒιιι:Διειιι ιιιιιιΙεΒιι: , :ειπε ΕριΓεοιιιιιιιι ξ Γίιιιιιώάθ:%, ίετιιιιιιοειΓιιε:ειιε:ε: ζ ΕεειεΠιιΠιεέιε

Γε-ιιιιιι:ε εοριει ειιειι:ιιιιι Γιιι: Ροιπειιωιιισειιιι; ιιιιιιιιετε·1ιι66ιιιιιιειιιεω `ε:ειιε ιιιέιιιιε [Πε

Ιω Γειιιιι·ε: ιιιΓΡειιιιιιι ει:ει>,ιε : ιιιιι ειιιιιιι:ιε Ποι:ιιι: Βοιιότ'ιιιιι'ειΓετει:ιιε : ΡρίτιιΝιιτιιεΗείω

' :ει·]·ι;ο&οι· 88::ε8ιπε ει: Ροε:ε ΓεειιιιόιίΠιιιιιε3Β'ιε'ω [Πε ιέιιιιιιιΣ ι:ειι_ιι: ιιι

διιιιιεεριονοεέι:ιιε, νιιιιιιι, ιιιοιεε , ρι:2όιειι:ιοιιειιι'εε ιιι εμε Γιο!ιιειτίιόιιιειιιιιιε::ιεε

- τιι:ιοιιε ΒΕενι:ει:μ τω εΙοιιιιειιτει εοιιιιιΙειιιιε άι: Ηιίιιε'ε:Βό ΜΜΜ 'διιιΒειιιιιι: Ρι·ειιεο:ιιιιι Ριο

Ισετεεύ Και ε:ι:ιιιι Επ·ιιι.υει:ιε:ιε επι ':τι:ιε ιειιιιισιιε·ειωεει8ιιι 1 °ει€ειιιιιιιέ ιιιιβει·ιο ,.ιιιιιςιιε

ΜιιιιιιιΠ:ιι:ιοιιειιι :εειιι μι: ρε::ιεοοι:ιιιιι νιιιιιιιε οΒιιιιιιειιι:,ιιιιοιιιειιι δ: ειδε ρει:ιΒιιε Γενε

τει:·8: ιιιγΓ:ε:ιο ι·εεειιε εοιιΠιιιιιι:ετεΠε:. Ιιι εε οιιοι1ι.ιε ιιΙ:ε:ειι:ιοιιε είπε ιιι:ε:"ΟιιιιυεεεειιΜ

ιιε:(Σιιιιιιιιιιεκτιιιι Ηε8εε δει·ιιιιιειμιιι ιεΒιιι Γιιει·ιι: οιιοι:ε , Με ιόειιιΡ:::ΓιιΙ_ ὁ ειιιιμώςι

Εεεε ιιιιιιιιι6 ιι6ιι ιιεΓεει: 8: εοιιιε , ιιιιιιε ιιιιιΙ:ε ροΡιεε Ιεειιιι: ιιιιιιιιιΜέιιιωτ ξ ' 'ι .·

ν: Ί ι ι Ιιιιεεεὶι ιιιιιιι Γ:ε:ιιιειι:ιΒιιε :εΒιιε ειιρειιι:ιοιιιΒιιε που ιιεεΓΓε: «Ε ιιιιιιε , Βιιιιιιετιεο Παπι

εο:ιιιιι Κεεε Αιιιιιιιιιιιεε ρει::εε Περὶ: ειιρειειι:ε , ειιιιι ιι1ειε ιΙΙιιιε': ”ΓιιιιιιΒιιε, :ιιιιὶ 'ειιιιιιι

Ι.ειιιονιεο :ετ:ι:ο:ιο ειαιιιε δ: ιιο:ιιε εκει: ΕριΓεοιιιιε με· ΠΜ' 'Βοιιι:ει:ιε ιιιετι:ο διιιιιιΒιιε νεοε

τειιόιιε. Ε: ειιιιι Ρετ :πειτε Βοιιο:ιιιιι ειιε:ει:ιο. ειι::ει·ε: , ιιιιιΒιιε ιιιιιι:ι ἱπιιιιε:ι:ὁ]ιιΠοι:ιιιιι Με

ειο Ιειι:ιε:ι όειιιιιΓΓε: ; ιιι Με ριιεειριιε ε:ιειιι ει Ι3εο Γιιοιιιιιιιτι ιιιετιιι: , ι:ιιιιιιι:ιο Γιιο:ειιιροι·ε

Κειιιοι·ιιιιι ιιιτιιειιι ει.όνετιτι1 ΒειιιιΠιιιιι ΒιιΓοιι ιιινιιιιι ματια ιιιιιΓ::εινι:. ΩειΓει!ιεε: νι: ιιι οιιιιιιΒιιε

Πεο εεεερ:ιίΠιιιιιε , Ιιεε: εε:εΓΠιε ‹Ιε :ειτε Γιιε Με Γτειιειε ιιοΠτιτα Γε ιιι:ιιΙετι: ιιιιι:ιΒιιε , :ιι

τιιειι Πειι: ειι Με ιιο:εΠ Ι..ε&ο: εοΒιιοΓεετε,ί8ταόι&ιιε ΡιεεΓιιΙ ιιι Με οιιιε Μοτο νι:ο εάνειι:ίιε

:Με νιιιεΙιεε: :Πι ιρΠιιε ιιοιιιιι ιιιιιε ρε:ειι:ιΒιιε , ι:ε8ιιιιιι εοιιιιτειιιιιι Γεειι:ιιε ; ιι:

:ι·ιιιιιιιι: οΠιειοΓε ιιιιειιιιι::ι:ε Γιιειι: Ι..ειιιονιειε ΓιιΓεεΡ:ιιε , που:: ειριιιι εοε ΓειιιιιΙιειιι:ε:ιε 8τε:ιει

με: αΙιοιιοιι :ειιιΡιιε άινε:Γει:ιιε. . ο οι;.Πειιι σε ειἶιιιι άενο:ιΠιιιιιιεΠιι:ιΡ:ι ειιΙ:σι: 8.ΒιιΓοιιιε ΚειιιειιΓειιι ιι:Βειιι με: Βει ιιιτΡειιτειιο

ιιειιι ΓιιιΓΓε: ιιιε:είΓιιε, εοΒιιι:ο :ιιιι:ι επι ιιάνετι:ιι , ιιιιιι :Πει που ρο:εΠ: οικω:: ε!ενο:ιοιιε :Πετι

τοι εινιιιιιιει ειι:τιιιι: οιινιιιιιι. Νεε ι1εΓιιιιιιι:ει:εε:ετοε εινιτιι:ειιι ιιιει·είΓο ἀιΙεᾶιιε ΡεΠοι ΣΕΦ

«Εεε, επι όιειιιΠιιιιο Πειι: εοιιιρε:ει:ιει: ιιοιιιιιιι , δε.ιι&ιιιπ Πει ΓιιΓειΒιειιε , ειιιιιε ι:ι ιιος'ειιε(Μ

επ: Πιιάιιιιιι , ιι: :ειι8ιοΓιιε ει: Πεο ιιεεειι:εε με:Γοιιειε ιιιιεΙεειιιιιςΠε :σε Πάει εά!ειίι:εεε:,Ί:ιξ:ε

τι:: 8; μια: , ειιιὸά ‹ιε ιοιιΒιιιιιιιιε;ιε:ι·ε:ιιιιι°Πιιὶὶ›ιιε Βειιε'°ΠΒΙ'ιιει°Γἐ&2 ιιιΪ:ιι:ἴε`εὸΙιιιιιιιἑιιιι

Βειιε ιι:ΡειιιενιίΓε:. ειιιιιιι νετὸ Πάειιε Γεινιιε εε ι!ενο:ιιε :Με ρο:εί:εοει:ιι:ε ιιιιειι:ο ιιι:ειιιιε

ι·εριεΙιε:ιιι Βιιιιι!ιο , ειιιιι Ποιιιιιιιιε ιιι εοιιΓΡε6ιιι Πιο νιειιι βετεε:ιιιεϊιοιιιε ειιιει:!ιιτιεετεΠΜΠ

ιι:εε ι:ε:1ιιε νειιε:εΒιιιε Ροιι:ιΓειι ιιιτει·:οδει: ,εεε Γιιιιιιιιεε :ιοΒιιι:ε:ιε νι:[τιετιγιιιιι Γσιιιιιιι:ειι

οιιει·ει: , ευ: ιιιιι:ιιε ρειειὅιιιιειιεἰι πάει· ΠΜ ρι:ιειιιΠε:ι Όιιΐίΐειι:νε:ιτιιε ειιιιε:εΒέ:,άιξεΠιιε!)ει

Γειιιιιιιιιε Γιιιιιιι ρι:οΡοΠ:ιιιιι Ρε: οτάιιιειιι ιιιάιεεινι:, Ι)εό ΓειιιβειιΡειτ:ει:ε 'νειιε 'Γει:ιιι:ιτ ξ: ” :ο

εοΒιι:ι:ιοιιε Ρειιι·ιει ιιιιιιιε ι·ε8:ιι ειιΠιιιιιιι·Γροιι:ε εοτιιιιιιι:ειΓε , ιιοιι με: ΠΜ :ει:σε:ε:ει; Γειι ιεἱι:

ιιιιιΙ:ι 8ειι&οιιιιιι ρ:ιοι·ι ενο Γεεει·ιιιι: ,ιιε:εΒιε «πω» Πειτε. ΟοΒιιι:ο ε:Βο ει:: ειιΓιιΊείιι:ιε νι:ι

άεΠόει·ιο , Ρ:α:ΓιιΙ ε!ειιίΠιιιιιε ιιιεειι:ι ει:ιε:ι:ιι:ε ι:ερΙε:ιιε , ιιιιιΒιιἱε ριεεειιιιε Βει·ιεάιεεβε: Μ»

ιιιιιιιιιιι , επι ιιι Γε εοιιΠάειιτιιιιιε Βειιιειιιιιιι ΓειιιΡε: εοιιΓειτ ειιιιιιιιιιιι ,' «κι Γι! ίε:Πιειι'ιιιιιιι
ειιιιιιιοε ε:ττειιι: Ριιιιιιιιοτιιτιι. -ι °:“ ° ( ' ' °Μ ' ε' οι)

η.. Ροίὶ Εεεε ιει:ιι: νι: Ποιιιιιιι ΒιιΓοιιιε ιιιειιιοτιι:ιιιιι Αιι:ιΠιτειι·ιρε:ιι:, ιι: Γεε:ε:ιιιε ειεειιιγει.

Γ:ιιιι:Ιι δικια εοιιεε:Ιετε: ΜΒι:εειιιιιιιι , οιιοιιιιιιιι νιάετι ιιοιειαει: ιιι ιιι1Ηιεοε ”, ειὶιιι Βιιι:ιε:ε: με

· ΡοΠτιιτιι :ιιτιιιιε νι:ειε ροριιΙοιιιιιι : ει! ιιοε Γε :εΠ:ειιιε εάνειιι(Τε ι ιι: ειιιτιιιιι άινιιι:ε :ειι€ιοιιιε ,

ειιιειιι Με: ιιι:ε: Γιιοε ιιοιι ει» ΓιιιΓΓε: Ιιει:ιιιιι ειιρεἀιτε`, ιιι:ει: ιειιο:ιιε :ε:ι·ειε ρο:ιιιΠε: οιΓι:ειι

· ρε:Γεάιιιε ειιιιιιΡΙει:ε. Ιιιιιε :ιιιο:ιιιε νειιειιιΒιιιε Ρ:ει·Γ.ιι ιιιιιειε Βιιιιι:Ιε:ε δε' ειιιιι6ειιιε·υει Με

ι·ιεο:ιιιιιιιι , ειιιιι ειι:ιιίΤε: :ειι:ιιιιι νι:ιιιιι Γε :με οιιιιιιιιιιε ειεειίΓε ,' εφε ιιι::ε'Ι;!έιιιι:οοιιΓιιι

Πιιεε ιιιιιιι:ειι:ε νεΠε. 5εεΙ είιιιι ρο:ιιιε ορτιιι·ε: ΡειιεεΓε ειιιιι :ε:ιιιειιιιιιιιι ,· ιιιΠ νιτο - ει ιιοιιιιιι

Γ:ε:ιιιειιιιε :ειιιο:ιιιε νινειι:ιι ιιι:ειι:ιο εΓΓε:,ει Γριιι:ιιιιιι Ρετιιιιι:ειιάϊδε ορτιοιιειιι ιιιιειι:ι εριιεεΠι:

ειιιιιιομεριιιιιι πιει & εοτιιρε:ειι:ειιι ω ιιεΒι:ειιάιιιιιιοειιιιι ιιιιο:οΚειιιειιΠιε::ι:ο:ιο.ΤεπάεΜι
Πεο Ριονιάειιτε τερε:ι: οιιειιιάειιιιιοειιιιιιιιι νιεο ειιιιιιι:ιοιιτιε ιΠεδ: ΡΕιιτιιιει:ιάιεε:ιει νιι:ιεια

ω* ιιοιιιειι ιιι·ιροΓιιι:, Πισω εε! :ιιιιιεεε ιιιιοιι:ιε Κειιιο:ιιιιιι :Με :ιιιιάεπι Π.ιιι:ιιιιι“ειειιΠτετε

Γ:οιιόιιιιιι ιιειιιιιε οΒιιιιιΒ:ει: Κιεετιιιιιι* , ιιιιιιι ιιιειιοε:ιοιιιε Για ιΠιε Γιιιιιι: ειιο:ειιιιι·ιι; Ηιε οιιιιι

ἔι ριιιιιιε τειιιΡοιιΒιιε δοειιοΒιιιιιιιιιιΒιιι: νι:ε :εειιΙει·ιε , Με εοιιιρε:ειι:ιε Μοιιεειιοιιιιιι°ΙιιιΠι:ε

:Με ρι·ιοι·ιε ετνι Γειειιιι ιιιιιιιΠ:ιε ιιιοειιιενι:ι ιιιιιιιΒι:ειιι:εε ΜΡ ι·ιειειιιεσ1]εΒιιιιιιΓιιιιιιιΉι:ιε :Πιο
4 ι: , ιι Α· ισ' ι : ι ι ι ·π μ) - ω ' ι.-··~σ ^ ι·γ

π ` - ι τω. ικ·=ο ψιισιτει. π. ε'α Ειειιοπιιιιιε ιιι Μπι ι.. ι-ιιτιοιιιιωρ. 1.γΒεισιο Με ειιιιιιι _άεΒοΠιιιιιιε :με ιι:ιιιο ει. :σε ιιι 90%;ιιι0

"πιο , Μιμή: . [ικα|Π/β ιι·ιιιέιιιά Κοιιιαιιιἔι`, ΙΙιι»ιιιιιιι .Μει:ειιΠ @ειπε Βιιιιι:ι:Βειι6 Πεμ Εεεε-ε :Π › “Ξεπ

ΈΙιε·ιιιισ.ι , Μι! με: Μαριιιιιιι. Ε: αφ. ι.. Ριι[κ! ε!» :Με θτεΒοι·ιιιε Τιι:οιι. ιιι Με. ιο. Εδρε ιο. δ: ιο. Ηπ

ιϋιιι ΜαΡιπΜπι Ιιειιιιι·Πιιιιιιι , ειιιιο ΓειΙιεει ο. ικα. · ιιιενιιι: Μπλε: ιιι ιΕειάιο Ιειιιιειιάσιιιιπιιιε Πάε

Ξειιιιιειοειιιιιιε Εοι:ιιιιιιιο :οιιάι:ιιιιι ιεΓειιιιι ΩΡιιά απ. Οι: ειιιιιι Ειιι!ι·ιεΙιεε:ο ριοιιι·ιο ΚεεριιεΒιεει:ο

ειιιιιιιει:ι Εισάοιιιιιιιιιι ιιι εειΡ_ ι.. ΓιιιιιΞι ειιιιο. Ι): ιιιιιιιοιὶε:ειιιιε Γοινειιε: ΟΙιιΙΡειιεο ι - ι

οϊΚ(:ΛΑΝι

°©ι ΧΧ.

Νον.ιιιινι.

Πι Με ΖΕρ)ι·

απ” Κε

ιιιοιίι ΕιιιΓ

εορυε

Εοι:ιι:ιειιιε

ιΠιιιε μα

ιιι::ιο :οιι

τω:Με

Ξειιιιιιε ὅ

μιειιιιιιιιε

δ. ΒεΓοΙι

ιιοΓρι:ιο

ειιεειι:ι1ε.

δ. ΒεΓοιιιε

Χεπιιε ει:

@Με τε

νειειι:ει

ειιειριιιι:.

ΑΒ εοι·ιειιι

οΒ:ἰιιε: ιο

ειιιιι εισι

Μ. :επ10ιιΐ.

# 7:20

ιι· Με διά:

έ: Ισ Κωστα

νει·πιεεειι

Πιι:τι Μο

ιιεεΙιο:ιιιιι

Γοι:ιε:ειι

ειιιιιιιει:ιι:.
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(:11εΆλΝ. τΙετιυιιι ιιυττιετυπι εστιττακεταιιτ ,' ωστε: αετυα ιιιἰΓὶτατιτὶυττι Με ()0ΓυΜΒΐδι Ε, 690€ π! τω;

σωστα τερετ1τιιυε , τυτιε τεττισοτιε ίτιίτιτυτα τε8εσαι·ιτ: ιιτιιι1$ Ραττια Γοιτιτυα τα ευιιότι ρατε αυτ
ΠΠ. ΧΧ.

Ν6”·Χ)""° ιτυρετισ.Αεευατυτ ετε!εΓτιε ττιιΙιτια ίτυοϋ αε στεεε!αττε εττετειτυα Ποιιιιτιτει όιΓειρΠιια Γετνιτϋ,υΙ›τ

Ο

δαετΙε Πτ

Με τω

Βυιτυτ.

ν ἰττυτυτιι

εμε εαταΙσ

μια.

Ματτβο'-Γ·

Ρτετατεπι

με εετετια

νιττυτιουε

το!ιι5τ τω

:ήπιε ετεα

ειΓΠιέτοε.

Αυ ΡετΓε·

&ιοτιετιι

ιυεὶτετ τώ

@Με

τιυΠυα εσιιιιιιυτιια Κεευ!α: τταιιΓεετιτ!εσατ `τετττιιτιυπι , οτε ΑΒΒατιε Μισο εαυΓα οσεε!ιετιτι:ε

εσιιίτιτυτυιτι νει εστρστιε ιυΒτιτιιτατε εστιεεΓΓυτιι. Ηυειεἱτυτ απο Βτατια & αυότστιτατε εΗτε&τ

ΡτεεΓυΠε τΕΒἱἀιἰτιετνειιιευα,εσπιρεττσαΠαττιΙιυεειυε τΙεΠο!ετισ , πιο:: σιιιιιιυιιι υτιατιιιιιιτατε

αν: Γυιιιτιι;ε τΙενστιστιιε αΙαετιτατε , ιιι Γσειετατεπι Γτατετιιττατιτ ΓυΓεἰρἰτυτι πειτε στο Γυα:·τε!ι

8ισιιιε πιετττσ ασ υιιτνετΪἱὲιἔενετετιτετ απιατυτ 8: εσΠτυτ. - -

η. $υΓεευτυε ιταουε ετ Ρταττιουε ιτιτταΓερτα ΜστιαΓτεττι Β. ΒαΓσΙυε ςστιετε8αττοιιι Μουα

ετιστυπι αόόι&υα , ευΜατιι Μστιαετιο Κσττιατετισ τιστιιἱτιε τι Β10Μειιο ειυΓόειιι Ισα <νετιεταοι

Η ΑΒΒατε , Γαετιε Πττετι: ττατΠτυτ τωευεΠαυτ. ΉτΓατιΕτα: όιΓειρΠτιτε Γϊυτυα ιτιετε!Γυε σ' ε!τνττια

Γε ρετΙυΡττατιτε ετατΙα , :Με ιιο&υττυε ιιι ΙεΒε Ποπιιτιτ τυεοιτατιάσ ιτι εσ όσθττιτιαε ρετΓεθ.ιστιι:

ιιι στενι ευΙιιιετι ειτιιευιτ. Νεε πιιτυιιι ευιιι Ρετ Γαιι€τι $ριτιτυε ττια8ιΒ:ετιυιιι εάσΕτυα , κ! ειυε

εστιΓετΙυετετυτ 8τατιε?ι , στο ευιυε αττιστε Γε τατιτα ΗΒεττατε στινανετατ εσ8τιατιστιε Ρατεττια.

Μ. ]ατιι νετὸ φωτα: Μωτιιετω, συατιτετ Γυετιτ Ραττειιτιτε ,ουαιιτ:ε Ιετιιτατιε ,σωστα ιστιο

Γυετυοιτιιε , σωστα οετιινο!ετιτυε , εμε όιετιε ροτετιτ Γετιιιστιε ρετίττιτιεετεε $σΠετε ιτι Ιεέτισ

σε, ίτυτἰισίὶιε ιτι τετταξτατιστιε, τιενστυα ιτι στατιστιε, εστιιρυιι&υε ιιι Ιαετγιιιια, τιιτετιτυα ΡΓαΙιιισ

τι1ι1ι οταευΙιε , νεται: ιιι νετΙιτε , αΓΙιτΙυυειτι όιν1τιιε τεσυε. ΑΜΗτιετιτπε ττεστε εατιιειιι τι:ιαεετατιε,

Γτατυτυιιι τω εετιεταΗ τε8υΙα νιέτυπι ιιιιτιυετιάσ ΓυΙιτταΙιετιε , υτ ΡΙυε εΓίετ συστι τιαυτιετι ΡσΓΓετ

ετσ8ατι, τιυΞυιι εστρστια υΓιουε ὶιιεἱιιἱεετἱ, ρστιυε άετιτ!ετατιε ατιιιιιπ ΓειιιΡετ ειουιιι συκτετε

ουατιι τιιιιετιε ρετ Γαττιἰε ιτιστιτατιι εοτρυε τ!ετιετιτε , Γετιτετιτὶαιιι Ενατι8εΙυ Γετιιρετ Γιαοετιε

στα σευΙιε , ρετ ουαιιι Γετε!:»ατΞι Ποιιιιτισ τερτσιιιιίΓυττι : Βεατι ακω·[4Μυπ ό·[Ματ |ιιίτιιστω. απο·

Με” ἰ|ψ` /ατιωιύαπτκι·. Αυ σΒεάιετιτιυττι νετσ Γειτιρετ $ετιιστυπι όεετευε πα ιτι σπιτιτουα

ρτστιιρτΠΠττιυε 8ε ρατατυε , υτ ετιατιι ιτι αΒῇεέτΙε δε νιΠΓΪἱιιιἰε τεουε Γυτιιτιισ 8αυε!ισ αουτ

τετετ ειτοΙετιάτε. Ιτι αυτή νετὸ νιτα Γυα,ιτι τστο Γυο Πιο ρτιττιατισ τἰτοεἰτιἰο , Πτω1Ρ1υται1ε

αυτ, ρΙυε αττιανιτ, ρὶυε Γεευτυε είτ , φαω ριετατιε ΙιαΙ:ιετε ντττιιτεττι, ιιι φα ατ!εσ ίτυτ!υιτ ,

αόεο ορετατυα είτ , υτ ευπι αυτα ττιυΙτια Γἰστυετὶτ , Ιιατιε ταττιετι ταιιιτιυαιιι συιιιιυτιι Βστιατυτιι νἰτη

τυτυπι Γυατυιτι σοτιττιυττι ΓαΙΓαττιετιτυτιι ιτι ευτιότιε οι» ατ:Πιτουιτ. α!) Μο ριετατυτιι Γστιτε στι

ττιατισ ρ!ειιε όεεστατυε , ιιι! αΙὶυτΙ Γστιε σίτευάετε ροτυιτ , υυἑτιι «μου ίτιτυε άοτιυπι Ριετατιε ὶτιΓυ

ου. ?υπ τιατιιτιυε υΒιουε ρτιίΠιιιυα, υΙιιτιυε ειεττιετιτι:ε υΒεττατε τιτοΓυΓυε: Ριυε το ορυΙετιττα ,

ριυε ιτι τιιετιιοετι Γυυίταιιτια : ρἰυεεἰτεα σπιρτα , στι” υΠιιΙσπιιτιυε ειπα Ραυρετιστεε. ΕτΠ

εοαττατσε ατευε ειτττειιια τιεεεΠιτατε ρσίΓεΓΓσα ττιατιυ ΓυΒΙενατιτε ττιΓτατιτισυε που οσίΪετ ατι
8ιιΠ°ἱἱ5 ετυετε , ρτεεισυε ιτιΠΡτεΒατ ουσ Γυρεττια ροτειιτια Ιεναιτιετι αἱἶεττετ. ΠτιεΙε υΓεΙυε τιστΙιε Γ

οιιιΠοετ αυτ τετυιιι ρυΙΓυε 1τιεσιιιιιισάιε , αυτ αΙιευιυε ιιια!εΓαίτστιτ ΓατιΒατιστιε εστιίττιδτυα , αυτ

ιιιστ!ισ υτ8ετιτε νειτατυε , Π ρἱειια Πόε ατι $αιιέτΠιυιυε αεεεΓΓετιι: τυτιιυ!υττι , τ1υτα ριυτιι σταθε

τιτ , !ατΒιτατε ριετατιτ ιιιάυ!8ετιτταιιι Ιετ·τυα τεροττασιτ. Με ουσουε & οσε τυτΙιατ ρορυΙατεε

ευ Γαετυιιι εοτρυαεῇυε , εοαέτο Βτεεε νετιἱΓΓε ασΓρεττιιιιυε, τ:στιττα ατ!νετΓατισε Γυοε νοτο αε Ια

εηιιιιααάιυτστιιιττι ιττισΙστέιΓΓε: τιυστυιιι ΡτεεΠιυε Γατιδτυε Πει (ΞοτιΓεΓΓστ ρἰετατε σετιιιστυα Γε

τιιιτιεεεε ει·ειτιτ , ττιιΓετιε σεευττἱτ , νεκατσε ακουω , ΙισΠετ α!ηεειτ . ττἰίὶεε 5η ΒαιιεΙια εοιιιττιι1

τανἰτ , & τισΙειιτισυε Γε1τεταρτονετιιτε Γεειτ. Ηιτιε τ8ιτυτ ΓαεΠε εσ,ςιισΓεε , συιασυιευιιιουε απ!

ευιιι ευτιι τιιετατε αεεεΠιτ , :ὶ ιιιυτιετε ρωταω ναυτια που τεεεΠἱτ : τρια συστ! νιτ τίτε [κατω αεεε

οι: ,βαττ-ε ε!ετ!ιτ;ουσά ΡοίΓεσιτ , ΙΙΙιετιτετττισυττ; συστΙ σΙιτιτιεττ τ!εευττ , τιυττιουαιιι ιιεεανιτ.

η. Ηιε Πουιάειιι !ουεσιιιτετ Ρταττεε ιτι Μοιιαίτετισ τετιιροτε νἰνειιε , αε Γυο ιιιουαΓΗε:ε

ιτιίτιτυττστιτε στΓειρΙιτια ευιιι εετετιε Πεο υιιΠταιιε , πα Γε ΓΡιτιτυαΓιουε ΓυτιτΗτΙΙτ υιΓΗτυτιε, υτ ιιιο

τω” εστιΓσειοε Γυσε αυτεεεάετετ, αττΙυε τιτυόετιτι;ε τιποτε ττιτετ αΠοε τρΓε τεΓριετιτ!ετετ. Ετ

ετιττι τΙε νιττυτε ιιι νιττυτειιι ΒόεΙιεΙ)σιιιιτιι ιιιΠεε ΓυΜιτιιττετ εττετεντΓΓετ, Ρεε€ευττΠω ΞΡΓε οσε

Ριτ !ιαοετι ρετΓεδτιστ : & ευιιι εανετετ ιιε τἰε Γετνοττε ατουε εοτιίταιιτιατ Γυ:ε 8τατια, τΗνιιια ιτι Πτι

τετα ῇυίτιτἰεε ειτατιιιιιατισ Παω” αιτουιά τιινετιιΓΓετ ; ρετ συοτιτυατια ἰτιετειτιειιτα Γετιιρετ τειιτ!εσατ

π! αΙτιστα ,Γετιιρετιτι Γαιι€τιτατε Γετνειιτιστ ας ΓειρΓσ ΓυΜιτιιιστ. Νατιι ευιιι άιυτυτιια ειταιιιιτια

τιστιειιι (:σιι8τεεατισυε Ρταττυιιι εστυπιυτιιε εττετειτιο Ρυ8τιεε Με ρτσΒατυε & υιιεΙιουε ρετ

Γεξτε ΓυτΓΓετ εΠιιιατυε , ω: Γεευιιτ!υιτι δετιρτυταττι ῇυίτὶοτ εΓΓετ , & τιια8ιε ατΠιυε Γαιι&ιθεατι

ροτυιΓΓετ ;ατΙΠιι€υΙατε εετταττιετι ρτορετατ εστιττα άιαΙισ!υττι ΡΙ.18τι:1τιιτιι: , Ποιιιιιιὶ νιτευτε Γα

Ριευτετ ατιιιατυα. Η

ι 8 . νοΙειιε ιτατιυε ιιυτιιατιατυ σε: σττιτιἱα νΙτατε εστινετΓιτἰσιιειιι δε ιιι8τε‹Η νἰτατιι ΓοΗτατιαιιι ,

ιιι τιειιιοτσΠ ιιισιιτ1τεαευιιιιτιεΙοευττιτυτΓυε ΠΒιεΙεειτ αΙτετυιιι , ὶιι ουσ εεΠατιι ευυι Οτατστἰο

ι 5ἰ :ιοίττα σε τετιιιιστε αάνειιτΓιε 5. ΟοΙυτιιΒαιιτ ιτι

θαΐΙία.ιιι Γετιιτ·τιτια στοοατυτ , ρτ1ιΪα ιτι Ωαποστυπι ντε

ττ2ί8τετιΓε αυττιιίΓυα τα ΒαΓσΙιιε , τ1υαπι δ. ΌοΙυπιβα

οι” ΙτιΓΠτυτυττι Γιαυτο ιτι Με μπα πιτυΙετατ. Ιπιτιισ ιτι

αΙιστυτιι στιιτιιστιε (με 5. ΠοΙυττιοατιυτιι αιιτισ ειπα.

τι. τ”. Με αάνειιτΠε όιευιιτ , Οο!υιιι!ιατιι Κεττυ!α

τιοικτυτιι ικινα!υετατ αστε @ματι Κεττιστυπι Ατιτιίτιτιε,

υι 5. ΒαΓσΙυπι ειτεεριτ, εκαυελστατιοπετιι ατιτιο ο. ιτε.

&ατιι: ουσ αυυο ΟοΙιιιτιοαυυτ Γυιιααπιευτα μ:τ:ττ

Ι.υιτσντετιΠε ΜστιαΓἱετἱἱ , εκ ουσ ΧεΙΞειστιεπι α Γε έτι

εΙυδτατιι στουειτζανιτ. Ατ Π0ΧαΓα [από-Για υτ Ιοουιτυτ

ΈτοτιοατόυαΙισ. π.. εατι_ σ. ἔιΒ. Ντναττισ Κετιιιστυπι

ΕρὶΙεοτ›ο δ. ΒαΓσΠ Μοτιαίτετιτι ἰτιιτιοίῖτα είτ Γ:τουΙσ

ΨΗ. εσηυε τιστιιιτιε ραΠὶπι ιτιτεΙΙιειτ Ἑτσἀσατἀιιτ Κε

ευ!απι 58. Βωωιαι δε θο!υττιοατιι τουτου! ιιι Μο

τιαίἱεττἱε Μο ΓατευΙο τεεερταιτι , ω φωσ Πιιε τ!υΒισ

Ρεευ!υπι επτέμα:Μ ἱΙΙα Πιθτυπιειιτα τεΓετευάει

υτιτ.

εστιίττυ:τιτ,
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θα:

οοπιι:πιιι: , Ππεπιιιτι:ο: οοπνο:ΩιτιοοΠοιο:οπ:, οιιὸιιι:πι!::ι: ι:ε!οιτιιιπ: οοτίο6:ιιι: οΠο: ιπ:οπ. (Ήιο. Απ

- το: , 8:οσπ:οπιο!::ινσ: Γπεινιιι: & οπτιιι: οοί!ο: άοι:ο:οοτο ίτπ&π:. Οοο ιιι ισοο !οο:ο:ιιι: οο: »ο ΧΧ

τιιιειοτειΒιιι::ι ιιππο:!ιοιιιτοπ: , & :σπαει ειπ:ιοπιιτπ ίοτοοπτοπι π: τσιπ: οποιο:: νι:ι!ι:ο: ιι:οιιο ιπ- ΝΝ· ΧΧ”

ΐποοτειοι!ι:οτ ι!ιτπιοειπ: , Ιπιοο:::στι πιο ιι:!ο!ι:οτ πιι!ιτεινι:. Π:: οπεπι:ο: Γιι:!στο: , πιιπτο: Το

Με:: ο:ο ο!ιτι!:σ ιοιιστο: , οπιιπτέίνο ίοι:ι:πει!ιιιπι οοττοτπιππιπ ΠΜ ιτιοιιιιοτι: οιιι2οπο: , ίσιο

τοί!ο ::οιο , ίσιο :!οι:ο::ιιπ: οεο!οί:ι: Λτιιι:τι :οποιοι οοπο::ειπ:ο Γοοτο:ο :τοπο ιπνιιιιιι!ι ιπ:!ιοισ :

:μια ποπ νο!ο: πσί::σ Γοτ:τιστιο :ονο!νι , :!οοοτποπ:Ιοπι το!ιποπιπιπ: ιιοοιιιι:π ετιι:ιτπει:ιοπι πρι:

δειπδ:ιτισπ τπιππιτπτ οπο, οι πάσει: :!οιιοι:οσοιιι!ιπεπο νιοι!ιι:πιτπι:πιιι δ: οτει:ιοπιιιπ:

ιπειτο: ιιι:οπ:π:, ειπ:!οεοΒο:Γοπιοο:, πανι: 8:ιπιί:ο: ο:ειο::. Νιι!ιιιτπ :οπιοιι: οττιο:!ι:ει:ιοπο

πο: Ποι ο:2:ο:ιοπ: ,ππιιστιιοπιοπ:ο ο ΐει!πτι: οοοτιιιιι: οοίΪοτι: , ΜΙΒ:: οσπ:ιπιιι: ειιιιι&ισπι

Βιι: πιοπιιιτιι ιπ ίο:νι:π:οιιιίοι:ιτο: :ο:!ιοοιιιι: , οειτποτπ τοι:ιοπ , Γοι:ι:ιιιπ οιιτνιιιιο: διι!νει:στι:

:στπ: ιο Ιοέ:ιοπο , τσιπ: ιπ στει:ιοπο : Γοιποοτ οι οιο: στο οπιιιο: , Γοιτιοο: ιο οιιι: οσ::!ο $οιτι

:πε-δει:ιδιπ: , Γοτποο: οι: οιπ: οοΕ:σ:ο απο:: νο:: τοσοι:: οτο:οιιοΒιιπ:.

το. ()ιιπι :παπι οιιι: σοιπισ οατοιίΤοτι:ο οοτ οσοπιο:, :μια οτοτοξιο :οπο ω:: το!ι8ιοίἔι Ροοπιππι

νι:: σοοοι:ιι:ι πιο ποπ οσ:οτει: , οσοοοτιιπ: οι! οπιπίοσοπιστπτπ οσιιι!ποτο τπο!:ιτικιιτιο: , Γι!π- "πιο 8:

τι: δ: νι:2 επιιι!ιππι :ο ιοί-ο οιιοο:οπτο:. Βοειτι πιο: !)οι ίοτνι.ι: οοτ ΐοπέ:ι δοιτιτπ: 8τει- "(""Ρ!_ο _

:ποπ Γειοιοπ:ο: ο:!οδ:π: , νοπιοπ:ιπιπ ει! το ίτοοποπ:ι:: ιιοπιιππιπ οιιοεοτο ποπ ν:ιιοπ:, ο:: :ΐ:ξ!!2τ!3

ίοπέ:::πιτι οτεοι!ιο:τιοπιιιτι :απο ι11ποπω , ο!σοιιιι: Βοπιιπι ιπιι:ιππιοιιο: , οποιο :τι επισ- ιι_!τυπ:Εοι!

τοπι ο:ο!οί:ιπτπ οπο: οπο: οτσνσαιο::, οκοπιο!ι: ιπίο:τπιιιιιι:. Θ:ιι:!οΒ:ιτ οσοπιπ: ππινο:ίο: πω.

οι! ι!σό::ιπ:ιπι ιοίιπ: Βοποόιοοπ:!ο ποιο! δ: !:π‹!:ιι‹!σ Ι)οτπιπιιτπ , ιιπι πιο :ο ίο!ιι:οιπ τοποσ

:πιπ οι οπο: Γπσ: ιιιιοτο!ιι!ιοιπτπ ι!ιτοιιο::: οιιτ:οποπι.

:οι Νσπ νοτὸ οι: οιισ οιο:!ο ι!ποι:ειπ:!οιπ, οποσ! Β. ΒΑ:οιιι: :μι ::π:ο:πτπ οσπστππι οπο: 1:οπς"Π π,

:ει:!ιοο: ιιι:οτε:, οποιο ιπτιπιι: νιτ:πτιιιιι: Βοι ίσο ιιιιίοιιο οοοπι:ιι: ίπποι: οοτ ιιδπστπιπ του Πι0ιπι8 να·

πιο: οι::οτιπ: οικω , ποπ οτι:ιπι !ισπιιπιοπ: :!οπισπ!!τιιτπ: ιπίιεπιτο: ιιιιτοοοιι: οστοίοιιτοτ. ?π α';!!"!ε

ο! :!πιπ ιο ο::ο:!ιδιο !οοο ιπ ίειπέτ2 οοπνο:ι-:ιτιοπι: οπ!πιοπ οπιιποτο οοοοιιΤο: , ο!ειι:πι: ο!ο- "ΠΡωπ'

πιοπ:ιε Πινιπι:ει:ι: σιιτοποοτο,οποπτει: :οπο Γ:: οπο: νιτ:οτι: 8: πιο:ι:ι , οπι ::ιπ:πιπ ιο τοττο

οστοπι οσοπιι: πω: Έπιίιο: ιιιιπιι!ιαιτι. Νειιπ :πιο ιπ @τοπιο ιπσπιι: νοτ:ιι:ο , που: ο:::::!ιιιιέ

πιω, :οοοπ:!ιτιστι: Ιι:οι:ειοο!ι οοι!π!ιιπι οτοιιιιΪο: ,8:ειοπειτ οοππ:ιἔι νι: Γειπέ:π: πιτπιπιπ!ειιισ

τιιτο:; οοειι!ιιτιι :!ιο ιπι!!ο πιοπ:ο οπο: ο!! :!ο τοπ:: νιιοοτιι:ιιι: οι! πιο: πιο: :οποιο οε!ποοτο,

@ ι:ιιπι οι! :οι!ιοπ:!ειπι :οττιιτπ ιια:οι!ο:ο: , δ: :οποιο πιο ι!οοίιο οποιο: :ο:το: , ι!ονο:ι: ο:οοι

6ο: :ο Ποοιιτιιιττι οσπνοτίπ: οιιιτι ιπνοοο:,οπι οποτιι!επι οσοπισ Γοσ οο: :!οίο:τιι Πτι: ιπσοιιὶ

Γο:ιεει:σ , ιιοιι:ιπ :ιο :οπο :ιιΒιι::π: οι: οτο:!ποοτο (οπο. Μο:: :πιο οπο:: ίσο: ιπ οοι!οπι !οοο

οσοοι: οιιπποιιπ:ιίίιπιπ: οποτε , οπι πΓοπο οι ο::οΓοπ: :οπιοπ: ι!ο Γποο:ιστιιιιι: οι! πο: :ιοΙοιιι

:π: ; :οι νιάο!ιοο: £ωι:ι :οι νιτι Ποι οιιίοιιπιπιπ ιπ πιοιι:ο οπιιιπαπ:ι , νο:ιι: πστποπ οι: Ι.οει: ο(

Γει. @οι ::τποπ ποπ :οι-οπο τιιτισπο πι: :ιοοο!!ειτι οτο:!ι:πτ: παπι ο:ο οσ οποιο οι: σιιιοισ τοπιο.

οοπιιπι: :ιοοιι!Γει ιπιι:πιι:::ο ιιπιπειπει Μο:: οπο , ω οι: ίπποι: δ: ί-ο!ι:!ιι: , οι: ιοί: (π: Γει!πιιτι

οοτει:ιοπο τιοιιιοπ οι :ιιιιΤο ιπιοοιι:ιιπι ποπ ι!ιιιιι:ειπιπ:. :σπ: ο!ιτπ πι: δειπ&ι Γοοπιοτο

οιιίιιιοπ: , οποσ οπο:ιιιιπ ποιοι :ιο ν:Γοπισ οοτ Εοοιοιιειτ [ο πιπ:!πιποπ:ει οτστοπιοι: °, !ιειιιιιο ι!π!- ο

οι: δε :κι οστοπιιππι Γο!ποτι:. !)ο οπο απο: που: τιιιι!:ι: Γ:πι:ειτπιπ οι:οοτιιποπ:ι: οσπιοο:

:ιι:π :οποπιιι: , ο πω: 28:01:13 οποιοπιποιιοιππ:τπι:ειτο :!ο:οπτπ: ιιοιιι!οτιππι οσ:ειπι!ι, νο! οστ

οιι: οι: οο !ιιιιιιιοτι: ιιιι!ποπ:!ι , ι!ο νιττπ:ι: Γειπι".:ι (!σπίοι!στι: οοπιιιιι: , οι!οο:ιοπο Γοο:::::: Γ:ιπ.

τι: ποπ οτι: πΠσ τπσ:!σ Βινιιι:ι οιο::ι:ο ίτπ!!:τει:πε.

ιι. Α!ιπ:! οπσοπο ποπ οτιο:οτιιππ: ιπιιοπο νιτ:π:ι: τπι:ιιοπιππι , οποι! οι! οι:οποοπ:!ιιπι Θεα, Μ",

Β. ()'οπιοΠοτι: οπο:: ΒιιΓσ!ι πιοτιτιιτπ ι:οπιιιι: ιο οσ:ιοπιισοσ πινω: :πιιτο οοτοπ:ιει ι!οο!οτιι- Ιππιοπ:οίιι

:πιπ. Νει:π οπι:!ιιιπ οπο: Ποπ: :ο ιοί-ο οστ::π:ι: πτοτσ ιπ πιππ:!οπι πειίι:οπ:ισ οτο:!ιοτιι: , οο:- τω·

οο:ιιιι !οπιιτιι: στοι:ειτο οτινοι:π: ποπιιπο Αππο8ιί`ο!ο: , σοπιστοπι :ποιο ιποοπιτει οετοι:::ο :οπο

Βιιτπτ :!επππειτπ: : :οι οιιειππι 8: τα:: οο: (πιο π::πτ:ο οπ:!ι:::οτπ ιτιοσοπι:ει ΐποτ:ιπ: , ιοί! πιο..

:πιο :μισό οποιοι :οι :ποιο οσ:ιιιίιο: ιι:!νο::οτο. Ηιο ιΒιιπτ οι:οι::ι:ι: ίπ:: :!:πιπ:ι ποπ Γοοπ:ξ

ίοτοπ: ,οι πισιι:ι: Γποοτιστο οοτ :ι!:ο:οπι οποιο: ,απτο ι!!ιο: νιτι Βοι οοΠο!ειπι οιιοπιιο:ο οστι

[πονο::: οπο”, επιπ: ιιιιπτι:ο $οπ&ιι: Πσπιιπι πιιίο:ιοστι!ι:ο: οσιτιοοιιο: , οι! ο:ο!ο!ιοπι :οοιι:..

τοπ: Μο:!ιοπ:π, στοιιιισ ι:οοοιιο: σιι:ιτιοτο :οιποοιιιιπι. Ν:: οπο: :ιιοπ::ισ ειπι!ιτο ι!ι!ιο!ι: οτσ

:οπο οτο (Μοτο ιπιιττπι οοτ::ιπ:οιιι. Νεπι πιο:: οποιο:: στιι:ιοπο , ιπ:ο: οποιοι: :οποοτει: πιο

τιοΒιι:ο ιο:: οιι:πι:, :κοπο οι! πονο: οπο::ιο 8τει:ιοπι :οΐοτιι:: :τοπιο ιιονοπι πιο πιπποπτπ οποιο

ιιππιοιιοπι νι:!οτ:: τοοσεπσνι: :οπι ι!ποι!οοιπισ Επι: εοτει:ι: οποσ ιποΙιο:ι :ιποο:π !πτποπ οι! ο:ο:

οτι: οπο: τοοστ:εινι:. Οοο νοπο:οιιι!ο: Μοποιο!ιι οι ιπ:οτιοτι τπσπ:ι: ίιτιι , ποπ: ίπο:ει σιιοπ

‹!ι:τιιι: , !ιο!ιιτοπ:ο: οποιοι , ιοί-σο:: :οι ιι:!πιιτιιπ:!ει τιονι:ιιτο οοτι:ιι!ίι , Δα:οπιι: ι:οτοι: Ποπιιπι

ο:: Οτοι:ι: ιπ πιιιιιιοπ: Πεποπι :ο:οπ:ο: :τιπ:πο!ιοιο , ιποιεπι: !ειπ:ιιιπι νοοιιιο: πιοπο :κι οιιπι

!σι:πιπ νοπο:ππ: οίιι!!οπ:ο:,Ποο οποιοι: ιιπειπιτπιτοτ ιιεοπτο:. -

οι. Μι οο οπο: :οτποστο πστποπ ποιοι νιτι .σπιτιοπι οπο:: το8ισποττι , ο:: οπο:: ατοι: :Με

ίπποι, οπο: που: ΐοτιοτπτπ οί:; Νοκ μη: ποιοι: 46βΜάι βιο:: αποκτα: :ση?ιΜΜ. Αι! πιιι!- ΜΜΜ. μ.:

ιι νιιι:πτ !ιοι!ιο:ιιιοιιιιο πιο: ιοΓο ιο ι::νο:: Β. Μπιτ: πο:: Μ: :Μισο :Κατι , ποιοι:: :ο :ο :μι οι: Ρ:ο···

:οπο ισα! ο:: πιο: οΙππιιι:σ: οι Μοπιιιϊοτιππι :ιο:ινει:πτ_

ΑΒΕ”. 88. Οοο. δ. Β. Μεσαίο:: ΙΙ. Κ
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οι”. Απ.

πο. ια.

Νον.ιαιτι.

Ετι.ιεεπι1ε.

Ριτιοεπι ιιι

ετεπιο ετι

Βετε ειπε

Με

Η

.Με ιι νε

πετοτιΒιιε

τιιετιιτ.

Νοτε Μ.

επι: πιιτε.<

ειιιιιτπ

.°3φι-[τικκ,

ετι νιιιιιισιπι

σ.ιππετπ

πω, επι

τιε ιιι ειιπι

ιιιιπ$.Βε

?0ιι τοΠο

νεπετιοπι

νεεε.ιιετ.

* ιπτιιιτιι

δ ιι Πιεπ Πι πι -

ιιι ιιετιιιιιιο

ιπεοιιιτπετπ

ιετνετ.

τοτιππ φοφε ποτιτιειπιρΠιιε ίετπε Γεπ&ιτετιε ιΠετε , ετ! ιειιιιετιι (3οτπιιτοτιε & Βιοτιεπι πω.

πιοτιιπι τιτονοεενετετ εοττιε. ιιι δετιτετπττιοτιιιιι ειιτοτπ ιΡΠιιε πιοπτιε επιιπεπτιοτι πατε φεε

ιιτιιετπ τεΠιιοιτ,επτεφεττι ιπ εο Ιοοο εειιεπι πιτ οοπΠτιιετετ, ιτιτει: οοπάεπίε ΠΙνετιιπι Πτι

τε&ε οι·επειι ΠΜ Π:εφεπτιετπ ίεεετετι ιιι φο @Με Ιοοο οτετιοτιιε εε Ποτε Ιειΐιιοπιε νοτε

φεπτὸ Γεοτετιιιε τεπτο ιιιιτιιιε ιιετΓοινεΙιετ. ΠΕΠ ετιεπι (Στοκ ετετ Ρ0ΠΕ2.12Ριτιεε , φιε νιτ Πει

πιπιιε ιπτιι8τιιιπιίετοΒετ φετπφετιι ειιιιτιιιε ιιε!ιει.ιιτετε ιοειιπι,ιιιΠ Ιιοο Πιιιιτιε Πεπτιτπ εφτι

πεπτεπι. @ετ ετιεπι @Με ιπτε8εττιτπε τι» τιετττιεπετ ιιΓφε ιιι ιιτείεπτετιι τιιεπι ιι. Ι.ε&οτιο..

Μπι φοφε φοτιειειιι ιι€πειιτπ ίειιιΡτοτιετ εττιε ρυιοιιει:τιτπε Πιοοιε οοπιτιοΠτιιιιι Γεοιππ Πει

τεττιιιιιιε ΐοττε εοπΓιιενετετ , ειτιτιιτιιτιε ρε.ιτιιο ετει·τε ρττιπιιπεπτι; επι Πνε ίετιεπε , Πνε ετιεπι

ιιι τεττε ιεεεπε,ΡΓειτιιοτιιπι νει Πιοτετιιπι δετιρτιιτετιιιτι ΠιρροΠτε νοιιιτπιτιε Γκρε τεοιτειιετ.

Πε φε νιτιειιοετ τπεπΠιιε , ειτειΓεε ει! Πτιεπι Πινιτιιτ νιττιιτιο ΠιετΠιπ ρεττιειιιεε τποτιιίΠιιιε δε

ιπειτιπιο ε!επτιιιτπ ετΠιιιιιε ιτιτετροΠτεο , τπιιιτεε πονιττιιιε εΠεειΠε νιττιποσ , Παπ ιοεο Πιο τιοτες

τιτ οοετποίεετε Εεδιοτι -->

ι.;.]ετιι πω” Ι)ινιπε ροτειιτιε Γεοιιπτιιιτιι ιπεΠειιιιοε Πινιτιιτετιε 8τ @στα ΠΜ: τιινιτιετ,'

ιιιιπο ιιοετιιπι νιτιιπι τεττεπτε ετιεττι Πιιιιιτπιτετιε ιιοτπιπιΒιιε οοπιιιτπεπε ιιειιετι τενετεπτιιιτπ ,

ιοειιπι φοφε ρτοιιτετ ιπ'τιειιιτεπτιε πιετιτιππ τεπιροτειιιιιιε τειιιιε , εε! ΡτειιΓεπε φιτιοττι Πιιι

Με οοεεΠοτιε τιεοτενετετ Πιιοιεπειιιτπ. Ετετ πεπιφε φιτιειιι ρτεεροτεπε Αττ1τ.Λ ποπιιπε;

πιο νεπεπτιι 8τετιει ( ιιτ Με εετιιιε εΠτ ιιοτπιπιιιιι) εοπτιδι.ιεπι πιτ Πει οειιιιιετ Πινεπι Πιεπι

ιπττενετετ. Νεο Πιε ΠιιΠτετε ε8τεΠιε ρωτάει άεΠιιτ. Νεπι πιιτετ πιεεπιτπάιπιε ειιττιπι , τω.

οεπτιιιιιε νεΠιΒιιε Έπειεπτεπι ιπίεφιτιιτ ετιιιεΙεπτιιιιιε εφιε.Ατ ιΠε ιπιπιετιιε ιιεΠιε , ιιτ πω..

&ιε νινοπτιιιιιε εΠ πετιιτε πιοττιε ιιοττετε ιπτετιτιιπι , τιιοπτεπι πι φο νιτ Ι)ει τείετιετετ ετΙΙι:εΠ.

τω, ετ! εεΠεπι ειπε τεεω 8τείΠι τιετνεπιτ , ΓεπΓιιτιιφε φοάεπιπιοτιο τετιοπιε ιιειιεπε,ι·Ιερο.

Πτε Πιτιτετε επτε Ρειιεε δεπέτι ιιιΓριιιε ιιειιιιε ρτονοινιτιιτ, φεΠ νιτετ Πιετ: ιτπριοτετιιτε τιτα

Πιιιιιτπ. Ατ πιο πιιίεττιιε ιττετιοπειιιιι Ρεοιπιι , Ποιιτ ετετ ριεπιιε Ριετετι88ε 8τετιε: , τεπτε πι

ίεοιιτοτεε νιττι.ιτε υπο Πιτιτ ιιι ιοοιι , ιιτ & νιτιετειιτ οοιιιιε ΠΜ Ρτωτιτπετπ ιιεΠιειιι, δ: τετιιεπ

ιιιεπτι οτε ποπ ροΠεπτ οπιτιιτιο οοπτιπεετε. Ρτεεόι&ιιε ιτεφε Αττιιε Ποι.ιτ ετετ νιτ ιιοπιιε , πω.

τιιΓεΠε οο8πιτε Βει νιττιιτε , τιττείιιτπιιτιοπιε Ππε Ηε8ιτεπτ νεπιεπι, φιιιφιτι εποε Ιοοιππ Πιι

ιιιτιε ετετ, ποππιιΠε ετιεπι ιιτοιιτιπροΠείΠοπισ ρτατιιε, νιΠειιι ιιιιοφε ιιιιι ιιΠι τιιΠιοο 8η,

τετιι-Γειιοετ τιιοιτιιτ ,Πιπέιο νιτο εοπτιιιιτ ,ιοοιιιιιφε ειπε ττετιιτιε ίεοιιιτετιιιιιε ρτιπιιιε ιρίε επ

τενιτι Ατφε επτιιτιο φεΠ πιω ιποιενιΠε ετετιιτιιτ , & ιιιφε ιιοτιιε νεπετετιοπι επ Πιο οι).

ίετνετιιτ, ιιτ Π ιπ Ρτειάιέιο Κιεετιι πιω φειιιιιετ Πιετιτ Ρτοτποτε νεπετιο , ροΠφεπι Με”

ιπττε ε88ειιιιιτι Πινιιιετ, ειιι ως ιτιειε τιτοπιιπετ, ιπετεΠε ιιετνεπετιτ : πεε εεπιε ,πεο ΥΕπετοι:

ιιΙτετιιιε ειιτιεετ ιπΓεφι.

η.. Ετ φοπιειιι Γε Ρτετιιιιιτ τει 8εΠεε οεοεΠο ,τιιεετπιιο 8.: ειιιιτι φο‹ι ΙοπΒε ποπ Πιπέιι νιτι

ττεπΠτιιιιι τετπροτε ιιι το Ππιιιι ,Γειά τιιίΠτπιιιτετ εοοετιιτ; φα τετ ρεεπε τοτε 8είτε εΠ ιιι οποιε

τιι * τε8ιοπιε- Φιτιεπι επ Ρτεπεοτιεπι Βιιοιιιιιε , ποπ ιοπεο τι πιει νιτι Βείοιι (:οεποΒιο ιιιππι

Πιιιπι τιοπιεΠιοιιπι οοΠοοενετετ ετιρετετιιτπ : ιπ οιιιιιε Πιρετιιι άινιτιε 8εΠιι , νιιιτιι δ: Ιιειιιτιι

πιιιιι φεπι Γεειιιετιε Ροτεπτιε: τιιιιιοτ ιπΓετιετετ. Ετετ ιειτιιι: εε τω, φε Πιπέτι ()οπΠ:Ποτι:

ποιοι επΓρεΠεΒετιιτ νεπτιιτε Γοιιεπιπιτεε. Αι: πειτε: Πιιε :Απτε τιιιιιοι.ιιιιπι εΠοτε ρετετι , φιε

ετεε νεπετιιπι ιτε τιιτΡοτει. Ιπτετ φοε , φι Γεπιοτι: πιεπτιε ειιΠιτετεπτ , εΒ Με ιπτετιτιοπε

Ρτιποιρετπ εοπειιεπτιιτ ενεττετε , τιιοεπτεε Πιοτεε νιειιιεε ετ·ιεΠε: ε τειι ροτιιιε πρεπε ΡετεςΠ..

τιιιττι , τεπτε πιει ιετνετε τενετεπτιεπι , Πιιι ττ·ιεΒιε φιείεεπτιιιιιι δε εΠε τ”ετιετιιπι. Οοτιττε ειπε:

Πιο οιιΠιπετιοτ Πιε νετιιε τοτετ , φοτι τιιιτετετ Π: ιιπριετιιτιιττι Πττπετ. ()τεΡτιπιιπι τεπιριιε ετινε

πετετ, εφι Πετπιιπτιιτ , φ:ε τειιιιιιε Πιετεπτ οίΠοιιε ειπε ΡτεΡετεπτιιτ , οερτιιτιε ΠινεΠτιππε

τεπιιιιπτ Π·εποε εοτππιιττετε. Νεο τποτε,ίριιττιεπτιε ειιτι οιιτΠιτπιΠε ιπΓεφεπε ιιἴφε ετ! τιτ2

τιιιίιιιτπ Πινιιιετ ε88εΠιιπι τιετνοιενετετ. Ηιο πιω: εφοιειιεπτε ετ! τεττεπι 8τενιτοτ εοπΠ·εέιιιε

τιονοινιτιιτ: ιτε εοττερτιιε ποπ μπι εφο, ία! ιιιππετιε ιιοπιιπππιιττιροΠτιιε επι Πιε άεροττετιιτ,

τιιεπι ιιιιιιιι νεπει:ετι οιε οετετο , Π νιτ:ιτ τεειτιετετιιτ , ροιΠοιτιιε.

25π Κεΐετιτιιιιε δε ειιιιοι ποπ εοπτετπποπτιεε τει πιιτεοιιιιιιιι , ιπ πιω ιιπο Ποιο ιιφιτἰὸ ρετεετ,

φεπτε Πιετιτ νιττιιτιε 8τ πιετιτι , οιιιιιε Πιιιιπιτποιιιδ ιπνοοετο ποπιιτιε πιοτ8 ιιιε Πιιιπι Ρεττιιάιτ,

& ρττετιεπι φεπι ιτιττε ίειιοεε ριετιε εοπττειτετετ ιιτ ρεπιτιιε ειιΠιτιιετιε ιπΒιιιτιτετ , νιττιιτε

Γεπ&ιΒεΐοιι Πιρετετε ποπ Ροτιιιτ. Βιοεπτ πι; φιτι Γετιτιεπτ δ: νειιτιτ, εεε ειιτοπι ΡτοΗτεοτ &

τεΠοτ , φιε ιιιιιοιιπιφε τι ορτιοττιιπιτεε εαπ , Π νετε εκ Πιιε το88τιι8 πι Ποιιτ τοΒεπειιιτ Επιτ.

τπιΓετοτιιπι πεοείΠτετεε πω, ετφε ιιι τιιοττιΒιιε Πεφεπτετ ΡοΠτιε οεειιττιτ. Ηοπιο φιτιεπι

ετετνοοειιιιιο ΚεεεπιιιΠιε: πιο φεειετπ εάιιιιΠι ιπτετνεπιεπτε Πιδιιοπε ειι εάνετίετιιε Πιετετ

εοπιιιτειιεπΠιε. οιιπι τποττιειιι5 πιιΠετετιιιε ετοοτε πωπω , ει! ιιιετιιιιιιι τιει:ιιι&ιιε, ετα

οιιίΠιε , τιιιιιτιιοετιιε , τεπάεπι πιοπ εΠ τιετιιιιιιο ετΠιτιιει Ηιο ετεο Ποιιτ ετετ ιπτετ εεειιιπι τεττεπι

φε ΠιΠιεπίιιε,ειιπι επιιιιε ιεπιιπ ειιιττετπιε εεει·ετ, εε μωρε πιιίοττιτπεπι επιπιετπ ιιοτιιε ειτ

ε&ιιε ενοπιετε ιιειιιιιΠετ, ιπτετ ιεφεοε( φαι ειιιε εΠ τιιοττιιιιιε ποφιιιε ) ιιιιιιιε ΠιπΕιιίΠτπι

Οοπίε!Τοτιο Ωιιτιιιι Πιιιιτὸ ΠΜ πιετποτιειτιοιιιιτ. νοοε ιτεφε ειπε ροτοτετ, εοιΠτιθιιε ιιτ ετετ

ΠιιιοιΒιιε , οπιπι εοπεπιιπε Πιιτιτιιιπ οοιιι€επε , τοτιε ρτετεοτειιιε Πιπέιιιπι ΠειΒεί-οιιιπι ιι·ινοοετ ,

τι ιιι πιώ 1060 απ:: ετιιιιππιιιιε νιΠτιιτ, επι επιιτιιε εεΠε ετιτο επεσε μπεστ ειιιιιτιειε ετ:ιτ.
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τ.

δ: υ: Ποτ τ:ι ει::τει:ιει :ιεεείΠτειτε τυεευτι:ειτ , Ιτιετνττιειτιττττε: ει:Ροί)τυτει:. Νεε ρττνειτυε εΠ: ετη»

τοττε ειυι:τττο:τιαττι Ιει:ιυευε πιο:: :υ:τιρτ:υτ,τΠε τι. τιττο Βιοττυ: , τι:ιετιιιτε το:πιετιτυττι Γοτνττι.ι:.
$υρετ οτιι:ιε8 :τττιο: & ει:ττιιττ2ττ0 :υττ , τττε ΓοΙυτ:ιε 8: Με: ἐ τιιο::ετ τεεε:ττ:. Ρτυ:εε :τυο:1υε :ιΙττ

με: τττνε:Γε τοεοτυπι ατι ετυε ττινοετιττοτιειιι [εεττ :ιοιιιττιτε τεττιτε ρε:τευτυ:τι ενειίε:υιιτ.

Μ. Ρυτ: αυτεττι ττιτετ τιεεε δ.ΒειΓοτυε νττίτ Ρεττε&τίΠιτιυε , ττιτίεττεοτάτττ Βετιτ8:ιττΠ:τιυε , :τισ

τυπι !ιοιιεττετε :ιτει:εττιυυε , τοευιι:Ιυε τ:ι Π::ττιο:ιε, ττενοτυε τ:ι ρ::εότε:ιττοιιε , Ρτετε.τε τιιυτ:τει!ιτ

Η: ,ίυ:.ινττει:ε τιιτιατιτττε , :Πιάσε νεττττιιετι:ο τε8ειιε , Γυ::Ιτε ευεΠτυπι τεττετε:ιε , ε;τε05 τττυτιιττ12τι8,

ιτα::τιο:ιτει :ιο οΒΠιίΠε εοτρο:τουε εττ::ιττιει:ιε. Ι)ετιτευε Για τείοΙιιττο:ιτε εττειιι Γρττττυ ρ:ορτιετττε

Ποτ Ρτεντάειιε τιτι::ιττιετε , τ:ι Λουττει:ιτειττι τττττεε:ιε , τιεροτει:ι Γυυ:τι :το Γε ΠιιιΕτυπι εοτινοεειτ

ατι υι·Βε Ι.εττιονται ΒΑτ.:::ικιυτττ ::1υτ Πειττ:τι Ιιυτυε Ρετττε τεε:ιττο:ιε Γυτεερτει :ιο :τττε ε8τε:τττυτ

Πιιτου: ετ:ιυε τρΠυε Γε ματ-επτα.: 8τετε:ιτετ ιι:τΠ:ιε&τουε. (ῖυτ Β. ΒειΓοτυε ειόΓετττ Ρετ ΓΡτ:ττυ::ι οι):

ΠιτΠε τενετ:ιτυττι, ουο:τ τοτε τ:ι ετυΠτε:τι Ιιτιοττει:το:ιε εεΠτε εοτινε:Πι:τ ετετιετιτ οστ: οτιττυτιι Πιυττι;

ευτυε Πιτυτει:τυ ρττεεερτε , υ: Βο:ιυε ΠΙτυε οΒετττε:ιτε: :ι::ιρΙεΕττ:υτ. ττετιιιε ουατιιάτυ ροΠτι:.εε τ:ι

εο:Εοτε Πι:ιεττΠτ:τιυε Γυτιετντιτττ ΒιιίοΙυε , Ιιτ :τυο ντττ :ιοΙιττττΠιτιτ τ:ι :τιποτε Ποτιιτ:ιτ :εΙτετοΠί

Π:τιε Γυτι: εοτινε:Πιττ.

1.7. Πειιτουε ειὶιτι μπι Βτνττιο ετεττιετιττει τοτ Ι:ιτιο:εε τετε:τικ :ετ:του:το:ιτε τττειιοε :Ιεεετιιε

τετ , ουτε :ιο:ι :ιτττε: ττιιιιιο:τειτττει:τε @στό νεΠτ:τ οοτσα: ,τιτΠ :πο ττετιτ:ο οποτε ττιο:τειττ ετω

:υε τεε:τιτιιε τ”υτΠεττ ρε: :ιυεττττι8ττιτει ειιιτιοε Πεο ρτοτι:ιτυε ει:: ρε:τε&υε ττινε:ιτυε , αυτ: :Ιερο

ιιειι: εοτροττε εεεΙυττι ττιετε:τττυ: Βεειττε Ατι8εττετ; Πιτ:τττουε Γοετει:ιττυε : ειτουε τ:ι :ετετιιυτιι Πτιε

Πτι:: ντότυτυ:: τ:ι :τυο :τιο:το τεετε:υ: ,·:τιο:το 8:ιυττετ ,τιιοττο οοιιο:υπι οιτιτιτυ:τι τεττετ τοευιιεττ:τι

τε ρετίτυττυτ , :Πιτ ιιυττι:Ιυεττι τ:ι τικ νττ:: τε:1υτεττι τω:: , :ιιιτι·ιευτιτιι εείΠ.ινττ :τοιιεε :το ευ:ιι

Ρε:νε:ιττετ :Ιυε:ιι ειυ:εΠετει: , τιυε::ιορτεινε:ειτ , :ιυετιι &:ττυ εΙε :στο εο:‹τε τ:ι Με Ι:ιετντιι:ιτυιιι

εο:ιντιττε ΓυΠιττειιε ττεΠ:τε:ειΒετ. $τ ουτε ε:8ο ρτε:ιτυε τιυιιε νττυιιι ιιοΠε ε!εΠετε:τι: , ειυέιτιι Γο:ττ
τε: Πόε τιιυτιττυτιι ντεε:ττ , τεεειτ τΠυττ :Πιτ τιιίτε:τοττυ: ετ τιοιιιε:ι τιονυιιι & τιοιτιετι ετνττεττε :ιο

ν:ε ]ε:υΠιτεττι : δ: ειδτιι ττιτεΠει:ετττ φτου: Με: ετνττειε Πιτεεειτ ο::ιειιιιειιττε ,τιοε τοτυτιι ΠΠ εστι

τε:ειτ , εο:τυο:τ τοτττεττι ουο:!ετιι:τιοιτο Πιτ-ε :Με 8: μπείτε: τιυτυε ετνττειττε ἔι Βεο εοιι:τττο:ε ετε

ε!ττυι· τ:ιρετρε:υυιιι εο:ιττττυτυε, Πι€τυε μπι Γυο.ντ8 ττι:ετ Ρει:ετττΠ :τεΙτετειε , :ιεε ετ: τ:ι εο πιει..

ουτε. @επι :Ματσε Φωτ:: :.ιιτιρ!ε&τ:υ: , & τεενεττι Πιο εειτιττε, ρειετε Γο:τιιιο :το::τιτετιε τι:ετιιττ,

τ:τεο εο:τι:τι :το τ:ι εετεττιυ:τι Πιέτυε είτ τ:ι ρεεε Ιοευε 8:τιατιττεττο ετυε τ:ι $τοιι. Πυτιι τ8ττυ: Γε

::υτε τιια:ιετι:8: πο:: ευττι τττε ρετττ:υ: ντεεε, τοπια ρττετττεειτιτ:υ: τ:ι εο Πι:ιεττΠτττι:ε νττο: , δ:

πο: :ιυττι:ιυιιττι τττι:τιυτιεε εττ:τιυε :το τρΠυε τευττε. ΠεεετΠτ ευ:ετιι Ιιτε Ρεττοτιυε :ιοΠτετ οτι Με

Ιυεε :ιό Ποτιιτ:ιυττι τττε Γειττο Κειτειιε!ειτυττι Πεεετιιο:τιι:τιτ:ι εε τοεο :τυειιι Ποτ εοτιι:ιοΓυε:ειτ π!

:ιεειιττυτιι Πι:ι&ετ ντα ρτοροΠτυττι.Νεροε νετὸ ετυε ΒΑΙ.8ΒΜΠ.18 8:τρΓε ΠιτιόττίΠιιιυε τ:ι εαττεττι

εεΠε υΠιιιε ω ειιττυ:τι Πτυτιι ττιει:ιΠτ , τιετιε Ρειτ:τε Πιτ Ρετ οτοετε: νετττετει ίεευτυε.

ΜΟΝΙΤϊ.ΐΜ.

ΣΑΝετι Βκιβίτ αστρα: .ψ Ηἰπεπιπ:·ο Κεπιστκπι Ερτ/διεροτ ΜΜΜ Ιε·υατιωι ε_[ἔ πιάτο δ'εσπίσ τω.

σπιτια πετ Πί/τοι·Μπι ὰ Β·υέωστίο ρυ·ιτε:πισπιππ Βεπσάέδι'ίπο 8ε::ιι!υ τ·υ.ι·ε:ίτεύτωπ.τ. Μ:ει·επ :κοπέ

πω: Βεδτοι·ωι ·υο!τωικ.:, δ'. 84/21” σοφια.: ίσταται· @Με Βασιάτυπ ίπ μετά:: Μοπα[τε:ίο ισ Νο/τι·::

Βοπωἰῇεεπή]ἱπιἔ τωιβευτιι·τ ίπ ι02ε7ΙΙ:4 : κα, μουΠαρ .4Μια θηκε ποτπίπ:2Πεκπέκτ @Η ιού:

β:,βια·εβασ Β. Βα/ὁΙἰΧε!ἰ9ιιω τι: ω πσεωίΜίτ :ιτιτιο Με. νετΙιτ Μ. ε. ΧΧΙ. τετ;τιετιτε [.ιιετοντ

εο Πεμ Ρ::ιτιεο:. τιιιτιο τεετιτ αυτ. ΑτεΙιτερτΓεορεττιε νετὸ τ). ΒοουτΠ των. τπτ Μ σεΙυββιρρω

έκτισε |εΞἰτιυ°.

 

ΟιΕ::Α ΑΝ.

τω. ::ι:.

Νον,ιο:ν:.

ΒιιΙΓεττιτυττι.

ιιεροτει:ι ει:

Α:1υτ:τιτιτει

:κι Π: ν0€8Ε.

* Κ α!τωπ

Ντακ:

ΕεΙτ:: :τττε

τω::

Πτ:8 οτιτ<

τω.
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δ

Απ. Π".

»ο Π”. ΙΏ88ΗΗΦΗ88Η ΕΦ3ΘΗΘ0€Φ3·8Μ%ΒΘΗΗΘΗΘΗΘΗΘΗΘ8ΜΗ8%Η8%

Ώ:‹:εκΜπ-.

ν1·τΑ 5ΑΝε:Τι νοΑΙ.Αιιιο1

ΑΒΒΑτιε ιευοοΝΑΕΝειε πιω,

Αιιόὶοτε: 8ι·εν: ειτιοιιγωο,ειιιὶ [παω νικ. νἰΧὶτ.

:Μ 214.319. εαπ!. Μοπιιβσ:ή Δ". Η/ο!π:·ίσί , ό'. .4πάοϋπί , @· δ. Ρσ::·ί

έ: πω:: :·σβί:πί·ο.

ΟΒ6'ΕΚμ/ΙΤΙΟΝΕδ ΡΚωΕΡ'ΙαΕ.

7! Ρ:·ί:π::: ΑΕΕ: δ. ΨΛΙ.ΑΚΠΞ1 *φαω ππ:ίοπί 6'ππΙοπίσππιβρπ[Μ ποσππ:,!ί:τω: :οπι

` ΜΜιία·νί:ΚΑΙΜΒΕΚΤυε π:: ΗΑο:ΜΒε_:ιΤυ: Λούα Ζεπσοππσππ: , ποσο:: .5'.σσπ!ο ν:Ι.]20

π· ›·πψ ·υίοίσ:π:·. Καί:πίσσ::ί ίπαιππι:ίοπσπι ί:προίί:π:π κ:: Ρτοἰίκἰοτσ:π σκοτππ·ιαί: ι·οπ::·π.τί:

πω· Απών· ππο:9υππ:. ίπόσπ:σ Ηι:οοΝε ΑππίσπΦορο ΤΗεου:κο .κίοοπ:σ βσκι.·ο

ππσπβ ρσ:σπ:σ , π:: πποπ)·απ::: ίπ /σοποπ:ί Ρτοἰοέςο ::]ίπ::::·. 8πίτπίπ:·:ι β:κ:.σ.π·σιάί: οπ:πιπο,/ί:1:σσ:·σ7:

πω· πω: σπα σ.›φο!ί:οτ , Μπι: απο: σα· Ηκέοπί: .4:·:πισρΦορο @· Τίσσοοίιπί έωνπ:ι: :σπιρο:σ ίπ

·υά:ζοππ:ίπ σ/:.

ι. Μοπο/:σσίο Ι.σπσοπασπ|ί πππο 6'ί::·ί/:ί επ. απ”. πο Ηπ!οπσ Μπέπο 7°σ/ί'ί:::Μ πππ:ποφπιβέδ

τσ Λούσια: : πιεί ίπ πζίο:ίπ Κσία:ίοπί: ..ΐ.Ι/κπίπί·ίσί Βσπσοίίδίίπο δ'αεπίο ν. σ: πούί: ›·:|Επποίέ :σσ:π/σπ..

τω· ο... οσσίίπσ : Κεετοιουεω: Μοπειώο δ.[.ι1εὶ8:1ὶ Βε:ΙΙονασεπΠε . ριτίιπιιιε ΑΒΒοι:πή:Μοπποπο

πω: :·σβί:π:ίοπσ:π, δεοππ:ι'π: Ρυ:.εκΑυι:ε , επί ποσα/β: ΑοΗΕΙ.Μι:ε 5. νεοΜϊ1 ΜοΠοεΒι::. 29887

υπ: ΤΗΕΟοχΝη8 5.Ι)ἰοιηίῆ ΜοηεοΒυε. Τπσοοίίπκ:σ·υί·υί: ποί:σπ:ππ:σ πππ:4:π Μ. 1.11. παο ννΛιο

δ.ί/ππίπ:·ίο·ί πο... Β. Β:::ίπί σἰ:·υπ:ἰοπί ίπ::η'πί:. Ηπίσ Τπσοιίίπο πππ:·κρπ::υπ πο πποπ]πιο

β ό'. Ι/κπίπ:ίοί πω. ίπβοίπ:·ί πο: σοοππ: π.. πυ·έκυπσπ:π. Αποπ)υππ: ίπ ?σπορ βιο :ίί:ί:β ]'Ε:ίβ

ῇ ίπ:ση:οο!!π:π:π έ:: σέσποίπ Πιαίιιέ' ο & Ρο!πο Γσι·πιοικ δ. Ι/παίο:·ίσί Ι/ί::ί. φωτ: πω:: :Μουσε ειπ

ηοε νεπετοικ!υε νίτΚ::3ωΒεττοε ΑΜ:: Γυιτπ:::ο τ1ι1ωτέττ1 Ηυοϋο , ΤΜ Πω: ΡτοΙἰ:‹ο δ: ίὶιηρΙἱεἱ

ίστωο:ιε ο!ίθενετ:ιτ. Ρί·α[πί: «παπι Κπίπιύωπ: πωσ Μοππβσπί] /ί:ί :Μέσω π Νουππππί: πω::

ικα. Ι.ΙΧ. Ρπ::·π:π:π , ( σ:: σα· Ιπωπῇβ Λούσια:: 6°42%ίσέ'σ ι·ο!!ίοί:π:· ) ίπυπο ππ:σ &εσπ!ί ν1Π_ίπί.

:ίπ›π. Ωπί|ορσ φπα: ίπ:σφοἰπ:ο:· ίπ ?Με ο·πρ.:;. πω:: σ. Ρτοτήί·π:ππ.β σο: :ππ:ία›π Β. Ι/απίπ:·ίο·ί απ::

πιω: άπί:πίππ/β . οικω ἰι νε·τίόίεΙε & Βεπε εοπιρεττίε Με:: ευεΠετοιτ, :Νοε :ΡΓ‹: εεΙοει:Η: δ:

επιππνπ ,& οιιοΓόοιπ ε:: :ρθε ο:: όίνετΠε Ιοο8υο::Βυε Ωιιιίιατ1 τε!Ητυ1τ. Ε: αφ. 2ο. παπι. Μ.

Νου εει,ί::οπί:, εΙυέϊ ἔι ΡΙυτΙ:Με ΐειΒιιΙοεξ,ίεά Μ:: :ματ ὶι νσ::Ιὁὶεί: τε:ΡείΒιι: εοιπρι·οΒετα εΠε

όἰὸὶεἰπιι13 , & Με ιποκᾶιπἔ: φα ὰ νεπστεΒ:Ι1 ω.: ΚΑ1Μιιεκτο €τι1όἰτο ΑΒΒατο . . .::οηΓετΙρτει

κρωωι:8. @σ βιπσ υστύπ /!πδίου·σπί ΜΡ:: :ράφι άθδέπππ:.· π: ·υσ:·ίπ:π:πίίσ, Κπί:πόσπ:π:π

πω: Βίί::πππάιυπ ί/κπίπσίσο [ισσσῇβ , Κπίσπόσπο Τί:σοοίίπιυπ οπ:πε.- πο:πίπί: Ρ:·ίποπ:π.

;.12::ί: να:: Παρ κίτσπίσρίβορπ: > απ:: :π/]ίοπσ ?Μι δ. ϊκπίπ:·ίεί σύ αποπ)·πιο σ.».·ποίί:π σ/ί?

ΝἱΜἰΜΜ Ηπο:ο Απ:ί|ί:: Χο:ο:ππ!σπ-β: . ποπ:: Γοπ:ππε!!εππ: π:: θσπυπσ:ίσσππ: Αύύπ:: > ίπ απ:: πιο.

αβ[ο:·:σππ :·φέσπ::: :υΙσπ]:π::: , πιεί πρωί Ψππίπ:·ίσσπ[σ: πίίπππποίο σ.τ·σσπ:π: ί::Φοί:ίο : ρω:: ίπ

.Ρ:·οίοέσ πιο σοπι:πσπιω·π: , δ'. Ρ”ππίπ:·ίοί ?παπι ί·σπο·υπ:σ σοαπΡπί/ἱ:: σΠ.Νσοπσ σπί:π ίπ:σ:· Απ:ίβί:::

Κσπισππ: Μσ:πορο!ί: , :ιοί π:ιπ:π πω: δ'. Ι/απίπ:ίσί οππ/ίστίποπ ίπ άίοσαψ' πποπο.πρ ποπ..

ποπ, ίποσπίπππ: Πάω: πω: Ηπἔοπυπ Ηστίο::·:ί (ΜΜΜ |ίίίπαπ,?πί πππο σίτσπ ςΜ, ΧΧχν. Κε..

π:σπβ:π Εσσἰσ/ἰπ:π πέσο:: δ. ί/ππίπτίσί Αύύπτί:ί ποπάκωτσβί:π:π. Ροκ” Πιερ :ίσ /1:·σσίί: :ιππο

Μ. εεε. ι. Κσ:ποπιυπ ήππίσπί/ἑορκ: απο !ίπω: :σπ:ροπ::π !οπέίίι: ποεβ°.

η. Κ/ίωκο!π: π:σ:πίπί: Β. !/κπίπτίσίμ·ί:ίίσ Ιάπ: Πσσ:υπώ·ί: , πιά :β π:: σπα: ίου:: , Η: ·::Ι:·ίοί: .·

η! Ρ”. ά! Π: ρε8ο ΨίωπεεεπΠ * $.Ψαἰοτἱεἰ ΡτεΠητετἰ δε εοι1€είτο:1ε. Παπ Απο: Πι ρειεο Ψίιιππεεει:

Π:π.-πσ Π: Ναοί:: δ. ΨειΙοτἰεἰ , (μή ίὶιΡετ ΐοττιικιιτι θυνίιιιτι ετειτιἰτἰοειω κάτω:: όαση: , ετἱοιπι :Μπει

ευΗ: εΪειτυἱτ. Νσ:::συ· Ι/ππ!απίσπ:π Αύύπ:συπ πουπίππ::/σά πιο:: σί :ί:πίπ:π :ίσοστί σοπ/:·π: σ:: πο.:

δσ:ψ:ο:·σ πποποποο. πιά ίπ]θπσ οΙππβκ!ί @ί Βίί:πιππάπ:π Ρ”ππ!π:·ίσί ]π:αψ:σπι απο: ΓεςηΠΔΠω

Μοππ|ιιστπ βεπι:οππδπ[: Μψοτσω. ΠπΡἰίοί π|ίπ :·σίσοπί:π:σ σοίίτπ:·ίάσ:π δππδί14: ίπ π.. Μοππ/:στίο.·

Νσ:πξτσ Κπίσπά.έρ:ί!.( οπο ό: ίπ ποπππ|ίί: Μπ:·ο‹›·οἰοἔἰί: ἰοσποπ παπα) εοπιοπστποτπ:π:· πιο: Τ:·ππβ

' Ιπ:ίο π ΒεκοιιΝοο Αππόίπ::σπ/ίι:πο ε|οάοπο, βάλε σδπρσ!!π ίπ πω: @σπα προ: Μιμί: /σρπΙ:ιί:π

β4:Μ:.ίπ Εοσίεβασπ Μοπο/ΐσ:·π ρ›·ίπείρπ!σ:π, ?καί σα· απο. η. πππι. 3ο. σο!Ιίοί:π:·. ..4!ίπ α·|επί·ί:π:

ίποίοίί: ίπ π'ίσ:π/οσππο!π:π Μππ : παππού σίπ[έσπι σοφια: σα· Βσπἰπίππο Μοπα/ίστίο :·σίπ:ππ: ώ', π:

β:ο :στπΡοπσ :ίίσστππ:. Ροκ” Μαι: ίπ παο ω: δππδίπ: .ήφ:·σπιο: :ιππο: ποπ:: , ππ:ίππί: [οιι€οηειικ

[Μ ί.:ιιαπιευ: κά· Εε·Βοιποιιε προο!!π:π:. οίίασςβ: ::.πίπ..π., ίπ [κοπο Ψί:πίποσππ :τά ΜΗ:: 80Μσ..
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- νται. ε. ΝΑΣΑΒΙ(:1 ΑΒΒ. 1.ΕΠ6:0ΝΔΕΝ5. ››

π; # @Μπιτ , "Με Μυποβοι·ίο @ι αρίαίο δ. ?σσάο·Μ «και Νώε;" , Μ;; Μ°,Μ#ω"ω ΑΝ. απ·

Βίλ ΧΧΙΙ.

Πα. κα.

.Νο/Μεσοι πρεπε.

:. 1>ιιο1.οετ15 Αυετοκιε.

 

. ΟΜιιιιο :και _ά·πρει· ρι·οριο ή·- ιιιβίιώι|2 απΕπιιΕ.ι υικαι!υ πιέπειιέο

Β 1)ιπππο & Ριπή Τιι1ιο131Νο .4%ιπέ , @οικω βυιίέα· Ουπέτε8α:Σοιιι

τή, ω· ·υούικτικ Πυπιέπο άε[ει·υί: ό· @ύ ι·εΞα!τιτ2 απ: ·υι·ωνε

· ·° με Αππασ ικά:: ρτσρτιιοι° ό· επιπία»ι Ο/υπβΕσείωτικ βι·ιιιω·,

ίσηπειωπι σούι: ιιι Ο|ιτϋίο ρι!ωωπ. Ιτιι:ιτιιιιιε ειιιαίι Ρι·ονοΙιιτιιε νείιιιι νείτι€ιιε

” ιιιιιιΙι Ρι·εεε ε!ε οίεο , κιτ ε.εΙΠίτειιτει νοε @σε αΙτειι·ιιιιιε , ιιιιι ΓειιιιΙαε 8ε ειι€ιιω

Πω τιιιοτιόιε ί`ο νιτιε. ιιι·εεεε, ιιιε ετΠ ιιιειιΒιιιιιιι ίειιιιιιΙιιπι νείτι·ιιιιι ιιι Μαι. πιε

πιοι·ιει εοτόιε νείὶιιἴειιιΡει· όιστιετιιιιιι ιιο.Βει·ε. Βεεετει·ο νει·Φ ιιι: Με είιπι επι

τε ιιΙιιι·εε ειιεειιι νείτι·ο (]τιει·ιο:τιιο Ροίιτιιε , νοιιιΓειιιιι ιιτ εοιινειιει·ειτ Ιοςιιι ειιΡιβ

Γεω , πίττα τιιιιε Ειιιτειιιιτο.ε ιιοΡεταιιι ιιι·νιτιιτειιι Γιιιιιιιια ειιιιι ΙιιιιιιιΙιτιιτε Ρώτα

ΙειΒ:ιτ , ιιτ νιτειιτι Ρ:ιτι·ο.ιιι νείΈτι Βε:ιτι ιιιιιι.Αιτιοι Γιιεειιιέτο ά εοιιι το ίετιιιοιιε

εάετειιι , ειιιειιιι ειπε ιιΙιειιοτ σ.ιιιιοε νετιειιιιιιιιιε νι: ΙΜ.ιιιιιιειιτιιε Α Με Πιιιιιιιο

ειιιιόειιι ίτιιε!ιο, τω ιιιιιιιε ΕιτοΙιιτο6ε ΒιιιΡΙιει ίειιιιοιιε άιέτεινειιιτ. δα! 8ε Με

ιιιιιιι ιἔιὶιιιιεὸὸεΒετιε, ειιιοόΗιιοο ΑιεΙιιετιιίειιιιιιε ιιοΙτει· ω με ιιοε ιιιΠει·ειτ,

ιιτ ιιιε ιοει·ιτ:ιε πιω Ρι;ειΞιτειιιι νιτειιιι ειιιειΠ ειιιεττιιιε ειε ΙιιειιΙειιτιιιε νοΒιε εΙετιε

τει: εοτιί-ει·ιβει·ε: ειιιιιε ιιιΠιοιιιΒιιε ιιιςτι:ιιιτιιιιι νιιΙειιιιιε εοιιτι·ειόιεει·ε ιιοιι άεΙιε

ιιιιιε. Ετ ιιιι Ιειτ εκιιιόε ιιιιε εειιιΙΞι Ιιοι·τιιτιιι·, εΙιιιιι εενείτιει ιιιε ε!εΙεετατ @Με 8:

ιΠε τιιιι είτ ιιιιιιιιιιε Ρωτάει: ιιοε θετιιιιβετ. Ετ ιιιεὸ ιιοε πει εο.Ιειιιιιιιιι τειιιΡει·ει..

νιιιιιιε , ιιι: ίει·ιιιο ιιι·ενιε 8εατιιιιοάιιιιι ΡΙο.ιιιιε ΠιιιΡΙιειοι·ιΒιιε Ρι·ειτιιιιιιε ιιιτεΙΙι ω.

21ειιι ιιιιΞει·ετ , 8: ιιεε ιιιιιιιε ιιιίτιειιε 8ειιιτιοετιιε εΙΤετ ,ιιε ΠιιτιιοΠε ιιι·κΒει·ετ Μ..

πω.

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ.

ι. ΡΠιτ νιι· νιτ:ε νειιει·ο.ΙοιΙιε θιωι.ιιιιιειιε ιιοιιιιιιε , ιιιεάιοει·ιε ειιιόειιι εειιει·ε,

Γεό ιιοΒιιιΠιτιιιιε Με. Ηιιιιιτ Βεο.τι νιτι ιιιίειιιτιο. όινιιιο. ιιι: ει·ειτ ιιιΓΡιι·ο.τιοιιε

:ιίΠειτει , ( ιιτ Ροίι:ιιιοιιιιιιι ενειιτιιε ι·ειιιιιι ιΡΓειτίιπιτιιιε νιι·τιιτιιπι ειιιε Γειιιιιι εειοειιιτ)

Β.ει·ιε ειιιιάειιι Μοιιαίτιειεεὶ Ποιτιιιιο ει·ιιειιε!ιατιιι· εΙιίειΡΙιιιιε. Νε.ιιι ετιιιι εΠετ ιιι

ΑΙνειιιιε:ι τε8ιοιιε οιτιιε , 86 σ.όιιιιε τιιιετιιΙιιε , τω ιιιειιτε το.ιιιειι 8τ2.ι1ό;ενιι5 , ονι..

ειιΙειε Ρο.τι·ιε Ιιιιιιιιάειτι Ρετ ΡαΓετιει Ιου. ειι·ειιιιιιι€ειιε 8ε Ρετ 8.ιιιωτιει νιιεὰει εεε

εοιιίετνο.ιιε , ειιιόινιτιιιΙοειε νιειιιοι·ιιιιι ΡιοΡιτιιιιιιε ειιιαΙιτει· ιιοΒιΙιιιιιι Ρο.ι·νιιΙο

ι·ιιιιι πιω είτ 1)οέτοιιΒιιε ιιιίτιιιετε ΓειιοΙαε.

ι. @ιε!έτει· Με» ΔῷὐιιὐεπιΜ @ ποιέ:Μπ ἰἰπετεπιιπ.

3.ΕΧιιι τιιΙι τιεΙιόει·ιο Ριονοεο.τιιε , τ:ιΙιεΙΙ:ιτιι ΗΜ Γο.ειειιε , ειιιιι Γιιιιιιιιιι νειιει·ειτ

τιοιιε ΙιιιιιιιΙι Ρτεεε ει τιιιιεεεΡτοτε ιιιίειιιτιιιιιι άειιοιιοΓειτ , ιιτ ΠΒιειΙ ΙιιιΒετιιιιι

Γειιβετετ δε ιιοτιτιιιιιιιιττειο.ιιιιιι ιιιΠιιιιειιετ.(Διι ιιιοκ πάειιτιιε εισαι ΡοᾶιιΙανετιιτ,

Ιει:τι15 "Με ει! οικω εωἐ ιιιιιιιιέτιιιιι ὰ ειιιοόιόιίεεΠ”ειιιτ ιειιιεεινιτ. Σετ! ειιιιι Επι:

ιιεετειιτιιι· , τεε ιιάιιιιι·ο.ιι ει. ειτειιιε ιιιεπιοτιἔι 'με. ενειιιτ.

ιι. @πιώ έ» επβυάέτι έ:·ειμω τοπικ: Ρετ/έ ρωταω: Ρ/Ξ!τειάκω.

4. ΩΠΜ ειιιιιι τιιιει·ιιΙιιε Με Βοι·ιεειιιτιοΙιε ιιετι·ιε Γιιι ει·ε8επι Γει·νειι·ετ ιιι :ιΒιι5,

σ.ίΒόικι ιιιειιιτειτιοιιε Ι)ινιιιο ΓιιΙτιιε ιιιιιιιΙιο ο.Βίειιε ιιιιτιι ειιιτοιιε Για ιιοτι

ι-οΙίιιιι , ιιτ ειιιιιιιιιιε , ιιοτιτι:ιτιι Ιιττει·αι·ιιιιι , ΓεεΙ 8ε τιιιι·νο ιιιτει·νο.Ι ο τοτιιιιι Ρο.ι·εινε.ι

πιτ Ρωτει·ιιιιιι. Ειιιιιόε εοειιιτ ΕεεΙείι:ιιιι Γιεςιιειιτιιιε: 8: εΙιιιιι π» ιιειε ιιιειιτιε

η Με τω; που :Η Ποιιιειι Αιιάοι·ιε, Μ! ι: εΠιι- Πειτε εκ ΜοιιιιεΙιο ΕοιιιιιιεΙΙειιίι ΕΡιΓεοριιε5ει!ι Κο

ι!ειιε :Μι ςι.ιοι! ιιιΡειιιιε ι·1ικιι: Βιυπιπισ πιο ριιιμάσ, τοιιιιεειιΒ Δι απο εεε. ιιιιιι. ει! εεε. κια. ?Ιβ-

Μπιτ , Δω" ·υαβετ μφι·ιισ.ι. ίιιιΠε εΠειιιιι· : τ1ι.ιειτι εειΙειι|ιιιιι $2ει.ιΙο Ρισιιιιιιο άδ

· Νειι·ιΡε ΚΟΕ0Η1ΖἔειιΩ5 , πό ειιιιιε εΠσεεείιπι ίοιιε ειιτιεπιιιι.

Αιιθ.0ι ιττιικΒετ, ιιι: ιιι Οιιίανιιι. Ρτενιιι. ιιιιιιιιιιιο.

Κ ιιι

# Μ 8ιΐωε



78 νΙΤΑ. δ. ννιιι.Α1ι1ει ΑΒΒ. Ι.ΕΠΠΟΝΑΕΝ5.' ··

Μ. Ο... ειιοτοε ιιΓαιιετιτιιιτιιι ιτιτετιτιετετ.ττιαειε αε ττιαειειειιε τιιιιοτιε Πει αεεειιτιειιατιιτ,

ιιε.ιτΧιι. 86 εοτιιτιιιιιέτιοτιε εοττιιε αιτιιιιιιιε τοιιοταβατιιτ . τιε τιιιο ιατιε Ποτιιιιιιιε τιιειτ:

222 22: Στριπ:: «Με οπιπεπ· ίπ παταω ?παπι ·υοἰο π: πατατα δει! δέ ιιιιιτι τιιιοτι τιιιιειατιι

- απ: Ε:βήτα” βιπππο.ι /ιι!επτπ πιοπτο.ι.

τ” _ποπεπο ππτπποο /εοπέτππ π<υππεπΖπ›π , @- μετά ιιφεπτέ Θ' πιατα

ποίποπτέ τἰοποἔ‹ιτ ποτἰι:ππ2.

;.ΒΕσυ” ειιαττιεΓεειιτε ια αιιιιιιο ε] ιιε εαιοτε Πάει ιτι τιιαιιιε , αιιτιινιτ τιοτι ιστι

ιι· Μεπιβε οι: ειΓε τιιιοτιτιαττι Μοτιαίιετιιιιτι τιοτιιιτιε ΑιιτιιΜοτ, ιιιιι ειιι ιιΓτιαττι ανιιτιειι- -

απ· Η Μ ωωατΙωτιιτ νειιιαια. οι ειιττι τιττεΓατιιε Ρατετ ιιτ τιε Μοιιαίι:ετιο εει·ετιετε

τιιτ ετιιεετετ, ιιιε ιιεατιιε Ρι1ετΓεττι1τ τεΓιιοιιτιιίΓε . μια Γε ιιιτετιιι.ε ιιαττιε τιοττιιιτιι

τιοτι ειΓε νιΓιιτιιτιι. Τιιτιε ιιατετ ια ιιιιιιοτειιι 86 ιτιει:τοτεττι αι·ιιιτιι εοιινετΓιιε τωΡιτ

τιιιιτα αταιιττιετιτα ιιετοιιιτετε 86 ττιοΙιττιιτιε τιι€τιε Για: εττταετατε.ατιΓιιτιιετιε.Γεειιτιι

Ραττιε Μοτιαιιετιιιττιιτιο 86οιτιιιιιιιτι Ρτατι·ιιτιι εοτι ιιιιιτιι , τιιιαιιτετ ΡοΓΓετιτ εμε

αιιιττιιιιτι ατι Γε τετιιιεετε , ιιτ αει ιιτοιιτια νοιιιιιΓετ τεττιεατε. Τιιτιε Εταττεε ιιτια ειιιτι

εοιιΓετιΓιι Αιιβατιε εοιιΓετιτιειιτεε ιιτεειιιιιε ττειιιτοτιε, εα:Ρετι1τιτ Βεατιιττι ιιιιετιιιιιιιι

ετιιτ8ετε, ιιτ ατι ιιατετιτεε Γιιοε τενεττετετιιτ , 86 τιιιαιιτιοειιιιιτιιιε νεΙιετ ιτετιιιτι ατι

ειπα Μοιιαιιετιιτειιετιατετ . ατιτιειιτεε ετιαιτι τεττοτιιιιιε ΒΙατιτιιτιιετιτα, οιι`ετειι

τεε οΓειιια , 86 νετΒετα τιιιτιιτατιτεε , 86]θιι1Ι11ι.1Π1 ει τιιιοτιιτιι νει ττιιιτιι τιιετιιιιι ω

Ροι1ε11τεε. 5ετι ιιιειτιιιιτιει:ιιε εοτιΓιιοΡοτιοτι , τιιιαίιΓιιιιτιαττιειιτιιτιι ιιτ ετατ Γιιιιτα

Ρεττατιι , ιτιιιτιοιιιιιε αττιιιε ιτιτεττιτιιε ιτι τιετεετιτα ατιιτιιι Γιιι νοιιιτιτατε ιιεττιιιτανιτ,

Μ.,,,ι,' ,ο_ ιιιιιιε ιιτεεειιτιιιοτιιττιττιετιιοτ: ποποιηιπιποπ πο: πωπω ρἰτιῇπὲοπ πιτ , ποπ

Μ... τι, π!! πιο πέρασε. Ετιιιιιιε ΑιιοΓτοιι τιιτίτι: Ωω πο: βΙππ·πι2: τι :απιαστο απ: ! »Με

!πτιο, απ πποεπιπ, απ μάτωιο ..σε βαττ::

ιν. απο ποθέτο τοππ”|ιο :απο Μοποοπιε, βιβοπέτ απο π: Μοποβοπίο

|οπ·ποψοπο παπι.

· π. τω. 6. ΤΠΝε Ρται:Γατιιε ΑΒιιαε νιότιιειατιι τω. εΠ`ετ ατιοιεΓεετιτιε αιιιιιιι ιιιιι:αιιτια τ,

Μ” τιετΓΡιειετιε ιαοιιιιτιι ε] ιιε ατειιιε ιιιιιτιοιιιΙε τιειιτιετιιιτιι , Γεειιτιι ιιατε τατιτιειιι

τιεττταότατιε Ρταττιιιιιε τιιιιιτ : Νοτι αιιιιειαιιιιιε ιιοε ειιιοτι ιιοιιιε τι Πεο τιατιιιιι είΓε

νιτιετιιιιε. Τιιιιε οιιιτιεε ιιτιαιιιιιιιτετ ειιιτι ιιοτια. νοιιιτιτατε 86 8αιιτιιο Γιιιτιτιιαιι ιτιΓτα

.ι ,,,,,,!,, μ, Γειιτα Μοτιαιιετιι ατι ()ιετιεατιιε οιιιειιιιτι +- ιιιιιττι ιιτονοεαιιτ 5 δ( ιιιττα Ραιιετιε

ειτε ατινειιιετιτε Γατιιετιι€το ιιαττε ε) ιιε Γιιιι τεΒιιιατι ειιιιι οττιιτιε εοτιιιι τιιιιιιτ. ()τεβ

ΙΜ εετιτε αιιτειτι πατε 86 ετατια ιιτονιτιετιτι:ε Πει ετεαιιιιιιιι οπιιιιιιιιι αιΓεδτιιε οιιοτι

τιιε ετεΓεειιατ. Ετατ ειιιττι εοτ οτε εαιιιιε , τιιετιτε τιενοτιιε , αιΓαβιιιε εοΠοτιιιιο ,

ατιιαιιιιιε ατιΓτιετίιιι, τιιτιετιτια τιταετιιτιιε , τειιιτιετατιτιέι ειατιιε , ιτιτει·τια Γοττιτιιτιιιιε

ιιτττιιιε , εειιΓιιτα`. ιιι τα ιιαιιιιιε , ιοτιααιιιιτιιτατε ιατζιζιιε , τιατιετιτιιι τοιιιιιιιιε , εα..

ι·ιτατε ΓοΠιειτιιε , Βοτιοτιιττι οιιετιιιτι ιιιιιΓτιιιαιτι α·ταε τιεττιιιττετετ τέτατιτι ιιιετιιιε , Κα

ιιιιιε ιιιετατ ττιοτιιιιιε,ιιτ Γιιιε ΠοιιΓταττιιιιιε τεΒιιια δ( αστεια εΓΓετ νιττιιτιιττι.

ν.ι7!π Ροποἔπιπο:Ζοποοπ οΙοοέτ τι ΠιναετιωτιιιΜ Αππιβοτίοποή·πο

ΒΡΜ.-°οΡΜπ επρεπε.

7. ΒΕ» ιιιτετ ιιπε ατιιττιιιε ατι αιτιοτα Γαιιιεια 86 ..τι ιιοτιοτα ιιιεειιια Γειιιιιετ ατι..

Γεετιτιετιε, εοειιιτ Ρετεατιτιατιοτιεπι Πει αιτιοτε ατιιιετετε , 86 ιιατι·ιαιιι Ρατετια

τεΓτιιιε Γιιοε τιεΓει·ετε. Τιιτιε ατι Μοτιαιιετιιιιτι ιιεατι οιιοτιτιαιτι Αιιτιιιιτιε ΠΝΑ

. ςι-ιαιιιι ε ΑιιτιΠιοτιοτετιιιε ΕΡιΓεοΡιΡεττειτιτ, ειιιοτιιτι Γιιιιιιτιιατιοι Πιιε εινιτα

τιε ιτι τιιιοτιαιιι ειι νιτιτιατιο εοτιίιτιιότιιιτι: 86ιιιιατιτα:Γατο Ροτιτιιιεε ειιι σε εΓτ

ΓιιΓεειιτιιε. ΟΒιττι Ιιιι·ιτιιιιττιιτατιιιε τετιιιιιιε αττιιιιιιιιε ιειιιιιιιε οτατιοιιιιιίι αυτ: 86

νιΒιιιιτ επιείιειιι ι ινιταττι ααεΒατ ιτι τεττιε.

η Αιιιιαειιατιιιε Γειι Αιιτιαιιιιε εττιτσα ΑιιτιΠιοτιο- τα Μπι. Ιοεπιι!στε·υιτ, ειιιιιε Βαίιιιτ:ε ιι Β. επι-ατι

τσιπ τιτ2Γιιιτ αιιιιι·ιτιο ιιε. ιιτκι. ατι ιιε_ ν. Β.ώΉεποπ τιε ΚεΒιιια. ατιιιιεαττε πω” ιιιιιιιιιε Με ττετιιτιιτ,

Β. Οττπιππι , ιιιτιιιιτ Ηετιειιε Μοτιατιιιιε ετ Μιι·αε. ιιιιτιιιε Για τιιιιιιο νιιαιατιτιιιιι ωττΡιτ

δ. θετττιατιι ΑιιτιιιιοτιοτειιΠε ΕριΓε. τη. η. Μπ8πΟῖ<

ι



νι. ΒοποπεΜ εοπεεεω @ σεεεεΦω Ζ.εκσ<υΣεεφεστέεσ2:/έσεω.

8.ΕΤ εἱππ Ιοιι€ε πιτόοπεΡετ ιπνει·ίεΙοεε Γειιιε νπεπτπ ε]πε Γε ΓΡει·8ει·ετ, ειπε.

Μπι νι: ιιοπιΙιε δε Έϋπε Ριειιπε ιιοπιπιε Βοπο επ επιιι νιπτειιεπ 8ι·ετπΈ δε

(πωιππι·πεξιοπιε @Με ποτε εεεεΠπ? (εε επ ιΡίο @ει (πωπω .άω,0Σιω θα

ΤπΓεεμπε. Νεπι ιππεπειιτι εππι 13πεπιε πεπτπΧετετ εΙοεπιπ ε( οταῇοηθ τ”

πιει .Μππιπετεε? πιεοιππι επειιι ιπππει ειπε Μπορει νοιπ11·Ε2Πειτι Ρεπεει:ε

εαπμε επεεπε , δε εε! εΙοπιπιιι ΡτοΡι5ιειιι ιιλεειιπειιοπ κε8:εδιζω 5 ως κ

με εεΦιειεπεπτά πιειιπει πιω”@ειπαΜεΜε πιεειπτο(πο πω!» @ειπε

Μεμει·ιεπΒιοπ15·Εανοεε 1ιπιεονιπιπ πΓεπε Ρετνεπιτ. πωνεεεεεπεπε εεεεωο

άσε ;Γεπε3επε δε ίεπέΕεε ιεπΒιοπιε επποτ Β. βοεπιπεεΝπε ει: ΗιΙιεπιιε,Μεδε

:πε Με επιδειει πι Ιοειε ίει·πιε επεειιτοεπιτι νι€πιει , πε .€εεεπτ , ΜοΠ2εωΠΠΠ Ρει_

τα Ρι·εεετετ ()οειιοΒιιε, πι ε1πιππε τιπΠπε επ εποπιάδιεεπετ ΡτοΡτιπιπ Ρ.1°288$81°

:πωπω Ιεβοι·εε, ιιοέΕπτιιέπιπε νιΒιΙιεει Οιιιιιιππε ετιεπι οπιιιιε ει·ειιε εοπιπιπε

πω, ιιιιίιιιιοπε νεΠε δε πιιπτιι τιοΠε , επιππε εοι· πιιππι δε ετιπτιε ιιιιιε σετ πι .[)εο.

ΕτιιιΙιπ οπιεΙεπι ιιτιπι·ιάιεΙε Γεεπιιι Ι:ιεπεΒεπτ , επι Ρει·ειΠιιιιπτιι δε ιιιεεποει·επι επ

Βπιτι , δειιπττιπΙιπιππι ΠιιιΡΙιεόπιοιιε νεΠ:π:πτιι ,' Γεεεειτιεπ ει» πι @πιω (ΜΜΜ

-ΪιοΠὶὸεΒειιτ. Ετ πω επιπειιι άεπειιι ετοπε Με ε!ινιειιε εοπτεπει νιτειιι ειπε Δεβε

ιεετιι όπεεπειιιτ πι πεπιε. (ιιιεΙεε νετο νεΙοπεπτι τεΙεε ειπε πτιο τεεεεειιεπι·Ρε

Π:οι·ε,ιιοιι επιιππε ιιοίΕι·εε, πε Ρπτο , Ιιετνιεειιε επιεετε, πε ΡιοΙπεε οι·ετιο νε!

ι·πίΗεπε ίειεπιο άιέι:ειιόιίεΠιόιιπιι ιιιΓετετΙεἔεπτιΒπε. Νε νιόεεπιπι: εειιιειι στη

Απ. Ό-ι-ιε.

Β ε. ΧΧΙΣ.

Πεε. Με.

ιιιειιτεει:ειιΠ”ε, Ρι·πιιειιι ειπε* νπεπεεπι επεΙιτεκπι @είπε ιΕι-Πιιε ιιινειιιιιιπε, Με· * 'Μη'

νιίΕπιειιι πιεόιο (1ποίετεπιπε.

9, Εεειιπιι ιιι·ιπ ειπειιι πιεεει επιιι πι Ιπειε επιεε_εεΙει·ετ , πι Ποπ πιο ΓοΙεπι μοβ

Ρειειετειι·ιε Ιππιειι ειΈπιιάετε, εποε! ι·ει·πιιι ενειιτπε πε Ροπιτιοεπιτι Ρι·οΒενιτ,οπιε

επείἰ ΓοΙ π) Οεεπ:Ιειιτε οι·επε τετι·σ€ι·επιεπε , πε ιΙιε Ρει·τεε Επτομε ΓΡει·ΙΞπι Βγ

τειιάο Γπέὶ όο&ι·ιιιε ΓΡΙειιόιάε δε ειπε ιΠππι·ενιτ. $ιοπιενετὸ επιποίιπε δε ΡΙεπιπε

ἰιοε ίεπε νοπιει·π , οιιεΙιε δε επειιτπε πι νπεπειΒπε πιπεεπΙοτππι νπ· Με βεεεπε

εκπιτει·ιτ , νε! πι Γειειιτιε δε άοεϊι·ιιιε Βινπιει·πιτι ππιπειιετίιιιηπε Γει·πιτπι·ει·πιι·ι5

επε Ρι·:είεειο Έπεπτοι·πτιι , ίεπ εποε δε ε1πειεε επειτα επ Επιεπι ΦΗΜΗ εάεπιπετιτ ;

ΜοιιεΠ:ετιε ιπ:τιπΓε1πε Γειεπε εοιιίππιεειιτ , πι επάειιεπ Ρει·ιειε νει εΧΡοιιεκιόι οπο.

Πε Επσμ ΓεειΙππιε ποε Ροτει·ιτ ιιινειιικε Η οΡπΓεπΙε ιΠε Ρεπιπιι·εε , ειπε ει·πόπ:πε

επίειΡπιοτιιιιι Με]οιωε ΑΒΒε νπ· ιιιεΒιιπε , εΙοοπειιτἰέὶ ΡΙεππε δε Διεεεωι Ρε.

ι·πτπε, ΡοΙιτο δεΙπτιετο Γεω ίετιιιοπε όε νπ:ε ειπε εοιιιΡοί.πιτ. $εεΙ άπτιι πιεε)ιπι·ππι

δεεοι:Ηεπτειιι παπι ΟπεΙει·ιειοπιε νεΙ επεΙιε Επει·π Βιενιτει· εε Γπεεπιἐ`ὡ μια

πιιιιιειιιιπε, Ιοιι€ιπε ΡεπΙιΓΡεεεὶΡτο οίιτο πιοίει·ο όιΓεείπτιιπ5. δα! εε! ιιιΠ:οι·ιετιι

επιππειιεε πωπω δε ιΡΓοπι-τεεεε ειπε τεεΙεειιιπε. ·

νιι. πω είπε με· είπιι'2ειπΖω έ ··σεΜέθισ ἰέὐεεεεἱ2, @- Μ: θα:

πάψει» ΡΜπ28Μί2.

ιο. είπε ειιτειιι Με Πει 1·επιπΙπε Ρτεεΐετο ΟοετιοΒιο Ι.πιτονιο ιιι!ιεπιτει·ετ, πι

Ριιωπ Ιιπιιιπιτεεπ εεπεἐ`ι δε πωΝονπιοιπιτι Βοι·εππι δεκεοΙει·ε εοεΡιτ , πι

δω επιππειιόε δε πΙτι·ε πιοάππι οΙειε ετείεεπειιτ. 5εε!εππι εοιιιι€ιΠ”ετ , Παπ Γερ

Με εΙιοπεπάο , πε ε νεπιιιππε πΒιοιιε ο1ετε άενεπειειιεπι· , Β. Οο1πτιπιπειιπε πω..

τη;;; ιιι€τεάιειιε δε ποπ τωεωπ» Ιαποπειιτι ε νετιιιιβπε ποπ ιιινειιιειιε , θεά ιιιεειε

επιιεεε νιι·ειιτιε ,ιοεπιιε!ε δε ειιιοεπεετεπε ιιιτεεπε εοπίΡιειετιε , πιεεΠειεπ νικ Πεο

ΡΙετιπεΜε ποπ εΙΤε τει ενειιτπιιι › Γε‹:Ι πιπτιππετειιι δε οπεεπειιτιειιι δε πιειππτιι

Με Β_ ΩιιεΙει·ιει. ΙΠε νετὸ εεοιιττειιὸ ιιοτι (πο εεε Ιιοε όεΡπτεΒετ, ΓεεΙ πιειπιε

Εεεει·πιιι οιιιιιιε εΠ`ε εΙείειιΓει:ε επεεΙιετ. Ροποπειτι επτεπι πι Μο τειιτειιι Βι·ετιετπ

Βεετπε Ρετει· ιιιΓΡειπτ, ]πΠιτ επιιι πιεει· εοπεπει:ιοε Ρεοπ_ετόίοπε ΜοιιεεΙιοε εοιι- δ

πω, ειπειιι Ριετι·εε εάΙιπε επείἰ Νονιτιπιπ πιτει· ιτιοάετιιοε εΠ`ε ιπάιεε.ιιόπιιι

εεπ:πιιεπειιτ.

€1οΙπιιιιιεε

ιιί



80 σ ]ΠΤσ 8- ννΑ1.Α1σε1 ΑΒΒ. ΣΕΠΠΟΝΑΕΝ5.

Απ. ειτε.

Ρε. 1061!.

Πα, 2611.

γι.Π. Με «πω» 6οΖωπύωέ έπιπο2ι·, Θ οσοι· βωιφέἄὶωιιε

μ·εσέταστεω αβιτυιτ.

σ, _Ντειυεσ σστσ Ρταεσὶἐτσε Ρο.τετ στοκ Γοστοσσ ἱσίττσεσσοε Βι·στι·εε @Μια

ΙΙε6ΕἰοσὶἰσΙὶΙτετετ, δ: σπα· ἱΠοε θ.εσ νετΒι Γετσισσ [Ριστσει!ισσε ΐετσισατ·ετ

εΙοεσσε , είιτσσσε Βι·στι·εε σσσάσσε εοσειιι·τεστεε ασ εισσιεσσστσ νετἱσστσ Πει ί:ε

άσνεεεσι σ.στεεεσετεστ 3 σστσ Ιστει· σΙοε νεΙτιΒσΙσσπ ιΡΙὶσε σοσσιε Ματσε Οσο.Ιο.τι

ειτε ίσΒτσττο.τετ ,σσ1ΙΙὶσε1σετεΙΤστσ Β. (3οΙστσΒεισσε ισιτστσ ισ τσοσσστ οσοτεϊσ

-τσει σε ίσιει·ο.σσοε 8: σπτσισσεε Γσσνττεισε :ισ Γε νεσσΓε ετΓεσστ. Οσισσσε Με

Γεσ ιΠ`ετ , ετ σισε τσσεω εστσ ίσετειτ 1ισσείτσε εοτσΡετιί ετ ? Έστω Ιισσε Γεσ·σο

σεφ 1)τν1σο στ εκατ ἴΡἰστσ ΡΙεσσε ΓσΒ]σσσιίτε : Τσ εε σωστο ΑΒΒειε Μοσσίξεω

86 Γεσὶοι·, σσΙσ σ1ΗΒεσσε.

σε ΕχΡιιζ/ὁ £ο!απώαπο σε Ετε!εβι , έτσι” τω» /Ζπόΐο Α σε Τσε χο

τω» ποεσσΐοιι·.

Π" 081· σΑΜ νει·ὸ Ρτεείο.τσε (]οΙστσΒο.σσε εστσ Ρι·ειτσΒσε ίὶιὶε σε Ρι·.τσΜο

Ωοεσοδεἰο Γιστ εΧΡσΙίσε ὶσΓεεΙι1€σΕεὶΠ111ϊ1ΤΗΕΟΒΕ11Ι€.Ο 86 ίΗισσΙσστε σε!

να·(8τω δωσω εμε Βλι1Ν1ς:Η11_ΠΕ) ε1ισ Με τετσΡοι·ε ι·εσσιισι Βστεσσσσισοτσπι

τεσεΒο.στ , Ασίτωσοτστσ νετὸ 8ετσσισσε ΤσεοσεΒεστσε τεεεΕπιτ 5 εσσι ω

σσε ίοΙσσσσοσὸ ίοΙσπσ πεζώ Ασίττεισοτστσ νσ· νει!σε ἰσοσεσε 8: ΒεσεΡΙσεἰτσε

1)εο Κα; Ωστοτσωιισε ΠΜ ν1σστεο.Βειτ, σσετσ ΓεεΡεσ1θτσε Β. (3ο!οισστισσε

ίσ5 ίσσε`τσ σοεττΙσό. στοσσει·ο.τ , 8: τεσσ σε ειισΕΙ1Ηεσσσο εἰ ι·εεσο σσσισ σε Ρωστ.

σε ΚεΒἰΒσε ΠΜ1σνὶεετσ τεΒεΠἱΒσε σσσ εσισ σ·Ρε εο:στσ ]σίτο Πεἱ]σσὶεὶο ὰ τε

Βσο σστσετσ σ1ειΙε σΓστΨστοὶσΓταττἱει1σὶσσ1 εσ1τσε είε εστστοε, δ: Μοσειι·

εΙσο.ισ εοσσσ ΒοεὶΡΓο ἔ οσοίο ΟσΙοτσεισο ει σσε.σσ:σσ ε ε 5 σεεε 5ε.εει·σοε Βεἰ

νετἰεὶσεισσο οτσσ1αΓεεΡε Ριτεσστει·ειτ. Ισ ΡαεΒτο νετὸ Ι.σΧονὰο Ροίτ σἰΓεείΪσσι

Βεστ1 σε σοσσσΠ1 ΡειΠ:οτεε σε! σιο.σεσσσισ 1Βάσεσπ εοσνεσετειστ , 8: Β. ΟσεΙεσ·1.

εσε σε σσεισ:σ·σ εεΙΙσΙει τεει·εσ1εσε Πισω 1)οτσσσ νσ·τιιτεισ εΧΡσΙΠε 5ωεσΙστ1Βσε

εα:Ιστ ΙΡἴστσ Γεισότσσ1Ιοεστσ τεΡττσετε.

ε σε ήισσ 13.ΙστετΒ;ιτε Ματσε Ασετσεισε ε· ὰ Β. ΟοΙσπσΒο.σο Έσετειτ σείτὶσστσε ασ σοε σε

Ψώνια Διά

αππ.6:.)·σπ

Γσσι ΟοεσοΙσστσ ι·εεεσσσσι , εστσ σώσε σσεισε.τσ ε:: Ρειι·τε σσεε ὶἴίἱσε Μοσσίτε:σ

οστσο.ι·σ σκάσω: $2εσΙο.τεε ΡοίΒσετεστ. (ἔσω σστετσ σε τΣΠε 5εεεσ εισΒιιε σεῇεἱεσ

σε εσΙστσσἰο. 8ε σε τσίστεετε εοσει:ετστ , τσσε Β. ΑσΙτει ισε εἱισπ εΠετ δε τΡΓε σο

ΜΗτο.τε 8εσεσε δ: ισοσσσε σεεοτειτσε , σσεὶ εστσ ίεισπσΙο Βετ ΟσσΙειτὶεο , σε τΙΙοε

Γσσἴοτἰὶε δεί-Με τσεΙΙ1Ησἰε εΙοτΙσσε εισ:σΙσιστε Βοσσσο σε ΡτεεσὶεἘἱε Ησὶσσε Μο

σσίτεσὶ στοτσονετσστ , στ σε ἰΡἴοτσισ 5εεεσΙσσσισ εοσττονετΠο. σσΠσισ ἰστετ εοε

ΓεσσσσΙιιτσ ε:τΐστσετετ. δεσ σσσπ ειστσετσ ε:: ΕτστσΒσε Ιεν1σσὶισο Ρετσποτσε νε!

Ιετ εοε στι εισεστετ ΓσΒΓεε1ισ , νσ· 13οσσισ ΒΙεισστε στει·τιτ νε:Με σε σε: εοει·εε

βατ. 5εσ ὶ Ιε εσσι]σΠἑι ΗΒτσιειΒτε σε τσε.εσε εοστετσσετετ, τσσε εἰ ΈσσπσΙσε [)ετ

σκ1ιστ: ΕΜ σοσ εοε ΓσΒΓεσσεισε,σε αστε ετσισι εσισ σωστο ω» ΠΞσο :τισ σοε

σΓσσε τεσεσε. Ού.πισσε τσστὶσσ Ρτεεσ1&σε Πειτε: εστσ σε εοτσ1τ1Βσε Με 1Ποε

ΐσΒίεσσετετστ, οπο. είτ εοστεσσο σιτε: ὶΠοε , 8: ΙσΡἰσἰε1ό`τσὶστσεισσ ερτ Ρει·εσβ

ίσε : σσσε ετσιισ το.τσεσσ σιο.σσο σοΙοτε είτεΗΠετσε , στ@στα ίεστεστὶσσι ΓετνΙ @εἰ

ὶσ @πιο , σσστσσὶσ εσνΙνετετ , εσΙΡο. ἰΡίὶσε σΡΡο.ι·ει·ετ. Νισσ σττ1εσΙσε Με τΙσετσ

τσεστε1 εισσει1Ιειτεισ , νι1Ι€σε νετὸ πσσσσεΙΙισσ σσσεσσειστ , ε:: νεΙιεισεστά::. σσσσ

σοΙοσε πο. Γε εοστι·εικει·στ, στ ετσιτσ τεισ€εττσε εσΠεεστετστ.

κ. ο ?θέ ννστσοτεσσε ε σ". [ο!πω!πιπο Ρει·22:, σε ανω: φερω..!

θιωΖω·έσπεβιε ρπεάέσατέυπίε.

14..0ΠισσΜ νετὸ ε ΡτατσΒσε σοσσσε Οσω.σοι.εσιιε σεΠσεσο τΙσοστσσ σε.

εεσΓσε Ρετστ έ. Βεειτο ΟοΙσπσΒε.σο, στ Ιἰεεστὶειισ ετ Ρωστε:ισσά σπα·

8εστεε εοσεεσετετ, 86 νεσετειΒτΙεισ νσιισπ ΟικιΙο.σεσισ Ρτο ΓοΙο.σο Ρονεσσ;ε τε

Ιἰἔὶοσἰε



νιτΑ δ. ΝΑΙ.τΑΒΙΏϊ ΑΒΒτ ΕΒΠΕΟΝΑΕΝδ. τι

/

Ιὶ8ὶοτιἰε Γεεωιι ειοΙτε Ρει·τη1ττετετ. (ζώ Βεειτιιε Ρειτει· :εἴ οικΗΠε Γατα:: ΕτΠ Ρτο

Βοπο , ΕΠΙ , ΡτοΡετσ.τε εὶΙΓΡ6τιὶε, ΓεάΜεΓεω , εποε! Η εΓετνι18 136 11128018 εΠ:

9ι1ετἐ1 τεΪοωὲτε-Ρετοιἔτἰε. Ηοε εκατο αν: εε ε! σ.ΠοιιΙά πιοΙείτπε ὶπἔετεε, πε

ετ οε εεε π μπας ιο:ιττιεπτει Ιοειιττο.8. Οίκο ιιε ετ στ οΙτιιΙεινετετΙιοε Β,
Ι&οΙιιωΒοοπ5 Ρεοπ50ΙΤετ , έκτο ὁἰἐτο Βιθ:ατ1ι νεο1τ(ἔο οΠετιιξι ΠειΩτεὶ 58.τιθ:ο Πεί

Γιιετοτ Ρωπιεττω Πϋπηι1εμιά εοπι1τετιι ὶι·ι Νεο ΜοΡετνεϋἱΙΤετιτ, αεεε[Γε.

:Με ε.οηεεωε!εω ΡτεεεΙΙΒΜ 1ιεΒεω (ΞΗοτΒ:ιτ5ωτ1, ει:ὶ τεκποτι1οι Ιοετιπι πώ:

ἀεπε!ὶ Ρωεωτιτ. . ο

πι. Με »Ματια σΜιβέι·πο22.

ι5.ΑΠΥΕπιΕΚΤΕ5 νει°ὸ :το φ1εττιόε1Μ Ιοει1Μ ΑΜΒ!επεοΒι:ιπι , Ρετνεπάιιοτ

Οτω!ΙπιΜέσ , ιιΒἰ εοω1εω €:σοπετ 11ο:Μοε 5τεοωοτοιω ]ιυττει τηοτεππ ίξε

ειιΠ εοοεὶσιπί το:Πόεβατ, φωτ! τυίἔὶεἰτΜΙΜω νοεω1τ. Ετ είιωΙΒΜειο, ω: Γο

Ιετ ΜΜΕ, ειπε 1: εΙΒεῇιιΙΕο νεΙ Ιο]ιτΡτε Γεοτεοτ1.α ιπι5ειι5οιιε ρτοοει·ετιιτ, εοτιτἱἔἰτ

πε οι1Μειτο :εεε ο ΜετἰτιιΜ οιιΜεοπ τεατιέΞε ΠΠ πιοττε ε!επππιτικ , 5η ε ιιιιΙεο]οπι

εΠετ Γυί.Ρεοΐι1επτφ1ε ε!εΕι1τκΠ:ιι5. Ούττηι1ε αυτ: εΠοτ38ε Ματσε (Με ειτἰειιε ω

Ι1ξεΧΙΠετ , Ρετωοτιτε νίεετΙΒιιτ ια ετειτ 1ετατε ΡΙεπι18,εοι1εἱτο ειιτΓιι Ρετνετιὶτ π!

@απο : 86 ΡτοΒὶΒεπτὶΒω απο ειιτΜ @Με πε εειάεινει·]ειτο πιοι·τιιιιιη ι1Πο πιο

όο τετὶΒἰίΪετ , ἰΠε φΠόεϊπ ὶΒττεΡἰᾶτιε , Μ: εΙπἱόεττι :Μα Ρεη(ει(Εε α'τ!εεΐΙσ βιω.»· απέτ

:2: 2έπετεπι , νἱΩευΠππ Μεΐτϋτ·, δ: εοτΡω εΙείωιεΗ οπιιι1Βικ ΡτοΡτϋε α! εστω::

άεοοΓοπ , 8: ΓιιΡει· ΓιιΡὶοετε ωειτιοτει ε] σε Γιιοποο ΜΜΜ εατἰτετὶ5 ΓεΓε απο Ιοει·γ.

π15ωε!ιτιοόϋπτ ΡτοΗιίΜο οτετὶοιοε ΡτσΗετιἔε, τω: Βιώε Για: Γαε1εππ 1ΙΗιιε Μ

τὶπιετετ, 8: ε:ιοτυπι απο Μπιτ Ρι·εεε αει: , ωπιιω ε56τωΣΠοωΙοο ο!»

ἔπώτςιισό ΡΞΡοΓεὶτ. Ιξ,ο;Μ ει1ΣΙΠετ1τϊΒιιε ειιο&Μπιτπόουε ΠιιΡεοάουε,τΙΜΒ ε::

Ρι·οίωκΙο (ΜΜΜ ΡουΙΙ:Μω εεΙεΒεἱεοτὶΒιι: τι1επιοτ1ε , οι1Μιοττιιι1ε Ειιετατ Μοτο

ΞπεοΙιππ1ε τενΜτ Η Φώτη,τωτπιι€πτΜι πιἰτεειιΙιιιπ ἰιι εοενειιτι1 ΡοΡιιΒ,ἰπ με

Απ. (Με.

Βε.:απ.

Πεε. Μι:

1.Ιούιυι. ε.

Μπάει Ρ1°2ΠεΗε οτωΓεοτετιιτο ΜΠετ , τι1ι1ε ντι· ΠοωΙο1ΓιιΡΡΙτεετε εοεοἰτ, ιιτ :μιση -

Πεὶ Ρ1ετεε τεΓιιΐεττεινετετ , Βοι3Με ἰΡΙἰυε]ιιεΙῖεὶε ιιΜεοπηιιε ΒΒεωω ιτε ει·πι1τ.

τει·ετ: ίεάΙΙΙε Γεενο τιποτε εεεεπΙὶιε , Ιτετιιπι απ:: ὶτι ΡειτὶΒυΙιιω ΓιιΓΡει·ι 1]ιιοετ.

Ατ ΙοοιήτΠΙΙ Γετνιιε Βεἰ: Ηοωο , εατ1ίτεττε]αιο ὶΙΙιιπι τοτετΓεετσε, οικω οστεο

ττει ΒεΙ τεΓιιΓεἰτεινὶτ : ε: ΜΗ ωεὶΡΓιιω απο Με ΓτιΙ'ΡεοεΙεττε , αΙττει· απο πι1ΜτοΙ

Ιετε που ΡτωνεΙεΒΙε. ΕτΙἰ το Με εκἱειιιιω @τα ΓετνιιΙιιπι ε1ι1εϋτε εοπτετωπε,

είτ υτὶουε τοιωεΗ εκατο: €1ι1ὶ Γε Ιονοεαπτεω πειπἰοεω ΓΡεττιἰτ , δ: πω ρωΜε

ΙεἔὶΒι15 εετται1τε5ΓιιαΓοΙττει Ρὶετετειποε!ὸ άἔοεΒ1τοτ εκειιὸἰτε. Ούττιοι:ε Με (Η.

ετ1ε 8ε Ρτεε1οιιε νΙΘ;ιτε ΜΠετ τγαιοτιιιτ , μι τ :απο ΓοΙν1: οιι1 πιιιΙτο Ρετ τοποσ..

το νιΧιτ.

ω. @Μρωτάω: Βειι·τιωτ Μ: το ρο·22ι·, πτβρι!ΜΜ αει·ε:·εται·
:πιάστε σαρκα Δ -

το. ΕεΜε τΗετιιιω πιεωοτὶεε ετΜπκιωιιε είΤε Ρπετει·ευοόπω , τΙπὸό Με.

Π:ή58εΒεο άενοταΒεκτιμι τωιτι·οοει εεε: πιιιΙτει εἱε οικω ΜΒΜ εΠ;,

ι1τετειτ Γεοειετε5οεεοττ,οτον1οεπε Εκτοτε, ΙιιΓΡΙεὶεω Ατυπο εάωοάεω εΙΤε Γατι

θ:ι1π1 , ΓιιΡΡΙ1ε1 τεεε ΡοΠ:11Ιατ το εο οτεεοε: Ηοε Ρετο8ε Ιιιιιτι1ΙΙτιωι Ρτεεε Εμ·

Πε ε1:Ροίεο , ετ ι ιιτοοιωτι νοΒὶ5 Βεο νοΙεπτε εἔο πι1Γεττ1ωει Γιιδ»ετΡτεε εΧίτἱτετο,

εοτΡττ5 τουτο Ρω Βιοετο ρ18οοι·ο ΓεοεΙ1τε ωετεειι·. Ετ 1ΡΓε τε Ροιπϋίΐε Εεττω·:

1ο 1)εὶ Βοε εο,ττιιτοτο1τττο , ο: Πει: Ματ νε! Ποστ ΡΙο.εεει·τι: εἰ.

τι Μ "τω .ιωοωποε παμπ ν1Γεωτιιτ €ειρε1Ια 3. ΥιιαΙω·1εοΓεετε, εο υπ ετεὰἱτιιτἱο Ιοεο , πετ ή: Μπι

&οε τιοωτοειτι ΓοΓΡεοἀἰο ο(αωειοω πω: τε6ΜΜετ2τ. -

Α8”. $$. Οπἰ. δ. Β. δαπίππι ΙΙ. ` Σ.



α: νται δ. ΝΑΕΑΒΙΕΙ ΑΒΒ. ΒΕΠΕΟΝΑΕΝ8.

Απ. Επι.

ι:ε.ιαιι. Π”. 762 έ Και· απο: εαπ/έα αν!»ιαέικαβι ΕΡΜΪοΡἱ Ζωα: Ζ.επαωεω

Μα "Σ" Μ &α!πέιακάκω ασφά:.

ι7.ΤΠαε νετὸ Ρι·:εΓαταε Κε:: ααα εαιτι εοιιΓειιΓα ΡοιιτιΓἱειε ΑιαΙσιατιειιβε ααα

τα εοι·αιιι Ρετιειοαετα Ιοεααι ειε Γεει·ετατα δ: τετιιοτιοααΜε 8εΙ:ιαοιταται

ΜοτιαεΙιοι·αιτι Γατιε αΡταιτι φα Ι.εαεωυιαε αειαςιαο νοεαΒαΙο ὸιεεΒαεαι·_° ι·εαιο

Ρια:εεΡτο εεΠΙτ. Ια εοεΙεπι νε:ὸ Ιοεο Ρι·παιέΕαε Λααιω ΑαιΙιιααεαΠε Ματια

ν· ώσαν ΒΒαεααμι)αε =+ εΙιεΒιιε ΦαιάτααεΒιιιαε εοιιτεκαεΙατιοαιΒια” ΓοΙεβαι: αάεΓΓε το.

!2°"Μ!"' πιοταε. Π:ιαατεπι Γε Βεαταε θααΙαι·ιεαε ια οααόαια εεΠαΙα Γεατε8αταε α Πατα

Βαε αιεΙαΠτ, α: οτακιιτιιαααιεαι·α ΡοΓΓΕοΓἰτα Γαο ΓοΙιτο αιοτε -τατιεαιτιπιοὸὸ ΙΧ

νιιιεε αιεεΙιτατιοαιαιΠΠει·ετ: εετει·ι νετο Ει·ατι·εε εοκιΠ:ταειιι:εε πια εεΠαΙαιτι α ε!ε

εΙεεαιοΓγιια ΙΚεαιε νιάεβαιιται· !ιαβετε ΓαΜιακιειατα. $ιταε νε:ὸ Ιοει ιΠιαε ναΙεἱε

εο:18ταα5. .Νατιι απο ει‹ Ιαι:εεε νιεαιιτατε τιιαι·ιε εΡε ατιιαααε , αΙιο αατεαι εκΜε

ΜΜΜ”, τε τοπιάαε αιΓεατι·ιτ Πανιαε ΡιΓειΓειτε $οιιιεαα: * , μια αατεια αει: ΓαΡει· ΓεοΡα

Ιω 8: ιιιαειιαα Γακα αι: ααα απ! Γαιιιιιια αε Ρι·εεεεΙΓα ει·ιειται:, αα παπι νεΙ ακιιαιτι

Γααι·ιεαπιιιι ειιεεΙΓα ααα Γαία$ια 86 πια παπι αε τιιιτακιόααι ιιιαιιτιο νει νὶειιια:

ι·εαιοαι Ρτα:Βετ ΓΡε&αεαΙαιιι. Νεε πιαιαε ιΠα ι·εΒιο τει·τια Τα: εεεει·ιε Ρκα:εεΠιε

ΒΙεΙσιε , ο(Ετιπια ατειαε ΓταέιΓετα ?ά ειπα _ΡοιαιΓει·ιε οααπι Ρα εΙιει·τιιτιιε ατοοι·ιβαε

άειιΓα ατι οαε τιιααιιο ακα ιτα ειιταιτιειαειτατ ΠΙνιε. Ια ?Με ιταειαε εοαόταααε

Ιοεο Β. θαα!ατιεαεα. τατιιαΙτα εαταταΒαΒιταατιε ΡοΡαΙι νο αιΓΓετ Γε Ιατετε : Ιω Γε

ω: Γαπια να·ταταπι 8ο ει:εταΡΙα Βοιιοταπι οιιει·αιτι αει αε εαια εΙαι·ατα 8: Μ

@και ΡΙααιιιαια ι:εαάεΙσαατ @και ιΙΙαπι Βοαιαιιεααι ειιτειιααια : Ν” μωβ

αυεω εύ/ἐσπεἰέ Μαη: :καποια ραβα, πρ: Μ6Μάαπε Ιπωωπ ά· μπω: Μπι

/ὶιό πιωἰΙο , /Ζωίβρα· απάε!αέπιπι α: ἰπανπ οπιπϋπα· 90 Ια έσα” βια:: .βι: [Μ'24ί

βια:υψα :παπι Μπιέπάισ τα αἰώνα:: @και νιάτα ύωπι &είσπέ/Γεαπε ραπευινΐ

παπι μέ Ια :Με η!. Ηιε ει·8ο 5αεετάοε @και ΡτοΡΙιεταιτι ιαΤετιιαΙο Βει α..

με είὶ νιναε αι ακιιΗειο Πει αΡΡεΙΙατιια,ααι ι·ε&ε ,ιιτ ααόιο, Αάατααιπα Ια ἱ‹ὶἰ

Ρι·ετιοΓο εοιαΙιατατακ εα3αε ιιατα:α 0.115 εΙὶ , αι οααιοαιά αάΓΡει:ει·ιτ , ἱΡ αια

ετιαια Γει·ι·αιιι ω Γε ΓαΙπταΙιατ. Ιπιπιο ετιαπι 8ε ααα: ΓαπιαΙο Ι)ει ει·αεια , :μια ια

ναΙαι νει·ΙιέΓοαε παιεαΒατ,οαακαΡΙαι·εε ειαάΓοειαβατιιι οΕετε. νιτα νε:ὸ πω” νε!

νατατεε οααε Ρετ ειπα Βοπιαιαε ἔεΠὶτ 8: εοτα:αε Ματ, α ιιοΒιε ταοάὸνα: ετιαταε..

και ειιιεα:ιτ: .τω ιΠαε τατιςααιιιιοάο ια Με Ραεαιαια ΒτενιΠἱιτιο δ: εοταΡεαάιο

Γο ΡΙααόειαε ΓΗΙο αεΓεειοΓιτααε ,αμεα α νετιεΠειε δ( Βειι‹`: εοαιΡεττιε Με ααόινι

:ααα ειαοε ιΡΓε εάοεαιτ 8: ειιαττινιτ, οι ααοΓάατα εκ ιΡω ‹ιε άινετΓιε Ιαιιααοτιοαε

Γααιι:αα τείαπαιτ,ειε οιιιΙ:οαε αααπι ιιιιιιεάιο ιιατιε ΡτοΓεταιτιαε.

κιν. _25ωπποέο Β1.11°Μα1ευαΜ/απαυίτ @·βιαιιαβά1ΐ|ίπω αάσμα·τάτ.

«ο Πρ" α, ι8. Πιο.αια ειιιαι οι ειε ει·‹=ζα ΙΓετεε*αΙνεαια ει·ατ οτιαιιειαε τιοαιαιε Β π.ιτιααΝ

ἔ°ΙΡΜΜ· ααα Γινε (Ξοοαε , φα αβ αιιτιοαο αάνετΓαι·ιο Γαει·ατ ΡετεαΓΓαε δε εοπιΡα

ΒικιιΒαε οπιαιαπι αιεαιΒι·οι·απι πα ετα: άιΙΓοΙαταε , ιιτ ΓατΓαιιι Γατεετε οιιιαιιιο ποπ

να!ετετ.Οίιαπιαε ΓααιαΙο Πειαάάα&αε 8: ΡταεΓετιταταε ΓαιΓΓετ ,αόΓΡιειειιε ια εαιτι

απ: Ηοε οΡαε , ο αιιαιιεε, ταααι θα: 8:ΓεατεΒατακιι ια Οι·ατοτιαπι Γιωτη εΙαιατ.

Οίιιαειαε ει ιιιαααπι ιπιΡοΓαιΠετ 8: οεαΙοε απ! αεΙαα1 εΙεναΓΓετ, ( ιιτ Ροίεεα τεΓε..

ι·εβατ ιΡΓε οαι ε!εοιΙιε Γαετατ ) εοατιιιαὸ ιτιιιααιιιε αοΙοτ εοεαιτ ΓεΓε ει:ΓΡαι·αει·ε,

αΒιεατιιααε ιΠε Γαττιαιαε Πει αιατιαιτι ιιιιαοΓαιΓΓει:, δε - ααΠ Ρετ ειαοΓσΙαια πιεαταε

α εοτ οτε ιΠιαε ,ιΡΓα ιαΓιττιιιταε αιιόιΡαε ὸε]εᾶα, ααια ιαιιτε Ποαιιτιο Π:ατιια ικα

:εεε π, απ: ιαα›τα εαάεπιααε αστα οΙατιε αει·νιε (Ιω εαΙιεεαιζετατιτ, πιαιια Γαα

Ροι·ι·εεδ:α ια Ρι·οοτιαιτι Π:ατααι ει·ιεετεε ειιαι , 8: ιατεατααι ιΓΙι Γααιτατεπι οοιτα!αατε

Ποιιιιτιο τείειταει·ετ. Τατιε ειαι ατο Γοι·ιβαε αε!εταιιτ , παταω τιαιοτε αε Π:αΡοι·ε

Ρει·εαΙΙἰ εοεΕιε:αιιτ ίἱαιαΙ 8αεετάοτεια Πει Γαπιαιο Ιιοτιοτε νειιεται·ι, εΙιετιαΓοαα

ΜΜΜ, .β

Δ! Η:: Μοωιαι; Ι.εαεοααΕοαε ρταιιοΜια τεΓαειιάει Γιαπ επι €ιαααιτι ειπα εε. και, ικα :κι εποε φαω

£οΙααιΒιιια: Βιιιιονιο ειφα!Για Μ.



το” ε. ννΑΙ.Α11ΙΩΙ του». τευε:οοΑτοειε.° ο

1 ο _ 'Τ το ο

Βετο Ιοιτάοε δ( ετο.ττειε τοΓοττο, Γοιτ 8ο τΡΓοπτ ττο οοο Ρτ:ετττΧττοοε ΒτττοποοοΙοτο θ·Ω. |! ο

ΣΕΙΣ”.

το τειοτοιο ΡΙοοο Πιο Βετο οτο6τττοει Ροίτιοοάοπο οττοοοττ 8ο οοοτττνττ, οτ τιτ! τ - Με.

τ`οτο ίο.οότοτοΙοοοοτ τοΒοοττοτο το: ετάτττοειοττοτο Γοτοοττοε,άτττεοοε το το€ο Α . ΒΙττπτοο.

Εεε τοοτοτοτοτ Πιοτοετοτο.. . . _ . . τω.

τα. Ρόι Ρπιττιέπστ ννω.οοιοοι |ίιππωτ άουτ ρ›τοτομτ 8' έστω απατα

τών·σπάιω :Ρ ρκεάέκέτ.

τ9.ΨΑτ.οοτεοοε νοτ·ὸ , οιττοε Γοττοτττιε τ`οοττοοε τοοοττοοοιο , οοοοΡτθι πιο οπο

οοοἐ`ι 8ο οοΓτέι`. οιβεττοτοτο ττοεο οτε τοετο τοοοοτο Β.ιοτειτ οοοεοΙΤο. , απτο.

τοτ τοτοτνοοτοοτοει τττοει οοοοΠττο.το οτ Ρτ·ειττοετοττοε ΨειΙττοτοοτ ὰ Β. (5οοιτειττοο

αποτο Βιι·τοεο οΧΡοτοτοοτ. Ατ τΙΙο οτ ί`οτττοε τοτ οττοΙ ττοοτοτ , τοοοττο Ροτοοττβοε

οοτΒοο ο.οττοο Ροίτοτ:ιτει (πιο ΡττοοοΡττ Γοοοοττοτο τΠοττ ΕνειοΒοτττοτο : Ουιπέμ- “ο #·

απο το το , @Μπιτ Μτωτέ ψεύτικα ό· αύοπώιό2:. Ετ ττΙοττΡΓοΙοτοΖτεΡοτ ξ δ”

Μπιτ: πω» το Βωπέπο πω: άφττα·πτ Μπιτ το”. Βετο τΠτε απο ΒοτοοττΒοε το τοτζ

Ρωτώ οοο :τάτττττττ : Ροτττει οοτόοτο ὰ οοΒτε Ροττειοτττε , τω τοττττ οι·οττττο , το

οτοτοοετο. οοο οτοοτ. (?ίιτοοοο ΒοτοΙτ ττοΡοττειτειτο Γειττοσ.οτ Πιο ττοτόοτο 8οοτοττ

Ρω.:ΓοοτειΠοοτ , τοι τονοοοι·οοτ οτ ντι· Ποτ τοοοοικτει ΡτοττττΧοτοτ. Νο.οτ οποτε

οοοοττο οτε Ρτο:ττΡττοτ , οτ οοο φώτο οοτΙο ντ211ττ8.τ Γοιοτοο, οοτο νοΙοοττατο το

Ροι·τοοτ.

πο. 2αιδέ ώεωοποι ώ στά-β: τοφα·έθα:]ή$Μίο @· ωστοσο· 8/τάεωιι·.

το. Ε οΒίοΠτε τοι·ΡοττΒοε ό:οτοοοτει οποτε οττοτοΒ:ιτ, τοτοτ ττοοε οτ·οτ οοοε

τοίτοποοοε το οοττοτοοΙοΓοε. Οίιτοοοο το Ρατοε οτα ττΙοιο ΡτοτοττΠοοτ ,

Ροτοέτο ττοτττοτο τοτοοτο δέ οι·τιττοοο ΡττΠ:τοπ οοτο τ·οτττττάττ το.οττοττ. τω οοιο του

απο οοοττοε το.Ιοε ττοΓοτοΜοτοτ ,Γοετοεο.Βοτ οσε το οοΙΙοτει τοοοι·οτττοι 8: ΜΠΕ:

τοτ τοτοοτο 8ο οι·ειττοοο , το: τΙΙοε τεινοοτο Βοιοτοο τοτο$το: Γειτοττ τοττττοοΒο.τ.

5ο‹τ ΡΙοτ·οε οτειοτ €1οτΒοε οοτο8τοε τοτττοΒοτ , οοτ νοτὸ οτ Ρτο:Γοοτειττ ωτοτο.οτ,

απο τοτ·τοτο Μ9.εττο νοετε οΧτ:τ8.ΙΜ.Βοοτ 8τοτοοΒοιοτ: Ηοο, οοο; @το οσε τΙΙο

πιετνοτίοι·τοε οοττοι· τοττΙοοτ, ΡΜ οσε (5οο.Ιοι·τοοε τοοοοττττ.

:απο @Μ#ἰσ·ἰ2α_ΡΡυΡΪ1σ2ἱΩ τΙου·τωέτ.

τι. 5Εο οοοτΙΙοττ Ρι·ωτοτοοοετοπι οττ:, οοὸττ τοτε: τοτοτ·ειε ντττοτοε οοο τοτοτιε το

` τττο ΡτοΡττοττα τΙο.ι·οτΠο ότΒοοίοττοτ.Νειτο .πέτο 8: οοοοΙτει νο! οοΙΡειε ειΒΓοο

ττοιο Γτοττοοοτοι· το Ροττττοο οοοτοοΒοτ, οτ το.οτοπο τΠοε οτιοττοτ·οε 8τοτοΒοΓτοο

τω: ττο τοΙτο1οτε τοΙΡτε οτττοοτοτ , οτιοτοπο οοοττειτ:ειτ οοιο οτ! τειτοττΤοττ Ποτά οοο

ττσ.ττοτΠ Ι)οτνοΙοοτειττ το οτοε τι Γοοττο οεττΓοοτ. $οττ τω:: τοττ·ειοοΙο ὰ ΡΙοτττοτε

τονοοτο οοοοΒοοτοτ οΙτΓοτΡοΙτ 8: σ.οττττοτοε νοτΒτ, οτ τοτοττοεειττ οτ: οο οττιττ οτ

Γο:ιτ·οιο τοτΡειτοττ1 το€οτ€οτ , Γοττ τοτ οοο Ρι·οττοοε ειΒΓοοοοετο οοο Ροτοτ2.οτ,

οιοοτει τΡΠ το Ροτ:ττοο τοΓοτοΒο.οτ.

τω. @ατάάουτ· έσπασε @οι απο τικέέτιω ΜΜιω θτόσοιπτ έκου·εμ·υίτ.

:ι.ΙΝΤΕο οπο οοο 8οττο2.οτ οπο: Ποτ :το οοιο το Εοτττνττειτο Β.Μο.τ·ττοτ Μποτ

τοιοτ, οοτΒοε τοοτοΡειοετο ο.ττ ; Ατττοττοι· τοτ οοο: ΜττΓο.τοτο ΓοΠοιοοτε. τω

το ΡτοεΓοοαΡΓοττε. @ιο οοοτττοοτοε οοκοτοττΤοπο Γοοκο νοοτε.οτ ΡοΠ:οτειοτ , 8: «το το

τττΙοο τοτε οτοοοττειτοτοε ΓΡοοοοοτ. Αττοτο νοτὸ τττο Βοτοτοττο κ! Γο νοοτοοτοτο

οτττοοοοΒοτ οΙτοοοε: ΕτΙτ οοο Εε.οοτο οοο ττοΒοοττο φωτ τ1οτττο Εοοττττ. Νόοοο

οτιιο Μουτ το ττοτοο Ρτο :το νοΡττιοοοττε τοτε το οικω τοοτοοι τοττοοτοε ,τοΓΡο

:τα οοοτιι€οπο Μοτο, 8ττ το. τττ›τ Γοοοοετοιο νοτοοτο.τοτο τοοτο ττοτοτοειτο Ιοο:ιτο

Ροι·τοκττ, 8: το τοοοοττοοοε8ττοαιοτο.ε απο ΜττΤο.ιο τστΒοι·ο Ρτα:Γοτο Η π 8οττ

τοποσ 8ο τΡΓο νοοτειο1 ΡοΠ:οτειοε , ό: οοο τ:οτ2.πτ οο Ροοοττοττ φωτ τ! τοττο οστο

τοτίττ.

09Βέθ

ΝΝΔ;

το
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Αν. Οτι.

ι›ε.›οιιι.

Πω. πι.

τ' Ντιπ κι:

8.Βοπιάτέτσ

Πτι ωρ.ι8.

κιτ. @ΜΡαεπωτ ]ΐτίε!έτ :καποτε τἰε /1)72°ο 64/22Σι$Φέϊ, Θ' ίπβιβοπε

βηυεπινω @· έ:: μια ιυεπεποπ ψ @Μπα

η. Εε Πισω είτ ιΠσεΙ Ειιότσισ ττιιτιι8ιΙε. Βιιττι οστιετΙστιι ιΙΙσίττιε τιιιιττοσει

_ Ρετ σσετιιτιο.ττι Ρσετσιτι εσΙοἔιειειτι Ιιοτει Ρτστι‹ω , ιό εΠΡο.τιεττι δ( Μάο..

Με ει τιιιΠΠ`ετ , Ρτιι:ίο.τσε Ρσετ τινι πειτε σει Ροτίιίι11σε ειι·εσττινετιτσε Ρωσσια

ΠΜ τετιιισιτ , Ρειττετιισσε εστω Γετνο Πει ΡτωΓεστεινιτ. @ι εἱιττι Ιιοε Βάσω

1)ινιτιο ι·ισσιιτιε το$ιιονιίΤετ , ιιιτ : @τι σώσε τιιισε ειΙΙιιτσιτι είτ , Με 1)εο

ετο.τιειε τείετιιτισε τ σε τσ ΠΠ τιοε Ρτεενιτ!ε σε οστά ιτιεειστε Γσιτισε άε ιΠο Ραπ::

νεΙ Πιο ΗειΓεοτιε εισαι τῶι ισ οσοτιο.ττι Ιοεο ειΒΐεοτιεΙετε νοΙσιΠ:ι: εστι ΓετΡεσε

ετιειπι ισ ιΠο ν:ιΓ6σΙο, 86 ισ Ρεσιε ιΠο νειιειισττι ετισιιι Βο.Βετιιτ πιοττιτετσσι *.

Τιιιι6 ΙτσΡετ-ειέτσε Ρσετ ιΙιεο οΒτιτἐσιτ τεττοτε , πιόκοσε τενετίστ Παπ ίετνσε

:κι ΡσωιΧωτ , σο. ισνετιιτ. Νασο νειΓεσΙσιτι Με εἱιιτι σΡετσι!Τετ δέ ειστιάε

6108116111 ειστε νιάιΙΤετ ,ιΙΙσιτι Ρο.τιεττι εοτιτιιι€ετε τισΙΙστειισε εισόεΒο.τ : τω ττε

ιιιείειέτσε 86 εοιιτσίσε σε εο εισαι εείΤετο.τ , ει! 1)ει ΐετνσττι τεόιετιε Ροεσιτειι

τιειπι σε Βέτο εετεΙ:ειτ.

ισα. _%ιωπυάσ σιιέοι'απβέππω ότατέτ ἐυφώιίτ , @· Μ, ετα: σειιίο παθει»

Ρ$9/214|ιθ φοιτ.

14.5Ει: 86ιΙΙστι στΙισσεεστΙσπι εΙτ τσιτσεσΙστιι. (ξιιόασι οι! ειιτσ νετιιτ ΜΜΜ

νετιετιοΓσστειτοσε ισοττιΓετσττιιΙ)σωΙεσ8σοτεττι Γεεσε οεσισττι , οσειιι Ρσβ

τσιο.ιιι νοεειστ. ειπαμε ΠΡιισσι Πει ιιτιΡοΓσιΙΤετ, 1σΠιτεστττ ειιΓεεάετε δΕ.Ρ1°0..

Ρτισττι οΡσε Γσστιι Η!» επτετεετε. 5ετι σώσε ισ Με εισΒιττιστι πιτ-ετα Εσιιιάειτι

στ νιε!εο ιιιιτισε τε τὶε ωστε πιο. εοσθάετε εο8τιοΓεο. Ετ αι:Ιάιάιτ ει Εεεε ίιιτστει.

Ρτ:τόιεεσε : 8ε6ὶ τσ νετὸ εσττι :ισ τ!οττισιιι φωσ , ιστ τιΒι Γσιτιετιάσσι εοιιιιιιτ

τω. Ροττιεετ , Γεά τσ ιΙΙστι οτιιτιιτιο ιιοιι :ιεειΡιειε: 86 νιοΙε σε Μια. τιιετΙιετιττιεστει.

Ρτ:τ:τετ σου: ΠΒιισιιι σε Με ιτιΠι·ττιιτο.τε τετισιτο.ε. (1ιΡοτι Π ίεεετιε , σε ιίτει τισιόειτι

ιισσε ασοεε, Γε6ἱ άστυ :ιάνικετιε , τισοόόο.ττι ει: Η ει. Ιὶἔιισττι ΙιειΒεβιε. @σε Κα.

στ άστετο.τ τει ενειιτσε ΡτοΒο.νιτ. Νο.ιτι οΕΐετεστε ει 0οτ1]σ€ε ]σΙΤεΙΙσιιι ΓσιτιΡΠτ,

δ6 @Με εοττισ τεσσιίινιτ νεΙ αστρα! Βετιιιε εκττειΒετιόι νειιεσι οσιόεισιά στ

νεσιτε ΡοτιιιΠ`ετ. Ετ Ιιεετ @και ΓειιτειιτιιιττιΓετνι Ι)ει τιιοττειιι τστιε ·ενο.Γετιτ,

Γεὸ τ:ιττιειι οεσΙστιι σιοΙεττι :ι.τιιιίιτ 86 ΙσΓεσε Ρετ τετιιΡοτ2. «στα. Πε Ρτττάιότει τισ

τεστ ισΕτιτιιτατε οσο. εε 86 οσο.τσΡΙστεε εισσάε Ρετ ιΙΙσπι 1)οπιιτισε εστ:ινετιτ, 4

ιιιιιει Μπιτ είτ Ρτο!ικιιττι Πτι€σΙο. Ρετεσττετε, δ( στ Ρστο σοτι είτ σεεείο.τιστιι εσυ..

έτει νοΒιε τείεττε;ίετι τιοε τειτιιετιιτισοτεΐει εστειΒιττισε, οσια τισιτισι :κι Βει 18,

πισΙσιτι οσοι ιΡίο. ειεεεΠιΠεστ_ίοΙσττιιτιοσο Π8ιιο ()τσειε ιτιιΡτεΠ`ο 86 Γ:ι!ινά οτιε

Γσι Ιισιτοε , Μοτο ιΠοε ιτιεοΙσττιεε τετΙάεΒο.τ, 86 ισ ιΡΓει εεισέττησε Ιιοτει οΡσε

εισαι ΗΜ νεΙΙεστ εκετσετε ιιτιΡετο.Βατ.

:στη @Μπιτ /ιθΡ: @τα Ρταφτο ἱυφτσζβιτ σεεἰιἰἰτ, 88επττω α!

Ρἱιἰ8Μ ευπ··υεπίτ.

:.;.5Ει: 86ειΙισά Ρο.σόιτιισε νοβιε ιιστειεσΙσπι. Ώστε ‹Ιε οσοσο.ττι ΡτισειΡε , Ρε

άε1ττι στ ΓοΙεΒειτ ιττωε οι! εεΙΙειττι τεεΙιτετ , Ρετνετιιτ εισΙοεσσι ιισιάιτ:ιτιιτ

Ασἔσίτα 'μπα Ασνετ Πσνισττισιο.ττι Ρτο ΙισττιιΙιτατε ειίεΠσττι ισ ιτιτιετε Γεάετε εοιι.

Γσενετειτ , τω τιι:ιΒιε τκΠισε εο.σεθι ττκιιοτιε σ.άίιιττιετισι Ιο.Βοτιε ΡετΙιισσε Ι·-τει:!σετι

τετ τειεΙιεΕειτστ. Ετ @και ττΡιιτιι ιΡΕσε Βιιτισιιιε απ” ετο.τ τιιειΒιισε , άινετΠειιτιο.

ετσι σε Ηεσττιτσε επεσε ιΒι ισ τεττειιτι πιεσε. νιττστε ιττιισιίΤσε , εισι ισιιιιο εσΙτσ

οι ΑσσσΠο. νΜετστ τπτ “Ισά οΡιτισΙσπι , οσα! Νοί

πειτε ί: Ματέι ιι·.4ιση? σΡΡε!Ιο.τιτ , Ρούτσειι οτι ωστε ,

τηετ!ιο ?οτε ιτισετε :ώ ΑσΒο στΒε ( νσ!ΒοΗ -υΕΖΙε τὶ'ΙΞκ )

π! 5. νσ:ιΙειιιτι Μοσειιτετισιιι. ΕΙσνιστιι Απο: ιστοτ

Ρτεττιττιστ τΙνσΙσπι ιΙΙσπι, οσι Ρετ ΡειΙσόετ εΜετσ Μο

ιιείτετιο «πισω ισ νἱεσιιι Οπι·ωιΙ, εστω ΕεεΙείιε Β.

νσΔΙστιτο Μετα σε ΐσωει.ΐτει ΦΠ , εκεσττὶτ , σε άεισιτΙε

ἰτι Οι:εεισσττι ιιιέσιτ.
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τιποτε θεπτι!ιιιιπ άτιιΡτιειε εοΙεπετιιτ. Οίιτποιιε Ιιοε ΟοπΓείΤοτΠοιπιπι νιάιΠ”ετ, τι». ει".

Β(Σ.ΧΧΙΙ.εοπίεΒιπι :εΙο Βει εεεεπΓιιε :τά Ριιετιιτπ άπάτ: τιιι :πι , ππΡιπεε Ιιιιπε πι τω.

πο.τπ εεάεπάιιπι. @ι πάει! τιεείιτεπε πεε τποτε.τιιε , ιπειτιιι Ιιοε τειπτιιιππιοάὸ εσπ

τιειτ , ετ Ροπάιιε ππτπεπΓιιπι οιιοά πι: πιιιΙτιτιιάο Ιιοιπιπιιτπ πιειεπει νι οΠ`ετ

ενεΗετε νεΙ ΓεειιτιΒιιε ιπειάετε , εὶ τειότιι ιιπιιιε οπεάιεπτιε Μοπειετιι :πια ι πια

άιάιιε8εΡιιττεΒιετιιε πιτπιο ίτει€οτε 8ετπειεπο ππΡετιι ίιιτιιτὸ εε! τεττειτπ εεειάιτ,

ειτοπε πι ΓετπετιΡΙ'ιιτπ τοτιιε εοπίτειέΕπε ειπΡο.τιιιτ. Ετ Με ειιιιάετπ τιιΠ:ιειε πω

το.πτιτιιιε ιπ Ιοειε ποπ Ρσ.τνιιιπ τειτπ ιπιετοτεπι οιιάτπ δ: ίτιιΡοτειπ οπιπιΒιιε Ραπ..

Βιιιτ. $εά τιπάιοιιε Με εεττατιτπ εοπειιτι·επτ1Βιιε ετιπι ετπιιε 8ε ΓιιίτιΕπιε , ιπάι..

8πε Ιιοε Γετεπτεειπνιεειπ ιιτ ειιιειΠ ιπιιιτιεππ Πει Γιιι νιπάιε:ιτεπτι ετιτπ πι ειιτπ

πτιειπιτπιτετ ιπε ο τιποτε ετιιτιιΙΤεπτ 8ε εκτεπΠε πωπω εοΙειΡΙιοε16Ηιί πε πιω

πι :ιετε ίὶιΓ επ ιΙΓεπτ , Με ιιτ επι: ΓετπΡετ πω) ιπττεΕπάιιε ειτοιιε ττ3πιίτιιε,

Έεττιιτ ειε ι Ιτιά άπάΙΤε : ει Ποπιιπιιε τιοε τιετιπιττιτ, τιιιΙΙιιε ειε τεΠίτετε νει!ετιιτ.

Αι: ιΙΙι εεοπττειτιὸ Ρεττεττιτι, :άι ιπτεπτιοπε ειπιιπι Πιτ ίτιιτππ Ι)ινιπο πιιτιι τα

ΡτεΠἱ επ εο τεεεΙΤετιιπτ. $εά Με ιτε. άιτπιίΠε εοεπιτ δειεετάοε Βινιπο ΓΡιτιτι.ι π.

Π:ιιτιιε εοε ιπίττιιετε,ιιτ τεΙιἀιε ιάοΙιε οιιιπιτιοτεπτιΒεο άεΓετνιτεπτ , 8ε πι τΡΓε

εοάέτποιιε Ιοεο Ρώτα. πι τιοποτεπι Β. ΟιιαΙο.τιει ΒεβΙιεετπ εοπΓττιιιτετιιπτ πιτ

το. Γοπτεπι αΙιάιιετπ , ει: οπο Γεττιιτ ιΡΓε Γε Ιανο.ίΓε , πει ΡΙιιτιτπε πεπεΕεπι τεέτει

πάε ΡετεπτιΒιιε ά 1)οπιιπο Ρτείτειπτιιτ. _

πω. Ρ”Μπαιπ 8εΜπαππω Μιιιιποπττ ωτικέύπτ τετέ8ίτ @· επωμή/?έπε

[απατά ταϋπάτ.

:.6. . Εε ιΙΙιιά άπο!πε τεετετειιπάιιτπ ει οιιοά άε ειιοάειπι ἔιιετιιΙο ΓεειτΠιιετ

ειο,οιιιάε εΙτα ειπε Βιετετ Ρτοίετιιει. θετπιειπιιε οιιι επι ετιιτ ειιιιιίάειιπ

Πω. ΧΧΧ.

ποΒιΙιΠὶπιιΜιιιιιιοπ·ττ 'ε, επι 8ειΡίε Γιιτπτπιιε ιπτετ Ρτοεετεε μπι; 8: άτεπιτ:ιτετπ τι χ, ¦° Μ”

ειιΙσετεεισε ιΙΙο πι τεπι οτε ειιπέτοε Πιο ιπ8επιο Ρτει:εεΙΙεβατ. $εά Πιει]0τ2. ταιπεπ #- Μπετο

Βιε Ροτιτιιε ειτ,άιιπι οτιποΓειιπ πει νειΙάε τιτο (ΠιτιΠ:ο τεΙιοπετε.τ ΓΡοπίΞιιπ , ίεά Μ

8ε ειιπέτει άιεπιτειτε ΓεεειιΙι ροίτΡοΙὶτο. εεεΙεΠ:ιε Βοπιιπ1Γεοπεπετιιτ κάφε. 8εά

άε Ρτεεάιδτο Πτί-ιτιο σπάει τεεετιτ ΡτοΓεοιιειπιιτ. Οιιι επιπ @και ε!ιιπειπ να!.

τιιιε ειτετενιΠετ , πιειεπιππ τποττιε ]ειτπ ει ΡετιειιΙιιτπ ιπιτπιπεοετ. (Ξετιιτοτ νετὸ

ειπε :τά ετεάεπάιιτπ Γετιε εάτποάἱιιπ άιιττιπι 8: ιπει·εάιτιιΙεπι τπεπτετπ 8ετε!πιτ;

Γεά Ρατεπτεε τ:ιτπεπ ειιτο.νετιιπτ , οιιοτιιτπ πιεπε τσιπ πω» δε Ηάεε τοΒιιίποτ

ιπετ:ιιτ, ιιτ Ριιετιι!ιππ ιΙΙιππ ειπε ίζτΡεάιότι Με νιτιάιξαΐεπτέετπ Ρτει:Γεπτειτεπτ.

Ωίιτπειιιε νιι!πιιε ιΠιιά ΡτοΕιτιιε τπειπιΒιιε εοπτιειΠετ, τιτπ :ιοιΠο ιππτιπιτειε Π*

Ια τεεεΠῖτ.

των. @εοΜοάσ Μάι @εποε επιπαπω μεαπάεπι πω: ιαστέεπτεπι

/ἐπω2τρωταω. -

η.(1Πιπ.ΑΜ νετὸ να ποΒιΙιτ νεπιτ ειά ετιπι, ΓιιΡ_Ιιοεπε Με εο πι: Γειπ:ττετ ίΠιιιτει

Γιιιιτπ ποτπιπεΑιιάοβεττιιπι,ειπι Ισ.πειιοτε άιΓεπτετιιε Ιοπεο ]ειιπ τεεάιο

ειίΒιέτιιε, ιπει€ιειο.πι πωπω Ρεπτ12. ειιιάτπ νιτει τεπεπετιιτ, εἱιιπ τειπτιππτποάο ειτ

ττειπειτπ 8: οτιτ:ιτειτπ πω επΓΡε&ειΙιε.τ Ιιοτ:ππ. ΕτΠ Ιιοε τοτΠτεπ ποπ νεΙΙετ, νει

Ιιοε ΓειΙτεπι ιπετει·ετιιτ ιιτ ετιιΡΓο ΓεπιιΙτιιτεε ττειάετετιιτ. Ατ τΡΓε Βεει.τιιε επι @τ

οιιιιττιάιιτιπιιτπ ιΠιιτπ μπι ίο:τιάππι ΓιιΓειτανιτάε τιιιππΙο,8ε πιιιε τΡιπω @Με

νιτει!ι κι Γιιιππιο ΡεέτιιΓεπΙο τιππεΙαπτι νεΙετιιτιοπεΓει1ιιτειπ τείι:ιτιιετε. (Σίιιποιιε

ειιτπ ίὶιιε Βιετιε ιπε.πιοιιε εοπτιειίΓετ, τιιπε ιΡίε ειιιι ίετπινινιιε ο.άετο.τ , 8εΙοπεε

απτο πιιΠεπι εειτπιε αΙιτποπιειτπ ΓιιιπΡϊετετ ,ίεττι.ιτ εΙειτπειίΤε 8ει·ιοίτιάσ.Πε ει πατε,

ιιτ οπεπτοειιξιε ειΕιιιπι Γιππετετ. Ετ ποπ Ιοπετι :ποτε ιπτετποπτ5. ? οιιι ττιο.τιιΒιιε μι.

τετιτππι Γει·νο Πει Γιιετειτ ειΠειτιιε , Και” μπι ιιπτὶ ειππ [πατε άινιπο. ιπτετνεπιεπτε

τπεάεΙο. , εεμιο νετιεπο.τιιτ τα! ΡτοΡτιει , επι Ροίτεει Ιοπεο.ιπ δ: τεΙιειοΓειτπ νιτειπι

ίεττιιτ άτιιτιΠ`ε Ρετ τετπΡοτει.
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Αππ.Οι-ιτ..

!;ς-Χξ:- :αν @Μ απ» Μ·έείεεπθω Ρε·άπεκε @ 7εάέσε , εκει· επεσε Μπα:

¦ . . ο π · ο οα Ι επιώε, ε:οικωβια εωετεεεπικι· ε!τεο·ι.

ι.8.Ν Εε Με ε ποΒιε Ρτπτετειιπάιιτπ ει, ποιά Ρτο εο εάΕπιειπ Με πιοττε1ι

νιτε άεεεπτε Ιὶιοετπε 8εάινιπε ιιΙτιο εείΓετιτ. Ετ ποοιε Ρετ Ιιοε Ρετεπτετ

άετιιι· ιπτεΙΙιει, παπι πω @Με ίετιιιιΙοε πω, ποπ ΓοΗιπι ιΠο5 , Γεά 8ε ιΡΓιιπι

ι“ωοπ ΙιεΒιτετοτεπι ιΙΙοτιιπι 1)οπιπιιππ εά ιτεειιπάιετπ Ρτονοεετ, ειιιιειι:: @έ 00:41:

Μ,_ π_ ;_ απ: πιο παπι, ά· πια ω: @πειτε πιο @επτα Ετ πεπι πω: τω πω:: έ:: Με, ό· @ο

τσι σο. Ε: ιάεο ιπτειιτυπι οπιπιπὸ τπετιιεπάε ει ιτε]ιιΙὶοτιιπι , οιιεπιιιτπ]επι ιιι επ

οπιπἰΡοτεπτετπ ]ιιάιεετπ 8ε 1)οπιιπιιπι Ρτε:ΓεπτιεΙιεετ ιπεΙΤε εοεποΐειπιιιε. Νεπι

τι επιπ οπείετιιε ετπιειιε Πει άε ειιιοάεπι Ιοεο @ΜεΜιάΓεοτε Μοπείὶετι] τετπΡοτε

ιιιεπιιε τεοεάετεε,εοπτιειτ σε ἐκ πιτπιε ειιΠει·ιτετε ί·-τιεοτιε ιτι άοτπιειΙιιιτπ επ

ιιιΓάεπι ΡτεΙΒγτετι ειιπι Με (ο ΙιΒιιε εά Γε εεΙεΓεειεπάεπι άεε!ιπετετ. Λε ιΙΙι πιά

τε!επι ειιιιάεπι 8ετεπι τπεΒ·πιπιι !ιοί`Ριτεπι ειιππιο ειιΙτιι νεπετεπ άεοπετειιτ, πι:

Ιιιιιιιε Γεετο εΙοοιιιο(ιιτ ει πιω ετετ) ωατω πιει·ετεπτιιτ , πιεἔἰε τιιτΡιε εε ω

ΙιοπεΠεε , ιπιπιο Ιιιιτιιτιοίε επιιιε πιιιΙιεοπε νετΒε Με. ειιπι μετά: Ιοει ιΡίἱιιε

ΓεπιιιΙο Πει Ιοειιιι επάε8:ετ ετοιιε εοπτιιτπεειεετ εοεΡετιιπτ. $εά ιΡΓε εεοπττε πε

εοπΓιιενετετ,οιιτι·ιάιε 8ε εοττπιπιε ςιεεετιειοιιε ΓετπΡετ Ειοπιιτιιιπι Γε ιι!στιε πιεάιεε

πιεπτε Ι)ινιπι νετοι ππΡοπεοετ. ΑιεΒετ επιπι εά εοειΡιΙι],πιιτπε1ιιιά ιΠιιά πι Ενεπ.

Μ.,,ωμ 8εΙιο ποπ ειιάιίΒε,1)εοιππινετοο οποίο ι·εειοπειιι τεάάιτιιτι Γιιτπιιε ιτι άιεράπερ

δεά ΠΠ εοπτετπΡτο ειπε επεεεετιεο πιο.Βιε εε πιεειε ιπεοπετιπε εε ιπιοπάιειίΕπιιε

Π.,.ιω,ρ ΓετιιιοπιΒιιε εΒιιΙΙιεΒειιτ,ιιτ εΠ: Μιά: Εκ εύκπάεππε εετάτε σ: Ζητω”. Απ Με

ΐιιΒιιιπεεπε ιππιιιτινοΙιιι ιιτιΣιιιε Ρτομετ τιεοτεπι πι οτιε εοτειιΓειιΙππι πιειιπι

επ πω: ΡειιΙΙιΓΡει· τείονετε, εά πατε οτοΕιιοεοτ Γεε ετεπΠιπιιε νετοιε, ιπιπιο

πιπιε ετιεπι ειπα: ποπ εε!είεδι:ιιε ε. νοοιε εοτπΡεΙΙοτ. ()ιιπιπιιε άε άοπιο Με εετε.

άει·ετιιι·, ιΠιιά ποπ οΒΙινιΓειτιιτ ΡτεεεεΡτιππ , ΡιιΙνετεττι π” Ρεάιοιιε Με εκειιτπ:

δε· εά Ιοειιπι άεΙΗπετιιτπ πετ άπειτιε. 8εά ιΙΙοε ιπίεΙιεεε 8: Ρι·οεεεεε νετΙιοτιιπι

ή (μ: οιιοε *Γε ε άιιτιπιιιε ιιΙτιο Πινιπε πιο:: Γιιοΐεπιιιτιιτ. Νεπι ιΠε ΡτεΙΒγτετ επι τεεΗ:

ει» νεΙε π τωνιάετε πεεΙεκετετ,οειιΙοτιιπι ΓιιΒιτὸ Ιιιπιεπ επι1Πε, 8ε Ιοει πάπια

ΡτεεάιεΕο]τι ιει Γιιε επιετειιετιιπτ ίτετιπι νιτι1π. Οί1Πι€1ιιε Ιιοε ΡετΓεπΠΠ'επε @ει

μπι ]ιιάιειο Γε εΠ'ε ΡετειιΙΤοε, Εεεε Γετε Ρα:πιτεπειε άιιέΙ:ι Γιιπιτπε ειιπι πωπω

τετε Ρετ νετοε Ρτεεεπειε τη) ΙιεεΒεπτ,ιιτιτετιιτπ ΓετιιιιΙιιε Πει πι άοπιιιπι ιΙΙεπι

νεΠετ ιπετετε, 8εά ιΠε πἰΙιιΙ Η οτιιπι ΡτεειΒιιε εάΓεπΠτ. Νεπι εποε ιτι Γιιε εεεειτε

τε ΡετπιεπΙιε , εε νει·ὸ εποε εοπετεετο εστΡοτε 8: ΡιιττεΓεειιτιΒιιε 8επιτεΙιοιιε

π» άε Ιιοε εεάιιεο ππετενιτ ΙΞεειιΙο.

- :αντι Θεά <·σέυ·έσ ιό 248220 ουιΜεβέ:, Θ' ΜΜΜ:: ··υπτα:ίθω εκεε·πυί:.

η Ειιιτο ετεο τεπειε 8ε τεΙιΒιιε νιττιιτ1Βιιε ετιιιπεοετ,ειιιιιε νιτεττι 8: πινω

8τωε ΡΙεπετιι Με εοιπΡετιπιιιε , πε ειιιιπτε ΡεπιπιιΙε Ιιιιιιιε ΠΙιεΠι οτε

νΙΠἱπιο τε!ετιι ΡετίττιπκιπιιιΜε εοτπΡιιτετιοπε, ΑΒ ιιεετο επιπι ιιιεττιε νπ·8ο πω,

πεοετ εοι·Ροτε: 1ιιιιιιιΙιτεε νετὸ ειπε δ: Βεπιεπιτεε ιιΙττε Ιιιιπιεπιιπι πιοάιιπι εκ

εεάεΒετ. Τεπτιιπι επιπι 1)ινιτιέι Βτεττε 8ε εοιπΡιιπάιοπε ετει: Ρ!επιιε , πε φωτ γῇ

ειοιιε τεΙεπτιιπι πω ετεάιτιιπι Πινιπε: ιπτεΙΙιεεπτιεε ειιτιΒιιε άιΓειΡιιΙοτιιτπ ετο

Βενετεε, ε1ιιότνε επιιππ ΓΡιτιτιι ΡίεΠεπε 8: πιεπεε εάΓΡειτετετ , νε! τιιιπιο ΡτοΗτε

τικ οτετιοτιεπι άιτεκιτ , τοε ετιεπι νιειΒιιε Ιεει·γτπετιιε ει. ειιιιιπετετε ειιιεεε

Ρει·πο&ετεε νι€ιΙιεε, ΡτοΗιίεε ΓιιτεινέΓειιιε οτεειοπεε, πεε ιπτετ εοπάεπΓε νε

Ρτιιιτπ δε Ρετ εοπνειτε νεΠιιιπι ΡΙιιτιτππιπ ετπεβετε ιπάνε άιεειπ Με ΡεεπΙιε

ι·εε(ΐε οτοΕ&πίεε εάιποάπιπ 3τεΒειοπεε $ειιιεε με !ιοε ιτι ειιΒιειιΙο εΙειιίὶιε Πεο ΓοΙι

πιο: 182115 τε ιιεπτει· εποε ε ε::

"Με ε;" 3ο. Οιι]ιιε ?ε&ιιΙιιε ει: @πιο εοπτειπιιε νικ Γεω ΙεεεετιοΙά τεεεΒετιιτ , τιιπἰ

δι "2"·8· εε ειιπι εεΡεΠε β τεπτι:ιπι ιιτεπε , 8ε Ιιιιεε νείεππεπτε ποπ τεειιιιτεπε. (Σετ

ιΡοπε 0:81:88, ειναι νὶειιι δ. νιιειΙειιε1 οΡἱά0 ρτοκιττιιιε ει! νειιι`ιε Οεετάεπτετιι.

Ι: ()ε·ρεΙΙεπι Με Ιοεο ειιιιιτιιιιιι ιιιτεηπετεπιιπ , τιιιιιίι Μαι: εειμιιιι Γεω εεΡρετπ μια νο:: ετπιπι εεΡωε κ

Βἱπιετι εωεω.



νιτΑ ε. ννΑτΑπιει Απε. τευεοΝΑεΝε. 87

Με _ ?τ ή . ώ! -- -ή...- .. ; . ..Τ

Ιὶιπι ε νετὸ τ.ειτπ Μοπειίτετπι.Ιετπ ουὰπι8ε (Ξο.Πτεο.πιιπι πιειΖπο Μάιο ιπάεππεπτετ Ακυ.Επι;

εεΙεΙιτ:ιΜτ : 8ε ευπι Με άυΡΙιεττετ ει:ΡΙιεειτετ, τυπε ουιόεπι ππΒεειΙΙιο. πιετπΒτο. 02°·ΧΧ"·

ο.τνο ΓοΡοτι τειπε!επι Ιειιτει!πιτ. Απιπιτ π.υτετπ ειπε 1πτεπτιο υπ αυτ, υτ Ρετ πω.. @Έχω

Γυττι τεπιΡυε ντιετιτετ οπο , ουο ποπ αυτ Ιεέτιοτπ Γευ οττιττοπι νε! σΡεττΕυε πιο

πυυπι Γυειτυπι ιπΠίτετετ. Ετ ευπι οτππιπο τπ οτππετ Ιατευε ό: Ιιυττιο.πυε είΓετ,

τιποτε τυπιεπ ιπ ΡειυΡετεε δ: εοεποε 8τ πι άοττιεΓΕεοε πάει Ιιοε εκετεεΒειτ , Μαιο

τυπι ετπυπ υτ ε!ε ΡτοΡι·πε Ιιυτπετιε νεΠ:τιπεπτυπι Γυυπι επ ττττιυετετ. $εά 8: ευτ

πιοπιευπ 6: εετετειπι ΓυΒίτ:ι.πτιο.τπ Ετειττυπι εἱε ετειΠ:ιπο Μπι! εοοιττιπε οτππτ Ρε.

τεπτι Γε σπιτια τ 8; υτ Ρτειττεε ειπποε ποπ εοπττιίτε.τεπτυτ , ΒΙτιπότε 8ε τ:0πΓοΙειτο..

τπτ νετΒιε εο5 τεΓονεπειτ ευεεπε: πιο Με Γεέτυπιτπι , 8ε Ρτο εεττο Γειτοτε τιτουε

ΡτοΒο.τυπι ΜΒετε , υπ ουιευτπουε πιπι-ι τιπυπο πεεεΙΕιτπι ΡετεπττΕυε ττιΒυε.

το , ουττΙουιε! 8: ιΡ ε πεεεΙΤο.τιυτπ ΡοίτυΙανετιτ , τω” :ὶ Ποπιιπο ιτπΡεττειΒίτ.

δα! 8ιΜε ιΡΓυτπ ποπ ΓοΙυιπ Μπιτ Γεά ετιππι που εοπΓιτπιειΒειτ. Νο.ιπ Ραπτο

επ Γυιε Ετειττπιυε σ.ΓΠυεπτετ τιτΙπππιΠτειπτε 1)οτπιπο 8ειΡΓο οτειπτε υπότουε ετε

ειΠ:ετεπο.πτυτ οτππἰει.

:αν ι τ. Λο2τεΖω ρω- πωπέ!πιτ Ρτιβε!ωτ , @-Ρετ/Μ· τα! Ρεοπτέε τετἰἰυ·ε

ΡεΜιέττώιιτ.

31.ΤΑΝΤΑ νετὸ ιπο.πΓυετυάο Ι)τνιπε πιιΓετιεοτεΕπ ετειτ πι εο,υτ ειντευΓειτ πι

τπο.πυ ειπε Γτεουεπτετ ίἱπε Γοτπιπππε ειπυτπ Γυτπετεπτ , 8ετιττ1ευΙιε Με

ουτιπεΙοευπιουε νεΠετ, οΕΙιτειε Γυ:ε Γετττειττε δε' ουειΠ εΙοτπεΙτιεο.ε ατε ΡεΙΡειτετ.

τβίιιτιουε Ι:το.ττετ πει ευτπ νεπιεπτετ ει:ΡεινεΓεετεπτ 8: εττευτπουτιουε νοΙττειπτετ

εινα πάεΠεπτ, ιΠε επεεπειτ πιο εοε:ΡιΙο ποπ Γειετυπιυε επ πουτπιτπ,Γεό. Ρετπιπ;_

τειτπυε αυτ ΡειυΙΙυΙτιπι Γειτπιτι ε!ε πι1επ. Ετ εὶιπι Εττιττετ @τα Μπιτ πτιΡετιυτπ #

τεττο8τουετεπτιιτ , Με Ρεππτοετο νοΙο.τυ υποτουε εεττατιτπ ειονεπτπΜπτ, υτ

τποτε Γυο ΓοΙιτο ο.πποπο.πι Μι ο.ΙΙειτο.τπ πε τποπυ @ει Γο.τπυΙι ττετυτπ τιτουε ττετυπι

πάΓυτπετεπτ.

3ανιπ. @του επτα άο!έπρεπτετ Μπαματια ιιβιτ βιετέι·.

μ.. Ιπετι ετπιπι ιΡ)Γοε Ετο.ττετ το.τπ ει πεπιοπτι Ριετ:ιε ιπετπτ , υτ Η ουεπι;

Ριτιπι είε 1υπιοτι υε-Ρτο ουιτιυΠιβετ ευΙΡιε ιιιίΠΓΓετ Η2.8εΙΙειτε, δ: Γιοε ιΡ.

Γυπι πε πετετ Γτεουεπτετ ]υπε!πιτ, Γε‹Ι εοπνοεειτο ιΠο τα! Γε ΒΙειπάε Ιεπιτότουε

πάτποπεπειτ επεεπει Επι Με εο.νε8ε τΙΒιτπετΡΙἱ μπι ο.ττεπειε ουαΙεπι 8ε ουειπ

τ:ιτπ τπιυττειιπ πυπε ΡετΡετι Ροτετε.ε, ΙΜ τποτΙὸ Μ! ετπεπτΙππ υπι Με. Με Με.

νετεευτιάπι ΓυΓΕεπιτ υτ υΙτετττιε μπι ποε νιττυπι ποπ πάτιιτττειε. Ετ ου:ιττιΡΙυτεε

Εοε τποεΙο Γυέ`ι τπεΙΙιΗυέ`ι όοέττιπ5. :ποτε Ρτοπιβεβατ ὰ ετιτπιπε, ουό.τπ 2.Ιιοτιιτπ

ιτε.Γεεπττυπι άπο νετΒετει εοετεε ειπε.

33. Ετ είται ε!Γετ νυΙτυ ΙιτΙο.ττε , Γετπιοπε εοτπΡοΠτυε, Καυτο. οΡτιτπει, Ιοπἔιι (ῖοτΡοτἰτ

8ε ειπΙτ , Ρ:ιΙτπα τεπυεε 8εεκτεπτει: ,στω1ιωιπ άιετττε 8: ΡτοΙππε, οευΗε ΡυΙ- ΒΡ"'Ρ α

εΙιεττππιε , τιε!ΓΡεέτύουε όε|εέτο.ΒΙΕ ,Με ειπε ν:ιΙεΙε Ρο.ΙΙιτιο. 8: τπειειε ετετ εοπ- "Μ"

θέτει: ουτε Γτεουεπτετ ιπ τοτε ΙιεΕποτπο.εΙει πιίὶ ιπ οτε Ποτπιπιεο ππι1Ι πι απο

Γυτπεβατ , ποπ ντπυτπ , ποπ Πεετειττι , πεουε πω ουοει τπεβτπιτε Ροτείτ υίῖ

ειπε ,ευπι ιπ :ιεΙνεπτυ ουττὶετπ ΙιοΓΡιτυπι πι επΙεότιοπε εειτττειττε εΙε οτππιπυε πιο

ΡοευΙιε Ρτττουίϊ:ειτετ. Ετ Πε το.Βε εοτΡοτιε ειπππειπι Γυο.πι Ρο.νιτ, υτ ε!ε οΒιετο τα.

τπεπ τω εοπιπιιΓΓο πιτιιΙ υπιουειτπ Ρτεττετττετ. @οποσ νετὸ Ρετ ευπι Ι)οπιι.

πω εΙινετΠε Ι:ιπουοτιΜε 8ττιτπιτπ ευτειτιοπυπι εΙσ.Μ.τ, γεΓΓυτυτει 8: οεευ!το Ραπ

πυπτιο.Βειτ , τυπε εοΙοτε τοΓεο :Μπιτ $επειτυτπ ειπε πιτπιο Γει!Βοτε νιΓυ τιιιτειιιιΙι

επιιεσ.Μπτ: υτ Ρετ Με Ρο.Ιππι οπιπιτιυε ότιτετυτ ίπτεΙΙιει , ουτε επ ουτε βέτο νε!

ότότε Ρετ ευπι όιειτπυ5,πυκιΙΙ:ιπτε Ποτπιπο 8: εοοΡετιιπτε $Ρὶτιτυ Γειπέτο ΜΜΜ.

Ετ Με πο. Μπιτ το Βεατυπι πε ΓεΙ1εετπ ΡτοΓΡετε πιω ΡτοΡεττιΙπιτ Ηπεπι.

Γ τι Ουτεΐιε πωπιπε 1πωΙΙιεί ποππυτπουεπι πω” 8: Ρ:ιιιεο5 ουἰ ώ υπ ίἱπτ Ροίτ ΟυτοΙἰ Μιιοπἱ καιρου τε

Ιιοτπτἱετ ΕτεΙ‹·Ιῖιε ρπ·ετε. εοοπΜ ουοτιτΠε τεευττυπτ , Ρώπα. Εεε: Ν00τατει. πι Υπεπι δ. Οο:.τ15 Ρετ Υποτι

$τεεπΙο τ. ει! Υπτιπι $_ Οεττπ:τυι ΜΒ. τω”. ιοΜνἱ- άει|πεττυπι πτυπ. το.

πιω. ΜΝ: νοκ ποτε Αυετοιεκπ νττεττυπυττι του” 8:

Έ
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αυτ. ΜαΡέτ Μπι-βατ ό'. ΟιιισΖω·έσι ΔΗπιτέτ.

Γ ε' τι: Μ.. σωματα νετὸ σιε εσπι δ. (ισαΙατιεσε σε εισασαιιι εεΙΙιιΙα ασνειιιειιε σε

Μ” “ ειαιιιιτα ΜστιαΠετι” ΓσιΠσπιιτιιεο σε ίσιΠετισ τειΤσε αεεεσειιεισ νετ

ίετισιτστ2 . . ] . · τ -

στ6τω- τιεεπι τιισστιε ασ εισατιισασι ατΙ:»οτειιι εισαι: στισισσε νεστισιιε ετατ ειτεσιιιἴεΡτα,

σΒινιτ Βετο ΡΙεσσε ίσττιναε ιΠαε 8ε.σι8τιαε Ι)εο οτατιοιιεε οσαε Με σιιειπισε Γσ

Ιεσατ εκετεετε τεττιστσε 9.είιιτιοσε ισιεστατιι ιΙΙσ αΙισσι ασΙτατετιτ Ρταττεε ,σε

:σε σωσει ισΠε σσοσσε ΡακιΙΙιε σεΠ8τι:ισατ πιεσίσταττι σπιτια εαΡαεειτι Ιτατστατ,

6εαιτ τω.. Οιιιιι σε Με τα:ίειιτινιτα ται:ισεπι νοιεστεΠεο :ινσσιε πιιιέτανετσ ,

νοε πιο ισ Με Ισεο Γεσε ιτε εστατε. Ετ στ ασ εο σιότσιιι Βιετατ, σε Βάσω ει
τὸ ενεσιτ. Π

Μετα” ι): Ναιτι ισ αΙτετο σιε 1)σιτιιτιιεσ Ιισσε σσετιι σι:τιπισε Γσσιεσσειιτε στοκιιτισ

.. Πιτεισά εαι·ιιιε σεΡσΠτέι,εσπι νι&στια ιιιιετανιτ ασ εαεΙεΠ:ια τεσπα 2.]σιττα ιΙΙαιτι

ιτικ1σε σιιαιιι σικιττισε ατσστεττι . ισ εμε. Β. Ετιιίεοσσε ΒειιειισΝοσε, στ ιΡΓε τε

τετει.ιατ , 8ατιέτοτστιι Κειισσιαε ΓσΙεσατ ΓσΓΡετισετε .( οιισσ ιισιε Βει ταττισΙσ ω.

τατ ισεοσσιτσιτι τιιΠ ΓσιΠετ α 1)ινισσ ΓΡιτιτσ τισστιατσττι) ισ ιΡΓο εσσόιτισσε Ισ

εσ . εισαΙιτετ Με στ:εσικετατ ασ σεΠΒτιανετατ . Γσιιιπιο εσπι Εισιιστε ΓασεΙ:α αε

ε. ΠεΙιεια ισισειιι τεεοσσσστστ ιτιετιιΒτα ε. Ετ ει; Ιισε σοσιε αΡεττε σατστιστεΙΙισι,

οσὸσ εισεττι οσιτσε Γσσε , ιπιπιο 8ειοεσε σι μπι ετατ ΚεΙιτΙσιιε ΑΡσΠτοΙιεισ εστι

ιεετατσε, Πινιτιο σσισεπι τισιτιιτιε αστε α ισσσε σιεε Με ίσετατ τενεΙατιισι.

Μιταεσια ι 36. δεσ Βια ιτε Ρεταδτιε , εισαι: νει εισαΙια πιιταεσιοτσττι Πἔσα Ρωι Πισω σε Με

Βειτιιιι::έΈ:) για οσιτσιτι Βινισα ετ εσττι εεΠιτ Ρστεστια, σε εσσότανισεαιτιστ ταετειιιΤε,

......._ σε! Ρασεα επιττισιτι: τενιιΠσισ οσισειιι τε!ατσ, στ σι3ιοΠιιπισε ,Γειτε σε νοιειι

τισσε τείεταιτισε , ιισσ εα οσα τι ΡΙστιττιιε Γασσισεε . Γε στα ειστε τι νετισιειε τεΠ:ι

οσε εσπιστοΒατα είε σισιτιτιισε: 8ε ισα ττιαιτιπιε σιτε α νετιεταβι!ι νιτσ ΚΑΙΜ

1ιτιιτσ ετσσιτσ Ασσατε,Ρισ Ιιεετ πωσ σε τεΙιεισΓσιασστε8εστσΙικσ Γετττιοσε,

τω ταιτιεσ Τασο ιιτιιΡΙιει 8ε ιιιεστιιΡσΠτα εσιτιοσε εοτιίετιστα τεΡετιισσε.

37. Φα:σατιι αστειιι ΡσεΠα. Ρετ ττια Γετττιε αιιτιστσιτι εσττιεσΙα , σεσΙστσιπ

Εσετατ Ισεε στΒατα . σσαιτι ατετιτεε ασ αστεσιάσισ Ισεσιτι Γετνι Πει Ρετσσεετε

εσταΒαστ. δεσ εστο @σε Ι·ι)ι·ιισσε αΡΡτσΡισοσαΠετ. αιτ ασ ιΠοε : (Με είτ ιισε

οσσσ Πε επιισσε Ισεε εΙατισε νισεσ τεΐΡΙεσσετεε Αι: ιΠι τεΓΡοσσετστιτ : Οτατσ

τισισ εΡε σοτιιιιι (Ξσα!ατιει. Ετ Πε Ιασσεε Πεο τείετεΒειτ σε στατεε, Ισιιισσσσε τε

εεσιτ Γετειισιιι. . -

ΡσεΠα ω· 3,8. δεσ δε ιΠσσ σσοοσε τιιιταεσΙστιι εισιισε Πτιετιτιοσε τεΓετατιισε,οσοσ* ιιι

&°.ΞΠΪ""° σι.ιοσαιτι ιοεο τιστιιιτιε ΑσεσΠ:α . σοι Πιτ” ισοιι Με( σε ΓσΡετιιιε σιιτιτιισε) ]σίιιι

ΕΈ,;;:τ.- σε ίσετατ εοιιί·-τα&σε, δεΒαΠιιεατιι ισισετιι ισ Ι)ει ιισιιιιτιε αεεσι:ειοει Π

(Με τα ιισε σττείατσ Πει ΠαιτισΙο εοτιίττιιιτεταστ 3ιιιιττει εισαττι σστιι εισασαιτι στο σσαεσστιι

ίεκτιιτικ ιτετ ασ)ετετιτ , στια ει: ειε Ρτα:εειΠτ στ” , ατσσε Ισετατα ΠΕΠ στατισιιε :ισ

ΓσΒΓεεισεστεε Γε Γσειαε ιιστταιισο απ: Βείεειισιτε σε Με νεΠ:τιε ιιι Ισεσ ίασότο

νειιιεσΙιε, σε στο τισιττιε Ροίτσιατε εσπι Ρτεεε ι-αεισοτισσε : δε ΡασΙΙσισιιι τε

Πιιτιστιε ωστε ωστε ,τιστιε 1:ιστατε σε εισεσΙιε, 8ε Πε τατισειιι εσττι Βασσιο ασ..

σωστο 1)οπιισσ ασ σειΕισατα Ρετσατιισσ σεα. Ατ ιΠα εμε ει: Με στιστ εΙΤε νισε

Βατστ. εσστετιισειιε ισισετιι στατισιιι ιτιεσιτισετε, Γεσ ΓσΡετ Με νεΙιιεσΙιε σσσι

εσιτι Πιια ασ Ισεσσι οσὸ σεΠ:ιτιανεταστ Πιιε πιστα ΡτοΡεταβατ. Ωίιιτισσε ιιττετ

Εεεενισττ.

εΝει·ιιρε ρτισιε Ισιιε Πεεεπισ. στι Ι.ϊΓσατσσε 8: Ασο & ΕκΠατ ετιατιισσιιε εοσειιι ιιι Ιοεσ Παρ:Πα ίεΠιιιι

ιιι Πιιεετιε Ματτγιοισειιε τείτιιιιιιιτ,8ε σσισειιι σιε Πο- μμε α Μοιια.Πετιο , ιι παιιτιε ρισιιιιιιιττι ΐτεσσετιι:;τ

σωστα., νωτιω ασΙιιιε ΠιιστΙ·ιατισ Εεεε, φωτια- τα. , σει σανιεισιιι ιιιΓεεσιστι Β. νιιαιειι·ιεσ (ε απ”

μποσσπι Λσ&στ Με ε: σπιτι. μ. τωιισ. @ι ειιατα- τιιειισαστ : οσοι! ςσισεπι ασ αιιιισσα τεΙιειστιε ρτσίε

&ετεε ειιτστισισἔιει ποσο εισαι σε. Με". τεΓΡοσ- &σπι εΠ. Ναττι νιιιΙΙεΙπιιια Ρτιπιστ Αιιις!ιειιιιι εκρεσι

τω, Με ΜΗ ει” αι·ιιισ ιιιττα Π·ιΙστιιατιι Μοτιατειιπ τισιιετιπ Π1Γεερτιιι·στ, τσιπ πιω/ε Ακτη/ιο τα τ!. Ρ'ιωΙο

ρτισειιπιισπι εσιτισετιτ Ιιττετα ΌστιιιιιεαΙιε Ο , τιιίι πέτα», ·ιωτι/72:. [πιο απ:: Πιιιστώτω εαπ_Π!ιο, ισοσιτ

αιιιιιε ΒιιιεχιιΙισσε σε. κια. δε σε. ›αντιτ. ΑΠ εστω νσιΙΙειπισε Μα!τιιείΒστ. ιιι Μι. ;. σε στα. ΑιιεΙ_ ω...

. σε. πανι”. τω” Ποιιιισιταιιτ Β ,ρσΠ ΒιΠε:ασιπ μια 8. πωσιωτι1°τω τῇΏττἰ, σ μια ·υι·πΜ ώσπου:

Κα.Ιετιστια Μαι·τιαε σιτισε τισ "τι Πτιεττι τ.ισσ νιιιιατι- σε [πώ τω” :κρασι μ]Π“:_ Ν:: πιστα ωττπεβτ , σκι»

:σε ιιιοττσιιε αι , εκεσττεστιτ : ατιτιο Με σε. κ”. τι:: μοβ" Παπ:: ΕΕ7$Β[π ιιηι!εται. (ιιισσ ατιιιο Μ. τα".

Εειιεοτιαιιπι Ιοεσπι νιτ Γασετσε ιιιιιιιιιιτιιτε εα:Ρετατ. Πιθσισ ΜειττΙιεσε Μπι( τείεττ.

Π: ιιινιεειιι



να:: :.ννιο1τΑτττέτ :Με :ΕοεοΝΑιετι:. : ε:

:απο 25: :ιτττιτο τετι·ο:ε ρει·ειιΙ

Π: ἰιιντεειιι οπιιιοετεεεειιι:ιι:,:υτιο ει:: :και τ11άτ.8:ιεττο:ιε :τοτε Π:: τω. ο- το.. Οι::

το ο· Φ1τ€ίΠωπι τττω:τι: . το ΜΗ ΓΕι€8 Φωτ ΓΦΠ1Ρετττιυτηςιιτετ τττο τ:ιΙοεοΙιε- °ς·ΧΧΠ·

οττετο:ε: νεοετεττ εουειιιτυτιτττυ.ιτι φωτο ετι:ε οο: ειι:ιο: εΓετΙο τιιΠττεττ:εττι :τοϋ Ι)”:' Μ'

Ρτοοιιι του:: εετιιεοετιιιι: ι Ωυττ1τε_τετοοτιττειι: ετ:: Ηυτε :τετοια Με.

ι:ιιΙοτιετ ντιτιιυ: Πε:τ Μετιιο:τε.ιτι τι ταου: οιιει·ε. ειιυττ τω: ντΙτεοε εου:εττιο:τι :το τι

με ντττεοετιτυ:. Τιιυε τοτε: ττιίετιιιιι ΠυΙ:ε 8: νειιε εοΙτο:ιιιτε ετιετιετυτιε αυτ::

112618: τω: :ποτε Ρε:ετνΠ: ιττεοι·ε ττοτοττ: εοτιίτ::ττιτέτ. Ε: είται Βρε ατο..

::ιτττειιε τω:: Ποπ Πιι398ώίτε: . ε: τττε του Πετίτε. οοττειιτι: ουτε! Βρε ε:ετ ουτε;

νε νεΙΙετ :Πο τιι:ε::σ8ειι:. Τιιιιε ττΙΙιτ1τέ:ι1:11 Ρετ:τε6τεοετι: , ε: τιιετιι;ε το: Η.

οτ ττιντιεει::::ενοτνεοετι:, ουτε! :το τι:εττετε ο:εττοιιετετιόττ ντττ τττε εεττειιι Π;ετΠ

του: ,φτάνει τττι:τΠειι:. Τιιτιείο:τιιιτι:τι οσε: εοετ°1ε τιι.ιι8:ιε :εττιετι τιιιιιιττττετε,

- 2$2(1 Ρ:2τ:ττ&υττι Οτε:ο:τυπι ντττΒετΠιιιιιιιε τεττι

ευττι τείτττιεττοιιε :εΡεττεοε:ι:, δ( τοτττετιοΠ:ε ετε:το:ιε 8: εε:ντεε Πιεηττε , τω

ετε:τι το Ηε:υ 8: Ρτε:ιτίτυ Ρ:οΠτετε: τεευε:ιιτι: ΡοΠιιτετι:ε: Ποτ νειιτειιι :τε εοιιι

τουτο, ιιτουεττυττι Γενετι:ε1)οτιιττιο τιιιτ Ρ:οτιε είτ οτιιτιτου: τιινοεετι:τοιι: ευιτι ,

τιι:ε8:εττι Πιιιττετεπι Γεετιετττότε τττε ει:: :εεττιετ·ετ.

το. 5εττ ΡοΠ:Πιι1:τιτυΕ Ρι·.ετε:τ Πι:τιιι:, :τε τιεε Ιυεε οεε:ιιτιι οοττιιτιι τετι:ιιτιι το Βεττ:ου:ι-·

Γετιετο (:οετιοοτο ουιιτειιε: τ:τιτιο:τυτιττεττ: τιιετΠ: εοτιτττ:το , τι: τττε τιεεεΠττε: τττε: Ρ”

Μοιιεετιο: ττιτ:Ιε τ:ε υι·εετε:, ουτε :στο ευτιιιτ: ΕτοττετΤε τοΙε:, τι: είτ τΠυττ: ::τΡιι:Αω.

νοτιιτι: το (τοττΠ:ο με :άνετοι οτιοττε: εο: ::τ υτε:το:ιε: Πιττττιε:ε. Αττ :ετιιΡυ: Ρο0"ω ό?·

τεττιιι· ττετε:ευτε: Ιοευττιι, τΙΙιιττ ε:τειτι Ενειι€εΙτειιιιι ΓετΡτειιτε:5 8τοε:Γετ1υετιτυ:νο: τ:ι :τοε ετιιττε:ε Πιεττε τ:ι ετιετιιτ 8: ετιιτι τ:ι τοτττυτττυε:ιιτοειυ τττε τεττετίου: Με

εεττ:: , Β. ΡοιιττΕειτ Βιιιι.ετιιιιτου: 1)τντιιο τιι.ίττιιέτιι: ειτιοι·ε ετιιιεοε:υι· Γειι&ιιτιι *Τ""·τ"'°

τττυετ ττειιοΠτυτιι εττ Πιειτι ετνττετετιι ττιεοτιο ειιιτι ::τυ:ιιοτιοττετε::ε : το:: ετιτ:ι

ΓετΞτε οι·εττοιιε οπο: ΓειιεΙυττι εΠ·οττει·ε εο:Ρυ:,Ρ:οΠεε:ε :του νε1εοειιτ. Τιιτιε

Ρ:εετ-ε:υ: Ρο:ιτττ'ει: . Ο:ε:ιιυ:2ττιειι.ιτ:, εττ Ποττιτιιυιιι, νε:εο: ειιτ:τι :τε ττιιΡοτττοτΙτ

τε: ορεττ: ειττ:1υο ιτιοετο τιοοι: εεεεττε:. ΟίιιιιιτΡυε οτεττοιιτ τιιευοιιττΓετι: τοτε::

:ττι: , 8: οτ: 8: τει· τττιΡε:τιιτι 1ενειιτττ :ειπε ευ: , τιττιτΙ :ειιιειι ιιτοΕεεει·υτι:.

8τειι: ειιτ:ιι τ:ι :οτοετε ντνειι: ετεττιιιιτι , ττε8:ττεΠυιτ:::ι: ειιιιιττειτι τττττοεοε: τοε

απο. .

.ιο.ιι:ιετω εττειιτι ειιττι Βττ:ιιιιιιιτΙιτ: τττΓετοιιΙυ: ετιι: ττειτοΓιτετε:, :μου τετοιο ειιτπτω

Μ: Ι)ετ :τε τοε τιιΠ:ιιιττε:ε (ιι: Γυοε:τι)ι: τττιυτιιυ: ) ευ:ενετε:. @τοπιο τη τΠο 298 .ὲ έ30°

:ειιιΡοτε ετιιτι ετΓει:ιτι Βοοτο Πιο οοετττετι:τε Β. Ατττω.Α Αοοεττ: .ειιτυ: είτε ;;;;:..;ι·

Γει·τιιτε τιεοειι:ιι: *, τ”:ετΙυειι:ε: πιο τΠο οιιιτιττττει· οΠυτεοετ.ι.ι: :τι τοευττι τἔΙυ:τι Μοτιεττ_=τ

οι Ρτειιετε υοτ Β. Οιτετε:τειι: τ:ι ετε:τιοτοτττεττι ετοΓεουΙτυ:,εοτινε:Γετι:ττ νετ ντε ::'Ρ2”έξιΖ

Π:ετιτττ :μετά ετ εοτιτ:εττετε: ττειιιο:ε:ττουε εοτΠο τιιττιτιιιο :ιιιιε τΙΙο τ:ι :ετιι ο- ω. κ

:ε ττιιιιεττεντ:. 8εττ τΠο Ρε:Γενε:ετι:ε ττι :ιτεετου: , Β. Α:τιετει ΡετετΕτ;ο _ουοττο.ττι * τ” Μ·

ευιτιο:ιι:ιι ειιι·:τειιΙο τιιιεττεττι ττιΠττιιττετε εττττετιι: ττιΗ::τιε:υ: τεεεοε:. Ι)ετιτιιε

ειδιττι ουειττετιι τττε Β. εεττ:: :τι ΕεετεΠετιι ττε:. ΓιιΠειιτεοε: τιιιοεετΠτε ιιιετιιο:ε

Μοιιεετιιι:ττΙε Β:τείετιι:,οιιτ ΟεΠε:τι δ. ΟυεΙεττετ Γεεοε ετ Ρε:τετε: ντΠ:ετε. Α:

τοτε οσε τετε:ε ε: , ττιιιιι Ρετττε: εττιουτε:ετι: , ντΠι:τι είτε ετ τιοτι τοττιτιι τιιετι.

ι:ε::ι , Π:ττ ε:τε:τι τΡΓε ττιειιιο:ε εο :ο ΠιΠετι:ετε εΙτουευτυΙο ΓΡεττοττ τεττε, ουει.

Π τι·τιιτιι :ιεττυττι τ:ι εει·ε Γυτοετιεττ ευττι ττιτο. Του: ετ: :τι ευιτι : Ρτττ πιτ, τιιτειιι

ειπε:: τὶιιοοτ: ειτοεττετε: . ιτιοττὸ Ιιεοεε: ειιιοιιτετιτττ8ε ντΠ:ειιτττΙτεειι:τε::ι. Ούτε.

ουτε τττε ττ:ε:ττιι τω:: οτ:: ττι:εΙΙτεε:ι: τττι:ττΤε:: Ποτιιττιε τιιτ,τιυὸ τιιε τ:ε με

ετιιτ:2 Α: 8. Δω:: Πιοιυτιι:τ: : Τιι εετ Ιοευ:τι δ. θυε.τεττει ουσ ?εφε ΡοίτιιΙε

νει·ε.:, Πιττιε τιυτιε .ι :ιοοτ: νοτειιι:ε Πεο ττεετι:τειτι Ρε:Βειιτττ. Υτττεο ετιτ:τι ειιιιι τ:ι

ιιτ:τιτε εΙει·τι:ετε, εειτιτοτ τιοε τΡΠυπενε11ττ ει:οε:ετε, τι: ιι:τιιειιι τοτε ιιιει·ετι: τ:ι

:ετι:ε:τι ετο:τε:ιι τιι::οττιε. Ε: Ρε: τω:: εοετ:τΣ ττε.τυ: ττι:ετττετ , ττυιιι ετττιιιε τ:ι

εοι·οοτε ι ο ντνεοε:,εττυ: ΡοΠ:ι:: το εετε:τιε οτατ:: ντττεοετιιτ. Ε: τ:ε:ιΓετέτο νεο·

οοι·υτιι εο τοεΙυτο, Ρευεο τιιι:ε:νεΙΙο τιιτετε.νττ εττ Ποιιιιτιυτιι.

η τι! :Π Οτε.τοττιιτιι “Με ::ιειιιοττε: εοιιἴεει·ιιτυττι_

ι

.«4Η07'τ δδ.Οπἰ. Σ.Β. δετε!πιπτ Σ!. Μ



9ο νιτΑ ε. ννΑπ.Αιιιει ΑΒΒ..ιευεοΝΑΕΝε.

πω. (Παει. πι. Τοσο Γα:ΡεεΠέτι1ε Με ΜοιπαεΒιιε πικαπ Ματσε εάοειιετειτ (ΞιιεΙειτἱειιε, τα!

Μ·ΧΧΠ· ειιιτεεΗότι:τη Ιοει1π1 Ι..ειιεοιπιο στ αόπποτιττι1ε τιιει·ειτ 5. Γτιιι&ο νὶτο ειεεεΠἱτ ε, πι

υετ χ” €1ιιο Επεσε :πιω ίΡε.τ1ο ετειτιἰτεΙεω εκ Π:ετΠεππ νὶτειπ1 ὸιικὶτ. Τι1τ1€ Ρετϋτ Ρταΐει..

τω ν1τ ΒΙπωυικΙιιε των ὰἔΙοτἰοΓο Ρτεἔε Οι-π.οτπωυο , ςυὲιτι ὰ Ροιπ15εε επί

τυπο ετο.τ ΑιΜΜοεοΠιιω , ιιτ Με ΡιαεεΡτιιω επτα πε ΙΙεεπτΜπι οτ π» εοπβ

τωετετ ΜοηπΙτετἰιιιπ.Τιιιπε άεΠ:τσέΗε ΜοΠε δ: τὶτὶΒιιε (ΞειπὶΙΙιππ, νἱτ Βοωί.

111 ΒΙἱτιπιιοὸιιε ε1ιπ8τίεειιιππιε ΑΒΒ:ιε πι Ιοεο εοάεφ επΙ”τττΙτ . ειιυπΙ1ειιπε επιιιἰ

επ .π.π- Ροτειπε Ι)οπήιπο 8: ΟΙιτὶίτἰπτιοτυιπ νιεἰτιοτυττι ε.άιττικ1ιευτιε , εοπίττι1ετε 'ΗΜ αι

:::;'° τεινει·ο.τ Μπι Μοικιίτετπ.ιω ςιιὲτιπ ΕεεΙείἱειπι ττιιτἶεττιεἔιπιἐιἑὶόιιπιεδεευἔα ι1Ιππο

,...,,,_”ή ἶ όεεοτειταττι. ΟοτιευττετιτἰΒιιε ει·ΐο ιιτιώ ιιε ο ιι 1ε τε&ο. ε Ρετετιτὶ σε , απο.
πω? (οι Με @σε ἱΒ1ὸεπι ττιειΒιπἰε νὶττιιτἐ ιιε εΙεΞεΓειιΡΠτΡΡτπίἙειυτε Ποιππιο ιιοΙττο ]εί-τι

ΟΙπΗτο , πώ απο ιετετιιο Πεο Ρο.τι·ε δ( απο δΡὶτὶτυ-ίἑηέτο νΜτ δ: τεειπο.τ

Πειιε Ρετ ὶτιΗτιὶτο. ΓπειιΙοι·υπι ΩτειιΙε , Αττιετι.

π Νττ11Ρε πω: πε. κκνι:.‹μιο ΑττεΙειττι ω αεΙυπι πω. Γεετἱεεκυνὶὶε ΜΗ εάΓετνπιτπιιτ. ΒΠτωτιπτωε

ΠΛΗΓΜε πίσω.. ε|ιςΕΠ10.5. @Βπιἀἱιι Ι.τπεοτυ.ΕπΙε τ:οΗτιπ πι. Νοτι:ιε Βιι:ιιπτιπ, :στη κι ρτεεάιέΊ:ο Μωα

ΜοΜίΪτΙἱιιπ1 τεπετὶτ Βιππω...ω , ιπεει·τιιιπ. Ενω Ποτιο, Μπι 10 για) Ρτ0Χιπ10. “Φ φίἰιπ› ποπήι·ιε ε. ΒΗ

ΜΜΜ ωω Β_ νιιΔΙε.Πε3 εοτρετε ΩΒετ10ΩΗειΠ&0- :παπά εΡΡε|Ιετ0.

πιω δ©νοΜὶ Μεττ)·ττε, ΚιΒΒεττι δε νιΠ;ΗΜΙ εοΠ°

ΜΟΝΙΤΠΜ.

Ε Τπππβπτἰσπο @Με δ'. Ρ'ιιπ!ππίσί έπ σπβτππι Μππ/τπο!ἰπ›π . στ'είπάσ ίπ Μοππ|τεπίπ,π Βου·

τιππιπππι πο· ΑιιιωπιιΜ Μπέπππι ΡΙππέτίε Οππίαπι [πέΐπ. σε έ: ήπ/Ξτυπ Χείπποπε πω·

Ηιπ;οΝΕΜ 1)παπι συ!ποπιεπτο θπμτππι πππο απ. 1.κκκ1. πέ·σιππε ἰἔτπσάἰΠἰπο δεσπίσ ν. Ρππ||ὁ

Ιώβ ΙΝοετωΜΝιιε Μέθα εοπτπ!εππ: 8ε.ιπ&οτιππ ΨΑπ.Αιιιοι ΛΒΒετὶε & ΨΙίτπωιι1 ΑτεΒἰεΡΙΓ

εορὶ ΒοηοτΙ ρτορτἱοε ε:πιτιιε εοαΡτεν1τ ,τα Η4τίκζβω £π£'π›·οπ. ειπα!. Μ. π.. απο π. το/Διατκπ.

Νω· στπίπεπέκπι πιωά ΜΜΜ." πωπα:> Ρππβπε ή· Ψάπιοππβεποπ/ϊ:ε Μ αππιππ την. πωπω·

είε Χεέπ Κίσπππέυ . πιά :σπιτικο ποθ»! πανω επ ΑπΒΗ2 εοτινετιἰτε εοπΓυενετπητ ω! 8. ΨεΙετὶ

«πιω, άετεττετιτεε ἰτιἰππἀεἰε νἱξὶυει!ἰε; ἰτι εμε ἰηῇυτ1εειιἱτἰοτιεπι νΗΙεω εοττιΒιιίΠτ , Μοτιετ!ιοε

«ΗΓρει·Πτ, Ι:ετεττιίωςιιε $.`νεἱετ1εἰ ειπτι ΒεΙἰειιϋε π. Νοτππιππίεω ττειιἴνειἱτ , [οπτἐ ίπ ορΜππι

ό”. ?”ππΙππἰά κἰἱδἰπιπι ἱπ (ΜΒΜ, Βἰφππι πω, ώ·Έήνυππππι , Μέι πωπω ίσον πο!ίδΜπι. ΗΪ‹: οὐ..

[σωστο σοππεπἱτ, ίπ Ε'Ευ·οπίά: 6'ππβ·σπϋ Ρπίω·ί.τ Ρ”ο/ίσππε 'Το. :. Μ». Σπύπωπι β·επποπαππ ό'. νΛ

1.13Με:ι (ΠΜ/Ϊ πι: Παποθπ αρκά Ακουω:: π.: πωπω: έέέτί ποτέ πιεπποπεπι, ό· :πρ Π. #Ι·π ΙΜ&"-; :

ΑΡικ! δ. νει!ετἰειιπ1 εοτΡυε ἱρίὶιιε (ἶοπἴείΪ-οτὶε ςυἰεἴεἱτ , ειήι:ε ορε ἱτιεοἱ:ε τεττεε ΗΠιιε ειΒ πιπ

επἰτιεπτὶΒυε ρετἰευΙἰε @ρε ΗΒετωπιπ·. Ετ1%·ιπ//Ετ!!πά ὶΡ/ἰππ ΜοππβΜπππ /πεπίτ, ίπ ?πο δ'. Ήπε

Ιππἰσπε .4π·υσπππε ·υίω Μυππβίσπ ο!επππτπ άΜέσέτ, τπἱ ροβεπ πωπω άωἰεπἰτ. ή: φπα:: :παρα

πππιππππι Μπι· υππ|Ιπτππι . σε:·ή[πιί: εαπ/τπτ πτέππκπτί:. Οστά δππβ·ωίπε πιππἰὸ Ιππέπτπ:

πωπω. πω: β»·έ!κύπτ “πο Μ. ε. ωωακιιι. πώ έρ/Ε τε/!·πι·ππ, πιω :Μποντ Β. Ι/ππίπι·έσέ ΧτΙἰππἰπ

ὰ Χἰσππτάο Χεέε πυπάιππ ίπ Νεπ/τπἰπ›π Μπα σε: Ιπορτίο Μοππ/?πίσ /ὶιπππτ.

%ΐσύννόσενενννΜυψηϋ=π!ννϋθνενεπάψψώψψψψΦψψψψψψψ

Μ-ωδ. ΜΕΙ.ΕΙΤΙ ΕΟΝΠΟΝΙΕΝδΙδ

εΡιεεοι>ι τ>ιιιΜι,

ΒΕἱΝ. ΑΚΠΗΙΕΡΙδίΟΡΙ ΟΑΝΤΠΑΒΙΕΝδΙδ ΠΙ.

ΕΙ.Ο ΟΙΠΜ Η! 5 ΤΟΙΚΙΟΠΜ.

. 4 ΑΜΠ Με1.τ.ιτι Ρ'πππι εππρεπά2υ καρέ: Βεωτ 2π !. π ΗΜ'. ε. 29.

ό· !. ε. τη. ό·βππ. Θοτεετικιιε παπά: ΒεπΙππιππσ Μοππσππ:, πω::

Βαἰπ Βτενὶτετ ΡετΙΜοπεπιτ τπ:άπ ἴεἰΙὶεετ οΗ`ειεΓειω νεπτιιε , πεμπ

Μπί:πωύ. επ Ι. Αν. .π- Ροπ:. Απ!. ειιαιιτιιττι νετει·ιιτη τεΙειτὶοι1ε ειότΗΓεε

% Ελ”, τε Ροτιπτ , ππι·ειε ΡτοτΓιιε 8τ Ρι·ετάΙεο.οόεε ΓετὶΡΙὶτ νπ·τιιτεε , ειό]τεΙετιε ειπε οαι1εω

χ,,,8,,,,,,- Με ΡετΓΡεπετειτ πωπω. Α: σππι Ουτβἰιπτ ιππΖπυπ φα: π) Με!!π2 $ε/Ζπ π·ρωπ

πω”, Ή· ποπ ἰΙ:πεππτ , δ. π,ππππ Μάι ω: πεπππύ2ἰ£ Βσέπ , 7πέί!είπισ Μ42Μ:16.42ίΉπε

”;ξἐ_ ›ποπιππεπτέε πώ άΙ€π2: το||2$επεπ4°.

Ήι:2 δωρ

“ΠΕΣ

 



οτ ε. Μετι.ττο Αιτειιιει>ιεεοι>ο εΑΝτυΑιι., τ.

τι

ε. Μει.ιιτιιε Κοιτα Με”, ω: 7ιιιΧΜιιιιω Μ.ι!ιιιι·ιό. ιιι Μ. ε. ιιι Ροιιιι .

Απ!. «πίτσα ψ, τιρτι ειιιιι Αιιιτιιιιιτιο Αιι€ιιιιιιι νει:ιετε.τ , τω Ροίιιτιοιιιιιιι ει!

Ρττετιιεειτοιιιιιι ιιιΡΡΙειιιειιτιιιιι πιιΠιιε Γατα. θεοι Με» .4πειι/9ιιιιισ ώ ΕΕιρο!7ιι

έτε!.ιιειιβΑττβιεριβυΡω 07ά7ΜΙΜ , μι· .Ζ.ιιιπιιιιιιιιιι ό· Ρεπιιιιι Β. Θ78$07ισ δε”.

πιο Ρσιιιιι€:ιβ8$εβψτ , πιιιιττιιιι ιιιιιτιεπι ει» εΙΤε τιιεΠ`ειτι . τω σΡει·ιιτιοι Ριιιιεοε.

ιιιιιιτ ρω Βιιι.ιι ιιι Μ. τ. ΗΜ. αφ. 29./ει1ιΩΡτ:Β€2.τι8 Ι.εεο.τειτιιε Με Ριιιτεε

εοοΡετιιτοτεε εε νετιιι ιιιιτιιίττοε , ιιι ιιιιιιιιιε Ριτιττιι 86 ΡτεεειΡιιι ετιιιιτ Μει.ιιτιιε .

]ιιίτιιε, Ρο.ιιΙιτιιιε, Κιιιιιιιιιιιιιει δ( Ρετ εοε 8ειιετειιτετ ιιιιινετίἑι , εινα: .τι ειιΙτιιιιι

ετ:.ιτιτ εε τιιιιιιίτετιιιιιι Εεειειιιε ιιεεεΠΞιτιιι. Α&64ΗΜ @ψ Μειιιιιιιιι "πετάω

ὁ θπ·8ιπισ .ιιι ά!ιιε!ιιιιιι έικίιιιι.τ ιψι, ειιιιβατ και» ει: Μ Μπακ , φώτα Οτι·

@πιω 468!ΜΗΜ βεβαια: Μ. Βιιε&ιΠιιτιο Πιιο Μει.ι.ιτο ΑΒΒιιτι (ιι·εΒ. (ει

νιιε ιετνοτιιιτι Ι)ει. Ροίτ .ιιτωιτωιι (]οτιετε8:ιτιοτιιε ιιοίιττε φωτ τεειιιτι Με νιιιιιε

Γιιιιιιιε ΓιιΓΡετιίι τετιιιιτι , τιιιιτι ιιιιιιι ‹ιε ΡτοΓΡετιτ:ιτε νείττιιτιιιετιε ιιιιτιιΠε ιιοε εστι

τιΒιτ , ά·ι. Πειτε. εΙιε ισα. κ.ιιθω.ιω. ιιτιΡεταιιτε ειοτιιιτιο ιιοΡττο Μο.ιιτιτιο Τιιιετιο

ΡιιΠιιιιο Αιιειιιι:ο ιιτιτιο κα. Ιιιτιι&. ιν. «μι ι|ωικίτετε: ι|ιωιιο/οδιτι 421710 Φωτ

εε. τ. π@σιιιἰειιτ. £ταιιιι2ο .ωΐ884Δ' Μεἄιιιιι , Μοιιαβετιι δ'. .4ιιιίτετε , «τι ]).·ιιιΨά10%

τω: Ζιι:επιιιειι/ι Μοιιιιε|ιιιτ Οι:/.ιιιιιιιιόιιτ ιιιττιόιιιι ,τα κοιτάω έόό48 /Ε·ιι Ζ)ι·.τ!.ι

πι: ι.·οπιιιι Φωτ 6'πΈστιιιτ Ζιιέιιβιιιο/ιιύ/ΐιίιπτιστ αΪ€[28%ό:Π . ιιια·ι·ιιιιιι.

5. Αιιιιο Ιτιειιτιιτιτιοιιιε Γειιεειιτείιιιιο ειιιιιττο , πβε Βεάά ιιι Μ. ε. αρ. τι. Αυ

ΒιιΠ:ιιιιιε Βτιτειιιιιιο.τιιιτι ΑτειιιεΡιί-εοΡιιε οτειιιιο.νιτ ειιιοε ΕΡιΓεοΡοε , ΜεΙΙιτιιιιι νι

ειειιεεε 86]ιιίιιιιιι: ΜεΙΙιτιιιιι ειιιιό.ειιι :κι Ρττειιιετιιιιιιιιτι Ρτονιιιεια: Οτ·ιειιτιιιιιιιιι

$ειτοτιιιτιι , ειιιι ΤιιαιτιεΙιτ Πανω εΙιτιπιιιτιτιιτ ὁ. @πιο , δ( ιΡΙι Οτιετιτειι ιιιιιτι

εοτιτιιέιιι , ειιιοτιιιιι πιεττοΡοιιε Σ.οιπιοιιιε εινιτειε είτ ΓιιΡετ τιΡιιιιι Ρττείο.τι ιιιιιτιιιιιε

Ροίιτει , 86 ιΡΓο. ιτιιιιτοτιιττι ειιιΡοι·ιιιιτι ΡοΡιιιοτιιιτι «Με ιιιε.τιιιιιε νετιιετιτιιιιι·ι : ιιι

ειπα νιάειιεετ ειπε τιιιιε τειιιΡΒοτιε δΕΒΕΜιΤι1ε ιιεΡοε Ε·τιιτι.ιιιιιιτι ει: (ειστε

11 και». τεετιει ει: . τιιιιιτιινιε τι Ροτειτο.τε Ροίιι:ιιε ε] ιιΓάεττι ΕτιιεΙιιεττι , τιιιι οπι

"Με ιιΓειιιε :ιιι τεττιιιτιιιιτι Ηιιιιιιστι Βιιιιιιιιιε ιιτιΡετο.ιιιιτ. πιω νετὸ 86 ειτε Ρτονιτι

ει:ι νει·Βιιιτι νετιτ:ι.τιε τεειιιεο.τιτε ΜεΙΙιτο αεεεΡιτ , Με Και ΕτιιεΙΙιεττιιε ιιι ει

νιτετε Ι.οιιιιοιιιο.Εεε ειιιιιιι δ. Ρο.ιιιι ΑΡοιτωι . ιιι εμε. Ιοειιιιιι $ετιιε ΕΡιΓεοΡειιιε

86 ιΡίε 86 (ιιεεεΙΤοτεε ειιιε ΙιειΒετειιτ. 20,Μ'ΗΙίι2 μπι πω: |ίιωιιι/ιιιιιτι ιιιιιω:,

παπι· ω" εφ.. . 2 Β. Οιι2οι·ιτι .4ιι8Μιιιι .4ι·:|ιιι·Ρφορι ει" α'ώέιιατιιβιεται ,

τα αριιιιι·ει ει: ιιιβιτ Οπευτιι :ιιι/Μία πό .4ιιειιβιιιιιιιι ιιι@ι , ?παπι Βιιίτι ιιι Μ. τ.

εφ. ι9. πιθ>ι·ι. νετιιπιτειιιιειι , κι: Μι2|7πειύισϊἱεπβ· Μεπει.°/18: ιιι Μ. ι. άι· Ροιιτ.

τιιιιτι Ρτιιιιιιε 1)οετοτ [ Αιιέιι/Ζιιιιιι) ΐειιιιιιτειτε Κεειε ιιοιΡιτιε 86 εινιιιιιι εειτιτειτε

εαΡτιιε . Ο:ιιιτιισ.τιεε ιιιεοιειτιιιτι νινετιε τιιτοτιο ετιιιιε Π. 86 ιιιοττιιιιε τιιιιιιιιο Εονιτ ,

. οιιιιιιε εὸ ιιι Ροίτετιιττι ιιοιιοτ ττειιιΠετιιε τα.

4.. Ροβιμ.ειιι Βσιία δ'. .4ιι€ιι/ιιιιιι σύιιιιιιι ιιι Μ. ε. αφ. 5. ιίαβι·ιρει, αιἰἐιτ Με

αφ. 4.. Ηιε τειιιΡοτιΒιιε νετιιτ ΜεΠιτιιε Ι.οτιιιοιιι;ε ΕΡιΓεοΡιιε Κοιιιειιτι άειιεεείἱ

Γε.τιιε τωεω Ατιειοτιιιιι εσ.ιιίιε ειιιτι ΑΡοίτοΙιεο Ρ:ιΡ:ι ΒοιιιετΑειο ττειέι::ιτιιτιιε.

Ετ είιτιιιτιειιι ΡειΡει τενετειιιιιΠιιιιιιε εοεετετ 5)ιτιοειιιιιι ΕΡιΓεοΡοτιιιιι ΙτιιΙι:ε ειε

ειτε Μοτιειειιοτιιιιι δ( ειι.ιιετε οτάιτιιιιιιτιιε , 86 ιΡίε ΜεΙΙιτιι.ε ιιιτ.ετ εεε ωτωιτ :ιιι

τιο οέτεινο ιιιιΡετιι Ριιοεατιε ΡτιτιειΡιε ιιιΔιει. ιτιιι. τεττιο. .Με Κειειιτι. Μειττ.

Μ ά παπι: Ο|ικιβι Ρε. κ. ιιτειιατιιιεετειιτ τεΒιιιετιτετάεετετε, Γιιέι τιιιοειιιε τω

εξετιτ:ιτε ίὶιιιιετιΒειιε εοιιιιι·ιιι:ι.τετ , ιτε Βι·ιτ:ι.ιιιιι:ιιιι τειιιετιε , ίεειιιιι Αιιἔιοτιιιιι Εε..

ειείιιε τιιιιτιό:.ιτε. επεσε οιιίετντιιιτιο. ιιείεττετ ιιιιτὶ ειιιιι εΡιίιοΙιε 91125 ιτιειιι Ροιιτι

ία Ι)εο ειιΙεότο ΑτειιιεΡιΓεοΡο Ι.ιιιτειιτιο 86 ΟΙετο ιιιιινετΓο , ιιιιιιιιτετ 86 ΕτΙιεΙ.

Βεττο Κεει επεσε €ετιτι ΑιιΒιοτιιτιι τιιτειιιτ.

5. Οσιιβιιιι #4: παώ-σπα» Κοιιιιιιιι ιιιιιετι3· Βκινιιιιιι Μσἔἰισ βιάιΖωιιιπ ιιι

ρ!ιιιιιιι ( τι: κιτάπια) Εεείςβε 7ιιώιιυιια/ισι·ισιιβ ά:ιἰιωιισιιι·ιιι , άι «ται ιιιιέιειιιίιι.ι

Ι|ιιι!!σίιιιιι: Μιι!ιιιτώ.ιιι Μ. τι. άι· ΡΜ!. Απε!. Τιιιιε νετὸ ΜεΙΙιτιιε [Μο εοο

Ρει·ειιιτε 86 ΕτΙιεΙΙιεττι :ιεΙιιιτιιε ο.τιπιιιιιειιιο, ΟΙιτιίτιτιιιιτειτιε Ειάειτι εετεειε ιιι Με

Ρι·ονιιιειει ΡιοΡαετινιι:. Νειιι 86 Μοτιιιίτετιιιιτι Β. Ρεττο ιιι Οεειιιειιτε.Ιι εινιτ:ιτιε

Ρειττε τεειτ,ιΡίιιιε ΑΡοίτοιι( ιιτ Εεττιιτ) :ιτιιτιοιιιτιιε τιιιιιτιοι τιιιι 86 εοτε.ιιι Μι

Εεειειι:ι.ιιι τεεετιε Βιά:ιιιι Ρετ Γε ε!εόιεεινετιτ . 86 Ρετ τιιίτιειιιιι ΕΡιΓεοΡο ιτειιιιιτιι

' Μ ιι

[ ω. απ:

Ρε. κιαν.

Α ιιιι..ιιιτιν.

ΜεΙΙιτιιε

ΑΒΒαε ιιι

Αι18Ιιτιιιι

ωστε.

@μιά Βτιἰ.

!. ι. :_ κι.

ΜεΠιιιι:

Ι.οιιεΙοιι_

ΕΡιΓε.ετεε

κατ.

ιι· Η Τι”

Με

6ι·ιχ. Ι. π.

ερι|ι'. ιι.

Μι!. ε..

Κοιιιιιιιι

Ρετ.

Πα!ιειιιιο

Εεε!ειιιιτ

νιιειιιιιο

τιαίιετιι

ιιιιτειειι

Βιιι·ιιιι. οτί

στι, 610.



| οι ΒΕ 8. ΜΕ.Π..ΙΤΟ ΑΚΩΗΙΕΡΙ$ΟΟΡΟ .ΟΑΝΤΠΑΚί

ω.. ε". <έτα6ΙΕπιιιω .€ι·ειπάεω Γο1βεοτ ΡξΓεοετι όοωμο.νοήτ. Νοε νοι·ὸ οΙο ει!εΈο άιιΜτο.ι·ο

νοΙιιπ, ωνιόοι·οτ :-ιετοΙϊιε ίοτιιιτέιτιε Βοπιιιαοω. €1ιιι Με ()ΙιτιΠ:ιεικιιιε οΙΤοτ, οΙο

' - Ροττο ο τοιποπι τιιπιτιιιω , ο]ιιΓάοκτηιιο εο:Ρο:ιεΙιιιοειωοειτα :μια ΜοΠιτυε :ιοί

Γοτ, ω: ΡἰέΕιιτει νοι·ειεἰτοι· Ρωιιιωτ1ειωοω. Ωι·οά1τωπ οτ8ο , Με οοτιΓοετειτὶοωε

ωγίὶοτὶιιω τοΡοτὶτιιω , οικου Ροτίο6οοπτι πιοΜΕτο.ι·οοτ εο.τιάοΙω Ρετ τοτο.πι ΕεεΙο..

Παω σ.εοοιιΕο .εωεοε €2.&εο , Με ωἰτιἰιε ειο!υ:οαοΙΓΡοι·Γεο , 8ο τ......... οΙοἰ Ιοεἱε άο

Βὶτ1εποιι Ετ1νοΙονοίὶἰἔὶο.. ΟοίΠε ά1ν5ιπο οΙΕε1ο Βιιττιειικι ΓοόιιΙ1τειε , Ρι·οιιιιωΙα

πάτησε νοεο Ρτο Ιιοτ3εει πποππουτ1 ττιεἔιπἀ ίοτιιτυπι Μο:ιο.ίΕοι·1ιπτι. Μ @σε Αμ

ΠοΙυ.ε Ροτιτὶἔἱε:.ι ο οκοτειΜΙοτ οβΓοεμ1ιιω.

ν"°ω?"?° 6. Με... ά:άΣεα:Ισπί.τ Βαία ποπ πιο·ω2π2: , Μπι πνοή έκταπίΜπ:εωάβτπσωπι @Φετ

ιιεθοτιι ιι·ι- _ _ _ . . . . .

Πειιιτειτἱο πο: πι ?πα δ. 1)απή%ιι , $πἰωπἰπ.σ Μοπω.·ύπ: Ι/πώποπίψετιεπβ κι (ΜΜπιεσ,α/ιι

8( ΡΙ*'°° θα.: .4π$!υπικι Ηαίω·2:2 , ?πωσ Νίσσίαπ: Ραμι ί!. ἰπ ἰ2:π·π3· αεί Εοἰυωιπἰαπ

βια. :Ώρα Μπλε· ωἰ/ἐπιἰτο ·υΣιίο:πιτ, επ Μ Μυπα/ἰ. Απ$ἰΖο. Τοπ. :. |ε8επ· Με:: Ρτ:ο..

τοτεεὶ . ἐπμΙ: ΝΙσσίωσ , ΠΠ Ιοεο ο1ιιοπι (Μ: ι1οπήτιο ίὶιοέΕ:ο Ροοτιὶτοτπὶ:ο εστι

Π:τιιοιπο!ιιω 8εωοΠοι·ο.ικΙιικτι ίιιΓεοΡΗΗ, <.1ι:οι1Μπη ει: βτπυ·) Ρτπιπο.ττι ειιιτηιπτίιε

εοτιΙοε:ο.τἰοοοττι έ. Β. Ροττο ειεεοΡὶτ, ει1]ι15 Πεοο1τι:Ηεω νἰεατἰ1Ιὶιπιιιε, 8ο εμε.

:Έκι 2τ1τἱ£1ι1ὶτί15ί`€ὸ€8 οίΈ. οΧειιιᾶοτ1τειτοΠοὶ8ε ὸὶ&οτυττι ΑΡοίϊοΙοι·ιππ ατομο

Νήσο Κοττ12.11:.ι: 5οάΞε 8εοοίΈτσ. εοοεοοΗτιπιε, οτωΙττὶωιιεᾶΓοΙὶὸΙΠἰωΕ εόι1Ηι·

:πωπω . ιιτ ειωΡΗίιε ὶιι Ρο:Ροτωιππ τοΒὶεο εστι Ιτιπ1οι11ε 8εοοτιί`οετοτὶουΒ Ιοοιιε

Πε ατομο τοΡοίἱτοτὶι1111 1°ο€2.Πιιτ11 ωΠειώιιω, 8ο ΒειΒΙτειι:1ο Ρο:Ροτιιο._ ΜοΠειοΒοτιπτι,

9ι11 ηιιΠ1 οπω1ιώ ΡοτΓοτιω :Μ ΚοἔΙ ίιιΜωτιιι· . ΜΒοέ.πιτ ιιο ΡοτοΠο.τοπτι Γοειιιτι

όίιπι ΚοΒι1Ιοπι Β. ΒΕΝεοιοτι Ρο: ΓιιεεοίΠοιποε οΙΙΒοι·ο Μ ό18ιποε ΑΒΒειτοε.

@Με 8. Ζωη Μ."ω/9"εωω, ρω , ΡτοΡτοτ νοτιιΠειτοω 8ο Βοομοιποο ΜΙΜ

α·υπι τυπιυΙτιιε ( ει: |πεύετ :Μετα αφθιαπ::2υπ2.σ) μεσο νΜοβειι:ιιι· οΙοίΕι·ιι&ωτι.

Ευν».ιιοιιε Κω: ΡΙΜυκω ΕΣἔεΖΜἄἱ#2:: 2π#αιια.ιυοαα:. Νοε ΜΑΜ . ΜμπΜα!

υπε.τέατ. έ» Μ. 2. ώ· Ρωι:. Μ! πιιιΙτο οπ1ειπι ωοεὶε Και Ψιτ.ι.ειΜιιε οΧτιιΙ1ι:Ιο..

οιιω ττιει8τιὶε τοὰόὶτἰΒυε Ρτεοώοτιιττι , οιιιὸόὶΒ1τοΒιπὶΓιιΙ-εοΣοτὶτἰτιίὶἔι1ὶει. (3οιπΓιιο

τικ!ο Βέ1τιιι· αμκ! ΡοίΈοτοε ἰεγαΙιιὶτ, ιιτ ΡτοΡτοτ Εάνιιο.ι· ' ὶτιἰΜ ἴοΡι1Μ Μοτοσ

:ιειπι , ι·οΒιο.ττι το<ἐυατιιτι σ.εειΡιο.ιπτ εοι·οι1επι.

_ 7. Μπα: απ:: Μυποβστέπω έ» βόιπέαπα Τύωποβ.τ ὶπῇψι , ΤύυΜε2α .ΜΒ ,αἱ

Σ;; [3:"_& Ο::ΜοπΜίωι£υπάσπωρία$ωπ,απάο Ραο/ίωοπαβετΙΖ. ΑπἔἰΔσΨοΙἘιΉὶΠίἘοτ άδεια.

ω. Βο>·:.ἰ. το” τε8πο σείούση·Ζωο»φσβ δ. Εά·υπω:τέΙρέπε:Ραεπω. Ζω» 2πάε,αϋ Απσπ]πιπ:Μ Ε·

ά έω βε$α!ω2 άεποπαωεπω Ε::!εβοε 7πώ'ποποβοτ2επ/: ,θα Μοπαβοπωπ αὶ»ι Κο

... 60. @και ΑπἔἰΙω2παιιΖατα:ἐοπε ή·:οποπαιππο › Μπι ...ωμω.".. ό· ΚεέκίΖωπ το·

“Ρ- ι· Ρ.μ...... σπΖέ βατ σε!οέοΜπιπω. |/σπάωρο/2 ε. 1.Χ. απο: Μπι· Εάντωπίηθιάταπω

ῇιέυεπ°Ζ: Ηεπτ2σε: ΙΙΙ. πουέωμο Εσεἰεβαπι /ϋεείοΜ βπιδίω·ά , υπαί::Ρ!2:Ι πιο·

πτυπαπσπι :σία›πΜπσω οπἰἱπο .:είίο Μπιέπέ: Ρίπωύ:2.σ ευπ·υςβ2:ο, ?πέφτω ΜΜ .ιπ

ποποπ ομοσ φ/ἑρἰωπω μποτ:: ΩφΖάεω απο Μ. εε. ΧΧ. εκωἰῇἔωυἐ£ . ριία2ο

π82ο ίεωρ..φω. ΑΜα:ο: Βοβία:Μ .Μ Οα·.οβιπι Ρίππωά»: α:ικοπεπι : ΗεππΖω.4·

#2!. απ” Μ. 1). 11.ἐπ/ἱωπι βοπέωμο βρι|ιππιω, αί Οπωω,β:τωΙαπωόπω

“πάω είσ8.ιπ:Λο έπιρεκβ.υροο. Μπιπιω .Μπαμ Μ απο βρίσκω ήπιο #/επά2

ιίίβέπιππι ό··πωκΙΜπω ω: αν? β/πίσ ::Μέ2ευ. Εκραζβ: χωβαι 46 Η"πέσο Ρ!!!.

Μ......ω , Ειτἰεβι αἱ Μ»... /πόέπιίε νέα: 2°ευο[24Μ βι2:. Ρω.ω». Ζ)εωπαπτύπ

έπί: & Ρωέεπάαπο:, πω: Ερψ·υρωπ «Μέσω Τ|ΜΜ4Μ Τὁπτἰὲεἰιυπ 491920 Μ. ο.

πι. 4π.€ρα:πΖωοπ2υ Εεε!εβε οι::ψ σεβ2 ό· Ζ)εωπο τε!29η.·. .Μετέωρα π.€ωέπιπι

αππο Μ. υ.1.νι. Μοπαώ2 Με. ω...» βετ:: :ποπ βιο 4Μ.ιε Χώ.ιππε Εεεέεπωπο,

ἰπυἰίἰψϋπυ Ε2ιἰεἱρπ8έἰο:9ιιΙόιι: μπι.|ίόΡΜω%πωω Ρατία»ππωτ2α ο]είιθ.σ ό· «Μ

Μέ ά2·υοκαΜ Ξοώ%ωπ Μ Οο!ίε8Μωω βειοωέσκοτπω πε/ΕιπΜ Κε$2π‹ι £ἰι'.χαύε:ὐ.ι

ι:οπ·υεπέ:. Ζυ|πιππ2: Γεωοεπαπέ Δε...» :!ω·2β.€πω: .ιΖυπε:, μα: Μπάσα απο Μ. ο.

1.κκκν. ]θ!έ:Μ.·τ :ση>ίου2: , .οϋοπαωμε φβω α'ψφα!ω.πωβο !σω 1)ω Μπα· κβ

πΜπ.τ.

8. Ροίὶ ωστοσο ΕτΙιοΙΒοττἰ, ουκ :πωσ ειΒ Ιτιεειι·ι1. Βοτπιὶιήεει οε. Μπι. που

οϋτ, κι: Βειἰα Μ Μ. 2. αφ. χ. “Η” ψ, εἱιπι ΗΒιιε ο]ι.ιε Εσ.όΒειΙάι.ιε τοΞιπ μ

ΒοτοειειιΙο. ίὶιΪεοΡὶίΤοτ . :ΜΒΜ τει1οΠἱε ει:Πιιιε ΕεεΙοίἱεο ἰιιετοιτιοιπὶε άοττΜοι1το

Νυροτιιε

*Χε



Με ε. Μιιιιιτο .ιιιεπιει>ιεο.τ:Απτυω1 π

.-ενε

διά. $ιτιιιιάετιι ποπ Γοιιιιιι @Με Ριάσιι ι·εειΡετε ποΙιισατ , ίεά δζ Γοπιιεατιοπε

ΡοΠιιτι15 πι ταΙι , τιιιαΙειπ ιιεε ιπτσ Θεσσ αιιάιταπι ΑΡοΙΙοΙιιε τεΙϊατιιι·, ιταιιτ

ιιιιοι·επι Ραττιε ιιαΙιει·ετ. (πιο ιιτι·οπιιε ΓεεΙσε οεεαΙιοπεπι άεάιτ αά Ρτιοι·επι νο..

ιιιιτιιπι τενστεπάι ιιε , οιιι πιο ιπιΡσιο τω Ρατεπτιε, νεΙΙ:ανοι·ε νει τιπιοτε :εδώ ,

Έιάει8: εαίτιεποπιε μια ΓιιΓεε σαπτ. ΝεειιιΡεπια: Βαε>εΙΙα άιΠ:τιθτιοπιε ΡσΗάο

Κεἔι εαίτιδαπάο νει εοπ·ι8επάο άεπιθτε. Ναπι ετειιτἐ`ι πισιτιε νεΓαπια δε ιμπππ

ιιιιιιιιιπάι ιπναΙιοπε Ρι·ετιιεΒατιιι·. Αιιιπτ αιιτεπι Ρι·οεεΙΙαπι ιιιιιιιίτποάι ιιστιιιΒα

τιοπιε ετιαπι πιστα δειιειιπτι Κεε;ιε Οτιεπταιιιιπι 58ΧΟϊ111ΙΏ: επι ιιιιι :φπα ε

τεσπα Ρετσιε , τισ ΗΙιοε Γιιοε επι Ραπαπι Ρετάιιι·ανσαπτ , ι·εεπι τειιιΡοιαΙιε εε

ι·εάεε Μπακ , εοεΡσιιπτ ιΠι πιο:: ιάοιοΙατι·ιαε τιιιαπι νινεπτε εο αΙι ιιαπτιιΙππι π.

τστιιιίιιΤε νιάεΒαπτιιτ ΡαΙαπι Γει·νιτε , πιο] εδτιΓτιιιε Ροιιιιιιε ιάοια εάἰσιάι ιιιισαπι

άσε!εεπτιαπι. “

ο. ()ιιπιοιιε νιάσειιτ Ροπτιιιεσιι ( Μεπιπιπα ) εεΙεοτατιαιπ Βάσια ΜιΠ`ατιιιιι

ίοΙΙεπιπιιε Ειισιαι·ιΡτιαπι ΡοΡιιΙο άαι·ε , άιεεΒαπτ (ιιτ νιιιἔὸ Έστω) αά ειππ [ιατ

ΒαταιπΗατι ίτιιΙτιτια : (πι-ατε ποπ δ( ποιιιε Ροι·ιι€ιε Ραπεπι πιτιάιιπι , ειιισιι 8: Ρα

τι·ι πάσο ΒαΒα ( Πε πατιιοιιε ειιπι αΡΡεΙΙαι·ε εοπιιιενεταπτ) άαιιαε , ό: ΡοιιιιΙο αά

ιιιιε ιπ Εεειειια άαι·ε ποπ άείιίτιε ε ΉιΒιιε ιΠε ι·εΐοοπάεβατ: ει νιιΙτιε αοΙιιιΓοπ

τε ιΙΙο ΓαΙιιταιι :πιο Ρατσ νείτσ αιιΙιιτιιε στ . Ροτείιιε ετιαπι Ραπιε παπι επι ιΙΙε

ΡαιτιειΡαοατ είε ΡαττιειΡεε. 5ιπ αιιτσπΙαναεπιπι νιτεε εοπτσππιτιε , πιιΙΙατεπιιε

ναΙετιε Ραπεπι νικ: Ρσοιοσε. Ατ ιΠι 5 ΝοΙιιπιιιε , ιπάιιιιιπτ , Εοπτεπι ιΠιιπι ιππα

· τε , τιιιια πεε οιιιιε πιο ποε ιιαιισε πονιιιιιιε: Γεά ταπισι Ραπε ιΠο ι·ειιει νοΙππιιιε.

()ίιπιάιιε άιΙιο)επτει· :ιο Γα:Ρε αιιιΙΙο εΙΤεπτ αάιιιοιιιτι πεοιιαάιιαπιιτα επι μπε,

ιιτ αΒιοιιε τιιιι·πατιοπε Γαετο-Γαπέτα άσε οΒΙατιοπι Γαει·ο-ιαπ&ιε εοπιιιιιιπιεετ 5 ατι

ιιΙτιπιιιιιι τιποτε εοπιπιοτι αιειιαπτ : δι ποπ νιε αάισιτιτε ποΕιιε ιπ ταπι πειιι εαπ

ία πιιατιι Ρετιιιιιιε , ποιι Ροτσιε ιαπι ιπ ποιπα Ρτονιιιεια άεπιστατι. Ετ εκτιιιιετιιπε

εστι , αε άε πιο ιεπιιο ειιπι Με αΒιτειιιΠετιιπτ.

ιο. Ρτιπ[επωπι σε:εταμψεπππιπσ· , έ” Με πι [Με οΜ·πωεπάπ πω. Ρ'πιππ, Επ·ἐ

ι·βω·πίπυπ πω: τε:πρω ε:: Ραπε πιτιάο , Μ σ! Μπαπωπω Μπά2άο, μπώ :παώ

πάωέσπσηεσπ/τΣβ/2:πω/αι//έ. Οαπ:2Ιπππ εαπιππρ ιπΑπε!ω .απο πεε.ΧΧονιι.

α·ίεέπειεαπ αφ. 1ο. /ίσ πωπω: ΟιιΙατιοπεε ετιαπι ΡιάεΙιιιπι ταΙεε Ιιπτ , ιιτ Ραπιε

ίιτ . ποπ ετιιίι:α. .φιίετι: πάσει: ίπω. α. άι· δα:Μπι. απο. 9. (μακ ιπ εαπάιάο Ραπε

εοτιίεετετιιι· πιασει εοιΡιιε Οιιι·ιίτι πιιαπι ιπ ιιιΒι·ο νει ειιιιιίειιτποιιε εοΙοι·ιε ε Κσ:

,σπάσει -Ραπε τιιιιάστι ειιιιιίειιπιοιιε απποπ;ε Με εοιοι·ιε ποπ Ρτοιιιβετιιτ επι

εοι·ιιιιε οιιππιπ πεεεΠιταε ίιισιτι Γεά άεεετ ιενετα ειιιιι εαπάιάιΠιπιιιπι εΠε διΕ

πιππάιΠιπιππι Η Γαειιιταε ποπ άει”ιιει·ιτ , οιιιτταπείεττιάετιετ πι ΓΡΙεπάιάιΠιιπιιπι

εοττιιι5 ΑΒιιι ίιπιπαει11Μι. Ζε ε Ρ'ια·σα›πΖωπι π Μι α. έ: απ:29. Μ[.ε τ2πἐ.ωρ.

9.69 #4. Μεάωπ ?παπι ρ! :Ι Οίππιπεπ/ε: Μοππώ2 π: ευπ]ιείσπιίπ βεβπ· πν

·υπΜπ:.σφτοβπιω” πι Μ. 3. Οσπῇιε:π‹ἰ. Οίππωε. απ. η. έΙΩΠ4Μ Απ πόρτα

«Μπα», ώ,Θεπτέ!ε: /επ 1:ιπάε!ε: ἱἔσ.ι .είπω ω ροκ· 2πτει·ψ @ψ ρσπι@::

φαιά ρ·ιιπ.ιευπ ποπ /πβέπεύω νεύρα Ρετ8π βιαία έπ εσάεπι Ζειν :

ιι. ιιι εικτιιιΙΓιιε ιπάε νεπιτ ()αιιτιαπι , τταθτατιιιιιε ειιπι 1.αιιτειιτιο 8:]ιιίιο

ΟοσιιιεοΡιε τιιιιάιπ Με εΙΤετ απεπάιιπι : άεει·ετιιπιάιιε επ εοιιιτιιιιπι εοπιιΙιο ,

ποια Γατιιιε εΠ`ετ ιιτ οπιπεε Ρατιιαπι τεάειιπτε5 Ποσα ιιιι πιεπτε Βοπιιπιπιι άσσ

νιτσιτ , οιιατιι ιπτετ ι·επεΠεε Πάει Βατιιατοε ιιπε Γτιιε`τπ ι·είιάσειιτ. ΒιίεεΒει·ε

ιταειιιε Ρι·ιιιιὸ ΜεΙΙιτιιε αε]ι1ίτι.ιε , αττιιιε αά Ραιτεε ΒαΙΙι:ε Γεεεπει·ε, πει ισιιπι

ίιπεπι ειι:ΓΡεότατε άιίιιοπεπτεε. 5εά ποπ πιιιΙτο τειιιΡοτε Κεεεε ιιιιι Ρτεεεοπειιι νε

τιτατιε Με ει:ΡιιΙσαιιτ, άα:πιοτιιαειε ειιιτιιιιιε ιπιΡιιιιε Γετνιειιαπτ. Ναιιι εἔτείἰι

εοπτι·α 8σιτσιι θενιΠοι·ιιπι πι Ρτα:ιιιιιιι , οιιιιιεε Ρατιτσ οιιπι δια ιιιιιιτια εοπ·ιιε.

ι·ιιιιτ: πεεΙιεετ απότοπιιιιε Ρσάιτιε, εκειτατιιπι αά Γεεισα νιιΙειιε Ροτιιιτ εοι·ι·ιει.

ατ :με αά ΒιπΡΙιειτατεπι Ειάει 86εαι·ιτατιε άσε είτ ιπ @πιο ι·ενοεατι.

Π.. ?πάω Επιίό«Μπ: Κα: :Με 2π/2>είέπ .6επτεπή Ερψαρι ρ!π:ζισ 2 Β. Ραπ ω

μὸπἰεππ›π έΒι·ΙΜππω ιιίφ·εάσε ει: πω: άεπ·π·ι·ε υεἰἰε: ὶπ]?2ἔἰι2τ, Μο!είπιτ2πω ιπ

α/πέπιππε ευπππόΙππι πόοί2αΜετ, ρπιπτΒειἰπ ίπ Μ. ε. απ. ό. χω: ευπιεπεπιεπε::

Μπιτ ετια, ιππαιπιπ ΩαΙΙιατπ 8: ι·ενοεανιτ ΜεΙΙιτιιπι 86]ιιίτιιιιι.εό18Ιιιιε α.ά Γιιαε Εε.

π]

Α π. Οι”.

ΠΟ. ΧΧινι

ΑΜ.ΧΧι#.

πωπω ά

Ραεαπι: οι:

πεεαιαπι

Ειιειιατι

ιιιαπι στ·

οι:Πιτιιπ

Όσο - τισ-ιζ =

παπά”

ΜεΠιτιια

ειιπι πιω

Βιιιαπ

ιιιαπι άι:ίε-ι

πιτ.

Α ΚεΒε ια

νοεατιιτ.



9.4. σε ε. Μισ.ι.ισι ΑΒ.ΩΗΙΕΡΙ5Ο. εσιτσιιιι.
Δε. Με. εΙεΠαεΙιΒετε ιιιίτιτσεσσαε 1ιΒετε ι·εσιτε στατεεριτ: εισι τιοΙτ ασσστσ εκ εισο ασια

τεστ τενετΠ Πιστ. Ετ]σΠ:σε σσισεσι ασ εισιτατεπι ΚοΠ τσι Ρτασιιετατ τεσστ:

Α ΜΧωσ- ΜεΠιτσισ ε·ετοΙ.οσσοσιεσίεε ΕτιιΓεοτιστιι τεειρετε σοΙσετστιτ_ισοΙοΙαττιε ΡοστιΠ

.....,τι,... ώστε τιιααιε Γετνιτε ασσεστεε. Νοσ εσιισ ταστα ετατ ει (ι σωσει σωστα σα

“Με” τσ ισΠσε τεσσισοτει αε .στ ετιασι σοΙεστιἱισε αε εοσττασιεετιτισσε ΡαΒασιε Ασ

τιίτιτετσ ίσα: ΡοΠετ ΕεεΙεΠεε τεσσετε. νετστστατσεσ ιΡίε εστσ ίσα 8εστε εκ εισο

ασ 1)οσιισσσι εοσνετΓσε τα, Βινισιε Γε ίτσσιιιτ σιασειΡατε Ρτει:εεΡτιε. Πεσιι1σε

δε. ισ ΜοσαΠετιο Βεατι(Πτσι ΑΡοίτοιοτστσ ττισειΡσ ( σιτυσσνιω τα 78ιβΜεπκβπΖυ)

ΕεεΙεΠασι ίασε1::ε Πει (Ξεσιττιειε τεστ , σσατσ εοσίεετανιτ ΑτεσιετιιΓεοΡσε Με!

Ιιτσε. δαύιίέτ Βαίσ την. 7.

Μιιτεινιο η. Ηοε εσισι τεσσαστε σεβ Β. ΑτεΙιιεΡιΓεοΡσε 1.αστεσσσε τεσσσισ εαεΙεΠ;ε

!”“ω”' εοσΓεεσσιτ , επεσε ισ ΕεειεΠ:ι 86 Μοσαίτετιο 5. ΑΡοΠοΙιΡεττιισιττα Ρτ:εσεεεΙΤο

τεσι Πισω ΑσεσΠ:ισστσ ίεΡσιτσε είτ σιε σωστο Νοσατσπι Ρεστσατιι. Ροίτ σσετσ

ΜεΠιτσε εισι ετατ Ι..οσσοσια: ΕΡιΓεοι:ισε δεσεισ ΠοτνσετσεσΠε ΕεεΙεΠατ τεττιιιε

:σε Αιισσίτισο Πιίεετιιτ : ]σίτσε αστειτι ασΙισε ΓσσετΠεε ΙΙοϊεσίεσι τεττεΒατΕεεΙε..

Πατσ. (2σιεσττι τσασσσ ΕεεΙεΠασι Ασ Ιοι·σισ εστέ. αε Ιατιοτε ΐσσετσατεστ, ΠιΠ

εεΡετσΩτΓ€1°ιΡΕ8€ΧΒ0Ιτ2Ε0Ιὶ2. .ι Ροτιτι εε Βοσιαστε 86 ΑΡοΠο ιτε $εσιε Βοσιε

ινιειο , σι ΡοΠτ Πιτσεσεσιτ ΕεεΙεΠ:ε ΡτεεΠστ ασσο Ισεατσατιοσιε Ποτσισιεεε

Πειτεεστε ισιο σοσοσεειιιιο.

Ξζ;σιπιεσ- Μ” Εταταστετσ ΜεΙΙιτσε εοτιιοτιε ισΠτσιιτατε , ισ εΡτ €οσαετ5. 8τανατι1ε , σε

ω' τσεστιε ετεΠισσε Γασσε ,αιαετιτει· τεττεσα εισαστε ττασίΠ

ίειστιετ ατσασσα, Ρετεσσα8τ σσα:ι·εσσα ΡετνοΙασε. Ετατ εαι·σιε οτισισε σοΒιΙιε ,

σε εσΙττιισε ισεστιε σοΒιΙιοτ. Ι)εσιτισε στ σσσισ νιττσσε ε] σε σσσε εετετα ιστεΠι

σι ἴιοΠὶιστ ,τεΠ:ιτσοσισισ τεἙεταπι5 τεττιΡοτε σσοσατιι εινιταε 1)οτνσετσεσΠε ει·

εσ Ρασιτσεστικισσε εοττερτα , ετεστεΓεεστιβσε εεεΡιτ Ηατσισιε εοσΓσιισ. ισ σε

εσσι σσΠο αεισατιιττιισιεδτσ ΡοΠετ αΙιεισιε οσΠΠετε, ιέιστισε ειιστατιε;εΠετ Ραπ

πιέστε. σοσ ισισιισα . αττισε ασ ΕριΓεοσσσι ίστεσε Ιε Παιστσα σι!ατατετ5 εοσΠ..

σεσε ΕΡιΠ:οσσε ισ Πινισσττι σΒι Ιισσιασσισ σεετατ ασισΙιστσ . @Πιτσ οσνιασι Πε

νιετιτισσε8ε Με ιΙΙσετισε νοΙαστιΙσσε εΠ·εττι ισσισττι ετΙοβιε. Ει·ατ αστεσι εο Ιοεο

σΒι ΠατστσατσισισισετσεισακσσεισεσσισεΒατ Ματτ τισσι ( πἰιβ £α!Φ`α) Βεα

τοτσσι εισατσοτ Οοτοσατοτσσι. Πσετσο ΡετΙατσε οΒ εσσεστσσι τσασιΒσε ΕΡιτω

μ”, εαΡιτ οι·ασσο ΡετιεσΙσσι ιιιΠτισσε αβιεετε , σσοσ Πι·ιτια Ποι·τισσι σιασσε

ιιισΙτστσ ΙαΒοτασσο σεσσινετατ. Νεε πιστα, νεστσε σσι σ Μετισιε Πασε στΒι ισ..

εεσσισισ ΠιατΓετατ , εοσττα Μει·ισιεσι τεΠειτσε Ρτιτσὸ νιισ έσωσε σε α Ια:Ποσε

Ιοεοτσισ σα:: εοσττα εταστ αΒΠταιτιτ , αε τσοκ ίσιισιτσε τιισεΠεεσσο Πασιτσιε Ρατι

τετ Γοσιτιε αττισε ειτΠιιισιε εοσιΡεΓεσιτ. Ετ εστι στ 1)ει Πέσε 1)ινισσε εεσωτ

Ποι·τιτετ ατσεΒατ, σσι τεσισεΠ:ατεε Ροτείτατστσ αετιατιιισ α ίσα Γσοτίισιτισε ιτε

Ποσε ετεστιε οτατιοσιΒσε νε! εισιοττατιοιιισσε τεσεΠετε εοσΓσενετατ5 τσετιτὸ

νεστι.ε ΠασιισίΓτισε τσσσσιαΙιΒσεΡταναΙετε, 8τ σε ΠΜ Γσιίτισε σοεετεστ, εστι

. σετε Ροτετατ. ` - · .

. ι ε. Βτ !ιιε ει·8ο ΓοΠ σατσ ασσιε τιιιισεισε τοστ ΕεεΙεΠαττι , ΕασΒαΙσο 1°Ε81°ιση

'.;;έ-αέπ τε σιιστανιτ ασ τα σε , ετισιτσΠισε εΠτ ειισι Ραττισσε Πιιε ισ Πετιεσιδτο ΜοσαΠ;ε

σε 8τ ΕεεΙεΠα ΒεατιΠιιιιι ΑΡοΠ:οΙοτσισ Ρτισειριε ασσο :σε Ισεατσατιοσε Ποτιιιισι

ΓειτεεστεΠτσο νισεΠσιο σωστο. σιε οότανα ΚαΙεσσατσισ Μαιαι·στσ_ @τι @πιω

ΠιεεείΠτισΡοσσΠεατσσπ]σΠσε σ.1σιετατ ΚοΠ·εσΠε ΕεεΙεΠατ ΕΡιΓεοσσε. ΜΜΜ

ΦΠ στα πισιιτΙαπωτ [απΙτιπτ ·υαταβ Ματτικτυ|οεέαταπ δαιμοπε : Οαφ|τρωτ φρ,·ἡ

Βεττ2πέαπα.σ Μωικτύω· έτι όε?οτάσ Τταπ/ΪατΙσπΞ: δ. έτιΖα/%ιέ Απἔἰτττυπ Λεφτά ,

απατα κάσσα. τομ. το/Ετυπω. δ. Ματσε @σήτα ρωτάτε τ» Ε::ἰ#α δ.Ραα!2

.φικέ .Ζατισωιέωσ τ:: έτττώτέτ "Βασικα Μπιτ ασ/ἑτυαόαπτατ , ατά ει: Ζπυετιται·ω·

τα ουσια: απο Μ. εε. Χενιιι. @Με 6· .ε Ρετ/Π.: Πα$σαίτο ΜΗε?. Εστίςβ..ε δ.

ΔΗΜ τε!ατΙ: ΜΜΜ.

σε.

ιετιε . αττισε ασ εατΙείτια. ·
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ΉΜΜΜΒΜΜΜΒΜΜΒΕΦωΘΗΘΜΜΒΉκΜ

Απ. (Με.

ΠΟ. :τ:ττν_

Με:: π.

νΙΤΑ δ. Αν5ΤΚΕΟΙ5ΙΕΙ ΕΡΙΞΟΟΡΙ

Βοτττ11ι1εεΝετε, ~

Απότοτε ετιοτιγωο εο:ενο ,πε ε:: ππω.ττ. 8ε τι: εοπίτειτ.

:τα Μά..:". 0°Με Θ' Ζ.εύθωωιω εάξττοεσω /ἰὶἰυ 8εκπτω η/ἰἰπιινι.

Οττπιτ Αι:ετπτετε:τπε °° πω:: °ΑεπΝι::πο ρεττε Β!τι:τ!εεε εἰν!τετἱε !τι‹!!$ετιε ω. ετ

Σ· μ; Ρετει·ιτι:ω επττ!εω ε!ετε ρτο8επτεε, τεωετι οριι!επτ!ΐι τετπω εεε ωι:!τιιω τ!!νεε !#

 

πεε ππ!!εεπε , Γει! Γι:!!ιε!ετιε ετετ ε:: οωι:Ηεπε τετπω Γπε!τετιτπε. ίδιιωτιπε π: επε

` ! τ!τὶε Γεετττ !!ττετ!ε Γπι!Γετ πιίτιτπτι:ε ,& ε ωιτ:οτε ετ! το!:πίτιστεω ττετιίἱίΓετ :τετε

τεω, π: ο!:Γεεπτο ΒΙοτιοΠ Κεειε (111ΕΤΕΔΜΝΙ ε!ετ:ι:τετπτ τ! ι:εττε , πει πο:: ωο«!!επω τεωρστ!ε

Γτ:ετ!πω Γι:!: Γεει.:!ετ! ὸιΓεἱρ!ἱπε ι:τπτ!ετ:τετ ω!!!τενττ. Ετετ Εεε! ΒτετιίΕιππε & πωνετΠε τοπι

ω!!ὶτοπ!τ:ι:ε εωεπττ(Γπππε, πιτεπτπω πτ !!πτεπω πιω Πεκ !οτιε ωετ:Η:πε τετεετε Γο!ιτπε ετετ τρΓε

τ:τοΓεττετ , δ: ο!: !ιοε Μετ:ρεττπε νοεεΒετπτ. Τπτιε νετὸ :επι π: Γπει:!ετι !πιτ:!τπ : ε!εεωοΓγπιε ,

οτετ!οπ!!:πε , δε ν!ε!!!ιε , Με τιοότι:τιπε ν!ΒΙ!ετιτ!Πἱωε !ι:Π!τε!:ετ, 8τ ετ! ε:τΙε!!εω ρεττ!εω @σε

Ε!!! 8επτ!ιο ετι!ιε!επετ. ]ειτ:ττι !ιοε Γεεει:!ο Ετ!εΠτετ ν!τ!ε!:ετπτ Π!! Γετν!τε , επι ττι!ι!επτετ Μεκ

!ε!ττΙ:πε :τιΓερετε!:!!!τετ ωΙ·ι2τετε επτ:τε!:ετ. Α!!‹:πεπ‹!ο εοερ!τε ρετετιτ:Βιιε εο8ἰ πτ πποτεττι άπ

εετετι !!!ε εωοτε τ:πε!!ε!τι:ε εεΓπε & ωο!είτιεε τιπρτ!ετπω ἀεγἱτετιε , τ!!!Γετ.ε!:ετ ππτ:τ!εε τ!!εετιε:

Ε: Εεε εεπΓε οτ:τ:ετ!ετ:τ!ε εί!: Πε!νοΙππτεε & τ:οτε!τεε: ειπε τ!π!:ιπω επ Βοτιεω ετ: ττ:ε!εττι τω· ·

ε:εω. δ! !:οπεω , ττωεο τ:εττ!ετε : δ! τπε!εω , ττωεσ πι: ροΓ!!ω εετετε. @πόωε π: τ!πΒιπω ντι!

1ίε νετπτε & Γι:!: νεει:ε Γο!!!ε:τι:τ!!πε ειπα πίπ:πε ωπ!!ετπω Γιωτ ππτ:!!εετι 9 επω τ:οίΓπτι !!!:ετ κά·

να:: , επτ ττιε ε!τετιπε ωετιε!ι:ε!:ο Γετν!τ!ο : Ηετε ειπ!!επτεε τ:ετετ:τεε εοτιττ!!τετι ετερετπτιτ επω

ΐιτ:τετιτιτιε πτεετε ,πτ εοτπω Γεεετετ π: Με ι:εττε νοΙππτετεω: ΙΙΙε πε εοπττΠτετε ετ:: ν!ι·!ετε

τπτ, εποε ροττι:ε ονεπτεε !ιεΙ:ετε επτ:!ε!:ετ , ιτε Γεέτπτπω Γε τ:τοτπιπτ , πτ Π είΓετ Ποττιππ νοΙππε

εεε Γεεετετ εποε! !ιοττε!:ειιτπτ. -

α

ε. Ι8!τπτ επω ε!Γετπ: :πιω

$.ε!!ιβτ!Ι

:ι

ΑπΚττε!Ηό

Με ΒἰιπτἱΧ,

(ἱπτιττεωτιί

Μεετιετ!πε.

€οτιτι:εεω

τεΓειιιτι

Ο

ᾶετ!ο.ειιτετ!!ᾶ! Κεε!ε, εεεριτ Γεεπω νοΙνετε τ!ε Με εεπΓε, πτ πιπε- Βτἱ νοΙιπι-:

=τετετ επτε!τιετπ εΓΓετ ε! εοπτ!!επιπω θεεπττ!τ π: ττιεπτε ττεε ν!τοε εν!ε!πο επτ :Με 2ι::πε!εε ω” Μ”

ΠωΟΠΕ : & πω!!! Γεωιωτιυπ: Ρετ!!! Γπ!:ίτεπτ!ε. οποτπω ποτπ!πε Γετ!!:επε π: ττ!ε ρ!ττεειε 'Η σ1°[€ΕΧΡω

ττ:!Πτ εε Γπτ:ετ ε!τετε Γπ!: ρεΠε π: Βείῖ!!εε δ. ]ο!·ιετιτπε εοω!τιι!.ε ε'τ: πτ!:ε ()εΙ:!!!οτιτ Πτε Ε; νο- 4; @Με

τω:: Γεειετ:ε π: ττετ ποιίτεε ίὶτιε Γοωπι τ:ετεερτιοπε π: οτετἰοτιε ρετί:!τετετι Ετ ειτρ!ετ!ε ττ!πω εεε

ειοό!!πω Γρετιιε , ωτττεπε ωετιππι , τ:πε!ε Ποω!τιπε ε: ει!ιποι:ετ! Ριττεειι:ττι τ!ιετιετετπτ εττ!τ:ετετ,

&επῇπε :τι !τ:Γο Γετἰρτπω ποττιετ: ιτ:νετπτετ, τῆι:: Γι!ὶεω τ:ετετε τ!ε!:ετετι ΤτεπΓεετε πτιε τιοδτε

ε!:Γεπε τ!!8ε!Ηοτιε Γοωτιι, ετ!νεπιεπτε ε!τετε ετ:ερ!τ Γοωτ:ο 8τενεττ Ετ ε!τε!τετ ωετ!!ετ πο&τε

τεωροτε απ:: :επι Γεττε ποπ ροΓΓετ Γοωπ! τοτροτεω ; Πειτε 8ετιπ ωει:Βιπτ Γοτωπ!ε Ε δ: οΒ

‹!0Ι°ττιἱΥἱτ. Ετ εεεε π: ν!Γιι ετ!ίτιτετπτιτ ε! τ!ιιο νιτιετιτε ε!τετε Γετ:εε τ!εεοττ νπ!τπ. Ετ επ πω: ετ!

ε!τετπω: ()ι::πε Ε!!εω Με Απίττεει!!!πε ΓροιιΓεΒ!τε Α: !!!ε πιτεττοεετιττ τ!!ειτ: Ι8ποτεε τιπ!ε

:επι Γροτ:Γετι:ε είτε Αττ :()ιηπε ΗΠεωε ΚεΓτ:οπτ!ιτ :1πίτι]ι:τ!!ειε. Π: Με ν!ί!οπε ειτρετ8εΓεε!πε

ετ:ερ!τ τ!ε!!!:ετε!:πτπ!πε !:2τετε , επ!Γτιεω Με :πίτπε εΓΓετ , επ! & !πτ!ε:τ Γπετιτ , 8: ΗΠεω !:ε!:ε‹

τετ ττ:τιπρτεω. απ! πο:: !τινετ:ιΓΓετ , τ!πτ:ιπτ ‹!ε ρετιτ!οπε , τω: Γο!!τὸ ει! επ!εω Κεείο. Ρετνε

τπτ π: !:πτεο τω! ι!!νετΓοτιπιπ !ιε!:εΒετ. !τιετετιτ Η:: !ιοΓριτεε εοπετεεετ! , ρεπτ:ετ νετετεππε

επω ωι:!τετει:!ε Γπε. @ε ν!Γο εαριτ Με Γεωττ:ο!ε ι!!εετε : ΗοΓΡεε, Γι.:Ι:Πίτε τ:επΙ!Γρετ , δ:

τεΓετεω τω! Γοωτππω εμτοε! :ιππε τ!!!πεπΙο τ!ε τε ντὲ!. νιτ!εΒετ πιω! ειιι!ιτε ωε8τι! Γεω Γτεεο

τω: επείἰ ρΓε!Ιει·ιτὶπω νοεεε ,8τ ειο!ιοΓριττ τπο : Ηειωο επτά επ ι!τιπ! φα! επι!!ο:Νπω ε!!

τ:πε ΓεΡτ!νιτε: !ιοτ!ἰε ε: δεεεττ!οτιτ:πε εε!ε!:τετι:τ π!:τ τ:τοεείδο πετ: Ετ τ!ι:τ!εω!!·ιι: ΗοΓρεε τιοΓ

τετ Απίττε8!Π!πε πιτοτειπ τ!πε!τ. Ετ εεο 8ενιΓει Γπωωε ε!εετ!τετε , τ:τοετεΓ!πε Γπω νιτ!ετε μπε!

Ιεω, πτ εοτ:Γ:τ!ετετεω νπ!τπω & Γρεε!εω ειπε. ()ιίωςπε ::τ:τττετττετιτ (!!ετ!ε! Ρετ !ιεπε ρ!ε

τεεω π: ε!!:ιε νε!!!!:πε τ!εΓετεπτεε ετπεεε , & ΡΓε!ωοε ε: ωστε τ:τοεετ!ετιτ!πω εεπεπτεε, ιιΙττ

δ

τι Π: ε!02το 5.Απ!!τετ_τ!ίἰΙ! τπωι:!ο ο!!ω ε!!ϊκο Εεε Ιε

Βε!:ει:τπτ: ΤΜΑ: Βαεπ:&7ΜΜ ΚΛ!επ:ἰε7%Μ Με: πω::

Ρευστών:: εἰ: :που , πόρ:Σπίτ 2επέττ:τέ: ·υίπτετε: .Με ·ιΜΜίτ

όπω” (ΙΜΠώυτε πωπω" Μ π::::ο_ Επτά τ:: "Με

“Μετα /ἱἔπεων , ό: 9κεπω!εττπ::: επειτα: Σωστε [εν

των Ρετ πω: .9ωφῇ , όιε. πι:: Το. ι._ πω. Ι.ε!:!:εεπε

τὸ ειιιιωπιτ: ετωπε :τ!τ. !πεἰρἰε!:ετ.

!:Νπτιε ττ:ττ:::Π:ι1ε ι.ιτ!:ιε :πεΙιτίε εΓτ,5°Μπτ Με:: Β::ρπ]Γι

τ!! Μι2βΙ πω, πε τι: ΕεεΙεΠε :πωσ τ:εεε. :τειν.

ΟοπειΠπω τ:: :επ ε (ΞετΓοττ!ι Μ0τ:εε!ιι Ηενωιεεεπ

Ε: Ιιε!:!τπω πι.

τ: Εοτττιπ!ε μι: τω” Με ι:Γιιτ::ετιιτ, (!ε!Πεε πω: β::

Εεε!ε!πτ _

Γ τ:πΓπω Γι:

οτε ἰπτε!!ὶ=

ΒΙΕΛ

!ιετ:ετ:τπτ Ρτοιω!ε ΑπίττεπιΠΕπε :καιω εΓτ επτιο εκει::

τ:. τ!. πιω Ποω!τι!τε!ι Ηττετε Α τπττετιτε,ι!ιεε τεττΙιι8

Κε!. ΠεεεωΕ:.πι Γετιεω τιπεττεω ιπειι!ετ:ετ , τε9,πι νε~

Με, τω:: τιοω!πε !τιτε!!!επτιτπτ Γετ!!!!ε τ:πεΙ:ειπ Τετ::

ΡΙ!ε ν!Γι:τιτπτ , ειπε τπο Μπιτ: ι!ει:τιωππτι:τ θε ετ!

ειωτιιτ.

'ΕΕ

ΕΕ--ξ-ΡΕυ·
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τω. €ι-τα. τοστ εστστιι νειιτειιε το δε τεττοσσω νστΒιιε Γεἔτεοατστ Ροττ τετ8σω. Ετ εεο οσττοΠσε εοτιΠάε

σωσω- "οπο, δε τιστταω ντάεοαπι τιοττττ ΐοαΐιοαάο ' σει:ίοτιττω , τιοε τισεΠαω οιιαω άσεετεε. Ετ άτ

Μ^"Γ τα· εο τιοτρτττ πιο: Πω είτ ρσεΠα οσαω τιοτοεε ιιιοττετ αεεοτιττι Ατ τττε : Νότιτιο ντάε.τ εαττι ττι

ωατιτοσε Πιτοτ Ετ· εοο αάτοεαιτ : αττσά τιοτι ντάτ τιτΠ ττοτσω Ενατιοετττ τη ωατιτοσε τστε.Τστιο

τοτε Βεατιιε τιιτοττειτττ Μετα Πιαω ντΠοτιοω δτΐοωτιττιω ωσττει·εσΙτε Ποωτιιτ νοεαττοτιε ατά δα.

εετάοτατε οτττεττιω Γείο ρτονοοαττ. (ττιω ττι ρατιιτττιω τιετνετιτΠοτ, ρτιτίατιττ οτττσω οΠταττσε

ειρετσττ. Ε: εσω ττιττοτι:ετ τιι.άοωσττι Κεετε ,τοτττο τρίο Με» τετοοτιίσω τωτιοΓσττ οτε νετοτε

δε οο οτάττιο ττια8τια νοοο: Ροβιτ/ττ ίπ ταρω ετσι :οποιοι έα Ι4Ρἱά£ ρ·ετ·το|τι , δ: εοτετα του;;
ΡίαΜο- . . . . . . μ . .

Π: σστιτστ. ]ειττι οιιτστιο εοτιΠτωατα εττ ττι τρίο ίμια Πάει άε Ποωιτιτ νοεατιοτιο , δ: οποσ ετιτ

1ττσε άε οοτιιε οροι·ιοτιε ρτοΠοετο , δτ άε τισρτττε στττα οεττ-ανττ εοεττατε οστά α8ετοτ.
. ο , . · τ . | . ο . δ σ

Β,(ΜΜ,,,ο 3. Τστιο τοτισε ττιατ1τιεε αττιτειτ δ: ττινιάσ8 εαΠιάσίοτιο τιοΠιε τισττιατιτ 8ειιεττε εσω νιάετε:

ΗΜ πω- εσω ττι8οτιττ ατάοτε οεατατιι Πτττε ετοτταιτι δ: :οτειττιαω , οτιετιττ τοτε άεεερττοτιτοσε Γεατιάατα

ω” μπειτε οσατττετ αοτττο Γατιέτο τιι:οτιοΠτο Ποτ Παωστσω τιιοτοετο οοποτ. Ετατ τστιε ττι ιιαταττο

Κοοτε οστάαττι ροτείτατο ρτ·πάττσε ι τιοιιιο τετσε δε τορετοτατ τιτττιτ2 ετοττττσε Βετ ιτει.ιετισε ιιοωτ

τιε, οστ τεωεταττοοτάττιε οστάάαω άο Πτοαττοσε ποστ Π·ασάστοτιτει: οοεσρατετ Πιιάο άσω

ατοσοτεττιτ ΜτοΒο , οίτοιιάττ ττττ ΠατΓαττι ασᾶοτττατεττι. Φωτ , ττιοιιττ , Πεκ τιατιο ρτα:οορττο

τιοω άεάττ τ Πτιτττ: ΑιιτττεοτΠΙσε Μαρτιαττσε. ΑοοετΠτιιε ΑσΠτεοτΠτσε. τιιτεττοεατσε , οτιοα

τιοτι Πεεετατ άοτιοεανττ. Πτοε άοεορτατιτεε Κοιτ ττι ίστοτεω πέσο τσΠττ οσε οτι οσε ττι οαωρο

εει·τατο , σε οτιτο ίαττετετ Ποωττιτ τσά.τετο ωοτιτττατετστ. αάνειιειτατ άτεο ττιττττστσο εεττατι

ΒικιιοΡιπ_ άτ. Μτωο Γστεετια ΑστττοετΠτσε , ετγροσω εσω ταεστο Ρετ ρσετοε ίσο: άττειτττττι εαωτιιιω, Ποτ

;ειτο το τω Και αοοιιττταε ειτΠρε6τατε Γοτττσε ετατ.τρίε αστεωεσω αά ΒαΠΙιοαω δ. ΜιιτοοΠι ^ οταιιάτ Βοο

στο. ττετ ρετ8ετετ, τιαοσττ οσεττιάαω οασρετεττι οοντσω , δ: οστά οτ αωρτττιε τατ,οττοτστ ιιοτι οαοεοατ

^' οσ:τω- στιιιω τττετιτοπι.Ναω ετΠ τ-σετατιτ, ττι Πωττο ορσε αοτετατιτ. νετιττ οτιτω ττι ιτιοτιτο Ποιά

Ρτορτιεττεσω : δωσω οκί έπτεΠέ8ττ Προ· @απατα ώ· Ριαφετ·επι . Μ έτε πιο' Ιττα·σωτ που» Πουτἰ.

κι:: ιό· στο» επτά: Μπι οι που: τπίπιτετ ετιτ. Πατο τττειιτε τιι8τοάττστ ΒαΠττεατιι, ρι·πωτίτα οτα

ττοιιο νειττττο οτσετε το ωστιτνττ,οσοά είτ αττιιατι.ιτα Ποτ ,Πάσο άε Πια τστττττα δ: άε Βοπιτηἱ

ΒαΙΜξΠα. τσΠ·ο τσάτοτο τωροττετττι:τιο ίεττττιιττοσε αά οοι·ταωετι οετοεοατ. (ἔσω τοτάεω ρτιεττοτατετιιτ ω

“ωπ,ω_ νοττοτττ αάνοτιτσιτι , οοεο νοτιτειιτοστάαι·τι οι ωττιτίτττεΒετοετοτιτ , ατιττεταοστιάσε δ: τσΒσοττ νά.

:οτ Ρατιτι8 τσ τιιιιιττατιε ττεοτ ωοιιττισω .το Βεττιετειιιιω. Πει ττιάαΒατε εεερττ τατιι εετετεω ήττα ττττεττ-ι

“το τσιπ, οστιτττετ οοιιττΒτποτ. Ιττο οτε νοτοτεδε εο οτάττιο οιτροτιεοατ Κοοτ. (ἔσω νειιτι·ετ Βοττιοα

ι τειισε Γετνσε τσιιο·οεττεττιο αά Ρταοττσω δ, ωατιΠτ Πιο Αστταεο. Ετ τιοάτο εσω τττσοοΓεετετ άτεο,

τσίΠτ Ποτ ραταττ ο σιιω ωατιΓσεττΠτωσωι @ο αάΓοετιίο , τατιιοσατιι Πιτσε ττιατιΠτ τωωοοτττει

οιιτσ8εσττι εατο-αττ ιιετατετα τιεττοτατετ, εκΠττετιε ίσιιιτιια νεΙοοττατο , ττιοετιττ τωροτσ αποτο,

ττι άτνετ·Γα Ποοτει·ε ωετιιοτα,οαοιιτ τστιεετε ρεάτοσε , Ροάεε ίσοει:τοτεε ττι Πιοττωε εικοστετο.

Ται·τιάτσ ωεωοτατττω Βοτοετοιισω ιτειιττΙανττ ατοσο οοτιοσΠττ , άοτιεο τατιιοσαω οτεεετΓα ατοο;τ

στ τιο τωτιεττι τιιτοττιτο εντιτία, αο αττο [πακετο ττι τετι·τιω τσετετ.Ετ τιεε οσο Γαττε Πτττ, νετ

:ειτε Γε οοσσ8 τΠε τστιέττε τιεάτοσε ρετεσΠττ εσω ττι εετ·εοτο , τταιιτ ετσοτ Ρετ αστεε δ: ιται·οο

ρτοττπωρετετ ,στ-οσο αάεο ιιτ ατιτεοιιαιτι τενατετστετ τεττα Γρττ·ττιιω οιττιαται·ετ. (Σοωτιτετσω οτ! ,

Ρω_ ,_ οι εο οσοά Γετττιτσω οττ : Ρενέ:: πω:: οπο Ισοκιτπτατ· ›τιεπέαάκω ; Ετ ΤΜ:βήτα πο» στι· τ,..

Ρισπιτισ.Ηοο ασάττο Κα: αεεετΠνττ αά Π: ΑιιττττοιοτΠΙσω , δ: αττ ετ :Ρσετιανττ ρτο το Ποωτιισε ,

εστω ασιττττσω Πάετττετ ροροτοττττ. Μοττσσε οττ , ττιοστετιε ,Βετοετοιισε Πτνττια στττοιιε ριπή..

τω. Πτο νε:ὸ ιιοτι εατιάειιε το ττιτεττττι ττιτωτοτ, Ζοτατταε αεεοατ Πεοοιιὸά ατο ετιτ: ΠιιιΒιιττιε τω·

η; τ. ο ο· ροττσταε Ποττιττιστ Πσαε ΐετν:ΐιίτετ τιιατισε , ωεωοτατιε νει·Ποστσω Ρίατωτ : Ποωττιε τεΓροιτττττ τω.

ττιττττατεω τιιετιω, δε Γατναω τεοττττ άε τιεεοΠτταττοσε ατιτωαω ωεατιι , ιιεε εοτιοτσΠΠτ τιιε ττι τιτα

τισε ττιτττιτοτ ,δε Πάετεω ταωστσττι Πισω Γετνανττ τΠ:οΠιω. ]αω τσιιε Γστιετιια ρτεταε δ: Πτνττια

ροτετιττα τ-αωστσω οσοω Ποτ άτ8τισττι δαοετάοτεω τοτε οτα:άείτττιανετατ , αάτισε ττι Πεοσταττ τω

οττσ αο ττιεττιετιττοιιε τεωρείταττοσε άταοοΙτ Πετναοατ.

$"Μ3:0_ οιΡοττ τιατο οα;τιττ τΡΓε Ατιτττε8τΠτιιε ττι αωοτο δ: άττοεττοιιε Ποτ αττετιττιτε ττι οοιιτε οροι·τουο

τω; 8; τω- ρτοΠοετο,δι(Πεττεατσε οτισε ττιτιτατιτετ άεΠάετατο .Ρετ οτιοω οσο Η εεεω ρετετετ άσοτταοατ.Ετατ

οατοτάτσα- τιιτιο ττι άοιτιο Κοοτε ττιτει: εετετοε δειιατοτεε οτεοΠατιττίΠωσε , Πάτττειι τεστ τιοτιιττιο,νττ ρωτάω

"ΉΑ"ωτ· ττΠττιισε δε Πτιοσταττ εαστετα άοάτττιε , εστ Κα: οωιιτα τταετατττε Πιτ ρττοοτριια ατεατια ρατιάεοατ,

β Ι ω' οστ τιιτιο άτετιιιε ΕοτΓεοτιατσ , Ροίτοα Ι.σΒάστιο Οατττατ τιοοτττΠτωα ετνττατε ΕρτΓεορσ8 οτάττιατσε

εεττ, οιιτ ωεωοτιιτσω ίαωστσω Ποτ ΠτιΒιιται:ττετ άτττοεοατ.Ποεω Ατττττο8τΠτσ8 τοεανττ ιιτ Κε

ετε ρεττιιτίτσ ρετετετ Το αά (Στεττεατίτε οτιστ νετιττε άεοετε. ΓυοοεΠττ δι τωρεττανττ. Αάερττε

ερτΠοττε τιετι:ειτττ ΑτιττΠοάοτσω ετνττατειτι , τοίοιιε αο ΑσΝΛΜ0 Β.ΕιιτΠ:ορο άεοττ`α εοΓαττο (Στε

ττοσε εΠ(οέτσε δε $σοάταεοτισε οτάττιατσε εττ. ΚεεεΠττ ττιάε αά ωεωοτατσω Πτττιετειιω: τττε ταιιι

ΕρτΓεορατιι αοοερτο,οετιτ,οιιττΠωο εσω εσω ττιαετιο Βασάτο τεεερττ,Ρτείογτετσω & ΑοοατεωΒ.

Ντοετττ ΕρτΓεορτ δ: Οοτιίεττοττε οτάττιανττ , δε οο τιειτιο άττο6ττοιιεττι τιεττειίττοιιτε άεάττ ετ άε τε

οσε ΕοετεΠατ Ποτοτιταω Ατοτατιο τιοωττιο, σΠοσε τοτε οτοτστσταττι.

.τΤα!.40.

Π”. το. τ.

τι ΕεετεΠα δ. ΜατεεΙΙτ τι Οτττιτταωτιο 11εοε εστι· τι ΡΙαεττιιττι,Ιοεσε ιιοτετισττο 28ι.ιστστ, Ο.ιτττετ το;

άττα εΠ ιιτιτι εσω ΜοτιαΠεττο , οσοττ ()ΙστιταοετιΠ Οσ:-- Ποτε.

τιοοτο Γιτοταεετ,

τ. @τη
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;. (Μπι τειπρσε νεπιτ νιτιτ!επιιαε 8ε,ιαιπ ον:: εταπτ Ρτεεεοοσε,ινιτ Β.ΑσίττεειΠΙσε νιπάειιιιαιιι ΑΝ- 041

ετΜιΒετε , 8ε ισίίιτ σώσε ραι:ατι ναία εισιοσε τπσιτσιπ τεεοπε!ετετ. Μια! 8ε ίαέιιιιπ πι. Ηεο!ε- @ο π!"

το ναίε ιπσίὶο , σιισπι οσοι! Μι νοεαπτ εστιαιπ °, ίετιπε νιΒιπτι ιπετι:α εαριειιε τείει!ιτ να- νειιιιπι. Εατ!επι πο&ε ει: τοτειι!ατι ιπαε!ιιιια αε!!ισε ειτοττσπι είτ πισίτστπ, @ο αιπριιοτα σπα. Β".

Οιιτπ ποπ είίετ πιει πι» τεεοπτ!ετετστ, ισΠιτ Μια! πι Μα τπαιοτε εισαι ναεσα ετατ τεεοιι«!ι. ο

Με ισ εσπιι!επι εε!!ατισπι ιπετείίσε ,ία&α οτατιοπε ίιετιστιι (ῖτσειε ιι8στανιτ: πιαιιε ιρίο τε

8ι:είίσε ατ! ΒαίΜεαπι εσίτοε ειιΡαε Μισε ειιπι ιπττοιίίετ εε!!ατιστπ εοτιίιάετατε Η ία!να είίετιτ

ναία εσιιι ιιιιιίτο , αε!ίρειιιτ8ε Μαιιι ειστε ναεσα τεττιαπίετατ , ί>ιεστ δε τε!ιοσα ναία ίσοετειισιι

ι!α!ιατ,ειισ!!ιε!ιατοσε ταπτα τερ!ετιοπε , ιιτε!είιιρετ Ριστιιπσπιπιιιίὶσιπ !αΒετετστ ισ σπιτι. Με

ταπτο πιγίὶετιο οοίτσρεία&σε , ενει!τιΒιο απ! Βαιιιιεαπι π! ίαπέιστπ Βει !ιοπιιτιεπι εσεσττιτ , τσιπ

τιαπε ει οσα! ία&σιιιίσετατ. Με Μειιτισπι ιιιιεοπεπε αιε!ιατ : νιτ!ε πειιιιπι οικω. ΝιΜι άσ

Βισττι οσοι! Βοπιιτισε στο πιετιτοδεοτατιοπε στά-ατι ίατιισ!ι ίπ! ορετατι ε!ι8τιατσε είε.

6- Ροίι Εεεε ειιπι Ποιπιπσε νε!!ετ εσπι πιατα ίαπέισσι ρτορο!ιτσιπ ίσστσ ὸειιιοπίὶτατε,εο τεπι- νιιιιππ 86

μπε ειιιιι είίετ ιιιειποτατιιε Πει !ιοτπο εσπι οεατΜιπιο |Ετιιετιο Επιίεορο ισ οσαοατπ νΜα πι ΜΙυ5"Π_ω

(ιετιενειιίι τεττιτοτιο ίιιρει· !αεσπι, εκατ ιιιισε! ρτοεσι ασ ιρία νΜα εαι!ε!!σπι ε!είεττστπ δε α!) 5ἶςἶ1€°'"'"

σπινει·Ιιε !ιαοιτατοτιοσε ναεσιιπι. Ιπεταιιτ ιοι Εεε!είιαε δε ιρία: ίετι: ίειπιτστε. Οιιττι οταιιτ!ι 8τα- πιέ::Μ

τια πι ιρίο !οεο ρτεείατσε Β. Ασίιτειειίι!σε Ρεττειειίίετ, δε πσ!!σιπ εσίτοτ!επι πεε α!ιοσεπι (:!ε- ·

τιεσιπ ι!ιιτ!επι τε ετιί!ετ νιει!απτειπ, Ρατεπτιοσε οιιιιε δε ίαετατιο!ο ε!ασίο δε ίετιε οΜιτιιια

το , νο!σιτΜιίίαε ισ Μα ΒαΜιεα εε!ε!ατατε. Πεετατ αεισα οσα αστ πιαπιιε αο!σει·ετ , αστ ιπ ία- ὁ

ετιίιεισπι τπιίεετετ. Ι)ιειτ αι! απιιεσιτι Πισω Μακεστ.τσΜ εο τετπροτε !..εδτοτεττι , πσπε Ασιατι

τεπι ισ ιρίισα Βαίι!!εα , σοι εοτρσε πιο” εοικιιτσιτι είίε νιε!ετστ ; !!εοσιτιτε ρασ:Μ!ιιιτι αιμα: ,

στ Με εε!ε!ιτεπισα Μιιίαε. «τσιπ οσ:είιίίεπτ ποπ ιπνετιετσιιτ. ΚεετεΠι αε! εσπι ισ Μαπι Εε

ε!είιαιπ ιπνεπετσπτ οί!:ια σε ίαετατιο Μο απατα , στι: απτο ίεταια νιε!εταπτ. Ετ ειιιπ ιπτι:οιΒ '

ίειιτ , ιπνεπει·σιιτ ιρίσττι νιτσι·π Ι)ει αι!ίταπτειιι, 8ε αστε ίε !ιαοεπτετιι όσα: ετατεταε ρ!ειιαε ,

σιιατιι αερα, α!ιαιτι πιο. Μι οοίϊσρεία&ιιιοεμιιταεσιστπ ιτιτσεπτεε , ισ οανοτειιι ποπ ιτιοε!ιεσττι · '

εοτινετίι ίσιιτ.

7. (Κιτσ Ι3οιπιπσε εσπι α‹! ίσο!ιπιἰοτειπ ματια ιιοποιεπι Ρτονειιετε νε!!ετ , τ!εεει!επτε Βιέ

τστιεαε Αεοι.ττιωειε ΕΡιίεορο $.ΑσίὶτεΒιΜσε ιι! !οεο εισε ε!εξισε αΒ οπιπιοσε ει: εοτιίεπίσ 8ο!! Μπι:

Κεειε ΕριίεοΡσε ίσοτοεατσι·ι Ισ οσο 8τατ!σ τ!ιεπιτατιε ε!σοε!εειιτι απτιοε τειιιτ Εεε!είιατιι , ίιεστ Μ!! Μπα ι

ιρίε Απεειο τενε!απτε εο8πονετατ. Ναπι είπω οτιπισιτι τετιπιπστο ιιιετποτατ:ε σάπια ιπ8τείίσε Π" “Ε”

ίσιίίετ τ πιαπίιτ π! νΜα (ιετιπαπιαεο ποέξτε Μα , ία&ότισε τ!ιισειιιο , νοεανιτ $στ.ισε1σΜ Βια

εοπεπι ° επι ε! ρο!!εα ίσεεείίοτ ίσιτ , δε Πεειπειιισσ ιτειπ Ι)ιαεοπεπι δε Μπιτ ειε : Ηαε ποτε ο

τε πιιιιι Ποιιιιπσε ε!ιεπατσε ει! τενε!ατε τ!σο‹!εειπι απτιοε σι Μο εται!ιι ε!ιεπιτατιε τεεετε Εεε!ε

Παπ! Βιτστιεαπι. -

8. Εο τειτιροτε ετατ πισ!ιετ Μεσα ισ ίσοστοιο πιο” εινιτατιε , !οπεο ιαπι τεπιροτε ατιτ!ιε ΡαταΙ τι

τπεττι!ιτιε , τιετνιε εοπτταέ!ιε , ισοτοο Ρατα!γ!ι αίιεθα , στ πιΜσισ ίεττιιι: ττιεττιστοτσπι αε! οίιι- “Η απ·

εισαι ίσστπ πιονετε Ροίίετ , πιο εστπ πεεείίε ίσἱίίετ εετετοτσσι ιτιαιιιιισε σο! ιιεεεί!ιταε ειιι

;ζειιατ ε!είεττετιιι·. Ρετιιτ ίεἔι νιειπιε ατι νιτσπι ίατι&σιτι ε!εροττατι. Οιιιτιοσε ασ α!τατε όε!ατα

ίσιίίετ, δε νιτ $απέτσε ίο!ιτο οί!ιεισιπ Πινιπστπ ισ Εεε!είιαπι ειιίο!νετε αι!νετιιίίετ ,νιτ!ιτ ιιιι

ίε!!απι ιπεστναταπι αι! ιρίσπι αιτατε ιαεειιτεπι 8ε ι!ιεεπτεπι: $ατι€τε ΑιιίττεΒιίι!ε αόισνα Με. Ατ ` · °

Με: ΠοπιιπιριεταεΒεροτεί!αε τε ία!ναι·ε οστά!. Με πιαπσε οεσ!όίοσε το!!επε απ! ε:ε!σσι ε!!

ιιιτ :Εκτεπε!ε τσιπ! ισαιισιτι τσαι·π. Ατ Μα αιτ:Νεοσεο. Με αροτειιεπ5α ι11εω ι!εκτετα δε σε». Δ #

τσιπ ιπίετετιε ισ ίσα ρα!ιπα , ε!ιειτοε εισε ειναι οιιιιι Ρετ ιρίσπι ιιιοτοσπι πιατιιοσε ατ!!ιεείειαπτ ε!ι

τειιιτ. διπιιιιτει· δε οπιπια ιπεισοτα ίεειτ , ε!οπεε ετειιιτ εαιτι ίσρετ πετάω. Ετ τείιιτστα ει! μια!

τι2 ίαιιιτατι, δε πιετποτα ίσα, στ ίαιια ίο!ιτα ετατιτ, οιιιεισιτι τεεειιετσπτ.Ετ αιτ αι! εαιπ:()ανε

σε το αει ριΜιπα νιτια ε!ενο!νατιε , σε ίοττι: ε!ετετισε σοι εοπτιπΒατ. ί)σια ίετε!ιατστ Μα ατι

τεεισαιπιπ Μα ιπιιι·πιιτατε !αΒει·ετστ, νοΙσρτατι τ!εε!ιτα !ιιιισιιοεε νιιιιίίε. .

9.Ρετ ιι!επι τεκπρσε ιπ ιιτοε Βιτστιεα ετατ πο!ΜΜιτπα πιεπτε 8ε πατα!ιοιιε ι!Ισίττιε ΒειιτοΑ- Και! εοπ

πω! ίαετατα Ι)ει_ ίατιισ!α 'Ι. Ε: εστι! ίο!ιτο τποτε ιρία ιιο&στιιο τεπιροτε νι8ι!ατε ιπορεια!ιατ , :ΜΜΜ

ιπνεπιτ ιπ τι!ατεα ω! ίτι!!ιειεΙιο εσιιιίε!ατπ ε!οιπίιε ιαεεπτειιι ρασρετειιι ιιοτσιπε βετοα!τ!στπ ιι

ραππιε οιιίιτστπ , οτππιοσε πιεπιστιε εοπττα&ιιιπ. (:οεριτ ιπεισιτετε ειπε εαίσε τιιιίετιαε , δε εστ

Μ! ιαεετετ.Ατ Με ε!ιιιιτ:]αιπάισ ιιι Μο ιποτ!›ο ετσειατσε ιαεεο, δε ποπ είἱ ειιιι ιιιιιιι ασκι!ιε

τσι·. νο!επτε ιπε αε! Εεε!ειιαπι ιτε πεεισεο ,σε 5. ΑσίιτεΒιίι!ιεοπίρεέτσι τ!ετ!ιιεατ. Ατ Μα Ιιεε

ασε!ιεπε ιπ8επισιτ,δε εοιπραίιιοπε πισω ρατιρετιε εοπηισιι&α , τιτεεεεριτ οικω! ίσοι εσιπ!ε- -

Λ (Ξερει. ίεσ (ῖαιιρα , νετ νιπαιισπι ίεσ τ!ο!ισπι , ιιπ‹!ε νοεαπτ , ΜΜαε ποπ :απο ο!ιπι αρρεΙΙατ:ς ή

°ωΡοπεε εκει. Νοίὶτατει εαΙιεετιι πωπω νοεαπτ :Ετ ταπιεπ διι!τιιτισειπ τιτοιιτιιε Αδεια ιπίειισε τείε

.ωραιο , απο “κα” , πω! ε!οιισπι σπιτια ισ απο ταεεπιι τετιτ!18 Ι)ιαεοπιιε α δ. Ασίιτεχιίι!ο οιι!ιπ:ιισι Ματσε.

“:ημιτσι· , "σε :πιο εποε. (στοα: ιιοπιιπε ποπ ίεπιτΙ α! Βεττοατα Ραττ!ιεποπ Ε. Ματσε ε!ε δα!ιε Ρτορε .Βιτσ

Πίσ8 Μ Υαττοτείτε Νοιιτιιο. τιεαε εοπε!ιι!ιτ αε και: , ειπα σε τε αειτ ]οΜ5 μινι".Ισ ΑΡιιι! νετετεα Μι!ία ΡΜ ίαετιιιτιο (Πιτιί!ιαποτσπι εποε! ιπίτἔι. Πωσ (Στι:ποσιτιπι μι· δασίτιοισσινι

ίετιιοετ πι τσοκ!! είίετεοατστ. τη” τα αουτ! Ωτεεο- εε-εοιπιτεπι ιπεσπιε ία:ειι!ο κι. ίσοϋσεοειτο Ι·ιιιιίεο

εισαι Τιιι·οπ. ΙΙΙσ‹! ίοι·τε ιιιι!ε ίαδἱυττι ει! οσοι! ιι! οσο Ρο :κι $ςεσΙατεα Οατιοιιιεοε εοιινει·ισιπ 1ε8ιτιιτ ισ Ρα

παιεσο πωπω ε!ιεετεστσΠ οτατιοπεο, στι” Οο!!ε&αε ττιατε!ιιο Βιισιιε. Το! α. κι». Σαοοεασ2.

.άδοι·. Μ”. θα!. δ. Β. δετείε:π Ζ!. . Ν



ει: νιτΑ ε.Αεετεεειειτι ΕΡ15Ω.ΒΙΤΠεΙΩΕΝε1ε.

Απ. Εεε. "τε :ιι:εττε , δε ίεΒροιι:ιε ιπεπιΒεε εεειι ιεπεε ειιεπιτπε εδ Εεε!ειιετιι ε!είεττε , δε εοτεπι ε!

εε.ι:ΧΙν. :πιο τοεενι: :!εροπι , επ ει!νεπετε: Γεερειετεε νι: Πει. Ιπ:εεπε τιεοι!επι εοπι:τε&επι , πω:

Μ^" ΧΧ· ιπι ιριτι:ε σε :επι-επι ρεεεε:ι πεοειιΕπιεπι Γριτι:επι ροτειιετε εεεερτε ιιιεπι εοπ:τει.ιιοπεπι

Εετεεπι τι

!εππιπε:.

εχπω

!πιιτπιππι

ρ:ιπε ρεπε

τ!ιδ:ο ιεπι

τε:ι :Μι

:ει:.

ε!

Αιι&οτιε 4:

(35_

?εκει πο

τπιπιε Πο

τπιει::2:!ιει

τεΙιειοπ:τπ

νιο!επ:ιε.

Μετεω

ιιιε «Μπιο

ιιιεεεπι ιι

Ειστε:

Εοπιεεπε

:ιο :οτροπιε

οιιετπ.

Λεόιοτιε

ΒΙΚΞδε

(ιοπ:πεόιετ

ετιει:επ.

Απε:ιεε ιπ

ειπε ιερει

:ετα ερρε

ΕΚΤ.

ό

ρεερετι ιπιιιιιιιΤε, ρτ8εερι: ειιτπιπιοεο τειπιο:ιοτι :!είεττι. Ε: Με ιπι οτε:ιοπε ρτοιιτε:εε επ

εεεπι:!ιε , ροιιεε ει! ρεερετεππ Μεπτι εεεει!ιτ. Ε: (πιιι ι-ε!!οτ) ιπ οειπεειπι :επι με: πειτε , δε

εοπ:τε&επε πεεπιιοεε οτππιε πιεππιιστε εε:επ:!επε ε!ερπεεε:εε Ποιπιιπι εειπι!ιεπι ιττιρε:πενι:

εεο:ι ρε:ιι:. Α:!ι-ει: ι-ερετπε ετε:ιε , δε ρεερετ Με ρτι ιπι: ι-επι:ετι τειιιτε:εε , ροιιεε ερ απει

ΜεΜε δε πιε!!ο ειεε:Ιιεεπτε πιεπποτοτετε ρ!ετεε να:: επεσε. ο

το. Εο :εππροτε ετε: εεεει:!ετε τπεττοπε ποιτιιπε ΡΑπειειι , !12!38:18 ει! τπιιπιιιτετιεπι Γεπιι!ιε-.

:επι ρεε!!ειπ ιειε * επε:!ιτειπι ποπιιπε Αεεειι:επι. Αεεωι: εε:επι ε: εΒ ιπ:ε:ρο!ετο:ε :ο:ιεε ιπι

τπεπειι:ιετ ρετεειτε , Ιιεπιπε ::Ιετι:ε:ιε επτιιιιο , το:ροτεττι εεεει:ε:ιε ιπεεττιιιε:. Ρτορ:ετ εποε

ιπειποπετε ε!οπιιπιε ιριιεε ρεε!!ετ τωρα εριιιο!εππι , δε πιει: εεπτι ει! ιετρειε:επι Πει ιιοτπιπετπ,

ρετεπε :πιω οι·ε:ιοπιιιεε ερ ιρίε επει:ε:ε εετεπε:ει:. @επι Με ιπτεεπε Γειρειπι: εε! :πιω ,

Ποπιιπι εειιιιιιοτπι ροιιε!επε:δε εεειριετιε οιεεπι οεπεδιει:δε!ιπινι:εεεε: ο:ειοε. Οτε:ιοπε

ίε&ε , εεεεε πο:: :ιε:!ετπιεετε: , ρτο:ιπεε ερετ:ιε οεε!ιε εοριεππ νιτιεπε!ι τε‹:εριπ. .

π. Ροιι ιι!επι τεππροε Μειιτιε τπε::οπε δε Πεο ε!ιεε:ε λεεπικοιιεκτε ι', τε!ιέιε ερ ι!!ειιτιιιιιπο

νι:ο οιιιιοκο.ιιοο , πει-ετ: ειδ Με ρτε:ιεετε εε:επι ιει:. Πειτε δε ριέιοτιοεε πεε ποτπιπε

ι..εα!επιετεε ,πιοτοο ε:τοει τπο νειπειιε:ετ,δε Με !ιεοεοε: :εροιι:επι ρεπεπι εεεπι πιεπιο

τετεε Λειιτεειιι!εε οεπειιιιιετε:, δε ει εε!οΒιεε ττεπιιτιιιετε:.@επι Με ετ! πο:: τειετνε!σε:,

ε: ιι ειπε νιτ!ετετε: ειι:ιεο ::ε:!ιο Με, :επι ιπ:ε8πε πιο ιεπιεπειι :!ετε ε!εοετε:. Κορμιά: πιε

τεοπετεππι ριιιοπεπι ερρτε!ιεπε!ι , δε δε Μο ρεεε ιπ οε ειπε τπιι::ι ρτεεεερι: , οιιετπ Με ρεπιτεε

εεειρετε τεεειεισε:. δα! ερρτε!ιεπτ!επτεε ιπνι:επι δε εοε&επι, ερετ:ο οτε ιπεειΕ:πεπ: ι!ειριο

ρεεε ιο ειεε ίεεει!:ιεε. Ροι):ιιπε πεε ειστε ενοππειτ οπιπεπι επιετι:ετιιπεπι πεε νεκεεετετ ,

δε ιεπεε ειιεόιεε ιιο:Ιιεεεε οιιιειεπτι [ειπε ίεεετε νιι!ε:ετ.

κ.. Οφε!επι πιοιεπόιπετιεε εε τεπτιροτε ποπιιπε Μοπε!ιεε , Με Ποπιιπι:ο :επιετετιο πω

τι: νο!επε πειτε ιπι ιπε!ειιτιεπι ππο!ετε επιεπ:!ετε , εεεερτο εεειρι:ι ιεττο , εποε! νε!Βο δω:

τεπινοεεπ: , εοερι: :ετε:ε τιιο!επι. Ε: :πιο ρεεεε:ο εει!ιετιι: ππιεπει ειπε τπεπειιτιεπι ιεττι Μιεε,

πεσει πε!!εε ρο:ετε: :ιο τπιεπε ειπε εείε:τε. Ε: :ειπε :!ιι:τι&ιοπε ετ:ε:εε ει: , ε: ιπ:ετ :!ιει:οε

Μιιιε ιεπι εοεριιιε: Γεπεειε ρτοτετερετε, δε ε:ιιριειεπτιοεε οι› ία::οτεπι ιειιι:!ιειπ ιεεετε , να

πι:οεε ει! ρτεείε:επτι :κι ιιοπιιπεπιε Με ροι):ε!επε Πει εεει!ιεπι , εεεερι: πιεπεππ ειεε επ εδ

!ι:εΓεπετ πιεΠεεε , ε!ιτει:οε ρτιππιιιπι ειι:επειει·ιε : δε πει: ι!Ιε‹! ιεττεπι δ: ιπεπειπ Μιεε ετττεέιεη

π: , δε οιππετπι :!οιοτιε ε:τοει:ετετε ειερειι: , δε ιεπεε ίεζιεε ιιοπιο Με τεεειιι:.

η. Ετε: τοπ:: ρτοεε! ε!» εποε Βι:ετιεε @και νιεετπ Βτιο:ιει:επι ρεε!!ε ετ!ο!ειεεπτε!ε ρετεπἐ

:ιΒιιε εππεπτΜιπιε , ποπιιπε Ειτειονει.Α ,οιιετπ πετιιιιιιιππεε ιριτι:εε ορρτειιεπι ετε:ιε!ι ετεειε:ι.ι

νεκεοε: , ι:ειι: εειι ριιτεπε:ι:ο Μετρο Με ποδιιιοεε πε!!ε ει ειιε: :εοειεε νοειιετεπειιι ιτι

:επτεππ ε: ιπ ετπιεπ:ιειπι :!ε!εριε , πετ: Γε πεε ρετεπτεε εεποιεετε: , δε :!ινετιετεππι ιετεπεππ νο

εεε , πιεει:ιιΓεεε δε ενιεπι :ιεετε!εε νοεεε ιπεεπ:ι νοειδετε:ιοπε 8επι·ιιπετε:. Ι.ε8εΒεπι: ρετσι

τεε ,νιειπι εοπειο!ει:επ: , δε ππιτεοειι:ετ ιπ :επι :επετε εε:ε:ε :επ:2 ετε:ιε!ι:ε:ιε εοπ:τι:ιοπεπι

ιπι-ε!ιεετπ ροιΪε τειιωετε. Α:!:!ε:ιτετ εε! Περειε:επινιτεπι Πει : Με ιπ:εεπε εετιι εοΒεονιτ οι:

εε!!ι:!ι ιιοιιιε εοπ::ιτιοπεπι ειιιιέιετπι, δε ρπ:ιεερι: εεππι ρτοριιιε ει:ετι ει!πιονετι. Ε: εεεερ:ο

ρεεε δε εειιεε πιοτε :ειπε ιριτι:ιιε!εε ιιοι':ιεε Ποπιιπο οιιετεπε , τπιγιιιεετπι ρτεεε εοπιιει: :οτ

ρεε Ποτπιπι. Ιριε ρπιεε ρετεερι: ,:ιει!ι::ιεε ρεεΠε. Α: Με πιει εεεερι: , ρτο:ιπεε ενοειίετε

:ιοπε τετιεει:. Βεπεε!ιιιι: νειιιπιεπτε ειπε δε νε!ετι :επι ρετεπ:ιοεε τε!ιειοι-ε νειὶε ρτετεερι:,

δε ενιποδε εετιιι!σεε ειιιιιπετε :ιεοετε οπο: :Ποσό δε ίε&ειε ει:. Εκ Με ποτε ιεεε:ο :ιεεπιο

πιο ρεε!ιε Με ρπιιιιπεε πειτε:: τειιι:ε:ε , ιιο:!ιεεεε ιπ Μοπει:ε:ιο Β. ΒΕΚΤΟΜΜΕ τεε!ειε,ιπ:ετ

τε!ιοεεε :κι ίειπε!εε !εε:!ειιι!ι εοπνετίε:ιοπε :ιε8ετε νιόε:ετ.

Μ.. Ετε: :εεε ιπ ιρι`ε εινι:ετε Βι:ιιτιεε οειδεττι ρεερε:τιπιεε ιενεπιε εοππιπε ι.εοπει'εεε , δ:

!0πεο ιεπι :εππροτε ειει:ι!ι:ετε εοπ:τε&εε, ι:ειι: ιεπ:α ειπε εε! ροριι:εε ει!ιιπτετειι:: δε :ιε

ροττεΒε:ετ !ιεπιιετιε ει:ετιεε ρε: ιιπΒε!οτετπ οι!ιε , δ: νιδιι:επιιο ε!εεειοι-γπετε εεε:τεΒετ.

(Μπι νι: Βεετιιιιπιεε ΑειιτεΒιιι!εε οικ!οττεινι: ιπ Ποιτιιπο , 8ει!:ε:οτιετπ Με ιεπ&εππι εοτρεε

Μιεε ι-ετερε:ετ , ρεερετ Με ι`εοεεοε:ετ , δε ει! Βειι!ιοεπι πρι Γερει:εε ει: ρετνεπι: , ιεεεπε επ

τε ιερειετιπτι ειεε εε:!επι πο&ε. Ωω τε!ειπε:ιε πεεπιιστιε :με ετεπ: ετιιιε , οιιιοιπιπ ρεάεπι :οπ

ιεεε:εε , ροι:εε πω ειι ρε: ιετπε:ιριεππ ιπ εεο.!επι :ινι:ε:ε τεδιεε επιρε!ετε.

1 ;. Ν:: Μετ! ρτα:επιτε :!ειιεπιεε εποε νεπετεοι!ιε]ΑπεΑιι1εε ΡτειΒγ:ετ τει-ετ: ,επι δε ερειπ

ειο ιερε!τεε ειι: εΒ. ΙΏιειιεεο ι' Εριιι:ο ο πιεπποτετεε νι: Με , ιπιιιι ετετ. Ε: :επι :οτρεε ιριιεε

δεπδιι ερροιι:επι ιπ ιερειετο Μο ίειιΜε:, δε εεπι ρτε:ιε:ιιε Ροπ:ιιεπι ιερε!Με: , :επι ει: πιο

τε :ειπε πε Με εοπιροπι:ετ , ι!επε ρτ:ειε:εε Εριι:ορεε!!εετεεεε εε ρεπιεε ω” δε τιιεπιοτετεε

ΡτειΒγ:επ]ειιεε:ιεε ,ε:!ιρειιι:οεειι ιερειε:εε δ. Απιικειπιτε ει! δεκτετεπι ιριιεε Κεετεει ιτι

εεπε!ιειιε νειιιοεεδε :ιεεοτο νε!τε ε:ιιιιιετε νιε!ετετιιτ. Ορεπι :επι Με ππιιτετε:ιιτ , πειτε Με:

Με ει) ο:ειιε ιριιεε ειι!ε:ε ειι.Νε!!ι τιεοιετιι ειπε Απεε!εε Πει ι:ειιοε ιριιεε Αειιπε8ιιι!ι,

σε Πιιιιπ:ιεεπόε :ιι ε δ. Αιιιιπεικτ:ε νιτειεε πωπω, :ειπε νι:ετε ιιι εοει::ιεεπ:ιοε8 10Γετετπιεε,

ισ πω: Κειι:εεο , πει Εριιι:ορεε Νιν:τεεπιιε πω.
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πω ειιτπ πιο Μουτ: αι! ίοροιοτππι Γοιπροτ πι. , τρίο τποιποτατο Ρτοπητοτο αρρατιιιτ. Α π. Οπα.

16. [.οιι€ιιιιι οίτ οτ ιιπινοτία ΠειΠατιτπ ονοινατπ πεπα & Γαπιτατοο , οποιο Βοπππιια ροτ ὶρίἱιτπ Βο·ΧΧΙ'·

Γοενιιι:τιΓοιιτπ ίοειτ ,οιιαπτι οπο οτατιοπο δ: α&ι.ι πο άινοτπ8 ίππτπιττατιΒιιο Γαπατι Γοπτ,οιιαπτι ΜΑ” ΧΧ°

πιοτταΙιιιι·τι Π·:πτοπτια παιππατι το εατοοτιοπο τοττιιπ πια οται:ιοπο Ια.ιτατι ανιπειιΙιε, πωπω επί:

Καπο οοπαοιιΙο αι! Εοοἱοίἰαπι εοπτ”ιιΒοτοπτ. Ο,ιιατιτι ραι.ιροτοα ,νιάιιαο. οτριιαπι π.. οΙοιποίγ

πα Γοποπτατι Γιιιιτ , τοπια οίτ Ποσο & Γαπ6τι ΑπαοΙτ οιιιο , 8ο ΠΠ :τοι νΜοτοπτ. $οι1 μπι ρτορτοτ

πιτπιαπι ρτοπιιιτατοτπ τοτιπιπιιε π. οροτιο ΓεποπιιΙαο. ΡΙοπιια όιοτι.ιτπ ιπ Βοπα εοπίοίποπο οοπτ ,

απππα επι: πιιιέ_τανιτ αι! Ποιπιπππι ΐ. τοττα: τοττα τοτΜιτα πι. Οιιιι.ιε ιπτοτεοίποπο Η πιοτιτια

αοοιιατι ποπ ροπιιπιιιο, πισω νο! πτιιτατοτοε οπο τποτοαππιτ . ρτ:οπαπτο πιο ιιιιτ ιπ Ττιπιτιιτο

ροείοᾶα , ιιιιιιτ 8ο το8πατ Ποπ: οπιιε ροτ οιππια ία:ειιΙα ΓεοειιΙοτιππ, Αιποπ.

τι Νοιπρο απ”. ΚιιΙοπό.]οπιΝοιιο πιο ορια τιιοπιο- πω; ιπ 8οποτπ Βιτιιτιοαττι Γιιεεοπιτ απο:: πο. τω.

Με π: Μαιτγιο1. οποιοι 8: Αιιοπια α·1«οιατιιτ) ιπαι1Βιιτατιιει·Πο:ιιιιι.ΠΒ.πιποσαΠ. ιιιΒοπιιιιιοαιιιι ιπ

8ο οιιιιιοτπ απιιο οιιιιιιι πο.:τιτιν. Νατιια επ ΑιιΙττο- ειοοϋ.ιτ. νιιτίτ ι.. Πιιιτιπεατιι απποτ :τιμ αι: πιοεοπω

..πιο αππο π. τι. Ροποα Οιιπτται·τιτιι Χορρι Μαρρα- “τη πρωι. 5ιιΙριειιιτπ Ριιιιπ , οιιι αιιπο πο. :οιν.Οοπ

τω... αιι!ατ ροττοπιε α Β. Αιτπατιο Εριιι:ορο Αιιτιπιο- απ.. Βοιποππ πιο δοπτιατιο πιΕπετιρπτ , ιιτ πιο Ιοεο

.πικαπ ΣιιΕπιαεοπιιε οτιππατιιο. Εα&ιιε πιω: Απο. ι:Ηι:οτιιιιο. 5. ΑιιπτοττιπΙτ καποια το ρτορτια ΕεεΙοπα

μιαπω, Ερι1ε.Ι.ιιζοποπεππε . ροΜποι!πιπ Αρο!· (ΣοΙΙοριαια. ιιιΒιιτοιῇ οποιοι αοΠοτναπτιιτ.

Ι..ΙΒΕΚ ΜιιιΔονι.οπνΜ.

Αιιότοτο αποπ)ιτπο, οιιι Γα·οιιΙο νιιι. απο νιάοτιιτ.

Γ Ε νιττιιτιοιια Β. ΑιιίττοΒιίπι ΕΡιπορι 8ο εοπτ-οποτιε Με:: τιιίτιεο ίοττποπο . ταπιοπ Βιτιιτιοοι

. άονοτο , Ραυεα παττοτπιια , :μια Ποπιιπιιο ροίτ ορια οπιτιιπι 8οπιτι Βιιιπ ατΠιιιε τρίο Φ °ΧοωΨ

” έ Ματσε νινοτοτ ,οτ ριιια Ραποτ Γοτπροτ ειιταπι ΕοεΙοίὶεο ρΙοοιΙοιιο πω εοιππιιΙΒο ::ι” “ω”

οιιοτιοιο 8οτοΒατ, οι πο Ηπειρο: Ιπροτιιτπ οτιιοτο οοτταρατ. Τιιπο νοπτοοατ ο Ρα- “

Ιατιο Τιιτοου.ιοι Βοεια πιο ροτιπιπιι ιιοπιο ΓαενιΠιτπιια θιιιιιιΝεπιπα ποπιιπο . ανατιτια: τιπ

ριε ιιιετι ειιριάιιε , Γοροτπιαε πωπω ,οτ ιιτοοττι νο! ραΒιιπι._Βιτπτιειιπι ι!ιτιοπι Ποειε πω

τιιπι , τρίο :τιποτα νοΙ τιιιαοιιο οιιι8οπτια οταπτ ιιιπιι Κοιτιο οιτιεοτοτ & οι τοτοττοτ. Τιιπο ναοιιπτ

οιπποε ειπε απ Β. Απίττο8ιπιιιπι οτ οοε οι: παο ιπεοπίποτα νιο1οπτιαΙιοοτατοτ. ΤιιπειρΓο Βεα

τιιε ρτο ταπτι ροτιειιΠ ιππαπτιαΐο ε!ιο ποθτύοιιο ιπ οτατιοπο ρτοπτανιτ , τι: Ποιπιπι ριοτατο

απ ιιοπιιιτπ ιπειιτΠοπιπιιε οτιιοτοπτιιτ. Αρρτοριιιουαπτο νοτο οοποπι ιπτ-οπει διιατποτιο αι! ει·

νιταιοτπ, ποατπε Εριποριιε οοπττα οπο: απ: , 8ο ρτο ριοΒο πω εοτππιιπα ...Με πιιιτιιε Γα!ιιτιο

ιπτοτίπιτ. Ετατ οτιατπ ρατατιιε Βοπι Ραποτιο Γοοποποοιιοτπριιιιπ, τποτι Η ποεοπο οποτ ρω ονὶ

οι" εοπιιπιίπε. Αι:οοποπο αιιτοπι απ! ρτα:τατιιπι οιιατποτιιιτπ αἱ: οι : (Μάο πο: αάνοπιίτι , πιο·

:μοι Οοο ροτειε «απο αεοτο ειιριει ΜΒΜ Ποτπιπιιο ιπ1οιι:ο νοΙιιπτατιτιιαο , ποο το ιπετο

οι οινιτατοττι ροττπιττατ , ποο ὁοΓοτὶρτἱοποτπ ροριιιι ΐαεοτο. Τιιπε ἰοιόοττι Κ.ιιιατποτιιιε ιταειιπ

..κι νοιιοπιοπτοτ αεεοπί.ιιε , οιιὸο εοπττα νοἱιιπτατοπι Ερπεορι ποπ ροποτ ιπιρΙοτο οιιοο Κο::

νοΙ ἰρί-ο ειιρινοταπτ ,εππι ετατιοπ ?Μοτο τονοτι-ιι: οι αι! ραιατιιιπι , πιιπτιαπε Κοει Αυπτο8ιί`πο`

Ερπεορο τοριιΒιιαπτο ποπ ροπο ιπιριοτι ιιιπα οιιιιι.

α.. Ιπτοτοα Β. ΑοπτοειΠιιιε οοιιτο ?πιο οιιιονιτ ιπ ραεο. Ί`ιιπε Β. διιι.ιιιοιιιε οιιιε Πιαεοπιιε 13ο Η “ποπ

ρτπάοπιπατιοπο ο!ο&ιιε .ι ροριιιο, πι Ιοεο οιιιε εοπΓοετατοε οίτ Ερπεοριιο. Ροίτ ραιιειιπι νετὸ Ραπ"

τοτπριιε Πιρταόιέτοε οιιατποτιιιε τονοτίιια α ραιατιο οριιε πιαΙιιιπ οσοι! άιιόιιπι εοειτανοτατ Β.Αιι- ωοκιΜ

ιττοειΠΙο νινοπτο , ιτετιππ ιιτροπτο π.. ιπτοτνοπτιι & Βο8ιε °' ροτιπιπιι νοπιοπε ω ιιτοοπι Βιτιι- μαι"...

ι-ιωω;ωΡΙετα ὸιΓροηὶτ_Τι1ηΩ Β. διι!ριοιιιααπιιιιιε αριιτι ίοιποτιρΓιιτπ ποιό (ιο παο το ΐαοοτο π- ο

Βοτοτ , τι Ποτπιπο ροπιιΙαοατ αιιαπιιιιπ. Οτιπι οπο: τρίο Β. διιΙριειιιε τοπια ιπαπΓυοτιιε & τιιιτιο,

οριο νιοΙοπτι:ο τοπίτοτο ττοριάαοατ. δω οποσ! πιιτπαπα πιαπιι ποπ ροτοτατ, πο Βοτπιπο εοπίἱ

ε!οΒατ. ΑεεοποπΓοιιο αι! ιρίιιτπ Οιιατποτιιιτπ εοοριτ οτατο , ιιτ ποσο τοιπροτο Βοατι ρτεοι:Ιοεοπο

το τω ττιοιιτατιοε ποπ παοποτατ , πιο τοιπροτο ποοτοε πι. Πποτοτ. Ατ πιο ιιτροτο ετιιόοπο . νοτ

Βα νιτι ΙΜ αιιοιτο εοπτοτπρΠτ. Τιιπε Β. $ιιΙριεπιε οοπτοίτατιιε επ αυτι . ποια Η εοπττα πιο οι.

νιπιιπι οιιατ οπριοΒατ ἰτπρΙοτοτ , ιοπεο τοτπροτο οκ πω: ποπ 8αιιι!οτοτ. Ατ πιο ροποπαττι ιιτοοπι

ιπρτοπιιε . οα φαι: ε. ΠοΒο πιο πιοταπτ απιπιρΙδποτ , δ: τποιποπταποο ΐοττιιπα: ιΙατο 8αικΙοτοτ ,

απ ΒαΠΠεαπι δ. Αιιίττο8ιπιι εοτροτο ποπ εοτάο πικαπ οτατιιτιια αε!νοπιτ , ροτνοπίτοιιο απ Ιοειιπι

πρι Β. ΑιιπτοειΠΙιιε .ι οποιοι.. Οπτιίτιαπιε επιπ ιιιαιππιο όοεοιτο ίοροιτι.ιο οτατ, απΓροιιιιτιπ- Ν ο τα.

ετγρταπιδονιοΙιτ οαπι απτο ατ8οπτοόοπο πιο αποτπατατιι , ε!ικιτοιιο ειιτπ πιτπια αττο$απτιαι:

ΑππτοειΠΙοε άοΒιιοτατ απτιιιιι διατεοπτππι ἴιιπιτι ραιιροτιουε οω8ατο , ποπ Γι.ιροτ τιιτπιιιιιπι

Γιιιιπι ιιιιιοτο ροπή. Νοε ρτορτοτ τιοε τποοΒατ οιιαπ πο ραιιροτιοιιε επτατοτ . τω πω. 1ιιόαο

δεατιοτπ ανατιτια απποΙαοατ. Πο πιο ΓοριιΙοτο το8τοπιιε , οταποι οαιιεε?ι ειτειιιπιοατ αΙτατια.

 

. Νοτη ῇαπι Τποοι!οτιει , Ποιιιι!οιπ Ιοπρο απτο οιτίτιπ&ιια πιστατ, οιιἔιτπ $ιιΙριειιιο Βιτιιτιταιι·ι 3οάοιπ εοπΓεω

ὸςτα_ Απ κά) ια ι:ΙοΕπΙοιπατιο,ορτιπιο ιιτιοριο Ρτιποιρο ςτοι·Ιοπτ!ιιπι π, ιπάιοοπτ Μι.
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τοο ΜΙΚΑΠ. 8.ΑΠ5ΤΚΕΠΙδΙΙ.ο ΕΡΙ5Ο. ΒΙΤΠΙΠΟΕΝ5Ι5.

Αυ ο”.

;,. Ι)υτο ατοουΙοτοτ ροτ ἰρΙ-ειτο ΒαΠΗοτυο , Πεουτο ουοοοετο 1ο ουσ νοΙο ροοοοΒιιοτ, τυοοε σο:

Μ-ΧΧΙν· ατο Γυροτ οοτοοτυπι οῇυε. Και ροτουΠυε οίτ, υτ οπο: ροτ οουΙοε δε Βαι·Βοο οριο οοΗυοτοτ

ΜΑΧι ΧΧ° δε ΐοοευἰε τα! :εκατο ΙοΒοτοτυτ. Τοοο τρίο θυετοοτὶυε οΙοτοεινὶτ νοοο εμε ροτοτετ , οποιο;

δυατοοΠ)

οκ3ξὶ0τἱ8

ΣυτοΕ:τ Φώ

Η”.

Ρ[Μ. Π.

Πρ!. 7.

Ιυτοοοἱ2τἰ]

οοπιΐιε το»

ρυοἱυοτυτ.

Μουο.ίτοι·ί]

οὶτορτοτ

ροτοιιτΕτυτ_

θ

°" ρυτο

Αυίττο81ΠΙυε ουτο νὶνοτοτ ΐοποροι: τοὶΜ ὶοὶτοἰουε τυο δε οοοττοτἱυε , δε Μουτ: @ο ωσπου:

:πιστή νΙτἰο:ο τυο ττειοἰοἱτ. 5ο ὶρίο Πἰνἰοει νοτυτο ροττ:υπυε . οοε: ἔαοἰουε Γυυτο τοςοεοονἰτ , πιο:

νοοοιιο ὲ$οο£Ιο Ποτ ροΙὶυΙονὶτ , τω @Με τοεΙἰτἰἐι ΐοτνοοε ει! Αυευίτυουοοοίοτο υτΒοτυ νο

Ιυἱτ ἰτο , οτ Εροοορυιο Ιοο1 ΗΠυο οοί'τι·υοτοτ δε οοοοοιοοετοτ. Ετ ροτδοοε τυπου οοο Ιοοεο πο

υτοο το νοΙο ΑοΙειτοιοο. (Ξἰικο ου1οο8 τοουΒυΗΓοοτ , Γυττοιοτ τρίο Ουατοοουε ροτοοε Γοοοβ

ίυτο οτ ρυτοειτοτ νοοττοτο. Ούτοουο ίοοοτοτ πο οΒοοτοιὶνἰτ. Ετ άπο ονἰ8ἰἱἔιποτ ,οοοτ Με τΙυἱ

οοΠΒοοαοτ στο : Αυίττο81ΠΙυε δε $υΙρἰοἰυ:Ιιοο Μοτο υτοουτο ειυτουοι ουτο πιοοἱΗ οοΓοτυοτ τω..

Μ.Ουἰε οι νοοὶε πιω τοεορττε Νο8εοτὶΒυε πιο ουοο οοο νἰοοτοοτ , οποοτο νοτοο τοροτοτο

οοίοτοοε (Με οΕοοτοτ.$τοτΞιο 1οτοίΒοει νοΙ οποιοι ὶοτοτὶοτο οῇυε 5ο ίοοοίἶυτο ρτοτυοτυοτ. ΟΦ

Ξοοἰιοουἐ υτ οτα: ἰοοἰ8οο τοοττο νττειοι ΗοΜτ. Ρώτα ουΠυτ υποουωο ειυΓυε οίτ νἰτοτυοτ τοΒο

Ευιο υτοοιο Βἰτυτἰοετο ουῇυἴοοιοοοὶ ττο:υττε Γυοποὶττοτο ° .φωτ Μία ουἰ οοτροτειτ ρτο τοΗ

ουΙρα νΙτο ροντιτυε οπο. Τυυο ἰτορΙοτυτο οίτ 1ο οΙο ουοο ο€τἰτΡτορΒοτει :Τοψικ»·έζα ώ· @τη

τι:: :το σοπέα·σέπτ σα; Ετ , Μ ·υπτίσεω ίρβκ: Επέσκέτω Εμ: .πρωτο

ετ.ΡοΜοοοι απορω ουοιΡ1 υριΝυε Ρτἰοοορε Ετοιοτοτυτο ειονο:ΐυε ΕυοοΝεΜ ΑτΙυἰτεοἰπ Ρτίο

οἱροτο νοΙοοε οἰοιὶοετο , οπο υτοοτο Βἰτυτἰουιο οονοο1ποτ;ΒειτΒατὶ οο τρίο οποτώτυ ροΒο οοπι

υπ ν$Πο ουκνοοειτυτ (ΒιτοΒοειε οοιουτο ουοιπιοεικο ουκ Β. Αυίἱτο8ὶίἱΠ τροπο δ: οι ουσ 5ρίο

ίτοουοοτοι: ιοοοοοε μουοτετνοΙ οοτιοἰοτετ , ἰΒοο νοΠοοτ Γυοοοοοοτο , οοεοτυοτ οκ νἱοΞοἰε ουἰ.

οπο ουἱ ιοωοο οοτυο1εοοΒοοτ:ΝοΠτο Γυοοοοοοτο οοτουτο οτειτο ,ουἰε οοοπυε οΙτ δ. ΛυΒ:το

8ΕΠΠ , υΒἰ ἰρΓο Γερο πιεοίἰτ νο! ῇοου1τ, δε Μου Βοουουε ρ!υτοε νὶττυτοε τω» οροτοτυτ. Ατ ΠΠ

ρετνἰροοοοοτοτ ουκ ευοἱοοεοτ , τοτοιο οοιουτο Μοτο νει!Ιανοτυοτ Ιοοοοοἰο. $τεοτο Μοτο ου3

ἱΒοοιο ειοοοοοοτυοτ, οττορο Γυοτ ἐιο:οοιοοτο.Πουε ειυτοπι οκ ἰρΒε ουὶ έΒοοτο ίυρροΓυοτοοτ ,

ευθ:το&ο οίΗο οο τρίο οοτοο ου:: νοΙιοτοοοτοτ ειτοοοετ, οι ὶρΓετο Βοτυποετο το ρτοῇοου , Πάτμο

κάποιο ίἱοὶν1τ. ΑΜ ίοίο οοοορυε ΙοοἰοΒεοτ ,οοοουΠἰνοτὸ ΕΜ Ξονὶοοπι :Μπορω ττυοοειΒοοτ.

Ροτνοοοτυοτ :ιο οείττει υΒἰ Ρὶρρἰουε απο Βτεοτοτυιο οιτοττ:3τυ τοοτειΒιιτυτ:Ατ ΠΠ οτ οοΒοονο

τυυτουοο οὶε αοτ1οοτετ, ρεΝστο π18Βοο Γυοτ ροττοτοτ1. Μειοοονἐτ Κο:: υτ ουΠυε ειυοοτοτ ΗΕ”

νοΙ :οτ δ. Αιιίττο9ΠΠ οοοτ1οροτο.

τ. Νοε τουΙτο ρὸίτ τοοπροτο οοτο Ευρο Ρτἰοοορε Βἰτυτἰοειε οἱνΞτοτοτυ οΒίῖοἰοοο οΙτουπ1νοΙΙευ

“οι Ι1οΒοτοτ , υουτο οο Ορτἰοπετὶουε (υπ ΑοΝυΜ οοτοἰοο οι Β Μοοειἱτοτἰο Β.Αυίττο8ΙΠΠ ῆυίΕτ

Μουσε. Ατ Με: ουἰοουἰο Ιονοοπο ροτυἰτ οι €ρίο ()οοοοΜο , Γυἰε τοκοἰτἐουε τοιοτοΙτ οΕίροο

Βιοοιιτο, που:: ουΠο ΕτοττΙουε κοτοεοοτοτ ΓυΒΒοοτέο. Ποιο ευΗΠ1 ὶρίο οΙνἰτοε ττειοΙτα ΓυΕίΓοτ

ρτειοΐοτο Ρτἰοοἱρἱ δε ροκ οοουοοετο οι οτοοΙουε , Μουτ οκ ἐρίο ΜοοεΡτοτὶο ΒΕΜ:οΜΑΙ.Ι8 πιο

οιἱοο ,ο:οοοε οο υτοο ουο1 ουιοΒοε δε τουοοτο πω: ω ρτ2τοτυτο ΑΒουτο δε οριο οἱ: Αοοἰρο

ροι·νυπι ιουουίουΙυοι ετροοο ουοο Ρτειτοουε δ. Αυίὶτο8ἰίῖΙο ΓοτνἰοοτἰΒυτ (ο ρτ:το:ι τοτυαοΠτ

ὶοοἰτορτυιο, δε τοποτοτο ?ανο Ποὶ υτ νἰνοτο ροίΕοτ δε ρτο το στοκ. Α: ΠΙ:: οοο1ε Γυροτουε ,

- υοΙοοε ρι·ιοίτετο τιυεο ροτοΒοοτυτ , Γοο οοτἱοοοε , Με ΑΒΒοο :Ποοοουε οιουε Ευοο ῇυίΕτ οπού

ο: το ὶρΓυοι οι ουίτοοκιτο ποττειοι , νοΙ το τερτἰνὶτοτοπι ουαιοι , δε τυ "πιο Γυ88οτὶε ρτο Μου;;

Δω τυο: Κονοτίυε ΑΒΒοε ουοτἰειτ Ρτοττἰουε Ποιοι ρτοΐοοπο ρτοοοε Εμ” οοτοπι ρτεοΐοτο Α8οο:

ἱοοόουο οοοιοουἰτ ΠοτοΙουτο νοΙ Β. Ερἰί-οορυιο οκοτοτο.Τυοο ἰρίὶ ΜοοεοΙο οοοοοοοτοε ειο Γο

ρυΙοτυπο Β. ΑυίὶτοΒἰίῖΙἰ ουτο οοιοτο δε Ιοοητοὶε τ:οοροτυοτ οποιο δε οἰοοτο: ΕτΙρο οοε Ποτοὶοο

Γοτνοε τυοε οο ἰοὶιοἰοο οοί,ττο ,ουἰει πο το οοοἴυ$ἰτουε.νἱοοε Ποιτουο ουὶα ουκ οοοἰΡτἱ πο

Με ειο τἰΜ Γοτν1οοοιιτο δε ΓυρρΠοειοουιο . Μαιο Ιοτουυε Γυ1ε υίἱουε οορυτιιο ΠΙο νοτο ὶυἴοΙοε

Α8ουε ροτΙιιΒτοοε οοιοοενΗΙαε δ. ΑυίὶτοἔἱίἰΙἰ ουτοου1ο τοροτἰτ Γοουτο ουοοοειτ , ροοοτο , μ;

ποοοτε, δεοπυΙτα :Με , οι: ουτ:οτοτ οποιοι 5ο ροττοικο τρια νοοοτειτ. Πυοι νοτο πο: 28οι·οτ . πρ

μποτ οἱ δ. ΑυΡττοΒἰΠΙυε ρετ Γοοιοἰυτο οἰοοοε : Ου: οπο απο ετενἰτοτ ρτποοτυο εε, δε ποιο ία

νἱοοτοε ποπ ττΠτοε τοΙἱεΙυἰίἱ:ἱ 2 Ετ εποε οἰοοοε , ροτουίΠτ ουτο ἰο οοτοΒτο. Ατ ἱρίο ονἰΒΞΙεο: τ:Ι:ι

ιοεινἰτ νοοο τοε18οο οἰοοοε : δυοουτοτο πιου , ουἱο ΑιιίὶτοΒὶίἱΙυε ΕρἰΓοοριιε ροι·ουίΕτ πιο οι ω

ρΙτο , δε ουΠειτοουε υπο νἰνοτο Γροτο- Λο Ευοοοοοι Ροοοτροτο ροτείτο τ·οοίοοιοτοτ , ουτ πιο ῇυβ

Ετ ιτε ΑυΒτοΒἰΠΠ ροίΕοοτο , δε ρτοοετο5οἰ ουτο υττοο οο ρτορτοε Ϊυἰε ΒιουΙτεοΒυε τοοοοετ ,

ουο-ι οΒο ὶο ΓοτνΙτὶο οΕυε ροίἰτυε ?αἱ ο·οιΙυοι πω, υοοο ΐροτο °° τυο ν1το ρτἰνοτὶ. Ηεοο ουο1οοε

Κου Ευοο οποιοοο ρεινοτο οοοουπυε οίτ , ῇυίἔἱτουο οπυοἰοἰΗοο τοοοοτο , ου2ὶοἴοΙἰΧ Α8οοο .το

νΗΠε δ.Αυίὶι·ο8ἱίὶΙἰ οορτοοοοτυε ἴυοτατ,ρτεο5ρὶοοε τυοξοε οοιοἰτἰουε ί-υἰε υτ υΙτοτἰἰιε οοοιο με

Ποοοτοτ τω ΜΜΕ οοοτἰοΒοτο. @Μάικ ουτο Γοοοτοτ π! οιοοΕιιο,τοτοτοοτυε ρτ:οίοττ Α8οἰ,

οΕτοιοτ οἱ νοἴουΙυιο ουοοοετο ει·Βοοτουτο , υτ οσο ουοίἱ ρτο οτυοοοαοοοο Γυοτυιο ΓοοΙοι·υτο

Βοο οΠοττοτ.ΦοΑεουε υτνΙοὶτ απο ρει·νυτο οοουοι ώτ:νειΙοο ροτυοι οίὶ: 11οο ο: οοοΕει-3ω

ρτο ἰυυυτυοτοτυοι Γοοἱοτυιο οποοοοεοοοο. Ετ Εεεε: οἰοοοε , οεἴρἰτον1τ. Ιιοριοτυιο οίὶἰο Μο

ο Ετ Μπτοο [):1εοΕτΠ:υ8 Με: οτἱετοτοοτἑίΐο ροκ ΕΜ- · :οἱ υο.οοο Μοο:ιοοοε οι 3. ΑυίττοροΙὶΙΞ Οτ::οοΙοο το

Ιοοεπι οκοόΙοτοπι , ὶπ νἰτσ. δ. ΞυΙρἰτἱῇ οΙτἰτυτ. εἰ ο , οτ νοτΒἰε ρτοκἰτυο ίοηυοοτἰουε οοοΠατ.δυροτοίτ

Ι. Ποιο ΜοοοΩοτὶυοπ :ιο Ϊοου|οτο5 Οουουἱοοε παο- Ιιοοἰο ουοουο ΗΜ Εοε:ΙοΠο 5. ΑυΙὶτοο5ΠΙο Βετο. , ουοο

Μ: ατομο.: ο..Βο..Ε. ΑττΙοορΙΓοορἰ Βἰτυτἰοουίἱε, :ΙΜ ΟοΙΙοοπιτει , οπο: υτΒοπο , ο1νοιΤο αρ ΑΜ ροικοο!οσ.

:το 3υοο τ:Μ. ›υτονο.πο »ο χω. 5οοσιο τοουυ. @στο Π. οτα οέπτυουτΜι ορροΙΙ:ιττοοο ε_.ορωιο (Μοτο.

-



ΜΙΚΑΠ. δ. ΑΠΣΤΒΕΟΙ$!ΕΙ ΕΠΣΠ. ΒΙΤΠΕΙΩ. το:

ε ·ζ ! . φ! .ἶδ ---.-6ετ--..

στοα! Ρτορττετε τε!!ετυτ : @τ όπτρκττ πρεπε . εκτετ·πιίπεδκπεκτ .· ή· εκατ τισ/Η . δή ρεπέίτεύευτ Λυο.€ττε;

,ζργάΜ . Β©. εστιν.

6. Νετ τοοτε , τω!! τετορυε τ!!·ιο! οοοε ε:: Ορτττοεττροε Ευδοοτε Ρττοετρτε οοτοτοε Ρτιποιετ- 18:ΙΙΙ5!2'

εποε ρτετε!ετοε ε!! τυτοεοτε ερ Μοοε!!εττο δ. Αυτττε8τττ!τ. ετ!τοτ.τοε εε τ!ει!υτττ!Τετ εε! ρτορττε ΑΙΜ τα.

ευτο ε!τε ρτεετ!ε ττοετορ!οτττοε ,δε ευτο του!τε ε!εττοοε εετο ε!τνττ!ετε νε!!ετ ίοεττε τοτε , !!ετττο ρτΓεωτ Γε

Γερτε νε!τ‹!ε εεεεοΓυε είτ , οτ Γετορετ τοοττ ττοτετετ. !!εεοττ!ετυσ εοτετο ντττοτετο δ. Αυ!!τεετ- “Ε”

ίτττ ουτε Γετντεοτεε ίἱρτ οο!!ετεοοε ε! Γ20Ε1!2.ττρο5ττήοτ!εΕ! ρεττοτττττ , τα! ερίοοε ε!τ!εττοοε ντο..

τ!τεετ , τοτίττ ε‹! διττ.οοοΝεο τρΠοε Μοοεττετττ Αρρετεο1, νε! ετ! τε!τουοε !!τεττεε τεε!ε!εο8 οτοοτε

:με ερ ετε το!ετετ , τοΓυρετ το8εττε τοο!τι!το οτ ρτο Γε !)οτοτουτο τ!ερτεεετευτυτ , ττοεττοοε δ:

Βιοττετετο τεετρετετ , δε ερίο!υττοοετττ ρεεεεττ. Νεε τοοτε , Ρετετ Μοοε!!ετττ ευτο ευ!ο8ττε Με..

Βετοε τ!ττεττττ , τρτττρΓυοτ ετ8τοτο ντ!ττετεοτ, δε ρεοετ!τέττοοετο δ. Αυ!!τε8τί!!τ ρτεεΓεοτετεοτ.

Ατ τ!!τεττοι νεοτττεοτ υρτ Ρτεττε8τί!!υε δε νττε τ!ττ!τε!εοε τεεερετ, ρεοετ!τέττοοεοτ ευετο :Μετε

ρεοτ ρττείεοτενετοοτ. !ρί”ε 8τεττετ εεεοε τονοεετ οοτοεο Β. Αυ!!τε8τττ!τ , δε ευτο Γυτοτοε τενε

τεοττε εοιοτουοτεεοε εκ τρίτε ευ!οτεττε ττετττο ντεοτε τεεερτο ε! τοτοτ!!ττε τοτε Γε ροττεττ τυΠττ ορτ

ετεοττρΓε τυτοεοτε , οτ τρΓετοεοτρυτ τεε!τ!ετετ ουρά τοε!ε τυ!ετετ. @τρωμε εε τει!ε!τε!!!Τετ ,

ττετττο Γεω:: ε!!εΕτυ: 8ευδεοε δε εττίτ!τεοε τετοεενττ ετοιουτο ,ουδε εοτεε 88ετ ετττετετ τοεοτρυε

τ!εροττετοε ε!τεοτε. !τορ!ετοτττ ε!τ το τ!!ο οπο! Ποτοτυο: ρετ Ρτορ!τετετττ τ!τεττ : Νσ!ο των.

τα» ρεασαοττ.τ· , [τά τα· εοπ·υπωυτ . το· είστε. Ε: ττετο ': θα: τοπ·υες/αε ἰπΧεΜκστἰ: , με”.

στο.

7. το τρίο ειτοττυε τετοροτε οου: εκ Ποτοτττροε Ει1ε!οοτε Ρττοετρτε Αοκο.ατ.οοε οοτοτοε,ει!το Ι"!" *Μ*

εείτε!!υτο ετ!ττυτο το τ ρΓο ρεΒο Βττυττεο ντο!ετττετ εεττοτττ!Τετ , τρττΙυε εοοτρτε!τεοι!εοε Αρρετετο

Μοοε!!ετττ8. Αυ!!τεετττ!τ ΒΕκτ1!ΛυοΜ τιοτοτοε τεοετετ εερττνοτο , ετττ8ετέτουε ο: εο!!εττοοε

ευττ δε ετεεοττ Γετεε!ττοετετ; Αρρεε εοτορυ!!οε ττοττ!ουττ! !τερετε ροτοττ το εοτο δε ετ8εοτο δε

τ!ττ ρτο τεττετορττοοε τρε , δε ετ!!τυε εοε&οε δε τονττοε εε!τεειο οουτο ευτεοτο δε ε!τε νετ-ε ίεετε..
τε οι τρίτο εοεοορτο ρτείετο οοιοτττ ΕΕεε!!ε!!τ . δε ευτο τ!ο!οτε του!το τετοεενττ εε! Ρτεττεε. @η

ευτο ε!ο!οτε δε 8ετοττυ νε! ΓυΙρτττο το οτεττοοτρυε Με ότε οο&ι!ττοε ε! 5. Αυ!!τερτΠ!ο ροίτυ!ερετ

Γο!εττοιο , οτ φωτ ευρττ!ττεερυτοεοε ετ ερίτο!ετετ , Ποτοτοτ ρτετετ τεε!ε!ετετ. Νεο τοοτε του,

στο! τρίυτο Ατ!τοε!τ!υτο τοεΒου: τττοοττονείττ , οτ οεε ετροτο ίυτοετετ , οεε ρτρετετ , οετ: νε!ετετ

ε!οττοττε , οεουε ττετε νε! Γεττετε ροτετετ, δε ουτε! ερχετε ι!ερετετ τεοοτερετ. Αι!ετετ τρττ!ετο

ίτ:τνυτ Πετ νυττ.τευοΛουυε οοτοτοε. Βεττυτίτνττ ερ εο εοο!τ!τοτο ουτε! εεετε ε!©!1ΒΕθΕ , τοτ!τεεοε

ετ οτοοετο το!τττοττετετο Ποιο!. Ατ τ!!ε τ!ο&τ!!τιουε δε ΐερτεοττε ρ!εοοε , τεττυτττνττ ερ εε ίτ ε!τευτε!

δε τερυε δ. Αυ!!τε8τττ!τ ροΠτε!ετετ τοτττιτε. Α: τ!!ε εοοτεί!-υε ε!τ , ουτε εε!τεετο εοτευτο δ. Αυ!!τε

8τίτ!τ δε ε!τεε ρ!υτττοεε τετ τεευτο !·τερετετ. Αυε!τεοε ευτετο ρεεε ττ!ειο Γετνοε !)ετ @το : Νεο εο

δτ!!τ Γετοειο Β. Αυτττερτίτττ ουτε! ετ!νετίεοττροε Ποτ Γεεετττ , εοτ ουὸτ! οα:ττ!ετττ του!το8 δε !!ε8ε!.

!ενετττ2 δτ ντε ντνετε νε! υίττοε τοεοε ,τεε!τ!ε οτοοτε εμε: τοτυ!τε ερ εο το!τ!!τ. Ηεεε ευε!τετω

τρΓε ρενοτε του!το ρεττεττττυε , οποτε εμε: ειτοτ!ε εεεερττ ετ! δ. Αυ!!τε8τττ!υτο τεε!δεοδε πετώ

τοτίττ , δε οποτε ρττίττοεοτ Γεοττετετο τεεερττ; δε ευειοε!το ντττττ , τρ!τ δεοέτο ρτο εε!!ετεεττοοε Γυε

νοτε ρετίο!νεοε 8τεττετ εεττ. _

δ. Ετετ τ ρίτε τετοροττροε ττοτοο το Βττοττεε ετνττετε !.υτ·υε οοτοτοε, ροοτε οτοττροε τ!εε!ττοε , νέ'; κ..

!τοποτ!τε πειτε Γερτεοε , ΐορττετο δε εε!τετο νττετο τ!υεεοε , ου! ετε!εοττ τ!ετττ!εττο οτεοτ!τ ετεττἔι ἔΠἰΠΙω€ἔ.Π·

ρεττεττττ ετ! υτρετο Τοτοοττετο. Ούτοττοε ετυτττ1τω το Βεττ!ττε δ. Μετττοτ οτεί!ετ . τεοε!ετο του Μτικετε..

τεττττ ερ οτεττοοε. Τοοε υουε εκ !)ετίετντε στο! νττ!τττετ εοτο ε!τυ οτεοτετο , τοττετο ετευε τω· !τόεεττττ!ε·

οε!!οιο. εεεετίτνττευτοετ! Γε , δε :Πειτε ετ: ατα! είτ ττρτ οοτοεο, νε! υοτ!ε εε, ευτ ρτο :με "ω·"'·

εευΓε Με ετ!νεοτίττε !!!ε τείροοε!ττ : !..ορυε νοεοτ , Βττοττεεε τοεοεο , δε Με ρτο ρεεεεττε τοετε

οτειιο!τ 8τεττετ εδνεοτ. !!!ε τε!ροοι!τε: Ηερεο ε!τουτε!Γετντεοττρυε δ. Αο!!τεετττ!τ ε!τεετε.Ε80 το

τρττττο Βττοττεεε ε!τε ότε το! . το εοτροτε οοτοττοεοτ ω. (ῖτε‹!ε τοτ!ττ ουτε εΒο τ!!τε ε!τερυ.τ το

Εεε!είτε Β. Αυ!!τεετττ!τ το Γρττττυ το! , δε ουτε! τρτ ντάετττο οεττερο ττρτ. νου το τρί-ε Εεε!εττετοε

ιτε Γεοέτε Γεο&οτοπτ Β.Ρεττοιο ετ! τονττεττοοετο Β. Αο!!τε8τί!!τ εε!!τεοτειο , δε ευτο εο Μουτ

τ:τοτντ δε δ.!..ΑΝοτιτευοΜ^ , ε!τότουε του!τοε Γεοδτοε νττοετρΠοε ρεετ τοεο!ε: δε εοτροτε τα #

ουτείρετττετ , δε ειπε εοεε !0οετ: !τερετττ ΑοτιοΑτ.ουε , ΒΙ.ΑΠΕΟΧ8ΙΙ.Π8 , δυττιτουτυτ , (τυοτ.ατ.ε

οοε , δεε!ττ ττοετορ!υτεε τ1υτεείετ Πετ τ!ερτετε!εττ τοετεοτ δε τ!εί!τυττετεοτ. Τοοε ντε!! ρεετοτο

Αυ!!τε8τττ!υιο ρτο!!ττετε Γε ετ! ρεστα ρεεττ Ρετττ δε τ!τεετε ; Πο: οορτε , !δοτοτοε Ρεττε , το!!τττετττ

δε τ!!τε τοε!τεοτε ρετνεΓοττροε , φταίω οο!!τεε ε!τττ τυοτ , δε Γετντεοττροε οορτε ουκ ροί!τε!ετε

νττ!εοτυτ ευτετυοτ. Ηεε Αυ!!τε8τττ!ο ρτεεεοτε , το π Αρο!!το!οε Ρεττοε οτοοεε ρυοττε , δυο!.

δετο "το το εττετοτε τοττοεοττε ο!είττοετε. Νονττ!!τοε ευτετο Αε!τοε!τ!υτο νττ8ττ ευρο τοεου τε

ττερετ Β. Ρεττυε το εερττε ρετευί!ττ , οτ ετττο τοοτττ ττεε!ετετ. Τοοε Β. δο!ρτετυε οτ ντι· τοτττε εστ

ρττ το8ετε οε οτοτετετοτ. Βεετοε ευτετο Αυ!!τε8τί!!υε εοοττεττετοε ειτε : Νοο ττρτ τεδτυοτ ντε!ε

τοτ,!ττετετ , οι εττευτττεοτυτ Ρτεττετ οορτ8 ίετντεοτεε τοτυττετττ ρεττετττεεε Ε: ρεεε τ!τεεο: , ντ

|το δυτικο νττ!ερετο ερ!ετε ε!! ερ οεο!τε τοετε. Αοτ!τεοε ρεεε τρ!-ε Ευρω , τα!τεοτ ετ! οτρετο Βττο

ττεεπττοτ!τεενττ οτοοτε !!τετττροε Μοοε!!ετττ δ. Αο!!τεετ!!!τ. Μεοτοτετοε νετὸ Αε!τοε!τ!υε οσο

π “ρε Ι.εττττεουτο ΕρτΓεορυτο ΗτΓρε!εττΓεττι, ιτοτ το ντεο νε!!τυο, Ριου», ι!ταεείτε Βττοττεεο!τε τοοττε

:Κάτω ε!! , αυτο νττετττΡ!ιτ!τρροε !.ερρε 'Γεω, π. Βτρ!. πετρα. -

Ν τ!!
`



:σε -Μπωε. ε. Αυετιιεσιεπι πωσ. 1πτυπιε:.

** *δή

Με; απ. μενω ποπ πετποσκε πω: :πππεπἰ εοεκεμπε , :κάτσω Ιὶπἰνἰπ Βεἱἑσὐἰ-νε:ὸ σ:ππεε ὶπετπεπόπτἐ

°ε- Παν· π: εεει:Γειτ1ίπετεπτέιόοιιππο Απόκεε:ΠΙο ρει:1ετυπο ν1τΞ μπω:: Γεπτείππιπι όεΒὶτο:π Με

ΜΑ" Η' ίεε].ε:1οιιε δικ :πισω Ρ:στιπετυπτ.

επωωω- σ, ΕΜ: Επσο Και οτεπό18:πτὶἔι εόΜσπείὶε:ἰπιπ δ· Αεεω,ωι: εόνεπΕπετ , ίο.&π στειτ:σπε

Μ:: ω 8- εσε πεσπσυει·ἰεσιπ Πεττώσε ό:οεπε; οΜε ε:: νοΜε , ο Πσπππἐ , Ϊπεἰε: μιΠΜπιπ πιό:: όε δ.

€.°Βψ:"φ ΑπΚεεεώΙο2 Ιρίῖ εεεόιό: , & ειππ δόεπ:ίΐστε:π πιεσε:: σιπιπόο (;Ηπτυπωε :π :ἱὶο Ιοεσ πω:

Ι:Π8ΠΠΣΠ: πω:: Βετειππεπεπτπ. Ε: Με:: :ιό δ. Απόι·ε81ΠΙπππ : δειπ&ε Αι:Ητε8:ΠΙε ,Θε Μπι ό:: τοπιεπρίο

Σ” μππωω. δ: πι:: ποπ αεόἰόὶίΪε:π , ©Ιπιτπιππε πιο ποπ ίσ8ισετ. Νππε νετο ῇπόιεει μπε όε πιο,

& εδο ω:: Γεεν:επτώσε πωπω Βοπο όιισσ. _Ιρίε επἱπι ()Ιππιπιπιιε ροποιήιπι πό Γεριι!ειστπ Βοεπί

Δι1&τε8ΗΠί Επόσπἱ Κεε: πω: ῇοτεινὶτ , :π Ρ:απε1::πεό (:Αποπ.υπ Κεεεπι ίι18ἱτ. Εοόε:π τω»

ποτε :πιο ρ:αΐπιπε Ρτὶπεερε ὰ Β. Αυίϊττε8:ΠΙο όε :Ρίο πιόπωπ πσπσΓε:τ, ρτεεόὶᾶυε ειπε::

Με νεπεπιεππ :Πεμ Ἐπὶ: πετειισιιε , Ματ πίσι:ε :ιό πποπειπ νεπἰεπε επιτππετ δ: όποτε: : Απ..

ΒτεΖἰίἱΙπε :σε πεεεΠετ πιο βιέτσιπιεπτο ποσό πό ΐεριι!ετι1επ :πω όεόὶ , & σωμα Βσε ποσό Ειπ

όσπὶ :πεπτ:τι.ιε ω:: , Αππτε8:ΠΙπε πι:: ό:νετΠε ετιιεπιπΙσπε εοπίωπεπτ. Ε: ΜΗ ίειΠοτ Γεἱρἴππι

Ιπππιτε όεπποσε νσἱεΒατ , π:Π εετεπἰε νἰπεἰτετπ: , όσπεε τεπόεπι ετα: ετπεΞπτι: νἰτοπ1 Ηπὶνὶτ.

Ιό°"." ω ισ. Απο τε:προτε νἰεε-όστπὶπσε ει: :Ρίο ΟσεπσΜσ δ. Απίὶ:εεὶίὶἱἰνυΙόσ:πετσε ποιππιε , ρω

εαπίει ππΗωπε ΜοππίἱεπἰνοΙιπτ ω: :ιό ιιτσε:πΡ:&εινστσπι. Αεεερτει ἰτπσπε Βεπεό:&ἰοπε ΠΑ·

ΦΗΜΗ ω- :πιω , όείΗποεπιπ ΙεεεΒει: πετ. Πότε: πικαπ νεπ1ίΪεπτ πό ν:8εππε * Ηυνπππ , νσΙεπτεε Μπιτ:

όπειιπτιιτ. τταπΠι·ε ,πεπππε:π :εΡετε:ιιπτ σοὶ εσε πενἐεΙσ επτα Ηιππεπ εκρσπετετ. Ε: νεΓρετεπτε μπι όἰε

:Ω ο ?ΜΒΜ όὶνίετΓοτἰππι ίππππεπΞὶ ποπ ΒΐΣΒεπτ.όΙ):πι νε:ὸ (απο: :φοτο πόί'σει:εκδ , ν:όε:υ';ξτ σΙτι·π πενΈπ

ο πο. Α:: ε να: στπ:ιτπε ποπ ιι ιιιε εεπεριτιπνοεπτε πσπιεπ οππιπι , :παπα . ιι

ΕτεπώΕ , πε Πει:: ἴεὶτετ εσε :Μό Πιι:πεπ πωπω ΐο.εε:ετ. Ποπ: Ιιεεε στειπόσ ίεειππ νοΙνετεπτ ,

πιστα Επι: σπιπεε πεινεε ό Ιοεσ π!:ει·1στὶε τΕρ:ε , δε ω τεππεὶσ πσπππἰε νεπετι.ιπτ πό Μ».νέόεπτεε Με ἱτπτ11€πίἶεΙππόὶΒυε8Ιοτἰ5εενετι1πτ Ι)ειππ & δ. ΑσΒτε81ΠΙπω. Ε: πόΓεεπόεπτεε

εειΓόειπ πεινεε , Ηπα: όπωσπε επιπΓεμπτεε Βιππεπ , νεπεκππτ :ιό νΠἰωπ πιώ Ιισἴρἱτπί (σΠιο

:ποτε όΙΓ σΪιιετεπτ.
Μπτσ Μ· π. ΑΙΞσΡπ:ΜΙστπ:ππε τε:πΡοι·ε πιπόε:π Ιισπισ Βτἰτεππἰειιε :πιππε , νεππ επαιτὶσπἰε @πιώ πό

Ε” ίοΜ° Μσππἱὶετἱυιπ δ. ΑπίἱτεεἰίὶΙἰ : σοὶ ειΠειιισ τειπρστε ίσΠεπτειτπε σΙεἐιπσἴγπἱε Ρ::ιττιππι , ΡετπτειπΠτ

Μ· :πιιτιιε ἱπεσόετπἱοεο. νεπἰεπτε νει·ὸ όἱε ἔείἰσ Ἐίῖπἔδπῖπΐ1 , όσιπ σπα: ΓεριιΙε:πιπι @σε ίὶπτετ,

απ· π Πω Μπα:: οτε τεπεε:ε. @πό νὶόεπεειι σε εε ε πε , ὶπόὶεππτιιε εσερἰτ 5πετερετε απ::

ό:εΕπε : Εἱτεόετε ίστεε, ειπε οπο:: ΕεεΙεΠεκπ αποτο πιο εσπιτπαει.όσε πωπω:: είὶ. Α: Με μι:

νειεπε Μου: , Βτπεππἱεἐι πω: πστε::ιτ Ηπειέι εαπ:: :Με εἰ : ΕΙΒετεππε Επι: , Ποετπτιπε Γεω.

δωπκπ ΓσΙιππ:π π: νὶπεπἰιιτπ Ηπειι:ε εῇσε , 8: απο:: υπ στππΠ:πε από:εππουε ρἱεπἰε νε:Με , δ:

:πτεττοεαπτ:Βυε πιω πωπω:: νοεπετιπ , πω: πω:: Επιτπσ νοεσΒ::τυπ Ροίἱεπ Η:: όεΓε:

νἱεπε ρ!πτἰππε Με:: εππἰε.

.. Μ. Μιι!τεε ρτεττετεεὶ ορετπτιπ Ποτπἰπυε νἱι·τιιτεε? πο: πωπω Αιιίἱτε8ἰίἱἱἰ , σε ορετειΒΙτι::

π: Γ2επΙπιπ , σιπ ειππ ιιπ:Βεππσ ?Με ω: δ: δρἰτὶτσ-δππἐὶσ πω: ό: τεεπετ Ι)επε σε: σιπππι

Ϊε2ευἱει Γεεεσιστπ:π , Ατπεπ.

» ΡΙιἰΙἰΡρπε Χ.ε.Βοεπε π: Έσω. π., Βό:Ι_ Μπιτ: ΜπεειιΙοπιππ ΙΗ::ιππ τεΓεπ, οπο:: :Με πιω ΠΡΒι1181°© :σπά

πετ , στππιεπόπ:π εεπΓιπιππε.

ΏΟΟΒΖΏΟΘΏΟΏΖΏΏΏΟΟΦΏΏΏΟΟΟΟΟΦΟΌΖΟΟΟΏΞΟΟΟΏΖΟΏΞΟΏΟΏΟΏΖΏωΟΦΟΦΣ 00 σε: σε σε:

ν1ΤΑ εΑΝε:Τ1 οΕισοι.ι
ΠΠ.ΧΧΥ.

ΑΒΒΑτιε :.υτπεπειε π.

Αιι6ϊστε ΜσπειεΙισ Απσπγπισ , πώ ΐπειιΙο κ. πω.

Ε:: Μό'. ωιἰ. δωσε:: @· Βο!!α»ιίο.

08.9ΕΙ27ΑΤΙ0 ΡΧαΕΡΙΑ.

# ε.11ισ ΑΝΕ'ΤΙ/δ Πειεσ:.ιιε , »εε:»:ἰου·ἰὐι‹: Βε1εσιΑ * . Εκτπ·»π: .4!ύ»: ρ›·ί»:»: : ἰ!»οτι:: @φ

β ·υίάστιο· δ'αία .ε Ρ”»ι»ό»Ιύ:τω , κ/Μαιίο ό·Λάο»ί. »!ἰῇιω Μ»:·:)«›·ο!υέίο:·κ,» δστίρωτιόπ:

πιοΜε» απτο ·υία·οπ:»: .· ί» »:εε»:ἰω·ἰύ»: ά»:»πα»: Κα!:»:ία›·ίέ: (β βιαο·υίση/ε: πο:

Μπσ»β:1$κτ»β·πεπ»ύυ·»»»: αείρί»: ) πω» δω!ί:α: Ζοσιο» |:»ύπ. Επι: Ι/έτω» ρύ:»»:βήρπβ οἱ

όπιο· Μυ»πεύκ: Μπηκα: Με πἰατιι: _. |ιώε»τονιιεποσιεο ΛΙΗΜπ πωπω: Β. ΒΑιτι-ιπΑΜ

κι . πιο α»»πε»π Οώο»ε Ι. ΜΜΜ» Ι:»ρπατοπ, Εκτπ»/?: Μο»π/ἰε›·ἰ»ο» είται κι»»ιυ» επι. κκ. 4

Μ|ΪΜΜ°0ἰΕ , ί»/δ·έ πιο». 2.8. ό· η. ΜΜΜ: ΙσΒ»»»:: Βο!!»»άκ: , π» πω» ?Με δοκίμου· Μο»πώ»:·

[κετἰτ, πκδόρποβ/[ίο»ι·υπ βαν» έ» Ρ:·ο!υέο οϋ[εκή»: ε.π·ρ›·ί»»ιτ. Α: β Μοπιώιο» Β:»Μπό?ί»κ»ι βι



νιτΑ δ. ΠΕ!ΟΟ!..Ι ΑΒΒ. Ι..ΠΤΚΕΝ5Ι8. το;

τ! Γ 1Γ "'". τ ο

ε: ρ·οιι!ττ, άτα: πιο». τη. ΒεεττΓ!τττ:ι:τ:: Ρε:ττει:: ::οτττι:ττ: Βετ:ετττθτι:::: εστω. Ρο:·›·ο @απο , ρ:: απ: τω.

( κ: Μ5δ.:Μέσο.τ βι·τόκπτ ) Βιιττπωωτπιτπ!τ [.ι:τε , άέατεβ.τ ΒΦοπττω , πο:: Ισπειτ :τ ΜΜω° Μ- ΧΧ:

ασί Π8ποπσπι επιπιπι. ·υκ!!ο [_οτ8::οτ:, Μάτ: επεφτε σε!τό:·ί.τήθω!, δ. Βουτιά. ..άωπάκ. μ!! Χ""'

ΡΙΚΟΙ..ΟθΤ.Τ$ ΑΠΟΤΟΚΙδ Α!) ΨΕΚΒΟΕΡΟΜ;

ΑΒΑΒτεινι τυτττεΝεεΜ. _

°'- Π: Γε τ::ιιτ:τττιπ:οι:ε Ποεεττ:ε::τ!ετε νεττ ττε!τοετε:ττοτ:ε εο:::Ρ:·οω:..

τετ, τιποτε:: ετε:::ετ:τι:::: τε!:ο!ει: ντεε:τττ:: οι:οττετ Γε!τετ :τω εοπ:

ττ:ετετο ει:εττ:ε::τ::τε. @το ττ:Γι:(τ:ετ τι:ε:ττττεε!:τ!τ Ρτεει:Ηεττε ιτιι!εε

ιτττ:τε Ρτ8τ:οτε,τεττ:οτττ Ηι:&τνατ ι:::τ!τττ:.τ τ::οτι:!έὶ τ:::Ρετττττο::τε , στ..

Ροτε το εο.ττ:ε τ:οτ: ετ::!:ι:!ει::ε Γετ! τ:: ΓΡττττιι , το ο:τ:::τοι:ε ΓΡττττιτε Γτι:ε"ττ!:ι:ετ:τ:..

Ρεττε!τ:ε οι:ετε:τ:: ε!::τε. @κι Ρτα Γετ! ι:ττ::ετ:: ττ:τεετε Γεει:τ:ττι:τ:: ΓεΓε Γι:ΓΡτετοι:ε

Ρετεττι:ε τ!τ8::οΓεεττε , τττ:ττ:οτττετε νετ:εττιτ:ο::τε !:::ιιε! ττ:::::ετττε Ρ::τετ ΨΕΜ)οΙ_

:σε *, ττ:άεΓε.ττ<έειττε τ:ι::::εττε ντ€τ!ι:::: ντι!!ετι:ε Γτεοι:ετ:τττι Ρετ τοτ Γο!τε τι: Ζοττττιεο η,,,έ,,|,,,

τεε!τττ:τ τ::οΓΓετ:Γο τιτττειι!ο εοε!τοσ.τιιι:: Γε:·ετ:τε ττ:ε:::ττο.ε, τοΒαε, Γι:ΡΡ!τεο.ε , οι:ο.ττ- ,"Μ·2-7-29

:πιτ ο!:εότε::ττεττ: εεε τ:2.ι:ε! πο:: σ.!ττετ Γεω:: τ:ε Μοι:::ιε!:οτι:::: οι:ει!τΓειιττ:ετι:ε Η

εετ σ.ΓΓεε!α, ΓΡττττε!ε οΡιιε ΓΡτττττ:!τ τει:ττιτε ε!ε!:εα::: τπ:ττο.ττοι:ε. Αι! τιιιοτ! εΒο Ιττ:ε

:ποτε τ::οιιαττ: Ρτι:·εο , Γεττ τ::::τεοτε τ::Γετττα: ντ:τ τιι:εο , ι:τΡιιτει ειι:τ ::ιι!!ο τ!:εο!::

τττε τετ:οτε !::ιότετ:ιιε οτε:τ!ι:::: Η:ττ , Γετ! εεοτ:τττ:. Βο::ιι ,τ::οι:τε::ε , νο!ι1::τ;:;; Π: η

ε: , πο:: τ!εετττ εειτττειε Πετ @κτ οικω: οιτ:τ:το. !:οτ:2. εΠτεο.ετ::ττ: τ::νε:::τι:::τ , τ:τι::τ:

ετ:ει:ττ:τ:: Γ:τ:ε τ!ι:τ:το οι:εττ ε. εΓΓεετιιτ:: ε. . “

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ.

π.. ΩΠ:ιτ Μο::ειτε!:εε τ:τοι:ε σ.ι:ττετι Ποττ:τ::τ Οο!ιτπ:τ:2::ι15 ιτε Οοετ:οΒτο Ι.ι::το- οττωω

ντετ:Ιτι::τ: Γι:τΙΓετ ε:ττι:τ!:ε:τι:ε , Ρετεετττ:αττο::ε:τ: φωτ: Εν::::εε!τε3. οοετ!τε::.. Φο!ω>ε·

ττέτ Γι:ΓεεΡττ, τ:ε! ει:εε::τ!ι:::: σου: Π:ντ::ι:τ:: , στ! τ::ετι:ε::ε ττ:τττ:τετ νετΓι:ττο.::: , Κα- :Ϊ

τω:: ΡτοΡετο.τ:ε ειι:ετ::ετ:τε:τε ειιτεινττ. Ετ ουτε: ετντττιε πο:: ::οτεττ ει!:Γεο::τ!τ Γι:Ρττι @τω Γ=

τ::οτ:τεττ: Ροτττει, οι:ο.τττ:ι:ε !ι:εεττ::ι Ι)οττ:τ::τ οττ:::τοι:ε Γ::::ε Ρετ στοα:: Εεε!ετττεττ:ίοτομ:τι:!ο !ιτεετετ τεο!τιεττε Γεει:ττ: οι:οε ΡετΓεδττο:·εε είτε ::ονετειτ οιιτ!ουΓιτει::: Βι:::ιττ:: τε

τ!τ ετΡι.:!:5 Γι:τε,Ι)τνττ:ο. ε!ε:τ:ετ:ττο. Ρτττει:::τε , εοπ:τττιτ:τε ειε Γι:ΒΓετιι:ει:τε!εεττΡτο- """1°'·

Γειί!:τ Γι:::τ. Οί:ιτ:οιιε τω! τΙι.ιο :::τ!!τειττο. ΡτοετεΠτ Γιιτ!Τετ:τ, 8: νε::τΓΓετ:τ τα! !οει::τ:

οι:τ ?φπα ιττειτι:τ, !:εειτι:ε Βειεο!ιιε Γε::έ!:τ Ρο.τττε Μο::::ε!:ι:ετο.::: Ρτονεᾶτοτττ

απο εκττίτε::ε,Ρετττ!:ι:ε νε!:ε:τ:ει:τετ ιτε!::!ττει:·τ εοετ:ττ. Νεε :ποτε , τονο!υτι18
8ετ:τ!:ι:ε Ρειτττε !τεε::τιτ:τ:: τε:::ειτ:ετ:τ!τ ττενοτε ΓιιΡΡ!τεο.τ. Ατ τττε τ::τττ!Ει::ο ειΠ·τεε

τι: εο::ι:!ο!ετ:5 τπ:Βεετ!!ττεττ Ετο.τττε, !τεετ:ττο.::: τω:: ::εεο.νττ, ειτοι:ε Πτντ::τε :::τΓε

ττεοτε!τα τ!!ι:ττ: Ρατεττ:τι νοεε εοττ::::ετ:ε!εινττ ε!τεε::ε: Πειτε οι::τ::Ροτε::ε :στο ει:

τι:ε :οποτε Ρειτττι:ττ: Γο!ι:::: τε!τοι:τ!ττ Βετο οπ:τ:τ!:ι:ε τ::τ!:τ Γειτ:Ρετ οοετ!τε::ε Γιιττττ,

Γε:ετο.τ τω: τι:!τι::ιι!εε:ιιτ!ετε τη ΡτεεΓετ:ττε ττ:ε.τείτε:ττε Γιτει:. Ετ ετη:: Γε ότι: :στα εεττ

τ::ττε :::τι8::ττι:ότι:ε ::1ντεε::: ε.τ::Ρ!ε:τετε::τι:τ 8: Ρ!28!3.€1'ΥΠ128 εορτοεε Γιιτ:ττετετ:τ,

τε:τ:ττετ:: Ρτι:ε Ρε:τετ Βε::ετ!τέττοτ:ετ:: τ!τΓεττ:ι:!ο Με Με:: ΡτεεοΡτεινττ τ!τεε::ε : Βε::ε

τ!τεο.τ ττ!:τ Ποτ::τ::ι:ε ε:: $τοτ: , οτ νττ!επτ ουτε Γι:τ:τ !:ο::ει τ::]ετι:Γ::!ε::: οττ:τ:τ!:ιιε τττε..

οι:: ντιπ αυτ. τττε τ!τέττε Ρετε:· το.::τι:ε νται:: οεττιε ::τττοιιττ εεε τω: , τττΓετΡι:!τιε τ:ι:

τετ:: ττει:τ Βτντ::ττε.ε ειπε ίξτει:!ο. ε!τΓτ:οΓιιττ , ο!: :::ιι!τοτιιπ: Γ:: ιττετ:: ε.Ριιτ! Βιιτει:τ:

τττοτ:ετ τετ::2.::Γττ.

3. Ροί!:οι:ο.ττ: νετὸ Β. Ι)ετεο!ι:ε Γε Γο!ι:::: εστω: Βεο τε!τό!:ι:::: εο8::ονττ , στη- 1·-ο::τε:·:: το.

τ:τΒε::τε ε!ενοττο::τ ::τΓιιτ:: Ρτεετ!:ί:Γτιιιε οι::εττιπ: τ!εε!ττ , οι: οιιτε!τιιιττ! Ι)τντ::α: νο- 6:;ϊ° "Τ
!ι:::τε:ττ ιτε Γε εστι: !τιεετετ, τ:: ΡτοΧττ::ο ττοττ:τοΡο.!ο.τετ. Ι)εειιι·Ιτε επτα:: Ρτ:Πτι:: ξιωτ.Ζω ο

τοεετττε Γτ!ν2.τι:Π: τνετττει:!τε τ::τετ:τε οιιεετττε.::ε που:: νετττειι::ε οΡΡοττι1τ::1 τω

ττ:ει.::α: !:ε!:ττεττο::τ Με:: , τε:::τ!εττ: νετ:ττ τω! !οειιττ: οιιει::τ!ειτ:: ::ττττι::τ: Γ::ττε Πω

σ.τ:€ο:·ε τ!ετ:τε!Γι:ε. Οίιττ:οι:ε Πεκ:: Ροτ:!τττοι:ε οτι: τ!:τττε::: τε:·τιπ: Ι::νε::τοττ Γι:Ρ

 

'τ

 

ο ΡοΓτ !·:::τ:ε Ρτο!οει:τι: Γεοι:ττι:τ αμκ! Βο!!::::τ!ιιτ:: !:ττοτεε τ::εττ:οτει:τι::·, ι:!:τ τοτε: “τοε 55. Βε::ειι!τέττ ,

Ντι:: ετο!τ:ττοτ το Μπα ιτττττ::έτι.:: εαρττα , τιι:τ τι: Με· $ε!:ο!εί!τεπ 8ο $ε!:::.Γ!τετ:τ εοηοοτε τι: (τει!!τιτ Γετνετἱ

ήΓ9ης 5_ Ι)ετεο!τ :Με ε:τε:::ρ!εττ!:ι:ε Μ$5. οπ:τττττι:τ. τττει:::τι:τ. Ι:: Γεει:::ιτο σ.τ!νετ:τι:ε δ. Οο!ι:ττ:!:ειοτ τ:: 62.!

Ιτ: τ:ττττ:ο αφτι: $τιτ:έ!;τουτ τι: Οει!!τ:: εο!!ιτ:ιιιτ εε!ε- Παπ: , ε]ιιΓὸἐτ::οι:εε:τΓὶΙἱι:τ:: τ!εΓεττ!::ττιπ.



το.ττ ν1°τΑ ` 5. ΒΕΙΟΟΙ..Ι ΑΒΒ.- Ι..ΠΤΚΕΝ5Ι5.

εττεττω. ΡΙτε5.Πετ , ίαΙετειτοττο * τΙαο ατεΒειτατ τεττειιη Ρεαηα1ατττε8ετεττε, ΓαεττὸΓτὸεΙἱ Γε

°ε·ΧΧ"· τηαΙο ΓαοΙο.τ€ειτη ΓοηττεαΗ αηάειτη όοηε.νττ,ε1αι ΙιτηΡιάιΠιτηο ττναΙο εΧιατΙε Ιοεει

Ξ2:20?ξιΕ ντετττε ττττε.ειτ, 8ταΓααεε!ατη Ιτατηαε ετττ ει!) αητνετΙὶε τηεο!τε ε]αΓόετη Ρειτττε ηο_

(το α· ω· τητηε8ενοεττετατδω.τηειτατδετιειὶηἰἰε εοΙττατ. Τειητο σ.ατετη ταΙίαιτε τηαηετε να·

“'10 Ποτηττη εοηΓοΙο.ταε Πτντηττεττετε.ττεε εεττ, 8τ τΡΓε ειΒιτητΓε τεΓεεττ, ετ οτηητΒαε

ΡοΠ: Γε Γ:εεαΙτε τηετηοτττε Γα:ε ενταεητετ τεΙιτητιτ Βεηεόιάιρηεητ. Ετ Εεε εΓτ Ρα

τηατη νττταττε ττητειεαΙατη ααοάΙ)οτητηαε Γεειτ Ρετ Β. ΠειεοΙαατ.νετε τηιτ·ειΒι

Πε Πεαε τη δεητίττε Γατε 86 ΠόεΙτε τη οιηηἰΒαε νεττηε Γατε,τΡΓε ετα τη Ενεη8εΒ6

Με". ττ_ ω: ΜΜΜ Βία: πατάει· , τμπἰμΜ οΜπσετ ρε:2Μ , σπάει· επ2.επτετρττω , ό·]Γστ τυο

=-ι- Α", Εεεττ ααα! ΡτοιταΠτ,86Βόετη Γετνἱ Γαἰ εΙειτο Ι·ιοηετεαιτεινττ: ό: αυτ τΙ·αοητ

τ» ή (0,,_ τω] ΙΓτειεΙττττο #εοτττητηο ειαα:ατι όε ταΡε Ρτοάαετττ , ιΡΓε :ιό Ρτεεετη Γο.τηιιΙτ

ταα=τωε> Πιτ Ιοεατη Ρεταττόατττ εα›αηαο.τε ]αΓίὶτ αντε ειααειτατη.

Μ,,.,Π, (, τι. ()ίττηςαε νη· ΓειηέταεΡετ ετετηατη ααειίὶ εττειττεαε ντο.τοτ εοηνεηἰεητὶο. τητα

τωμεττε ΜΜΜ Ματ. ατΓααττετετ, αατΡΡε εατ Ρεττετ Γααε Γαβ οΒεότειτττετ ττταιο αεηαηττε

ω” 'ως' νττ ηε Ι..αττοντεηΓε Μοηε.1τεττατη αΙτετταε τηττο.τετ , τηΓΡετετὸ εοηττεττ ατ ΓατΠατη

Βτεεετη οΓΓεηάετετ. 5αΒαΙεαε νετὸ ντόεηε τειτη Ρτοεετεε ίτεταττε νττατη , 8: :ιητεε.

τηντΙἰ ΙτειεττΓιε νείτε εττεατηεΙετατη , ΓταΡοτε ΡετεαΙΓαε τηααιτετε £α:Ρ1τ αατΓηετττ

τεΙΓετ, εαπ: αηε!ε νεατΓΤετ,αατάνε νοττ ΙτεΒατΙΤετ, τ1αὸὸτη τεατ1 "τα ετετηο Μεω

τοτε ειατ εοαντ:ιτοτε 1ηεεόετε νοΙατΙΓετ. (ΐατνττ Πετ ΒΙειιπὶο Γεττηοηε τεΓΡοηεΗτ:

Νε Ρεινεειε Γτειτετ, ΡετεΒτττιαε εἔο Γατη 8εΜοηεεταεατη ΡτοΡοΓὶτατη ἔετο:νεΙ

Ιετη ειατετη Π ταο ΓεότίΓετ 8.ηττηο , τ1αειττηαε ΡτοΡτετ ετιτττετεητ °οίὶεη ετε τηττα

αεΒατΓΓεε οεἱίιε Η τα ντεττηο. :Παρτε ]οεαε ηατηε1ηε: Πτ εοανετΓειτἰοιη Ρτοδεααε.

()ατ Ροτεειτταε απ : ΝεΓεὶο ε1ατόετητη Με. Ρειττε Ιοεατη ΙτεΒττεΒτΙεητ ητΓἱ Ιτειαά

Ιοηἔε ταττε τταετηόε.τη ,τ1ατ Ζατόωνοεατατ, Ρει!αΓττετη 8:ΓοηττΒαε Γιττε ετεΒετ

τττητε ττττ8ααττ1, Πτατη τη Ρτα:ότο εα]αΓάειτη -Ρτα:Σοτετ1ττεναΓΓετΙτ ηοτηἱηε Ψεκ

τΑιιττ. Ωω νττΓειηέτα5:Ρ0τέΓηε,1ττε1αιτ,ι111ηι, το.τετ ,ααεειτατηΡττεΒετε, ααο

ΡοΠἰιη Ιοεαιη τΡΓατη νταετεε Ατ τΙΙε τεΓΡοηόιτ: Ρ0ΓΓεη1ατηαε ε.Ιτααετττοάο , ία!

€τεεετη τηεατη ε.ΒΓααε ΡτοντΓοτε αιτηιττετε ητ›η ΡτεεΓατηα.Παι Β. ΒεκεΙαε , Νο.

1, τητ1αττ, ιηττα, ΗΜ , τεηο.εττετ ηεεειτε τειητι1Ιατη ΓΡ:1τι1 : νεταεττετ Γετεε φαι Η

τηεεαιη Ρετεετε ατΓΡοητε, ηεε τηττατηατη ΡοτετεαΙαιη τητετττη Ρετε!εε. Ετ Η τω

αυτό άΙΓετεε!τε,ετ>,ο τα» ΓαΓτεττι τηεατη εοηίττταο εαΓτοτ!ετη ντεο.ττατη , ατ τη το

όεατιεΙο εοεττοΓεαε ττατιητατη Βάεετηεο. νειΙεειτ εατη εο.τττετε τω. Ηοε (τω) Γαβ

τετη ααετη σπιτια ΒετεΒειτ ΓοΙο τετΙτετταε Ηττα , 8:Ρτεεεεόεητε άα&οτε π! Ιοεατη

τετεητητ ηοτητη8.τατη. Είιτηααε ΡοίΗοηΒαηΠ1οτεεΓΡαττατη Ροτε:ιτταε εέιτ!ετη τε

Ρεαο.ΓΓετ ντὲ. ετεεετη ντάετε ΓοΙΙτετταε , τανετατ Γεεαηαατη ΡοΙΙτεἰτεττοιτειη ντττ

Βτεἔειη Γαατη εττεο. Γαίτετη @απατη Γετατο.τίιατααε εεεαΒἐὶΠ`ε , ηεε αηατη Πατ

άετη εκ τΠο αεεΙΤε. Ο Με Βε:ιτ1 νττ1τττετττατη , εατ 8τ [πατε εητηηιΙτει οΒετηαητ,

άαιη Με τεττοηειετΙττετ Βεατη ααεετττε ΙΡΓε Γαξτε. Ιτοιητηεε ΒαεΙεε Γαοε εΙενο1τ

τ]ατ εἱιτη Πεαε είΓετ ΓαΡετ οτηητο. Ιτοιηο θεια νο αττ.

Με ω. ;. Ιητετ οτηητα να· νεηεττιΒτΙτε [)ετεοΙαε Με Ιοεατη τΙείτάετειτατττ Ρει·νεητεαε,

€2ι,ξμΙ ΕΜΠΟ|ΓετηΡετ φωτ τηόεΓεΠαε τηΠί'εεηε, ατΡετε τε στη εταετίττταε ετειτ ιηαη

ΜΒΜ ο, τοτατηααε ΓετηεττΡΓατη οΒταΙιτ Ι)εο , τηνεηιτ ΕεεΙεΠο.τη τη εΙινο εα1αΓαειιη

τηοητἰε Πτειτη τη Βοηοτε δ. Μεττττη εοηΓεετατειιτι , τη ααα ΡτεεΓετἰΡταε τητΙεε εετττε

τετηΡοττΒαε ιιηθτ εατη Γατε [)τντητ εαΙτιίὶε οΓΓετεβο.τ οίδετατη, Μετα νετὸ ΙοεεΠαε

τα εαο ηαηε ΓεετειττΠτητο. ΞΙεβει τη Ρειεε αατεΓεττ, ηεεε!αητ ειΠεατ σ.όττατη τηττειιη

τη Ρι·ετ:Βαττ , Γετὶ εττιτ ατιάτααε Ρττετηατηταε ίἱΙνειτατη όεηίττ:ιτε εε Γοηττατη τετ

Βιιττ:ιτε. κατ :ιατετη Βοτηἱτη ΕνειαεεΙτετ τηειηοτ ΡτεεεεΡττ , ειττεηαττ ηε]αΓΗττειιη

Ιὶκιτη Γα.εετετ εοτειιη ΒοιηττηΒαε ιτε ντόετετιιτ ειΒ ετε; Γεα Γεετετατη Ειστε: ΓΡειταιτη

εΧΓΡε&εινττ, τ1αταπΙο ΓοΙαε ΓοΙτ Πεο Γε Γαβίτετηετε ΡοτατΓΓετ. Μττατη ότότα δ: Ιτα

τητιηο τηνεΠ:τ8ε!ηΙε τηἔεητο ε ααοττεε ΕεεΙείτατ ε]αΓαετη ]ειηα:τ.ε Μ τατΡΓεαό.ειιη

άιντητείτιτεκιε ττοτε.ιη ΙοΙαε Ματ, ειΒΓααε τιποτε ηαΠο τεΓετατοτε Ιειτειττη τΠι με

ΡτεεΒ)·τεττ Ι)ΠΘΓθ1Π8Γθ[Γ1ΠΊ. '

Φ Με ω; 6. τω: τεε εὶ ΡτεΙΒντετο @τητα ,Με νετΒτε Γε εοηεαεττ τη ΡαΒΠεο εοεΡὶτ:

ατ,ε,ηπτιοηε

τηταττττ.

ΡοΡαΙετιο

Ηεα τω η, ΡτοΡτετ αηατη ΜοηειεΙτατη @η Με κανετε ηοη ΡοίΓατη. εύττηττε



νιτΑ ε. σετεσι.ι 'ΑΒ-Β. ιστιιεηετε. τι το;

Με , τηοτε ΓοΙιτσ ΕεειεΠατη ιηττειιοειτ, σιισιιίτιιιε ΡτεΠητετ ειιηι σΠιειο.ιισιιε εκτι

ΡσσιιΙ:ιτισ ηστι τηστιιεει σιτε: :ιιι ΕεειεΠειιτι εσηνεηετιιτ Ρετειιη&ειτει:ιιτ σιιι‹ι Πω Ει1ιε. Μ.

Μια νειΙεητ. ΡτεΠηπετ ειτιιεειτ : Επειτα σιιιτιετηιη Με ΠΙνιιιο. Μοηειειιιιε στη- ]::·ΧΧΧν·Ά

κιειιη Ρετεετιηιιε, σει τιείεισ ι1ιιισιιε ιηε:ιητιιτισηισιιε ιιτιειιτ, 86 ιηετιιιε ησ&ισιιε · ν”

στειτισηιε ε>τ:ιτιέι ιιιιε Π·εςιιεητετ νετιιτε ίσιιτιιε ιιιηιιει.ε ειιΙιεειιτετ σιαΠτηιετειε τιιο

τη ειτιιιε τεΓετειι: δ: ιητιιε οτωοΠισω νο.ε:ιε. Τειιστ Πειιτη @Η 8; τει·τε:, σιιιει Π

ΡσΠιιειε ιΙΙιιιη ιη ΕεειεΠειιιινειιετσ ησΠτο., τιι€ηιε νετσετιιιιιε ειδεειιιτη τειιειατη

εε ιηιιιτιιιτιιιτι. στη σεΙΠ:ειητεε εσηΠιιτε ειικετιιηι: : Ρειτιεητιειιη ιητετιτη Εεεε,

σωσει εισιηιηιιε ησΠετ νεηιει:6ε ιρΓε νετιτειτειη ιιιΓειιτιειτ : σε Π ε:: [)εο εΠ εειΙιε

νιττιιε ηση σΠιιηιιιε Ρτσιιισετε ιΠιιτη 5 Πη ειιιτετη ειιιι:ετ σε ιιηιιιη ειεεετ τωΡοιω

τετη σε Πηδηιε ησΠ:τιε εΙιτηιηεηηιε ειιτη. Εεεε σει στηηι σεεητι Πεσ άενστε :Με

Μπεστ σιιστησεισ ειετηεητιε ιηιΡετ:ιητ ιιεε τεΠΠιιητ. Ι ιε σοι Ρσίι τεΠιττεέτιο- °

ηετη Γιωτη ειιιιιΠε μπω σε! όιΓεισιιισε ιηττεινιτ, ιΡιε Πιτηιιιο Πιο Πειεσιο ειειιιΓει

σΠιο. :ιΡετιτιμη.

7. Βεο.τιιε νει·σ Πειεσιιιε ειιιι τισ€ειισσε Πινιητε στ:ι:Γεητι:ε Πτεηιιε ΓιιΡΡΙιεειηε, 1ιητιΜ(ω;

τηιηειε Ιιστηιηιιτη τηιηιιηι: νετεηε , σιιιΡΡε σοι ειιίισειι5. Γεηισετετειτ @Με Δημ.. “Ω (Πω

- ο ο "1"ΠΠ

_ _ _ _ . · σωστη

τετ ιΠιιτη ιιιΓεσιιετετιιτ. δεσ ειιτη Πειιερτησι στειιε ιετνιιιη Γιωτη τι τηειηισιιε ιιη- Βιιιτιιιη-.

Ριστιιτη ιετνειτετ ιηησειιιιηι ,ίτειιιειιιιεητι τησ πιο. ιτετιιιη πιάσει Ι·εσεΡιτσε Εεειε..

Πει: εισετιιετιιητ, ι:ιηιπιε :σκετη σειτείειέι:ο.ε τη:ιιιιηιο. εσηεει·ιε νεΡτιιιτη , ΓΡιηειτιιτη,

εε ττισιιιστιιτη ΡσΠ:εε 8: Ιιηιιη:ιτιιι ιιΠιιιε σε! Πιιηιηιιτη οσίι:τιικετιιητάιεεητεε : Εστ

τ:ιΠιε Π Μοτιαειιιιε ιΠε τησ‹ιὸ ηιειτιιι·@Μεεστω Πειισ τιση ενο.ιιετ ιηΙ·στειιηιι,

δεσ σου. ηεε Πι ετιτισ , ηεε Ρτιιιιεητιει , ηεε εσηΠιιιηη Ρστείι εΠ`ε εσηττε Πειιτη 3

τησ.ιινσΙεηειο. ΠΕ. νιτιιτη Πει ηση ησειιιτ,νετιιιη ι1ιιστιεε ιΠε εσιητησειιιτη σπιτι:

Ρστετιτετ ιηιτεινιτ.

8. @τι ιιε τε νιτι ΠοιισιΠιιτιι Μετα ιησιιιιιη άεσε.εεΙιατι Ιεεειτισιιειιι σηεΠιιοΓο.ηι ννω.ιω

ειστηιτισ Πιο σει πως: τετηΡστιε ιη εισειιο 2 Πιο τηι1ηει:ειτ ιη Ισεσ σει ειιειτιιτ Ψ 8°°ᾶ”ω`

_ _ . . . . . · · ,μ?Με ΟπἔωπΙ ττσηΓτηιίετιιητ ειιεεητεε : ΡΙο.εετ Μ» σε Μση:ιειιιιε σιιιιιο.τη εεισει.. ΉΞ[ΞζΒΡι:_

ιιιΙ:ιτη τιιιιτη Πει νεηειιεετ ιιι Οτστοτιιιτη ,ηεε ιιΙΙιιε ειιιη ειιεετε ΡοΠιτ 2 Ηιε Με. τω”.

τιε Ψετίατιιιε Πιτστε στ:ι:ειΡιτι :ιττεΡτι1ε ετικιειειη ηιτηιε Γεητεητισιη ιη νιτιιτη "

Πει ΠιιιΧιτ όιεεηε: ιτε ειιιη Γείιιηειτιοηε, 8εΠειιιιε ιΠιιιη Πόειιιιιη τηεοτιιτη αι

Ρει·ε ΡσίΠε, Πηε ειιειιεητιο. εειίιτετιιτ. να ιΠε ιη:ιηει:ιτιιιη τιεειιτ, Μέι ε:ιόότησιιε

ιιστέιι:ισιιειιηι σιιετη ιετνσ σε ιηιιιΠε Ρ:ιτεινιτ, ιιιίισ Πει ιιιτιιεισ :με τηιτειΒιιι.

τετ ισειιιιτ. Νατη ιτιετη πιεηιστωη εισαι Βιιηιιισ Πει Ρτωει ιιι τε , πιο;; Μ; ι · .

ιη τιιιηστετη νετίιιιη είι,ιτ:ιιιτ στηηιει νιΓεετε ειπε ιιι ειιτητιετη Ισειιιη νισιεητετ

ιηΠόετεητ,τησττόιησηε νιειτισ.τη Ρειτειτεητ. Οίιιησιιε νειιετιιεητι όοΙστε νεκειι·ι

νισετετιιτ,ιιιιστ ειιιιΒειιττισιε ηστηισε ηιειηστ εητειιτι:ε σιιιιιη.νιτσ σε τε

τηετε ιηιΡσΠιιτ , ειιιη ωεω ετο.νι ιΠιιιη ειειιησηιιιτ ειιεεηε ι Ωστε ετεεισ σηιει

ΡτσΡι:ετ ιΠιιιη Ρετεετιηιιτη :μιση Πηε @σε εειίι:τειτι ]ιιΠιίὶι,τισιστιΡιε ιη τε τε

τοτΠιε εΠ: : τηιττετη ετ8σ νεισειιιε8εσεεετΠατη ιΠιιιη , Π Πσττε Ρετ στειτισηεε ειιιε

τιοΙστ αιητιιε εΠ·ιι€ετιιτ ἐι τε. δεσ ιιιο. ηιιιιι Πε ιη τεττει Πηε εειιιΠι, ιιητεσιι:ιηι .

ηι1ητιι :κι νιτιιτη Πει Ρετνετιιτεητ , ι όση Ψετίειτιιιε τησττι Ιιισειδιιιε Πηειη νινεη

ιιι Γεειτ. - -

9. @Με σ.ιιειιτιε Β. Πειεσιιιε ηση ιηιιιτιιιηιιττειιεισΠ τηι1ιω, τω Πάειη σε σΜοιΠηπ

νοτω τηιιιιετιε ιηΓΡιειεηε , Ρετιετεητιτη ιτετ τιττιΡιιιτ. Πίιιησιιε ω Ισειιτη νεηιίζ Ρεοννω

ίετ,τειι€ισΠι Πετηιηει νιε!ικι εΠ·ε&ιι ηιιικιηισ ειιτη ιισηστε Πειιτ τειητιιτη Με τ:ΠΙΠΒοξι

ετεηι τιεειιιτ ΠιίεεΡιτ5 ιΡΓε νετὸ ιιτΡστε τιε ιειηετεισ.Πιιε ο.ητετιιιατη ίεΠιιηι με εαπ

€ετετ , σιττιιτη τ Πισω σιιετη (ιτ:εει ειιησιιισειιιιτη νσεο.ητ , σεΡοιιετε νσιιιιτ ε:ιιι- 6

σ Αισιιιιιτη ει! στατιιιιηιιιικτιιηι ηιιΠι ιετνιιιιτι σε· Π 'σόι' άειιιιειιστ, @Πει σιττι Με τα τσιιιι τοΙσιιι

ΠοΧἰιιω· -ιιιιειρισ ειιε ισιεττητ. Μη Ποι·τη:τη £ιιιι1ειιωΠωι

& Βιιτιιε Γειι Βχττιιιη τηιιιτ:ι ΠςηιΠειι , ηεπιρε ισεετ- σε μιιιιιτη ειιι·η εικ:ιιιιο εεηιειΕεττ:ιι·ιιιε Με Ισ ιιι/Πτι

ηιιη·ι , μιιισΙιιιιι διεετσοειιε , ριΙειιιιι. @στη Μια: τι» μι:: τ.. Ιιιι.ι.ε. ισ.ειιιιι5 ΡΑΙΙιι ιιΠιε ειιιιτη :τι Μο

|σεσ Ραμ:: ιιιτετρτει.πιο : τω”. λ Οτωσ τι: ωρα , τιο.ειιο8 ττειιιι&ιιε , τιιτηει·Π Πόση” ιη Κεειιιπ εφ η.

«ωσΜ6η!τω ωτηρη. σηαηισσεη·ι ηοη εισρειετ , εκ σιιε Εεε εστω: ιηιιιιτηειιτι Μσηιιειιιε ιτπει·τιιειτ. ΑωΡωσι

να.: εκει ι>ιΡω ιιετινει ιισεεε πτωση , σποτ! :ιιι ιιιτη ιεεεκτιε ιιττιτησιιε ωωσι.

..4ίτοτ. δδ. ΟΜί. 5'. Ε. .5'ε·τε!τιππ Ι!. Ο
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απο. Μ. Γε τοί:ιεοτειιιτιι. εΠω Γοτνιτο:οε οποτιιΡιπ:ιτιιι οπι ειτιοτειιιτ νιτιοιιτοε πιιτιιοπο

ειεεπ::οτπιιτ π: νιτι νοΙΙιτποιιτπιιι οιΙιοοιιτοι· τιιιττο:οιιτ πι ΓειΙνπιτι. @Με ι ο,

' Νοτι ιτει , ι:ιοπιτ , ω: ιιιιοΙι , απο οοο ιοτνιτοτοιιιιτινο:ιιο οπι νοίτιιιιο:ιτπιιι τιιιιιι

ίιτιοιιτοτ ιοτνοτ. Ροτοε:ιτιπε ίπιτι Ρ:ο ()ΙιτιΠ:ο, οπιτιοπιό 8ο ιοτνο ίπο ιΠι μποτ,

θ.ειο.τ. Μια τα ειτοπο Π:πΡοιιτιο. ι νι: νοιιοτιιιιόπε ο. 3ιιειοιιε τεπιιπιιι τω:: Ρο: ίο

ποίιτο.ιιι τιοτιιιιε ειάιτιίτο.: ττειιιιε ιιι :οτιιοιιτοιιι ( πο ιιιιιιι σ.Ιιπά οίτ ιπιττει πιο.

ιιιτιοτιοτιι ΡιιιιοισΡΙιο:πιιι πιο ετα ιτπειο πιο 86ι Ιπίι:το.τιο 5οΙιτ)8.εεοίιιτ 86 πιο

ιιιοιιτπτιι ΓπΡο:Ροιπιτ. Ιισι οιιιΡΡο Γο:ιτιο εΙπει:πτιι ειπτ ::ιπτιι ιιοτιιτπιιι ΓΡειτιπιιι

ειιιΓοπο τοττοιιο Γπιτοτιτ:ιεπΙο ΡοΡοιιτιιτ , δέ νιτπιιι Ποι οι:ΓΡοέτεινιτ οπειιι‹ιο το το

ιιιε!ποτο νοΠοτ. Α8 Ιιοε τιιιτο.επιπιιι ίΕπΡοΒιε1ι :Ιω ειτιο:ει:ιτ , ΒΙο:ιειιιι Βοο ειοειο

τπ:ιτ, οπι Πε Γο.ιτιπιπιιι ίπποι ιτιειπόιτο τιιοτο τιιοιι:ιτπε οΠ: ιιοτιοτιιιεειτο.

Ρ,ἑά,,Μο_ ιο. νιτιοιιε ειπτοιιι νοιιοτειΒιιιε Εοιιιιιιει τε.ιιι ονιειοιιε τιιιτειεπΙπιιι Ρο: Γοτνπιιι

ΜΜο 11ο εστι , Ροόιοπε ειπε ΡτονοΙπτο. εοοΡιτ Ιπότπιιι οοτιιιιιειτο86 τιιειΒιιιε νοειοπε

νιτπιιι Ποι ετΡΡοιΙο.το τιιεο:ιε: Ο Γοτνο Βοι Γπιιιιιιι ,τιιιίο:οτο Βιιιιπιι τπι Γοιιιοι·ιε

τιιοι: οπιει ιτι το ιοιιοτο.πτο: Ροεεεινιτ , 86 Πε οπτιι πΙτιο Πινιιιιι τιιιιΡιιιιε νινοτο ιιοιι

Ροτιιιιιιτ. Νπιιο ειπτοιτι Ριπε όοιοο ΓπΡοτ Ροεεειτπιιι οιπε :ιο εξω ιιιΓοτοε ετπειο

τπτ , οπ.ιιιιι :ιο ιιιοττο ειπε τοιιιΡο:ο.Ιι οπο. ι:ιΓοιιειτο: Γπτιι ο: πο. @ιοΡτοΡτοτ,

Ρ:ιτοτ ιιιι 86ειοιιιιιιο ,Ριοτατι :πε το::ο. τοιιπε ΓπΡΡΙιεο , οποτιτιπε οιιιιιιΡοτο:ιτοιιι

Ι)οπιιι , επιπε Γοτνπε οΙΤο εοιιιΡτοβο.τιε , Ριο νοτο Ρ:ο ιΠιπε ειιιιτιιεο ιιιιιοιπτιοιιο

ιιιτοτεοτιοτο τιιοιιοτιε , ιιο νιτει: ιοτοτιι:ι: οι:Ροτε οιιιοιειτπτι 86 οποιοεπιιιοτιο Ετ Ραο

ειιπιιι τιοίι::πιιι ειΡπτι νινε.:ιπτιι 86ιΡί`πτιι Ιοεπιιι ιιι οπο 5.Μειττιιιι ΕεεΙοίιο. οίτ εστι.

Μπότα, επιτι οτιιιιιιιπε οιΡΡοποιειιε Με, ιπίπΡοτ 86 Μετα νιΙΙ:ιτιι επιιι οιιιιιιιιπε :το Γι:

οττιιιο:ιτιοπε Ρο.τοττιιτειτι τω: ιιιιοτιε ττ:ιτιο ιπ:ο ΡοτΡοτπο ΡοΠιτιοικιπιιι. Επι ιι

ο τοΙΡοιιε!ιτ: ΝοΙι τιιιιοτο, ετοειο Ι)οο ιιιοο , οπισ. ΡτοΡτοτ ίιειοιιι τπειιιι :ιοιι το

νωωτιιιιι. Ηιιιι ιιοοτειιιιτπι· ειιιιιιια ειπε :ιο ιιιειιιπ ιιιΕοττιι * , οι οτιο.ιιι πι Ρ:οιτιιιιο Ροτιοτπτ

98,” €ειπειιο Ρειτειόιιιι :μια ιο το νιόοο ΑΡοΠ:οΙι Γο:ιτοιιτιοτιι νοτ:ι.ειτοτ ιιιιΡΙοτο.ιιι οπο

1.Οοτ.7.14- άιειτ:8α!·ωιό2:αι· ω» επ,Εάε!ιι μι· Μτσἰἰσπετπῇιἰτἰεπι. $ιεοπο νι: Ποο Ριοτιπε Ρο:

ΜΒΜ τιιιτοεπιπτιι οποεὶ Ρειττο.νιτ, ιιιπιτοτπιιι επιιιτιοε επι επιιοτοτιι τοΙιοιοιιιε οοτι

νοττιτ.

Μοτιιιιο- 4 ιι. Οίιιτιοπο π: Γο.τιέι:πε Γπτπ:ει Ρο: ΓΡιτιτπιιι Ρ:εονι‹ιοιιε, ιιοτιιιιιπτει Ρτεοειιο. πιο..

ιιπ Ροτοίτατινει πι τιιπΙτοτπιιι Ρ:2Γοτιτιο ΓπίειΡοτοτ, επιιι τιιο.ιτιιιιιι ΕιτιοΙιπτιι τπτ.

πωπω ο· πιο ι..πτιιτειιιι ιιιοτοειιτπ:. (3(ιιιιοπο ειιπτιιιιιιιο ί”οιπε Ιοεπιιι ιΡίπτιι Ιπιττατοτ, τατι

στποψ ειοιιι ιιιττονιτ οπο :ιπ:ιε :οοπιοιειτ. ΙΒι οπιΡΡο ίοι:ι ο:ο.τιοιιοιιι ειοόιτ,ειτοπο :ιο

80Πω ιιοτπιιι Ι..ειτοιτο:ι οτει.τιειε οοιτ , 86 Ροιι:οτι απ: Η:ι:ε τοοπιοε ιιιοο. ιιι Γκεπιπιιι Γεω

| ιι, 'ιο ιιιιοιτειιιο οποτιιο.ιιι οΙοοι οιι.ιτι. @τι απεΙιοτιτοε ει:επιιιειι·εει Ριόοιοε πο

το.ιιτιι οτειτιθι ί`οτνπιιι 1)οι επιιοτπτιτ, 86 εοΡιοίιε ειοτιο.τιιε ιιιπτιι ειιτεινοτπ:ιτ: ιΡίο

νο:ὸ ιιιο.ιιιιιιο Π:πειιο :ιιΓπιιι ειοτιιτ, οιιο.Ιιτοτ οπιιιιιοιιι Ιοεπτιι οτι Βιετεο ι·οιιοιοτιιε

πΓπτιι οιιιεοτοτ σ.Ρτπιιι. Τειιιτιιιιι οπτοττι ΡτοΓΡοτιτο.τοιιι Βινιιι.ει ιΙΙι Ιο.:οιτο.ε Ρτεοίτι

τιτ, οπο.τιτιπε ιΒιιιοτιι Ρειτνο. ιιιτοτεειΡοεΙιτιο οπο Οτο.το:ια Γοτττιοΐο ο ο:ο εοιιι.

ΡΙοτοτ, π:ιπιιι ιιι ιιο:ιο:ο ΒοειτιΠιιιιι Ρ:ιτιειΡιε ΑΡοίι:οΙο:πιιι , ειιιπτι νοτο πι ιιο:ιο

το Ποότο:ιε Βοιιτιπτιι. :Μπιτ Ρειτ:ο.τιε εοοΡ8το πιιειιοπο :οΙιἔιοΙι νι:ι :κι τοτιτι

απο τιι:ιοιίτο:ιπιιι οοιιΗποτο , 86 εοΠ2. Μι Γπανι ιποο @Με ονοτο Γποιιιιττο- `

το: 86 το.&πε οΠ:Ιοεπε Πιο Γοεπ:ιάπιιι νοΙππτειτοιιι ΠοιιιιιιιΡειτατιιιπε Μοιιο.ειιο

:πιο ,οπιιιο.&οτιπε Ρειτπιτ ΙοτιοπΙιε Γοτο.:πιιι. Ετ πτ τοτπτιι ειιεειιιι, νιτιο:οειιιι ω

Ι[,_ ”_7_ ειοιιτοτ Ποια εοιιιΡΙοτι ΡτοΡιιοτιεπιι οπιιο πιο:: Ζπι·εύ2Μω· οι μάπα· ρω: άπε

ωπε: &κόέΜΜπτ, το”, οπο» ΜΜΜ ό· μπα. 8οει οπι:ι ΡτοΡιιοτο. τιιοτοιιιιιιιΦ

ε8ε Ιοοποι:ιο.τπτ , εο.Ιο.ιιιπτιι Ροιιο:ιε Ρτο οο οποεΙ οι· εοι:ιιιιπιτι τιτ , ιο οΠ: Βετο

δετιΡτπτει ιιιτοΙΙιοιτπ:,Ροτ ιπτιεπτιι ο.πτοιιι ΓΡοε86 εττιτι:ι απτιιτοτπιιι τιοΙιοπειτπτ.

@πει νι: Βιιι&πε πιιεὶ επιτι Ρ:ο.τ:ιοπε 86 ειιίειΡπΙιε ιιοοτοτ , Πιο πτ Βετο οιοοπια

:ιιοόιτειιιτιο , Ρτεοειιειιιιτιο , Ιοοοιι‹ιο ιιιιΡΙοτοτι Ετοο Γοεπιιόπιιι Ροτίοότιοιιοιιι πιο

οιΡΙι:ιτο 1)οτιιιτιι , οπο ιΙΙο Βοατπε το Ιιοπιάπτιι πΓοπο ονειίιτ, εοιιιιιτπτα οίτ ιΒι

οπο. ,ο Βινιιιι Γειιοιει τετοιο ,πτ Γοεπιιοπιιι Αέι:πε ΑΡοίτοιοτιιιτι οιιιιιιι.ιπε οιιοτ εοτ πιιπιιι

8: ατιιιιιει ποπ , σα: οπιίοπο.ιιι ιΠο:πιιι ΡτοΡτιπτιι ειιιοπιει ιι:ιισοτοτ , ία! οιΤοιιτ πιο

οιιιτιια οοιιιιιιπιιι:1.
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ιι.Ήειάειτιι εΙιε εισαι Βεειτι1ε νιτ νιΒιΙειιτι Ρειιειο οιιετι Πινιτιο ειιιιι Ετεττιιιιιιε πι· επε- Μ.

Πίτσες εοπτιειτ π: ιιιεΙ7τιιε τει: Οιιι.οτπιιιιιιιε ειιιιίεειιιιάιιτιι ειιστιειΡε.εει·()ο- Μ* *χ*

ΙιιιιιΒειιιιε ΡτοιιΙιετικ ΓΡιτιτιι ΡΙειιιιτΡτεεάιιιιτ πιω εεε: ττιιιιιι τεΒιιοτιιπι ΓοΙιώπιτε ΑΡτιιπι τα

τοΒοΗ.τι1ε , πι νιειιιι:ιιιι ειιιπ:Ιειιι ΜοτιειΠετι) μετά πάνειιιΠετ νειι:ιτιόι.ι. ΗειΒιιι.τ Γ? 2°πία·

ιπιπηιιε ειιττετιι δίείιπιειιιε τεε;ε.Ιεττι μεμε Μ0ιιιεΒετωπι ι επί :ΜΒΜ αἱ πω» [η ω

1)ει πιει! ΡεττιτιεΒειτ. @ωΜε @πιο πιιιΜ οτιππιο.ειιιιι νετιετιι ιιο!ιιΒ Με ”

ΒιιΙ:ι.τειτι ωεωεωφε ειιιτιιπι ιιι1εεμιετειιτιιτ , ειππιιΡΙοΜεΓετε!εε ί ιετιε τω..

πιιτιεε Γειτ1τιιεΙιιιιιι νιτοτιιιιι εοτιθιΒιι :κι εεάεε , ιιιιόΓειιιε τω. @οι εε ω.

8ι·εάπιιτ. νε ειιιτειιι Γειιι&ιιε επι Γειιιτιετ ετα τοπικ πιΠω ΙΜΒεαΐεπνιάειιε εε.

τοειι:ετειιι Βάια πι ιτιειιιίυιετιιτϋπειιι εοπνετΓεω, πι:ιιιιιιτι πιιίετιεοτὸιτει· ει μια

ω: , 8: απ: ΟτεεΙε :πιει , ειπε εά εειτττειπετιι εοιιίιιειΩι ι !ιοάιενιττ'ι ποπΡτινεΙιε

πε. (Ηιπι εεεε ιιιιάιειιιε νεπετοτεε Μπανεπι€ιειείεεΈειιεεεω νιτι τω; εεΠ;τη

ιιίειιε Ρετνειιετιιιιτ. ΠΠ ειιιτειιι εχει ρετίεέτιστιε Με» εταιιτ 9 ειιπι Οτετστιιιιιι

νιτι Πει ίιιιίΤειιι: ιιιετείΠ , δ: ΒείΒιιπι ιιινετιιΙΓε!ιτ Γετοειτειτε εοΡειιοΗτε. ειπε ει!

τ:ιτε σ.εειιΒιιτε , εποε ΓΡιτιτιιπι με ίὶιι οτε ποπ !ιο.Βεεειτιτ: 8: σπιτι εεΙετιτο.τε

πιειιιιικι Ιεεειτοε όιτει:ετιιιιτ,ειιι ιτιιι€πι σπιτι Κεβεπ πο! επιασε νιτειιτιε ΓΡε6ξε

ειιΙιιιιι νοεειι·επτ.

ι3. αει ειιιιι @επτα νειιιΠ`ετ , οτιτιοτιε Γεώ , πιοιιιιπιει νιι·ιιιιι ιιιιιιιιΙιτε.τε πι- Ρωτάει

τεττο82ιτε πωπω ιιιιόε εΠετ , νε! επτά ει» πιει; ιετωπα.ω@πιο να ΓετιέΕιιε τΙ:Μ

Γεειιιιάιιιιι ποσά ἴε νει·ιτε.ε Βο.Βιιιτ πε.ι·τεΙϊετ , Κειτ ΐιιωιιπιιιτ : Ετ ιιι:ιόε , Ρειτετ να πο πω.

πετειιιόε , νινιε νεΙ Ιιι επι εεειιπι πιει:: να Ποπιιιιι τεΓΡοτιόιτ : ΒετιρειιπιπεΠω;;

τιτιιειιτι!ιιιε Ποιιιιτιιιιιι ιιιΙιιΙ άεεΙτ. Ηοε ειιτειιι τε ποιιΙετεετ , ειπε Ρο.ιιτιετεω ει- Ρωι9- Η"

:επι <έετιπιιιε , ία! πιεσε ιιοΒιέ Η τιπιιιετππιιε Πειπιι. Ε: ετιπι Κε:: τι ιιονιΠεε

ειπεΜε ΟοΙιιιιιΒεπι τιιΓει!ιιιΙιιε εΙΤετ, ει:: Πειτε ,Ρεπετ πιι , πωπω τι ΜΒΜ

ειιπι 8ε πε £ΕθΕθωΧΡ128ΠΟ8.:Έ0 ΙΞπιε ΡειιΩιΒο εμιε.Ιιτετ Ιοειιε τω: μεμε: με”,

ιιιτειεεπι τιιαπι ιιιροπειπιιιι ο @σε Ρετιιιτιο. ΜΒΒιετιιτ. Οιιιιιιε πω: ΙιιιειιΓειιε

8ό πιει ειιΒιτι·ιιιιιι ΜεπαπιΡετιιιιεΙυειιι: Με πιΒΜε Βνειιι μειωωω τε..

επι” , ρτ:ιτπ φ.ιοςιιε νε! ΡειΓειιιε , ε.Β ω1ιετω εΙιε 8: άειιιεεεε ττειάειιε πω τω

:Ισ , ὰ. Ιιιιιε βετο Ιοεο ΡετρετιιειΕτετ ΡοΠ.ιι!επάιιιιι. @πι ιιιΪιιΡεττιμά νιΙΙο.ιιι εεε

_Βπιίαιω: νοεειι:ειτ , απο ΕεεΙεΙὶε. 8: οτιιτιιΒιιε ειπε πι Ιιο.Βειιτιιτ Ετπιπετ όε!εεο ,

ε: ειπεΜε ειιιι6τε εΙεΓιιτιτ , οτιιιιιει ειπε πω! Γειι6τιιιιι Αιιτοτιιιιιιι με πιει. όιειιιι

τω·,πω ττειάιτιοτιε ιι: Με άιΒιιιΙΒιιιο ΗΒετιιΙιτει· τπιάο. 1-1ιι ιτειειιιε πωπω

νιάειιτε Ιεεεε ε: οιιιπιΒιιε επι ειεΙετειιιτ , νιτι Πει 3ιιΠιοτιε πω· ο.ΒΓειιιε ιιΙΙιιιε πω

πε εοιιίιιετει ειιιιι ιππιετιι ΡετιιτΙιι1ττει , παμε ε!ενοτιιε Και ΒειιεὸιέΕιοιιε Μακ

ὸενοτε Ρετεεετε απο εειιάιο τετιιεο.νιτ πο! ΡτοΡπει.

π... Ηιε Ειπε εετειέΙ:ιε ετιετιιτ πι· Βοιιιιιιι ειιιιιιε Με Γεπιετιιιίιιιιι ιπεάιτει·ι, Κοπ1Μ·"

ειιιιιΙιτει· Ιοειιπι ιιεπι ΠΠ Πειιε οπιτιιΡοτειιε πι Ρετεει·ιιιετιοιιε Πει άοιιιιτε ει- Βιετ<&υ=ι

Βιιιιπι (Με, ί”ιιΒ είετιΠοτιε ετιιιειρει!ι πιιιτιιτετ , ιιτ ιιεςιιο.ειιιαιτι ΡΜ): ε]σε ίεΙιεειτι έ:;ο12)Ψ

οΒιτιιιιι Ρε.τιιιΠετ ιιιΒιιιάιε τιιιτοτ1Βι.ιε ικιειίΒιιε Γεπιτιετ ιπιπι1ειε. Τειιιάειιι ιιιίτιιτει- «Μπι πιε

τιοπε ΓιιΡετιιιι Γειριετιτι ιιΓιιε εοπίΠιο , εοΠε ο0α:τι1 Ρτ:ιττιιπι :ιο Γετνιτοτιιπι Κο- 2Σἱ°' "Μ"

πωπω ετιιτ ()εΙΠτιιάιιιεττι. (ῖὐπιειιιεὲΚοιιιειιιο Ροιιτιί·ιεε Γεω ΙιοιιοτιΙἰεε ίὶιβ .

εεετιιε έζιΠετ , ΡοΙὶςιιἑιιιΙιπιιιιε ΑροίτοΙοτπιπι νιωωι οτειτιοτιόπιειιιε εοτιιιιΙε

νιτ , ΓιιΒτιΙιιιιφιιίιτιοπε ΡειΡει τετιιιιτιτ, φικιιο.πι οποία Ετ :απτο Ρε.ττι τεπι ετ:ιτι

εΙεπιιτιιιετιε ΙειΒοτειιι ΓιιΓεεΡιπε. Ωω νιτ Βοπιιιιι3 δεοττιεειιει, ιιιειιιιτ , Ρτειτετ

Γεω , Ρι·ο ΟΙιτιίὶ:ο Γεω ετεετιιιιιε. Οοπτιεπ :ιιιτεπι πιε ΓιιιιΠΡεετε 8:]ιιιασ. νοΙιιιι

τιιτεπι Βοτιιιιιιω μπει πε (Ξιο.ΙΙιετιιτιι μισό Βιιτειιιιόιοιιεε πι Ιοεο επι Ι..ιιτΙιτει νο..

φωτ, ιιΒι]επι Πινιιιο ετΙιτιιιιιειιΙο ΡτιπειιιιΒιιε ΑΡοπο!οτιιιιι επι Ιιειιιε Κατω

παπι ΡοΠιεΙειιτ :ιτεειτι , άπο Οτειτοτιει Ειτε ΕιοΠε πιω εοιιΠτιιιιι. Ετ ιιιιτιε πω

πιιε ὸιτενιτΙοειιιιιιΠιιπι Ρει·ΡτιτιειΡεε :ετα Με Ρτε:όϋε ειιιτιτιιοΡτιπιιε 6: Με

τε αΙιΒιιε 8: Ρεετιε πι οπιτιιΒιιε ειπε εεἱ ιιΓιιτιιΕτειιτιιιιι ιιοΠτοτιιιιι ΐιιΠιεετε Ροίΐιιιιτ.

Ε σ.ιιτεπι ετιειΙΙει εδετε.8ετιιΡεειτο.ει ΪυΡτε. πιοεΙιιτιι άεάιτει. @ιειΙιτοιιτει·, Με

τω , επειτα επι ΡΙειεετ τιιιΕιΠοειιτιι ιΡΓιιιτι δε οιιιιιιο. ειπε ΓιιΒ3ειεετιτι Η , ΑΡοίτοΙο.

τσιπ ΡιωειΡι ίιτπιει ετιιΔιτιοιιε άεΙεεο.τεΜ: τεΙΗΠειιτιοπε τιεττιετιισε ιτιεπιοι·πε , εο

νιάεΙιεετ ΕΟΠΟΕΕ11τΓιι€€θίΓ0τ©8Μει ειιιειιιο‹Ιὸ δε άεπιεεΡε ιΡΓιιιιι ειτειΡ1ωειιιπι.

Ο η

]Διι. ιτνιιι. '
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# ΒοΙΙισιἰ.

ΙΗΒτὶο2

τει· οσσετπατσι·ι Γσπτ Ιοεστπ , αππιε ΙἰποσΙιε πω: Ρτα:Γεπτια: ΑΡοΓτοΙἰο;τ Ρι·ο εεπΓσ

οεΓει·απτ όεοεπι ΓοΙιτιοε ατοεπτι. ο

η. Ρατι·ατΓΓοσε οττιπιοσε οτοοσιοσε πει·τει:ετατοσκτα Μισο: Ρετἰτἰοπσ πισω

πω, αεεεΡιτ ε!ιατταπι Α οίτοΙιοα. αστ1οπτατε ΠοιΙΙαταπι , στ οσαπισισ πισπάσε

ίτετεπτ , ε]σΓοετπ Ιοει ΑΒ αε , οσι Γεεσπόσπι ε!εότιοπεπι Ετατι·σπι ισ τοπισιοι·απ.τ

τὶσπι οι·τ!ιπατσε Γσετιτ, πι οπιπιοσε Ιιαοεατ σπασω ατοιττισπι τΙιΓΡοπεπόι οσε Βει

ΓσπταβΓοσε σΠὶσε εοπτταόι&ιοπε. @στι ιπΓσσετ εΙανιοει·α πιαπσ ΓσΒ απατΙιειπα

σε ν1πεσΙο Ρι·πεεπτσιπ τ!εσιτ,στ πσΙΙι Κεεσπι νεΙΟ τισιατσσι σσιοσαπι Ιιεεατ

ιοτο ταεΓατο τποΙεΙτιατπ ιπΓει·ι·ε νεΙ νὰ νεΙ Ροτείτατε5 πι ι οσι Κοσιαπσπι σπΡετιιιιπ

πσπ18τατ , 8τ αεΙνοεατιοπεκτι ΑΡοίτοΙιτα: 5εσιε Γοττιτστ , ΓεπιιΡει· εσπιτιεπι Ιοεσπ1

σεΓεπΠοσε Γσα ΕσεΗτετ τσεατσι·. Βεατσε νει·ὸ ΒειτοΙσε ΑΡοΠ:οΙ1τα σοπατιοπε

ναΙεΙε ΜεσΠεατσε,Κοτσαπιε ιπτιεπιπσε τΙοτΓσπι παω, εστΓσ ι·εττοοτασο (ΞαΠὶασι το·

Ιει· τεΡεόατ ατΙείτιοσε οπει·ατσε πισπεποσε , σ! είτίΕπετιοσε Ματητσπι ΚεΙιοσπε

8: οι·πασιεπτιε ΕοεΙεΙἰαΙΗτὶε ΓἰπισΙ τσιπ Ρι·ινιΙεοιο σο , Αποίτοσεο οΙστιππατο Π
@Πα ο Γ -

Μ. ΡοΓτ παπι Γε Βετο Ρει·αότοΙαποτε τΙοσσ τεεεΡιτ, δ: οπιπἱα οσα: ασ Ι)εσπι

Ρεττιπεπτ το ιοἰοΙῖΠἱτπε ισ Μοπαίτετιο οι·εσπανιτ , οσειποαπι ε!ιΓτοισΙσπι Γσστπ

ποσιιπε Ποι.ιιΜπισσισ , οσεπι 8: σε Γειοι·ο Γοπτε Ιενανιτ , 8τ Ρετ· ΓεπιεσπΓστπ π»

Ιστσιτ , σε οσοσε νται 8: πιοι·ιοσε ναΙ‹ὶε εκατ Γεεστσε , εσπι εΙεέσοπε Ει·αττσπι πι

Ιοεσπι Γσσσι ΑΒΒατετιι ωπιστω, ατοσε τεοιπιεπ απιιιιατσιπ τοπιτπιστ. (Δεν στα

άιπατοΓΡΓε ασ ΓεετετιοτεπιΙοτσπι ατοσε αι·τιοι·επι νιταπι σπΙιεΙαπετ ΓεοτΓσιπ ΗΜ

Οτατοπστπ Ρατνσπι εοπΙττσιστ ο 8: ισ σοσιιπε Γατιέ1:τε Τι·ιπιτατιε εοπΓεεται·ι Γεεἱτ :

στ οσι !ια6τεπσε οσπι Μαι·τ!ια Γατα εΒατ επτα Γτεοσεπε τπἱπἰίτετἰσπι , ]απι σωστο

εσπι Ματια Γεεσε Ρεοεε Ποπιιπτ εσετε 8: νετΙσσσι @σε ἰπτεπτε ασεΙιτε ετι·ενιτ.

$ἱεοσε ντι· 58.πέτσε οσια ισ πιάσει, κι τα σι ασ€τινα νιτα Ρτο 13οπισιο πισω; σε
Γσπανιτ , οι·ασσα!1 οττϋπε α τΙιεοπταιιι ,πιο είτ εοπτεσιτι ατιναπι νιταπι ο1οπε τοπ

Γεεπόιτ, ποππω ΠοστΡαπ σε πισΙτἰε ΓοΙΙιτιτσε , Γετ! ·σπσιποσοτΙ πεεεΙΤαπσπι εΠ:

εστπ ΡΓαΙπιιίτα οσεετεπε 8: ὸὶτεπε:Ππαττι Ραπ α Ι)οπισιο, Ιιαπο τεοσιι·αιτι,στ πιο.

Βιτεπι ἰπ οοπιο Ι)οπιιπι οπιπὶΒσε σωστα. νττ:ε πιεσε. Ετ οσια οπτιιπαιτι Ραττεπι πω

εΙεοιτ , ποπ ασΓετττσι· απ εο ισ τττετπσσι. '

η. Ροίτοσαπι αστεπι νιι·νεπει·απόσήαπι τετατε στονεότσε τπσΙτιπιοσιε ισει·ιτιο

ΡΙεπσε τα:Ιιβατστπ Γἰπἱνιτ ισ τεττ1ε , σε επέαίτσΙο ται·πιε Ι:ττσε εξοι·εάιεπε οινΙσπι Γσο

Ρετποι·σπι Γτεοσεπτσε ειτεσπιΓετιτσε, ισ αεΙείτιοσε οι εοΠοεατσε τιιαπΠοπ1Βσει

(Ποστ αστεπι εοι·εοισε Ρατετ οσε οσιπτο-όεοσπο ΚαΙεπτΙατστπ Εεπτσαπατσιπε _ ισ

οσο ΓοΙετ ΡΙιοεοσε ττοΡιεσπι ()αΡτ1τοτπΙσπι ειστε , δ: οππιαπι Ραι·τετιι Αοσαι·ιΕ

Ρετ Ζοὸἰατὶοσπι οιττσΙστπ Ρι·:τπΡετε. δεσ ΙιοταΜα οσα ε] σε Γάτα αΡΡτοΡἱποσανΙτ

άετεΓΓσε , ΟοΙσπιτππσσι ΑΒΒατετπ εστπ Ρταττιτισε αα:ετΠνττ$ δ: τοπιπιοπεπε σε

οπιπ1οσε οσα: Βει Γσπτ , 8τ στ Ραεεπι α‹: τ:ατιτατεττι ὶπ ιπνιτεκπ Γετνατεστ, τιΣιπιοσε

ποσα τεσεπιστιοιιιεντατιοστπ ΡετεεΡιΠ”ετ, οΓεσΙσπι στοπ Εταττιοσε , ετ πιω

τεστ οπιπισσε σιτετιΡΓα νει·Για οι·ατιοπιε 8: ΙαστΗε Ια:τἰΓΙἱσιαπι απιπιαπι τετΙοιτστ

τα:Ιιε. 5εΡσ!τσε νετὸ εΠ: ισ Οτατοπο οσα! ιΡΓε πω τοπίτι·σιστ, 8ο ισ οσο αποτο

:σώσε αποεΙιτα πι νιταπι πω: ὶοἰοσε ε]σε Γαετα ΙιΡΓαπα ισ πατε τστπσ!ατα οΙοα

παπι τεΓσι·τε&ιοπιε σε ειτΓΡεόταπτ , οσοσΓοσε Ποτπιπσε τενει·τατστ α πσ πιο δ;

πιοτ5 αοΓοι·Βεατσι· πι νιότοπα , στ ισ τοπνεπτσ οπιπισπι Ε!εότοι·σσι εσπι Ιιπίτο

αΡΡατεατ σι οΙοι·ια.

ι8. Ροί'τοσαπι νεπει·ατιιΙιε Ρατετ ΠειτοΙσε οτοε εΙεεεΠιτ , 8τ νἰτ:ε παπα ΡαΕ

οσα ΓεΙιειτετ τπττανιτ , Ματσε ΟοΙσσιοισσε σι οσιπιΕσε οοει·απι τΙετΙιτ οιιαΙιτετ σπιἑ

τσιπ Ρταττιοσε Γσἱε παταω νείτιοιαιπεττατὸ Γεοσι ΡοτσιΓΓετ. πωσ αστεπι Πο

πιἰπσε Ρετ ιπετιτα Γετνι Γσἰ ΠειτοΙτειάεπι Ιοεο ταπτσπι ΡτοΓεδτσπι στ τπσΙτἰ πο

ΒΗιιιπι ατοσε τιοτεπτσιπ ,ι·εΙιδτο νεττιοιππ Γ ιπτσ ΓαττσΙαπε εσπι οπιπιτισε οσε:

Ιιαοετε Ροτει·ειπτ, ΜοπαεΙιτεαπι σιΓοιΡΙιπαεπεξιοει·επτ , δε Μοπαίτει·ισπι Γατὶα όσα..

τεστ , ιΡ6 οσοοσε Γατα ΓσΒ]ατ:ετεπτ ΚεοιιΙεε*.

τι Νἱπιἱτσπι επτα αππσπι πο. στ”. @πιο τιτεἱτει· τΙε- ΤταπΠατἰο στα. Νονετπο. Με τοστ: Τι·ιυι|Ιιτίο 88.

ετσι μιὰ δ. ΩοΙστιιΒασἰ σττεΠσπι οι τοπσειιιισε. Ισ α4ωΓνώΈΜεάΞυΙσπ. @Με Βωπίσω (5- 1Μω22.46τι-υ

οσοσοσι Ποτιατ0 Ν”. α ΒοΙΙασἀο εκατο τεΓττιστ :μια πω». δ. θοισσιπΝιιτ τοΠιστ τσιπ δειπεσιο.



νιτα ε; υΒτεοτι ΑΒΒατιε τυταΕΝειε. ιο9

η . Οίιπηι1ε ἰΒἰεὶεἰπ ΓΡΜταΙΒ ΓεἱιοΙα νὶἔετετ Ρετ πτιιΙτα ατπιοτυπι ειιττἰειιΙα ,

Πιὶπτὸ επτα εΠ: τεττιΡείταε Ιαετγωαβ1Πε , ειηιιε 3τιππαιΠτατεπτ Ρα:ιπε ΓειαΠτ τοτιιε οτ

Με. @ειπε ειι1ΡΡε Ηιωετοι·ιωπ ε Γει·οεΠΠπια, αιμα ταΒὶεω Ρετ ΓεεειαΙιιω εΙαππαιπτ

ι.ιτΜυπ1:Ποεωα άττητα, ΕεεΙεΠ:ε εεεΠΠεὶα εοιπΓιιπιΡτα,υΙτ1οιπε Πάν1ηατ-αά αΗῖεὶειι

όατιπ ΕεεΙεΠαιτι φα: ΓαΙΠε (ΠιττΠΙαιΠε εκιιΒετανὶτ , ΙεΙεότιιιεΙ)οπϋπιιω το τιιιιΙτ1ε

εΧαεετΒανὶτ,τιιιτπετοΠε ΡυΒτιατοτιιππ εοΡΠε ετιιτΠτ , 8ε νεΙιιτἱ αεεττΠτια ΒεΙιια ειπε

ειιττηιιε τιπναΠτ ὸετιτἰΒιιε ΠΠε εοτιπιτιάτιιιίτ , εετετα νετὸ ΡετΠΒυε εουειιΙεανὶτ.

(Πίστευε ΒιιτειιοάΓουιιωτε8ουτπ εκετεΓτιιε ἰηναἀετετ εοΡ1οΠιε , οωηεΓεμε Γεώ

εεικτα ωΙτιὶωο ιιΠμιε αό τυαισιτπιπη Ρετ Νεα ιτιετιτάι1ω , Ρετ αυΓτα&ιιε ναΙΙἰιππ ,

Ρετ Ρται·ι:Ρτα ΓεοΡυΙοττιω τ ντνετιάι ει1ΡΙό1οεΙατιταΓΓεπτ , εοιπτἰἔὶτ ετ ντττ τΠαΒοΗ

ε1ΜουαΠεΠιιω1ηττατεητ Β. ΠετεοΠ : εμ1οτΙ ετιπι ΓιΠΙΓετιτ τΗΠΒειπετ ΡετΓετιιτατὶ

8ωεπι1ιπειτ:ι τεΡετΙτειπτ, οπωΙα Γεειιικ!υτο ΓοΠτ8.ττ1 όειτιεπτ1αιτι 18ιι1 τι·ατΓετε όεεετ

ιπειπτεμαΒΓεμιε τΠιοΒιιε ΑΡοΠοΙοτιιπ1 ΟτατοτΠε, ΠΜιπαεΙετπεπτὶα εοτυπτ τπο

Γατια ατιιΠΙΠΙανὶτ ωοΙΠτήιπα. ΙΜ ΓεΡιιΙετυττι νετὸ δ. ΠεὶεοΠ άστο Γιιτ1Βιτιπ!1αεεε

όετε εοπατεπτιιτ , Και Πιι:ε ΒΜπο τΞπιοτε ΡετευἰΠ , ιιτ αεΓΗττιατειιτ Γε ΠΠ: εε

ΙετΙτατε Ρετ1εΠτατὶ. "Πικάσο εετεό1εκπεε,εοιπετεππατε ταιιτ1Ραττ1ε ΡαυΓατοι·ωπι

Πι1ε!ειττεε , ΓιιΡεττια είε τεΡιιἔτιατιτε οτειπ1α εεε απατη φτάσω τεΒι1Ιαπτ Ρετιιτετε

ναΙυετυιπ. Τυ.τ:ε τηΓαιΠ:ε ιιατιιταΙΓ ιιτοτεπτ ατΠἰε1ετιτεε , Οτατοτ1ιπτι Πταττιὶηε αά

Γιπιππιιπ1 Πίεσε τεΡΙενετιιι1τ , 8: Γοειωπ ΡετναΠὸυττι ΓιιΡετΡοΓιιετιωτ , οτ νοΙι1ιπτα -

τεττι Γιωτη τπαΙὶΒπατ11 Γατὶατειπ. Μἱτα ν1ττιιε ! φωτο ι11α8Γε εοτιατ1 Γατα , ται·ιτο

ωαἔὶε Γε ΠτακιΠτια ΓΡτενετιιιπ8ε ΓιιΡτεπιι.ιπι τεθ:ιιπι ΠΙ:εΓοπι Γετνανετιιι1τ. (Ε19ά

ν1ὸετιτεε Ποτιπ1πεεΙ:ΠεΙυ1ΡανεΓαέττΓοι·αε Γιι€ετιιοτ. Εεεε ειιοπποεΙο Βοπ:ΠΠ ε ε

ττιειτττα εοτιττα Π1Γε11Γατ05 ΡυΒηανὶτ , 86 ΓακτιιιΠΓιι1τυπιβαττιΠ1τεπιεταταππ Γετνανὶτα

Τιιηε Ιἱςιιὶτὶὸ ΡατιΠτ ειιαΠε ντι· εΓΓετ, τ1ιΠ Μακη Μαιο ὶτι Βει·ετΠτατεπ1 α ΒοπΠιπο

ωιυετιιἰΓΓετ. (:ίιπκ1ιιε νἱτἰ ΒατΒατΓε1 οττπΠ τω ετιιόεΠοτεε τοταιπ ΗΜ: θα!

1αιτιαττμε θετηπαι·Παιτι Ραττὶω Γεττο Ραττἱπι ΠιεεωΠο εοπΓωτιΡΠΓΓετιτ , τιιιΙΙίιΓ

τ1ιιε ΟΠΗΓΗατιικ εΧΠΠετετ τ1ιι1 Πω εεειιττει·ετ εοιπτόεμε πιὶιιατετιπ , ΠιΓεΠεεε Πτι.

Ρυτιὶτατε ΠΠ Ιεετατὶ τη Π:α Πιιπτ τενει·Π ττιιιΙτιε οΡιΒιιε οτιετατ3. Ι.ατι1εκπαΜΙε τΠέτιι :

ν1εἱετεε Π1Γαετ1ε Ιοεὶε ΠΜ ατιτεα ΜοοαεΒοτυττι Ηοτιιὶτ ι·εΙ1€Ιο , ()!ετ1εοτιιπι :ΠΙΠ

τανὶτ τ!εκεοτΓο , ι1ττὶεα5 , Γειιτεε ατεΙυε οιπιΠεευα ατΒιιΙτα ΒαεΜ ΓοΗτι1άίι1ε ΓυεετεΓ

εετε : 8ε ενω. Ραιιε1 ΠαΒ1τατοτεε τεκπαι1Γεταητ , ἰτι ΓοΗτιιό1τιεπιαετ1 ιιΜτ1ιιε τεόαδή

τω.

ω. ξ ι3ιιηιιε 8τ Ιοειιε ΒεατΙ Ι)ετεοΙ1 ται·ιτΙ ρετΓει1ΠΓΓετ ΠιΕοττιιωιπτι τΠΓΡεπάϋ ,

υτ]απι εεε ΜοτιαεΒιιε1Β1 Με ΟΙετὶειιε ΒαΙ:ετετιιτ , (:οπιεε τ1ιΠόαπι ΒεΙΠΡοτετιε

τΙε ΑΙΓατια: ΡαττἱΒι1ε ΠοωτοεΗεΒεααιτουε , εμΠ τεεωιτυ Βι1τ€ι1τ1τΠοτ1ι1τΠ Ετε

τ1ιιετιται·ε εκατ ΓοΙἰτιτε ,Ιοειπτι ὶΠυπ1 ΙηγαΠτ , 8τ Πι ΠετετΠτατεττι ΠΒ1ιιεΓατὶὸ νει·ιεΗ

εαν1τ. Ετ ε1ι1ὶ2. τιοτι1ιπνευτιτε είτ τ” ΠΙ1οϋΠ:1τ1ΙΤετ , οπτικι1 τετηΡοι·ε ειιιο Ρὸίτ ατΜ

:εμ πιατιιι τγτατιιΠεα εοπττα Γεω τετ1ιπιιἰτ. Ηει1 μοβ ε!οΙοι· τΓαιπετιιε ίζοπΓεΓΓοτ

Βοτπἱη1ΒεὶεοΙιιε ιπιπηιιαπι εο8ἰταν1τ Οοπιὶτεε Ιιαβετε Ιοεὶ ΠΠ Πατάω, Γεὸ

ΜουαεΠοε Βεο αππαΜΙεε: εεε υπηι1αττι ΠιιόιΠτ εαΒαΙΙοε αυτ εαι·ιεε νει·ιατάεοε

ΡαΓεετε , Γεό ΡαυΡετεε δε Ρετεετττιοε εοΙΠεετε. Ο πιἰτα Βεὶ ΡαττειπΙα : εΠο , σιωπ

ςιΠά ποπ ταεετιε ΓεπτΡετ ταεεΒε σ εΠεττ Βοιτιἰηιιε. ΝεεΙυαςι:απ1. Εοτἰεπι νετὸ θα.

πακετο τατιτα τηειπΓε οβΓἔἰηατὶο11ε κατά άεεεεΙεπτε ΠΠιτε @σε Ηιιοο ΜΜΜ ,· ττιι1

8ε1ΡΓε]αττι Οοπιεε επεεω5 Γιι1τ, οπιτΠα αυτι: ρατι·1ε Γιι1εΠ`ε νΜεβατιτυι· Πνε ]ιιτε

Πνε 1ιτ]ιιτὶέ`ι ΡοτεΠατ1νε1τιναΠτ , τετιαεὶτετευε ΠΜ αεΙνεπά1εανΓτ , τοτε: Ίσα: οιπιΠα

8εΙοει1ω Γαηε-τἰΡαττὶε ΠεὶεοΙὶ. @εστω ιπαΓειιΙιε ρι·οΠε ΓοττὶτυεΗηε ἰι1 οιτιώΒιιε

ΡτοΡετποὸἱιπι τε8ιΠε ΓαπποΓιιε Παβετετιιτ , 8ε Πι πτυΙτΠ; ι1εεοτϋε αεΠ πιΠεε εαΠτετι

Πε1ηνΓότιιε εκΠΠει·ετ, αΙΙηιιατηεΠιι ἰττιΡιωὲ Ροτὶτιιε εΠ: ΡταετΠο 5. ΠεὶεοΠ,

απ. ()ύττηι1ε Γαεετ Ιοειιε @Μπι ΓαειιΙαττΒιιε εΓΓετ οεειιΡατιιε Γοι·τΠΒιιε , τΙιπαάαπι

τι Ηἱε μι· αητἰεἰραιὶοπεπι τοτυπιτπιοπαωτ Ηιιπβα< «πι. να”. Ηιαπ8ή κσπ[ΜΜπ τυωω.",, α!Ειί[9ια: τά: ΙΜ:

τοκι1πι Πι (Ξα!Ηαπτ ἱοειπΠ0 , φα α!) .πιω απ. :Μ εκ_ πισω ρτο·υέπτέκκ μυστικωπΙπω πω: ΚύΜτυπ Ι.ο:έωαΕπ

2κκντι. πω; Ωστε! εοπήΕΠ ,πε ρκοἱτιτὶε ροΠ Γειάϊαπι α 'είπω 8 Επιπτωιω άεαποΙΙ:ί [και. Ε: Μ” Ι3°ωρ.; τ;Μ_

Υι:αΙήταάαΣοτΙ·ιαι·ΠρεΙΙΙεε ἱπναΠοτιἐΜοιιαΠετΠΒιιιτ. ›υανιι. Ηιωμή Εκπτωση ό· Λ!εωαππωωά ΟΛΓ

τηΓετ1Π: τεΓεπετκϋπτ. ΛΗ:επιπ Δώστε $τειάεπΠ8 : άτυπο Μ” Βκο·έκπέΞέ»η; άσσο/Μπι", μι· ΜΜΜ πιάσω".
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ιιο νιτα 8. ι:ιιιε:οι ΑΒΒΑΤΙδ Ι.ΠΤΒΕΝΒΙ5.

ει”. Μ. νιεε ιιιιιιι :τα Γιιιι ειπε Με αε νεΓΡεπιιιι ιο ειιιιιιιειιι εΙενειιιΙΓειιε Ιοειιιιι , Ρει·α&ιε

1 οιιιιιιιιιια ειπε αει ιιιαιιιιιιι ιιεεεΙΤατια εταιιτ ι Γαιιι αιειιιε ιιιεοιιιττιεε ιιιεαιιτε Γε Ριο

.,,α,.,",,,; Ρε ΒεατιΡατι·ιεΓεοιιιει·ιιιτι εοΙΙοεανετιιτιτ. Ετ οιιια ειο:ιαπι Βεο ιιεε Γατιεξο Γιιο

εσε·ιεθιο· Πειι:οιο ιιοιιοι·επι ειειιετιιιιτ ιιιιιΡιιιιε ειε ι [)εο ει·ατιαε ) που εεΠιτι (3ιιιιιαπι απ»

::έ)""'"”- ΡΙιιιε Ραι·εαπιε 5ειι ιιιιια νειιταε οιιιιιιιι Ραι·ιε , πιει αστειο ιποοοιιιι ειι: ΡετΓοιιαιιι

,, 13.41".έ. ιιοιι ι·εΓΡιεετε, ειιιι εται:ιιν ιιιιεαι: ει·ατιιιιι , ειιιι ιιιει·ατιιε °° ιιι€ι·ατιιιιιι εεο νει·ὸ

βασικο . νιαπι ι·εειαιτι τειιειιε πιει: Γανοι·επι Ρο ιιΙι ΓΡε&αιιε , ιιεε ιτιοειιιιιιιιι α1ιειιιιια ι·εειιια:

" Μ· "$° ΓΡεταιιε , α. ιιεικττιε8ι α πωπωΓει:ιιιι πιο ΑΡοίὶοιιιιιι τειιειιε νετιτατειιι,ιιοιι ίιιει·ε

μια!" οιιτιιτιιιιιιιιιιιιι:ο. Νόιιιιε οιιιιιεε ειιιι Μαι·τιιι·ιιιιι ιιοπιιιιε εεειΓειιτιιι·ι Ρι·ο νει·ιται:ε

Γιιιιι: ιιι·οίιι·αι:ι ιιι ιιιοι·τε ε (ξιοιιιαιιι αιιτειιι νετιταε (καιω ω, ιΡΓαπι τείιοι·

σπιι1εΓι:1ι1ε Γειιιιαεεε ειπε , εαοειιι ιιο&ε ει·εε και ειπε ειιιοι·ιιπι Ρι·ιιτιοεει·ιιτιιε ΗΕ

ιιιιιιιιιιιιιιε εκατ , Γεειιιιειιιε Ηιιοο , τει·τιιια ΟιιιιτιιαΜιιιιε, ειιιιι Σκάι: όιιΙεειιιιιειιι

Γοιι·ιιιι ενι€ιιαΠειιτ αει ειιει·ειιιιιιτι νειιατιεΙι,ΓεπιετιΡΓοε ιεινειιετιιιιτ άιΠιιιιιΙεε ΗΜ.

νιάει·εε ατά: νιι·οε (:οιιΓιιιαι·εε αεΙεο εοτιτι·αάοε 8: ιιιιβεειιιεε , ιιτ Ριιται·εε εοε εε.

τιιιιι·ιο ιιιοι·ε οιιιιιιιιιιι ιιιειιιοι·οι·ιιιιιι ιιτι οι:ειιιεε 8ε ι:οτιιιε ναιετιιιιιιιιε ειιετνεε : 8ε

ιιτ Εεεε εοιτιιιιι ειιεαιιιω ιαικιειιι @τι ' 8: 8αιι&ι Γιιι , ιιιιι ΙιτιΒιιαε Γοιιε εινα: μπαι..

τειιτιαιιι 86 πατώ εοιιΓεΠιοιιειιι ΡαΙΡιταΒαιιτ , τιιειιιιιτα εετει·α οιιιιιιπιοιιιε ειαιιτ

ιιιιιτιιια :ΠΊ21Πι.15 ιιοιι ι Ρειιεε νει·ὸ ιιιιιιι: οεεετει·ιε ιιοιι ειιιιιιταιαιτιιι·ι

φαω πι.. ()ίιιικιιιε εετεειιιιιιΙιτεε Δω εαΡτινι :ειιει·ειιιιιτ ιιι νιιιειιιια ιιιαειιιι ι Ρατει·

τω” «ο μια ιιιατιιι·π αετατιε αει Για ιιατιιιιατιοτιια ΓΡεάαειιΙιιιιι :πιο Γειέιιιε νειιιτ αεεει·Ιι

2:ξ”τέ τιιε , ιαει·γιιιιε Ιειιιιε , ναι·ιιε νιεαι:ιιιι οιιιιειειιτιιοιιε με ταιιιιιιαιιιεοιιιιτιοιιιε Γε είε

πι». ι·εοε , Γεια ιιιι.1 τιε ΡεεεαΠ`ε τείιαιιτεε. Τατιιιεπι Ρατει· Γετιειι Ηιιοι·ιιιιι ιιοΙοι·ε ιιιτο.ι

Ιει·αιιιιι εοιτιΡιιΙΓιιιι Με νετιιιε ιιι νει·ιτατειτι Ρτοι·ιιιιιτ ι Αικιιτε πιε , ιιιειιιιι:, ιιιιι , ω

ι:ειιοιτε νει·Βα Ρατι·ιε νειιιι. $ε:ιτοτε με εει·το ειιιια που εαΓιι αΙιειιιο Με νοι:ια

ενειιιτ ιιιΓοι·τιιιιιιιιιι , ΓειιιιιΠ:ο 1)ειιιιιιιειο αι:ειιιε ιιιτιοιιε 1)οιιιιιιιεα. Ναιιι ακα·

Πιει15 πιιιιτοτιεε πιιιιι ιιαι·ται·ε ΓοΙιτιιε Με ειιιαΙιτει· Ιοειιιιι ΡοΠιάει·ετ ι δε ασια ι)οειια

Με Γαιι&ιιε Γαιι6ιι Ποιιιιιιι ΓιιιΠ`ετ ΒειεοΙι. @ο ιι: ιιιειεο , ιιιιοιιιτει.ε ιΙΙα ιιιοειὸ νε.

ται Γιιιιει· εαιιιια νείΕι·α , φα οιιιιιιιιοτειιε Πειιε ιιιιιιταιιι αιιιι·ε ιιοιι Με ιιιιιιι·ιαιιι

Ειε&οι·ιιιιι Γιιοτιιιιι _ και ι·ειιόει Με ιιιιοιιιται:ετιι Ρατι·ιιιιι ιιι ειιιαι·ταιιι 8: κιιιιιπαπι

εειιει·αιιοιιειιιι. Οτε‹ιο ταπιειι ειιιια ιιιιΓει·ιεοι·ιιια πιοι:ε ραι:ει·ιιο εαΙιι αι πω, σε

ιιιοι·τι ιιιΡετιιεειιιιιιι ει·αιιατ , οιιια ιιειιιιιιειιι νιιΙτ Ρειιι·ε, τω οιιιιιεε Γα νοε Γαεετε.

αιιαΡτοιιτει· μια εοιιΓεΠιοιιε Θ: όιΒιιιε ιιοειιιτειιτιπ Ιατιιειιτιε εοιιΓιιειαιιιιιε αει

[)οιιιιιιιιιιι δΙ. δαιιέι:ιιιιι Γιιιιπι ιιι οικω Ρεεεανιιιιιιε : δε ΓοτταΠιε που ιιιοειὸ ι·είΕι.

ειιειιιιιιι νο5 ιιι·ιιιιιιιε Γοι·ιιιιε , νει·ιιιτιετιαιιι (φαι τιιαιιιε ω) αιιιιιιαι·ιιιιι πω.

ι·ιιιιι ι·ειτιειιιιιιιι ΡετΓεει:ιιιιι ιιτοιιιει:ειιιιτιιιι·. Αα! απο ιιιιι ιιιιαιιιιιιεε ιιιιιετιιιιι:ι

Ο ι:ιιιιιιιτι οοιιιιιιιιπιιιινειιιίιι :και Ρατατι Γιιιιιιιε εοι·‹ιε Ρει·Γεειο ιιοΓιιιετιιιΓοε

ιο εποε ι:ι·αόει·ε Γαιιόιο Ι)ειι:ο ο. Ροειιιτεαι: @οι Γαε1οι·ιιιιιι Η Ροετιιτεατ Ιιαιιά

ιιοεεε ει·ι:οι·. ()οιιειιιιιι· οιιιιιιιτιοε!ιε ιιτ εαι·ιιιε εειιετοΙιτατεπι ιιιιιιειιιιιε ιιι ιιιειιτια

ιιοΒιιιταιτειιι. Αοι·ειιιιιιτιειιιιιε πιιιιιιιο ειιιι ιιι πιαΙιειιο ιιοΓιι:ιιε είι: ι ι:ιειιιιιε οΡεταιιι

ιιαΙιτει· ΡοίΗιαε Γοιι Πεο ναεαι·ε ναιεαιιιιια. Μοιιαειιιεαιιι ΡτοΓείιιοιιετιι αεετε

3ιαιιιιιι· , νονεατιιιιε Πεο δ: τεειάαιιιιιε ιιο5 ιατιιΒιιΙειιιιιε @οι Ιιιεειιι ιιιιιιιε νιτα:

Ι·ιαοειιιιιε , πε ιιοε απατα τιιοτιιε τειιειπαε εοπιοι·ειιειιόαιιτ.

ἐ°ΐετέι(ωπι ει. @Με ι:ιιέιιε ΓατεΠιιεε ει·ειει αεειιπιιιπ τι·ιίιειιι ειιιΙαι:ιιιιι αεειιτεε Γιιιιε.

,ιδ,ιο::έ Ιστιοιιε ιιιοι·ε Βαεειιαιιτεε. Πε ιΙε ιιι&ιιι εει·ιιει·εε Ρι·εεΓεάοι·ιοε Βαι·οιιεε ΡαιιΠὸ

ειπα α5- αιιιε αοιιιιιε νειοειοτεε , ιεοιιιΒιιε Γετοειοιεε , αΙιειιιε ιιτι Γοιατιιε , 8: ιιιιαΙι νιιι&οε

ω” Γεττο αιιτε Βεατι Ραει·ιε Γεξι1ιιετι1πι άειιοιτα:ι. Είιιιιιιιιε ιΙαιεΙειιι ειιιιιιΠιιιιε Βινιιια:

ιι αΓ.ειταΠε ΓιιΡΡΙιεαι·ειιτ εΙειτιετιτια: ε Ρει:εαΙΤΘ , Γε πιει·ιτο ιο ιιαιιε ιιιιΓει·ιαιτι όενειιιίΓε , ω.

ει·γιιιαιαιΙιτει: αεεΙαιτιαιιτεε ιιιτει·νειιιιι Γαιι&ι Ρατιιε εα:Ιιτιιε Γιιιιι: ι·εΓΡε&ι αεμια

κια: ιι·ιτεετιτατι @ατι @ο αιιιιιιιιιε αεει·ετιι ι μια· ειιιιι ιιιιιε Γιιι·εειιε εοπιιιιιι..

:ιι νοπο εοιιιιιιιιτιίοιιε εοτιίειιΓιι ει·αεΙιόει·ιιιιτ Γε 1)εο 8: Γαιιέιο Γιιο Βειεοιο , :ισα

αει Γει·νιτιιιπι ιιιιιιται·ε, Γεει αει οιιΓεειιιιιιιιι ιτιοιιαειιιιει απο Γ:ι&ο Γαει·αιτιειιτο

Ε ιιιειιιταιιιιιΓιιΡετ ταιιτι Ρατιιε Γειιιιιει·ιιιιι Γε ιιιιαιιιιιιιτει· ττιεανετιιιιτι°, ειιιατιιιιιε

ή ιΜ“ω εοι·ιιιιι ιιιιΠιιε Γε Γιιβει·αιιει·ετ ειιιιιι ιιιμοιιιιιιο Γαειτι1Ιο Γιιιιιιιτιιε αοτειιιιιιτιατετ, αε

ω! Με ισεατιιιιιιιιι Μαιο Πω” ΒΕΝΕΒιετι ΙιεειιΙιε τοιιΓιιια , ιιαιιιιιι, Ρι·οΕεΙΠοιιε



νΙΤΑ 5.ΒΕΚ:ΟΗ ΑΒΒΑΤΙΒ Π.ΤΤΒΕΝ$Ι$. ιιι

οτιετττετιττεΙττετ Γε Γτιτσιτετετ, 8ΖετιιΓάεωΙοετ Π:ειοττττετεω Πιιε τετιιιε επΓτοττττετ, ειπε. Απ.

@τι Ρειεττοτιε πετειετιιττετιιω ττει·ίιωοιιε ιιιτειωεπτο τεττττιτΙτ Πτωττιιεττπεω Πι- 322:

ΡετΠιιι&ιιω Ρειττεω Γεεετιιπτ, πε :το Με ότε δε ιιΓοιιεοιιο εαΙιιω νοΙνττιιτ, το·

ειιωτΡΓιιιπ δε οιππτ:ι οιιει: Γιιοτειοεπτ Μτ, νεττΡΠ Ετο τιετει:τττε.τε ειιΡετεπτ ΡοίΓ..

ττετε , νετ οιιτΓΡιιιιτι πΓοιι:ιω ττε Ρειι·ετιτεΙιε εοι·ιιωτιιεεεΠτοπε Ιιιιτιτττιιιιε ετΓετ , νετ

οιιιιπτιιω εΙτ Ρετττε ΓΡειττιιωτιιτε τιετει:τττειττο ΡοτΠάεπι:τιιω. Ετ Βετο. ΠτιιιιΙεττοπε

εοτο.τπ ωιιΙττε τεοτείΠ Γιιπτιτι Πιο. ειιω Ιει:ττττο. ποπ ιποε!τεει 2.

η.. 5τ!ετε τπτεοτιιω Ρεοτιιιιω ποπ εεπΓεο , οιιὸά Ρει:ιιε οωπεε Ειιτο εε ω

εοΙεε ιιεεεΓΓεττὸ ΡτεεΓειιττίεετε εοπττεττ. Ροττοιιεὶω Ηιιοο ()οωεε 8: Π ” @τιτ

οιιο5 Πι τὰ τττιιτειντωτιε , νεΠεπτ ποΠεπτ , Πειιτ νονετιιιιτ Πεο 8τΓεπέτο ΒετεοΙο

Ιοειιω ειπέι:ιιω ΠΒετιιιπ τεεωτάετιιπτ , ειιι·τοεε οιι:ετετε ετι:Ρετιιτιτ Ρετ τιιιιττειε

ετεωτ εεΙΙιιΙ:ιε, Π ιιΓοπει.ω τπνεπτι·ε ιιοΠεπτ :ι.ιπτειιω ΟΙιττΓττ ει!τοιιειπ 8: πιο:

εοπνετΓειττοπτε τπίτττιιτοτεω , οιιτ 8: Ιοειιω Ριιτετιιο ωοτε 86 ΜοπειΠ:τεο οττττπε

Πιτετι·ετ,8τ τιιΠ Πιο ετιιετωπεττο νειιΜιιω Γατα: Γεττεπτ οοεοΙτεπττ:τ. Ειτίτττττ απ- Βιιιιιιιιιτ

τεω τιιπε τειιιΡοτὶ8 οιιτττειω οωπτΡοτεπττε Πετ ιιωτειιε ΓεωτΙτειττε ποωτπε ΒΑι.- ΒΕΙΞξ:$

τιιΑπινπε νται: Ρετ οωπτει Ιαιιι:Ιο.ΒτΙτε , οιιτ μπι τιιπε Ρετ ττεεεω οιιτποιιεπτιτει

νττειιπ ετεωτττειι.πιτττερτετιεπΠοιτττετ :το οωιιττιπε ότιιτττΓε Γετεπε.τιιτι τειπτάΓοιιε

μπι ντττιιτεε Ρετ Μιιω Ποιτιτπιιε οτιετιιτιιε εΠ:, τιτ ιιεε Αόττειττειιε Ππιιε τιοπιεπ

ετιιε τεεΙιιττετε ιιοΙΤετ , Γειτ εττειω τιμά Πο.ιιτιοε Ρτιιτεοπτιιω ετιιε εεΙεπτε Ιιτιοετε

τπτ, πεωτιε το αεττΒειτύ.ε ειπε ωειοπττιιεττπε. Τ:ιεεο ετε ΚεοιΒιιε τεττει: 8: ΟΡττ..

ιπειττΒιιε τι εΓειωοΠΠτωιιε Ρττπεετιε Οτ·τοϋ οιιτ τι1πε ο.Ξεοο.τ τιτ Γεειιττο, Πε

οιιεπτο.τε τδιιω ΓοΙττιιε ετα , 8: ωειττωτε ετοπειτττε Ιοεπττι ετιιε ιιΒιιτιότιτιτετ ειιτιιΙτι:ι #

τιιτεοιιτττιΓε νεπετατιτττε ?πετ ο!» Γτεοιιειιτιο.ω τιοΓρτττιω Γεετετιιω Ποτ τι1Βιιτιο..

Ιιιω τπ οπο Γεειιω νετΓειττ ΡοΓΓετ εοπΠ:τιιετετ : Ιοεπιτι επιτεω οιιεω Ρττωἰτιὶε πιο.

Β:ινττ, Μοπο.Π;τε;ι: εττΓετΡΙτπτε εοΙΙεότθ. ποπ ωιπτωίι. Μοιιειετιοτιιω εειτετνέὶ @να

τε :ιΡτιιτετ. -

η. Οίιωοιιε Γο.πε'τιιε ντι· Ιτιετο.τιεΙτε τιιιτωειΒιιε ιιττοιιοτ ειιιιοε τιιντοττειι·ετ , από· τΡιτωΡι

οιιτ15 τιοΠτε Ρετ ΓιιτεΠττεε Γεω ωιιΙττε τπιιιττττειιτπτωτε Μιιω ετΕΡιτ ,ιτοΙεπε Πω ω) Μ!

οιιοτττττε ττετττωεπττιω Πετι ττε ειπτωειΒιιε οικω ντι Βοπιτπτ ειπε ττετιττΒιιε εττΡιιττ , :Β

ά θεο τεετττετε Πιιιττιττ. ΟεεειΠοτιε εμε παμε. οπο ΕΡτΓεοΡτ τιντιττττο. Π:ττππΙτι.. ττιιιιιι.

ττ _Ιιτειπττ Γειιιεε ,ειιωττεττι Ιοειιω ετιεπετιιπτ ττινιιττει·ε , ποπ τιτ Μτε επτα Με:: ετε

Ιοεο , Γεττ τιτ τα οιι:ι.ε ΕτάεΠιιω Πιτ Με στ! ΠιιοτΙτεπάιιω Ι)τντπ:ε ΓετιοΙ:ε Γεωτ

ττιιιιι Ιοεο εοπεειΠτ,ετε ετιιε Γειετο ο ττιι τιιτεττω ΓιιΓΡεπΠ Πιιεττο τειιιειετ Ρεπττιιε

Ποτ ειιτιιωειτεπτ*ι οιιοι·ιιω ιιΙτετ ΜεττειιΠε επιτ ΕεεΙεΠιιι ΡτοντΓοι·, ε.Ιτετ νετὸ τ Μωιιτι

ΑτοεπττπεπΠε " ειιίτττττ οεεοιιοωοε ονΜε. ()ίιωοπε τει!εε ΕεεΙεΠετιιω ειι·τετεε :::'"Μ

Ρτοιιτει· τετ εεετττιιε εοεεετνετειε άτα ιιΙτετειιτειιτιιτ, ( παπι πισω Μοτιιω ΡειττοεΙιτ:ε =ι τω;

οεεειΠοπε,ιιττετ νετὸ Ιοετ ΓιιΒιεόττοπε Πιο τιιττ εεττετε εοπτεπττττ) ντεε οιι:ιττο.ω ω"

οπιπτιιοτετιττε 1)ετ Γε.πιιιτιιε ωτιιττω:ι ττινε.Ιττιιτττπε εειιιτιιε εΠ,ειτοιιε Πω Ρτοιιτπ..

οιιιιε εΠΕεότιιε : ειι]πε οτιτπτο τιιΠτωττειττε ττιιιιι ντετπ:ιε ΡετνοΙ:ιτετ Ρτοντπετε.ε,

ιιτττοιιε ΕΡτΓεοτ›τ οιιιιΠ νιιΙτιιτεε τοτττο ΓεπιεΙτεο ντττ Πετ ()εΠιιω ττινο.άιιπτ, επί.

οιιε ΓεΙτεεω ττο.ιιΠτιιω ΡταΠοΙειπτιιι· ΓιιΓΣιεδττ. @οτι ετιω Με εοωΡετττΓετ,Γιι

Βττὸ ΓιιΡετπει ωεότεο.ιιτε εΙεωειιττει εστι οττιιττ απΡιτ εε ωεΙτοτο.ττι 8: εοτινο

ειιπε τπτοιιοτιιω τιοτιιτπιιω ειΙτοιιοτ ει·ΓοπιιΙεε τα! Γε, άΜεεπτετ τποπτΠνττ εαπ

Γεττι οιιτιεττειιότ εοιοιιω. (3ίιωοιιε τ! τ Γεειιτιόπω οιιοττ Γε τεἐ Ιιο.Βιιττ ιισ.ττειτΓεπτ,

νττ1)οωτπτ τεΓ οπ ττ : δεό8τε οποπτ ποι·ο νο ιιιιτο.ττιι νε πι: πτ ιιπι8ε ττιττιιτ.

ετ 8επεττε τιιιωΒιιιτ ωειετιττιειωεἔιτιιω. Ιἔεεεὸιτε οι18τιτοεττιε , παω ποπ ιιιοττοτ |
τπο‹τὸ , 8: ετεεΙττε ωττιτ ουτε ποπ εοπττπΔεετ νοοτε οιιοτι ειιι:ιτττε , πι: οΒΙειττοπεε τ

Ρτετε!τιιω οικω ιιιε εοπττσττ τιιιπετε, νοε εοε:ιττε τιοίτ οβττιιω πιειιω ειιΠ:ττΡο.τε. `

ΤειΙτ εοπετειιττιι οιιιπτε Με εοπνεπτιιε ν:ιΙττε τεεεΠττττιττε εοπΓιιΓιιε.

2.6. ντι :ιτιτεω Ποιπτιιτ ΡΙιιε ειιιιτειιε τετιιω Γτ12ιτι1τιιιΡΓιιω οιιτ εΙειτττ Ι)ειιιιι πω. Μ' Η”8°“

_ _ _ · τι: 8: ΠΜ:

Βετε τιετεττεπι οιιό.ω ΓεεειιΙιιω , Ιειτοε ωειπτι εα:Ριτ οωιιιο. οπο: τιιιΒιιιτ ΡειιιΡετι- οι” τιτ

:πιω ὶηγἱ

“ΠΠ”.

τι ατι; ΓεοιιετιιιΒιιε τιιιττιεττε ιιΓοιιε πο! πιιττι. το. 6 Οττο , τιτωττιιω Ι. εοοτιοττιετιιο Με8πω,ο,Β

εοπιρτειιωειιτιιιιτ, ΡτηοΠπο οτιτττιε :μιὰ ΒοΗΔιι- :πωσ εμ. ιτιοινι.ειτ εΗ.Ι.ΧΧΙ1ΠΙΠΡαενω
ιιιιτπ τείετιιπιιιτ. τ
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Με τοτε δ. ΒΕτΠΟΠ ΑΒΒ. ΠΊΤΒΕΝ8Ι$.

ΟΠ-ε·-τΝ- Με 86 (Πεττετε ΡτωιτΒε ει:Ρειιόετε , νοΙειιε ΓειιιετιΡΓσιιι τσιιόττιιε εκΡετΠτε,

12:2::!; εττειτι Γειιεκ Ρετεοτιτιεττοιιετιι Ρτο ΟΙιττίτο εεε1Ρετε, 86τΠεε ΠΜ εοι·ιεεΙΤοε εΡσ‹ὶ

τιεετΠΠττιστσ ΑΡο1τοΙοτσττι ΡττιιετΡετιι Κοττιε: εΙεσΓεττσε 86 Ρττνετσε Γεετο τιιΠίτε

τε οσο. @Μιά εἰσιι 6ΙετισστΠτιετσιιι ΡετετετιστΙΐετ εΡστἱ Ησεοτιετιι εε ΠΠοε ετα,

ΙεετγττιετιτΙι Ρτεεετσ νττστιι 1)οττιττιτ σου Γεοσεε Ρεττετσιιτ , σε τΠοε ετείετετετ

οσεΠ οτΡτιετιοε 86 οτΠετοε. ΦΠισε ντι· Βοπιἱτιτ τεί-Ροιιτ:Πτ τισΠο ττιοετο Γε τετ

ειιιΡΠσε άστετε , τω τιινσΠεε Ιοεσττι οΙετε νεΠε , ετοσε τω. ΠΜ ε Ι) οτιστιο Πίτσε

τσιτι Με. ΠΠ εστειιι Ισιτιττιτοσε ΡετστΠε εττιΡΠτιε νττσττι Πετ Ρετστεετε εο:Ρε

τστιτ εΠεετιτεε: Ο ετιιιεε Ι)ετ ΓΡεετεΠε 86εοΠιιιιτιε Γειιέτετ ΕεετεΠε τσεοτιεσίΠ

ΜΠε , εστΠ Γετνοε τσοε , 86 σε ττετετττιοσεε τιοε ετεΓοτετοε. 5ετετ Ρετεττστεε τσε τιοε

ΜοιιεεΜΠ νται σιοτΠιίιΓοσε νοτο εΠσ ει:Πίτετε , Γεο ττσεεπι εε Ρεττειιι σου ΡοίΤε

Ιιεότετισε ττινετι1τε. @το άε τε , Ρετετ Γετιότε , ΡΙεεεετ τττι1τιοτιτίεσττιΡετοετετισε

ΡτοΡε ετ! Ιοεσττι οσειιιττειιι Γειιέτσττι 86 Μοιιείττεε: εοτινετίεττοιιτ εοτινετΠεσττβ

Πτοσιιι οιιτ Ι.στΠτε νοεετστ. @στισε νὶτ Ποττισιτ τεΓΡοιιεΠττ @ω νοΜε Ιοεσε

τΡΓε εοτιττοττε Ατστιτ ΠΠ : ΝιΜΙ οστΡ ε ετ! τιοε ετττιιετ, τω νἰτ οστόετιι ΜΜΕ

ιιισε τιοττιττιε 1)ετεοΙσε οστ 86 8. 0ο στιιτιειιἰ σ1ττΠΓετΡιιΙσε , εΠοττιιιιο Ρτοιιιεε

τσιτ Πι τιετεεΠτετειιι. Ι ίε οστΡΡε Ιοεστο εοτιίττσιτιτ δ( Μοιιείτιε:ε τττΓετΡΙΙοε: Ιστι

εοττ, 86Γσε Ιετιότε Ρτεε ειιτἰε εοττεΠε ἰΜ ΙϊΠτεεσΠε εοτσΐεετ. ΑεεττΠτ εστειτι οεεε

Ποτιεοσε6τεπι στ Ρετειιτεε τιοΙτττ Ιοεσττι τΡΓσττι τιοε ειπε ΡΙστεε ετιιιοε ττινεττε

τειιτ86 οσεΠ ΡτοΡττσττι ΡοΠΜετειιτ:ιιστιε εστεττι εττεο Πιιιισε ΙΜ ττ1ντιιττσε Ρετ.

τετττττ,στ το Ρτε:ίετιττε τειιττΡεττιε Γεετεττιετιτὶε τιοτττΠειε ιισΡετττσιε τιοε οτιΠ

€ειτοε τιετιεετιισεττι τοιτιιτιο ΜοσεεΙιτεεττι ΡτοτεΠἰοτιεττι εττιΡετε, 86 ΡετΡετσὸ

ΙΜ ΙτεΜΙιτετεττι εσ οτΠτε.

ΜΜτ (ω 'η. Α8 τιττε νττ Ρτσε τεΓΡοτιότττ $εττΡτισιι είτ, Οπιτιἰε οσε: τεετε Γεε εσπι εοιι

10α"Π =Χ- ΠΙιο 86 ΡοίτΓεέτσττμιιοτι ΡοετιιτεΜε. 5ι Πινιιιεε ΡτονιεΙειιτιεε ΡΙεεετ στ ττιονεειιι

Ρτοτετιτ. όε τοεο τίτο , 86 νείττο εεττετιι Ιιοττεπιειιτο , τεΙεθιι Γεεττε ετεοΙειιττεττι ιιιιΜ σι

εοιιΓΡεδτσ Ρτεττσιτι τιοίττοτστιι εετετοτίιττιοσε 1ΠόεΠστιι ,στ οιιιιιτε ειστε ΜΕ

ετ] οττιετιιετιτε οσε: Ρεσεε ιιιε ΙιεΠεο ἴεΙνε ετοσε σιτεέτε ἰΠσε 6τείετεττε,86 Πιτ

τιιὶΜ ττιεοιινσΙΓε τεεοτιΠστιετἰε. Εε ετστιιτεΧετ εοτιτΠττοτιε στ ΡτΠιε τΠσε τΠττ επι

εΠοσεττι εε Ετεττττισε ιιοττττε ΠάεΙεττι νττστιι οστ 6ΠΠεειιτετ Ιοεστιι ΡτοΠετ Πι Η ντε,

σι εοττε , το Ρτεττε , σι ΡτίεεττοτιτΙοσε 86 το οιιιτιιΠσε οσε Μοιιεετιοτσττι σττΠτεε εκτ

εὶτ : οστε ΐοτσε τιοε νετιιειιι , τω Ρτεττεε πιεσε εε Γετνττοτεε ιιιεεστιι εΙετΙσεεττι.

Λο τιε:ε ΠΠ : Ετετ ,σιοστστιτ ,μπε νοΙστιτετεττι τσειιι, Ρετετ. Ετ Γεετειιιειιτο Εεε.

το ω εοτινετιτσ ττισΙτοτσττι , Πεστ $ειιότο νττο Ποστ, τΠτειτὶτ εστιι ΗΠε ιιεΡοτεττι

Γσσιτι ιιοιτισιε ΨεεοοιτσΜ οσεττι Ρετ Γε το ττσττ , 86 το οσο τοτε Γ εε Γσε Ροίτ

Ι)εσττι τωτιτττ, οσἰ εστιι οττιτικΠΙιοετιττε νετττετειιι εοτιιΡτοΠετετ. Α νττστιι Ι)ετ

τενετΓσε Ιεττσττι τισιιτΞστιι τετσΠτ: δ( Ροίτοσεττι ΠΠ Ιοεσιιι Γεετετὸ ΡτοτΠτΠτ, εάεΠ

τω: Βενειιττστιι είτ,ἰτιοσὶετιε ,σε τιοττισιττισε τίττε εεε Πττετιι Ρτε:Πεεττισε. το

εσε νετὸ τΡΓε,στ οιιιτιεε Ι··ετετιτστ τιιτΠοεσε: , Κοσιειιτε ΓσΜεέτσε είτ οοιιισιεττο

ισ 86 Π1ΜεττΡτο εεσΙ`σ Γσιιιττιο ΓσΜεεετ ΡοιιτιΠετ.ΟξιοιΡτοΡτετ Π σι ΡτεεΠτιττε Ρτττι

εὶΡὶεΟττοτι1ε Ιοεσττι τεάτιΠιετε ιιοΙσεττιιτ 86 τΠτσιτε Ποεττεττ τεττττετε,εΠτΡΓε

ΙιιιΡετετοττε ττιετισ τεεΙΡτετιισε ἰΙΙσττι,τεΙὶνἱὁε ιεετ εεττττσεΠιιε, στ σΓοσε τιιΡετ.

Ρετσσττι ιιετιισιτ Πεεετ ντοΙετε οσα! ΓεεΡττιοετε τιιε]είτε.ε ττΠΠτΠνττ ΠΠΠετσιιι Ρετ.

ιιιετιετε.

“Μ” ει, - 18. τω· Ι)οττισιτ εά τιεεε:ΠεεεΡτεΜΙε, ὶτιοσἰτ , Πτ Ι)εο οιιιτιιΕοτειιττ εοιιΠ

ΙΠ1ΡΩΡαιο- Πστιι τσσιιι. Νσιιε ετοο εεειιι€ετε, νιειιι οτιεότειιτιετ ετττΡε, 8; εεε οπιητε ως

τε <>τωτι Ρεττε τιιεε ττιιιοτεΓεετε ΙσιΡετε.τοττ εεεετετε. ἱΠεο Ρ:ιτττε Ρτε:εεΡτο Ρετετε

ίτσάετιε, εόΓεειιΠε εετιεΙΠε ΡτοΓΡετο τττιιετε ΙιιιΡετετοτετιι ετΠττ, δ( ττε οσο εοεΠε

τστ σιτιοτσιτ. @ΜΙ Π οστε ιιιττιτ Πνετιτι οΜιετετ οεσΙο εσιτιτΙεσι ΡτσιειΡειτι τσιιε

τετιιΡοττε ΙτιιΡετετοτετιι τιοτι ειτΙτἱτἰΠε - εαπ: Ρετ ίττοΡτιετσττι ΠΙσιιι τενσιεειιι

ΓγΙΙοετΓιιισττι, εεεἱὸετιε είτε τιοιιοτειτι σΡετεεΠΠτσιτι ,εΠετιττειιι νετὸ το Μειιιττ- '

τετε Ρετωτοτε. Ετ οσἰε εττῖεὶ Ροτσττ οσοττ ε!τεέτσε είτ, Ροτε1τεεἰΙΙι ίειιιΡετ ες!

ἴσἱτ,εἔτσε εστεττι :το Ιιοτειιι ίσεεείΠτ. $ε6τ Πε:ε Ρετ εκεεΠ”σττι, ]ειιι @ειπε Ρτο

ίεοσεττιω-_ ς:ίιιιιοσε ΡΠΠὶτιισε ΡτττιεεΡε Πειτε οτστιτε εοττιΡετ1Π`ετ, τετστιι ΚεΡεττο..

ή οτετεε



νττΑ ε. ττετεοτ.τ Αιτττ. τ.ττττιττΝε. · τι;

Χ

Π ει·εεεε εετε , 8εττοΠ Πεκ ετε τ Αικττεε σπιτια εοττΠΠετττ τεει.ιτεεετε 8: εττττετ Π..

ττετεε, εοετεεντ τιιιΠεοετεε ΠΙιτττι ΡεττετττττοΠτιιττι Πεεειτττι νττ·ιττττ Βε!ετεττττιιττι,

ειιτε Ρτ:εεοτιττεττεετ ΠΙιτττι ιΙΠτεο, Π τττΠττ νεΠεε εοττΓεττεττε , ΡοτιετΠεεττ Ποττωε

Γιττττττττετετ ττιτττε ειτι:εττι ιτε ντιτεο τττεετε εΠετε Ρειτττετ ΟτιτΠΠ ΡετΠίτετε Πι εεο

:τε εετεετττττττε Γεει·τ, ειτττττι τ·τιττιιτ ΠεειιΠ Πε!ετεττιετιετε ετοΙΡετεττ. Εε εεεε ειτε.

ειτε 0508 εετ·ετΙΠττιιτε Ρετ ειιεττι τττΠ:Π Με τεετ τττεττττεε το Ρετεει·τττεττοττε Γε νεΠε

τιιοττ με (ΠτττΠο , δε τοειττττ ειτεττι ττε&εττιτε τττεοΙιττε τττντεΠ;ε τεΙτιτειτετε. ΕΠ:

ειτεετττΙοειτε το Βιττειτττεττε: ΡετεΠτιτε Γεετε: εοτινετἴεττοτττἴεετε εΡτιτε, ειτετττ Πιτσ

ιτίειτε Ηιτεο (ῖοτττεε ό: ΠΙΠ εμε ιιίιιτειεετνε ΡοΠ`εεΙετιττιει ειιεττι $ετιθ:ιτε τ Ποιητ

τιεετοττε ττοΠττ Πτττ τοετεεε ΠττετεΠεετ Πετεεεττ,8εοττττττε ειτε Πειτε οιτιιττΡοτετιε

ΠΙτ τα Γετντετιτττι Γιτιιττι Ρεετττττεττετιιττι εοττεεΙΠε ,τττιττετττ ττοΠ:ττει1&οτττετε ετε!εττι

Ιοεο ΡετΡεειιεΙτεετ Γιτττεττττετε. Νετη τοειτε τΡΓε ΠΠτ ειτνοεεετοιτε ΙιττΡετττ ττοΠ:ττ

Κοττιεττε: εεειτε ΑΡοίτοΠεπ Γιττττεεεε $εττττ Κείοοιτάετιτττε ΑιιΠετ εεειτε Ποτε.

ΠΙτετ·ττ Ιιττττετεεοττε : Ετ Ρτεεεε τττετεΠεετ ειτε , εεεετΠεττειττ εττεε εοιιΓΡεότιττττ

τιτιττττ ντττ τΠτ ειττ ττιτειτίειτε εοττετε ?εε δε τικ ετι1Πτετττ Ιοειττττ τω νεττεΠεενετιιτττ,

δε τεεε ΡιιοΠεε εοτε.ττι τεετετετιε,8ε Γεετετττεττεο ΠττττΠΠιτιο ετ·ειτετιετετιτ τεΙεττι Πε

ετεττε ειιττέττε ττττΙτεεττετΒιιε εεειτε ττττνεετε ΠόετΠτιτε ειττε, ειτεετττιτε ει: Ποε ττιτττε

8: Πειτε τη Πεειττιτττι , ττεε ΦΠ, εεε εΠειττε ΠτεεεΠτοτττε ΠΙοτιττττ ττττειιτεεεετττ Π

τεστ Ρι·ωΓιτιττεε τεττονετε ,ειτε Ιοειτττι τΡ ιττττ ντ ειτε ειοεεΠεεε ειιόεεε τττειιτεεετε,

ίεετ Πττττττετ εεειτε τττεοττνιΠεε ,Πειτε ετ› τιττετο εοττΠ:τιτέττοτττε Ιοετ Πττε, Ρτεεττ

ειτε 1)εο τΠτιττεττι 8ε δ. ΒετεοΙο Π:τντεττεΠτιτε τΠτετιττττ τττεττεεε ετΠτεττιττττ εΙτεεττ

ετ ΑΒΒεεετττ Γεειττττ:τιττττ Πειττττ,ειττ Ιοεο ΡοτεττετεΠεετ Ρτ·ε:Πε εΒΓειτε εοττετειΠε..

ετοττε εΠειτε. (ξιττττττΠτΡετ Ιττττιεττεττε (ΞετΠειτιτο τττεττττετε ειττετ ΑΡοΠοΠεο ΕτττΠ

εοττο, ειτεεττιιτε εεετεΠτιττττ ειτ&οττεεεε ετεντιττττ (ετ·τνΠεεττ Ρττεεεοτε εοτττΡοττετ,

Πεετάτειτε ΠεΠτο ΑΡοΠεοΠετ ττοτττττττε Πττττε. Ο`ιττ εεττειιτττ τττοτεττ τττ ΠττειτΠε ιτε..

εεΠε εΠ τ οπττττε Γεειιττάιιττι ειτοετ Ι)τνττττεεετ Ρτεειττε, ΙττιΡετεεοτ ετενοειτε ΠιτεΙτιιττι

εοττΠττειτττι τττιΡτεντε ι (εεττ τττνεΐοτεε τοετ ττττειτοε νοεεντε , τιττε ιιτττνετΓεττ το

ειιτττ τεεεΡτε ,πειτε ττττΠε ΠτΒ εερετοιτε Πεεεο νττο, ΠεειιττεΙιττττ ειιοιτ ΠτΡεττίιτ εΠ

ότιιιτι εΠ, οεεΠεετνε εοιτετεεΠιΠεε τρΓιττττ ειτοΡιτε Κοττιττ_το Βιτετε:εττε Ρι·ε:Εε

:τε (:οπττττζιτε εε ειτΠοεΠεττττιτττι ΠΠτ ΠιτεΙτετιετε ιτε: εοττεττόετοιτε εοττιττττΠε ,πειτε

τετ Πτττδεο νττο ετεΠειιε εοττετεε.

:.9. ΤεΠ τετειιτ τειτοτε νττΙ)οτττττττ ττττοειτττι ετεΠτιτάιττττ Β. 1)ετεοΠ τττετττοτττ

ιετιιε εΠτ ειττττ ΜοττεεΠτε Πττε εε ΓετντεοτΠτιτε8εοτττττΠτιτε ειτε: τΠνττιε τετετεεε ΠΠ

εοττεεΙΠε. Εε νε!‹τε τιεεεΠ`ε Πιτε,ιτε τ`εειττττ ΓιιΠΠιττιτττι ΠτττιΡειιιτττι ιτείεττεε, ειιτε

οττιτττΠιτε Πιιτττεττε: ντεκ τεττιτε Ιοειττττ ετεΠτειτειττττ ΙετττεττεεΠττττετ τττνετττε. Τιτττε

οιιιττττττοτττε τττΠιιττ Πετάτε, ειτετττεττοειττττ τεττονετε ΓΡτττειτεΙτεετ ΡοΠεε. ΜοττεΠ:ε

ττιτττι ΓεττέττΠττττεε Πετ <έεττττττετιτ ίειττΡότειτε νττεττττε ΜΑΜΑ , ειιοιὶ Με Ρετ

τττοεΠειτττι Πττε ττοτιοττΠεε εττιΡΙτεντε, εκεΙεεντε , ό: εε! Χεττε&ιττττ ιιΓειτε μπειτ

τω. ΟτΠετττεε Ρτο ΡοίΓε το Βτεντ εοιτίττιιτττε, ιτε Μοττε τεε εττίετΡΙτττε ειτε: Γεω

ει· εμε! τΙΙιττττ ντ8ιτττ, έιΜοττεεΠττ ειιΠοτΠττ ττιντοΙεεε ΡοΠ`εε. Ιττετεντε ειττεττι

Πετετ νεττετετιιτιτε τοειττττ ειττττττετττ το ντεΠττε ΑΡοΠ:οτοτιτττι 5ττττοτττε 8ε]ιτετε: , εε.

ειτε εοετετττ εττττο τττ ΑίΠττττοετοτττε τττε Ρεττιετιι:ε νττεττττε ΜΑΜΑ , Πειτε ΠΠ ετι

τε τιττετι εττττοε ότντιτττιτε οτεεΠεττεειιτττ τοτε, ΡΙειτιτε ΠΡτττειτ-Γεττάο οττττε εε ε

Ριττειιε εΠ το ε!ετττττε εττεττε ΜοττεΠετττ , ειιοετ τΡΓε το τττεΙτιτε τ·εττονεντε. ΙΜ ειτε»

Ρε Πτεειτετιετττε ετττττ Πετεε ετεΠεττετιιτττ εκτετε τττττεειτττε εοτιτίεεε. ΙΡΓο νετὸ τα

ειτε εεετεΠτε Ρεεετττε,τιι τεετττιτττε ΜοττεΠετττ ττεττοε ειιτε ΧΨετιττοιτιτε ΠΠ Πω.

εεΙΠε ειττ ειΠιιτε ΠιρετεΠ, 8εεεεΙτοεττι νττετττ τΡΓε άιτετε,8εοττιττΠτιιε τεετε εσε

νετΓεττ νοΙεττεΠτιτε ιτε ΙετττΡεε εττττεεε.

3ο. Σετ! ειττε ειΠιιτε ΠτΡετΠιτττ ττοτιττιιΙΙτ ειιτ τττττεττειιτ 8:Γεττε εεΠτιτττε, ειιεΙτεετ

Ιοειιε Γεττ&τ Ρεεττε ττενεττεττε τη τιττειτίι τττετιιιττι Ηεττετιετιτττ (:οττιτετε δέ ΠΠ] ειτε;

:τοπ Ρτεεεειιεττεετειιτττειτε νετεετ ΠΠο Ρτοιτετε. εεττ όιττττ τττεοτ Ποε, ντιτεοτ τεστ

Ροττβιτε ετ.εΡοΠετιτιττ οτττττιετττ ττττΡοττετε , ειιετττ (ττπετ Αττεττ:τοΡΠεττ νοεετιε,

τεττοτττ ε_ιτεετιτ 8ε Ρετέτττετ ειτε Πτετεεεε ΡτεεΓιιτττττετοττετττ , νετ Ρτεεοεειιττεετοττετττ

άδυτα 88. Οττί. 8. Β. 8ε·στιίωκ Σ!. . Ρ

(πιο. Απ;

οε.τιτιν_

].ιΝ.Χνττ1.

ΜοττεΠεττο

τεΠειττετο

με ττιοτἱ·

ΠΣΕ

νιτετιτοτΠτε

ΓιτεεειΠε.

Ρο!! Ιετι.

Λεττεετε

ττιοτττε Ειτ

ετιι·εΙ.οτΠε

τττ ΡεΠτετ



Μ. ν1ΤΑ δ. 13ΕΙΩΟΙ.Ι ΑΒΒ. Ι.ΠΤΚΕΝεΙ5.

Ειπε. Λκ.

ι:ιε.κ::ν.

]1ιΝ.κνι11.

ιι

ι

:ιιιο.ιτιθ:οτει Ρ:οΙεΡΙἰιτι ιιοιιιιιιοιιτ. ΡοΠ:οι1ειτι1 νε:ὸ εεει:ιιεθοιιιΜΒικιΜ Ρεπιέ:ο

εστι: οι ειι:ίιι ειεΙεΙΗει :ε8ικι Ρε:ινι: . ιιι Ιοαιιιι ε]ιιε νεοε:ειΜΙιε ΜΗ». Β ΑΒΒειε

ΓιιεεεΙΠ:. @ι απο ε1τιιιιε ::ιιιι:ιε ί::ειιιιεειιιτιοειιι Ιοαιπι οιιοειικιι·ε: 8ειικιΒο:ι

νιοιΙει:ι:ιει ιέ:εοεπιι Μ» εοπι:τιιίΓιιπι Ρι·ονιοετε:, εει·ιιει·εε ίιιοι:ο ΡτοΡτετ Πον2

Ηε:οοι.ειοιε ΓτειιιοιιΙε:ι:ιο.ιτι ΑΒΒο.:ειιι απο Μοοο.εΙιιε ει:ΡεΙΙι , 8ε σκοπια ομοια

ίεΒοιεε οποιο( Με ι )Ρετοι:ιιπι Μ. Ηπε ο.ιι:επι ει:Ηι:ι: ειιιιίο. εο :ειιιΡοι·ε οιιο

1.οτιωιιιιιε Κα: ε ιιι ΑΙΓαι:ιο Ρι·ονι:ιειο ιτιοι·οοει:ιι:.ιιι Ηίεο Πιο ιιοοιΙι :μι χω.

π·ίι·Ζω `νοεει:ιιτ.. ευρο ειοΙιιιε οι8:1ιτει:ετιι ιτιιιιοΡει·ιε ιιιοετιι:ι ει:εεΙΙει τεί:οιι:ιιι·,

ι·ειιετι:ε ε.ιι:ιιοιιι Ιιοί:ιε εει.ιι:ε:ιο ιιιιιΙ:ιιε εΠ;8ειιι :οιι:ειιιι Ρι·ωειΡι:ειτ:ε ::ιειπιει:ι

@Μπι Ρει·οιι&ιιε . οι: ιικοι·ειιι ίιιειιιι ι·εΙιειοΓειιτι Κεειιιειτιι ΒειιτιιειιιοΑΜ οπο::

τετε:. ΙιιΡει:τι οιιετιιοει:ιι :ιοπιιτιε Ψοιοειιιιι.οιιΜ οιιεε:ετ. Φο:: :μια Ρετ

ί:ι8ιειττιι: επι: οἔιιιο:ιΙΪἱτιιο μια. ιιιιιιεθειιε ιιιιιΙ:ιοετιιε ΚεΒιε ειιιιιιιιιιιι Βιίει:ιο.νιτ,

ιι: οι·οτιι:ι :με ο οΠο Ρε:ετε: , :Με ιπιΡε::οι·ε:. Οιιιιιοιιε ποθ:: :Με ετεΓεετε: ,

8ειιειιιο εΠ`ε: οι” Γο.ειΙιο.ι·ε: * ,οιιο.Β Ιιεε:ι:ετ ιιιιίει·ιιιιι εαΡιι: :απτο ιι:εΒ:ιτιι:ιιι

εεί:ιι. Το.ιιιειι νετεειιτιοιει @ειπε . :μια ιιι ΡεΙει:ιο νει·Γειι·ι απο Με. ιιεοιιινι: . ΑΒ..

Βο.:ιειιτι 5.1)ειεοΙιιΙΙι ιιωιοιι, ει:οιιε ι:ιΓει·:ιειΙι οο:ε οι:ο.νι::. Τιιιιε ιιιετε:ι·ιΧ Ια:

τιΠιιιι:ι εΗ:εδ::ι. Γο.ε:ιιπι Ιοειιοι Π!» ιιΐιι:Ρονιτ , ό: ιιι Ιοαιοι ειιιι οιειτιιι· Γ:ιο&ι @με

τω: εοιιίεοι:, ιΒιοιιε οπο:: :μια Γει:ι&ι Ρει::ιεετε.ο: ίιι:ιεί:ο :ποτε οεΡοΡιιΙανι:.

ΑΒΒιι:ετιιιτιιιι:ιεινι: , ΜοτιειεΙιοε οιιι:ιεε ΡεΡιιΙι:,ιοεο Ρ:οειιΙοιιΒιο ιιι οιιιιιι·ι:ιιοι..

πιο επ: ειιιιιτιει εεε ιιιιιι:ετιιιιτιι.
.! . . . ,

3:.νεοετο.οιΙιε ειπα:: Κε8ιτιιι Ροί::1ιιει:τι οινο::ιιιιι·ι Με.. Γεοπιιιτιοιιε Κε

ει: οεΡ:εΙιειι1ι:, τιοΙιιι: απο :ιο Ρο επι ::ειοιιεε:ε, Γεο οωωι εο::εΡ:ιο:ιε εο:ι·ιΞε

:ει ι:ιι:οειιιε εοτιίΠιο ειιιιι Γο:τιιΙιει:ιΒιιε , Ι'θ©18.ΙΠ3Ε10Π15_εϊ2.Ε12. Κο:ιιει:ιι οιιο.:ι:ο

ειιιε αουτ. αιιἔ ευ.ιτι ιιιιιτιοοιεει νε:ιε:ει:ιο:ιε :οι απο: εοετο Κοπιειιιο ιιιίεερ:ει

εἶπε:: , ίἔἔ:ετο€ΑΡ:ίῖ£ἶιεἔω Ροιι:3ιδδειιι ἔοιιἰαείιιι: , Πι: ΓειιιἙΙιΞιΐοιιΣοιίἔὶοιἴιιο ΡΙιε..

τ), ε ει:: :οι . ιιο ειιιτι ο ο: εε ε κι: εοωΡει·ι ε: . Ρο ο ια: π..

τω: Κεμπιο.εεε:Πνι: οειιιε , οιι:ιιτιοιιε :ει:ι:ο ΓεεΙει·ι οικω ιιιιιιοτιετε: . 8: οε εε

:ασ ειιιειιοει:ετ. ()ίι::ιοιιε Κα: ο.εεε:Π:ιιε νειιι:ε:, οτι Κεεε:ιι οεειιιτ Βοιωτώ

εε ΓιιΓεεΡτιιε εί:.Ρε:.2.άο. ο:ο.:ιοιιε ιιι εοιιΠί:ο:ιο ι.π:ει·ειοεοΠ Ραμαπο Κεοοε εοΙ

Ιοοιιιιιιιι Μου:: , που:: οιΒιιει εειιιζει:ιο:ιε εειί:ι8:ινι:. Τιιτιε Κα: εοι·οε εοπ1Ρι1η

διιιε , :ετα Ρι·οί:τει:ιιε νεοιειιιι Ρε:ιιι: 8: Γε ειιΙΡειοιΙειιι ι·εοοιοι:. ΑεεεΡ:άοιιε [Με

ιιιτειι:ιο Ραμ Κεοιιιιιιιι ιιι Ρι·ει:ίειι:ιο. Κε ιο νοε:.ινι: , 8: ιτι ΟΙιι·ιΠ:ο ι·εεο:ιειΙιεινι: ,

δ: Κεειι·ιειε οει::ει·ιιιτι Κεειε οει::ετα: τω Μ: , που:: :ε:ι·ιοιΙι ειιιιι:Ιιετιι:.ι:ε ιΠιπτι

οοί::ιωΈξιι: Γεειιιιιιιιιιι ΑΡοί:οΙιιτιι Παπ Πι:ιί:ιιε ΕεεΙε!ιατο , πο. 8: ιΡΓε οιιιεθ

:ετ απο ο ω:ο:επι Μπι.

- μ.. αιιο Ρει·ει&ο Κα: οο Οο.ΙΙιειοι ι·εοτεοι:ιιι· . Κεειιιιι ο.ιι:επι , Πει:: Γεωικιωω

ιτε: ει:ι€ιτ, Ρ:ο::ο.έι:ιιιε νιειιιι εει.ι·ΡΠ: , ειοεοιιτιΙΙειτιι Κα: ιιιιιιε οιιοΒιιε . οικω “Πο

οιε οι·:εεεοει·ετ . Α: Ρι·ιείει:ο. Μειοει οιιοιε:ιε :μια Κα: ΕεεΙεΠοΗ:ιεο :ειιο:ε ι·εεοιι

ειμαι:: εΠε: Κεειιιιι:.εοΙιιΒι·ιιιο ΠΒιΙο Κε8ειιι ειΒΓειι:εΜΒΜ8%ιςοιωτ άθημ0_

ιιιιηιιε μια ΓιιΡει·ο:ο πισω:: Ρειι·οοι·ιιιιι ειιιειοοιιι ιιοέ:ε Κα: Βοίοι:ει:ετιι: ειΡιιο

* Μ η: Βιο

εε: εισαι

κα.

Ι.οιΙ·ι.ιιιιιε

Ιεἔι:Ιπι:ι:

εο:ιιιιΒι κ·

εοιιειΙιτι·

πιο.

ΕΡΙ›ε_β;·ιΙ

Α :ιεΙΙιεε

ι:ετιιπι το

οιι&ιιε οι

νιπι:ιιε μι

εποε.

Δ: Ια Με:: :οΙοεοιε°:εεειι:ἰοιιΒοε ΟοΙοιιιΒιιιιιε Ιοι- ωω.ιω ΗΜ ::0ΡιΠετε:. (Σε: εοικιιιωιω, ται( ο;

:πιο δερ:επι Με εο!ιτιι:.

Ι«ΒσΙΙι:ιοο:1ε8ι:Ιει-ιο.!π Πιρ!οπι:ι:ε Εο:ἱι:ι:Ξῇ Κ:Βιε

οπο μια. Νοιι.ΜοΠ Ιιιοι€ι:.ιιιιι. οοεοςιιε οποσ :και

1.ι:ν. ΗιεεΑ ΑΜΒ: Ι.ιι::επίιε :τιαιιο:ο:ο:,ιι: $ειιιι::ιιιτ

:Μπι ιιι θα!! θεοί!. ιιοποιο.ιιιιι:. Ετιζο Η Χαι:: ιιοΠε:

Μακ οι αυτι Μο ΗΜ , ( οποιο οιιιοε:ιι νε:ιίιιιιΠε

νιοε:ιιι·) πο:: ιιιωωι.ιιε οπο:: ΟοΙιιπιΒιιιο,οιιι :ιο

ἴεεοΗ νικ. ιιιι:ιιιπι Ρε::ἰιι$ε:ε νι:: :.ιο:ιιι:.

: Νο:ι:ιοΙΙα Με οι: Διι:ιοιιιε παπι: πιοιιἱωεωἰ: αι·

ει Μακ ωιιωιω. :Μπι ει: ΚοΒιιι0:ιε 8: Βι:οι·ιιο Πε

Βιενι:ε: παρε. Ι.ο: πιο: Κα: Ι.ο:Ιιιι:ή Ιιιηιε:.ΕΙιιι:.

πο απο πω. ι.ν.αο ικα. απ”. :εΒιιο Ρο:ι:ιι:,ιικο

:επι οιικι: “Γι-ποτε ποια: . Με ΒιιιτικικοΑΜ ,

οποιο ιτι δγιιοοιε Λοιιιίο:ιιοε:ιθ οποσ ικα. ικι:_ ε:

Με::ειιίι απο εαπ. απ:: Ρ:οΒ:ι:ι:ἰΒιι8 , οιιιιίι ιιι

ε:Πιιοι:ιπι ό: ιιι:Βιιιωιω 0ο:ι]ιι€::ιτι ειμαι, ιι: νω

Βιιιιι: ) ΡτοίΗΒιιΙο. :οπο :ειαοιΠε: ΝιεοΙοιι: Ραμ Ι,

μια: οπο:: :ιεεε. αν. Πι θτιΙΙιιιι:ι οποια: Α:Γεηημη

Εριί::οριιπι Ηοι:ειιΓειιι , οι:: ΤΙιειι:Ρε:βιω ΧΦω."Π

Ι.0:!ιο.:ιο :είϊι:ιιι:. Νεε τει:ιι::ι :ιο Μπι: ν....ι.μ.Μ.

εοτιίο::ι0 οπικιιιιο :ιιιιρετεινι: Ι.ο:Ι·ιετιιι:,οιιι μι: μη.

εοΙ:.ιι πιο::επι :ιιι:ιο ρι·οκιπιο, Οιι:ΗΠ _οςςς. ιχν"Β

Κοπι:ιπι πού: απο ιιωιιω Ραμ ποιο.: :οι :ίηιιε

Π1:::ΠοΒιιιι18 . Γεινειιϊε:οε ΝΞεο!ει Ραμ: ιιιο:ιι::ι , Μ

Βετε:νε ει:ιιιιιιιιιι :ιοιτηιιο.πι :ιο ΥιιοΙο:σ.οωη ω ΡΟΜ

:απο :ιεε:οε:ιοι: (απο Ποπιἱτιἰα σωμα: εο::ιι·ιιυιιιο.

:και οε πωπω Ρο:ι:Πιειε Πιο εο:ι:είι:ι:ι0ιιε πιοΙο ω

πιο [ι1Π1ΡΗ:. :Με ._ιιι:ιοι: ΚΙιεΒιιιο . ιρή)#ήμα ΜΜ;

ορο-Φ:: :Μάο εο"ψὶ:ιπ . ό· ΡΜαπ:Ιπω Ρ"ωω...

οπο: :Ιειιῇι απευπυπ νι. Μ. Απ!. απο ΡΙε:1Γοηε

Ριοεει·ιοιι: , οπο: Ρεϊ]ιι:ϋ σε εοι:ιπιιιιιοοϋ Ειε:11εσω

ιοειοε ει:: εοιιιαοε ωιωιι. ”



νΙΤΑ 5. ΠΕΙΟΟΠ ΑΒΒ. Ι..ΠΤΚΕΝ.9Ι5. τη·

Δ Γεειιιτι άεΙιΙ:ειο.τετ εστι Με τε ττιατε ,

ειιίττιιιιιι ωειι Πσπιιιιι:ιι ·, Ρται::ιτει: Μάτια ΜιίΠιτισι Νοτια ειδιΕοι·ειι ΓτιΡει·νειιετε,

νείτιπιειιτει ειιιε Ρι·οίι:ιΒιιιιιιτια Β.εΒιε οειιΙιε ιιιίει·ετιτει. @Φωτ ιι·ιιίτιε6τιτ τω τ...

εστω 8τ ιιινιάι:ιτιετιιΒιιε ιτι Κεειτιειιτει εσιιίείΒιιι ε.ιτιιτίιτ, ιιτ ιιιτενοεαΜΙι τειιίιιι·ει

φάει Μάτι:: νιάειιετ άετιιιιιιιιιι·ι. $εάμιά

πω: νοΙιιιιτιιτεπι @κι Ι)ινιτιε ενει·ιτει.τ παρεΜΡιι6εσω ειπε@ΜΜΜ :κάτω

τω. Ν:ιιιι ττιπι ιι: επιίΙ:ιιιιιιιι άε Ιιοίτιιι:ιο πιονει·ετ ιτιεοΙιιιιιιιι , Ρτιιιίιιιι:ιιιι ι:ιΒιιιΙΙ.

τρια! :ιττιιι€ει·ετ, ιτε ειιιιι Με οιιιιι1Βιιε Γιιιιιτἔὶ :πιώ τοιιτιιΒιετιιε παμε Ρ[ει8€ιτιιε

είτ . ιιτ άε τιιιιτει ιιιιιΙτιτιιάιτιε ιιεε ικινειιτιιε ίἱτ ιιτιιιε ω ιτι!ιεττετετ αει”. αυτ ΡΜ.

Τιιιιάειιι πετάτε ι:οΒιιοΓεεπιτεε ΡΙειτειιτιιισ.ιι·ι* ιπΒειιι Γιιιιιιιττειιιτ τιιοιάΒι.ιιιάι. ΙΜ

τιιιιΡΡε πιιΓει·ο.Βάιε Κε:: ειιιιι Με οιιιιιιιΒιιε Με τεάειτιΡτιοιιιενιατιεο νιταπι Με

νιτ. ειττεΡτιιι άιισάετιι ΟΙετιεο8εΐετνιτοτε πιοι·τιιάσ. τιι.ιι νει·ιτειτειιτι τει Με οικι

τιιιτειιτ ενο.5. @τω ιιτιιιά ΓετιιετιΡίιιτιι τοιιΠ:ιτιιτιι: ποπ ντάεο.τ Μπι: ενιάειιτεπι ιι!.

τιοιιετιι Ρετ επειτα δ. ΠειεσΙι Η.ιιίΓε ασπαιτε : (ζίιιτικ1ιιε άενοτιι 11εειιιιι εά πιει

τιιοτιιτιιιιι ιιτΙιεπι Ρει·νειιιτετ , δὲ τειτιτειιτι ίΕι·:ιέτειιι πιοττιιοτιιιιι Ιειι:ι·γιιιοΙειιιτει ω.

άετετ5 ()Ιιτιίτιιιτι 1)οπιιιιι Γετιιοι·επι Γιιιιιτι τιιπιιιΙειι·ι ίεειτ , τετετοε πώ Ρτοιιτ

ΒιειιΙτο.ε άεάιτ ΓιιΒτετι·σ.τι τάδε, δε ΡοίιΙι:ι:ειιι Ρειεε ι·ετιαττιεινιι:.

33. Αιιάιειιε 8.ιιτειι1 ΨαΙάει·ειΙάει ίειιιιιιιι ιιετιιιιίΓιτιιει σκοπια. φα ;ιτειάει·;τηττη

νιιι Βοιωτια , τιιιιοι·ε νειιετσ.ΜΙιε Βεσιιια: ΡΙιιε τεττιτ:ι τιιιιιιιι ΡιοΡιιι ι"εε!ειιιε :τα

τα εοιιιΡιιιιιΕπι , ι·ιιιιΡτιε :μια άε ΟΙιτάιιιιιιιτιιτε τιιιιάςιιαιτι Ρτει:ι:ετ £ωιιιιι νοετιωτ

Μπι ποπ Ιιιιιιιιιτ ,Με ισοτιίιε φάω νοΙιιιιτ:ιτε Ιειρίει Ι)ειιιιιι τιικει·ετε Πτιιι:Ιο.νιτ,

ΜοτιειΠετιίιιιηιιε δ. Κοιτιο.ι·ιτι ε ιιγΡοει·ιτο. ιιιττανιτ. Οιιιιιιιιιε π» αΙιτμιιιιιιάιιι

νεΙο Ροτιιιε φάει ιιιειιτε τοιινετίιιτετιιτ. ΡοΡτ τετ8ι.ιπι τεΓΡιειετιε άοΙιιιτ Ιστιιιτι

δ. ΒειτοΙι ΕΜ Ρειιιτιιε ιιιιίει·ι·ι ε: ιιιιιιιῖ ιε ειιΙιει·εάιιτιιιιι ωστε Γειιιιιιιεο αφτι

εοιιτιιιει·ι. Αι:ειτόι:ιιιε ΗεΒει·ει·άο Οοιιιιι:ε εοτιίιιιι ιτιιτιιτιτ οι:εσ.Ποιιε Γεειιιιι ω.

Με ιιιιιιιετιε ιιι·ο:Γι.ιιιιΡΠτ , ειιιιιε Ιοι:ιιιιι Βιιι&ιιιιι ιιΒ ιι.άνοειιτιοιιιε τιιιτιοιιε απο.

ιιιιιΞι:. Με ειιτετι°ι α: επι: ειιΡιάιιωτ Γσ.ειοι·ιιιιι ιιινιιΓοι· ιοεοτι.ιπι, οετ:ιΓιοιιε ι:ειΙι

Ιοειιιτι ιιινειΙιτ Β. ΠειεοΙι ,8ιτ Ροίι:ιιιΓετιάτε ιιιιιΙιετιε άει:εΙΤιιττι ιιιιεει ιιιο.ιιιι ΠΜ ια

Ιιει·εάιτο.τε ιιάΓεινιι:. Ετ ΓεειΙΤετ. Νεπι πει: ιΡ6 ιωΡωιε εεΠἱτ, ιιετιιΡε Γετιιτιάιιιιι

ΡτοΡΙιετατιι ΓειιιΒιιιτιεπι :ιάτιιιΐι:ιιιτ ΓιιτιΒιιιιιι. ιά εΠ: ΓεεΙιιε ειάάιάιτ πάω. Λεω.

ιιιιι:ΑΜ νετὸ Ιεἔἰτιιιιαιιι ιιιιοτειιι Γιιιιιιι άιτιιιΙὶτ .τετιιιάιι ΙιΒεΙΙιιτιι άεάιτ, Γειτιετ

ιΡίιιιιι :ιιιτειτι ΙιιΡιιιι:ιι·ιΒιιειιιιπιιΓειιιτ. Νικο τιιιετιιάειτιι Νωμά” ειΡιιά Μοιι:ιίι:ε

πάω £Μεβώιπ ε ΠΜ :ιΡΡΙιτο.νιτ, 8τιιιιτιιιιτο.τειιι ιΙΙ:ιιτι οι! ιιιοττετιι Μάτι:: Ρει·τι·ει..

χιτ. Αάο.ΙΙιιιάιε ο.ιιτειιι ΡοίΗ:ιασ τιιιιά ίει:ετιτ . Ρο.2τιιιιιιτ ιιιίετειιάιιιιι Ιιοτιείτειε ιιοιι

τω. Οοτιιεε νει·ὸ ιιιΓε τιιιιιΙι πιοι·τε «τω Ηιιιειτιτ , Ρι·οτιιιιιιι·ε ει:ειιιΡΙι ειιιιΓο. ιιοτι

Ρι€ετ. ε Δ

μ.. Αιιάειιτετ άιτο φωτ: Ρει·Γοιιιε ΠάεΙιΙ:ιιε ιιάΓετειιτιΒιιε ιιοΙΤε ιιιε Ιιιεε εΙατιτιε

τοιιτιιτιτ. Οτεάει·εε νιάεΙιεετ ιιἴΓιιιιι Ρεειιι: τττειιιιιο Ηει·οάιιι.ι:ιο. Ρείτε ΡετειιΠὶιω ,

ω ίεειιτιάιιιιι Αιίτιιε ΑΡοίι:ο οτιιιιι ΡετειιΠιιε ει: Αιι€εΙο Γεε.τειιτ νετιιιιΒιιε ειτ

2ιιι·ενιτ. νει·ιιιεε τιιιιΡΡε πο. ΗΜ ὰ νει·τιτε ιιΓτιιιε :τά τιιΙοε εΒιιΙΙιεΒιιιιτ, ω: τι· ασι

το.ιιει 83Πδ πι:ιιιιιιιιιιιιιιιάε Ρι.1το1°επι τοΙει·:ιτειιτ , εισάιιε ιιιιίει·ειΒ1Ιιτετ «επι ετο

άε νιτειιιι ιιιιίεταιοιΙειιι Ηιιινιτ. Νεο άιιΒιτατιάιιιιι ιιιιιιι το τοι·ιιιετιτιε :ει:ιιιΔΙεκτι Γοι·

τω” τιοετιιιττι, ει1]ι15 ιιι οιιιιιι ΓεεΙει·ε ιιιιιτατιιε είτ νιτιιιιι. Ε: «μια Β. ΠειεσΙο Ρα.

3ιιάιειαΙιτετ Ιιεεεάιτειτειιι Γιιο.ιιι τιιΙιτιιι τετι·ιε ,Με Γε τιιιοάειιιιιιοάο εετεττια Μετα

άιτιιτε ρτιν:ινιτ ιτι εει:Ιιε. - . ·

π. 5εά φάει μπι ιιι ΓιιΡει·ιοιά εαΡιτιιΙο Γεω ιιιει1°ιοτ8.νιτιιι18 ,τιιιιιΙιτει· Οοιιιετ

Ηι,ιεο ιιιιτιιιιιε !ιετεε 5. ΒειεοΙι Ετ είΈεότιιει ιιιιιιε ι·είτειτ ιιτ Βιο.Ιιιιιια πιω. ΙΞιιι&ι

Ρ:ιττιε οΡετο. Ρι·οτιειιΒιιε ειιΙειιιιο Ριιτιάειιιιιιε. ΗΙΕΠΙἶΟΑΙΚΒΙἶ τιιιιιιιιιιε Οάιτιιτιῷι

ειιιΓάειιι Ηιι€οκιιε ΕΟΠ31.1ΠΧ νιεε τιιι:ιάειιτι ειιι·ιοΕτ:ι.τιε εειιεέ`ι ιΙΙεέτει, Γειιιέι:ι Ρ:ι.τι·ιε

ι Βιιι·Βιιτιι 8. Βοτιιιιιιιι , ν111Ητι Βιιιτεσ 8ιιπ-Βυππἱπυ , εεειιιιιι Μίκι ιιινιτι @Με ει: 83. Αιιιατἰ 8: Κοτιισιιι·ιτϊ.

·ΐιιτετ Ρ:ιιιικιπι 8: ΡΙοεειιτιιιιιι ,οιιιιι ]ιιΙιε Πάειιιιε .ε ΒοΙΙειιάο Ε"|Μπ. πιω Ι-ιε[Μιιιι , διιιι&ιιποιιιι

;Παδ, εμιτοιιιιι $εάε ἔι ΟΙειιιτιιτε η”. άοιιιτι, & !ιιιιτι Οι:ειιοΒιιιιιιι ὰ Ι.ιιιιονιι:ο Πο 8: Ηετιιιειι;ει·άε

Δ ?ΑΜΘ ν. Βοτιοτιιτιι6 Εεε1εΙἰπ Γιι1ητότο.. ειπε τοπιο;; ;:άιίιι:πιιιιι εά Πιετά Βιιιιιτιι "πετ Αι

» ο: ΜωΠτια:ΠΟ δ. Κοιιιιιτιτι , νι1|εδ 15ιωιιι·ωιοπε, ιτειιτοτει.τιιιιι 8ι Βειιίε1ά1ειιι,

|

ει;

. .Σὲ <?η··, τΕ_ ·.

(ΠΙΩ. ΑΝ.

Βου ΧΧΥ.

].ιι€.:τνιιι.

σ:

"' Παιδιπ:0,

ιιι ΕιιιιΠε

ει! Ρεάιιπι

νιι:ι!άετο.

άει ιιι τιι0Πιν

τειιι δ. Κο

πιπ:ιτι τό

Με.

Β .

δ. Βεἰεοϊ

Μοιιαίιε

τιιιιτι κά».

τετοιο αιι

άιτ.

Ο/ἔι 4. π..

Ηειιει·σ.ι·

άιιε Νοιι`

Μπι τω

εοριιΙειτ.

ί

ΜΑΝ Ρε.

ω.

ΗΠάεεετ

Δε: (Εστιά

ιιΙΤει 8.136

τοΙι ΚεΙἰ-.

τω” Εταί

τι·ιι. κατσε

τειιτ:τ.



116 νιτΑ δ. ΕΠΒΤΑ5Π ΑΒΒ. ι.11ΧονιΕΝειε.

απο. Α”. Οτειτοι·ισω εσω Ρι·ειΒγτειιε 8ε·εεεεω ΠεΙεΙισω τσωισΙει τεωειε ωεωτ , ιιι: Μ

εισιά σε εΙεΙια τειιιτι Πωσ Γεεσω ωειιιιωο στο ωστιειε ΑΙΓ:ιτιειω ειΓΡοτεειτετ.

' οι3ωσσε ωσΙτο εοκιειωιιιε ΓαετιεοοΡετεσΙσω ΓειτεοΡΙιειΒι Ιενειι·ε Ισόο.ι·ειιτ, πω

τσε πειτε: πιοτσε ΓσΒἰτὸ οωιιιει στόιΠειο. εοικσΠιτΓεσσετιτωσε τοιιιτι·σιε εισσ.ιιιωει..

ιιιωιε 8: Έσιωιιισω τει·ι:οι·ιΒσε , σε οωτιεε σ.ωετιτεε εισαι ε:εειτ:ιτε όειιΠΙΠωε.

(1Ι12.ΕθΙ'ΟΠΗΙΓ: :ιάεοστ ιιεωο ίετε εισ:ιΒσε Ιιοιιε Ρι·οισωσω ίσσω νισει·ε νειΙσιΠ`ετ.

Τσιιε Ποιτιιτι!Τει εοι·όε εοωΡσιι&ει ειιΡειτο. εΠ: ιιι Βι·ενι, σσιιιιτσω νο.Ιε:ι.τιτ αμε!

Πεσω @Με ωει·ιτει ΠειεοΙι Μ.

ε: ς:οωω- 36. δεσ σσιο. ιιεσσιεεισιιω σε! εσωσΙσω Γιτιδτι Ροιτιιε Ιε1Βοτε.τε εοωΡιοΕιο.τει εΠ:,

::ϊ:;δω Μ. τσωσΙσω δ. ΟοΙσωβιω εισειειάει· εα:εωτ , στ: σε! σιωΡσιι ειΙιεισι‹ι εειι·Ρει·ετ ,

ὶιιὸςγοτε εσιάινωιτσε ωειειίὶει· ίσιτ ιιεδο.τσε. Ο πιστα Ι)ει μια” ()σω Ρεισειε ΜΜΕ ,

[ΜΜΒΡυ· £ωιε τσωΒειω εΡετσιτ , στιίιωεισε τ:ιιπιισιωοάο εΙειιι:εω ωειΒιιει αυτι Ι:είΈιιιιι

Μ” τἰοιι€ Πω ειι·ισΕισιε, ιτειίιωσσε τσωσΙσω εΙ:ισΠτ. Ατ ΡοίΙσσεω εΙεσεεω .ὸιΓΡε

ιιιτ,ωοτε ίεωιιιεο άσΒιι:ο.ι·ε εσεΡιτ σ.ιιΠΕιο ΚεΙισιιιιε νει·ιει·ειτι όεΒσιΠετ, εισαι

πιω £ω1εεε Με ι·εΠΠειιτιο. Ρι·οωεισι ετ. Ετ στ Ηε!ειιι ιΠι Μεσα νιττσε οίιειιΐα

όπως Ρισιιο.ε ειωειιτεειτι Οιο.τοι·ιο εσωσΙειτι @ως όει·ιτέωεσε ιιι ωεόισω Επο

μα. @ιό ΡΙστο.2 εΠόι;σ εαπ” άειιε ίὶιτεΡιτσω ωειΧιωσω ε!εόιτ , ΐειΙεσω ιισοσβ

<ισε ω:ιτει·σι οΒίἙιτἰΠεε νι&οι· 8: ιιιιιοσειιε ίεειτ. Τεισάεω ειεεισΙο. εΗε&ει μεσω

ίσω Ρι€ιισε εεεοΙΙιεειε Πσάσιτ, ωο.Βιιάσσε εΙιι1<έεστια Γεεσω εοΙΙοεο.νιτ. Εκ Με.

# π! ψ Γι» Ιιοπι δέ εισειωάισ ΐσΡει·ιε ° εοσνικιτ,ειοΙοι· όειιτισω Μι εει νε! ασ Ιιοι·ειω ιιοτι :εκεί

Πτ. Τσιιε Γεώ. Ρωιιιτειιτι5 εὶσ6Ε:ι σειι:εω τσωσΙο ι·εΠιτσιτ, όο1οτ αιωειι 'Μαιο

ω σ. Όσ- σκι εεωειιιίιτ. Ετ σε.τε 5ειιιέι:σε 1)οωιιιι τσωσΙσω Ρειωιττετετ εσει·ιι·ι , ιιοΠετ

Ι"ΜΜ· τειωειι ειΓΡοι·τειι·ι,3ιεο.ι: σσινεΙιτ,πιιΙιινετὸ ιιοιι Ισεεε. Πιισω τειιιτσω Ρειτει:, στ:

εισιει ΜοιιειεΙιι ίεωιιι:ιι·σω οοιιΓοπιει ὸεεΙιτιιιι·ε ΪοΙειπ, εισαι ΡετΙ·εάσε Ρ8.τειιιι

νιτει ίσα εσίΈοσιτε Πσάσιτ, Με 8: Ροίὶ ωοττεω νωιω ι·ιοΙσιτ. Τσιιο ειιιει·τε σω

ιιισσε ιιιιιοτσιτ σειιιτσω νειΙεσ.ιιτ πιασει Με τισ Η σιιιισπι ΜΗ σΙι.
> Ρ

^Σ.;.Ξζ5Χ·νΙΤΑ ΕΑΝ Ο ΤΙ Εν5ΤΑει1
Μ;,;;;βι ΑΒΒΑΤιε 1.11ΧονιΕΝειε εεει1Νυι,

Α ]οιυι Μοιισειιο ΒοΒιετιίζ εισάοι·ε εο:ενο , Μάσι· Γεεστιάι Μπι,

νιτε Ε. ΩοὶσωΒειιιι σιιἔι εσω Β. Ατι:ειΙε ΟεΠιε σ.άιεθειι. 6 =

ι42Ζ Μ.$13'. σΜέ. Οἱ επ. α!έυΉιω επεπέατιι.

 

'ξ μ =ν[ 1 = Οι τ σ ιι νετιει·:ιβ1Ιιε ΕσετΑεισε °, στ ΓσΡει·ισε όικιωσε δ',

Μ 8:Μ2_ κι ὁ. Β. ()ε!σωικισε σε ΙταΙι:ι μπασο ειιΐε&σ όσε&σε, εισαι

ω» Μ». ι :εσσο 1στεΐσΒόιτσε σεεειεςεστει·νο.ε Μοτιειο!ιοι·σιιι, ενο

ἔΞΜΠΠ$ - · :σε στ Ρι·ο εοωωσιιι ιιεεεΠὶτιιτε :κι Κεεεω Οιιιοτιιιι

γω-Πτ Μ. ν . ιιισΜ Ρετσειετ, σσι εο εεωΡοιε ιιι σΙτιωιε (5:ιΙΙι:ε ΗτιιΒιιε

5:2==Π· ~ ε Οεεεισιωσ.ιιε ΙιειβιτειΒειτ. 1:σιι: ετἔο ειιι·εΕπι ιιιτιει·ιε Με.

, Μ'ΒΜ Ρετ Γ:ιΙτσω Ρσ€σωσισε Βιιε8ισω *: Ρετνεητίιηι Πε θα

σει σσο.ωόσω νιΙΙσ.ω Οιιιιοσειιιει μεσο όσόσω ο. Κισσο

ο . ` τἱΓΡετ ωοτιιτσε ίσετειτ.νιΙΙεε νοαιΒσΙσω ΡιΡἰωιίἰσω Ε) ω

>+ Μακ:: ειτσι·, ωίΒιιιε ει: σι·Βε ΜεΙάοτσω ει' ειι·ε:ιτει· ωιΙΙιΒσε όσοισσε. Ιω ιισιιε Βιι2.8ιιεε

κι Ισ ΡτοΙο ο Αποσγωισσι Μιά: ]οιια ιιισσει·ειιοσι

αμκ! Η:ιι(εΐι€ιιιιιω μ:εωιιιιιστ_Εσετ.ωισε σωσει

α:: ΒιιτριπάΙσππω μπουν μοετειιιιιε. Ισ για:: 3. νικ

και πρ. 9. Β. Απ" Α$ΙΠ$ ›ιούιΙ2Μπ ρεστα ό· ωστι

Ικα έωιωτια ρικάιεπισι·. Πειιισσε 1οιι15 ιιι ναι δ.

ΏοΙσωι:ισ.ιιι ιιιιπι.Γ;7. Μιετιιιωξι.ιέιβοπιεπ ΕεεΙείια:

ΡοιιιιΕεεω Ειιίια ή σ.νιιιιειιΙσω σι ειεΙΙσισι·.

6ιζιΡιωισσω ΙιεΕσειιι τσιπ ]οπ2 σσοκιιιοτ νιάισισε

εκετιιρΙετιι . τσιπ ΗΕΜεε:ιωι: ιιι νικ δ. Εει.ισιιιι αρ.

;,6. ι>ιΡΡιωισσω ιιοιιιιιιΙΙι ιιιιειριειιιιιισι ορρι$η:

Μ! ιιιιιιιε.πι Βειιτισπι ιιι Βιι8ιο. Πι Με Μεσα Οπα”,

:ιιι ιρΠε Β:Ξει:ε ιιιι:οΜάιίξετε πιό ιιο:σιωσε.ΕΧΜιτ άσε·

Με ίειε |ειιειε Πισω Με!άο.ε νιι:σε σιιιιιαπι πό Μειι:το

:πιω νειιι:ιειι!ε ΟΙιππέ], «μπω νιεσω τιοη ;|ιωη “Γε

Ρι1ώωιι8 ἔι ΡιριωιΠο ) Πε ροΠει·ιε 2ΡΡε||δη"η ὰ ω”

<ἐιιοιἱ‹το Μι ΟΙιαιισειισο 3. Βιιτεσσάοίιι:ι:ρα:ιε. (Σει

ω ισιειν.ιΙΙσω ὅ Μιτ!ὸἰε οριιιο Με Ρετ ]οι12.πι ΜΗ

Βιιιιιιιω ΡιςΔιειο πω ποπ ωεΙε τεήιοιιόει; 8: παω

νιι1σω »ΑΙΜ , νσΙΒὸ ω”, ιιι :μια 5. Αυσιωω Α"

Λεω μι:: ἔι Οο!σωΕισιιο εσιινεσισε :Η , εοπ]εδισικ
ιιοΠιεκ Ηπα: νιάασι·, Δ



νττ:: ε.τοετι:ετι Απ. ι.τι:τοντειειειε. τι?
:·τεοε στι:: εοι:τ:ιτέε Γιιε !.Ε:1εΕοοΝ0Ε ::οι::τιιε , (Ξετττττει:ε 8τ Γει:ε: ιτ:ειτττε Γειτ:τ- τω. εεττ::

τ:ε ιι:οτεεετοι,8τ Γοοτι: ττ!τοιι: Οι:::ειτο::ι.οοινι , ειιτ:ιε Γοι:ετττιε *Γεετιι:οε πιει:- ΜΗ'·

ττοι:ει:: ,ι:ειιεε Γε εεεεεειιτι ντΓο ττει:οε Ειιίτεττο έ)!ιεΒιιεττει:ε ιι:τιο εοιιι εεττ- Με

ε!το τεεειιττι ει·έτο:ιε Γτι::::!εοιι: Ρεττε·:τιεττεο:ιε :Με ΒιιιιοοΝεο:=ωωι ι:οι::τ- Μ>ττω-ισ·

τ:ε ,ο:ιετιι ( οτ Γ::Ρε:ττιε άτ:ιτιι:οε*) Β. Οοι.ιιιο:ιειτοε Ποιιιτι:ο Γεε:ενειετ. @επι έ;.€ζω0_

ετε: εεττ: τει:: άεΓΡοι:εεΠ”ετ ε:: τι:: τττε εάνειΓι:τι: νοΙοι:τετειι: Ροε!!ε:: τ:εάτ νο!::τ£ :Με :τι

ετ,άο!οτε οε::!οιοτιι Ρε:ειιΠε 8ε εε:τ::ιι: τετ:εττε Γιιεεει:Γε είτ . οι ντι: τει:: Γ::τιε.. Ο:

ιτε:: :εάάτ ειεάε:ετ::τ. Ηειιε ττι ειττιειι:τε ει:εε!τττεοε ιιοτττει:: Β. ΕιιΓτεττ::ε ντάει:ε ω. ]

Ρετ:ειτ: τι:ετει:ετ άτεετιε, Για ι:οιιτε είτε οοὸά ω:: τετ:ττε ιιι·ετετοτ Ρωτάει: ειτε: ντ:τ ωω·"· τ °·

1)ετ τιιτει·άτδιιιιι: ντο!ετε νε!!ετ. Α:: τ!!ε άτΠτιιιι:!ει:ει Πττι:ειιι, τι:τιιιττι ΓοΓΡττεττ ”

:εάάε:ετιιτ , 82. Ι)τντι:τε Γει::::!ετετο: οεΓε οττε ι Νο:: Γε τε!τε::ε νοττε οείτετε άε

εε:ε εττ. Αεεεε!ει:ε ττει:οε εά Ιττετ:ιι:: Ρο:: !ε: , ΓετΓεττετο: Η Για Γι:ετττ 2.άΓθΠΕ2Ε!0;..

τιτε.οοὸά εοιιττε Β. Οο!ι::τιεει:τ τι:τειάτέτοι:: ιιοίτ νοτε εε:!ετττε το:Γοε ττετενετττ

τε:ι·ει:ε. Ατ Ρ::ε!!ε άετείτετι::* Γε τε!τε:ιε νοττε ι:οιτιοι:ειι: Ρει·οτΓΓει οτ τε:τει:ιε εεε τι:: ε? Με

τε!τ:τε εοιιιιτ:οτετε:3Γεά Ρετετειτι Γι:τΓΓε εεεττ ντιτ Ρετε:ε ει·εεεοι:ττε.Γεο5 εττ Ρτεετε:τ- '°α°'"'

τε ντάτττε τιοέτε Γττι:τ!τίτ οτε ντ:::ιι: οοἐ`ι τΡΓε είτιο::τ οεο!οι·::ιι: Γοοτοι::!:ιιι:ει: τετ!

άε:ετ , νοεει::ο:ιε Γτιι:::Γ ε:ιάτΓΓε άτεε:ιτειι: : Φοάεοτι:οοε :το ετε ντι· άτι:ε:ττ Γεε ι

δεΓει:εεεττε. Ι::Γετ ει ο εο:τε:ιε ι::ετε εμε: ι::τετ Πι:: ει:Γτοάτει:άε , 8ε τοτε οιεττο

::τει:ε Ρε!!ε άο!οτειι: ε: Ι)οιιιτοο τ!!ετοιιι. Ρτοίττετι:ε ττετΙοε εοι::ο ει:ιιι !εε:νιιιτε

νε::ετε:ιάοε ντ:Ποι::τ:ιοιι: Ροί!:::!ετ , οι Ρο!!τεττοιι: ιι:::::::ε τι:Γοιιάετ : Γιιιεει:!ει:ε

ετοεετι: Γοιτι:ε οε:ι!οε ε:τιι:τιι:ττ. 8: ι:ιει:ι: οειι!οε Ρε!Ρειιάο Βοιι:τι:τ ΡτεεΓτάτοι:: :Με Πω·

εάε!Γε άει: ο:ετ*. Ρ:οττι:τιεΓε!οτε Γεει:τε!οι::ει: ι·εάάττιιτ , Γεεττιιιι: τ8:1!5Γιι€ετοτ: τω”

τεάάττει:::1:ιε ΓοΓΡττεττ ιιιετιι εοιιιιι:ειιάετ ,οι εε Οιιιο::ι.:.ιιιο τεάτει:ε τε!τ8το

δε: νείττεοε τι:άοετ. -

ε.. Οιτιι:ειιιε Ρετε: εει·::ε:ετ ΓοΓ τ:ε:: Η!τειι: :εάάττειι:, ΓΡοι:Γο ττεάτ άεεετιιττ , .ι Ρετιτετιο

η . . . .. . . Ιω”Ρο!!ιεττε.τιοτι: Ρ::Ιτιι:ετ ετεεει:: οε ινιοι:ιε Γονεε::: :ι:Γετει:ε. (Μο τιιιε!!ε εοιι:Ρε:το :ΠΒέ αν.

ε:εάτάττ οι:: τοάε!τεοι:ττ!τιιιι:, απ:: :με Γ:ιεειι:τι:τ:ε ιιιιεετ. Οίιιιιοοε :Πε εάΓει:

Γιο:: Ρτε:ει:ττΓετ ,Γε!τετ Γ::Βε εεε: ε!εΡΓε: ειτει:τε.εά Βείτ!τεε:ι: Β. Ρετιτ ΑΡοίττο

Ιοτιιιι: Ρ:ττ:ετρτε τιετνει:ε:οιιτι ΦοΗτιετε: εοιι:Ρειτο εεττ εεε Γο:ει:ε άτττεττ μια

τω, ετττοετοεετ οτ εεε:εεει:Γειι: Πει:: ει:ιάε!ττει· Ρει·τιι:ει:τ. Ρετεει:τεε τ:οειτ

Γτιιτεοε* Εεε!εττετ Ροε!!ειι: τεεεΡτει:: :ετιεττοι:τι 8: Ρεο!τΓ ει· τι:οτεττ οτ $ει:ττοττε ειι.ει:τωι

τ:ε Γ:ετιεει·ετ:ιτι εοιι:ιι:τι:ειιτιιτ ιι:οιττε Ρει·τεο!ιιιιι. Α: : τε Μουτ:: Μοττειι: :τ:ε

Γοτι::τάειε ΡοτεττετΙ:: εεε Εεε!εΓτ:ε Ρεντι::ειιτο ι:ιοεετει σε τε!ειι: ετει:τιι: εεττ

τει:: ονει:ε ιιιο:τει:: :εεττιτο τι:ο εο τ:οτ :πο τττε πο:: άεάτει:ετοε εΠ: ιιιοττ. Νεο

:::οτε Β. Εοί!:εΓτ:ιε :ει::εετ, Ριιε!!ειι:ε ει:ίτοτ!τε !τεετετ,Ρεττειι: τει:τετ!ττε: τι:

ε: Ρετ : Κε!τετοιιτε νεΓτε Ρετ Ροτιττττεει:: :::ετε τ!!τ::ε (Ξιικεοι:ι.εοινι τ:οιι:ττιετι:

ά:Στ.,Γεετενίτοοε Γε!οτε:τε:ιε Γεετειι:ει:ττε.Μοοείτεττοιιι οιιοοιιε ντιετι:οτι: εεττ

τι: _Γι:τ:ιε Ρετειιιιιιι: Γο!ο::: τοτε: Η::ντοε Μοετει:: δ:: Α!εειι: ιεάτττεετ, ΓτετιέΓοι:ε

οι:τ ετάτττεει:άτ ειιτειι: εεεεει:τ άεΡοτετ . Βετιι:ει:::::: Ροε!!π (3:ιεοτιοΑιεοΜ δ::

Ψ::ι:ιτι:·τοινι τ:::τ ετ Ρο!!:εε ΓοεεεΠττ !ι,ιιτ Κεεο!ετι: άοεεει:τ άεεε:ι·ιττ. Ιι::]:ιο Ι:

ερωτα: ντ:τοτεε ΡοΓτεε Γεετ:ε Γ:ιεττ::τ, ίτνττε εοιιιεε Γοε:ττ, Ρ:οΓεο:ιτ:ιττειι:οτ Η “ερτ/τοτε

3,. ΚενετΓ:ιε ετ€ο νει:ετεετ!τε ντιΕοΓτεΓτοε ει! Ι..ο:τοντ::::: . ΜεετΓτιτ Ρτεεεετοιι: 24ξ:':ε:2°

τιτ:Ρ!ετε Ρετετι οτ €ει:τεε :μια ντετι:ε: ετειιτ,Ρτάετ Ρεεο!ο ε!ε:ει:τοι. ΡτοΒ:εΠ`οε ετυ:. ε”.

τεττι:: ΨετεΓετε τ Ρ:τεάτεετι οιιο:::ιτ: εε] τάο!ο!ετ:τεε εο!ττεοε ε!εάτττ , ε!ττ Ροττ- Σαΐζεΐ2$

::τνε! Βοι:οττ ε::οτε ι::εειι!εττ ε:ει:τ. Ητε εά Πάει:: εοι:νετίτε , εά Βοϊοε τ:οτ ι:::ι:ε ε.: ΜΜΜ

Β2:νοεεττ] νοεει:τοτ τει:άττ,εόΓ:1::ε ιι:ο!το !εεο:ε τιι:ειιτοε Ετάετοιιε !τι·ιτειι:ει:- τιιττττ:τω

το * εοτιετιτοε , Ρτι1:τιι:οε εοτ:ιιι: εά Πάει:: εοι:νειτττ : :τετ εεττ: ε!τοοειιτ:ΓΡει ιιιο- ""”'7

(Σάβ

:

*Γι Με.

Μιι::·τι:.

. 8ιη:εττε, τά ει: ττ:τιειΓττττεοε Γε:: ντντε,τιτοοτ ει! Ριο

!οτέι::ι: ντιπ δ. (Σο!ιιτι:ειιι:τ τιιτειριετιιιτ !τιιιιιιε.

β Νετι:::ε ΕιιττεΓτο τι: τσετιι:ι·ι: Ωτι:τιοεττ ε::::οντει:

Π:: οι: τι: ννε!άεεειιτ ΒΙοιττο ει! ειιι::ιιι: 6η. άττειι:::ε.

εΜ::ειε Γε:: Μ:ιετε. οτοετε:: ε!! ειιιιιτε ειιι!άειι: ιισ

ι::ττ:τε, οιετοοε τι: Μεττοτισ.ι:: τι:Βιιετιε, ατι:: Γερ".

Μετάειε οι:: τιιτι:οι ; τι:Γιτι τάειι: οι:τάιιιιι τοτε: τιι.ιτ Μο·

οτε :ιεΓο!ιιτε,νοΙΧε Σ: Μετττι άτι:ττι:ι. !!!ε ρεο!!ο τιιΓιε

1οτιει:Γε Ρειιτ:ει:οι:ε , ει! Οιτειιτει::; Με τιτάει·ι: με!.

τι: τιιΓιο. 5. Επι: Μοτιεττειτιιιιι ο!ιιι: Ενοιτε.ειιε 8ΡΡε!<

τετοιο, ει! Αιιιιτ!οι:ειι: Ρτετε:!εεττοι,ιεετρττηοε ει: Ρετ

τε Οττειιτ:ι!τ ττνο!ι:ιι: ΡτοΡε τάτιιι ίτι:ιιοετ:ιιιι άεε:ιτε

ιει:τειι: , φοιτ: δειτε: ει:: ιτιιετο τω. ι:οιτιτι:ε τεκτ

Βετο

ι> τι:



τπτ νΙΤΑ ε. ΕυΒΤΑ8Π ΑΒΒ. 1.11ΧονιΕΝετε.

Απ. απ.

τις:.ΧΧν.

Μ τι Επι· ι τ

Μακ.

511εικτ

Βεπι 5 εται

πατε Πισω.

Ο

# Μ:τζε

· δο.ιιιΒττ

;,ςσ.ιτι , ΙΟέτ

”ΜΜ υι

[Μ.

Λειιιιττι θ·

τω.

Κεάιιτ Ειτ

:τιι.ιιιι ".

ΒιΓειριιΙοτ

ΡτςΓιιιεε

ΜΜΜ

# Μπι»

Γι

Αρ,τεθιιιτιι

ΜοιιτιεΙιίι

τι Ρτετιιαι

τιοιιε τοπι

ρειειτ_

# τιτωιωτ

ι· ιό ε_β ιι

ετιιτιεττι

Ισπ·πι. τ.

Οι». ,χ

Λετειιιιιτ

πιτιότττι αυτ.

το.τι1ε ΓτιιΓΙ`ετ, όιτιιιΓιτ Γει8:ιεεε νιτοε επι ωτΡτι ΙεΕιοτιε ιτι Ρτιιτιιο τΙεΓιιτιο.τετιτ 5 ιΙΜ νε..

τὸ τα Ι.ιιιτονιιιτιι τειτιεειτε Ρτιιτιετ.

4.. ()ιιιιηιτε ιτετ αιττιετετ,νειιιτ ει! τιιιεττιάαττι νιτιιιτι ιιοττιιιιε Οοτιοτ ΝυΜ °,τιιιι

εο τεττιΡοτε ω νιΙΙειττι τιιιο.ιτι ΜοΓο.ττι * Μαιο: οιι ιιττιτιεπι εο ιιι Ιοεο Βιιετττετιι

τιιοτειΒειτιιτ. Ιε ετΒο ειιτιι νιάιΓΓετΕυΓτο.Γιαπι , νειιιτ 8ττιτιΠιτιιιτττι ττιιιτιιιο ειστττι τε

εεΡιτ. ΙτιἔτεΓΓιιε ετεο ΕιιίτειΓιιιτ άοττιιιττι, Ρτο:ιτιιΓΓει βετιετιιοτιοτιε οΓειτ στ Ιιι:ετο:

φωτ ιιο.Βε!πιτ τεΡτεεΓετιτετ. ΙΙΙε οισεάιειιτ,τιιιοε εστω ιτιάοΙιε ιι ετοε τεΡτεΓετμ

τετ. τιεττι νιτ 1)ει ιιιτεττοεειτιε5 ΕΓτ,ιτιτιιιιτ , τιι›ι εττιΙιτιε ΡτοΙεει ΙΙιε Γειτετιιτ μα

τετ ιιτιτιιτιι Με” Ιιιιιιιτιιιιιιε οτικιτιιττι τιοιτιιιιε Αωιτ.1ιτιιοιιιντ *, Γε ιιττιΡΙιιιτ πω:

ΙιαΙσετε. νετιι:ιτ,ιτιτιιιιτ, Με. @με ειιτιι νιτιιΓΓετ ,ΓειΓειτατιιε εΠ: , ιιττιιττι @νεοι

Ιιε :ιτιιττιιιε ω ειιΙτιιττι Ι)ινιτιι τιιιιοτιε σ.εΙΓΡιτ:ιτετ. Αθ`ειτιπι ιιτ τετιετει ειιινετατα:τειε,

ειιτ Γε τιειτ:ιτειιι είε Γἑιετιε τιτ:ι:εοτιιιε οτιτεττιΡετατε. Πετιιτ ιΠε οτιεταττι δ( Ρετ @σε

τιιετ ιειιιιιιο εοτΡι18 αιΓεειτ,ιτιέτετιι Με ειτττιεινιτ,ΓτιΡετ οειιΙοε Βειιειιι&ιοιιιε οΙειιιιι

ειττωιι : ιιιετιιιτ τειτιτΙετιι Ρετ ιτιτετνετιτιιιιι 8ειιι&ι νιτι αι:ειταειιιτιιετι Ιιειισετε. Και

ιιιτεΒτ:ι.νιτ εττέο Βινιτιο. Ριεττιε ιιιτετνετιτιτ ΓατιιιιΙι τω Ιιιττιιιιιτ τιειττιιιτι , τα Ειπε «τα

Ιιιιιιειι τεεεΡετιιτ , Ροίτ Βινιτιει τιιι1τιετει ω ειιιτιιιιι τιιιιοτιε Πει υΒετιιΐιτ ειόΓΡιτει

τετ. @Με τιιιτιειιΓςιιε ΓιιΡετείτ πινω οΒΓετιιιιιε ειετιιτει: Με ΓοΙιιιιιι Για ιιτιιιτσ.τι ,

ΓετΙ 8τ :Με Ρτονιτιετ οΡΡοττιιτι:ι.

τ. Οιιτιι Ρτ0ετεΓΓι.ιε ιιιόε αιετιτιπτιιτετ Ρετο.σετετ , τιιιετιιτι:ιττι Ετο.ττεττι Α οι

1.Ειντ ιιοττιιιιε, τιιιι ττιοτιὸ ΚεΓΒαεειιΓι (:οετιοδιο Ρτ;ι:Γιιι εΧίιΓτιτ, νειιεπτετιε Γε

Βτιιιιτι ιΒιιιε ειι·τιΡιιιτ. @επι ΕυΓταΓιιιε τιττιειτ, ιιιτετνετιτίιτιιιε οτειτιοιιιιιιι Γεω

νιτ , 8: ΡτιΠ:ιτιτε Γτατιιτι ΓοΓΡιτειτι τετιάιτιιτ. Πειιπιε Ρετνειιιειιε τα ΓιιΡτειάιετιιτιι Ωω.

ιιοΒιιιιιιτ , ιιιι απο ΙεΙιεττιιιιτετιιΐτε, τιιι:ιττι νιειιιοε ΡοΡιιιοε ω ΟΙιτιΓτιειιιιιιιι νι

Βοτειτι εκειτειτε Πτι ιιιτ : τιιιιΙτόΓιιιιε εοτιιττι :τά Ροειιιτειιτιιιε ιιιεάιαιπιετιτ:ι Ρετττει

κιτ : Γιιιτειιε ειπε αιωτι , ιιτ _ττιιιιτοε Γιά Γαειιιιτιιτ”ὶ ετι.ιεΙιτετ. Ντιττι τιιιιιτι εοτιιτιι Ρὸίτ

Εεε!εΓιατιιιιι Ρι·τι:ΓιιΙετ επίτιτετιιιιτ,Οτωειωω.υιιε Μι τιιιτιι Ο!ανατι*, Αετ-ω

Ματ νιτοττιειιιτιοτιιττι δ: ΝονιοτιιετιΓιε :τε Τοττι:ιεετιίιε ΡιΓεοιιιιε , ΚΑειτΑετω

τττιιε ΑιιευΓταιιεε *, ό: ΒειΓὶΙεπ , ΑιιοοΜΑττιιε ΒοΙοτιιπ 8: ΤετνειιιειιΙιε οΡωτ

6. (Σίιττιςιτει:ιττι ΙιειΒετετιιτ ειΒ ΙιοττιιιιιΒιιε ἔτειτιιε , οιάεοιιτ τιιιΠιιτ Γε Β. (ἶοΙιιτιι

Βιιιιιιιιι ΡεττιιτιιΓΤε εεττιετετ τιιιι ειιιε :ιο&τιιιιε ιιτιΒιιτιιε ΓιιιΓΓετ,ΡτεεΓεττιιιι ειιτιι εει·

ι:ιετετιτιιι τιιΓειΡιιΙο Μαδιίττιιτιίτιτιιτε τιιειτιετε , οτιιιιιίιτιιτιιιε Ρτειιιεοτιιιιι Ρτοεε

τιιιιι Ιιοιιοτε ΓιιΙειτετιιτ , ά ΟΙιΙοτΙιο.τιι 11ετέιε :τιποτε εε νετιετειτιοτιε εΙιιετεττ απ..

ετ ΓοΙιτὸ ΙινιεΙιτε ειόνετΓιιε $ειιιέτοτττττι Γ:ττιιτιιιι Μάτσε* : επειτέτειιιε ει: ΓιτιιΒιιε πιει

ττιεττονιιιιι @Πτι ειιιΓταττειιι πιο νεΙιτ εΧίτιτιειιετε τ νει ετιειτιι ιιονιιιιι Ρτοαιω

τετιιτιιιι Μο.ειΓττιάιότε Γειιιτιετετ , 8: εοΙΙιειειι‹:ιο Γοιιότιω Γτει€ιιεε τιιτΒατιιτιι :ιτι

τεε Γττιειιειιι τιιειιτετιι ειεεοπιτιιοό:ιτετ. Εκειτειτ τιιιιιτιι ε Γιιιιτ!ιτιε ΑειιΕετιιιΜ τω

πιιτιε , τιιιιτιιιοτιτΙο.ιιι ΤΗτουειιιετ Κεσιε Νοτατιιιε Γατα, ό: τιι.ιειιιιιιτι εοττιιε
εοιιιιιιιιι6τιοτιε ειδατε, οπιιιιει ειστε ροΠζετιετειτ τειιιιτιιιετιε δε :κι Ι.ιιιτονιιιτιι νε

τιιειιε , Γε ετ ίσο. οτιιτιιτι Γιιι€τειιιιέτο Ρο.ττι τττιόιόετο.τ. @κι ειιιιδτει τεΡΙιεειιι ε ΡτεΙι

8ιοιιιε ΓΡεειετιι ω Μοιιει @τω εείτειτιε, ΡὸΓὶ εοιιιτιιεο.τωτι τ ΡοίτιιΙετ: , ιιτ Θετιτιιιιιι

εΠ`εΡτικάιεετοτΡεττιιιττετετιιτ. (ξιειιιΔνιτ Γιιιιότιιε ει” οΒιιιτ8πτιε ιτιετεΡ:ττ Γε π!

Με οιιιιε ττιιτιιτιιι:ιτιοιιειιτιι,τιιτιετιι εκιιιιιε ιιι τεΙιΒιοτιε Ριιτειτε, νει τιιΒιιιιιιι τιμ

εειιε οτιιιιιΒιιε ΕεεΙεΙιειΓτιειε ΡΙιεΙεταττιειιτιτάεεοτατιιτιι εΓΓε άεΒετε τιιιι τειΙε 0Ριτε

ΓτιΓειΡετετ. Ηιετετιιιειε ετιιιιι 1)οτιιιιιι ε!εότιοιιε ΡτιεπιιΓΓιιε Γε όιετιιιιιι άειιεεειτ άι

εετιετ Α , π, τι , Βυπιέπτ Βια:: , τ·8ο μια· β”, πώτο !ε?ω. ΜογΓετ ει€6'ωτ ὰ

Ι)οτιιιιιο Γε τειττΙιιιιι ΙιτιἔιιΞὶ τεΓΒιτιιτ.

7. Ηιιιιιότιεειιιιι ιιιιιι Ρτοίιεετετ , τιιιειιι τειιετε τιοιι νιιΙετ ιτε Με @τω

τι νικιταΓεοε ιτι Ρτονιιιειο. Βετιιιετιοτιιτιι κά “πετηται Βοϊοτιιττι

Πισω] τιμω ΓτάιΓΓτ,$ετιρτοτνιτα 5. 5αΙειιττεε τε- πιω.

Ωτιτιιτ. Ιπιιιιιτι σποτ εττοι·ιΒιι: Ρ!ιοτιτιι διττιιιετιίιε Γ: $ιε!εμτιτιιιιιι Μπι Μ55.ιιοτι νετὸ 2Γ23$4402'πητ.ητ

τω” ΕριΓεορι,τιιιι "Με Εριριιιιτιιο ΗετεΠ 7τ. αμκ! Βο!!ιιτιόιιιιι_ ΔΓα!κ[Μπι 11τιΜιιιε ιιιτειιιτε Αιτ

Ξοτει:ιιτ ΟιιιιΓιιιιιι ειιιιιιτισ εστι είε, Μ! ΔΜωτι 8: ΒιιΓΜπι Κτιιιττιτοιιιιτι, νιιι$0 τω! ,( Ρτορε ΒΜἰΙΗΜ

ιιιιειιΓτμιε ιΡΓιιττι εκιιΠετε : εισαι ιιιεττοτεττι ιιιιι:ιεειτ Εφη ηιβεπι τιιτοτιιιεττι,Ιιοόιειιι νιειιιιι τετιπέτιιιιι_

ετιιιιιι Βοτιοιι18 ΝειΓιτειιιιιιιιι Παει. ΕΡιτ00Ρι18. Β:

έτει:: :κι Υιτεκτι δ. 5τιτωμ ιιιΓετιιιτ εφε.



νιτΑ δ. ΕΠ$ΤΑ5Ι! ΑΒΒΑΤ. 1.πΧονιΕπε. πιο

α! Βενοεε1τ!οε τετ1ε!επε νεπ!Πετ , Ρειπ!!π!πτπ πιοτειτπε ππ!!ππι Β·πό!ππι εΧετεεπε, Α Η· ο"

νε!πτ π... ΡΙειτο.ππε πο.ι·:π!ει νεπτοι·ποπ ίο!1σ. ττετππ!ειε φαω: α! ειππιε . Γεε! Για» '

έΕπππι εοΡ!ειτο πεΓεπ. Πε!πε!ε ω! Αοπὶ!εϊειπι Ρεττταπί!τ. Αοιι!!ε!επΐεε ετετιππ πιο

ο!!ΐεπτ!πιπ ε! εοπιιπππ!οπε δεε!!ε ΑΡοί!:οΙ!ε:.ε ( πε οπο Βοοπτιπε π! Ενειππε!!ο α! ζΞ“3:ς';';

Β.ΑΡοί!ο!οι·ππι Ροπε!Ρετπ Ρεττππι !ο61π1τπ:: Τα ε: Ρε2πι.τ ό· βρω· ω” .Ρε- 9πιι.πωφ

παπι αίοΐσαύσ Εεσίε/ίαπι ΜΜΜ, @φαω Βιβή πω; Ρωναίκόππ: ωί·υετ/α: Μπι) Κως!"

ο!·› ετ!ππι ()ειΡ!τπ!οτππνι 6πί!επΠοπετπ. ε:: οπο. ό!ίεοτε!!:ε!π !οπ8ππι Ιπετεκπεπτο. Μ.)"1.. ω.

ιποπό.τπιπ . οπο6! Ρτεεΐεπτ! οΡει·ἱ ποπ ε!! !πΐετεπόπτπ. Ιτειοπε νεπ!επε Αοπ!!εϊ:ιτπ, #

Γοε!πε ί!ατ!π1ίε!πίτπω!ε εδεό!πο . ὁ. Κοττπιπιε δεό!ε εοππιππιποπε ίε]ππό!πε.ειο

ών!Γπω!τοτ!πε οτβἰε εοπιππιτποπε: οι!! άπο Βοιποπο: δα!! ]ππ8ει·ετπτ. ὁπο

οοΒοτ1πΓπ!ειππ Αοπ1!εϊεπι Οτι:!ιοάοκο.κπ Ε1ε!εππ ποπ τετιει·ε. απο ίε!πΙ!πειεε ω!

!:πτπε εΡ1!!ο!ειπι νεπεποΙΞιτπ 86 !πε:εμποπ1Βπε Ρ!επειτπ οι! Β. ΑττΑ:.ΑΜ Ρετ .

Απιιει.ιπΜ ΑΒΑ6νΔιοι Κεἔιε Ι.οπ8οΒ:.ιτόοεπιτι Νοτειιππτπ Ε!!Π€!τ. @πιο Ρετ :(26ΒΕΖ_

πω!τοτιππ ειπποι·πππ ΓΡειτΙο. ο οποιο ΜΒΜ , 86 Ροί!εὸ. πιά! πεἔ!!ἔεπτπ8. Ρετόπϋ. πωω νε

ΜΜΕ: ΑΒ

Νεε ει!!πε ππ!!!Βετ απο , Γεο! !ΡΓε ΡτοΡτἰο ί!!!ο Γετ!ΡΓει·ειτ. ΡΈ8Γεω

8. Βπεδ6:Πτειοπε 2Ε!Β.ΑΕΕ2.!2.ΓΠ εΡ!ί!ο!έὶἱΡίε π! Ι.πκονὶππι Ρι·σΡετατ . δέ Ρα ε....;:......

ί!:εει Β. ΕπΠαΠππι αι.!σωπ ειεπ!ε1ε τεπτειι:, ΠΓειπαππ τπεπτειπ Με νεΓειπ11εεοτ- Γ="τω$›

τππ1Ρετε €]!1θθ.Έ. @ο νεπει·ειπάπε π. εοτπΡεττο , 6!!π Ρο.τετιπε ΜΈ.ιιτππ!!:πε ει·ι·ο.π

τω! τοοτ1ετ. 5ε6! Ρο!!οποπ1Γα!ιιται·1Βπε τοοπὶτὶε τοεπτετπ Ρεί!ε εοττπΡτ8.ΙΤ1 δζ Ε!. τοπια..

!πΒτ! ειπτΜοτο επτεπ·ε πεππ!ν!Πετ , ε! Πιο Γποτίιπκ1πε εο!!ε8!ο ίε€τεΨ.νΙτ.

9. ΚεΕπτ:ιτιιε ει·εςο ε! Β. ΕπΡαιΠο Γε Με !!!ίιεοπε πω: . πε ι1ο11οπ!!οε ει6!Γεπ- 11.366!...

τω...!!! Γπ.ε Γειπτοι·εε Βιεετε ππεο.τ. δα! ω... π1Β!!ε]πε1τπΡεπε!ει Έπεσε οπἰνἰΠετ, ΕΡ!(ΈΡΣ:

Β. Οο!πιπ!:ειπ1Κε!!8!οπετπ οΗ·'επό!τ . ει6!νετίπε ΚεΒπ!ο.τπ ε]πε εειιππο 6!επτε Βου !ππιΒοπ1

που, πε νε!πτ! εοεποίειίπε ἔτππτπεπε Ρετ οποε Ροι:π!τ 8ει:τπ!!το.τ!ε ίπε: πιπποπτ ΜεΠἔω

εκε!ων5τ. ειπππεπτε ΗΜ ΑΒΕΙ.Ι.ΕΝΟ θεπενεπίἱν πω. ΕΡ!ΓεοΡο , ου! εοπΓ:ιπ

ἔπἰπ!τ:ιτ! Γπεε Ρτω:!πιπε ετ:ιτ. Ιεὶτεοπε ΑΒε!!εππε ν!ε!ποε αιτει·νειτππ ΕΡ!ΓεοΡοε

ι!π]πππει·επι Α8τε!!!πιπκ!!!ο απο! ί!π6!!ο πω. εἰ!. πω. Κεἔεπτ (Σπιοτι-ιΑ

πωπω τεπτει:επτ. Η εστω!! πατώ ει6!Γεπαιτο: Γπτιιτπε ε!Γετ. ΑΕΜε ΙεΞεπε 8680811!

απο θΧ ειπιπεπτο !πει!σεω Β. Οο!πττι!›ειπἰ Γειπέ!!τατεπι 86 ε!!!ΗΡπ!οι·πτπ πωπ

πειτο . 2.6ξνει·ίπε Γο.πό!ειιπ 6!οέΕτ!πειω Βι·πππ!επτεε !π!ε ί!πε!ετ ι·εάο.ι·8πετε τεΓΡοπΠε.

(ῖπτποπε ...πι Ρτοίεε!Πετ . Παππά πτ ·5γπο‹:!ο!1 εκαιπὶποτἱοοε ΡτοΒατετπτ, ποπ

:.ιππΒ!8επε ε!ε Β. Ειιί!ειΠπιπ&οτ!τετε 86 ε!οέ!;:1πε . οπὸά πωπω ει6!νετΓ:ιπτεε 52η

ει.: Κεεπ!εε Ρτπ6!επτπ! 86 Γειεππό!το.τε σ.6!τπ!π1!!τειπτε ΠΜ ΒΡπ1τπ-Βιπ&ο ΓπΡε

τειτετ. . .

1ο. Ετπο.π:ιπτε απο ι·επει!! ειπάοι·ποτε τππ!τ! Βπι·πππε!!α: ΕΡ!ΓεοΡ!!π ΓπΒιιτΒει- πωπω..

πο Μ:ιτ!ΓεοπεπΠε πτΜε εοπνεο!πιπποεετ €111Ο5 ι·εΠε!εβατ τπο.:πιππε !πετεπεπε, οπ!επιπππιε Εγοοόπω Πα! π: ε!πο.τ ΨΑπΝΑεπΑπιπε . ου! εαπ Β. ΕπΠαΗΜ.όνε:Ωι- Με Μ,...

Πω. 5ε6!Ρι·ενει!π1τ Β. ΕιιἐαΙὶ! 6!εοτεεο.τΙο , πε εμ! ειπέ!οι· ττπΓει·:ε ίπτεπτ!οππ86 Μ· “Σ”

πόΓεπτειιοτ Πεκ! νε!!ετ, εοι·τεΡτπε ό. Ποτιππο ει· επτπ οτππἱπτπ ν!τεε ίτ.ιππετετ.

Ρι·εεό!&ο ετΒο 86 ί!ειτπτο 6!!ε οπειπε!ο ο.ε!νει·ί!ι)ε ΙΞπί!:ι!!πππ ει!τετεο.τἰο οεπεεπι·,

με πιοι·τε Ρτεενεπτπ:. ἰπτετὶὶτ!). Έτσ.ό!!ε 1το.οπε π! εο Α8τεί!!.ειπε Ρειττ!ε ν!τὶ!›πε τπτ.. Ι,

Βεπιτπι· σκοπια, 86ίε1ίε!τειπππτ Αετε!!!πω , πια! πάνετΓπε Κε πΙεπτι Β. ΟοΙππι

Με!! νε! νεπετειΒ!!εππ Ευί!ειΠπτπ ο!ή!εετετ. Ατ!!!ε ττετπεποΒπε πωσ, 86ιπ!π! απ

&οτὶτειτ!ε :.ιε ε!πεπβω.τ1ε!οοιπ!!ιο.Βεπε π. . (πΡετΈ!πο. οπ:εάειτο δ( εαποπἱεεε ω!π. -

τπτ1οπ1ει!!εππεοιπιπ ί!πε!πετεπετ1. Ωίπποπε !!!ππι πτπει·επτ , το.πόεκπ πωπω

ι οπ::!!!ο τκ!ππι ΟεΡἱ:π!οτπιπ , πω: επιη:!!ι!ι ππο

ίεεπΙο Εα:Ιεί!απι εκε;!τε.«π6 , εκὶπε!ε ΓπκπΡΗ: ΟΙ!Β!·

πω! . οπο!! :πω !!›πε ΕάεΙΤοππε επ ΤΜοόομ;πε (Σγ

ιεπίἱ: ΕΡ!Γεοο! ππΞι εππι ΤΒεοάοτ1 ΜοΡ!πε!!επ! π.

(Μάι Γεεππόει Απ:!ί!Με υπερ!! ΜΒΜ Π! (Μπελ

ΟΜΙ:εά.Αδϊ. ιο. 0οπ!!1Ι:Μπ Μεττ!.ππ!, ΕΜΗ!! "πιο

«πω. ιι. !·ιο.!;ήτ2. νι. Κα!. Νονειυ!:τ!ε; πω Η:: πο!!

ΒαπΙο ειΒειπε Τ!1εοο!οτο ΕπΓειται: Ο1Ρρειά06!π Επί!.

εοΡο ο2πιπει! Πιο:: ε. ]πί!ἱπἱοπ0 Ποπ. οι! 86 Νεί!οτ!0

ίενεπε νΜει·επκπι·. Οοπέ!ππι ε!! πο. ‹!ε πιώ. Οοο

Ι!ιπι!ποΡο!ί Οοπε!!!πτπ απο ο. π”. που Ιττη>"2·

«πω. π: οπο (:οπεἱ!ὶ0 άεπιπο.τ1ο!ωι·εω, ει!! Γιιωπή

Ροπ:!Εεεε Ρωτώ περπεπεπιεσ Ρο!!εΞι ΜΜΜ Γπιπ.α!πτ

ιππΙ:1ΕΡ!Γεορ! ἱπρκἰπιἰε Αςπ!!ε!επίε: πι .πωπο...

Τ:!ππι αιρππ!οτπιπ μτί!!”!ετεπτ. Εεἔε Βα.ποπ. Τοπι_

8. πι! οπο. ;;8. 86 Μις. Αοπ!!εἰεπΓεε τειιι6!επι ἴπ!› δεκ

εὶο Ραμ τεί!ρπ!!!ε . Μάϊο: ε!! ΡΑιι!.1)!38.!!!3. ;. οπο.

η. ΕΠί!. Σοφο!).

Ι» Η16 σερ Υππωε!κη!πε ΜΜΜ! ὰ Υποι·ηει6Μ.

:ίο Μα!οτε-άπωπε , οι!! ΡΜ! ΕπΠειΠπιπ πωπω:: ό!.

πἱπιἱτωπ ε!ι!οι:!ιει:Η τεμ! απο πω". απ!!! σε.

αν!. ΜΝ ἘΙεάεἔᾶΙἱ0 πι (Σ!ιτοπ. απ» μ.



πιο - κατ!! 8.ΕΠ5ΤΑ8!! ΑΒΒ.1.11ΧοντεΝετε.

Απ. €τ-τα.

Βτ°;_ ΧΧΥ.

Μ τ! ο ·τ τ τ

ΧΧΙΧ·

Δ!

ΕαΜί!ιο

ο!ηε&ιε τα·

!ατοο!!τ ι!!

τ!τ!οε!τ.

Χ),

Η!!! τισ.

ΜΜΜ. τα!.

τ.Τ!κπ ;.

Ο!! ττονοτο

εο!ατοο!απ!

τ3ε τοο!!!τε ,

Ατέτε!!!ατο

τα! Πε! ]α

τ!!ε!ατο μο

νεται.

&

ετιαίτιτο τ!εΡτοττ!!ττίεΓαα !1εΒα!τε βεβεα: , εοε!α!ε:ιτο ε φωτ! !ειτο!›ετεοτ ετεΒτὸ

εταε!ε !!Βοο ί!ττοετ! , δε!ο!ο τε!!!τ εα!αί!!!›ετ ε!οτοίιτ !οττει ()οεοο!αατο απο το

ττοεαοτ!ο αατ!ττ! εετε:!!εοι;!ο εαετ!!θ:!οοετο Ροί!:α!ειτε. Οατοοαε Π!! ο!! ά!Βοιαο

Γνοοὸει!!!›αε ε!!Π`εττ!οο!!:αε οο!!ε!εετοετεοτ5 ΑΜ , !τηα!αοτ, Η Μετα οΡΡοοετ.

Ατ !!!ε ΡτοταΡ!τ τ!!εεττε Γε ίε!τε Οο!ατο!πιοαπ! ε! εετετοτατο οποτε ε!είεΠεετε, δε

!ΡΓε Μ!!Γειτατο Γο!!ετοο!ε τοα!τ!Ρ!!εετ!οοε Οττιτ!οοατο νε! Οο!!εέτο.τατο εε!ε!στο.τετ

δε τοα!τε ε!!ει ΓαΡετΗαει ουτε απο εα&οτε τω!! !!εετείεε ττ:ιτ!!τε εκίεετετ! άδε

τεοτ.

τι. Αατ!!το Βε:τ.ταε Εα!!:ει!!αε !ι:ετείεο οοτο!αε ίε απο Πιο τοεια!ί!ττο οοτετ! , ει!τ :

”νο5 ο ι!εεαε 5εεετάοτιιτο, Ρτοβετε τ!ε!›ετ!ε , οι!! !ο Εεε!ε!!!ε νετ!τατ!ε να: @θα

”τ!τε Γετο!οσ.τ!ατο τ!!ίττ!Βα:ιοτ , δε ετα! νετ!τετ! εε νεοι: τε!!Β!οτο ει!!εοει τττιτ:!τιοτ.

Ή!όοα!ό εο!το ε!. οοττοε. νετ! ττατο!τ!ε ὸ!ί!`εοτ!τ, επτα Εεε!εΠατ εοτΡαε βεβε

” τ! εΒετ. νε!'ττϋ.το ε!! ε!!!εετττετε ο!)!εέτει , :το ί!τιτ 5ετ!Ρτατειτατο Γετ!ε ει!!εοετ Απ:

” !!!! ει!αοτ:Ταο οτε οο!Γε νο!ατοαε οα!ε! ε!!Βοατο ε:: !·τοε !ο τε!Ροοί!οο!!ααε τεε!τ!ειε.

,, Ατ !!!ε 5 ΝεεΙαο. απτο, !οεια!τ , τεοτ εοοττετ!ατο είε !!τε!!α!οο! , Η εοε!!!ετι τουτο

,, (:!ιτ!!!!ποαε !ειτο !τ , νε! οαοάεατοοαε νετ εαπ Ροεα!ατο ΠΒοο Οταε!ε τοαο!τατ :

,,εἱιιο Ρετ εισ!νεοτατο Βετο Ποιο!ο!ε! Ρε!!ειτατ Ρεί!!ε ειὸνετίειοτ!ε !ο!το!ε!. Ια

” ττοεαοτε νετὸ εε!!α!ειο Μοοοε!το νε εκεαοτε , Βεττει!!&!οοε Ποτο!ο! ειττοειτ!

,,τετατο ε!ιτεο !ατττο. Ρίξι!το!ί!σε νοοετο: Πτωτττω τε/Ζωἰτι· τα .τό επτα! :παώ : :τι/Ζο

,, τω" «πωπω :παπι Ποωέπετ. Βυττττπατ ττι/Ζοτίωττπττοτττω Με», @απατα παπι

,με Με πω: ό· τιῇτσε έτι #τωίτωτ. !..!εετ !!οε εε! αοιιιοοαετοοαε ()!!τ!!!:!αοαιο

,,τετετειτατ ,τα έτεττ!ει ΒειΡτ!ίτο! Ρετ Ρ!ε!ετο !ο Εεε!ε!!τι !οττοεαοτε Γετνεταττ τα

,,τοεο οαοτ!τ!!ε ποιοι! Για!. !!νε !ο !ο8τεΙΤα , Με εετε!Τα, !!νε Ρτο8τε!Τα ι1ΠΠΙΠ-π

”οαετοοαε οοί!τατο ί!εοο ()ταε!ε αποτο! νε! !›εοεε!!ᾶ!οοε Γοε!ει!ιατοτο!:οτ:ιτ!

”Εειε ε!αεο. Μα!τ!Ρ!!τ:ετ!οοετο νετὸ Οτε.τ!οοατο !τι τω!! ο!!!ε!!ε ετεε!ο οτοο!!σαε

”Ρτο!!εετε Εεε!ε!!!ε. ()τιτο εο!το Ρ!αε !)οτο!οαε ετα:ετ!τατ , Ρ!αε !τινεο!τατ5 δε

”εατο αοετ!!ιε οτετ!οοε Ρα!Γετατ, ω. το!ίετ!εοτο!!ατο Ροεο!τεοτ!αιο ε!τ!!ιε στα

,, ττιτατ 5 ο!!·!!! ει!!ατ! Ρ!αε ε!εΓατ!τιτε ε!ε!οετοαε, οατὶτο οτετ!οο! !οεατο!σετε. $!ε εο!το

,,εὶΒοτο!οο Γι!!! ΑΡοίτο!οτατο οατοετο !ιοττειιοατ: 7τΖώττεά σωστο πε 2πιτττττ

,,!π τεπτεττοπεπε δα: εο!το οσε δε Α οίτο!ιιε Ποε !οτεττο!!!!οοε οτειτε το8:!ιττ Πε

”οιοο!ε 5ετ!Ρτατεταπ! οττ!ο !α!›ετε τιποτε τ οι!! ετοιο ε!τττοειτε αεε!!ε!τ, οε8!ε

”έταε δε ειΒ!ε!Γαε ε! Οοο!!! τοεττ!Βτ!ε ειο!!ε!τατ. Ν!!ι!! εο!ιο απο ατ!!ε τέτοοαε

,,ία!α!!τε ,φώτο (Στεειτοτετο τοα!τ!Ρ!!εο.τ!οττε Ρτεεατο δε ειΠ!τ!α!τετε οτετ!οοατο

”Ρα!!ὶιτε.

Π.. Η!ε δε !τοτατο Πτο!!!Βαε τε!Ροο!!ε εοαΓαίαε Α8τε!!!αε τιε!τ!!τ εεττα!!τε.τ!ε

αοΧειτο εο.!αοπο!ειτοτ,εαΡ!τ!ε εοιοτιτο ει!!τετ τοτ1τ!!!),:1!!ο ε!ιειτο.έτετε εττΡτ!το!_ δε

:το οτοο!αιο οποτε τ!ε!ε!ίε!. Οοπ1Ρετεοε!!τω.τ!το Α8τεί!;!ο τει!!ει !οεΙαεοτ! δε ττ!νο!ει

Ρεττα!ο.οτ! , ΕαΡτο.!!αε Βιμ:: , ατ ετειτ ν!ττατε Ρειτἰεατ!α: δε Γε!εοτ!π εο!οΡετταε, τείζ

Ροοό!τ : Ηοτατο , !ττοα!τ , !ο ΡτεεΓεοτ!ει δεεεττ!οταιο τε εεε ε!αε ά!Γο!Ρα!αε δ; (τω

εε!!!οτ εα!αε τα ά!ίε!Ρ!!οετο δε !οί!!τατο. τ!ειτοοεε, τα! Ι)!ν!ττατο !α!!!ε!ιττο απο εο

!οττο.·Ρτεεί'εοτ!ε ειττο! ε!τεα!ατο εεια!!ιε τ!!ότατατα !ον!το , ατ !α!!! !ατ!!ε!! εκε.το!ιτε

ν!οτ!!έτειο! Γεοτ!ειε,εα!αε Βιιοα!αιο τα!ε όεττο.&!οο!Βαε τοειεα!ειτε Ρτοεατε.ε. Η!ε

(απο τοεατεε τταοταιοττ!ειτο οι!! Αετε!!:!! Με Ρειττ!ε Βιατοτεε ετ:ιοτ Ρετεα!!τ,

!!οττειατίιττΙαε οτοοεε ατ Ρτιε!ε. οε:τα εοτόει ]αττοετεοτ : δε Με Ρτει:ΓατοΡτεε τε

τοετ!τεττ!ε ειαάσ.ε!ειο1 το!!ετετ, δε !!Ιε Ρατετοο ειί·ΡεεΈα !εΒεοτετο Ρ!!ε εοττεΡτ!οο!

Με τονετετ. Δε! εταοε Β. Εαίτε.Παε!τ νε!!τ!ε !!!:εοε Γειτ!είειεετε!ο Ρτεε!!σαε , Η το!

τι Με. τερεταοτατ τ:: Ροεο!τεο:!τι!! δ. Οο!ατο!:απ! , τ!!

ουσ η!!! οσο ίἱττοανετ!τ εοε!ι!εοτε ααα! !:ιτο!›!τ , α::

Ρετεα!!!οο!!:ατ; εετει!!εοε νε! !ττετεο!!εο5 τ!οτοτττο Με

ΠΒοο Εταε!ε , ι!αστ!εεται Ρ!ε$!ε Ια!ήπτετε τεοτΒα

τατ.

Ισ Ι.εεεοάατο τοτττ!ετ!. Νεα1Ρε τ!!ίε!Ρα!! δ Οο!ατο!›2.·

ο! τοαΓατατο εετε!ατοτ Η!!›ετο!ε:ιτο , ουκ ὸ!ττι!‹!!τ!τατο

τοτοοειτα τετ·Μεβο.τ:ίε!!!εετ τ!!! πατε τω! :τατετο Ρετ Έτσι!

απο οι τ:οτσο2π1 τς!!τε ετα εαΡ!!!α8 , α!! αυτ: τα! ετατττο

Ρετ στε!Ρ!τ!ατο τΑΡ!!!αε !οτο!!!ατ τ!εΡεοε!ε!πτ. ΟττεττΈπτ

ττττ[τιττιω τω” εκατο περιτο [τττιπτ !ω&τατ]β δτυιΜεπτ ,

«Με τομ Πτία!!τωτ που [Μουτ τω» τῇ) Ματέο ττωδ

ταν/Μετό- ωττΙτΞ› α[τιῇΜ τ @τε ετώτέϊκ έ» |εοπτ!κ

αυτάκι [τιρετ/ίετε, απο” ·υτάεττιτ [μάσα Ρτι|ετττ,βαί

Μα πιά τετντττω τετιβέστωτάσ ΙΜ7·υτοετττ . ιΩτιαΜΜπι

οπο! φωτο το Μάικ ρατώτιτ Μ·υωτέττ τστοπτιω , !οιτα!τ

€εο!!!!ο!αε ΑΒΒαε!ο ΕΡ!!!ο!ει!!!ατιΡαε! Βετ!ατο !!!›. τ.

Η!!! τη. τα..

Γεω
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Γεια Μεσα σσ:Μαισ νεεοι·σιε πιοΙΙ1ι·ετ,8ε εοι·:εό!:Ξε εαστεσο ωοσσ νεΙ αστἰσο- ^::·ξ:ζ_*°

το ν1Γεει·Γοσε σετεεισ,ω ΓαΙσσΓετστσ εαι·πασε Γτατετσε ίὶατστσ τεσπεατε σσει·ε- Μ .ΓΗ-έ ι

απ. ΟοΒεστ1Βσε ει·Βο εσσόσε ΑστεΓΗσε ΙὶκσσΙατε Ραεεπι ΡοΓὶσΙατ, σσοσ Εοίὶεα Με

α&σ σε τοπσΙἱτ. ΕσίΕασσε :κισσα αισσσ 8: σπεσσε νιι·τιιτσισ εοσΓεΓαε, ΓανετΙσαβο

τσ ΡοΓεἔστἱιιττι. Ραεεισ ττἱΒσἰτ,οΓεσΙστσ ΡοττἰΒἰτ. .

η. Αττατσεσ Αει·είσσα ισαισΓείὶατσ νεΙασΙαισ νει·εεσσσία: οπο: ΡεοσΙἰτ,σοσ Κοσ18.

τατσεσ οτσσώσεασπαΗε αΒΓεεΠῖτ. (ῖοεΡΙτσαωσσε σεὶσεεΡε ΜοσαΠ:ετΙα τεσται·ε, :::."Π Γ.

σε ίσο ΓΡεεἰε σΙΓεἰΡσΙὶ Ρτετἰσπι Ρτοσἰσοσἱε ταΧατε. Ασ σσετσσαισ εισπι κάτσω ασκ.

νεσει·ασΠεισ ΚοΜ.ΐιεσΜ * ?επεσε . σισ Ρτὶτῖισε @στα σοοσεΐ Γσεκατ αΒιισ Α”

ΤσεοοεσεστσΜ σ.. πω, :Ισ σαπι ει· Β. Πο σττι ασἰ εχεισ στο αε Εσ α

σ] σι·εσπασοσετσ τσοσἱτσε ?ασ ΕἙΧονἰἔσπ νεκσεσε ΜοσαΙΗειε σπΐσσσοσά Γε Μ!»

σ1σσ:. @ο σΙσ ω τεΒσΙατἰ τεσοτε νὶτασπ αΒεστε , ΡοΠεα ΕσίΕαΠο ασσσειπε

ΡσεΙΙατσσο ΜοσαΠεσσισ σ: Ρ:ο :Ια εκστσιστ ΡοΠ`εΠἰοσε: ἰσ σσο 86 ΒαεΒσΙαπι

Β. ΟοΙστσΒασ1 εσίἙοσὶεσσατσ ἰσ Με. Οίιττησε]ασπ ισσΙτα τεσἔἰοσε ΡοΙΙετετ,ασ

εσω ΑετεΓΗσε ΡετΖιε,ΓεΓεσσε Γσοσιτσπι ατσσε οΒεσιεσι:επι ΙἱπισΙατ : ΠιτισΙσσε

.ΑΜατσΜ σσετσ Γι» Εσθ:ασσε ασ 1πιοσεσσασι ΚεΒσΙατσ Ρι·εΓεεετατ . σ1οΠώσε

ΓσεασΙαε1οσ1οσε τεστατ. Ναπι εο ἰσ Ι:01ϊ1Ροτε σο σιιετσσαπι σε8Ιεέεστσ παω Ασπα.

τσε σσαισ Κοστατὶεσε ασ Εσίὶαίῖο οοῇστεατἱ Γσεταστ. [.α:Γοε ετΒο σε ΓεσΙῖτ, σσὸ

ΓαεΙΙΙσε εκαΓΡει·αταε σωστα Με ασΓει·σοσσσσε ]σσεει·ετ, ΡσπτισΙανὶτ ΡασΙΙαστσ νε

σεσατα νετΒα Γασαε σωστα τεεἰΡετε , 8ε1τι εοσ:ετομσσπ ΚεἔσΙα: Β. ΟοΙσσπΒασἱ

ΡτοΡτΙαισ νεΓασὶατσ τοΡαΒατε. Ρτο σοΙοτ : εΧΓεεταοσὶ Γσα σ αε Ιετ1Γετα συσσ

τἰοσε σ1οσΙτα Γασα σ; ασ1εσε τσαεισανὶτ. φωσ ἱσίὶὶτστἰε Ρσωσσ ,ι·σσάοσο

εοσατὶ Γσει·αστ σιίϊτσετε Ρ!εοεσι σοδΕι·σι1ε: 8: Γεσσὲ`το @στα ]οβ ασσσε .φωσ πωσ”.

οΒΠεττὶεαστε Ι)1νάσα, τστΓστσ ΖεΙο1σνἰσἀαε ι·εσσεετε σοσ τσετσσστ.

μ.. Πεὶσσε ασ ΒσαοσσοοεΑσ.ΞΜίΐετ σσ5εσ ,σε εαπ: Γσἰε ίἙὶισἰσΙἔτἱοι1ὶΒσε Η έσεωέο·

ναΙσ11Τετ εοππτιαεσΙατετ. σεσπ Ο σ ΠΠτἔο σοσ επσσεο τσοκ, ε ΜΜΕ εοσα """ "'°
”Γοσἰτ ι·εΓΡοσΠοσε. Νσπ%ι ,1σσισεσε, εοσΓοΠ`οι· νετ1τασε 8εσονοι·σισ 1στι·ω “Η “Μ”.

..σσὁἔοτ ατεστσεστΓτσσ1 ,ασΜε Ιισε αεεείΠίσέ σε νεσεσο τσο σσἔὲα τσεΙΙΙε Ρἔι·.

, Γσσ ει·εε , σε νΙτα Μ. α σωστα ετα Ι ασπασειι Με εοσπσστατευ ὶε τσ ετα; ἱ$

.:σσοι·σω εεο νἰττστεε εκοεττα εοἔσονἰ. σσοτσισ σοόωσαπσ ΓαΙσΒτεπι τεεεΡἰ,

..επι σσοτισσ ετσσΙτἱοσε ττισΙτοε εεε εΠ:Ια τεσσα ΡεσεττέὶίΓε εοτσΡεσ. ΜετσσσίΓε

,με νεΙσσ ΙΓαϊ:ε σσίΕσσι: 7:Β πι: έσω: πια!α»ι έωπευι , & έωιιωι υπ:Γωπ. Αστ- ΙΒι ε·

,, εεΙετα, 8ε ΡτοτΓσ5 ασ Με νε ασὶα ΓεΙΗσσε τεεεσε. ΟοσΓστατσε ε:Βο Με (τω

Ιϊ:1ΓατσσΒιετεΓΡοσΠε. εστί-σε ασ Βοττια:1εσπι νε! Ατσατσισ τεΡεσατ , σε εεεΡεασι

σεεε τὶοσἱε τσ :στι εοσττα!ιατ.

ι5.€`Ιεε σεΓσἔεΒ1νἰσασΙτ1ο. Ωω ασ Με ]απι ασοεε ασΓΡἰτατεσι: σε εοστεσπ- Ε1ιι5Γαστρ

τσε Ρσωσατσισ ασΓεστατοτεε Γοι·εστ ΙσίΗτστ1οσιισι . τσσιισπ ΙσΡἑ ΜΒΜ σποτ- ΜΡ""Μ

2ο σετεσσ σσοε ε:‹ Με σσ1Γαστοτεε εταστ Ι1ι1]σε ασ επ1οτσε μι· ΙστετσΡείὶατσ

ιπο&εσπ Μετα 1Ν1ΙοσαΠετσ Γεξεα 1στστσρεστεΞ 31ο:Ποσε ΙΓσϋ.τσσε, ατσσε εσπι τα

Βἰεί εΠ:ε σε:ε σίΕοε σσίετα 1 σετ τσοττἱ πει ὶ ασεπ. Α ὶστσ Ριασσαι.ισΜ σοσσ.
σε σιΕσ ασΙισε σἐΓεοτσσε Γοσστεπι νεσεπιεστετ ασΓΡσ·αΒατ , σα:στοσσιτι Πισω Ρετ.

ναΠτ, ατε1ιΞε ΙἔσοΕΠΙτετΙτσοττὶ ιτασἰσπ, ἔαισ ΡτοΡσα τσαέσσ ὶΡΓε Γε Ιασσεο ΓσΓ.

εσσὶτ. σε ε ισ εεε σ σο σε σασσασι ετετ εοι·τεΡσο ε Ισσσεστἰστσ, τοϋ..
ἔσω. τσα]οι· Γεεστα εΓτ. Νασο Γσ ἀπὸ ΓσΙεσι· ε εεεΙο εΙαΡΓσσι τεττ1ΒΙΙὶΓταἔοτΙσμε

εστιτ Ιοεστσ,ΕεεΙεΠαω Ρετνασατσι·,Γσονετειε τεσστσεστα , ΡΙεοεσπ στα , @κατσι

ΠΕΠ:: σ:: ΓεὶΙἐεεε Ρτα:Γεω εοι·ι·εσσο, σισ ΙὶτσΡΙἰεὶτατε σἱσσα, Ρτεενεσἰεστε εαΙΙΙσἐ

πατε μπι Ρεπισκτα Έπιασε ΡετΓσαΠοσάασΓεσΓσω Ρτα:Βσεταστ , ιτιοσίΒ·αι·ετ Γσεσ

ι·ασι σεβετε Γσ8ετε παω. Μοπσἰ Γσστ ασ ΡτωΓεσεν18ὶστ1:σε1σσετσετσ μασ!

Γοε ΡασΠασισ ισοτει·αρπ . ὶταστ ε:: εα σΙτὶοσε,- Πεστ αὶσστ , απ:ΡΗσε φωσ σσ1σ

σσαεσπα σποι·ετεστσι·,σεισΡε ασστοι·ε ετσσισιε τεΓετνατοασ Ροεσσ:εσσαισ ,σε Η

αἔσοΓεατ εσΙΡατσ 8ει·εσεαε ασ νεσια.τσ, ΡτοεσΙσσΒιο Γαιστατεττι τεε1Ρὶαι:. ΝσΙΙσπι

ετεσὶσπΠοισ1σσε Ρετσε σεΠσετατ. Γεσ ΓετσΡετ σσατσΒτανὶΒσε σεΗδσεοΒι·στσισ Α "Μ

Ρετ Ροεσἰτεσεὶ:ε Γοπ1εστα :εσσε ει:ΓΡε&ατ. (έΡα ::=_

16. (:ίισησε 1Γσεπι ΑστεΓΗσε @σε ΗΜ Ροεσἰτεστἰεε Ιοεσστ σατσσπ ι1οσ α:: Η “Με

άΓίο:·.δδ.Οτά.Σ.Β δεσπ|πω π. % Μ·

Ψ



:ιο νιτι ε. προ: ΑΒΒΑΤΙδ ι.ο·τιτιεπειε.
Ειπε. Απ. τω: παπι τ:εε επι ειπε ΓεΠἱ :ιο νεΓΡε:τιπι πι ειιιιιτιεπι τιενεπιίΓειιτ Ιοειιπι , τιε:αθ:ιε

π· χ” οιπιιιοιιε πω: ατι ιιιαπυπι πεεεΙΓα:ια ε:α:ιτ , Γαιιι αττρε ιιιτ:οιιι:πεε ι:ιτ:αιιτε Γε Επο

Ρε οεατιΡαι:ιε Γερι!τ::ιιπι οοΙΙοεανε:ιιπτ. Ετ τρια τέΙο:ιαπι Πεο πετ: Γα:ιετο Γιιο

<<>πττεθιο· Ι)ειεοΙο Ιιοπο:επι τΙετ!ε:ιιπτ , ιιιτιοιιπε ειε ( 1)εο 8:ατιαε ) ποπ τετιιτ. Ωιιιιιατιι απι

::έ,Μι"Β- βρε Ρατεα:πι $ετι τρια νε:ιταε οτιιιιπι Ρα:ιτ , πιει απτεπι Ρ:τιΡοετι το Ρε:Γοπαιιι

, Β0π._ι ποπ :εΓΡιεε:ε, τρι ε):ατιιετ οπο.: 8:ατιιπι , τρι ιπ8:ατιιε °° ιπει·αι:ιιπιτ εεο νει·ὸ

φωτ:: Υ . νια:π :ετέιαιιι τεπεπε πεε Γανο:ειιι Ρο ιιΙι ΓΡεότα:ιε , πετ: τποτιιιΙιιπι α1ιειιρε :εειιΙα:

" Μ· Ιω Γοε:α:ιε , ε πειττ:ιε 8: ι τρωειΓεειιπ ιιιιι ΑΡοίτοιιιιτι τε:ιε:ιε νεπτατειιι,ποπ ΓιΙει·ε

πω” οιιτι:ιιιιπιιιιτΙιεο. Νόιιιιε οπιπεε τρι Μαι·τγ:ιιιπ ιιοπιιπε εεπΓεπτιι:: :πο νε:ιτατε

Γιι:ιτ :οίτ:ατι οι πιο:τε ε (1ποιιιαιιι αιιτεπι νει·ιταε (ΣΙιτιΡτιιε οι , ιΡΓαπι τείτο:

απ:ιτΕΓτρε Γετραεεε ειπε , εαοεπι ιιοτῖτε τ:εε επ ειπε τρο:ιιιιι Ρ:ιτποΒεπιτιιε Ηιε

ιιιιιιιιιιοιιε ε:ατ , Γεειιπτιιιε Ηιιτιο , τε:τιιιε ΒιιιιτπαΜΝοε, ειδ.πι ποπ τιιι!τ:ετιιπεπι

Γοπιιιι ενι€ι!αΙΓειιτ αόειτει·ειτιοπι νεπαπτιι,ΓειιιετιΡΓοειπνεπει·τιπτ τ!ιίΠπιι!εε ΕΜ.

νιτιε:εε εε:τε νι:οε ()οπΓιιΙα:εε ατιεο εοιιτ:ατΙ:οε 8: ιιποεειΙΙεε , ιι: οιιται·εε εοε εεε

ιιιιιιιο οποτε οτιιιιιιιπι ιπειιιο:οι·ιιπι πο οι:επτεε 8: τοτιιιε ναΙετιιτὶιπιε επε:νεε : 8ε

ιιτ Εε:ε τοτιιιτι τ!ιοαπι ατι Ιαιιτιεπι @κι . δ: $α:ιδτι το , :Μι ΙιιιΒιια: ΓοΙαε πο:: ρεπο

τω:ιαπι ε: :εατιΐιε εοπΓεΠὶοπειιι ΡαΙΡιταΒαπτ, πιειιιο:α εετε:α οιππιιιιοτΙιε ε:απτ

ιπιιτιΙια : πιαπιιε ποπ , Ρετιεε νε:ὸ πω: τιεεετε:ιε ποπ οποιταοιτιιι·.

Ωω., ιι.. Οίιπιτρε εε:εΒιι :ιιιΙιτεε τιιιι εαοτινι τεπε:επτιι: πι νιπειιΙιε ραειιΙι , πατε:

τω” τω 3απι :ιιατιι:α: ατατιε ατι Για τιατιιπατιοπιε Γοεότατ:ιιΙιιιπ ποπ Γεετιιε νεοι: ατ:εε:Π

τιιε , Ιατ::Υπιιε Ιεπιιε , :Με νιτατιιπ οΒιιειειιτιοιιε :πο ταΙιοιιειοεοιπιποοιε Γε ε!Γε

πο. :εοε , Γειιι πιο πε ΡεεεαΠ`ε τείταιιτεε. Ταπτιεπι πατε: Γεπειτ ΗΙιο:ιιπι τιοΙο:ε ιιιτοε

Ιε:ατιιΙι εοιπριΙΓιιε Με νε:οιε ιπ νει·ιτατε:ιι Ρ:ο:ιιρτι Αιιτιιτε :πε , ιπτριτ, επ , πι..

:επτΙιτε τω» Ρατ:ιε νεΙ::ι. $ειτοτε :πο εε:το τρια ποπ εαΓιι αΙιτρο ποιο απο

ενειιιτ ιιιΓο::ιι:ιιιιπι , Γετ!ρίτο πειραιειο αττρε ιιιτιοιιε Ποιιιιιιιεαι Ναιι·ι τε:

:πειιε ι·πιιΙτοπεε :πρι :ια:ται·ε ΓοΙιτιιε τω: τραΙιτε: Ιοοιιιπ ΡοΠιτιε:ετ ι 8: τρια οειιε

Με Γαπ&ιιε Γαπότι Ποπιιιιι Με:ΠειεοΙι. θεο οι: πω» , παρωιΙΙα πιοτΙὸ να

πι: Γιιιιε: εαρτα πίττα , τρια οιιι:ιιΡοτειιε 1)ειιε ιιιιιΙταιιι αΕιι:ε ποπ Επι: πρεπε

Ε!ε&ο:ιιιιι Γιιο:ιιιπ , :τα ι·ετιτ!ετ Μει:ιιτριτατειπ ιιατ:ιιπι οι τρα:ταιπ 8: τρι:ιταπι

8εοε:ατιοιιε:τι. ():ετΙο τα:πειι τρια ιιιιΓε:ιοοι·τιια πιο:ε :ιατε::ιο εαΙτι α: Με, πε

ιιιο:τι ιιιοε:Ρετιιιιπι τω:: , τρια :ιειπιπεπι πιο :ιε:ι:ε , Γετἱ οιιιπεε Γα νοε Γαεετε.

@ιαο:οοτε: Ριι:α εοπΓεΠὶοπε 8: τιι€πιε οτιεπιτειιτιαε Ιαπιε:ιτιε οοοΓιι€ιαιιιιιε απ

Βοπιι:ιιιπι α 5απότιιτιι Γιιιιπι ιο τρεπι Ρεοεανιιιιιιε ι δΕ Γο:ταΠιε :ιο:ι :ιιοτΙὸ Με.

τιιεπιιιιι νοε Ρ:ιιιιιιιε Γο:τιιιε , νε:ιιπιετιαπι (τροτι ιιιαιιιε ει) απιπια:ιιπι νείτι·α..

:ιιτιι :επιετιιιιιιι οε:Γεθτιιπι Ρ:οπιε:εΒιιιιιι:. Διά Για: οι ιιπαπιπιεε τιιιτε:ιιιιτι

Ορτιπιιιπι εοπίιΙιιιπιιπνειιιΓτι ΙΡατε:,° Ρα:ατι Γιιιιιιιι εο:τιε Ρε:ΓετΞτο ποΓπιετιρΓοε

ιο Γει·νοε ι::ατιε:ε Γαιιτ·λο Ι)ειτ:ο . Ροεπιτεατ προ: ΓατΙοι·ιιπιτ Η οοεπιτεατ παπά

ποσα ε::ο:. ()ο:ιεπιιι: οπιι·ιιιιιοτιιε οτ τ:α:τιιε 8επε:οΙἰτατεπι ιπιιτεπιιιε ιπ πιειιτιε

:ιοοιΙιτατεπι. Αο:εποπτιετιιιιε πιιι:ιτιο πιο πι πιαΙιεπο ιιοΗτιιε είτ τ τιεπιιιε οοε:απι

ιιαΙιτε: :Μέτριο ΓοΙι Πεο ναοα:ε ναΙεαπιιιε. Μο:ιαετιιοαπι Ρ:οΓείΕοπε:ιι αερα.

ἔιαπιιι: , νονεατιιιιε Πεο 8::ετ:Ιάαιιιιιε Πο5 ιαιιιΒιιΙεπιιιε τιιιιπ Ιιιεεπι Ιιιιιιιε νιτα:

Ιιαοειιιιιε , πε οσεπαπα πιο:τιε τεπεο:π εοιπΡ:εΙιεπτΙαπτ.

ἐς” (Με ει. @ΜεΜε ΓατεΙΙιτει ε:ειτι αεειι::ιιιιτ τ:ιί:επι ε]πΙατι111°ι αεε:ιτεε πιο::

6$.,::3- Νίουε :ποτε Βαεο!ιαπτεε. Πε ιΙε τΙιθ:ιιι εε:πε:εε Ρ:α:Γεέτο:ιοε Βα:οπεε ΡαιιΙΙὸ

τω: τιιι- πειτε ατρι!ιε νεΙοειο:εε , Ιεοπιοιιε Γε:οειοι·εε , αΠεπιε οτι ΓοΙατιιε , δ: εαπ νιπέτοε

ω" Γεττο α:ιτε οεατι Ρατ:ιε Γε ιι1ει·ιιπι τιετιο:τα:ι. (Σιθ.ιιιτ.ρε ιοιτιεπι άρτι ιιιιε Βινιπα:

π· ι[ε:ταΠε Γιιο:ιΙιεα:επτ εΙειιιε:ιτιιε ε τιετ:οαΓΓΘ , τ: ιπε:ιτο πω:: πιιΓε:ιαπι τΙενε:ιιΙΤε , Ια.

ε:γιιιαοιΙιτε: αεοΙαιπαπτεε ι:ιτε:νεπτιι Γαιι&ι Ρατ:ιε τ:α:Ιιτιιε Γιιιιτ :εΓΡε&ι ατ:ρω.

πο: ιπτετέ:ιτατι :ετιιιιτι. @τι αιπΡΙιειε αεε:επτ 2 Ρατε: οιιπι Με Γιιι·τέειιε εοπιιιιιι

οι γοι:ο εοπιπιιιπίτρε εοπίειιΓο τι·ατιιοΙε:ιιπτ Γε 1)εο 8: Γαιι&ο Γιιο Ι)ειεοΙο , ποπ

ατι Γε:νιτιιιπι πιιΙιτα:ε , Γετι ατι οΕιΓετριιιιιι πιοπατ:ΙιιΙε : τρο πιάτο Γαει·αιιιεπτο

η4τ!ω>· ρειιι:απόιΓιιοε: ταιιτι Ρατ:ιε ΓεοιιΙε:ιιπι Γε ιιιιαιιιιιιιτε: τ:ιεανε:ιιιιτι°, τρατιιιιιε

Γιτιιπετιιπτ_, Β°'Ι_Μ εο:ιιπι πιιΙΙιιε Γε Γιιοτ:αΙιε:ετ τριπ ιπρ·οιτιιιιο Ιξι:ει:Ιο Γιιιιτιιτίιε αο:επιιιιτια:ετ, αε

ία! ποιοι οεατιίΕπιι Ρατπε ιιοίττι·· Βειιιιοιτ:τι ΙτεΒιιΙιε τοιιΓιι:ι'ὶ , περιτο, Ρ:οΓεΠἱοιιε



ντα 8.ΒΕτΠΟΙ.Ι ΑΒΒΑΤΙ8 Ι.ΠΤΠΕΝ5Ι$. ιιτ

σΒεστεστταΙττετ Γε Πισσετετ, 8τετσΠΙετσΙσετ ΠαστΙττατεσι Πσε :ειπα ειιΠσεΙττετ. (Σκε. Μ."

@α Ραέττστιε ΡετατΞτατι:ετιιττι ττετιτττισιιε τστασιεστο τετττστΙτ Πττιιττιιάτσεσι Πι. 322:

Ρεττασε”τιισι Ραι:τετιι τεεετιιτιτ, σε ατι στα ότε ό: ιτίστιεεισο αεΙσττι νσΙνττιιτ, Μ

αισι τΡΠιιτι 8ε σιτιστα στα Πισταεεστ ΠΠ, νετ τΡΠ Ρτο τιετεττττατε αιΡετεστ ΡοΙΤα

εΙετε , νετ τιστΓΡταισ ιιΓστιατιι σε ΡατεστεΙα: εστιτττιΠιεεεΠτοσε Ιιασττιιτιιτ εΠετ , να

σιιαστστσ εΠ: ΡεεΠε ΓΡαττσσιτιιτε ττετεστταττο ΡσΙΠόεσττστιι. Ετ Μετα ΠτΡσταττοσε

εσταττι ττιστττε τε8τεΠτ Πιστ τσ Πια εσττι ταεττττα σοσ ττιστττεα ε.

τα.. 5τΙετε ττιτεατιιττι Ρατέτσαττι τισσ εεσίεσ , σσὸττ Ρεεσε σπιτια Εστο :στα

εσΙαε σεεεΠ`αττὸ Ρτωίετιτττεετε εσσττεττ. ΡσΠεισαττι Ηιισσ (:στσα 8: Π ” ετα

ειιισε Πι τα τττιιΙανττσιιε , νεΠεστ σσΠεστ , Παπ νονετιιιιτ Πεσ 8ετασέτσ ΒετεοΜ

Μαιτσ ασέΕιισι Ιτσετιτττι τεετάτσετστιτ , εσττσεε ειιι:ετετε εσεΡετσστ Ρετ ττισΙταε

ετεσιτ εεΙΙιττατ, Π ιιΓεισαττι τσνεσττε ΡσΠεστ ατστειιττι ()ΙιττΠτ αΙταιειτι 86 νεται:

εστινετταττσστε ττιΠττιττοτετιι , αυτ 8: Μαιττι Ρατετσσ ττιστε 8: ΜστιαΠ;τεο στάττιε

Πι!εττει:,8ε τΡΠ τα ετιιετττιΡεττσ νετττΙΙιτττι ίαεττε Μπεστ σσεεΠετιττατ. Ειτίτττττ ατι- Βατττατιστ

τετιι ειστε τειτιΡστττι ειστεταττι σσιτιτΡστεσττε Πα αττιτειιε ίαττιττταττε τισττιττιε ΒΑτ.

τιιΑΝΝιιε ντα: Ρετ σττιστα ταστ:ταστττε , :τα μια αστε Ρετ ετεεεισ σσττιστιεστιτα

ντται11 ετετστττεασιτι·τεΡτετιετιΠστΙττετ ασ σττιτιτσιτε ὸιιιτττΙ`ε τετεβατστ: τατιταΓσιιε

ταιτι ντττιιτα Ρετ τΠιιτσ Ποσιτσιιε σΡετατιιε εΠ, στ: σεε Αότταττειιε Πσιιε σσιτιεσ

στα τεεΙιιττετε ΡσΠετ , ία! εττατιι αΡιι‹:ὶ Βασασε Ρτατεσστιισι ετα εεΙεστε Ιιασετε

τα, τιετσΡε Ρτσ ε:εττσατΠε ετσττσαεσττσετισε. Ταεεσ σε Κεετσιτσ τεττα: δέ ΘΡΗ

ττιαττβιτε :τ τε ΓατιισΠίΠτσσε ΡτιτιεεΡε Οπα) ατι τσσε α8εσατ ισ ΓεεΡττο, Πε

εισετιτατε τδι1ττ1 ΓσΙττσε ετατ , 8ε τσαΧτττιτε όοσατττε Μαιτιι ετα ασιισόατιτετ απατα #

αετεσσττΡίε νεσεταστττε τ)αι:ετ στα Γτεσσετιττατιτ τιοΓΡττιιιτι Γεετετιισι ΠΕΠ τιιΒιιττσ

Μπι τσ ατο Γεαιτσ νετίαττ Ρώτα εοσΠτσετετ : Μαιιτι ειστετιι σιτειτι Ρττισττιξιτ Ρτ·ο.

Ματ, ΜοσαΠ:ταε στΓετΡΙτσε εσΠεθ:ατισσ τστστττια Μσσαετιστιιτιι εατετνέὶ σενα

τε αΡτατετ. .

η. δώσατε ίασαιτε νττ Μετασεττε ατιττσαΒιιε αΙτσιιστ ασσσε τιιντΒτΙατετ , τω- τ;Ριτ.0Ρι

ασια τισίττε Ρετ ΠιτεΠττα Πιοε τιισΙττε τστιιττττετττστσατε τΠιιττι εττεΡιτ,ττσΙεσε ΠΜ ω, θ”

τιιισττότε ετετττττιεστιιτι·ι Πεττ σε αστττιαΒιιε σαιτ νττ Βστσττιτ ετα ετεσττστιε εττΡιτττ , :ι

σε Πεσ τεετετετε Πσετσττ. θεεαΠστιε ετα αεεεΡτα ατο ΕΡτΓεσΡτ αναττττα Π:τττισΙα- ωστε.

ττ,τιτασττ ταιιεε,εσττισΙεσι Μαιστ εσεΡετστιτ τσνασετε ,σσσ στ Με εστω εΠετ σε

Μεσ , Γεετ στ τα :μια ΡτόεΙτιιττι Ιατετταε :τα ΠαστΙτεσσιτττι Πτνττια ΓετισΙ:ε Γετντ

τττιτσ Μεσ εοτιεεΠττ,σ.τε ετα Γαετο στιττσ τστεττττι ΠιίΡεσΠ Γττιστσ ταΡαετ Ρετιττιιε

τα αστιτττιατεστ*τ σιτστιτττι :στα Μετ:τεσΠε ετατ ΕεετεΠα: Ρτοντίστ, :στα νετὸ °τ ΜΙτιπτι

ΑτΒεσττσεσΠε °° ειτΠ:ττττ σεεοσσττισε σντΙτε. ()ίιτικιιιε ταΙα ΕεεΙεΠατιισι αττειτα :::'""“°

Ρτ·σΡτετ τα εα:Ιττιτε εσαεετναταε στα αττετεατεστιττ, ( σαιτι σαιτ τΙΜτιιττι Ραττσετιτ:ε τ 6°τττε[

σεεαΠσσε,αΙι:ετ νετὸ Ισετ Γσστε&τοσε Πιο τιιττ εεττετε εστιτεσεΙττ) ντεε εισατταιτι ω"

σττιστΡστεσττε Ι)ετ ΓαττιιιΙιιε τσαττττσα ττιναΙττσὸτσε εαΡτιιε εΠ,τιττισε Πστ ΡτοΡτσ..

αυτια εΠΕε&ιιε : εστω σΡτστο τσΠττστταττε ττιιτσ ντεττιαε Ρετνστατετ Ρτονττιεταε,

στττειιιε ΕΡτί-εσΡτ εισαΠ νιιΙτιττα τσΠτσ τασιεΙτεσ ντττ θα (.ΐεΠατιι τσναττιιστ, ετιιί.

σιτε τεττεεσι ττασΠτιισι Ρτα:Πσταστστ ΠιίΡε&τ. @Μό ετιττι τΠε εστσΡεττΠετ,ίσ

Βἱτὸ ΠιΡετσα ττιετττεαστε εΙεττιεσττα εστι στταττ εσεΡττ ασ στεΙτστατττ δε εοτινο

εασε τστσιιστιισι Ιισττιτσιιτσ αΙταιστ ετίσσα!α ασ Μ, τττΠεεστετ ττισιιτΠνττ εαυ

Γαττι οΡΡεττεσοΙτ εστσττι. Οίιτιιετιιε τΙ τ Γεειιτισιισι εισσετ Γε τα τιασιιττ σατταΠεστ,

ντι· 1)σιτιττιτ τεΐΡσσόττ: δα! 8εεεσ σσστσσοτο νοΙσσταττα νεΠτα: στΠισι 8: τστττιτ.

ετ Ρεσεττε τιιιτιιαστ ττιαετιτσατσεστσιτι. Κεεεότι:ε τιιιαιιτσετι`τε , σαιιι σοσ τιτοττοτ Ρ

ττιοττὸ, ό: ετεττττε σιττιτ αστα σαι εστιτττι(Ρετ νοστε ατα! ειιΡτττε , τι: σΒΙαττσσα

Ρτετε!τιιττι ατα τσε εστιττσττ Ιιασετε, να εσεαττε ΡσΠ σΒττιττσ σιεσιτι εττΠττΡατε.

ΤαΙτ εσσετεΡττσ σττιστε ΠΜ εστινεστιιε νατόε τεεεΠτττσττε εοσίιιΓιιτ.
:ι.6. τα αστεττι 1)σττιττιτ Ρτι18 ειιΡτετιε τετιισ·ι ΠτατιιττιτΡΠιττι αυτ (στα Πειισι σα· ΑΒ Με*

_ _ _ Ματια

Βετε τιετεε!εσι εισαττι ΓαειιΙσττι , Ιατεα ττιασιι εσεΡιτ στστιτα στα σώστε ΡασΡετι- τητα ω·

:και Μιντ

. . . . καστ.
4 @τα Γεσσειιτττιιιτ σιτπιε1°ι8 Μακ ασ τιιιτιι. ω. τ- Οττο , τιισιιτιισι Ι. εσεσστσεστ0 Μαρια, ασ

τοπ1Ρτετιετιάσιτωτ , ΡστΡσΠετσ σώστε :ΡΜ ΒστΙαιι- αιισσ στι. κιστντ.ειά σα. τ.ττιττιτ.ττσΡετειντσ
αυτι τείετιιστιιτ. τ



ιτε νιτΑ δ. ΒΕΚ:ΟΙ.Ι ΑΒΒ. Ι.ΠΤΠΕΝδΙ5.

Οιιιε..Λο.

»Οι ΧΧΥ.

]ΔΝ.Χνιιι.

Μοτο τιοι

Ιοεοοι Με

ΡΙοτεοτ.

Ι.οτοοι το»

Στο ρετετο

τε ο!ιτιοετ.

Η

Με δ: (Ποτιειε Ρτοόιοε εΧΡεοόοτε , νοΙοοε ΓειοοτιΡΓοιο ΕοοιΠτοε οκοεεΙιτε,

ει:ιοττι Γοοειτ Ροτεοτιο:ιτιοιιοοι Ρτο (:ΙιτΠτο οεειΡετε, 8τάιοε οι εοοεείΓοε οἶιιἑο

ΒοειτιΠἰοιοτο ΑΡο1τοΙοτοτο Ρτιοειοετο Κοιτα εΙοοΓειτιοε 8ο Ρτινοτοε Γο.ετο ΠιΠ -

το οτιο. (Ποιά είιτο άοοοοτΠοο.τοτο Ρετει·οοοιΠετ .ιΡω ΗοΒοοοτο εε ΠΠοε ειοε,

Ι.ειετντοειοιΙι Ρτεεο.το νττοοι 1)οιοιοι οοο Γεοοεε Ροτιοτοοτ , οο ΠΙοε άοΓοτοτετ

οοο.Π οτΡΠοοοε δ: οτΠοτοε. ΦΠεοε νο Ι)οτοιοι τοΓΡοοεΙιτ οιιΠο οιο‹ὶο Γε Πο

οτοΡΙιοε εΙοτ:ιτε , Γεο! ιονιτΙοιε Ιοεοττι Πειτε νεΠε ,ειτοοειτο. ΠοιεὶΠοοιιοο ΠοίΠοεο

τοοι οτιο. ΠΠ εοτειο ΙοιοιοΠ:οε Ροι·οεΠε οιοοΠοε νττοτο τω Ροτοτοοτε ωφε

τοοτ εΠεοοτεε: Ο οοιιεο Πει ΓΡοειαΙιε 8τεοΙοτοοει Γειοότ:ε ΕεεΙεΠε ιοεοοεοίΠ

ΠΠιε , οο‹Π Γετνοε τοοε , 8τοο άετοΙιοοοε.ε οοε εΙείοΠιτοε. 5ειειτ Ρειτοτοιτο.ε τοει τιοε

ΜοοειετιιΙι νιτο. οιοτιού.Γοοε νοτο Πιο ειιΠΠ:οτε , Γεο! άοεοπι εε Ρειττοοι οοο Ροδο

Ιιει&ειιοε ιονεο1τε. @τι Πο το , Ρει.τοτ Γειοότε , ΡΠιεοειτ οι» οοοιΓεοοι Ρετεοτε Ποε

ΡτοΡο τω Ιοεοιο οοεοιόοοι ΐο.ιιέτοοι 86 ΜοοειίΠεει: εοονοτΠιτιοτιι εοονεοιοοτΠῖ

Ποιοτο (το [.οτΠτο. νοεοτοτ. @οοοε ντι· Ποιτιιοι τεΓΡοοτΠτ: @Η νοοιε Ιοεοε

τΡΓε εοτιτιο,ιτ ο Αιοοτ ΠΠ : ΝΠοΙ οτιο: ο το οοε εττιτιετ, τω ντι· οοιόε.το Βε:ιτιίΠ

οιοε οοιοιοο ΠοιεοΙοε ο18ε δ. Πο οττιΠοοι οιττΠΓειΡιιΙοε , τι Ι)οοιιοο Ρτοοιε

τοιτ το ΠοτοτΠτσ.τοοι. Ι 2:οοιΡΡε Ιοεοτο εοοίττοιοτ δ: ΜοιιτιίΠεεε άΠειΡΠοε Πιο

οοιτ, 8εΓοο ΙΞιιιότει [Με απο. εοτιεΠε Πει οιιτειειΠιε εοτοΓεειτ. ΑεετεΠτ :οποιο στοα.

Ποοοοοειάειοι οτ Ρειτεοτεε οοΠ:τι Ιοεοοι ιΡΓοτο οοο ειοτε ΡΙοτοε οτιοοε ιονειάο.

τεοτ8τ οοοΠ ΡτοΡτιοοι οοΠὶὸοτοοτιοοοε :τοκοι :τοεο Πιτοοε Πει άινιοιτοε Ρετ.

τεττἰτι,οτ το Ρτει:ίοτιτιο. τοοττΡειττιε Γειεττιιτιοοτιε ΠοττΠιειε οοοετττοιο οοε οΠΠ

εποε ΙιοΒεατοοειοἄτοιτιιοο Μοοειετιιεειτο ΡτοίοΠἰοοοτο ειττιΡοτε, ετ ΡετΡετοὸ

Πο Πειο1Ιιτο.τετο το οτΠι·ο.

2.7. ΑΠ τοτε νιτ Ριοε τεί'Ροοε!ιτ: δετιΡτοιο εΠ, Οοιοτει τιοε: τοεο Εεε απο εοο.

ΠΠο δ: Ροίτ Γοετοττιοοο Ροοοιτεοιε. ει Πιντοεο Ρτονιάεοτοε ΡΠιεετ οτ οιονοειτο

εὶε Ιοεο Πτο , ο: νείΈτο εοτιο.το Ποττοιοεοτο , τειΙῶι :απο ετοόεοτι:ιτο οιΠιι οι

εοοΐοε&ο Ρτο.ττοιτι οοΠ:τοτοτο εοτοτοτύ.οιοοε ΠόεΠοιο ,οτ οοιοτει Ι)ινιοι ΜΠ

ει] οτο:ιιοεοτο ουτε Ροοοε πιο ΠειΠεο @να ατομο τοτειέτο ΠΙοε τΙείοτιιτιε, δε Πιτ

” οιΠιι ιοεοονοΙΐο. τοεοοΠσοετιε. Ευ. Ποτοτ:οτειτ εοοτΠτιοοο οτ Ρττοε ΠΙοε εΠτι :τοι

ειΠοοοιο Πε 1:τειτττοοε ιιοΠτιε ΠόεΙοοι νιτοιο οοι εΠΠοεοτετ Ιοεοπι ΡτοΠετ ιο Π ντε,

οι ει€ττε , το Ρτειττε , οι ΡιΓεοτιοοιοοε 86 το οιοοΠιοε τιοε: Μοοε.εΠοτοτο οτΠιτειε ΦΠ

ειτ : οοιο. ΓοΙοε τιοο νοοιειιμι , Γεο! Ε'το.ττεε πιεσε εε Ιετνιτοτεε ττιοεοοι άοτιοεειτο.

ΑΠ Πειτε ΠΠ ; Ποτ , τοοοιοτιτ ,μπει νοΙοοτοτειτι τοε1ιο, Ρειτοτ. Ετ Γειετειιιιεοτο ίδο

το ιο εοονοοτο τοοΙτοτοτο , Πεοτ $ειοετο νιτο ΡΠιεοιτ, τΠτειτιτ εοτο ΠΠε οοΡοτειο

Γοοιτι οοοιιοο Ψειτοοτ.τοΜ οοοοι Ρετ Γε ιοίΠτοιτ , δε το τιοο τοτε Γ εε ΙΜ. ΡοΠ:

Βοοιο εΧΡτιτιτ, το εοοι οοιιιι εΠΙιοεοτοι νεοτειτετο εοοιΡτοΒοτετ. ΑΠ) νττοοι Βοι

τονετΓοε οποιο οοιιτιοτο 1°ΒΕ11ΠΕ: 8ο Ροίτοοτιοι ΠΠ Ιοεοιο Γεετετὸ Ρι·οτΠεΙιτ , Μάι

Πιτ: Πεινεοάοτο εΡτ,ἰοοοιεοε ,οο Ποτοιοιοοε ΠΠε τ”ο.ειΙο ΠεΙοτο Ρττεοοειτοοε. [ο

εοε νετὸ ιΡΓε,οτ οιτιοοε ίο.τετιτοτ ιοεΙιΒοοει: , Κοιιιοοα: Γοοιοετοε είτ Ποτοιοο.τιο

οι δε ΓοΒΓετιΡτο εεοΓο Γοιοτοο Γοοιοεετ ΡοοττΠει.οιοτοΡτετ Π το ΡτετΠοτοι Ρτὶο..

ειΡιε Οττοοιε Ιοεοτο τοόΠιοοτε οοΙοοτιοτ 8ο τΠΠοτε ΙΠεοττ:ιττ τοοοετε, σ.οιΡΓι

ΙτοΡοτε.τοτιει το:.ιοοτεειΡιτιτοοε ιΙΙοοι,το.Ιτνιόο ιεετ εοι·τιτοτΠοε, οτ οΓοΙοε ιοΡοτ.

Ρετοοιο οετοιοτ Πεεοτ νιοΙοτο ειοοά Γεοοττιεοτει οιει]οίτοε εΠΠοινιτ ιΙΠΠο.τοτο Ρετ..

τοειοετε.

τ8.νἱτ 1)οττιιοι ειά Π:ιτε:ΑεεεΡτοοιΙο, ιοτιοιτ , Πι: Ποο οοιοι (ποιοι ωοΠ,

Ποο·ι τουτο. Νοοε οτἔο οεειοδοτο, νιειοι οοετΠεοτι:ε οττιΡο, 8: Εεεε οιτιοιτι οι:

Ρειττο τοεο τοοοτοίξ:ετο ΙοιΡοτοτοτι ιιεεοΙοτει. ιΠεο Ρ:ιττιε ρι·:εεεΡτο οποτε

Ποτιεοε, τιτ!ΓεεοΠε αιο:ιΙΙιε οτοΓΡοτο ιτιοετο ΙοιΡοτειτοτοοι οεΠιτ, δ: Πο οτιο @άπο

τοι· ιοοοτοιτ. @οι Π οοιε τοΠιτ Πνεοτι οΒιιει:ιτ οεοΙο εοιοοετο ΡτἰοεἰΡοιο τοοε

τεττιΡοτιε ΙιοΡετο.τοτετο οσο οποιο , ΓεεΠε Ρετ ΠτορΠοτοοι ΠΙοιο τονιοεειιο

ίνΙΙοειίοιοοι, ε.εείοοοε οπο τιοοοτοτο Γοοοτειοτιιτοοι ,εΠεοττειιο νετὸ το ιοοιιιτι- _

τοτε ΡετΠΩετε. Ετ Με ειΠει Ροτοἰτ φωτ! ο!Γοέτοε εΠ:, Ροτε1`το.ε ΠΠ ΓοοιΡετ τω

Ποτ, @Με αποτο ο Ποτοοι ΓοεεείΠτ. δεσ! τιοε Ρετ οιτεοΠ”οιο, ]:ιοι εωΡτει Ρτο

ΐεοοειοιω, οίιιοτιοεΡΠ(Ποιοε ΡτιοεοΡε τοτε οιοοιει εοιοοετιίΤετ, τετοιο Κοοεττο..

ο @στα



ι νττΑ 5. ΠΕτΠΟΠ ΑΒΒ. Ι..ΠΤΚΠΝ5. 'τη

ττ ετεεεε εεττ , 8εΡοΠ Πειτε ετε τ Αιτετεε οτττττεε εσττΠΠετττ εεειττεεετε εε εττττετ Π..

εετεε, εοετεεντ τττιττεοετετ τΙΙιττττ ΡεετετττττοΠτιττττ ττεεειττττ νττ·ιτττι Βετττεττττιττε,

ιττε Ρττεεοτετετττετ τΠιττττ εΠτεο, Π τττΠττ νεΠεε εοττΓεττεττε , ΡοττετΠεεΙτ ττοττοειε

ΠτΜττττετετ ττιτττε ειιεετττ ιτε ντεεο τττεετε εΠετε ΡειτΡετ (ΠτττΠετ ΡετΠΠετε τττ εεε

ιτε εετεετττττττε (εεττ , ειιετττ ττιττιτε Γεεειτττ Πετετετττεττετε ΡτοΓΡετεττ. Ετ εεεε ειτε.

ειτε ετιτε εετετΠττττιτε Ρετ ειτετττ τττΠττ Πεε τεετ πτεττεεε τττ Ρετεεττττεττοττε Γε νεΠε

τττοττ Ρτο (Πιείτε , δε τοειττττ ειιετττ ττεέτεττιτε τιτεοτιττε τττντετ;ε τεττττειιετε. ΕΠ:

ειτεετττ τοειτε τττ Βιιτειττ·τετε Ρετετττιτε Γεετε: εοττνετΓεετοτττΓεετε εΡτιιε, ειτετττ Πικ

ιτΓειτε Ηιτεο Οοτττεε ε: ΠΠτ ετιτε ιτΓιιτ·Ρεετνε ΡοίΓεεετιτττει ειτειττ $ετττίτιτε ε Ποιητ

ττεετοττε ττοΓεττ ΠΜ τοετεεε ΠΠετεττεετ εετεεεττ,8εοττττττε ειτε Πειτε οπττττΡοτεττε

ΠΠ τα Γετντετιττττ Γιτιτττι Πετττττεττειτττι εοττεεΠτε τττττΡετττ ττοΠττ ειτέτοτ·τεεεε ετεετττ

τοεο ΡετΡεειτεΙτεετ ΠΠτεττττετε. Νετττ τοειτε τΡΓε Γιτττ εενοεεετοττε ττττΡετττ ττοΠττ

Κοτττεττ:ε εεειιε ΑΡοΠοττεεε ΓιτΠτεεετ Πεετ. ΚεΓΡοττεετιττττ ΑιΠτετ εεειτε Οοο

ΠΠετττ ΙτττΡετεεοττε : 5τ Ρτεεεε τττετεΠεετ ειτε: , εεεετΠεττειττ ειπε εοιτΓΡεότιττττ

ειιιττττ ντττ ΠΠ ειττ ΠιτειτΓειτε εοττετε ε” δ( τιτε ετι1Γεετττ Ιοειττττ ΠΜ νειιετεενετιτττε,

δε τεεε ΡιιΜτεε εοτειττ τεεεεττε, δε Γεετετττετττο ΠτττττΠττττο ετεεεττετετττ εετετττ Γε

ετεττε ειιττ&τε ττττττιεττετττιτε εεειιε Ρττνεετε Πεεττβιτε τω, ειτεετττιτε εκ ττοε ττιτττε

8ειτΓειτε τττ ΓτεειτΙιττττ, ιτεε τΡΠ, ττεε εττειττε ΓιτεεεΠτοτττε ΠΙοτιττττ ττττειττεεεετττ Π

τετττ ΡτετΓιττττετ τεττονετε ,ειτε τοειιττττΡ ιτιττ ντ ειτε ΡοεεΠεεε ειτεεεε τττειττεεετε,

Γεε Πτττττεετ εεειτε τττεοττνιττεε ,Πειτε ετ: τιττετο εοττΠτιτεττοτττε Ιοετ Γιττε, Πετε

Με Ι)εο τΜεετττ δ: Π. ΠετεοΙο τετντεττετβιτε ττΒετιττττ τττεττεεε ετΜεττιττττ εττεεττ..

ετ ΑττΠεεεττι Γεειτττειιτττ Βειτττττειιτ Ιοεο Ροεεττττεττεετ ΡτεεΠε ετιΓειτε εοττετεετε..

ετοιτε εΠειτε. φτττττττΓιτΡετ ΙτττΡεττεΠε ΠετΠτιτεο τττεττττετε ειττετ ΑΡοΠοΠεο ΕΡΠ

εοΡο, ειιεετττιτε εεετεΠτιττττ ειτέεοττεεεε ετειντιττττ ἐτττνττεεττ ΡτεεεεΡτε εοτττΡοττεε,

Γεετεεειτε ΠεΠτο ΑΡοΠοΠετ ττοτττττττε Πττττε. @τττ εεττετττττ τττοτεττ τττ ΠττειιΠε Πε..

εεΙΤε εΓε τ οττιτττε Γεειιττειττττ (Με Ι)τντιττεεετ Ρτεειιτε, ΙτττΡετεεοτ εενοειτε Πεεττιιττι

εοττΓιττειττττ τττιΡτεντε τ Γεεττ τττνεΓοτεε Ιοετ ττττειτο5 νοεεντε , τιττε τττττνετΓεττ το

ειιττ·ι τεεεΡτε , εεειτε ττττΠε ΓιτΠ εεΡτΠτιτε Πεεεο νττο , Γεειτττειιτττ ειιοε ΓιιΡετττιε ετ

&ιτιττ εΠ, οεεΠεετνε εοιτετεετετε,τΡΓιττττ ειιο;τιτε Πιοττιττ.τ=ο Βιτετεεειτε Ρττείε

:τε (:οττττττ€τι15 εε ειτΠοετεττειττττ Γιτττ ΠεεΠεεετε ιτε: εοττετέετοττε εοτττττττΠε , εεειιε

εεε Γειτόττο νττο εεεττειτε εοττεεεε.

η. Τεττ τετει.ττεεττοτε ντε Ποιττττττ τττ τοειττττ εείετιτάιττττ Β. ΠετεοΠ τττετττοτττ

εεειτε είτ απο Μοττεετττε Γιττε εε ΓεεντεοτΠτιτ58εοττττττΠιτε ειτε: ετντττε τετετεετ ΠΠ

εοττεεΠτε. Ετ νετεε ττεεεΠ`ε Γιιτε,ιτε Γεειττττ ΓιιττΠετιττττ ΓιττττΡειιιττττ εεΓεττεε, ειττε

οτττττττιιτε ττιττττετττε ντεκ τεΒιτε Ιοειττττ εείττειιειττττ τετττετττεΜτττετ τττνετττε. Τιιττε

οττιττττττοετε τττΠττττ εεετε, ειτεΙτεεττοειττττ τεττονετε ΓΡτττειτεΙττετ ΡοΠεε. ΜοττεΠε

ττιτττι ΓεττεττΠττττεε [τετ εετττεττετε ΓετττΡότειτε νττεττιτε ΜΑτιτ.ε , ειιοε Με Ρετ

τττοετειττττ Γιττι: ττοττοττΠεε ετττΡΙτεντε, εττεΙτεντε , 8ε εε ΚετΓεότιττττ ιτΓειτε Ρετ·ειτ

τω. ΟτΠετττεε Ρτο ΡοΠ`ε τττ Μεντ εοιτΠ:τιττττε, ιτε Μοττε ται ετΓετΡΠιτε ειπε Γετττ

ετ· εΡιτε Πτιττττ ντειιτε, εΜοττεετττε ειτΠοετττ τττντοΙεεε ΡοίΓεε. Ιττετεντε ειττεττι

Βετο· νεττετεττειτε Ιοειττττ ειττττεετττ τττ ντεΠττε ΑΡοΠ:οΙοτιιτττ 5ττττοτττε 8ετιτεεε ,εμ

ειτε εοεεττι εττττο τττ ΑΓΓιιτττΡετοτττε ετε ΡετΡετιτε: νττεττττε ΜΑΜΑ , Πειτε ΠΠ ετι

τε τιττεε εττττοε ετντιττειτε Ρτε:Πεττεειττττ Πττε, ΡΙεττιτε ΠΡτττειτ-Γεττδεο οΜτε εε Γε
ΡιττΙ:ιτε είε τττ εεττεττε εττεττε ΜοττεΠετττ , ειιοε τΡΓε τττ τττεΠιτε τεττονεντε. ΙΜ ειττΡ

Ρε Γτεειτεττετττε ετιτττ Πεεε ετεεεττετιττττ ετττετε τττττεειτττε εοτιτΓεεε. τΡΓε νετὸ τε

ειτε εεετεΠτε Ρεεεττεεττιτ τεετττττττε ΜοττεΠετττ ττεΡοε ετιτε Ψτεττττοττιτε ΠΠ Γιτε.

εεΠτε ειττ εεττιτε ΓιιΡετεΠ, 8εεεεΙτττεττι ντεετττ τΡΓε ειιετε,8εοτττττττσιτε Με εοιτ

νετΓεττ νοτεττετττιτε ιτε τετττΡεε εττττεεε.

το. Πεεειττε εεττιτε ΓιιΡετΓιττιε ττοττττιΠΠ ειτττττττεττειττ 8εΓεττε εεΓτ:τιιττε, ειιεΠεετ

Ιοειτε ετττεττ Ρεεττε εενεττεττε τττ τιττειτ5. τττεττιττττ ΗεττετιΑΜττ (τοττττετε ει: ΠΠτ ετιτττ

που Ρτεεεειιεττεετειττττειτε νετεετ ΠΠο Ρτοεετε. Πεε ειττττ τττεοτ Ποε, ντεεοτ εεττι..

Ροττττιτε Ρτ.εΡειΠετιττττ οτετττετττ ττττΡοττετε , ειιετττ (ὶτετετ ΑττεΠτοΡττεττ νοεεττε,

(Με Δε;

Με”.

]Αττ.ττντττ.

ΜοττεΠεττο

τεΠειττεε0

Με τττοττ·

απ;

νιτετεοτΓιτε

Γιτεεεετε.

Ρετ! ΗΠΑ

ΑΜτεετε

τττοττττ Ειτ

τ:τττε Ι.οεττε

τττ Ρετττετ

τεετοτττ ε_ιιεετττ 8εΡεεττττε ειτε ΓιτΠτεεεε ΡτεεΓιττττΡετοττεττι, νετ ΡτεεοεειτΡεετοττετττ (Με

.4ίτ'οτ. 86'. Οτε. δ. Β. δεασίπτω Ζ!. Ρ



τη νιτΑ δ. ι3ιειεοι.ι ΑΒΒ. Ι..ΠΤΚΕΝ5Ι5.

(Σπα. Δια.

ι:ε.κκν.

]ιιι~ι.ιινιιιι

ο

$

τιιιειιιθιεει ΡτοΙεΡΙἰιιι ιιοπιιιιειιτ.ΡοΚειιειιι νειὸ Βεετιιεθο τιιινιιιικιιεε ρει·εέτο

Βοι·ιε τω αιτἴιι εεεΙεΠιε :εφε Ρετινιτ , ιιι Ιοειιιιι εμε νειιετε!ειΙιε Ιει-ιιι Ε) ΑΒΒεε

ΓιιεεεΠιτ. εξι ετιιιι ειιιιιε ιιιιιιτιε Πτειιιιεειιιιιόειιι Ιοαιιτι 8ιιβετιιετετ δξΠι218ι18.

νι€ιΙειιτιε τέι·ε8ειιι Π!» εοιιιιιιιίΤιιιτι Ρι·ονιόειετ, εετιιειιεε ιιιΒιτο Ρι·οτιτει· ιιονεε

Ηει·οάιεόιε ίι·ειιάιιΙειιτιειιι ΑΒΒετειιι αυτι ΜοιιεεΙιιε ειιΡεΠι , 86 οιιιιιιε όινιιιεε

ίεΙιοΙα εποε( Με ε) Ρει·άιτιιιιι πι. “Ηςε ειιτειιι εκΠ:ιτιτ εειιΓε εο τειιιι:ιοεε ειιιο

Ι.οτι-ιωιιιιε Και ε ιτι ΑΙἴετιε Ριονιιιειε πιοι·εβετιιτ,ιτι Πεο Πιο ιιοΒιΙι τιιιι Με

7£|£8ἱ4 νοεετιιτ, αιμα ειΠιιιε τιιΒιιιτετειιι ιιιιι·ι οτιει·ιε ιιιοετιιε εκεεΙιε τείτειιτιιι·,

τεΡειιτε ειιτειιιιι ΙιοΓτιε εειιτειιο ιιιιιίτιιε είτ 86111 τε.ιιτειιι Ρι·ε:ειΡιτετε: ιιιειιτιειτι

ίε.ιιιειιι Ρετάιιέττιε ,ιιτ ιικοι·επι Γιιεττι ιιεΙιειοΓειιι Κεειιιειιι ΒειιτιιεικισιιΜ όιιιιιτ.

τετετ, 86 ΙιιΡετιιι τιιιειιιόετιι τιοιιιιιιε Ψει.ιεεεει.ο.ωνι ὸιιεειετ. (Με ειπε Ρτε:

ιιι€ιετι·ιε ετετ οΒιιιετἰΙΙῖιτιε ,ιτε ιιιειεΗειιε ιιιιιΙτιεειιιε Κεειε ετιιιιιιιιιι ίεΓειιιενιτ,

ιιτ οιιιιιιε εμε: ε ιΙΙο Ρετει·ετ , ΓεειΙε ιιτιΡεττει·ετ. Οιιιιιειιιε ιιείεε τεΙε ετεΓεετετ ,

86ιιεπιο είΤετ τιιιι ΓεειΙΙει·ετ * , τιιιεΙὶ Ιιεειιτει ιιιιΓει·ιιιιι εεριιτ τειιτο ιιτεΒετιιι·ιιι

εεΠ:ιι. Τε.ιιιετι νετεει1τιάιεεε?ειιτε , ειπε ιιι ΡεΙετιο νει·Γετι αιτιι Με ιιετιιιινιτ , Με.

Βετιεπι δ. ΠειεοΙιιΠι ττεὸιὸιτ_ ετειιιε ιιιίετιιεΙι ειστε όιτενιτ. Τιιιιε ττιετετι·ιΧ Με

τιΠὶιιιε. εθί·εότε Ω!ΟΠ1ΓΠΙΟΕ11ΙΏ ει» ιιί_ιιι·Ρενιτ , δ( ιιι Ιοαιιιι ιιιιι εκει” ωαι @με

τω εοιιΓεοΙιτ, ιΒιειιε οι11τιιει αυτ: Γειπότι Ρετιιεετειιτ Γιιιιείτο ιιιοι·ε εεΡοΡιιΙενιτ.

ΑΒΒετειιιιτιμιτιενιτ, ΜοιιεεΙιοε οιτιιιεε ΡεΡιιΙιτ,ι‹ιεο Ρι·οειιΙόιιΒιο ιτι ειιιει·ιτικιι

ιιε ειιτ ειιιιιιε ειιιε ιιιεετει·τιιιιιι.

3ι.νειιει·εΒΙΙιε ειιτειιι Κεειιιε Ειοίτειιειιιι όινοι·τιιιιιτι Γειιίὶτ, Γεοττι3ιιιτιιιε Κε

Βιε ιιετιι·εβειιΠτ, ιιοΙιιιτ απο ετ! Ρε επι ττετίιιεει·ε, Γετι ΓεΙιιΒτι εεττεΡτιο:ιε εοπι€ε

τε: ιιιιτοετιε εοτιίΠιο αυτι ΓειιιιΙιετιΒιιε , ι·εεΙειτιετιοιιιε Βιετιε Κοιιιεπι ειιιειιτο

ειτιε εάιιτ. @εε αυτι ιιιιτιιοεΠεε νειιετετιοιιε εε οιιιιιι αμε Κοτιιειιο ιιιΓεεΡτε

ΓιιιΠ`ετ , Γεα·ετο ΑΡοίτοΙιειιτιι Ροιιτιιῖεειιι εοιινετιιτ , Γιιι ΓειιιοτιΓειιιε άιίΠόιιιιιι Ισια.

τω. ιεει·)ιιιιιιε ειιει·ιιιτ. (Με αυτι Ρείτοι· ΕεεΙεΠε: εοιιιιΡει·ιΠετ , ΑΡοίι:οΙιειε ω

τει·ιε Κεεειιιι εεεει·Πνιτ οατιε , ειιετιιιιιε τετιτο τωιω Ητιεπι ιιιιτιοιιετετ , 86 ‹ὶε εε.

τετο ειιιειιάει·ετ. (Σύπιειιε Και εεεετίἱτιιε νετιιι·ετ, στι Κεεεπι ε!εαιιτ Βοιωτώ

εε ίιιΓεεΡτιιε εΙτ.Ρει·εότε οι·ετιοτιε ιιι εοιιίιΙτοι·ιο Ι.ετετειιειιίἰ ΡεΡε αιιιι Κεεε εο|

Ιοετιιιιιιι ΙιεΕιιιιτ , ετειιιε τιιΒιιε εειιζετιοτιε εεΡτι€ενιτ. Τιιιιε Και εοι·όε εστησε

ότιιε , τει·τε: Ρι·οίτι·ετιιε νετιιειιι Ρετιιτ 86 Γε ειιΙΡεΒιΙειιι ι·ε6Μιάιτ. ΑεεεΡτείειιε με.

ιιιτετιτιε Ρετ». ΚεΒιιιειτι ιιι Ρτε:ίει·ιτιε Κε ιι νοεενιτ , 86 ιιι ()ιιτιίτο ι·εεοιιειΙιενιτ ,

86 Κε8ιτιεε άεκτει·ετιι Κεφέιε εΙειιτει·ε: τα! μια , ετιιιιε τει·ι·ιΒιιι ειιετιιειτιετε ιΙΙιιιιι

οΒίττιιιιιιτ ,ιιτ Γεειιτιιιιιιιι ΑΡοίτοΙιιττι Παπ @καιω ΕεεΙείἰετιι , ιτε 86 Με τιιιι€ιε-

ι·ετ ειιιοὸὸ ιικο:επι (Μπι.

. μ. Ρετεέτο ε‹ὶ (ΞεΙΙιειιι ι·εει·εόιτιιι· , Κεειιιε ειιτειιι , Παπ Γειιιιιιειιιτι

ιτε: ειιι€ιτ, Ρτοττε&ιιιε νιειιι εετΡΙὶτ , εεΙεοιιτιΙΙειιι Και τιιιιιε τιιιοΒιιε , ιιιιιιε τιιιο

άιε Ραεεεάειετ. Ατ Ρι·ει:ίετε Μεεε ειιάιειιε ειπε Και ΕεεΙεΠείτιεο τειιοι·ε ι·εεοιι.

ειΙιετιιε εΠ?ετ Κεειι·ιε:,εοΙιιετιιιο ΠΒιΙο Κεεειιι εΜειιτε ΚεΒιιιε@φωτας]@ηι1ο_

Οιιιιιτιιιε μπι ΓιιΡει·ετο ιιιοιιτε ΡειεΙοτιιιιι ειιιεὸετιι ιιοότε Και ΙιοΓΡιτει·ετιιι· ετιιιά

88 Μ :β τω·

εε: εμπι

τετ.

1.οτΙιετιιιε

!εΒιτιιικε

εοιιιιιει π·

εοιιειΙιε

τικ.

ΕΡΙιο[;.ι:ι

Α ρεΙΙιεε

ιτετιιπι ί.:

ιιιι&ιιε αϋ

νιιιιτιιε ΡΗ

τιιτιιι.

ιι Ιιι Με:: τοΙοειἱεπεειιτἰοιιΒιιε ΟοΙιιπ:Βιιιιιτ Ιά1- ωωιω ΠΜ ε0Ριιιετετι @Με εσωιεεωιε, Μη ιιτ

Με $ερτειι·ι τι: εοΙιτιιι·.

δΒ0ΠΜιάιι8 και Ιει-ιο.Ιτι ΒιρΙοιιι:ιτε ιοτιιω; ΚεΒἱε

:Πιο με. Νοι1.Μειι Ιτιάιδτ.ιιιιι. ει·ιώτιιιε ειιιιο ικα.

τι". Ηιεειτ Α88ειε Ι.ιιτι·ειιΙἱε πιειιιοι·ετιιτ,ιιτ 5ειτικιιει·

τιιειιι ιιι ΟΛ!. ΕΜΗ!. ειιιιοτειιιιιτ. Ει·Βο Η Ιειιει ιιοΠει·

ιάειιι αι ειιιιι Πιο Ηιεεε , ( ενώ ειιιιάειιι νει·ιίιιιιΠε

νΜετιιι) ιιοιι ιιιιιιι:ειετε ΓιιεεειΕτ Εο!ιιπιΒιτιο,τιιι1εά

ΓεεειιΙι ντιπ. ιιιιτιιιιιι Ρειττιιιτξετε να ροτιιιτ.

ε Νοι·ιτιιιΙΙιι ἱιἱεε.Β πιτιτιιιιε νετιειιτ ιιισιιιιιιειιτιε ειτ

εε Εεεε Μίτοι·ιειιι , ακτη εκ Κεἔιιι0τιε 86 Βει·οιιιο Πε

»Μετα εεειρε. Ι..οτιιετιιιε Και Ι.οτιιετή Ιιιιρετ.ΕΙιιιε,

ειι ειιιιο πω. ι.ν.ει! »εεε ικνιιι. :εμε Ρ0τιτι18,ιικο

τσιπ ι!ιιιτιτ Τιιιιι·ι·ιιιιιεΑΜ , Με ΒΕΚΤΗ8ιΝΩΔΜ,

«μια ιιι 87Ποω ΑτμιιΙΒτειιειιίι εποε ιεεεε. ι.ιιιι_ 86

ΜΜΜ ε.ιιιιο ιιεεε. ιιιιιι_ μοΒιιιιιιΒιιε , τιιιεΠ ιτι

εείιιιο1Βιιιι δ( ιΙΙειιιτιιιιειιι ι2οΙιιιιΒειτι «εισαι, τι: ΥνεΙ

ειιιιιιτ ) ρι·οίιιΒιιΜι αιιιι ι·ειειτιιΠετΝιεοΙειιε ΡειΡε Ι,

ΡοΠεε εποε ικα. αν. ιιι ΘεΙΙιειιι άιτειώτ Αι·ιειιιιιιιι

ΕΡιίεοριιιιι ΗοιτειιΓεπι , επι ΤΙιειιτρει·εειιι Κεειιιειη

Ι..οτιιειιο τείιιτιιιτ. Νεε τειιιετι ει: Μπιτ ν"Με"Μ

εοι·ιίοι·τιο οπιιιιιιο τιιιιρετενιτ Ι.οτιιετιιιε,ειιι ΡοΙΙ ΡΗ.

εοΙει πιοι·τεπι ειιιιο ρτοκιιιισ, @τα ιεεεε. μινι”.

Κοιιιεπι «Με αυτι Η:ιιιιιετιι Ρε” Με : ειτε είκιιιε

ιι·ιτειτοΒετιιε _ ΐεινειΤετιιε ΝιτοΙει Ρερ:ε πιοιιιτε , Με·

Βειετνε ειιιιιιιιιιιι τιιιιιιιιιιειιι Μ νι1εΜι2ε|ειτι ω [Μαξ

παπι 3££©ὸ€ι1ὸὶ; (ειπε Ποιι·ιιι·ιιει εοκροτιο ωωιωωω.

ιιεπι εΙε ιιιειιιι Ροιιτιδειε Γαβ εοιιτείτετιστιε ιιιεΙο “τε

πιο Γιιπιρίἱτ. Ροι·πϋ ,_ιιιτιιιιτ Κιιι·Βιιιο _ Ι..ρω”-;Μ Ιχ”Μέ

ερείπιο πιανω ωωμω . ό· ΡΙιΜΜΕΜΜ ρ<ηωη""

απ” :Ιιικβι εκιπυκιω ιτι. Μ. Απ!. απο ριετιΚιιιε

ΡιοεειΝ.›ιιε , εποε Ρωιωι εε εοπιιιιιιιιοτιιε τεετιι",
Ματ» εε εοιιιειοε ΙιεΒιιιτ. ο



νι ΤΑ δ. ΒΕΚ:ΟΙ.Ι ΑΒΒ. ΕΠΤΚΕΝδΪ5. Π;

7ΐ"'Ρ - - -

:κάτσει ΙΞιιιέΙ:ι Ι)οπιιιιτιι ε, ΡταΪοτει: Μπα ΜιΠιιττει Νεα: τι8ιΙιοτεε ΓιιΡει·νειιετε,

νείτιπιειιτει ειπε Ρι·οΕτιΒιιΕιτια Β.ε8ιε οειιιιιι ιιιίετε:ιτε:. @Φωτ ιιιίΡεέτιε ιτε Μ.

Με 8: ιιινιτικειετιιΒιιε ιιι ΙΚεειτιο.πι εσιιίεΒ:ιιτι ει:ι.τίττ, ιιτ ιτιτενοτ:ιτιιΙι τειιίτιι·ιι

. Γετιιτιι τιειιΙοετο.ι·ετ τιοτι ο.τιτΞ: τε πω: , «μπω πιω νιάειιετ άει:ειιιιτατι. $εά Ειτε..

ιτειιιτ νοιιιτιτατεπι @σε 1)τνιτιτι ενετττειε παμε ττιΓΡσίι.τισιιιε ειπε μιίτιΠιττι:ι. ατιιιι.

τω. Νεπι εἱιτιι ιι:ι ετ:ιίτιτιιιτιι άε !ιοΓΡιτιο τιιονττετ ιι:ιτοΙιιττιιτ , ΡττιιΓειιτιιτι τιιιι..ιιιι.

παω ειττιιι€ετετ, πο. αυτι Με οτιιιιιΒιιε Γατιά. :Ντιέ τοιιτειετατιιε παμε Ρ[ει€8τττε

είτ , ιιτ τιε :ειστε ιιιιιΙτιττιτιιιιε ιιεε ιτινειιτιιε Ετ Μπιτ «πιτ ιιι.!ια:ι·ετετ @τι αυτ; ρω.

Τατιάεττι παταει τ:οετιοΓεεπτετ ΡΙεισετιτιτιο.ττι * ιιττιετιτ ΓτιΒιιιττειτιτ πιοι·ιΒι.ιτιόι. ΙΜ

ειιιΡΡε ιιιιΓεταΒιΙιε Κε:: ειιι:τι Με οτιιιιιΒιιε Με τετΙεπιμιοιιιε νιτ.τιω τιποτα τω

ω, ειττεΡτιιι ειιστΙατιι (Πει·ιτο 8τιετνιτοτε τιιοττιιτιο, επι νετιτσ.τετιι τει να αυτ»

τιατειιτ ενώ. @με τιμά ΐετιιετιΡΓιιτιι εσιιίτιτιιτικ εστιπιω Ει:ιτιε ενιάειιτειιιι π!

τιοτιεπι Ρετ ιιιετιτει 8.1)ειεσΙι τιιιΠ`ε εκοττειιι ε (Σίιτικ1ιιε άενοτο. Κεειτι:ι τπτ ιιιε

ττιοτ:1τ:ιτιι ιιτΒεπι Ρετνετιιτετ , 8: το.ιιτο.ττι ίτταἔετιι τιιοττιιοτιιτιι Ιειει·ιττιτοΙετιτο. νι

@τεμ ΟΙιτιΡτιιτιι Ποιιιιτιι Γειιιοι:επι Γιτιιττι τιιιτιιιι:.ιτι τεστ , τ:ετετοε νετὸ Ρτοιιτ

ΒιειιΙτατ όεάιτ ΓιιΒτεττιιτι ιιιίΠτ, δ( Ρο!Ηι.·τειιι μια ι·εΕισ.ττιανιτ.

33. Αιιτιιειιε ειι1τεΜΨ2.ιάετ3.ιά8. ίετιιιτιει τιεςιιιίΕπιει σπιτια. @τα ειστιάετατιτττι

«πιει Κοττιατια, τιττιοτε νει1ετειιιι!ιε Κε πιω ΡΙιιε τεττιτο. ειιτιιιι ΡτοΡι·ι] ίεετε;ιτ τω.

το εοιπτιιιιιέτει , ειιιΡΡε ειπε όε ()Ιιτι πιτιιτειτε ειιιάςιιωτιμετα ΓοΙι.ιιιι «πιτ...

Με ιιοιι Ιιο.Βιιιτ ,ίιιἔέ`ι Ροτιἰιε ειι:ιπι νοΙιιιιτ:ιτε ΜΒΜ Βειιττι τιιι:ει·ετε ΙὶτιιιιΙανιτ_

ΜοτιειΠ:ετιίιιιιφιε δ. Κοιιιο.τιει ε ΙιγΡοστιτει. ιτιττανιτ. Οέι.ιτιςι.ιε π.» ωτφωιιεω

νεΙο ισοτιίιε ειιιἄτι°ι ιιιειιτε τοιινετί:.ιτετιιτ 2 ΡοΓτ τει·8ιιτιι τεΓΡιειειιε άοΙιιιτ Ιοειιιτι

δ. ΠειεοΙι ει» Ρειιιτιιε ειιιίετι·ι α τιιιειΕ Ιε εικτιετετιειτ:ιπι τιποτε Γειιιιιτιεο ωεΡιτ

εοιηιιετι. Αεειτόειιε Ηετιει·τιττιο Οοιιιιιτε οοιιΐαιι ιτιιτ:ιτιε οσ02[ιοτιο ίτειιιτ επά

Ιιτιο ιιιιιιιιιιιε ΡτεεΓιιτιιΡιιτ , ειςιιε Ιοειιτιι βιτι6τιιτιι ιιΒ εάνοεατιοτιιε τι.ιιτιοιιε απ»

ιιιιΙιτ. ΙΙΙε ειιτειι·ι σε ετα: ειιΡιάιιτ8τ ΐ:ι.ετοι·ιιττι ιιινειΓοτ Ιοοοτιιπι, οετεΠοιιε τειΙι

Ιοειιττι ιτινειίιτ Β. ΠειεοΙι ,δε ΡοΠ:ιτιθιιιόεε ττιιιΠετιε όεε:εσι.ιττι ιιτιοει Ματια Δω ιτι

Ιιετεόιτειτε :.ιάΓεινιτ. Ετ £ετιι1ετ. Ντιπ εεεΜ ιτιιΡιιιιε εεΠἰτ, ιιετιιτ›ε Γεειιιιάιιιιι

ΡτοΡΙιετειιιι Γ:ιιι€ιιιιιειτι αὸιτιὶΓειιιτ ΓειιιΒιιιιιι , τι εΙτ Γσε!ι.ιε ωτιιιιιτ ΓεεΙετι. Λεω.

1.ιΝι:ΑΜ νετὸ Ιετέιτιτιιειιι·ι ιικοτειιι Γιωτη ὸιιιιιἰἱτ ,ιτΡωιι ΙιεεΙΙιιτο τωιιτ, ίειιιετ

ιΡΓιιιιι ειιιτειτι ΙιιΡο.ιι:ιτιβιιιιιιιΜΓειιιτ. Ναπι ειι:ιτιιτΙ:ιτι1Νοιιιιαιτι ε.Ριιά Μοιι:ι.Ιτε

τω» Ετ!ιτ/Ετ/ππ ° ει» αΡΡΙιτο.νιτ, 8τιιιιτιιιιτο.τειιι ιΙΙειιτιει.ά τιιοττεττι ιιΓτιιιε τιετττει..

κιτ. ΑάαΙΙιιιτιιε ειιτετιι ΡοίΗι:εο ειιιά Γεεει·ιτ ,Επειτα ιτιέετειιόιιιτι ΒοτιεΗ:ειε ιιοτι

Ποπ. ()οπιεε νετὸ ιΡΓε τιιι:ιΙι πιοττε νιτειιτι τἱτιιετιτ , ΡτοΡα!ατε εκειιιΡΙι αιιιΓο. ιιοτι

εεττ. _ _ . .

μ. Αικιειιτετ όιεο φωτ ΡετΓοτιιε ΒάεΙιΒιιε σ.τ!Γετετιτιβιιε ιιο(Τε ττιε 1ιιτε εΙατιἰιε

τοιιτιειτ. Οτεόει·εε νιάεΙιεετ ιρΓιιιιι μειιε ττιειιιιιο ΗετοτΙιειτι:ι Ρείτε ΡετειιΠὶιιιι ,

οι Γεειιιιόιιιτι Λέτσε ΑΡοίτοιοτιιιτι ΡετειιίΠιε ατι Αιι€εΙο ΐτατετιε νετιιιιιΒιιε ει:

Ριτεινιτ. νετιιιεε ειιιΡι:›ε πο. ει» ὰ νεττιεε ιιΓειιιε τισ! ταΙοε εΒιιΙΙιεΒειιιτ, τα ίτειιιιετι

τιιιιει ειτε ιιιαιτιιτιιιιτιιιιόε Ρι1τοτεπι τοΙετατετιτ , ειαιιιε ττιιίετατιιΙιτετ σιιτιι Ηετο

όε νιτειιιι ιιιιΓετειΙιιΙειιι Ητιινιτ. Νεε τΙιιΒιτο.ιιόιιτιι @πιο ιτι τοττιιει·ιτιε :ετιιιειΙεπι (Μ

τιο.τιιτ Ρτιειιετιι, ει1]ι15 ιτι οτιιιιι ΓεεΙετε ιιιιιτο.τιιε. είτ νιτειτιι. Ετ «μια Β. ΠειεοΙο Ρτιε..

μιιτωιτει ΙιετετΙιτο.τειιι (Μπι τιιΙιτ ιτι τεττιε _ ιΡΓε Γε ειιοάσ.τιιιτιοάο Ματια Μετα

(Μετς: τιν:ινιτ ιιι αεΙιτ. - - . - . '

Η. ετ! ςιιιε μπι ιιι ΓιιΡει·ιοτι εειΡιτιιΙο Γεω ιιιειιιοτο.νιπιιιε ,ειιαΙιτετ ()οπιετ

ΗιιΒο ιιιιτιιιιιε Ιιετεε δ. Βειτ:οΙι Ιἰτ εδεότιιε3 τιιιιι‹: τείι:ο.τ τι: Βιο.Ιιτιιια ιτιιτει Γετιότι

Ρο.ττιε οικω ΡτοΡειιιιίιε εειΙ:ι.τιιο Ρειι·ιόειιιιιιε. Ηιι.οτο.αιιισιτ τι:ιιτιιιιιε θειιιιιτιΠε.

ειιιΓάετιι Ηι1εοτιιε εοιιιιιιικ νιτ:ε τιιιετΙτιπι ειιτιοΙιτειτιε οο.ιιετΈ ιΠεότει, Γει:ιότι Ηττα

τεειιιιιε Με ιτινιτΠΡΠιιε ω: Η. Αιιιιιτι 8: Κοπιπἱτἰ.Βιι :τι δ. Ποπιιιιτιι νιιιεΐι Βιετέσ .9τιπ-Βοππέκσ, - . ·
ι α” , ° τ Βο!Ιετιάο Ει·ο_|Μιι, :Πω πω»... . $ειΕ1&ιΙΠοτι13··

·ϊτιτετ Ρωπιειιι ό: ΡΙιιτειιτιεττι ,οιιιιι ]ιιΠε Πάεπτια - - . ο

τΠ&ει, ΕΡιιτοΡαΙ1 Ξετιε ὁ ΟΙετιιτιιτε πιτ. τ!οιι:.τ:ι, 8: !ιιιτιι ΟτιτιιοΒιι1πι δ Πτάονιτο Ριο 8: Ηετττιεπε,ετάε

Ξ! “ΒΙΟ ν. ΒοηοΠω.6 εαΜΜ χωμα; Εμ” 60τι,ιιΒι: τάιΕεπιιτιι ει! Π1ιιιιι Βιιιιιτιι ιιιι:ετ Ατ

β 0: Μωιειθ::τιο δ. Κοτιιιιτιτι, νιι1Βὸ Κωιέτυποπτ, εειιτοτει.τιιττι & τωε.ι.ιιω,

/

τι;

Ειτε. ΑΝ.

Β(:σ Χχνε

]ωτ.κνιιι.

τι

"' ΡΜΜιτο,

ιιι ΔΕπιιΙια

τι Ρικιιιπι

νιιο.!έετε.

ότι ιιι πισω»

τεΠ1 δ· Βο

τιιετατι τ6 -

Μα.

6 .

δ. ΠειτοΕ

ΜοτιΔΠε

τιιιττι τω»

και:: :τι

τω.

Ο/ὲι 4. ι..

Ηετιετατ

Με Νοε

ιιιιιιι Ωω

εοριι1ετ.

ί:

τι.» μ.

Π!.

ΗιΜτεπτ

τιι8 (Σωτή

τιιΐα ται

τοϋ ΚεΙὶ·.

τιιιιτι<.ι Βαΐ

ττει. τητα:

τειιτΑτ.
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(Με. Απ. Οτατοτιιιιιι ειιπι Ρι·εί!ηι:ετιε 8εεετει·ει Ηε!ε!ιιιπι πιππιιι!:ι τεπιειε ιιιτι·εινιτ , ιιι: πι

φα ι:!ε €!ε!ιει παπι! Ριιτι·ιε Γεειιπι ιιι:ι.ιιιτιιο με πιιπιει·ε Α!!`ο.τιειτι ειίΡοι·ι:ει:ετι

Οίιππιιιε πιιι!το εοιιο.ιιιιιιε ΓειετιεοοΡετειι!ιιπι Γο.τεοΡ!ιο.ει !ενειι·ε Γικ!ειτειιτ, πω

τικ :ειπε πιοτιιε πειτε οπιπιο. εεε!!Ηειο. εοπειιΠἱτ ΓεπιιεπτιΒιιε τοπιι:τιιιε πιιειιτιιιιει

ιππιιε δε Γιι!ιιιιιιιιιπι εεειτοι·ι!ιιιε , ιι: οιιιπεε ειιιιεπτεε εθ`εό!ι αεειαιτε ε!ειιΠΙΠπισ.

τιιιο.τετειιι:ιιτ: .·ιάεοιιτ ιιετιιο ?σε ε!ιιο.Βιιε !ιοτιε Ρι·οιππιιιπι (παπι νιε!ετε νει!ιιιΠ`ετ.

Τιιιιε ()οιιιιτιΠΞι εοι·όε εοιιιΡιιιι€ει ει:Ρεπει ε!! ιιι Βι·ενι, ειιιιιιτιιιιι νειΙεο.ιιτ ειιιιιε!

|)Ω.ΧΧΥ.

].ω_ιπνιιι

8. Οο!ιιιιι

Μπι ω

ΈΕΠΊ Γ2.ΡΚΗΠ1

πιόενοιε

τΓεω"$90· πιω τιιπι!σειιτι ει

πιιιιι·_

Ρει·!!ιι:ι!›ιιε

κ ΡΜ!. Π

ΙππιθωΙ.

Απ. Επι.

ΟΩ. ΧΧΥ.

Μ Λ κτ ι ι

κιακ.

α

4! πω.»

ίΠ (ΗΜΜ

Βιιιιέ πισινα.

Μ.

Ειι!!ει!!ιι:

νεοι: α!

Ω!ιιειιειι

ειιπι_

Ά· Η Βτἰε

&

# ΜΜΜ:

1)ει1πι @σπάει πιει·ιτο.Πειεο!! τω.

36. δα! ειπα πεπιιιεεμιο.ιιι π! τιιτιιιι!ιιπι Γατιά! Ρ:ιτι·ιε !ει!ιοι·ο.τε εοιιιιιι·ο!ιο.τει ε!!,

εκ! τιιτιιιι!ιιιτι5. ()ο!ιιπι!ιιιιι ειιιάα&ει· εεεεΠιτ , ιι: νε! Δι£ειΡωι ε!ι‹1ιιιε! απΡετετ ,

αι! άινιιιιτιιειιι:ιει!!ει· ίιιιτ πεπειι:ιιε. Ο ιιιιι·ει Πει μειωι (Μπι Ρειιιειε ειεεεΠὶτ ,

· ι

Ρει·ιιιτ , ιιπίιιικιιιε τ:ιιιτιιπιπιοε!ο άεπτεπι πιειΒικιει ειιπι Έε!!:ιπο.

τιοιιε ΠΜ ειτι·ιιιιιιτ, ιτει·ιιιιιειιιε τιιτιιιι!ιιπι ε!ειιιίιτ. Ατ Ρο!!τιιιο.πι ε!επτεπι .ε!ιί-Ρε

ω, πιοτε ίειιιιπεο ὸιιΒιτει·ε ωειιιι: ΜΠΕ

ετ. Ε: σε Ηε!επι ι!!ι ει!ιειιιει. νιττιιε οί!επΓαπαπι ειπα δ( Ειπε ι·εί!!!επτ!ει. Ριοτιιει·ιιι

το Κε!ιςιιιιε νειιεται·ι όε!ιιιιΠετ, εποε!

όειι·ετ, Ρι·ιιιιειε ο.ι·ε!επτεειιι Οτ:ιτοι·ιο ει.ιπιιι!ετι πω, άεπτόπιειιιε ιιι ιιιεόιιιπι Ρτο..

μα. @άμετα? ε!ιό!:ιι ειτι!ιε πεπε ί!:τειιιτιιπι ιιι:ικιιιιιιιιι (πω, Γει!τιιπι (ιιιοιιβ

ειπε ιιιειτειιο. ο!ι!!ιτι!Τετ »πιει 8: πιτιοεειιε ίεε!τ. Τειτιε!ειιι ει·εάιι!ει εΗ·εό!ει Ρι·ετιο.

Γιιπι Ριετιιιε τεεο!!ιπετε !!ικ!ιιιτ, τιιειΒιιε!πιιε ὸι!ι‹ἐεπτιε Γεειιπι εο!!οεεινιτ. Ε:: Με

# σ! 4! Πι ποτε 86 ιιιισ.ιτιΔω ΓιιΡει·ιε * εοιινιιιιτ.‹:!ο!οτ ο!επτιιιιιι α!ι εε νε! π! !ιοτειιιι ποπ κατ!.

Πιτ. Τιπιε Γεώ Ρα:πιτειιιιέι ε!ι1ό!;ει ε!επτεπι τιιπιιιΙο ιεί!:ιτιιιι:, όο!οι· πιπιειι ιιιιπιο

κι ε. ω- !ιι!ιε :επι:ιτιίιτ. Ετ ειιισ.ι·ε 5ειιιέ!:ιιε 1)οπιπιι τιιπιιι!ιιπι Ρετπιιττετεε ειξιετιι·ι , ιιο!!ει;

τειπιεπ εΓΡοι·ται·ι, όιεειτ ειιιινε!!τ, πιιΙιινει:ὸ ποπ !ιιεετ. Πιιιιπι τεπτιιπι Ρ:ιτει:, υπ

ποιο. Μοπο.ε!ιι ί·ετιιιπο.ι·ιιπι εοπΓοι·τιιι άεε!ιπειι·ε Γο!ειιτ, πως! ΡετΙ·εό!:ιιε Ρο.τει:ιιι

πω! Γιιει. ειιί!οι!ιι·ε !!ιιόιιιτ , !ιοε 8: Ρο!! πιοι·εεπι νιο!ειτι ιιο!ιιιτ. Τιπι‹: ειιιει·τε οπι

κιιΒιιε πιποτιιιτ ιιιιιιπτιιπι νο.!εει.ιιτ πωπω Μειει!!:τι , Β. τειιιτιιιτι ΔιτειΡωι.

ν1ΤΑ $ΑΝ()ΤΙ

ΑΒΒΑΤ!δ !..!.!ΧΟ νΙΕ1$1515 5Ε(ΣΠΝ!)!,

Α ]οιυι Μοιιο.ε!ιο ΒοΒιετιίζ ειιιθ:οι·ε εο:ενο , ιιιΡαιι· Γεειιτιε!!!ι!ιτι,

Με 5. Οο!ιππΒο.ιιι ιιιιΞι ειιπι Β. Αττο.!ει: Πε!!ιε ειόιεό!:ι..

Διὶ Μα. εο‹ἰ‹ἰ. ε? πο. ιιἰέῇιιε επεπάεω.

ε ε θ ι τ ιι τι νεπει·ει!ιι!ιε ΕιιετΑε ιιιε °, ιιτ Γιιιιετι!ιε όιιιιτιιιιε δ',
 

^ Ι .- ε!. Β. ()ο!ιιιιι!ιειπο ει!ι Ιτει!ιει Ρειτει·πο ειίΐεό!ιι ε!!τε&ιιε, ε!ιιπι

"Β @πιο μπε ί!ι!:ιε!ιτειε τεΒει·εεεετει·νο.ε Μοιιαε!ιοι·ιιιιι, ενε..

· πι: ιιτ Ρι·ο εοιιιιιιιιιιι ιιεεεΠἱτατε ασ! Κεεεπι ΟΗι_οτΗλ..

!. ιιιιιινι Ρετεετετ, επι εο τειιιΡοι·ε ιιι ιι!τιπιιε (Ξει!!ιεε Ηπι!ιιιε

Υ _ Οεεειπι τιιειπε !ια!ιιτειβετ. Επι: ετἔο ετι·ειιτι ιππιει·ιε πι.

- . Ρα ωΠΠΠ Ραείιτιιςιιε ΒπεΒιιιπι # : Ρει·νεπτίιπι ιιε ε!!

π! πιι:ιπιόειιιι νιΙΙ:ιτπ Οπιιοισειιιει παο όιιε!ιιπι ο. ιπιι:.ιιι

! τΠΡετ πιοτειτιιε Γιιει·ειτ.νι!!σε νοειι!ιιι!ιιιτι ΡιιιιιιιιΠιιττι Β ει

επιπ· , ε!ι!!ειιιε :Πι ιιι·!:›ε Με!ε!οτιιπι # επειτει: πιι!!ι!ιιιε όιιο!ιιιε. Ι!ιι πιπιε ()!ιιιΒιιε.

ιι Πι Ρτο!ο ο Αιιοπιιιι·ιι πο! !ιιιιε ]οιια: !ιιειι!ιι·ειιοιιι

ειιιιιιε! Ηεπίε!!ειιιιιπι Ρι:επι1ε:ιειιτ,Ειιετ.ωιιιε ι:!!επιπ

αν: Βισμικάιοππω εικονι: Ρτοετεατιιε. !π ναι: δ. Υπο.

Ιεπει ω!» 9. Β. Αι181°Α5ιι1: ›ιώιΖωικ έσπει·έσ ό· »ισπ

θα ιίεαπε2Μ ιιπτόιεατιιι·. Βειιιπιιε 1οπ2.5 ιιι νικ! δ.

Ωο!ιιπι!πιιἱ παπι. ”. Μιειιιιπι Ι.ιιιεοπιιεει: Εεε!επιε

Ροιιτιίιεειτιι Ειι!!ει!!! 2.νιιπειι!ιιιιι Έιιιί!ε εεί!ειππ.

δΙ:!ριπιιί!ιιπι !ιΔΒεπιτ :επι ]οιιτε πιιοτειιο: νιε!ιιιιιιε

ει:ειιιΡΙειιιε . :επι ιιιιΔφιιιπ ιιι νιω δ. Εσ.ι·σιιιι εφ.

3-6. ι>ιΕΡιωι6ιιω πωπω!!! ιιικεφτετειιιιιιι 0ρρι$η:

ω ιι!3ιιι2.ΠΙ Βειιτιιιπι ιιι Βπειει ω Με !οειιε ΟΡμρυ,

ε!› ιρΠε ΜΜΜ:: πιεοΙιε ά!Γεετε πό Ροωεωω.ΕΧιω έσα·

Με €ετε !ειιεΞε ΓιιΡι·.ι Με!ε!28 πω” πιιιι!επι Δε! Μπαο

παπι νειπιιιειι!ε (?!.πιπέ], παπι νιειιπι ποπ πω... (ΠΕ

Ριι:επιιιε !ι ΡιριπιιΠο , Πε ρο!!επε αρΡε!!;ωπι Σ: ςΜ

Βιιετιεο Μι Ε!ιιιιιεετιεο δ. ΒιιΓ811!1:3!οει.ι:ΕΡειττε. (Σει

ω ιιιτειν.ι!Ιιιπι Ξ Με!ι!ιε οριάο Με Ρετ ]οιιιιπι επ!!!

€ιισ.τιιΠι πρεπε νΞεο ποπ πια!ε τε!!30Ω!!ε:; 8: νιει";:.

νωωκι νι!!π , νιι!εἰι Επί” ιιι πιω δ. Αιπ!ιιιτιιιε Απ

@επι μια ὁ Οο!ιιιιι!ι.ιιιο εσιινειιιιιε ε!! , εοιι]τειιιι::

παπα (ειναι: παω". °

ΕνεΤΑε11

ω



νιιιι αειιε.ιιειι πι. ιιιΧονιειαειε. και

ι·ιειιε ειιιιι εοιιιιι€ε Γιια [.ΕιιοΕοι1Ν13Ε ιιοιιιιιιε , (Πιιιίτιαιια 8: Γαιια: Ματια πω- Απ. ειπα

ιια πιοι·αΒαιιιι·,8ε Γιιιιιιι ΗΙιιιιτι Οιιιιοκοιιι.οιιΜ , ειιιιιε Πιοει·πιε *Γεειιιιιιε πιεσ- ΝΤ°· -

τιοιιειιι ,Ρειιεε Γε ΙιαΒεΒαιιτι Με παιιιιε ΕιιπαΠο ΟΙιαΒιιετιειιε τυπο ειιιιι εαπ- ;χυς_

ειιο ι·εεεισπι ει·ιίτοιιε ΠιιιιιΙειιιιι Ρατι·ε·ιιιατι·εοιιε Βια Βιιιιοιικοοεαιω ιιοιιιι- Μ>ιω-ισ

ι·ιε, τιιιαιιι ( ιιτ πιρει·ιιιε ιιιιιιιιιιιι*) Β. Οοι.ιιινιιιαπιιε 1)οιιιιιιο ΐαει·ανειατ. @πιω ΐΠξ.έαΠαο

ατε: είιπι μια άεΓΡοιιααΠετ αε ιιιι :πε αόνειΓιιιιι νοΙιιιιτατειιι ΡιιεΠατ παει νοΙιιι£ ?απο Θ·

ετ , ιιοΙοιε οειιΙοιιιιιι Ρει·ειιΠα 8ε εΒι·ιιιιιι Έπειτα ΓιιεεειιΓα αι , ιιτ νικ πιο ΓιιΡε..

τινι Με ειεειει·ετιιι·. Ηαιιε πι ειιτι·ειιιιε αιιιιεΙιτιΒιιε Ροίἱταιιι Β. ΕιιίιαΠιιε νιεΙειιε ω.

Ρατι·ειιι ιιιειεΡατ άπ:ειιε, πια: ποια είε ιιιιὸά παει: ταιιτιε ιιι·ειετιιι· Ροειιιε : ιιιιια νπι ''^ω·'^· # °·

:κι ιιιτει·ιιι6ιιιιιι νιοΙαι·ε νεΙΙετ. Αι ιΙΙε εΙιΙΒιιιιιΙαιι-ει Πτιιιαιιι, ιιιιιιιιτι ΓοΓΡιτατι ”

τει:ιόειετιιι· , ει Ι)ινιιιπ ίαιιιιιΙαιετιιι· οΒΓε ιιιιε ι Νοιι ε ταΗΒιιε νοτια οτιίται·ε τω

Βει·ε απ. ΑεεεεΙειιε παιιιιεω πιατιιιιι με Ια: , Γειίειτατιιι Μπιτ Ειιει·π αιιΓειιταιιοι

Μαασάι εοιιτι·α Β. (ΣοΙιιιιιΒαιιι ιιιτει·οιότιιιιι ΡοΠ: νοτα ειεΙειιια ι·ιιιΓιιε ιτει·ανειιτ

τει·ι·ειια. Ατ ΡιιεΙΙα όετεπατιιι: * Γε ταΙιΒιιε νοτια ιιι1Πι€1ι18.ιιι Ραι·ιιιΙΓει ιιτ ι:ειτειιιε εεε· ιι ιι ι# Με

Με εοιιιιιιιιται·ετιίεά Ραι·αταπι ΓιιιίΤε Βεατι ναι Ρατει·ε Ριαεεοιιιια,ΓεεΒ απ Ριαιτειια Μω”'

τα νιάιίΤε ιιοέτε ειιιιιι6 ιιι·α νιτιιιιι (μια ιΡίε επιοιιι οειιΙοι·ιιιιι Γιιοιιιιιιιιιιιιειι ιεεΙ

πω, νοεειιιειιιείἱιιιιι αιιειιΙΤε άιεειιτειιι : Φοε!ειιιι·ιοιιε ει» Με νπ ιιιιιειπ ίαε δ

δείαιιαΒειιε. Ιιιίει· ει· ο αιιιιΒιιε ιιιεπ οσα: ιιιιιιι Ποτ ειιποειιειιάα, δε τιιιε σπιτιο

ιιιΒιιε ΡεΠε ἀοΙοιειιιἔΒοιιιιιιο ιΙΙατιιιιι. ΡιοΠ:ιατιιε παοιιε ιιιιιιιο απο Ιαειγιιιιε

νειιειαιιοιιε νιτΙ)οιιιιιιιιιιι ΡοΠ:ιιΙατ , ιιτ ΡοΙΙιειτιιιιι ιιιιιιιιιε ιι·ιι.ιιιιιιατ : Γιιι·Βόιιίοιιε

ειιιεειιι πι τα οειιιοε ειιιιιιιιιιτ, δε ιιιαιιιι οειιΙοε ΡαΙΡαιιεἱο Ι)οιιιιιιι Ριαείπιιιιιιι ιέ,ωι ω
αιιείΓε ὸεΡΙΙοιατ*. Ριοτιιιιιε ΓαΙιιτε ίεειιτα Ιιιιιιειι ι·ειιόιτιιι , ίεΒιιιιιιι @Με Γιιἔατιιιι @τει

ιεοεΙιταιιιοιιε ΓοΓΡιτατι ιιιατι·ι εοιιιιιιειιτιατ ,ιιτ αι: Οιιι.οτιιιιιιιο ι·ειιιειιε ιεΙι€ιο

Πε νεπιΒιιε ιιιειιιατ. _

α. Οίιτικ1ιιε Ρατει· εει·ιιει·ετ ΓοΓ πατι ΗΙιαιιι ιεεΜιταιιι, ΓΡοιιΓο ιι·αιιι εΙεεειιιιτ, ΑΡατιιειια

·Ϊι_οΙΙὶειτατιοιιι Ρι·ιΠ:ιιιαε εατεατιι οΒ ινιοιιιε Γονεαιιι ιιιιει·ειια. @ο ΡιιεΙΙα εοιιιΡει·το απ, Πω"

αε Πω πω·

ει·εόπιιτ ιιιιι ιοάαΙι εοιιΠιιιιιιι , ειιιιι οπο. τιι€αιιι Με ειιιεατ. Οιθ.ιιιοιιε πια αεΠειι- α”

[στη Ρια:ΒιιιίΤετ,Γειιει τιιΒα εΙαιιι εΙαΡίΞε αττεΡτα_αεΙ ΒαίἰΙιεαιιι Β. Ρετι·ι ΑΡοίιο

1οιιιιιι Ρι·ιιιειριε Ρει·νειιειιιιιτι (Βοέιατει· εοιιιΡειτο Ροίιεαε Γιιιειιε ιιιιι€ιτ Επιε

ιοε, ατειιιειιιΒετ ιιτ αΡΡι·εΙιειιΐαιιι Ιιαιιι ειιιιιεΙιτει Ρει·ιιιιαιιτ. Ρει€ειιτει Ριιει·ι

ΕιιιΒιιε * ΕεεΙείιαε ΡιιεΙΙαιτι ιεεεΡταιιι ιεΡειιιιιιτ: δ: ΡαιιΙιἴ ει· ιιιοιατι ιιτ ἔειιποιπ + ω. ΠιιιΒιια

πα τιαο8ειετιιι·, εοιιιιιιπιαιιτιιι ιιιοιτιε ΡετιειιΙιιιιι. Αι ι Ια ιιιοιιιτ: Μοιτειιι ιιιε

ίοι·ιιιιόαιε ριιτατιε ; Ιιι Με ΕεεΙεΠω Ρανιιιιειιτο ΡΙ'ΟΒ8.Εθ: ο!» ταΙειιι ετειιιιιι απ

Γαιιι οναιιε ιιιοιτειιι ιεειΡιο Ριο εο οιιι Ριο ιιιε που ε!ειαιΒιιατιιε επ τιιοιι. Νεο

πιστα Β. ΕιιΠ:αΙιιιε ι·ειιιεατ, ΡιιεΠαιιι α. ειιποοια Ιιβει·ατ, Ρατι·ειιι τειιιΒιΙιτει ω

ει· Ρατ : ΚεΙιἔιοιιιε νεπε Ρετ ΡοιιτιΠεειιι ιιιΒιε πω” ΘιιιιιοοΑι.ΒιιΜ ιιοιιιιιιειιια

α τ, Γαειανίτοιιε ΓαΙιιταιιΒιιε Γαειαιιιειιιιε.Μοιιαπειιιιιιι οιιοοιιε νιτΒιιιιιιιι ΟΙιιι

Ωι_ΓιιΡια Ρατει·ιιιιιιι Γοιιιιιιιιιτει Πιινιοε Μιιἔιαιιι δ( ΑΠ:αιιι ιεε!ιβεατ, Ριατιέίοιιε

ειιιι α:ιιιίιεαιιοι ειιι·αιιι Ιιαβεαιιτ εΙειιιιτατ , 8ειιιιαιιιιιιι ΡιιεΙΙ:ε (ΣιιαοκοΑι.οιιΜ οι:

ΨατιιειιιιιΜ αει ειΡοπεα ΓιιεεεΠπ [χιπ ΚεΒιιΙαιιι ιιοεεαιιτ άεεειιιπ. Ιι·ι απο Ι·

ερωτα: νιι·τιιτει Ροίτεα ταεια τιιετιιιτ, Η νπα εοιιιεε τιιει·ιτ, ΡιοΓετιιιι ιιιτειιιιιι· Η τΙ:2:Ρέ2ιιω

α. Βενει:Γιιε ει·Βο νειιειαΒιΙιε νιι· ιαωιαω αει Ι..ιιιιονιιιιιι , ΜαΒιίτιι Ρι·κεεΡτιιιιι ;ω,2::8:2°

ιιιιΡΙει·ε Ρ81°2.Ει ιιτ €ειιτεε φαι αει” εταιιτ , Με ΡαΒιιΙο αΙει·ειιτιιι. ΡιοΒιεΙΤιιε ιιππ. 6ι·ο.

@ταΨαι·αΓειε ς οποια:: ειιιοι·ιιιιι απ] ιόο!οΙατιια: ειιΙτιΒιιε οεειιτι , αΙιιΕοτι- ΣΠιέ[$28

πινει! ΒοιιοΠ ειιοι·ε ιιιαειιΙατι ει·αιιτ. Ηιε αει Ριάειι·ι εοιινει·ίιε , ατι Βοιοε οιιι ιιιιτιε ,ά [εξωπι

.. . . , . . , . . . .
Βανοεαιιι νοεαιιτιιι τειιεΙιτ,εοπ1ιιε ιιιιιπο 1αΒοι·ειιιιΒιιτοε Ειόειοιιε Ιιιιιαπιειι- Με

το *εοι·ι·ειιτοε , ΡΙιιιιιιιοε εοι·ιιιιι αιι Ριάειιι εοτινει·τιι: : οι» ειιιιι αΙιοιιαιιτιΓΡει πιω " έ

Μι Με; ·

ώ διιιιειπ, ια επ Γιιι·ιειπιιιΒιιτ πα νινιε,ιιιοιιιαά Ριο- ετα αΒΙΒιιιιθ,νι1ΙΒο Ι: Μπέκ ι:Ηεπιιι·. Με ιιαιιΠο πι€ια

Ιοιιιιιιι Υπο 5. ΩοΙιιιιιΒαιιι ιιιιειμειατι ιὶιιιιιιε. 1οιιειιΓε Ραιιιιειιοιια, απ! Οιπιιτειιι; Με πππιιι Ρακι

& Νειιιι›ε ΕιιΠαίιο πι ιεεπιιι·ιι ΩαιιοΒή Βιιιιονιειι- κι ιιιίια 8 Ηπα Μοιιαθειι·ιιιιι οΙιιι·ι Ενοιιαι:ατ απορει

ω, ιι: πι νωαειιωι ΒΙσιζιο αι! αιιιιιιιιι κι. ι!πει·ιιιιι. ΜΜΜ, αι! Αιιιιιιοιιειιι Ριετει!αΒιιιιι,ι·εεπιπηιιε εκ ραι

εΜιιαι:ι Γεω Μιιεια. Παμε:: τι .Μια ηιιταεω πο· τε ΟιπιιτιιΙι ιιιιιιΙιιιιι ΡτοΡε πω” €τι:ιιοΒιιιπι (πω.

ιιιιιιπ, ι1τεΠ]ιι€ πι Μαιιοιιαιιι ιιιιιιιειια, ειπε: (ορια ι·ειιτειιι , ι1ιιι:ιιι ]οιια8 δικ ιιιιΒιο απ' ιιοιιιιιιι: ιιιιειε

ΜεΙιιαε αει ιιιιιιοι ; ιιιίια πισω οειι:Ιιιιτι ειπα οι” Μια· ιι€π.

Ρ ιι)



ιτε νται δ. ΕΠ$ΤΑΞΙΙ ΑΒΒ. 1.υιτονιιεΝειε.

Απ. €ι-ιι.

τες. ΧΧΧ!.

Μ τι Μ· ι ι

ΧιτΙΧ.

5.ι1ιιΙ.ιετ

μπι Ξι επι·

τω: ιιικτττ.

Π

# Μειώ

# $2.Μ.ιετ

Χ2.ιιι _ το!ε

καιω ιτι

[τι

Λει!ιιιτι ία

ΠΞἱ.

Χειἱἱἱτ Ετι

κιιιπι '.

Ι)ιΓειριιΙοτ

Ρτεί-ιιιετ

ΜΒιιιοι

# Απ»

5

Αιιτείτιιιιιι

Μοτι:ιτΙιΠ

ε Ρις.ιιτι

τω: απο·

μιὰ.

# ιΙΙ.ιΙ.ιοιιιε

. ίιἰ :β ιι

ετιιτιιιιιι

Ανα». τ.

Οσπ. ε

πιεσε ΈτιιίΤετ. τιιιιιιΠτ Γε.Βο.εεε νιτοε επι εει:Ρτι ΙειΒοτιε ιιι Γττιόιο τΙεΓιιόειτειιτ 5 ιΡ& νε.

τὸ επι Ι..ιιιτονιιιιιι τεπιειιτε Πιιτιετ.

4.. Οίιιιιειιε ιτετ ειιττιετετ,νειιιτ τα! ειιεττιάειιτι νιτιιιιι ιιοι·ιιιιιε θοιιοιτειικ ..ειτε

εο τετιιΡοτε επι νιΙΙιιιτι ειιιιττι ΜοΓο.ιιι * νοειιιιτ ο!» ειιιιτιειιι εε ιτι Ιοεο Βιιετιτειιι

ιιιοτειΒιιτιιτ. Ιε ει·εο ετιιιι ωιιιτετεεειωω , νεΙιιτ 8τωιι1.ωεω ιιιιιιιιιο εισιιιι τε..

@με Ιτι€τεΙΤιιε ετΒο ΕιιΠ:ο.Βιιε όοτιιιιιτι, τιταττιιΠΞι βειιεόιάιοτιε ΡοΓειτ σε ΙιΒει.·οτ

εποε Ιιο.ΙιεΒιιτ τειιτεεΓειιτετ. ΙΙΙε οΒεεΙιειιι,τιιιοε εστω ιιιτιοΙιε ΙιΙιετοε τεετεΓειι..

τετ. ιιεττι ω Ι)ει ιιιτεττοεο.ιιτι Είτ,ιιιτιιιιτ , ει» σ.άΙιιιε ΡτοΙεει ΙΙΙε Γατετιιτ μα

τετ ιιτιειιιι ΗΠειιιι ΙιιιιιιτιιΒιιε οτΒειταιτι ιιοπιιιιε ΑΒΑι.ιιιιιιοΑΜ *, Π: ετιιΡΙιτισ ιιστι

ΙιειΕιει·ε. πω”, ιτιειιιτ, Με. @μπι ετιπι νιτιιΠετ ,ΓειΓειτετιιε είτ , ιιττιιπι @που

Πε ιιιιιιιιιιε ω ειιΙτιιιιι ανω τιιτιοτιε :ιτΙΓΡιτατετ. ΑΠ·5.τιιιι ει: τετιετιι τιιιινεταταττειε,

ω Γε Ρειτ:ιτειιιι είΓε Ωιετιε Ρττι:εοιιιιε οτιτειιιΡετετε. Πεάιτ ιΠε οι:ετιιιιι δ( Ρετ @σε

τ!ιεε ]ειιιιιιο εοτειιε :ώεειτ,τιιέτετιι Εεε ιιτιιιενιτ,ίὶιΡετ οειιΙοε Βειιεάι&ιοιιιε οΙειιιιι

εΗ`τιτιιτ: ιιιετιιιτ τιιιιτΙετιι Ρετ1τιτετνετιτιιτιι Βιιιιότι νιτι ε:ι:ειτατΙιιιιιετι Ιιει!ιετε. Και.

ιτιτεετεινιτ ετΒο Ι)ινιιιτι Ριετιιε ιιιτετνειιτε ίιιτιιιιΙι ω; Ιτιιιιιιιιτ όιιιιιιιιι , ι.ιτ επι: ειτε:

Ιιιιιιετι τεεεΡετατ › ΡοΠ: Πινιιιει ττιιιιιετο. ει! ειιΙτιιιτι τιιιιοτιε Πει ιιτιει·ιτιε ετΙΓΡιτα

τετ. @Με ιιιιιιειιΓειιε ΓιιΡετείι: 1)ινιιιιε οτιίεειιιιε άετΙιτει: εεε ιεΗιτιι Με ιιτι!ιτ:ιτι ,

τω 8εειΙιιε τιτονιόετ οΡΡοττιιιιει.

;. Οτιπ1Ρτοετε!Τιιε Με αιετιτιιιιιιτετ Ρετο.σετετ , ειιετιιτιιιιιι Ετιιττειιι Α οι

των: ι·ιοιιιιτιε, «με ιτιοτΙὸ ΚεΠι:ιεειιΠ ΟοειιοΒιο Ρα ιι! «Μπιτ, νεΙιειιιετιε Γε.

Βτιιιιιι ιΒιιιε ωιΡειτ. @επι Ειιίτειίιιι5 ιιττιειτ, ιιιτετνειιτίιςιιε οτειτιοιιιιιιι Βικι

νιτ , ό: Ρι·ιαιτιτε Π:ειτιιιι τοτΡιωτι τετιάιάιτ. Πειιιό.ε ΡετνειιιειιτΜ Πι τειόιεΉιιιι (ζω.

τωεωω·· , τει το.ττι Ιεισειιιιτιτετιιλε, ιιιιιιτιι νιειτιοε ΡοτιιιΙοε Δε! &ιτι!Ηειιιιιιιι ω

Βοι·επι ειτειτο.ι·ε Πτι ιιιτ : ιιιιιΙτόΓειιιε εοτιιτιι ετ! Ροειιιτετιτιιε ιιιει:Ιιετιιιιειιτε Ρετττει

κιτ : Ειιιττιιιε ειπε ιιωιι , ετ _τιιιιΙτοτ Γιι5 Βιειιτιάι.θι ετιιτιιτετ. Νιιιιι ττιιιΙτι εστιιιιι ΡὸΠ;

Εεε!εΠο.ττιτιι ΡτεεΓιιΙεε ειτίτιι:ετιιιιτ,Οι-ωοκοιιι.υιιε Ι.ιι τΙιιτιι ΟΙεινειτι*, Δεκα

ιιιιιε νιτοιιιο.τιόοτιιιτι δ: ΝονιοιιιειιΠε εε Τοττισ.εειιΠε ἔιιιίεοτιιιε , ΚΑωι:ιειω

ιιιιιε ΑιιΒιιίτε.ιιιε Β 8: Βο.ΠΙειε , Αιιι:οινιωτιιε ΒοΙοτιιιε δέ Τει·νειιιειιΠε οΡιτιι.

6. (ζίιιιιτιιιειιιιιι ΙιειΒετετιιτ ατι ΙιοιιιιιιιΒιιε @εποε , Μεσα τιιιΠιιε θ: Β. (ἶοΙιιτιι

τι:ιτιιιιιι ΡετάιτΜΓε εετιιετετ τιιιι @οι τιοέιτιιιιε ιιιιΒιιτιιε €ειιΓετ,Ρατεττιω ετιιιι σετ

ιιετειιτιιι τιιίειΡιιΙο Μ.ιι€ιετιιΠωτυω ιιι:ιιιετε , οιιιιιιίιιιιτιιιε Ει·σ.ιιεοτιιιιι Ρι·οοε.

ττιιιι Ιιοιιοτε ΓιιΙειτετιιτ , δέ ΟΙιΙοτΙιε.τιι Κεειε :τιποτε ει: νειιετ:ιτιοιιε εΙτιετετ.5 ειτειτ..

Πτ ΓοΙιτὸ Ιινιτιιιε ειόνετΓιιε Βιιιιέι:οτιιττι ί:ιιιιιιιιι Μάτσε* : επειτέττιιιε εκ ΠιιιΒι.ιε πια

Με ιιονιιττι (Σεϊιι επι Γτειττειιι ιεΙο Με εκίτιιιΒιιετε τ νε! ετι:ιιιι ιιονιιιιι Ρωτιιτο

τειιιειιι Μεειίτι·ιά1&ο. Γειιιτιετετ , 8: εοΙΙιάειιτιο ΓοΙΜει π! Γτει€ιΙεε τιιι·βετιιτιι ετι

τεε Γτιι€ιΙειιι τιιειιτετιι ειετ:οιιιτιιοάο.τετ. Ειτειτατ τιιιιιιιι ε Πιβάιτιε Αειιεετιιιω πο

τιιιιιε, τιιιιςιιοτιάσ.ττι Τιιιτουειιιει Κε ιε Νοτιιτιιιε Βιετατ, ά τιιιο.εΙαιιι εοτάιε

εοιιιΡιιτιέΗοιιε τειδτιιε, οιιιιιιο. ιιιι:ε Ρο εόετιιτ τειιιιτιιιετιε δε π! Ι..ιιιτονιιιιιι νε

τιιειιε , Γε 8: (σε οιιιιιιιι Γε τιιόιότο Ρο.ττι ττειεΙιόετατ, @τι ειιτιδτε ι·ειιΙιεειιι ε ΚεΙι

Βιοτιιε ΐρεειετιι ιιι Μοτι.ιιιζετιο εείταιιε, Ρὸίτ εοτιιτιιεο.τιιιιι τ ΡοΠιιΙειτ , τιτ Ωειιτιιιιιι

είΓε Ρτεεόιεε.τοτΡετττιιττετετιιτ. (ξιρειιι.νιτ Γειιιέτιιε ι:Ηιι οΒιιιτΒιιιιε ιτιετετιειι: το τω!

τιιΙε οιιιιε τιιιτιιτιιε ιι:Ιοιιετιτιι,τιιάειιι ειτΠιικ: ιτι τεΙιε,ιοιιε Ριιτ:ιτε, νεΙ όι€ιιιιιιι ει

εετιε οιιιιιιΒιιε ΕεεΙεΠ:ιίτιειε ΡΙιο.Ιεταιιιειιτιε όεεοτιιτιιιιι εΠε άειιει·ε τιιιι Με 0Ριιιε

ΓτιίειΡετετ. Ηιετειιιια: ετιιττι Ι)οττιιιιι εΙεέτιοιιε ΡττειιιιΙΤιιε Γε ιιι€ιιτιιιι άειιε8ειτ ει

εειιε: Α , τι, τι, Βοιωτια Παω, @ο μια· χω, πιβω |ε?ιστ. Μογίεε εΙεδτι.ιε ιὶ

Ι)οιιιιιιο ί`ε τ:ιτάιιιιι Ιιιιἔιιἐ`ι τείτιιτιιτ.

7. Ηιωιεω ετιιιι ιιιιιι ΡτοΗεετετ ,τιι.ιεττι τειιετε που ν:ιΙετ ιτε Με @ΣάμηΛιχττΠιιιε

πιιιότιιι α.

η νιιειταΓεοε ἰιι ρτονἰιιεἰο. $ετιιιιιιιοτιιιιι ω! αττισηιω Βοϊοττιπι

Βιιυέ| τέμω ιετιιιπ,ετηιοινω 3. διιΙειιττμ: τε- ιιιιιτ.

Ω.ιτιιι·. Ιτιιιιιιτι εκατ εττοι·ιΒιιε ΡΙιοτιτιι διτιιιιειιίιε & $ιεΙεεειιτιιιω Μπι Μ5$. που νετὸ έκἔτσσσἄπιπἱ τις

ιιοτιιιαπι ΕρἰΓεορἰ,τιιιἱ τότε ΕΡιετιετιιο Μπα 7ι. αμκ! Βο!Ι.ιιισ|ιιιιι_ Αιτέκβωιι ΜΜΜ ιιιτεΙΙιοε έτι

0ει:!ιατ (ΠιιιΠιιτιι εΒιιιιτιο ιιοτι Με, @τι 2ιΜωτ ό: Βιι“ΑΠ1 Κιιιιτει:οιιιιιι, ντι!ττο Λες: ,( Ρτορε ΒΔΒ!ε:ιιιι,

ΒιιειιΓτμιε ιιιΓιιιιι ειιίΠιετε : τιιιετιιιτιει·τοι·εω ιιιιΡειιιτ 32/2!) μχ[κτη ς1Ποηάω·Π,[πωι: μ] "ω... Μιασωπι

αιιιπι Βοτιοιιιτ Νιιιιιτειιιιτ ιιι Βπειε. Ειιιίτοτωτ, 1)ε

τιποτε ατι πω» 3. 88ΜΒειΉε: ιιι€ωω εεε.



νιτΑ 5. ΕΠ$ΤΑ$Π ΑΒΒΑΤ. Ι.ΠΧΟνΙΕΝ5. π;

:το Βενοοετιοε τοπιάειιε πωπω , ΡειιΠιιΗιιιι ιιιοτετιιε ιιιιΠιιιιι ίι·ιιέΙ:ιιιιι οι:ετι:οιιε, Α Ν· (ΗΜ

νοΙιιτ εΙτε ΡΙετειιιιε 8ει·τιιΙε νειιτοι·ιιπι ΓοΙιε τιειιιιιΙεε τιιιετιτ ετι ειιτεε . τω τη» '

έτιιιιιιι τοοιειιι ιιεΓειτ. ΠοιιιεΙο ετι ΑιιιιιΙεϊετιι ΡοιττειιΠτ. ΑοιιιΙοιειιΓεε ετοιιιιιι μα.

τιιΙΤειιτιιιτιτ ι οοιιιιιιιιιιιιοιιο δετιιε ΑΡοίτοΙιτεε ( οι: οπο. Ποιιιιιιιιε ιιι Ενειι€ε:Ιιο εά ξεξ";ξςΐ:

Β.ΑΡοίτοΙοτιιιιι ΡτιτιτιΡοιιι Ροτιιιιιι Ιοτ1ιιιτιιι·: Τα ε: Ραπ: ή· @με Μακ Ρε. οιιι|οιαιΩΤ

:Μπι .εάοΐωύο Εε:!εβασπ παπι, @φαω Ζπ_β·ι·2 πω: ρωυαί:&απ: κάντε/α: Με») “ω”

οΒ τι·ιιιιιι θεοιτιιΙοτιιιιιε άιΠ'οιιΠοτιοιτι , οι: οπο. ιιιΓεοι·όιε: ιιι Ιοιι€ι1πι ιιιτι·ειιιοιιτε Μο». ω.

ιιιειιθ.τιιιιτ , οποσ! Ρτετίττιτι οοοι·ι ιιοτι είτ ιιιΓετττιόιιτιι. Ιτεοιιο νοιιιοτιε ΑοιιιΙοϊειιι, #

(απο πω” ίτιιιίιιιετιε οί·Β:έ!:ιιε , ε Κοιιιειιατ δεόιε τοιιιιτιιιτιιοτιο ίοιιιιι&ιιε,εο

όινιίιιεετοτιιιε οι·Βιε οοιιιιιιιιιιιοτιο: τιιιι εἱιιιι Κ011ιετιετ εαπ ιιιιι8οι·οτιιι·, Μπι

τιεΒετιιιίἰιΙεπι ΑοιιιΙεϊετιι ΟττΙιοοοκειτι πιω ιιοτι τοτιοι·ο. @οτι ΓειιιΠιιετο οι»

Εστω. οοιίτοΙειτι νοτιοιιοΓετιι 8: ιιι::τοΡετιοιιιΒιιε ΡΙειιεττι ετι Β. Αττει.ΑΜ Ρετ ΑΜε Μ·

ΑιιιιιιιιιιΜ Αοιι.ι.νει.οι Κοίξιε Ι.οιι€οβει·όοιιιιτι Νοτει·ιιιπι ό.ιιι€ιτ. @επι Ρετ ΕΞ'έ:ΜΒΕοέβ

ιιιιι!τοι·ιιιτι ειιιιοτιπιι ΓΡετιε ε τΙιτειιι ΙιεΕιιιι , 86 Ροίτοε. τιιοἐ`ι τιο8Ιι€οτιτιε ΡωιιΔι. ΒοΙεπι ντ

Νοε: εΠιιε οιιιΙΠιοτ €επι , Γαι ιΡίτ ΡτοΡι·ιο ίτιΙο ΐστιΡιττετ. Ρ':88ωπ

8. Βιτοδτ5ιτεοιιε εεΙΒ.ΑττεΙειτι εΡιιιοιειΡε ετ! Ι.ιικονιι.ιπι Ρι·οοει·ετ , 8: Ρο- ξ.ξξ..ξξ;...,,

Παει Β. Ειιίτείιιιτιι ΓοΙιιΠιιετιε ετιιΙειε τειιτετ. ΠΓειιε.ιιι τιιοιιτοιιι ίὶιιε νοΓειιιιε του κν"[ωι

ι·ιιτιιΡοιο τιιιοετ. @ο νειιοι·ειιε!ιιε νιι· εοτιιΡοττο , Δω Ρετοι·ιιιε εδειιιιιιιΒιιε ει·ι:ειι

απο πιοιιετ. 5αι Ροίτοιιειιι ΓεΙιιτειιοιιε ιιιοιιιτιε ιιιτιιτειιι ΡοΙ`τε €οττιιΡτεΠι 8; Γε. τω".

ΙιιΒιι ειιτιόοτο τετοιο ιιοοιιινιΙΤετ , ε Πιο ΐιιοιίιιτιοτιο εοΠεΒιο ΓοΒι·οΒενιτ.

ο. ΚοΓιιτετιιε οι·Βοε. Β. Ειιίτε!ιο Π: ιιιιο ιΙΙ(ιαιιιο νοττιτ , ιιτ ιιοιιιιιιΙΙοε εόΓοιι- Κηφ”

τετιοιιιε Με Γειιτοι·ε:ε Γεοετο ιιιιοετ. δα! εἱιτιι ιιιΙιιΙοιιιε ιιιιΡ6τιτιε τετοιο οιιινιΠετ, ἱΡἔ°°ἔεῖ

Β. (?.οΙιιιιιΒειιι ΚεΙιΒιοιιειιι οΠ·-ειιόιτ . εάνετίιιε Κειιιιιεττι ειπε εειιιιιο άοιιτε φέτα- |ιιιιιίιετιι

ι·ιετιε, ει: ντ:Ιιιτι ειιοτιοΐεΓιιε Βτιιιιτιιοιιε Ρετ τιιιοε Ιιοτιιιτ €εττιιΙιτετιε Για πιιιι·ιιιιιτ Μ8ω;ω

εκτιτενιτ, ειιιιιι€τιτο ΗΜ Αιιει.τεινο ΟειιενοιιΙἰει< ιιι·Βιε ΕΡιΓτοιιο, τιιιι οοιιίετι

ἔιιιοιτετι Για ΡτοΧιτιιιιε οτετ. Ιεἰτετιιιτ: Α.ΒοιΙετιιιε νιτιτιοε. τετε:ι·νετιττι ΕΡιΓεοΡοε

ιοιιιιιι€ει·οιιι Α8τοίτιιετικιΙιο οιιιιιι Π:ιιοιο ιιιΓιιε εΠ:, ιτειιτ Ιὶε€οτιι ()ι-ιι.οτιιιι..

ΜΜΜ τειιτετε:ιιτ, Η €οτιιττι Ρειτιε ειιΓειιτετοι ίιιτιιι·ι:ιε είΓετ. ΑτιΙΙο 1τισιιε 86 τοἔιιι

τετιι οΧΡετιιιιτιιτο Ιιεἱιοιιε Β. ΟοΙιιιιιτιετιι Γεπιδτιτετεπι 86 άιίειΡιιΙοι·ιιιιι όοόττι

:πιο , εάνετίιιε Γειι&εττι όοέΕτιιιεπι οι·ιιιιιιιειιτοε [Με ίτιιάετ ι·εάει·ειιοιτ τοΓΡοιιΠε,

()ίιτιιοιιο Πω ΡτοτοειΠοτ, Ρτετιιιτιιτ ·5γιιοτΙεΙι ειτειιιιιιετιοιιο Ρι·οΒει·ετιιτ, ιιοτι

ειιιΒιιέριιε ειο Β. ΕιιΠ:εΠιειιέτοιιτετο 86 όοθ:ι·ιιιε , οιιὸά οιιιιιοε εάνετΓετιτοε 5ετι

ότι; ΚοΒιιιετ Ρωάτιιτιθι 8: Εετιιιιόιτετε εάιιιιιιιΜειιτο 581 ΒΡιιιτιι-Γειιθτο ΓιιΡο

:ετσι . .

ιο. Ετιιειι:ιιιτο οιτ8ο τεοεΙι ειιτΈοιιτετε πιιιΙτι Βιιτἔιιιιὸι:ι: ΕΡιΓεοΡιιιι ίἱιΒιιτΒε- ΒτΪιιτ2τιιτ

τιο ΜετιίτοιιαιΠε ιιτΒιε τοιινοτιιιιιιτιιιιτετ ιιιιοε ι·ε:ΠόεΒετ τιιεκιιιιιιε Ιι:ει·οτισιιε, οιιι Ωᾶῖἄ:ἔ9°

πιεκιιιιτ5γιιοόιιιιι Ηοτι ιιι εΒετ ψΑΚΝΑΕΗΑΚΠΙ8 , οιιι οτετ Β. ΕιιΠ:εΠιεάνετΓε. .Με απο

ω.. δοεΙΡι·ςνεΙιιιτ Β. ΕιιἄεΙὶι τΙοτι:ετετιο , ιιτ τιιιι ειι&οι· ιιιιΓοτετ ιιιτειιτιοιιιε 8: Μ· Πω

εόΓειιτετοι· Με νεΠοτ . εοι·ι·οοτιιε ι Ποιτιιιιο ει· απο οιτιιιιιιιιι νιτοε Επιιι€ετττ.
Ρτε:όιέτο ετΒο 86 ίτετιιτο όιο οιιειιεΙο εονειΓιιζε Ειιίτειιιιιτι εΙτοιεετιο οτιτοτιιι·,

ιΡίε: ιιιοι·το Ρτενειιτιιε ιιιτει·ιιτΒ. Μαι. ιτετιιιο ιιι οο Αετοίτιειικ Ρεττιε Μοτο τω. Ι,

βειιτιιτ σπιτια, 86Γειίτ:ιτειιτιιτ ΑετεΠ:ιι.ιιιι , (με εάνετί-ιιε ΒεΐιιΙετιι Β. Οοιιιιιι

Βειιι νεΙ νωω..Βιι€ω Ειιίτειιιιιιι οΒιιεττετ. ΑτιΠο ττειιιειιτιΙιιιε εΒιιε, 8τ ιιιΙιι! ειι
&οτιτετιε εε οιιιοιιΒιετιεΙοοιιιιΙιεΕειιε ειτ,ίιιΡειΒιιε οιικόεττι8τ εειιοιιιτεε ΜΙΒ- Δ

τιιτιοτιι εΙιειιε σωστο ίτιιεΙιιετοιιοι·ι. Είιιιιοιιο ιΙΙιιιιι 111°Β€1°θΙ1Ε , τειιόειιι οιιιιιιιιιε

ιι @Μαιο τιιιιπι ΟεριιιιΙοιιιπι , :μια ιιιιιρΙιιιι ιιτιο

Γς6Ι110 Εα:Ιτίιετιι εκε2ιτενίτ , εκιιιότ ΓιιιιιΡίἱτ ωει

:και , τιιιοτι τιὶπι Πι:ιε ΕάειΤωιιε ετ ΤΙιοοόοιετιιε Εγ

κιιΠι εμτωΡι ω. απο Τιιωτιοτι ΜομιιτΜ:ιιι ιιι

(ΗιοΞε Γτ:τιιιιόε ΑιιιιΠιτιε ι·ετ:ορτι εΠϊ:ιιτ ιιι απτά!.

(ΠιεΙττά.Α&. ιο. ΟοτιίιιΙετιι Μεττιιιιιι, Πιιιίτι ειιιι0

απο. ιι. κατω ν1. ΚεΙ. ΝοντιπΒιιΜ ιιιιο Ϊττε ΡΟΚ

ΓιετιιΙο χω:: Τιιτοάοιο ΟιτΓεπει θειιοεάοτικ Ετικ

τοΡο άε.ιιιιιετι ΓιιιιτΞι ]ιιίὶιιιἰειιο Μι!» .μαι Ντίϊοτἱ0

τετοιο νιάτι·ι:ιιιιιτ. Ωοε&ιιπι :Η σε. ότι τειιίἐι. Οοο

ΠετιιιιιοιιοΙί Οοτιτι1ιιιοι ειιιιο ο. τω. μια Μπιμπε

τοτι:. ιιι οσο Οοιιτι!ιο άεπιιιετιο ιτει·ετε , :ιιι Πιπιπιὶ

Ροιιτιιἱαε ριιιιιὸ τηιιιΒιιειιττε @ΜεΜΜΜ ίὶιιιτ,τὐιιι

ωιιιιιι:ΡιτωΡι ιιιρτιπιιε ιιςωιτωιιω ιιι ιιαίτιιΠοιια

Τιιιιιιι ΠεριιιιΙοιιιιιι μ:ΗΜιτιιτ. Ι.«Βτ Β.4.ι·οτι. Τοπι_

8. ει! ειιιι. ;;8. δέ Μις. Ατιιιι!ειτιιίτε πειιάτιιι τω. δει

Βιο Ρ:ιΡε ιτ6Ρωικ ο ειι€':ϊοι τα ΡειιιΙ. Βιετ. Μ», ;. τη.

η.. ΗΜ. Ι.οιιοοιι.

6 ι-ικ απο νιιει·ιιετΙιειιιιε εΠιιε ώ ε. νιιει·ιιει:Βε

ιιο Μ3]οτε- άοιιιιιε, (με ροίτ ΕιιΠείἱιιιιι πισιτιιΙ18 το,

ιιιτιιιτι1πι Πιιοτιιιιιιι ιοΒιιι ειιιιο ΧΙΛΗ. οιιιιιιι πιο.

πιο”. “Με Έιτιισμι·ιο ιιι ΕΙιτ0ιι. τη. ;ς.

Δ.



ΠΩ π κατ!! ε. εαετΑετι ΑΒΒ. 1.11ΧοντεΝετε.

το!. ε”. εαοΓατο τ!εΡτοτο!ττΓε Ποε !ζεεα!τε !!α!τετε, εοε!!!εαοτ ε ε1οατο !ατο!›ετεοτ ετεΒτὸ

τω. το".

Μ .τ τι ·τ !

Μακ.

τι

ΕοΠαΠοε

ο!ηεδ!!ε επ·

!ατοτ!!!ε τα

τ!τΓαε!τ.

`,3

Η!!! τω.

ΜΜΜ. α. 6.

τ_Τ!τε[β τ.

Ο!! ττονατο

εα!οτοο!ατο

δε τοοΓατα .

Αετε!!!οτο

το! Πε! !ο

τ!!ε!οτο μο

νοεατ.

&

1 ετοε!ε ΠΒοο Πεοατ! , δε!ο!ο τε!Γο εο!οί!!!τετ ε!οτοίιτ !οττα (]οεοοο!οτο τατο !ο

ττοεαοτ!ο φοτο εετει!!εοε!ο εοεο!έ!!οοετο ΡοΠ:ο!ατε. Οίιτοοοε !!!! ο!! τ!!εοαττι

Γνοοι!α!!!τοε ε!!!Γεττ!οο!!τοε οο!!ε! εετοετεοτ5 Α!!α , !οττο!οοτ , Π !ια!τετ οΡΡοοατ.

Ατ!!!ε ΡτοτοΡ!τε!!εεοε Γε Γε!τε Οο!οτο!ταοοτο α εετετοταιο τοοτε τ!εΓετ!εετε, δε

!ΡΓε Μ!!Γαταττι Γο!!ετοτ!!α τοο!τ!Ρ!!εατ!οοε Οτατ!οοατο νε! Οο!!εότατοτο εε!ε!στατετ

δε τοο!τα α!!α ΓαΡετΠαα φοιτ στο! ααότοτε αεΠ !!αττεΓτ:5 τταε!!τα εκΓεετατ! ε!ε!αε

τεοτ.

τ!. Αατ!!το !!εαταε Εο!!:αΠοε !!ιετεΓεο οοτο!οε Γε εοτο Γοο τοαττ!!!το οοτατ! , α!τ :

δΈ

τω. ὁ ι!εεαε δαεεττ!οττιτο, Ρτο!σατε άε!!ετ!ε , οι!! !ο Εεε!εΠ!ε νετ!τατ!ε :τε οί!!

”ττα: Γετο!οατ!οτο τ!!Πτ!!τοαοτ , δε ετα! νετ!τατ! ατε νεται: τε!!τέ!οτ!! α!!εοα τταε!αοτ.

7

(ἔΡάοο!ε! εο!το α! οοτοτα νετ! ττατο!τ!ε ε!!Πετττ!τ, ε!τττα Εεε!εΠε εοτΡοε !ταΒε

, τ! εοετ. ποτε!!! ε!! ό!Γεετοετε σορό!!! , αο Ποτ $ετ!Ρτατατατο Γετ!ε α!!εοα. Ατ

,, Η!! α!οοτ:Τοο οτε οο!Γε νο!οτττοε ε1ο!ε!τ!!Βοαο! εκ οσε !ο τεΓΡοοΠοο!!οο5 τεε!τ!α.ε.

), Ατ !!!ε 5 Νεοοα ααα, !οειο!τ , τεστ εοοττατ!οτο εΠε Κε!!α!οο! , Π εοε!!!εα φοτο

,, (:!!τ!Γ!!αοαε !ατο !τ , νε! οοοε!εοτοοοε να! αοτ Ροεο!ατο Πττοο (3τοε!ε τοοο!τατ :

,,ε!ιτο Ρετ αε!νεοτατο Ποοι !)οτο!ο!ε!

,, ττοδοοτε νετὸ εε!!ο!ατο Μοοαε!!ο νε!)

ε!!ατοτ Ρεί!!ε ατ!νετΓαοτ!ε !ο!το!ε!. Ιο

ε!τεαοτε , !!εοεά!έ!:!οοε Ποτο!ο! αττοατ!

,,τατοο! ε!οεο !οτττα ΡΓα!το!Πα: νοεετο: ΠετττΖτπισ ττι/ἰετἰττ τ: ατά του!! ττωΙο : τω·

Με!! «τύπω»! Μοτο Πετττττωτ. Βοτττττιτα τττβοτίωττττττεττοτττ "τω, @~εκτττιτττ :απτο

,,εττ Με οπο: ό· ττῇτιε το #τω!ωτι. Ι.!εετ Ποε οτ! οοαιοτΙοεο!οαε (:!ιτ!!!!αοαιο

,,τείετατατ ,οτ ἔτατ!α ΒαΡτ!Γτο! Ρετ Ρ!τ!ετο !ο Εεε!εΠα !οττοεοοτε Γετνετατ5 τα

,,τοεο οαοτ!τ!!ε τοαοο Γοα Πνε !ο !οετε!Γο, Πνε εετεΠο, Πνε Ρτοετε!Γο αοατο..

”εταεττ!οοε οοΠτοτο ΠΒοο ()τοε!ε αττοατ! νε! !!εοεε!!ετ!οοε Γοἀα!τοτοττο!τοτατ!

”Γαε δικο. Μο!τ!Ρ!!εατ!οοετο νετὸ Οτατ!οοιιτο !ο Γαετ!ε οΓΠε!!ε ετετ!ο οιοο!!!αε

”ΡτοΠεετε !Ξεε!εΠ!!. (Ηττα εο!το Ρ!αε !δοτο!οοε οα:ετ!τοτ, Ρ!αε !ονεο!τατ5 δε

”ε!ιο1 ο!!ετιίτε οταττοοε Ρο!Γατοτ, αε! το!Γεττεοττ!τατο Ροετοτεοτιοτο επι!!! ατε!

,, τατοτ 5 το!!!!! α!!ατ! Ρ!αε τ!εΓοε!ατε ι!εοετοοε, ττοαοτ οτατ!οο! !οεοιο!σετε. 5!ε εο!το

”α!Ποτο!οο Π!!! ΑΡοΠο!οτοτο οοτοετο !τοτταιοατ: τοτε!!! ά· στα:: το· έττττ·ετΙτ

,, το τετττεττεττεττο $!ε εο!το οοε δε Α οΠ:ο!αε Ποε !οτεττο!!Ποοε οτατε τοτταττ Πε

”οιοο!ε δετ!Ρτοτατοτο οττ!ο !ο!αετε ατοατε : Ίο! εο!ιο ε!ατοατε οεο!!ο!τ, οεξο!ε

μ!!! δε αοΠ:!Γοε τ! ()!!τ!!!! ο!ετο!!τ!ε α!!!!ε!τοτ. Ν!!!!! εο!το τατο οτ!!ε τέτοτΙοε

”Γα!α!ατε ..οοέιτο ()τεατοτεο! τοο!τ!Ρ!!εατ!οοε Ρτεεατο δε ειΠ!ε!ο!τατε οτατ!οοοτο

” Ρα!!ατε.

ω.. Η!ε δε !!οτατο Πο!!!!!τοε τεΓΡοοΠε εοοΓοΓοε Αετε!!!αε αε!ε!!τ Βαττο!!τατ!ε

οο!τατο εα!αοτο!ατοτ,εαΡ!τ!ε εοτττατο α!!τετ τοοε!!!>,α!!ο ε!!αταέ!:ετε εττΡτ!το!, δε

α!! οο!ο!οιο τοοτε ε!ε!ε!Γο!. ()οτοΡετεοε!!οατ!το Αετε!!!ο τα!!α !οε1αεοτ! δε Γτ!νο!α

Βοττα!αοτ! , ΕαΠαΠοε ΓαΒα!τ , οτ ετο.τ ν!ττοτε Ρατ!εοτ!ατ δε Γε!ει!τ!εε εοτοΡεττοε, τεΠ

Ροττε!!τ ; Ηοτοτο , !οοα!τ , !ο ΡτεεΓεοτ!α 8αεετε!οτοτο τε @ο ε!αε τ!!Γε!Ρα!α8 δε Γοε

εε!Γοτ εο!οτ τα τ!!Γε!Ρ!!οατο δε !ο!!!τοτα ε!αοτοαε, αε!Ι)!ν!οοτο !οτ!!ε!οιο εοιο εο

!οτταΡττεΓεοτο αττο! ε!τεα!αοτ εαοΓαε τ!!δτοτοτο !ον!το , οτ !ο!!! 3οτ!!ε!! εΧαο!!!τε

ν!οε!!ετατο Γεοτ!αε,εο!οε Γαιοο!οο! τοτε οετταέ!:!οο!!!οε τοαεα!ατε Ρτοεαταε. Η!ε

εκατ τοεοτεε ττοοτοτο!!ατο ετα! ΑετεΠ!! :τοτε Ραττ!ε Γαατοτεε εταοτ Ρετεο!!τ,

!τοττετοιοτοαε οτοοεε οτ Ραε!ε οεκα εοττ!α !οοοετεοτ : δε !!!ε Ρτα:ΓατοΡτα: τε

ο!ετ!τα.τ!ε αοτ!αε!ατο το!!ετετ, δε !!!ε Ρατετοο α!Τεε3:ο !α!τεοτετο Ρ!!ε £οττεΡτ!οο!

Με Γονετετ. Δε! ετοοε Β. ΕαΠαΠαε!: νε!!:τ!ε !!!τεοε Γατ!εΓαεετε!ο Ρτεε!!τοε , Π ο!!

τι !!!α τεΡετοοτοτ ε:: Ρεττο!τετττ!α!! δ. Οο!οτο!ταα! ! ἰΠ

οιτο τμ! οσο ΠΒοανει·!τ εοε!!Ιεατε Ποστ! !ατο!!!τ , Πεκ

Ρετοο!!!οο!!π18; εετετ!!εοε νε! !οετε!!!©ο8 τ!οτοοτττ Ποε

ΠΒοο (;ταε!τ , τ!ο0τ!ε©!Π1 'οπο. !α!!)αεετε τεοε!τα·

τατ.

Ι! Ι.εεετο!ατο τοτο!ετ!. ΝετοΡε τ!!Γε!Ρο!! δ Οο!ατο!!α·

τ!! τοοΓοτατο αετε!ταοτ Η!!τετο!εαττ! , τοτε τ:!!το!τ!!ατατο

τοτοττατο τττ!!!ε!τατ:Γτ:!!!εετ α!! αοτε το! αατετο Ρετ Ποτ!

τετο οι τοτοοατττ τ:εΓοε ετα: εαΡ!!!ο5 , α!! αατε το! αατετα

Ρετ οεε!Ρἰτ!οτο εαΡ!!!οε !οτ011Γοδ ε!εΡεο!!εΒατ.Οττετεττι

ττττ[κτιιτττ του! φωτο πατατα [τττιτττ |τ.τύτιτπε .5°τττττττττττ ,

.με το!!! ΡΜεΙΙτστττ "τι τω»! αυτ! τρ[τι παρα τω!!

άστε-Πετιπά τττττ!τε τα·[τιβετ 2 @σε ατζ[Ρτέΐκ το |Βττττττε·

οοτοετο [τιΡετοττε, αποτο: ·υία'εττιτ /ΡετΠΜ Ρτερτττ,]εδ

τι!!! τα! τετ··υττττττ τοττ_Πάττοττέτ Ρετ·υτττετέτ . έτττπταττττττ

τα»! 9Μιτπ τα ·υΜετε ρτιτούτττ !τι·υτττ!ττ τοτ·υττοτττ , !οοο!τ

Εεο!Γ!!!!οε Αο!!αα!ο ΕΡ!Πο!α Για! αΡατ! Βεε!ατο !!!›. )·,

Η!Π. τη!. τα..

Γετα



τοπ θ. ΕΠ5ΤΑΒΙΙ ΒΒΒΑΤ. τ.ττττοντεοε. Β τετ

!ετε. τοεοε τΙοτττοιτο νεεοτόιε ττιοΙΙιτετ,8τ τοττειίττε εειοτεττο ιτιοττιε νεΙ ειτττιόο- ^"Ν·23;'(°

το νιΓεεττΒοε όεΓεεΗε,:ιό ΓειΙοτιίετοπτ εε.τττειττε Γτειτετττεε Πειτοτο τεττιεο.τε τιιτετε- είτε τ τ τ

τιιτ. ()οοεοττοοε ετεο εοττ&τε Αετείτιοε ΠτοοΙοτε Ρειεεπτ ΡοίτοΙειτ. ?οσο ΡοΙὶετι χω.

ειέΗε όεοτοττιτοτ. ΕοίτειΙἱοε ττιἰτιε τιτιιττο 8: ττιεοτιε νιττιιτοτο εοττΓετ:τ. εινεττοεβο

το Ροίεετιττοττι, Ραεετο ττιΒοιτ,οΓεοΙοτο Ροτττειτ.

η. Αττειτοεο ΑετεΠ:ιοε ιιτειτιιΓείὶεττι νεΙειοτο.ιιι νετεεοοάι.τε τοετο ΡεΡοΙἰτ,τιοτι Κοτοΐλ

τατοετι οττιτοΒοε ὰ ττιο.Ηε ειΒΓεεΠἱτ. (ῖοεΡιτ οτιοτοοε οειττεεΡε Μοοειίτεττο. τετττετε, :::.Μ ε:

δε ίοΒ ΓΡεειε ὸοεἰΡοΙἱ Ρτεττοττι ΡτοεΗτιοτιιε τε.ττειτε. τω οοεττιε!ειτο ετοττι νττοτο Με

νεοετειοιΙετο ΚοκτΑιιιεοιντ * νετοεοε , (με Ρτιττιοε τοτετ οο!οιΙεε Γοετειτ αΡοτι Δε”

ΤοεοοεττειιτοΜ !ιο.Βιτοε,ΡτιοΓοοειτο Ρετ Β. ΟοΙοιοΒοοι εΧετ121ι1το οι: ΕΜΜ

ε; Ρτπάτεειτιοτιεττι τοοτιιτοε . το Ι..οττονιοττι νεοτεοε Μοοε.ίτιεεε το ιτοττοττι Γε το!)

όιόττ. @το άτο ΓοΒ τεεοΙ:ιτι τετιοτε νττειτο ει€ετιτε , Ροίτε:ι ΕοΙτειΠο τιιτιτοεοτε

ΡοεΙΙειτοττ1 ΜοτττιΡτεττοιο ιο Ρτο τοι εττίττοκιτ ΡοίΤετΠοοετ το οοο 8ε ΚεἔοΙειττι

Β. ΟοΙοτοΒιιοι εοίτοοτεοόειτο το τω. Οίιττηοε]ειτιι ττιοΙτει τεΙτΒιοτιε ΡοΙΙετετ,ει‹:!

εοτο Αοτείτιοε Ρει·ειτ,ίεΓέοοε ΓοΒτ!ιτοτο :ιτοοε οΒεότεοτετο ΒτττοΙτιτ : ΒιούΙοοε

.ΑΜτιτοΜ τοκοι το ΕοίτειΠοε :το ιττιΒιιετιοειτο ΚεεοΙειττι ΡτεΓεεετειτ . τοοΙΙτοοε

ίιι%ιΙΙτιτιοττιΒοε τετττο.τ. Νεοτι εο το τεττιΡοτε οο οιιεττιότιττι 11εεΙεδτοπ1 απο Ατττει..

τοε ττοειιτι Βοοπιτιεοε ε.Β Ειιίτε.Πο οΒ]οτεε.τι τοετ:ιοτ. Επί-σε ετἔο οτ ἴεοίἱτ , τιοὸ

τω1τω εκαΓΡετειτο.ε ττιετττεε Με :ιάΓεττιοτττοοε ιοττΞετετ, ΡτιττιιιΙεινττ ΡειοΙΙ:ιτιτο να

ιιετιειτει νετικι @Με τοετιτεε τεειΡετε , Βετο εοοτεττιΡτοττι ΚεἔοΙεε Β. ΟοΙοτοΒατιι

ΡτοΡτιο.ττι νεθιοιιιτο τοοειτέ:ιτε. Ρτὸ ε!οΙοτ : εκίεετε.ΒτΙι Γοο.Ιο εε Ιετττετει ττοΒο

τἰοτιε τοοτιιτο. @σε το σ.οιεττε ττιειειιΙεινιτ. τιο]ε&ιε ιτιίτιτοττε Ρτττιωτε ,τοάιοοετ

εεοειτι τοετειοτ τοΙττοετε Ρ!εοετο άο&τιιοε: 8ε ίεάο&ο ]οτττε με οτι-εφε .ΜΜΜ Ιώιό.ττ.

οΒίτεττιεειτττε Πινιοει , τοτίοτο 2εΙο τονιεΙτα: τεόοεετε οσο τοετοοοτ.

μ.. Βειτιοε :το ΒοτιοοΝοοετιωιΜ πω· οιττειτ ,οτ απο Γοιε ΙοιτιοΙεττοοιΒοε Η Βοττωο·

νειΙοιΙΓετ εοτοτττειεοΙειτετ. @επι (Μπιτ νιτττο οσο τεττιιττεο τοοτε, ίεά ντου τοτε..Ε-σάιτ τεΓΡοτιίἰοτιε. Νοττι το ,ιτιοοτειιε, εοοίοίΓοτ νετιτο.τιε 8τττονοτοττι τοσο

” τιοετοτ ε.τεοττιεοτοτοττι ,επιΜεΜε εεεεΠὶΓτι , οτ νετιεττο τοο @Με τοεΠε Ρετ.

., Ηιτιόετεε . 8ε ντττιΙιο. ει!ιοτειττο. ΙετειΙι τιιοτιτιτιιάττιε εοοιτττοτετεε τΕιε το άεττει!τίε

”ειοοτοττι εεο νιττοτεε εΧΡεττει εοΒοονι, τ1οοτοιττ εΙοέτττοειτο ΓαΙοΒτετο τεεερτ ,

..οι ττοοτιιοο ετοεΙιτιοτιε ττιοΙτοε ετΙείτιτι τετοιο ΡεοεττέιΠε εοτοΡεττ. ΜεττοοιίΓε

” τε νεΙιτο ΙΓο.ϊ:ε όιότοιο: Ρε· το: απο” »κάτω έστω» , ό· άκου” »ω!τω. Αα το. ;.

., εεΙετει, 8ε Ρτοτίοε :ιο Με νε :τοτε ίεΠ:ιοοε τεεεε!ε. Οοοίοτειτοε ετΒο Με (Ποτ

το Β1ττιοΒε τεΓΡοοΠε. τοτΓοε το! Κοτοειτιεοττι νε! Αττιατοιτι τεοεάτιτ , οτ σττεΡτετττ

άεεεΡττοτττε τοεαττι εοττττετιειτ. . 4

η. Νεε άεΓιιττ Βιντοει οΙτιο. απο 8.ιΠ10εμ1Π οτοοεε ειεΙΓΡιτοτετττ οτ εοιττειο- ειιιιτειιο»

τέιε οτιίτιοειτοττι σ.όίεοτειτοτεε Γοτειπτ ΙοίΗτοτιοοιιοτ ,[Ρτιττιιιτο ΙοΡι τειΒιει τοστ- ΜΡ”""'°

Βο εΙετεοτι ειοοε εκ Με οοι Γειοτοτεε ετειοτ Βο]οε :οι ετττοτοε Ρετ τοτεττιοείτειτο

ττο&ετοιοττει Μοττειίτετο ΙεΡτει τοτοτοΡεοτεε τοοτίΠοοε Ιειττιθιτοτιτ , παρε απο το

Βιει Ρερτε ὸετεΙτότοε τοιίετειΒιΙιτετ τοοττι ττε.ε!Μετοοτ. ΑΙιοτο Ρτ..αοοετ.τοΜ οοοπτ..

ιτε ερτ εισΠιοε όιΓεοτώεε Γοοοτετο νεΙτετοειττετ ετὶΓΡιτειΒειτ , όεετοοιτοττι ττιοιεε Ρετ.

νεΠτ, ειτοοε ιἐοοΒιΙττετ τοοττι ττειεΙιόιτ , ποιο ΡτοΡττει πιειττο τΡΓε Γε Ι:ιειοεο ΓοΓ.

Ρεοεϋτ. Βεει ε το Εεεε οΙττο τιε οειοοε.ττι Ηετετ εοττεΡτιο οεΙτιτοοεοτιοτο, Ρτοττ.

το” τοει1οτ Γεεοτο. εΙτ. Νικο Γο πο ΕοΙΞοτε εεεΙο εΙειΡίιιτττ τεττιΒιΙιΓτεἔοτεΡετ

εοτττ Ιοεοιττ,ΕεεΙεΠειοι Ρετνο.8ειτοτ,ΓοΒνεττιτ τε8οτοετττο. . ΡΙεοετττ οτιτ , εκτιττιι

του:: οτ Γει!ιεετ ΡτετΓειτε εοττεΡτιο, ειιιι ΠτοοΙιεττειτε οιττοει , Ρτεενεττιεοτε ε:ιΙΙιοι

τοτε ]ειτο Ρεττοικτε. ιΒικινσε ΡετΓοειΠοοιειοΓεοΐοττι ΡτκΒοετειοτ , τοοοίττειτετ τοτιι

απο όεΒετε τοεέετε ττειττι. Μοττοἱ Γοοτ ετ! Ρτο:Γεοε νι8ιοτι : άειττάε τττετο ΡετεοΙ

(σε μιοΙΙατιτο τιποτε ττιΡίτ : ιτειοτ εκ αι οΙτιοοε, Ιὶειιτ τοοοτ . τιτττΡΙτω (Με. τω.

ΠοειΒιοτει τοοτετεοτοτ,οειιιΡε ειοθ:οτε τ:τιποοιε τετετνειτοειά Ροεοιτεττττειο ,οτ Π

ει€τιοΓεο.τ εοΙΡο.το 8: τεοεειτ τα! νεοιειττι, ΡτοεοΙάοΒιο Γε.ιτιτειτεττι τεειοι:ιτ ΝοΙΙοτο

ετετοτττΙ)οοοοοε Ρετιτε ε!εΠόετειτ, τω ίεττιΡετ οοειτττετειντΒοε όεΙτάτεοΒτοτοτιτ Α τ [Η

Ρετ Ροετοτετττι:ε τ`οττιεοτο. τετοτε εττΓΡε&ε.τ. έ;Γ. :ἔν

τ6. (:ίιτοοοε τΓάεττι ΑετεΠτοε αφτι” πιο Ροεοιτετιτιετ Ιοεοπτι άειτοττι οσο το. Η πισττε

ΑΜ. δε. ω. ε. τετ. δασι|επ π. ο· μ"

Ή



τ» νιτΑ 8.ΕΠΕΤΑ5ΙΙ ΑΒΒ. 1.ΠΧοντεΝετε.

ΑΝ. Οια.

Βς:_ ΧΧΥ.

Μ .τ α τ ι ι

ΧΧΙΧ.

Με!. τι.

τ. Ο». ;.

ΑΜατιιε 8τ

11οΜαττωε

ττΠΡ1!ευτιτ.

Μι.ιΙτί ΜΒ

ΚεειΠα δ.

(ζοΜΜΒα

Μ ΜΜΜ(

τετια. τοπί

ττυιΜτ_

α

,τ Η καυτα

* Ματ ή”

?παπι Μ

[τὶ.

ὅ

τ'

ΒαοντΙΤετ, ετ ΕιιΠαΠ] ΓετιτεΜτα ατΙ ]ικΠεΜΜ Μντταιιττε ΡταεναΙετετ,αιπτε ττἰἔΜ

τα ΜετιιΜ εὶτευΜΜ απατα νεττευττε :Μπιτ Μετα εοΜΡΙετετιιτ , α Γετνο Με ΜΜΜ

ΜΓε τεάεΜετατ Γατιά ΡετετιίΪαε Μτεττττ. ΟεεαΠο εττΜΜΙε ΜεεΒατιιτ ΕετΜΜτΙο

ιυτοττε: Μισό τ1τιαΜν1ε Μι1Μ ε!ικετΜτ . 8: νετιιΜ ατΠετετε νεΙΜτ, τιοΓττιιΜ ταΜετι

Ιποε αΗἰτΜατε που είτ. ()ιΜέτα εΜΜ Μπα 5αΜΜοτιεΜ ατΜιιεετΠοΜΜιιε Μ μ.

τΗεΜΜ Ρτο οΜΜ εττατιι , ίἰνε ΒοιΜΜ Πνε Μα!ι1Μ. Ετ ΑΡοΠεοΜε: παταραμψρω

ορια· 924426' β, @τα ρω!ωό2:. Α ιποΜε ταΜετι τΠεετκΜΜ είτ , τιιιὸό ]ιιίτα ει1Μ

Γειπτειιττα Ι)τνΜτ ΜΜΜ] Μεο τετττε εστι ό1ίΜΜ,ιιτ 8τ αόΓειπατοτΜυε Ηι€ετε α

ΙαεετατὶοΜΒυε ΐατιέτοτιιΜ ΓαΜιιΙοι·ιιΜ Πεἰ Μοτιίττατετ , ό: Με εοιπιτΜαεὶτε

εοΜΜὶίΓα Ρετ ΜεττταΜ ι1ΜοττεΜ Μετετ. ΑΜατιιε νετὸ αε ΚοΜατὶειιε νεττετα

ΜΙ1ε Ει1ίταβ] εοτινετι1ετιτταΜ ΡοίΜΙατιτεε τεεΜΜτιτ , αττ1ιτε Μπότα ΜΒΜοτέὶ

ί:τι1ιιτιτι1τ.

η. ΑΒεΠεΜ:ε νετὸ νεΙ τετεττ ΩαΙΙὶατεΜ ΕΡ1Γετ5Ρτ Ρὸίτ :ιό ι·οΒοτατιοΙα (ΜΜΜ.

Μπιτ ΙΜΗΜτα ατΙΓΡἰταιπτ. (ξταιΜτηιιΙττ ]αΜ Μ αΜοτε ΟοΜΜΒαΜ 8τε]υε ΚεἔιιΙα:

Μοπαίτεττα εοτιίττιιιιτιτ,ΡΙεβεε αεΙυτιαΜ, <ἑτεἔεΜ (ῖΙιτὶΜ εοα€τετέατττ. Ιιττετ φωτ

ΜΜίτετ ττιτιε νὶτ Ετ1εοΜε , αυτ Μοὸὸ νΜΜατκ!ει1Πε ΕεεΙεΠα: Ροιπ1ίεκ Ρτατείτ,

(όε τ1ιιο τ1Μα ΜΡετείτ , Ποπ Μεο ΜάττΜ τ1ι1οτὶ ΜΡετείτ ΜΙετειπόιιε εΠ: . πε αεΙυΙα

τ1οΜε τποΧα τεΡτεΙιειπεΙατ ) Μπα Ι.εΜοντεειιίεΜ ι1τΒεττι ΜουαΠετΜΜ ηοΜΙε

5οΙειΜπαετιιτι ° ηοΜΜε εοτιίττιικττ ΜΡτα ΠιανΜΜ νἰεεπτπαΜ* , ότίται·τε α Κιρτα

όΙότα ι1τΒε ΜΙΙΗΜιε αιιατιιοτ, 8τ αΜι ΜιιΙτα Μ Βίδου Ιοεὶε (ζοετιοΜα : Μό δέ Μ Ρα

τΙΜι5ΡτιεΙΙατιιΜ ΜοτιαίτετἱιιΜ αιιοτὶ τ!ε ΚεἔΜ ΜιΜετε ΐι1ΓεεΡετατ, ετΗΠεατ, Μ

9110 (ΜΜΕ ν1τἔΜεΜ ΑιιαΕΑΜ =+ηοΜΜε Ρτ:είεεττ. Π: ΒττιαττεευΠ νετὸ ιττΒε,

ΡτιεΙΙατιιΜ ΜοιπαίὶετἱιιΜι° ε:: Β. ΟοΙιιΜεαΜ ΚεεΜΙα Βεατι-τομωτ τιοΜΙτε ε

ττετε δ; τεΗ85οτιε ίεΜΜα εοτιίτττικ1τ.ΙτεΜεΙυε Μ ΓιιΜιτΒατιο ε ΒττιΜτετ1Πε Μ· τα

νὶτ νευεταΒτΙτεΤΗΕοουττιιε εοατιοΜετιτο ΒοαοιΕΜιε Μοτιαίτετὶα εκ ΚεειιΙα

ΟοΙτιΜΜιΜ οΜΜ τεΙΈτοτιε ΡοΠετιτία εοιπίττιυτἰτ, ΡτΜΜΜ Μ ΜΜΙα ΜΡτα Με

νΜΜ ΜΗΜατιάταΜ ,τι τ ΚεΠετοΐοττιΜ ααιιαανττ εατετναΜ 3 αΙΜΜ θαιιώαει1Μ

τιοΜίηε,τιαιιό ΡτοειιΙ α. τΜντοΙο ΑΜετα3 τεττΜΜ (:Βτ1ΜνττΜτιιιΜ εοιπἔτεἔατἰο.

Μ,Ιοεο Μιιαειφατο ()ατατιτοΜο ΓιΨταΗεντοΜ]αΜάτάυΜ Μ1ΙΜατιάταΜμτέΜ

τμιε αΙΜά @ΜΙΒ ν1τΜΜ:Μ , Μπα Ντνετι1εΜε ρΡττΜΜ ΜΒ εατἱεΜ ΚεΒιιΙα

εοιπίττιυτττ.

τ8. Βεατιιε νετὸ Ειιίταίἰικ Με Ροίτ νἰόἙ0τἰαε εοτττΒετε όεΙτικΜειπεε ΓΜάετ αε

Για Ρατττ αόιΜατε άεεετΜτ. ΠεΜάε Μοιπαε!ιοττιΜ ΜΒ @σε οΒετΗετΜα πω

Ρείατο ()οετιοΜο εοιπετο Μακ1Μα ετατ , στ ε:: Ιιοε ΡΜ ΜιιΙτα Ρετ ντεΜα Ιοεα

Μοτιαίὶετἰα εοτιίττιιετετατιιτ:αυπ ε-Με ΜεεεΙΤοτ Β. ΨαΜΙεΙΒεττυε ΕτΜανττ ατ

ειτε αεάτΠεανττ.]αΜΜιε ΒεαΜΜ τΙε Με κατα εκ1ΜΜ ΡτεείτοΙαπε , οΜΜ Μτετι.

ττοηε .τα εοπτεΜΡ!αΜ!α ΜγΠ:1εοτι:Μ ΡτεεεοΜοτι1Μ ὸοειιΜετιτα όεΓιιτΙατ , ΜΗ.

τ]ιιε 1)εο ΜετιτεΜτετιτα Ρτεεεε ΜπάεττιετΜ18ττΡτεεεε. ΟίιΜταιτε @τι ΡετΜιτΙτο

τιιΜ ευτττειιΙα ατΜοτιιΜΜ Ιιοε οΡετε Μτετττε. ναεατετ , ενεΜτ τεΜΡιιε νοεατἰο

Με ε]ιτε: τΙατίιτε!τιε Γετιτειπτὶα ΜίΗ ]τιτϋετε , ιιτ τιτιοτΙ ΜΜΜ αιΜοτιιΜ εττειιΠ

ώνετΠε ατΠτέττοΜΜιε Ρετα6Η Ρατεανετατιτ , ΡαιτεοτιιΜ ότετιιΜ εοτΡοττε Μ

Βι·ιΜταε απατα. ΜτεττοΒατιιε Μτετ Ρτπετια: Μεειπ!τα Ρετ ντΠοτιεΜ ττοτ“τιιττιαΜ,

Η ΜιαάταΜτιτα τΙτετι1Μ ΓΡαττο Ιεντοττ Ρτετ1α. ειιτα.τ1νεΙΙετ , αυτ ΡοτΜε ττ18τητα τετ.

νετπ3οτ1 Μεετιότο ΡυτΒατιω κατα Βεατα ΜοόΜε εα:Ιοε ετιεττατε , τεΓΡοτιόττ Με:

,, ΜεΙΜε είΓε τΙιιαΜντε τΜττοτΜιιε Μ Βτενὶ ΜΙΜετ Ηατ_τε Μ, ΜιαΜΙει1τοτ1Βιιε Με

..Με εοτ1ΜτΜ Ρωτώ. ΕκΡΙεν1τ ετΒο Ρτοντίαιτι αττ1ιιε εΙε6ταΜ Ρ(ΕΜΜ ςοτΡοχΒ

τττεείἱΜο Με; οΜτι1Βίιίαιιε ναΙεὸτεει1ε , τττΙτε τεΜατιεπτΜω ΡτοΜτΠὶιΜ ἀεΡτο

ΒιιΠαΠ.ι$

:ά "ΜΜΜ

1εΡτερατατ.

ΒΜε Μ. ετ·

ετοιατ.

Μοτἰτιττ

(στερεο

νταττεο.

τι Π: $οΙ:Μτήατο (6'αΙίρισ ) Οο:τιοΜο Οτι!. δ, Βε

Μ·ά. Με; να” δ. ΚαΜαι:Η πω.

6 ΜοπαθεττιιΜ α ΒεττΙιοατα εοηΠτυξΜΜ , Μια:: τε

άα&ιιΜ τα Μ ΕεεΙεΙὶαΜ ΟοΙ!εωαταΜ , αυτ.: Β. Μα.ττα:

«Ια 5αΠε , νΙ.Ι!80 Ν0]τ70-Βιιπκ α. ΜτΙ:: τ!τετιιιτ.

: Ι.σετ ΜΒιιτΒατιἱ τ10ΜΜε ΜτεΠτΒε ΜΒΜ τεττἰτοτΜΜ

(ει: ττα&ιιΜ ιιτΜ ΜΒ]εθιιΜ , ΜιεΜ αΙιαε Ρατζι1Μ νο

εαιπ , ιΜάε ΜΒιττΒτεαττα: τεΒἰοτιε:. Ώστε Μι!Μαπότα

ΒιινἰοΙιι:, νιτΙαὸ Ια Μωπιπώ, 8: ΑΜετα ί'ωΙπιδοΒ, Μ.:

τμιΕΒιιε Με , τΙεεεΜ τω: ΜΗΠατΜιιε ΟαΙ1τετε :Μ Α νει

ττεο ΒΜιττειιΜ τ!Πϊατπ. Εκ ΜοοαΠετΠ5 ε 80β01εΠ0

εοττΠτιιέω ρτΜΜΜ άείττηθτιιΜ Μ, πιτ 8: ΟατιάταειιΜ,

τεττΜΜ Οωιωιτυπ ά56ΜΜ ΡιτεΙ1αΜΜ Οτ‹ἰ. 3. Β:

τιεό.αάΜτε ΓιιΒΠΙΠτ, εφε αε ηιιατΜΜ :ΜίόεΜ στατ

ΠΠ ΜΒ τιοΜΜε Β. Ματ1:.



νιτΑ ε.ΑττΑι..ε Απ. ιιοιιιιιΝειε. ιι;

έτι εεΉ ε ε ε _-··ε ε... Τ

· ΓΗ :κι Δ0ιιιιπι σε. ι.κν_ τεΓε:επιιιιι.

Με , ατειιιε Γιιι ειιιιι'5.ε !ιοι·ειτιι εειάειιι εΠε άιε ὸειιιιιιτιατ. ν1ειτιεο ιτειιιιιε ΓιιιιιΡεο

ειιιιιιιειιι εει:Ιο τωςιιαιτ, ΓοΙίιιιιειιιε άεΠόει·ιίιιιισιιιε ΓιιΡει·ιιοι·ιιιιι 6: Ρατει·ιιιιιιι τε

Βιιιιειι νινειιτιΙιιιε 8: τεΙιΒιοιιιε επειιιι:ιΙιι.ιιι άιιιιιΠτ. ΙΡΓε ειιι:επι ειιιιι νιδι:οιιιιι μι..

εε τεπιο ΚειΙειιά:ι.ε Μαι] ε ιετΙιει·ειι Ρειιετι·εινιι: ι·ε8τιο. Β άιιεε ΟΙιτιίΕο , επι εΙΙ Με.

τικ 8: Ιιοιιοτ ιιι Γα:ι:ι112. ΓεεειιΙοι·ιιπι, Αιτιειι. '

ιι Αιιιι0 ΓεἰΙἱεα (ΞΙιτὶΓΗ εε. ιιικν.Νεπι ιιι ναι .9.8.ι- ΟοΙεωΙαπέ . μέ Μπεν βη». [ασοπισκω Έ:η!Μα Μο

|ΑΒετιζα ιιι.ιιιι.7_ ειιτ.ιπι Εισ.:τιιπι Ι..ιικονιειιΠιιιιι Μ!πισ ΩΜ:Γ10”σω, ό· ·υ.*Μ [ωι8Ξωπ :ση|Βιέειικ , πέσω Μπυ

ποπ μια" ,πωπω @Με ΓΗ#τἐσ άιειιιιι· μοῦ (ΣοιιιπιΒε- καθ: εΙιινωκ.Οοιριιε 3. ΕεΓὶεΠῇ ζ ω: οΙοεΕιίΠιτιιιε Ηειιί:

παπι , κιιιι·ιιιιιο εε. κ. Ι.ιικονισ ΡιιΙΓιι8 εΓὶ. ΕιιΙΙείιο εΙιειιιιια ει·Ιιιοιεινικ) αόΓεινιιιιιι νιιπΒιι.νιΙΙα, νιι!Βο

ΓιιεεεΠἱ: Υιιιιιιιιιτιιε (ευ νιι.ιιιιιιιιιιτιι8, ειιιιιι€ε- Πιι·μ·ιιΙΙΙο Πι Ι.οιΕιιιτιιιειε , ιιι ΑΒΒακιει. 5εκι&ιιιιοιιια

Πιιπι Οτε!. δ Βεκιεά.άιοι:εώε ΜετιεπΠηιι·οιιεΠιειιππι

θΙ.εεει·ιάιιπι ιν. ΚειΙειιι!. Μη, ιιιιεττιω:!πιοάιιιι·ι εοτι- οριειιιιτι ( Όψει. ) ηιιιε δει!ειιιισ Ρετεε!ε!ιτε,ειιιο ιιι Ιο

Γιατ οι ειιιιτιιιιε Μειτη·κοΙοειιε νιιεικιο.Πιει·ιι 8: Λάο- αι $. Ειπωω ιιιεκιιιιε ιιι |ιβετει.ιιάισ ειιετΒιιιιιειιι6 86

Με, ειιιι Λάο ΒιιΙΙ:.Πιιιιι ριιιιιοΙοε0 ιτε εοιιιιιιειιάαι : επιειι:Ποικ ιεΠιιιιειιι:!ιε εΙιιεει.

Ν. ΚιιΙσπιί. Μη 1)ιμή:Ιο 8.Εαβεβι 2166. @Γαμώ 6'.

@ΉΉἩΉἩἩΉΉΉἩΉἩΜΉΉΜΜΒΜΜΒΜΜΜΜΜΜΜΜ

νιΤΑ δ. ΑΤΤΑΕ..Έ ΑΒΒΑΤΙ5

ΒΟΒΙΕΝ8Ι5 5Ε(ΣΠΝΙ)Ι,

νιΓεε 5. ()οΙιιιιιΒο.ιιι ιιιίὶειι· Γεειιιιιιι Μπι ει: @κι ΜοτιειεΗο

ΒοΒιειιΠ ειάάιτει..

Ε:: ΟΪ::·οποΙοἔἰα Ι.σπάεπβ , Ηεπβ|π·πέο @- ωιἰἐ. 21485'.

Π' Μ ει·εο νετιει·ιιιιιΙιε. ΟοΙιιιιιΒιιιιιιε εΙε Με Ιιιεε ιιιιΒικιΠετ, ειπε

ιι:ι Ιοειιιιι ΑττεΙει Γιιέΐε&ιιε είΕ ε οιιιιιι ι·εΙιε1οιιε ΙαιιόειειΙιε : ω

ιιιε ιιοΠ: ιιιειειΙιτιιιιι νιι·τιιτεε εΙειπε ΓιιΙΓει·ιιιιτ. Ηιε ει: Βιιι·8ιιιι

άιοιιιιιιι Βεπιει·ε ιιοΙιιΙιε ιισ.τιοιιε Γιιιτ , Γε‹:ὶ ιιοΕιιΙιοι· Γειιι&ιτειέε Ρετ

νεΙΙι€ιει ιιιιιειΙΙ:ιιιιι Γεειιτιιε. 5εά ειιιειΙιτει ι·ιιάιιιιειιτει Με Μα

ιΡΓει Ρι·ιιιιοι·όιο. ιιΒετεπι Ρι·οβάιιιιι ο.άειιιΠει·ιπιτ, Ρι·πτει·ιιιιττειι

Δω ιιριι είΕ. Παμε είιιιι Ρατι·ιε Πικιιο ιιοΒιΠ Μιει·ειΙιΒιιε Πττει·ιε ιιιιΒιιτιιε ΕΠΕ

Γετ, Αιιισιο Β ειιιάο.τιι Ροιιτιίὶει ὰ Βειιιτοτε εοιιιτιιειιόατιιε είὶ. δεό ει)ιπι Γε ιιιιιιΙ

 

ιιτι.Ιιτειτιε :15ετε εει·ιιετετ , εωΡιτ Με ειΓΓεέΕιιειιό [Μάσκα ειιιΙιεΙειι·ε , άεεΙίτει1ε_

οιιει·ο.ιιι οι ΡοΠτιιοΠτιε ΡΙιειΙει·ειιιιειιτιε Γεεει1Ιι ΜοιιιιεΙιοτιιτιιιιιιι€ει·ετιιι· εοΙιοττἰ.

διεση ετεο έ. Γοάο.ΙιΒιιι ΡιοετείΓιιε άιιοΒιιε Ριιετιε εοιπειιτιιε ω Ι.ιι·ιιιειιΓε Πο::

ιτιοΒιιιιιι νειιιτ : ειιιο ειιιι νιτο.τιι άεεετιε εἰιττιιιεειιιειειιιειιιι εετιιετει: ΚεειιΙειι·ιε Μα

ΡΙιιι:ε ΙιειΒετιιε εει:ετο5 εοΠει ΓιιΒιιιιττετε, @Ρε ειιιιιιο :ιτιἰιιιο τι·ιιτιιι:ιτε , προ Ρο..

τιοι·ιε εοιιίΠιι ωιιω νι:ιιτι ιιο.ιιε!ει·ετ. Ρ:οστεΠὶιε ετ€ο ιιιὸε επι Β. ΟοΙιιιιιΒιιιιιιιιι

Ι..ιικονιο τετιιιε νειιιτ. @επι κά: Γειιιειιιε ειιιιι ιιι€ειιι] Γαμώ ΓοΙΙεπειιι Με εεε..

τιετει: , Γιιο πιιιιιΡεει·ιο ιιιτιιιιτ, ω: ὶιι οτιιιιιΒιιε άινιιιιε ιιιοιιιτιε ει·ιιάιτε τειιτεινιτ.

Ει·κέο είιτιι εΒτε8ιε ΡοίΈ Β. ΟοΙιιιιιιιιο.ιιιιιιι ΓιιΡι·ειάιέΕιιιιι (:οειιοΒιι.ιιτι τειζετετ,

δ: ιιι οιιιιιι ὸιΓειΡΙιιιιι ΚεἔιιΙατιε ι:ειιοτιε ει·ιιόιι·ετ 5 εοτιται ειιπι σ.ιιτιειιιι :ιιιΒιιιε

νει·Γιιτιο. Ιει:ιΓετιιιτι όιΓεοτόιεε νιτιιε ιιοικιι8 τετΙ'οιιε @ειτε εωΡιτ, εκειταιιε ειΠειιιο

:και εοτιτι·ει ειιιιι εοι·ειο. Γιιβάιτοι·ιιιιι , ειιι Γε ειιε!ιατιτ Μπι] Γετιιοτιε :.ιιιίιει·ιαιτειιι

Γεττε ιιοιι ΡοΙΤε, 8εειι·εΙιισε άιΓειιιΙιιιεε Ροιιόετ:.ι μπειτε που νειΙετε. Αν: ιΠε Γι :κι

ω; εκατ :ιιιιιιιο Ριο. Γοτιιετιτ2. ΡτεΒετε, 8ε ΓειΙιιωτιε ειιτιεΙοτι Το Γειτιιεε Ριιττεἐιο

το. :.ιΒΓειάετειτιιι· Ροτιιιιι «Με Βικιειιε, ιιιοΙΙιι·ε τιιιιιειιτιει εοι· ει ιιιτεΕι:ιτιιι·. Παπ

‹ιιιε εειΓΗΒειτοε εἱιιιι Γεειιιιι τετιετε ιιοτι νο.Ιει·ετ, ιιιει:ι·οτε ειιιιιιιι τιιτΒει.τυε πιιιΙτιε

ιιι·εειΙιιιε ειιιιι Ριετειτὶε οιιΓειιιιιο ΡτοΓεειιιεΒιιτιιτ πι: Γε τιοιι ι·εΙιτιειαει·ειιι: , 86 ει:

ιι Νεπιρε μπώ ΒοΒιι·ιιΓε ΜοιιΔΠει·ιιιιιι . ω: πο! ΡτεΓ.ι.- επι ΕοιιεΠ. νεΙειιιιιιο 8: ΜακιΓεοιιωιΠ Π_ @τιΩσ ιι,

ηοιιεπι Υπ:: 5. ΟοΙιιιιιιι:ιιιι άιθ.ιιιιι ω, «μισά ετιαιιι :Χ ι.ιαι:ν. ιιιτειΓιιιι, 8: Βιι.!ιιιιιιεειιιιιι ιιΓιι.ιιι ὅ ΟιεΒοτιο

Απ. ;. Π:<ιιιειιιι εοιιΠ:ι:. Μ.οιιτιιιιιἱι, ΚεεεΠ.Ιιιι.7 _Ερ.ιι;.Ε)ιιενι:Διιι 1εΒε :μιά

& Χε είι8.Αιι€'ιω Γειι ΜΜΜ: νηιιτπ:ειιΙΒ ΕΡιΓεο!.ιιι9, Ριιι!ιρριιιτι Ι.ΔΒιι:ιιιιι Το.ι_ ιιιωιωιι.
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οοεΙαοο

οετο ωτο

μΓεὶτ.

Ρ

`Ι

το νττΑ ε. Ατ·τΑωτε Αεε.ΒοιοεΝειε
πω ὶτἱ11€1°ἱε εαΙΙε οοο οεντατεοτ ,τετοτο1Γεετεοτοτοοε Ραττεε Ρετοποτττοεατίοα

οετο 8: εοοτετοΡτιιτο Ρτείεοττε ντα τεΒοα ε:εΙοτοοο ΡοΠΜετε. ΟίιιοεΙοε Γε οἱ

οτι ῇαιο ΡτοΓἱεετε εετοετετ, οεε αΙὶΒὶ τταΙιεοτεε αοοοοε Για Γοε1ετατ1ε ΒαΒεο1ε

1ττεττο ΡοΓΓε νίο1Πετ,οεττ1οαεεε ο·ε Γιο1ττοιο Ροίτουαοπ Γεετετέατ1 οπο :το εο ,_

αΙο εοτιπο τοαοο1ε Γιιοτ Ποτοοε τεεεΡτο αΙο Ιοεοτο €τε11οοβ ΗΒεττατειο ΙπαΒεο

οατο Ρεττετε. τετοεττταττε Για ατειιιε αττοεαοττεε το1το ΡοΗτ1,οποετ ΙοοΒτο

το εΙατοοα Γεοεθ.τε. Νατο εἱιτο Με 1ο Ιοετε πιοτατεοτοτ, 8ε νο·τιτο Βετ Με @του

δττοοΓΒοε Ιαοἰατεοτ , ιιοοε εοττιτο τού ΙΚοεο1.ετειιε εΠεεΒατοτ,οοτ 8: ]ι11°8ἰ01°11τ13,

ιιτ ετεὸεοατοτ,ἰοετεοπεοτα οοιιτΓΙ:ταβατ , Γιιτοτο τ8οε ίεΒτοπο αεεεοΓοε Ιοι:ετ

Ροεοαε τοεεοοο εΙατοατε ω:Ρο, Γε ΓἱναΙο1Π`ετ αό. Β. Αττα!ατο νεοττε νεΙΙε8εατΙ

ΠΗΓΗ εττοοοτε άαιοοα Ροεο1τεοττατ τοεεΠεατοεοτο Ιεο1τε. Νεε οποτε , νοκ Ικα το

εετε ετ Ι1εο1τ οΒιοιιτιοτ, αε εετττεοοιτο ΒαΙττοκο άτοοΠτ. Α τ ιο ε1ιοαάεταοτ , πάει:

τεε ντο Πετ Γιοιιτταε Πὶνἰοα υΙτἰοοε ν1οἀἱεατὶ , ΡΙιιττοο εοτοτο αεὶ νττιιιο Πεἰ τε

τοεαοτ , ΓοείΓε1οε οοκαε εοοΒτεοτεε Γε το οτοοἰΒιιε Π τεεὶΡὶαοτιιτ ετοεοεΙατοτοε Ρο!

Πεεοτιιτ. (ΣΣ-εε νο· Γαοετοε ποιο €αιιότο αεΙἱ ε Ιοοοτιιοι οτε ετεΡταε ονεε :εεε-ε

Ρττ,ΓιιίΓοοε οεἰε Γιιαε αο_οοΓεεοτεε ειιΙΡαε τεΓΗτο1τ. Ατ νετὸ Μ] (Ιω νετεειιοάτα

Ρτεενεοὶεοτε νε! τετοετττατε αε αττοἔαοττεε κάτω τοαεοὶατἰ τεεϋτε οοΙιιετιιοτ δ:

οποιο Ροεοἱτεοτἰαε Ιοευτο οσο τεόευοάο εοοτετοΡΓετιιοτ , εϋνετΓἱε ιοοττὶΒιιε

Γοοτ τϋτεΡττ: ιιτ τοαοἰΓείὶε τ!ατετιιτ ΓοτεΙΙοἔΓ ,Γοεἰοε εοεΓιοΓΓε @ιτε το εκετταοόα

εοοτοτοαετα: Γοετειοεοτα , οικω ιιΙτἱο ΠΓν1οα Ρετει.ιίΓετατ , 86 ΡτοΡτετεα απο εε

τετὶε νεοέατο οοο τοετοτΓΓε. Νατο ι1οι1ε εοτιιιο ΤοεοοΕΜιικουε οοοοοε Γεειο·1

ΡετεοΓΓ.ιε ἰοτετοτ : αΙοιε εΙιττο Ρατνἰ Βιιοοο5ε αΙνειοο τταοΓοπεατετ , τττετἰτὶε Ρο

ΡΙΜΒοε Ρετ ατνιιΙαιο Πανο ιιοτΓατο οεεατοε εΓτ: τετοιο νετὸ οιο Τοειιτοοιιιε

εΠεεΒατιιτ ,ε το Γε το πειτε Ροττατιιτοιο εατ1οα τταάοϋΓΓετ , τΙοοετΓοε είτ. ντε!εο

τεε Βα·:ε ε1ιο αόΒιιε Γοοετεταοτ, νετεευοά1α Γοιοτοοτα Ροίτ Γοετοε αεΙ Β. ΑτταΙατο
τερετΙαοτ. @αβὶΡΓο ιιτ Γοοετοιε αΙο τεεεΡτὶ 8εΓαΙναττ Γοοτ. · ο · ο

» ΑΜ. αΒ εο Ραττατα οοταεοΙα οτοοοικο το ΓτιΡταε!τετο ΜοοαΓτει·Γο Ρταττοπο τεβ

τἰτοοοἱο αΡΕτοΒαοτοτ :τοτετ οιιοε εἔο ΡοΓἱτιιε Βεαττ νὶτὶ τοτιοΓτεττο οεμιτατιιε

τεοεβατ , απο ττοοάαοπ οι τετοΡοτε ΗονιοΙοε ειι]ιιε ΓιιΡετΗιε τοεοττοοεοι τεε1τοοε

ΒοΒὶιιε οοοοοε , τοτἔἰἀἰε αε1ιιατιιτο ιοοΗΒοε ντοΙεοτετ αε ταΡαεὶεοτΙὶι άεΠοεοε ,

ιιτ ΓοΙεοτ τοττεοτεε εκ ΑΙΡΞιιτο εαειδτοτο1Βιιε εΗΙαΡΠ 86 1ιοΒττοοπ εΓΓιιΓἱοοε αοετ1 ,

1ταΓΓτε Ευτοτιιτο τιιΡεε 8τατΒοτιιοο εοο8ετὶεε ο1ιο1ανἰ τιποεΓεεοε εοαεετνατετ,

τοοΠοιοο ΜοοαΓτεττ] ταοὶτὶο ειιτΓτι ΓοΓΓοεἰετε αε τοτατο οΠ·ϊε1οατο οετίιε @οπτ

ἔετε οὶτεβατιιτ. @ο Γταδοτε αοεΗτο εοΓτοε τοοΠοτ οοτοτοε Αο1:Βοοιιε ω πω

τουτο Εετ$ὶτ ,το ντεΙετετ Η ταοττ ΓταΒοοε τοοΙεε ΞοΠοτ τΗΓΡεοεΙο οατοοα οεοετα

το:: : ο ἰ απο νεοὶΓΓετ, νὶτϋτ τοϋ εεΙετὶ αιυτὶΙὶο ΓιιΒνεοὶτεοτ , ειιο6Ιτα Γοτε τυο

ΡΓεοε!α5 ΓείΗοίιΓοιιε Ραττ1 οιιοτταοόα ετεεΗτ , ιιτ Γο!ατοεο ΡτεεΒεατ,οοο οΡοττιιοΕ;

οεεεΓΓαττα ε:: αοοατιοο Ηιι&1ΒοεΠΒετατεοτ. Λο φωτο ω· Ι)ετ τ νωε_ τοτ1τοτ, νο.

εα τοὶΙο διποοι.οοινι Βταεοοετο, το νετὸ Ποιοι τεεεΡτιιε Γοιοοιιτο εατ›ε , οεε

οπετιι αΙτεμιο ε!ετεοτοε οκετοι·1 εοτοα Γιιτοοοτταε. Ετατ εοττο τοαοε, ΡττοΓουατο ατι

τοτα Γοοοετετ @στα Ιτιτοτοα τετττε. νεοὶτ ετεο 5ἱοοαΙἀιιε αοΙ ν1τιιοπ Πεὶ τ ετιτ Β,

ΑτταΙα απ: ΑΡΡτε11εοΓο ΒαεοΙο ε1τιο ΓοΠ:εοτοτ ναεΙε αεΙ ΒοΒοιιο , ττοΡεταοτΙΓοιιε

νοεε ὸἰεἰτο ΠΒοο Ποοοοτε:ε Οτι1εἱε τεεΙατο, ιιτ Πταε εΙεΠοατ ΡετΓοε!ετε τὶΡα8,

οεε ΡτεΓοττ1Ρτα: ατιάαεΒε τοοάοε ΓοΡΡ ετιτ, Γεά αΙτα εεόεοε Ιατετα οτα Γὶοατ είε

Μωβ. , ὶιοΡετὶἰΓειοε Γε εοοοοΓεατ Ποτο1οτ τεεεΓΓιιτυο1. @ο ντο Πετ οοΡετἱο

Πιοταά1&οε ντι· οβεεΠεοε , απο ΗεΙετ αόοοοτειιΙο Ρετ8Γτ , 8: ὶοιΡοίἱτο τΙΡαε ΒαειιΙο

τοπΡετατ,ιιτ Γε εκ ντο Βε1 ΡτοεεεΡττε, αοουεοτε Ι)τντοα Ροτεοτὶα , ΗΙο Ρτοιοονετετ

α Ιοεο,αΙτείοοε εοΙΙτε Ιατετα ν1οΙεοτο εοοατιι εεεΙατε ιοόκετιιε οοεςΗεοε Ηιεντιιε

τεΙΞέτο αΙνεο εοΙΗε Ια.τετα εεεΙεοε,Ηι1εοτα Ρετ ατάτια εσω; Ιατετα νεΙοταΙεε Πτ16”τοε

Ιαττεεε ΓυίτεοταΒατοοοαοοΓοοε αΙνε1 εοοεανα Ρατετεοτ,οιιο ΓὶιΓΕεοταοτε ΜΜΜ

Βιιετεοτ.]άιοοιιε Ρτοτοο1Ρεοε αοτοτα τοοοεΙο ιιτ Ιοο1εο Ραοάετετ ΓιιτττεΒατ , 8ε

εοετοτ ἱοττα Γεοπεύ.ΡΓιιτο εοΞτταοε 5τοοαΜοε οτεετε: ναοαοπ8ε ντε!εΒο Η νττο

1)εΓνάοΙεοττ Γ·Ιοέτοε οΒετοεττοτ. νεοίτοοε απ! τἱΡαπ1 αΙνεὶ, 8εναειιιοο εετοεοε,

ΓΡεέταΒατ τΙοαΙττετ αΙτετΙοε εοΠἱε Ιατετα εεάετετ , ιιτ ΗΒ1αΙνεοιο ουσ Ηιιετετ αικ



νιτ.ι ε. ΑττΑτειιιιιιΑτιε ιιοιιιιετιε. τε
τττετ. ΡεττττιιίιΓοιιε εε νττιιω Βετ νεπττ,Ρεετεετε ντθτοττε: ττοΡ!ιευω ιιυπττενττ. Μ· ω"

Ουτ νττ Βετι Νυ!!ετεπυε ωε, τπουττ, τπ !ιοε Γιαυτο ντνεπτε υ!!τ ετεετε Ρτε:Γιι- τ[τ::::

πιεε. Ρτοευ!ευτιτο ιιτ πε Γενοτ εευ!ετοτυω εοι· Ρ!επιιπι ντττι1ττ!οι15 ττιεευ!ετετ.

εφε ντττυω ουεπιντε ετνετΠε Ππτ ντττυτττιυε εττεττ , επ οπιπτουε εΙτ δεπέττε Πω

ετοεε Γιιοτειιειιω. Νεπι !ιοε εε!!τευε τιοΠετε ωε!τττοετ: Πυεετ , υτ ευωτπ ωετοττ

ειτε εε εετττεευ!Ρτε δεπετ:οε Πετ ωεευ!ετε ποπ νε!ετ , Γε!τεπι νε! τπ οεευ!ττε ουτε '

τπτποτε ντεεπτυτ Ρο!!ιιετ.

Πεετίιπιουε εΠ: εετπεεΡε , ευω ε!τουο τπ τεωΡοτε υπυε Μοπεετιοτιιω ποωτ- εν;

πε ΕιιιιιΜτιιιευε εε Γτυπιεπτε Γετεπεε νοωει·ε τε!!υτεπι ειτεο!ετετ , Γυ!·ιττο Πτ- Βἔἑζἶΐσ

νετ 3τΡΡττετεπιευτε ο!επτε εΓΡετττεε Ρετεωτο ετουε εοπΓτεοττ. Φεω ευω Γυ- εΒΓεττΓυπι

τε τ πε Ετετετ εοω οπει·ε εοπετετυτ υ ττο δ( πιο τπετο τέτυ Γεττειπεπττ “ΜΕΝ

Βο!!τεεω εκ !ετνε Ρτετ:3τεττ, Γυ!εόουε εοτιεττυπι ΓυΡετΡΒΠτε Με!» νε!υτ Γυτιυε

ΓεΡυ!τιιτε ττεεττ , τε!τετόουε νοπιετε εε ΜοπεΠεττπιπ Ρετοττ , Ρετττουε εοπΓεΠ

Ποπε τιιιωο Ρτοτττετυε Ρι·οεττ. ΟΡοε ντεεπε νττ Πετ , Πω εΠ, ττιουττ , Ρετε ε!·ι- `Ν °°“···`

τετΠ ο!!τετε2 Αττ!!ε Γετετυτε Γε τει·ι·ιε εοπεττιιω, Γυ!εόουε Γε υ!τιιω.Με!ε,τ!!ε

εττ, εετίττ,ειιτ ωττιτ ποπ εετιι!τΓττ ι εοπεττο ετοο οτεευ πυ! τ εευΓεω τπετεεπε

Ρετοε, ΠιωΡτόουε εο !ιυε εεΡοττε. Ι!!ε ττεουε εοτετΓυε όΡετοττ, ττπΡετετίιττι

οιιε Ρο!!τετε εεωιιυω εεΡοττετ. Ετετ ετιτω ΓΡεττυω Ρετ ετ υτ ιιιοπττε εοτΓε Πε

ιτυοΓοτττπετε τεπεεπττε νε! τπτετΠυεπττε Τττντε:" ε!νευπι οιιεΠ ττιτ!!τετττ ιιπτυε. το Ζη."ω

Ροττο νττ Πετ ΓυΓετΡτεπε Γτυίτε Ρο!!τετε, Γυτε Γε!τντε τ!!ττυω ωεπυτ τυπιτττ , εοπτυπ- Πυπιεπ

έττιτουε Ρο!!ειτ εεττιτε ο!ιιττπο νε!ι1τ επτεε Γυετετ εε!ιεεΠτ, τεεττόουε ΠΙεπττο υτ

ε!ιεετ τωΡετετ. Ο ωττε νττι:υε οπιπτΡοτεπττε ι οιιε Πε Γυοε τπ τεπι·τε ο!οττΠεετ , τιτ

Γττετεε ετιΓετΓεουε ωεωτιτε εοτιιωτπτετνεπτυ Ρττίττπο εεεοττ τεεεετι

!Γεειπ ετεπτω νττ ειδιω ουοεεω τπ τεωΡοτε εε Μεετο!επιιω υττιεω νεπτΠ Η τν· .

τετ , τω ουτεεω Ρυετυ!υε τιτ ειιτι·εωτε Γετιι·τιιιπ επιττετεττευε ΡοΠτυε , ντα τεπττιω ιειΠιιι:Τικ

ειτΓΡεέτετιετ εΧ!Ει1ΓΩ: ετιτυε Ρετεπτεε ευεττο Β. Αττε!ε: εενειιτυ ΓεΡττπο εε ευω (Με [Με

ΡτοΡετεπτ ευτΓυ , είι:τιουε Ρτεεειιτιιτ υτ τ!!τε Γυτινεπτετ. @τι ευω νττ 1)ετ εττζ

Πωιι!ετε νο!υτΠ`ετ , Πετττιιιε εε τετττ!ιτ!τ!3ι1ε Γεετεωετιττε ευω εοωΡε!!επτ , πι:

Ρι·ττιε ποπ εεττ ουιτω ποιττυε ετεοι· Γε ΓυΡΡττωετ, ιιετΓεεπι !επουτευε εο ε!:Γεε

εεπτε νττε!τουε Ρττνετυτ ευι·τε. Απιττυε ετοο 86 ΡοΡυ!εττε Γενοττε τυωοτεε Γυοτεπε,

Ιτε , τποιιττ, εοο υτ Ροτετο νοε ΡτοΓεουετ. νεπτεπε ετοο ΒεΠ!τεεε 86 Ξετιετοτιιω

Ιοεε εττευττ, Ρτόουε τπΠτωο Ρτεεετιιτ υτέιτοττπυε ΓοΓΡττεττ τεεεετυτ. Ι)ετπεε

υτΡτοωττΓετ εεε τωΡ!ετετ εΓΓεετυω , εε τπ τωυτπ Γείτιπυε νεπττ , 86 πε ουτε τετ..

8ττοττε τιυτυε ωιιπεττε Ρτετεο ειτΠΠετετ , εοωιιτπ !ετεπτετ τπ[ετεΓΓυετπΠτπιιιιτι ετττε

8ττ , πιόιτοιιε ντττυε Ι)τντπε Γεπέττε ε] υε Ρι·εεττιυε Γενεπε Γο Ρττεττ ΡττΠτπ:ε ει:οτυπι

τεεετεττ. (Ξτει:εε Πωυ! Ρετεπτεε Ε οπεττοττ τεΓετυπτ,ουτ Πε Γυοτιιιτι εε Ρεττττοπεε

Γετπυ!οτυω Ρτετει:τε Γυ:ε εεεοωπιοεετ ευτεε. Ετετ οπτω τΓεεπι ντι· ἱτετυε οπιπτ- ιετιιενιιιιι

ειτε, Πποιι!εττε Γετνοττε,Ππου!εττε!επττεττετπ ετεοττπτε86 ΡευΡεττ υε ι πονετετ Μ·

86 ΓιιΡετετε: τεΠΠετε , 86 !ιυπιτ!τ!ιυε Γυβεττυε ε ε , Γεοιτεπττ!ουε εοπετεπε τεεεπεε.

τε,86ΠωΡ!τετ!:υε ωνΠ:τεε εΡετττε. !π Γο!νεπετε εε τΓΡοπεπετε ουε:Πτοπτ πε Γε

εεττ , εενετΠιε !ιεττεττεοτιιω Ρτοεε!!εε ντοεπε εε Γο!τειιε , Γοτττε τπ εενετΠε, Γοβι·τυε

τπ ΡτοΓΡεττε , τετιιΡετεπε τπ οωπτ!ιιιε ψ εττετετυε τπ ευπόττε. Κεευπεε!:ετ ειτιοτ 8:

ττωοττπ Γυτιετττε , τεεο!εττετ εοε`τττιιετπ ετΓετΡυ!τε , πυ!!υε @και ευω νε! ωετοτε

τεπεπετυτ, νε! πτπιτε !τεττττε ειιτο!!ε!σετυτ. _

Οιτωουε τεπι ευω επ :ετιιττιπτε τιιιτιιε Πεευ!τ ι·ει·υω ΚεΡετετοτ!τ!›ετετε νε!- 0,,Χ:έπ

τετ , πιοπΠ:τετε ετ Ρετ ντΠοπεω νο!υττ υτ εε τπυπεο εετεΠυτυε Ρετετυω τπ οωπτ- Πω τινι-ι

Με ττετ τιεπετετ, ουτπουεοτπτε ετετυω ΓΡεττο ΓυΓΡεπΓο, ουσ ττετ Ρει·ετετ νεπτυ- :πιτ τα·

τυπι .τω ποπ εΡεττε ντο Πετ εποπιιε εοοποέπετετ ττει· ιΠ:υε ειτττυωετΓε νται: , επ ι ω'

εε ε!τιιω υεωευω ιτε οευπιε ετ τοντε τ.ιτυε.Πττυιπ υε τεωεπ νττΙ)ετ τω.
Ρειετ. 5ε(ετε Μοπεττετττ εεπΓετ, τεοΙτιωεπτε τετιονετ, οωτιτε το!εοτετ ,υτ Π ε ε:

πτ!ιτ!τωπεετ!!ε ετπιτττετινετιτευ!ε ουοουε τεΓονετ, !τ!ιτοε !τοεωτιιτουε Πτωετε

ΓυΡε!!ε&τ!τε ε!:!υτ , ετΠτττε εοπΓυτ, εοττυΡτε εοωΡοπτ, εε!ετειπεπτε Ρετεττ,ιιτ

ο,ιτιπτε ΡτεΠτὸ Ππττυ!σει:. ΙΡΓε νετὸτετυπτο 86 ντοτ!ττε ετουε οτεττοπτ!συε εοτΡυε

εΠτεττ , ττ:ιυτ ιιυπιουειπτπτεπτττιε επτεε τπ οτεττοπε ντΓυε Γυτ!Γετ εεΓυεει·ε. Ετ πε

ΓΣΠ

-



τοι του. Β. ΑΤΤΑΙ..Ε ΑΒΒ. ΒΟΒΙΕΝ5.

! ή

τι τι. ε”. εοτ τττ!τεο!οιτι ντττοετοτ,τεΓετετο ττοττ!το πιο τΓτ!ειο νττ εοετττ. Ποιο@το ιιονειο ειι.

τιοτοιο ετ εττεο!οοι το Μοοείτεττο εσιινοττετοε τοτΠειτι , 8τ Πεμ Ρετετιτιοοε Ρο

' Πο!εοττ οε οτ εοε εκ ΡοτιοτΠο Γοο νττετειο , οεε ττοΡεττενττΓεοτ, οο!!ο ειττιιοε

τοεοττσιιετο Γεετεοτε ετα νεε!ε τοτττιιοε , ΠΠ, 8: τιιιεττειο ττεττετοσοο ντΠτε, ετ

]οιιο: οι: οο!!ε ιιιστε ΡττεΡειΠεοτε τενεττετε. Οίτιτιοοε εΠτΓεττετιι 8: τεοιΡσττε σΡΡοττοοττε

ΡΜ!!! πω· τειο ενειιττε το Ρτοιττοιο τ!τεετειο , ( ετετ εοτιο τειιιΡοε οτιιιττ τ`ττΡοττε , τειτιΡοε τετ..

!τεετ Ρε!ιτοετττ) ετ τ!!ο εττ: Αεεε!ετε εεετεε!τ ττετ οοο‹τ ττοτ το. ΝεΓετε οττοοι

τοΡοττιιιοττοιτι !τεεετ εεετε. Βεττε ετοσ εοοιτττ!ιοε Β τ. ι οο τ. τ ο ΡτεΠεντετσ 86

Ηειιιντεοοτιι.οο Πτεεοοο , Πε οοοτοοι τε!τ,οτοτιε οτ!ιΠ ττοτιττεοετοτ , ε‹τ ττετττοετ

,, τοοι Ρετνεοτιοοε !οεοιτι°. Ετετ ειιτιο !οεοε $τεοΠε, οτΒε οο!ιτΠε, σοοοττειο Τεοττ..

τιετοιο εο!οιιτε, ετ ΜοοεΠεττο τττττεοε εεοτοττι οοεε!τε8τοτε ιοΠΠΠοε, ο!ιτ οτ Ρετνε..

οτιοοε, Βτετοττε ετ Βεοττττεο Ροττ τειιτοτοτο τιιτετνε!!ε ετιοστοιτι τοΓεεΡττ Γοιτιοε,ίεά

οσο ε!το οΡτετσ €ειιττττιτ ττοττοτ τ!οιιο. Νειο εεττετιι οοετο τεοτε εοττεΡτοε ιιιτετ

τιιεετιεΠε ςΙοιηετε εςΕΡτ , πιο ντττ Ποτ Ρτεετ!ιοε τοτειοεττ, ιιο τοττιτ εσιιττε τοτετε!τ.

δτοιιι οοεοτττΡετ τοστετει·: Ποσο πιο εττὸ ιιιονοεοτ , οοοεοιοοοο ΡστοτΠειτι ω..

οεττιτοε ετ! Μσοεττεττοιο τεΡεΠετε , πιο εττὸ τοσττε Ρτε:νεοτοοοοιιι. Μετετ εά

τοεο: ΜεΠοε τοττιτεΠετ , ΠΠ , οτ το τ!ιττειιοτο τ`εττειτι , σοετιιι Με οιοττοοοι Πείτε

τειιι. Ρετεστ !στιοοιιι τοττ στετ ειττΡεότετε ετ!νειιτοτο. να ετοιτιΡεοτε εοτοτε , το..

ττο τεΡεΠετε ττοττοττιιοε, πιο οεε οοτε!οοειιι εΠιτ εεΡτεοτε , ε!οοεε τοεττττ Ραοε το

ιιεττε τοτε Ρετττοοετοιοοε. ΡεΠ:τοεοττΠοε ετο,σ εε ττετ οτοοιιττ!ιοε ΓσΓΡττετειιι τοι·

Γοοι τεεεΡτ , νεοτεοτέτοοε εε! ΜστιεΠ:εττοτιι Ρεττετο@το τετιττ!ιοε ε!ετεοτοιο τεΡε

ττιιιοε, εε τοστττ Ρτοιττιιιοοι .· οοτοοε ντΠε οτε.το!ετοε εΠ. $τεειοε εΡεττε εοοτιοντ

οιοε ντττ Βετττι τιοε Ρτενε!οτΠε Ρτεεεε , οτ οιε ντε τετιττοττι οτε,οτετ εττὸ εε! Μο

ιιεττεττοιιι :τοτε ετοε ειτττοιιιιτεττττε.

ΦΩΚΣ Οοτετιιιι ]ειιι το ΓοΡτειιιιε νιτεε ΡτεεΓοιιττε Ποτε,τοοεετετοτ,,ετιιιι εττΙιιιε νι

Γ,,ΜΜ Βετο τιε!ιτοε ΓοΡετεΠετ, το Γστεε εε!!ο!ειτι Ρι·σττε!ιι το!ιετ :. Γοτεειιτοοε ε!ε τττετο

τιοε νε!ο!ιετ εοοετοτοε, τοττεοτεοττ!ιοε οτιτττοοε Πτετττ!ιοε Γοτο εε!!ο!ειιι ΡτοἔτεΠ

Πιε , εττΓΡτετεοε ()τοεοοι οοειοτΡίε το εοττετιι τοεο Ροοτ ΡτεεεεΡετετ, οτ εετε τεοε

το8τεε!τόοίοοε εε!!ο!ετιι , τεέτο ετοε τοετο ττοοτειιι ιιιοιιττετ, εσεΡΠ: οιείτεε τεετν..

το ιιιεε Πιοττετε εε ττσΡ!ιε:οτο ()τοετε τοοιιιοτετε : Ανε , τιιοοττ , ε!ιιιε ()τοιτ τιοε:

»τοοοτΠ Ρτεττοιο Ροττείττ,οιιεε νειττ!!ε τετειιε εττετοε το οοΠτοτοιο νοΠιετοιιι πιο

ο τ!τετοειιι εττοΠτττ: το ετοοτε ε]οε ΠΠτε εε, ε1οτ οτ εοτιοε τιοιιιεοοοι Γε!νετετ, ο εκ

ι:10 το Πεοε τεετνττιετοιτι νε!!ειιι ττείεεοττττ , σοὶ το τεΡττιοτ Αττετ τοοεοι εΧτεοε!ττ

ο τ!οτ!οιιι , εεοιττιετοειοε Γοεοοε!οε Ατ.τετο !ενεετο οιεεο!ετο εο!οττ. Πίιιιιοοε τιοε

εεετετ,Ρτεεετοτ στοοεε οτ ε!ιοειιτ , Γετόειοε εε!!ο!;ε τεε!ττειιτ , Ποτοοε Ρεο!τΓΡετ Ισ

οοιο σοτετοιιι Ρτε:!ιεετιτ. ΑΡεοοττ!ιοε ετεο οιιιοΠεοε οιιοε τειιτοτοιιιο‹τὸ οοιτιτοε

Βι.ιοΕΜοοοοε Ρστ!; τετεοοι ντο Ποτ τεεττσ εοτιε!ττο ττετττ , εο8ττετιε ντττ Ποτ Ρο

ΡΠτεε τεΙΠ οτ ετεοτ, ττετίττε εοοεττ!ιοε εεΓοττι Π τοετοτΠειιτ,τε ετ! τοΓετΡτειιε!οτο εοιο

Ρετετοιτι τοτε.ΟΠΑΠ ετοο οο!!οττι ΓοΡετεΠε Ροτετοτ,εσεΡττΟσοάττοττε εΙειοειιττειτι

εοιο!εετνιοετοιο ο!ιεττετε εοοτιοττετε, οτ !ετοττεττε τοπ Π!›τ εεΠ τιιε!τειιο Ποιοι.

!ει·ετττ εΠοοετετοτ , 8: νετετεε ιοεεο!εε ετε!εοε , οιιιοτε τε!οττ τεε!τοτεετει·ετ ,

Ε2°Έτε:; !ιάτιεοοε ετιττειοετ τιιτΓεττεστε!τειο ειτετεεοε τοεεε!εττττοοοετε οσο εΠότεετετ. Τοπι

Με.. Μ- τιιτετ ιο:είτε τοΓΡτττε 8τ Ποεοτεε !εετνιιιεε εε:!οε τοτοεοε, ντ‹τττ οι τοεο εσΠτετο

[Με εΡεττοε, οοσε Ρετ τοο!τετοιο τιοτετοιο ΓΡεττετοτοεοε ο!ιετεε εοτε!τε τοεττοε Ρτο

οιεΠετ. (-Ιτεττεε ε!ετιιε!ε τείεττΟιιιοτΡοτεοττ , στο οι ]ετιοεε εεττ εΡοττεε τοσο

Πττετετ , οοεε ΡσΠτ Ρεο!!ο!οιο εοτΡοττε ιιιειτιοττε εοτιοε ειτοτε Ρειιεττετοτε εΠετ.

Πότε τιιε!ε ΠειιοτοτΠτ οτ Ρτεττεε εττνεοττειιτ , σοτ εοιτι εε!!ο!ετ τεε!ε!ετεοτ. Ηστο

οσοτε τΠΡτεε!τέτοε Ετετετ εεοετο οτε τετο!ττ_ Ηετιε στο Ρε εοοΓσΙεττσιιειο τειοο!ο

Γοο ()ΠττΠ:οε οί!:οοτΠτ , οτ οιτττειιιοε τιε!ττοε τεεοι·οε Πε οτοτε νειιτε , τιοτιιὸ <έ,!οττε

ονεοε στιιιτττετετ. @σετ νττ Ποτ οεεο!τετε νο!οτΠετ, Π τοΡτεε!τέτοε Β!τε!ειιιοιι

_τι ΑΡοιτ Βεττετο 8: νττιεττπτοιιι Βεττε!ετιι το Ω!ιτο- @ο Εκ ιιοΓττε πιο Ιεέττοοε _οιτεοι ει: Μ55. Οσοι

τιο!. Ι.ειτο. τιοε !ΒΒοηΙΙΙΙ : ει! ιττ·βιο.ιτ:τωι Ρετ·υεπτΜια ΡειιτττειιΠ δ: ΚεεοτεεεοΠ ετοτοιοε, πΡΡετετ οοεττοετττ

“πο” , ὰ Μοετποε @Μπιουτ :ΜΜΜ Ο· μπάτπε,τοτε ?στα Ρωο. οικω ιισιιιιο!Π $ι:στοιιι (οι Ητττεττιοτο

οιτΙΜκ:.7ύτ στο» "τετοια , 8τετοττε ρέπειτ λ 2επιττ°τα, ΡειΡειειιι Ποοοιιτ.



«πω ε. Α·ττΑψε ΑΒΒ. 1εοΒιΕΝε18.^ ω

Βιιε οππι1Βι:ε , εΧΙιοττετιε εοε ι1τ εαΡΕ11Π1ίΙ:€τ που ι·εΙωςιιει·ειπ, Γεά 1ο πιεΠοιάΒιιε

ε.6ΗΒιιε τοΒοτετὶ ςιιοεΜε ετΓενετο.πάο_Ει·πωτειιτιιτ. ΟοπίοΙειτιιε ει·8ο ει111&οε ,

πω.: ΡτατΓειπ1ε ι1εκ1Βιιε 21: οΙιιιτι1ε , ΜΜΜ εα:Ιο ι·εάό1άάτε. Μετ1τό σπιτι τετιιπι

ΚεΡωετο: 5ει:ιέΙ:οε Γεω νὶττιιτιπη εοΡὶέὶ σ.όοι·πειτ Παπ Γει·φτιιπι είὶ: εριπω. ή!...

οπωνέ: ω!ω : ςιιὶα1ΙΙ1ε.ὸ ε:εΙεΠεττι νΜτπε.εΙιεΙαυτεε ...εμε ΡτΦΟΒΡΕὶε Ρο.τετε Πα

άειπ , ιι: εὶε ΙειΒοι·ε Β·ιιέΡωε τεεὶΡ1ε.:1τ παπα: επετιπε.

Δι Νἰπιἱτιιω :πωσ πο. Χ::ν1ι. Νο.πι Λι1ονε1ιΙο Μπι

Βοϋεπάοιιιπι Σαβ ἱιι ΑάεΙνειΙ«:ΙΞ Ιοειιππ (ιιΒτοεεικο

( ηιιοά :πωσ υε:. κκν1.‹:οι1:ἱ;ζἱΙἱ`ε οι Ρ:ωΙο Πἰειεοκιο ἱκι

π». ε. ΗΜ. Εεεε. τη. ;. απΜπ) 2:ΗΜια: Μ: νΜε

ω;;; ΔΗΜ;) ὁ (με ΒΙἱἀιιΙἔι:ε ΜοωιεΙιιιε Τἱεἱο11Μ

ΜΜΜ οὐυἱκω βαθιά: Λάο·ιωΙάκω Χε;υπ Σκοπού"

Χονιυπ, ἱπκμπἱ: Με” ἐκ Υὶτ2 δ. Βεπι1Ιδ ἰπἔ:λ_ Α:

ΗοτιοΙἰι1$ Ραμ ΒεκτεΙΐο .λπεΙα ΙὶιεεεΙΤοτἰ Ρ:Μ1ε

ειιιτιο εε. ΧΧ"Π. Ιεἔἱωτ ἰκι Ι:2.Η:: Μετα Το. 4. ΙΜ

άε ΕΡἱἴσ. ΒοΒ. Ε: Σ. ΒΗτωυπόιιε ΛααΙ5 πιοπι.ιο ίπ

Μ0πείἱστἱιιω Ι.ειιωικιΞΜε τενετίἱ18 ε!! ν1νεπτε επ!

Βικ: ΟΜο:Μκ1ο Κεἔε , ω: ει: Με να.» 3. ΥιιεΙετὶεὶ

μοΒιιυτ. Αι·ιπο Ρτοὶιι‹Ιε ΟΙιΙο:Μική πιοπεπι μπε

άεστε, ΕΙιτΠϊι πο. πω”. Β. ΑπεΙει πιοιιιιιιε εΠ, α

φ1Ξόεω ν1. ΗΜ Μακε1σ.ε ΜΒ: ΠΠιακάο, ειι1 ειπε

ΜΜΜ:: νοεειι.

άσε@ΜεΡοίϊ εμε ὁοτΓι1Μ τ1οπτ81112.8.Ππετ. ΛΙτει·ε νετὸ ά1ε ναΙεὸἰεεω Ει·ειτα Α Ν- @Μ

υο_ :οηΙΙ.

Μωι·ι·. κ,

Μό. τ.6_ η.

8ὶυ111 εοεαΙΙὶίΪε ιετιἰὸ Με: “πωπω Ιικ!!&. π. Μ:

ΒΕ δΑΝδΤΟ ΑΤΤάΖ)Δί

ΟΑΚΜΕΝ,

Αιι&οτε Ρ κ ο ρ ο .ι ιι ο ο Κετιιετιίἰ ():ιτιοιι3εο > ΡοΠεει ΜοΙ1ει€Ι1οέ

ὶι1 ΠΠ η.. (]:.ιτιτ1. 19.

Ε:: Μ”. σΜέσο ΚΚ. ΡΡ. δω·ωείώπωω Ξεσσαἰσεατοωω

δοπνεπτά: Ρ«›·Μι·πβ.»·.Β

Ξ

#· (δοΙιιττι··

Αοι·:πειεο Ρεττἰ>+ τηε181111ε Ιὶιεεεεϋε ει!ιιττπιι18 Μ.,

Β Δ ΑττΑω. , ειιὶεεΙΓειω ΡεΡετἰτ Βεεεεεε.2 ίΗτΡετιι.

- . Ροιπ15ώ ὸ2τ11τβἰ€ἔ€11ἱτοτ€ Ι·ετειπε εοΙετιὸιιε* , ” ,. .ω(Μ._

“ Αι·τὶοι· ε.ο<έιιΡειιππ ἔετνεΓεἰτ ίεε.τιάετε αιΙΙετιπ. · Δ...

5ὶε εΙειω Ρι·ο τεώετιε, Μοπε.εΙιοτιιω (ΜΒΜ Ρει·εει·ειτ, ”

Ετ Ροτἰοτει αι ειπε ε , εΠ&ο Εεεε εοΠει Ρειττοτιο , + δοΠάετΞί8

Λαμια: Οοι.ιιΜΒΑκο τι:ειά1τ Γε Ιικε εεεεεάιιτυ.

ΙΙΙε ΠΜ Πε&ει1ε , €1ι12Πτο 1ι1π1ἰι1€ Ηειωωειτ,

@απο °° Ρ8τἰτι1τνὶττι1τ€ νὶε€π1 ΓιιΡΡΙει·ε Μειἔὶίὶτε " ΠΟΠ°°

ΒὶΒτιιιε ιιΒἰ εἔτεἔὶε με ()ειΠ:τΙε ετ:εΠει @ΜΒ `

ΕΧεπ:εω ,ειτιΒιιἰνα* όοΙ1ίεττ εε Μ. Βιτετιτπ. ν» άΜ,01Μ

θειι·Ρ1τιιι· ειιί!:ει·ιιε τειπεΠε εΙιπίιίςι1ε :επιἰΠἰε,

ἈνεΠἰτ τεοει·οε ε( Ιειι:ετ1 άτα ΜΒΜ δοάε.Ι85,

 

- - - . ## ίπτεετ.

Ι)ιτιΡιτ , παμε ει·επτιι Ρετ άενιο. ι·ειΡτο.τ οΡεττει. ΜΝ”

Ι1°1€€11τοτ άοέΕότειιιε :ΜΗ Γεενο ιιι·πιιι· @πε ε· , ,ε Μ”

5ιιΡΡΙ1ε11 εΙειω:ιτιε τηει·παιτι Γε Ρειπάετε Ροει·ιαιτι.

Νεε Γ:ιε1Ιετη @Με εὸὶτε Ρειτι·εω αιΡτειιόο Ρκιωειπ,

εξω. :ειΡἰτω: , ττιιιτίιΓεμε ειτι1ττιο.ω όΙω1ττ1τ πι εστω. °

ΗΙε Ρεινὶόὶ εοπι1τεε τεΡετιιτιτ ω... Μ.. ΡΙιιτεε,

Ατειιε ω: ονεε τω. εο.Ρωηει:: Ι·Ειιιεε Ιω Με.

ΑΠ :μή τιπο:επι ίειΒ:ιι εεωΡεθτε ΓιΨει·Βο ,

ΟοπνιιΙΠ νειτἰἰε σουίιιωι1τιτ εΙει«:ΗΒιιε :.ιιιΓιιε.

Ηἰ ἔετι·ο ΡΙεκὶ , τεΡὶὸ1εΜ ΗιιᾶἰΒιιε ΒειιιίΒ,

Ιηνειιὶίιιπτςιιε Ρἰεπι ηιιοτειιιοτ τεεΙΙθ:τε πιεόεΙειω, .

ΡτεενεΙὶὸ1ε Ρειττἰε ΗΒιιε πιοεἱὸ νοτει Ρατι·ειιατι1ι·,

ΙππΡε:Πε εΙειτειπ , Ρι·ε‹:1Βιιε :παώ ά1σω. Ρι·οΕιιΠε.

ΗΜ: ΒοΒὶι1ε ιιοικΜπ νἰοΙειπΞε ὶΜἙι·ἰΒιιε Μάικ

ΜοΙ1Βιιε €ίΈι1Βιε , 1γωΡΒέτ1ιι€ τυπιεπιτε ι·οι:εω.ιε



το νιτΑ ε.ΑττΑτ.<ε ΑΒΒΑττε ΒοτοεΝετε.ε

Μ. τω. ΑΡοτοΒοτ, 1οτΙτότομΓεεττε τετοονετε τοτοτετο,

Μ· ΧΧ"'· νεΠετε Γο.ττττετ1Βιοττεοτο νεκτιτε τοο!τοτ

Μοοτ. κ. . . .

.τ Μ·ι,5 ΙοοτΒιτιιε,Ροίἱτο ΙεΒεε ίτειτοεοτε Βο.ειΠο,

Ετ Οτοετε π! ΠΒοοτο ιοοοὶτὶε Ρο.τεοτε Ποεοτο,

ΑττΙοέτοιε ει%τεΠ”ο ίο.εΠετο ΓιιΒτεοτΙο τοειιτιοο.

ντΓο ττοΡοεο. @ο 5τοοω.οοε Ρτοάετε Ρειτττ.

- γο·τοτετο οποτοτε τοειΒοτοετ ΡτοΒο.ττΙΙε Μειετίττο

” ω" Κι1τιεοΒετοδίτεο5 οΡεττ , ίττθέττοετ τοεάεοόεε,

Ωω Ιενοε οοΠεττ ἀεκττε'ὶ τείεεειτοτ τοττ1ιιέ'ι.

]άτοτΙοε τοπικ ἔΙεΒἰε, Ρο.τττόοτο οτοτοττοτ ειδτιοο,

ΕτΙοετ τοτοοΙο :το ΡειίΓιιε Ρετ τοτΠε ]οΒετοτ

Ι)εΓετττ , οοΒιιτίιίττοε βετο τοοττετοιοτε@Με

Ρτειέτοττε ΜετΙτεο νττάοηοε τετεοτε ΓεΡοΙττε,

]ιτοτέττοτ οοτοεο νττΙοειτ:τ: €Ιοττοε Ρο.Ιτοσε,

Ρτ:εττΡττίττοοε ἀειτοτο ωστε ττοέτετε ΓειΙοτετο.

εκ οιιοοοτιοτ Ροετοτο ΓΡττειτε ΓιιΡτετοο. Ροτειτοοπ

ντΓετε, ΓοΙειτοε νοττΙοοε ]οντιτε το πιο,

Αάνεοτιι τοεοΙοτοετο ΡτεετείιΓοιιε οτ ττε ντεεοτετο.

Ιοτετ του. τΙετο ντττοτοοπ σεΙτει τετοιο

Ηιιοε :εττ11οοἱ5 εεοΓεο?ο.ΒΓο νετε ειοοεΙτε ,

1.τιτοτοε ο τω @το ,απο ιτε °ιοετο,
ωεωο ΤεοπΡοτει εεττο.ΙττεττετοΒο(τξ.τ]8.(το]άτττοοε ετεοάί.

Ετ Εεετ τΡΓε άτεε Ροίτ ττοτοττοο. τοτε. τοεειοΒοοι

@το Ιἰτ , οσο τιόεὸ τοοο1ττε τε8.ττ1τ0.Ρετττε;

ΡττεΡατειτ εμε. τεοπο.οΐιιτιε το.τοεο , ειτοοε οο8το.οτί

δεοτο Μοοειίτετὶἰ άεοίοοε τε τοεοτο. τεΕοττοειτ,

Λε ίτοτΙεττονειΙτόιιτο οἰΙοΙ οτ ειοίἴιτονε τεΠάειτ.

Ετοοοττ τεοο.τέτοοε Ιτοτοε , οε:τέτοιιε ΓοΙοτοε.

ΕκεοΒοε ΡτεεὶΒίιίοοε νο.εο.οεκτποτε άιιέτετ,

ΟοτΡιιε εοοτττοοΙοοε ειοττοειτο αεΙεΙΗΒοε φοιτ.

^ 30” Β1Γ τ οΙοτ τω!! τ1οτ18.110%Β τεμιτο.τοτοειτοείΒε

ντΓετε τιεττιοτεε ΓεΓεΓΡεέτατε Ρο.τεοτεε ·

ΡτεεΙΡττ, ειτοοε τοοτἐὶ οιιΗέὶ ττο ετ!τεοτε τενεττἱ.

Ιο 8ετοτοΞΓτΙοε ντο.το Γεᾶειοε το οά1Βιιε ειοδτοε,

()οτοΡΙεέττ Βεοτττττ:ε όειτοτ τω: Ιοι:ε ότιιτοο,

Νοκ εττιιτοετο τεοεάοτε τοοοετ , Γεοτέίοοε Ρετιιτ8εοε

()οτο εΠττ εΙειτττε1τε Μοτο Γε ο.τόετε τ1ιιετεΙτε,

ἶἶὲῖἐξΈἶτἔἔἔζῖιἔἐἶἱὶἐἔἔἔἔἶἔτξἔἔἶτΐἔἶὶ1Ρτυο
> ο . τ 3

έειΙνειτοτΡτετοεο.οε, ίεΒτίτοοι ντε Ι1τ1τἐι1ιτ εοοτετο,

ειοειτι1ε ειττετο τε ετιτ τι τετοει τοι ετττεο1.
ΑτΙνεοτο τειτοεο εξοτΙτιτατι: Γοοίοοοε Ρο.τετοιιτο

τοσοι “το Τοοοεοτοτο τ ντάετ εΙΤε Γιιοτο εεΙετέτοττΙοε τεετεΠοτο:

2ἑῖ°'"'°"" .Ατ Ρο.τετ εττττετοοε οτοττττοτΡοο8εοΓοοε οοτέιοίττοε

τ' το: εοτοδοιοιτ , ?τοσο ετἰἑοϊ τ2ιτ2οοε εάοτειτ,

ο εο ι1ε τιιεετο εε τοτε οτι τ ι1εοτοειτ.Τοτο Γεετε]το. Ρετεοε νετεττιἶτττ άεΙτότο. ΡτοΒοτιιοτ

ΑΒΒετετ τοεττεττ , Πετίιοοε τττέο.οτε τεΡοτεατ.

$τε τοτετ Βετοττοε τττττ 86 ΓοΓΡτττο. εοττοε

ΑττοΙΙεοε οει1Ιοε , εΞεΙιοο πιο εετοττ εοεττοοπ

ΟΙοοοεάοΓτιοε Πεοτο Βτατεε τΙε εοτΙττ 8: Ματ.

5ιιΜΗτετοτ Ιε εΙο.το τείττε τ1ιο νὶ ο τείεττετ,

Ρειοάετετ ε1τ:€εΡττε ερτ @το Ιεν:ιτοτοει νοετε.

ΑΙτετει Ιω: τετττε μιοτ αεΙται @το τετεεειτ,

Με Ξ



ν1ΤΑ δ. ΑΜΑΤΙ ΑΒΒ. ΗΑΒΕΝΒΕΝδΙ5. 129

Με νοοειιιε Γπωωίιπηιιε νειΙε όιωε Ετι.τ.τιΒιιε,εάάιτ

ΕΧΒοττειι5,£ωΡτὶε πιωεωπ, οποια αιΡείωτ.

εκ νει·Βο εειι1τοε ΓοΙειιε ειΒΓοΕπωι· ιτιιιε,

Ε.: με 5ἀ€ι°€ει: :πωπω ίει·κ πωπω αι:Ι1ε.

ωωωωωωωωωωωωω θοαιοαοσωποιοΦωοαΜΜΜ

ν1ΤΑ ΒΑ Ν Ο ΤΙ ΑΜΑ ΤΙ Ξ2?3ζιθ:7:
$ιη·.πιπ,

ΑΒΒΑΤΙδ ΗΑΒΕΝΠΕΝδΙ5 Ι.

Αιι&οτε Μοιπειι:Βο Αποιηιτιο ΪιιΡΡειτἰ , οι ετἰειτ11 55. Και

πιειτ1ει 8: ΑάεΙΡω Αόὶει ι:οπΓετιιι2τ.

Αιι8ιι ει' ι·ιβέιιιιιι ιιιἰ ΜΔ'. ωιἰ. Κ Ε. Απέι·ινι 6'ύώιπ.

03$ΕΚ7%ΤΙΟΝΕδ ΡΚιέ?!ωί.

Ι. ΜΑτοε ιίιιιι, Επιιιιιισπ[ιιιι ιιπιιπι . ΜιπιιἙΚιιιιιιιἰσἰ “ΜΜΜ . ά%πέιιίι|ιιφαιιπιπω".

πιίιι: , ι:ιιπι 5. ΑΜιαιι:* , σιιιιιι κ!έΒι πιι·/ιι|ήι:ίιπιι: , Ριιιιιιιιιι/ιιπιι Μσπασπιιι .4!ιιιιπιπι * σ· 4,”

π: , ι!άπάσ Ζ.ιι.ιι·ι·ιιιιπβ.ι, ιιι:Ριβιποιίιιπι ΜΜΜ Κοιπιιι·ίσι ΑΜΑ” ποπ :οπβιπέιπέιιι σιιπι

"ΜΒΜ @Μαιο .κ!!ιιιιπιππ, ?καπ Τπειιιίιήσο Και , £'ωιιέιιιιι ιιιπισι·ί.ιβιο _. διιίππεπβ Εσι!Φι

πιιιβιφ Π·ππι:ι[ι:ισ .4ιι!πβίπιπ ίπ Ε'πποποιο8. Ριάσιποπτ. ιιιίτιαιιι. @ο πω» ι*"πρωτ 5'_

@πισω δειιοπιιπι Επωνιιιιι βοι·ι|ιιιτ.

ι. δ. πω”κι” [ΜΙιπ`ι Μιππιπιπ ιιπιπ)ιπιιι: πι: πιθ.ιπιιώι , ιι ει”,ιιπι·ππιππωπππι ΡΜ

πω”:πω ,ὅἄἔιιιππο πώ . κι«καιω , ?πι 8.5'. Κιιιιιιι·Μ ό· πιιππ ΛΗιιιιιιιιι σιιιι πικαπ πω.

ιιιιιπέα·υιι. υΒιιτειιιπιπιιιιιιάισιιιιιι |ἱιθιιὅιι πω. πισω. ;. άιιπι δ. Λοιπά 6'ι|Ιππ ό· πωπω; ω”.

6°ιι|ι παθωβ »αφ ιπιιιιιιιι·: @ίπ πιω δ'. Κυπιππέ:ϋ/ξ ειιιι ιίαι:2ιι!ιι· φπα". «Αφ παπι. 9, + ιιιἰ πω.

ό· ιι!ι_ μιά: > πι πωπω ..4ιίι!ρπι .ωΙΜιιιιι Λώ*πω· πι: Μπι: ιι|ιιι ΜΜΜ .επ [ι·ι·ίριιι πω: 6:5

πιιιπ. 2.. ό'. @πιά ἴ/ἰιαβπἰριπςβιιέ (Ξι.τι:οκειι . @Μ .4Μπιιπι Μιπιφ1Μπιιι·ισι ιιψ Διώ 27": "Μ

Μπι. .
Ρ ;. δ'. ΜΜΜ πιιιπἰπἰι Λιἰοἰπ Μιιι·φ·ιΙ. ΑΜ. 8ιιιιιπιπ. »π ·υπ&ι3· : Εοό0τ11 ὲἰε 5. ΑΜΑτι Ρτε5···

Πητε:1 δ: ΑΒΒ. ΜοτιεΠει·ιο Κοτοετιε1. Μάιίιι Ιζ/ιιιιπίπε ιππποεπι πιιο!ι·πρπι : (Ιω πω;Ε 3696.

παπι:: & ΑπαεΒοτιτ1εεε »Με ίεθειιτοι· , «πωπω» & ιιιἱτεευΙοτυπι @πιώ 1ΠιαΜοπι οοκινετΙΞιτιο

πω: ειπε”. μπουμε ιιιιιι Ρτ:Π;ηικετιιπι ποια,@πωπω οι: κι. πισω. Μ. "ιι/Μι : πικρα Μο

πιι/ιιστικιπ Με Απιιιιιιι ιιι·ιιβιιι, Μοικιίϊετιιππ Κοπιπιι:1 πρρι!!ιιι. φαιά πό πω." ?πω δ'αιιιιοι·ι

Μ” 2:_ ΜοΠαΩω-;Πω Η2ΒεΠίε πω» . ἰε!ιπιἰιιιιι ΗειΒεπάειιΐε , βιο ΗεΒιικιάεπΐο ; πι ίπ ?Μι

ό'. .άιίε!!ιπί παπι. Απ: ιίιέΈππι ιι σιι|ιι·ο Ηπίιππάι βιι Ηιιύιπάί °^' ?Με Κιιπιπισιιι ίπ (.'αποθιιιπι άπ

ιι!ε:ι: , ?πωπω [Μπαπε Ρ”ίι·έίπιιπι , συπνιπιτ, [πιω ίπ ?ιι/ζει παπά μπαι! δι ΜοῇΙΙιι ίπ Π7'άΗθ

πισω: , Μάι ΜοπΓ-Κσωετιει , Μοτιε ἴειιξὶυε , »Με Κ€τπὶτετι1οιπ ιι ιιυ#ιτπ ιίιδιιιι !!!ισρίπι·ι:

Εσείψ.ιι' ευπ/?νιιδΒιι είπω. ίπ 9ιιίθιιι ιπέι·πιπ[4!ιπσέίπιπ ὁ ΡΊιΖιπιύιιι /δρτσιπ ω ιιο·πιπι άι]Ηπδιπ· * Εωφ2

'ί“·μπΜπάωπ Β, πωπω ιπβέιιιιι, ιπἰ ?Μπι πισάιιιπ ό'. δ4!πόστειι Μπι ίπ (.`απούίι Βιιιιέιιπιππ 3· Μ

ρ·ιιβέιιι4°. ΙΠιο: Μιπιιώπ πωπω: Σιω[κοι·ιιπτ ΑΜΑΤι18, Εοιωισειιε , Αοει.ι>Ηυε , ώ· επικι- 3,:: Σ·

ς;ιιιι,ιΜΜΜ άι πιω ίπ Ρ”ίτιι δ”. .κ!άψι

Νιππ. ι8.

^° Βοπιύιη;

ί; Ι/ικέέπι!ιπιΜ» ΜΔοτειι.εΜπι ΜΑΩ1°ΕΕΜΞοιε (φωτα η εαπ.

Ρι·ίιιιιιιιι .άύύπή[4Μ, ποπ δι·ι·ιι·ιιέειπ , επι/ια: σα· ΡΊιπ.5'. Απιιιιί πιιπι. Μ. Θ· ει: πωπω Μ Μ 8: Πω

κι”, 6'. Κιιπιικἰά πιιιπ.;.) 5. Οι.ι.ιω /έ·π διάβα. ΟιοοΒειιω ιιπιἐ πω. ( απ Ι/ιιιι $'.Χοιππιισι '^έη"^_ 5·

πιιιιαφα4ιβ) & Τεε”βιι ΤεϊΜ,9ιω πω πωπω θιἰιιιπιιιἰιιῇπ 6”ι·θιιι·πιιι: ιἰἰσἰιιιι· ίπ πω δ. 14 ' ω”
_ _ π 6.

πωπω . επι 8. Ρεικνετιιιι βισσι//ἰβ άισιτπι·. ἐξ. Μ;

+ι[#ιιἰ£αιισὐἰιιΜ ιπἰπιὸ ?πιάσω ίπ σπάει παπί: ι26ἰὲῇ£Ω8Μ,ρἄρ0#ει!π! Ηιιππέ: κια/πω, ιι Σπι- "πι, απ·

ώσπου ΠΊ. !ιιιρ. ίπ παιδια πιοιιιί.τ πω: Μιι_β!!ιο βιι·υιιιιπ ι·ιβιιιιτιιιιι σει:ι·στιι πι· ιιιίιίιιιιι , ιιιιιέ·ιιιι·· Μο"'α?Ψι

“ΑΩ Κ°ωῇ;εωο;π πρμΙΙιιιιιι· : “Η διυπΠιιιιοπιάει πέβιιιιΡισ ποπ £'ιιιιιιιιι:ισιιιπ πιπιέπι (Μπι. ἐ::1::=

θιιιι , Κιέιιιιι ΒιπιιἰιΠιπω πιίιιιδΜ ιπιιπιπι, :ή βία πιιιψιιωι ιιπιμι·ιθιιι Ρ'ιιιιι ωιππω @Η

ιιι·ιβιιιιιιιι·. πω”Μπιππυιιόπι , ιἰιιιιι ίπ Μπι: “ί ό'. Οο!ιιιπ6ππι Οπα., δ'. Βιππιεπι Κτέιι!ι8Μ ἰπ

Ριικπιπππι· Κοπιππισιππππ/ππαιιι οίιβτ·υπιιιπι ιιιίβιίτ, ?πιάναιιβιἔι δαπούπ |πβτπιπιπιιι· ίπ Ού/ἐπ·

·υπιιπω Ρπιιπνἰιἔ: κά δ'. Κοιππι·ίσι πω» ι·εσβ||σιπιπ.

 

3 Μυειιιιε τιιὶε , Βειιτι1Πτπε Οιττοο*,εΙο‹1ιιἰο ςυἰἀεω εκι€ιιο,Γεά νοτο Ρ1°2Γ2Πο
Η Μ Α. Ε; . Α . . . . . . . _
ι.ιἐ>;...ἶἐ ιιβεττιιτιο ματια ἀιίΡοΓειι. ΡτπαΡιειταφιε,ιιτ Γσ.ι·ιόΕει Με οΙιι:τιι :μια κι :(;ιέϊΓιπέζ

Ι·ιειεΙιιεε εἔὶι: Β. ΑΜΑτιιε, Ιιττειο.ι·ιιω ΡειΒιιιιε ισ Ρι·οα:ΙΤιι απο οι·ιε ττιιιπάειι·ε ΜΒ 7

όσβει.πι, Με ΠΙαιτιο ιπ:ιειε Γοι·ε Ρτωτει·ειιοόυπι , εμοά άιειιιιττι ε Γυτιπτι1εΙαιιάΙ- ι ισἰ:Π.ἱάο

πω. 88. Οπὶ.8. Β.διιιιιἰιιπι ΙΙ. Κ

'ν”.



πιο κατ». ε. ΑΜΑτι ΑΒΒΑΤ.ΗΑΒΕΝπΕΝειε.
(:ΙΡΩΔ Α” ειπε εε!επτειπππιπ. Νιιπε ι<ἐιτπτ σ.πππετιτε Ποιιιιτιο 8: εειιι!οεπτε μπα. ιιε ιιιπ!ειε

Μ· των ειιΡεε!ιειιιι , επιπππειτπιι:ι!ιεεε !ιεεε:ειειε πω” ιιΙ1]ι15ιι:ιπετ15 οιιεπειεπε.

ἱ2:,,,ζ"'° α.. Ηιε ιιετιιοπε εειιιΡοι·ιιιπε Βιιοοιιεπ·τι Ρεεειε, !ιεπε ιιιοτιιιπε επτεπιπε ,ιτε ιπ

ιιοπιιι εππόειε Γι.πάιτιιεε ,ποιιιιπε ο: :Μπι Ἀτιιο.επεΓπιε. Νοειιιω πειεπε μτεπει!ιπε ει:

,ε”*8220” Κοπιππο. οτιππειπε ίει:Ρε ιπ Γπ!ιπ:μπο (Ζτο.ειοπσΡο!ιεο.πεε* εινιεο.ειε Ρτπε!ει:;ε ιιι
ο - ο . ο . . .

ΜΞιιιιώ ειο!ιε με: ειτο:επε πι, μετε νιιιε!ιεεε ποπιιπε Ηει.ιοποιεο, Γπιππι:ε Οιιτιιι:ιειπι

πι) “πι” πιει ιππιιιο. (Σπιτι απο ει!`ει: νι: άενοει!!ιιτιπε, ίι!ιπιπ Ατπο.επιπ πε Μοτιο.ιι:ιειε επι..

ι:2!:::Σι!,_ τιετεεειτεπ!ιιιε ιιενονιε, παρε μπει Μεπτιειι·ι !ιιπιπι!›πε ιιιειπειΡειπτιπε ειειο!εβ

π: Ρεοιπ· εεπε εεπιππειπι πιπππε Πεο ο.εεεΡεο!ιι!ε οιιεττπ:. :πω :ποτε Ροιε τεττιΡο:ιε ,

ξ,!:.,,,,,",,, Γμειπιπ ὰ Ρτιπιενο ιπεε: Βειιο!:ιτεε ι:π!οπεπε , Ρτιιππε ιπ !ιοπιε ιιειΒεεπ:.
: , . . τ . . ο .

ὶτι Αειφ- 3, Νειπι ειιπι Μοπο.ι!:ιειε πο:πιιε]π πετ ιπεπιπ!οεπε , πε ίετε Ρε: ιιπποε επειπεει.

Γε Γε εοεππι ιιετ!ιιΤεε, τιιοιοτιε ε:επιι εετεεπτπ ειιΡεεεπε ε!ειπι ὁ. ΓεΡειε ΜοπεΡτε:ιι

τα πω) επτει!”πε, μπ!!π!ιιιιι Ρτοεπ! πι πενει:ει ειιεε!ιιιιιπιι πιοπειε :πΡε Γεπιετ πτ!ι!εεο.

Ειση"Μ_ εοπετει ιιιο.!πο!ππι ΡπΞπαεπτπε «πω. Νειιι ει!ιιπ πιο Αιι!σεεε π: Μοπειιιετιι νε! ὁ.

ειδα' Ν” Ε:ειετι!›πε ειπιτιο 8: Γο!!ετει οπιικτετεεπτ ίιπιιιο , ετιιιπ:ιπο ι!!ε επιιιιειππιο Ρε:ειἐ`εο,

νικ εο.πε!επι Ρετ ο!υ!ιππο. ιιιοπειε:Με ιπτετ Ρετιειι!οΓοε ΓεοΡπ!οε μα». ΓΟΡετιπη

επι· νειι:ι8ιο. , 8ε Ρετνεπεπτπ ερτ πει 5:ιπέΕπε !ο.ειεειμε οπιιιεπι ιιοπιιπι!:πε, Γετι Ρα

Ι,,,,,,,,,,, ἰΠ ιιὸ ετο.ε Πεο. Οίιτποπε τεΡεττπε ΕπιιΓεε,πε οι! ΜοπειΓεετιππι τετπεει:ετ τιεΕοΓεπιιτ,

πωπω- πω: πω” Ε:ειετεΓοπεο.πιτιι πιπ:ειιεεΓοπε ειΤεπε Ρι·ο ι!!ο, νε! οπιτ! ο ι πω

"ω" ""!!“ πει ει!:ΓεεΠιο ΓειΓειεειτεπεπτ. Ι!ιεο πιει διπιεε πιε, Ιιτειε:εε, ο!ιίεε:ο ιιι πω: απο

τε :ετιιίπ. . · ι .

!οεε!!ο ιιιεει ειιιιπιι!ιι ιιεΗετε , ειει,πε ΒειιετπΡεοτι πιεο ίεε!π!ο ιιεΓε:νι:ε οιιΓετιπιο.

Μ", 8, . Νο.ιιι εππι ειιιιιε επιπ ενε! εεε ποπ ΡοεπιΠεπε, εππε πω: νιε πε επ:ε

“μια μια π πιιεπτειειοπιε ο.!πιιεπειιιιι ε 5ιι!εεπιιπιιιεο. ποο15. Τιιπι ι!!ε, Ρειπιε , ιπειιιιε,

"ΜΒΜ 8επτιπει Ροίε ε:ιε!ππττι, τιποπίοπε Ποιπιππε νο!πε:ιε ΓπΡΡ!εεπιπ ]ειππιππι : πε ετι

10τ::;,, πωπω: πιι!ιι Ροειο:ο. ποπιιο.σιεο , πεε εεεο , πιω !ιοττ!ει Πε. Ηπα ε!ι&ει ι!

μπι: Ι(ιιιιτιπε ιπνεπεπιππιιττο.πε ΑΒΒιιει. Τιιπε πω: ε!ειπεεμ ειι,ιτιεπ: ει!» Αισμτε πιι

πιιεε: ε Ετ:ιετιιιπε επι ποπιεπ Βιειιιιιπε , οπι εοπειππιε ει ιΞιτιιπ!ειτετιιτ ο!ιΓεοπιιε.

ΑεεεΡεόοπε πω: μπεπτεεόππε ειππέι :εΡ!εεο Ρετειε π! νι:ιιιπ Πει : !ιιΓοπε

πωπω 'ο πιω ιιιΓεεΠιε. Οίιιικ1πε π: Πει οτειειοπι ιπεπιπ!σε:εε , εεπι:ειεοτ ιπ εο:νο ειάΕπιε,

ΣΒ? ω' Γπ:ειτόοπε μπε :ιοπειιπ επωιι. $εει Γπτ8επι Αιπειεπε Με εοπτειπΡ!ιιειε ει: : (Με

πο.: ει!σι απο , Ποιπιπε-]εεπ-Οπτιιετε , παπι ιιιεπιπ ειππ,επιπ!ιεηει ππιιιιιι. Ετ πω;

Ρε:ΡεεπππΡο.ιιετιε ιιιΕ:ειΒιπιπ , πποπισ.ιιι πιει! είε ιπ ιιοε πιππιιο ππο‹ι ειιιΓοπε πιο

ο!ξΉιτ!.)!.” θ] ιετιο.

:μπω 8 ;. ΡοΓε ει!ιπποτιι€ιεπτ εεπιΡιιε μ:νππι ειιιεπι εοπιιτιιιεπτ ππετππι. $ετ! ατειιειε

ΒιτιοΙΡω πιεπΓπτειιιι επισιεπ!ιποπεεπεπε , εεεεειιε :ιιι νιτππι Πει ιιιεεπε : διπε ιπε , νι: πω,

::,ι,:2,!!ε_ απ! !οεππι πο εει;!ιεπτ!ιεππιπ , ειποπισ.τπ ε:π!›ιε ιιποτππι πιειππο:ιο:πιιι :ιιεπΓπτει.

«πω. Β:ενιο:ε ενιιιεεπι·. Τππε ι!!ε :ΝΟ!ι,ι11€111ιΕ, Επι ,Γειι :ενετεετε 8ε τπεει:ει πο.

!›εο πιω. Κενετεεπειειεπττπεειέπιππε !ιππππι :εΡε:ιε εοε !ει:ἔιπε, πποε ειπ

τιππι ιιιετεε !ι:ενιπε. Ι!ιεο :επιεειπε επι νιτπιιι Πει ιιειττειε οποτι ειιίεπιιι πι. Τπιιι

Δωσε πι· ι!!ε : $ι!ε,ιπειπιε , 8επο!ι ι!!πιι :εειάετε , πποπιο.ιιι ειοππτπ Πει πι. ΕΒο επιπι τε.

22'μ "- Με Γππι ,τρια ίο:ιπΓεεπε εεπιπιεπ εεεετιε επιιπεπεεπι ΓπΡτείετιΡετιπι πιεπίπτειπι

ω.

ΈοπεΞπιε 6. Λεω ιιεπιππε τπιτ:ιειι!πτπ μι· επιικιεπι νιτπιπ Ποπιιππε Γεειτ. Οίιιπππε

0Ι3.π ο

Ραπ Ρετ ειππι Γμτιπτιι ειιιεπι εφε. πε νει!!ιπτπ ειπιπι!υπε ὰ τπιπιιιτο ιιείε:τεεπτ, εοπ`

ε!οιεπε ιπιπ:ικ Ετιιετιιιπε πιει Αεεεάεπιπε , Ρτο.ετεε , δ: εειτππε απ Γο.ιτπιιι !ιο‹: 8ε

ο:επιπε , οποπιο.:π Ροεεπε ερτ Πεπε εκιπο.ιιι πε μετα Ρτοτιπεετε. Ο:ο.ειοπε πω:

εοιπΡΙεπι Γπι·Βιιπτ πετιοπε, παμε ιιο.επΙο οπεπι νι: Πει :ιιειππ €ειιειιιο.ε ιιΙιεε:π

ΡετεπΠιε. ΕετεΠιιππε πιο:: !ν:ιιΡιιο. Ρε:εππιε :μποτ , ιπίππε μι:ειτε ιπΠιε πω.

παπι Ρ!πιπ!οεειιιι. Η:ι.πε απο :εΡ!εεο.πι :πιώ Έστω ετπειειπτειπ πειτε: νιτ!ι.

Ι.ε!ιοι€ , 7. Ροίι!ιεεε ειπεειιι ιπ επάεπι τπΡε μ:νιι!πιπ ίμειππι εε:τει: τεΡετιεπε ποιειΓο

ξξΣι'"° "“ πεπιοτε αιιιι ε!!πιιι ι`εειε , πεΡοεε εειΡιεπεειπ οπιι:εο.ιιι μττειιι ιιιοειιι,ιπ οπο πω

ιέεπιπ Γετε:ε ο!ε!ιο.τ.]πί!:ππι ππιΡΡε ειι, ιιιεεπε, πε ΡτοΡτιο πππίτιπιίοπε νινειε π.

οτε.

θεο ειπα.



νιΤΑ 8. ΑΜΑΤΙ ΑΒΒΑΤΙ5 ΗΑΒΕΝΒΕΝ5Ι5. ι;ι

8. ΗειΒιιιτ σ.ιιτειιι8τιπίτει εειιιιιιιιτι ιτιοιειπι°, φ.ιτιιιι τιιπε πιο.τιπ σ.€εΒο.τ , τω

εειπεπτι ει ίεΒίΓφιε πιεπιπτιε ιοπιιιιιε οιιτεΡετετ. €ειιειαιιιεπτιτ πιιΠο ιΒιεΙεπιφιε

τεπιποτε ιιτει:ειτιιι·. Ι..οεεΙΙιιε ειιιιεπι πι φιοω ιπο!επιιιιιιι Ρε·ιιει εκτεπάετε εστι.

Ιι.ιενετ:ιτ, τιιιιιιιτιε 8επωπωιιιιιιΠιε τεΡιετιι: επιτ. Ι::ιφιε πιω ιιιιιιε ειι:ίτιτττ, ιιτ

τεπτειτιοτιεπι αιτιιιε νει Γοιππιιπι εοτΡοι·ιε Ρετ Ι:ιισοτειιι ιιιοι2 ιιΒι8ετετ.

9. (ιιιοιιειπι σ.ιιτεπι τεπιΡοτε ειιπιιτι ειιιι·ι1ιεΙΙο φιεπι ειτεοιει·ε νιτ Πειίειιτιιε

:τετ ίοιιετετ . οι:: εκεεΙΓ:ι. ιιιοπτιε τιιΡε Γεω ιπιπιο.ιιι ι·ιιεπτε εεΙΙιιιεε Για ιιιτιιιτιιε

πιω; ιπιπιιπετε τιιιπειπι , φωτ! τεστ ιιιειΒοιιεει εοπιΡιιιιίΪετ ο.ίτιιτια 5 εάεφιε @πιω

ετιιειε άειιιιι επι απ:: Ιτι ιιοπιιιιε Ποπιιιιι ]εειι-Εππιετι @τι ιο.τιιοι πε πω

ΡΙιιιε ιιεΓεειι πι. Οιίιιιιφιειειιπ πι ΡτοΡιπφιο τεεπιιπε πιειπ ιιιιιειι ε εΙΤετ , Ιϊ:ιτιπι

ιιίι:επε πιοτιτι ιτιιιεείιτ. Ρεπτιετ αιιτεπι ει: Ιατετε δ: πιοπτι ιπιι:ι:τετ , ιιεε οπιπιτιο

ΓΡειιιπαιτπ πω. (ζτειιτὸ ειιιτεπι τιιιιιιοΙιιε ειιιιι πω. Γο.τεΙΙιτιι;ιπε εεεετιεπε , εοπειι

τιεπάειιιι 8τ ενεττεπόε.ιιι εεΙΙιιιιιτπ εὶ πιοπτε τιιπόιτιιε ιιιιιιο.Βιιτιιτ. ΙΠε νετὸ ιιι Βο

πιιπο ίοττιιιιιππεφτοεΙιειτοτιπεοπτιιΠιιπι 86 ιπττεΡιτιιιιιι 8εΠ;ο.Βιιτ Ρεότιιε τιιεεπε :

Βοπιιπιιε πιω τι ιιιτοτ είτ , ποπ τιπιειιο , φιιιι θεια ιιιιιιιι ιιοπιο.

ιο. ΒεπιφιειΙΙιιιε Ιοει ΕΡιΓεοΡιιετ πωιιιωιπωι. ει ει·ειτ άενιιιότιιε ι::ιτιτιιτε.

επι ειιτιπ τω” νιιιτο.τιοπε τΙειεόι:ειτετιιτ τιιιειιε νιτιιπι Ι)ει Ρ1°οΡτετ @Μπι 21Πιο..

ι·επι Ρ2.ι1ΡεττετεΠ1 Γεέτειιιτεπι , όεετενιτ .πω φιο.πτιται:ε ΓοΙειτι , ιιτι·ιιπι Μπι επ μια

Ρετιιιιιε νοΙιιιΠετ ε!εεετπετε. ΙΡΐε νετὸω ; Ο Βοπε ΡτείιιΙ , πατε φωτ ὁ. τε οπε

τιιιιτιιι·., πω. ττιΒιιεπόπ Γιιπτ φιιιιιιε ιιιιιιοτ πεεεΠιτειε ιπειιπιιιιτ. Εεε ειιιτειπ ΓΡτε

ότι τετιπο.ειιιιε πιιιτιιιι , πιιιιιιε επτειιιιε Γιιπι πε ι:εττει , πιιιιιιε τενεττειτ ιιι ΡιιΙνετειιιι.

15 πο.ιιιφιε ειιπι Ικα ιπιφιοι·τιιτιο Ρτεε2.τι1ιιιιετΓε νεΙΙετ πει: Ροτι.ιιπετ, εΙειπι ειιπι

επτετιετετιιτ σ.ιτ:ιτιοΙο φιο ΜιίΒιε εεΙειιτιιτε ε.ειΓιιετιιε ετειτ , ειιτιιιιι ιιιιΡει·πο&ιιτ.

(Σι3πιφιε ει: πιοτε πιοέτε ΓιιΒιι&α ω ίειετιιΜΜΜποτά ΙεΒιτιπιέ`ι Βιπιιιιιιτ (Πω

Πι νεπιΠετ ,τεΡεττοεΜε» τειιιιφιο.ιπ ιπιιιιιειειτΓεεττιπε Μπιτ , ιτι νο.Πιιιπι πω.

μωΡιτι άεπιετιιτιιι.έτειτιι άιεεπε : πωπω.μια» ιιετετιιτο.τιε πιειι:5 εεε Με ποπ

ιτιειι€εο.

τι. Υετνετιιιτι φιιιιΡε ΙΙιτιιιε ιιιειιιιιτα τειιεικιτ. ΤεπιΡοτιΒιιε ιιιιιι·ιφιε (Με

ιιτιι€είιιτιιι: , φιιπφιε παο επ πιιειιιπ ειιπι Ρο.τνο Ειοειιιο σ.φικ ιτι ιιοτιτιιο.πει :είε

διιοπε ιΠιιιε ,Ρὸίτ νειΡεττιπιε ΙειιιιιιΒιιε ετιι&ιι, νιΙιε φιιιιεπι εε! Βεο ΡΙο.ειι::ι

πιετιιε. Ρο.ι·ιιΒιιτιιτ. Ιιιτει·τιιιιιι φιιΡΡε :τι παπα ετε!πόφιε Ρτοιικιοτο. Ρτοττο.Ιιεπε

ιειππι:ι, τεΠιιε πιεπιΒτιε , ία! ΒΡιτιτιιιιιτιέτο τεΡΙετιιε , ()ιιτιιτο ιιι8ι ίειιιιιιιαβετιιτ

οΒΓεφιιο. ΒειΙτιε:ιτιιιπ Γοιπειιτιε Με τειιιτιιπι ιΒιιιειπ ιιτειιο.τιιτ ιιι ιιπτιο , ειπε Γεω

ότιιπι νιτιειιεετ Βοπιιτιι Νειτο.Ιιε όιεπι , ειίιιφιε θεια Κειιιττε&ιοιιιε Πάπα.

Ηεε ετιιτιΠιιιε ιι1ιεοιΡοτιε απο.. Πε εετετο νετὸ ΡΙετιιφιε Ιο.τεπτ οεειιιτει φωτ

τιιπε εείιει πιω ιπιτειειιιε.. .

τι. ΤειπΡοτιΒιιε ο.ιιτεπι ιΙΙιε ιιι Ρο.ι·τιιιιιε νοΓειπι πι επτεΒιιιε 8ε τεΙι€ιοιιε εφε

Βεττιιιιιιε Α ΒΒο.ε Ειιετιιεπιιιε εοπιι::ιιιιιτ. Τιιιιε Γοττε παπι ιιτ @μπει , πιετ:ιε

φιειιεττατετ Ιτειιια: ε . ιιιττοιόπιφιε ΟοεποΒιιιιτι ΑΒο.ιιιιετιιε ΓειΓειτειτι εοεΡιτ , φιιιι

ιιιτει· Ρτιπιοε ίο.πέτιτειτε Ρτιπιιιι ιιιιιιειπ ΙιειΒετετιιι·. Τιιιιε 2.ιι1ιιτ: Απ ΓοττειΠιι πω

τω Γ:ι.ιιθτιιπι νιτιιπι Αιιιιιτιιιιι, επι ιπ Με εκεειιιΠιπιει τιιΡειο.ιπ ι'ετε Ρετ ττιετιπιιιπι

ειιιι·ει.ιτι πετιτ νιτειπι ι ΙΙΙόφιε Με ειιιιιιτιε εοπτειτιιπ πιοπτιε Ρει·σ.ττε.πι 8: Ρ:ι:ιιε ετώ

Γιι Ιο.Βεπτειπ εοπΓεεπειιτιεπιιτ:ιιιι : ιπνειιτόφιε νιτο τειιιτε. ε:ιτιι:ειτε ειιιιΡΙειιιιε επ ,

ι1ττιιιΠειτειιιιε μιτετετιιι· ειιπι πω ιιεεΙΤε. @τι ΡΙι.ιτιι ι Κενεττεπει πω· ιιιι Ιτιιιιιι

ειιιιο.τιιιιι ΙΞιιι&ιιπι ιιοπιιτιεπι Ι..ιιιτονιιιπι ιιΓφιε Ρετιιιιιιιτ , σ.Ηιτπιο.ιιε ιιεετπ:ιπι ποπ

είεπε πιοτιιο οεειιιτο.πάειιιι , φιιπ Ροτιιι.ε Με φιι πι ιιοτιιο Ποιιιιιιι Με ιιιπιεπ

Ρτε:Βεπιιιιπι, 8: ιΠιιιι·ι Ρετίεδιιοτειιι νιππι ΡοιΤε τεπετε φιι Ρι·οιιι·ιειε ίεάεε τω

φιετιτ.

η. Βεπιφιε εοπνετΕιτιιε ειιιφιοτι τειιιΡοτιε ΓΡο.τιιιτπ πι Μοπειίιετιο ιΠο Γτιπ&ιιε

τι Β. θετπιιιπιιε Ριτιιιοιιιιιι ΕριΓεοριιε 86 δ. Κιιιιε- ειπε , πε φ.ιο Έττάει;ετιιι8 ιπ Οιιτοτι. τη» Μ·

βιπόιε πως νει:επιιπιπ Ωιιιιιιτ:ιετΕπιτ. ι:ιτπάριιειπ- ι: Απιιο τειιιω @Μπι πε.πιιι τω Ειιίι:ιειιιιιε

τιιιι.ιιιε ιι·Βιιπτιιι· π: ιπιπιο ιιτειιιο Βεπειιι&ιπο τις. (επ Ειιιιτιιίιιιε μια ΕιιΙοτιιετιι :κι δ. ςοΙιιπιιιαπιιπι

μι.. Ρτοίετ.”τιιτι πι. Εεεε Υιι::ιπι δ. Εοιιιιιιιιιπι πιάτο:: 1ο

6 Ντιπ-Ρε ΕριΓεοπιιε $αιιιπεπίιε, Με Ι..ειιιιειιιιιιι- πο. πι Με , πω «τι απ. Μι. Κι Η

ιι

Ειπε. Απ;

πε. αυτ.

Μ”. και.

|

Μοιεπι

νετιιτ ει!

επι:ιιτιεπ

παπι (οπτι

τεπι.

$ιιιι πιοΙδ

Ξι τιππιοιιε

ιιιιιιιιΙΓειιιι

ξ εεΠει.

ανετιιτ.

&

Εριιτορι

ιιιι Ρεσι

ιιιιιπι τη»

τικ,

πιω ειπε

ει: πω” ιπ

@Μεταφ

ίιπι:ι.

Βα!πειιπι

Με πι :ιι

πο.

Απιετιιι :δ

δ. ΕιιίιιιΠο

ιιινιιιιιιτ.

Ι.ιιιτονιιιιτι

ειιιιιιιι:ιιιιτ.

Οιππιιιιιε

εατιιι.



152. νιτΑ ε. ΑΜΑτι ΑΒιι. ΗΑιιιιΝοεΝειε.

Οι”. ΑΝ.

βς:_ ΜΙΝΙ.

5ει·τ.ιιιιι.

νειιιιιπι

ισα Ριπ

οιιε.ιτ.· -

?αποσι

ειιιιι ω Γ:

ειιιι του·

τειιιικιιιιι

εειιιιιτιτ.

# Κτι @κι

απ». 6”.

Με. τ.

Ειτε. ό.

Μιιιψ. πι.

ΡιιεΙιειε

Ώσειιοιιιιἶι

απο Βιο

πιαι·ιι:ο

«Με.

Πειιιιειιι

'καιω ει:

κατ.

Βπιιιοιιεπι

ι ΜΜΜΟΜ.

Ρειιιτ.

Αιιιατιιε πο οιιιιιιιιιιε ειιιιιτιιε εΓΓεειιιε εΠ. Ει·ειτ ιιτιοιιε Γετειιιιε νιιιτιι, »ΜεεειΓΡεο

ό:ιι, Ρι·ει:οιετιιε 8: εειει· ειοτιιιιο , εο.ιιτιιε δΕ ιιι·ιιιιιε εοιιίιιιο , οοιιιιιιιιι&ιοιιι Δω

τιιε , ιιι·οΓιιΓιιε ιιι ιιιει·νιιιιε , τειιιΡειειτιιε ιιι Ρι·οΓΡειιε, ιιιιτιε 8: ιεετιιε πι οικω, πιο

τω” εει·εειιιε , Γιιιιδτιτο.τε Γιιι€ειιτιΠιιιιιιε, αι.τιτσ.τε ιιι οιιιιιιΒιιε Ραοιιτιιε , 26%

ιιειιτιιι: ιιιΓοι·ετιοιιι ιιιτιιιιιιε. διο ιιτιοιιε οιιιιιιιιιιε οοιιιε τιιτοτιιε το.ιιιοιι:ιιιι ιιιιιιειι

πιιι€ιιιιιιι ιιι ιτιιιιιτιο ι·ειιιτειιειτ. Ρο.έιιιιιι είι ειι1τειιι ιο Με τειιιΡοιιιιιιε τιιι·εάιιε ει

Ρι·ιιττιιιιιε ιιτ οιιιιιιιο.ιιι πάσει Αιιιιιιιιιοτιιιιι ιιιιιι·ει.ι·ετ : ιιιιιιτει ειιιιιι @στο ΡιεττΙιεει

τιοιιιειιι Πιο νιεεΒο.τ. _

“μια σ.ιιτειιι ιιοιιιΙιε ει·ο.τ ιο Ρο.ιο.τιο δ: ιιοτιοι·ειιιιιιε ιιι Ροιιιιιο,οιιι ιιοιιιειι Κοινω

ιτιειιε*, Γιιιι ιειιεο οποιοι , Γειι ιειιιι τοπιο ιιιειιτειιι εει·εο:ιτ τειι€ιοΓετιι .Νιιτιι ετεο

1)ινιιιο , ιιτοτειιο , ειιιιιιειιτε , :ιο Ιιιιιιιε τιοπιιιιιι ιιοΓΡιταιιτατιε 8ιειτιό. Γιιιιοιιιε ω

Γιιιτ Αιιιατιιε.ιιιτιιιτιιε ειιιτειιι νιτιιπι Πει,ειιιιι ιιιιιιτο. τενετειιτι:ι δ: ιιοιιοιε ΓιιΓεεΡιτ

απο. Οέιιιιοιιειο.ιιι ιιιειιΓο. Ρώτα εΙΤετ , το:: ιτ ιιιτει· ΩΡι1ι8.5 ιιιι€ιται·ε , ιιτ ίἰΒιιιιετ

τιειιτιει·ο.ιιτι νει·ιιιιιιι Γειιιιτιε ιιιιιιτιειιετ. Μοιτ ι ιε @πιο νεΙοι: 8τ αιιιτιιε ειΓετ ιο νει·

Βο εχοι·(Πεω μ: (:ετιιιε ιιιιιιε οιιΓοιιτιι ειι·ιέειιτειιιιι 5 οικιιιτοε πιο ι:ιιιιιιιιιι ιετνοε Εεε

σ: ιιιιιτ , οιιοιιτόΓοιιε ιιειιιεεΡε ιιο.Βιτιιτιιε ειι. Ετ το. νεΙιε ιιοιιε ιιιιιιε Γιιιιε Γετνιιτ εε,

σ: ιιοιιιοιιι ω Γετνο.ιιτιιιιιι ειιιιι Ροιιιιιεε. δει! ιιιιτιο ιετιιιιιιιι ΓιιΡει· Γε ετιειιτιιιιιε κά..

ιιιι1ιιιιι ΓιιΗ·ιειΒιιιιιι, τιε οιιοὰ τε τιιιι ειιιιι ιιιιιιε Γει·νειε :πιο ιο Γιιτιιι·ο τεοιιιτειιτιει

οι ειιι€ετιιτ. $ετιιιτιιιιι ιι:ιπιοιιε οι: Λαικα» ό· απ8ΜΜΜ ·ω·βπωι ιετιιδιπαύιι, ά· (Με

›› ο εστω:: οι :ιγ?2»ωπιιιω σούι:: απ. Πιιτιε Βοιτιιιιιιε πιτ: 2/2 Με» ωωωι επι

ι›ἔαὐε:ι.ι τοπβ|ωιοπωι ·υεβτσιπ. Ηιε ιιετιιοιιε ειιιτιιτιε Κοιιιιιι·ιειιε ειιτ:ΟιιΓεειο 52ο

&ιτειτειιι νειιι·οιιι ειιοιιιιιιτιιιιιιιι ειιει·ιιττι ιιιεειιιιι Γειτιτε , δ: ιιο.ι·πιτε οιιιτι ίπποι ,

οιιοιιιιιιιιιτι Γοιιιιιι οιιοτι οιιιιι ειιι€ει:ιε εείτιεοει.ιιι , ιιιοιιει·ιιιειιιιιιε 2.ιιιιι1ει1τ€1)ο

ιιιιιιο εοιι€ι·ειτιιιοι· ειειΓοτε τετιιΡοι·ιιιιιε. Τιιιιε Αιτιειτιιε ειτοι·Γιιε οι : ›› ΑιιΓειιιτ.ει.

::Ρ8.11Πι1ΠΙΠι νιι· ιιοιιε. Πε ιιοΒιιιτειι:ε Ρειτειιτιιιιι ειιεεΙΓιιε ο: ιιινιτιιε ιιιειντιιε ,

π1ΠεΕΠιό9Πθ Γ8.5ε.κ , αυτοι ο ιιοιι ιιοΓτι τεΓΡοιιΓιιιιι Ι)οιιιιιιι. (:ιιιιι οιιιειειιιι απο

ι: ιιιτει·ιοεο.ίΓετ οιιοπιο:Ιο νιτειιιι πτει·ιιειιιι εει.τιει·ε τιοΙΓετ τιιεειιε : ΜαΒιιιει· ιιοιιε ,

(μια Γ.ειειειιιι ιιτ ιιο.Βεσ.ιιι νιτειιιι τετει·ιιιιιιι ; Ετ Ρειιιειε ιιιτειι:ιοιιτιε ειιιεπι τιιειτιιι· : 82

» ω: ει! ·υιιωπι ἰπΖπιἰἰ ῇτυαπωπάκω. Ι)ιοιτ ιιιι ειιιοΙεΓι:ειιε : Οιιιιιιιι Ειπε ωεωι

τι νι ειιιινειιτιιτε ιιιε:ι , οιιιτι πιιιιι ετιιιιιε τιεειι ι Αιτ ιΙΙι ]εειι5 : 82 ω: ικη2·Πω ψ,

,:114άΕ , "08,δάθ ΜΜΜ με· Μάο: ό· έα ρωφαιόπ: , ό· /Μύώι.ι ώεβ:επιπι οι τω, ,

ιι ό· «Με β:ςιωτε πιο. Αιιτιιειιε ειιτειιι ιιοε νι: Ποιιιιιιι Ι1οιιιιιιιειιε τιειιτιετιο 8;

:ιιιιοτε Πει τεΓεττιιε, τιοτι ιιιιιιτιε Ροιιαέιιε τιιειοιιε ΓΡι·ετιε τιινιτιιε δ: ι·ειιιιε Πεειιιιιι·ι

Με τιετοιιΓιιιιι Γετνιτιο Ι)οπιιιιι ιιιι εειιιιιτ Γε Γε Μοτιειιιιειε ιιιιιιιιειιτιιιιιι τιο.ειιτιιτ

ιιοι·ιιιιε.

ι 5. Ηιεω εειοθτιιε Ρετ ιιιετιι τειιιιιιιε, εοτιιιιιο Ρι·οειιιιιιιιιιο Οιι·ιιιιΡοτειιτιε 1)ει

@απο Γειιιέι:ιιε ιιια8ιίιετ Αιι·ιο.τιιε 8: όιΓειριιιιιε ειτε Κοιιιιιτιειιε Γιιιι ιιιειοιιει Γειιι&ι

τοτε παμε Γιιιιιιιιιε ΡετΓεόιιοιιιε τειιΒιοιιιιιιιιε ιιιτειιτιοιιε Μοιισ.ιι:ει·ιιιιιι Ρωιι

παπι τοιιτιιιιιτ.

ιό. Ηοο ειιιτειιι ειιιιιι ωιετικωι , οιιιτιειιιι εοιιτι·ειδτιιε Ρειιιιιιιε , ειΒιοτο ἔτεΓΓιι

οιιιιτιεο:ιτιιτιιιΓειικ. ΑιιΓιιιτιοιτιιι· ΓειιιεἘο Αιιιειτο οιιΓεειιιιιιε ιιιιιιιιετ Ρι·ιιιιιιιε νιι·.

τιιτιε ιιιτοιιιιιιιτειτειιι Ρι·;ιιιιειιτιειιιι. Τιιιιε ο.ιιιιιιιειιε νιι· απ: 1)οιιιιιιιι πιει] ε ε ιι

Οιιιιιετι οι οι» ιιο.ι·ε οπο: ΡοΓειε , Επι πιι. 5ετι ιιιιΓετιεοικιι3. ιιιοτι.15 ι·ιιιΓιιε τιιιτιτ :

Ετ φάει νιτιεο Με τε ιιιιιι€ειιε _ ειιο ιιοιιιΓειιιιι Γειιτειιι Ρειιιειε τιιειιιιε , οιιετιιιίιΓοιιε

Ρ:ιι·ιτει: 1)οπιιιιιιιιι. Ηειοετο σειρ Ποσο 8τ ωιιωι τιιοι ει Ποιιιιιιο τιιιοτι Ροιιιιι:ιε,

οιιοπιοτιο ειιΞιτιιιι ΒειιιΒιιο. ειι ιιιιίει·ιεοι·όιο. ειπε. @ω ΡΙιιι·ειε Ιιι Ρι·οιιιιτιο τειιι

Ροτιε τιιιιιιιτιιι· τιειιιιι ετε!Γιιε, ειτοιιε ι·ιιι·Γιιε εινα ΡΙειιτειε ιιιιτιιιιιι Ρει·ειει·ιιιοε τετειιτιο.

ειιΓιιιτειιιτεε ι·εειΡιιιιιτ , 8; Βι·ο.τιιτιιι τιειιιι:εοε ιιοπιο Ρειιιι;ιιιε Ρι·οτιι·ιιε , οιιι [πιω

ΡετιιΒιιε €είΕειοειτιιι· ειιιειιιε.

η. ΡιιεΠει Γ:ιιι&ιτιιοιιιιιιιε ιιι εοιιειιι Οοειιοιιιο οι:Γιιιιε Ιιεειιτιο. 5ειιιοι·ιε ιιοιιιιιιιι

εάει·ιιιιιιιι Ρι:ιτΓιιιιιΡιιτ , τω πιο:: ι:ιιιιιιοιιιε ιιιει·είΓιιε , εειιιιτιειιι τιιΓεει·Ρει·ε ετι·:Ριτ.

Τιιιιε ιιιιιιτιο τιιτεεΡετι Αιιιιιτιιε :Μάι 8: πιο:: :ιιιιτιιιιτιιιιιε αιτ : Νιιιιιοιιιτι ιιοιι Ειτε:

τιιιτι νοιιιε τιιιοτι ιιιιιιιιειιε ιιοίὶει· τιιειοοιιιε τιιιιιοιιιιιιι Ιεο ι·ιιΒιειιε ειιτιιιτ οικω τω

νοτετ ε Πειιιοιιε Ριιειιιε απ: ΟΡοι·τετ , ο ΗΜ: , ιιτ πιο ιιιιιιιιιιιιιιιε ΓΡιι·ιτιιε νιΒιιιιε

ή



νιΤΑ ε. ΑΜΑτιε Απ. ΗΑπεΝοεΝε.ο η;

8: ο:ο.τιοπιοιιἔ ,ιοιιιπιιε .κοπο ο::ιτιοπο Ροιιιιτιι:. Ετ πιο ιιπιτιε Βιο:ποπ σ.ιιιιι€ιτ. (οπο. Ανι

Οίιιπ:ιιιο ιποοιιι:πιε οιιτο: :ο:ι:Ιιτο. 5ο:ο:ιΒιιε , ω: ιιιιπιιιοιιε :ιιι:ιτ : Ιπτιιοιπιπι , ξ::::1':·

:ιιι1οιιιιπιπ δο:ο:οε , :ιιιι:ι νοοιε Ρ:πίτιτο:ιτΙ)οιπιπιιε, ω:: Γ:::ιοτιιιπ οίιτ: Κάβα· Π" 3 .

.ωωο , ή· ιθιεΙ:: ὰ ω.. ()οπιιιοτιι:ιο ιιτιοιιο ιΠιιιε ο:ειτ,ιιτι:ι :μισό τω: ο:ο- - - .

τιοπιοιιε Ποπιιπιιε τ:ιΒιιοοειτ, ειιιο:ιιπι :πο:ιτιε ειέτιιιπ ΓιιιίΓο ει:ιΓο:ιοο:οτ,

ι8. Ιπ Ι·ιο::ὸοοΐὶότποιιο (ῖωποιἰιο πιο νι: οΙοοιτ οποιοι πιο:: 5ο:ο:ιιιιιε Ρ:ιι:οΠοτ, Ξνΐει&Εξέξ

τω:: θΓ2.Ἑ ο ι ο:ιο Πο:πιπι οπο 8: :οιι ιοπο και πο. οπο: ποπιοπ ο:ειτ ω' . -
Μποτε:ι.εοιε ο. Ηειπο :κι οι:ΕοιπΡΙιιιπ Γιιιι€πει: Γέ)πότιτο)τιε >::οτο:ιε ιιπιτειπ:ιειιπΡ:οΡοίιιιτ :οι οιππι:ιοτοπε 1)οπιιιιιιε :μι Γιιο:ιιιπ ιοιποο:οίτ ιι:ιοιιιιπι Γοδ:ο.8ει- #

το:,νοιοπε οιιιε Ι:.ιοο:ιοιιε 8:Γειπέτο :ιοιι:ιο:ιο :ιιιιιπτοοιιιε ::το:πει Ρ:εοιπιο :ο:ι:ιο:ο,

Ρ:ιιιΓ:ιιιοπι ιπ πο: ΓοΠιοιτιι:ιιπο :ιιιο:ιιιιι :.ιππο:ιιιπ οιι::ισ.ιιο. ιιτ τοπιιοιο Έιο:- Πιο τοπ

οο)ιΠοτ , :κι :ιποιπ Ιιιιιιιε ω:: Ρο:νοπιτ.

ιο. 5ο:ι οπο οι: 5ο:ο:ιοιιε Ρ::οοο:ιοπτι πο&ο Ρο: νιίιιπι πιο:: ιπει€πιτιι:ιιπιε ω

Μπι οο:ο:ιιοπτοιπ :ιο Μοπ:ιίι:ο:ιο νι:ιιτ ο:οΙόΓ:ιτιο ιιιτ:οεοπτοπι ::οπΓΕιοι:ιτ. Ριπ

Βιτο. 8ιιτοπι ΜειέτοΠο:ιιε οιι:π ιιι ιΡΓο οι::ιοπΙο πι:: να:: ιοπι ιιι ιπε:οΠιι οπιτπει οΕ

Γοτ , :ιιιιο:ιιιτπ 5ο:ο: οι:: (.`οπιτο Ρΐοιιποε, οιιοπιοπιιοιπ Μαιο: Ποιο-ει χω: τω"

:ιτιιτ. Με ιπτο: Με:: οι:: 8ιΙοτο Ρωιωιω , :ιιιοπιο.ιτι δ. Ρειιιιιιε ποπ:ιιιπι Μάι.

Ετ Ροίτ Ριιίιιιιιιπ :.ιππιιιτ ιιτ οοιπο:οιιτ. $ιο:1ιιο Γοιπέτο. ιιι:: ποιου. :ιο πο: ιιιοο Ιου.

Ρ:οιιο:οινιτ ω Ποπιιπιιιιι.

ι.ο.Ρο::ο 8.·Αιπειτιιε Γοιποο: ο:οιιιι ίοο:οτιππ :ιιΙιεοπε, Μ:: Ρ:οίιιιι:ι:ι νοιιι:ιι- Λιπετιι8 ιο

οπο ποιοι οιιιι:ιιιιι :οΡο:ιοπε , πω: ιπΡ:εοΐοπτιο:οιπ οο:πιτιι: ΜοπειίΕο:ιιιτπ, ἔξ$ἰ=ιἔ*1°

τ:απαιιιο:ονιτ : ιοι:ιιιο οΡιτιιΙοπτο Ποπιιπο ιιιιιιτιι νιι€ιωιπο Ρίο.Ποπτιιιιπ Ρο: “;ωω;τ_

ιο:ιτοιπ τιι:πιο5 ιο ιιποοιιιιι:ιιιο τιι:::ιει :ιιιο:ιοπιε ΡΩιΙΙοπτιοιιε :ιιο πο:ίτιίιοοοιιι€ι

το: ιπίι:ιτιιιτ. $ο:Ι ιΡΓοιπ οΒιιοπο. πιοπτιεοο:το οοποο.ντιπι :οιιο:ιοπε Γο.::ιιιπ,:ιπ π· οι Μιτου::

ΙτιιιπΙιοι τω: Βιιοιτοοιιιιιιιι Β Ρ:2Ρο:ονιτ ,ιιιιοιιιτοιιο Ιο:ίτιιιιιιπ ιιι οιΙνοοΙο :κι - “"ΜΡι·

το: το :ποπΓιι:5 ΒιέΕπιπ. 5ι:ιιιι:ιοπι ο: ΓΡοοιιεοπιοιιιιε ιοποιίιίοιιο ποπ οιπιποοοτ, :

8: :ιοΓιιΡο: ιιππιιιπιε :ποπ :ιοΡοποιοΒιιτ, ατομο Ρο: Μπα :πιπιΠ:ο: Μι τιπτιπποοιι.

Ιιιι:ι ιι€ειτιιτπ ικι:νειπι Ρο.:τιοιιιο.ιπ μπι: ::ιι:π :πο:ιιοο ο.:ιιιιο Ρο::ιιιο ιιοπιιπι Ποι

Αιιιιιτο Ρ::ι:οοοοτ. Βοιπιπιοιε νο:ὸ :ιιοΒιιε οο:ο:ιιοπε, Ρ:ο.τ:ιιιιιε νοι 5ο:ο:ιιιιιειο ο:π Ρ:ιτ:ιοπι :ιιιειπτοοιιιε Ρ:οΡο:ο.:ο. Τοτιιε οπιπι ο:ειτ :ιιιΙοιο οοπιιιιο, τοτι1ε ω::

οι:παΒιιιε οιο:ιιιιο : ΡΙοπιιε :ιιιιΡΡο ο::ιτ 5Ρι:ιω-τωειο, :::ιοΓτο Γοιποο: πιο:ιιτ:ιπε

οριο. Μο:ιε οι οι: οτ :ιιιπι πο:: πιιο:οιπ νιιιτιιιπ Βο:οοιιτ , :κι ω:: :ποιοι

Βιιττειε Ιοο:ν:πο:ιι:π :ιιι ιΠιιιε οοιιΙιε :ιοΒιιο:ο νι:ιο:οε. δε” οπιπι Ρ:α:Γοεο ΓΡι:ιτιι /

οτιει:π :ιιιο:ιιιιι:ιοιπ οοοιτοτιοιιοε Ρ:ο:ιοοιιτ.

2.1. ιιο:ιοπι ιτο:ιιιο :ιιο :ιιιπι οιιιι:ι.ειιιι Ειπα: ιπ Ρ:ο:ίοπτιο. οι: 8::ι:ιο:οτιι:5 5ιΠο, Ει·πτ:οπι

ιποιιιτ,Ε:οτο: απ, οιιὸ Ιο:1ιιο: τοοι.ιπι νο:οο: :ιιιιοιΠιπιο που, απ, πο :οπο Ρ[9ΡΜ·

τ3τι8 :απο ·

ιπιιπιοι νοΓειπιο οι:: Γιιοτιιιτειε :ιΙιοιιι:ι πιο οιιΡι:ιιτο.τιε ::ιοΙιιπι οοιιτ:ο. Κοειιιιτ :ια ΜΠΕ...: ω

ο:οτιιιπ Ρ:οιι:ιιι:π ιιο.Βο:ο ιπιιοιοτ. Τοπ: ιΠο οιτ : ΑΒΕ: ειπιοίο::ίιε :ιιιιΡΡιο.ιπ οἱο- ι>_σωι:==·

:ο, πιίι ι:ι οιιο:Ι τω. 8από”τιτειε Ρ:ιε:ιιαιτ, 8: ποίι::ο. οοπτιποτ Ρ:οοιιΙο. Ιπτοι· ει: ΐ:Στξ"°“

επτα: οοπίοοιιιατιοποε , Βιιιέιιιε ω: ο:οιιι οιιοιιΠ:ο τοπο:ιε,ιιτ:ο:1ιιο :ιιοιτο πιο::

ιπ:ιο οο:ποιοι:ιιε οοπίιιτιιιπ Μ:: τ:ιοπτοπι :οΡο:ιτ, :πόκοιιο :!ιι:ιτ : ΡΗ:: ο:Βο

οι.ιι:ι τω: Γ::ιτο: :πι ο ΟοπίοΗ:ιπι ιΠο Ροινο:ο οο:οιιΙΤιιε Ρο:ιιΒιιε Γοπ&ι νι:ι Γοΐο

Ρ:οιτ:ο.νιτ :ιιοοπει Ηοιι :πιιιι πιιΐο:ο , τ:οιπιίΓοπι ίπτειτιιε Γιιιιι.Τιιιπ Πιο : Βιι:εο,

ιπ:1ιιιτ ,8:εισο Ροοπιτοπτιοπι::ιιιι ιιι:ειο:ιτιι: ια:π ποπ Έιι:οτιι:.

2.ι.ω1"0:Τ2Μόοπιοι1ο οι:: ΡιιοιΙεο $ειπέτιπιοπιοιοε :ιιιπι οιΡιιπι οι:ειιποπ :οοιΕο- 39ΜΜΒο·

το ΒοΠ:ιππτ ,Ει.π&ιιε νι: ει:ιΒιιτ. Ε::ιπτ :οποιο ιοι:ιιιο νοί`ο οοιιοι15Ρατατε. ιιι ιι: 2;:::ι,::

οι: ι`ΨιιΙτιε πο: οι:οπιοπ :οοιοο:οε Πι::ιιπτ οι : Ποιοι να: Ιει&ο8: Εισαι πο: Η- 4ιωωιο

πινι:πιιε, ιπ οσο :οοιΡιοπ:ιιοιππτ :ιοοε.Νοιιτο,οιτ, Γο:ι ιπ πιω νεο :οοιιιιοπτιι:. Μς""'·

Ετ Με .ποιο οοιιτ. ιιι:: οτ8ο Ροί:Ροποπτοε Γειπέτι νι:ι πιοπ:ιοτιιιπ , ιπ νεο :μαι μι

ιι δ:ιιιιιιιοιιιιοπι Ρ:ιιιιιιπι πω: €αποοιι Αωωιϊω πιιιι·ιοο π:!Γ:::ιμο.

οικου: Θ:τττι.ι:ιοπι. Μάικ ΤοΙιοιιιιοε Ιωμιω ιιι πο. 6 ΠΠ:: Εο::1οΒιι μ::::ιειΙιε 5. Απιοπο (πιο Μάιο τ::

Α:ιτι:ι. νοιέιει ση. μι. ιιι Καπο. Οο:ι:ιιιιοπι 8: Πο. ιιιιιι:.

:πιο Κοπια:ιτι Επι” οι:: , ποιοι τοπιο οιιο.:ιστο Κο

πο;

ιιιἄιτο: οωεω 5::ιοτιι::ιε :οΙοοοοπτ ,σ.:ιπιοποπε πιο: επ πτο:ποΒοιι:ιιο 8: :κι α. “κ” "Μ ο



τ”. νιτΑ ε ε. ΑΜΑΤιε ΑΒΒ. ΗΑεεΝοεΝε.

επιτε ΑΝ.

13ο. ιανιι.

$ειιτ.ιτιιι,

Ατιιιτιιτ

ττιοτιτιιτιιε

μπειτε"

τιεπι Ρωτ

εειιιι εφε.

ΝοτΛ.

# Ι. εκτετ

τιοτιιε.

$αΙιιτιιτι:ι.

Γιιιε ά1τττιο·

οπο.

$οΙιτιιιτιι

ιιτιτιιιττι ιτι

ειτιετε οι:

ειΙιειο ιιιιιτ.

δ' Ι.τοιιιτ

οριΠοιειτιι

Μή Με μι.

τονεταιιτ αμε ειιτεινετιιιιτ. 5ετι εοιιττο. ιιιΓΓειτι νιτι 1)ει ε8.Ρτι1τειιτι ιιιττοτιιιΓΕτ Εε.

1-ε Ρετ τιιτιιτι σε τιιεε εεε νοιειτοττι εει.Ριιιιιτ , ιιεε Γιιιιτιιττι ιιεεεΓΠτιιοιιιι Ηοτιεετω

τιεεειιτιιιτιτ εινα. εττω οιιτεττι εισΙνετιιετιτεε ΡιιεΠοτ ΡιιΙΓοτιτ πο. ΙΙΙποιιιοεττι

κάνε: ιτιττοπιιιι·ιιιιιτατιτ , οτε τετιιετι Γοτειε εετετιιιιτιτιιτ. Τοιιτιετιι ΡιιεΙΙ:ε μιΠο. τω.

ιτιιιιιε 1)ει το τιιετιιοτιατιι τενοεειιιτεε , :κι ειιτιιτιεττι Ρει·ειιιιτ 8; τιειττειιιτ ει οτιιτιιιι.

Τα] Η1% με Φιτιοιιιτ, ετ τιιιοτειτε εεε ιτι πιο ‹ιε οπο τιικεττιττι. @το ειιττι Γειτ

τιιτιι ΓιιιΙΓετ , τιιττιοτιειιτι τω ειι1τοτιιτι εετεετιε ειτειιτιτεε, τιιοκΙιετεε 8ενοΙτιτιιττι το

τιιιιτιτ 8: εΓιιτιι , πειτε οττιτιιΒιιειΒι Ι:ιοοτε.τιτιοιιε :ιτιιΡΙιοτει ιΙΙα:Ιιιετει Γεεετιιτιτ.

ΜιιΙτα τιιιιτιεττι ττιιτ.ειειιΙο. ιτι Με νιτει νι: ιίτε τιετεειτ , ειπε τιιιτιε ιιτ ΓτιΙο μπειτε

τιιτ,ειΓ·Γο.τιτιι Γο.τιΓοιιε Ρτοιιιιιιτιι νοιιιτιιετι Γειειετιτ. Νεεε ετ€οτιτι Με τιειι·ι·ο.τιτιο

τιτοτιετεπιιιε ουτε ετοιιιιιοιιοτιτε τικ: οιοιττιε Γιιι ιειιιτιειΒιιιτει· Γεειτ. -

η. Βοιωτοι ι8ιτιιτ ειιιτε ειτιιιι Ρετο.&ι τιτειιιιιττι ιτιιτιιιιιει·ε οβιτιθ.ε Γιιι όιετιι οιιι

τιιιιτΙ:ιτιι Ετ:ιττιΒιιε Ρτετιιιτιτιονιτ. Ετειτ ιτειτιιιε Ετειτετ τιιιιτΙειτιι οιιεττι Γειιτιιιι:ιτι τετι

τττωτ :ιττιοτε, οπο εκατο :οτι ει τιοΓτι οι: ιιιειιτιτε πειτε Μ» φωτο Ρωτιιο ε;

εειτιτοτε τε τιιιττιετιιτι , νοΙο τα εει ειπε τιτ›ι ΡτεεειΡιο Γ:ιειειε Γεει·ετει , 86 εειιιτε Ρετ

@πιο , οιιοτιιοιιι ειοτοΡιτιοικιτε μου πιεεε τιιοττιε ειιιτιιιτι Ρτοειιιτιιιβιο ετεε!ειε. το

Βετο ιΒιττιτ Γοειιιττι οτι ιιοε οΡιιε (3ιιετοιιιιιΜ τιοΓττιιττι ΡτεΓΒγτετιιττι, ΡετεεΓοιιε

ιτι Γιινοπι Μπι: , επεσε ειτιει·ε ενεέτο Γειειτε ειε τιιιτιο ειιιειτο.ιτι τιιετιττι , τιιιιιιιι

τεΡιετοττι ειιιετε ιτι ιεότιιιο (Ματσε πιει Ροτιιτε?οιιοιιιο.ττι τιε οιιιοιιΓτι:ιτιι εεε τιιειε

τιιε οΡοττετ τετιιτετε 8τ Ιιοετ."Γιιιιε Εττττετ ιΠε 5 Ο Ποτισιιτιε, ιτιοιιιτ , τιιιοιιιοτιο

ιιοε Ροτείι: ετιιιτ Γιιίτιτιεοε το.Ιιτι,οιιοτιιο.ιιι Ρτο Ιοιιοει ειιιίτιιιειιτιει τωιωιιτιο.

ιιιΒιιε ττιιιΙτιε @το ΓεΓΓιιε εε τιιεττιοτιε. Ατ ιΠε : τω, Ρτειτετ, τε ι8ιιοτειτιτε_ οΙιτιι

ιιΓιιε Γιιττι , Γε‹:ὶ τοιιιιΓτιιιιι τιιε £ωτ Ποιιιιτιιιε ΓεττιΡει: ιτιιΠιε εΓΤε. ()οιιΓείΠοιιετιι,

ιτιοιιιτ,ιιιεειτιι εοτατιι οτιιτιιΒιιε Γειεετε οιΓΡσΓιιι86Ρτειιιτετιτιεπι ιετέιτιιιιειττι τω

Ριετιε , ιτε. οΡτο άεΓατειιιο οιισ.τιιιοοιιε ειστε Το νετὸ εεε ουκ τω. Ρι>.τ1ιιττι εΓτ

ιΒιτιιτ φωτ! ΡττεεεΡιτ. μπι ιιοτι Ρὸιτ ειιει&ιε ιιιιιιτιο τιιεΒιιε , εετιτε ΡτειττιΒιιε,

ο εστι Γε πιειιιιτιιτ τιειιοιιιΓΓε,Ρτοίττο.τιιτ ειΙιειο 8τειιιετειτι εοτιιιτι ΡτεεΓετιτιο. μι

Μια. νοτε εοτιΓεΓΤιιε εΓτ. Η:ιτιε @το όσοι οετετετ Ρτειιιτειιτιοττι , ιιιιιτοιιο.Ιιτο

τειιι εοτιιοτιε Ιωδαε με τιιιοτιεοο.τιιτ οοΙοτε. Βετινιτ 8:ιιι&ιιε εοε)τιοΓεει15 με

αιτοτιιιιι Γιιοτιιιτι μιτεο.τιοιιεττι * τεττιΡιιε ωντωιοε , ιτι Με ιιιιιτττιιτειτιιιιιε ττιιιΙτι

ΡΙιειτετ ειτΓιιιτειιι.ειτ. κ

μι.. Ατιετατιτ τΙειιιοιιε τιιιι εοτειτιι εο Γειτιέτειε $ει·ιετιιτο.ε Ιεεει·ειιτ. νετιιεΒειιιτ

ιιο.ττιοιιε εεττετνατιττι δ: Ει·ειττετ οτι νετΒιιτιι ΓειΙιιτιε οι: εο ειιιοιτειιτ, Οίιττιοιιε

μπι Πτι ιιιιΒιιτι τεεεοετειιτ , οι; ιττιιιτιειιοι ειετετιεοειιιτ. $ιτιιιΙιτετ ΑιιειΙΙειε Πει

Ιιοτιε εοττιΡετειιτιΒιιε τιιτττιειτιπι εοτιιττιεειτιτεε ΡΙετιειτιι οι: εο τιε νιτει νειιτιιι·ει ε;»

Ριεοειτιτ τιοέττιιιειτιι. (:ίιττιουε @οι τιι·ορε τοπιο Ρετειδτο ιιι ιιοε ειΙιειο δ; τιιιεω

ιιιετιιιιτιε ιτιιιττιιιτοτε ΡΙειιιε , οιειοιιε ω: ιιοδτιιιιιε ιιι€ιτει· οτειτιοιιιΒιιε ιιιειιπιβε

τετ _ ειπε δ( εειτιιιΒιιε ΓιιΒιετιε οΓιο. μπα Ρ:ιτεΙιο.ιιτ. 5ετι νοιτ Με ΡετΓενεταιιε

ειιιιι Ηετιιιιιε Γεπιρετ ετειτ το ΟΙιτιίτιιτιι. νετιιτ ετττο ιιΙτιτιτιιιτ (Με ια:τι1ε οιιιοετιι

ετιιιιιτε Για ,στο Ετοιττιιιιιε δε 5οτοτιΒιιε ειτιι:ιτιιε. ΡειΓΙιιτι τιιιιε Ρετ οιτιιιεε εεΙΙιιΙοε

ιΙΙειτ θετικά ιιιτετοτ τεΒιιιιΒο.τ. Ι.ιι€εΒιιτιτ ιοιτιιτ ΓεττιετιΡΓοε ὁ. τουτο νιτο τΙεΓετ

τω εΓΓε , Γετι εοιι€τατοΙειοειτιτιιτ ιΠι μπι ΑιιεεΙοτιιιτι εοιιτιιιιετιιι:ι :ιοειιτιιτιι ΓιιιΠε.

Μο:: ιτειοιιε ειιττι στ! Γιτιεττι νεοιΙΤετ , ειιιτιειιιι Ρι·ειττι ΡωεΡιτ τιιεετιε : ΑΓΓει· , οι

τιιιιτ , ειιΉ:οιειιτι Ι.εοιιιε ΡειΡ:ε τιιιΓΓειιιι .το 5. Ριεινιο.ιιιιττι ,οιιοτιιιιιιι ιιιιΡΓο. Ριωιε

Ποιο. το.τιο πιο ΟειτιιοΙιεεε εοτιτιιιετιιτ. ΑΙΙειτάοιιε ε ιίτοΙο. εοτο.ττι εο Ιεεεω.

τω. Ούττηιιειτι ΡτεΓειιτι τεεετιΓειιετιιτ, Γειτιότιιε νιτ τιιεεζο.τ: ,, ειτ ετετιο , Τι·ιτιιτειε

”ιοεττΞιοιΙιε μια εοτιίιτεοτ , Βετο οιτιτιιΡοτειιε τ ιτε. τιε τε Γετιτιο , τω” Βει ]Ε8ι1

,, Όειτε·τιιηιιι ετσι ιιοίτι·τι ω” τιι8τιο.τιιε εε ιτι ιιιιτιε τιιιιιιτΙιιτιι νετιιτε τ οτ ‹ιε

,, τε ιιιτεΠιΒο , Βετο εττεττιε 5Ριτιτοε-Γο.τιότε : ιιτιτιπι Ι)ειιιιι ιο Ττιτιιτειτε , ττιιιιιιιι

”τιιιε ιο ιιτιιτειτε εοτιιιιτεοτ 5 ιτε ειιοέτιιε ‹ιε πιο Γετιτιο Ιοεειττι.ειτιοιιε , ΡιιΠιττιε

,, ()ΙιτιΡτε. ῳιτι ΡΙιιτειε Ρετ ιιτιινετΓειε Γετιτετιτιοε Γιιειτιι ΓεττιΡετ ιιΡτειοειτ εοτιΓεΠῖο

ιιειιι =,ττι1ιτετ ιιτ νιτδειτιότιιε Γε ιο οττιτιιΒιιε οττιιοτιοιοιπι εοτιιΡτοΒο.τετ.

ο Η:ιτιε τοτιίεΙΙιοιιττιι 8: Ρατιιτειιτι:ιττι απο νιάετιιτ Αττιετιιτ , τοτ1ιιοά ΑττττΠιο Γεω ΑετεΠιτιο ττωτωιττω

ριιτιιττιΡετ :πιο Κοιτιστιτο αιιιιστΓειειτ.



ναι ε. ΑΜΑτι Με. ι3ι'ΑΒιιιιοΕΝε.ε τ;;

η. Πειιιοιιε ειιιιι εΠετ ιιι Γετιετ:ι τιιιιιιιΙιτετεοτεειΡιιιιε,ιτιόιετιιιτιι Γε τ6Ρι1τ8.ιιε ει”. Λκ.

ιιιίτιι ν:ιΙνειε ΒιιίιΙιετε ίεΡεΙιετιιιιιτι·ι, ιιι ιιιττοιτιι ΜΗ] ΒιιΠΙιεεε δ. ΜΑΚΙΒ Γιιιιιιι 5°.2αχ::·

ματι ΓετιιιΙετιιτιι μια , Γετιβειιε ι:ΙεΓιιΡετ τιτιιΙιιιτι ειιιειιι ιΡΓε εάιτιιτΜε τιιοάο οι- Επι; Π::

Μεετιει Οιτιιιιε Ιιοτιιο Πει ειιιι ιιι Ιιιιτιε Ιοειιπι Γειιι&ιιττι ει! οτιιιιε!ιιτιι ιιιττοιετιε, °Μ"Ρ (Μ

., Η τιιετιιετιε οΒτιιιετε @Με ΡοΠ:ιιΙ:ιε , ιστο ειιιιιιιο. Αιιιιιτι Ροετιιτειιτιε Με ίετιιιΙτι ω.

., Ποττιιιιι ιιιιίετιεοτάιιιτιι όεοτεεειτι @Με : ιιτ ιι οιιιεΙ ιτιεει οιιτνιτειε τὶε ιιιειε ΕτΜΡΝϋ

.,Ρεεειιτιτ οοτιτιετε ιιοιι Ροτιιιτ @τα Ροετιιτειιιιο , οΒτιιιειιτ πίττα τειιιτοτιιιτι “ω”

,, εατιτειε @Πιτ Ποτιιιιιι ιιιιΓετιεοτόι:ιτιι οεοι·εειιιιιιο.

ιό. Οοιιετεεειτι ετ8ο Ει·.ιιττεε ειτοιιε 5οτοτεε, ιιιιινεταιίοιιε ίε:τιιε , Ιιι ειιτεε Ειτε.

ΠοΙειοιιιιτιιτ ειιιτιιιιι ΙΞιτιότι νιτι , Ενο.ιι€εΙιο. Γει!ιεετΙεεετιτεε .ειτοιιε το ιιιοε @τα Μ [πω

τιόίοιιε εοτειτι ΙεέτιιΙο όεεο.ιιτιιιιτεε. Ιιιτει· Με ιεττιιι· νοεεε νειιιιιτιι :ιο ιιιιἱνετ!ἱο ιιιιιιιιιιιιι.

Ρετειιε :ιτοιιε ειε νειΙεοιεειιε , ιτε. ειιιιίιτ ΓΡιτιτιιιιι °.Τιιτιε ειιΓιιΙται·ε πιεειε οι Μπιτ, το

ιτε θετε Ροτιὶιε εοιιιΡεΙΙιτιιι·. ΕΙειιτ ετεο Μοιιιιετιι, ΡΙειιιιιιιτιτ τιποτα ΡιιεΙΙ.ιε,Ιιι€ειιτ ιιιιινετίι Ρο ιιΙι , Γειιιιε ιιτετοιιε, ειειο!εΓεειιτεε ειτοιιε ιτιΓιιιιτεε , Γατιότιιιιι ι ·

ω” άείιιιι&ιιιιι έξιιΙΓε,ίεοιιε οι·ΡΙιο.τ105 ιτε ειιι8ειιτεε τεΙιεἙε.ε είε.

η. 8εΡιιΙτιιε είτ ετεο Ιοεο Β ειιιο Με ΡτεεεεΡετε.τ,ίεά ιτι οιε τεττιο ειιιά:ιττι Ἑτα

ττιΜετιιτιιιιε (Με Ρετ νιΓιιιιι :ιτιοειτιιιτ όιεειιε : (Με ει€ιτιείι ΓτειττεεεΤιιπι Με: ς”Μπι ει·

Ι..ιι€ειιτεε παμε ττιΡτεε ΐιιτιιιιε ειε στα εΒιετιτιο., Ρετετ ΡιιΠιτιιε , ουτε. οτ [ποστ Ρ="2

τιοε εΙετεΙιειιιιΡτι. Αεἱ Ιιει·:ειΙΙε: Νε εοτιττιίτειιιιιιι ,Γειτοτε ιιιε ιιοΓοΙιιτιιιτι ε τιιειε

Ρεεεειτιμ Βετιεειιιε τεεεΡτιιιτι ιτι εοτιίτιεότιιττι Ποπιιτιι πιει. νετ ειιιτειτι τιιιτιε το

Ιιοε Ιοεο Ρ:ιιιΡεττειτιε ειιπιιτιι.ιε ειιεοειιιιτ,ΐεό ιιοιι ΡοΠ: ιτιιιΙτιιιιι τεττιισοτιε ΐΡειτιιιπι

1)οτιιιτιιιτ 1)ειιε οιιιιιιΡοτειιε οιι·ιτιιΒιιε οοιιιε Μις νοε εΒιιτιτιο.τε Βιειετ.1)ιε ιιιτε..

τιττι Βτιιττι ΚοΜΑΜεο ιιτ ει:οιιο ιιιιιιιιο ίιτ , 8τ ιτε ΜοτιιιίΕετιο τιιεΒιιιιιιι ΓοΙΙιειτιι

άιτιεττι εει·τιιτ 8: τιιετιιοτ Ετ πιει ΓεττιΡετ. Ετ Με όιότιε ιιΒΓεεΠιτ. (:οτιίεΙτιττι Γιιι·Βετιε

Ετιιτετ ιΠε Εεε ιιτιινετίε. ειιιιι Ιειετιιτιιιε ιιιιτττινιτ Ιιοτιιιιιι 1)ει Κοιιιο.τιεο.

2.8. ΡοΙΗιτεε Κεέιε ιιιιιτιι5εειιτιει τεΡειιτε ειτειι:ει· οιιεετιτοε ε.ιιι·εοε ιΒιιιετιι

ειείτιιιεινιτ. Νειττι 8: ειιιεεΡεΙ:ιτΒιετιτε Ποτιιιτιο ,ίἱειιτ ιιι Ρτείειιτι εει·ιιιτιιι·, Ια

τιιιιο. εειιιιτοι·ιτι ΗειοετιΠε *Μοιιείτετιι ιτιειτιειΡειτο. Γιιιιτ ιιίἱΒιιε. Ηετε ιιτοειι τω

Μο οΒτιτιιιιτ δ. ΔΗΜ οτειτιο.

η. Βειιιοιιε είιττι @τι ειιιιιι ειτειιΙιιτ Ρετσ.ότιιτ τιιιΙΤετ 8ε οι) ιΠο τιιιιιιιΙο, ιιτ (ο

Ρτέι οιιιιιιιιιε , Βειιτι »οι τεεετειιτιιι· τιιετιιοτει. ι 8: οι: ιΠιιιε ΓοΙΙειιιιιιτετειιι ιιοδτε ω. Π
8ιΙιεε εεΙεΒτιιτε ΓιιιΠ`ειιτ, τιιτΓιιτ οίτ Μειτιιτιιιοε ειιιιιιιιτι Ρτιιττι τενεΙιιτιιιιι ει!. ϊ' ι.:ΐζτ:,_

ιιτ οιι:ιτιτοειίιε Μετα τιιεττιοτο. Η ει ιιιττ:ι Βιιίι!ιεειιτι ίετιότιε Ματια: Ροτιει·ειιτιιι·, τω φωτι

@οι εοτιτεΙτιιιι οΡιτιιΙιιτιτε Ποιτιιιιο Πιο τιιοετιο. είτ ι·ενετειιτιει εεΙεοτε.τιιιτι, σοι '° “Μ”

τιτιιιιιιι. τενοΙιιτιοτιε ΡοΡιιΙοτιιτιι ειιιετνει: :ιό ιΡω ΓοΠειιιιιιι ίεΙτιιιιιιιτεε . Ρετ ειπε

ιτιτετνειιτιιιιι ΓιιΙνιιτιοο.ε Γε εΠε τιοι·ι τιιιοιτο.ιιτ Ρι·εΙτειιιτε]τειι-Οιιιιιετο , ειιιι «να

8ετεΒιιετ Ι)ειιε Ρετ οτιιτιιε ΓιεειιΙιι ΓπειιΙοτιιιιι,Αιτιειι.

Νεα πιο·

ε!ιιιιι ῇιινειιι

Μοιιιε!ιο

Κοιτιο.τιεο

Μοιιείτε

τιιιττι ει: (ε

ιιιίιιιιι απο·

ιιιετιιιατ.

Μοτιι!ιετϋ

τετ σεβ

ειιιιτ.

1' Η8Βειι

τ!ειιίιε

Ττειιτίετ-·

ίεττιιτ ιτι

ιιιΜοτιιιιιι ώ δ. Ατιιιιιιιε μιιΠο Βιιτε ΩεεΠιιιιι Β. τεΙειιτ:ιτιιιτι τεροτιίιτιιιε, ιιτιπο τσιπ" ιτε. :ικνι1.Ιιτιο.

Ατιιιιιτι Μεττετιιιε ΕτιιΓεοοι το ετειιιιιιιι : Βιιιιιτιετιι δ

Χοτιιιιιιε0 ιΠιιε ιτει:!ιιιίϊιιε Μια ιιιειτιιτ ΑττιιιΙτιιτ ω

Υπο ίιιο,ιιιιΙΙι Αιιιοτι ιιιειιιιοιιε @ότι @Επι πεο

τιιειιτο οιιΚοτοε.τιειιιτι ῇειιι Λι·ιιιιιιιτ ειιτιιιι ειιιίιε.Ειιπι

ετβο ίεεεπιιττι ΑτιιιιΠι :τυπο @Με τι::. ποια. εοιιιι

ειπε ΙΕτ1τεπιι18, Αι·ιιιιιοΒιτιιττι Ρειι!Η:ιτιοθ Οοιιει!ιιιιιι

Μπι εοτιειιίε ε.ιιτιο σε. τα". πάνετειιε Λετειιιιιιιι

δηπετιιο. οπο ότε :ιο Υ.Ιΐιι2τοο οι Μισο: ιιιεπιοι·ιτιιτ.

Β Εκ εο Ιοεο $. Αιιιιιιι εοτριιτ ιιιι5. ειιττι $$_ Κοιιιυ

τιει 8τΑειεΙρτιι Κε!ιοιιιιιι ὲ ΒτοβοιιεΤιιΙΙειιΠ ΕιιιΓεοΡο

ιο Μοτια0ετιιιπι Νονιιιιι οι! κοιτα πιοιιι:ιτ παπι Μο

ΓεΙΙιιτιι τείτιτιιτιιττι ειπα ιιιιιι.ιτιι ειιι. τι. ττιιιιιΊετιιιιι είτε

Ρώτα πιο Ι.εοτιιτ Ποπ ΙΧ. ιιιετιιωε ιβιάετη μι.

ευ ιιεεειιτιοτι εο!ιοεειιιιιι , τιτςειριιο τω” εο“τω-,

 



Λκ. Ωτιιι.

ιιε.κιινιι,

Μιιιττι κ.

Ρτειιιι το

ΒεΙΙιιιτιι

Μοιιεειιο

τιιτιι.

?-ΠΠ-_ιτ--·7-ξ

Ρ

ει νιτΑ ε. ΑττΑι.ε Αιιιι. ιιοΒιιεΝειε

ιιτοιιι ιτιιιετιε εειΙΙε ιιοιι ιιενιο.τειιτ ,τετιιιιιιΓεετετιτίιτειιε Ρ:ιττεε Ρετιιιοττιιιαιτιω

τιειιι 86 εοτιτειιιΡτιιιιι Ρτιιείετιτιε νιττε τεετιει ε;ειοτιιιτι ΡοΠιάετε. Οίιιιιοιιε Γε ω

Μ! μπι ΡτοΓιεετε εετιιετετ , ιιεε σ.ιιΒι ττο.Ιιετιτει ιιτιιτιιοε Με Γοειετο.τιε Ι:ιειΒειιιε

ιττετιτι μπε νιιιιΙΓετ ,τιεττιιιειεεε ιτε Γιτιιτι οιιι Ροιιοιιο.ιιι Γεετεεατι ίιιιιτ πι: εο ,

οι] εοτιιιτι τιιατιτιιε Γιιιιτ ΠιιιΒιιε τεεειιτι, σ.Ιιι Ιοειιιιι ετειιιιοι› ΙιΒεττειτειτι Μικε

άειιτι Ρετιετε. @ι τετιιετιτ:ιτιε Για εττιιιε σ.ττοεο.ιιτι:ειιιιΒι Ροωι,ιωτ ιτι 0Βτι1

το ειο.τιιτιοι Γειιεετε. Νειιιι ειπε Με ιτι Ιοειε πιοτο.τειιτιιτ,86νιτιιιιι Πει τω ιιεττ:ι

δτιοιιιΒιιε Ιειιιειτειιτ , ιιιιιιε εοι·ιιιιι οιιι Κοτ:οι.ετιιιε ειιεεΒε.τιιτ, επι 86 ιι.ιτΒιοτιιιιι,

ιιτ ετετιεΒατιιτ,ιοετετιιειιτο. ιιιιιιιΓι:τιιΒε.τ1, Γ.ιΒιτο ιειιε ίεΒτιιιιιι ιιεεειιΓιιε ιτιτετ

οετιειε ιιιεετιειι ειιιιτιο.τε εοε π, Γε Γινε ι.ιιΓΓετ ω Β. Αττειιτιιιι νετιιτε νειιεεωτι

Γεια ετιιιιιιιιε Βι:ιιιιιι:ι Ροειιιτἔιιτιεε ιιιεειιεειιιιετιτο Ιειιιτε. Νεε πιστα , νικ ιια:ε ει

εετε ει Ιιειιιτ οΒιιιιιτιιιτ, εε ειιττειιιιιιτι ιιιιΙιτιιιτι ειιιιιιΠτ. Ατ Ιιι οιιι ιιτιετειιιτ , νιτιετι

τεε νιι·ι 11ο ιιιιιιτιεε Πινιτιο. ιιιτιοτιε νιικιιωτι , ΡΙιιτιιιιι εοτιιιιι ω νιτιιιτι Πει το

ιι·ιε:ιιιτ ,ΓιιιιΓειιιε τιοιτειε εοτιίιτειιτεε Γε ιτι οτιιτιιΒιιε Π τεειΡι:ιτιτιιτ εττιετιιιειτιιτοε Ρο!

Ιιεειιτιιτ.

Ριτ ,ΓιιιΓοιιεΙοειε Γιι8.5:1ΒιιοΓεειιτε5 ειιΙΡ:ιε τείι:ιτιιιτ. Ατ νετὸ Μι] οιιι νετεει.ιτιειιε

Ρτοενετιιειιτε νει τετιιετιτειτε εε :ιττο<έο.τιτιεε νιτιο τιιιιειι!ειτι τειιιτε ιιοιιιετιιιιτ 86

τιο.τιιιιι Ροετιιτειιτι:ιε Ιοειιτιι που τετιειιιιειο εοιιτετιιιΡΓετιιτιτ , όινετίιε πιοττιιιιιε

Γιιιιτ τιιτεΡω ιιτ τιιιιτιιΓειι:ε τιατετιιτ ιιιτειιι€ι ,Γοειοε εοεΓιιιΙΓε ειπε ιιι εκειτ:ιτιοει

εοτιτιιιιιειει:ε ιιιετειιιειιτει , οιιετιι ιιιτιο Πινιιιει ΡετειιΙΤετο.τ , 86 ΡτοΡτετειι ειιιιι εεε

τετιε νειιι:ιττι που ιτιετιιιίΓε. Ν:ιιτι ιιτιιιτ εοτιιτιι Τι-ιεοοΕΜιιΝοιι5 ιιοιιιιιιε Γεειιτι

Ρετειιιιιιε ιτιτετιιτ : ειιιιε ιιιιιτι Ρει.τνι Βιιιτιιιιιε :ιΙνειιιιιττειιΓιιιετιτετ , ιττετιτιε Ρο..

ΡΙιτιΒιιε Ρετ ειτνιιιειιτι Βιινιι ιιιιει:ιττι τιεεειτιιε ΕΠΣ: τεττιιιε νετο οι” Τιιειιτιιιιιιιε

ειιεεΒιι.τιιτ ,ε πι Γε ιτι ιιιιιτε Ροττειτιιτιιιτι ασια: ττωωιιτει, ιιιττιετΓιιε Με νιτιετι

τεε Ειπε οιιι ειιιιιιιε ΓιιΡετετιιιιτ,νετεειιιιάιο. Γιιττιιιιοτο. Ροίτ Γοειοε .ω Β. ΑττειΙειιιι

τερεςΙσ.ιιτ. ΦιειΒιιιΓο ιιτ ΓιιΡετιιιε οι] τεεειιτι 86ΓειΙνσ.τι Γιιιιτ. ›

Μια ει: εο Ρο.ττιιτει ιιιιι·ο.ειιΙο. οιιιτιιιιιιι οι Γιιοτειειι&ο Μοτιο.Γιετιο Ρτιιττιιιιι τεΕ

τιιτιοιιιο τιΡειτοΒιιιιτιιτ ιιιιτετ εποε ε8ο Ρώτα:: 86 Βεατι νιτι τιιιιιιίιετιο ὸεΡιιτειτιιε

τειιεικιτ , ειιιιι οιιοτιειτιι ιτι τετιιΡοτε Ηιινιοιιιε ειιιιιε ΓιιΡετιιιε τιιετιτιοτιειιι τεειιιιιιε

ΒοΒιιιε ιιοττιιτιε , τιιτειιιιε εειιιο.τυπι ιιιοιιιοιιε ιιιοΙετιτετ εε τιιΡαει ειιτΓιι ειεΗιιετιε ,

ιιτ Γοιειιτ τοττετιτεε ειτ ΑΙΡιιιιτι εσ.ειδιιιιιιιιιιιιι ειιΙειΡΗΒ6 ιττιΒι·ιιιιτι είΓιιΓιοτιε Μαι ,

ιτε ιίιε Βιιτοτιιιιι τ11Ρε5 86ο.τΒοτιιιιι εοιι€ετιεε ιιιιιιιια νι τιιιτιεΓεειιε εοειεετν:ιτετ,

τιιοιιιιιιιτι Μοτιιιίιετιι τ:ιοιτιο ειιτέιι ΓιιΓΓοίεὲετε ειειτοτε.ττι οΒιειτιιιιτι οειιιε ειειιιετ

ετε ιιιτεΒειτιιτ. ιιο Γτο. οτε επι ιτο ειι οε πιο ιιιι ιιοπιιιιε Αε11Βοοιιε τω πιο
ῇτιιιτιι ετειτ ,ιιι%τιετετειι τειιιτι Γτειιδοτιε τιιοΙεε ιιιιω ιιιΓΡειπιιι 6ιο.ιιιτιει εειιετει

τετ τ ιιἔι ειιιιι νειιιΓΓετ, νιτιιτ τω εεΙετι ο.ιιιτιιιο ΓιιΒνετιιτετιτ , ειιιιέτει Γοτε ειιτι.

Ριειιτιει3 ΓείιιιιίιΓοιιε Ρειττι ιιιιιιτι:ιτιότι ετεοιτ , ιιτ Γοιειιιετι οτα:Βειιτ,οιιο 0Ροττι1ιιι:

τιεεεΗ`ετιιι ει: 2ε1ι1ειτι1ιτι Ηιι&ιΒιιι ΙιΒετ:ιτετιτ. Αει τιιιειτι νιτ 13ο : νεμιε, ιιιοιιιτ, ω.

εε. τιιιιιι διΝοτιι.οιιινι Πιειεοτιεπι, το νει·ὸ Γιττιιτιι τεεεΡτιιε Γοιιιτιιιτιι ειιΡε , τιεε

τιιετιι ειιιτιιιο ειετετιτιιε ιιικτοτι εοτειει Γιιιιιιιιιττεε. Ετο.τ ειιιιτι πιεσε, ΡτιιιΓτιιιιιτιι ω

τοτε Γιιτιειετετ @Με ιιιιιιιτιει τεττιε.νειιιτ ετεο $ιτιοτιιτιιιε επι νιτιιτιι Πει , ειιι Β.

ΑΜΒ ιιιτ : ΑΡΡτεΙιειιΓο Β:ιειιιο ειιιο Γιιίι:ειιτοτ νιιόε επι ΒοΒιιιιτι , ιιτιΡεταιιτιΓτιιιε

νοεε ιιιειτο Ιιτιτιο Ποτιιιτιιεττ: (]τιιειε τεΙειτο , ιιτ κι” ειείιτιο.τ ΡετΓοτιετε Πειτε,

Ξεε(ΡττεΓιιιιιΡτε:Γειιιάΐειιε τιιοτιοε ΓιοΒΡ εετἶ Γεει :ιιΕΙιει εεειει&ατετει.ιΙΙΒει ε” είε

ει: ε , ιιτι ετιι εμε ε εο τιο εειτ οπιιιιι τεεε ιιτιιιιι. ιιο νιτι ει ιιτι ετιο

Γιιοτειάι&ιιΞνιτ οβετΙιεω , ι€ιιιιι Πάει ικιιιιιτιιειιΙο Ρετειτ , 86 ιιιιΡοίιτο τι” ΒΞειιιο

ιιιιΡετ:ιτ,ιιτ Γε εκ ναι Πει ΡττεεεΡτιε, 8.τιιιι1ετιτε Πινιτιει Ροτειιτιιι , ιΠο τοττιονετετ

ι Ιοεο,:ιιιιιοιιε εοΙΙιε Ιο.τετει νιοΙετιτο εοιιιιτιι εετιειτι ιιιόιαιιιε οβεςΕετιε Ηιινιιιε

τεΙιέιο ειΙνεο εοΙΙιε Ιειτει·τι εεειειιε,Ηιιετιτα ΡετΜε εοΠιε Ιειτετει νειι1τ2.ιεε πως”

Ι:ιτιεεε ΓυΓι:ε11το.ΒατΗυοειάι1Γφ1ε ο.Ινει εοιιεενει Ρειτετειιτ,οιιο ιωιειιωιω Ιιοιιιιιὸ

Βιιετετιτ.]είιτιοιιε ΕτοτιιττιΡετιε :ιιιιτοτο. τιιιιτιτιο ει: Ιιιιιιετι Ρειιιτιετετ ΓιιτεεΒειτ , 86

εοετιιτ ιτιττο. ΓετιιετιΡίιιτιι εοειτειιιε 5ιτιοτιιτιιιε τιιεετει ναειειιι86 νιτιεΒο ε νιτο

ΠεινιοΙειιτι Βιιέιιιε οΒετιιετιιιτ. νετιιτοιιε ω τιΡτιττι ιιΙνει, 86νειειιιιιιι εετιιετιε,

ΓΡε&ο.Βιιτ ειιιο.Ιιτετ αΙτετιιιε εοΙΙιε Μετα εεάετετ, ιιτ ΠΜ ειΙνειιιιι οιιο Βιιετετ εφε

111.

Ποιά] ιτι

ιιιιιιατιο

ιιειιι εσει

1ιεΓειτ.

` "Ί

@εε νιτ Γο.τιετιιε ττιιτο @ποιο ειεΓι ε ιιιΡοτιιιτι οτε ετεΡτω ονεε τεεε-.



νιτΑ ε. ΑτοιιΕΑΒΒΑττε τοΒτεοε. το ~
οτα ΡείτιοίιΓοιιε ετ! ν!τοτο 11ο νεο1τ,Ρεοτειεττε ν!δτοτικ ττοΡ!κεοτο οοοιοιν1τ. ^Ν- (Με:

Οι! νο·Με Νο!!:1τεοο5 οτε, τοοο!τ, το !ιοε Γοεεο!ο νινεοτε ο!!! ι!τεετε μποτ.οπο. Ρτοεο!ε!ο!›το οτ ιτε Γ:ινοτ εισ!ο!ο.τοτοοι εοτ Ρ!εοοοι ν!ττοτ!Βοε ττοιεο!ειτετ.

@το ν!τιοτο ε1οιιτονι5 όινετΠε Ποτ ν!ττοι:!!)οε τ!!τατι , :οι οτοο!!ποε ε!! 5ειοτϊΕ!ε Πο»

ειστε τοε!εοόοτο. Ν:τοι !ιοε εει!!!ι!οε !ιο!Ηε τοει!!τ!οεΕ: ί!ιιτ!ετ , ο: ε!οτο το ποστ!

οε :τε εεττιε εο! ο δειοε!:οε Πει το:ιεο!ετε οσο ντι!ετ , Γο!τειο νε! οι οεεο!τ!ε ω: '

τοιοοτει νιε!εοτοτΡΡο!!οειτ. (1

Γειάίιτοοοε ε!! ι!ετοεεΡε , ε!ιτο ο!!οοο το τετοΡοτε ι1οο5Μ0οοε!ιοτοτοο0οο· ΜΙ:

οε Ρ1ωιιΜεοιεοεειά Γτοοιεοτει ίετεοε!ε νοτοετε τε!!οτειο εττεο!ετεε, ίο!οώ το- Β2!;':το

να: Ητοιιτειτετοε!οτεε 8!ε!υ:ε οἴΡετ!τοε Ρετεοοτ παμε εοοΓτεο!τ. ΦΠ! εοτο Γο- οποποπι

Ρτοε!ιέι:οε Ετο.τετ εοτοΡοοετε εοο:ιτετοτ, Μοτο 8ε !οοΡτοο.το Μο Γεττειοιεοο “Ιω”

Ρο!!!εετο εκ Μενα Ρτει:ε!τ!ιτ, Γο!εόοοε εοοε!1τοτο ΪοΡετΡ0Πτε ε!ε!:οι νε!οτ Γοοοετ

εΡο!τοτε ττε.ε!!τ , τε!1&όοοε νοτοετε το! Μοοιι!!εττοιο Ρετε!τ , Ρεο:τίοοε εοοίεβ

Ποοε !ιοτοο Ρτοί!τειτοε Ρτοτ!!τ. Ήςκ! ν!ε!εοε νο· Πει , Πο! εί!:, !οοοιτ , μπε ει!υ- `Ν Μ^- `

Μ!! ο!!!ε!52 Ατι!!ε Βιτετοτὲ. Γε τεττ:ε εοοε!!τοτο , ΓοΙεόοοε Γε ο!τοτο. Μει!ε , 1!!ε

ω, εε!!!!,εοτ πο!!! οσο όετο!!!!! 2 εοοε!ι:ο ετ€ο ετε.ε!ο οι!! ! εειιι!ετο Ιοε!!εειοε

ΡετΒε, ΠιοιΡτόοοε εο !τοε τ!εΡοτι:ο. Ι!!ε παμε ε8τεΠοε ετε!τ, τοιΡετο.τίιττι

τΙοε Ρο!!ιε!ε άειτοοοοι τ!εΡοττειτ. Ειπε εο!ιο ΓΡειτιοτο Ρετ οττΕιτοιοοτ1ε ε!οτίε. Βε

κοοΓοιτιοετε τεοε!εοτοι νε! τοτετΗοεοοε Ττ!ν!:ε" ει!νεοτο εμε!! το!!!!τιτ!! οοιοε. . Ι. ΤΜ”,

Ροιἐ'το ν!τ Ιἔε! ίο!-ε!Ρ!εττε ττο!!ο. Ρο!!!ε!ε, Γοτεέ:ι!!ν!ε !!!ΐοτο τοειοο! ]οο:τ!τ , εοο!οο- !!οτοεο

&ίι οε ο εκ εειτο!5 οτιοο νε!οτ 2.οτεο οετειτ τι :ι:Πτ, το.ε!τό οε ίὶ!εοτιο οι:
ειΒει:.! ιοιΙοετοτ. Ο τοἰτἔι νιττοε οτοοὶΡ0τεοτ!5 τ του. Πε !`οοε !ο εεττ!!! !οτ!!!εο.τ , οτ

τοΒοο ει!:ΓετΓείοοε τοετο!στο. εοτιιτοιοτετνεοτο ΡτοΒοο τ!εεοι·1 τα! :το

Ιτε!ετο ετεο!το νιτ εοφ οοοι!ειτο το τειοΡοτε το! Μει!!ο!ειοοττι οτ!›εττι νεο!!ἱ 1,""Π!;; ο

ετ , τ!» ε]οιε!ειοι Ροετο!οε το εκττετοιε ΓεΒτιιιτο ειτοτιετειτιοοε Ρο!ιτοε , νται: τεοτοτο τοοτΞΒοο#

εττΓΡεό!:ειοειτ αποτο: ετιιοε Ρειι·εοτεε ειοε!!το Β. Ατω!α: ειόνεοτο Γεί!!οο το! εοοι “οι [Με

ΡτοΡετειοτ εοτίο , είιιοοοε Ρτεεειοτοτ ο: !!!!ε Γο!ινεο!ειτ. (Νεο ε!ιτο νο· Βε! τ!!!ζ

Πτοο!το·ε νο!ο!!!`ετ , ΗεοΒοε εε τεττ5!›!!!!›οε Γειετειοιεοτ!ε εοτο ε0111Ρε!!ειοτ , οτ

μου οσο εεε οοοοι οοκιοε ειτε!οτ ΐε ίοΡΡτ!τοετ, οε!!οετο !ειοεο!τ!οε εο ει!:Γεε

τ!εοτε νιτο!!!οοε Ρονετοτ ε.οττε. Αοιοοε ετἔο 8: ΡοΡο!ειτὶε Βινοτιε τοτοοτε5 Γοο!εοε,

Ιτε , τοοιιο:, εΒο οτ Ροτετο νοε ΡτοΓεοοειτ. νεο!εοε ετἔο Βει!!!!ε:ιε ό: $ειο6τοτοοι

!οεει ειτεο!τ, Ρτόοιιε τοΗτιοο Ρτεε8.τι1τοτΣτοτ!οο5 ΓοΓΡ!τειτ! τεε!άοτοτ. Βε!οτ!ε

οτΡτοοι!Π`:ε Με! !τοΡ!ετετ εί·Έεέτοοι , οι! 1ο οοοτο !·είΒοοε νεο!τ , 8ε οε οοιε !ειτ..

€ττοτ!ε !τοιοε τοοοεττε Ρτοτεο εκΠίτετετ , άοτοοτο !ειτεοτετ 1οβτεΠοε-τοΗττοοιο ειττο

επ , τοόΧοοε ντττοε Ι)!νιοσ. Γειοθ;!ε εμε Ρτεε!!›οε Εινεοει Γο Ριτο.τ! Ρτ!ΙΗοτε εεετοτο

τεε!ι!!ι!!τ. (!το.τεε Ποιο! Ρο.τεοτεε (Σ οοι!!τοτ! τεί:ετοοτ,οοι Πε ίοοτοτο το! Ρετ!τ!οοεε

Βιιοο!οτοοι Ρἰετοτ!ε Γο:ε σ.εεοτοτοοε!ε.τ :ιοτεε. Ετειτ εο!οι !Γάειο ντι· ἱτειτοε οτοο!- το'που

Βοε , !ὶοἔο!ειτἰε τετνοτιε,ίὶοἔο!ειτ!ε!εο!τειιὶεἱο ετεἔτ!ο!ε8τ ΡαοΡετι ιτε › οονετατ Μ·

δε ΓοΡετΒοε τεί!ί!:ετε , 8: !ιοτο!!!!ιοε Γοβε!!τοε ε ε , Γε !εοτ!!›οε εοοό!εοει τε εοόε.

τε,8ε ΠττιΡ!!ε!!:ιοε τονί!:ιεει ε.Ρετιτε. !ο Γο!νεοε!!52.ε !!!Ροοεοό!ε οοεί!:!οο!Εοε θ.

ετα:: , οόνεττοε !οετεε!εοτοοι Ρτοεε!!οε ν!οεοε εε Γο!!όοε , τόπο οι ειάνετΠε, ί-ο!:τ!οε

5ο ΡτοΓΡετ!ε, τεοιΡετειοε το οτοο!Βοεῇτ!!!ετετοε !ο εοοόΕἰε. Κεάοοόεβο.ι: :ποστ 8:

ττοιοι·ιο Γο!π!ιοε , τεάο!εΒειτ ε!ο&τιοειτο τ!!ΓετΡο!!ε , οο!!οε @και εοτο νε! τοοετοτε

τεοε!σειτοτ, νε! οποιο. @τοτε εΧτο!!εΒειτοτ.

(ῖύτοοοε οπο εοτο Μ: τετοτοοιε !ιο!ι15 Εκο!! τετοτο ΚεΡετετοτ!!!›ετοτε νε!- 0,,Χ:,,,

!ει: , οιοοί!τατε ε! Ρετ ν!Ποοετο νο!οἰτ οτ τ!ε οιοοε!ο εΒτεΠοτοε Ρειτο.τοτο ιο οποιο Γοοτο τοστ-τ

Με !τετ !ιει!σετει:, οο!οοοο.οιοτει τ!!ετοοι ΓΡειτιο ΓοΓΡεοίο, ε1&ιο !τετ Ρειτο.τετ νεοτο. τα·

τοτο : ία! οοοει εττε ντττ1)επιοιτοοε εο οονετ:ιτ ττετι!!ο ετοτοτοε!Γε ντα, τοπ '
οτ! ο!!ι1Πι εΙοετοιεοοιοιιε!οεοοι εΠετ ΡτοἔτεΠὶιτοε.Πιττοοιοοε τειτοεο νττΙ)ει τα.

οπο. δε το Μοοε!`τετι!τ!εοΓοτ, τε οτοεοτει τεοονειτ,οιοο!ετο!›οτοτ,οτΠ τι ει:

τζ!!ι!!!ιο!οτεε!!!ε τ!!ιοιττοτ : νε!οεο!ει έοοοοε τετονετ, !!!›τοε !τἔοιοιοι!›οε !:ιτιοατ:

ΗιΡε!!εό!:!!ιο οΒ!οι, τ!!!!οτο. εοοΓο!, εοττοΡτει εοοιροο! , εε.!εοιτοεοτει Ρο.ττιτ!,οε

οποιοι Ρτετίτὸ ίἱοτ]ο!›ει:. ΙΡίε νετὸ]ε!οο!ο 8τ νὶἔ!!οε οτοοε οτε.ττοο!!σοε εοτΡοε

ει!!!ειτ , που: οοο1οοειτο 1οτεοοοε ειοτεε το οτειτ!οοε ν!Γοε ΓοιΠ`ετ ε!ε!οε!ετε. Ετ οε.

Με

ι
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εστ ττ:ττεστσττι ντ:τεατστ,τεΓετα:ο οστά το οτε τΓετειο ντι· εοετττ. Οοοταοι οονετο ατι..

οοι·σιο ει· εττεσΙστο το Μοοαττεττο εοονετΓατσε ΠιτΙΓετο , 8ε ΓετΡε Ρατεοττοσε Ρο

τοιταιιττ σε ιιτ εοε ει: ΡετοιτΠ`σ Γσο ντΓετετο , οεε τΠ1ΡεττοντΓΓεοτι οσΠο ει:τοττε

τοεοττοοετο Γαετειιτε αττ : να:τε Γετττοσε , οι , 8ε οιαττετο Γταττεοιτισε ντΠτα , ετ

οσΠα οιοτα Ρι·τεΡε:ττεοτε τενεττετε. ()ίιοκισε ἀτΠ·`ει·τετο τετ τειοΡοττε οΡΡοττσοττα

τετο ενεοττε το Ρτοι:τοιο εττεετεττι ι ( ετατ εοττο τειοΡσε οτοιττ ΓττΡοττε , τεοιΡσε Γετ.

Ιτεετ Ρεοτσατττ.) ατ ττΙε αττ: Αεεετετα αοετεεττ ττετ εισοετ :το τετ. ΝεΓετε σττσοι

τΩΡοΠ:τοοετιιτο ττεεατ ατζετε. Βαττε ετΒο εοιοτττοσε Β τ. τ ο σ ι τ ο ΡτεΓοντετο 8:

Ηειιινιτοοω.οο Ι)ταεοιιο , :τε τισοτστο τεττετοοε οτοτΙ :τσοτταοατστ , ετιτ ετεΓττοαι

τστο Ρετνεοττοιιε Ιοεσπι°. Ετατ εοτοι Ιοεσε 8τεσΠα, στοε οοοτττε, εισοτι:τατο Τασο

οατσιο εοτοοτα,-ετ ΜοοαΠ:εττο ετττταοε εεοτστο :1σατττα8τοτα τοττττοσε, σοτ στ Ρε1°νε..

οτοισε, 8τατσττε α εεοττττεε Ροίτ ταοτοι·οοι τοτει·νατΙα αοοοτστο ΓοΓεεΡττ Γστοσε,Γε:τ

οοοάτσ οΡτατο Βετιττττι: Γτιιττστ :τοοο. Νατο εαε!ετο τιοετε Γεοτε εοττεΡτσε ιοτετ

τοεετιεττα εΙατοατε εοεΡτ , οτε ντττ Πετ Ρτεετοσε τοτεισεττ, οε τοτοτ εοοττα τοτετεττ.

τέτοιο εισαοττΓΡει· τοοται·ετι Π οσο οτε εττὸ οιονεαοτ . εισοεσοι:ισε ΡοτστΓΓειτι ω..

ιιαοιτοε :το Μοοαττεττστο τεΡεττατε , οτε εττὸ οιοττε Ρι·αενεοτεοετσιο. Ματει· αετ

οατε : Μεττσε τοτοτ ετΓετ , Πο , ιιτ τε τοτ Γαοστο Γεττετο , εισαιο οτε οιοττσσιο ετεΠε..

τεοι. Ρατεοι· τοοεσοι Γσττ :ττετ ετ:ΓΡε&ατε α:τνεοτστο. νο: ετσιοΡεοτε αστοτα , τε.

:το ττ:Ρε:τατε Π:στΙσττοσε , οτε οεε οσττττισατο στο εαΡτεοτε , ττοοεε οιε:τττ Ραεοο τττ

οεττε Ιοεα Ρετττιιοετετοσε. ΕεΓττοαοττοσε ετοο αε ττετ στοεοττοσε ΓοΓΡττατεοι τσι·

Γσοι τεεεΡτ , νεοτετιτέΓ:ισε :το ΜοιιαΓτεττστο Ραττεοι τατο Γεοττοσε ττετεοτσοι τεΡε

ττοισε, αε τιιοτττ Ρτοι:τιοσιο : ειστοσε ντΠε ετατστατσε εΓτ. $τεεισε αΡεττε εοΡοοντ

ιοσε ντο Βεττο οοε ΡττεναΙστΓΓε Ρτεεεε , στ οτε ντε Γεοτιστο σι·εετετ εττὸ :το Μο

οαττεττσιο αοτε ε] σε ει:ττσοι ι·εττττε.

στο ετιτο τατιι το ΓσΡτειοτε ντα: Ρι·ιεΓεοττε Ιιοτα Γσοοετετστ, ετιοι α:τοιιε ντ

8εοε οατττσε ΓιιΡετεΠ”ετ, Γε Γοταε εεττστατο Ρτοτταοτ τσοετ τ. ΓστΒεοΓειιιε :το Πτατσ

σο νατεοατ εοοαοιτοε, ΓσΠ:εοτατιττοσε σοεττεισε Ρτατττοσε Γοι·τε εεττστ:ιοι Ρτο τεΠ

Πιε , α:τΓΡτετεοε ()τσεετο οσαιτι τΡΓε το εο:τετοΙοεο Ροτιτ ΡτεεεεΡετατ, στ εετε:ττεοε

τοετε:ττόοΓ:ισε εεΙτστατο , τα&ο ετσε Γιιαιο Γτοοτετο τοσοττετ, εοεΡττ τοοεττ:αεταετν

οποτε Γσοετετε εε ττοΡΙιαεστο Οτσετε τοετοοτατε: Απ, τοτισττ, αΙττια Ετσι: οσα:

οοιιιο:ττ Ρτεττστο Ροττέττττ,τιιιτε νει:τΠα. Γετεοε αττετοα τσ οοΠ·τοτσοι νστιιετσοι πιο.

›› :ττετοαοι αττσΙτίττ : τσ ει·σοτε @σε τΙΙττα εε, :ιστ στ €εοσε τιστοαοστο Γατναι·ετ, ο εεε

» το το Ιιαοε ταετνοιατστο ναΠεοι :τεΓεεο:τττ , ειστ το τεΡτττοτ Αεττε τσοαιο ει:τεοττττ

ο :τσετσοι , οετοτοετοιεισε Γεεσο:τσε Α:τατο ταναετο πιαεστατο αοτσττ. Πίιοκισε οπο:

αεετετ,Ρτεεατστ οτοοεε στ αοεατιτ , ΓεΓόεισε εεττιιτε ι·εττ:ταοτ , Ποτοσε ΡασττΓΡετ το

απο τιστετστο Ρταεοεαοτ.Αοεσοττοσε ει·οο οτοοτοσε σοσε τατιτστοττιο:το οοτοτοε

Βιιοευισιωσε Ροττ τετεστο ντττ1)ετταεττο αοοετττσ Π:ετττ , εοετταοε ντττ Πετ Ρο

ΡΙττεε Γεώ στ εταοτ, Γταεττε εοοαττοσε εαΓσιτι Π τοετόττΓεοτ,Γε α:τ ΓτιΓετΡτεοτΙστο εστο

Ρατατσοι Γοτε. Οτιοι ετ‹ἑο οσττσοι ΓσΡει·ετΓε Ρστατετ,εοεΡττθοοετττοττε ετεοιειιτταοι

£σΙ1ιταετντοατσοι σοεττατε εοοοσττετε, στ Ιατοτταττε Γσα: οι» αεΠ τιιεττεο0 ετοοα.

τατετττ τττοοατετστ , 8ε νετετεε οιαεσταε ετετεοε , οιοοτα Γατσττ τεεττοτεετατετ ,

οετοεεισε αοττοσα οιτΓεττεοτεττατο ει:ετεεοε Γε εεετετττ οισοετε οσο αοτττεατετ. Τστο

τοτε: πιιεΓτα ΓσΓΡτττα 8ε Πιιεοτεε Ιαετντοαε εα:τοε τοτσεοε, ντττττ Ποτ Πιοττο εοΓ:τετο

αΡεττοε, εισοε ΡετοισΙται·στο οοτατσοι ΓΡαττατοτσετιε σοει·εε εοτ:ττε τσεττσε Ρτο

οιεοατ. Οτατταε ττετοττε τεΓεττ ΟτοιιτΡοτεοττ , τιστ οι ]αοσαε εεττ αΡετταε τοσο.

Πτατετ , εισαε Ροττ ΡασΙΙσττιοι εοτΡοττε τοετοοι·τε αοτοια ει:στα Ρειιεττατστα εΓΓετ.

Ιταετο τοιτε ΠΒοοτσΓΠτ στ Ρταττεε αετνεοττεοτ , τιστ εσοι εεττστεΒ τεττττετεοτ. ΡΜ::

οοοτε ΓσΡτα:ττέτσε Ετατετ εαττετο :Πε τετιιτττ. Ηαοε ειστ Ρε εοοΓοΙαττοοετο Γατιιστο

Πιο ΟοττΓτσε οΠτεοττττ , στ ει:ττετοοε οατττσε Γεεστσε ετε στιιτα νεοτα , ττοοιὸ @στο

οναοε τττοιτττετετ. (Μετά ντι· 1)ετ οεεσττατε νοΙστΓΓετ , Π ΓσΡτα:ττετσε ΒΙτόεοισο..

Α τα. (Στ-ιο.

ΒΩ.ΧΧΥΠ.

Μουτ. κ.

τω:: ει:

Ρα::Η τετο

:στο αποτε

ιατε Γαεττ.

'ν' Π.

(Μπεστ

Γιιτσ::ιτ.

Βε Ποτ Γα

Ιστε εε:τσε

Γτιετιιε οιο

τοστ.

ο ΑΡιι:τ Βε:τατο 8ε ντοεεοττιιοι Βειτ:2.τεπι το Ωτιτο- ότι: Ε:: :ιοΠτα νε:ὸ τε&τοσε _ φωτο ει: Μ55. Όσοι

οοΙ. Ι.ε:το. οεε ομοσ:: : το άτβπωκω Ρ"ωπτωοτ ΡεοιττεοΠ δ: ΚεεοτεεεοΠ ετστοιιιε , αΡΡατετ τοτε Γι.ιετττ

Ιο:τυπ , ιὶ Μαιο/τυπο ιίτοποττω :σπασω Ο εκττάτοΗτπω ?στα Ρατττει , :τοση οοιιιιοΠτ $αποττι [ς- Ητος"ημη

τω:Ιτύω.Με στο» εκπτυπε: , 8τωτκτω μετα: Β μπιπή::, Ρει·Ρεταοι Ποειιο:.

_··· -ἶ



ε ν1°τΑ ε. ΑΤΤΑΕ.Ε

ει?Με. ΒοΒιεΝετε.^

άσε ειΒὸὶτε Ροίὶ ε3ιιε ὸοτΓιιω ι1οπτεπ12.11.Π

επ%Βι15 εοΒοι·ειτ1ευοτ1ἀἱείΡετΓενετειιιάο_Ητωειτευτιιτ. ΟοηΓοΙειτιιε ετΒο ει1ι1&οε _

ν1τεε Ρτει:Γει11:1ε ι1εκ1Βιιε Μ) οΙιπιιε, ειιι5ω:.ιπι εα:Ιο ι·εάόΙό1τε. Μετὶτό ευ1πιτει·ωπ

Πεκ. ΑΙτει·ει νετό ει.. νεΙεά1εεω Εκεττ1- Α κ. (Σω

Βιιε οπωὶΒιιε , εΧΙιοπειισε εεε ετ εα:Ρωπι πω· που τεΙΒιομει·ετιτ, Γεά ἰτι ππεΠοιάΒιιε υε_ ευη”.

ΜΑΝ. κ,

11εΡατετοι 5επιθ.οε Γεω ν1ττιιτιιπ1εοΡὶᾶεἀοπιειτ Πει1τΓει·ΙΡτιιπι ω. @ΜΑΜ ω.. ω. ω. η.

οπωυ2: ω!ω : :1ιι1ο.1ΙΙΙειά αεΙεΠετυ νΜιπποΙιεΙεπτεε ..εμε ΡτατεεΡτΙε Ρειι·ετε Κα.

ὸειιτ , ιι: εΙε Ιο.Βο:ε ίτιι&ιιε τεειΡ1ε.ιιτ Με.: πειτε.

ι Νὶπιἰωπι $1τπι10 εε. ΧΧν1ι. Νεω Λ:ἰονεΙιΙο Μπι

Βοϋειώοτυπι ΜΒ: ἱιι Λε!εΙνεΙιΗ Ιοει1πτ ΓιιΒι·οεοικο

( εποε! :πωσ εε. πκν1.εοι1τἰΒἰΠε ει: ΡειιιΙο ΠΙε.εοκιο Πι

ω, ε. ΗΜ. 1.2.πεζ. ε:Ρ_ ,η εοείΜε) ΜΜΜ: Μ: νΕνὶε

σε: Αττε.|ει, ἔι εεε ΒΙΝιιΙΓυε Μοικι:Βιιε ΤΙ:Μιιπι

π1Πΐιιε ο!:·υίκω !πιεισέτ ω!ήο·ωιΙάκω Κεβεπ Ζεπςοὐκτ

ήπιων . ἐιηιιὶπ Με”. 1η 'Ηπα δ. ΒεπιιΙΗ ἰιιἔ:ὰ_ Α:

Η0110Πι15 Ρ2.Ρε ΒειωΙΓο ΛααΙ:: Ιἰιεεείἶυτἰ ΡηνἱΙε

@πει εοιπ:εΙΕΙΤε ιεκιΞὸ Πω Ιειουο.:1ειε Ιιιἀἱδὶ. ι. Γατα

:απο εε. πανι”. Ιεἔἱ:ιπ Μ Ιιε.Πα δεκα Το. η.. 'ΠΜ

.ω Ερἰἴε. ΒοΒ. Ε: 3. ΒΠιωι1πόι.ιε ΑπεΠι πιοπιιο Επι

ΜοπεΠεήι1τη Ι.ειιεοιπιειιίε ι·ενετΓΜ 00 νΙνεπτε εά

Βιιε ΟΜοιἀιετἰο ΚεΒε , ιι: εκ Επι: νι... Σ. νιιειΙετὶεἰ.

Ρι·οϋπιιτ. Λεω μοέπάε ΟΜοι:Μή] Μοκτετ11 μπα:

ε!ειπε. ΟικΗϊι τω. ΜΗΝ. Β. ΑπεΙο. π1οιΝ.1ι15:Γτ, 6:

ειιΜεικι νι. Με: Μεκι1οιε τείὶε Π1ϋπάο, ειι1 απο

ΜΜΙιιιιι νοε:.:.

ΠΕ δ/ΙΝδΤΟ 2ΤΤΛίβέ

ΟΑΚΜΕΝ,

ΑυόΙοτε Ρ ε. ο η ο Α. ε. ο ο ΚεπιειιΠ Οο.ιιοτι1εο . ΡοΡεεει ΜοιπειεΙιο.

Πι Κβ. Μ. (Σπιτι. 19.

Ε:: ε7%'.Τ. εωἰὶσε ΚΚ. Ρ!). Οπωεἰἰπιωπ Ε.εσσα!σεε:σωπ

δοπ·υεπ2°ά: Ρωα·ω“επβ..·. Ε

. Αωπειεσ Ρεπό* τηειετιιιε Γιιεεεὸἰτ εΙιιττωι1ε

 

> Ϊ ΑΤΤΑΙ.Λ , ειιὶεεΙίΞιω ΡεΡετΙτ Βι1τ€ιιιιάκιΠησεω.

. Ροιπ15α άπο:Με 8ετιἰτοι·ε Γετειπε εοΙεκιόιιΝ , “
ε' Αι·τιοι· εικιειώ:ιιττι Γει·νεΓεπ Γεο.κιάει·ε εεΙΙεπι.

5ὶε εΙειω Ρτο ι:εώεπε , Μουσ.ε!ιοτιιππ ΟειΠω Ρει·ει€τε.τ,

Ετ Ροτὶο1°8. ω. ειπε ε· , ὸἱᾶο Εεπ εοΠο. Ραττοπο ,

Ατςι1ε Οοι.ι1ΜΒΑΝο τι·ειά1τ Γε Ιιιεε καπάκια

ΙΠε ΠΜ τ1ε&ει:ιε , εΙυατΙἰτοΙιιωἰιιε Πειππωειτ,

Ι)ιιττ1 * Ρετὶτιπ κάποτε ν1εεπι ΓιιΡΡΙετε ΜεἔΙίἙτὶ,

ΒὶΒπι15 ιιΜ εει·εεώ Ρτο ΩεΙΙ::1ε Ρτ:εΠε ΓειτιέΜε

ΕΧετεει15.ατ18ι1ινα*' όο1ὶΪεττ ω Ια Γιιι·ετιτὶε.

ΟειτΡἰτιιι· ειιιΠ:ετικ τεΡἰἀὶε εΙυτίιίε1ι1ε ι·εππἰΠἰε,

ζΑνεΙΗτ τεοετοε ε Ιειτει·1 Εετει Παμε 5οόεΙεε,

ΒἰτὶΡἰι: , :παμε εκειτιὶ Ρετ εἰενἰ.ει τ:.ιΡτε.τ οΡεττε.

Ι:ιεειποι· όοέϊ:ότςυε ωε.Π Γεενο ιιτὶτιιτ ὶΒοε ε· ,

διιΡΡΗεϋ ε!ε.ιτιειιπε ππετὶταιτι ίε Ρειπάετε Ροειπιιτι.

Νεο Βιε1Ιεπι Παπ ειὁἰτε Ρο.τι·ετιι αιΡτειπεΙο μειωειπ,

(χω. ι·εΡὶτιιτ , ττιι:τίιΓε1ι:ε ειπιτιο.πι .ωωω.π. ειιικιε. ·

Η5ε Ρεινὶεἱἰ εοτιπ1τεε ι·εΡετιιιπτ Ρειττἰε πω. Ρώτα,

Αα]ιιε ω: ονεε ττ1τἔ`ι εεΡἰιιιπιιι· ίο.ιιεε ΙιιΒιιι:ι.

ο

ΟοΠνιιΠἱ νειτὶἰε εοτιίιπτιιιιπ εΙο.ά1Βιιε ευΓιιε.

ΑΠ εΙιιά τιποι·επι Εο.Βιι τεττιΡεθι·ε ΓιιΡει·
$

Ηὶ ίετι·ο ΡΙεΧἰ , ι·αΡ1άΙεΗ Ηι1δΗΒιιε Βο.ι:ΗΕ,

Ιιινετιὶίωτςιιε μπω @υστερα τεό1ετε πιεοΙεΙεπι.

ΡτεενεΙὶὸὶε πω... 1ίΒιιε πιοάὸ νοτε Ρειι:ι·ειοειιι·,

ΙωΡε:Πε εΙ:ιτειπ , Ρι·εώΒιιε τηοἀὸ όΙσπει Ρι·οΗ:55.

Ηεεε Βοβὶι1ε

ΜοΠΒιιε ΜΗ

μ>-ι-.μΑ.

Ριιοτιόεω νἰοΙειπΙε Μ: τἰΒιιε ειιιόΕιιε

εε , ΙγωΡΒάςι1ε τυπιειπε τετε.τικ

κ· (.:οιι1111··

Εεεε

ε· ετσᾶἰειι

«Με

=^° ὁεἰῖἀετἱε

ε Ποτιεε

# ωιωιιω

#· Μπιμπ

ίεθ:οε

'Ρ ίεΒ:ἱ5



π.8 νιτΑ ε.ΑττΑτπ ΑΒΒΑπε ιιοπιτΝειε.~

Απ. (Επι. ΑΡΡι·οΒιιτ, ιπάι&υνΓεει·ιε τεκπονει·εξπτοτειπ,

;τιΧ:"; νειιω Γο.ττ1τει·ι Βιοτιεειτπ νεΧειτε πιοΙιπι

τι Μπι Ιππιο1τιιε,ΡοΠτο Ιεπεε ίτιιτιιεπτε Β:ιοιΙΙο,

Ετ (Σωστε οι! Πετιιιπι πιοπ1τιε μπειτε Βιιεπτο,

Ατόιιέπιιε ει%τεΙΤο ίο.οιΙεπι Ι·-ιι€ιεπόο πιεειτιππ.

νιΓπ ττ0Ρ:22. Γεω 5ικοω.οιιε ιποοετε Ροπή.

νιττιιτετπ πιωειπε τπ:ιεπιί·ϊει ΡτοΒατἰΙΙε Μειεἰίττἱ,

ΚιιτιεοΙατ ιπΠίτεπε οοει·ι , ίτιίεέπιτει πιαιεπόπ,

(Σιιι Ιενω ι:ιοΠε:τ ὸεκττἔὶ τείεεο.τιιτ ιπἰοιιἔὶ.

]άιποιιε οποιο εΙεοιε, Ρειτι·ιάιιτπ Ρτοπιιτιιι· ειδτιιιπ,

Εάιιοι τιιτπιιΙο ειε οετποε Ρετ πιιΠε ]ιιοετιιτ

ΒεΓεττι , ιιπΒιιτίιΙοιιε Γειει·ιε πιοοετειπτε@Με

Ρι·πότιιτει: ΜεεΠεο νιτό.τπτ1ιιε Γετεπτε ΓετιιιΙτιε,

]ιιπ8ιτιιτ πωπω νιοπιιτετ ΒΙιιτιπε Ρώπα,

ΡαττιΡιτίιι·οπε όειτο.πι πειτε ττειέτειτε ΓειΙπτεπι.

διο πιιοποειιπ Ριιετιππ ΓΡιπιτε ΓιιΡι·ετπει Ριιτειτοπι

Μπιτ, ΓοΙειτπε νοτἰἴοιιε ]ιινιιτε τοἔοτιιε,

Αόνεπτιι ιποοΙιιτπεπι ΡτεοιούΓοιιε κιτ ιτε νὶεεπτεττι.

Ιπτετ ΡΙιιτει όειπ νιι·τιιτιππ Βάια Ριειτυπι

Ηιιπο Βειιε ωτιιπιπιε τ:επΓεπε ειΒΓο νετε ειπΙιεΙίε ,

πωπω Ιιιίττοτἰ Ρω5 , ί:οτίιτιιιε «μπω,

ωεωπ ΤεττιΡοτει. απο ιτετιεεΠεπιιτιοτπιάιππιιε ἔετεπἀἱ.

Ετ Πεετ ιΡΓε εΠεε ποΙτ οπιποιιει πιο. τπεο.π ιιπι

@το Ιὶτ , ποπ :ιιόεὸ πιοπιτπ τοτε: αΡει·τιε;

ΡτστΡειτοτ οπο. ι·επιππΓιιτιε το.πιεπ , ποια: τπι€το.πτι

$επτει Μοπο.ίτετϋ πεπΓειπε τε τπεπτο. ι·εΓοι·ιπειτ,

Δε ίτιιόετιπνειΙιτιιιιπ πω οτ ιιοΓέιτπνε ι·εΠάο.τ.

Ετπιιπιτ τεο:ιτέτοιιε Ποι·οε , πεκέτοιιε ΓοΙιιτοε.

Εκτιιο1ιε Ρτεοιβίιίοιιε νειεεπε]ειιιπιο οιιετπ,

(:οι·Ριιε εοπττιΒιιΙτιπε ειπιπιο.ττι τ:ετΙείΗΒιιε επτα.

Μπι πιο ει ΡοΙτ ποπει ποπ: τεοειτοεπιπο. πιεΠΞε

κατω τιπτειπτεε Με ίΡεότειτε μιι·επτεε

ΡτιΞεὶΡὶτ, παμε πιοι·3. πιιΙΙἐι`. ιππΚεάιεπτε τενεττἰ.

Ιπ 8ετπιπιίοιιε νιο.τπ Γεότειπε επ οά1Βιιε Μάικ,

ΟοπιοΙεότι πωπω τΙειτιιι·ω Ιιπ:ε τ!ιιιι·πει,

Νοι: επιιΜετπ τεΡεόειτε πιοπετ , ίεΒι·ίΓοιιε πει·ιιι·εεπε

(3οπιπεΙΙιτ εΙππιο.τε Ριιτι·ιε Γε σ.ι·όει·ε οιιει·εΗε,

ΕΧιτιοοιιε ι·ειΡι , πιοι·ει Η τεπεειτ ι·εοειιπάι.

Μόκοιιε οΙιε αιΙΙεπι τεΡετεπε τετπεοπτε ειιΡιτιιτπ,

5ειΙν:ιτπι· τεκπεειπε, ίεΒτιιιπι νιε Πποιιιτ ειιπτειπ,

διιπιιτιιε Ρειττετιι τεΡετιτ ΓιιΡι·εκπει ττο.Ιιεπτεπι.

Αάνεπτιι τοπιεπ εκπ1Ιο.τειτ, Γιιπίιίοιιε Ρο.τετπιιπι

ματι: “ο Τοι·τπεπτιιτπ * νιτ!ετ είε ίπποι εεΙετέπιπιιε τε8τεΠ`ιιπι.°

Σ:ξ'"'""1 Ατ Ρατετ εκττειποε πιοτπτιιε ΡειππόπΓοιιε ποτέιπΐοιιε

=> απο. δε (ζωα εοπιτπιιπιτ , φωταπο τ Ρτοπιιε :ιάοι·ειτ,

ΑττοΙΙεπΓοπε ()τιιοεπι Ιοετιππιε 8: Ιειιόιοιιε οππιτ.

Τιιτπ Γεει·ετο. Ρετεπε νετει·ιππ άεΙ16το. Ρι·οοοτιιπι

Αοίτετἔι ι·ο8ιτειτ , Ηετίιοιιε ι·ιοοπτε ι·επιιι·οο.τ.

$ιε 1πτει· 8επι1τιιε πιει 8: ΓιιΓΡιτιο. εοι·τΙιε

| ΑττοΠεπ5 οετποε , εΞεΙπτπ πι» εει·πιτ ερει·τιιπιι

(ΠοπΗαίπΓ πε Ι)ειππ @απο άε επεΠτ 8: απο.

8ιιΒΡτ1τεπιτ ε τΙειπι τε!Ηε οιιι νιἔι ι·είετι·ετ,

ΡεπτΙει·ετ πεφτει: οιιι @κι Ιεναιπιπει νοειε.

ΑΙτετα πο: τει·πε μπι τωιω @πιο ίετεοειτ,

1. Μια

1. ]οΠ2

Με ι



νιτΑ ε. ΑΜΑτι Απο. ι-ιΑΒΕΝοεΝειε. π..
Με νοαιω Γιιιιιωιάπιφε ιιοιΙε «πιω Πο.ττιΒιιο,ο.όάιι:

ΕπΕιοι·τειιιε, εωΡτιε πιο.πεοιπ, Ρύσιο. εο.Ρι:Πο.ιιτ.

δια: νει·Βο εειιιτοε Γο1οπε οιΒίο πω:: πω..

Ετ Ριο Πάστα τιιοιπιε ίσα Ποιπππει αι·:Π.ε. κ

ν1ΤΑ δΑΝΟΤΙ ΑΜΑΤΙ °"ωΝ·

ΑΒΒΑΤΙδ ΗΑΒΕΝΒΕΝ$Ι5 Ι.

διιΕτ.:ιιιι.

Αιιδιοι·ιτ Μοτιο.ε:Ιπο Αι1οιι)ιπιο ίἱιΡΡετι , οι ετἰειιτι 55. Κο

ιτιοι·ιει 8ο ΑάεΙΡΒι Α&ει οοιιίετιΡετ.

.4ιιοΐο 6ο ι·ς/ίίοιιιο πό ΜΔΕ σαι'. Κ Ε. Απιίι·ο.ο 6'ίοώιο.

οιιΞεκιαοτι ΟΝΕ: Μια/ε πω::

Ι. Μιιτοε ιίιιο:, Ειιιοο·ιιίοπ[οπο ιιπιιπο . ΜοπιΜΧοιποιίοί .άτυπα . οίβπἔιιίηοοιροιὲιπ Τι·ίιίιο

πιίιι: , σίιπι δ. Αιιιιιτιιε* . ι:ιιίιιο Μάϊο ιπίπι;πιπο. . Ι»·ίιπίοποποοιιι Μοποοπισ ω!!οιιποπ- * 8· ώ”

π: , οίοίπιίο Ζ.ιιιοο·υίοπ-[ί.ι, ιιοροβιποοίιοιπ Μοπιί.< Κοπιοιι·ίοί Αθώοι. ποπ οοπ/ίιποίοπέιιι απο

ζάιπιπο Αθώοι: Δέοιιποπ-β. οικω Τποοείοι·ίσο Κο!ο , έ'ίοίοοίο·ιιοί ιιιπίοι·ί.<βίο _. δοοίπποπῇ Εοο!ψ`ο

ρ·ιο]'ίιψ Γιοοποζοιι.ι .4ιι€ιιβίπιοι ίπ Ε'ίποποίο!. Ροοι'οπιοπι. πέ·ιισιιίι. @ο οιίιιιπ τοιιοιτιοι·ο δ.

.έποικοι δοποπιοπο ΕΙιφοιιιι.ι 'βοι·οοπτ. `

ι . δ'. ο·1πιοιί ?παπι [οι·ίιιβ Μοποιοίοιπ οποπ)ιιπιι: οι: |ίι!ιοοιιπίίι , οι .5'ιο·ίο Ρί1πιβοπιιΜίπ/ίπο Ριο

[4ι·ίοπο οιίίτιπ .ίο!έπιπιιοπρ , πιο Μέσω· , ?ιοί 8.5”. Κοοποιίοί ώ· .άο'οποίοί @Μακη 6'οβο ίίιι·οι·ί: πω..

Μ87Ιάι2°Ιιί!. £Μ.Μιπ[Μιοι ίιιάίσοτίιι πορείπιο πισω. ;. οίκω Β. Λοιποί 6'οΙΙοιιι ό· ιι·οίιιιπ Μίι%·

σιιίο Μέλπω ρ ·ιιίοίίβι τόπου: @ίπ ?πιο δ. Χοιππτίοί°ι°β :πιο οίί[πιι!ίο ωραίο” ·ιιί.ποψ παπι. ο. ^° πο( που»

@· .οι Ρ7οοίί2 . οι· οιοπιιιιιι Λο'οΙΡπί ..4!ιοοιιο ΛΕΙΑ * μπι τη: οπο: οίκο οποία ερ[αέριο ίπποι: ΡΒ

ποιοι. ο.. .5'. .είπω 7ίιοπ·ι·ίρωώοοί Οι.ιι:οιππ . @πιο ποι.πιπ ΜοπιφΧοιποιίοί μοι πω. σ;) Μ"

ίπποι. 0
Ρ ;. 6'. Λιποιί ιποοπίππ Λάο ίπ Μαστοί. πιο. 6'φιοιπο. οι. ..πιο : Εοάοιιι άι: δ. ΑΜΑΝ Ριο.ε··

ίΒχτετι & ΑΒΒ. Μοποθετιο Βοιωτία ..4ιίέίι πωπω ίπ[ποστο οιιιοοι·οποπο : πω :τητα ειΒ!Η

παπί: δ: Αποιώιοτιτίε::ιτ νία ίε&ατοι· , νίιτιπιιιιι & ιιιἰιεευΙοτυιτι ετατιίιι!!πΡιτοπι εοπνειΓοιτιο

πω. πω'. ?καρο που: Ριοίβ)ικειωπ ποσοι, οιιοιίοιιΜοπι σα: #ίι.ο πισω. ιο. :υπ/Μ : απο”Μο

πιι|ίοι·ίιιιπ οιιί Απιπιπι Ρι·ιο/ιιίο, Μοποιίϊετιιιπι Κοτικιτίε1 οφιιο!ίοι.. οποιο' «ο Μίκι πιο.. 6'οιίριοι·ο Ν 8

πιο”. Μ. ΜοτιειΒειιυπι ΗειΒεπίε άίοίιιιι· . !οέοποίιοπι ΗοΒεκιόειιΐο . βιο ΗοΒιιπάεπΓε μιά ίπ πο.. _. ΠΙ:;;ό"Γέ

δ. ΔιίοΙρίιί παπι. Απ: ιίίδίιοπι λ σπ|ίι·ο Ηοίιιοποίί [διο Ηποοποίί # ?ποπ Κοιποιτίσιοι ίπ ()'ιπποοίιοπι οίκ

ιιία .. Ρ”ίι·οι·ιιιπ βί!ίοοι πο Ρ”ίι·είπιιιπ . οοπτιοι·ιίτ. @ποπ ίπ Ι/ο/Σιέο ίιοιιιἰ ρι·οοιιίο Λάο/Μο ίπ οπίιιο

ποπ:: , ιιποίο ΜοΠΓ-Κοιυπιει , Μαιο ίεωθιιε , ·υιιίέο Βετπιτεωοιπ οριχι.ιο ιίιδίιπ |ίίίι:ρίπτο:

Εοοίώ)π'^ οοπβι·ιιδίοο πίιιπτ. ίπ οιοίοιιο ίιιδοπιρ[πίιποοίπιπ ο Ρ'ίαίπίοπ.ι· βιιιοιπ ίπ ιιοι·πιπο οίι]ίίπδίί: " Εωβω

..ι....,....,..ι..,.. Β. Λιπαιιιο ίπ/ιιίιιιίι, πιά οικω ιποιίιιιπ δ. διιίοοοι·έπ ΜΜΜ ίπ δαπούίο Ιοώιοἐιοιοπ# ©2221:

ρι·οβίιπι·. Ι!!ίο Μοπποίοιο Αθώοι" ζι·ι.ο/ίιοι·ιοπι ΑΜΑτιπ , Βωωιιιευε , Απει.ι>Ηιιο , ώ· (Επι- Ζωή π..

ι;ΗΜπω”, οι. οπο ίπ πο.. δ. .άοίο02 ί. πίι2ίπιίιιι.ι οπο ΜΑΩΤΕΗ.Ε τι ιοβιο Μ.ωτειιιευι ο (οποιοι η. Εα:|ο- ·

Ρπίπιαπι |ίαΦ ποοππω, ποπ Θοιπιιοἰοπι, τοπ/ίπ: οι: Ρίιο6'. ..4ιπ.ιπι· ποιοι. Μ. ώ· ω· ποιοι” Δοί 52 8. Ραπ

Ράπη; δ. Κ.Μπά πιιοπ.5.) 8. ΦΙΛΙΚΑ [οπο 6'οσίιίο, διοοι:ειιοπ οπιο οίιδίο, ( οι" πο.. ό'. Ιἔοπιπιιο£ 3;7ι;:ι ε.

πιιποιιροιο οι) 6· Τοοτι πι. Τοπο, οπο πιο πωπω: σ.οππιοι.πο 6'οοοιι·ιιοι: οίίοίιιιι ίπ πιο. ό'. ”.”:22

Διίο!ροί . επί δ. ΡΕΜιεΤυΑ βιο0οπι|ί οίίω·ιιι·. - . κ =+ απο πό

4,Μπα'εαι1οϋιοπι ?πω οιιιίοίοιιι ίπ ·ιιοι·τίοο πιοπτίι πέπίοιιοιοιπιβοίροβοι πο Ηιιππι: απο/πω, οι ἐκ. οπο». Πρ”

άο·ιιίοο ΠΊ. Ιπι|ο. ίπ ι·οοίίσο πιοπιί: :οποία Μοβ!ίο @οίκοι ο·οβίιισιοπι ισοι·οτιίτ ίπ οιοίάιιιοι . οιιοιίωι·- ἔ:1ΐ1:ΐἶΞι

:μπαάὲ Βςπήι·εωοη; ορρο!!πιέιι· .οι .ΐοπἐἶίιποιΪο7.;πάέ`ιιΞΡιο# ΟΙΙΙ077$27.Πέ ποπ7ι2: (οπο. “ω” μα·

Μπι , Κο Με Βοπο ί&'ίπο ιι 'ο ο ιπιιποπτ, οι ι ο ιο οτι οπο οι· :οπο ο πο οιπ ο οιππιιοι α”

ρι·οπιοιιιιέ Ρο!ίίτιιι· Μιιο·ποίίιίιο.ι . οποιοι ίπ Νοι·ιζι πεί δ'. £'ο!ιοιποαπίθμπι, Βοποοίίδί·ί Κοοιιίοπι ίπ

Ρου·ιβηιωπ Κοπιοιίοοπβπιιῇιιοιιο οο[οπωιιοπι αφτί” οιιοοί·οοιιι/ίπ δαποοπ !π/ίι·ιιιποπτιο ίπ Οίι_/οπ

Φιτιίοπίοπι Ριπο·ιιίί: κά δ'. Κοιποι·ίοί ?ποπ ππωίοιπίπ.

ο Μυειιιιε Με . Βοοιτι1Πιπε (πισω * ,εὶοςιιἱο ειιιίε!εω εκιειιο , Γειά νοοο ρ...Μ.,

- _ ιιβετι·ιιτιο Ρειτθ:το ἀιΓΡοΓιιι. ΡτοεαΡιειταφιε.υτΓαπ&οιΙΙο σΡο:ιει ειπα πι :ειιιέιζιέζ

ΒοιεΙιιατ εΒιε Β. ΑΜιιτι1ε. Ιιττειο.ιιιπι ΡοΒιιιιε κι Ρι·οοεΙΤιι ι:επτΡοι·ιε ιτιο.πάειιτε Μ..

άεΒεο.ιπ, πα ΠΙειστιο ΜΒΜ ίσιο Ρατετειιιπάιιω , ςιιοό. άιετιιιττι είΈ Γιιππτιιε Μιά» ιι κιί.Π.ἱάο

πάω. δ5`. Πιό. 8. Β. διπιιίιοπι ΙΙ. Κ

 



:το νι°τΑ 5. ΑΜΑΤΙ ΑΒΒΑΤ. ΗΑΒΕΝΙ)ΕΝ5Ι5.

τε τεεοΓατ.

εστω ω. Βιι5 εεΙεσταοσοοι. Νοοε τ<ἑττιιτ αοοοεοτε Βστοτοσ 86 τετιιτιεοτε(Ραοεα σε τοοΙττε

σε· ισα"- ειτΡεσταοι , τατοτιοαοττετΙτεετ ττττεταττε νιαιτι οοιοετττοετιε σίτεο ειπε. · - '

ἱ::έυζ'Ι'° α.. Ητε σεοτσοε τεττιΡστιεοε Βασσιιιετντι Κεειε, ίὶειιτ τοστιτιοε ε2τεΒιοτ στα ιο

τωτιτι εοοετιε Γαοεΐτττατε ,οστοτοε 8: α€το Ατοατοείοιτ. ΝσοιΙισοε οσ.τοε Ρατεοτισοε ει:

ξΟ'*ΞἱΞ°Κ2°° Κοοιαοα σττοοσοε ττττΡε το Γοσοτσαοσ ΟταττοοσΡσττταοα:* ετντταττε Ρτωετατα: το

ΜΣΠοτ.ξ σσΙτε Ροετ ειτοττοε στ, ΡαΕΡτε νισἔιεετ τἑστοιοεἑΐετιἰοοιισ, Γοττ1Κ14:ε ί)τιϊτιίτιαοι

[το Μη” τατττοοτιτσ. Οτιτο ετ ο ε ετ νιτ ενοσ ιτοοε τοτο τοατοτο οτ οοα τετε ετα.

::2::τττ,_ σετετε:τεοστιε «Μέι, ατσοε Βεατι Μαοττετττ Ιοοτοτσοε τοαοετΡαοσοε ασσΙεΙΣ

οι Ρ=<>ιτ=· εεοε ταοισοατο τοι1οιιε Πεο αεεεΡτατιτΙε στΡεττοτ. Ι·ΤΙαοσ τοστα Ρσίτ τειιιΡστιε

ξ':έωε,"Μ ΓΡατιοτο αΡτιτοα:νσ ιοτετβετιστατεε ιτοβοτοε,Ρτιτοοε ιιι Βσοιε τιαΒετοτ. ' '

το Α8αι1· 3. Νατο ετιοι Μοιιαίτιειε οσττοιετοτσιτετ ιοεοτοσεοε , οτ τετε Ρετ αοοσε ττιστοτα.

Γε Γε τστοτο σωστα, οιαιστιε ετετοι εετετοτο ει: ετεοε εΙαοι α ΓεΡτιε ΜσιιαΙτετττ

ρα Ματ. εετεΠοε, ΡαοΙΙοΙοοι Ρτσεοτ ιο σενειτα ειτεεΠτ ιτοι τοσοτιε τοΡε Γεοιετ ατοΙετα

Εττω"Μ_ εσοτταστα σΙοτο Ροεοατοτοε σεσιτ. Νατο ειἱιοτ ασ ΑΒΒατε τοι Μσοαττ:ετττ νετ α

ει” Μ!. Ετατττσοε αοισσ 8: τσΠετττ σοαετετετοτ ττοστσ , τττσιιαοσ τΠε εοτοτετιιοτσ Ρεταδτο,

ντΧ ταοσετο Ρετ σΒΙττ1οα ιοστιξτε τιζι.ιτσίτ ΈτεοΡεττεΒιτσΓοε 8:οΡιΕσε Γαοέτα τΈΡέττττΠ

τοτ νείττ τα , 8: ετνεοτοοι ε ο τ5αο οε ατττα ατ Βοτ στο σοιτοτ οτ, ε μα

Μ,.,,ω Π. Ρτὸ ετατ €εσ. (Ροιοτιοε τεΡεττοε ΕοττΤετ,οτ ασ Μοοα εττοτο τετοεατετ σεΕοΓειιοτ,

ττωοοεΐ στοα ΑΜΒ Ετ·αττείσοεαοιτττ οπετειιτεΓσοε εΠεοτ Ρτο στο , νεΙ σοτσ ο τ νεΠετ

Μ" Μ" στα ασίεεΠτσ ΓετΓεττατεοτοτ. Πτεσ απ: $τοττε τομ Ρταττεε, σσίεετσ το οσε αττσ

ΙσεεΙΙο οιεα αστοτΙΤα σεΗετε , @ΤτΕ ΒεσεοιΡτσττ οιεσ ΓεσοΙσ σεΓετνττε οΜεσοτο.

Η" δε . Ναιο @οτι ειτοτε εοτο ενεΙ ετε οσο ΡστοιΙΤεοτ, τοοε ατιιοτ: ντε-οτ τοτε

ατιιια Ρσίτ Ετ οίτεοτατισοιεαΙιτοετιτοιο ε 5αΙτεοτιιισιεα ωστε. Τοιο ιΠεὶ Ι7αοιε , ιοσοιτ,

ήττα? 8τασοα Ροττ τττσοοτο, σοσοτσοεΙ)σοιιοοε νσΙοετιτ ΓοΡΡΙετοτο ]ε1ι111ιοττι :οτ το

18:::!,; Βοαοτοτ οιττιτ Ρστιστα οστιθασιτσ , οεε εεεσ , 8ετιιε τι σωσει στ. Ηατε σιάτα Η

ε=ισιτ Ιιαιτισοε τονεοτοοιοατταοτ ΑΒΒατι. Τοοε οοοε σειοεεΡε εΙιειτοτ ασ ΑΒΒατε τοτ

οιΠ:ετ ε Ετατττσοε ειιτ οστοεο Βειιιοοε , σοι εοοττοοτε ετ ΓατοοΙατετιιι· σΒΓεειοττε.

ΑεεεΡτόσοεισττοτ Ραοεοι·εεόσοεατιοα τεΡΙετσ Ρετσττ ασ νττοτο Βετ: οτί-σιτε

Παττοσο ο σαττε στΓεεΠττ. Οιαιτισοε νο Βετ στατισοι τοεοτοσετετ , τεοτατστ το εστνσ ασΓοττ,

ΣΒ? ω· Γοτατόσοε Ραοε ατιοαιο εΙΤοσιτ. δεσ ΓοτΞεοτ Αιοατοε Με εσοτειτιΡ!αττε απ: (Στα

σας στο αἔο , ΠοττΡΈ]Ε511-ΟΗιτΙ5Τε , σοι1τΡιεΐξοι αΒιΒετι]οΒΞε]ε]οτἔοτΒι. Ετ 1100

ΡετΡετοοτο ασετττ ο ταστοτο , σοσοιατο οι ι ε το σε ποιο στιοσ α Γσοε τοο

ετατοτ ατοττττο.
Ττα.Βεοι Β ;. ΡσΠ: αΙτσοσσ τεττοτ τετοΡοε Ρατνοτο ετσεοι εστιτττοττοτ αοττοιο. δεσ αττττειτ

Β:20ΕΖω τοεοΓοτατο εοστεοΙτοσο τεοεοε , αεεεσττ ασ νττοιο Βετ στεεοε : $τοε οιε , νιτ Βετ,

:.Μ...ττ6_ ασ Ισεοτο οσ εςσττιιτ ΙτΒοοιο , τιοσοτατο τταστε σοστοτο οιαοοσττστοοι τοεοΓοτει.

στο» Βτεντστε εντσετοτ. ΤοοετΙΙε : Νοτι,τοσοττ, το ,σε τενεττετε 8εοπετττε: σα

Βεσ ίτσετο. ΚενεττεοετεττοτοιεττεοΓσοε Ιιεοοιο τεΡετττ τστ Ιατιτττοε, σοστ τω

σοτο ίοετατ στεντοε. Ιττεσ τετοεαοε ασ νττοοι Ι)ετ οαττατ σοσσ ασ:οιιι είε Τοτο

Αιι&οτ πο· τΠε : 5τΙε,τοττοττ , 8τοσΙτ τΠοσ τεετσετε , σοσοταιο σσοοοι Πει είτ. Εἔο εοττο τε.

Γ - . _ . . . . .1 'ο Π:ιε ίσοι ,σοια τστιοΓεετιε τεειοιεο εετετιε ετοιοεοτεοι ΓοΡταΓετιΡτατο οιεοίοτατο

νιστ.

ἘσοτΞοιὸ 6. ΑΙτοσ σεοττιοε τοτταεοΙοτο Ρετ εοτοσεοτ νττοτο Πσιοιοιιε τεστ. Οιτοισοε

°[8.Π Ο @το Ρετ αοοτ ΓΡαττοτο ετσετο ασοα σε ναΠτοτο ατοοτοοε α ιοτοτΙττο σετ:εττετοτ. εσο

σσΙεοε τοτοττα Ετατττσοε απ: Αεεεσατοοε , Εταττεε , δ: εατοοε ασ Γαιτοττι οσε ό:

στετοοε , ειοοοτατο Ρστεοε είτ Ι)εοε ασοατο σε Ρεττα Ρτσσοεετε. Οταττσοε τσιτοτ

εστοΡΙετα Γοτεοοτ οτττειοε , αττιοε τιαεοΙσ σοετο νττ βετ τοαοο σείτασατ ίἰΙτεεοι

ΡετειιΠττ. Εστείασοε ιοσκ Ι)ιοιΡτια Ρετεοοτε τοαοατ , τΒίσοε Ρατατε τοΠὶτ ετττετα

οαιο ΡΙοτοσεαοι. Ηαοε εττέσ τεΡΙετατο ασοἔι Έστω ετοσταοτετο τοεττετ ντστ.

ΜΙ><>ς= · 7. Ρσίσιαεε αοτετο το εασεοι τοΡε ΡατνοΙοτο ΓΡατιοτο τεττ:ε τεΡεττεοε αΒΓετΓο

ξ;:!”"' ν" οετοστε εατο εΙΙοοι στο , οτΡστε εαΡιεοτετο σοαττατο Ραττετο τοσσο,το στο) ω”.

έεοτο Γετετε σΙεσατ.]οίτοτο τιοιΡΡε είτε, σιεεοε, οτ ΡτοΡττσ οοοίσοιίσοε ντνατ Ια..

οτε.

Μο εΙτεττ.



νιΤΑ 5. ΑΜΑΤΙ ΑΒΒΑΤΙ5 ΗΑΒΕΝΒΕΝ5Ι'5. ι;ι

8. ΗαΒαιτ αατειιι8τιιιιιια εειιαιαιιι ιιιοιαιιι°, αααιιι ταιιε ιιιαιια αεειιατ, ειιιιι

εαιιειιτι ει ίεΒιίααε ιιιειιιιατι: ΐοιιιααε οιαιεοει·ετ. (Ζαιειαιιιετιτια ιιαιιο ιΒιάειιιααε

τειιιιιοι·ε ατειιαται·. Ι..οεειιιιε αατεαι ιιι ααα αει ιιιοιειιάαιιι Ρεάει εκτεαάετε εστι

ω”ει·ατ, ιιιιιιατιε 8ε αεατιΠι ιιιιιε αΡιιια ι·ετιιεταε εται:. Ιτατιαε ιιιοε ιιιιαε ειιίτιτιτ, αι:

τειιτατιοιιειιι εαιαιε νει Γοιιιιιαιτι εοι·οοτιε Ρετ· Μποτσια ιιιοι:ε αΒιεειετ.

ο. (1αοάαιιι αατειιι τειιιΡοιε ειιιαιιι εαιιιΡειιο ααειιι ειιεοΙει·ε να· ΠειΒιιιταε

ει·ατ ίοάειετ , άε εκεειΓα ιιιοιιτιε ιατ›ε Γαιιο ιιιιιιιαιιι ι·αειιτε εειιαιατ Με ιιιταιταε

ιιιοιτ ιιιιιιιιιιειε ιαιιιααι , ααοά τεστ άιαβοιιεα εοιιιΡαιιΠετ αίιατια 5 είεάαε ίιΒιιαιιι

ειαειε άεαιιισειιε απ: Ια ιιοιιιιιιε Βοιιιιαι ]εεα-Οι-ιαιετι ια:ειαιο.τιιιι τα: απι

μια άεΓεειιά5αε. Ωίιιιιααε ια ΡιοΡιαααο τεαιιιιιιε ιιιαιιιιιαιιεαιε εΠ”ετ , Πατιιιι

ιιίιειιε ιιιοιιτιιιιιι:ειιτ. Ρεαάετ αατειιι ει: ιατει·ε 8: ιιιοιιτι ιιιι:ιεειετ , ιιεε οιιιιιιιιο

ΓΡειαιιεαιιι ααα. ΟιεΙιι·ὸ αατειιι άιαβοιαε εαιιι Με ΓατεΙΙιτιιααε αεεεάειιε , εοιιεα

τιειιάαιιι 8ε ενεττειιάαιιι εειιαιαιιι τι ιιιοιιτε ιταιιάιταε ιιιιααΒαται. ΙΙιε νειὸ ιτι Πο

τιιιαο ίοιτιΠιιιιαε ΡιοειιατοιιιιεοιιεαΠαιιι δε ιιιτιεΡιάαιτι εειιαβατ Ρε&αε άιεειιε:

Ποιιιιιιαε ιιιιιιι αάιατοι·αι , ιιοιι τιιιιει:ο , ειαιά Ραειατ Παω ιιοαιο.

το. Πειιιααειιιιαα ιοει ΕΡιΓεοΡαεΒ τωιιιιωιαιια ει ει·ατ άενιαόταε εατιτατε.

(ξι τω ειειιια νιίιτατιοαε άειεόιατεται· αάείΪε νιιαιιι [)ει ΡτοΡτει· @Μαι ατιιο.

:επι ΡααΡειτατειιι ίεότατιτειιι , άεειενιτ ααι·ι ιιααιιτιτατε Γοιαιι , ατιαιιι ει» ατι Ρεα

Ρειιβαε νοΙαιΙΤετ άεεει·τιειε. ΙΡί`ε νετὸ απ; Ο οοιιε ταιρι , Εεεε ααα: α τε σιτε

ταιιτατη, ιιιιε τιιιααειιάα Γιαπ άαιιααε ιιιαιοι· ιιεεεΠιταε ιαεαιιιιιιτ. Ε8ο αατειιι ΓΡιε

τιε τετιιιαεαΙιε ιιιαιιάι , ιιαάαε εαιειΤαε Γαιιι άε τειια , ιιαάαε ιενειται ια Ραινει·ειιι,

15 ιιαιιιααε ειιιιι απο ιιιιτιοι·ταιιο Ρι·εεατα ιιιι.ειι·ε νεΠετ ιιεε ΡοταιΙΤετ, εΙαιιι @ατι

ετιι·εάει·εται· αιται·ιοΙο τιαο ΜιιΤαε εειειιι·αιε αάΓαεταε ει·ατ , ααιαιιι ίαΡειΡοίαιτ.

(Σίιιιιααε οι ιιιοιε ιισότε Γαιιαεια αά ίαει:α Μγιι:ετι.α ιιοι·τι Ιεαιτιιιια Εαιιιαιαε Οιιι·ι

τα νειιιίΤετ ,ι·ετιειτοε ιοΙιάοε ταιιιααα.ιιι ιαιιιιιειειτΓεει·αιια ιαΙιάιαε , ια ναΙΙιαιιι ααα

Ρια:ειΡιτι άεαιειιιτιαάατα άιεειια τ Βοιιιιιιααμια Ιιει·εάιτατιε ιιιεα:5 εαο Με ιιοτι

ιιιάιεεο.

τι. νεινεεαιιι αιιιτιιιε Γειιιωτ ιιιειιιιιι·α τεττειιατ. ΤειιιΡοιιιιαε ιιαιιιααε @τα

άια8ειιιιιαε , ααιιιειαε ιιαε ειε ιιαεαιιι εαιιι Ραινο Ροεαιο ααααε ια αοτιάιαιια Με

δι:ιοιιε ιΠιαε ,Ρὸίτ νεΓΡειτιιιιε ιααάιιααε ειαδτια, νιιιε ειαιάειιι εά 1)εο ΡΙαειτα

ιι·ιειιία Ραι·αι:αται. Ιατειάαιιι άαιΡΡε τιιάιιαιια ετειιιότιαε ΡιοΙικιοι·α Ρι·οτιαΙιειιε

1ειαιιια , ΓεΙΓαε ιιιειιιιαιιε , Γεά $Ριι·ιτα_ίαιι&ο ιεΡιεταε , @καιω ιααι Εαιιιαιαβαται·

οιιΓεααιο. Βαιιιεαιαιιι ίοιιιεατιε Με ταιιτιιιιι ιοιάειιι ατειιαται ιιι αιιιιο , αατε Βα

δταιιι νιάειιεετ Βοιιιιιιι Ναταιιε άιειιι , ειιιιααε θεια Κειαιτεέτιοιιιε Ραΐειιειτ.

Ηαεε ειατιΙΙιαε ΓαιεοιΡοιιε εαια. Βε εετειο νειὸ ΡΙειαειαε ιατειιτ οεεαΙτα ααα

ταιιε μια. Γατιτ ιιιιιαεαΙα.

τι.. ΤειιιΡοιιΒαε αατειιι ιΠιε ιιι Ραι·τιιααε νοΓαἔι να· εΒιεειαε δ: ιεΙιαιοιιε εειε

Βειιιιιιιιε Α Βάια ΕαετΑει-ιιαε εοαίιαβατ. Ταιιε Γοι·τε αεειάιτ ατ εαι·εΙΤαε , ιιιεταε

Ρειιετιαιετ ιταιια: ι: , ιιιτιοιέιιιααε θατιιοιιιαιιι Αεαααεαΐε Γειίειται·ι εοεΡιτ , :μια

ιιιτει Ριιιιιοε Γαιι€τιτατε τιιιιιιαε ιιιιάειιι ιιαιαειεται. Ταιιε αιαιιτ : Αιι ΈοιταΠιε Έπο

ταε Γαιιε3:αιιι νιιαιιι Αιιιαταιιι, τ1αι ια Ιιαε ειιτ:εΙΙιΠιιιια ταΡειαιιι Γει·ε αει τιιετιιιιαιιι

άαι·αιιι μια νιταιιι ι Πιό αε Με ααάιτιε εοιιτείιιιιι ιιιοτιτιε Ρει·αιταιιι 8: Ρπιιε $ιεβ

ία Ιαιιειιτειιι εοιιΓεειιάιτ ειιιιταιιι : ιανειιτόααε νιιο ταατα εαιιτατε αιιιΡΙειιαα αι ,

ατιιαιΙατειιαε Ρατετεται εαιιι ατι άεεΠ?ε. Οιιιά ΡΙαια ι Ρεενειτειιιι ι.ται αΙ› Ιταιια

αΒιατααι Ιαιιέταιιι ιιοιιιιιιειιι Ι.αιιονιαιτι Μεινε Ρειάαιιιτ , αΡΙιι·αιααε αεει·ιιααι ιιοιι

ετα Γαβ ιιιοάιο οεεαΙτατιάαιιι , τρια Ροτιιι.ε Με φα ια άοιιιο Ποι:αιιιι Παπ Ιαιιιειι

Ρι·α:ιαειιάαιιι, ετ ιΙΙατιι Ρει·ίεότιοιειιι νιατιι ΡοίΤε τειιει·ε άαι Ριοτιι·ιαε ίεάεε κα

ι1αει·ιτ.

ι 3,. Πειιιααε εοιινει·ιαταε αιιααοά τειιιιιοιιε ΓΡατιαιιι ια Μοιιαίιειιο ιΙΙο Γαιι&αε

ιι Β. θει·ιιιιιιιιιε Ρα.ιιιιοτιιιι·ι ΕριίεοΡατ δε δ_ Χαάε- άαε , άε ειιιο ΈττάεΒατιατ ιιι ατο". πο. τα. .

Βαι·ιάιτ τω; νεττετιάτειιι Οιιαάιααείιιιια ριπάραειιι- τ Αιιιιο τειιιατ ειιιιιτι 13ε.ΧΙιτ ειιιιι Εαιιαειιιιι:

Γιιά.αιιτ ιεΒιιιιται ια ματια ίπεαιο Βεατάι&ιαο μια. (τα Ειιιιαίιαε μια ΟιιιοτΙ·ιαιιι αει 5. ςοιαιιιιιαιιαπι

μ α. ΡιοΕεετιιε τα. Εεεε νιταιιι Σ. £οιαιαιιααι αα &οιε 1ο

Α Νεωρε ΕριΓεοιιαε 5τάαιιειιίια, και Ι.εαάειιιιιιι- ω. ια απο , Γαριιι α.ά ατι. 6η. Κ "

τι

Ειπε. Απ;

ιιε. ιανιι.

$ιι>·ι·_ικιιι.

#

ΜοΙαιτι

νειιιτ :ιά

εκειιτιειι

άατιι ίσιω

και.

δακι τιιοΙδ

α άαιιιοιιε

ιιιιιιαιΒιπι

α εεΠα.

ανεττιτ.

εΡιτεομ

ιιιι μπα·

αιαιιι κι

τα,

νεται στα”

αι: «Με ιιι

(ξωτικα:

ίιιιια.

Β.ιιιιεαπι

Με ια αιι

ιιο.

Ατι·ιατατ α

5. ΕιιΠαίιο

ιιινιίιται.

Επι” νιατιι

αοάαειται.

ΟιτιιιιΒιιτ

επτα».

Ματ-έα



τ.. νετ». ε. ΑΜΑτι Απε. ΗΑιιιιΝοεΝειε.

Ειπε, Απ.

πε_ ΧΧνΗ.

$εττ.ιιιιι.

Υειοιιτιι

Πει Ριπ

πιοατ.τ -

Βοιωτι

επιιι απ Γιε

ειι!ι τοπ

εειιιΡιπιιι

πω..

ιι κ” απ

αυτ. 6;;.

Με. τ.

Ειτε. ό.

Μιιιψ. τα.

Ριιε!!ειιε

θα:τιοοιιι

σπιτι Κο

πιατιτο

τοππιτ.

ΠεοιΙεπι

Ρεπιοιιτ επ

ται,

Π2πιοιιεπι

ι Μοπ:ιε!ια

Ρε!!ιτ.

Απιαεπε τι) οτιιπιοπε αιιιαεπε ειΈεειιιε ειι. Ετατ πτιππε Γετεππε νπ!τπ, ιιι!α:ιε απΓΡε

:οι , Ρτωε!α:πε οτ τε!ε: ε!οτιπιο , ταπτπε 8τ ιιτιππε εοπιι!ιο , εοπιΡππδειοπι πεπι

τιιε , Ρ:οι·πΓπε ιπ !αετνπιιε , τειιιΡετατπειπ Ρ:οΓΡετια, πιατα 8τ!αετπε ιπ απνετΠε, πιο

ποπ: ε8:εειπε , Γαπόιιτατε Γπ!εεπτιιιιπιπε, εατιταεε ιπ οπιπιοπε Ρτιεπιεπε , πω

πεπεια: πιΓτ:ετιοπι ιππιιτπε. διο πειοπε οπιπιοπε οοπιε πιταεπε τατιιοπαιιι !πτιιετι

τιιαΒιιπτιιιιι ιιιπτιπο τεπιτεοατ. Ραέτππι επ απεεπι ιπ ι!Ιιε τειιιΡο:ιοπε πι:εε`επε .ι

Ρταετιοπε πε τιπαιπαπι ιι:οει Απί!:ταιιο:ιιιιι !ιιί!:τατεε : τππ!τα επιιτι ματια Ρταεπιεα

τιοπιε ιπ ι!!ο νιεεοατ. .

“Με απεεπι ποοι!ιε εταε ιπ Ρα!ατιο ετ !ιοποταοι!ιε ιπ ΡοΡπ!ο,επι ιιοπιεπ Κοιτα

ιιιεπε*, πε !αιτο Μπιτ , Γεπ ιαπι τιιπε τιιεπτεπι $ετεοατ τε!ι8ιοΓαιιι .Νπεπ ε:εο

Πινιπο , πεετεπο , απππεπτε , απ !ιπιπε ποτιιππι !ιοΓΡιτα!ιεατιε ματια. ιαπο”επε απ.

Γπιτ Ατιιατπε.Ιπτπιεπε απτειιι νι:πτπ Πει,επιιι πιπ!τα :ενετεπεια 8τιιοπο:ε ΓπΓεεΡιτ

επτιι. ()ππιτιπειαιτι τιιεπΓα Ροιιτα ειΤετ , τα ιτ ιιιεε: εΡπ!αε Ηαειτατε , πε ιιοιπιεε

πειιπεταιιτι νετοππι Γα!πτιε τιππτιατετ. Μοιτ ι !ε εππι νε!οιτ ετ εαπεπε εποε ιπ νε:

οο ειτοτΓπε απ: : ›› (ιετπιε ιιιιπε πιΓεππι αι·ιέεπεεπτιι , τιπαιιτοε πιο ππππτπ !ετνοε πα

9: οπιε , τιπαπεόΓτιπε πειπεεΡε ιιαοιτπ:πε πι. Ετ επ νε!ιε τιο!ιε πιιιιτ Γπιιε Γετνπε εε,

τα ποπιαπι απ Γετναπππι:ι ειιπι Ροιιιπεε. 5επ πππε ετιπιιπι ΓπΡε: Γε επεπειοπε τω

ππιπιτ Γπιι·-ταΒιιιτιι, πε οποα τε ιιπι εππι ππιιε Γε:ναε τατιο ιπ Γπεπτο τεππιτετιπα

τα εκιεεειιτ. $ττιΡεπιπ παιιιτιπε πι. πατατα ά· .επἔεπιτυπ ·υεβτπω επιδιπαπιτ, ά· αντι

ι: ο εστω:: έ:: των»ιωττω τούτα· απ. Πππε Ποπιιππ5 απ: ?τα παπι: .τι-Μπι πιει

οι ἔαύε2ὶ.ι ευη/Μιτιυπω ιτε/παοκ. Ηι:ι πεπιτιπε αππιτιε Κοτιια:ιεπε απ: ΟοΓεττο 5απ

&ιτατε:ιι νει!εταπι α!ιτιπαπειι!ιιπι πιε:ππι πιεεππι Γατιτε , 86 πα::ατε ππιπ Γαεια:ιι ,

πποπιαπιιπ Γο!ιιιιι τιιιοπ ο!ι:ιι απεεπε εειιιεοατιι , πιοπε:τιιετιππε αιιππεπεεΠο

ιιιιιιο εοπετατπ!οτ απΓοτε τετιιΡοτιοπε. Τπιιε Αιιιατπε ειτοτιιιε αιτ : ια ΑπΓειι!τα

ε: μπ!!π!ιιιτι νι: οοπε. πι ποοι!ιτατε μτεπεππι ειτεε!Γπε ετ πινιτιιε ιπε!νεπε ,

οι ιπεεπιόοπε Γαπαιτ , πιι:ο: Γι ποπ ιιοιι:ι :εΓΡοπΓπιιι Ποιιιιιιι. (Σιιπι ππιπαιιι επιιι

ι: ιπτεττοεαΠεε ιιποπιοπο νιτατιι πεετιιαπι εαΡετε ΡοιΓετ πιεετια: Μαπ,ιΡτε: οοπε ,

ππιπ Γαειατιι πε !ιαοεατιι νιταπι αι:εετπαιιιι Ετμπειε ιπεε:Ροιιειε ειπεπι πιτιτπ: : 82

οι ω: ...ε παω:: ιπΖτειἰι #πωπεπάκω. Πιτιτ ι!!ι απο!εΓεεπε : Οπιπιαοπο επιιοπι

τι νι α πνεπειιεε πιεα , τιπιπ τιιι!ιιαπιιπε πεειι ε τπτ πιτ ]εεπε : 82 ω: μάπα: τῇ,

»τωπε , ·υεαπε ΜΜΜμα: πω. ει· τα χωηπτιόπτ , ει· 6ατότόι.ι ώε[ωπτω οι απο ,

τι ά· «και βρω” Με. Αππιεπε απτετιι !ιοτ νι: Ποτιιιιιι Κοπια:ιεπε πειιπετιο 8;

απιο:ε Πει τεΓε:επε, ποπ πιπ!ειε Ροιι:αετιε πιεοπε ΓΡ:ετι5 πινιειιε δε τεοιιε Πτεπ!α:ι

οπο πεεοπΓπιιι Γε:νιειο Ποπιιιιι ιπι εαΡπτ Γε Γε Μοπαιιιτιε ιιιιοπετιππιιι τταπιπιτ

πο:ιιιιε.

ι τ. Ηιε :ιτε εποέΈπε Ρετ ιπειιι τεπιΡπε, εοπιι!ιο Ρτοεπ!πποιο ΟτππιΡοτεπτιε Πει

απεπεε, Γαπέιπε πιαειίιε: Αιιιατπε 8: πιΓειΡπ!πε ει π: Κοτιιατιεπε Γπο ιιιαΒιια Γαπότι

:ατε αεοπε Γπιιιιιια: Ρε:Γεέιιοπιε τε!ιΒιο!ιί!ιτπα ιπτεπειοπε Μοπαι!:ετιιιιτι Ρπε!!α

τππι εοππππε.

16. Ηοε αιιτεπι πππι :επιιιεα:ετπτ , ππιπαιιι εοπε:αέι:πε Ρεπιοπε , αο!ατο ΒτεΠιι

τιπαειεοατπτιπΓε!ιιτ. ΑπΓπιτιπιτπτ Γαπειο Απιατο οοΓεετατιε Γιοιπιετ Ρτιιιιιια: νιτ

πιει: ιπεο!πιιιιτατεπι Ρ:αοεππατιι. Τππε α!ιιιιιιεπε νι: απ: Ποιιιιτιι πιει] ε ε π

Οιιιιιατι επ πει πατε ειπα: ΡοΓειε , πι: ιιιι. $επ ιιιιΓετιτοτπια ιποεπε :πτΓιιε πιιιιτ τ

Ετ :μια νιπεο οι: εε ιππιπετε , είιο ποοιΓεπτιι Γα!εετπ μπειε πιεοπε , ο:επιίιΓοπε

Ρ:ι:ιτε: Ποιιιιπππι. Ηαοετο απο ιιπεπι 8τ επειτα: πει α Ποπιιπο τιποπ Ροίιπ!αε,

τιποιιιοπο αι·Γατιιιι οεπιππα επ ττιιΓε:ιεοτπια ειπα. μια Ρ!πταε Ιπ Ρ:οιπτιιο :ειπ

Ρο:ιε ετιοπιτπτ πεοι!ι 8:ειΤπε, αετιιιε :πτΓπε α:να Ρ!αιιεαε πιιππιιι Ρετεετιπαε εε:ετιπα

ει:Γπ!εατιτεε τεειΡιππτ , 8τ αταπιεπτ πειιιτεΡε ιιοπιο Ρεπιοπε ΡτοΡτιιε , ππι Ρτιπετιι

.Με πειεαοατπ: α!ιειιιε.

η. Ρπε!!α Γαπόειιιιοπια!ιειπ εοπεπι Οοεποοιο αοΓοπε !ιεεπτια 5επιοτιε Ροιιιππι

επεππππι ΡτατΓπιιιΡιιε , :τα πιω: πιαοο!πε ιπετειΓπε , εατιιπετιι πιΓτετΡε:ε εοεΡιε.

Τιιιιε ιιππτιο Ρ::.εΡετι Απιατπε απειι 8τ πιο:: απΓιαπτιοπε αιτ : Νππιτιπιπ ποπ Ρα

πιιτι νοοιε τιποπ ιπιιιιιτπε ποίιετ πιαοο!πε τατιιτιπαιιι !εο :π8ιεπε ει:επιτ τιπεπι πε

νο:ετ ε Πεπιτιπε Ριιε!!ιε απ; ΟΡοττετ , ο Ρι!ια: , πε ιιιειιιιιιιιιπππε ΓΡιτιεπε νιει!ιιε



ντιπ-ι ε. ΑΜΑτιε Απε. ΗΑιετΝπιτΝε.· τι;
Βιοτατιοπιππἐ .3ειππιιε αττιιιε οτατιοπε Ρε!ιατπτ. Ετ πι Ηπιτ.ιε Βιεττιοπ απΓπειτ. (Με Αν

()ίιιπτιπε !πεοιπτιιιε Έπιπετ τει!τ!!τα $οι·οτιππε , νιτ α!πιι!!επε τιιιτ!τ : Ιπτπετπιπι , !”:::δι:·

ι!πιε!!!ιπιπ 8οτοτεε , ειιιιτ! νοπιε Ρτα:ίι:ιτετιτΠοτπιππε, ί!επτ π:τιτιτπττι πι. Χά!9πε Μ_ 5 .

απωι , ό· Μπιτ: σ! Με. Οοπίπετπτ!ο πτιοπε ιιιιιιε ετατ,πτιε! ειπα! Με οτα- ' .

τ!οπιππε Ποιτιιππε ττιππεπατ. α!!οτπιπ ττιετιτ!ε αέτπιπ Γπι!Γε ατ!Γετιπετετ,

ι8-. Ιπ !ιοε εοτιόπιτιπε ()α:ποπιο πιο νιτ ε!επιτ ππατιι πια δοτοτ!ππε Ρτωεπετ, ΜαθτΠ=·

ει” ετατ τιειιτ!ετιο Ποιτιιπι Ριετια 8ε τε!!ε!οπε ΡτεεειΡπα, επιπε ποτπεπ ετατ Σ;" Δω"

Μιιετττι.Επιε ε. Ηατιε αι! ειτετιιιιιπιπ Γπτπιπα: ΓαπέΕιτατιε εετετιε ιπιιτατιτιαττι ιιι.ῖ.?ἱ_'”`

Ρτοτιοΐπιτ :Γετ! οττιπιτιοτεπε 1)οπιιτιπε οι!! ίποτππι ιεττιτιετ ε!! τιτ!ειιπιπ ιπέι·-ταΒα- ^

τοτ,νοΙεπε ειπε Ιαποτιππε 8τΓαπέτο ε!ειιι!ετιο οπαπτοειπε :ετετπα Ρτα:τπια τετιτ!ετε,

Ιιτιπίππαιπ πι παο Γοιιιειτπι!ιπε τ!ποτπιπ απποτπτπ επττιεπΙα πτ εοπιιειο τιετ- πε το!!

επιιΤετ , αει Επειτι πιιιπε πω: Ρετνεπιτ.

το. 5ε‹! ππα ει: 5οτοτιπιιε τιταεει!επτι πο&ε Ρετ νιΓιττπ πω: ιπαεπιτπειιπιε πω

Ιαττι επτει!!επτεπι ‹!ε Μοι:ιαπετιο ντεκ εεεΙόίπιιε ιπττοεππτεττι εστι! απ. Ρτα

τ_ατα απτεττι ΜαδτεΗετ!!ε επιπ πι ιΡΓο αττιεπιο πιτ πω: ιαιτι ιπ ιππτεΠιι ατι!πια ειἰ

Γετ , τιπαει!αττι 501°01°8!Ε: (Ϊαπιτε Ρΐα!ιποε , οποπιατιιμπι Μετα Μπιτ :τοε πω

τιπιτ. !!ια ιπτετ πεει: απ:: διιετε παπ!!πιιΕπι , τιποτιιαιτι δ. Ραπιπε ποτιτιππι ατ!είι:.

Ετ ποπ Ριι!ιΙΙππι απππιτ ιιτ εαπει·επτ. 5ιεςιιιε Γαπέτα πια ατιιτπα ι!ε παε ιπεε ιετα

ΡτοΡετανιτ αι! 1)οπιιππιπ.

ιο.Ροττο 8.·Αττιατπε ΓετπΡει· ετειπι ίεετετπιπ ι!ιιι€επε, !πίτα Ρτοπιπι!α πω· Αιπαπιε τι»

οπε νοιιΒι εαπτιιιπ τει:ιετιετιε , Ιιεπτ ιτιπτα:Γετιι:ιατιιιπ εεττιιτιιτ Μοπαίιπετιιιτπ, Βξ(Β::1°

τταπ!ιτιι€τανιτ : ιπιοπε οιιιτπιαπτε !)οιππιο ιππιτιε νιτπιπιπιιε ΡίαΙιεπτιπιπ Ρετ :αιωι._

ίετιτεττι τιιτιιιαε ιτι ιιπαοπαοπε τπτιπα ε!ποι!επιε Ρία!!ετιτιππε τ!!ε πο&ίιτιπειππι

τετ ιππιτπιτ. δει! ιΡΓειπ οπιιοπα πιοτιτιε Ραττε εοπεανπτπ τετιετιεπε ίαιιπτπ,απ ιι- ιι! :πωπω

!ι:ιππ τω Γε!! παπιταεπιπιπ Β ΡταΡατανιτ ,παππποπε ιεθτπιπττι πι αΙνεοιο ατι - [επειτα

τιιε πι ιπεπίπτδ. !ιαέι:πττι. $ιοπιε!επι 8ε πιετιιεαπιιιιιιιε ιοπειίιίοπε ποπ ειπιπεπατ, ι

δ: ι!εί!ιτιετ ιτπιπαπιε τιιΡ!8 τιετιεπε!επατ, ατοπε Ρετ παπε τπιπι!ι:ετ τω!! τιπτιππαππ

Ιπττι !!πατιιιτι Ρατναττι ΡαττιεπΙαιπ Ραπιε επττι τποε!ιεο αφ:: Ροεπιο ποτπιπ!Πε!

Αιιιατο τιεπεπατ. Ποιπ!πιειε νετὸ ι!!εππε επτετιιετιε, Ρταττιππε νε! 5οτοτιππε Πεπιειώ

30 πα_!Ρ τιιειιιιε ει!

!επεΒι Ραετιατιι τιπατΐτοει!ιε ΡτοΡετατε. Τοτπείεπι(ιΕπ ετατ1τιίιζιεπ τοπιιιιο ,έστω πω.

αττια ιΙιε ε ο πιο : εποε πι ε ετατ 5 πω. απ ο, τα ε ε επι ει· πιτ ιταπε

οΡπ5. Μοτιε (ιπι πι, ιιτ ειιιιπ ι)ιι)πιτετ πιιε!)τειτι νιιιτπιπ πετεπατ , αι! ιζιίται· ι·αεετπι

πιιτταε !αττγτπΣιΙτπτπ απ ιιιιπε οειιιιε όΒΗἱιετε ν!τιετεε. 5ατΡε επιτπτιτα:Γαπο τΡιπω

ετιαιτι ποτιιιπ αιτι εοσιτατιοι·ιεε το ε πιτ.
π. (ιιιαι!απι ιτατιπε ιιιε ι!πιιιοπιπαιιι Ετατετιπ τιται:ίΒιιτια πι! ετατιετετιιι·ι 5ιπε, Έταττετπ

ιπτιπιτ.Εται:ετ ττιι,οπὸ ιοτιπατ τεεπττι. νετεοτ τιιιιειίιιτπε ιτιεπε, απ, πε Επτά: Ρτ9Ρτιε·

ιπιτπιει νείαιιια αε ίππτ!!!ταε αιιοπιτ! τιπι επτι!ε!ιτατιε πιαιπιιι εοπττα Κεειιια: τω

τ:τετπιτι ιιτοτιτιπιπ !ιαπετε ιπι!ειατ. Τππε !!ιε απ : Λεω ι ττιείεε!ιε οπ!ΡΡιαιπ αἱει ιι_<ι=ιιιτ<ιι·

τε, π!!! π! ειπα! πιο. δαπάιταε Ρταετιιεατ, δζ ποί!τα εοπτπιετ Κεε)ιιια. Ιπτετ αε ΐ2ΣΞ"”

!πιτπι· εοπίαππ!ατ!οπεε , ΐαπέΕπε νιι· οταιπ ειιεπΠπε τεπετιε ,πττοτιπε ι!ιειτο πιπε

!πτ!ε εοιπΡ!ειτπε εοπίπτπιπ ιπΓτα ττιεπτειπ τετιετιτ, πιόιτειπε ειπε : Ηιε ετεο

εΙππ! παπεε Ετατει· τπι ε (ιοπίεΙτιπ·ι ιιιε Ρανοτε πετεπΙΤπε Ρετιιππε Γατιά! νιτι Με

Ρτοπτανιτ ειιεεπε: Ηεπ ιπιιιι τπιΓετο, ττειτιιΠειπ ίπτατπε Ιπιιι.Τπιτι ιιιε 5 5πτεε,

πιτιπιτ ,δωσε Ρτιειιιτεπτιατπιοπι πιταπατπτ ιαιτι ποπ Επτετπτ.

πι.. @τοπ-πω τ!επιτιπε τιιε ΡπειΙιε δαπάιπιοπιαιεε τ!πιπ 8.Ριππ ειτατπετι τετ! ε- 89ΜιΠΒο·

τ·ε8επιππτ ,ίαπ&πε νιτ ατ!ίπιτ. Ετατιτ αιιτεπι !πιι!πο ντιπ! αΡιππε πατατα. πι πε :::"ω:

-αιτ ινπ!τιε ποε εκατπεπ τεειΡετεε !)ιειιτιτ ε! : Πτπι! ναειαθτε8τ ποπα πετ πι- επιιιιιιιι

πινιιτιπε. ιπ πω: τεε!Ρ!επ‹!αε Ιππτ απεε. Νο!!τε,αιτ, Γει! ιπ αι!πτι ναε τεειτιιαπτιιτ. Μ"""'·

Ετ πιεπω. απιιτ. Με απο ΡοπΡοτιεπτεε Μιά! νιτι πιαπτιατπιπ , πι ναε ειπα! Ρα

ρ δατιιιτιαιτι·ιατιι ιιτιτιιαι·ιι ιΠιιιε ωιωτιι ΑππιιιιιΤιιπι πιατιτο Μπι! Σε!.

νο :επι (5:τττιιι!ετιι. Απ” Το!ιατιιιεε Κιιγτιπε πι Μι. & ΠΙιε Εττιτίι)α πατατιαΙιε 3. Αττιαιο πω!. Εισαι: τετ

Λι·ιι!ει. νοιππι τη. μι. πι Κα”. Θετιτιιι!επι 8ι θα ιιιιιιτ.

κατ!! Κοιπαιπ:ι επι Μπι _, ιιιιιιιε επειτα τιιιαι!απι Κο

τω;

απ&αε $ετιιιτπταε τειεεεπατ ,ατιιτιοπεπε ιιιοε αι! ιττεττιαπαπιιια 8: αει επ- [Μ. "Μ ώ



πιο. νιτΑ ε ε. ΑΜΑΤιε Απε. ΗΑΒΕΝοεΝε.

@απο ΑΝ.

πιο. πισω.

διιιιι·.ιιιιι,

τιινετ:πιτ αΡεε τοπ.εινετιιπτ. 5εο εοπττα ιπιΤιιω νιτι Βει εαΡτιιταω ιπττοωιιιΞε £ε.

τε Ρετ οπιτι πε οιεε τιεε νοιατιιιιι εαΡιππτ, πει: Γπατιιω πεεεΠιτιιοιπι ιιοτιοετειε

οεεει·Ριιπτ ιιναε. Οτεοτὸ απτεπι αονεπιεπτεε Ρπειια: ΡιιιΓαπτ ναε. Με οπιοεπι

νικ: ιπττοωιιτωπτειπτ , πει: ταωεπ Γοταε εοτεοιππτπτ. Ταποεω Ρπειιεε ιπίΤα πο..

πιιιιιε Βει ατι πιεπιοτιαπι τενοεαπτεε , ειοεπωοειπ Ρετοιιπτ 86τιαττατιτ ει οωτιια.

Τιιω Με, Ιτε,ιιιοιιιτ, δ( ωι€τατε εαε ιτι ναε οε οπο οιι6εταω. @πιο ειιω Γαε

τπω ΓπιιΤετ,ταωοπαιπ οε ειιιιοοια εατοετιε ειιεππτεε, ωοιιιιαι:τα: 86νοιατπω τα

Ριιιπτ 86 εΓπω , ατοιιε οωιιιιιπειΒι Ιαιιοταιιτιοπε αιπΡιιοτα ιιιεειπετα Γεεετπιιτ.

Μιιιτα οπιοεπι ωιταειιια ιο παο νιτα νιτ ιιιε Ρετεει,ιτ , οπ:ε ππτιε πτ Π:ιιο Ραιιοαπ

τιιτ,αΓιατιω ΓατιΓοιιε Ρτοιιιιπω νοιπωεπ Γαειεπτ. Νυπο ετ,οο αο ιιια Ι18ττατιάα

ΡτοΡετεωπε οιια ΡτοΡιιιοπαπτε οιε οοιτπε Γπι ιαποαιιιιιτετ Γεειτ. -

η. Αωατιιε πιο” απτε αιιτιι Ρεταδτι τιτεπιπω ιωωιπετε οβιτίιε Γπι οιεω οπι

ιιιιιοαιιι Εταττιιιπε Ρτοπππτιανιτ. Ετατ ιταοπε ι:τατετ οπιοαω οπεω Γαωιιιατι τετι.

πειιατ αωοτε, οπο αεειτο απ: ει τιοίτι αι: ιιιεππτε πατε Γπιι οπαπτο οποιο 86

εειτιτ:ιτε τε ιιιιττιετιω ., νοιο ιιτ επ οπο: πω Ρτα:οιΡιο ποπ Γεετετα , 86ταιιτε Ρετ..

αοαε , οποπιαιτι αΡτοΡιποιιατε ιαπι ωεεε ωοττιε ειιιτπω Ρτοεπιοπιιιο ετεοαε. Ηα..

Βετο ιειτπτ Γοειππι πιο ιιοε οΡιιε επετοιιιιιΜ ποίττπω Ρτείοντετπω, ΡετποΓοπε

ιιι ιιιναπι ιιαπε , ατοπε ειπετε ενεέτο Γατιτε οε ειιιειο ειιιειταω ωεαω , οπαιιι

τεΡιεταω ειπετε πι ΙεότιιΙοιιτ:ιτπε πιει Ροπιτε,οιιοπιαω οε οπιιιιιΓο:ιω Γα&ιε ωειε

πιε οΡοττετ οειιιτετε δ( Ιιοετ.”ι”ιιπε Ετατετ ιΙιε , Ο Ποωιπε,ιιιοπιτ, οιιοωοοο

ιιοε Ροτειι ετιπτ Γπιιιιιεαε ταιια,οιιοπιαπι Ρτο ιοποα αΒιιιπεπτια8τττιιιιιιατιο.

ιιιιιπε ωπιτιε ιαω ΓεΙΤπε εε ωεωιιτιε. Ατ πιο : Ηιε, Ρτατετ, τε ιεποταπτε_οιιιιι

πΓπε Γι.ιω , Γεο τοιιιιιτπω ωε Γεειτ Ποωιππε ΓεωΡετ ιτιιιιιε ειΤε. ()οπΓειιιοπεω,

ιτιοιιιτ,ωεαω εοταω οωπιιιπε Γαεετε οιΓΡοιιιι86Ροεπιτεπτιαω ιεειτιιπαω αεει

Ριεπε , πο. οΡτο-οεΓατειιιο οιιατιοοοπε ειπτε. Τπ νετὸ αοε οπα·: οπο. Ραιππω οι

ι8ιτιιι· οποο ΡτατεεΡιτ. μπι ποπ Ροιτ ειιαέτιε ωιιιτιε οιειιιιε , αετιτιε Εττιττιοπε,

ο οπα Γε ωεωιπιτ οειιοπιιΤε ,Ρι·οίι:τατπε ειιιειο 86οιπετειιι εοτππι Ρτα:Γεπτιο Ρπ

Βιιεα νοοε εοπΓείΤπε πι. Ηαπε ιοιτπτ οπω οετετετ Ροεπιτεπτιαω , ιιιτεοπαιιτα

ι:επι εοι·Ροτιε ΡαΓΓιιε @οι οπτιτιειοατπτ οοιοτε. δεο νιτ 5απ&πε εοοποΓεετιε Ρετ:

εατοι·ιιω Γιιοτπω Ρπτοειτιοπεω ε τεωΡπε αονεπιΙΤε , πι Με ιπΓιτπιιτατιππε ωιιιτι

ΡΙιειτετ επΓιιιταιιοτ. κ

Δωατιιε

ωοτιτιιτιιε

Ραιιιιειι

π” Ριιιιιι

εαπι αοιτ.

Νο·τε.

# Ι. Ριιιεα·

τιοπιε.

5αιιιτ:ιτια

ιιιιε π" πιο

ειπα.

$οιιοιιω

απιιιιπι πι

επιετε ει:

ειιιτιο αειτ.

5_ Ι.εοπιε

εΡιΓιο|απι

επ Βίοι ιιι

το.. Αοεταπτ οεπιοπε οπι εοτατπ εο Γαπόταε 8ετιΡτπταε ιεοει·επτ. νεπιειιαπτ

ιιαιτιοιιε ι:ατετνατιω 86 Εταττεε οπι νετοιιω ΓαΙπτιε :οι εο αιιοιτειιτ. Οίιωοιιε

ιαω ιιιι ιπιιιπτι τεεεοετεπτ , πι; ιωιιιιεποι αεεεοεοαιιτ. $ιωιιιτετ ΑπειΠαε Βει

ιιοτιε εοωΡετεπτιοπε τπτωατιω εοωωε:ιπτεε Ριεπαπι πο εο οε νιτα νεπτπτα εα

ΡιεΒαπτ οοέττιπαω. (:ίιωοπε ιειω ΡτοΡε αππο Ρεταδιο ιιι ιιοε ειΙιειο 86 ειπετε

ωεωοτιε ιιιιιτωιτατε Ριεπιε, οιεισπε :ιο ιιο&ιιιπε ιιι€ιτετ οτατιοιιιιιιιε ιπεπωιιε

τετ , επτε 86 εατιιιι;ιπε Γποιατιε οΓια Ρπτα ΡατεΒαπτ. $εο νοιε ιιιιιιε ΡετΓενεταπε

ειιπι ιιετιιιπε ΓεωΡετ ετατ αο ()ι:ιτιιτπω. Υειιιτ ετοο πιτιωπε πιο ι:ετιιε οιιιοεπι

απιωα: Γπεε ,Γεο Ρταττιιοπε 86 δοτοτιιιπε αωατπε. Ραιιιιιι τππε Ρετ οωπεε εειιιιιαε

ιιιαε Ηετπε86 ωα:τοτ τεοπαιιατ. Ι.ποειιαπτ ιοιτπτ ΓεωετιΡΓοε ε ταπτο νιτο οεΓετ

τοε ειΤε ,Γεο εοποτατπιαιοαιιτπι· ιιιι ιαω Αιιοειοτπω εοπτπι:ετιιι:ι. ποεΡτπω Με.

Μοιτ ιταοιιε επω αο ιιπεω νεπιιΓετ , επιοαπι Ρταττι ΡτεεεεΡιτ οιεεπει ΑιΓετ , πι

οπιτ, τΡιίι:οιαω Ι.εοπιε ΡαΡ:ε ιιιιίΓαιπ ατι δ. Ριανιαππω ,οποπιαπι ιιιιΡΓα Ριεπιιζ

ίιπια τατιο Ριοει οποια εοπτιπετπτ. Αιιατάοπε ε ιιιοπ εοταω εο ιεοειια.

τπτ. (3ιιιωοπειπ ΡτεΓεπτι τεεεπΓετετιιτ, Γαπότιιε νιτ οιτε ατι ,, διο ετεοο , Ττιπιππ

,,ιωπεπειιπ ,πα εοπιιτεοτ , 1)επε οωπιΡοτεπε , ιτα οε τε Γεπτιο , Ριιιιιε Βει ]εεπ

,, Όπιιτετεοπι Ρτο ποίι:τει Γαιιιτε οιοπατιιε εε πι ιιπτιε ωιιποιιω νετιιτε , Γιο οε

,,τε ι.πτειιιοο , Πεπε εετετπε 8Ριτιτπε-Γαπότε : πτιιιω Βεπιιιιιι Ττιπιτατε , πωπω

,, οιιε πι ππιτατε εοιιιιτεοτ , πο. εοοοιπε οε τιια Γειιτιο Ιτιοατπατιοπε , Ριιιιιωε

,, Οιιτιιτε. @τι ΡΙιιται Ρετ πιιινετΓαε Γετιτεπτιαε Γιιαω ΓεωΡετ αΡταιιατ εοπΓεΠιο

ιιεω ε, Γειιιοετ πτ νιτ δαπάπε Γε ιο οωτιιιιιιε οττιιοοοιεπω εοωΡτοοατετ.

τι Ηαπι: τοπΓειιιοιιεω 86 Ρο:πιτειιιι:ιω επι1Γε νιοετιιτ Αωατιιε , τοοιιοο Αοτειιιο Γειι ΑΡ,τειιιπο [ςΜ[ω“ιω

ΡατιιωΡει :πιει Κοωατιτο α.οιιετΓειαι.

@



νι τι ε. Α Μ Ατι Με. ΗΑΒΕΝοεπε.· τ;;

η. Πειιιτιιιε είιπι εΙΤετ πι ΓετιιέτετιιιΜι1ίτε.τεΡτεειΡιιιι8,ιτπιι€τιιιπι Γε τεΡιιταιιε ει”. Μ.

ιιιττει νειΙντιε πω” ΓεΡεΙιειιὸιιτιι , πι ιιιττοιτιι Με] ΒιιίιΙιεεε δ. ΜΑΚΙΒ Γιιιιιιι 8°·ῖ::;::·

Ρ:ιττιτι ΓεΡιιΙετιιιιι ]ι1Πιτ , Ιετιτιειιε άεΓιιΡει· τιτιιΙιιιτι ειιιεπι ιΡΓε επιεΙιτ Ιιοε πιοτιο ”- ω; πώ

Βεειιε: Οπιτιιε Ειοπιο Πει επι ιτιΙιιιιιε Ιοειιιιι Γσ.ιι&ιιτιι ει! οτειπάιιιιι ιιιττοιετιε, °ΜΒΡ (Μ

,, Η ιιιετιιετιε ο!ιτιιιετε ειπε ΡοΠέιιΙεε , Ρτο ειπιπιει Αιντ.Αιτι Ροεπιτειιτιε Με @μια ε:ἔ:ϊ1”ψ

,, Ι)οτιιιιιι ιτιιΓετιεοτάιειτιι όετιτεεει.τι @Με : ιιτ Η ειπε πιεει Ρειι·νιτσ.ε πε πιειε Ει>ι==ι>Μι

., Ρεεεετιε οϋτιιιετε ιιοιι Ροτιιιτ τεΡἰτΙε Ροειιιτειιόο , οΙιτιπεειτ πίττα τ:ιιιτοτιιττι ω”

., εειτιτ:ιε ΓεπιιΙε Ι)οιιιιιιί ιιιιΓετιεοτάιο.ιιι όεΡτεεειιόο.

26. Οοιιἔτεἔετι ετ8ο Ετειι:τεε παμε 5οτοτεε,ιιιιινεταιίπιιε ίειαιε ,Η επτεε με· Νοε πιο·

ίτοΙ:ιβειιιτιιτ ειπτιιιιι ΙΞιτιότι πω, Ενειιι€εΙιε ΓειΙιεετΙεεειιτει ,παρε Ρία πιω Μπι- 3;":'Π)::Έέ"°

ιιόίειιε εοτειιιι ΙεότιιΙο άεεειιιτετιτεε. Ιιιτετ Με ιεττιιτ νοεεε νειιιιιιιι ειΒ ιιιιἱνετΙἱε πωπω.

Ρετειιε ετπιιε επ ντιΙετιιεειιε , ιτειειιιιίιτ ΓΡιτιτιιιιι °.Τιιιιε ειτΓιιΙτσ.τε ττι:ιΒιε πιτ Πιες τι

Μ! Ηετε ΡοτΗιε εοιιιΡεΙΙιτιιτ. Παπ ετ‹ἐο Μοιιαετιι, ΡΙο.πειιιιτ άενοτειε ΡιιεΠω, ^'"τ:::

Ιιι€ειιτ ιιιιινετΙι Ρο ιιΙι , Γειτιιε ιιτετειιιε, πόοΙεΓεετιτεε παμε ιιιΒιιιτεε , ίειιιότιιιιι πω” “

νιτιιιιι εΙείιιιιάιιιιι έξιιΠ”ε,Γεπιιε στΡΙ12.τιοε εε επεειιτεε τεΠετειε είε.

η. 5εΡιιΙτιιε επ ετεο Ιοεο Β παο ιΡΓε ΡτεεεεΡετειτ. τω πι άιε τεττιο ειιιά.ειιιι Επι- Μο,,ω,ο

τα Μ:ιτιιτιιιιι .Με Ρετ νιΓιιιιι εΡΡετιιιτ όιεειιε : @τιπετώ 6 Ρτειττεε ε Τιιπι ιΙΙε : οπωε 813·

Ι.ιιεειιτεε παμε ει·ιίτεε Γιιτιιιιε πε πιο. ιιΒΓειιτι:ι, Ρειτετ ΡιιίΕπιε . ειπε οι· Ι:ιο.ιιοε @π

ιιοε όει·εΙιτιιιιίτι. Απ ΙιεειΠε: Νε εοτιττιΙτεττιιιιι , Γειτοτε πιε ειΒΓοΙιιτιιιιι ε πιειε

Ρεεεειτιε, Ιιειιόπιιε τεεεΡτιιιιι πι εοπΓΡεδτιιιιιΠοττιιιιι πιει. νετ ειιιτεπι ιιιιτιε τη

Ιιοε Ιοεο ΡειιΡεττειτιε εεπιιιιιιε ειτεοπιιιτ,ίεά ιιοιι Ροίτ ττιιιΙτιιπι τεπιΡοτὶε ΓΡειτιιιιιι

Ποτιιιτιιιε Ι)ευε οτιιιιιΡοτετιε οιιιτιιΒιιε Βοιιιε ιίΗιιε νοε ε.Βιιπάετε τ:ιειετ.Βιε τετε

ι·ιπι Ετ:ιττι Κοινωιιιεο ιιτ 10400 τιιιιιιιο Πιτ , 8: πε Μοτιειίτετιο !”Π2.8Π2ΠΊ ΓοΙΙιεττιι

άιτιεπι @τα 8: πιεπιοτ Πε πιει ΓειιιΡετ. Ετ Με όιότιε ο.ΒΓεεΠιτ. ()οι:ιτείτιττι Γιιττέετιε

Επιτει· Με Με ιιτιινετΓει ειιτιι Ι:ιετγιιιιτι ιιιιττεινιτ Ιιοπιιιιι 1)ει Κοιτιο.τιεο.

28. ΡοΠ:Ιικε Κε π ιιιιιτι1Πεετιτι:ι τεΡειιτε ειτειτει· ότιεειιτοε :Μπεστ ιΒιάειιι

άείτιιιεινιτ. Νεπι 8: ἔειιιεεΡεΙετΡιετιτε Ποτιιιιιο,ίἰειιτ πι Ρτείειιτι εει·ιιιτιιτ, Ιιι

ήπιε :ιε!ιιιτοτιει Ηει!ιειιΠε *Μοτιείτετι] ττισ.ιιειΡει.τει Γεω: πω. Ητεε Ρτοειι άτι

Βιο οΙιτιιιιιιτ 8. Αιιιειτι οτ:ιτιο.
Σ :9:· Πειιιτιιιε ειιπι μπι ειιιτιι ειτειιΙιιε Ρετπέι:ιιείιιιΙΤετ 8: ΓιιΒ ιΠο τιιιιιιιΙο, π: Γι»

Ρτἐι άικιιτιιιε , τω νιτι τεεει·ετιτιιτ τιιεττι!ιτει , 8: οΕι ιΙΙιιιε ΓοΙΙειιιτιιτατεπι τιοδτε π.

ειπε εεΙεΒτε1τ:ε ίιιιΠ`ετιτ, τιιτίιιε οΠ: Μειτιιτιιιοε ειιιιιιιττι Ετειττι ι·ενεΙσ.τυπι εΠ:, δ( Γεω,...

πι: πιπιιιτοειιΕ.ε Βεειτει ιιιειιιΕιι·ο. Η ει ιιιίτει Βο.ΠΙιεε.τιι ίΞιτιότε Ματια: Ροιιετειιτιιι·. τω απαιτε

(ιιιοά εοπτείτιιτι οΡιτιιΙειτιτε Βοπιιτιο Γαβ ιιιιι€ιιο. επ τενετειιτια εε!ε!ιτετιιιτι, ω» '° ς°ι"""

ειιιιιιει τενοΙιιτιοτιε ΡοΡιιΙοτιιιιι επεσα επ ιΡΠιιε ΓοΠειιιτιιι τ”είτιπειιτεε , Ρετ ειπε

ιιιτετνειιτιιτιι ΙΞιΙντιιιεΙοε Γε εΠε τιοτι πιιΒιτε.ιιτ ΡτεΠειιιτε]εειι-ΟΗιτιετο , επι νινιτ

Βοιωτια:

Μοιιι$τε

παπι τικ: Γε

ιΡίιιιτι τοπι

ιιιετιι!ετ.

Μοιιεπετἰῇ

τα ετε!Ζ

ειιιιτ.

τ' Πιτκε

τΙειιΠε

Ττιιτιείετ

ίεττιιτ πι

ΒείἱΙιεεπι

8ττεΒιιο.τ Πειτε Ρετ οπιιιιει ΓεεειιΙει ΓεεειιΙοτιιιιι,Αιιιειι.

ιΜοι·τιιιιι τα 3. Ατιιιιιιιτ ΡειιιΙΙθι ειπε ΓεεεΠιιιιι Β.

ΑτιιιΜι ΜεττειιΠε ΕΡὶΪεοΡὶ πι ετεπιιιπι : Πειιιτιεπι ὰ

ΚοιτιετΞεο ΙΙΙιιε άεάιι&ιιε Εστία: πωπω ΑτιιιιΙτιι: πι

ντε ίιισ.ιιιιιΙΙ: Αιιιιιτι ιιιειιτιοιιε Βάι (ξι9ι! εκειν

πιετιτο εΠΚοτιιετιευτιι μπι Μιτιετιε ειιτοπι εΒιπε.Ουπι

απο ΓεεεΠιιτιι ΑττιιιΠἱ :τυπο @Με ιιε.ι:ιτιιτ. «Με

@σε ιιτειι·ιιιε, ΑιτιειιοΒιτιιιιι Ρ:ιιΙΙὸΡοΠ ΟοτιεΠιιιτπ

ΜετιίζοπετιΓε ει.ιιιιο πε. Με". ειάνετειι.ε Λετείτιιιιιι

@Ώ

ε ΟΦ

τεΙεΒτειτιιιιι τεροι:ιίπιιιε, πιω ΓειΠεετ πο. ιειτνιι. τω.

5εΡτειιιΒ. (πιο ότε επι ΠΓιι2τάσ δ: Λάοιιε πιεπιστατιιτ.

6 Εκ εε Ιοεο 8. Απι:ιτι εοτΡιιε Με αυτι .9$_ Κοτιιπό

τιει 8:ΑάεΙΡΙιι ΚεΙἱηιιιι: ὰ ΒτοΒοιιεΤιιΙΙετιίι ΕΡΙΓεοΡο

ιιι Μοιιείτετιιιπι Νονιιιτι ει! Πάπα πιοιιτι: σποτ Μο

ΓεΙΙιιιιι τε!Ητιιτιιιιι επτα σ.ιιιιιιπι απ. χ. ττειιιιΊετιιπι Μ:

Ρώτα νοτὸ δ. Ι.εειιιε Ρετικ ΙΧ. τιιιιτιιιιιιε “πάση ω

αι εεεειιτιοτι εοΙΙοεπιιιτιι , Ρτεειμιο !ιοτιοτε εο1τωι·,

ε
ε
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. ..τι Ά οι: ε. Ηει.ι.Αυιο Εεεε. ·τοι.ιετΑΝο

ΉἩΏΨΨΉ=νϋψ:Ψ#ψψψϋΨ**ΦΨΉΉ**ΦΦψψ :εννοω

ἔ.ἔΞ·εΑΝεΤι ι-ιει.ι.Αυιι Ει>ιεεοΡ

·· τοιετΑΝι ~

ΕΙ.00ΙνΜ Η18Τ0111ενΜ.

° Η Μ ρ:ι· ὁ::ῇρ:ἰιιιι:υι :Ζω Οθι·έβαιω/::α!πικ ειιψιιιι Τοί::.4ιιέ β::στι ·

ι τα):

' »πμ

οικου: ἐ Μυπαβει·ισ ιι::ιβικάιιι :4ΖαΓ2:ιιβ κά/ιιιιιμέ βια 5 @τα τω

'Ο οποιοι Η:.#τιά7 :Γοεέπιιτ ::ιιή:Μιιια: , μπα έ: ΑΖαί2:ιιβ Μυποβιι·ιοι

-- ?απο :τσιπ έ: Τ:!:Μιιι: Ε::ί:ξι: @εφερε οι:: /ει::ιιιιο βάσει:: /ε:::|ο

 

σΓΜπι:.

Αωὶξηῦ$ 2..έ$£|ἰ871# Μαιωβει·2: ιιιτέ|ι:ιιι ὶιτ Η:άτωιωι 2ἔα/ἰι·2ω· 9%07Ι:Γ:ΙΜ, και:: :έβιιι·Ει::

Μοοιιωη Μάιο: ,ὁ Μπιτ: [οι ἀέρα: :·σει/εικ. δ2!8Μ στα: :ιι βώαιό2ο (2"οί::αιι: , «Μάι ή!.

53:15( '° 8αΓιώι·: /ἑιἰ :Μάτι Τοί:τοιιι ·ι.ιΜ'αιιι Α8«Γι:Γαιιι έπει:ιι·ιιιι:. .τι μι: Ρβαάσ.Μακιω2

' Ο.Γιι·οιι2:ο]Γέι:, .οι οιιιτιεειιτείιττιι ιιοτιοεεΓιττιέτ Γεειιιιτιιι, [ιτι απο Ο|ιιφ': τι.

ι.ιν. Αττωιωοιιιιιι: Κε:: ιτι ΡΙ:ιιιιτιε ΓιιΒιιιιιιι Τοιετ:ιτιι οτειιΗαινιτ ΜοιιιιΓΕετιιιιτι

τω. δ. ΒιιΝεοιετι ιιι ιιοτιοτειιι 5.]ιιΙιειιι οΡιι‹ι Ατνει·ιιο: ΡειΠι , τιιέιιιιιι Αμ

πω:: :ο Αειιικιιιι του: τοΡιτιοιιο . τιιιοτι :Μια ιιιιτιιι: τιιιὲτιι εειιτιιιιι 8·τ οιιιτιοιιιι..

@πιο Ροδο: σε ΕεεΙε ιο.ΡτετοτιειιΓι 58. Ρετιι 86 ΡειιΙι , ιτιτει· θεειτιειιτειιι 8: 8ε.

Ιιτειτιττιοτιε Γιτιιιιι : 8τιΒιεοιιιιιτιιιτ Ρτιιιιιιιιι ΑΒΒιιτε Γιιιιττιιτιι νιτιιιιι Ει1ΡΗΕΜΙΒΜ

@πιοΜ:: :τιποτε «Μι:Μια Δ:: Ε1ιτρύαιι:τ? ::8ποινι:π::Ητ!Μάιιιιι) ιιοτιοιιε ως

απο ει: Ιτιιιιο νοειιτιιιιι,οιιι ιιοΓιειι Γιιιτ νοεο.τιι: οτι ΡτιτιιιιιιιΤοιετι 5ετιειιι. Ετρ/ἑη..

:ίο.152αφι·αιιάκ::πΟύτοιι. οι! Απο:: έόιι.:4 α!ιτπβ ΜιιιιαβετικιιυβαΜι: ιτι ΓιιΒιιτΒιο

Τοιετι Ξειιτετιιτι·ιοιιειτι νετειι:.ιιοιι εισαι ὲΤιιΒ·ο Βιιιιιιιιε 8: ὰ ΡτειττοτιειιΓι Τειιι.

ΡΙο ε.1.ωτιω απο.τουτο: ιτι Ρωιωτ..φωτ ποπ :ο «που που::ψ °υσίαΜΜ,4.α..

β ::ιι·ιφ::: Με· 8:ιφ::ι·2ύω #:Γ82% έιιφειιιιιι:: : :β Οπου πιο/αρ::ικ:ιι:2ιιιι:αι. 11.:

:4&Μ::Γα: οι.: .48αΙιτιιβ Μοπιη?τιιο χιπ/πετεπτ, Ρβ::έσ-Μω:ιιιιο :από :ιειίτιιιι::.

Οτι:: .4οιηϋπ , οπο:: Ειιιιιιιιιιιι #ι: ΕιιφΓιαο2: ιι: οι” Ο:221ού9 ι·:ειιιιτιι /α:::$!.-ι

βτιό::, Μσιωώπιιι πιιιι[ιι€β·,/ιιιιιτ :κ δ'. ΙΜεβιιβ οι !2ύ.‹ἰ: 72ι·.ι&Γαχι.:ιφ.1·.:Μ28::ιιι·,

ΟΟΙΙβ:" υ:ιτιω: :αίτιο δ. !Γέιβιι/ο. Ηει.ι.Δοιιιιτ οι:: έ: πι:: :των ιιιβιωεωω,

Μέι:: Μστια/ίτιά Ριττετιι ΓιιιΓΓε να: 2ιψ και τω:: Γε:: ]ι1$ΤΗΜ , :Παπ ίπ δειἰ: Γο

Διαιτα ῇι:::%ιιιιιη οι:: :κι ΒιετιιιΔιτει: ΑΒιιιιετιιι: ΜοτιοΓτετιι :πάω Ρειττετιι

ρε Αόύα::ιιτ/θι·ιρββ αρ. δ'. ά::άτω:. Μονέ :ωμά Ηι/2ΜιιΔι πο:: :τυπικό άπό::
. .φικέΜοιιαβειιιιιιιήιισά /ιώ Θεώ:: άι Μει:ι·2: απο:: τυπικο :::::ιπ:: ρ:η?::Μ· ,

αισίίσι· :βάιι::ιι2α: την: Μ: ιιι ει». Βι·π::ι'. :τά αιι.Π·..)ι. :ιεχι.)·. Πιο: έ: :48αἰ::ιι#`.

Μσιιαβει·έσ ιίι:ΐαβ:_β:Μιι: . ίπ οι:: δ. Β:π::ίιίί: Χ8$!ό[477Ι έ |ιι·:ιιισ ::ιιά::ι: ·υ28ιιΜ>

::ιιβπ::πιι: ..ΐ::έμοι:: ΗΜΜιι::2 . ιιι·ώά:οι:: 2726702201 ::ίι::ιι:2: , οπο: :πιώ :οτί δ.

.Β:ιστάιί:2 ει· Οσιι:ἰἰἔ Τυ!:Μπέ πι. ιικιι::ιιι /Γ:ύ::: , ει: ιιι[.αιι:Έ: Λιβ: , Βεροια Μ..

τι ( οὐ:: /Ε·:ι:ιπί: , / ό· Ζἰιἰώιι/‹ι Ερι]Εφι: Τ:!::ιειι:: :227Ρ:27"3

ΕΡιτωΡι ;. Τοί::ιιιιι.ιιιέ: ΗΓ/Ρά,|έ:2' Τιιιιιι:οπειι/ί: .ιό Τ:28Ι:Μ* ]Γιιυιτιιιι :ιι:ιιιιιβιιτπ::ιιι ,

°τοιττω. Μετι·υ!ιοΓι: ι?οι·:ιιτιπιιω, πο:: πω: 2||ι:βι:::α ει? Ο::|ιοι·ιιιιι Κ:Ζι:ιιι τι., μὲ:: ΡΜ.

* Τα:: . .

:οΐ:::ιιι /ι:οι·ιιιιι /Ζιι:ΐ'ιτα:ε. Ν:2Μ α:: άύ το :πιο :ι:ιέΐοιιιω /ι.·:ι:ἰσ πω: ι·:::ιἰιιιιιω .

β:: Ερ:/τομ: ·υ2ι·ιι::: :!αι·ιβιιι:: βύ.€ :σκοπο β::::ιίειι::: Μάιο: , Αιιιιωιι1Μ ,

Ηει.1.Δ13ιι1Μ , ]τιετιιΜ , Ει1εΕΝιοε άπο: , εο2°άΜ48: Ρ,'άΙ.'ΙΡΙΙάΜ :οιοιιιιιι (ή- στι”

Μ:π:Ι:Μ Β. Ιτ.ιιιιι=οιτειιΜ : εκ μιὰ:: Μάι:: , Ει:ε:πιι:: Μ.» ά· 2Ζιι':βιι/ω . Ηθ/|:2

:Γιαπ Μαξί/ΓΜΜ ό· ιιι/2::ιι:ιιιιιιι |1:268:=". Αιιιωιειιι: ΤοΙετιιιιει: ΕεεΙείιεε Ρι·ιεΓιιιτ

Ροίτ Αειε Ριιιιιττι, ἐιηπἰ:!Γ:ἰ:βπ/πε τί: ·υέι·.Μεβ. :οι τ. :καιω 8:ιεεττιοτιο τετο

Ροι·ιΒιιε ινιττειιτι , θιιιιτιεττι:ιτι 8ε ειτοττιιι: διΓειιιιτι Κεειιιιι . ιιιιιιι: Γετιιιε όσο

τιεειιιι, πηρε· ι:/:::: :2:ἰ ΟΓιι·2/2: «οποιο :ἐπὶ εε. κιν. /2οι:Μειιι δ2ῇ&ιιιω αφ”

εε. κιτ. προ:: :ερι:. Ηει.ι.Αοιιιε τιοΓι Αιιι·ιιίιιιΜ .τῶι :αίτιο Αι:Η:ιι αφ. 7.

ιιεεετιι 8τοόΙ:ο πω: Γειετιιιιι τεειιιιειι τειιιιιτ,β22:::: οι! @πιο εε. ιτιικιι. Ν.ειιι

οι::



οε ε. Ηει:.Αοπο ευτεο. τοι.ΕΤΑΝο. ω,

μυ “ωρα 8ιβωπώ ρ·εάΖω»ω , .κι 2°σ&σί|έα210 δω:ιώ2Μ /νωσσα: ο·,#, Θ· @βΗΜ.

ὶωἰ2ασ Μ ω·«ω .γῇ Μ..,...μ. Μ........ Μσεωιο,επ Μ. έ. ΗΜ. εφ. μ. @ο

- τοπ Ηε:Πω:Ι1) ο1(εφιιΕυε, ρεφ» 1Μεβψω _ι·.φ. δ. εΧθ1Μτ Καφ:: ..Με σώσε,

Ει.ιοΕΜ11.5 ώΓεάΡιιΙοε ΗεΙΙειάη , εοωΙεόΙ:οκ δε εοκιΓοτε]ιιί`Εἱ , ν1κ1ι: Δ; 5ω:ει·οοε1ο Εζω

:ο οοόεε1ιτι :ιοι11ε , αρ. 13. θα 8838471284: Ο6:·ι/!έ 13ε. Μ”. εσω.«Μέαπε. Με» Ει1εΒ

»πιο «Μ, ΡοΙὶ Εο8εωιπο ?σε ὸιιοὸεεἰω αοιπὶε τετιιιἰτ ώΒοΜτοπ1, αφ. μι. σε

ω,... Ιπ.υι:.ι=οκειιε ιπονεπι :.ιοπ1ε δ: οιιοΒιιε Γε:ε ττιεοίἰΒοε εΙειιπιε Ειειωτιιε ἔιιἐε

ω... τοετΜε 8: τετεοτετὶοοε τεἔὶπτιἐοὶε, ω: :«Ζωω. 2”σ2αΜπα: π» .4Μπ. α! Η.

Δώπῇιω ::·.Μ.€ι. Μία/ΕΜ: Οπτικωευε β:: .ῷιοπἐεκ:ΑΜω Αδω!ποβ μωβ. , ω;

Τιιϊι.ιε Ο.εβυ·-.4α8α/%ε £ρψυρω Οοδείί«π.ωι /ι)α ω: πω. Μειω|ιαΜ δ. Θπεοι·ό€

.Μερά παπεαριωτ,ατ Μ |πι]ισ @σεβ Ραο/ωκάυπο πσωνέπιπ:. Παπέμε ]ιι1.1Α.Νοε

ὸὶίεὰουΙοε Εικέεο11 ΐεειωά1,2ηα2ι .Ρε!2.κ Τσία.«πω 2:Μεπι Εριῇορα: , Ροίὶ Μοτο:

ωεωοι·Ιεε @παω Ρτ:Βί11Ιατίι5 Βοοοτεπ1 δε 8εεετεἰοτῇ εὶὶεο1τατειππ :.ιοι11ε ἀε

εεω οΒοου1τ :Ποίο πω, εΠεΒι1ε ΓεΡτεπ1, αιμα ΑΜΑ οεο. Χ:ενιιι. Μ ο? .απο

Ο/πι%2 πο. Χε. εΠεπι ε!ει1ίἱτ εκττεπιιιπ1 , ή· δι51:Βιιτι1Μ όσωπεπε 2υπέα!απεισπ ,

μ,4Ζω Ρεωοεινι /αεσοχ/ωω Μόπω.Αί Ηε&πώύΜπ ·υσπέωι2α:.

Δε.. δ. Ηει.1.Αυιι πιαπωπι άαφίέ:εω ?απο ε/ί έήσιτΜΜ, πεπρε @Η ψβν: €ώ4

ω.. μπαι διά πο.: δωμω..ω ρεπιπΜ ρεποεπεπιπ:, @Ψαθά μιέ!.€ω ·υεποπιι%πε ο.

Εσεί:[α “ω” Τοί:Μπα ά2αΜ: /πιβτωπκιο/!. Ωαφρε /Μ βια: /απΙ2 2ποΜ ρω

κΙΜέ :ἰηψ`, Μαι·:χτυ!28Ιο Κωπαπο 2τέΜΜ Μ/Έπόέ , οπο! @άπο Βω·ωπο σαπι

` ›ωιπ,2ωπισ Οτε$υπο κισ:.αρρταύαπ:2 ιί!εεε25 αερααἰἰὸ .Μέκι Εσε!φΣι ΖΗΜωπι τω:

#ππιἰιφἰΙε2 :Μέ περὶ: , πι· ω; Β»ωωπ @Με Β:τπαπἰ2 δαπάουσῷ ΑτσύέφΙ/ϊ·ομ

Το!επιπέ ό· Οαπίπω!2.ε 2εραιω 422724 Μη. ι·.+κωβ @όποιοιΒΜΜπάεω· σήβω.α..

·ι.Μ..φωά ΜΗ 2:οβεποπω ΙπαΜά [Μίκα επά.€ωι: :ῇςεΙιἰσπ καμπ· Βοάετ.€:2 Το.

Ματιά .άππέβι.ν8·, μέ «πιο Βοιωτοί σου:εμέ Μ. εε. κει". εοφ..." @απ Με

χω. . νεοει·ειΒΗεω ΗεΙΙεώιιττι ΤοΙετειοα: δεοϋε ΜεττοΡοΗτωοω ΕΡ1ί`εο..

μου ,ΓειιέΙ:Μοε Ρτεεεοο1ο ΡτείοΙ€ευτειιπ ΕεεΙεΗει νεοετειΒατιιι·, @οι π..ι.ωω..

@β έκ !2ύ. ε. ωφ.:7.βάόέπ. Λαά2επιίω Ζ|όεβιπ/”ιω· έα ω». Μπι/Ζ. Με χ. :ιἄἰ Μωβ..

-/?:·ινω /ἱΜΜ, »ὅ με ό· Ζ)Μεοπεω· επίέπσ2ασ η? , :σωπεπέατΜε ·υπάεϋ·.

ξ. Ηει.ιωσιοε ΡοίΈ Αυιωειι1Μ Μάο €31182άθΡΓΙ15ΕΠΙΟΕΠΠΊ. Ηἰε £ὑΠ1 ι·εΒα

αει εεΠΙοίὶτὶίἰὶοιιιε, ΡυΒΙΙεειτύωοοε τεεἙοτ εκίὶίὶετετ αποτο , ω. ΓιτειιΙειο ΜΜ

ειι ΜοτκιεΜ νοειιοπ εΧΡΙεΒειτ οι οοιιε. Νο.ττι ...ο Μοοείὶετὶιιπ1 οοΠ;ι·οττι ΙΙΙιιά,ΑΒει

Ι1ει·ιΐε οπο , εο]ιιε πιο ΓιιίεεΡοο Μοο:ιεΒοπο ω.. , ( φπα! πιιιοετε [ΜΙ Ρει·εοπίβ

οπο εε Ρειτοτπ3ε ΓειοέΙ:Ιτειοε οποτε 8ε οΡὶιιεΒὶΙε ειιοόΜε 8: Ρο.Ιοπτι εί,ε τοτΙε )εί1πι

Πεμ: ὸΙΙειιτΓειιπτἱοοπ οε8οτἱοτοιτι εΙιιέΙοε Μπιτ· Ρετνεοὶτετ 9 τειποτἔι ε]ὶεΠτι1Πτία°..

εοΙίοιιε ΡοππΡέὶ ὸεεοτ1ε,ειὸεο Μοτ12.εβοτι1Μ ΡεουΙΙει:ΙτιπΙΒοε .οιπωω, οτ τω

πι1ε $ιιο&οε εοτιιπι , ίΒΡο!σ.τυπι ΓειΓε1ειιΙοε :ιο εΙἰΒειοιιιπ όεοοπατει: (Μικρα

1οτει· άεεοι·επι ὶοΓοΙεοοάπιοιιε ΓεεεοΙὶ , ΓοΙΙιιιεΙΜε 8ε ειτο:ιτετ 8: ΐε&:ιι·ετοι· πωπω:

εεΙει·Ι Ευεα ι·εΠέΗε οπτιιποοε ουκ απ: ποναει: τοιπιό1, ω:ΙΗτ Γεο&ιιοι Μου21Π:ε

ω... οι1οά Γτεουεπτεινει·ειι:νοτο , ποπ Ρει·ιοαοίιιτιιε οΡτειΒΙΙὶ ιιΓιι. ΙΜ Ι·Ει6%ιιε

ΜοτιαεΒὶε Ρειτει· , τοετΙοε ίΕοόΜοιιε Βιο6Βε οι νὶτειπι ΜοοειεΙιοτιιοι @πε πως

δε Πανω Μοοειίὶετῇ «πω εοττιωυοὶε :ώ ὸὶνΙτ1ὶε ειιττιιιΙειν1τ. Εκ Με ίεΠὶε Ρο:ιπέ

ίεώο επτιιΒιιε, 8ο Ροοτὶίὶεειτιίὶε αΡἰεεττι ενοεατιιι· : δε ε1ο1ο. νοεειτετιπ ν1 εοειέΕιιε

Ρειι·ίτετδε ὶἔοοτι:.ε ,ΗΜ πκι]οτει νἰττιποττι εκετπΡΙει οιιέιτο Μοικιε!ιοε όεεΗτ : φπα

Πειτιιπι ιτιιιο‹ϋ οικω εοοτετιπΡίἱτ νὶπιιτε , πιο πε ρο:ΜΒετιιτ τεκἰΠ`ε ό11ετεοοοε.

ΜἱΓετειτἱοοεε εΙεεωοίγοειτύωοοο εοοπιε απο ειτἔὶτετ εεει·οε 1οτοΙἰΠ`ε Ρτοβατι1τ,

εείἱ εΙε ΠΗιιε. ΠοππειεΙιο Ροί:ειΠετ 1οοΡιππ δζ :που άεΓεωοετε 8: νὶΓεετο. εοΠΪονα

Η. Βετἰβετε τετιωτ , ( Υπάε-ιν27ίε87ΜΜ Ρωοπ οι Μααι)υ·υ!.Βεπεά.πό5 Η2#‹πἰΖΙΜ:

ΓετὶΡτἰε εΙειτὶΠὶιτιοπ1 ·υπω) (ρω. οιιοό. Γει·Η:ει·ιεΙοττι ?Με ,οιιοτ1οΙάειιω: ὸΡετειτἰο

Πο ει.έμ13 ὸεοποοΙὶτεινὶτ. Μαιο ΜοοειΠετάιιω τεεϋεπε ΙΠθΙ110τ:1τυι11 , οΙοτοο ν..

το: Με τετι1Ροτε Εενἱτειτο Ϊεεὶτ. 8606:: οΒἱἰτ,ὸεεεττι δ: σ&:ο αοιπὶε βιετιιω τεἔἰ

επ τω... εεωΡοτ1Βιιε 5ΙΓεοιιτά, 5ιι1ιιτΙιἰΙειοἰ 8: εΧοτε!ϋε 5πε11εισόίΚ€8ι1Μ. Βεει..

ειτε ΜΒὶτοε Ποτ , οιο ρὸίὶ Βεειι:1οι· εΙοοειιπ εεεΙείΗε @το Βοοέὶ ΡΙοοιιε Γεοε&οτε

Ρτοπιετιπτ. δςΟπωμίω /Επ2 οο. ικα. Μ ο? 471720 ΟΜΜ2 .κ.ΧΧΧ..ω.. (β[01°ο

έδιοτ. δδ. Οπί. δ. ό'. δ.ε:πίπω Ζ!.

Ακκ.ΟΗτ..

ΒΕ.ΧΧΧΙΙ.

Μπι. Χν1η.

ΗεΠοόϋ

πωωοι1ε.

8: εο!ιιι:

οσ€Ι:&.ι.

ΗεΙΙεἀἱιιε

εκ ρω :ιιιΠ·

εο Μουα

εΒιιε, ΑΒ·

Με , ΕΡὶβ

εομι:.



με πε ε. Ητι.ι.Αιιιο τι>ιεε. τοι.ΕΤΑΝο.
Δε. απ. Ρωσικά 72284” τεμ: :ει 27ΜΜιάσ ιιιιιιε ιιιμ·μειιιι Ηιάιιιιιιιε εάιψ ιιιιιιιιιιι: ει. Α!

,ξ"°'"”"'· Ριεάισιιιι· ει: Ζιιβι βιετε]ειιιτ εάιιιι , μου: 1|ιίι·βιι/ιιε με τεειιιιιιιιε ιιιιιιετικ.τ ει: ει:

ΕΜνω αιφ- τειιι οτε $ιΓειιο.ιιτιι , επι Κε:: , ιιιμιτ, ΡοΓι ιιπιιε τιιε ιιοιιιιτιεειιιιιι ιιεΓιιτιε

τπε ειιιΓεειιιτ. .4τμι δι/ειιειιιιιιε /ετιιιιιιιιιιι Ζεάι.ιιιιιιι Μιιιιιιιιιε ιιιίειιιιιιιι , (τει 24

ιιιιιι Κειἰειιιιιε 7'ειετιιιιιιι ιιι Μ. ε. τη. τε. εεε εεε/Μπι) ιιιιιιιιι· ιτιάιιε, ιιιειιβάιιε·

ειιιιίετιιιι, ειιιιιι β·ιίετιιιι ι·εειιε·υιι. £ιιιεε Τειιίειιβ ,ειπαν μεμε , π·ειιι ιίιιιιιτιι

κι:: ειπε: πι: δι/ἑιιιιιιεἰε ειιάιιιτ. Κειίετιειιε ιιι Μ. ε. :ειι.ιχ. Ηεἔιιιἰιιιιιι σιω

άιο ΙΙΙ. 7'είειιιιιε ιιιισηςιι]ε Χαμ Χετιιιισιιε@Μεμε ιιειι ει: Ηεἔιιιἰιε Με”,

ιιιτειιετιιιιιιιιι , /ἐιί είε ΕιιΡάιιιιιε, μπε τεειιειιιιιιιιιιιιιι Ητἔιιιἰιιιιιι ρω ει: Ρ/ι.ιε

εἰε-Μαιτιιιιε ·υιιίιιιιιιιε.

ι νιΜιιέιιι 6. Ι.ιιιαβιι/ε.ι ιιι Ρι·ιε/ιιτιειιε ιιιί Μ. ει ·ιιιτ. Μιά. ει· δ'. Ηε!!ιιιιιε &ιίτ' ιιιειιιει·ιιι:

'ι° Μια Ρεπτειιε ειιιιι Ηειιεόιο ΕΡιΓεοΡο Βετιιε ειπε ,ιιιε·τπε Πιειεοτιπε χω” ι Ζιιιε Ηε!..

Μάι] ιίμ·ιρειε ό: με 2Μεβιι/ιισ εεε. ε. ) Με ΓπΡετΒιειε ιιιΓπιτε.τετ , Ροίι: πιοττειτι

επιτιετιι Γιιι Ροτιτιιιειε νιιτιτ ΕΡιΓεοΡπε 86 ιΡΓε τειιιεΓεθτπε : Γετι πι τεΡτοΒπιιι νετ

Γπε ΓετιΓπιιι οιι ιιιτετιιΡετε.τιτιο.ιιι ιτιοτειιι ιι [Γιιιιιιτιε ιιιτεΕέ·ιε @ε ειοτιιιιει:ιε ιιτε.ιιεπ

ιε.τιιε ιιιεπεο ειιΓΡιτε.νιτ. Ιτειιι εππι ιιεεε οτι ειπε π ο, ε. ιι: οι τα ει- με

!ε ε Ε ιτε ε ειπε άιιάιιι ει·ιιιεπειιι.

1ΜοιιΕρι

Ε.ιείιρτιζιιιι Ηγειιέρ @μμ εετεειιι εριβειιι ει! μεινει Ηε!ιεείιιιιιι

2:'έξ,Μ τετειάῇιιε Οεεεει·ερε: ,ιιι με αυτι ιιειιιιιε ιιιειιιι τισ τειιίιειιιιιε ιιι επίιιιι·ιιι Ερι/τε,εε

ει ΕΡιτω- Οειιιιιάιιιά, μι πι Ροτιτιιιεειιι επιτιιιιιε εειτιιιιιι Με τιιιιιΡΓπε /ιιιιιιι, ω:: Με" ιι

Ροι2Ρίο· πω είπω: Οπτιι ειιιιιιοτιε ιειετντιιιε.τπιτι νειι;τιιιιι Βιιιι6ιιτετειιι οιεΡοιειιιιιιε, πτ

ιειειιι ιιΡΓπε Γιιιιόιο εεετπι νειι:το Ρτ:εΓετιτειτπε, ε.ειιιτο ιι νοιιιε εοτιΓεΠιοιιιε εισ

επιο , Γντιοιιιιιι Γετιτειιτιιιιι ετιιιιπ Βιιεετάοτε.ιι τιεΡοτιετπτ. Μειιπε ειι: ιιιι πτ τειιι

Ροτιιιιτετ ιπειιεετπτέ.νοιιιε,επιιιιι εττετιιο τιειττιτιετπτ ιιιτιιειο. ι.ενιοτ ειιιιιι Ρετ

Γετιτιε τειτιΡοτιε ιετιοττιιτιιιι , ειιὲιιι Γπτπτιε εειιετιιιιε τοτττιετιτει. $ειετ ειιιιιι Γε

ειιιιιιιιΓε τιοιιιετι86 οιι·ιειπιτι 5ε.εετειοτιε , επι ττιετιτπιτι εττιιτιιτ Γειιι&ιτετιε. ςΕε

ΡτοΡτετ ιπειιειινειιτι τιεει·ετο, Ροειιιτετιτιιε ΡετΡετιιιι εειτιει Ρετ επειτα ιιιιιιειι

τ.ιιτιοιιε ιιεΡιοτετι ιιιιιδο.τ Βιιεετειοτιι επιτππι , επειιι ιιιε.ιε νινετι ο Ρετειιοιιτι ιπ

εαπ ε.ιιιιιιεε Γπε ε.τπιιι, πετιι το.τιτο Ρπττετιιτιιε ετειιο εοϊτιεπιιιιινιτ ; ΓοττειΓε ι_

Ροττι€ετιιιι ιιιιιιιιιιιι επε.ιι οεπε $Ριτιτπε-Γιιιιέιπε , πτ Ρετ ειιετιεττι ίε.τιεΓε.έτιοιιετιι

ιιιετεε.τιιτ Ρεεεειτοτπιιι τειιιιιιιοτιετιι. Ηει.· άστε ιιιιιιιειιιι·ε Εισαι, μια! Ηιιιιιαιω

Οιιιιήιιιιι Τε. χ. ειιτιε. Σαβ. ιιι]Γιιι ιιιιιιβειιι Ριειιιιτειιιι!ιε , ιιεβ Ηιιιιιειιιε ιερά,

04786746'. ἰιάτει μιιιμε ειἰιτι , τερειιι·ι εειβει.ειιι μιιιιιιίιιιιι Ζάιίει·ι πειιιιιιε πιάΜε

μιιιιιιι ΕΡιβεειιιιι , @εισαι Ειιιιιιτειιβει , #7°ιΡ24Μ ιιτιτιο ιν. Ποτιιιιιι Ψιτετιει Κε..

ειε, κι μ' ιιιιιιε ΟάιΜ'ι πε. νι. ματι: φάει· Ζβείειι ειιιι·ιιιιιιιι ιιι Οάτειιιτει με ιιι

Ειεϋ'ειιι εειιῇιάιιιτ ιι Μεβιιι· Ζήιιειιιε, με ιιιειἰε ι·ειιτιιιιιιιιιι @κι ειι·υειμ ιιι @ετιειιι

ζ6<ιοΞι Με άι· διιτειιἰειιιιιι άιφμιιιιιιι ιε/ιιιιιιιεπε £τιιιιειιε: , ε: τε@ειιιἰει: Νπιι:ι. ειι ω ιιιιιιιΓτιιο.

(;ξαο2: ειι Γετιτειιτιιι ιιεετετοτπιτι ειινετιιτειε ιιιτειιιεειιειε , εποε ε.ιιιιι ιεειτπι· , ιιι ι:ιΡΠι

εοτΡοτειιι τειιο.πτε.ιιτιπτιι ιιοτιοτιε ετιιτιπτιι Ροιι: Ροετιιτειιτιειιιι, ε. ιΒι ΡοΓι: ιιπιπιζ

ιιιοιιι τιειιθτπιιι τιεεπε.επειιι τεΡετιιιιτιιιιτι :ιτιτιεπι Οττιιτιιε τιιετιτπτιι. Ηεε ετιιτιι

ειινετιιτιιε ιιοε ιιιοτιο ειιιιιιιεπιτπτι ιιιοε ετιιιτι επι ΡτιΓτιιιοε οιιιειι ετιιτιπετεειιτε

θειιοτι Ρτ:εειΡιτ , εποε ΡτεεεεΓΓετιτ Ρτιειιιτειιτιιι: ΓετιεΓειέιιο νει τιιειιει Ρεεε8.τοτππι

εοιιΓειιιο : ετ εοτιττὲ. ιιι επι ιιεεπε ε νιτιο εοττπΡτιοτιιε επιειιτιειιιτπτ , ετ ιιοε ιΡΓπιιι

ε:ιττιε.ιε τιειιδτππι εποε εειιτιιττπιιτ , ετιο.ιιι νιιιτιιειιτε επειτιιιτιι ΓπΡετΓιιτιοΓε. τειιιε

τιτειτε ιιιτπτιτπτ3 ιιεε ετε.τιπττι πτιεπε ιιοτιοτιε , τιεε ετιιτιο.ιιι εοττιπιπτιιοτιιε τεει

Ριετιτ, 86ε. Ζε ιιι ιιιιιιμ·ιιιμι εάβιιιιι·ιιιιιιιισ , μιά |7ι8'Ι.' Ε,ειγιε!ιι ιιι ειι'ιιιι εεε άιτάω

πι. Πε Ρετειιιιε ιιιιι/ιεειε Βιιιιιιισπάιπ Οειισιιιε Τεάειειιε .Κ ιπάειιε εχιάιιιιι· ιιι τω;

ειιιιιιιιιιιιιι. με» Με: Μάι. . -

ΗῖιιΞὰΞιιἔ δ. Ηεάιιιιιιισ ιιι δ'. Ζεετιιιιιιε Μπιητιε ?Μητσιά τεάεάειτιιιιε μι· δι/ἐάιιτιιω Χε..

Σ;,1,,,Ι:Μα μι» ωτβιιιιιε βειιιιισ ει? , τει ρεεε” Ζάιίεβιι/ιιε άει Βιιιιιι,εάιιιιιι εετιιιεψ ιθι·.

πι.

ΚεεΓπιιε Ηιει.ι..ιιιιι τπτιιΒιι τεεπιεΓειτ πι Με(3οτΡπε, ετ ιιιιιιε ΓΡιτιτπε Με τειιετ.

Τοιετι Βτε&οτ Γπιτ Με ιιιιτιι τιεειτ ιιι 9.πιει ,



ΒΕ δ. ΗΕ!..ΕΑΒΙΟ ΕΡΙ50. ΤΟ1.ΕΤΑΝο; ~ το

|

Ε:: Μσο:ιε!ισ Κάτω Α8ει!!εοί!ε ετα. ·

Η!οε Το!ετεοει!τι τεΡ!τοτ ν!σ!εοτετ π! οτΒε!ο

(ζ'σοτεέτοε Γεο!σ, Γεε! Ρ!ετετε ν!8εοε.

θα· στο ειτον!ειε Μειτι:νι· Ι.εσεο.ε!!ει ΟΘΡ!Ε:

Ι ε!οτοο5 Κεεεε Ρστο!ί!εείοοε αμε.

Ποι!ε ά!ε εκττεοιο. Γοτοετ τει!!ν!νοε ει! ε.οτειε,

Πι: ε:.ιΡοιτ τοετο:!ε Ρτεεοι!ο ι!!εοει Με.

1:31! οε οδτσε!οτο. !εο!στ ττο.οΓεεετειτ ειοοσε ,

θ στο. Ρσοτ!!!εοτο τω: οο!τοσΓε Ι)ε!.

Ιτ.οετσοεοε ε<=τσ οπο! ίεεετιιτ !!!ε Μ!ο!!!ττιιτο ,

Ρετίο!ν! 5:ιο&σ εειτοι!οτι Ρειο€2. τω!.

Ε!! "Μοτο 8. ΖΙτίε/Βοβιτ ΕΡ!τοΡ!ι!2. 86 σοει:τ!ειτο ΕΡ!ετε.τοτοε.το. τυπτίτάττ :Με Ζω

ίτοπο Τοίετωπο Εμβυρσ έτι .4τίτί!τ. οτί Ζίιίεβοβτπι .ο ?το Μιά. οι· των! [το!!εβ:,

@οτί το Με2!βττ @έ όποτε»! σύ @β [εφε βιόττωτιστο , οπο: ὁ Ζώαποτ ?Μπαντ

το Μ47ι7τσἰυΖἱσ Ηψαπ. @- 2 Ζώα” Βυ#47Ιάσ το! των!! .Ιτ9. Ετέτττοτῇ τε

τέττπτ.

|

ΜΜΜΧοθΕ09Νο0%0%ΧοΜΜΒΜΜΒΉΜΜΜΒΜΜΜΜο0%ΜΜΒ

ν!ΤΑ δ. 1ιν$Τ!ενωε ΑΒΒΑΤΙ$$2Ε

Αιιετ.ΑΤΕΝετε,

Αοιίτστε Ρτ.σοινοτισ Ρτε!!οντετσ Ττ!εει!!!οεοΠ ίετε εσενα

Ε:: ετΜήί.τ εοτἰτι!. Ω7έΔ”63

ΟΒ6'ΕΚΙ/'ΑΤΙΟ ΡΚωΕ'ΡΙ.4.

«Δε ?Με στο” «Μπιτ ]9πέωεπτο Ρ. ε'. @πάντα 6'Βεβτίω ίπ Τα. τ. ΗΜ!. Ποτε:

Ρ:ιθΙίωτ·υ!τ, Μ:: τα πιωφτίπι!σω μετά: α· οψιν @των εστί. Μό'. ο!ἰῇκε προέκτα

_ ξ ' ΡΜ· . βήμα τ! “Μ” αζωτο! Γισιιεκτ1σ Ρτε/!)τττ·τ Ττίω/τίπε βετ Ττίω/Μτω Ετ·

σΙτβο , ( με κά: ή! Ερήφοϋ: Με!" τω. Αττ!ατοπ ι ) τισ ο!εα!ίΜΜ του!

Μονο . οπο: πω! Μπίτο Ρο! Β. Κοβίσκίατο ίπ Μσπα]£π] Ατείατεπ τ: τε!ίπτω βάτα” Νου:

αιτών ἐκ Ρτε]θστίυπε ττ/τατκτ·, β ω: /Εν·ίύετε ?πιο τε!!ιτ!σοε !!ι!ε!! @Με Λύθετο/Ξε , ό· οπο,

οι: ν!ττοτ!!›ιιε ρωτάει: Κιιετ1εοτ.τε σο!άτιοι Ρ!τ!ε!εε ο Ποιο! οσ ε & ν!τ!!ί!`ε ατι!β·πύοπτ. @το

σου!! Ποτοτττωτ τω”. 2.9. Θ· μ.. Ι/ίτ·έίοίύω βετο· ιίο!ω·επι έ: Β. Χαβίσκοι οπο: τε/Ρίσετε βέτο.

[κοκ . ματι! στοά»! οπο»! ·υιι!ποτ τω: κακο. Ιτι σοτἰτἰ. Μ.ΐδ. Μία· Ρ”έτε τοϋ.: Ρτε!!!έτου·

ΜΜΜ:: !οε!ρ!τΡτσ!σ ο: σο! ντο!!! Βιοέ!ε τεεσττ!ετ!σο!ε Β. Κοετ!ειιωΕ !!νε Μτικεμε ε!ν!ε

νε!!σοεο!!ε, Λ!»!πιι! :ε βετ! Μσοο!!τετο $.()!ε!!ιτ!! Ατε!οτεοΠε : μαι! Μυποβετίκω ›τκοεδ. Πε

[ιτἰ! άίί!πτο, Μάρ δ. ()είτι!τε [οι !ε θτεοι!-Μοοει!!!ετ , [Μ Κτέι4Μ .5”. Σ). ΒτπετἰἰΠἰ ετἰατοοιιοτέ

|Ϊσπτε , 6'.ακ!ο τ. Βεπιστί!δοπο τω! Ρίτσι! ό'. 6'εβτή ά!.ι·οοπτ.

 

Ροετιιτισ »ιο Οοιω.Μ ΑΒΒιιττω!ιο.

ΟΜΙΝωΕ ·υεπτττύί!ί ίπ Ε'ύτζΐο δοτοτ·ἱ Ματ! @νέο @τον Ρταβι!ε εάέττέοτί,'

θετωε Λθότο!/|Σε Ρωιιτοτιοε Ρτε:&]τστ ΕετΙψ”ο τέ·υ!τατίτ Ττ£αβτἰπε * Ρετεττκτυπ

,ξ _'< έτι ΒΜτίπ0/ο!ασεω. Μετ!τὸ !οτετ οιοτιε3 ν!ι·τοτεε σ!›ετ!!εοτ!ει οι!! ν!ικ!!εοτ ρτ!οε!ρει··

“ω” (!υπ1 εσοί!ι!ετειτα Γο! ρσ!!!ο!!!τετε ει!!οο!ι! !τορεταοτ!Βοε σΒΓεοο!τοτ- Ρειιτσε!οεοτε ετε,ο

οππήροτε;π!ο τ!!ν!οο , Ποιι!!σοε ρτεε!!›οε νε!!τ!ε ει!!οτοε , οποιο ιιειτ!ν!τοτ!ε Μάϊο τεεστά:ιτ!ο

Πἰ$ΒοτΠΠ2 Ποεττεοε.ε Με ΜΑοε:ΙΑΞ , ν!τοι:οοε ε!οε οοε!!τετειο σε ρτ!τοσττ!οι τε!!ε!0τι!ε νικο

είΙσοε φοτο ,οπού !)!ν!οέ! εττετεο!!!ε οετ!!!!πετοτ εΧ σττ!!τιε ρτσίεεοτοε , οι οο!οε !!!›ε!!! σροΐεο

Ισ ςοητςς!Ρτο!ϊ1 ί!ιο&σ εσετο! νε!!τσ σ!ιτο!! !εε!!τειοε ".Ποι!ε σΒΓεετσ ο: Ρτσ τοε νεΗτ!εστετ!σι!!=

Βοε !τορεττετ!ε , οι: σο! εο!ρειτο εσοι:εοιρτστ!ε !”οε!σ , οτεείοοιμτστ!ε οσκειτο !οεοττοοπ δει! ετε

τ!σ ουδ»! στοοτΙσ τω: !ττιρ!ετε τεε!οτ!ε σοστ! εττ!ρετε !οσεοε!σ ίεε!!!!ε. Νοτο εεττ!!!!τοοιο ε!!,σο!ο

Η οο!τ! οι οσε !ετ!σεοε!! !!οτ!!σ ν!τορετει!σο!ε ε!τ!!ιτει!τ , οιεεε ετ!τ :ιοι!:ιε!:.ε5 νεί!τει: νετσ στει

τ!σο!ε , ί! οσο ενειΓετο εο!ρἑ , ο: τω: σο!‹!σιιειοι Γοοετ!!οε , :τοι οσο νετεε!τετ ε!!&οτο ε!!!ε

ν!ι!εειτοτ:εοοι οτε οσνετ!τ το ματι!! οιι!:!ο!οι!!ι!!!!ε οροΓεο!οοι , σοστ! τε!ετ!σοε Με!! το το!

ει;

 

Απ. Επι.

ΕΟΧΧΧΧΧ_

1:το,οντι1.

Λο. Οοο.

οε.κ!αιτ,

Λοεοετ.:ε1.

# άι Ἐπὶ:

σβεβσατετ

# κει!

τ2οι:!οτο.



πιο νι·τιι Ε. ΚΤ.Τ8ΤΙΟΠΣΕ ΑΒΒΑΤ. ΑΡτΕΙ.ΑΤΕΝ5.

Α τι. απ.. πι, νετιεταιιιιιε ιπ ()ιιτιιιο , Γετρρτια Πττιριιειτετ απ: Πτιειιτετ ιπάιι:ιιιιι ,ετιτιτπ 8: τιιιιτιαπι Πτιειεα τιε

Μ·ΧΧΧ"· νιττιιτιιιιιε ρττείατι Γε Πιτιιιιποε δ( παπα τειιιΠεατιοπε ρετΓριειια παττανει:ιπιτ. Οτατε εταο

Α'"""""° τιιι2Γο , νιτειπεα οτιιιιιι , ιιτ τιιιιτι εΒο αιτέιοτιτατι νειι:τατ ρατεο , απο πιιπιιιετιιιπι ιπ ιιιε οπτι

πετι ποπ ροτειι:, νειιτα ττιετεατιιτ ιπτετεεΓΠοπε παρω

ιιιιεττ>ι·τ νιτΑ.

Μιιιωι,_ τ.. ΩΙ.ιιτιιιιπιιτ ι8ιτιιτ οττα τιαταιιΒιιτνΛτ.εαιωιο ε: Οι.επεκττιι εοπιιι8ιΒιιεΚοιτιαπιβ ειιιτιιιτι

πατα Μακ Οιιτιιιιαιιιτατιτ ειιπι Γιιπιτπανεπετατιοπε εοιεπτιιιιιτ,εοτππιοταπτιοιιε ειΓτιεπι ιπ @το Η°ι.

μπει" ιι° ΒοεαΠαεο,τιιιι τα πι” πι τεττιτοτιο ναΓειοτιειι *,Γαθυπι ειι ιιτ παΓεετετιιτ ειε Πιιιτε:ετεπιιτι πιο!

ω"”(° το `ιι τεπι οτε ιιετιιτ επ Ποττιιιιιιειτατιε Γαετατιιιιιιιατιι τοιεπιιιιιτττειιιι.τιπ. (ζ'οπτι ι: απτοιι Ρο .Ρ . . . . . . Π] -

α ,ι, πιώ” ιιτ εατιετπ ειτε «μια πατε πατα επ , ρατετ ειπε τα παο ιιιι:ε ιπιετανετιτ.ΤταπΓαδιιτ τ8ιτιιτ ποπ ριιι- /

ττπιιε ειιειιιιε ιιεΓιιπΕιιια εΠ & ρατνιιιιιε : ροΠιιιοτιιιπι νετο πιατετ νιτιιιιτατιε νειιε εοπτεέτα , πια

Π:ιτιαπι τιιιαπι εοπιιι€ιτ ατπιΓΠοπε νει επι αΓιοτπρΓετατ , ρετ ιιαπε ρτοιεττι Γεειιπτιιτατιε Γτι:ε πω..

Βαρτιια.· το ετιιτατπ εοπΓοιαοατιιτ`. ()ιιατπ Βεπιττιτι ατι Γαετι ΒαρτιΓπιατιε ιιπτιαπι ()ιιτιιιο οιιτιιιιτ Γαπειεπ

νιτ- _ τιαττι, εατιιιιιιε ιπ τεεεπετατιοτιια Γοπτε εκ Πιο Βεπετε Κιιεττοιιτ..ιιιι νοειτανιτ :απ οπιπι νε

έι="0"τ'Η το ιιιοτιιιἶιε Γαπιιιια ΜτικοτΑ πιιπειιραιιατιιτι Ετατ ιταιιι.ιε ριιιειιτα Γαι:ιε δ: ειε8απτι εοτροι~ε ) ΕΗΠι·α

ο ι ._ τ . ι . . . Λ . . · .
νετο τιιιειΕιιοπε α ποπ: 8τ απιιει8 νει α ιιοπιιιτ Γατιιιιια ιιαιιειιατιιτ , τατιιιιιιαπι Παιτιειιτι μια πιτ

ματια εοπτιοπατατπ οπιιιεε εοπ8αιιτιετεπτι
` ' . ` τ τ ι α ο - .

Σοπωἰιιε 5. @παπι ιεττιιτ πο&ε ειτπι τπατετ ειπε Γοροτι ιιετιιταοιιειιΒιιιΓΓετ,ντάιτ τπ ετ:ΠαΠ φαι; @ω

Κιιιιιειι- ΡΠιι08 εοιιιπιι:ατιιπι Πιο αιΓεέιιτ επιπτιτε : δε ιιπιιπι τιιιιτιεπι πινεο εαπτιοτε ρτα·Γιιιεειιτεπι,

επι @πι αιιιιτπνατιετατιατε8ιτπιπε τε6ιι.ιι·π. ()ιιτπτιιιε Πιρετ εοα πιττιιο απεξω εοπΒαιιιιετετ , νιτιετιιτ Π..

ἱ: οι ποσό ιιοπιιια Γαπιιιια πιιπτιατετ ς$$ιιΜτιε ιιτιιιε ΑτειατεπΠα ΕριΓεοριιτ ρτ:ε τΓοτιιιιιιε

@ΜΒ Ρα ατιΓιατετ. @τι ιτα αιιιιιεπε , Γαπέιι τπιι ιττΕΙι 8ανιΓα ατινετιτιι , ιπ οεειιτΠιιιι ειπε Μετα ρτορετατ,

“ο :πειτε οιιιειοΠιιιτπε ειιττι Γαιιιταπε ιιτ ιπ8τε τι Πιο πεπετιι&ιοιιετπ Γιταε τιοπιιτι ιατ8ιι·ετιιι· ιΉ_ιΠ·ιι

ιι ρτεεε ροΓεειιατ: ιπετειιιιΓτιιιε ιιοτιιι.ιπι Βεπετιιττιτ εαπ» ()ιππτιπε τιια ιιοποτε περιτο τιερτε

τ:ατετιιτ , ιιτ ειιιοειαε ειπε αεειρετε πιετετετιιτ , τιιεπατετιιτ ιρΓε ροτιιτπ νει πω” εαρετε , ποπ

αρ εο τεΓροπΓιιπι ατ:τ:εριτ : Βοπιτπιια τεειιπι Πτ , Πιτα πιεα; παπι ε8ο ιιτ ριιιιιιπιιιιιιτπ εοιι.ιπι

Βατιιτιι τιιιεπι ττι ιιιιιτ:ιτετ πω νιτιοτιε επιιττιτε , ιιτπιιιιι εοπεετιαε ειιορτο. Α: ιιια ιι:ιτΠταπε ειπα

. τ - ι - .

ΓεπιετιρΓαπι , εοειταιιατ ιτπτιε ιιοε Γειτετ , ποσο πατε ιιια αριιτι Γε ιιαιιετετ , τιιεεπα Γε ιιυιιιΓιτιοιιι

τεττι ποπ παρετε. Ατ πι: τιιττιτ ατι εαπι : (:οταπι Ι)εο τιιοο , ποπ ιιιπε ε8τετιιατ , ρτιιιΓτιιιαιπ Ρεά

ττοπι τπεε Γατιά-αει”. Μοττ ιιια ιιεεατε ποπ ροτιιιτ , Γετι ειιι·ιιιιιιιτ ,& Ρτατιπι νιτο Γαπέιο οικο

ιιτ. ιιιε νετὸ ειιττι πιαεπο εαιιτιιο αρρτειιεπτιεπτ ειιτιι τιιιι πιτπιο εατιτιοτε ρτ:ιεΓιιι€ειιατ. οναπα

ρεόιοτε Πιο εοιιοεανιτ δ: ναιείαειειια αοΓεεΓιιτ. Ατ ιιια εττρετ8εΓαι€ια εοειταιιατ ιιαττα ΓετπετιρΓατ·π

ποιό ιιοε εΓΓετ , & τενοινειιατ ιπ αιιιττιο Πιο απαιτει ιιιε τιιιι τιεΓιιπέιιια Γιιετατ Πι›ι αρρατιιιίιετ:

ΜΑΣ!. μι. ι8ποταπε οποτι Γαπιιιιατπ Γιιαπι ()ιιτιίιτιια ΓροπΓαπι Πιιι ειι8ετε ατιορτατετ, τιιιι απ: Νοκ ροπ·Ξ2

σίοίωσ αύ|Ε·τικά βρι·τι αποκτα» ισούται, [Επί "απο αεσσπαιππτ Ικσει·πιπι τι: ριππωτ στο:: @ύ πω”

βέβιικι· Μπαίο!ώποπ τα !καιιτ οπιπί&ια πιά ίπ έστω [απ.

χτοπ;ωμ α.. ι8ιτιιι: ειιπι εΓΓετ ικα: νιτΒο απποτιιπι τιιτιπτιιιε ,ταρτα εΠτατιιιοειαπι νιτο ποιιιιι ποπιιπε
ι 4 - | · Η . , _ -

ορια-ματι ()ιτττωοπτο. Οιιπιτιιιθ εαπι ατι τιοιιιιιιιι Πιαπι ρειάτιιτιιιετ, Βειιιττιει Γτι:ε εατιι οιιτιιιιτ ατι επ"

Με ΠΡπιπ· ττιεπτιαπι ,ιιτ ειιπι ατι ιε8ιτιπιαττι ρετνεπιΠετ τετατεπι , Πιιι εατπ πιαττιπιοπιο εοριιιατει. 5ω Π,

ιείριιι ποπ τιοτπιιτ πετιιιε ι:ιοτττιιτατ τη :ενο αυτ ειιιιοτιιτ Πταει, τενειανιτ $ριτιτιι Πιο Γαπέιο ικα.

τι πια Ι.ιι.τοτ.Λι ΑιιοατιΓΠε ΜοπαΠετιι εισαι Γαπέιτε τεεοττιατιοπιε ιιτρια ΑτειατεπΠε θαεΓατιιιε

ιι ΕάιτςΠΠ Ραρα Γιιπτιανιτ , ιιτρετετετ ανεπεταιιιιι 8τ.ιοτιτο ΕριΓεορο*τιπαιιτετ αεετε τιειαετετ αριιιι 'απο

ΟΙΠΠΠΠ_ τιοΠΓΠιιιιιτπ (ιοποειττιπιιπρΠε8επιι ιιτ ιπττα τερταινιοιιπωιι Γαεετετ εαπι ιιιιτοιτε. Τιιπε Πι

Πι Μπι πρ ρταΓεττρτιιε οιιεταοπιιιε ειιπι ιιοε Γαέιτιπι εοιπρετιιιετ,ετιεριτ ιιιιιιιτιε ρτετ:ιιιιιε & τπιιπετιιιιια

ριζι;:ΑΙΒΒ ρτετ:ατι ιιτ ιιιατοπεετιετετιιτ ει ιπ ττιαττιτποπιιιπι ; τω τιινιπίι εοπεετιεπτε ματια ιτα ι ρΠ ιὶεξ<ζι ι"

ΕΞΩ! επι: Πιο τ:οττιε ιατ8ιτιιε εΠτ ιΡοπιιπιιε , ιιτ εαπι ρετ τιιιειιιι.ιαιτι Αριιατεπι νιτιιπι τιια8π:: ςοηνει·Γατιοιήε

Πύπωπ. ατι Γαιι6ιαιπ Ειιιοιαιτι τιττι€ετε τιειιετετ.Ραταιιατ τιετιιοτιε μπι ιιιαπι πι” ι)οπιιπιιε Οιιιιιω ν”

ειεειιοπιε ιπ Γαπ&ιΠεαττοτιειπ ιιοποτια.

ΡιΓετιιι πι. ;. @ιαιεττι νετὸ νιττιιτεπι ρετ εαιπ Ποτπιπιια ,τιιιιτι ατιιιιιτ ιπ τιιτιιπιεπτια ιπΓαπτικ @Ποτ , ιΡΓο

ιατιι1ο τιι- ιιτ τεπιροτε Γεεετττ ιπττττιαιιο. τω” αιιιπιριετιιτ ιιιίΠο ιιετζια. νεπιεπτιιιιιε ετεο ιιιιειπ ιτιπετε,

Μ. τ:ιιττι αρριιειιιιιι:πτ απ! τιρατπποιιιιιιιιιτιι ιιιιττιιπιε πωπω , εοερει·ιιιιτ Γετ:πιιι ς1η2τει·ο (ΙΜ ω!"

τρΓα εταπτ , τιιιοτιαιιπιεπτα ετιιοττιπι ιιιιπιπιε ιιαιιετεπτ. τω ι)οπιιιιιιε επι ποπ ρτινατ ιιοπιε εοε

αιτιιαπιιιιιιαπτ ιπιπποτ:επτια,ιιτ εττριατ απιπιαε εοτιτπι απιοττε & αιατ εοε πι Γατιιε, ιρΓε μι;

Γαπιιιιαπι Γιιαττι ττιισιιιτ εεεπτιιιι.ιε τιοπιιτπ ττιιΓετιεοττιι:ε Για. Ι)ιιτπ νετὸ Πε ατ·ιιιιιιιατετ νεπεταιιι

ιιτ ριιειια ειιτπ ιιπα εκ ΓαιτιιιιαΒιιε Γιιιε , τ:οττιρετιτ ιιιτττα ιιιατιζιπειιι Ηιιπιιπιτ ριΓεεπι τιιιταε πια

επιτιιτιιπια : & αρρτειιεπτιεπε ραιιιιιιιι απο ιπιιιιερατιιτ, ειττεπειιτ ρετ οτα Ηιιπιιπιε , εαρτιιακμε

ειππ τεπιιιτ Γοττιτετ. Ατ Με τειιιδιατι εοεριτ , & ατι Γε εαπι τταιιετε : Ποπιιπι νετο 8ι·ατια μπω..

τι: νιτι:ιιτειιι Γαττιιιιαε Γιια: , & ρτ2τιαιιι τιιιαπι εερετατ οπιτιι τ:τιτπ νειοειτατε ειτττατιιτ.Ταπτα αιι

τι Η τα τινιιιιιειπ Ρτονιπεια οιτιε , ειπα: Ριονιπεια Βοτπαποτιιτττ οιιπι απο. τα , νιιιττο Γι! Ρτο·υυπα, πω?

τιιιαιτι ρτοιιιτιειαττι Πτα τα τω" ΕριΓτορα1ιτ ναιιοιιττιΠε πιο Οοπιιτατιι ετ ΑττιιιεριΓτορατιι Αττιατειιιι.



νττΑ 5. ΚΠ5“ΠΟΠΙ..Ε ΑΒΒ. ΑΚΕΙ..ΑΤΕΝ8Ι8. τμ

και Γιιἱτ τ·τια8τιττιιτιο ρτΓετε τΙΙιτττι,τιτ οττιτιεε ευτειιιιιτρΓα εταιιτ εκ εο Γαττατ·ετιτιιτ. Ε: αττΙττιττατι- τω. στα.

:εε Γτιρετ Με ία&τιτιι τ1τεε'οατιτ : νειεε ττι Με αρρατετ , «αυτα ττιττΙτατ ατιτττιαε “τα Ρετ νοττιιτττι Πετ 00- ΧΧΧ"

εαριετ τ 8: (ΣΙιττίτο Ποτττιτιο εοιιΓεεταοττ. . Α000"-><π

δ. νετιιετιττοιια αιττετττ Με :τα εινττατεττι ΑτεΙατετιΓεττι , ιτΙ›ι ΡοτιττΓειτ ετατ Ντα τετιτροττα Ιτι Μωα

Βιτε ΑροΙτοΙτετιτ νττ 8τιτ>τιτιοιτε, ττιττοττιταεττ.ιτιτ εαττι στ! Γατιετατιι Ι.5ΙτοΙαιιι ΑοΒαττίίατιιττιοα 8ανιΓα ΙωἶυΨ 8·

οτε ατινετιττι εμ” , ειτεερττ τΠατιι ευτιτ Βαιιτττο τιια8τιο ιιιτττι Γερτα Γατι€ττ Μοτιαττεττι τ· τα εττΙοοετιε @ω"ω

5ΙΙατιι οττττιετιι ΗΜ Γατι&ἰτατετιι ατ!ετεεεινττ ντταττιττωτ ΟΙιτττττ. @τι ία&τιτιι ττιατετ @τα εοτιι- 2:_ΈΕΐ;"

μα: , απο τιττιιτο ττοΙοτε 8τ Ιαετγτιιττ τιιτττττ τα! ΡοτιττΕεεττι ετντταττα: & απο ττιαετιτ5 ΡτεειΒιιτ α .

παρε ττιιιιιεττοοε ατι εο τιοροΓειτ , τιτ οιιαΙτετιττηιτε οεαιΠοτιε ιιινετιτα οτορτιιιττι ει τιι€τιταε οιτοΙτ

ΜΕ"Μάο τωτκΐαΠΓ › ωή0Γτποοτρτεεεε ατά ετιττι τ1τττ8ετια : ΜτΓετετ·ε τττι:ττΓο ΙιττττιτΙιτατι πιω: , λ'ιτιεττε το

ΓατιέττΓίττιιε Ρατετ , ά τεΙενα ατΉι€τατιι ιιτιιτο τιτ8τιοτε οτοατατιι. ΑτΙΓρτετο ἀοττιί`ια ΓαετιΙτατεα , @τα Ρ"Μ1°

ττιιΙιτε ττιτιιιτιτει:αιτι πιοΙτττυάττιεττι , δ: ατι οπο άετε!ιτιτιοατιιτετιοτο. ΙττιρΙε ττιΠιι Γρετ ττιε82 Γω

θιιττι. Ποτε ιιιιτιι: :τετοιο τιιεαττι τωεωτ , οτιτάτ φωτο Ιιαοεοατιτ αττιτΓεέτ τ @απο Γοοοιετιι ιιιεαττι,

& τιοτι ττινετιιο : ιτοτειιτταττι ,τω τιινετταττι , τ8τιοτο. Ρτεεοτ οεατιττιάττιτα το:: ετατιαιτι , & Ρετ

Πεοτιι τε οοτείτοτ· , τιτ ττιτΓετεττττε ττττω Μπι ιτιτοΙεταοτΠ άοΙοτε οετευΓΓα: , δ: νιτττιίτατι απ: τω

“το ΗΙταιιι τιιοετιτ τετττ!τ. .Αα Ιιτεενττ Πεο ρΙετιιια τα!τα τετιιατιττατι » ΝοοιΙττατι αυτ: τμτο!ιοετ

>>νοτο οοτετιιρετατε οποιο ,ΓετιΙ Πινιτιιτιοττιιτιτα ρτεεερττττττ ττατιεετετττ τιοτι αιτττεο. Ομε φωτα

»το ει άατε τιτοιιιιτττε, τιιοττιετιτατιεο Γιτιε τταιιΓειιτιτ : Πιντττεε νετο ουτε τοϋ τι ()Ιιτιίτο ρατεΓαθε

» Γτττιτ, Ρετ ετιιἱ8 8αιιτ!ιτε τιετΓτοτιτττιιτ. (ΞοτιΓο!ατε ετ8ο τμ12Γο ]ατιι , ττττΙοιίΠττια ατα , 8τ ΜΗ

>>Ηετε ατιιτ αιτιιτττιταττι ετετττττιιιτ απο (Πττιίτο εΠε τε8τιατιιταττι.

7. Ητεε αι.ιεΙτετιε 8ετιττττιτ τιτιΙΙαττι εοτιΓοΙαττοτιετιι ατ:εερττ; ΓετΙ ττιατοτετιι ατιιτι·τι τ!οΙοτεττι ΓτιΓΗ- ΜΜΜ

τιετια ττωειτ οιιοΓοαττι ε Γατα απο τΗνετΠε Βετιεττοιτε ττιιιτιετιιιτι , σΙΜτιαε ατοιιε οτιιαττιετιτα Γατειι- Μ""άωω"

ΠΓεειιτ·τι ροττατιτεε τ τιιτατετιιτε ροΓΓετιτ (ΞτιττΓττ νιτ8ττιετιι ἑι Γαιι6το τιτορο!ιτο τενοεατε. δα! 5Πα “κΓΡ"π'

ειιιιτα ΠοΙετΓοττάαττιετιτα ίταοτττταταττι ετα.τιτ Γυρω ρετταιιι ΗτττιτΠτττιαττι , οττιτιται ταττιτιοαττι Μετα”

τεΓριιετιε , τιτια εαόεττιτ:τιτε ρετΓενεταοατ τιτιιτιοοιΙια.

δ. Τατιταττι αιιτεττι ετ 8τττττατιι Ποττιιτιιτα 8: ττιεττιοττα: εαΡαεττατετιι τττέτιατιια είτ τττοττετε , τιτ $εττρττ1

ἱτιττα Ρατ.ττ:α τετττροττιττι Γραττα ΡΓαιττιοε οτιιτιεσ τ!τΓτ:ετετ , 8τοττιτιεα δεττοττιταε Πινττια: ττιετιιοτι- “ΠΠ Μή

τετ τετττιετετ. Ναττι Γεττιττ αΙττιιιατιττο άσοι ιτιΓατιεΡΓα!ττιοε ραττιτετ , δ: τιτ ατ!ΓοτετττιΓατιττα, Γοτττ- *Μα*

:ιο οτειτρατετιιτ τ τετ:ιιττιοετιε ττι 8ετιιια ιιτιιι18 τΙε δοτοττοιιε ΡΓα!πιιιττι6τ ιρΓα το αστε τττεεοατ. (Με

`- _ · τιιοιτ τιτ εττΡετδεΓαξτε ΓοτΓΓετ,τατττοιταττι Η ειτττι τε;;ιΓΓετ, ττα ττιεττιοτττετ τ:ετ:εττΓεοατ , ιτιιρ!ετια ιΠοτ!

$αιρτυττε τιι&υτιι: @οΦωτ ε· στα πιο” ντο!αττ Τατιτα αιττεττι εατιτατε & τιιιττιιιττατε ειπα Γετι- στα". τ. τ.

&ατιι ἱΠατιι Οοτι8τε8αττοιιεττι Γε εττΙιτοεΒατ ,.ιιτ οιτιτιεα εττττι τιττττιο νετιετατ·ετιτιιτ α!Γεδτιι. Ετατ Οπωω8

τω» ΒΣτετιιια το οτιιτιιοτιε , ρτιιττετιε το νετοια , τιιοττοττα Βοτιτα , ε!εΒατιε Γρεειε , :πατε εοτιΓρτειτα, νετιετα

ιτι οτιιτιτοιτα ττιατιΓιτετα ,ρτ:τεερτια Οτιττίττ ττιοττεετα , ιιτΓιιτα τττορττεταττε τιοτιιιτιε α6ΗΒιτα ττε- ωο

ττιοτιίττατετ , τιτ τατττιΙΙοττι τεττιτιοτε τΙτετιαττι δροτιίτ νοεεττι τιιετετεττττ αιττΙττε: δΡασία/Β[εκτ φωτ. ε. ρ_

Μπιτ.

οι Ιτατιιτε ΒεατιίΠτιια Ι.Πιο!αβ όε Με Ιιτεε τιιτετατιτε τα Ποττιτιιιιττι , ντΓιτττι είτ α‹Ι οτιιτιετιι τ!- τ

Ιαπτ Γατιέταιιι Οοτιετεεαττοττετιι , οτ τ!Πεέταττι Πει Κιτίτιτ:τ.ιΙατιι Ποτ εΠεετειιτ Γιεττ Μιιττετιι. ΠΙα Μ>4==

αιττετιι τεΓτιταοατ , ιιιτΙτετιατιι Γε τ!τεετιε είΓε απ! Ιιοε σουτ. @τα ιιιιιΙτατ Γανετιτε Ποιιιτιιο ιιιιρΙε

το: ε!ενοτιο ΑτιειΙΙατιιττι Πετ ι τιιιοοίδτόοιτε ΠοΗιοτιοτε, ΦΗΜΗ Γατιέτο ττιοάεταιιιτιιε ιτινι8ἱ¦αοατ Π_ ΕΧΧιν.

τιτο ατιτττιαοτια ατι Γε ττεττιτιετιττοιια. Ετατ αιιτετιι τιιτιε ατιιιοτιιττι εττεττετ τ!εεεττι & οότο. Ετ ιτε Γε

εοεριτ το αοίτιτιετιτττε 8: τττωτττ απο , τιτ ετιαττι τεττὶο ατε ετοιιττι εατιετετ 8: τ:τΙτετο τεΒετετιιτ , @ΠΗΓΗ

ττιιριετιε ΑροίτοιττΙι&ιτττιτ Μ υἰἔἰΙἰἰ.τώ·τετκττἰἰτ, ίπ Ια!τατ·ίότττ ωστ!τοτ Κεττττιιτε νετὸ δοτοττοιιε νιωπ°

τιοδτιτττιιε τιοττα τιιιτεΓεειιττοιιειΙΙα Ρετ τοτιιττι ιιο&ιε Γρατἰιιττι το ΕεεΙεΠτε , ρΓατττιτατ τιγτιιτιιε & ιατ- 6-1

οταττοτιιΒιτα ιτιΠίτε!ιατ , 8: ρτο τταττιτο Ποτ 8τεἔε , νεΙ ρτο ιτττἰνετΓο ττοΡιτΙο τωιωτ ττιιιΙττα Πο

ττιιτιιττιι ρτεεαοαιτοτ.

το. Ητε τ8ιτιττ ΓατιδτιΓΠτιια νττεο Ποτετιε εοτιεεριτ ατιττιιο , $Ριττττι-Γατι&ο τιιίττΒατιτε , τιτ αττι

ΡΠοτετιι οταττοτιτειοειιττι νττεττιτοιι5 ετιττίττιτιίτιτττετεττ Ιτιτετεα ωτττττωτττ Τετιιρια, τιιιττιινιτ Ες';Μω

ττια·τιια $ατιδττε.Αο ιτιοτιοαττοττε Ετ:ετεΠτε αυτο ΓτιτιτΙατιιετιτα ροτιετετιτιιτ. ττιατιτοιτε Γιιιε ΒεατιίΠτιια α”4:0Πο

ττιατετ εττΓιιΙτατιε ,Ιαοιττεε ατττΠετοιτε ροττιεεΒατ : ΡετΓεΕτότιιιε ορετε Ποττιιτιο Γανετττε πειτε Π” '

ττιΓΡιτατιτε, Εετ:ιείταιτιτιι τιοτιοτε ΓατιΕττε ετιιετε ττιίτττιιτττ. Πετιιτιε τ·Ιετιιοτιίττατιιτιι εΒ: ειττετιι

Ρετ τενεταττοτιετιι :ετ!Ηιετιττιι πιο:: ττια8τιττιτάττιτε τη τ::ετο ατότΒεατιιττι , φωτ! ίτιττιετια ιοΒετιιτ τι

Ποτιιιτ·ιο τιτ ΠπιτΙε Γαοττεατετ το τετττετ Ατ ιΠα Ηττα Γείτττιαοατ 8αιττ!ετιε τττιριετε ττιίΠοτιειιι Ποττιττιτ

Γιιτ τ ΡετΓεειτοιιε Τεττιριιιττι πιτειιιιτι ροτειιτττιιότττε εοτιίττιι&ιιιιι. Οοειτανττ αστειο αρτιο Γε τιτ τα

Για αετΗΠοιο , οσοι! εττιττιετιτττια ετατ , ετττε;ττι Ποττιττιτ εοΠοεατετ , 8: ιΠατιι φαω τιττΐιε Γιιτιτ!α

νοτατ ιτι τιοτιοτε δ. ΑτετιατιΒετι Μττ1τττε1ττ ατΙορτατεττ Ετεο Γατιότια 5ατ:ετττοττοιια Ωτωτττ Γερτετιι

αΙτατια τοττ!ετιι εοΠοεανιτ ; Ρτττιιιιιτι ιτιτιοτιοτε στα” (ῖΙιττίττ , όεττιτ!ε Γατιδτοτυιιι Ατε!ιατιεεΙο

απο Βαιτττε1ττ :πειτε ΚαρτιαδΙτε , αάάειιε ττοίτ αΙιτιιιοτ αιιτιοε δ. ΤΙιοττιαε ΑΡο!τοΙτ , δ. Μαυττειτ ,

τι 8εΧΟτιιιίε τιιτιεετατ τωττττωττ , τω” Γεειττιτ!ύτιι Β. Γ: ΕτΠοΙα ΓττεεεΠετατ Ωα:Γαττε ττττιτοτἰ , ουτε ροίτ Ως

Φωτο Κεε;ιτΙατιι εαΡ. ;. Νττ!Ιτι τα» του» οι Μωταβα- Γετττατιι Γετιιοτεττι δ. ΟττΓατιιΓοτοτετιι ρτ:ετιι&ο Μουα

στο τη'απτττ!α μτωττΖα, :τή “απο τα ό|δρτωτ , με Ιτετιο ΡταΓττετατ. $τε ττιιαττο 10τ:ο Κοίτιτ:ιτΙα ΠΠ: Α!»

τω» ό· ΜΜΜ Δίκη ό· οἐετἰἱυττἰι ΗΜ αύκωμτατε, ΒατιΠΞτ τ:Ηετιιτα.τεττι εεΠιτ. °

[τώττιτ τιεττιι.τττεοατιιτ. |

ε τη



πρ. νιτΑ ε. ιιοετιοο.ε Απο. ΑπιετΑτεΝε·ιε.
κ” α”. 8. $ειιαιιιαπι , & δ. Ροιιτιι. νετε επιιο Γεεοοπιιτο Λοοιιοιι πι€ιοιο οτ Γαριεπε ατειιιιεξιοε Γοιι;

πε. χιτ”. παιοειιτοιο ροΓοιτ: ιεπιιιεανιτ ιο τεττιε , ποστ! Ροιιεἔι ιπνεπιτ ιπ πιο. πιο παιιιτιοε ειπεπι Με

ΛοσοαΗιο κατ ιπαπιιοιιεε Ραταπιίι Γιιιτ ιπτετρειιατιοπιιιιιε Ρατανετοπτ , ποοε ταπτο αιοοτε νεπεταιιιιιτετ

ι·0°'· ι·ιο· ειιεοιοιτ οι τεττιε.

απο ιι. Οιιοατιτα , ι)οιοιιιε ,πιΓρεπΓατιο οτοεοτατιοπιε τοπ , ποτε πετ Γαπιοιαιο τοαπι Κάικο

Ρι"Μ “Ρ ιαπι ταπτοιο ετεεεπι πε ιοτιοτοιο Γαοειοοε ετερτοιπ τοο ονιιι εοιιοεαιιι ! Οτιοαοταε νιτ8ιοεε

σωπ° ετειιιεΓεεοτε Γαιιια ειπε Γροπίιε τειιέιιε οποιο Γε Γοι:ιανετοπτ! ποαπτεε νιπο:ε Ρετ ειπε παπι

εατιοπεπι ιαοοεοιο Γεεεοιι τειιιιοιιεπτεε ειαοιιτοιο Μοπαιιετιι ειιΡετιετοπτ. Ραδια οι απο , οτ

Α οιιοιοε αι: , οπιπιιιοε οιοτιια οι οιοιιεε Γαινατετ.
ωτω°ΠΨ Ρο. Ταιιταιπ νετο $τατιαιο ει εοπτοιιτ Ι)εοε , οι ι1οιΓποιε :ε;;τοτοε ει: πενοτιοπε ειιιο8ιατ οι

ἐξ ρετιιιιετ , Ρτοτιποε ρτιίιιιιαιο τεειρει:ετ Γαπιτατειο. @ποιοι ιοοιιετ ιτα πιαιιοιιεο ττειοοτε ετατ

ω. εοττερτα , οτ πεε ραπιε οτι ειπε πιίι αιιεπιε πιαπιιιοε ροττιπετετιιτ. Ρετεπε νετὸ πε νειιιιοεπτι:

ιιεατιίιιιο;ε , πω πιο αιμα τοοππιίιιιοίι & πιο, & ιτα ιοοιι ρτιιιιιια τεεορετατα οι Γαιιιταε, τατο

ειοαιπ Γι πιιιιι ιιιιιιι ιιαιιοιιΤετ. σπα πε $οι·οτιιιοε ετανιιιιοιοιο ποιοτειο Γοιιιοεπε οι:οιοτοπι , ποιο

ποπ πιειιοε , ποπ ποίιιιιο: οιιιετειο οιιαιο ιιαιιετει, τενειαοτε ει πινωαε1εωεπτο Ρετιιτ , οτ πε

"' [ Βιι·πε αιμα οιιπε ι›εαταιιι * Γαειειιιιανετατ ειπειο ποπαιειοτ. $τιιτιπι νετὸ οτοεοιοε πε αιμα ιρΓα τετι

8ιτ, ιιιαιιιιοαιο εοπτιιιοὸ εοπΓεποι ιιτοιοετοιτ Γαπιτατειο , ατοοε απ Βιοτιποαππαιο Πει οιιιιιιτιο

τετιιιαπι , πω: οι Γε Γιιεταιιτ Βάια εοιπ ιπαειιο παοπιο δοτοτιιιοειιιπιεανιτ.

Εοετ οιιιε- τι. @οποιο νιι·Βο ιιαιιειιτ Γ ιτιτοπι πιαιιεποπι ,`νιπεπτετ Ρατεπτεε ειπε 8τανιτει· εαπι ΓατιΒατι

:τω Μ” α πιαιιοιο , τοεανετοπτ ιιεατι ιοαπι Ματτειο , οτ ιιιιαπι ιρΓοτοπι ιπττα Γερτα Μοπαιιετιι τεειρι

. ρετιπιττει·ετ , ποπ ιοαπιΓειιαιιτεε πω: ιιιι αι: ιιοιοοππο Γριτιτο ενειιιΓΓεπτ. ιιια οτ ετατ ριειια

$ριτιτοε-Γαπέιι ποιεεπιπε, τετοιο εαιιι, ποειτιιτοοε απ Οτατοτιοιο Γαπέιι Αιπιπιιο Ο:εΓατιι .ο

ιιατίιοποε τρωω ιιοιοιιπποε , οτ Γοιιτοε ετατ, εοεριτ ετανιτετ ιρΓαιιι ροειιαιο ΓατιΒατε : ποπτια

τιιιιιοοε οι ι›εατιιιιιτιεε Ματι·ι. Αι πια νεοιεπε , ιοοιι 8ετιοα ιιειιιτ οι οτατιοπε, & Γαπιτατετο ιι

(ἱτεατοτε Ρτορτιο οι οιιτιπεατ ι·ιοπιιιι Ειτεεε πειιοΓειτ. Ποιπποε Γοττειιιίιετ , οι οτατιοπε ίιΒιιοπι

(Σπιτια ιπ Γτοιιτε ειπε πειιιιιτ: ιιια πιο Γροιοαοι 8τοιοιατοπι απο νοτια επιιττεπε ιιιεειιατ πι

απο :Ηεο πιε ιοιΓεταιο! ποιαιαπι οτιιατα ιιιιε πιο ιτειοαπεο , ιιι οπο πιο απιιττο οιιοπ απο:

αππιε εποττινι. οετποε ιιεατιίιιιοα Ματειτ ιπτειιται πιτι8επε απ Πεοπι ρτεεε: , οτ ιοειοοτατα Γαπι

τατι οι·ιιιιπτ τεΓιαοτατετιιτ εοπιιπειιτει· οιιτιποιτ : απ ριιειιαιο νετὸ ιρΓαιο ποτιιτιοαπι Γριτιτοε πια

ιιαποτ αιιιοιιίιε αεεειιιτ, δ: ΡετΓεδιαιο ιιοιιιιιοποπι δαπέιιιοοπιαιεπι πιο εαπι ι)οπιιιιοε εοπΓε

τ δεν. ;.9.

ετανιτ.

απο το- ι π.. (πι-αβατο πιο άπο Γαειειο Γοαιοιανατετειιτιιιι απειιια,ειι Γαιιιοιιτ ποτε ιπειιι ιοΓει·νιειιαοτ;
. · ο ο - ι - - - -

ΙΒΜτι ιιοιιιιπε Οποτιπια,οοοιιτ ειενατιο,εοπι νοιτοιο επι: εοπΓρειιιΓΓετ , τατιτοπι Γριεπποτειιι οι Γαςιε

ειπε Γε νιπιίιε,αιιετοιτ ταιποοαπι ο ιταπιοτ Γοιιε ιιιιπειο τοτιιατετ: πω: ττεπιεπε οτιιταπε τειιτιοιτ

εαιο. Α: ιιιιιιιιοα Ματει: ρτο8τεΓια ποπ ιρΓαπι , Γοιιιειτειποοιτει·ιατ οπο! αροπ ε νιπιίΓετ ,ποὸπ

Γιο εοι·Γο ταριπιιιιιοο Γο8ετε Γειιιπατετ. ιιια ττειοεπε ιππιεανιτ ποὸπ ρτ2ειαταιο ιοι:ειο ιιιιεαιι

τειιι οι οειιιιε ειπε εοπΓρειιιιιετ. Βεατα νετὸ πατε αοπιειιτ , ποπ ιαθταπτιετ τοιιτ, Γεπειτραπίιε πια

ιιιι:οε απ ι)εοιπ πιεειιατ :ι)οτιιιιιε πε ριετναιεατ Γαιοοι:ε τοεο ιπιιοιτοε, τω Γεοτο διοτι; τοπ

πιειιατε ιιτοτε8ετε αιιειιιαπι τοαπι. ιοί-ε νετὸ ρτα:Γοιεειιατ ιπ Γαειε ειπε, εοιοε αιοοτεπι τοτα ιπ

τεπτιοιιε Βετειιατ ιο ιιεθοτε.

Α 8. τοεο η· . @πιο ιιοιΞιε πεΓατιΒατο εοιποΓεοιο πιοπιεοιτι ποιετι ιοποιοεπε επιο Γοροιι πεπιτα ΓοιΓ

ιιιέω [Με Γετ , αποαι·οιτ ει ποιεπατο νιτεο απτο τειιτιε νειιιιιοε ιπποτα , νοιτο Γοιπειιτι , οποιο Γοιεοτε εο

:Το:Μ” τοι-παπα, 8τ ΡοιΓαιιτ ιατοε ειοεδε ιποοιτεπε αι: εα οττοιπ νι€ιιατετ , πιιιιτ: Ματεια , εοεποΓεε

ποια ποαππο πε ιιοε εοι:Ροτε ιιιι8τανετιε , ιοεεοιιι νει εοιο τειιτιιιιε οποτε πιΓειροιιε νιτειοι

Με ποιο πιο ποιοιπε Ποιοιοι ι:εττανετοπτ , ροτιιοπειιιιιαιιειιιε. πιο αοτειο ρανεΓαιιια οποιοι

ιιατιιτ απ εα οοιΓπαιο εΓΓετ οοιιιοι: ιιιι πιτει·ετ.Τοπε ποιο ει :Εεε Γιιιο ι..οεια , πιο:: πιο οποιο

ποιοιπε πιπιιι:ανι. Ποιο: παιιιοοε ποπ ποπ: ιποιτοε πιει Γαπθταιο Μειαιιιαιιι ει αρΡατοιιιε & ιι

ιοιιια οπο.

(πιο π- 16. Νοε ιιιοπ ιιοοιπειο οποττεππιιιο ροταιιο ποοπ ει Ι)οιιιιιιοε τενειατε πιεπατιιε ειι. Νοειε

ἱΜἐΜ [τι ποαπαιπ απο Γοιιτα εοπιιιετοπιπε νοο1οιι εειειιτίιιιετ , Ματοιιπιε ιαπι ειιριετιε ροιι πιπιιιιτο ια

ὲπ::ἔ ιιοτειο εοτροΓοοε ιοοπιεπ οιοετι πεπιιιετ2 οοιιιι οι απο ροιιτα νιπιτ πε Γοιιιιιιιιιιοε εα:ιι νιτοιο

πω!. Ριεεεια:ιιπι 8: ιοετοεπποπι νεοιεπτειο. Οοιιιιιιιε ιπτι·α Γε ταοτα τενοινετετ οοιΓπαπι πιο επετ ,

ιοεοτοε ειιτ ει πιι:επε: Νοιι τιιπετε ; Εεο Γοτο Μιτιοε1 Ριιπεερε πιιιιτι:ε ι)ει , δ: απο” Γοπι α

Βοοιιποιεεο-ειιιιιετο οτ νιπεαπι εει·ταιοεπ τοπιο ποσό περο8πατοτα ει. Ηαεε εο ιοοοεπτε ,

εεεε αρρατοιτ απτε οεοιοτ ειπε ρετΓοπα ποει·παιο ιιοττειιπα & ναιπε πετειιαΒιιιε ατοοενιιιιιιπια:

αιτιτοπο αοτειο ειπε νιπειιατοτ ειιιιπεπτιοτ ποιοιιιιιε οπο. Οιιιοτιοε εοιο νιπιΓΓετ τι:ειοεπε , Αι:

ειιαπ8ειιιιο ιπτοειιατιιτ αοιιιιιιιιο αι: το ρετειιε. Φιεοπνει·Γοε πιιιιτ απ ιιιαπι τ Νε τιιοεαε , Γεπ

αεεεπεπε πιιιιιτα εοπι πιο , δ: Γειτο ποια ο εοιο ιοοπὸ νιεετιε , & οΓοιιε οι α:τειποπι νιιιεεε. ιιια

αοτειπ απο Βταππι τιιιιοτε εοοι αρρτειιεππεπε αππιιιιιτ οΓοοε απ πειιτοταιο· ΙρΓε νετὸειιεοτιεπε

Γε πε τιιαπιιιιιο ειπε , ιτετοπιιπ αιτιοε ετιαειιατιιι. ΑπΓριειεπε εαπι Αιιοειοε πιιιιτ: νιτιιιτετ ειδε,

ποια πως περοποατοτα ει· Αοδιοτιτατε νετο αεεεοτα απ Αιι€ειο , Γεειτ Ποιο & ιιι·ιιιτ. Οιιτοποε

οι αιτιιοπιπεπι ετιπει·ετοι: , πιιιιτ απ εαιιι Απεειοε : Αροτειιειιπε εοιο τεττιο, & ροτιε επεπι

τοπιο ΓοΡετ εει·νιεεπι ειπε , & Γειτο ποια ιοοπο πιο ποιπποαπι Ρι·εναιειιιτ. Οιιιπποε Γεει ετ Ποιο:
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ει ρτατεερτσιιι ίσετατ , εοιιίσίσε αττισε τιτοιιτατσαίριτιτσε ιιεττσατιι ασ οεσιια εισα εναιισιτ : ΑΠ. ΑΝ_ οι".

8εισα νετὸ ι)οιιιιιιι ι:ετιιιιτιιο νσιτσ ενοιανιτ ατι εαειοε. Ειφετεεία&α νετὸ Βεατιιιιττια , ειιττι στ- σε. κιωτιι.

ἐστι αι:ιιιατιτεα νιτ8ιτιεα οτεεατειιτστ , στ οσα νιτιιιιετ τιαττατετ , εοοσὸει σε εατιι Ρετ ίοροτειιι Με""-="

ισέιαιιτεττι νιτιιιίετιτ , ετιεριτεσιιι 8τατιτιι ιτιςτοτε τείεττειισε στη τενειατα ίσιιιετιτ. νετὸ ρισα

Βοτιιιιισε ετσι τενειανιτ ίαιιισιατ: ίσα: ίεετετα τιινιιετιι ισι , τισο‹:ι τιστιε νοιιιε τιαττατε Ρετστιιε ίοτε

εοδτιονι. -

η. Οσατιατιι ιιιε εσττι ισ Βαιιιιεα δ. Ρεττι ιιοτα ιιιετιιιιει εοτινετιιίίετ , νοκ ατι εατιι ίαξια είι , δ.: ΑΡωειιιω

νοεανιτ εατιι τιοττιιτιε ίσο τιιεετια: Ματεια ιιιιιτατε ι)οτιιιιισιιι τσσιτι ιτι ()τσεε ρετιτιετιτετιι , στι- [ΜΜΜ

τατε & εοτιίετνσττι τσστιι $τεριιατιστιι οσατιτιο ὲ]σ‹ιετιε ιαριτιαιιατστ , τιιεετιτετιι :Βικι ιέποβεΜε "(”Γ"Τ'

Θεία ,φωτ επίέ[πείαπτ. Ενιειιατιε νετοιτι ιιοε ιΡίο ττιιταιιατστ στα ειιετ νιίιο στα. ι)ιαοοισα έἐἔξ°ε Σ:

νετὸ ιιοτιια ίετιιρετ ιτινιάετια , τ:οιιιιιιο ίσο τιιαιι8τιο ίσαιιτ εσιτιαττι Εριίεοτιο, Μωτιισο ιιοιιιιιιε'^, σε. ιι ν. .

(παπι ιιοτι ορετε ) & εσιτιατιιΡτιιιειρι τιοιιιιι ίεεσιιτισττι ιιεεσισττι (παπι τιοτι ατιστι ι)εσττι ) ιιοτιιι- τι

τιε τι ιεειισιτιο , στ ίαιίστιι τειισιιοτιισττι εοΒιτατεστ ατινετίστιι ίατιισιαττι εισαι, οσὸτι σε οτ:εσι

τε Κε επι τισττιτετ : & αιιεστιτεε :κι Κε επι ΟΗτ,οττωΜσω αεεσίανετσιιτ εατιι. ιιιε αστειιιιιες

αστιιετἔα , εοτιιττιοτσα ειι ιτα νειιετιιειιτι ἔδε ισιιιτ ίσΡταίετιΡτο Ρτ'ιιειρι στ ειιιι8ετιτετ ιιατε ττησω

ισιιετετ ,& ιιιιι τιειισιιτιατι. Με νετὸ εσιιι τιισιτιε ι·.ριίεορια & ιοσιε ιιττιιιιισσε ίσια ατι εινιτα

τετιι Ατειατειιιεττι νετιιετια , εοεριτ ριστ Τετ” ισ8ιετετειοσειτιι τει νετιτατειιι ιτιοσιτετε. (ῖοτιετε.

8αττο νετο ίατιδια εστιι νιτιετετ Ματτετιι σαιτι νετ τα α ετιτισττι ιιιτιιισιιι ορρτιττιι , ιιια ίσο ίοιιτο

ττιοτε ατττια 8τατιιε @Με αττιριεσε,ιιιο‹ισιατιε νοειιισε ρίαιιετιτετ ιιιστιι Ροίεει:ναιιτ τιείετιίοτετιι

ωστε , ετσι δ. $σίατιτι:ε αιι ιτιιριια εοτιοιεττιτιατα: δ. Πατιιειειιι ρταιτιιιιτ ιιιιετατοτεττι. @έσω Τετττττατιι

Ρετειιτσα ει: ατιιιεια ίσρταίετιρτι νιτι , σοτιιιτιε ΑΝοοιιτοσε , νοιστιτατι Ρτιτιειρια τω ρατετε εσ- ΜΜΜ*

ριετια , ενα8ιτιατο 8ιατιιο νετιιετατε νοισιτ ίαιτισιατιι (ζιιτιιιι. $ετι Ποιτιιτιστ σοι Ρετ Ρτοριιετατιι Ραο2“

Πισω ειστε: 6'ΙΜικτ ωτκωἰπιπτ έ:: Με ίρ/ιυττω, @απτο εσττ4πι τωτιτακτ. ιρίε σε ιιιαιιιιισα Η” Μ· 'ι·

εισα τείσριτισιτι 8ιατιισττι τσετε ίεειτ , δ: ιιιιιοεειιτεττι ιιιιετανιτ α ττιοττε. ιρίε νετὸ @τι ιιοε εστια

τσε ειι ίαεετε, τιοτι ττισιτο μοβ τειιιτιοτε ιιιαιιιιιστ ρετιιιιιιίτισε ττστιεατσα ιιαα εισιατιτ νοεεε ιιαιιατ:

Ηεσ ιτιε ττιιίετσττι! :Ισια ταιιτσιιι ίαειτισε ατιττιιιι , ίαττισιασι Πει ττσειτιατε εστιιεσα; δ: ιιιεὸ ιτι ταττι

τιείατιι:ιιε & αττιατιιιιττιιε ετσειατιιισα ττιετεοτ τω. Ετ ιτα στ τιιετιστ ετατ νιταττι ιιτιινιτ. .

18. Ροιιττιοτιστιι νετὸ ίστιταί:τιστσα νιτ Μεεωωι τιιτειτιτ ιισοίτιαι:τι ε ίσια ατι ιιεεεττι , ηιτι Ιτετσιι·ι αυτ·

οτιίετετε ειει:ιετειιτ τισὸ‹ι εσιραΒιιια ιτινετιτα ίσιιιετ Βεατιιιιιιια νιτεο ()ιιτιιιι ιτι ιιοε ίαιίο πω· σιωω·

σε. Ετ αττιτιιιιια ίστοτε αεεετιίστ Και τιιιιιτ οσε τιιτιαττι ‹ιε ορτιττιατιιισε ίσια τιοττιισε Ραιιιισττστι

σοι ίσια εαττι ρτεείετιτατετ οιιτστιιισε. ι ρίε νετὸ νειιιετια εοεριτ 8τανιτετιιιιιιτετε στ ειττταιιετετ τι

ίατιέιο ονιιι ντιειαεω εισαι. ιιιαΙΓστεττι ετιιιι ιωέτ ε:ειστσττι ρισίοστιιτι τεττετιο ίε οι:ειιιτε

τιτοτειιατετστ , 8ειιια ιε ίε ττιοτι νε ε φαω ττατι Βτει:ιι ιιτεεετιτστιι δ. Ραττια ('ειείατιιι' , νιτιετια δ

ίσρταίετιρτσα νιτ σιἔοσοει τω ισιίσττι ίσετατ , Η ιιοτι αειιττιΡιετετ , τιετιτ:σισττι στα Μ" νετιτσ

τσιιι ι εοεριτ εκ ισίιιοτιε ιὶε8ιεΡτιτιειρι εινιτατιτ ιριιστ τιοιτιιτιε Νιιιισοτο τιιιτιαειιισα νετιαιτ ατι

ίετετε , οσὸτι Η εαττι ιτιία τιιε τιε Μοτιαιιετιο σοτι αιιιιταιιετετ , ρετιεσισιιι εαριτια τα; σε. Ειπε;

τστιι. Με νετὸ εοοσὸτι τιιτσιτιιιι νετιετατετστ ίαττισιαπι στι, εστιι ιαετνιιιιε & ιισιιιιιιτατε τισα σε.

εειιατ εαιτι Ρτεεαιιατστ , στ αιιίοσε αιισσα ιτιιστια νοιστιτατιε εετετιετετστ : ιιοε εσιιι ισταττιετιτο

ρτοτειιασα , εισὁτι ο ισιιιο ιττιρια ισιιετετ ίατι8σιτιειιι ίσσττι εστιι ίατιεσιτιε ()ιιτιιιι ασειιι;ε ίστιτιι ,

τιιαιτιττισττι ει Βασιιιστιι είίετ ίστστστιι. τ

το. ιειτστ ιιιιιιεατιοτιε ρτ:είειιτιστιι σεειστιοεειιτιαε ιιόεε αττετιτιιτστ, τιεε αεεσίατιοιιια νετι- ω09·ιι2

ταε ιιαειτατστ , ίε‹ι Με αιίεττιοιιιιισε εοτιτιειτιιιατα αιιιιταιιιτστ ι ίατιέιο ονιιι , επεσε ισ εειια ΨΪΠ"Ρ"“

Μοτιαιτετιιτισοτι είτ ιτι εινιτατε ίσο εσιιοτιια ττιατιειρατιιτ. Οοτιετε8ατιο νετὸ ειστε τισεατσττι ίσα: Μ.

ίατιέιιτατιτ εετειιατ , νιτιετιε ιιτισιε ειιτερταιιι ίσιιίε στι ι'αιτοτειιι , σου ροτειι ειιει εισαιι ττι:ετοτε

Με επεσε. ι:στιτιστιτ ια ετντιιαα , τιεε ειι ετσι οτιεττι ρτ2ιιεατ ριετατια , νει τισι ίεττε ναιεατ :οτι

ίοιατιοτισττι ίοιατια.ονιιε (ῖιιτιιιιτισοτι ττιοτισιατιε ρίαιιετιτισττι νοειιισε ιτι Πει ιαιιιιιιισε τεΠιι

ταιιατ , με Ματτια αιιίετιτια σισιατιιιστ & ε_επιιτιιισα τείοτιαι:οατ. εοιινετίσε ειι ιιιιε τιιεε ισ ιιοέιε,

ι:ισιεεειε ιτι ατιιατιτσειιτιε , εατιτιτ:α * ισ ισ6ισ , ισα ιτι τετιεΒτιε, νιτα ισ τιιοττε : οτοοεε οτιιτιιτιὸ ττιο- # μισώ

τι τιιαειτοσειιτι ριιιιιττια Ματτε αιιίετιτε νινετε εσριεισατιτ. ι)ετιιτισε , στ ίσρτ:ι τιιιιιιιισα, ιτιττοετεί. #Μπ[Μ

τα ιτι εειια Μοτιαιτετιι ιριισα ,ωστε εοτιίσετο τισττι ρετνι8ιι ισ ωστε οτατιοτιιιισα ιιιιιιιετετ , ισι

σοι ιιοιτιιτιετ εοιιιιιιο τιιαιιοιιεο αττιιατι , ιατιιτιιιισε τιοττισττι οιιτσειιτετ ίσρετ ιτιίατιι νετιετστιτ : τω

τιιιιιι ιιιι τιοεετε ροτετατιτ τισαττι ειστε ετατια ρτοτεδειιατ.

το. Ειτριετιε τειωτ ίερτεπι τιιειισε , ατιτισειτστ σε εινιτατε ιτιι·ιετε οσο ετιερετατ Ρετ8ετιε. Πο- .τα τι «ετη

τιιιτισε αστεττι ετσι τιοτι τιετειιιιτισιτ ίρετατιτεε ιτι ίε , ίε‹ι ειταιτατ ιισττιιιεε , ιΡίε ττιιιιτ Αιι8εισττι ιιοΒοή ω

ίσσιτι , δ: αιιιισιιτ ορρτοιιτισττι α ιιιιια καιει , τενειανίτοσε Ρετ $ριτιτσττι ίσστιι ίατιΕισττι εσιτιαιιι (Μως"%

Αροιιοιιεο νιτο Εριίεορο εινιτατια νιετιιιετιίιε ιιοττιιτιε τιιετιτίίτισε ι)οΜΝσΙ.0 , στ ρτοτιτισα ατι ;::::ο

ο Ετ τατι·ιετι ΜακιπισεΑνετιιοτιεσιιε ΕΡιίεορσε εο- Τιιεοτιοτιει τομ ιιιισιιι , τισι ει: ίταττστιι εατιε ιι

ιιτστ στ δασεισε,εσιστ Κειιτισιαιτι Τετιιρι0 Β. Ματια ε:ωσττωο ραττατα ίε ίσιιάσκετατ , στ κι για 5_ α...

ι:ιε Ποττττιια ιιτιοτατιτστ , σι ισ ως ίαόιο κι επειτα τε- ισττιιιαιιι τα απο. 6η_ ειστε..
Ρτειιετιίιοτιε τιιιττιστιι τρωει νιτιετστ , .μια εστι τω- ε. Νεττηιε Ειείατιστ ιτι Ιζερ,σΙα νη. οι!» τ, Κατω;

τιοτιιιισειιεεεοτσε , ( εισαι ίαιιέιιιιιττιιε «Με Πεμ εστι

τιιτιτ ) Κσιιιειιιατιι αεεσίανιτ αμκ! Ειιιοτιιατιστιι ,

.με ...εστι Κεεεσι εσσττιτετ , τιετι·ιτιε (1ιιιιόει:εττστιι

στ Μοτιαειια. πείσω σέ ωστκω[κτω τ. Μουσβη·ιο με·

σττειιιωκτ , πιο τι: ΜΜΜ "Η υβιτυπ :Πε νἰἐσωι·_

..ε.__._..ξ-:-.



τμ. νιτΑ. ε. οι1εττειιι..ε ΑιτττΑτ. Αιτει.Αττετετε.

Αν. Οοο. Κεσετο 8τασετετιιτ , σε σεοοοττατ·ετ στο @ανετα τε σττεοίτσοετο Βετ τιατιετε , τιι'τσίτο

Μ »Με τοστετσ εσοσειιιτιοασετ Γαττττοτατο (Πιττττ:τ , & Ρτσττττιιτε τε αίτττσ στΒαττ Ρτο τατο τοιπιτίετ:τεστστ τω;

Μο”8ῖ°χι° Ποπ. Αιτστεοε αοτετο οσε τζετ ττιιιστε οποιο εστττΡτιτοτ , δ: σττειτττ σιισε εστιτττεε ντττσε Ι)εοτο

τττοεοτεε , στο ειττο οσοστε & τενετειιττα ασ τε απο σετιετετ-ττ Ρετσοεετε , ίεσ δ: σε Πτισοττε ετ

ντταττσοε σο: ετ οεεείταττα εταο.τ σΡεε τττοττεττττ ΡτεετΡτειιε.

Βαττοοοεε τι. @αστα νετσ πιτταστττα το τττοετε στο: Ι)στοτοιιε Ρετ ετοε σΡεταττσοεε το σΡετατοε,ΡΙαοε

εττ οτττετΙΞε ι·εί·-αΡΔΠ·,_ Ε” ετνττωττω πώ το.σιττσιτε ταοιο·τα Βετ νεοιοτα ετα: , νειταττ ετ ΓΡτττττσοε τοιτοττΠ

(9.*Ρο"Β"' στε ,αοτιδ.: ΡΙοττοιτε στεσιτε ασνεοτοττι @σε Ρτα:οτεοτταττατιτ στεεοτεε: Εεεε· ίατοο!α Πετ τατιττ να.

φωτ' οττ οτ οσε τστσοεατ , σε σε !ιατττταττσοε οστττα εττετατ: σε σιιαίτ ττασττε τττττοε αυτ σιιατιτστ νε

τιτεοτεε στεντατο ετ Ιιοπιττττετ Ρτσίττετοεσαοτοτ εστττττεοτεε ατσιιε στεεοτεε , (Με οσε ίατοιιτα

()τιτττττ τστσοετε νεοτίττ σε σε σσοιτεττττε οσίτττε ειτΡεΠετει Ιοσοττεοττ νετσ ΕΙιττίττ αιιετΠεε

Νσ·τ·.α. σοσ εεττ-ο νετ οεσττσεοττα ΓΡττττοε πια!τσοτ το τιστοτοτσοε τοττ·στττεοτ εσοτττεσατοτ ΠΠοΓσιττίσηο

Ρετ ΠτττΒοτα , οπο: σιττα Ρσεοτοτο πιο:: τοτε ΠεοαεοΙσ Ι·ταιτίτττετ ,αττοε σοτα Ρετ Βοτατο, στο”

σιττα Ρετ Ρεττοττοπι , αττσεΡετ τιιττιοιιτ αττοε Ρετ τιοπιτετστοτο , νετ τεττσοτε τοαττε. [Ποτε “τα”

ειτ τΡίττε στεεσατ,σοτατο ίσου: ε Ρσίσετατ : απο αοτετο νεΠετ στσετε σε ασοατΡία, Μετα στι

Γε τιστοσ ετ ττ8ττοττι (Σωστε τστ ιιιτοττοε εστω , ττα το εοτο ίτττσει το8τεΠοε ΓΡττττοε τοαΙτ

σοοε ;. ε( στατείτασαοτοτ εατο Ρετ (ῖτοεεπτ δτετανσε Πσπιτοτ, οτ οσο εσε τοσετετ ε8τεστ σε σο

πιτεττττε τω. ΠΙα αστειο οε νετ. τοσστεοπι τα&ατιττα: τοττττετ , τεσεπτΡττσοτε Πσπιτιιτεα· ίσταται

σοαιο τετοιο σετετεσατ τοΡετ εαΡττα εστοπιττοΡσοεοε & στατιε, Ρτσττιτοε τατνασαοττττ.

Οταοσσ ίσἶ τι.. @το ασ Βαίτττεαοι 5. σώσω; Ματτνττε* πιαιττττια απο σενσττοοε νεοτΠετ,& τστεε στου..

Μ Βεβικ2 Γαε τερεττΠετ , στο δαοσττ εστΡιτε ετατ Ρσίττοπι , ττσετ αταετττατε τεΡΙετα Ρσρτιιτασατ Ματτντετο

Ε- (:τττττττ στεεοε :Βεαττστοιε αοιτεε Βετ, εισεττο τττττττ ιιιιοε τττσοτατεε , & Ρετοιτττε τοε αεεεσετε,

ΡΜΟΡἱ το Ριτσεοοισεοε εττστεοι ασ ίαοετα νετττ8τα τιια. Ηττα: εα στεεοτε , στΓτιτΡτα: Γιτοτ επεσα: & τετ-ε

ντεοτιεττ-· τατα ί-ιιτιτ εταοτττα , & τστο εστΡστε Ρτστττατα τοποσ σταττοοιτ Ρτεεττιιιε σοοσ εστι ατ.αετττατε

65 ΡοίεεΙτατ.

Καμ [Με- ατ.νατττο στοα τσοειιτο εττ στοπ & σοαοτα τοτταστττα Ρετ Ποεισαε σοαίσιιε ετνττατεε ασ τω

τειιτ2.τιιτ. στα” η0τηττ·τζε (το Πστοτοοε Ρετ εατιι το ορετατοε Ρετ στ:στοεοι οαττατε , ασ τ·ετ·οτο ειττττοε κ

σεατοιτε. ϊσττοτ άπο Ρετσοᾶα τοτσετ ασ Ιζεσετο , (:Ιιττίτσ σοεε Γατοτατοτα εοτο α88τεσττοτ. το·

τετεα τατττο!απι ετττττττ οσο τατιι τατοα νοτεαοτε, σε εστΡσταττ ΡτεεΓεοττα εοτοΡτσσαοτε στο;

Κω: σοὲοι Κεστοα & ΟΡττοιατεε Πιτ απο τοαΒοσ οσοστε & τενετεοττετ νεοεταττ εσεΡετιιοτ. το

σιιττεοττ ετ8σ Κε8τ ΡττοετΡτεοε (στ: , Η νετα είΪεοτ σο: στο σε εα τοεταοτ οοοττατα ; στα απ;;;

· τοταιοεοτσ αΠετοττ τετττττεαοε Ι)ειιτο οσο Γστοπι Γε οσο τεετΠετ τω τιεε εσ8ττατε ΡστοτΠε τιοτοβ

ΜΒΜ Μο Με τεστ. Ωιττοσοετττα αεετεοτοτ , στΚειετΡίε σοστετατετοτο ίσο αοττοσ Βετετετ. ττΙτιτε @Με

ΣιτξΗΡττε στιεοτ νατσε στΙτσετιατ, ετττττετοα αεετε εσεΡιτ ,στσοσσ ει αοτεα ξοετατ Ρτεστστοοι Ρετ τΠΡΜΜ

ΜΜΜ 36- τιιστεια στα το Πει τ:ατοοτατο εττετεοετατ , ττττοτο τε ατοιίτιιτοτο ,τστοΡτενττ το τοετιτοτο. Πε

Ρομπα ζω Γοοέτσ ττασοε εσ ττττττε ασ το;ετεοε Και σοτστιαιο σε ςΙιττίττ αοετΠα ττεττ τοσετετ τεττοτ-8Β_ετ_

τηταταιτ:_ Αεεεσεοτεε νετσ ασ εοπι Ρατατττ ττττοε Ρττττιατη , οσε ει σεσετοοτ εστιίτττοτο , οτ σττε&ατττ βετ

σ Κοτττεοταοι σοαοτ οσοι τοτοττα ασ τε τεεετατ νεοττε, ει.ττττ τοασοσ Ιισοστε τοΙιετετ ασ Ρτ-ορωμ

τεοιεατε. @σσ & σε” είτ. Αοτστττατε τεττοτ αεεεΡτα Βεατιστττια τενεττεοστ ασ ΡτοΡττα,στιαο

τοοι σαιιστοτο τΠτοε Ρτσντοετατ τοετττ, σοτε νατεατοαττατε τ -

Αττεσττττο η. Οσοι αστειο νεοτΠετ το ετνττατεπι 8εοσοτε*, σιιτσαπιετ στατιστσ εσττεΡτοε σε αΙττσττ εε

Στ Φωοιπ τιαεοτσ τε Ρτστεεττ , δε ασ σαττετοαττι τ, σετ Πετ τατιτοτα σιιεεσατοτ , εστί-τι ταΡτστίτττοσ ΡτοΡεω_

να , (1°ΠεχττστΙθΙΠΒά νεΙοοι σοσ ίεοείττα σαίτετοατ τσ8εττατιιτ,στ ιοτττοΓεειιε εαΡοτ αστοττωΠ 8

ὁ τοαοιιε Βεατιστοττε σενστατε|εσοαΡατοτ. @εε ετενατα εσοτεί,τιτο σεατετα (:τοετενειττΠιττο τη

Σσσοτε ετοε σεττίττ;;ττ , Ρτσίττατιιτσοε ισ σετταπι σοι ετττΒιετοσιστοτοτε ΐαοειιτοε Ρτεοαπι ενστοιιττ,

εσοτιοοσ Ρττ τοαπι τεεοΡετανττ α οτετο. · Ο '

δω απ” τ. τ . νετιτοι σοτα τσττειιτο εττετ εοοότα σε ντττοττσοε ετιιε τείεττε, τΠιισ τετετατο ειιοι σοαττ σα”

Βωὸἰο κι: στο νετ εικΓοΙταττοοε τι στο ετιζτσοε είτ τεεεΡτατ τεττοτ απο οοπτιατοπι τοττΤετ νεοετασττεοι Ποτ

ιττοττοτ. ταττιστατο τενετττ ατσιιε ΡτσΡτιιε τοιτοτοετε εινττατι·, εετεσττοτ το σεεοτττττο ετιτε σπτοτε εεταε ,

στοιιτίσοε Γειτοε ,ΚεττστσΠ,τατετοσεττεε σε τσοστιττεε, σινττεε & ΡαοΡετεε . τοεστ:ε σε ασνε

οτε , στοοεε Ραοσεοτ , οποτε: Ιτεταοτοτ , στοοεε στο στατταΛε τετετοοτ , στοα ταΙεττι ειτσταττ·τεετο

σοαοι σοσοτο Γε απιτίτπε τοΙσετιαοτ , Ρτσττττοε στο Ι)ετ Στασα τεσσοατατο είτε σαοσετεοτ. Μωβ

εα ασνεοτοε ετιιε (Πιττίττ νττ8τοτσοε οττοττατοτ, σοκ τοστ ιοεοατταστττ Ι:εττττα τεΡΙετ:ε ΕΥΠ-Ι

οιιτο εττΐοτταττοοτε Βοτοτοσ εατιοοτ στο τεσσισιτΡαίτστετο σνισοε αττττέττε. Ιοττοετεπα τ8ττιιτ·

το Γαο&ιττο σνττε , οοσε ατ:Ρττα&α τοετατ,ειιετΡττοτ α ττττασοε.τοσσοταττε νσετσοε Ρΐαττειιττσοε

τωτ.τ._τα. ατσοε στεεοττσοε : 6'ίω·ία τα ε.τττ·ι:εφ: Βετι , κι τα" μα· Μπιπιστω σο” ·υττΙαπωτέτ·. ΩοηΙττΡ3_

-τα τεττοτ ετισττε ντττζτοοτο . ίσττοσοε ΡτσΡττσ τείτσεοε , Ρτα Μαἔτίττα Ραττ Πστοτοσ νοεε: μα.

Με τετετετιατ : εισιστταοΐσοε στΓετΡοταε , στα οττοττιπι ασττέταε τοεταοτ ασίεοττα οτι , εατιτοι

το, Ηττττε ετττοτττττττ Κεστε ττττοτο Ητίτσττετ στοοτε Ρττ, 8τ Ιοεσσοστ ΟταΡοτσοτ εστοοτεοσανττ ; ι_ωο

τσοστοτο ττατιττετε. Λο σιτε τσιτιτεΙττσεοσοπι σε Με- Ετεσεσαιττ Ωτιτ·σο.εαΡ. απ.. στο Μετσνεττε Ρ1οτεε :τα

τσνεσ Ττιεσσσττετ τἱΙτσ , σιτειο ΩοΙστοαττοε ε Πισω του: αττοσε Ροίτ τ:τ4ιττττοτ.ττεσεπτ σττ:ττοτ.

(ειπε εκεεΡττ, σε α, τττ·εε στταοτ σιισττττε ΤΙ=τεσσσττετ Ε· & Βαί'τετοα ωττεττττ εστω σιτε-τε τετ-εμ, , (μετά πμ

Με δτσττ:ιετισ σε Εστω τοτιττττ , οτΡστε ττΙτσΙοτο απ· Βοτο/τττε ΠΡοττττατ.

0ταττοτιτΒιιε



νττΑ ε: ευεττουτ.τ ΑΒΒΑτ. ΑιιετΑτιεπε. τι;
ιοτεττοπτ!ιοε Γε οι !οεο ιιτἱίτιτιο τε!τεοτετεπι τ-οιίτο Μετετ Γετιότε τετε!ιετοτ. Ετ !τι Ρΐε!πι!!!ε τιτο- Με. (Στ-τε.

τοτπροπε νοοεπι: Μεδτι!ποετο ,ιιιοοιτ , !)οπιτποπι πιοεοπι , τ!!!οέτττΕπιτε Ρι!!2, δ: οιτε!τοττιοε !"·ΧΧΧ!!·

τιοιπετι οιοεττιιιιντεοττι , ποτε ειτοοιί!ν! Ποιπιτιοιτι δεοιτεοό!νιτ πιο , δ: τ!ε οτπτιι!ιο: τττ!ιο!εττο- Α"0""°χι

οπο” πιει: εττροιτ πιο ; !ιε!ιττετέοοο τοο!τ ίτετι!ετπ οι τ!οιποττι πιεττετπ !!!ιοτοιιι !τετετιτοττι. .

ε 6· Νοπ πιο!το Ροίτ τετπροτε ττοτιιτεί τ!!! !ιοιτιιιιοε επι οι·τιιιετι οΒιεεετετιτ τετπο!ετ (!!ιτι!ττ,τ νττω!Ν.°τε

εοπίοΠ ετοοε εοττιροπέτινοτιτοτιτ ετ! εετπ !ιοιτι!!ιτοτ νοτιιεπι ρο!το!επτεο, ετοοε ρτο Γι! εο!ρε οΕΜΗΕ· τη

ττιτ!ο!εοπττεττι !!ε8ττετιτο8. ΠΙε ιτετὸ ουκ ετετ τορ!ετε τ:!ο!εετ!ιπε $ριτιτοε-Γετιότι, ε!εεττ εποπο "9!ωα”

οσε Γοτειιιιοτιε τεπιτιοεττι ο τιιε8τιτε !ιοτιοττοοε οετπ ί-ο!:ο!!τιιεΠοπτ , ιτε άο!εττοτ ε!!οοοετιε , Πο· [Μ.

τπιτιοπι ρτο τρίο τ!ερτεεε!ιετοτ. !..εεετετ ειιιτπ Γεπέτοιιι Ενετι8ε!ιοπι τιοοτ! επ : δ! τοττιττοττττε πο·

ιτιιιιιΒιιε τιοεεετε οοτιιιιι , &Ρετετ νο!!οτ αε!ε!ττε τ!πτιτττετ ποτε. ! "

ι7.Ττετιί-εᾶε πετ: τετπρείτετε, εοπιπιοτετε ε!! εοιπ !:!!τεΒοε,τιοεο τ!ο!ο!τετ οτιοττἱεΒετ ετιπτε Μοιπς!ιΞ

οοετοοττ!εοιτπ, ετ!οεετιε Με: οπιτιεπιΜε Γεπ&ιτετοιιι. Νεπι οτιε τ!ε δοτοτιοοε απο έτενττετ οπο” το·

επ ιτιίο!!τεττοιιε ττιετττ!!επι ι!κτιιοπιε ^ πιτπτειιι τεττΒεττοπεπι Γο!)τιπετετ , & οοτροτο ττεπιεέ Ρωο!"Μ

!ιοτιτ!ε τιιι!!ετεποε Γε ετἰ8ετο Με” !)τν!πε ο!οπιεπττε !ετε!επτο εΠεε τιε!ε!τ $οτοττ τ!ι8τιετοε ἶ·"ΐ ς”:"!"

Με 1)οτιιιιιιιε ιτιτ:οτι:|εττ*, ο: επ αρτιο Βεετιί!τιπ:ε Μεττιε τετιο Γο!ιροί!το οτετοτ, & οι εποε :Π"ΈΞ;"ΐ::

πιοιιτ!ε οττ!επι !ι!!ιοτε τ!ετετ. Οοπ !τετττπ τιττίτττιετπ τοοιοτοοε Γεπιτετειιι Ποιο! Ρτο τοεορετειιο.

τοπιο οοτροτιο πιειττττιε8 απο τ!ενοτιοτιε 8τεττεε τοττι!ετοτιτ.

ι.8. Οιιοι!επι τοπιροτο απο τιποτε ο!ετ!ο ρορο!οετ εινττετιε ορρτιπιετοτοτ, ετιεπι δ: ·Βοτ !θεττιο!ετ

ίο!ιττεποο Ηπε ει! (!!ιττ!τοτπ ιιιι8τετετιτ ,οοεριτ οοετιί!!ιτιε Μετοτ 8τενττετ ε!!!!$ι ρτο οτε. εστιά

επ εοτεπι οτ ουτε ε: δοτοττοοε ε!ετ!τοιρίο ροτειιίΤετ τπντοεπι Ρτο!!ετπετεπτοτ : 8: απο νττ:τπ:ιτ

ῇεπι πιοττ! οεο!τε ο!ιτετιε!ιτετιε !οοεττι τ!!οτοεττιοτε ποπ ροποπτ , Μεττειπ Ωιπέτεττι ρτο το οτε

τοτεπι νικ μπι !ετιεοοπτοε οιτροτεοπτ. νεπτοτιε νοτὸ Ποτ τετπο!ε ιπ!οοο Οτετοτιι &()ε:Γετή ιι!ιτ

@το ιεεο!:ετ,!τοπιτ Ρτο!!:τετε εοπι !εετγτπιε εο&οτειπ !)εοπι οτ τποττἱ ιεπι Ρτοιτττιιεε τοτε τοίτιτοετ

τ!ερτεοετοτ. (:ιτπιτιοε Γοττειτι!Γετ ε!ι οτεττοπτε ο!!ιοτο , τ:τοτ!ο!ε ττοοόεττιτποε!ο ρτ2!!ιτοπι Πτι!

@Με τι !)οι:ι·ιτπο εποε! ρο!το!ενετετ, ετ! ντοτειιτ!εε εεε εεεετ!ιτ , δ: τ!ε Ιε!οτο αποτο ιτιτιοττιττ

ο ρτοτιτιοε τ·ενε!εΓεοπτοε Βτετ!εε θεο δ:Μετττ τείετοιιτ,ίοτε (ο οτεττοιιι!ιοε πι” Με τ!

ττιοττιε ρετττο!ο !!!ιετετε:. ·

πο. $ιιτιτ Ρτεττοτοε ιι!οτττιιε εποε τ!ε νἰττιιτὶοοε επι: Γετ!Β! ρτο!ιτττοε ροίτοτιτ; τω πε τείτι

τουτο Ιοεοτιτι!ιοε ιιτο!ιιτττετιε το” τετοιο 8οτιοτετο νιτ!οετοτ ,Ητιεπι ορετττ!ετιιοε ,ιιτ8τ Ιο8ειι.

τεε νετ!ιε !ε&τοπτε τοποιετιτ , & εοο!ετιτοε τε!! οιτοτιιοΙο ρτονοοεττ !τιτοτοοτ!ετιτ!!ιοε !ιοτιιε ορε

τι!ιοε νἱτΞ`ι ροτιεπτοτ Μεττή. 5ο!!ὶεοτο Γεπθττε επιτπε!ιοε νείτττε τ:τετι!ο, τ!!!ε&τί!ιιιιιιε ()1ιι·ιΜ τη”

ειπε: , τιοεπτε ρτο τοοοι:τ!ετ!οπο Γετιτ.ττΠιτοτε Μεττιε Ποπιττιτο πιο: Βοί!!οο!τε Με Μετοι:ε , τ!ο

νιττοτ!!ιοε , ττι!Ητιιτιε , εττιοο τωετωπ ειοε , ετ! !εοτ!ετπ !ιοποι:ιε !)ει οττιτιτροτοπτιε-ρετνιί!!ιπο

!οεοτιοπιε πιεεε Γοτττιοπο Ρτοοτ Μιά! τεεο!τεε εοτιεεί!!τ, Ητ!ε!!τετ οιτρ!ιοενι. $οτ! ειπε μπι τιιιτιο

τετπροε οιο8ιτ , οτ τιοε!ιτετ ετ! ι!!ε !ιοετε ρτε:ττιτε οοετ1οίτιε Γοτιτ Ρετετε , οεπι Ποτπιτιοε νοοενοο

κιτ ττιτπποπιοε , !τεετ ιπτείτιτιετπ νοοτε !τιεοτεπι , ῇεπι τετπεπ εεεετ!ετπ. ο

3ο. 8ορτοεΒοί!πιιιττι Γερτ!πιοπι εΒετιε εττετιε Γοετ ετιπιιπι ,οοπι ετ!νετΓοττι ο τ!!εΒο!οπι ιοει- δεοτοεοε>

τετ τ!τπι!οεπτεπι(Πιττω ιονεπιιι·ιο τοΒοτετε νιτι!ττετ τττοττιρ!ιετο νε!οτίΓετ οι τοπιο ,ετ! οπο.. ζω!!! Με·

τοτε μετετε !εττε ενοοετοτ ετ! ετε!οε .. οτ τεο!ριετ τιοοτ! οοο!οε τιοπ νττ!ιτ ,πεο ειιττεειιτ!ινττ ,. Π' νοἶωπ

τιοε το εοτ !ιοπιιτι!ε ετ!Γεετιτ!ιτ , ουτε Ποπ ρετετε ε!ι!ιοοπττ!ιοε Πεοττι , εοτιοὸτ! ττιττειιιιι πατε!Ποτπιπιει οποιο Πτι! εοτιιτπὶίΪε: ρτοτ.!ετιτοτ ετοοε εεειω τ!!ΐρετιίενετττ , εο!ότιοε διιιτιτο8- .

ἴετιᾶι ΓοεεοπΓε τεπιρ!ε Πει τιοτειιττε ιο!!.!τιετ νι8οτε !τε!ιτ!ιοτττ. το:: πιο” ιτιεςτε ορετε , @ο (Β_9ττιοάσ

5τιτετιπο στο , οτ πε τιιιειιι!!!ετοιπ Γοροι·Ποε ττττττττε ε!!!!8ετετ › πετιοο οποιο Ιε!ιοτε 8τενετεπ- ν!!!!!Ρ"

το: εοτ τιοιετε τοτρείεετεπτ , τω τετνοτιττ ΐριτττο οτττποε εοεο!ιετ ει! τε8ιπιεπ. Μιτ;Πό"Π·ι είτ "Χ""·

ςοοπιο‹!ο Βεετιί!!πιε Μετοτ τοτ ο!!ιτ:τε οοτπο!ενετττ, τ!οπι οιιοττάιο 28τιτοτ!ο πιο οοτροτττιοπ

τ!εο!!ετ. Ηιτιο οπο! ετετ τιοοτ! Οοτιετο8εττο ει: τ!!νετΓε τεττετοιπ ρεττο εο!!οθε το !!!ιοε επιο

τοπι οιτετε!ετιτεε , οπιιιεε !)οπιπτεττι , οπιτιοε ρ!επι Μετι·επι νοοετοτιτ. Πιτ!τεετετιτ οπττπ οποιο:

τρΓετπ Ποτ εοπιρετἰεπτεπι τ!ο!οτοε τοπιο Πιο: οοτπρτιτετε , ιρίετιιιο ε!!Πέτε ετ!!ἰ8τ , 8: τεί-Ριτειι·

το οοοιτε!εΓεετε.Έεπτ!ο εοτοτπ οοπετοεετε: τοι!Τεπτ οτπποε οι οτιοπι ετ! ορο: Γετιδτοττι οο!ε

Βτετιτ!τιπι , τιτοτ!ο&τε ίοπτιτιοε εεε!εΡτ!οτιι ε!ο&τιπετοπι ΠιιΒο!ετοπι οοττΙε ττ8ε!ιετ. (Μπι του!!

Μιιττ. Εμ..

Π

* τά ψ !τι!

Ρἰτετε.

Μοιιεε!ιετ

Με: τι πιω.

το ποιοτ

τιετιτο τετο

ς==.

Αοτ.ΐτοτ

πιο!τε σε

πιτττττ.

η ο!!! Ετ !τι!είτε.τιο τ!επιοτπι τιιετἰόὶεπἰ , οι: θτοορ

πιο Τιιτοτι. Σεπτ. !τι πο. το: Μιτ:τε. 8. Μεττιοι «πιο.

36. οττοτπτιοο τιιτε!Ιιο!τοτ. ί:0π|ΜΧ 6'οπωτττ Μπουτίκ ,

!τηττττ, κυβτι άουτ τί: :ποιον «Με ρτιπτω-σ πτϋτετ ,[κ#

&τώ »πετ »τοπια έιίτιρ[τι ωκιτωπτέττω τετ”. :εττισττ, Η

2τιτάειω Μιρκα πτσΙΙιῖ νεο·&κυτ τι:: στ: μου” ρτοβττε, ού

σωσττω.Ιτιται·ω τιττσάτωΜια πετάτε τι: τϋττπ:τύια :στο

Με το οπο” Μετα οπτε τιιττιι·[ωι: μιά; @τιποτε Βεν

Ιουτυπ τετοια έπετυιΜττυπωπ ·υστότι ρτσ[ετούτιπτ , [Μ το!

πκτἰἱωπψω @Με :πεταει τοπρτη ρυπταπ2 ρτήττοτε.

Ατ!τ!ττ Οτειτοττιιε, ωττττωι τωτιετ1τμωωττω ετ!!ιι!ιι

το ο!το τ!ε 1ερο!ετο Β. Μεττἱτι!, ["ΜΜε τειίιτττο, ,τιμε

τ·τι τίττΙο “πετηται τωι·υιΜΕπι. !τι τπιτεοοΗε Μ55. δ.

]οντοτ Α!ι!ιετιε Ειιτἰοιιετιίἱε Με Ιεξεοπτιιτ: Εκει” τ!"

μου! ίπ π.. ρ“Η!τιι εττττ:Α Μπουτικ 19:28 βοκτα,

μ! ·υτε!Με οτιμω “τω” έπονται· Επ/ίνωετΙ , ετ“ιβ

Ξπ[τιππε άτυπο” ά· Ρι:ΗΜΙυπ [ασπαιτε τιεπιτ:τωι τον

τομτιβετε ·τω!κιΜπτ. Πάτωμα £08ρ|Δ!Ϊ0ηοΜ “πω” Με

τους: τστττττφτ. ττωιωτ σεβρκ!τω ᾶωιἄυττουε,(]ο

ντο! 8: Μεττιιιτ ΑΒΒετιε νεττενττι!!ε) ὰ [με Ρ.”Μή

εκσ [τσιπ ι:Ητ:τί : στο ·τιο.τττΙΙσ απο τ! Μεπε:έω :ηη-β

2ΙΜΠ, Μπείτε ω. τρωω; ετσι” Ιωμιιη λ ])ΔΜο..

πιο ττετι1ιιιππο[τωτ Μικτή. ΕτΒο Πε:τιιοτιιοτιι πιω·

ι·ττ!!εποτιι, Τει! ττιτ:οτΓοε τ!ττττιοτιι] τιιετττ!ιετιι επτττιοτε ει.

α·οετοτ το!ι!τε ετ ερεττε φταιω πιοτ!ιι νιο!εοτι πω!

Πο _ ειτε οπο Γειιτιιοπι τιιττιττΓνε τεοο!τετο τ!ετεοετιτ2ι

Ρτινεοετοτι το: είτε τοπι οιιοι! ε τ!ε:τιιοτιε ιττιοτ!ιιιι @τς

εετετοτ , τοπι πω! Γοττιπιο ότε ΡΚονοτι!τεΚ.

.άέΐστ. $δ. Οπί.δ. Β. δτε:α!εω Σ!. Τ



σε. νΙΤΑ δ. ΚΠΣΤ!ΟΠΕΧΕ ΑΒΒΑΤ. ΑΚΕ!..ἈΤΕΝ5.

Με (στι. νετὸ σιι!εεστπε & στα ειιτττιιτε ειτε εε.ίττ8:ινετττ , εοτττσιιετττ , στ: ττεττιτσ ε!εττιετιττ ιιΓτεθ:ιι ιιοτι σε

°ωΧΧ"· σοτιιτπει , Γεσ οιιο.ίτστει εεπττττιι ισοπτττε Γιι!τι!ιττ!ιιιε τττιστιετττ , ποτι στειιτπ , στΓΓετετε, Γεσ σε:: ω.

Μ""$"" σττετε τπε σοτΓε στοτττεοτ. Ο "σε σειιτει τ. ειστε (:!ιτττττ :ιτποτειιι τοτο σε!ίτστε εετεπε , στ8πξ

ειιττι Γετνο στο σετ σιισ!ιιττε τ:ι!επττεο. Ποττιιιιο τπετετετιιτ σιισιτε , ειστε Γιισετ ττιιι!τε εοπίτττιιτι..Σκε. ιιι. .

: απ: σιιστειτοτ ετ πω: στοσττιιδε ττσεττ σεΓεττσττοπε φωσ εττειιτπΓσε&τοσεττι εττεε !ιιιπε ετε.

!8εττι !ιιι!ιοττ: Εεεε ιιτιετ!!ε !ιοτιτι δ: τὶσε!τε , ττιττει τσ σοττιιιττι Ποτιιτπτ τοπ

Ε,α"ωτι ει. Ρεθτιττιι είτ σ.στεττι οιιτισιι.ττι στε ειστε είτ Γατα Γστι!.ιεττ, νεΓσετεττι ειιττι Ρτ!τιι!ιιιε ει; πιο”

Μπεστ ·σεειιστεπε , ωιιιττεε εττε.ττι Πιιοσεπττ ^,νει!σε Γε εοτσοτε μπι Γειττεο.ττ Γεπττεπε ,Γιισετντττ!ιιιε

"°τωσυ!ά Γτ!ιτ τττισοτιεπε Γο!ττε εοπΓιιετιισττιε !ε&τοπεε Γετττιτ στιττΓΓει $ετε!ιιιτ εισαι Γε μοι εε!εττἱιε τισ

Έσω Βοττιττιτιτπ πιτστιιτιιτ:ιτσ. Βτε ττεοιιε Γει!ιτισττ τ!τοι:εΓεεπτε εοεσττ τσοστεο Γττεστε τεπεττ , δ:

_? β τπεττισττεσπιστοιιε στπο!ντ.Ροττ!ιεεε !εέτο!ο τπειιιτι!ιεπε ετιιτι τιτττιτσ τεστττοστσε Γεσττιιτπ τετιε

τετιιτ , ποπ τιιτιιετι ει. !)ετ !ειτισιτιοε σε ετιιε εεΓΓενττ , Γεσ σειι!τε το εεε!ο τιιτεπττε τπντίτιιττι στι στει

ττοπε Γσττττιιτπ ποπ τε!οι‹επε , εοττιτσετισε!ιιιτ !)οπιτπο Ρτ!τιιε τιιιιιε οτσ!ιτιπιιε τε!τπτσιετιιιτ , Έτσι.

τεΓστιε Γοτττ ετήσιο εοτιΓο!εσετιιτ.!)τ8πει εστω ετειτ τιιτπ τι.ιτιε ειιτπ Ασοττο!ο στεει:ε: Βιιιτιοπ :επιτ

ττωι σει·τοτυτ , πισω: συστάσεωεστ , στα:: [ο··υαοττ στα”, ...το αφοβα :β απο” τιι/!·ττίο.Τεπισ

σιτε ετιιτ τιιιο ασ τεσττπεπ εοπνοειτει εοτιΓοτε ττετετ Πε! ε!ε&οτι.ιτσ. Α!τοιιιι νετο στε Ποτπτπτειι

8τειντἰιε τ:εσττιτε εοεσττ : & ουτε εοπΓιιετιισττιτε Για στα: στ τεθιι!ιιε Γοτιε ποπτιτίτ τενο!τιτο σοτέ

ειιτττετι!ο !τεττ σε!ιετετ , σοΓεετιττ!ιτιε Γεττιιι!τε * Βετ στ ιιττσιιετιτιι!τιτπ ιτιο!!τοττ!ιτιε τττετιιετιττε Ποτ

τπστι!σετετ , εοτιιισσ τσιπ στεινεττι Γιιττ8:ιττοτιεπι εοτσοττε Γιιίττιιετετ,σειιττιτε εισοι.ιτεΓεετε τιο!ιιττ.

δεειιπσἔι νετὸ Γιι!ι!ειιττ , Νιιτιιτε δ. !..ιιιιτειιτττ Μιιττνττε , εοεσττ νττττιτιε εστσοττε ιισισττττε στΡτειιτ

στ , & νιι!τστίττττιτ: τ!ειιτπει * ετι.ιε σεθοτι Γοτιιιτε. Ηετε ντσεπτεε νττετπεε Πισω, εστιτττττιιτισ

ασοεε ττετιιττι σετπττιττπτιιιε τεσσε!ιτιπτ. €ιτιτιτσιε ποτε στετ τετττει Βέτα εΓΓετ , & Ωοπετεστιττο

στα: πτσιτε ττττττττε το!) Γτ!επττο σΓει!!ετετ , εοπτττίτιιτει Μεττετ Γτιπετιι τττοιιτττΕ, ειιτ νοεεε σΓε!!επ.

ττιιτιι πιτπττπε ειιισττετ. ΚεΓσοπσεπτ ττιετττττττε ιιιιττστε Γε τιοπ σο!Γε. (Πετάτε , τποιιττ , σΓει!!ιιπτ,

στ δ: ε8ο εοοΓοττεττοπετιι εειστιιιτι , ιιιιτε νετε Γειττε τιιι!ιτ σιι!εε εττ. Α!τει νετὸ στε είιπι πιι!!ιιε ντ4

αστε τποτιιε το ετιιε τσιπ σεττιε εοτσστε τεττιεπττΓΓετ, οειι!τ ττιτπετι ετιιε τσ νισοτε στιο Γιιετ:ιστ

σετΠίτε!ιε.πτ τσιτιοιισπι Γτε!!α πιτεειπτεε : & πω: τ!!ιτετιιιε εττειιτπΓστστεπε , πιτπττπε τεστ Μουτ

! σοτεπε , Ματια ττ!επττιιττι τ!επττ!ιιιε , εσιιΓο!ειττσπετιιτισε τπΠποιιτιειτ. Γζιίτιιοιιε σπα σε $οτοττ!›ιιε

σεσεε ετιιε ετττεάστετ ,στ ιιττιιττι ντσετετ τ! ειι!τστ ε!τετιτ στι Γττ8τστ , στιτττ : Ασ!ιτιε ποπ εΓτ !ιοτσι

Ρο!τ σιιιι!!ιιτστσ Με ποτέ! στετ Γειτττι !τετττ!τττιο ντι!τιι , σειι!τε στιεΓιι!σειιττ!ιοε τιιιτιττ Γιι!:ιττσεπε,

8!οττοΓε ιιπτττισ ίε!τε ει! εετε!ιιιτι ττεττιεΓετττ1τ Β, τππιιττιεττε Γσετειτα ε!ιοττε δεισ 6τοττιτπτ °

ΙΒΒ°Π8 ω, ιι..]ετπ νετσ στετ ποπ σοτεττ,οιιιι!τ σο!οτε τττιτ σετειιΠτε Γεισιιι!ιε Ώ!ιτττττ ι 8ετπτττ.τ :τιιι!!ιι τ!

(ι.Μω,,,,, Βετο , πιστα στ: ιι!ιι!ιιτιι εεΓΓετε σστοττ , σττίτττπστπ Μιιττεττι Γε ιιττιτττ!Γε ττισετπεστεε , ττιιιιτ τεετε

τε!τστιιιττ. οτειτοτττ τσίττιε στττ:ετΓιι τιιετε σιιτιιτεπτιιτ. Ρειτεττι !τιίτιιττι στ!εἐττο ιιτιτνετΓα!τε τπστιτετιιτ, σε.

σιτε νε!ιιττ Γετπτπιιττιιττι !τιετντπετιιτπ Βεπετιι!τε σο!στ σιπτιτιιπι στ!τ8επττιιτιι, & σεττπετιτε νοεε

8επιττιιε τεΓοπει!ιειτ ε!εττιεπττιιπι& στεεπττιιιτι :Ο , ττιοιιττ , στττττττιε Πσπιττιε, τιτιστε ενεττττττ Γε

τ:τεπι ττι:ιτπσ ιισοτε , ιιτ ποπ ττιετιιτΓΓεττιοε ιιιτισ!τι!ε τεστ σιι!ετΓΓτττισ Μ:ιττε εσιιαιττ νε! ετιιε στο ιιΓ..

Γεέττι ετιιιττττττ Ετ!ιεεε οιιτσεπι στο Γιιτε τιιτττε !ε!ιοττ!ιιιε Γε!τεττετ Γε εοπΒιιιισετ πιτστΐιΓΓε τσ σοτέ

!τε: Γεσ πο!ιτε να: στι” τσιπ εττὸ στσ!ιεπειε τε!τοιιττ το τετττε. @τι επτττι ττι ττττοε τ!!τιπι σιι!εεστ

πεπι οττετισττ τιιισπττιτπ ποστε σττΠτιτισ Μετα! ουτε ιιισοιιιιιπ σοτετττ οτε στοσττο στοτπετε, οσο

τιιεετιτο Βιιτιι!ιισετ ειττετιττετετιι πο!ττεπι στετιιιε σε πο&τ!.ιιιε στο σεεειιττε ποττττε τπεείΓο!ιττττετ

Βειιπι σεστεειιπετ δεσ οιιτσ τπιι!ττε ττιοτετε σιιτπ σε τεστ Πετ Γειτιιι!ει ιιοτσοτιτσ τοιισειπττ οτε στο

ετιιε τεεοτσεττοπε στεετιιτ ,οπιτιτει νοτιτε τπτετ σεπιτισ , Οτιτττττ νττστπεε , τ:οπιστττε1τιτεε σο!οτ

νοε σ!ιιε ντπεττ.

35. διιτιετιιπι νετσ τ!!τισ εοτσιιε τιισσπ:ι ττσετ τιιτιστττοιιε ει: τιιοτε εοττισοτττιιτπ !ιισεπτττιπι στ

σ!ιιιπτε Γτετιιιεπτετιετιιτ ο!!τεττε. ΑΠ: νετὸ στε νεπτεπε ΕστΓεοσιιε ετνττειττε Τιτιιοσοετοε Ροπττε

Γειτ (Βετο στπτιτ εσετεεειτο εισαστε Γεπέτοττι εστσιιε Γιισετ ιιιιτιιτπ ετ !εστσειττ στεττοΓοπι (:τιιετέ

ι.Ττω.-ι

Νο·τπ.

#τ Γ.ι.ττιιι!σ.

στι:

* σ!ιτεειτιο

Μοττττιτ.

τι

(Σοτσιιε ε

σιιε τεστ!!

ττιτ σε Εστί:

εσσο.

τι Ιτιτε!!τεε Εοπιστετοττιτσι . Π: στ6`τιιτπ ιι!τοιιτιπσσ τισνετΓιιε ]ο!12τιτιεπι Εο!ιιτιι!ετιιτσ πότε στσ!ιιιτ. εξιτσσε

:σε :ιιιττοιιιε, φοιτ ποτέ στετ σιισσεετττιτι εε!ε!ιτιιτι·τιιτ.3. το :τοσο Νειττι!τε δ. Ι.ιιιιτειιτττ ττι Γεττετπ Γεειιιισστιι, οσο

Αιιτε!τετιιιε ττι Οτστσε σΓε.Ιπιοστε: ει! Γτ12.Πι τσίτιιε Κισσ

!5 εστεέτο, σετ! Ι.ιιετττιιιττιιπι Γειι νετσετεε Βιισσετυπι

Με πιετπτιιττ. Ρττπιὸ εεττ σε Βιισσεετττιτι τσιπ σοτε τα.

ε!ιιι.!τ . ιι!ιτ σσίτ Βιιοσεετττιετπ τε.ιτστΜετιιτττισε. Ατ Γε

ειιτιστ3 σιιτιι τισττ σε Βιισσεεττιια τετπσσιε !ιτετιιε!τ , στ

τετ Πιιοσεετττιειιπ 8ε Μετιιτττιοε ττιτετσοσττ €τπισ!ε

τσιπ. @στο τεστικ[τιτκττ στα. τπτιιιττ, οι τε|τεΓε τ» σε

»ΜΜΜ , Οτωστεττι σττεττιτ. ΙπσττΜΒ σττ·τίτ.ιπωσ ΙΓΜ

722144 στ. ιϋτι·ιττττ_ Ετεο το :ώστε ΒιιΜπτωσ €οπισ!ε

τοιτιιττι ετατ Αιιτε!ττιπο , τσ !ιτετιιε ποπ ετσι. €τιπι επτττι

1ιοττετπαφ.12.!εε εΠετιτ τπ ιιΓιι, τιστἔτ !ιιετε σιιοσεετπισ τσ

!ιτετπε οτι στετ στενττιιτεπι ποπ ίτιτττττι τ: Ο:ιιπι σετε!32.τιτ,

Γεσ :ι!τιισ οσ·τετιιτιι ττιτττιπτε Γοπιστ τετι·ισοτε σετΓο!νε

τιιιπτ. 1

σ Ατιτιο Γει!τεετ σε. ΧΧΧΙτ.11ττ €σ.τσ!ιιε το ίΞ'οτιιτο,τσ

Ασπα!. τισ πιο. τ”. τιιιττι. τ τ. σε ει! εστι. στι.. πω. η.

στι: Κιιτττειι!τι ιιιιποε Γεστττπ στ: τεστιιτιστσιτι στονειίτη,

σεττττ . ττιετσε!ιατ :σε Κιι!ττειι!τι οιιττισιτειιτιτε τι Ω!ιετιιο

στο ειστε., ( Γιιστἔι ιιιιτιι. τι.) Ποτιττιιτιιστ τυπο τιιιτεσσ..

πωσ Πισω σ. ι.ιττ. Οιιπττεττιπτ σττττιι.ιτπ,ττισητ πω,

πιτ ποπ σοτιιττ. Νοε ΚιιΓ!τειι!ει: ο!ιττιιε ιιτιτιο σε. ιοτντι.

τ!!τστιττ σοτεί!:, στι: το εππιιττι σε.ιτιτιτντιι. σιττωι, :τισ

σποτ !τττετει Ποπιτπτετι!τ Π τττιιτ!ττετ στ:τστττ ετσ.τττ_

@πι επτπι ει: πιιτσ. η. Βιιτ!τειι!ε σο!τ τεστε!Τιιπι εΧ

:Με €τι!οτ!ιατττ :ωστε ιτιν.Γτισετντι‹ετττ, οπο ειστε στι

ιιιιτπ σε. κιν. στοΓτέτο. ποπ εί!, τιποιιιιι σε.ιτιτντι.εχ

αστε Ντε τ:ιττιετι στττ8!τ 2τιιιιιττι σε. ιοτιτντττ. Σεπτ.

ετιττιι ττττΓΓετ Γτιτστετσ σε σει:ιι!τετο Ω!ιτ!σε!ιεττο _ τι!

Βτιιτιεε!ιτΙστε σε ()!ι!στ!ιτιτττ Π18τιΠ3 τιπτιο σε. κι”. Γ -

Ετσι ε!εισΓιιε ενιιΓετιιτ , 8τ ιιοτι Γ:ιετ!ε μπι στειιισαντιε τπ

Εετιιττιστιιτπ Μοτι:ι!!εττο εοπτττιεττ σοτττετ. δ, Κιιίττττι·

Η εσ!ττιιτ πι. Νοε Αιισιι!!ειε.



νιτΑ ε. ιιυτιειιι.ε ΑΒΒΑτ. Αιτ.Ε1.ΑΤΕΝε. το

 

Με 8τεοΙιιιιιιιιτ ιιτιιειιτιΒιιε εττεοτιιιιιι Αι! οιιΓεειιιιιτ * αστειο νειιετιιτιοιιτ εστι Γοιιιιτι Ριιιε!ιιιιιι , Α τι. αυτ.

τω ετιειιι ]ιιόςοτιιιιι εοτιειιττι.ιτιτ ιι8τιιιιιε ροριιιοτιιιτι , οιιιι·ιιιιιιιιιιε Με ιιινιεεπι Γι: ΐιιοετετε νττ-ΧΧΧ”

εεττιιΙιιιιιτ. Ι8ιτιιτ ιιιιιιι μ:: ττιιιΙτιτιιιιιτιε ρΙειιεειιτιιιιιι νιτειιιιιτιι νικ εποε ειετιιττι τι Μοιιιιίιετιο :"""”·.'"

ΡΓειΠετιιιιιιιι ειιοτιε ιιοι·ιοτιιτετιιτ ,ιιιιιιε ιιε δειιιοτιοιιιι ΐετνιετιτιοιιε Μοτιιιίτετιι ειστε σειιιοτιιιτι (::255";:3

Πιιιιιιετ ρετιιιτιιιιι ίιιιΙΤε 8τενιτετ ιιείιετετ Ιιιιτιετι ,ΓιιΒιιιιττι Γε ειιιτ ίετεττο ρετειιτ, ιιιιιιετι πιο πιει; τω..

τι οιιιτιιιτττι Βοτιιιτιο οτ τειιιτιιετιιι· ειιτιι ΐιιττιιιιε ιιι1ειιιιιιΒιτιοιιειιεροΓειτι ίιετίιιιτιιιε νιιιετιιιι Με

είστε τείιιΕι Ιιιεε τεεεριτ. Πειιιιιε δ. ΜιιιιιΩ ΒεΠΙιειε * τοι·ριιε νειιετιιτιιιιιιιι ιτιτεττιιτ , & Γεω τι

οιΙτετιε ιι·ιγΡτετιιι εεΙεΙιτειιτε: απο τιι€ιιο Ιιοτιοτε ΐιιιιδτιιττι ιΠιιιι εοτιιιιε Γριετιιιοτε τιιτιιιο εοτιιΓ

· ειιτιτε ει! τιειττετιιτο ριιττετιι εΙτετιε τιιιτιιιιο εοΠοεετιιτ : ιιεττιρε ιιτ ειπε άεεοτειιι Ρτορι·ι:ε νιτ8ι

ιιιτετιε ΠιιτιΡτο Με Ριιιιισιωι οιιτιιΙιτ ι ειιοτο νιτ8ιτιιιιτι , οιιετιιτιι ρτιοειρετιιιιι τειιετ ΒιοτιοΓιι

ΜΑΝΑ νιτεο άειιττ:ε ρ:ιττι Γει!ειιτ Λεει , ειιτιτιειιιιι ιΠιιτι τιονιιτιι ιιεεειιτειιε , τιινεο νειιιιιιετιτο

τιιιιι τεΒιιιιιιιε , εειιιιιιίΓειιεττετιοΙιε ιιεεοτιιτε ιιετρετιιιε Ιιιιιιιιιιιι τιτιιΙιε Βοιιοι·ετιιι·.

Μ.. Αιι ιιεειιιτιιιιτΙα νετὸ ιιιετιττι νιττιιτιιιιι Γιιετιιττι ,τιιι2τ Ρετ ειιιε οτιτιοιιετ ροΙτ ειπε Μετ- 1ιιιιιιτιιιι

τιιιιι Βοτιιιιιιιε Πτ οιιετετιιε , πάει εΡτ ΠΙειιτιο ρτ2ιετιτειΠιιιι εε ειιιιιιι ετιειΙΙειιιιε τεττιιιιι:ε το τω ω·

ιιτιε τηιο ιιι8ετιιιιιιιε ιιτιιοτιιιιιτ ιιτιτειιετιιτ. Λεειριειιε ειιτετιι ιιιιτειιιτι οπο εοι·ριιτ Βειιτιιιιιιιιε """"""
Ματια Ε”ιιει·ετ ιιιιιοιιιτιιιτι , ιιιεΒιιτι αποΜε ιιινιιτ ΗΜ! Με πιιιτιτώ , & ΜΜΜ, ιιιιιτοεΐεΒτιΒιιτ Ραπ”

τει :το ειιΒιιίτιιε τεΓοιιιτιι @να ετΐε&ε άι. _

χ. Ποστ ιιε Γετνιειιτιοι.ιε Μοιιιιιι:ετιι ιριιιιε ειιι·τι μι· τε τιτιιιιιιιειιι ειτε-στο Με εΒιιιτιιιιι

Στενιτετ τιειιιετετ ,ιιιΓοτιοι:ε ιιοίιτιιε ιιιιιετιιτ ρετετεἑ Οιιτι ι ιιτιειΠιτ οι ιιε 8τιιιιιιτο "τι Βιο

Βιι Μιιτετ τιιιιενει·ετ οιιετιιοτ ετιιςιιιι Ιενιιτετιτιιτ , & τισ Βιιιετε ιιετετιιτ. Η ιιι›ι ίεδτιιιιι ότι

τιιπιιιιειιι εοιιτιιιιιὸ ιιτοττιετιιιτ εοιιΓεειιι Γιιιιιτετετιι. ΟειΓτιιιε νετὸ εεετοτιιτ ςιιιιιιινιε ιτι ετι

νι ιιιι8ιιιιιε ροίιτιιε ειπε ιττιριοτειιτ Ωτιέιἰτετετιι, οιιιιιετιινιε τιιιτνιιιιιιιιιτειιιιι ιιιιτ ριιιιιιιιιιι ‹ιε

φωτ νείτιτιιετιτιε Πιο εοτροτι Με ριετιιίΕπιε εο!Ιοετινετιτ, ρι·οιιιετετιιτ ὰ Ποιιιιτιο δ: :περετα

τιοτιεπι εοτροτιε δ: ιιιιιιιι2 τεειρετε Γιιτιιτιιτεττιι -

36.0ιιεΙειιι νετὸ ειιτιιιιινει ΓοΙΙιειτιιτιιιιετιι ιιε ιιτιιιτιιιΒιι: ιιιι (ε ρει·τιτιειιτιιιιιτ , Με ειΠιιιτ: $οΠιότη τι

ΐιιτιετιτετ εΙΤετ Βια: Βεετιιιιτιιε Μετα: ιιιιΒιιετιτ, εκ ιιοι: εοΒιιοΓει οστά! , όσοι Ροιτ ι:ΙιΓεείΐιιιιι Με.

μια ιιιΙΙιειτιιιιιτιε ιιτιετιιοιιειιιοιιε ειιτιιτιι νιίιτειιε πιοτιιιετιτ , εείτι€ενετιτ , ιιτ ΐετνειιτι Μάιο :κι

τητα: ιιιιι&ιιττι τείτιτιετε άει:οετετιτ.

;7. Ο νετιετειιιιιε Γιιιιιιιιιι ειιιιιιι ιιιιτιι με τοι: ΙιιΒοτιΒιι: ιιιΡτιε Ρατερικο [ατο ε1ΐιι1τω ; με.. μαθω;

τα 8τε8ι8 ΠεοΜε οιἶεττε ιιι8τιετε. Είτε ιιιινοειιττιιι με Μαιο Βοιι·ιιτιιιτιι ]ετιιιιι-(Ξιιιιιε- ων°ωΜ

πιει , οι τοετεειιτιιτ οιτιτιετ τετοιο ιιι ιΠε Βε:ιτιτιιιιιι·ιε ειιιιιιετε , ιιιιιειτ Ιωτιτιιι ΑιιεεΙοτιιπι , μι»

ιιιιιτιι Ρτοοιιετατιιιιι , Με: Αροίτοιοτιιιτι , νι€τοι·ιτε Μεττγτιιτιι , ειΓιιιτιιτιο νιι·Βιτιιιτο ; @Με δεν

εεττΙοτιιιτι , & οτιιτιιιιιιι Με Βιιε ιιιιιοειιτιιιιιι Ι)ειιι·ιι ρει·τιετιιιι Βειιτιτιιτιοι ι _

38. 0ΒΓετ:το ι8ιτιιτ Βοιιιτειεπι νειιτιιιιι, δειιθιε νειΒιιιιι Φωτο , Ρετ ιιιιιιιιιι1εω Πει οι·ι·ι- Ξειι&ιιιιο

τιιροτετιτιειιι , ιιτ ιιιιοτιετ ιι:ιτε ὰ νοΒιε τεεειιιιτε Γιιετιιιτ εειιε , Τειιιτιει· τιιετιιοι·ιιιιτι πιει ιιι 'ΜΜΜ (Φ

πιω: οι·ετιοιιιιιιιτ ιιιιΒεατιε , ειιιιιε Επι: ιιιιιιιο ω” ΐιιιιτ : οι ιιιΓε Βοτιιιιιιιε ιιοΙτετ ΒΕ.. Ξ0τιιιιιετι.

ευ »ο ιι τι τ ε τοε , τω οτιιιιε ιιιοιειιιτιι Ρεττετ (Με , ειιιτι·ιειιι ιιιειιτιι ιιιιιιιιτιετιε τ:τιιιιιιιι τι: π'

οΒιιΕετιιιιι τι ιιιοι·τε ΙιΒετετ, 8: εε ρτοτιιτιιιο ιιι€εωι ειιτειτε ειιττιι€τιιιιι ιτι Πιο Βιοτιε Βειιτιι

τιιπι ιιιιιτιιιιτιιιιι ιιιι·Βο ιιιιιιιιιτειιτιιε Για ιιιιιτιετε ιιιιι$ετ , επι ειιιτιΡεττε τι $ριτιτιι-ίειιέτο νι

Ντιτ,ιιοτιιιιιετιιτ8τ τεειιετ Πειτε Ρετ ειιιιέτε Γεεειιιιι Γιεειιιοτιιπι ο Αιιιετιι

τι ΒιδΙιεε $.Μιιιιιιι πο: "Μ ε:: τιιΒιιτ οτατ ιιι Βτετιιιιιι ιιιιι τεΙιΒιοτε Γετιετιιιιι , με" ιιι Μιιιοτειιι Εετιείἱιιτιι

διι.τιετιιτιοιιιΔιιιιιιι οιιιιιιιε κοιταω τιι·ιτι-ιιιτ ,_ 5. Εκει· $. Ττοριιιτιιο ίπποι ιΙΙιιτιιι·ιι ώ , εΧεεΡτ0 εεριτε εποε

του εοιιΩτιιιιιΠεοιειιιιτ ιο Ποιο ετιιιιο νιτιι· 8ιιτειιΙο τ, ιτι μιτόιιίτο.Ρεττιιειιοιιε , ιιιιιιτ: δι ίιτίετιι ό1&ο › “Ν

Βειιειι. με. 66δ.11Μιτ. μ. Με 8. ΚιιιιιτιιΙε τ:0τΡιι8 @Με ιιοιιοτετιιι·. ο

5ΑΝτ:Τι ινετι ΕΡ1$εοΕ τιτ:::·
δε”. ι ιι.

Το1.ΕΤΑΝΙ

ιιι.οειιιΜ Ηιετοιιιτ:0Μ.

.. .Ε 8.]ιιτι·ο ει: Με” σεβεται:: βάτα:: , με δ. Ζ|άτ·βπβιι έτι Μ.

ν· έ; π” ἐ#π#τ. αφ. 8. π·/ΕτΜπ ότι: ΜιΜΙσπ:3115Τι15 ΡοΙτ Ηιιι.τ.ιι- Μ” “ω
_ β οιιιιιτ ,όιΓειτιιιιιιε ειπε , ιΙΙίοιιε Πιει:είΓοτ ιιιτιειτιιε είτινιτ ιιιιισιτιιόι- μι".

” ιιε τοιΡοω ιτιοετιιιοιιε τιιετιτιε ε!ει:οτιιε επεσε Γιιοτιιιτ , ει: ιιιιΞιτι

πάει Μοιιεειιιιε,ειΒ ΗεΙΙιιιιιο το νιττιιτετιι Μοτιειίτιεεε ιτιίτιτιιτιοτιιε οι·Γετιιιι τω

εποε οιιτιτει 8τιιιιττιι€τιιε , ιιι ΑεειιειιΒ Μοιιιιιτετιο τετοιο Ροιτ ιΠιιιιι Κάτω

εΓτ Μάιο. Ιτι Ροιιτιιιαιτιι ιιιιτετιι πιοΧ ιΙΙι Γιιεεεποτ ιιιτιιιέτιιι,νιι· ιιιττετιιο εεε:

Τ ιι

 



επί: ·ΒΕ. δ. ΙΠ$ΤΟ ΕΡ15Οι"ΤΟΙ.ΕΤΑΝ0.

ω.. (Με. δ; εΙοειιἱο ΓιιΠἱεἰειτ::: ΜΒΜ. ΓΡε Ρ:οΕιιτιι:ιιε , ΠΙΩ Με:: ειπε Ιουεανο.:τι πω::

°°*ΧΧ'· :Πα αβΠοΗΠετ εκει·ετικι. 5ετ:ΡΠι: :ιά ΚιεΗιιιικεινι ΑεειΙΙει:Η: Μοτι:ιΙ:ετη Ρα

8"Μι 1. πω:: εΡὶίὶοΙειιτι όεΒ:τα6εΙΜΒε:ευτ1 ΡτοΪεευτἱοι1ε εοείΈτιι&ειω : :τι εμε μιτειπει·

πὸίὶτιιἰτ,ἴιιἴεεΡτιιω €ι·εεειπ Με:: ι·εΙ::ηιιεκε σο:: ε!εΒει·ε. ΕκίΗτ1τ Καπο: ει::

:ι:ε π:Βιιε, 8: τειτιΡο:ε 5ὶἴευειικϋ οΒ:1τ: ει:: Κε:: Ροθ: Με:: ά1ε ιιοεοάεε:::ιο

όείιιο&ιιε ειΒΓεεΙΒτ. Ηπ:: 2πίώππι:. Σ

Μ." : Ι", :Η Β:- _48π|έεπβ Μπππβετέσ ό· Επψ·υρσ:·π:π Τσίε:πποπεπι χωπ:.π. :π 8. Ηε!.

ΜΒΜ- ἰπ‹ἰπ ΕΖ08ίο ω! πππ. 82. ά2ἔἰπ:π π». Ζπππτπ Το!ειππιππ Ερψπρπ›π :ποπ Μ” Ζει/ίπ

1)2π:οπο,ΗΜππή Μέσω άιβΣππίο ποπππἔέ ρεφεπἔ›π :οπήιπ:ίππ:. :πω.ππ ·υπόπ

έπ Ρποίυέπ πι! Μ. π. 70. Μπι/ι'. πήι:ππάπ ευπππεπισ βιάΐ:Εππ:. Κιιτἴιιε,ἰπππἐε , εὺιτά

ΗεΙΙ:ι:Ηο ΕΡ:ΓεοΡο 5εό:: ε]ι:ε]ιιετι:ε Πὶειεοιπι:ε ω:: Γι: ετΒ:ετ ἰΜὶιΙτειτετ , ΡΜ::

:πωπω εμπε!ειτι Ιὶιὶ Ροτιτἰίὶεἰε πω: ΕΡΙΓεοΡιιε 8::ρίε το. είιιέΙ:ιιε: ίεά :η :εΡτο..

Μι:: νει·Ιὶι: Γε::Γιιπι,οβ ωεεωΡετει:ιτιωτι Μπακ:: :ὶω1π1ίὶτὶε εΙαιτ:ε Γι:: άοι·πι:εω .

Π:ο.ιπει:Ι:ιτι:: Ι:ιεΙυεο εκΓΡ:τε.νιτ. Ιτε::ι άπο ΙὶιεεείΪοτὶ @σε | ποπ” Η.-π...πρ

]ιι:1·ο ΕΡἰΓεοΡο θετοτπ1ιιε Ρι·είἱητει· ΡτὶπεἰΡἰε οΒ!ε&ει:Μπε Έστω εοιπεππΡ;

τω:: :ιάνει·Πωτεπηιιε άείει·τετ, :επι τεΡειπ1ιιο πιστα ν1ττι Ρετό1όπ 1ιπεΙΙεόΕσε λ _

σε :πιιΙτἱε ωεεΠεοτιιτπ ευτατἰοοἰΒιιε :1ιι:εΙειι1εΙ ἰ:: ιπεὸεἱειπι Πειτε, τοπικη :τι ΡείΗ;

ειι:εωεωι:ιπ ει·εΓεετεε. 5ίεΐιιε ::ινε.Ιι:1τ εο:τιωοτ:ο, σε ιιΓειιε :ιό οΙσπιιω Γιωτη

κατω· εΠετ :ιοπ1Ι:11 ε]ιιε νε ΡεττἰεὶΡο.:ἰο ν:Ποτι:ε ,νεΙ εοΙΙοευ:ι:ιτ: οι·:5. @προ

!π/ἰπ: Τοίετπππ: ε:: πέζ..::.:.π :4όόπ:ε Ηποπ:2 ῇπα#υ·; :πω σ:: Πίπωπο /π·επίπ.

:·2 28πο:π επ.. Επιβπρπ: [πέΐπ: εβ. πωπω οΒ 1ιπτειπΡεπιητιειω πωππππ εππω

βΙ:/πί;τπ:π:::: ω...: : ράσα θε:·οπτ:) Ρπ:ξμετέ Ερ.άσπ::π: ευπ2επιπσπΜ: ιι'επιεπ:π:Ζω

πε υ2ππέ:π:πτ, ό· :π /:::εςβτά: Επἔεπῇ @π δππε?τ:: απ:: .ε Β. Ζίιίε/ϋπβ Ιππἐ

άΙσπιππ. ,

Μεππο:Μ 3. 8. Ι:ι/ϋ πωπω ίπ Ε'π/7π· Κπωππ2: ποπ όπό::π:·, πεππε 5π ππ:2ππέ: Μπ:·13::·πίπ

'Ρἱ'°Ρωῇ· π., π/ϋπέ Το!ειππππι ασφέππ Κπἰεπιἰπτἰπτπ , έ:: πω ίοαππ |:πό::Μ πό ."::-πω :

άΙ:2:πτ πι. Νυπ. διφ:συπό. π: σ:: ?πωπω Τπ:ππέ] Νου: πό Ζἰπ:πτππ‹ἰππι Με

ππππ:·: ?πωπω :π Μπτστοίπε. πό πάω πω. οΜ·τυπ:. Ε: ιπυποπ έπ 86

παί2ί!2π2: Γπόπἰπ· δ. Λιβ:: των. Σά. Μπ.ϋ :πυπο:·πιππ. Ζπ Ηέστυπ)σπΣ Ηἰἔπστππῖ

πέππ:π:ΙσπΙόπ: πό ·υπ/8παππ ΖΣπιφ:·ππιίέ Ο/ποπέ:οπ :·αμΜπτ ω: Β. Ζπ/ἰέ Επίέπ.

:ΜΜΜ π ππωίππι πω:επεσ Ζππἰπ:π›π.

Ηει:ε πωπω :ἔειπἰε €Ιο:12,]υετε απ.

ιιετο εε ΜοιπαεΒιιε ΒΕΝεο:ετι φάει ί”εειιτυ:.

Π:Γε1Ρι:Ιυε Γειά:: εειι·1οτ ΗεΙΙπό:].

Με. * τε εει1ι:1τ, Το!ετιιιπ ιπιτ:ὶτ :η ατά::

Οτό:τήε οΒΓει1ι:ϋε , 8: νοεειτ :αἱ ()ειι:Ιιεό:απι.

Α8ο.Ηετ:Πε επι: ΡΜ:: :η Ρ:ετο.τε ΡπΙ:είϊτπ:,

ΑΜ:: εε! ε8τε8:ειε :::άε νοε:ιτ:ε ονεε.

ΒοεΕιιε , πω:: εε1ι::, (πω. , ιποάετ:αιιε , Ιιοπείειιε

5οΒι·:ιτε , ὶηἔειπὶο , τεΠΙ :Με νει!εε.

Π: Γι:ετε.ε ΓοΙΙει·ε ΑΒΒ:ιε , (ξ Ρτον:εΙιιε :Ρίε

Ρτεεί·ι:Ι, δε οΠἰεὶο Πε :ο ιπτοε1ι:ε εΙεεε:15.

Τε νοεειτ ΑΙί:ο:ιΓιιε δειτιθ;ιιω ΓειιπεἙὶΠὶωι:: Μου:

Ι):Βιιιι: ε: 8: εοπ:Ρατ Ρτει:ΐι:ΙΙε Ηε!Ιειά1].

Τει·τ:ο. Μ:: :πετΙτιιιη $εΡτειπΙΜε τε :ιπι:Ητ πάτε,

Ι.ειιεειάπε :ο ΤεωΡΙο ΜΗ:: :παπι Μ”.

Β:ειεοηι:ττι ειιἱ τε ει·εάι1τιτ ν:κ:Πε Μπιτ:

ΗεΙΙπό:] , ΕΠΙ: :ι:Β1τι·οτ Μο: π::τιὶὺιπ. ' - . . ° _·

Η:ε Ι.ε&οτ :Με ΗεΙΙειά:]5 ίἐοέὶἰΠὶππυε ΑΜΒ: - - =·

Πει:: Με:: ΗεΙΙο.ά:ιιε , Α8ειΠεπΠε ετ:ιε, .

Ηἱιπε Το!ετωπιτπ Ρ::.εΓιιΙ εοιπΓεεισό:ε :Μ ιιτΒεπ1 , °

ΜοτὶΒιι: δε ΓοΡΙιἰέὶ πιο:: Μ... ΗεΙΙω:ο_

Ν(ΜΜΜ :ποτε θα:: τεττἰε ηοτἱΠἱιιπε Μάο,

Α Ρ

# υ:Βε €21

Νώε

'!



Μ-ΜσΜΜΜΜ= ο Μ" ?Μ ?=·Μ”° Έ”

νιτΑ ε. ΑιιΝυι.ι=ι 1εΡΙε(:. ο ΜΕΤΤΕΝε1ε. μ”

Οτο. Ρι·ο ι1οΒἱε, Ρτει:ΓιιΙ ]ι1ΠΜωε]ιιετΕ, Μ,_ (ΗΕ:

Νοκ 1)εο , ὸοᾶ1ε ποτε Ρὶἱίὶμιο νὶτὶ5. ἐκ. ΧΧ::ν.

Ρο·.α·επΜ2::έποπ: α: οπο, ω: Ρ/δ·πάο- Ζέπφο·οποίο οἴε δ. Ζπ/?ο :ἰ›·:πΜ/ἐτππ2ππ, πώ'

οπο! έωπ ·υπ·2 οοί:π: :ΜΗ :απο πππο οωπ Μ. ποσα. £οΜιοοπί2πη οποπ Μ Μπέέο

Ηο!!πώ] .Είοεἰο εκμπάΙΜα:. = ·

νΙΤΑ ε.Α11ΝνΙ.Βι ΕΒΡΙΒΟ‹›ΡΙΑΜΜ

ΜετπτεΝε1ε,

Αιιᾶοι·σ ΜοικιαΙιο ειτ1οιητιπο εσενα

Εκ Μό'. οοιἰ.· Οπς/ἰοἐαπο Θ πω,

σεεεκππτΙ0Νεο Με αει/Ιω.

 

έ

ἰοσο Ιυ·οπ'έτ. δίππίοί:Μ πιω. 2. Μπππζ|ί ¦ειτὸαΒΠἱε ίε&ε ιποτπιιιΠεεὶ Ϊειι1ὶΙἱειτἰΒιιεὶΙ

»ο Πω ιιεττετιτἰἱσυε , ρἰετεεμιε μ:: ΗοκτφΠιω εο8υονὶίΪεβ πιίβήτ. Β:ἰπἄ: πω::
 

ΞΗΣ.ΧΕ.

Απο. κ ν ι.

εἴ Κ ΙΜ ο ε πιά δ'. ΑκΝιιΙ.ΕΙ °# ?παπι βο·έρβι οΜΤέοι· πποπ)·Μπ:, σοο·υπΜ β ποπ ππο Ε» *_5-_Μ,,Μο

- ζς..% @παπι έπδἔοτοΜ ίπ:οι:/`πφ έ!!ί Μίππεπίο οπο οίππιάβα ίποσπάίκΜ αβίππί:, σοπ/ΐο:

"ο ,,..,Μ._ποπ β· ΧοΜοιπἱοὶ/ὁ:ἰπΜ πι· ΜΜΜ: Μοποσπππι /Ζω· ιιιοοίπππ:.ΡοβπΜο ίπ [Με ?Με οι!

1°φάι>",- (:ΗΙ_ορυμευΜ ΜεταπβΜ Ερφ:οριιΜ,.άκππω ῇΐἰπΜ, οπο πω!. εαΜβπίββΜπ :κτ Οπίο

οἰπΙ|ἱ ΒἰοἔκπΡὑπ: ππΜ. η. οοβο··οουίτ. @ο πΙ4ἰεἰ:Μ !οπο ΒούἰοπῇΜοππ:|.υο , ?και Βατοπἰιω ζώο:

` |πεποπο2ίοπω σο›ι:ἰὶ£οπ:Μ βψίσπτπο·, εοπ·υεπίπ ποπ Ροβσπτ , πιά πα ΧοΜππἰσἰ /οσἰπσ. πο:: κά ('πίο- °

είπω Ροπ:ΦοπτπΜ [πρ:>βε: Μάτια. απο Ηπα· ρπίπσί!ύο ?Με δ. Βεπτπξβ πω. Βοοίι·π[: ;

ΜεπποπεΜ]9ιά: πωπω, σφι: σοπ/ππέπίπεπ: οπο: Βπ:πῇ'π.σ ; πω: ΜΜΜ έ: .4κππζβ ?Μι π[ε/ἱνἰρω

απ: βπίθοπέα οπίάοκαΜ Ιοοιππιπ. Ροπ|π: Πἰοσοπικ ίπ !έθ.6. πε (π' .δαπέοο. ΜΡ. Μ. “οτί έ: δ”. .άο·- -

:πιώ ?πο ώ· ιπἰποὐἰΙἰὐπ: πο” Μ; οοποροπτΕ Μ:Μὶπ£: : έκ οπο ΜΜΜ ουςό:εω ωἰτειιἀει ίπ Μ. ώ

ΕΡάορί: Μεπεπ[ ) β οοπ/οπέρω η]ϊυ·Μπτ, π ποοί.τ Ιου/ὅ ?ἰΜΜ βοποπτοπι τε[σποποίοι,

ο.. ΡΜ? πποπ7ΜπΜ ΤΙΜΝο ομΜοπο δ. Αππα(β ?ἰΜΜ οππἰ:, απ ?που Μ: :Μάικ ίπ Μό', απ!.

Μοπτἱ:-ΧοΜακ£σἰ Ρτοῇππ: :βη Υπο 5. ΑιιΝιιιει Ερἱἴεορ1Μεττεηίῖε μπαι: ΟατοΗ Μεετιὶ ΙΕι·άρ

το. δπ/ἐφ:ἰ ποσά: ΜιτίυποΜ ,Μάτ πω” Μ: ναοί: : ΕΧΒοκωτ1οτιο ρἱυτὶτιιοτιιιτι εοπιπιοιπ:υ:·

ΠΜΝο Ι)ε1 @ατά ρτ:ενειπυε εκ: ΜρυΙΓιιε , 8εΡω Β·ΡοιπΞΗοἰε ΑκΝιι:.ι=ι εκμΙαπειπάε ΓυΓεορΙ,

που ιι: οικω ΒειΒγΙοτιέε ροευ!ο ειιάκιπ1Βυε Ε&ει ρτομο:ιτεω,ΐεό οτ ορετοι Βεὶ ουκ ὶπ Πιο

ὸἱ8πετυε ι:Η ορετειτἰ δειι&ο, 8ο' 2ὸἰΗεεΕἰοπεπι Ρ1άεΙΙΒιιε αάΠεπετεω. Ρ:Ιοτει Ποιπάεω άι: ὶρἰ_ο

εἀΓεςἰρτοι , ςυἰΒιιίΒοω νὶὸ6Βοιιτιιτ ωἱπυε Ιικιι!επτε δε ὶπ8τειτιι : πω; οιιἰα Βοιωτια εμ:: ΜΒΝΕ

τοιτἰε ,τοπ:ρυ: Ιοεόπησε: 1ρΠιιε ιιετἰνὶτετἰε , Πω: Επι: ειιιτεπιτΜ ίυπάαωεπτει ορετὶε, «ἐμοῦ με

€ΧεεΠεπιτἰε ειπιδήσ ποτε ρτςτ€τὶΒετιτ; απο εμε: ἰτιεὶρἰ:Βετιτ ΡτοΙοΊι1ἰ , πιἱηἰιε :ιόδειπτα :ΗΜ

ςικΒ:ιιιτ; ΜεωοτεΒἰΙο φαμε ωπιυΠ ω; πω” οιποἰτιο τοτἰεεΒοκιτ , φα! ΟΛΚΟΠ.15 Μ.«-·

οΝιιε.οι.ιὶ Ειι€τ:π ττἱτενι18,ειιτιπ νοτἰτειτἱε ερρτοΒειτίοπε ίο:Μ μύδι. Ε: σπρτ :. Λο·ππ!_βοοππ: πο

παπποπ: Ωκιουονειιε ρτὶπιιιε Κω; Πετιεοτυω ΩΙιτἰίὶἰεκιιιε Βειιιιἰτ Ρτςα:ΙΓυπι Κε:8εω επιο

π1ΑκιιιΜ , ειηιιε ΜΜΜ ΒπιιτειιοΕΜ οοιτιὶηε ΑΝεΒεκτυε να· ΑουΙταπιἰευ: Ρτεροτειιε (πω.

τϋε δ: 8επετε ἰη πιεττἱπτιοηἰυπ1 εεεοΡἰτ , ώ φα Βιιιιτο1ευΜ 8ειιιιΙι: , ρειττεττι Βοετὶ Βυῇι:ε Δεν·

Ναι". Βοπἱοπο απο. ;. Νετι1ε εΙὶ ειιιτειτι Β. ΑκΝαιτιιε Αεμιὶτοιιἑοο μπα: , $υενΙο επειτα: Μ οποί

πο [,,,εε:οηΠ * κι ()οιηπατιι οαΙνἰπποιιτεπΠ ΙπιΡετετοτἰε Μειιτὶτῇ τεππΡο:Πουε , 9ι1ὶ ΡΕἱΓΩΠ8 ὰ:

οποτε Οταεοι·υπι Μη ετονἱτ Ιὶοιπωπἰε. Μ

8 3.Ηοσβ ππἔἶοπ: ΜΜΕδΜθ πιατα: .4πβοκάπο /π-ΜἱΙἰο Βο/οπ/οπ Απωπἱπ: ΒοΜίπξσίπ.τ ρω: 2ο :προ

η, ?ποπ ?Μπο Μ. ?ο 27προπα ΟπποΙέ Μπ5π2"οοΜ Ι3τπέπ βι·2/Εο;:. Α: @στο :Μίκι ι;|Ε ?οπο

ο και: π! π: ε ο π: ίπ ο τοπ·υίπείτππ·, οπο υππο π ι ρω απ καπ εκ οττατἰοτιο ιιτἰππο.

ἐπξΐο εἔιπίποἄτιοω ρπο[οτπ:, αΜΜίοποπ ΟΜΕ Μ. ποΜοπ ποπ απτο/πι. ΔΠόα·οιήππΡ ίπ οπο·

ποπ έπέιαίτ ?Μπο Μ: "πω .· @ω (Σπάικ Μ. ω ίιιστοπ ττἰτενιιε ειπτι νε:1τε:ἰε ειρρτο

Βατἰοι·ιε ΓετἱΒἱ ῇιιΠΪτ. επί επ Μ||Σο·έ: δοποίιι: , ποπ α·ρ›·ίΜί: ?Μπο : /`οποπο εππο!π: π: Μππσπἱο

ϋπροβά: Ροπἰο Βίαι:οπο, πιά π” ώ· "Μάο Μίππσπ!πΜ μ·ΕΜπ: ἰπ πο” έα Μοπππο. ΕΙ:Μ·. βτπίππ//Ε

«Μάτια , απ· ὶπῇπἰἱι: ο·οβο·:Μπ:. 6'επο ππδΐο›· Ου·ο!ο Μπέπο οπκο!ἰ: 1»·ππωιΜ ποπ ίπ (ζ'οιηίωτιι Επ

η:εηΠ , βοί έπ ροβο [.Δ‹:ετιίἰ ΜΜΜ άΜΕπ·π: |θιέ//):. Ρο/Β·οΜο Ρππία: Βἰπ:οππ: 447',”$$ έκππ.τ ω·

προ οπωπωπ /ΐίτρο ποπ οίοάπσίτ, ποπ οπΜ που: ΛοιιΜΜεο, ωεττονο διιειῖἱοι) βοἰοποΒἰἱὶΡ

Παω ἴοτ:€Πἔιπόςιιε Ρι·οπεο;υπι ίὶειτιιιπειτο οτειιιυ άἰοἰτ. δ. Μπππ(β βοππππ Ξεπτε!ισιπΜ ιππἰο π”

ω: ΤοΜἱ έο!ίπσπ·υέΜπ:. ' '

1 Τ η

. ο

'ι' “ΚΠΕ

Ε” πατα

ΤπίΙσπ|:



Με πο ή Μ] εμε νετ:ιτιπ νεΙ Α&ει ίετιεΕὶΙΠωὶ Αμ

ε Λ ιπιιΙΗ'ΑιετΙίἙἰτεε, ειιεκά!άειητε ΒΡωτιι-Γεη&ε ει” ω ιΡίο

Ν · ι·εςιιιενιτ , ίΕιΙο εΙιεει·ε ε%ι·εάιο.τ , Ρι·εεειΡιεπτε Ι)ο

πι1ιπο ε!ε Με, ΑΡετάΠοππωε σε φωτο , 8: εΒο ετ!

` ὶιπΡΙεΒο ΠΙιιά. Ει·Βο τετάσεω:Ιε. ποπ Γεω ει1:εςιιε Με

ν' εκειιιΡΙιιιπεοικε ο.όΒοιήε εβνιι1<έο.τε Ρτοθείιυπ ?επεσε
ν Με Ιεθ:οτιειιε Ρι·οειιΙόιιΒιο τιιιιιιιειΡο.τυπι τηΒιιιιιπ

' απο δειπΞΗε.

ε" Βεειτι1ε ὶἔἰτιττΑκΝΠιευε ΕΡΙΓεοΡυε ΡτοίζιΡή Βειιἰτιιε Ρι·ε;πεοι·ιιω -,ειΙτιιε Πι

8; 110ΒὶΙὶε ΡειτειπὶΒυε ε :παμε οΡιιΙετιτἑΠὶπιιιε Με ι·εΒιιε Βεει:Η Ἐπὶ:: ΓεεΙ Πεμ

Πει· όεεπεεΡε 86 ΠιετεΠοε 1ο ΡΜε (ΠπἱίΗ ΡεττοιιοΠτ. Ηιι]ιιε Μ.:1ιιε ὶειυὸειΒιΙἰα.

σ _ Έει&ε φωτ ΒεΠὶτ, τιοτιιιιιΠει εεε ὰ ΓεωὶΙἰειτἀΒιιε ΙΙΙΙιιε πειι·ι·ειιιτἰΒιιε, ΡΙει·ειςιιε Ρετ

*ἑοῖἐ°"$ ωειπετΙΡΓιιιτι ςεεε-ΓεεἰΒΖιεεΙα ΓιιτιἔἱεοΡΡονἱ. Ήόε τε σΡΈ·εεΡτετειππι εεε52ο ,

οι εε ὶΡΙἱιιε ικιτινιτωε ιε εκει· επι επεσα ι υττπιπιπιε. Με φωτ αμκ πι

Ρετεει·ειωε εοιπἰΒιω ἰΠο Με Ιοεο Ιιαβὶεετπε , ὰ Ρειττάβιιε ΙτειΗαε νετιἰειπε ίετνιιε ,

πωπω 5τει>ΗΑΝιιε. Ηυὶε εΐιπι τενεΙειτο. ωκτω Ιιυειιε ε3ιοι·εΠο., ΒΙεπτΙο Ρο.ιιΙ

ΗίΡετ ὶιπετΡοίἱτο , ωττηιι:ιω εο:Πτυε ΠΜ εεΓΡοοΓεω όο.τι1ΜΡτεεΐ2.€ενοεεεΧ0ε

Γιιε απ: 5ειτοτε επεσα, δε 8.ττετιώτε, @ασπαιτε μα· Με εμιἰ :καιω εΠ:, ΓυΒΙι

ωΙίΕππε ε.τεμε ἴιιπιιπἰε ΙιοΠοτὶΒιιε δείξειτιόιιε , επειει·ιιιε ει·ιτ ειΡιιὁ. Βαση 86 5ο.

ιτιΕιπεε. Ψιοό 8αΜοεεΡε νεται: Ρι·οβειν1ε ενετ1τι1ε.

Α"ωιωε 3. ΡοίΗπτε αστειο Ριιει· ΙειιὸαΒὶΙὶε ἱιπεΙοΙ1ε ΡΙειπιιε ἔτειτὶ;'ἱ Βεὶ, ιιτ τειπΡιιε εά

ὶ·===τωὶΐ- πω: , Ι1ττεται·ιιω ίὶιιἀϋε 1κτιει:ειπόι1ε Μεικιάειτι1τ. ΜοΧ καφε πωπω μπαμ

ω' εστί , ἰιπει· εετετοε εοπτιιβετιιο.Ιεε Γιιοε Γο.8ε.Χ ὶιπΡεκπἰο δ: π1εωοήπ αιμα ειπω

ΜΗε ί·'ιιΙΠτ. ΕτάττΡιε ΟΙιι·1ίεο ὶιι ίε ΙιειΒἰταιπτε Μοό1τιιε ειιτιόε1ε ,ΙΜ Μετὰ εαπ

:Με εεΠἱοτ οπω1Βιιε. .

Μ, “ΗΜ 4.. Ει3τηςμιε μπει Βετιε εάοε1ι1ε εεεοΒοτατεπ1Ρεε·νεπ1Πε: :ετατετιπ, Ουμουιερ

εὶ= ε>σεω $ιιΒι·εΒιεΙο,Γειι επιασε Χε&οτι Ρο.Ιειτη,νεΙ ΟοκιΠΙιατιο 11εΒιε εΧετειτειιπάι1ε ιο Βοπιιε

εισΐΗΒιιε τπιάΙτιιι·. Ηιιιπ: Με άπο αεεεΡἰίΓετ, Ρετ :Ρώτα άεωεεΡε Ρτοβειτι1ττ1 εκ

Ρει·Ιωεητει,]ωπ ΤΗεουεεειιτι ΙΚεεεε ΜτιΜετάο ὸἰΒιιιεω φωνα. Νστη «Απο

τω: ΒεΙ.ΙΙ εεεειπόμ Γεω ΡΧοτευτ1ο.πι ΠΙιιιε ἀεἰρεεΡε ΙΡ εποε «ΡΜ ετιειετ:ιτε φωτ ,

Ρι·Μεττιτο ειιιπ ίεΡε Ρ ει!ειιεεεε ειεΙνετΓεικιιηι Ρειπιι.ιπι Πιο ίιιβεἔετιτ π1ι1ετοτ1ε9

 

»ΜΜΜ με

Με ι·ιοΒΠε Π5

δ( κια:ινΞ

ΐ38.

(ΔειΡτοΡτει· εΗ·εδειιε εΠ: όεεπιπτι ΟΒτὶΠο ΡτωίὶιΙε οπιτήιιπι Ρτετιωε , :ΡΗ όιεόυιπ.

ε. Ρει:κιε ειωθ:οκιιπι ιιΜππυε νΜεβατιιτ : Ματ Γε›: Ρι·ονωεκε ε, ειπε δε εποε 8: πωσ

τοτὶὸεττι αειιτιτ όοωεθ:Μ, δώ ΗΠιιεειάττπο1Π::ει:ΙοοεἴοΗιιετεΒετειπιιτ ειτΒἰττὶοε

Νεω 8: ΓεοΜιιε Με οτατἱοπε , ἰιπ ]ε]ιιιιἰἱε, Πι ωὶΓεεεεοι·‹Μ ΡειιιΡετιπτι ἱπειιι11βε

Μωβ. ω. Με ε 8ε Παπ Ϊ£τἰΡτι1π1 είε , Κεάε!εεειτ ειπε Βεἐ Μ:: Πεκ: , 8ε φα: (ἱαεΙἑιτ1ε θα·

Γειά ι·είΙ:ΚυεΒατ.

ί. Ιππετεε @τικ νὶκ εοεειπΠοιτε ειπιΜε ετςι1ε Ρ:ιι·ειπ1Βιιε , ει!) 1ιπε!γτει εε πιο

Η ΜΜΜ 8ειπε Ρι1εΙΙο.πι , εαπ». Πε Πει1ε νοΙιιπ , (Με ωιοτειιι εε Ν:ιω ΗΜ! ε1ε!επι

Πκο:ετπ

Μάτ.

Δ: Όε δ. ΑππωΙΕ Ρατεπτἱβι18 ετα Με :Η ε1Ριπί νἰτοε άο- ΜΙΒ (ι1οΙοεσ ι·εΓετειπ!υπι , οΜπἰΡο άε πιεπει·ικι Λεω!

&οε εοπιτ0νετύ:1. ]οΙιειιιυεε ΒοιιεΒε:ἰυε ε·Ιε ΗΜ!. Η Παω ΠΙωΠε. Οετεκιὶω Πι:Αωιιει!_ε θα Πι.εωειιε

Επιηε. οκἰεζ. “Πισω” Αςώπε.ε €2τπηε|ἱιει εκεει!εεετιισ

8: Μ;ιτειιε Απτοπἱι18 ΠοιτιΜΜιιε ἰπ ΟΡιιίω:Ιε ΑΜΒε:

τ! ΗΜ!. Β.ΑππιιΙίιιπι ε:: ΈεττεοΙοι·ιπι: Δ: Τοηετπἱο·

:στη $επειτοτΞο εειπεεε Ρε: ΒΙΜεΞΗεω €Μο:Μή) δε

πιΙοτἰε ὅΗειπι όεάιιευκι: , :ιὶίιπαμιε ΑπίΒετωπι Το:Μπ

τῇ ἙεπεοΙἱ πι. ειωω σε ΒΙΜΜάε ιικοτε ΓιιΓεεΡΜε

Ρτετ:τετ @σε Αιιίοει1όιιππ Ι)ιπ:εω,ηι:εω Μ] Βιιο:Βί

Γεω νοε2.Μ , εκ ηειο 8: εμε ωκοτε (ΜΗ Μακ Π: Απ·

ι:ιι!Γιιε. €οιππι νετὸ Ι.ιιἀονἱειιε ΠΜ: ἱπ ΠἰΓςυἰΠε_Ι-Ια

ὰιωιιιε νιΙεί επι Κα. ΕΜΜΞ. ΗΒ.8. ά: η. απ: ΡτεεΙΡαε

Με τ!. Ρε. .:.;. ειΠηιιε εοηπιιΠἰ ΓιιΡετἱοτετπ άν.: .Μειώ

Βεωεκε ©πεεΠΕἱ8Μ ναΠεΠίΠπτε ἰκπΡιιἔιιετιτ , εάπηιιε

ίαειιΙο α. Μ Βτετἰεω €Πτ0|0νἱΠΒἱοτι1Π1 ηιιἱ ε:: Αι·ωιΙ

?ο οτὶεἐηεπτι ΙἰιπιΡεεα: , επεοεὶ:ε:ειπι ε!επποηΩι·εωε_

ΙΙκιωτι ει:Ηειιόιιππ ΙὶιΡετεθ , $ττὶΡτοτεπι Υὶαε$. Πο

11εκποιιιπι ΕΡΙΓεοΡιιε ω ε!ιο.ττε ‹ἱε Ρπἱοκειτιι Ι.εγο άεια

απ. εμε. :ΡΜ ΜειιήΙΠιιπι ΜειώιιιτωΓεω ΕΡἱἴε, Μ

ΗΕΗ. ΕΡἰΓε. Μετιεπιβ εε. π”. ἰιι (ΠοάιιΙΐο ει.ΠετΕπ ἰιι

Ρταᾶὶἐὶ:ι ΠΠ: Σαμ , ίε5 Ε” Ποωίωεω οι!·υ0Μ082ιπα

ΡτοΡε Νοιπεεϊιιπι, ΑτκωΙίωτι Βετιὶωπι ΜΠε, ( (Νεά

ει1ειαι ΠΙππουεπ1 ΑΒΒιιεω ωιαι, ΓιιΡιΞι οΒΓετνεινὶ-·

Με ) ο» Άει:: εε Αάσ.Ιϋποοε Μει:ευΙίιιω ΕΡἰΓεοΡο ,

ΡιπιιΟΜιοπίε 1ππΡ. Μωικεύο: @ύ Κορσ!ε ε. Βεπείέ6%

ὶΒΙ ἔιιἰΙΓεὶηΠἰιιιτοε,ιιΜ5.ΕΙοάιιΙΗΚε!Ξφιέα ειίΤετνωικιιτ.

6 Η ή, Τε:: ΠΠ” τεεΞε.ε Με (ω: ΡκονίκιεΗε ιεε:ή ΑιιΡ

:Μή Ροίἰαιε, μακ Ηε«Μο.πωε ΥΔΙ:Πιιε ω ΗΕ. ι8. Κω

Μεσα ἱΩτεΙΡτεΜΜΓ.

σ: Ποωικ νοεεκπ 5. ΑτπιιΠἰ ωεοτειπ , εμε νἱι·ο Μ

ΜίιιΙ:: εΙεάο, εΡωὶ Ττεν1κοε νεΙεπει εκει” Μ Υὶτει

$.ΕΙοἀιιὶδ κιιιπι_ π.. -



νιτΑ ε. Αιιινιιι.ιιι °ιει>ιεε. ΜιιΤτιεΝειεῖ. “ι

1)οιιιιιιιιε ΓΡεειο.ιε ιιιιιτιιιε νειιιτι όιιιιτιιιιι <έειιιιτιιι.τιιιιι [ΡΙειιτιιόι:ιπι τιεειιε ιι·ι ιιιιιιι- ιι κ. ει”,

ότι ιιιωεε, ω: εκ ειιειειιι εετεειο. Γειιιιιιε τιιιοι·ιιιιι ίιιιοι·ιιιιι εειιιτΙιε ΓιιΓεεΡιΠετ=. τ;

ΒιιιιιιιιΞε ιτατιιιεο.8ετετιτιιτ,Πειιτιειιιι ίἱιΡι°ὲάιΧίιιι115,άινετιι8ιιιΡεισ.τιοιιοτιοτιιιιιε ι .

8επιιιιιίι:ετιο ι·ιιιιιιε Ποι·ιιιτ. δεσ! Με ιιιιιιε ιιιετιιτ:ιτιο ειται Μοτιειιι:ετιει. νε11οεετ

τω ιιινιειΕιιιετ. - τ

6. ΤειιιΡοτιΒιιεειιτειιι ιΠιε ετιιτ ιιι ιιιιιιιΡτετιο Κεειε νιτ εει·εΒιιιε ιιοιιιιιιε Κο- 1.ωιιιιιιι

ιιεΔιιιειιτ*, επι ειεΙιεΙετιο ιΙΙιιιε Γιιιιέτο ει: ΓειιιιιιιειιιιιιιιεεΒιιτιιτ ειΠ·εότιι. ()ιιιιι ιιοε °°ἔὶ'°'

ιειωτ εοιιιιΙιοιιιιτο Γεειιιιτιιιιιι ΡτεεεεΡτιιΠ1 1)οιιιιιιι, (μι τιιχιτ : πως” ό "Με, 2ι:πιιο.

ΦΜΑ: 98έ Μάικ ό· ει: ΙΜιφει·ιύω , ό·βεύε$2: Μεβπιπιπι ω αντίο τ'ό··ιιεπι β-Φω ιι κι. Διὶ

στα τω” τειι&ιε οιιιιιιΒιιε τ Ι..ει·ιιιιιιιι ιιΓτιιιε Μοιι:ιίι:ει·ιιιιιι Ρει·ε τιιιειιιτιο ΡτοΡτετ ω'' 6””

()ιιτιιιιιιιι ιτιιιει·ιιτε τιιιΡοτειτ. $ετι ιιττιιιΓτιιιε εεετιετιιε ιτι εε αιτία οΒιιιιτ

νοιιιιιτειε Αιτιιιιιιιι. Νεφε ειιιιιι Εεε οιιιιιιΡοτειιε Πει1ε Εοτε εεεω , τα τι εεε νετ

ιιιιιιτιειιιιιιιι νειιιτιτιιι:ε Ι:ιιιιΡειτιεε ΒιιΓετιιιιτ ιιι Γεεειιιο, ΓιιΒ ιιιιιιιε ιιιοτιιι ειττιειιΙο

οεει.ιιετειιτιιτ ι τιιεειιτε 1)οιιιιιιο : Ναι” κακιά: |ιι:επιιι»ι, @μια :Με Με.

εΐίο,/εά/τιρει· ωιιέώύΜπι μυιτίαεεεί επιπίέω επί Μ τύπω [Με.

- . 7.ΜιτιιειιιαΜιιτειιι εΙιτιιιιι Γειτειιι ειε ιιιιιιτιε ειπε εεΠιτ ιιει·τειιτιιι οι 8τετ;|ιαμ ιι

εειιιιιω τιιιιτιεπι Ρτιιιιιιιιι Ροτιειιόιιιιι εειιΓεο , τιιιοτι ίει·τιιτ ιιιειιι εειιἔε , 2Πτε_ βπιἐιιιιιιιι

@Με ΕΡιΓεοΡ:ιτίιε Γσιιιιιιι εοιιίεειιάιΠετ. Ηιε εειιιι:ιειιι ειιιιι το ίιιιε ΡοειιιτετετεπεειιιΒιιε , εοιιτιειτ ω: ει`ιιιι Ρετ ΜοΓεΙΙιι: ειιιιτιιε ιιοτιτειιι ττιιιιιΕ·ετε ειιιιιτιιιε Γαβ- Ψ Ωεπω

τει· Βιιιιιιιιιε ειτε τιεε νιΓιιι Ρετιετι·ειιιιιιιι εεττιετετ @πειτε ιιιιιιιειιιιτειτε , ιιιιιιιιιιιιιι υὲἔἔἶ:ι!

τρενο Γοι·τε Γεειιιιι ΙιεΒεΒειτ ιιεεειιιτ , δ( Με νει·ιιιε ιτι Βιινιιιιιι Ρι·οιεειτε Τιιιιε πιο, τεειιιιειετ.

ιιι τιιτ,ΓοΙιιτιιιιι ιιειιιιιιιηιεεεο.τοτιιιιι Ριιτε.Βο τ ειιο.ιιτιο ιιιιιιε @που Ρεο]ιειο ω

ιιιι ιιιιι τεεεΡετο. Ροιὶ ειιιτιιιιιιιτοε νετὸ :ι.ιιιιοε , ιαιιι 5ειεετάοτε.Ιι Γοιιο :ιειΓεειιΓο ,

ειιατιιε είτ ει» τι ιιιιοιιαιτι ΕιΓειιτοι·ε Ριίειε : τιιιειιι ειιιιι Βι·ειτιειι·ιιιιι ειέΕιοιιε νιτ (ω

έιτε εεεεΡιΠ”ετΈτωΡατετιιιΒι ειιιιιτιειιι , ειπα ΓοΙιτὸ ε ειιι·ιιιιιιιε ιιΜτιιιειιο.τ, ω

νει·ΙΡει·τιιιιιτιι τε ότιοιιειιι ΡτεεεεΡιτ. €ξι-ειιι ΓιιιεεΕτιιιιι ιιιιιιιΡτει·, ειιιιι Γεεωιε1ωιι

ειιοτειιιειιειιτετείιετ , ειιιιιιιειιι .ιιιιιιιιιιιιιιιιι εΧτι5 ειιιΓτιειιι τετιετιτ Ριτειτ. εεε ιιειζ

ειπε Γειότι, Με ειιιιιιι·ειιε Γειιέτο ΡοιιτιιιειτιετιιΙιτ 5 τιιιειιιιΠε τεεοΒιιοΓεεϊ18 , επι

Μι” 1.ατιω Πωμειὶιοτιιιιι εεειιτ ΓοΙιιτιοι·ιε Ρεεεο.τοι·ιιιιι, νιτ:ιιιι Ροιιιιιφ ιιιιι

ιι:ιτιιι ιε τειιιιΠιιι.ε τιιιιιιτ, τω Ριιιε ετιε.ιιι Ρεί)ειικε ]ειιιιιιιε , νι8ιιιιε 8: οι·:ιτιοιιιιιιιε

[ε εοειττεινιτ. Ατιιιιιιιιε τιιιιιιΡε ιιιε ιιι Ρειιο.τιο εισιιιιιε Ιιειιετιιι·. Μιι·.ιιτι ΡοτεΠ: , 8ε ιιι

Με ιιιεΒιιιιιεε 1)ειιε Μπόμπι· , τιιιοιιιοτιο ιιι ΡτεεΓειιτι ειι·ε&ιι Γειιι€τιιε νιτ εεττιιιαιτι

ι.ιετ:3:ιεε:Βιιιιι:ει2:εει:::: @πει
δ · -

η 8. ΙιιειΡιτιιιτει·ε:ι τω» Μεττειιιιιιιιιιτιάιεετε Ροιιτιιιτ:ε, 8: να ς:οιιΐοιη, ο . ΜεττειιΠε

ιι ιιτ Με ΑττιιιΙΒιε Ροιιτιίειτ ο τω" ιιιίι:ιτε τ ειπε 8: Ρι·ιιιειΡι εεεεΡτιίΠιιιιιε Βε£ε_ ΕΡι(=σιω

:τω , 8ειΞιετιεοΙιε ειότιιιιιε ΡοΠει·ε ιιοΓεετετιιι·. Πιε ειιτειιι Ι:ιετνιιιο.ιιε δ: €οΠιΡιιι- °'"°Ε”

τω , ειιιιι ιτε Ι)εο ΡΙ:ιειτιιιιι Ειιιτ , ιιι·ιιειιι ατι ειιιιετιιειιιτιιιιιι ΜεεΡιτ. $ιε άειιισεΡε

. Νειιηιε ΒιιιοτιιιΙιιιιιι ιιοι'ιεε ΜετιειιΓειιι ΒιιιΓεο-·

οι" ,- 111,08 Μια Με νιτε Γετιιιτε. τα 8: Λιιειιιίειι.

:ιιιιιιιι:ιιτ ει· οτιιιι τεττιιιιιι ιιιιΒιιιιτ 5. ΑτιιιιΠι Πισω,

1ιοπιιιιε να: τειιιιιιιιι, 3. νιιεειιιεε_ιιιιι ΑΒΒιιτισ μι

τιειιι, σε τιιισ ιιι Με δ, νιιειιιιι·εΒιιιιι ιιιίτὲ 28ειιιιιιιιι.

6 $εςιιετιε ιιιιταειιιιιιιι ιιι εροιζι·ειριιιε Οιιιει·ε. δ: Αε

τιιιιω. ιειςιτιιι, ιιι διιτιο τι: ιιι ιιιιιτιιιιιε «ω. ΜΗ.

οιειιιιετειιιι·. Ετ νει·ὸ εστι Στ ρτιιιιει·ιο Διιθτοτε Μει

Ρτιιι·ιι , τω εε ιιωιιιιε ιιιμετω μια ει: Δειτε ό: ει:

?πιο Πιετ:στιο ιιιιιι›. ει: ΜεττειιίιΒιισ ΕΡι(εο ε, ειι

ῇιιε Ρει,ιιιι εΙοΒιιιιιι ετ δ. Αι·τιιιιίο Με νιτιτ ιιΒιιτιε

μια. Ροιτὁ Με ΑιιιιιΠι αιιιιιιιιιιε ιιοειιε τιιιοτιιιε ιιι

$. 3ιεριιιιιι ΕεειτΠιιΜε Μεττετ ιιιιετνετιιτ, σε τιποτ

Με Βειιειιι&ιιιιτ Αιιι·ιιιτιπε 5. Αιιιιιιιι Μοιιιιειιιιι

ιιι ειιισίειιο ίοΙΙειιιιιιτετ οιιειιιιιτιιτ.

ε Λιιιιιιθιε μπι Ρειιιι:ιοΙιιιιι δετιειιι Μεττειιΐειιι :ιτι

ιιο ειιιιιιι σε. κιν. οιιτιιιιιιιΐε νιεΙετιιτ , ιιοιι Ρτιιιτιμ.

ειι32 ρειιιιιιιιι Τιιτοιιειιεττι Κεειο, ιιτι Αιιτλοτ νη

δ. ΟΙοιιιιΠι ιιιιιιι. ιτ_ 8.ιιίτιιιε τεεειιιιοτεε ειιιίιιιιιανε

εε; τω (Πιιοτιιιιιι τιιοιιιιτειιια ιιιιιιο Γεειιιιτιο , τεΒιιι

αποπω. εεττ Εισιιτεειιιιτ ιιιιιιιβιέιϊωσ Αιιιιιιι.τι

ό· Ριιιι>ιιιι Βιιιοτιιαι·ιιιιιι ιιι Αιιιιι·ιει·ιι ετιιι0 ωμτιοτι

νοςδωπι (αιωτ , Ατιιιιιιιιιι·ι ποπ τιιειτ ΕΡιτεοΡΜΜ

ῇιιοδ Μι” Με σιιιιιιιτ ειιιιιτιιιιισμ.. 8ε )·8, ι:ειΠ.ιε

ιιιεπι Ιιτετιεεετιιιε εεε. μι. Β.ιΒοιιτττι ιτε: ε:: Βιιι·οιιη

τω Ρωιι08 @τισ τεΒιιιειιιτ Γετιτιιιιο τεειιιιιιε, ει? ιν

?τω Πιι$οιιεττιιιιι Μ: Επιιιο εεε «μπε φερνει, 1490”

"έ", ΝΜ"#4 ι τιιιιβδο ρτιωι:Μψειιηβωι Λι·πιιζ|ί

ΜιΣτεπ-βε %τω6° Ρωιεύει.ι ό· ι>ερμεε ΜιήσαφήΜπετ

"ρω, Ϊωπ° = Ρόι ιίΞ[το||'ιεω ( Γειιιεετ ιιι ετεπιιιιιι)

Β· Α,:,”ιασ Μϋπεσ ι:επ_/ιΙΙιιιπ ι>ιιρι›ιι Μιή"Φάερη" ό.

Ούισιιι&πιι ι>ιωφω επεσε· @Μπι ιιτιιιιιιιιιίΤε. Βεβι

Βεττ.ι τεΒιιιιιιιιιιιε ν". ιιιειτιιτ ιιι ιιιιιιιιι·ι·ι ειιιιιιι τ”

Μουτ. €ιιιι επεσε (Μ: ιι. (ζιιιετιιιιιιι μτι·ιε ιιιοιτεΞιοιτι

πιω : :με Ατιιι.ιΙΒιε ιιεειιτιιιιιι ρειειιιιε ΓοΙιτιι ιιιιτ ιι

ΒιιιοΒει·το φωτ , φαει ιι ΟΙ·ιΙοτιιειιο οιιτιιιει·ε Με

€2τι1"2τ. δι ειιιο Αιτιιιιθιε ειιιιοε αν. ει" κ. 8ει:ιειιι

εττειιΠ:ιιι τειιιιιτ, επιιι ιιιιιιο εε. απ. ιιιιιΠε τω”

ΦΠ άι. ΉπαΪιιιτ (ΣοιιειΙιο Βειιιειι6 ιιιιιιο σε. Χχγ_

Μι δωιΜτισ , πρωι ττοιοεττιωιι Μ» ι.. Ηιιι_1ι_ε..

ιιιειιΕ εεε. τ.



πρ. νιτΑ δ. ΑΡιΝΠΕΡΙ ΕΡΙ5(). ΜΕΤΤΕΝ5Ι5.Α

Ψ--τ-·ω- -

Η ς"_ ΕπιίεοπεΙεε εείτο.νιτιπΓιιΙ:ιε , ιιτ ετισ.ιπ όοπιεΗιε:ιτι'ιε ΓοΙΙιειτιιόιπεπι παμε Ρώπα;

πο. κι.. τιιιιι ΡειΙειτιι , ωπο!ειιε τεπει·ετ. Μοκ ετιειπι τεσπα τό.ιπειιιε Ρτοίιι(ει ιπειεπιΠεεπ..

πει πι εΙεϋπιοΓγιιιε πειιιΡεπιπι εεετενιτ, ιιτ ετι:ιπι πε Ιοπ8ιπποιε τεειοπιοιιε :ιτοιιε

Πι μιιιρειεε εινιτοτιοιιε,Γειπιει επι·τεπτε, ιππιιπιετει εοτετνε πειιιΡετιιιιι επι 5. Ατπιιιίιιπι Ροιιτι1ι

:ΝΡ°'°Β"- εεπι τείοοιΙΙειπιπι Ρείτιπειτεπτ. Ει·ετ Μ.ιιις3 ιιι€ιτει· ΙοΙΙιειτιιε ειτςιιιε ιπτειιτιιε ιπ απ»

“ επι Μεωιιιω , τεεΓεττιιιι πι ΓιιΓεεΒτιοπε Μοτιπ!ιοι·πιπ Γειι Ρετεεπιιαπι:ιοπι

οενοτιιΒιιιπειπνιεδεοπτ, ιτειιιτ εποε οΓΡιτιο ι·εεεο.ιΠ”ετ , τιι:ιπιβιιε οτοΡι·πε Ρε.

εεε :ιοΙιιει·ετι ιΙΙόΓοπε νείὶιτοε ει: ι·εϊε6τοε τΙεπιιοεπε, πιω: εποε τείοοιΙΙ:ιπάοε

Έκι Μπι-πω Γιιίειοετετ. Ροι·ι·ο ιιοίτιπετιτικ ιΙΙιιιε ποτιιιο.ιιι παιτι·ιιτε ποπ νει!εσ.τ, .νεΙ επειιτιιιιε

πειιιιιι· εὶιπι ιπτετοιιπι ποθ: ττιάιιειπο.ίει.ι σ.ιιιΡΙιίιε Ρτοττπέτειιειιιπιιι μπε Ιιοττ!ειεεο , Γειι

ΡιττιΡτιει: Ροει.ιιο γιότιται·ετι Ιποπτιιε πιιπιοιιειιι8ιτει·ιπττιπίεεπε ειΙιειο , Πε ειτε

ι5 ιειιιι ιιιεπιππε νιειΙιιε ειτοπειειιιτιιιε Βεπιιπιιπι ιπΒετεΒο.τ ει·ιιεπιτιιιπ. Αν ·

Β2ηιοχή;- 9. Οιιιτιοιιειπ Με παμε εΙινετίιε Βοιιιε παμε ει€τιΒιιι τειιιιτιιιειπι ΡοτεπτιίΒπιιιε

πιο Μ· :ιιιιΙΙΒ:ι ιιι€ιτει· ιιινι ιΙο.τετ , εοπτιειτ ειιιιι πι εοιιτιειιιε ειι·τιΒιιε νοΙΞιει ιπ τιπετιιο

”'° ΙΞιιιδτι 8τε παπι ειέοτε : ιπίτιιιε εοπιπι εο πόόιιέτο. ε ιπιιιΙιει· οιιικάειπι τιοπιπιε

ΒεττιΙ:ι, ὲι Ξεετιιοπιο πεοιιίτετ ιιτι·επτει,8ε οιΓει·ιιιιιπε νιτε Για Γεω ε Γοι·τιι:ετ τραπε

Β:ιτιιι·. ()ίιιιιοιιε Ιιεεε εοι·ειιιι Βιπέτο ΡτεεΓιι!ε άεπειεε!ιοτι εοεπι ετ, το οιιιΡΡε με;

τοτε ιιτεπιτ ΓειιιΡετ ιπιιιιεπεἔι ειιιέΕπε πι: : Ηειι πιιΓει·πιπιιπι €ετιι1ε Ιιπιπειιιιιιιι ι ιι:

ειπε! τ:ιπτυπι Ρπι:νεΙιιιτιπιπιιειιε ,ια ιιοι (Πιτιίτιιε πειιιιιτ Ιι:ιβιτειιήε, ιΠ6 όοπιιει.

ΙιιιιιιιιιΓεΙιιτ ΡοίΠοεειτο 8ιιοετνεπτππι.ι€ιτιιι· ποότε ιιιιιΙιει·ειπ πι νι Με Ρει·Πξτετε

μ.τεεΡιτ. ()ύπιοιιε πι: 8:ι.ιι&ιιε Με ιπ οτειτιοπεπι ι:ιεόιΠετ, πιο:: ιεπιοπιιιπι επι.

ιιιειιι88ε ειιιΙειιιε ὁ. πιιιιιει·ε άιίεείΠι:. Πιεο ε;ιιιεΙεπτΠιιιε οιιιπιΒιιε @Πιτ πιω πειτε

ιπεο!ιιιιιεπι ά. Ιεετειπι , πια τιιιι:ιιιιπι πω” πι: ιπιπιιεο οοπτεΙΤο. δε ιπΕπιιο.. ο __

Μεπή0,6 ιο. Ρει·ιάεπι πειτιιοπε τειιιιιιιτ οπο τι·ιόιιιιιιπιπ ιειιιπιππι ιιπινει·Γ:ι.Ιιε εε!εΒικιι·ε

==πι>ο== εοπίιιενιτ ΕεεΙεΠει,νιι· Γεπέτιιε ει:τι·.ιιεινιτετειπ ειιπι ει·ι.ιειΒιιε επεσε οι·οπιι!ειιο

2;" μ” . Βεπει·ε ΡΟΡωι οι·ειπάι @πιει ίεειιπειιιιπ πιοτεπι εκ ιιτΒε οτοεείἴἱτ: δε €€0© ΦΕ Μπι

' άπο επτει·νιε Γεπιιιιο πιτεΡτο.ὲ ά:ιτιιιοπιο εΙππιο.τε εοεπιτ. Ητιπε Με επιπ νΜΙΠετ ε

Με “ω” ;νειειιιοοτιιειειπιεότο,ιποκ ει: ειεΙνετΓιιτιο ετε τειπι Βιπανιτ. ΑΙιο οιιοτιιιε τεπι...

"ποτε πέτο ιιι·Βεπι οιι οι·ειτιοιιι5 ει·ιιτιπιπ πι! Με παπι ίειπέτει: (:τιιειε ιια:είΕτ ,ιτε

οιιεΡιιεΙΙειτιι πετιιιιτει· όεοειεεΙιο.πτεπι ι·ετιετιι:: 2ιιειιιι ειδ.πι νιάιΙΤετ , πιοτιιε ιιιιΓεε

πεοαΜ, Ατοπιάι:ιεοπο πιο απ: Ντιπε @τπτ , τ:ιτει·, Με ποδια: πιο ιίτπιιιιΓετι·π

πιο οτειτιοπιιιιι νιΒιιιπ εεΙεβι·επιιιε, 8: Γιιοετνετιιεπτε όιιιιειιιο, ιίτιιιιε μπει:: τα

νει·τειιιιιιι·. Είπαμε ετειίτιπο. όιε Γεεπιπιιιπι εοπόιάιιπιιπιβι πε!Γιιιίΐεπτ, ΡιιεΙΙειπι

:ιο Ιιοίτε επτἶοιιο Ιιπει·ιιτειπι ιπνεπετιιπτ : παρε Βιοτππι εΠ: ιιτ ΙΞιπότιταειιιιιιιε πω,

ετιιιιιι ειοΓεπτεοΙοπεεοπε ποίιτοε ειιπιι·ετ. _ ο

ΒαΡΜΠω τ. Τειιιοοπιιιιε ι:ιιιοειιιε Βιιεοιιειι·ι·ι ΙΚεεέιε επιπ πι ΡειΙατιο εΙΤετ , ειάειιιοιιιε

|εμο2ιιιιι πι 1εΡωιω εΙιιιιιειτε ειιετιιτ , νιδτιιιιι Γειι νεΗ;ιτιιπι όεροΓεεπε. Αι: ιΠε ίτιιτιπι ιιιΠιτ

πω” ειιιιιιιι ΙιοΓιτιιτιιιπι πιο. Οίιιιιτιιιε ει·<ἐα ιΠιιιιι ίεειιπάιιιιι πιοι·επι πω” ίοΙιτο.πι πιο

Ρεπειει·ετ Ριετ:ιτειιι, ΓειΓειτ:ιτι νοΙιιιτ, που Β:ι.ι·Βιιτιιε ετα , Η Γειετἔὶ ιιπὸέ`ι Β:ιΡτιΓιιιπ

τι: ειΒΙιιτπε εΠ`ετ. Βεπεπτε Με 5 Νετιιι:ιοιιιιιπ, πιι Ι)οπιιπε ,επι παπι εΒο ιπίεΙικ

ποιεότιιειπ πομπο , ειπε τιιιιιι€ι·.ιιτιειιιιΒαΡτιΓιτιι ττιΒιιετετι Τιιιιι ιίδετιι ιπιιιιιτ:

Νε νετε:ιι·ιε πατε: , ΡοίΠοιΙε είτ : τειπτιιιιιιιιιοπο ετεπε πι (Πιτιιτιιπι, δ: ει·ιτ Παπι

:ιι νοΙιιιιτειε , οτ €ετιιιπ.ιιττι ,κι είτ επιιπιχ δ: εοι·Ροιπε τιιι εειΡιιιε ιιιεάεΙειιιι. Αεεε‹

Ρτο ετεο ι Βιιι&ο νιτο Βειοτιίπιι Γ:ιει·:4.ιιιεπτο , τετιεπτε πε εοι·ιιοι·εΜε Ιεπτει πιο

εεΠιτ , δε Βιι.Π:ιιε τα πειιιεεΡε ιπ ιιττειοιιε ΓιιοΙτειιιτπι Γο.ιιιιε , πιο πιο” Γιιει·ο.τ Ρεεεει.

το: 8: τπειειιΙοΓιιε.

$""Μ_ ιι..Ροίτε:ι ειιιτεπι εἱιπι Ρειτι·ιειε Τοτιπποτύ ειιπι εοόεπι Ιζεπε ιπνιίεπόπειπττάΠ”ετ,

ω" ΜΗ- Γοι·τεωοτ τιιιιόειιιιΡτοεετπ ποιπιπεΟυισιιο,Ρπετιιπι παμε Ρ:ιτεπτε οιιιεπι πω

Μ· ε!ιιι€επειτ Πιοτειιιιε τιιιιετιιι·ετ ΗετιΒιιε.Νππι 86 ε6ΐειτιεπιπιτειτε ΡτοΡιιιοπο 8; πιω- τ

@τιο ειόεπι ιπΓοΙιιιιιιι ιιιπεεΒειτιιτ 2Π·ε&ιι. Κε<ττε ειιιτεπι οιιππτοειίιε ει: εειάεπι πιο;

Ρει·επιτε νιΠιι , πιιιιΙ:ιΙιιιτι :ιιιΒιιίτπιπτι εοπίιιιιαόει·ειτ , πιίἰ Ιο.π(ΐιιειιτιε ε:ιΡιτε ειπε

οιιτειτο,ιιιοι·ε 8επτιιιιιιπ επάεινετιεπιππε εοπιβιιτεπειιιττι σε ει·ετιιι·. 5εά ει·εόι-.

πιω οπιπιποτεπτιε Βειτιιπε νοΙππτειτε ω :ι&ιιπι είε) Γειπ&ιιπι Αι·ιιιιιτιιιιι ΕΡιι:

εοπιιπι ειιιι:ιπΠοπιουε ποπόιιπι εετεΠιιπι ΜΙΒ. @ιο εοπιΡεττο Οάοιιο_, π! ειιπι
ο τιετπ



νιτΑ 5. ΑΚΝΠΙ.ΡΙ ΕΡΙ$ΠΟΡΙ ΜΕΤΤΕΝ.?ιΙ5. τι·ζ

ε!επι νεΙοει Ρεττειπε ετεΙΤιι , 8: εαπΓαιπ Μπιεπωε ιιοππε ππσπΙει!ιιιε φαωνετ- ΑΝ- απ.

Με εΧΡΟτωτ. νιτιἔιπιτ εἔτεἔιπε εππι Γείετιιαποπε Ρεττειπε αεΐΙαπεπεπειε πάει

Μπι : πει εππι Ιιιιπιι πατα Ρτοίεταεπε , εϋπειΠιιιιε οταντε. Τι1πι όεπιππι Γετπινι- -

νππι Ιιοτπιπεπι , πειΙΙιειε πιοε εταε, αΙΙοφιειιτ. Ροεπιεε , ιππιπε , Με , Η ειπε! Γοτεε:

πιαΙιμεπι , πι: άππΙιεειτι αεειΡιαε τπεεπειπατπ. Με απεεπι νεπιίΓε τιοτπιπεπι Πει

ειτίπΙεαπε , νικ νετοιεαΗ:αεπτ φοεΙ εοτειε νοΙνεΒαε, φτα ει:ετεττιιε φαειεπαεπτ

εοπαπεπε. @τα ΡΙιιτα ε εαΙεία&α αΠετεπταφα , 8: ττιατιιτιπε ειτοΙιτπε ντι· Γατι€επε

Βιετεπι αεπτοει , Ρεπεε δε πιαπιιε εππι ιππεπει πιω οιΙιεεπεια , αεειιιε οΙεο εοτειιιε

ιΠιιιε τιετππιπε. 5ἰεφε ίαέει.ιτπ είε , πι: εαεΙεπι ειτε εαιιιφαπι πιιΠατπ ιπτιττπιεαεεπι

ΡετιιεΙΤιιε , ειιπι εεεετιε νιΙΙαιιι επτεπιεπε πιεοΙππιιε, Ιεεεπε 8ε παιιειεπε πετ αττι

τιετεε.

. 13. Απο όεπιππε εετπΡοτε φα! ἔεΠἱε πιιταειιΙπ ποπ ΠΙεπεΙππι είε.(ξιιάατπ παττι- απο εαΙε· '

ειπε Ιιοπιο ΓεεΙείειιε ποιιιἰπε Νοππο °' φαε!απι ειτε αΙνο τείετειιε , νιπο αείεπαπε,εππι εοιπΡΙιειΒιιε Με νιτο ἴαπδεο εΙετοπατε απί'πε είε,τιοπ εΠε ΓετΙιεεε επΙεοτεπω, τω.

ΙΜ Ιιοπιπιε Ροππε νοΙιιΡεαει εΙεπιειππ , ατι επιπε ντάεΙιεεε1εέΕπιπ ποἐεπτπιε Ειοτιε #

ποπ ΓοΙππι Κεκ,νετιιιτιεειαττι ο: Κεε,ιπα εατιιφαπι εοπΙΠιίι Παειεαπε Ιιτοτιετατεε.

(Σπιτι ετΒο Π;ταεπτιι ιιτια ειιπι όεεταΙιεπεε Γοειο Ρεε'ΠΓεε, ιποεπεε Ποπιιπο εαΓιι απ.

πω , πε οπιπια νείειτιιεπεα ιΠοτπιπ Ηαιτιιιια επεππιεΙαπε ναΙΙατεε, αεπιιε ιΠεο ΒΧ..

ίΠιεπεεε , α. παπι ιππεπειεπε πεειοΓεεεαπε νοειΒιιε , τω αφα ιπι εεεει Ηαιππιαπι ει

νιτιιεπε τιιιΙΡατιι ποπ ειτίτιπεπεΒαε. Ατοε!ιαπε πεφιεετ επτα παεεε , νε! 8επιταΙια

Ιοεα εαπιιΠατι1Ιοτιιπι , πεε α Γε ατοεπεια νείειτιιειιεα ειτπετε ειτα·:να!ε!ιαπε. @πιο

ΡΙιιτα ι φιαπιω εαεετε ποπ Ροεεταπε , ει:ΗΠεπεεε 8:ω Με”Ειοτεοτππι Ιπεο Γε

Ιε νοειίεταπεεε πινοΙνππε , ΓεεΙ πια8ιε αε πια8ιε €επιταΙτα ιΡίοτππι ι€πτε ετετπαΙιαε

ὶπιτπεπίπε. Τιιπε φτΡΡε , πε τεοτ , ιπιΡΙεειιπι είε ΓπΡετ εοε φα! ΐετιειειιτπ είε :

1)εετατιεπεετπ οεεπΙεε Ρτοιππιο πιο, τιππε ΡετΓεοπε!ιατ ! είεειπε ΒΜπα εεπίπτα. Με τω·

3ποεπεε αέτιιττι ω, πε πε ειιποπε Ροπειθεεπι Γαπει:ιιπι άεεται:εταπε,ιτι ΙΡΠε με·

παπι Γετιπτετιε. Ναπι ποπ ποπ τιιπΙπιπι εεπι Ροτιε πι εαπειε εταπΓετεΠιοπιππε ετα:

ίαεπε Νοόόο όεΙιτεΙιεπΐπε θα , πε ΓεεΙετα Με ειπα απο νιτα , ππιαιπΠ:ιιπι απ,

τεΒαΙιε €Ιαοιιιε αιτιΡπεανιε :αε πε ΓοΙπε πιοτετεεπτ, τω” ΗΙιπε τπο:: εαάετπ [επ

τειιεια ΡετειιΠ`πε πιεετιιε.

πι.. Ρετ Μειιι απεετιι εεπιειιιε , είιπι ιαπι Ρα:πε οπιπεε ετιεΓαιιι·οε πι 11618 αυτια πιτωιτι πι

τππι εΒοε7,αΠ€:-;: ,απεφΙιε Πιτιετεϋ.ε ει εΠΐεπε ατεεπει ΙΒο.Βεπε Ροπδιπε Ιιεΐταε επεπαῖιπεα ιια.ε. ιιπε πεο πι αιιι πιεετ τιπιαεεε τοεετππι αειε α πιιοπιιε νε τεεωΡεταπ

ἴπε φα ΡαπΡετιεπε πεεεΠα.Ιτια εταπε εοπι€ατανιε. 5εεΙ οπιππιοεεπε Ι)επε ποπ παώ

(πε είε π: ιΠο Γτιιετεεπτ Ιιοπιο Ιαϊεπε , πιπ πι Ιιοποτε Β. 8εεΡΙιαπι Ρτοεο-πιατεντιε

]ατπ οΙιιιι εοπίεεταεπε Μπα. Ναπι Γιιειταε!ιέεο Ηπ οπε τε επειπαπιοτεε τιτοΙετα

το , Ρτεείαειιε εΠίειιε Ηι.οτπωιτο Ιὶεἔι αεΠαειιε ε : οιπειιπι α πατταπεΠιιιε εοπι

Ρετι1Τειτ , Ιιππε α 5. Ατπιι!ίο οτι αΙιπιοτιιαπι ΡαιιΡει·πιπ νεπππιεΙαεππι ΓιιιΙΤε , πιω:

ιιιιτο ιπΓΡιταιιιιπε εαπιφαιιι ε:εΙιπιε α&ιιε ρεεε ειιπιόετπ νεΙοειεετ ΓπειτατιοΙιειε =τ σε :β

εεπειιπι απτείε πΓοπε Μεεειε όεεεττι ΓαπόΚο Ροτιειίἱει. 5ἰεοπε ίαάεπιιι ε`Γε πε 8: πια· Ρ°"Ρ°'" ω

_ __ . . . . . Εεε1ετικ

ετιεπΙατιιτ Γεπ εεεεπ ΡαιιΡετεε 1)ει ΓπΠ:επταειοτιεπι αΙιιτιοπιαε Ιιαπετεπε, 8: εεε ττιαεττειιΙα

5απ&οτιιττι φιτιπε πατα ΓεπιεΙ Βιεταε , αΙιΓφε ιιΙΙιπε τεεΜετεεπτ όιΓΡεπόιο. ΜΜΜ .

η. Ωίιπιφε Με 8: ΠπιιΙεε οπαπιΡΙπτεε νιτειιεεε πετ ιΠιιπι εειεπιΠεπε ετεπτεβ 8:ξ:ΈΈξ:

εετειιι οιιπΙο ,πιοι: τειιιοποτα αίταποτιππενπΙΐ ειττιεεπε Ιοεα , πι φτΒιιε ΓεεΡε ζω,ω_

ετἔαΙεπἶο τεετιιΠιε, ΓοΙὶ Πεο οταειοτιιΒιιε Γαετιε ποιοΠΠιπιε ναεατεε, πιοπεπεε

Α ειΠἱπιο ιιιεΗιπε: 7παιτε @··υτάετε κΜΜΜε ο @κι Ζ)υπιέπω. Ναπι ετεὶιτὸιπ Ρ ,,Ι_ _

νιΠα ΠοεΙΞιταεα , οπαε.εοπειεπα είε νεΐΐαπι , ιπεέπιππι (ῖαΙεἱαεο ποπ πιπ!εππι Ιοπ- [ 4!

πε απ ιιτΒε εεΙΙπΙέι τεετπίπε , εα:Ιππιπιεππε αε πο&ιΙιιιε Ειτεειοπε τιιιΙΓατιαε.

16. δεσ! ειππι πι Με ΑετιΙεεα ΟΙιτιίτι εοτιετα όιαΙαοΙπτπ ωιαιπωε αε (οτειεετ $ικ<<Πο·

όιπιιεατεε , εοπίειεπεια εαότιιε ,πε μα” πει α Ποτιιιιιο ετεότεα ιΠο τεπιοεο Μετα Ϊω"“

πα: ντεκ ΡατιπΙα φτάεΙαπι πιπιπε αεειΡετει:, τεΡεπεε εωτιιε πιεεπειΠιτπε α Ρτιπ

ει” Παειτατε,πε ΓπεεεΙΤοτεπι Μ ΡτκίὶιΙετπ όατεε. Μιεεετιί'επε ετιιΠιοΙαε Ρετ ιπ

η Ηεεε τιιΠοτια ε ΟπιπΙαϊεο όεΓετιιιιτπτ πι Κεει.ιΙα 5ο1ττ:ιτ. απ» 48. ΝοιΜο Με ιπετποτατιιυ ΔΗΜ ετα: ε

Νοάάοπε Βιιεε, Δε φο έπί-ια τιπττι_ η.

«επι», εε. στα. 8. 19. 8τε:αίκω π. ν
π ι



πι. νιτΑ ε. ΑιιΝυι.ι=ι ει>ιετ:. Μιεττιεπειε.

έ

Απ. Οικ- τοτπυπτιοε , ΐοιπτιι πυιπ ιιυιυε οΡοτιε , τοουοΡοοι:ειτοτοιιι οΙοιπιτειοετ: δέ υτ το

Α2:2°νι Ιοπι οιιΒοτοτ Ροπτι οοπι ., ουι Ρτιτοιοειτιοπιε νοτουιπ τιιοπυε Γοιιιιπο.τοτ ιπ ΡοΡιι

ΦωοΚΜ ' Ιυιιι. Μουτ τοΙοέτιε ΓΠΟΧ Ηι.οτιι.ιιιιυε Και που ιποτιιοιε τοΡΙοτυτ ειποοτιουε,

πο προ· .πιο οιππι οειυιιιιιο ιιοΠ:ιτυτυτιι τιιιοτιτοπε,τι δ. Ατιιυιτυε ΕΡιΓεοΡιι5 εὶ ίτουυοπτι:ι.

το· Ρει12τιι τοΠΞιίΓττ. Ου ιπτοτ οοτοτο. πιιιιΙοιπιπυε τοιπιττιτιιττιΡτο οικω: Βοπιπο

86 Ρειτοτ , φωτ Πτι Είπε Ροτ νοίττειπι οιιιίτο!ειπι , ιιτ ιπ νοΡττο Ιοττο ειιιυτπ «τω

πιω οιιδοτο ιιιοοοίξοτοτπ , πιο ποιου. ΡταΪυπιιιτιο τεκοτο πυΠο. τ:ιτιοπο ΡτεοΓυιπιτ.

Ηιτιο ιπτοτιπι ιιιτοτ τοΙιουει οι:: Φοπτυπι πο ιιονοτιοπο νοιττει , ουειιπ οι: :ιάιπο

πιτιοπο Πινιππ πιο οοπιιεΙιτπυε . Β:ινιιι Γυπιυε 3 το.πτυιπ ιτοτυιπ @Μιτου ττειέτεινι

πιω , (που που οιιτεινιπιυειιο νοΓττο τοπΓΡοέτυ οπο ειοΓοπτοει Ιιπτπο Βοιππο δ;

Ρ:ιτοτ Η τΙυει!ιοοτ ειονοτιοπο οοπιουΠυε Ρτο Βοπο οι:οτιε εδω οΙιουΒι τιοΙιΒοτιιτιτ

Ριοεοτει , Ροτιπιυε υτ πω ίιτιο Ρειοο νοίττ:ι νοΙ οοπιιπιιιιιοπο Ρτο σ.πιοτο 1)ινιπο

ΒιιιζοΒοττυ ιιιιΠειτοπιι5 τοΙιπου:ιτιε. Νειιπ Ρτιι:Βιτυε Και ΗΙοτΙιειτιυε τουτο ουτπ Μο δ6 ειιιιοτο

°""ΠΕΜ· Μουτ, ιιτ οὶιιπ οτοΙοιπ Γυοιπ Ι)ιτοοιιιειιτυι»ι πι Ρτιποιοειτύε ουΙπιιπο ΒιοΙιππιδοτι

οιοΙοπι τοοπυιπ επι ουΒοτπυπόυπι δ6 ΗΙιυτπ :κι οτυοιοπτιυιπ ιπ ιπειιιιι ττειάιοιίΤοτ.

()εοιπ πιο ο.οεοΡτυιπ ιτει οΙτιΠιτπ5 86 Ρι·οι:υπόθ. οτυοινιτ Ρτιιόοπτιά 3 υτ ιπ $ιο:ιπιτ.

Βτοτυπι πειτιοπο Και πυΠυε ιιιι ΠπιιΙιε ΓυιΠο ιιο.ττειτοτυτ.

Μέ0Βοϊό η. Βου οἱιιιιιπὸιΙΤοΙυΒιΙιἀοΙὶὸοτιο επι οτοπιυπι ΡτοΡοτατο τΙιΓΡοποτοτ , νοΙυιτ.

πιω π) 86 ιυΓ κατω οίτ ΐτυσιοπε Και Β:1$οΒοττυε ουπι πιιπιε τοττοτι : ιοιΙιτοτ υτ ειΕ› ιΡΙΙυιι

π: οοπιι το νο! :ιυιιι ιο·τ ποπ ειιΓοοοΙοτοτ,τιιοοπε το ουτπ : Βιιο&ιΠιπιι ΗΜ τω ( τρια ιτε.

γιηςιωχ·· ιιόπιιίΓυιπ ιι:ιΒοτ) πιιι ποΒιΓουπι οοπίΠτυε , οοΡυτ ιιτπΡυτ:ιβο. ΑτΙ Με πιο κι;

" απο· Ροποοπτ ετιτ: Έιιιιιποινιτο.ιπ ιπειτιυ 1)οιοίτ: του τυ τυ:ιπι νιτειπι ποπ ΡοίΠοιοε,

3υειποο ου ιπΓοπτιουιι νιτειιπ :ι.υίοττο όιΓΡοπιτ. Τυπο Κα; ιτετιιε :1οινοτιιιδοπτη

οοοπτιοπτοπι οι: ΡοιιΙιτο πιυτ:τοποτπ ιιιιιπυ ο.ττιΡυιτ. Τυπο Γο.πέτυε ΑτπυΙΙ:υε 11ο

οιε τποτιτυτι οτνιάυοοπειτοπι)οοπίτοπτοτ όιιιιτ: @πο :ιοιε 8 πιιίοττιιποε ιπει!ει

Ρτο οοπιε τπι ιτοιιοποιοτο νι5 ι οοεο πιο Ροτε.τυιπ. οιτοτο ατπιει ιπ Γειπουιποτπ ιπουπι,

υτ τυιε Ιιοοτ ειπιπιιε. Εεο Ρτο ιΠιυε ιπο.ιι6ιοτιε ιιιοτι ποπ τιιιοιτο , τιυι πιιιιι δζ νιτ:ιτπ

όοτιιτ, 86 τυο πιο πιοττυυε οΠ.Τυπο υπυε Ρτοοοτίτιτπ ειιτ:Νοιι ιπιΡιΕ :ιοοτο £οτιττ:ι

τοιποτιΡΓυπι ι ο Βοπο Κα: : απ ποπ πιο νιτυπι απότιιιπ τιοίτιππτυπι δ6 ειιΡιτιιιπι

οίΪο :ιτιιπ:ιττγτιυιπ , αυτ ευτ ποπ Ροττιιποΐοιο (]Ιιτιίτι Ποπιιπι Γοτνυπι Ι.ιιοοΠοι·οι

Ατ πιο όιάιε , υοοιιτο Ποιπιπο πο. οιυε ιττιτει Ρ:ιυιιΐΡοτ εοπτιοιιιτ.

Μ( “Μ” πι. Ιπτοτοει ειι:Ιοίτ δέ Ιζοοιπει τ , τοπιιπιίοοπτοε ευιιπτ Με , υτοτοιιο :κι Ροτιοε

υπ του- δ. ΑτπυΠι τ:οττυυπτ , δέ ιιτ ιΠιε πιιίοτοειτυτ οιτοτειπτ τιιοοπτοε : Ροτ8ο , Βοη1ηεύ

ἈιΒΠξιιιἔἔΪ' .κι οτοτπυπι τιυὸ ιιιε : τειπτυπιιποοο ΡΙειο:ιτυπι το ιιοΒοειιιιυπ ουοπιιποιοιτυιπ πω.

"Μ,ω,.“_ Ρ:ιπτοε οιτ:ιο<έοτανιιπυε. Τυπο ίο.πότιιε νιτ (υπ ιΠιε νοτιιει :ιΡ:ιΙειτιο ο8τοτιιτυτ : 8ο

* Ο · . . ."ωέ:Μ οτα: τοΡοτιτ Ρτο τοτιουε οΙειυόοτυτπ , επεοτυπι , ειτουο υιιινοτίοτυπι ΡειιιΡοτυιιι,

νιάυ:ιτυτπ 86 οτιιιιειποτυιπ Ρ:οπο ιππυιτιοτειπι πιιιΙτιτικιιποπι οιιιτειπτοπι. ()ίιιιιουο

ο νιτιιΠοπτ οτπποε νοοιΕοτοτο στο οτυπτ τιιοοπτοε: ΟΓυπέτο Ροίτοτ. .- . . . ι . . . @του
πιιΓοτοε άοτοΙιπουιεεευτ ιιιε ιπιΓοτοοιτυτ ποίιτιε αυτ ιιιε ττιουοτ ποΒιε νιότιιπι

- . . .
-

86 νοιτιτυπι ο Νοπι το οπιοτο πιοτιοτπυτ οιπποε , πυτιιτειτο υττιυο τοπιο εοπίυιιιΡτι.

ΟοΓοοτειιιιυε Ρι·ο (ΠιτιΠτο πο ποε ειοτοΙιπτιιιοε. Τυπι ι!!οΙ:ιοτγπιαπε , ΒΙ:ιπάει νοοο

κ του υποουοιἔ άουτ : 1Ξ:ιοιτ [)ουε νοοιε Ιῖειίὶοτοιιι ουι νοε ΡειΓουτ ιπ τπιί”οτειτιοιιο

:πι οι·ιοοτ ιο. : παπι υοιοπι τποειτπ τιοπ οποο τοτπΡοτο :ιτποὸὸ νιτιοι)ιτιι νο$

ουτοπι ουιοτιτοΡτιιπὺιπ τοττπυπι Ι)οι , πουπου βΙιτιιτυε, ιυιιιτπω οιυε , 86

Επι: οιπιιιτι ει.οιιοιοπτυτνοοιε. Είτοτο ματι ιπιπνιοοτπ , Βοπιεπι , τιιιΓοτιοοτόοε:

υτ τιυιπ ιΠ:ε πυπο οιιυΡοττοτο 86 πιιΓοτι:ι οπουίτιειιτιιπι , ιτι τυτυτει νιτει τοοιι:ιτο πιο

τοειπιιπιτυπι (Πιτιίτο. 5ιτιυιτΙοιπ 86 Ι..ειτοτυε πιοπτιιουε ιπ Πιιυπι ΑβτοιΙ·ι;ι-: αυτή:

Ροττ:ιτυεαπο ΑποοΙιε: ιτε δέ. νοε ειυο:τιτο [)οπιιπυιπ , 86 πιο ουοουο πι ατα

. πυιπ νινοτ ειπιτπο. νοιττιι.

ιξ°=ἱἱ'°;:ι'_ - ιο. τσουπ :ιυτοπι Ρουοιε τοιπΡοτιουε :Μπιτ νιτοιυίτοιιιοιιπτοπτιοπο@τω

ττΠοτοπι. τιιιιπέι:υε (ἱοιειιιοιιε .οοοποιποπτο Απο, ιιυιυε ίυα:οΠοτ ο!ιοιτυτ. 1)ιοπ ποπ)

Ρο ο Ποιπιπο :ιέτυπι οίτ , υτ 5ειπάο 5ειπέ:τυε Γυοοοτιοτοτ. @ο ειυόιτο νιτ οέτοοιυε

Κοινιιιιιιουε έ. Ρειττιουε νοΕιοι ο8τοιΤυε πο! Βοειτυπι Ροτο,ιτ Ατπιι!Γιιτπ 5 :ιττ1υο οι;

Ρτονιοοπτιο ιιττιυΓουο ιπίτει πίτα οτοιπι ιιΡτυπι πιω Ρτιοικιτεινιτ Ιοουιιι,
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νιτΑ 8.ΑΙΚΝΠΕΡΙ ΕΡΙ5Ο. ΜΕΤΤΕΝ5Ι5. τ;;

πο. 5οτΙ τω:: οποιο οοο ίτιΡοτνοοτιιτο οοέτο του. νοοοτοτ, οοο! τοιταοοΙἰ Ρο: τω. ο".

Μοτο: 2.Ιιοτοοιιτο Ροοτιίἱοοιο ιοττει οτοοιο Βοίτι1τοτοοτιτ , ίΠοτο οοο νο.Ιοο. θεοι Α

οσοτιτοτ οτ Ρτοοιοτιοιι·ιοτο ΙΙοοιε 1εοιε νοτοο5 νοκειτοτ , :ποιο οτιιότοοοε ο:τοοΙ- Ιοοοοόιονο;

ΠΠιιο2. Ποιοου.'οοτοοε οιτοιιιοοιοιοοο ειίΠοοε ιοιοτιο1τοτ Ιοτοοοτοτ. Κο οοτο οτι- Μωεωι·

Ιοτοοοε οιοοιε οιοτο , νιοΙοοτοε το οΧιττοιο , το ο]ι1Ιατι1ιο ειτοοο ο ο.ιοοτοτο

οοονοτΓει οΙτ. (1.9 ε.οόιτο οοε νοΙοοἰ @ο Δε! τΙοιοιοο νιτι Βοτ Ροτνοοιτοιιε, Αιιοοιο

δ: τοΡοτιιοιιε οοιοόοτο , Ποιο ιιιιτο ιιι€ιτοτ τοοε οπο: , ΡΓο.Ιτοοόιιι: τοοΙοε ΡοτΓοοειο- θ"

πιο: ίοιτίιο ιιο οιΡοτοοοοιο τοο.οιιιΙΙιοε,οιιτ 11οιοειτοιι.ιει ΕετοτΙοτο,Βοτοιοο.οοοο,

τοοιιιτ, Ρτο2οτιουε αμε οοίττι , οο (οιιοτΙ εψίἰτ ) το το Με οτοοἱἔοἰε Μο οοο

Γιιτοσ.τ. Λο Βα:οιΙΙο τοοιοτ: Νοοιοιοοειτο , οιΙοότιίΠιοο, Γοο όοοιιοιτο ιοο Ποιο , 8ο

νιτιοει.οιιιε οοο ιτοοιοττι οοο 8τοΠο.τιιτ τοοοοτΠοιο , 8ο Ροοιτο τοο νιοτοιοο πιο” ,

οτ τι πο. νοΙτ Ποιο οτ :ιτ3ο:ιτο , οοι:ο το τοπιο οιιιε οοο. Τοιο οοε τοοοοτοε ΐειοέτοε

1ο:1οι18 ιΙΙιοε,ο.ά Ιειτοτο Ροτνοοιιοοε, οι τοοιτ @Μοτο Μο ιο οτειτιοοο Ρτοίτι·ειτ1

(ἶαΡὶτυΙο όιότο Γοττο:οιοιιε οιοοοε. Τιιοο Πιο οΙον:ι.οε ιο:ιοτιιο οοοττει τοΒοοτοε

· Η:ιιοτοειε , νοΧιΙΙιιτο φωτ τοιοεττ: 8ο τοοιτ ιοττο το τοοόο το.ο·ιοιοιιο οωΙιττιε

ΡοτοοΙΤοε , οτι οι» οοοοοε,ιοττει Ροι·ιοτοε το ΓοοιοτιΡΓιιοι τοτι1ιο τοτοτΓιιε 18οιε

ιοτοτοτ ; οοε οοοοοο ὸοιοοοΡε ΐοοιιτι το ΡοτιοοΙο Γιιοειδτο , @εποε ει8οοτοε 1)οο,

οοο Μειτιιτιοιε ειά ΙοότοΙοε οοίττοε τοιοοεινιοτιοε. ΙΙιοο οποιο οιιιάτιτο ο-Γτειττι

Με :ιΡΡειτι1ιτ το.Ηε νιΠο.]οτοοοε το ο:οιοοπ , ντοιτ το.οιοοετο Η:ιιοιοειιο ιΒοιε Ποιο.

οιιΙοιο ()τιιοιε άοοιοτιιτο : 8ο ίτ:ττιτο όο ο:οΙο οκ οοΙιοτιο νο:: Μάο. οΠ: τ:Ιιοοοε: Ποτ:

οτε οοο , ιοοιοτ, ΠΒοτιιοΠοιο οοέτο ΑτοιιΙτιιε ΕΡιΓτ:οΡιιε Ροτ φώτο τοτειτο ετνι

τετοιο ιίτοοι 2.6 τοοοοοιο Ιιοοτεινιτ. Μιτοι·ιτιοιιε οοΙοε οιοοιοοενιττοτοιο φωτο

νιάιτοοε το @το ΡτοΙττειτο, Ετατοτ ιΙΙο Μοτο νιΠοοοιο οειττεινιτ.

ει. Ροίτοπο σ.ιιτοιο Β. ΑτοιιΙοιε τοΙιθ;ιε οοοέτιε Γ:οοι1Η τοΒιιε , ατομο Βοοο' Ρετ.ο.......

Γοέτοοιιο ΡαοΡοτιοτιε οτο<έ:ιτιε , τέτοοιιο οάοεδοίοοιιτι1ε τὶο τΙ1οίο.ιιτο τοοοοόιτο το Ε°Τἔ Μ·

αειο,οοο τοιιΙτιε όοΙ:ιοΠε όιοΒιιε ΡαιιΡοτ ιοττοοι ΡτοΡτοτ (]οτιίτιιτο οίΐοδτιιε το ” ω·

ΙΞιτουΙο , οι ]σ.το όινοε νιττιιτοΒοοιιοι , νο τπτ οονοε ΗοΒο.ε το! οτοιοοτο = Ρτο- .

Ροτειοε, 8ο τοτοτ ΒοΗ:οιε οτε Γοτοε ίΠνε . ΡειτνοΠε ιο:τοΠοοοοΙιε Ρ:ιττειτιε , οοττόιο.ιοι .

τοοάττοτιοοοΙειοόοε Βοο οτΓοοειοετ,οοΓοιτιε ηι1οφ1ο οιΙιοοεοτοΙιε ίοοοιο Μοτιει.. @ΗΜ

οοοΙἰε,οοοοοο 8οΙοοτο ιε,τοαοιοιιε τ:τοΡτιιε ΠόοΙιίΒιοοιταοτνιτοτοτο ιιιτοτοτιτο- “ο Μπιτ

οοτΙοοειτ, οοΙοἰοοιοοτειιὶ Ροάτοοε τΙοττειοοοε οποιο όοτοτΒοοε , ατοιτει 8ο Ροτίοε Π

Ροτοιο οτοοι·ὸ ο.ΒΙοοοε . οοοοοο δζ ΙοοΈοε τΡΓοτοιο τοοιΡτοοιε τΙιοΒοε ττωιοοιιιωο

οοοιΡοίἱτοε Ρειτοβο.τ. Νο.ιο 8ο οοοιιιιοτο οιοοιιιτο οοο ειοΙιοττοοε τόοτο ΕΡιΓοοΡοε

ίεοέτιιε8: τσακ, @Ρο οΐοτιοοε οπο Γοοε οοοτοΒοτοειΙοε ΕοίοοΒοτ. δω δ: Ιο&ιιτο

ίττειτιθ.ε οιιιε ντΙο τιιοοΙοττι ιο οοιιΙιε οοτοιοοιο , ΙΜ ΡτιΙο οττιο·ιοιο το οοτιιτιοοε

ΑοττοΙοτοο·ι , ΓΡι·οτιε άοοπτιοοιτ τοοΙΙιΒιιε 8ο ΡτοτιοΠε νοΠ:1Βιιε οιΙτοιο οιτοτοει

τω.

Μ.. Ιο Ιιτει8ιτιιτ οποιο τοοοιοοτειοιΙ1Βοε Βοοιε τ1ιιιο ΑοδοΙιοετο ετοοτοτ νιτοιο , ΜοΠηπο.

μοι οτοοιΡοτοοε [)οι1ε Γτιιιο·ι ΑτοΙοτειτο :το οιοίτιοατιιιο νοΙοοε νοο:ιτο Βτονιιιιο, χω” τα·

οι! ιιΙττοιοιο ιιτοοτιο· οποιο. @το οοιοΡοττο Μάτ νἱτ τοΗΒιοΠίΠιοοε Ιὶοιοειτιοιιεαπο οοτοτιε ΜοοειοΙοε εΙοτιοΓοτο οιιιε ΡτείτοΙοοε οετοΙΠιιτι.Τοοο οΙοδτοε Ποτ, οοο.

8ιΓειοτοτιΠὶιοιιε Ροοτιτοκ, οιιιο ειΠοοιιοο5 τοτ : Βοοο νιι·8τ ειιο:ιοιΙιε Ι)οο, (πο

οτα ()οτιίτοιο Ρτο τομ μοι :τι:Ιοθ: όιοε το τΙοο1οόιοι τοοο Ρτεΐοοτοοοοε ο ισοτο

Βο. @οά Βιοτο.το ε οι Βοτο 8οΠὶ το οοο Ιἐοτιιὶο 5 8ο οτοοιΒιιε ΓοοΙοτι σε 8ο

Ροοοο.τιε νειΙΙ:.ιτιιε οοο.ττοτ,ΡτοοιιιΒιιε Ποιοιοιιιο , οτ ιοοτοοτ νοοτειιο τ οΒΓοοτο

ΓιιΡΡΙιοειτο. Ηεοονὶτ Γ:ιοθτοε απ, οσοι ΓοτιΡτιιιο οΓτ: Πεβτσ οι ρωιοπίω #νωπ2.τ Η”. μι.

ιι”Νοτορο πο Μοοτοοι-5οο&οιο Μο Βοιωτοι” το- πωρωΙΜ η!ομέ: ουιισἰι, με που» Ερψομειωι μου;

οριο: . οπο οι Ιοτο €αοοΙοια 8: Αιοιοιιοιτ·τα Ριοτττ μή! Μπιβοπ:Μ &οπσΜΜ τωιρσηΙΙπω Βσωπισ ΜτεΙυιτο

νιιττιοοε Ποτ: Ηττα: οοοίιθοΒοιιτ. Ηιιο @άτα θειο- [ιι|Ευριτ,ιρ[κω άτωή:, ό· τω το σάκο”, ω”ψωω σκ

τοοικοτο οιωτιω για 5. ΑιτιοΙο ο ΜτιιτιίΠο ερΠοο- μια . “έθεσε :καψει άιώκσ :β οτί ακοτι:ΙΜπέπω Ε» 172

Ρο Μοοοοιοιιο κάποιο. Οι ι/ιδιι· οκΡ›έ Μ: ω, θα!" ω»! :Μπότα 13ωπΕπσ υποτιμνέτ. Βιικά: Μ» Ροβ

ΛΙοπιώΕ ΜΒΜ”, έ:: "που [τι/τεράι , ό· Β. Οπωιιππω ›πιι!τσ"Μι Μοτο· Μπουτικ» απ[14ΜΕβί “οι [στα το

;» .466ιπω αυι|ΗΜίτ , τω. 6τιτοΙιιισιιε Ριτεοντοι το Ιππιἔω. Με ‹β οποιοι @;ωιωΙσ , ό· τα "ΜΜΜ του·

Κοει.ΙΙπ $οΠτοτ. οιρ_ τ. Αι·οο!Ηιοι ρτιοε ΚοτΙοίὶιιο ·ιωΖωέι, ό-:_

οοο οποιο Ετοοιἱτοιο. Β. .4ηικΙ[ω, ιικιιιιτ, ω» [Μάιο

νι;

:ο ......."η· °ῇ._ ` ά.-ι

ι
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-;-7” 'ά.ζ..ΐ-τ--Β-.4.:·· . --7~·· ----ετ·ΐν--$-ε-· ~· 7” · ο Ϊ

λπι:ι.Ει-11. ωστ::[:::στ /:ιι: κα!. Ι:ι:ε:εα νεα:: ::οι·α, ι:: Γαι:ό:α :Πα αιι:ιιια ::ιαι::Βιιε ία::δ:οι·ιιιιι

Δ:έ:Χ:Η Αιιεε!οιιι:ΞΙ: αάΓΩ!ιτιί:ιιι:ι ιξί:α:ε:ιιι·· ε. Εἰ: 2ι:ει:ι ι!ΕεΒΡι·οει:Ιοιιοιο (Βια:

, πω:: α:: ιιιι:ι ιι επια:ι:::ι ιι·:ιι:ιιιιι ι:: εεε ο , ιι: επι: ιι ι15 αι: ει·ιιιιι τι.

δεοε!::ιι::ιι έ: α::ι€ιε Μοι:αε!ι€::ιιι:ι :ιι Γεει:!ο. Αι:!ε:: ::ιο:: :ιι:::α8::ιοι·ει:: Γαιξάιι€:: 8::Γαε:ιιιιι

82ΞΠιέ:- 1ζναι:εεέι:ιιι:ι , απο:: Ι.εάοι· ::::ε: Ρ:`α!!ει::Πι::ι !ιιί:ιιεεαι::ιιε ι:ε:ίοι::Π: νοεε:

:.ιε ιιε ειι:ιιι:ι ν:: ε ι·ε ιι:: οι:ιαι·ιειιε α α:ιιιιι α:: :πιατα εοι· ιι:: ιιιεειιτι:
8 :::έ:ι::α:ε έ:: :ιοιιοι·εἔιιιἔ να!ιι:: . :ια εαΙ:ε!!ο Ηα!.:ει:ι:ο Β ίεΡιι!τιιτ:ε :Ι:αι::::::.

3:::::.:ΕορΒ _ η. Ρο:: ο!αι:ιιι:ι Α::ιιι!Η αιιιιι :ειτε μι:: αέ:ο :ε::ιΡοι·ε ν:: ε!εό:ιΠ:τιιιι: Γιιεεεί!!οι·

απ" Μ εμ:: Οοιειικ:ιις Ει:ιΓεοι:ιιε εοιι::!ιο ιι:ι:ο,εοαεει·να:αΩ!ει:ιεο:ιιτιι (ει: ε:ιαπι Ρομ

: !οτιιι:: εα:ετνα ι:ιεε:ι:ι, α:!Γει:ιε οι:οοιιε άιιο!:ιια ΕΡιΓεο :ε ε Γατ:&ιιιιι ιιιια Ρει·Βιιι::

α:: ει·ε:::ιιιι:. @ο :ι:!οεο ε::ει:!::αε ειιι:ι :ενει·ε:ι::α εε ε!ιται::εε , Γα:ιέ:α::ιετ::!::α

α:: ιιι·ι:α !αΡ:ε!:: αιιίει·ετι:εε ι·α!:α:ο :τιιΡοτιιιι1τ , α::ιιιε πιο:: α:ι·::::ειι:εε ::::ιει·α

ε:ιι:ι 8αιι:::ο :ειιιεατι: α:: ιι: επι. Ναι:: Γιιαν::α::ε οι:ο: ε:: Με αε::: ιι:ειιι!::ιε

ειιι:ε”:οε τε !ε!:α: ενε!ιε:ι:ε: : Μ! ::Ξια!:α ε!ε::ιεε:ιε :τι ι::ι:ε:ε Ρε: ειιι:ιε!επι ε!α:·ιιε

:::ι: ι:ι::αε α ,ιι: να!εο ι:ει:ιοιιί::α ο. · °

:ιι::ειιιι :.4..Βι:ι:ι αιι:ε:ι: Βεί:αι:τεε νε:ι:ιι::: α:: ειιιε::ιι;:α::ι ::νι:πι ειι:ιιε ::Ρατιιι:ι :ε!!ιι

τει· :ε:ΙΤα ειιι::::ιιιε εο::να!!ει:ι α:οιιε !ιι!α::ειιι:ι Ρα:ιι:ε!:α: ::ιεα:ι:::ι, ιιοΡ:ε::οι·εε οι::

:: )=_ ωχ!" Γει·ε:ι·ιιι:ι Ροι·:α!.:α:ι: , εαίι: εοττιιιιιι:: Γε:: ιι: τεστ ειιιιιι:ει:ι Π:α:ιι:ι Αιι€ε!ιΓι:ΓεεΡε

@Με ::ιι::. Ναι:: ι·:οι·εε ενε:ιει:τεε ::ιι!!ο ι·ε:απ!α:ι:εε ετείΠι, ετα!:α:ο :ο αεκ Γι:Β!α:ο

έι·αόιιια:ιιτ Ε!:ετε 5 α:ειιιε :ιιι·αετι:εε οι:: !α::Π ίιιετατι:, :αει ::α:ι:::ιεα:ο εοι:να!!ε

!εΓε :ιι:ιαιιι:: αε! εο!!ε8:αε.

!ιι:εί!ιιο!: η. Ρο:ἶ Με:: άει:Φοιιε :τι :::ι:ετε πιο:: α!:ιιίε! ε::2:ειιέ: ::αι:ιιιιι. Φ:ο!αι:ι :ιοτι:ο :ιι

Ραπ α ()α νοιιιο:ι:ει: ε·ιι:οι:::::ε ει:::·ι·.ι::ιεε ιιο ιι: ::. Ηιιι:ε :!!ε Ε:: :σε ι· ::αι·
* Ια (πωπ- Ρ 8ο . . . . . ε .

παπα:: . σετ:: ,ειιι:ι :ιεε α:: οει:ι:ειι:ιαε ει:ιει::!α:ιο:ιει:ι ει·άιιεετε ο:ιιι!!`ε: ,κι !ιαε νι:α

::ι:Ρωι:::ειι:ει:ι τε!:ξιιι:τ. Ροκ:: Για: ιι: :τι ε:ι:Γε:ει:1: :ι:εε!:ιιο ι ν:!!α Οι·α:οι·:ιιι:ι ε:ζ

ή :::ιιει·2:.τι- Γε: , οιιο :ιι !οεο ::εται:::::ι:ε : :!!:ε , εοτιἔτιιιιτι: σα: , ι:: ::ιει::ί:ο Βαι·α:ε:ιι:, :ο!ώ νε!

"Με ιιια:::ι:ιε ειι::Ια Γαιι&ιι::ι εοι·ι:ίιζε οίΕοι·:εΒα: ε:Έιιο::ε :ια Βίαι::!ιεα οιιο:α::. νει::ειι

:εε αιι:ετιια :ει·ι:::ι:οε :οεε :ιο ι , :ε ε:ι:ε πι:: :ε ιι: οι::αι:::ι:::ι , ::αιιι: ιι!.
απο:: νε&α:ιε!: Γαετα :::ει:ι!πα ίαει:!ταΙζει:ι ι:ο:ἔ::αΒεἔει::. Εξεεεε αι:ει::::α 5αεει·.

ε!ο::::ι:ε 8: ιιτι:νει·!“ο Ρο::ιι!ο: Βιιοι::α::: ι:ια::::οι:ει:: α:: οιια::: νει·:ει·ετι:ιι:, :επιο

:·α!ια:ιι: , ρτα:Γε:::ι:ι ω:: :αι:ι εε ::εε!::ια:α εΠ`ε: α:: νε: ει·ιιι::. Τει:: Νοιιι::ο

Πιο: οι:: ετα: ε:: ειιι:::!αι:ε πω:: αἱ:: πω:: ειιι:α :ε,τι·αιιι ιιι:ιιε :ιιεεί:ιιοί: ε!εΓΡ:

ε:: Β Ε:: αιι:ειιι Ρ:οειι! ν:!!α ::ιεα , Γε:: τιοε Με: πο:: ::ιε!ιιε!ε: , εισαι:: :!!ιιε νειι::ε

να!εα::ιιια.5εὁ8ε οεε:: ω:: πι::ι: Εισαι: νε! α Ραι·α:ιιε,οιιο !ια:ιε ::ιιι!:::ιιι!:ι:ετιι
:ε::εε:·ε Ροί!:::ι ,ι:::: :ατι:ιιι:ιτιιοάο :τι :πιο να:Ε:ιι!ο πιοε!:ειι::ι ει:.::::::α::: εει·ν:::εε

@Με αιιε!:::ε ι:ι::νετίιιΡιοΡιι!ι:ε :τα :ε:ο:οι:ει:ε, :ιι ται::α νε!οε::α:ε Ρε:αιιιι:,

ιι: ι:ο:::ιε 8ετιι!: Γει:ιε:: σε Ροι·:α::,οιιαι:ι Ροτ:2.τε Γει:::ι·ε:ι::α::1:ιε :::ε: α::::ιιε

!ιιεειι: !:α!:ειι:εε , α:: ::ε ::ια:ιιι:: Ρει·νει:ει·ιι::: !οειιι:ι. Τιιι:ε Νοε!ι:ο απ: Νιιιιε

:8::ιιι· Β. Αι·ιιιι!Ηιε Ραΐεα: σο: :ιοέ:ε :Π:α, ειι:οι::α::ι απο:: ε!εεί:: :ιο!::ε, :Ρίο ::ι:ει·.

εεόει::ε α::ε!Τε ι:ο:ει·::. 5:α:::ι: :ιι :α:ι:α ε::ιι!:εται:::α αεει·εν:: ::ιοε!ιει:αε Ρο:::ε Π.

Με, ιι: οτιιιι:::ιιε αΒα::::ι ία::α::ε αι:!:ιιε :τι εταί::τιιιιιι :ιιΡει·εΙΤε:.

κι @ιο α:: 6: απο:: οο:ε::: δ. Αιιιιι!ίι:ε, οΒΓειιι·ιι::: ν:- Κα!. Αι18_ Τται:Παι:ο πιο :ιι 27”. Κα!.5εριετιιΒ.:ι:.

::ε:ιιι·. Ναια!ει:ι εμε: :Μπι α::Πρ.ιια:ι: Βει:α :ιι Ματιν- ε:ι:::α: , πο:: απο:: [σε :καθε , Τα! Ρ:ετε:!α :ο ω::

ι·ο!.::ν, Καὶ. Αι1Β.!!!8Ψεϊ::ι:5: ΝΛ2α!σ.5`.ΑΚΝιιΙ.Η Ουι- Τ:αι:Πα::ο ά:εε:ε:ι.ιι·. Ε): αιιιιο ::ια:οι: ά:$εο!εα:5:ξε

[ιβ:·:σι::ει:ι Αι:ο:4ιικά επώαση” Μειϊεπ/ἶισω ΝαιιιΙα οπο:: αιωνα: εε. κι.. αι:Ι::ςιια: , ηιιειι: ίσιο: ::αι::ι:

.9_ Αιιιιι.ι:.ει ΕΡζωι::, απ: [ιιιιΔ”Μακε ό· π::νπωίαακω πω: ::!ιιι·ιι εεπ:ο: πο:: ο::ιιτι·::. Ε: :απιειι ]οιιααςιι: αι:

_ς:::νωί ΜΜΜ, Ενω:πωιω ·υ:ΜΜ ἄἱ!:;:πι· , θα:πο @ο :ιο :παο μι:: 8. Βει·ιι:!:: Α::::α::ε Β0!:ι:ει:::ε :ιιοπεπι ,

“πω” 8: Μα::νι·ο!. Κοι:ιαι:ιιιιι. Οπιι·ι:ιιο νει·ὸ ρι·2- !ιοε ε!! απο:: πω. Χ1.1ι:. Ϊ£ΚὶΒεΒᾶ:Ε , :ιι:::ο :Με Μ.

ΐεκε:ιι:α Γειι:ειι::α !ἰιιεει·: ΠΓιια:‹:: δ: νι:αιιάα!!ιε:::, οι:: :ιιι!ίιιπι Μ::εκιΓειι: Ε-Ρ:[εοριι:.ι: Μισό:: , ιιεε:::ιι:ι Κα·

Α:ιιιι!:: ο!:::ιιιιι ενη. Κα!ει:ι:_ δει::ει:ι::. εο:ιΠειιαιι: , ἔσω: αρρε!Ια:.

:::ιι: :Με αν. Κα!. Ανα. ί:: ::ιιει:::ε Τ:αιι!!αι:οιι:: , ό:: Ι: Π: “Μο Ηα::ειιι:ο, πω:: Κω6ενε , Μ:: Βοηι;":

ι:ιιι2 απ:: Σε::ρι:ο: Υπ:: δ. ΠοΗ::ε:: Μπα ΜΜΜ· ει:: Μοιιαί:ει·:ιιπι Ηαοειιι::ιι!ε εοιιΙ::ιι::::, !εεε:ιι:α

"Μια , :::::::::: , κια. ΚιιΜΜ. Λαμβι ω:: αστρα: 8. Αό:α Π. Αι·:ια:: 8: Κοιιια::ε: ΑΒΒπιιπ:_

Χτισκαίω: Εκίεβυπ θα:: πο:: καρτα :σέ 8.9. άμβο- ε Τιι!!ει::: ιι:πι::ιιπι δ: ν::αιιιιειιί: , ι:: :ιι νι:: δ.

Ιω ·ιιοιιαθειια, ι:οροπαπ:, (ζοιιΓειιι:: για 5. Α:ιιιι!:: θο8::ε: ι::ε:τιιΗ Τικ:: ν::ι:ιιιιει::: ΕεεΙ:::α μεσα.:

αιι&ο: , ε!ιιιιι πω:: β" μα: ω:: :σωμα ι ιι:οπε ία- Ραιι!::::!ε απο α:: πιο. ό”. Τι:!!ειιί: Τ:::0α:εί:ει:!:::.

Θεια: α:: Τ:αι:Πα::οιι::ιι.Ναιιι ί: Α πιω:: ο:ι::ιι: :ιι αν.
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1.6. Ρο!Ηιπε ειιιτειιτι ειιιτι ιιιτιΒιιτι ΡτοΓΡετιω.τε δζ Ιτεττττει τω! ι1τΒεπι Ρετνετιιιιιιι:, ω. Οι”.

86εεεε πιω: οτιιτιιε εινττειε , αυτι ετιιειΒιιε 86 εει·ειε , ειεςιιειιι€ειιτι 8:ιιιιάιο δ( επι- Δ:0"·'::1

τιιιτο.τιοτιε τιιινιιιιτι ειιττιτ : 86 Ρειιι:οτειιι 1ῖιιιιιι , <ιιιεπι σΙικιιιιιι νεΙυπι Ειιεεεειιι ετνι Πι ιέαιωέ

Γετειιιτ, αι:Ιο μπι τεετιειιιι:επι τεειΡιιιιιτ, ειι;τιιιε Γτιετιιιτι ςοτΡιιε ιΠιι1ειιι ΒειΠ!ιαι Γεια- Ρ· ΑΡ020

&οτιιιιι ΑΡοίτοΙοτιιτιι · εὶιιιι ι·ενετετιτιιι 86 81°3ΠΕΗ ειτίὶιΙτειτιοιιε ίεΡιτΙτιιτα: τεεοτι- Ρ:Ήτ:"_ ο

όιιτιτ. Μοι6 ιιιΡΡε ίεΡυ.Ιτιιιι, «με αμκ! ΟΙιττίωτΙ1 ὶ11 €τετιι0 Μετε;ιτι1είϊ1ιΠετ, Με ξζώψ

Γιιιε τ:ινιΒιιε 3ειιιοτιίττεινιτ ιιιιτειειιΠε. 8' 0""'"°

η. Νειιιι τιιιιΠετ 61ιι:εάειιιι ιιοιιιιτιε ]ιιΙιει , Ιιιιιιιιιιιιιιε οΙιιιι τ::ι·επειρό ΓεΡιιΙετιιιιι

ειιιε εκεεΠιτ : ει» @ται Ρι·οίΕτειω απο Με οτειίἱ`ετ, τιιΙιίςιιε :πιστα ιιιιιιειι τιιιιΙεοτιιιιι ΜΠπωω

ετιιιοτιιιιι τειιιιιοτιΒιιε άεωετατιιιιι τεεετιιτ, επιιιε ειτιπ:ιιε νιατιιιιι φωτ ειττεττιτι ΗΠΒε:,

ειιιιτιΙι] Με ιιιειιιιι εαΙειιτε εοηΙὶιενετειτ , ΡτοΡτιτε εεττιετιε ΙιιτιιιιιιΒιιε σε! :Μετώ

ι·ιιιιτι Μπι τειιιεειΒο.τ.

18. ΑΙιιιτι άειιιςιιε τιιτΓιιτ ιιιιτειειιΙιιτιι ιιοτι ΠΙετιιιι, τιιιοτΙ τιιιιιετ »τιποτε νιτο Μωιτι σε

11εΙιΒιοΐο ΑιιΕΝοτειι.ο ΑΒΒειτε εοιιιΡετι. Ξιςιιιόειιι τιιιιΠετ φ.ΙΖάΕΠΠ ιιοιτιιτιε '^ο“ΨΨ

()ευεετεΙΙτι τι: ΐιιΒιιτΒιιιιο Μεάιοιιιο.ττιει τ άεΒετιε , σ.ιιΓ:ι ΗΜ Ποιιιιιιιεε. ειτε οΡετο.

τι 5Τεά πιω: τιινωιωι νει·Βετιιτει,ιιττο. ιιε ιιιει.τιιι 6οιιι:τα&ει είΈ. Τιιιιε ττιο.Βιιιε να!- <ο=>"=ω

Ειπα σ.ιι€οττΒιιτ,ο.ά ΓιιΡτιιΓετιΡτιιτιι Μ» που τιετνειιιτ. Α: Με Ρτετ:ετιιτ ειόεπι ,φιειιιτοειιιε ω ΓεΡιιΙετιιιιι Μαι Αιιτιίτιε απο Με ίείτιιι:ιτετ. Πω @ται ωτωιΖ

Κιτ, οίτιο. οΙιΓετιιω. τε ει€ιιΙιε ιιινειιιτ, 86ιΠεο :τοτε ν:ιΙνειε Γειιι6Βε Β:ιίιΙιειε Γειτιετ

ιΡίξι.ιιι Ρτοί'εετιιειιτ, Ιἔ το οτειτιοτιετιι (και: αυτι Ιο.τ:τγιιιιε νοειίετειιιε , ετιιιιε άε.

Ρτεεειιιε Ειιιετιιιιι ΑτιιιιΙΗτιιι Ε ιίεοτιιιιιιιιτ Γε ίἔιτιτιτετ. $τειτίττιιιιιε @κι ιΠιιιε επι

1:ιτιιάιιόιιτιι ίοτττι:ετ ΡειΙιιιιε το ιείετειιιι: , τεΓοΙιιτο τἰΒοτε ΡτιΗ:ιιιο.τιι τεεεΡετιιιιτ

ιιιεόεΙειιι , 86 τετιιεειτ πιο:: τα ΡτοΡτιιι ιτιεοΙιιιιιιε 86Ιτετει, ιιιιτε νειιετειτ πιω 66

εοτιττειάει.

η. Ρετ Μετιι ιιειττιςιιε τετιιι:ιιιε !ιοτιιιιιιειιΙιιτ Ειιιτ τιοιιιιτιε Πτειτο τιετιιιἰτετ ΡεεΙι- Ει:ιιιτ!ι1:

Ειπε εοιιττο.&ιτε, ειιιι ει: ιιττοςιιεΙο.τετε τιιικιΙιο.ιιττΒιιε ΜειιΙιε ντιπ Ρεττετειιτιιιι δέ “ΨΜ·

ευπιιιι€ετιτι @στα αιΙΙεπι ιιιτεΒιιτιιτ εοτιτιιι€ετε. Ηιε ειιιιι ετοειει· Με τι απ· "Μι τω.

τω» (σ.ιι&ι για ΓειιιετιΡΓιιτιι Γειιτιτιάιιιιι τη οτειι:ιοτιε Ριοπωιω ίΕιτίιτιτιιιε τεΓο- σιιίτι>Μ·

Με τιετνοτιιιιι 6οιιτττι&ιΒιιε Γιιττειτιε Ειιιιιε86 @και , τιττιιιε τισ! τΙοτιιιειΙιιιτιι Ρεε!ι

Με ΡτοΡτιίε τενεττιτιιτ, ιιιιι ειά ΓατιέΕιιιιι Γειιιι!ετιιιιι ΓιιΠ:Πιιιε ΓιιΠ:ετιτατιιε νειιιτ τι:

Βιιι:ιτετιιτ. '

3ο. Ηπα Με εισαι τἰε ΡΙιιτιιιιιε νιτι νιττιττιΒιιτ νεΙ οτιεττΒιιε Βοιιιε , ιτε κωστ

πιω, 6ει-ιΡω ιιιτξιόιιιιιιε. Οετετιιιιι Η οτιιιιιτι Βοιια @Με εεττ: ΙΙιΙο Ρετίεςιιετιτεε

ιιιειιιβτειιαΜιιίετετε ΠιιάιιιΠ-ειιιυε , ειιοτιιιε νοΙιιτιιειι δ61112.€Π11Π1 ΙεἔειιτιΒιιε ω

ίιιιΠετ. Ε!εΒιιιιιιε ιιετιιιιιιε ότι ιιιιιΙτιε Ι5.!ειιιι :ιΙιτ1ιτει τι:ιττ:ιτε ,πε τιιιάιετιιιιιπι αυτι

Με Ειίτιάιιιιιι ίειεετειιιιιε, ειιιιττΙιτιιιτε Βεο οιιιτιιΡοτειιτε , 86]Ε5ι1-ΟΗΕΜ5Το Κε

ὸειιιΡτοτε ιιοΠ:το , ειττ είὶ Ροτείτειε 86 Βιοτιει Ρετ ιιιιιιιοτταΙιο. Ωι:ειιΙει Γεεειι!οτιιιιι ,

Αιιιειι. « ι _ ·

μ. Εεεε,τενετειιτιίΠιιιε Ποιιιιιιε Οι-ιι.οοιιι.ι=ε ΡοιιιιΕειτ *,Ιιαβετο εοιιΓει·ιΡωιιι Αιι&οτ

τμιιιιιι ΡοΡοΓειίΗ νιτ:ι.ιιι 86 εειιιτοτιε τω Βείτε.]ιιΠε ειιιιΡΡε 86 Ρει·ΓετΞΗ: εετιΓιιιΕ » ·.Μ -

τεξέτΚΕ·

»Με Εεα:Ιείια ρο!τεΞι δ. ΑτιιιιΠι όι&σ.,εκττι ιιιιι- ιιεΞτιίἱΒτιἱτ4Μ ΚΚ. Ρπι·ω Βειιει!Ν.Ηιιι θ0ιι€τε8ιιτιο- ΡΜ·

:σε Μωωω, τιιιιιιιι ΜειιτιΙΠιιε Μο.ά:ιιιτειιΠε Εριίδ ω» Γιιιιέὶι νιωιιι ρσΙΠόειιτ ιιιιἑ απο μειιοδ5 ΜΜΜ

4:οριιτ Ιιετιιο]τι!ιαιιιιι ΕντιιτςεΙιίτω ίε.ι:ταπι μι· ιιι6οι;ι- ΛττιιιΠἱ' Κε!ιτιιιιιι, :μια ΙοιιΒἑ Με Πι σ.ττςετιιετι :Με

τιιιιτιεπι ιετιρίἰτ, :σπιτι ΓεειιΙιίυρειιοτιε τι. τι. ι.ιι.τ.ιε- ω. Ρετ Βιιιιοτιεπι ΑιιΕπιτοπι εΙιΒοττιτἔὶ, ειιτιο ΕΙιτΗΠ

Βιιιθ:.=ι είὶ: $ειιι&ιιιιι νετὸ Β. ΑιιιιιΙΗ απ”. ιι·τιιιΠει- Μ. ε_ τικ ν ι ι. Ρτείαιι:ιτιι.ιε ιττωιεο ΙιιιΡει·ποτε Η

πιω τα ιτι καψω ΡΡ. Ρι·ςόιετιιΩιιιιι , ηι12τιι Σε· ΤΙιεοάετιεο Μετ:ειιΩε Εεε1εΠε ε1ε6Ιο τεεοιιιιιιιτ Ειτε

τι,ιιτ ειιιιιε τειιεε 5εἀετιι , ει·εΙιτό τε!ε8:ιε δ62.61:2.. .

- ε!είἰιιιι ἱιι Λ!ι!ιατιεπι ετ:&ειιιι ειι.ιιότιιι ΜΜΜ τιοιιιὶ- Μπιτ.

ν τι;
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το νττΑ ε. Ατιτκτοτ.τ=τ ττ>τεε. Μετττετετετε.

Λο. ειτε.

Μακε- ,

^"Μ"·Αττ>ΕΝοιΧ ΑΠ νττΑΜ εΑΝεττ ΑτιΝοετ=τ

Ε:: ΡειοΙο Ι)τε.εοοο, Μοοττεοο ΟττίΠοεοΠ,

Μ Μπιτ τίε ΕΡΜἔυΡὶ: Μετινοβ Εεεἰεῇε φαί 6οτήτέιωτ Τσ. τ.. ΗΜ. Ρε·τεστε.

@· Μετά. ευσἰ‹ἰ. ` .

Ιεττεττττιτε το: Γεττεοε Αοτοετιτε , οιττ τετεοτ Ρττετε ε:: Ποιοττ° το..

ζτ εοτττω Πτωτττε. οετ:οε, οτε (:οτοιτονετ Ρτειοεοτοοτ Κεοτε τοτε. Ρτο

ετετιεοε. ο

Γ Ροπ τΡΓοίοτΡετείττετε ττεΡοε τΡΠοε ττοττττοε Ατιοοτιτ.οιτε , οοεω

ο . εοοιττοε ε τττ=τ>οτ.οε.

· ΔΝ =” ΡοΠε οοε :το τεοττοεο ΕεεΙεΠτε οεειετΠττττιτε Α Μτοτεοε ...τω

εοε οι , νττ Ρετ οπτοτει Ιοωτοε Πτ.ττέετεετετε 86 τοτεττετοτε οεοεττε ετ:ττοε. τοπ ετ: τω

οτΙτίΠοτο τ:οτετΠτοτόοοε Ετετοεοτοω Πεοτωττεε οτεοε, πο. Βετ ΕεετεΠτε Ρτεείοτε

οε 86 Ροπή ωοττετ:τεοτ Πιο οοττοτε Μειτοτ-ιτοωετειτε εττΠΠ:ετεε. Ητε όεοτοοεεΞ

το εοτ· οτε οετοτειοεοε, Πτττοτ 8: ΡοΠ: νται: ετεποω οτοΙε:ι σ.ττωττετττΙο. Ρετοεετειντε

οοε τοιττε οοΠε ετεΠεΙετετε.ΙτοεΙΙιτοτ οτττ ετε ετοε Γοεετειττεετ :ιθετοοε εοοτεττΡεοε

επ Μοτο. Πττοω ετιωεττ εμε ετάτττττετοττε Πτόεοω τείετττω . οοοετ Ποτε Π1ττ°2.Ειτ8

%2:ΩΙ:Μ πιω οοο οτεττοε ττττεεεττεττε τε οοτ εμε εοοεετεοτε γτεειω. Ητε ττετττοοε εττω ετα

οτεεττετ:ιοτ Ρτο τιττοοτοοε εττεείΠοοε ττοετεε , εοοετοτε οε Ρετ· ΜοίεΠτε Ποωτοτε

ττοοεεω εταττΠτεε. Οιτωοοε ΠτοεετΠοεοετοοτ τιοοο.τοω Ρτοτοοετοε οεε ντίο Ρε..

οεεττιοτΙεε οοτοτεεε εετττετεε , οσο ετοοτει: ΓΡετ Πττοεττιω ωεοεε οετεοε ,ετεετττε

εοοτ εττοτεο ε.οοι1τοτο το τΙΙειτοω ετοοειτοω ΡτοΓοοεττετιεεω Ρτοτεετε. Τοττε , τω

οοτεοε , ωε οοεττοο εοΙΡ:ττοω ττετττοιτε_ ειοτοΙοεοω , οιτειοετο τρωω οιτεω Ρτοττετο

τεεεοετο ετοττιττοω. Ροίτ ε.ττοοοε νετο ετττοοε εττω :το ΕΡττεοΡοεττε ττττΓεεο(ΜΙά

οΠἱετιτω, ετ ότε οοετττε.ω ττττεο.εοτ οοτεοιω ΡτΓεετο ειεεοΙτε, οοεω τΠε στο (οοτ:τ.

εειτοτοοε ειοτττοεοετε ) :το τείεετ:τοοεω νεΓΡετετοετο τοτΠε ΡτεεΡειτ:τττ. Οίτωοοε

εοω ττττττττεετ @με εδώ] ωστε τοΙτεο εττεοεετεΠεε, εοωιτεω :ιοττοΙοω τττετει το

Ποε Ρτετε τοεείττοοω τεΡεττε. ΙΠε Πει&οω εττωττειεοε ,οι τεω ττεΐετεοε Β. Ατττο!

το ετεεοΙτετοοεω τΠε ιτε ντεττε, πειετω τεεοεττοντε, :το Πεο οωοτΡοεεοετ τετω στο

τεωττΠοοε ττεΙτότοτοω Πάω οτειετττε τεεοΙτε : εε ετετττεετ›ε οσο τεοττΠτττε ντε;τοτ

ετοτττε , τω τττειτοτ·τ Γε οοετττε ττοΠτττεττετε. εοεττετιντε. Νεε εττΠτωτττεετ Ρ.ττετ Με

νεοεττιοτττε οιτ:τττι οΙτω (ΞεετεοοτΠε Ποττοω ὰ Ι)οωτοο ΡοττοΓετε. ΙΙΙε εεεοτωτο

τττετοοτ Ρετ νεΠοε το πω. ΡοΠεοοτ εειοετε νοτοπ, ιτετττω το οεΠο ντότοττειοτ ετε

τττττοτετε οτιοετε ΡοεοτΠεε: τΠεε.ττοοΙοω το Ρτ·οΠτοεττΠτωοω Ποωτοτε 8οτοτεεω

τττοττετεοε εττοεττττ εοεττε, οετττω ετετοτωτετε τττω ντθ;οττεω εεΡτίΪεε. Ροτεεε οοτ

ττετο ετ:τοεοοοε τΠε οεντεεεε.ε . τεστ οι οοοε τΠε τοττετενετειε Ποτετοτεε. Ηοε εφ

οσο τι οοειΙτοεε ωετττοετ·τ Ρεττοοε. ὸτεΙτετ,Γε‹τ τΡτο εοετοε νεττεειετετιετΓετεοτεΡτΣε

εεΙΓο πεοε βεττιοτ.ο τετετ·εττεε εοοττοντ , οιττ ετε ετοΠτεω Β. ΑτοοΙΠ £τε[ςεττςτεΠε

τττοΓεοτει , Βετο οεττετ:ιετοοτε Ιτττε:τ εττοεΡοε ετττοτο:ιε.

Α"(Μ) · ΝειΠινεοετ:ιοάοε Με νττ(ιτε :το ίοοεοοτει τ·ειτεειω) τονεττεοετε Για εεωΡοτε

οετττοβετε το τοειεττωοττττ εοΐοτε. ετοοε Πττοε. Ρτοετε.ειντε, τετ επ ΑΝεοτεοΜ 86Οτττ.οοοε

Π!!! ΕΠ - ' · .
· ο ο το, ειττοε Αοε ττΠ ττοτοεττ τιο ΑττετττΓε Ροετε 2Εττε:ε οοτ ὰ Ττοτττ το ΜΜΜ

οΙτω νεοετ:τε ετεεττεοτ εΠ`ε ττεττοε"εοω. Νπω οεοε Ετ αποτο _ ω" ὰ νετωτ)Π5

επ ετο.εττεοω , ττΤτοτειοει ΡτοΓειΡτο. ετειτττε εκοττττιττττ. Ο ω τοτειττ οοε ετοοε ετε οιττ

οοε Ρτ:εωτΠωοε νεοετ.ειοτττε ΑτοιττΠτε Πττοε οειοετεε, οιτοτττεοτ ετ·ειε οττΠεττεοτε 8;

τω τττεεετετε οττετει Γεωοεττοεεττεοε,οετττοοε τοτε ΠΙττε ετ::Ρττ ΓοειεΙετε οε ετ οοε

Γοω Ρττεοετεοε, οοειεεττοε οωοεε Γοεε τιεοΙε:ιεεε τις! οΠτε Ρειο ετοω ιττΓΡετεττ·ετ

Τοοε οτειτοτ ΠΙτοε,πΙ οι Οτ.οοοετοε Γε οοε ΡοΙΤε Πτεετε,τ επ οε Ρ0τττοττετη

οι» ιτεοτεειτττ Ρετεττ Ιειτοττεειττ _ οοτοτωοεττε ττετιεοεινττ. Αενετὸ ωτοοτ Πττοε ε] ιτε

το επ ΑττεοτΠτε, Πετεοε ιτε ςττττίοτ Ρτεεειεε Ποτ ΡΙοττοτει εοοετοοειττ, πετ οοτττττι οοέ

Ρ:τεετ νεΠεε 1τοεττεετ οοεάττε Ρτοτοτττττ. Αοτε νεοετειοετιι5 Ρεεετ οτειετε.ε Πττο , ετ

 



νιτΑ ε. ΑιιΝυι.ι=ι απτο. ΜετττΝειε. το

 

Ρτοτιιἰττἰτ ει ΡΙιιτιοτττειιττιάετιι οιιέπι τε!τοιιετειτ Ιιειο1τιιτιιττιτ ΙοίιιΡετ ΒειιετΙικττ τω. απο

ειιιιι ειι3Γ σε ειιιι6οιπι Ρτοεετιιειιι ιι9.ίειτιιτειτιι ἱ11ΡΟΩθΓΙΙϊΠιΕ-26ὶί1ΙΠηΠθ είτ τω. Δ:έ:·χι·

Ντιπ 8: Ρ ιιτιοι·εε ΑτιεΙιτΓο φωιωτε1ητοπ-ονω αεεείΓετι111τ , 8: ιτε Ρατεπιυ. . Μ.

εΠ: το το εοτιίΕειΒἰΙιτξ·Ι›ειιεἀιὁὶιο , ιιτ τιε ε]ιιε Ρτο$ετιιε απο Ιττειιιιι ΓοττόΙοιιε νιτι

ιιαΓεετειιτιιτ,ιιτ τιοττιιιιτιιετιτο ω.ιε;ωΡτοττΡοω Ετωιεοτιιιιι ττε1ιιΠατιιττι Πι: το

@πιο · _ · °· .- '. ' _

Ετ οι: αετιοΓεετε τιοΙΒΜιοε Ρειιιειε ειτιιτιι€ιάνεττετε άοεεΒο. ΑΝειιιειιε €ετιιιιτ Α"ωϋπ

ΡὶΡΡιιιυτιι οσο Με ιιττιςιι:ιτιι Ροτιιιτ είε ειιιάο.ειιιει Ριι>ιπΝιιε Βτενιε €ετιιιιτ ΚΑ- εεε ΡΟΜ·

ιιοι.ιιΜ Τιιώτετιι ΗνεΜειττεΙΙιιιιι Με οτιιιιιιιο ίοττ1Πιιτι1ε εοτιίετειιόιπτιτ τιιιι ω- Μ”

τετ εετετο. 8; ιιιει8τιο. ΜΙΒ. ειπε €εΠιτ, ιτε ΡτωΡτε 8:ιττειεειιοε άεττινιτ 5 ιιτ Πίεσε

!ιοόιε Βειιε Με. ττιιειιΙειιτει οι ΡετΗεΙο. Ρτειτιεοτιιττι εποε. Έοτιιιιτιετ. Ηὶε ιτειοιιε εε

ιιιιιτ Ριι>ι>ικιιΜ ετΡωιτιΔα τοττιτιιώτιε Με εΙειττιιτι, (με ιιιτετ τεΙ1εμιο. ουτε Ρα`··

ττεινιτ, Ψο.Γεοτιεε ]ειτιιόιιάιιττι Ετειτιεοτι.ιτιι όιτιοτι1τεΒε!Ιεε απο ΨειΓει.τ1ο Πιο ·

ΦτιιιειΡε ίεΙιειτατε @το άεϋεΙΙ.εινιτ 8ε ΓιιΜιάιτ. Ιτεπι Ιιι1]ι1ε τω πιει€ιιι1ε Και ι

Χωιοτιιε εκίΗτιτ, επι Ρτειιιεοτιιιιι ι·ΐιιιιιιι Πει.ιτ ιιι1πιοιιετιιΕιιετειτ άιΙειτεινττ. Πε

ιιιι:ιιιε ιιιτετ ΡΙιιτο. 8εττιιτο.τιάσ. ειστε εε π, Ι.οιι€οΒειτάοτιπιι 8ειιτετιι Με μπι ὰ Ρετ

ττε άενιέτετιι ,ειΙτετο εοτυπι ΚεΒε επι Πεετοεκτιιε ιιοτιιετι ετα εαΡτο, ειΙτετό

τιιιε οιιι άιεεΒειτιιτ Αοει.ειευε8ε απο €ειιιτοτε Πιο φοιιί!:ειοτιιιοΡσΙιττι οιιΙίο,

ιιιιινετΙΞιτιι Ιτε.Ι1ατιι Γιτιε @πιο ΡτοεΠο Π.ιεε Γιι!πϋάιτ οποιοι, ο: βρω τ2.το Ηετι

ειάΓοΙετ ) εΙεπιετιτι ιιιοε!ετε.ττιιτιε νιάοτιο.ιιι τετιιΡεταν1τμΚοττιε.τιοε Ρτεετετεεὶ , ι -

Β.τιιτιιιε ΒοττιιιΙετιιιι ιιτΒεττι ]ειττιΡτιόειιι ε]ι1ε ΡτεεΓειιτιαπι όεΠοετειιιτεττι, ειπε εἴτ

ειιιειτιτοειιιτ τιιιιτιάι άοτιιιτιει τιιετειτ , δι τιιιιε ὰ Ι..οιι8οοειτάιτ ε!εΡτεΙΤει $ειιιε!ιατ , ω

το ετιειιΙΙιτε ετοιιιειιε τωεωτιιΔττ ΓεεΡττιε , ει1τιθ:ά:1ι1ε ιιιοιΙοττιιιιιιε ΙτεΙ1ἑ Με

εΙοιιιιτι:ιτιοοε Ροι:ιτιιε εΠ:. Πε οπο νται πέστε , ιιττἰιττι νιττιπεττι ΒεΠιεειτιι το εο ,

οτι Βιριετιτισε εΙατιτειτειιι, οπιιιιίιιτιοιιε Ιιοετο.Ιτιιτιι ειττἰιιπι οποτε τιάιτι1τεττε Ρει·ι

Ποιο. Ηιε ει: Ητιοεοιωτι εοτι]ιιΒε οιιειτιιοτ Μ» 8τοιιιτιοιιε τω Ρτοετεανιτ,

ΙιειΒιιιτ το.ιιιειι ειστε Ιε8ειΙε εοτιτιιιΒιιιιτι ει: Η1Μτι.τιιιιοΑ τιοΒΙΙι ΡιιεΙΙ:ι ΗΠιιττι πιο

ιιιιιιε Ριι>ι>ττωΜ..ΝειτοτυιιιΙΜε ε]ι15τιιιο8 ΗιΙἀεἔτω τι ΡεΡετιτ Με Γεω ιιοτιιτ

112ιΡ1°ίΠιι18 τΗότιιτ εί'τ Κωιοι.ιιε, τουτο: Ρειτι·ιε εε Ρτοεινι νοεειΒιιΙο τιιιοειιι:ο:ιτιιε. -

δεειιτιάιιε ττεττι Ριι>τικιιε Γτο.ττ1 ειτειιιε ενο ετοιιινοειιε. Τει·τιιιε Βοιωτια: επι

απο ΗΙ.οτιω.1ιιοςιιι Βιετιτιιε οεειιβιιἰτ ιιτιο Ρειττιι είὶ εειιιτιιε, ει: τιιιιΒιιε-]:ιτιι πιτ

πιω ΡιΡΡιιιιιε τεε_ιιιιττι ΙταΙια: , Ι..οόοτιιε Αι:1ιιιτειιιιεε τετιειιτ. ΜΟΣΕΙ12 τοκετό ΗΠ

' άεετειά Και εκεεΙΙετιτΗΕτιιιιε ΚειτοΙιιε ΡωτειιΔωιΜ άτυοτ ιιιτοτετιι. (ξει;ΗΙΙ.τ

όεΒτ:ιό. ο α! ιιτΒεττι ΜεττειιΓεπι το Β. ΑττιιιΙΗ ΕεεΙείἰο. τετιιιιεΓειτ. Ρτο εο όειιι

οιιε Ψ1ὸἔ:ὶ Β. ΑτιιιιΙΓο ἐεττιθ.τι ΙΚεεεε οτιο1τιεττι εΙιιεει·ετιτ, Γιιοι·ιιτιι εειτοτιιττι ι!8

οείιιιιέτο. εοτΡοταΡοΓιι τε. Νο.ιτι οι Βιιτιιο.τετ ίσοι: ότε Κεειε ΡΙΡΡιιιι Βάι; εμε»

:και απο. Κοττιιι. ,ειΙτετε. Ατοττωο τιΡΡεΙΙο.το. είὶ. Πιτ ειπαμε 8ε μιτιιοτιε Κε

ειε Κ.σ.τοΠ ειπα οτω10τωτιω τιιτιιιιΙειτειε ίιιτιτ Ποτε, ΙειΙιεετ Ατ13ε1.Αιιι δε Η11.1σε

οιιΔιο ,εινα ΗιΙάεετο.ά τιιο.τεττιο τιιιτιειιΡ:ιτει ιιοττιιτιεττιειττεπι ττιοτιειιτειιι @στο

ίεειιτει. εΠ;ειιιειτιιττι οτιιιιιιιτιι ε ὶτειΡΙιιο. εὶτιοΒἰε μία εΙοτιοΠ απο ΚειτοΙτ «πιο.

ιιτ οι: ειε Ιιοιιιάὸ Ιεέτοτ1Γο.τιε ετα ΓιιΒτιιε·ειτιοε&ετε ειιτεινι , ὅτε. »φαιά @Αφ

Ματια. _ ` -

ΡοίἙ Βε:ιτιίΐίιιιιιιιι εΙετιιοιιε ΑτιιιιΙΕιιτιι Μεττετιίἰ ΕεεΙεΐιτε θοειιτειιε ττιεεΠτιιιιε

φαι 8τΑιετο νοειτατιιε είτ Ρι·ιεΕιιιτ. ΐ · - .

Πειτιόε (3οοο Ρτιπιιιε ειτοιιεττιεεΠττιιιε ΕΡιΓεοίοο.Ιιε οτΕει] ειιτειιιι σεΠἱτ.

ο τ1εωοοάο εχεεάεοτε ΟΗι_οοιιι.τιιε ειιιιιε ιιΡτὲ. ιτιετιτἱοτιειιι ἐειωω. , Β.

Ρειττιε ΑττιιιΙΗ εετιιτο.Ιιε ΠΠιιε , Ατιειιιίι οιιοτιιιε ὰ οπο Γετιιειι ΡτοΡ:182τυπι εΠ;

Κεἔἰιιπι <έετιιιειιιιιε , 2.ά ΕΡι(εοΡειΙε ει.ιΙιιιειι σε Ρατεττιεε Ειιι6τιτειτιε ο, οτιιιιιι επιτε

Επιιιε επεσε Γεειιιιε!ιιε ειάΓεειιάιτ. Πε 900 Πἱωι ω 003 2ΠΤΡΜ18 ΡΓϊΕΕ61° @Μιά ὰ €2

Η τειάιεε ειτοττιιε εΠ: , τοπιο. Ρετάιικ1τ.

@ο άεεεόετιτε Πόε1επι ΡοΡιιΙιιττι τιιοάετο.τιιτω τετοιο :πειτε τττεεΠτιιω ΑΒ

Βο ειάΓειτιιε εί'ε. ο

Ροίτ τιιιεπι Ατττ·ιτιιε , εΙε1τιτ!ε Επι:: 8τεει ΗάεΙ1τετ 1)οττιιτιο Ρειίτοτεε εκίΗτε

ΣΠΠΕ.



ι6ο νιΤΑ 5.ΒΕΚΤϊ.ΤΠ:Ι ΑΒΒΑΤ. ΒΟΒΙΕΝ5Ι5.

ει”. ο". Βειιἱιιε διοΙΒΜ.υι15 ΒειιετοΙὶε οττιι5112Ε2.1ιΒιι5 ι·εΙιειοΓο εοετιιι Αιιτιίιεε είΈε&ιιε

Δ:2Χ:Η είὶ, @δει οπικιιιι ιιιιΙιτσ.τιιιιιε ΕεεΙεΠα: άεεΙιτιιε, ειι:ιοιιιιιι ειπαμε ειιΙιιιιιιιιιιι

“ ' ίοΠειτι ιιιιιιε ι·είιιτιιτοι. Ηι‹: εΙε οιιιιιιετιιτιι Παω ΓοΙΙιειτιιε οσο ΜοιιειΠ:ει·ιο. εοιιε

Δω, ε οιιιΒιιε ιιτιιιιιι ΕΙ:ιιιο.ειιιιτι νε! Μπι Νονο-εεΙΙ:ι άιοιτιιι·, ε.Ιι:ετιιπι ιιοοιιε

Νονει-νιΙΙο. νοοιι:ειωτ. Ηιιτιε όιι·ιιε Ρ00128ται άοΙοι· νεΙιειιιειιτει· ειΠιιιιι:: α! Με

ιιι εει:ει·ιιιε <έει:ιάιιε ιιιειιτεπι Ηεειιε, άοΙοι'εε_εοιΡοι·εοε ΡειτἰειιτιΙΙὶτιιε τοΙει·ει.νιτ.

3ειπι Ιιιιιε νι: εἔτεΒἰιιε δε οιιιιιιΒιιε 1πεεεοιιιιε ε!ΐειειιιιιιε (ζιιιιουΕοΑΝ0ιιε

ΜιτιΠεε εΙ18ιτιιτ ,δΕ0.

εϊθθΕ©Χ·0%ΜΜΒϋ0%ΜΉΉΉἩΉἩἩΉΧΦΉΜἩἄΦἴ0ΉἩΉΉΉΜ

πειτ- νιΤΑ ε. Βιιιττνι.Η ΑΒΒΑΤιε
Α” ο ιιοιιιιιιειειε τειι.τιι, .

Αιιδιοι:ε Ισ ιι Α ΜοτιειεΙιο ΒοΒιετιβ ιΡίιιιε άιί_ειΡιιΙο.

Εκ Μ$6'. Μέ. Πουπμπέ. @· ..ΐι47ίο.

οιι.<ιεκπωιΤιοΝεε ι>ιιοεπιωε.

. · ΙΤ Λ Μ δ. Β πιω” Βοδίωιβ |ΙΗΜΜ :πω 5 π.”Μωιε Β:ιἰΔ /σἰιδ σοι

· ν βάροιω , ἑδιαἰυ ε.κρο!ώεπι α·οβίικοπ τυπτα·υέωι.ι. Ει8Μ προ·ίωκ: , ο: πικτἰἰιυπ,

. π:: , σ.ισσερτα δ”. Επ[Βιβ) Λωιπί: ?ἐπὶ . θα: :Μάο οιήΦω /ῖυπ .ι π: ?Με δ'.

. Ποίιιωθατιἱ Μισο» Ιϋπιπι, ?Μι δ'. .4ττα!α Αθύιπέ: άτυπο», πα·Μόσ έ: πω:

Μἱτῇῖεἱι ίπ Βιιι·έκπέυ/πα Μυπαβετίο Εύσι·Μεαπβ Ραιν·πτί: τετιἱκω εσπ/ἔἰιιωτ άίβίκδιικω έκ ι8. εφέ

πάω φωτια” :σα·τίκτπάσσίωκω ό'. Βει·τιάβ /!ωνπί: Βούί.·πιβι· @Με μπώ: Με ῇιὐ/ἰσἰιιωιιι· αυπ

Ιαπωπάέτ, «Με ςκἱπεκε ( με ράφι ίπ ΜΒ. :σολ Μα” άΦέωιαι, οι: δικά: βφ]υΙ:·υίωκ: )φω

πιππἰωπ Μοπ»ιώοι·κω ΒοϋΜιβω ρ·α!αταβιδΒι πισκέπηκε σέ»·εέίκω ρ:›]ἔ›·ἰπ!ακτ. Ζωα κΜξϊ'07

πω:: ραπ υπιπϋπ.ι τε|Ϊ°ἐ: ΜΜΜ. .

:. Ιωω αά/εσ£ωπ:ΡειοοοΑιυι Εα›·»κπ ά: δ'. Βωπϋ7ι , α· ανά. Μό'. ΚΚ. ΡΡ. ΟιηπἀΖἰτπκκπι

Ε.ι.·ση!σεπ20Νυπ ΡιπΨειψκυκ παρει:: , βαι: Φ·ποπππΙΖωι!Μ έ: 86”. δο!ιωιύαποά· .4ωι!ω , 9κω.όοἄ

@ο |σε:ί.τ μπβφκ& υ·φι·οβπτουίωκ:.

 

τ _< Π». Μ Ρτ:κεΙειι·ει Με ιιιοιιιιιιειιτο]ιιΠ:οι·ιιτιι,Ποθεοι·ιιιιι Μάο

/ _ε Ρετ τετιιΡοτιιτιι νιειίΠτιιόιιιεε Πιιόιιιτ ιιοΠειιαιτι όεε!ειι·:ιτε.

@έκ ει·ιζιο ιιιιιιε ιιοΠι·ιε ιιοΓειιιιι:ιιι· Ρειττο.τει ι:ετιιΡοι·ιΒιιε, πιε

'· οιιιιοιιειιιι ΙὶΙειιτιο ιιεΒΙι επτα Γοιιιιιο τσι·Ρειιτε Γιαπ Επετει

' ιιιιττειιιιει : ιιτ Ποια ιιο 15 Ρτεεεεάειιτιιιιιι εΧειιιΡΙο. ιιΒειΗιε

ο - < _ ν · ι·εΙι ιοτιιε Παω. ἔεἔιιετειιιτ,ἰτεῖ ΡοίΈτιιοοιιιιι ΡοίιειιτειτιιιοΠι·ο

ι·ιιιιι τειιι οιιιπι :ιιι πι οτα πιασει ιιιιι ιιε @οι ιιιιιτειικια το ει :ι.ιιιιιε τιο

Βιε £2Ριιι€ ιιιεπισιεἔιὁει οΡΡειτιιτιιιιε. νειιει3ει!ιιΙιε ετειιιπι ΒΕιιζιιι.ζιι€ΕΒοοιειι

ω. ι>"Μ., Πε ΟοεοοΒι] Ρι·;ι:ΓιιΙ ,ειιιιιε ί-ιιΡετὶὶιε ίε::ιιιιιιε ιιιειιτιοιιεπι ", ςιιιε οιιατιτίιίοιιε Πιε

2 Ρε, εἰ ιιέιΒιειιιοίιι ειΙ: οιιιιττειιιιιιιτιι ττιιέει·ε τιιεΠιοτι;ι:: Γεό ιιτιἱιε ειιιο.Ιιε αιωνα

Μ κ., 6·_ πισω και ο ιιετιτ ιιιετιιοι·ειιι ιιιιιε .

έ:::έΐω α.. Ριιιτ ειιιιιι εεειει·ε ιιοοιΙιε ,Με εειιιιΙιε ,εοιιΓαιιοιιιιιειιε Αιιιιιιιτι Μετωπι

8. ΑΙΜΠ Πε ιιι·Βιε ΡοιιτιΗειε. @ιι απο Ρι·εείο.τιιιιι ΡοιιτιΗεειιι Αι·ιιιιΙΓιιιτι επι ειιΙειιιιι Με.

εοιιΙἔιιιΒιιἰ- Ιι€ιοιιιε ΡοΡε σ.ιιΙιεοε !ιοιιοι·εε, ιιιίιιΙο.ε, ΡοιιιΡάΓοιιο @Μι ω Κειῇσῇοω5 @Μια

ετιιιεΙειτε ΡετΓΡειιιτ ,Μο είὶ 8ειΡΓε εειΙειιιι‹ιο τεττετιει εωΙείὶιει άείἰ ειπε. ι>οιι

ροΓιιιτ Ρει:ι·ετιι, ιιο.τεΙε ίοΙιιπι , ΡοιιιΡειε οι·Βιε @Με Ενειιι€ε!ι] νοεειιι: ΡοίΕι·ε

ιιιἱιτιι ιιιιιιίΠοιιε :ειναι ιιιιιιιιε τοΠειιάο ει·ιιοεπι ω: ΓειιιετιΡΓιιπι ειΒιιεΒο.τιάο Ιε

εστω ω: ΟΙιτιίιιιιιι.]ιιιι&ιιε Γιιιιτειάι&ο Ροιιτιίἱει ΑτιιιιΙίο ιι, απο ιΡΓο Ματ”

ΡτοΙοοιιε

Αιι&οιι:

 

ι: ΜΜΜ” ιιοιιοιιιιι ιιι ΓοΙιτικιιικιιι ΓεεεΙΤετε.τ ειιιιι @πιο 5_ ΑΚΝιι1.Ειιε Μα:οπβαιω ΡΜ.[Μ, Ξιιηιιἰ: Πο

Μ ]ιιιιθ:08εΠ Βει·τιικιιε,(εά :ιάιιιιειτι ΕριΓεορετιιάε- άο:ικάι.ιε ιιι κι». ι. Ηιίϊ.Κεπι. 87ηοάο ΚοιιιειιΙἱ βιο

Β:Βατ. ΕιιΜΠιιε Πτιιιιο!εω α! οικω ?Μισο Βει·ιιιΙΙ:ιιε $οιιιιιιτιο εεΙ:Βιετε ῖπυε:ι£:κι· ἰπτ:τ[ιιιπ‹.

ιεΗδιο ΑιιιιιΙίο ί: καμπ , ε!εεεΙΙιτ ιιιιιιο πω. ιιισ.ιιιιο
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νττΑ ε. Βειιτυτ.ι=τ Απ. εοΒτεΝετε.ε τ”

- ΜεττοΡο1τΜεοίοΙ2υευΠ, τυεόττι τυτετ θευττετυ 8:

τυοτατυε εΠε. Βετιτάε ω! νευεταβΠετυ νττιιτυ ΕυεττιετυΜ Ρεττεττττ , ουσ οτι: Γαβ

τεθ:υε Γειυότε ΚεειιΙτε , τεΙτετουτοιιε @που οτυτυΒιιε τυειυτττ.

3. Εκτυ εεΙνευτευτε Βεατο ΑττειΙε. εκ Αιτίουτα: °° ΡετττΒιτετ ειττυ νοΙιτυτε.τε 8ς Ραμ

οτε ντττειιΙο νευετττοτΙτε νττ Ευίτετίτυε εμε Γοετετειττ ΓυΒ]υττέτιιε εΠ: τ ουτε. εττιτ 111τε

εοτ υυτιτυ α αυττυο. αυτι , υεε ουτάουευτ άτίεοτάτα: τττειυευτιτ 3 Πα ττττττυὸ εε ω

ετΒἰιυ Γυοτεᾶοε ίτωσ:ουτυ1υτο.τευτ. ΑΒϋτετεο Ροίτ νεΠ:τ τα νευετε.ΒτΙτε Αττει1τε,

ΑυΓουττιἑοιτε ΠτυΒιτε τεεεΡτυε ,τυ Εοο!υευΠ ()ατυοΒτο Πέ οΒεάτευτττι βαττ! Απε.

τειΙτε ΡεττυειυΠτ. Οίιτττουε ΚεΡεττοτ τετιττττΓωΡείειτυττι Ρειττετυ ΑτττιΙ:τιτττ ω εεε

Ιείττει τεευει Ροίτε:τιιτυυειε Γεεειτ.Ιτ ενεττττ, οτυτττε εουετο Μουειεττοτυτυ νοεε αυτ.

υτόουε ιττυτο5 Ιυ Ρ:τιτετυο Ιτουοτε, Μουτ, Βευτυτ.τιττντ ΓυΒΙττυτιτττυε. @τ Ρετ σε

άεεττυ τιττυοε οτυυτ τυΙτεευτττε Π:ιτότο ΡΙεΒετυ άοεετε εε τιυΒιτετε ΓεΙυΒττΒιιε πιο

υτττε υοττ ουυίττ. δα! τ1υτάτττ Με τετττΡοττΒιτε εεΠετττ,τυετυοττω ττωετπωω (τα

τη.. ()υιυ εετεεττε τττοττΒυε Βοττττετε δ: τ1τΓετΡΙτυει , Γετευττάτμτε τιτοτ:Ιεταιττε

ΡΙεΒετυ τεεετετ , ΩαΡττ ττυττουιτε ετυΒι1τε οιυετετττ ε.άνετΠτο.ττε @τι οιτατετε. τω

τεινττςμιετυοειτττ Ρτιοε·τυ υοττυυε ΒεττουευΒε τ· υτΒτε Ρουτ1Ηεετυ , τ” υτ ωετε

&ιιτυ υΒτοτεεΕιτυτττ ΑΒΒειτευτ ευτυ ΟττευοΒυ Γε ΡΙετυευτο Γεεετετ ουτυτ ντ τη.

τεττε!εΒειτ. ΑεετεΙΤιτε Ρττυττ)ιτττ ειιιΙτεοε νε! Ρουτυξεε είτ ντετυοε υπιυεττΒιιε τετ:

τετε. Οίιτυοιτε ΕΜ τιιυότοε εειιιόετετ, Κεετ Ρετ εοε ΓιτειεΙετε αουτ. Κε υειβεττ;

ευττυ εοεΙετυ τετυΡοτε Ατττονω.υιιε Ι.ουεοΒετόυε. Βετο τ:ϋ.τυ τυΙυΙ αυτιά τι Ιζεττε

το τεΐΡουΠε τεεεΡτΠευτ,υτΙὶ υτΕεεΙεΙΜΗεο ]υτε ΡτοΙετιτευτ , υττιιτυ Οαυοβτει

ΡτοειτΙ 8Β ιττΒτΒυεττει ΕΡτΓεοΡειΙτ εΙεΙεεευτ ττυτττίττειτε τΙοιυττυοτ τΙΙε οτυυεε ττυοε

Ροτυττ Γυοτυτευτυτ τιιυεττ. ·

ε. Οίιτυουε βετο τιτέετευτιττ, ιτυυε ε:: :ιυΙτετε εΙο.τυ Ρτεεΐειτο Βεττι1ΙΓο αυτου τετ το·

τυευτει ττεΙΗτευτ τττευάο.νττ. ΙΙΙε τυτΙΤοε εΧΡεττευότ εευεέὶ πο Β..εεετυ όττε:εττ, οιυευε

ΑττονυειΙουε : τ:Νου , @ουτε τυευτυ είτ 5τιεετάοτιιτυ εευΓειε ότίεετττετε , εποε 5γ

π1°10ά3.Η5 εκειτυτυο.ττο τα! Ριττυτυ @Με ειό.ττιιτ:ετε. 8ετΓεττευτυτ ΠΠ , Η τΠοτιιτυ Πι:

Ειιττοτ εουΙὶΙττ. Νεουτι ιττιτυ ειτε Γε ετε Βινετε , ουτ ετΙνετΓυτυ Ι)ετ Έτιτυ υΙυτυ τυο1εβ

ττετε νεΠετττ ἔευετατεΩιιτυτΙυε ΠΠ οιιατυντε ὲ. Βο.τοειτο δ: Ατττευκ Γάτα ετεουΙο

αυτα ΐειττ εετττετευτ , ΡοΓευτττ ιτε ΐιτΡΡΙευτευτο ΡυΒΒεο οιτο.Ιττετ Κουατω $εόετυ

-Α οίτο!τε:1.τυ νευττε υεειτττ ΈιτΙετειυτιττ. . .

1ἐ. Ι.:ιτεττο ετεο Βεΐτευετο,τεΒτο ευΙτιτ Κοτυειυτ υΓουε Γυτττ:τάτέτυε ΑΒΒε. , το ειτ

3ττε οΜεουτο εζ<το τυίυτ *, ο.ά ΗΟΝΟΜΗΜ ΡειΡειτττ ε.εεεΠϊτ. εἱτιυ τετ εειιτίτιτυ

ΡετετεετΙΤετ, Με άετυουίτττει οιττετττ ουτε Ετ εουίυετυοτυτετ Κεευ!ειττε ά1ΓετΡΙτ

τα. Ούτυουε ειτυέτε ει!ειεττ ε.ττυυο τττ ευτεε ΡτπΓυΙτε ότεε1ΒΠετ , τυπου Ηουοττο

ΚεειιΙ:ιττε ίεττεε , τεΙτετοτυε ειτΙτιτε , εε ΕτυτυτΙττειττε τυε!τετε. Τευυττ ετεο ειιτυ τω.

ττΓΡετ , 8: οιτοττάτευο ειδευττυε ΒεττιτΙΈυτυ τουοτε.τε υτΓιιε , υπ τ:οευττ τττυεττε τω

τετυ υου τεΙτυοιιετετ , 8: Ατττεττττε Ρείττε ετΗάτ:ττυ ΕνευεεΙττ τυυετουε τετττε υου

εΙ:=υυετετ. Ετο.τ εττττυ νευεττιετΙτε ΡτεεΓυΤΗουοτί1.1ε θεα:: ειυττυο , ντεευε οστώ

[το , όοέτττυέ εΙατευε, εΙυΙεεάτττε 8: τυττυτΙττο.τε ΡοΠευε. Ι.ε:τευτιτυτ ό. θευττουε

Γοετυτττ τεΡεττίΓε , είυτττ ουσ άυΙετο. Ρτοτυετετ εΕΕιτυτττε. τ υετ: ΡτοτΓυε άεΙεότειοειτυτ

τι: στο ει εμε σου οτττο εστεσ:ττετιιτ.

7. 8ετΙ ειΕτυ νεΙτετυευε αΐτι1€ου:ετευάτ Ιουἔυυτ τουτΙ:ετετ ΓΡετττιτυ , Ρτεεβι1ίτ

οΡτειτιτυτ τυιτυιτε , ΕττντΙεεττε Β δεοτε ΑΡοίτο τετε τττεττυε εί'τ , ου:ιτευιτε υιτΠιτε

ΕΡτΓεοΡοτυτυ τυ Ρτεείο.το οοευοΒτο οιιοΙτβετ ]υτε όοτυτυε.ττ εουετετυτ. ΡετεεΡ

τιττυ ετ€ο ουττιτυπτ τυυυυε * , ω Ρειτττειτττ τετυετττε υτίἱ Γιττυιτε.

8. Οίιτυουε Ρεττιότο τττυεττε ΓΡειττο Τυίεειυε.ετνε ΡοΠ:ροΠτε*, ΑΡευτυυει αυτ

ευυιιε τοτε , 8:ΡτοΡε εε.Π:τιτυ1 ου Βατπωωωπ υοτυευ εΠ: νευτΠευτιιε5 τ:τυτο. ντε

υοτυευ,τμττ τπτ ΙτεΙἰε Μετα Τοτυο ε. Ρετευε Εκ

Ρτ»τιτε δ: Ρττοειτιιτε ότεΕτιττ.

& Ιυ Τοτυο τ.. ΙττιΙτπ:Βιετε υΒί τ!ε..ΑΒΒεττουε Βο

ΒτευΓ ὶυ ΒεττιιΙίο, εκίτε.τ Ηουοτυ ΡτΕντ1σετυτυ τττε

ττυτυυυττετε (:αττοτυτ Βοϋὶευίῖε , τττττιττυ πι. Ματ Ισι

υυτττττ, Ιυτοετττ ΗετειεΙυ ΛυΒιιίΠ Μπιτ ντττ. ΙυσΙτόττ τ.

ου:: Μια απο (ῖυττίΗ τεστ κκνττ1.τοττνευτυυτ,

α δυτἱο Ρεσττυπ Ε'Ιστοπετιπτ κτύί.τ Ροπτα)ΐτ:τω ,ἱυίἰἔυἱ

ευευτΙτι, ειὶτυ 1ῖ:τἰΒευτἰυ#υ Π: Βεττο,τωβτ. ΕΠ ειυτεττι

Πεττοτυο. (ευ Τοττουε ουτε Ι.τευτττε ΕΡἰἴεοραΙτε Μ:

ΡΜεευττ:ιτυ. Ουτε:: ΟοτυΡευάἰευίῖε τυπωετε ΜΗ::

ΡμοννΜ »ερωτα Βεττοπεπ/ἱτ ,τω Ροπή)€τεΜ , τττε:

ετΙττετ ΡτετυΙἰΙΤε ντττεττττ :ατα (τυο υἴυε εΙτ διτττυε: -

οιιτιτυντε τττετττυυτ υτ υιττυ νττττττιττυ ττου Πι: ΕΡιί£οΡἱ

εδω: 86'. Οπί. δ. Β. δετε!επι Σ!. ο Χ

Αυ. Οτε;
τω. τω.. Ν

Απο. τττ2.

ΒοΒἱἴι :ΗΜ

Ατττι1ε τετο

Βέτα.

τα· Καυτο:

* [ιστρζε υτ

ΑΒΒυε του

η. ευυτε.

ΑΒΕρτΓεο.

Ρο Ι)ειτ0:

υευίἱ τω

ττυτυυυτττι

τε εκεευταε

απ.
κ

Λ α

Κε!ττοτυ υπε

Βετ Μυε

Υ01ΕΠΠε

Η0υοτἱυτυ

Ρεμιτυ πάτε

`.ϊουσ. το·

ιυττε.

# τιποτ

τω

'Μουίδιετυ

6ο

ΡτἱνΠεΒἱΔ

τττττυιτυτττι·

ττεττττμ:..

Π'Π.ττ

&

τ· ρω ρετ

:ειστε πω·

υετε

τ'Εε,τοτυυε

πε Ωστε”

εαυτο

#· Τι.τΓεευτε

ετντε του·

Ρουτίε



16: Με.: 5. ΒΕΚΤΠ:.Η ἈΒΒΑΤ. ΒΟΒΙΕΝ5:5."

ΑΝ_ (Μ Γε::τ:ειι: Βεττε:Γιιι:ι οι:Ρτε:::τ, ετ οι:ιτ::τ:ο ::ιοττε Ρτεενειι:τ: ετεε:ετετετ. :Εεεε

τα Η· ετι:ιτι ει:: ετ::ε ι:τοεττεΠε: Γεετεε. ΟΡΡτεΓΓετειε οιιιι:ε: τ:ι:ε::ιτιο. απ:: :οιι€εν: :τ:ιιε

Α” Π” τ::,ειε::ττ:Ιειοοττεετ:Ρεττ:: : εεε ΡτοτΓε: ε:ε ειεΓεΙειτι ΓοΙΡιεετε Γ::ειτι :::ιοετ:τε: ,

τειιΓο εει:τοτ:ο , :ι:::ετο :τι Ιοε:ο, εεε οιιιιι:ιιο εε ΓοΓΡιτ:ιτε Ρειεετι:ει ::ε:ετ:τε: τι:ετε:

τ: Γετι:ε:. Ειπε ει::τιι ν:ε:::.:: ΡειΠ:οι::: Βεειτοτετ:ι Ρεττ: δε Με:: ΑΡοίΕοΙοτειιι. '

()ετιιε:εε:ειιτ: πι:: τω:: ιττεετετ , :Πε ιιιτετ :ετιε: Γε::τ:ετ:: ::ιε :ιεεετΠν:τ , ει: εετ::

_ α . . . - - τ Λ

πιει:: ε:εε:ιτε. ε:ε τιοετ:1τιι8. νιει::::. ΓεΓειτεινιτ. (Ξει:ιεεε εεο ε:τεε:::ιΓΓετι: εεοείειεε

:ιι τει::ΡεΓ:ει ιιο:ε τεετεε , πειτε: ι:ιε Γοτ:οτ οι:ετεΠ:τ, εε ΓετΓει:: ε::Ρετ εττο::ετε ι:οτι

νει.:ετεττι , οιιιιιέΓοειε ει:: ειτε:: τετ:τοτ:ειιι ::τειιιει: νε: εεεο: ε:εεεεε:πιι:ε , Γ:τι::::

Γετ τ Γ : είΓ.ι οτ:οτεε:ετ:τ ι . - Β α 1 . ·

4 Β. Με: 9. Οιιιιιειεε ετε:_το εει:&ο. Ι::ει:ειο. οΡετιΠειιε , ειπε: ΑΡο ο οτει:ι ΡτιτιεεΡ:

“””'”° Ρεττε: :ιε:νειι:τ , εε εφε: ::το.τειτι πετ: Ρειττ:: εε:Γειτιτ3 ξει·Βε , :ι:ε:ειε , 8ε ΓοΓΡει:

τεο: εε: Γοε::ι:ε: Ραμ. (ῖίιττιειεει::ειι:εειτετετε:ει: ε:Γετ, :Πε τετ : Ρεετε:. Με::

:ιοε::ε εΙο.τει:ι: τοεο οτΒε εε:εοτει:τιιτ Γο:Ιεττιτ::ο.. ςει:::.1εε :ειτε ε:ι:ε:Πετ , ε::::ι:. Π

:ε τ:::ιοτε Ρετεε:Γε: :ιτ::ι:ο 8ε ετει::ε:ο εοτε:ε ι:ιε ΓειΓειεειτι εετειε εεε: τει ε:::εΓε ιτ:ε:ἰ

Γετ. Ρεε:ι.:::ιε ετ::ιιι ε: 8.εε:::Τε νοεεττ: 8ε εε:ΓΡεέτειιι ν:ε:ιΠ`ε. (Σίιιι:ειεε εεο ιι:ετειι:

ιιιε ::::::: ν:ε:::Γε νε: εεε::ΓΓε : Νο:: εεττι:: , :ι:ειε:τ , Γε:νειιιι :εεετιι ειιιο Ρεετε: ΑΡο..

Γ:ο:ε: Ρετε:τε ()ειιιειεε ε:ετει:: ι::ε τ:εε:ε:ιειετιττι νιε:ετε , :::ετε εοεΡιε. Οίιιιιε:εε

@ο εοει:ον::Γεττι ε:ειε: τει αεί:: :έρωτες νικ τ:ιτ:ε:ει:ι μεσω: οβειτ:ετε ιι:ετει, εε

τ::ιΙ:: τε: Ρειεε:ετεε νετ:τε.τετιι : ετιοε:::Ιε οι:ιτιιιιο ::ΙειΓΓεε, Γ: ι:ιε 8ε εεε:ιΠε 8ε νιε:ιδε

τω:: Ριιτ::::ετ.

Β:3:::>Π:ΐ· ιο.(Ξει:: εεοε:εττ: :ιι τει:ιτ:οτε ε:τι::ετο ΡΓε::ειιε:: οί:·:ε:ο ει:: εειιιΕτειττ:Βε: Γεεει:

2:83): ι· ὸέ`ι εεε: Μ:: ε:ε .Εεε:ε:::ι Β. Εεεε εετεε:ετετετ , ο::ν:ετι: ::ει::ε:τ :ιοτι::τ:ειτι ε: ν::

· τω.: Τετιιιειτ:τ ιιοιιιιι:ε , ε::.ετιιοτ:ι: τετοιε ΡΙει:ει:ι. Ήι]ετ:: ιι:εεετ:: εεε:ο: :τ:ΓΡε:ειε,Ωοι:

ν""""" ε::τοτει:ιειιιε Ροί:ε:τιν:τ με Για νοε: Γενει:: εεε εε , Γειιειι:ιι:ειεε ε::εττιοτ::: :::εΓ::ε

Γε:: εοτιΓιι:ει:ε:ο Ρτεει::ε: εετε:τετ. Ι)ειι:ε:ε ιιιιι:ετ::νιτ ετ ν:: Μοτό: ε:τειιιοι::: ε::

::οιιι:ι:ε ε:ε:τετ , εεε ΡτοτΓε: Ρτε:ει:·ιετετ Πε: :ι:ιεε:τ:ετιι τιι:ιεε:ειτε. Μιτει:::::τετ

ε::ΓεετΡετ:ε:ο :ι::ειιιτι τ:εί::: Γε:έ:τ ει:: ::οι:ι:τιε , Ρτοειτ:ίιΓειεε Με: Γεεετε. ε:: , ΓοΓΡέίἱ

εεε :το Εεε:εΠε. ει:: εεε: Ρτειτ:·:Βιι: εετε::::: ιιτειεε :τιεοΙει:::: Ρετιιιειτ:ει:: , <έτειε:ε:

(3τεειτοτ: τεΡετιε::τ. εε: Πε Γειτ:ιεΙο Γεο ειτὸ Γο.νετιε:ο ειίιΓειτιε οτ:ιτιοι::Βε: Μπετο

Ρετιιι:ε:ο Γεο ετεε::ιτε: Γεονειι:τ. 1)ε:τ:εΙε :τιτετεοΓ:εο τετι:Ροτεττι ε:τεεΙο , Με:: Γ:::

ν:: ε::ιειιιοτ::: Ρεί:ε :::Γ::ιιεε:ε: οΡΡτεΠὶι: ιιοπ::τ:ε Ποιιι:ι::ειι:, Η:ιε: εειε:::ο.ιτι πο

ιι::τ:ε Οτ:::ιτ:: εε: εειι: εετο.::ε:: εεττ:: Ρτοτ:ετειν:τ. @επι εΙ:ε :ιιετεΡετι: εετειν:τ, 8ε

Γενειτιι Ρεί::ετ:: εε ::οιτι::ιε ε:τ:τε Γεε:τ. Πε:ι:ε:ε Μ:: ν:ττε: Γε::Γεεεεει είε

ιερτοΓει·τι τι. Φι:ε:τιτ:ιΙε τοΓε: νο.Ι:ε:έιΙεοτθι ΡετΓεΓε:, εεε ειστε:: ΓοΓΡ:ττιτει:: τεε:Ρ:ει:-°

Μι:=:::- τω:: Μεε::ε:: Γ: εε::ει: Βετο:: , εε: νει:ετε::::ει:: ν:τετιι Βεττε:Γει:ι νει::τ , Γε:Γε

εεε οτειτ:οι::Βε: ετ οι:ειτ: ιιι:Γετ:εοτε:::ε ιιιετετετετ Ροί:·ε:ειν:τ. (ἔι-εττι εἱιτ:ι ν:τ Η..

ε:εε:έ: Ρ:ετ:ε: εε:ΓΡε:τ:ΓΓεε , ετο.ν:Π:ττιπ ε:ε:οι:: :ιοιιι:τιεττ: Γεομιεετε εΓΡ:τ::ν:ε , :τιμ

Ρετέτειιιε εε Γεεετ:: εεο:ιε:εΓειεε ΓοΓΡε: :·εε:ε:ετεεετ ι:ιε:τ:ετεε. Πεε::ε οι:ετειιτι ει:

πιει:: ν:ττεεεττι εοι:ιΓε:::. εεε:ο: Ρειιεττει:: εε: Γε:: Ρτεεε: τετε::ι Οοτ:ε::τοτε:τι στο::

επτα. Ρετ.:ιότόειεε :::ε:ε:ιτ:ο :ε:ετ::ο, οΙεει:: Γετ:τ.:ι τιιειι:::τ:: εΙεετ:::ε: ΡΙει:ε εδω

εεε: ιιιό:εειεε ε::ε::εετε τ:ιε::::στει Ρο:: ν:Γεετε:τι τ:εττετ::ι:ειτι Γειτ::εο.τειιι τεε:1::ετε , δ::

α: Ρτ:::::τιεττι ε:εεοτειτι ε:ετ:εο τενετε:: ει:: Γειι:ε: :εεει· ε:Γεετε: ε:: , ετ εεε: νεω

τέ:εττι :ειπε :τι ε: ε: εοτι:οτε ειτ:Ρ:ιτετετ. 5:εεεε ()τεειτοτ οτιιιι:ει:ι Γε:: Γενετ:ε:ο Γε Β..

νει::τ , ετ ε::ετ::ι: ν:εοτε ν:ττετει:: το::οτεε: , εει:εει:ε:ο ΡετΓειιθ;οτ:ο. , επεΙεΓ::ει

. &ιιιΡετ Γ::εε:εατιτ ειε::ιιιΡ:ετε Ρτ:ιεεοτ::ετ.

π τω:: :. ΒεττεΙ:: με: :::ει:τ:ο τ:τε:Πε ]οε:ι.: , τεΙ::Γεεεε:Γει: :τι Ρτο:οτςο νία:: 5. ΟοΙιιιιιΒει:: :ιτε

εεε ε: ειι.ι:ε:επι μεσα: Γ:ε:ε:ε:ετ:ι τα :μια :τι :τ:ιιει·ε Κο- τω:: :τ:Γει:Βιιτ. Ροττο δ. :Βεττε:Γ: ιιιειιιοτ:α εμ::ε :τι

ιιι:ιι:ο Γειά:: ::ειδτετιε: εατιιΡω :ιι:τ:ο ΡτεΙ:ιτετε 5_ τιιιι:ειι::: Μεττντο:08::8 ::εΓ:ι:ετετετ, :τι ΒΩΠΒ::::ξτ:τι0

Βεττε1:: εοι:τ:;:Πε εκ ε:τειο Ηοιι0τ:: Ρτ:ν::ε·8:ο τω- εε:τΙ:::ιτει :ειν. Κει:ετ:ε:. 5ερτειιι::. τμιο ε::ε $. ΒεττιιΙ

1:επει.Ει φωτ:: Με:: Ρο:::ρει:: Βεττιι::: ο:::τιιιιι Με:: Γι:: ο::::τ, ροΠεεετιι Οεεεο::ιετι: Βοϋ::ΠΓε μι:: :κε

Γει:Βε::2.τ , τει:: ε: Μπιτ:: ιετ::ιι::ι::: ττετ:τε:τι: Γερτἔι τω:: Αττει:αιτι πω: :κάτσει τειεετεε_

ιιιι.τ::. ;. τ:::ιεετ , δε !ετε!πετ:οεε: Μ:: :Β0::ο:ει:ο ΒΠ:ή



νιτΑ ε.|ΒΒιιτυι.1:ι ΑΒΒΑΤ; ΒοΒΙΕΝεΙε. π;

. . ε . . Α . Ω

Βε ιι!ειωιε Μοπιιεἔπ Μ: Αυ·,·ιωεω ε :ε'::Ρ

η.. ΡΙ6τυπηι1εΜΒΜ ΜοιπαεΒοηι εσφει·ιτά Γπτωε νὶτεετεε εεεεεεε : Θε ἐάεὁ ΑΠΜα

1220111 όιιεωπιε ω: επι Με εΙηυειὶπτετΓεΖωιιε. (ῖὰπι εμιοε!εω τειπΡεεε Β1ιοιπ

ει” Ρεεε$εγεει· , ειι]ι1ε ΓιιΡειωε ιτιεπιο1·1εω ΓεεΕπωε ε ΜΜΜ» ΑττεΙειωΤ3εωιιτΜ °° ΡΜ·

ιιτΒεω εΙΙ:εέειιε ίιΜΤετ, ΙΙ:άειιε ΡετνωΙΤετ, νἰάειιε ττιεό!ιε εΜτειάε ετπΒιι!ωπε

οΒνὶιπτι ΜΜΜ ΑΜοννω.υι1Μ Πι1ε τη Ι..οοεοΒειτόοτυω , €επετε Ιιοτηἰοεπτ

ιιοΒὶΙ1Πἱωυππ , 8επει·ιιω Δωμα” , ε κἐτιειτιιιτι ΑΒΑΙ.νΑΙ.Β1 , ΓεεΈεε Αι·ι·Ιω;ε

ει·εάιιΙυππ , ςιι1Ροίὶ Αάανει!ε!ί οΜτιιπι Ιεετιιπιτ Εοτ:€οβατόοτιιω τε8επόπω ΐιιΓ..

[εε π. Ιε ει·εο εὺιτ1 ΒΙ1άιιΙΡεπι νΜΙΠεε , εἱτ:Επ ΟοΙιτπιεεω ΜοπεεΜε Με είε, ειιἱ

ι:οξΒ ΓΔΙιιεεω:1Βιιε εΙετιεεειιπ αμε. ι·εΓΡουάετε.Οίιωςυε@τη Ιπαιιιὶ Ρτοει:Ι ειΒεΠετ,

ὰετὶὸεω ΓαΙιιτειτι Ρι·ει:τιπΠτ. Αό Βε:ε ΒΙ5άιιΙΒιεδ $ειΙιιτεκιμ Μερα ,οΡτειΒειπν τιιειτιο, ::ζζομα“

5 :ιι ποια Με Γεάιι&οτΙΒιιε 8ε νετὶτειτε εΗεοὶε ίο.νει·εε άοθ:ι·Με , εεισε 86 8:ιεετεΙο

εεε εεἰΒιιενοεατἰε ωεπάο.εω ΠΜ εΙΙειτικη ποεπεπ αΐι1τΡεπτεε. Ροεεὸ πιεΙ1αε είΕ τε

ἱηεΕΕιΒὶ|εττ1 Τ:Μτετεκπ Με ΠεΙτικε εοεΗτω,ποπ ετα: ΡσεεΠεεεε , Μ! ττεε ` εε.

ίοοειε, εεε ι.ιι12.π1 :πικαπ 11οττ1ίτ1ιπ11 ΡετΓοικιω , Γεὸ :εεεω νει·Μιτε Ρειττ1ε 8: 8:

$ΡΜεθε Γεη€Μεει·ίοικιε , Με εστείΙετε, νοΙαπωτε , εΠ`ει1τὶ3. '

η. Ηπε εἱιπ1 ΡαιιΙΙὶΓΡει· ειιιεϋετιε , Ρτο8τεΠ`ιιε Με , ει:: Γε ποπ ΕειΒετε Ιιιι]ι1ε Μ

ετεόιιΙ1τειτ1ε τπΜΜοε , ειιά οβτιιεπιτε ειοεΗε εειΙΙΒΜε εεάειιωεπι ΓοΙΙἑεὶτε:ε11τ , ΒΕ

ίιι(ΗΒιιε νε! ΓιιεΗΒικ εοΙΙ1Γιιπι πιοι·τ1 Ιωτιε ΜοπειεΙπιπι τεο.άετειπτ ε Τοπ:: “οσε να

ίπποι· εετετἰε απ, ωΜε Γε Ρειτταπεσω Ρει·:ιωω Με β ]ι1Β82τ. ΙΙΙε νει·‹ἔη 5ἱ

Ι1εε0 ,1:ιειιι1ε ,Εεεετἰε , ττιιωετ1Βιιε τεἴεςιιεπ:1ἀὶεὸἰτεΒο. ΡτοΞτεΠ`ω ει·8ο Ϊοεὶι11Π

ΕΜ Γεε1εω :Μακη Εκπ1!εω Γι1ὶ]ι1Ι38ἰτ, νάέωςιιε ετεὶε οΒι·ι1ειπ5Βιιε εειπεὶπὶε εα

ΠοεΗτ. (:οι11Μεαπ5 ετΒο Ρετ εεωε!εω ν1επι Μο:ιεεΙιυε 8ε ΡτείΒγτει·, 8: ὰ εοετια

Μ φαω ὰ ςιιοὸειω ΩΙιτ1Ιὶ1Δεο1ηνὶτετιιε Βιει·ειτ ι·εετεΠιιε , ἐιιοΡΙιπιτὸ ἱτι ΓατεΙΠι:εε

ὶηεὶὸὶε : Ρει·ενΠϊι1ευε εετε!σι·ο εε ΜΑΜ εοπι €ε εο:Ροι·1ε εοΠἰΓιιε τιπο.8ιΜε Π».

ΙΒιιω16Μεικ , σε ΓυάΠοιιε ΡυΙΓειτιιε άπτετϋτ , ω: Ισ ε ροΡιιΙο Γειπ1εκπε , ς ετα:: ειιίτιτ

εΒό3τιιε Ιοειιε) Γεὸ Με όο.τε νοεεπι ςιιὶνεκειε σ.ιπ:1εψετιιε Ιοεο ὰ τει!Ηπτε. Πω ετσσ

εκειωωε , υτ ΡιιαιΒ:ιιιτ , σειόεινετ εεεόειπεε αεειιιπ , ειυάοτὶ ΓεεΙετἐε Ρειττ2.τιπ11 ἐ

ειιπιιε Πωπκιιπ.

η.. (ῖίιιτηιιεὶε ει! ειι3αε @απατη τποκιΒατιικ :ΜΜΜ Ρ:ε1Βγεει·ιιω δ; Μοηε

εΙπππ εετηετε:,ενεπτυω :εἰ πεΓε3ετιε5 (σε: εε:έω 8ε ΈΓε Ρι·είΒγτει· ]υετι1ε ποσά.

:πε ) Μπι” σε1ο Αι·ι·1εικιοε ὶηεὶὸἱίΓετ , ετι·εΡτο Βαει1Ιο· μπε ἀὶτἱἔὶι: κα, :φωτό

εΙυεμεεπτετιπ , εεΠ Γοπιοο όεΡτεΠειω Γιιΐε5τει:ε εοηεεω. ΙΠε νει·ὸ νει1π Μ: Ρετειτο _

ΜεοΙιιπήε ἱὶιτΒὶτ, νϊκ ΡΙεἔατυτΩ-νείΒἰἔἰΣε ΡειτετιτἰΒιιω Ρει-τὶτει· εκ! ωετειταπϊΡει·

στα. Ω011ησὶτ8τ1τἱςι1ὶὸΪ1οεἶι1ὶίΓ€τ , πάω! εὶ τεΓΡοι:ιεϋε ιιυπηικιω· Πιεινωε ειεεεΓ.

έίΐε , εεε Γοαππιιπι ὰιιΙεὶοτειπ ΜΒιι1Πε πείεειτιιι·. Ιιτεεττοἔειε Η ε!ο!οι· ο.Ι1εμιοτέ

πιεττιΙποι·ιππ :ιττὶι1<ἐ:ιτ , πεειι1:κΙι12Μ ΡΜ ΓοΓΡἰτεω ἔειΙΙΙ`ε , 8ε ιπεΓεὶι·ε ΕΜ αΙ1φ1ε!

ειάνετΠ ενει:ΗΤε τεΙΡοιπά1τ. Ρετε.«ΒΔε ει·8ο ΔεεεΠΞιτὶΙε π! ΜοτιειΠετὶατι·ι τεΡεεΙατ.

Ιε ει·Βο εαπ Γε ΓΡοιιι:ειι:εσω εά1ιοε Ρατεεωε!ιιπι οΡι15εἰτ1ἀἰεἱετατ,ττ1οΧ Ροίε «ΜεεΙΐιπιπ

ΜοικιεΜ εε Τ&ε1τιο :ὶ ό:επτοιπε εοττΙΡἰτιιτ,8ε εΙὶνετΙὶἩοεΠατιιω ωεετιάϋε Ηει€εΙΙει

τω· , αἀτπὶΒὐιπεμιε ί·ε.είι·ιιιε εΧἰεἰειΒὶΗτει· εοοΗτετιιι·. τπιιἰε ΡοΡοΙυε εΙεικτιο.τ :ευτικμε το.Ιάσ. ΕΒ·οΜεοΓώσε ΜοκκιεΜε , εΙυ:ε ὶΡΓε Ρειει·ενετειε , εοιωτιιιτειε ,. ΕΜΗ

υἰεὶοτιἰ Βιβ3ειεεπιτ : 86 ι1ω Αττὶειοοευπτειἀ9ιιἀείεετ Ρεείπεδοιπ·1Βαε , τα!επ1ὶτ:1ι°π_ῇιι;

?τὶ]πὲὶεὶεἴει1τΙειτ. ' Δ

15_ @ι9εΕΕειώπιπε ν1άειπε ΑτὶοΨε1‹!ιιε ὰἱνἱοἰτἱιε ττιειιὶΕείὶετι:ω , εοπίιπίπε 8: πια

τι1εκιε πε ίἱΒὶεΙὶειι1‹1 Ηπι1Ιε ενειπ5ατ ε ἱΡΓιιπι ειιεπι Με Ιιο:Με τοτςι1εβ2Π: , ειπα

ίοεΗε ω Βε:ιτιιττι Αττ:ο.Ιειω @Ἐκ , Ρι·εεετίιι·ευε Ρτο Γε ιιτ εοπιτΜΗΜπ :ΜΜΜ

ἱΞτιοΓεωτ: ίε πιιιΙτο Εει·ουΙειτιι Ρειτειιιιω είε, Η ε]υε άσσο. νεΙΙεπι:Ξι·εεφετε. νΜειπε

Β. ΑττεΙο. π1εωΙΜ Μ ἰη]ιιτὶ:ιε άΙνΙο1τέιε νὶΩὸἰ€2τ8.ε , :αμε ω: ειιιι6Η Ρτο ΡείΒΓετο

στοπ, ι'ιτει1ε ν1εωνει·ΓεεΡοτεΠατ1ε ππ3Γει·ο εε Ιιοπποε ΡεΙΙειωι·: Παω ττιιιι1ει·α

ὶπιΡΗ εε Βεετ€τἱ£ὶΒοπ1ὶι1ὶ5τ1ι1τΜ1118π1 Μ ΡετΡετιιυττι Γε ΓυΓεὶΡετε :εἴ οι·ιώι:. Οικι

&οι·ιπιπ ετ€ο οτειτὶσιπὶΒι1ε Ποπτ1τιιιε ω! τειπΡω ΡεΡετεἰι: , τεεΙά1τιιε εοἰτειτὶ ίἱειτἰττι

Ιιοππο ΓοΓΡεε τεάϋτ , ίεά ν1ι:σε Μοτο ποπ εΙ1ιι Ρου:1τιιε εί`τ. Οίιιικ1ιιε πιετο.εώ Πιο πμ

:η



πω! ντιπ ε. ιπειιτι1ι.ιπ Απε. Βοιπιπιειε.

Απ. Ωιικ.

πε. Χι..

Απο. κα.

'Η” 44944:

σα: :Μια

δοκιμπά.

Μειονειιε

!ιι!ππεπε!

πειιιιιι.

ο

ΒΜπα ι!!

ι!ο ι!ε εε:

θειιτοκιΒιια

ειπα.

!!ε!ετετ ,δζ2!3 α!!ιε ιπετεισατεπιπ απ· Ιιοε Γεε!Πετι ιιιΓιι!ταιιπε νοεε ι!!ειτ Γε Με

ΓΡοπτε Γεει!Γε εποε! ειππι!ε νε!!ει:. Μοκ εοπ·ειιιιιε ιεπε Γεπι·ιιιιπ8ε ιπτει οεπαε πι..

από!! ε!απιαπε πιαΡπνατιιε Μ!. @επι πεπιιαπιιαιπιιιιιτα ιι!ιοτιιιπ ΓεΡιι ετα Γηπε

!!ι·ε απ!! Γιιπτ, Γει!Ριοειι!απ οιππι!ιιιε !π πιιοε!αιπ εοπΓΡιειιο !οεο, πιω επετει

ειιπτεε ι!!εει·επτι Η!ε !!!ε τπιΓει· ειιπιιι!ατιιε ιαεετ , πιιι Ε!ιοΒιεπΠΒιιε Μοπαε!ι!ε

Γιιέὶ !αΓεινιἑ`ι ει·ικ!ε!!ται:ειπ αι!πιιιιι!!ταν!Η.

Πε Μωπώο Μιιιιονπο @ Μάσιμο ε/ω.

16. Εοε!ειπ ι:ειπΡοι·ε Μοπαε!ιιιε Μειιονειιε ποιπ!πε , α Β. Αττα!α Βει·ι:οπαιπ

ιιτ!σειπ πι!ΓΓιιε , δε εαιιεἐὶ ειπε πεεοτ!Ἀιιι·οΡτει· εποε! νεπεται , !οπ8ι!ιε απ ιπ!ιε Ριο

πτείΓιιε , απ! ειιιαιπι!αιπ ν!!Ιαιπ Με! ιινιο αι!!αεεπτειπ αεεεΠιτ : ιιΒι Γαπιππ (μισά

ι!ατπ αιΒοτ!!ιιιε εοπΓἱτιιπι νιε!επε, α!!ατιιπι ιεπεπι ε! αι!ιπον!τ εοπεείπε !π πιοε!ιιτπ

Ειπα: !!επιε. Ιι! νετὸ εειπεπτεε πω! ει1!τοτεε , Μειονειιιπ αΡΡι·ε!ιεπΓιιπι ι!ιέιειιιε

Γιιί!!!σιιε εεεΓιιπι 8ε !ό!;!Βιιε εοπτιιΓιιπι !π Ηιιιπεπ !!!ιιε! ε!ειπετεει·ε εοπαπτιπ. δει! υπ

‹!α Μοπαε!ιιιπι ποπ αιιΓα Γιι!ι: ΓιιΓε!Ρετε , !ιεετ !!!ε ε]ιιε τει οιιαιπ 8ε!Γετατ ποπιιπε

:ποπ Ρα:ατιιε εΓΓετ. Οει·πεπτεε απο Π!! ποπ Ρο!Γε ειππ ιπετεπ , παπι 1)οτπιπι ε!ε

πιεπτια Γετνατετ , τπαπε!πτετ Γε εοπιπιιιπιεατο εοπΓ!!ιο ΓιιΡει· ιιπε!αε ειιιπ Ρι·οί!ει·..

πιιπτ , ιπατειιέιππιιε ΓιιΡει· ειιπι εοαεει·ναπτ , πι ιιππιαπι Ροπε!ει·ε ε!εΡτιτπετετιιι·.

(ῖίιπιοιιε ια Γεε!ιιε Γε ιαπι εοπΓεειΠε Ριιτατεπτ , ι·εΙιδιο ς ι1τ Ριιτα!ιαιιτ ) εαι!ανει·ε

αι! !ιτιιε τει!ειιπτ. Ι!!!ε αΒειιπτ!Βιιε Μετονειιε π1!ι!!πιο!εί!ια: Γεπτ!επε , ιπεο!ιππιε α

!!ιιν!ο Γιιτε!τ ε!!τιιΡτ!ε πειι!!:ιιε , ΓοΓΡεε Πει·τοπαπι ιπΞτεε!!τιιι· , αείΡοί!εα αε! Μοπα.

ί!επιππ παπι. Εεεε αιιτειπ ι·επειιτε Ι)ινιπα ιι!ποιπ ειπε αε!νει· αποε απιπιαι!νει·

τ!τ. @οτιιιιοτ επιπι !π εο Γιιει·ε εοπτιιβετπ!ο , ε!!νετΠε Γιιπτ εαΙαιπ!τατ!Βιιε α!!·ε&!:

α!!! εατε!τατε, απ!! Με αε!ιιί!!οπε,πιι!ι!αιπ ΡιιΒ!!εα εοπττα&ιοπε,Ρ!επιιιιε οπιπιππι

ιπεπιΕποτιιτπ ι!εΒι πατε, !ταιιτ πινει!! ι!!νετίαε Γεπτ!τεπτ Ροεπαε. Ατ ιιΒι εοιπΡει·ε

τιιπτ Μει·ονειιπι ΓοΓΡιτεπι απ! ΒοΒιεπΓε ΜοιιαΓ!επιιιιι κενει·τιίΓε, οιιιι!αιπ ει: π εὸ

αι!ε!ιι€π Γιιπτι 8: Ρει·Ραιιειε οιιιι!ειπ Ροεπιτεππατ πιει!ιειπα ιιειπεε!ιιιπι αιτιιΙιτ , κά!.

επι οπιπεε εα ιι!ποπε Ρετιετε.

Μ· οὑἱΜ Αειποπι ΜΜΜε!2ί.

η. ΠαΓέιπε πιπ!!!ειιπι Γαπιιι!!ε Με Ι)ειιε ιπιιπιιε ππΡει·τιτ , ε!ιπι Ρο!! ε!ατππα

εοι·Ροι·ιε 8: πο!! ιττοεαταε ω] ιιπαε , οι ιπ ΡαεΓεπτινιτα αι!ιιιιοπο Γιιο εοε τοΒοται·,

δ: !π Γιιτιιτο πο!! εετταιπ!πα εοτοπαπι!ο πωπω, πιιοε !ι'!ε(Γι·οΡτει· ποιπεπ Γιιιιτπ

!!!αταπι !π!ιιτ!απι ΓΡοπτε ει:ε!Ρετε Γεπτἰτ. νιε!!ιππε ποπ ιπ εο επι Βο!πεπΓ! Μοπει

ί!επο ει:ιαιπ α!ιοι·ιππ Μοπαε!ιοι·ιιπι Γε!ιεειπ νιι:απι Γε!ιειοτέπιεΙιιε ειπτιιιπ , επι!

πιιι!τα ν!ι·τιιτιιπι ε!ε Γε εκετπΡ!α ΡτεεΒιιετε : ε ειιιιΒιιε ποε Γα!τεπι α!!πιια τεΓετειπιιε ,

ιιτ ν!νεπτ!!ιιιε εοτ ίιτπςιιε ν!ταπι ιπιιτατι ειιΡ!επτιπιιε ιι!ιετιοι· αε!!ιοττατιο αεεει!ατ.

πι. Μοπαε!ιιιε ειιιιε!αιπ Αει-ιιοπιιε ποπιιπε , επι Ματ! Αττα!α: τειπΡοι·ε Μοπια

Ιιιιτπ ΜοπαΓ!:επιιπι Βιιοει·παιιαι: ,ιπ ειιτι·ειπιε απεοπΒιιε Ρο!!τι15 , Γιιι ειπτιὶε ειι!!ιε

έ!α!ιατ !ιοι·απι. (?ι3πιπιιειαπι Ρται:τεε αι!Γται·επτ, επ! απιπια: ε τπιιπι!ο ιπἰἔταπτι

ΓιιΡτειιια ο!πεία ΡετΓο!νετεπτ, ατειιιε πε ιποι·ε αε! ΡΓα!!επ‹!! πιιιπιιε ΓεΓε ΡταΡαι·αι..

πω; ε!αΡΓα Ε: εοι·Ροι·ε απιπια Με :ει:ετπαιπ !ιιεεπι ΗΜ Ραι·αταπι , Γο!επιππε πι!ι·ο

Γιι!εοι·ε ιιιιεαπτεπι. ()!ιιπ αιιτειπ εα νιΠοπε ΙΕιιΡει·ετ, ε!ιεετέτειιιε Γε πιιπιειιιαιπ τα

!επι Γο!ειπ ν!ι!!!Γε, νε! ε!ατ!τατεπι πια ε! Ρο!Γετ α:ειιιιΡατατι 5 ιιπιιε ε ()εε!!εο!!ε αε

εει!επε ΓειΓε!ιατιιτ ειπε! Πε αετοπιια ιπτιιεατιιτ. Ι!!α ι·εΓΡοπε!ετ , Γο!επι ιπιεαπτειπ Γε

!πτιιετι , επ! πιιιππιιαπι ιι!!ιιπι Πιπ!!ετπ ν!ε!ετ!τ. Α!τ ()τε!!εο!α : Νονει·ιε τε !ιοε!!ε

νεπι:ιιταιιι εκ! πω 8; ιπ παο αε!ιπιι·απ!!ι Ιιιεε !ια!πεαι:ιιι·απι ΓειστιέΓοιιε ν!πεεπτεπι Γο

!ιε !ιιιπεπ ,]ιι!!;οτιιπι ε!ιοτιε ιπΓετειιε!αιπ. ΚενειΓα !Βιι:ιπ· να!ε ι!!ε Εταττιιτπ εο!!ε

πιο , ατειιιε πο. Ροπ·ο @Με αι! πω. _

Δ! Βιιιιιιε Γει!!πι Υπ. ΠΜ Πανω: ε!! Ι.!ειιτία ει:

ΑΡειιΠ!πο πωπω αμκ! Απ:!!αιπ, Οειιοπαπι 8: Οα

ί!τιιπι-πονιιιπ ΗΒΗ” , Ρο!!ειι πι Ριιι!ιιπι 1ι.Βιιεπε, πι!!

3ει!ρια, νιιΙΒο Με δττ!·υ!Λ ι!!θειιε, ιπτιιι!: Ρ!ι!!!Η›ιιε

Εειτατιιιε πι !.εΧ!Ι10. ι

~ ή



νιτΑ ε. εεετει.ι=ι Αεε.τεοειΕΝετε. ε,

19. Κενετεε.τεττετ ετετεέὶ τη εοτΡεε, Αεἰοοὸεε ΕτετττΒεε εΙτττττετττ «Με εεττ. Μ· απ·

(ἔιοὸετττ εετετε ε Ρτεττεεεε ετεοετεετε εεεττκεε το εο ετ1εὶΡἰτἱ εεετε τεοτετε: *)';;χ.

ε ετ 3 ετ εεεεενττ τ1ετό ντάτ ετ, δ: εεεετε1ΡΠ εΙΤετ ε!ετε:εε ΡτοττεΠ”ε, εεόεεεε

εεόετε βοτἔ οτετετεε Πε οΠ:οεετττ ντετίεεετ ΡετεεΡετττ , δε Ετετττοεε νε1ε οτ:τε

τε. 5ετττΡι:οτεεε Γεετει:τ εττο Ι)οττετε εοτΡοτε, οτετεεεε οΓεεΙο τε:Βττο, οτετ Γνωἱω

ει: εετ1τεττε οΠἱετε εοτΡοτἰττττ εεάετπ. Ιτεοεε ΡτοττεΠὶοεετε εε:Ιε ετη τττο:τ Με €Έ:οζτ:,έ::

ΡτοΓεεετεε εΙὶ , ΓεΙτεεττηεε ο τττττετ εκττετττ , 1ΠεεΠο Γε'ἱ άεΠάεττο Γετ:ετίτττώεε ΙτετισοΜε

εΙετεΠάο. Ηεττε ετετττ 5εε6εοτετε Κετεεττετετοτ ΡοΗετε νοΙετε εκετττΡΙο Με, ετ

οεί ετεε εοτοττετττ ετπε εκττετττ ΡτοττείΓεττι εοΒεοντίΓεετ, @κι Ρετττεττε ό: τεΙτετο

εε το οτεεΠεεε τττετετοτεε Γε Ρτε:Βετεετ. Εεετετ τε ε ρεετοωΜε Με Κεεε!ε

τἰετεὸὶτεε, Γεο (:οΙετττΙε:ιεο εΓεεεεΙο εοττνετΓεε , ΠτττΡΙεκ δε οτετε οτετετεττττετ

Ρτεττεε εοττΓΡἰεεεε, οοεοτεεττεάτεΙτετοπε ΡοΙΙετιε , τ:Ιετεοεε @Με ΡεεΙτ Γεω 1· 0°"· #·

τεεττετε τεεΙτττέι οττεεεο ΡετνιιΙεε. εξω ετετε Με νεΙτ ΡεὸεΙ εΙετεεεττΠὶτεεε

Βεεε €1τεει1ττ εε τττετιεΙο τττοττΡετετε νοΙεττ εεεΙτε Ροίὶεε ετετεε εΙΓετ, Με ετ

οΓτετκἰει: εοε εετ ΠιτττΙτΠιπΡΠεττετε νΙνετπ, δε οΒεότεοττετ δ: τεοτττΠεεττοτε νο

Ιετ:τεττε Γεο]τετετττετ , ΠεεΙετε εκΓΡεέτετε τετττεεετετὶοεετε , δε εετεττε Γεττετεε

Με εΙετἰτειτε Ροτττετο5 ε

19ο Με” ΤΗεοοετοτ Θ ΒεεεεεεεειοΜυπεεύυ=. “ ··

ιο. νἰόὶτεεε 86 εΙτεττι Με: οΒεάτειπτε, Ρτετετε δε τεεττΓεετεεεεε Γετε!ετε 'Πιεσ

εΙεΙε!ετε ΓεΙ1εττετ ει: Με Μεεεεεετετε , 8ε Ιετετεε εεετε εκΓεΙεεττοεε εε επετεε

ετειτττ εεεετε'ΡτοΡετεετετε. θετε ετετε Ι2τι15ἰτ1 Γεο Πτετο άεεεττιβετετ , το ει: ε:

Ετεττεε οττ1τ1ε5εἀἱΡΓεπ1 νετεεετ : ἰἱΓφ1ε οτεετΒιιε ΓεΡτετττετε νεΙε εκατο , ε εε

όετε ττοτέὶ επ ε εοτΡοτε εετείΓετετε. (Με εετετε τεττοεε ε:ετετε Γεετε εο811ον8

τἱτ , τιοΒε Ιιεεόεεεεεετε νοΙεττ τεότεετε. Ούτεοεε οτετεοεε νεΙε εΙτκΗΓετ , νετε

ατε ΡοεοΓεττ. @το εεεεΡεο Αετ1Ρεοττετε ὶΡΙε εττοοΓεττττε ότεεεε :Χόκει &ιπέϊ2 εε!ε!εε. “

ιἰε Μετεω- ὶπ ·υο·τατευι, «εωετω Βεω ιἰεσΜΜ έ:: Ωω: : εΒΓοΙετεεεε ΑΩΕἱΡΒ0τ12 τω. #5· τ

τεεΙοεΠεΙ:ετεε 8εΓεττεεε ΜΙετττετε τεΓεττε5 ετετττετε τεὸὁὶόἰτ Οτεετοττ: ετ εοΕεε

Ρετ Ρτε:Γεετεε ετετττεε εΡεττε Μετα τετεΠτεετε , εετττ εε ΒΙοττε@Με 8: ΡτοττεΓ

ο Ρτ:εεεο εΓεεεεάεο εκΓεΙτἔιΓΓε. '

ει. ΑΠεεΜοεεεεεε Γεε ΑΒΒετε ΒεττεΙίο , εοττεεε Βεεεεεεεετεε , εετε

τεττιΡοτε ντεοεττεε: ε!εΡετετεε εΓΓετ ντεεεε ειιίτοό1εεό:ε,ττε εε εε ενΙΒεε δ: Βείξεε

εΙτοεε1τττεττε νε! όεττττεεετο εΒϊεετετετ 5 ενετετ ει: τττεττττε Ετεττεε ετεΓεεττι ντ

εεεε τεεττε!εε εεεεέ`τ εὸ εενεττττετττ. Με ετ ο εετττετε ΡΙεττεε οτετ , ετ ειτε ΡοΠ: Ιε.. ἔ::ὁ;:Ἑ:

Βοτεπι ΓείΕι επειττετε τεΗετεετ , εετε Με εΠεε βεβετετ εεετε ετετττ Ρετεε εκατ εε εεΜε

τε Γεω εΓεε Γεεετε εττεΙετετ. ΟΒ]ετΒετττε εετετε εετε ΡταΡο πο εΠεετττόοεε εε €ω' ρ·

οιεό εεΙε εττεετετετ , ε1ι1επόοοετοεττ1 Ρεεεε εοτιθεετε εεε ΡοΙΤετ 5τΠε επ: Ι.ετε; “τα

τεεεεττι εε εε Γεετ , οεΠεεεΓΡοΠτετ εττετε ΡΙετεε Γεττεττ. ΡτεεΡοΙἱτο ΓετΓεττεετε

εεεεεετττ τ! ε: Ποτ @με , τε Ροιτάετ εεετεεπ Με ε Ποεεεο ε!ετετττ. Τετε νετὸ

ΡτεεΡοίἰτεε 3 Εεε , επτεττ , Πεετ εεετε. ΠτντΠτ ττεεεε εεετετττ εττετετε Ετεττ1Βεεε

ετοεε εάεο ΠΠ εκΓεττεττ Γεετ , ει: άτεετετιε Γε ττετττεεετε πε ετΒο ε:τΡΙετοε ΓετΓΓε.

Δειτε ετετε Πάω εεοεΙ ὸεΡὶΒεε όεετετ.

ΙΜ Ι.εοι>εεοο ΜοεπιεΓυσ.

πι. Ι.ιεοι>εεεεε οιιοοεε Μοεεεεεε εΙτο τετε οτε ντττε:ε τεεεόεε εεΡετετεε νι,ΙΡ.5"

ἱενεεἰτ νεΙΡεεεΙετε Βοττετε νοτετττετε. εετε ο τετεεεε ττετεε ττττειπεττε ]εΠἰτ [Με Με

εε εττιΡΙτε.5 ντεεεπτ ετττεεετετ. 5εὸ εετττ τ Ιε εΒεΓΤετ , Γετεετ ΒεΠ:τοΙε ι·εε!ετ ε ¦Σι': Μ”

οετΡετε!εε ενεε : εεεεετε εοιπτε1ΙΙτεεΡτοΜΜττοεετε εεΠ:ενττ, Βιετεετε το οτε

ε1Βο νετττο εκΠτε&ε εΙτ : 11°ιόΧοεε Ι..εοΡε.τόεε ΜοεεεΙ·τεε ντεεεπτ ίτε:Πο εττεετττ

τεεε μεμε: νεΙΡετε τεοττεετε το οτε ΡτοΜΜτοε τεεεετετε ετοοε,

ύδ.ΐ. ΤΙτεοεεΗτ 8: Βεεόεεεετττ, όιιοτίττεεεε Γερε- Βτετετρτἱε!. ΧεΙεττά. δεμετττΒ. Με Ρτο Ι.ΠοΗΜπ,

2ἱοτεπτ, Μετονετ α ΑετΒοάτ , εεεεοε 1.εοεεε.·Π Με εεττερτε Ι.εοτερετετΙεεττετ.

εεε τεοΚεε.) ΤτεΜΙειτο τε Μεττ)·τοΙ. Βεεεά. εεΙε

:Με



τα ν1ΤΑ ε. ΒΕΚΤΠΙ.1:Ι ΑΒΒ. ΒοΒιΕΝε1ε.

Μ. ε". 3.3. Μίρ εεωροτε εοὸεω [.εοΡΑττΙο αιω Μετονεο , ει1]τιε ΓτιΡτὲΕεεὶωι:ε πω;;;

Α:έ·Χ:Σχ ετοηεω , @τα νωετε εκ ΑΒΒετ.τε 5ωΡεττο άείειπΙεπτε , ειτ6οτεω Γεωι·τ Γιιττ1τ!ε.

Ττιιικιτω . τσιπ , τοιπιε Γ ω άειιΒτιωτ. Πίιωομε 0.:Βοτεω τοττιω πωπω ωιὸἐΠειιτ , τω::

:ζιξ:Π.ΒΈ [ε ΙΙ:ετνετι1πτ παω Ρι·οίττειτ1 Ι)οωωιιω ι·οεατε ιιττΡίε νἰτεε ΓιιΡΡεττττετ , τρώω

Με ς"ω0_ ΡοΠωτ τικΒοηε ττιωτιιω ιτατε8τιιω τω ίεΡεω αΓΡοι·τατε. Ιω!ε τω οτα.τιο11ε Γιαμπ

ω: Βέτα 1:- Με , ωνοτ:ατο Ηοωωε οιττωΡοτεοττε Πεὶ ττιωτιιω εοττἰτωιπτ , δι ω Ιοτ:τιω τ:ΙείΗ

"""· ρωταω μέσα τοωιητιιι·: 8: ετα: τΙυεω να ωυΙτ1 ΡετττεΙτετε ΡοτωΠ`εω , άπο

11οωωεε Με οτωειτ1 , Ιεντ ωοτιι Ροτττωτ. Ροίτεει νει·ὸ ωτιΙτἑ Ρωττ·ετ Παω! τ:οΠε

66 ειπωτ!εω ττιωωω ωονετε νοΙειπεε [εντιτε πετ·ιιιΜιπτ : πειτε ται ΟωωΡοτειι

Με ντττιιτεω τιεττονετιιοτ, φαω άτιο ΠΠ Ετο.ττεε ωτΙΙ1 ωτΙ1εο.ι·ε νοΙιιει·ιωτ , ία!

Γεετετὸ τω :Με μιτεΓεεετιιητ.

Λιιᾶοτἰε η. Ατ Με ΪοττειΠὶε τοόετ ττιιτΓΡΙειω δε επιασε, τΙυὸτὶ Ικεε ΜΜΟ Βοτ: Ιοεο

Χ=ψ=ὶο- νοΙωωτιε: [αἱ Με τειωεττ τινι; ω Πω ΒΙοττειω Γ:ιτ:τιωτ, ΠΙετε ιιετ1τιτνωιιιε. ΙΠε

νει·ὸ όψιόττετ τεεὶΡἰειιὸέ.ιιε Ποτ νεΙ τε]ἱεὶετιόει Μα: Βετ άοωι , τ” τεΙτο. Ποπ ατμ

πιω σα: αωτετετισΙε Γετιτττ φα: Πάω τ:ειτ1οι1 σ.τΙωτττ1τ.

ΒΕ ΕΟΠΕΜ δ. ΒΕΚΤνΕΡΟ

Ωετωετι Ριτουομιο1 Οαποωεἱ Κεωετιίὶε, Ροίὶεει Μοτιετω

τη ΗΒ. 14.(ζειτω. ιο.

Ε:: ΜΔ'. τωἰ. ΚΚ. ΡΡ. £ωπε!ίτυπω Εκαι!σαιωτκω Ραπ

ΠΝε * ΐετ]ωτι1τ ίετνεπε Μο ΚεΙΗΒἰοωε ειωοτε,

Ρτο.πεται Ρτοεεωεε ει!τιιω τ1τιεω Ιἐιοἔιιἱωε εὸὶτ,

 
 

 

 

τ ·/) ΑιιΝιιιτο τεΙεβττ Βεπιτυιτι1ε ΙΗτρε τοΕι:ει·εω

ΡοτιτὶΗεἱ , τιι1εω εεΙίΞι ντάειπε ίεΙὶἰΒὶαιπεπτε

:ἄώ_! 8Ρεωει·ε τα:ΙεΙΙΙ, Γεότο.τιιτ, 6τειι·άιιει ΓεεεΠ

Ο/ ΟιιΙωὶωι| εοιπεωι1επε, ()τικττ :ιττὶΡἰτ ει!τει ττοΡετα;

ΕυετωιιιΜτ1τιε Ρετειπε Ι.ιτίΙΓονιτι Ιεεε τοΙειωτεω

ε ()ειίτι·ει ΟοΙιτωβειοι, ωοωτιε ιιττοΠιτιιι· αΙωιε,

3!! ΟωωΒι158τ τω” ντττιιττόε8ττ 8τ ε1Ρτι1ε ·

› .Ζ Αττ.ατ.α, Γε (ΞεΙΙοε [.ι1ίΓονιι1ω 8τιιτ Ρετιτ πωπω,

,,(Ε[ΜΜ τ `“-“·/"" Πττωίετιε Ρεττἰε* Γοτὶει Ρτετατε Βινεπτε,

84 Λ«ωε Ηιιἰε τμποτμιε Γε τΙετΙε8ε ΙταΙοε Ιὲττὶτιιτ 8.Βο11ε5, Π

=+ Αττ:ιΙο. Ρετωεωετ τιο ίἱὸυε.Ρο τ1τιε.ιτι ει: πω· εωΙσι·ειτο. Δε,

τ ἔείῖτἶετὶο Οοωωιιω :Με ω" Ρτειτττιω Γετνοι·ε"Μο. 1Ιΐει·,
ΡετΪονετ ειττ1τιεέτε8ττ τϋνο ωοεΙει·ειωτι1ε ΓτἔωΡτοε.

Απε πωπω. τοτ1τιετιε τωΡεΙΠτ σε ὶωΡτοβει ΓετΡεω›

()οτάο. ΡτοΡτικιιιοτιτω, νὶεωο Γιιβάετε ίιισ.άετιε τ

τ ΜΜΜ· Ηιωσ τω ΡουτΙΗετ,Γειτει πετ τω τ1ιι:ει·ετε εεΙΤο.*.

5"·ξοβεοπα Η1ικ Ρτρεετεε πω, Ιιωε ΚεΒεω, εεε νοτο..ΒιεεΙΕτ,

Νεε απ: Με τεΙἱΙἱτ. @ε νὶ το$ετ1τε Βετιτιιε

Κοωι1Π :τω Ρειτετ εεει·εά1τιιτ εοωΡοΓεει·ε ΡειΡειω.

υετΠτιτε Νο,τωεω τετὶτειτ, Μετα το. ι·εΠ πετ.

$τιΉΠεε ωοωττω.άμιτόετ ΗοΝοιιξ1ε εμέ

ΑωΡΙεκίιίτ1ιιε κάτσω, τείονετ, νεττετατιιι·, τιοτιοτειτ,

]τιι·ά σε τοιιεεωτ , Ιεεεε 22 τεεωάτιο. ωιιωτ,

Ιπνὶτιιἴτιιιε τεόὶτε απ. ΤΒιιΓαιτιο. τετεΒειτ

Ματτειπτειτνα εττττΙτι : Ιαπἔηοτ Ραττεω, τωΒοτ ειΙτιωιποε

 



νιτΑ ε. Βεπιτυπ.ι=ι ΑΒΒ. Β9ι:ιοηεμεΞ ιδ7

ΡτεΠ`ετοτ Ι1:ττ€τ1τ€5 , ορο ΓΡεω τεόειιιπ1ε ΙιειΒεπτο:ε.

_ΚοΒοτὶε €:α:ι1Μοε ω:: ί€ττ εοΙιιπήε . . .

]ι1Η8 ΑΡοίἔοΙἰ::ὶ ειοΙτυπι Μπα οτε!ωειτ Ζεα,

.Λε ΓοΗτο ὸΙΓΡοιπὶτ ο 5 ΓοΙΙεπιπὶειω.

(ΜΙ ΗΜ £1ι1ὶ Γοοϋε ΙἔοτιιετιεἰηΓοωι11οι Γετνοήτ.

Νο:: ειπειε ΓυΜεΙτ, ειιπ&οε (οιοοτ οΒτιιΙτ Μαιο;

ΟυίΕοόεε ετ1ο.πι ΙετΕυεει οβΙὶνὶε1 Ιὶετηἰτ. .

ΑΠ`εειιΙΙε Ιἰ€ειιε* , ΟΙυ·Μο αιΠοόε Ιενοτιιτ,

δοΙοιτίιηικ Ρεττο* άνω ΡτὶτιεἰΡε κόβω: ΑΒΒειε;

διπἔετε ΡτπεὶΡἰτιπ , ΐοίΡέ(`φιε ταΗι·ο 3ιοβετιπ,

ΆοαΡπ*8ι Ρ€ττιπτ1 ίεΓε ΡεεϋΠ`ε Ραττοτ1ι1π1.

Αττοτιὶτιιε το8:ιτ εΧεὶτωπ άείτε νὶΓει ωΙΗΜι·ιιιπ :

ΙΙΙε ηε8ειιπε ΠΙυΠτοπιπτι Γε Ισα Ροτπει,

Ηοω: τετεΒὰ ΡοίεΙτ, ΡτεεὶΒίιΓεΙιιε οκτοι·εΙυετ ειοΒεΙ1εέ

Δτ€111€· τεΡοπο πιστα , τεΠ3Γοικ ειοεαϋτ οάοάετ.

Π: Ροιτετ ὶΡΓε καψω, ειΙὶόΓεΙικ: όειτ Πε νοΙει1τ€ε,

Πεεωοι·Δεοε Ρε!Ητ ΡεΠοε , Ριπ8ειτ Ρι·εεε πκιπεε.

νιοτοκικυε Μ εΧΡει·τιιε ,άειτιιε οΒνωε ει1τι1ο, °

Να: πιστα ε11τ8.τι15 , ἔπειτα ίΕιιάα εάοτε Γ2.τ1115.

5Ιε μια οΡΡτεΠιω ίἔενό3ι1€ Ιοιτι·οιπε νοτοτυε,

ΑΒΒοιὶε τυπο πώ: οπο. Μπα: τεεεΡτιιε.

ΤειΒεττι ετὶοττι Μπα Γι:Ρει·ο άε:ΡεΙΙ1τ Ιιοτιοι·ε,

Ετ ΜαΜοΙε ε!εί ετοιτιιω, Γο.ετο ιιοἔιιὶιιοΓοΙνιιω

Ροίὶ Ρἱο. νοτο ΕΣ.άτ , ΡοίΈςιιειω 3ε]ιιη1ο.άιιοίτ.

Ατε1ιιε: πο. ΙειΒε σκετη , @Με Πο ν1Γεω·ει πιιιτιόειι:,

Πεππο:Μ Ρὸίϊ οιιΙΙο. άε:ευε* νεΙΕΙ81οι Ι1τι‹1ιιο.τ.

Απ' απ.:

ΠΟ. κι.

Απο! κα.

#·ὶ ὁἰίὶἱρι:~

Πε ΜΜΜ:

* ἔι Ροι:0

# :ιικΠτ

31· Μ!. ΙΞοἱἐ

Κ2Π$

ωωωοσωωωοσωωωωωωωωωωωωωωωωωοεοσωωω

ν1ΤΑ ΣΑΝΩΤΙ ενι.Ρ10111>11ΑΝ-=ο

° ΕΡιεε:ο1)ι ΒιτυΜεΕΝε15,

ιπ:.κ1.ιν..

Με. Μ”.

Αυέϊοτε ειιιοτιγπιο ΜοποιοΒο 5ι1ΙΡὶοἰειτιο 'άτα εοπνο.

Ε:: οοιἰἐοἐο. Θ' !οἔπιππο Βο!Ιοπέο.

Ο.8δΕΧΙ/.άΤΙΟΝΕ.3' ΡΚω!Η/!ωδ.
Δ·

1. ΚωΕΤΕΚ Βιιω>ιοιιιμ οο!ποΜυπο 5ενεκιιΜ Βἰτισἰαπ/ἑω Ερίβ·οροοι , οπο: ποΜΜΜ

απο δοτου” δκἰΡἰοἰο δ'. Μακτίπέ οἰῷἰριιἰοροφοπυπ σοηθιπέκπτ , οποιο: ΕοοΙψ`α Βοιω

θα! α!ίαση οέπτἱβἰτεπι οοοποπίποπο διιι.υιο1ι1Μ* άϊδΐτιοι Ριιυνι . :ια/ασ ἰπρπε/ἔπτί Ρ”έτουι σου· » δ; 6,,ΙΡ;"ο

Βίόσωπο. Ιἰ!ο_|ἰώ @ποπ δωιιΙΞ νι. Με ἱπἰ£ἰο δοισκἰἰ ν”. ]'ι'οποίτ.

ο.. δκ!.οέι:ο Ρο ί/ίινω: δαἰ τον:: οίκο :πω !ίττα·έ.τ οοτοπκ·ποίέα·κπτ , [Η οὐκ @Με Μωρέ

άπο; £'απούο οἱ .5'κΙρόοίο σοκ ΜΒ . οικω [Μπι κόφα Έω·οοκω έάεπτΜεοπ ορμΙΙοε: Μπι· οουι

Ιππάίψοι: , οπο: Μοίκοο Χούποίοιοτυπ ·οοαιοίωκ:. ΡΊυ·ιοποπο εοϋάέτ Ιοθπππο: Βο!!απέω πεί π.

Ιαπωστο : ρτίο:·επι έκπιτα.ι·πτ Με άοποίοικο . [οιιἰέ ίπ οδο @μισο οξβτωεπιβώο, βιο ἰοσο κάπο

Μικτἰ. οέΜΝΜπΜΜ ἱπάἰαπ Μοποσοκ.σ 5πΙΙ:Μοοπο κοπο». «ο. π. Μ. η. ώ· 32. οι: Ρίκο Ζ /ἑ[οι·ἰ

μ.» ΜμάιΜπακ ΜἰΜο°κἰοΜΜ . οπο» Μ]ΐπο Με .5'. 6'ο!ροορκοουβ·οο: οιωωνι3βΙω :κοπή

σὲ οποία:: ώρα-παπι ΙππΖποπ: !ίύτί οπίωοιι!οκυκ, Μπακ οπιπίπο Διάϊοποπ βαρυ: ·υία'επτκτ. κ:ἰ@·

Ρο·ο!οΧω ?Με ρωοπέσω ,οιιίίπ ωεπιθωπο:ροπ·ωπίτί: άεβάικαιο. Ραο·ίατοβο Βίτιαίοι·πβ °# 5'στφτού »ο ΗΛ"

ε1ι11ιηιιε ΠΒι·οε ‹Ιε νὶτει 8ε ωἰτεκιιΙἰε 5ΡΠιιε 5.5ιποιεπι ὶιι ΛκΜνἰε ΤΙιεί-ειιιτὶΟοτΙιεἀκοΙὶε ΕεεΙεΠ;ιε ηπα Με

ΒΙτιπΜε οΜετνατοε @Μπα : π:: «Μπι μια: Από?·ου·σπι ὁ ,ιο/Μι , σου: Ικοκἰωιτἰοπεπ ίπ ποποιο!!!.σ [Φ· “Η”.

Το

σκεπΡΜπίύω ίπ Ποπ: οπίποικ ιιΜέκδΙοιπι οιοἰνεπἰοοκ:. οπο: ίπ οποτέίπο πάποΜτιιω οο[ο›··οοτσ ὅσα, Β”:2;"

3. ΜοωκΜ .5'ο!ρέοΜοΞ ΙοσοὐΜιἰοπωπ ε.κοτπο·υιτ ]οπΑΝΝεε ΡκειικΑποιοε 6'οβΒ.ι· Βσποἄἰδἰί ·

Μοποο!οιο ο Τπ£:£υοἰοἰ›ιΙ£ο. Δ: 5Μμοπέθο.σ Εοο!ώ Ιοκοίοοκο ά· Ροίκω·οοέο Ξιροοοοοβ οπο. 3η



τω νιτΑ δ. ΠΠ.ΡΙΟΙΙ ΡΗ ΕΡΙ5Ο. ΒΙΤΠΙΚΙΟ.

Α Η. απ' “τω” , ὅ "ο αφίσα: κιίίετιιστ ίίίαβτωτέο σττοτυπτο οικτκιύίωκτ: τσι-σπιτι: πίπα·πτίκω Βείίσωστοπέ

το. των. [Μ. ό· δ'. Απ:οπίσωι, φαί απο σο» Νεοππει: επισίτπ είε δ. δωρίστε σ€επιπο

]τοι. :και 4_ δ,.φω.Μ τ,·τωπικάαπτ ίπ ΠΠ: ΜπσΜίο888: Κ/ίσια·άπτά· Λάο πιίιίκω χοτ. Κάεπέ. τω».

Νοταπτίσ σπίτι: Δέοπίτ: Βίτιιττεειε τ!εοοΠττο Β.$υτττ1οπ Ερτί-εορτ δ( ΟοτιίεΠοτίε , οιιτ ετ ευατ

ττε Ιτττεττε ετιιιΠτυε 86 Γατιά: εοττνετΠιττοτττε Ιιτεε τ:οτιί-ρττ:ιτικ , εττετττ Ιεϊειτε ντττοττΒιιε τΙ:ιτιτττ.

Ρὸίτ εττεττι τοττιίι άεροΠτέτ ΜοττετΙτοτυττι Ρατετ εττίτττττ :ετοιτε Μάο τω! ΕΚΓεορειετττ ρτονεζτιιε

ΟτττΠεεωω , Με ε161τιτε ττι μα: ουἰενττ- @ίρρσ:$'κίριαπτ [τα«Μία θ' αν π, ρκώδίκτ Μο

σωσίτί: φαί ίπ τα[δ·ίτ πςςίίτ ο]]ΐσία Ζ)ί·υίπα ίιοδἔτ· οΏοία Ρηβί·υώατιτ. .

;. ΡΜ: σα:: Μοπασίακτ δκίτσίι:ίκτ , @τ φτάσω απτά τω? ΡοπτίβσπΜπι : τσέτωεπ!πιβοτοίε

ακί: “η πιστα:: 4ίίοιίστ ωιύάία·υίτ. τι: Πω ΜΜΜ ω: Να·υεπΠΜοκαβσιο τι τυπα'ίτο επτα.

τα. Με σπίτι: άεπιτυπ Μβίωτί Μοπτιώκ.τέ' @ί δ. £'οίκπιβωτί Χοέκίε ὰ Βεπειίίδτυπτ έί·υστείαπι το

το Με βυτίο τοπτίωτα.ε άυ|Σεπτίκπτ, πω: ]θιείίδ δκίρί:ίκω ποί:ί: Πιθάκαπτ. Τοπιτυπ Ρ”τωΜεύεττί

.άωκι:ίτ Μ.›.·ουίεπ/ίτ , ω· ΡΜίποίε Σκίρίοίί. Μυπαβετία εκ ΚεεττΙο ουιτττεττετ 58. Βεττεοιοττ 86

(ἶοτιιΜτιΑΝτ , :Με δαίμονα ?Με δ. δαία&υτέα έντι·υί πο· ενιαίο, ευπάσθππτια. ίσκιο· Βούίσπ[τ

Μοπτιώίω· ίπ ?Μι 5'_ £κ[ία]ΐ1Λύύα:ίτβίρου·ίΠτ α απ. ό;;.πίπτέ α'ίωι δαπούία κά δ. Πο!ιωτόκ

,τι ρω/2·,-ίΡρμ,π .ωμά Βί:κι·ίέω τοπ/ίν·κδίκ υπιυπωετ . ΝαυσπΕ: Π” διίίΡίτίωτί Μοπί4Μή πω: σ:: τ.

Παω: Ματιά ππίπίπί:: Μπιτ: σκοέβκτετίτ Δ:: μιά: δ. Βεπσάιέ?ι Ιπβιτκατ ρατεΠατε

ΡΚΟΕΟΟΠ5 ΑΠΟΤΟΚΙ5.

Ε. Α τι τι το.οτειοτε εοο8εττε οιτέ`τ τΙοττο Ιω ετ:τιτοττε 2τεττττοί:

τιποτε Ρτ:τΠτΙτε Μπιτ ε.ιιΙο. τεΡΙετιιτ ΕεεΙε ιτε, ντττι1τωπ Μπι

Ρεοε εοττιΓεο.οτε , ετΠ ττττττττε τάουεε ότἔττιι ΡοΠὶιτττιτε εΙοοιΠ,

τειτττεττ νεΙ Γεττττοττεττττεττοετο άενοτ:τ ΡΙεοτε αυττΒιιε τετττει

εποε τττίεττε, τττωττωε εὶιτττ αιιότεοττιτττι Πτ Πττιότιιε , νττοτιττπ

€είτε. ΠοεΙΙτιπτ τενοΙνετε το.Ι:ιτττο [στο τττετοοττο ΡοοιιΙοτοτττ.

Ετ Πεετ τΠΙΠΙ εεεειτ τττοττεΠτιω ]ιιίτιτε Ιὶττετε'ὶ> οτι-τικ ττοττιεττ εεεΙεΠ:τ το.τττ εοιπτ.

ττετιττ ττ1Ραοττω 5 τειτττετι ΠάετΓιτεετεΠ:οτιτ ειο8τττετττει, οιιιτι 5:ιττάοτιττττ τεεετπτει

τεΡΙιαιτττιιτ εκετττοΙο.:ειιπτ 86 εοΠοτττΠΠττίτιεο!τεΡαΠοτ εΙειιτΠιε Ρο.τοεΙιΠο τεττεττο

τεοττείετττειτοτ ΠιΙο , δΕ με:: εκετττΡΙιε ειτ:εττοε .το τετττετει τεττε!ειτ €τεΠτι , τ1ττ:ττττ1τ15

τω. τι. 3. @Με Ι)ειτττεΠε οτεειιΙιττττ,86 όοδττιε Ρειττοτττ τττει€τίτεττο ΡοΡτι!ιιε ιιτ ΓΡΙειτοοτ Πε..

τπειτττειπτ τιτττΙετ , 86 1)ο&οτ Πάετεει ει» Ιιιτε ειιιττιτΙειτε. εοτιτΓεεττ ΡτεεΓεττττττ άπο

. ο!) Πιτ άετΙοτειττοττετιπ τττεττττ τη οτΙ:ε νετ-το (ΜΠΕΙ: ττττετ νττττττιττττ ετεοτ:ιτττ Μιτε

τωβο (Μ, των τττΠειτί @ΜΙΒ ιττιιττετε :το Γιετιιτττ 1Πίτιε εοτΡιιε ειΠἱτὶιιἑ: Έσω οΙετ*τεότιττ

7232 οεε τοτε εε!είΕ:86 Πέ ίειττε ]υ8ε εειΡτειτ ΈιουΒιττττ,τ1τ ττ131Ποοε ΠιττόττΓ5Ρίτττιιε

° · εοιτττοικιττιω ιιοτ τιιττειτ οτι τττεοτιιτττ. ιιτ τι τεετ το ετιτί νττο ετ ιιτατιττ..·ι·

όεοίτο τττοτε εΠ1ί'ττττ:τττ τοτΡυ ετιΙτιτττ , Πι!εετττ το.ιτιετζ νίνεττττει ττΠτειεττΙει Ρο..

. !γο.ττὸτο#.

 

ΙΝΟΙΡΙΤ 1.ΙΒΕΚ ΡΚΙΜΠ$.

τ. ΒΕο.τιτε @τα Βιιτ.τ>ττ:τι1ε οτττιε εΙαττε ΡατεττττΒιιε Ε) , ετντιττπ Ρα:ηξε

Ρτίτττοττβι1ε εείΕτἰίοτιε τεεο.ΙΙΒιιε ο.Ιτιιε , Βττιιττεεε Ποτε ιττοτε εἔτεἔττιε

ΡειΠ:οτ , 86 Πειτε 8Ιοττοίο εκτείΠι Ρειττοττττε είτ ετΈεέττιε. @τ τη Ποτε πο.

8ΠτΡω.Β ττε ττττι:εν:ε (.Πτττίττ ττττΙτττετι·ι Ιαοιτετε Γ;τειιΙτ τιιοττε ΡετΓενετατιττ 6.εΠι1τττο

Β;τΐ'2262: ιτε ιι1τεΡίτ : 86 ττττο.τττιττττ ττιΡεΠεττόεε τεΙτετοτττε ΡτοΡοΠτο ε.οΠιιε ΡιιετιΠιτε

Βα"Μάα_ ντι: Βεειττιε ειτο.τΐετειτ , ιιτ ( τω. 6Παιτττ) Π Ρετίεει1τ10τ1τε τετττΡιτε ττοττ (Μεσα ,

===== ΡεττττιΠε Πε ΓΡοοτε τ:οτεεεεΡε τοεετετετ. Ητοε @τη Ιεόττοτττοττε εοεΡἰτ Ι)τνττιο

τσιπ νοΙιιττττττιιιτι ττιο.τιετΡειτί , 86 το εττιτΠττοτΠΒιιε Πόετ ΓετττεττΡΠιττι τττίεειΠτετ

εττετεετε. Πετττετιιε Ρτο 3ιινετττΙ1Βιιε τεοΠτττεττάτε ει1Ρτάττεττοιτε 86 Πι τε;πί;Ε

ΡτοΓεέττΒιιε ωτΡιτεττωε, οτειττοτττοιιε Γε δ( σ.Βίττττεττττε: Πτετττε τοττίτττοεεΠειτ: δζ

πο. ετ εοτΡΠε τιτττεΒιιΙτε ΕεεΙεΠειίΠεο. τε8ιτΙ:ι το οΒΓετνειοττει Ποττοτε.ΒτΙτε ΠΠτ,ιιτ

ττττιΙτοτυτο μινεττιιτττ :το Γεττιιτττ ετ! εσω τοοΗτιεττττυπι τιιτοο.ε 6Ιε Ετόετ ττοίττ:ε τετ

τι Ρο!χετιτάι·οτττ Γεω Ροίγουάτίπτη ΠεοἰΠεετ τοττιτπιτττε ΜΜΜ” ψ , πα!Λίε [οίκω ::τ/τίτίτ, μποτ πικαπ ίΠτί/ίη

νττοτττττι ε!τνετίοττοττι , Μοοε.Πετίιτττι , (οιτο ίετιΠι Με ω: Ορωπ.·ιτίύω Δημ: Ρτίωοτίότα ιβίιιτρ·υ·υίπτιτ ·υί:·ία:

Πτττιτ ντάτωτ) 86 εατττἱτετἰιτττι_ τοιίέωείω τυπροτε 1ίστωίηπο Ττ-τιοτητιτειιε, τίποτε

ό ίοΜτιττετ ΡΙτεττιεττι!ιτε Πειτε Ιοειττττ τΙΙιτίτττιτ Με νττ- ΟΙ7πίβιαπίβωίω τω: @τι το·τ·1-τμιτοε Ι2__β|ίεστ απο

Με : πιο: Νεκτάριου νκΜ :ιοί ?τι/τοπίο ( Υειτο.πι ) ω· αυτ: "έπί μ·ωίπτω ωοτίττιΖωικτ Μόνικα.

Ιτε,τοττε
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ΙιΒισσε ΓειΓειττιτιτετ ,”τιοσ ΓσΗισι στ! ΡιεΙεισ εοσνεττετετ , νετιιτσεστιτσ ΡετΕε&ιιτ σ- Απ. ετσι.

τα: ισιτιτστισσισσε ισίστιστιτετ. εο·ΧΗν·

3. Μιιιιιτείτε ειιιτεσι ει τιτιετιιτ Πινισσ ματια, Ρετ σιιτισι ισσιιτσετιιΒιιεε σε! ιτσι- εΞΈι.ζΈ'

τιιτισιιετσ Πτι ισ Ριάε Πει στονσεο.Βατ. Αιιτε σωστο. ,, πετρα ΕνιισσεΙιεσ 8: “Με

νσεεισ 5ειΙνστστιτ Γσισιτιο ειισστε δε πωσ στι σπιτια ε ε εεσίεΒιιτ. Ντιπ ετΕισ..

νεσι!ι.ε σιιιόεισ 8ττσιστιε τιετΓεδτι Γεσείιε Έστω ε νιτ!ετετστ , τω ΡετίεέτιίΕισιτ εε

πισω ισόιεισττι εοστισειιε, νεΙστ Έσσόο.πιεστσσι σσοτιστιισ Ρτιισσισ ισ ισιιτσιι

εσΠσεεινιτ. Ετ ιτ:ι τιετσιιτσ τεΙισστιε Γιιτιετ Με τιεττεχιτ ιεόισειιτε νιττστεε , 8; Γε

εσσειιιισ ΕνεισεεΙιστσσι ΓειΙιεετ Ησετσ , σσ5, νσεε 5ειΙν:ιτστιτ σεΡτσισιτστ ειττισττω

τισ, στ? /τιπτ έκτισε?«ΧΡ σώπευεσιιπτ ΡΜ 928920 Βε£,ΓΡτετέὶ εσσισΒιι εοΡιτιά,, Μ,,_,,_,,

τσ σ τστσ ο τισσι το ιτειτιε.
Ρ 4.ΡΟεττε σσο.τιττισι εστιιισ τεΙιιτιοσε εσσσονιισσε, σσι ει ὰ Ρσετιτσι σΓσιιε ισ τω (στη

τετσΕστιι σσίττο. εστσιτεεισισιίττινε ίσει·σστ , σιτιιΙ τι!ισάισ ΓειτειιΙτιτι σώσε σΠ- (Μα

τσε εισιτιι νιίσε είτ εσετε, σσὲτσ Μστιιιίτετιει εσσίττσει·ε, Β:ιίΞΙιετιε οπο! ετε,

σρετε σσνο Εεε!εΙισε τείτιιστιιτε σιτστειε, τσιΓετιε σ.ιιιτι!ισσι τεττε , εισΡει·ισσε

εεεστιΒίιΓσσε τι Με στιιΒιιε σεεεΠ`ατιιι σιισιίττιιτε , Ρτσί·ΙιΒιιτιε σστι ΓσΙσισ Γατσο

σε 8εειτΙισττειτισσε Ρετίεότεε 8ε σιιιιτιιιιιωοεττω , νετιἶιιιι Με σισειιε σε στι»

ίτετιἰετσσΙτσε ε νισειιΙιε , Ρσετιιε , 8: ίσσ:ιΙστισσε Ιισετατε, '

τ. ΕεεΙεΓιει ετα σσιετιειτσ ὰ Ρειτεστστσ Ιιεισά Ιστιεξ: Ρώτα τισισσ , ιιτΡστε τισ Π, ,ΜΜΜ

ΕισΠισσε Ρετσεσιτστει, σΒι ΟΙετιεοι·σσι ετ ΡσιισΙοτσισ σσΙΙει εττιτ ίτεσσειιτιο.. ΙΜ Ρττσοδτειτ.

είιισ Βε:ιτινιτι ετεστει Ηετεστ στ:ιτισσσιτι Μετα , σιιι σσισετσ]τιετιιτιτιετ νιττιιιε στ

τισσετε Γοισιτετσ , ίιΙεστιτι σοδτισισ στσίσσό:ι εστσ Ηετεστ, εΙετσ νείτισιεστιε ισ

ειστιιε σιιισσε τσστιε είτ στι Ρσετιιτετιτισιιε , :ιτιστιτσε Βιετιε στιιτισσιτσιε Ρετσσετ:ιτε

ΡετσεΒιιτ: 8τ σώστε Ωισότσ Γστσιιιε ΓΡτετιε ισεττισσε,σιιΙειισετιιτιιτιστιε τττσΓ.ιιε

τα,ειιτστσΓεετΙσειε Γ Ιεστιστ τσιισάσισ ιττατιιστετ, τστΐιιτσ ΓιτεσΙστισισ τεστσισι

Βστ στσεισιιτιιτ,8ε ιτε Εετιάστσ εΙεισσττισιιτ ΡτσιιοΓττσισ σεεσιτιιτε. Ηετε [Μισο. [στα.

τω τιιτσισειιτιι, Με Ιστιιιε @σε ισίο.τιτιστ , τεστ ισ εσ εστιτισΙενιτ ετσα Βοισιτιιισι

-:ιττεθ:σε. . ` , ·

6. Νσάε σιιιιιιτισι ισ ΕεεΙειισ σε σσει τΙιιτἰισσε , εσ ειιισ άσσΒστ Ρσει·ιε νιΒιιιιστε Πιτσισσετ

ετσσε ισ στιιτιστιε στοτιισε ισεσισΒεστε , εσισ τσεστιε ισ Ρτστ”ιισε!ιστ1Βιιε τοτε σε· Ε”ε="°

Ρετισειισετ σεΙεέτο.τιτισΓΡιτιτσε όΒισέετετίιεϊτσι ισιτσε.τιεε , τξτΙιισΡιιιἐι νιιΙτσι Πισσεε ,

σ. τε εσ σε ισ ' σετσε τι εε ε κι ντο εστετ στα ετε σιτε ειστιιτ. Τασ επι
Πεισσίτ τετἱιστσΡττιει σιε εΙιιισστι!ιστ εισΙειστεε τετιετιτ Γσσε. Ιστιιετστ τεττσε,

τσεσιιισ εΙεντιτ εσσττει τι νετΓιιτιστ , ιιιισσσε τισετσε νι εισΠ:τεΙιεστεε ειισιτοττιε

ε εΠ`στσ ΡτιττιΡετεστ , Πει Γιιεετ νεκιΙΙιιτσ άεστσισιτ Πτσειε. ΙΙιεὸ τετι·ιε ετσεσ

τιΓσιιε εΙειΡΙιε , Ρσετι ΓσΓΡιτεε τεσιεισΓετι;στ. Είτε εσΙΡιτστ τετἑιΡΙστε ιΠε τοτιιιε σο.

σιτει.τι.ε :ετσσΙιιε 8ε νετιτ:ιτιε ισιισιεσε, 5. στι σσε σωστα ο τ ,σωστα ισσ τ;

σιισο. εστιττο. βετ τσιΙιτεισ νετΓο.σε ,σσεισ ισετιτε εσττσιστιετε σστι γειισιτ ,ισισιιι

ΡΙιτιστειίτιειε σιτιτστ τιετεττετε. 1)ε σιισ Η σιιιε εισιΙοτιιτισε άιΓεετε νιιΙτ, στενιτετ

Ρσίτ Ρεισεο.ισ ίσἱε σίτεσσετσιιεΙοειε.

7. ΟΙειτείεετε ιστετεσ Ιἰεσὶε ΒΕ νιττστσισ εσετιιτ τσιτιιεσΙιε ιιάστσετι. Νειτσ 8: Π, π,,"Μ_

ιτιστσε ισ ΓιεεσΙιιτι σώσε οίιτσε τιιι.Ιστσ στειτισιιε ειιτιιΒιιτ,8εστεσισσεε νεττισ ιιτνσω

σι ασεπ τοστ νιτισιιε εστι ιΑττι!ετιι, εΙεΓσό:ισε στ ὰ Γεισδ:0 στσιισΙιτσ τιστσσιιιισι έ:"""' θ"

τιιι€εσετετ. (στα Ιιστσο.σσισ Βινστεισ Ιο.τετε ειιιιιεΒο.τ, σε σιιο. ΓιεεσΙι τισιιιε τισ

τα Γειγστιε ετιιιστιετετ , 8ε αστα ίσο.: ιιττσ8ειστικ ΡσΠιιτιστιε τιιτιεσΙειτετ.ι Ισιτστ

εἱιτσ σιτε τι) εστιετσ σετετετιτστ , 8: σετ εεΠ:οτσισ Βοσιτατεισ τιιειτα σσατιιιισ μα.

σιεειτιστιε Πει σσιττι νετιτσε σσΓεετετστ, είιισσσε ρΙετιιτσσσε ( στ :ιάΓσΙετ ) εστω

σι ετετιετιτεεε ΓΡΙεσεΙστ Ισειε ιιεεετιόετετ , ιιΙισε ιτσΡιε άετσσιιστεε εστω σώσ

ΕΕ: :ετσι ετιΙιεσ ΓστΈσσσετετ,ιτο.στ εσιστιΙετστσ νισετετιιτσσσά ετιστσισ είτ ισ

θεσεΠ,σσιει. ΖΕ8γΡτιιε εττισττεσεστε εττιΠ`εε δ: ΡσΙΡειΒιΙεε, Με ειστετσ Πτσε161°8Ε Ε.τσίιο.ι. ο

Ισ:: ισ σισσισσε Με, Ρετσιτ Ισι!ιιΙστσΒσσεΓΠεσΒιισσίτετ ισο.8τιιΠεειτι ισ 5εισέτσ ίσο ,

δε εεε τα νιττστιεο σε το Ρετιστι σε σεεε ι σε ΡτοΡει ατε.
8. (ῖΕιίιισσσε τεισεξ,ιτε ἔιισειιὶε εσ Ισσεε Ιο.τέσσε τεΓτιετ τι , 8: Ρτιτεισσε ισ σα- Β,,ω,,,,,

τετσ ειστε Γσἔ› στο Ροσιισστ ΟεειιιΙεσ5ιτ Ρεττιστιισε ενσΙαί!”ετ , ΡσΓεεστε Αἔτιιιιει. <ττ<ΜΜιτ

Α π.δδ. Οι· .δ..Β. διετα παπι ΙΙ.



ι·7ο νιΤΑ δ. 5ΠΙ..ΡΙ()ΙΙ τσι ΕΡΙ8Ο. ΒΙΤΠΚΙΟ.

τω: ε". ειτο Βττσττεατ στΒτε ΕΡτΓεοτιο α Τι-ι1:οστατεο Ρττσετσε, στ ΗΜ Ιτεεσττα σατε.

,2::*;:Σ; τσι· ΡατττετΡαττοσετσ σοεεσστ ετ τσ Εεετείτα ττασετε , εοσσὸσ τω ιΡΓιισι σοέτττσα:

. εΞταττό. ισσττττσστσεεεοσνοΙατεστ, σει: πιστα, Β.εσια σεΓεττστ ασέτοτιταε στ στα

τα ατΓαττε ετεισεατσε Γσίεττιετετ οσιιε. Ετ Γστ:εεττεσττοσε τέτασττισε , ασσο 86 εο

ΕτσΡΙτττε στατιοτττσε τ:ετεττε,Ι.εντττεετ Γοτττε τσσετιτσε οΗτετιιτσ, Εεετείτα: κωστ

τανιτ.

τω” σε. 9. Ιστετε:τ σιαστε τσαεέτίσσε ττσσοτσσι στεκιά ετσ8εΒατστε 86 ετισι α ΗσεττΒιιε

Π2°ωοτ Οτ-ιτ.οτειαιιτο ΡττσειΡιε ίσιΠετ ΓσαΓστσ , ιτιεο τε Ετιιτεοσοτιοτειτ στ Ρτο ταΙστε

,,,,,,,"ζ, Η. ίσα αε εκεττιτσε στι, Ιιεεστια σατετστ, στ νιτ Βεατσε ισ Με εαίτττε Ατιοαττε οΗτειο

τ>Μϋ5- ΕΠΠ8θΙ'ΕΠΙΠ Πεστσσε είται τσ ίστε τσοτίιισσσε οτσστσσι Γστσ ττοσε σιτσιττταττο θα

τετ τττσσασα , τσΠτετεσττέτ σστσε στετ Γετνατέὶ , τεττσσα τσ τετεσττσσε ετοεαβατ.

(Σίισιτισε σε ισετσ σεεεΠτταττεσισΠττατεστ, ΟεσΙοε, τικ1ιστ, τσεσττε νετττετ:, ὁ

στι] , τιι Ι)οσιτσο @σε 5ατνατοτε. ΙΚεσσισσ εισε σττιστιισ τ1σεττττε 86 τσίτττταισ

τω. τι. τι. ετιιε , δ6ΙιεΕΟ οσιστα αστιοσεσει;'τ νοστε.ΚΣεοτσ1αΙιστσττΙΙσσ ΡτοΡΙιεττ)εσσι : Ζπἔτῖ2

πατε: «πω» Βουττπτωι :στα σε στ” Μπιτ απο. τσιττσσι ταστα ει σ Πο α Η ε τ

τω.τ9.ω. Με εττιοτστσ οτιστεσττα τστττετιατστ,στ σοσ ατιτστσε ιΙΙσσ εεστσΡΙτεατσσι τεσσε

σσοσ σε στΓεττισττε Κεττττιστοτ ΗσεΙτε στοτστΓετατ , αεττ:τσε τιστσασα @οσα Γε αε

εεΡτΠ`ε Βασσετετ. - Έ ' Σ ·

ω" κ” ιο.Τασσεσι ενοΙσττε στεΒσε Ραιτειε στι: ετσσεΙιαΠτειτστ τσοτσο, 86 νιτσε τω.

2113,!. ΓσΓσσι * Ρεταττσε στατειιε αστσοττε τεττιιιατ.Ιστετεα Κεεισα τετιεστισο Ισε`τσ εεττ

η” στίτσίο εστΤα,σιοσιτια στοιιεττ, νείτιτσεστα σιτσΡιτ, ετισεε 8εσαίοσε σιταεετατ, δ( ταστ

αισττΤσσι τ1σαττ εοστσ8επι σεττετ. Τσττιατστ σοτσσε, τσσεσστστ Ρταιιέτττοσε Βο

σιτσ:ε ταετγσι:ε Γατσστατσισ. Ασ ΒεαττΠττσσισ ετεσττσ νττσισ εοσεσττσστ , Βεστσσε

ασΙιαετεστ , ίασόττε ταετγτστε Ρεσεε ττΒαστ , στ τεετα στο Γατστε Ρτσε $αεετσοε οτα

ττοσεισ Ποσιτσο Γσσσετετ. Ιε αστεισ εστω ΓΡεε τσ οτσστΡοτεστε τ)εο εοσττττε

σαιτ , ττττσατ Ηετιτισε νσττσισ ,αε Ρε&οτε τσσΓο αστα ΓσΓΡτττα Ρτοττατιττ , ντεττταε

τετσστάσσε εοσττσσατ ,τσεττετ τ·-σσσττ Ρι·ετ:εε στο αστο. Ρεταεττε στετισε σστσσσε

Κε:: τσαστεισαετίσσε Ρτοεττνττιε ασ ισοττεισ σττατιττστ. Τστσ αεοσΓοσαΙισσε δα

εετσοετοεατστ , στ ιιττστατσ οΒ τετσΡετασσασι τσεστασι εττιοτσσι εαΡτατ Ραμ

εττατετσ. Νοσ τοτσεσατσ , τστισττ , σοσεε ΓοΓΡττατεισ Ρττσετρτε οτιττσετε τισεατσ α

(:τιττττο 1)οσιτσο ,εστ τετντο. Ητνετὸ εσσι εσσι Ρττσ τ ε τατσ ΓΡττττσ σείτετεσ

τε 86 μετά: εκαστσιτ , τοσεεενέτ τσεστέὶ ωστε εοττισε τσττζ

Εεεε-σι τα.

σε ετασιττατεστ αττΙτσε

τε,τΠε εστω Γατσε τσ Βετο τοττττετ ΡετσσταΒατ ,ΡοΠτεετστ στεΒσε Γε τετσ εΧΡήε

σε, Ρττσετσετσ ΡττΠ:τσο τεεετιτο ντεοτε ,εστσ εοσεσι εετεττττ1σε τοσα ττισε εττιστσ

είτε τεστ τστστσ. Ιτατισε στεε ασείτ νοττε οσιστσισ ειτΓΡεέτατα: 5αεετσοττε τοσιττ..

τα εοσι Εστω, Ρττσετιιτ νεΙοιτ τσεσετα ττττισιτστ, οισστστσ τσασισσε €5οττοτσ

τττστσΡ οΒαεετσοε αττοττττστ, 86 τε8αττ εοσντντο τσαΒστε τιοσοττΒσε ενοεατστ.

Βια:: ειστΡΡε στι· τιοε εατσε οσισττεσε δ( αεεετιτσε.

ήττα ετ ε- τι. Ετ τισοστασι ειστε ὰ Ματοτιτισε σοΠεττε εοπντε Βεαττντττ σε στστετσιιιε ,

σε Λεω· τα ττσε στ ασ σοε Ρετνεσετσιιτ, ΙττΙο στ εΠτσισε , σσσε α σο ττ τεισΡοττε Ρατ..

Μ' τε εισασι τσΓΡειττσισε,Ραττε νετὸ ὲεοιιστἱτἶισττε σώστε σώστε ττασττ3 Γσσιαισσε

ειτοτστσσι , 86 ασ Ροττεττταττε τσεσιοττατσ τε τσττσασισε.

Α,,ω.(Μ_ ιι. (ἔσω τἴττστ σε ντττστσισ @σε ττοτττισε 86 Βταττα Ιτετσοτσσι ατσσε σετστστε ασ

ταΙστεΐ ΓιἰΤετιἔι σιεεοτίε επετσατετ , 86 ἶεΙστἑΓ τεσσοτ εισισαϊ&στσττίττΞσσσσίτί

. . σιεε σ ι ετ ο οσε σι τα ταστιασι οσ ατε σε εοτσ ετ α στσ ε
“Μι”. στ ΕΡττεοτισε Γαεετ / εστσε Ρασἔὸ τσΡετττιε ίἔεττσσε σιεσττοσσ)πι ) ΒΙσττοΓο ειτεεί.

τσ σιτ8τατετ ασ 1)οτστσστσ. Ετ ετισι σστνεττὶιε Εεετεττετ ΡοτισΙσε στο ΕΡτττοΡο εΙτ.

€εσσο εοσνεστΙΤετ τσ σσστσ ,ατσσε αΙτσε σε αττο, στ ττεττ ΓοΙετ 8 εσισ ταΙττισε, εστι..

εταισατετ , 86 Ρατε τ1σ:εσατσ τσταστοττε νστετ εττεσττε ίανοτε τσ τισττασίσατσ σε Ρττ..

ἔΐ¦σιτιΒἰἶ:: ισοτττισε εοστεστστσ Ρτωτιετεστ , 86 σετ ισοττατεσι Ρτοτετσίισιτισε Ετα:τεέτσσι

"Π, 5,- τσιπ ισττσιτιε Ροσσετιτισε αστι ατΒεστιτισε τετατιοσεε ιστστιΙΤεστ Κε ι ασ εοσ

τσοσται:ἔ ΓεσΓσσι , στ τεεσσσίιισ τΠατσ ΓαεττΙεσαιιι τσίασστ 5ττσοσιε Γεέταισ, εαΐεΠ:εσι Ψα

””ι”””'° ττασι εοιιττα τσε τέττισε σττεττΡετεστ : σοίτ:ττ νετὸ , τιστσσε 8ατνατοτ τοσιιττστ:

“Με π ΝΠΙΔ: :έκτοτε ?φωτ 87εατ, ειστε εσωττ!ατατ: Ραπ ·υτγ?τα άστε ωστε· προ» , στο

# Μ, τσ τα

Με”

Ύ



νιτΑ 8. 5ΠΕΡΙΟΠ ΡΗ ΕΡΙΞΩ. ΒΙΤΠΙΠΟ. ΠΙ”

ισιιιιστταΙι (ΠιτιΠσ Πεόααε Ρετίεέτο , Βεατιιιτι νιτιιιτι ΠΜ Ρσίεετετιτ 5αεετάστεττι

Γστεἄ ιιιιιιιστιιιιιαε τειιαεττι εαιιι Ρααειε νετΜε Ιεεατισιιιε ίσττιιαιαπι τιιιι:τατιτ8ε

Ρετ απατα ‹ιε ααιΜιε ειιειτατ; Βεατι μαρια: @Σπιτι , πωπω» έμβια ψ τε8παπι

σωστα” ; Κεειε αατιΒαε Ρατείαειατιτ. ()ιιττιειαε ιι ( ια σΙετ ΡΙεταιτιειαε ] Ιιαττια

σα: ειι ωιωτιε νειιειισ ιιιίεδταε, αει εσΡισΓατιιιΙιαταιιι Ρεεατιιαιιι ατιιιιιαιτι Βασε

τετ ιτι ειτατιι , αιτστ ειαε ατιιστε Πιεεειιια Βινιτισ , νιτατιι Πιατιι τιιστιεσατ, τιιΒιιιιτιι

ιαΠααιειαε εΙαττιιταιιε Ποτε, ΡσΠ: Με. ταιιτίειιιε «τι ει:εεΠιιττι ιιατιε Πω Ρετιιιιτ

ι:ετε δεόι, αιιι Ρατι ττιετιτσ ασ ιιιιταεαισταιιι ΠΡτιιε σε νιτταταιιι Βτατιθι, εΠετ σε

εστε Πιιιιιι Πιιταε. Ετ Ματ! ιιιαΙιετ €ιοιιοια αει νιτι τιιειτιστιαιιι τενσεαβατ , τιασ

Ιασσι·ε , στατιστιε Πιθι εαιτι ΡααΠὸ Με άε ττισττιε εται:ετατ Ρτω “τισ.Ταιιάεπι

εεεΙειτι ιΠαιιι€ωια Ρτιτιεε ε αΙιιαε οτε τταιτιτ εστιΠιιατιι , εαΡιεΙιτατιΓσαε τεΡτεΙΤσ

νετιετισ , ΓΡτετιε τιιαΙστιιττι ααΠσιιισαε , Πιιε άιιατιστιε μια ιττιΡΙει·ι Μισό 1)ινιιιιε

ίαετατ Ριαειτιιιιι Ρτονισειιτια. Ετ ιτα Ποπιιτισ Ρτσεαταιιτε ΕΡιΙεσΡαΙιε αΡιειε Πιο..

ταιτ Ρτιτιιαιτι Αειαιτατιια $εάειιι. Ι)ει ετιιιτι·ι·ιιιι: νοΙαιιται:ιε , απ: τιινετΓατιτεε ιιιτετ Γε

ΡοΡαισε α αιιιτιισε όιΠιόετιτεε ασ ατιιοτεττι ΡσιιτιΠειε νεισιτ εστινετΠσ τενοεα

τετ , 86 ΠιΜτὸ ια ατισ εστιιειιΠι τσεάετατετ.

η. Βεεαε ι€ιτιιτ ΡστιτιΠεαιε τιαεϊαε Β. 5αιΡιειαε , στιετι ΓαεεαΜιιτ ιιστι ιισαοτι:

Πατ3:ιιε εΠ: τιειιισαε στστιια σττιαιιιαε , οσα ε1ιιετετιε σαιτ: ΠΜ ατιΙια εΠειιτ , Γεά_ ααα:

ιιιιιΙτιε _ 8: ΠΜ Πετειιτ. Ετ ΠιΜτὸ νεΙατ ΙαιιιΡασειιι σααιιιόατιι 5αεετάστετιι Πισω

1)οιιιιτιιιε αεεετιτιετε ΡτοΡετατ. ΙτιτεΡτε ετετιιττι νιτ Βεατιιε ττατιιτιιτ ίετιιετιΡΓατιι

ισ αΜτιιιειιτια ΡΙατιτιια, ιειιιτιιιε ιτιάειιιιειιτισαε, ιτι νιΒιιιιε Ρα:ιιε ιαΒιιιαε5 ιτααε

ΠεΙααιι‹ισ Ρατατιι αιιφτω ίσιτιιιι τιεεείΠταε ιιαταταιιε ειτιεετετ , !ιατιε τιστι ΓαΡτα

Πτατι τιιοΠιτιειιι, τω. τιιιτι·ισαατιι ατι εσιιΓαενετατ,Γεει ΓαΡετ ΓσΙιαε ωειταιεωιι

ειιειαε τιεΡετιὸετετ ΠιΡετΠειεττι. να νετιεταΜΙιε 8: Βεσ ειιδιιιιε , ειπα ειπα ιιι

σττιτιισαε Ρατιτατε νιτω 8: ατιιιιια: νιττατιιιαε εΙαταε , τισιι ιιιαετιιΡετιόεσατ Γεττιισ

Με οττιατατιι , καιω ειαιαιτιεσ ετατ ατιιιιια Πινιτιιε σττιατα νιττατισα5, Πττιαι 86

Πατισταιτι "ω, ααα: ει α Ι)στιιιιισ ]ετα-Ωτιιιιετσ Μετα: εσιιεείΤα , ααΡειιε σασ

τιειιε μα: ιεατισιιετιι νετΜ Βει ,8ειαΙατατια Γειιιιιια τεειιι-σειστατιιΡει: σιιιιιετιτι

τετταττι Με” Γετειιε. Π

τα. Μσιτ ειαιτιειτι ιτιτατιταττι ατι ειιιειιόααειαιιι ΡσΡαΙαι·ιι ]ιιτικοτΠω καψω ;Π_

ίεέΕαιτι νειιειιιε Ρτσίεειτ, ατ σιιαΠ ιισνεΠατιι ιαεετιι νετιτατιε ΠΜ αόΓΡιεετε Με

τετιτατ. Ετ εατιι Κειι€ισιιιε εισέι:στ τιιιιιτασαιόειιι νετσιε,ΡΊατα ταιιιειι άοεετει:

εΧειιιΡΙιε μια: νιάετειπ ασ εο όιΠ:ιΡιιιιε ιιιιΡετατι, σασει ιιστι Ρτιαε ιΡΓε Πεεετιτ;

ιιαΠαιτι Πτιε πιστα ασισαε ΒαΡτιΓιαιτέτατια ιτι ατιιε ΠΜ αεΙιταε Παω ]ατια:ιιιιι

ΙιαΜτατε ΡετιτιιΠτ. Νατιι είπα Ρτσ εσταιιι εστινετΠσιιε Βσττιιιιαιτι ια8ιτετ Ρτεεα

τετατ , ασ εισεετετ εσε Ρετ ΒαΡτιΠιιατιι Ιιαβετε Ρεεεατστατιι τετιιιΠιστιετιι., δε σου

απο: εσε ΡσΠε ιιιττατε ιτι τεετιατιι 1)ει5 τιααΠ νετι δσΠε ιιι εσταιιι εστ‹ια τεΓΡιετι

ειαιΠειιτ ταειιι , σΜἙαΡεΓεετιτεε ,ασ ι·ενειατα Πιειε 1)ει ΡΙστιαττι εστιταετιτεε ,αιιτι..

ιιασε Ρσετιιτετιι:εε εττοτεε, ΠτιεΙι ειπα εοτιίεΠιστιε νετιιετιτεε, αι: ιΡΓο ΡσιιτιΠεε

ΒαΡτιιατι Πιτιιτ. Πινιτισ Με” ττιαιιετε σεΠατστ ε$τεειαε Ρττεάαιτι ιτιιτιιιεσ ασ

Πταιιιτ , ΑιιέΕστι τεΠιταιτ ,όε ΡετιετταιιΜιε εστειιε ΟΙιτιΠιατιιστε ιιιΠειεΙιτατιε πια

εαιαττι ειτΡαιιτ. ΝσιιιιιιΙΙι ει: ιΡΠε Γαβ ιισΠτα Πάει τειι€ισιιε ιισοΙιε τιεειιιιτ.

ι ;. Βτενε ετετιιτιι ΡσΠ τειτιΡιιε τατιταιιι 6ο νιττατατιι @τα ααΡεσατατ , ατ ιιστι

ιιιιιιαε Ρετ εαιτι Πετια εΙαατιι άαοΙαιιι Ρετ ΑΡοιωιω Πετετιτ. Ναιτι ειπα ΡααΠὸ

ΠιΡετιἰιε ὸιΧετιιιιιιε,ε1αὸτι ει:εττιστιεε νετΒσ ίαΡατετ,8ε κατσε στατιστιε εατατετ; ω

Διακ Πεαε τισΠετ τιιαατιιΠεαι·ι ιτιΣατιάσ Πιο , ιι:αατ ια ΡτσεεΠα τεττιΡστιε εει:ειε

νιιαττι , Πιτειιε αατιιταιτι 3 Ιοεατιστιειτι τεσσετετ ττιατιε , νιτατιι ττιστταιε , τιιαιιειε σα;

τεταε _ εΙαατιιε ατεΙΤαε τεΠιταετετ, δὲ αιια ηαατιιΡ1ατα, ααα: Ιστιααιτι εΠ ιιαττα

τε Ρετ ΠιΡΡαΙα , σε φώτα. ,Π “ Πινοτ αειιανετιτ, σΡτατιιαε ΡετΠτιιι€ετε Ραιιεαι

Βια :ατε ετιιιο αιιστι ιΡοτιόεε. ·

τ6. Οατιτιιοαιάαισιιιειαιιι Πιιαπι Πιαττι αιιιιοτατιι ειτειτετ όεεεττι, ειιιιιε Ρατ

τω ιτα ατιιιείετατ ιιιι€αα , απ: ιετττισ ίσττιιαταε ιιατιιαααττι σε οτε ειιιε Μπα Ρτσ

ιαταε , αιιτε Ρεσεε Με νιτιει:ΡσΠιιτ , εααΐατιι ιτιτισταιτ σιιιτιετιι. Απ: ιΠε !ιατιιαιισ

πιιΓεταταε αΗ`εδτα , εαιτι εειτιιτα δ: ΠιΓΡιτιιε σεαΙσε α! εα:Ιαιτι ΠτιιαΙ τετειιτιιι: 8:

› Υ ιι

Αιιιι.Ει·ια.

ΞΗΣ.ΧΙ.ΧΥι

μια. Μπιτ.

Μωβ. τι.

Υ'ινιτ ιιι Ε.

ΡιΓεσΡατιι

τιιιειιιι1·

ω.

#τιιίαΐΠο

Ϊ€=

]ι.κιασε α!

πω" πιά

Μπιτ.

1. ι τι. τι.

ΑΡσΠοΙιεια

Παει: :Ια

Σέΐ.

ΕΙιτιιςιιειιι

εατατ.



τ72. νΙΤΑ δ. 8Πτ..ΡΚ:Π ΡΗ ΕΜΗ) ΒΙΤΠΙΠοτ .

Απ. Οι”.

τω. των.

Το”. :απο

Μοττοττω

πο! ντεεω

τενοετττ.

ΕττττΓω2.εε

δι! :οοε οι:

ττει.ττέττε

προ: Ροτ

με.

τι

8 τι!. ωστο

εοω

4.Κα_ω.. τι.

Άοιττε α

Πτο&ιττετ

εεΓιτΓετεεε.

Ρο.τωτι.ε, ()οττΠιιω οιττ οι ΓοΡετ οτττοτ8. Βετο , τοτε Ποτε ΓιτΠε τειετγωτετττοοεττοεο

86 , οτειετοττε ΡτεωττΓτι . ττοοο:ιοτ Ροεττ εοοετεθ:ειντε , 86 Ποοοω ετ (:τοετε τοτΡτεί

Πε. Ιττεο ττοοοει τεΓοΙντεοτ, δ( νο.τττε Γετωοττοοτ τεΓΡοοΠε οΓοοε ττοεττε ωτε:ιοτττ

εεττοοοποτ. Ρτεετ:τττε οτοττοΠΓοιτε Ποοτε Ποοεοιτε. ωτττιεοτει Γοεεεετιιοτ.

. η. Εο εεωΡοτε οοο ωοτετΓεττι Γεωεε , ιτεΡοεε οωοεε1ττοντοετειε ΡοοοΙ:τε:ι οι ,

Ροετ οοτάτιω Γεωε Ροττωοτειτοεο οετττοοε δε.ττάτ ΓΡτττεο εεοοτ ΒτοιιοΙντειιτο 86

ιτε Γοτ ωτΓετετεεοτ , εττοτε.ε. ()οτοε οττΓετεοε νττἄτεεεεε_ΡΙεττοε . τετΡτετειτε εεττ εοω

οοτ Ρτει:ετειε ετοωοτ: Ηοοε, τττοοτε, Γοοτωο οεττο Ιοο εεΠ;τωοοτο @οοτ οοτ

εοωωεοετο.Τοω τττε Πειτε Ρτεετοτεοο.ε τιετοτοτεοεοω Γε εττττοεοεττιτττ ΡΟτττΕθΕΙΙΙ:

δ( ττοτο οοε τιεοοε τττοε οεεοΡ:ιετοτττοιτε ντιτττε εεττετεεοτ,ΡειιτΙτὸ τττεττττοεοετοε

οτιοετε τττοττεω εοετττε. Γττοοτετττετττέοοε εοοΓοωΡεοε, το Γοτοειεεω Γε οοτ

ττετιτοω τοτεετε , 86 εοω ' “

εειοετεω ετοττττωειειτε τοεετ·ττε. Ρετεοοέτοεττοοε οοττττοοε εττοο:τοετο οττοτΠετ· , εοο.

έτει Ρεοεεττιε, 86 ττιιΓοιισ.οτ τοιττετ:τ επ Ρι1ετο εεΡετττ. $ειτ Αττετττεε οετιεοε ὲτ ωτοτ

Πτο τεΡοΓεπ εοωωεοεοιεοω. Αι: τΠε ετοε οετττοοε οονοτοεοε, εοω Γε Ρετ6ττιττΠε

το.εει:ιττ. Ρτοετοιτε τω· οετιεοε τττετεεττειιτ εεΙΙοτ.τιω , τοπεττττεοτ εετττε, Γιτττεττε τω.

τω, Ητπω, οεοττοειε απο ΠιΓΡτττο. , Ποοττοοω ΓοΡΡ τεειε ]εεοτντ , οτ Γοτε οοεοετοοε

τεετ6τετεεοτ. Ιττεειοειτοτ ετττω ετοτο τιεεεΡετ:ιε ουτε τιοιττεττιε , το.τεΓοοε Πεειτε εοω

νοετοιτε εωτεετεοε.ε ,οοιιΠ ΡτοΡττοω Γ.ιετοοετοοεττε , :τεΠ πιο ειοεε εττοοττειτεεεετ·

τττ Ιοεττετε ειοττοε ετεΓοοθετ ιτε ε] ιτε οτειοτοοε τεοιτττετεεοτ. τοεετε:τ τε εοτοε οΠτετοω

εττιε , ειιτ Γοτττειεεω ΡτοΡετ:ιε Γοεεεοετεοετο.το , δέ τεΡετεο ετιιτενετε ττοτετε. τοσο

οτε τεετεοετε οπτεοτε ττοοτεόοοε εττειτττττττ , οετιεο ΡοοετΠετ ττοττετε.τ. 11οτΓοω τι

τε εετττε Ρτοπτ:τεοε τοοεοττιτε,Γοοεττε Ρτεεεε, εττο το ΓιιΓΡττττε Ρετωειοεε, εΙεντι

εόοοε εειοπε Γοοετ εΧ8.τττοττε οτε, εειΙτιοτιο τιτοεε ΡετΓοτττττ τιοιτειω. Ιοεετεὲ. 1)ετ

5εεετττοε Πττε τοεετωτΠτοττε Ρτο εοετεττι εοοΓο Ρεδεοτε Ποωτοοω Ροίτοτειοειε.

()οερετοοε ετεΓοοεττ ωεωοττι Γε ωονετε Ρο.οΠειετω , 88. Γειτττοτειοεττι οΠοοε το οοτ

ετιιω ΡττΠτοοω οπο. τεετττε. Ετ Ιτεεε εεττοτε ,το οτειττοττε ετοτττοεε Βεειεο , ΡὸΙΕ ω

Ρεετεε ετοε ενοΙντεοτ, 86 εειέτο νεΠ:τοτο Ρττίττττοοτ εοΠε2οτε τοοοτ. $τε ετ ΓεωτεΡετ..

τττετε ττοεττε ετεττποτ ΓιτοετεΓΓετ εεετττω εεωττοτε ωιττεο φωτ οοε εοωωοτειεοε

οι ττετττεεΡε.

τ8. Νοττιτοω εεοτΡοττοοε οτοτετε εωεοΠε, ωεωοτειεοτ εττ:τω :το εο ετΙτοετ το

ντοποε εεΠ:ιτοτ. (τοτοεε οοτετε.ω ετο.ε το ντττΠοοεοΠοτο ° Πειτε ειοεΠο . ε.οιτειτοτττ

οτοτε εοΡτοΓιτε, ιτεΡοεε εττεοτοοτοιτε εοττΓεετειι:οετ 86 Π ειττοοτε εοοΓο. οοειττοεετττ..

οτεττετεεοτ εοωετεω , τ·ει:ιεττεε Γοτττοοε ετεεωοτττετε εττειτωΡΙετεοε ειοττεεεοειε εεττ..

ττεττεετ ντεειω. 5εετ Πετ 6ιοτττττοω ε.ετΓοτε ειττοοειττ6το ειετνεοεο Β. 5οΙΡτεττ. Τοω το

τττοεοτε τοετ €ετττοιτε τιεΙΙττετεττεεε Γτιττόττε ετ6οτ:τοε , οε Γοτε 5:τ.εετττοε τττονεοτειε.οοτε

τττοποε ΡτοΡτο οοε ΓειτοοΙόΓοιτε τοτιτεω Γε ειωτΠΙΓε ΡΙειοοεοτιοε. ΑετΠε, οε Γεω

Ρετ , πο. εοεο ο. εεω ωτΓετ:τεοε . εττττΓωει εοω οΙεο 86 :τοοει εοωοττΓεεττ τ ωοιττατ

τοοεε : 86 οεοεεττεεοε , εττΓετΡοτο ετειιττεττε , Ρτε6ετΡτεοε , ιτε ε.6τ τοίτειτ ΕττΠτετ Ρτο..

Ροεττε τττεετεε: Η.σε τω» Ποωοττιτ : δαπα·υ2 αμα: ότι: , ό· πω: "τι οι το “ο”

πω:: , πιο” βετ2!άτω. @σετ εοω Γετ.έτιιω ΓοτΓΓεε , Γοοτεὸ ΡεΓΠωοε οοΠ;τετεει Γοοει

ειτε είτε, οε Γοο ΓεΙτετεεεε εττεοοε οοτνετΠ εταοΓε:ιττε, 86εττΓετοω εο πιο το Ιτεοτεετο.ττειοε , δ( τιεωο ΡεττειτΙοοτ Γεττετ:ιε. Κειττττεο. οι τοπιο Ροοι1το Πιττοε, :τοΙτιετι Με

τοΠττοτεειε τιοιτ:6.

το. Νοοτοοσοω Ροττ εεω οε Γεοοτεοτ τοοοε ετ:τττοτ νττεοε.Οττω οοοε ετ: τοτττ

ετεοο ωτετοττττ οοτ εεΠ:τνοω ετνοτεοτ οΙετοττεοε Γε ΡτοτεετίΓεε το Ηοωεο,τττεο Μ.

:ποτε ττιοοετε ντο&ιτε, ντεο.ω ντοτεττεετ τιοτιτοτε. Ητε Ιοεοε οοο τοοοεοΒοττΙτα:

Ροτττεοτ 6τοωο , οτι Πετ δε.οόεοετο εοτοΓετ:τω ετεεεττεε τοεο τεΓεετ:τοοτε οτειετά εοω

Ετο.εττοοε εττΓεοωοεοετε. Ιοεετεὸ. τιοοε οιτοετο.ω εδτοοε εοττΠΠεοειε , 86 τ·εΕταπε:

ο πιο Ι&ιτποπ,οτττιτοπι το Βτειτττετοιτε, το οοο οτ- ιττε Ατ·ιετίτττετο 2.οοο εκ. τττ. τττ εττττιτω ήτττά"η οΡἱ..

Και 5.Ρεετ·τ Οαττοοτιτω Οτο.5.Βεττετττέιτ, Οοττοτοοι.- «τι ττεττΠττεοω οι. Μο: Αιτέτοτεω Ρτιεττττεττττ Βοο

κτοτττ δ. Μεττή τεεεττε οτττειτοτ , ΠονετεττΓε ο1τω τττε- :το Το. τ.. τω. Μ.οοετοτε στο. η_ δ( τι.. δ( εοω·

:πιο , οοοετ Ρισ.ιτιττΓιτε ΒτειιττεεοΠε ΑτεοτερτΓεορ. Γεειτ- τττεοτι ΥττιτοττεττΠ: τω. με. 7”.

οι τττ. εοττιττιττε , ιτεττττπ με θετοττττοτττ ττττΓιτπω δε

Ρτττεο εεττοτ οτεοτοτει πιο ΓετΓει ετ·ετττετε οεοοτντΠετ ,'



νιΤΑ 5. 5ΠΕΡΙΩΙΙ ΡΗ ΕΕΙΞΟ. ιιιτυιιιε. η;

Επι”

ιιιτισιτ ιιιετισ ιτιιιιιΡττιε , οσι εοιιΓΡεέτσ ΑιιτιΠιιτιε Πίτεοετιτ. Ατ ιΙΙι Ρετ στιστιι εκ τω. ειιιι.

εοιιιετνιε ιιιειεισιιι τει Ρετεστιδτετι τιιτστιτστι 8ε ειιιιι νετιτσιιι είι: εε Ιοεσπι , ιτιει
ΧΧιν'Ιτ

εετ τιισΙιετ οσειιιεετιι ιο ιτιιε εετιιετίσττι ΓΡιτιτσ εετσιίΓε.Τστιι Γοειοε ενοεετ, 8ε · .

Ροτιτι!ιει ιιστιτιετ : οσι @βετ ειιίττεετσιιι εοτΡσε εε Νοιιετιι σίοσε ιετνετι. Ετ το.

Γεει:ιε οττιιιιιισε , οτετιοιιιε .τοτε Ιοεσιιι. Ετ οσιεετιι ίτετιιιι στ ΡοΡοΓεετετ, νινιίιεε

τιοιιετιι εκ ετιιτιιιε εΙιεσετετ ι (εε ιεεο τι 5ειττε ττεε ετεειειτ ιτιτετεεεετε ιιοτεε , στ

τισΠι εσΒιστιι εΠ`ετ νετε ίσι1Τε εεΐσιιετστιτι. Τειιεετιι εο οτετιοιιε Γστοιτ , δε ίσο

εοιιΓΡεεισι εκετιιιιιειιι ΡτεεεεΡιτ Με , ειενετεοσε ιιιειισ ()τσειε ιτιιΡτεΠιτ ιιιιεοι

τιετιι , τεΐστιιΡτόοσε ΓΡιτιτιι ΡεΠιττι εείσιιέι:ι ιιιειιιοτε ιιιονετιτιιτ : ετ Πε εε νοεεπι

Ατιτιιιιτιε νεΙοειτετ ιστοιτ ιτιεοΙσιιιιε, εε τεεεΡτο νιοοτε ΡτοΡτιιε τεττιεετ €τεΕ

Ποσο.

το. Φοεεττι τειιιΡοτε οσιεειιι εε ΟΡτιτιιετιοσει ιιοττιιιιεΤΗιεοιιτοιειι.σε, ω- (Μπιτ τι

Γετιει μετά εε ιιεετστιι νειιιτ Ατιτιίτιτειιι. Πιιεέτιοιιειιι εειιιΙιετ οσειιι ιιονετετ ἐϊ1° "°ή"°

οιιιιιιιισειιιιΡεττιτι : 8εειιιιι εΠετ ιιιετιιτ,τιιτιιιε εοιιοετστιτστ Ρεοσιε ιοτιι. Μιτιι- ι;;; .

ίιτοτσιτι ττιετιτει ΓοττεΙΤε εετειιττε ετετιτ ιιι ειισε , εε εείσ ιΒιιιε ιιειιιο ΓοΙ ιειτσε τω.

Τετιεεττι Ηειιιιιιε νεΙοειτετ εενοτετ τεδτε 5 ιέιτιοσε εε τεΓΡετεἐ`. εοεΡετστιτ οσετι

σιιινετΓε,8ετιιιτιειιτε τσιτιιι νεΙιεεε τε ετισιιτ Ηεττιτιιεε: εοΡιοΓσε ιετιιε ιο ενο

τετιι τεεειεετετ σιιινετΓοε. (Πι ειΠιεσ τετετιι τιιττιιεπι ειιττι τιειιιο εσεετετ ε ?εεττ

εεττ ι:εότε , Ρτε:Πειο εεΓΡετετι Γσοεττι εττιΡισιιτ στιινετίι. Όσοι (:τσειε νειτιιιο πιει..

τισ 5εεετεοε τείιίτετε τιιτιτστ Πεττιτιιιε,8ε ττιιτετιτιιισε οιτιιιιιιιιειτε Πετιιιι·ιετσττι

<έΙοιιι ειττιτιιΡΙὸ τείτιιιότι Ιστιτ π,ετιτεοσετιι ττιετιστιι Γσειιι Ι)ει ιετνσετεττειιετετ , τι

εείι εοσετστιι τιιεΕτιι Ησιιιιιιιε ιιιιΡετσ στιειοσε ΒιιΠετιτ νεΠετι.

ει. Κείετειιισε σιε Με οείτσιτι. Ιιιίτε ιιιο:ιιιε στοιε οσκεεττι εε ιΙΙσΠ:τιιισε Ποιο τω.

Έετιιιιιε ΓΡιειε Γεοετιιιιι ιιοττεσττι τεΡΙενετετ ιιιεοτιστιι. ΙιιτεττιΡείτε ιιοέτε τετοιο

Γεειείι:σε ιιιοτεειτστ , ιοτιίοσε εοτιιεει:ο ιιιοι: Ηετιιτιι:ε ειι·εσπιεειιτ. Νεε Ιετετε

οσινιτ,οιιοε Μάτσε οιιιιιιστιι ιιιετιιτείτετιτστιισιτσε ιτιετεΡσιτ, σοι νιτ ιιεετσε ίο

Ροτε εεΡτιιιιιτστ εοιιίσετο. Τετιεεπι Ρετ ειΓειΡσιστιι εεσίεττι τεΡετιτ Θείο , εστίσ

με ετι Ρετσειιε Πετιιιιιετσιτι τοοσιιι εστιι εετιτιειε ίΡιτιτσειιιισε ειτειιιτ. Μιτιιι

πιο ε. εσττι Εεεσιο τεττιιιιισττι εεΠοιτ ,ιοιιεσε εοΠιε οσειιι ιιοτι ττετιΓοτεει οσεετ.

Οιτιιιι ειι Ρεττε νιειιιετ εεΙι:ει·ειιτεε εοτιιοε εστιι τειιοετειιτ,εε ΐε τενετίζε τείιτιτι

οσιιτστ Πειιιτιι:ε ιτι σιιιιιιι , ειιεοε ίστ_5ιστιτ οσο τιοιι ττειιίοτεει εσεειιτ. ΤτιΡσειειιε

_Ρετετ εε Εεειείιετιι τειιιεετ Ξεσεετιε , ιιι:ιτστιιιιε ιιοτιε εειιιτεε ΡετΓοινετε Εισ

εεε. (

ι.ι..Αεεειιισε τεττισιιι τιιιτεεσιοτσιιι ΗτιιιΙε είτσιιι. ΜοτιεΕτετισιιι οσοεεειιι ιτι τω" “τω
εεεετιι στιιε νιτ 1)ει Γσττιττιο εοτιίττσιτετετ οι σ, ιο οσο νιτοιτιστιι εε εοιιτιιιειι- Ε

τισιιι τειιιιιιετσττι ιτιεισΐετετ εοττιετιι> : σοι ίιτσάστειιι ΙεΡιεσιιι ετετιεονιε ειιτσΙιτ τι

τεειιισε. απο εσιιιίεετιι εε ιτιεεστιε ,ειιιιι ιιοετιε ιιιειιτιε Ι·ιετετιτ ,ειι ιΒιιε Ρετιετι '

ΡτετεΡτο ΡεσΙετιτιι ετεΓεειιε ειττετιειτστι πιω: εοτιιο ΡτοτσΡτε νιειτιετι εττιτιοετε

Ρτε:Ρετετ.]εττιοσε ττιοιεε Ηειιιιιιετσιιι ιιι ιιιεοτισιιι ειτετενετετ τιιοτιτειιι. Τετιεεττι

Ι)ει δεεετεοε ονιστιι ίσετστιι εεειτσ οεεσττιτ εε εεσιεε ι ιιιιιιιειιΓεε εΙτιτσειιιιε

εσττι (Ϊτσειε ίιοτιο Ηετιιττιιε τείιΠ:ετε Ρετετ. ΙΙιεὸ ιιιεειο τοοο εσιτιιισττι ε Ρετετ

Γετιετσιιι εοΙστιιιιτε ιιι ΓΡεειε ,ιο οσε ιιιΡετΙ)οιιιιτιστιι 5Ριτιτσε-Γετιετσε εε εετιεε

τετ ΙιεΡτιιετστιι. 5σιιιτο Ηετιιτιιετ τείττιετε: εετετεε ιιοτι εσεειιτ εοιιτιτιοετε εο

πιω, ΕτεΡτεε οιιεε Ρείτοτ ΓειστετιιισειιιΠτσιτ ιτιοιιιτιε , Ρετ εσισε εοέττιτιετιι ιο

τετ εεΓεετιι ιιοειε εεΙιιτετιε ΡτοΡοιιτσττι ΓσΙοετ. @πε εστιι ίεΡιετιτιε: ίτσειο Γετιιετ

οείιιιιτιτ , ιιοιι ίοΗιιιι εοτΡοτε , ιεε 8εειιιττιεε νιτοιτιιτετιε οτετιε εοιιίεετετιτ . Ρται

Ρετετιτεε νεΐε ιιιστιεε ω ίεΡιειιτιειιι , ει: οσιοσε Βινιιιινετιιι εοτιεσιιιτσε ίειιέτοε

8ειιιιτιιοττεΙεε ειτΡετιιιιτ, ει: οσιιισε Ροίιετιτεε τεΙιτιοσετστ ιιεοσεοσειιι εοττσΡ

τι Εκ Με ίεοσειιτιιιίιΓοσε τιιιτεεσΙιε εΡΡετετ , δ. 8σΙ- & Πι στΙιε Ειτστιτε ειιτιοιιιΠιτιιστιι εοτστιι οσε: Ποια·

τω; νιττοιεπι τιιειτιπιε ισ τεΠιιιΡ,σετιειε ιι·ιεετιειιε τσι- Γεω 5ετιετιτιιοιιιειισιτι Ωαιιοιιισιιι :Η Σ. Στιστειιτιι

[Με. Ηοε Με οσο τω: ίετιιιιιιισε πο. ι668. τιιετιΓε Ρεττιιτιιοτι Οτειιιιτ δ. Βετιεειδτι , εσισε Μπι: (ΐετοΙο

οεωιιιι, ιιιεειιεισπι ισ ίσιιστιιιο δσΙΡιειειιο «το ειιει- Μεοτιο ττιιισσιιιστ.Λιι Ροτιιιτ εε δσΙΡιειστιι τάετε:ιεε,

τετστιι :επι ιτιοετιτιει τοιιΒιικτετιοσιε ΡετιτσΙιιτιι ιστειι· τεΠιτστιο εε θετοΙστιι 2

ιετττ,εΠετο 5.$σΙΡιειῇ εεΡιτε εεττΡετιτε ειαιτιειστιι ει.

Υ το



174, νιτΑ ε. ευι.ιικ:ιι ι>ιι ε1>ιεε. ΒιΤυιιιε.

]ΑΝ. Μ”.

Μ. απ. Με τιιοτττιΙιτε.τιε οΒιιοΧιει5 ειΜτιιιετιτιιιε νετὸ εε ΓοΕιτιετατιε8τ Ειοιιείτειτιε @Με

°ω"'· τιιιειτιτει άστε: εειΓεΙετιι Ριι!εΙιτο άετοτε τείιιΙΒεειτ, νιτεε ετιιεετε ΓιιΡετ.ειτιτ. Νιιιιε

:ιό ιπιτι·ειτιοτιιε τιοίττα: εεόεειιιιιιε Γεπιιοι·ιειτι.

Ρι1εττιπι :ιτε ε η. Ρωτώ ατι ιιτΒε , Ιοεο Ατιειττε. τιιιι εΠειτιιι·, ίετιιι·ιΒιιε Ρι·εεεεΡιτ ετΒοτειιι Πιτ

αει ιιιιιιιειτιειιι : τιιιο ατι: ΓιιτειΒι τοι·ι·ιιιτ νεΙοιτ, ιιτιιιε ει: Ριιει·ιε ιιιετιτε άετειιτιιε

- ιτι αΙιιιτ! αττοτιιτιιε Πίτετιε , πιοττετιι ιιοιι τετιι€ιτ άετιιετιε. Ρι·οτιτιιιε δεεετάοε πιο.

ιιιιιιι ειιιιι (:τιιειε ε!εν:ιτ @τισ , ετΒοτόπιςιιε νεττιτ ιιι ειΙτετειιτι ιιιιτεΒιιιτει· μα

τειιι ι Ριιετίιιιιτιιιε εΙείταιιιιτ ΓοίΡιτειιι ‹Ιε τιιοι·τιε Ρει·ιειιΙο.

Ττι!·ιιιτιιπι :.4.Ετ ι·είιιΙ€ειιτ1Βιιε τιιιετιιαάτιιοτΙιιτιι ε!ετιίΠιιιοι·ιιιιι Μει·ιιιιι ιιιιτ:ιτιιΙιε ,

22ι!φιιιτι γιτέετιτε Βάε, τιιιέι ιιΒιειιε ει1τιότιΡειτιτει·ιτι Ι)οιτιιιιιιιιι ει·ετΙιεετε.τιτ $εΙιειττιτειιι,

08 ιΠε τοτιιιε Βοιιιτειτιε ετιιιιιΙιιε δε τιιιιιιειτιι Βειιετιε άεεεΡτοι· ειιιτιτιιιιιε , ιιιο.!ι€ιιιε Πω

Βιιίτιειπι νιτιε ιι·ιτει·τιο ΒεΙΙο ΕεεΙεΠε.ττι ιιι μια τιιιιείτετιτετιι ειιιτι οπιιιι ΡΙεΒε επι.

· τω· ιιιιΡιιΒιιει.ι·ε,8τ ΡτιτιειΡεπιΝιιιετιιτιο.ιιι ΟειΙΙιει·ιιττι Ρτονιτιειει·ιιτιι ειιΡιάιτειτιε

:ιττΙοτε Πο.ιιιιιιε.τ,8τοτειιΙτιε Ρει·ΓιιειΠοτιιΒιιε ιιτσετ , ιιτ Βιτιιτιτειιιι ΡΙεΒεπι ειιιιι

ΕτεΙεΙὶω $:ιεετε!οτΙΒιιε ιιείαιιόο εειιΓιι εοιιΓετιἙιιττ 8τνεΙιιτ τιιιετιιόειτιι Βείτιειιιι

τύπο οτε ΠωΙειιιτετιι , ΒιιιίΙειιε Πιι€ι1ιε όιει!ιοΙιτει νετιεικι νιτιτειτιτετιι, ει: Με Βέτο.

ι·ιΒιιε ιιιιιιτιι,πιειιιοτ:ιτειτιι ΡΙεΒεπι @πεταει πιιττιτ. δα! @Με Ι)ινιιιει νιττιιε 8: @στα

ιιι τιιο.ιτιιιιο εεττειιιιιιιε Ρτεεει πε ι:ιτιιιιητιειιιι άεΐετιτ Γεω , τιιιιΙτιτιιόιιιειτι (Πιτιίτια..

ιισ.ιι·ι Ρει·ιιιειιιετιτειιι :ΠεειιΙιε ιΒετε.ιτι απο ιιετειιιόιιε ιτιιιιιΠει·ω ετιιόεΙιτειτε τεειει.

εοεει·ετ άεΓετνιτε5 ιιιιινετΠ ειίΠιότιοιιειιι ιιτιιιιειιιι 11οτι ίετειιτεε,τειιιτει ιιιιιιΙτιτιιτΙο ε.εΙ

Ριιιιιι εοτιΗιικιτ Ι)ειίτοτειιι,τατιτίιΓςιιε ματι Βετιτιιιιιι ε!ενο.τιε νοειΒιιε ιιιετεΡιιιτ Επι.

8οι·,ιιτ Ριιτειι·ετιιτ ειιάιειιτιιιπι τει·ι·ιτιΠε εΠε τοπιιτι·ιιιιιτι.Ηοε ίοΙιΜιι νοτεε οιιιιιιιιπι

τοιιεΙειιιειΒο.ιιτ: Ριε Ρείτοτ, ΓιιΒνετιι εκει, φωτο ιιίειιε ιιιιιιε Ρειίτοι·ειι ίονιίΗ

ειΠ!ετΈιι. Αμ πε Ρετεειτ ετα τΜεοιιιιτιιΠ”ιιε ὰ Ι)εο : τιετειιεΙε ὰ 1ι1Ρο τιιιετιι πιει

τΙο Ιειεετειτ ὸευτε. ΠιιεΙε Με τιἱπιἰει Ριετ:ιτε Ρετπιοτιιε ,ιιιιἰνετΙῖειιιὸιὅτο ιειιιιιιο,

τι ΑΠ`εΠ`οτετιι Ε) ει!Ιοτιιιιτιιι· ΒΙειτιάΞ: , ιιτιιτιΡιειιιι άεΠιιο.τ ι·οίετιιιι ]τιίΠοτιειιι. 5ει:Ι Πω

ιιιετιε ειστε. Γειίτιι τιοτι Γτειιἔετετιιι·, εε 1Ρωτε εΠ·ΞιτιΕιιε δε.τει·όοτιε αετιοτ ιιιει€ιε

ιιι::ιειίτιιιε Γει·νεΓεει·ετ, εεΙΙιιΙτιπι Ρετιτ Βεε.τιιε , τεττ:ε ΡτοΙτεπιιτιιτ , Γειιι6τιιιιι τω

τΗτ νετΒετε Ρεέτιιε , Ρετιτ ὰ Ποτιιιιιο τιιιοτι έ. Ρτετ:Πτιε :ιετιιιΙνει·ειτ οΒτιιιετε. Ετ

τω” ιιοιι πιιτιοτειιι ειιιιτιιι εΠε νιττιιτετιι Ρι·ο ιιιιιτιιτο εΧοι·ειι·ε Ποπιιτιιιιιι, τιιι;ιτιι

Ρτοειιιτιβετε με 1)οιιιιιιο ιεοιινετΠοτιεττι ιιιιιιιιτοι·τιιιι Ροτιι?ιε τιετιιτ , τιιιεπι Ρετ..

τιιτιεπι. Ετηι1ΜειιιιΠεο Η ΡετἘΠετ,ἰιιιιιιοἀει·ειτι 1>τιωΡιε ΒτΓενἰΠἰιτιἰ ΑΠξΠοή8

εφε ΡτεεεεΙΙετιε ειάισιιετειτ Ρα:ιιει: θά ει·ειτ νι: Βεε.τιιε εοιιτι·ει Γεω ειάνετΓειτιοε ιιιι

τιε ίετιιρετ 8ττιιι1ε.

Βάζω ω η. Πιιιιπι ιιιτει·ε:ι. ιιιιττιτ ε Με 8οΙιτε.ι·ιιιιιι τ1ι1εΙΙιά2.τΠ , Ειιιιεειειι.ιιΜ ιιοπιιιιε,

Ιιτειιιττι·ι-· ( τιοι τειιιιτιτἰετιε οτιιιιιΒιιε,ιό εΠ: ΒετιιΙο ειιτιι Με οτιιιιιΒιιε,νιτει6: ίετιιιοτιε ετ!

Β:Ριδ;; ειιεττιΡΙιιιιι Βε:ι.τι νιτι ετ:ιτ Ρτείτειιιτιοι· τετει·ιε) ιιτ ίΞενιτιειιιι Ρι·ιιιτιΡιε τεὸειτἔιιε

ςοχι·ιωονα_ τετ. @ι ΠΜ πιεΙιοιιε νιτ:ε ετιιειιάειτιοιιε τιιιιτΜΓετ,ιιιτει·ιτιιιιι τεΡειιτιιιιιτιι ει ω

ιιιιιιετε ιιιιτιτιιιτετ. ΑάτιεΒ:ιτ ετιο.ιιι Βτετι δετιιιιΡεόε. , ΡτιτιειΡετιι όε εοπιτιιιίΠε

ιιιιΡιετατιΒιιε ίεεΙει·ιιιιι πιοιιειιε ,Η Γοττε τιοΙΤετ τοιτιιιιιίΠ ΡτιειιιτιιτΙιιιετιι 8ετετε ,

Η ΡοΠ`ετ Πετε Ρτο ΓεεΙετε, 86 ιιΙτι·ιεεε Η:ιιιιιιιειτιιιιι Ρτιειιειε Ιειει·)πιιιειτιιπι ιιΙυεττε

τε τείτιιιΒιιετε 5 ειπα ιιοιινιιΙτ τειιιττιτιι Ι)ειιε ιιιοττειιι Ρεεεε.τοι·ιιιιι , ςιιειιιτἱιιιι η:

εοτινεττειιιτιιτ8ενινε.ιιτ. @ε Και ετιόιτο , ιιιτιιιο άετει·τετιιι· ιιιετιι, 8τ απο Ρε

νοτε εοτιτ:ιιτιτιιτ,ιιτ Π:ειτιτιι εἔτιἰτέ`ι ειιΙΡ3. Ιι18ετιε όεΙιετιιπι ειιπι Ι:ιτηιτιιε , ι·εΒειΙι

ειΜτιιιε Βιίτιειο τετιιτιιάιτιετιι ε>ετειιε , Μιειιτετ ιιιιΡΙετετ ειπε εὶ τειιιτο 52εετάοτε

Ρετ ειωΡεωω τιετε.ιιτ ιτιτιιιιε.τε.νεΙοειτετ ιιιίὶιετιιε αΒοΙετιιτ εειιΓιιε, όείετιΡ

τισ Μειωιωι ιιιιΡιτι,Γει!ιιε ττιΒιιιτιιτ ΡοΡιιΙο5 δε νεΙιιτ ΡοΠ: ιιιτιιι:ιτιι τετιιΡείτει

:επι $οΙιε ΓΡΙετιτΙοι· τετΙεΙιτιιε ίιιιΙΓετ Φ Ρειεε ΕετιεΠει: όειτἐὶ, δε.τετόοτιιιιι 8:ιιιόι:ι

ειιιιιτι!ε.ιιτιιτ. Μιι·εΙ:ιιΙιτει· τρωμε Και εισ!ιεειτ,ιιτ 8ειιεκιΙιε ότιτετιιτ ειιιέτοτιτειε,

εε 1τιιΡοΠ:ετιιττι εφε εκεειιτιο ττετατετιιτ ιιι ΡΙεΒε. ΑπείΓοι·ετιι νετὸ ειττοτειιι _

ο πιω Βτεν1οι·Κεεεπι,Πε8οΒεττιιω; εκ:ι&οι·ειιι, 6ΑΠι ΑΠὶΓοιεε νοτειιιτ, εμ; “ΕΚ” @Η ΜΧωοΠω

Ι.ιιΙΙιιιιειιι τηπιιιιιτ. διιΙριτιιιε ΙἰπιιΙε τιιιιά αι:!νει·Γιιτ ιιιιΡ00υπτ . ΟειΠιτε Λάβε, φαιά ΜΜΜ “πρώτισ

θωιτιιεκιωιιΤΙιτο:Ιτιιτι Εεεε πόιιιιιιιίτιιιτιι μπείτε. ιιτιιι ΠειιιΕτατ.

τι1Τε, ιιι δ. ΛιιιτιοειθΙι τιιικτιι11ε ἀιειωτ.



νι ΤΑ 8. 8ΠΕΡΙΟΙΙ ΡΗ ΕΜΗ:: ΒΤΠΚΙΟ η;

επι εοπιιιιειιεΙ:ιτιοιιι Κεειε :ιεΙΓειιιιιιιι τιοτι ΡτεεΒιιιτ ,τιιΒιι:ι ΡετειιΙιτ ιιιτισ τη εε τη- Δε· εινα.

τ:ιιιι ιιθι ίτιιεΙυε.τιιτ ιιιόιετιε , ειιιιιιιτιιιεὸ ειιιιι άετΙεεοτε. Νεε ετιιτιι Ροτετειτ τιιτιτι

ιειει3ι τιιιτιιίιετ ιτιιΡιιιιιτιιε ενετιετε. Ο Βε:ιτιιτιι Ρετ στιιτιιιι νιτιιπι πιει ιιιιιιισ:ιιιιιττι .ο

Ρε τιε ειάνετΓειτιστιιιιι ΓιιτοτιΒιιε τιιο.ιιιι όεϊειιόεεειτ Με τεΙο , τω ιειιιτιιιε, εστια

ιιιιιίξ1ιιε νιειιιιι, ίιιΒ ει!τιιτι Ροίιτιιε, Ρετ οβΓεετειτιοιιειιι τιείειιιοτετιι ει» :ιτειιιε

ΕεειώΒ (Με Βειιττι Ρωιω Ετ ειιιιε ειιτιι ιιτιιτιιιο.ιτι Με ιιι:ιεΙιιιιιε αυτ οΡΡιιΒιια

τιοτιιΒιιε ειιινετιτ τιετεττετε, επι ειιιιτιΙιεττιεε @Με Ω1ιτιιιι ιειιιΡετ κατω ιτινιε

ΕίιΓε1ι1ε ττιο.ιιεεειτε τ

2.6. Ρετιάετιι νετὸ τετιιΡιιε Ρετ οιιιτιιει νιτ 1)ει ΙιττιΡιιειτατειιι ΑΡοίὶοΙιεειτιι οι» (σ2‹ἴτιτο

ιετνο.ιιε,τιιιιιο ιτιΓετιοτ, 8: ιιι σιιιτιιιιιιε Ρετίεέιιιε νετὸ 5:ιεεττιοε 8: ΗοΠ:ιο. Βει , Μιά'

εὶιτιι Γε ιιιιιειιιε ΓοΙΙιειτιιτιι ειι·εει :ι!ετιτιο.τιι ΡειιιΡετιιτιι άιιτιιιιιι ΓιιΓεερτιιιιι οΡιιε εκ- Η Μ

ΡΙετε εοτιτετιόετετ , 8: εττε15 ισ.ττι Ρεττε&ει εε ΓειιεόΙ:ιιεετιι ιιεετε ιταιιι ΡτοεΙινιε άε:

Ρετιάετετ, είιιιι Γε νιτιιΠετ ω οττιιιιιιιιοτι ΓιιΠ·ιεετε , νει ιτι Ρτο ιιάιοτιειιε ναεετε

1)ινιιιιε,νεΙ ιιι Γ:ιτιετιε οττιτιοιιιιιιιε Παπ οτιτειΒο.τ ιιι€ιτετ ςεττιιετιετε, νει ιιι εσ

τιιιιι επι ειιιοτιόιε Με τετιειεισειιιτιιι· ιιιιι:τιιετιοτιιΒιιε ειόιτιιΡ ειιτιιε, ει: ιιιιιΒιιε στη:

τιιΒιιε τιεε τεΓΡιτιιτε τιιιιάεττι δ6 ιιτιιιιε Ιιοτει: Γειιτεττι Ιιβετιιτιι τειιιΡιιε ὸεΒειτιιτ>

τιιιιτι ΓειιιιΡετ ιιι Δω ει: ιιιιιε νσειιτει:ιιτ, πω τι Ρτιτιιιτι ιιιεε πάρε ιτι ΡτοΓιιτιάειτιι

νεΓΡετε.ττι ιιιιτιιςιι:ιιιι εεΠε.τετιιι ν:ιτιιε οσειιΡο.τιοτιιιιιιε όετιιιετι ι ειιιιι ετ€ο Γε τω

το οτιετε νιιιιΙΓετ ετο.νετι, ιιτιιιιιε είε το.τιιε είε , ιιτ ιιτιι ει: ΒειεΙιΒιιε ειιιιιιιωιε

ΡτιιιιοτιΒιιε τεΒιοτιιε, ΡΙετιε μπι 8: ο τιωειωιωειο νιτο Ψτ.τει.ιεΝτοι· ττεειε- τ π. πι:

τετ ΡιιττιειΡειτιοτιεττι οιτιειι ω ε:: Μ. οτιε , όιιιιιτειιτειι: Πινιτιι νετΒι εοιιιιιιιττε- ω"ωσ

τετ τιιιτιιίιετιιιττι : 8: ιτε εοτιιιιισιτο ()Ιετο , 5ειεετάοειι ιιιιΙ›ι ιιιτει ΓιιΓεεΡιτ.

η. Ειιειττ:ιτε τιιιιε νειΙεετ,τιιιΜιιιτιιιιιτ:ιτε, τιιιᾶ εειι·ιτειτε ειτεει Γιιοτιιιιι εοιιιιτιιπι Πωπιιιιω

ει: ιιιιτιιιιτοτιιττι ει:: Ρτεείιτιιε τιιιιιΡετιιιιι άειτιεεεε Γε εΧΙιιι:οετε εοιιτειιτιιε Πι ε @ιι Μ' 'ΜΕ'

Β:τιιΡετΕναιι8ειιειιπιιΠιιά τιιιιικιιίΠττιο οτε τιιιιιιτιειΒειτ, 8ετοι:ιε νιτιΒιιε ιιιιΡΙετε

οΡετε σ:οτιτειιόεβατ: ναί: ε#Ξ· «κά, ραΜιτισ:, [τ ·υεβευ· πίτιππω: ό· ?επ τω!! ^ι^'·τω';

ψ· σεβ” άυ»ιτπω , ή: υεβττβτυπι. Ετ τιιιιιιοειιΙιιτιι τιιειιτιε Για τοτιιιιι ΙιειΒεΒειτ

ιιι Ι)εο Πιιιιτιι,ιτιειειιειειιτετ εοτιίιάετειΒειτ Ποιιιιτιιιττι τιοίι:τιιιιιιεειιΜ- ΟΗιιτε·τιιΜ

τιτοΡτετ ιιοε ιιοτιιιτιεπι ίειδτιιιιι ,ιιοε τιοε τιοειιιίΓε 5 πι: ιιίιιιιεω ιιιοττεττι οΒιιιέτε

ιιιιιτ ω:Ινετειάτιι Ρεεεειτιιτιι. $ιτιιιιάετιι 8: ιΡΓε ιιοτι το.Ειιτιιιτιι ειτιιιττειειιε εΠ: ετ σε·

ιεττι Γε εΠε1)εο, Γεό. Ιεττιετιριιιιτι ειτιιιατιινιτ ίοτττιιιιιι Γεω εεειΡιειιε, 8ε Ιιει ιτε

τετιεττιιε ιιτ Ιιοττιο: ιιιιττιιιιανιτ ιετιιετιΡΓιιτιι ιιΓειιιε ω ττιοττειιι. @Επι ΒιιιΡιειιιε

Πει $ο.ιιέι:ιιε Γεειιιιιτιιε, οτιιτιιιιιιι ΡτοΗι€ε.τιοιιιιττι Κώστα δ: ετιιειο.τιιε εειτιιιε 8;

τιιετιτιε ΓιιίεεΡιτ, ιιε τοΡοίἱτιιττι Πάει εοιι1ειειιτιτι ιιιειειιιατετ.

28. Ήοιιιο.πι ειιιιτιεττι Η νοΙιιιτιιιε ιιιιιιτ. Βεσ.τιιιιττιι ΒιιΙΡιειι ΕΡιΓεορι ειιεττετε 1_τιιητι,

νιττιιτεε, 8: ει: οιιετε τοΒιιτ εοτιίι:οιιιτιιε, πετ: τιοΒιε εοΡιο. πεσει Γεττιιοιιιε «πι, Μισο τε

τιεε Ριιτ:ιιιιιιε ει ιιε , τιιίι Με ΓοΙιε ειιιι οειιιιε Γιιιε ιτιτιιει:ειιιτιιτ νιτιετι ετεειιΒιιια 5· ἔ;:8 *Μ*

τιιιιιε ω Με φα: Ρτιίιε ετι:Ρετειε ιετιιιο Ρετειιττειι: , ω; ειε τιιιτο.ειιΙοτιιιιι 8είτιε,

φα: Πει ιιιτι‹ὰο ΡειττιειΡε τιειιιεεΡε εειιτω εεετιτ , μπαι ΡετΡΙεέτετε εσιιτειιόει

ττιιιε. ΤεττιΡοτε ιιοτιο.ιιι ιιιιιιε τ.ιε Γεειετε.τιε 8: ιιτΡοτε ιιιάιΒειιτιβιιε , ιιι ΡτσιτιΡτι12

ι·ιιιτιι Βε:ιτινιτι ?ε ιιο&ιι νιο!ειιτιιε ιτιιεειι:3 ιι:ειτιττι όιτιΡετε ιιιτιι:ιιτ ειιιοτι ειττοει

πιειιτε Βι.ειιιιιε Βιττιεοιιεερετειτι 8ετιιιτιι ειΒιτε ΓείΕιιιε.τ, ιιιιΙΙιιε τειιιεειιιόι Ρατεε

ειιιτιιε, 8ετιιιιιιιττιιιιε οτιιιιι εοιιΙΕτιιέτο ειιειιι ε:ιτεετε ΓεΡτιιε , τειιε ιιιιεΙιτιιιε Με

τω. ΝοόΙ;ιε ετἔο τοτιιιε ιτιτιετε ιτιαιίΤιιιτι εοτιιιιττιΡτο , ΒιοιΙιε ειιι τω” ιιιετείἱ

α” , ιιεε τετιιιιε Ριιτετ τεετεΙΤιιε. Ιιιτετεει Ιιιειε ?Ιειιειοτ ιτιιιιιτιιιιιι ιττ:ιτιιειτ , 86

νιτΙ)ει ιιιιιιιιι τιε ειιίΕοτιιιιιιε ενοειιτ,τιιιττετιεα Γοειιιιιι ττιειιιάσ.τ, ιιτ τιιιετιι ετ

τοτε ΙειιΤετιιιτι , 8: νεΙιιτ ειιιιΒιιΓάειττι εττο.τιιιιι νιιιειιΙιε ιτε. ιιιτιειτιιτιι ετιιιιιιιε κι

ΡτσττιΡτιωτιο τεΡετιίΓετ , :ιτττειιετετ.

ι.9.Η61ι1ει ιτιοτε,τιιιιιιιι:ετ Ιοειιιτιι ΡτοΡετιιτιε :ιάιιτ:τιιιο νοεειτο ίεειείιιιτιι τα εαπ' ΗΜ

ετιιιτιτ ιιιττει, 8ε ιιτ εττταΙιετειιτ Ρτοτιτιιιε εοιτιΡτεΙιειιάιιτιτ. Ιτιτετ Ιιοτιιιιι ιιπ111ι1ε κι ΡτωΡι

ΜΜΜ τεΡετιτε εΙειιιιτιιτι ε; εἱιιιι Με ετιιιιιτιιιιιιε εετιιετεε ειτειιτιιΓεΡτιιιιι 8; Μ Μοω·

. . ι . . Μι τι -

ιιιιόιειιιε :ι τιιτΒιε νο.ΙΙειτιιιιι , ττιειΙειιε ΓιιΒιτε εεΙετεπι πιοττετιι ,τιιιὲιιι Ιοτιει θα 2ε_ € "

ε Λιιοιητπι1ε , κτὶσπο ΜΜΜ , ιιιτ.1ιιιτ, επιϋττιν ό- 11εμπι ό· [απΙΙιτυπ [ταιρι με &τωτ/ιωτικικ ότιτιήσει
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Α». ε”. αστα τταΙιετε ει·αειαταε, αι Ρατεαιιι ι:αιιιτοι·ιιιιι Γετε ο&οΒιιιτα ,επιιιιαε τιιιιαάε.

κα, ιατει·ιται·ααι Γε Ρι·εεεδε ιτι1εειτ. Νιιιιιοπιιτιαε εατιι ειπα νοταιτ τετται· ΓιιΓεε

α! ;.φ;' ιιιίΓετ , ΑτιτιΓτιτιε Βεατι Γα ι·α8ια ιιοΠ:αιαβατ.Ταπι να· Βει εεεαι·Γιι νεΙοει αάνετι

ταιιε.]αβετ ΓιεΙ:;.ΡΓαιτι ι·ιαειιιιιαιιιι τις Ραετιε ιιεΓεετιάετε ιιιτιειταιιι, Γατα πιοτιετι5

ιιιιι€ειιτια απιιιια εεΙείταιιι τταιιει·ε ειι·ειιιιιΡΙεΧαιιι. Οίιτιιτιιιε σπιτια ιιοιιιιοΓΓε

μια νινετε ειαιτιιτατειιτ , τιιιεια τατιτα: αΙτιτιιιιιιιιε τετι·αε ιιιατιανοι·ανετατ, Γετι ο..

τιι`ιε α!) οιιιιιιιιαε μια ιιιτει·ιιΓΓε ετεάει·εται· . ιιιιΡει·ατ Ραει·ιιιιι ιαΠιε οι:ειιιτε νε ο

ειτει·. Ιιιαι·ετιιτατ Γαιιιαιαε , ιιεε εατιάαταε ιι€τιαεαΙο ναι Γατιέτι αι·ιιιαταε , ω

ετεπι ι·ετιει·ιτ ιιαετιι οιιιιιεε ετειιεΒαιιτείΓε ειταιιιιιιετιι.ροτιιιεΧαπι ΓατιιΒαε εαΡτι

νατιι ατι Ρατι·ιαιτι τενοεατ Γοιαιιι. ΟοιιίτιΡαιιτατ τιιοειιια αΒιιιιιιιβαε ΡοιιαΙοτατιι:

τα ΓΡε&αειιΙαπι τατιτα: τει μπαι: τοτα εοιιΗαιτετατ εινιταε 5 εοιιι Ιοιιε ιιιαιιιΒιιε

νοεεε οτιιιιιαιιι Ρετίτι·ε εΒατιτ: αιιταιιται· ΓοΓΡιτειιι ιιαειιι τατιτ:ε α τιταιιιτιιε ιιιει·

Γατα Βαι·ατι·ο μια Ειπα αιιτ εΓΤε άεΓαιι&αιιιι. Ηει&εααε ειιιιιιιιοΓαε αΙτο ιιιειιτιε

ΠιιΡοτε τιιΓεαΓΓιιε _ ιατιότιε Ροι,τι·αταε νεΓιιειιε ΡοίταΙατ Γαειαοι·ιε νετιιαιιι. Πιεὸ να·

Ριετατε ΡΙειιαε ιιιειιιΙΒετ ,.8ε @τα ττιΒιιιτ ιιεεεΓΓαι·ια , τιιιοτιειιε Ιαιιε απ: Ροτιιιε

Βετατ. τιαατιι ταΡιατ 5 πιατιετε Γι!» οι:τετ τοιιΓεττι, αοα ι·αιιιαα. Ειι εια:ι:ιι ια εο

ιιιτ ΡειΓεέτα Ιιατιιιιιταε , Ρτοιατιτα ιιιιΓετιεοι·ιιια , Γαιιε`τα ιιιιιΡΙιειταε : ι.1ι1αιιταε νε

τὸ Ρατιειιτι:ε Γαετιτ δ(101182.Ι11τΙ11Ε2.Ε15 , ααα όιεετε ναΙεατ2

ΒΙαεοι·ιΠω ιο. (Παπ ιιτιαε εκ ὸιΓειὶΡαΙιε όε οτι:Ιιιιε Ι.ενιται·αιιι ι·εισειιαιιειι ατι Ρι·οιιι·ια Η

νωίτ"Μ εειιτιαιιι ΡοΓτιιΙατετ,ιΙΙε ιιεθειοτιιε αΙιεότα , ιιε αΙιτιαιτι εαΓιιΙοιι€αενι ιτιιιει·ιεαε

“ωἔ"'° ειάειετ, Ιιβεττατειιιι ει αΒεατιιιι ιιοιι ττιΒιιιτ. Ηιε νετὸ ΓΡιι·ιτιι ατπιαταε Γαιιει·βιαε,

τω να: εαι·αι·ατιι οΒιινιοτιετιι ιιαιεε μαπα Ιακανετατ , ματια εοτιειτο εαπι πω

ι:ιιιο Γιι€ατιιι Γαειιιοτε Π:ιαιαΙατιτε αι·τιΡαιτι φα ιτα ιιι€τιο εκειτατιε Ρει·ειιτιται· ΓαΡ.

Ιιειο , ιιτ Με ατειαειΙΙαι: Ρετ· τοταπι αοέτετιι ιιιεει·τιιε να::αο Ιαι:οτε άιΓ:αι·ι·ετετ.

€(εάτιιτο τει·τιε «Με , εατΓα ιατ:αιΓατιι εοιιΓαττιΡτο , ια ιοεο ια αιιο Γείτιααε αει·

αττιΡιιιτ , Γε εοιιιιιΕει·ε εετιιιτ. Δε! 5αοετιιοτειιι ιιειιιειαε τΙι1εΠι μια ιιιιιιΙ Ρατο

ιατετετ,νετιιααι Γαειτιοι·ιε Ρετιτ, €ειιιΒαε ασΙΙιατετ Γαιιέτιε , @ατα Ρετ οι·ιιιτιεπι Γα

τεται·. ΙΒιιοΓειτ τικιειιε τιιετατε τιτοιιιΡτιΠιιιια, ιΙιεο τιιιιιιιτ νειιιατιι εοιιιιτειιτι.

ϊιιΜ==ι<>· μ. Ετετιιιιι τιιιαιιτα ‹ιαιΒίιΓνε εοαττα εαπι Ρειιιιιιιιε ιια:ιιιοτι αι·τιΒιιε ειπα ατα

νετΓο εκει·ειτα Γαοικιτειιτιοαε ΡιιΒιιανετιτ, ατειιιε ΓιιΡει· οιιιιιεε εετετοε ειαι Ρει·ιΙ

Ιατι τεπι1:ιιιε με ()ιιι·ιίτι ιιοτιιιτιε εοΙΙαςΞταΒαιιτατ,ιιονα Ρι·οταΙειιτ , ατειαε .αινετ

Για εαπι όετιιιοιιιει Γατοι·ιε αι·ττια εοττιπιονετιτ , αειιοΓεετε εαΡιετιτιβαε. ειιι·ανιιιια$

αετίιτιιι€ει·ε Ρααεα. Ετ ααα τιε @τα Ρεττιοέτατιοτιιιιαε ετεΒτιεΡαιιΙΙὸ Με μια τα

Χιττιαε 5 ειπα ια ΡτοΓιιτιτιο εαιαΓειαιτι ποδια ΓΠειιτιο ΡΓαιιιιοτατιι εαιιοι·αια ΒαΡτιΓζ

τει·ιο Ρει·εαιιΤετ , Ρεττειιιτ ειιιιι Ραιιειε αει Β. Μαι·τιιιι Βαίιιιεαιτι , α: ι·εΙιιιιιο ιιο&ιε

ΓΡατιο αΓτιαε ατι Ματατιιιαε αι Πινιιιιε ΙαααιΒαε ιιιιω ειιαΙατεται·. Είιιιιειαε Ραει·ο

εαιιιΙαοετιια ιιι·αεατιτε μια Γοι·εε ΒαΙιΙιεεε εοιιτιειΙΤετ, ιιι€ετειιε Γε Γιιιιείταε όεε

ιιιοτι Γοτιιιθ. "Μι δ( ΓΙιεειε ανα τετεττιπι:ε δ: ιιοι·ι·ιτιιΙιε.Ρι·ιτα ατα Ιαι:ειιι ααα: Ρι·2ι

βατ ιιιτιται· Γαι;Γοεατε, όειτιόε Γε ια εστω οεαιόΓειαε Βεατι νιτιοατιι πιαἔιιο ιτιι

ετα Μπιτ, 8ιιιιιε αττιιιε ιΙΙιιε ειιιιτιιιε ειι·εαιτινοΙιτατιε , τιόιεαΙοΠειιιτειιτιοαι

Βια, ιτει·αιιι ατειαε ιτει·αιιι νιοΙετιτατιι ιιιΓείτίιιιιααε τετιόειιατ. .ω Βετο να· Βει

μινι μια. Ρειιτιετιε 5 5ειο , ιτιειιατ , τιιιι ω , ατιτιειαι Γει·Ρειιτιε αιιιιιΠετ , ιιεε τε Ια

τι'έι·ε Ρει·πιιττιε, εαι ΡετΓεεατοι·ειιι αετιαιΠιιτιαιτι Ρειιε ια ιτει· τε οΓτειιιιιε. Ταιια

όσα πιαιιαπι ειεναιιτε εο ειπα Οταειε @πιο , αοα Γοιιιιιι ε αιτι·α πιιΓεετε αοα ται.

· και Με Για εΡτ,νετατιι°° ιτι ιδια Οταειε ιττιΡι·είΓατιταενατιαιτ.

€ι;:Μυεει μ.Πτ ει·ατ ιαιτιατΙειι3 8τ τιεΙιιΙιο αιιΓεταΒιιιε, ιιειιι αι ιιιιαι·ια Γιιι&ινιι·ι ματι

ειαιτιοιιε πιατα Γαι·οτεττι ΓτιπιιιΙιε ΓετιιτιοΓαε ιιοίτιε αεεεαάιτ. Οιιιτι ιταααε αιιααι ει; Ραετι3

πιετιτε δ: εοιινετΓατιοιιε ΠιιιΡΙιεετιι , ΑιιΓαιΓααι τιοπιιαε, Επι: Ρτατι·αιιι ε: ΡααΡε

ω ι:αιιι νιε`τα ιιεεεΓΤατιο ειιιιιισειιιιο Ιοεααι ατι ι:ιαεττιόααι ιτε Ρι·:εεεΡιΠ”ετ , Μια πιο

τα,Ρι·:εεει;ιτιε οι·ιετιιτ,ιαΓΓα ιιιιΡΙετ, αόίτιι·οιιτια ι·ειιιεαι·ε εοιιτειιτιιτ. Οια Γα:νιΙΤ

ααα Βατιιιοτι ειιιιι τω. αρΡατιτοτιβαε ε ει οΒνιιιττι ιτιταΙιτι τιαειιι άενεΕιιςωο

ε3εειτ,ειιιτιιααε τιιαιε τιιαΙταταιιι Ηατιι·ιε τειιιιιιιτ ειιαιιιιιιιειιι , Γετιιινιναε ΓειΙιεετ ε.

Ρι·οιιιιιιιε ι:ιεΓεττατ ατι τιοιιιααι. Ετ ειπα οι.ι ιιιιατιαιιι Σ. ΒιιΙριειι , ειπε @Για Επι..

τω: ιιειιιο τεΓει·τετ , ατι ειιιιι ταιιτιειιι Ρετ $ριτιταιιι φωτα 1)ινιιιιταιιε ετατιέιαεεε_

ρει·ατ
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Ρει·ο.τ Ρ:ορΙιετιετ ,Γε:ιιιτ :ιιιιιιιτ:ι.ι::ι ,εσ:ιτιιιιιστιε :ιιειιιιι :ιεεει·ιι :ιιιιτιιιιι Ρει:ιιιο.:ιε.. Μ· ειιιι.

:ε ε: ειιτειι::ι , σ::ι:ιισιιε·Ρ:σειιισ:τιιιε ιιιε:ιιιιι·ιε, 8ειτο. σΒΓει·ιιτσ οτε ειι::ι άειιτιιιιι5, 13::.:::.Π.

τι: :ιεε πρι: Βιιττο.::ι ειιιιιιιε ιισΓΓετ ι:ιτε:ιίιε Βιιι:Ιε:ε. Ι:ιτετεε. νι: Βει :τι σποτ! ω" Η”.

Γ ιι·ιτιι Γε:ιΓε:ετ , Βείι:ο:ιι::ι οι·σιιιε Ρ:ο.τ:ιιιιιε ι:ι‹ιιεειτ , ειΠΙιέΗιιιισιιε :ιοΙειιε ει: α.

ἐξέτιι,8:. Ιειε:γιιι:ιι.ε τι:σΓιι:ιειε:ιε ει: Ριετιιτε , στο Γε :Με ΡειΓιο: σνε:ιι ΓιιιιιιιιιιιΓε απ.

ει:ιτιθ.ε Ιι.ιεεσ:ιιτ. ΙΙιεὸ τιιιιιειι Γο.:ιέτει και:: ιιιε::ιιι:ει Ρ:σίτε:ιιιτ ) 8; μπι οι·ρ_τιοηεπι

ει!» ιιι.ι:ιισ εσιιΓιι:8ειιε,Ρα:ιιε ιιιιεεεΙΙιιιιι ειιιιι νι:ισ ει:ο.ιιιιιιι ιιιβετ σΗ·`ε::ι ι τιι·στι:ιιιε

ισ οτε ειιιε :εΓε:ειτίε ειι:ιι Γει·:ο :ιε:ιτιιιιιε ΓτιΙΙειιιι νιιιι, σε ειιισ * :ιιιΓε:ειτ , Ρι·οι:ιιιιι ω. σποτ:

Ρε:Γιιτιει·ιιιιτ. Μο:: @τι ::ιειΒ:ιο. ει: Ρο.:τε Ρι·α:ιιιοι·τιισ :ειι:ιιι:ιτιι: ΓειιΓιιε ει:ιιιΠι.

8: ιιι ιιι€στειιι ιι:ιίτι:ιιι::ι ΓειιιιιιΙαιιτιει :εσειιιιτ ιιιε:ιιιιι·ει. Ηετε σιιιτιειιι ει: ιιιΓσ σει

Ι.ιεττι.ιιιτ8ε Γι:ιειιιι::ι τείτι::ισιιιο ει€ιιονι:ιιι.ιε εσ:ιΗ::ιι:ιτιιιιι.

Β. Νεε ::ιιιιτο ΡὸΠ: :εει:ιιτσ τε::ιε σεε:ιιΓιι ιιιει Β. δε! ιειιιε ισ ΕεειεΙιειιιι ειι:ιι 3ηΙΡἰόι”

μπει: ιιι8:εειιτιιι· Ρε::ισέτει:ει 8:ειιιιι τω: σιιιεε :Με ετ, τειιιιι Πωσ Γει·τιειιτιε ιιωιειιιάτ·

.ιιιτιιτιει Ρ:ι:ιιιι::ι άειιιιιιεετ ισ εισαι. Πει:ι :μια ι.ιιιισιιε ειιιιι είΓετ, ΕεεΙειιιε Γειιτει ΞΞΠΊἔ8ΜἘΚΣΖ

"και ι::ιΡετιι . στα:: μια: , ιιιεε::ιειε , εετε:έσιιε οΗιειει εσιιειιτιτ , ιτειιιτ μπι μι.. Και @σπιτι

τει:ε:ιτ :ιιΓεισιιιι Εεειείια::ι Γιιιιιιιτικ ενε:τι: 8: ειι:ιι εινσ:ε τιιιιιισ τ:ε::ιε:ιτεε , σει!

Ιε:ιτέΓ:Β :εΙιότιε εει:ιτιειε.ει:ΓΡε&σ.ιιτεε ιιιτει·ιτιιιιι, ει. Μπεστ Ρανι::ιειιτσ. δεσ Βε:ι

τιιει:ινιέι:ιιε σε: σ::ιιιιει ιτε Γοττιτε:ι:ιΠινιιιιε ε5.'τιειε :ιε:ΠΓτεΒο.τ. :::νισειιιιε:ιε :μπε

ι:ιν.ἶειι:ε σε:Ρετ:τιβειτ.ιιτ ι:ι Ρ:σΓΡει·ιε ιιιι::ισιιο.::ι εσιιιτο.:ιτιο: “στα ιιεε ειει:ισ:.

Τει:ιιιε:ιι ι:ινιειιιε :ιιιισιιιε ειι::ι Γιισ ει:ε:ειτιιι:ι :πιει Γε τιισιε εσ:ιεισ::ιει·ο.τ , 8:; μι

απ» σ):εινιστιιιιιε ιειιιἔιιι Γσ:ιιτιισιιε ι:ιτε::ιε:ειτα:ιι εσιιίτο.ιιτιει:ιι τιετε::ε:ε , ιιιιιιιειι

Γσ τιι::ιιιΙτιι Ρε:ίτι·εσειιειι:ιτε Γεειειιι Β. νιι·ι ΙΕ Ρτινιιιιειιτσ ι:ιιεειτ, ιτιιιιτ Ριιτειι·ε:ιτ

τιιΓει ιιιι ι:: :Με :ιιιιιέιιιτ:τι::ι ΓιιιΙΓε εσ:ιττιτιι::ι. Ι Η σιιιεΙειτι :ιιιι ε.ττσ:ιιτι μι.

ιιιιι:ιεει·ιι:ιτι €ισ:ιοΓιιε νε:σ δειεε::ισε ειινιιιιε ιειειι ιι: ο.εινε:Γει:ιιιιιι νιιιιιει·ει:ιε,ι:ι

ΓΡι:ιτικιιισιιε εει:ι:ιειε σε:Γενε:ο.τ. Με ειιΓειΡιιΙσε εισαι: , οι: :ειιότιε εειιτιειτ Μ.

ιιιε Ριισιιτο.Γι:ιειε :ιετε::ιτι ΓιιιΠειιτ. δεσ σπιτι ::ιι:ιι::ι , Γι Με ιιιιιτιο.ιιι Βειιε:ιε ιισιτιε

τω:: 5:ιεει·ειστιε ιιεεε::ι ει:Ρετιιτ , :ιιιιΡΡε σοι στι:: 8: @Πωει·ειτ ι:ι ιισΡιιισ 11η: 5

ειιιιι ετιει:ιιι :ιεΓει:ι.ιι 8: ιιιιιιιι:ει. Ηιισιτιει. :τι ιιιΓειιιι σιισσιιε Πινιιιιτειτιε €1ι1οιπισηι

τετειιεΙιτ ιιιιιι:ιτιιιι ι τ

34.. Ετ σπιτι. ιιιιιειι:ιε:ιτε: εσιιτι·τι ιισ:ιιτ:ιτειιι :ιιιιΙιτισ Ριι€τι:1Ε, 8: $ειιι6:σε Πει Με θα

ιι::ιιιιιο.τισ ιιιΓεσι.ιιτιι: ιιι.ινε:Γει:ιι5 σιιιιιιτει Ρειιιιιιιιε ιισΓτιε ειινε:Πε ιΙΙιιΠσιιιιιιιε Γε Μιέιιι_Ειι·

::ιατιιΓειι:ο.:ιε.Γιιιιιιιιιε Γιι:ο:ιε Γι.ιι :Δωσε ::ιιιιιιι ειιτε:νειιιι,σιισιιι ε] σε άει:τε:ει σε: “ϊ

δειεε::ιστε::ι Γιιιιι:ι Ρι·στε:έεσειτ,ει:εσεε:έιΓΓε ειιεειτιιι·,ιισιι Γιιιιιει:ιιιιε Ισσιιι.Τει:ιιειι ·

ιιιιιι::ι σε ιιε :με ε:ικιεΙιτε: ισ σιιε:ιιειειιιι σε σιιιιιιι Γειιιιιιιιε ΓιιΙ:ι αυτι: τειιιιιιιε

ΒειΓε:ιτ. Β:ενι Γε:·ιιισιιε τ:ειεΙει::ιιιε. (Χαι ιιιιιιε ει: τι::ιιιιε εσ:ιιιιι , σιιο:ιι:ιι ΜΕ

εισαι ει: μμε: ισ Εεειείιει Μειτ:ε ειιιιε:ε Βετο, Ι.ιισσιιτιιιε ιισιιιιιιε , ΟιιιΓιι

ειειιιτσ ε:ιιοετο.:ε στ! Εεειειιειιιι Ρε:ἔει·ετ , ιιιιιιιιιιιι σε:ιε:ιε ιισΓτε:ιι σιΈετιειιτ ει»

:πετ σε Ιο.τσι·ειιιι 8: :ιι :ιεινε:Γε:ιιιε :ε:ιειειιε.:ιιι ιτι:ιε:ε ιισ:ιι σΡετιε αΒΡτο ΙΜ

Γει·νιι:ιι :ιιτιτιι: :ενοεε:ε, σιιιιἀίιιιισιιε @Δωσε πιιιιτιε Γε::ιινινιιιι·ι :·ειισιιιτ ρεε

σε δζ ει:ει:ιι::ιε::ι ι δε :ιι:ι:ιε Γσισ Ρ:οι::ειτο ι·εσε:το ὰ Ριιιι·ιιιιιε , σπιτια ΓειιΓιιε σΠιειι

ει::ιιΓε:ει:ιτ Γ:ι::ιιιΙστιιιιι. Τιι:ιε 5ει:ιότιιε Πει Ρ:σειιΙ :ισ ιι:ιιε ειιΓεειΤει·στ , 8: ::ιιιιι

σοι: τ:ιιιιιιι::ι ΓιιιιΓετ :εσ:ειΓιιε, :εΡε:ιτ ειι::ι Γειιιινινιι::ι. 8: Βιμ: Με ::ιιιιτ:ι

τσιπ. Τιιιιι ιιιι:τε τιιε:ιιιι:ο. Ρ::ιιτ:ιε Γε Ρ:οΠ:ετιιειιε ιιιἔεπιιιιτ Γσ:τιτε:,νισιιε :ιε:ι

πω: :εΓε:ο.τιε, δειε:ιθειιιιιι ι:ι οτε ειιιε ρ:σΡ:ιιε ::ισ.:ιι σε Ι)ει 5:ιεει·ιισε ιΠΕικῇτ_

Ε: ι:ιι:σ Για σ:εΓ εότο.:ιτισιιε σιιι:ιιιιιιε ιτε: :ειιε:ιτε ειΒΡ:ειιειιΓο. ιιι:ιιιιι @σε ισ Γι.

::ιεπι δειεε::ιστιε ιι::ει:ιτ ιιιεσιιι::ιιε, :Μι :ιιιιιιιιιο.ιι εισιιιΓΓε ιιιιτε.:ετιι:: 8: στι

:με Γιιιιε:ιε ιιε:ιεε!ιεεΒιιτ Πσ:ιιιιιιιιιι. ε

35. Νεε ιιιιιΙτιιιιι ΡοΓι: τειιισιιε ιιιιιιε ει: :ιιιιιειε α::εΡτο. ::ιειιιιι Γεειιιτι ιιεΓει:ισ Βοπω,ια

ΡσΠιιιτ στιε:ε ΚεΓιι::εότιστιιε Πσιιιι:ιιεκ :ιιετ:ιι ιιιεὸ :ιι.ει:ιιιε :ιι:εΓειτ Γειετιιεεε., ετι- Όι<ι σε·

τε Μαιο. ειιιιι :ιε:νιε . Γεειιι·ιε ειιιιια:Γει ι·εειιιειιτιι:. Κεσε:ιτε επι Ι)ει Ρι·σΡε:ειτ $ειιι- Μ” (8

ότιι:ιι, νείτιΒιιε σΒνσινιττι: ::ιιιιιιι Ατιιιετ:ε : ΒιετιιεΒιι ειιιόι:σι·ειιι τιιειιιι15 ει:ιτιο. -

Ρ:σ:ιιτ , ε: ιιισε:ιτειιι ω Εεειείιιιιιι ι:ιστιιιε ι·ειι::ι ιιισιιετ Ρει·νε:ιι:ε. 5:.ιεε:ιισε,

σ::ιτισ:ιεε εσ:ιτι:ιιιιιτ Γιισ ειιτο.:ε,τειισε:ιι στ ΡσΠιτει ΟΙι:ιίτσ Γτιειιισιτιε :μισά εσιιι

ιιιιΓει·ειτ νε:ιι:ιιιι ι::ιΡει::ει:ε. Ι:ιτε:ε:ι Πει $ο.ιιέτιιε ει! εσιιΓιιετιιιιι :εειι::ιτ Ρ:εεΓι.
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"τι νιτΑ ε. ευττ>ιετι τ>ιτ ιετιετ:. Β1Τσετε
τω. ε”. τιιιιττι , ιτιετεάιτιιτ εεΙΙιιΙετιι εοτιΓΡετΓιιε εττιετε , ιτι οτετιοτιε ἔιιίἰε Ιετ:τ7τπτε με;

ΜεΜε· τιοθτενιτι 8: ετιτιι ετΙ ΕεεΙεΠεττι Βιδτο τιιετιε άετιττιε ΙειιάιΒιιε ειτΓοΙνετιόιε Πει 8ε..

ως' ω" εετάοε νετιιΠ`ετ,νιιΙἔι άινετΠτετε ειιττι ίεειιτι Ιιοττιιιιεττι ιτιτιιειιτε, ιτι οι·ετιοτιειτι

ντι· Πει Ρτοιπι1ε 1τιειιττιΒιτ: 8: ιτε ι·ετιετιτε τειιε που Γιιίτιτιειιε ετιιειεττιε, ττιεετιιε

εΙετιιοτιτιιιε τιετΙττετιεΙιετ , ιιτ Ριιτει·εττιτ Ιοειιε ιΠε εοιτιτιιοτιιε. Ν-ετιι 8: ενο;

τιιιτιτεττΓιιε ττωΡωτ ιιτιινετΙΖιε. Ιπιτετεε ΓεετιΙεΒε ιιιετιι.ιε ιτι οίτἱειο ΓιιΒιι:ὸ τε τω..

τω· Ρωττω ,οΙΤε ,ειιτιε, δε τιετνι Με τεΕΙετιτιιτ τιιιττιοι·ιτιιιε , Γεειιττε ει: εετιεττι

:Μπιτ ιτι Ιιεττεττι τεΙΠιιιτ ττιιτεΒιΠτει· τ ἔστι τ; ετιτιιιιιοίιιε ιιβετεε θετιιε , Ρεεεετιιτιτ

Βιτετιιτ 8: εΒΓοΙνιτιιτ , Μπιτ τεττιεετ εείοΙιιτιιε. Ιτετιιιε Πινιιιε Ρτοντάετιττε ττιιίε..

Πεοτάτε ΙιτεεεεΙΙειιε,9 ετιιιιτε: τιιοττιοε εοι·Ροτιε είΒιέτιοτιε τ:οττιΡοτιιτ, Γεωτιάωτι

ΡΓ=Ι-“-ιι- ὶΠιιτὶ: ?ψτεύσ έτι ·υττ·ετι Σκέφτεστε τοπια:: ετά·πτυπίτωπ νετὸ παπι πω: σεβεται::

στό ετ3·.

Δειτε ===- 36. Ετ φωτ Φτάστε ιτι τεττιε ΕιοΗτιιε Βοιτιιιπιτε ό: $εΙνετοτ τιοίτει· ΔιττιΡωτε

όιιτετετ: δέ ι:τωίτάεπτέε έτι πιο, ορτπι '(τωτ @ο [πώ τό· τω: βπτετέ: , @πωπω Μ

ω» τω”. πω:@κατω ιτιτετττιιτιε Ροίττετιιὸ εὸ τιει επιστεπι νιτιιττι Βεετιιπι ΐτιιτιτιιεΙιε Βετο

Μ· Ν· Η· πιο. Γιιεεειιτ!ετετ , ιτε τι ειιιΓΡιειτι ετιιιετιι όιίτιΙΙειιτεττι ε ττιετιιΒιιε Με @τη Ιενετετιιτ

οτειιΙτε Ρτε:τιΡετετ, δΠε.ιι€ι1ετιττε τ:ι1]ι1(τιι1ε τοττιιιε εττιιιττετετ, Ρ1ει·ιΕφε Με

τιπιτετιΒιιε τετιιιΙΓετ, ίεά· ΡτεειΡιιε ε τετττετιιε 8: οιιιεττειιιε ΡεΠὶοτιττιιιε νειτεττ,

ιτιιτο ίτιιτιοτε τεειΡετειιτ ΡτιΠ:ττιεττι ΓοΓΡιτετεττι. Νεττι τιιιετιτε επι: ειπαμε Ρετ·

απο Ποτιιιτιτιε ετ! ι.ιΙτιττιιιττι εεετιτ Πειτε ,εε νιττιιτιιτιι ιιοντε ΠιιτιετιάτΓειιε ττιιτ·ε..

ειιΙιε άεεΙετενετιτ , που ει” τιτίι Με ΓοΙιε τμ οειιΙιε Με ωττω Γιιτιτ Ριιτεττιιιε

είΤε ετετΙιΜΙιε.

@Με ὶτι- η. Ετ τιιιοτιιετιι εοιιτοττι11πι ντα 8ιεθτιιιιτιι που ειιττι εετετἱε τιιοττεΙιΒιιε , Μ!

ί"”""'· ειιττι ΑιιἔεΙιε ιπιττιοττεΙιτιιιε ΙιεΙιετε ττεάετετιιτ, ττιτετιτιιττι ΓεΙΙεειειτι ει: ΒΙειιότ

ει.τω.,_ ._ ττιετιτε τεΓΡιιιτ ιτιιιιιτΠ, ιι: Με: ειιττι ΑτιοίτοΙο οΙιεετεττ ΜΜΕ υὶτκπ Ο|επ]ίω ε/ιζό·

7224!. η ρ›τοττ!εσιττω. Ετ τω. ΟΡΜόευτ άήΜ·υ2 @· τ·/β ασκ (.`|279ΐο , τιιΠ Ρτοτιτετ εεε οΡτε

' τε.νινετε , Ρτο τιιιτΙ:τιε 8: τιιοτι. Τετιιτιιιεττι Ιτετειιε άετιιειιετιοτιι επι τετιιιιτ (του

ε=Μιιτ- Η ,ει1τυπ1ΐΡτενιτ,ετεεπτι1Μ τεΡτοΒενιτ ιιτ Ιιιτιιττι. ()οτιτ:ιΙιε εε εΙιτετ ε, ΕΡιΓεο..

απ:“25:: με Ρετ 5γτιοτΙοε ενοεετ ,ττιοιτετ ετεΙιτὸ τιε Βιντεο. Ρτοετεττιιιττετιτιιτ τιιετιεΙετε,

τω. ΡτοτΓιιε τετιΠεετιε ιΠιιά 5εΙνετοτίε πιειιάετωτι: Νοἰττε ρεβάσε απαιτει παμε απ.

ΑΙΜ:Μ. Ζεπιτυπ , @τι ία! Γεειιτιάιιτιτ ΑΡοίτοΙιιιτι ξ Μάσα:: , ιιιηιι11:,υ28πωά· «ΜΜΜ, Με

τω!. ω. Μπ2επτέ ι»τω,8τ εε (με: Γετιιιιιτιτιιτ ίιι€τετιάε. ΙΡΓε νετο τοτιε νιτιβι15 εΙεΒοτε

ἔτι:: βετ , το. Βετιε εοττιιιε Πειτε 8ι Γετνιτιιτι τετιιεετιε , ιτε Εοττε @με εΙιιε ΡτεεόιεεΒετ,

ω. ιΡΓε ΐΡιτεΒιιε εΕΕεετείτιιτ. ί1ἴΙιιἑττςἰ ετετιιιιι τεττιτιοι·εΓ $ιιΙτιιεττιε ετἔεἑιἔεΐ "β

τιοτι ε απ, τιετιιιε τι ιιε ε , ε οιτιιιιε ιτι ιιιε ιι ι ιιεετετιτ τετιεε, ιιε.,8ε

τιιετττιοτεε. Ο ιιιτεττιετετε εοτιίτειιτιετ σε νιττε τιιιιΒιιε ιιΙΙ.ετιιτ τιιιτιιειιε Πε πι
Μωβ., ε. τειε , Ρετιετιτισε ντττιιτε εεΙεενιτ. Ετ τιιιοι:1ιεττι Γεειιτιότιτιι 5ΙειΙνετοτιε νοεεπι εε8τΙο

εεττ ειστε ιΡΓε τιτιτιε Ρετ οττιτιιε τεεετετ , τιιιΠι όιιΒιιιττι , ιιὸτ! εΠετ τιιεετιιιε τα

τ τεειτο εεεΙοι·ιιττι. Πτε τοπ 8εεετὸοε Πει ΡοτιτιΠεεΙε Ρετε και β €εΠ:ετιε, εοτ τη

ΓετιιετιΡΓο ετιιειΕ8ετιεΙο €οτΡι1ε 86 ΡετΓετιιιειιτιο νιτιε, εάετιτιιε είτ ιιονιιτιι ,στοπ

πιοττε , ία! εεττιιε ττιοτττΠεετιοτιε τιιεττγτιιιτιι.

ΜΒΜ τ... 38. Ετ εΐιττι ]εττι Γετιε εΒιιτιτΙετιιιε ΕεεΙεΠεε,Μοτιείτεττε, ()εΙΙεΓτιιιε εοτιίτττι

ἶΣἔιἔἐΣΔ ιτετετ , ιιιιιιιττιετε!ιτΙιιιπι ΟΙετιεοτιιττι Ρετετ εε Μοιιεετιοτιιτιι εΙ·τ”εέτιιε , τετιι1τιττειτ

ἔ°ω (©ΠΦ τιΒιιε τιιιεττι Ιιιτιτιιιε τεει.ιΙτεττΒυε Με , ει” ετ! ειιιίτιιοάι ΡΙιι!οΓοΡΙιιεττι όετιιτι, Βο

όετιττΒιι5Ιο· Με Με επι ιιΓτιιιε 1τιόιεειιτιτιιιε ετοδετιε, τιιιιΙτεΓτ1τιε ΓοΙΙιειτικΙιτιεε ετιεττι νται:

2Γ;2:έξτει Ρτ·οει1ΙεωΙιείειιτε5 , Ρε εκττε ιΧἔτεἔιιτιἑιοττὰιΙιἴ νεΙ εκιτειιιετιιιιΒιιΓειιε εΒΞΙΙἔ τω..

Βετιτεε5 ε ι] νετο , κατι ιτι ι ιτε Ρο ο οτιιιιι ι ει” Ρτιττιιτιιε ετε ε εοτ ,

νιτεπι άιικιΙΤε ττιετιιοι·ειιτιιτ , οΠείΠοτιεε (Με 8: τετάτε νει·ιόειιτεε , 8: τετιε ο..
τιετιτεε ειπε τιετΙεε εετετοτυτιιιῖ άιντΠε ιιτιτειιιςιιεζτοιιτ οτιιιε ετετ 3 οι: ΕΙ:τετι€εΙξ,εο

£ωιε τιιτιεετετιιτ οθιειο , οττιτιεε ειιιοε οΡτενετετ ιτι ΓΡιτιττιεΙιτιιιε άο8πιεττΒιιε

ΡΙετιιΠἱιιιε ιιιΠ:τιιέτοε , 86 ιτε ιτι ίτιιτΠιε ΡΙιιΙοίτιΡΙιικ ()ΙιτιΡττειιεε εε! ἰιιιιτετιοτιειιι

ΜεειΠ:τι άετΠτοε, ιιτ ι1οιιτιιιΠι ετιειιι Ροίτ ττιειιιιιιτι ιιοτι τειτι όεΠάετετιιιτι τ1τιεττι

σ διιΙΙιτειιιε 5γτιοτ·Ιο Βετιιειτίἱ (Με εωωτω Ετιτίεο- & Ρετε!ιιτιτ Ξι (Ξτεεο είπω Βτε&τεπι (ει1ιετηττητη η

φωτια: μιτωειε (ΞετοΙιιε τ. Φωτ:: Μι Ατιιιε1. Ρω- ειιἱίἰαιτ ΠοιιτιντΙ ρτ6τοττΡωτεΔω · τ τ· _Επι: ) τω. ιικν.!ιε!ιτ:ετ ίιιΙιΓττἱΡίἰτ_ Με: Ιδτ·Ιοτιιπι Πτι. τε. Οττ8. “τι ει. Να” ο πω'

μεμεεεε.



νιτε ε. επι. ι>ιειι ι>ιι Εεεε. ιιιτειιιε. ι79
εεεεΙΤετιειιι εοι·ιιοι·ι ιιιειιι€ει·ειιτ ειΒειιι : ιεεε!ιεετ εεε ει ειστ'ειιεΙετε ιιιτεΙΙι- ω.. οτε.

εεεειε Γεετοτεττι νοιετιιιτιετιι ΡΜ·ιεεε εεενετΓεεεει ,εειεςειιιιι εϋΡιοΠε ειετιιΒεε ]°°·*Π"·

ειιιιειιεεε, ειιΡΙετι εεεειττετιτιι:, 8ε εειιι:εεεάο εετιιιε ιετιιιιιεεειεεεει, εε ιεει ω' χω'

εεττετιιιιιε ιτε. εάνετΓεε εετιιετιι ε οτιιι:ετειιΕ , ετιιι ιιιι11ε σε1εεεεει ειεε εε Με

ειειει εοτιεεεεετεε3 ετιιττιειιι νετ εΙεεεειττ Γετιιετιειει τ3είΕιΒεε; εε Γειειι€ιεε ει

Με ει τιιειεε -Γετιιτιετ ειζετιεεε. ΕιτίεΙτεεε Ρετει· εε τεΙι εεειο ιιιιοτειιι, ι:ιιιιεετιι

Γεεεεε τειιοΙιτειτι ΡτοΡετετ ει: εττεττιο ειιι8ει·ε Ρεετε. Ετ ΓεΒιΕὸ :ΜΜΕ Πειτε..

εεε εοιιΓοΙει·ι εε ττιειιετει·ι Γετνειιι ΒιιεΙετιι. .

39. Ετ ιιεττι Με νιττεεετιι Βιιεεεετ τιιιτεεειιε , Μετα: εοτιΓεττιιιιεειοιιΒ τέω- Μωιειτ .

ι·ιοΓεττι τεττιι·ιει εενετιιτ. 8εει εειτι Ει·ειΕΕε ]εττι εινο ιιιειιιΒτε εεΠεει·ετιι: , ειτε.

&εττι ετιιοττείιτιιεεε εοτΡι15 οτιετι ε.ΒΡειτιετιειεε τοΒοι·εεεε ι 8ε φα! ιιετετε

τιειιΙει:ετετ,ιτιετιτετιι εοτιίιτειετιει:. Ιτεεεε ΡΙετιεε ε!ιετετιι , ατεείΓειιιε Γε:ε τεττι

μια: εοτιΓετιιιιιετο , τιιει·ιτοτετιι Γιι1εεεοι·ε εοτιιΓεατιι1-ε τει·τειιε τεττιε ττιετιιΒιε

εοτιιιτιειιόετ ει, Γειτιι:εε εεεΙείειε ιιιτει· ΑεεεΙοτεττι εΙιοι·οε εεΙΓε εεε εοτιΓεειιειι:. ι

μι. Ιεττετ ει: οτιιιιι Ιει:ει·ε ετιιιε ιετιεττιετεοιΙιειιι ΡοιιεΙοτειιι τετιετιι:ε ειπε- οιιιιιιιιει

Βιιε εεεετνε εοτιΗειει:: εοτι(ΗΡετιτει· τιιοειιιε, εττιε, οττιιιέΓεεε μετα , ιιιτειιτειιι "ψ" Μ

. . . . . _ . . . . . . . .ι σε ·
ετιιεεε ετ ιιιίι εειεΙιεττι εὸΓειΠ`ει: Β. ΑτιτιΡειειε , Ρετιι ττιειεττιε ιιοιιεΙι εοτιττιτε Πει ιἔιιεζεΐ

ΡεειΕιεε , νι ειστε το @ειτε , εοτιίΗΡετιοτιε τετιτοτειιι τιεεετειιτει·. Ετετ οττιιιιιιιτι

Ιειι&εε ιιιιττιετι ει, τιικι·οτ ιτιτοΙετεΒιΙιε , τετιτόεεε εειιιιτε Ιεεετιτεε ει·εττι εε

ξειιι:ιτι νοεε ,ετ ΙειειεΙεε ετιετιι Ρεθ:οτε ιιιιιιιειιΓοε ΡτοΓετιάετειιε Παει. Νε ειο

ετι ΓιιιΓΙ`ετ Με εεε τεττι ει·εεεΙιε8εεειτιειιε , οει εεε ιεετγττιιε τενοεετε ιιοτιιιίἔ

Γεε. Τετιτεε εεειιιιιι νοειιιιι ιιιετεεειτ Γτε€οιτ , ετ Ιοειιιι Με ειεείι ε τιιο.8τιο τοτιιττεο

εοτιειιτι Ρετετεεετ. Ετ είιτιι εΙΤετ ετιιιιιιιιτι ιεΙἰτιιτει ετιιτιιιε ττιεει·οι, ΟΙει·ιεοτειιι

ΡτοτΓι18 ιιιτετι·ειιτι Βιιι$εΙεει , εεεειοΓε1ετιιεετεειο ΓιιιιιτεεΙεε ιιγττιιιοε εετιετε να

ΓιιιεΒιιει εε τειιτεττιτιιοεὸ ιιιτετ ΒιιεεΙτεειιι νετΒε εοΙετιειεττι εεττιιτεε ειιτοτοεε

βετ : Ηειι ἔτει: εεΓοΙετε Σεπ! εεε: εε ετιιιΠ`ο ΡείΙοτε εΙιΓΡετεει·ιε, α εεε επι

τιιιειιι τε ε εΡοτετιι τετιι “ι εειιειΒεε ειεινετιε Ιιοετει·ει Ιτι τιιοττε άετιιεεε ειτε,

ΘΡεΡεοι· Βοτιε οττιιιεε 1105 ιιιτει·ιιΠε εε εττιΙ.ιι ευ
4) . ο ο _ _

ει. Ιτιι:ετεε νετιειιττι ει εε ΒείιΙιεετιι , ειιιτιετιε Πει 8εεετε!οε εΙοτιοΓο πειτε- εο,ΡωΡ_

βιο τεΓεττε&ιοτιιε τετιιΡεε ειιΓΡε&ετιε, ττιιτο τιποτε ιεεετ Ιιεττιετεε, ειεετιι εει- ει” Γ=ι>=Ιὶ·

εΙεττι εΙεεεττι ιιιΓε Γεττιττιο εοτιίετειτετει: ιιιΓε ε. Οοι·ιιεε ιΙΙετετιι ΓειιεΙετο , ΡΙεΙ.ι5 ""°

ε ουτε 8.8εΙριειεε ΧΗ.Κε.1. ΗΜ ε: ει: Μεττγτοιο·

@τι ιιιιτιο τιτατιστενιιιιετι , ετιιιο ωει σε. κι". (μετά

ιτε εο11ιειειεε. 8εΙριειετ. εεε Βιιετιειε με Αείὶτε

€ιε!εττι ιττιτιοίιτεε :τι ειιιιο ιιε.κκιν. νει ιιιΓεεεεειι,

εεο δ Μάο Εετιιειιίἱ ΓεΒΓετἱΡΙἰτ. $ἱ Ρετττετειιιι Βικε

εεε ιε εοιιΓετειιιετοιέ Μπι ετιιεειιιιιε , Με ετιιιοε

ιιιιι.εειιιεε ειτρΙειιε νεα "Με Με Εοει!ιειο

κει εε ΓεεεείΓοτετιι οτάιτιετι:. νει. ιι.Ιιεεοτ ?Μι ετι

τιι:: Μπι Π πιο ειιιεε Εεεετεοτετιι ΕριΓεορεε ιτι Εμ.

ΒοΙε. το. ει! Πεεοτιει·ιι Γειι Αεάοετιειτι τεεειιε ΣΙΑΓ

εορετιι ΚοτοιιιεεειιΓετε , Με”. , τιιιιιετε Γε βιοτε

τω: ρπβα!ε!ωι ωεαΕπι $ει.ι·ιειειι. Πωσ νετὸ ειπε

ειιιιετιι εε. Με. οτετεετεε ιι0τι Με ΕΡιΓεορεε. θεττἐ

οι Γε ειιοτιιιεε Γετιε ιιιτεΙΙιεττετ , 5εΙριειεττι αΙιεεετιι·

ότε Γ:ιΒτοεετο γεΙΓοΙετιἀο ΓερετΓΗτεττι ΓιιιΙΓε. Εετεε

ετιιεπιειιιττιεθείιεετιοιετεει&ο,ηεετε @Με Πε;ζοτιετ

ιἰειιτιο "με νιιι.εοε εεττΉΓε 1ιεττετ :με Σαϊτα ιτι

Με δ. οεεωτι Γετιτποτειιι , :τει εεε. 8. ΕριΙτοΙειιι :εε

Γε:: Πε.εοΙιεττι τιοιτιιιιε εε εειμειεπι Γετἰμειιι, τε εεε

$ειριειι.ιιτι Ατεβιωεττομωππκω Κα: εΡΡεΙ!ε:.Ετ Με»

δι4Μ τω, "ψαρι ΕριΓιοΙε ιι.. ν0ε2.Ε Βείιάετιεε ιρΓε,

ω] $ειρὶε_ιεε ειπε ιιιτεκιτ ΒριΓιοΙεε, εεε: Εκει ΠεΠεε

ε; Ιιττετεε ει Το. τ. ΗΜ. ΙΞτε.ιιε. ΟΙιεΓτιιι οτειιιε η.

δε Μ.. τείετετιτει·. δ. εειμειι ΚεΙιτιιιι: ιιι ιιτοιιτιο

ΓιιΒιιτιιιι Βιτετιι:ι ΜοτιειΓΕετιο τεΙιΒιοσε ι Νοίττιε ει!

Γει·ιιετικετ , εερετ νετὸ ιιι :Εεεε Γετιετετε εκει» Με

τει· : ετ μπε Γε|Π εεεείΤε Πε Ατιτοιιιεττι Ποτιιειιεεετιι

ίτι Με. 5δ. Ριιτιειρετεε (Ξετε!εετιια , εΙιοΓεεε , εει Π·

ει! ε. νιιιε. Ετετιεει: οιιΜο ιιιτιοτιιε ΟοεΠεεεεεεπ

εε Τετιιιιι ΙιεΕιετι ειιιτωειιι. Λάο τε Ιιεεεω Μεττ)·το

ιοΒιε τιιιΠεττι εειμη ΤτειιΠετιοιιετι·ι ττιετιιοτετ. Ιτι

ειιτιιιεο Μπητο1οΒιο 3.Ι.ε.ειεεω Βιτει·ιεεείιεε Πιτ

ΙἱΡΡο Ι.ειΒΒεο Το. π.. Με Μεξικο τ·ΙερΙειε τιοτιιτετ δ.

διι!ριει] ΤτειιΠει:ιο , εεε νι. Κειετιε. ΞεριετιιΒ. Με

"τοτε : Ντενιση: ενω" Ττειψεωι εφε. ε. $ει.τ>ι

επ Εεεε άι Οσιτ!.περιο [εεεΉωτε ω». Αιι:ετε ε".

Κε!. Νονετιι|ε. Βἱιτιτἐεει Τι·εκριτιο ε: δει.ιιιετι Ερι[ε.

(9- Οικιβπ Πττεεεε ιοΙΙειιιτιιε εε ετιιιεεο ει; ιτι Μο·

τιείτετιο ΝενετιΙἰ , ετ ει: νει:εΠο ΠιετιιεΗ Μ$_ εοτιΓο

τε:.Οτει!ετε Ρετ είι,εει τερειετιειιε Με ἔιτετιιιιοτε Νοτ

1τιιι.ειιοτειιι τιει μεετεεεω Μοιιείτετιεπι ὸενείὶἔι

:εεε : οι: ηεοτειιι τιιετετιι εοτρει 5. $εΙριειῇ ιιι τειιο··

τειιιΙοεετιι εεροττετεττι, Με νετὸ τε!ετετιι, εεΡω

εεΙειιτιιετι οεεεΠοιιειιι Μαι..

ὅ Μαιο Με · ιτιειειι: ΑΒΒτενιιτοτ, Μετ,Γε ΒιιβΠι·Α ό·

Με ωεωετατεισ Πει σε· βριο!τικ :β _, πεπτέτωτιστ Ν.ιι··

νιε, ( φωσ! ει:ιεττι Με εεττ Με Αιι&οτ) ω @άτω

έσω μπω τιπ·ιεεζ Φ Μάσι” : Μπα »σπαει Μπα, ίπ·

τα .τεστ ΑΜΒ" (Ειιτετιι Με" ε: ΜοΙειτι ) τιΜιστἰ

Με Θ' «εεε ειριο[ια, ,Μετα βα»ιιειΙωσΕπιεη'κβι : τω·

ύι€π_Γι βιιπἱτἐε.τ , κ! Μεινε Βιιθτωπκ.ι μετιιωω"ε

μτιΜέβ ·υΜετιπττο· ρε]Μετε. Νεε οτιιιττετιιιε Με νετιιε

]οτιετιιιιε Ρτιετεεεει. ΙΜ" :ειστε επι ΡΙτεττωσ ΜΑΜ

[τιωμάεκι· :του μπω ρεεε Με" ετεεεπιτ2 ΜΟ,ΙΠ|ΓΕΤΓ. ,

"του ετερττϋπ τ» ιίεΙΙ:ιόε ΓΜΕβεβΔΠ, μα! τε τσΙππωσ

Βιτατιω Με /ἰτωπ , ε: Βειρετι 7σμιε :σε απαιτει".

ΝΔΥΙ8 περισπιεπτο ιι!εωετατ πρρεΙ!εττ_ Με με!ιατι][-·

πιο: Μοπεβάι:ι ευπ·υ"[εττοπισ οπο: βεύττετε μεεφετατ,

καποτε εκείιϊω?Με Γκε: «ΜΜΜ πικαπ @των έΜπτυπ

¦εωτιιπι ομι·πτέ ετφίεπτέύτω !κώίτ/|ίπτε μπειτε: εποπτ

ΡὶΔ. ΒόΒεεύετ ε:: πωπω βαττ:: Με: , "Με" εξ Λεει:

22271 Μ ε1εωεώστ άβατο» , (Μ. “εεε Μοιιεθετιιιιιι

ιεττιιιτιιιεττι δ. 3ε!ριειιιιοττιιιιε ιιιίιειιιτε, ειιι πω::

Λεω; 11εεεΙε.τιε ο Νοετιτ,ετί5.ιιεεε Βἔτετιιι τιιιἶι ει.

η

Ι:



18ο ΜιικΑε. ε. ευι.ι>ιειι επι Ει>ιεε. Βιτιιιιιε.

· **.--?··πε·-'

Απ. απ. ιιιεινετΓε Ρείτοι·ιε εοΓειιτιετιι Γιιίτιιιετε ιιοτι νεΙειιε, ιιΙτι·ε Ιιιιτιιειιιιιιι πιοεΙιιιιι ιιιιιε

π:3·Χ;:Ή @απο Ρενιιτιετιτο Ρι·οΓτι·ετι τεε!όετιειιτ. Ιτε όιιιιιτειιετ , ιιτ ετιιιιιι ιιεε τιιιιιιίττιε Εεε

. - εΙεΓια Ρει·ιιιιττει·ετιιτ Ιιτιεττεε οΓΒειι Ρει·ΓοΙνειιόι. Ι.ιι€εοειιτ ειιιιάειιπ τιιιεΙι εΒΓειι

τειιι , ειιιεπι ιιοτι επιιΓει·ετιτ,ΓεεΙ ΡτετιιιΓετειιτ 5. ιιεΓειετιτεε ΡΙειιε, 911064 Γεεει:ιο..

11ει11Ρι·ο ιΡω @Με Ρετιεττειιε ΠινιιιιεοΒτιιτιοιιε Γιιιι ι ρι·οοετετ , ιιτ ιΒι μπει·

ΡεΙΙετετ Ρτο ΡΙεΒε , εποε Με ΡοΓεετιτι τεάειει·ετ εε οεΙι ι ιΙ›ι Γιιτιόετει: νοτε ,

ςιιο‹ι Με ι·εΓΡοτιοει·ετ νοτιε. - - ·

ΜΜα_ιιε μ. Νεε ωστε ε. Γεπιετ Ρετιτιιτ είε εΒΓειιτεττι, οιιειειιιι τει·τιε ΡοΠτιιεΙειΒοτε

ΠΜτε=== Γονει·ετ ιτιοεΠιιειετι 5 Γεει ιΙιεὸ φωτο Ρι·οι:ετετ νιίἱτετε ειιιετιι εοι·Ροι·ε τεΙιειιετετ

ΖΣϊεξεω· Με εθε6τιι. Ετ ιτε τεΡειιτε νει·ιιε ιιι5τιιιιτετιΒιιε ΓεΙιιτειτι ι·ειΜετιάο Γε Ρι·οιιιάιτ είζ

Γε ΡτεΓετιτειιι, ιιτ οιιεΓι εε:Ιιτιιε Ιιιιτιετι οιτειιΓιιιιι , ειτε τεεΙιιιε οιιιόειιι ΓοΙιε ει·ιιιιι

ρεεε , τοτιιπι οτΙεειιι εΙετιτετε ΓιιΡετιιι ΙΗΠ11ΠΙ$ΙΗΠΠΣΓ3ΕθΕ: ει: ειιιο Ρετ οπιτιεε ανι

τ:ιτεε 8: νιεοε , ιπιπιειιΓε: τιιιι!τιτιιόιιιεε νεΙιιτ τιιεΠιιιιτι τεττι οτε εεΙ ει·εεε ττιτιειιτιι ,

ιτε ει! Εεε!εΠεε ΡοΡιιΙἰ εοτιει·εεεΒετιτιιι·. Ετ που ΓοΗιιτι ε όινειτΓιε τιιιι·εειιΙιε Γε

ιιιτετιιιιι νιειιιεε εινιτετεε ,νετιιττιετιετιι ιιιιινετΓε ι·εετιε τεττει·ιιιιι , τεπιειιειτι νο

Ιετιι ειιιιιΓει·ο Γειτιε εΙετιίΒιιιε τεΓιιΙΙιΓΓετ. Ετ “τα ΒεΓΠιεε ιιιΓε ιιιεετιε ει: Ρειττε

Δ: ετιιΡ ιετε ΓιιιΓΓετ ε, εεΡεειτετε Γιιε ιιιΕτιιιετιτιιιιιι τιιιιΙτιτιιόιτιειτι τεειΕειτε ιιεειιιιιτιβ

Γετ. Ετ ΓἰΠειιιιι πιει·ιιετο τιιιεετιι , εεΠιιιε οιε ιιε ειπε: ιιιιτιε ττιιιιιπο ετσι· εει·εΒιιιε

φωτ , τιι·ενι Γει·τιιοτιε οΓτειιε!ει·ε ειιιιιο. 1)ιΒιιε ετιεπι Ριειιε εο ειιτιι:ιιιιε Ειτε:

εεΙΤοι·ιΒιιε, ει» Εεεε εει·ιιιιτιιι·,Νιινιε οι) Ροττιιιιι ιιενιΒιι νοειτετιιι·, ιιι οιιεΙἰ

ΡτεεΓεειο Γιιτιιτοι·ιιιιι τιιιοεΙετιι Ιιοε οΙιτιιιτιόιεετ ιιοπιειι , οιιοεΙ τιιιιιε ε εεειι τω..

τιιΓείτετ Πινιιιο. Εε Γει!ιεετ Νενιε εΓτ, ιιι @σε ει” εει!ι:ετειιτ , Ιιιιιιιε Γξτειιιι ττειι

Γειιιιτ ιι·ιει·ε, 8ε εε! ετι·ιειιι Ιοιι€ε τιοίἰτεττι, νιε!εΙιεετ ι·εΒιιι εεε!εΠ:ιε, Ρει·νετιιιιτιτ

!ιοει·ι. ΙΜ ιιειιιιιε ε ιιτιτιιιτιετιτιοιιε τιιε!οτιιιτι ΡτοεεΠιε νιΠΒιΠιιπι 8ε ιτινιΠΒιιιιιτι·ι,

εοιιΓιι€ιι εΠιειτιιι· Ροττιιε , ιΒι ε. Γε:ειιΙι Πιι&ιΒιιε Γειι τιιτΒιιιιιιιι τειιιΡεΠ:ειιΒιιε

ενεεΙετιόι ττιΒιιιτιιτ Με. ΙΙΙιε τιιιοτιόιε ιιιΓιιτιόιιτιτ Γι! ΓειειιτιαιτιΠι·τιιιε8ειΒιιε

τιε : ΙΜ Ρετ ιιιτει·εε ιοιιειιι Β. Ρετιιε τιοΙιτι :ιο ε:τετιιο 8ε ιτινιΓιοιΙιιιιεεΙιεο , ει·ετιε

ττιετιεΙε ττιΒιιιτιιι ιιιΗι·ττιειιτιιιιιιι Ρετ εετιι ιιτοτΓιιε ιιειιΕι·εει εττιιιε ειιΓιιΙεε ΡΑΜ

ιιετιι τειιειιιιτ ετι ιιετι·ιειιι. ' -

ι""Ρω μ. ει. Ρτεετει·ιιιιΠιε @τα εετει·ιε , ω ειιιιΒιιε Ι.ιοίτ ΡειιΙΙιιΙιιιιι , ιιτ ΓιιΡι·ε ΡοΙΙιειτιιε

ε! ΜΜΕ Γιιιιι ,οΡειτετιι άεβομιι1ι1εόειΠε Ιιιεετιιε, εμε: ειπε ΓεριιΙει·ιιιιι Βεετι ΓιιΓΡειιόι

0100' τω, οτενιτει· (Με. Εεττιιι· ε πιιτιιίττιε οιεο ΓεπιεΙ ΓιιιΙΤε ιιιιΡΙετε 8ε ειιιιιιόειιτε

χ, Γιτιδτο Ιιτιιιοι·ε Βιιιιι!τιτιιόιιιετιι άεΓιιΡει·ιιιει εΓΐιιιιε!ετε ΙεΒε °°, ει: τιιιο τιιιιΙτι μειω

*Γ12ΡΓΗ αι νετιιε ΙετιΓοιιε εετιιιίΓε όιειιιιτιιι· ιιιΒιιτιιτετιΒιιε. Ετ Γιοε ιιοιι Πιιε εάιτιιτετιο

ιιε Γετετι ιιιιι , ειιὸει ΓετιιεΙ ι:ειιιΡοι·ε νεΓΡεττιιιο 8εεεττὶοτεΙιε εοετιιε, όσοι Βινιιιιε

εειιτιειε Ρει·Γοιεει·ετ, ι·εοειιτε ιετιι ΓιιΙιτιιιιεο εει:Γείι:ιε Ηειιιιιιε Ιιιεει·ιιε: Γοπιειιτιιπι

Ρετειιτιειιε, ειιτιότιε ιιιτιιετιτιΒιιε Ιιιττιειε Ρτει:Βιιιτ ιιιιτεΒιιιτεΓ, δ: τιιιιτιειιιειιι άειτι

εε ε ΓιιΙ€οι·επι ειιιιΓει·ιτ, τιιιειιι 1)ινιτιο ιιιιιιιίτετιο ιιΓτιιιε ΙιοεΙιε ιιιίτιιιότιιιτι Γονετ

ΡεΒιιΙιιιτι.

μι.. Ηἰε 8είτιε εΙειιΠιιιιι νιτι,ετΠιιιάιετιιε ειιιιΒιιε ει:ΡΙιεετε Γιιτιτ (Με, ιιιιιιε

τειιιροτε εοιι€τιιο τετττιιιιιιτιι όετε ε!ιΓΡοιιιτιιιιε, οτι πιετιιιιτιιιιιΡοτιιιιιιιε ,ιιιτι·οι·..

Γτιε εε! εοτιΓειετιτιεπι ι·ειιιτε Γείτιιιετιιιιε. Ετ ειιιιεΙειιι οιιειτι ιιιιιτει·ιιιοιι ΡοΙΤιιιιιιιε,

Ρεττοιιιιιιι τιοΒιε Πει·ι ΡοΠ:ιιΙειιιιιει ιιτ Με πιετιτιε εάιιινεπιιιτ , ειιιιιε ιιετε!ιτιε

εεΙετιι·εττιιιε , εε οιιιτιιΙειιτε, ‹ιιιι ειιττι Ρεττε δ£ ΒΡιτιτιι Γειι6Ι:ο «Με 8: ι·εετιετ

Πειιε Ρετ οτιιιιιε ΓεεειιΙε ΓεεειιΙοτιιιτι , Απιειι.

ιι ΒοΜΙ0 ΑΒΒεε ΒιιβΙέωικ πω. :καψω ει· ραπ: ΜἰτεειιΙοτιιιτι ειιιειιι Βο!!ειιιιιι8 ποπ Με , εοιιίτετ

ι"ΠΡΓιέπε εΠειτιιτ εε ε!ιο Αιιέτοιε εποιηπιο εο:ι:νο. Μπι. ;. εΙιιιιιι τιιιιι τειιιΡοτίε τιπι:ΓιιιΠε Λοοετεπι.

Ηιτιε ]ο|=ιετιιιεε Βο!Ιειιιιιιε ΠιΓριεειιιτ Ιιιιιιιε Με τω- 6 ΟΙετἰιΪιε δετιιιτοτ Ντε Βι·ενιοι·ιε: Ε: ετισιιψιπ:ο πετώ

εποτειιι Μαι ι!ιΓιιιιι Ποπιιοιιεπι , επι ιιοπιειι Γιιιιπι “Μάέπε οΜειωιί ιία[κριτ ΜΙ:ώαπα τ» “πινω ΜΜΜ

ιιιοι!είτιιε ειιιιεε ΜΜΜ Υειιιιτι ει: Νικο Ιειιιιειιτι μειωε7ηιιε ιυ]Γνωτιωι: [κι απ:: [Με.

εεεεε



ΜΙΚΑΠ. 8.8ϊ.Π..ΡΙΕΙΙ ΡΗ ΕΡΙ5Ο. ΒΙΤΠΚΙΟ. Μι

Απ. απο;

1.ιοΕο αυΑιιτιτε. του'.
ΤΑΝ. "τι,

£σηυ!είέσο.τ ΜέπιονιΙο ΡΜ Σ. .5°ει4υέτι) σώου» /ὲέΐ‹ι, εοοΜπ Λάστα

“αφτου , τι: ε:: πιο». ι. τοπ-βατ.

π. Νε·τωιο.ατ οοίττει ωοΗωἐοο π! τοοποιο·ο τεοονειοεΙο. Β. $οι.ι>πειιο,όοιο ελ- λ!.9_ι·υ|.

ν1τοω νο·τοοοιιε ι·οοειτ. @εοπνο Ιεἔε οΒΙτίὶε οεοοΓοεοτ αιτοεω,τειωεο Π- =ωτω98.

οε εποε ΓιιΡετίτεε ο ο” εει·οο:οτ ειτοοε τεοετοτ , οοα:ι·εοο ειοΠΠ:εοε , 8τ Γε έ,,2%Ρ”

οοωοοειω ειΒΓεοοόεοε οτεεειοτὶ. Ετ ουοοοιω ΡοΠὶεἱτοτο τοε τΙοοιοο ω οπο:

Γοοετὶοτὶ, φαω το νὶτει πο” άΠοίΜε Ρειτι·οο1 3οιο8οο «οοι οτε, νοΒἰε εκατο

τεστ, οτ όε ὶοίῖἔοὶβοε οοτοεοΙοτοτο , φοιτ Ροίτ Βάσω ΡεοεττειΙὶο Βήτα» τουτο

Ροειτο: εοι·εΒοο ΒείΓεοτ , Βτεντ Γετωοοε ΡΙιιι·ει Ρει·ίο·1οοετεω,οοοε εεωΡοε τω·

εΠ: όε τειοτο. ιοοΙε Ροτεοτιὶιο νο·τοτιιω εκοεοειω ίΞιΙτεω εοοτΙοοει·ε μπω.

(Σοιτοοιιο.οι οοὶνετἴοε οοεε ει!) ε]οε νοτοτωοε “ο ΓοΙο ΐΡΙεοοοι· ωοοεοΙω

πιω εΙαι·1το.ε ι·είο!ΠΠετ , τειωεο ε τοιιΙτο Βείτἰε ΡειοεὶίΪἱΙο2 τοοεοω , ίεΠο:ετ

οσο σκοπο ΡοΙ1τόοοε ίετωοοε , ΐεά εειοΠε ωειο1ίεΙΗε οοίτοοεοάίίοοε Ιοοοεε

@φοτο εκτοΠει·ε τειοτἰ Ροττοοὶ, δ( οιιο.Ηε Ιὶἔοο νοτοτο Ροτοο εΙειι·οεοτ, 1ο

Ετοοτε Ιεέοοο5ε Ρτεττε1:2.ο1. ;
ι. Ι)ιοο απο οιιοτοτοοειω ομοεοω ετ8ει τοωοΙιοο ἔΙοοοΙἱΠὶωὶ οο , Ρεοε- Ποιο ω. ώ

ιι·οΙου. ου:εοοε οΡετε εεΙεοόεεοοε ἴτετοΊ εΧΡΙετεοτ, οτἰ τοτΠο.οτε Βαιέτεει,νεΙ πω” ω·

τονετΓοτιοο εοΙοοΒιιε ΙοΡὶἀοω ι·είο Βετετ , οτοεοτίοοε ὸεἱὶὸετὶο ΙοΒοο ἰοίἱίὶε- ::2:ζ;:ζ

τεοτ ]ο81,οίιωοοε οοοιε ώεἀ Γτοιοιιτο το Ροτἰεοτὶο. νεΙ οοοιεοΙο Μο 8ειεει·- τω

όοτΙε,οο;ε ω εοι·ΡοτεΠεο ΡΙοεἱτο €επεοτ, ωοτοὸ εοοίετεοτεε, Ρετε8ὶΠ`εοτ

]ε1οοειοεΙο εΗετο , νἐἔΙΙοο‹ὶο τεοεοτειε, τεκοΡιιε οτοοοοοε εΙιοιετοοτ, που:: Βέτο

ιο:ιοε εειοει·εοτ απο Ρι·οοοετο: 06!ονω /ὶυπ »Μπάιυωπ 2ΜπσΜ ΜΜΜ 2 ω:: @ο Ρ!=Μοτ6.

Μο” πω. Ε: ειττὶΡ1εοτεε οικω. :ιοΓοετο, τειΙἰΒιιε ό16Ηε Ρι·εεεε Βιοει·οοτ : Βε1 Γε

τει· 5οΙτοο1,ειεΙείτο μ] τεν1ί`ετε εεΙεοτει· @τω εΙεπεΙ16το , οικω οοοοτοιω ΡΙο

ο.Η·εέτιι Γονἰίο , 8ε. οοὶτοει5 οικω οἱ: το σωστο εοοτεωΡΙοτΞοοετο οείτετοο όΞε

3ε]ιιο:ιτε ίεε:ΗΒ, οοιοε οπο τεθεε ίεΙΤειε. Νεεόοω μετα εοωΡΙενετ:ιοτ , 8: εο

εε 5οτετ ωειτιοοι·οοπ ίτοειτοοει τεΡεοοοτ ειοι·ειοο ε ΕτοΒιιω , ἱο ουσ ΠεείέιοεΜε- Ν ο Η. ,

οιοΠοο1 οπιοεΒοτ εκοτείΙΞι ῆἔοτε.. ΕΧίοΙταοτεε ο ἀπὸ οεττεο1εοτεε, οειοο ω- ”"'"""""

τετεο. ειιιάετ εεεΙεΙτοι ειτοοοετε οοοο.. Τειοε!εω ωόκειοτ ΜοοοΠιεο] Ρειτο , τιοο

Με εοοεὶτο ΡτοΡετειτ οικω, 8: απο 5ειεει·οοτοΗ €σττι11εν8.τ εεΙείΕοι εοω αιοτο

οΙε τΙοοο. ]ειωοοε Γ8Ιι1τὶ8Ρετ£€Ρτἔἱ οοεὶέὶ ἰοὸιιΙΒετ Γειοε ω τείεέτἰοιπε ειττΙοειιω ,

τεΡεοτ ί:ετ1οε·Ροοάοε ωεόο ΠεΙ1.

3.Οοωοοε ΓειΙοτ1εοοωειοτε νεΙοτ Ιιιεετοοὶο πωπω Ροδτ:ι οι εοε,8τωο. το κοοοοκο.

Ιοεετετ, δι ΡεοεττοΗο. οτωε τιιωοοε Πειτοτοει Ιοίοσ.ι·ετ , εεεε οι οτὸ Μειιιοοοε Ιω" α”

τοπιο οε Μειεει·οιεο Γοοάο,οιιιο ΡοεεεεΙεοτε οιιεε 1οΓοι ωα:οοι ΙΗΡετο «μετα

τετ, ιιΙο @οι εοτοΡεοτ , ειιτΓο νεΙοε1 ωειεὶε Ρεοόεοτε άε Ιοτετε οοεε ,, ουεὶω

ίτοοτε τεεεεοεοτε το ετειτ,8τοΙονεοετοοοο. τεοιοείειιοτ ωεωοτε Ρτ0Π:τειτοε

οεεοτο ὶτ,8τωοκ ε τ Ιο ν:ιΓειιΙο ποτε τοιοοΙοτο Β. δοΙΡΙεο ΓοΓΡεοΓο, ΙὶΠιιοτε

Με επεοΠτο οεοΙο ετιεοετοοττεΐεωτει Ρειτείεετε Ιιιωἰοο , δ: 1οΓιιΓοΠΡοιι ποπ

οόΓοείεετε Ιικ:ετο , φαω εποε ειω1ίετο.τ τεο·εοο. Ετ Ιεοοεοε ΡετεεΡἰ ε ε8τε8οι

· Ιοτο1οει , Μοτο: τέτ2.τ1:Β οικω τεΓΡει·Πτ οἱοοοε Ρετ στα. Ναπο 5εκεεειο οετοοειω

οε οκοοε Ι.ενοοι·ιοο ΜοοειΠεο] Ρειτει· οιο οοο5ε Γοοει·είϊ,οτ :ιο ἱΡ ο τοεΠώ,

]οοόΒε εοτοἰτὶΒοε ἔονἱτ,εὶΜοοειίὶ:ετὶοΙο , οοοό 5οοοΑιιιοε τ· ὸἰεὶτοτ,ὸἰΒτεΠ`οω, + £ρΜαπι

οίοοοάοέτο. οιιΒε οτοΙοοπο ΙειτεΒο.τ νΞοιε,8τ 1οίοΓο. τεοεοτὶε ίετωε τοεάοτει Ρετ

σ.οοοε ωειοοΙει·οω τεεωΙοει Ρτοκινετοοτ Ιοεε. Πω Γε οοΓετιιω εΙοωἱτοοε Α!»

ΒοτὶεοΒτ'οτἰΒοε ΙοτοΗτ,τεοιο ΙΙοοοι·ε οεοΙ1ε ΙοΓοΓο,ὶΙἰεὸ τεο,ωτοει ΐοίΡεοΓο.,8τ

πιο: Γιι€ειτει , οΜΜτ οπο πωπω” εοΡτἰνατο εεωετε Ιοεεω.

4.. Ροίτοιοιιο νο·τοτοω οΡυε εεΙεοεττοοοω εοετο ποοεωο εοωΡΙεν1Π`ετ ,εει·τει- @Μπι τι ·

οπο οετοττεοτεε ευοέΗ ,οιιοτοτο νεΙ τοεοτεε ό:εωοοε: ,νεΙ εοτροι·ει ωοτο1 οο- ω”ο"°““

. . . . . . . οποιοι.

τιιετειοτ,οοιοτεεωεάεΙειω ωειοΒοε,οι ει·εΠϊιε ΠειοιΙεε , οι ΓεοΓιιε τεειΡιεοτεε ,

Ζ ο]



Μ. ΜΙΚΑΟ. 5. 8ΠΕΡΙΟΙΙ ΡΗ ΕΡΙ5Ο. ΒΙΤΠΙΠΟ.

Απ. ·Οπτι.

οτ.τττν.

τω. εινα.

# τε8τοεο

Σ τοΡοτεπτοι

τοετοΒτε

Πττοεοτπτ,

ΑττεΡτἱεἱε.

ΗΒετεεπτ.

Δ

τ

' :

επΓιετεοτεε εΒἰΒεοτ. ΡτεεεὶΡπε τετοεο εεπο&τε επτετο ποο Ι.εοεεΡ,τΠΙΙο οοτοἱ

οε , επετο εεττοοοπτο τπτοε τοτιττο εεΡεΝπτο τοτε τεοεΒετ , Ρετ τοτετεεΓΠοοετο

ΓετοπΠ Γιο ΟΙιττΓΗ εοοτπΙετττ <,ττετιε, ετεετο. Ι)πτο εεεττττοε τοοτε νεοεοτιπτο

ΒεεεΙιεοε , οετοοτπιο ποεετο|ετε εΓΓετεε Γεει·ετε -ΙπΠτετετ , ετττοοοπιο τεΠεετο

Ρτοντεπε εεΙΠτ τεΡεοτ ,ΡεετπΓοπε Γεεεετπτο Γεδιοοι1τοεΓΓεειτ τετοΡΙπτο, επτοτ

ειτε ΓοεΠ τεοεετο ΡετπΙεο τεΡετιποτ ,οεε νεΙεοτ Ρεπει νιοεετε Γπτεοτετο , επι

εποέττε εεΒεεοΠεοε , εεοττοπε Γτεοεεοε , νεοεοετο οτε εΓΠτιεοετιιτ ΓοεεΙιπτο Πο

Με. Ιοτετεε ποετοπε νεΠετπτο εετετοε τοποτποτ , τετι·πτο το πτοετο τονεοποτ,

εε Ιοεπτο Ρετττεοποτ τπτοπΠ Γεεττ.Τπτο ε:ετοοοπτο ΡΙιεΙεοκ Ρετ στ: εΙΤπτο τοτ

Ρπε το τοοεοτο οτΞεοτ νεττεε εκΡτττοιτ νοεεε ,α οπο‹: ντοτεοε νεοεοε, ΓετΡεο

το Πωσ. ΡετΠετ. Απ: ποτεοτε Γεετπτο ΓεΡτιΙετιιτο νεοτπτο εΙτ , τοτετ ττεοεοοπτο

τοεοπε εε]πτπε , εκτοοοπτο οΡε ΓοΙοτπε , Γεττετε οοετε ΓεΡτε ΓεοέΙ:τ ΓεΡπΙεττ ιιτ

Ρεοοτεετ τεΡεοτε ττεοΠΙΠτ. Νεο οποτε, οοΠ:ιε εοοεπε το·:Ριτ Πετάτε ]ετο Ρωει

τπτ, Γτεπεετε τοετοΙΙο , εεοτεε οπεετε ποοεεεε , τοΞεοτετο εΧετεεοε οιοτΠοπε

Πειτε , (Με ΓπΒἰποτ ττεΡτετ , οεε επ1Γεπετο οΒΠΠ:ετε επεετ. @τι τοοτοτ ο πιο

τετέιππτο*Γεοό*ττ εοτΡοττε τοοΗτπτ εοο!τεοεετε,τε&πτο ε τοεο1οπε οοΧοε εποε

οετνττιπε εοεΡετοοτ ττ8εΓεετε Ρτοτιοπε , ΒτεοΠτΓπε τεΡεοτε ΡοΠ: τετεποπ τεττετο

τοτΡοτε ΡτεΠὶτ. Τπτοεοτπτ εποέτε τπτοπΙτπ , ΓΡετεεοε ιοοπιοετοε Ρετ ετεεπΙε

εοτεε Ρενοτεε : οπο ἰε τπτ οΠἰετπτο ετετ , εκεπττττ εκ ετέτο Ιτοποτε Ρετ Γποεετε

Γετοτεοττοετο , 8: Γποὶτὸ @εδώ επτοοοπτο τπτΒε , Ρετ τοεπποι εοοτεχιοτ ΓοΙπτο.

Τεοεετο επεΠ ε Γο οτε εττεὶτπε $τεντ ,το Γετοετ ΡεπΠπΙπιο τενετΓπε , οπτεοεοτ
ΠΜ τΡοοτεοε ΓεετΓΓτι:τ εεεεΓΓπτο εΓοεοε Ρετρποθ:ετπτ: 86 Ρ,εΠ:τ οοτετο εΒοοΓεεοε,

ΙσοΒε το Ρεθτοτε ττεΙοτ ΓπΓΡτττε, 8; εοοΓείΗτο εενοΙπτπε Ρεοεεπε 8εεετεοτπτο ,

οτετ ιιτ οοο ΓοΙὶιτο τοεοττε, νεττιτο επεοτοεοιε ΓεεπΙετετο εεΡοοετετ ΙιεΕττπτο : ετ

εττεΡτε ΓοτεἰΡε,εεΡὶττε Γπτ ΡτοΕΡτοτεοΓετεττ αεΓεττετο τοεοτοπε, τοεοτει1πε εεε

το τεΡεεενὶτ εοιοπτο ,ετ ( το εΠοτ )ιοεοΙπτοιε Ποετε ΠτΡετεΠ.

;. Νεο τοπΙτπιο Γεοε ΡοΠΙτετε το1τεεπΙε Ηιπτετετ τετοΡπε, 8: εεεε ο εττεΠο

ΡτπΒοὶπε ΡΙεπΠτο εενεέτπε Γε Ρτοττοπε οΓΓεττ ,επ]πε Ιεο€ποτ εποθ:ε ετΠοΙνε

τετ τοειοοτε, νττάτοοπε τεοεοετ οπο Ροτοε ΓπΡετΡτεε , 8ι τεετοπτ Ρτο]ε&πε το..

Ποπε οτετ, πτ Ποσο Ιεο€ποττε ετπεεΠε Γετετοκ , νεΙνττετ οτε Ποετο Γεετετ απ

ετετάβπε τεοτἱ5. 8πο οπο Γεοεποτε Με Γεοτε επττεοττοπε οιεοΠοπε , το εποε το

€εοε, εποεοετ οποττετε εοΙοτ , ο1εεετεοε Ποε Ποε ετι1οτε5. Ατ ποτοεπΙ τοεεεΙε:

εΠΠ&πτο εοτΡπε Γεοτττετ , 8: εετεττοτε Ρττοττοπε ΡοΠεττοτε Γπεεεεετεοτ, εε Γπετο

οιοΠτπτ τεΡεεετε εοοιπτο, τοτετ Γιτοτπιο εποπτεΧετ εΓΠετε ΓΡἱτἰτπτο τοεοπε. Ετ

εἱιτο ΡτοΡτοοποτπτο οπτοεττε πΙοίΓεπε ενεάπε , εε Ιοεπιο ποτ Γεετπτο εοτΡπε

ενεότεοττπτο οπτοεττε εποοεετο ΓεΡοΠτπτο Γπετετ νεοτπτο εΠ , τΠεὸ ΓεοΠτ φτε

εετοὶο Γε νεοΗΓε ΓπΡετοπτο : δε. εοοΓε1”οτοτοτετοτεεΜε ΓπΠεοτεοτ1πτο εεΡπΙΓπε

Γπ8ετπι· τοοτοπε , 8: ΡτΙΠτοο ποτε Γποὶτὸ τεΡΙεοτπτ οπτοοτε , εκτεοτεεπε ετπτε,

ετεοτεε εοεττετ εεεΙεΠεε οεοεε1&το εττπε, δ: τ18ετ εττΙ·ιεπΠεε ετντοο τοτε τοεεπΙ

Με. τοπΙτετ $εΙ1εοε ωΡ,ετ Ρενοτε εοοειιτ1τπτ οτιτοο, εεχττε τεΓποττ. πω

οπο: τπτοεἰοτεττοεετ : @ειτε οι» τεττΝοετε νἰΓπε εοοεπίΠτ εοτεεΡενοτειο, εποι

Ιετττ Γεττοοοἰε €τεττε ΡΙεεετε Ε. ετεΠ, ἰοοπἰτ, ΓοΙτο τετπτο οτοτοποι Ρετετ πιο

τεΙἐε τοοπττ.Τποτ Ρετ τοεετετο οοτεοττε ΡοΡοΠ τπτοετο οποτε, Ππτοετο Γοτττο

ττοπε Πτετο ΓπΡεΙΙεέτΠετο νεότεοε. "

6. Νεε ΙοοΒο ΡὸΠ τειοΡοτε εε Βεεποεεο Γποεο ,τοπ είτ το εοοΓΡε&π ΒεΠ

Εεεε 8εοτ”Η , πκοτειο Γπετο οπτετιιο εττεΡτετο τοποποεο ΓΡ1τττπ , ετεεοττ Πεε εε

Πτοτοε τετοΡΠ ΡτοΡεττ,8Ποε νετΙοε τοτπΗτ τεεεε : Τε, ττκ1ιοτ, εΧοτ0, ΑοττΠεεε

Βεετε , Αοεε!οτιιτο εοοΓοτε , Ποτοτούτοεπε εΙπε , ΠοττΠοΙετο ΡτοΡεΙΙεε το π:τοττε

εοτ οτε τοοτοπτο, τεεεεΓοπε οτεττττ οετοτίττο επε τεοετπτο Γο εεε «πω. Νεοι

επτΡπε Γατα εεεετο τοτοπετ εεειοοτοε εττε, Θ: εε]ε&ετο ὶο Ποπἰεεε Ρτο]Ιεττ πιο

εεε , ετιτ τοἰΓετετο ΓεεΡε νοΙνιτ το τετοιο. Τποε Με ντοέτετο εοτε ΓεΡπΙετπιο εΙο

ττοΓπτο ΓεεΙτ Πειτε εοΙΗΓετο , τεΡεοτε Ρτοεποπττ ΠοποΙ εοονπΙΓε νεοεοε. ΙΙἰεὸ εεε

τοσο Ρπτ8ετο εοτεε Πιοεοετοτ. Τοοε το εΧΓπΙτεοε επτο πΧοτε , τοεοτε εΙεεετ

εοτο1τεοιεετ ονεοε. °·



ΜΙΚΑΟ. 5. 5ΠΙ.ΡΙΟΙΙ ΡΠ πιω. ΒΙΤΠΚΙΟ. πι;

 

7·.ΕΧιπ οπιειο.τπ :ι δεΓεειοττιπο εοιοπιο., ειπε: ε!ποτιεειτπ πιιιιϋπεΓεττπε ὰ Βιιειι. Μπ.ΟΜι

επ: ειττιιε πιω,πωπω οΕι:εττπι· ιπ τεπιΡΙππι , επιπε ΓΡιτιτπε παει· πιεπτεττι ιπιπιππ- 13:*;;;

ειο.τπιιπΡΙενετατ,Ιπεεταπε νιττπτε Γπτοτιε πποΓεππιοπε εττιπἔει·ε ναιπιίΓετι πεε ΕιιτιοΓπε

.Ροτετειτ το.Ριτιπιπ οπιΓοπετπ τετιπετε Γπτεπτεπι , πιο Γεττειε νιπεπιιε εει.τεπει.τπττι, ΤΜ Με

δ: πια :ι Ριπτιιιπε εοιπΡτιιπετετπτ, ιπτετ τπειππε ττο.Ιιεπτιπιπ νιπεΙο. ειι.ιεττιπε Μπι- π”

Ρεοπτ , 8ε οιινιοε πποιεπιποπε ΙπιιιειΒο.τ. Οίιτποπε ειπτει εετνικ ειιεττιοπππιπω

επ ιιο.Βεπιε οτιιτιοπι Ρτοεπττιιιετε τεΙπέτει.τετ, νι 5.ειεετάοτπιπ ετ νπΙει ιιοπο Γε

ι:!πεΒιιτπτ οΡΡτείΓπε,οιεο ΓιπεἙο ΡετΓπΓπε,ιιιεὸ ατι εο ειεεττιπιπε ειιιιιτ ειειτττιοπ,ι "

δεΓεΓε @τινι Ροπτιετε ι:ιιΓεπΓΓπε , ειειπιιτ:ιπε εΧΓπιτεΒειτ Ραπ ΓοΓΡεε ειε ειοπιε ΓπΡετ

πει: Γειιιιτιε. Ιπτετε:ι ματια ΡΙεΒιε ΓειΙίιΓοπε νεπετειπειει πιιεο.Βατ ,εππέτει Ρετ στα

Γπι€επε πωπω Βιττιει. Ατιετ:.ιπτ Ρομπ πω: ιπειε τπεπτεε , εοιπΡιεΒεπτ τεθ.:ι ,

εινιειιτιπε παπι Ρετειιο.πτι 8ε επιπ Γε ιπππιπετιε ε . πιει: ΓπιοΙιτπιε Α.πτιιτεε πεπο

τιιπι Ρτοι:ιει·ε πιιταεπιιε, Γειιιιιπ ιπιιιιειιο.πτπτ εεειε πι ιιοττεο. Γειττε , 8: Ρετ στι»

πεπι τεττειπιπιεΙΙιΓοπιε ιπεπιε Ρτε;Γεπτιο. ειιπιπ Ρετ ταπτο. ιπιταεπιει. :εποε τι

Ιπίιτ:ιτε ετεπεΕπιτπτ, ιτειιιτ επιτι ΡτοΡιιετει πιει” ππινετΓιι επιπιιται·ετ : ?Μωβ τω.σω.

1)ωπέπε ππωπ , ό~ έπιώτιαβ απ». ΠεπιεΙπε ιειπεποτιε το.Βε ΡετεΓπε , όινετίιε

πιω πειτπε , εεττο.τιπι τεεΙειεπειτ ιπιτει.πάει πωπω ΙΞιππε.

8. Ιπτει· ειποε εεεε ΓπΒ τειιΒιοπιε ιι:ιοιτπ .μπω Απτειιο.ποτπτπ ὰ Επιππε, ΣεπτοΓικ

οιιεττι τοτπιπ οΒΓεΓΓο Βετιεινει·ειτ εστΡοτε!εΡτα,Ιιοττιάει εοπτει:επιτ νιΓεετει τειιιεε, °ω"Μ

επι νεπετειπειει τοεπιιπιτ Απτιιι:ιτιε ιτιειιιοτει. Ρτεε:ιτπτ "Με τειποεττι πτ απο.:

Ι:ιπο,ποτιε Ροπιξετε τ:.ιπτι, Γειπετ ιπτετε.ει ΡοΓειτ ιιπποτε ΡετΓπποετε Γιπέτο: πιτ

ετιιιτιπε Ιπτιτιο. πιεττιετο. τεποικιτι ΡειπΙΙιΓΡετ Γπειπι εειτπεπι πιιτατπτ, πιτόπΓ πε επ

τιε τεππιτπιτει.τ π,τειτιο.ιπ Ρπετοτππι ,8ειτει. τιεπιππει εικΓπιτο.πε ΡτοΡετιιτ τενιΓετε ιπ

εοΙππιιε Ρεττιατπ. Ο νετε Βε:.τιιτπ Ρετ οπιπιο. νιτπιπ, οπι επιπ αει πίττα νοιο.πε

εππε`τα ττο.πίΓεεππετετ Γιτιετει, πιω Γετιπιο ίτικιιο Γονιτ ΕεεΙεΓιο.ιιι ιδπΡετπ:ι πεπε

ττειτ,τεττεπο. ιι1τιπππ , πι ειιτΙιε τεεπετ,8ε Με ττιιιπι πετ. '

9. Νεπιω τεπειιτιεπ πτετο εΙε επε οπτιτάο.πι με Ιει,ειιπι Ρατεπτπιπ επτα οιι επτα πω;

ειείιάετιππι Ιπειε ιπΗειπιτπο.τετ ,ΓπΒ ιπιιε Μπα: τπτποτε εοττιΡεττο ,εοτπιπ «πω

τα εοπεπτιτ ιπττέει.πε. Οιιπι οπιπιπτπ , ιποπιεπε Επειτα ειοπε νιιτιιιτπ πιοτισοτπιπ

ΓπΓΓτειειιε Β. επ1Ριεϋπαιεπωπιτ ι·τιππτ,επτ πεπΓει εο.ιι€ιπε ΓεΡτει ιπΓειικ τεύ

τιεο ττπΓει2 ΟΒΓεετο , ιποπιτ, ειπε ιτε τπε Μ Γεππιετπτπ ιιοπιιπιε πω. ΑτιΠι [στα.

Ρετειπτ επιπ οτΒατει ειπειπτοειιιε επι τππιπιπτπ Γειπέτππι, πΒι Ρτο]ε&ο.ιπ ειιιιπ,τιπτ

ττειππΙειειπτετ ΓπΓ πιο. νοεεε , Ρο.ιιεπτόΓ πε τιιέτιπτ Ιειετγιπο.τππι Ηπιπιπε πιο. επ ,

Γπ!ΓτεΒιει ΡοΓειιπτ ειεΙι επιιι $ετπιτπ εοτ ε.

το. @Με ιπτετεει όιεΒπε εκεπτΓιε,ειτ πεεε!Γι.ι·ιιε πππε πΙππιπΕΓοπε Ροπτιίιεπι τειππωπ

Ρ:επἔ: οπιπιπιπ εινιπιπ εειτπε δε ποττιε, ειιιεττι πιω ιπ8ε ιε8ε τεεπτΓο. επι οπειτ- 22""^1°[“

τππι τετιιτπτε ειιεπι,ιτει ΓετπΡετ τεειιτπτε όιετπ , ιτε ΓειτιΡετ τετιετεπειο τπιπειε εοω ·

Γππι Γεπιτ , πτ ιιΕΙι&πτπ εοι·Ρπε πιιιιΙ πιεειεΙ:ιε Γεπτιτετ , τιππι Η:τειιιτο.πάο τετι·:ιε

ρτοιζτειτιιε νεπτπτει Ρειτιτπτ όιε : ιι:εε τ νετὸ ΓοΙο ειειιιο:Γο. , Γειιπτιε Γπίτιπετ ειοπα Γπ- τ ετα

τπτω , ειόΓππτ πττιΓοπε Γππιτὸ :ετπει·επ παπι, 8ε ειπτπ ιπειιιιιιτει ειοΙοτε ΓεΠ`π Ρτο

Μετα 8επιππτ , τιεπτπτ Μπιτ Γοιετι:ι νιτσε. Με Γεπιιτ ΡειπΙΙατιιτι πιοΠιτο εοτ.

Ροτε Με ιτιεοΙειιιτπ ιπΓππόετε νεπιε : Η:εε νει·ὸ ..ι τειε`τπ ιιοποτιε ΓπΓΡεπΓει τεεπιι

πο. ιπειεπιιιτππι , νικ ειιποτε οεπιιε , ειιτιιειτ μπι πω. Ιπεε Γεττε ο.ειεε , Ιππιόπε

ειπε ποντιπι πιιτο.τ.ει τεεεπιτ, πτετοπε ιειπι Γοιισιτεε ι·ε‹ιιετππτ επι ΡτοΡι·ια Και. Ο

παρε πτιπειπι ποιττι εοτειιε τεπειιτειε επεπιειπει. Ρο.ττοπι ΓιιΒιιτετ , 8ε ειπτιοπο.ττι

τιιι·Γπιπ ποίιτειπι ιπΓιιπειετετ Ιπεεπι ι .

π. Νεε Γεπε Ρτιετετεππτιππι ..τι οπὸ‹ι ιπνεπιε οπιεΙειπι επι Γο.ετιιπι ιιειιιιιε επιιιοα

ΓετιιιΙετπτπ οιΤεττπτ ,επι Γενιτιἐ ειοεπιοιιιε :επτα Γπετειτ νιειιε επειιτίιΓοπε Γπείταπ- ΤΜ”Μ·

τισ.. Ατ πΒι τιετππότπε πι οιεο , ΡτοΡπΙΓπε Γπιτ πε Ρεόιοτε ει.ιετποπ. $ειπε τετιιετιιπτ 4:::2”ε”

(Διοτι Γεπειιε , δε τιιειιε ιιοιπο ιπ Γεττποπιιιπ5 , ε οπιιιπε Ρετ όποειεποε Γετπιε απ..

ποπ πεοπε ππππι ειπτεε Ρεπεττεινετε.τ ειπε , Ρετ τπειΒιιι:ετιπιπ εοιτιιτπτπ πετιιιπ

..πω τειιιι6Επε ειπιιιι ιπ ειιπειιιιιιιε @τι πιτει:ειτπτ: δ: π.. τεεεΡτο. ειοπει πιω ,

ΡεττπειπΓετππτ ιπ οΗιειο πιειπιστο.. -

π.. Ειτιπ Παπ. οπετιιαπι ει: Νενετπειιιιπιπ ιποεπιππε , οινει·Γοτπτπ ιιυ.πιει·ιε ε::::;αε



τω, ΜΙΚΑΟ. Ε. 8ΠΕΡΙΟΙΙ ΡΗ ΕΡΙ8()ΟΡΙ ΒΙΤΠΚΙΟ.

τω. ετσι. ενεέτα , εστσεττα σετντ σιατεσεταστ , ιιτ μεσα Βεστε , 86 Ρταστα: αστια:τετεστ σασ

σε.ιτττν. ι,,18,,,ω ,:"Μπο ςοι·Ροτε, 86 εσιιστοσιετατιε αττστισε, ιΙΙατα ίεΡσΙετο τσασισσε

ω" χω” σΙστΓφε ττετσεστττισε ασ)·ττε ΡεσετταΙτα τασσετετ , ισεσεΙατ εστ εσσε`τα σεΕεταστ

ασιττΙτα , Γασέτο Ρετίστα ττφστε , εττὸ τΙτασττστ· ΓαΙσε , τεΡεστε αττσΒσε ειττεσίτε,

ΡαΠττσ ετεΠτσσε τεττττστιε , εισαι Ρετ τστττα ΡτεΠττ νεΙτιΒιιε τεΙΙστεισ. ΚεεεΡτέσσε

Ρτττττσα τστΡττατε σστΙσ ισσισεσε ασσιισιτστο , ασ Γσσσι τεισεατ σινετίστιστσ.-Ο να

τε Γισε ττσε σιτίεταττο ΡτοισΡτα ι φι τσ εστΡοτε Ρσίττσε τσεστε τισσιιτι σιττ€εσατ

σσισεε , σσσε τσ εαΙσσι τττιισιΡτιασε ΓΡετσετ σσΠστσ.

η,_ Νατσ φετσσασι εκ 5αΡασετα Ραεο , τιοττισο σισττεσ τστει:ετατ τετοια, εστι..

έτατσττετεσε ισαεσΙσ τεστστσα εατσε, 86 σεσίαε ΓΡατΓετατ τσ εστΡοτε νιτιατο εστταε.

@σετσ εὶιτσ Γασστσισ ταίττστα αστιοττεΓεετεστ , σΡτστοσε αεσττα ειστε οτιτττττ στα.

ττα Ρετ σισσεε ΓΡαττετατ Ησεε,εσΡτεσε εστΡσε τα:σατσσι σε σσεσεστο Γασετσ σα·

σετε ττσττστσ , εστί-σ ΡτσΡετασε τ:σσεττσ , τστετ ΡοΡστοτσσι τατετναε ασγτιε Ρεσε.

ττατ,86 αστε εΙσττοίτσσι ΓεΡσΙετσισ τσΡετ Ρανισιεστσ τσετστιτα ΡτοΓτετσιτ. Τσσι

στατισιιε ΡταττστΙΤα, εστία τ:ατσε σίτεσ ττ τιστττσασι εστετσι 86Γετσετ αΡτασε ίστε

ει6σσσαστεΙσεετσα, Γεστττσταέτσ Γσεττ, στνιστ ττισσεττε σοσο., τετσεατε ταΡττσι

Ρετ τσεσιτιτα ΓαΙστεισ , 86 στΓΡετστ 6ετει·εισ τεσσνατασι τσ εατσε σττστεσι. Τιισι ε

σατσε εεεετ αττσΠεσεωτασσ:α ισγττεττα νσττστσ , εὅτατεε τείεττ Ρτο ταστατ σοσο ε

Ισττε, εοσΓΡτεατΕιτ Γσατσ εστεισ , δέ σιττατστ σιτείεετετατσ Γασατσ σστσφασι ατι εσ

ΓσττΤε τατσ στο αταισ.
ι-Ι Β_ ν_ τα.. ]αισ Ισετσετ ΡτοΙατα τσ Ιασσετσ τασττ Ραττοστ φτσιιασι Ιτσεσα στα , εσσι τττετ

| Μστττ:τ ΡεττιιτετεεΠτσσεσι ετσττσίτ Αστιίτττιε, εισατσνιε τσΒστ αστττ, τσστεισ νιττστσισ

°Ιω Ωω ε] σε ίατεσσο ναεσατε σοσ νατεεε Ετἔο νετ 6ισαστστσ νατεε ασε , 86 ισ τασ6ΐτατσ Πο

ΣΞτσΐ σιτσσ εστσιστττε τανττΙαισ , στ ττεστ τσΒεσττ ()τιττίτσ ασΓΡτταστε τεΡεΓεατ, 86 εταετα.

τεστ εστστε $στΡτεττ οταττο Γστνατ. Ναισ στ Ρτ:ττετ εα στιίεστα φαι ετἔα τισσιττεε

σεΙτα ττιστ σοσ ταεεαισ , εεττε Έτσι σεφαφατσ Ιατεστ φα: ετΒα (Μισο ιιτταινι:

σσατιισατσ ειιττστσ Ρεττιισότατσ σσστε, Ρατεστττισε εΙατατσ εετίατσφε τατεσττστ

Βσττατττισε , σιιστετσ Εεσσιε , ειστ φοτισασι εσττσισε τσσσεταιτιτσιε ΒαΠιατσσι

Ραττεισ τειστ , σετσ τιιστ : φα: εττασι τΡίτσε 5αεετσσττε εατιτατιε τεεε σε Ρτσσττα·

τεισ πιστσισ 6:αττΠττσα τ-σττ. Νατσ τω» Ματττττα: τσσεσττισε εσσΐσισΡταἔταντ πιστα

τισ τεσετετστ , ατφε σσιστ πισω τοτ εστια τσεσιτ:τα εστσ οΗτεττε τ:ατσττΤεστ,. ταισ

εατσετσ τεττσσσεσε ΓΡτταΒατ τεσστε αστατιτε τσ Ρεττστε ττατσε. Ραττεβαστ νιετσα

σισττε ΡτσΡτστιστ , ατεστεε αττσε Ιαετγσιατστσ ώστε τιΒατιαστ. Ιστετεα ιττστσ ττσ.

ΡτοΕστιτοσε σστσαισ , 86 τεεσσι σε στεο τεεττττα: σσίττε Ρατνστσ τττΙσστεισ σετσ Με

τ`ατετστ. (Σίιτσφε τσι·τια ΡΙασΒεστιστσ Βεσ ετατταε ΙασσόΓφε σε σοσο ΓσΡετστ

τσσσεττε τεΓσσατετ , Ρτοττσσε αΙΙατο ττφστε τσττε εστσΡαἶτΒσε τττσταττε , ΡτσΡστ

Γο ντττατττεΙΙτε τσοττιο ,νετει·εσι ειιΡεΙΙιτ Γστεττα ντττσε σο στεισ. ΙΚεσσττα είτ τετ

τσι· α εστΡοτε τ”σεατο νεσεσσ Ρτττττσα ντττσε. Ετ τσοκ τστταστε ΡοΡστσ τσσΙτετ να

ττσα Γστεττ , 86 ττΒτιττεε στεΙΤσε στνισο ισσσετε ττττττ , σατ Ιασσετσ 1)στστσσ Ρετ ίασ

στα ατταττα ()τιττ σ.

ΟΙεσπι τσ η. Νατσ 6·Ιστσ Γετστσαε ίτσστσ ττσεΙτ σιετστΠε εστσΡετεττσι , φεισ6σισσσε σα

2823Β:ΗΜ Βττ ()τιττίτσε τετσισσε τετειιαισ ()τιισ Ησεττεφτεσατσ , Βιετι.ΑΜ τιστστσε, εκ ()α

ΒΜ,, ΐΠ- τεστοσιαεο , Παεταστετσ Ρεέτστε Με , σε σιέτσ ΓεΡε ττειιιοτε τεστιεστατσ Γσασι τι

"Η “Πτωτ- Βαττττεατ τστττισσε τετισε τττετστα , αΒίσσε νετιτεστσ , Γεσττετασι εστΡστε , τα Γσστσ

στνεττοττσισ σεΡσττέιΠετ, 86 εστσίσασι ισ εεΙΙστα ΓσΒΙτισττετ εασστστε τεότα Ιτστεα

τστιιτΒσε εσττο6σΠετ , τττεσ εεΠστασι ταετασε , ασ νεσετασττττετ σοσστσ 6ισοσ σε

τστετατ τσι τεΡσσειιε ,τσεττετ Ρτεεεε 86τετσστα Ρ,ετστσατ , εικστιτα σισσττεσε Ρ:εσε

σσόττσσε εεΙετιτατ.Τασσεσι τσασισσε στιιτΓφε ττετσεσττΒιιε ατσστα νετα Ρατσσι

Ρετ ατττε&ατ τεσττεστασι , δ( ε66ε σεστεε τετστΒεστ αστεεε σσστσσε τΡατττε Ρετ

νατεστστσ @στα , 86 Πετσσι τσσσετιε Ρα Βασστσ , σσστ: ΓστΡτττα τοσε_τα σε Ρεότστε

ττατιττ , σσσεατνα εστΡστε Ρτεσιττ , σιισε ασ Ιτιστσα Γαταετ,εσε , Ρετσττ ΡτοΡτσσσο

τστσ σστσταιιατ ενσεατε εατετναισ : 86 σε σιστττιε τσοι·ετ , σσοτσασι σε Εταττττισε

σε Μσιιαττεττσ ετστσσε στο εοσνετΓαστττισε Ρτοττσιιε ενστατ, @θα εστσ ται:τγσιτε

Ρετ στστσεσι Γατστ. 5τσΡεστ τστταστίιτφε Ρατττετ σσινετττ , αστΡιταστ ΓστΓσισετε..

σεσττστσ
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ΜιτεΑε. ε. ευεττειι τα ιεττεε. ει·τστ.τε. Γ...

σεστιαττι εστσα. ΑΙιι ιτιτετεα Γαιιότατιι ιιτισοτεττι νετειΠ`ει< ιτι αατατιι Ραταστ , αιιι τω. στα.

ιτισαΠ·τι5ξ αττιΠεσιτι αστι Για ττιετιτα ισ εσσεττι ναΓεσΙσ ιιιΓεττα αϊεβαστ. δεσ Πει π· Πιτ·

ΑτιιΙετατ ασ εστσα σαβια τσέστατισα ιειιτιεσιαιτι ναεσαστ . ιιεισοτετει ιτι εσσεανα ι::δίζ(;.11'

Πισσαιιε, ιτιΓσΓέσσε ΙνττιΡβιε εστισΠιιε ιτιστισαστ, ατττεέτασε,τιεε εισισεισατιι ει: ασ.. Με

το ισ νιττσ τεΡετιιιστ:τεΡιετσ ναΓεαισ·οιεσ τστΓατιι πατατα ιτι ττισσαττι ΓΡατεσσεστ

·στισιεισε αστε:.ε μετα: , 8ε ιτιΓεττα: τστΓστιτι νιττεσ ετατε σΓεισε ιισειιε Ρεττιιασεστ τα.

σειισιτι ισ αστιιιταειοτιε, 8εε. ·

ι6. Νεε τιισιτσιιι Ρσιτ τεττιΡσε ΑτιιΡιιισιιιιαε* Ρτ:εσισι στα ΡστιτιΠειε εισαεσαιτι ΡΓΗΡΙΝΨ

Γεττιιι·ια, είται τοτΡετιτια ττιεπιβτα , εισστατισ σιιιεια ιτιστ σε σιίΓσινετατ αεετ, ασ@σε ισ εταβατσ ενεότα ΓεΡσιετσττι , ει: σιδεσ Ιιεισστε ΓσιΠετιτ Ρετστιείτα , σεε πιστα :τα Ι `

εεΡετστιτ εστιθτα σιιιεισιιι τιιετιιβτα , 8ε Πτττιατιε εστΡστιε σΠβσε Πτατιιττι Γσστιτι ασ ΡΒ:οΗ:α8

Γααττι σσιιισττι ΡτσΡτιιε ιιστιιετιε νεδτατ. Τστιε Ρετ Ρε&στα ΡιεΜε τιιιταεσια ιεετα

Γτεσσετιταιιτ. Ηισε ε σινετΠε Ραττιβαε εεττατιττι στβιε αετιιιτια εστινετιιστιε, τιισιτι.

ΡΙιεατιε Ρτεεεε , στα σπιτια νε σε σΡτατα Ριετατιε σΡετιι. Ι.:ετατιτειτ σνατιτεε, Ιασ

σεε εστιιΡισΠε ττιατιιβσε Γστιαιιτ. . ρ

η. Νεε τιισιτσττι Ρὸίι ει Ι..ετιισνιεστατιι στβε εεεεστστιι Γε βιε Γειιαε σσιιιετσε €'"°ι"ε

σιΈεττ ιτι αετιιε τεττιΡΙι, Πατάμε ΡοΡιιτε εστνιε αετιιβαε ττιαετισ ιιιατττιστε Ρετ- ω·

ίττεΡατιτ. 5αιι&α ιτιτετεα Ρετιετταστ. εσιιιαιαττι ναιιατιτ, Ρεσαε ιαετνττιιε τιεαστ,

Ρεεεστα νετβετιβσε τστισστιε. @τα ττισΙτα ι Νεε πιστα, εειεΡετσιιτ Εισειισττι

ιιιειιτεε Ρσιι: @ααα ισιιαα ασναιιι εεττιετε ισεεττι , δε Ρασιιὸ ΓστΡεστεε ατε1σε ισ Γε

αετισΓεεστεε οσα ΓσΡεττια . ΡτστΓσε εειταεταιιε εστΡστε ατνα. Ετ ΡσΠ Ρασςοε (Με

εαΡτινιε ΓΡιεσσστε σεσιιε ιτιΓσΓσ ιιιεσιατιιεε ασ ΡτσΡτια τεΡεσέὶτσιιτ . 8εε,

18. Βασ νιτιειε Τστστισταττι Ριέτανστίιιιισσε ττιειετιιβσε . εατιτατιε ιεεε εστι- Ττωτ(Με

σα” εισαι μια εστιιΡιεστεε, σιιισιβσε τετισστιατιε Γαιε, ασ ΓεΡιιιετσττι Β. Σα!- Μ2””'

Ριειι στατιστιιε εασε5. ΡτοΡετατε ετεσισετστιτ _ αε σε Μεττιστια ει σε Με ιιστιιετιε ατ

σετιτε ΠειειιτιΡστιεστεε, Οτιειιταιετιι Γαβ αιεετιι τιιτστιτστ ΡτσΡετατε: σε στα σε

τειισιοτιιε σσεττιατε νει ειεεττιΡιιε Εισειισττι αττι σιΠετιτ, ασ Γααττι ιτιίιτσέτιστιετιι

ναι ιεατετιτ. Ματσε ειστι ΜαΠιιιατιι ασατειιι, ατιε σααιιε Με εισι ειαιιιβσε μα

εταιιτ , ΡσΡΡεττι εστιΓεετισιιΤεσε, 8εΓιιιεατειαιιι Γτετα ιτισιιτειιτσι· , σε Ααιττιτιισιε

νετιτσ σανε ιτιιιατα, τσττιετιτε αυτια, ιαιεατιε νεΙιε νσιατ σιισιεισε εατιιια. ΡσΓι

εισατιι εοσΠιτειτ ΡσΡΡιε ισ αΙτσιτι , ααα εεειστιι ταΡισσε εσεΡιτ Ρ)στιταε ΓσβτσΠετε

ιιιστιεεε , ιιιτετεα Ο τιίτι τιιιιιτεε , ατιτετσαε ιιασταε , ειττοττεε α ατνα ΡταεειΡιτεε

Γετεβαστστ ισ αιτσττι : 8ε ειιιιι ασ ιτσε τει·τιιΡατε ιιισιισστστ8ε τιεςσεαστ. εΗ·ιαιεε

ισ εισαε ττιστε Ραττισ Ριτατεε ΡΙαεατε Γσενετασε , Ρτοεατιιβεστεε ειεστατιτ . σε Ρστιει

Ρετιεσια ττιιτιαετιτατ. Ετ ειιτιι τιια ιε ισιτα εστιΓστΞετεε αεεισοτ , ιτιιιιιετιΓαε ιιιτιε ισ.

σε τσττιεΓεετετ νεστσε,Γσειιε ιτι ιεαιιτ Βασότι, σε Β. 5σΙΡιειι Γαιι`ταἔια ΡοΓεαιιτε

ΓστΓατι εισειιιτετνειιτσ ΡΙαεισατιι Πετσετ Οιιτιιισε Γαβ εεειαστε Ραεετιι. Αέτόσσε

τεΡετιτε ιατετιια σιεο ετια , ειστε ΠιΓΡεσΓα ΠΠ:εβατ , σινιτισ αεεετισιτστ ιιιιιιιΠ:ετιστ

τα αβιττιιτσ ιτσΡστε α Γσσε ιιαττιατια σστιτια τεΓσιΠΓΓετ , δε τσιιιεστε Γσεεσ στισιε

ιιεισοτ ασιεδτιστιε Βινισα ΓσΡετΙαβατεε, ιιαττετιτεε ιιαστα: Γσσιιιιστιε ασίττιε. Ρια

ειτε Γτετα Γαβιτὸ τιιιτεΓεετε εετιιαστ. Ταττι τα ιιιτετ Γε Γε τιττιισιε αιι·-ατιβαε εστιΓε

τατιτ , εισαιιε Πε σας τατιτα Πε ει Ρτα:ττιιιΓα @τα , σε Γσια ιιινσεατιοσε ιιστιιιτιιε

@σε , ετιαιιι Γτετα εστιειτα νειιτιε Γστιιτιιιτταιιτ εσιια. ΕετεΠι ιΡιτστ ε εΙαιιιβσε σασ- ε _ Ρ

τα ιτι ΑΓτιεατισιιι ιατετιι .ΤεττιΡισττι ισ @σε τιστιιισε ιιιιτσ σΡετε ειεταιετσστ,ιτι εισσ 2.ξι:.=2:

Πατιστσιιι ειπα νατιιε τιισσιε Πιιτιιισ ιατειειιτε τεΓσι€ετ. Ναττι εισισιιι Γαετιιεαιε. ειναι Ρ

ιτιΠσιε , Πειεισε Ραέτα ττατιΓετεσιειιτιβαε , ασ Γσι ΓαττιαΙι ειστιαιιι τιιιτιαειΓενετιτατε δωΡ"""

εισαι εστιταιετιτ σειετετα , Ρασεα ταιιααιτι. _ _

ι9.Οατιι ατισε ειεΜασειτοτιτιο*σιειεεεΠ σε Γειισι·ε Γσο ασ σεττισα' τεΡσΓεετετ,εασ- ΡΙ.ΧΙΙ:::._

σεττι σεττιεστι τεττιετιτατε ιε εαι Γειισε ετεσιτατιι Γσετατ, τε α&ασε, αβσεεατ αε πια. "τα Μαντι

τσαεα τεσσετε τετιιτιιτ. Πττισσειστττατιτ, ισειστατισσττι Γετιετατστ αβ αεττισιο Παει- ΞΣ:22Β"ζέ

εεττ 5 Ιοεσττι ειιτειε ασ ΓεΡσιετατιι νεσεταβιιε ιασνετΓατισττι ασνσεατ , νιαιιι εσττι εε- .τι Ραπ::

σεττι εατΡιτ 3 Με ιτισιιετ , σε ιτισσΙτατιι Ραττετιι Ρεεστιιτε τιιεσιαττι , αΙιατιι Γσινατ , ετ ω·

Γαβ ιτα εεειείι:ι σε ετσσεΙιτετ τσατ.Ιε αστεια εαι τιιετιεετιι νεΓατιια εστατιι εαΡτιν5.ιστε

τετιεβατ. ΡετΠΠ:ιτ ιιεΡαιιε , 8ε ειιιτι εττιισιιε σεσιιε ιτιΠσειιβαε ττισετιια στβιε ειτεσιτι

4/--'ά_ή_ζ-ἑ---

ΑΠ". 8.5'. θεά. 8. Β. 8.τταίαω ΙΙ. Α α

Νασαι: ισ



ι86
Μιαιτε. ε. επιτισιτ τα αι>ιετ:. τυπικα

τω. στα. Ιαίι:τατετ, αΒιιατιιιταε ει! αιιΙαια 1Κεειε ΓιιΡει·τιι,

13ς.ΧΙ.”,

Με. αντι

Βιετιετ15

παω πω

τατατσ εα

(τιτατετα

νισΙααε Ριτ

πιτατ_

# τσακω

?τα @τα

Ώιτιπα αι

τισ ιιι στα·

εέτεττι νιο

Ιατστεττι Γε

τα Β. δαι

Ριειι.

Ά·

τι:εαττετιιε

ό”.

τι

$οΙνιιατατ

παει 8:

ιιικταταιιτ.

τιεπτιβαε ιαΓτεταιεπε ΓετΡεπτια

ατα αΙΙιΓαε εστταιτ, 86 Ρτστιτιαε ετΠανιτ ττιιΓετ ΓΡιτατπιπα

για, Ετεπιτπ απατα εειετι ΓαΓΓταεισ 5απέτιΕιτιειιατπ τπετιεΙα όιΓΡεττιτατ _ ταττι τω.

Ισα τ: ΓαΡετιε Ρτατεστάιιε ιαιιτιειιαττι άι πα ιΠασιτιιτ αιτισ. Ετ πατα ιπτετάαιπ τω"

Ιτσειιιιισ ττεταστε τιινιπιταε εσιτιτ εεεΐείτιε ετατια. νιττατε Γεατιτε ΓατΡε τειιεΠεε ,

α ποπτιατα ΡτατεεΡτα Κεαααι ατι νετΒετα εσΒατιτ.

το, Νααι εταιειατπ αειιιτ σαστιτιατπ παταω: Γαπότε Γε εσππεδτετε ιιιετπστιε , σαι

Ρι·στιπαε (Στασα Γατιδτ:ε νεκιΙΙα Γεεατατ , εσπτετπΡτα τ· αιστταΙια 8αατιια , ΟΙετιεα

τα πσαιιτιε , ειιαι ιιιτα τεΡεπτε αττιΡαιτ , στενε Ρσίτ τετπΡαε πεεΙεέτα πι1ατα , στα

τιιαΙατπιιατα Γσειαττισαε εατπιε ΓΡτενετατ , αΒι ιαΓεινια ίτιτπαιατε απιτπαιπ επειτα,

εταΙΤαταε νετιετισιιΒιτιιπιε, ατι ΙΡατειτιααι απιαισ Ρετειτ. ΠΜ ια σαι ιΙΙι Ρτωετατ

εσπίτπΡτα.Πε επτα ειπα Γεσττα τεΡετιτ, απαιτ, νετι:ετατ, εσττεδιαπι ειπεπτιατε

τπσΙιτατ.]ατπτιαε εα:Γατπ ατι ΒαίιΙιεααι ενσεατ ΡΡτστπιιΤα εΙιειτ , αιτιΡιτιτα Γαπέταα

ΡτσΡσπιτατ τεΓι:ιε. Ετ πε άεαιαττι πεΓαπὸατ τιιαΙιετια ααιΡΙεαιΒαε ιαπ8ατ , ΡσΠιεε

ται· ιαετατπεπτια.ΙζατΓατπ Ρσιτ Ιστενε τετπΡαε τεάινινα νσιαΡταε ιι;ιτπαΙατε απιτπααι

εοεΡιτ. Νεε πιστα , εαπότα τειιειεπε Γαετα ααιΡΙειταεπαΡτιαταπι 8τ νστα τεσπα

τα, 8:Ροίτ (Πετιτατίιε τιταΙατα, τιστπεπ πιτιτατ εαΡε!Γετε ταατιτι. $σειατατ ιτιτε.

πια Γεσττα: , 8: εαΡτιναταανεεστε ιΙιεὸ ιΙιατιιτατ ταττατο , 8: ΓτιτπαΙαπτε εατπ Γαει

ποτε, Γααατπ ειιττι ΓσειααττιΡαιτ. Ετ επτα Ρτσεαι ιατπ εατΓα εσπειτσ Ρεταετεπτ,

ΓεπΓεταπτ Γαιιιτὸ αιττιεεαι νιπόιέτατπ ια Γε νεπιΓΓε ε εα:Ιιε: θα: Πινιτιο τεΡεπτε

εσπεαΠι τετι·σι·ε , ι·ιεετιτισατ νεπιτ, αιεαιΒτα ιιατπο Ρτε!Γεταπτ. ΚεΡεττι τ τσιπ

τπιτ , ταπειεαι ια ΡΙααΠ:τσ ατινεότι,Ρτσιιειαπτ Γετπιαπιτπετ ια αττιιε ΤειπΡ τι Γα

τεπτατ Ρεεεατατπ ,Γαιαιτὸ 8: παπα· ΡαΠιαι ιπάαιαεπτια τεια. @τι τπαιται ΒιντΠι3

Ηαει·ιε τααΙταταε τιειι6ταιπ Ιαετγαιιε Μετα , φα Ροεπιτατιιπετα τιια , 8τ αΞπιτα πω.

αστα «απ» εσπνετΓατισπε, τενεττεπτι ΕεειεΠατ Ηπα, Ια:ταπατατ εαπέι:α Ετατετ

πιατα.

απ. Νεε τααΙτατπ Ρὸιὶ, τεεαττεπτετα τ αΙστισιι Απτιιιιε παταΙιε ιιιεττι, αυτα ακα

τετετ αιτιατα Ραταατόττιαε ατεατα , α Ρτσιτιτπιε ατΡαεΒατατ , εατ σΒ τπετιιαι Γαπότι

Ρσπτι επ ,επτα ΡΙαειτα τιιεε σαιπιατπ εταιετετα ττιιιαετετ , ΓετνιΙε αατιετετ σΡαε

[Π

@πα Ρεττιατα , Ροίτ τετα

σ·

εκετεετε ΓσΙαε. Νοπ1)εαε ετι,ττηπτ,ιτα ιισιπο ποίττα: εσιιοΙιτισπιε Ρετ 5π

ειπε ιΠ:ε. Βασιτὸ ατεπτισαε νετιιε , σΒτι€αιι^πετνσταττι ειιπεἙα εσαιΡαἔσ , 8; νιτ8π

απατα Γαει·ιΙε8α τπαπα τεπεΒατ ατιίτι·ιέταιπ , τεΡεπτε 8τ τιααίι Γεττσ τετταία Γταίττα

τα ιτιτιειτιε εσπατπιπα επειτα ,κατ Ροεπιτατιιπε Γετα ειπα εστιειστε τπεαιπτστιιτπ ατι

Γαπότατπ ΡτσΡετατ τατπαιααι : σ: τιαεττι ΡααΠσ απτε ΓιιΡετ α αιεπε τιεΓΡειτετατ ,

πααε σπιτια νσειιιιιε Βατπιιιτετ ιπνοεατ. Ετ αΒι ιτι απτε αετπιπε 5αεετειστιαπ τοπ

τταιίτισπε αΒΓαιιε Γαεεσ τπαπαε εκτεπάετε ποπ να ετετ, ει: Ιιτταστε ΙαιιαααιΙι (τα

τπαΙΓα , ΡααΙιατιτπ ατεπτεε ατταε νεπαταπι πατπστε τιααπτιιτ , 8τ ειττειιΓα απατα νιτ

Ρα ατιιικΓα ΡτσεπΙειττιτπΡΙὸ κατα. Ι)ινιπο ιΒιτατ νετσετε εατΓιιε τεΡεάανιτ τω:

Ρετ ατι Ρτο ι·ια ά. Ιτεταα. _

Μ.. οι ετιιτισπετπ τιααιπτιατα ε: ΚειΡαΕΙιεα: Ρταετιισ εκπισετιτατ νιπέτι ιτι ατ..

σε Γε ταα8ιτιτα Γεττπε .ττατιιιατατ ιτι νιπεαΙιε τει , 8: ατιιττιότιε πεόταατατ ετεαιιπΙα

τπεαι τα. Ταπε εαΙιεσ εατεετιτ τεττα ΡετΓιιιιτιιτατ ναΠο , τταιτεταπτΙσπΒα τεστπαι

ΓαΡΡΙιεια τπεαιστα : εσπΓιαπ τι Γααιε εσπτιπιιατα Ραττετιιπιε ταιαε, ειτεΓα εατπε εοε

Ρετατιτ ΡαΙΙεΓεετε μπε. Α πίτα πατα σιίΓσινιτατ Ραιιιαι ειιπέτα €0Ι11Ρ8.€0.φιιά

απ1ΡΙιτιε τ τιεΓεταπτιιτ τεΒαΙιαιαιΓα , ατ στππιατπ ατ:ιΓιτιτ όινετΓα ΓαΡΡιιεια. Ταπε Γε

ταΙιε ιπΓατπια Γτεπάεπε ιπττανετατ ατΒεαι , σε ΓΡιτιτα τεπαι Ηααταπτε ιιι Ρώπα-ε

ΡαΙΙεΒατ ιπΓειιιτ σττισ τεστιαπ , Ιιτετεσαπτ που: Ρετ ΓσιιαΙιτια _εοΠα εατεπτε, πω:

τιετιε Γταέτιε Π:τιειεπτια νιπεαια ταετπι:τιε. 5ταταιτιιτ τετπΡαε , ια απο τα] ιιιααιω

Χ

ττΗαε ΓΡτέτατε νιτ!εατιιτ στι:: τει-τττ 5.ΑατισΕπαε ιτι

να:: δ. Μπιτ ιιιι.ι.τ.ττ Πάπα τω” τα τέ·υιτιστεΒιτα

τω: καί Μτωττω» 6'.6°α! η Οοπ[σ][οι·.Ζτ στατττ,απάτ·ιπτ

τοωΡΙτατα παρει· Μπιτ |€πττπτιἄ τίττωπατατ κατά τα

ω·ωτηϊ/ταΙτ Μπέτυ: ; έτττττ[ετα·απτ τω» μτωτίαιαβ[

:πιστα @είπω . ό· τέτίττα ι.ταθεβατιΜτ ιτι ·ιττΜΜΕτ. Κα·

μ: ρ Μίκα τα το: , @ι απ» ττΡΡτοΡέηκαπστ ασβαίω

αντιιό: _, πω: ΜΜΜ τοπ[κτραπτ ούβτττττωτ τ; “τ”.

Μπιτ”, π:: Ρεττπιβ.·ττιπτ αυτ: 74Ρτιστ "και". Τακ:

Με ατι/τικ αάτποάιωτ ττωτατα 914εππτΜο ττώ-α ,Σ . ό,

σωματα τω· Ρτττττέτ. Ιζεατείιιια εκ ιιτι›ε Ει·ιποντεα, πω..

τιτιε τα: νιττατε πια @τα τεστ , φα τα 13τιβωττω σ.

8τι!Ριτῇ ΡτσΡεταατε: , σιιιααι 1Ρσταε ΡατεΓαδτιται ια νε..

πατατα



νττΑ 8Σ ΚΙΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ΩΕΝΤΠΕ. Από?. Λ!αιέπο. τ87τ

τιτεττιτσττε ττιο.Ιτ ΡεωτιιΙει εποε θΧΡΟΠΕΣΕΠΕ ετιτετει16τε. ει!ττ εποε Γο.ετΙ:ιτε εοηΓιιιττ.

Ρετ .:ιΙττ ττιιοεεττττττετττεοτ. Ιτττετε:.ι τωιετε Βετιιττιτ , οιιὲιπ Γοτιο νετΒοτοπτ Γε

ττιιτὸ Ρτοεττιτττειτττ ΓιιτΈτειοτει ΡειΙε:ίτττ ττοΡτττ. Τειτπτεττι τεοτιιιτι τιιπιστ Ρτειε ο.τττοττ

εστω δ. διττΡτεττ , 86 ΓιιΒττὸ εττοεττειιε εοττειιτττ τεοτιτιπ ντΓεετο. τεττοττ πιο:: εττ:τττι
οτ:τττοΡεΓει&τε :το αυτα τττιιτι1Ρττ ειττοττττο.ε, Γοτνιιτττιιτ ειιτετττε, ντττετε. 6τε εοττο

Ρτοίτττοτττ: 86ετιττι ΓεΓε τιιτττοτε οτειεττο ττιιιτιτὸ εττττοττατετττιιτ. ευττοε εσ.τεεττ5

επιτωιε , οιιτ οβΓετνο.Βειτ 2.ικτττο Γτει€οτε , πιο Ρεττεττειτ , τεστ ττ1ττε:τοε ττπιτετιιτ 86

Ραεττε ΓΡττττπωείττατ. Ετ τιοτι ΓιιΡετι·το , Γεττ Ιτιιττταιτο τιτΒετιτο , αυτ Ρετ· εειτωτι1:ι

πιειτττειττειττεα,ντιπετει απο Ριιτειιτε Με ΓοΙιιτο., τι1τετιτιπ εεεετΙτεττε τττττττίττιιπτ ,

ειιττοίτιδ.ε Γοιιιιττόο. τττετττΒτο. εττειπττΓεττττ _ ττικΙοε εποε τιεξΕτι: , εΙειιιίττει ττιιτττττ , ετι

Ριιτ εοττειιτττ . @ωμπε τεπτΡιιε ωττ·τειτοτ. τιττετεει τττεε Μάτ εττΓΡεότατο. Με,

δ( ετεΓΓο. εο.ττεο ιιτΒεπι τονοΙντι: οΒτεᾶειω. (Μετα οιιτεε Βττιτκτο ΓΡειτΓετ:ιτ ΓοΡοτε

Ρετ €ε&οτει τιτττττττω . ττιο.τεεβατιτ οειτΙτ Γοπτιτο ειιίτοοιιτττ , ειάίτίτιιιπ: Βυτττο.ο:ε νο

το Γε Με: 86 Ιτικειττε ετεΡττιτι εεετάει·ιιτττ επειτα. με ΡειΙΙεττττιιιπ ΠττϋεεΒατιτ

εοΠει τεοτιττπ , 86ε.

η. Ηεεε Ρειικ:ι ω.ιΓιιε ΡτοΡετε Ρετειιττετε νετΒτε . ΠΒικιντ τττττοδτιιε Ροοιιτο τε.

Ιεἔειτττο ττττε τ, τττω:ιτε ετεττττο. @πιάτα Βοιωτοι: ερτ οικετττ Γεττ απο . Ρ:ιτιιτη πιτ

τει8ττιιτ €είτει. Ηοε ιιτττετττ Γειττε είτ . οιτὸετ το.τετττ Αττττίτττετττ Ρο τοποσ. ιιτΒε Βιτα

ττε:ι Ρτοπτετιιττ τετττΡοτει, 86 ΡετΡετιιο Βο.ιτττετ με!» υτττνετΓε Ρειττοττο, εο τω..

ωστε, οιττειιτττ Ρειττε 86 $Ρττττο-Γο.τιε`το ντνττ 86 τε8ττ:ιτ Πειτε το Γα:ευΙειΓεεειι

Ροτιττιτ , Απτειτ. '

ν1ΤΑ δ. ΚΙΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒΑΤΙ

εεΝτυτ.ΕΝειε Μιτου

Αι.τότοτε Ατ.Βτ »το Ατ.ειττιτο Ρτ.Ατ:τ:ο , οιιτ τεττπΡοτε

(Σ:ιτοττ Μειετιτ ττοτιιττ.

Ε:: .Μάο @· Πάκο εκατ Με”. :σκατά το!!αιΣτ.

οιτ.τεττκ47τοτνε.9 ττωεπτωτ.

 

β Ν ΤΕ.€2”ΑΜ ΑτωΙΝω μια” ΑΝειωειτο Ε'επτκ!επβ Χύμα. ατα:Μπέ

. στίαπι Οκτώ Μ. ιικί!·οήτατε. δ. ΧἰσΒιπΘ τ· ἔσ/τα έμυ·έτω·στ, τω:: πἰἰω μαμα: τΏτπδΒ

` . .- .τ ?Με τιιἄἰοτί [Μο τω;» ενη βέτο ΜτΜυπΙσπιπι :.π.·βατιτ. τα σα· βύ/σιδτα ήίαιίπτ

ο '° Ρπι]96έσπε τοπ/τα:: μπακ τω". |!!σκἱπκ.τ ε.κροίίωτ ίππιδτο Μίασ.!ίύω, μί "τι

στο» ρυ·ίπωτΜ Με βνίρ:έοπο /ἔκ ?Μι ἰκτεπἰιἰἰτ. .4Ι:Μπκ.τ έπβφο· @το Ητιτἰκω› Μοπκώο έκ

(.'ὐ›·οπ. εστω!. ίίύ. 2.* αφ. π. Αηττρττοττεε οιτοοιιε 86 ΚεΓΡοττΓοττει νετ Ηγωιτοε ετα: εοττειπ δεη

ότο εοιι·ιροίτιττ, ω: τηαετττΡετττε Γετττνττοε ττττττΙ τττττιιιε εοτιΒτιττ οΗτεή τ12τ361°ε ντάετετιιτ. Ποτ

ττοτατιάιττττ είτ μα!. ουοοεπι τττΗγττιτιο τρΓιιττι Κτεττεττωτι το.ιτττειττττο εττοουετιε σΙτεττ:

Το ττττοττττττ ()ατιοΒτιπτι

- [.οεο Ρτορε Ατ8οΒτοιπ, ,

Ε: εττικτ το ()ετιτοτο ,

ΑτττΒο Ρετετττιτ πτετττο.

 

_228ίβ /1τμύέπω, £επωιιτικ. Ματ .ωρ.. ἄτιἔἰο ρ·ορο β·υα»ι δηβ·Ξαση/τω. ἐκ με Με.

:κι πέτο» ὰ .ΐζΚίεΒΜο εκ[Μιέΐπω ψ ίπ-β·& αφ. Μ. ·υτάεύττπκτ. Μ Ζ.ίτιστέ: Θιάέωιτ.τ ΛωύΜπσπ

μα” Ερψορί Μ. 4. Ούτω. 6'ωπκ!. ιντρ.22. ατΕ8ττα ντΙτατιιτττ Α1°Βιιτοττ 86 Μοτιτἰε-ΕΙτΠῇ αρά

!)Π"""ΐ·

Απ. ε”.

τω. των.

με. τα".

Με. Οκτ..

Β(:. ΧΕΥ.

Απ. τα".

# .9.Χέμτετ

ΑΙειττοιιε

ντιπ 5_Κτ

ετιετττ Γε

ευτκτικ Γατ

[πω.

'Εκβωτ Το,

4.. 8Ρτττἱ.£ἱ

ώεττωιτ·

τ.. ΡΑετ:ΗΑ8Ιι1Μ ΚΑτττειιτυΜ θσκθείσπ/τω ΑτμτωβωΣΖτωσ ό· άοδΜπέ σΖω·ϋβ»κω μποτ: υψω;;Π8

φωπππΙἰἱ Ισα/τ· 2!!ι·πίπτωι σκοτ·πακέττ/δκ απΡΙΓξεαπέκ Κίι.·ττμή ΑΜΒ: ιίωτφ φαω». δικά Με φιμέ ΚατΒεττω

δωπκἰση/ἑτ κήπο: τυ·ωτί:Εοπο τεταρττωι επωτίτιο· .· μππιμιυπ π: βαδ: ακόμα κτ|τυπα Μπαμ: ι]τι:

Ρ:›[κατβο . ιπππίπο οπο”. Ηαπἰκἰ/ὶισ δὐτοποἰοἔω 6'επτκίσπ[τ »των Μσιάκτω . μἰκακο Μ.τ.ΧΧΧντ π.

£βἀοπἰ6ο@ο/ἱφπυππω ἰυφο-βιἱτ :καμπ , μίάμίά ίπ δ. Κττθπτή σστπωοπέαίοπω τ·φα·ίπ ο.

ιτττιττετντ

τ2 Μετω

ττειτ12 $εττ

@στα εκτ

πιέτ, ἰπ/ἰικπι παω 6'βωπίτοπ :έκ μι» απατοπ3· ]Γεω ρωικά.ο @Μάτ . .4κδτυπ: ω· μέτπω [του ' η ι·πιπτω.ττ

Εωισβ, 4ωιέσκτ:τ /Μικτ :βκυωϋπικ. ΛΙσκίπκπι Κέσμτ·ίαπε ?Με 8:υ·ἰρτο›·εω μ/]”ιπι ΡΟΜΜ2Μετα , (ΙΜ

Απ τ;
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Α τι. Οτε..

πο. εεττ.

ΑΡΒ.ΧΧνΙτ

ιι· ποπιίπίπ

αίτια

ι: Ιτπειίπ4-.

Ιοβρίι Οπτ

ΉτίιίΠ ΕΣ

επίτ. ίπ ω.:

Ηι[ί. Εττίσ].

Μίιθα·υ:ίίσ[

τερ.8 τ.,π τ·

τίο Ιοτο[ετί

μπαι: πο

τω...: 8.!)

·τ ι ι: ιιι π,

επί πιω ιιι

:ποθ , :με

ιπ εει.πτιι Ἀ

ττυπ δ'. Κ.

.Με τοπι

Ιιο[πστίτ..5°τιί

ππιίσ τ.:

ίπιτ:Ωτιτ ,

οι:ί[·ιισ [του

τι: Ετιιτίιο:

ί!!τ,ποπ:ίπιπ

πω." Π·

απ.

Μίι·οπί: Μοπποπί τίσ 5'. Βίοίω·ίο ?σι/πι ίπ οι. τ. οπο. επ. πίίιΉπσ /!ποίί!ισττί πιο. Μ. ε. οπο. Πε

!.'ίίοίί, πστποτι πο. π.. «πιο. τ. σιπ[σίστπ δπποΐί ?παπι τπσττ·ίοί .ο !πέσίτπιππο @Μακ τοτπροβτπιπ.·

ππῇππτπ εστί ?πιο τι Κπτύσι·το βήμα πτσιπίπίτ. Ετ τοτπσπ οιιροττπππ στι:: ί/ΐιπ: τσί τοπιπιστποτπτίο ίπ

Μ. τ. απο. π. π... π.τ6/οι·ίίίτ: κιν. Κειεπτι.]ιιπιι οιιιι: Αι.ιιιιπιε, επι Αι.εοιπιιε , ΑΙ)1εεε Ι.ενιτε

δ: Μοιιεειιιιε , άι&ατοτ ντι:: δ. Κιειιατιι. Ηιε :ιιιο:ιιιε :εωροτιοτιε Ποτειιετ (ῖοτιιειεπίιε ΑΒιιεε

δ. Αοτι..αιτοιιε , επι ποΒιιι:α:ιε δ: Γεπξι:ε ΚειιΒιοπιε Μπιτ Ρετ τοτειτι (ιεΗιεω εο!ει:ατιιτ. Ηττ

ιιιε εωειο: δ: ειιάι:οι: ρ:πειετιιε εωιειιιτ ΚΑτιιεκτιιε , επι :επ:ο εατι:α:ιε ιίει:νοτε ετΒε ποίιτε

τεε Μο:ιεειιοε εεεοε::ιτ ,ιι: τα π:: πω:: ποιττιε ωιίἰτ νει ετιΡει, ποπ εωοτιε νετιιε , τω το·

τιιιιι αττιο: δ: ουτε τιιιεΕτιο τιερτειιεπάαπτιιι·. ( Ιπτσίίί!ίτ £'οιππισπτετίι:τπ ίπ Μπιτίιεπίπ ,τίσ οπο Με'

βεί.) (ωιοπε είιω πω” δ. Ατιειεττιι τιιΒετετε: νι:εω; ,, θαιι:ιε , ιποιιιτ , ΟοτΒεΪε,οιιια ειιω

,, εετετε Ιοτε ί-απθε ρ:ορτιοε ειτιιίετιπ: Ρε:τοποε, Αττει:ιεε, νετιαίιτιιω & ()επτιιιε ΐεπέτιιιίωυπι

,, ΚιεΗιιιιιιιΜ; :ιι τιιιο:ιιιε εωι::εε ΑεΙειετάιιω τιιιιω. ιιι :πιο ιτιιόιοεί: εοπιιάετεπάιιω , :ιιιεπ:ει

τενετεπ:ιε ειττιιιετι: ωεεπιπειιω Ρειιοι·εω/8τ Ρε:τοπιιω ποίιτιιιιι , οικω ειιω ετιιεθιοπε Πι

Ι:σε:ιε:ινε ποωιπενι: , ειιω ιΠιιω ιπίιεπεω Επιίτοοιιω νεόαιτιιω πιιτιο ποτπιπε τιείιεπετε τοπ

:επτιιε π. τω: ιιοε σε εΠιτιιιε ιιιιτεειιιοτιιω :πιει εποε ποε έετειιεπτιιτ ωε8πειιε , Γεειτ & οο

ιΠαω τενετε ιεπ&ιίιίωαω ειπε νι:εω , ειπε: ποπ :αω Πιάτα :μπω ίτιπθ:ιτε:ιε ίρεειιιιιω ιι:ι:ιιιε

α....ρτοι..ωτ. Ηιε ετ! ιιοι):τι Μοπειιετιι Μοτιεειιιιω δοτι.ΑΝοιιπ Γε:ιρίι: Ειτροιι:ιοπεω τ..

ρε: Ενεπεειιιιιπ Με::Ιι:ει,:επ:ι ρεπτιεπε οεπ:ιιΙεπΓεε , τι: Γιιε ειε ττιιττετε: Γετιρ:ε , οι.ιεΕεπι.15

εοτιιω ιιιτιιειο τιεοετεπτ ειιτπ αιιΕτο:ιτετε οιιεςιιανετειιιπ ρτοίεττι. Πιο Με." ποιό: οπιπίέπε

πίτίτιο· Η.πίπω:: . εππτιτί Κπτίισττπ: πω:: Β. Χίτίτπι·ίπτπ :το Μοπποπο: Πσπτπίσπ/σ.:. ἐπί: ποπ :τί

εισπτ φτωίπιπ:π πι. ι·σί ρι·οοιιπέιτ πτεπιπσπτππτ πρ ?ίτπτπ δ. Χιτίιπι·π ίιΚπτοστ·το /τιί|ιτπιπ : πω»,

πἔποο@τΡ Ετ ?Μέσοι πι... οιιίπίοπί: :ί Ρο|ί°στί.ι απατα οι·ί!ίπσπι ·υίτίστσ ...σε Μέσου ίπ τ·σΙ:ισί.τ

Ηπ:·ίπίπ παεί: : Ρεει: 8: σο ιΠεω τενετε Γεπέτιιιιιτιεω ειπε νι:ει·ι·ι , πιο: :ίσ ?ίτπ ό'. Χίοίω·ίι λ

?πωπω πάρτε επίτίππι τποιίί ίπ:στρτσιπιί πι”, ίπ Μ: ]οΗΑΝΝεε τίσ Οπτισἄπ Ρπ:/ί7]Ιστ ό· 6“Γοί..

τι:: τίσ Ηοππσπ,επί ιιιεπεΙε:ο 8: ιιιιΪπ Κενετεπτιι ιιι ειιππο Ρε::ιε εε όοωιπι Ι). Ευετιιει-ιιτ

Πινιπε ρετιιιιιιιοπε ()επτιιιεπιιε ΑΒιιετιε , εππο Βοωιπι Μ. εεττ. εεττ. ωεπίε Με; , ίποίιοπυίτ

(?ιιτοπιεε ει:ιιιτενιετε * ίἰιρετ 8ειτιε δέ πεπ :ιοωιποτιιω εε Γειι&οτιιω ΑΒΒετιιω ιιιιιιιε τω:

(Σοτιιοιιιι εε Γεετε:ιΠιωετ πειτε.» Ρε:τοπι (ίπππίτ πωπω δ. Κιεπιιιιιι πε δ. ΙΙιετιετιο . Αωω

Βιεπεπίιε :1ιοσεειιε,Οττι.8 .Βεπεά-ετί Κοωεπεω Εεειειιαω τιιιΠο ωε:ιιο Ρετ:ιπεπ:ιε.δίσ σπίτπ Ιο.

ίιπππσ: ί!ίσ πιάσω.: επί .5'. Χίτίιπτίιτοβε !ίττσι·ί: ιιτψοπτί/ίιπτ τοιππισπιοτπτ:Ωπιπε νι:ῖι όείετιρΓετιιπτ

:ιιιετιιοι· εκεειΙεπ:ιίιιτπι Βο:.`τοτεε ,τιιιοτιιω Ρτιωιιε τω: Μεειιτετ Αι.ιιιΝιιε Αι.ειιιιιιιε πε:ιοπιε

Απδιιεεπ:.ε.Ποό.τοτ & ιπιιτιιΕτο: ()ατοιι Μ. :τοι ιωρε:τενι: ι.ιπινετιι:ε:τω Ρετιιιειιἴεω. $εειιιιόιιε

:ιεΓετιιιτο: π.: ΡΑεεπΑειιιε Γοιιεωπιε ΠοΕτοτ 8: ιπτετρτεε ιεειε Ι)ινιπεε,:1ιιι Ρετ: τω: ΑΒΒεε 0ο:

Βειεπίιε δ: επιιειιε:ιιε ΚΑτιειεαϊιιε Γειι&ιιε. *Τεττιιιε τω: ΙΝΟΚΑΝΝυε Μοπ:ιειιιιε πω” (ῖοτποιιιι

& ‹ιε Εεππιιε οτιιιιι:ιιιε , ω. @επι :ιεΓττιοεπ:ιε Μπιτ & Μ... ς. Πιτιιετιι ποωτπ ι ἔποτετιιτ,

ειπε :ιεΓει·ιρίι: οιιτοπιεοπ ιπ ιιπεζιιε ωε:ετπε. Μσππττίπ: πο/ίστίπ Μι. ε. Ού/στ·υπτ. ίπ Μαστοί.

Βσπσά, .τά πο.. απ. πω. οίσ δ. Καπο” πέσω. πείτε: 0β·πρπσπτπιπ ?ίτε δ'. Κίεβιο·ίί επεππ[οι·ίΙι..

τ:: . .ι ποίιί: :εεε σε·πιπίπππάο . ίπ πιο· αυτοι: οπεπτίι ιτετιιιε ειιττιπε & ιιειπεερε επίιετι:ε:ε

Β. Κιει-ιιιιιιιιε νι::ιω :ιιιιτετι: . :ιιιεωπιιε ίοτ:ι:ετ Πιειιιεωοτε ωο::ιιιεενετι: , Ρτείεπ:ιε οριιιειι

ιι :είτε:ιιτ ιιεττε:ιο , ε. Κενετεπειιε νι:ιε Πιιτιιεκτο ΑΒΒετε, πεεποπ Αιειιιπο ΑΠιιιιο ίιιιτιιοεε

:ιείετιρτε. ?πω τισττίππ.·τ· ιπσπτίο τισ Κίσίιπτίππτι Κετίισττί ?Με “ίπποι σιττίτπ·υίτ πε .ιπ..ι..ι..ι.....

τππιί επί ίπσπίτπτίοπστπ. [Με οίσετσίισππ'ί Ρψτ. .πρωί Ε'σπιπίσπ/σ: πιο/Μι: πι:: πείτε: ππίίί ίκ

ίισπτιο·. ίπ |ικοτΙ:ιτί: Ποτ· σίσπ τ.: Βίοίίοτίοσω τσ|ίππίί: Μδ.$'. πιο:: βρώ-τπτ είε δππδίοι·πιπ (επτά:

·οο!πιπίππ: ιπ :πιο σ.ι·/ίπτ 6'. τιποτε: ?ίττι /1Ιοπίπο ?πιάσω ίπβι·ίττπ . π.: :πι:Ιτί: οποτε ί7$!27°Ροία;..

τίοπίίπ:: . πιο:: ρο/ίπιτιιίπίτστππι έσπιτίππτπ ι·σ./σι·σπιπ:. Πι:: ?ίττί ίπ/2ισδτιί ·ιισπίτ ίπ ππίτπιππ . .#

ίιυπ//ίτπππι Κιιτοσε·τί ορια. Αι τσ πιισπτίπ: τοπππ'στπτπ τοπ/τετ. ..επι πίίπτί πω... πωπω 72:07:2

“οικω . σιπδίπιπ ίπ/ίτίοίί: τσ!πιίοπίππ: ει.....!..φίε (.`σππι!σππ: Ηπί·ίποίί : επί σπιτι Κπιοσπί οιισ δ.

Χίτίπιτίο Ιποπίππτίοπστπ ί€ποτποστίτ ,ποπ φρ σε· Κπτύσι·το , π.: πποπ7τππ.τ οπίοίππι (πίτσα !πτσηιο

ίπτο:·σπι Ποτύσίσπβτπ ίπ τοπ/σππσπτίτπ: πιτρσ|ίποίπιπ: ) στ· ίρππ: Ηπτίπω ·υστίιί: ·οπ|έπτπιπ .4!επίππιπ

ίπτστροίποίτ. (Μπι στο πω· Ιοίιπππί: τίσ δπιστίίπ, πσ:: πποπ]τπί τι Μσπσιττίο τίτπτί ππέτοπίτια τππτί

:οι ·υίτίσπικι· , ( εποε έ:: ί[ίο πποπ)υπο ίπ/ί·π τίσπιοπ[ίτππίτππ: ) π: δ. Χίοπτιτίι ·υίτπιπ :ίΧπτίισττο βά

ρτπιπ :ψ πο: απο @τσάι ττπέίτίοπί επί:ίσιπ ίιοποτ·στπ ίιποσττιπ: .βεί τπτπ:π ίπτσι·τπιπ ττίτβτπιισι·

Επι: τίσ ι·σίποίίτίτυπ . :ίοπστ οσπ!ί.: τσ:ίπδιπβιστίτ σπρίοι·πτίοι·.

τ. Ρο/ίΛ!!επίπππτώ πποπ,τπί απ· σίσπ-β: ίπτσφο!πτίοπσ: πτίπ'ατίπιπ: Ιποει.εΑΜΝιιΜ [στο ποτέ”.

:·ππιπιιτπ ππῇππτπ σειίτπτπ , ρτίτπίττπ Μοπποίιπτπ . τίσίποίσ ποοπιστπ Οσπτπίσπ/στπ ίπσππτο /ΞτπΙο πι.

επί ρτεειριετι:ε πει νεπει·οοιιι πιο οιιοπ:ιεω Μεειίττο Ποωπο πιω: Ριιι.ιιειιτο (Ξετπο:επΠ

Βριιτορο (Μετά: Ηπτ·ίπφι: ίπ δίιι·οπ. !ίύ. π. τ:φ.8.) ειωιτιιιι £οιι€ειΤωπ Οιιιιιιι Ηι::ΝΑκιι

νι:ειιι επ επ:ιοιπε εοιιιρειιόιοεε :ιείετιρτειιι,νετιιι ΙιετοΪτο ιοειιπ:ιιο:εω πω. , πιω! ιι:επί:

ειιτι·ιπίεείιε ειιτιεπε. τω ειιωτιεπι ίετιιιιιιι ρε: οωιιιε τερτείεπτειιε. Ιπέσίτ·πιπππ.: δπττπσπ/ιιιιτπ

πω. ίπ Μπι:: :ιππτποι·. ίπ Ρ:·ίτπο ριο·πιπ .παταω πίσπίπππι (/ί τπστι·ί /οτιππιπ σιττίρίπ: ) σε·ίιίέπ.ίτ ,

πτ(.`πρίτπ (.'.τιιίτίίιπ: σοπρτσπιί ρστῇισδτππι στίτ. δπι·τιστο Κπτοσττπιπ ,πρω- τίσ Κίσίπιτίο βι·ίρ/στ.ιτ,

ρ›·.στστπιπί/|στ2 ίπ ροπππο π: :απο !ίότι: πρωτο δ'. Χίοί:πττ] :ιό ·ι.ισιτπΐο ..4::δίοι·σ σε·πιπτ.:, ίπ

πωπω Χσίτιτίοπστπ δ'. Χίοίιπτίι ·υττβίιπ: τσέτίιτίττ.

?ή
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κ. Ιποι!ι·κπιπί ίιί/ίοι·ίκ Κιίκιίοπί: ίπ Βιπικίδίίιικιιι δκσκίκπι οι. ι·ιίι·δίκ , /οίκ Ε'κρίικίκ ίίκι·οι·κιιι

_|ίι·κπιιίί κι· “Μι τι ι·κβπικπικ:. σο». ι·πίπι ικ·ίιιύοκιπκ.ι κπιίκκκπι δι·ι·ίριοι·ιιιι Μίι·κι·κίοι·κιιι 9%ώ

!Η8'ιίι'ΑΜΠ%.$' πιά κι· οι:ίπίτ, βριο·|ίκκπι «ω». ι/ί ιού:: ικιίιπι ι·ισκπικκι .· [ἐπί Ιποιίι·κπιπί εκρί

ικ!κ !ίκι·οι·κπι ρι·κπιίί κι· ακί] ικίίκίίπικι . κι προ. εκπι ιίιιιι·ι·ίιιιο ί!ίο Μίκα. δι·ι·ίριοι·ι ιοπῇιι/κ.ι

κ|υρκιικι. Ροι·ι·ο κπιίκκκ.ι Μίι·κι. ι·οπ]κπίπκιοι· οικω /κκπι ίπ οι,... ιικι·ιίικ: ι·/ίκκο: .· ίπ ι·ίπιο πιί

ι·κικίκ κιιιι· βσκίκπι ποπκιιι[κδίκ ι·οιππιοπιοι·κι, ά·|οι·ικβ εκ ί|ο/κ κκ.ι μπι κό κίίο Αφ /2-,;|...

ικ κ!!ικίπκ.σ ίπ Ρι.ι/`κιίοπιίιβ Μία ώ· ίπικι.'ίκ ιίίι·ίτ. Μ /Ξι·κπιίο ίί!π·ο πρι ικ πιω πιο ι·ιπροι·ι·;

Με κι κιιπο απ. Π. κι: βιίι/2κκιιιιιίικι ιοπιίο·ιι·κπι.

;. Ηί: ίπκιιιιι· ίιέίιιικι κίίκπι δ. Κίσίικι·π ί/ίτκπι ίπ κροοι·κρίσο Ε'ιιιικίιπβ. κα· κκο Μεπκι·ιίκ: ιίο4

βεί· κκο[ιίκικ νικ-β: κι Εκικιιιο καμάκι κκιίιιδίοι ο.ι·ι·φίτ. !π ι]ίκ ?κκ Ζποπ)πικι κ]]ΐκιιικι :καίω

και ῇικπι ι%·ίο/κπιπικ Κκιίιιιιί ώ·.4!ικίπί πκι·κκιίοιιοπι. διά κκ.ι πικαπ· ..4ίι·κίπί ιἰίδἰ·κ ι·ιβι·:,πιο

μι” . πιο Κκιίιιι·ιο ιι·ίίικιι·ι· @ιι κπίιιιιω·. _φιίροι.· Κίιίικι·κ /ί·ι·ιπιιικ !ιπιίίίι·ίκπι ω· Κκεκπκι·ίο

β'ίι!οκο·υι·ι Μκοπί β·κιπ μι· Αίκκκι·ίκπι ί|ιβιι Κκο·ιιπκιίιβίκιιι 1)καπι Ροπιί·υιπ/έιπ κίικίκοί:. δο

πικπκ.ι Κίσίικτί) Ριι·ιέι·ίιικιίοπιι ιι'κκκ κά ι.ι.......... ιο!ποιπιπιο Μπικι·ίκπι ώ· κα' δίίι.ιιι·ίκπι Ροπ

ιίβαι ιίιβι·ίθίι. κίίιίκκι ποππιιί!κ , κκ.: Μπι κ·υιι·ιικιι , κκκπι κ Κκιίιιι·ιο κίίοπκ ψ ι·ιι·ιωίπικπι ι/ἔ.

_Ι·Ικπι· κποπ)σιπκιπ ποπ /ιπισί ποπιίπι Ιπισηοο!κιοτί.<6'επικίιππι. κι κο Ιπτιι··ροίκιοι·: δοκὐιίιπῇ` κι

|ί·ίπέκκικι·. ι·ιβ|ίιιιικι. _ _ . 1 Δ

6. δ. Χίιίοκι·ίκπι πι. Κκίιπιί. Μή ιιιιιποι·κι ΡΓΔΜΓ Ψκιικίκ!ύει·ικιιι μ/ίικι·ιίκι· ω. ...κι : Πι

Ρ.:8ο Ροτιτἰνο δ. Κιε14ΑΜ1 ΡτιίΒγκτι 8: Οσιιί·.ι:Ποω. Ροιιιίωπ/ίκπι ι·ιέίο ,·υκίςςο Ιε Ροτι:Μειι ,

πκδίιικ ι[ίΡίικι·.ίίκ ίπτικ ]ΐπι.τ Αιπθίκπιπ/ίκπι , Μοι·ίποκιιιπ ώ· Νικ/ίι·ίκποι·κιπ , ι·κικι ιι·κδίκι ι·κιοκτ

.ιέθοκοιί!ίκ , ΑΒΒενι!Ιε , κ πω: κίκκίικι :πω Οιίιπιιπι «πω. ιι'ίΠκι 6'ιπικίκ βκ διπικίκπι αποίκ

ίκιιι ,κίιί £'.ιιιικίιπ/ι Μοπκ/Μ·ίκιπ . κιι·κπικκι πκπι· δ. Χίι:ί:κι·Θ* ποπιίπι ίπποπιικπι , κιίδικι·κίκοπιπι

ι·ί·υκίκπι ,κκιπι ίοιί ίποοίκ ιικ!!κι·ί πσπιίπι Ια τίνιετο ειικοιιτάοιπ κιφι!ίκπτ. Μιι€·πκ-βιίι κκοπ

ιἰκπι ζιιίκιδιιπούικ ιἰίἔιιίικι.ιιι·κοίρκὲ κ ιιπιροι·ι δ. .4πέί!ύιι·ιί Μίιοκιικ,κκίίπβιο @πιο ίο Μ0112ε:Ι108

ττ€€6τιτο8, εοπτύτιηιιε ρυετοε ΜΗ €τιιάί8Πόοε . κι Βκκιίιιπ ρει·ιππιιπ ίπβίικίι "Η Πίίι· ]ίοι·κέι·ι

.Δούκα άιΖπίϊκιφ κι· ι·οίι!ίοπι ιπ.ι/ίκπιπ]ίιπί . δ. ΑΝοιι.ιιεκτυε Οκτώ Μ.ειπα. κκί πι: Ει·οίι

βια °° .Εκκιἰί Ριι·.ιιιικκ . |οι·ίπικιιι ίπ ίιοποιοιιι δ. δκί·υκτοιί: κι· δ. Κίιίικι·κ . κ!ιιι·κπι δ. Μκι·ίιι _ πι·

:και ίπ ίιοποιιιιι δ Βικικιεκ οοπβι·ι·κπίι.ΝιτΗ.Ακουε κ!ποί!ύιι·ιί πω: κι· βίι·ι·Μπ κκ: ι·ιιιΕ· Εμ.:

άονίσί. /ίΡιΜτιίο ίπ δίπικο·ιιικιι Νιιικκι ει·ιιίίιπκι ; Ηει::2.«εκΑιι ιιο/ί Ηιίι·ίσκπι ΑΒΒε.9 ΓιιιιᾶιΠῖ

εποε; Ρο[ί° Κίίιίιοκοπιπι [.ιιοον1ευε εκ τε:8ειΙι ρι·οΐεριει οιιιιικ!ιιε ; Ηκιιοι:οι.τιιε ΒΙοτιοΠίδιτιι Κο

8Ιε (ΪετοΗ , 6'κί·υί/ι·ί!ίι·ιο, ιινιιτιοι:Ιυε ;κτκκι ( κι ικσικπικι Ηιίίοκκκίκιιι ει: 6”οπιίτι Μοπκι·ίοκπι ώ·

.κίύἐκιιπι_ κι· (ίκιί|οποπι ΑΒΒκτοιπ ΓιιηέΗΠιιπαπι ) Κ.«κιοΜΑΝΝυε ίο[ίκ.< έίοι·ίοβ/]ίιπί Χακ 6'κι·οΙί

]ίίίκι. Ρκκίίο |ιο/ί·ι·ιοίιπιπ Κκι·ίοπικππί ιίίι·κικιπ ι/ίκ Βκι·ίικι·ιζι δαπούίκπι : σκί ι·ι]ίκκι·κιο Ρο/ἔ Μέι

Ικι·ιι'κπι £'οι·ύιί.ι Μοπκιίικιπ ρι·κ[κίτ ΙΝοειιιΑΜΝιιε κοκ: ρίι κι· ιιι.ιοίκι·ί ει|ΐ·ίι, ίιιιπιο @·Ρϊ0Ρί12!ίιθ

κοπο £ίκο°κ:; κι· θετινιΝυΜ ·οίι·κιπ βιπέΐ·ίικιι ωείιιιίκιιι ίικίικίι @ουκ/πιω διιιι·οι πιίιιίπικι κι·Μο

πκιίιο: ΡίιΜΜ ίπ]ϊοπι.σ , ίιι κι ΑΝε εσιειιΜ κά Νίοοίκκπι Ρκιικπι κ £'κι·οίο 6'κί·υο ίιοκικιιι ξ Ηιε

ιιεωι.«Μ , κκί Ι70β€4 δι·ποποπκκιιι .4ιιιί|ιιιι ῇιίι, @· ΟοιωεκιιΜ Μοπκι·ίικπι , κκοπι Ηκι·ίκωι: ίπ

Μι. κ.. ι·κρ_ ιο. πικοποριι·ι ι:οιιιιπιπιίκι. Οιιιι·κιπ ποιίίι κκοκκι ποπ ίοπούίίι ι|ί δ. Κίεί:ικι·κ Μπικ

ί?ειίκπι ('επικίιπ/ι κ Νοβι·ίι ίπίικόίικικπι ό· ι.τοκίικιιι , σ:κιιιι ρι·ίιποι·ιίίκ κ δ. Χίοίικι·ίο ι·ίι·ι·κ κπιικπι

ω. κι”. ικδίκ ψ ι·ι·ιιίίπικ.σ. δ. Βι·πικίδίί Κι·έκίκπι ί!ίέι· κ ρι·ίικοκκίίίι κκ: ι·ιι·ιδ ποπ πικίιο ΡΜ πί

8κΜ σο: :ο 6οπ]ίκι , κκοιί £'επικίιπβ Μοπκβιι·ίο |ικιβιιι·ίι τοπίο ίοι°0 (.”ο-β·ίοίπκ: κκ... διπιιπιιί··

υφή: (.'αποβικ, ιικίικ !π/ίίιιιιο Βοπικίέίίπο κο οποία κιίιίίδίκπι :κι δδ. Έίίίίισηί ώ· .4ίι:κ.ι

ιίιί Λίιίικικπι .κοκ Ριι/ῇίικκπι

Ριωει:Ατιο Α1.ετ11Ν1

ΑΒ Οι.1ιοι.ιιΜ ΙΜοεκιιτοκειώ

ΟΜΙΝΟ /ί·πιρει· ·ιιοποικίίίί , /ί·ιπιιιίι·κκι· ιίιήιίιι·κοίίί , Ρί#πιο /κιιἔἴιε

ἶ Ειι:ίο[κ Γκιοι·ι ,ει·κιίκ Πι·ί @ωρα κ!κέκβο ΟΑκοτ.ο , ·ιιι·βι·.ι· Επιεί

« δ. ίιιιιικ ροι·ρι: κπιίαισ ΑιιιιΝιιε. Κειτιοαι.τιιτο παω ΕΧσεΙΙειιτικ Ρία
δ απο· ιη Ιοεο @ιδιο 8: ιιιετιτὸ νεοετο.ΒίΙι Οοι·ιτΉΙ:ι. είιτιι 8: ο ο νεΠ:τιιι

ιἔὶοιἰεε Γέι·νιιε . νείὶτιιι Ριετιιτίε ιΜόοω Ρι·οίεσιιτιιε νείΕιέιο. εΙἰε1ιιαητἰ μ:: εσω

ιτιοπιιτει· , οτεινεται: απατη Ριιινιπο.τειιι «κι 11188005 π. ΟΙπιΠτο Ι)οπιιιιιε 8ε.

νεοετιιΙ:Πίε ΑΒΒιιε-=Α Ν ο ι ι ο ε Μ· ιι ε ι· , ειιιὸ ιι: Ικιιάετιι ΟοιιεΗτοτίε , ε” ω

ι·:.ιμΙιε ΓειιπΡει· ιιιίΡατετ π. ΕΙι:&ιε Με , ι1ιιεττιόιιπι ΜιοΙΙιιτπ Π:ιΙο ΒιιιΡΙιείοι·ι

 

κ .ΑπείΙΒιιι:ιιωιΙ 3ιιρι:ιοε επική:: :πωσ και. κιν. ι·ΙιιοιΙ:ειιιιο ΚιιΙοπιά. Μπέκι”, «μπι πωπω: ά: :ο =8=ψ
111115. Εεεε Νοτια ιιιίια. δ

Αα ιη

ΑΝ. Σεπ.

1)Ο- Χι.ν.

Αιιιι.:ικνι.

ΜΜΕ ο!ιιο

Μίκι. δ.

ΚΜικτιί.

Ικτει·ρίι!ει

:οι Οικια

1:ιιΙἱε.

ΚἰεΒΔι·ῆ

πωπω ίπ

?ΜΒ Μακ.

# .9.Κίκκίιι·

**Ηιιι·ικσ)ω

ίπ Οίιι·οιι_

Ιί6_ κ. ιι.

# ίοίιί.ι.8.

ίίβ.3. Με.

Μέ. ι. μ.

ό· ι.ο.·

ΜΜΜ: δ.

Κίι:Ιικτίι

:και εκρο

Ιιτ , μαπα:

ΑιιιζιΙΒιιέ

το.ἱπιπιο δ(

ΟαιοΙο Μ..



πιο να». ε.ιιιοΗΑιιιι ααα. εεΝται.. Με. .4ία:έω.

Α,,_ (;Η,._ αι είι:αια ιιε νιτα ΓαιιθτιΠιιαι αι: νειε ιιιααιιιιιοι ίῖοιιΓειι`οιιι Κι ααα αι ι ω

πι". ααι αιιιιοται·ειιι. Ι)ιιιιιφε ειιααειιτιε εοιιτιιιαὸ ιιιεειιιαε ειαι, φα: απ 1)ινιαα:

^"·”””° ιιιαιεΓιατι ειιαατιιΒιιεε 8: εαια: ιιοΓεαιιται,εαιιιτιεια ιιιιιιι ειιιιιιιειι ιιιιε ιαια μια.

Γεια , αοα απατα ιιιιιαταε Γατα ,εαι· ταιιτι αοιαιαιε ΠοιιΓειΓοι , ααεια ταιιτειιαια

νιιτατ ' οιιειατοιειιι είε εσιιιιαβατ , ααιιιαφε ιιιιΓεα Γαιαα ια ιιιιιαεαΙοιαιιι

ιιατιατ ε αοα: ιΡτω ΑΡοίιοιοι ιιαιιι Γειειιατ Γεεαιιιιαιιι,-τατα ιαοιιιεο αεΓιο

ιιιια νοιαιιιιιιε Ροτιιεται. ιιιααε ιιιιιιι ΓιααεΓεεατι ιααοταιτ μια ααα ιαειιιοια

ιιιιιι να· Αααιιιπειται αε Γιιιιιτααιεε Ειατιει ειαΓιιεια Γαιι&ι ιοει , ιιαοει·ι αφτι Γε)

φιιι8ι α τα ιιινειΓαιΕεειειιαι, εοειιεειιι αιιαια <έιααιιιοι·ιε αααιιτιτατιι, ια φα

. καει ιι αιαιιαεαιαειεαεΒαιιται, ααιΒαε αοα ιιιιιιιειιτὸ Γααέιαιιι φαω Ποια

Πω Μι- ΓειΓοιεια οιιιιιιε θαιιια αττοιιειιατ. Ωαιαε ιιιαι:ιιεκ 86 ιιιιιιιιε οιιτα ιοεατιο, φια

Κ" Ριατιιιιαε αει ι·εειταιιιιαιιι ια Ροιιαιαια αΡειτιοι νιτιειιαται , αΠιεειε Γιιιιεαιαιιεια

. ιιεΓει·ιΡτιοιιεια εοιιΓεαΓειαατ.Βιιιιιααε ια ιιε ααα: ιοααΒαιιτ Ρια:αοταατιιε ιατιι

ιέιιιααε ατιιιιιοε α Ριιεαιεια , ιεΡειιτι: νειιιιε Ριετατιι ιιαιιτιο Γαιιι ςοιινειιται,
τα εα φα: τιαέια ααι ω ιιοταιεια , ιιεατ ιενεια νειιιατ Για ιειιτιατ ααιιιιαε ιιιΓε

. ιειιεια. Ηιιιι: εΒο νοεατο Νοταιιο 8: Εκο Ρια: οεαιιι μια ασ ιιΒειιο , εα φα

ιεΓειιε νιτιειιαται ειε εοιινειιιοιιε,ειε ιιιοιιοαι, ειε ι:οιιτιιιεατια8:Γααδιιτατε νε

ιε ιιιεοαιΡαιαιιιιι , ιιεειιοιι δ: ΒιοιιοΓο τιααίιτα ε] αι αει Οιιιιιιαιιι , Γεα τα: ιειατιο

ιιε ριετιοιι εοιοοιιε ια ιοεαιιι ιιιιοιεια , τιι6ιατα αιιτιιοιιαια εοιαιιειιιιιοΓο , τιταιο

να ισεατιιιιιαι Ρατι·ιε Κιτ:ιιαιιι αΡτανιιιιαε: 8: ιιια ΡιοΡιια ιιεειΡιοι ιιιιΡειιτιἐ`ι ,

ι νειατι ΡιετιοΓαιιι οιιιιιαιιι νειιιατ ιαιιειιτιιιιιαα: ΓαΡιειιτιαε α‹ι οιιιαιιιιαιιι ιιιαιιε- `

πια οιιαααιια ειιιιοτοΡιιια,εαε αιιιιιισιενοτιιιιιαΕ: εοιιιιιιετιειαιιιαι. Ετ ααια ια

ααα Ρεέιοιιε εαιιιιι αιοι·ιαιιι @ααι , ό: 5αιι€ιοιαια ειαι ιιοιιοιεια ι·εΒιιαιε εο

ιιοΓειιιιαε , ιιαιιο ιιοιιιι ταια Βεατι οιιαΓεαιι ΡιαιΓατιοαεαι νειιια: ια Βοιιιιιιο

εποε ιιοιιοιιιιεεατια: τιετιιεαιααι.

ιιΕιιι:ιι:ιιτ Παει Με Μιιαεαιοιαιιι,”φα σπιτια ιι ροιιειιοιι $ειιιιτοιε Μιιαεαιοιιιια ιιιιαιτα ενιιιτςαιο ια

Ποιο ι. πιω :Πε ΓιιΓριεαιααι.

Σπιτια;; * ζ|ε]ία .ΜεεπἰοιιΞι ιιιιιἔιιέ :των Μια ίίθεί!πι

θ ο

23.7;; Κιει-ιαιιιι , αιμα 6'ειιιαία ιατρικα Δια».

Ο .ι ιι. ι. Ε Μ ι ο ιι ι ιι αι ειοι·ιοιιΠιιαι Κεαιε Ειαιιεοι·αιιι Βαοοιιιειντι 2,

Ρωι4ιιυτ · ααι 8: Γεεεαιαιι τιοτειιατε Ριπειαιαε , 8ε ειιιιααια ιειιαιοιιε αο

ιιι ιι ιι ο · τ τι · · ·ω' ι ιεε α ια ι ιιαια Ρτιιιιατει αοε ιΒιιιτατιιιαε ειιαΙτανιτ,8:Γει

Δ!

Χ

 

νοε Πει ιιοιιοιιιααε ειιεοιαιτ) ια πω, ιιιαααια, ιιιειιαε Ριιιιιιαα ααι

ααε Μοιιαιιειια α Γαιιέιιε ΡατιιΒαε ετα ειαιιτ εοιιιιιαι: ιιει:ιιοιι

ό: ιιιαιτι ει: Ι.αϊεο ΙιαΒιτα ναι ιειιδιοιιιινεατι Γαατ. Εκ αιιιι:ιαε

τι· Μ· Κιειιιιιιιαε ααιιιαιιι , ιιαταε ια νιιια (Σεαταια Ριονιιιειτε Ροιιτιναι * , νειατ ιαειΓει·

' "" ' ιιιτει ιιιιιιιιαε οιιειιε ειιιιεαιτ, αοα ταιιι ιιοΒιιιισαι μαπα Πεεαιαια Ραιειιτιισιιε οι·

ται, φαω ιιιοιιβαι ιιοαεΓιαε 8: οιαιιι Ριοοιτατε ιιενοτιιιιιιιαι: ιταατ ια ιαΓιιεα

νιτα ααετΙαιιι Ρια:Ειεια Γατι11°ατ Γαιιέιιτατιι €ειειετ.

Ι Ι. ()οιιτιαιτ αατεια ιιιο τειιιΡοιε Β τιαοε 5αεειιιοτει Γααέιιτατε Βοιωτια 8: να

(ιαιιιοεαια

'Χ Παιι9· ιι ςανε μπει Πααοιιειτο ιεαιιαιιτε ιιατιιιιι ειΓε κι- ιιαι.ΕαιαιιοΓα αι Βιιιεαιοεια απ, Ηαιωιω ωααιωι

Πω” 'πω' ©ιιδιωπι ο αι” =τιατειαιιι Ριονεδιαι ιιιΓαια Πααοιιει- Βιιιοιιοαιαριιο ιαιιοιιι , αααια Νεοτειιι:οταιιι αιιααιε

Εκ· 6 ιαιιι αραιι Ωειιιιιιαια ειιτειιιιΓε ιιιι:ιτιιι ααι ιιαια. ιι. Βαιααιιιιιιτ Πατα μια: οι:αιιι ιιαικαι ιιιΓειιειιει :οια

Εεεε €ιιιοιι. Πειιται. πα ι. ε. ι. Ποιαιτιιζιτιιι κα»

ιιαι Πααοιιειτο ΚεΒε , οικω ιιοιιιιι 8ειιειε , φαι φι

όσα ει: Αιεαιιιο αοα οιιΓει.ιιε , εκ Αιιαιιιιειτι νειαιιαι

αοα νιιαιιι ιεΓειειιιιιε ι:Ιαιιιιι ιιιτειιιτςιται. Νεφε Με

ααιιιτιιιιαε Ιαιειροιαιοι ()ειιταιειιιιε ια ΟιιΓεινατ. οια

νιιι ιιιιια. ι. ιιεΠαπαιια , απ" μια ειιια , ααι αιω

ιιΠ.;ειιιιε ιιειινατιτ ει: ΟιιΙοιιονει ΜαΒιιι Πατα: ασπα

ιιε 11αααιιιιιιο , εαιαε πι” Αι.οα.ιιιιαι. ΒΔιαιΔ

ΝΔιιι Βκι·εισππΉι Όσσα [Πατα ΟιιιιιιιιιΜέσ Καςινιι βιο

ι·εω ίπ Μιιιω»εω ιιααιειιτ, οι ααα Γαίιτρται Μειω

ιαει·ιται ω. Πειτε οι (ιιε8οιιι Ταιοιιιει ΕΡιΓεορι ω,

π.. ααι. ε”. ι.8. τοιιιιατ, Οιιιοιιιιιιιι ιιιιιεαια ΓαιΓ

Γι: Γοιοι·ειιι ΜαοαααΝιιΜ.

6 Αιιιιιτ Μ8- “Χι 00ιιιρειιιι. απο Μια"... Κα· :απο

ασκοπα ΒιιιιιιώιΜε [ΜΜΜ Μειιισ παπι βια 'απόσπα

όπι θιιιυππιπυι· φαι νειιια αοα Γιιιιτ Αιιιιιιιι , τω

Ηαιιαιιι οιιτο00αταριιι ια κα. ι. ιη. 6. ααι α: Γειιιειι

τιαια Γααιιι ιιε :πατε Κιειιαιιι :η ;.ειιροιιιαιιι ιιιιιια

ιετ , ιιιαια νειΓαια ε:αιιιειιιοιιιε αι·ατι:ι αιιιεειτ.



νιιλ ε. ιιιειιΑιιιι Απ. ειειντιιι.. ιιιιι.ιιιωωι. ι9ι
τιιτιιιιι ιιιετιειε ΓιιΙΒειιτε5 , ιιιιοι·ιιιιι Ρι·ιοι Ο.αιοοειιε νοειιΒιιιιιι , ιιΙτει· νει·ὸ Α”. Επι.

Ρ κι ε ι-ι ο ιιιιιιι Η , εΙε Ηιοετιιιιε ρει·τιοιιε ιιι Ροιιτινειε Ρει·νειιιΓΓε ι·εΒιοιιεε, °ω“'^

ω ὁ. τιιΓειειε 86 ΡοοιιΙειι·ιοιιε πω” Ιοει ι·οοτει· ιιιΓοΙειιτιειιιι ιιιοι·ιιιιι ιιοιι Γιιιιι: Α"Μπ

ΠιΓεεΡτι , ιιεε ιιιΒιιο εοι·ιιιιι Γιιιιθ:ιτο.ι:ε οιιοι·ε ει·εδΓειτι ; Γεά ιιιεισιε ιιιιιιι·ιιε Μ.

Ηιεϊοε 86 οι:Ρι·οοι·ιιε ειιίιι€ειτοε ιι ΓιιιιΒιιε Γιιιε εοειιει·ιιιιε εοε ει6Ρεπει·ε. Φιοι·ιιπι

Ο

νιοΙειιτι286 Γεε!ειιιτιε Ρι·ιεΓιιιιι τιοιιιΒιιε Γιιτιιι·ιιε Πει ΓειιιιιΙιιε ΚιεΙιιιι·ιω οι)νω. .

νιτ, (Πιι·ι&ίοιιε Γει·νοε άε ιιιιιιιι ιιιιιιιΡιοι·ιιιιι ει·ιιιιιιτ ,86 ειιιιι οιιιιιι ΒειιιΒιιιτιιτε

εοε άειιιιεειε ιιι όοιιιιιιιι Γιισ.ιιι, Βετο Ριονιάειιιτε, ιιτ ΠΠ Ρι·οι:ε ετειιιιιι· 86 ιΡΓε

!ΞιΙν:ιι·ετιιι· , οΒιιιιιιιτ. Νεε Ιιιεει·ιιει @στα Ι)ει ιιεεειιΓο. άιιιιιιιε ει!:Γεοιιιιι Ρο. ”

ειπε, τω ιι: Ρειι:εΓει&ει Ιιιιιιειι Γ:ιιι6Ητειτιε86 Ριεεάιεειτιοιιιε ΙοιιΒε Ιειτέιιιιε π! Γεω

:επι ιιιιιΙτοι·ιιιιι ΓΡειι·Γιι:. Νιιιιι ιιιτι·οάιιθ:οε !ιοΓΡιτεε Γιιοε ειιιιι ιιιειειιο εειιιιιιω

Ιιοιιοιε ειιτεινιτ, εόιοιιε ΠΜ νει·Βιιιιι Πει Ρι·εόιεειιιιεε, απο τοειι ΒιιιιιιΙιτιιτε86

ιιιτειιτιοιιε ιιιιόινιτ. Νεο εωιω ιιι τει·ιιιιιι οοιιιιιιι Γειιιειι νειΒιιιιι 1)ει ΓΡιιτΓιιιη

Με: Γεό ιιοά ιιιιι·ε ειιιόιεοετ , Με το.εΙιειτιιε εοιόε τετιιιεοειτ, 86 εειιτειιοε ιιι Ιιοι·.

ιε:ι @τι ε, οι ΡοΠ:εο. Ιιιεε εΙιιι·ιίιε δ( Γιιιιέι:ιτε.τε 86 ιιιιπιειιΙοιιιιιι οΓιειιΠοιιε εΙει

ι·ιιιι: , Γτιι&ιιε €ετιιιιιιε.νιτ ε. Γ · 6

1ξζιτιιτ ει: Ρι:ειιιαιιιοιιε ΓειιιιιΙοι·ιιιιι Ι)ει 86 ιιεΙΓΡιτειτιοιιε @στα ιοινω εστι» Πχ_

Ριιιιᾶιιε, οι Μετρο” εοιινει·Γιιε , εοιιΓεΠἱοιιειιι Γιιοτιιιιι Γεειι: Ρεεεειτοτιιιιι , δ( ιιι ω πω

εοιιΓΡειΐτιι οιιιιιιΡοτειιιιε Πει ειτόετιτετ νετιι:ιιιι Ρετειιε , Ισ.εηιιιιε σ.ΒΓοΙνιτ , ιιιιοά Ρ" (Με

ισιιοι·ειιιι:ει· .ιο ιιόοΙεΓεειιτιιε ιΙΓεεεΒιιιε Ρεταινιι: : δέ τιιιι Ποιιιιιιιιιιι ΓιιΓεεΡιτ ιιι ι€ι.το.”Μ

ΓιιιιιιΙιε Γιιιι ΙιοΙΡιτιιΙιω.τιε ει·ιιτιιι, ΓιιΓεε τοι ΜΗ. Ι)οιτιιιιο ιιιιΓετιεοι·όιεε Ριει:ιιτε.

Νικο ει: εο τειιιΡοτε ιιιιτιιιιιι Γατα Κε ιειοιιιε ΓιιιιιΡΓἱτ, 86ειά ει!τιοι·α Ριεωιε [α

Ριι€ιιι ει·:ι.άιοιιε ι:ιιιοι:ιόιε ΕιιιιιιιΙιτιιτιε Γειιτιόειε ιιιτεοειιιιι·: δ681°τΘΡΕι1Π1 1ειιιεΙ νιτεε

πει· , Γιειει Ρο.ΠιΒιιε Ρει·ο.8ει·ε εοιιιιι:ιιε ω, περι: ΒοΓιει·ιοι·ιι οοΙινιΓεειιε , Γε ιιι ω..

τειιοπι απο ΑΡοΠ:οΙο ειιτειιιιιι:, ιΙΙιι3Ιοιιε νει·ΠειιΙι Ρετ Γἱιιἔιιἱσε €ικιόιιε ιιιεπιοι·: Μιιιω

Παπ: βιιιΠι έ: ιυπωπ ι›ι ·υΠΜΙ:Μ: οιιιιτειιιιε οει·νειιιι·ετ ει! Μ οσοι! Γεειιιιτιιι·; Μ. Β.

·υπΖώπισ Παω ιἰωπι»ι ιι: Μ”. Ιτιιιιιιε πιω: 8.8 ιιιιτιο εοιινετΙὶοιιιε Για τειιιι

όιιι·:ι Γε εειΓιι€8.τιοιιε εοιιΠ:ι·ιιιι6ιτ,ιιι: Ροίι !οιι€ει86 όιιιτιιι·ιιιι ]ειιιιιιο., Ρειιιε Για

όεειεεο ειιιει·ε εοτιιιιιιιιτο δ621]112. Ιε.ειγιιιιε τειιιΡει·ιιτει ΓείΓιιιιι ιειιιιιιιι εοι·ΡιιΓειι- -

Ιιιιιι ι·εΓοειΙΙο.ι·ετ, οτιιιιι άειιιεεΡε νιτιε Για τεΠ1Ροτε ιιιιιιΙ :ιάιιιιι:τειιε Ιειιιιιοιι5 ω".

Μ: 86 Ιιιιιιιε ειΒι ΓιιΓεειιτεειιΙο Με το.ιιτιιιιι ιιι ΙιεΒόοιιιειάει Γιιιιιιιτο , όιε ΓειΠεει:

Ποιιιιιιιεέὶ 86 ειιιιιιτει Γει·ιέι , όενοτιιε ()Ιιι·ιίιιιιε!ιΙετε@ω86 οι·ειτιοιιιΒιιε όιε πο

δώ ιιε[)οιιιιιιο τιιιΙιτο.Βιιτ, ιιοιι ειει·ειιι νει·Γιει·ειιιε,ίεά εοι·Ριιε Γ.ιιιιτι ειιίΒιιιιιιε,

ιιε ιιτιιτιιε @επι Ρι·εεεΙιειιι:οι ιιι ιι!ιοιιο ι·ειιι·οοιιε ιιινειιιι·ειτιιι·. °`

$εἀ Με επειιιε ΙιιιιιιΓιιιοόι νιι·τιιτιιιιι 8ι·ειάιοιιε 86 ΓειιιέιιιΒιιιιι: νιτιε ιιιοιιΒιιε Πω Ν.

:ιεεε τιιοιΙιε , άι€ιιιε ΓιιεεείΕοιιε ω 5ειεει·όοτειιειιι Ρει·νειιιτ Ιιοιιοι·επι : ιιτ ειιι με Μ".

ι:εεεε:ιτιοιιιε άενοι:ιο πω, Ιιοιιοι·ιε άιΒιιιτιιε ιιοιι άεεΓΓετ. @και Γιοιιοι·ειιι ιιτ (Μα απ·

ΕιιιιιΙιιε Ι)ει ιιιιιΒιιο. ΙιιιιιιιΙιτο.ι:ε οι·ιιεινιτ, άνετα ειιι·ιτιιτε ει6εοΙιιιτ , 86 νειΒι @οι ς“”””'”°

Ρι·ει:όιεο.ιιοιιε επι ω” , παρε νεΙιιτ Βοιιιιε ιιΒιιεοΙ:ι ΓΡιιι:ιε Ρεε€9.Εοτιιτι1 6ιε ιιἔτο

Ι)οιιιιιιι Ενο.ιι€ε ιεο νοιιιειε ειιιάιεο.νιτ,86:ιτιά:ι εοι·εΙ:ι ΓιιΡετιιο Ρει·Ρετιι:ε Με..

τιε :οτε ιιι·ιεανιτ ε. δω 86 Πινιιιιι εΙειιιειιι:ιε Ρ0ΓΓειι1ειιιιι€ετιοιιεπι , κι Πιο ΡοΡιιΙο

ιι ιωκπιι ιιοπιειι άεΜετιιιιι οι ΡΙειιΓειιιε :ΜΜΕ

Νοι:ιιιάε νειΒιι ΟΙιτοιιοετηιιι ΟειιιιιΙ. Μι. ι. εεε. 6.

ΜΜΜ »οικω 20914δί ι·ιάκ Ιω". ΓυπΓΜιαι ιπερκω νέ

ρωι ε/Γ , ὶ Ρι·ιστέθια παΜΜπι νεα”, ό» |Βιέύπισι· ΗΔ

οιιιιιιιιιε... Ποια: 42:78 μια σα: (Σοι.ιιιηιιιιο εμε

εποε" πικάπ Για: ρι·ομι·ιικάο τωπ/ωεσωπ:... Ιιυπέιι:·

τι ,πωπω ·ι.ιιι·Ξ ΒΔ ροβ £ωεπ/-πιπ «Με μιβιπΕ: βια·

.ι...,,._ ΜΜ,Μιιωιε ιι€ΓφΙ'έ 6»·.ι·ιιίιωι , “ω” [Βία

[σου »Φεβ :ιώιἰπτωι:, Οιπια!επ]ξπι Εα!ς/Γιυπ... εθι°·

Ρονιύικ ιιούιΙ:ΜΜ... ΙΓεωυπιυπω Παει πο: Ιω:: “πω”

"Δπ/ἰ2ιιιπ ε.ι:ρίιακι·ιιππσ, κοπή: Σ.δίοι· κι α[9ισειίιυπ

βικβπεικ οι 1Φωεω ερωΓια Β'οπω!σ έιεκιπω Εοι·ιιιιι

Εριτηι!ιι:. ΓειἱΡΓἱι Ε. Αιι€ιΙοειιιιε ωωιιιι ιεΓειειιΦΜ

δ; @πωπω Με” 6'απέΐέ Οσιι/αποτέσ Επιιίο:ά /ι.ιειί98:

απ." ευηισιιοὶ :στο Ζε·υιι·υιι, ό· ειναι» ΜέφσΕπσ ία

ι::πτἐῖιι κο!Ιοσωπ , μ.ιω ρορκἰἱσ Γκυιστωικία εστι/Μι,

ιιιιιιιιι ΟΓιιοιιο;;τειριιιιι πο. ε.. ι:21Ρ_ Η. σε? Κωφω.

ιιι ΜοιιιιΠ:ειιο ()ετιιιι!ειιίι ιιωιε ειιιοφιε εοΙιιιιιιιι·.

Γ» Ηοε ιιι Ιοεο ΙοτειροΙ:ιιοι· Οειιιιι1ειι6ε Ρετιιετἔιιτι

ιιιΓειιι Κίειιειιι κ” Κοιιιιιιιιιιιι ει! Τσιιιιιιτιειιι Μει

ειιιιιιιιι Ρεριιιιι , 86 μια ιιΙισιιιοτ ειιιιιο: ιιετειται·ιι ειιιΓἰ

εΙειιι ιικοΓεθιοτιειιι ω διΙνειιιιιιι , Κοιιιιιιιιτ $εόιε Ατι

τιίιιι:ειιι_ θα κιιιιιιειιι Γἱειιε ὅ ιιιειιιω @ΗΜ , Π:

Ρι·οτΓιιε Ξ νει·ιιΔιε :Παω ει6ΡΙοόειιιιιι “Με Ώστε ]ο

Μειωσα Μειειιιιιιε ει: $ιΙνει·ιιιε Κοιιιιιιιι Ροιιιιίιεεε ιιιιο

Γεια ΓιεειιΙο ΚιεΒιιιιιιιιι ριιεεειισοιιιιι.

:Λάιιι: ΟιιιοιιιειΕειιιιιΙ.Αιι&οι ΙΠι.ι.ε2Ρ. 6. 48 .

Με άεπέφω παμπ: Για!ιιικω ιιιιι8ισιω [ιωισ›ι: , οι Δω

ά: Μπακ Μ ·ιιιι·Μπυι ]6ΔΜιίπε εε/Για!ωτ. (Σφά Γετιε

ιιιιιιιιι ΛΙειιιιιιιε , :Μπι ιιιιιιι. ;. επ Κιειιιιιιιιιι μπει

μεειι.ιοιιιιιι εοιιΓείΠοιιε Ειιιιίωι·ι @σε ΚιΙιεισπισ Γατσο

ΓἱΓΪε.

ε!.



οι νιτΑ ε. ιιιοΗΑιιιι »πιο οΕΝτοι.. .4ιιιιΐ.Α)επέκυ.·

Τά -__-.7_ -- Δ? «---ε . ή* : - 'εω- τ τ - , ”_'_°____~··€ -ή-πο- '-/·>

Απ. φωτ Ιοπιτιο. ιιοει οετιιτ ιιιοι·επιεπτο.. ΠιιεΙε 8τοπιοιοοε Ρωιιεττο νο Πει Κιοιιο.τιοε

Γι· Π* Εοιιστειιιιιιε Βιέτοε είτ δέ εποε ποιο οσοι οτε Ρτο:τιιοτινιτ, ειτεπιΡΙσ σΠ:ειιτιιτ,δε

ΦΚ.ΧΧνΙ. . . .. ' . . . -

νιιιπι νιτ:ι: τιοο.πι απο ίετιιιστιε τοσο τεινιτ, ιΡΓε Ρτιστ σ.ότο Ρι·τεοοοοττιτ. '

ν Φιτιοοιο νετὸ ει ο οιοειτι ίτιΡεοοιιο. Ριπτιιοειτισιιιε ΓΡστιτε σιιτοιιτ , σιιιιιιο.

Μιωιοπ ΡειτιΡεποοε τιινιτιετε €ει€ιο:ινιτ : ιποιοοιιτποοε ει νιίοπι ίοιτ τιε οτειΠ:ιτιο ΡτεεΓεπ

οι πιο· το νοκ οσοιτ:ιτε , οοι τιινιτιειε :ιττεττι:ε νιτ:ιε ιιοοιΡει·ε :ιτιιιεΙειοο.τ. Ιοιεσ σιιΙιιτιι ασ

Μ' Ιιοτπιτιιοοετιιιιτιοοιτ , οτ ΡτστιιιίΤο. :ι Βεσ :ιοοιΡετετ. πιο οστιιπιετοιοπι , οτ τιοι

Ρειτνει. :ιο ττο.ιιιιτστοι ιιιιο.τιτει· οιίττιιιοει·ο.τ , οιειοιιο. 8ο εττει·πο. Γειιοιτει· εΠετ ειοοεΡ

τοτοε. Νειιιι ΠοτιισΙΠΒιποε το Ρ:ιοΡεττιπι οσιιισΙο.τοι·, Ρει·εοι·ιτιοι·οιιτι ΓοΪοεΡτοι·,

νιτιο:ι.τοιιι εε€ωτω , ΡοΡιΠστιιπι δ: στΡιιιιτιστοπι Ρειτετ : ιτεοτ νει·ιΠιτιιε τιε εσ

οι ω. τωειτοιοιιοτ τοΙτιπισπιοιιι οιιοι Ρστοετιτι Οσαίωβι2 οπο, Ρε: ε!ωοίο, ό· μετα

υφ|πιπο : ώ κατώι” οπο: “ωεω , ιἰἐἱἐἔεπτψπέ ρει·βτπωύω·. @κοπο τετ

οπτιιτιοε :οι εοπι ιπιιιττιιι οοοιιοεο:ιτιτ : τιοσε Μοτο £οτοΡιεω ετιιτιισ , πιετιε :ιπι

ειε οοιιίοΙειτιστιιε ει· Βοιότο.ε οι·ο.τιοιιεε ΡπειιεΒετ. Νεο εΡτσί-σε νει ε!εΡΙιειιιτιει

οσε ειιιισττοιτ ,τε οοει.Ιι παπα :ιιιιΡΙειωΒατοτ, Βιιιοειίοοε εστοπι πιειιιιιι·ει Βιο

οι:ι τονεοετ: ε:ιτιόπιοοε οΙτ ιΡίσε ιποκεΙΤοε είτ , πιοοιε ω. ιετοτε ιΙΙσε επιοο

οι:ιοε,τιοτιτο ιο οοιιιπιειοο απο , ΡτσΡιιετιοιιετπισοιε οσο ίοι· το ειοτιιτοι·,τιιοεπ

το : Ε8Μοι τω$ὐῇπε Σπάει: οι άσκοπα πιω:: , τό· ΜΜΜ υεβ'ΣπιεπΜ πιο σουμπ2,

ό :Μπακ ποιοι πο· ἄ2/ὺεχ87ΐι'.

Ή_ Νεο Γσιοπι οο.τιιειιι τείεότιοοε τοι Γε νεοιειιτεε ?ονειιειτ , Μ! ετιιιτπ ΓΡιτιτειιι

οποιοι; Γ:ιπέτα: Ρπετιιοειτιοοιε ΓσΙο.τισ τειιοετε οσε οσο οεΠΞινιτ. Ετ Ποοτ πιιίετστοπι πισ

::'5Ξ'έ';Ξ':" ιιεοε οιιιτιοε Γοιτ οσιιΓσι:ιτστ,ιτ:ι ιοΡετιιστοπι οιοτοε οειίιιεο.τσι· Με οσο τιπιοιτ.

οι!. ΙΙΙσε Ριετατιε οΙετπειιτιέι εΙενειοειτ, Ιιοε Γενετ:ο ιονεότισοιε οεοΓοτέι ὸεΡτιπιειιατ.

Νεο τει·τειικ Ροτείτατιε ποιο ίσιο τοετοεοειτ, τιοεπι τιπιστ ιοτει·ιοε τιινιοτε Ρο

τεοτιιε τστοπι οοι·ι·σσοτασειτ, ΡειτνιΡεποετιε τιινιτιιιιι πιιιι:ιε , οτ Ρπεοσ νετιτειτιε

εκιιίτετετ: Νεο Γοιτ ειι·οπτισ νετιτσ :ιοιτειτει , οτ εοπι ποιο Βοιωτια: νει Ιειοτιιε,

μα”. 4- νει όεττα&ισοιε οοπιπισνετετι τω οι απο Γοιιτι.π νετιτειτιε οσιιίιιιεπε,ειΒ οοτοε

ιιο στο ίεοοπτιιιπι ΑΡσίισιοπι ιοειιοειτι οοιιτετιιΡίιτ : νιέιτιοοε τεΒιιιπι ιποετιεπε,

ιιεο ει τιειτττιε ΡτσΡτετ τετι·στεε Ρστειιτιοπι , ιιεο ὰ οποιο ΡτσΡτει· Βιειπόιτιο.ε πιο.

Ι:ιιιτιοπι τιεοΙιοειοε.τ. (ξι:ι.Ρι·σΡτει· ιιιτιοτιειτπ ΡΙειιεπι [)σπιιοσ Βεσ Γοσ οι παο

· και πρ· Ρι·ετίειιτι Ρτσνιοοιο. ιιτιοοιίινιτ, 8ο οι» Ιισιισιτεπι ΡετΡετοοπι Ρι·σιιιοι·οιτ *.

Ρ'"°ι""Μ·'· Ππτιε ΡοΡοΙοε ειοε οει·πεπε οι (]Ιιτιίτο τιενοτιστιεπι ι·εΙιειοΐειτο, οοεΡιτ εοιιι

ν” ειττετιτιοε Ιισοστιιτε,8τοιοιτο. ει το εΙεετπσΓΥπειι·οτπ Ιειι·τέιτιοοε ειΕΈεττε : οο:ειΙ.

Ιε οτ ετο.τ Πει 8ο Ρτοκιιιιοι·οπι οιιοέτισιιε ΡΙεποε , οποιο. ιτι ΡειοΡετοπι εΙ:ιτ8ιτοε

εΙτ (σΙειτιει μιιοιοιπέοοε ιτι οιιΡτινστοπι ει:Ρεοοιιτ ι·εοειιιΡτισιιεττι. Ναπι Μισο σο·

οοΙτιε οιιιιιισΙιο:ι. ιιο.οτιε Ρεοοειτοι·οπι νιτιοοΙιε οιιιι€ειτσε Ρει· Γετιοι:ιε Ρτετοιοο.τισ

Με Ιισι·τ:ιτιιετιτα Ισινειι:ιτ , ιιιιοε Γεοοιιιτι ο:ιΡτινιτσ.τε σΡΡτεΙΤσι Ρεοοπιε: Ιεο·8ιτισιιε

τεο!επιιτι οτ ιΙΙι ΓΡιι·ιτοΙιτει: :ιοΐσΙοτι ιοοοιιτιει:επτοι· οι Ποπιιτισ: ετ Πτι οποιο

Γει·νιτοτειιοετειτι οσονεττει·εοτοτ ατι Ι)εοπι. .

ΉΠ_ Ετ οσο ΓοΙοπι ιο Με ι·ειέιοτιιιιοε Ρει· Ριετατιε σΡεπι, νει Ρετ Ρι·ιετιιοατισοιε ω

οι”. Μ- ποιοι Ρπετιιέτοε νο Πσπιιοι οιο.τοε εΠ·-οΙΙιτ: Γετι οτ Ι.;οοιτει· α:τιοστεσε Οοεο.ιιι οοτο

"ΠΠΒ· Ροε ττο.ιιίιιιεοε,Ριο:οσ τιιοτπι Ιοτιιιοιε οσέτοττιο.ε ΐοσ ειτοττο οιίοοτιτ οτιιΒι·ειε:Πο

ιΠε ιο οιττο.ιιιιιτιπο.ε Βτιτειοοιεε τεοιστιεε,ειτι ει:Ρει!επτιειε ιΒιιστο.οτιτε τεπειιι·ειε,

ιοπιεπ νετιτο.τιε Γοσ ΓΡο.τιιτ ειεινειιτο , Γοιιιοετ οτ ίιοοτιτι πιο τεεισοιιιοε, Πο 8ο οι

Μεοι” ι Γετνιτοτε ΔιειιιοΙιοο. , :πιω ι οιιΡτινιτο.τε οο.τπιιΙι Ιισει·ειτετ. πιο νει·οοιο

στο ιιιιοτιιτ , ιΡτιε οοι·ιτ:ιτιε Ρι·ετιοπι ιπιΡειιτΙιτ , οτ Ρισ τειιιΡοι·ει!ι ι·ετιετπΡτισιιε

+ και πρ· εττετοιιιιι ι·εοιΡετεοτ ιιιιεττειτειιι *. 5ιο ετοσ Βσιιοε 1)οπιιοιοεε Ρεοοοιιε οεοοτιει

ζω· '"Μ· τω, τιοο οιοΡ πιο οειπτο.τιε Πει 8ο Ρι·οιοτοι τιιιετιτο. τιιοΙτιΡΙιαιτε ίτοοοιτ, φοτο

. ιιοε οοπι πιο τιΡΙιοι ιοΒστι8 οι ί·ι·οέτο Βσπιιιισ Γοσ σιινιο.τε ΡσΠετ, 86 ιιειιιο να

ιωι». η. οεπι :ιοτιιι·ε ιοοοοτιιΙΙιτπιιτο: Εοοε Γει·νε Βσπε8ε πάεΙιειοοιο ΓοΡετ Ρο.οοο ΜΙΒ

$ετνσ5ίοο8 :ποιοι ΓοΡτο. πιοΙτα τε οσπΠ:ιτοοιιιι : οπο. ιτι Βιιοτιιοπι1)στιιιπι τοι. Ρεττοι· νετὸ,

3°η"ω“° τιοπι οειοεᾶ τποιοιιτιοπιε ιο Βτιτο.οπι:ι τιιοτιοε πιοι·ειι·ετοτ, Γιιιιιτὸ ιΠι νεοιΠε οι

. πιειιτεπι , σ. τιοσε Γοι ιοτιε τω» ίει·νιτοτε ο τεΙιτιοιίΓε ιτι οιιιο. Ιτιιοοε τιοΙοι·ε Ρετ.

οοιΤο5,

ο



νΙΤΑ δ. ΧΙ(ΣΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. (:ΕΝΤΠΕ. οσο. οἰαιἰπο. πο;

οοίΤοεσοιιιιι: σο (οσε: Ηοο οοίΈι·σε Πιο Γοινιτοτε οιτοιΓιιοοε ιο σστοσ , οοοι !ιοο

σΙιοεΙισειστοι·ινεοιοιοε,τοσκιιοόσοο Γοιο οσε οιτὸ εΠ`ε οιοτιτοιοε. Βοο ιτε Μι

ι·ισοτει·, οσνοτοσοε οσοίοεοοιτο , 8ο οσε ίσοιτο ιοσειιοσε , σιιοΓσοσιο οιοι·ισοτοι·.

Με Ιισοο Γεσοι:ει· σι·σιοεσι:οοι Γεεοτι σστει·οοιο , ιο σσο·ιστο νεοει·οοο, σιωειόο

Λο. Επι.

ΙΜΣ. ΣΗ!.

Αιιο_Χιιι·ι

σοε Γει·νοε νιοΙ)ει ΓσΙνοε σε ιοοσΙοιοεε ιονεοει·οοτ, εόΓσοε νοΙοτι ιοΠἰ ειῇσοτ, -

οισοοιιιιττεοτεε , ι:οοοι·οοτ ιοσεοοσε ι σοι οσο σοίϊ οιοΙτοοι τοοισοοε , Πεοτι ίσο

όσοι νο 1)εισισεοιιιοι·στ ,οεΕιιοοιι Γοοτ. Ο σοσοτσ οΙειοειιτισ ε!! Ι)ει οιιιιιιι , σοι

ίσιοοΙο Γοο σιετσοε σΠεοιοιιι ιοΓει·οιτ , 8:Γει·νσιοιιι ειοε οισττεοι Γοτιιισοι οίΕεο

οι: σοστοοοε οι τοιίοτιοσιοισο οιει·οοε οο Με οσο σεοι·ετ , 8ο ιΙΙσε τοοοεοτεε

ίοι·νοοοε ]οσοοι οσο σι·σνσιετ. (οι 8ο σο σΙιεοσε Ιισεισοοοε τσοτι οιοει·ιε σοοεο

ιοοι (Μοτο οσο τιιοοιτ , σε οι: εο τοοισσιε οοοιιοεοι Γοιιοι·ιε Πιο Γετνιτοτὶε]οσσ το

τιοοτο νοΙοιτ : Γεο οΒισοο σιιιοοε σο ιο σει·τιοεοτεε Ιισει·ιστο στσσοσ σει·οσοσνιτ ,

σε οι σι·σσι·ισε οοι·ιστ εδο νιοοιοτοι·,σοι ιο σΙιοιισε ιιιἰοΠὶιοοε σσσσι·οι·ε μοιάσει: , ·

δ: ιοετοεοοοι σοσιο ει; σΙοε οσοστεσσνιτ , οο (Με σοοοοιοΙστετε.

Ισιι:οι· σι·σσοιοστισοιε σοιοισ ιο Βοτσοοισ σει·σόΕο οοοι ιοοΙοσΙιοι νετσι @οι £ω.

&ιι τονοι· οε οι ιο σ:ιτι·ισιο : οο οοιο ιο σΙιεοσοιοΙι`ο Έοσοσει·ετ οιοι·οεοεοι, οι σο)

τισ σειοετοτ : σε τσοτο Γε σι·οεοτιοε Γει·νισοτι Πει το οσο , σοσιιτὸ νιοιιιιοτοοι ο

Ει οιοιο τοιιιοοει·σοσιιιε εΙΤε σι·σεΓεοΠο. Νσοι Γεισίοοι σοστιοισοιε ιοιοοιιε ιοσεε

απο , τοσιτιοοσοσοε οσι·οιε οσοίιτιοΧιτ , νισιΙιιε σίΠιιιιτ , οι·στιοοισοε οιιιοινιτ ,

οσιιιστο οοοοιιιισνιο , ίσο οσι·οσσι·σνιτ , Με στοισνιε , οοΙΙι οιοιΙοοι στο ιιισΙσ απ!

οεοε , οοΙΙιοε σ.οοΙστοι· , οοιιιιοεοι εοοτεοιοεοε , οτ νισιιι νοοιστιε Ρι-ιω ισἴε ιοοε

οοιεο 5 σιισιιι οετει·ιε σι·σιοιοσοοο ιιισοΙΙι·σνει:στ. ει; νο @οι εσΙοσ Μοτοισσιω,

θε σΙσοιο :ποιοι 11ο σοοιιι&οε , 8ο ποιοι σιιιιιισ οοοισοο οιιοοιοοστοε ,- στσοσ

Γοοτσ :πιο σι·ιοστοε , οσιοοστίιίσοο οι στπσσιστισοοοι ΕνσοσεΙΙι σσοιε 3 σι·οοοΠο:

ιο σαΙιοοι σοσΙιοοιο οσοτισ σοεισοοοι ΙισίΕοιο , σοιοισ ι:εισ ε] ιιε ισοοσιοι·οιΙΒιοο

Εοει οοισοοε ι·οσεΠεοε ισοοοοισο3Γσοο ι:ι·ιοιοσιιιε ΓσσΙισ ιιιοΙτσ νιοΕσ ΙιοΠε το..

Εσπσνιτιο ΕοοΙοΙἱσιο οιιοιιι 5 οσοι οιοτοεοοοε βοοιοοι σοοει·ιε ιοιοοοο , σοοιο

οοισοο σεοοιι σει·οοοείΙσιοοε : οτσστο σοι οσο Γοσοι ισοποιο ) Γεο ιοο!τσι·οιο

σοποιοι: σΙοι:ειο. Ιοοσιοοοιιι οΠ: μι: ιιιοΙτοι·οοι στο οι ()!ιοΙΙο Ισοοετοι· ιοο1ωζ.

ι·οοι σει· (ζοι·ιΠ:οιο ι·εοοοι το:: οποιο οσο τοσο οι οιιισοοΙσ ιισι·ισι·ε σο; σο σο·

οΙὶσΓοοτ., σοσοειτοιι·σεο σι·οοι οοσοοΐοετο νιι·τοτοοι, σοσ ειοΙείΗ Κοσἱ ιο σο;

ιιε Με οιοΙτιιιο σοσοιΙὶνιτ σσσοιοιιι. Νστο σΠἰοιοιιι σι·εεοιοστισοιε οοιοὶοιιι Πε

σοστοοι σοειιοοιιο οποσε οπο οσο οιισιιιοι εΙΙ , Ποσο οσο οοιοοι·ιο στο τοιοσσι·οοι

οσσοι·οοοιιστο σε! τοτοοι οσονοοιεοτισ οσοσιοοισει·σει;ι·σοσ , σο:ο Ρετ απο α;

νιοιι οτε ο ο οοιοοτισ.

Οἔσοσἔι οσοισοο τειιισσι·ο ιιισΙισοι οποιο τεοτστισ σο νει·οοοοοισιο “Με

νοο Βει , σοσοι Πει ιιιιΓοοοσι·οισ σο Ισοοεοι οι οσοοεΠἰτ ονοοιι·ο. νιΠτσνιι: εοιοι

οσοοσοοσ σιισοιοστο Ι)εσ οενστσοι Έεοιιοσοι ΚιοιιτιιοσιεινιΒ οοοιιοε : 8ο οσοι

μοι σοίιτ οοΙοεε να; οσοΙσε σοίὶ τ:ομ0σοιο. ίσιοιιι·ισ ισίο πιο· Βοι σοζοοοΓσ οσοσ

σο στοσοσ ιειοεσι·ο οιΓσσΓοιΠοτ, ί·ειοιιισ σι:οοιοΕσ, ιο:ιτσ οιοιοοι, οσοιτσοτιε νεοι

σοι Ρστι·ιε Γεοοτσ οι , Ιισσειιε ιο οΙοιε ΒιισΙοιο Γοοιιιι* , οτ σσι·νοΙοε σοοσιιε Βοοε

οι€ιισοε Ιισοιιοιε @οι ισοσιισι·ει:οι· , σοεοι ισΓε σιιτο Γοιοτσ σσσειΓιοστε 1)εσ τοσε

οοι·σινοι·στ. Αοοισιοοτο ιισσοο ιοίσοτειο Εσοιτο νοοει·σοοο Γεο σο σεοεοιοεοοοιο,

Γοο σο οΓοοΙσοοοοι , σοοσοοε Ιισίοε σοιοισοε σσοιε ιιιιι·οιοοε , ιοοοιΙιτ οσοσ ίσο-

οιτστε',σοι ΙιοοιΙΙοοσοε οεοοΒοε Γιεοοεοε σεοισοοιοο εσΙειτι·σοε σε τστο οοι·σσι·ε

ιοΓσοιεοε,ιοεοοΓοετσ ιιοσετο σει· οσοισο οιΓοοι·ιοτε οοεσιτ. οσο σσνιοσ_ οοι·οοοε

πιστα σοοΙοε σνοι·τιοοε οιστιεοτο νιοειετ Ηιιοιο, σοοοι (εποε οι Γονιεοτε οσοσ

οτισοο τεοοσστ.ΕσοιιΙισ πιο στο οιοι·τε σοοι·ινοΙ οσοι νιτι Πει οι·οσει·ο , σΙσοσει·ε,

ε]οΙστο οσο οείΕιτιι:. 5οο οειιι:εισ οιισοι, σοσο Ρεττο τι·οσιοσοτειιι !ενσνιτ σε Πιοτ..

ἔοιοτοτ οι οοοιε,σοετοοι οσοεοτειιι Γοσιενσοστ, σε σΠιοει·οτοτ οι τειοε.Νσοι σου

η. τετοιο.σε $οτἱσισι· Ποσο. Πο. ι. οσσ. η. Με σει: οι: οσο

Ι› ΑιιιεΙΠοΗτοοοΑΜ : σοι;σιι οσοεοι οι οιιοι 8.ΩτοξΠοοε €οιιιο!ειιίιε Μσοσοοιιι , σιισο Κιοιισιιοε

οι: μια” βιο οωιβπαέι, πιω ιρβ [κοινα ωιωισ ρω- σιοιωσ ΑσΕισιιΠο Μειιοισιιοιιίι , οι ισοοε οιειωσει

οποιοι, σοσο Ιοιεισο!στοι ΟσιΒοϊοοίιε σσο εσσοι νιιιι. οιίοοιιοποοε.

Β οΑΠ". 86'. σο. δ. Β. 6'ιο:σι!σω Σ!.

Β

Ι Σ.

Κονοτιοε

σο ωστοσο

ο σιςσιιι·σι.

Χι

Κἰᾶιοοοοι

ιιινιοι.

&

ιι Β ο σου

ἐοβιἔ οι

Λουκά.

που». ει.

Ροοιοοι

οιιιε σ σαι

οοΙσ ΐοινΕΕ;



ε., νιτΑ ε. ΚΙ(.:ΗΑΚΠ ΑΒΒ. ετΝτστ. .ιεεεεεεε.

?Με Οτι::

σε. κιν.

Α·τιω:ι:νι.

πειτε στι .·

ιιετσιτ.

Χ Ι.

Ότιεοιιε·ττο

Ιειστετιε

δε: ιτιοιιι

τε.

Ν τω: δε εσι Ρισε τιετιιτ , Ρισε ει:ιεετστ ει: εε.

τιοιιε τι ι·ετιισιο Βει θέτει, Ρσετ ιτιεοισιτιιε τισειι ενιεσιε Ρετνετιιτ εει τεττεσι, δε

εσσσε τετιειιτσεεΠ: τιιετιίσετσ:ιιτιι Γσ:ε. Ετ ιιιετετ :1σιειεττι ιιιισιιι Πισω ΓσΡετ τεττεττι

Γειιιιτιι δε τιειειιτετιι ΓσΓεεΡιτ ιτι σιιιεε ιιιεε 5 ιΡΓε τετιιειι δεεετ:ιοε Πει τιοτι ε:ισο

ιτε: εεετε , τω εΓειΙο ιιιετιΓσετιΠιττιο ει: εο τειιιΡοτε νοισιτ. εκ 0180 ιιιιΓετειιτε

])εο τετιτετιο ιτιειιΒιιι ιιοιιιε ιιιι νετΓε είτ ισ Ιεσ:ιιε ιιοιιοτετιι 5 δε ισΡεττιιε ετισι

Γεότε είτ ιισιιιιιιτετιε @Με δε τιιεειιττε. Νετιι τιοτι ει·ετ ιτιιιιιετιιοτ Βοτιιιτιστιι

(Πιτιίτστιι , όσοι εε! τεειεττιΡτιοιιειιι ΡτοΡετετετ ιιιιττιειιι €ετιετιε, εΓειιο τω: ετέιΓΓε,

τιοσ ε:ισο. διε δε ιΡΓε ΡτοΡτετ ΓειστιΓετειιι Ρτε::ιιεετιοτιετιι εισιτι Ρετ ιτισιτε ειστε

τι:ιιε Γειτισετετ Ιοτε τ εΓεΙΙσιτι ΓιιιιΡοττιτοτειιι ΓσΠιιεετε ιιιειιεενιτ. Φοεσττιςιιε

εστεττι ιτετ εεειιετ , εστ ΡΓειιιιι ισ οτε εισε τεΓοιιειιειιτ , εστ Γειστιε ει: οτε εισε

Ρτ:ετιιεετιο εσεΙιεΕετστ. Νε:: ττιιτσιτι , Η ()ιιτιιτσττι ΓετιιΡετ Ρτεε:ιιεετετ ιιιιττσει,

εισεττι ΓειιιΡετ €ετεΒετ ισ εοτειε, Ρετ :ματι Ρισε εοιιΓοιετοτ ιτιιΓετιε (Με, δε ειστσε

ιιινε:Ξτοτ Ροτειιτιιισε : ιΠοτσιιι ιτιοΡιετιι ειεττιειιτι ττιιΓετετιοτιε τειενειιε, ιίτοτστιι

ΓσΡετιιιεττι Γενετε εείτι€ετιο:ιε τεΡτιιιιετιετ

Νεττι σσοτιεττι τεττιΡοτε Κα: ΡοτειιτιΠιιτισε τ)ΑΟΟΒΕΚΤΙ18 τοΒεστε νιτο ιτιΙσίιτι

θτειιιιιτειιο εεΓειετιι νειιιτε ιτι Ρεττεε , δε νιτσιιι Ι)ει ιιτ Γε Γεετο-Γετιέτιε @σε οτε..

τιοσιΕσε εοττιτιιετιειετετ , ιτινιΓετε εοιιτιειτ. @επι :Ρε Γειτισισε 1)ει δε Γειιέτιτετιε

Γσε: ιιειιετιιέτιοσε τοΙιοτενιτ, δε 8εεετιιοτειι εσᾶοτιτετε ιιιιετε τοτε εειιι€ενιτ,

:ιετιστιτιεσε ει τ τω:: Γε:εσιετι ΓσΡετιιιτετ Ροτετιτιε, σε ισ Γσειτινιε ΓΡετετετ ετνι

τιιε , ιτε νεσιε ε:ισιετιτισ ει:τοΠετετστ τσιιιοτιεσε, ιιε εε:ισειε Βεστιετετ ιιοτιοτιιισε:

Γε:ι ττιεειε Πει τιιτιετετ Ροτειιτιεττι,ιΠιίιΓτισε ιττιιιιετιΓεττι Ιεσ:ιετετ Βιοτιε,Ιισιτιετιετιι

νει·ὸ Ροτεστιεσιι νει ΒιοτιεττιιισΙΙεττι Ρστει·ετ , :με Γσιιιτὸ νεΙστ νοΙετιΙιε στιιΕτε

τεεε:ιετ , δε τετιιεισειτι ΙΡσιτιε ΓσΡετ εσσεττι , τετιτετιοσιε Βεστε νετιτο , ενετιεΓεετ :

εττισε ιιοε Ροτισετιιιιεστιο εοΒιτετετ , σσιε Ροτεστεε Ροτειιτετ τοττιιετιἔε εισαι

Ωιιιεστειτι νιι: Γσιιιειτ Ρτο Γε ΕιΙο τε..

>> τιοσειτι τεει:ιετε Βεο :τι :ιιε ισ:ιιει] , εισοττιο:ιο Ροτετιτ ΓσΡΡοττετε τετιοιιεττι τα!

τ ι> ειετε Ρτο τειιτιε ιιιιιιιΕσε ΡοΡσιι Δε: ::οιιιτιιιιιιτ Ιειειτεο τισιΓσσε ττιεειε τιττιετε Ρο;

>> τειι: Ρτε:ειΓε , :ισειιι ΓσιιειΓετ :ισιε :τσι Γστιείτε Ρτο Γε Γοιο τετιοτιεττι ι·ε:ιειετ Πεο τ

ε: εισιεστεσι ΡττεΓσιιτ, Ρτο οτιιτιιΕσε τετιοσειιι τε:ιειιτστι Γσιιτε ετσι Γσιι εοτσιτι Γστιε

ιι Ροτείτετε εοτιίτιτστι. @ιε εειιι€ετιοτιε Κα: , στ Γσιτ ΓεΡιειιτιΠιιιισε , ιιειιιετιι: Γσιἔ

εεΡτε , Βεστιετιε εισε ιιβετέὶ νετιτετιε τιεισειἔι , δεεετειοτετιι ειπε: Γεεστιι ετι του»

νινισττι νειιιτε τοεενιτ. @ι ()ιιτιΡτι εοτιΓοττετιιε ει:εττιΡΙο Γε:εσΙετισιιι τιοσ τειἱ

Ρσειιτιε εο:ινινιε , στ Ρτεεειιεετιοτιιε Γσσιετετ οεεεΓιοτιειιιτ νετιιτ εσιιι Κε ε εε!

ττιειιΓειιι εισε , τοτε σε ειιε ιιιεδε τιο€τε ιστετ εΡσιεε Ιοετιτιεε, νετιει Ι)ει ἔεΡεε

ΓειστιΓετεε εοτινινιε σιε ιιιιτιιΓι:τενιτ. Ου] σε εοτιίτειιτιέ`ι τιιοτσττι δε ιιιίτειιτιέι Ρεεειε

εετιοτιιε ΡτεεΓετσε Κα: τιειεετετσε , εοεΡιτ εστιι ει: ετιιττιο ετιιετε δε ιιοιιοτε ΡτοΓε

:τσι ,ιτιτειιτσιτι στ εειΡΓε :ιιε ειι:1σιεΙ ειε εειιΓσ Γσο εε Ισσιιιιετιε :ιοττιιιε Πει τι ει

εοτι:ιοτιετετ , τετσιιι :είτιττιετιε στ Γιεστ ιΡΓε ιιινιιιιιιιι Ρτεεόιεετιοιιιε ιιιτιιισε ει: εο

ιΠσιτιιτιετσε εΓΓετ , Γι:: νιίιΒιιι ισεε Ρετ εσττι :ιοττισε 1)οττιιτιιιιΙσίι:τετετστ5 δε σσοει

ιτιτσε ει Γσιεει;ιετ ισ Εεε , ιιοε Γοτιε ΓσΙΒεΓεετετ ιτι ΕεειεΓιε: σιειιιοτ ΡτεεεεΡτι @οι

ιιιιτιιει , εσο ειιειτστι ΜεΓια” [Με Ρώτα ΜΜΜ &εω2πτύπτ, τα ·υπίεωιτ φπα τω

βετ έστω , ό· $!ετ·ι;Γ:επτ ρεπε»τ ·ω·βαιω , ?κι έτι :Με εβ. Πάτησε ιτι ΡΓειιτιο: Ζει @ε

Μπι Με ·υπιτ62»ιω ΜΜΜ : ισ είι: ισ Ιστιιιτιε Πάει εισαι Γσιεετ ισ τσετιτε , ιστιιετι τοι

τε ΓειτιτιΠει: εισαι ΓΡιειι:ιεΓειτ ισ οΡετε. 0 _

Ει:ιτι:ιε εστετιι Γεττισισε Πει , :1σιεειι ιισιτιιτιιΕσε ιιοιιοτειιετστ , ιιοιτιισεε τιμ

8ετε ττιετιιτειιετστ , στ ιιοιιοτεε τειιιΡοτειεε ειεειιιιειιτιο Ιιοτιοτεε εεειΡετετ Ρετ

Ρετσοε : ετετιιίιτιι:ισε εοιιεσΡινιτ,:ισετετισε ιιΒετιίιε Γοιι Βεο νεεετετ, δε εστι

τεττιΡιετινοε εετΡετετ Γτσότσε,:1σι ε:ι ιει σΓεισε τειιιΡοτιε ισ εετσειιΕσε Ιιεστι Γεειιιτετ

εΙεΓσόθιτετ, Γειετιε ε Ποιιιιτιο ειειττω εΙε Μετιε Γεειετιτε Γεειιε Ρετιεε εισε , δε νετ..

Εισαι :στα εττεστιιιε εστιιειιτε: Ορτιίωωπ ρωταω έτει: εύτ ΜΜΜ με ποπ ατι/Θ..

πω: «ό ω. ΗιιιίιΓ:ισε σιειιιοτ Γειιτειιτιε·,Μοτιείτιεειιι # νιτεττι Ρετιιτ, εστι Γεεω.

Ρτετιι:ιετ

τιιτιι το,

ΔΕ

!

ΌειιΓσπι ε

11εττειιι ισ

ιτιιτιετιε -

εεειΡιτ.

Με! Γι. Ισ

τω. π.

:τι Γ.

Ετεπισιτι

Ραπ.

Ειτε. το·

τι Μ :β ετε

τιιι:ιτετιι.

. ΝεττιΡε Εεεε τρωει: τ:: «στο ΟιτπΜΓυ ["πάε·ι:ετατι στιιιειτστ εεΡ. Γε:ισετι:ι. Ισ Ωιιτοιι. θεστσι.1ιδ.ι'.

τη. ει. Ριε::ιιστιι δ. Πεεοιιεττο εοσεειισπι Ετυπρεπισ ι:οτετιιτ.



νιτΑ ε. ιοοιιΑιιιι Απ. εεΝτοι.. κοιτ.ι42ωιου. το;
του ΓοΙο τοπιο ιοεοτε ι·ιιο:ιτετυτ, ΕεεΙειιιε τειέιιοεο ειιτετι ε Μοτο , φαω ιΡΓε Α”. το".

ιο ()εοτυιο νιτο οοι-οτι Γυοιιεινετιιτ. Ροτι·ο θιει.εινιΔιιυε νιτ ιοΙοίιετ ο: στο- ΑΜ· ΧΡ'· ο

πιο.» τεΙιοιοοιε τΙενοτοε ειιοειτοτ , Ιιιουι δ: Μιιυιιοιιτοε , οοοιΙιε ουιιιειω νο, δ: ΡΒ:""ω

`τεττοτυιο νει ΙιΙντιτυιο :οι Κεεριο Ρειτιοεοτιυιο Γετνιιτοτ , Ρι:εουετοοτ ει Ιοειιιο

ιοοοεοοι ιο πιο οοττοετοιω> , οοι 8τιΡΓε Μειυτοοτυι Ρώτα. Γιεευοιτι οιιοιιιι 6

ὸεΡοιιτο Μοοειτουε Γοότυε εΓι ιο εοιιειο Ιοι:ο. ()ίιιοιιυε νιτο Πει οιιιοΓιοοειοΓοιιτ:ιι·ιοιο Ρτ:εΡ:ιτέ`ιΓΓετ , (Σοι·ιΓτο ΜοοιιΡτετιυιο εοοιιιυετε ιοι:οοο.νιτ. Μοοιιΐι9ἔ·

νιτιοιτοτΒειο:ιοιτο.τιοοειο Ποιοι ευω οοο ΓοΙο εοοιιοιΙιτοοε ιοετεΓΓοε ειι, Β: Μ' ;

Ρ:ι.τνο τ:ιοτιιιο τυοοι·ιυοουΙο νιιιΙΙιιοο οΡει·ε οοο εοοιεοτοε , οι: ιιιιοιτειτιο νιτ:ιε οοι. -

εοονεοιτετ,ΓυΡετΗυυιο ειιιιοειοε Γα:ι:υιι εοοτειοΡτοτειο Μοριά Γπευιι ιιοιτο

τυιο οο.οετε νεΠε. Αι ιοιοι τ:ιοτει Γε ωοττιιιαιτιοοε εετοιε ε:ιίιι€εινιτ , τιιοτο Μυ

οιοτυω δέ νιΡ,ιΙοιτυω ειιιιτιυιτ:ιτε ιοειεετεινιτ , οτ νικ (το :ιτεοιιει ειιίιιΡειτιε ιοοιίιυ

το οοι οιιιιοττετεοτ, δ: τιεωεοιιει οποιο τεοεοτε νειιιο,ιο. οποιο οιονετετ. μοι

ιοεοτε ΓεεεοΙο ωειοτ , Γοιει εεεΙεΓτιει ΓειοΡετ εο€ιτ:ιοει τ , ου:ιοτοιοοιιε τουοτιο Με

οοε, τ:ιοτιιιο Πεο Ρτοιιιωυε ετσι, ιΠυω ι:ιυοτιιιιε νιοεεοε ιο ετειοο , ὰ οοο Αιιιιιιι

οιιιο νι&υε είι ιο ΡοτειιιιΓο : ΓοΡετ ειΓΡιεΙειο 8τ ιοο1ιτοιω οιοοοιειοε, εειΡυτ οοο

τιόιε ειοτιιιοι εοοι:ετεοε ΓετΡεοτιε , τειοΡοτειιιο εοοτειοοεοε, κατω. Γο σ. ΓιιΓΡι

:οοι , ΓεειΙειω Γοιοοι:ιοτιτ ]:ιεοο οιοοι οσοι ειιιΓεειιιιειιε , ειτουε Ρετ οοιέυιι:ιοι νιαιο

ουτε ειυειτ :οι νιτειοι ιοτεοεοε, ιτει· Γυοιο οποιο ιουοινιτ οτειτιοοιουε. Νει: εΙουεἐ`ι _

τεοοεο ετειοι οοτέυΒιιι Ιυειε τοΙοιοοο. Ιειτετε Ροτυιτ , ουιο Ροτιοε Γοι Γυι8οτιε 82ο* ω

πιο Ιοι·ιι,ιε Ι:ιτεουε οιοι,ιιε ιοοοτυιτ. Ήε;.ΡτοΡτετ οοτΙιοιιε οτι οοωιοεοι Βει . ,

ιιινετιιε Γειτιο:ιιτι ιοΓιτιοιτειτιουε εοοΗιοιετυοτ, ουοε Γειοει:ειτοιο ωειιιειοιε οτειτιο

ουιο Γειοανιτ, οιοοόΓουε :οι Γε ουοειιιοοοε ιοοτοο οιιιοω νεοιεοτεε , νει ττιΓοτιεε

εοιυΠιοετ τειοοοτε ειοουΠιιιτοε,Γειιιοε 8ο οιΙιιτεε ειοοιυιο τειοε:ιτε Γει:ιτ, οοο ιο

τιοοιο ΓιιΙυτιε του ωοτοοε ιοοοετε ν:ιΙυιτ , Γειι ουειοτο Ρτο(Ριοε ειει:ειιιτ , τοοτο νετ

ιοειιιε τεεεΠιτ ε. Μιοι νετο οοο ΠοουΙειε νιττοτοιο @οι Ρεειεε οοωιοειτιω εοειτ.. ,

τοτε ΡτοΡοιιτοω εΠ: , τω νοκ Γιο&ιτειτεω Ριιοειε Ρειίιτιοο,ετε νετοιε , οε εΙοουιι .ιοει το.τοιτοτε ιοο!τιΡΙειτ Βοοοτυιο Ρετ ευιο €εΓιοτοιο οποσ. ιοοιιιε οοΓευτετοι·

φοτο Ι:ιυεΙετοι. Ποθ:ιοτιοιιε ετΒο Με τεΙιοουεοε, οοο ιιοε ΡτεΓιτοε οοο Γκεο

ιυιο Γοο&:ι πιο οιιιωο. ιιεΓετοετιτ , ΓοΙιιιο ιοιοι ιιιεετε Γιιιιιοιειτ.

Νοιο ειυθ;οτε 5Ριτιτυ-Γειοότο οοο ΓετοΡετ νεοετοτοε οι , Ρι·ει:Γειυε ιιιεοι ειιινοέ ΧΙν.

αιτιοοιε Με , οοο ΓεΙιειτοτειο του τΙεΓιοετο.τοιο ιιεεεΡτοι·οε απ, 8: &ιοΡετ οι!- δΩΡοιιοιω

@οοι ΟοιιΠ;ο ιιυειο ΓεοιΡετ τιιο:ινειειτ , νοετινιτ οτι Γε .5ιοοιιΔιιοοΜ εοοιοο!ι Μ”

τοοειο Γουιο , ιιιιιιτουε ει : 5ειο , οι οιι, Γειο, ουὸει οοο ιοευτι οοο τ:ιτειο.τ,8τ '

Κεεεω ωευοι ι·Ιοεω του ι:οοευ ινι , @του νιτιεοο , δε οτιο:.ιιο απο ΡτοΡιτιοοι

τοιοι Γει·νο Γυο, ουιιιο ιιείιιιετιιοιιεω 8ειοέι:ιε Με. ετα το , Ποιοι , Ροκ πιο. πιο

ευιυιο εοτΡυΓευιο ιοεο οοο εοιπιειτυτ , οοο ΓυΡειΗυο ίιυιιιο , τω οετε ειτιο οοι:

οι: Ποτ Γει·νετυτ ιο ιΠοιο ιιιειο , οοο εοττοΡτειο οπο νεττειτοτιο ιοεοτιιιΡτιοοειο,

86 ιοοττειιε οοι: ιοεΙυετυι· ιωοιοττειΙιτειτε : δ: μια. τε ευιο οιοοι ιιιΙιεεοτιο. , ιιυΙειΓ. ι '

Γιιοε οι ,οι οοιιιιεε πο οοο: ιοιοιιοοιιὸ ε.ΡΡτοΡιοου:.ιτ , τιοι :κινεοετιτ, τε μια

τοτο ιονεοιειτ. Εεο νετὸ ιοΒτεοιοτ νιοοι οιιινετΓ:ε εο.τοιε: τοοτοοι πιο ιοιΓετι.

(Ε

θ(

Μοοοε ιο

Σ)

ο οοοοιιο νιτιεΙιτειιιε ουσ οοι τη. η.. διεετιιιιι

1οι:ειΡοι:ιτοι(Ζοιοεϊεοοε οοι: ιοι:ο,8: ΗιιιιυιΓυειο Πο.

π. απο η. των” μια ΕτεΙυβιι οι (ιικού: ωφτιστω

οι." Δώρα ,κι τούτο” ΦΕ , ο:: μου", οι:: ήπιο

ορ :οποιοι , ποιου ὅ ετοιμο Ρετ/ισα σ: Ριο!ιιιιι

[οτι-τετοιο καποια ΟειΔι.ουιο μοιάσει: Οτωούιο Ριο

χω» Δύώπωι. ι

6 οι (Με ωειιιιοεο ιεΒιιυι περι."ωρ , :οοι οο

_1Ιτο Ιτδιιο ιο οιιιιιιου: ΔΡοΡιοΡοιτ ιιιιοι:οτιιι. ΒΡι ου

:επι ΟιιΓειιιι:ειιίιε Γειτ Βιιιιιι:ιοι:ειιΓιε Ποιο πωπω ιι

εκπαιιι Οετιιιτοτι:ιο ντιειἶιε άτων» Μπιουτ: @πιο

,ώ Κέτοιιτιοσ [ικό Μουτ: ιιο_|ιτι 1)°,?Π"ι 8. Μ Α Β 1 1

Μοιιιιβστικιο τοιι||ι·ιικο ιπώσιιιυιι , οποιο παπι Εοι·2_Γιισ

οιΠι Απο” , ιοτιοιυοτ ΙοιειΡοΙιιτοι Ωοιοτϊειιιιι δ£

ς1πωσειιιΡουε Οπου!. ιο οι. ι. ποιο. @ή ιιι€93

_ιμω·-αΙΙ.ι. Ηιιιε τοιιιΡ,ειιιιιιτ ]οεοοιιε ΜΜοιιιοτυε,

οι! ιιι1ιο.ι. οι:ΜοτιοιτειιΡ. ιρ.τιιιο ως οπο @το

Γι: ιο Ποιο :σούι ίιΙνιιω ΤιιιιιοετοΓειο , :πιάσω

οι: Ρυτε.νιι απο οοι ΝεριεοΓι οι Μιι.ιωιιυνιυιο,

οοι Κιι:οιιιιιιε €α:ιιοοιυιο ιοοιιωιε οοιτειιτε οωιι

οοο Μοοιοοτο αιιιιιι:ονειιτ, ιιιοτιέιιιοοε νιιοιιι ιοιοι

ιιοιειιι. Ιο ποιοι @Πο ι1οοιιιι:ιιο οιιοεοοιιτυτ Εστο

[τι τι:: , μέντοι δ. ΜΑΜΑ, βτωΜιι 6'.Ρατι, “πιο '

ό'. πισω;; : πο; ειναι σωστο: πιο” "μούφα απατα,

άιτ.Πιιοιι. Οπου!. οι. ;. τη. ;. ιιιιιωτιυεΑοοιιι θειι

τυΙειιΓι ο: ΈοιεΓο:οιι ΜοιιοΓιειιιε ΡιετΓἱἀτοατ Πο. :.

τη. 1.6.41οοιι οι! Ηυι_τοοιιι ΚΨΜ τειοΡοι.ι οοιοινιιτοιο,

1ιο.ι.οιΡ. τι.. Νοοι: Έοιειιτ-ΜοοιιΠειιυιο , ντοκι

τω: Ροκυβ-Μοοβιετ , ειδ τοπίο ειιιο,υο Ρια:τιιτοπι οοι!

τοΠπιυε τιειιιιυιιι , ΡιοΡιιυπι οιιοτι Αοοειτιο , Μοιιιιε

:Με Οιιι. Σ. ΒΦοτά. ΡεΚΡουτοε.

τ: Μι οπο Ιοι:ειΡοοιιοι 8: Οοιοιιο8ιοΡΙιυε ιο Πο. τ.

τη, το. ιοΓετυοι ουιιιιιιιιιι οι ιινιουτ, φωτ Κιτιοι.ιιιιε

ιο.οιιιιΔιει οιιουιΠε οικω. . -

Β ο ιι



το6 ο νιτΑ 5. ΒΙΟΙ-ΤΑΚΗ ΑΒΒ. (:ΕΝΤΠΙ.. Απέτ'.Λ|τείπε.

Με απ. εοτε Πι: 5εΙντιτοτ οιιιοετ , 86ιοε ιοοεὸ εεΓεοεετ εο ΙιοΓτε , οπττοε οΙτοι τεεειοττ

εο οοΠε: 86 οιτεοι Ρτεετεοττε νττεε Μουτ εοοΓοτετοτετο , ει:τετο:ε ντα ττιτοτ τονο

τετοιο τετοττοτειο. Ητεε ετΓετΡιιτιιε ε. Ρεττε επετεοε τεετνιοτε ΡετΓπΓοε , τεοτεο

ΡτεεεεΡτε τεεοτοε, Ιτοιιπτο τονεοτεοε Πεττ,εενενττ , 86εοτΡοττ Ρετττε εοεΡτενττ,

ΡττΓοιιε Πεττοπε ττοενττ οοοε Γεειτ , Ρ:εοτ: Ρι·τοε τεετντοιε ιιοΡτεοε-ετοετιε,_ οπεὶιο

- ' Ρετετοτε ιοεττιοττε τ εΡτετἰιπιοοε πτ Ροτιιττ ΓετεοΡοεοποι το Ιοεο ΡτεεΠοττο ό.

ωΣιε::0 Ρεττε εοοιΡοίπιτ. Ιοτεττοι νετο εποε ττιττιε Ρεττι Πτιπε Ρετετετ οοΓεοπιε, νεΙιε

,,,,,,ε,,,,_ ετσι· Ρεττεοι εοοιιεοετ ιοΠι·ιοιτεε , 86ιο ΓτιΒιεο εοτΡπΓεπ ο νικ οεΙιτπε τετοεοΠτ

εκττετοπε, οεε τετοεο εο οτεττοοτε εεΠ`ενιτ οΓΗετο νεΙΙ)τντοσε Ιειιετε οοΓεοπτο :

86 ειτιο ΓεΙπττΓετο ()οτΡοττε 86 δεο<έπτοτε (ζοττίττ νιεττεο Πτπτο πετ ιοποινιτ, τοτει·

°' ξξτεττετπτο εδττοοεε 86 νετοε οτεττοοτε , νι. Κετεοε. Μει] ΓΡιτιτιιοι ειοιΠτ Η ΡΟΗ

ει,ζει.τ..το τίιΠ]πε είτ το ΓεΡπτετοὲετΓετΡπτο το Ιοεο ποτ τΡΓε ΡτεεεεΡετετ. εεε τοττπιο ετέΕπ τ·

9.10"εωτ τιιτετ εΧΓεοιιτεε Ρετετοεε Γποττο ετΓετΡπΙιτε ΓοΡοτε οΡΡτεΓΤπε , ντειτ το ντΓπ οπτιΠ

8'ΡΡ“α” τεΡτιιε εΓΓετ το ειιΙειο ΓΡτεοετειίΠτοετο οιοοτοπε εεεοτε Ρπτεοετττοιετο , ττοτοο

απο τιιεε ετεττοτειτι : το οπε Β. Βτεοεττποι Ρτεεετετο 86 οττει·τ νιιΙτο ντεττ οεοτ

τεοτειο , Ποτοπε Ιοοπεοτετο : Εεεε , Ρτετετ 8τοοοετεε , οπε!ειο ιοεοΠοοειο Ρτ:ε

Ρετενττ οττοτ Πεπε, Ρτο ντο οιτειο οεοπτ το τεττε, ΡπτεΙιετττοιειο το εε:Ιο: Ρτο

εοοτειοΡττοτττἔτοττοτειο , Ρτο οοΓεπτε τοετετΠττοεπι , 86Ρτο Γπτοοτε οοιοτ Γοεντ

τοτε τεοτεεοτειο. Εντοττεοε επτειο8τ οοετεπε, τε:ττοτ οΡπε εκΓεοπτετπιο Ρετ

Γεεττ, Πεο τοντεεοτε ιιτ πιο εοοΓοἶετετοτ, 86 Ρετττε ετ οΙοττε οΠεοεετετπτ.

Ότοτπτεο·ι ()οοετι·πε ε ετοο, πτ Ρτε:ετιιτ, ΜτΙεε ει.οοι, ιιοτΓπο ΚεοτοοΙιτενετετ. δεε

:ἐ:;ἑ2;ι°υ5 οοο οιπΙτο ΡὸΠ Ετεττεε ε θεοτπΙο ΜοοεΓτετιο απο Γπο Αοοετε Οειωιι.οο

Μ, νττο τεττοτοτο 86 δεοδττ ΓπεεεΓΓοτε νεοετποτ , 86 εοτΡπε δ. Κτεοετο τιιΙετποτ τ),

ε ΡοΓπετίιοτοπε το Ιοεο , οπο δεΣΙ1ιΙοε επιο οιεοοε τοετιτοτπιο οΙοτιε τεοπτεΓεττ.

Ιοτ εοτιο τε:Πεοτε Πεο Ρετ Γετντ Πιτ ΙζεΙτοπτεε οονε Πι:Ρττιε επεττιοτπ.τ τοττεεπΙε

οεττ, πτΠ εε Ρτεεεοττπιο ΡετεΠετ, τοετττε εοόττντι·τ οΠεοεεοτπτ, 86 το Γετνο Γπο

ΜΙ- ιτα (:οεο Ιεπε εετεοτετπτ Πεπττ ετέτοιτι εΠτ : .6.ατιώττ:ΒΜιοιτ»ι οι δαπέτ'ιτ ο”. _

Μ, Φιτεειο εοοττεετπε εοτΡοι·ε εεοιΙτε, τω οεε ι·οοπΠ:ιιε , Γτεοιιεοτεοετ οτεοεο

Οδτι·εάπε !τιοεττΠετ ΓεΡπΙετπτο:οπτ οΡτετε Γεοττετε Γποττὸ τεεεΡτε εεεττοΙοι·τειιι Ι)εο,

°"οτικ οι· οπὸε τοΠττοιιενεοτΠετ , 86 Γεοιτε τεεεεετετ. Ιο επ]πε ιοττεεπΙτιοετοοττετο ιτΓοπε

ΠδΠΠΠε . . ε . . . . ' .. ..

!ιοειε Γοίτεοτεεπτε ιοΠτιοιτετιε ιΠιπε Ρεοεεοτ το ΕεετεΠε δ. Κιεοετιι. 5εε α

ιοπΙτοττετ ετετοοοτεετ ω εοτΡπε δεοέττ1)ετΓποτπτο οοΓεοιιτο εεεπάτ , Ι)τντοε

εοοεεεεοτε εΙειιιεοττε ε νεττεττοοε τοεττοοτΓ ιτττοε Ιτοετεοτπτ.

_ 30η- Οξιοεειο τεοιΡοτε ντοειιΙτε 86εετετιτε εοο Με οιιτεεοι Ρετ Ριιοττεετο ειπε;

(ΜΜΜ οεοτοτ ΡΙετεειο ,οπτε είτ οποτε Β. Βτεοετττ ΕεετεΠειο: οπτ @τοι ετοτοτιε εε ντο

ω'""'”'° Πετ ΡτοΡτιιοοετεοτΤειοΡΙπιο , νοεειοε τιε εΙειοετε εοεΡετποτι δειιέ`τε Κτεοεττ

Γετνο. οοε: 86 Γτεττιο τπΡι:τε ντοεπΙτε εοΓοΓπττ Ποπ.

ενο. Ιτετο εΙεεεε ιοεοοε οπειο νεοεοοΓετο τεεεττεοι * νοεεοτ, Ιοοοε Ιετεοπε τοοττε

Σε' α" ετοετε οεοττετοτεε τετοιο τοτετΓεεττ, 86 ντε: ε.ο εε τεεΈπε ντνπε ενεΠτ. Ρει·επΓε

. ο μ,..- Π3Γοπε εΓτ εε Ρείτε οπτεειο τ: Ετετττοπε δ. Κτεττεττττοοτ Ιτετ:τ τοοττετο τοοετετ

€ι1τεοι. ΡτοΡτετ εΙεεεοπ ,νιτειο τειοεο οσο εεΓΡετενττ ΡτοΡτετ Ρεττοοιιιο. Ετοο οιιεΠ

εε εεττε Γπτΐτεοτε εοτοττεοττοπε 1:τετττοιιε επεπττττ εε ΓεΡπΙετπτο ντττ [Μο

τοίοιτε εοοιοιποττετ οτεττοοε Γεᾶε 86 τΡΓε Ιτοετετπε είτ ειοοττε,86 οτοοεε εε

ΓεοΠ Γιτοτε τεοε, οεε εΙτοιιτε εκ τΠτε Ρτετττοπε τοοτττΓετε εΙεετε εμε νεΓτεττοοε

ΡετεπΠ`πε ε . Νεε ΓοΙτττο τΠτττοετεττ Γποτ, Γεε86 Ποπτε εΙοοοε νεοτεοε ΡΙεοέτ

τι νιωεω @τα ειωεωε οποιο ος.τττ.ν. `Νεοι

εκ ΙοτετΡοΙετοτε Ποτο·.ϊτοΠ 86 νειΠοιιε Με. ττΓετεο

:Πε εΡΡετετ δ. ΚτεΙιεττι εοτΡιιεΡοΠ: εοοοε :ιο τΡΠπε

οποτε εεττ" απου» ό· [τ.ττομετα ττεοΠετιπο ΓπιτΓε

Ρτ8Γεοτε (ΞετοΙο Μεοοο , οπτ :είτε Ε;τοοετεο το θε

το!τ νται απ” οετ:ε Ρε_Π·ἰω .....τε.ττ.»Με ω”

ὐω-υιι.οιιο εοι·ιο τοειτοτε δ. Κτεοετττ ΤτεοΠειτο Βέτο.

εΠ. εοφ 8.Κττοετττ οοιτοε τοτε :ιοοιιτο οτ.χτ.εΠ

εο!Ιοε:ιοεπε. Π: ειιτττο εποο τω. των. εοοΠοπττοιιε,

τοειιεττ ει” ΗΙειτοοτε ,ουσ τ·τιττεειο δει·ιθτ εο:Ροε ε

τειτοι.ΜΜοωο ΡοΠ οιιτιιοιιτ ιοεοττε 86 ετεε τω.

το» οοττπ ε!εΡΓοε ΕΞεοιπτειο ετΙ.ππιιι το ντι. Μπι

Οθ.οο. (π: τοΓτοΙο;τιπτ ) τιεπεειτοτε Ποοιτοτεο τω,

οιιτ ειιοο τσακ”. τοεἱετο οοοοοι εποε πω” Β

Ρτετεττιιοι ττιετετοετ_ Ντε τεττεττ εο οσε εε!ειι1ο

Ηεττπ!Γπε το θοτοο.Ιτο. τ. τη. τ.6. εποι οτι, Κτεοε..

τοπια τω» απαντησω οποτε» ό· Μοτο Ρτοκιωτιω Γι.ιτΓΓτ,

φωτών Β. Έι1.τοεοτιιε το·υεπτΜ τυπου: έ:: Ρετ |ἔτωττο

ωι:ττιστωτ,τοπττοεπιι|βυπ βι··υττωστ τττοτυπου: :ζητω

το Κ:|Παεσπ-β ΠατισΒΕιητιθ[επτΉ Δε... Ασπα οσο

Γετ νττειο 5. Ετττοετττ.

Π ΝεοιΡε νο. Ιεπε Οέτοο, τι: (οτοεϊεοΠε Μπαμπ

Ιετοι ττιΓειτἰιε εοετι.
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ω. ενει:Ητ ΡετιειιΙιιπι.

φάω ΡεθειΓει·θι Μ 8. ΚιεΙιατιι απο Με Ειι€ια:ΓοΙειτιυπι.,ετιο.ιιι ευω ε]ειάε πιω, ω, ωε,

Πο. κιν.

. . . ' _ Α · '.Πωσ: ιιιτεΙΙιειάειτιιιχ ειιιειιτειιιι [1αβ€2.τ αρα! Πειιιιι Ροτείεειτειιι με ιιοίὶτιε ΞΧνΪΪἴ.Ι`

ιιιτετεεόειιόι ε εεεειτιε Η αυτι Ηεὶε εΙ.ιιιιιετιιιιε :ιό ιΠιιιιι, ειιιι τειιιτει εθ: νιττιπε

Ρτεεάιτι1ε άεισε Ιετιόι πιοι·Βοε Μι ΠΠε ειι1ιειιιιι Με νετιιιιιιτ Μ ευω. Νειπι Ρατετ

ε:: ωεωωω εικιΙιε Πε εκ τιιετιει5 , 8ε ειιιτεειθ;ει νιτει ΓιιΙΒεΓειτ ιιι οΡετε ΓιιΒΓεειιεπΔ

ει: Ματκαι Πε οΡι1ε ι:Ιιιβιαιτε ‹Ιε ΓειιιεΙιτει:ε, εΙιιιιι Ματσε είὶ ιιι νιι·τιιτε. ΙιιτεΙΙιει

τε Νικ, Κατα εωφωι ε ειυ.ι Ρειιιιιετ νοΙιιιι: εΠε Ρτο (ΠιτιΡεο, εικιΙεε ιιιο‹Ιὸ

βεβεα άινιτιειε ευω ΟΙπιΠ:ο : 8ετιιιι 2ΡΡωιε εΠε εοιιτειιιΡτιΒιΙὶε πω:: Ειοτιιιιιεε,

ςιιἑτιι ΒΙοτιοΐιιε πεσει: ιιιι:ετ Αιι€εΙοε, Ιιοιιοτειιι ειιεπι Γιιειε ιιι τωι5, ιιιιιιε

1ιο1Βε!ειιε ίε!ιειΙΠιιιειιι @Πε Ψε1Ρ1°οΡτετ ειιΒιιιιιιι θα σε :Πο οιιιιιιΕιιιε Μυστι

Βοει:ιιτ , επι οιιιτιιιιιιιΠοιιιιιιιιτιι ΙειιιΡει· :ιιτιεινιτ:ΡτοΡειιΠΕιε τειιιιειι ὰ ιιοΒιε φ

@σε εοτΡοι·ι ειιιοτιόιε ειάΠΓΕιιιιιιε * : ειιι:ιτειιιιε ευω ΒΙιοε Βετιιιιε ιιι άο&τιιιιε, ιι .ιωμα

ειι€ιιοε ΡοΠιόε:ιτ Ιιει·εόεε ιι: τιιει·ιτιε. Νεε 1ΙΙι τειιιτι1τιι ΡτοάεΠ: ιιοΙΕπι ΙειιιεΙ:ιτιο,

ικιιιτι1ιιι ιιοΜε ειπε ιιιιιτατιο. Μειειε Με ΡΙειεεε ιιιιιτειτοι· όενοτιιε.,ειιιέιπι Με- 2”βιι·Μπ

πω· οπισθια Πιιόε Επιτι·εε ειιι·ιΠιιιιι δ: ΙἔιιιέὶιΗἱιιιι Ρε.ττεε8ε ΕΜ ιιιειιιιεΙιίΒιιιι @πω

τοειίιίειιιε Γο.ιι&ει: Οοιι€τε8:ιτιοιιιε ΡοΡιιΙιιε ειιιι :κι παπι Ρειτι·οτιι ίεΠ::ι εοιινε

Ώιθ:ιε, εΠ8τιοε νοε Γειείτε,ι.ιε Βειιε οιιιιιιΡοτετιε Ρετ ειπε ιιιι:ετεεΠιοτιεε , νθΠ:1°88

ει:ειιιόιειε οτετἰοιιεε. Οτιιειτε νοΓτιιετὶΡΓοε τΡιιιωι ΡιιΙεΙιι·ιτιιάιιιε ,ΓιιΡετειιιιιιειι

είε αιτιτσ.ι:ιε εΙοει:Έ , νιέΕτάει ΕάειΓοι·τιτιιόιιιε δε ἴΡε Ιϋο.νιΠιιιι5 όε @πει Εσώτε

τε, Γεειιιεπιτεε Γεω ει· Γειιι&οι·ιιτιι Ρ2.ττιιιιι νεί'ει€ιο. : σε μι· εοι·ιιιτι επιόιειιεεε

ει:ετιιΡΙ:ι,ιΙΙοι·ιιιιι οειετειτε οΗΒιιι εΠιειο.ιτιιιιι5 86 ίεειιιιὸιιτιι ΑΡοΠοΙιιτιι Μισο

ειιιτεε ιιτιΡιετατειιι 86 ΓεεειιΙαπω άεΠόετιε , τΦωι-ε 8:μια δε ΡΗ: νινιιιιιιιε ιο Ιιοε

εεειιΙο,εικΓΡε&ωιτε5 Βεειτο.ιιι ίΡειιι 8ωιἀνειιτιιιιι εΙοιι:ε ιιτιειειιι Μια $ειΙν:ιτο;

ει: εοω” ε ε ι1-(: τι ιι ι ε τ ι , ειιιι ὸεὸἰτ ΓειιιετιΡΓιιιτι με ιιοΒιε , πι: ιιοε τεόιιιιε

εεε ει!» οπιιιι ιτιιειιιτ:ιτε α πιιιτιόει:ετ Πω ΡοΡιιΙιιιιι ειεεεΡτεΒιΙειιι , Γεάετοι·ετπ

βοιιοτιιιιι οΡετιιπι : ειιι είὶ ΒΙοτιο. ιο Γα:ειιΙο. ΓπειιΙοι·ιιιιι , Διιιετι.

ι·ιεεεΝοικ ω) ΔιευιΝνΜ.

Β: ΪτιτετΡόΪειτοι·ε Οοι·Βε'ιετιίί', (Ιω Με 5. ΚιεΙ·ιειτι1 :Πι Αὶειιιτιο

ΐει·ιΡτ:ιε :ιοιιτιυΠει Ειπε ιιιεΙε εκ ΗειτιιιΠ·ι ΩΙιτοτιιεο ιιιΓετιιιτ.

!π]ῖ`κε ωμω 4. μή ωεύωπ Ρτοπιειαιιτ , :Μάϊ Ιππ·φο!α:οκ

έ. ΜΪΠαιε ετιιιιιι Ρετ ε:ιττιάετιι ρτονιτιειαιτι ΕεεΙεΠω ιο Η: «με ΗΜ εκ ρετετιιει Ιιει·εά1- Μει""ωδ

Ντε ρτονειιετοκιτ μπώ” ίιιτιιιειν1τ , ευω ΓρεειεΙι όενοτιοιιε ιιι Ϊιοιιοτετιι ω” Πει Εαν:Ωω

θεώτΠειε & Γεπιρει· νιιΒιιιιε ΜΑΜΑ άιεανιτ. Ε:: ειιιιΒιιε ρτειετιιακιπιειπι ιη Ιοεο ιιιιτινο Β'ξ ΙΣΤ!
. ` - · · Δ · · · ' ' Π Π Π

ΌετιτιιΕι ειι Ρειτετιιει ί-ειἱιεετ κιοιιιο ιιιί):ιτιιιτ: ειιιιιπι ΜοιιειεἘιοτιιιτι ειεπιιιιε £οπιρΙειιε , Βινιιιεε Ρ

πωπω ι:Βει·τετε ίετι&ιΠεεινιτ , ρι·ιείιόειιόο ιΒιάεπι μπε ΑΒΒειτιε.

' Μ σιιιο.8.Ρε/2 2.ά&ι <ων·ίω,τεειΡετετιτΙΙΒεταιτετιι,Μα!ια έκβπιιιιω·:

ε. Ειι&ειτ @Με νιΠο. ιη ρεεε Ροιιτινο διάτιπ!ιε * νοεειτα , ιιι εκει ΓιιΡτειεΙι&ιιε νετιετειΒι- ΙπιτΑξι118 λ

Ε: Ρειτει: ΚιεΙιετιιιε εοιιίιιενεπιτ ιτιειιιΠοιιιε ΪιαΒετε ΙιοΓριτιιιπιι ;.ιιιιιιιι ;εειιιοτεοε φεεειιιι ΐἱνΦ-ΙΙ)

ς::ιτιιροε ττειιιείι·επιτε Ρειιάει·ετ , μπω ΐειΙιιειΓεω ιιιειιπιΒετιε ρτ:αιιαιτιοιιι τεΒιοιιιε Β1°ιτειιιτι1··εεε, Ρεπιιιι `εΩΡτινοτιιτπ Πιιο!ειιε ι:εάετιιιιτιοαι. Εεε: ειιτειιι τιιιιε ιρίἰιιε νιμ2 άοπιιιιε ει οε- Ι- όπω.

Με ιι ο 1 ε , οι εμε νΜεΙιεετ ιρΓιιτιι ρτ:εάιιιπι πιετοιιιι·ιιιεε τιιετιιιτ τιιιτιειιμιτι.Α (ῖοτιτιβι: ιτειιιιιε

ἔιἰετιιαΙἰ τετιιροιε άε Βτιτειιιιια τεάειιιιτεκιι $ειι€ιιιαι ιΠο ΙὶιεΪιετιιιτιι εάνειιιιιΠε ι ειιτιιεΙυειΒι

Ροδτιπιι ειιιιι “Μ”. ιτεςΙεκτιρτοτυπι εμπιιιι άιιεεΒειτ , ιιοι‹ ορρτεΠιτ. Α δειιαπιεε Έιμι: ῇειιιὸιᾶει

ίε Γυόΐειιιε νιι: ΐιιιι&ιιε ΈιοΓριειο εεειρἰ ροροί-ειτ και Με Ιιειιε τιιιικιἰίἱεειιτιεττι οιιιιιιτιο άειιε8:ι

ω. (Σιιιιιειιιε νι: Πει άοιιιιειΙιιιιιι ΠΜ ευειικιιιειιι ρτα:Ραιτε ιιοΠε «καιω , ειιτιιευε ιιἰιοτΠιιιι

ΡτοΒι·εάι Μετα ι:ετάιοι: ιποΜΒετετ , ευω τεάεπιμιε Γιιιεεμιοτυπι τοπικ: ιιι8ειιτεπι Γεειιπι ΙιειΒεΒιιτ

ιπι1Μτιτάιιιει·ιι , ειι.ιωεπι νιει ίἰτιιπι ρεεεΒτεινιτ , ιιινειιιαιιιε ίοΙΤετιιαι 11°ιε18τιιιιιι , πιω Ιιοιιιιιιεε

που 'και Ροτει;ειιιτ εΙοιιειιΙὸ εοιι8ι·εεετι. Πι Βοε ἱτειειιιε ειιιιι Γιιιε ΓεεεΠιτ , ιοτιιιξηιιε ιιο&ιε

ἴρετἱυπι ἰτιὶὶιι ρετεεἱτ ,Ιιγκτιιιίΐςυε ε!ινικιιε ειεΙειιώΒιιε οτι:ιτιιρετει·ιτι Βεο Γε ιιετνιΒιιειιι ειιιιι:

ω” Νοειε φπα εης|επι ςιιπι Γειιι&ιιε Ρατετ Γοιειιε εοιιιιτεε κι ΐοίΐατο ευΒιτϊΕπε;μιιτειι;ιι ε

ἰ



τεστ νιτΑ Ε. ΚτΏΗΑΚττ ΑΒΒ. ΟΕΝΤΠτ... Διά. Αττατττο.

Απ. Επι.. πσττττ:σιε τσσττεττσεττσετε στντσισ τσαεπττσστσετσ,στ σττιστε Ρατττα ντι: Γεττε φτνετττ τττατιτττι

π· τετ-ν· σεστττατετσ. ΟΡεττα οτσστα8τ τσ Γστιττσισ ττιπσοτεισ ιιστνετΓα τσιιτατα τοσο $στσισ τττσσ ΓοΓ

ΑΜ'Χ"'· Γαττ ΓΡαττσσι φο 5ατιττσε τσιπ Γστε τεσετεατστ , στα ποπ τσνατττ: δ( φα εεττιι νετ νεστστστσ

νττΓσα Γιιτττττττατε ετττιπι τπτετσα τεττοτιιτπ Ρεσετταττατι ατε ετιιε τστιιττα ΓεΓτ τοπττπιτττ, φτ τισ

ττιτσστσ ται:επε σοσττττττο ΓσΡετσα Ρτοτεέττοσε τεεετιατστ. Μασε Γαέτο τιατιττατοτεε τσττ ασιτ

,τσιπ , 86 νετ Ποτ νετ Ρετοττοσε Γστε Ρετ τσεσταε στνεε νττιπι Γετατε τοΒιιστστ. ?στο τστεστε σπιτι

σωστα Ρετντσεστιιτ , τσνεσττστ ΓασίτσεΡατετ Κτττιαττσε αφτε στντιισι τεπιασττΓΓε τσταττιιε. @το

Γαττο οπισεε οττττσΡεΓτσστ , αστστταστστ τ 8: νεττ τιιιστ φτ τατττετ τττ σεΓεπττιε , τ)ετ ειιττστεπι δ:

ατστττιπι Ρτετστταστ. Ηαστ Γαστττ ντττ ετ8α Πειιισ Ρσττττττττταττισ ιιττττα τιστττττε Γετστπα αστε

τοτστε ΡεττεΡττ , τσ ταστο ταττταττε 8τσττσο σετπτεΡε τσιπ σττειιιττ , στ τΡΓαισ ετ νττταπι ΡετΡετσσ

ττασττετττατεσσαπι.ντττ ετεσ τσττατττττε τ)εσε τσ δασδττε Γστε , νεττ Ησεττε τσ Ρτοπιττττε ! τΡΓε

έτσετεστΓαπιστσισ τισπιασο Γεπτετ αστιτττο στττττστσπι τσ τοσἔσισ ποπ σεΓετσττ : Γεσ στιτ τα τισ

ταστ σοσ Ρεττστττττιαττετε σιασττοσεισ, Γετττ ΡετττΡετε τα τοτο τιετεσττατετσ.

Ροπτεστ ()ιτσι τταφε Β. Κτττιαττσε Ρτο τ:ττετττε Ραττττε Ραττσα πιτττταττισ αστιιττ σιιτετετ νττατστπ

ο"""ω”'" τετττε, τσ Ρτεστέτο Ρτ:ιτστσ τισΓΡτττσπι ΓτεΡε τιατ:τετεατ αΡσσ σιετσστατατσ Πετ ατ·ιτττταπτ , τσιπ

Ε:: ,_ Γτττττετ Βττταπστατσ Ρετεττετ, νετ τσσε ασ ΡτσΡττα τεΡεσατετι Ωστε εσσι τσ τσα8πα Γαπιτττατ·τι.

τω” :_ ,_ τατε αΡσσ ειιτσ τιαττετεκστ , στΡοτε τστσε νττασι τοπΓΡτεττττατ τσ Βετ σΡετε ατττσσατσ ; Ρεττττ ειστε

τω. στ Γστε Γατττε Ρι:εττοσε αΡσσ ΟιτιστΡοτεπττε ττετοεστταπι οττττσετετ , φατεσσε στταττ τσετττετστ

τσ αφα: τατ8τττοσε. Ετατ εστιιι ττττ νατσε σεεετΓαττα. Οσα Ρτετε ττιιε τσαέτσε οτανττ. Ροττ:

οταττοσεπι αστεπι Γσαισ τσ τεττατσ τιατστιιπι ττιιιττ ,ατφε τσοκ Γοσε ετσΡττ, φτ σΓφε τσ Ριτσα

Γεσε τετ Ρετσστατ, τττσσεττττττεσε ασ φοσ σταττοστττσε Γετνττ)ετ Ρτττστττιε ετπτειιττ. στ ατώ

πιστα στσφαισ ττετττττατε ττττετιιτ , σιτπιφαπι τατστπ ετσΓσετσ ντττατ τστα ττασΓετεσττστ ,° τω

Ροττ τατιιτσ τστΓστσ εττισεισ φα παττττστ τεττε?ι Γοττιετστ. Μσττα ισττατστα τσ τετσεσττε α>8τστοἑ

τσιπ εκ ετιιΓσετσ Γοσττε αφτι Βιντσα Ρετε8ττ Ροτεσττα:οσα τοτ σε: ταστα Γσστ,.στ στ: στσιταισ

Ρτιιτατττατετσ οπιστσο ττστ τττττεσσα. ι

Ετιιντιιιιι Νσττα αστεπι απττοστταττετσσεττιττ:πτταε ατιστετε στσφατσ Ροτσττ επ σιτε Ροττετοτσισ σε το

Ραττωτ σετσ Ραττε σοτττο τσττ8πε τσττατστσισ : φοσ τστσ ΒεαττΓτττσσε Ρατετ αι: ντεττασττττττσσε Ραττοτ

Μη""· Ρσττ τισΡεπΓασι ΡσΡσττε ττασΓισαττστε στντπε εταττ:τ Ρττεστταττοσεσι, ττοσαπσο αεττστττεττατ

*αίωστ- στι.ιε τιαττεττ νττιττστσσ:ι, οτιο τσ ττσεσπσο ττασΓισεαπσσε ετΓετ Αττεϊπητιιντσε, ατιΓφε ιτττο

τισσιασα: σΡτε ασισττιττστο εαττισετσ αφασι Ρτστττιιε ποπ τιιιιστέττε ττασττΓΓετ. νεττ εστω Με

νττ Ποττιτστττ ατφε ΑΡσττοττττ ττσττατοτ εττεστΡττ τσττττσ σπιστστσ ντττστιτσι 8εσετε Γσττττισαττττε

φεισ σοσ Βεσεττε ττατττιτσο , σοσ τστΡοττε ΡτοΡτττ σεττέταττο , σοσ ισστισταττε ατστττττο τοσττα

τεττ,φοτστσσεΓτττσττ αισστετσ ΡατντΡεσσεσε, τττείφε ισσσσιιισ ατ Γε ισσσσο ττσττττ8επεενετττ8τα

δατνατοττε ατιστταττε στσπττισε ασ σπεσετσ Γεφετττιιτ. Ετφτσ τσττσισ ττ εκ τατ8ττατε Οοπσττο

ττε ττιιττιτστι σετσ Ρεσε τταπΓπτεανττ , φτ αττσ τσεσττε τοπαιστσε ττστιατσ πιστιστ στεσττατεπι τοστ

Γστε τττετετιττε Ρετ ετατταπι ΚεσεισΡτοττε ΓσΡεταιιε τσστστταντττ

Ρτι-";",τω ()οπττ8ττ εττατσ αττφασσο , στ τεστεσε σε Βττταπστα τσ8επτετπ τεσεπτΡτοτσσι σεσιττετετ

πιαπιτε ά- τσσττττσστπετστ εστσ τῖιτιττο τεΓΡεσαιιε Ροττ τετε,σπι , ντσττ τσττταε τιοπιτπσισ ΡετνετΓοτιιτσ Ρττα

ΒΙΒΗ· στο τσοττ σπισεε φοε τεΡττΓειιτ ΓΡοτττισττσισ . ατ ίτ ειστε Γοτττ τεττττττΪττ ττσττσασττστσ. Ιστετττ

Βεπε νετσ εστσισ πιαταπι νστσστατεσι , ττε φοε σεσστετιατ τσσττττσ νετ τετσπτ σασισα τπΓεττε

εσττεσττσττι, ΡτιτΓφε Γστε ττισεσε φαω τῖτ›τ , ττινοττιτ Ι)τντσττατεπι , στ τττὸ σε τσασττ:ισε ΡττΓε

φεσττσσι ετσετετστ. (ώστε Ρτεττ ΓσΡετσα ντττιιε ντετσα τττττττπιτ ττασΓΡοΓιιττ τσιπ τσπι Γστε

οισιιτττσε στττα ττσσιετι σττταφε ττττασι φα: ττσπιτπτ Ρτσιττπτα ετατ : ατ νετστ τττι.πσ φοσσαστ

Ρτορτιτταπτ Ατιατστ , τιιεΓΓατττττ τσοσο Ροττανττ τττσστ ντε τεττετττε το τστιιτσ Γτεσττταττε. 8ττοιιε

'° Μώνττε ΡετΓετιιτοττοσε Γτσττταιτε τοειτε τττε στι δαπ&σε τεΓεσττ , στοα στ τ τισ Μ " πσισεπ αττεΡττ,

Μ· οτι τ)τντσασι Γτττττετ ντττστετσ , ειστε τττσισ Ροττ Ρτετ:εσι ΓσΓαισ τσοκ ιιτττα ττασττστετατ. Νεο

πιττστσ ττΜοΓαϊτο τσετιιττ τιοσοταττ Ρτοστττο ,φτ σοσ τστπιτε (τττττττττιστε τεπιΡστττιιιε τσ σστπο

Βοσιτστ ττσεττε τπντιττσε στ, φτισ τττε φοσσασι Πεο Γαισττταττε ΜονΓεε Γοτο τετσΡστε σα:: τετζτε

ττττεττε τεΡεττσε τττ. Με σο στατε (:τιττττταπο οσσστ τασι σωστα ΡττττετττΓετ ,τ:τσεττιισι Ρεέτστα

τισττιιεττατ:τττε νετσ Ρτοιστ τε ττοσοτστσ τσοτταττιισι]ιισα:οτσπι σστα τοτσα σε τσ τσοτοταττταισ

σττττσετεστε τσ Γρεττε Γστστοτιιτπ τσετεετε ντιπ Ρστετατ. ΜονΓεε τοσσσεεττατ ΡσΡστοε εττετα

τοε , φτ τετταε οτιασασατοτσιτι Ρττεττασσο Ρετνασττειιτ :86 Β. τζτττττιττσε Ρτεττεε Ρταε σεσστε

Βατ, φ:τ Ωτιττττσιτι τπιτταιισο σετεέὶοτιιισ ΓΡττττιισιτι Γεσεε τ:τττταε ΡετΡεττισ Ρστττσετεστ. Ετ

φτιισφατσ τσσττιτσι στττετ τστετ σιστιταττι ττττεττε οτετσεσττε 8: εταττατσ 8Ρττττσε ντνττττατιττε;

τιοε ταπιεσ τττ ασισττατιττε ισετττσισ τιστσε Ρατττε τοτταιισαισσε ,στ τσ Ώτιτττττ ετοττατσ φτ τοπ

σττοτ εττ στττσΓφε Τ ττται·σεσττ , ντττιιτεε απιτιοστσισ τεΓετατσσε.

Βετο τι» Θεσσατσ νετὸ ιεισΡοτε Αττεϊαετττοττ αφασι τΡΓαστ τταπτττε νστεσε ,ττσιτττε ασνειιτιιισ ορ

Πτέη "Με Ρετττσσο τσίτσετιαττ τσιπ τοτε φτσαισ Ροσττνεπττε τσστέεπα τισπισ επεσε φτ τατιτο ειστε τοπ.

Μ" σιιτε τοσττττεσττττσε Γστε Ραιτοιισ ετοττατεατιιτ , τσττ›τ τττιιιτι πιοταττ τοπιΡττττπε , αττεστε σττττττττισε

στσσότσε οτειιττττ , & ταττΓττισσπι Ραττετσ Ραττταφε σσιστιτσισ τστ·τστττε ειταδέεττισε ετατσοττ1εω

τιιισεπ ΡτοΡττσισ Ποτ Ρετσοπαττ ΡσΡοΓτττ. ()ιιτσε σετετττταττ νττ Γαπέτσε τστΓετττοτστΓττισο στ

ΓετσΡετ Γσττ τστσε τσισρατττσε . τσιπ ασ Γε ΡτοΡτσε ατττνττ. οσο αΡΡτττατο στσττοε Πειτε σεττ..

τετ:: τατ:ττε Γαττατττττιστε αρΡσΓιτττ , τσσέφε τοττεσε Γαττναπτι στοειττ στστσε ττστνττ : τταττπιφε



νιΤΑ 8. ΚΙΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. (ΣΕΝΤΠΕ. Απέι'. Αίσιο”. το;;;

Πσττιιτιισυττι ειιετιιτιιυιιι νιττυε σωστο τιτσΓεευτε , του εεεστιτυτιι ιυτιιιτισιτυτιι τω.ιωιτ. Οοο Μ" ΦΠ·

υσ.ιμν.
ιοσσ νιΠ:ι σστιιιιιιτ , ουτε οι: του: ιιιιιστετιι τιιιτσευιτουε τιιετιιοτισιττι , ΒουιιυσΚιεττ2ι- ΑΡΜ(Χγι

ιι ι υ ε ε ειισιτυι·ι _ .

Ουκτιεττι ιΠυιττιε ττιειττστι:ι τισιτιιτισ Η ι :πιο τι τ ο , τουσ ΐέττιτ.το νιτο Με δ: τιοΒιιιτετε _ '.

σιττιιετι , τιυτισ ευτετιι σ:ειεί'τιΓεσιε ιισετε , ειιιουσιιτισ Με ωειιιιιωσ διισεττιστι ΐουτυ εισιτιτιεινε- ὅ

πιτ ιιιιοττι τιστιιιιιε Μ Α ο τι σ τ: τ υ Μ ι' , οοετιι ιρΓε δετιέτυε Βυρτιίτιι:ιτισ υτιτιει ειιιυστιε , @Με _

ειιυτστισ τιστονιτι. Ατ συττι ρεεε ιΓτιεττι ι:ιιιι ι·ετιστοε ιιιειττι σπα τετισιιτυε, τιισιιετιι τροποι τευ

τσιτισ εισεισιιτ νιτο Ι)ει τυιι οσσειιιστιε. νεεωνιτ ειιιιιι εουιτιιτιεισ ιιιτιιτιι&ιιιιι Οσο σιενστειιτι ταου·

παπι Κι&τυσιειτι σα. Πει· [Μπακ σε Λ!ασίπο @επι εφ. το. @βίου “Με εσωπιστοστακτ.

Ρο/ί εστι:: η. .Ευ σώσε !πτεοιο!εωσ·:

ο. @οιουτεττι στο ειιιτιιιτι Γιιτιέτιτσιτε ειστιίιιτιιυε ειτουε σεισιιεττιιιιυε ιιιιιιευιιτυτ, τιοτι τιιο

«τιι ρωωιΤω σο Ιοσσ τεουισίσετε , υΒι στο τετ ῖιιἴτεοοετιε δ: τστιιστιοτσττι νιττιτυ [επιστ

ιρίυιτι τεττυΓετ:ιτ. 1τισυιτ τιιττιστι τουσ @Με πιο σστρστιε εισιιτι ιτι ισσσ Γυρτατιι&σ ιτι ιι

8τιεσ Γετσοριιειεσ ουστι πιο τι τιιίσιτιυιο ιιττευειτοτι ιοΙΤετιιτ , @πιο ουιτιουε ιτιστιιιυτιι δ: σιιστυιτι

ειυσειεσιτυ . ιτι είτ τι ν ι. ιωειω. Μεοιοοε :κι ν τι. ιεΙυε οσοι. Εσ τιιε νει τετιιροτε , «που

σε: ντι. “Με Θάσο Ρττιττει τι θετιτυΙσ Μσιιιιιιετισ συιτι Γυσ ΑΒΒιιτε Ο ε τ τι τ. υ ο νιτο τειιεισΓσ

διιτιστιουε ΓοσσειΪοτε νετιετυιιτ, & τιιιε&ι Ρεττιε νστιετατισιυττι εοτρυε σε Γειτεσσιιιι8ο ιιοτισο ισ

νεινετυτιτ ιτε το» σπιτιι εσττορτιστιε ιιιιετυτιι , ίισυτι ει: στιιτιι ιιιισ&ιοτιε Γεευιι σετ. Οου

συττειιτιἐ ετ8σ τ:ιτιτσοοτιίσπστι οειιτει Βιετιιιτιι σιτιιιι αυτο σιιτιστστιι όενστιίιιττιε ιιυττιστιε ιιιιρο

τιστιτσε, Ρτεεεεάετιτε8ε Γυσίεουετιτε ιτιτιυτυετε Ρτειιεισίοτυττι ριετιιιιιιιιτιιουε εειτστνει,ειστυιστυτιτ

Οστιτυιτιτυ , οτ ουτε Ειτιθι νιτι 8ευόετιειτ Βετιιτοτει , ειυε σστιἴσουετιτετ σττισιτστοτ ΐεροιτυτέζ.

$εροιτυο ει! ιτειουε ευτιι ττιιιετιιιιεσ Ιιστιστε ιτι Εσσιείιτι Πιο , ουιιτιι ίου τιστιοτε Γουέικ Πει οε- σιιτο|ω

ιιιττιειε ΜΑΜΑ ειυτιυττι ;ττειιιιστινετειτ , ντι. Μου Οότου. ιτι ουσιοεο τι ρεστα: σειριτισ ειυε Β. Ρεττι Με Μ!

Ρτιτισιτιιε ΑρσΡτσιστοττι τιιτ:ιτε ιιιιιιετιιτ, υιιι ιστιοσ οοἰενιτ τστιιτιστε υιουε :κι τειτιρστε ΚΑττοτ.τ μ ψ" π(

Μιτειιι Ιτιιρετατστιε. ΙΓειεττι νετὸ ρτ:σειιευτιιιιτιιυε Ρτιτιεετιε σιιτυ ρτσρτετ ίτεουετιτιίιιιτιο ουτεΡετ ισιευι τεττιτιυε Πινιι:ιτι ττιιιισιτειεττιετιτισ ειυΓειετιι δ. Ποιο τισιττι ορστειιιιιτοτ τυιτεευιο , οιιο- Φεβ “

τοτυ ιιΓουε ιιστιιε οι ειυσ Εσειείιει τετιιιει·ιτυτ τιιστιυτιιευτιι , Γετνειιτισ στο; εοττι τ”οιΙΐετ τιιιε6τιστιιιι

σε όενοτισιιιε.ενετΓει στιστι Εεειείιε εστιάιετιιιτιι ει ετιιιισανιτ Βιιίιιισιιτιι ° οιιιτιι νετιυιιστε & τιι

νιτιισ ρυΙσιιεττιτιιιιτιι του:: τισιτειι σιτατιιτυττι ιτισυτίιοτισ σΙσίοΙειτο. στουε σστιιιιυΡτει, νι.ιτ ειιιουιτ

μιω τιεσστιο τερτ:είστιττιτ νείτι8ιετ. · '

διτιευε ειυτετιι στ:ετατυε ιτιιρετιιτστ & σττιτιι ειείιτιστισ σστιευτιιΐσετιε ειυ: σωτιττωτ :Με εστι

ίρισετε , στου: σεττιεε τειιιτιιαστιτ ττιστε εετετστιιττι ιιοτιιιτιυττι το σιιιετετιι τετι:ι&ειε εΠε; μια ει

εεττ τισ Δυτιιισε σερί-αττι ιιοτετιιιι ουσ ττ:ιτιστεττετυτ,υτ εισιιτιετιι τω ειιεδτιι ροτιτετυυ Αεινετιιετι

τε ετ8σ οτιττιτσ τειιιτιστσ ουσ τειι8ιοίυτυ Ρτιτισιρισ ατιιιιιριετετυτ ειείιειετιιιιτι , ρτετισΓυττι ΓουδτιΓ

που κισιισιτιι σοτρυε ιιιτεξοτυτιι ιτινετιτυττι οι ειτουε ιιισσττυστυττι σοι): στι.» ειιιτισε ουσ ρτισιετισ

τειιουστατί;εσυιυττι. Εττισ σοιτισε νιτισιιτοτ Βιιιυιοίυτιι , εττεΡαιτιτυτ. νετίυε ττιεττιει μου ειυί:

σου Ρτιτιειριε ιτιεειτισττιστι Ετ σωσει ειυτειε ιιττετιε ΓσυΙρτι , ουστυτιι ειτσιτιριστ υΓουε ιισειισ ιτι

τετ ειιτιουε Εσσιείι:ε ιΠιοε €ιιιιιετυι: ττιστιοττιετιτει , ουσε ιιυισ στιετι τιιοτιυιιι σιοιτιτιιυε ικιιισ&ετε

ω σοτιίιτιιιιιτιάεττι Πόσοι τιειττε.τιστιιε πιάτα.

Β. Κισιιιτέ

οι σοτρυε°

ιτιτεοτυτιι

κΡθλ'"·

ο ΒουιτιυσΚισιιστιιιε,νυιοσ 13οιπιπ. 0ριιιυιιιτυ συ ιικιτιάσ Μισο του στσάιτιιιΤετ, ιτι ω. ιι.. που ιιε

στι Αιτσιτιττι Βυνιοτιι , ι ουσ ιιστι Ιστιοε :απο Π1ττυττι,

Μεβιεττε , ίουστιι.ιε ττισττισττιτοτιι. `

ὁ Αισυιτιυι Γορτἔι εστι το. Μιιυτστιτι υστιιετι τετιευιτ.

Ε: !ιουιάεττι 1οαιωσ του” Μ2υτ0τιτο8 Έυετιε φυσι

τω”, του οτιτυτ ιιυιιιυπι Δομειι , ε" ΜΜι0υτοε

ωστοσο του. ιτιεττι θιστιτ αυτι Με.υτοτιτσ Πινατοττι

τεοιειτουι ευίτοεΙε σου. ιι..ττιετιιστειτο 2 τυττι στι ισ ιτιΓε

Μουτστιτυσ Γειιιιίι:υε ουι ΒισϊΙετιίε Μστιαιτετιυττι στει

τεινιτΘΡι·ιτιιυπι ΜΜΜ: ΗιιτιυΙΕυε ιτι Οπου. Ιιιι.ι_

ειιιι.ι9_ υττυττιουε Ηυσι.ιειΙτιυε Ειτιοτιετιίιτ Μστισειιυε

ιτι νιτο δ. Κιέι:τυοιε: τισυττυττι νετὸ τιτουετε σώο

τουι Μπ.υτστιτυε στου: Π!! ϋΜυττΔω τοςιστωτι σεβ”

σουιυο:ιτυι στο: , οτι ειτ 5. νωωει νιτο στ! Μπιουτ

στη.. πιστα σουίτα; ετ Μουτστιτυε Μουσε ΒτοϊΙσιιιι:

ιτι Λέικ. δ. Κιθτυτιιε 86 5. Ατυπο δστιοτιυττι Εριισσ

ι σουιυΖιυπι τιεττεθτειιισ ειισιτυτ. ΠΙε ιτι Ιιστείτι- σο

ι): Μστιιιειιοε θέτυε οι ει: Αιευιτισ Γοτιτἔι σου. τι. Με

πρωι ΒτσϊΕυτυ. Με ιιΑΙειιιτιυε Μιιιιτσιιτυτιι ιιιυτυ

ιιυιισυπι ευυιάσιυ σου δ. Κισιιιιτιι ειτε ιμιτωιιι,

υΓυο επετ νστιιιε , Μ Αυ ε. ο ιι ι· υ ε ΜΜΜ "οικω

«Μ. τω Κιόττυειιι ιιιιυτυ ιιιιι Ξ Γε σου. το. ττιστιιοτεε

τυτιι :ιρρειιετίιστ. Εεεε ιυΕτιι Μουτ0τιτι Ασσου: Εισ

τοιυττι ιιιιιστισυττι.

ε ιτι (Πιτου. €ευτυι. πο. τ.. σηι.7. σε ΐεο.ΑτιοιΙσσττιισ

Μισο: :ιεΙιον:ιτιτε @ποιο Μ.ττει ΒιιιΙισ.ιε σκιττοκιιΤσ

σιισιτυτ, τιτιιιιετιι ιτι βσπστε .9.ιΙ·υστοτισ (5.9. κωιωτι

αιτετιιττι ιτι ιιοτιοτειιι Β. Μιτου: εττΜ1ικ·τιίοΙππι .αεκ

ιιιστωεπι ι νο! ὁ οι ,εστω και· Οιιτιιοκτ ) τσιτιιιτιι δ,

Βεπειἰιττο Α ἐστι , οπου» [ποια του» [τυπέιστι _|ικ

σου ωτωτιοει : Ρτιτυεπι ιτε Αμι!υπωι . ΜΜΜ και,

ω!τι_/ιτυπι , τσττιιιτυ κι! Οτιεπτεπι ; ΟΙιαβπιω Με Μω ο

ποσβετωπ ττιπποπικω/-πστπω οι'. Μυποβετικπι @ΗΜ

|εταπτίτυπ τάσεων» ΚεΣα!.-[απστοΦωι ΒΕΝ ευιτ:τι Με

ιιι[ροβτπω βιο, κτ σΜπἱσ στ: °,2ΜέοΝ0 ορια πετε]π··

του» Μπιτ Ιστι σώσω» σκεττεπωτ. Μοτο Αυτ,οιιιιετ

τυο σσσ_ ΜΜ..τω ό· "Μεσοι μα” [Με επιιιιυιάστ

[κό σωἰωι ύπωττιό· οιττο ιΒιιιστιι σοτιίτιτοιτ εκ σου. τι.

οι Μ” ματιών Πε:: ιιστίσινστετυτ. Πε Με Μισο



ΖΟΟ νιτΑ δ. ΚΙ(ΣΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ()ΕΝΤΠΙ... Απέΐ. Λἰαιἐκο.

Απ. απ.

1.36, ΣΕΠ!.

Αυιι.κκνι.

# Εα]ΪΜ ἐκ

($ωπ.Ουπ·

Μ. ΠΙΑ 1.

αρ. Η.

Ιω ίτοιπο ίεΡι1ΙετΙ Ξ.ΚὶοΙιο.τὶΙ:

«ένα ωίήεω ώφωταπι :Μπέκ "πρι,

Οπί:υπω Βυπππέ ΜΜΜ: Κ1εΗΑΜι1Μ :

δ2σωπεπρ:κ·σεβ φαω: Οεπιπἰσ ρτσειιίέτ α»,

2ιάρτισ !ικέ Ρα#07#0ϊ8ϋ εὅτεεἐω.

Ια ά6Χττο Μετα

1)φρφω Μαπα'2 ρω ετ.από2 @Με Μπακ,

.4πιρ!ω· ιἰ:υἐιἰω #π··υ22 σωστα Β:2.

Ηἱ: :ευρω ρ›·ορπωπ βαπΖεπ: α·αιωπέπε @το ,

?Στ ρΖω· ό· »ια8άασ βαρυ Μ σκάι· ω!.

Μ ειιΙαπωο πω: όοΠιρει·.

Ηἰ: ΜΜΜ /κπί?ιϋ , πρκραν2τ Μπρέσια Μία,

Ζερ›·ο:έ/ρω· /Ζίω Μ: πώ·υωπε π·ιί2:.
τ Ρίσπασ Αρς/!οίΖω ·υπ:πώα: “με ρφωπ,

Οω·|η?ε.τ :καιω βπαρε:· ένα 078 άαρι·.τ.

Ια ΙΜΠτο Ιε1τετε. ὶ

ΗΜ: Κ .Α ιι ο 1. ιι ε ΡΜι:ερ: ευπά28παπι ΜΜΜ έσπ2έπα

Ρσηΐ:Ισπ: Τεπιρ!επι :οπιίΜπό· πιωαζα:π,

.Ρο-β β:αεσπυ.τ ό· :ΜΜΜ :έπων· πωπω,

(ΗΜ Πρωί” απαίσια ω: ε: αν κ: κάθαιτ
4 δ

Η ίεοιπε Ρ€όι1Μ.

7ρρ'επτ α:: ω"εω :φαι ινε!ερ?ίσ πΖπα,

Χο·επάρυπ Εταπεοπω μια μωρα· 48πρ.

#· Πε απο ἰ›ι

Ρἱω ό'. ΚΣ

σΙσπτέέσπρ.

Σ.

Ά' Ε:: ανά.

(?!ποπ. άπο

ω”.

ΕΡΙΤΑΡΗΠΤΜ $. ΩΑΠ)ΟΕΙ * (ΖΟΝΡ.

Αιιέϊοι·ε εοάεπι κ ο ι π. Β 1: ιι Τ ο ΑΒΒο.τε (ΣεπτυΙαιΠ.

·)·ΜΟ ι. ε Γαβ Με τεΒἰτιιι· Ο Η Αϊ υ ο ο ιι ε]ι1τ€ 5:ι€€τόοε

δεοεπι φαω φωτ, @Μπα :στα αεκ.

Ηὶο Βοππὶιπἰ ΟΙιτΗΗ εριιιόετιε ΡτεεεεΡτει Γεωτι1ε

(ΣοιπεεωΡΗιτ μπω :Μπιτ Βο:ιτι15 οΡεε.

Ηἱτιε ΠΜ €οτ1€τ€νὶτ σειπει·π εοΡί8. Β·ιιθτθε ,

ΕτξἱΜετἱτ ιετΙιετεἰ Ρτεειπἰει Ιειτἔα ΓοΙἱ.

Ηιι1ε ΑιπΒΙΙΒοπιιε Παω [πατε ωει81Πι·ει

Ε: ειπτιιιΙο εο.τωοιπ εοτιεϋεΗτ δ: τιιττιιιΙιωμ

θειιιά1ε Ρτο πιετὶτἱε επΠαι Ια:τυε Μπι

ΠΕ: ΗΜ Ρ ιι ι τ: ο ιιι ε ΟΙι:Ηάοεο εοιπΐοώειτι:ε ,

# @που ΠΜ εοοε:Πὶιιτι θευτιιΙο. Βειιιάετ ονειι1ε.

Ηὶε νΙπιπε νειΙειπε ὸοΓΡεΧἰτ ΡτοΓΡει·ο. ιπιιοά1,

Ε: πιοὸὸ νἰνετιεὶ 8Ιοτὶ.:ι :ΜΒΜ Ρο.τετ.

Δριηιόο Πεο ΡΙειουἰτ, αεΙοι·ιπτι :φπα ΡετὶνΞτ:

Νιιικ ΑηἔὶΙΒεττἰ εειτω1τιε ΈιιΙεετ. Αππω.

ΕΡΙΤΑΡΗΙΠΜ 5.1:ΒΙΟΗΟΙΙΙΙ(ΣΟΝΡ.

ΩΟιιι>οιωε τεττετιο εμ σει·ιπτιιι· Με ί.8Ει1Ιτι18,

ΛΕΙΑ



νιτΑ δ. ΚΚ:ΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ΒΕΝΤΠΕ. έκδϊ.!πέε!καακα το:

ο ΑΜΑ ν1ΤΑ εΑΝοετι πιποΗΑιιπ

Μεττἱ‹:ὲ ἀτΪετἰΡτα αΒ Ι ο ο πε π. τι α Μ ο ο 5οΙποΙαίὶἰοο,

πΡΠοε 5απόΗ Μοτιατ:τιο.

Ε:: Με. ενά. Μωιιι_β. Οεπω!εκβ·.

Για Ραττπε ΓαιπέΗ ντι·Γο άοΓει·ποτα Κπεοαιό,

! ΙΡΠοε ΐαιπποΙοε οοαιππ Λο εοπππΡοΓοὶτ

'» ΑΒΙπα ΙΝοει.ιιαΜοοε, ωσπου τοΙται:οΙα ΡΙοτα

ντο :πέτα ΒοΗϊτ φπα: Ρετ εοππ Βοτπποποε.

; 5οΙΙοτε , ὁ [.τότοπ·, οοαττπνπε Ποτ ΓοΙποιππαττ ΜΗ,

Ντ: Ρὶἔοατ οοίττοε νετΙἱοοΙοε Ιοοετο.

ΡΙοτππππα Ρει·ΡτοεΙοε ί:οετΙοτ εποε» άποιπα ΠαοεΙΙπε:

Αττατοοιπ οτπΙο πο Με πονοιπποε απορω.

(Σου νποοοπ αΒοοΓεεε, πΡΓε ετππειπεΙατο ποττοεοτο,

' στο Ρετττατΐτα οοὸ οτπΙπε απο Με.

Ιιπ8οιππτο Ραο·π , ετιπίτα: Ετ 8Ιοπ·πα Ρι·οΗ ,

επ ΐαιπέτο αττπΙποτοππ @στο 5Ρπτπτοπ.

 

ΙοοειιιαΜοοε 8τΙποΙαΙὶἰεοε Ροιππε1ιτο ΕΡἰΓεοΡοξ

ΒΟΝ0 πω” ρητώ·πτω, ΒΕ·υιϊω /22Ιίω ταρω 6απωω,_άτύπατο βήΐοεπτετ

ό· βότκα, Ροτεεπιτο Ρωαροπ το· έτυπίπο Ιοοει.ιιαΜοοε Μσπασύ:ισ @βατ

δεύοίη72:οπιω ·υ2!ι]βοπε,αιά φωτο σκοπια Ζ)ένέπτωτ2: τσ871ί2ί0ΜΜ. δοΡτι· οσα

Πω Ρτοττότο τροπο αιππΡΠοε το Βαοοετο οΙποττοατ , οοπ πποΒὶε οτ αΒει·τοπατπποτ

Βι·αιπόπα , Ρατετιπο αΙΐοέτο ΓοΙΙπεπτοοπτπτοπ πιππΡοπποετο τποππ ςτΠαε π Νσε ταοπτιπ τω.

απο ΡΨπτοτ τ οοοεΙ οτπΙο ΓαΡΙαππποε @απο , ν1πα!οπππ ναΙοιπποε μοιππετα ΠοεΙο

πο, οτ οοπα οτ Ιοετοτοτ τα!τοτοτππ επτοεππ απο ιποΙοππποε , ππεάοοπ τππετταιπποι· αυτο

το Επι ο όο!εέταΜΙο , τοππ οποτπΙπ Γετνο ΓοΒποποε άαππιπα άοίοΠΞε Ροεοιππα:. Νο

ίττπε τ:οποοε εοΙΡπε οτοτπποτεοτπΒοε α8πτοτ, οοὸο Ρτηπτάπτοε ΡΙοτποοε ιπο8οτοε

@Με το Ρι·ςΙπτε οοίτπ·πε αοΓοτθ:ποοε.(ζπα πο το Ικα τοστ Βαο&πτατπε οσο οποποατοι·

εοτπΠαοτπα,τποίττα ταοποππ ΜεΡοιππτοτοεΒΙἰΒοπποα:οτ οοπ Ρ1·οίοι·6οα 0α:οΙτατοοε5

ἰπἱε οοατ οΕποε ίοιπτ Μα· εατεαιπποε.(1οοά παπα ταεὶτοτιπὶτατὶε ΐοτιπππόαιπε πιποοττετε,

πό Ραπ·νε ωατωτ πτππΙππ ΡοππεΙοε πιο οΓοπ,νποεΙπεοτ νπταππ 8.Κπει-πωιπι Δτωτικω

τοοττπεἱ::ἱο φπα οοοοποεΙο Εοττατ ο πα Ηποτοτπεο Μο ὁπΙπἔειπτττ8ε ΙοεπόΕ,ιππΙππΙ Με

όσο νο! πππιποετο όοοι·ενπ , πποττο άοτιπταπ:ατ $ετπρτοοε οπτ1α τ8Ροτπάοιπ5.αο0ά οτ

ίαοετοιππ , ιποτπ οπο εοφωπ οονα εοππίττἰοπιπτπττπΡοΠἰΒὶΙὶταε , νττοιππ ΡοτΓοαΠτ οπο

τατπο οαι·ιπποππε οοοτοτππόαοπ ντιπεταοπΙποτο επι ΠΙνὶιπἰτατο εαπποππτποττπε οπο :του

εἰοοτοε αεΙοπνεππτποτποε τποναε , ΙΞιωτ $ετπΡτοτα: ίἱττπΡΙἱοπτοτπηπτετΓειπτανθτο Γεππ

τοιπτπαε. @οοι·οοπ Ιαοοπ· οποσ ]οεΠεπο πποοιιαοοατππ ιποΕποτατπάοε είτ ἴοΡοτ αΙὶεπποτππ

5ποόατοοοτοιππ ατοπΗεατπο,ΐεά ππαἔΙε 1)Μοοτοιππ τππὶταεοΙοτοττπ οΠἰοἱοίἱΠἱπππα τοεἰ..

τατπο, 5πτπ8οΙπε π8Ιτοι· ΡππατπΡππε οοατοοπ· Ποτοτοππ οοοε εόποπ , Ιπιπ8οΙοε ΡτοΙοεοε

ποΓοπ·οπ, σο Ιπο‹: ΓοΙοοπ οτ πο Ιπἱε Ροίτο!ατοιππ νττππαππ @Η Ρώτα πονο, εἱιππ πω

τποοππτοπ· ππποΙτα φπα ΡοΙΤειπτ ατποοτατὶ νπτπο. φπα! οροΓοοΙοππ φπα τοο Ιαοοπ·τ τα

οπτιπτο εοιπΒιππο,το:πε εοπ·τε&ποιππ απ” ιποοοεπό ΡαΠοε Γοοπδυτοίετι·ε ΡαΙεὶιππ ,

ὸοιπεε τοπ τανοοε οο_οπατοτοτ εΙειππειπτἱέὶ. Εττέο ππποπποε οο!ατοππ ΐο επτποπ·τ τπτ τοιπιιο,

αοι·οε Ρἰαε_πιποτπΙπεατππππιππ εοτππιπποοατε ππο τοΙ·'ιι€ε : οτ ἱτπ Με ετπαιππ Ιαοόπε τοατ ω

ττπο!οε αάετεΓοατ,οοτο Γοτοτα οονοοτ ατταε ΙπαΒοπίΤο το άπΓοποοΙοε αΠε:ο]ι15 οτπΗτατπε

ὶόοτποοε. @το Η πτποΡεττατε πποτεοπ· , Μ ιπτεοτπ] οοίὶτἱε εοτπΓτΙποἰαίτὶεἰε που

ὸα: Γοιπτ ττοτοπο όποιο πΠοτοιππ οοποαπππ , οοοτοπι αοότοτπτατπ Ρτα:Βοατοτ οποιο

11ταε.

θε

ΑΝ. θα.

ο::. κ”.

Αυ:..κκντ



που. νΙΤΑ 8. ΚΙΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ΟΕΝΤΠΕ. Διά'. !πεείπιπποζ

"ΕΞαΐΐ ι>ιιοι.οουε ι>ιιοεοειτιοΝιε,
ΑπΕ.κκν»

Χπ>εκοττ οιιοτ1εε ε!ενοοο ΟΙιτΗΒοοΙει:οτιπ

ξ,822:2°. ΕΠι 5ειοόΒε Ιειιιόεε : οιιἰε Ιο.ι1όειτι1τιΜε ΟΜΙΠ:ι15ε

£ωμω ν» Νεπποε ι1ὶ‹ὶ ΙΡΠιιε άοτιο ίεεει·ε ι·είει·τι:.τ.

ΕοοΙείἰειΙ ω Ιειιιε οικιΡτοΡτετ οοιπὶοιιετὶ

οικω. Ι)οΒετ, δωΙΒόι1υε Ποιά εοτιοειπιιε ὶιι Ιηιτοηἰε,

Νου το.οτοττι νοοἰε,νε:ὶιω Μοἀι11ετΙ1ὶτιοοοτἀἰ5.

Ηεεο εοιπάεπι Βοπιἰοο ΒειιιέΗΓουε @απο Ρ:οΒο.τυτ.

Πτ1Ιε Ρτατετεει 5ε.ιι&οι·ιιω Γα1Βει·ε <έεΙΈο..

Νοιποοε Βεο.τοι·ιιιτι ω” τι·ειοΠι: πω. Ρετ ειι1τοε

(Μ: οι·ε:ιε , ωεωω Πὶνἰοο ειτο!είώτ ειτποτε ,

Δε δεόεοοΗτο οοοΓοπεππ τεἔττιὶοε οειτοὶε

ΕΧοΡτε.τ , οιιοπιπτ πιὶτατοτ ΔΙιιοἰάει ίο.οϊει.

Αυ£Ἐοτἰ5 νΙτειπι Κιτ:τωιιιι οι:ειΡτοΡτει· ΐοτ1βετε $ειιπέΗ

ωΠ“ΗΠΙΠ· ΑἔΒτεὸὶοι· σκετο , οιιοΈΙΗ οιιἐ αιτττΠοε εειιιοοιιι:

Ηειικ Ιπιβεειοτ: Ρι·οΓεικη οι:οε ΡΙιιε άεΙεόΙ:ο.τ Βο.Βοτε,

ΙΠειιτι οποιο :πάω οιιοηεΙο.ττι ίεεετε Ρτὶοτεε.

Νεο ΓοΗιπι ΐο:ψε.π1 νἰνετιε οπο: ππὶτο. Ρετεεἰτ.

· (Β,τιετοιπι Ροίϊοιιαπι Ρτο]εο1τ Ροτιοετο εειι·ιπ1ε,

Ι.οι1εο ΓεεΙ φωσ 8ατιδτ1 οο.ι·ι:1ε ουκ. ΟΙιιιιΡετιιπι

$α1Ρτοτωπ Π:ικΗο, οιπο.πιν1ε Ρε:ΡΙιιι·ει Ρειττθ.ΙΤετ,

Αοίὶ που ίιιετὶιπτ ,οττιτιἰιπο ίο.&ει ίἰΙειπιιτ.

Απ: ΡοΠοικιττι ἰιπἔεηἰ] :πάω ΓοἰιιτΠΙει τεΙιικ1τ,

Φωτο φοτο ΒοππωΙ Γικοεοόετατ οπωι3Ροτει1τίε,'

ΡαΙὶοτ Ρτ:εΐο.τιιε Γεώ: τηὶτειοιιΙο. Η (μα, ο

@πα φα! Ροτιιὶ , οιπειν1 τι·ειάει·ε οΒει·τἰε.

Ροποε:α8ε οι: ΜΒΑ Ηετειπ π18.]οτρ. ΗβοΙΠ,

Ηετο Πω @καὶ ουκ ἰπόιιίὶτἰει Ρτἰἴοο. οοτεινἰτ.'

Νοο οιιΡωιιε Ι:ιι1εΠε ( πο” είὶ ΜΝ οοιιΓοὶει ποίΗε )

Ηοο οΡιιε ἰιποοεΡὶ : οιιΡὶεοε τω Γοἰτε ίιιτιιι·οε

Ρείὶο:ετιπ ιποίἙτιιιτι το.Ιοε ΙιειΒιιὶίΪε εΠειπεε,

(Σε, επίὶ ΜΡετίεέξε ,ίο.Ραετιιοτ Ιικ!ετε νει·ί·ιι.

ο 5εά :τα ειιηἰουο οι1Ια Ππιτ Μ οοώοε Ποιά ε,

ΕΒΖ ει:: Ηιπιο ιπιιιπετιπο ετιεττυπι οοιπετιὸὶτ τεεΙοετο ποίϊι·ι1ππ:

τω” @Με εκ1ω·ο ττ1οτειε ΠΠ ιποΓοιππιπ Βειοει·ε ,

Με οπο οοιπΙΗτυΙ οιιοε Γεω ΐο1·1Ρτιιι·ιιε 8ς1ΡΙἱε.

Ιοί.ι:Ροτ εκ ττιι1!τΞε ιπειτ1οπιιπε τπὶτειοιιΙει Ρο.ιιεει,

Φςε 5ειπέΕἰ πιει·Με ιιοίὶτὶε ίὶ1ιπ ἔείὶει όΙεουε,

Α%τεο1οι· Ποτιιω τεΙὶοιιἱε ΓιιΡετειάάετε οιιειττιιω.

Β" Μ· Νοτι Βει1ε οοιπΡοΠτοε ι1οτοτ 8ο 11ο Ϊοττε (ΡΜ ὶΠο5,

τοή: 1ο ΠιιοΙο σκοπο ίειτοοι· άπο Ητι€ετε οοεΡΙ, · ,

Ι, Τετοοε οοοοπιιπ οοκιόιιττ1 1ιτιΡΙενὶΠο εΠετιιπ1 ε.

ΡΚΟΙ.ΟΟΠ8 ΙΝνΟ(ΣΑΤΙΟΝΙ5.'

ΑΠο τ ο ιι Ρετρετιια: ΙικΙε !ατ8ποι· 8: ὶηὸε›: ,

2Ετει·ηυω ΗΜ οιι1 Νατιιω ὶιπΒειιἰτιιε ΒειιιΔΗ:Ι,

Ρετ οποιο ίεε1Ι`τ1οιιἑὸοι1ἰὸ ΓιιοΕΙΗτ Πι οτοο ,

ΡετΙοίϊτ:ιε τοτιιτιπ Γειιι&ο οπο ΡΙειιπὶιιε πιιιτιουπι,

@ετη ετεε!ιιοι: οιιο&1 κοπο: οιιοε (Μάο ΗάεΠε,

81ο Ρει·ίοιπειτι:ιτι ὸἱίὶἰιιέὶιιπ1 πωπω τοπιο,

α-Νἰππἰκιιω Ποστ Υπο: πο ΑΙοιιἰοο, 8: άπο ΗΒή ΜἰκιειιΙοτππι ἰοΐεκἱν.ὶε τεΙΔιί , Δ) 2Ι1011,"1° α1Μ.

!>Ηοε :Η ιιοπόιπτι Πτι Ι Τ?ο οι” ο πο: σ.πωοιιιπι !ιοΒοοπιειοειε [ο · ο - . . ,
χω”. , " ᾶΠΠο8 “καιω δ( ν1Βω“› 6 Ϊἔᾶὲ άινιτιο



νιτΑ ε 5. ΚΙ(ΣΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. (ΣΕΝΤΠΙ... Δαδί. Ιπέ:Μισκπο. διο;

8ΞττιΡΙεκ σε Βεὶεειε επειι1εο.ε ΠΜ ΓεπιΡετ δ( Με ;

ΜοιπΙετειε ειΔεὶεΙιιὶε εΥΡ1εο. εΙιιὶ Εεεε: Βεο.εεε

@εε εείει·ειε Γυκοπμειω π ν1ε$επ αιτπ:κ ε

Μειιεἐ ὶτύιιιιὸε :πω άοιπιπτι αεΙείκ Βεοἰειπιιε ,

(Μπιτ κ:ΡΙε Ιειιιόε, ω: ΡοίΠεπ εειΠεο.κόεεειικε

(Μέι πι· Κιει-ιΑιιιιιΜ €εΠΠΗ :και Βεειειιπ·ι.

Σκοτ εκατ εποεειτι ία1ιΠειι: ειι1 το νὶει που τη

81ο εμΠΓςιιαπι Ππ κ Ροκεὶε »Η εΠεεκπ κ.

νοεε: π1άεπι ι1ονἰ κ οοιτιωοιιιιἰΠ`ε ΡκΡπεσε

ΒΠειεεευτ ιιε οεμ1ιΠει Πε1ττιΡΙετε Ρεικειιε.

.ΑΔ ΠυεοΙε.καοόπω Πιισ.ΡεοΡεεε Ρεα:Ρειτο Ηι1ει14111;

Πα @Πειτε ειΠΙΠ ςυεὶω Πε πιεσε ειεςικ Γιυ.ν1ε ,

Πε νει!επτυ ΡειΠιιε κατα όιιΙατά1π νεεΒιιιπι

Ετιι&:ικ Βοικτο , αιπκ 8:ιτιο.€π.Ιεο. Κεεἱε

()ιιιπΕΕει ἔιιβεεπιπεἰε , :μή εποε π Εειπε Κουκ

ΕτὶΡιΠε καὶ: επι” Ρκεο.κ ΪοΙιιεὶ ε

Α νὶπΙ1ε πιοι·εεε , αεΗ ΙυΡετ Μετα. Ιενο.τειιιτε

Νοκ πτικμε επ εαΙιιω νοΙνιιι1ειιε 8εείετε. ,

Τε:πά1εειάειΙεει εειΠε , εεεκ.ι·ιιπι Ροπόι15 α! Με ,

Πα επτα: οιιο&ειειικ ειιτΓειε κίε1Πειεσ.φιακπ1:

Οεπιπ. εΙειιι:Πε ΠΙετπ,ΓοΙνυπειιτ 8: οπιιιὶει νεκ,

.ΒΡεαεἱε κενο: τετε:ιτυ.τ11 Γεττιἰικι Παπ,

Βεειιεὶε ει:Βοτ1Βιιε Πιιέ!;ίιε Αιιειιππιπ ΠοποτΕκ:

ΝοΓεἰειιε παμε πω! πατατα: κ κΒιι; Πο.Βοι·ε,

@κά ΡεεεεεΡεοεοπι εοιπκιππ.ε Με επειιπ1.

Εποτεε ειιοέεοε π. Με νἱε:ικ Ποσ1νοε,

Πε μπα ε!πε εε ΙΕεωΡετ ιτι1Ιιππι1εει κα.

ε. @Μδαπέΐωπρων:(2εκπαΜπε ΡεΠ:Ξἰυβ -

Ι @Με Έτειποι·ιικ ίειιὸὶοεἑ @Με :καιω

δεκεειειιε Πιετἱε, ὸἰΓεεε Βε!!ειι·ιόο εςπιπε1°

Ρι·Πτιοε Βειι·ΒειτΜιε ΚεΒεε ΓιΨεε5Π”ε αιεεεναε5

$ίε:ςπ Ι)Λοο1ιεκτινι Κεἔτιιικ εε:ειωΠε ῳπεὲ,

@Μ πε ΡειώΠειιε ΡοίΓεε 5ειΙοκότηιιε ΓεειιπΙι1ε.

ΙΡκ καιω Ιο.εεει Ρορυ!Ιε ΡοΡιιΙειεἰει ε!οπ.

Ρεεεβυἱε , δ: ὸὶἔιιιιπι ΟΒτὶίΗ καπ εξιωυΙ:ιειικε

'ΡΙι:τ1Βιιε Πηπ Ιοεἱε εεττ:: εοεΡΘτε εοΙοη1

Τοπ ΑΞπε ΓοπΙειτο Γειεκε, 8: κΗὶἔὶοΓυε

ΑεεκνΙε 1)οπΠειο Ρ0Ρι1Ιιιε. ΉεΞ κιτ1Ροι·ο ΠΠεεω

μπω :ΠτάΓει·ειε- Πειιε ι·είΡΙε:ια εε Πα ασεπ ,

()Ιειι·ιΠε Πι «Με εΙειτὶε ε Ρειει·1Βικ στου,

ΞειτὶΒιιε ὰ παταω Έπαιε εμε: ΟοοειιΙο. εΠ&α,

@παω ΜεΙκιι·5ι1ε ειιπΗε δ: επισ.Β1Ιε ρἰ απ:

Ι:: 90ο ιιοΒΙΙΙεειε μπώ πο ΓοΙο. εεΠιΙΙῖἔ,

ΜοεεΒιιε 1ο τωεω ΡετιπιιΠε ποηπ εοΜεειω,

Πε Μακ νὶεεε εεεεκε Ρι·εεΓο.81ει Γειιι&:ε,

11. :4:·ι·έριέε ωΙΖω θιιέίωι· επιαθεσπέθω απ·πω.

Π Ν ε: 8ε Ρουε1νω επκ1ε ΓΡΙεπΙεΓσετε μπει

Έοτεὲ 5:ιεεεόοειιπι τειό1ειοε ΠιΙΒοτε όιιοεωτι:

Νοεπιι επ]οπ ςιιοι·ιιπι Γπε:ιε ()Αϊοοευε,

Εἔκἔἱοε τπτἰεὶε εΙιιοε ειΠΠε ΗἰὶκειΠει ειοΒὶ8.

Εκ 1ΡΠε ΡοΡιι!ι:ε εεπποεπ ειιιεΙ1το ΓειΙιιεεκ,

Ναι κωΡ1ε ά38ιι€, όὶει1ο πε εκι&αε Μπακ

Βε

ε'δΞ

κ

Α κ. (Εκει.

02.36.88'.

ΑΡΧ.ΧΧη,
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Απ. Ου..

1:€1Χι.ν.

Ανι_:ανι.

5εὸ ππι€Β ὁ. ΡτοΡτϋε εοεΡ1: ε!εΡεΙΙει·ε πιεσε.

@σκετο ετιιόεΗε ΓειικΙιιπι νἰοΙεητἰει πιονὶτ

ΜεΙκιι·1ιπτι , δ(111Π08 τειΡὶεω ὰ ΡΙεΒε ἔετοεἰ

ΗοἴΡἰτἱιππ ΜΜΜ, τετιιιὶτ, ίονΜ!ι1ε Βετιὶἔτιἑ,

ΒἰΙΡοιιειπτε 1)εο, εμε Γο.Ινο.ι·επτιιτ ιπτηιιε.

διιεεετιἴίιίὶμιε ὸἰιι Βἰνἰτιο Ιιιπιὶτιε ΙνεΒτιι1ε

Νεε εΙειικΗ νο.Ιιήτ, τεεΗοε ίεά Μ αττπΡΙο. τετειπώτ.

Ν:ωηιιε Ρετεἔτἰτιοε Ροίὶςυειω ΓιιΓεεΡὶτ ὶτι εεάεππ,

ΙΡίἱε εοτΡοτεοε ΓιιιτιΡτιιε Ιειτεἰτυι·3 :ώ ἰΡΙὶε

5οΠἰεὶτιιε ν1τ:ε εειΡὶεω εοτπΡεοεϋο. ΐειι1&σε.

Νεα τεΠι1ε Π:ειΉΙε ΡετεεΡὶτ ίεττύπο. νετΒἱ:

5εά :παπά ΜετιιΞτ,εειω1ε ενιιοά_ίυωΡΠτ ειΒ ειπε,

(ιιΕιττιΡΙιπο.8ε ΟΙιτὶίΗ Ροετο.ν1τ σε Ιιοπεο. εέτο.τιει.

1ιΙ._@_σπἰἱ2€7 ε.·αιδέε άςβωέτ α·έω,ω @Με

8 Ι ε ε1ιιοενιιε Ι11ειΞ11ἱΙ0€¦ι1ιὶΙ11 Μπλε. τωοιπε νἰτοτιιτιπ

Οεὶείἔἱειιε ΠπιιιΙ τειάιιε ΓΡἰταπιἰπε Γειιι&ιιε ,

Μεκπε ΡΜ. ΡτοΡτἰα: Ραηὸἰτ Ρ€££ει1Ώἱ08 νὶτα::

ΑτεΙυε ]ιινετιτιιτέ Η (Με νΙτ1οίει νοΙι:Ρτω

(ζοτπυΙετἰτ ειιΙΡ;ε , Βιετνωο.τι1ω Ηι1ι1ύ118 τετΙῖτ,

ΗοΓ Μίιπηιιε Βεο ειναι Γι:Β ΓΡεεἰε ίο.τηιιΙοτιιω

Ρτεε Με , ΙΡΙὶιιε Ραπ ὰ μπακ ι·εεεΡωε.

Εκτιωε Γεω Πε ετιὶπι τἰτι1ο:ὸἰο. ΧεΙΙ19οηίε;

Μοτε δε Α οἄοΙἱεο Ρο Ροτιεπε Ροίἔετὶοτει

ΡτικΙειπει· είε ταΡἰεΒ:ιτ 1η ευτετΙοτο.:

νε:ίἱειιΙἱςιιε ωεωοτ ΡΓ:ιΙππΙΠεε νειπὶεὶτιειιιτὶε,

(ἔν ει·ο.τιΠτε τείετιτ ὁ. ν1ττιπε ειιὶ νἰττιιτεττι

Ε1ε&οε , ΠοιτΑι:ιιω σε ςιιΙνὶΙΪετ σ.εϋτε ε!εοι·ιππ.

ιν. @ΜροΕσω πω!ι:έ ς#βέϊκ: =Μ·ινπε .Μσεπἰυ:.

Οετ Γε εειτιπεΙὶ το.ιπιωπ ίτετιενὶε ειΒ όσα,

_ Πτ €0τΡι15 Ρ0τἰὺ5 τιιπτὶτετ ςυεὶππ Γειτὶειτει:

1.ο.ίΕιτιιτιπ Ιοι181ε ]ε]ιιοΐε τοΒοτε Ρειιπ1ε

(Σοο]ι1τιέ`τἱ εἰι1ετἰ, Ιειετνττιἰε ειυόἙο ειπαμε Ροτι1.

Ηόεευε εὶΒο πετιτω,εο.τοετη Γει·νπε εοεεπ

$Ρὶτ1τυὶ, Ριι€τιειω εετὶε εεε ΡετειιΙΙι: εστω,

δεό εοτΡυε Ει·εείτ , Γαβ ΐετνὶτΙὐπηιιε ι·εάεΞπ:

ΒοέΕτ1ικε ΒΒ:ΠΗ Ιειτοι· πε «Με Γιιτιιι·ιιε ,

Α εμ1οςυο.ττι ε:: ειΠΡι1ο ΡοίΓετ τεΡτοΒειτἰει· πάω.

Η1εὶἔὶτιιι· ππυΙτί ειπε ειΙὶἰε ΡτοἙεόΕἱΒιιε ο.ιιέΕιιε,

ΜΜΜ 8ειεετάοε1ε Πε ω ΓειΙὶἰἔἰο. νειὶΙτ: ε

ΟΗτὶΙὶι1ω υπ εμ Ρτοπ1Ρτιιε Βιετο.τ Ρετ ΡΙι1τειτείεττε,

βοιπἔτιιιιε Βοε το.κπο ειιο που εατιιἱΠεε Ιιοτιοι·ε,

Ηιπιε ίο.ππιιΙυε (]Ει:ΗΒ Η·ι1&ιι ΡΙετειτἰε ειόοπωιτ,

Ηιιι1ε Ρι·:εεεΡτοτιπτι εειπἱιπίὶπτ ὸοιπεινἰτ Βοοοτε,

Ηιιικ φα Γατα ΒοτΠἱτ1ὶ άεπποηΒτεοε ειιτπΡΗίἱεενἱτ:

(:α!τοτ δ: οτ ἴιιΡὶετιε Β1νἰτ1ο νοπτετε ΓιιΙεειτ:ε,

ΣεπτεεΙΡεεεω όε ()Επ1ΙΗ νιιΙΙΙτ ει8εΙΙο,

Ατςι1ε ο.ΙιιτΠετυπτ τοταν1τ τπεπτἰΒι1ε ὶιηΒτειπ.

ν. 2ιιδιίμ·έον· 2υφ!ε=υέι·, μειι|έω /ἔιεἱεπάσ έυσεύα:.

@Πε ΓιιΓο,.ΡἰετειεΠοππἀηἱ απ: ὸείιιἰτ ει!ιπο.:

(&νΡΡε ΕιεΙεπη ηοίΕπε Γεε1ε ίὶιεετεΓεει·ε 8εΠω_

ΐ.[Με Ι)ει και” εποε ειιτιόΕὶε 8:ειτικιιπάιιε

@ή

__.Χ`.-.



νιτΑ 5.ΚΙΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. (3ΕΝΤΠΕ. .ά2έΐ. !π8εΜιΜκο. το;

Εκίτὶτἰτ 8: τοοτττὸ. @οικω οσο ότοττοε Ιιοττοτο . - τι ο. τω..

τω, τοοΠἱΗοο οοτ τΙοοό Γοττοοτιο όοοοΒειτ, ο Μ· Μ.

_ . Μ·ιωικνΙ.

Ρτεοντοε οσο Βετο τοοοίττοοειτ Ποτοτοτ ο.έτο τ -

ΣΗ οοττΙ δώ ΡοΡοΙο άοθτττοιο το ίΒΡο τοτοτοτ,

Ποτ! οεοοοτοιο ὸοΙοἔὶτ Γοιοοτοε οτ οΠ`οτ:

(ξι-τοοτττιο1 νὶτεο νοοτοτεο άοδτοε :οποτε

Βοοτονττ Ιοοοτο 11011 ΓοΙΙτοττοτο ίοοοοοτοτο.

ΟτοοΗτοτ ο Μαξ ο νετ τοτοΙοττόο οτι· τοπιο ›

1)οττι Ρτεοίτειε Ρετνοτιμ τ::τοΙι τοπ τετοιο. Ιοτττιτιο:

Βοτοοοο ΓοΙειτοοο τοτΓοττε, τοέτοιο Ροτο τττοε

ΕΧτιτοιοτ, νὶὸοὶε τοτοτ τω τιττ1ι1ο ΡοΡΠ Β :

Πτ μι» Ροε οΙο.οεΠε , οτοΙοε οοοοοο Ιοτοοπο ὸοτοοτἱε.

νι. ΩτιΜ›πώυ·ο.τβοέτ, πέέτίο.τ άπτέμε τίστωιτυέτ.

ΝΕο ὸοΓΡοκἰτ οοοττι Ιοοοτἱε οοοτοττο ΙοΡτοίἰε:

δοά Ρτοττ1Ρτι1ε Ιο.ν:>.οττε τΡΓοτοτο τοοπποτει τοΓονττ.

_Ιοττειτ το τυπο οττοιο Ροίτ τΠοε τΡΓο Ιεινε.οτΙοε.

@ὸοοοΡτοΡΒοττ1 Ρτο οοοτιοοτο οτεεεοΡοτειτ οτο,

Ρτειοεοτο τΙοτ Ρο.οοττι ]οοοτ οΓοττοοττοοε, ατομο

1ο τοότοπι Οτιτἰίτά οοιπΙοεοτο πω.τιά:ιτ ο8οοοε: .

ΙΙΙο Ποο ΡΙοττοε Γοτοέὶ οοττ ΓοιοΡίἱτ ειο :οπο

Νοε ΠΜ τοτοοοόττε οιοτοτο Μοτο αιτιοε ,

δα! τοττοετιε ειτοττιοε, ττοΡοττοττ νοτου. ίοΙοττω . .

Ετ ίο!οΒο.τοτ Ποιο: Ρἰοτειτο τοὶἴοΙΙοε , ο

Βοττ'ὶ Πο όοτοιοτ Πιο οοοεΙΜοοο Γοοοτοοε.

Νοε τοττε ττοττοιοοε νειΙιιττόοντοοοτο τοττοτ, - - -

Ιτιτοτἱι`1ε @Με οποιο ΡοτΙοίττο.νοτ:ιτ ΜΟΒ _ , . τ .

Νου πιο ό. νοτιτο οο:ο τοτοετοτοτ ειτοοόο, _ ο °

ΡοΠ`οτ οτ οΗὶο8 οποιοι ΓειΙΙοτιτο τοΗοέττ: . . . - - · _

ΒοτοΡοτ Γο‹:Ι ίοΗτΙο Ιἰίτοοε βοτοτατο το απο,

Ηοτοεττο ΓοΓο τοτοΡΙὶτ τοΡτο!ιοικΗοτ οτο.

εκ Βοποοο ΡΙοΒοττι , 86 1)οττοιο το Μοτο ο.οποτοιο.

ντι. (2ποτί ιν·έύπέ:,β”πέί π·:έπεπτ, ού!τιτα τη/ττ#ί.τ.

ΗΠ]ιιε δ( έ. ΡοΡοΙο Βοηθά όονοττο Γατιά».

Ροίτοοειτο οοοΓΡτοττοτ3 τοΗτοτ, νοοοτειτοτ, ειτοατοττ

Ι)οοετοτ οοοτε. Ιο απο* όΠοόττο άι1ΡΙοκ

δω οοοοτειοι τοοτειτ. Ραττἰτο άτί-ΡοτΠτ οἔοττἰε

Ηττο οειάοτο , Ραττ1το οειΡτοε ω; Μίοοο τοόοτοττ.

Ντιτοοοο τοετοοϋττε ειΠοε οττοττοοε :.ι&οε

Ιτι τοΙΡειτο, ΓοΙνΙτ νται: όοοοτοοοτε τοἰττὶίὶττιοε.

Μοοὸει1ἰε ο!οποτοε τοττὶβοτο δε τοοι1οτο τΠ8τιο _

ΡΙοτοε ΐοτνΙΙτ ΡοΠτοε Μ: Ιοτἐο τοόοτοττ, -

Πτ ΡοίΓοοτ τιιοττκο Ρτωο @Μοτο Μοτο,

Εοττο ]οἔοτο 13οττοτο Βοτοτ Ιονο :ιττ1ι1ο Γοοοοάτε.

ντο. Μοτο Ρ:·φόσιω·πω έυφ!ε=υ2: οαΜ $ρέτέ:·ιιτ έΖάιτττ.

Ετ: ΓοΙοτο Ι)Μοει ε!οτοοε το Ρεττἱοοε ΗΜ

Ιττοοτιιἱτ οποιο”. οΙο.ττ ίοό 8οΠε ειά ούτω·

Οοοετο @απο τού πιο:: οτ ἴοτἔἰτ :το Μοτο

ΒοΡοΠὶτ πιάτο τοτττο νοίττΒοι οοὁτὶε;

ΡτοτοΡτοε στ! Ιοοοέτοε Γειτο8ττ ττοοίἱτο Βτἱτειι1ττοετ

ΙΠοίττ:ιοε Ρειτττετο τιποτε οττ·οτ1Βοε ειττεττττ.

1ο ουσ. Ροτ ΐοτιττοτο όοτο Ιοοἔἰ τοττιΡοτἰε τΡΓο

δτειτ οσο ίοττοτε το Με τουτο Ποπ Βάνου. τΙοοοοτ:Πε

Ψ του ὶο το

ὅ

θα· τῇ
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Α π. Οπα.

Ώ2:. ΧΧ. ν.

Αυιωικνι.

α· :Πε

Με πι παεπτειπ Γει·τιιι· νεπ1ΓΓε ι·εοεπτε ,

δετνοε πι ατι·έα οιιοΓάατπ φα Ιὶοιιετατ ἰίὶέὶ

Νοπόοτπ Γοει·τοε εκ εοπΓι:ετιι:Ηπε ΓαόΕοε.

Αα Γοε1οε ὶποιπε, Γε Με Ρετειιτ1επτε άοΙοι·ει

Ηειω πω ΓοΠὶεἰτἰ «Μπα Γείὶἰιιαππιιε απ Νοε,

δετνὶΗ ΡτοΡτἰοε πιο εοπόΜοπε Ιεἔαεοε

Ι.ἰοιιὶτπιιε 1π Ρατπα, πονἰ πω οι:οε πποπτιιτοπ

Παπ ουαΡι·οοτει· οιιαιπ ΓείΗπαπτετ αὸὶτε,

Όπάαε ατοιιε πω. εεπαπππ εατοὶτε ι·εππε ,

ΜἰττεπτόΙοιιε τπαπιιιπ ΓαιππΙοε αΒΓοΜτε πωπω,

ΗαιιεΙ Γεεἱιε αε @Η Ραπαπτεε :πε τπ1π1Π:π

Ιπ Ραεπαπι νεππιπτ, 5απόΗ ΓαπόΓοπε εΠεπτεε

Ιπνεππιπτ, εΙοπαπε αε ΙΙΒε:ταπε |ιοποτε.

@π ΓαέΗ ἱπΒεπιπ ,ι·ενοΙιιτο τεπ1Ροι·ε τνο,

1)πεει·αε πε 5απέΕπε , Ροπιιπτ παΜταειι α εαι·π1ε.

Ιπ8επε ο 1)οιπππ ςιπαππα επ ε!ετπεππα ΟΙππίδ:Η

@π ΓαιπιιΠ 1π πιεπτειπ Γενἰτ ΡΙεταπε αιποι·ειπ,

ΕΙπετπ Γετνοτιιτπ πιοπΓ'ετανΙι: οιύοι1ε ΡτοΡὶποπατπ.

πω πε εΙε Ρι·οΡι·ϋε ΡεπΠΓετ οοιιε ππΓει·αππε,

Νεε ἔτανὶτατΙε οπιιε ιποτ1επτἰ¦οιιεἱωΡοΓιιὶΓΓετ,

Εκι:ιιπε πώ πιιΙΙππι ΓιιΒ Γε τετἱπει·ε νοΙεΒατ,

5εό ΗΜ Γπο]ε&οε ΓΈπάιιπ ό1ΠοΙνετε ειιπάοε,

Ιπ Ρτοοπὶε οικω πε εεπΓει·ετι1ι· παοεπ,

Εκτει·τπε ππτεπι ιπ Γε οι·εεοετε Ραι·αΒατι

@ιο:Ιοι:ε ΓαΙιιι:ε ιιετιιτπ εοΠε εκατ ε:: αΙ1οι·ιππ,

Ρετ ΡΙεταπε οΡι1ε ΡοίΓετ ειππ ατε Γιιοτιππ.

πι. απ», ](Μ·ίι· εωιβια.ι· πάσα: ὁ μπεΒαέιιααέω

Οεταιιωε αἔτείὶἰ οιπ ΡοίΕοιιαπι ΡαΒιιΙα ΡΙεΒἰ

()οπτιιΙΞε , α

ΜείΓοπε επΡΜ1ιποι·ειπ πε Γοττε ΓεοπεπεΙο,

Εξαει·ετε πι αΙτεπι1ε παιιόετ παπι Ρ:ετπΓα ιπεΓΓε,

Ρει·πετετ ὶΡΓε ιπαπιι ΡτοΡπα φαω Γενει·ατ ΙΡΓαιπ.

ειπα 8: ἰπ οοΓεοιπ1ε ταπτο Ηαἔτανὶτ αππεΙοε,

@απτο επεπι ΡτοΡε εοἔπονὶι: ΗΜ τπιιπεπε Με.

1)επ1οιιε ]ε]ιιπαπε νπεε εαππε τπαεεταοατ,

παπα Γειπετ νἰΒὶΙαπε , τπιιπἰνὶτ δε οταπε,

ΟοπΓοΙΜανπ ΓΡε , «μια Ρι·:εε1π:πτ δε αππὶε,

ΝιιΙΙΙιιε ατοιιε τπαΙ1ε τποτι15 τπαΙεεΕ&α εεΡεπο5τ.

Νοπ ΓΡτενἰτ οιιειποοατπ , πιιΙΙιππ εΙεεεΡὶτ αόιιΙαπε.

Σε1Ηεετ πι: κάτω εαΠετπ πω· ἰπἔτεεἱετετιιτ

πω, οιιεκπ ΡΙιιτεε Ιαπόξ)ο Γεπποπε άοεεΒατ.

8ἱεἔαΙεέὶ τε&ιιε , εΙπόΕπε Ιαὸἰόοι1ε ΓαΙοπε ,

Τ.Τπ αμε μαπα εὶτειιπι απιε ατοιιε Ιοπεα,

δαπάα: επαιπ Με ωτιιε ππιπἰπππε πω,

Δε! ΒεΙΙιππ κάνω: απτἰοιιπτπ ναἀὶι: ἰπ ΕιοίἙειπ,

ΙΙΙΙιιε αε ΡεΠεπε απΙεπτ1α τεΙα Γτεοπεπτει·

πω, 8: ΕεεΙεΠα: ειπε ΓΡοΠα αππΡΙα τεὸιικὶτι

ΙΡΠ ταπτὸ τπαἔἰε ποίΗ ιπετπεπόιωπηι1ο,

ΠτΠΙε πιππαπὶε οιιαπτιυπ ππει·ιπτ Γοτε * εαπίῖε.

Ναπι ΠΜ ποπ ΓοΗιτπ ΓεεΙ τπυΙτὶε Γυονεπὶεοατ;

Βεπἰοι1ε επιιΙτοι·ιππ πω: εε1εοτατιιτ π) οτε,

ΜιιΙτοε Ρετ (ΠιπΠιιιπ εμπ εΙεΓεπάεοατ αΒ ποΓἔε.

Οιι]πε νπωτιιτπ ποπ παππ επ εϋεετε μπα ,

Η

απ·1απι το ετα: ι·ειπεα:ε τεΙ1&ατπι
Ρ Ρ Ρ

ή
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@αυτι ουκ ίυστιτ νιττυτ σοοτιοΓσστσ τατιτα , ΑΒΝ- 528·
” . τ . Ο. Ι .

ΜυΙταττι ουα ΡΙσοσιιι Βοιιιιτιο τιυττι νινιτ αόυτιατ. Α,.Π,ηΙ_

Ιτιτιοέτοε στσιιττιι @ΜΗ ΡαΓσστσ Ρατισ
Νσ ουτΓουαιιι άυΒττστ , @τισ :μου Ρτεναιστ οττιιιἱ.ο

(Βατιτντε τΙυιτι τσιιιτιυε, υυτιι σοτινσυισιιττα τστυτιι . . _·

ΡοΓσυτιτ ,σί·ΐσ&υτ που εΙσσίΤστ αυτα οτιστατιόι,

να Γατιάυε Ι)οττυιιο ουτε σοτισσόστιτσ Ρστσετττ

. ο

κ. Οποτε τεπωπ:εω/έ ουδέ μ·ο/Μιαι·ιτ Βο/ίσω.

ΕυτΈιτ ΓυΠ:ιτιυιτ τσιιτατυε :το Ιιοίτσ τυοοτστυ ,

@στο Ι)οττυτιι Ρισταε το ΙαυσΙιε νσττιτ Ιιοτιοι·συιτ

ντίστιε υΒΠοιο ουαττιάατιι ΓυΕΓυΙτυε σουιτιο

Ματτουαττι , ίαι·ιότα ίυΙσ τσΠτοιοτισ τιυότσατιι ,

Μ συιυε νται: ουι Ροίτουατιι Ρσότοτα ΐαιιθτα:

ΒοΒιιιατα τταιιείιιοιτ, τιιΓΡοτιιτ Γοττσ τσνσττι.

Ατ τιιυΙιστ τιατι άστιοττατιτ ττισιιιΒτα υΙὶΠι
Ιττίσουιτυτ 5αιιέτυτιι , ουατιτιυε οστισοΕισστστ ιΠυιιι ,

Βσ ίοτιττε Γαστα ουστιι ]ατιι ΓυΓσστιστατ υτιεια,

Α Βατιέτόουσ @στ ]ατιι νικ ιιιΓατιτσ τσσσΡτο,

Ατιτιουο ιτιΠόιατ Βοίτσ σιτστεσιιτσ νστυίταε,

Ι)στιτιουε ιιιίτστυυιτ Γουιτισε , ΡσάιοίιΓουσ τσΙαιτιε

νσττιτυτ ιο ταβισττι , συττιτουσ, ΓαΠτουσ, ιιισάτουσι

@οτι σσττιστιε , ίτιἑΡτόοε οστιιττικ ανσττιτ οσσΠοε_

Ιτιτστιτυπι Ρυστινι σατ τισ (οπο τυσιιττε.

ΑΠ υτττυΓουσ τιττιστιε όατιιιιυττι νυΙουε ΓαιτιυΙοτυττιτ

Νου Ηστυε ,ΡΙαιιότυε , Ιυδτυε σιιυττστσ τσΙΤατ.

Ρσττυτο συτιέτατιτσιιι ἴστΙ ουτε ίυΓσστιιτ το Μου,

Βυιιι σσστόιτ Ρυστυτιι σοτιίστνατ τισιττστα αουτ.

Μυτιστα ιιαιιιουσ Ρτσσυιτι ΡοΡτουαιιι οττσιτιτ το αΙτυτιτ

να Ποτιιττιι , ίτιΙα:Ιυε Ρυστ ιτισοΙυτιή ουσ τσΡστιτσ

Δε! τσττατιι νεου , νσέτοτ οατυτ ατουσ οιιιστι,

Ετ τιιατστΙ:σττε τιτοΙστιι ατιιΡΙσιτατιιτ ιο Μουτ

Λά τΙσσυε δ: ί·-αιιιυΙτ Βοτυιιιυε Πι: ττατιίτυΙιτ Βοίττε

Ρταυτισε,ασ τιυιιυΙτ όοέττυτ τυττ αΙα Γυτιστοα.

1)σιιιουσ ιιυΙΙιυε νοΙυττ σοτιΓσσιιόστσ άτυπο

Ι)οτώ Γστοσιε σουτ , Ροτιἱιε ίσο ιιυτιε αδσΠτ:

ΝστιιΡσ τσιισιιε, ιτιοττσιτι ΡτοΡστατ εΙυτιι Γυττιστσ νται,

Πιο ουὸτὶ ντΙτ Γυστιτ οσίταιιιιιισ νσέτα.

Ωαυτέὶ άοέττττια: Πε άυιτι Ιοσα Ιυτα Ρσταοτατ,
δσόυ|υε του Βατιέτο Ιατοτ ΓυθΙσσιτ αΓσΠυε.

Ετ ουοευτιιουσ Γυτ οτσΙΤιιε νσΠττοια Ησιτιτ,

Αυτ τσΓοιιατ ΩτιττΠ:ο ίατιστο τιιουυΙατιιιτισ ΡΓαΙιιιοε )

ΙΠιυτ αυτ νστΙουτιι υοόττυπε αυτἱιτυι· αΒ οτσ.

Νστ: τοιτυπι υιι€υα ςΙιττίτυττι Η Ρτοτυσατ ουσ,

Α συ]υε ΐοτιτια ιιιοττιστιιιι οσε τυσιιτσ τσσσΠἰτ:

Ρστ ουστιτ σοιιίυΙυιτ ιιιιίστιε , όυτίιΓουσ ΓυτιστΙοτε

ΕΧτυτιτ, ατιοοτσιιι ίοΙατιε σΙσιτισυτστ σοτυιιι , τ

Ιιτουσ-στσΡατιτ @του ιιιοτσε σοττιΡτσίΓστατ τιοιυτιι,

Χι. @Μβικτέ »Μπιτ ότι” παώ: Κα:: Π Αοοιιτευτυε.

ΕΜτοτυε παω ουοόατιι 5ατι‹ΞΗ τυιιιοτσ τοαότυτ

ΜιΙττΙε ατουσ Γυτ συτυΓάατιι θτ5ει_ΕΜΑΚχ

$υ%σΠτυ, Ραττσε Ρτασίατυε που το ιΙΙαε τ

Και Παοοιιειντυε , τατιιυ1υττι Ποιιιιτιιουσ τσντίἱτ ,
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Μ, α”, δε επΡτεοε οοτοτοτε Ρτεετοπε εσιοιοτττετε τεοττ.

Μ. κιν. @το 5εεετεοτεοτοε ετοτοσ ειοοετπτ οοοοτει

ΡΑΡΧ°Χ*'”° Κο οτετ οποε Γεοετε: ε.οότ:ο Ποοετοτοε εειιττε:,

(Σοτττοττ επεεότετ ΡείΓπε οεΓεττε νετεοτετ,

διιεεεοε τοποεεοετο εοτττιε εοοτετοοετε ΡοιτιΡετο,

()τεεπτιιε εε ΙτοΡ,πτε τΓεετ οσο εΓΓε εστοΠετ

Νόοοπε εεεπεοτπιο οτεετοπε οεπεετετ οοοοτποι ,

δεε τοεοτε ΑΞτετοτ Γοττοτεετ (ΡοΠε Ροτεοτιε ,

ΙΠτπε ετοπε Γπο τοεοεετΙεπε ετοΡεττο στα .

Εεεπτπε εε τεοεετ, οπτε τιπΠε Ροτειιτιε τοποει εΠ:,

Ή;; επτο τοεοοε ντοετ,τεοπτε νεεπετιιτ πτ ιιοτοτε:

Ιο ετ86 εκτοπτε <έτοοποτ οπετο Ηπτοιοε ΓΡποτε:

Ι.εοττπτ, εε οιοετειτοι Π οεε τεοτεττο νεοττ.

Ιιτιοιο Ρεττ ττε&ετ Μεοοοε τοτιοεοτε Ροτεοτετ ,

Οπτοπε εετπτ τοοττοοι,ιοπττοιο οπεττετιιτ το των

ντε: ετοπε 1)εσ τεττοοειο Μακ το Γε

8ο εττ,ετι τοπΙττε οπο εέτο Γεττε νεΙε ττε

Πτ ΡτεΠτ Ροττττε οποτε ποετ οπτΓοπε νετεττ

Ιεεττεο εεοετ. Νεπι οπτ Γποτεᾶπε Ιιεοετπτ

Ρτο Γε Ροι·τεοττ Γοτο Ροοεπε τεττοοτει

Λε εοοττε τεΒοτ οπτ Γποττοιετπτ οσοοτε,

Αοτε Βεποτ ΡτοΡττο ,τοπΙτοτπτο 86ΓεΓεε Ρτειοετιιτ.

Ηεε Γσοττετο Κεοτε Ρεοεττετ εσττεέττο τοετιτετο`,

Πτοπε Γππε Πετ ΡοΓεττ εσοντνε $εεει·εοε.

Νοττο3. οπτ ()οττΠ:τ Γτετπε εοοντντε τοποετ

Νοο εΓΡετοεοττε, εσότττο2 οεεεΠσ οεΓετ

Εκ οσε πτ ΡστΓετ , τεοεΙειο νεοττ εε επτειο ,

ΟεεπΡετ ετοπε ετετο τοτετο απο οσότε Γεοπεοτε,

ντεκ ετ·;Ιετττε Ρτεεοεοε εΡπτεοττοιιε εΓεεε.

()πτπε 86 τοτεοτπτο τοπΙΠτ εοοΠεοττε· Κεοειο ,

(οιεεεετο εε Ρι·ο ττσ εεοΓπ ιιτ εοοεεεετετ τΙΙτ,

Ποεε Βετ ΤετοΡἶο ΡοίΓετ Ιπεετε τιιεετοε:

Οτοοτοο τπίτποι τεΡπτεοε , πτ Πεπτ εο τΠο

Ιοτοίττετπε ετετ Πτντοο Ιποιτοε , ΤεοιΡΙιιιο

Μιιοετε ντΠοτΙτ Ι)οτοτοτ τοΙπΠτετετ 86τΡΓε.

το. Φιδεοέτετε ενεἰεπτ Μπέκετ , ιἰε/ἑπτι μττ·υίτ.

Εποιεοε τ. ΡοΡοΙτε οιιτε νττ Βοοιτοτ νεοετετιιτ ,

ΑεΓΡε&πε οοιοτοποι νττετε ετιτοεε νοΙεοετ:

Τ.Ττ εποε τεττεοοε εεπτπε εενττετ οσοστεε,

(:οοτειοΡΙετετπτ Γεεποι εκτεΠτε τεοττιτο.

Μποεπτο εεΓετπιτ τοποεπε ,ετετοίιοιοπε επΡτνττ , '

Αε επττπτο Ποτοτοτ οπο ΡοίΓετ Ιτοετ οεοεττ,

ΟσοιτεττιΡΙεττνοε 86 οπο εεεετΡετε Γτιι&πε,

Ι)πτο τεοετ ε&τνοε εε οποε οσο τεοοτε εοοεΙετ,

Ρετττε&εοε 1)σοιτοπτο Ρεττετο ΙεπεέττΓε Μεττετ,

ΟΡτιτοε οιιὸε Γπετττ, (Με οσο τεΡετετπτ :ιο τΠε.

Ηοε τοεοιοτεοε, νττετο εσοτεοεττεεττε τεοιοτειο .

@το τττοετετπτ εεετεΓττε Γοτε Γτεοπεοτετ. .

Ττεετεττ ΕεετεΠεοι οεεοοο οπειο Γεεετετ τΡΓε

δπο επτε εΙτεττπεΡτοεπτετσττε οεοεοεεο1.

οι1τθι8ΕΙ.Μοοοε Βτντοεε Ιεοτε ειοετστ

Εεττπε86εΙετε ΜΑποοο·τοε Π:ττΡε Ρετεοτιιτο ,

Τεττεε86ΠΙνεε Κεοτε εοΙΙετε ΡστεΠεε

(τπτ
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Ωω εοοε ιετναοάι Ηιειαε , ει·ιΒιιθι·ε ιοειοεοὸι ω. απο

1ο ΙὶΙνα ΙοεμΙιιιο ιιενοει (3οιιΓειαεεοΓε. Μ Μ"

@οι ΡὸΠ: Μαιιιοοειιε Πινιοο όο&ιιε ατοοτε,

Αι·ιοιε ὸεΡοΙἱεὶε οαΒιειιτο ΓιιιοΡΠε ΜοοαειιιΙεο1.

πιο. Ωπεδα' Τεπφἰωπ Μ !σσα!ο βίο :σπα/Έ ειι'οΐσαΜέ.

Πο νετὸ ιο ΙοειιΙο 5αοόεο ιοαΒαΙε Ρατεΐιοοε

Μπι-αει οετοϋε ,ρω ίιιοεΙαοοοα ΤειοΡΙι

δαοεΙ;ιιε ,ά Ιιαοε οοο εαοεἱιιο εοιοιταοεε ιοιοιίετο

Ιιι€ι·εόιευτ εεΠαιο νιΗ οὶτοιἰιτο Ποιο Ι:αάαιο,

Οοοει·ιιε οιιὸ νιτα: Πειτε οαΜεαειο ίαοόεεει

@ο εειοοἰε ιοιιοε!ιιτο όεεεεοειιε, είε ΠιΡειοοιο

ΒεΙιειαε τοιιοεΙι Η εοοΓΡιειαειιι Ιιαοειε.

Βιιι·ιεει· αε Με εαιο οιοι·ειοεανιε ιΒίε!εοι

οι·αοε βενι€ιΙαοε , ]ειιιιιια ει·εΒιέεΙοε Γοινεοε °°, , Ρ"(0]_

Πε νικ ιιιο&ιιι·ιε Ιοετει·εοε οΙΤα ι·εΙαιοε, πιο

ΒιΗἱεΠε δε ει·εριεΙοε Βαει1Ιο ειιίεοόε οιονεΒαε

(Ξιεσιιειαε ίεαοόεοε αοιιοι εοοαιοιοε ιοιιοε!ιιιο,

δειο1:»ει· ιοεοτε Ρια ει·αέΙ:αε εα:Ιείεια ΓοΙα.

Ηιιιε αΙιεοιιε ει·αε ΓαεεΙο, ()οτιίεόειοε Ρι·ο ιοοιιοε.

Ποιοι Ρο οαοαι: εοοει·α, εκοιτεοαΒαε 8: ι Ιοιο ,

@οι Μετα ατο: οιιοοεΙαοι οποσ! νιεει·ιε Αάαοι,

ΑΓΡιοεόειο Ποιοι· ἰιιεεὸει15 Ποιοι δε ΒαΙιΙ1Γεοιο,

” ΑοειοοιεαΡιιε αΠἰόιιε εοοετινειιε Ιιοίειε.

ΒεΓΡιειεοε εειι·αιο , αεΙι ΓιιΓΡιι·αε οι αιιΙαοι ,

Ρετ ΓεαΙέτοοιιε]αεοΒ ]ι18ιεει· Γεαιιόεβαε αε! ιΠαιο:

Αεοιιε Ρετ αοΒιιίειιτο οιιι @σε αιΙ εεεΙιετα εαΠειο ,

βοοειοιιιε Ρι·εειΒιιε τοιιοινιε ω» νεοειαοάοιο.

Νεε πιω” ει·ειοι Ιιιειε εΙαοεθιε θοΙΙ.1ΙΠΩ2.Ιης

ΑιτιΡΙο οιιιοεειατο ι·αεΙιαοε ίοΙοοι·ε ι·είοΙΙιτ.

(Ἐιαι·ε ιοιιΙει€εοιε ΡΙιιι·εε αοεοι·ιΒιιε αθ:ι

Α' Γαοέειιιο εοϊνει·ε ποιοι, οιιοε ιΡΓε βεοιἔοε

διιΓειΡιεοε ε Βιοατε Ρεεειιιο Π:ιιάιιιε οιεάιειοιει

Ετ οοο οοιίοιιε Βιιε οιοιΒο νεκαειιε,αεΙ ιΡΓιιιο

Αεεεόεοε, Γαοιιε ΡτοΡτιαοι ι·ετοεανιε αὸ Ζὸ€ΠΪπ

και. Οπα /ἑπιιι!ο &ιπέϊπα· 20924ίΜ7° είε· Μω·2εβαιαΜι

δ τ εεο νοεοτεε Βιι]ιιε οοο Ρτοτοει·ε εοω”

Ρι·οοοιιιι, νιτα: ΐεά εαοεειιο ιιιΠΒιο8_ ΜΜΜ::

Νε οιοοίιιο εαεάατ ειιιοπ ]ιιαιεοε επι: ΙοοιιεΙιε,

@φ εΒιε ιοιι!εοτιιτο Π8οοιοιο ίαιοα εεΡείωε_

ΒΡιτιειιε οοε Ρι·α:Γεοε ΓεεΙιιοι οοο Ειπε ι·εΙιοιιιε

Ι)ιεειε μοι @το είε, εοωΜε ΕΡΓα ιεΙιοοοεοε.

Νατοοιιε όιειο οοίεεοε εαι·οιε οσα Ροοει·ε εε8οιεο

Βεβει·εε, Ιοοει οιιιοιιε εαΡετε αεοιιε Ιαοοι·ιεε ·

ΑεεειΠε ΓαιουΙοιο πιο οιιι ίιιειαε $ιοοοοιιοιιΜε

@και Πε όειοοΙεεοε αΗ·`αειιι· νοεε Ρ2ΙΞθΓΙ19.:

Ο ΠΠ, ΡεοΡειαο·ι εατοειο ειεὸ εει·οο τιιεοόαιο,

(ξιέιιηοε Δω εοω εοοΓΡεδειιιιι 1ζεοιε αεΙΝ30_

ναε οοο εοοόαειιι· εοτΡι15 τω ΡειΒε Ραται·ε,

Νοο οιιοιο ειιΙειι ,τω οποια ιιε ειοΒιε ιιΓιιε ,

ΤειοΡιιε αάοίοιιε Ποιά οοο εοοίεινετιιι· ιβιωο,

οο ιοεοιι·οοεεΙαοι Γοιοεε εοιιιιΡειο ειιο&α.

Τεειιιε Ραι·α ΙειοΡει· εοεο εοιιαιοιοε , Ρι·αεει· ,

αεκ ποιο οιιοε ιοΠ:αε ειΒι οοο εὶιτο νειιετιε Βου.,

α48ση 86'. Οοο 85.15'. 6'απ!πω Α!. τ) ἀ ο

ΑΡΙ._ιεΧΗ.
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-ττζί-·-αή__. ·7 ·

Α» απ.

τω. κιν.

Μηι.κκνι.

Ηοτ ίταἔΜ: αΒΓααε τιποτα ΡΟΜε άαΡοαετο εοι·Ραε.

ΙΡΓε ν1ααπ €ταΜοτ τοΠαε ααααι τοτα τοαοΜτ: '

5αΒνεταατ ιαΜ1 ααατ ΟΙιτΜ1 οΙειαεατἰα ταατατα ,

Εταατ ατομο ταοὸὸ τττττὶ άτ ίααεε: Ιεοαἰε ,

ΟΙατι ταοττε Γαα @αἱ απ: ΓαΒτταΧὶτ αἱ: Μα.

Ετ (ΙΜ ΡτωΓεατἰε ττ1Βαὶτ ΓοΙααααα Μπιτ,

Ι..ατε1τετ Με παω οοικ:τόατ άοαα Γατιιι·:ε.

ΗΜ: Ρατει·: ατ Ηεταε ΪατααΙαιπ ΓοΙν6Βατ απ1ατα5.

ΒΡοατο Ρὶἐ`ι τατατα ἰΡίἰαε Ρταεεε:Ρτα Γεταταε,

1τ1ν€11το @Πο _ ΒαεΙίτααο, τανατααο >Ρακαταας

Παμε ναΙετ,Γατα α απααΒ:1ε αΡται·ε Ρατει·α1ε:

@ΜΜΜ οΡαε σ: απ, ιααείταε ΡΙοτααάο τὶ8ανἰτ.

Ραεαε Ρι·Με Ιαετντταε απΡΙταε φαω τοτΡοι·τ Ραττ1ε.

Ιατει·τα α ίαπιαΙο ΒααέΙα Μπα μα Βεβαιατ ,

Ι.ααΒαοτα Βι·ανάοτ δααέτααι όοτοΧει·ατ ααεοτ ,

Ετ να; αι ατΙΜο ΡεταπααΠτ τοτΡοτε Παω.

θε ταταεα α ΡτεοΜαε (ΜΜΕ πατε Ιααάε :εΡτεΙΙἱτ.

Πάτωμα ΓαΙιιτὶἘετατα ΒἑνΙτα εοτΡοτἰε εΓεαπι

δαττ1ετετ,αΜάα1ε ίατκΜαε τοεἰταααὶιπα ν€τΒἰε ,

δτΧτο Μπα Μαϊαε ταααάατα οε!εΒι·αι·ε ΚαΙοατὶαε

()εταεΒατ ΡΙιοεΒαε , ττααΙὶνἱτ αὸ αιττΒετα 5ααόταε.

@καπ Γετναε ΡοΓαὶτ νἰνειαε αΒἱ 3αίΓετατ ἐΡίε. -

δτὅιαἰταπι Μέτιιι ΡτταΒὶτ άαπ1 ίααετα Ραττἱε

Ι)1ΓεὶΡαΙαε, ΓαΒ1το Γ:: ΓαΒτ1Ρὶοατε ΓοΡοι·ε

ΟΒόοτταΜτ, εΙαι·απι τΙααΠ τταΙιετετατἰιι ααΙααμ

παω δ£ αι νία $ Ρα!άιταπι αατιὶόααε τΙατοτε ,

ΟΒαέςαε ετἀατα τατΜ ναιτεΒατ Ιαπααα ΒοΗ5:

Ια ααα ΙΜεΙιαι·1ατα α:ι·αταε ΙιαΜτατε Βεατααπ ,

ΑαεΗνὶτ νοεεαα ΙΡίἰαε ΠΜ ταΗα 1"αατεια:

Μ] , Ρτατει· , αααΙταα ΟΙιτΜαε ταΜΙ εοαταΠτ :κάτω ,'

Ρτο νΜ ©2.Γ2.1Τ! , ίαΙ€τατεια Εκο τει16ΒτοΓα ,

Ρτο Μπα ΡΙειαα ταατο ΓαΙἔοτε εοταΐτατα.

Ροίταααιτι Γοαπιο ἴαὶτ €ΧΡατοδταε αΒ Μο,

1.αταοι· οΒί-εααἰατα τοταΡΙοντι·1τ εκίἱτααὶατατα ,

ΒὶἴΡοαεατε Πω , ταΗε Μια €τααΜε ατ απατα·

δοΙττατ ΒιταιΜ, δ: π1οπίττετατ 8Ιοτὶα δαατΉ.

[Α Ραα·ιιιΙο 8ατ1όταε Παπ :ααα ΓεΡεΙὶτατ,

@α (ΜΑΜ Κεεα ΓετνΜατ ταακἰταὲ: νοτα.

Να: Ματαταα τΙαὶὸτττι Ρὸίτ ἐατττν:Μα ίαθι·6,

'ΑΒΒαε ααα ΜοααεΙαε Παω (Ξε:αταΙα Γααάαε !ιαβεβατ

θετωπ.υαα, να· αοα μανα τεΙΗΒὶοαὶε

@ΜτΙ νεαὶτ,Γααἑτ1 εοτΡαε τιΜτ ατεΙαε ΚἰςΒαΛ

ΜΜΜ; Οέὶοἱπἱε, ΡοίαΞτααε αΒἰ αααε τετΙαὶεΓοὶτ.

Ια τΙαο (πμ Ιοεο ι1ατααόα Β€ο ττὶΒαεατιτ

Παω, Γαιπέτα Μα οι·αατύ.τα ορο ΡατεΗατ,

Αε ταττἱτὶε ε:α]αε Γαετἱτ δατ:ει· Με Γεἱατατ,

ΡΓαΙκαΜα ίιττ1αε Μα, (Πιι·Μαε Ιααάστατ απ Μο.

αν. @Μακ σουτπιέΐω Μ·βαστα· δ422ἔΖἱ αρκεί απτΜΜ.

ΟΝΤαΛεταε ιαεαΜιαε, θάεἰ Γτό τοΒοτε ίοττα,

(ξι/Ματα Εκ ο τοΒαι15 5αα&1 νεαα:Βατ εκ! ααττααα.

Ηὶ‹: ίἱιΒὶτὸ Ιοεα ο ΜΓεεόετιε Γαααε αΒ Μο

θΙοτὶΗεατ Ποαααατα, ααὸά Πε ΓαΕΓαΙ;α5 αωω._

Ντε τααπ:α Με ΓοΙαε αποτιατ Γεατα·ε ]ανατατα ,

(1ιαατταιτα απαΙτέ παπα. ε1αο5 8ι·αται νΜτ,·

~~Μ~Μ~έΜΜΜέ
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απ. @Μ$ωδΖέ Μετέτέτ βί··υπαπιτΜπσ!α ατακα.

ΠιατκΜ εοι·τίτττέΗ νταοΗε νταέΗααε εατεατε

Ρετ αιΙΙετα ΤεταΡΙο νΙεἰαατα ίοττε κατω

ΒεεΙαεεοαατατ: ααα! απο:: σ.ΙοαΒο νταετε

Π: ΡοΠ`αατ , εΙειταειατ : @ΜΙΒ αοε Γο!νε 5ειοετόοε.

Έεττεει τααε απατα ταιαΡαατατ νταεαΙει $ααθ:ί.

ανα. Γτατετ/έ!·υατατφ|ατα μια» |υσ/ίε μαθω”

Ε;) (ρω ΡετΡεΙΤαε ίαετα: ε!ε ΓτοττἱΒαε αααε

58.αάτ κατω] , αααε εΧὶΒὶτ οτόο τείεττε.

(ΣταάεΙα ααοαόειτα εΙειάεε τααΙιτοε ΡετιταεΒο.τ

Ιαο18εαειε τεττει: , αττἐ οαθι ὸεαἰααε εΙ:Με '

δεια6Η Ρετεατἰτατ ΚτεΙαιτ'τ εΓτειτττΒαε αααε:

(Σα Παπ ε:αττατα αποτττε Ρτο εΙαι:Ιε τααετετ,

νττειτα Για: τειατο ατακα ΓΡετειτε Ρειττοαο.

Ετἔο ειά παααίοΙεααι Ετειττατα εοταττειατε α4.τετνα

ΜΜΜ εοαΗττατ νεΙατ :τα τοατα εεττει. `

])ίιαπΙαε Ρτεεεε τω εααάοτατα ΗιαεΙαατατ ο.Β οτε,

@α Γαετατ ΡαΠ`αε , Βο.αάετ ταΓεεόετε Γ:ιααε.

ανια. 7ο:: ωώοι·τωτέτ πατα :β ἱσηΐιιε !έθι·Ι!έ.

ΟτιιοΑτ Ααοττοτ ααα! αοίττει Παω ταετεειτατ ,

ΙατετεεΙΤοτετα Η αοΙαε αατετττααε Ματια

Ταια @τὸ εοτΡοτεοε οατ ειεΙΓαενα ΡεΙΙετε ταοταοε.

Νειτα ταετὶταια 5ειαάτ ταοαίττο.ατ ταττο.εα1:ι εεΠ:α,

()εταα:ατ παρε Γεοαεαε νττειτα° Πεατιτε Ραοτετα:

(ξ1όόοαε ία1τ $εαᾶαε τ απτο.: ΡοίΈ ίααετα ντττα8.

Εα Ρ8.αΡετ (Μια , Ετειττατα ΡετΡεατΙε ατακα

Ιρίἱαε εοαΐοτε εΓτ Βιέταε οΜττο.τατα:

φα ειπε οτ:αΙοε αοαααατα όεΓΡεόταε 8εεΙΤε εαΡΜτ τ

ΑαξΙοτααπ *Γοείειε αααε ἔααόετ ΒειΒετε εοαοττε.ε:

Ωατοαε τα Ρτα:Γεαττ τααα ο νττεινττ αοαοτεε,

Ι..αττιτατ , εεεΙατα ταεταα: οτα ]ατε ετεαατ.

(3αα&οτατα ταΒααε οαειοτοΡτετ οαοτε νὶόετατ,

Οααέτοτααπ Ποτα1αο αατὶε οατ ΐεταΡετ ειάΙ:αεατ.

ΕΧΡεαττά αοΒα μα: εααδαε ααα: νεαετειττ ,

Παω ταεταατα φα εετατταατ εΠ`ε ΡτοΡὶαοαἰ:

Π: εΙαο5 αατανττ Πτναα Γεταταε Υεττα,

Νονετα αετεοεε Πτααπετ Γαεεεε!ετε εα<έαοε.

ΠΠ αε‹: τειατατα 5ο.αέτο Ιειαάο.ττο αοΠ;τει, -

ΙΙΙταε οατιατατα εοαίεττ τταττειαο αοΒτε. _

Βεαὶααε ΡΙαε εειαόετ Η ααα Βοααε ἰΠατα ἰαιἱτατατα ο

@ααα Η εΙειταοΓο νειεααε ααα Ρτεεότεατ οτε.

Παόε Ρειττεε (παώ ΡτεττεΓοαε εοαότΙοαε ΒόεΠε,

Ρείὶαια άενοαοατ πατα Ρειταε ειταίαε ,

Πτ 565 ὸὶἔατ Ιταταατα εκετεετε ΙειΒοτα,

ΙΡίἱαε ΡτεεΙΒαε νεΡττἱ οαο νοτει το8ειταε

(:οαΓεεαάεατ Γαααατ ω] ίειΠ©ο. Κεεα5

5Ρταακατ να» τΡΓοε οταειτε άεεοτε,

Ια νοταε οαΡΙε:τ νὶ8εειτ όΠεόττο !εταΡετ,

ΑίΠόαε εε ταειαε2.τ ΓΡεἱ Ηαείααε Ιαεεταει.

(ξαίταααε Ρειττε5 Γοαέ'ττ αοτιαειτα αοεαθτε ίεεαα,

Ιρίἰε τα αεΙο α: οΠῖαε εοαΓοεαιτἰ.

Παρε @βετ Ρεια τα πααατ:Ιτ αοείτατα αεεαατεε,

4 Απ. ΟΗΕ:

:στη

αε.κι.ν.

Λτα.2ιττα

# ΛοδοΙση

και
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τω. 01411. τττετττοτιεε. @πιο άπο εετει·τ το Ιιοτιοτε Ιτατιετειττ, τΠε οττιοετιιΠττ Γοατττετε , τω

ΑΤ; τττττιαοε ττετττεττττοτο οΕοε είτε. (Χοπ νετὸοΙτιτιτοιτι ττιτττετε τετιτθ.Πειττ εοοι ιιιαΙ.
- τ - Ιετε 8: εοτιετε 8τ οτοτιτ ο1οε εεττετιε οταεΒιτιατοειιτο , τεΡΡοΙιτ οιοτιια , 8: ιιτττινιίτα

ΒτΙτε Ρεττοαοτττ. Ετ ττοιο ταττ€ατετττοτ εατΤο Ιατεοτε , τταοτ ετατ ττιτεεετ, τοΠττ εαττο

ττοΡοιττ , 8; αττ ττοτοοιτι οοτ τοτε τιαοττατεατ ετεί:ετττ : 8ε νοεανττ οοετιιττατο εοΙοτιοτο

ττοττιτοε Ηεττατττοττι , εοτττετεεατα εττ ΡτοντάεοττατΙΙτοε , τοεαττε Ποτ ετ1οοιιι τω

ττοεετε , 8τ οτ τοτε Γεεοττι ττετ @Με τεοοττοτ ττειτατιτε τιτιοετανττ. Ετατ ετττττι τοτε

Ηει·τατττοε Ιτοιοε το‹ττ τειοΙοε. Ετ οοτ νικ ετ1οιτάΠετιτ ΐΡατιοττι €Ιο211τι1τ11 Με αοτ τει·

ταέτοε είτ Γοτιττε, ετιεοττ αοκταττ ειτε οτοτττεττ 8τανττετ τοτττιτιττατε τοτττοεττ. @ο

ττοιο τιοττατετοτ α ΡταττττεΈο Ηεττατττο,οτ Η ττε1τεοτττΠετ εςοο,8ε ΡαοΠαττττι το ίττιο

ςοτενττΓετ τΠτοε , ΙΡετατε τετττοιτι Ιενιοε τιαβετε , εοοτετιττττ5τ οεαοατιοαιο τΠτ το·

ναιοετ1Ρτα:ττ:ττττ,τεότοΗτιο1τατε ετεΓεειιτε οτ Ροτοιτ ατά νιΠαιτι οιττΙε ττιΓεείτετατ

τετοεανττ. $ετντ αοτετο οτ αβ τΙΙο τοτττ τοεταιττ , ετετοΙετοοτ Ραττειο ίαετ τοΓεέττοτ.

τετο , 8: ατιτετατιοαιιι ττοττιοε τΠτοε Ρτοτεεετοτττ. ττοττι τωταεετετ 8ε τιοΠα ΓΡεε

τείτατετ ΗΠοτα: , το ιΡτο ότε ττοτετατο ει: εοΙοοτε ; Ι είπε είτ , αττ Γοεττε οοτ αττεταοτ,

Ρατε ταἔτ τιοαιτι οοίτττ τοτ τοοττοττοα ατττοιτέτα τττιόετε οεοοτνει·οοτε οτι ετοιο ττ

ετετο τετ ετατειιτ 5 ντττετοτ ,ττιτ1οττ, ττιττιτίαετττΙΡατετε τττντττοοτ. Ετ αεεεΡτα τεεοττ

ττοαίτ τεοτατιττο , αττ Ριῇιοττι τέτοτι1 Γεττειιττετ ττο τττντΓα είτ , δε τοι/επτα είτ φα:

τ:Ιαοτ τω:: , Ποτε τοΓεττα ετατ οτιτ εΧ τΙΙτε ΡατττΒοε , 8: το αΙτετα νεΙοτ τιτιΡτεΠ`α ντττε

τετοτ οττεοττεΒατ: τιοαιο ατι δαοέτοε τΡτε ττιετε!τΠετ ττοττι τΠτε οταττοτιτ ναεατετ , δ:

ετεΓεεοτε ιτιοτε ατοοττε εττεοτοετετα εττ 5 αττ εττντοττοε Ρτο τοτταεοτο ταττττ ντττ το

Μα, ττιεεττοτιι Ιτατ:»ετοι·. Ηοε τΠτ οοτ αττετατιτ οτ ντττετοοτ , τοποσ τεττοτε ΡετεοΠτ

τοοτ. Ιτιττόειοε εοιπττΙτο , τταοτ ετατιτΡαττεε τοστ ετοεε , ττιτοΙει·οτιτ το αΡοτΙτεεαιο

τω) εοττοτττα ειιτοτττατο Ηετοτττταττ εοτοε εοτατο τΡΓοτο τοττιτττεττοττι τεΓΡτετεττατ.

φττοτττοιο [ετα οΒτττττιατιε οοο ταοτοττι οτοοτει· ΒοτοΓιοοότ τετο , Γεττ εττατο ττοτα

οοΓτταττι τοτ ττοιιιτοτ τττείαοτοε τΙ›τ ΓετναΒατ, τεεεΠττ. Νοξτετιοε Γοοτεττοεοτε εοω

2: το τΡία αΡοτττεεα ί-οΡοττ ττετττΠετ , 88. αεττιοε Ραττεε εοω ετοεε τΒτ εΠεοτ , @το δε,

νεόττοοε τιιοτιτνττοτττοτο. Ετ τοαττε βέτο τοτττΙ ετετΠτε Ρατττοοε τιεε ττε ετοεε τονε

τω, ατ οεττισεοττ τοετο εττεττττοε οτιιτιτοοε τοττοιατε ττοττοττ ταιο ιιιττοοτΙε τω

]οτ`εεττι(ἔ›τττ τέτοιο. @το τΠτ αοτττεοτεε δέ οτοτιτ ΓοΙΙτεττικττοε Ρεττ”ετοταοτεε οπτιττ

Με τεΡετείτοτττἐΙ @το τἐτ ι1ττ1τιε βοά? ττιαίοετ τττε08ττττι;το. Ι3τωτττέτοε νετὸίτ-ἱξο

το οιιιτο ετε τε το το τττιιτατε ο οοε οποιο εττιτ ιτ. εεε αοτειο ττα ε α

ΒετἙ ε:: τοοτττε τΡΠοε ντΠε τιτεοττε €ταείετττοξ Ηεττατάτ δε Ηετοττττ , ττοοε τ-οΡεττἰιε

Ροίοτιτιοε οοτ τοτεττοετε , τεΓτιοιοοιο εοτιί:ιτιοατα τοιιτ.- .

Ι Ι_ Νεε τΙΙοττ Ιττετιττο τεεεοττοιο νιττετοτ τιοοττ τεοιΡοτιοοε ΕττωεττΑιιτε ΑΒΒα

_ τ. ττε ΠτεεείΓοι·τε ΗΕιιτει τι αετ:τττττ το ντΠα ΓοΡταττὶὅτει. Ετατ €1τιαεττατο ττΙτα το ιοαοΓο

ἐ;ι::ξ;'°ω ετοιοτιοεο εμε οοο Ρατναιο ττιοΙεττι εοτοοι·τε Ρτ:ετταΒατ. Ηεεε αοτεπι τιοατταττι

' οοέτε ντ νεοτοτοτο ταέτα, οΐειοε αττεὸ εοτιεοΠα είτ, οτ ττε Γοοιτοο τττ-οοε ττεοττοττι

το τιοατοοτ τε&τοτιεε ττοττετετοτ , τεττε εοαετιοατα , ταότετοοε τατιτοτο Ηττα. Ηαι·ιε

ττοιο τττετΙΙοεεΓεετιτε ττα είτε εοττιΡετττ τ1οτττατο ε:: Ετατττοοε Μοοαττετττ 5. Κτ

·εττατττοοττιτοε Εεετ.ννιΝοε , εοτ τοτε. οΒεεΙτεττττα ετατ ττιιΠοοΠτα , τοεανττ Γοοε οτ

ΡταεΡατατειττ εοτιεοε δ: τοαΙΙεοε , ττοαττοοε το εταΡτττιο αΓεοοεε 8τοοεεοιτιοοε

εΠεοτ τιεεεΙΤαττα το‹τε ττετειιτ. 5εττ νατιοεταττοτ εοε τ”είεΙΙττ. Νατο οτ Ρττι11ο τοαοε

εΧΡετττττ ασ! οοε Ρεταἔειτὸοιο οΡοε νει·ιετοοτ,ττα τοεοΙοτοειο ατττοε το Ρττίττιτο Ιτα

το ετζίτατιι εοτιτοτειτοτιτ ατοοτειττ,εκεεΡτο ΊοὸεἔΙετἔατΙτΙτεεε αΓοτοοιο οίτιοε αετ ττιτα

Ρατε αοτταείτ ιιο οτο τίττοε τετ άαιοτιοτιι ΡετΡε α το ετ. @τε ιιτοττο Ροίτ:εα ττο.

τανττ τετιι οτε εαίττετο ετεατττεεε το τείττιοοτιτο εοτιΓετναττε.
ΙΠ_ ΕεττοτΡαΒ αοττττοτε τταττττοτττ είτε , οοὸττ τιεατοε Κτετιαττοε ττοιο ατττιοε Ρτο

Έστω τι ε. €αττεττ:τε ρατττετ Ρατιοα ιοτΙττατειτι ττοεετετ νττατο το τετττε , το Ρτακττετο τω: τετι·τ

]ωΙ""° τοττο τιοτοτττοιτιτιαβετετ αΡοετ ιοετοοταταττι Ι)ετ ατιετΠαιτι. @τα εοω ττια8τια τα

ωιιττοιω. . . . . . . . . . , .

βαττ” τοιΙιατιτατε ει 1οι1ἔετετοτ,οτΡοτε το]οε νιτειτο το Βει οΡετε εοτιίοιειεττατ αΠτττοαιο ,

τι Λετττττ Ωτιτοοτεοο Εετιτο!.ττΒ. ;. στο. 4·9%υπ ]Ἐ- μο/Ζτττ [τωυπι Βσ!τ£ἱσπἱτ _βωτττητωα_ το .Α Μέρφι.

πω: Οωιυπικτ τμητω ΛΙυπιι|Ϊ£7ἱτ|-κ#° ΙΙ:Πυττ>Μ . τ - . Μυποβετττ επιπτωσιιΜΜ στα:: [Μιττιπτα"π αστε/βατ».

ΙΜ ,παρει [ατιτ:τωτιτ/ιιτιωτ μίωιιτ, @- τ:: “πω” ΣτΠ: αφτι: ιν. τοτιτι.

 



- ΜΙΚΑΟ. δ. ΚΚ)ΗΑΚΠ ΑΒιι.τ:ΕΝτοι.. οπο. π. τη·

 

- εοιπππίπ:οοε ποεοε οποτοε Μοοαίτοτππαοπ τι

Ροτππτ οοοπ οτ Γοπε οσο Ρτοοποοε οποιο οιοοπΡοτειπτπε Ποπ εποοποοτπαιππ οοτποοτοτ,

οοαππτοτ όποιο οποιοτοτοτ πο αφ:τ: πατοπτποοο. Ετατ οοποπ πιο ναπτπο ιποεοίπατπα. @α

Ρτοεο οποε οοαέποε , Φωτο Ροτοποοτοτ 3 Ροππ οτατποοοοπ αοτοιο Γοαπο πο τοι·ταοπ .

ποιο οατοποτο ατοιιο οιοιπ οτοιππΠο ποοτοοπ , φπ οποοο πο Ρταοποππε οι Ροττποτατ , Π·

ποτπ οπιππποοοε από οιοοεπ στα τποτιποοε ππιοέτπ οι οτπτοπτοε οιππτοπτ.Μοπτα οποο τππεπ Ρο

τοταοτ, Γοτπ οιοπττοτοππΙα τποετονποποε , φπα :ποπ οα τταοΙππ·ο ίοπτποαιιποε, φα: πιο

ιπττοεΙατιιοπ οποε εοτιποτπε τοατοατπτιιπο εοππιππτοιπο ππαοοτοπ·, οτιποποοτοοεΣ)οοε σο

ποπ οππππτπε 8Ιοοαοπ πιο παποτοιπο οοοιποοπο οιποτατπ όποοατοε οι. .

. @φοτο Ρατοτίατοπππαε τππνπτππε ναπτΙο ποοπτιτοε πο Βοτ οοιπποοοοπ ι:οιέποιπο Ροίπτοε

πποιποτπίπεο τποοοοατ. Ποπ Ιποοτοτοοπ ταειιΙταε οτατ Γοο ατα , οπο ταππτοπο πο οοποε

πιο ατπΓΡοέτο, φαω απποπε ποεατα οτατ νπτοποοπε, ΓΡοε ΓοΙα π·οιππαοποτατ ίππροτίτπτπε.

@απο οποιο Ραπππο @απο αεποο αιποοοατ , ιιτ οοε ιππαπποε πιο οε ναποτοτ οττποοι·ο.
(.Χιιππφο οαοπ Ρατοτ ΡτοΡτποε πιο: τποποτιοο ποεα $ατπέτοτοοπ εοιποι·οα Ιπιοποε επι·

εοοπιποεοτοτ οοοοτππ , ετ οπο. ατππΡπΐεοτοτοτ οποιππεαιοοιπτοοπ, εοοτπ ο οαιππ α Με

ιποποοταπ·ο ΡοΙΤο οαιπεπΓεπποοοπιιοππτατοιο. πιο αοτοπο οοε τοιποοτπε οονοποτοε αε

εποπτ οοα πποέτποοπ,οτ οοπ· νππποοετο εοοπΡοππατοτοτ Ρατοτ πππποε π φοεπαοπ Ποπομο

το ταπποοεαΡποιοπιπποοε : ναι:πο , ποφπτ , πο Ρι·αοοπαιππ π·οοποιποοπ πιο ΡπαΒαε Βοποα

ποε .,εποεοιπε τοοοιο οοπεαοπ οποιοι εππΙοέταοπ , δέ Ροτοοπτο νοπποι·αοπππε Γαοθτπ Κπεππα

οι Μοοαππ:οτποιππ , τιοο‹π ίπτοπο οι ποατπο φποοΙοεπιο ποοεατοπο α Ροττο @τοπικ

1:02:21 , ποποοο Γεπτο σο ποίποε οποτπτα πππαοπ τπι·πίτποαοπ εοοίοοοπ παοπτατοπο. Ετ τποπα

ττοεποποαοοοτοτΕεοποππαο , ΡταοΡατα οοαιοτπποτπιοοε εοτοοε, οτ οοπεοποοο απτατπ

ΡτοΡι·ποοπ ποτποτοοοαε οετοοοπ. Νοε οποπτοτοτπππΐοττο πποεπο , φπα πο Ρι·οπιπτοο ιΡ

Ειπε 5αιπάπ ιοαοοα αοοτπτ ποίππνπταε. πιο νοτὸ οΧΡοι·οοία&οε εοοει·ατοπαιπε νπΙποοπ

ορο' εοποτο οσο τπππποππτφπα πιπποποτο. ΡαπατπΓοοο οποοποοε πτποοπ·π οοεοΙΤαι·ππε εοτο

οποπτο εοποπτατο8εππππαποδτπταεπτοοοίπτα. οτοιπε πιπτοττοεατοοο εαππο αεπ οι :απο

έτοπο οτνοοπτ Ποτοοοποιο. Ετ οοοπ ποπ αοτο ετα ιποοι·οοπ Γτπατπα τπποι·ιιοι οπο

τατπε π πποε ατπνοοπίποτ, οποιο εποε τπταεπ'τοπαιπε ατπνοοτοοπ. Ετ φπα οποε πο πππο

τοιππο·οτοποοπτοοοτο τιτα:επατο Αοοατοπαιοοπέτο Ει.πιππειιαιτ τποοτατ ΙπποποαΜο.

οαπποι·ππίοοιπιππε πομπο , ιποποτπιπποπ επποπατο οποα οπιτοοτππτ τοοτοτπα. Ποιο αοτοοπ

οτιοεπαπ·οο π·οίππνπτατπε , οποτε ΓοΡτπιοο Ιτποε Οθτοοτπε εοΙπτοι· , νποπππα αοπνοιπππΓοτο

ποιο τοε οιππεοποιοο απτατπ ποιποτπποποπτ εοτοοε: δε τιοαττπαιππ οποιποποπιπα οοτοππτ Β.

@πε ατπο , οοτ:οοοΕταττποοε πατοπτοε οι Γοοτοοπ οοαοτπτατοοπ αππφατο τπποΓαοτο

οπο : Ρπ·ατι·οε πω ετατπέπ ποοτικοεατπτατπε νπεοτο τοΡοοτποτο ποιο οοιππαιππτατπε Πο

τποοτοιπτ. Ποιο ποπτοτ πο ποΓα νοιποταοπΙπ οπο Ροίτ Ροι·αότα Μπίπαι·ιιοπ Γοπποοποπα ει:

νποατπεο Γαιπέτπ ιιιτιοαι, ετ οι: ποαπ·οοι αοοτοοεατοοπ νποο ιπππττοτοιπτ οπ οοιποιππέτπο.

ιποιο , ιιιαμοαπαα πΙπποε απο , φαω παπα Ραταπγίπε Ροπποπποτατ , αοιππτο πιο) οπο

τπτο τποτππτ Ποπ τπτ μι) απο Ροτοοπ. Οοιππφο Ρτοεοτατι·ππτ πππποε πιο οα ιππαοο

ναε ατπποοποτο, 8ο ποπποε ΓοΙπτο οι·π ροττποοτο , πιο τοπποπτ , οι οπττοοπα ποΓοππτὸ ιππαππο

οτοοτιπφο Ροτοτο οτπ αττοΙπτ, τοτίιπππφο ππαο ο. Ιππο αοτοοπ Ροτππαοπτο ποττοπιπτ πο

τοποοιπε , δ: εοονππιαε οτοοοεπιπ αιπποι·ο ()οοίοπΤοτπε Οππτπίππ τποΡτοεατα οι οποοι·ο

οτοοιπε πο επτεοπτο , δ: οοπεοπφο εοοοι·οοτιπ τπαοε Ροεοποοπ. Ετ ΡατοτοποοέΓφο

Ροπ πο σποτπατο δ: Ιαοιποοπ οτι νοτίπ τω, φὸιπ παοέτπποπ οοοποο ποοπτποοοπε οτπατο
τοαοπέςοπτατ τοοποιπποοε. @το ποταοτοπο Γαιππτατοιο αεπομα οι , οτ οφπταοιποωΓοα

τοπιοατοτ. -

Ετατ φωεΙαοπ τοοι·οττππτ , οοοπποο ΟΙ πα , τπο τοι·ι·πτοτπο φα! νοεατοι· νππΙατοπ>,

ἔα αε Βοπ·οαποε Νοε ποοπτοτοτο εαοΓα τοπ

πια: οπο. Ηατε τποοπ ο πποποε Μεποτο τοιιἔτο οταπΓατοτοτ τοπο στο , εοιπτποπτ οαιπι

οποοποοπ Γοοι·οοπ τοοοποτοτοοπ εοιπτταέπποοπε τπαποτπα ποοπτο , α οοοτ οπο Γαεπο οοο

οποπ·ο οοποπιποτο,Γοτπ τοττὸ τοΓΡποοτοτ. Ηπε α ποπε απο εοτοπε απο ποποταοπα Ραττπε

ιιοποπ ατπτπο€τα οι , φιο ποπ ιιποοτπε πΙπποε οτομπαπο εοοΓοοοοτα το Γαιππτατοοπ.

ο .πιο ΞΖκτυπα·υ·πιπ:, οιιοε τποι·τοε δταΡοπετ, Μοτο το ττππφπτ ,το απο: έα ΠΙΩ”. πιο” οι νπειπε απο.

ΕβορΙτ.ι,αιπ οΙππα Φαοτπετ, οιπιπο ρτπίτοτο οοοπεο απο αΡροππαιποοπε οπο πιππππαιπ ι ΕοιπτοΙα. παο;

2πιτπων·υπε. - Οτποιπττοπ.

πι Ηπτ τω” οποιο ατιωειο οι , ταοπτιππ οοιιπειι πο·

Λο. Επιι_

οο.πιππι.

Απ>ιι.:‹κπι.

ιν.

Ραπ πομπο

(οποιοι.

Νο·τπι.

ν.

Ι›

Οοιπτταέπα

ττποποπτ.



αι6 ΜΙΚΑΠ. δ. Κ!()ΗΑΚ!Ι ΑΒΒ. ()ΕΝΤΠΕ. ω. Ι.

στι. αυτ.

Ως.ΧΙ.Υ.

Αυσ.:αντ.

Ισ

Ι.αττο τοσ

τιαοτ!ε

σιεσιοτ!ε

εστει:στ.

τ! Ε·εασε

Ροίτοσαισ ασ:ετσ ττιετσ!: οΡ!:σ!α:!οσε τ!!ν!σα , Ρετε!!:α στ! εοσιιιιο:!!τατε , σοσ Γ:

ετει:!: τετε:ε οοσΓσετα ν!:!α !!ο!:!!σ!ε ,Ιοτ! τσαο!ε Γετν!τε !!:σ:!ιστ. Νασι Γ! ασ:οα οι

οοοσο !!!!σε σι!Γετ!ιε !σΓα:!αο!!!ε Γσ!:,ΡοΓ:εα ττισ!το ισαο!ε τ!ετοτ!οτα ατ!ι!!:!!τ. @στο

1)ε! ε!ειιιεσ:!α :!στ!οτε :στοα ταΓτ!τέαν!:. Νατσ οσαστστσ σια!οι·α α:!!εο!: ΓσΡετ!οα

τ!οσε,:ασ:σσι εοΡ!ο!!σε !οοσσ‹!α ν!οε οοιι:ταέτα ε!! , :ιο!ατα Πωσ! Γαεσ!:ατε !οτ

σεστ!!. @ἐστι !τετσισ Γι!! αι! οοσΓσε:α Ρτα:!!ε!!α ίτσ:!σετσσ: τ!εΓεττε, οσο!!!σο Ρετα

ἔστᾶα ε!! :εισΡοτε νεΓΡεττ!σ! ο!!!ο!! Ποσι!σ!ο! :!!ε!. Ρεταότα νετὸ οτατ!οσε , σ: το:

α!!οσασ:!ΓΡετ ΓσοΓ:!:!τ, ν!τ!!τ Ροσια!αοεσ:!α !σΡετ α!τατε , οσοι! ε!! :σιτε Ρτεεο!α

τω!! σιασΓο!εσισ Ρα:τ!ε σοί:τ! , 8: !σσσ!: Ποστ Ροτσ!: σ: Πο! :!α:ετιιτ ει: !Ρ!!ε. @το

σ: α!! Ρτ!σιστιι εσΓ:σσι τε:!ο!: , ε!οσστσ Ροιτ!!τ:ο τεεεΡ!: !οοσο!:ιε , α: :!ε!σε!ε οι !ΡΙα

σοέτε ε:: !στεἔτο οοσΓεοστ:: ε!! Γασ!τα:εττι , οι:: σεοσαοσασι σ!ττα αΡΡο!ο!: Γε να·

!στατε οι σου: οα!αιιι!τα:!ε νοσοσο , τ!σοοσε οα!!;!Βατα Ηαοε!!!ε.

νειι!τ οσ!ο!ατσ οοτσο σοσι!σο Κείτο!τ!σε ο!ε Ρα,οο Ενετο!σο* απ! Μοσα!!:ετ!στσ

(ζοτ!ί:!Μ!!!τ!ε!σ:ετ α!!οε Ρε:!εΙ:τεε ΓτεΡεο!!έ:! Αοοατ!ει ΕΙ.12ΛοΗΑΜε σ:εσε τα!!

οοτσ!:α:σ οτα:!τ! ν!έτστσ οσοτ!:ασ:!!. σο! α!!οσαττι:!!σ οοσιισοτα:σε !ο!ο!ετσ

Γ:ι!Π`ε: , αοο!ο!!: σ: οι ν!ο!!!α !ασέτα Ρεστεεο!τεε Γσοοεί!:σε !ον!τατεττιοσ:!5 , Ρ!Γο!

:παπι οσεε Γεω: ε!! Ι!:α Μοσα!!ετ!στσ , Ρε:ετε: εαστέ: Ρ!Γοασ‹!!. @ο τοτε :στα σο

θτε οα!Γσσι οοσιΡ!εστε !αοοτετσ σ!ο!! ατ!εΡ:στ ε!! , Γοο! !σΡ,εσ:! Ετ!οοτε :οτ ετε εσε

Ρ!τ, Σετ! τουσ :α!!:ετ Γα:!οατε:στ, τε!!ότο οΡετε οσε το Ρεττεισ: σο! Ρ!!!οσα α::

ε::ετεεοα:στ,σ:!ο! τεί!:!σο σοέτ!ε :εσιΡοτε τεοσ!ε οετε:. Ετατ εσ!τσ !ασι !τσσι!_

σεσε ε!!Ισεσ!στσ. Ε: οσ!α !ο! οΡετε εα:σιεσ:ατ!ο ο!!οασσε τα!! Γο!ιετσατε Γαότσε Γ:ιε

τα: , σ: ΓσΡτα !σ ο!τοσ!τσ Γετσιε Γε:: οοτσ!σστσ Ιεό:σε ΓσΗῖοετετ , !ΙΙ!ο Γε !σεττ! :!ε‹!!τ

οσ!ετ!. Ω!τοα αστετσ αστοτεε α:!νεστστσ Εταττ!οσε Ι)εο ονσισοΙο !ατσ ΡοτΓο!νοσ

σο:: , Ρ!Γ:οτ!οοΓοσε εκτετΓα Γοσισ! !οσαν!α Γσ::οεστ!εστ!οσε!ασι !ἀαισ Γοτσαοεσι

απ! !ισσιασ!:ατ!ε οΡσε , οοεΡ!:!ΙΙε Γοτσσ!:ὶοασε εσπι σιαοσο Ρετσ!τσ νοοετ ετσ!::ει·ε,

οσα: ασε!!ταε σι!σ!Ιττ! Ρτ!τσ!ιτσ ττι!τασ:στ Γοσ! ΡετΓοσασι.Βε!στ!ε ο!οτσετα:! ατ!εσστ

!ιοττι!σεσι Γο!Γο!ταστεε ,οσασ:!ο ασ: ω: !!!σο ατ!νεσσΤετ. Α: !!!ε σα:ταν!τ ε!ε το!

ΒοΓτα: εαΡ!:σ!στσ. @! :ο!!εστεε οσοι αστε Γαο!εσι !οσ!ε Ροσσστ. Ρετεσσότατ!

ετ!ασι εσεΡετσστ,εστ :εστι τ!!ταε Ρτ!!ιε ετσ!ττετε: νοοεε. @σώσε !ΙΡΓε, ν!ο!εοασι

:σε , !σοσ!τ , βεν! :εισΡο:ε Γοσισι τ! οσίτο:!ε αΡοτοεοατστσ :ατο να! ε τσασ!οισ εε;

σ!οίι!οσε οοττιΡι·!σι! οσοι !σο:εΡα:!οσ!ε αΠἱὸσ!τατε , οσατε :αστε ασ:!αε!τε Γσ!Πεσι

:!ετ!!:σε , στ!!!στσ Ιαοστσ ::ασε!!ισετε ασΓσε ε!Γεσι Ρε:ετε ταΡ!σα: , πω: π! ΡτκΓεσε

€οτσ!τ!ε , Π: τσ!ο! :!ετιεοατσε Ρε:!στσ !σοεΠ`σε σετν!ε εοσττα6:!ε , 8: σο:: να!εο σ!!!

τσασ!οσε οοσ!οσΓοσε νο!ι1τ!5 τεΡετε. (δια!ισοεο!!!!:α:ε ισασ!!τ ο!ειισ!ο ασ:Γετο

ττ!ειιιι!ο οοοσΡατσε , σοσ ‹!!Γοε:!εσε α!!οσο!. Ρο!! :οτ τοτσΡοτσσι ΓΡα:!α τσεσΓε Αισ

οσίτο τ!!ε αΡτα τεΓσττεά!οσ!ε φωτο! τσνί!:ετ!ο, :!στσ ν!ν!!!εα !ασε !σ Β. Κ!οοστ!ἱ

Εοο!εί!α εο!εοτατετστ :ετσΡοτε σο&στσα!! , οοσ:!ο!: !!!σττι ατ!είΓε. Ε: οίισι ει: τσο

τε!σί!!τστ!οσ!ε Ρτεο!ατα: δ. ΒεσΕστετι ΚεοσΙα: Γαοτα !ε&!ο Ενασοε!!! ::α!οετεα

στι: ε:‹!σοετετστ , 8ο νοΧ σσα οττισ!στσ ατ!ίτασ:!στσ τεΓΡοσε!!!Γετ , Ατσεσ , ! 8ο δα.

εε: σε ογ:σσσισ απ!! σσοετε: Αττιοτοί!ασστσ , Τα αυτ:: Απ: , το είστε: όρισε:: , !!!ε

£τοτιιΡ!τ!σ8εσ:!ο!ασιοτε!σ νοοεσι. Ε: οσ!ε!ασι ει: Ρ:αττ!οσε οοσε!το οσττεστεε

σ!σε το! ἔτα:!έ`: Ρε:οσ!!! , !σνεσετσσ: οοσι!σετσ Ρτοσσσι !σ :εττα !α::εστεσι , τοτο

εΧ:εσΓο εοτΡοτε Γεεσε τσε:!!ατσ Ροτταισ , οσα: Ρετν!α ε!! !σ:ταστ!οσε ει: Ραττε θα

ο!:!εστ!ε , οι Γσ!!ταο!σεε !!!!σε τσασ!εία&αε Γασ€σ!σε , οσ::!ε ατ!εο :!εοσττεστ!οσε, σ:

!σ νείτ!ἔ!!ε αΡΡατετεστ. Φο:: σ: !Ρ!! ΡοΡ:εα αι!Γετσετσστ, τσσ!τσσι Ρσττετ!!σ!ε ΕΟΕ

τοτοσι αοασ:. Α: σο! !σν!οΙαο!Ισ 13ο! Ιασε εκΡΙε:α εί:, οστσ σιαοσα !οοσσ‹!!τατε

οι οοσε!σειιτ!οσε οτσσ!οσε οντσσ!‹!!οα νοοε Το Ποιο!! Ι.«ωίωπα:, α:!!ιισοεσ:ετ

ε!σΙοεσι εατσΡασατστσ σιε!οτ!!ατσ , :!εΓετσσ: !!!σσι αστε δ. Κ!ο!ια:!! τοτ!Γετσσι

σιασΓο!εσισ. Ετ οσ!α σεε Γετ!ετε Ροτετα: , σεο Γε νοττετε !σ α!!σ‹! στο, τσαττσ!αισι

!ΡΙ! ΓσΡΡοΓσἐτε. Ε: Π:: οσιιι!α ει: !ετα , ο:σσο5 Ρατ!:ετ Γσο Γε ()!ασΙττο τ!ετ!ετσστ.

Ε:Ροί:οσασι Ρτ!τσατ :!!ε! !ιοτα: !ν!σα !ασε Ρε:αδ:α εί!, Ρτα:τεε αε!εσστ !ΡΓστσ ,

τ. ;. ϋσ:!ε αστο Μοτο Μα!!ε!Λ.τ. Βετ!νστιιτ δεσ:

το μου ,[α!υ!Χο, θα!Ι!ε ΜπΕ!”. Ματια: σιτσι!σιτ $_

Ρ. Βεσε!!έτσε σ! Κ::Βιι!92 τη. 6!.

ο ΜΜΜ , :ποστ τ!!τσ!σσ:!νστσ Ματσε!!! , ε!! Ωτα

τστσ ι!ιιτστσ , στα!!! Ρ!στστε 8: ο::Ρτ!σσ1ο:!!ε!οστ :φρο

!!:στσ :ο Ασοσί!!σο σΓστΡατστσ !σ !!ο ;. σωστο ΗισΓ:_

Ρετεσσ.



° α.

ΜταΑτ:. · ε. ατεΗΑαιι Απ. εεΝααπ.. τω. τ. .τα

ετεατιέεαιαεεε εαττοΠεαεε ειιιιαααιαα. Π απατά αιιτε πιω εττειααιτι επτα τα τΡΓο

Γααενοετε τέτα. ΤαιιιτΠε : (Ηττα νοτατε αΙττιτΠετ οΕΠεττ εετεοτατιττειαε ττιαΒατΠεαε

ταατεεε τιαακτΓαε ΓατΠ`ειιι ειαιαε νειαεταειττειια ετοττιιαιτα , τεΓεεετ ατα τιαε Ροτεεα Ρτοτετα.

ταιαα τιανετιτίετεταεετε. (3ίιτιιααε άτα ντ€ττατεττι τα οΡαε ττιεεαιεταετ οΠἰεττ,ΓαΒτεὸ

τοπικ τικ τιαναΠε ΓοΡοτ. Ετ εεεε όαο νετιεταοτΙτ εατιτετε ττττ εαιαεττιττε τταιταετ εκτετ

Ειτε ειτε τααε νοετΒαε αΙΙοοααιαεατ : ΟατΡτεετ ιτοττιατεαε δε ιαοια αιτότε εα αυτ.: κά

τατιτατα Ετ ετατια πιο ειοταττι ττττιοτε ΡετεαΙΓαε , ετεΡοπτε Γοιιαιατ ττιετεταττι εετιταβ

Γεια . αΡΡτεειειαιτετατιτ απ αιαιιε Ρετ Ρεεεεε , 8: ατεετ Ρετ ΓεαΡαταε , ό; Πε επεκτε

ταιαε αε τττε ΡτοΓεταταιαα ταανειαττετε. Ηοτατια εταετέε , ταΙεττι ττιε Γετεοτε Ρτοτα Με τια

νοεεττι. Ετ είται τιιεεττοΡατετατ απο τΙΙτ ντΓαιτι Γατε _ οτατ Ροεεταιαε τε ταεετε ειτε

ιιαα€ιατΠετ ντττετεΓΡοιαιττε Γε τειαοτατε. Ετ Εταεκε οπιιιτατιι ε.ατ8τεοττ εαοταοταττι τα

δαιι€εαττι Γαατια ιαατττΠεαε , εοιαΓοιαα νοεε εοτιττε οεατατεταιαε ταατεεε Γτεετεααε εστι ε.

εταιατεε. ΡετΓεεεαιια εοτιΓεεαταε είε Γαιατεατεπι , 8ταΓοαε ατε ΓαΡτεττιαε Πιιτε Γατ

ιπταε Ρεττιιατιετιε ετκα Μοτιαίεετττ Ιτιιατιαα , Ρατεαε είε εΙεειταοΓγτατε Εταετατια.

Εετιιτιαα τιοτιατι:ιε Βεεειαιατα :τε ντΠα νοεα ατο ΑτττΓαικτεο ε εοιαεταέετε ττιαιαττοαε

αοεοαε αιαεπε τιαΠεετετιτατ ιαιεττταε Ραττιιαα , νειατε τα νι τΙτα Γαεταε Ναετντεαετε

φωτια .τα Μοαααίεετταττι δ. Κτετιατττ στα Πιτ τιιεττεταιαι : τεαιοαε ΡτοΡτει· τΡΠαε τα..

εετεεΠτοιιετιατια ΜτΠ`αταιιι εεΙεταταττοιαετΡΠαε τττετ ΡτοΡτταταιτι τεεεΡττ ταιιατιααττι

Γαιατεαεεττι.

Ε Ηοττιο οιιτεταττι εεε ντΠα Ρτατιττέεα, ετιιαα εαΓα αεετετττΓεε ειπα οεακ εαιια απ

ΒαΓετατιιΙαττοτιτειαε , τΡΓε ταττιετι ειπα τιαΓεταε εοταιαα ιτιαττετα: τα ετ, εοιτιΡτεΙαεια

Γιαε είε ειπα ετε , 8: τα ντΙα Πατεαττο * , ειπε εττετεει· τττατιι Ιεαεαταπι ΓΡαετο εττΒαε τι

Μοιαατεεττο , Ρατεοττε ιαοΓεττ τιετνο αααιαετΡαεαε. αΓααεοαο ττττε ταεατε , κατ

Ιαιαα Ιααειειαε ΠάεταΙΓοτεττι , τεσπα: οττιιατα Γαα εοτιετατιετειαεατ ττιειιαειτα. @πιο

εαΓεοπε εοτιΓΡτετειαεεε 8: τιιτταττιαε Γααιτι ττι εο Ιαεταιτι εοιαΠεεετατατεε , εατιωια

τετααταταιιε. ΓατΡτοΡιτιοατεοΙτετιεεε,Γεεαιια αι! πατάω πατατα πω.

Ιεταιαε. Ροίε α τοαοετ νετὸ τεττιΡοττεΓ αεταιαι ντΓαττι ε Με, ατε αΠ·`ταἔτα αε Ρα

τττε τιοίεττ Γετι·τ εεεταατΙΓετ , ετειτειατεε τ Ιαττι τιιτεατ τΡΠαε ταεετεεΠτοιατε:ιαε οειετταετε

Γατιττατετια. Νεο εττντταα τΙΙοε ετειταττταε ΓεεεΙΙτε. Νατα Ροιαετιεεε τΙΙατιι τα :αιτια

εαετι ,ττταε Ρετεταατεταιαε. (Ηττα αατεττι τεατΓετε ατατιτ τενοΙαττοτιεττι εταιιττΓετ, Ρτα.

ετΡατε ττιεττετε ταεαττ Ι1τετιατττ ττιετατε εοτιετιιαιτι τιαιαετΓετ Γατατεαεετιι.

@απαιτει Γεταατιια ιτε ΡοΠεΠτοπ ιααπαΡαττιττιε Ι..οιαοο α' εοτιεταόετε ιιααιατεααε,τια

ΓοΙΙεταιτιτεακ (Ξειτττετ ΟοτιΓεΓΤοττε Ρι·ττετιιατια απΡτα είε τοΓΡτεαεειτα. .

ΡαεΙΙα @και α ιααετνττατε ττταττι Ραπ αποκτα εοιαετιαετιε ιααεεαε , εατ πω·

1ατετιιαε , ιτιαεετ νετὸ Οτττιιτιεττα νοεαοαεαι· , εεε νττΙα Ρώτα:: αΙτατα είε α Γατε

Ρατειιττειαε ατε εετεεατειτι Β. Κτετιαι·ττ ΓεΓετντεαεειια. Εξι/ατα ω... ττττε τα τΡΠαε ιττετ

ντετττα, ταεετ :πατατα απο ΡαταεττΠ ε ιαοττιτιιε νοεατιεατ , εαίεοε ΕεετεΠεε α Γατε

εετιταττι εοττιΡετττΓεε , εοετιττοε ΓετΓετεαεατ ιαατά τΙΙτ αεετάττΓεε. Εετ Π τετ οτάτιαεπα

Ραιαάιιιιτ. @εεε τττε ειοτταταε είε τιατεατιττ Οτιατιτ εετιεεται οταετοπ εΡοΩετε,οαα.

ειιααε τττοταιαα Ρτ ιαοττ ττιτΓεττεοτττταττι Για Ρτα: ατε άτειαατετατ. Ετ αεεετιΓο κα.

(Με τατιατιαε ,ιΡιτ.ιε εταιαετο οταταΙτε αετΓΡεθεατ. ΑεττΙα Ροττεθτα ιαιατια αΡΡτεταετιεττε

εατιττετατια. στα Γατατεοπιαιτο οε›εαττε Ροιτιαττι , τΡΓίααιοαε τιττιττοπιτιααε εοάειτι στ..

τετιιε ΓαττιΡΠε. Ετ ττα ειτε εταοΕαε τιαεττεττε ΡετΓεεετΠτττιατιι εοιπεατα είε ντΠοπαι.

ΑετΠτ ιαττιατο τττιαοτε ΡετεαΙΠ, αιααιαττιατεετ επ ττιετττιο εοτεττε Ιααιτεε ιτειτετατιτ Πω.

Βαττι θειειαοειττ θετιεαΙειαΠε Ατατααε Ι..αοοντε:αε εεπτεε τεεταιττιας , στα πιατα

8τιοταιτι ετιιαοκαι Ι)αιαοταττι , ειπε δετιααταα τΠτε ατεεαατ τεττιΡοττειαε , τααοτατια

τι. Ια Οτιτοτα. (Ματια. τα.. ;. και. ;. ιαοαιτιιατατ Ατ

ττΓΒατεο.

Ι› Βε ΡατατττΓο ΕεεΙεΠα ΩετιιαΙετιΠε,νιατεὸ τι Ρωτώ

αοτατιιτα απ. $εττΡιοττε ντιπ δ. Ατιεττταετιτ Αειε›.

1Ρ[επταπίτι απο στατιστικα· Ρτινιτάι|εια , :απατα Μετσ[τατ

αστεία , πάτα: Διίτατττε τοπ]ετταΜ|ευτι : ·υτιίεΙτατ εκπρστ

τα ΟσετπτωτιαΙτ Μουτ ό'. ΜτεΙαι:Ητσ ,ίπΡατττε @το ,Μέ

“Μ” ε. ΕταιΜεΙτσ,9κι ·οιππτώτττσ ΗτΜτ·ν-ωαπέκτ Ερτβ

ευρω τοπβετιαντε : τα με” πιστευα .9φπωτττοκαΙτ Μπαντ

δ. ΚαΡεπιττα &ιττεα·υττ τιτα20[Μ αταπετεπ"κω τω.

ΜΗ”. δδ. Οτά. δ. Β. δ.τεα!πω ΙΙ.

ΚΠΕ τι. Ναι. εφωα_

τ αέτυποΒεπιτπτει Με. αεεε. πι”. προ”. @σκάι

"απο αν. Ι»ιττσι. νε. Ήι·α[Μα Ξτι·Ιοβι Καποτε .πατε

Μ” . ατω.τ...εω..ωτ κατ” Αθώα”, οτισμευτ

Οαποὐῇ "στα" κατ. 'Μ' κοντα Σαοσνιειαε του»

ΒΑΠ” αστεια “Ματ ,Μπηκα τυπικα. Με σε το·

εεττ @είσαστε "ασιτία [Με , ττκ1αττ Ώειτοει0ετ:Ρειαε

€ετιτατ.τττα.α. στα 7. ατεαΡ. 8.‹τε αοταιτοταε ε: τετα

ετοιαι: εοτΡοττε δ. Με τττ εεττ.

Εε

Λα. Οια.

σο. απ".

Ατα.αεκατ.

να Ι.

Κατα Επι·

π. οστι

ιτα&α. Ι

ντιπ.

Ιιετιι ταο

πιο.

# Μικρασι

π.

Ι κ.

Ε: Ματια,

# Επειτα.

@και ντ·

στα.

Χ τ.

ε

Νοτττιατα

ταοταται πιο

τα εοτΡιιο

δ. Χτετ13τττ

εεεειτατ,



2.18 -ΜΙΚΑΕ. Ε. ΚΙ(ΣΗΑΡ,ΙΙ ΑΒΒ. (ῖΕΝΤΠΕ. [Με. Ε

'Απ. απ. ΡτεπεεΡε πω ΚΑΜειιπε, επιιΙτα Μοπαίεεπα εΙεεπιπ]αεεπτὶα αΠ·ϊιπταεΠΡΠιιε Πεοε

°°·°"·'· πε , πεεποπ νΠΙκ Γεευπάαε Ρ:ΠΗπιππ αππΓει·ε εΙεεοτετπ. Ναεπ ΓιιπταεΠάο εεκπε
ΑπΧΧνι ποτε τετπΡΙα ΕεεΙεΠαι·ππι Γπιππ άεποΓιιει·ππε οι·παειππ , δ6 ειπα Ι)εο Γετνὶεπεἰπτπ

ιππΙεἰεπεΙο Γιι€αεπ εκπεειιπε , ποεπιπ εαπιπα ειιτοατα ι·αΒιε , ππινει·Γα απΓεεεπε

ίεειππ πω: απ νεπιπταεεκπ Ρει·ε1πεπε αΙεαπε. Νεο Με ΓοΙτιεπ ειιτοο Γεενοι·επι

Γι1ὶ Πιετά τπειππατἰε ΡτοΓὶππιιὶε ςπὶΒιιΓπιιε Ιοεεε αίΠανὶε , Γεά ετἱατπ ΙοπΒἰπεΙιΠοτα

ἱΡΠπε Παω εοππποεα ππτ. Εφ επΠπ ΡείεΠετο ειπποι·ε 86 Μοπαίεεπιππ πω: εοπα

ειΠΤιππ είε. @τοπ επταπειππ οΒεεπιπε , πε ποπ ΓοΗιτπ ΓαεπΙταεεε Εεε!εΠα:, νεπιπι

επαπιπ:Γιππ1πεειπεταβΠεπι επείαιπ·ιππ εοεποπεδ. Κ1επαι·π εοπεἱΒἰε ίπ αεπ ὶππε.

Ναπι Ρεαει·εε (με ΙΜ απ Γετνὶεπόυπ1 Ι)εο απεεαπε, τοΠεπτεε ΠΜ! επ εείΓετιιπε,

Ραπεοε Ιοεἰ ει;Πδάεε ι·εΙ1ποπεπεεε. (Σπα εΙΙΓΡετΠοπε εὶτεὶεεε επιππ -ΙιεΜοπιαεΙα

:πω απ: πε ο ιππει·υπε.

Με πω- Ροίεε1ιΕιεπ αιιεετπ ΡΙαειπε εὶ απ οτππ1α Βοπα ΓιιΒΠαπεὶαΒτετ αάΓιαπε, αεεἰόεπει

έτ""ω"=· επΠππε Ιατετ , εοπΓπετατπ οΡεππ τπὶπἰπιεΙὶποιιετε, επει·ειπτΜ φωτ! ΠΠ α!) κατ.

Μ”. πΓεατε ἰπετατ. Νατπ τπππΓεεοε Γιιοε,61πΠσπεπεπιπ· ]πίἙἰεὶα Γι1α απ νΠπ:Πόεαιπ πο

Π:ταπα, φπα ἰπ τπιΠεὶε οΠεπάΠππε οιππεε , εοἄποΓα Γπα ε!επιεπεζα Γεεἱε Ρεεεεε απ

:πω ΓεεΙεε εεεεοπιιππ αι!9εΙ ροΓτοπαιπ Βε πεπ είε, ν1Γπππ είε Βεὶ ΓατπιιΕε πω.

Οοεπο!›Π ποπ άεΒεεε απ αΒεΙΤε εα:π ποποεαοΠεκπ επεΓαπειιτπ α Ιοεο ππάε Γπειταε

Γ.ιππΡειιε , 86 ὶπ φαάατπ εΠε Βοπππὶεα , 61ι1α α ΗΠεΙἰΒι1ε ΚεΓιιετεεἙὶο ΟΙπΠΗ επε

Βεαεπε, ὶπὸυεἐ εαπεΠεΗε Γετἱεἰε νεΠΠπιε ειιππ ΗαπππΠπιε 86 ανάβω 86 οιππἰ Πε

εοι·ε εοιπΡοΠεὶ,εἔαπεἱὶὸππε ὶπεπατταΒΠὶ ΓΡ1ι·5εαΗε ΜΜΜ: τεΡΙεεὶ, π: πΥπιπΞε 86

ΙαιιεΠ.Βιιε Βε1 1πειΠει·ππε ΒεαεΠΠιτπ Κ1επατΠ Ρ:εεἰοΓπιπ εστΡι1ε ιιΕπ απεε πονει·απτ

ΓειΠΓε. @ο εοππταεπ ποπ τπΙπππα Ραπ Ροπεἰνεε αὸΓιιὶε τεΒἰοπἰε, εοπετατι:Ιαπε

πε εατπ επαεἑπὶ εεεΠειι ΠΠ Ραττοπἰ. Ιπ πο ΓεΙὶε1ἰεὶπεεε,ὸπο οιππἱΡοτεπε Βεπε

πεεεεΙαι·α ππταεπΙα οπ ποποεεεπτο ΜΙ ω οίεεπόετε εΠ8πατπε είε.

:ε 11. ΟπΓάαπ1 επππ ποτπο ποπππε θοεΓεπππε , οικω Γαππιπε ποΕΠΠππ επιιει·αε
ΜεΙΝ· αεεπεπιπ , τα Γαενα ει·αε ΡοίΓείΤι1ε εΙαπε ΡαταΙΥΠε, εεαπε οιππἰιππ ΠΠ ιι ω. εποπ

ειια ει.ιια- τ - - - -

Μ, · £τοι·ιππ πεπε,εατεειιτ. @πΡοίτε!πατπ εοππΡεπε δαπέτιππ Πει όεΓεεει π Ιοειιππ

Ειτ1Γεἰππιπ ,·τοΒανἰε Γιιοε πε εοππτετπ Γε Γαεεεεπε ππ]πε ΓεΙἱεἰε ἰεὶπετὶε , 6:τεε!επε ΙΜ

Ε παπε1Γώ εοτροπε πω· επεπεα ὶΡΗιιε ΓοΓΡἰεαεεπ1. πειτε φπα αΠτετ ΡεοΡι·Π

ὸοιπείε1εὶ πει:α8ετε ποπ;ναΙεΒαπε ,ὶτπΡοΓπετιιπε ππεὶ πιο εεμ.ιο , @τα πει·αοπε

Ρατεε τεπεπεεε όιπτει·ππε. ιπ πεπ εκπεπειε εοπΓΡε:πε Γεεεεεπιπ , επ οπο ποοΠε

ΠΙικΙ ιπατπαεεειιιπ α ΓιΠε νεπε αειιι· 5αεετάοετοπε απ:: οιππὶ ΠόεΠ τεσπα ΡτοΓεε

επεπεε , Γτατἱπ1 εοπΓείίπε είε Γε Ιενὶὶιε παπει·ε. (Σεπτ: απεεεπ ΠΙιππ ΠΠ Γεενὶ ε!ε

επιιο νοΙιπΠεπτ εΙεποπετε, τπἐπππε εοπΓεπΠε,Γεε!“Με νοΙιπε Ρετ Γε ε!εΓεεπάει·ε.

]ατπ επππ ΓεπΓετατ εΙεπιεπτἰατπ Πεὶ ὶπ Γε Γαέεαεπ οτατὶοπΠ›ω Β. πωπω, , 86 Ρε..

ὸΠπιε Παπ ναΙιΠε οΒνπιε ἰπεεΠἱε πιΠΙο Γε Γπίεεπταπτε. Ετ ιιΒὶ αΡΡτοΡὶανἰε οιιαπε

ειιτπ είε 1πτετΙΗεΠ :μάπα Γιιπόαε , αποταν1ε 1)επιπ 1π 5απ6π ΓιππΙοπα, εοτο εστ

επεπε 1π εει·τατπ εκτεπΓο εοι·Ροτε, ετεπτὸ δαπέτιιτπ ΠεΠπνοεαπε , πε Με πωπω

εΠΞπαι·εεπτ ΠΠ εοπΓεεεε-Γαπ1εαεεπι απ1ιπα: 86 εοι·Ροπε. Πε απεεππ Γιπεε:πτ Πε Ιοεο,

Π:α Γαπιιε εΠεεέΕπε είε, πε ΡεπΠσπε ΠπειΠϋπε αὸπππἰειΠο Γεειιειιε είε τατπ οπταεπ

Με: επεΓαι1επιπ ιιΓοπε ἰπ ΙοεπτπζΓιπαε ΠεΡοΙἱεἰοπὶε. Ετ ΡοΠ: ΜΠΓαι·πιπ ΓοΙΙετππὶα απ.

μετα επιπεαπάο απ Γπα ι·ενετΓπε είε Γεα 1πεοΙπππε ,πε ππΠατπ Ι2Ποπετπ Γιιοι·ιππ

επτΠ·ετ ιπετππτοτιππ.

:Με ()ιπεΙαπι Ι.απόπεο ποπππε ει·αε Γεενειε οπτΙπεπε νοεαΒιιΙιππ Μαπ1πΙΒετεπε,

Σ22°τζΓ.° οικω αε!εο ε!πα Ρ8.ΓΠο απεεΒαε πγάι·οριεα , πε ΙππαΒιΙ1ε παπει·εεπε πι οπιπε οΡυε,

Παμε ε Ιοεο επονετ1 ΡοειπΠεε , Ροίἱεπε 5π Μοπαίεεε1ο ιιΕπεοεπαΙε οΡι15 εκει·

εεΒατιπ·. ΡοΠ:οιιαεπ νετὸ ]αεπ‹Π€ειιε ΡτετἱοΓι15 επεΓαιππε τπ:επΠε ΜοπαΗετΠ απ

Ρι·οπάποπαν1ε , πιπάαπι ε ΓαιπιιΗε πω ΠΠ αόει·απε , !ιοι·ταπ Γιιπε επιπ πε Γεειιπ·ι

Ρι·οεεάει·εε οΒνὶατπ εοεΡοπ Β. ΒἰεΒαεΠ , Πποπε ΓΡετατε Γε το εεεεο ΡοίΓε ΠΙιππ

οΒεἰπετε εοπΒι·παιπ Γαπἰεαεεππ. @μπω 1ΡΓε νεΙπε επεπΓαπεἶο ,νΜεε1ε, απ, φπα

α.Πε Ιοεο 1π πιω πιιπε ]αεεο , ποπ ν εο :πε ὶπ Βι·αάιιε επεφτε, 86 πιιοτποπο εοΒἰ

εἱε Με πε πΒἰ ποπ ΡοίΓιππ ε (ΠΠ ΡτοΓεΠὶ Γιιπε Γε ὶπΓεει·ε3πναπιεπ, εαπεπιπ πε ΓΡΓε `

αόΓεπΓιππ ΡαεΒει·εε. @πα ὶιπποεεππἰεαεε ΠΙοπιτπ εοπν1όειιε , Με ΓιιΠεπταπποπε



Μιι>ιΑο. ε. ιιιοι-ιΑιοι Αιιιι. εεΝΤοι.. τω. το;

οτουιιι υε ναΙυιτ ιΠυτ Γυοε οιτειιιτ οι·οουε;Γοο αιιτοουαιτι :ιο οι·ταιιι Ρετνοιιιτετ ω. οι".

ουτε το Μ: ΑουιΙοιιατια ΙΞειια,οιινιο.ιιι Ιιαοοιιτ οιιοτυιιι ΡΓαδειιτιυιιι αιιτοιιιτο- ,,°Τ“'·

ιιιοι·αΒι επι τΙιεΙαυτυιτι τοτΡοι·ιε Ρατι·ιε ιιοίττι:ΡτοοιοοιιτοΙουε αοοι·ανοτιιιιτ. Ατ Ρ “π

υΒι δαοει·οοτεα , οιιιουε ευτα ετατ οοΙοοατα Γεττε ιαιιιοιέτυιιι ΙιοιιοταΙιιΙο τιιατ,οα

τιτυιιι , ο τοο,ιοιιο ιιετνοιιιΠοιιτ ,ιΙΙο ΙιγοτοΡιουε οιιοΙαιιιανιτ οιοοιιε το α ουοοαιτι

δαοετοοτε τα1οατιουι ροτταΒατίει·οττυιιι. @οτι αΙιτει· τωιωτιιιιτε. Ρώτ

οιιατιι (ο οτειιιτ οο Ιοοο οι ουο ιαουετατ ετατιέὶ οτατιοιιο , νιΓιιιιι οι οιυτ οποιο

οετοτυι· οοαΠ οε ΡΙοιιο ι:ατοαοο ατουο ουΙΙιετιτο ο νοιτιοε Μουτ :ιο Ρεοεε , 8:

ιτε ΡτιΙτιτιαιιι οοιιιεευτυε το; Γαιιιτατοιιι_ @ιιιιυΙτο Ροοεαιοιοοιιι ιιιαιιίἱτ πιο

Ροτε ΡεττεότιίΠιιιο Γαιιυε.

ΜιΓετατοτ ο: ιιιιΓετιτοι·ε Ποιιιιιιυιι ουι ιτιυΙτιιιΙιεἱ ταοιο Ριετατια οοιιυε ιΙΙυΠ:τατ ΚΝ. _

Ιιοιιιαιιοιιι , Πινιιιι ιιιεοιοαιιιιυιε αιιτιοοτυιιι οοτΡοτι ατουο αιιιιιιο αοΙιιοειιε ΕΕ" 23"Ε

οοιιΕεετατυιιι, ιιιΓε ουοΓοαιτιο Ροίτο ωοι·ιτυοιιιιε ι:υι·αιοε υιιι:Ηοιιο ιιιτοι·ιοε αΠο- οττο,ιοιιε7

ουιτυι· , ιταυτ οι ΡιοΡατοΙο οοιιΠΙτατ , ουιοιιιτετιοε εοετιτ Ηαιιιιιια ΓυΡοτιιε αο- Βτο_ξι" το·

τοιιΠοιιιει οοοΓοαιιι νειὸ ΓοΙο ευτατιοιιιε ιιιτυιιυ τοΓιιιοιτ,οιι&ιοιιιε Ρι·ατιιιιο πιο :::ω:,8ο

τοπιο ι:οτιεοΙΓο , ουιτοτοιε Γυι οτανιτατεε Γεοοινιοοιιτιιτ ιιιοι·οοιυιιτίιτουο ουὸ Γι: @πιο Μ·

τοτιτατιο ουειτ. Νεο οι ιο Με οιιιιιιΡοτειιτια Πει οετοοαιιοα , Γεο Ροτιοε οπο- “τ”

οοι·οια Ιαυοαιιοα , ατῇυίτα]υοιεια. ττοιιιοιιοα. Ποιιιουο 8: ουὸο Βουιτι οιχιιημε

τιιιίοτιοοτοιτοτ ουοΓοαιιι Ροίτ ι:υτατιοιιιε νυΙιιυε υιιο11οιιο αΠοουι,ιιιιται:υΙο τω)

Γεουετιτο Ιυτε τΙατιἱιε Ρατεοιτ. ΤαΙο το οτιιιιι Με τοΙιτιοε αθτυιιι, ουαΙε ιιεουα

ουαιιι οοοετ εΠ`ε Ιιττετιε ΡταττετιιιιΠ”υιιι. (1ιοοαιτι οειιοτοΙἱ Γοουιιουιιι ττιυιιοιΙιυ'υε

ιιαΒιτυοιοοιιι Ι:ατοιιτοε , Ποιο που ίοΙυιιι οΜοουιιτ αο Ιιοιιοτιουε ι:ουιιιιιιε , οτι

οτιαιιι Ποιοι: Εοοι ιιιιουτι Γαεταιιιετιτιε , οετοΙοτυτιτ οι ουιιαουΙιε ΕΙιυιτι υιιιτο οι

Ιειίτυιτι ιιοιιιιιιε Αι.ιιιιιουιι , αο αΙιιιιΕεα Ραττιε ιιοίτι·ι ΓυΗ`ταοἰα. @ι Ρυοτιι]υε

ουαΙἰ αταΙγΓεοε Ραοιοιιο αιιοοοατυτ , αοοοιιτ ιοοοιιΡτουε αο οιιιτιια , ου2 Μα

απ” υΓειιιιτ,ιιαοει·ετυι·. @τετοιο οι νοτια οΜταου ο 1αΙιοτα.Βατ, οι πο;; “τι”

Γοιιι νετουιιι Ροττυτοτο Ιιιιουο Πα εΙΙο νει1ε!ιατ. @πιο αυτο ιιιαυΓοΙουιιι @πιο

ΜιΙιτιε Ροιιοιιτοε , νοτια αε οι·οιιι' ιοιιιουε ίοΙ:ιρΙιοιτει· οενονειιτοε, οι Η οτιίΒιια

ιιιοοΙυιιιιι:ατο Βει αυιιιΙιο αο 8αιιότι Γιο ιιιιΡ οι·ατυ τοιιοι ιιιοτει·ετοι·, Ποιιιιιιο

ιιιαιιειιιατι ατουε Ιοει ιΡίιυε Ραττοιιο τοϋ ΜοιιαοΙιιοα ιιοτιιια οοοετοτ ΕιιιιιυΙατι.

1ο αουτ οονοτιοιιιε τιτυΙο ΓυττιΡτα Εοττοιο·οαΡοτ ιτιίται· οοτοιιατ τοτοιιοετιιιιτ τα

οοιιοιτιοιιο νε! τειιοτο , ιιε οι ιεΙιουο αΙι Μαιο ΡτοΓεΠἱοιιε τετι·ο Ροοοιιι νεττετο

ναΙυιΙΤετ. Πειιιουο αΙτατια, ουτε οι ΕττΙοΠα Βοατι Κιτιιατο Βιοταιιτ , ιιοοιιοιι οι

$αιιότιο ΜΑΚΙΑΞ , οιιιιιια Ρα11ιο νεΙτιετοιιτ. ]ατυιτ αοτειιι ιιιιιιιτοτα ιιοότο,ιιι ουσ

Ραι·νιΠιιιιο Ροίιτυε ΙοοιιΙο , τοιιι ΕΙιτιίτι τΙοιιιοιιτιο οοιιι ταιιοειιτο αι: ιιιιΓετιτοιοι

τετ ευιιι 1ιτοΓΡιειετιτο Ρετ Μουτ; Γαιιότι ΓυοταΒιιιιη,,αοεοτυε οίτ οιιιιιιιιιιι αττυοιτι ,

Γαιιιτατοιιι. Ι..ιτιουα: νοτὸ ουτοοαιιι οοιιιιοιοο ΓυοετΠ:εε ειιί!:ιτιτ, οιια ταιιιεο,νεΙυτι

οι)ιωμιτοι , νετιια ΓοΙοτ ΡιοΕοττε. Ψιαο1ιοιαιτι ου]υΓοαιτι τοιιιιιοτιε :το οοιιιυιο

Ρατειιτυιο ι·οουέτυε, αε οοιιοτυο Γυο οουο τοτιιΒοτε τοοιι&υα , οιοιιιἰιε αι: !ιοιιο

ι·αοιΙιοε Ι)οιιιιιιι Γοινιτιο εΙτ ιτιαι·ιοιΡατυα, ουι αέτειιυε ιο νοτιε ιιεειιοιι ιιιτοΓεΓ.

Ποτιιουε ειιίοουιτυι· , το οιιοο Γυοτυπι αοΓεο ο Ρι·ιιιιιτυα τταοιτυα ίυοι·ατΡατετιτοιιι,

Ναιιι Ιιεετ Ιιτιου:ιε οι·τοΡεοιατυτ οοίται:ιιΙο , ιτιειιε τιιιτιειι ΓεουΙα @το !ιαβιτατο

οι οα:Ιιε : 8τουοο οι·ιε οΗὶοἰο οι: ιτιτο,οτο τιοτι οτιτοι·, οοι·οιε ΡειιοτταΙο ιιιοο αυ.

οτιοε. εα:ΙοΠ:ιουε ίτυιτυτ. Ετ Ιιοτ το ουοο Γυτιοτιοε Ρται!ιοανιιιιυε, ουοιιιαιιι οι

υιιότιοιιο ταιιοιτυτ, ιιοοοΙΤο είτ οτ ιιιειιτε Γυοετιιιε ΓοΙιοοτυτ. Ηοο αοτειιι στο τ..

Πιυε , Η «πιο ιιοτι τ”αΙΙιτ, οα αοετοουα: Βινιιια Ριειαε οιεοιτοι αιιιατο. Ετ οι οι

Με διιο εταου ΡοτΓιΙΙατ , υίουε αο πιο Για πιοταε τιιιίοτιεοτοια Βοι ιιι·ο ιΠο ει!

ιιιι Ιοιαιιοα.

Εοοιια ουοουο ουιοαιτι οοιιιιιιο ΒοττοΙουα ουοουα οι·Βατυ8ετατ ιτιυιιοτιουε, Χι!.

νιοεΙιτετ νιειὶε οτ οτείΒίιε. αΙιοοαιιιοιυ α ΝοντονιΙΙω * αετοΙιε ,ουκ οτα οι ά02;Έ';'Ρέ

Ιοουε ιιιυτοε ΜοτιαΙτετο, οι ουοοαιιι Ροίἱτυε τυουτυΙιο Ρατειιιιοιιιαιιι .ποιο του- Μπιτ τω.

ΓεουοΒατοι·. 5οο Ροίτουαιιι ωεωιι ιΠαιιι Ιτατιοιιειιι,αοϋτ ιιιοοιιια ΜοιιαΠ:ει·ι], 2ιο""Μ

8ο ΓιιιιιΙι ι·ιτυ οεοοτο οοει:οτ. Ποιο αυτοιιι πιο τετοιο αιιίτιιέτοιιι αιιιιι ουιιιΙΤοτ, '

υιιίὲ οιει·υιιι , τοιιιιιοτε ιαιιι ιιιιιιιιιιοιιτο νοΓΡεττιιιιο φωτο , οοοιιιτ ειτουιιιουα

Εο ι)

Νοτ.ι.
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Με κατα ε. Με1-4ΑΜ1 ΑΒΒ. εεΝΤΠΙ.. Με. ΜετΓετε"0·

,τω θα δε επΡΙεπε ποιπίπτε ΡτεεὶΒιιε εοιπιπτεεετε εαπεἰ.

τω. χω. @επ δαεετ εο,τεατιτε επππο πιεπαειιτ ποποτει

^""“"1° Κο οταε Μπι: Γαπέταε απέτο Παπατπιπε πεττετα:,

()οτττετε αιιπαέτετ ΡαΓΓιιε πεΓεττε νετεπεετ,

διιαπεπε τπιιππαπαππ επἰεἱιε εοπεετππετε ΡοππΡατπ ,

(Στεπιπιιε αε Πππιπε τΓεαε ποπ είε ποΙοΠετ

Νόπφιε εαππεοτιππ εταπτβιιε τέαππετεε ποποτιιτπ,

5επ τπαφε @Με Γοτπππεε οίΙε Ροεεπειε ,.

Μπιτ αεφιε πιο τπαπεαεΙαπε ετποετιπ οτε: .

ΒεπιιΙπε αε εεπεαε, φπα πιιΠα Ροεεπεια τπι.ιππι είε,

οτε παπι ιπαεπα νἰΒεε,εεππὶτ ναεπαεπτ πε ιιτποτα: ;

Ιπ ατά εΧἰΒιιαε τέτ8πιιπε φτατπ Ηιιτπιπα ΓΡπιπαε

πωπω, απ τποπτειππ Η Παπ: εεπεαειο νεπτι.

Ιπππο Ραπ ετα&εε Μα(έποε τοττπεπτα Ροεεπτετ ,

Ουίφτε πατπτ ιποΙειιτπ, τππΙειππ φωτετοτ π) πιο:

ναατφιε Πεο ταετοπεπι τεππετε το Γε

8ο εττ,ε:τ τπιιΙετε φτο αότο Γεττε ναΙε τετ

Πε ΡτεΠε ΡοτΗιε φταιπ ιιοπτ φπΓφτενετεττ

Ιπεττεο πάσα. Νατπ φπ Γιτοφεέτιιε παοεπιτ

Ρτο Γε ΡοτεαΜε ΓοΙο Ροππιτε Ι°2Εἱ0ϊ1ἱ8:
Λε εοπετα τεεπτ φπ ΓποΙτιπαεπτ Βοποτε, ε τ .

Απεε Βειππ ΡτοΡπο ,τπιπεοτιιτπ 8είαΓεε Ρτετπεεπτ.

Ηεε Γοϋπαιπ Κεφε Ρεπεεταε εοττεεπο ιπεπεετπ`,

Πεφτε Γιιπε Γἱαε ΡοΓεὶε εοπνὶνα Βαεετποε.

Νοττπτ'ὶ φιτ ειπε Γτεεπε εοπνΜα επιιππτ

Νοπ αΓΡετπαπετε,πο&ττπαε οεεαΠο παΓεἰ

Ε:: Με πε ΡοΠ`εε , τεεαΙετπ νεπτε απ αιιΙαιπ ,

Οεει:Ραε αεφιε πτειπ τοεατπ επιπ ποότε Γεφ1επεε,

να εεΙεΠ:τε ΡταεΒεπε εΡιιΙαπετΒιιε εΓεαε.

()ιπιτε 8: Ιπεαπειιτπ τπιιΠἰε εοπίεαππα- Κεεετπ ,

Φια:πατπ πε Ρτο πο εεπΓι1 ιτε εοπεεπετεε Με,

Πππε 1)ετ ΤετπΡ ο ΡοίΓεε Ιιιεετε Ι11εετπα:

Οιππτπο ]ι1ίτιιπτ τεΡπεαπε, πε Πειτε απ τΠο

ΙπΙιιίεταεπε εταε ΒΜπο Ιιιιπἰπε , ΤειπΡΙιιτπ

Μιιπετε ντΠΜΙτ Βοτπἰπτ τπΙειΙ'ετατεε 8:5ΡΓε.

τω. @δέεπεσε πείσετε ΜΜΜ:: , ιἰτ/ἐπτι φτετἱτυἰτ.

Ι.ιιιιιαιτε α ξοοιπτε φπα νττΠοτπππ νεπετατιιτ ,

ΑπΓΡεὰπε οιτππιππ ντεατε ε:πππε νοΙεΒαε:

'Πε πιιτπ εεττεποε εαι:επε πεντεαε ποποτεε,

ΟοπεειπΡΙατετιιτ Γεειιτπ εαπείετα εαπτἱιτπ.

Μιτππιιτπ πεΓετιιὶε τπιιππιτε ,ετετπίιιπφιε ειιΡἱνὶε ,

Απ ειπειιτπ Ποπππτ φιὸ ΡοΓΓεε Ι1βετ παΒεττ,

ΟοπιεεπτΡΙαετνοε ετ φιὸ πεεετΡετε Γτιτάειε, π

Πιππ τεπεε αέπνοε απ φτοε ποπ Γεεπἱε απΙτεΙαε, φ

Ρετττα&απε1)οπππιιπι Ρατεεκπ ΙαιιππΓΓε Ματἰατ,

ΟΡεἰτπα φ1ὸπ Γιιεττε, φτὸπ ποπ ταΡετεειττ απ τΠα. ,

Ηοε τπεπ1οταπε, ντεαπ1 εοπτεππτε απΙτε τετποταιπ ,α τ

@τὸ τππατεειιτ εεεΙείπα ΓοΙα Γτεφ1επτετ. Γ

ΤταπΙπτε ΕεεΙείἰαπτ πεεποπ φταιπ Γεεεταε τΡΓε τ

δυο επτα αΙεεττιιε Ρτοειιταεοτὶε παΒεππαππ. τ

Ωω ΟιεεεΜππιτε Πτντπ:ε Ιεφε ατπατοτ

Επτειιε8ιεΙατα Μπιιιιοκτυε ΠπτΡε Ρατεπειιτπ ,.

Τεττα88:5Ιναε 1Κεφε εοΙΙατα ροεεΠ:αε

(Μ
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νιτΑ δ. ΚΙΟΗΑΚΠ ΑΒΒ. ()ΕΝΤΠΕ. .4ωΐϊ. Ι:28ε!πιΜπο. το;

(Ντ τυπσ τστναπότ τυστατ , ττττιυστσ τιιαπσποτ

Ιπ ίττνα τοσυτυιπ στσνοττ ()τιττίσιασσπΓσ.

αυτ ΡὸίτΜαυτοπτυε 1)τντπο όυσ`τυε απτοτσ,

Αττπτε ττσΡοίτττε ττασττυτπ ΓυττιΡίττ ΜοπαστιτΙσπι.

του. 2:ιετιί Τεπιρ!ωπ έκ |οαΜο βὑέ ωσττ#τ ωτύπισυτέ.

Πο νστὸ το ΙοσυΙο 5απέτο πτατὅατσ Ρατέττυπτ

ΩΡτα·:ταττ τιστοσε,τσσττ τυπστατπττια Τστιττιττ

@παπα ,ά Ιταπσ υπο ταπττυπ σοτιυτατιτσ τπιπιίττο

Ιποτσττττυτ σσΠατιτ ντττ πττπτἱυπ ίττυσ τα&απτ,

Οοποτυσ οπο ντα Εστστ 11:1Βττ:1.ττ0 Μπότα:

(Ντ τσιππττ τιιιιπστυπι στσσστπσπε, σΠ-σ ίττΡσττιυπτ

ΌσΙτσταε πτυπτττ Η σοπΓΡτστατυτ Ιτατιστσ.

Βιιτττστ ασ τσίσ ταπτ πιοττ:Ησανττ τστόσπι

()τατιε δσντοτταπε , τστυπτα στστιτείουσ Γοτνσπε ξ

Πτ ντττ τυπέτιιττε ττεστστσπτ σπα τσΙαιττε,

ΒτΠτστΙσ δε ττσΡτττοε βασυτο συί'τοττσ τιιονσίιατ

ΟτσΠυειασ ίσαιτττσπε αυτττιτ σοπαιπττισ τπτιπιτιιιιι,

δσιπρσι· ιπσπτσ στα τταότατ σασΙσίττα Μα.

Ηυτσ αΙτσπυε στατ Γισστο, Οττττίτόουσ Ρι·ο τπουυε.

ΙΙΙυτπ Ρυ παοατ σοτιττα, σκΡιτοπαΒατ 8: τ Ιυιπ ,

(δι-τΙ:.στα ατυτ ουοπττατυουοιτ ντσστττ Αάαπτ,

ο ΑΓΡτοσττσιπ ΐυΡστ τπσστΙσπε Πτπυτ 8: ΒαττττΓσυιπ,

ΑπτιουτσαΡιιτ ατΙτόυσ σοπτττνστττ Ιτοίττε.

Βσίτιτστσπε τστταπτ , ασΙτ ΓυΓΡττατ αττ αυΙαπτ ,

Ρστ ΓσαΙάτπουσ ]ασοΙσ τυοττστ Γσαι·ιττσΒατ ω! τΠαπτ:

Ατουσ Επι· απευττυτπ ουτ στυσττ τα! αεττιστα σαΙΙσιπ ,

(:οπττπυτε Ρτσσττιυε πτυπτνττ ττστ νσπσταπστυιπ.

Νσσ ίτττδτυττσ στστπτ Ιυστε σταυεστσ σοτυτππατπ:

_ΑπιΡΙο ουτπσττατπ τασΙταπε ΕυΙοοτσ τσΕυΠἱτ.

(ἔιαι·σ πτυΙττοσπτε ΡΙυτσε αποοττουε ται

τι ΐαπότυπ·ι σοϊνστσ νιτυιπ , ουοε τΡίσ Βσπτοιισ

5υΓστρτσπε ο ίαπατσ τιτσσυιπ ίτυττυττ τπσότστπτε:

Ετ ουο ουτε.τυσ τυττ ιποτΒο νσιτατυεταο τΡΓυιτι

.Ασσσόσπε , απυε ΡτοΡττατπ τστπσανττ αττ πόστο

των. Επ›π -βωτιίο 62ιπέϊω ίοοπέτατ· ατε Μοτ2α/ἔιτπ:%

Β τ @ο ντττυτσε Μουτ που Ρτοτυστσ συπέταε

ΡτοΡοι1τι, νττα: ίσο ταπτυιιι τ11Π8ητα @φωτ

Νσ πτπιττυπ τατστα: στυττι τυτττσοτ σα: Ιοουστττ,

@ασ σου τπυΙτοτιιπτ Ποττοτυιπ ταου. τσΡσΓσατ.

$τιττττυε ττοσ Ρτεσίσπε Γοστυπι ουο ίτυσ τσΙτουττ

Ι)τσστσ .που ταττε σίτ. ττο&τε Βετο: τΡΓα τσττπουσπε.

Νατπουσ τττστπ ποΓσσπε σατπτε ουα Ροπστσ τσετπστι

1)στιστστ, Ιοπετ τπυπυε σαΡστσ ατουσ Ιασοττε5

Ασσστίττ Ι:αιπυτυτιι τω ουτ Γυστατ 5τοοιιαιτπυΜτ

@απ ίτσ όσπτυΙσσπε ατΤατυτ νοσσ Ρατστπα:

Ο ΠΠ, ΡτοΡτταιιτ σατπσττι σττὸ σστπο τυσπάαιπ,

(Εσιπουσ τττυ συΡττ σοπΓΡσέτιιτπ 1ζσοτε ατττβο.

ναε ουο σοπττατυτ σοτΡυ5 του Ρστοσ Ρατατσ.,

Νοπ πτπττο συΙτιι ,Γσττ σατπτε υτ σιττοττ πίττα ,

ΤσιπΡυε αστυίουσ τΠυττ ουο σοπίστνστυτ ττιτιτσιπ,

πο τπσοττυοτσΙαπι Γυιπστ σοττυΡττο σωστα.

Τσουσ πατα ΙστπΡστ τοτο σουατιττπσ, Ρτατστ ,

@τα ττιττιτ πυτισ τπττατ ττΒτ ουο σπιτι νσπστττ Ιτοτα

αει". στ. στα ε. τι. δαπίπω π. 5

Αυ.Επω

ΠΟ. κιν.

Ατττ_ττκι·τ.

# ρετίοτ

πω



ω. νττΑ 5. ΚΙΟΗΑΚΠ ΑΒΒ. ΟΕΝΤΠΕ. Απέϊ.!π8ε!σιωπο.

Δ. €,..._ (ῖοπτεπι:ὶ @Πο , ΓενεεΙο νἰνατΙε Μι Πξο ,

οσοι”. ΑςΙνστιτιιπι -Βοπύιπ ίΡε&ο.ιπε·ε ΓΡόιιηιιε Βε:ιτσιτι·ι,

ΜΜ'Χ"° @ή πιω ὁ. νἱτκΗε πποττἱε ττιοτὶετι‹:ἱο ι·εάεωΙτ.

ΒΧι1τοε σιιΙ_Ρέι ροΡυΙιιω υτ Βιοετοτ ΠΜ 8τ8.τυπ1.

(ΞΙοτὶε ω. ο.: εΠ: εσω Ρ:ιτι·ε δ: ι=ιω.... ΓειπέΕ6.

$ὶτ ίΞιιτὶε ειτε ΜΜΜ εΙε Μαι ανω τιιΙἰΠΕ,

μπι Μπι· οΧΡοΓεἐτ Ρι·1ωιιπι :Με ΙἰΒεΙΙυπ;.

Ι.ΙΒΚΙ ΙΙ. ΟΑΡΙΤΠΈ.Α.

?Κ Ο Τ. Ο θ Η δ. Με :ο ιι1ΜΙ Επσώστε ατοτΞτκωι·: άι: $στἰμοι·ε ωΕ:ο.σιι1οι·ιιπι Με Ι·ωΒ:ιποι:

Όξω φπα τΙπετοι·πιιε δετἰΡτοτ επιππι·οΓο. ν1όοΒειτ ,

(ζωο. ΗΜ εεω!ιποε ΠΠ Έπεσε @Με ΙΙΒεΙΙοε.

'Οιι>.Ι. - Ι Ζ Ι. σέ δἰέσιιέιζα 9πιέ4Μ ηέ2°0%!ίσ πάσα.

Ι [. .Πο σκέέσιπι ιἰἰἰκι ίπ υἰ|ἰέ σπἰέ σοπαΣίσ ἰρβ.

Η Ι. Ξυ·ιφΐ: δππἑῖἰ Μπἰϊισ ?Μέ $σπ.< έκ Μέσω.

¦ ν_ δαπέσκτ· δέκδί υπι|ίσσ Βκσ!ππέἰσ Μ".

ν, δσπο·σθίσκν· ιμωέσπι πια·σττϊκ . /ἱτπέασυ· @· ἱρ[ιτ.

ν Ι. Ρσ/]Ϊ»Μ σκ/κ[έκπι Μωτἰ [ζσ.πίσ @σκ

ν Ι Ι. Έσπιέπ.ι σοπσταθιζι· »από ει: /έ2ΜΜτ κττἰῇιισ.

ν Ι Ι Ι. @εἰ /ἰικ που @στα σκέέπω ΡΜ β” :ΜΜΜ

Δ Ηἱσ αμκ! αποκη·πιπιπι Μ(ττΠιιτ 60ιι:Η.&2 εφ... ςιιηςῇ@.

δ Χ. Επι· Με” :Μπέκ /σπέτισ σα.: Ρκσἰἰ.4.

Χ. Βέτα: Βεποπσπι τοέκπ:[σωέέέπε δέκδΙππ.

Χ Ι. .Ποπ υ·σ[συ·ισπσ δαπέϊκπι . [Μπακ !απκζαέέκσ πω.

Χ Ι Γ. Νεσποπ |.Ψέτορίσκ πέίΜ /2ι!·υατκτ ό· φα. -

Χ Ϊ Ι Ι. τω... μισή σε/`σ·υστισ έσσί!σ σοφια».

ΧΙ ν. .Ρε 9ΙΜέιΙΜ απο σοκπέδσσ ό· συφοπ απο.

Χ ν. Πσπαπ47 "σφι σιωέωνι πωιΙίω·σκ!έ σα”.

Χν Ι. ΏκΪκ/έέω υἰπΩ·ἰ κιυφππτια σέκσκΜ .

Χ Η Ι Ι, .Βαέίου· ἰπΙκῇ»· φιέέα»ι έσω ρου·υσπίσ σιέ πω. ..

ΧνΙΠ, Ξή!ίτιο· δ'απδιϊ ίπ ]Έβο συκτα·σιδσέ Ισαάκ.

Χ ἱ Χ. ΛΐίτσΜ Ρσ/ιισ ΡΜ σιωέσπιβ βυκσ Ρασ!!π. Ν

ΩΑΡΙΤΠΙ..Α Ι.ΙΒΙΚΙ ΙΙΙ.

Ρ Κ Ο Ι. Ο Ο Ο δ. ΝύΜΙ Βο.Βα πωπω ἀἱΒπιππ_

ΩΑΡ.Ι_[Ν @β ·υίέέσ παπα· μικρασα!έ δέκδκω.

Ι Ι_ δΔΜδΪΜ 1%·έπτωι σσιωιέα»ι ἰπστφέτ «πριν ]ΐέεο!!ισ.

ΙΙΙ, Ισ δέπδΙὶ [σ/ἶσ Μ..." υικϋπσκΜ τω:επ:.

Ι ν. Εά!ίτιο· σιωέέπι ,υφή σοπο·σδΜ ρκσ|ἰέ.

ν, @έ δοκί!κπι έκό?ω έσωπιο· ίιυπίπσ σωσια.

ν Ι_ @μέσοι σοπ:Μ&ω τοσο β σαφου·σ/Ξεκια.

ν Ι Ι. δσ!τω:κ›· σκέέέπι έ ωψ›·σ σηισίατκ οσιέιυ·ιωι.

ν Η Ι. δοί·υίικτ :Μίκι ΜΜΜ: σσκτπέδο άπο.

Ι Χ, @ΔΗΜ@πωσ σκπδὶω ρω· σιυ·ρστι2 στα.

Χ. Η: @και από έέπιπέπετ σοπτΜέδο !σ·υπω.

Χ Ι. Οι|ιι/έέω πίέίτια· σοπσπιδίω βπι]ι'νέ ρισε!!.:.

Χ Ι Ι. Διακ" σιωέσπι /ὶέυέ πικίω·σκΙα έαττέ.

ΧΙ Ι Ι. δαππωϊΗ Ριπή [Μπιέν έσσίΙσ σοφια.

Χ Ιν. Ε!υσκίιυπ α·εσφίσ Ι»·ίωσυσ έ σσυφοπ σπασω.

Χ ν. Ε'οπωιέ?υπ μια· Μ σκπιἱ: βί·υέτισ ώ· Μια.

Χ νΙ. Βέκκα σο:·κιμσίτιστ Ι)έ·υίπω ΙΜ: @Ιαούκα

ΜΙ κ .α ο ιι ι. Λ ἴυρετἰοτὶΒι1ε ἰιιάἰσεω (:εφίτυΠε , ώ Ι Ν ο ε τ. ιι Λ Μ κ ο άοίωρτα Με: με

κτπήτιππυε , είπα μετα ακτή Έοτπιεπ1 τιΠιΠ ΒέΒσειπτ άΙνετΓιιω ώ Με :μια ω: Αιιθοτο

ρτΙπιετ€ο πιο:: ΓιιΕηωκπιυε. Αὸὸἰ‹·Ιπ ίπεεΙτετπουε Μπυπι εμπειττυπι σΙδΒεισιτ1οπε οοτροτἰε

δ. ΚἱσἙιετῆ & ιτι!τπυΠε ειώιπάε εοπΓοσυτΙε , σπιτι ΗΒτιπ·π 5:τσι:Ιο ν. ΒοηεάάδΜιο τοί:τσωπε.

Ν -.___σ



ΜιιιΑε. ε. ιοεοΑιοι Απ. εεΝτιπ.. Με. ι. ει;

ΜιοΑενι.Αε. 1Με11-ΙΑ1111
13ε.κιν.

5ει·ιΡτα ειοοισοε Μια. α Μοοαειιο Οεοεοιεοιι αοοογιοο , €1οεοι

:ποιο ι:εεε. Με. νωπε ει: Ποιο ε.. αΡΡατετ.

Επι· εοάέειιι. Παοκ!. Θ* 6'ακιοεπάΞεοβ

° [.ΙΒΕΚ ΡΚΙΜΠ8.

 

Απε·ι·οοοινι Γαει·α οιιι·αεοια ο;:›ει·αοτε Πινιοα ειειοεοτια Αοσειιτο τιιτιιει.

@Ξ ιοοε οι·αεοΙο εΠειστοραιαοτια . ειιιιιοτει· εετετα ιοοοιτοι· ατι Βεαεοιο Το

."2ζι Βιαοι ι δι8€74ΜεοΜΜ , ιοτιοιεοε, @εδο αο[.°επιίστε 6οπο»ι 2ο', αρεσει σει- Το π· 7·

Απ» Με π·υε!.απ :οποιοι ι..ειΦωο ώ. @αι οσε αε!ιοοοιτιοοε ταέ“τι, εα φα:

Βιο τοει·ιτιε Βεατι οιειοοι ιοιι·αεοια τιιιιιοα Ρει·εΒιε ιιιεοατιο , Μισο ο·ιαοτιατε άο

οιιοοε -: 8: οοια ιοεοιο αοειτιοοι·οιο οιοοια Ριεετει·ιοιίια νι εοτοτε οιΙι Ραοεα φα

ιο νιται ιιοε αετιτοιαεα πιο. ορεταε οι·ετιοιο άοΧιιοοε . οτ α: ιιτιειιοιο αειιοΡοο

'ιτιοοε εε οο1εοΙΙεειιοοε,ιοειοετε α ιοοειει·αιοιοε ι·ε8οι Ριιιοιοι Οαειαι·ιε [.οοο..

Νικο 5 δ: εετετα οίι1οε ιο ΡτεΓεοε, ειοαοεοιο ι'αεοιταε οιειοοιι:ε Γοιιοεειτ ιιιοι·οιο ,
ιιειιοεεοτε5. _ _ . ι _ ο

Αοοο Βετο: ιοεαι·οαειοοιε Βοιοιοι οοιιει]εεο οέι:ιοδεοτείιιοο οοαττοειεειοιο, ο Δ 1,. Ι.

Ιοτιιεΐτιοοε ίεοτιοια , τιοιο ίεΙικ Ειαοε·ιαι`οι› ΒιοτιοΠΠιοο ():ειαι·ιε Ι..οι:ον κι τω- - Η.. α,

άεταπιιοε οιοοι νεοοιι:ατε ιιοι·ειετ , οι)τιοοιτ οεοειιειο ιΡίιοε οοο-εφε Ηειιιεοε ΡΜ· θ·

Λεωι·εειιοεο Μοοαίτετιι Β. οιειοοι : οοοτι τιοτο τεοετετ, Με τοε οι οοο £2,::”:::,

έιαιο Με οτεειοοεεκ ω12ι1ιοιΡοιο , οοιοιοε ΗΕοεσ,οιιιω διεΙτο ειο τοτε ει·ατ οι ΗΜ··ι·

ιο Γοι·τε Ρτατι·οοι εϊε_Ροταεα .οι εαιειαοιεοτα 86 ατι οοιειιαιο ιΙΙοτοιο απο νεΓτιιοεο- ';;;Ι' 3°

τα. Ιοί-α Ποιτοιι·οτο ε1οαιο ;ιοτιτιοα Γοιε Ροίιει·ια ιιιτιοιανιτ ιοειοΠ:ι·ια Ρετ εεοεια: Ηωπ1) Η”

ειοοιε οι· ιοετο , οοαιο νεοει·αιιιιιε Ρατει· οοΡεετ 1Κιειιαιιοε ΐοιε'οατιοαοιιοοιε ιιοΕ Βοτειο οι.

Ριτιοιο τεοετε, ειιιο Οεεαοι εεοοοιεοε ει·αοειι·εται·ε εαοποοε ιιοτιοει·ατι Ρατειιο έ!»

ωοοεεω ιοεοιοοεοε εεεεόιεαειοοι τεοιοοιε Βειταοοιε , Ρατειιο ετιιιτο ιο εαοτινο- Μαιο εισ

τοιο τιεΓοτιαι:ατ ι·ετιετοοειοοε. Έοιε εοιιο Ι:»τοΡε οεοιοε, εοω! οΐοοε ιιοιιιε οι- 69ιω Ν·

·οοοτι το τιατιοόιειοιο , οΒιιιιοιοαεεοιε 1οειψεω,α ιο ιτει· εαι·Ρεοτιο 8τιοιιε Μ”

τετιεοοτιοιαΠιτοτιιοεοι εοιΡοιτιε εειοοειατε, ε: Γαειαε Γοοςιει·ε οταειοοεε. ιιοεα

Βεοεαιοεια: τιοεεοτε οιοτιιιιει·οοτ. Ιοτετηοιε ει·ατ ειο:ειιαιο Έαεοε , ]ο5ιτα φαωιο

οιτει·ιοΐοιο εοοΓοετ:εΜαρκ οι·ατιοοι ιιάειο εοιοοι ει·ατιιτιει·οοε ε τΙοαε Ροίιεα ο.

ιΙΙιειοι·ενετεοτι ιιοοοι·ε ιιαοιτα είε. @απο αοιιοιόενοτιοοειο Γ:ιοέει νιο οτ φα

:Μπι οοΒιιιε ιετοιοα ατι εοι οε ειοποιοατοοι ιΡο. ΡοΠειιιο Ρει·ειοεοατ ·, ειπε ωωο

Ρειεεισιτ, ουκ νοεαΒαεοι· $γοετιιοοιε, α οοο. Ροίτεα ιΡιοιο τεττιεοι·ιοιο οοειοοιε

οοιοεο ε , ιο εαοτο εατιτατιε ιέιοτιοο ιιιιειιιτ εοω , οτ ει ιΡίαιο νιΙΙαοι ει·ατιετεε ει. ο

Ρετοοιιαοεοόαιο. Ηαοε τιοτο εοοιεεοτοε εΠετ ταετιιέ`εω Ηεοτο, εοεΡιτ ιι ει·α

ετα οτι Ροτείτατε. @φώτο αοτειο τιιε ιιοιο τοι·αι ιοε ειι·εοιι·ετ . Γορει ιαοκιι€ι:αιο

Η. οιο νεοιτ : οοαιο ιιοτο εοοετοετο εΤΓε ιοτοιτοε εΙΤετ , μια ιοει‹ιι , 8: οοο@τα

ε εε ατι ποιοιίιει·ιοτο ιοειιοιιιεανιτ. Όοι οι ίει·νι1Ρι·οίειιι ΓοοτΤε οιιοιιοε Με αο..

όει·ε Ρετ ετι ,εοειὶιὸτι Ρατει·οαει·ατιιτιοοεάιτιιει εοτ ιΠοιο είε Γαςιατοιο ΐοίι:εοι ,

δε οι Β. ιεΙιατιοιο εοοΓοενιίΓε οτατε ειιιο εταοΓιοαιιοοεοετει·ετ ιιοεε . 8: ει στο..

οειιιιοε τειεαΡιτοιοιο τεΧοετοοτ. €ξιοτιιΠε Γορει·ισα ιοεοτε εοοεετοοιιτ, ιτιιεεοε

ιιαοε εΠε ναοαιο οΒι`εινατιοοειο ο δὲ σε Με οοο όεοετε ιιιτοιε'ει οτ οοο ιοειοοε

τοτ. οι εοοοι-ιεο Γεεετοοτ οτ ι Πιο όοιοιοοαεεεΡεταοτ ιοαοτιατοιο. δα! τιοοι

ποιο οιιΤετ 8: Ρετμπει ει·οοεατα . ιιιΡεοοι·εε Ποτιι Ροεοετοοτ. Ετ εοω νεοτοιο

εΠεε ατι ΡεοοΙτιιοοοι,ιονεοετοοτ οι εαΡιιιοε, νεΙοτ ι·εΙιτιοιαε , δε οοειιιιατο εοω

 

ο Νοιοτοιοεο με τοοτταδιιοοειο .9ιιιεκιιιι. νοι;,εο 8σει·αιμορειΠοοαΜτιοιοιο ομΔω νοΙοο ιιο»ωω.

ΙΜ οι

Αι·-ο_:ικνι.



τω! ΜΙΚΑΠ. δ. Κ!ΟΗΑΚ!! ΑΒΒ. ΟΕΝΤΠ!...ΓΕιια. Ι.

Λα. Επι!.

πο. .ιτι.ν.

Αιιιι.ιανι.

ιαειΠοτιεε. Φωτ! ειπα εετετι ια !ιοαοτε ιια!ιετειιτ3 ι!!ε οιατιειιιίΠτέΡατεει·ε3 εοα

Πι·ιααιιε 6!εταεατιαια ο ιτε εΠ`ε. τω! νετὸ α!τιτααια Πιιτιετε τειιττ! εατ εατα ιαα!

!ειε 86 εαιιειε δ( οττιαι Παιαε ετ3εαετιε ιααε!ιιααιαεατο 3 τεΡΡα!ιτ οτατιια 3 86 τωινια.

!αι!ιε τιετταααΠτ. Ετ ε!ατα Πιτιἔαι·ετιτατ ταΓΓο !α!αοτε 3 ιταατ ετα: ιατεἔει·3 αιΠτ απο

ιταΡοτιι 3 δ( ασ! ε!οταατα α!α ιΡίε !ια!ιιταοατ ε!εΓειττι : δί νοεανιτ ααεταε!ατα εο!οαατα

αοιαιαε Ηειτατε!απι 3 εαιε!ε!εαατα ε!! Ρι·ονιάεατιαι!!ιαε3 τοα3αιιε ΠΒι εειαιιτα ατι..

τ!αεει·ε 3 δ( ατ ιοί-ε Γεεαττι ιτετ @ατα !ειιοτιαι νειιατίιε ιταΡετανιτ. Ετατ εαιτα ιΡΓε

Ηεττατε!αε !ιαιαε !αε!ι Γειο!αε. Ετ Μα νικ ετ1αιτιίΓετιτ ΓΡατιαια οααιιταιιι Βια αιιτ τει·

μια ει! Γααε!ε3 ετιειιιτ ατικιατι 86Γε ιιτοΠι:ετι απαιτει ιαΠτταιτατε τοτειιιετι. ται

τ!ατα !ιοττατετατ ε! Ρτεεε!ιε!ο Ηεττατε!ο3ατ Π όειεεα6!ι!Τετ εοαο386 Ραα!!ατιια ια Παα

ςαιενιίΓετ Μιαε 3 ιιιετατε Γε Μαια !ενιι)ιε !ια!:ετε 3 εοιιΓεαΠτ αετιααοαατιι Μι ια

ναιαεα Ρται!ιτιτ3Γεε!ιαΠτττιιτατε ετεΓεεατε ιιτ Ροταιτ απ! νι!!ατα αα‹ιε ε!ιΓεεΠετατ

τεταεανιτ. 5ετνι αατεττι ατ α!› Μοια!Π Γαεταατ 3 τ!ετα!ετιιατ Ραι·τετιι αει ιατεαιω.

!εια 3 86 αατειαιιααιιι 6!οτααε Μιαε ιιτοιεεετιιατ. ε!ατα Μι ιαεετετ 86 αα!!α ΓΡεε

τεί!τατετ ΠΓΓατα: 3 ια ιΡΓο Με ειαιι:!ααι ε:: εο!οαιε 3 Ι αιιε ε!! 3 αιτ Γοειιε ειαι ατιετατιτ3

Ρατε αει ετααια αοί!τι τοτ ταο!ιιαιτια ατιιααέτα Παόετε αεοαινετιιατι στα ειιια Π

τ!ετα τειόαι·ειιτ 3 νιὸετατ3ιτι61αιτ3 ιαι!ιιΓαει!ιΕιατετε ε!ινιΠοτιι. Ετ αεεεΡτα Γεεατι

οααΠ τειιταα‹ιο 3 α‹! Ριϋιαια ιέ!:ιιια Γετιειιτιει ιεο 6!ινιΓα ε!! 3 86 ιιινεατα ε!! ααα

ι!αταεταιτ 3 τιι1αε ιαΓεττα ετατ ατα ει: Μιε ΡαττιΒαε 3 86 ια α!τετα νε!ατ ιιιιι:ιτε!Γα νΜα

.τετιιτ οί!εαι!ε!ιατι ιιαατα ετα 5ατιέ!αε ιΡΓειαειάι!Γετ τ!αια Μιε οτατιοαι ναεατετ 3 86

ετεΓεεατε ιαο!ε ατ!αοτιε ειτεατα6:τετα ε!! 3 ατι ιιινιαιταε [πο ταιιαεα!ο τατιτι ναι ια

Πτα3 ιαεεττατα !ιαΒετιιτ. Ηοε Μι 61αι αε!ειαατ ατ νι6!ει·αιιτ 3 αιταιο τετι·οτε Ρετειι!Π

Γαατ. Ιαιτότιαε εοαΠ!ιο 3 ιταατ εταατΡαιτεε ειπα ει·αεε 3 ιατα!ετατιτ ια αΡοτ!ιεεαττι

Γα!α εαιτο6!ια ειιιαΓτιαιτι Ηετο!6!ιατι εαιαε εατατα ιΡΓατα αιιαιΓ!ετιατα τεΓΡιτιε!ιατ.

@ιιοΓ!ιατα Γεια ο!αΠτιαααε αοα τατιτειια ΡτοΡτετ !ιαιαΓταοτ!ι ι·ετα 3 Γε‹! ετιαια οιιια

αοΓ6!αιτι Γαι 6!οιαιαι τ!ιεΓαατοε ι!ιιΓετνα!ιατ3 ι·εεεΠιτ. Νοξτεααε Γα!ιΓεειαεατε ειπα

ε ια ιιιΓα αΡοτ!ιεεα ΓοΡοτι ε!εόι!Γετ 3 86 α6!!ιαε οαττεε εαια ει·ιιεε ι!σι εΓΓεατ 3 Γετιε δζ

νεό!ι!ιαε τιιααινιτοΓ!:ιατα. Ετ ιαααε Πιάτο αι!ιι! 6!ε Μιε Ραττιοαε αεε τ!ε ετατε ιιινε

απ. ατ6ιαε ιτιιτ3εατι ταετα εττετι·ιταε οτατιιιααε ιιιτιιαατε Παι!αιτ ταια ιαιτε!ιι!ε Πα

ιαΓεεταοιιιΓαέ!αια. αο ι!!ιααόιεατεε 86 οτατιιΓο!Ιιειτα6!ιαε ΡετΓετιιταατεε ιαιαι

ιπι: τεοετει·αατ. @κι 86 αΓοαε !ιο6!ιε ταααετ ιαεοεαιταια. Ρτε6!ιέ!αε νετὸ Ηειι

το τιαιιιτο Γετε Με ια ιτιΠι·ιαιτατε ΡοΠτιιε ΓΡιτιταια εττιιΠτ. Ηπα αατεια ιτα Γε Πα

!ιετε εκ ταα!τιε ιΡ Παε νΜε ιιιεο!ιε ΡταεΓει·τιτα Ηει·τατι!ι 86 Ηετο!ε!ι 3 τιιιοε ΓιιΡετιίιε

ΡοΓαιιααε οαι ιατετΓαετε 3 τει!ιιαοαιο εοαΠτταατα Γαατ. .

Νεε Ματ! Π!εατιο τεεεαόατα νιτ!εταιτ ααα! τειαΡοτιβαε Ει.ταιιειιααιε ΑΒΒα

τι: Πιεεε!Γοτιε Ηειιιειε αεειόιτ ια νΜα Γατιτατιιέτα. Ετατ ειακ6!αια τι!ια ια τααιιΓο

6!οιαιαιτο ααα: αοα Ρατναια ιαο!ετα εοτιιοι·ιε Ρτ:ει!:α!ιατ. Ηεεε ααιτεια ιιααε!αιιι

αοέ!ε νι νετιτοτατα ταέτα 3 αΓοαε α6!εο εοαεαΠα εί!:3 τ.ιτ ‹!ε Γαταταο ιιΓοαε τ!εοτΓαια

ια τιααταοτ Γεέτιοαεε Πια!ει·εται· 3 και; εοκοαατα 3 ιαάιει!:αε ταατιιτα Παει. Ηααε

6!ατα Με ι!!αεεΓεεατε ιτα ε!Γε εοταΡετιτ ιιαιε!ατα ει: Ρι·αττι!ααε ΜοααΓ!ετιι δ. κι

·ε!ιατιιαοταιαε Εοετ.ννικαε 3 εαι ιΡΓα ο!ιετιιεατια ετατ ιτα οΠτα 3 ι·οαανιτ Γαοε ατ

ΡτεεΡατατειιτ εατιεοε 86 ιαα!!εοε 3 61αατιτιαε ια εται!ιαο αΓεοαεε 86ι:ιαςεααιειαε

εΠεατ αεεείΓατια ιιι6ιε Πετεατ. δει! ναααε·!α!ιοτ εοε ΓεΓε!Ιιτ. Νατα ατ Ρι·ιταο ταααε

εΧΡεε!ιτι ατι !ιοε ΡθΓ2.8θΠά!1!Τ! οΡαε νεαετιιατ3ιτα ιαεο!αττιεια ατειαε ια Ρι·ιί!ιαο Πα

τα ει·εό!ατα εοαΓΡιειαατ ατ!σοτεια3εκεερτο οαὸι! ειεαττιεεε έ! Γαιαιαο αΓααε .τα ιταα

ΡατεΒατιτ 3 αεΠ αα!!ατα ιΓ!ιαε τει 6!αιατιατα ΡετΡεΓΓα ΓαιΙΓετ. @εε ιαα!το Ροι!εα τω

τανιτ τεταΡοτε εαΓ6!ετα ειεαττιεεε ια τεί!ιιαοαιο εοτιΓετνααε.

1 Ι.

Ω

Α απ” ιτεια

πινακα.

Π!.

Παπ α Β.

πατατα

:πιατα ιτα

Ρεττεταε.

Εεττατ αΒ ατιτιοαιε τται!ιταια Με 3 ααὸε! !ιεαταε Κιε!ιατιαε 6!αια αε!!ιαε Ρτο

εα!ει!ιε ραττια: Ρα!ιαα ιαι!ιτατετα 6!αεετετ νιταια ια τεττιε 3 ια Ρτκόιδιο ΓεεΡε τετι·ι

τοτιο !ιοιιιιτιαια !ια!ιετετ :από ιαειαοτατατα Πει ααει!!αια. @τα ειιτα αιαἔιια Πα..

ται!ιατιτατε ειιαιι8ετετατ3ατΡοτε τα]αε νιτατα ια 1)ει οΡετε εοαΓοιοιε!ιατ αΓ!ιε!ααια 3

ιι Ατ!ι!ιτ Ω!ιτοαιτοτι (Ξετιτα!._!ι!ι. ;. τη. .μαπα Ρτο/ἔ:ἰι [πατατα Ιτε!ι3ιιυπέ.τ Παω·Ετωεω, α:: ή Μέτίπτε

Ματ φωιωτι ακιακαΜοααβετιι[κβ ΙΙ:δοπΜ . τ . . Μοπιι/Μ·ια Μπαιπι·οι:'πω στα:: βΜΜ.”·"Μ ι·"(#βηη_

πι. Μαρια [τιπ::ιωτιν%ώι: Ρο!!ούπω α· α: ΜπΜΜ Ει·Βε εειΡατ ιν. ιιιΓτἐι.

Μη
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Ρεττττ επτα ατ Γατε ίεεττε Ρτεεττταε Με οιαατΡοτεαττε Πετ ετεταεπττεατ οτοτταετετ,

παετττετ ττττεττ ταετετετατ τα επτα τετἔτττοαε. Ετετ επτπτ τα νετττε ττεεείτεττε. @ὲε

Ρτετ:ε εταε εοεδταε . θεια Ρετττττ:ετατ 3 Ροττ: οτεττοπετα εατετα (αετα τα τεττεπτ -

ταδε ττετατατα εττταε τποττ εταατΠε Γοπτετα , ττατ αΓτταε τα Ρτε:τεπε τα Ρετττατετ . ττ

τα‹τ ετττττοεπε ω! παοττ οτε ττοαττταε τεπ&τ ντττ Ρτττατταε εατταττ.Ματτε Παπ: τττετ Ρο

τετεπτ, Γεττ οιατττετετΠε όεετεντιααε , πατε επ εε. ττεαΠτε ίεΠτπειτταε, πατε ατα

Ρτεεετετιττα εταε εοτΡοττε τπετΒετττατα εοπττττατα Ιτετ:ετατ, οπταταοτεαε Βεαε στ:

Πιτ ιατττττε τττοττετα επ Γετατετα ττοαττπατα οττετεττ τττἔαεταε εΠ. _

. ΩΔιττττετα ΡετετΓετατττεε οΙτνττττε νετττε τττεΙνταε τα Βατ απατοπατα τ:εατοπε αοΠταε

ττοποττΠεε ττεττεττετ. (ῖατ Ιτοετοτατα Γεειιττεε ετετ τα Με, ατΠ τεπτἶιατ τα απταε

(Ηττα εττΓΡεδτα, παωτα εαπτε τοεετε ετετ νττετπετε., Πεεε τοτε τ·εταεατετετ Πτττετττ:τττε.

@ετα ττττεε αεΠτο ΡετεΙν Πε εττεο επεεττετ , ατ πετ: ταεααε επ οε νετετετ Ροτττεετε.

Ωίιτατταε εετα Ρετετ Ρτοατταε Ρετ παταω Ιοεε 5επέτοταπτ εοπαταε τταταε άτ

εαπτετατ:ετετ πεετοτττ , δε παττατα ετττΡτίεετετατ πτετττεειαεπτατα, εοαττεττεετα ε Γατε

ττεΓΡετετε ΡοΙΤε πεπετΓετταεοτιιιαττετεια. ΙΙττε εατεπτ εεε τεπεττττε οτενοΙατοε ετ

ετττττ απε ποτἶτταατ,ατ σετ ντΠοπεπτ εοατΡεττετετατ Ρετετ ττΙταε ε αποττετα Πτττ ταπε

το τεττΒαε ετΕιτατατΒαε; νε‹τε , τππαττ , τα Ρτεπετεια τεατοπεπτ :τα Ρτεεεε Βοτεε.

Με .,άαεεπε τεεαια απτεεπτ Πττεια ττττεθ:επτ , 8τ Ρετοαττε νεττετετοτττε Γεπέττ Μετατ

τττ Μοπε.Πετταατ , πασα Πταια εΠ: Πτεττο ττιττατΙετττα τεαεετατα ετ Ροττα @Μπα

αυτ” , ττττπαε Γεττο σε τΡΠαε ταετττε τΠεπτ ΡττΠτπετπ εοπτεπατ Γεαττετετα. Ετ πατε

ττεεταταεΒεπτατΕεετεΠε: , ΡτεεΡετε τ1αετπΡΙαττιαοε εετεοε, ατ αατεατπαε εττεττ

Ρτοττττατα Πιττετοοπεε εετεαατ. Νεε τααΙτατατττττεττε Π:αετε , πατε τα ΡτοΧτταο το

Παε 5εαάτ ταεΒπε εττετττ ίεΠτνττεε. ΙΠε νετὸ εττΡετεείεάαε εοπ8τετατεπε ντΠοατ

παεί τ:ετετε αοπ τττΠατττταΠε τταΡτετε. ΡετεττΓοαε οταπτοαε ττταεττ πεεεΠετττε εατα

πατατα εοταττετα 8:ΠΙτετεθ;τεεετατΡοΠτε, ατεπε τπτεττοεετοττο εεΠε επ τα τετττ

&πατ ετνεπττ Ποεαοτττατα. Ετ εαπτττστεπτε Γετε εταοτατα ΓΡεττε τττεταπτ ετττντ

τεττε τ Ιταε εττνεπτττ'ετ. Γατ:Πττττ εταε ΡτεεττοΙεπε εττνεπταπτ. Ετ πατε ταοε τα τΙΙο

τεταποτετατττταεατε τ·ττεεετετο ΑΒΒετετειατττέτο Ετ.τιττειωτι ττεετετ τττπταεΜο.

αεττετττΓεπιτπτε τεττεττΓε , ετπετττττετ εττπτετε τοταε ετττεπετττ τεατοττε. Παω εατετα

πι:ετετεε τετττνττεττε , πω: Π:Ρττταο Ιτταε Οδτοττττε εοΙττατ , νττέτττε. εττνεπτΙΓεττ

Ρατα τοε απτεατπαε εττεττ Γατιετττοταττ εετεοετ 8: παετττειττ τααπαΠ:ατε οτετατττ Β.

Κα: εττο . αεεποπΕτετττααε τιιτἔτταε είτ Γαοτατα τταεπτττετετα ετττταετα τττεΠιατο

τατα : Ετει:τεε νετὸ Βτεττε'τ ταατα:ε εετττεττε ντεετπ τεΡεπττετε Με τταιαεαττεττε Πα

τταεταπτ. (Ηττα τεττατ τα τΡΓε νεπετετετΙτ ότε εεττ Ρετεθιε ΜττΓεταπτ ΓοΠεπτπτε εκ

νταεττεο Γεττόττ Κτεττετττ, 8: εκ (απατα εΡοτττεεετατα ντπο ιατττετεπτ ετ ττεπεότέττο.

αετπ τ τττε τετατττέτε τΠταε Πττε , πιατα Πανε ΡετεΙνΠε αοΠεετετετ , εαττττο απο τω

ττεο Ρεττττ τα ε:: τΡτο ττεττ Ροταπε. Ωαταπιτε οτοεατετττττ τΠταε νεττετ πε ταεαα

νεε εττταταετε, 8: τΡΠαε τοΙττο οττ ροτττΒετε , τΠε τεααττ , Γειτ ετττεπτε ταίοτττὸ ταεπα

ατεατππαεΡοτατα οττ ετταΙττ, τοττιταειαε ττεαΠτ. ΙΠο επτετα Ρετττεαίτο ΠτττεΧττ τα

;;οτατατε , 8: εοπντνεε οταπεετπ επτοτε ΠοπτεΠοττε (ῖΙτττΠτ ττεΡτεεετε είτε τττοετε

ετΒεπε τα εττειατα , δ( αατεαττταε εοα8ταατα πειτε Ροτ:ατατα. Ετ Ρετετ οπταόΠταε

Ρατ τα στοττετα 8τΙεαόεπτ Βετ νετττ Πττττ, οαὸττ Γεπέττ Γατ ποταεπ Ιοπα)ταττατε εττετα

τπεπτέτττετ τεἔτοαττταε. @ετ τατε.ατατα Γεπττετετπ εττετ:τε εΠ: , τα: ετταττεαττο επ Γαε

τεταεετετ.

Ετετ πακαετα ταετετττττ , ποτπτπε ΟΙ τε , πε τεττττοττο πασα νοεετατ νττΙετετ>,

τ 00αΠττ:εαε τεεαε ταατοε Μοαείτετττεττ τ: εἶεε Βοτεετεε Απε: τααττοταπτ εεατε ταϊ

αεε Πτττ. Ηπε πατα τα τταταε τεετετατο ταα το τττετΤετετιττ τετα οτε, τ:οαττεττ εεια

ετααταπτ Γαοτατα ταεπττττοτατα εοπττεδττοπτε ττεταπε Πιείτε ., ε. εοατ Με Γεετε ποπ

ταοτε ττοιατααατ, Γεττ τεττὸ τετατεετετ. Ηεεε ετ Με επτα εετετε ειττ ταΗ:τε τε Ρετττε

αοττττ εττάα&ε εττ , παει: ττ›τ ταεττττε τΠταε Ρτοττττεπτ εοαΓεπαατε είτ εττττετετα.

ε Ατττε ΩκεαΜαυττ, παπε επτα:: $τεΡατε:, νατεο :ο τεττααττ ,Ια των:: ιτε ΗΜ". ΑΙταε εΠ νττ:αε εταί

ΣβιψΙστ,αετ οτττε ῳεπτττε, απττε τ>ττΠ:ατπ ποταεα ααα ετη>εττεττ0ατε απο πτττττεττ τι Ωεατατε, καίτε

έματα·υ·υττ. τ Οττεατετα. -

6 ΗΜ νται: ααα: ττττττα&αε τττ . :πατώ ποπτεπ το· τ

Λα. Επι,

πατατα

Α1·α.κκντ.

Ι τ.

Ρε τ ε! ντττε

Ματια.

Μετα.

ν.

&

οοπττετ1:.

εττεττατ.
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τυο. (Σου.

› ιιε.ιιι.ν.

Λεττ.ι:ιτνι.

Υ!.

Μοτο του·

τιατττε

τιιετιιτιι·τε

τιιτατιιτ.

'τ Ε··επτε

Ροίτττυατιι αοτειιι ττιετοττ οΡττυταττοτιε τττντιια . ΡεττΙττα υττ τοιιιιιιοττττατε , οοο Γε

ετει:ττ τετετε τοιιΓοετα ντττα ττοττ:Ιττιτε . Γεττ τιιαετε Γετνττε ττυ:τοττ. Νατο Η αιιτεα το

τοετιο τΠ:τυε ττιτΓετττε τοΓαττατιτττε Γυττ.Ροττεα ττιυττο ιιιαετε ττετεττοτα ατττττττττ. @ατο

Πετ τΙειτιειιττα τΙυττοτε »τητα ταΓττΒανττ. Νατιι οιιατιτυπι ττιατοτα ατττετττ Γυτιεττο.

τττιοε.ταιιτοττι τοτιτοΙτίιε τετυτι:τα νττε τοιιτταττα εττ , ατιτατα Ποιο! ΓαευΙτατε το

οειιτττ. @αυτ ττετυττι Γιο το! τοιιΓυετα Ρτεετττττα ττο:τοετοιιτ ττεΓεττε. :τος τΠοτ Ρτο

3ο:ίτα τττ τειτιΡοτε νεΓΡετττοτ οΗττττ Ποιιιιτιτττ τττετ. Ρεταττα νετὸ οταττοιιε . οτ ττιτ

αττττοατιττΓ ει· Γυτιττττττ, ντττττ Ροττιατατειιττα ΓοΡετ αΙτατε , :ιοοττ είτατιτε Ρτεεττα

τοττι τιιαοτξτεοπι Ρατττε ιιοττττ 2 8τ ττιιιυττ Ιτευτ Ροτυττ οτ Πιτ τΙατετοι· ει: τΡίτε. (Με

οτ αό. Ρττιιιοτιι ΒυΓτοτι·ι τεττεττ , τΙοτιοτιι Ρεττττττε τετειιττ ΙοττοεΙτιε . τττ ττετιιτΙε το τΡτα

ιιοέτε ει: ττιτε8το τροΓετοτα είτ Γαιιττατεττι , οοτ τιετιοατιοαττι υΙττὲ. αΡΡοτοττ Γε νο

τοτατε ττι τίττοε ταταιτιτταττε νετιετιο . ττοοΒυε ταττ:τΒατα ΗαετΠτε.

νειιττ ττοτττατιι τιοτιιο ιιοιιιτιιε ΚτΓτοτττοε τΙε Ραμ Ενετττιιο* ασ! Μοτιαττει·τοττι

(:Ιιττττι Μιττττε ττιτετ αΙτοε ΡετΙετττεε Γεετιετττέττ ΑΜιαττε Εττωτι-ιαιτιε υτετιε ταΙτ

τοττιττατυ τὅταττἐ`. ντότυττι οοετττατιτττ. υτιτ ατττιοαττι:ττο τοτιιιτιοτατοε τοτττειιι

ΓοτΓΓετ , ατττττττ οτ ττι ντττΙτα τατιέττε Ρ€11τετοττεεΓυἔἔτΓτΙ18τενττατεττιετιττε , ΡτΓττα

ιιαιιι τοτε Γετοεείτ Ετα Μοιιαττεττυιτι , Ρετετετ εαοεἔι ΡτΓταιιτττ. @τι Γετε τοτα οο

θτε τατΓοιτι τοιτιΡΙειιτε ταΕοτειιι ιιττιττ αττειιτυε τττ , Γεττ ττι€ειιττΓττεοτε τστ ειτε τα:

Ρττ. 5εττ άουτ ταΙιτετ Γατττατετοι·, τεΙτέτο οΡετε τα το Ρεττει:ττ υτιτ ΡτΕοττα ατε

ει:ει·τεΒατοτ. οττΒτ τεττττοο τιοτΙ:τε τετιιτιοτε ι·ετ1υτε τετετ. Ετατ ειιτττι μου τιιιτοτ

πειτε τττΙοτοΙοτιι. Ετ :μια Πιτ οΡει·ε ττετιιττιταττο τΙττιατιυε ταΙτ Ιττιεττιατε Γειττττε Πιτ

τατ , οτ Γοτιτὲ. το ττττοττο Γετττιε Γει: Ιιοτιιττιυτιι Ιεττοε Γοττττετετ . τΙΙτε Γε τιιετττ ττεττττ

:τοιεττ. Ωτι·τα αυτεττι αυτοτατ αάνειττοττι Ρι·αττττιυε 1)εο τιγτιιτιοΙο ιαττι ΡττΓοτνειι

ττβοε . ΡτττοττΕυΓυοε εΧτετΓα Γοιιιιιτ τ8τιαντα ΓυττετιττετιττΒιιετατο τέταττι Γοττιατειιι

:το τιοττιαιιτταττε οΡι1ε . τοετιτττΙΙε Γοτιιιιιττταιιε τυιιι ιτια8τιο εειιιττο νοτεε εττιτττει·ε,

ουαε αυτττταε ιιιττιτΠ:ττ ιιττττιτιτο ττιιι·αιιτοτ Γοτιτ ΡετΓοιιατιι.Βετιι:τε τΙοττιει·αττ α:τευτιτ

Ιιοτιιττιετιι ΓττΓτττατιτεε.τιοαοττο αυτ τοι· τΙΙοτ α::τνειιττΓετ. Ατ τΠε ιιαττανττ ετε τετ

@Με ταΡττοτοτιι. @τ τοττειιτεε ευττι αιιτε Γαττειτι τΒιιτε Ροιιυιιτ. Ρεττυτιέταττ

ετταττι τττεΡετυοτ,τοτ τατο τττταε Ιιτττιε εττιτττετετ νοτεε. Ωυττιοε τ Γε; ντττεβατιι

ττιε , ττιττοττ , Γα:ντ τεττιΡοτε Γοττιτιτ ετ τοττ:οτΙε αΡοττιετατυττι τα.ιτι νατ ε τιιαιιττιιιε εε;

ιιττιίιίουε τοττιΡι·ττιιτ τοιιι τιιττεΡαττοτιτε αΠτ:τυττατε . :ιοατε τατιτα αυτταττα: ΓοτΠετιι

ττεττττοε . υττΠοτιι Ιατοιιι ταοε5ιτιε:ε αοΓυε ετΓειιι Ρετετε τατιττια: , τταυτ αττ ΡτεεΓειιε

τεττιτττε . τττ τιιττιτ ττετιεττατυε τιεττυτιι ττιτεΙΓυε ιιετντε τοτιτταέττε . 8: τιοτι ναΙεο ιιτίτ

τυατιττιοε τετιτΕυΓ:1υε νοτοττε τετιετε. (ζοατιιιβεττττττατε τιιατιτττ Βτειιτιτο αυτΓετε

τττειιιιτο οττοΡατοε . οοο τττΓτεττειιε αΙττοτιτ. ΡοΙτ τοτ τειιιΡοι·υτιι ΓΡαττα τιιευΓε Δω

ευΓτο ότεατιτα τεΓοττετττοιιτε (ζ'Ιιττίττ ιιιγΓτεττο , ττοτιι ντνττττα Ιαοε το Β. Κτττιατττ

ΕττΙείτα τεΙεΕτατετοι· τεττιΡοτε ιιο6τιιτιιαΙτ , τοιιττεττ τΙΙυτιι αττεΙΤε. Ετ ττττιι ει: πιο..

τετιιττττοττοιιτε Ρτεεττατα: 8. Βιεττεοιτττ ΚεεοΙεε Γατι·α Ιετῖττο Εναιι€ετττ ταΙτετε
οοε ει·ττοεετετοτ . δ: νοκ οτια οττιιιτουι αττΠ:ατιττυττι τεΓΡοιιτΙττΓετ . Αττιειι , τ 8: 5α

τττ 08 τιγοιουιτι ω]ΠΠ8θΓα Αϊττω062ΠΗΜ , Τι· άστε: |ατι.τ , π· είστε: τρυπα: 5 τΠε

ΕτοτοΡτττυ8ειιτττταττιοτεττι νοτετιι. Ετ ττοτττατιι ει: Εταττττιοε τοιιτττε τοττετιτεε

υτοε τετ €ι·αττέτ ΡεττυΠτ , ττινετιετυτιτ τιοτιιτιιεττι Ρτοιιυιτι το τει·τα τατειιτειιι . τοτο

ει:τειιΓο τοι·τιοτε Γετοε ττιεττταττι Ροτταιιι , τοτε τιετντα τττ ττιττατιττΙιοε ει: Ραττε θα

ττττειιττε , 8: ΓοΗταετιιεε τΠτυε τιιαττεΓαόταε Γαιι€οιιιε , 8οτττε αττεο όετυττειιττΒοε, οτ'

το νετττ ττε αΡΡατετετιτ. Θεα: οτ τοϋ τιοΠ:εα ατΙΓετυετοιιτ. ιτιυΙτουι Ρυττε:τττιτε Γω

τοτειιι ἔατιατιτ. Ατ υΒτ τοντοΙατιιΙτε 1)ετΙαιιε ει:τ:ιΙετα τττ. τοιιι ιιιαΒιια τοευτιττττατε

δέ τοτιττιιειιτττιυε οττιιιτΕυε τιγττιιιτόττα νοτε Τε Βεπτκ |ωτία›πω, αότυο<τειιτεε

ττυΙτεττι ταιτιοατι:ιτοττι ττιεΙοτττατιι , ττεΓετυτιτ τΙΙοττι αιιτε 5. ΚττΙιατττ τοττΓει·οτιι

ιτιαυΓοΙευττι. Ετ τοτα ιιετ Γεττετε Ροτετατ . τιετ Γε νεττετε το Διοτι Ιατυε. τιιαττιιΙαιτιε

τοϋ ΓυροοΓοετε. Ετ τττ οιιιιιτα εΧἔτετα . οτιιιιεε Ρατττετ Γυο Γε ΟΙαοτττο ττετΙετοτιτ.

ΕτοοΓττιοαττι Ρττττια: τττετ Βου:: τνττια ταοε ΡετατΙ:α τττ, Εταττεε αττευτιτ τΡΓυττι,

τι Μι2Μ, ειιτυε τττττιττιοττνυιιι ΜαττοΙα, :Η Ετα- τ. ;.ϋιι‹τε (ΞαΠτε οοττττε Μιττω!α:.Πει·τνατοτ ὁ Οικι

τιιττι :τυπου , τττατττ Ρτοτυα: 8: ταρττοιε Ιοτττετουε αρρο- το μετα ,[κτοτεο,' θα11τε Μπιτ”. Ματτ2 τητττιτ.τιττ 8_

τουτο ατι Αιιευττττιο οΓυι·τιατοιιι το τττ: ;. τουττα Ετιοττ_ Ρ_ Βετιετττ&υε τη Κείμ12 “Ψ ό;"

Ρεττυιι..



· ε

' . ¦. . ~ ,

ΜΙ11Α(1. - δ. ΚΚ:ΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. €:ΕΝΤΠΙ... [Με. Ι. :ή

Ρετειιιιότειιτεε ειιτιοίιτειτε Ιιιιτπειιιιι. Η ειιτιιιω ειπε νιτιιΙΤετ όιΒιιιιιτι (Με πι ι Γο τω. απ.

ιιεενοειε Με. ΤιιττιιΙΙε : (Σπιτι νοι:ιε ειιιιιιί·ιοι οΓπειι εεΙειιτειιιτιιιι.ιε πιεσ- εειε °ω“'·

Ι:.ιιιτιεε ιιιΒτεἑΙ`ιιε ΓιιιΙΓεπι@ο νειὲετειΒιΙεπι τιοιιιιιπι , ι·είεάι ιιι›ι πιεΡώτα Ρτοιι:τει. Α”“Η

τυπιιτινειιι ειτιτετε. Ο πε .ιι νι Ίει·επι .ω ο πε ιιιτειιιεττιτι οιιιειι Γιιτιιτὸ

ιιιεετιε πιε ιτινειίιτ ίοτιοτ. Ετ αἐεε οπο νἔπετειιιιΙι τειτιΕιζιε ιιιτι ετιιιτιιτ:ιιε ιιιτιυ.τι νότι

Βιιε Με πιε νοειΒιιε ειιιοτιιιιιπτιιτ : (3ιιτΡιεετ τιοττπιτειε 8: ποπ ειιιτιιε εε ειπε τω

τειιιτιιτι Ετ είιιιι εΒο Ιιοτιιπι τιπιοτε ΡετειιΠιιε , ε!ετιοπετε Γοπιιιι ιτιεττιο.ιιι τετιτᾶβ

Γεω μιτιΡτειιεπόετιιιιτττιε ιιιιιιε Ρετ Ρεάεε, 8τειΙτει· Ρετ Γ:ειΡιιιιιε, ε; Πε εχτεχιόε..

τιιιιτ ιιτ πιε Ρτοιττο.τιιτιι ιιινετιιίι:ιε. Ηοτιιπι ετο.τιέι , τετιεπι πιε Γειτοτε μετα Με ιτι

νοεειτι. Ετ είππ ιιιτεττοεειτετιιτ εποε! ιΙΙι νιΓιιτιι ίιιιτ _ επι Ροτετο.πτ η τει εε εΙΤε

τιιο.επιιιτι νιτι;τεΐτιοιιτιιτ Γε ι€ποτε.τε. Ετ Ρτ:.ιττεε οπιιιιιιττι Ι.ειι·ειτοτι Βοποτιιπι οι

5ειιι€τιιιιι [παπι τιιιιιιιεειτ , εοιιΓοτιτι νοεε εοτάιε οιοτιιιετι;ιιιτ Ιειιιτ!εε Ηετιιιιιε το ε

τ:τε.ιιτεε. ΡετΓεότειτιι εοπΓεειιτιιε είτ Γειιιιτο.τετιι , 8τ ιιίτιιιε :κι ΓιιΡτειιιειε Ειπε τω

πιετειε Ρετιιιτιιιεπε ειται ΜοτιειΙτετιι Ιιπιιτιε , €ειίτιιε επ εΙεεπιοΓΥπιε Ρτειτι·ιιπι.

Εεπιιτι:ι ιιοπιιιιε Βετιι:ι.τιι:.ι πε νιΙΙει νοε:ι πιο Αιτιωιαι ε· εοπττειέι:ιε ττιο.τιιΒιιε .τ

τιόεοπτ ιιιιΒιιεε ιτιτιπετεπτιιτ πιετιιτε ΡειΙιτιτε , νετιιτ ιπνι πιει Βιετα: Ντιτινιτειτιε ιαζι52Μ

ΟΙιτιίτιιιά Μοιιτιίι:ετιιιιτι δ. Κιε!ιο.τιι οι: Γιιι ττιετιεΙο.πι: ιιιιτιιιε τιτοτιτετ πω”. πι.. Μ εστι

τετεεΠἱοπετιιιιι ΜιίΠι.τιιπι εεΙειιτετιοπειτιίιιιε τιιει τιτοΡτιατιιττι τεεετιιτ ττιειτιιιιιττι "δεξι"

Γει.ιιιτειτετιι.

Υ Ηοπιο οιιιάτιιτι ‹ιε νιΙΙ:ι. Ρτειτόιότει, είπιι απο ΜΜΜειιπι οτειτε ειιπι επι- νιιΙ.

Βιιίτιο.ιπΙειττοιιιΒιιε, πι* το.ιιιΓτι οιιτπιιιΓειιιεεοτιιτπ τιιο.Ιιτικ τω ετ, εοπιιιτεΙιετι
Μ”

Γιιε επ ειιπι ειε , 8: πι νι εΒιι ειιτιο * , ουτε ειι·ειτετ ττιιιπι ειιαιτιιπι Γ πιο πω.ὰ
Μοιιο.ίτετιο , Ρο.Ιι:οτιε ιιοιττιτιετνο πιο.ιιειΡετιιε. ιιίουεοιιο ιΙΙιοΡιο.ειιιτ, πιο!- °"μω

Μπι Ιι:.ιΒετιε ΙιτΙειιιΠοτειπ , τΙοτιεε οππιιο. Μι εοπττο.Ιιετεπτιιτ πιειιιιιτει. @τι

ειιίιοπεε εοιιϊτιιειειιτεε δ: τιιιιιιπιε (παπι πι εο Ιιιετιιπι εοτιίιτιετε.πτεε , ωιιωιε

τεΙσ.ιαιτιιτιτ. ιιεπι τω ΡτοΡιτιειιιι τοΙΙετιτεε,Γεειιπιω τπάιότιιττι ττετιιιιττι οπο.

Ιετιιιιτ. Ροίτ :ι ιοιιοτι νετὸ τεττιιιοτιεΓ ετιιιπι νιΓιιπι ε πω, π! ιιιΐτο.8ιτι οτ Ρε..

ττιε ποΡττι τεττι άειιιιιΙΤετ, ετετιεπτεε ι Μπι ιτιιΒι ιΡιιιιε ιτιτετεειιιοτιιΒιιε οιιτιτιετε

Γο.πιτετειιι. Νεε τιινιτιει ιΙΙοε πωπω τ”είεΙΙιτ. Νο.πι Ροπεπτεε ιΙΙιιπι ιιι απτο

εεπι 7,ιΙΙιιε Ρεττιιιι:ετιιτιτ. :ιιιτεττι ιωεω ειιτιι τενοΙιιτιοτιεπι τιιιιτι!Γετ, μα.

οιΡιιιε ττιετιτιε Βεετι ΙΙιειισ.τιι πιετιιιτ εοιι€τιιειπι πει.πειί”ει ΙΞιπιτε.τετιι.

Γ 1μιετιεττι ίεΐιιιίιιτΙδ 1ιο€Σ:ΤΠιοπε πιΕ&πειιΡεπειιιιε Ι..οϊιΨο εοιιττε.6τιε ιιιο.ιιιιιιιε,ιπ Ε: Μ.

ο επιπιτ:.ιτε τι ι οιι οι·ιε τι πιτιπι :ι ετιτ:ιε ο ιτειτειιι. - .ι Σ,,,, ,,,,_
ΡιιεΠει εκατ .ι ιιειτινιτειτε ττιιιτΙ:ι τικιιε ειιιιιοτιιπι εοιι€ιιιεπε πιετοιε , σοι πει· ιέ

1ιιίτιπιιε . τιιτιτετ νετὸ (ιτιιιιιιεττε. Χοεο.Επιτιιτ , ‹ιε Με .Ρττπετε.τ Μετα πι τι Γιιιε α” 'ή'

Ιιτιτειιτιιιιιε ω εειεοτεπι Β. ΚιεΙιετιι Γειτινιτσ.τετιι. @επι τω. ιΙΙιε πι ιΡΙιιιε όιει "

νιΒιιιτι, πιτετ :πωπω ουτε Ρ:ιτε.τιιίι Β ποπιπιε νοαπιτιιτ , ειιΠτοε ΕεεΙειιτε τι Με 6

τεπτο.πι εοτιιΡετιίΤετ . εοετιιτοε ΓειΓειτο.τυτ (με ιΠι ειεειάιΙΤετ. Ετ ι Η τει οτάιτιετιι

Ρειιιτιιιτιτ. (ξι-οε ιΠε ιισττο.τιιε επ ιιιίτο.τιτι ΟπιτιιΕιτειιτεττι οτειτιοπε ετιοΚετε,τιιια

τιτιιιε ιΠοτιιπι ΡΡζτιοτι ττιιίετιεοτάιο.ττι τω με: τε άιετιειτετιιτ. Ετ ειεεεπΓο ε:.ιιι..

όεΙτειιιτιιιτιε έ ιΡ ιιιε άο.ιιτιο οιιτιιιιτ εὸί-Ρεἀιιι. ΑτιΠε. Ροττεέτει πιετιιι ειοοτειιετιτιιτ

εαπόεΙεπι. Ωω ιιιΒιετιιιεπτιο οιιτιιιιτ Ροττιιιπι , ιρίἴιπιοιιεπιιιιιοιπιιιιιε εοι1επι στ..

ὸιιιε ΓιιιτιΡΠτ. Ετ ιτε. Με ειι1οΒιιε ιιιτΙιειιε ΡετΓεει:ιΒιπιειιτι εοιιΓεειιτειειι νιίιοιιεπι.

ΑτιΙΙι ιιιιιιιο τιπιοτε ΡετειιΙΙι, ιιιιετιιιιιιτετ ει: ιιιτιπιο εοτάιε Ιειιιτιεε τιετιει·ιιιιτ Πεο.
.. . . . ι: τ.

1)ιιπι ()τιειιοΒιι Οεπτιιιετιίιε ΑΒικιε Ι..ιιοοντειιε τειιετετ τεΒιιτιιιιιι€, σε πιει!» .

τέτιοτιιπι τιπιστεπι Πειιιοτιιπι , εποε 8ετιιι:ιτιο. ιΙΙιε οιΙει:ετ τετιιιιοτιβιιε , τιιιοτιιπι. :ιι σωρο:

α !τι οπο”. €ετιιιιΙ. Μ. ;. τη. ;. τιοπιιιιετιιτ ΑΙ- 14β τι. Και· εφωι8_ ;_ πωπω

τιίετιιτο. τ ΔωιοΒιιππιπέω Με. οπο. ιτιιν.ηρωττο σιτσΙτ επει·τητ.

& Πε Ρει·ετιιΓο Εεε|εΠα ΣεπτιιΙεπίιε,νιιιεο Ισ Γινε.), απ” ιν_ Μάτσε νι. Ρι·ι[ωΙτ ΕττΙτβι Κωπεπό .9ει·2ιο

τιοτετιιιε νετΒε $ετιμοτιε νιτε δ. ΑτιΒιιιιεττι ΑΒΕ» Ραμ, 166&Μπο δ'ωπο!υπ_β έ7'ακττο .ιτε-ω.,.μω..

1Ρ[.ι :κατώι με ·υοσωπιστ ΡΑ76|Ι[Μ , ΜΜΜ Μιι!α[κτ· Πιεπυ!›ῇ "σου" ιο_βετίτ Ιδιττο πιο νία ΙΛ1Φωτιειιε τη»

ει·πτια, τω... Ματιά τοπβττιτα[κπτ : ·υΜε!ιατ.» τ· πιω” τα.» “ΜΜΕ ττκα!επτίο τυπικα. Ιβ: ει: τε

” οαΜωωΙτ "Μ" ε. Μω..ω., έπρεπε “ὅτι Με ρτο/Βιμ "Μι... [πιτ , ιιιιιιιιτ €ιιτοποετητιιιε

ήταν 6'. Οιι&τέεΙτσ,μι ωπαπΗ!ισ ΗΕΜι·νωιπέω εμβ (εκπιιι. Πτι. ;. ε”. 7. οι ε”, ε_ ζ; ιει.πω ε; Με.

ευρω τωιβττωτι : τι» τον” Μιτου: εφωωπο»Μ Μπιτ: τιοτιε τοτροτιε 5. Με .η εειτ.

ό'. ΚηιβιωΙισ τπτ..." τε!τειο[ια ..4πιθέσπεττυπ Ετιώ.

πω. 86'. Οτά. δ'. Β. δαύτα Ι!. Ε ε



ω: νιτΑ ε. ωεΗΑιιιι ΑΒΒ. εεΝτιπ.. Με. ιπεά“Μεο·

Μ,_ θα δε ειωὶεω Βοωίωε Ρι·εε1Βιιε εοωω1εεει·ε από.

»ο. κ”. @ω δειεει· εΒ:εἔὶιιε εωωο ὸιΒιιειειιι· Βοιποι·ει

^”Μ""· Κο στα Βιωε ίειπόΒε ωεω ίἱἔωιωἱτιε ε!εκι:τεε,

()οι·ήε1ε ειιιόει&ετ Ρ:ιΙΤιιε τιεΓεὶι·ε νετειπει·,

Βιι:ιεΙεω ωιιικΙωσ.ω Με” εοιπεωιπετε ΡοωΡεω ,

Οτεάι1Ιιιε ω: Ιωἔωε 1ίεειε σου είε ὸοΙοίὶε:

Νόικ1ιιε αιάιιεοωω ετε.εΠΒιιε εειιιε!ετεε !ωποτυω ,

δεά ωο.8Β .ιΈ.εετω ίοττωόεε (ΡοΠε Ροεετωε ,.

ΠΠιιε επεσε Πιο ω:ιοε:ιε Μ” εωΡετω οτε: -

δεόιιΙι1ε ει: τσακ, ςιιὶει ωιΠει Ροτειπιει ωιωὸι θα,

Ή;; ὸιιω ωει€ωι νἰἔετ ,πωπω πεφτει· ιιε ιιωΕπο.=

Η ατά εκω)ιω: <έμέοι::ιε φαω Ηιιωωει Γεωιιαα:

Ι..ειΜτιιτ, ω! ωοά1ειιω Η Με εεειεαεὶο παει.

Ιωωο Ραεὶ τω&εε ΜεΒιποε εοι·ωεωο. Ροτειπει· ,

(Πάμε άπο: ωιιΙειιω, ωιιΙειιω εμι:ετεευτ ε!) ως”

ν1ιωιεςιιε 1)εο τεεἰοιπεω τεεΙάει·ε εο Γε

5ο εἰε,εΧ ωιιΙεἱε (Ιω εξω Γετεε νειΙε ιτε

Πε Ρτείἱε Ροεὶὶιε ςιι:ὶω ιιΒ‹Η ςυἰίειιε νετετἰ

Ιάεπεο άεΒεε. Νειω εμε ΓιιΒ]εέΙ:ιιε ΙιειΒεεω·

Ρι·ο Γε ΡοτεαΜε ἴοΙο Ροειάιιε :ειεἰοωε: -

Απ: εοιπτἑ. 1·εΒω ειιά ΓυΒΙἰωεειιι· εισαστε,

Αι1εεΙ)ειιω Εποιωο ,ωιι1εοι·ιιω 8εΕειΓεε μεωεπιπ.

Ι··Ιεε ΓοΒτὶεω ΚεΒὶε Ρεπεει·ειε εοι·ι·ε6Ηο ωεπεεω`,

Παμε Για” ?Με ΡοΪεὶε εοιανὶν:ι δειεει·όοε.

Νοτωᾶ (μιά ΟΒι·ΙίΗ Επεσε εοπνΜει ωιωεϋ

Νοε εΓΡει·ιπαπε1ε,άο&ωιε οεεειΠο πεί-εἰ

Ε:: Με σε ΡοΙΤεε , ι·εεαΙεω νεωε ω! ειι:Ιαπη

ΟεειιΡειε :ιηιιε ἀὶ€Π1 τοτειω ειιω ι1ο&ε Γε:1ιιειπε,

να εε!είΗε Ρω:Βειπε εΡυΙειιτὶΒιιε είεειε.

Ου]ι15 8: ωτειιπιιω ωιιΙΙὶε εοκιΠειυε1σ.- ΚεΒεω ,

@πάωι!ε Ρι·ο Πο εεηΓει ιιε εοπεεόετεε Μ,

ΠιπἰεΒεἱ ΤεωΡ ο ΡοίΪεε Ιιιεετε Ιιιεετωι:

Οωι1ωο @Παω εεΡι1εαιτε, σε Ποια ειΒ ΗΙο

Ιωιιίει·ειειιε εαπ Πἰνωο Ιιιιωτιε , ΤεωΡΙιιω

Μιωεεε «ΜΜΜ Βοωωὶ ωΙιιίδ;τειτεε εξω.

κα. Φ4δέσάΜ78 -·οο!επ.τ ΜΜΜ: , ιἰσ/ἐπιι μεί·υέ:.

Ι.ιιιιιΒιιε ὰ ξοΡυΙ1ε ειπα νἰεΒοωἱω νεοει·ο.ειιι· ,

ΑοΙΓΡεόειιε οω1ιωω νΙεειι·ε επωάε νοΙεΒειε:

'Πε τΙιιω τεττειποε εο.ιιειιε ὸενἰτο.ε Βουοι·εε,

ΒοηεεωΡΙ:ιτεεω· Γεειιω εεΙείΗει εεωεἱιω.

Μιωάιιω όεΓεωέε ωιωάιιε ,ει·εωίιωεΙυε ειιΡΜε ,

Αὸ ωΙειιω Βοωὶω ειιὸ ΡοίΓεε Ιάβα· ΙιειΒει·5,

ΟοωεεωΡΙειεενοε 8ε ειιὸ όεεε:Ρει·ε ΑΜΙ”,

Βιιω τετιεε εελ:3νοε εις! ςιιοε 11οι1 Γεεωε ειπΙιεΙειε,

Ρει·τω&εω Βοωωιιω Ρο.τεεω ΙειιιεΗΠε Μετα,

ΟΡεἰωει ςιιὸά Πιετά, ςιιὸό ποπ ι·ειΡει·ετιιι· :ώ Με.

Ηοε ωετιιοπωε, νΙεεω εοτιτεκκΗε ειεΗτε εεωοτειω ,

@τὸ τΙωειι·εεω· εεεΙείὶὶει ΓοΙει Γτει1ι1εω:ετ.

Τι·ειἀἰἀ1ε ΕεεΙείΞειω ηεειιο1α φαω ίεκ:ει·αε ἰΡΓε

διιΒ ειπε ειΙεετἰιιε Ρι·οοιιι·ο.εοΗε ΒειΒειπ!ατιτ.

Ωω Οιε1εΙ.Μωωε Πἰνωω Ιε81ε ο.ωειτοτ

Εἀἱειι5δ£εἱειτίἱ ΜΑιιιιοκτυε ίΗι·Ρε Ρειτειιτιιω ,

Τει·ι·ο.εάΠΙνσ.5 Ιὶε8ὶε εοΙΙο.εει Ροτείεειε

Πω
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Ωω τοσο 1οτνειοτϋ ίοοτειτ , ττἰοιιἑτο τοειοοτιτὶἱ

1ο ω”. ΙοοοΙοτο όονοτἱ ΟΙπτἰί-τἰειοοοίο.

@οἱ οὸίὶ: Μειοτοοτοε Ι)Μοο όοδτοε ειιοοτο,

ΔΗΜ ὸοΡοΠτὶε Ιιοοὶτοοπ Γοιποίὶτ ΜοοοοΜΙοοι.

πιο. 2αΜ τωφΙω έκ ίσαι|ο ή?ά σωπφο οάΜΜ2»Ξέ.

Πο νοτὸ 1ο ΙοοοΙο 5ειοέτοτπαοο1ο Ροτέὶτοοτ

Ρταΐοτὶ Ιιοτοοε ,]οτΙτ ίοοο!οΜοο. ΤοοπΡΗ

δειικτοε ,οτ Μοτο οοο το.οττιοι οοιιοτειοτο οοιοίττο

Ιοοτοό1τοτ οοΙΙ:ιω ΜΗ τοτοΗιπι Γττοο Βιέτο.το,

Οοοετοο οοο νἰτ:τ: Βοι·οτ Ιπιβὶτατἱο Μπότα::

@ο τοιοοἰτ ππουτΙοπι τΙοοοτηοοε, οπο Βιοοτοοοι

ΒοΗτἰοε τιποοο1 Η οοοἴΡΞοἰειτοτ ΙοειΒοτο.

Βιιτἱτοτ εκ Μο απο 113οττιίἶοανἰτ πωπω

Οποτε 8τνἰοἰΙειηε , ]ο]οιππι οτοοτάοοο ΓοΙνοοε °°,

Πτ νο: ]οο&οτὶε Βεττοτοοτ οπο. τοΙοιτἱε,

ΒΠ'ΗτΠο ετ ττοοΜοε ο:οιοοΙο οοίτοοο τοονοο:ιτ

ΟτοΙΤο5: πο Γοο.οτ!οοε οιοτο1οοοειτοΙοο ιοιιοοιιιο,

δοτοοοι· :Μοτο Ρὶο ττειέτετ τωΙοίΒο. ΓοΙο..

ΗΜ: ειΠοοιιε οτατ ΓεοοΙο, ()ΒήΠόοοο οοο ἱοοοοε.

Μοτο Ρο τιο.Βο.τ οοι1ττο., οΧΡιποοο.ο:ιτ 8ο ΙΒοτο ,

(ζοτΙεττο. πο: οοοοοεοο οοὸά νἰοοτἰτ Αόειοι,

ΑΓοἰοοὸοω Γοι:σοτ ἱοοοὸοοε ίἱτοοΙ οτ ΒειΙὶΙὶΓοοπμ

· ΑοτἰοοὶοοΡοτ ω11οοο οοοττἰνοτὶτ ΒοίΗε.

ΒοΓΡΜοοε τοι·ι·ειτο , αοΗ ΓοΓΡττειτ πο! οοΙτιππ ,

Ρα· Γοο.Ιέοποοο μεσο ]οο,ἱτοτ Γοο.οάοοειτ τα! ΠΙειιο:

Ατοοο ρα· οτιεοΠ:οττ1 οοἱ ὸοοὶτ ω! οτοετε. οο.!Ιο111 ,

βοοτἰοοὶε οτοτὶοοε τοοοὶνὶτ πω· νοοοι·οοάοιο.

Νοο ίττΙότοπο οπού Ιοοἰε οΙο.οεοτο οοΙοοπισ.οπ

ΑιπΡΙο οοίοοτοιω ταὸὶοοε τοΙοοτο τοΓοΙΩτ.

Ήι:ιτο τοοΙτὶοοοἰε ΡΙοι·οε ειποοποοε :του

Α" Βιοέτοπο οοϊνοτο νο·τιτο , οοοε ὶΡίο ΒοοΙοιπἑ;

δοΓτἰΡὶοοε ο Γειοο.ι·ο Ρτοοοιπ ίτοτἰοΙτ τοοὁΙοἰιοε:

Ετ οοο οο1Γοοο Ποτ πποτοο νοκειτοε,ειά τοΓοπι

Αοοοτὶοοε , Γειοοε ΡτοΡτοιω τοτοοεινὶτ :το κοπο

πω. Οπα βπω!ο Δ'απέϊ'ω [οο24ίΜ7 ιίε Μοττε/ἱιτπω

Α8τ οοο νοτοτοε Μοτο μου Ρτοιπω-ε ωΠέωε,

ο ΡτοΡο1ομ να Μ! τ:ιοτοπι ἰοίἱἔιππι βαλει::

Νο ιοοποιο τοιτάτο τΙοιο ]οτΠοοτ οίΐο ΙοοοοΙ:9τ,

@ο οοο πιοΙτοτοτο Βοοοτοπι τοσοι τ2Ρείςετ_

$οιι·ιτοοβοο οτεοίοτιε ΓοοΙτιτο οοο Με τοΙ1οοὶτ

Ι)ιοοτο μπι Ματ οίτ, ὸοᾶὶε Βετο ΕΡΓο. τοΠοοοοοε.

Ναιτιοοο τοσο ηοΓοοοε ωω5 οοό`. Ροοοτο τοοπποη

ΒοΒοτοτ, Ιοτιεἱ τιποοιιε αιοοτο ειτοοο ΙειΒοήε5

ΑοοοτΙὶτ ΗιοαοΙοπι ΠΜ το Γοοι·ο.τ $ιοοοωτοοΜ τ

@ατι Πο όοο·ιοΙοοοε ειἔειτοτ νοοο Ρειτοτωι:

Ο ΠΠ, Ρτοοτὶοιο αιτοοτο οἰτὸ οοττιο τιιοτιόειτο,

(Εοοποοο τω τομ] οοοΓοο&οτο Κοοο: “οι”.

νεο οοο τοοοο.τοι· οοτΡι15 Γοά Ροτοο Ρεπιτο,

Νου τοποσ οοΙτο2ΓοτΙ οτιτο1ε οτ ο:οοττ οΓοε ,

ΤοτοΡοε ειάοΓοοο ιΠοτἱ οοο οοτιίοτνοτοτ ΙΒΜοτο,

οο ὶοοοττο το ατο Γοπιοτ οοττο τΞο οοοδτε.

Τοοοο οπο ΒτοΡοι· τοτο ο0ι18.ι11Ροο , Βετο: ,

@οοο Ποιο οοοο ὶοίτιιτ οι» οοο οἱιιτι νοοοτἐτ οσοι,

ο4!έση τ”. @ή δε ο'. 6°απ!αυι ΙΙ.

ΑΝ. €ΗΜ

ΠΟ. κιν.

ΑΡΩ_ΜετΣ.

# μπω·

πιο
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Απ. απ. Ηοε ΓεαἔὶΙε αοΓοαε τπετα ΡοίΠε ΠεΡοπετε εοτΡαε.

έ:: 1ΡΓε «πατα οταΠιοτ τεΠαε οααππ εοεα εεπεοιε: °

' - 5αΒνεπὶαε .πιο παπε ΟΕπΓει εΙειπεπεια εαπεατπ,

Ει·ααε αεοιιε ιποΠὸ εεεπ Πε Γααεε Ιεοπὶε,

ΟΙππ τποτεε Γαα εμε επε Γαοει·α:πε απ ΠΙα.

Εε εμε οτεεΓεπεἰε εποαἰε ΓοΙαπππα πω,

Ε.ατοπετ Ιοί-ε παω εοπεεΠαε Ποπα Γατιιτεε.

Ηαεε Ραεει·ε αε Πεταε ΓαιπαΙαπι ΓοΙνεΒαε ατπατα5.

Βροπεε με εαιπεπ ὶΡΓἱαε ΡτατεεΡεα Γεεαεαε,

1πνεπεο @πο , ΗπΠέεοαε, εανατοαε ,Ρατέιεοειε,

Πεοαε ναΙεε, Γαεαοετ π1επΠσπε αι:οεατε Ραεεεπὶε:

(ΜοΠοαε οΡαε εΠ·εώε, ιπαείταε ΡΙοεαπΠο πεανα.

Ραεπε μα” ΙαεεΥππε ειπΡΙεπε απατα εοτεοτε Ραεπε.

Ιπεετεα α ΕαπιαΙο 8απ6π Παιπ μια Πεοαπε ,

Ι.απεαοπε ο,ταν1οτ 5απόεατπ ΠεεοΧεταε απεοε ,

Ετ να: 1π εεΙ1Πο Ρει·επαπΠε εοι·Ροτε Πεεαε.

θε εαιπεπ α οι·εεΠ:αε (ΠιτΠΕ πεε ΙααΠε τεΡτεΠἰτ.

Βύπκ1αε ΓαΙιιεἰΓεταπ°ι ΠὶνὶπΙ εοτοοεὶε εΓοαπ1

δατπετεε,αΠἰΠα1ε ΓαπΠεπε τοοπατπ1πα νεΠπε ,

8εΧεο Πατα Μαϊαε επαπΠαππ εεΙεοι·ατε ΚαΙεπΠαε

Οει·πεΒαε ΡποεΒαε , εεαπΙὶνὶε αΠ αεεπετα 5απέταε.

@πιο Γει·ναε οοΓα1ε νὶνεπε αΕπ ]αΠ”εταε ἰΡΓε. -

5εΠ|εππ·απι Παίεαι Ρεταἔὶε Πατα Γαπει·α Ραεπε

13εΓε1οαΙαε, Γαὶπεο Γε ΓαοπΡ1επτε ΓοΡοτε

ΟοΠοεππνΙε, εΙατατα οααΠ εταπεεεεαι·5π ααΙαππ,

κατω 86 1ο νὶΓα , Ραὶεπταππ πΙππόοαε Πεεοεε,

ΦτΞεοαε εεἰαεπ τατΠἰ νἰπεεΒατ Ιατταπα δοΠε:

Ια πα Μεπαπατπ εει·πεπε παΙπταεε Βεαεαεπ ,

ΑαΠΜε νοεεκπ ἰΡΓἰαε Δια εαΙΙα Γαπεετπ:

Επ , Ετατει· , οααΙεπα Οπεὶίεαε επΠπ εοπταΗε α:Πεπ1 ,`

Ρεο νΠ1εαταιπ ,ΓαΙΒεπεεππ Ρεο εεπεπτοΓα,

Ρτο Γατπ1 ΡΙεπα ταπεο Γα!εοι·ε εοεαΓοατπ.

Ροί”τοααπτ Γοεππο Γαὶε εΧΡετεεόταε απ ΠΙο,

Ι.ιεΠοι· οοΓεοαὶαππ εοτπΡΙενειατ εκΓεοαἱαεατπ ,

ΒἰΓΡοπεπτε Πεο , εαΙ1ε απο ει·απΠΙε αε απἔοτ

δοΙεται· ΓατπαΙὶ, 86 εποπίετεεαι· 8Ιοπα 8απε1ε.

, Α ΕαιπιιΙο 5απόταε Πεαε εεεαΠ ΓεΡεΗεατ,

Ϊξαι @πάω Κε,επ ΓεενἱΒαε παα:πεπε νοεἰε.

Νεο Πὶατατπα οαὶΠετπ Ρὸίε ἰπεετναΠα Γιι€τε,

'ΑΒΒαε επιπ Μοπαε!πε οαοε ()επεαΙα ΓαπΠαε παοεΒατ

ΟειοΑ.1.παε,ν1ε ποπ Ρατνεε τεΠὶΒὶοπἰε

ωεὸΠ νεπὶε,Γαπ‹3α εοεΡαε εαΗε αεοαε ΜοΠαή

ΙΠἰΒαε Ο&οοπε, ΡοΓαΞεοαε αοΙ παπε εεοαὶεΓεἱτ.

Ια παο ΓεεΡε Ιοεο ππταπΠα Πεο ει·1Βαεπω

1:1απε, Γαπέτα ΗΠεε οταπειὶτπ απο ΡατεΗαε,

Λε επεπαε εα]αε Γαει·ίτ δαεει· ΠΙε ΓεΙαεαι·,

ΡΓαΙτπΠεα ίιεοαε εαπΙε, πωπω ΙααΠεεαι· Ια ΠΙο.

αν. @Ζώου σοκο·αΩ'ια· β:@πιο &ιπέΐ2 αμα! «ατακα

ΟΝταΑεταε πτειποεὶε, ΠΠεὶ ΓεΠ :οποτε ΓοττΙε,

, (δπΠατπ Γ;ε ε τοεαπε 5απόΗ νεπ1εΒατ αΠ απεταια.

Ηιε ίὶιοἰεὸ Ιοεα ο ΠεΓεεΠεπε Γαπαε απ ΠΙο

θΙοεΠἱεαε Βοπαπαιπ, οαὸΠ Πε ΓαΓΕαΙεαε απΠπιτ.

Νεο ταεπεπ Με ΓοΙαε ππεταἰε Γεπεπε ]ανατπεπ,

@απεεὶαπ1 τπαΙεΙ ίΠαΠεε Παω ε,ταεΙα νΠΞε.
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. . . . ι Απ. ΟΗΕ:

χω. @Μ.τωέϊι Μπι::βΖωπιτπτωπώ παταω. _ οτ:.ιτι.ν.

. . . . . . Λι·ΙΜτιτνι.

Πιιιωνι οοιιίττι€τι νιιιοΙιε νιπέΗπιιο οτιτοπιε

Ροτ αιΠοπι ΤοττιΡΙο νιοιτιιιιτι Εοττο Βιο!ιατΐ

ΒοοΙιιοοοοπτιιτι πιιοό πιο:: οιΙοιιπο νιτ:Ιοτο

Πτ ΡοίΓιιπτ ) οΙειττιο.τιτ : @Μεπω πω δειοοτόοε.

Ἐοττοει τυπο ιιιοτιτιε τιιττιΡιιτιτιιτ νιτιοιιΙει επτειι.

πω. Ρτατει·βίσα:πτηυ!ατ·α ποιοι: μ·/ίε μυ·2Μιτ.

5Εο ποιοι ΡοτΡοΙΤτιε Πιοτιι: πο ΡτειττίΒιιε Μισο

εττωι Κιοτιατι] , πιιτιο οΧιειτ απο τοί:οττο.

Ωτιιο!οΙιε πιιοπείειτπ οΙπάοε τιιιιΙτοε Ροτιττιοοειτ

Ιπόιποποε τοτπο , οπο πιιἐ τΙοτιιπιιο οΙο.τιο “

5επιέΙἰ Ροτοιιτἰτιιτ ΚὶοΙιοτῖ εΕτωιοπτ σποτ:

@τι Ηοοτ οιπτιιιιτι πιοττιε οτο οΙει‹ὶο τιπιοτοτ,

νιτοπι πι) τειπτο όιοιοιτ ΓΡοτ.ειτο Ρειττοπο.

Ετπο :ιο τικιιιΓοΙοιιττι Επιττιιττι οοττιιπιπτο ο:ιτοτνα

8ειτιέ1ι οοπτιι€ιτ νοΙιιτ πιο ΓοΙειτιει απο.

Πίιπιπιιο Ρτοοοε τι» οιιιι&οτιιτιι ΓιιτιεΙυπτιιτ πο πιο,

@ο Βιοτειτ Ρ:ι.ΙΤιιε , πσ.ιιόοτ εΙιΓοοποτο βιιιιε.

πω. ?οκ ινώυπαπτέτ κείται ψ τσηΐ:ιε !ίθοϋέ.

( :Οι.ιιω.τ Αιιοιτοτ ποιο ποΙὶτει Ηπα ττιοτοειτιιτ ,

ΙτιτοτοοίΤοτοπι Η τιοΒιε πιιεκτιτππε ιιωω,

Τεπτι οιτὸ οοτΡοτοοε πιιι ετΙΠιονίτ ΡοΠοτο πιοτΒο5.

Νο.πι ττιοτιτιιιιι δειπόΗ τιιοτιίτττιπτ πιιτεουΙο. @Με ,

(?οττιιτιιτ ατομο Γοπιιοπε νιτειπτ Πεπειτο Ρτιοτοπι:

(ξιόόπιιο Ειτε $ειτιᾶιιε , τιο.ττειτ Ροίτ Βιιιοτει νιττιιε.

Επ ΡειιιΡοτ ΟΙιτιΙΗ , Ετ:ιττιιπι ΡοτΡοπτ:Ιο οποτνει, π

πω οοιιίοτε οίτ Βιότιιε άινιτιατιιτιι:

@ιι απτο οοπΙοε Ιιοπιιιιιιττι άοΓΡοότπε 86 οπο οιιΡινιτ ,

Αππ_Ιοτιιτιι * Γοοιειε τιιιτιο ἔειιιόοτ Ιι:1Βοτο οο!ιοττοει

Ο

_ _ # ΑτιεοΙος

πιπιιο το ΡτεοΓοπτι :που ο νιτεινιτ Ιιοτιοτοε, π Μ.,

Ι.αττειτιιτ , οει:Ιιιπι πιοτιιιι: πιιι @το οτοπιιι.

Οιιπάοτιιπι όιΒιιιιε πιιειΡτομοτ οποτε νιόοτιιτ,

(.ΐιιπ&οτιιτιι Ι)οπιιπο πιιτιε πιιι ιοττιΡοτ εό!ιειείιτ.

Ειπιοόιτ 8ο τιοΒιε μα: οιιτιότιε τιιιιιο νοτιοτειτι ,

ΙΠιιιε ιιιοπιοτιε πιιι οοτιιιττιιιτ οπο ΡτοΡιππιιι:

Π:: ποστ τιιιττινιτ Πινιιιι Γοπιιπο νοτΒὶ,

Νονοτιτ Ιιοτοάοε Ποιπιοι: Γιιοοοόοτο άιπποε.

ΙΙΙτ ποο τειτιτιιπι 8:ιπέτο ποτιωο τιοίττο,

ΙΠιιιε πιωτιτιιπι οστά-οτε ιττιιτο.τιο ιιοΒιε. ο

Βοπιπιιο ΡΙιιε πειιιόοτ Η πιιι5 Βοιιιιε ιΠι1πι ἱιτιἱτατιιτέ - - - .

@ιεὶπι Η ο!σ.ιιιοΓο νειοιιιιε πιιιε Ρπωιω στο. ο :

ΠτιτΙο Ρειττοε ί:ιτιότι Ρτο.ττοΓπιιο οοΙιότΪπιιο ΜοΙιε,
Εοίτιιπι άονοτιπιπ πιπτι απο «ΗΜ, ο

Πε Πτιε @οι Πιιοιιιττι οιτοτοοτο Μισή”

ΙΡίιιιε ΡτοοιΒιιε νοΠ:τι πιω νοτει τοποτιιε

(:οπίοοπάειτιτ Γιιττιττιι ίοΙϋ παιεω Ιζοπιε5

5Ριτττωι νοε ιΡΓοε οτιιοτο ποοοτο,

Ιτι «πιο άιιΡΙοιτ Μπακ όιΙοέτιο ίοιτιΡοτ,

ΑΠἱόι1ἑ οπο πωπω: ΓΡοι πάοίπιιο Ιιιοοτιιει.

(ιπέττιπιιο Ρειττοε Γαπ&ι ποτιιιιειιιι άοοιι€το Κουτί,

Ϊρίἱε πι αοΙο ιιτ οΠιτιε οοτιίοοι:ιτι.

Πτπιιο πιο: Ραπ σε πιιιπόι ποοιτιιτει ποπο.πτοε,

πω;
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·-_ἶ~__ἡε π_ .... .

Μ. €,..._ Οοπεεπει @Πο , ΓατεΙο νιναειε ιτι Μο ,

πε.κιν. Απνετιειιπι -1)οπιιπι ΓΡε6`ταπτεε ΓΡέιπφιε Βεαεατι·ι,

ΑΡω”””° επι ποε π νιτιεΗε πιοτειε τποτιεππο τεπεππε,

Ειαιτοε ωι_Ρα Ρο(ζιπι1τπ πε Γαεετεε τω πταεπιπ,

(ΞΙοι·ια επι Ρατ ε ειιτπΡαετε 8: ΕΙατιππε Γαπέτ6.

εκ Γαπε πατε '5απάι .ω ντεαέιαιιεα επιιΓΤε ,

μπι Μια· ειτ_ΡοΓειε ιιτιπιιιτπ τιιτε ΙπιεΙΙιιιπ.

. ρ________________________

Ι.ΙΒΙΚΙ ΙΙ. ΩΑΡΙΤΠΕΑ.

ΡΙΚ Ο Τ. Ο Ο Η 8. Ιιι :ο πιει! ίἰπἔιιΙατε εοιιππετιιτ: πε $ετἱρεοτε πιπαειιΙοτιιπι Με: ΙιαΙιειιιιιτ:

' σε φπα τΙιεεοτιειιε δετιΡεοτ τιππιει·οΓα νιπεΒαε ,

(Ντα Γιιιε Βετπιποε ιΙΙι Γαεετε ιππε ΙιοεΠοε.

'(:τηι, Ι. -Ι Β Τ. ατε εεω.τα Με” ›ία›·τατίο Με,...

Ι Ι. Πε φωτάκια: Μία ίπ «Μία @Η εοπείείτ ίρ/ζι.

Η Σ. Επ·κρίτ δαπί!ί :καίω @Μ π... ίπ Μέσω.

ἰν_ δαπαίκτ δαπδίί Μ... Βιιτέκπέίο οίκο.

ν, δαπίπτωτκτ Με...» εποπτεία: . /ίεπαεπτ· ώ· ίρ/ίτ.

ν Ι. Ρε//ίπω επίπ[αΜπι πια-ενά [ιβνι:ίο @τα

ν Ι Ι. Ι·'επιίκα εοπτικΕΜ παπί κι βίτσιο “Οί/Ψ”.

Μ”. .απο β: ποπ @στα με...» ετα βατ :Μπακ

ΡΗ:: :φαει αποπ)·πιπιπ ιπΓετὶειιτ εοπττα&ατ πω” επι-πω,

ἱΧ. Ε:: απ” ,κατά βυταία›· :και μπώ.

Χ, Γ·δ·αίτε: Βαποτιωι το!ίκπίβτπίπίπε δ'απδίκω.

Χ Ι. Ποπ ι·ψι·ιωτ δ.υιδίκω , [απαίσια Ισπέαίπω είπω.

Χ Ι Ι. Νεεποπ ί,α........ παθω [α!υπεκτ ό· τω, _

Χ Ι 1 Ι. πω... ριπή τεραστια· 4Γεύί|ε σοφία.

ΧΙν. .θα ?κοιτάω των τωιο·αδίο ώ· σοφίτα Με.

Χ ν. .Βοπιτπυ Φωτ αιτιάται πιιίίω·σκία των.

Χν Ι. επί/τω. ·υίπδι'ί ποίφτωτκτ υίπτκΙα

Χν 1 Ι, πω..." Μία/αεί· εμίαΓαπι πω: ρω··υεπίτ απ κατ,

ΧνιΙΙ. Εί·ί!ίτισ δ.απδίί ίπ ]Έ/ίο εσκωιδία Ρπο!!α.

Χ ΙΧ. Δίκη: Ικ/ίε Ραυ·ί ?πιάσω-πε βετο Μια.

~α

ΩΑΡΙΤΠΙ.Α ΕΙΒΚΙ ΙΙΙ.

Ρ Κ Ο Ι. Ο Ο Ι.Υδ. Μπι ω... ποταεπ πἰεπιιπι_

@π ρ,[, Ν ·υψι ·υίπίτ ΜΜΜ· μηιω·είιΙα .5'ααδίκω.

Ι Ι, διπδίω [κι··απτουι οπτικών» ίπει·φαε ατακα· βεβΙΙιτ.

ΙΙΙ. Η δαπδί·ί .Μία »ίππων πια!ία›·εκία τε:τω:.

Ι ν, Ε»·ί!ίτια· απεάαυτ ,αφτί εοππ·αδία ρια!ία.

ν, .τα δαπέΐιωι πεδία: είσπατιο· ίκωίικ αιτία.

ν Ι, @ίπποι ευπτν·αιδίω :στο β ασφατε/απω.

ν Ι Ι. δα!υα:κι· Με...» ὰ καψω ετιιείαίκ στιιί0ΝΙΜ.

ν Η Ι. δοίοίίπτ καίω ΜΜΜ: εοπτταδίίσ τω.,

ΙΧ, @παω βίτσιο· εκπδίοτ με εω·ροτί: στα».

Χ. Η: @πιο ακί έσωπέτατ τυπωιέΐίο Ιε·υίτω.

Χ Ι. ειψι|ίίκω πίέίτιο· τοπτωδία @τί/ίνα ρκείία.

Χ Ι Ι. Ι.ατατιιί· μαπα:: [πανί Μιι!ίστσιτία παπά.

ΧΙ Ι Γ. Ε'οπωτδίί μισή /ἔυιατκι· παθίΙσ σοφία,

Χ Ιν. Ε!σμίιωι ταψί: Ιπίππι·υσ .ί τεωρω·ε απιστία.

Χ ν. (ζ'απίπτέΐ·ίίτ μια· ίπ αυτί: βίντεο:: ώ· Μπα.

Χ Σ”. Βαίω.τ σοι·κίέί:κτ .Βί·υίπο ω. βράσει.

Μ Ια Α ε ιι τ. .ι Γειρετιοποπε ιππιεατα @μπω , ατι Ι πο ε τ. ιι τι τι τι ο πεΓετἰρτα Με με

τεττπιττιτπυε , είται μπει· ττιεττι Γοττπατπ επι ΒαΒεαπε πινετΓιιιπ ατι πε φι2 ετ Αιιδ.Ιοτε

ρτιπιατιο πιω: Γιιτητειειππε. Αππιπιτ Ιπ8εΙτατππιιε ΙΗιτυπι φιαττιπτι πε`Βε!ατ1οπε εοτροτπι

δ. Κιειιατῆ & ιπΙταειιΙιε επιππε εοπΓεει.ιτιε , οικω Ιιοτιιτιι δεεειιΙο ν. Βεπεπιπίπο τείετεεπιπ.



ιυιιιΑσ. ε. ιιισιτΑιτιι .πιο σιειντιιι.. Επι. τ. τι;

ινιιιιΔσνι.Αα. ιτισΗΑα τι
1ισ.ιτι.ν.

Λι>τι_ιιιινι.

5σττΡτα στυοτιυε ττττττε α Μοτιαστιο ΟσπτυτσπΠ αποπνιτιο , ουσιτι

ατιτιο ι:σσσ. Με. ντιττττσ στι τττιτο α.. αΡΡατστ.

Ε:: Λοβ ι·οιίέτττ. ΟσιττιιΙ. ο· σαφεπάΞεφζ

° τ.ΙΒΕΚ ΡΚΙΜΟδ.

Αιιστοπυιντ Παστα ιπττασυτα οτισταπτσ Πτντπα ·στσπισιτττα Ἀπσσττσο τω.

Θ, τιιυε οτασυτο ότι: ΡτοΡαταπιτα , οτιττπτστ σστστατοουιτυτ αττ ττσατυπι Το-.

"ή τιτατιι τ δασωπεπττιω , τπουτστιε, Πεδία ατόβυπάεπι τοπιο» ε#, φωτ 42- Τστ- Η· 7·

“τα Με π·ω!απ ή· :ούτω |ιΜοφΐαιω εβ. @τα πω αττιποπτττοπσ ταέτι, σα ου::

5το τπσττττε ττσαττ Κτστιατττ τπττασυτα σττντπα τιστσοττ τττοπαττο , ττττσττειιιαπστατσ Πυ

υιιτιυετ οτ ουτατπσυττέτ απττουοτυπι οπτπτα ΡττστστπιτΙτα ντ σπτυτ, πτΙτ Ραιισα ου:σ
ττι νττατ Πυε αττττυτατα ίτυπτ, οι:οστατ Ρτσττυιτι όυιτττπυε , υτ σε Πττσττυπτ αετίτττιυτα

τττοπσ τστττυιιι σοττσοτιπυε,τπστΡστσ α ιτιοστστατιττπσ τσοπτ ΡττΠττιιτ Οασταττε Ευπα

νισι , 8: σστστα υΓουστπ ΡτττΓστιε, ουαπτυπι τασυτταε τπσιποττα; ΠιΡιτστττ τττοτυπι ,

ττσι:τυσσπτσ5. _ . _

Αππο Γατα: τπσατπαττοπτε τ)οτπττιτ ποϊτττ]ιτευ οόττποσπτσΠιτιο ουαττοττσσττπο, ο Α ,, Ι

Ιπτττάτοπσ ίσοττιιια, ιτυιιι ίσττιτ Εταπστατυτι οτοττοΠΠτπιτ ()εταττε Ι.υιτονισι πιο- · Η” τι; .

ττστατιιτιισ οτππτ νσττυίτατσ Ποτστστ , οτιττπυττ οσπσΠστο τΡΠυε Ρτττι·στοτε Ηειτισυε ω” τι

ΑΒΒαετσ,οττπσπ Μοπαίτστττ Β. τζτστιατττ : ουοστ ττυιτι τστιστστ-, αόσοτυε σίτ: ουτ- Β:,2”:::,

τταπι Γυτε τιτσστττυε σ:: ναττατττττΙ:Πυε ,τιοτπτυσ Ηιευ·το,ντττατπ 5τσττυττσιπ οτα στα; κι πτωτι

το Γοττσ Έταττυττι στσουτατα αστ σατσταπισπτα δ: αιτ ουτσττατιι τττοτυττι αττα νσΠτιπσπ- τ” Μ' τ
σ ι ._, . , τ . . - . . , _.. . _. - τΒΡ.1ι

τα. ΙΡΓαοττ πιιιιιτυιπ ουατιι απτιουα Γυιε Ροττστιε ιιιτιπιανιτ ιπττυίττια τιστ εσπστα:

 

_ _ _ _ . , _ _ Π - ο . τ·τσυτο ατ

τιοπιε οι· ιτιστιτ , ουαιτι νσπστατιιτιε Ρατστ ποΠστ Ρτιστιατιυε ΐοτσΒατιπαπΠοπιε τιοΠ πω” κι.

τττυπι τσιιστσ, στιτιι θσσαπτ τσουοτσο5 τταπεΠ·στατσ σατιιτιοε Πυττυστατι Ρατττττι Β:°°

Ρατυττίστασ τπσυτποσπε τιτ:σσττσαττοιιτ τσ<έτοπτε Βττταπιιτσ , Ρατττττι στταττι πι σαοττνα τποίαπι στα

τυιπ ι:τσΓυιτατιατ τσστστιττιττοπσ. Ρυττ σπτιπ ΡτοΡσ πσπιυε, ουοστ Μουτ: τιοιττσ αυτ- στα” τα·

ουοὸ τπτ ιτατττισττστυιιι , υτιτ τττυιπ αποτο τοστ ιΡΠυε-, δΕ τπ ιτστ σατΡσπστο 8ττιιττσ Πτω

τσττσυπστοταΠττυσττπστπ σοτιιοττε τστποστατσ, οι Γαστατ Πιποστσ τοταττοτισε, ττπσα

οσπσατοετασ στυσσπτσ Ρτοσττιτστυπτ. ττιτστ ουα: στατ ουα:ι:ταπτ ταουτ , τυπο. ουαπι μι

οττσττΡΠιπι σουΓυσττε τπΠίτστσ οταττοπτ ττστσιπ σοτοπτ ττατττστστυπτ, ουτε Ροίτσα ατι

ιτττετπτσνστστιττ ττοποτσ τιατιττα σΙτ. Ωυατιι απτττιτ ττσνοττοπστπ @πω νττι πι; ουτε.

σταιτι ποτιτττε τ”σττιτπα :το συτυε όοιιττπατυττι ττιτα ΡοίτσΠτο ΡστττπσΒατ , αυτσ σοτιττε

Ρστσστιττ, ουκ νοσαΒατυτ $νοι:·τιτυπιε, α ουα Ροίτσατιιττιιιτ τσττττοι·τυπι οτιττπυττ

ποιπσπ σ , το ταπτο σαττταττε οτυττπο στττσιτττ συτπ , υτ στ τΡΓαιτι νττταιιτ τταστστστ έτστ. ο

Ρστυὸ τιαοσπιτατπ. Ηαπσ στυπι σοπΓσσυτυε σπα: Ιοτ:ττττ&υε Ησυτο, σοστιττ τι στα

σα υττ ΡοτσΙτατσ. (ξιαιταττι αυτστιτ σττσ ττυτπ τιιτατ τυε σττσυττστ , Γυτισττατιιττττταιπ

Γαουττι ΥΕΙ1τΕ: ουατιι στυτιι σποττιτσπι σ'1Τστπτυττυα στΤστ , τυΠττ τπσττττ , οι ουτα αμα

σΠστ :το ιιιτπτίτσττυιπ τοσττυτττσανττ. (Πιτ Γυτ ἴστνἔΡτοτσίΠ Πιπτ Π; πιτπτιιισ τιοσ αυ

στστσ Ρετ σττ ,σοουὸστ Ρατστπατταάτττοπσττττττστ σπτ τττυτπ σίτσ ταστατυπ·ι τυίτστπ ,

οι τοτ Β. τστιαττπιτ·ι σοπΠισντΠ`σ οτατσ σπιτι τταπΓιπατττιοε τιστστστ Ποστ, οι στ οπι

πσ ττττυε 1·στ σαΡιτυτυτπ τσιτυστυπτ. @του τττσ Γυοστταα. ιπσπτσ σοτιτστιο:Πτ, =τττσσπα

τταπσ σττσ ναπαι·π οτ9Γστναττοπστπ ., 8τ οτι τιοσ ποπ όστιστσ ττττιτττττ υτ ποπ τιιστάστσ

τπτ. ντ σοπττττσττ τ-σσσι·υπτ υτ τι Πιο ττοιτιτποασσσΡσταπτ ιττατιττατυτιι. 8σστ στυπτ

τπσττα υττΤστ δ: Ρστ Ραττσε ττυπσατα , ΠιΡσττοτσε ττπτττ Ροτυστυτιτ. Ετ στιιιτ νστιτυιπ

σπα α‹τ Ρσπυτττπιυτπ,τπνσπστυπτ ττ›τ σατιτττοε, νστυτ ι·σττουταε , 8: ουαΠτατπ Βαττι:σ

τα Νοτιισιι τοσο μι· σ0τιτταέττοπσπι 6°Μτωττι, νιιτοο των:: στην: ΜοτιαΠσττοτυπι οΡτιτυιπ νιιττςο ττωιιω.

13ιτιο

__τιαπα_.__.τ



:τι ΜΙΚΑΠ. 5. ΚΙΟΗΑΚΠ ΑΒΒ. εεΝτυι.. ι..ιιι. Ι.

τω. ατι. ιτιειιιοτιεε. εξω ειιτιι εετετι ιτι ιιοτιοτε Ιιαιιετειιτ, ιΠε οιιιιιειιιΠιτ Γοατ8ετε, εοε

Α';Έ ιιτττιαιιε ιιετιιετιτιιιτιι οΕιιε είε. Ποιο νετοιιιτιτιιιιιιι ιιιιτιετε τετιταΠειιτ ειιτιι ιιιαι.

' . Ιειε δ: ειιτιειε 8: οιτιτιι ιιιιιε €ετιετιε ττιαειιιτιατιιειιτο , τεΡΡιιΙιτ οτιιιιια , 8: ιιιιιινιίι

Βιιιε Ρετττιατιιιτ. Ετ τιιιττι τατιΒατειιωτ εαιΤο ιαΒοτε , ιταιιτ ετα: ιτιτεἔετ› ι ιιΠιτ @πο

ιττιΡοιπι , 8: ατι όοττιιιττι ιιιιι ιΡιε ιιαβιταιιατ τιετεττι : 8ε νοεανιτ οιιετιιεΙατιι εοΙοιιιιιιι

ιιοττιιτιε Ηεττατάιιττι, ατι τιειεεατα είι Ρτονιτιετιτια ι1ιωε, 1°08ατι5 Πει ετιιιιιιιι ω

τιιιεετε , Εεε οι: ιΡΓε Γεειιπι ιτει: @από Ιεροτιιιι νειιατιιε ιτιιΡετανιτ. Ετατ ειιιτιι ιΡΓε

Ηεττατάτιε Ιιιιιιιε Ιιιιιι Γειοιιιε. Ετ σοι νικ ετιιιιτιιιΤειιτ ΓΡατιιιιιι οιιαιιτιιτιι Με αυτ τετ

ιαέιιιε είτ Εστιάς, εοεΡιτ αιικιατι8:Γε Ρτοιιτετι 8τανιτετ ιτιιιττιιιτατε τοτοιιετι. @ι

τιιιττι ιιοττατετιιτ τι Ρτεεὸιε`το Ηεττατιιο,ιιτ Η τιειτ:ειιτιιΠετ εοιιο,8ε ΡαιιΙΙατιτιι ιιι Ηττα

οιιιενιΠετ ιΠιιιε , ΙΡετατε Γειιιιιτιι Ιενιιιε ιιαι:ετε , εοιιιειιιιτ ιιεουαοιιατιι ιΠι μι

ναιιιειι Ρτεείιιιιτ,Γετιιιιιιτττιιτατε ετεΓεειιτε τι: Ροτιιιτ ατι νιΙΙαττι ιιικιε τιιΓεείΤετατ

τετιιεανιτ. 5ετνι αιιτετιι οι: αι› ΠιοΜε τιιετατιτ , τιετιιιετιιιιτ Ραττειιι ίαει ωτεεττω

ιετο , 8: αιιτειατιοαιιι ιιοτιιιιε ιιιιιιε Ρτοιεεετιιιιτ. Ή; @τη ιι›ι ιαεετετ δ: ιιιιΙΙα ΓΡεε

τείιατεττιίιιιτα: ,ω ιΡΓο τιιε τιιικιαιτι ει: εοΙοιιιε ι Ι είπε είι: , απ Γοειιε οιιι αιιεταιιτ,

Ρατε Γαἔι τιιιαιτι ιιοΐττιτοτ ττιοιιτιιιτια ατιιιιτιέια ιιιιιιετε ιιεοιιινετιιτιτι επι ειιιιι ε

τιετιι τει ιιατειιτ 5 νωεωι , ιιιτ1ιιιτ , ττιιιιι ΓατιιιΙΡατετε τιινιΠοτιι. Ετ αεεεΡτα Γεειιτι

οιιαίι τετιταιιτιο , ατι Ριῇιιιττιιέιιιττι Γετιειιτιει ιεο (Με είι , 8ε ιιιτίετιτα είι: οικε

εΙαιιι σο:: , ουκ ιιιιεττα ετατ ιιτιι οι ιΠιε Ραττιιιιιε , 8: ω αιτετα νειιιτ ιιιιΡτεΙΤα νιώ

τετιιτ οιτειιιιεΒατι οιιαττι ατι 5αιιότιιε ιΡΓε ιτιειάιΠετ @οι ιΠιε οται:ιοτιι ναεατετ , δ:

τ:τείεετιτε τιιοιε ατοοτιε ειτευττιετετα είι 5 ατι ιιινιιιιτιιε Ρτο ιτιιι·αειιιο ταιιτι νιτι ιο

Ηπα, ιτιοεττιιιτι Ιιαιαετιιτ. Ηοι: ιΠι οιιι αιιεταιιτ ω: νιόετιιιιτ , ιιιτιιιο τεττοτε Ματια

τω. Ι τιιτόοιιε εοτιιιιιο ,ιταιιτ ετατιτΡαττεε απο ετιιεε, ιιιτιιΙετιιιιτ ιιι αΡοτιιεεαιτι

τω) ειιιιοτιια ειιιιιίτιαιτι Ηετοιόιατι ειιιιιε ειιταττι ιΡιιιττι τιιιιιιΠετιιιιιι τεΓΡιειεισατ.

@ιοπωω [ετα οΒιιι·τιιατιε τιοτι τατιτιιιτι ΡτοΡτετ ιιιιιιιΓτιιοτιι ι·εττι , τω ετιαττι οιιια

ιιοΓτιαιτι ίιιιτιοτιιιιιιτι1εια.ιιτοειΒιίετναβατ, τεεείιιτ. Νοξιόοιιε ιιιΜεοιιετιτε ειιιιι

ιι: ιτι ιΡία αΡοτιιεεα ΓοΡοτι ιιετιι!Γετ , τετ ατιιιικ Ραι·τεε απο ετιιεε ιιιι εΠετιτ , Με ετ

νεότιιιιιε τιιιιιιινιτοίιιιιιιι. Ετ ιιιαιιε ταόιο ιιιιιιι ειε ιΠιε ΡαττιΒιιε τιεε ειε ετιιεε ιιινε

, ατοιιε ιτιιτειιτι ττιετιι εΠτεττἐτιιε οτιιτιιιιιιε ιιι3ιιδιτε ΙΒιιοιιιτ τ;Εττι ιιιιταιιιιε ω

5ο εεττιοτιιία&υιο. τιο ι ιαιι ιειιτεε δέ οιιιτιι ο τω” ιτιε ετ ετιιτατιτεε τιιιιιι

Με τεΡετετιιιιτ. @το ά πάμε ιιοτιιε ττιαιιετ ιοεο€ιιιτιιιιι. Ρετειιιάιιε νετὸ Ηειι

το οιιιιιτο Με τΙιε ιτι ιιιτιτιτιιτατε Ροίιτιιε ΓΡιτιτιιιτι ειιιιιιτ. Ηεεε αιιτειιι ιτα ἴε Μ

Βετε ει: ττιιιιτιε ιΡίιιιε νιΠε ιιιοοιιε οτεείεττιιιι Ηεττατάι δε Ηετοιιιι , οιιοε ιιιΡετιιιε

Ροίιιιιτιιιε ετσι ιιιτετιιιετε , τείιιττιοιιιο ι:οιιιιτιιιατα τω. ι

1 Ι_ Νεο ιΙΙιιιι ίιιειιτιο τεεειιτιιιττι νιτιετιιτ οιιοτι τετιιΡοτιΒιιε Ετ.ιΖΑτ:ΗΑιιιε ΑΒΒ:ι

τι τιε ιιιεεεΠοτιεΗΕΜεμ αει:ιτιιτιτι νιιια ίιιΡτατιιέτα. Ετατ τμια:τιαιιι τιιια ιιι οποιο

ἐἔι::ἔ;'°'” τιοιτιιιιιεο εισαι: τιοιι Ρατναιιι τιιοιετιι εοττιοι·ιε Ρταείι:αιιατ. Ηεεε αιττετιι οιιαιιαιτι

' ιιοέιε νι νετιι:οτιιτιι ταόια , ιιίοιιε ατιεὸ εοτιειιίια είι, ιτε τιε ίιιιιιιιιο πάμε τιεοτιιιιιι

ιο οιιατιιοτ ίε&ιοιιεε ιιιιτιετετιιτ , τεττε εοπτιιιατα , ταόιειΒιιε ταιπιιτιι ω. Ηαιιι:

@οι τΙιειΙΙιιεεΓεειιτε πα εΠ`ε εοτιιΡετιτ οιιιτιατιι εκ Ει·ατι·ιΒιιε ΜοτιαΙιετιι 5. Μ.

·ειιατιι τιοιιιιτιε Εοιετννιιιιιε , ειιι ιΡΓα οοετιιειιτια εται: ιτιιέσοτιτα , τοἔανιτ Γιιοε οι:

Ρτα:Ρατατειιτ εοε-εοε δ: τιιαΙΙεοε , οιιατιιιιιε ιτι εταιι:ιιιο - αΓεοτιεε 8εοιιεειιιιιοιιε

«Φωτ τιεεεΙΤατια ιτιτιε ιιετειιτ. $ετι νατιιιειαιιοι· εοε ίειεΙΙιτ. Νατο τι: Ρτιτιιο ιιιατιε

εΧΡετιιτι αει ιιοε Ρετα8ειιιιιιιιι οΡιιε νετιετιιτιτ,ιτα ιικοιιιττιετιι ατοιιε ιο Ρτιίιιιιο Πα

τιι ετεόιατιι εοιιΓΡιειιιτιτ ατοοτειιι,εκεεΡτο οιιὸιι τ:ιεατι·ιεεε ι ίιιιτιττιο ιιίοιιε ω ιιιια

ΡατεΒατιτ , αείι ιιιιιιιιτιι τω” τει όαιτιιιιιιιι ΡετΡείΓα πεσει. @τε ιτιιιιτο Ροίι:εα τω.

τανιτ τεττιΡοι·ε εαΓτιετιι ειι:αττιεεε ιτι τείιιιιιοτιιο εοιιΓετναιιε.

ΠΙ_ Ρεττιιτ αΒ αιιτιοιιιε ττατιιτιιιτι εΙΤε , οιιὸει οεατυε Κιειιατιιιε τιιιιτι αιιιιιιε Ρτο

Έσω ει τι. εεειείι:ιε ραττια: ΡαΙιτια ττιιΙιτατετιι τιιιεετετ νιταττι ιο τεττιε , ιο Ρττικιιθτο Γα:Ρε τεττι

Ι“°Μ'"° τοτιο ιιοιιιιτιιιιτι ιιαβετετ αουτ! ιιιειιιοταταττι Βει αιιειιιαιτι. @Με ειιιιι τιια8ιια τα..

αιιιιιιιε τω- . . . . . . . . . . .

Ρςτταωε_ τιιιιιατιτατε ει ]ιιτιΒετετιιτ,ιιτΡοτε στη ιιε νιταττι ιτι 1)ει οΡετε εοιιιΡιειειιατ αιιιτιιιαιιι ,

ο .Μάικ Οιιτοιιιι:οτι εωω.ιιιι. ;. στο. 4..ΨσεΜ β· μ·ο/ιτΕι @παπι ΙΜΠΞέσπέι βιω·Επιττω, κι Μ: @μοβ

Μπι Ουιιυπιέτι φαμε Μυκτιβετιι[κβ Κατ?υτυπ . . . . Μ.»ιαβωτ ουυιΕπιΜκω αποφ: ;Μωωτ«ω π:::/βιω.

ΗΕ: »περι [τωτιέωιτι/Μι2: Ρο!!ώσι, ό· έ» Μιτου» Ι..νΒε σου: ιν. ιιιιτ)ι.

 



~ ΜιεΑο.ε. τιιοΗΑε1ι ΑΒΒ.εΕΝΤστ. Με!. ε;

 

Ρετστ εστσ στ Γσὶε Γεετὶε Ρτεο1οσε ποσό οισιπὶΡοτεστἰε ΠΜ εΙετσεστΙεισ οοτὶσετετ, Με- ΦΣΒ.

οσεΙ1τει·όττετ1 σεετετετστ σε εφε Ιετἔττ1οσε. Επιτ ειστε τσ1νεΙόε σεεεΙΤεττε. ατι?Ρτεεε ε]σε εοεέτσε , οτεΠε ΡετΜΒετστ 5 ΡοΠ: οτεττοσεπι εστεισ Μεσα σε τεττετσ -

εεΠΓε ΒεεσΙστσ επεσε πιοΧ ετσΡτΠε ίοστεισ , οσε σΓοσε σε ΡτωΓειπε1Β1Ρετάστετ , Π·

Ισά εΧΜοεσε εά οσα! οτε τΙοτσοσε Ιετιέττν1:1Ρτττιστσε εσττσττ.Μσ!τε Μτιε Δω Ρο

τετεστ, Γεά οισ1ττει·εΙΙΙεόεετενσπσε , οσἰε :ιό εε. ττεσσι·ε ίεΙττσειιπσε, Ίσα σΜ

ΡτεεεΙεττιτσ εμε εοτΡοτὶε τσετ8ετττιτττι εοσο1τσσι ΙιεΒετστ, οσισΙΡοτεσεΒεσε σε Δ

ΙΜ ΜΜΜ@οικω ετ! Γε1στετσ Ι:τοισΙσστσ οοετεττ ότετιετσε εΠ. .

' αστάεπι ΡετετΓετσ1Ιἱεε εΙΜτσε νεΙἀε ὶοεΙγτσε σε Βστ σσὸἰοοσω τεΒἱοτ1ε οοΠτσε Ι ν·

ΒοσοισΠεε όεεεβετ. (ῖσΙ Ποετοτστσ ΓεειιΙτεε ετετ ίὶιΙ› ετε, ΜΗ τεστἰισε το σισσε ΡεσεΙ)·ιίτε

(Με: εάΓΡεθ:σ, ςσ.εετο εισισε Ιοεετε ετετ ν1τἔΙττεἱε, ΓΡεε ίοΙε τετσεοΓετετ ίὶιοετίὶἰτἰε. Μαζι"

(ζσετσ ότι·εε ΡείΕο Ρετε!γ Πε εάεο εσεεΒετ , στ Με τσεσσε εά οε νεΙετετ οττἰἔετε.

(:ίιιιησε αστε ΡετετΡτοΡτἰσε Ρετ εμιεεοσε Ιοεε δεσθ:οτσισ εοσετσε €ισ]σε Με·

εστσόσεετετ οεΒοτἰὶ , δε σσΙΙσισ εὸΙΡἱΓεετετστ τσεά1εεισεστσσχ εοοτἰΒἰτ εεισ ε. Με

όεΓΡετετε ΡοΠ`ε σετιε5Γετ τοεοΙιισστετεισ. Με εστετσ εοε τεοεΜ1ε οσνοΙστοε εε

εΙάττ σσε ι·τοδοσισ,στ σει· ντΠοοεπι εοτσΡεΙΙετετστ Ρετετ 1Πτσε ε οσοάεπτ ΠΜΈσω

το τεΙΝοσε εΗεσσστοσε: νεόε , ἐστμστ , το Ει·εσετεισ τεεὲἰοσεσι εὸ ΡΙεεεε Βοτεε.

Με ε όσεεσε τεεσισ σισεετσ ΗΠεισ στ!εέτεισ , δ( Ρετοσττε νειιεεεΜΗε Γεοέὶἰ ΚἰεΒε

τσ Μοσείτετἰσσε , τΙσοσ Πτστο είτ ΓΡετἰο οιι1ικίεεττσ Ιεσεετσσι ε Ροττσ .φραπε

επεσε , 1Μεσε Γεττο ο!» ἱΡίὶσε οποτε 1Πεισ ΡοίΗσετσ εοσΓεε1στΓεσετετετσ. Ετ οσ1ε

ττεεΠοΗιεΒεστστΕεεΙεΠετ , Ρτα:Ρετε τ1σετσΡΙστἱιτιοε εετεοε , στ στσεστοσε εΙτεττ

Ρι·οοττσισ ΓσΡετΡοσεε εει·εστσ. Νεο τι·ισΙτσσιάΉεττε ίτσάε , τΙσὶε το Ρι·οΧττσο Με

Με $εσεΒ στε8σε εὸετὶτ ΓείΗνττεε. ΙΠε νετὸ εΧΡει·8είεθεσε εοσετετσΙεσε νΠἰοοἰ

εμε' εεΙετε ποπ άτίτσΙττ5σίΤε σσΡΙετε. ΡετετὶΙοσε οσοστοσεπωσ σεεεΙΤετσε οσοι

τσσΙτο εοισσ:ετσ 86 ΗΙὶεΙεὁτὶεπ1τσΡοΙἰτε, στεσε σπει·τοΞετοι·το εεΠε εά Ισ πιώ

έτσισ ετνειστ (Στ:εσοοτσω. Ετ εστσΜεστε Με όσοτστσ @στο άτει·σττι εΙτ.τν1

τετ1ε τ Με εάνεσ1Πετ, ΐσΜΗστ ε]σε ΡτεείτοΙεσε εάνεστσισ. Ετ :με :Με το Μο

τεσπροτετσΠττσεστε Ρι·ε.τεΙει·ο ΑΒΒετε]εισεΗ&ο Εττω.εΗωτ άεετετ ΙἰττσσεΜο- Μ”.

σε1τετσ Γεπιὶσὶε τεττε11Τε , εισεττο1ε1εΙεσπετε Μοε εκτεσεστ τεστοι·άε. Ωω επεσε

τεεεΙετεε ἴείτἰνὶτετἰε , οσε: ΓεΡσωο Ιάσε Ο&οΜτε εοΙἰτστ , ντΒ3Ι1ε εάνεισΠετε

Επι; τοε στσεσἰοσε εΙτετ1 ίσοετοοΜτ εετεοε: 8: τ1σεεόεισ τσσσσΙεσΙε οΜσΙΙτ Β.

@το :στο , σεεσοττΕτετττοσε Ιετεετσε είτ Γσοτσισ οσεοτττετετσ ε1τε1σ21Τ1 τΙιεΓεστ·ο

τστσ : Ρτεττεε νει·ο Βτετἰέ`τ πιστσ:ε εετττεττε ντεεπι τεοεσάετε (Με ΙπσισεσἰτετΞε ί'τσ- .

εσετσστ. Οτιτστεττσι·τσεΡΓε νεσει·εοτΙ1 Με Ροίτ Ρετεέτε ΜΗΤει·σισ ΓοΙΙετσισε ει:

ντσεττεο ίεοδττ ΙΜεσετσ, δε ε:: ίσετστσ εοοτσεεει·στσ νἰοο σσττετεστ ετ ΒεσεάτέΗο.

εεττ: )ΠΙε3εισότάετΙΙ1σε ΗΜ. , σωστα ίεενε ΡετεΙγίὶε ΡοΠεε!ετετ , εσάττοἱ ΐο τοσε

ττεο Ρετστ ΠΜε::1ΡΓοόει·1 Ροτστσ. (Σίσσε1ιτε τοεστεττ·στ 1Π1σε νεΠετ σε τσετισ

Μεεάίστσετε, 8ε ἰΡΙὶσε ΓοΙττο οτἱ ροπτεετε , Η ε τεοσἱτ , Γε‹:Ι εΧτεσίε ἰσΓοΙὶτὸ ισεσσ

στεστσεσεΡοτσω οτε εττσΠτ, τοτίιτσοσε ΙπεσΠτ. ΙΙΙο εστετσ ΡετσεσΠ:ο Γσι·ι·εΧττ στ

;;οΙσπσε , 8: εοτινὶνεε οΙΙ111ε5ἱτ1 εσποτε ()οσίείΓοττε @ΜΙΒ οεοι·εεετε. είτ Μοετε

ετΒεσε το εἱτεσἰτσ , δ: στσεστοσε £οτ18τσι1Π1 ὸεσε ΡοεσΙσσπ. Ετ Ρετετ οπιστέΓοσε

?σε σε σΙοι·τετσ 8ε Ιεσε!εισ Ι)ετ νετίἰ Γσστ, οσὸεΙ ΐεσόττΓστ σοτσεσ Ιοσετσοστε εττεοτ

τσεσ1Ιε:Πετ τεετοισοσε. Ψεεττ1τετ1τστσ Γεσττετεκσ εάεοτε είτ , στ εσσ1τεοάο εε Με

εεωεει·ετ.

Επετ οσεεεισ τσετεττὶετ , σοπσσε ΟΙ ε, εε τεττὶτοτἱο τΙσοά νοεετσι· ν1ΙΙειειμἶε εε ΒοτεεΙεε ,οσε τσσ1τοι·σιτι εεσίε :σε 60ιωω

σε: Έτσι Ηεεε όσιτι το Ιισ]σ5ί:εεἰε1στοττισἔτο ετεΠ”ει·ετιιι· τσιπ οτε, εοσττεττ εεπι <σεωεπ

οτσΜστττ Γσοτσττι ΜετσΜ·οτσισ εοστι·εόΗοΜε δεισοε ίσΜι·ε , ε εοστ τρΓε ίεεἰε οοο

τιποτε Βοσσσστσ, ΓεεΙ τετι·ὸ τεΓΡεεετετ. Ηετε ε ίσ1ε εστσ εετείε εε! Γσέΐτε τε Ρεττ3ε

ΜΜΜ εάάσότε είτ , οσε: Ποτ Ματσε τΠτσε ΡτοΡτὶεπ1 €οσί-εςσστε εΡτ έσπετετσ. Δ.

ο εοσσίτεοε ίεεσε π1στοε Μοοείτετσεά ο

ε ΑΜε ΞΖωιητι-υ·ισε, Με: τ:οττσε δπερσΙστ, νσΙττο το τεΙἱοσἱτ ,!ι.ττοτητ ιἰε ΠΜ”. ΑΠοε εἰ! νἰεσε ψί

Εβερω,εά οΜε οξεσττε:, σσεε ρτΠεσω σοιπετε ετσι εερεΙΙεττοεσ σιτε τσὶΙΙιετἱ ε ΕεστσΙε, νττεθιτ

Ωμπτα·ν·ιπέ:. Κ Οττεστετσ.

6 Ηὶε νσ:σε οσε: άείττσέΙστ στ, :πετώ σοσκσ 1ο· ο



ι.ι6 ΜΙΚΑΠ. δ. ΚΙΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ΩΕΝΤΠΕ. Ι.ιΒ. Ι.

Ροίττισιιιιι ειστεττι ττιετσιτ οΡιτσιειτιοτιε τιινιτιει , Ρεττιιτει στι εοιιιιιιοτιιτειτε , τιοιι Γε

ετει:ιτ τετετε εοτιΓσετει τω. ιισιτιιτιιε , Γετι τιιτιειε ωστε ίτσεισιτ. Νειττι Η εστω. ισ

εοετιο ιίτισε ττιιΓετιτε ιτιΓετιαιιιιιε Γσιτ,ιιοΡτεει ττισιτο Ματσε τιετετιοι·ει ωττωιτ. @στο

σε ειετιιειιτιει τιστιοτε νιτ89. εειΓι:ιετινιτ. Νεστι σσειιιτσιτι ττιειιοτο. ιιιιιεειτ ΓσΡετιοε

τιοσε,τειιιτσττι εοριοΠιιε ιεεστιτιο νιεε εοιιττεέτει εΓὶ , σωστα ΓιττισΙ Γειεσιτειτε ιο·

σειιτιι. @Ετσι ιτετιιιιι Γσι στι εοτιΓσετει Ρτ:ιτίιόι:τ Γι:σόσετστιτ σετ-εκει οσε Μσε με

Μετα εΓι τειτιτιοτε νεΓΡεττιτιι οιιιειι Ποιιιισιει τιιει. Ρετειδτο. νετὸ οτιιτιοτιε , στ τω

ειΙιοσειιιτιΓ ει· Γσιιίτιτιτ, νιτιιτ Ροττιειιιιεειιτιει Γστιετ :ιΙτιιτε , εισαι είτ ειστε Ρτει:ειιι

τσιιι ττιεισΙ1Μειιττι Ρειττιε τιοΓττι › 8ε ιιιιισιτ Ιιεστ Ροτσιτ στ στι τι:ιτετιιτειτ Με. @σε

στ :κι Ρτιτιιστιι εσΓτσιτι τωειτ , ιιοτισττι Ρεττιιττε τεεεΡιτ Ιοεισεισε , ιτε ειειτιιιε ισ ιΡΙἑι

ιιοέτε ει: ιτιτειττο εριιΓεεστο. είι Γο.τιιτιιτεττι , ειστε τιετιστιτισειιιι σιττει ετΡΡοιιιιτ Γε νο..

ιιιτειτε ιτι ιΓτισε εειιιιιιιιτιιτιε νεσειιο , σσοοσε εειίιι8:ιτει Ηει8ειιιε.

νειιιτ οσιτιειττι ιιοτιιο τιοιτιιτιε Ρτείτοιεισε σε Ρ:ιεο Ενετειιιο* ττι Μοτισίι:ετισττι

εισαι ΜιΙιτιειιιτετ εσω Ρεειείττεε Γειτοετιι&ι ΑΒΒειτιε Εττωειωιιτε στειιε ετιτ

εοττιιτ:ιτσ @τει νιετσττι οσετιτο.σόι. σοι ειιισσειιιιτιισ εοσιιτιοτειτσε ιιιιτιεττι

ΓσιΠ`ετ , ειεειειιτ στ ισ νιετ1ττωτιειε ΡετιτεεοΠεε ΓσεττεΓισε Ιενιτειτεττιειιτιε , μαι

σπιτι στα: Γεεσε είτ Με. ΜοτιαΓτετισττι , Ρετετετ εεισειιΞιΓεεισειι. Οτο Γετε τοτε τισ

ότε εειΓΤσιιι εοτιιοιετιτειο.Βοτειιι ιιιιιιι εισεΡτστ είτ , Γε ιιιἔειιτιΓτιἔοτε τοτΡετε εεε

Ριτ. δεσ τισιιι τειιιτετ Γατιττετετστ, τειιέτο οΡετε εεε το Ρεττειειτ σοι Ριίτοτιει :ιτε

ει:ετεειι:ιτστ, στιΒι τείιόσο τιοέτιε τεττιΡοτε τετιιιιε εετετ. Ετειτ εισαι ισιιι ιτιιτιιι

πιεσε ειιισεσΙστιι. Ετ σσιε. Μι οΡετε εσεττιειιτειτιο ειιιιεισσε ετιτ ίεΙιεττι:ιτε Γειέ1σε Με

πιτ: , στ Γστιτέ. ισ ειτεσιτσ Γετττιε Γειτ ιιοτιιιτισττι Ιεέτσε ΓσΠιεετετ , Μιε Γε ιτιεττι ειετιιτ

εισαι. (Μαι ειστεττι ειστοτει: ειεινετιτσττι Ρτ:ιττιιισε Πεο ιιγιιιτιοΙο ιεστι ΡετΓοινειι

τιιισε , ΡιΠοτιοιιΓσσε ειττετΓε. Γοτιιιιι ιετιεινιει Γσεεετιτιεστιιισειειττι ιὰαττι Γοτιιο.εειιι

ω ιισττιατιιτετιε οτισε , ετιετιιτ Με Γοτιιτιιίιεστιε εσω ιτιει€τιο Βεττιιτιι νοεε: ειιιιττετε,

στι” εισειιτειε τιιιτιιΓιτι οτιττιιιιιι τιιιτο.ιιτστ Γοτιι ΡετΓοτι:ιιιι.Πειστιε Βιοττιετειτι ειεΙεσιιτ

ιιοττιιτιετιι ΓειΓειτατιτεε,τιστιιιιιο τιστ εστ ιΙΙσε .ιιεινετιιΓΓετ. Ατ Με στιττανιτ ειε τει

8εΓτιιτ εειΡιτσισττι. @ι τοΙιειιτεε εσιτι ειστε Γειειειιι ιετιιε Ροιισιιτ. Ρετεστιάσ.τι

ετιειτιι εοεΡετστιτ , εστ απο στι” Ρτιιιε ειιιιττει·ετ νοεεε. @σώσε ι Γε τ νιτιεισειιιι

ιιιε , ιτιοσιτ , Γοενι τεττιΡοτε Γοττιτιι τι εσιτοιιε ειΡοτΙιεεειτστιι τει.τιι ναι ε ττισιιιιιστ σε

σιιιίιισσε εοωΡτιωι εσιτι ιιιετειι:ιτιοσιε αΙΙιτισιτειτε , εισειι·ε ασια ει.σει:ιειεε ΓιιιΠειιι

ειετιιτσε , στΜστιι Ιειεσττι επικό. πιω: ασίστ είΓειτι Ρετετε τατιιτι:ι: , ιττιστ ω Ρτει:Γετιε

εετιιιτιε , οι ιτιιιιι ειετιε8τιτσε Ρεεισττι ιτιεείΓσε τιετνιε εοτιττειότιε , 8ε τιοτι νειΙεο ιιιΓι

ττιειιιιισεεεσιούΓοσε νοΙστιτ τετιετε. (ξιτιιιιιιιεειΙΙιτστε τιιειιιΠτ ιιιειιτιιο ειστ Γετε

ττιειιιιιο οεεσΡειτσε , ιιοτι ειιΓεετιετιε ειιιεσοι. ΡοΙτ τοτ τεττιΡοτσιιι ΓΡιιτιο. τιιεσΓε .Με

εσΓιο Με ειστε. τεΓσττεότιοιιιε ειιωτι τιιγίτετιο, ιιστιι νινιΓιετι Ιεισε ιτι Β. ΚιεΙιετιι

ΕεεΙείιο. εειειστατετστ τεττιΡοτε τιοδτστιιιιιι , εοιιτισιτ Μσττι ωεττε. Ετ εστιι εκ πιο

τειιιίτιτστιοτιιε Ρτ:τ:ειστει: 8. Βειιτευτεττ ΚεἔσΙτιε Γειετο. Ιε:1ιο Εν:ιιι€ειιι εειΙεετε

ιισε ετεισεετετιιτ , 8ε νοκ ιιτιο. οττιιιιστιι ωτωττωτιι τεΓΡοτιτιιΠετ , Ατιιετι , 8: Με

εετ σε ιιγττιιισιιι στι] σιι€ετετ ΑττιοτοΠειτιστιι , Τε είστε: Με: , #2 στα: @σπιτια 3 Με

ΣτοτσΡιτισ8ειιτιειιιττι-οτειτι νοεετιι. Ετ εισιτιετιι ει: Ρτε.ττιοσε εοιιειτΞ: εσττετιτεε

σισε τει Βτειτιέ`ι ΡετεσΠι , ισνετιετσιιτ ιιοιιιιτιεττι Ρτοιισιτι ισ τεττει ιεεετιτετιι , τοτο

εΧτειιΓο εοτιιοτε Γεεσε ττιετιιειττι Ροττειιτι , ?σε Ρετνιο. είτ ιιιτττιστιιισε εκ Ρο.ττε θα

ειτιετιτιε , 8: ΓσΓίτε.8ιτιεε Μισε ττιστιεΓειέτειε ειιι€σιτιε , εσττιε σ.τιεο όεεσττειιτιοσε, στ

ισ και ιιτ ιιΡΡατετεστ. @τε στιΡίι ιιοίτε:ι σειΓετσετσιιτ, ιτισΙτσιιι ΡσττεςΙιτιιτ ΕΟΕ

τοτειιι ἔειικιτιτ. Ατ σοι ιιινιοΙειιιιΙιε 1)ει Ιο.σε ειτοΙετει είτ, εστιι ιιιειστιο. ιοεσιιειιτειτε

86 εοτιειιιειιτιοσε οπιιιιιισε ιιγττιτιιειιεει νοεε Τε Βετο» Ιωάωπα.τ, ειιιιιιτιεεστεε

εισιεετιι ε:ιττιΡεισ:ιτστιι ττιειοόιετιι , εΙεΓετστιτ Μσττι ειστε δ. Κιε!ιειτιι τοτιΓετσιτι

ττιτισΓοιεσιιι. Ετ εστι ιιεε Γειιετε Ροτετ:ιτ , ιιεε Γε νεττετε ισ εισαι Ιειτσε, τιι:ιττσιειιιιτ

σε ΓσρτιοΓσετε. Ετ Πε οτιιιιιο. ε:ΈΙετει , οττισε5 Ρειτιτετ Γσο Γε ()Ι.εισιττο όεεΙει·στιτ.

Ετ ΡοΡτσσειτιι ιιτιττιστ ειιει ιιοτ:ε ινιτιο. ιεισε Ρετειδτει είτ, Ρτεττεε ειτιεστιτ ιΡΓστιι,

'Απ. (Στ-ττι.

Πς.ΧΙ.$'.

ΑΡΕ.ΧΧΥΙ.

Υ!.

Εστω εστι·

Μακ

ττιεπιιιτιε

εστετιιτ.

τι Ε·επιτ

ε. τ. σιτε εσω τιοΙιτιτΜστωΙω.Βετινιιτιιτ ι Οτα

εο με·το.[α&ιτυ, εσω "Με". Ματσε τιιετιιισιτ δ.

Ρ. Βετιειιιέτσε ττι Κ€Βι11Σ στο. οι.

τι ΜΜΜ , ειιιστ τιιττιιτιστινιτττι ΜετισΙτι , εΓτ Ωτα

τιιτιι ιιστιιιτι , πω” ΡΙστιια: 8: ε.ιρτισιτ Ιοτιιειιισε τιμο

Ιιτιτπι το ΑιιΒιιΠιτιο σΓιιτρατιιιιι ισ σε ;. εοτιττει Ριιιιιτ_

ΡθΙ'ΕΠΠε
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Ε.

Ρει:εοοδεαοεεε εοι·ιοΓιτατε ιιοιοαοα. ο αΙιοοιιι αοτε νιτιιιΓετ ιιιοοοιο τιι6το ιο ι Γε Λο. ει".

ιιο::€.:εεεει:ε;2°.ιεττ.:αι:ι:Με:.ι°:;ε3.°ὲε€:.°3ε.·:ε..ε· ·ιιιιιιι·
, .

τοοι ιονεοιίτιειαεετε. Οοιοοοε τιιο νιοιΙαι·ειο ατι οΡοε ιοτειοετατι οιιιειι,Γοοιτὸ

ιοοεοε τοε ιοναΓιτ ΓοΡοτ. Ετ εεεε τιοο νεοει·αΒιιι εαοιτιε »οι εαοτιιτιιε οποιο πιο

ΜεΜε πιο νοειιαοε αΠοοοοοτοτ : Οοι·Ριοετ ειοετοιταε 8τ οοο αιιτιιε εα ουκ Με

ταοτοι·2 Ετ είιιο εοο ιιοι·οιο τιιοοεεΡει·εοιΓοε , εΙεΡοοειε Γοιοοι ιοει·τιαιο τεοτείἱ

Γεω εαΡΡι·ειιεοόειοοτ πιο οοοε Ρετ Ρετιεε , 8ταιτει· Ρει· ΓεαΡοιαε , οι εε εχεςης|ς

τοοτ οτ ιοε Ρι·οίτι·ατοοι ιονεοιιι:ιε. Ηοι·οιο @εεε , ταιειο ιοε Γειτοτε Ρι·οι·ο Με ιο

νοεετοι Ετ ειιιο ιοτει·τοεαι·ετοι· οοοτι οι νιΓοιο Γοιτ , οοι Ροτεταοτ ο ταιι:ε «ο

ιοαοοιιιει νιι·ιιι·εΓΡοοιιιτ ιε ιΒοοι·αι·ε. Ετ Ειταετεε οιοοιοιο Ι..αι·ειτοτι Βοοοι·οιο οι

5αοέτοιο Γοοιο ιοιιιιιεατ , εοοΓοοα νοεε εοι·ιιιε οι:τοιει·οοτ Ιαοειεε Γ·Ιετιιαοε εοο(Γε.

εταοτεε. (ζιιΡειΓεέταιο εοοΓεεοεοε είτ Γαοιτατειο , 8τοΓοοε :οι ΓοΡτειοαε ιἱοιε Γοι

ιοεταε Ρει·ιοαοεοε ειττα ΜοοαΓτει·ιι Ιιο·ιιοα , Ραιιοε είε εΙεεοιοΓγοιε Ει·ατι·οοι.

Εειοιοα οοιοιοε Βετιιαοια τιε νιΙΙα νοεα οΙο ΑΙτιΓενιεο ε εοοει·αότιε ιοαοιιαοε ο

ατιεοοτ οοοοεε ιοΓιοει·εοτοι· οποια: ΡαΙιοα: , νεοιε ιο νιοιΙια Γαετα: Νατινιτατιε 1α:έω

@οοι:οι ΜοιιαιτείιΡιοοι δ. ΚΡεΒατιι οι: Γιιοιοε(οΙιεΙαοι: ιι:ιοοε ΡιοΡτει· ιΡΓιοε ιο- πα έσο

τετεεΠιοοειο ιο Μι ατοιο εε ε ταειοοει ιοε ει το ιιαιτοιο :εεε ιε ιοαοοοιο πι· ··
Γαοιτατειο. Ρ Ρ Ρ Ρ

Ηοιοο οοιειαιο τιε νιΠα Ρταετιι&α, εοω εαΓο αεειτιιιΓετ εοιο οται·ε εοω οοι- νο!.

ΒοΓτιαιοιαττοοιοοε , ιΡΓε ταοιεο ιιοιο ιοΓειοε εοι·οοι τοαιιοι:ε Γοι ετ, εοιοΡτειιεο- Σ" ω”

Γοε οι εοιο ειε , 8ειο νιιαΠοιεοτιο "' , οοεε ειτειτει· ει·ιοιο εοεαι·οιο Γ αειο τιιαατα + .
Μοοαιτει·ιο , Ραίτοι·ιε οοΓι:τι οετνο τοαοειΡαεοε. οΓοοεοοο ιΙΙιεΡ]αεοιτ , οοι- .:3°”4"Μ

Ιοιο ΙιαΙ:εοε Γιτιειοιι`οτειο , τΙοοεε οιοοια Γοα εοοει·αΙιετεοεοι: οιειοιαι·α. (Με

εοΓιοτιεε εοοΓΡιειεοτεε δ: ποιοιιοε Γοοιο ιο εο Ιοετοτο εοοίιειει·αιιτεε , οιιιωια

ι·ειακαιοοτ. το ΡτοΡιοοοι εοΙΙεοτεε, Γεεοιο :οι ι·ιιοιι&ιιιο ι·ιετιιοιο απο.

ιει·οοτ. ΡοΙτ α ιοοοιι νετὸ τεεοΡοι·ιεΓ ατιοιο νιΓοιο ε ιιΙιε, ατι οΕ·ι·αοια οτ Ρα

Μεεοω Γει·ι·ι αεΒιιιΠετ , ει·ειιεοτεε ι Ιοιο ιοιΒιιΡΓιοε ιοτετεειιιοοιιαοε οιατιοετε

Γαοιταεειο. Νεο εΙινιοα ιΙΙοε ει·ετιοΙιταε ΓεΓεΙΙιε. Ναιο Ροοεοτεε ιΙΙοιο ιο τακτο

εαιο ..Νοε Ρει·εΙοιιει·οοτ. Ποιο αοτειο ιιαιΓει·ε αοοι τενοΙοτιοοετο τιοιιιΓΓετ, Ρι·α:.

ειΡοιε ιοειιτιε Βεαιει ιοε1οιη τοετοιε εοοει·ιιατο οαοειΓει Γαοιτατειο.

ΦωτοΓετοιοα ειε ΡοιΤειιιοοε οοοεοΡαιοιοε Ι..οοοο °'° εοοει·αέειε ιοαοιοοε,ιο Ε: Μ

ΓοΙΙεοιΡιτατε ειιΞιοι ΟοοΓεΙΓοιιε ΡιιΡειοαιο αὸεΡτα οι ιοΓΡιτατειο. · » Εοηεισ8..

Ροε Ια εκατ. οατινιτατε τοοιο Ρα·:οε αοοοι·οτο εοοειοεοε ιοεεαε , οοι εκει· χ.

μιεεω , ιοατει· νει·ὸ θι·ιιοιεει·τα οοεαιαατοι· , ‹ιε νιΙΙα Ρ:·ιριεα·ετε αΙιατα οι α Γοιε άξει:α ο.

Ρατεοειιαοε ατι εεΙεοτεοι Β. ΒειεΙιαι·ο Γειι:ινιτατειο. @απο εοω ιΙΙιε ιο ιΡιιοε ιιιει '

«εμε, ιοτει· ιοοεοια οοιε ΡαταόιΓι Β οοιοιοε νοεαοτοι· , εοΓιοε ΕεεΙεΓια α Γοιε ιι

εεοταιο εοιοΡετιιΙ`ετ,εοοοιτοε ΓειΓειταειο· οοιτι ιΠι αεειτιιΓΓετ. Εει Η ι·ειοι·τιιοεοι

Ραοιιοοε. (ιι-κια ιΠε ιιοι·τατοε οι ιοΓιαοτι ΟιοοιΡοτεοτειο οι·ατιοοε εΡοῶετε,οοα.

τιοοε ιΠοεοιο Ρι οτι ωιΓει·ιεοι·εΙιαιο Γοι μα: ατε τιιοοαι·εεοε. Ετ αεεεοΓο ται».

(Με Ιοιοιοε ιιΡΙΕιε ιιαοτΙο οοεοΙιε ατιΓΡετ1οι. ΑτιΙΙα Ροι·ι·εέτα οιαοο αΡΡι·ειιεοτιιτ

εαοτιειαιο. (Σοι ΓοβΓεοοεοτιο οιατοιιε Ροιοοιο , ιΡΓίοοοοε οιιιιΙοιοιοοε εοτιειο οι:

άιοε ΓοτοΡΙιτ. Ετ ιτα Με τιοοΒοε ιοτιιειιε Ρει·ΓεεειΠιοιαιο εοοΓεεοταείτ νιιιοοεοι.

ΑειΙΙι οιιοιο ειιοοιε Ρει·εοΙΙι, οοαοιιοιτει· ει: ιοειιοο τοπιο ιαοιιεε τιειιει·οοτ Πω. χ!

Βοτο Οοεοοοιι θεοτοΙ.εοιιε Αι:οαε Ι.οοονιεοε τεοει·ετ ι·εοιιοιοαι# , οι: πιο. . '

οοοι·οιο τιιοοι·ειο Βαοοιοιο , οοοε 8εοοαοα ιΙΙιε αΙει:ατ τειοΡοτιοοε , οοοτοοι Ν°··Μ···

οοτοιο επε

_ το εοι·Ροε

π. ιο οικω. ΩειιιοΙ. οι». ;. τη. ;. οοιιιιοαιοι· Αι- ιοβ ιι. Με». εφτω8. ε. οι(Μτο

ιιΓοοιεο. ι: Αππα1ΦωΕπιτι Με. :Με ε. στην. πορεια" Οστά» “Έ"ειπ_

ε Πε ΡαεαιιιΓο Εεειειικ (ΞεοιοιεοΓιε,νοιοο Ια Ει87·υ), μια” ιν. Μάιο. νι. Ρι·α[ο!ι Μάο/Η ΕσπΜπΕ απο.

οοταο‹ια πιει δετιΡτοιιε για 8. ΛοοιιΒειιι Με!» Ραμ, ΚιΜΜοπιστοικΙαο/ά κοπο Δθόκια,ψ»[έσω

12[ο Μαπἱα με ·υσαυιωτ Ρινωίι[ω , τοπικα ποια/οι· δαποὐῇ πιστευα “ω” “πιο πο· είν· ιοΒΟΝεοτ του»

οποια , :τύπω “κατά :οπρττα!πρ6πτ : οιιΜιαΜπ σε· Βίοι” κλιπ “ω” Ρποιίωιιι οποιοι. Ι[ισ οι: να·

:ο 0α:ιιΜπαΙι Μινι” ό'. Μο1ΜεΙα, έ» μ”. Λάβε ΖΑΠ @εβρου στιιοιιιιισ [Με , ιοοοιτ αιτοο0οταΡιιοε

“οι” ε. Οιι6τωισ,οιιι ωεωεωιο ΗΕΙιιινωιΜαι ΕΡι]: Εεοεο.ι. Με. ;. εαΡ- 7. οι «πιο $.όε αειαειοοε ε; πμ.

ευρω τοπβστονέε : οι οπο: πικαπ .ΩΡιινοΜυπα!ι εικονι: ειοοε εοιΡοιια δ. Κιτ ιαιιι 18ο.

Σ. ΙΜΡιπια!ισ .οεεωωι η!ι!ισβα ΑυιΜυιστωπ ΕΡιβ:.

@Με 86'. Οτι!. δ. ο'. δαπίπω ΙΙ. Ε ε
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1111. 1:11. Ρ1111εε11ε 11111 ΚΑΜε11111, 11111111Μο11111ε111 1:111:11111111ε11τ11 1111111111 11111111 11111.

11ε , 11ε1:11ο11 1111111: Γε1:11111111ε 111·11111111111 11111Γε1·ε 11εεο1ε111. Ν1111 Γ11111111111ο 1ε111.

11ο1·ε 11111111 Ε1:11ε111111111 Γ1111111 11ε11οΓ11ε11111τ ο1111:11111 , 81 11111 1)εο Γε1·ν1ε111111111

1111111111111ο 11111111 ε11111:111111 , 11ο111111 11111111 11116111 1·161ε , 11111νε1Γ1 1111ε1·ε111

11111111 11111 111νε1111 11ε111 11ε11111ε111 1111111. Νεο 111ε 16111111 11116ο Γε1νο1ε111

111111εν1111ε11111111ε111ο1111111111511111611Γ1111ε1ο1:11 1111111111 , Γε11 ετ11111 1ο11811111111111·1

11111111 111111 εο111111ο11 11111. 11ο ε111111 Ρ€1111€1ο 1111111118 81 Μο11111ε11111111 11111: 11111

1111111111 ε11. 01011 1111111111 1161111111: , 111 11111 16111111 Γ11111111εε Εεε1ε111:, νε111111

1:1111·11111Γ11111 1111ε111ε11611ε1111 111ε1111111111 οο111ο1·1ε 8. 1111111111 εο11τ181τ Γ11$111111111ε.

Ν1111 Ρ1111εε 11111 161 111 Γε1·ν1ε111111111 1)εο 111ε11111:, 1ο11ε111εε 1111111 11111ε1Τε1ι11111

1:11111:οε 1ο1:1ε1111ο111τε 1ε11111111ε11τεε. @111 111Γ11ε111ο11ε 1111:11ε1 11111111-11ε611ο1111111

11111 1611111111 Γ111111111ε11111τ.

1111111111- ΡΟ1191.181"Π 1111ε111 11111111: 111 1111 ο1111111 611111 Γι161111111111τ1:1 1111111111 1ε1111ε111

11ξ:21Μ"· ε11111111ε 111111 , 1ο11Γ11ετ1111 ο11ε111 1111111111ε1111111ε1ε, ε11ε1·ε1111:111 1111ο11 1111 16 και:

1 111τ1τε 111ε1·11. 611111 1111111111οε 111ο5111111611511τ1τ11τ11111:11:111112. 111 ν111111611111 11ο

1111111, 111111 1111 11111111 ο11”ε1111111111ε ο11111εε , 1ο 1011111111. 11ε111ε11τ11 Γεε1τ 11ε1:ε1·ε 1111

111111 Γε11εε 11:81ο1111111. (111911 11ο1111111111 8ε1111111ε11, 11111111 ε11 Ι)ε11-11111111ε 1111111

Οοε11ο611 11ο11 11ε61:1ε 11111 16ε1Γε1:1111 11ο11ο11611ε111 111εΓ1111·11111 11οεο ι11111ε 111ε11τ

Γι.1111111111 , 81 111 1111111111 111ε Πο111111111 , 11111 1 1111ε11611ε ΚεΓ111·1ε1:11ο Ο11111111ε1ε..

6111111,11111111:1 1111111111 1111111 νε111611ε 111111 11111111116111 81 1111116111 81. 11111111 11ε

εο1ε 1:ο11111ο1111,811111111 11ε 111ε1111·116111 ΓΡ1111111ε 11111111 1111111111, 11 1111111111 81

1111111611 Βε1 1111111ε111111 ε1111111111 1111111111 111·ετ1οΓ11111 εο11›111 1161 11111 11ονε11111

1111111. @111 1111111111 111111 11111111111 11111 1101111112 11111111 11ε81ο1111, εο11$111111111ε

11ε 11111 11111111 11111111 Γ111 1111111111. 11 11ο 111111 11111ε1ε,1111ο ο11111111οτε11ε 131111

111:11:1111 1111111111 ο6 11ο11ο1·ε111 Γ111 Μ1 11111 ο1111111ε1ε 1111111111 ε11.

χ11_ 0111111111 ε111111 11ο111ο 1111111111 θο1Γε1111ι1ε , 11ε111 Γ111111111 11ο611111111 ε1111ε111

11111111· 11ε11τι1111 , 11 111111 ε1·1111οΓΓε11111ε1111ε 1111111111, 111111 ο11111111111 1111 11 111 111ε111

α” ©1.1.1'δ·: . . . . .

ΕΠΙ. 11111111 11ε11ε811ετ111. Έ111ο111111111 εο11111ε11τ 51111ἔ111111 Ι)ε1 11είε1·1·1 111 1ο111111

Ε1111111111111 , 16111111 Γ11οε 111 εο1111τ12111 Γε Γ11ε1·ε11τ 11111111 Γε11ε1ε 1111112111 , ε1·ε11ε111 161

1 111111:1Γε1 εο111ο111 11ε1· 11111111 11111111 ΓοΓ111111ε111. 11ε111 111111 1111ε1· 111·ο11111

11ο111ε111111τε1:11ε1ε 11ο11111161111,111111οΓ11ε111111 111111 111111 ε1111ο , 8111111 1111111111:

1111·τε τε11ε111εε 111111ε1·11111. 1111161 1111111111 εο11Γ11ε111τ 1111111111 , 111 1111ο 11ο6111:

1111111 11111σ111111111 1 11111 νε11ε 11111 $1εε1·11οτ1611ε 11111 11111111 11111111:11161 111οΓε1

1111ε11τε , ῇ111111 εο11Γε11111 ε11 Γε 1εν111ε 1116111·ε. ©1111 11111111 11111111 Γ111 Γε1ν1 11ε

ε1111ο νο1111111111 11ε11ο11ε1·ε 1 1111111161: εο11Γε1111τ,Γε1:1 1111811 νο1111τ Ρετ Γε 11εΓεε1111ε1ε.

11111 ε111111 Γε11Γε11τ 11ε111ε11111111Πε1 111 Γε 11611111 ο1·111ο1116111Β. 1111:111111,8111ε.

1116111 111111 11111111 ο6ν11111111:ε1111111111ο Γε Γ1111ε111:111τε. 1111161 111111ο1111ν11 11111111

1111111 ε11 1111ε11111:11 1161111 1111111111 , 111ο11ν11 Πε11111111 8111611 Γ11181ο1·11, 111111 1:ο1·

1·11ε11ε 111 τε1·11111 ε111ε11Γο εο111ο1·ε, ε1ε61ὸ 8111611111 Πε1111νο1111ε 1 111Γ1111111ε11111

11181111·ε111111111:ο111”ε1·1·ε·Γ1111:1τε111 11111111 81 1ο111ο11ε. 111: 111τε111 1111·1ε111τ 11ε 1οεο,

111 Γ111ι1ε ε11`εέ111ε ε11, 111:1:1ε111611ε 1111ε111111111111111111ε111ο Γε1:11111εε11 11111 11111161

11111 111εΓ1ι1111111 11Γ1111ε 111 1ο11111111112 11ε11ο1111ο111ε. Ετ 11ο11Μ1111111111 Γο11ε1111111ε11.

Ρ1ε11 ε11111111111ο 111 Γ111 1·11νε1Γ11ε ε11 111111εο1111111ε 1111: 11111111111111ο11ε111 Γ1111111111

_ 1111111111 111ε11161ο111111.

1111111111. 0111111111 1.111111·1εο 11ο111111ε ε1·11 Γε1:1111ε ο61111ε111 1111611111 Μ1811116ε1τ111,

1101111118. 1111ε111 111εο 11111 11111111 1118ε611 1111111·ο1111:1, 11τ1111116111ε 1116ε1·ε1111111 01111113 ο1111.-:,

11111111 1 1οεο 111ονε11 11ο11111Γετ 1190111115 111 Μο11111ε11ο 1161 το11111ε ο1111ε εκει·

1:ε611111. Ρο111111111νε1ὸ 1111111111 111·ε11οΓ11ε 111εΓ1111111 1111111111 Μο11111ε111 111

111ο1111111111ν11 , 11111111111 1: 1111111111 11111 161 111ε1·1111 , 11ο1·1111 111111 ε11111 111 Γε1:ι111·1

111·οεε11ε1ε1 ο6ν11111εο111ο11 Β. 1111111111 , 1611111ε Γ11ε1·11·ε Γε 1ο εε1το 1111111 1111111
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ΜΙΚΑΟ. δ. ΚΙ()ΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ΩΕΝΤΠΕ. Με!. ω;

ιιτειεε εε ναΙιετ Νεε Γεω όποτε ετεΓΓεε: ΓεεΙ αετεεεατε αὸ οι·τατε Ρει·νεεε·ετ Δε. 041·

εΙι1α:τε 1εὶτ Αειι1Ιοεατὶα Πεεα,οεν3αεπ εαεεετ εΒοι·ιιτε ΡΓαΠεετεεε αετεΓετε- Λ”'ζ)“°'·
επει·ατε επι τεεΒιετιπε εοι·Ροτε Ρατεε εοΗτΙ:ΡτοεάόεετεΓεεε αάοτανετιιετ. Ατ Ρ Μ”

ιιΜ 5αεεπΙοτεε , εΙιεεεε ειπα ετατ ὸεΙεἔετα Γει·ι·ε ]απ1ττΠέτετε εοεοταΜΙε τεατ8ε

:άτυπα , ε τεΒἰοεε ΡετνεεὶΠεετ ,Με εγότοΡὶειιε εκεΙαιεανε: εϋεεεε Γε α εεοὸαιε

Βαεει·εΙοτε εαΙεατἰεεἰ ΡοτταΒατΓετεττετε. (λεω αΙ1τει· εοεΓὶατΓε1Π`ε, Ρώτ

ε1ιιαει Γε ει·οετ ε!ε Ιοεο Γε ε1ι1ο ]αειιει·ατ διετή οτατὶοεὶε , νἰΓεπ1 είτ ε1ετ Ρει·Γιιε

εει·ετιε· τΙτ18.Π άε ΡΙεεο εαεεαεο ατε1εε ΒεΠἱεετε α νεττἱεε ιιΓετιε ατΙ Ρεάεε , 8:

ΐ1'αΐ ΡεΓεεαει εοεΓεεετεε εΠ: Γαεἰτατετε. @1ι;ειιιΙτο ΡοΓΙεαΙΒΙἀετε τεαείἱτ τετε

Ροτε ΡετΓεέτΓΓΕεπε Γαετιε.

ΜΓΓετατοτ δε τεὶΓεεεοτε Ποεεεεε ειε τειιΙτΙΡΗεἱ ταὸἰο Ρὶετατὶε €εειιε ἰΙΙιιΓὶτατ ΧΙν· _

εεειαεετε , Βἰνἰεἱ κεεε!ΓεατεΓεε αετεΙοτειε εοτεοε αττ1ιιε αεεεο αεΙΙε!σεεε Ε:':"':Γ'Β

εοεΓεετατιιιε › 1ΡΓεειιοΓεΙαειαΡεΓὶε απει·1τεεεεε εει·ατοε εεεΗοεε 1ετετειε αΠο- α"δέε'

επεσε , ἱται1τ Γε ΡτοΡατεΙο εοεΕΓτατ , ειιἰόὶετετ1ὺε εεεετ Πατετεα Γεεετεα: αε- Β°°. Ξ' μ”

εεεΠοεε: ειιοΓάατε νετὸ ΓοΙο ειπατ1οεε 1ετιετιι τεΓΡ1εΓτ,ιιεόεοεΓε [πωπω εύ- ::Γ::.α

εεε εοεεεΓΓο ,ειεεοι·όε τω Ρι·ανΙτατεε ΓεεεΙνΙεΙεετει· Γεει·εεΙΓεετιατειιε ειιὸ Γε (Με Μ·

τεετατὶο εΙυεΓτ. Νεε εΠ: ε: Με οιεε1Ροτεεεα Βεὶ άει·οεαεεΙα , ΓετΙ Ροτειε @Με “Ε”

εοτὸὶα Ιαεε!αεεΙα, αεῇιιΓὶα.ῇεεΙἱεἰα ττετεεεάα. Βεεὶειιε δ: ιιὸτὶ Βειεε εεεωω

:εΙΓετὶεοτεΠτει· ειιοΓάατε εοΠ: ειιτατὶοεὶε νιιΙεεε εεεεοεεα εφε, ιε1ταεεΙο Γε!»

Γετ1ι1εετε Ιιιεε εΙαεεε ΡατεΙο1τ. ΤαΙε είε εεὶεπ εεε εαεΗτεε αεωω, ειιαΙε εεειια

Ψ12.πι όεεετ εΠ`ε ΙΙττεεε Ρτα:τεττεΓΠ”εει. (ζιεεΙατε εεεετοΒ ΓεεεεεΙιεε ειι.ιεάΓεεεε

εαΜτεεεεεει Ρατεετεε , Γεετά εεε ΓοΗιει οΒΓεεεεε αε ΙιοεοτἰΒιιε ΡΙιεεεε , εε

ετἰατε ΒἰνἱεαεΜε εεεεε Γαεταιεεετε , άετε!ετεετΓε ειιεαΒιιΙ1ε εΠετε εεΓεε ει

Ιεἀεε1 εοεεεε Α1.14Μεπκ , αό αΙεεεεα Ρατεε εο!τε ΓιιΓἙ`ταΒἰα. @Γ Ρι1ετε]εε

τ1υαΓἱ αι·αΙγΓεοε ραΠἱοεε αεεεΒατει· , αάεοει: εποε εεε αά οειεὶα , ειπε Με

ααα εΓεεετ,εαεε:ετει·. @επειτα Γε νοεε οΒΙταειι ο ΙαΒοταΒατ, 8: εεε πιεσε

Γεω νει·Βετε Ρετειιτετε Πεεικε Πα εΙΙο να1εεατ. @σε αετε ιεαιιΓοΙειιτε ΟΙιι·ΙΙΒ

ΜΗὶτΙε Ροεεετεε , νοτε αε ματι' ιοεΓεεε Γι1ΓΡΙἱ0ὶτ€1° άενονεετεε, ετ Η ΡείΒεα

ἱεεοΙυτεὶτατε Βεἰ αιεεΙΙο αε 8αε611 Μ εεε οι·ατε ΓιιεεΓ τεει·ει·εεεε, ΒοΓεωο

ιεαεεἰΡαε ατειιε Ιοεἰ ἰΡΓἱτ15 Ραττοεο ΓεΙ: ΜοεαεΙαἰεα εοι·εια ὸεΒετετ ΓατειιΙατὶ.

Ιε εφε άενοεοεε τἱτι1Ιο ΓιεεΡτα ΓοτεὶΡε °εαΡετ 1εΓται· εοι·οεα: τοτοεάει·ιιετ εα

εοεεΒτὶοεε νε! τεεοτε , εε Γε ι·εΙ3εεο αΒ Με ρτοΓεΠἱοεε :απο Ρεάετε νεττετε

ναΙιεΓΓετ. Βεεἱτιιιε αΙται·Ια , φα: Γε ΕεεΙεΙῖα Βεατ1 ΚὶεΙιαι·ῇ Γιιεκαετ , εεεεοε Γε

δαεέτεε ΜΑΜΑ , οτεεἰα ΡαΙΙεε νεΓεεειετ. ]αειετ αιιτεει ὶεὶΒὶτοτα εοδτε,άε εεε

ΡατνὶΓἱἱιεο ΡοΓἱτε5 Ιοει1Ιο , εεε ΕΙιτΜ1εΙετεεετΙα ειπε ταεεεετε αε ιεΓΓεεεοτεΗ

τει· ειπε ΡτοΓτεεΓεετε Ρετ ει1]ιιεΓαι1έΗΓι1$τα8ἰυιϊΒ2τἱεΡτι18 εΓτ οιεεεεε απεειε

Γαεὶτατετε. Μεευα: νετὸ εε:εάαιιι εοεεε:εο Γεεε:Ρτεε εκίΗετ, φα ταιεεε,νε!ετἰ

ΠΜαό]αεετ , νει·Βα ΓοΙετ ΡτοΓεττε. @Γ αὸ εοι·ατε εε]εΓάαεπ τεπεροεε αεΙ εΙοειιιε1

Ρατεετετε τεεΙτιότιιε, αε εοεΒτι1ο Γιιο εεεο τεπε οτε ι·εόε&ιιε , εΠεεειε α: εστω

ι·αΒΠειε Βοεεεἰ ΓετνΙτ1οεΙΕτεαεεἰΡατιιη εἰ αὲ`τεειιε ε! νοτε εεεεοε ΡτοΓεΓ

Ποιεεεε εκΓεεΙιετει· , ατΙ ειιοά Γεοτειε ατΙΓεε τι Ρεεετεε τταοΗτεε Γιιει~ατ Ρατεετιιετ.

Νατε Με: Εεεε:: ετα:ΡεόΓατετ οΜταειιΙο , επειτα τατεεε Γεε!ι:Ια 8είτάτ εαΒΙται·ε

Γε εεεΗε : 8εεεοό οτε οΗἰεἱο ε:: ΓετεΒτο εοειιτἰτιιι·, εοε:Πε ΡεεετταΙε ίεάε ατι

εεε εα:ΙεΓΗΒιιε εωωτ. Ετ Με εΓΕ φα! ωΡωτε ι·α:ΙΓεανΓετιιε, εεοεἱαεπ :με

ιιεεεοεε ταεἔἰτετ, εεεεΙΤε εΓτ ετ ιεεετε ΓιιΡετεἱε οΠε!ετει·. Ηοε αιιτετε ετεόὶ..

τεεε , Η »Με εστι ΓαΙΙὶτ, εα αεεεεεεεε 13Μεα Ρὶεταε ει·εά1τιιτ αειατε. Ετ ει: Γε

Με Γεω @Με εε:Γιίτατ , εΓειιε ω! Με Γιε τεεταε τεἰΓεεεοτὸἰαΜε με ΗΙο Μ!

εε Ιοι·αεε!α.
ΙΓεοΡε ε!ιιοεεε ειιὶὸατε εοεεεε ΒεττοΙόεε ὸιιοΒιιε οτβατι1εετατ τεεεεεευε, Χν.

νὶεἱεΙὶεετ ν1εΓιε 8: εμ·είΒίιε. αΠεεατεώιι α Νον:ε-ν1ΙΙεε *2£εοΙὶε,ηι1εεΓἱταεΓτ αΐδε':*' έ

Γεειιε επεσε ΜοεαΓτετε, Γε τ1εοεΙαεπ ΡοΓὶτιιε τι1<ἐιιτιιΙἰο Ρατεἰτεοεὶατε νὶέΙΓιε εοε- (Με ε..

Γεεεεβατιιτ. δα! ΡοΓτεεαει όεΓεεετ ΙΙΙατε Πατ1οεεε1,αιΜτ πεεεεΓα ΜοεαΓἙετῇ, τι; ν."

86 Εεεε Με άεττει·ε εωρἰτ. (ῖἰιεπ αιιτειε Με Γετεπε αεΓτα&ετε αεεὶ άιεόΓΤετ, Μ Ι "

"Πα ὸὶετιπε , τετ11Ροτε 1ατε εετεἰεεετε νεΓΡεττὶεα Γ)·εακ1ε , ε.αΡΈεάτεεεηυα

ε ε

Νοτ.ω

‹

ϊ



ι.ι.ο Μιτ:Ατ. ε. τοειτΑιτττ Απ. τετοιο τ.τττ.τ.

τα “το :με Γοτε ναττάττττοιε τοτουεττ τιιετιιτιττε. Ποστ γετὸ νεΓΡεττττιτ οττττττ αυτετειιοε

Μ·Χι-ι- Ιτατιυτιι ΡεττεΡτττετ Ρτιτιιοττι ιιοτ:ε τι , νετοτ οοινιτ ιττοτ τυοε άιτει:ιτ €τεττοε εε

ΑΜ:Χν” τιουτιι. Ετ ττιτο ττι Ετττεττατ Που ατιτιοαιιτιΓΡετ Γοτιττττετετ, ε: ουατετιιοτοττι πιο

τοάτα ΡΓαττιιοτοττι τοττιΡτετετοττ νετιτίιττιτιυε ετΓετ αά Γατττ τοιιτετιτοτυ Εναιι€εττττ

Γτ:αττττι τττε ει:τταττιανττ νοτειιιαατια τοτττιειιε το τεττατιι ει:τειι ο τοτΡοτε. Ετ οοτ

ταυε τΡττοε οτε τοττιΡτετα εττ,άετατιιε τττ ττιάοΓτττἔτ Ετατι·υτιι τοτιτττιετιττοττι Γ: @Μα

Ζωιτίωτω ει: αττο τοτάτε ΓοΓΡτττο ε: ΕΡοτε τοτιττεΡατιττουε αά τιεδτατειοτι ΓΡτττταττ

Ποτε ΓεΡοτττυττι αττοτττττ Ρττττιατττ. (ξιτΡτετιττετ 8ττΓττ111τττ€0ΩΓτφ1οτοετττάτἔτιτ

τατεττι , οτοτοτυοτι νετὸ ττιυτιυε ει: ατττιοατιτα Ραττε. Νατο ιτιτατιτοιτι νιΓοιτι τετετ

τ Ρττ , οτ ττετ Γουιτι άε Ρτοι:ττιιο ιτατετετ ιτιτετιάετετ ττοιοΓοοε αά τετττιτιιοττι Μ;

ττιοτττε Ρετττιατιτττ ττττα Μοιιαττετιι ταιιυαε, οτετιε ετεεττιοΓγοατιο Ραοε τ·τοΓΡτταττε.

στη. Φ.ιάατιι ει: 1:ταττττιοε τιοττττε. τοιοε ττιάοττι·τό. τιιοττα αΙια ει: νιττοτιτιοε Β. Μ.

εΤ;:ι:"° ττιατττ άτάτττττιυε τετατυ . τια:ττιοτιιειτιτετ τετετα ιοτιττιανιτ , ττυοά οιτατάαττι Γειιιτιια

. άοττι το τοιιτυοατιιιιίατιετετ νται, οτυττΈτοττι τοττιιτιε ΡτιναταΓεττ. ΕΜΣ; ττ)υιτι άιυ τιίι

τιυ”οε τατατοτταττε ε ετ αετοττιιια . 8: ε τττι οτειιτεττι τιι ει·νττιο ε ττο ττιαιι ι
τοτιΓΡττετετ, άεΡτετατα τττ νττοττι Γουττι οτ Ιταττι τετττιουετετττττειιτταττιουε άαι·ετ

νετοιτι Γοο ταΡτττ τιιιΡοτιετε , ατττττοατιε Γε Ρετ νττἱοτιεττι ιιιοτιτταττι οτ το Μουατ

Νοτ»ι- ττεττο δ. Κτττιατττ αΡοά δ. Μα.ττω.ιντ ατττΡετετ νετοττι ταΡτττε ττιοτε Μοιιταττοττι,

8τ οτ ατι τ Γο άετιιτε ε ατετετοτ ντετο ετεετιιοΓγτιαττο τιοττιττττετ Ροττοτανττ. (Βιτιά

οτ τττε αοάτνττ. τοτιί€τιτττ : αττεΡταοοε τοτιτέτυα Γοα: τιιατιοε ει:ετιτα αάοιιιττιο υο,

το τοτοε Γατιιυτατυ άεττεοατ.ττττοε τετ τιιετοττ ιιαιιττΓττ τττετιττατιι , δ: ΓυτοΡτο Ετιτ

:τυοάαττι ατιιττο τοτιιττε ττττιεττε αά Ρτατάτθτ.οττι Ρει·νειιιτ ΜοτιαΓτει·τοττι. Ετ ττιττι

ττιτ τοττι ευτοαττε Ρτο Γοα Ροττττιττττατε αιιτε Ρτ:τΡοτττοττι ΜοτιαΙτετττ ΡετνετιττΓετ.

οιιιτιε ετ Γυοτιιάεττάεττυιτι αΡ)ει·οττ. 8:οτ Γοο τττιΡεττο νετατετοτ ΓυΡΡΙττττετ Γο8

εΠττ. Ουτοε οτ ντάττ τττιττιο ττεττι αΓΓεότυτιι Ρτ:τ:Ροτττυε . ατιτιοατιιάτυ άοτιτταιιε,

ΕΟΟ Γουττι οοο είτε άτι:ττ,ταοάεττι τιετ Ρτοτιττιοττ. Ι ΓέττοεαΓυτε αάάυτ`τα αά Βαττ

τ, τττατιι Β. Ματιού , οτ τΡΓα. Ρεττετατ, ταττιάτττοττι αοττοττι ΓυΓτεΡττ. Ποιο νετο

το τΡΓα άτε τενεττετττυττ οοτ τοετιττ αΡΡτοΡτιιτιοατε Ήττα. :τοπ ΜοΠε..Ατι€ετο.ι

τ: τοττι τ: νοτατοτ ; ντάετυτ τιιττιττ αιτ , οοο ατιτε τιοε τττ ττιοιιε υτάατιι δ:: ΓοΡετ τττοιιι

Ετττείτα . τυτοε τ. Με τοττττοτα τοτιΓ ττττοτ. (Μαιο τυττι άεττ οττο νετοο τουεταιιι.

άτέτοε Γα.ττιττταττε ΓοτιΓατιτιατετ,ιιετ Η αιτι ταιιττιττι ντάετε οτ Ρεάετιι άε τοτο το αττοιιι

ΡοτΓετ τιιτττετε τοτττττττιατετ τ Ι)τττιτττε τιιε.ττιοοττ, 8: τοιιτ ατΓεττα τοτα νετα αΡΡα

τετιοιιτ. τττ αυτεττι άτοιττΤα τττ . ι·ε:ίττΠτιιιε Ρετ ταττειιι τιιτείτττ, τττο:τ αΠτάυο οτε

νοτνετιε τ Βευτιιταοάο ουοτιτατιι Ρετ τιιετττα άοττιττ12 τοτα: Σ. ΜΑΜΑ; ο: Β. ΙΜ

ττιατττ. τυτιιετι ττιττιτ ι·εττττοτυττι είτ ττιεοτυιιι οτυτοτοττι. Ιτιτατιτοτυ νετὸ τιοτ ιιιο

τιετε άττατα είτ,υτ αάττιτται)(Ράι)ιε ντάετετ. .

ΧνΠ- Ποιο ττοτάατιι ντιιτ`τυε τι οτε άοτετετοτ τοττοάττιοε , τοτιτταττ εοε Ρετ Μοτιαίτε

ττοτυ Γατιέττ ντττττατιτττοιιιτιατιετετ Οίιτιιτιυε τοτΓαέτα οταττοιιε τυτΓυεττετ ται·Ρετε

τετιτατΓετιτ. τττε νττιότυε ετενανττ νοτετιι τιτε νεττιτε: Βοτιιτιιε Βευε 8: Γατιότε τττ

ττιαττ αάτονα ττιε. @και ΓοΡεττια τιιετιτε τιυτάαιτι τοττοάυττι τοττιΡεΓτοττ άττετιε:

Νοτι τε τιοάτε αάτονατιττ Γατιέτοε Κτττιαττοε , τιοεττι το ττινοταε. 8εά ατιτεουαιτι

ατττοιιι ΜοιιαΓτετττ ει:ττετιτ. Γοτοτοε τττ ντιιότυε ΓΡοτιτε. ε: τοτΓο ταΡτάττττιτιο αυ

Γυττττ το ΒαΕττταττι Ωτιι·τίττ ()οιιΓετΤοττε ττιτουε Γατνατυε τττ: , ατττοε ττττο ττατιτττοι·τα

νοι: Γυτιεττ.ιττε τοττοττ , τιοττιτττταε νετὸ τιιτεττετττοιιττιυε Γατιττ:τ Κτττιατττ οτονο_ω

τττ. ·

Ετατ τ1υτάατιι ΡετττΓετ τιοττιο ταττοττιιττ οΡεττε . τιοττιττιε Πτεττιει·τοε . οοτ τττ

ντττα ΓυΡταάτττα Ποττοττο νττιτοττε Ροτιττττε ττοΓοε τττ. Ποτ άουτ Ρτοττι:ο ττοττα

νττιττοε

Γοτνττοι·.

ΣΕΥΠ!.

Βετο αττοε,

τι Πυτατιάοε το Καττοτιατ. Πτι. τ. ταΡ, η. δει: ττετιετα

τττιττιιιιατιοτοτυττι ττιετιιοτατ. εμτΙΙα μΚατω οι "ι

τττιιέσ , τ. το Βεβττοττυ , ΟΡωόστπω το Πτσκβτυ , Ποτ::

Μ τω.. , Ντιτατα [το :τητα ωτπιμπατιτ τι: βοτοτττττο,

Πιιωμιιτι οι τωτρωιτΙτ _, 6°τριτυπ οι πιστό.

& Νοτι ται·ττετι Μοτιαττιατ τιατιττατιατιτ το Μα Βατττττα,

:μια οιια ετα: ει: ττττε :μια τ.αυάτ Ρετετιιιτ :τείτατι:ιτα Ρτο

Μοτιαττιτε εκατ. Ε: τατιιετι Βεττ·τι-ια Ατιτττττιετττ του

τυι:_νετο αάτοττιΡτο ατιι.ιά Εετιτοταιιι τοιιττττττ το τ0το

Ρττνατο. Ετατ ει·Βο πιιιττετ τιπτ, ιιττ 8:”αττα ττιΓτΞι τω τ__

τη. α.. πιτττιοτατα , ει: τ3ττ1ττι ιιυττιετο αυτι: Βεν(Με

αΡΡεττ2τιτ. _

τ: Νου:: τοτυε ΝοτιτΓτιωτιε , ντττἔὸ Νπωρτωπ ω.

ΝπετυιΜτ αρΡεττατοτ, οτι τιιιτιτττι :μια Οττττοτετιιτε Μο

ιιαττιοε 3. Κτττιατττ τοτρτιε ΜοτιιιττεττοΙο τεΓετετι:ετ 2τι

ττττοε ιιττιτιετνττιοε ατιτιατ.τε άτντίττ ατ Ρτοττ:τττ , ο: τη

τιτττοττα Κτταττετιτε Γυο τοτο ντάετιττττοε. Πτττατ τετττο

τιιτττταττ τι Μοτιτ.τττττ0 Εετιτοτειιττ.



ΜιιιΑο. ε. οιοΗΑιιιι Αυο. οευτοι.. Ε.ιο.Π. οι

ἴ"."Η 8 :ν 88 8 ~ 8 88

απο: τοτοΕιστο) 86 ουΙΙυιο (υπ ι·οΙοκειτισοιε Ηὸο]υΠ`σι·οπι Ιιειοοτοτώ ουΙΙσ τὶο ΙΙΙσ Α Ν. €ιιιι

οιιτειοτο ΡτσΡτοι· (οτι σωστο. οιο.Ιτι σΡοτει, οσοτιιτ τοΙο.Χο.τι ειΠουο ποσόο ὰουίτστ!ο Αζ:ΧΧΕΧ';ι.

ἱΡίἱυε ΐυΡΡΙιοο οσιοιοο (Ξοιτοόο. Νειτο ΓυτοΡτο οο 86 οειτοοειτο νιοουΠε Ποοοιε .

ιοάοίττιέὶ τοοοοετοιαο :στο Ροττατέ`ι οτ οοΠοτο 86 τοειουε ιιοΡΙοΧαο Ποτ οΠοοτ , άυ

τ:οΒοτ Ροτ τοοτοοτοε,Ροτουο.Γ ; οτιειοι τΙστοσε, οσο τειοτο σο ιίουε Γυίτοοτειτιοοοιο

ωΡσουε οι: ιΡΓο ιτιοο :ιΙοι·οτυτ. ()ίιοιουο ειΙιουσ οσο Βιοοι·οτ τοιοτισι·ο , οσοτιΞἱτ

ουτο οτιο.ιο ειό Μοοειίτοτἱυιο 8.ΚιοΙιο.ο] Ιιο]υίτοσεΗ οοοστισ νοοιτο. Ετ:ιτ οοιττιιΙΙσ

τοιοτιστο τοόιότυιο τοιιτοτυοι , 86 Ρτειτι·οε ουιο οοτοοε ΕιάοΙιουεοι·υοοε Ιοουοβειο

τυι·. Ποιο νοι·ὸ ι·ονοττοι·οοτιο· , 86 ιο 1οτοοιο.ου:ιο Γοοτ Γοουε Εα:Ιοίοικο οι: απο

θα:ιόοοτιε οτε σΒτιοοοτ νσοεισοΙυιο Ματια· ΡοενοοιΠ”οοτ,Ρτεοόιάυεθσι οόυε

υοιὶ (αυτο Η ο νιοότυιο τοοοοε ει!Τυιτ,ΓΡοτο.οε ιο @το οΙοοιοσίγοει τοσι·ο οσοΓοοτσ

Ιου Ευττινο οιοσΙυοιοοτίι ειοουιι·οι·ο. 5ο‹:ὶ στοοιΡστοοτιε Ποτ οΙοπιοοτοι νοττ1τιΙΙυά

ι·οοιΡι·οοει νσσο. Νπιο οοι :ιοτοο. ΡΙυοοιστυτο σουΙσε ΕοΕοΙΙοτειτ , οτ οτι ουτε τοΒοο

τω, οσο ΠΠ , ίοά Δω τοιοοι·ο Μο: ειοειτ , οσ ιοσεισ ιοΓο άοΙυΓυε οΙτ. ()τιιο οοιιτι ετ!

Ιοτοι·ιστειιτοτ ΕοοΙοίἱε @πιο ειυτΕοοτυ Πινιουιο στοοιυτο ΜιΙΙ-ειτυοι , 86 αοι

δτυιο νιο&υιο ειοτο ]ο.ουειε ΜΜΜ ι·οΙιουιΙΤοτ , ιιιτοτοοΠἱοοιΒυε δ. Οοο οΙΤστοε

ΓσΙοτει Γυοτ ΓΕισοτο νιοουΙει, 86 ::οΙοο ουτΓο Ιοίο το Εα:Ιοίοιιο «το, ισίουο Ποτ Ριτσ

τοέτισοο Γοι ουσουο ΜιΙιτιε ιιοΡΙστο.το Ιιτιοι·ει.τυε οΠ:.

ΡοοΠο. εΙο νιΠει οσιοιοο Βυτοαοτσ °· οσοτι:ιότιε στοοιουε τοοιοΒοε , τιοΙοτει οίτ ιο ΧΧΧ

Ρο.ι·νιε@οα! Ρειτοε οσΠ:τι ΓσΠοτοοιτειτοιο. @ο τιυτο ιογίτοτιο. ΜιίΓειτυτο ιοΠυε ”

οοΙοοι·αοτυι· τυο, οιοι·οιτ Ροίοοοιο ωιΡιτο Γε.οιτο.τοιο.

Ιτοτο ΡοοΠει ΒιοιΙιτοοι·σσ οσοτιτ.ει&ισοιε ΕισΠοΙΤο., Μοτο οίὶ ειά Βοειτι ΚιοΙοιι·ο πιο

ίοΙτινιτοτοοι , ουεε: οιιΒι οι·στιτοιιο οσοΓοουτει οΙτ ιοοτιοΙειοι.

τι· Ισ Μονο

ττοιικοποοΝοοε.
κ

Αο·ττουε ου:ικοοοτιοι ίτιΙσ ιιυρωτο νοι·ιτο.τοιο Ιι2.τοο1 οι:Γοουτι Μουτ το

_ τυπο : οι τειοιοο οσε τ:οοΠ2τ ΕισίουΤο κου·οουΙο. , ουτε ΗάοΙιυτο τοΙο.τισοο το _

Μοτο οοουειουσ.ιο Γοι·οουΙυιιι άοΒιοτειτιε ουιΙισοτ τΙονοτο Ιοεοοτιοτο οτοἀὶτουε έ:έ18τω"

ο!Τοττο. Νοοο όοιοοοτιε οτι Ροοοοάει Γυοτ , ουκ οσι·ειτο ΡσΠτι νιάιιιιυε , ιο ουιΒυε Μ; πιώ.

οκτοοίοουε Ροι·Γσοο. τοίΗιοσου οσο ουκτιτυι· , ΡτσΡοέὶ οσε οσοίοιοοτιέὶ ιο οο·ιοι

Βο8 τοίττυοοτο. ΕκΠίτυοτ οοιτο ο:ι:άειτο Με τοΓοττο. ουκ τΙινοτΠε οι Ισοιε οιτΠ:ιτοτο

εττειττι,οσ τοοεΙσ νο! τοοσι·ο οσ ο νοΙσοιτοτ τοΙειτει,υτ οστυοι άιότιε ιτε ειοιιουε Γο

Βόειτοτ, Με οσσιε ΓυιΠ`οοτ στεοίοοτιουε πότε.

Ακοο Ιοοειτοο.τισοιε Βσιοιοιοεο οοτ:‹:. τα. Ιωιειιουο σ0;ειντι , οοοοουΙετο. ΩΑΡή Ρ

οΡτ τοτε οΙοτΙοε οσο τοιοιτισιτιιιιΡτοιοοι:ο Ρειττοιο. Νατο :απο οσ τοτο στο ουοιονιε ι

τυο ουιουίεΙο.οι :ιΙΒόοο σΙ:Γουοε Ποοιοοειτισοισυε 1ΙΙυά ουοοοο οο τι: οι:οπ:οτο, οονιιιιιιιτ

ουουκτι ΐουιο Γυιε σίτοοτ:Ιιτ νιοιοιε ειΠοότυοι. Εει οποιο τοιτισοίτατο ει!υιοοσε οπο

Ρι·ισε ουσε οι τειΒσ ουτοοι·ειτ πιο? νοΙοτ Ρειι·τυι·ιοοάο ονοτουιτ. Ηου ουειοι @να

ιΠιυε 8οτοιοο. Ρειττοι·ιτισυά οίτ Ποοιοοειτινο. 86 άοτοέτευ(λοοτυττι Ροστ Πιυοι οσοίτι

τυο οΠ`ο ιο τετιιοοτοε ειοιτοετουε , 86 ειό.ιοΗτουιο το τω Ηειοιιοιε οιοτοοοόο : Γο

ουοοε αυτοιο @οι οπο τι·ειιιοτοΙΤο. οίτ οτιτυπο , 86 οι·σ' @Βέτο ισ οτιτυτ ΙισιοιοιοΙιιε

οι·οοοτιε.Νειτο ουτε σ.Ιιου:ιοόσ ίυτινοιο ἴσΙοΒο.τ Γυιε οιιιτιτοιε οτοττο Ραίτυτο$ ουοο

Μοτο τικοίτο.τιοτοτιτυοι. Ετ υοόο σΙιτο οοοποιε οὸυέττι Γυοι·ειτ Ωιτυοτοε ο τοσο

ουοο οι€_ι>ι·ο. οοτοτυτοτ ίο.ιοοε. Νειοι τοιοτιστο Γυοτειάιότσ οπο. Πο.οστυπι οιειουε ,Ιο

το οποιο 26111012 οσοτοιοτ τυο όο οοινιουερόοουτ τοτε ΠΙνοΡττοε Ρυτο.τοοτυι· ιοτιΠε

ίοι·Γυιο Ροι·τοθειε : οοοι·υιο ΡσουΙο.τιτο.το ΜοοαΡτοιιο. τΙοίττυέτο,οινιτειτοε όιΠοιο.τ;ο,

«πιο ι·εισιοιτυε οσι·ι·οοτυοτ : δέ ( ουστΙ οοοιυυε οίτ ) τοϋ. Ιιστοιουιο οοο ιοιουε τισ

ΡυΙειτιυοι ουὲιο Γοι·νιοοτιυτο Ποσ τουΙτιτυτισ τυ:ΡιΒιιε ττειο!ιτυο τ:οιοιουε. Ετ τοΐσε

ειι·οοιτι·οοιόειοτ , Ρο.ττιτο μποτ όιοουιιτ Γυο.τυπι ο:ινιυπι , Ρ:ιττιιο οτιειτο τι·υοι.]

Ευε ιιοαιοτ θειιοιοιε. (Μέι Ροίτι!οοτιο. οσοτιοιτ σΒνοινι δέ Μοοειίτοουπι δ. Κυ

ο Βοταιοτοιιι "οτι Β78"τΜ10Μτο:Μοτ οι ιιωιω ρσίΤοίΠοιιιιοι Οοοτυ|οιιίἰε ΜσιιτιΠοι·ιι τοπιο Ηοι·ιυΙτυπι

Μ). ;. τη. ;. Βοοοιισ νοτὸἔι ΟειτοΙ0 Ώοινο ία&Διοιά. τη. Η.

Εο ο]
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εε. κιν.

Λι>ιι.ι:::νι.

Μοιιεεει

Ώεπειι|επ

πε επδιπιπ.

# [8εΡ:ιιιι

Βεπιπιι.

Κενοι:ο.:ι

πι: ι ΒΑΠ

πω».

Ι Ι.

Σεπ· πω

ίεΒιιε :πιει

ΠΠ·

_ ειιπειιι ΓπΡι·ο.ειι6ιο. «πω,

εεειι·ιι. Νειω Μοιιο.εει οπιιει τεεοι·ιειε Γπετιίε :ιιΞΡπετεπτιτει· , ιιιΓΡετΠ Γπιιτ νε

ιπτ ονεε Ρι·εεΓεπτι:?ι τοιινιΙπ ι. αιπεπε ιΙΙίιεοπε ” ιι ιειιιιο είινετΓειε. Γιιιιι·πω πω.

ι·πω ειι1εωιτιιτεε Ρει·Ρείίι πετ. Λε πονιίίιωε ει:1εΡτι πετ εειειτ:ιτιοιιιε Ιοειιω ιιι

τει·ιιτοι·ιο επιπωπω Ι)εο ιίενοτεε Γεωιιπε εεπείιειο ιιοωιιιε Ηεπειειωειε , οε

τιιιεπτε νοε:.ιεπίπω Ρειί"·:Μιε : ιειοπε ΓπΡιπείι&ιε Γεωι:ια: ειι·πιτιοπεποπ Ρ:.ιπεοε

τίπι:ετε (πω. Ε.: είπε Γετε Ρετεεει·ετ επ ττωοε ΓοΙει.ιιε Β ι·ππωειιΓεε ιιι Με Γεω

ωιΓει·ιεε εεωΡοι·ε,ι·εεοιτείειτπε είε Ποωιιιπε Ρετ ιιιτει·εε ιοπε επ Γιιοι·πω ιιι

ωεΒιισ. ειι€πίιιο. Ροίὶτοι·πω Γει·νοι·πω. είπω επιιιιειω :ιο6ι:ε ι)οωπιιεε, οπο. τππε

ε Ειειείιεπε 8εΡτπειεείιωπε·+ εοΙεεετπι· , ιίεπΓωοείι ιιεείο.ι·ετπω είε. Εεεε τιπειίειιι

πει: εΙεεωοΓγιιιε επτεειι&εε Γεωιι:ια ΡειΓεεεειτπι· , πω: τα·

Με Γε ι·ετπΙιτ νιίιοπεω νι ιίΤε. αποεπιω Γε , πιτ, ίιΙειιτι ιιετιιίΓετ ππιετι , ποει:ε

ειιείεω ωιιιιιι :μπειτε νεπεπιπει:.ι εεωτιε Γειιει: , νείειεπε ιιιιίπτπε ειιπείιείιε νειπτ

πι:: , Γει·εεε ιιι ωειπιεπε ε.πι·επω ειιεπίπω. Ήεω νιι· Γεπεί;πε ΡπίΓο.ιιι:ίο ιπτει·ι·ο:διπ

νιτ, πει (ΣεπτιιΙεπΓεε Μοιιο.εει ΓπιίΓεπτ. ΑτιΙ ειοπαωνιε Ρετ νιΓπω , πτ Ροίι:εο. ω

επΙιτ , τιωεεειτ εΙιτιπεω ΓΡεεπΙειτοι·εω Ι)σ.ιιοτπωΜε , ε: οωπιπο Γε πεεε.νιτ Γει.

τε. ΟπιιΠε ίεειιπό:ι νιεε , Νοε τιωει·ε , πιτ , Γεπ είπω :πιει πει Γιωτ. Λε πιο. ι·είΣ

Ροιιείιτι ()οπίιτεοι ωε πιω:: ωιιιιωε Γειι·ε ιΠοι·πω Οοπνεπτπιπ οε ωιιιι€ποι·πω

τιωοι·εω Βιιποι·πω , εποε εεε ιΙίειε ειιΓεπι·ι·επείο Γπειππτ , Γεπ τειωεπ :]π:.ιωΓιτΡιΓ.

εεε επε ΓοΙπτι Γπιιτ :κι ωοεπιο. ωε.ιε :ίοωιπε: εο:ινεπιι·ε, επιπε είεεωοΓΥπιε ε στ.

()πι ιΠε ΓπειιιτιΡεπείο , νωε , ειτ ,8εειιε Γεινιε ωειει ΝοΙιτε τιιπει·ε. Εεε Ρι·οτε

Βιιω εε επίιοιιιειω , εεε :ιωΡΙιπε Ρειτιεωιπι πιο εεωΡοι·ε ωειΙοι·πω ιπίιεΙιειε Παω

ι·πω , εε Ιοει ωει εΙεΓε_πΓοι· ει:ίΙιτι εε οωιιιεπε ιιιετπειιτιεπε Ρι·είΓπι·ιε. Νειω ει: εο

τεω οτε , οπο νοεΜε ει:ιίιιε , εεε ιειπιιπίἱ ε: επίεοείινι πε οωπιεπε ειάνετίιε.

νε ειπε ειτὸ κενει·τεωιιιι σε Ρι·ιίι:ιππω νείει·πω Ιοεπω. Πιο. ε.πεεω τετπΙιτ επι.

επΓόειω ].:ιε.ετιεπε ΜΜΜ Γείιεεω πιίιοιιεω. Ήιε εἱιω επι επταΙΡίπτἱωοτπω Ρετ.

νεπιίΤετ, τεΡΙετι Γιιπτ ιπεπει·ι·ειειΙι1οεπιιιιιτε.τε, ει·ο.τιειτπω Πεο επιιεε οΕΓει·επτεε,

ππιΓποτπω ίειπΡει· Γετνοτπωιιι επεπίειε Ροίιτοι·πω ι·εεοι·:ισ.ιι είιεπειτπε είε Ρει·

5απειιΓιιι ιπτετεείίιοιιεω. νιίιοπεω ι·ειει:ιτπε Ρι·οειινιτ. Νειω Ροίιεε πετ:

:πιω Γενιτ ωο.Ιιτιε Παποτπω , εεε Ρι·ιιτι·εε ΟειιτπΙεπΓεε Ρεινοι·ε εοι·πω είινει·Γ:ιε

ωειιίιοππω Γε:ίεε ωπτενει·ππτ , Γεει Ρει·νο εεωΡοι·ε ττ:ιπΓειειο , Γπο ε Με ιιεείε.

πω: ειιΓεεείειιτεε. Ο πιὶω είεωειιε ει:ίιίιιτ εε:ιτπε 11ιεεει·ιπε :πει Γεω , επι είπω

εάνει·Γε Ρειτιππτπι·, ε είΓε ειε εΙιεπειτπι· εειιιΒιιπε εοπΓοιειτοι·. Επιπε ιιιτει·εεΓίιο.

ιιιεπε ΟΙειπίιι·ει Γπι Μωπεεπι επίεο:ιιτει Γπιιτ , Γει·νι τω Γο.ωπειτιίιε Ρι·οτεόει , εωι.

ειπε. παω Π0.ιιοι·πω Γπἔατεε.

Νεειιιπ::Ι νιιιετπι· ίιΙε:ιτιο τεεειιιιπω, ειπε! ετι:.ιω ιιι ΡειΒο Βεινε.εειιίι Πινιιι:ι

σΡει·:.ιτε. είε εΙεωεπτιε οε τενετεπτιιιπι Β. Βιεεετιι. ΕΠ: οπο:ιείειω Ριεεειιπω Με

ποωιπε (Ξινιποεοττιε·, εποε Γπειεεετ Μοπείεει·ιο ι1ιιιιωτ ιιι Ριο.τιπω Γοι·τε ε.

τπω εΓτ. ιιι εεε εειεετπτ ΕεεΙείιο. ιιι εοποι·ε ιΡιιπε εε ωειπΓπε Ι)οωι:ιιεπε ει: πεπ

Ρει·τε ΕεεΙείι:ε , 8: ει: :ιιτει·ιι Ρτείεγτει·ι, επι Με ΕεεΙείιει: επεεωεεπει εαπ

ωιττιιιιτιιτ. Ηιιιιε είπω τεπει·ετ ΨΑΚΠ)ΠΙ.ΉΒ Ρι·είεγτει·, Ρει·νιπε οποοπε ω

επε Ιιειεετετιιι· Ρετ Εεειείιεω ει:ω:.ιπΓο Ποωιπιεο ιιι Ρτειεγεει·ι, ει·ειτ Με Γι.

ωπΙπε επι Ρι·σΡτει· Γπεε Ρειι·νιτε.ειε ίειτπι·ει.ιπ ποιωτιε πτεεπτπι· ιιιωιιιπτινο , εεε είε

ΜεττιπεΙΙπε ,τιπιεοι·:.ιε ΓπιΓπττιε:.ιΡτεε:ιτ εοιπέτπ:ιε. Ηοε ειοωιιιο Γπο ιΞποι·επτε

πεε οωπιιιο εοπΓεπτιεπτε , ε: οπεεείπε Ροτετιιτ Με ωσ.ι·ιπι ειπε ει: ωειπιε είοωι

ιιιεο ιιι ιΡίιπε εΙεΓετεεειτ. @οι είπω :ιΙιοπο Γεεει·ετ τεωΡοιε, 8: Γείε νεΙΙετ εε Με

εεωετιτειτε ωιπιωε εοωΡεΓεειε , εοπτιειτ πτ οππείεω :πε ειπε τωπίιι·ετ Ρει· με

Γετιιω ΕεεΙεΓιο.ω Γετεπε ιιε,ιιιι, ιιινεπιι·ετ ιει Γεπεω νεπει·ιιπειε εεπιτιε , Με ι:ιείιι

τπω εε:ιεΙι:Ηι,επω εεεπΙο ιιι ωειπιεπε,επι επω ειιίεΒετοι·ιο νιπεο Ριοειεπιτ πει!

Με! Γπι·τπω πω Με ει:ετεετετ , εεε ιΙΙ:ιω Εεείείἰειω Γπο ιιιεείεο οΡει·ε ωο.Βιε Ρο!

Ιπει·ετ. @σει Ιε ωο.πιι:ιτπιπ ΡεττιωεΓεεπε, πτ ΓοΙεπτ επι πονιτει· ιωΡει·ειπτιιι·,

ιωΡΙει·ε ί':πείπιτ.Είιω επτεω τι:εε νεΙεπ πωπω: ωε:ιΓεε ιιι πι: οεΓετνετιοπιεπε Γε

Ι:ι Ωειο:ι. (3ε:ι:ιιΙ. πι.. ;. ε.ιΡ. η. Επι” ΕΙ!ιΜουΙ:ιο Οινι:ιοειιτ:ιε, «πι. ΟΜ-ι.ιειεσω νιτιιε είε πω.

ιωωιφεω κι: Πι·υικο:"π·.απο ΒεινεεεπΠε Ρ:0Ρε πτεεω ΩοωΡεπιιιιιω :κι Ι Γει

τιω,Μο:ιιιίΙε:ιο Οε:ιτιιΙεπίι εοιιιε πιιοεπε Γπειτόιπε
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` τοτο τιυττι ττοοΙιτετ Ρετ Γοιστοιιιέτοιο Εοοιοιιοτο τοπιο; ΓοΙιτοτο Γοττι ετοοΙοοιετο

Γττιο:τιίΤοτ , ο: το τοε ιο τιιετο ΡοοΙιοτιοι οοο τιιτοιττετε οοι:ΡιΙΓοτ , υτΡοτο ουι οπο- τω. ΟΗΕ.

.τοτιτο οοοΓυονετυτιτοοΙινιΓοι, οοεοιτ οτ μι” οοοΓυοτυτο τοοετετο οΡυε, 8τ ιτεο.τοτιι , οοοε1οοοιι ουιοοτο Ρτοοιουοτοτ οο το!ιο Γοοοτοτ “τω” οιε ευιτι νοοιουε

:οπο οοττιΡοιΙοοει Ποτ οοτοο , ιο οιτο οοο οοΓοτνοιίτι οοο: οι» ιοΓΓοτοτο οτ οοο

Γιιτοτετιε οοο: ιο ιίτο τοοοΙιοοο οο εοτοτοτοιΓουε τοπιο οΡοτιουε οοο ιοουιοο.

τοε οοτιο Βοίιιιτοοι ε Ετ απο οοο νοεε ιττιΡτοΠιτ ιΙΙι τοοου Γοο ιτιοοτιτοτο οΙοΡοιτιο

ιτουτ ιιεοτΓιιτο οοιιοτοτ νοΙοτ εΧοοιτοιε. @ο οΓουε οτι νοεε Γυοε τοττοιουτο ουΙΙο

οΡοτι οοτοε Γυιτ ιο εοοίτοτο Ρεττοοτιοτιε , ιτοιιτ οοτιε οοο ουτο τοοιΙΙιε ιΙΙι το.

Ηοετοτ.

ΕΠ: οτιοτο ουο:ιιοττι νιΠυΙο οοτοιοο ΑτοονιΙΙοτε * ιο Ροοο ΑτοοιοτιοοΓο , Γυοιοᾶ:ο ΠΙ_

Μοοτιίτοτιο οιιοοι ΜιΙιτιε. Ιο οοο ι:Ιοοι οτιουο εεΙοοτοτοτυτ οοοτεοινω, οοο- Έτιιιιιο οι

τιοιτ Γετοιοοττι οοιιιιιιο ΑνντιτΙοτο ιΙΙιοε ΡοτοΙτοτιε ιο Γοτνιτιο τοιτττιτιο ιιοΓοτιοτε. Βιο··ιι.

@οπο οιιτο Γιιο νιοιοο ιοετοοοτοι·ιο νετοο τοΙτιοοτοτ οοο: οοο ετοτ οι: ιοΓο Γειτοι- ::$κ;:ζε

Πο , ου: οοο τοΙοοι·οτετ Γυι 5οοιοτιε ΓοΠετοοιτοτεοι · Γε‹ι οΧττοοοιε τυτΡο τιοτοτ Μ·

οιτοπιοιυοι , τοΙο τοτιιιιτιιτ τοΓΡοοΓυττι : Νοτι , ιτιουιεοε , ποιοι ο οτ οΓτ οοτιο οοΓοτ- :πιπο',”

νοτο οοιοοτιτοτοτο , οοοτιιοτο τουΙτι Γετνι Γοι ΓοτουΙοτιιε οοτο Ιξι)τοοοοτ οοίτοοιιτο.

()οι οοο οοοε νοτοτο οιοτουε νεοεοοΓο Ιοτοττο: Γινε Ροοοοουιο: τοιΓοτοοιιιτοτ

ιτιοΙενιτ , οοο τοοτοο τοττιο τιιο νο:: ΡτετΓοοτι τοτττιιουτο ΡοΓοιτ,

ΡοοΠο οοτοιοο (3οτοοιιιιε το: νιΠοτο θοοιιοοτιοετιΓε, ιο τεττιτοτιο οοσο Ρτοο- τν.

τοπιο* νοοοτοτ Ιιτιιιτι ο τοοτιιιιοι τοττιιοο Μοοοίιοτιι Ροττιε Ποιοι , οοΓΡιτιοοι ωοτ:=ω·

τοτιοοοτ. @το άπο οιιοοο τοτυοοτο ιοιοοτοιοοτοτοτοτ, ιοοιτιιτ ιο ΡείτιΓοτει: Βοι

Βοοτοττι τοΙοττιιτοτιμ οιιοτο οΓοοεοοο ΡετΡοΓΓο οι, τιοοοε: οτοοιυτο τοετοοτοτοττι το"

ιιοττιοο οοτιττο&ιοοιε Ιοοτοτ. οι οοιουε τοοοΙιτ :οτυοιοιε Γοτο ιοτοοτοττι οτιοι τοοι

οοο. Ιο οοο Γοιο τοιιοτιο: τοιοΡοτο οιοΙτιε νιοιουε Ρετ ΓοΡοτοτο οοοι:ιε οοττοοοτοτ

ο οοοιιοττι Ιιοι ιοοοτο, οτ Βοίιιιτοτο Β. Βιοοοτιι Ρετοτοτ οοοεἐ`. οτοτιοοιε , Γοτοοε

οοοτιοΙοτο οο Γυι τοοτιεΙοτο. οοιιιΠο τιιΗ:οΙιτ οοοτιιτο, τοοκιοιο οοτο οοο οοιοε.

:οτ Γοιοτιοττι οοο Ρετοοετε. 5ο ουοτ νιοιοο:ι ιοοοοοτοτ τω, τοτ ουοΙοτοουτοουο

Ιιοτοτοτ ιονοοιτο τοιττεοοτ τοοτιοΙοιο. Ποιο νετὸ Γοίτινιτοε ΓοοδτιΠιοιι ΕτιοΙιοτιί ο

οτινεοιΓΓετ , οοιίτε οτο:οοτιοτιτο οιΡΡοτυιτ ιΠι ουιτιοτο οοτιτιιιιο νυΙτυ , το ιΠοτοιοΕ

.Ετ ττιιοιτοο τιιτοιττοτε,υτ οοο νοοιτοτ το Γοετοιο οοΙοοτιτοτοτο Γυοτειάι€τοτ ιιιοι, ιοί.

οοο ΓεΓοιτε οοΓουε ΓοτυουΙο τοετιτιοι Γιοε8οο6τιοοοοτυοτο οοτιΓοοοι Γοοιτοτοτοι

@οοοοοοοιιοτο ιοΙΓο οοτιτοτοΡίιτ , οτι οτ νοΙυιτ ιοιΡΙοτο ίτοτιοιτ. Οίιοιοοε τοττι.

ουσ οο&υτοι οιιιοιι οτινοοιτ , οτιΓοιτ ιυτοτ οΙιοε οι ΒοΓιΙιοο οοι ουιυε 8οοέτιοιτιστο

οι: τουΙτιε εοονοτιοτοτιτ Ιοτιο. Ποιο νετὸ ιοτο οοδτοτοι ωτιετι Ιουε οιοιιοτοτυτό 8ο

Μοτυτιτιοτοοι ΓυοΓεοοετοτυτ , τοοτιιτ ΓοτοτουΙο Ετατιιέτοο ΡοοΠοτ οοιωττω. Ατ

ιΠο. οτ Γετιεοοτ , ΡοΙΓονιτ εοτο οοουΙο τοΒοτιε οτ ιο οτιιονοτοτ , οι ουιο οτοτιιο πο.

τοετοοτ Γιιο τοετοοτο ιοτιιοονιτ. Ετ Γοτιιιοιτ οοο: ιοκτο εοτο οτιοτοτιτ , τεοΙιοονοτυοτ

οοτο ιο οτετοιυτο το] οΓιιοττι. Ποι ουτοτο οι;ιοΡιτ Ρποο ειτοτιιτοοτο, ιτοτιοιΙΡτοιιοιοοε

Γε ιο τεττοτο ιΙιτο οιττοοΓο οιτ. Ροίο Μοτυτιοοτυιο νετὸ οοοΓυτοιιιοτο οΠετοοιο,

οοοιιοοεοτιοΙοοτιτοτοοοιτοι , ιο ογτιιοιτιιτιε τοοιοτιιιε 8ο @το οοοοτοΡοοτιουε

τιειοτο εΠ; :οι οοοοτοοιιε Γε οιοτοοι οοοτιΠιτοι 5οοοτόοτιο. οτι: ιοτοοτυοι τοοοο

Ρο Γοοιτοτεοι , οτ οιοτιο το ιι οοτ,ιοτοοτ Ποιοουοτο Ροττιοεοε ι ιοε ΓοιίΓετ Ιοτιουο- |

πιο. @οοο υΓουε οοτιιο νιΙιτοτ οτοτιοτιεε Γτοουοοτετ ιΙΙιοε, Γοτοοε νοΙιιττι οοΡιτιε οι- Ν ο τ τι·

Ποτ ΜοοιοΙιυτο. 7'Ι°”°'6°

Μοιιετ ουοοτιοτιι τιετοιιτ ΡοτνοΙοοι Γουτο ιιΙιυτο οετουοι το ΓυΠ”τοοιο Ροττοοι τιο- ν· -

ΠοιοοοοΓοετο Γείτινιτοτο: οι οοιΜιιΤοτυτο ιΙΙιοε τιιειΓοΠετοοιο οοεοοοτοτ , οι Ξ:" ""°
τοτοεΠιοοιοοε εωτειι Ι)οι οιοτυιτ Ιυτε Γτοι οεοιοτυοι. ι

Ρυοττιοτοιοο Βο‹ιο το νιΙΙο (Σοτοοττο* , Γετο τιοοτιεειτο ατοτιε οοοτιοοτιοουτ- ν!.

ο·ιουΙο, ιιυττι ουοτιοτο οοο τονεττετοτυτ Γεουοοε οονοε οιο οτοετε οτοοιιι , εοοοτΓο:- ΑτιοιοΓςφω

νιΠιοιοε τυτοο οτιίοιτ , 8ο Ποιοι οονοΓουοιιιτοοτοοι οουουΓιιτ , οτ ιο ιΠιοε τοτοιοιε 50%"
νιοΙοτιτιο Ροττοτοτοτ οιιοΙι ΓΡοτιο ιο&ιΊ.ειοριτιιε. Νοττι οοσο οονεε οτατ , οοοτοτο ο”””

οΙτετ τιοοιοο τοοι·τιε Γυίτιτιοιτ. Ατ Ρυετοτο τουΙτο τετο οτε ειιττο Ρυτιτοτεττι Για

τοεοτιε Γοοιτ οίΓο , απο τοοττοότιιτο , οτ Γε οιιοιτοο Ρο οτ τιο ιοοο τοονοτο , οιιι οο

` ι



τω. ΜΙΚΑΟ. δ. Μ6:ΗΑιιΙΙ ΑΒΒ. ΩΕΝΤΠί.ι. 1.113. Π. ,

Απ. απ. αΠοαο Ροτεατεεατ. @ΦΠ νιΠεπε πιαεετ παπι, ίεαΠαπ εαπι Γεττε αΠ ΒαΠΠεα:π

@Με ί.ΐοπΓείΓοπε : 86 ΠΠ Γεεαε πιαπίὶοπε αεεεειεα , ω είε πι νΠΙα :είπωΠοπ

' ' εοτειε ,:τααπΠοεαιποαε ΠΠ ΡοίΠΠΠιεαε αΠετατ , ΡτοΕεετ Γαί τπεΠε ατπ αΠοααπΠο

πιιεεεειαε Ρετ αΠαπι , αΠ:ιααπΠο νετὸ πιΓε απροττα αε εαπΠεΙα:π. Ετ απ: ετεαπι

τετπΡαε απποταιπ Ρεταεεαπιείε,εοεπιε μπι ΓαίεεπεαεαΙο πετ Γααπι αεετε, οαοΠ

τ· ναίεει ναίεατί ποπιίπε Πτοεια* νοεαεατ. Ετ ιεετα:π Ροίε ει:ΡΙεειοπε:π ετεατπ απποτα:π ,

8," "°ΙΪ°· επτα πι Γείεινιεαεε 5. καίω: ΜιίΙ`ατα:π ίοΙΙεπιπια εεΙεεπατεπιαε, τιταεπιαπ :Με

Γαίε:απι . . . . . . .
:πωπω τα 1ΡΠαε τπεταιτ ΡετΠιεα:π ιπνεπιτε ίαπιεαεειπ.

ντι. Αππο Ιπεατπαειοπιε Ι)οτπιπι ποίετε]εεα-(ζαιι1ετι οεεπι€επεείππο Γεπαεείππο

8· Κεεεωε :ιαατεο· , πιεπΓε οποιεπ , Πιε Γει:τα ΚαΙεπΠατα:π Νονειπετια:π εταπΠαεα:π είε εε

:2ε2:,,ε,”,,_ ΜειωεΙοποΓαπι εαΡαε δ. πωπωΠε εατιΓα Πεπεα,ίπ ααα εοπΠιεαπι παπεεια

Βεαεεαπι τπτ Ρτο τετ Νοττπαπποτατπ ίπιπππεπεεε :ιτείΓαταε , επ ατεεπεεαπι απτο επιππίΕ

"'ω;"· :με τε ε παω , απο ειοποτε Πεεπεο αε τενετεπεεα. ΑΠ :ιαοΠ 1)ενεπαιπ απι ΓαΠΕ

Γε:παε οίεεεεατπ , εοπνεπιτ ετἰα.πι ποπ πιιππτια Ρατε Γαπιαίοταιπ ΜοπαίεετΠ , :με επ

:ΠνετΓιε Πείετνεεειαπε οίΠειπιε , αΠ εαπι ποποταΠΠε ΓΡεόεαεαΙαπι , ίππαΙ Γε ε] πε

ίαε:ἰε οταεὶοπ1Βαε εοιππιεπΠαπεεε. Ιπεετ εποε οαεΠαιπ ε ΓαπιαΠε ποπιπιε Βετο!

Παε αΠΕιπε , :με επ οίΠεἰο εο:ιαεπαε Εταετατπ αΓοαε αΠΠαε ΠεΓετνἰε , αι αΠεο οεα..

εοτα:π ία:πιπδοτιναεαε εταε, αε νει: :ιαπιπιαπι νεΠετε ναΙετεε , 86 επί Ιοταπι ΠοΙο

τΠιαε ίἰπε εε αείοπε Πεα ποδείιοαε εταειαειαεατ. (3αι ΜεΠιεοταιπ Ρετίεια παΠα

τοίεεαα ετα: , ῇαιπ]αιποαε αει οπιπὶΒαε ΠεΓΡεταΒαεατ ΡοίΤε ΠΙα:π οτιίειπαπι εστι

Ποαι νιΓαπι. @Πάπα πιεετ τεΠοαοε @από Παίαε ΓαίατιΓετε ΓειεεεαεαΠ αΠνεπΠΓεε,

ιαπι πι εαιπΠττππ:αεε ειοΠεαε επεπετ αππο 86 :ΠιππΠο , 86, αε ειπε τεί·εττ , Γεω ει·

οι» νεπΠίε :π :πεπεεπι :ΙαὸΠ Ρετ νεπεταβΠιε Ραίεοτιε ποίετί πωπω πιετπα Πε ε.

τεεατ εε νιΓαε τεΠεΠ , ίαΡΡΙεεε νοεε Ι)εατπ αΠοτανπ,86 αε Γπι ιπετίεεε παπί πωπω:

Πε πατεεατ πιίΓετετι , ει: εοτΠε εοπετιεο Ροίεαίαεπ. ΦΠαπεεειααπι Γααπι εοτπΡΙε.

ν' εε οτειεεοπεπι , ί`επίπ Γε ΙενΠιε ειαειετε, 86 απεε τενοΙαε1οπειπ επεαΠ Γεπτππα

πει: ετα :ιετίεεειίίὶιπε νιΓα:π τεεε ιε , αε παπιοαατπ Γε ΡετίεεεΠιε νεΠετε εείεαεατ.

Πεε:1ε;" ε Είε :ιααΠαιπ νΠΙαποεπεπεν εεΙΙαε* επεπετ Πααταπι Γοατιο Ιεαπαταπι ὲι Μα

α,,,",ξζω παίεετιο Β. Βι::ειατα , ιπ :μια Γαιε Ποπιο ποτπιπε ΜαΠενιπαε , ειίιΓ:ιαε εοπ]απχ

·· :απαι- ΒιαΠα , οαοτα:π ίΠιαε νοεαπαΙο ΗΠΠταΠαε εεε Γε:ιεεπι εοπτεπεπεαπποε επ εταφ

ε" :ΜΕπιαταΜε: επείεαεειπ , ιτααε πεε Γε ναίαἱΓΓεε πι αΠαΠ νετεει·ε Ιαταε. ίπ ααα

_ Παω Ιαειοτατετ , πιεαττίε επαπι ίπ Πα:ππα ::οπεταόε1οπίε. Ροίεεια:επι ααεε:π :ιααίε

" επεαΙαιπ α.ππί π: Πα:: πιείετια :ιετε8ιτ , νιΓα:π είε Με αε αΠ δ. ΑΠππε Γαίεταεια Γετι·Ι

Πεειαιίίεε , οααεεπαε ι Παε πιετεπε ΠΠ ίαππαε 136 εεεπιεπείθι Ποπαι·εεατ. ΕΙΕτω”

ΠΠαε Οταεοπαπιποπ οπΒε ΠΠεαπε εὶ πτωεΠέΓεα οίΓείΠοπε. @ετα Γεεατπ εοΠεπ

εεε εαπι εαπΠεΠεΠεεαΙεταπε αΠ =Ρταε:Π&αιπ Βα ιΠεατπ:ΓεΠ πΠιΠ ΠΠ Πι πατπ νοτι Γαε

αΠε:ιεί Γαπε. 1)ειπΠε αε Γε νιΠεταπε Με ιπαπετε οτίναεοε, αΠ Μοπα ετπππ ποίΙ;14

Ραετιε ΠΙαιπ Παι:εταπε. επτα ΠΠε ,Με εοεαπι Ρετεπιίίεε πείαΠοτπαΠαεπ , 86

παΠαιπ Γαα: Γαππαειε παπει εετεεατ τετπεΠιαπι , Ρατεπεεε Γπι ίπ ΠεΓΡεταείοπίε το

πεπταε νετίἰ, τατΓαιπ αΠ Γαα ΠΙαπι τεΠαι:εταπε. Ετ αε ΠΠε αΠοααπεαΙοε Παι:είΤεε

Πίεε , τεΓΡει:π εα:π εΙειπεπεια πινω , 86Μεεἰ ΠείἰΠετἰαιιι πιεΠε , αε π:εταιπ Γα

εταε Β. 1ΚιεπατΠ οταειοπεε αΠπε ΠεΠαιίΤετ. Μόι:ειαε ατ πιί”ε Πεο ταΠιο πινω ία

° επ εαεεαε είε, εεε π :παπιπαε εΠΠιίιΓ:1αε νεΙαείτετιετε. Φ1οΠΓαι εοπΠΠεταπεεε,

:πίπππε :ποτατπ εεεταπτ ατε είεΠετατα Ραετοείπια εα:π ετΠαεετε. Ετ ετενεε ΠΠ

απειεαΙαε Γαειεπεεε , πε πι ΠΠε πετ νεΙαε τεΡεαιιΠο ναίαὶ εε πείσετε , ΠΠε ΠπιπΓε

ο ταπτ. (Παπ ααεεπι ΠΠΠεπι Με Γε:ιεε:π απποτα:π εαττιεαΙαπι ΡετεπιίΓεε , ιπεταίε

Ρπίεπιαπι εοπΓεοαιΓαπιεαεε:π. Ναπι εεππιπ Γείεινπατε Ραετοπἰ ποίετί τεπιΡοτε

ποεεατπαΠ αΠΓαετατπ ΓαΠΤεπιαε οίΠείαπι , 86 ΓεεαπΠα Ιεεειο τεειεατεεατ , επεετεείΣ

ίεοπΠιαε ε] αΓΠε:π ΡτεΓεα: επεοΙαιππαετ τεΠΠπαε θα. @τοπ Εταετεε ειαιΠαπι τοΠεπ

εεε αΠ αΙπαίὶεαπι Βεαει ΚεεειατΠ πιααΓοΙεα:π ΠεΡοτεανεταπε , αε:1αε Ροίεει:ειΙεείο

πεπι Βινιπα:ΙααΠιε Πενοεαπι :ποτε Εεείείὶαίειεο εινπιποΙοεπιτπ :πο ΠΙο Βοτπἰπο

οΒεαΠπιαε , :με πιοΠὸ Ρώπα Γαπαε είε.

.ο ίπ Με. ΩοπιτιεπΠ. Ιεείειιτ, ιιεεε. :πιο ει: Πεπαι·π οποτε , α: πατα απο ει: ΝΠ. απ!. Οεπειι1. ταιπει: ΗΔ
:ιαΙΓο, οι:: πι (Πιτοπ, Ο:α:ιΠ. ω. ;. απ”. αοίεταπι Πεείοπε:π πω. Α

Ηοπιο



ΜιιιΑο. ε.. ιι.ιι:ΗΑιιιι Απ. οΕΝιι1ι.. Ειιι.Π. π.

Ήοτπο ιιοπιιπο Ι.ιιπ:Γτιιιιιε πο νπΙο. , πια πιιποιιΡο.:ιιτ ποπιιπο ΗιινιοΙι 5οο.πι:ι

τω· Γοοιιε οιιττοπ:ιε, Γοτο !οιιΒιι :ιιπειπε .ι Μοπτιποτιο Γειτιο`τι Ψπιο.τιοι, :πωπω

ΓιΓοο (ΣτοΓιαοοπίι . ιπ <έτονιιιιιπαιτι οοοιιιι: εοπτι:ιιιιιιιοιιι. @ι οιιπι Γο @πιο ιιιι το

τιιοπιι ΡΙιιτιπιιε ιιοιιιΓΓο: Μοο!ιοιε , 8: πΙοτιιιιι Ροτι:ιιι Με”. ιινο οοέιιιι ΓιιιΙΓο: , πι

τι ιΙΙιοοτι:ιπι: ΓειΙιι:ιε : :οι ιιο:ιιιε ιιπ‹ιο πι ιιτιιι:το.:ιιε οΓ: ιποοιιιπιι:ει:οιτι μονο.

πιτο , ιποιο ιιιειιιιε Γιιπιτιιιι: :ιο:τιιιιοπ:ιιιιι. Νειπι :οπ:ιιτπ πιο:ιιοοτιιπι Γιιί·Γττιπιιιιιι

οιτπιιιΠνι:.ιιΓπιιοπιιο οοιι:τ:ιδιιοπιε Ιιιοπι ιποιιττοτο: . ποο πι... νεποπε οο.ποιιι Γιι:ο

πιο ιποο:ιοτο ...π ιτι οιιττιιοει τιοΓι:ιιε , ποο Γο ο Ιοοο πιονοτο, πιο ει ειιιοΒιιιι Μπιτο

τιιτ ιιοπιιτιπιιι5. Γοτὸ Γοι τοπιιπιΓοοπε . τοιοέ:ει: πιοπιοοτιιπι ιιιοιιιιιιπο , πιοΙιο

τοπι Γοπιιπιπι ιιττιΡιιι: :τιιτιοπε Γο οτ:ι:ιοπιπιιε Βιιτιιί:οτιιπι. οπιιι Ρο: πιιιΙ:ιι π

οτα Βιιπ&οτιιπι ιιιιι:οτοτιι: Ρει:τοοιτιιιι , οοπτιπι: πο: Ι)οι όιΓΡοπΓο:ιοποιτι πιιΙΙ:ιπι

Για πω. πιιποιΓοι ΓοΓΡι:ιι:οτπ. Α: πονιΠιπιο τιοΙ:ι:ιιε οπ Γιιοτιιιτι Γει8:ιοι::ιτο :κι

Μοποποτιιιιτι ()οπ:ιποπΓοιπ Ρει:τοπι ποπτι Βιοτει Γοποττιπιτει:ο. επι οιιιιι πιι οτα

τιοπο οοιοιιτιιτέι , ..ι πιο τοιιιιέιιιε οπο: , οοοιιοτιιιι: νοτια: Γιιοτιιπι ειτ:ιιιιιιι ειιιπιι:ιιιι

πιο τοιειιιιιτι , 8: ιΡΓο Ιονιιιε Ιιειοοτο. 8οιι οιιπι Ρτε:ιιέιει Γοπ:ινι:αε ΡοΓ: :ιππι απο

ιιιπι ποινοπιίΓο: . ποπ πιο ( ιι: :ιιππιιπι οτε: ) @απο τοΓοτοπτι Ρτο ιΡΓο πΙιπικιπ:ιιιο

Γιιο τοπιοτιιο οιιΡοιινι: οτα:ιοποε Β. ΙΚιοιιο.τιι , Γοιι νοτΓιιε ιιι ιππεινιπ :οποπτειε πο

:πι τοιιιιιππ:.Ιτι:ο.π:ίιιππιιο :Ιοπιιιπι οοπ:τιιέιιιε οι: . ιι: ποπιιειπιιειιιι Γοοιιιιιιιι μι

πι:: ποπ-ο: εοπιιιοτιιτι οοπττιιέιιοπι. @οτι Γιιι οοπίι:ιοτειπ:οε , π: ι:οτιιπι :ιτινοιιι:

ιι·ιΓει Γοποιιιπιτιιε Γοτιο. , ιπ αιττιιαιττι Ροποπτοε πιο: οιιπι ιιοτιιΙοτο , πιιοπιιειιιι

πιιοπιιο ειιιιιτιεπ δ. ΚιοΙ·ιιιτιο πιο πω. ιιιοτιοΙ:ι ιι.ειπτοε. Ιιιιπιιο οτ:ιτιοπο οποιο :κι

.ΡτοΡτιιι ιιοπιιιιιι τοιιιιέιιιε πι. @πι Ροποπ πιοπΓο Εοιστιιειτιο Ρτιπιπ:ο Γειτιι:ει:ι :ιοπιι..

:πε οι: ,ι Γέπιιο ποι:ιε οπιιιο ιπ:ιιιε το οιιΡι:ιιιιιτπ οοττιΡοΓιιιι:.

Ι:οτπ οπιο ποιπιτιο Ηοττποπ:οιιε :ιο τι:ιπο νιΙοειίιιπο * πο πι.. Ρτοποιοοτ:ιε ει

Ρτιτιιπ:νει Ριιοτι:ι:ι οοπ:τιιοιιιε 8: πιιι:ιιε Γιιι:. @πι οιιπι Γοτο Γοιαιοοιπι οπο: ειπω

τιιπι , τιμά δ. 5οο:ιπιειπιιπι Μιιτ:ντοτπ τποτιιι:ειιιιΡιΓοι ιιιιιποτο. Ροτιιιπο ΙοπιιοΙο ,

δ: πιειιιιιε πατα:: οιι:οπιιοτιοπι. ιιιτιοιπιιο Ροπ:ινιιττι πιει τοΒιοτιοπι , 8:ιπ νι!

ιο . πο:: βσππο τιιοι:ιιτ , οι ιπ οιτοιιπιι:.ιοοπτιιιιιε οΙοοιιιοΓντιιιτιο νι:ο.πι ιποιιοπι Επι.

- ποΓιιΓ:οπ:ποιτι:. (πιω ιιιι:οπι οιτοι:οτ πιιειιιτιιπιιι:ει οπο: ο.πποτιιτιι, οοοΡι: πιιιπι

πιιιτιιιτπ ιπιιιππο:ιιε οοτπΡοιΙειτο Ρο: νπιοιιοπι ιιιιπ:ιε νιοιΒιιε. ιι: πο: οτι ΜοιιειΓι:ο

τιιιιιι ()οτι:ιιιοπΓο .ι|οιπιιο Γο ιιτο οοττο Γειτο: ΙΕιτοιιτι:ιττι ο!πιποτο Γιιπι:ετοιιι. Ε: ιι:

οοιοιιτιτο.ε Ροι:τιε τιοπτιειπνοπι:,ιτπιιοπ:ιιεει οπο, πιιο ιι:ι ι:ιποτο ΓοιοΒ:ι:. πιο::

:ιοι.ιι:ιιε οπ. (Σίιπιπιιο επιιοξι:ιιτιιοπο οπιοιιιπι οοπνοιιπΓοπιιιε . 8:ιιιιιε. Ρτιπι:ο εο

Ιοπτειτο:ιιτπο&ιιτιιο.οιιι:ιιιο.π:ιΒιιεπιοτι:ιε ιιο:.ιτι ΙΙιοιιοτιι πιοὸ οιι:οπιιιε πι, π

πιιίππιιο πιειπιιε Ιιπιπτιο ιιοπο Γοιιι:ιοιιιε ιιο:ι:ιιε πι. ίξοπι :οποπτοε 8: ιιπ:ο πι:ιιι

ΓοΙοιιπι Ριιττοιιι ποπτι Ροποπ:οε. Ροπ οιππο:οε Μει:ιι:ιιιοε πιοτο Εοοιοιι:ιπιοο Ρτο

πιο Βοπιιπο Ιο.ιιιιοε πιιιιιιιιιιιιε οοιοιιτοι·ο.

Ριιοπιιποτπιπο Αππιει :ιο νπΙει Βο:ιοπο ι· οι: ΓιιιιιιΙιο. δ. Κιοιι:ιτιι οιιπι ιτι :ποπ

ο:ι:ιοπο δ. ΜΑΜΑ πιιιτιπειιιι ιιιιι οροτειτο:ιιτ ,πιειπιι πωπω οοπ:το.έιει πι, πω:

πιοιιιιιε Ροποιτ ιπ:οι;ιπτιιοιε 8: ιτπΡιιιιιοι απο: ιπίιποτο:ιιτ οο:οτιο :ιοοτΓιιιιι ...ι ΡΜ

πια τ.ιιτιιοοτπ Ροποιοπ:ιΒιιε.Φει: οιιπι ΡτοΡο πι Με εοτιιπιπει Ι:πιοτιιτο: πιοπΓοπι ιπ

:οπτιιπι , ΓΡοπτιιποει Γιι:ο πιοπιιε οιι:οπιιοπο Ρτιπιπτιπι Γεπιτει:οιιι ποιοτι:ει πι. Οιιπι

νοτὸ :ιΡΡτοΡιππιι:ιτο: Γοπινιτειε Γπιι&ινιτι.Γοτο ΓΡει:ιο απτο ιιπιιιε πιοτιίιε οο πιιο

Γιι :οι οτοιιπο, Γοει ιιΙιπιιιιπ:ιΓΡοτ <έτεινιιιε Ρτεοπιέιειιιονει οοπττειδιιι πι. Ε: οιιπι ω

ι`ο Ιοττιπιτει:οιπ οι: ιιιιπιοι:ιοΙειιιι ιπ:οτ :πιω πιο: νιοιποε πιιι ιιιιιιιε δειπ&ι ειπιοτο

οοπνοτιοτιιπ:ι:οτ οιιτιιοτο: , 8: ιειπι οι: πι. οπο: Ρειτ:ο πι:: , πω: ΗιπινειΙ:Ιιοοτ:ιε

όιοι:ιιτ , Για τιιιιτιιιε πιοτιιι: τοοιιιοτο Γειπι::ι:οπι.

Απ. πω.

ποιαν.

ΑΡΚΧΧντ.

ι Χ.

Ιτοιιι πω.

ι: α!. δαι

[ιειιι8, νιι1.;

πο Επι:

ότι]

ιι· μ. πιο

πει πιοιιέ

ιιιιιιιΒιι:

π.

Παπ πω.

" Η πω»

(πω. τω..

ιοπιιιε.

Επ:νιοιιε ιπ τυπο Αππιι:ιποπιι ποπιιπο Ιιιοτο.ιι , Ροτ:ιποπε απ Μοποποτιιιπι Β.

11ιοιιιιτιι .το πιιο ειιιπι πω.Γποτι πιο ΡεΓοΙιειΙιε οοΙοιιτοτο:ιιτ , πιιοπιιο.πι πω

οιπιιπι Πινιιι:ι Ροτοπι: οΙοπιοπ:ιιι. ΕΡ: οπιιιι π›ι πωπω ιπ ιιοιιοτο Β. ΟοτνειΓιι

Μειτ:ντιε οοπΓοοτιι:ει , ιπ πιιιιτπ ποιοι:: Γιιπ: Κοιιπιιι:ο πω: ποπτι οιιιπ Γιιιιοπο

άπο πι:: Εοοιοιι:ο ιιιαι:ει Ρτοιι:οτ ιπιιιιιποπ:οπι Νοτ:πιιιπτιοτιιιιι τιπιοτοπι ,

πιιοπιιππι ΟοΙΙιιιιι Μοπ:ιπ::ι·ιο ΟοιιιιιιοπΓι Γιι|πο&ιιΕ

=_τητιοΠΙ οοπιιοτπιιι€,πιιοιι Ρωι Μετιπιιοποιτι πι: Επι:το. τιιιτιο .ιι Ρτιοιοτιιε ἔι ΟΙιιιιιιιοο ιιοΡοιιιιοτιο. Με;

(πω. πιπι·πππωπι , ΔΜι·ιοαριι ηιοοΙΙοτι. Πισω:: Επιτοιι. Ε::ιτιιΙ. ΗΕ. ;. τον. 3- ° 1: Ε

πο... 85'. Οτι!. 8. Β. δ.::α!πω ΙΙ.

η Μοτο Μι Ειιοπι , πω. Εκο:: , οιιιιιιι1ιιπι :π πιο!

Χι.

Μιιιιιτ πιο

Γοποιει:ιιιι

:ιο νεου”

ριιιιιιιιι,

:πω Γεω

πιτ.

' Μπα

ΧΙΙ.

ο

(ιοπ:τοδια

:τιΒιιιιτ.



ιι.ι.6 ΜΙΚΗΣ. 8. ιΚΙΟΗΑΚΠ ΑΒΒ. ΟΕΝΤΠΙ.. Επι. Π.

Απ. απ.

.ΠΟ- Χεν.

Αι··ιι.ιανι.

ιιιιι.

Ποιο ιτι

Ποτσιι.ιε.

ΧΪΥ.

Μστο Πτι

τι,σο. τοιο
τστ. Δ

^° Ισ τω»

* Ποιο]

Χ ν.

£οσττσ.&σε

ειισιτστ_

Σ' ΚοϋειΒ

ιι· ΒιιτΜιτ

Χν Ϊ.

Πειιιοτσιο

εοσνετίιο.

ιισετιι Ποε εείΓειτιοιιε Ρ:ιτιττιστ. Ετιιτ τισιιτάο.το ίεσιιτιο ιοιιιι τιισιτο τιειττετιι εσο

ττειέΙ:ο. τετοιιοτε , στιεσΙιε ειισιτοτσιο ιιιιιιτιε τοεεΙιτε ΡιιΙιοτε , στ ετισ.ιιι εκ ιιΙτετε

οιιττε ειτει·ειιτ : οσε . στ όιιτιτοσε, οσοι ιιιτει σ.ιιοε οιι οιιτιίιιο.οιε Πάει όενοτιο

ιιετιι εεισΓεσΙτατιοσε όινιτιετσοι όετιιΠετ Ιεδτιοτιστο . 8ε Γατα: τετιοτ ιισ.Βετετσι·

ιεότιοιιιε, οιιιτσιειοτε @πιο Πινιοο. Με ιοετσιτ τεειΡετε ιο:ιοσε ει: ιιιτεετο Βιιιι

τιιτειο. @οτι οσο.τονιε ιοιτειεσΙστιι ιο ΕεεΙειιιι Β. εεωτι Ρεττ:ιτιιιο οι . οσο

το.ιοεσ ει·ετιιιιισε ΡειίΕοτειιι σοίιτσιιι Πιο Ρτωτι, εσιιι5 Κειιτ1σι.ε δε Εεειειιιιίιιεει

ΓσΡειιειτ ιιιιόειο τοστ: τω. '

Εετιιιοει Γεεσιιτισττι οισοτιι ιισισε ειΡΡετιτιιτιι Ρεσεετεσια τιετσΙιτ Ρειτνσιστο ιι

Ιισιο Ποσο ειτειτει· τισ:ιτσοτ 2ιιιι0τιιιιι τοετ:ιε εοοτιοεστειο.οοιοιοε Τιιεοτιετιεστο.

:κι ἴσιΐτειΒιο. Μπιτ Ποιοι, εισι ( στ ιΡΩτ “πιο “σε ιιιειιτιιο εοτιττο.έι;σε τω. σετο

τοετοοτο.τει εετιιττιιτ οσοι Ροττισσεσιτι εετιτε, οσε τιετιεττιι Ρτετιο οιΡΡεοίιι οσοι

νοτινιιε ΓσρΡετιιιε Ρειτι·ιε τιοί`ττι ιιΡΡοττεινιτ. Ετ σοι ττιτισο ίει·τοε ιΙΙιε Με ,Ριιιιι

οιιιο εοοΓεεστσε ειδ: Βιιιιτιιτετιι.

Ηοιοο εισιόειτο ιιοτοιοε θάειτατισε ειε 28ο νιΙειιιιιιιο * οι ειε νιΠει νοεειΒσιο

Ριοι·ιιιεο ι, τοειτστε ιετο ΡτεΙΤσε Γειιεέιστεο. ιιιεσιιτε πειτε ιοστσε Με. @ι άστο

ισ Ρτιωιτιο ΡειΒο νιτειτο ιτι οτιετε ΓσΠεοτοτετ. τοοσεοειτστ Γαμώ Ρετ ΪοΡ0τετ1ι ὰ

οσοτιιισι οτι ιτισοτο στ Ροιιτινιιτο ιιτιιτετ ι·εΒιοοειιι , ιιιίτισε τοσιισε τιιεεστιε στο

ετα ιιιετιτιε Β. Κιειιιιτιι τιεοετετ ιιιιιΡιτσ. @οι σε ιοτει· ειιιοε ει! Ρτιι:ι.ιιτειιιι να

ιιιΠ”ετίοιιεσιοιτιιτετο . τιετοιιτιε ιιτιἔσεε οΜιο.εσιιε ιοοσειειτατεσι τιιετσιτ οιιτιοετε.

ΡειτνσΙσε οοιοιτιε Ποτιιεετσε ιισοτσιιι οι τισ:ιτσοτ ι:ετε τοειιιισιτι ιετ:ιτιε , εσισε

μια· νοε:ιτστ Ηιιτιεισοιεισε οι· ριι€ο Κοτιοιιιιι€ο ι· οι όειιττεάιο Πστειοτο ι Γσισιτι

εετιε ΜοοιιΠετιοθετοιοετιεειιιι.ειτ στετο Βετιιττιειε εοτιττο.δτιι5 ειιίι:ιτιτ.(Ξσισε εε.

ιιιτοι· .Με ιιιιειίο.εσιτειτε ίσεεεοΓσε,Ιιστισιτ εστο επι ίειιινιτιιτετο Ρειττιε τιοΠ:τι ἀε

ιεττε.()σι οτιιτσιιιοτιοσε τοετιτιε Ρ:ιττιε ιιοίιτι , ιιιιιιι οΠιειστο ιιιετοιιτοτιιιιι τε.τιεΙι

τσιτι το. @σεφ ιιοε τοΠεοτεε τοοτε ΕεειεΠειίιιεο .τι τοπσΓοιεσιιι ()ιιτιίιι Οοοιεί

Γοτιε τιετσιιτοσε, ιιγτοιιοιοΒιετιι Ποιοιιιο Ρτο Πιο ΡετΓοινεοτεε.

Οίκο Ρτο:τιιεειτιοσιε ΑΡοΠ:οιιεκ Ειεστιάιει ειτεσιοοσειΓοσε ειιτιιοτιο τετέιοιιεε ,

Ριστετ Ριτιει εοτιειιιο.νετιτ ειιιιστωι, @έκτισε εμιοτιειιε ρτορειιιισε Ποτοισι

εσε εισ8εειτστ , οιισ.τονιε οιιτιι ιιιιιι ισ ιΡΙοτστο @Με νιαιτιοτστιι τετοΡοτε ιστο

ΡΙιειιεσε εοτοΡιετσε ίιτ νετιιεσΙσε , Μ 0Μπεπι ΜΜΜ "εεττ βια:: τρωω , ό· τι;

(Με: οτόιτ :πω 7129954 ωττωι: τειιιιειι :ισέτιιιε ει: ιιωιω ιτι ΡτοεεΙΤσ οοίιτι :τα

εστοσιειτοτ .με .ιισι εοε ετιειιιι, τισοτστο εοιε ιερε Ρορσιο.τιισι·, ιτι τοσιτιε νιώ

τοστ εοττε&οε ιτε εοΠιι. ΙΞιτιΒσσιτιεο ισἔο εισαι , εισαι ιενε τα , ισοσιιττετε.

Πετιιοσε εισιτισιτι ΑΝει.ιιιεσε τιε Ρτορει.<τιοε Βιιοοτστο Ρτοεετιιτσε . φτασει- Μ.

@ποστ Βοσ

πιο 8. το.

ειιιιι] Ετι

πω: οο

τιοτεττι οσο

(καιω ,

ιιιοτιιο Ρετ

εστιτστ.

'ιτι επιτε

τιιιε Ρασι

τω:: Βιοε

(ΠΓ.

τι Μ ε!! ετε

άστε

ιιιτο.τιε ίιιιιιεοε ισσιζσιι , εοστσοετοιιιιτ Μοτο Ι)οιιιοι Οιιιιοι.ι Κεειτ ΡΜ

τοι οιστιιιιεειιτιθ. τετοιο είι:. @οι άστο εἔειτιοιιετο ΡττεοΙιάοτσιιι Πειοοτστο,

οσοι ιιει&εσιιε νιε ττιο.τιιιει ιτι Αοειοτστο ιετιιοσε οετιοετ, με Με τιεεοτιιι Βοτοσι

Κεειε οτιιιισοτιοε ειειοειιτιειτο εισεετετ . ει: «Με οσοι εοο8τσιε τεΓΡοιιιιε τε.

τιιτειιτ, εοιιτιειι: εοτ Ρετ οοεοοιιιστο εισαι δειεεττὶ‹ιτιε τενεττι. (ζωο :οικω

Ρτείατσε ΑοΠειεσε οτιιτιοτιιε 8τατιά Βειιιιιεεε ιιτιιιιιε .Μια . οι: Ποεσιει ισ μι

εο.οτιο :Ματια ειτεσιΠετ.σσσε ει: Πειοιε οσοε σώσε εετιτιιιε εττοτ ισάιιιαι στ,

εστιοιιτ:ιτε ιτιίιιιιθτσε Βοιωτοι ιστει· ειιιοε ιοτι·ο.νιτ.σσι τιεεισε Ι)εσιο ρω Γε ΓσΡ.

ΡΙιεειοε @σε εετνιειε Πειτιτ Ιι:ιοειι:ιε , ιιετισε ιο ειιιοσο Ιιοτιοτιε τενει·ειιτιοσι

$ειοέτο Πει ειιιιιιισιτ. Ροιισσο.ιο νετὸ τοιιτιιιοε τετι2ετε το”, εοετιιτ ιιΙε ιιτισσοι

νιτιιισε όεΓιιτσι,ειε τοοιείτιει. εοι·Ροτιε ειιΕιτιιιι 8τονιιτι. Πειιιιιε στ ε:ιίτι·ει Γοοτστο

ωστ , ιιιεο οσοι ποστ Ιιστοεοιε ειιιτοι νιί.σε είι. Οοιιιιιρειτίσσε Γσι ο_εεεΠἔιτιι

ιισισε ιιοιιιτα: τοττστιιε ειοΒιοΓειΓειτεινετσιιτ ο τεεο!ετε τισινιΠετ , στιτιε Με το

ιιιεε ιίιισε ιιο8οτιε εοοτιειΠετ. τιποτε Γεεσιτι εοιιιετεσε , ει: ιιιιισειοειτ:ιτοεο

τι Ρεοιτσε Ρείιετο ιιοο τετιιιεοε, μοι σο σιιινετίιε οτι Ρτινοτι οριστιοειτστ. δικο

αστειο Ηοιε :ιειείἰ`ε Ρστ:ιτετστ , οσΠείτισε ιρεε Ωιιστιε σΙτετισε ετετιετετστ . πιο

οετοιιιίισε £σωιτ οιετοοτι2.εοοσὸτι τσιιιιτιε [κατι Κιειιιιτιι Βειιιιιε:ιτο ιτιτι·ειΠετ,

δε οεοσε Πεο (Πιτιιιιιισοτσοι οετισειιιίι $στιέιο εσιτιιε ιιοιιοτειο όετιιιΤετ, τω.

οσε τΡετιιτιστι ιισισε ετσει:ιτιιε ειιίσε ειόεΠε. @οτι Γοι·ιιιοΒει ιτιστιειοε πιο



=νι·τΑ ε. σ.ιιι.τι ΑιιιιΑΤΙε. ~ ..ο

Βαιιτσι, υτ σοτιτσίτ”υτ σίτ ττσρτστισπάσι·υπτι ασ πιο:: ιιοττισττυα σττ ,υτ Π ιττντιιττυα τω. στις.

οι νττα στατστιιτ, ασ ττισοτυιπττατσ υττ πιστστστυι· , σοτισόττοτττ ντα: Γστιιτταιιι στι»σσι·σ,ατουσ απ στΠιΠοπσ ΟτιττΠταποτυτπ Πιτιουτπτε ουτσΓσσι·σ. Ιυττττουσ τστιστστσ

ουατυοι· Πτα ατοσιιτσα ε: υτιιιτπ αυι·συτιι Γυα: Πατυτα: αττττυεττπτε ραττΙτα , ττιΓΡο

πω: σα. τιιτττστσ πιο στα όσνοττοιιτι τιστισττστο ΒαΠττσε τ›σαττ Κτστιατττ , ιιπτσυτ

ουσ στταιτι ατα: σατιττστατιι συτιι Πττ8υττε τιυτιιττιτε Πατιισπι τιιιΡοπστσ. @του

ω: άστττισι·ανττ , πιω: τιιστιιττ τσναπιτπτε ίστιτττσ ΓυτιΠιττυιιι , τι:αυτ Ροττ: τττστυυιιι Π»

:τι ω οιιιπσ ίυτ οι:ισττε τισοοττυτιι σοποτυυε Πστστ.

ΜΟΝΙΤϊ.τΜ.

! 6' Το Κ Ι .#4Μ Τι·αιι/Μίοιιίτ πι· Κι·Ιαίοιιια· δ'. Κἰσἰιιιι·ῇ . :Μπι αστρα: έκ 6'αιιιιιτιιιΠ Πτι-τ

:ια/Μια :τοσα ιι>Σεπτω τιιι.·τιιβιιιι ιια/τι··αιιιιι·,τώτσιπιιι Βιιισέιττιιισ .ΐισιιίιι τι. κά ιιιιιιιιιιι στι.

ν1ΤΑ 5ΑΝΩΤΙ ΩΑΙ.1.Ι ΑΒΒΑΤΙ

ΙΝ ΑΙ.ΑΜΑΝΝΙΑ,

Αυστοτσ τινι τ. τι τα ι ο ο 5·ι·ιι.ιιιιο Ατιτιατσ Αυ,οτσπΠ , ουτ ττιιτισταπτσ

Ι.υττοντσο Ρτο ττοτυττ.

Ε:: Μι!ώτυπ· Οο!τίιι_βο το' .Γιιιἱυ.

οιι.τισιτιωιτιοινετ .ΡΧυ£?)ν£τ

απ. Πτι.

τισ.ικι.ντ.

Οστ. ει”.

, . · ΣΙΑ τιιτιι ιιιιιιι 82716108 Πι: Χωιθοιιω έοΜΒιιιατι2 Ε. 6'ιτ!!τ ΑτύιιιιΣι “τα νωπή

.ι ,% φωτια ιιι·ωτβι αυτι/ται: στι· Ηφιάτιιιιιο θιι!Μιβ Μαασάι τα @πισω .4ιιιιιι!ιιιιιι ω, νία τι,

2 πατάτα : Αππο ιισσσ. αυτ. Ψ.ι.τ.ιιτιταιειιυε Ματια ΑυοοιιΠε οτιιτ. Πτι: νττ ττττστα- (ΜΗ τσιτιιϋ

ο Ευ8 να” 58. (διοτι & Οτιιιιιιιιι .τα σττττοπσπι (.10ΖΡΕΣΠΊΑτστιατίε σοιιι- απ·

τ Ρττανττ στσΒατιτστ. Μάτια: ]ΜνΜια Μάι· ιισιιτι·ιιιτυπί ίιισιιτιιέτ ροβ τω. @αίτια

του ιιιισιι]υιιιπι , τητα υώετιζι ιιιβ|τει·εβ ἰιι Ρι·.ι/τιτίιιισ 'τ σιιιιβιετιιι·. ?ἔτι δ'. θιι|!ιἱ σώσει: Ιἰθπιιιιι τι Μ", ,·

ΜΜιι.·ιι!υι·ιιιπ . :μια δοετιειιτυε Μσιιαστιιιι 'τ ιιιιι·τίπι μια [σι·ι]ιτιδ· σιίίιίει·στ. ,ι Μ ρ”"

ι.. Ρι%ΜΜΑ Ψατιι-β·ιέω δ'. Οιιτί ?Μπιτ ποιῆσαι» θιια.τικι·ιο Διακ ίπ @τα /ἰιῆσἔτι Ρισ[ιιιιικ Μ.

Μ: ρι·οιιιφτ, ρ·ισβιτιοιισ , σπιτια ?Με ικαίιιιιι σιτίισ το:: σΜ·ιιιιιβι·τιιι· ἰιιἰιἰιιιιι :

ΡτοπιτΠτ ττισιτιοτ σσσσ ιιιστ , (τοΖτιεπτε , οπου οτττπ δισ. ο - 6.,,1,"Π,,

Η:: :β 6”σιόπιιιι/τιι θποστιιι.ι Αττικ Σιιιιδτι- δοτου-Πι. οιιέ @τι Χαιρετω ἰιι Ελατε β'οβτ..ΐ.θα!!ί τω." ΦΠ"

σ.ό.Ψει·ιἰυιιἱ αιιιιο ατι ττισαττι. τ)οπιτιιτ 0σσσ. τινι. βια/Πι, ιἰ:ἰιιιἰε απττο ιισσσ.ιαιτ. πσναπι $.(.τατ

το σοτιιτι :στττττσατσ ΒαΠττσαττι , ουατιι Γραττο Γστιτσιτι ατιποτιιιπ ασ! ιιτσπυττι α:ιττΠσαπιτο ρστττυιιττ:

ιτειιιιυιι ιστπροτσ Ρτοσσττστιτσ , στι· “επι Δάση οι!. 2. στιτιι τσιπ Ματια ει·ανττατσιπ σοτροττΓουσ

τιιτττττιττατσπι που ΠιΠτσσι:σ στσιτστστ αιτ ττιίταιιττυττι ιισσσίτττατσπι τισ οττστυττι , ετ Ητιιττοντσο

στστιισιιτιτττιπο ΑυΒυττ:ο τιπτισττανττ,υτ ΒειιΝιι7ισυε Μοπαστιυε ΐυσσσἄοτ ττττ σιτΠίτστστ: ουοττ

Πατττιι υτ ροττιιτανττ,σττσ&υιπ σίτ. αππο τιισ. Ι)οιιιτπτ οσσσ. ιιιτιτνιτ.

3. »τι σαιτ Ψατ.ιιι=ιτιουε .5'ωιύιιι ρ·τωτω ι» Μιιιαβιι·ιο .5'. (Με @βάτα /τσοιιειιτιιιιἰι κάτω: Μ, να”

απ:: Ωστε Ριι!τιτα»ι ιιωε!ιιιιιι .φταιω ΗΙ'Ω&άΙΙτ αντικέ. ίύίέσιιι ιι|οιιε κά ίτιβιι.ι Ητώωιἰ ,ιιι·οπιο- ἐῇςωω

:Μιτου ίπ δ'αίωι ΜιιΖωιτιωιιι ρει·άιωι·ιιίτ : πιο» ωιε1ιΞΕτΜΔ Ακουω ......ι..... @Ηρώ αϋέιή..

Μια» τειιιιίι, Μιιιτέιιι7ιισ απο ιισσσ. ιιιιιτ. [πώ σπιτια/β. Ηίιισ (ΐστατάιιι ?υπιιιι ίπ !ίύ, α, ατα

:ΜΕ βατ. σ. 33. ώ· δοτιιταβιιι ίπ ?Μπι δ'. ΟΜΕ πω αι·έιιιιιιι Ττἱιὐσιιιἰιιπι ΑτττΉισ9_, στο τλ|η|ιοθ·ι..

ἐκ” δ. θιι|Π .έιτύπωι ιτ Ψατιι|τ·ιιίο Έιιτέι·ιιβ άι]τιιιδτιιιτι ·υοτιιπτ. Οστά ιιιι!τιι.ι Ψα!α/›·ιιίιι.ι Μπιτ

..46&ΑΙ" 0ιι||σιι/ξ.τ ατι ΗφΜαιιπο , Χομπυ ιι!ἰῇιισ ιιίιιιιιιιι·ι·ιιιιιτ. !ίστιτνα!οθόάιιι διπιύιι.ι μια

ιιιτιπι τι: θπτειιβτιια |ττισττζι £ιι/Ηιιιιιιι, οι Βιι.νυιιι.ι .ι Μεζτσιτο στ· ?σπα :πάπια Ξ[τ απο;

Αυτ;τα, ιιιιιίςιιίι Αυνα .Οιινα , δτπττιτσοτιστττ7α, ·υιι!!τι τζτστισποιί7 ό· τὶτστισπαΨ έιδτιι,Λύθιιιια Α,,8ἱ,, α·

οπτικά” ίτιβέιιί.ι /ὰπδτἰτιια , ωτιστωαι αιτί·τιττίί.ι_. Μάι Βάια: ιιιιιισιοιιιιπ, ( ?κι ,Μπήκα .ψ έ"- ν"

20: Μοτο” βιο Βι·ί!.ιιιτίιισ σιωτίπέιιίτιιι· ) ίπ ιιιβιτα Κτππί Ιιιιιιίττι τιι/τ·ιτ σσιι/ταπιιιωι [τα. ?που δ;

ι·ιωιωτι Μιιι·υιιιιισ δ'ατο!σ Μιιι·ιε!το απο σα. των. συιιάίατῇ |ἔιιιιι°. Μό και.. »τρια ποπ Ζωι

αἔἐ έζτατ δ.θα!!ι Μοιιιι|τει·ιιιιιι ιτἱιιιιιιιιιιιι.· αΙστιπτίπιιιυι ι·ι·Ιοξιοπι στ· τίτέιιίιιιιο, δ. (ΜΙΒ ορέατο πι» ε· απ"

&ι|ίταιιπι . Διὶ Μινι» Ασι·οπίιιιιι ίιιιίτιίτιιτ ΗεΙυετίοι·ιιω ώ· ?ιιιέετιωτιωι .· στου: Μιιιια/τστο ..άθ- πωπω(

&ικ τω:: ἰιιιρσι·ῇ Ρι·ίιισοιοι Ισσιιιιι Μάι, Μπι· διιι©·οίαίσιιι: ό”. Οκτ” Ραπ: ΡΙΏ2Μτιπλ τα ?ιιιι Μπι,

τη

Ό

 



ειδ νΙΤΑ δ. ΒΑΣΕΙ ΑΒΒΑΤΙε.

ακα ΑΝ, .5'_ Οτι:ικαι·ι το και. έ|ικ/ιτέικι Μυποβακ άτυπο" Ξωτικα /ἑακεκτἰ.

υε:.Χι.νι. +_ Με νω.τρε4κω Νοτιτειιυε 6'κΙΙεκβ Μεπκτκκι το!κοακοιτο οικω" Ρκτκοκί οι ?και

θα" Χ" κέικ: ιιικ·ίτ τετἰκἱτ: ?κι εκδιοι·[οκίιιιω: κωκἰω ιιιιτ/ιτ·κτκ: . απο οτι. ιιιι. ιίτ·εεπιβ αρκά Περι

18:ιοΐ;τ31ιιε έΜΜΜ [ΐίω,-_ Νεων; ορια Μεικίσκικκοκιάτω κκκσω°ἰ κατ: κατ» ,Μια μπειτε Ψκιαβάκι,

ττιιΡω ουκ: ικσκ Μτίυκτικ οι ςφἰΜ κι: @τάση άι/ιικδικτκ σα· @ματι Το. τ.. οπο: α. Πύξ Μιατκοκκ.

τεμτευκατ. Εα·/ικκτ Οικικικα εκατ/Μπιτ τι: δ'. φαω αρκεί Ηεκτιτκικ Μυτάκι” Τε. τ. τι· ό· έιπη.

ΩΣ!. ?κι Μουτ» ραιτει·ικέιτέτκκτ.

ΡΙΜΕΡΑΤΙΟ ΑΠΟΤΟΚΙ5 ΑΠ .ΟΟΖΒΕΡτΤΠΜ

Αιιιιατετιι Βτ Μοτιαειιοε 8. Οαιιι.

 

ιΡτουιιετω Γειιτετιεια Με ίαετιιιτ:ιο οι›ε‹ιιειιτια ρταείεττυτ, το τιετ:ειιιτα

. ε: τεττι οι›ετιιετιτιι εοιιιιτιιι€ετετ, ΡτεεεΡτιε νειιτιε, ο οιιειιιτωι Ραττεε,

αΡοιο8ιτε ιιυιιιιττιοτιι 8ετιυε 0ΡΡ01101°ετιι: $ι Ρτοοιιετα, τιυι ατιτεουατιι ιοττυατεευτ

ιτι απο, α. Ποττιιτιο ειετίιυε οι, δε τιτιυιτιυατιι ειιιτετ τι:: νειιττε , ιατιάιιιτατυε οι,

ιιυιιι απο Βοτιιιτιυε $οιτιτυ Πιο ιιιυιιταιιε . νετιιι οιι1τω ττιατιτ:ιΡατετ , τιε α:τατιε

ιιιιιττιιιτατε8ειευοταιιτια τουτΙυειιυε ειι.τμιια εΒο Ρεετατοτ αδτυτυε Γυιιι ,το

ιο ιτιι υιτατε τουτεΡτυε ετ ιο ωιειο Ρτοιυιυε, ΡτοΡι:ετ Γοι·τιεε νιταε ιιιειτευτιι
Με ιιυπι εοττιε δε αυτιιιυε :911ια νιιιειιτ:ετ ιιεε ιειετιτια @οι Ρεττ:ιΡιο. υετ: αυ.

επι τιενοτε εουιετνοιξοτυοτιο ιυιιιτιαε Ποτυιιιι ειιατται›ο , δε ατιιυιιιαττι τε

ιιαττιετιτυιιι ειυε Ρετ σε ττιευττι , ευιιιε αεται:εττι τιεε τειιιΡυε ατιιιυε ιιιιΡιενιτ,ιιετ:

ιειειιτια εοττιττιετιτιανιτ ε ευιυε Διοτι στι.: τιοόιτιτια εοττοι:οτατ, τιεο νιτα τοιιιιτ

πιατα Ρτοειεττιττι τιιτιι εα ΓττιΒετε ιυιιεατιε 8τοττιιιιατε, τιιιοτυοι τιι€ιιιτατετιι νικ

ατιιιτιο τοτρετιτε εοιιιιτιο. Ττεε ταττιετι οι› εαιιιαε αυτιευτιι ταιια νιατιι ιτινειιιο,

τοιιεει ουὸτι ει·ετιο τιιετι ι)οττιιτιοιυι:ιενατιτιυτιι. οι» ευιιιε ιυίτα Ρατιτετ αν: [πο.

τιιιιια , ττυοτι νιτιυπι τουιιτιετατιοτιε εκιιοττυι , οοετιιευτιι ευιιιιιιτατε ιυίτερἰ.

Πειτιτιε ουὸιι ττιε εοιιιιτιο Β. Οιιιι.ι ιτιτετεεΠιοτιε νειιτιιουε Ρτεειιευε ατιιιυνα

τι, Ρτο τιυοτυιιι νετιετατιοιιε απ: αττιοτε εταιιτιε οτιυε ιιυττιετιε αοτανι τιει:ιιιιιυε.

Ρτοιιτετιιὸ τιυὸτι αιιετιιε ιιιιιιιο νειιιιιιιε , νετιτατιιτιυε τετιετιτιεε ιιοεατιι τιονιε τατι

τυπιιιιοτιο εοεζοτ μου” τιιττιετιτι. νιτατιι @τα ΓατιδτιΟοοιεΙΤοτιε ειωτιιοιι.

κ, Ραττοτιι τιοιιτι, τ:ιιιυε τ:οτροι·ιε τιιειαιιτυοι ιιτιειιουε ιετνατιε ειτουιιιιε . ιετιιυ

Μωττω, άτυπο τιεοετιετεπι νιιιτιε τι πιτ ιυτιιιτιε τεέια: ιοτ:υτιουιε οτιιαι·ι , 8:

ιετιεττι εοτιιιιίαττι ΟαΡιτυιοτυττι τιιιιιιι οι ιιττιιτιιιυε.

ΕΒο αυτειιι τιιιιι ιιιε που Ροιιιιιι α ιιοε ειτευιιιτε ιιεοοτιο , ειι€ο Ροτιιιε Ρτο

ιΒιιανια ιατ:ετατι, ουαττι Ρτο ιιιοιιετιιευτια εοιιιιετιιτιατι. Ροττο τιιιτιι Ρι·ιτιειιι οι.

ιιιτιι ορυε ρετιεοετεττι , ιτινετιι αι: Αυέιοτε ειυιτιετιι τοτιίττιΡτιοιιιε τετταιιι τιυαυι

ιιοε Αιαττιατιτιι νει δυενι ιτιεοιιτυυε , Αιτιττιατιτιιατιι Γαμώ ιιοττιιτιατι 5 ίετι ιο

Με ιιοπιιτιιε οτι ιτιεττι °' τιυ:ετετιε,αΡιιτι ιιυιιυιιι δετιυτοτυπι . ουοτυιιιαοιιυτ τιο

τιτια ιιοε τει-Ρετ ιτ,ειυε τετιετι πιευτιοτιετιι. Με οι οτ ετιιιτι , τι) αιτο Πω Ρτο

νιτιεια: ·ιτιετιι νοεαιουιυτιι α ττιοτιετιιιε οοτιιιδιυιιι είι. Ναιιι ιιιιττα 8ττιτιτοτεε αυ

τιιειιτιτοε , ρατε Αιατυαιιιιιτε νει '°8υενια: ιτιτετ ΑιΡεε Ρειιιιιιιαε [ 8τ πιετιτιιατιιιιιι

ιιτυε Βαιιυιιιι στα , ιΚα:τια τιισιτιιτ. Ροττο οιιοτι ειι ατι Γεριεττιττιοιιαιετιι Ριαααιιι,

Ηιιιτι θετττιαυιαε τιερυτατυτ. Ετ: υτ που τιοιιτα τιιεετε εκιιιιιιιετιιιιτ_ αιιτιιιοε φωτ

το τειι:εε ατιιειΓειιιιυε. Ραυιυε Οτοιιυε , τ:υιυε τιι6ιιε οττιτιιυττι ιιτιεε τ:οιιτοττιατ,

οι τιο ιιτυ τετταε ιτ:τιισειιε , βαττ ιιιτετ εε:ετα μου. Ραιιιιοιιια , Νοτιευε 8τ Ροετια

τι ιιαισειιτ αιι Οτιειιτε Μοειιατιι, α τιιετιτιιε Ηιιιιιιω , αιι Αιι·ιεο Αιτιεε Ρειιτιι.

π: ιιαεη αιι οτ:τ:αιυ (ἱαιιιατιι Βειαιτ:ατιι , α Όποιο Βαουιιιι ι`οτιτετιι, α 8εΡτετιιττιοιιε

οι ΠατιυΒιιιττι 8ε θετιιιατιιαιιι. Οίκο Νοτιευε ιΚεειο τι Βαιοατιοτυτιι , δε ειυε δεο

τεττιττιοτιαΙιε τετιιιιιιυε Βαιιυιιιυε ετ (Ξει·ιιιαιιια 5 ιιεεεΠ`ε τα Καετιαιιι , ουτε ιιιιιυι

οοιιιτυτ , ειιτιεπι ιιιιιιιυε Ατιυιιοτιειιι νετιυε τεττιιιιιατι. 5οιιτιιιε ουοτ1ιιε ιτι Ρο

Π.

τι Νου ρτοιια.ι νιιιιατιωτιτ Με Αιτιπιατιιιιατ ιιοτιοτιετιι, τιε ου: ιιτιοατιτ Αυδιοτεε. ε

ι Ηοε ιτι ιοτο οτειιτιοΗτιο οι! τιιειιιτιτΈινα που τα. Νατιι αυτιά ιιτιιτοε Αιι€ιοτι:ε Αι.ιττιατιιιι ατ 5υτνι, φτου ιι

υιτιιιιι ειΤειιτ , Πτιιιιι τοπίου τερειιυιιτυι·.

τ υπ Μ.: τ1αυτιιια τοιιιιτιετιιιιτ , τιιιΜετατιτυτ @οι $υτιυπι.

ιετ τιιε ιαιι&ατυπιαυέιοτιταε δετιΡευτατυτιι , 8: ρτα:ειΡυι: Με νετιιιιτι



Μπι 8. εΑττι ΑΒΒΑΤΙΒ. ; τη

·νει 8ιιενιτιττι τιοτιιιτιετιιιιε. Ν:ιτιι ειπε τιιιο

! ιιιιτοτε.ιιΒι (Ξε.ιιι:ε Γειειτ ττιει:ιτιοτιετιι.ιιε.ε τονιτιειο.ε ιιτιοτεττε.τιιιιι ττειέτιι Ρο- στ”. Απ.

ὅτε Με ντετιιιε τιείιετιιιτ : Ε:: Πιο στι" , νι ειιτετ ΟειΙΙιεε, τιιτειτιιιτι μια: οι·ιιιε ττΒο·ξι:1;

νειιε ειεεεε 5 Η Τιιτειειτι Ετ Ρετετιτια , εκειτιιτ εδώ Κετέτιειιε, »Με ίτιι€ιΒιιε, (.802”:σ.:ξ

Βτιετττιτιτιο Μαι τιοΒιιιε5 ιτιτιε Νοτιειιε Γτι€ιάιιε ,Ρε.τειιιε ττιιέτιιοίιιε9 ειτε Μ)- τα

τωειωτ .ι ιιιΒιε ΑΙΡιιιτιι , ε.τιττιοτιιιιιι Μετα. Πειιιιιε Ρειτιτιοτιια: νιιτο έ·στττε, ΐο- τι

ιο ΡΙειιο ιιιιεττόςιιε, Πτε.νο 5εινότιιιε ιιιειγτιε ειττιτιιΒιιε τιτειιτιιτιιιτε. δι @Με σε

ΐοιιιτιιιτιοτιὸ ιιιττο;ΑΙΡεε είι, ιιτ πιι.ιιτι νοιιιτιτ5 εμε:: εοτιίετιιιειιτισ. είι:, ιιτ Νοτι

:μπι ὰ θειιιι:ι τιετΞειιτεε , τιΓΡετιτειτεττι ΑΙΡιιιιιι ττετιΠτετιτιετιιιιε, 86 πιο:: Ροτιιτε Ρετ

:πει οτετιι Κεετιειττι τεε1το ιτιτιετεΝοτιειιττι πάμε τετιτιεπιιιε ιι Ισ :μια ετιειιιι Κετ:τιει,

_Γεειιιιτιιιττι ΓιιΕιτειειι&ετιι Γειιτειιτι:ιιιι, Βτιετιτιτιιιτιι οιιιάιιπι @τι νεταιτετε εοΠειΡ

ιιιττι, ιο.ειιι τιιιι Κιιετιο ιιιτεττιιιετιτε ειΪιειτιιτ,` τιοτιιειι ὸετιιτ.τιιιι ειιιο ιιοττιιτιε,

3ιιιττο. (5τκεειττι ετγττιοιοΒιειιτι , Ροτ:ιτιιιειιε τιΡΡεΙΙετιιτ. Ι8ιτιιτ ειιι:ι τιιιτττι ΑΜ

ττιατιτιιε Βιιενι, Ρειττετιι θεττω.τιιτε ιιιττει ΠειιιιΒιιιιτι, Ρο.ττειιι Κεετιιιειτττετ Αι εε

86 Ηιίιτιιτιι, Ρ:ιττειιιτιιιε ω11ι.τ ειπε. Αττιτιπι τι οβΓετιετιιιιτι ει.ιιτιςιιοτατιι νοεει τι- τ

ιοτιιιτι νετιτο.τε Γετνο.τε, τιΒ ιτιεοΙιε τιοτιιετι σ.ττι:ε άετινειιιιιε, δέ Αιεττιειιιιιιειιι

ιδιτ νοεειιιιιιο. σπαει εετπεπι @τα

.τε.ιιτιει, Ρτιοτι τιοπιιιιε τιοε ει: εΙΙ:ιιιτ ειτευτιιΡοιιτε ξετττεε, φα: Ι..ε.τιτιιιιιι Μ·

τω: ίετιιιοτιεττη Γεςιιειιτι τ ιι ιτε τιοε ιιιιτιειιΕισ.τ Βε.τ ειτοττιπι. διπιιιιτετ Γειιιιιιε

Έτειιιεοε Ρεττεε (Ξετιιιο.τιιτε νει @Δια , τιοτι Ιοιίιιτι Ροτείτειτι , ίετι ετιειτιι Πιο οο

ωωι ιιιωι18:ιιΓε;

Ετ @Με Ρτονιτιειειι·ιιτιι εΙεΓετιΡτιοτιεε τιττιειτιιιιε, Ιιτε:ιτ @μεΗιεετεωτιττω, ω;

‹ιε εστι ιιοΒιε το.ιιτιιτιι ιιεειιε ειτιιετιιτ,ιιικττι εοΓτιετιι ο.ιι€ιοτεε εωω εοτιιιτιετιιο. Ητικ.Πι2

ι·ειτε. Ηιιιεττιι:ι ιτιίιιΙει, τα τεττωτ οωω, τω» Βτιτειτιτιιειτι·ι δέ ΗιΓΡειτιιε.ττι Με , άεΐωτήοι

Ιοτιειοτι :Με .πιω ιτι Βοτεειιτι Γτιο.τιο Ροτιειτιιτ. Ηετε ΡωΡωτ Βτιτει.τιτιι:ε , ?πιο

.τεττετιιτιι ειτιΒιιίτιοτ, τω εαΙι ιειίΓτιιιε τετιιΡετιε τιι:ιειε ιιτιιιετ δ6 ιιτ ΓιιΡτει τω”

$οιιιιιιε τειι:ειτιιτ,ιτε. ΡεΒιιιοΓ:ι, σε μου. Μ, τετ ιτιτετειιιιτι τείτετε:ι ΡειίιιΒιιε στ.

εεειιιτιιτ, ιτι Ρετιετιιιιτιι ει8:ιτ Γειτιεε. ΙΠιε ιιιιιιιιε ειτιειιιε , Με τε.τει. @οι ιιοττετι..

τισ. νετὸ ιΡΓε νει Μ] εε ττιοτιιιιιε ιιιτοΙειτιιτιι ειιιε τεΙτειιτιιτ , Με φτερά μπι

ιιιεειιτε ίιιτιετίετιετιάιιιιι είτ ι ειιιει ιιΒι ειΒιιτιτιεινιτ Ρεεεειτιιιιι , ΓιιΡετειΒιιιιτιει

νιτ τι)τειτιει; δ6 τι Με οττιι Ιιιτιιε νει ιΕτιιιοτιιΒιιε ιιίειιε ω οεεειΓιιιτι Βτιτο.ιιι·ιιε

νει $τοτιε μπι ισ.ιιτιειΒιιε είτ ιιοτιιετι Ι)οιιιιτιι. ΕΧτεΙΓιιε ειιιπι εΠ: ΓιιΡετ οιτιιιεε

8ετιτεεΒοτιιιιιιιε , 86 ΓιιΡετ εεειοε ειοτιο. ειιιε.

ΟΒιεττο ιτειςιιε τε ,(Ξοτ2ι>εετιτ εατιΠιτιιε,ΑΒΒε Μοτιο.Ιτετιι δ. (ΞειΙΙι, τω. "_

έτόίειιε Ρτειττεε ,τμ Με τε ιτιιιιτιετ άεΐετνιιιτιτ τΡιττωι , ιιτ πιτ οτε.τιοιιιΒιιε νε- Αιιδι:οτ ε

ίττιε ετιιιινετιε, ειι:ιτετιιιε 86 ιιοε οτιιιε, δξ Μια άειιιτετιε τω: Πεο τιιετεει.τ ειτ- εᾶζιτῖτἑ”

τιιιετιτε. Νεπι Η ετο.τατιτετ τεετετὶτιοιιιε Ρώτα ΓιιΓεετιετιτιε, εΙετιιειιτετ νετὸ τι- ...Πω

τιιτιο.τιτιο. τ:οττεΧετιτιε, 86 Η Ποττιιιιιιε Ρετττιττωτ. ιιιιιιιε οτιετιε ειετείιε Ριιιτιιειιτιιτιι

Ροίτιτιοτιιιτιι ειιιτιιιιΒιιε τιιεττοτιιττι τοιιόιτιιετιτιειτιθιτιάειιι. Ι)ιειιιιττι τ]ωΡ ε εΠ:,

ιιτ τιοιιτιειο.ιιτιιΒιιε Ρετ οτΒειιι εειειιτετιιτ, ειιιεπι ειε εκττεπιιε οτισιε Πει ιιε θα

τιοίττειττι Γαιιιτειιι Ποττιιτιιιε όείι:ιτιο.νιτ. Βετιε νε.ιετιτετιι 86τιοΒ:τι ττιετιιοτειιι Ρα

τεττιιτιιτετιι νείττειιτι ιτι εττετιιιιπι Γειιιέτει Ττιτιιτειε τοιιΓετνετε τιι€τιετιιτι Ατιιειι..

Ο Ρατετ , 8 Ρειττιε ΡτοΙεε, 6 5 ιτιτιιε τιιττιε, ·

σιτε 86 ττιτιε Πειιε, ιιοε :πιέζετε τεμ.

Με πια με ιι€ειτιτ, τω. πιτ: ΡτοιιιιΠξι <έιιβετιιειιτ ,

[.ιιεε:ιτ ιη (Με Μ:: στα , τιιιετΓο , ιιιειε.

Ιτι τε, δειτε, Πειιιτι ιτι Ποιιιιτιο τε, (Με, ΒιτεΒοτ5
Τα τπο τιιείειετε.ε Γιιιιόε 1:ιτεεεε Ποττιιτιο: Σ

Πτ νετιιειιιι ιιοιτιε , (Με ττιοτΙεττιττιιτιτι τιτα:ίτετ,

Ή9‹ι τιοεετ, ενεΙΙ:ιτ 5 φαι ιιιν:ιτ, ο.ττιΡιιίιεετ.

η Η τα Αποιεττι "σιτε ε!" , ιιιινιιιτιι ΗεΙνετιοττιπι ιιιΒιιετιιτπι ιτιιιιιετιτετιι. ει: ειιιτιι τιμή τιιιιιηιιοε ποσ

ιιωπηι1εφ Αττικη ρω 84018 ωιιηιτιιιιι Ηειάτιαιιιιε ΥπΙεΠιιε ιη Ηιίιοτ. Πιιιιτοτ. ιιιιτο η. με. .μ 8.Το. 5.

οιείετνεν1τ. . ·

- τε τι;



.ιιιε δ κατ». ε. οΑιι.ι ΑΒΒΑΤιε.

Ωε·ι·. απ.

Θ". Απ.

°°°“" ΦΑΝΗ Ι. Φάβα: μ·ο/έέΐέ!πιε Β. @Μια έ μετέιέα @θ πιοέψετέα

ό'. (ζ'ο!απίπιπέ @πιο «Μ δ4σεπἰο£ἰ.τ ρ·ο/έσει·έτ άέ!πέ:α:ου:_

ΠΜ Ρτεεειαιτε. ωιεαοωι ναι ()οι.αΜιιΔιαι , οαι 8: Οοι.αινιιι.Α,

εοτινετίο.ι:ιο Ρετ οττιαετιι Ηιβει·τιιειιιι εεΙεΕπιε !ιοΒετεται· , δὲ παι

α ΐΡΙειιόιοατιι ιειιει ΓοΠε @βατ ΠτιοαΙειι·ι οεεοι·ε οιιιιιιαιιι αι Γε

' Μ Ρτονοεο.τετ ειιιιοι·επι, ( Πεατι άε εο Ρι·ιαίοαοιιι τιειΓεει·εται· [πω

ι )- νιΓατιι εΠε ΙιΒετ ΞείΕοι·απι ιΡίἱαε ΡΙειιιτει· ωαιωω απο· εεοε

τοε, οαοε Βιπισ. νιι·ταταιιι ειαε ειττι·εικετατ , Ροι·ειιτεε Μπι (ΜΙΒ,

ο ιεεατιοαιτι Ι)εαιιι ι·εΙιαιοΙι , ΐεεαιιοατιι ΓπεαΙαπι ιιοΒιιεε ει, ί·Πιαπι Γααπι Ρι·ιιικε

επειτα Ποτε ιιιτειιτεπι είιπι οΒΙειτιοιιε Ποιιιιιιο οΗ·ετειιτεε , ιΠιαε ιιιε ιΠει·ιο

εοπτιτιιεαοεινεταιιτ, ιιτ αι ι·εΒαΙειιαε πατε Ρι·οΠεει·ετ όιΓε1ΡΙιιιει , 86 παει· .Ρἔατιιιιοε

τΡαιωιε @Με Γεέ]:ατοτεε ,οΒεαιειιιια: δ: ειιι:ιοιιεΗΡεοΡοϋτι αιιιτειιεται· αετο

π ει, :Πιο με. Πίιπιοαε Βοτια: ιιιοοΙιε να· απο '°' ιιατι·ιτεται· ο εέΕα , ιιιειΒιιο νιι·ταταιτι σε·

να ειιατιιεατο. 8αΡει·τιει οαοοαε @πιο Γε Ρι·εενειιιειιτε , τειιιι:ο Ιϊαάιο Βινιιιειε

εΡοτεινιτ 8ειιΡεαιαιε , αε οε τιιείο.ατο Γαο ιιονει μοι·ει·ι·ε ΡοΠ`ει: δὲ νετετα. (Μετα

ιιιειτιεεε ειιο.ιιι ι·εεαΙειε, ιιιετι·οταιιιααε ωαιιωω εο.Ρειει εοιιΓεοαει·ετατ ιιιεε-_

πιο. ΟΒΪει1τει σ.ατειιι 5ετΙΡτατο.ι·αιιι παπι ΓειΡιετιτει· Γειτε νοΙετιτιοαε ι·εΓει·ο.νιτ, ιιτ

εατιόΕι, οαι ε]αε Ρι·αοετιταιιιι 8:Γετιιιοιιεε ειαοιετοιιτ,ειάιιιιι·ο.τιοαε εατιι 8: ΒιαεΙε

αιμιιπωαω ]αόιεο.ι·ειιτ. @ιο ΑΡωατω ιιι:ιτιιι·ιαιτε ία&αιιι εΙΙ,ατ ατιινει·Γοιαιτι

εοιιιτιιαιιι εοτιίΠιο , 8: ιαΠιοτιε (ΣοΙαπιοοιιι ΑΒΒειτιε,Ρει· Πιι€αΙοε βετο: Ρτοτιιο

τεσπα 8ι·ο.οαε ο.ε!Γεετιόειιε,ικινιταε 5εεετάοει] ίαίειΡετετ όιΒιιιτ:ιτειιι. Ει·8ο άαπι

Γειει:ιε ιιιίΈει·ετ οΗἱειἰε , ιιιε ιιοεΣαοαε ΡτεειΒαε Ποπιαιαιιι ΡΙεεε.νιτ δε Ιειει·γιιιιε, δ£

ΪαΡετιιι ΙιιΓΡε&οι·ιε οεαΙιε ΡΙ:ιεετε οεΠοετο.ιιε ,με νιτταταιιι δ: νία ιιιειιτιε απια

Βειται Με οιιιιιιΒαε , ΡΙειεαιτ αιιινει·Πε.

 

εισαι· Π. _2πω!έπε ε. ΡΜ ρω παω” Βωπἱπί ρεπεεο·2πατέοπεω

ιι&επ% Μ 5ιοιΒιιιιταινι Ιζεἔεω ρετοεπεΠπτ , @ ωεω·υΙαπ

σαμυ·έκτ έκευΜ·ε.

Π Μ ω: ει8ει·ειιται·, οαοαοιε Β. Οο!ατιιΒαιιαε Ενω ειιαιιιι εαΡἰειιε εκ!

εφε ΡετίεέΒοιιειιι ,ιιτ νιοεΙιεετ οιιιιιἱΒαε ουκ Ι·ιειΒε οτ ωιιειιε , εταεετιι

Μαη τοΙΙει·ει: , δζ ιιαααε Ποπιιιιαιιι Γεοαετεται· 5 εοιιΠΙιο Γαο ε8ιτ εαιιι Ραπτι

Βαε , οαοι·αιιι ειιιιιιιοε Μειιι ίει·νοτ πεεειιοει·ειτ , ιιτ ΓΡι·ετο. ΡιοΡιιηαοι·αιτι 8ε με..

οιοιαπι όαΙεεοιιιε , πιειπιε ειι·οοι·επι οΡετε εοιιι ι·οοιιτειιτ. Αοιεειιοειιτεε εξα

ται· τιο.νιτιι νειιει·αιιτ Βι·ιτειιιιιιαπι , δε αιοε :ιό θα Με επιτιείι·ετάταιιτ. ()ίιιιιοαε

να·1)ειαά διοιιιειιταΜ Κεοεπι απο Με ΡετνειιιΠετ , ιοἔανὶτ εαιιι Και ιιτ αι

Β·ει (Ξο.ΙΙιειε τεΠάει·ετ , οεε ειε τεΙιάιε ω Βειιτεε απ” εοιιιιιιιαι·ο.τει:9 ε νε:ὸ Φο

Ροιιοιι: οτιιιιιο., ααα: Γαιι&αε Ροκ: Ρετε:ετ, Ρι·εεΒιται·ατιι. Δε! Βετο να· Πει ι·είζ

Ροιιάιι::φιιαοΠτο. τεΙιοαιπιαε, ατ Γεεαιιάατιι ΕνοτιΒεΙιεειτιι ]αΠιοιιετιι Ποιοι

ιιατιι Γεοαετειιιαι·, ποπ οεοειιιαε ο.Πειιοε ε.ιιιΡΙεέΕι αινιτιεε , ιιε ίοι·τε Ρτεενειι·ι

:πειτε Επιαε Πινιιιι ιιιο.τιοειτι. Οα]α5 οΒ]ε&ιοτιι Κα: ιτε οεεατι·ετιε :ιιτ : ει οτα

εειιι ι:οΠει·ε 8: ΟΙιτιίὶαιιι Γεοαι οεΠοετειε , πω: ει·επιι ΓεόΙ:ειτε ειαιετειτι : του

ταιιι ιιε ΓοΙο ιιοΙΈτα άιτιοιιιε κωλο , επι νιειιι:ιε επιιιΓεειε ιιιιτιοιιεε. Ροτει·ιε

εκατο Ιιοε εοιιΠΠο 8ετα:ι Ρτειιιιο. εαιιιαΙειτε , δε ιιοΠ;τεε Γο.Ιατι ΡτοΓριεει·ε. Ιτειοαε

9 Ι· να· Κεειε ΡετΓααΠοιιι εοιιίετιίιτ, 8:ειεεεοτει ο τιοιιε , ει·ετιιατιι οα:ε νοΙΞι€αε ι< (Μ

· ται·,εαιιι Με ἰιιττονιι:. Ιιινειιει·αιπ ειατετιι οεαπι πιατα ειιιτιοαιταε Γεμαιιι,ε:ι.

*Ι·Μ,· Με αμα ι:τιεαατιι,Γεά μπι νεταίὶοτε εοΙΙειΡΓαιιι , ειαι ναΙεο Ι..αΧονιατιι ενο.

ο α:: εε Ιζεεἰι Β. (ΗΜ ρι·οβοιε τείειαιιιατ Ξι ΟοΙάειΠο, ποπ Με ειρριοΒει:ι νΜειιιαι·. ΒΧ Και; Ηἱ

Βει·ιιιΔι ΠΝαει-ιαΝ μοετεειιαε «Πάπια Κιτι·ιεκι4.ιει·ι, μια· Β. (πω, :μι μια ΠιιααιΞ εΔι|.ας"π;|ι&ιη

18Βτι11ΙΙι Γμενειιτ.



νιτΑ ε; εΑι.1.ι ΑιεαΑ·τιε. ιι.;,ι

εαβατιιι·. Πιι Οτατοι·ιιιιιι ιτι Βοτιοι·ειιι Β.Ρεττι ΑΡοΡεοΙι εοιιίττι1εοτεε, τιιαιιΠιιτι- (ΗΜ. Με

ειιΙαε ιιι ειιιΒιιε εοτιιιιιαιιετειιτ Γεεετιιτιτ. ΠΙίΠιιιε ΙΜ ε:οτινετίατιι:ιΒιιε δ: ιρΓιιττι 6” "”*·
Ιοειιιτι ειεεοΙειιτιΒιιε , Μια ιιοιι ΓοΙἱιττι όε <έειιετε Βιιι·Βιιιιειιοιιιαπι , ίεε! ετιαπι οι "μ

Ρταιιεοτιιτιι ατιιοι·ε κατ:: ΙαιιὸαΒιΙιε αε! ιΡΓοε εοιιΗιιιεετιιιιτ5 8ειτιοιιιι:ιε ΐιιιιτιτιια!ι

Βιιε ιτιθ;ιτιιτι , τατιταιιι εοιιιΡιιιι&ιοιιιε €τατιαιτι ει: νετΒιε εοτιιιιι αεἰεΡτι Επι” ω:

οτιιιιια Βια αεΙ ιΡίὶιττι Ισειιπι ιιοιιιιιιΙΙι εοιιτταάετειιτ , δι: ::οιιια εαΡιτιε όειιοίιτα

' Μοιιαίὶιεαε κατα Ιιαβιτιιτιι νοΙειιιτατια ΡαιιΡεττατε ΓιιίειΡετειιτ ε. .ε

@Με τι” ΙΙ @τι ιιαέϊστέτα:ε Β. Οσ[8Μ2ύι,2Μ Τύεοείοτάσεω Βαζω

εω·πΡα2τ , @- ρώτα ΜΕΣ: απ» Βι·ιωΖώ2!είέτ έα @απο έ!ίο ε/εεετέε,

92Μ|ί!έ79%θ επί Σ.οϋωπαπι Καμπ _, ἐιτιἰέΐαε αεί Τύεοείεθετειιω σωσει

βιέε μν<υεπετέτ.

Πιιιφε !ιαεε ταιτι Με: εοιιιιτιατιειιιιιιτιι Γειτιιιετιιι πιεΗι1ε ειτοΕεετετ ιιιτει.

ΡΙιιια, Πτι€ιιΙατιε Β. ΟοΙιιττιβαιιι Γαιιότιταε τιιιταειιΙιε ί·-τεςιιι:ιιιιΒιιε εοιιιτιτο

Βατα Ρετ τοταε εσειιιτ (Μια νε! Οετιιιαιιια: όιθ`αιιιατι Ειτονιιιειαε. Ι.αιιεια!:ιατιιτ

αΙι οτιιιιιΒιιε, ε:ο1εβατιιτ α ειιιι6Ηε , αε!εοιιτ Τιιιιουοιιιειιε Και ΗΙιιιε Ηιι.ι:ε

ΒΕιιΤι , ιιεΡοε Βιοτι:Ε10τι ,ειιιι εο τειιιτιοι·ε ΒιιτἔιιτιὸιοιιιΒιιε τε8ιιαβατ με! ειιιτι

Γα:Ρε νειιιτετ , 8: Ρτεειιιιι ειπε ΙὶιτΤταἔια Γιιιιιιιια ειιιιι εἱενοτΙοιιε ε!ειιοΓεετετ.

@Επι εἱιιτι Ρατετ Γαιι&ιιε ιιιετεΡατετ , απ· εοιιειιΒιιιατιιιιι ΡοΙΙιιετετιιτ αιιιΡΙε- '

ΧιΒιιε,8ειιοτι Ροτιὶιε Ιε8ιτιιτιεε εοιιιιι€ιε εοιιιιιιΒιο ττιιετετιιτ, τιιοτιιτιε ειιιε σε»

τεττιΡεταιιε , ειιιι€τα ωιμωιοει ιΙΙιειτα Γε νιτατιιτιιιιι ΡτοπιιΓιτ. δα! Βιιιιιειειιιι..

Με ανια ΧεΒιε , νιειειιε ειπα νιτι 1)ει εοιιΠΙιιε οΒεεΙιτε , ίειιιιιιΙο ττιαΙιτια: εοιιειταε

τα, ιιιειιτετιει Γετιιειιτιιιο θιτοτιε αττιιανιτ νετιειιο. νετεΙιαιιιιτ ειιιιιι , ιιε Η αΒιεε

τιε ε:οιιειιΒιιιιε Κεειτια ιτι εοιιΓοττιιιιιι @αι αά(ιιιτιετετιιτ, όιΒιιιταε Βια Ιιοιιοτε

ίιιΒττα&ο νιΙείεετετ. @ιο τιιιιοτε Ια!ιοτατιε , ιιινιάια.ιτι ε:οι:ιετα νιτιιιιι [κι απ·

Ριτ ΙιαΒετε 58ε Ροίτ πιιιΙταε ιιιιιιτιαε ειιιαε ΠΠ πιαεΙιιιιατα ω( ιιτ ίετιΡτιιτα Γαιι&αε

εοιινετΓατιοιιιε ειιιε τείτατιιτ ) εοτιΠΙιο είιιιι Κεεε ιιιιτο , σε ειπα τεεέτιο βιο ἀε

τιιτΒατετ , ιιιιΠτ Ιεἔατατιοε Γιιοε απο ΕΡιΡεοΙα αει Γαιι6Ειιιιι νιτιιιι·ι, ε!ειιιιιιτιαιιε ει ,

τιε ε!ειιιεεΡε ιτι τεατιο ιΠε εοιιιιίτετετ. Με ]ειαβεΙιε ιιιΓιάιαε ινιταιιε , ιι:ει· ευω

Με αΒατεΙΤιιε , αει! Ι.ο·τωιιιιΜ Κεεεςετιι Ρετνει·ιιτ. ΑΡιιει ε1ι.ιειιι εἱιιιι αΙιειιιατιτο

τεττιΡοτε πιοτατετιιτ, τοεανιι:,υτ ιΠιιιε ίοΙατιο αό Τι-ιεουεΒΕκτυινι ΑυίτταΠο

τσιπ Κεε;ετιι Ρετνειιιτε ΡοτιιιίΤετ. Δε! ειιιεπι εἱιιιι Γεειιιιε!ιαιιι Ρετιειοιιειιι νοΙιιιι

τατιε δια: νειιεταΒιΙιτετ ιιιιίΤιιε είΪετ , ίιιιεεΡτιιε είτ αΒ εο ε:ιιττι οιιιιιι Ι·ιοιιοτε δε

ἔαιιόιο ττιαἔιιο. Μαιιίἱτ ιταειιιε αΡιιεΙ ιΠιιιιι αΙιειιιοτ εΙιεΒιιε , Γαεταε 5ετιιιτιιταε

αΡετιετιε, 8ε ιιιΙιτιιιαιιε ει νετιτατειιι. Οιίιτιιειιιε 8ειΡΓιιιιι τοΣ5ατετ , ιι: αει Ασι1.ΟΙ.

Φωτ Κεεειιι Ι.αιι€οΒατόοτιιττι ειιιε Με Ρετ ΑΙατιιαιιτιιαιιι εΙιιεει·εωτι ιιιιοΦε:Ρτε

ίετειιε Κειε ταυτοτητα ειιΓεεΠ-ιιιτι νιτοτειιιι , οΙΙιειωε είὶ ειε ιιιττα τετιιιιτιοε ω”

τω Γε τεΡεττιιτιιτιι Ιοε:α νειιιιίτα,ηι1:ε ΐαιτιιδιε Πει 86αει ιιιεο!ειιόιιιτι εΠετιι:εοτι:ι

τιιοεια , δ: αει ιτιΠ:τιιειιειαε νετΒο νετιτατιε ειτειιιιιΡοΠταε ιια:ιοιιεε οιιτιοτειιιια.

να Πει Γειιιειι νετΒι ιτι εοτειιΒιιε <έετιτιιιιιι ΕΙαιιτατε ε!εΠεΙεταιιε , αΙιειιιαιικιΓΡετ

ιιιοτατιιτιιιιι Γε ΡτοιτιιΠε, Η ι·εεια αιι&οτιταε τα&ιε Φέτα ί·ιτιιιαι·ετι

(Με. Ν. @!07220ά0 φτέυκε @τα @απατά ΒιιωτατέυαιΒ· , αἱ Τιιεεοπἰιιυπ

ευεπεκιατ, @- εαέά2&Μεω 84/έν·πωε.

δ Ο ε: ιι ι> τ α. @ειπα ΚεἔεΙἰεειιτιεΊ εΙι€ετιόι !οειιιτι ιιΒιειιιτιειιιε νοΙιιιΠετιτ,

«Μπι Ιοεα ΡΙιιτιιιια ΡετΙιιίΈταΙΤειιτ , νειιετιιιιτ ιιιίτα Ραττεε ΑΙαιιιαιιιιιεε Β αε! 6

α ιι:ε ειε ασκ Ριίεατιοτιε ]οτιαε ιιι νται ἴατιἐὶι €ο!ιιιιιΒαιιι ιιιιιιι. Μ. πάσι: , Με ΓιιτρΙετε ειροττει:. '

6 Α1αιιιαιιιιιαπι ΗεΙνετιεαιιι Μαιτιιιιιε Ωτιιίἰιιε ΠΙιτο Ρτἰπιο ειε 11ειι. Ηε1. αιιιιεΙΙατ.
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# ΑΦΜ

Ηηνἰηιη,ειιὶΙ.τκηιΜΛεηε ε νοε:ιευι·. @και ευετη ω! Γερεηοτει τεηόεητεε ,ρετ

νεηετιιηι: ω! Μακη ΤοηεΞηιηη. (:ίιπηι1ε Ρετ Ητιιε ειπηΒιεΙειητεε, νεη1Πεητ ω

εο.Ριιτ Ιοιεηε ἱρίἱιιεἑη Ιοειπη , ε1ιηΤοεεοηΙα ὸἱεὶτιιε,ΡΙειευἰεΙΙΙἰε Ιοε1 ε1ικιΗτειε Μ

ἰηηεΒὶτειηόιιτη. Ροπο Βοτηὶηεε ΙΒΜεπη εοπιτηαηεητεε, ει·ικ!εΙεε εεεητ86 Μεση,

ΠιηιιΙεει·ει εοΙεητεε, ΜοΙει ΩιεηηεΕ1ε νεηετο.ητεε, οΒΓεενειηκεε ειιεεητΙο. 86 ΜΜΜ

τἰοηεε, 86 τηιι!τε ειπα εοηττειτἰε Πω: ευΙειιι ὸὶνἰηο ίὶιΡετίΗτἰοΙ-α ίε&εητεε. δεηἑΙ:ἰ

ὶεἰτιιτ ηοτηἰηεε εΐιτη εοερἰίΓεητ ἰητει· ιΠοε ηειΒΙτετε , όοεεΒ:ιητ εοε ειόοτει·ε Ρε

ττεπη 86 ΡΗηηη 86 $ρεητηιη Γεηδτιπη , 86 ει:ΗοεΙ1τε Με νεητειτεηη. Βεειωε 90ο

εεε (ἱειΠιιε Γεηᾶὶ .ω ὸΙΓεὶΡηΙηε , 2εΙο Ρὶετατὶε σ.ι·ιηετιιε , ίειη:ι , ὐη εμιιΒιιε όεεηπο

:Με ίεει·ιηεειΒ:ιητ , Έτη ΓυεεεηεΗτ , 86ευεεειπηφ1ε Ιηνεηἰτ οΒΙΩο., άετηε:Πε ὶη

Μακη. Φέι εειιιεθ. ρετηποεἰ,ἱι·ᾶ 86 1ηνπΙ13 5εη&οε εηίε&οΒειητηι· , 86 εοηπηιιηί

εοηίὶΗο (3.ιΙΙιιιη Ρετηηει·ε νοΙηετιιητ : εο!ιπηΒ:ιηηιη νει·ὸ ΗεἔεΠὶε εεεΓυιη 86

εοητιπηε!ηε ειίΐε&υιη όε Με ΒηιΒιιε ρτοτιη·Βατε. Βεεπιιε Ρετει· εο€ηιτο εοη

Με εοι·ιιτη, 2εΙο ΜΜΕ ηηΡτεεειωε είΈ εεε Μια εΠεεηε. Ι)ευε ευ]ηε Ρτονὶόεη

τη τηι1ηάιιε ΠιΒΗίΗτ , 86 ειιηθ:ε τεειιητιιι· 3 εεε ω”. εειΡιπ 8εηετειτἑοηἰε ηιι]ιιε

:επτα εοητιπηεΠειε , ειιειε Βιιηι1Ι1ε Με ρειτεινετιιητ. Νετ3εοπιιη £ωιε- μπειτε,

86 εητεςικιιη ίεηείεειητ, με ΓυΒὶτεηεο Πυροτε ὁεΙἱτειι·ε εο8ειητιπ: ὶΡείςυε ειπη

. :στα φαω ὶηεοΙιεητ, @τα Ρο:εητἱιπη όοηηηεηοηε Ρτετηειητιπ , η: ειιηέΗε ὶΒηο

τηἰηΞε εοι·ιπη Ρετεο.6 ὶη εετει·ηιηη , 86 δευτ ΐεηΡτιπη είὶ5Οοηνεττετιιτ ε!ο!οι· εοτι:τη

ὶη ωρα: ὶΡΓοι·ιιιη , 86 ὶη νετηεεηι ιΠοτι1τη 1ιι1εμητεεειΒ ὶΡΙἰε Ρεττετει όεΓεεηάειτ.

Ω Α ε. ν. .4ιί=υεπεω εστω» ω! πωεω."Μ Ρπε!ρια·ωπ κεριά .4τύοπω,

εε ύπωιιπέωε ω.. , Θ ΒΠἔαπ:ιΪ εσππποπτίο.

Ο ε π· Βεεε ηοη τἰιηοτε ΡετίεειπΞοιηε ει·τετητιπε . ΓεεΙ ειτηοι·ε ΓΡἰτἰτεΙἱε Ιιιετἰ

ΡετίιιοΓιεε , εοητηιηεεηπη Πει·Ηετη τω· ειητ ωικμητ , ηεὶηειηἱτει· :Μάη εοτε!ε.

όηπηιε ἰπἰ8ειτετ , ε1ιη ΒεηενοΠε τηεητὶΒηε ςηειιηΡΙιιτἰιηυιη ΡτοόεΙΤε Μπορω Ρο

τιηΠεε. Ρετεεηε ετ8ο ἱηε!ε ειπη τω. ΡετνεηΙτ η. εειίϊτιπη ε1ηοά Αι·Βοηει_ ε νοεει

ΕΞΗΣ: 86 ὶηνεηη η» Ρι·είΒγτετητη ΒοηετειτεεοηΓΡεεηηηι , ηοτηἱι1ε ννιι.ι.ιΜ.».ιιοΜ.

@η εὺιη 1ητιηωε ειιτη £ωπα,Δεεπ : Βεηεεϋ&ιιε ςυΙνειπ5: ὶη ηοωηω 13ωηπη,

86 τεΙὶεΙυει. (Σω νετ ΠεΙ Μ. τεΓροηεΠε. ΒεεεΖἰοηΙΒιιε εοηΒτεΒεινὶτ ηοε Ποηη

ηιιε. ΡτεεΒγεει· ει·Βο ειΡΡτεΒεηε3. άεκτετέ ε]ιεε, @Με ειιιη ὶη Οτει:οι·ηπη : 86 μα..

φαω μήτε: οτεινετιιηι: , ἰηττοὸιπἰτ εοεΞη ηοΓΡὶτἰιιτη. Ρειεετη όοιηιηηη

Ρτεεειητεε , ε!εΡοίηετιιητ ΓετεἰηυΙειε δε”. Ροίεεμηικη νετὸ τεευΒιιετιιητ , ]υΠϊοηε

ΑΒΒοηε (ΞεΠιιε εΙΜηα τεεὶτενὶτ εΙοεμιεε,Ρι·οίυηόε. κείετειηε νε:Ξεπτἱε. Ιητεε·Ωια·η

εΙοόΜηεε ΓειΙη::ιηε εοηνΜει , Ρτιεὸεητὶετη νΜ δεεει·όοε Μπεστ. , :ὶ θεα: Γε εοητὶ

ηετε ηοη ροτιιἰτ. Τοτε ειιιτεπη ίεΡτειη ὸὶετιηη εἱτειιΙο ειπη ΐιετηιηο Βοηοτε86

εΙιΙἰἔεητηι ΗΠε τηἰηἰίἙτεινἰι: , 86 ηιιοε εαεηειΙὶΒιιε Γονπ όεΠεΠε, ει!» ὶΡΙΙε εηοηε1ω

ρειΠιιε είΕ όεεη!σηε 8εΠΡτι1το.τι1η1. Ιητει· Μετα ἰεἰτι1τ :εὸὶἱἱε2τὶοηἱε εοΙΙοεΙυει, (Σο.

ΙιιτηΕκιηυε ΑΒΒει Ρι·εε!ητετιπη άητετι·οΒειν1τ, Η ίεπετ ειΠευετη ὶη ΓοΙπηάΞηε Μακη,

ω εμιο εε!!ιεΙο. Ηετἰ ΡοτυἰΠετ , ειιίΕοόηε :.ιΙηιηιητιεΙυτη τεΒηΙετὶΒιεε 0ΡΡοχ·ωΙμ_

Ηοΐρεε δειηθ:οτητη ηηἰεἱηευὶίἰτἰοηὶεεἴΡοηὸἰτ : Ιη Με ΓοΗτιιόίηε Ιοειιε φηεεω

είΈ εητηυει: Ωτιιόευτεε ΐετνειηεάη:ετ καηκε νείὶἰἔἰει, υΒὶ τσιπ Ρἱηἔυἰε 86 Πιι&υει

Με Ρι·ονεηηΒιιε εΡτε,τηοητεε Ρετ @αυτη ει6εεΙΠ, ετετηιεε νειίεει 86 ἰτηιηἰηεηε οΡΞ

εΙο , ΡΙειηὶτὶεε εοΡεοΩι νἰᾶηιη ευεει·εητ1Βιιε Β·ιιδΕυηι !:ιβοτἰε ηοη ηε8:ιτ, Ε; @Με

|οεἰ ὶΡΙῖιιε Πιιηη Ρετ κηι:Ιι:ει ΙειιιάειίΓετ , ὶηὸὶεενὶε ηοτηεη ε]ιιε ΒτΙεεητειιτη.

Α διπἰο Μακρη. ὰἰεὶτιιτ , νηΙερ Ι: ΜΜΜ , ΜΜΜ

ηπ ΗεΙνετἰπ Βιινὶιιε Μιη·Ι ΞεηοΜΙΞε . Ιεειιηι Τὶειπἰ

παω , Με ΤυιΜηητηόΙΟυκη εηεκε8ηιπ , ΜΜΜ Τὶ

Βιιηηη ΤὶΒιιτἰηε: τεεὶοηἱειιτϋειη Ρ6ἱπ1Δϊὶ2Π1,δ6 Ροί'κει

:η Ακο12εη ίηΠι1εηε, ὶηίἱπηηΙ ὶη ΠιηΠεεηι Με." ΙἱΡεπη

άενσΙνίιιι:. Ροπο 1η εειρ5τε Ι3είι8Τἱἔιι6ὶηὶ κωπη

ειιιε Με ροπή: Τηεεοηἰειη , νη!Βο πω”. @ΟΠΩΣ

πω". δ. €0|11Π1Β2ηὶ3ι1ἔΪοτε]οη; , Ξε “ω”. 49_ μα..

πι: ΟοΙὸειΠι:ε Τιιεεοηὶε:η ΙιαΠε Τεεε)Ξιιιη, νωηεω1ε

2:42 Μαι ερΡεΙΙετετη ; ηιεοτὶ κατω ΆΙ:ικηαηηΙ τ) Τ

πηιωτε πωπω: επ Ζ :ηηάε Τιιτἰεὶηιπη Ζωη» , Τη

ΒετηετΖωΙ·εκπ.Πηταηυπ Ζκαησβεδε Μ ;,εηιιτ ΠηηΗ:_

(Με. ν:



νιτΑπ.· οπ:.1.ι ΑΒΒΑΤ15.- ω.π.

(Με νι. Π·επωείπω Ζοσωπ πο2ππέκτ, @ παίοοιεπποεπιπποππΖ2Β. (πω, οπο. Απ.

Μ· ποιού:: 9παι!έτοπ Οποιου·έπω τεβπππωσπέκτ , €9'πωωϋπ · δ::::),

οπο”. τοπβέτσΜπ. '

Επι ο ἱππππἰΗοο Με οοποεπτ1Βοε, ππι·εππτ ΡκοΒ)·τοι· ππνἰεοΙπιπ3 δ; ἰωπο

Ι Γοο: τοποποε. νοποτπΒ1Ιπποτεοπ Απο.. απο· Οοιπάτοιπε θπΙΙο α ποσοπη·1

ΒΙπποπο ππνοεπ εοπίοτποοπε , Ιπνοοπτο ποσοπε Ποιππο·,πο Ιοεοπτ @Μετο

τοιπω το&έ`» ποτνεπττ. Ε8το$οο ππνΞεοΙπ , Οιπτοποιο Ιπ ποποτοπι Γππ&πτ Αο

τεΙοε οοπΠ:τοέτοτπ ποἰαοπτ , φωτα ποϋ:πιοοοιπ Β. Πο1οπποποοεω ποίοοπτ τοπο

νπνὶτ Βοποτττπ. ΡοΠ: οτπτἰοπετπ ετιτπ πω· @πιω οι:οΠε οοπτίτπ .ΙοΠι·πίΤεπτ , πΙει

οπο: Με οοπὶἐτπε δ: Ποιο Ιοοοτοτπ. Ποὶοοε οτπτὶοπο πτεττπάΠ-π , @τα Οτπτοποπ1

τπππΓιοπεοΙπε πω ΐοε:ετιιπτ. Κοπετττοπτ ποτεκπ οι ΤεκππΙο απο οπο: πω πει·επε

οτποεπτπε , ππι·ΙοτἰπΗὶαπε, ποιο ποππΙοε οοποΐο π!τπι·ὶε ίπετὶ- εοΙτο οιπποπτ, ο:

οΒΙπτΙε ίποτϋἱτὶἱε οάοε·πε οοπίοενὶτ : πο Γοπτ Δε] νετοι·εε, δι ποτὶοοἰ ποῇοε Ιοεἰ

τοτοτοε,οοοι·οιπ ΓοΙπτἰοΒεποε δ: ποΡττπ πετοοτππτ οΓοοοΕπ πτπ:ΐοπε. ΟοΙοτπ

Βπποε ὶτποοε Β. (ἱπΠο ἱο ἐπ]οπ:πτ οΙτἰ‹:ῇ ,οτ ποποΙοιπ πο :ποτε ὶοοΙο!πττπ: πο

τοΙτοιπ Πε1εκποττπτΞοπο ΓπΙοτπο τονοοπτετ , εποε. πωπω π Ποιπὶπο πεπτΙπιπ

τπετοἰτ , οτ ποπ ΓοΙοτπ Ιπττπε , τω οτὶπιπ Βπτοποοπτ ΙοεοτἱοπΙε εοππιτ1οποπο ποπ

ππτνπι·π Ιπποετοτ. Ωίιιποοε ο]οΓοοιπ ΤεκππΠ ίοΙΙοιπποπε ππει·οτοι·, νεπΙτ πποΙτἰ

τοοο ποπ ππὶπὶπιπ πτοππίεοἐ Γοκιδ.ε ο π:τπτο , ποπ τππτοτπ πτοπτοπτ-τίὶἰνὶτπτἰε
ποποτοτπ , νοτοεπετοοπ πο νΙοτποοε οποτεπτὶποτ οοοε πππονετππτ πονεπΗΐο.

Ειπα: οπιπ ..τι πωπω οτπτιοπιε εοπεοπετοπτ , ῇοΠο νεπεκπποὶ Αώοπτ5ε (5πΙΙοο

τωπο οπο» νετὶτπτο οθ:οποιει·ο ποποΙο , & οτ πιο Πεοτο οοπντττετεπτοτ πω.

ποτε , ποιο: νππὶε πτήε&άε ποοι·πτωτ Πεοππ Ρπ.ττοτπ, στοπτοτττπ οτππ1οιπ τετοιο,

8: οπ58επποεπ ΕτΠοεπ τ3οεΙπ οποοΒΙπΙοε ,νται οι ι·τίοι·ττοΙπο πιοττοοι·οιπ. Ε: οι

τοπίπτο:ο οτποιοππ πττϋπτοπο Βιπο!παπ ,οι ΙππὶοὶΒοε π: Έι·οΠ:π οοπεποποεπε, πεο

πω: 1ο Ιπποτπ. ΗΙε »Με ποπποΙΙπ τοπνετΠ Γοπτ ..τι Ποπιὶποπηοι τ:οπΕττπττπ

πεε:επτπ Γοπ , Ιποοεε Βοποπο πιο Γοπ ΗΙοππππτἰοπο οποοκοπτ. ΑΗ] πωπω: πω

Μοτο εοτπιπὶποτΙοποππ πε 8: τιποτε εοποποτΙ , ετπνὶ ὶποὶπππτἰοπὶε :Μπιτ του

ἐ1ο€ ττεοπτ·τοπτ. Βεπτοε ποτειπ ΟοΙοπποπποε @Με ποοπι·π πΙΨοττὶ , 8: Βοποοπ

εποε 1Ππππ ,ποΓποτΠτ π. τοτππΙοπι , 8:οοπι οέτσ:οπ·επτ πΓπΙΙεπττε , οποιοπνο Ετ:

ο!οϋπιπ. Πεἱποπ ἰπνοοπτο ποτπὶπτ Ποπππἰ,οπ:ιὶτ π!τπτο, ο: Βεπτετ ΑπτεΗπτ ΚεΠ

οοὶπε ὶπ το €οΠ0©2νἱτ , νείΗτόοοτ π!τπι·1 , ΜΙΠπεΙτπἰτὶπιΞ: εοιππ!ενοτοπτ. (Μπιο

Με Μουτ: πο: πωπω , τοντι·Γοε πρ: ποποΙοε το ίοπ ποιο πποοάο κππππο. ΡοΠ:

Εκο ποτπιππΠτ έ ἱ Β. ΟοΙοποοπποε σπιτι εοκπτπὶΙἱτοπὶΒοε Με ττΙοοε πππἱεέ : δ: ο

π:οι5επτπ ππιπωιππ, πο] ποττοππ Ιπποι·πνττοπτ, πο] πτΒοτοε ποτπτίοι·πεοκεο

Ιοοι·οπτ ; Β νετὸ ΟπΙΙοε τεκοοπτ τεοπ, οι πιΙΓττΙεοτοὶπ θα εοοπει·ππτε , τππτπιπ

πἱἴεάοπτ οοπἰπτπ απο, οτ ποιποοπτπ Εκπττο:οε οοἴοἰποπτ. @ἱποτΙπτπ πονοπτππ

τα πεττποποε πππω.π. @νο ΓοΙππο , οι οτ οοοοτπ Ιπποπο πίΠοοπε ποποΙο

Βοποοτά1οπεε τ::Ι:ποο1τ.

· Εμ. νΠ. @ταοπωοποπ ουτε: ΟαΙίωαποέσπίτ ) Θ πσιοπωοο πω»

87707 πΜΜΜι·.

Τ οοπτ οιιοοπιπ τετπποι·ε τετἱπ Γοπ ποττττττ ἰπ πτΙπποε. π: ΙῖΙεπτὶο πο&Ιπ

ΑποοΙνὶτ οπττποποπι κππππο νοοἰε Π;ι·οπ1το οο νει·το:ε πποποε πτο:οπο νοοπτ1

απο οοετποπτπ πΙτττοτπ ποππἰππτὶτπ οοπΠ οι ποΙππο εοππποτππτεκπ. (3ίιπποοε

8:1ε οπὶ νοοποπτοι· πτεεί.τὸ ίπ οπο: οοπΠοε Ι:ιεο τοίποποετοτ5 ΟοπΓοι·πεζ ὶποοἰτ

1ΙΙο,ὶππο]ιιτοτἰοτπ τπ3Ιο , οτ ποτοπτὶποε οτοε επαππποε οτ: πιο ΙοοΠοοε: οιππ ιπίἱ

οοΙοππέ νοπἰεπττε , ως: οτ· τοτππΙο κοπο τκ!ποΙοτοπτ, Πιπο!πττπ τποπ τ:οπτοντ

τοπτ, δΕποποιοτπ οιοτπο Γεοπεοπτοι·, ποίΈ οπνοττοκοπτ. Οοτππιονοπτ το Μο

π Ν5τπὶτιοπ ἰπτοτππΙττὶε : πππι πππο πο. κ”. απο» ΕοΙοπιπππο5 οπἰ@: ο:·υἱΔΉυπ δ ΤβωοΜεσ Τ|:σσοο

δ”ωρι, ω.".4 π..ι..ε "με συ,πππ:έ πω." ωεωέτωυ·, £ποπὶτΪοππε π. απο Υππ , ποτπ κ.

.άίι'υπ 88'. 02ο. δ. Β. δαπ!πω ΙΙ. θ π .



.σε νιτΑ ε. εΑ1.1.ι ΑΒΒΑτιε.

Εεεε Με.

ΠΩ κι".

(Με. Με.

Με ειστε μπω· , 8: ΙιοΠεε εοπσσσσεε σισσε νΜΒσε ὁ. σοΠι·Ξε τεπσἱσἰε ατεεεπισε.

Ετ ἰρΓε τείροσάπε Ηεσ οσα! σε Με εΑΙετσΙ:ειτἱΒσε επεσε , ε:: απο εοσεετσΡεσ

Ρεκφω. Νοτη σσσε ε:: Μποστ σε Ρε!ειεο μεσστ,8ε ειστε ε!ενείΒιε , εσεσε σεε

τετσι ιιοοσεπι εοπσπτΡει·ε σώσετε , σεε 3Ρίστσ ὸεεἰρει·ε , εισια ισνοεετὶο εΙΜτσ

σοτσἱοὶε σε οτε @σε σσσησετσ τεεεὸἱε ': ειπα πισσἱτσε εοσσσσο. νἰΒΙΙεστἰε ίσΠεΙσι.ε

σοίΙσιεεοστεωσετ. Ήσιοτομεττεπι εειστοε σεΙΙστοι·εε Βοεί,σοίΙτα σοσ ίσΡετσ.

Βσσενει·Γστσε. Ηἱε :ισ ισε,ω Πεἱιπσσ5νὶ: (ε σσόΞοσε Ποσο @Με (Στσε1ε, 8:

Δωσε Με: Ισ σοτισσε Ποισσσ ΜΒΑ δ ε ε σ-(.ῖ Η ιι 1 ετ ι εισ]στο νοε , σε τεεεὸειτἰε

σε Ιοεο Με , 8ε σετσἰσεπι Με Ιπε!ετε στεεΓσισειι:1ε. ΠεΙσόε είστε ασ Πτσε Γεω.

Μετα ι·εεΜΤετ , ΑΒΒεισ Πιο οσα εσἀἱετειτ σσστ1ενὶτ. ΙΠε οοε εισεΠτσ ΡετεΞΡΙεσε,

Εεε!είἰειτο Ρετστ , οι Πεσο ΡσΙΕιτο Ρωττεε εοσνεσἰτε Ι··εε1τ. Με” αστειο οσὲπι

άσιτωστ ΡίοΙ!εσε!ι Έεεἰίΐεοτ , εσόἱτσ: Μπάσα νοεεε ε!σετσοισοτσστ Ρετ κιποοσσσι

ίσιοπεπεεεε, σ: οσειίἱ σ€Γεεόεοσσπι @Ματσε απο τεε:οκε εοσίσΓσε. ΗΜ: εσεΠεο

εεε Ϊετνἰ σα, στοΙΈτσνετσιπ Π: ἱσ οτειτἰοσεπι , Ποτσἰσἰ ΡοίΈσΙο.στεε Ρτοτεἀἰο..

επεσε , εΠίεσε Ιεσσεε8εδτει:σιε οετίοΙνεστεε , ε1σσι εοε Ι1σετετε ὸἰΞσο:σε_εΙΙ: σε

τεττο:Ηεσε ωειΙ€εσοτσσι.

().Α1>.νΙΙΙ. ΜιιώΜεάο @ επιι!2Με έπεο!απωσ πέφηβεβπι.ΐοε @Με

” εε' ρυ#ρτεεφΜπ Ποιά: εοπβέσω ιἰῇαἰεπἰἰ.

Ν τ ε ιι ι: ιι σοσσσΙΠ εὶνἰσπι ΡτοΡτετ ΜοΙοι·σω ίσοι·στο :ιΒοΙἱ:ἰοοεισ , Ρ::εόί

εεσοισε εστω» :σωστο εοστεωσεστεε , εσεΡετσστ εοσττει εοε Μπι εοσεὶτετε,

εεω” εοσεΜισιτΞ. (Με. εεὶαισ ἱοτεστὶοσε Ιοεοι·σπι ερίοι·σπε Πσεετσ , σοιτσσε

θσσιοσεΜ , εὸἰετσιπ, δ: αμκ! εσπι αεεσίεινεκσσε $εσ&οε, όεεεστεε νεσειτἰο.

σα:: ΡιιοΙιεειτσ σε εἱἴὸεπι Ιοεὶε στομα· ΠΙοι·σπι ιοίείἱεεἰοσετσ Ρετε8τἰσοτσω είΤε

εστΒασιτσ. σο εσεΠτο Πω: Έστοτε ἴσεεεσΓσε,σ›ἱίἰἱε σσιπϋε ίεωσΙοε [)εί όεΙοεο

εοε!εω όσεεσει·ε ]σΠὶτ. δεσ σεεεσε οοε ΓσΠἰεπ ΓστεΙΙἱτὶΒσε σεεωοσσσε : οσὶσ.

εσειστ νεεεε.Μ εοτσισ ίσκιο αΒίὶτεΙιεστεε ,σε Ισνὶει Μεσοι ΠΙνσιτστσ. @εοε οσοι

άσο σε ΡτειττΠεσε ενείΗἔἰο ἰσΓεοσσοτστ , εοσΐσι·οεστεε ΙεπτσσεσΠ ἰιπετἱἱεἱσσε

εοε, 8ωισίει·εοι:εε ἴΡοΙἱα εοι·στσ,σΠεεάσσε. ΜΜΜ αστειο Επιτι·εε, εστ τεσκΙΞσ

ιΜΓει·σοτ τεσσε, κοστισει: ειΠοε εἰσἰ εοε τεσσσεστ. ΠΠ νείἘὶΒἰει εοι·στσ Γεεστί , σε..

εποε εοε εονεισσσε , 8εεεόενεεΜρΓοτσω Με Ιισσπετἱε ἱσιΡοσεστεε, υιό εεΙ|επι

:-εροι·σισε. Ιστει· Με εισ8σίσετσω δε ττἰίὶΙ:σι: Ησ&σε, σσσσσε ΒσεΙε εόνεσὶεοε,

σε Με εοε Ιοεο εοποπεεειτε Ρτεεερετ , εεε ὶιπτσετἰτὸ , οσΙ:ι σου είὶ Γοεὶεσιε Ισά

Δε! τεσεοτειε. ΕΒὶτ εισιετο Εεεε απο ἴσει ὁἰεΒο!σε, σε ΡοΡσΙσσε, φωσ σε ρτεεΓεω

σε Ισεὶε ειπσττετε εοεΡἱι: , εΗΓεεάεσεε ΪεσέὶἰτΔτἱε ΈσΙοοτε , τεσεΒτὶεοεεσΡετετ :Με

ιΙοσὶε. 8εισέΗ @τστ νΜ ισοΙείὶἑ: ίετεστεε , σσὸό τω: ΡεΙΙει·εστσι· επσιΒΗἰ ,εοο

ΠΠο εοωισσισ Ι:ειΗειστ Ρετετε όεετενετσιπ $ δ: άστο :Μισο τεσετεεπστ σώστε,

Εισάσε Ραπ: ()οΙιισεΒεσσε Με νετσεε εεεΡἰτ εοε εοσἴο!ειτὶ: Ισνεοἱσεσεοσἰὸεισ,

Ποσα , Με σε ΡετσΒσε ειστειιισ εοσεΙσιτσ ,ίεεΙ νεσεσετἱε ΓετΡεσσοσε ΡΙεσεπσ.

δωσε τειτσεσ ετἰίΗσεε Ιειοοσοτ εκὶσεΗε , οσσι αστε είὶ ΜΜΜ σε 2σΧΠίο στα.

τεᾶοτἰε. Ι)εσε ετσσε εσὶ Γετνὶπισε., ΑσἔεΙσισ Πισω τσΙττετ σοΒὶἴεσσμ σσί οοε

μπάσο.: σε! Αεπιοιι>σσκ Ι.ειοΒοοστόοεσπι Κεἔεσπ ,σοὶ @σε εΙεπιεστσι σταμ

ι·εσπε εισισεισοε ε!ΐε&σε ό: Ρο.εε ΡΙεσσιτι Ιεεοὶτετιοσὶε ΙοεστσΙσνεισετσσε.

Εσυ. ΙΧ. εωἰἐεεπἰἰ/ἔεἐεωἐὐιιε α·ωπε Οε!!ω ώἑπῇΜιἰτεεε›π καιψη2·,

Θεωεπεβάε|έωεεά Ι/Φἰἰἰἱπεαπσ Ρεσείστε:·οε π·αφτω β:

Ο ε ε· ε: σε ε Έσω· εἰισε Ρεοεεεεεωε τεοορσε ἰσΠετετ , Β. ΘειΙΙσπιπ περσι

:ίσα Ι·-εΙΜε ἰσνειΠτ. Ποσε ΑΒΒετΞεΓσἱ ΡεόΙΒσε εονοΙστσε, ὶσὸὶεεινπ ίε 1σΙἰι·.

εισαστε νεσεωεστἐ Ιειοοτει·ε, 8εὶόεὸ ω:: ΡεοροΠεσπε οοο ΡοΠ`ε ΡετΗεει·ε. Με

νει·ὸ εΧΙΜσσισε εστσ Ρτο Ιεβοτσεσε 1Μσεω εοσΓσσετσεσόΙε ο.τσοι·ε Ιοεἱ σετεσ:σω,

να ΙοσΒὶοτὶε σετεε&ετε Μεοτεσπ . εἰἰεὶτ εἰ : δεἱο, Ηπα,με ει» οσει·οΓσπι σε

:επεσε στο Με Μεοσοσε ίει:ἱἔετὶ: τεσσεσΜε :ΜεείΤσι·σε όεσσσσο, σε Με νίνεσεε



νιτΑ ε. οΑιτι ΑΒΒΑΤ15. ο ο;

οι εστ στο , Μιίΐεοι εοΙοοι·ετο ΡαΓυτοεε. Ετ άπο οι Ηεοοτιετο τι" θ εσονοτίεοοι

όοιοΠ2τ , νιετο ιοΒτοΙΤυε οίτ εοουοτΠ. Ροίτ τοΓεοποε Μεοιίττι 86 Ϊσειοτυτο,(ὶεΙΙυε

τοτιε ίυε 86 ΓεΒοοειο οενι οορσοοοε , εε ΨιΙΙιτοετοιο Ρτοεοντοτυοι νοοιτ ,86

άπο οστυ!ιίΐοτοι τοτἱε , ιοτοι· Ιεει·νοιεε 86 τοιμιο , τοτοΧυιτ οποιοι οιι..Σ: εοί`τε τυο

τεοτ ειπε Ει·εττοε Πισε. Ποιοτιο ιοΒτοιιτετιε Με εευΓεε ετιοι·ιοοε οτσοενίτ ουιοι

οτ το €οτετο εΙιοοετοτυι· ΙιεΕιοι·ο. 0ο Γυἴειρἱοοε ουιο ευιο στοοι εει·ιτετιε στο

οιιισ , οστουτο νιειοετο ΕεεΙοΠε: οιοε οοεοΠιτετι εοοεοΠιτ, 86 άοσουε @απο

οιο Μεοοσω.οσ δέ Τοεοσσικο Ιιεοε ΓσΙΙιειτυεΙιοοιιι εσοποιοιιοενιτ , ο: ουιο

στοοι άι!ιοοοτιε ο]υε τοευέ:οκετισοι ίοι·νο·οοτ. Ε36ειΕτιε εΙιουοτ σΙιοουε, Ποιιιιοτι

ουι τοοόιευε οίτ νοτυε πιο οΙετο ιοιΡοι·τιοοτο, εσοοιτίοιτιοι·ο οιοσε,86 σο: ιοετο

οιοοτε τοτορστοιο εσοίοι·τετοε, Ροτίο6Ι:ειο ιιιόοοτυε οίτ Γεοιτετοιιι. Ο ιοΒιιοιτε.

τοτο στοοι ουιοεοστσοστο ίσττιστοτο 2 8τοσι·οιο στοοι Ιευόο εσΙοοοεπι ι θ |εο

τουσι·οτο Γεοιτετι 86 ΒευεΙιιε ετὶίοτἱΒοοόυοι ! Εκοτο(οιο οοιοι Πσιοιοι ρτο οσοιε

θεΠυε όοΙυιτ , οτ εοιιοετοτο ιοσι·Βσε οτπάιοετισοο εετε οοοοΠοτοτ : ιτο απο πιε

Βιίττσ οσο ρστυιτ,οτ οσοιε ν1εοι «που σίτοοόοτοτ. νοι·ο Ρετιοοε 86 οιιΓοτι.

εστε Πστοιουε : ἱο ρι·εοόιεετστιουε Με ]ειοι Ρτιόοιο εσοτοτοΡτοε, οΙοοι εσονοτ

Ιἱσοοιο Ροτ:€ετοτοτο Γυίτιοοτ ,άο&στοπι οο €ττετιτο5 άοίοτετ ι·οτιοοτ.

0.41). Χ. Ιπβπιιετἰο Ηέ!τέοΜίέ Βέεωπέ ιἰε Ζειν β!έτεοίο βείύτα:ίοπέ:,

φωτο Με· Πατάω άε:βιτ'επιύατ.

Ι». ο ο ο ο ε ιτεουο Γε:ροόι&ι Ρι·οίΒντοι·ι , ιισιοιυο ΗιΙ.°1°ιοο1.οοε , σπιτιοε

Βοτοοιι ίοττιιτειε οστεε οεοοοετ 86ΓοεοΙΤοε , Π3Ιοσετ οοιιο οιίειοτο 86 εωΡι

ττυτο εευεε εεΡιουάσι·υιο Γε:ριοε Γσ!ιτυόιοοιο Ροτνεοει·ι , 86 Εκτοτε Ιοεστυιο υΓυ

ουστιτ!ιεοσ ΡοτόιΓεοτο. Ηυιε ω” νο· ίεοέτοε τετοι!ιεπιτετιε Με οτετιετο οποι

τιΠοτ,ουεευνιτ ετι οσ (ευ ιονοοιίΤοτ υπιοοεπιιο ίοΙιτυοιοο Ιοευιο εουιε εΒιιτι

τΙεοτοιο τυποι 86 ίεΙυσι·ισυε , ΡΙειιιτιο ίττετυτο , 86 Ιιυτοεοιε ευ!τιουε στιτισττυ

ουιο. ΠοΠόοι·ισ,ιοουιοοε , εοιπιι τοι·νοοτιτ οκετΠ:οο, ευτιιοοε οι ίσΠτοτυοο του

οοτο ουσ ουκ νται: οσοεοΠσε , @και ουσά Ρί:ΙοιιΠ:ε οι·σουοτιετ όιεοοε :Εεεε

Με:: ω:β Λατώ »πιο Με υ!ιΜάέπε. Εκ#είω στο απο :σέ «Ματια πιο /α:επιχ
86 τἔΙιουε. ἔΠιεεοοοε ι·ίΓΕισέο!ιτι Η:οε ,ο Ρετοτ , ΓσΙιτυ‹ἶσ εξουιε ου ιοΕυΓε Έκο.

ουοοτιουε , εΐροι·ιτετο τοττϊΕιΠιε , τοοοτιουε ΡΙοοε στε:εοΙοε , εοουίΗενεΙΙιτιοε

ΗοΧοσίε,Βοίτιιε ρσΠοΙΤείεονιίΠοιιε. Νετο Ρποτοτεοτνοε86ιοοσευστοιο οι·οοοε

εοιιοεΙιυιο , υτίσε οιΒιιιτ ΡΙοι·ιτοσε , εοτσε ἱοουοιοτἶιοιΙοε ο Ιυτισε ουτιιοτυοι οπο..

6ιοοτοε, τεΒιο Πο υΙει·οε. Τιτοοσ ιοιτυτ,οο ι το ι Με ιοεΙυκοτσ, εΒΙιουίτοοάι

Ιιοίτιουε ὸονστοτἔι. ΑτΗτιεοτ: νο Γεοετοε 5 ΑΡσίτοΙι , ιοουιτ,ίοοτοοτιε οί`τ :]821)εω

ο” πούι3·,εω2 :οποτε πο: ΞΕο ,βδτέωεω· (ΐαΐοίοοι άἰἰἐέοεπτἐἐω @απο οποία ευυμ>Μπιπτ

το ύωιωπ. οι Πετιιο οιο ι οτενιτ ο εευ οσουιο, στο 86τοοοι·ι οι·ο εΙο τοεου
Βοίοετοοι9ουι Ι)ιεεσουε Βετο τοΙσσοόιτ: Μιττο ιοΡΡοτετο τοετιι εξοετιε 86 τοτο

ΡεινιΠἱιουιο ,ετεε οοιοι ιοττσεΙυεειο το οι οτοιουιο 3 86 Η ιονοοοτιε Ισουτο τοστ

εεεορτεοιΙοπι , εοο οπο” Οοο , 86 ρτοεοοτι ΠοιοιοιειεσιουΙο ο8στοιο. Ποιο

ευτοιο ουι οτιοικιτ το οΙο τοοισοοΙσοοιοοοε ,ιοΐο Πευτ Τοσο:: Γετου!σ ίυσ οσου

τοτο εεεΙιιἱιε όοόιτ, ιτε ΑοοοΙυιο ίουιο ιοιττοτ οοΒιίευοι , 86 σίτοοεΙοτ οσσιε Ισευιο

όοΠάοτιιε Γειοτετισυε ερτυιο. Ιοιτυτ νο· Βοετυτ τιιο οστιοτο 3ο]υουε ροτοιεοΠτ , 86

υίουο ετὶ εΙτοι·ιυε τυο όιιυου!υοι οι στετισοιουε Ροτοσέτενιτ.Πιεουτο ουιτιρο απ,

οτ ουστι Ι)ινιοσ ιο6:Ιιοεοετ ετιισι·ο , τοΓτεοτιίΠοιε ρτοοο Ι)στοιοσ οστοοιοοε!ετοτ.

(Σετ. ΧΙ.

ΠΜ ευτοοιιυειτοτ Γυσ ΡτοοοίΤυ οσᾶἰε ΙετιτιυΙε ε!οτοκιΠοτ, 86 οι ιοίοι·ιστε

εΙιιοιττοοε , εοτίο εσοΓυοτο ί_οροτιστοε ωστε τιιειοεε ιονιΓοτοτ, ι8οουτοουο

@βετ εΒ Οτιοοτιε πο οισι·τεΙιουε άοττισοίττετοτ ; ετΙ:ιΙοτε Ποτ ατε οοε: Μάσι· ουτε

ειικοι·ετ ΐοευτο εόΐι.ιοιοοε,ευοι σι·ετισοιε σοιιοτοθ:ισοο, ιΠο Ρτεοουοτο νιετο εο

θεο

_Φωσουάο οπο: Βοποπο άτ]έν·ι·ιι»ι μπετου:: 0224224292 σ·σμο·Μτ

ώσπου βιο”Ρπεεἰεἔοτἰτ , Θ οὐεάἰεπἰεπώ ο

το”. Λο.

σε η".

Οοτ. ει".

Πιτ!. Η..

Χοπ» δ.



οτ νιτΑ ε. ::Ατ.τ.τ ΑΒΒΑττε.

(Άσε. τω. 8τείΐσε είτ. Οίττοοσε Ρετ τοτστο ότειο πετ τιεετεοτ, απο Ιτοττιτο οοοτιτττ @το

"" Χι" Βττιεοοσε: Ρατετ, Μπι τείεέττοτττε τοτο τοῦτο, ίστοειτοσε ΡεισΙΙσΙστο Ρεοτε δ:

Οετ. το”.

ποσα: οσοι τα εοοτ-οτττιττ, να φωτ τείτειτ τοεΙτἱιε εοοΓστοτοετε Ροτετττττσε.

Ηοιοο Πε! τεΓροοεΙιτ : Το @και οεεεΠὶτετετττ εοτροττε τείεέττοττετο ΡετετΡε Μ,

εεο οσο εσίτο.οο οστάττσετο , ε.οτεοστιτττ Ποττττοσε τοττο Ιοεστο όείτε!ετετα: οπο

Ποοτε οίτεοττετ. Ε.: τΙ1ε$5τεστ,τοοσττ,ίοεττ Γστοσε εΠἰοοἱε,ίἱε ετττοσε 8τεοο

Γο|εττοοτε. Ητε εΗότιε , ετερετσοτ ττετ ειΒετε τείττοτιτ , ουτε εΠεε ]:ττο εΙεεΙτοττοεττ

δ: ίοΙτιττε τετνοτ τιΡΡτοΡτιτοσεοετ οεεειίστ. νεοετσοτ ε.στετττ :το οσεοτοετο Ησνἰο.

τ τ!! $:=τ <Ιστο , .το $τετοο.Ιτττ* οοοττοτιτστ τ ετοοσΙσοτείοσε Ρετ άεεστΓστο τΡίτσε , άστο νε

τοτττ8,8:2τ·

Πδ,

οτίΓεοτ :το τσοετο , ε!ε οσε τοετο εστο ττοΡετσ οείεεοοεοε εστεττετο ΒιεττΓΡειττο.

τοτο , Ποτ νττὶετσοτ ΡΙστοοοε τ:οτΓεεε ,8τ ττοΡοοεοτεε τετττι ίσο , εεΡετσοτ εοε. ΙΒοε

τ!ετοοε ίσεεεοΓο Βττιεοοσε τοΓεεε εΠΞινττ , 8: Ρεποετο ΡοΓσττ ΓσΡετ Ρετειοτ. Βεα

τσε :αποτο (ΞσΠοε άστο οτεοεΙτ ετε:ὶέ`ι τοοτοεστο τιοτΠο τττνσΠσε εΠ”ετ, το:ετ οσο

όεοΓει νεοττοτο Έτστεθ:ετ ειτττοστειιτε , οι Ρεοε τοετεοε, εά :εκατο εοττσττ. (ξτοό

Πτεεοοσε ντοεοε , εεεσττττ στ ίσοΙενετετ οτοίτττιτστο. βετ! ντι· Ι)ετ ρτττ:Γετσε ἰστο

τοτ·στο 5 Έτοε τττε,εττ,οτεε τεοστεε τοεε. το ίωεσΙστο ίεττεσττ5 Με οαοττειοο, οσο

οτειτο εΙεετ ατο. Ε: είται :τοϋ οτ·εττοοετο ΓσττεττττΤετ,Τστοεοε νττοειτο εοΙστ.

ττεεοτ ε τεστ ετστ:ετο , 8τ Ηττττ το τετττιτο. Ητιοεοτιτ αστειο Ρεοόεοτετο εοΙΙο εεττ

ίε!!ε.το, το οσε εοοττοεοτιοτστ Κε!τοστ:τ: Μετα Ι)ετ θεοττττετε ΜΑτττ.ε ό:

Πιοθ:οτστο Μετττγτστο Μεσττεττ δε ΠείΜετττ. Ω_σειτττ :στο το τοΓει αστε ΐσΐρεο

(τοτο , νοεειντ: Πτετεοοστο , 8: ΡτοΙττενετσοτ ἴε Εκτοτε: το οτε:τοοε. Τοτο το σε·

οετττοτΙτε οστσΠοοοτ Ρτεεεε ειοιίἱ:: Ποτοτοε Με το- Ο τι τι τ τ» τ τε , οιττ τοτο ωστε

οστοειοτ εεοεττε τὶε νττετοε οείει οι τοοττετο Γσοττε ότοοετσε εε , οε όεΙοτετω οΙε

Ποετοττττ τοεστο ρτο Ρεεεεττε τοετε 5 ίεά το οοοοτε Γεοετεε (Ξεοττττετε :σε 8ε Ματ..

τγτσοτ ΟοοτεΠοτίιτοοσε :σοτστο ρττερειτο το Με Ιοεο Μοττεττοοετο τοτε πρωτο

ίετνττττε. Γτοττε οτειττοοε , (Με οεεστοοεοτε ττοττσε εΠ: ε!τεε , δε τοϋ τειοοετο εστο

8τεττετστο :ιεττοοε ετοι.ιτο (στοοίετσοτ , τστίίιιοοσε [)εο οτα:τσε εττΙττοεο:εε, Πτο

νετσοτ τε το απο, στ εΙτοσεοτσΙοτο τεοστείεετεοτ. $ετ! νο· τεοέτσε απο ω.

τοττετο ίσστο τοτο τεοεττίοτοοο ρστοιτετ, ίστεεοε ρτοίττονττ Γε το Βοιωτοι ετσετττ

ποτε εσΡίεΙΙοτο , δ: Ρτεεεε Ποτοτοο οενοτειε εδσόττ. Ιοτετεει οεΓεεοοειτε στΓοε εἰε

τοοοτε τοτεειε 8: Έτσετττεοτει οσε: εοοντντιοττοσε οεετάετσοτ , ωστε σ€τω. Ηοε

Βάσω στ ντάττ Ιτοτοο Πετ , εΙτττττ :το ίετ:ιτο : Ρτττ:ετΡτο οι» οείτττι το οοτοτοε Πο

τοτοτ , τοΠε Ιτεοιτοτ8τ τοτττε το τοπιο. Αά εστω Ρτ.εεεερτστο οεΠσει εοονετΒ,

νειΙτεΙτίΠτοστο ΙτΒοστο ε:τσΙττ, δ: τΒοτ Μετά. Α: νττ οεοτοοτΠτοτσε ετΙρετετττ

εεεεόεοε , ε!ε μονο εε!Ιειττο ρτιοετο τοτεετσοτ Ειτοστειοττ Ροττεττττ , 86 εεετ'οτεοττ

το: Ρτ.τεεερττ : Ιο οοτοτοε Ποτοτοτ τοετ ! ε ε σ- Ο ο τι τ ε τ τ 2ο Με ντιΙΙε οι εεεΙε,

δ: οσε μότο τοοοτεε 8: εοΠεε τ:ττεστοοοΠτοε οτιοε:ο εοτοτοσοε5, ο: οσΠοτο Με

Βοτοτοετο , το! ιτε Ρεεοττοσε τω”. Όστο Βετο εεετεοτστ, Βτειεοοσε άοττοττε Π:

ΠτοιτΙ:ιοε, :τοσο ω· Βεο εστω ΒεΠἱτ εστο Βείττει εοοΠοετοοει:: 8: ΐστοεοε Ιστοί

ττονΙτ Γε ετ! Ρεοετ εμε, 8τ στο: : Νοοε Γεω νετε Ποτοἰοστο Με τεεστο, οσο.

τττετο 8τ οείττετ ετετοτ οοεοτσοτ οι». ΙΙΙε αστειο οπο: ετ: Πανε οε οτοοτοὸ τω:

@Με τΙοτεττε , @Με ντάεειε ΒΙοττατο Ι)ετ.

(Πιτ. ΧΙ Ι. 7: έετουσιωτ Ρέιτιπτε/Μιτε έκύπέε »τε!έεπιτε Μου/ά ωτἰεπι

Ιοσο @πάτα Ηττα· ιίερι!ετέτ.

Ο ετ τε τεττστ εττειέτε , τοτο Ισττ εστω ΠΙντιτστττ τΙΙσίττετετ ορεετι , οσω.

οσε ετ:: Ρει:ετ τοτ,οστε! Βιετσττ Γστοσε οοότε τ Α: τΠε τεΐοοτοτττ. (Με

ετο τε ΕΠ , ιτε τοοΙείτε :στο οσοτὶ οπο. @στο Ποτοτοσε οσε Με οσοο ουτε

Πνττττσε τονεοττε, οσοι: εττειτο εΠετο το οσε οεο όσεοπτσε. ΤοΠε τετε, 8; τω

εστεττετο νετε!ε : εΒο οσοοσε οοίτ τε οιτεοτοετοτ τοο. ΡοτΩιο Ποιοτοσε Γάτ

τειτο οοοτε !τιτεττετετο οίτεοοετ , στ τεΒτεοτεοτετ το! ε:τίττστο ,οττετετοσε [κατά

:τοῦτο ΡτεΠητετο όε ττοε|οεο Βεοεοτθ:τοοεοτ, τουτο Ποτοτττω τω: τονεοττε

το. Η :Η Υττεττο ει: τοπιο Ετιεττττο Μι οι Μοτο: οσττοτοστ ίεσ τοτ7Πσ5 τοτο τοποτΙωάττττστ..
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οιοτιονιτ. Πιοτοοοε τεΓοοοιιιτ: Οτοτυιο ιιοοεο οοσο ΡτωΡο Ροτοτ ε Ετ ΓιιτΒοτιο

οοο ουττι ιονοι:τιτιοτιε οοτοιοιε Ποτοιοι , οιιΓυτοοτο τετιοι:οιο Ρεττειιιτ οτι Βο

νιιιτιι. ()οιιιουε ιιιοιι οι Βοτοιτειο τοιττετε νοιιιιίΓετ, Μο τοετοοοεε οι ετιιοιε

ττιυιιετοιτι ίιετει·υτιτ ιτιιιτοτε πο οοιιοτι,οοοι'ι οοιιιευιτι ιοττοτε νοιυιιιουτ. Ετ

ειιτο τοτριτοτιιοετο Γιο οοτροτιε ΠΠ οοιιοετεοτ, τοιιετιτεε ιοριτιεε, ιο&οινοτοοτ

εοτιττο ευιο , 8ο ιιικετυοτ :Το ιοιιυιιιιι:ι νιτυιτι ιιι:υιο ιο οοοε ετετουττι , νιτοτο

ιοιουυτο 8οιονιιιιο οιετιυιο, ουι Με οιοιείιοιιε Γουιιιοτ οοο νιιιτετε εοοΓοενιτ.°

Πιο οοτειο τενετΓοε οτι νιτυιτι Πει ιοτιιοονιτ ιιιι οοο: νιτιετοτ 8ο ουιιιετοτ. Ειε&υτ

Πει οοιιοτοτ Ροτιτοτ ουτο Βιοοοιιο οτοιι:τονιτ Γε , ο: ουιοίτοοιιι νετοιε Ποτοιουττι

τιεοτεοοτιιτ οι :Πευε οιτιοιΡοτεοε , ωτοοοιιο οοοιτοε, ιο:τιοτοοοιιιε φωτο,

Γεεοτοιοοι τοιΓετιοοτιιοτο τυοτο ,οοο Γεουτιιιοτο ττιετιτο τοεο,οιιτιιτο Ριοειτιο οοο

ΓυΓειρε ρτεεεε , οι ιοοο οοο ιιιοοιοτιεε ιιοοο ισοοοι τιοΓοτετε, υτιιτ ΓοοετιΠτοτοε

οι οοοοτε ιιοττιιτοε τω. 8υτοευτεε οο οτοτιουε , νοτιετουτ τοι οοτοιτοοι , 8τ το"

τιοοὸ τιο:ττιοοεε ιο Γυοοτο οοτινετιι, ιετυοτ Ρετ τιεουτΓυττι ιιονιοιι οοοττο μοτο

τουιο τοοοτειο. Βοο6ιοε νετὸ Οοιιυε οοο ιιιιω>τοττΡιο νοοιο, ροοιιτοιιοοτο,

ετ ιοιτοεοΓο: Ροτευτιιιοι Ττιτιιτοτιο,οτ ουοοιοουιο ιιεΓετευτεε , οι ττιοοτο8 (το

Γεττοε απο , οι οοο τενεττοοιιι ιιιτει·ιιιε οοο οοοεοτιο ιιιιυειοτο. ι)ειοτιο τοιττεο

τεε οι ουτοιτετο τοτε , το ετυοτ ΡιΓοοε οιιιιοτοε νοιοοοοτ: ο: τιυιο μια” τιε πιο

απο ιιτιιοοΓοινιιοτ, ου ιυοτ ιο Γυοιττιιτοτε τοοτιτιονοεεε οοσο ιιοοτυττι τουιιο

τοττι τιεΓυτιάοο οιοοεοτιτιυτο , 8ο ‹ιιοοοοοτ οτι ιονιοεοι : Ηευ οοιτι Γοοιεοιοε , ουτ

οοο Ρετοετουε ο Ρετεοτιτιοε Με ιτιτετ οοοιιτιετι οοο οοοιτοτε οοο Ποιτ,ιο οτετοο

ουοοοε οιοοετε οοο ξιοτιτοτ. Νεο Γοιιιτο ουτοττι τοοο Με νοοεε ειοιιιτοε Γουτ,

νετυτοετιοττι οοιιοιοτιιιπι ττιουε νιτιουε ,οιοτο ιρΓε τιιο·οοοοε Γοιτοττι οτι “του

πετ το ιεοτιοε ιοττονιΙΓετ, ουτιινιτ τιο:οιοοιο τιε ουοτιοοι οιοοτε ουι ΗέπιίΖωτ.

ότι!! τιιοιτοι·, ειιιτοοοτιο 8ο υττιιττι οιιοιιο οοο οιιετ οι οτεττιο , ίειΓειτοοτιο;

νει ο ιοτο τιιιοειιιιΓοτ.

(Πιτ. Χ ι ι ι. @τι φοιτ: ε!ετ?έο @-/Ζητεοτέτω οοο».

θ ι τ ο ο Ρωτ ιιιΓοείΓυττι τικιοοουιο , ιιυιο Ποιειεε ιιιι ετετοι τιιιε&οτεε νοιιετο

Ιιοίι:τοτευτ, νιτιεοτεε ιτιτετ ιιιιοειιυνιοιοε πιοιτο τιοΠιιετοοιιιο , Πινοοι οποιο

@το , τοοοτεε Ρετ @τυπο , Ριοοιτιειο ιο οιειιιο , οτοοονοτυοτ ισοοττι οι οι:τιιιιτοο;

ιιιιιτι ()ειιυιοτιι οοτιιτιοττι ειΓε. Ετ τει:οτιιοτυο νο· Γοοιίι:οε Γεοτεοτοο οοοτο Ιοεοο

οοο: νιΠοτιειο Γτοιοε 8ο Ατιοειοτυτο οιιΓοετοιευτιυτο 8τιιεΓοεοτιετιτιυιο Ρετ απο

ΡτοτυΠτ , τιιοεοε : 7τπι ΒσΜίπο.τ ο! το τω. Μο. Ετοτ ουτεοι οΓοοε οτι ιιιοτι τετο

Ρυε ιο εοτιετο νοιιε Ριοτιιοο Γετοετιτιοτο ττιοιτιτυιιο. Ροττὸ εκ Πιο τοε τοτο Μετο

τετ οοΓοειΓετυτιτ, οτ ροΓτεο ιοι οοο οσοι ειτοτοοτ. Οουετοιτ οοο οιιτοεοιοτο

απο οτιοτιουε. Νοττι τΠοοοιο ιοτιο ειτοοι ο , τιιοτιοτο ετοτ , οτ οοιιοοι Ρετ ουοιι

οοτοιοετο ιιοοεοετοτ, οοοιτοτιοοι οειιοτοτ Γοοοι:ιτοτιο.

Ε”. Χ ιν. ,,2οο!έτετ Μαιο εοωτἰοπτ Μοτο οτοεαιοωτ , @~ .το :αβατο

τοετο]ω πτυπτω ΕΡάουέ τοοποτυστιτ.

Η Μ :χο ο τενετιι ΓιιιιΓετιτ τοι ιοευτο οτιττιοε Γιοτιοτιο , ιιοι οι·ιιιεττι το οτι

οτυοιευιοιο ιιειικετοτ , Πιοτοτιυε τιιιιιτ :οι εοπι : $υοιεοτεε οετοιο το τοτε,

τεοτετιιοοιυτ οιι οοιιτιιτο. Ετιιιε,Το,ιοουιτ,Γιιι, οτ Ριοοετ,οιι οτοοτιο τενετ

τοτε , ε ο νετὸ Με οι ιοειε οιιοοοτιτιΓοετ τοοτοτυε , οοο ττιιιουτο Ποιοιιιο ουτε

το Γιιο εουοτ. Ι)ιοι:οουε απο :Νθοι18.οι12.ΙΠ το οοΓεοτε τεττιεοοο το Ροττετο

οοιιι·οοι , τιε Γοττο :Ποιο το ΡτοΡτοτ Γοοιιο ο πιο ιοτετειορτυιο , νει ο οοιοιοοιιοοι

τιεοοτε νοιυετο,ιιωι: οιιοι οοιιι:ιοτ : Ουτιιιυτο τιιτοιΠιιι ιο Γοιιτυτιιοει οιτὸ το·

νετΓιιε ειιοο ουτο οτι τοε. Ετ οτυοτ τιιιοι ιιυο Ροτιτετ , δ: ιοοοτ τιοριιαιτυε; ε;

τοοοιΓοιι:ο οσοι-οοο. Ατι οπο νιτ ιοοέουτ τοΓοοοτιιτ :νοτιο ΠΠ, οοο ΕιοΓτ νοιιιΒιο

οι ΗτωιΙοιόπε, Μουοτοιο ιοτειιιιιιιι Μουτ-Επιι, οιιτο ΜΟΠι!ε!ΕΠτ ποιοι: ΜικΜοιι ιιι&υο.υτ ΟοιιιειΓιοτ

οοοινιιι

θε οι

(Ποτ. Μέ

οε.ιιι.νι.

Οττ. τινι!

Οτο· Π.

Οσο. Π.
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@ια Αη.

Μ:.1Η.ν1.

θα. :ενι

πια ιιικιητοειίιε ΡτοΡετειΒο. @ο ει!ιειιητε, ετΕι!ετει Πει τοτο ττιόηο ει!» οιιιιιι

νιαίιε ειόιιιτηετιτο εο:Ροι·ει ]ειιιηιιε Ρει·τη:ιιιΠα ω: νιόεΙιοετ Ιοαπη , ηιιετη ΓΡι

ι·ιι:η:ι!ι τη1Ιιτιεε Ρτονιάε!ι.π , Ραι·ειτηοηια εοηίεεπιτετ ιτιιτιιε. @απο ιτειαιε α::

ει·επιο ὸιἔτεὸιεηε,ὸοτηιικη ι·ενιΠτ ΡτείΒντετι ,σε ιητετ ειιιιιεεε1ε.Ιητο.τιοηιε οΙΕ

ει:ι,8ι·ο.:ιειε Πεο Ρτο οιηηιΒιιε ΒοηΙε ευ:: ει οίι:ειιόιτ, αιτη όεΒιωΙειιιόε ΡετΓοΙ

η:: ΡτεΠητει· ειιι:επι ΓιιίαΡιεηε ΙΙΙιικη αυτι Ρο.ιιεΙιο , μια ιηειιΓειτη εΡΡοηι:8ε

αυτι εοηΓεὸιΙΤεη: Βεηεόιεεητεε Ι)ειιτη, αυτι 8τ2.τΗΠ11°Π ειαιοηεειΒιιιη ΓιιτηΡΓε

καπ , & ηπα· Ρτειη«:!εηόιιιη Πιεεοηηε αεκ ΡτεΠητει·ο 3 δι ιιτίιιε εάεΠετ , ΐοι·τειΓ

Πε (ΞειΠιιε Ροι·τειιιΙΤετ ΠΠ Βεηεόιάιοηετη. Ιιιι:ει·ι·οεο.ηκίαιε ιιιιάε Βι1]υΓιηο€Η

κα» Ρι·οίει·τετ , ηαι·τεινι: οτηι:ιια , φα εείὶει ααι: ω ει·ειιτιο. Ε:: ιΠο (Με ά άειιι

εεΡε ΙιειΒιιει·ιιιιε απο Παπ Ρτο Ιιαειιη δ: νιτιιιιι Γειη&ιιηι, ειιοπιώε τηει·ιτοι·ιιτη

εμε τη:ιεηιτιιόιηειη Ρετ ατα: ι Με εΓΡετιι::ιτειη 8ε νιτειιτιιτη ΜΜΜ τηετιεπιτεε.

Ιητει·εα ιΠιε εοτηηιειηεη:ιΒιιε , τιιιητιιιε νεηἱτε‹:Ι ΡτείΒντετιιπι , ιτιόιαιηε (:οηίεεη

τιεηίετιι ΕΡιΓεοΡιιιη , Ο Α η η Ε Ν τ ι ιι Μ ηοιηιτιε , άε Με ατα ιηιετέιΠε. Ηοι:

:ιικιιτο , ιιηειηιηιο ίετνοτε Ρι·ο ι·εςιιιε όείηη&ι Ρε.Ποηε ΡτεοιΒιιε δ: Ιειετντηιε

ιηίΗτει·ιιιιτ.

(Με. Χ ν. @σιοπωάσΜ Πασε·ιπ :του Ρνεεεμ·ει·ο Ε: σωσιτω, @· έ!!ιιε ἱ:·ε

πσ[Μ.τ Βανεσσα εοπωισά:·Ι:, @- έ Ιοέπιππο Βπισωπι/ὲβφτω β:

ΒΕ ε τ ι Μ .οι ΡοίΗια:ε εΠε Ο ηη 2 οι: ι ε Πιιαε ΕΡιίὶοΙιι Με :ιό Ρι·εΠητε

πιω , ΡτεεειΡιεηε ιΠ1,ιιτ Δω όιιοόεαηιο π! ΙΒιιτηἱηεο.ε ε νι!!ειτιι νεηἱτει:, 8:

νιι·ιιιιι Ι)ει Γεαιιη ε.εΜηεει·ετ. Νεπι ΗΙιοιηι ειπε , ιιοτηιιιε Ε ιι ω: ι ιι η ιι ο η Μ,

ειπε ΠΠ επι.: ιιηιεε,Πηεη!ειτι ΡιιΙαιτιιόιτιε ίιιΙ8εηε,ΐΡιτιωε ὶηνειίἱτ τηει!ιεηηε: ὲ.

αιιο αυτι εΠνετΠε τοι·ειιιει·ετητ πιο!είΗιε, ΡειτηΕ: εοιπιιιιιαπι τοΙεικινιτ ιηεὸὶαιη,

δ: ΐσεΡιιιε τει·τ.ιε Ρι·οΗτειτα,ιη:ετ [Ρητη:ιε Ιιοει·ιΒΠεε τηιἴετειΒιΙι νοΙιιταΒατιιι·ιηθ.

Με, Μεση: νι:: ηικιτιιοι· νιι·οτιιιιι τειιετι ΡοίΓετ ἰηίἙαιιτιε'ὶ. ΡοΠ: τηΒιιιτει ειιι:επι

όἰετηηι αι·ειιΙι.ιτιι , ει: ηιιο ει Με ειεαόιτ , εοεΡιτ ιΠε ΙιειΒιι:ειτοτ πιειΙι8ηιιε Ρετ εαπ

(Με ειιιιπτετε νοε:εε. η Ηο.ηε Με αιιιΓειτη μπει· ειπε ηιιιιτιοε τηιΠτ :ιό Κεεετιι

διοι ιιεκτιιΜ Β ΤΗεοοο κι οι ΗΙιηιη, ειιιι εσ.ιιι ΙιεΒιιιτάεΙΡοηΓετεημητ

ει ηιιητισ.ι·εητ ειιιἰάσιυἰά ακα ΡιιεΠετιι ει8εβετιιι·. Κα: νετὸ εἱιιη οιηιιι Ι·είΈιιιει

ίἰοτιε τηἰίἱτ όιιοε Ροιιτιί·ιεεε , όε ειι.ιοι·ιιηι ηιαιτιε ΡοτιΠὶιηὺιιι Ρι·:εΐιιιηεΒε:,ειιηι

όοηιε τεεέιιε :ιό ΡηεΙΙειτη, ιιτ εειτη ηιεόιαιηιιηε οτειτιοηιιηι εὶ ίιιι·οτιε. νεΓειτιι Επι

Βιιοι·ε Γο.ηειι·εητ. Ι8ἱτιιι· ΨιΙΙιιησ.ι·ηε Ρτείβντει· νοΙεηε τετηΡοι·ε Ρετ ΕΡιΓΕοΙειιιι

εΙείιιιιτο αἱ Πιιεειη νετιιτε , (Με ΒεειτιΠιηιο θε.ΙΙο : δαε Πιιαε ιηειηάετιιτη : εε

_ ηιιιε Δε! ιΠιιιη. Ε: Με : Τιιιιιη εΠ,ιηειιιιαΙιοε ι:ετ,ηοη ιηειιιιι. Το ετΡο Ρ1-06

αΓεετε. @ιό πιΠιι αιιη ΡτιηειΡΗ:ηε ΙΞεει;ιΙιε Νεπι ιη ετειηιιιη ιιιιάε εκινι τε.

νεττειι·. ΝοΙΙ , :Με , ιτε εεετε, ίεά Ρει·εε πιεειιηι , τιε ί-οττε Πω: επι ιη νεκειτιο

ιιε Με: ηιιιιιηιιι εοηττιΠειτιιι·, ιτά εοπιτηοτιιε πιατα ΙΞιτεΙΙιτεε·, παμε νιιιαιιιιι

ΙΙΙιιε θεια Ρετάιιει. να Ι)εο ΡΙειιιιε τεΐΡοιιάιτ : νειάειιη Ρτιίιε π! εεΙΙιιΙειηι

πιεση, πι: Ρι·ονιάεειτη ιιτΠιτε.τειη 8: ιιεεεΙΤε.ι·ιο. Ρι·ειτι·ιιτη ειιιι ΙΜ ίσα Ποιηιηο ΐει·

«Με. Ηοε ιὸεἰτεὸ (Με ηε π! Ρι·ιιιειΡετη ιι·α:. Ε: ι:οηί-ιιτ8ετιε, Δε! ε!εάει:

Ρτιε!ειη Ιιο.ΒιτειτιοηιεΙοειιτη τηΠεεΠοτηιηι τετιάεΒετ εει·ε8ιιιε. 5εςηεητιάΙε Έκι.

τιιΒιιε ε1ηιίεειιτη εςειητ ιηι:ετάικιτ, τιε (με εοτιιτη ειιιΡιειτιι ειιιὸ Ρει·Βετετ, ιωι

εειι·ετ. $εά ετΙὶ αιι·ιοΠίιε ιητετι·οεειτι ΓιιιίΤεητὲ ειιοτιηειτη ,μια ιιτ ειιτη Ρα· εΡιβ

τοΙειαι ΜεειΠι·1 Μ αἱ Ι :ειΙιειιιι όιεει·ετιι: ιηνιαιτιιτη. Ηιε (Με Γιιηιεηε Γεειιιη @σε

ιι ΙΙ.ιιιτηιιιΡρτ ΜΙΒ. ι·εΒιει ίει1 εε.Γιιιιιιι ἰιι εΙεκπο!:ι

“Με !ιιεί`ιε Ροτειιιια, πιω ΑΙ:ιιηειιιιια ει: 8οενιιι: Πη

αιιη $αΙεε , πω: ΙίΒε:.ι Ι:ηΡειιι Κοιη:ιιιι ιιιΕιε ω"

Παοκ Μη, ιι: θοΙτιαΠτιιε οΒιετνε.νιι.

Ι: Η::: ιι:ιτι.ιιτιοΠ νεται είδε, (Μπι ειιιιη ι·ι·ιοάετιιι

Αιιάοτεε ηοιιιιιιΠὶ ιη ἔεΒιιΙειε :ειαιιιπ) εεηνειιιιε

πιοτι ΡοτεΠ: 8ἱ8ἱΒετ:οΤἱιεοἀοτἱ£ἰ ἐ!ιο,ειιιἰ :είὶε Έπε

όεεατίο ιη (δικια αφ. ει. ΡοΙὶ ΤιιΙΒιε€€ιιίειιι Ρο;

ηεπι ιιιιΞι αιτη εστω ίκη:τε @Με (Πι|οτιιιι·ιι ΙζεΒἰε

ειι!”τιιι&ιιε α! νικ ειιιοάετιιιιε; Γεεὶ να διειΙιεειο Πει.

,9,οΒειτι ΕΙἱο ( ςιιε:ηε.άιηοάηπι νετιιίϊει. ΑΒΒετΞειτ δ;

Μεττιιιἰ Μεττ€ΠΠδ ιιιΠ:τι.ικηεητε άοεειπ :μιά Μειι

ι:ΗΠιιηι ΜΜειιτειιίαιι ΕΡιί-εοΡιιπι ιη ΗΕΗ. Μεττειιξ.

ΕΡΙΓ‹:. ιη ΡεΡΡοΙο ) νε! (Με ει·ΙΒιιεηόει :Η $ιειΒεπο

τω δι9Βετάιτ0 ΟΠΦΠτει!ιιιιη ΑιιεΙοιιιηι Κεει , Ιοσωίπὶ

Μ” α: τάφσ[0. 910 ΜΜΜ Ε” ΦΜΑ» π'ωπαιπ:Ι:Μικ

Κσιἰνν4ωἱΪ#£ἰ#”-ΐ α_[%Ισνε2_, Μ·ωι:νπω Βιρπ[πιέ χιπ

αμκ ι·εΒιιειιιτε Βει€0ι;ιεπ0, ιιι Βαιει ιη Με. ;. ΗΜ.

αιΡ. 18. ει.ιι&οτ. Μ;

 



νιΤΑ ε. ΦΑΕΙ.: ΑΒΒΑΤΙ86 ει;

απ-Πϊ-

Πε όιΓειτιιιιιε Με, Ρετ Γοιιττιάιιιεπι Κει::ιετιι ΟιιτιειιΓετιι ιι εοτιιτιιεενιτ. Όίιιιιτιιιε

ετοιιιιιιιιιιι ττιοιιτετιι ττειιΠεετιειετετιτ, νειιετιιι:ι: ιιι ετετιιιιτιι,τιιιεε $ετιιιιε τιοτιιι

ιιετιιτ: ιτιτιετιιιε εε! ιιτοιιιττιιιιιι νιειιτιι τιει ειιειτιιτ (ξετεειενεε τιιετειιι,τεΡει·ετιιιιτ

ιει ] ο τι ει: Ν ε τι Πιεεοτιετιι , νιτιιτιι ρεεε 8ε Ι)ειιττι :ιιιιειιτειιι τ ιίιιιιε τεεε

Ρ: εεε εοίτιι:ιο ,8ε οτιιιιι τω: ειιτιιειιιτε:ιε οείετιιιιω1:ιτικετιιιι: ετιιιιι ίε Πε

οιι€ε τιιιιε νετιιιΤε , 8: ετιιιτι ειιτιι τιιειιΓετιιτιτ Γερτετιι άιεειιι. ως·

ΒΑΡ. Χ ν ι. @πιεσε πιω μι? ··υέι·ιιυι οτε Ρι·ει!ητει·ο @ψυχή ιι με

έίπιέϊέ β!ἐεω °Βιια1τ Ζιέσει·επι πω: <τω!επτε.τ ει! Μέσω απ:: εοπ/ιάσκε

ο·εάέα·ιετ, στερει έσωσε: Β. ΠΔΠ! φωτια». -

Ο τι τι ο ειιτιι ιεη3εόιέιιιε ΡτεΙεγτει· εοΓρεε 8ειι6ιοτιιτιι ειιοΙιΠε: νιτιιιιι Πει

ειε εειιιιιε τιιτωιεπε, ιιενειτι εοτιι-εειιτιετιε, ετι Πιιεετιι ττειιείτετε:ιτ , ε:

:μια ειτεε εοτιιιιιετιι Ι)ει ίεάε Ευετετι:,ιιιτιιεενι:τ Πτι:: νετὸ ιι: ει:ὸ τενεττει°€

απ, Πιι ιιιιΡετενιτι ε: ιιιιιιιι ΡΜ: νιτιιτιι Πει ιεεε:ιε , ειιτιι ετινετιιτε τιενοτε ι·οΒεε

τετ. Ε: ετιιιειετιε τ 8ι ειιιιτι , ιιιετιιι: , τιει· ειτε οτετιετιεττι ιιιιετιι ιιιεετιι ι1οιιιι

ΟΙΚΟ.εειιτι.ιιι.

σετ. κ",

τιιιεετιιετιιοτιιο Ιιεετενετι: : τιεεο ΠΠ Ροτιτιιιεε:ιιιιι (:οιιΠεετιεεΠε Εεειειιε: , ετ ·

ωωΡετ ειιτιι εοτιιοιιε 'τι

ιιιεεεετιιτ εεειιτιιιιι , ιειιει ειιτιι ειιιι ειειἰειετεεε:ιιτ ιιινειιιτε Ρο:τιιίΤετ ,τετεπι

Ρετειιε ετι με τιε τετιιεενιτ. Ιιι:ετεε Ροτιτιιιεεεε Κεεε :τειιιιιιιΙΙι νετιετιιιι: ,εε

ιιινετιετιιτιτ ιΡ επι ειιιιτιετιι ιιιιεΠετιι ιιιιιιιο ιεεοτετιτεττι τιιτοτε, Ρετετι:εε ειιτειιι

ειιιε οιιιτιετιιςτιε τετιιιιιετιι 8ε ρτοειτιιιι.ιοε Ηειιτεε Κιμ: εετιι ., 8: ιιιιιετεειΙι Με

τοτε τιειιτειΤοε. Τοτε ετιιιιι ειοιιιιιε ιιτιε ειετιε εοιιτεειιιτ. ΡιιεΙιε νειτεεετιιτ ωει

ω, εε:ετι :οτιμιεεετιτιιτ :τιιιιτιίι. Ροιιτιιιειιι ετεο @Με Ροιι:ιιιεεε ττιιιιιετε

ε Κεεε ειιτε&ε ετε:ιετι:ετιιτιτ, Ρτεεεε ιιι εοτιΓΡεᾶιι ριιειιε: ιιιιιετιιτιτ ω Παει

ιιιιτιι. ΙΠε νετὸ τετιειιτιιιτιι ιιιειιιειι: Γε ειι:ειιτιειιε, νι εοτιιιιι 8ιετιιιιιιι εειιιιιι::

νοιετιε Ετιιιεοτιοε ιιι:ετιιεετε:8ε ειιττι ιεΙ ιιοτι τιοΙΤετ ειιιεει·ε , ΓΡιτιτιιε ιιιιιιιιιιιτιιιε

ιιιιι εοτιιτιι ΠΜ:: ει νοιιιετεε πιει Ιιειιτ Με Ρωτωειιι, ειε εεε νείειιιο 'πο

Ριιιίετε , ειιτιιιιετιι τιιετιι , τιιιεττι Νοιιτιε Πιε Πε τε εοτιεεειτ 8ε μπει: ι σου ίεειΠι

τεειιτιι πειτε τ Βειτιειε ετι εΙτετιιιτιτ Ετ :τι ,ιιιετιιι:, ειπε :ι·ιειιε τετιιιιιιε ιεττιι

εε:ιοτιετιι εοτιιιιιιιιιι:ι. νείιτο τιιιιτιετιι ιτιιρετιο, :μισό ιιιιιιο Γετιδτι:ε:ιε ιιιετιτο

ι·οεοτετιιτ , τιιιιιτιιιειτι εετεειιετ. ΕΠ νετὸ τιιιιτιετιι νι: τιιεετιεε εμε οιιιιιιΡοτειιι

:επι Πειιιιι νιτ:ιι:ιε , τιοττιιτιε οειιω , τιει ττιε Πε Τιιεεοιειε, τιει σε φταιει ειιιιε...

τεετιιιοτιιτιι ιιιιιιιετιειιε εοιιοτεεο. ΙΠε ρτοτιιιττετιε Γε σε

τετιοτιτιιε Γιιιιι Ροτειιτετ ειεει:,τιοιτιόίτιιιε τιιεεε ειιτιετι:ετ ειειιτιιιιιτ : ροίιιιιο‹ '

τιιιτιι ιιινετιιετιε τιιε ετιιιιι ΒτιΒετιτιιιττι εοτιιτιιοτειι:εττι , εεειετιι νιτ:ιιτε ειιιιετε

τιενι:. Ροττο ειιιιεΠιιιτ Με ειιιιι ότι εοτιεττι ειττιιιιι: ιοεο, ιτι ιιιτιοιιετιι @τη ω

μια ειιεΠεττι Πειτε εττιΡιιιι‹ιε εμε οΠεΠιοτιε, ω ιρίε ετινετιει·ι:, ιιειιετε

τιει ετιιονεεοτ. Πιιιιε τιειιιειε Ροτι:ι ειιιτι :Με ίιιτειιτι ειεΡειιι , όιεειιε: σε.

τιιιιτείεε Γε:ετιε,ειείεττοτ νετιτε:ιε, ειιωτιε εττιετοι· εε ειι:3;οτ. Ρωσική: ειπα:

ειιτιι Πε εειιιτιεειο τιιεετε εεΠο. Ε: ειιιτιι Γειτι:ιιε τιετιιιετιι τιιιιτιειιε ει» νετεοτιιτη

ιτιιιιτιιε εΠεειίιετ, ττιετιίετιιιιτ ιει πιεσε τετιτιιιιι τιιεειιε : εε ειειτιτιε εε! Με τενετ..

ο , τιιιτι:ιενετιιιι: οτιιιιιε ειπε 8εΠε Βιετειιτ Κεει.

(Σετ. :τν ι Ι. Η ει: ε” με· Ρτετε;τει·εω ακί ΒιιαΜ Φεπενέε.

Κεειιιτ·τιειτ νετὸ ειιτιι Γεειιιιειιιιιι ιιιΠιοιιετιι πω, νιτιιιιι σε Με:

` ενειιιδιο Ρτοιεειι:ιιε, ι·ετιετι: ειιτιι ιτι ιεειιιιιεε , ετιιττιιιιιι Γιιιιιιι ιεει:ιειιιε

εοτιίοιε:ιοιιε Ρείεετιτετιι : δε εεεεειειιε Γειιι:ενιτ ειιιιιιιι:ετ ,ετ ιιιιιιτ :κι ειπε: Νε

τιιτιεεε , ιετνε Πει, :κι Βιιεεττι νετιιτε. Με τείιιέιεε:ιοτιε ετιιτιιιιιτιιιιιτετιιιι επι-ι

πιιιι:, Γε τιιιιιεττι τιει ιττοΒετιιτιιτιι ιιιιιιτιεπι. δα! 8: ειιτιι Ροίιιετιειιιετιιιιιι τιιετιι

ΓιιΡετ αφτι: Ριιειιε:,6εεε εε ετ οτετιοτιεε :εεε Γτιιτι:ιιε ιιιιιιιιιιιτιιιε εείεειιετιτ,

ιιι 5ετιε Ποτιιιειιτιετιιι Ροιιτι :Με τε Γιιειιττιεειτ εοτιοτε. Ποτε Πε ιιιιιιιΓεε

η Ρτ:ετιεττι τ:ιτιιτιετιι ετηιειιετι:, Ιτειιει εοτι:ετιιιι- Κει:ιεττι ιιιιτετιι Γεειιιιτιετιι νεετιιι: ειπε ι (Σιιτιε :Πειτε

“με , ειιιιιε Κατω ετιιιιιτ :Πι (Σιιτιιι «φαω , ει". :κι Βει.ιιειιιιιι Ροιτιειτιιτ.



ο Με · νιι·Α ε. οιιι.ι.ι ΑειιΑττε.

οπο

στο Αε. πιστΗ οσΙΙοοιιιιιπι ι·οσιιε Ιιεσοι·οτι:, πΓιοιοτιτοιιιετιε ΙσΙιειιιιοε Βιεοσιιιιε, άουτ»

οζο:(2:; :Μπι οστιίιιο:ιιοιτιοτπ σσ:ιιΙι: οι Ρειιοε εινπιοε8:Ιεειισοιι!ειιι νιιιι , σΙοιιπι 8ο Επι

` " :νι·ιιττι,8: πιει πι νείοιιΙιε :επι ΡιΓσιΒιιε εφε. ν” ΙΡοιοιιπι σπιτι νειιιι·ο οοοιιονιΕ

ίο:, οτε:ιεεεοι: θεο, Ζειιο!ισ ΡΙοιιιιε , οιζιειισιιοτιιιι:οιιε :τοε οοιινιν; ΗιιιΠιπιι,

8: οιιπι οτε:ιετιιτιι ε&ιοτιο :Ισιιε- Βοπιιιιι ροτεοσοτιιιι:. Ιτι:οτ Βετο νι: Γειι&ιιε

ΡτοίΒν:ετσἰ [Με , επ, ιιοΒιίοιιπι ιισάοπι πιί:ετι:ετιι , 8: οι·εί:ιιιε ό.ιο :οοιιπι

Πσπιιιισ νοΙειι:ο ρι·σΒειΓοετ. Οίιπιοιιο πιο οσιιίοιιΓιιττι ΡοτΓιιεΠσιιι ρτιοΒιιιΠε:,

:ιό νιτιιπι :κι Βιεοστιιιε :Μπι Μειιο Ρτιιι·ισ όιΙιιοιιισ Επι:: νοιιιιιτιι ,· δ: ει:!οιιοετιι

πιιιΙιιπι πιοιιπι Ρετε:ιιτιι , ιι: ίἱτιιιιι 1τοΡσίΠ:ιε. Εοσ νετὸ ειιΙ:στ ετο ἴΡοΙιιιιεεε, δ:

οετιι ουτε οιΙιεοτι:ι οιιί:σεΙιειιι. $ετιθιιιε ΟεΙΙιιε·τοΓσσιιι:Ιι:ι Εεεε οιι:ιθ:ι, ΕΠ , δ:

εΒο ιιιοεπι νιε οίιε νοιιοτιιτι: , σο: οι·επιιιιιι το8τοοιετ ω εεΙΙιιΙεπι πιοεπι , ε:

νιΠ:5σο Ρτε:τοε: Ροί:ιτισό:ιπι νετὸ , οιιειιιοι:ιΠιπιο Ρσ:ιιετο, ω οεΓ:τιιιτι Εκσ

Ρετε!εσ. ΡτοΙΒν:ετ οποσ εοιιιτε:ισιιο νιι!τι:!ει εστιΙ:τιιικι: οιιτιι_, οι: τιοο_ιιιιοιιεπι

ίει:οτο: οστι::ετιε όιά:ιε. Ε: εΒΐοοΠοτιιιι: σετι:οι·. ]οΙιειιτιοε οιιοοιιο ει:οοτι:ε

Βοτιοιιι&ιοιιο @κι ιτι άσπιιιπι Γιιεπι. (.ίιπιοιιο νι: Βεε:ι.ιε τοέ:σ ι:ιιιει·ο Ρεπο

ιιιίΤε: ει! οοΙΙιιΙετιι , τοοιιιενι: τσι τιοᾶο ιΠε οσοι Ετε:τιΒιιε. Μειιο ειιτοπι (εφοπ

:ι , :αφτα Ιοοιιπι :Ιιισσιιε Ρτε:τισιιε , Ρει·τειιι: εάοεατιιπι, τοσοτί:οιιο Με ι:ιιπι

ΡτοΠεν:οτο Πιιοἰε ΜἱΠ`ιιπι , οιιι οσε οιιπι οπιιιι τοί:ιιιε:ιοτιειτο οοροΓεοτο: ι οιιι

ε:ιεπι ιιιοιοεντ: ριιο!!εττι οσιιτιιιιιε:σ μπι :τιιιιισ Με εΠιτιστιτε Ρετιιιιτετο. Α: ΠΙ:

ιιενιοιιΙε οοιιΓοοτιΓε, :ο:ιε οικω ιτε τοί:ιτιετι:οε) Ιιοτισ ιιιι:ε:Πι Ρ:οτιιτιοι :Ποεω

:ειπε , ιιοέ:ο Ρτοιιιιτιε Ροτνειιετιιπ: επι Βιιοοπι.

(Με τι. ΧνΙ·ΙΙ. ι€οι!έτει· υπε:έωτο @- «Με» βέιυπ Ποσο ε

κάνουν:: |2ύΜωστέ:.

Γοτοιιιιιιι τοί:ι:ιιοτο: ιιιοτιι, ιιιίΠ: οσε Βια νοιιιτο ιτι οιισιοιιΙιιττι , ιτι οιισ ετ

τοτι:ι:ιε Γοτνεσε:ιιτ. Ιειοοσε: εο:οπι τω: :τι Με ιιιε:τιε Με , σειιΙιε οΙειιΠε, στο

Βιειι:ι. Μεττιστε οιισοιιο ειπε πε οτειι: :Ηειοδι:ε , ιι: οιιείἱ πιοτ:ιιε νιοΙοι·ο:ιιτ.

Εοο:οτ νετὸ :επι οι·ενιε στο Ρτστιισι: οι: εον:ο , ιι: ΓιιΙΡΙιι·ιτο Ισειιε Με εοΙΓΡετΓιιε

Ριι:ετε:ιιτ. Ρε:ετ πεοιιο οιιπι οοττιο!Ηι:ιε Με ιιι:τενι: , ιι: νιτΙοτο: οιιιιι ντι· 1)οι

οπο: εό:ιιτιιε. Πιο ιὶο Ποπιιτιι Ιετει:ε:ο οο::ΗΠτιιιιε , ΙιιιιιιιΠ:οτ Γε :ιτοθ:ετιιοπε,

Εεε στοοοε Ποτπιπσ απο Μετνπιιε τω: : Βσιιιιιιο Ι: ε ιι-() Η ιι: ε τ ο , οιιι Ρτσ

ΓεΙιι:ο Ιιιιττιεπι Βοτιετιε οετιιοπι Γιιιιιοτε , 8: Ρετ νιτειιιοττι πεί-ει ιιιοπε:ιιε οε Β οιιι

νοτι:ιε8: πιει·ι ι:ιιΡετεΓιι , :ΙιεΕισΙιτ:τι ο:ιετιι , σεΠιοι:ε:ιε Επι: ΈτειιιιιΒιιε ιιιίΠ:οιι:οπι

τε:τὸιτο@ΜΗ , οιιίοιιε ΡείΕ-στιο :πε πιιιιι:!ιιπι τοιιιτιιοτε , 8: Ιισοτ:ε:ι τοΓ:ι:ιιε:ο

όιετιετιιε εεοιισο Ιιιιτιο ιττιπιιιπόιίΕπιιιιιι ΓΡιτι:ιιπι :ιο ΡιιοΙΙε σε:: στο :οι ο!οι·ιε πο..

ιτιιιιιεοειτο,ιι: ΙεΓπιει :παπι ΓιιΡετσιιε ιτινείστ :ΙοΓοτε:,8: :ΕΜ στοε:στι Πιο οτοε:ιιτε
:ιιε Βειιι:Ιοτιε ιιΕοίοτνιε:. Ε: οιιπι Πιττοκιίΐο: εΒ οτε:ιστιε , ερ:ιτοΙιοπεε επιασε

ειπε , εΙΙενενι: απο, (ΓΡιτι:ιιε επιπι τιιε!ιοιιιιε οστι:ιιτσενετε: οεπι ) δ: ιττιΡοίἱ:ε

πιεσε Ποιοι· εεριι: ειπε , οπο: : ΙπιΡετο πει πι ιισιιιιτιο Πσιιιιιιι ιισίττι Ι : ει:

(:ι-ι ιι ι ε ·τ ι , Γ ιτι:ιιε ιττιπιιιιιοε, ιι: εποεε 8: τοοοιιεε ει!» τισ:: ΡΙιιίιιιε:ο σο. Ε:

ειιπι Με:: οπο ε: ,εσοτιοτιε Με σειι!σε τοΓροι:ι:ιτι οιιπι, ε: ί-Ριτι:ιιε πιεΙιοτιιιε Με

νοι·σιε οιιπι εΙΙσοιι:ιιεοΠ:Τίιπο εε , επ, (ΞεΙΙιιε, οιιι:Ιο :ιετιι:ε:ιοτιιΒιιε πιο οκ

ΡιιΠΠ:ι στισ:ιΒιιε ο Ειδο ΡΙειιο σΒ ιιΙ:ιστιοιιι τουτο οιιεπι Πω: ιί:ο :ισι8: Γοοιιε

:ιιιε ιτι·οοενι:, ΗΠετιι ιρίἱιιε ιιινείἰ , 8: Π:: οιιοιε πιει ει ω: οι:ιοτο _ ουσ νεοετιιι

Νικ, ω, εεε :Πει Ρετε:ιιτ ιτι εσνΠο Πι ρΙιοιιιττι ίοιιιΡι:οτιιιιτιι ε.Ποπιιτιο. Ε:

Μοτο νιοοιι:ισιιε οιιι ειιοι·ετι: , ει:ινι: έ:: στο ΡιιοΠε: οι1είι ενἰε τιιοεττιιιιε δ:

Ιιοττοτο :οττΠιιΙιε. Ηστε οεοοπι :Ειπε Γιιττοκι:,8:ε. νι:ο Πει $ειιοοπε οειιοοιι:ι

το:Μπε οι: πιε:τι.

ΠΠΜο_υ ε όονι&ιε ιιτσίιετιιιεο ιισιί:ιε :οιιοΒτιε Μ! :οττἰε απο ιιιοιιτιοι:ετε

απ. ΧΙΧ.



να». ε. εΑι.ι.ι ΑΒΒΑΤ1ε. εμ

ε”. ΧΧι.

(Πι ε. ΧΪΧ. Ωω κι:έσω σωαΜΜ Ερώομπέε |ωωπυπ εε/Ζδιιεεἰε, @

οιιυυυσεἰο οιιιφε:·έθειε έσω 1Με2.ε είιβήύπεύτ , είώέρα!πω

' ε :αἱ 8[887720β22αΜ (επειτα:β:

Ιε Με Ρεττετὶε, Βο:ε 3οίΕτ εε οίΐεττί άστυ. εμε Και ΡοεΠει: ττειοίοοΓετεε ,

8εάοΓοΒετ οτ εΡ1εειο ΡοοοΗεειτοε 81°2.εωι5 εο€οε.εετοι· εεΙΓοτοετε ΡοίτοΙενὶτ.

Δε! ποοεἱ νο· εειτοε πο. εεΓΡοοεΙετινένεοτε.άοιτοοο 8ε Ρειτι·ε 111ε0 ΟοΙιττ11Βε.οο,

ὶιιτετὸἰεἙοτο ει!τεοοε οίὶῖεἱοιτι οσο οΓοι·ΡεΒο , τοϋ αἱ: ΠΙο Ρει·οοΙΤοε. @ειτε Βο]οε

τεἔἱοοο1ε Ροοε!οε οοοεΙ οΗ·ετε Πιβο·ε ιποο ΡοίΓοτο. @Ρο Η οσε: ὶοεὶοΒἰτεοτετ δε·

Η εοΡἱε,ἴοἴεὶοε ἐοτετἱιο , εὶοοεε ποττ::.το εεπίτοΙο.οπ ειεὶ ΑΒΒατεπι οπεοτο . ειεὶ Μ

Βοοεοεοιο1 ΠΠ νοΙοοτε.τεοπ τοειοπ δε Η ε] οε Ρει·ποΙΤοιο εοἔοονετο , τοοε: εΙεοποιη

οΒΙειτοτο ειπα ΡειίὶοεεΙἰε οοοε ΓοΪεἰΡἰειτι. Ετ Πω: :ω Μοτο 5 Βειιε , οπε1ο1τ , Δω

ΙΒ,θειτ Γεεοοεἰοτο νεεΒοτο τοοτο. Ετ εοωοε εοιο εοτο μια. ΠΙε ΙοτιπΡτΙε ε1οτε

εΙοοειτο. Γοε1·οοτ,εεεοΈειοεΙο Ρεὶε1ἔοεί`οΡετενὶτ5 Βια εοτειο Γειο6Ητεε1ε ε]οε απο

ποεοἱἔείτο εαπ οοθεοε ὶοεἰὶεἰο , ]οΠὶτ Αι·ΒοοεοΠ Ρεεείεέτο , οτ εοφ οοπο ΡΙεΒἰε

οΗὶεἰο ἰτετ εε! οε:οοι (:εΠεε τ, 8: οοεεεοτοοοε οεεείΠεεε ΡοΡοΓεἱίΤετ πεοΗεΙει ,

5ο:ετε νἱεὶΠεἰ όίΡοβτεοοετο εοοίττοεεετ. νεοετειΙοΙὶε εεἔο Παει· Ροίτ εεΙεοοπει

εε!εΒι·ειτοτο άπο ΑτΒοοεοίε εειίττοτο οπτειτετ , ίεε:1τ εοονειοτε οιοοεε εοΡει·εε
δ( εοεοοε , 8εόοοε εμε ε!ετοΙεπιτ ΠΜ εΜΜΒοετ. 'Ηεεε: νΜεοε εΙοὶεἰειιο ὁιἶΓεὶΡοΙοε

ε]οε οοποοε ΜΔοκοΔιοοε εΙοεπ :ιο εοφ: Ρειτετ τιειΒεο ν:15ειι€επτει1τΠ Ρτετὶω

[Μο ,εεεΙειτοτἱε ἱοΙῖἔοε. 51 νἰε τεΓετνειΒο ὶΠοεὶ, οτ Με "ο τοὶοΙΡεετῇ ε›ε εο Η·

εἰεπιοε. ΙΙΙε-τείοοοεοτ : ΠΠ, τοετοοε Γεοτειποε Β. Ρεττὶ ΑΡοίτοΙΙ , οικω με;»

Ιγτὶεο ΓΡετσ.οτε Ρεεοιοε.ιο ΡτοτοΠτ , 24τέεπτπω , ἰοοοἱεοε , @- αππωι ποπ η? »πω 5

σε εοοττο.ι·1οε εεεετορΙο Ιονεοὶειε3ε ΜΜΜ . νεε ε1οοε!'ΡοίΠε!εε ΡειοΡετὶΒοε εοοίετε

τε εοτ:ιτο. Νειτο Ρτο:εερτοι· τοεοε ΒεετὶΠἱιοοε ΟοΙοτοβειοοε οι νειίΞε :εοε1ε Ποιοι

πο ΓοΙετ Ωιεεεθετοιτι οδεετε Μοτο: εεο1ο. Γει·τοτ δε δειΙνετοι· οοΠ:ει· εΙεινἰε εεοεεε

(Ποτε εοοΗΧοε. Η1ε οοο·οβοε εΧΡΙεοε . εενεείοε είε ειεὶ εοΙεείτσε: ΓοΙΙτοε!οοε ειοΙειοπ.

απ. ΧΧ. @ο εεια·έπιείε #7<τ2078 !ο&αππεπε Βέεισοποπ !έπεπείε εεσοσειιιικε

έκβ2επεπε.

ΒΕιοοε πιώ: εΡὶίὶοΙ5 ειεΠοΗΑΝοεΜ ΠεειεοοεομοΒοε εοιο εε! ο νεοο·ε. @το

εἱιτο οοεεο Μειοείτεε Πττετεε ειεεεΡἰίΪετ . τοΗτ εΙοοεὶ Ρεο Βεοεεοεἴτἰοοε οΠ·εττε

Ροτει·ειτ , 8: νεο1τΜ εοτο : 8ε οΒΙατΙε εοΙοοοε ΓειΙιιτεινετ Ρειτι·ετο. 8ε ΓοΙοτειττοοε μι

τεεοει είε βοοοτειτοε. (ΜΙ ὶοτεετοἔειοτ1 ν1εοτο Ωιοδτοιο ε!ε Εποί ει·ετειτε ΜΜΜ

ε]οε.οΠε τεΓΡοοεΙΙτς ΒΜοει εποε Ρε:ενεοὶεοτε τοὶΓεεἱεοτεἰἰει8ε οι Γεεεοεοτε ,εοο.

είτε. ΡεοΓΡετε Ρεονεοετοοτ. Νε.το εοοπ Γοοποπι Βε·ε.τοΙειτάοοε ΓοίεεΡτ οσε Ράο

εεΡε , δε ετ$Ρο1τ 1)εοε ῆΙἰειιτι ε]οε έτ ε!:επιοεοο , δε τΡΓε εἱεὸἱτ οοΕοε οοε οσο πιο

εΠαι,8ε οι οΡετ οβτοΠε οπού ΕΡΙΓε:οΡειτοε βοοοτετο :.εεο νετὸ οσο εοοΐεοίἱ

ΙΜΒΡετε εποε ΡτεεεεΡτοπι ΑΒΒετἑε πιώ. Ει·Βο , ΗΝ . ιιεΙειο1είεε εοοΙΠοε τοεἰε ε εΡεο

τοεεοπι . δε Ιεετε Ι)Μο:.ιε ΙΙΒεοε Γεεεοτοε ,εε εἱοεεΒο τε , εο0Ρετειι1τε€τ2τὶει @εμ

ἰοτεΙΙΙΒεοτ1εω δεεΙΡτοεειτοιο. ΟεεεεΗτ ειοτετο Βἰειεοοοε πο Ρεεἰεε ε]οε €τετοιε

ει8εοε . Γεείεε1οε εεεΗτε οι Γοει Ροει·οε ε1οε Γεεοτο νεοει·οοτ .Με νετὸ τετοε.οΗτ

8Ρι1ἀνἰτοπ1 νεοεεειΜΙεπι , δε Με εοεΡο εοτο Ιοει·οε!οεει·ε οι ε:εΙΙειοει $εεὶ τοτε

τοεο, οίεεοόεοε εἰ ι1ονὶδ£ν€τθτὶ5 οοετοΙτει Τείτετοεοο. δοΡετιπἔι ἰτειοοε Η οίττε

τοε εΙεετιεοτἰ3. , τεοπἰ τοειΒὶίὶετΞ] ΡεοΕεεὶτ 1οίτοοτ1ε , ειεΙεοοτ οι απο δεοΡτοε:ε

1)ενεο:.ε Ιε.το:οεοοε οοβ1Πτετ ετιιεΗτιιε ΙεΒοτἰε Ρειτεεεο Η·οείΙ:οε οίτεοεΙετετ.

@εδω ευεώέε Με: ]ί?έει «Μακ Β. Οει!!έ @· =τύπατε.ε

· ε>οαΜικ.τ. $ιΞέοεπέ Καὶ: έ!!έ έπιτέει:π €9/ε)!ατέαπε έκφειπευετέτ.

Ι οποειιτοε ΙΒοοε Κε›ε ευ)ιω @εποε ΡοεΙΙεε εεε!εϋτεοπ Γειο1τοτετο , 111:111όενίτ

ΒΡεττ1 ε]οε οτ εεοο Με εοοΓΡεεἔεἰΒοε ε:εΜΒεεετ. Γοτοεοε εΙοοει ονὲεοτἰει ,

δ: Ρ11€το1°οπ1 ιοοΙοεοεοοετο εε: ΡοεΠειτοττ1 , απο πιοΒοο ίοοεοπ› εοτοετο.το εΙοΧο:

44ίέστ. 88ο Οπί. δ. Ε. δαπίππι Ζ!. Η ο

απ. Απ.

Βε;_ΧΙ.ν1.

Οετ.σενι.

έ5”·5σ

Νο”.



τ... νιτΑ ε. εΑττι ΑΒΒΑτιε..

(Πιο. ΑΝ.

οε.κιντ.

Οο·ι·. κ”.

ι' π! α!! πιπ

ιιει·ιτιιιτ

ετιπι ιιΓοιιε :το ΚΙιετιιιιιι τιιιτιότιιιε Ρετ εοιιιιτεε .τι 1Κεεειτι ττειιιΓιτιιΓιτ. Α οπο τιιιιι1

Βι·ειτειιιτει· ΓιιΓεεΡτο. Μετα , 8τ ιιιτεττοΒιιτιι οιιοιτιοτιο Για τειιιετιιιιιτι εοτιΓεειιτο.

εΠετ ιιιΠι·ιιιιτοτιε ,άπο Ρετ ΡοιιτιτΞεεε οτι Ιιοε ιιιιΠ'οε Γειιιιτο.τι που ΡοΓΙ`ετ τεΠ:ιτιιι,

τιειτιε .ωτιι.ιιτ τειτιοτιετιι : Βοιιιιιιε πι! , ιιι3-ιιιειιε , εΙτ ω τιιιιάειιτι ιο Ρτονιιιειει

οικου Ιιιιε Φωτ. τεΙιοιιι,ετιιιιΓάειττι ιτιεοΙο. οΙιττιόιτιιε τὶε @στο 5εοτοτιιιτι, τιο:

τιποτε (ἐειΠιιε , το.τιτ:ε ειΡιιτὶ Πειιττι νιι·τιιτιε .Κ ιιιετιτι , ιτε εάνετΓιιε οτι:ττιοιιεε Εεεε.

Με οιι:.ιε!ε.ιιι ιιτ:.ιτιιι· Ροτειιτι.τι. Νοτη τω εεο ειι·ιειΙΙ:ι τω. @τινι νειτατοττε ττιίτειιι;

τιο. ΡετιειιΙοΓιιιιι νιτ:ε ιιιιτειτιτιε Βιιεπι Ρ:ειιε Γτιοιτειιι , τοἔετιτε Ρ:.ιττε ιιιεο ιτιεπι νιτ

Ι)ει ΓιιΡετνειιιτ, 8τ Πειτε νειτιΙΙι Γειιιιτειτιε πιε ιιιιιτιιετιε, ιτιιΡετιοΓει νοεειιιΗῖτ ω

τε τγτ:.ιτιτιιιιιι. Ετ νιάετιτιοιιε ειιιιότιε τιιιι εεΙετο.ιιτ, ειτινιτ τιο ττιεο οτε τιιιειΠ εστ

νιτε εοΙοι·ε Ριεειιε , Ιιοι·ι·οτε το.τται·ειιε : είιτιιοιιε τωιετιι εεεΙείτιε Με ΡαοιιΙο

εοιιΕι·ιιιο.τετ , Ρι·ιίτιιι:ε τεΓΗτιιτο. Γιιττι Γειτιιτειτι. Ηιε ιτε. τεΙειτιε , ΡιιεΠει Ρτοειτιετιε τω!

Ρεοεε 11εΒιετ ΟΒΓεετο ,ειιτ, Ι)οιιιιιιε,ιιτ νιτιιτι·ι ιΡΓιιιιι τω: ματια: Γονε:.ιε Ιετιιτει-

τε,8:Ρτο οτε τιι€ωτι1ιι ετιιτιο.τιιιιι εθττοιιεε τεΡειιὸετε ιιοιι 8τεινετ15.ΙΩτεττο τι..

νἰτ ειιιτειτι εειιιι ,το οπο. ετειτιο ντι· τιιο.ιιΠτε.ι·ετ ειτιιτιιιιε. Ετ Με. τεΓΡοτιόιτ τ Ιιι θ. τα

οιιἰ Ατοοτιετιίἰ τεττιτοι·ιο 2.όιειεετ,8ε εί'τ ΡιιΒΙἰεὶΡοΓΙ-εΠἱο ]ιιτιε5Γἱτι1ε ου.τετιι ω

τετ ΑΙΡεε Β:ετιειτιιιτι 8τ Βτισε.ιιτιτιι ιιισ.ι·ειτιετιι Ιειειι5. Κε:: ι8ιτιιτ οτ ειιιτΗνιτ το Ριμ

ΒΙιειε απο εοπιιτιοτ:ιτι ΡοίΐεΠιοιιιΒιιε, ιιιιΕτ Ηετι εοτιΓετιΡτιοιιειιι Γιτπιιτειτιε, ιι:

νιτ Γειιιότιιε ΙΟΕΠΠ”! οποιο ιιιεο!ετιειτ , Ρετ ειιιθ;οτιτοτειτι ι·εειο.ιτι οΒτιιιει·ετ. Αιιτἰ

ιιοοιιε ιιιπω τω” 8τατιέειιτι Ροιιι!ο τοτιτιεττι ειιιιι εΡιΓτοΙε-.εοοεεΠἰοιιιε μπι

Βιεττε Ρετ Γεω τιιιτιτιοε νιτο Πει όείτιτιεινιτ, Γε Γ:ιετιε εμε οτειτιοιιιΒιιε εοπιιτιειι

όειτιε τιττετιττΐιει θιιτποτιι αστειο Ι)ιιει ΡτεεειΡιετιε, σε Π.ΓοΙιτιιτϋτιιε ττιεοΙα εΓΓε

νεΙΙετ , ΓοΙειτιοτιιιιι ειεοΡιο.πι το τεάιΒεαιιτιο.τιτ ΟεΠο.ιιι Γιιοπιιιτιιίτι·ο.τετ.

Ο .ι Σε. Χ Χ Ι Ι. @σε εοπβἰἰυ πάτα» Ρ142||ι8 :Ματσε Κιτειξτ ετωτιία.ι·

ω.../έβιθέ2άετέτβωέτατέ.

Ο τι ιιιιιΙτιε ιιι ιτιετἰἱο ι·ενοΙιιτιε εΠεΒιιε, τοΙετιε Κειτιόεττι Ρι1εΠε1ι11 ΓιιιετΙιο...

τ. Ιειιιιιε Γοειειτε , εεΙεοτι εάιδτο 5ειεετειοτιιιτι 8τ ΡτἰιιεΙΡιιιιι Γιιοτιιττι Γετιο.τιιτιι ,

ιιιιΡτιειι·ιιιι·ι ΡτατεεΡιτ τιε!είΓε ΓοΙΙειιιτιιιε. ()ίιτιτιοιιε ΓΗΡειτιιε ειιττιιιιιε Ρτοεει·ιιπι ω

ττοϊΙΤετ τιΙ›ι τω. ιιιτιιιεΙιετ , τιιιτιτ ΠΠ : ΑτιΓεειιότιττιιιειιι ΡτιΙο.τιιιιιι , παπι ιιιιΡτιτε μι.

τω:: Γιττιτ5 5:ιεετεΙοτεε δε ετιΡιτει Ρ0Ρι1Ιοτι1πι ειιιιι οετιετΙιότιοτιιΒιιε * εοιι€τιιιε Μ..

νειιει·ιιι·ιτ. τ1ιιιΒιιε Με ειιιτιιτιε , εεειιιΙιτω Ρεόεε ειιιτ,εΙιεετιε : Μι Βοττιιιιε,τιιιιτι

Ρι·τετετιτο. ΡειΠιο Γιιο ιιιε Ροιιόετε τ:ιοεΓεειτ , νιτεε ειοΓοτοιιιτ νοΙετικιο εοτιττει;

τι., τιιετιιΙποι·ιιιτι οΗἱειο. τιι€τιτιιεΙιτιε Γιιιιτ τεΓοΙιιτ:ιτάει τιιιΙιινεΙ ΓεΡτετιι όιετιιιτι

ιιιότιει:ιε , ιιτ ο.Ιιτιιιατειιτιε νιτιιιιιι άεττιπιει·ιτο τεειιΡετειιι , δε Πε τοτε ΡοΠἰττι ειΡΡΙι..

εο.ι·ι εοιιΓΡετίτιουε. (Ώροι Ρετιτιοτιετιι άιιτιι Κε:: ΡΗ: ΓιιΓειΡετετ , :το ΡειΙατιιιτιι

τειτιετινιτ,ιΙΙ:ι ἰτι Ρτινειτο εοιτιττιοι·ο.ιιτε ειιοιειιΙο. Ηεοειτ ειιτειτι ιιττοοτιε ιο Ιοεο

Ξιιιέει·ιε ειΡΡειτειτοε Ι:ετιτιειτ ,:.ιτιιιιιτατιτιβιιε ιτιιιΙτιε , απ· το.τιιοιτι τιινιε , εοτινἰνὶο οι;

ΒιιΙιΙΓειιτ εοιιτιιιΒιο..ΤτειτιΓειέτιε ιιιτετεει ΓεΡτετιι όιεΒιιε , απο. ιιιτιτιιτιτιιιιτι οΗιειιιπτ

ΡιιεΠε ειπα τιτιοΒιιε Με τοτιόειιηιιε ΡιιεΠιε ΕεεΙείιο.ττι Β. 5τεΡΙιειιιι Ρτοτοτ11ετ.

τγι·ιε ιτιτι·οινιτι 8τΓεεεάειιε Ροίτ ]ειι·ιιι:τε ΤεττιΡΙΙ, ειτιιιτ Γε νείτιττιετιτιε τε8:ιΙΙΒιιε,

8: ΙιειΒιτιιττι ΡτοΡοίιτι Γειιι&ιοι·ιε :τάΓιιιιιΡΓιτ . τιεΓειειιτιοιιε Ιιοε νιτιεοιιι Εκτοτε:

απο Με. σ.όνετιεττιτιτ. Ι)εΡοίιτο ετ€ο τεττετιο: ε!ιΒιιίτο.τιε ειττιιδτιτ , Γατιτλιιιιοιιια:

ι·ιιτοτετιι απο τιιιοεΙτιπι Γι1ἱΓεει1τει. εοιπεττιΡτιι, τιεεεΠἰτ π! αΙτετι·ε, 8: Πι Γειειεττι

Ρτοτιιειιε , 1)οιιιιιιιιτιι Γτιιοιοβτιε ετάοι·τινιτ: εε άειιιτιε εΐιτιι Γε ετιεει·ετ, εστω:

εοιιιΡι·εΙιειιτιιτ :Μπιτ ,8τ ΙιιιιιιΓεειιιοοινοεεε ετιιιίἱτι Β. 8τεΡτι:ιτιε, οιιι ατιμ

ιιε τυο τεΓΗττιοτιιιιιτι (Πιτιίτο Ρεττιιουιίτι , εεΡι·εε:ι.τιοιιετιι ιιιεειιι τοτε τιιετιτιε

Ποττιιτιο εοττιιι·ιετιτιο.το , ιιτ των. ιιιτει·εεΓΠοτιε τιοεΠε εοτ οοιιιιιιι πιει Ιτε8ιε εστι.

νετττιτ Γεειιιιότιιτι νοΙιιιιτοτεττι ιι·ιεειιιι , πε νεΙειττιετι οποσ! :τιποτε Πει ΓιιΓεεΡι , τω

Γει·ειτ τΙε εειΡιτε πιεο. ναι ετεο τιιιι ει·ειιιτ ειιιιι Με Ιιεεε νιοειιτεε νετιετιιιιτ τω!

Κεεεττι , 8τ ιιιιτιτιεινετιιτιτ ει ουτε Γειέτει Γιιετιιιιτ. Ετ Με ειονοε:ιτιε 5:.ιεει·οοτεε δ:

οιιοΓάαιτι ΡτιιιεἰΡεε Γεω, εοεΡιτ ιτιειιιιτετε ατι ειε , εισαι ΠιΡει· Με τε ΓειειειιεΙιιτιι



νιτΑ. ε. εΑ1.1.ι ΑΒΒΑτιετ Μ;
εειι!ετειιτ. ΟΥΡ111ΑΞιι15 ε· Ατε!:ιτετι!ἰε ΚεΞἐ τεΓΡοιιι!ιτι %13ει,ι1έἐισιιιὸὸ ε!ιιτετ, ει”. Α”.

ι ι - .ι · . · .

Ριιε!!ο. !ιεε ειιιιι τι εεπισιιισ ει·ιιει·ετιιτ , σε Γε νστσ , 9006! Ρε εειΠ`ε νιάετιιτ, ό?ο·ΧΜη·.

°εσιιΡετιιικιτ 5 εο.νειιι!ιιιιι τι!» εί!,τιε Εσττε Η ιι·ι·ιτιιιιι ίεεει·ιενστιιιιι εμε μεινω στ). χ”

-όεεπισιιιιιιι εσιτιΡτιιτιιιτιιτιιιειιτ!ιι , δ: Πτιτι!!ι ιισνι!Πτιιε.Ρειστε Ρτιστισιιε δ τα νε

τὸ τεστ! ειιιιιιιιιιε τειιτιιιιι ιιιειιτι·:ιε. @σε ετιζισ μίτιτιειε τειιιικ, δε τιτιιστε Πσιτιιιιι

Ρ!ετιιιε , !ιι.ιιε εσιιΠ!ιο ι!ενστεε τιιειιτιε Ρεικιόιτ :ιε!!ειι!ιιπι τα!Πε1°θ!!!18 ξζεε!εΠο.ιιι ,

τεειτ :ι!Έει·ι·ινείτετιι ιιιι τιιε Ρτα:ΡετιιτειιιΗ εστσιιαπι ίΡοιιβε τιιτσι·ιΒιιε ιιιιΡσ

ιιειιτ!ειιι. Ι·ιΙιε ιι.!!ιιτιε , ιιιιι Ριιε! επι ει! ίε μί!ϊΠετ ε.εεει!ει·ε ,- @σεβ Πει μπι

Α8ιιι εοιτιιτατι!ιιιε !ι:ετετιε, 8.νε!!1Ω0ΠΡοτιιιτ :ισ ε!τ:ιτι ι ‹μι:ι Γε τιιιιε!:ειι: σε Εεε!ε

Πει Ρ:στι·ει!ιειιε!!ιτιι. ζΞι3ιιισιιε ιιιίτιιιιτιιιε στα εστιιι!ιιιε ιιι!ιεττετετ , Και απο ιιε τι.

πιετετ 2.ι:!Ιϊ10τ1111τ ι Ηοι!ιε , ιιιτιιιιειιε , Ρετ σωμα τω: νο!ιιιιτ:ιτιε νιε!εΒιε ε!ΐεέτιιιιι,

Εστω ι!!σ. ιιιτει· [Ρειιι 8τ ιιιετιιιιι Ρώμα, εεΡιιτ ΓιιΡετ ει!τειι·ε τεε!ιιι:ιιιιτ 5 Εεεε,

ειιτ,ειτιει!!ειΒοιιιιιιι55ιιτ τιιι!ιι Γεειιιιε!ιιπι νσ!ιιτιτατειιι εμε. Και νετο μΠ!τ Μ- ·

εετε!στι!ιιιε ιιτ ε!ενο.τειιτ αυτι , 8ε:ι.ε! Γε Ρετε!ιιεετειιτ. (Φο τΞιδτσ ,ιιιι!ιιτο. ε!!, ι!!σ

3ιι!ιετιτε, νείτε τε;έει!ι , 8ε Γειει·σ νε!ειτιιιιιεεστσιιιιτο.. Ιιιτιιιτιιειιιιιτετιι εει.ιιι Κα: τε.

!ιΒΙΟ!!15, ιι!ιιιιτ ι!!ι : Εεεε πιω τε ιιιιΡτι15ΡταΡο.τειτα11η ίΡοιι!ἰ ε.·ε!εί!τιε Βοιιιιιιι

ιιο!!:τι νιτ!ε!ιεετ1εειι-θι-ικιετι εει!σ εοιιιΡ!ειιι!ιιιε. Ετ ε!εκτει·ειιιι εμε εσττιΡι·ε

!ιετιι!ειιε, Ρομπ ιιι ε.!τατι , ι!ειιιε!ε Εεε!εΠω !ιιιιιετι εΧεει:!ετιε, !ειετμιιιε ει!σίεστι

ι!ιτιιιτι Ρατείεειτ σ.πιστειιι. Ρο!! Εεεε νοε:ινιτ εειιιι , 8: μπε Γε πω: ιη Ρει!ο.τισ τε.

Πε!ετε, 8τε!στιίε ιιι€ειιτ!!ιιιε !ιστιστ:ιτειιτι Ρτεετιι!ιτΜσιιο.!!ετισ Β Αιιει!!ειτιιιιι 1)ει , #

τιιισε! ιιι !ιστιστε Β. Ρεττι Ρτιιιε!Ριε ΘΡσίτσ!σι·ιιιιι εστιίττιιε"τιιτιι εί!τ π: Μεττειι

Πιιιιι εινιτειτε , Μ)! $εί!:ει (ιιιιτ ιιτιινετίο.,σιι:ε Ρτσιτιιτιει ιιεττο.τισιιε τετιι!ιπιιιε. 111

Με αστειο σιιιτιι!ιιιε ΡετΗειειιι!ιε ΐεειιτο. ε!! Ριιε!!ο. εοτιί!!ιιιιιι σεειτιί!!πιι (Ξει!!! ,

σοι απο !)σιιιιιισ ειιΧι!ιειιιτε ε!ι!σετιισιιισ !ισει·ενιτ.

Ο Α τ. Χ Χ! Ι Ι. @ρωταω ω: @ή 13ο! άοέϊτέωι Θ' αεα1υίίτ βΡπιτι'28ϊ'α.ι·

ΙΜεκπα 27°ίΜπέσ Ραο/!·σετ2τ.

Εκ ιε!ειιι τετι1Ρι15]σ!ιειιιιιεε 1)ισεοιιιιε ΡετΪενετειιιε εισαι! νετιει·ειιιε!ιιιιιι Ρα;

Ρττειιι, Ρτιιι!ειιτιειιιι σιιοε πι εσ εεε!ιτίιε ιιΒιιιιιτ!ει!ιιιτ, !!ιιόισ Πτιετιτι Ρστιινιτ,

ιο ει!αΐσ!ιιτισιιε ι:!ι11τιτ2Χ:1τε!!!Ηε!!!ι1Μ δετιΡτιιτ:ε !)ινιτιιε τιιιιεί!:ισιιιιιιι , 8: ιιιτειιιε

:ατα Πάει τ.ιιτισιιε. ΟΡετιε ειιισσιιεσιιστιι!ιατιι , σιισε! Μετα ε8τε με!! σίτο!ιεω

ι!ιίτι·ιδτισιιιε ιιιιιτειτστ ἴεὸιι!ἑὶ ειεεε!ετο.!ο:ιτ ιιιίΒιιιτιά, ιισιι Γο!!ιιιι όἄεκιτ ειειιτι:ιιιιι,

νει·ιιπιετιιιιιι εσαιΡτε!ιειιόιτ. @Με ειιιιιι ι!!ιιίτι·ειτιιε Ι)ινιιι5, τμιάσιιιι! νε! νιίιι

νε! σ.ιιι!ιτιι Ρει·εεΡιτ, ει!τεε πιεπιστια:, 8ε ( οι: ιτε. ε!!Χετιιιι ) ειιιιτιατισ εστε!!ε εε!ει·

ιιιίετιιιτ, δε Γαβ !ιιιμε τιι:ιι_Ρίτετιι άι!ειΡ!!ιιο. ειιπι σπιτι! τιιιιιι!ιιετιιε!ιιιιε δε Μικτά

!!το.τ!ε €ι1ίτσε!ιει ττιετιιιιιιιιι ε!ι1Χιτ.

@ιι Ρ. Χ Χ Ιν.' 2ιιωπω!ο Β. ΟιιΠω Με ΕΡάομ!έ χε ΡΡοπ202έσπε

εκειι/ἑτυετἱτ έκ Εσπά!έσ μ·έπεφα!έ.

ι Οετι4ιεε Βια ΓεΡε μιιιε!!ότιιε Ρετ εΡιίὶσ!ειτιι Γιιαιιι νιτιιιιι ΒειτσΡανιτ,ιιτ

σε! Ωσιι!!ειιτιωιι σΡιάιιιτι Ρετνειιιτετ εε! €!!8εΙ1ε!11Μ τιιιιε!ε!ειιι δει!! ΡτεεΗεε

ιετιιι·Αιιτι!!ιτειιι. Αε!νοεεινι ειιιτεπι Αιι8ιι!!ιιε!ιιιιειιΓειιι 8: νιτιε!ιιτιειι!ειιι_ ΕΡι£

εσΡσε ειιιιι ιιιιι!τ!τιιι!ιτιε θ! εστιιτιι. Νειτιιι!οιιιε ετ!ειιιι ,εμε ε! τιιοι!ετιι!ε @με

νοεατιιι·, νειιιτε Με ΕΡ!ΐεσΡιιττιι ιιεειιστι Ρετ τιιιιιτισε δ: ΕΡιίτο!ιιε Γεω τοτ!η8

Α!ο.τιι:ιτιτιὶειε Ρτεί!ητετσε , Ι) ιο.εοιισε , ιιτιινετΓά!εμε ()!ετιεστιιιιι εσΡι;ιε εεηω·;ι

!ιτει· ι!ιε :!ειιστιιιι·ι:ιτει, κι είτ , ΡτοΧιτιιει Ρει!ε!ιατ Βσιιιιτιιεει ειΡιιε! (?σιι!!:ιτιτιειτιι

εσκινετιιτε ΡτεεεεΡιτ : ιΡΓε τμοσιιε ειιιιι ΡτιιιειΡιΒιιε 8: ()σιιι!τιΒιιιι ίιι!ε !ιιιιε ω

τετετειτ εσιινειιτιιι. ()ίιιιισιιε !ιει:ε Γμισε!ιιε το.ιιτο: τιιιι!τιτιιε!ιτιιε εε!ε!;ιπιτετιιτ εε.

" Νιι!!ιιπι !ισε τισττι!ιιε ΕΡέΓεοΡιιπι δεέι Αι·ε!:ιτειιί! Ρτα!:ιι!!!!ε Ρτο!ιιιτ ΜΜΜ !ιι μια!!! Ατι:!:ιτ. Μπι. ;ρ.

6 Μ»ιιιιΠετιιιιιι Ριιε!!ειε Σ. Ριπή ει!ιΕ!ειιτ!ιττιο Έπειιτστιιιτι !)ιιτε μπει ιιιιιισε ιιτ!ιιε ΜεττειιΠε εσιιι!!τιιιιι (ᾶ›

@ή £α:ιιο!ιισ Β.νιιιι!ι!ι·ω!ιι Ε2Μ::0Ρ Μαι τιπωωι δ: Τ!ιεσ‹!ε!›εττι θ:ι!!ι:ε Κ:Βι.ιιιι 8: ί!ιι!ε!τ!ιεω 11εΒιε Εμ: χω;;

μαθω. Εεεε ειι.ισε άι: Β_ Υιιιι!ι!ιει!ιι ε!!Χιτιιιιε ει! ιιιιτι_ οπο. .

Η!ι η



απ; νΙΤΑ δ. ΟΑΕΕ! ΑΒΒΑΤΙ5ε

(απο. Απ.

Πε.Μ.ν1.

Ο::τ. κ".

εεΠα , 86 ττιαω παπα πεπαπτιατεται· Εαται·α πιεταππ , ΒεατιΠιωαε (-)αΠαε 1)ινιπο

ΡΙεπαε εοπίιΙιο, απἴαπιπτιε]οππππε 86 ΜΑΟΝΟΑΙ.Βο Πια::οπαταε οΠιειο παι

ωατιε ρει·τει:ιτ απ οΡιπαω : ιππτεΙΤόπαε εο Ιοεαω ωπαιπ , 1)αι: ιπππωεαι

νετΒα Ρτοί:απιτ: Βεαε οπιπιΡοτεπε , εαιαε Ρτονιπειιτιέι τοταω εοι·Ραε Εεειείιατ

ααπωεπτατα: 86 ι:επιται· , Ρετ ιπτετνεπτιοπεω 86 ωετιτπω Β. ΜΑΜΑ ΓεωΡετ

νιτπιπιε , ιπ εαιαε Εισαστε Ιοεαε ιιιε εοπίεεταταε επ: , επατιπατ ιιοπιε Ια ει· ποε

5Ριτιταω-Γαπ&πω απ ειι€εππαω Ροπτιιιεεω παι απ τεπεπιιαιιι ΡΙεπεω πεΙιαω

ια ιποπεαε , 86απ 8αβετπαππαω ΕεεΙείιαπι Πει ΡαΠ:οταΙι πι πιιιπεπτια ΡΙεπαε.

Απωοπαιτ παπα Ροπτιίιεεε δ( οωπειπ Ω!εταω , ατ ιαι:τα ίαΙαβεττιωα (]απο

παω πεετετα Κεδτοι·εω ΕεεΙείια: ι·ονιπετεπτ. Οοεπεταπτ αατεω οωπεε ΟΙετιει

απ ιτινιεεω πιεετε: (ΞαΠαε ιιιε τει ιωοπιαπι παπα Βοπαιπ απ οωπιι:ιαε , παι ειπε

νιταω πονεταιιτ. Ια δετιΡτατιε Πινιπιε Γειεπτια: εαιωεπ οπτιπετ, 86 ιπ οωπι π

τα: ιιοπείιατε ίαΡιεπτικ ια::ε τείαιπετ , ιαίιιτια: αατεω νιι:α: εαίτιτατεω εοι·Ροτιε

ίοειατ, πιαπΓαεταπιπεω εαω ΙιαωιΙιτατε ΡοΙΙιπετ 3εοπτιαεπτια: νε:ὸ ΓαΙαται·ι Ρα

τιειιτιαω ιαππιτ. Ι..ατπιτοτ πι ε!εειποΓνπαι·αω , οι·ΡΙιαποταω ατετ,ιπ νιπααι·αω

ΓοΙατιιε αΙαεει·._Ηαπε οωπιαπι ίε&ατοι·εω νιτταταω πεεετ ε ε Ραί'τοι·εω Ρομπ

Ιοι·αω. Ηιε ααπιτιε Πα:: πιι:ιτ απ ιΠαω: Ααπιε, παιπ απ Ιοπααπτατ 86 αιιιτωαπτε·

Σαπόταε Ρατει· τεΓΡοππιτι Βειιεπαιπεω πιεαπτι ατιπαω νεταω είΓετ , παοπ πω.

τω. Παω αατεω απιπνιεεω ταΙια τταειαπτ,ιιείειαπτιπ Οαποπιπαε είΓε Ρωιιιω

τατι·ι , πε αΙιπαι πε Ιοειε Με εοωωιπταπτεε αΙιιε ειπα οι·πιπεπτατ πι Ιοειε. Ε.ίτ

νε:ὸ ιπεεαω Πιαεοπαε παιπαω ποωιπε ]οΙιαππεε νιειιιοιαιπ ιππιπειια Ιοεοι·ιιω,

επι ωετιτὸ τείτιωοπιαω παοπ απ ωιΙιι πεπει·αιιτ Ροτείι: αΡτατι. Ηαπε 1)ινιιιο

ει·επεπε εΙεθ;αω ιαπιειο , νοβιε οιΤετο Ρι·οωονεππαιπ.

Ο Δε. ΧΧν. Παππά:: @· τοπ/έπατέο ι..π.....π βραπέδϊέ, @- ααα

μια: Μπα...#62 εκπέθιισκιπτ.

Πινιοιπε Ιιαε αττειτατιοπε να· Γαα&ιΠιωαε ια ]οπαππεω εαπ&οταω εοπει

ται·ετ αωοτειπ 5( πεπαε επιω αΙιαπ τα πιο ετεπετε Ροτει·απτ, πααπι παοπ

νι: Πεο εαι·αε απίεταιτ) Βια: Πιαεοπειπ νεπιι·ε ι·-εειτ ια ωεπιαω. Τα εε, πι

παιεπε,]οιιαππεε Ι)ιαεοπαεα Ετ τεΓΡοππιτ: Επο ΡΙαπε. Πππε απ, παειε πιο

Ραπιτιεπι πεπετιεε Ετ πιι:ιτ: Ια Κατα ()ατιεπίι ωεπιοει·ι παταΙιαω πιππιτατειιιπι

Ρτοετεατι18. ΙΜ:: νετὸ απ Παω: ΡοτιέΓπε ,ιππαιτ,ΡοπτιιιεαΙιειπίαΙαε Ροππαε ία

Βιι·ε ε Ταπε νεπει·αΒιιιε ΒαΠαε το πιο ιιιιο τεΓΡοπΓαταω τοωιίιτ. Ετ παω πω::

τπαταο ιει·ωοπαω εοωωει·ειο Ρετττα&ατεπτ , ιαβτται:ιτ ίξ Πιαεοτιαε 2 86 ίαπιεπε,

Ιατιβαιαω παετίινιτ ιπ πωπω δ. 8τεπιιαπι Ματτντιε , παει: ερτ ε::ττα οπιπαω.

δεεατι Γαπτ αατεω $αεειπποτεε εαω ΡΙεπε,86αΡΡτεΙιεπΓαιπ Ιαετνωιε Ρει·ίαΓαιπ

:απατα , Ιιεετ τειιιτειιτεω ιπ Ρι·α:ίεπτιαω Ροτιτιιιεαιπ Ρει·τται:εταιιτ 86Παειε;

86 Ιενανεταιιτ οιππεε πατιτει· νοεεω ,πιεεπτεε ι]οΙιαππεπι εΙεπιτ ΠΜ Ποωιπαε

Ροιιτιπεεω ιιοπιε. Ετ ι·ειΡοππιτ οωπιε Ροπαιαε, Αωεπ. εΡιποΡι ιταπαε πα

::εταπτ εαω απ αΙται·ε, 86 ΓοΠεωπι πεπεπιδτιοπιε οποιο οι·πιπανεταπτ Αιιαπι

τεω : εοπίαωωατόπαε Γαει·α: Ρτοωοτιοπιε ωιπιίιει·ιο , τοπανει·απτ εαω Εκτι

πω] ίαΙατατιε εεΙεπται·ε ωνίιετια. ΡιπωιΠιε ει·πο ει: πιοι·ε Ι)ινιιια: ιιιιατιοπιε

ιπιτιιε, ποπ Ιεθποπεω Εναππειιι τοπανει·απτ νεπεταιιιΙειπ (ΣαΠαω , ατ ωαΙτιτα

πιω , πατε απει·ατ , νει·Βι οΠιειο Γαει·τε ιπίιτα:ΐτιοπιε βιβαιαω ωιπιΠ:ται·ετ. φαω.

Παπ το]ο!ιατιπε ΕΡιΓεοΡο, 8ταπαω απΓεεππιτ, εο νιπε!ιεετ μότο, ατ ιΡΓε παιπεπ·ι

α:πιπ)εατιοπιε ιπίιι·αωεπτα εοΙΙιπει·ετ , ΕΡιΓεοΡαε νε:ὸ απ ατιΙιτατεω Βαι·βαι·ο

πιω βετιε ΡιτοΙαταιιιτει·Ρτεταππο τταπείαππει·ετ. (ῖαεΡιτ ε: ο νετααω ίαεει·ε πε

ιπιτιο ετεαταταταω , 86 Απ:ε ρεεεαταω πιο παο πετια!Γαε ε π: Ραι·απιΓο εοωπιε

ωοται·ε.ΤταπΠεπε ιιιπε απ πιΙανιαω Ραττιατε!ιαι·αω εοπΓεπιιεπτει· τεω στα Ρετ..

Πτιπι:ιτ86α&αε. ΕπτεΠπιπ παοπαε ιιιιοτπω ΙΙι·αεΙ πε αΕπγΡτο , 86 τταπ παω Ρα

ωαι·ε :πωπω , ΙεπίΓπαε Ιατιοπεω Ρετ ΜονΓειι , δέ επειείιιε αΙιιιιεπτι ωιι·αεαια τα

ΡΙιεανιτ. Κεπαω πειππε ΓαεεεΠιοπεε 86 τεπιποια ΡτοΡΙιεταταπι ιστενιτει· πω”

πεπε,απνεπταε Ποωιπιει τεπιΡιιε τετει:αιτ. ΒαΡτιιιιιαω ετιαιπ 5αΙνατοτιε δζ Ππ_



ΥΠΑ ε. ΦΑΕΙ..! ΑΒΒΑΤ1ε. τι;

τα!ι!!ιτιτιι @σε τέ!οτ!αιτι εοιτιιιιειιιοταιιε,Ωτιιε!ε !Βιιοττι!ιι!αττι ειιιιι Πτι Πε !!ι!εό!.ε. ()ιΜτ. Α τι.

τ!οιιιιιιι εειιετ!!ιιιε νεταε! τε!ατιοτιε Πι!ήιιιιιτ!τ. Ηα:ε αιιε!!ετιτεε Εεε!ε ιτε Ρα!!οτεε, ό'ξ:!;;

ειιτιι ΡοΡιι!ι ιιιιι!τιτιιε!ιιιε !αετγττιαε Ειιάετιιτιτ ιιΒεττιπιαετ 8εαό!τινιεετιι ε!!ιεετιιτιτ: . ”

νετε ΒΡιτιτιιε.Γαιιέ!ιιε !οετιτιιε ε!! !ιοε!ιε Ρετ σε νιτ!!!!!τιε.Ι!!ε νετὸ Ρτα:ε!ιεατ!οιιετιι

Ρετε!ιιιειτ ιιΓειιιε αε! τεΓιιττεό!ιοιιειιι ΟΕΕ!!! . Βετο εοιτιτιιειτιοτατιοιιε €ειιετα!ιειιι

τω] τετιιι!ιιαν!τ. Οιιιτιεε ετ€ο οτι! αε!εταιιτ α!αετι τιιειιτιε ειεΓιι!τατιοιιε τεΡ!ετι,

!ιειιεε!ιεε!ιατιτ Ποιιι!τιιιιτι , 8εαε! Βια απο εατιε!ιο τειιιεα!ιατιτ. Ποε!οτ ιταειιιε να

ιιετα!ε!!!ε ιιιαιιετιε αΡιιε! ]ο!ιαιιιιεπι ΕΡ!ΓεοΡιιιιι ΐεΡτειτι ε!!εΒιιε,ιτιτετ ιιιιι!τα Γα!ιι

τ!!ετατ εοιι!ο!ατ!οτιιε νετ!ια,!ι:εε !ατΡι!ιε !τιειι!εαν!τι @επι Πειτε ε!ε8ιτ, !ιοπιο

που ε!εΓΡ!ειετ : Γεε! ετιτ οιιιτιιιιττι νειιετατιοτιε Γτι!ι!ιττιιε, ειιιεττι Πινιτιιιττι εοιτι..

ιιιειιε!ατ ιιιόιειιιιιι. Πειιιε!ε αεεε τα αΒ εο Βετιεε!ιε!ιοτιε, ι·ενετΓιιε ε!! αε! ε:ε!!ιι

!αιιι Γιιαιιι. ΕΡ!ΓεοΡιιε αιιτετιι Ρ! ιτ !ι!ε ειιιιτεΒιιε ΕΡιίεοΡι] Ρτα:ετατιτ, τιτ αι! ν!τιιιιι

ω! απο ΠΕ! Γιι!ι!εδτιε νειι!τειιτ, δεε]ιιε ο!ιτεττιΡετατετιτ !ιι!!ὶοτι!. Ροί!!ι:εε ταιι.

το !!τιε!!ο εατιταε ιιιιιτιια Γετνα!ιατιιτ ιιττιττιειιιε, ιτε ΓΡ!τιτα!!ε ε!ιιτιτιο ε!!ετιτε!τε Π

Β! ΓειιιΡετ εο!ιαετειιτεε, !.ο!ο εοτΡοτε ν!ε!ετετιτιιτ ε!!νι!!. Μαει!!ετ Ρατετιια ί`ο!!ιει

τιιε!ιιιε , Ρτεε!!ιιιε εε εοτιί!!ιο Γα!τιτατι ιιτιαε!ιετετι τετονεΒατ5 !!!ε νετὸ Ρατετιιο

!;ιοτιοτε δε οιιιιιι ιιεεε!!!τατιιιτι ΓιιΒ!!ε!!ο ε1!!ε2!ε1Γεε!ΗΠ1 !ιι!ι!ενα!ιατ. Ματσε !αετα

Ριοτιιιιι Γοε!εταε αιιέ!ο ετείεεΒατ !ιοτιοτε , δε: ιιιιι!τιΡ!ιεατο εοπιττιειιε!α!ιατιιτ

ί!!Τ!ΟΓ(ΐ.

Ωω. Χ ΧΚΠ. Μ· τοική!εω Β. δυἰππιὐεπἰ σ. @ι!Ζω· @τι τω.» με·

<υφοπευτ εοἔπυευετατ) ετα Ροβάτ/ξτ)υα!ι ίεέατέοπεπ ]θιέϊτικι ευπιυετέτ.

Ε :νι ι> ο ιι ε Γιι!ιΓεοιιειιτι εοεΡιτ νιι·τιιτιιττι ειι!τοι· ειιιιιιιιιε Οτατοτιιιιιι εστι

!!τιιετε , ιιιαιιΠιιτιειι!!ε Ρετ @τοτε ε!ιίΡοί!τ!ε αε! εοτιιττιαιιειιε!ιιτιι Εταττ!Βιιε,

ειιιοτιιτιτι μια ε!τιοε!εειτιι Μοτιαί!ιει Γαιιε!!τατε ΡτοΡοί!τ! τοΒοτατοε άοέ!τιτιέ! 8ε

εκειιιΡ!!ε αε! ;ετετιιοτι1ιιιε!ε!!ε!ετ!α εοτιειτανιτ. @αε!ατιι ιταειειε ε!ιε,ε!ιιτιι Ρο!!!α

Βοτειιι ιιιατιιτ!ιια!ιε οΕΕε!! οιιιε!ε:ετιε!! @τα !εό!οε !!ιοε τενι!ετειιτ , Ρτ!ττιο Με..

ειι!ο ν!τ Πεινοεαν!τ Μαετιοα!ε!ιιτιι Ι)!αεοιιειιι Πιιιιιι , ε!!εειιε !!!!: Ιιιί!τιιε Γαετατ

ο!ι!ατιοτιιε τιιιιι!!!ετ!ιιτιι ,τιτ ΡοΠὶτιι 1)ιν!τια !!ιιε ε!!!ατ!οτιε εε!ε!ατατε τιιγί!ετ!α. Ετ

!!!ε 5 Νιιτιι , ιιιειιιιτ , τι! Ρατετ Μι!Ταπι εε!ε!ιταΒιετ Ι)ιιτιτ ετεο αε! ι!!ιιιτι : Ρο!! Μ..

3ιιε ν!Β!!ιαε ιιοε!!ε εο8ιιονι Ρετ νιΠοτιετιι ε!οιτιιιιιιτιι 8εΡαττεπι ιιιειιττι Οο!ιιττι..

!ιαιιιιιιι ‹!ε !ιιι]τιε ν!τα=: αιι€ιιί!ιιε !ιοε!ιε αε! Ραταε!!!! Βαιιε!!α εοτιιττι!εταΠε. Ρτο ε!ιιε

!ταςιιε τεειιιιε Γειετ!!!ε!ιιιιι ΐα!ιιτιε ε!ε!ιεο !ττιπιο!ατε. Ετ ί!!Ρζτιο Ριι!!ατο , Οτατοτιιιτιι

ιιι€τε·ί!!,Ρτο!!τανετιιτιτ (ε !τι οτατἰοιιετιι,8ε εοεΡετιιτιτ Μ! αε α8ετε 8ε Ρτεε!Βιιε Μ!!

!!ετε Ρι·ο εοιιιιιιειτιοτατιοτιε Β. ()ο!ιιττι!ιατι!.Ειτι!το (ααα: ε!ενστ!οιιιε ο!!!ε!ο,νε

ιιετα!ιι!!ε Οα!!τιε ε!ιιειτ αε! Μ218τιοα!ε!ι1ι11 [)!αεοτιετιι: Ε!!! , ιιοτι τω! €ι·ανε ν!ε!εα

τιιτ Ρετ!τιοτιιε τιιεαε Ροιιε!ιιε , Γεε! αττιΡε νιαιιι , δε. Ιτα!ιαττι Ρετ!το , ΡεττταιιίἰότιΓειιιε

ιιΓειιιε αε! Μοτια!!ετιιιιιι , ειιιοε! Βο!ιιιιιιι ιιοττι!ιιατιιτ, ε:!!!ιεετιτετ Ρετοιιιτιτο , ειιι!ά

αέ!ιιιιι Ετ ειτεα ΑΒΒατετιι ιιιειιττι. Νοτει ετεο ε!!επι δε !ιοταπι , τιτ Η ετιιιι εοπι -

τετἰε εΠ`ε ε!είιιιιέτιιιτι , ΡοΠ!ε αειιοΓεετε, υττ!ιιτι ν!!!ο τιιεα νετιτατιε Ειι!ειατιιτ ε ε.
έ!τ1. Ηπε ετΡο οτιιτι!α ίΒο!!!ειτα ιτινεί!ιεατιοιιε Ρει·ε!ι!εειιε , τεετε!!!ιε ιιιιτιτ!α!ιιε

πιι!ι!. Ι)!αεοιιιιε αε! Ρεε!εε ΜαἔἱΠτ! Ρτονο!τιτιιε,!ἔτιοτιιιιι Π!!! !τετ εί!`ε οοιιειιιείζ

τιιε ε!! : τα! ν!τ !ιεατιιε νοεε Μασάει ειιιιι ιιε τιττιετετ αόπιοτιιι!τ. Ρετεε , ιτιοιιιετιε,

δε Ποτιι!ιιιιε ὸιτιἔετ €τε!!!ιε ττιοε. Ηαε εοιιΐο!ατ!οιιε το!ιοτατιιε Ρ!! Ποε!οτ!ε α!ιιττι..

ιιιιεΡταεεεΡτο Ρατιιιτ , 8ε αεεε το !ιετιεε!ιδτιοτιιε ν!ατιεο , ν!αιιι Γεί!ιιιατιτετ αἔ.

8τε!!!ιε εἰ!. (Σίιτιιειιιε Ρετνειι!! ετ αε! Μοιια!!ετιιιιτι ιιτ νο!ε!σατ , ιιινειι!τ οιιιιιια

!τα εοιιτιει!Τε, Παπ Ραττι Πιο Ρετ νιί!οιιεΠι Ετιεταιιτ τενε!ατα. ΜαιιίΙτ αιιτεττι ι!›!

ιιτια ιιοέ!ε, εε αεεεΡιτ ε! Ετατι·ι!ιιιε εΡιίὶοΙειττι αε! Β. Βα!!ιιττι , εοιιτιιιειιτεττι νειιε

τατιε!ι τταιι!!ττιιιι (3ο!ιιιιιΒατιι. τι! δε !3:1ει1!ι1Π1 !ΡΠιιε, οιιειτι νι1!ἔὸ εαπιΒοτταιιι "' + σ!. πω·

νοεαιιτ , Ρετ ιιιειιιιιιιι Π!αεοιιι τταιιίττι!Γετιιιιτ, ε!ιεετιτεε !ατιδτιιττι ΑΒΒατετιι αιιτε !!;Μπι

τταιιί!τιιιιι ί`τιιιιιι ]ιιΠ!!Γε , ιιτ Ρετ !ιοε τιοτιΠὶττιιιτιι Ριεέιιιιε Πα!!ιιεαΒΓο!νετετιιτ.Π!- @εξ ::

ιιιιΠὶιε αιιτετιι α!» πω, ιτετ αεεε!ετανιτ.8ε Ρτο!-Ρετε το οτιιτι!!ιιιε α$ετιε, ε!!ε οέ!α.. Ποτα!επι

να Ρετνειι!τ αε! ε!οιιι!τιιιιτι Ειστε δε Ραττετιι, Εετειιε εΡ!!!ο!αττι τε!ατ!οιιιε , 8εα!!!ο!τιτ

α Ηιι τι;



“ο νιτΑ ε. οΑιιι ΑΒΒΑτιε.

οπο; ΑΝ.

Β(Ξ.ΧΜΠ.

Οετ. πι.

Ρ[ιΙ, 68. ο.

_,?__'_`_ 7

οοοκ ὶοὸἰε1οτο. Ι.ε6Η ειοΠοΙά, δ. θειΙΙοε εειοΠῖοο Μισο ατοοι·εοι ΡΙεοο τω

οεοε εοτὸε , Μετγιοειε Ρι·οίοιοτ οβει·ιοοπιε , δ: εοΠεδτο Ρι·ο.τοΒοε εειοΙοε Μεσο

;55 @σοκ 1)εὶοιὶε Μο Ρατι·1ε οιεοιοτοικο Ρτεε1Βοε βετο δ£ Πιετ1Πεοε Μο
τειοΒοε Πεοοεοτάι·οοτ. Π

ΟΑ ο. Χ Χ ν Ι Ι. ΜέτωιΖωπ πιθιιλε έκαν:οευ:ο Μοπ/ἰπιΜΜ.

Οοτιοιτ ειοτειο εΙοειά8.το Με εΙοτο οι εοοΠι·οεοεΙο Οτατοοο εοιο οπο

Με Ιο.Βοτο.τετ ,οτ τοπιο φωι2ω Ρ:α1εο 1οιΡοοεοεΙα, Βτενἰοτ εετεοε τοεο

Γοτἐὶ Ρο.Ιτοοτοιο ειοειτοοι· ειΡΡοτετετ. @οπο άοιο ε]οΠὶετο οΡετἰε ειτοΠεεε νεΠεοτ

οοοεετε, Β. ΟιιΠοε οπο” εΙιοιιοἰο Ποτοἱοο Πειοεο:ιτ ΠΜ εοοΠοοε , ]οΙΠτ εοε

Μο οΡετε εΙΜοο8ετε , 8ο όοιοοκο ω! Ρει·οοοεοάοτο ίεεοοπ οείεέοοοετο φαω

Βοτοἰοοε Ρη:Ρ:ιτο.κοτ $οττο.ι·ε. Ήιοοε Γεεοοόοτο ]οίΠοοετο εμε ίειεὰεοτἰΒοε,Βε.

οεεΠ&οτο Ρειοετο οπιοο Γοει Ροττε:οτ. ΡοΠ: Ρτ:ιοο1οιο ειοτειο άπο οοποεε οποσ

οροε τει:»ετετεοτ ὶτοοετίεᾶοοι ,Ιονεοει·οοτ τοΒο!ε.το , οικω Ρτοοτει· Γο1οτεν1τειτ

τετο Ρτὶόετο ειΒοεετε νοΙοετοοτ , εετετὶε οτοοἱοοε Ιοο81οτεοι ποεοίοι·ει εΠοοόο

ΡεεΠε 3 8ω.όιοο·:ιτΙοοε άε εο εΙοοά ενεοετο.τ ΜΜΜ , Ιι€οοτο οοοά το1τειΜΙ1 ετε

νετεο: οιοόο ω Ιοεο Ιοο Ρειτἰετἰ ειΡτανετοοτ. €ξω οποιο Ιοοἔο όε1οεεΡε απο

Ροκ 5. Εο3εΠΒοο εκΡεοτοοπ , Ποοοοο ΠιεΙεοτε,άεοεάοτο άο οοΒοε εΕΠεεισοετ

τοεόεΒοτοτ, μαπα· οοτηοὶ εοοποειοοτειοοοεοι οοι·ειεοΠ, οονὶε ΓειοΡετ εΠ`εέἙὶ

Με οοοοτειοάοιο.Ιο οοο ΠιέΈο 1οετοοεοο1 ε]οε ιοοἔοἰτοὸὶοετο , 86 οτοτὶοοὶε Ροβ

Γοτοοε ΡεοΠιτε νἰττοτετο5 οοΙο. 8ιΠοοοκο :ιοόοτο εοοττει οε.τοτεοο ὶοετειοεοτΕε

ειοόΙοοπ είὶ , 8ιοε νετοε σ.Βο!ετετοτ ιοο·:ιεοΙοιο, εεά1νΜι Πεοοτοοι εικτεΠο.τ1οοε

Π:ιοΡετ εΠ τεΡεοτοιο.

Ο ο ι>. Χ Χ ν111. @οι οπέυπε Επιπέθα: Ζωσσα»Ιο =υεπέεπι2ύωμοβ

Με , Θ' Θεού; Μέπιθ2!έ ω: άσσο ω!ιβ2.τ αὐεπαπ· 4·ώ·υπέι·.

-

05τωεε ΑΒΒο. ΜοοειΠετο οοοό Ι.οΧονἰιιοπ όἰεἰτοτ οοοοοε ΕιιετΑειοε,

οοειο βοο:ε τοεοποοπ (.ἶοΙοιοἰ›αοοε εἰὸετο Ιοεο ΡτωΠεεἰμαΒ Βο]οε εκΠΠο

νΙτ:ε σο Γοοετο:ιτο Ρειτοετο εοτοτο1οτεινο. Ρτειττεε ετΒο οι εοάειο ΟοεοοΜο οσο

Ποοο τοοΠΠοιο Ιο8ετιιοτ,ιιε νεοετ:ιοΠετο ΠειΠοοπ :ενοε:ιτεοτ, 8: ε]οε Σοφο

οἱ Γε ΠιΒόεοεΙο εοοετοόει·εοτ. Μίεκοοτ παμε Πεκ Ει·ειτι·εε εκ Με οο1 ώ ΗΠσει·

Με. νεοετοοτ , οοΙ εΡιΠοΙειοι Ι:ει·τεοτ εοοοοεοτειο ε:ιοΓο.ε ε]οΠΙεοπ ΙεἔοτΙοοὶε.

Ιἔὶτοι· ΠΠ ι·εεΈο Μοετε εοοπ ειό «οι Πε1 ΟεΠοιο Ρετνεο1Πεοτ, οοοτ1σ.ο ει νεοἱΠε,

όοοΗ ίοοτ εκ! οτατἰοοειο : φα. εΧΡΙετει, άοτοοτο ὶοἔτείΠ Ροι·τεκετοοτ εΡἰΠοΙειιο.

@το οτ νο Γ:ιοεϊοε ΡωεΒο , @ο Μο: Εεο οο1εΙειο, ὁ Ρι·ειττεε , νει·βει Πομπ

τ;ιε εοΡΙεοε οοο::ιο εΠεεοοε 5 £πωπινω /οί!ιι:Πιπι βωπέω οπο, ό· ρωεππω

ΠΠΣ: »απο που: , άείετο1 οοτοε οπεοε 8ο ΡτοΡὶιηοοε, δέ οτ Ιὶβετὶἱιε Ποοοοο ροΠ

Ποπ πατε, ΓοΙοοὸἰοἰε εΙεξεο Γεετεεο.5ύτοοε Ρ:ιτεοτοιο δ: Ρτεεἀὶ0τοΙΠ εΠοοίΠο

οετο Ρτοπετεατο , ΕΡὶΓεοΡοτοε οοοοτετο 8: Δωποδ ιοοοόἱ ΓοΠεὶΡετε οσο εοοίεο

Π. Ετοοο ΡοέΕο ΡοΠ: Πωσ τεοοοτοιοοοεοπ 8: νοΙοοτειοατο ΡαοΡει·το.τειο ΠεεοΠ

1τοΡΙἰεειΒοτ οεἔοιΠε , ΟΧ8.ΙΕθ.Β01° οοοοοΒοε, ΡοοοεοΒοε ε.88ι·εινειΒοτε ΑΒΠτ Μ

«φοτο ,οτ ῳιὶιοαοοιιπ 1ο παταω τοἰΠ,οεοΙοε ω! ι·εΠ&ο τετοτοοεο.οπ , 8: Παπ

αιο1ε ι·ενεττει: :ιο νοοοτοτο. απο ΦΠ, τοε ἰοτετ νοε ΡοΠτοιο οοτοἰΠτειο ΓετοΡει·

άεεΠΙΤε 0Ρ€1°ειτο δ: ΓοΒ]εἐΪὶοοἰ: 8ε οοοιοοὸὸ σκοπο :ιο τοι1τἱεοΙο1ἰοἱ$ τοε Ρτονο

οπο οΠ`ε ΪοΠἱἔἰοπο 2 Ιοοον:ιτε εοοΠΠει ,οΠοτεοτο νοε νεττοε: οοΙο ι1οοό αοὶοπο

ν Ιειοε ὶοΠΧοκο εΠ:,Βοοοοοε οοτοοτ:ιτε οσο Ποετ. ΗΙε δε ΠτοἰΠΒοε νετΒΙε ειο1

οποσ εοι·οτο ο Πο: ἱτοΡεττειτὶοοὶε οο]οε ειιοονὶτ. νοαινο ὸεὶοεἱε οοοτο ε Ρταττἰ.

Βοε,86εοιο ὶοτε:τοἔανἰτ,οο1ὸ εΠεοι: τειοΡοτε τεΐεδοοοίε ΓοτοΡτοι·1. (3ίιοπΙοε

τεΐροοΠοο εΠ`ετ , τοοτοοπτοοιὶὸ Γεκτ:Μοτο Πιοοιε :ιό οίοιο ΙοιΒετὶ εοοόΙ:οτοιο ,

]οίΠτ Ποιο Ραοεε , ὁἰ€εο5 : Ροτεοε εΠ Ι)εοε οποτε ιοεοΠιτο ἰο άείει·το. Ετ εἱιτο Γε

ε1Π`ετ ο!ετ:ι εοΙΠΒΙ , ἱΡΓε Γοιοεοε :εεε 8: οοοιο εκ ὸ1ΙεὶΡοΙὶε τω εοοπ Ρτο.ττο:οε

(Πο Γορετνεοετο.οτ , Με οά εξςοτ8πετο , ὸὶεεοε : νο:!εοιοοε , οποιο οοΠ:οεοτε

Βοιοιοοε ειΠοοοε οοΠιοε νεΙο οεεεΠὶταοΒιιεΙειτἔἱτὶ ΡἰΓεὶεοΙοε. Οίιτοοοε Ρετνε



νιτΑ ε. @ΑΜΑ ΑΒιεΑΤιε. τι..

Μουτ ατι

08.Ρτι1πι οιιιιι ττ8.Χοτιιιιτ2.οι Ιιτιιε. Ηο.ιιο τττ ειιιτοπι ιιιιοιιειττιάιτιο ΡειΙττιοε @σάο

σιπι,8ειιι τ.ιτιτωιιιτ παταω.Ή ίο.σ;ΐτοιιιττι ίο Ρτοτιιτιτιιειπιπιοτειιτιτ. ΙιτιΡοίιτο

τιιτίιιττι τω, οιιιιι Ριἔτιτοτοε Γεω ιΡιίτιιιιτιιετοιιταε Ριιιίο.τιτΙο ιιιςιιιοτειι·οτιτ.ιτοτει

το Ιτιττι :Φ.ΡΡατιιοτιιιιτ , ΡιΓοιιιιτι τειτιτειιτι τιιιιιτιτιιτιιιιοτιι Ρι·ο οΙΙοιιτοε ιτι τοτο, οι:

ιτι ίιιει Ριτιωιιωτ Ροι·Ιοοει τιιίτιιιιΡιοτοτιτ. Ρωτώ ιτειιιιιο ετσι ιτιιε Ρτι-τωειε νι: τπτ

ι:ι·οτιοιιο ΡιοτιιΠιιιιιιε τιιιοίτιο.ιτι τιι οτε ε.ιιιιινο.τιτιισιιε τμ σ.όοτειιιτ τιιτιιιειτι ειτιιι:ιτιι

Ιιτοιοοιτ , τττωτιιιιω άιιιιτι Ηοάιο Ρτοιιτοτ :ιιινοτιττιιιι νοίιτυπι ι τιιιτο.Βιιοτιι Με

ιιτειτειτιε ονιάοιιτιιιττι Ι)οπιιτιιιε τιιειτιιτοίτατο όιετιειτιιε οίι:.ΙΠι οοοιιτι·:ι ιτιοι·ιτιε οιιιε

εισαι ία&ιιπι τιιοτειτ ιιιι ιιτο.τιτοε, οο ειιειοτιτοι· Ρι·ειτοιιιιτο τιοτιιιιπι τοτιιοτιιιιτ. Ετ

οοοο ιιιιττο. ιτιττοιττιπι :ο “τι νιι· ιιιιιιε 6.ΡΡετιιιτ , τοτοτιε τιιιοε ιιτι·οε νιτιο ΡΙοτιοε.

8ο τοι·ιιοε βήτα ιιιοάιοε οιι Για οιονοτιοτιιε ιτιτιιοιιιιιι. @τικ αυτι Βι·ειτιειτιιτιι

εθτιοτιο ΓιιΓοοΡτιε οιιιιιττι ιιιτιιΡΓοτιιτιτ , δε. οίι οοτΡοτιε τοτοότιοτιοτιι ι ΓΡιτιτειιιε το!

Ιοιιιιιι τιιιτιιΒιιε ειιιπιαε (Με ιιειίοοτο Πιτ ιιοτιιιιτ. Ποτιτιιιιτ ειιιτοττ1 οοε Β. οιιιωτ

ειιιςικιτιτιε («παπι τιιοιιιιε ,τετ οειτιτειτιε·ιιιτιιιττι οιιιτιι ιιιιιτιειιιτειτιε τονιτ οΒΓοςιιιο.

Νειι·τεινιτ τιιιοιιιιο «ιο οοιιιτιιιιιιι Ηττα, ισοειτο νιτιοιιοοτ ()οιιιτιιιιειτιο , φωτ! οοττ.ει

τοιετιοτιο Δωττωτ. Βοιτιτιο οΓαιΙο Ρειοιε οιιιιιτο , τιιιιιιετ τομ 8ο ιΠι ιιωττ1ιετω

πο “Με Ρειττιε :ιτττιο.τι ω Πιο τοιιιοατιιιιτ. ·

ι Οι”. ΧΧΙΧ. ,%ρωπστιιο /ἑπἄφπια: Ριτσα· Μπι· ιοτἰξβατἐυπἰ.τ |ιθιέΜ τ

ιιΡ24ά Ατύοκαυκ Μζεπιτέτ ΜΒωπιππω. ο

ΝΕΦ πιιιιτο ΡοΠ: ,τω ιετιι ιιοιιοικιιιιι οιιιιιιιιπι Μάιο: δε ΡτοΡεσειτοτ σ.τιιιο;

:επι Γτιιιτιι τιο τιιιιιιτιι ενέοιιο ΓιιΒιιιτιιιτι Ρι·:ιτιιιιοτιιπι ιειιιτοιε νοΙΐοτ Ροτοτιιιι

Βιιε ιιοιοτιιιιτο τ Ψιιιιιιιειτιιε ΡτοΙΒγτοτ νοτιιοιιε τα! οοΙΙο.ιτι ιιιτι τετοια . το8:ινιτ

τω, ιιτ Γοοι.ιτιι οετοόοτοττιτ :ιτι οειίτι·ιιτιι. Ετ ιιτ οΒτιτιοι·οτ σ.ιιιοτι νοιιιιτ ,ιιιιιιιιιτιο..

Φακο ιιτιιιιι τιιιοτιιτιοιιιιιτιι ΐιιΒτιπιπιιε οιιΡΙιτιιιτ. Οιιι·,ιιιτιιιιοτιε, ὁ Ρ:ιτοτ, πιο,

οιιιι τιιοτιιιιι πιοτιιτιε οιιέτοτιιττι ιιινιτοτ, τιιιιιίι άοΐΡοέτιιπτι ςιτιοιιφιιιτι, 8; ωετιι.

πι: απο Γειιιιτο.τιΒιιειιιΩιτιιτιε ο.ωιιτοι·οτιι ωωεπι ισοτιονοΙτιιτιτ Ωω Μπιτ: οΒιο..

&ιοτιοτιι ωτωεω ιιοΠιιιι , ιιιΙι Ροοοειτοι·ιιιιι πιοοτιιιιι Γοττοτιιιιιε ι τω; οιιιτιι

νιτο. πιω τυο ΔιτΡιττωτ ιιιτιιοιο , ειττιειιιιιι πιο εοτιιτιοο.τιοτιιε τω: ιιοιι Ρτινιιτοε ία

[πιο. Νιιιιο οι·εδο Με τιοε τιτο Ροοοο.τιε τισΠ:τιε ειΒιιοοτο, Γοει Ι)οτιιιιιι Ρτονοοει.

τιιε ιιιειιτιειτιε,νιωτι νοτιτιιτιε τιωτιωιιττω @οι 86 Μια ιιοιιιε Βοιιι€τιιτατιε

τιιιιιιιιε ιτιιΡοιπιο. Μοτιιε @τι ιιοο ΓιιΡΡΙιο:ιιιτιε τιιιοςιιιο Ριοτο.τιε ειιιι:ιτοτ ,ετα

τοικιιτ οιιττι Πιο , 8:νοτιοτιιιιτ ιτι οειίττιιττι.νοοειτα ειιιτοπι πιιιιτιτιιτιιιιο ιτι όιο τω

ιοπιιιι νι: Γο.τιότιιε Ρτεοτιιαιτιοτιιε όιιιοοοιιιιο εινιοιοτυπι τ· οοι·τιτι ταται, δ: Μοτο. φπα:

τιιιτοι·ο.τ Γο.ιιιοτιτια: ιιιοο νοίτινιτ, ω: ιιιιιιτικι οιιιιιιιιιτι Βι·:.ιτιιιιιτιοτιο ειιισιιτιιε. 8ο ΡΙο

σε οιιιι6τοι·ιιτιι νοτιοι·ιιτιοτιο Ετ ιιοτιοτατιιε. Βιειιιο ιτειτιιιο ιιεωτιιι οιιιότο , τοπιο. άιο

τω” τοι·τοΡτιιε , τειιιτιιτιιιτι Βι·ονιοιιιε νιοΙοτιτιτ'ι όοτιτοΠιιε τα, πι: ιιοο επι ΟοΙιειιιι

ι·οοιιτο, ιιοο οιιιιιιιίι:οτιτειοιιιι.ιιιι ΡοτιιιΙΤοτ οτοιτιοι·ο. Οιιπιτιιιο ιιιιοιιιιιι·ιτιιτ:ιτο Ρο:

όιοε ιιιιο.τιιοττιοοιιιι ισ.ΒοτίιΠ”οτ , οιιο Γοιττσ οοιιιιο πιοιιιιε Οδτοιοι·ιε, ιό τιι, ιτνιι.Κει;

ιοιιόειεΝονοτιιβι·ιε, οιττιΙοτιε ιιοιιιι€ιτιτει ηιιιιιτιιιο :ιιιιτιιε Για ετιιτιε, ιτι Μπάστα: Βο.

ιιιι,Ιιιιιιιε νιτιτ ιιωιωι οτειιιτιιΙο , σ.τιιιιιειιτι τιιοτιτιε τιιοτιο.ιιι ίοΙιοιΒιιε τοειάιτΙιτ

τω;; ιιιιια:Γιιτο.τιι Ροι·οτιιιιΒιιε τ.

ν ιιΈπ άι&ιε ιιιιιιιε τηιτιε ιιιιτιο, Β. τω” οιιιιτ πω»

ΜΜΜ μι!! Β. ΕιιΠειιιυπι , σ.μ1οπι :πωσ τπτ. πο”. :κι πι·

μα” τιιιει·ενιΠο μοι:ενιιιιιιε. Ιιι Υπο δ.ΜιΒιιι ίου

ΜπετιοαΙτιι , ΟειΠιιε Β. Οοιιιιιιιιοπο :απο με. Μιάο

απο ιιιιιιε τιιιιιιτο.Χ:ιτ ιιοτοιιι τιιμιειιιπε τιιοιτιιτ : ιιτ

Ρτοιιιτιο τυπο το. Μ". ιιιιιιιτιο τωιπιπ ωιωιιι.νι

τω» ιιιιιιτο. ιιιιτιο οιιΙτιιΙιιπι οντττιιιιτ. ει ΟειΙΙιιε αυτο:

τιετιιε ιιοιιιιΒιιιτε τιιιιτικιιιτ τιταιιιτ , (μι: μποτ οοιιιωι

εξω απο απτο ετιτιοε άσκοπη Μπιτ ιτι πιτιιτοπι , στ

!ιοιιιιιιτιτι σιτοττριτιο ετιιτιε οιττο. 2ιπιοε οιιιιιιτιιιο δ:

οθιοΒιιιτε μονοδτιιπι ιτι δώσω "απο ( ω Μ”

τη. τι.. ιεειωι ) Ρτοπιονοτοτ2 ιιιιιιιο ιιιιιε "τω, Μο·

ιιει:ιιοε Ι.ιικονιοτιίτε μιά τετοιο; ιτιοι·τοιιι τι: (5αΙΙο

ιαπι τοπ οτιιτοιισ.ι·ιο @Μπι , πι: Πισω οκ ι·οπιοτει. το

το” .ΜΜΜ πιει τιτοοιιι:τοτιτ 2 Ποιιιιιο ιιιιιι ετσι

ἔπνιιιιι Με (ιιιιιιιιιι πο Β. Οοιιιπιι;ιιιιιο επεφτε πιο

απο Πι οτιοτοπι εισαι ιτι θειιιιιιιιι πω: εκατ ικαΗ

(ο τιι , ι τιοτια8οιιετιο πιιιοτ ατιτιο πιο. ει”. ιιιοττιιιιε

τιι. Ι)οτιιδιιο θ3.Πιιπι Β. Βιετιιιοττο ειιιοιιιω; Με

ΐιηκτνιΧι ο ιειιιι :κι ::ηι.η. ιιοτο.νιιιιιιε. ω :οι τττ

Βιιιιιτιιτο τα , τμιὸ‹ι Τά” τω· ι!!κ1%ιε _, ΤιιΖούπτι 12:- ιἰο βββό. το

ι·‹ἐιτοιιι ,νιὸοτιιιιτ Ριτωιι ιτιετειιιιιιι ιτι ηπα: εοΙΙοέιιοι·ιο 1°10ι:2.11τοττι , α” “_

οιιιιδιτιιιο ιι ιιιιιιιιΓοςιιι ιιιττοεμιιιιιιι οεζοτο ίιιΒιοιιτοπι νοιοιιτοε. ΙτιπιιιΠο τω, 1>ωαπ

Οο·ι·.ιινι.

'τ ιωιω=

“ΠΠ

Βιιτρο·ωι·

με ΟπωαΜτικ: , δ. θαιιιιπι :Με :τι εστιν”. φωτ". 6'πιίι κ. ι.

(



Με νιτΑ ε. οΑτι.ι ΑΒΒΑτιε.
ς;"_α_ Απ( εοωπϊε ἀἰεἱτιιτ. Β: σ.ιι&οτιτε.ιε ετηΡωτιε να;; 8.

Βε.Χ"1_ Μεετιι Πιο Ιοεο ειΠετειιιιιε. °Νοτειιιιιιιι·ι ροτι·ο εΠ:

θα" Χ"_ Σ. ΟιιΙΙιιιιι ιτι (Μεση: ΠΓιιστάι ό: ΛεΙοιιιε Μ2.ττ)·το!0

τω, ποιηση. Κ811εκιό. ΝονετιιΙ›. οοο .πε ὶ Υνει!ε

ξτιάο Με 86 ἔι νωι.ιειιΜω εεΜπαιιιι·, Μ! κ. Κ;.

Μπι!. Μετα; κτιετιιοι·.ιτι. διο: ετιιιιι Πιιι2.πιιιε: |Ι"ΙΜπ

,ιοί ε. ΟιιΠέ Ρτε/Ε)πή ό· Ποτά δε Λάο; Πι ω(ΙΟΜΠ7ΗΙίό

ε. 0.2”16°,)Ε Υ'νεΙ.ιΐτιάιιε Πτιιιιάειιι δε νωιεειω

Μπιτ; Πιιιο.τοΙαε 8: Με κ.. ΚΔΙειιε!. Μεττἱῇ εοΙΙοειιιιτ

ίοτΠτειι εΙενετ1οιιιε τιιετιιοτιειιι , @οι 8. ΟΔΙΕ 60ΙΡιι8

ἔι Βοί0ιιε €οκιΠειιιτιειιΠ ΕΡιιε. ιιι άετειιτιοι·ετιι Ιοειιπι

ιΙΙειτιιιτι εθ:·, οοεπιει!πιοεΙοτιι ιιι Με. (ες. πο. π.. :εξετ

τιιι:. (ΗΜ: ετιὅο 8- θεσ.Πιιε εαν”. Κα!ειιά. ΝονετιιΕι.

ειπε. ειιιιι.,οε. κιν. Ι.εεε_Νοι!τετιΜεττγτοΙοΒιιιιιι

:επι ΚιιΙειιά. Νονειιιο. ποσό Ηειιτιειιηι (Μειώστε

Τα 6.

τιιε άιειιι οι:ιτϋε ι:νιι. Κε.Ιειιι.!. Νονειιιει_ εοιιΠΒικι- .

ΒΑΡ. ΧΧΧ. Ρ'εβικεσ·έ @κι !0|Μπ228ε Εράφω έπεεπ:/Ξιε)·Ξε , εε 9%."Με.

υποιίωκ σοδυο=ων·έτ πω: Μέ στο:: τ!εύε:·ε π·ευπάέ.

'Η Μ @τα ειιιόιΙΤετ ]οΙιειιιιιεε ΟοιιίταιιτιετιΠε Εα:Ιείιεε Ρι·ωΓιιΙ Βε:ιτιιπι Β:ιΙ

Ιιιπι ειΡιιεΙ Ατοοιι:ιιτι ιιιθτιιιειτι , ειάΓεειιοειιε τιο.νιειιΙειιι, Ροτιιιιιτι 86 ειοοι·ιιιιι

εε εειιιιι 8ειιετ:ι τιιΙιτ , Τα ιιιΕπιιιτο.τε ΙειΒοτειιιτι ιιονει·ειτ εοιιΒι·ιιετε : ιιτ νιεΙεΙι

σετ Γοα νιίἰτετιοιιε Με ιΠιιιιιιιιι ι·είονετετ ειιιιιειιιτι. Οιιιτιοιιε Ροι·τιιι μοτοπ

οιιειτετ , ο.ιιεΙινιτ ιιι άοιιιο Ρι·είΒγτετι !ετιδτιιιιι τιι:ιειιιιιιι ειπε Πισω νιτι 11ο εε

Ιεοι·ειτι , 86ιιιτεττο$ο.νιτ ειπε τειιτι ε ετ εειιιίει ΡΙοι·ετίιε. Αιιοιειιε αστειο ΟειΠιιιιι

νεοει·ειοιΙειτιτ ΗτιιιιΠιτιιιιπι Γιι:ε ΒιιιιιΙιοι·ιτειτιε ειιίτοόειιι, ειε Μ]ιιε ΕιτειιΙι εκτιιει·ειδε

ει·ιειιΙιε , ιιιιίιτ Γε ιιι ειοιιο.ιιι 5 ( ιιετιιιε ειιιπι οτει·ειτ Ρι·οιιτει· ιιιιιιιιιιιι άοΙοιεπι

Ριιίτιτιετε, οοιιεε ιιεινιετι!.ει Ιιτιιε :ιττιιι€ετετ ) εΓεετιεΙειιΓοιιε ειπε Με οοιΓεειιιιι

νειιετειιιτ , ιιιττεινιτ ιιι όοπιιιπι Ρι·ειΒγτετι, @Πω νοεε86 εοτΡοτὶε 8είτιι πιατα

πιο εοι·οιε ιιιίιιιιι:ιιιε. Ιιινειιιτ ειιιτειτι εοι·Ρι.ιε »οι Γειιιδι:ι ιιινοΙιιτιιιιι 86 ιτι Ιοειιιο

τεΡοίὶτιιιιι : εοετιότιίοιιε ίΞιι·εοΡΙιε8ιιιιι , 86 ει:ειιιιιιιε ειιιιει ε:ιόενετ ιιιΐΡιειειιε,

ειιιιατιοι·εε ειιιιι Με νοεε Ιο.ει·γιιιειε 6ιεεΙιτι Ι··Ιειι Ιιειι Παει· ειιιιετε , Με όοδτοι·

ε8ι·εσιε, ειιτ πιε ε!ε ειοπιο Ρειτι·ιε εειιι&ιιιιι ιιι Με τιετιειιΠε οιιειίἱ οτΡΙιειιιιιιιι ει

Με ι , 86 εοτιίιοετιτιο.ιιι ιιιε:ιτιι , σε όε τιιιε εοιιΠΙιιε ΡΙιιτιτιιὶιτιι ΡτειείὶιιιιεΒειτιι, ω

τιιετιιτο. πιοττε ι·ιιοιίτι ι ΤΙΜ οιιι επι ιιι ΡετεεΡτιοιιειιι Ρτεειιιιι , οιιοει απο ειι·ε!ειι..

τει· ε!εΠοετειΒαε , Βετο τω. ιιιοι·ε είτ ΕΙΙ1€ΪΠΟΓ25 ιιοΒιε :αστειο ιτι τοτ ιιιιιιιόι:ιΙιοπι Ρετ.

τιιτοειτιοιιιιιιι Ρι·οοεΙΙιε ΙειΒοι·ειιιτιοιιε ιιιιιΙτιΡΙιειτει· εΙτ ΙιιότιιοΓει. $εά οιιι ειε νιτ:ε

εοι·Ροι·ο.Ιιε ιιιτει·τοΡτιοιιε ειοΙετιιιιε,ε!ε ειιιιιιτιεε ιιιιιιιοττειΙιε Ιιοεττ:.ιτε €αιιάετε «εε

Βειιιιιε, εεττἱ ειιιιο. οι·ο.τιοιιιΒιιε οοο ὸεΙῖιιεε ειο.ιενετε, οιιοε εοτιίΠιο δ( ει6ειιιΡΙιε

ι·οοοτειτε εοτιίτιενει·αετ Ιιιτετ Βετο νει·βει Ρι·ε με: εοω οτ Γιιτεει·ετ ιιιοιιιιιτ, ιιτ

Ρτο ι·εειιιιε άετιιιιότι ειιιιΒιτιοΙἰἰιε Ποιιιιιιιιιιι Ρτεεειι·ετιιι·. Ιιιττεινετιιτιτιτειοιιε Εε

εΙείιο.ιιι, 86 ΕΡιίεοοιιε Ρτο εατιΠιπιο ΓειΙοτειιεε ιιοίτι:ιε ιττιπιοΙεινιτ :ιιιιιεο. Πιιιτο

ο.ι.ιτειιι ί·-τειτεττιεε εοτιιττιετιιοτειτιοιιιε οΒΓεοιιιο,τεΓΡιειειιε Ροίτ τετἔιιτιι,νιἀιτ ίοΠἑΠ`!,

ιιι εμε. Γετι&ιιτιι εοτοι1εΙιιιιιιατε νοΙεΒειιιτ. ΑεεεΡτέοιιε (Εεεε 86 Με €1118θΧΓθ

οιιιιε ει:ΙιιΒειιτιιι· , ιιιτι·εινετιιιιτ ε!οπιιιιιι , νοΙειιτεε τΙιείειιιτιιτιι Ρι·ετιοΠ εοι·οοι·ιε

:ιο Ιοειιιιι ΓεΡιιΙετι οεοοεει·ε. Οίιιι·ιοιιε πτωση οοε εΙ:1υάει3ειτι1τ εειεΙεινετ Γετετι·ο

ιττιΡοΠτυπι , :ιό ΓοΠἔιιτι ίετιιιΙτιιτε εοτιειτειιτιιι· εΙείεττε , ιιιιΙΙιε νιτιοιιε ιιίοιιο.ιτι Ρο

τω: εοπιττιονει·ι. @οοε ειονι εειιιιε πιιι·ειειι!ι οιιιιι ιιιιιτιιιε ιιιιι·αιιόο εοΙΙοοιιιιε

τεττειότει·ειιτ,]οΙιειιιιιεε ΕΡιίεοΡιιε τΙιιιιτ: Ιιι νει·ιτειτε εο€ιιοΐεο Ιιειιιε ΓεΡιιΙετιΓε

οεπι Με ιτιεο (5ειΠο που ΡΙειεετε. Ετ @Πιτ ΡτείΕγτετο, ιιτ εΙιιοε εοιιοε ιιινειιι

τετ ιιιεΙοιιιιτοε , 86 Γεεει·ετ ιιιττοειιιει. @εδά ετιιιι Βιδτι.ιιιι εΙΤετ , Ιτι·εινει·ιιιιτ εοε

απο ιισιιιΒιιο Ιειοοι·ε , δέ ω Ιοειιιιι ιιΒι εοτΡι15 ].ειεεΒειτ οιιι6ετιιιιτ , 86 Ε ιΓεοοιιε

απο (Βετο Ιιο]ιιΠιιοοι οτιιτιοτιειιι όεοιτ : Πειιε οιιι Ρετοοτειιτιειιτι ιιιειε :Με τω:

υΒιοι1ετοτιιε εε, Ρτο ειιιιιε :ιττιοι·ε νιτ ιίτε ι·ε!ιοιιιτ Ρατι·ιειιιι ίὶιειιιι,ιιτ Ρι·:εεεΡτει τω.

εοτιίει·νει·ετ 5 τω: εοτριιε ειιιε Με Με εοιιιε ιτιοοιιιιτιε Γει·ι·ι ιιι Ιοειιτιι , οιιεττι ται

νοΙιιιιτιιε ιιιετιτιε ιΡω Ρι·α:νιοιτ. ()ίιιιιοιιε Πειτε. εΠετ οτειτιο , ειιιι&ι τινι

ειοει·ε.ιιτ, Απιειι ι·ε Ροτιοει·ιιι:ιτ.

δ”. ΧΧΧΙ.



. νιτΑ ε. εΑτττ ΑειτΑττε. ν τ”

Ο τ: ε τι αα τι ντάετατ τα τα Ιοεο τετεττετε ταττειεατατα, τροετ Βοαττααε

τατετ Γατ ΟοαΓετΓοττε εκίεεατειε εκτττΙτετε εΙτεατιταε είτ 5 τρο Ιτερτετὸ εααεττε

οττεαετετετ , Γετναατ Γαατα Γεεατα νετ:ιεττετ τααε ντνετε , όατα εειτατε τταρε ε:ετεετε

Πεετετατ. Επι: Ποτ ερτεΙειτα ταεαεττεαε τετατει Ρετ οτααεε ταεταΒτ·οτατα ταα6Ι:αταε

ττετττΙττο.τε εοαττ:ιεταε , ατ Ρεατταε τατετ εττειε Για: τατττταττειττε ταοΙείττε.ε ταεεΓΤα

εεόαατ εειτετετ. Ηατε :ραπ ΡτεΓτητετ τατταατεατο. ντττ Βετ τττττττΒιιετετ Ρ8.αΡεττμ.

αε, εειττ8:1ε ερε εαατ εε.τεεειταεαττε ττεττττ. $τετττατρε @Με ατο αεεεΡτο πια

αετε , Γαταταο τεΡΙεταε €2.11ότ0,11τΓ2ΕΓ23 εταττΒαε ετ ΡΙααττε αΡτενττ ετταντειε , Ρετ

οτααεε τττταατα εοταΡαεεε τεΡεατε ταταταε εΠτ τ ε.: εττΓεττεαε , νοεε εΙαατεινττ τα.

8εαττ , ετ ετ:ιττετε εεττ Βοταταο δέ ΒιιΙΙο , Ρετ εαρε ταετττα τετταττειατ ΠΜ ντττεταιτ

τεταττατετα. ντετεαε αατετα ΕΡτΓεοΡαε 8ιεααεττ αατ αττεττιατ ΙΞιαττεττε τταταε`αττττι

:ατακα , αα:ιατταττετ ΒΙοττττεεινεταατ Πεατα , αττρε ατκεταατ τ ΜετατΓείτε ντττατε

εττεααταε εττ Ποταταιτε ττοότε ερωτα Γετντ τα ττοβτε οττεαττετε. Πεττεταατ ττ:τερε

ετ ερτ Γειαειταε Γαετ:τ.τ εετεαια , 8: ΡτοΓεεαταε εΓτ Γαααε εαατ εετετο ροΡατο. Ηοε

Ρττταατα Πρωτα ΡοΠ: ττ:ιαίττατα ε] αε Ποκατααε ετα ατεταοττατα τΠταε ττεεΙειτανττ.

Οι τ. ΧΧΧΙΙ. @τι πτυπώτιττωτι1τ τω:αφ υΓ9ίΜΜ άφτεύτα/ττ.

Ν τ· ε τ. εεΓόετα εροααε Βεαττ Ρειττοττε εττΓεερτ:τε , εΙτα‹τ ααα ατεεττοετε Μπότα

τ:τττε εταε ταεΙτετατα ερσαταττ. Ητω; ντι· Βετ εαΡΓεττετα ιτε εοττο Γειθτειτα τω

Βεατετ Γετττιτειτα , εαταε ε ανετα Γαβ ααα ντετΙτ εαττοτττο.τ Γε τεττααττ , ατααΠαε ετττϋ
ετΡατστατα εταε , ερειιαατα τα εοτΡοτε ντιπ , απ! τατττε τ

τατττετ. Ηπα: ειατετα εκ Γατε ααιαεττε Ρεαετεατετα Γεττε Γοτεβατ,αιτοεατατρε ετα

τεινττ. Ατ ατα ιτε αει: νττε. τ13τ8τειντ τ , ΓαταΡτε. εΙεινε εΡεταεταατ εεΡΓετΙειτα , 8ετανε

αεταατ τα εε ετττεταια ταοτττεαια ,ΕΚ εατεαεια :επειτα ΓιαΒαταε αόΓΡεττΞιτα. Πε

ταττε εοτραε ταΓΡτετεατεε Μεετίτι·τ , τανεαεταατ Ιοεατα επειτα: , ατα ΓεεΕταε με

εταετΓοτε!πιτ, εαταεατερε τΡΓειτα τα Ιοετε κραταοτ ΡτοΓαατττττε επειτα. ταΙαιτειτα,

ειττεοατ ‹τε ετΓετετα ναταεττΒα8 εταοι·ετεεαττεαε , ετΙτεταταρετ Ιοεει Ρετ·Γαάετττ. Ρο

Γαεταατ εατετα εεΡΓεΙΙαια εατα ετΙτετο τα αιΡατ ερε τα ετεττατα , 8ε αεαοττεινεε

μια:: εαατ εοτΙ:τοτε πιτ Ιοεατα ατοααταεαττ , δε ΓαΓΡεαττεταατ απε :ται ταοτττττεει

ττοατε εταε'ταεττετε. ]αΧτο. τααααΙααπ ω εαΡατ εταε 5 Ρετ αυτ: όεταεεΡε εε οΠ:εαε

Γτοαετα ταετττοτατατ ίταε , ΡΙατταααε Βοιατιταε ντττατεε Σε:: τρ:ετεαττΒαε ατα.

βαττ. @εεττ τε τιττε τταετε οΠααταε,αατα Μετα νττ ετ ι ὁ. ΡετΓεεατοτε ΓἑιαΒατ

ατε ετΙ:αίτοαε ααα εΙτ απατα: ειταε ,ΓεταεττΡΙτιτα ατακα οΗ`ετεαε Ποταταο ττοίττετα

ντνε.τα τα 0όοτει11 Γαεινττεττε , 8εεταεετα ταο.τα τοΠεαε, ααοττεττεςαε δειτνατοτεα1

Γεεαταε , ταειττντττ Ιααοτετα ε: Ρε.τατεατ ΟοατείΓοτ ειττεΡταε είτ.

Ο .τι τ. ΧΧΧΙΙΙ. Ω!ωπσάο Με εεττ: 2ατιτοοπτέε Μ Ζοτπωβρι!τατε

@τα ιτε!ετωπ β:.

Ο ε τ α`ιτα τα Γεαέτττ:ιε νεαετααότ Ρατττε_δεταττεεαττ ταεΒατταττταε,8ε αοτατα

ΡαταατΓείτεττοαε Η αοταατ εααέττε ερτ Γααεττε εταε τατετεττιατ ιτε οτττε , Ρα

τεατετ οΠ:εαΓα ερτ, ΕΡτΓεοΡαε :τα Γετεττατα εεεείτττ , δε επ ααα Ρεττε τ ταά ΓαΒτε

Με , ΡτεΙΒντετο αΙττταΓεετιε ΓαΓτοΠεατε , εερτε ΓαΡετΡοΓαττ, 86 αόΙτααττααε (τω:

ΑαΓεττε Γτεαοε ττε εεετττΒαε εοτατα , ατ Ιταεττετε εοαεεΙΤει, τρὸ Ποιατααε νοΙαε

τα, ΡετΒαατ, ΑεεεΡτε ετἔο (Παω 8εεε.αάεττε, ΡΓειτταοε δε ταετοτττειε εοαεταεα

εεε, ττετ @σε εοεΡεταατ. Εερτ :ιατετα τα αεαττειτα Ραττετα αεεΙταειιττεε , τεάα

ττταετε Ρεττεττεταατ τα ΟεΙΙατα ντα Ι)ετ. @τα ετιατ ΡετνεατΙΓεατ , ττεΡοτττατα εττ

τέταρτα ειπε οτειτοττατα. ΒτΓετααΙτ :τιττεατ ερε , εΙεν:τατεε τα] Ποότοττε ΒεΙτ

ερτεε)τατα!εταατ8ωατε αΙτετε ΡοΓαετιιατ. Βεταττε αετττετ ειπα ΕρίΓεορο στα·

.έΓίστ.8δ.Οτό.δ.Β. δ.ε·σπίπωι !Ζ. - Ι τ

ετντττετατ εοΒαοΓεετε€›) ε

α. ·

·· Πιτ. ΧΧΧΙ. υττετε με· τωφτωεκτυπω 61 ΡΜ Μπασκετ· τσαμπα» τ- βαττ”. .



:το ΜιτιΑεοι;Α ε. τ;Αι.ι.ι ΑΒΒΑ·ττε.

(Ποτε. Α”. :ιοτιετιι Ρτο ι!!ο ίοεἱετι:εε , !·-εεετιιο: το!Γειττι ίεΡιι!ετι Ειπε: Ροτ!ετεπι δ: Μοτο

ι!:ιίοιιε τεει!ιιιε !ιιι!ε τετεοο8τοεο:ι!ιοε Ρττετιι!!!!ε, !εΡε!!ετοιι:εοτιιιοττιιιιΒίι!.

:με τ!τε εοιι!ιιτιιτιιοτιε , τιιο!:ι:οι!ο οπο: οι! ::ιιι:!νιτι εοτιειιττ!: ειι!εοιτιο.ε, Εμ:

εοΡι !σειιει!ιά!οιιε εοιιιτιιιιτιι::ι, οι! ΡτοΡτιο τειιιετινι:. -

Ο τι τ. ΧΧΧιν. !ΜΜιω!πω έν: :οπο ο/ἰεπ/ὶτω.

Π Μ Βεει:ἱ εοτΡοτἱε :!ιε!Ξιιιτοττι Με: Ιοειιε !τι:το Γε !ιι!εεΡ!!Τε: , νο!ετιε Πο.

ΒΜουτ ε!ε ιτιοτ:ε τοττιιι!ι Π!! τιιιιετετι:ιΒιιε εοιι!ο!τι:ιοτιιε Ρτεε!σετε τιιετ!ε!ειιιιτ

ιιονιτει:ε τιιιτ:ιειι!τΡει:είεει:,οιιει :ιΡιιε! Γεε!ετ!τει:ε !Ριτι:οετιι!8ετε: οποια. ΝειΠι

:!εο εετει ιτι-εο.!!το τ!ιιττι εοτΡιιε @το ε!ενειτε:ιιτ ιιεεεο!!,ι:τι ειι·ι!ετι:εε τ!ε!:ι:ι !εο:

ιι!οιιε οι! !οειιττι !εΡο!τοταε. Ρο!!τι ειιι:εττι οπο: με! εειΡο:, ει!:ετ ει! Ρει!εε, Ρετ

οε.ιτι.νι..

θα. κ”

Ωο!!ιετ:ιιτ

ττιιττιεο!ι

8. Θε!!!

ι:!ε!!ετ!Ρ!!:.

_:τιε!τιτο τ!ειοεεΡε :Με ( ττιιτει!σι!ε ι!ιάιιι)τιοτι τ!ε!!ειετιτ!ο :ιττ!εΒιιτι:, 8::ιτι!ειιε!ο

τιοτι ι!ε!ιε!ε!ιοτι:. Ε: ο:ττιοο!!:τετε:ιιτ !ι:ιεε!ιιτιιο:!ι νιτεε εεε: !ιοιιετι:ι @πω π

:τ!!ιιιτειε`, ε!ε !ιιιιοε Μαιου!! ττιει:ετ!τι Ιοτιιιιοε :τι Ρο!!ετιιττι νιτ:ιι:εε ετιιτιοειτοτι:.

Ντιττι οιι!ειιττιοοε τ!ετι:ιιιιτι Ϊε:ἰΒ:ι:ἱ τ!ο οττ!οοε , νε! οειι!οτιιιιι !ιΡΡιτιιτ!ιτιε , νε! τω

τ!ιιιιι Ρττεε!ο!!οιιε _!ει!:οτειο:εε , ι!ε εἰ!ε!ετιι εετε!ε οιιιΡΡιτιτιι εεττ: :ο!ει·ιιτι: , 8: @Με

:μια !ιοιιι!τιιο:!ι τεοε!πιιι:ιιτ ιοεοτιιιτιο:!ιε 2.Ρ::ι.νετοιιτ , οΡ:ει::ε εε!ετι:ετ τ!οιιο

ΡετεεΡετε !τι!ιι:ιε. Ρο!!!ιεεε :ποτε νται:: οι! !Ξιτιτιοε!οε νεοι: ιο!ιτττιι:α:ι!ιο: τω

Ρτε!!`οε ο οι! !εΡο!ει·ιιτιι οεε:ινιτι ειιτι6Ηε ι!!ιιε νετιιετι:ιΒιιε , 8: οτει.:ιοτιιιτιι ειιιε

ο!ΐτειει!ι οε!!:ετ Ρο!!:τι!ειο:ι!ιιιε οΡΡοτοἰ: , ιι: 8ε @τη :πιο τιιετι:ι ειιιι6Ηε εμε:

ε!τειιττιΡο!!τα: σου: τεΒιοοι!ιοε !οτιο:ε!.εετε: , οι Μου: ιΡ!ε τιοτι ττιεε!ιοει·ι:ετ Βε

οιιετι:ειτε:οτ ὰ ΡοΡιι!ἱε.

Ο Δε. ΧΧΧν. 6'επτ!αβο !:ύε!!ί.

Η τ ιι @Με Βετι:!!!!τιιι Ρτι::εε , νται 8: ν!ι·το:εε 8. (5τι!!ι, Η ιιι ιιιιιιτιι απο

. ιτιετιιιι:ιιτ!ιοτιιττι, Ροδου: οΒ Γιο Ρτο!ιιτἱ:ο:ετιι ει!ιοιιοε! !ε8ειι:! !ιιοετετε

!·Ξι!!ιοιοττι , Ποιοι ε!οο!ιοε Με οΡιιε!ι!›ε!!ιε ε!ι!!!τιΒιιετε, ο: Ρι·Ξοτ !!!οι·ιιτιι νι:τιττι

.ειπε 8: Λάο: ιι!οιιε οι! !εΡιι!τιιτειιιι Με: νετ1τ!ιετι τε!ιιτιοιιε Ρετε!ιιεει: 5 !ετιιιειιε,

τιι!τειοι!!ει :μια Ρο!!ττιο:!!ιιιι Ρτοιιιετι:ιε ειιιεΠοτιι!τιοε ο!!ετιι!ι: : Ρτιτιιὸ νιε!ε!ιεε:

εε οοε Ρτιοτιιτιι οι! πο: !ετιΡ:ο Ρετ!ει:ο Επι: τετε:τει:ι ι!ειτιτ!ε οπο: ε! Ρτο!ιετι!!!τιι!ε

τε!!ιοιιτ ιιιτ!!ετι:ει , ιιο!!;τει .τιποτε ἐι θο·τιιιεκτο ε:ιτ!!!!ιτιο Ετει:τε!ι::ετιε ίου: τω”

ε!ει:τι, Γιι!στιεε:α: : τιε φωτ! Ρειτ:ιειι!τι:ιττι !ετ!Ρ:ιιτιι ε!!,!ειειιιιο!ε τ!ινι!!οιιε Με”.

οπο: , Γετ! [Ρωτώ οιιὸτ!!οτι&ιιιιι ε!! Ρειττ!ι:τιτε !:ειέ!:οτιιττι , !!:ε:ιετιι εοΡιι!ει:οτιι

εοτιιΡτε!ιετι ιοτιε ι!!ό:οτιιιιι. Α:τιιιε Με Ρι·ιοτιε τω!! Επι: :μια Ρτετιιι!!!ι Πιο:

:ετιιιιιιε: , δ: !εοιιειι:ι οπο: τε!!ειτι: , !ἱτιε Ρτεειιιι!ιε!ο εοττιΡτε!ιετιτ!ετιτ!ει τε!ετνε:.

Ι.ΙΒΕΚ $ΕΩ!.!ΝΠΠ5.

Πε Μιτειειι!ιε Ρο!! τιιοτ:εττι Β. θα!!! Ρει:τε:ἰε.

Ο τι τι οι· !. @Μεσαίο &οβετ/έΡα!α·πω Β. Οτι!!έ οέο!εοετεε:.

 

Ε κι τ τ ε Βεει:!!!!τιιι θα!!! τιιιο:!ι!ιε Ρετ ιιιιτειειι!οτοιιι @το ποιοτι

:Παω 8: !οιι€ε !ει:ετιιιε ειτειιττιΡο!!:οτιιιιι οικω. τοπια: !ιι:ε ι!ο!εει!!ιιε

. τιιιι!εετι:!Βιιε, ει!ιιιι ]τιτιι Ρο!! :τειο!!:ιιιιι @οι πω! οιιιιτ!τιι€ιτιτει ° ία!

. !εο: ενο!ιι:ι , νεοι: Οτεινιιιιιε Ρτιτ:ιιιτιι ετιτοττιε!ετιι Ρο:ε!!ει:ε [οπο

οπο: απο ειτετειτο τιιειΒιιο, 8:ιτειιιιτο!ετειΒ!!ι εοιιει:ειτοε τ!ενει!!ει

ν!: τιοτι τιιιτιιτιι:ι.ττι Ρειτ:εττι με! , οι!! πο ιτι:ετ!!ιιετι:ε !!ιινιο ΤιιτΡοννε ιιοτιιιιι:ι:ιιτ,

; τι Πι νιι!ο_ε:ιε 8. Μεττμιι Α&!ειι! Ρο!! :τ!ετιιιιμττι ὅ

πιω:: δ. Οα!!ιοεειι!!!!ε τ!ιε!:ιιτ. Φο: Αέ!ει Με: νι

:ιο!!!!!τιιο !ιιι: , τει:ιοιιετιι ::ιπιετι Ρτ2:Βετι: ι:!!!!ι!τΑΝ!!.

ιιιιττι !ι!ποτιοτιιιιι !ιτι!!ιιειιιιιτιοτιε ιιι νωειΕτιιιι :εκ

:ιιτιι τιιετιι:!:ι !ττερ!ετι:. (Και: ει!ιιι ιιι ετιΡιτε Ρτοκιπιο,

ΥνεΙε!`τιι!ιιε Μτιττιιοτι!ι!ιιιιι ει: Τ!ιεοι!οτιιτι·ι τ!!! ιτε

Ρτε!!ιοτιι !.ιιΡει!!ι:εε τιιετιιοτε: , τετ:ίιτι·ιοοε νιτ!εε:ιιτ

( Η ουτε! Η δ· Μ2ΗΠί !ι!!!Σοτιο νετ! ε!!)εοε !οοδει,:: Ρο!!ελ

'τ!ενικι!!ε ; τειοτιιτιι !οτετντι!!ιιτιι ι πιοττε δ. δε!!! το!

εΙιιτ!επι Με ι!ε!ετ!Ρ:Διι·ι ε!!!ιι.ιτι!Τε :πιο Ρο:ε!:. Όοοΐετ

!:οτι:ιιτετιι τιτ!ιιοτει:ιοιιεπι.



Μιο ΑΟ. ε. . οΑττι ΑοοΑττε. το

()σιιΓιοοτιεοΓε οοοοιιε τεττιτοτιοπι ο: Ατοσοοοίιε μοι οσοΠοιο ‹ιερσοοιοτι οσεΡιτ

οι ιο,οε Γοοοευτιετε. νιτσε ουιευιτιουε ιονετιιτι οστυοτυοτ Βιοτιισ Ρετετοιτ,

ιιιιστεε 8ο Ροτνοισε εστοιο οι εορτινιτοτετιι οοιτ. Ρεοοιιιε οιισοοε οι στοοι Γυοει.

ιεόιιιι Γοοιοτο Γτοδτοε στιιοεε ετιιτιιε ιιετοσιιτι Γεειτ. ΑτοσοεοΓεε ιτοουε Μουτ

τεττστιε ιττιτοοοιτοτε τσοιουιιι>, ευτο στοτιιουε ουτε ιιειοεοοοτ , Γοοετυοτιο Γσο

τυτιιοεοι , οι οτι θειιοτο νιτι Πει Γε εστιτοιετυοτ. Ποιοιιε οοο ιο ο,οτσ Γσνεο,

οοΓοσοτιετοοτ ιοι οιιιτιουιτι οοοεοοοτ , οτ ΓοΙΤιιτο τεττέι εοορετιεοτοε ιιε Γεετετυιο

οστιιτο τιεοτεοεοτιοτοτυτ , Πιο ιειοεο τιεΓυοετ ιοΓρετΓετοοτ.. (?.ιιτοουε ιοτο Λιοσ

οετιΓετο ροο,υιο ιισΓτεε οιείσιονιιΓεοτ , νείοοιο Γυ,οιεοτιοτο Γεευτι , νεοετοοτ :οι

(Ξειιοοι Γοο&ιΡοττιε, 8τΓυοιτινσε ουσ5 τεοετετυτιτ νιτιότσε οοτιο::ετουτ, ο; οι

νεοεε εστυιο ιο εορτινιτοτεοι τοιΓετοοτ. Ετεοσοοιτιυε" ουτεπι ΡτεεΓεότινιοοτιοε,

τω νιοιτιο ΓσΠτυτιιοι ιοοοοιτοτετ ιστο , οιιουιτ τοε ειυΓτιειο ()ειιοιτε οστιιιιτοοε.

Β Οτοτστιυτο ιοοτειιοε ιτινεοιτ οιοοιιιουιτι οοετοτιοιο οπο Γοτιοιιτοοι , οοεοι

οεοε οσνετοτ,8τ τιιιιιτιιιι : Ιοιιιαι τιιιοι, οοι ιίΠουσε τοτο ουιισε οι οιιΓετσε ιο

νεοιτουε , νοιιεε οοοε:ιοττερσΠιοε ετ οτετιιιιιο , ουτοτοουε ο: οτοεοτοτο, ουστυττι

εσοιἐι`. οοειετιοε Γτοεοοοτοτ. Πιο τεΓΡστιτιιτ: Νότιτιε τοιοιτοεΠοε οι ιιιστοτο ιιε

οικιοτε Γεετετο , οοειτο πατα Γενετιτοτιε ιτοττι ιτιεοττετε : διιτο, ιτιοιιιτ , οοετιε,

πιο ιο εσοΓσττισ οσιιτο, 8τοοττιειρισ Γοι:ιετοτιο οσιιτο οουτιεοιε. @ο ΡτστοιΓ.

ιισοε ρετΓυοΓοε Γοττειιιτ, δ: εοιο οτι Γοοτεττοσευιο τιοιιιιτ οττοοτιυτο. @οσοι οιιιτι

ιιιετο νιτοτιιιε οιιοτιτι ΓοειίΓετ , Γοοειεε οοοε ιοιοι τερετιτ,οιε οοι Γεευοι ετοοτ

Γοιΐτο ιιινιιιστιε τιιίιτιουιτ. το πο. Ροττοτιε , ροτειοτοε οοιιιιο τοιο οοιιι σοουιτοτι,

τιιΓουττετυοτ ισοο Ιιτιουιο. Ποοιε ουιουΓοιοτιι ΓσιΠειτο οι:Ριστοοτοε. Ειυίτιοοι το

Βετο Ετοοστιοιιιυε, οόΓοιτιοτιε Γεουτο Γερτετο Ρυετιε ιοττσινιτ Οτοτστιοτο. Ποιο..

οοο οιουιιε σιιιιε Ρονιτοεοτι οιοοιτιουι ουιΓειτευτ, σο ΓΡεοι νιάεΠεετ ιτινεοιοοιιοτ

εευοιο,υοοε ιιιστοιο οσο οιτοτε νεοιεοε , Ρονιιοοοτοτο Ρετοοιιιτ, 8: ουιιιοτιο

ο εονιτοιε τιιτιιυιι Γσοιτοτο τετιιιι : Ηιο ειι , ιοουιτ , ουστι σΡΡιτιὸ τιειιιιετοτιο.

Αοευττευτεε ιειτοτ ΡσιιιοιΕιστεε ιοΓεΓιι,εσεροτυοτ Γσιιετε, 8τοοτο οιι ιστοιοοι

Ρετνεοιιι`εοτ, ειττυιετυοτ Ποιοι , ιιιοεοτεει @οι οι Καποιοι εοιιιτιιτοτε οοτυτοιι

οουτιτιοοτ , νιιιεοοιυε ιιε ουιΡΡιοιτι ίσο οοο οτοο σοευιτι τεοιοοεοτ. Ηοιο Πιστι

ιε,οισ ιοΓετνιεοτεε , ιονοιιτ οσε ιισττστ ιτοτοετιΓυο. το ιο Γοοιιτο οσονετΠ,τιοτο

σιιιυτο Οτοτστιι ιιτιοοιι οτοσεευροτε οιτετεοτοτ,ιοίοοιο οοιτοτι , ενοοιτιοτιε Βιο

οι ιονιοεοι Γε εσοι:ιτιετυοτ. Ετεοσοοιτιυε νετὸ ιιοιυε οοότστ Γοοιετιε , τιτοστε

εσοεοτε,νσιευε ειιΠιιτε Ρετ σιιιοπι , αουτ Γοι:ιετιιτοιοοτι πιο , οτ οτι τεττοττι οσο

ειτιεοε , οιιειιοτοε τοεοτε ιοεεοειτ. (ιιθ.οιουοιιΓοιο Ρετιιυεετετοτοτι οτσοτιο,οιτοιο

ιτιιιττοιττιτεοτ οσνιε εισιστιοοε εσεΡιτ υτοετι. Τστσ ιτοοοο ιΡιιυε οτιοι ευττιουιο

Γσττιιιιοιιτ ιοοοετοτυε ττισιειιιιε , ειιοιιιστοιο ιιοτιστο οι απο ΓυρετιιοιεΓΡσιιοτυο,

οτιοττι τιιοιτστοττι οιιουεε οτιιιΠτ. Ετ οτ στοτιιοοε ιστιοσ τοοιοστε οιτισοιειτι ουττι

ιιινιτιιτιο τσιιοτοε Ποιοι Ροτετεοτ , ειιτιότιε νιτιε Με ειιεοοε οοο ιιοΓσττοιτο.τε οστο

οπο τω.

Οοο. ιι. ,,2οοίίτοοΒοβ Εράσμιο· εστ,υτοτ ορο τουο/ἱιττἐτ.

Πο :το ε θοοίιοοτιεοΠε ΕεειοΠεε ΡτοιΓυι , οστοιοε ΒσΓο· , Γεοοιοτυοι

οεοτιιιιτοι (Ξοιιι νισιοτιιτο είε οιο ιισιτιουε , ουιιίιοιοοε τετοοοΠΠ`ε ιο Οοο

το , Ρτοετετ ιιυσε Ρι·οττετ Μ.ισοοΑτοοο 8ο Τοτσοοουο,οιιιΓοετι εστοστιο

11ειιουιοε τυτουισ τειιιτυοτε ι:ιστοιίΓεοτ, νεοιτιιιυε ευιο ()ιετιειε Με , οτ ιονειιιτ

(ΐειιυιοτιι ‹ιεΓοιοτοτο , Γοοιίτι Ροττιε εστουε σε Γεουιετσ ο]ε&οοι , οιτοτιο οοτιοτο,

τιυσΓουε Ετοττοε οοι τετοουΓετοτιτ ΓΡσιιοτσε ιοεεοτεε ιο Οτοτστισ , 8τοιοοοι

τι Ηιο οιινετΓυ: ννοιοΓτιιιι ε:ιιευιοτο θσιιιοιιοτ σο·

οσοι: Ηετττιουουυι ()στιττοέιιιτο , οι οοι ΒοΓστιι (ιστι

Γιουτιετιιι ΕΡιΓεσοσ Ετοιιιιυιο ιιιτοτ ιιιεεειιιιιε ποιοι

οοο. οπο", ουσ οι:ιτισ ιο πιο το που στοιτ τω»,

ο ειοιιετο :ο Οτοννιιισ ιιιοτοπι μοι Εμ :σουτ νιιιιτ.

]_0τι€ξ τοΠτιιιιτ οτουττιειιτυοι ιιειιιτοι οσιιοτ :ιο 2τοτε

Μο,οιισοιιιι οι Τοεσιιστι δ. ΟΛΠ ιιιΓειρι.ιιστιιτο , οοι

οτι οδιοιιοιτι Γκουιυιο Ρετνετιιτε οτοοινοτιιοτ. ντιιιπι

τοπιο Ηοτπι2οουτο οσο ΒσΓσΓετιΑυτισυιοι ΕτοΕτιιιι.ιιο

ιιοοοιιιο Γοι:ετίιστοιο ιεειτυτ ι οι:: ο οιιτττιοοετοτοτ,

ννοιοΓτιιισ οτιτΓετοιιιιο οι” Ηετττιοοοι ισο8ο οσοι:

τιστιο :ιο&στιτειο. ιο ΕοιΓοορστυοι (Σσοιιτιοτιτοιιοπι

αιτειισΒο ουετο (ιοοτιοι Βοοειιτιυε Βτοοιιιδιιυοο, νιτ

τουιτστοτο Ποτστοιο στιιιοτινιτ , τοκοι οΠο ιιστιιιοε

Οοιοοτιιοε ( ίου Οοοοιιιυο) οσο ]σιιοτιοετο Ε. οοο

σ.ιιιτιουιοοι τετοιιΓετοτ , οιουε ιτιτετ ΒσΓοιττοι οι Ετο

Μοτο ΒιιιΓεσρι Μ: . οσιιτειιιυε Αυιισιοιιε ίου Αυτο.

οοο ιυΓετιιοτοτ,

τι τι

Οι”. Λο.

Βε.κτνι.

Οε·τ. :αντι

Μ!. ετω

πιο.



αρ. ΜιιιΛε: ε. εΑι.ι.ιΑΒΒΑτιε.

Ειπε. Μ. ισε!ισεισ ειι!ιιισιιιιιιε σεισιιι!σσε 8ε Με: ισιε Ρι·οιεί!εισιεε. Ε: ιιι!Γειἰεοι·ε!Ξἐ ισοτσε,

όπ:“": εοεΡιι: εοε εοσΓο!ειι·ι ισσ!ιιο!ιεἰοσε νει ιι , ι!!ιιιτι ι·εια!!εεισε ΡΓα!ισ!!!:ειε Γεστειπιειισ

ο π Χν ο . · . . σ σ ω . . ο . -

:με ι!ιειτ: Μ Μύαίωιοπε ιπ·υυαι·ω Βουκιππυι , ό· εκαπέι·υι:Με οι Μιππώπε. Πω
2[ιι!.ιη. _ _ _ . . . . . . ι - ·

»πικαπ πο!» αέριο: , ποπ :ιππ·έσ οπιάβεωιπω” |10Μο. Ηιε ι!ιιί!:ιε, Γσισειιε !οεσ!σισ

ισ οσο Γιιιιέ!:σσι εοι·Ριιε ει·ειτ , ΡοΓσ!ι Γσσει· ιει·ιιιισ ισιτει· Ρειιιετειτι 86 ιι!τειι·ε,8ε σε

Γσσει·, σε ισοι·ιεε!!, εικοσι ιι!ιιοι·εισ εοσί!ισκιι;, Γο!Γο.σι νειο τειι·έ! ι·ερ!ενιτ. Πε

Γσο οσοσσε Επιιι·ι!:σε νε!!ι!ιιιειιιιι !ειι·σιισε ε!! , δ: σσε!ε ει!ειεστσι ι!!ΓΡοσειιε , σε!

ΕριΓεοΡισισ ιιεισεο.νιτ.

Πιι1ι.!!!. @άμισά πιπ!ια:έβετ ενια/άι» Ζοσέ Φέο!42072.ι.

Ο ε τ· ισσ!τσισ Με ιεισΡοι·ιε ισι!ἱτ Ριι>ι>ισσε Μο]οτι!οιτισεε, ε:ιει·ειιιιισ

8 Ρ εοριοΓσισ σε! ι!ενιιί!ο.σε!ειιιι Α!2τϊιστ1ι10ι°στι1 Ριονισειιιισ , 8: ιιει·ειτο Ρωσ

εοι·σισ όιιἰοσιΓσΒ]σΞιισε!ιιιιι. Οίιισσιιε :ετσι τοτε. ΜΗ!!! εοιπειειεισι· !σεσι·Γσ,

απ!! Ριαι!οιιεε Αι!ποσει:Γεπι Ρει€σισ ρει·εσιτειπεε σε! ()ε!!ειισ ω! Ι)ει νεσεισστ,

8: εισοΓεσισε1σει!σι!ειιι !σνεσει·σσι ,( σιιισ ισσ!τι ι!!σε εοι1Γσ8ειειστ ) ΓΡει·εσιεε ισ

Ι)ει ιισΓειιεοι·ι!ιο. , 8: ραιτι·οειισιε δεσει! ι!!ισε , ε!σιιἐ`:ι·ε ειιρτινοε. Ήιικ1σε αστειο

Γσρι·εισιεισοι·ιιτι Ριισειριε Γειιε!!!ιεε ιιιιέι·ε!Π Οιειτοι!σισ ,ιεσει·εισιιι ιο! εισιιΓάειιτι

εισε!!!ειε ε]σΓι!ειιι !οει εστι! Ρειι·νιι!ιε ειιισσι ,δε οσε εί!ειπ, Ρειεοιπειτι Γσιπ. @με

ι!σιιι Γε ε!ε Γειιιιι!ια ιΡ!!σε $εισιλι εί!εΓ·οε!εισατεστ, Με ὁ. ρι·κε!οσ!!σσε εισε!!ει·σσι:

Ειστε, εειει!ιισισι, 8εσ&σισ σσεισ ιειιιεισσοιιισισε. Ετ σ.Βε!σσει·σιιτ ει” εφε!

Με ισ Ει·εισειιιιιι. Εοι!εσι νειὸ εισσο ε! ισει!ισσιε Γριιιιι!:σε ιιτι·εστι δ: ειισεστεε

εδώ!! , Με!! ειι·εσισεισφσε ε!!Γεσιτε!πιστ 5 8εσ!›ιεσπισσε σιΒεε νε! ν!εο8 ω

τε!!! Γσστ , ει·σειειισε Γσι ειισΓι.ε ι·ετε:ιεΒασε, ε!ιεειιι:εει (ὶα!!σε Πο!» Με !ιειοετ

ἐ88Ε05: 8:εσισ Με ει·ισσιισισ ιιιιΓειιι εοισισεισοιστιοσε Γσοισισ , ν!τειισ Μα

πιω ε!σεειπεε !!!εοι!ιτει Ιἰσιεισσι.

(Με. ιν. @ο ιπἰπιειιἰοραἄαβρει· !εδϊκω διΜ&'Γ έπεσπ/ἱ 7'θάΓ72Ι'θε7%έ4βΓι

Λ!..ιο τεισΡοιε Πιιιεοσσε οιιιε!ο.ιιι σοιισιιε 5τέΡ!ιεσσε , ε!σισ ισ ε]σΓὸεισ Ρε

τι·ιε ΓεισεΈι Εεε!είιο. εσίιοε!ιε Γσσσειετσι οΓΗειο , σωσει!! νεΓΡειο. ισεειιΓο.ισ

οι·ο.τοι·ιο ισΓειειιε εεισάε!ο.ιιι , Ρο!ἰστ απ! ΓσΡι·ει εεισι!ε!ει!οτσισ @στα σαιτ! νιι·ι Γε

Ρσ!ει·σισ : οσο: :! ι·εό!:ιτσε!σιε Πιιισε νει·σειιε ισ Ρειι·τεπι , πάει” εεειε!π ΓσΡει :παπι

εΡσ!ει·!. Οσ!σε :σώσε νιο!εσιιει σικιισ εοισΡι·ε!ιεισ!εσε Ρο.!!ο.ισ , σΓε1σε οι!πω

ιειτεισ ειισΠὶτ , 8ε σε ι·ε!!ισεεει εἰ! , σι!ιι! !εειο , Μ!!! !πιεσΙο σ! ισ εο Ρειιι!εβειτ ,

νε! ο.!!!ε !!ιιιεειισιισ!›σε ΓσΡει· ίεΡσ!ει·σιτι εΧΡεισΠε ιιιΓετειιε !ιε!!οιι!ε. @σε ει: τε εο!

!!Βιισι·,ο.ι! ε!εε!ο.ιιιτιοσεισ νιι·εστσισ Βεειτι νιτι Ροτιίιε , @τη ει! ε!ειισσσισ τε!σσε

ε] σε ισίετεσε!σισ , σ!εισ ενεισΠε ισεεσε!ισισ. (ἔσει σε ισ ες σειιτι!οσε σΡΡειτει, μι!

!ειιτι σσειισ !εν!ε Ηειιιιισε. ι!!ισισσιτ, νιιτσε πιο! εί!ο. τεί!ιτσιτ. Μειιιε ιτικ1σε ΓειιίΕο

Γιο.τι·εε Οτειιοι·ισιτι ωστε!!! , @σε Γο.&σισ Γσετειιτ Ρετνιε!ει·σστ , δε :ιε!ισιιειιιοσε

ιιοσ ισισιισο. ίσοι Ρετει1!!!. Τειιιει πιο ε!!ε εσπι σε! σπιτσιιικι!ε εοσνεισιεσι ΜΗ

εισισ,ισνεσεισιιτ ισ Οιειι:οι·ιο εετεοε ε.τι!εστεε, δε ι!σοε !σνεσεε !!;:ιστεε , σι·ισισ σε!

ειισστ 8ε ο.!ιεισισ σε! ρει!εε ε!ιί!ειιι!εστεε παει· Γε ριι!!ο.ισ, :μια τιι!εισ Γσει.ιιτ @σε

σττειέ!:ε νο.Ροιι!σσε. Ηοε νιΓο τιισοιε ισιτσο εοστειι·ιτι , εσσι εε ει·ιι:ιιτε εει·εΠ! , οι!

!ε&σ!οε ι·ει!!ει·σστ. Οίιιτισσε Γε εο!!οεο.τεσιτ , Εεε!είσε εειισΡασσισ ισΓοσσιτ , 8ε ασ..

ε!ιι!Γσιπ ε!σο ε!ιοι·ι , ισει·εε!!!σι!ι σ.!τεισεισιισισ ΡειΓοσειι·σισ ὸσ!εεε!ισε Ρειί!ι·εοειι

εεε. Ιειι:σι· ι!ιε ι!!ει σεσσεισσειισ ω!! Γσσε Οιειτοιισισ ισττοιι·ε, Βιε:ιστεισ Γεεισεσ..

τι ειστε οΓ!;ισιτι @σε σιπισιισιτει· εοιι€!οβειι:ι , ΡτοΠιεινει·σσι: Γε ισ οι·ειιιοι1εισ :

δ( εστι! ΓστιειιιίΓεστ , εστι: ισσειιιο ιιισοι·ε ιιπισιιπεε ισνειιει·σσε Ρει!!εισ , οικω!

Ρειι·τιισ !8ισε α!σΠισιοΓει·ο.: ΓσΡει· !ε&σισ εΧΡειιαΓσιτι , Πεστ Ρι·ισε ειιΡειιιο!ι Γο!ε!›στ,

ιισ!!ο. ιιιιιισιισσοισε !ιο.!σειπεισ !σε!!ειει 5 Γει! Ροτισε !:ιτιτσι!!σεισ νε! !οιιισιτσε!ιιιεσι

εισε πισω εισδιειισ εΙΤε ισιιιέσιτσι!!σε εσΒιιοι·σισ. Ησισε ΡειΓΡιεσιτετε ισιι·ειεσΙι

Ω Νι·ισμ Ρ!ΡΡιπι18 Οσιο!!Μιισιι!ρειει·,σσι ιιιιιιο εεε, κιν. Λ!ιιισειισ!ιιισ ορσσειι:!!Γείειισι. Εεεε ΗΔ<

ε!ι!ασσσι νει!εί!σισ ισ Κα. Ειπε. !!!:. η.

--·.ξ



ΜιιτΑε. ε. εΑι.ι.ι ΑιιΒΑτιε. η;

τιιΙειτεε ί·ΞιέΒ , Βετιεόιιτετιιιιτ Βοιιιιιιο , ερτ παπι πιο.τιιτείτιε @Με νιττιιτἰΒιιε Γετο

ν1Γιιιττιετι:ει εΙεεΙειτο.τε άιΒιιετιιε εΠ.

Ο Δε. ν. ΜΜια!απ αφ «Μ.

ΠεΜ 8τεΡτιιιιιιιε (Μπι ςι1οάειΠ1τεττι οτε αυτι Με επι ΠτιιιιΙ ο.άετιιιιι:, εατιιειτι

ειός#ιετοιΡιετιεΙιιτιι ιτι ει1]ι1ίΗ:1111 ειεεε ιι ιθμιιιιι που ΙιειΒετει: , τεΓεάιτιτι ΠεΙΙιιΙει,

εεε εττιΡειιιιτιο. ειιττι εει:ετιε Ιοειιτιιτιιε. Βίιτιιειιιε Γει·ιιιοιιε νειι·ιο Ρει1Ρεττατιε

ΓοΙ:ιτιο. ιτιιιτιιὸ ιιιιτιιίι:τατετιτ , εινιε ειιι:ιεόει.ιιι ι€τιοτεε Γοι·τιιιε εοιιΓεόιτ Πι Ιιπιιτιε.

Πιιυεε.Πιάειιτιιιπι τοττετιι άε ιειιε τειΡιετιε) ειΙιτετιι ΡετειιΠιτ. ()ιι]ιιε εειττιεε @οι

Πω ι1ΠΒιιε Ρτει:ΡειττιίΤετιτ, ιτιετεάιβΠετιι Γειτιοτιε όιιΙεεόιτιεττι ἰι1 @Με εετιιτιι άφω

Ιιετιὸετιιιιτ 5 ΓειειετιτιΒιιε Με, ιιτ ετεάιιιιιιε, Βεατι τω ττιετιτιε , ω: Παπ Γειττιι1Ιιε

@σε ιτι ΙιτιιιΗευόιιιεττι ατιτηιιι ττιιτεευΠ , εμιο ΡΟΡι1Ιι15 Πει εοτιιτιιιειιττι αιτιιιΒιιειτι

ΓοΙιτιιόιιιε εΠ: τείεέι:ιιε , ο.νιε ιιιεοΒιιιτει τιιιΙΕι εφ πει ΓτιΡοι· Ρτοειιτο.τει: εεεΙιεΒιε εΕ.

επ , τιονιι: άυΙεεάιιιιε εΙεΙεθωπιειιωτιι ΙιειΒετετ.

Ο Α Ρ. ν Ι. Πε @πωπω Δ”. Νοέ πια!ε4υ!έτέτατε.

Λιστα ειιτειιι είὶ ττιιτεειιΙοτιιιιι εοΡιτι, εμε: Ποιτιιιιιιε 8.Ριιά τιιτιιιιΙιιιιι ε]ιιε

_ όινετΠε τετιιΡοτιΒιιε οίϊετιόιτ,ιιτιιοτι τωιε Γετιβετιό1 Πιιόιο τ:οτιιΡτετιετιεΗ

ΡοΠἰτ : ει: ε1ιιιΒυεΡτοΡτετειΒιιιιόειιτιειιιι ττιιιΙτο. οττιιττιιιιτιιτ 5 μεσο. νετὸ 8: απ;

τιετιτιοτει ΡτοΡτετ ττιετιιοτιειιιι ΡοΠετιε εοτιιιτιετιάειιιόειτιι τιιιιε ἱιιΓετιιτιτιιτ οΡιιΓειιΙοτ

Ρ1°α:τετ τιιοττιιοτιιττι ειιιτιι τείαΐειι:ατιοτιειτι εοτΡοτιιτιι , εετετατιιττι ιιιίιττιιιτατιιιιι

τεττιεεΠο. ει·εΒεττιττιει ιιιιω Ιειτειτο.τεέι Ποτιιιιιο ΡτειείἙἰτε. Γεω: 8: Ρτεείϊειιιτιιτ. 51

τιιιιάεττι α όετιιοτιιεειιΒιόεττι , 8Ει2.Ι18ι1ΕΠΕε8 Επι: τεετεειτι , ειιιτιιιιιι εΙο.ιιΠτει τεΓε

απο , οειιΙοι·υτιι άετει·ίε εειΙιΒιιιεε , τιιιιτοτιιτιι εΧεΙιιΕι ΠΙετιτιει , :ιτει!γτιεοτιιιτι άι

ιιιιτιειτα άεΕε&ιο. δω ά. ιιυιειιττιειιιε :ι.τιιιτιειε νε! εοτροτιε ιιεεείετατε εο:ι&ιιε δόσε

ιιιτε8τει ειπε! ΓεΡιιΙετιιττι Β. (5ειΙΙι ιιιίϊτο.τιτιειιιι οτο.ι:ιοιιιε εκίεειιιιτιιτ , 1)οτιιιτιο εστι

ίεΠ'οτιε τοι ττιετιτο. εοιιιΡτοΒο.ιιτε , Ρτεειιτιι Γιιατιιιτι ιιιιΙΙ:ιτειιιιε Έτιι&ιι Ρτινε.τιιτ·

νετιιττιετιεττι Με τετάπειτε Βινιτιοε Ιο.τειτο.ττε ίετιτἰειιε άοιιει Μπεστ.

οτι.νιι. @Μασάει έοΜΜ'2' .Ωιπίἰο έ0%·επάεσωώΜσεωθυβ:%ο/έ:·τυατιιω.

ΕΜ1>οιιιιι€ιτιιτ ΟΑιιτ.οΜΑΝΝι Μα]οτιε-ἀοττιιιε, τιιιταειιΙιιττι τιιειτιοτιέὶ ώ

8τιιιττι Ρετ ιιιετιι:ε Γο.τιέΗ Ρωτώ εἔεέΕιιτιι,Ιιιιὶε οΡετἰ ιιιΓετετε ιιτιΙε]ιιὸὶεειτιιιιε.

τω ειιιιάειιι Ρο.ιιΡετειιΙυειτι ἰιειἔο ειιιι ΡεταΙιτοΙτεΐΡατει τιιειωτ , ειτ Γιιττιιτιει όενο.

τιοτιε ειιπι ιιιτοτε βια α! Πε !ειττι Β. (ΗΜ αιιιεθι οτειτιοιιιε τοΡετοτε ΔιτΡοτωτ.

Οιιιιιειιιτειιτιοτιε όενοτιοτιιε εΙιιτιι ττιιιΙιετ ΡειΙΙιιΙειτιι φαω ιτι οε0 οΒΙατιιτο. ετ.ειτ ,

εοτιτεκτειπι Ρ:ιτενιΠετ, ιτινοΙνιτ απο ΓοτιιιεΙΙει ε! εετοε , φωτο Ποιο! οΒΙειτιιτιι ιτε

εοἔἱτειΒετ , δ( το εκει Γιια ιιιτετ :Με νείΗτιιετιτει τε?ιοΓιιιτ. ()οτι:18ιτ ειιιτειιι άιιιιι ιτε

Ρατετειιτ,όοτιιιιπιιΙΙοτυπι ειιττι οιιιτιιΒιιε φαω τα ιΠειττι ει·:ιτιι: τεΒιιε ιετιε ετε.

Μετά. Οίιττιςμιε εοτιΓιιιιιΡτιε οιιιιιιΒιιε Πειιιιτιιο. εεΙΤειιιτε ίοτιιτιπτι ΓιιἱίΤετ ιτιεειι

:Παει , ετιεΡετιιιιτ ιιιτετ ΡεινιΙΙ:ιτιιιιι ειιιιιιιΙοε Γεττειιτιετιτοτιιτιι τεΙιτιιιιειε τιιι.α:ι·ιτειι·ε.

Ετ εεεειιινετιιιιτιτ ( ττιιτιιιτι τΠθωι) εετειττι ΡειΙΙι:Ηιιιινο!ιιτειιιι ιτιτετ ειιιετεε 8: εετ

Βοτιεε , ιιΠιιΙειιε τη ειεΙ:ι:Ποτιιε ειΡΡετιιιτ , εϋ.τιι φώτο ειι·ε:ειττι δ( τιιιιάτιιιΜ Μετά ιο

Με τεΡοίἱτιιτιι εαπ , Ρετιιτίιε εοτιΙὶιττιΡίὶίΤετ ιιιεειιόιιιττι. ν1ΐο @τω αυτα: νιτττω

ιιιιι·ο.ειιΙο , 8: Βετιεό1Χετιιιιτ Πεο , 8: ιτε: φωτ! ὸιΓΡοίὶιετειιιτ, ΡετεΒετιιτιι:. Ετ πω..

πιατα Ετωιωτ 90:12 ἔείὶει τιιετειιιτ , οΒτιιΙετιιιιτ τιοιιειτιιιιιι , ιιιιοτὶ Ιιιιιε νοτο

εοτιΓεετειτιιττι ,ω ΓιιΡι·εττιιετιοτι οτετειτ Ρετιτε ΡετιειιΙιε. 8ετνετεε Γιιτιτ ειιιτεττι πιτ

εεεάεττι τεειιι τεΙτιττιοτιιιιιιι Ρὸ Γιιτιιτιε, αφτι τα! τεττιΡοτει Οτινιωιτ ΑΒΒει.τιε,

. Η εΙτ εττειιΙο απο. $ἱε τ. Χομπυ 17._ν. Μ. τσόάττΙιτ,τιιια κα: Έτετιεἱ ό: ΙκειΠ ετιεπιιιιυιι επίΒιιττι

ίσωπι /στπαΙΖω ι·τιβέ. δε τιιαΒιιιτε ΜΜΜ πνν=0-Μω ᾶΡΡἔΠ3ΠΕ· ΗΜ: 60Μ2Πιι8.

επιπι πατε θεια τιμ ΑτιΓτοιε1ετιι [οι·ωιι_ωεω .

Μη,

οπο. Δε.

σε. κι".

θετ. κ”.

7~



επι. ΜΙΚΑΟ. 8. ΟΑΙ..Ι.Ι ΑΒΒΑΤΙ3.

Σι:2:ειο:- Ο ιι ε. ΚΗ ΙΙ. Οου·πόΐ2ο @τα πιτ-έ ειι6ι!!πιπ μα” Φ0Φ8742

[παπα τ·ετέπιπτ.

ΝΕοπιε ιΠιιπ πωσ Ρτατετειιππιιἔ νιπέετιιι· , πιιοπέιπ ΓπΡιπ.πιέτο Ρ:ιππέεπι.

οποπε Η ιπι Κε ιε εοπτισι ε τε εττιιι·. πι εππ νιι· ποτπιπε ι ε..
ιπειτιιε Ρ τω ιππτιπΒ:ιτε πεΡἔεΙΤπε Γιι!.πιτοτο Ρτοτππιτ%εππιιπι νινπιπ πιιόΓπιιε

οονεε ιΡι·ιίτιπεε ι·είτιτιιετετιιι· Γειπιτο.τιειπ ΕεεΙείἰπτπ Β. @ΜΗ ποπο.τπτππι. πω

πιιειΠει πιε εοπίοττειι·ετιιι· , 8: ΡΙεπππι τεεεΡιΠ`ετ ΐοΓΡιτειτεππ ,-εοπτι τ πτ ειιπι

ΒιέττιιΙοπε ποιπιπο πιο εειιιεἐ`ι οτε.τιοπιε επ ΠεΙΙπΙειτπ 8ειπ&ι νιτι εο επι νεδτπε

επιιο νεπιι·ετ. Ι πω· επιπ Ροίτ οι·ο.τιοπεκπ οιππεε Μι πιιι ΙππιιΙ ειπνεπει·ειπτ@τα

Η ποπ Ιοππε ε επτ πιο ΕεεΙείὶει, εππιιε πιιεπι ΓΡοπΓοτ ιπΙἱπεΙιε Ροίτππειιπ νονεπιτ

Γπιιιπε ι·ετιπιπτ , τεΡεπτε ΓπΒΙΙιτιτ: 8ε Ιιεετ ειιπι ΓεΠ`οτ εο.Ιεειι·ιΒιιε ιιτπει·ετ πε νετ

Βει·ιΒιιε Γειτιπειτετ , ππίπιιειπι Ροτιπτ εοιππιονετι. νιπεπτεε Εεε πιιι ο.πετεπτ , απ

Ρει·ιιπτ ιππιιιι·ει·ε τιιιιιιε τπιτειεπΙι εσ.ιιΓειε. Ατ ιΠε εοπίπποπε πιππο. εοττεΡτιιε , [πο

πιπιτ τεατιιτπ , 8ε τιο.ιιπεπι πιιιιιτι πι νοτο Γεεει·ετ , εοπίεΙΤιιε :ιΡετιιιτ. Κενετίι απ

τεπι οπιπεε Ρε.τιτει· , επιιππι οπτπΙει·ιιπτ επ Ιππεπ ΕεεΙεΠοε επι πεπεπιότιοπε Ρει·τ

εεΡτο. , επ Επι Με οπίτειεπΙο ι·επιετππτ. Ιπ ππο Γειπτο ά Βινιππ Ριετ;ιε , ε( 5. νιι·ι

νιττιιε :ιΡΡο.ι·πιτ , ππτπ ιε πιιι Ρετ Γε ι·εΠΡιίεετε ποΙπιτ , Ρετ εοττεΡτιοπειπ απ εσπε

€ποπειπ Ρετνεπιτ.

(ΣΑ π. ΙΧ. δεσει ιίηςο#το πωπω έ:: ἰπυἰτἰεω εοπ··ων/ά.

[υπο πποπιιε ππωεπΙπτπ πποπ ππειι·το εππο ()ΑιιιοΜΑππι Κεπιειπ Ρ:ιπο

Ιειιιιιε ΓιιΡι·ε ιπεπτιοπειπ Γεοππιιε εοπτιιέιτ , Ιιπετ πιεπιοτπιε εοτπιπεππαι·ε. Ρεπ

Ρει·ειιΙιιε πιππο.ιπ ιιικτο. ι·εππιτπ ΡοΙΤεΠὶοπεπι , ππτε ΚοτεπιιυιΙο. πιειτπι· εοιπιπει.

πεπε, ππιπ απ ()εΙΙειπι ΙΞιπ&ι νιπωιιι Ρετπετε νοΙπιίΤετ , πεε Ιιειπετετ ετΙιππιπ

πιιοπ οΙ› πενοτιοπιε ιππιειιιτπ ιΠιιε πετάτε ΡοτιιιΙΤετ , πιειΒοΙο ΐιιο.πεπτι εοπ1επ

πω” ,πωπω επιιιΓπε.ιπ πινιτιε π·τπΡιτ , δ: ειΙνεειτ επιπ τπεΙΙε 8: πΡιπιιε ίιιι·τιιπ .πω

τετεπε , ιπτιιΙιτ ποτπι.π Για. ΑΡιβπε πειππε επίτιπέτιε , εει·ιιπι εοπ απ, οι ποπ ιππΙ

τὸ Ροίτιπτετ ιπειποε 8: διΙΉι()Οδ επιπ Ιιοε τιιττινο πιππετε ειπ ΕεεΙείὶειπι νεπετε.Βιε

Πε οπ1ι Ρεττειπτ. (Σπιππιιε ΠπΒιιΙι (Με οπτιιΙετο.πτ ιιττπΙιΠεπτ , ιι πιπ εοπτι·ε Εεε

οπετι·ε νοΙιιιτ πεφωτ ποπειτιππι , εει·:ιιπ τεΡετιτ ιπ Ιο.Ριπιε πιιτιΠιτπι τιποι·επι

τπιιτειτο.τπ. Ιππεπτιιτειππε τιιποτε Ρει·ειιΙίπε , ππι εοτπιπ πιιι Γεειιιπ νεπει·ειπτ, τω

τιιτπ Γιιπιπ εοπίεΙΤιιε πι. ιππιππειε επιπ επίτοπιππε ΕεεΙείιεε πω: Θέτει. Γιιετε.πε

ιππιεειτετ , Γο.ιπο. Επι] πε τπιτειειιΙ1 πιιτει εε!επτετε ειιπότιε ιπποτιπτ.

(Με. Χ. Ρ:·οπαπτέεπέυ επ:Ρτοπέτ π: @Μαιο φωτ· αρωΡτί.

Εεειιιι>τιε Με πιια:ΡτιΓεοι·ππι ΓοΙΙει·τιπ πεπω , Με 8ο νιττιιτιππε Β. (ΜΙΒ

επ ποε ιιίπιιε Γει·ιΡτο πωπω Μπι: επ ίτιπο εοπιΡτεπεππετε τεπτεπιππιιε,

πια ι ίὶπεΙιΠὶιπιε τείτιππειππιε:ιτει, τι εειπΠὶτπο Ρτε.ττε θιοτ2Ρεττο Ιιττει·ιε Γιιπτ

πιτιππειτα. Ιπ ππιΒιιε Ρτιτπὸ πποτποπὸ νεΙ ππ:ιπποιπ ΠοεποΒιο Β. @πιτ ι·εΒιιΙειι·ιε

νιτσε ιπίτιτιιτο. Γετν:ιτι εοεΡιίΤεπτ, Ιιπιιιπὸ πεε!ειι·ειτιιτ : πειππε πιιιΒιιε επιτειεπΙιε

ε]πίπετπ Ρατι·ιε νιττιιε εππότιε πιιιιτπιτ , ΡτοππβιΙιτει· εεπεοπιτπι· , εοιπιπεπιοι·ετιε

Ρε.ι·ιτετ ΙιππιιΙοτπιπ πια ιπττοπιιεππτιιτ εΠεττοτιππε. @Ετ ιπειτεο πονιε πιάιο

πιιπι ΡοίἱτιοπιΒιιε οτπιπο.ι·ε νοΙιιπππε , πτ επιπ Ρτιοι·ιΒιιε ει!ιπιιειιπ Πτπι!ιτππιπειπ

Ιοεπτιοπιε τιειοεειπτ, 8: Βτενιι:ειτιε εοιπΡεππιο Γπεειπότει , ΒιίτιπιοΒε Ιεέτοτιοπε

οπετοίΞι ποπ Ηειπτ. διπιιιπειπ ποιπιπο. εοτιππ , ππι Γει·ιπεπποτιιιπ τείτεε Γιιπτ νε!

ίιι.ετιιπτ, ΡτοΡτετ Γιιιπειτπειτιειπ ,πε Ι:ιτιπ1Γεπποπιε ιπΗεπιπτ Ιιοποιειπ , Ρι·επτετ.

πιιττιπιπε 3 Γειεπτεε πε νεπτο.τε πιετοιιιιτπ τι ΗπεΙιππε ποπ εΙΤε πππιτειππιιιπ5 πιιιΡ

Ρε πιιιποτιιπτ, πιΙιἰΙ Ιιοτπιπ πω:: τείετιιπιιε , Πεο ιτπΡοΠὶΒιΙε Με, ιπ πο Ετ,

πιιι ππιπ Ρετ 8ειπέτοε τπι_τ:ιΒιΙιτει· δ: ΙειιιπεΒιΙιτετ π. Σεπ δε Η πιιιε εειτπιπ(πετπ τε..

τιιιπ τείτεε ποΠε πεππετειτ, πι εοπΓειιΡποπε πιιειιπ Γεππιιππτ Ροτειιτ ιπνεπιτε.



σ Μ.ικΑε. ε. εΑω.ι Αεωτιε. :Η

ΙσΓετεπισε ειπαμε Ιισ1ε οΡετὶ ποσσσΠει , ασκ σοσ° Γει·ΙΡεστει: τεΙὶῖτσοσἰο , Γεό

νετειεἰσπι νὶτοτσιστεΙειτἱοσε ὸὶὸὶεἱπσσε. Ισ εΙσἱΒι1ε οτσσΠσσε ςσἑιστστσ α! σοε ειτ

τὶσετ ,νετἰτεσε Πσεασ Γει·νετε ΠσόεΙσπισε, σειρα: Ρετ ε.τσοι·ετσ @Η αιΙ1εσΙάεΙε

σο!ϊι·ο άσΓετεστεε , σεε1σε Ρετ ὶσνὶὸὶειω νεα σὶΡΡὶεσσ ε:: νοτο εεΙειστεε. Ε: ασε.

σοε ΓετὶΡτ:ι νεΙ άἰέ`τε ΓεεΙσΙπιστειΙὶοτστσ , π! Η οε νεστειε πασα, α! σοε Ρει·σσετ
ειΒστενστΙο εσά1οσστσ , 8ωιάσσο.τ1ο ι·ειτ1οσσισ, ε ·

Ο”. ΧΙ. @εωεάωοάκω Ρ:ΡΡίκα.ε ειισπάεοπ Ζωα» Πάπια: :ασκ Ρή

··σέ!ε8έσ @ @Με εσωπεπάάάτ.

Οε·ι· νεσετεισὸἰΡειττὶε, σεετὶνὶὸεΙἰεα: (ΜΙΒ ΟοσἴεΙΤοτἰε ΟΒτἰίΉ ἔΪοΗοίἔιισ

ὸεΡοΙἰτὶοσεισ , σσοσάΙ:ισεε εΧεσΜο.ε ειΡσεὶ Γεετ1εοτΡοτΙε @σε ΚεΠεσσιε (μμ

σ ασι·εΙσσοΗ ε:1εσα, να σ1ίαΡσΙετσε ασε σπετσοσει , να εσνΙσο ειισοτε ίσεεεσίὶ

Ρει·ισιιΙταεσσοτστσ εσι·τ1εσΙε , Γε1ΙΞεετησε.Π ὰ τετσΡοτσεσε Πεεοπεκτι ΚεΡἱε

σΓεσε α! ΟΑιιο1.σΜ Ρειτι·ετσ ΟΑιιιοΜΑΝΝι δέ Ριι>ι>ισι , α! Ιεισάεπι (ΠπΙίΗ :ιό

εσΙι1ΙΠαιΒε.στ, Ιεσ:στ οσα Βιτσο. νστστσισ ε1σειε Ποσσσσε Ρετ (3οσΐείΓοτ3ε Γισ οπο.

ατε Ρἰε σσεετεστὶβσε εε:ΜΒετε ε!σ>)σετσε εΠ , Ιοσεἐε Ιατεσιιε εὶτεσππΡοΙῖτοτσσ1

πισΙεετετ εισι·εε ΡοΡιιἱοτστσ , εοεΡετσσε σσόΙσσε εΙεετὶ άενοσοσε εισΙ ασια Ρειταε

ΓσίΈτει85ει ΡοΠσΙεισόει εσσεση·ετε , εσστόέτσεσε Ιοεστσ οΒ Για ὸἰστστσἰτειτεπι στα

:ποσα πισΙτἰΡΗεὶΒσε ΓσΒΠο.σσα: δ; ΡοΙΤεΠἰοσστσ ειτσΡΙΙΠε:ιτε ὸοσειτὶἰε. Οσιτησε·

Με” Ιειτἔἰτετε ΕΜεσσισ εοΠατα, ει!ησ:ιστσΙαε ΜοσειεΙιοτιιτσ ()οσ8τεεετεοσί

νὶεἱετεπτστ ΓσΡΡετει·ε ΡοεσΠΤε , ΧΨωισσωνικσε ςσὶὸεισ,εεὶ αι]σε Ρειτετσασ ΡοΙΣ

Γε1Ποσεισ τασσεσ ναΙὶιε ΓοΙὶτσὸὶσεε , σε σσώσενσ· Ι)α ΟεΙΙο.τσ εοσίΈτσπετε.τ , Ρα·

σσετε νιόεΒειστσι· , νΜεσε τεεεοΙΙει:ειε :ὶ ςσΞΒσωεισπ ΡτπΐστσΡτοτὶΒσε ἱσοτἀὶσετε

ωσεω , καὶ Ιοΐισσ £Ισεπτά2Ιϊ1 Ρι·είΒντε:σστ , ΟΤΗΜΑιισΜ σοπσσε , εσἰ τω.

παω επεσα ασ εο:σσστι:ετετ ι·ει·στσ, ὰ νιετοιιε εστω (ῖστὶεσίἰσπι Ποσστε σιτ

Ρεττεινστ, δια ΠεΙΙσΙασ εσπι οπσσβσε :Μ εαπ Ρετεὶσεστ1Βσε εοιστσεσάανΜ.κ

ΡσΡετσοεΗσσ εοσΗΠο ειι]σϊόασ Ι)σαε σοιι·σσε Νεα Ρετίσο.Πιε, :ιό τεείαεσπι

ΡτἰσεἰΡεσπ ()ατοΙσισ αιισ εοόασ Πσεε ΡτοΡετενὶτ,ὶΡεἰσσε εο.τσόεισ(:ε Μπι Ρεο

ΡτἰετειτΙε]στεεοστι·ειώάσ:, δε στ ΟτΙσσει:σισ ΡτείΒντασισ ε$άασ Ιοεο Ρι·2Πεετεε,

ει:οτεινετ. Ασσσεσε Ρετἰσοσά @σε Ρι·ΙσεεΡε, ΟτΙσσο.το ασ Ρταίεστσιισ Μια να

Ιοεσπι εοτστσεσἀεινἰτ , 8: σε ι·ε8σΙειι·εσι Ισ1Μ νὶτεΪ11 σπΙΒτσετε Πσόει·ετ μεσα

ΡἙΦστεεἐτεΠσεαττ5Ρσἰτίὶατσσ Βοσὶ Ρο.Ιϊοτίε Μάο., δ: σι·ιάσ:!σενετεστσ ΜΜ

τειεσΙα Μοσειεσοι·σισ σίὶσσε εοσει·σει όΙΓΡοΠτε εοσίὶτσεσε , ασίόεισ ΓισέΒ Κα

τσω!οεὶστ1Ι1τετὶΒσε ώνει·Πε ειΡτενὶτ. δα! εσισ ]ει:σὸἰᾶσε Ρι·ΙσεεΡε τεισΡοτειστειξ

ςεςσεσεὶὶ 8: νΙνεσά15σετσ@Με , εΙσοΒσε ίἱΙσε Οε.τΙοπιεισσο δε Η απο εισασ

σἰἶἔτειτὶοσεισ τε8σΙ τε!ηιστ. Οειτ1οπσισσσε ἰι:ει‹1σε Ρο.σεοι·στσ άεαιι·Π σε ενοΙσσε

ε.σσοτστσ _οΒ εισοι·εσπ τεἔσἰ εεεΙείἱ.ἰε , ΐο:εσΙ:ιτ1ε αστα: ΡοστΡασ ὸεΡοΓσἱτΒ 5 δ:

οσα αισΓα εσ1εσοσε ν1τεε Κοτσεισι τεσσει·εε, σι νὶεἰσιετσ ΓσΡτεὸΙ6Εἰ Ισα ε!ενε

τσακ , αἱ 1όεισ Μοσο.ΙΕεσσττι αισεἐὶ οτατ1οσἰε εια:εΙΠτ ε εισαάσΓσσε σ.ΠΜισε Προ·

:στη νἱπστὶΒσε εσσπ!ασ Ιοασσ Ρτο Βεειτἱ νεα τσετὶτἰε ὰ Ι)οπσσο ΠΙσία·ο.Η , επεσε

ίεττσι·: Τεσσ1ε εσΜετσ 1σεΙοα;ε είΕ ΕπσΙτε.τε , τω Ρτο ισεπσάε Β. @σε εεΙεΒτἰ

άΗΒ.ττσιτσε :σωστα ()ίιπκ1σε νεΠετ Η:Μασ ὸεἔεστἰσσε ειΠεισοά.ίσ:ε Ιιιτ8ὶτειτὶε

εοι1Γεπε ίοΙο.σσισ , Γαλ ι·εττεια:ιτετ ὰ σεΞοεσε Γε τεΡσὶ ὸὶε]σσ&στπεΧΡΙετε σου

ΡοτισΙΤε σσοό νοΙσπ$ Ἐι·εε:1τεΓει·ἰΡίὶα σε Γσ1ειστοσε1στσ1τσ αόεισ ΜοσείἙετὶο

Μάμα!καπ: Ιειι·Ρσ:ατάε Γο!εισστσ εΙ18σειι·ετστ στπΡεσάει·ε. Οσα Έσω· ειΒ (Άσση

πο ΑΒΒε.τε ΡαεΓεστε.το.πι ΡὶΡΡὶσσε ΡσσεεΡε ειεεεΡΠΓετ εΡὶΙΕοΙειτσ , εισσιιεσε Ρετσ

. ·ΑΜ° 1,00, χ_ Μ ί.ι&ω·σ "Εεεε ΗεΡἰἀεσπσε Μο- ' σε Κι2Ει Οιου·έσπβ.τ @Μπέκ έωρε:υπ·ωΙ: , είε." (ΜΜΜ

πεπε!ισε δεσ-(ΗΙΙεσΠε ἰσ Ασσα1. δία: νετὸ 11ει:Ρατσε

ὶσ ΗΒ.1.άε :Με δ. (ΜΙΒ αιΡ. :._ ΉιΙππω βια:: Μ»

ΤΙ:Μεο!ι· : ( ΤαΙτο Βεβοϋετεἰ ΚεΒἱε (Σεισεπωσε ίσε

ι·πτ) ω." Τω€Κοσὶ$|ῖἰΜ1 Με» , Ρυ|ίοπέέ πακεωβιω

7·ιιαΜΡση·κ: μέ μπω: ΥνιατκΑΜσση, @β ·υωΒ

Ι|·υπΙππωπκε |σεπω ι]ΐιυπ Μ ουιπὶὲω σύ απποην11 ό'.

ΟΛΙ; μα;"έΦάεπικε , τ68κ[67Ζ914ε Μέεέ νων” Βιβ

Με” αΡωι:, Οτκιωκσκ[επστκω νέων: ὁ Ήσο

ρή);ΜΜ :ρω "Μύδια αἱ αν» μ"ΜΞτώκε :Μπυκππ'ιι

πω: , Δ6Μ:έωμε :οπβαιω. Ροβεἄ «Με ω»ροπ ρπ>ω

ἐστι:: σημε/%Μ Μυπαβοή Μ πιάσω Ρπσίι:έσπε , ρε·

1%ια Ρ'·υσΙ:Μπππ8: 0ιωιιίωι Α&ώπωι ΟΦωεπωι

ΡέρρέπυΒ:Ζέ ρπ[επω:·υέι , δα. εμέ Με” Μοπε(Μ·.·κω

Ρ" "Με κι..βΙπέω πω: , Ρ'·ωι!”επιπσ Ρτειέσαοκκ.

“ει” ρΙΜέωπ Π” βιβεκπα_ _

Ι› Ασ.ίαΙ1εει σε: κιν. σκ1Μεπι ΗεΡἰὸασσσε $εσω.

Ειπε. Απο

ΙΜ:.Χ1.νΙ.

θα. πω!. .

Ω



τα ΜταΑτ: ε. ττΑτ.τ.τ ΑΒΒΑττε;

(Με τω. ττουτΕτατετττα ,Ι..τΒεΙΙυιττ αυετττ ΒΕΝεο16:1°τ18 Ρατετ· ετε ΟοευοΒττατυτττ τουττετΓα

δ:α;:·ι ττοττε εοτυΡοΓυετατ , ετττετττ ΑΒΡαττ τταεττττττ, 86 αΙτα κατα: τττευτταττε ττυΡετττευτ

' τ ' ςτοττα ,τα ετΓυτ› οτττυττττΙτεευττα τυτυυττττ, υτ τττ Ιοεο Ιττ›τ εοτυτττευττατο, αεΙ ΓυΡ

ΡΙεττετατ Β. (5αΙΙτεττευΒταε , τεαυΙαττε οτότττ€1τττυίτττυετετντΕπ. .Ατ ιτε υτ τττεττυα

ΡοΙΤετ αυοεΙ ]υΒεττατυτ εΗτεετε, εουεεΠτττΙΙταττοΓετατυ τττΙ:υτατιοε ε εοε!ετττ Ρα

8ο , υτ 8ε τΠτε εοΙΙαΒοταυττΒυε οΠτεττταε Ρταττυτττ υττττττε ττεεείΓατταε εουίττυετετ ,

8: νεόττεαΙτα αυο: αττττυατττυ τεαττε τετττ:ττττττυα ττττεττε ττεΒεβατττ, τα Γυίτευταττο

ττετττ Ρταττυυτ ττττ› εοτυπτετττοταττοττε Ιατατταιτε αυτ Ιτατττετετ. Ιυτετ εετετα αυοαυε

Γυαε τττυτττττεευττα: αουαττα , τοαατττε ΑΒΒατε , υττυτττ εατττΡαυυυτ :τετ Γαιτέττ Ιοετ ότι

ετττ οτττατυτττ 3 αυοττ αόυΓαυε υοίττα: α:ταττε τετττΡοτα τυ (3οεττοΒτο εοετευτ Ρτο πω;

τττοττα Ρεττείτετοτυτττ ετιτε ΡετττταττΙττ. Ετ ιτε ευτυΓαυαυτ αναττττα ταυττ τυετετττεττττα

οΒίτίτετετ Βουτ , τττυτυτττα ττττυτταττε εΡτίτοὶατττ ατα εοττΓεττΒτ , 8: τττ τττοττε είτ ,

εττευττττΡεέτα τοΙσοταττ εαυτεΙα , αυο ττετττεεΡε ταυτ τΡΓε αυτ αετετατ , αυατιτ Γυεεείὶ

Γοτεε αυτ τετεττι ΜοτταΓτεττυτττ Ρετ τεετατττ ο!αττττετευτ αυότοτττατετττ,8ε ττυΠτυε ντο

ΙευτταΡτείττ. , ΓοΙτε τετυτττ ΡττυετΡτβυε ΓυΒταεετευτ. Ητε τεατα·: Ρτεταττε Οττττττατυα

ΑΒΒα ττοττατυα Γοτατττα8ε ΓυΒΙττττατυα ΙτοττοττΡυε , Μουαίτεττυπτ Ιαττυα τεατεττττυτ·δ

@τα τΠο τετττΡοτε Μουαίττεεε νττα: τυ ΠοεττοΒτο δ. (ταΠτ εττοττττυτττ αυτοΙετττ εσε

Ρττ , αυατιτευτυτυ αυτευτ δ: Ρτοίεέτυε Ιτοτττεαυε Ιαυτταβττττετ τττΙαταττ που εΙεττττττ.

ΠΑΡ. ΧΠ. .2Μ!ττετ ραστατυεπτέαατ Ρ'τέϊοτέ.τ έκαταβιω ΡαΡα!έτ ῇἔκπωβ:

άέ·υέπίτπτ Μετα».

τ ΚΑΞΜΙ88Δ ττατταττοττε αυα εοτττΡτεττεττΓυτττ ατα νετε ετ·εττττττυα, αυοτττοόὁ

ΡΤαεετ Ιοευε τττττυυτττταττε ΡττντΙεατυτττ τττετττετττ , 86 αυο τα τειττΡοτε (Σαπο

ΒταΙτ ττταττττατε τττ αττοτυατυα , ΙτΒεττὶτε ταυτ α‹τ ττττταευΙοτυτττ Β. (5αΠτ εοττττττετττοτα·

ττοττετττ τττΙυτττ εουνεττττττυε. ντττωτ Ουττευίτε Κεεττα: Οοτττεε, τ:ιττυε ΓυΡετττ`τα

ίεεττττυε τττετιτ:τουεπτ , είται τττττυτττεταβτΙεε αΡυ‹τ τυτττυΙυτττ δ. (ΞταΙΙτ Ρετ τττετττατΡ.

Ευα ντττι1τ€ε οΙτεττεττ ετεΒεττττττε ττττττεττΓετ , τττνττττα ετυταετττε ταυτα ττονατυπτ
αευετοίττατε ντττυτυτττ υοίττατυ αετττεπτ τυΙτατττττ ΡετεΙΙαΙυττ3 8ευτ τυττε ?αυτα ντι!

αανετατ, Ιατετττετ νοΙυττ Ρετ αΒαττα ετεττττ ΓυΡετνειτττε, δε ΡτεττοΙτ τττεταυττττπ

εοτΡοττε , Η αυο Ραὁ`το ΡοτυτΙΤετ αυτ`εττε. @τα ττταττττοίτ ταΡτοττε ττττεττττοττε εοφ

Ρεττα, Ιττ αυτ το εττευττυ (3ε'ΙΙ:ε ντττ Βετ εοτττττταυεβατττ ετιίτοότΒυε ντετΙΙττττ .τ

τυτττταε ε!εΡυταττε ,ευτττάεπτΙοευτττ αΒ Βοίτ:τττ τττευτΙτουε _ ττε ντόεΙτεετ αυτ; εαττ

ΈυΙαοτε τττατααττττ εατετευτ, οττττττίαΒαεττατε ε!ετευτατε ίτυττεΒατττ. Ιαττυτ ετττττ

υαττατττ ττοέτε ευίτοττεε τυ Γυττττττττατε τιτοττττε , αυτ Μουαίτεττο ΓυΡετττττττττττετ, απ!

ΒτΙΡεέτοετυευττυε αττυατττείτάετευτ Ρτεεεανευττοε5 εαΐυ Ιυεετττ τ: εαετο νεττττε,

α:: τοττυα ΕεεΙεΙτα: ΡετΓυττττετε τττοετττα εουΓΡεττετυτττ. Ιυττττεττίττατευτ ττααιτε Μ

πτττττε αττττττταττ , :τα Εεετείταπτ ετττττε εοττευττετυτττ : 8ετττυιττ ττεΡτεὶτ ίτυΡειττόἴαυε:

τ!ατάετττ εουΗ:ττυττευτττάεττττυτυετετττυτ ΓΡΙευττοτετττ , ΡαττΠατττυ Γε τω: ίὶτΒττττΠ-α

τεεοΠταευα , αίτττε τυΓετττιττ. Ατ τΠτ ντΓο ττττταευΙο ααετττετ 1)οττττττο ατατταε , ΐεευττ

:τα ΡτοΡττα τετττεατυυτ , ετεοΙευτεε εοτΡυε ντττ 1)ετ ετ ντιττ ατα εο Ιοεο ττττττττττε αυ

Γετττ ΡοίΓε , αυετττ τΙΙτ Βοττττττυτ ατττε ΓτεευΙα Ρτ:τντττττ , δε Με τΙΙιτίτταττοτττε ττουοτε

τετττ οττΒυατίωττεεοτανττ. Πττττε ετατυτττττεΙΙτατ, αυαττττ αΡυττ Βευτττ τταετ·τττ η;

τΠ:ε υετττ, ευτυε ΓεΡυΙτυτα: Ιοευτττ ε.τΙτττιε εουτταττ τΙΙυίτταττ : υτ νττ:τεττεετ Ευτυετι

αιτοετυε αττττττα ΡετΕε&ε ττυεΒατ:υτ τυ εα:ττε , εττατυ τττοττυο εοτΡοττ που ετεεΠ”ετ το

τετττε.

Ο .τι ΧΙΙΙ. @τα τυ2ίπαάΦετήοκε Μετα αβαΡταβωΡ:2υπεβ ταυταβιτ.

ΑΠοιεττε ττααυε (ῖοτττετ Ρταεεττότυε α ()εΠα Γαττέττ ντττ τττΓεεΠτΠε ευίτοττε5, ω

Ρτεττε Γυοε εττΡΙετε εοττατυε , νττοτυτττ τυτττατττ αόΓυτττΡίττ , ιττ αιτοττ ττταΙὲ: το.

αττανετατ , τεΡεττττττο 8: Ιατευττ ΡετΡεττατετ αεεεΠ”υ. νετυτττ αυτα που Για ετενο

ττοτττετ1ΕτΠτ8.ττΡτοΓΡτΦτεττε3 τω αΙτεττα: Γεττετταττε ΡτοτεθττΡυε τυτττττευε τα τττοΙτε..

Βατυτ, 1)ετ ττυτυ εττὸ τε τεΠ”υε ΓιττΠε εοαυοΐεττυτ. Ναυτ εοεΙετττ τττοτττετττο αυο

ττεττΙΙυετ αξαατείΓυε είτ, ε εαυο ευτ ωαττωτ εοττυττ, εοΧάαυετΙΙτυε εο εαΓυ σου.

τταέτα



ΜΙΚΑΟ. 5. ΟΑΕΕ! ΑΒΒΑΤΙ*5.
. δ.ίταιΕ!;αε!!, Ποπι!πο Βεατι ν!!! πιετ!τα !π !ισε ειπο Η

ειπε ι·ειπππει·αι:ιτε, πε τ!. !σεσ ει”. Α Ρ;_

ιιπεπι ιΡΓε ε!ε8ετατ απίετι·ετπτ,επετιι ε!ε π!τ!πι!ε Η!!ιει·πι:ε !!τι!οπε απ! ία!πτεπι πιπ!ε τισ-πι!.

τοτιιπι Μετα ε!εί!τ!πανιτ. Ετ ν!ειιι! τιιιιε!ειπ ειτ!ι!!ιιιει·ππτ ειτειι!ιαπε!ο Με ι!ενο..

' παπαο!ι1εοπια : [Μπα νει·ὸ εππότσι·πιπ επΓτοε !ισιιστππι , ιο! ετ!απι αε! εσετεειι

τ!πιιι ταΡτστεπι ν!Ρ,!!αν!τ, πο! Γο!!!ειτπε!ο α!τει·παπτιππι ποπ αι!τπ!τ ΡσΡπ!στπιπ.

Ετ!ιοε ππ!ε!επι επιτ,πτ ετεε!!ιππε , πε !!ε!ε!εε ΡοΡπ!! τ!ιεί`απτσ ειπεπι Γετνεπτ!!ιπε

!!ικ!!!ε απιο!εβαπτ Έι·απόαι·επτπι· , 8επε πι απ! Ρετ πια!!τιαιτι !ιοε ε!εεπε αττ!π ετε

νο!π!τ, Με ΡετνετΠτατιε Ροτ!ι·ετπι· εττεάπ, Ρτεε!Ρπειιπε Ρι·ατεανεπε , πε αΒ!ατ!ε

ίαπε!!νιτ! Κε!ιππ!!ε , Μοπαε!ιοι·ππι εατετναε απαε Με! !απε!!!ιπε Βε! Γετν!τπτα:

ει·απτ , ι!εεΙΤε εοπτιπαετετ. Ιταιιιιε (Σοφα εσττεΡτπε8ε ι!σιππιπ αΙ:αιππ!!ε τεΡοι·

τατπε , Ρετ πιπ!τα τειιιΡοι·α ιι!πι!!ε τ!ο!οτ!!ιπε ε!! αειτατιιε : πτ !ιιτε!!ιεει·ετ Γα!τειιι εκ

μπακ., απαιιι ΓπΡετ!ιε π! εσε!τανεπτ , ειπα! Με νιτι!απε ε!!!ε! Ροτιι!!Τε ετεε!εοατ.

Οια. Χιν. Ριιπψείται· ααι.τ©- [σπάνια Β. Μἱ εκπίτι.ι [Ματια.

θΠω@τπτ Βοπιιιισ επΙ!σε!!επτε , Ρ!! Ραί!στ!ε εστΡπε ε! ι!ενσται·πιιι ίεΡτ!ει

σν!πιιι απίεττ!ποπ Ρστπ!τ, ι!!ειιππι απ. πε τιι!ταεπ!!ε !!ι:!εττι Βιε!επτ!!›πε νιτ

τπε πιεπτστιιιιι εμε!οιε!επι εππέτιε ιπαπ!τε!!:ε·ε!ατείεετετ. απιι!ατιι παπι πε ε!ε

Οε·ι·.ινι.

νιειιισ * τεττ!τοτιο ειιιιι ι!ιπτιιι·πα αεατοταποιιε νειτατπε !εέτο ε!εεππιβει·ετ , ποτε· "π!.Τιιε!πο

Ρεπτε !ιιιπιστε πσε!νο, σεπ!οτιιιιι !πιιιεπ απτιίιιιιεμε ΓεπΓπιπ αιιι!!!τ. Πε!ιιι!ε -

Ρ!απτ!ε Ρει!ιιιιι ι·ετοττ!ε αι! πατεε , ταπτα ε!εΡι·ε!Τπι ε!! !πτ!ι·πι!τατε , πτ πε Γο!ο Ρε.

άπίεπΙο ν!τα πιαπατεπτ ίπεαειε ιπι!!ε!α. @αΓπ!ε αε! Μσπα!!:ετ!ιιπι νε!ι!ειι!ο ι!ε..

!ατπε, ε!πιιι Ρετεπτ!!ιπτ αιιι!ε!ε π! Εεε!ε!!α Β. θα!!! πιι!πε ΓΡατιπιπ πσέ!!ε ι!πεει·ε

Ρεπιι!!!πει!επίτοπε τιι!!!ετ, Γο!ί!πιπε!!πε!ετπ Ρετιισότατετ, ε!ι·εα Βα!!οι·ππι απ»

τιιπι!π Γπ!»!το ιιιεππε·ειτεεΠ`π εματιιστπιω εαπε!!ι!!!!!ιπ!ε ιπι!πτοε νείτ!οπε Οτα

τοπιιιιι!ιιττσιτε εοπίΡειπτ. @! ε!πιιι α!ται·ι αΡΡτοΡ!απτετ , τ!!πτ!!!!πιε ε!π!ει πιο..

ε!ιι!απιιιιπιπ α!τει·πατ!οπε εοιιειπετεπτ, ιιππε εοι·ππι !απε!!!›πε επτα αι:! !εό!;!εαπι

πι πω!ε!ιιιιεπε ε!εεππι!ιε!πατ αεεεε!επε, αμε! , !παπ!τ , εαπ!!ε πι, ο !ιοπισ , ππὸε!

Με Ρει·ιιοιε , τεπε!ιται·πιιι τταπ!!α!ε ίσ!πε !ισι·ι·οι·επι ε (ῖτεε!ε ταπτίιπι , 8ε α!» !ιαε ιπ

!!τιιι!τατε ε!ε!τιεεΡε ετ!ε Γεεπτπε. Ετ σΙαππε ειεΓπτἔε , !!σει·εετεε!ει·ε. Οι!! Ρτστ!..

τι!ιε Γπι·Ρ,επε , 8ε σιιιιι! ε!ε!ι!!ιτατε Ε! πιστα εατε!!πε, αε! Γιιοε Γατιιιε α!:Γεεί!!τ.

Ο αι τ. Χ ν. Ωειαιτοάο 0ι·ίιιιιιακι: .Μίκι κι! έπαψε Ρ,'ξΜ$ήθωα4#ἱἄα.ι°.

Οιι·πιι Οτπιιιιιιιπε Ατι!12.ει!ιπι ιπιι!τιεαιιιιιιιι!επι Οπεπο!ι!ππι !!τεππε Με

ΙΓετ, ΡσΠε!!!οπεε ιΡ!!πε!οει ι·ε!!εισΙ!ε πιι!!ιπίππε ε!ι·εππιππα πε ε!εεεπτ!οπε,

σο απιστεπι τιιετεει!!ε :ετει·τι:ε , Ρ!πι·!ιτια Για !ατε!τατ!ε ι!σπα εσπ ετειιτ!!ιπε !τιταιι..

παπι ατιιΡ!!!!εαν!τ, πτ ιπττα Ραπεοε απτισε , Γπ Ρετεπτε ειττετ!οι·πτιι εοΡια τει·πιιι

8ε ν!τ:ε εμε ε!αι·είεεπτε ιπππι!!τ!α,ιππ!τσιππι ατει· ειιί!ί!:ετετ Μσπαε!ιοι·ππι. (Σε

πι!τεε πιο τμ!ι!ατπ Ψ.ιιιιιιιπε δε Κπσοπαιιιιπε ° , πι!! τοτ!ιιε απ· Α!απιαππ!α:

επταιπ αι:!ιπ!π!!!ετα!ιαπτ·, ει!ιτπ!πίι·α ε!!τ!οπ!ε πια: τετιιι!πσε Εεε!ε!!α!!!εατππι ποπ

τπιπ!πιιιιπ Ραττεπι Μπι!! Για ΡτοΡτ!ετατ!ε τ!στπ!π!ο Ρετ Ρστεπτ!απι Γπ!;ι!ιεετε

ιι!τει·επτπι· ,ιιιαιτιιιιιαπι ε!εεμίε!ειπ Μοπα!!ετ!ι Ρσ!!-εΙΒσιιι!ιπε αττειπ !!!ι!ιπετ Μπα

ε!ιεατιιιιτ. Νιιιιι τιιι!ιιιτα ηπα: !ισιιατ τπειιιοτιαε ΡιΡΡιππε ε! ε!ειιι Επιτποπε εσπ.

εε!!`ει·αϊτ , αΜ!:ιπ!ει·ππτ , απέιεμε εμαιιιΡ!ιιπιιια, σπαει: άσπατιοπε εμοι·ιιπιτ!αιιι τε

!!ειο!Γσι·πιπ ε!ε!ειιι Οσειισοιο Έπεταιιτεοπτιαε!!τα ,με ι·αΡαε!τατπ αο!!:ταιεετε Ρι·σ

τετν!α. Ιιιι!πΡει· !ΡΓπιιτιετ!αιπ Λ!ει!!σατεπι,είιιιι -Ρι·ο !ιαε τε ιιΡπε! Ρτ!πε!Ρειπ ι!!σε πε..

επιαιιετ,πωιιιι ιιι!εεει·ππτ,8ε π! εμαιιιτ!αιιι 11!ιετι! Ηπιιππ!ε!πΓπ!αιπμιιτα !οεππι,

εμ! πω! ε!!ε-!τιιτ, !πεπΒ:οι!ιαπι ι·ε!εΒα·τππτ. Π!!! επι!! α!!ππαπτππι τετιιΡστ!ε πιο

αττ!!!!πια ε!ιίττιετισιιε πιαιι!!!Τετ , ι!ε εαι·εει·ε !ιπ!πε νιτα έκ! !α·τ!τιαπι εοιπιπιαι·αν!ι:

ο Ηερ!ι!αππιιε αι! απ. σεε.1.ιιιιι, Ρ·ικήπια, πι·

τιπιτ , ό· Ιειιοι!!ωινέκι· έκαψα όι[επεπωι πω» Οι!!

ΙΙ14Νηπ »πάω πωπω: ἔσ#ἰ8.ὐ!ἔ”Ϊ ; έΡ[ε «απο βοκτα

πω”, , μαπα:: ΜΜΜ [πα::έπιτε απει·έωτκω π: ιιπ_ςωμιέσ

πᾶσι. 86'. Οπί. δ. Β. διετε!ωπ Ι!.

Μ." «Με ενΞΡπιιι· . "με πε €π[ιαΙ.σ Μια! βιωωι!ια

πω. απαιτει· απ!» βιωΙιω π!. Πε δ. Οτ!ιπιαισ πιο

!σεο.

Κιτ

. σ! , τιιιιε



:πώ ΜΙΚΑΟ. δ· @ΛΕΕΙ ΑΒΒΑΤΙδζ

οπο. Απ

πε.κινι.

θα. απ”.

αι:Ιεί!έειπ , επι:ΡΙειιε ποπ πιιπιιε πιιειάι·ο.ΐπτο ιιππιε ι·επιπππιε Γιιι , παο Γειπω πω”

Ιοει πωπω δ; 8Ιοι·ιο.ιπ ποπιπτετ ειιπΡΙι ι:ο.νιτ δέ :παπι

ΠΑΡ. Χνι. @οψιν επαφών» έκβπίέπ οπο” ΕΡώυΡα.τ Μπάσα'

. π Ζωα:: έπω/Μ:.

0ο πει πειτε. :επιω πιιιπεπιε ΓιιΙππιέιο , Ρπιιιιιιι Οοιπιτεε ΓιιοΙειταε Γειπ&ι

Ιοει Ρο εΠἰοπεε ι·εππεπτεε ,]οπιιππειπ πιιεπιό:ιπι Μοπειι:πιιτπ άε Ριιο$πιπο

Μοπειίὶετιο ιπ ειπε Ιοεπιπ ίππτοεεινετιιπτ : :ιο όειπάε , ιιτ Για τγτειππιπιε αππεπ

ειιιππιεπτειι·επτ, διποπιπινπ Οοπίπιππεππε ΕεεΙείἰπ Ρι·ιεΓιιΙειπ ιπίπεεΈτιιπτ, πι:

ιεΙειπ Μοπο.Ωεπιιπι ΕΡιίεοΡιιΡειπιοπε ΓιιΒιιεει·ε Ριιιόετει. Ετ Με Μειτεο Εεεε.

πω: , π: επ Ιιεεπιιι)ιε , ιΡΓο ιππεπιπειιιοπιΒιιε εοπιιπ Εινεπτε , επ πια ιπιπίΗ: επίζ

τιιΙετειπι, κειτιπειε ΡοτιιιΙΤεπτ. Ροπτιίεκ πω” επιπ Γπειίιοπιπιιε €οτι1Π1 ΙΙΒεπτει·

Ρι·ιεοει·ει πόΓεπΓιιπι , Μοπειίιετιιιιπ ιπ8ι·εΙΤιιε , Επιτι·εε οΡΡπιπετε δ: επιπάειπ Ισ

ειιιπ ΕΡιΓεοΡιι :επιω ίιιΒιιεετε τποΙιτιιε πι. Ροπὸ Πειτε: όιιιπ Ροιεππιε ιΠιιιε κ

Πρωτο ποπ ο.ιιάει·επτ, ιπο.Ιιιεπιπτ ειπε εΙιτιοπι Ρει:ετε , πιιὲιπ :οι πάνετίιτειιιΒιιε

ιπιπΡΙιαιπ. 5εά Γεπιιεπι:ιο. ΡιοΒιιπτ , οπ5.ιπ Ρει·νετεε εεεπτ , πω Ρετ ο.νο.ι·ιτπε τποι·

Βιιιππω Ιοει Ρι·ινιΙεπιιιιπ ειπΓιιε οι νιοΙ:ιι·ε.

Ο ιι ι>. Χ ν Π. 2ιιΜ άιυππωπ πι πω:βί.τ μι: πιάσω ιαπωέται·ε

έπωπεπτ.

Ε ιιτιιιι Ποιιιάεπι επιπάεπι ΕΡιΓεοΡιππ :ιΙιοπιιπάο ω πει· ΙιοΡιιΙε πω

πε ιΡίιιιε Μοπιιίιει·π ίὶιτπΡτιΒιιε νι:ιτιειιπι Ρι·ο:Ροι·ο.τι ιιιίΠΙΤε. @οεΙ άιππ

Ει·σ.τι·εε Ρι·ιιπετιπιττετε ποπ :ιπι1ει·επτ , επ ειπα ιιιΠ`ει Γιιεπιπτ πανι ιιπΡοΙΞτει Ρει·

2ποι·ιιπιάειπι πιειπιιε Εισειιι·ιιιπ ω! ΕΡιΓεοΡιιπι ι:ι·ειπίιπιίει·ιιπτ. ()ίιιππιιε πω ιπι1Β

ιιειιο.πτ πο.νιΒο.τειοωΡιΠεπτ , σ.νιε πιιικόο.πι , ιιτ απ: ιΡΙἰ τεΡπιπ Γιιπτ , ειπε εοε ιιΡ.

Ρειτιπτ, 8επιιο.Π όιιεειτίιε επ οπῖεὶιιιπ επι:: Ρι·επιτιπο., Βιει!ι [Μπι νοΙο.τιι. Ει:

όιππ Ρει· τοπιιε Ιεειὶε νειΠ:ιτιι:ειπ ιΡΙιιιε ιπεο€πιτο πτετεπιιιι· όπω.τιι, ΡτοΓΡει·ο

το.πάειπ Γιια:είΤιι π Ροπ:πιπ νεπιεπι:εε , ποιά παο πονο πιιειεοΒΙεππιει Ροι·τεπάε

:επι ιπιπποειπιιιιι ιΙΙιΓοιιε φαω Ραιτειπ Ρετει·ετ άιΙιεεπτει ποπιπτιππε , εΙοιπιππ

πιιαπιόειπι Ιιτοι·ι εοπτιεπειιπ ,ιπ πω. ι·εε Ρι·ιεθιτο ιτιπεπ αμα Γετνπου.πιπτ, πω.

νικ. Μιι·πιπ παπι τω:: εειπιόειπ εεΙΙο.ιπ Ηειιπιπει οοι·ι·ιΡιεπε, ιπ ειΙιιιπι Ρι·οι·ιιΡιε ,

δ: οπιπιει πια ιΒιιιεπι ἐοπιὅείὶο. Έπει:ιπτ , Ρεπιπ)ιε εοπΓιιιπ Πι , πι: πιπιΙ εοι·πιπ οιπ

πιπὸ πιιιε ιπεεποιο Γιι ει·εΙΤετ. Ριεπέτοιιε μπε 1)ει]ιι πιο, ιιτ πω ει!ιεπει Ρετ

Ροτεππο.πι ι·ειΡπει·ειτ , ιιιε Ρετ ΓιιΡει·π:ιιπ ιιιίπτιιιπι Επιπάειι·ετιιτ.

Ο ιι π. Χ ν Ι Ι Ι. @οι /έ·υεα·2:αε Επιπ26α: Ξκβέιει·2: , @ πω” ιαι·Ρέιει·

ιίεεψυ·2:.

ΕΜεοπε πιιοοιιε πιο ιεΙετπ ΕΡιί”εοΡιιε ει! ΜοπείΈεπιππ νεπιεπε, άιιιπ £1ιιει_

παπι νιοΙεπιτιο. ειππάειπ ΙοειίΡπι Ε. ἰΙἰΠοΡἰο Γιιοπεετε , Γιιοέππε ηπιππιάι ποπ

ςοιιίεπειεπτεε Μοπειεποε πειίι]ιι οτε ε εειπιιιι·πε πιιιΙιιίοι·πιιππε ειΗῖεει·ε τεπ

τανιΠ`ετ , Τει.ι.ο οιιιόειιπ ἔιιτιεπίἰε ΕεεΙεΙὶπ Ρτει:ΤιιΙ πιιΠε ω επιπ , ΙιιιιπιΙιτει· πε

Ρι·εαιπε , ιιτ ΐιιι :ιιποιτιε εειιιεθ. , πιιοπιο.πι εοτιιτπάεπι Ρι·ειτι·πιπ :ιΙιειιιι εοπίο.πΒιιιπι

ι::ιτιε νιπειιΙο ΠΠ ει·ειιπ εοπ]ππόπ ,πιο εοτιιιπ οεΠΞιι·ετιπιιιιιιε , πιπίΙοιιε ιπεοπιιπο.

οι Πει πιιππΙιε ιι·ι·οΒιιι·ετ. @μπι Ρετιτιοπεπι ίιιι·οι·ε όιέΕππτε ΓιιΡειιΒε εοπτεπι

πω: , ι·επιππόανιι ΓειΙΙιπε Ρι·εειΒιιε πιιΠο Ρειδιο εοπΓεπίιππιπ , πω» ι·εΠΠεπτι

Βιιε εεΙει·ειπ Ρι·ο εοπτειπΡιιι ιΙΙο.τιιπιπι νιπιιιέπιτπ. Ετ :ποπ θι·ειτοπιιιπ Β. @ΜΗ

(ῖοιιίείΪοι·π οιι:ιιΠ οιιιτιιι·ιιε ιπΡι·εάιτιιτ , 8: ο.πτε παπι ιΡΠιιε ποιπιπι ςοηίξα·2_αιω

εοιιπίπτ 5 πιιίςιιεω Γει!ιι:επι ποπ ιπετεπειτιιτ ειιιάιι·ι,ειΙΉιέΕιοπεε επιω πΙιι5 (ε ιτ

ε Πι· επ ιτε Μπι πιιιοειιιιε Ηι·:Ριάειππιιε : Απ” πω, δίπσπίιιο 0τπιπ:ιι·ο ΑΒΒπι:ε πιοτιιιο κκι'ωίπ2[ΜιιΕυκιω

κι". διποπιιι: Ερψυρω Οοπβιπποπβι Βάσω. ό· 6'απούύ δ. ΟΜΕ αππο οεε, ινιι.ρετ πω» [κ[ιφΠε

πω" πω., Β_ Οπωω·ιυπ Ε» @σκοπο έ: ιιιίαΙππο πωπω.

ιπ:κ[ιππω ψυκπονέ:_, :Με πυπευυπι α_ύΙΜπι : τινι



ΜιαΑε. ε.εΑιι.ι ΑιιτιΑΤιε. τ”

 

τοππ.ιταιτι ]ατανετειτ,εοτινεπιεπτιΓετιε τειΙιοπε τεεεΡιτ. Νεπι ιατείιιππ ειπε πιοτε οπο. Απ,

ΓιττπΒιπιειἔπιΓαΡετΡοΠτα: ί:ετνετε εοεΡεταπτ, δε Μπι επτα: νιΓεεταπι τοτίιοπεε °°·Χ'·"·

ιΙΙαιπιπνειΓετατιτ ειιτετπΡΙὸ , απ Ιιπε ειιοταπι ειπιπιπιεαΙο πεπαειπαιιπι ε,πι·επι Ρο

ταιΙΤετ ,Γεπ (, παοπ πιεετε παπα) ε εΡειο τιποτε: τατΡι ιπιΡετα Ρι·οτιιιιιΡεπε , εἱιπι

:ιππειατεε πιαιιο Εοετοτε πτεινε.τετ, έπε πιστα π) ΕεεΙεΙιει ε]εέταε, νειιιεαΙο παο

· πεεεπετε Μοπ:ι.Γτει·ιο ΕοΠετ,Ιιεατ τοπο.νετειτ ,επ ιπιτιοΙιταε. διεπαειτατιιοπεττι

το Βαοτε,πειτατεε εοπιαεταπιτιε εειι·επε,νειίι ιπ παοπ επεί'αι. πειιαετεπτ ΓατιετΓε

πεπε ,επτεπαε επ , 8εο.π νιειιιιιπι Μοπ:ιίι:ετιαπι , παοπ Αανιι° ιιοπιιτιειτατ, επι ιι

8: ταπε ματια , Ρει·πα&αε επ. ΠΜ επειτα ιπἔτενεΓεεπτε !επιπαοτε , τοπταπι ΗΜ

πιει: ΓαπιαΙειπτιααε σε πιιιιιαπι Γοετοτειιι ιτιτο επιιιιΙιε Γειόταε επ , ατ ει μπι Ρεπε

παΗαε οβΓεπιιιο.ιππιεαπετε ΓοΙιι:ὸ ΡοταιίΓετ. ΤΜ ιτειπαε παπα πιαΙτειταε, εαπι

πω: Έετΐιιοπαιπ Γαα.ταπι Ρτεεττιιο Ροίὶ :ιΙιπαοτ πιο πε ειοεεει. εοτιιοτιε Γτιπιτιιπι θΧω

ιιει!εινιτ. '

Ο ιι ε. Χ Ι Χ. ΜΜεσα!πω έ» /28έπτι πασοκ” εκπέθέτωπι

Επιιε·ι·ιι ΓαΡετιοτιΒαε Γεπτειιτιιε τεΙειτιοπε παιι πω πω Με εοτιιΡτεΙιετι;

ΡπιΠεετεπιιπιιε ,παοπιοπο Γο.εετΙοεαε Ρετ τπετιτει Β. οιιιιω πιΕ'ίαιπο.ταε8ε

ΡοΠεΠιοπιβαεπιω” , πεεποπ παιΒαε Πε ιτιπιενοι·ιιτπ παοι·αττιπειπι πιοΙιτιοαι

Με ιπιΡετιταε , δε πατε παοιπειιπ ιιαπιιΙιεινετιτ αιτιο, παπε ι·εΡΙιεεππιιιτι εΠε απ

Γεπιαε , παο.πτει Βεειταε νιτΡι·αιιπιει απ ίειιπιιΙειπτιοιιε , απ τεε Γα:ιε εαΠ:οπιεππειε

νεΙπείετιπεππο.ε ειεεοτπιποπετ , παάπαε ο.α&οι·ιτειτε Γε ΡοΙιαΙειιιτιΒιιε 8ε πε Γε

Ρτεείαιπεπτιι:πιε πιαΙτιι·-οτττιι πεπετε νιτταταπιίαεεαττετ , Ποπιιπο πιετιι:οταπι ε] αε

τιιιιππιταπιπετιι ιιι>,ποταιπ πίιιπαιτειτε πιοττιιΙιΒαε πεεΙειτειιιτε. (Βοπο.ττι τειπΡοτε

παπι ίιετιιιτο.ε τεττπε Εταδιαε ειτοοι·ατιι ποπ ΓοΙαπι Ροτειε , Γεπ ετιιι.ιπ ίιΙνείιτιοαε Γε

τιε νεΙ ειπιιπειτιτιοαε πεπεπειτετ,ιτεατιτι Ρτοκιπιιε ετεπιι Ρειττιβαε ιιαΓπαιιπι @ειπα

Ροίζεπιπνειιιτι , παει Γαεε παιιπαίαε Μοπιιίιετιι παττιεοαπτατ, μπει Ροται επι,

οοεαΙτο παοπειπι ιπιτιαΙΠ.ι πτειτ ίαιΠαε Ρετ Γπνει·απι ενια εεΙετι εατΓα εοεΡιτ παίξε

πετε : ττιιαίνειπειτόπαε ΙΙΙιεπι Ηαιπιπιε ο.Ινεο ,τετποτιοι·ιε ετετπιΓεετετει μπειτε

νιτ. 5αΒαΙεαε ειαιεπι Γααιτειτπ πα Ρεεοτιε ίαΒιιπι ττιιτειταε , ενειιιπιο ιπΓεπαιτατ , 8:

πτεπετπ παεπι ΡεΠ`απι ιτε Ραπιβειτ, ι·επετιε εοΡιοΠΠιιπιε τιειΓεαιε ιιτιτποτεπτεττι.

(3ιιπιπαε νιειιτι τεπεαππιπεΓειτετ,ιπεπιῖτιΒι ,Γτα&ιΒαε σ.ταοταπι δε εειταιΒαε νι

πω” , ποπεε ὅτε:: τοταε εΠειτιιιι ειιτπιβαε πτπιπτετατ οΙοεΙιε. Ιτειπαε ποπιαπι τε

πιτε εαΡιεπε, εοεΡιτ ειπιπε εοπιι:ει.τε, παο ιππεπιο ιπποταπι πετ ειππτεπι ΡοταιΠετ.

Νοέι:ε ιπιτατ πα:ιπιιιτι νιπιτ ιπ Γοπιπιο Γεπεπι παετιιπειιτι ι·ενετεππι πωπω 86 `

να.Ιππε , αιπιτιε νειιετειΒιιετα , πιεετιτεπι πι» : (Δι-ια , ατ νιπεο , (παει παω Γεπαε

τα, απει·τιπι ίαπτ Γε ιτιο.τι ,μια τεπιτε Ρπτειτο. (ιιιιπαπι τεΓΡοπ ετετ Γε πω πείζ

ειτε (Με ιΙΙι ι ῇετο ειπι παμπ τω? ειτε:: πὲιειιι πϊιπεέπ ΓεπΒιι @πετ , εππἔο ,ι 8ε ›

αοεαπι αει ει τεεεε επτ , τεπ πο τε απι. απ απι ι ε ε.εετετ, τω-.

. ε1απιιεπι τ(πΙιπεπτπ)τ Γεπαετεται· , Με ετἔοτε επ Μοπειίιετιαιπ ,εαπέτιε πω αΓΡι

εειιιτι!ιιιε, ειτοΡιπειτὸ Ρετνεπιτ. @αει ιπ τε παιπ ειιιαπ παππι Μα ΟειΠι απαιτει

εΙ:ιταεταπτ , παπι ο.π αΓαε ίιΒιίειπια απτιαπι ιπποταπι ειπιιπαπτιααε Ραίιαιτι «πω

απ, 8: επ τατΓαε τιιιτο.Βιιι οτπιπε απ ΡτοΡτια τενοαινιτι

(Με. ΧΧ. @ράτσα άφτ·εύεπββετ πιάΜπι έκτεπάεπιπτ.

Κιντειι παιππιπ ειαΓπεπι Μοτιο.ίιετιι ΡοιίεΠιοιιεε πασ.Γπειπι Γαβ Γατι ειιτ:ι πω·

ΡΙοεπε, ιπ παοπειπι τεπιοτιοτι Ιοεο πο παττιπιεπτε1 ΡεεοταπιΜΜΜεοιιΡετιικιτ,

δ; ιΙΙιε παιιιιιΡΙατιπιαπι Εεπιτεεοππιπιτ. [παο ιτειπαειιοπιιπεε πιειΕιοΙιαι ιπίτιΒιιτι

ΡετΓαειίιοπε,εειπειπ τεΡοίιτοτιο. εαπι οπιπ1Βιι5 πα:ε ιπιΒι εοππεβ::ι. ετειατ , τιοέτα

ιππιειΡΡοΠτο Γαεεεππεταπτ. Σεπ παπι μπι Ρα:πε απο επιπο παμε ειαθτοτεε Γει&ι

τι Απ" Μοπεπετιαιπ τω Αιιτςιιι, νιιΙ,πο ΑΜιωιωι·υ, ω: πυωΙππαι· , Μ [απ ροω,[Μτε βάψει . πωπιτεεω

πε παο ίατιτΞι ια ΟΜετνο.τ. Ρτενιιε. Κιιηιεπαε Μι. ι. πε 6τωππέια σωμτιππκέτσι Μοπιιι|ϊκιαπι κυβικα» ό· π·

πω. πιω σερ. τ.. Ρυ]Μισ :Με , ιππαιτ , διτιοΜ.ιιε Ι70Ιιψ'5Ι:Μ ΕΡι/Ευμτκ: ασπαιτε, θα,

6.,,,ρ.ΜΜρι Ετι[κἰ , μι 0· .ιΙσπεβετικω μού .ω

° και;

Οε·ι·. ισα;



:τω ΜΙΚΑΟ 8.κ ΦΑΣΙΑ ΑΒΒΑΤΙ5.

Ουτε. Απ.

ΒΩ.ΧΙΑΠ.

Ο". :στο

Ιατετεοτ: , οτιιοι εοτιιτο αττεΡτοε αόεετοοοιο , ωι:Ριτ Ρετ ντετιια τοΓεοττετεΜ* Ρο:

»Με Ρτοτ:Ιατοαοε : $ταιιιιΙα εοοτιιττι Β . φοιτ ίοεεεο‹:Ιὶ , 8: ιάεὸ νετἴα ντα: ατο ιΡ

Γο ο:ινιΠοτΙττετ τοεεοόοτ. ΠοιοιτατΡ.ιε Πτντοιοτι το εο εοοτιτοιατιπι ]ιιοΠειοτο Ρα

τείεετετ,ΡΙοτέίουε ιιτιΡοτττιιοε εμε εΙατοοο]οοε εοοειτατι Ρετ Ιοεα Πο8οΙα ασ!

Με τοιίετα!οΙε ΓΡεθοιεοΙοοι εοονεο1τεοτ , τοεανιτ οτοοεε οτ @το ιοεεο«οα τεΙὶτὶο

ιιετεοι:, 11118 αιιτεοι εεττατοοοι ειιιτι αιτοαοι οιιττεοτιοοε , Ροειια τονιο1τοτ ιΠατα ,

ἔοτοαοὶε οτιο” ειτίτιοοοτ οσο Ροτιοτ. Νοο Ραοετε όειτιάε τττετιοε ειτααΉε το τιοε

ωττωοοιεεοετετοττοεοτοτιοο τοΓαοοε νιτατο Ηοινο:. Α.Ιτετ νετὸ τοτιο Γιο 22:ε!ετιε

ΓοετοτοταΙτ ετοετατο ντά1Πετάατοοατιιο:ι , ω ΡταεΡοέὶτοτο ΓιιΡταάτέτιιτο νεοττ, ω

ττόττοε ΒΜοοτο ετοοττείεεοειοόιτ:ιοοι άεΙιέτοοι εοοΕείΓιτε τα, άοόίξιοε !ιονετ

Ρτο άεΒιτο σάιτ τ, ασ: Γε νοτο εοοίτττοΧιτ , τιιιὸά ετειοεεΡε οιττοε1οαοι τεΒοε

δ. (ΞαΠι· άατοοοιο ιοΕεττετ. Ετατετ αι1τεπι Μειο Ροεο1τικΗοετιι ήτο αΒοοΓεεοε,

Βονεε οσο ίιιΓεεΡιτ, ἴεεΙ αΙοτε ειιοι οτιο Με αά ίιια ΡεττοιΠτ.

Ο”. ΧΧΙ. @Μασάει Μ, ακίβίαιο Ριιὐἰἐσἐ έπτεπτίτπιτ του·σ·εμιο·βτ.

Ν οἱἰεΠὶσοε πιο ε]ι1ΐάετο ΜοοαΡτεο] ςοαετΙαοι ΒΙνιιΙα οΙ› Ροτεοτιιοι

ΙΡα το ειι&οτ!τεβαιτοτ τισ ΡαίΠτοαοιοΙττε τοοΓοτοετετιιτ τοε1ΐα. Ηαοε ΡαοΡετ

οιοτΙατιι οα:ι.ιΙτε Μεοατ οποτε, 86Βαττοο τοιΙοιοιιΙτα ταιειεΙετιάο , €τατιάεάαιο

ποιοι ιοίεττε. Ιτατιιιιε άιε ειιιαοαιο @τοι ]ιιιττα τοοτεοι απο Ιατεοτετ τοττατετ, 8:

αυτα Γοτειο!ετετ “Με , 8Ιαὸιοτ οικω τεοε!ιατ, ταιο ναΙι‹ε!ὲ τοαοιο ήτο αο

ἔεετἱτ , οι Ποσο ε!εΡοοετε οο&Ιατεοοε ΡοτοιΙΤετ. Α8τιοΓεεοε ι Βια-τ τετοιο τει

@Μα τουΙτατοεΠτ, ω ΒαίΠιεατο το Ιιοοοτε Β. ΒαΙΙτ εοτιίττο&αιο είτιοανττ, τού

ιιε οτατιοοιοοε ιοειιιοιοεοο,τοαοατείοΙοτα @Μοτο αοτε αΕτατε εΗτοιΠτ. ΕἔτεΙΣ

σε νετἱι εοειτατε ε τι: οιΙο1οοεΠε,8 @οτι ουτε Ρτετ:Μετατ τιοτοιιτο άείεττετ:

οσο αοτειο ΡτοὸεΠ`ε ιΡοττεία&α Ρετττεοτ. ΒιιΒῇιιο6Ιιὶε τοεο Βεβαια εατΡεοτο, ατι

Πινατο τειιιεατ , 8ι Ρτωοτ το οοοτο απο εκατ. @τατοτιο νεΙιιετιΙσ νεΙΙετ πο

Ροοετε , άοΙοτε ειιιοεΙατο ΡττεναΙἰὸο εεττ ὶοιιιΗε ιιτ8ετετοτ , οι ΡοΠεετιοτΙΒιιε ατ

ταέτιιε είδα @το εϋτιιίξοε τοοταιοατιιιτο Ρτοτεοόετετ, ΡΙαοτοοιοοετιι εοτατο α!

απο τϋτοιίετατ , Γοττοττὸ τεεεΡιτ. :Μοτο αοπετο τοατιοοτιοτο εοοίττιοΒειιε , άπε

Π:αβΠε ιοιιτιοε οτιο"τιοε τετιιιιιιτ , οτ ατττειιΙοτοτο ιιιοέτι1ττε ττινιεεοι Ια:τατι Ροτα

τει·ιτοτ. Έκτο τοτίετ άοΙοτε εοττιΡιτΙΓοε , π! ΕεεΙεΙὶατο τεεοττιτ, Πτήοοε(Ρτοίττατοε,

νεοτατο Ρτο εοιοποιίΓο δΕ αισίοΙοτιοοεοι τοατιιιε ὸεΡοίἰτιτ. (Σέιτοοιιε το οι στα

τιοοε Ρετίἱίτετετ , 8τ εΙαε!ιοτο οεαοαοοατο τοτοτττετε ΡοτοτΠετ,ιοτατοεοτο ταοοεπι

α‹: νοτο Ρτοτοὶίἱτ , οοοιτιοατο εΙειοττεΡε ΐε άατοοοιο Βεατι θαΙΗ ποιο ΠΙατιιτοιο,

Μοιτ τοαοιιε οιΡεττ:α ΙειώοιοοατΡοίοάτ. @μια τεΠ:τοιοτοοπτι οιιταειιΠ το εοάετο

Ιοττο ΓοΓΡεοΓοε, του το τεττιΡοτειο1 Ρεοοα›οοτ , τοναΐοτ1ΒιιοΕεεΙεΠαΜεατοτο τα

ττιτο εταοοε τἱτοοτιε Ροοόιιε τοειιτιεοε.

ΠΑΡ. Χ Χ! Ι. @του Ρετ·|ιισ·πτ ωτάἰἄιιω μπαΜέτ.

Κι1Μο1.11ι1ε τΙοιόατο οοτοιοε , άε ΡοΙΤεΠῖοοε τιιιατΙαοι ε3οΐάειιι ΜοοαΩεω

ΕαοειΙΙαε (ΙΠ2.5 «τι ατιίτιιΙιτ , 8ε θα Γετνἰτιιτι ίὶιΒ]εεἰτ. Β οι Αόνοεατο Ρτο ετβ

επι Εεοιιοιτ Γ:τΡιιιειοτει·ΡεΙτατιιο ταοοεοι εεοΓιιτα ]ιτάιειττο εοαότιιε εΠ:, οτ εαε

νε! ΜοοαΙτεττο τετιάετετ , νεΙΓιιο]οτι απο Γαετατοεοτο το αΙτατἱ 5. @ΔΗ Ρετ·α&ο

Ετιοατετ. Ιτατιιιε ανατιττα1τοΡεΙΙεοτε ]ιτταιοεοτιιτο ΡατνιΡεοάεοε , Μοοαίτεττοιττ

αποΜε σούτ, δ: οτ τ1ιμ1ιε.ιτυπι Γοετατ , αιιτΙαότετ Ρετεειτ. δα! Ριτο εοοτεοιΡτο

8αο8:ι , ιιΙτιο Πει ειιτο ΓείΗτια Ρτα:νεοιτ. Ναοι ]ιιτατοεοτο εκΡΙετο ατι ΡτοΡτιαιτιι

τω ΒαίὶΙιεαιο εἔτεΗὶιεεΙἘ, ]ιοιιεοτόοιιε ατΙάι1&ο, εἰπο ΓτιΡετ ι1ωα ΓαΗεοοο νε!

Ιετ αάΓεειιάετε,ιοεοτε εαΡτοε, ίαειειο ίὶιαοι ατι Ροίτετιοτα ετιτο ιοΠάειιτιο εοο

νεττιτ. ΑΞΓτοοαοε ιτατιιιετό Ρετ ΓαττιοΙοτοτο εοοτιετίε ιιεΒΙεέτοιο , ιτατιιε ναΙεΙε

ι·εΠΙοτ 8: εαΒαΙΙιοο τε8γτατι εποε 3ιιίΤιτ. Οίιτιιοιιε Γεειιοτια ατε τεττια νιεε αόίεεο

όει·ε εοΡιετιε Ρατι Ιιο;!ετετιιτ εττοτε , ταοε!ετο εΠεοτοοι αάτιοοιειιΙο τοτιο ΠτΡει·Ρο

Ποτε ΜοοαΠετιο απο τιιΒοτε ΜΜΜ. Ναι Ιοοιτε αοτειο τοτΙε ΡοΗτοττι , Γιιοιτὸ

`
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ειτττ·τό1τιτα οευΙοτιιω άοΙοτ ωναίὶτ ,αε άεττιόε βετιτιοωετιτα ίὶτιειιΙα. άεετεΓεειατε Ω!ια· “_

Με , εα:εὶτατ15 Βοποτε ὸαττιτιατιτω , ιπατετταΠ ΓιιικΗτἰιε Ιιτεε Ρτινανττ. Μ. Μπιτ

Οα τ. ΧΧ ! Π. @κοιταω τίπτωτ:ατιτ τοϋ· .Για?Μπάστα Ξ κα::

|έ&οπωσία.

θα. αυτ.

ΝτοεατωΜατ:: νωεταΜτε θαΙΙιτε εμαωΡτοωρτττω ττπΡειπΙατ ατα11τωπ _

Ιεφωττ ΙττΙιτεΒττ ε:ιετιιΡΙο. @Ματια να άστα Ρετ ΒΜιτιι ειιιατηάαπι πετ Εκε- .

κα, ασ εττειιατί «τα τ:ττειπίστΙαττουυω αυτ το εα ί”ο!εΒαιπ εοτττωοτατ5, πιιιΙτίίζ

εμεποεετε, ί ' ικὶοὰενἰτατεεοιτατετυτ, ταιττιιτ ευπι ΓιτΒΙτὸ ἴοΡοτ1τιναίὶτ, οι:

· ` ι:!ετε Ροτ:στίΤετ. (ΣίτιττηττεΡεττειιΙτιπετυ ΓιιίΧεέτοε Βαβετετ ττ1ττωτ εαίὶιε,

ττττεττάτ αστα ΡατιΠτίΡει εΒνεπετε νεΠετ , το κατ» ΊτιετικΙαπι οϋντττω Μ.

Βιιττ,εϋπιφτετοεατε εοτ:Ρττ , τιτττττεττττι ετιίτοε ΜεττΠίτετετ, άοπεε ττηΡοι·τιωτ

τατεπτίοττιση:αταπΡεταστεΐεωώ όεττεΠει·ετ. Α: Με εστω ΕπιιτΙατκ, δάειττ

ἴΡοΡοττὸἱττ Ιταἔεττκκἰτειωι ώνεττει·τε, ΡαΙΒιιτττ εαΡτττ ττΡΡοτιττ , 8: Γε Ιστοί-τα

τω:: , Β. νὶττ Ευ @ταΜεπάτεττπΡΙοι·αττ 5ατιέτε ΒαΙΙε , στα πιο: ΡτοτεέΕτοπε οι.

Μιὰ. Ηετ1ατ:τιτο()τυατάεΜάωαώτυα ειαττιοόττοτπιΜετ, ττ:Βόιτε ειιίτοε ΓΡοη

Βοτήτ τττττωεττιστ_ ΓτιωΡτάε ακτή: ΓοΡοτατιαπι :μωβ ΡετεττιΡτιπιιε αωτεεΗτιιτ·, όε

εοΠο νεΓτεπι ΓιιτπταΙιττ , αιτοΕιεΗτϋε ιιοο1&ιτ Ρετττπατ όοι·πιτειπειπ. 5εά εὺπι 818”

τ (ΜΜΜ τ.τττετιπι1 νεΠετ ὸεΡοιπετε, αττιιΒιτε ττ€οτε ίτυΡεἔαεΉε τιτΗεέττ ΒταεΜα :ιε

ιττνεττωτ. Ιτττετεα ἀοττττἱει1τι αυτόειω ατΗΒτττ ,ά το Γοτπιπο ώκττ; φυτό Γοπιηο

3ε·ρι·Επιεττε, ατιεπιαβτωαπαιτευτττπτετίεάτοττε πιοὸὸ ττιτατιτε Γεω › Αι Με εν18τ

ΜΒ , 8ε ΜεΙεπι Γοετιιπτ παταω8τα:Πο εει·τιετιε εαΡ1ττ ττω·πτι:ετε εττΙΙΙ1τ , 8: εοπτ

με!.ιεττΠ.τω , τμιατ:το οταπΐα Ιαοε ίεεΙιτ.<τ νεΠετ αάωτττετε Ρετεοτιτατιιτ. @τα :Ντι

με ΓΡοΠ1τ Η.Ηντε:ιετΡτεττάτε Γε τετ Γαεετε νοἱυτΠ`ε ίατετετιιι· , εοτιτ1ωτὸ ΒταεΙ·ιτα,

«ατα οω-τττα οϋττευετατττττι1Βτουε, όει:οι”ιιττ. Ρετρεπάεπτ Ιταττιτε α.ἱτετ Γε Παω

_ ιτττΙεττεοτσΒα Ρετ πιστα Β. (ΜΒα τιεεε ίετνατωπ , μεση εωτι.τΙΙο ίεεττ , 8: Με.

Γιατι τω.: ΡετπΜἱτ.

(Με. ΧΧιν. Ραε!!ιτ ὁ ιἰεωοττἱο |έύΜιτα.

ΡΙΜπτειιεΑ ταπτ ττωΙττ α Γιιτοτε άπτττοιωτιτ Ρετ· ε]τ1ίδεπτ Γατι6Η Ραττ·Ιτ ττιετ·Ιτα

ίτιπτ ΗΒεταττ , τττ Η οτιπιττωπ ευταττοοεπτ εοττπτιεπτοται·ε νεΙ1ττιιτε , ΓαίττότοΠε

!ε&οττβιτε οεεαΠοττετττ πτυτωνταιΜτ τττΒιιαπτυε. Ποιττπ ει·Βο ε:: ΙιιτὶΒιιε τεΡΙτεα

πιω , σε Ιτοε νἰττιττιτω εετττιε νττο !απέτο άεΠιιΠε Ριπετιιτ. ΡιτεΙ α στιτα:όατττ , Γα:

νΗΠτυα Βο!Ηε απττττιιτ νεκαττοιτε τ:τετετιτα, 8: που τετιοΒ1Βιιπι ΙαΒοτε· αι·ετττιππ

αεΙ Μοτταίτετἰιιπτ Ρετόιι6τα,εϋπτ Οτατοττυπι Β (ΞαΙΙΙΟοπίε!Τοττε τω: (Ετ , Ιτα

ττττι Ιιοτττβ1Π όπτυοτήε 1τιίεΠαττοιπε α8ττατα, τα τετταιτι εοττετάΙτ , δ( ττττΓει·αΒτΙττετ

Γε ὸἰΓεετΡεω , Βοττετιόο εΙατιτοτε ΓΡιττε1Πϊττιανει·Βα εοτ:Ρττ εδυπάετε. :αιτία

τιιτι1ε ε ΡταττΠαιτε 5τετ>τιωτι1ε τ1οπήττε , ττττΐετΙ:ε ΠΗιιε εοττιΡα1Πιε, ταττκΜι ΠτΡει·

ατακα εκοκ1Γιπιτπι τεεΕτανττΠιιοααυΓαιτε εαάεπι νεκαττο ΙΜτετιπ. ΚεΠΡτΓεειπτ ατι

:επι Ρι1εΠα: ωοεΙοε ΡωατεΠωτ τικϋκττ , ίεΐό1ιτεΙστο ΗΙα Πι οι·ατΙοιττβιτε ατ: ]ε]ιιιΜε

εΧετεετε ατΡἱτ Ατ πιτίετα Γεωτιτα τττ τΙε Ρτο τΒιτιε εΓειτ ατιτάΙτβετΠτΓυτΡανττ, απο

ατ:τττετ εαπ: εοττττττιιὸ εδωσα ττιναΠτ , τττ να α πιι1Με τειαεττ ΡοτιιτΠετ. Ωίιπηιτε

ἰὸεπτὶἀετο π! ειιπιε!επι Μουτ» ΡετάιτέΙα εΗ`ετ,8ε 8τεΡΒατιιτε ΓιιΡταὸτὰιιεἰτετατὸ

ΓιτΡετ εατπεποτστίπτυπι τεετταΠετ ,ατττιπα! ΡαπνιτΙππι το Μοάπττ1 ΜΜΜ Μέσω

πισω αΒ @σε οτε ΡτοΙαΡΓιτπι εἱὶ. Ηοε Με @μια Μετα ?κατα αττειπΗτε ατΙ]ιτταττο

τττ ττιΠίτετετ, ττ1Βιιε ντεΙΒι.ιε Πιι€υΙοι·τιω Γπττ1Βτιτάο Βι·τιε!ιοτι.ιπτ οτε εκετό1τ Γε

τιποτε. ο;; αιτάωαΙτα όιτττι αάΒτατιτεε “τω” εαΡετε οὶτετεητιιτ·, ΓυΒττὸ τϋΓραι·ιτε

πιω. Ριτε Ια αιιτεπι εαὸεπτ Βοτέτ (υπε:τττ ττιεοΜπτε, 8: τεΒςιι-ιιιυνττα ω:: τετιπΡιτε

αβίαιιε ιιΙΙα όεεωοιπε τοίεΙταττοττε Ρετεεττ.

ΚΚ τα
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(:1Μ:. Δε.

ω: τω”.

Ο·ετ. κ".

Οκτ. ΧΧν. ΜίπιταΙο Μα. άαβατα:Δ· απκἰετω έκα·φατα εαβυάέτ.

Ι.τ.ιω ττιιοςυε ΙΙΒετ οΓτειπάετε εντάεττττ ωτταεττΙο , τιιιοττιοάο0νττ Ιαιπέτττε

άτιοΓάαιτι τη Πιο Γετνττ1οάεΡετιυτ1α τετιπτι ττεΡτάατιτεε εοττιΡιπετιτ ,δε τττοάι

τα: τω ΡιιΙὶΙΙατιτττιὶτατεττι εοιπΓάτττ'ττττ. ΕεεΙείἱε εμε ούτω άιιττι εμοάαττι των

Ροτε οΙετ εοΡἰαιτι αά Ιι1ττάτταττα τττίτττιεττάα που ΒαΒετετ , @Με ειιοά τα α”

τα οτιπτιὶΒιιε ατάετε τιοέττΒιιε ΓοΙεβατ ._ άτιαάαττι ττοέτε επιίτιωτιτ , τρια Άτακτη τ1τιοά

αυτ:: ΓιιΡετττιε αΙτατε 8: τυπιτπαιτι ατάεΒατ , Ρετ Ριιατιτάαττι Γεττείττατττ ταάτοε Γεω

αά αΙτατε τοΓτα ετΥΡτατιτ Ροίὶτιιιτι άττ1Βεβατ., ό: ιιΠ·Ιτετε τιτττάιιε Ιοεό ττεάεΒα

τω. Ιτι εαάεπι αιττετιτ Ιαι·πΡαάε ντττεα, άτιαιπ ε:τίτττιέτατττ α ετιΠ:οάε τετιιΙτττιιτε>

αφτι ττπΓετττιε 8: οΙεὶ Ρτττττ)ιιεάο άεΓτιΡετ ετατ. ΜιτατττΙεττι του άιότιιτι1ε Γιατι, ιτ α

απο οΙειτω Ρετ πατατα το Γι1τ1άο τεΡετταττι τδιιττατιτιπ αά τεττατττ άε11ιαιτ , τττ ιΙ

σωμα: άεεΙΤε ντάετετιατ. Ιάεττηιτε Ιττ1τιοτ Ρετ ι:ετταττι Μάικ αά αΙτατε άεεττττετιε,

ΡαΙΙαιτι ήττα Ηττεαττι αάΓεετιάετπάο οεει1Ρανιτ, 8: πα Μάικ ατά τττεάιετατεττι τοτε..

τττ, τττ τιιιιτηιιειω άεὶτιεεΡε αΒΙιιἰ ἔοτιιιίΓετ. Ιτι άσο τ1ιιιά οτιΠῖιτιυτυ ττιττετ, τττ

ν€ι1ἱτε που Ροτετο:ι1ττιἱττ1τ1εφ1ὸ οΙειτττι Γ11βτι15 αηι1αΠ1 εΡτεΠὶιττι είτ, ατι €]11οά

αφτι ετ εαιτπάεττι Γτα&τιταττι τΙο11 άεΗιιιτ,νεΙ εεττεάιτοά οΙετιπτ άε Ρανιτττετττά

τττ Ραδατι1 ΓτιτΓτιω αάΓεεττάττ. Ισ φωτ ταπιετι οττιταιΒι1ε,8ινιττυτεττι Γαιτέτι νιτι

οΙτεττΓατο δ( ίτιιΙταττι Ρατεττατετιπ τπτωίττ1 τττετετταταπτ Με ατηΒτεο.

Οκτ. ΧΧνι. @α!έτετ·βατέτέτυατ Ματατιώτα τωοαιωτ β: έκπαίτια.

- Ιτιειιτ εστι άεΒετ άτια νττττιτε Γετντττιιτιπ Γι1ι11°Π άτττττττετττεε , 8: Γτατιάτι!εττ;

τετ αεΓεεάετπεε Βεατιτε Ρατετ τε ττπτατ, 8: νε! ΙαΡΓοε τενοεετ , νεΙ Ρεττ1ι·ια..

εεε το ττιαΙο Γεττατ. Έτατετ εμιτάαπτ ε εοάετττ ΜοτπαΠ:εττο Γι:Βαττι ωοΙττιιε,εεμιττττ

Εστω τα ιιττ , δι Ρετ.ιαοέτετο αϋΓεεΠὶτ. Οτιιτηιτε αά ΙΚΙιειπτ Ηυευτα ΓυΒαιτ νεοτΠετ,

τταττΓναά)ατε το ετιιιο τειπτανττ : 8τ α πιεάτο αΙνετ τιεΓετιιε αά Ιοειωτι ι1Μ 1ττττανττ

εαβα.Πο άεΓετετττε τενετΓιτε , απο αιμα Γείτὶττατἰοηε :τά ΜοτταΓτεττιιω τεάϋτ,

Ράφικ Γε Μ αΙταε Ιουεε Ραττεε αΒΓεεάετε. Ματιε Γατ”το άτα: Γε τεεοἔτιονἱΙΓετ Έτη..

Π:ταΙαβοταΓΓε, εοτιΓιιίὶιε @πετάω άεΙἰττιὶτ: ττοέτο νετὸ Γιι€ατιπ αττ1Ρτετιε ,το τω

ντο , Παπ μάτια ,.ΓαΙυΒτὶτετ εττοτεττι ΡαΓΓιιε εΓτ, δ£ ΓττοΡΓια Γαότα Ρετ εατττάεπι

παω ττεΓετειπε τεττιεανττ. ΟοττίτιΠοτττ ἱἔὶτιιτ οΒίτττιαττοττεττ1 ]ιττιἔετιε , ΙΡΙ`α ετταιτι

Γε άτε οεειιΙιιἰττ δ: τιοέτε τττΓεειιτα τετττὸ άστατη ττετ εατΡεττε,τηοάο άτιο άτκτ

επτα τττάεπι τενοεατιιτ. (Σίιττιετιιε @τι ταεάτο ντέτιιε ,άτε τετττο Γε ΓοιΡοττ τη εατηΡο

άεάἰΙΓετ , α άυἰΒιιΓάαττι φωτο εοεττοΓεεττττΒυε εαΡτιιε είτ , δε Γιιο οεο τεΓΗτιιτιι5.

Ετ τιτττα εΓΓεε”τωτι νοΙιττιταττε Γι1:12 οοο ττινεττττ, ετΙαπι τ1ο!εττε Γατιόττ νττ1 νττττιτε

Μάτσα , ατά νἰατττ Ρετνεττὶτ. $οΙειπτ ατιτειτι ΡΙιττεε τείτατά , ειιιπέτοε τμ! άε Γαιπ&ἱ

τ Ωω ΓαττττΙτα αιιΓυΒεττητ., αυτ ετττεττάαττοττετττ άτιατιτοεΗιε ΓτιΒττε, αυτ τιτατιτΓεα

αττιΙττοπτ άεβετε Γτιεειιττιβετε;ττεάιιε ευτάιιαιτι1ττιΡυιτε τ:εάετε,άιιτ Βάση ΠΠ

Ρωτάω Γετνατε εοιπετπΡΓετττ. , τ

(141). ΧΧνιι. ΜΜΜ: τίτνθτωατατ, μπακ Κα” > Μα», έτι Με·

. βιπέΐο Ιοεο/απτιτα.τ.

Πο τ: Όοττιἰτιιτε ΠατέεΙΙο Πιο ττιιοΓάαπι α Ρεεεαττε εοεττ:εατ , δ: Ρτο εοω

ττιΗΠε αΗΙ1Βατ , τεΙΒε είτ ΡαταΙγττειιε , τω ατιτε Γατιατ1οπεπι $αΙνατοτ με

εατα άτππὶττἱτ. 8ἱε αυτεπι αΙτάιιαττάο Ρετειιτττ , τττ εοε Βαττ&οτιιττι Γιαοτιτττι ττιετὶτἰε

ΓυΠ·-ταΒατιττΒιιε Γατιἰταττ τείτάτιιατ τ τττ δέ Ι)τντττατ οΡετατἰοτιΙε ίἱτ ὶτιάἰεἰιιτη , είται τη..

Ντάτα Ιτοπιο Ρετ Πα$εΙΙιιττι α Ρεεεατο εοιττΡεΓεττιιτ ; 8εντττιιε $ατιε`τοτιιππ ΙἰτΙιτἱάὸ

εοωΡτοΒεττιτ , @τπτ Ρτο τΠοτιτπι ττιετττ1ε εκτετΗιε Γαιατταε εΧΜΒεττιτ. Η: ετταττι

ττττετάιττη ,ι11:τ]υτ Πεἰ οεειάτο ]τιάτετο που πώ , τα ΡΙτιτὶΒιιεὶοΓἱτιπἱτατἱΒτιε Γιώ

ματ , οοο Ρατττετ οτιπτπτα , Γεά άτνετΠε τετιπΡοττευε δζὶΠΕθ1°€θΓΓΟΓὶΒΠ8 , άεΒ1Ιὶταττε

ατιττττατ ττιεοπιτυοάα : ιιτ άιιιπ αΗετ1]τ15 τετιπεάτωττ ττταΙ1 Ρετ ι1τ1ἱι13 ττιετττα 8αιτέτἰ

εοτιεεάἰτιιτ3τεάὶτιτεἔτατὶο Γαιπτατκ,αΙτεττοε ΡτεειΒιια86Βοηοτ1 Γετνετιιτ. τω

τιιππ οτιπτιὶιτιπ τετιιττι εντάεω ὶι1άἰ£ὶι1ιΠ άαΒ1τ ΓυΜεότα ιπατταττο. (Βτάαπι ντοΙετι

 



ΜτιιΑο. ε.οΑτ.τ.ι ΑΒΒΑ·ττε. τα

ετα ΓαΙιατατε τέταε, αοίτ α:ατοταττοαεττι ε!τατατααταττα τοτταε Γοτταατα εοταοττε 86

ταεταοτοτατα οτττετα Ρεττττττττ , ατ ατοαττταοΓατα αατόετατα Ροττιτε ααἐὶατ αοταταετα

ντττετετατ εττρ·τταετε. 5ταατττετα 86 ττατατα ττετττΙτ εοαττα&τοαε ττεαοτττα ,86 ετα..

6ττεα6ττ Γαεατταε αατατα εττ : Γαετεε νετὸ ταατα εοπταατττοατε είτ Γοεετττατε εοτταΡτα,

86 οεατοτατα Γεττεε ττα Γαατ εαταε 86 εατε Γααετάα&τε εοατΡΙαααττε , ατ ταΓΡτετεαττ

Βαε ττοτττοττε τααετετετατ τατταεαΙαια. Ατττατατεατο ταττατ Ρατεατατα Κοταατα Ρετ...

άαόταε . εοταοττεαατ6τεατ τεΙταατ τεΓοΙαττε αετττΒαε Ρττττταατα νταοτετα τεεεαττ δὲ

ττ:ατατα , τα επετταττε αατεατ Γααατοτε Ρεττααατττ. τε τ Γατε αετάα&αε ετιτα :τα

(τοεαοοτατα Β. (τατττ νεαττΓετ , 86 ααα6τατα Ποτατατεα αοέτατατε Ιαα6ττΒαε τατετεΓ

Γετ , Γοαοτε 6τεΡτεΓΓαε, αααΠ τω. ατετεατεε Γααττταε ατα ατταττ ντετττ ετατΠ`αε , α, Β

Βτ τα οεατοτατα Ιοεα 6τετττ6αε. $ταττταααε ταατα ντττοαε αεττετττταε ετ6ετατααντττ

86 ττειαεαε αετ τεττατα εοαετττττ. Οτιταααε άτα τα Ραντταεατο νοΙατατετατ, εατε

ααα οεαΙτε ΓαΡετετενττ ,νεται: αΙαοτττ ΓεόΙ:τοαε τεετΓα, εοαττααὸ ετε τατατατε αταττττ

τετττταττοαε ααντΓαε εττ. Τειααοτε 6τετατΙε ατοεεαεατε οεαΙοτατα εταε αετεε τατα

ατα ταΓΡεέτααττΒαε α5Ραταττ, ατ Ραεττ ΡετΓ τεαεεε νταεετε ντττετετατ οττταταε.

Βοταττ αατετετα , τα: τα ατατταατετ ετεττττααε .Η ε ΑΡοττοτοτατα ετ6τταταε εατ :τ.1)ο

τατασ Η88.Π€ττ ατααε ΓοΙνεατττ Ροτεττ:αε εοΠατα είτ,ταεττττε 86 Ρτεετοαε Γατε στα..

τα εατα εΙετατΙτταττε αεαετε Ιτττετατε: Γε‹τ 1)τνταατ Ρτοντάεαττέτ νττταττε εοαττατ ατε

ττταταατ , ατ τα ετατττετα αονττατε τατταεαττ νεαεταοτττε (ΞταΙΙαε ΑΡοττοΙτετε αέττ

Με εεααατετατ, ααατεααε ττοε ααοααε ταοετο ταετττοτατα ερε τααΒατταετο ετα

τεΓεετετ αατνετττε.

(Με. ΧΧνι1ι.·.ωτω τα' απατα: τ&έτίω βπέτατέ ταβέτατα.τ.

ΝεεοΘεαττ ααοααε Βοτατατεα ΓατεΙαε αατ6τατα 86τααταε,τααττοτατα τΒτΡτα.

Ι ττατα εοαατττοατ αοττΠττααε, α!αΡοτε ερτ τ6τετα Μοααττεττατα Γοττταε Γαετατ Για

ααεατατε, ετιατ αοότατατε τατετε ετ εττεαττττε, τεΡεατε τταΡατΓα ναττττο τα Ραντ

ατεατατα ττετετ1αε άτα ττατίατααε ετιτα αΒ ερε οτε δ6811τττ3115 ΡΙατττααε Γαααατε

ΡτοταατΡετετ , τταε ταοτα αττταΓααε ατεταοττ τααατα τεεεαττ , 86 Γαααε τα

Γεεττττ.

(Με. ΧΧΙΧ. Ριιττιω μα· ΦΜΜετπ ταάέσαταπι.

-ΙΠΕΤΠλ Ιτατε ο εττ ταΓετεαττατα,αααατατα Πετ ΓααταΙαε τανταττετ αετ ω;

ταατ τεε αερα εατταε, αατ ερε ΓαΗ`τα τα ττενοτε αοτταΙατε εοατεαεταατ.

- Ραετ αιιτεταττι, αατ Ροττ:ατοότιτα εοταοττ εταΓ ετα Οοαατεααττοατε ταΓετταε , απο

εαττετα αττείταττ Γοτεττατ . ετιτα αιττταε αττταα:ν:ε :εταττε Ποτε 8211618118, τατετ Γεττο

τατττεοε Μοααττετα εαταΓετατα Ι)οτατατεεε αοθ:τε ΓοτΙετααττε ται:ετετΓετ, αατττατα ε

ντεταο τεττττοττο ταααττοαετα εταε ττταρτ , τΡττίιΓααε εοεττεετα δ6 ααιεεαιαααε

ααα τε ετττε Ροτετατ , Γαταταε αΒΓεεττττ. Ραετ ‹τε ΒαττΙτεα τεατετΤαε, ττατααατα

ααο6τ τΙ ατατα εΓτ,ταταο ττετα Ρετε!οταττ. Ροττὸ Γτατττ τΠταε Γοταε Μοααττεττααι

Ροίττο Γεαετ6 αατάατα εαττετα αοότε ναττα Ρταετετο τα Γοταατε αετττττεαε , εααέτα ααα:

εταα Ραετατατα @τα εταατ,ταάτεανττ.Νοατεα εττατα Γαττε τοειτταααε ατα εοταταοτα..

τετατ εττττατ, τεταΡαε Ρατττετ ερΓετετα Γατττ ετεατοταεαε. ΜεΜετα ντττοαταεεοτα

ταοετααε , α‹:τ Μοααττεττατα τεατετΓαε , ααο6τ τα Γοταατε αα6ττετατ , Γαδτατα τανεαττ::

ατόττααε ταότετα ααα ΡετεεΡετατ Γεεαταε , αΒΓααε ετττττοαττατε Γατετα αεατεττεαα

(τα, 86οταατα ααα: αοτατα Γαεταατ τεεεαττ.

(Με. ΧΧΧ. @αίτια 262 $απέϊτωοπέα!έτρωτπα ύττιώτα τεεφετέτ.

Ι. τ ο ααοααε τεατΡοτε 5ααέττατοαταττε αατεττατα Γεταταα ετε ΕΡτΓεοΡτο Οσα

Αττααττεαττ , εαταε οταετττα αετ ταατατατΙΙαε εατα τταοτε εοατοττα , α6τ ααΠταε

οΡεττε ατακα οΙεττεθ:τ Ροτεταατ , ετιτα αάνεαττΓετ,86αατε ΓεΡατετατα δ. (ττα11τ ΘΗ

ααααττΓΡετ οτθ.ττετ, Γααττατετα ταετεατα, ααα6τεαε αττΓεεττττ.

(απ. Απ.

Β6:.ΧΜΠ.

Ο ε τ. τω,

...._...α-.-α



α.64, ΜΙΡιιΑΕ.8.ΟΑΣ!.ι! ΑΒΒΑΤ!8.

3:31!!! (οι. ΧΧΧ!. Νικαια: οι ](Μ·αιοεπτέε[Ποιοι οιιωοοιιο βω!εκπέα:οοι.

θα χ!!! σ” Πιιιιι οι οσο !ιιοΡ!ιε!ιιι: Ρο!οτιοι!!ιοι ε!ατοι:. αο!ιοσ αι!νεο!εοε, ι!οτιι

οοσ!ε!αιο Μοοα!!ετιι σΡειΞοσεὸα ΠΙ!2τιο ιι€ι·ιεο!αοτ!ι !αοοτε ι!ιε]Βοξζι;

:οι ιετταοιεο:α ιιι ατα:ι·ιε ει· οσ επι πο! ι ε ει· ιεετε: ,πιο σε :ετιε το

ίται!ι!ιοιιε Με σΡΡο::οοοιιξ :εποε , το: Ἑε::ατοετἐα ξι!!ιι!!:, τιοσε οοετι Γο!!!εετε

Ρι·οΡι·ισ ε:ει!ιε!ι:. Ω!ιτοοοε ιοΒατο εε!ει·α.οε, :στα οσε:ε ναειισ ιαοστα:ε: εοοαιοι,

ιιι ι Γο !οειε ειτσι·:ιι αε! Ρστ:αττι Μοοα!!ει·ιι ειτιτοΡ:σνι!ο Ρει·νεοι:. Ε: σου. ΕαιίΕοιιο

οι: το οσο σ:οι!Τε εσΒοσν!:, εσοιε!!ισοε ! σο:αοεα Ρα:ε!`εει:, τοστ! Ρι·ιε!ιιιο..

Ρ:ιοοε Ρε!ΒΕει·ιι ιιι τεοιιε ε.οαιιι ε!ιαοσισ οικιειι:ε εστιιιοι!ι:. 8ιειιοε :ετ!τιεοε

ποιοι! αο!”ε::ε ιιισ!!:οε ε!! , Ρε:ι:α νεοι!! ναεοοε :οΡετιανι:.

(Με. ΧΧΧΙΙ. Βε!υ!!έε ηβιωιιιοι.

Βο. ο τ ι. ι ε οιιιε!αο·ι ι:α τοειοοι·ιε σοιοιοοε εσο:τα&οε , ο: οιι!Ισ :ποιο Ρε: Γ::

οοσοιιειτο το ει!! Ρο:ο!!Γε:, αι! Μεοισι·ιαιιι Β. θα!!! ὰ Με Ρει·ια:οε, 8:

:ιοσ:ιε!ιε ιιιιτ:α εΡο ετιιτο ιο αντιο! εσ!!σεα:ιιε ,ι!οιο ο!οοε αι! νείΡετατοιοι:!ειο

στα:ισοιοοε ιο!ι!!ετε:ι ιιο ε!!τ!ετο ατι οσΓΡι:ιοττι :εΡσι·:αοα:ιιι·. @οι ιιιιτο αι!.

ουσ: αεει·ε:ιιι· ι!!εοοε , Βτε!ον:ετ ιιιιιαιιι ειο!ε!εττι Οσοετεεα:ιοοιεο οιιαιιαοι

οι ιΡ!ιιΕεε!ε!ιαοσο !σοεο !`αε:!ε σο α:ισοιοιιε σΡετατ:ι ι!ει!!:ι Γοοιτόοοε Ρι·α::ετ

Πιο; ειιοι οιι!!ιιε αιιε!Γε:,αεεει· ετε!ιτιιε Ρετ τοε:ιτα ,ο: ει·εε!!ιοοε, 8. θα!!! ειιιιιε

!ο!ΐ:αΞια Γειιο!ο !!αει:α.οα: νι!ι:α:ιιε, εοο!”οΓα !ιο::ιο!!ι:ει· εσεΡι: νσεε Ρετ!!τεΡε

το , ι:αο: ιε!ειο 8αεετιισε ιο:ι·α !`αει·α Μ!!Ται·ιιτο !`ο!!ετοοια, !!εο: !Ξ:Ριοε :ε!!αι·ι ίσ

!ι:οε οπο, οσο οι!οιιιισ οοα:ει·ε:οι· :οποτε οι τοε:ο. ()!ιοιτιοε ειι·ειιτοΓΡιειεοε ,

οεο!ιε εοτιέια !ιι!!:τι!!Τετ. 8:Ρετ α!!εοιοε Ρται!εο:ιατιι τοα8οι:οι!ιοεττι :ιττιστιε ότι!!

ε!εται·ε: ενιιιεετε ,ιιιειοοι·ιε ιοι!ετι ατι !ιατοιο !οοτο :ει!εοοτιοοε, ει·εΡι:οι:ι του!!!

νιτεαι·ιιιιι ιο ατιε!!:ατε !”τα&ατοτο αοτιινι:ι ο: ιιιιε ι!!!ιειιιιε ο μα: αοεο!!ια νει·

:εοε, Ρο!! Ραο!!ο!ιιιο εοπι οοιε!εο!!ιε Γιιετα: , !αοοοι ι!ε ει·νΡ:α ι·στ!!τε εστι! ε·

πιο Πο! ε:ιαοι :αστο πιο:: Γαοι:ατιε αεεε!!ι: Ρε:!·εειισ ,οτ !!οε ιο τιο!:α:ιε σο

ειι!σ, σΡ:α:σ ε!ειοεεΡε Ρσ:ιι·ε:ο: ιοεε!Το.

Οκτ. ΧΧΧ!ΙΙ. @ἰἄιυπἔμν·έεο!ο οριο Ι2θει·ιιιω.

Ν εαι!ετο Αιαιτιαοοστοιο Ρι·ονιοεια ιιο!τιαιο ι!ινεε Μοτο!!! ναιε:οι!ιοε εσο
τται·ια :αοεια6:ιιε ε!ι,ιι: Ρεοε ο εταοοοιο ιο:ει;τοοι ία!!ιτ!ιο !αοσταοε :Μισε

το: , 8: Γσια:ια αΙιτοεο:στιιιιι , οι: αιιι:α:ιε :εεοΡετατισ ΡσΓεει·ε νιτιεοατιιτ, ετ

ειΡετε νε! εσοτιοει·ε οσο Ρστιιιιι`ε:. μια! θα:οσοιοιο Β. ρα!!! Ρι·σ !ιαε εα εοι

εαο!`α Ρεττ!οιίιιιε ει!. Ρο!! ιιιοτο:οαε Έτσι: Ρ:εεεε ό: !οίίΡιτιατ τοτο Γε1εται: σο!α.

:ιοοιε εσοίοτοιιιατετοι· σιιιειιιιο ,οεοετιι6:ισοιε Ραοετο · ε ιοατιιι εαεεωοοε αε

@με ω!!! εστοε!ιο, .εα:οι: !!ι!!ιε!ιο, ο: ιιεοε!ει·ισ νιο:οα!ιοιιι εσοετοο Ρε:εε

Ρι:σ , οεοεοιεεοε Ποιοιοσ, οι τοε:ι:α ε. @ι!!ι τοιτο.τι1ε. !αοοε εοτο Βαοτ!ισ αει Ρτο.

Ρι·ια τειοεανι:.

(Σου. ΧΧΧΝ. Με" τ![Με ωαοιιτι οδ/ΝΟΜε.

οι ο ω! ο - Λο:ιιιιεοι.οε οιιιτ!α °° Ρ:οΡ:ει· !ιστοιε!ε!!ι ι·εατοι:ι ειι·εο!!ε Εετι·ε!ε :ατο ιο εο!!ο,

;τε!ε· Ιοι1ατο ιο ο::σειιεοο!!τι&οε οταε!ιιο, οοὰιιι ετανιοοε οιισ:!τ!ιε Γι! Ρ!ιειιε α!!·ιεε..

! Ε' ο '

*6°ιά·"“Ρ ι·ε:ο:,Ρει· Γο!εσε τιιισε !ει·ι·οτο εατοιοοε εμε ιο!!!ιτε:α:,νιτ!εο:ιοοε ο επι πω.“οι Πει· ειιτο ιτιο!:α 8αοέιστίι !οεα Ρτο ειο!`‹!ειο ετιιε!α:ι'ιε :ειιιεε!ισ,8: Μαιο!! Γεε!ει·ιε αοσ

!”!"' !ι:ισοε !ιι!!:ο!!ε:.Πινιοα :αοε!ειο ιο!!ετα:ιοοε :εΓΡει·1οε,οε:τοε :ιοιοοε ιο εσ!!ο νε!

ιιοσ !ιιιαε!ιισ !ιτιοεεοα:ιιι· ,αοιιι·:ετε οιει·οι: : ε: ειδιιιι ίσκιο ιο νιειοιαιο Οοεοσοιι

8. θα!!! νεο!!ε:,Ρε: νι!ισιιιετο ει , θεο: ι·ε!ιεττε !ο!ιτοε ει:: Ρι·ιεεεΡ:οοι ε!!, ο: βιο

οι «πιο Ρ2:τοσιοια. ς°οπτεοε , Μοοα!!εε:ιοοι α:τ!!τε:ι Ρατιτέτοοε ιοε!ιεατοοι, οσοι!

ιοιε!ειιι ειτειι!οτο, φοτο οοσ αε!!ιοε Γετεοα: ιο ο:αειιισ , αοιι!!ιιιοε, 8: σΡ:αταε στα·

:ιαιτι !”αοι:α:ιε απ: ατ!εΡ:οτοε. Α: ι!!ε ε!ε!!ε!ετισ Ρτοιοι!!ξε !ιιοιτα:ιε α:ε!ε!`εεοε ,

ο:Ρστε τιοι :αο:ο :εοεοα:οι· ετοεια:ιι , ο: :σ:ιιοι ιαιο οι·αε!ι!οιτι ι`εττσ ιτοτοετ!σ

ιο :ιιτοστεοι ε!!”ε: εοονε:!οιο , ιτε: αει Μοοα!!ετιοοι ιιιατοι·ανι:. Οίιοιτιιιε οσ

ό!:ιιτοιε



ΜιιιΑε. ε. εΑι.ι.ι ΑΒΒΑΤιε. το
€τοι·οιε ιοιόειιι «ποιο ιιιτετεΙΤετ τοτε ΓοΡοτε ε!εοτειΤοε , Γεοετο τιτΙΠίτετε νϊἀετ

ετοιιτἰε νειιετοιιοοιο ,εεΓοΙἐ ιιιοοτοτο ,ίΠοίειοε εΠεεοτειο: @το το Ιιοτοο εετε

το. ΙειοεΙειο 1)οιοιοι εεΙεοτειοτιοοε,Γοτιιοι τοι·τιοι·ε όεοτιιοετιωΟοιοε Ρττείεοτιξὶ

Ρεττεττιτοε , εἰιτο τεΪΓοοΓοΠ1 τετιεΙετε οοο ο.οοετετ, οειεοΙο ίετιειτ φοτο τοο.ιιο

€είτειοειτ,Ιοεοτο εἰ νο οετιε τετἰΞἱτ. ΠιΠἰΗεοτε παμε Ιοο8ιίιε τεττο , Ρτα όοΙο

τε φειο εκ ιιττειέτο ΡετΓεοΙιτ, Ιιοττεοάιε νοειοοε ειεΙίτειιιτεε τιεττεττοιτ. @ιιοοε

Ρετεοιιτο.τιτιοοε , φο. Ρι·ο εειοΓει ΡΩιΙΙετιτεε ιτιφιετοτετ , εοτιέτει Ρετ οτεΗτιετο φα

νιοετοτ τετεκοιτ, 8ε Ιιεετ τεεεοτι ειεΙΙιοε νοΙτιετε οοο εειτετετ, Ρτο ετοιΠὶοοε τσι

τοεο ίεττι εοφ” οειτιοοε ετοειιτοΒο.τοτ, οοιε ΙΞιοιτειε οι ΡτοιοΡτο ετ.ειτ , Βοοοιο

τεΡΙεΒιιτοτ ιοἔειιτὶ.

(Με. ΧΧΧν. Ρωτ·ω τω» ίαπουτιάέ!ω.τ σπἰτιιὐἰἰἰτετβτωιτα.

Ι.ιο φοφε τεοιΡοτε Ετατετ φιάειτο φι ιο εειεΙετο ΕεεΙεΠα εοΠοτΠε

Γοτιἔεοειτοτ οΗἰειο, ετιιιι ΡΙιειτοτο ε φ:: ειτιτε ειΙτοτε δ. (ΜΙΒ Ρεοόεο:ιτ, Ρτο

ἰοεεοὸεο ο Ιοτοιοετιβοε εά ιοίετιοτει ε!εοοιιετε οεΒοιΙΤετ, ιιιεειοτε Γοοειο οοο

,Ρο ΡΙιειτοε ε!εΡεοάεΒατ, τεττοιοτ. @ο Μοτο ε τοπιο όιΙειΡίοε , ΡειιτιΠοιο οοι οι..

εττοε ετ:ιτ άε Ρ:ιτιετε εκτττικιτ. Οίιτοφε εειεΙετο ΡΙιοτοε Γοο οιτοιει εε!ετιτο.τε ΓοΙο

:το τοοι5ίΤετ ,τε ειπε Γοοίτιτιτ, 86 ειοΓφε οΙΙο Βοο12.11εε τετιοοεοΙο απο ιο :ιετε

ΐο ΡεοΓει τετοειο ιτ. ()οίτοε ιειτοτ τοιτειεο!ι Π;οτιοτε ΡετεοΙΓοε,ειΙΙειτο Βετο Ιο.τοΡο,

εΙεε οτοοεε ειεεετιεΗτ, δ: ΡΙοτοοιε οσε ίεδτοτο εεττιειιτιοοε , οτιίοοε οοι οετοιοτ

εί·Ροίιοοε Γεο εΙιιοιοοτιοοε Ιοεετοειτιιτο , .οτιτωΡοιο ΡΙιειτοπι φιὶτο εοἔετε το

Ιεο:ιτ, τεττειιοτ. Πεο ιτειφε Ιειοόεε ὰ φωτ , @τα τετετοτιτοτ ο οτοιιιΒοε,

οοι το! άεεΙοτ:ιοεΙο Ρειττιε φοτο] τοετιτ:ι , Π:οΡεοόι οονιτιιτε τοιταεοΙι , Ιοτοετι

ΙΞιο&ιε ειοτο.τοιο οίιοοε, νεΙ :κι Ιιοτιοο Ιοεο νετιετ2ΒΠι άεεεΠε ΡειΙΤοε οοο είτ.

ΠΑΡ. ΧΧΧνι. !.παν·πε σεβ πω: Με.

Βετο Παει· τΙοτο ειΙιο τειοΡοτε Ιιιεετιι:ιε νιττεοε το εοτΙειο Ιειντιτετ ΕεεΙεΠει,

οοο φΙτΙοοι ιοε:ιοτε τΙεειοιοοΙ:ιοε, εοτο Γε οοο τεΡετιτε νεττιΠ`ετ, οοειΓάαιοι

5οΧτεὶ Ροίιτειε νείτε ειττεάειε ,κινιιοεοτο οε]εειτ , ιτειοτ νιοΙεοτο ειοΓοετο οε]ε

ᾶἱοοἰε ἱτο οπο οΓοοε οι Εεε είια: εειοεεΠοε ίεττεοτοτ. δεεΙ :οπο όινιιιτε οΡετει

τοπιο ιοο οτιοΓοοε Ι:είιοιιε τεΡεττεε Με εοοτιοοὸ οοο Γιτιε :ιεΙπιιτειτιοτιε και

τοτε: Γοοτ Ιοειε.

@το ΧΧΧνιι. @τά σπειἰεἰέ Μετἰέσο Ρετέο!έττιπτέ βιύ=υεπτεπιβε.

ΚΑ·τειι φιεΙειτο ειοΓοετο Ποοετεε:ιτιοοιε οιεόιειιοιΙι Γειειιτιει οοο ιἔτιοΒιΙι

τετ ιοίττοετοε, φαι φοοοιο τειο οτε ιοεωιεω εοτο ΡΙιΙεΒοτοτοο νεοειτο

εειΙΤετ, 8εΡτεεΡτοφετο ίεΓτιοε.τιοοε Ρο τοοεΠεοτο τιοιΡΡοιοι οτιετιο ιοεειοτε το

εετετ,ίτο.ττοι οοο οΗιτο οτειεΙιιοιο , εο]οε νεοεοι ιοεἰίἱο νοΙοετο.νετειτ, νετοπ1

ετιετο τοτοιο εοτΡο5 εφε τοτοοτε οιίτεοΓοοι εΠ:. (Με. εκ εειοΓο. παω, οτ τοστ

τετο ΓοΓρεάειτο Ιιειβετε εοεΡιΙΤετ, οιΡΡε τιοιο. νιόετε.τ Γοα Δω Με τοε!οίττιειιτι

ΠοόιοΙιτιε ειόΙιιοιτοτο οΠοΙ Ρτοόεἔε. $εφετιτι ιτε οε τιοδτε νιτ!ιτ ιο Γοτοτοο ΡΜ.
στο 8ττινιτοιτιε Γεοετο Ποιτοετ τοιΠΓτετε , εοοΓο.ε ιο;·ιιτοιιτοτιε ΒΙειοοιε ιτιφιτειιτειο

Γεττοοοιβοε. Είιτοφε ιοτεττο8:ιοτι τοτιοε ει: οτάιοε το ι·εοΙιετιι·ετ ενεοτοπο , Γε..

ιιειτ Λεω :ιο εοιο, Μετοεοτο ΠΠ, οτ Ιοεε τεττιε τεάεΙιτει, οΙεο οοσο ιο ετγοτ:τ

ποτε :Πειτε εοοίοενιτ οτοετε, νοΙοετιε Ιοεοτο Ρετοο8ε.ε : οειτο εοτιτιοοὸ Γο.οιτε..

τετο ι·εειΡιεε. Ιταφε Γο.έτο τοειοε , φαι ιο Γοτοοιο ειοόιετο.τ, εοίτοε!ι Εεε!εΠεε

ι·ετοΗτ ; Ρειτττετοοε εοτο ιΠο ΒειΠΙιετιιο ιιι€τεΙΤοε , οτ εε!οότοε τοετο.τ , εεττοε όε

ΡτοτοιίΠοοε ΡετΒΒὶτ. Νεο φοτο, Γοετο Ρετοοετοε Ιιοοοτε, τοτο εοτΡοτε άετο

πιοιτ, 8: ιοτε,ττεττιιοοιιι ;ιόίεεοτοε είτ Γειοιτατειο.

(Με. ΧΧΧν111. ΡαεΒιι ὰ πιιιέ<υΣτατε απο έ!!πωίκιω. ·

Πειτε φιετ!ειτο οοιε.ειτο ΗΙοιοι , οι ιΡΓε,οτ τείει·εΒειτ, επε:ιπι τιετινιτσ.τε,

ΡτοΡτιιε Ιιοτοετιε Μοοείτετιοτιόνεκιτ , εάιοςοε ποτε ο.Ιτετε δ. δει-ΠΙ άειιο,

τι Η τά ίοΠτοτοεοτοπι ΡεοΠ!εοοο Ι.ιοιρειάτε Γοίρειιάοοτοτ ιο Τττοο11τ.

@δα δδ. στα. δ. Β. δαπ!επι Ζ!. Ι..Ι

Οι”. λΝ.

οτ. κι”.

Οε·ι·.::νι.
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(πιο. Απ.

18ε.Μ.νΙ.

- Οτ:τ. κα”.

πειτε , ΓοΙο ΡτοΠτο.το. , τεεΠσπε Ρτο ΗΜ ὸὶπτὶἱιε τπεπΒιπτ. ΙΙΙ.ίπιιε οτειπτε όενοτώε,

ΓπΒὶτὸ ΡπεΙΙο. Ειπε τΠιιετιπε ὶπ Ρειντπιεπτο νοΙπτειτει, τππετ:ιΜΗτετ εκεΙ:.ιππο.τ3 86

τπτετ επειιίὶὶο.ε :ιο 8εππτπε ομο.το νἰΪπ όοπο.ττι ,8τειττίΒτππιπ οπππΠσπε πω πάε

τειπτ μαπα Πεπἱ ΡετΓΡἰεπὶτπτε ΐΡε&ειεπΙπτπ.

(Πιτ. ΧΧΧΙΧ. !αβ·ωπ.τ Ρα!φεπ· /άϊσοιυβαςΨ σ οΖω π·σειιτα.τ.

Ν εοόετο Μοπειίὶετἰο ἰπτετ ΓάιοΙο.ίπεοε τππε τεππΡοπε ετ:ιτ ππτόπιπ Ρπετπ..

Με , ΡεπΡετεπΙ1ε Ιτεετ Ρατεππϋπε οτὶππὸπε , ΠπεΙ1ο τειπεπ τΙ1Γεεπώ Ειπε ω

τεπεπε. Ωίππτ1πε ὶτπτπατπτιι ιποττε πτττπΓηπε Ρειτεππε ΓοΙππο ππάειτετπτ, τ]πειτπ

νἰε ππούάπιππτπ ντέτπτπ ΓπὶεΙαΒοτΙΒπε ο.1ΙΜπε ςπει:τττε.τετ ) πεπιιειςιπιτπ τειπιεπ

Βοπὶ Μιὰ] , επ.ατπ πεεεΠἱτατε εοππΡεΙΙεπτε , ΙπΙΒιιττΙ:ιιπ όετεΠτΙππ. π. Ιει:επε

πποό:ιπι άοΙοτε Ρετεπίΐπε , πΙππε ειπεο Βτανἰ Ρετ ΙοπΒει τεππΡοτππ1 ΓΡειπο. τππτ

ππτειτε εοπτπΒπἰτ , πε τπ ππο Ιειτετε , π. Ιιππτετο ν1εΙεΗεετ πίππε τα! επτετπεππ

εοτΡοπε Ρειττεπι, πΙεετει ΐαπτετπ ετπ1ττεπτπιΡπτετεπτ ππειππΡΙππιπα. @πι τπ5τ

τπὶτειτε ἰπταπτπτπ Βπιν:ιτπε ό! , πι: να μπι Με :ιΠοτπτπ :.ιπιπτπάεπΙο ε1ποππππι

8τεΠπιπ ππονετε εοτπταετ.δεό είιπι εοτροτειΙε τπεότεο.ιπεπτπτπ €1π2π1νὶείἐεΡὶίἱὶ.

τπε :ιὸΙπΒ1τππιπὶ ΙΙ ΠΠ ΡτοάεΙΤετ,8ηο.τπ]έππςπε άεΓΡετσ.τετπτ ὰ εππόπε,· επΠ:οε

ΕεεΙείπε 1π ΓείΗνττειτε Β. Οο.Π1 εάπετεε πε Γο.τεο Ι1ε1εο ΠΠπε εοΠεεπ , δε οΙεπτπ

τ1ποά επτε 1ΡΓπτπ αΙτο.τε πτάεβατ ειάτπτΓεπττ, εκ! πδπτ1πε εοτΡπε πετ1 επ επτα:

Ρετππκττ,ππειπι άοΙοτ ΡοΠ`εάετετ. @πω :Μετα πΙεεπΒπε μπι πι:ετόπόΒε ΙΞι

πω τπνεπτπε , ώ: τπεπιοττειπι τεπόππ: ΠΜ Γειπ1τωε τεΙΙπππιπ νται: τειπΡπε πι

ε]πΓάετπ ίειπ&1 Ιοετ εκεπΙσπε ΠόεΙ1 εΙενοποπε ττειπί-εἔἰτ.

(Με ΧΙ.. Μπακ: "Μα μου!!»ε πβἰωπι.

Οε·τ ΜηπεπτπΙπιπ τετπΡοπε ΡπεΙΙει ιπιτεΙ:ιτπ Ραπ τππΙτόε Ρετ :.ιπποε τπ:ιππε

Ρωτώ:: 8εεπτνειτα Ροπόπε τετεπε ἱππτΠε ,πό ΜοπεΙὶεππιπ επππ ππιττε Ρετ

νεπἰτ. (:ίιτπςπεΕΡο νοτο τπειππἰ τοτΡεπτά εποΒπΙιιτπ Ηπἱ ΓπΡετΡοπεπε_ :ιό επτα

τε ΓαπόΗ Οοπτε οτὶε εεεεάετετ,ττπΡοβτπτα πποεΙ αττπΙὶμεοπτἰππὸ ππιππε τΡΓα.

τείΕπιππ επ Ωιπ5ταπ.

(Πιτ. ΧΠ. όσα μα» πει/Ματ ώ Εεε!εβα κιμά» π: !φέόσω εσπ<υσ:/ἑ.

Ετντι>οιιε νετὸ απο τπωεπετ1πτόειππ πι ε:.ιεΙετπ Β. ΡεπτΞε ΒειΠΙτεει εεττεΡειτ

ττεπΙο.τπ ίπἱε εφτε.πά:ιππ πΗΒπε Μ: ..πω οεεπΙτε τϋτΙΡιιπ. ΙπεΙε τεπτεΙΤπε :τά

ΒοΓΡίππτπ , τΙππι πε ίἰππ εετο.τπ α! τ1ποάΗΒετ οΡπε επ επ. Επετεπόπτπ ΡτοτταΙιε

τετ,ἰπ ὸππτὶαιπ Ιο.ιπότε εοπνετΓειτπ τπνεπττ. Οοππππόππε 1°βα1ττ€η5 ..τ ΕεεΙε.

Πειτπ,Ιοεο Γπο φωτ! ειΒίτπΙετπτ τεΙΗτπ1τ, δ: οόίτειππΒιιε Γπ:ιπτ ΓειΙιιΒτ1τετ εοπτεί:

ίπε Ρτοτετνἰειπι , τ]ποά ίειέΙ;πιπ Έπετε.τ ὶπεἱ1ειινὶτ. τετ πονὶτπτε ΡτπΡείαε`Η ,

όπιπ ἰπτετ πἀτπἰπιτἰοπετπ εειτπάειπ Ραττἰεπὶειππ , εεττπιε τεππ εοἔπὶτπτ1 , τοΙΙε

ι·επτ ὸε ειΙτειτὶ , τπττπιπ5 (που. ι π: ΡτΠΗπατπ Με πατι1τα: τποΙΙ1τ1ετπ τεΡετἐτε

ΠΙΠΕ8.22Μ.

(πιτ. ΧΙ.Π. Μπα: τσουπ· @πώ »πιπεπιτα.ι·.

Τ.Τνεπτε ςπ1ὸπτπΡειπΡετεπΙπε οτειτἰοπτε εειπεΞὶ ΜοπείΕεππτπ εὸἱεπε,Γτπττειπ

Γππτπ μτπὸπὸπτπ σ.τπιΠΞε νοειε όιΓΡεπάκι όετοΙοτο.πτεπι ίεεπιπ “πω” πω..

:με ειΙτατὶ δ. (ΜΙΒ ειΡΡτοΡἰπΗπἔιίΪ-ετ ,ΡτείΕγτετπτπ τιπετπόειτπ τπΗπ Γεετο-Γεπέτ:4.

π·ειέΕππτετπ ΜγίΕεττε εοπΗΙΞεκτττ 8: εοπίπιπιπειττοπετπ Γατα: ειέΗοπΞε ορρεπεπε,

ε]πίπετπ 5ειεετε!οπε Μ: ο στο τεάεππτπ 8επΗοιιε ο.εΙνοΙνίτπτ, 8; π: Ρω πππο π.

8πειτετπτ ειΠπποε ίππεΙετε Ρτεεεε ω! Ι)οτπΙπππ1, τπΠ:ειπτετ εκοτει:. Ε: Με ππ]πίὶ

τποε!Ι ὸείἱὸετὶο Γετἰετειεὶεπε, ρτὶτπὸ οτατἰοπετπ Ρτο τπτΓετο πω, ὸεὶπόε φωτ

επιπ τπππὶνπ Εππ:ιεπΙο,:.ιε Πε Ποτπἱπἰετ εοτΡοπε 86 Γεω πω. Ϊειετειπεπτο Ετ..

τπεινἱτ. @το Έει&ο τεΓοΙππε Ππἔπει: ν1πεπΙ1ε, πώ τππτπε αἔνεπετατ, ΡτΠΗπεε Ιο

επποπτε τεεεμτ (πω.
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ι ι - Ειπε. ΑΠ.

Ε”. ΧΙ.ΙΙΙ. Μα· οσωπιέΐω 2 άε!ιέ!έπτε !έύει·ιι:ει·. »Μινι

Πιιιιιιιιι ειιιετιιάειιι ΜΜΜ: οιιιτιιιιιιε ιτε οοιιιτειάιιιιι , οι Ρετ Γε ιιιιΙΙιιι:ειιιιι ο" Μ

_ ώ ειιιοςιιετιι ρτοετεειι οτιιιίΤετ . οσο Ιοιι€ε ιο ιτιιιετε εποε εοΜοιιαβετιιιπι

Φωτ, Ειι οιιι απο Γεπε _ οιε!ιειιιτ . ΓοΙιιιτι οιιιιιΓετιιιιτ. Διιιιειιτιιιιιιε ιιιιτεπι φιιοιιιιι

Ρετ επΠιόετιι ω” ιιε ών». ει! Μοιιιιίιει·ιιιω τειιόετι5 , :Με εεειιι:ειιι ιιιιΓει·ιιιιι

εορΓοειιιπει;.ιιιτω ειιιιιιΦοιτιοοο δ; ιιιιάφ,δ ΗεοιΙιε.ειονετιι ιιοιιέινε Γεειι.ι·ιωτιε

εειιειε ιιι Με το1ιωιιιιιιι ιιοποτε ιιοιι :ΜΜΕ ι·ειιιο.ιιετειοιιὸ ιισ.οινειιιι·ε @Με

Γεω Ε:Μη Ρι°0 Με, ιιιοιιιτ, αιΙιιιιιι::ιτιοιιε, οιιιιι·ιιιιι ιιιε ιιιιιιιειεοβειιτε Γερειιιιι π

άει.;ιο Β.5ειΙΙι ειιι·οειιιιιι ιιιιιΙτο μου ει: τετιιιιοτε Ρετνετιιτε ειιΡινει·ιιιιι.· 5εεΙ ρεεε

Ιιι ιιοι·ιιιιι ιιιε ιιΙιοι·ειΙΙιιε άεΓει·ι·ι ΓΡειαιοεπι,ιιιοάοιοκ Ιοιι€ιτιιιιιιιε επι ετι,πιε

:οι ει·ιιπι ιιι Με Γο!ιτιιιιιιιε ι·ε!ιοιιετιιιιι; Γειιιε ετιιεισ.ιιόιιιιι , 8ς-βεβιιε Βεετειι.

ω”. ΗιΓτιιιε Με ειιιείι:ιοιιε Ρετ εοτιιμΓΠοιιεπιι Δε! ιιιιΓεειοοι·άιο.ιιι Ηειιιιε , μια

τσιπ Ιιιιιιιεειε ιαιροΠιιιω Ρετ ιιιιιιιιι ιιιιΙΙιιιτιιιπι ει! ΜοιιιιΠειιιιιιι μπω. @πιο

όειοόε Πειτε: , ειιι ΓυΓειριεοάοιιιτο ρειιρετιιιιι ουτε εοιιιιιιιΙΙ`ε ω, 3όΓιιτιιειιο, εσπ

81°ικι ιιιιιιι6οιιε τεΕονιι. Νώε ιεειοιιειιιιεόειο σιιοειιο6ιιιιοπε νιειΙιειε απειι:

ιιιιι 6ιιιιΙπει ΓιιΓεερει ένιωσε ω ΕεεΙεΠιιιιι ΓειΒιιιιιιιιοιιε,εοεριτ Μπι μια· στη

ιιεε αιτειιτιιιιεκοτειε ,οι επι ΒιιΠΙιειιιιι6εΓεττετιιι ι ειιτιθιιΓειιιε ω εισαι· Ρεπ

Βιιτ άειιεεο.ιιτιοιιε. εοεοιι: ει·ειιι·ιε Β. (ΜΗ ιιοιιιειι ιιινοεο.ι·ε εΙο.ιιιοι·ιΒιιει όειιιοε

ετιειιιι ιιωιωιιω ΡετΙὶτεΡετε , ιτειιιτ που Ρειτνιιιτι :ιιιοιειιιιΒιιε τετι·οτειιι άτιμ

ιετετ. Ιαιοιιε οιιιΒιιΓάειιιι οι εειιιΓειε ειιιΒιιίΒιιτιιιιι @σε ειΒιιοΓεει·ειιτ ιιιττοειιιιτιοιτε.

Γιιιιιιε ιιινειιτιιε είι:, 86 απο Βιετιετιιιιι ειέιιοιιε κι ΕεεΙεΙΒΜ Ρϊ0Ρεϊενὶτ.

Ο”. ΧΕΝ'. Ριπι!μέωβοέ:α:2 24ϋΜΜ.

ΡΠει.ι.ιιΜ Ρ2τειΓΥΠ ιιιιιΙιο τετΠΡοτε ΙειΒοτειιτειιι τω ω ΜοιιεΓι:ετιιιιιι άετιιΙε..

ιιιιιτ. (Σερ: οι ΕεεΙεΓιειιιι ειειιοττει:ε , ω Ιεάιοιιειιι ΕνειιιεεΙιι ,εμε ιιιιιοξιιιι·.

Με Γεειιιιοιιιτι οοιιΓιιετιιόιτιειιι ωΒιιιωι Με· ι·εειτειι:ιιι· εκειιοιιε , ειι€ειιιιιΒ;ειιμ

τεε . οι: τει τεττει ΓιιΠ:οΠετειιτ ,8ειιιιετ ιιιιιιιιιε Γιι&ειιι:ιιι·ειιτ, εοειιιι το8:ιτε: είιπιἐ

(με ΓιιΒιενειτα ΓιιιΠ`ει , οιιιιιετι Γε ΡοίιιιΙεινιτ. Με ειιιτεττι ιό Εεεετε ιιιε:ιιειιτιΒιιε ,

ιιε Γοττε ε.ιιίιι ΓιιΒιτο Ιοεάειετιιι·, νειΙει·ε Γε εοτιΗὸειι:ιἱιε :ιΗῖτιιιεινιτ. Ιειτιιι ειιιιιιβ

Γε , Ρετ Γε Βετο: ,εε άειιιεεΡε τοι:ιιιε εοτΡοτιε ι·εΓιιιιιιιτο νιεοιε .Γειτιει τεεεΠἱτ.

(Με. Χεν. (Με ἰ!ΙππσΖππΜ.

( :Πιιιειιιιιι Ρι:ιτι·ιεΓειιιιβιειε ιιοιι Ιοιι€ε ιὶ ΜοιιιιΠετιο εοιιιιιι;ιιιειιτιε ειιιοιΙΙιιι.

ιιιι .

Ε

ιιι Γιιττιιιτὸ εΙοπιιιε μιιιι:ιε οιιει·ιι·ετ , ι;ιιτΒο νειιτι ΡιιΙνει·επι 8: Ριι!εσ.ιι ιο

Γειειεπι ειιιε 8:οειιΙοε ιιι·οιεειτ : Πειτιιιιοιιε ετεΓεειιεε τιιοΙεΠ;ιο., ΡειιιΙ[ειι:ιιιι ειιιΓιιε

ε!εει·ενιι: , άοιιεε Βοι·ι·ειιόιε ιιειιιτὶιε τειιεΒι·ιε ειιι€ετετιιι·. Ηπε ω! ΕεεΙεΠιιιιι Β..

(ΜΙΒ Ρεπιιι&ο. , ειιιιι ειπε ΓιιίΠειει:ι Ρτιιιιο ιιιετεΠιι όενοτιίΠιιιε οτεειιτετιιι·.

ι·εεειιτο εισαι ειιιιΓετε.τ Ιιιιιιιιιε , ειιιιοειιε ιιΒΓεεΠὶτ. # ·

Οι ε. ΧΙ..νΙ. 0472εΓς!Γε σιε!2:ιἔι ἐιπεπ/ἑ.

ΝΟΝ πιιιΙτο ιιιιετ]ε&ο τειιιΡοτε , εΙιιιιι ΓείΈινιτ:ιε ο&ενειι·ιιπι Ε ιιιΙιειιιιει:

ειιιιιιιο εεΙειιτειι·ετιιι· οΓΠειο,ειιιι&ιε τειιιιιοι·ε Γ:ιετιθειι ω ΕεεΙε πιω εσει

νετιιετιειΒιιε Ιιιιιιιτι:ιι·ιει 86 εειιιόεΙιε ιιιεειιάεΒ:ιτιτιιτ ει: ωστε. Πιι:ι αστειο εειιιόεΙ;ι.

Πιιε Ιιιιιιιιιε ιιιιετ εετει·ειε ιιι·εΙειιτεε οιιιιιίΓα,ιιιτει· Γατα ΜιίΓε ΓοΙΙειιιιιιιι οποιοι

ΡιιΙιε, Ρτιιιιὸ εοεΡΙτ Ρ:ιιιΙΙ:ιτιιιι Γιιτιιο τετιιιι ν:ιΡοι·ειι·ε : @ως νιοειιτιοιιι ιιοιι

Ριιιιειε Πειιιιιιιειιιι εοιιειΡιειιε8εεει:ετιι εΙο.ιιιιιε ι·ιιτι!.ιιιιε, εφ εΙ'δεόι:ιιιιι Γο!ειιοο

κιε Γι:ιειιΙ:ιι:ιται:ε εοπιιιιειιώινιτ. ` · ι

Βιιι>.ΧΙ.νιΙ. @απο 2 ιπιι!:έμ2σιάώ2!έει:ε αικιτπ:. ' Δ Ξ

ΝΠεειι οιιοειιιε ε!ε ιιιιτιοτιε 5εοττοι·ιιπι , οιιιιιιιε εοιιΓιιετιιεΙο Ρετεειιιιιιτιάι

μπι Ρο:ιιε ω τιιιειιτειιι εοιινετΓο. είι , οιιιόειιιι εάνειιιειιτεε ·, ιιιιιιιιι ε Με.

εοτινιιιτοτιΒιιε τιιιιΙτιΡΙιει Ρείὶε ΡοΠεΓΓιιιτι ιο εοοειιι ΜοτιειΓιει·ιο ι:ΙιτιιιΓετιιιιτ.Γ

@ιι ειιιιι ειΙιοιιειιτιε ιβιοειιι π.οπιι·ετιιτ όιεΒιιε δ: ειιιοι;ιόιε ιιιΗτιιιιωτιε Πιο: εστια

Ι.Ι ιι
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στο. Α π. ππιπ ΡΙεπε. Με πεΡοΓεετετ, ποέτε ππειπειιπ Γεπεπι πιει Ρετ Γοπιπιιιτπ ..πιτ ΜΠΕ

0°:::'; ίτετε , πείτιι 86 πειτε νεπεττιπππιπ , πιιετπ ππιε εΙΤετ ιπτεττοπ,επε, ΒετιτιΠιιπιιιπ

ο ι . ΩειΠιιιπ ίπιιΤε Ρετπιπιειτ. Ετ Ρτοτιτιιιε επ ιΙΙππιτ Οετπιε, ιππιιιτ , ὁ Βοτπιπε,

Εοτ0 πιε εοτΡοτε πιΙΤοΙπτπιπ , τπετιτοτιιτπ τιιοτππι πιιοτιπιε ενιπεπτιο.πι Ρταίιο

πω. ΝοΙι απο πιιοπ τε ειΙιππαππο ετεπο Β.έτιιτπτπ πιτι·εττε πιιιτιιῖιε. Απ πο::

επιτπ ιιιιειιΓπιιε πιε τείετνατιιττι είε εο$ποίεο , ι.ιτ Ιιειιτ Με ΒιιτΒιιτιε νιττιιε Με

πωπω εΙο.τετ ,ιτε ετιε.πι πεπτιε τω: ιιοτπιπιΒιιε τπετιτοτπιπ τιιοτιππ ίιιΙ οτ πι

ποτείεε.τ 86 εΙ:ιτιτ:.ιε. 5ειε ιΡΓε , τω ,ιππιιο.ιπ , .ι Μπι ΓοΙο πιιτιπι Ιοππε ππι πιτ

ιιιπάπε , πιιο.τιτέππε ιπτετ Ρετεἔτιπιιτιοπιε τιπππίτιαε εοτΡοτιε πειιιΙιτ:ιτε επιπ

ΡτεΙΤιιε. Βιια:ιιττε ειτιιιε , οΡιτπ ειτε πιιο.πτοειιιε. @τι ιΠε τποτιιε ππετιπιοπιτι,

νιιιτιι ΡΙ:ιειπο Ρειπειε ιτε. τεΓΡοππιτ: Ι)ιε πιοττο.ΙιΒιιε τεππιτε. Εεειε ιειτπ Ρετιτο ,

δέ νιπεΒιε Ι)ινιπο τε πιεΙιΒιε ΓιιΒιενει.τι εοπιιΙιο , ππὲτπ Ρειττιω νει Ρατεπτιιπι (οπι

πο. Μειπε βέτο ,Γιιιπιπο επιιπι πείτιεπε ιιτποτε επ ΒείιΙιειιτπ ΡτοΡετσ.τ , 86 ιιπτ

τει τπιππιπιπ Β. (ΕΜΗ ΡτοτπιΠιοπιε ιπετποτ ΡτεειΒπε ιπιιίτιτ. Ροίι οτειτιοπειπ 86

Ιο.ετιιτπειε τιπΒιιιο Γο.τεοΡΙιειπι ε.ππιιτπε, εοεΡιτ Γε ΓεπΙιτπ ετιπετε , πεε Ρτιιιε Ιεότι

ο.πειιΙπιπ επι ιππιτεΒατιιτ πεΓετιιιτ, πππιπ πωπω ετεπτο. δέ ειεεεΡτο τοΒοτε Ρετ

Γε ιτε 86τεπιτε ΡοτιιιΙΤετ. απ, τειπΡοτε Ρτοεεπεπτι ΡΙεπο. Γειπιτειτε ποπε.τπε, ιι:

εοπεπι ΜοπείΕετιο ΡτεειΒιιε 86 Γτιπόττε νιτεε πείετνιεπε , ιιειθ6επιιε εοπνετΓετιιτ.

' Επι. :ανπι. δοκτωβο Με”.

@ο .π εοΡιοΙιΙΙιπιει Γεπετε Β. (5εΙΙι νιττιιτιιτπ ιπετποτικ ιιοττειε πτειπτι Η

Βιιιτ εοτιιτπεππειτε , 86 ποΠ:τιε 86 σ.ιιοτπιπ Ρο.Β:ιΒιιε Ρτοτιιτιιτει. Ροτετιιπι:

πειτε επιπι ιιιτιτπιδ.ιπ πιΙι8επτιΒιιε ιιιιιιτιεπι ιεπιπαιτιοπιε εοπτεττειππιπ 86τπο

τιιτπ ιιοπε τετπ ιπιιππτιπτ,86 επ Ιο.ππειτι 1)οιπιπι , ππι ιτε $ειπέτοε ιιιοε πΙοτι

ιιεο.τ,πενοτι Ιε6ιοτιε ειπιιπιιπι νει ε.ιιπιτοτιε ιπΗτιτπιπο.πτ. Ωετετιππ τοτ86 ττιπτει.

ίιιπτ ειπίπεπι ππειιΡωπ ιπιττιειιΙο., πτ πει: ι ίτιιπιοίιε ΓετιΡτοτιΒιιε ΡτοΡι:ετ εο

Ριειιτι πι ΡοΠιπτ εοιπΡτεΙιεππι, πεε πίειίιιπιοΙιε ιειΕΕοτιιιιιε ίιπε τεεπιο δ!. τιιπετε.

τ”τοπτε Ρετεπττι. Ετι νετὸ ιιιιιε οΡετι τιιιιτπιτι ιπιεττει Γιιπτ, πω: δ6 νετειειιιπι τε

Ισ.τιοπε τείιιιιιτι νετιτατεπι επίτοπιππτ, 86τποπετειτα Βτενιτε.τε ππΙΙιπε, ππο.ιπνιε

ετιειπι πιω πειιΓεειπτιε ,πιεπτετπ οΠ·εππειπτ. '

Οκτώ π..ειριεε.

Βετειι.Δ.ινιιιε ιτ:ιπιιε τε , Β.(ΞειΙΙε@τα ΟοπίεΙΤρι·, ιιτ Ιιεπτ Γτιπιτατετπ εοτ

Ροτπιπ τπετιτιε τιιιε τπιιΙτιε τε εοπτπΙιΠε τετιιΙι πε , ιτε. ποίττιε τπεπτιΒιιε

Βινιπεε τπιίετιιτιοπιε τπεπε|ειιτι ιτπΡΙοτε.τε πιππετιε, πιεπ.

=··ω-νιΤΑ εΑΝετι ι>Ανι.ι ΕΡιεεοι>ι
Ώ(¦.Χ!.ΥΠ.

 

τω.. π".

νΕΚΟΒΠΝΕΝ8Ι5,

.πιάστε εποπιιτπο ππι ΡοΠ: ίιεεπιπτπ ιι. νιιιιΙΐε νιπετπτ ει: πιιτπ. 8.

Ε:: Μ.5°. τοπ. ε. Θεκπτικέ Ρτατεπβ.τ @· Βο!!τιππο.

. Ρω,ω(Μ_ ο π ι ο ιπιτιιτ νεπετο.πππε Ρειτετ ποΠ:ετ ΡΑιιι.πε , ιΠιιιε πποππειτπ ειππιιτει

!ιιε,Ιιττετιε ι π_ _, " πω ἔεπτιιιπι Ρττεπιεειτοτιε Ρ:ιιιΙι ιιπιτειτοτ ειιιτπιπε,ειιιιιε 86 ποπιιπιε

ιπίιι·πότιιε, ι; 29,6? κ. νοεαμ” η”- - 0 πιο :.ι:ππινοεπε 86 οΡετιε ειπιιΒιτιοπε ειτίτιτιτ ππινοειιε , ιτι ιπίε

ω,.,Μ._ τιοτιε (ΞειΠι:ε ε· :ιττιΒιιε ποπ νιΙιιιτπ ετΓοπετιιπι πι πιτετε οτι ιπεπ1

# πιιεεπε , ε εππιε 86 νειπιτιΒιιε εΧεεΡτιιε ,ΙιΒετειιιιιτπ ιιιιπιιε Ιιττετατιιτπ ( Ιιειιτ οΙππ

. Πε 8. ΡεπΙι 'Μπα πιιιιΙ εεττιιτπ παπι Ρωτώ. πι Μάι “πι” @ιτι “πι” Επι Ροτιιιτ π: Οττπιιιπιιε πιτ;

ΒεΙπππι πιτιιπτ, π.: Ιοεο πρωτα Θτι!!τι ποτπιπε Μ - σ.ππο ειωπι π. απ". [τη επτετε.."ω τείιε Έστω

ιι.ιπι ίοτττιιΤε ιπτετρτετ:ι.πτιιτ:ππι νετὸ Αιιππίιοπιιπεπ· πειτε πεεεΠιτ , ίτιττεπι πωπω: Ρ8.ιιιιιτπ _, μπι πω”

απ; πικαπ δ. θετιπειιιι Ρειτιποτιιτπ ΕΡιΓεοΡι ίιιιΙΐε απ. Γιπιετιιιτεπι.



νιτΑ 5. ΡΑΠΕΙ ΕΡΙ5(ῖ. νΕΚΟΠΠΝ-ΕΝ5. Με

ετ!στ!ε ετ.ειτ σσα!!σσε ) ττεατιιτ!ασσεστ!σει σιιετιια σΓιι δ( Ιτστ!ισ ιτε στα! Γσεετε

νετετ , στ σσσ εσα (3τεααετιεεε , Γε!! Πιε!ε&ιαε να ετιεα ΙΙΙιετστιεετ , εετετεε

τίια σε ι!ιίαΡΙισετσα Γσ<έετεστ ισΒεσιε. νεττια σ!!ι!!εεε ε!ιι!!ετετ , ε!! !ι!ττσιτσ

τ!!σσ !ε!!ε ΡσαΡει ασκ ειιτ!ε 86 ΓσΙ!!ε!τσι!!σ!!ισε, ναιιτ εστεσε αστιτεε εσεεετ..

νεσε,Ρτ!αε ατα· ασττε!εε Ρστετιιι·, ίεαε! ΗΙεΡΓσα τεττει6!τ Ρα!εα .ι σε σ!α!σ

ε]σε Ματσε εαστε ΡετΓεττετ τσισεα ιααεαε ΡτεειΡιτιι ,τστσΓσσε σ! Ι)ινιι!ε εστι

νετΓσε, ατα! Εεε!ει'ἱεε ειιτ ΜοσεΠ:ετ!ε Πινιτιιε εσΙτι!ισε ετετ ΓεαΡετ !στεστιιε.

Ισίτε!ιετ εΙεσ!σσε αιΓετ!εσττ!!ε: σΡετ!!!σε σΡεα τετεστ!σ α!ΐετ!ε , σα!! Π!!! Ρτε:τετ

τισοτιε!!εσι νιάτα 88 νείτ!τιὶε σεεε!!!τετεα τείετνεσει Ενεσεε!ια τ:εεεΡτ! στα

!ααει!ιστ.ιτιστα!ε, σι.ιτ!!ε , εΓιιαεστ!!!σε, εετεετ!!!σε ἱσε!σίἱε, νε! !νετΠε σεεεβ

ίἰτετ!!›σε Ρτ:ενεστιε , σσιε!τισιτ! !ιεσετε Ρστα·ετ !ετε!ε!ιετιιτι !!!σι! Πσα!τι!εσαισ

εστιε!ενι εστε!!ε τετισεσε !σεσσνσ!εε , σσσ Ρτσ!!!!!εαστ σε ετείτισσ εσε!τετε.Ατ!

τ!ιε!ετετ εεΙεττιασε Με ει! εε:!σαΜια!! δ( στετιστιιια νσΙετσε εσα ίτστ!ισ Ρεαε 86

ίεσόσασσιε: , στα σσισσε ( στ ι!!ε!!εετετ ε!! ΑΡσΙτσ!ο) σεαιι!ει!ι ΡσίΓε Πεσα ν!

τ!ετε σσνετετ. Ετ στα εασε!!ε ατε: σεεστσε ατσιίττετετ Ι)σαισσ εσα Ενεσεε

σε! ΜεττΙιε , τεαεσ εν!ι!σε Ι)!νισα εσστεαΡΙετ!σαε τσΓΡεθ:στ . Γετεεε!!ετ ε!!εετε

σΡτιαεα Ρεττει!ι ασε ε!! εσ σο!! εσίεττετιιτ ατα Μεσε.

ε.. Οίιασσε !ισ3ιιε ιστε!!τισστε !σιτεστ!ε στα σσότεΐσσε ΓσΙΙ!ε!τσε ι!ετιι!ετετιιτ,

σε Η σσσ αστ!σ ΡσίΤετ ει! Γιιαασα Ρεττε&ισι!!ε εΡιεεα εττισ8ετετι Ι)ινασ τεβ

Ρεε”τσ !σαε!!τ α ΓεΙστιε σσνιΠἰασα, 86 Ρα εετετιε στι!ε εστιίἱΙιιιτι! καιω στ:

Ρεττ!ετε!!ε: Αστε!ιεε σε!ε!!!!!αε ετεσσΠτετε Γσ!ισσισε, σετινσα Γο!σα τε!ισσσεσε,

ειιτει·εε σετισι!εε86 ισιιστε Ρετετετ Ισα!! 86 !ιεετεε ΡεσΡεττετιε ισε!!8εστ!ε ατε

τι”, ΡεσΡετιστ νσΙΡισσε ίσνεεε 86 εεεΙινο!σετι!ισε σιτ!σε !ιεΒεστισσε, ιΡΓε απ!!

Ω'Ιιτ!Ρτο σο!! !ιεσεετ σ!!! εεΡστ τεε!ιτιετ. Ισε!τεΙιετστ Ρτεετετεε Βενι6! Κεειε 86

ΡτοΡ!ιετεε σσσ εσστεαιιεστ!ιε @Με 86 ε!τεαΡΙιε5 ει!! ότε ΡεΙετ!σα ΡστΡστε. α..

τετιε τεΒεσετ, 86 σσότε σ! α!!ε!σ 86 ε!σετ!Βιιε τεειισεσε, ιτι!σι!εστΙσ Βεα!τ!!ιιιε

τιἔεσετ Ιττετσα !εετνα!ε , εεεσιια 86 ΡεσΡετεα Με ε!εαιτεστ!σ, Βια!!! σ! ετ!

ιστοτισιτι στ Γε Ιισετειτετ σα! ε!!στι!ιε σιιαστεσι!σ ε!6ΡσίτσΙεσε. Εεσ,ισσσιτ.εεε.

σσε 86 ΡειιΡετ ίσα . Πεσε ετ!ισνε αε , σσοσιεα Ρετετ αεσε 86 αετει· ατε :!ετε!!

τ1σετιιστ αε : Πσα!!!σε ειστε!!! ει!ΓσαΡΠτ αε : 86 ειιττεσειιε Γεέτσε ίσα Γτεττ!!!ιιε

τιιαε , 86 Ρετε ται!ε Με αεττ!ε αει6. Ετ !τετἱια : Εεεε ε!στιττεν! Ειι€!εσε, 86

πατα!!! Γσ!ιτσ ασ : 86αιιιιι!! αστεια σ!!!!!σα τετιιε , νε!στ Ηστεα Γσ!!!τὸ εα!

σειιτεα ασκ σε αετεεστεα , εσ8!τετὶσιι! Γε!στεα Γσεα !αΡα!!εστ! ΑΡσίτσ!!

Ρτσίεεστ!σσε ττετε.ε!εσετ: και, !!ισσιεσε , έπιασα:: έ:: στα: απαιτείτε!!! _, ¦κπαι'

απόσα ?τα ω: παθετε Ρς#τυπω. Ενεσεε!!εε α!!!!στασσε τα!!! ( σ!!! εε! ίσταται!!

Ρεττεέτιοαε εσιτισε εττ!τιεετε εσΕιεστι ιι!!!ετιιτ ειισότε νεσ6!ετε 86 Ρει!Ρετισσε ετα __

Βετε; εισό6!τισε Ρτσ ()!ιτιίτσ τε σσσετιτ! εετσε, Ρεττιασσιε, σιτστεα, σ!ισε δζ

εετετε,εεστσΡΙιεετισ , !σΓσΡετ86ν!τε κατσε τεΡτσαιττ!τστ5 !ισε σσσσσε σαιτ!

σ!!! ασε α·σεεα τσ!!ετ, σιιστιε!!ε ()!ιτ!!!:ιια ίσα!! σσσ ΡσΠἱτ μια! Ιισε ετιειι! σο!!

σα: ι!!ίαΡσ!ιια ασε σα Ρετεστεε ί!!!σε 86 τ-τεττεε αΓιιΡετ 86 εααεα σοι! σι!ετ!τ )

!!!!ταετσε,ισίσετε: Ρετεετ!σετισιιιε 86ιετιστ.τ ατε Ισστέ!ι!τα!τετεα εισὸ !τετσεβ

αεσε ει!Γσαιτ ! Γσε:σσε σσα!ιτετιε οσ!ιτσε , Ρετεστσα α!!!8€ΠΕ!8.ΙΠ σ6!!εστ!σ 86

σεΙαεστ!σ τσε!εσε , ει!νετΓετ!σ ίσο !σ νιε Πα εσσΐεστ!τ : 86 Πσα!τισ Ρτεα!σ..

εε τεσε!εα ετεασα , ασε: νσἴεἔσε τ σσα!σετιιτ, ()!!τιίτι!”ετνσε Ιζεει Για α!Ιιτε

τστιιε ,εσσατε ασια! εστιε Ρο μεσα ει! Ρετσε!εστ!σα σσσ-τ! εσιασ εσι!εε ε·

τετ !ιετσε !σ€τει!!τστ. Ηιιιιιε ετεαι ΓσΙιτιι6!ισεα Ρ!στ!α! Ασεα!στ!τετσα εε Ισ..

σε αν!!! Γετσστστ ιιιιστωιτε, Ρτεετετ Γεσσετιια 86 Βσαισιεεα αστσιε νιΠ!!ιτε

86ε!!σσσιιε ε!!ε]στια! ,τα τισσε εστ εστΡστε!ιε!σστα!τεε να ετι!α:ι: Γε!στιε εεσίε

αστιε 6οΒετιιι:ι σΙἱα ατε!ιετσι·. Ρεσ!ι!ε ασια!» σττι νσΓετα Για νεται ετται!ε τ.!α Ιετὲ Ρετετ φαι!!

ασια!!! τι! φραπε τΙ·υιωτι: Τι·ο·υε!·ιτιι αε μια»! ΜοβΙνοιεσσε ασιιε,τισι ε. 5αιιιετιστσα Με” ει! Βαειεε

σΙσιιε!τα!τεε Ρτστεσιὶιτιιτ.@ρικ εκΑ!Ρι!ισε Κατ!ειε Ζε σωσει ΡσΠτσα ,ποστ τι!! εσ ΡΑΜ|.:86τ8 ία! Ριν!!

σττσσι ΦΗΜΗ , Ρτιαι!α 5εσσετισε τα! Βιιτεσιιι!!σιιεε !! αν! ΑΡΡε!!ετσα !ιιιτσ!ιιιίΤε εΡσι! Ττ!τ!!εαιστιι τι! Με.

Ι.σ6!ιετ!σειε δ! ΑΙείετιε,τσα Ι.στ!!ετισειεα ε Οεταε- ε.ι!ε να Μια. Οτι!. 5. Βεσει!_ εεΡ_ τσι. @Ριτσα στι·

τι!2 ι!!ι·τα!τ , νετιιε !ιιτιατιτ!ε τ!!Γετετι!ε νεΙι!!ισε, σε νε- :τεσπα τι! Μσσεσετισα ΤσεσΙσεισα Γ: τεαΡετετ_

τα Ρτσ Ιστιε Γσττιτσε τισιιιισει τα!! Ττενιτσε ΓΡεθετ ε Ρ

τι ει!

(:1Μ:. Απ:

130.)! ΕΥΠ,

Μ". πι!.

ε

Μεττ.6.μ_

Ρεττὶσα ε

Με!!! νετ

στ.

τ.Τέα. 8. 7

νσίσβσα

Ρετιτ.

τι.

ΑΙΜε!ιοτεδ

τετ ι!!!ε άτ

Βεστεε ί:

τιισ εσΡ!τ,



τα νττΑ ε. ι>Αυτ.ι απο. νετ1013ΠΝΕΝε.

(Με. Δε.

ΙΝ::.ΧΙ.νττ

Ειτυα_ντι1.

Πιντττο πι»

:τι Ττιεοτο

ατυπι άτ

νεττττ.

Βετιτατιε

εκττΡτευτ.

&

Με: Χερσ

'Δ 8. ΜΜΜ.

ε. η.

ΑΒΕ” ευιιι

Γετ:ιττττ τατ

τιετε πτυττιε

τακτουττιυε

τοπικα.

Ζω:.τ.τ..4%

ΙΜ. 6.”.

Ι Ττιοτεϊα, Ττωταγ. ττιττ'ατιε Οτττ.5.Βετι.()αυοτιτυιιι,τιο

ντττταττ Ρετ ατταυοε εοεσττΤετ. ατ'οτυπτ οΡτατιττετιτ εοτινετίαττοιτειιτ Ραυτιτε υτ εττυ

ετεττττετατιττο ατιττιιο ττε ττιετανετατ , ατττΡτΓετ Γατααετιατ.

α. 5ετταυουταττι τιοτι εττ τιτ τιοιτιττιτε Ροτεττ:ατε νττα ε. υε,86 υοιτ είτ εοτιίτττυττιεοτι

τι·α Ι)οττιτυυτιι , 8: τιεαυε ευττ·ετιττε , τιεαυε νοτεττττε ευ ττιττετευττε Πετ εττ: τ του

εε ατττει· ει: τατυε ετατ , τιυτυ Ρτεταττε Ι)τνττια: εττ:ττττυτ ενετιττΤε , υ: αυατιττοαυε Ευ.

τυτυε Ροιττττ·-ειτ ττιτεττιτι ττετττετεετιε τυ Μοτιαίτεττο ευττι Ρτατι·τουε ντνετ·ετ , αταυε

τιτ Γετιοτα ντττυτυπι αττευττττε ατττττΓεετετ , αττοττ πιω: ατιτττιατυτιι Γατιτττ Ρτατότεαττο.

ττε εουτεττετ Γατυταττ. τυ εαττετιι ιτατιταυε ετετιτο ετατ Μοτιαττεττυτιτ αυτιά υΓαυε

τιοτττε τιτττει·ατιτε Πεο εοττΓετνατυι·, Μουαίττεα: τεττατουτε τττττατιε Ταιευτ.Ειυατ

ατιττ υττυε τιοιτιττιατυτιτ,ττε ττιτετΡτετατυττι εοαυὸττ τεέττεττι υιοττυτιτ τατιυτατ·υτττ

ταΡτ3ττιυε τυετττ Ρττττε αετττττεατυτιι τ αυοττ ττιοετετιιτ Τυττοιετττυιυ τι τττευυτ ττιετττιε

-ιτιτετιΡτετατιτεε , αυὸ‹τ ετε τ)εο Γτεαυετιττττε ττιττιτ α εοτιατιτταυττταυε νεττετυτ τιιετττζ

Ρυτα τττε Γετττιο. (]υτυε ττιτετΡτεταττοιττε εουτευττοτιετιτ ΓαΡτετιτττιυε αυτά αυτΓαυε

ττιεττυε ντετετττ τ·ετττιαυευτεε , ω Ρτο οϋτα τεττεατττυε. Ωατ”υ ιαττ τατιτΕ)τττ τταΙουαττε..
ττυιιτ τιοτ ττατιτττ επτα ετιττι ότνετττ ετ , ττ Ρατι·ε 86 Ετατττ ιτε τ ετιττ Με υτ

()τιττττυε [τἶιοΓΡεε ἔιιτετΡττυτ , αε Ροίτ: οταττοττεττι :τα τιοΓΡτττυττι τ·ενεττετιττ , ΑΒ

τιαε Β ευττι ΡτατττΒυε Ι)τνττιτε οτιτεττιΡετατιττο πιατιτταττε Ρεετεε ττιατιίιταυε τανατιττ

86 ευιττ οττττιτ ετενοττουτε τενετετιττα ευτιέτα τιυττιατιττε.ττε Ρττετιετιτ οτιτεαυτα: 8τ. υτ

ατταυατιτττΡετ τειιιοτατιττο οΒ ττττττευττατετιι τοτιατοττε ντα: ίαττααταττττοτττο ταττοτε

τιτειιιτιτα τεΓονεατ , τοαατιτ 86 τττιΡεττατιτ.

α.. Πτστ ατταυατιτττυ ττιτιττιστατυε , ετετιττε ευττι Ρτατ:ττΒυε 8: Ατστιατε αττοαυττε ντι·

Πεο εατυε ετιττι ετιεΡττΓετ αατιοΓετ3 τεΡυταιτε Ατιτια.ε τετ ‹ττνττιττυε αόττταττ , αυο ετυε

νττα εττετττΡτο εττ`ετ εετεττε86 Γατυττα:εοατταΡαα Η οττετ ευιιτ ΙΜοιταίαεΞ ττιττττυ..

ττουτε ιιιατιετ ατε υυατιτττττταττ, τιε οι·τε α α τα ετιιτ ι·αιττε οεα,τ ε ι·ιόττταττε
ετυε ΡετΓεττεΙτ εττΓΡετιεττα. Φατταττι ττααυετττε ττευτ ΓἔΡττιε ευττι ετεΡττιυτιτττ τιυτυε

εοτιτετιιΡτυ Γετττιοειτιατεττττ , Πιτ ατιττιττ ττττειιττοτιετιτ 8τ αυτε ετΤετ , υταυίεταυε νε
ττττττετ,νετ αυο ατυοτε τ:οτεττε ττετττιετετυτ, αυότταυε τ(αταατε ατειατ Γοτττικτιιτεττι ,

ετυπιιτιο‹το Οταττίττ ταττέτ οτττετυτ, υέιττι τοττυε ιιιυτι ταττι ττυ τιιετιι τττττ ετετ
εντάειτι·ττττττιτε αετίεἔττοτιτἔυε αυα:τειιΈτ αΡει·υττ Ατι(Ραττ , ΓαΙττε Ρετ Πευτιτ ευΒτε:

ίτ:αυε τιοε τιαΒεατ Γεετετυπι , ιττιι υε αετ τιιτιατιττατι υττι [)τντυτε α τυτιι Γετνττττε

Ρεταυττατ τοευτιτ ατε τετιυτιττατε τ`ετττιιετ τυνετιτυιιι. Ατττυτατυε Ατττξιε , ιτε ετεττττα

ίττιτ ττετιυάετ ατεαττα τιεαυε νοττε ε] υε ειτίτττατ εουτταττυε , ατιιίΡτττιε αυτεττι ατιιττυε

ιτε τατιττ ντττ ατττει·ιττέττοετ Ραττατυτ τττΓεττττιττια, μια τιοτι ει: ετιεαυε Γυα,Γεττ τΡ

Με Ποιιιτυτ ευεΡττ οΡΡοτιετε αυο ευττι τεττττετετ εττεττιΡτα ; αυτ τω: Ρατττοιιτε

ττοτα ετυτιτ τιυτιταιιττατε ττιοττεττι ττττιετετ , Ραττεττι οταΒατ : Απ", τιταυτειιε ,βαττ

τπιπε/ἑ·τ Μάτσα: όποτε 2 Με: αττωπεπ που πω: τα!απτω,ρά :τω @τα Ε.: ττετυττι :

Ν” ·υεπτ [τεσπα ·υυ|τιπΜ2:Μ 92264721; ατά ε]τατ ατα »και απ. Ρτο τετευττοτιε ντττ ττα:ο

86 εετει·α τιυτυίιτιουττ Ατιτ38.τε ΡτοΓεαυευτε,τττε Ρετττυτ·ατιατ ττιιτττοτατττε,τιεε αΒ τττεε

Ρτο τεττιενεττ Ροτετατ , αυττι αυοετ ιτιετιτε εοιιεεΡετατ οΡετε εοττιΡτετετ. (Σίτιιιαυε

ντττετετ Ατιτσαε τα τετ ΡτοΡοττττευτιι ΡετΓενετατε μια υττο ττιοττο νατετετ υταετε,

(αυτΡΡε τιοτι ετατ αετεὸ τιυττιτττε τοττυτιαε υτ τα! αυοετ τιοττετ εοατ Ρώτα) τυττιετιε ε::

Πτνττιτε αετ Γυαιτευυυττι ειιεττιΡτα 5εττΡτυττε, ται: ετ οι·ττττιετιι Α Με Γυταίεαυττυτ:

Στ , ττιαυττ, ευπι Ατιταττατιι Ρατττατετια το Ωτιττ ο ετ ττατα.ττ εεΓΡττε Ρετεατττιαττε ,

(αυοετ τεΡιττατιττυτ τττατ ετεττετιττ :τα τυ ττταιτι5) ίτ ευττι Βαντ‹τ Κεαε αε ΡτοΡτιετα
ετοιιααίττ τυατετιε υτ ττιατιεαε το Γοτττυτττιτε , 86 ιττ ντι· Ενατταεττευε Ρατττατιτ, Ρατευ..τ

τα , 3.81°08,δέ εετετα ττι ΕνατιΞεττο τυτιετιτε Οτιττττο τετταυτίττττατιτετι υτ αότιυε

τι Ττιεοτοατυιτι (ευ Τττεοτεατυττι 8: Βεοτα;τυττι,ιιονε 5. Ρ. Βετιετττέττ αιττττ&α τ”υττΤε ντττετυι·.

& Ηυιιε Αττιτιατετιτ , Ξιαυο τ)αυτιτε ΓυΓεεΡτυε ευ, Εει·ωπ

τιιτττε 3. νυαιτττατειιυπι , αυεπι κιαττουε Ξεοτυιτι , μα

αυαιτι αΡυ‹τ ΤτενττετιΓεε ατταιιαττισττυ ττετττιιττ , Μουα

ττεττοΤτιεοτοαιετιΠ Ατιτιατεπι Ρτττιιυτιι ,αυτ Με (ε

σ:υικτυτιι ὶΠααοττεττο Με ατυτιτ τυτΡοΠτυιιτ. Μ Η.

Με Οατιτεαιιτε, Βετιεττττέτττιτε ει: Ττενττειιτττιιισ κττ_

Κατετι‹τ. Νονεττιτα τ:οττιυτ , τιατιτταιτε οΡτττυπι τυο τιο

τιιιιιε τιιίτατιτιυττι , φτου υπο ‹τυιτιτατ‹ατ τττττττ:ιττ τι

Ττιτοτοετ0 άτττ τα.

ότε αυοία; ίυΡετεττώτυτιτ απ'1ττ4·ιττ4Μ .9.-τι·ταπι τη ττττττιυε

Βια:: τε Τι·ενττετττττ ά τ.οττιτττττιατα, τιαυττ Ρτοτυτ πο

σΡτττο 8.ννατιττετττιτ:ευτυε Μοτιαττετττ Ρτττιιοττττα τετε

τ·υτιτ ευ Πααοταετττ τ.τεττιΡοτττ,αυατιττο ντνετικε ατττιυε

Ώτιτοττιαττο Ραττε :εαυο Αυίτττπ ατα ατιυο τσε.κκττι.τπι

Ροδτυα «Μ. Ατιτιυττα Μ:: 5. Μαυττετο Τττετιπειιιτε τε

2τοκιτε Πυετ Γαετα Ρτυτεε Εεετείτα νττοττυιιειιττ Ραπτ

σει εετεατοτ ίυΡΡεάτπαντιτ δἐ τι Ρτττιιο εοτιετττυ Κερ>υτα:



νιετΑ 5. ΡΑΠΙ..Ι ΕΡΙΕΟ νειιοοι1Ν.ε ι.7τ

μπωιιιΠιιιεετιε, ειιιιτιόειττι τιιιι Ρετίεότιοιιιἐ ι:ιεείΤε ιιονετιε.Πτι‹ιε οωΗ ιιιιιιειτι- (Με Απ.

τετ Ρτοτιει·ειε , τιιιτιι ΡΙαίτιιιίι:ειτιι ει: Ρετίοιιιι ιιιιιτιιιιιιττι Ρτοτείιειτιτετιι :Ζπάτωσώπο "ω“””"

ιτιτιιιιτ, έτι ίαεττετιπι, ρυβιβέ Μότι!ατΙσπετ τι: τίυψ πο/7το, ΖωροβΜ'2 Μπέκετ #4ιτι·

“φωτ ποβΜ. ,Ι.οοιιειιττι, ττιΒιιΙατιοτιεε τιοτίι, ιωΡοιττω ιιοτιιιτιεε Γιιοετ αφτο

τιοίὶτε., τιοτι τιοί'ττιιτιι νοιιιιιτιιτετιι ,Κο ΡταΙιιτοτιιτιι ιιιίΓτι ειτἴεεμιι ιιιιτιιιιιτετ δ:

οι:ετιιειιι:ετ ιιεοετε ρτ:εττιοιιιττο.τιε. Ε: ιιε εαυτο νιεΙειιτιιτ Ρτορτιετιι: ιιτΙΓεττιο,

ειιιοτιι:ιττι Με:: ειιτιεττι ὲτιετιιιιιε ΡεττιιιετιττιΡΠιιε Ωωιαιοσωιιιιφεω Γετιιιετιε

ιιτιι.ττιιιτ ειτετιιΡΙο. Πετιιτιιιε νιόε οιιιτι ΑΡοίΕοιιιε ειιεειτ τιε εε: Ούττ97τω·, ιιιοιιιτ, τωιφ.ι.ιι,

ταῦτα εβρο πώτιτ εύειίΙσπι πω: τιῇτω “ί πισττετιι. ΕτΒο Η ειιττι νετε ΐετιιιι όεεετ- #

ω, (ίετιιιι ιιιιτεττι ιτιιιτειτι τιιιτετιττι) οικαιωτιιτ ττειιιιιτεττι ιιιΒτεοετε: 8: ιο εε

οει·ίενετο.τιε ο Μακ Πιετά οι:ιεόιειιε είτε ιιίτιιιε ει! ττιοττεττι. Νοιι ειιιτιι Πιπι

ει:ιοιτιιτ ειτει·ειττιτιο ειιΓειριιιι,οιιετιι ιιοτι αΡΡτοΒ:ινετιτ τενετετιειο. ετιιιιιτιο πιει

Βιίιτι. Ε: ειιιόιοτιτειε Ετσι εΙοοιιιι ότι ιιτοτεεεΠε ιιοτι ειιιτιεετ,‹ιιιι Γιιιιείιε ιιοτι

οιτιιεετιτ. Ετ διιΙν:ιτοτ ω! τιιίειοιιιοε ειε τιονειιτε @το ιιιίιιτιιτιοτιιε : 82 @το Ι,τ,_”υ_

ιτιοιιιτ ,β2τιι, ύωτι πω: ρωωτι ω. Ετ ΑΡοΓτοΙιιε Ιτιεοοιιε :Νοπ αιωίιτυπτ, ΜΜΜ

/ἔιἰ/ἐιἴἰυτετ ίεςτήττβάταύτιπτετ. ,

;. Ηιε ειιιεΙιτιε νιτ Με” οιιιΒιιε εοτιττειειιεετε που νιιΙεΒατ, :ιειΓειιΓιιιιι ρτ:τΒιιιτ: Παω 989

8: τιιιοιιιετιι εισαι τοΞειο:ιτιιτ ιοΓε τιτιίιε τοΒιιτε άεΒιιετιιτ, τιτο τιεειι€ετιτιει δε ;::ὲ::ἶω

ιἔιιοτετιτιο. τοτο εοτοοτε :στα Ρτοίτι·ετο νετιιιιιιι Εοίι:ιιιιιοτιτ: ω οτιιτιιει τεοιιΙ:ιτιε Μστικιιιιτιι

νι€οτιε τιτατεερτο. Μπιτ ιτιιοετιο Γε τιοΠιεειιε ο τειιιΡετειτιιτιιιιι. νοτιε ιτ:ιτιιιε ""1""·

οττιιιιιιιτι ειιιιι οετιετιι&ιοτιε Ρωτώ Μοτιιιίι:ετιι ειιιιζειιειιτιι Μοιιειειιιει ι:ιεΒιτιθ.ε

ίεΙιεττιει ιτιάιιιτιιτι 8: ιιτ νεται Πει τειιιιιιιιιε εοιι€τεέειτιοιιιδεο&οτιιττι εκιιιτιειτιιε, Ρἰἶὶἱ'.Μ°ε

ειιιαιετιι οιιιιτιτιιτιιοιιε ΐε ειτιιιιιιιετιτ,οιιΙΙιιιε οι: τεστ ειειιιτ:ιτιε είτ ενοΙνετε. Εκ σιιε :ΐ,,¦ΐο

πατηστε ιιιιιτ:ιτι τιιιιιιτιιε ιο ΚειιΒιοτιιε Ρτοοοίιτιιτιι ιτι εοτιειτι Ιοεο Ρετττιειοειιτιο,

ιτιετετιιιιιιε ε1ΐο.τιι νιτιετιιτ 9088 ετι.ιεεε εοτΡι15 ετιίτιΒιιτιτιο, δε ιτι ίετνιτιιτεττι τε.

ειι€ετιεΙο Πω ιτιειιιτετιτ, ουτε τοττιιετιτει ιτιεττιιιτιε ιιιΠιιτετιτ: είιττι τιεε π! ιιιοτιι

ειιιιι Μπι εοτοοτιε ιτιάιιΙΓετιτ, τιεε ΓεττιεΙ ιτιιίΓ:ιπι ιιιιιιιιιττι :κι τιτ:ιττιιιιι τεεοτιιιι.

τιοιιε ιικοτιε Ι.οτιι τεττοτίιιττι τετοτίετιτ. Ριιιτ ετιιττι ιτι ειωωσηιω ιειτ8ιιε, ετι

τιτιιτε ΡωειΡιιω, εειΡτιτατε ωωιτιιτπωω, ιιιιτιιιιιτ:ιτε Γειτιόιιιε , Ρτιιτιετιτιιι ΓοΠετε;

ειίι:ιιτιειιτι Γετρειιτιε απο ιεεε ειιίιοόιετιε, 86 ριιτιτειι:εττι ίιτιιο!ιειε ετιιιιιι που εισιτ

τειιε 3 :ιό Γιιειίιιιιι 5ειιοττιοιιιι ειιιτι τιττιι‹ιο τιε ιιεΠο , ειιττι Γιιρετιιο τιε ιιιιττιιιιτειι:ε, ε"ΜΜ,_:

ειιττι ιιιιιιίτο ωεπιτει, ειιιτι ιτ:ιειιιιτιο ειε ττιιιιιίιιετιιτιιτιε, εοτιττάτιιιε οτιιιιιιιιιι

τιετιιιιτιετιιιιι νει νιτιοτιιιιι €ειιετει ειστε ορροίιτιε Ρειιιιιιτιιτ νιττιιτιοιιε που απο

Βιιιιτετ ιιιετεοειιιτιο, τω ιιιιττιιιιτετ εε ίξιΡιειιτετ (ρω εοιιιο:ιτιετιειο ειιίτιιιτειτιε,

οιιοότιιιι ΈιτεεΓει8ιο τιιτιιτοτιιττι ΡείΙοτιε απο ιέτε8ι εάνιΒιι:ιοειτ. Με νιττιιτιιττι

τέτετια Ρο Ι

ειιο&ιε , τιιττιιόειιιε ιιτΡεόΙ:ιι οτε Για Γειτιάιτιιτιε τενετειιτιιι ειτεεΡτο ιιοτιιιιιε Ρώτα

το ° εοιετιιιτιιτ νιεε τιιιι€ιΠτι. . Β

6. 5ετι σε απο νιττιιτιιττι εοριο. ιιιιιιιιε εΠ”ε:8ενεειιει, ιιεςιιε Ιιιεεττιει το: τα- ειιτττωωι

ειιοτιιιιι το.ειΒιιε ειεεειιΐο. Πιο τιιοε!ιο εεΙειτετιιτ ειικιιτει , νετιιττι ειιιι&ιε ιτι :Μαιο εὶἱω1ιι=

Πει ιιιεετετρτοΕιοιιτει 5 εοετιετιιιιτ ω ειιιιι ει: ιοιι€ιτιτιιιιε τεττ:ιε ρ:ιττιοιιε ιιιιόιτᾶ Βιβδ Μ.

ειε εο Ηττα οριιιιοιιε τιιιιιτι εοτιΗιιετε, 8εΓε ειιιε τιιο<έιίι:ετιο ιιοτι Γοιιιιτι ιιιετιιο.

ετιιιτιι ίιιιι , Μ! 86Ρτεεροτειιτιιιιιι πε ιιοΒιιιιιτιι Βετιετοίιτειτε Ρτοοειιιτι ιιτι:ιιιιττιεε

εάινοιο.τε. Ο τι ι κι ο οειττιοιιε οοι 86 Α ο τι τ. ε ι ει τ. ιι ε τιετιοε Β ΒΔΟΟΒΕΚΤΙ #

Κεέιε, με ειιιιοτε ωιεττιτ Ριιττικ ειιτιότειτιι ιιιιιιιε ιιιιιτιτΙι Βιοτιετπι Ρτο τιιιιιιο

τιιιεειιε,ιιιιιιε ΐε ιιοέι:τιιιεε ίιιΒιιιτιιτ ιτιιΒιιετιόιιπι : ει.ιιιιε νιτσ.τιι 8τ.ειει:ιιε νειιιτ ειΒτιιιιι

νετιιατιτετιι όινετΓοτιιτιι νιιι·ιετο.τε θετικη ειιίτιιιε οετιετ:ιιιτισΠοττιιτιιιε , ὸιὸιεετετ

τὶ εοτιιοιιιτιιιιιε οτιοτε οιιιτιιιιττι ττει€τετε νιττιιτιιτιι. (3ιιιιιε τιιιεει:ιοτιι τεοεπιτε Πε

ιτιιι:είιτ , ιιτ ιιιιΙΙο ττιοτιο Πιο ιτιοττε Ρτεενειιτιιε :το εο ροΙΤετ τιινειιι. Α τιιιο ιο

ττοιιιιέτιιε ιο εο.ττιοοε δετιΡτιιτιιτιιτιι , ιτιτιιιιτιιιιι ιιτενι τιτοΓεειτ 5 οι; τιιιειΡΙιτιο δε

τι Ε: τετιιειι Ριιιιιιιε ι Νεοτετιειτ ιτι Αοι·ιιιτιιττι “Πιεσ

Ιοειετιιιιιττι Γ)·ΙΙτιοο ροΙὶ 3. ΥντιτιιιεΙιτιιιιιι εοΠοεατιιτι

επι Ροτιι.ιε ίειιοΙα Ρτιεττάιιε Διατιωτ 3

ὐ Αιιι Ετιιττεττι Ι)ειΒοο.·ττι θι·ιπιοτιεπι ι!ιειιιιτ , :Πι

πιειιιιε που Ϊττιττεττι τι:Ροτεπινε , τω ΕοττειιΤε :οοι-στη

Βιιιτιειιιιι Με ρετττιιττιιτιτ_ εωε Πεεοιιεττιι: Με

απο ιιτιιειιιιι Ιειςιτιιτ ιιιιιιιιιΤε Ο τι τι κι τι τ τι τ τι Μ,

σπιτι:: τιιιΠ:ι [ποια ττιεττιοτατιιτ. Οτιπιο ιτιτετ ΑΜΒ”

Τιιεο1οΒιετιιεε ΡΜ Ριιιι1ιιττι τεεττιΓεωτ.

8 Ε”. ντιπ.

Είτε!. 6_τ.ιτ.

ειιε ιιτιιο.τιετιιτ ει) οτιιτιιοιιε , νετιετειοειτιτιιτ ειιττι ιιτιινετίι, ΡιειεεΒαε ε·



2.72. νιΤΑ ε. ΡΑπι.ι ειπε. νεποπσΝιεΝε.
·Βιιιε. Απ.

ΒΩ.ΧΕΥΠ.

Γ ι π. νιιι.

Π

νε:οόιι

πεπΓεω

ΕΡιΓεοΡε

πιω :εαπ

ίε:.

Ηπα:: δ.

ο ει·πιππι

Γιιιιιε Ριο

Βιι.:ιιτ.

ωοτιππε :επιιιΡατετε: ωειπιίιτιιω. Ιόεπι ε:επιω Μοπιιί:ετιιιω Τιιοπιεϊιιω πω

Τπεοιεπιπωιιετεόι:ειτιο μπε εοωΡε:επει: (5τιπποπι , ιπ πιω π: ιπ ΡτοΡι·ιο π

εεπ:ιιιε ειιω ωεπιίττο ε”οωωοτεπε όε πτειπιιπε νιτ:π:ιιω εεπ:ιιΡΙιεει:πω τε:πΙιτ

Γτπθειιω, πόεὸ π: :ιό Πιεεοππ:ιὶε :οπο :εωΡοτιε Ρετ:ιππετε: ει·πόπω.

7. Ρε: ιόεω :εωΡιιε όεΓιιπδιο Επ.Μεπεπιπο ε νιτόππεπΓι ΕΡιΙεοΡο,ππιε

τεπει:ιιτ πιιι πιω ιππτοπετε:πτ πο:: άδειο όιππιιε , πε Ρετπω: :εω οτιιπι πω

πιιιτε:πτ ειπιπιιε ΡεΓιοτε ὅτε:: Ποωιπι ωο:Γιοπε ιιιΡοτιιω. Νεε όε πι: πιιι Ρετ

Γει·τε: πό επιω Ρτιπειεπω , όεπετε ιπΓιο τεππι Γιιι Βπεε δε ιπ ιεωόιειο ΜοπειΓτε

:ιο πιιεωόπω Μοπειε πω ποτπιπε Ρειπιιωι , επι Γει:ιε εοπόιεπε ΡοΓΓε: ΡειΓ:οτιιιιε

επτα εοωπιι::ι. £;οπ:ιπιιὸ πό Βεππι εόι&πω Ιεπειπ:ιιτ πιιι Ιιεεε ειιόειπ πό στι

ωοπεω ΡετΓεττιπ:: ιιιΒιιωππε π: ειόΓιιωΡ:ιιω ΡειιιΙπω πιιππ:οειιιε πό πωπω

πόόπεο.: νιτιιιπ πι» ειιτι1Ιιτπιιτπ :πό Ιιοποιεω νιτόιιπεππε ΕΡιιεοΡο.:πε όινιπω

Ρι·ονιόεπτι:ιε πιι:ιι Ρειιιι:ιποτπω,(Πετι(ΡιεοιΓπιιε ειόΓεπΓπ, πε ιπ τεειΡτοεει:ιοπε Γιιι

απο. ειιω :ιιιτιοτιε ει Πεμ Ρτοπιονεπ πω. @ιι πιωιο τεΡΙειπε Βιιιιόιο πιιπ:ιει:

Ριι:τιειι:ιΠιιπο Με:: νοιππ:ιι:εω)ποπιιιππι ,ωεόιοετιπω , πιο οωπιιιω ειπε Γε

ιιπιιπιωεω όεΓιόετεπ:ιΠιωτιω όενο:ιοπιε ε!ε&ιοπεπι : Γιιιιόε:ππε π: εειετιιιε

τπ:ιπόει:ε Κεειε Γείτιπε: εικΓεπιιι. ()πι ιιιε: Ι.ιεε:,ιπππι:, ωεΙιιπόε ΡιιιεΓεπιπ:,

άπό Ροί:οτιε επτειω πιιείι όιπππω επιω 5 ΓοτΓι:επ :επιω ιπ Οιιποπιππε Ρτο

ιιιοι:πω ιπποτε.π:,πε ει!ιππι όε Γπιειεόιππε εοωωι€τ:ιπ:εε,ειιιιε ειπε οτόιπεπ

:ιιτ ιπιοειε Β. Ππόε πεε πό ΚεπιειιιΠ”πω πεε πό ΡοΡιιιι πωπω πονετιπ: Γ:ιε εΓΓε

νιοισ.τε Βινιπιιτπω όεετε:ει ιεππω. @ειΡτοΡ:ει· οπο Κεπιε πε Ρ:ιπειΡιιω Γε

νεται: ιπ:επιιο . πε π ιπεοππιιιιω άπό τιιωοι·εε νπιπι ΜΙΒ Ιειιιόει:πω Εεειείιιε

ΟπτιιιιΡτιεΓεεετιπ: με Γιαυτο Γεώ. Ροεπι:επ:ιιι ετΓεπ:ιεπ:όε:τιωεπ:πω. Ηπα:

όιεεπε Ιεπει:οε ι·εωι::ι: νειειιοει Με οεετιιιοπε Ρε:επε 8εΓε ΡοίΓε πιιιεΓεει·ε , 8:

Ιιεεεω πιο ιπ:επ:ιοπε ΡτοΡοίι:ει εεΓΓ.ιτε. δεό Βει οπιπιΡο:επ:ιε ποτε Ιιεειιιο.

Ρτονιόεπ:ιε ππιε επω ποναει: Γιι:ιιιιιω ΡταΓπ!εω πό ό:ιπόεω Γειεπ:ιεπι ΡΙεπι

Γιι:ε ιπ τεπιιΠιοπε Ρεεεει:οτιιω εοτιιω , ππιεππε ιΠιιω όε τεωο:ιε :εττειτπω Ρετ

:ιοπε πό Με 31ό(ωΧθϊ2Ε$ ιτπωιιι: ιο εοτ Κεπιε, π: :το.6:ιιπι όε Μοπειίι:ετιο,

πι1εωνιε ι·επι:επ:εω δε ιπνι:πω , ιο.ω ποπ πιο Ρτο ιιπι:ιι ππ:ετεπόο , Γεό πιω:

Βει Γππ: οπεόιεπ:ετ Γεειεπόο , Εεειείιτι: απ: Ρτιεπεετε: Γεειιπόπω πιιοό επ π

όετε:ιιτ ιιιόιειο Βεπιππ ειιιό:ιόι:ετ. @πιό πιιοπιοόο ε.ειιιω πι, Γεπιιεπε Γετπιο

ειιΡΙιειιοι:.

8. Ηππε νε:ὸ πειι:ιιω Ρειπιιιω ειιΓι:ι:ιΓΓε Γτιι:ι·επι δ. θ τι ιι πι τι π ι Ρετιιιεεεπ

π: πωπω Ροπ:ιπειε, (π: ιπ ίετιΡ:ιε εεεεΡιπιιιτ ι ωετι:οτπω Γειπ&ι::ιε , νιτ:π..

:πω ωειππι:πόο Ιιπιιιόὸ τεΓιει:πτ.

:επόο ωεπόπει:ετ εοπιι&ιιω8επιιιε οΡεπ ιπιετ:ιιω , ιόεόπιιε ΓιιΙΓπω ο ποπ Γι:

ιιιι&οι·ιε :είιιωοπιο ιιΡΡτοπει:πω ι οΡεπι: Ρι·ε:ιπω νιόε:πτ νε:ετιιπι ειΠιτωιιτιο

πιππε εοπΗτωειτε :πι10ΕΠΙΠΒΠτιππιτ8.ΕΙ πεωο πιιτιωνιε νετιιι:ιιε νειιεπι: τείιίιε:ε.

ΑόιιιΡιιιο.:ιι: ιιιιιε ωιετιιοπι Β ε ιι ε π π ιι ι π ε ΡτεΠη:ετ ε , πιιι ιι [)οτππο Β Α

π ο π 1: ιΡΓιιιε π:πιε ΕΡιΓεοΡο τοπ:ιτιιε οπιπιιιω τιπ:ε Γε νιτόππεπΓιιιω ΕΡιΓεοΡο..

Φιοό πι: επι ΓοτΓι:επ νειιι:ι: ιο όιιπιπω , Εμ·

ο (:ετοιιιε Γ: @ήπιε πό ειππ_ 6ιι. πιω» τι, εοπτεπόι:

Ρεπιιιπι ποπ Ει·ωεπΓ:ιόο ΓπεεεΠιίΓε , Γεό Βοόοπι Ετ·

πιεπΓ:ιόι ΓπεεεΓΓοτι , ππι (.ιοόο ιιππο π ε_ :τ :τ ν.(1οπ

ειιιο ΧεπιεπΓι πιοΓειιΡιι:: πιιοό πιω ειπε ΒοΙιεπόπε

π: όιιιιιιιω ΡιοΡοιπετε:. Απ Ροιιιιε Ειοόοπι ΡιιιιΙΙο

ΡΜ: Ποπειιιιιω ιιιοτ:πο ΕιωεπΓτιόπε , ΕτωεπΓ:ιόο

Ριιπιιιε σ.ππο ειπε π ε. Χ κι( π. ιιιεεεΓΠι ε επ νε:ὸ ω

ποωιιιε στι: Ριιιιιι όεεεΓιοι 3

ε. ΝειπΡε πι Οεποπειιι:ι:Πο $ιποόι ΚειπεπΓιε Γπο

δοππο.:ιο ειπα ιιιι:ιιιιιιπ έπεται , π: .πωπω @Φορο

π» ίσκιο» :μια πο» Μπα /ἱσἐτυ8στπἔ Μ ίιιτιι!!ικε πω·

πο, ό·ι€. νιόεε Με €ειιιοπτε ως:: απο” πΡΡεΙΙιιιι,

τ: Π: Β. Θετιπο.πι εοπΓεππιιιπεπε Γιιετιι Ρειπιπη

πετώ πω:: επι ποπ Ρο:πι: εκ πω: ΓιιΡτὶ. Βετειιιιιιιιε

Γειι Βε::ιιπτιιιε νεκοόππεπΓιε Εεε|επιε Ρτείπ)·:ετ πι:

(ῖπποπἱεπε , μι: ειιιΓόεπι επιω.: ιπεεπόιπω πω.:

ΕΡιΓεοΡοι·πω ιΓ:ιπε δεόιε πο ιεπιε ιπιιιι·ιιι νιπόιεειτε

πιππι·ειιπ: πι επιω ΧΧΧιιι. Ροπ:ιβε.ιιιιε Ππόοπιε

πωπιιπ, ιό ει: επιω ειπα: επι. κι ι. Γιπιιιόεω

πωσ πι» εππο πεεε. :επε- ιιό ε π. Χ κ. Γεπ χω”.

Γειιιιιε παπι @πι ει: ννιιίΠοιππιι ιιιιτο;. Απιιπ.

Βειε;ιε. ΓοΙ. κ”. & ιεππ. τεΡειεπιιιι πιω. Εκ πι: ιπΓετ

:ε Ιιεε:, “ω” ν” δετιΡ:οτε:π :ιΙιπιιιιιιι:ο νικιΠε .πη

Ροι·ε ΙΡοίι Βετιιιε.ιιπω, ππεω Απ:ιπιστωι Από:οι·επι

ποπ ε:πει ιιΡΡεΙιο:. νιιτι!Γε :επιω ειπε παπι :τιμ

ιπι:ιιιπι ιπόε εοΗιπιτπιιτι , πιιὸό Ηπεοπιε Πενιπιεεεπ

Γι: :επιπιοπιιιι·π Ριπ::ετωι1ε:ιτ Ηιιιζο πιιιΡΡε Ρτιωιιπι '

Επ:ποιιιι δ_ νι:οπι ιιΡπό Υειοόιι:ιιι:π Μοπιιειιπε,

όειπόε ΠιινιπίπεεπΓι: Απ” , Γε:ιΡίι: πωπω»πω.

πετώ .Β επιω ειπα: Ρ:ιιπο πό Μ. ε_ ιι. πιω π.

()ιποιιιεο πό πππι.ιπ1 π ε_ π: Χ :τι ΡιιιιΙιιω Ετωεπίτιόπ

πωπω απ, τι:: δ. Ο ε π. Μ Α Ν: 1υπώΈπβ: ΓιιιΓΓε

Γ:ει::επι : πιιοό Γιιπε :ειιιιποπιιιω πιει 'Πα εοπόιτοπ

ποπ οωιΠιιιπε ειπε , Γι ΓπιίΓει Ηιιξςοπε Ροπετιοι·. Βετ..

επιω ΟΡ11$ ειόιιπε ιπ :επεπτιε ωιιετω, Ηι.ιεοπι,ε

(Σιιτοπιεοπ τι ειιιιππο Σώπα) Το. 1. Βιιιιιο:ιι. ποντε

ιιιι18ιι:πιπ πι.

1'ΠΠ'Ι



νιτΑ ε. ΡΑττττ ετ>ιεο.ι νεκοουΝΕΝε; η; ο
τττ.Ατι.

τιτιπ ΜΜΜ ὰ ειδατε ,ιττίτττε ροτιιΕτ, @τα οι·ενττετε τοοτε:ι.ιΐτμοτότουτ τττειιιτ Μ χ ν π
Ι10]ι15 11011 τπποειτιοτ , Ιικτ τρια: ρτεττΠ&ε (στι: οτοΙτιπρτττ τυο !οτο τοττίτττιτττ. ττττ.ινττζ.

Ετ ιτε ττοίττο. τεριττειστιιτ τιτ ΜΒ, ἰρίἰιτε ίθ.:Βι·τεκυττοιτε Βιιτοίιτιοότ τϋέτει. ΡοΠ: ((

Ετοπεοτττόιττη, τττουττ, ττειέ!;ιιε τα οτ ΜοττειΠ:εττο ΤαριΠετο ίατιδτυε ΡουΙοε οιιἱ α

τιιττ Παει· δ. (Ξττωειοτ Ρ:ιττΠετεοΠε ΕττΙείῖιτ Ερὶἴτορὶ, 8: το Εττ!εδει Με ερτἴ- ς(

τοριτε τοοίεττοτυε:τυ]ιτε τττετττοττε τττετττε τίτ. Νατο τιτροε Πτιεορετ·η Κεετ8 α

@τοπιο Ι)Ι:ιτοουεττοτ 8τ ΑΙε!αετΠτυτόττττοτ, τω» Βιτπετ εἰ δ. Ρωτώ :το ιτείειττττει ,.

τ·εντττοτττ τόιιτοτυε, ρτο 8ττ1οττ ἰρίῖοε Αιπτί"ττττε τττετττ ρτορττεταττωτ, το είτ ω.Τ8Β"·

Τ:του!ετιιτο Μοοσ.ίττττοπτ ίξιττ&ε Μειτττε το νττάιτττο Πιο ίττὶρτο δε ττπιττοτιτττι ατ:ττΙ:ττζε

Ι:Μεττυπ·ι ττττρττε οτ ἰτι Γετττρἰτετιποιο ττοίττει Εττ|είῖει τρύπα Μοτπιίτεττιιτρ Εν» αες°Μα_

ΒιιτΠ”ττ, ττωττια, τοΒοτο.νττ, ο: οτιττιτ :τιιέτοτττ:ιτε Ηττττεινττ. τωωτωω τ ρετὸ “Ξ:Ε;|Ξ:τἔ:ἑ

νΗΙειτττ Μαρ (5ττωοίρτο Πιτ ρἰετειτε ντότοτ Ρτειττιιτη τιοίττοτιιιτι όεΙερανΙτ. $εττ·ττ- α 1

τω νετὸ ΡουΙω Β:ι οττττν1!!ειτε τ τΙε Με τεάτττΒιιε τοτυρετανττ. Ρτἰντ!ε8τιτττι “τ ωρ,.

τττοττττ τοῦτο Ο:ιτιοιπτττε οτ ετττττμ1τοττοοε ντΙΙτε πω: ά Με ππειτττοοε τα αττο.

τιττττ Ερἱίτοροτιιττι (το Πἰντττει ειότείταττοττε τοΒοτεινττ. Πε ντττιιτιουε αστειο ··

Νώε Ωιητττ Ρεττττε ττοίτττ Ματ! ττήτειοττε οιιότντττπιε, φωτ ωιωτ Μοτπείὶἰ- α

απο νττ:ιττι τΙοτειπ, τοστ το ρτίτττττο Ει·τιττυτιπ οοετ:!τεοτττω τιοΒιιΠΐετ , 8: τττττετετ

ηττιοτέ`ι ίτατοτίὶ Ρτειτττε ραττττο Ιιερττε σου ροτιττΠεοττε]εάο τιςτττ οτ τΙτρο.ιπο τρΓε “2τάτητετη

Μπιτ το$τεπιτε τιιτττ τοτυΙΙει τυο τΙιβειιππο ριττ€ονττ5 8ι.ρειι1εττ1 ΗΜ :το τοοιτετι- ωΒΜτ·

άστο οτόττι:ινίτ, δ: Ειστε τω” τ8ττίΤιιε , ροτιετττ Ιειοθ:ιιτο Ρτειτττοιτε το Κε- α

Ϊτᾶοτὶο Πειτοτο τΠΠττΒιτττ. [ερτ δ( ρώτα νὶὸτ τρώτε τττττοτυΙει :μια τύπω ὶο Ερτί: (.

τορειτιι εεττ ,8εροΠ: εκτεΙΤοτρ ροΠτυε το Βο.Π!ιτο δ. 8:ιτιιτοτρτ Πεο τοορετεττ1τθ .τ

Ε1ττττττττ. Οετττοε οτιτττουε τΙΙοττττωνττ, τΙ:ωτ!τε 8τεΠιιτπ ρπεΒιιἰτ, ετττοτοε ὁ. τω” ·'

Με το5ττττττεττΒιιε τιττονττ. Ετ οιιτά ρΙιττετ ιίτεττι ΕττΙείἱτιτιτ "τοτε τετττροτα!ιοικ τ,

τΙττειτεινττ, 8: Πειτε οτιτοτροτει:ε τοττικιω ΠΠιιε απο οτιιτττΒιιτ $ειττάτε το 'Μετρο ς·

8Ιοττε Ποτ Ποτ ετιιιόεττ Ειτττ. ° ..

ο. Ηεττ ται Π: τιειοεττ τρΠιτε ντο ειττΙοτἰτω 8: που Γρετιπεττόει ετιτἱοιτἰτοε τω Β(Ε:Ι13'Η

Ηιοετ ειτἱ τα ττεάτηότιτπ νΜετιιτ τοτττεττε. δα! τριοτΙ τρίο ρτοίτουττιιτ οποία ίε φ81τε«Π

Ιτε;τΠε8τ ρτέΤ::ι νττΙτίΓε ουσ: ρεττττ€Ιτρεοττειω που τω ίτττρτ:τ ;·τρΙε ουοουε τπτ· :;'::ξ:ε:

ε!τοεπτττε ποτὲ ττάειτοιιττυτ, @μια οτ Γτττρττε 8: οτ ντίἰε ρπ1τιττε ω εεόιΗτεττορεττι τοτ_ °

ροῇετὶοτιιππ τοοΓτττοετε τ:τρττκετττ. Ατ Με φωτ! ρτ&οτει τΙοτειττε εότἱτίτετε

ροτοΞτουε,:ιτΙ Ιαιιτ:!ετττ ()τεειτοττε ό: 5ειτ:τττ Ιιιτ]ιτε ντιπετειττοοεπι ρτο ταρω τττἔτ·

οτοΗτιοΠττ Μεττοιτε Μετράει ίτττρτο όττερετε που ρΒέττττ. Ι8ττι1ι· 5ΙΙα:Γι.ιε τ ω

Βετο εἔτεΠῖι; , τττεροΠτει τιιττοετο τοτοε ΒιιτοΗττετ 8: ορτάτετττετ (τετ τω» ρο

τετειτ οοι: τπτ τοΙτε, τοτ τατιτι:τττ ρτ:τίτττυτο Ετ @ετα άτντρττυε λ άουτ το κάτω)

τω" Ρτειττυττι εττττετειτ ρειοεττι τοΓρεττιτιττο, εττε τσοκ ροί`τ τε νοτττο ρειιιρεττε

ειΙὶτιποτιὶτε ευκὶΠυττι ετεττττε. Ετ:τιτ εοἰιπ τ!ιτρΙιττε ττττΐτττετ ττεΒτΙτττττ ειΠ,τττττοε,τερύτουε ιττορε τ:ιτποπτ €ετττΒιιε 8τ ΓτειοεΙΙ υΠε τερεττε , τΙ:τωοττουε τρττοιιτ ροτει·ειτ τττεττ.

ΓετΜ.ιτττοειτ άοΙοττ. Ωιήιιε τττττεττιε νττ ρΙεττιτε ρωταω τοττιρειίΠιε , τιππρτιττττ ετ:

@στα μπαρ ροτττρττ ροίτ τετρο. τ|εττπο.ιτττ : οιιτ Γιτοττὸ [Άντρο ντττιττε ετ!τεθ:τιε

το ρτάτε τοττίτιτττ , ειιτττοοετττι εκττρττ : 8τ :τοτ αΙιοτιιτπ κατ” τότυτοττο , ρτορττο

ττό:τειά Γιατι νείΠοτο. '

το. Ι.εραττ,τιτ ρτκτπΞΠῖτω τίτ,τειτττο ττιτίττειτἰΙειροτετττοεττε,προτττιπτ νΕτυττι η Μτ

Βεἔιε που οΒετ!ιτε τττειιιτΜττε: τοότετιιιτττ 8: ἰἔοοτοττι ίἱντ Νεορτητοτττ ω αυτ· ζω:$Έτ

τοειτοτττ τεεἱττπτυ τεΓροτττΜΤε του ρτοτποντιπΙυιο 5 α ετττΙτιποοτ που εΠτ οιιτ ροΙἱῖτ ερτττορω_

ΒΙειτπάτωεοτο ΐεοιτττ αυτ τεττοτε τοτττιτττ: Οιιτοιτίιπιοιτε άτττεττε Επι: τ:τάεττι

ρτοΒιρεττ. Ηοτ τρόπο Κε:: τ_υτοττε δι :ιτροττε :Ματσε , ττττίδε θιττΠτττοιτε τττττετ

των ὰ Μοττειίτεττο τοωΐτοτπ 8τ τονττιττττ , οττωτιιτο τειιττεο ερρἱειιιίἰι ὸτετιἰΠἱτττυτττ

:ιττΙ:ιττπιπττιιω , στι” ΡοττττΗω!τε ὸτἔοὶτοτὶε Γιτρττε τοτττριτ!ττ , ο: το ΕρτΓτορτε

Ερτΐτορυπτ οτότο:ιτυττι , τω: (τοτ ΒοτιοττιΜΙττετ ρτ:εεΠε ἰττίτὶτυὶτ.

τι. Ρτ:ετατιιε νετὸ (Μοτο ιτεροε ΚτΒτε τρια! ότιτ οεΠάετεινετειτ ντότοε εάτττι- βτω'0 Μ

ρΙετοτυ , τιιτρτο ρΙττωε ρωτάω οιτὶὸουτό ίο.τυ!τειττε ροΠἱὸετε ντττεοετοτ , νοΙτιπτ Σε: *ξε;ο_

_ _ _ __ _ άιιτιτοΓετη

τι Ηττττ ερρετττ, (Μπρουκ ρεττττπτε , πο: τττττ (3τττποτιεττι τρωω Μοττειττττττ ΤτιτοΙοειτττΠε τοτττΠ· ΕςςΚωπη

“Μπι τω. : ΠΔ;ττΙ›··ττιιτιι 1ορρττττε "Με τιτΕττττατιτ. άρπα

Αδίοτ. 8.5'. Οπί. 8. Β. δαπ!ωκ Π'. Μ το

ψ!



:.7τι νιτΑ ε. ι>Αιιιι τοεο. νειιοοοΝΕΝτ.
ει". Λο.

οι: ιτι.νιι.

Ρ ε τι. πιο

τι

νικ πιο-ερ

οπο ο Πιο

ΕεεΙεΓια.

οποιο.

Γι

Βατέοοετ

και ειιιτοι

ΕιΞειτΠ:2

ΡΙιιτιτοα.

εοοΓεττ_

# Βετειια

τιιια /ιτΡτδ

που. !.

τι Ατι:οινο

αοιτοο ιιιτινιττιιιοειιιιε ΕΡιΓεοΡιι εοοάοτιατε ΓειτιοαΒατ. Ετατ αοτειο ιτα τετο

Ροτιοοε Μια ιΡοι Εεε!εΓια τετιιιε 6ιεΠ:ιτοταε , οτ οετιιο (Ιετιεοτιιιο είΓετοιιι οι

ω: (οτ Πε ΡττεειΡιτ Εεε!είιαΓιιειιε οτιιο) ΜιΓΓατοτιι ΓοιΙετιιιιια. νει εοοΓιιετιιοι

ΡΓαιτοοτιιτιι ιοιοι εοτοΡιετετ ειιτίιιιτι τ Γεο Ρτ:ε ιοοΡια νιι6 86 απο οιαεοο !αι›οτε

Ρετ ΓιοΒιιιοε τιιεε αιινεοιεοατ αιιοιιιε ΓοτεοΓιε Ρτείιητετ: 86 ειτιΠιιοε ΓατιΓοιιε

ιοειεεεοτετ Ηοτατοττι 86 ΜιίΤιε Ποιοι εοοιΡΙεοε οΗιεια , τοετεετιε αεεεΡτα ταπετ

τεΒατοτ ατι ΡτοΡτια. 5ιτοιΙιτετ Γεειιοτιιιε δ( τετοιο , εετετίοιιε, τιοοεειτιεοι οτιιο

εοοΓοίοε τι οονιΠιοιο τιποτε: ατι Ρτιοιιιιιιι. ΟΡοιι εεττιεοε ΕΡιΓεοΡιιε , Οτιιιιοοειο

πιο τιιιεξιοτιι αονοεατ , 86 ιοτετοιοτι τιοΙοτειιι ΓιιΡετ Με τε τοιιιτιιιιι εοοοιιείι:ιι8

ειιοεετ. (Στο ενειιι€ιο ιΠε νετιια εοοιιιιι τεΡεοτιιτ δὲ αιιιτιιιι. Νεεανειαε τε,

ιοτιιιιτ , μου, Ρατετ, οοετιιτοτοοι Βεαιτ Γεο τιιιιατε τονιτιιιο 86 Με τεΒαΙιε

νιΒοτιε τιει6ιοοε ατιτΙι&ιιοι ιο ιιαοε δεε!ειιι ιιιιΡοΓιιιτ,ιιιΠε αΡιι‹ι ειιτο τΙε Με ουτε

το ΕεειεΠαΠτιεοτο Ρεττιοεοτ τιτιιοιτ Ιιεετ εοοοοετι. Ρτιειετεα ου:: ιο εα Γ.ιοτ νει

εΓΓε ΡοίΓιιοτ ιο Ρτωιιιιε νει ΡοιιεΠιοοιιιιιε Γεο το Ρετιιιιιιε , τοτε εοοεετιο Ιιοεοε Ρο

τείι:ατι , οι τιιο νοτο 86 τοεατιιοι τετιιοι ατιιιιιοιειιιο ιοΓετνιατ ειετιεατιιε οτ‹ιο Ρετ

ΓοεεεΠιοτιεε τε οτιιιοαοτε εο!τοι1)ινιοο.

τι.. ΗΜ: τιιεετιε , ΡταΓοιόιιτο νιΠαοι νιέιιιι Εταττιιττι Β ιιειεεανιτ, ττιόιττιιιε Γιοε

ειιΙατιοτιε Ρα!ατιιιτο ατιειιιιτ , 86 Ρτο Εεειείια: Για ιοεοτοτοοιιο ΙΚεειε αιιτιοιιε

τΙοετιιοοοιαιτι τοΓιιτιτΙοοτ,οταοτεε Ρατιτετ οτ ατι οοοοτεοι Γιο δ( ΓαΙιιτεττι ιττιΡεο

εΙατ Γαοότα: νιτειιιτιεοΓιε Εεειείια: τετοιο τεττεοατιιττι οιιαιιιΙιβετ Ροττιοοετο. (ζω

ιιοεοε Ρετιτιοοι εαυτο αοοιιιτ,86 ΡοΓΓὶΠιοοιΒιιτ ΡεεοοιιΓοιιε ΙοειιΡιετατοε,ατι

οτοειτι απο Βαιιιιιο τετιιιττιτ %ιατιιοι οοτιιιοα τετιιτο ατο οοο ιιαοεοτιιτ ΡτοΡε

ιοΓετιΡτα , ταιιιεο οιιια Γαδιιιιο ιιτρτεεΓατοι ΡτεΠηιετ" οσο ταεεττειιοι τείτατιιτ

ειιττι Γιιαιο Εεε!εΓιατο τεΒιιε ιιιτιιίΓε τιιιατιιΡΙοτιτοιε. Πε τιιιιΒιιε ΡτοΡτια τοαοιι

ΡτινιΙεΒιιιτιι εοοΓετιΡΙιτ , αΙιοι·ίιοιοιιε ΕΡιιεοΡοτιιττι αοθτοτιτατε Γιιιι αοατιιειοα.

τε τοΒοτατιιττι ιο Ατεανιο τ ειιιιιιειιι εωεω ιο Γεεειιια εοοΓετναοτιιιοι εοοιιιε!ιτ5

τιιιοτι ιιΓτιιιε ατι οοίτι·α τεττιΡοτα ιο εοτιεοι Ιοεο εοοΓιατ ΡετοιαοίιίΤε. Μετοιοι

τοε αΙιοιιοε τοσα τιιιι ιτιειο ΡτινιιεΒιιιιιι Γε νιιιιίΓε8τ ΙεΡιΠε Γατεοτιιτ, 86 οιιοι

τιιιαιτιι ΡιιατειόιετΡε ιιττετατιιἔο οοίιίτειιιέιεόΡΡαοειιτατοε, δ( οτατιοοετο ΓαεοοεΙιατ οτ

ειιοα ι ιοι·ετο ιι φαω εοο Ρειιι ε. ε εεε ιοιει·ιοι.

η. ΑιιτΡτο ιταοιιε τιιιοτι ορτανετατ Εετιεοιιιια απο οε8οτιο, (ῖαιιοοιεοε

ειιτιοοιεε νινετε ιοβιτιιιτΡ86ιο Γοα 8ειιε ΡετΡΙιιτεε τεΠτιεοε ατιοοε , αο ιοεεΡτο

νιττοτιιτο τιοο ιιεΓτιιιτ : ειιιιιε οΡετα α Γειεοτιιιιιε ιιε ιε&α Γα:Ρετιιότιιε ΡτεΠητετ

τεΡτειιεοὸιτ. Ετ ταιοεο τιιιὸ‹ι οειω τιιιταειιιοτιιοι ιιετιτ , ΓειεειΓΤε 86ιο Ριάιιι·ιε

εο8οονιΠε τεΠ:ατιιτ, ειιτο ειιιο ιια:ιτιοοεε Γιι€5ΓΓε, ΡαταΙ)·τιεοε ειιτέιίΓε, εα·:εοε

ιιιιιοιιοθ.ΓΓε εοτιιιτιετοοταοτιο Ρετιιιοετ. ()ιιιτι Ιιοι·ιιττι ιτατιιιε 86οοιοιιιτο Βοοο..

τοττι ειιιιιιιιτιοοε οΡετιιττι οιια: οοιιιε ιτιεοΡοιτα Πει τιοτιτια: Γιιοτ τοαοιΓειια, ότι

νιττιιτε ιο νιττιιτειιι αιιΓεετιτιεοειο, Πειιτο ιιεοτοιο ιο διοο νιτιεο5,86 Γιτοιιιτοτ!ιοε

Ραττιατειικ Ιαεοι› ειιοιιιεττι Ποτοιοιιοι Γεαια: ιοοιιιιιοι,Ρετ οιιαιιι Αο8ειι εταιιιΒιιε

ατιΓεεοτιεοτεε86τιεΓεεοτιεοτεε το Γιιοτ Ρτοτοετιιιτ : Ποιοιιε τετταοι νινεοτιιιτο ο

ιο Με εοοναΙιεΙατηττιατιιιο Ρατιεοτετ Ρετεοτιοατετιιτ τεΡτοιοιττι αιιι:Ιινιτ: 86 το

ΡιιΠιε Ροίι: νιΠοοετιι οοέτιιτοιε τειιεΒτιε,ιαοι αιιτοτα ιττατιιαοτε , Εναοοειιεο νι

6ιεΙιεετ ΡτεεεΡτο ιοτοτιαοτει 60ο” (τα οτε-εικοσι ?οι ιαωΜοι το· οπτικά τοτε

ή :Ρο τάφο» ·υω:Ιοδταττι απο Αοἔειο ιοιιτ, κι ω: νιτιιιτετ ΓΡιτιτιι αιοΒιιιατι

8ο οε ιιείιτιετιιτ εατοιε ιοΓετνιτετ,αο8εΙιεο Ρατιιιτ οταειιιο : ι τιιιο οετνιιε Γεοιο

το ειιιε οοοταθ:ιιε εττιατειιιτ,ετιιο ιοιιιι:ιαοτιο ι)ινιοιε ιοΒιτιιτιε ιο Γε τοαεετατιο

οεοι εοτΡοτιε αττιοτετο ειιΓτιοιιιτ ιιιιωιιιο : ιο ΙιιιιιιΓοοε να Γοιο ειαιιιτιιεαοιιο

οιιτοοιιιιιιι ιταΒιιετο εταιιιιοι ΡοίΓε ίιτιοατε ιοτεΠειοτ. 5ετι Ροιτ Ιοοετε Ρετετττι

οατιοοιε τατειιιιιτι ειιια εοτο ΡΓαιιοιίια ὁεΡιοταο6ιο εαοταιιατι Ηειι τοιιιι τιιιια ιο

ΡΙι1τιΒιια

οοιιιαΕεεΙε

Μπι ετικ

ἔτι: τομ.

Μπιλ ιι_

Δ θεοι ετιατο Έτοιιοατιιιιε ιο ιιιιι_ Βετο. οι). ο· οιιτιοινιε εαοοοιεὲ νινετε ττοετεοτιιτ, ιιιΓια. διο

“οι τ.. αΙιιτττιατ το Κειοετιιι ΕετιεΠα , τετοΡοτε δ, Γειτ (:αοοοιτοε αΡρεΙιαοτ Μακ: Μαιο ΣτιιΡτοττ·ε, 86

ΚιΒοοεττι Αιιιιίτιτιε, ειιιι ΟτυιΜιτωο Ο!τι·ιτι: ττωμα- ιο $τατιιτιε ΕετΙ:Πα: Ι.ιιιι_ειιιοειιιιι :τοτιο τι”. ΞιΡιιιΙιτΡο

προ: 7ε/“Μετ , .φωτοωτ.·α ωεωαΙτα τοπ/Πικιτ. Γιαιι6οτιιτο ΚτΏ τοτιιττοατιι Το. 9. δΡιειι. Αειιετια

& πιο Παοοοιεοε Με 86 Δ Β:τειιιιτιο ΓοΡι·:ὶι τιιιιιι_ οι,ίαοοιιιει απ. τι Έταττεειιιειιοιιιτ.

8. Ραπτη: αΡΡ:ΙΙαιο8, τατοετιι ΚτΧιιΙατεα οσο εταοτ,



νΙΤΑ δ. ΌΟΑΚΙδ ΟΟΝΡ. ΑιιιΕΐ αποπ)υιιο. χ”.

 

«Με. πιεσε Ρι·οΙοι·ιΞετιιε εΠ 3 ι·ε8ιοτιοπι Γιιεπι ΡετάοΓει·ιιιω Ιιυιιιε Ματια Γο- Οι". ω..

Ηειιάιτιιε ιιιιι!τιωοόε ΡείΠοιπε ι·εςιιιΠνιτ :εε Γετιιο εοιιΓ:&ιιε ΡΙειιίιΓςιιο ι:ΙιετιιιτιΜε μα: Για Εοι:ΙεΠε νεΙεόιι:εω Ει·εττιΒιιε Γε:ιι:ο Πω ΡεΒι·ιιετιι οι›ιιι=, δ: ιο . Γ

Εοι:!εΠε 8. εεωωιω ( Βου: @οι εΙι:1ιιπι Μ;) Γε ΓερεΙΜ ικιειιόενιι, ω» ιτιετἰτΙ:

ήιιε ΡτεεΙιευτιιι· ΒειιεΓἱοιε Ποπιιοι ιιοίὶτι Με ε ιι-() Η ιι ι ε τ Ι: επι «επι 8: περα

Με Γει:ιι!ε. Γε:ειιΙοτιιιιι. Λακκι.

ιι Λεει: ειπε ο ο. ε: ι. νι ι. ιιιοτιιιικεα ΡειιΙιι:, ιιιιἰ

δ. .ΜΜΜ ΤιειιΠειιοιιι ( ιι: ει! Υἰτειιι δ. ΑπιιιΙΕ

ΓιηπΞι σΒΓ:ινειιιιτι ) :πωσ τι ο. ε: ι. κ. ΞιιιωΓιιἱΓΓε εΠοι

πω. Οσιιιἔ ΠεΕάειιιιε Πει!ιικαιΠε ΕριΓοοριιε ω ΕΡΠ

ποΙε ιο. Μ Πεάοικιι:ι Γειι ΑιιἀοΕιιιιιτι Κοιοιιιε;μιιιΕπι

κει:ι`:ιιε ΕΡἱΓι:οριιπι. Ρει.ιΙιιιτι κιοΓιιιιπι σπιτι διιΙρι:ιο_

Βὶ:ιιι·ἰΒιιπι ΕΡιΓι:οΡο Μπα: επιιιτοε ιιιιπιστε:: ιιιιεπι

Εμιισιω πω: ειπα ειιιιιιιιι Δ: ε. ε: ι. π. Γεειμεπι Με

ι:οιι1ϊετ. Ρειιιιιε ὶιι Μο!επι ΑΜιι. εεἱ Πιιιετάιιπι νι.

Η. Πω. ιτε ι::ΙεΒτετιιἔ : Βιροβιιο ει. Ρ .ιι ιι ι. ι ΕΡ1];3.

Ιῆἴ||Ωβθῇ#.ΐ ό- Μοπιιώι ; @Για Ε::!ιβι ι·ιβιιιιι·ιι:οτει

ό· καιω: ρωσιμιι. $:ΡιιΙτιιε :Η ιο Ει:ι:Ι:Πε Γι:Βιιι·

Βειιε $_ εεωωωι ε Γε ι:οιιάιτε ει: Γιιο ροΙΙ:ε ιιοπιιιιο

5ιιΠΒιιιι5. , ειιιεπι θ ι ε ι ο ε ι. υ ιιιι οι Μοκιει:!ιο πι

:Με ΤικοΙοφει:Π Με. ΓιιοικΓΓοτ θειιοιιΞειε εισι

Μια ; ΨνἰΙἔοΓ:ι‹ὶιιε νετὸ ςιιἱεΒ ειιιιο ο ιι_ ι. κ 1. ειἱ

ε: ιιι_ ε: πι: ν ι ι_ Ει::ΙοΓἰε: Υετοι!ιιιιωΠ ΡιικΓιιι: , ειὶ

Μοικιάιο8 Βιιικι:Π&ιιιοε πει:ΠιιΠΠΕ εμε) ννεΠι:Βιιι·

ιιἰεἱιιἰΜ νἰοΙετἔἱ η ΑΠ:ιι:ι·ο Ι Ι. ΥετοάιιικιιΕε ΑιιιιΠεε

ειιιιο Με Μ. ο. :ωωι:ν_ ρκετάιέΕεπι δ. 8ετιιι·ιιιιιι

"ειτε δ. ΡειιΙἰ ΕεεΙείἱειτι ὁ Μοιιεο!ιοιιιιτι ιιιιιιΠ·ιιι: ει!

ΡιετιποκιΠτεκιιΓα θειιοιιιι:ο5 τ:ειιΓπιἱΙἰ:, εάιιιι.ειιι·.:

δ. Βεπιειι:Ιο ΟΙετ:νεΙΙειιΓἰ ΑΒΒειε , ιι: ιείΓεωι: ΒΡΕΓ

κοΙε κ”. ει! Ιιιι:ιοει:ιιιιιιττι , τζιπ ::εΙειιιειποΙἱι:ὲ: ντιπ

ιεΒιΙἰ Νικο ΑΒΒετο ΟΙιιι·ιιει:ευθ ΕΡιΠοΙε ω ιι.ΙΠι.

ε.. ιιιικιω ΡοίὶιιΙειἱοιιἱ Γεώ: Γεώ. δ. ΡειιΗ ΚεΙΡ

τρικ Μι εε ιρΓε Βα:Ιοδε εάιοι·νειπιπ :παρκο ι:εριισ,

φωσ! ΤΒοοΙοΒἱειιΓ:ε Μοιιει:Μ ι2ιιιΡοτε Οε:οΙὶΜε

επι οΒιίιιιι:ιιιιιι. @ι.1ΡΡο άι:ΙΒΙε:ειπ δ. $ειιιτιιιιιι Εσ

:ΙεΓἱεω, ιιι:ΒΙοέι:ει 5_ ΡειιΠ Β.:Ιὶι:ιιιἰεε ειιάισιικε , εεε

Γιιιτιπι ε: Γεσπιὸ ΓιιΒιιριιοπιιιιτ : είϊ @ο επειτα: επι!

Πε:ιε Ρτ0$1°€ΓΕ . Πι ΠΙνεε Ιοεο , Ροιιω ΡΔι1Μ·2:Κι.ιΧι

νιι!;ιβ ΡΑ ι. ι -ι:: ιι ο ι Χ σΙΜΙο οι. ιπειιιοι1ειιι (Μωβ

ΗΜ: πεδια ι:ιορι·εΙιειιΠ , Με". ιιιΜειιιιτι εκα:Ριο

:ειπα ι·:Μεικτο οοεδὶι Β.ιιιι:. Με: ννειΙΕΒ.ιτειιιωιιι

ΗΕ. ;. ΑΜΠ!. ΒεΙιζ.

Βιιιπι1εΒιιιιι:ιπ. νωι:ιπι ι!1Γι:ιρ1ιιι:Τι ΜοΠ.ιιιιω ιιιιδιο

ΦΜΜιιιΦωιυωωΦΜΦωυωΦΜωωεπη@καπ

νΙΤΑ δ. Ο Ο ΑΚΙ5 ΟΟΝΕΕ8δΟΚΙ

° ε τ ε ιι ε Μ ιτΑ,

Αιι&οτε ειιοιιγιτιο ΓιιΒιι:ειιιειι.

Εκ Μό'. απ!. Κ Ε. Ι). ιΓΗ67οιιφα2. . .

ΟΒΞΕΚΡΓΑΤΙΟΝΕδ ΡΚαΕΙ/!αΕ.

ΟΙΚο ΑΝ.

υε.κιικ.

]ιιι.ιι νι.

 
ἡ ι, ! Τ'«$ δ.. (5οιιιι15 * ἐ ΨΑΝΟΛΙ.ΒΕΚΤ0 .2Ποιιιισβε ει· Πέκινπα Ρι·ιιιιιέυεβ 2.9φοΓίω ε8.θ‹-·ϋυιν

_: Ιπειπἰιιἰιιιιιι Αποπ)υπι !ιισκόπιιιοπωι . ?κι ι|ιρ ΨεπιΜύω·ιιιι ιι/διι ή!. Ι: .εωριιω 2"·Ο'9"'Γ.

ε Ω207Ι)ΙΜΓ Μιάου: [ετιζι·ίποίίσω ίπ .βιο |ίύ. α. ΙΜ ·υπΓιζι· : Η;Ες |ιεΒιιι (Ιβ γιι;8_δ, ω.. 008.

Με (με: Γαιριιιιιι τιιειιάεκπι , ει:εεΡιε ει: νετικτιε ει· ι>εεΑΝτιωμε επειιιι>ω.

εποε: ειιιοτιιπι τσιπ:: ΒεΓιετιιιπ ιιεττετἱοπο νετιιειετιι Ηάειιιιο8ι:ε 1ιιΒΓκ1ιιειιε , ΓοΙετιι Καπο

ιιἱε :μια ετιιι!ιτοε Ποπ ΡΜι.1Π1 οΓΤΒιιι1ετε Ροιετει ΠιπΡΙιεικετι:πι εοττιΒετε Πιιάιιι. Οριι.ι @Με άι·

δ'. 6040)· @Για Δ:: ΜΜειι!ι: αξ/ιι!υι·ύετ Ψεπώι!όπιιιι απο ΟΙ»·ιβι Βικάκι εποε. πασοκ. κι· σοκ

.βετ σε: Μ. πω”. αφ. Μ.. επι ιωμιωεωιω απου-μπι νετιιΠε 8: Ρεἔεπτὶιιιιε εκειι·ιΡΙει:ίε επι

πω: ρσιωικι, ,τῇ ΨισιιιίαΙόπιιιι πιω ιπίπίιπιιιιι βσιιίο )ιιπἱοι·ῇιι#ιτ.

2.Ψεπαωύωιιι ΒΜι·οιιιιι :καιω σιι!επιιι ιιιίιιιο·υιι @πιο ΜΑΜ:ι.ΝΑΚι31 ΑΜ. Πιιωισιιβ:*,ω

ρβτιιπι @Με ιἰιιοὑπ.ι Μπι: ιίιβιπδ!ιιω , ΑΙΜ” ΜΜΜ . πω” ΜἰΜο°ιιΓ4 ΡΜ! :πωπω [εί!ιι αιιιιιικιιιι·ιιι

ιιιικειιινωνίτ. Μετσιι·υετιίο ιπιρει·απάε βι·ιρτίοπίς ί/ΐιιιι Για: ιισσαβυβιιι. Ρι·ιιωιοπβΜοπιι/Μ·ίο ιίίιι·

το ιι Τπ·ιιιι·επβι Μετα /!ι·ιίιισππω βίαια:: Ρεν· Ριρρίπιαπι Κεέσπι :υπ/Μιδι .ετ ε..ω..ι..ι άιιίιυιστο _

Μα» Ράιισφι δ'. (ὅσοι: (.”:ΓΓιυπβιι Μοπιι]θει·ίιιιιι ίπ ἔ89Ισ7ΛΓΓ ι:οπ·υεπτιι ιψιιέ Αιτίιιιιισιιιπ Βιι&ἰτσ

ΜΜΜ: Η ώ· .άβατο ε9%ιιτι Ρτιιτιιἰυιβ ΡΜ” σουιωεισάιιυιτ. έβιάσ Ριβ Τειισεάιιπιῇισσο//ἱι Μαι·

ειι·υπτάιι: , ?κι Ριν βιο ίπ δ, δικια» .#ΐιιάίσ ό· ειι!τιι, Ψ4πάιιΜ:ΗΜΜ Πίεσοπιιιπ ει· ΜοπιισΒιιυι

' _βιιιπι , Μιιισι·σίο!9 φωτεφ” :ἰιιή/Γιπιιιτπ , ωπιριι!έτ ιιάβι·ιύικάιιπι ό”_ Ουιιι·ιι ΜΜΜ ό· Μικε

:Με φαω, Τιικι:ιωάι. ιΡριωι Μιιπιιωιι·άι ωιι|ιιιι·ιθιιι [εδΜ: σκιά νν.....ι.ιι.ι.... έιιυθιιι Με

μ: Γατιά. . .

ἔ. δ. 60ι0°ι)° Ο:ἄιι βιι Μιπε/Μ·ιιιπι ΡιειιΓΓο @με διπ/ίιιωτιι Λάο/Με ό· Χωιρωω ι·β ίπ Ωω:

Χ|ππι άρα Ρ"εβι!Μπι /ιιρει·ίοι·ωι Μια ώ· ΒορρακάιαΜ . ίπ άίασεβ Τι·ουίππβ. πω ιιριάιιπι Για!!

ίέπούιία.δ.Ποεπε· ιίιδΓιιιπ,υιι!!δ $ειικ (.ιοΨετ'οιιετιι ιισσι·συιι, Μ άώ!παιιάσ Μαι άΦπιιιιι /ϊιιαΜ

ι·.ιι·σιπΡΙΜα Μδδ.Μαπ]κο!οΧ.?βοά @· κάθε” Ναι»μει.ΝΜ.ιωθ 7βιαπίιιψι Βάια· Ιιι μι·

2ο ΜεΒἱπειιΒ 8 . (Βρ.ιμε Ρκοίιηιετι 8ε (ζοιιΓειΓοκιε. ..άιίο πιώ; Η:μμΤΙιτεεεϊδιιΠ 5. @ΟΔΕ-Η

ιι

#· ό: Σπα

δε. κ""”- “δρ



2.76 ν1°τΑ δ. 60ΑΜε (:ΟΝΡ. Διώ'. αποκ)τωο.

Επι:: Αυ ΡτείΒντετι δε δοιιΓεΓΓοτιε. Με μεζέ Τύι·ετατεκβ »Μετα ίπτε!!ιέσπάπ ·υΩω%τ Ττ°ἰ#β°ή#› ΟΜΜ·

ει: κια. ,με [..”Με μ·ρέιωτσιώτ ,έτι με δ. σιωτ ορίειαπι Ρο "και Μ.

 

μι” νε.

σο" _ιτ_ · ε Ν άἰειιυε Οττττ.ιιτει:τ.·τι Εεεε Ρτατιεοτυπι Με; · διαφωνει

τμιι:ατιυε ιτι " ' ετα: νιτ νειιεταΒιΙιε ιιοπιιιιε (ιοΑιι !ιοτιιο Αειιιταιιιευε , ευιυε τη

ς;"ΜΕ· :ετ νοεαΙιατυ: Θεοικοιιιε 8ε τιιατετ :με νω.ειιι.α. Ηιε ετα: νιτ

Μ Μ* ΒιοτιοΓυε αάΓΡεθτιιεΙυε άεεοτυε, τιιευ:ε ιιυιιιιιιε, εοτυοτε εαΠυε,

(Μ . χ. ΡετΓεδτιιε Γιάε , εετεειυε ιιι οτιετε , ιιι νιττυτε Πιττιιιιυε , Ρτεάιείιε

ει:ιτυε ,ιιιιταΒιιιε εοεζιιιτοτ Γεετε:οτιιυι εεειείτιυτιι , Ρτε:Γειυε Γυ

τυτοτυιιι :τιυι εοιιτιιιυα:ιε ιειυιιιιε 8εοτα:ιοιιιιιυε ιιιΠαιιε,Γιιτυτα

" ΡτειιοΓεετε τιιετυιτ Γαετατιιειι:α. τικ ι:ατιυε ιιι τιιιοάειιιι Μετατ

ιιιοτιιπι ο ιάο εοιινετιιετιε Πιτιετ Ηυνιιιιιι Κιιειιυπι Με αυτή..

,0Γυ:· ·υ·ντ· , ιιυτιι Ψα αΙιαειιιΓε *, ΓυΒιιτΒατιο Ττενετιεο , υΒι Ηυνιυε Ψοεατα

Γ! νοεατιιτ , ευιιι εοτιΓειιίὶι ΕΡιΓεοΡι :μι τυυε τετιιτιοτιε Ττενετοτυπι Ρτα:ΓυΙ εΠεάι€τιοΓει:ιιτ , σ.1υι

τιιιιιευτιατυτ Γετ,ιειιιε ,ΕεειείιοΙαιιι Γεει:, τιιιιιτοτύττιειιιε τετ Κειιτιιιιαε $αιιτίτάτυτιι εοΠοεανι:,

ιτι ει: δ. Ματια ιιια:τιε Πουιιιιι , 5αιιΕιιεΙυε ]οιιαιιυιε Βατι:ιΙιτε δε άυοάεευτι ΑΡοΓτοΙοτιυιι

ε1ιτται δ: αιιοτιιττι ιιιυιτοτυτιι $αιιδτοτυτιι : ιεωεωφε ιΡΓε νιτ Πει δ. Ποπ άιε τιοδιιιεΙυε απ.

νιεΒα:ιιι ;τ-μιιιιιε , ιιι τ·εεωτιε ,ιιι τιιυιτε Ρατιειι:ια, ιιι ιοτιε,ατιιιιιιτατε,ιιι μια». Ρτ:τάιεατιοιιε,ιτι

οτειτιοιιε αΠὶάιια ,ιιι εατιτατειιοτι Με, μια: ΑΡοίτοιιεα Ρτ:τ·εετιτα Ρετ αυτια μιατυε α άειτ:τιε
δ: ε: Πιιιίιτιε ,ιιι νιτ:υτε Πει. Π ·

Ρη.",ο, , ι. Ηυιε ιταετιιε Πουιιτιυε ταιι:ατιι Βτατιεττιι εοτιεεάετε άιΒιιατυε ό: , τι: τιιυιτι Ραεατιετυιτι Ρετ

εωεω. νετιιυιιιιΡΠιιε :τά Γαιυ:ετιι αιιιπιατιιιιι Γυατυτιι Ρετνετιιτειι: , δ: τιιυι:ι ξεετετι Πεο αυιτιιιαιι:ε ε:

ιΡΓο 3αυετο ιιιτετεεάειι:ε ετιίτιιιατιι Γατιιτατεττιιιινειιιτειι:.@9ά αΓἰιάυε Για: ιιιαιιιΓείι;ιιττι θα, :τει

ιΡΓε 5αυξιυε ιιι εοτΡοτε τετιιιιεΓειτ : :μια ιιιι εκει ιΠυτιιιιιαιιτιιτ , Γυτάι αυάιυιι: , ά:ετιιοτιια εΓΗι

Βατιτυτ ,δε α.Γει:ιτιειιε ,νει αΙιιε ιιιιιττιιιτατιιιυε ιιιυιτι ευταιι:υτ : 86 τα! άεειαταιιάα ειυε ιιιετιτα

ιιυτιτ τιιαΒιι;ε 9ιττυτεε , τ1υαε Ποτιιιιιυε άιΒιιει:υτ Γαεετε Ρτο Γετνιε Γιιιεευι ευθ:τιάιιιιι: Ρτ:τεερτα

141,38· η ειυε ιυιιια Ρτουιιετατιι δ: ΡΓαιιιιο8ταΡιιυτιι Πανιά άιεευτεττι : Ντιπ:: Γτοποτυπ @κι »σπίτι Με

Ποιο: . πιασει: εοπτϋπακ.τ :β ρ·ιπάρακ: σωστα. |

ΜΜΜ, ;. Ηιε νειιεταιιιιιε 8. θα:: ιιαΙιυιτ εοιιΠιε:ιιάιιιετιι οιιιιιι Δε, επεφτε Ραταίεενειι , ΜΙΒ

ειυο:ιάιε τυιιι ΓοΠεττιιιια εειετιτατε ΡοΡυΙο, Θ: ετε8τιιιοε άυι ιιιιάετιι Ρετ ιΙΙα:τι Γετιιι:α:τι τιετ8εΒατι:, Η..

Μτι>"τω Βειιτετ ΓυΓειιιιειιατ, δε ΡαυτιετεειΒιά,ειιι νοιιιιιτατιε δ: αυτι ιιιιατιτατε αιεΙια: Γεευτιάυιιι νιτεε

εξκε;"'08 Γυαε , δ: Ρτουτιιιι Πειτε άοιια!ιατ @και Ποιτιιιιι άιέιυτιι :μι άιεετ ΒευεΓαετοτιιιυε ΡαιιΡετυιιι ιτι

,,,Ρ:Βεβ ιιιάιειοτ @ατά του τα· πιἰπἱωἰ.τ των: 19·τΜ.σ . πάω βσζίί:. Ηετε δ: ιιυιυΓεετιιοάι νιτ αι $.(ιοατ

Μωβ, 2,-_ αάιυνατιτε Ποτιιιιιο Γαειειιατ.

1)2πιο:1° τι. $εά Γεάυ€ιοτ αιιιιιιατυτιι άιαβοιυε ετ Με ναιάε ιιιάιειιαΒα:υτ, τιυὸά :ατο Ρτε:ιοΓα Πει

ιυνιάεπτε , 8ετιιτιια ιιι οιιιάο (Ξετπιειιιοτυττι εοιιίιΓ:ετε: , νει Ρετ νετιιιιτιι ειτε :αυτα θειιτιιιυιιι ιιιιιιτιτιιάο

ἶΞ Μαΐ” α Γε τεεεάετε: , ατεΙυε :τά ειιιυιταπι Πτεατοτιε @τι εοτάε ετεάυΙο Γείτιιιατετ. ΟυαυτοΡ:ετ ιιιυ!:αε

νὅἶ':ἐ°”'ἑΪ 8ε ΠΜΒτι:18 ττιιιυιατιοτιεε ταιιιτ1ιιατιι Ιω τυεζιειιε ει ιιιεετειιαιτ: Γεά ατιιιετα @Πει ιιι Με ω.

τω.. ιο ιιιοάο :τιετιιεΙιατ , :μια εοιιΠάεταιια: τΙυοά (τω: εε,τεΒιιιε Ποεϊοτ Ραυιιιε : Ρεν· »Μπιτ ΜΜΜ

Απ. τα. Μπα τροπο: τω: έωτοίκ ίπ τεραστιο Πτἱ. Ιτι:ετεα εοτι:ι8ιτ , τι: αΙιτιιιιι.εεατι Ττενετιει ΕριΓεοτιι

( ευι ιιοτιιευ ετα: Κυετιευε ) νιάεΙιεε: Αι.εοιΝιιε 8: ΑιΜ.αιευυε :τά εεΙΙαιιι νιτιΠει @Μεατι.

νειιιτειι: ιιυαΓι ΓΡεευΙατοτεε , & υιιι αΙιτιυαιτι τεττι :ιοναττι νει ιιιαιιετιι ιιινειιιτε φωτ. Ε:ειυια

ιιιιάειιι που Ρτο Με ατιιοτε νετιετατιτ ,Γεά Ρτο ναυια οιιιιιιοιιε , υ: αΙιτιιιατιι σεευΓα:ιοιιεττι τω

νετίιιε Γετνυττι Πει τεΡετιτε ναιετειι:, άιεεΒατιτ Γε ιυπιιτιατια :κι Ραττετιι δ. Ρε:τι Ττενετιετε

Εεειείιαε εΙυεττετε : Γεά ιιιαειε :ειιειιταε ΓειιιετιΡίιε εοιιτιυιτε!ιατιτ τ1υἑιιιι Ιιιιιιετι. Ηι ετ,εο νιεεωιπ

υοά Βιειειια: Β. (ἄστυ , :μια νιάειιεε: ΓοιεΙιατ τιιαιιε (ΣυτΓυ ΡΓαΙιιιοάι:ε Γυ;ε εοιιιΡιετο τετ ΜιΓ.

2ιτι1ττι ΓοΙΙετιιιιιτατε εειεΙιτατα αυτι Ρετετέτιιιιε δ: Ραυτετιιιυε ρετΓεΕτα & Πεο αεεευτε εεωεω

ι_ Μ,_ 4, τεΡιετυε ειιιυτιι Γυττιετε , ιιιιττα ειυοά δαιιότυε]οιιαιιιιεε ΑΡοι:οιυε τω” .ζει απο: τα αυ·ιωτε

ίπ Πεο ππυιπή·Πται.τ ίπ το. Ετ, Ρευ··βδια επιταβτα αυτή: 2ΓΜυΗΜ. Ηοε ιτασ.1ιιε ο ιτε εατιτα
:ιειΠι Γυτειιτι αυιπιο εοειταιιτεε , τταξτανετιιιι:ιιιτετ Γε υιαΙιευα πιαειιιιια:ιοτιε , ττυαΕΓιτετ ευπι

άετιι Βοιιοτυπι ορετιιιιι Γεετατοτεττι ειιιυάε ατιίιά ΤτενετειιΓειτι ΑτειιιευιΓεοΡυττι αεευ(ιιι·ωπ,

Φιτιά δε Γεεετυιιτ άυαΙιάε ΓυΜ'ταιι:ια ειυε αιιτ1υιά Ιυετατι νει εουτ1υιτετε άεΙιετετι: , άιεετι:εε Γε

ετιαττι νιάιΓΓε Με τειιιΡετατιιειιτο πιαιιε εοττιεάετε , νει Ροτυπι Γυιιιετε. Ουοά ιιαπιεΙυε νιτ Πει

δ. (ισα: εατι:α:ιε ιιιττωετι Γαειειια: , ιιοε ΠΠ ιιιιΓετι Με εοιιίὶιε:υάιιιε 8: νιτιο ευιοίι:ει:ιε

Γιετι α:ΓτιττιαΒαιι:, Πττιιιιτιυε Γιτιε,ειιατιτ αιια ατάυε αιια πιυΙτα πω:: εκετιιρΙα Γε εεω-ιιι νιάιΓΓε:

.τ1ιιοάευε ατά τε&ιτυάιιιευι δε τεΒιιιιειιΤτενετιε:ε Ραττοειιιε ιιιιιιι Ρτοί·ιεετετ τιιΓι ατι ττιαΙυττι ειιεττι

ΡΙυιιι , τ1υιαΓαιΓαδε ιιιαιιιε ετα: ειυε ιο:1υεια.

π ?Μι ιιοπιιιιε ιιι:εΗιετ ΡΓεωοτε.φωιε Με Ιοευε τεευατι:ε δ. Οοατειιι εΒιιΠ-ε , ει: Γεττυετι:ιΒυε Ρ."τω,_

άε σιιΙάτεειτο ετετε:ττι εοω” δυο ιιιτεΙΙιεττιάυε Ηυπε τεκτυπι τε&ε τ:φιιεανι: ννατιάαΙΒεττυε εεω :

τα , :μυ ΠιιΙάτιιεττυε ΛυΓιτιατ 8: Αττυιτατιικ ραττι ροίτ Επι: τιποτε ι» όψει Οκττοτεεκτι Ηττα Ρτωιω..

:κατω ιπιρετανιτσ.Β απο τι επιτν.2ά τι.ιτενι :ιτι Οσ.- πω, επι στα.: :β τ:: ρωβιμα τεμ [αποββωι τω.

το!ιιε Ισ (Ματ: ατι απο. τ”. ιιυπι. το. ιαπι οιιίετνα- τσοντα ό·τ.

νιτ Ναιτι 5ιΒιετττοΠαδοΒεττι δετιιοτιε δυο ιιι Ματια



ν:ΤΑ δ. (:ΟΑΚΙδ ΟΟΝΡ. Αιιί:'.:ιποκ)σπυ. :.77

 

- ;. ΡΗ:: αιι::::::ε Α::Ιι::Ρ:Γ:οι:ιιε Τ::ν::ο:ιι::: , Πα::::: Πι:: πιστα :ι:Π:: :ΡΓοε ::ξοα:οε :::ι:: κ. ς":ο_ Μ..

:Με , 8: 8:ιι&ιι::ι Π:: Οοα::ιιι Π:::::::::::::α:::::::ι:ε : οι::::: :ιιοιι:Π::ο:::::ι ::: :Ρίο Πα:: ν::- ο: ::ιι::.

:::,::: ΡοΠ:: Η:: οι:ο :::8::::ο ν:: απ:: :α::α ι::::Π::::ΡΠ:::: ΡΜ:: Π:: :οιιιιι::Π::· ::ι:ι::ΡΙα :::0Ι1- πω” "·

Π:α::.@ον:::::::::ε α:: Β. Οοα::::: :ο:ιι::Πιιι::: ::ο:οε:: , Ρι:::::ι:::ε οι::::: α::ι:Π:::οιι:::: :Παω Α:: Εμ::

Εν:: οιιαιιι :ι:::::ιιίαιιιαν::ιι::: ΡοΠ:::: ::::ιιι::::::ε ν::::ιο:ι:ι:ι ο::τ:8:::: Α:::ι::Ρ:Γ:οΡιιε, ::ιοι::ι::ι:> ΠΜ Ή°°

::οΠ::: Ηι:Π::::ιιε Πι:::::::: ::::: :::α::::α:,:ι:::έτοι:: ι:: α:::οΠοοι::ι:ι:: :ΡΠι:ε Τ::ν:::ε ::Π::ιαιι::: ν:- φαΐ”

:::αε.Η2:: αι::::::ιε ::ο:ιιο Π:: 8.δο::: απ:: 8.ιι1:::0 ::::::: : Ρ:ι:::α: ::::::: Όοιιι::ιι:ε,ία::ατ ι:: ::οΠ:::: “απ” .

ι:: οΒ:::::::,οι::α ο:::::::::::α Πι:: ::ιο:α :Π :α:::::::α.Νοέ:: Π:: ία:: ::::ε :::::αι:ι :::ι::ι::::::: ν:::ε

[Με , δ: :Ρίο :ιι Π:: Ιαι::::Βιιε Πει:: Π::::::α: Πι:: Ρ::::ν::α:ιε. Μαι:: αι:::::: ία&ο ΡοΠοι:α::: Οι::

Π:::: Πιι:::: Πιι:ν:: .,Μ::ΐα:ι:::ι Π:Πειιι:::α ::::Β:αν::. Οι:::ιοι:: :ο:::ρ::Π:: Π:ν::ιι:ι:: ο::::::ιι::ι , 4:

ό:: :Πο ::::::: ::::::::::ο Π:ο:Ρ:::, Π:: :ιο:::ε :ποιοι ::::::: ε:: αΒι:ιι::α::::α ::οΠ:α, ι:: Η:: :.:8α::

Παω:: Α:::ι:::::Π:οΡ: Π:ιιιι: ιιοΙ::Πιιιι: :α::α::: :α:::α::::: , οι::α :ιι :::ιι::: Πιιι: , δ: :ο:Π:α:: Όει:ε

αΙ:οι::::: Ρετ:8::::ι.:::ι αι:: ::α::Ρ::::::αι:::ι:::: ιι: ::α::::: :::ι:::::ιιι:.Ομο:: αιι::::::::ε Π:: οι:: ::::Π:

Π:::α:::,:::α::::οε::::ο::ιιιιο:: πο:: Ρο:ι:::::::ι: ::ια::8ιι::α::::: οι:::::8:::Βα:ι: :ιι :ο::::Ι:ι:ε :ιΙ:Π:οιι

οπο, :::::::::ε:: : Ν:: τι: :ιο:ια ο: αεί::::ιαε οικω α8:ε , :::: :ιοε ::::: Μ:: :οιι:::ιτ:::: νο:ιι:::ι:ε.

δ. Οοο: ::Πιο:ι:::: : Μα::: ::οπιιιε :Π , :ο ου:: Πο:::::ιιιε ::ι:Π::::: ::ο:::ι:ε πο:: :::::::ιι:. νο:: παπι

οι::Π Ποσο: ::ιιι::::::ε ,::α:::α::ι:: :ιοιι ::::ι:ία::::ε. Ι:::ιι::: νετ:: Με:: ΠΙ:: :ιιν:::ιιι €0::οοιι:::

::::ι:ε, νεο:: μι:: 8α::δ:: δ: ::::::: :Ι)οιιι::::: , α:: οι::::α::: ::::::8::ιιι:ε Πα: απ:: :.ιιιιια::: ιιοΠται:ι.

@ο αι:::::ο 5αιι€:ι:ε αυτ: εαι::::ο ::::::: : Η:: νο:α :Πι::::. :ι:::ι νο:α:ι:ε Π::::::,::::::: :Πε Β:α:ι:ε

Π:::::ι: Ο:: :::::::ι:ε : Η:: οι:αι:ι ::οιιιιιιι δ: ο:18::::ο:::::::ι:π: :ιαΙ:::α::: Π:ι:::ε :ιι ιιιιιι:ιι. Οι:::ιοιι:

Μ:: :α::::::::ε Πο::::::: ::::::Π::, :::::ο::ιι:::: :::::ζο::::::::: :τι ::ο:::::::: Π:α::: δ: ::οΠ:α :ο:α::: :ο ::::::Γα

Ιων:: :ι:::: , :::::ι:ο Ο::::Πι::::, δ: ρ:: :α:::α::::: :οι:ιει::: απ:: :Πα Η:: ν::::ιι::ε ::::::::::: ί.:

Βα:: απ:: :::α8ι:α:2::::α Π:αν::ι:::: :οιιοε Πιοε :::::ι·:::ε ::::::: έ.: ::οΙοε: : Ναι:: ::ια:::::Π:: ν::::

:::::ε,οι:ο:: ::ο::::::ο ιιοΠ:ο Α::::::ριΓ:ορο ιιιιιι:ι::: :ιοΠ:ι:ιι:ει Ε: ::::::::::ιι: ::ο::ι:ιι:::: Π:: :οεα::·,

ι:: α::οι:::: ::ε α:: :::α::::ι::α:ιάι::::& Β::::::::ιιι:: :ι::::::: ::α:: , οπο:: ρο::αιι::ε :ιι να:”:::::ε τα:: :άσ

::ο Ια:ιο::::: ::::να::ιι: ::::::::ε. ν:: αι:::::ι Βοι::::ι: ιιτρο:: :ι:Ια::ε ::α:ο: Ι:Ι:::ι:: α:::::ιο :ιο:

δε:: :::α:::ρ:::

6. Φο:: :Μι Π:::ι:ι:: Π.:::ΐ::, :Π::ι::ιι νο::ί::α::οι:: ::::::::ι:::: :ο8::::::ι:::: ι:: ::Π:::αι::::: αι::- Τ::ν:ιο:

1:::::::::. Α:: οι:: δ. Οσα: :Μι Πα:: αι::::Π::, Πα::::: Πι:: πιστα :ι:Π:: Π::::: :::ι::ι:::: Π:::::: : 8: ε:: «ε. μια·

:ι::::ἴε:ρ:ὸ::Ἑ: Ι..::α:::ι:::: Β. Οοα:8:::ι:ε α::::::ιι::ι::ο α::ιΒι::α::. δα::::::οε ν::ὸ Ω::::Π:::: Ρ α:

::::ε 8: ::γι:::::ε :αι::::ε :::::::αε ο::ίο:ν:Βα: Π::ι&::: Τ::ιι::α::. Οι::::οι:: ::::Π:α::ι:::ι Γ::::ι:::: ::::αι::

Βι:Ηι::::ι: , ό: ν:ιι:Π::ι: :τι :ο:ιι::ι οι:: Ραι:::-:αι::ρι:ε ::ι::::::ρα:ι::, ::::ι::Α:::ο::ιι:ε α:: Α::::αιι::ι:ιιι:

Ο:αν:ιιι :ια:::ο Γαι:ι:::ι , 8: ι::ιιι:ι:::: Π::ε ::α::ο: α:::ο:::::. Β :Πιοιι:::: Α::::2:::::18 : δ: εε:: οι:αιι:ο

:Με πο:: :::Β::ο, ίο:Π:α:ι ὰ: Ρ::εί:::::: ι:ιο::α:. Αιιοι:ί::α:: ::α ι:: :Π:::: 8: Π:: , ::α:Ε:αν::ιιιι: :ιιι.ι:ι:ὸ Α°°ώτο

:ι:: α:: αΙ:οι::::ι ::νι::ι:ιιι αοι:α: , :ι::ιιε :ιαι:Πι: να::::::: Π:α::ι :::ι:: :::Π::ιει::::. Οι::::οι::: ν::ι:Π::ι: Με οι” ω

α:: ι:::::::αιιι ι:νι::ι::::,οι::::ι::: :νι:ι:::ι:: πο:: ::ρ::::ι:ιι:. €ι:ι:::α::::1:ε::::::::::::::Επ: :ια::ι::Ιΐ:: :::- π:: :οτ

:::: :::::. Μ::::ι::ι: :::α::ι:ε α:: ΠΠ:α:::::α::: 8: α::ι::::ιιι ,Π :ο::: :::ν:::::: :ιοΠ::ι: :ιι ε:: :ι::οι:::: οπο:: (10:0""·

Μ:: αμα:: α:: ::·:αιι::ι::α::::ι:ιιι 8: Β:Β:ιι::ι:ιι: , 8: ιι::::: :ιιν::ι::ιιιι:,:ι`ι::ι ιι::οι:: α:: :::ρ:::α::οι:::::

Π:αιιι ::οι:ο $αιι6:: θοα::ε:::: ::οι::ο: Πι:: Π:Π::::ιι::ι:: :ιι ::Π:::ι: :::::ο::5Π::ι:ν:&ί:ε α:::::οιι:αι::.

δε:: πο:: :::::ι:ι:: πω:: :ια:::οι:: :Π Π:: οι:: :::ιι::: ΑΙΜ: ·::έπά:ΣΜ:: , ο:: Μ2::::ΜΜ. Ε: οι::α Γ::νι:ε Εσω-:Μικ

::::ε θα:: ορ::α :α:::α::ε :ιιι::::ν:: , ::::::ιθ:ο::Βιιε Π::ε :ι:ι::α ρ:::::Ρ:ι:::: ΑΡοΠο:: ι::ιι::::οιι:::ιοι::

Πιωαπ:: , Ε: εβο·ία·ίτ, ::ιοι:::, ἰπἰπιἰσω πω:: :Με Μια:: ,β ῇ:ἰ:›·ἰ:ρυ:πω έ:: ἰ!ἰι : Μ:: :πἰυ: ]:::::::: ΙΜΐ·

:::τύοπ:: απ:: :σπαειβρει· αφ:: οι:: : ώ· κά: νία:: :ι πω:: , Π:: :Μα Μ ω" πάω:: ::::ο ω

Πι:: ν:ικ::Ε2:: :::ο::ι::ιι:: :: 1ιι::::: οι:::ι:ι:ι:ι. Ηα::: :::ιιι::: Γ::::::ι::α::: Πι:: οΒ::ν:οιι: 5. Οσα: τε::

:::::α:. Ιιι::: Με: αι:::ιιι:α:ιο:8: :::::&:ο :οι·ι:::::::ι:: ::οα:οτι:ι·:ι ι::::ο:εα: :::α8:ε :::Π::::α: , 8:ν:α

:ο:::::ο: να:::: ::ε ::α:, 8: α:: Α:Βο:ιιι:ε α:: Α::ι:α:::ιι:ιιι : Τα::::: :εφ Π:.::ι:ι:: 8: Π::ι:: ιιι::::οι:α:::

Χ:::::1:. Ε: ::::::::::::ε,:::::::: :::: :οι:ο Πιο οι:αΠ ::ιο::ι:ι:ε. Α:::ιε:ιιιιι:ε :οι:ν::Πιε α:: :α:::ιι:ι:::ι Π::

(:οα::::: : δι:::::::: ::οΒ:ε , ::ιοι::: , ο:: 5α:::::οε (Σ::::Π: , οι::α Πιο:: 8: Π:: ::ιο::::ι:::. 5. Οοατ ειδα:

Πο:: αι::::Π::, απ:: ::αι::::ο ::::ι::: Η:: , :::ο:::α:: ο::ο::::, οι::α ιι: ::Πα:ι:: ΑροΠο:ι:ε 8: Εν;:Πορ

ΠΠ:: 1ο::α:::::ε: Ωω:: :πάω ή:: ςθ·7:ά :ποια οι σωπ:α: ε:: Ρ:: Μαπ:τά.Β:ασ οι ω. Η:::::: Η:: :, μ:: 4.

οι:αιι::ο π:: ::::::8ιιι:::: ν::::ί::ε :α:::α::::: ία::::: , ::ο:ι :::::ι::Π:::ε :::ι:ία::. ΙΠα ν::ο οι::: πιο:: Ρα::

::ι:ι:: , α:: :ο:::ρ::ιι::ι:::: νο: Βου:: :::Φι:ε Ρ:::::::::: Πω. -

7. Βια:: Μ:: :Π:ε :::::::: οι:οε ν:::::::::ι::: ::ι:::α::ει: ία::ι:ε , ν:::::ι::ι: :::ε :::ν:: πω:: πιο:: χω: :::::α:

:::::::::ε οι:ειΠ Π:::έ:α::: Τ:::ι::α::::ι ρ:::Ποι::α::::ε ε Π::::ιιιι:οι:: α:οιι8::::Γοε οι:: :οοι::::α:ι:ιι: 8. 6ο::.

::::Π:::::::::ε. Φ:αε :ι:::: ν::::Π:: ν:: Ποιιι:ιι: 8: :::νο:α:::: αιιέ:::::: Τ:::ι::α::::: :ι:Π:: :σε Πα::.

ω:: ::ιιι: Π:::Π:::: , αρ::::::::ι::::ιε να::ι::ι:::: Πιι:::: :ιιιι:Π: :Παε. :::::: Π::.ί:::::: Π::Π:: , Ρ:2

αρ:: :αε α:::::: , 8: οι: :ΡΙΤο:α::::::ι:ν:: ::ι:::ιΒ:α Ρ:::::ιθ:ο:ι:::: ν::ο:ι::::,6: Πα::::: ιιι:Πι:::ι ::ο:οι·::::

ΙαΠ::ι::::ιι:ε οι:: :ιι :::ε ::: ιιι::::α α::.::::α:Γ:ιιΠ::ι:ι::. Ηο: :::::::::ο ::ο:::ο::α::, πιο:: ιι: ι:ι:Γ:::ιιιι:

:::αιιι:ε α:: Π:::ι:Ιοε , :::ν:::::ι:::: οσα: αμα ::α:ι: α:: ::ια:ι:::::α::::ι::::8:Β:::::ιι::ι:::: Μου: α::αΒιιιι

::α:ι::α::: , 8: ::::Ρ::ι:::: :::ι::α::. Ωι::::οι:: :::::α::ιι:ιι:.::: Π:: οι:α: νι::::αιι: 8: Πιιο:ιι::ε::::::::ιι:,

::::::: ν:: Π:: α:: :οε: ΡΗ:: , ου:: :πο :αι:ία ::ια:ι::αν:: ::ι::ι: Α::::::Ρ:Προι:ε α:: Π: ν::::::2 δ::ο:::::::

. Νο:α ::ιο::::: α::::οιιιι::: ::::ια::::: Οι::Πι:ιι Π:: Ο:::::ι:::: Β:ν:::::::ι απ:: Με:: ::Ι::::α::οτι:::::

. Μπι :::



2.78 ν Ι ΤΑ 8. εοΑιι1ε ΟΟΝΡ. Απο'. Μ20:97:Μ. . · .

απο Απ. εΒο (με πο:: :μισο οπο:: Μαιο ποπ οι: οπο.εεοιε , ε: οπο: Β0τοιοιο οποιοι: : πιο:: Ρτοοειειιτ

π· χω(- εο Ρ:ποεοοιιοι ε:εοιιιι:ε:ιε ειιεπιΡιοπι οιε οι:: :ο :Ρίο εοπ:ι.ιοπ: , :με οπο: Ριει:οιιιειο Ρο:οοε ει:

Μ” ν* Βοποποε Ρο:ε:ο :πεπιε:ο, 8: οσοι ::ιεΒιιιιιεε:ε οπο: οΡε:ε :οε Ποοιιοε. Λο πο:: 8ε.πελιοοεοιποο

:απο :οποιο ε: ::ε:πο:ε :οποιο ποιιιπο ειιιι ιιιε:ιιο: οι οε:ο :εΓΡοπίιιοι,ιεο ΓΡε:ενε:οιι: ιο Γιιο.:εοοε

. :οο::ε ιο:ο:ι:ε. . - . . _ . _ _

:_εβάτι Ε- 8. Ο`ιιεοιοΒ:επι εεεΡετοο: ιοει:ε:ιε εε1οιε νειοει:ε: ι:ιπε:ε:ε ο οοοεε νεοι:εο:Τ:ενε:ιε οικου.

Ροεορο :ετο. δο:νοε ειι:επι Πει Ο σε: Ρε: Ο:ε:ο:ιε δ: ΕεειοΙιεε δεοδ:οτο:ο , Πει:: ίοιι:οεε:ε: ίεεε:ε, Ρε:

ΙΡω [Με 8οι:ε:_ 8: Π:Ρεοιδιτι ι.ε8:ι:ι ιεί:ιπειι:ε: νεοιεπ:οε εο ΕΡιΓεοΡοιο Με::οΡοιι:επιι::ι , ιονεπε:οπ: απο

ΜΠΕ' ιο δεοοοο Γεοεο:ε:π ιο απο Πιο :πιο απο (οπο. οε::ενο::ιιι:οοε ει ο:οοιε :με ει: εοο:ιεε:εο:

νει :μια Με νιοε:επ: ει› ιΡίο δ. Ποπ. @ο εοιπ ειιοιΠε: , απο ι:εεοποιε εο:Ρι: οιεε:ε : ιο

ειοεο:ιιιπ ιπ:ειιιιέεπ:ιθι εο:οιε εοοιιοε:ε:ε νειεο , εοπιιιειιιοο πιο: Ρε::ιπεειε νι:ι ειιιι Πε :οεπε :οι

:οεοι: δε Βείιιεε :ποιεε:, ιιοοοιιΒιο Ρο:ιιιε οεΡιπεποε οι Βιιιοιι:ειι , :ποιοι εε:ι:ε:ι . Ιοειιο:εοοοε

οι: τοπια: οοε:π οι› :επι νει 9:10 ιιιιιοεπε ιεποιε οειιοε:ιο ποιο Εεειο:, δε ιι::ιι:ο ε:: Ρε::ο Πει ο:

ε:: ε:: οοεοΡ:ιοπε εονε:ιε:ιι. Ψ

δε;" πο- 9: ν:: νε:ΒεεοοιΡιονο:ε:,6ε εεεε νι: Πει θα:: ιο::ενι: ιο οο:οιοο ιο :με ιΡΓο Α:ειιιοΡιΓεοΡοε

:ποιο @ο :ειιοεΒε:. Ιπετείτοε ι:ειιιιε εσ:Ρι: οιιεοιιενε:ιοιπ εοιΡιεε:ε ο :οπο απ: ιοειιε οι: Βετο ΡοιΤε:

ιιε?οά:=άΈτ ιιιιειΡοιοε Με , οι εεΡΡεοι τω: Ρεποε:ε νει εΒΙ.εοοοε:ε. Πι: ο:Βο ει:εο:οιΡιειειιε νιοι: ιο επ

ΕΡπςοΡο Ροιοοο:οίιε @ο ιιιπιιιιοοιοεπι :πιο ειιιι απο ποπ ε:ε:ι··ιιιιιε !εο :εοιιιε ιοιιε,ειοιΡε: ιεπει::ει

ει:: Ρεπε:τεοε: ιο:ο:ιο:ε ποεοιιοοιε. (ιιι:οειιιε εΡΡ:οΡιειἶο: :ιο τεοιιιπι απο ΓΡοειειπ 8:οιΪιο:ιε'

Ρε::ιεε: Ρ:ιε:ειιοεο:ιε .εΡΡεοοι: εεΡΡειο τω: ΓιιΡε: ιΡιοοι :εοιιι:ο , ιΒιοιιε ιιε:ε Ρ:εεεΡι: οπο

Ποιοι: ιιποπ. Ήοο εοιο Μοτο: Κιιιιτιεπε Α:ειιιεΡιΓεοΡι1ε οπο απο απο πιο οιιιι: : νιοε:ιε ποοει

ειιιιο Γεώ: ε να:: 6 οκ εεοΓε ε: Πεο Με: : απο :πεοε ποπ εοιπεοιΠει 8: :Μια , εποε εο:ε:ιο:εε

Με:: Ρε: οιεειοοιιοεε & ιειιιοιε ιπ::ενε:οο: ιο :ειζοοιπ Πει. Ηοε ειι:ετο :πι:εΒιιο ίεέιο:ο ειιιοο

νιοεο ειιιιιι Π: οοπιιπιοοι: πείειο , θεο ιποε ποπ πιοοιοε:ι:ε: ιιι1Ρεο. Μεπε εο:οεοι: ο: ΗΜ: , Βε

Γ:ιεε πιοιεε:>εεΡΡεπι ειιεπι ιιιειοιπ :εοιο απ: ΓιιΓΡεοοι:. (ζιιιο Ριο:ε9 Αεεεοε: Ρ:οΡιιιε ο: :εο

οε: :ε:ιοοεπι ει:ειιιπΓεοεο:ιοοε,ιι: ο: οο:ιιιο ο:οοιΒιιε ιι ει: νι::ιι:ε Ι)ει Εεεε ω: ι επ οι: ιΠοιοτ.

(ιοπε ποίΗε ειι:ιειιιι. Οιιιοειιιειπ:ε::οδο:οε Μο:: εοι:ο: Τ:ιοι:ε:ιε ,:εΓΡοποι: : Βειιεςιιιεε πιο”

ιιιοει:,οο::ιε ο: Ρε:ιεπε , & ποιο οιοοιε, :ο Με :μισο εοοιεο:ιο οιοιιοε εονε:Γε:ιι οΡε:ε , πεοιιο

εοοΓεο:ι:ε ει1Ριο , οεειιιο εεΡΡεπι :πεε:ο ιο :εοιο τω:: Ρεποε:ο Πιο , πιο ιο :πιο :οΒο:οο ,8ε Με;

εε:νεε οινιοι:ιιε ::εοίοιιΠιιε Ρε: :ποιο :πειειιειε ι·οοιεε:ε νοιιιι. ΙπΓΡι:ε:ιο εο:ε:ποοιπιΡο:επ:ιε

ι)ει , Ροι:οοετο ΓοΙι:ε οι: ποτε ::εοΐε6:ε › οι: ποιο ιιιΓΡι:ενι: Εεεε:ε , 8: ιπεπε εε:ι:ε:ινιιιο ειιιιιοι

ε: Ρο:ιιιο απο Με :μι Πιο: οιετοι::ε ειιιε ΐιιο·ιε:ε , ειιιε:ιποε 8ο !εο εε:νε:ο:π άδειο οιεο :ειενει:ετ

ο οοιοι·ε νει::ο:οπι εο:Ρο:ε ιεεε:ο:οοι , 8εεοοιιο ιεο:εειιιο πιειιι:ιπο :ε:οΡο:ε οπο: ΡεοΡε:ιοοε

Ρε::ιει ετο εοιοιΡιο:επι εποε: Ρ:εεεεΡοιπι , Πει:: πιο: Ποιοιοιιε οονι: ειιιιοιποιε ιιιοιεε:.

ιο. εεε νι:ο Πειοιεοπ:ε νεοι: Ροε: :ο ()ιο:ο Τ:ενε:ο:οιο , οο:οιοε Ι.εοεο:ιοε , Ρο::εοε ιο

ι3:εειιιο Πιο ιοίεο:ε:π ::οε οοο:οε οεοεο:ε:ο,ε1οιιιιιε:ε: Ρ:οιειΕ:ιιε ιο πιο:: εοπεπεπι :πε:ιπο:οεοι,

Πει:: ει: εοοιιιε:οοο Τ:ενε:ο:οπι, οι: ΡεοΡοτειιιε: ιεοιιοε: ιπίεο:οε Πιο: Γοιοο: ιεέι:ε:ε. Ηεεεειιιο·

εοπΓοε:ιιοοετε:,ο: ε1ιιεποο ειιειιιιε ιιο:πο :ιο Με ιοΕεο:ιΒιιε Ρ:οιεέι:ιε οιιΓε:ιεο:οιἔι ιοο:ι1ε νεΠε:

ειι:επι οειιο:ε ,εοιΠιε ειιιοε οιπ:ιεε:ιοε νοεεο: :πε::ιειιιε:ιιε 5. Ρε::ι εοιπΡε:ε:ε: , εει11ιΕΡιτεοΡο

ιΡιιιτο ιιιίειι:ε:π Ρ:2Γεο:ε:ε οοοε:εο: , δ: ΡοιΕεε εΡιτεοΡι ειι&οτι:εε ειπποεοι ποιοιοο:ο οο Πιο

οιι::ιεε:ιο εοοιι:οιει·›ε:. νιοεοε ειπα:: Κοί:ιεοε Τ:ενε:ο:ιι:π Α:ειιιοΡιΓεοΡοειιιιιοι ιοι-επ:επι Ροι·
Μ. οιεεΒε: τι Μοοὸιονείὶι8ε:ε Ρο:ε:ιοπιε Γεεεει εοιοιο ,ο ει: Ι)εο Γπο: ΓεΡιεπ:ιε 8: νι::ιι:εε εποε

ί·-εει: θα:: , επ ει:εονε:Γειιο. διο:: Ι)εο ει: , ίεειε: ποιοιε εοεοι:ιοο ειοι (οι: Ρε:ο: :απο ιοΒιο:ιοι

8: :οε::ε:ο οπο: οεποιοιοε:ι 8: ε:οοοιπιιε , εποε οσο οι οπο αυτ:: ει: νι:ιο Ρε::ιοεειε:. δι νε:ὸ Με

Γεεε:ε ποπ ::ιενειιιε:ι: , Γε:ιε:ιι: Γεο:εο:ιε εεΡι:ειι. Ηεεε ειι:επι οε:1ιιιιε1ιιε:ο οικι: Ρ:οΡ:ε:εειιΓεπι

Ποιοι ο: :Ρ ο εοεπι:ο: Δ:: ίεοιε:ιριο ειιο:, το:: ειιιιε Γεειε:ε ειπε ο: ε:ιποοε Ρ:ιπειΡειιε μ:: Μ"

ποπ Ροτε:εο:. (3οπνε:ιιιε ε:Βο εο νι:ιππ Βει οπο: (ιοε:. @ο :εί-Ροιιοεοε ει: : Εεεε εοιιιιπ: Οοο:

ΕΡιιεοΡιιε : Μπιτ:: :ο :ο ειιοινιιποε , Πιοιιι8ε νιοι:ποι ποπ εΒο Μπι Γεο δ: :οτε ΡΜ» πιο εοο :ε.

οπο. ΉεΡ:οΡ:ο: πεεοΠε ει: ο: οιι:εποεε ποοιε :οιοιί:ε:ιιοπ :ποοὸ :οιιτο ; ο νοτο:π οι επ οι πιο.

$ινε:ιππ ει:: Ρο: νε:ειο οιοεοιεο:ι:ι:π Ρ:ιεειΡιο ο:: ο: ίεειεε ιιιιππ ιο:-εο:ετο ποοιε ιπποιείεε:ε

Βεπι:ο:επι Ποιοι 8: Βοοι::ιεειο ίιιεπο δι Με Γεεε:ε Ρο:εε, ε:εοεοπιε :οι ο: νι::ιι:ιοοε ιιιιε ι οι:

:οποιο ποιο :ιοι ε:οοε:ε οεοετοιιο.

π. Ηε:ε ειιοιεπε οι Πει ΓοΓ ι:ενι:8:ενι:ε:6:ιεε:γοιεε οπο εείΒιιοπε Γιιποεοε: νειιειοεο:ε:,
εο:οι:εοε οε:οοΒ:ειπ ΡοπιιΓει: ιιιιο:ο:ο νι:ιιΡε:ε:ο: οΡε:οιπ :ειετο οι ιοεοειο ε:ειιιε ιοεΡ:εοι οιιε..

οιεο:ιεοι ?απο Ρ:πεεΡιΠε:. Ειο:ενι: Ποιοιοιοπ οιεεπε : Οποιοι :οι ι)οι,ειιιι :οοιο:ιΡίο::ι οχι

οειοιίιι , δ: ιο:ιοειτι Γε:νι εεειΡε:ε οιοοε:ιιε εε , Η:: :πεεοιπ ειιιεοινιε ιποιεοπ:π , :ε:πεο :ιιιοπ οπο::

:οιιιιπ , ιιιιΓε:ιεο:οιεοι:ιιεπι , ο: εοΒοοιεε: ιι:εΕΡιίεοΡοε νει ΡιεΒε επι: :με :ο οιιιΒο , :ε Μοτο;

:ιοι@Με ειιΡιο , ε:εε:ο: δ: :εοε:πΡ:ο: ιποοε. Ε: ιιεεε οιεεπε εεεεΠι: :ιο ιιιιοπ οοιοιοοιπ :Ρο ιιιιι:::

ιιιίεο:ετο ιο ο:ειεοιο οποιο: , 8: οιιιι: ει! ιιιο:π ο: Φο: πο&εε πεοο:ιιιιεοε Με: ΚειΡοποι::Τ:οε.

ν:: Βοι Οοο: ειονε:ιε οειιιιε , εε :πεοιοοε ιο ε:ειιοπ οπο: : Τ:ιοι:ειε ίεοοιε :ο ιονοεο , οποιο :ο

ιιιίεπε ιο ποοιιοο ουτε" Τ:ιοι:ε:ιε εοπιιι:ο , ο: 8επι:ο:ε:ο οπο:: Ρε: οο:πεο οεοο:οιποε 8: Βοοι.ι

τ:ιεετο ιιιεπι. 5ιπιιιι:ε: :οΓΡοοοεοε Με:: Δε:: : οι: Κιιετιεοε ΕΡιΓεοΡιο :Η Ρε:ε: :ποιο : δειτε:

- :ει:ιοοε:π.

ΙοΓεο:ι α·

Ροίι:ιειο

πιο:: Ρε.

τεοτεε τω:

οειιιιιπιετε.



νιτΑ 5. εοΑιτιε ()()ΝΡ. ΜΒΜ, επεκινεο. τ”

 

τετ τοεα Αττωιετιι ιιοτιετιρατι1τ. @ο ατιτιιτο ΕΡιι”εοΡοτι εεειειιτνειοειτετ ατι Ρετιεε Β. (Ξε:ττιτ (τι- Ουτε. Λκ.

εετιε : Νοτιε Με νετε , δε ετετιε τε Γατιέτοτο Πειιετνοτο τοτε* , ειιι Γτειετα τοτε φα Πε αιειεετιια Ν· Πα·

Ροται:ατιι οτ ιιοιιοε αιιιιε Ρτεετετ τοε 8ε ιιιατο τοοιιετεττι δε οτιοτο Ροετοτιι τοεοτο οτιιφατιι τιειιε οοι. ]” 'τι' "'°

, το, ιτε. ι-οοτ τιιιι οειτείειέτα Ρετ ιοιιοε ιιατι ττιει νετιια. ,
- τι.. Ειπε αοτιιεοε Β θεατ ιιοΡοτε τοιταεοιιτε ιετοε , ατφε φαίι ιο ειτεειιιιιιιειιτιε εεττ , (τω ιττττΩτττιτ. ι

ατι ειιττι : Ηεο α ιιεο , Ποιτιιτιε , φατε Ρετ τοε τοιι€τοτο τιεεεατα τοε ιιατ.τετιιτε ιατειιτια τετοια απο τοτε " τ( τ# Με

τιιΓειτα ι Μειιοε φιττιρε ετιιοτ ιιιεοταιιεα 8ε Γεετετα εετατο Πεο εοτιι·-ειιιε , φτιοι οτι τειιττα νοτοττι δ - ρω"

τουτο ιΒοοοιιοιεια Ριιι:ιιιεατιο , φτειιεετ τι οεταιιιιιε , οοο οι ταττιειι οιφεττοαφε ιιιοτιιιε. Νατο ι€:,ΈΠω

δε νετΒα Ποτοιιιι φι ειιιτιτ τιιιειριιιιτι Με ι Νιιιιι ετιεττοτιι φαι οοο τενειετιιτ , οεε οεεοιτοτο τιοοει ιετιιιατιτ

οοο (ειατοτ,ενιτιειιτετ ειι:ετιτιιτ είε νετιιιιτοα:8ε το τιτετιιτια τιινιοιτατε αε ι-αιοΒτι εοοιοίιετιε ο Ρε:τιι- Μπιτ!" τ·

τοπια , οτε εεττε ετιΡιετιε α. οιαιιετιι τιατοτιατιεοε. (ξιοειτεα αειφιειεεοε εεοιιιιιε οιειε , αεειρε τ

ιιοτατο 8ε οτειιιτατο Ρτι:τιιτεοτιατιι ιτε αοετοτιτατε 5αεεττιετοττι οι Γαινετιε , δε τιιιετο οτείεότὸ ρτι:ιιι- . ι

τεοτιαττι , εεε οοο ι-ειιιτο οι ιο νετοιε , τω ετιαττι ιιτιοατιι τατιιεεττι τεοεατ ιτι εεττιε τοε εοτιττιτιοιιιε, τ

το ι.ιιαιιοιοε φι τιε αιιι.εοοιε οεφατιι οτοετε τοο οιαιε ειτοτιειιατ , τιε τοα τιοιιιιεα δε τιιετιτι Ρατιιτεο- 5

το δε Γατιτίαδτιετιε ιοΒετιιιι-εατ. ιτιτέκτοε αιιιιιοεοε αττιια (μι , τιε ιοιιετιεοττιια Πει οειι Μεω”

τατιε , ατι εοοιιτιεοτετ αττειιτιε Πετοιοιετι οτεεεεετα οοι ειι€τιατοε τα τιιεετετ Ντιπ εστι εισαστε ;τειι, Με. ;. τι.
/ιάρετεπτετε: ο ραπίτοπτΞεω. Ειτε ετΞε ιοαοτιατιτ εΒτετορεταιιε δε το σε αφ. (Π.ειιιιιετα φοφε ι

ατιτοεοιτιοοετο ιιιοετοπ ττιατειιατιε , φα Ρετ Β. ιοιιαοοεοι Αροιιειοτο 8ε Ενατι€ειιτιαοι Αιι€ειοτη

Εοι·ιειι ΕεειεΠε ατιτοοιιετ τιιεετιε : /1έτρωκέτεττττω , ό·ρτέτωτ φωτ [το ό· ,ιταιτίπτωτιε είίπτί:τι·. @μια τ.. τ

Ιρις: ετιατο Πεττιιοοε Ρετ ΡτοΡι·ιετατιι Ειεειιιειειιι τιιειτ : Ιτι μετεωρα «Με εοπ·υει]ιω ]9ιτι·ιτρ.ττω- Ειστε. οι.

τω. τοτε ροσωπι :Με εό!ίειωτι ει·πάεπικι·. αοατιτοτο ετιιτιι δαινατοτ ιιείιετ Ριοτ το ατι φοιτ- η ει·

τεοτιιιοι , ταιιτοττι οσε οΕοττετ Ρατατεε ειιε αει Ρεττιιτεοτιοοι. Εεε αοτεοι ΡετΡεοτιετιε οτ εεττιοετιτ 5

οιετιιοετιτατεοι 8ε τιειιι ιιιτατετιι τοεατο , ιοφατιττιτο τω” τιινιοα τοε ειταοειιτε 8ε νιταιο τιιΒοαιιι- Ρ22:,2,

τοτ εειιτιοιιατε , (ετιτετιτι αοοιε οτετιιτετιτιατιι οτε τε ε , εετιιοειιεοτε ίτατετιια εατιτατε , ιτιτετ τιειιιιετανι οττετιτιατιι

ι·-αεετε. Νεο τ:τοιεττ τιτοτιτετεα φὸτι τε τιτεειιιοε νει οτειιιτειιτιθι τιιεἔι τατιττιτο ιιεεειιε οι ιονατι, ΡαπειαιΕ- .

ετιιιι τοοιτοτ 8ε οι:ιετιοε Πει ιετνοε οτε τε ετατοτοτ 8ε ροεοιτεοτιαιο ιιεττιτοε ιτιατιι : τω εοτιιιτιετατε “

ειοετι ειιιτιτ τι. ιαεοιιιιε ΑΡειιειοε : Οτε:: του έπειτυπ κτ_βι!υεωικΜ ,ιιστωτιι· ετ[Μζι·. Ηατιειοιιιε.. Με· Ι- 6

οετο ιιοττιιιιταε τοεα εοτιαιιιτοτ ατιιτιιτ:τιετε ειιτιιτο ερετιι ιετετιτε. ,

τι. Τατιτατ ιειτοτ ιαοότιτατιε ίαιοατο νειοενα Βάια αοτ.ιιετιε διετεειιτιιτ Πεκ Ετατιεοτοτο, το- 8ιοιιιεττο

πιει ττατιιιτιιιιιε ι..εεειτιε Με με τιενετοτο Πεε 5αεεττιετειο Ο οατ ατι Γε νετιιτε. οι άπο νειιιι- Και Πιτ

οι , ιοτεττοτε,ανιτ ετ1οι οετοτειοεττι οοινετια φα ιιοετατιτ Βετο, τατο το ι.εεατιε φιτιι τιε Βειιιιε ””'ἶ ΕΠί'

ιτε τιε ιιιε Ττενετεοιι Ετιιιτετιε ,νει τιειιιιαοτε εοτιττα τιετττιταιιι αττατιτ ιοφειιτε. Ειστε Εεεε ιτι

τεττετέαοτε Β. θεοι: εανετιεφωτ ναο:ε Βιοτικ . οιιιιι νειοιτει τειι:ιεοειετε. Τοιιε ωτοτιιοττιτ ιτε-ιι ιτιτετ φοι

δι,τιιιιεττοε τιιιτιτ ει : Ρετ εΒετιιετιτιαοι φα τιειιετοτ τιιιιιτττιτοττ Κεε,τιτιι δε ι)τιοειτιοτιι δε αοδτετιτατι ι€ιΡοΠα·"·

ΕΡιιεεοετοοι , τιιιι οτεεειοιε οτ ειιεαε τοιιιιιιε Με οτοοιισοε ιαοτιε @των αετιιιοε φι οετνεοετοοτ

ατι αοτεε οειι:ταε, ε νετι Ποτ , ατι οοο (]εοιοοιιοειτατιοε ι-αοέζι:τιε Με τεε,αιιιιοε τιτεεεεετιε , ρατι

τετφε τιτοετιε τιε ιιειια φαε ιεεετατ αοι·εττετ νετιτοτ ειατιειιιε , ετανιτ Ποιοιοοτο ταιιιιοτ νετιιιε;

@Με το Πει , φι τετοετιΡιτιττι ειτιοαοιιιτι 8ε ιιτττοιιιατε τιιΒιιτττοε ετ οτ οι;; τετιιτοετ·α δ; ΒιιτΜα_

ττιιιετετε πιει φαιτινιε ιιιτιιο,τιι , τατοεο εε τοα ειειοετιτια εοτιιιτιεοτιε_ Ετ αεεετιετιε ατι ιζεεεττι τιιιτιτ:

φοιτ το οτ τιιεατο , αοτ φαιε τεΐοετιιιιιιι τιι›ι τεειτιατιι ι Αιτ Κα: Πε Με φα ατιειινι τιε τε , νει φα:

τιιιι δε ι..εεατιε ΕΡιίεεΡι Ττενετετοιο,ιετιφ Ρετιτιιιει εετιτιοετιιιιτ. ΚειΡεοτιετιε ιιετοο Πειιιιιιιτι

Πιτ τοοειὸ , Πεοιιοε τοι Κατ , φετοοι:ιετιιδτοττι ειι οοι , οτ αοτιι.ιτο:οτ Ρετ ειιετιιετιτιατιι φαει
τ,ιττεεεειιιι τοιιιι , τιεττι τιιιι τ_ειιτιοιιια. Τοτιε διι>,ιι:εττοε οτι ττοινετια ιιεοτ εεοτιττετατιτ το εεττ Ειτε

ταιιτ,6ε Ρετ εττιιοετο ειτεειτανιτ. Κεεεεοειεεοε νετὸ νετιτατιτ εφ δε ιιοττιιιιτατιτ ατοατοτ δε” δε

τει-Ρεοτιεοε Με ,Οιεεάιεοτιατιι, ιοφιτ , οεΒιι€ετε ιιοτι τιειιεο τ οεφε αιιοτι οτι τιιεο : τοι ετοοια
«φα τιιιτιιιι οτε νετιειιεε ποιοι” ι:αττοτ, 8ε οι αιιιε Πε ετετιιτοτ ι·ιαέτοιιι , φεοιατιτοετιτιιο @ο

τιιαιείιατι οτατ ειι οετιιιειιτιιοι. ·

τα.. Μιταοτε αοτετιι Εεεε ατφε τιιεειιτε οτοετε φα Γαεταιοετατιτα 3ατιέι;ε οιιταεοια, οιιινετιιιε ΕΡια0Ρμ

Ρεοτιιοε οιιατιιιτιιτετειαοιαιιατ ατιιιεοετο , ειοατιοοειοιοτο τπτ νιτοιο εεοιιιτοετετ Ττενετιεα: ότι ”"";"“
τατιΕΡιιεεριιτο. Ηεε αοτιιετιἶ Κειτ ,εταταοτι 2ιοιτοίε ε” Ρτεεεε Ριει:ιε δε οιιινετιι @το τινιττιτιε Πι

Ττενετετοτιι το ιειιατ ατιιιτι τττε : 8εοιιιι εοοτι τοο το ο 5ατεττιετιιτο τιετιιτ ι:εατοτο Ποιο οτ Ε π.

εεοοε ιιετετ ΤτΞνετοτοοι. ξατιττι αοτετο οτ νιτ οτι ιιατε ατιτιινιτ τιιιτιτ: Μειιοε το τοιιιι οιιι)<έιε

ττιετι ,εοατο ιτιτετ Ετιιιεεοοττι ατιιιοε νινετιτετιι ι) οιιιιιιιετιοτι-ι Με αεειττετε, 8ε τιεεεετε ιο τεο- ι,

Γρεέτο Ποτοιοι. (3ετιιιτιετα οοτιτ: ιι Ριαεετ,Πετοιτιε οιι Κειετιινιοαττι ιεοτεοτιαττι φα: ειιειτ: Ντικ Μπιτ!» τα

φάψιράωβουετ »ΜΜΜ , πεφε/ἑτεια βρει· ἄυτπἰπιππ βετο. Εφ”Ρατττωβωι!ίω Βα!ατύού

το ΕτΒο μαπα ροεοιττοτιτι ιο αιτετιοε ε,τατιατ·τι ία

οι ο Γα1ττττιμι οιοτιοττι ιοτιταειι , ιττιττιὸ 8ε (ιτιτετ

τιετιια , ιιτατοετι πο: ιιι(ε τιιι>,οετ Ραοιτεοτιτε ιτοτ.τοε

ε:τεττ:ετιτ.

ο ατιιερε Εριίεοτιο νινετιτε φττοφατο εμτοιττι

ματι (;αοεττετ νετατιτ , Με βήτα” οι σιτε ιτιτετ», μα»

“τρωω οπο” τομεα , ιιαοετ (Ζοττειι. Διοτι. ν. εεττ.

ε. Λο εατιιττιιιε οοο πιο: κοιτα Ττενετ0τοοι Ετοί

τ -ο. ,

εοΡι ειιιιια9 Ριαοε ετιιτιιτιο. Ετ 5αεεττιετεε ιτο εμε τ

εοΡο5 οι: τετοια ιαριοττι ετατιο τιειετΕιοτ τειιιτοτ·τε οιιιτι

οετιιτι ετατ. Πιιρετιίιιτττττι Μποστ αιιφετττιο. ιο (τω

πιο (Ξεοειιιε ΤοΙεταοο Ροτατοιοι Βταεαττοίιε τω:

εεΡο5 ιιιοοταιιεα εοιοοιιιττιοοιε εατοαιιτ εετιιτιιιοοε

Η όλα , οοο ατοιιιτ πωπω Μικτή: , (αι ρετικΜιτ Ρακι

τεπτΜ. “βαττ ό εττωπιι.τ ει: ιοτιοι,2,επιιτι ατΜιετττι τα,

Ετοετοοιο ιο ειτε ιοεοιο Γοιιτοττατει



πιο ντττΑ δ. ΟΟΑΚΙ5 (“.ΟΝΡ. Από?οτε εποπιι»ιο.

α”. Απ· ωεωετιικτ, 9ΜΜΙο πια!ιτ· τίσπιπτέεστ πω.: Ρ Νππε τεττπτ ότιιιτττε ττΙππι-ΕτιτΓεοτιππι Ραπττεπτττιπι

ιιε.ιτιιιτ. γςι_·πτη επιπε ΡετΓεότειπ ει€ετε 8ε εοπΓιιιιιτπειτε , Βοτπτπο όιεεπτε: ΒΜιτττττε Θ· τύπτιττετιετ ·υούι.ι.

]ω·11 ""· Νειτπ Η τε Ι)επε Κεεεπι ΓεεεπΙτ εοπίτττπττ,Γεττο τετπειι Κεεεπι Γετιιρττετπιιπι τε τιεοετε πι ε:εττε.

22% ό' Νεο ότπιτττε Βιιτττειιπι Ροετιττετε Γεετιιοτε πιει, πω: ντε π: Ποπιτιιπε ότιτιιτπιτ πετ ρεεετιπτ τω. -

πιππε ι ε. Ητεε ειπότεπε Και ΓπΓΡττο.ντε ετεινττετ , 8εειττ: Ρετ Γειτιπεττι Ρττπ:τΡι1ιιι νοτιιιιτετιεοΒεόιο.πι

Κεεε μπι εοπτττττε τιιτε : παπι Η Ι)επε ποίτετ Με ποπ νοτιιτΓΓετ,Ρετ τετειιιτει ττιιτεεπτιι ποπ οττειιόιΠετ. Απ·

ἰ"ἀ"ω5° τειιπειι ιιττπό ποπ πετ πτίτ ειποό όεττπτντ ειιπι νοΙπππιτε τοττπε ροοπττ,ντόεττεετ π: ΕρτΓεοιιιιε Ττενε

τοτπιπ εΒιετιιττε ειπ:ιτπντε εοπττει νοτιιιιι πιππι. επι τιοε ειιιόττΓετ νττ Πει τιι€ειιιπτι: 8ε ότιιτι: : Οτο

ττοΓε Ρττπεετιε , Με πιε :ιό εεττειιιι τπεειτιι Ρττπε Ρετζεετε, π: πό τεΓιιοπΓππι πιει εεττττπόιπτόειπόιιιιι

ρτεετισ.τεπι Με. Απ :ιό επιπ Και : νειόε ειιιιι Ρειεε , δε ττειπΓειθ:ιε νιειιιτιότετιπε ιιιόπειετιιπι πετιιτι·ι

νεπτ Μετττε ετνττ:ιτεπι :ιό εοΠοτ1πτπιπ Ρπεόειττιιοτππι. Και τιιττπτ 5ιειΒεττπε όιΓΡοπετιιιτ όεττόο

τιιπτετ Βε:ιπιπι δοειτ οτότιιιιτε ΕΡιΓεοΡτιπι , Γεό τιιιιιιτΙτε Γετνιιε (?.τιτττττ τιττπό εοεττειο:ιτ. νοΙνετωιε

Μωβ. η. τιιιττιτιπε τπ επτπιο οποό Ι)οπιτιιπε ότιτττ τπ Ενεπεεττο:Οπιππ· εκτρ· ε.ιτιι!τετ Ι:ικεπτίιτιέιιικτ, ώ· επί

"- β |ειωί!ίπτ ε.ι·ιι!πιθίτιιτ. €ιτιιιτιπε τιετνειιτΠετ ειό εεΙτιπτι Γιιεττι , εα:τιιτ ττιίτιιτι δεθ. ντόπια Γετιτε Γειττ

εεττ 8: πτπιτππι εοτιιοττιττ πΓΓΙτόττοπε εοιιτειτ. @τό ιιιπττει9 ότε πε ιιοότε 1)οπιιιιππι όεΡτεεειΒιιτιιτ

π: ετ όοτιετει: όεΓεπττοιιτε Με ειιιιιτττππι , 8ε εττ «τετ επιτι όε :επι 8τειντ ιιιΒο , ειποό ΡτεεεεΠεπτττΓ

τππε Κειτδτε,τοεττπε ετ τπιιιοπετε ειιΡτετιειτ. ἐ)ιιτι15 ιιτττόπτε οτεττοπτε ται Γπιιτ ειτε εο όπτ νοΙππτε

:επι τττιιεπτττιπι Γε Γεεττειταιιότττε.ιιτ Τττπτπιττε ειόοτειτοτετιι ειπειιι Και ειστε ντΒτπιτ ότεε ιιιίΓετετ πό

# Γε τεόττε , ιιεε πι Γειιτττπο ειππο ντιτετετ ΡτεεΓεπττετττετ ντόετε. . - .

£2[οΕ8Π8 - ι6. ΤτειπΓειότιε ειιιτεπιιΠιε Γειιτειιι ειιπιε^ , τεεοτόπτπε Κα (202Π$εΡϊδεθΡΠ Ι.εβει:ιε Γιιιε , ειπε.

επι ειΒιικτ- τιπιτε ροττΡοτττε οπιπι ειιεπΓεττοιιιεοεεειποπε εοττιιιεΠετεπτ εππι πιτ-Γε ειπειπποειιιε νεπιτε. ΙΡΓε

τππι πω· νει-ο Βει ωττοτ δ; ιιτο Γε δ: ρτο ιιτιιε :οπότε τιιειΒιιιι ό: εεεεμεΒιτιει όινιιιτε πισ.ιεττειτι οττετετ:ιετ πω.

"ΙΤ "ο" ιιετει > όενοτει.ε Γετττεετοτειττοπεε ιιτο οπιπτοπε τιοιιιτπιτιπε , τιτο Κεεττιπε δ: οιιιπττιπε τιιιτ πι Γποττ- '

να α° πιττετε οΓτττ ετ:ιιιτ, πε ττεπόπτΙΙετπ 8ε οιιιεπιτπ νιτειιιι ειπετεπτ τπ οπιπι Ριετε.τε δ: εο.ίτιτε.τε. ΕπιεπΓο

παμε Γερτειιι επποτιιπι @απο , τιιπι πιειιττπιε 8ε τπΓιειπιτιιε τιιετνπιειε ΓππόεΒιιτ, ττΙιιό επ επωω

Ρ[6Γι τι”. πιπεποπετε όεττόετιιιιε (μισό ΡΓειτπιιΠ:ει Πενιό Ρτεεότιιετετ; %ἰῇπιἰπσπτ ν: Μετρώ . ίπ (Θεῷ,

παταω. 8ετεπε επτπι ότειπ οτιττπε Γπτ πι:ι8τε πιειετΓειπε τπιπιτπετε , πεειπιιοπειττι ότττετεΒειτ όπιιττετ

Γ2ιεττττετο ειίττόιιε Ρετ εοπτττττοπεπι εοτότε ε: 0οτΡοττε ΓεπιεττρΓππι Ι)εο ΡΙ:ιεεπτεπι τιοΙττειπι οττεττε.

Ρα ιιττπτετε.τε ειπ:επι εεετττπότπτε ειιπι Γε εετπετει ιιιιΠο πιοόο Ροίτε οτ:ιτεπιρετετε ιπίττοπτ Ρττπετ

Ρτε , εοπνετττιε πό τΡΓτι.15 Ι..ε8:ιι:οε πε ειΠοεπτπε επ εοε: ΡτΙτοττ πιει τιι (.τιττττο , ότειτε τοι-ει ηο[[το

δτεττιεττο : τ·πεεττΒτ ιιιειιόπτ Οοειτ πτττπιπε οπιπτιιπι Γετνοτιππ Βετ Γετνιιε. Γεετεπι πιεειιιι ειπιΡΙτι1ε

ποπ ντόετιτε , πτΙτ ειό ι:εττιιτειπι ποτι:ττιπι πι ειπα όεεπιτιτιο νειιεττε , ειιιτε. ιι @Με Γετιτε εοττειιτπε Γιιιιι,

όπτιπιντε ποπ πιπιπιιι , όπειτιτππι πιατα πιετιτε. πιεει ειιιεππτ. Ηοε ειπόιτοιττι Ι.εΒιιττ ειιιιότει Ρετ οτ

ότπεπι πιο τεπιιπττενετππτ Κε8τ , ειιιτ εοπττττπιτπε "Με αετιττ ότεετε: Νοπ επ ΡτεΒε ότεπει τειτειιι

Ιιετιετε ΡταΓιιτεπι , πετιιιε εε)ο πιπιτ πιεττττ δε ντττιιττε ΡοΠτόετε Ποετοτειιι. Ητεε ειιπι ότιττΙΓετττε

τω” η·;ιιιΓπιτΠ: εποε Ι.εεειτοε, τοεειπε επιιι οτπιιτιιιοότε :ιό Γε νειιττε. Α: τΠτ νειιτειιτεε τεΡετετπιιτ

ιΠπιιι 8τειντιιε 8: ΡτοΙτιττειε Γεοττετπιπτετπ8ε πι Ώετ Ιειπόιοπε ιιετίτττεπτετιι. Έτιιιιε ντττε ότιιτι: επ;

Έτττοττ τπετ, ποτο νοε πττεττιὶε Γειττπειττ , 118ι.111θ τεεεεπι νεΠ:τπιιι : επτα. πεε Ρεότοπε ΡτοΡτττε. πεε

ιιτττπε ενεόττοιιε ειπτπιειττε νεόεο Ρτοιιετιιτε πό ειπε εοιιΓΡεοΕπιπ. (ἶοιιπόο ειιιτεπι τπ τιιτΓεττεοτότει

'Ρετ ιπετ , πότε ππτττπε ντοτειιττει όε Με τπ ειπε τιειτιττο εεΗει πιε εόπεετ νετ ΓΡειττο ιιιττΙτεττι › πτίτ πιό

ε ιιττιιτειπι ππεττε πιετ.
$πΦωοΜ Ρη. Ηττα εο ότεειιιε, επιιι 8τειντ ειιικτεπιτε τιπτ Γπετεπιτ πιτΠτ , αετιετπιιτ εππι τπτεττοεπτε τιιιτό

'1"Γ” ΓΡΡ:1- νεΠετ Ρετ εοε Κεεεπι όε ειιιιΓει πιει τοπιιτε. @τι τεΓροπόεπε ότιτττ ετε : Ρεπττο πιω τιιεε πι, όπε

:;;Π:08 ττππε όε τοεο τΓἱο τιετεόττειιεπι :ιει:ετιι:ε ΡοτΓετττοπτετιι τεεπο αετοτππι πει εοπτιιιττειτ ε δε ειιιιιιιόο

ἐ πειτε μ- πιττιτ ειτττεττισ. ότεε ππτΓτιπε τιιιιπε πεπιειοι·εττε ντιπ ειόνεπετττ , επιίτοτττετε Γπε ότττ8ειι: όποε δεικτ

Ψ- όοτεε , Αοοιιιπτιππιντ νιόετιεετ παμε Επεειιιπιπ , πό Γερεττεπόιιιιι εοτιιπε πιειιπι , τ1ιπιπόοεπιιιόπε

Πεπε πιε ιτε πω: ΙειτιιττΓεεπτο ενοειινετττ. (Μπι πιιότττετ Και ριεεττιΓειττε 8: Βειιιτπι τπιιτιπιενττ

Γπετεπι Γπεπι , δε πιειπόειπε Λ%ττριιτπππι δ: ΕπΓεβτπιιι πό Γε νεπττε ριεεερττετε , πε ειιιιι Γτιττιτιιει

ότττΒεπιτε εετι:ειτεπτ ειότπιΡτετε ειποό Γιιιι&πε Ι)οτιιτιιτ Οοετ Ροττπτετιε.τ οτιπτιτε. Ρετ ειιιποε νετὸ

ττεε 8: πιεπΓεε ι:τεε τοτε $ειιιιΐεπε ότιιττπει Γετιτε πιειεετιιτπε, νεπτεπττΒιιε :ιό Γε Αεεττιιιιτπο 8: ΕπΓετ;ιτο

ιππτττΓειπε 5:ιεετόοττειιε ειτειπε Γετντε Ι)ετ τπ τιιΓο θεττπεπτοτιιιιι οτιτόο , π» εεΙΙιιτειιιι Γπειιιι εοπ

τττπιτετιιτ,τιι ΓεπεόΕπτε Μπιτ οτιτττ πι μια οπότε Νοπεε τπττι. (Ϊιιιπε εοτιιιιε Α88ττ Ρτιιιιε 86 πω

Βτπε πεεποπ ό: επι πιπτττ Πεο Γειπιπτειπτεε επιιι Γπιι·ιπιο τιοποτε Γετιεττετππι: τπ τιιΓο5)οεο ιιτιτ ττπντο

τπε ννοειιτει. ποπιτπειτπτ Γπιιετ πι” Κτιεπτ τιιιιιττπιτ ΓΙππιτιιτε , πετ Ποτπτππε ποίτετ Ρ: ε π ε

Ό τι τι τ ε ι· π ε Γτττπε Πεττιειιεττετε τιιιιιιπιετει οπιιιττιπε τπ Γε ετεόεπτττιπε επιπε τοτόεπι εππι Με

ΡετεπττΒιιε τιει&ετιπειδτ?ίτε; ότεπειιιιί· . ε1πτεπτιι εο:ετεττιο Ρειττε οι 5Ρττττπ- 5ειιι6το ντι·ττ 8ετεειπειτ

Πειτε πετ οπιι1τ8 εεε τι εεε οτπιπ , πιεπ.

Μοττιπτ.

ιι Ηττιε ειτε: Γετιποπεπι εΓΓε όε 3τεττιειτο Β32,0ι:ετή πε. :απο μτό.Νοτι. 7πτττιε,τιπο ότε πι ΜπττντοΙΙ.Βε

$ειιτοττε Πο Αιιίτι·τε: Καμ , ειιτπε ιιττιιετριιτιι 5ειιιε`τιιε Με, Πιτι:ιτότ , ννεπόπττιεττι 8: Αόοτιιε ιιιεττιοτιιιιι8.

ΟοπτεττιΡτω5 ετιιιτε Γεριεπι ποτπττ. ει... 5τειπετιιιε (Σεπτ: 5τε;ττιετιπε ειπε επιιιιπι πε. πι. τπιιτοτ ει",

εκ Ττιεοόεττεο ιιπτπ8 επιπετειττετιιιε Κεε)τε ιιοπιετι οτε- φωτ πτ τΓιιιό Γειθιιιιπ ειιπι δ. Οο.ιτε :το τρίο εεττ Ρο

ττπιιετττ. 5. Οοαττε οτιττππι τεΓεττπιπε :ιό ειιιιιπιιι εττεΞι τιιτττε ντόαιτιιτ.

ΛΕΙΑ
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Ρ" ἡ* ) ] ὶ έ ὺ

-· (ΐ18ε.ΑΝϊ

Α Ε. Ι Α ν Ι Τ Α
Β().ΧΣ|Χ.

]πι.ιι νι,

Απέι:οτε Ψ ιι Ν π ιι ι. ιι ε τι τ· ο Βιεεοπο δε ΜοπιιεΙιο

Ριππιιεπίι , (μι @απο ποπο Ηοτιιιτ.

Ε: ..Μάο αεί Μό'. απἰ. Σ. Κευιἰἔἰέ Κεωεπ[από?ο @·επισκέιι2ο.

Ιπ Οπιιιε·ι·ι ποΜιπ ιι ΒΡιιοι.οοιιε ννιιππιιιιιππτι

Πιιιεοπι ιπ νιτειπι 8ε @Με ειτοιιε ιπιπιεπΙο Β. (Ξοειτιε ειιιτπε αει

ιπΙιιίιτειπ νιτιιιπ Μ ιι π ο ιιν ιι ιι π ιι ινι ΑΒΒιιι;επι ΜοπειΠει·π Ρι·ιιι

πιω ιπειιιιι ίεΙιειιει·.

° ο ΙιιΑεπιΑ ιΙΜποι·ππι οιιετππιιιιιτπ:ιπο ἔεπειἰπ‹ιε ΓειπΙιει· ιπεεετει. εΠε Γιιί-ριειεποειδε _

/ ε!ενοτο. Βιοτιίιεπιιοπε πιιιιππιιιι, δει·ιΡτιιι·ο Βιπθ:α εοπιτποπειιπεδε Απεειο Με ιΡΓπιπ 5ΔΠᾶ0ΝΜ

. Ϊ πιω Βιπ&ο ιιτπειριεπτε όιιιιειτππε. ΡΙιιιπιπο. ι:ειιπεπ εοι·ιιιπ πω: ειπε Ρετ ΐειπετιΡίειπι 8412' ΒΠΪἱ"

(ΙιτιΠι ροτεπιπι είπειτ,:ιπτ πι:: πιπ&οε νιτοε ιππιι‹Ιο πι εκειτιΡιπιπ Ρι·οποίιτοε οΡετειιπτ , ΡτοΡτετε:ι. φ” ο ω·

 

ποίι:ι·ο ιεπιιιοτε τπιππε ιιπετε!ιιιπ ποιο δ: ειπα ΙιαΙιεπι:ιιτ , «με απ: εειοπειε τοπικ ιπ:επτι ιιιιτιιιπ Μ·

ιιαε8εΙενιτει· εοιππεπιιιι·, επι ει. επιππ οπιι€ ιπ ιιοπιιιιιιιοπεπι τω πω πιει8πιιιιιιιπε Ρει·ιπονεπτ,

ποπ :επι τετιιπι ι€ποπιπτιο, οπὲιπ ιιιιιιπι πωπω ?παπα ποπ πω :και ίετιιιειιιιο τιππΓιιιιττετε

ἀἰΠἱπιπἱπτππε. @ο π τε ΙοπΒἔ: πι ποίιι·ει ειπὲιπ Μειιοτπιπ ποίιι·οτιιπι επιπ τποπιι:εΠιοτ ,ι:ιιιτι

ίπειεεπίσ.Βιιιοτ επἑἶτι Φιιιιιε πρωι (ΞειΠπιε ιππιτοε ιιπιιοεπττετιιτππι πιω ]ειειιετε , πεε επι

ΡΙιιτεε Ρετ ιπιπβ σ. ιεπο πιο.ιιιι. Ιιοετο.Ιιπιπ :ιτιιππι ιπππετε πιπέιι εΠε τερετιιιιιιιιι·, ειποπἴοπε $"ιιΜ(Μ

:ι.ειιιοίιτειπι αποτειπ ΡτιπεπιππιιιοετοΙιιο.τε δ: οΡτιτποτπιπ νιτοτπιπ ίοΠεττι& Μάι όιΓειριιπ:ιτππι πι: Μάϊο:

Π:πιιιιι Ρτοΐεεει·ππτ ο π: πινιάι:ιτπ ετιπιιπιε τπεπτο πιιπε ί-πωπετε εοειιπιπτ , ιι εείιει πιπέιοτπιπ ΗΟΜιτιω9

νιι·οπιτπ . ειπα ειιιιάεπι ω ποίιτειιπ ιιοεπετιιιι ιιετνεπιτε ποτιιιοιπ , ΡοΠει·οτιιπι ίειειπιεε πεπει·ιτε Ή" Μ"

!ιπ:ιιππε. Νεε1ιιε πιο οποιεπάι πω: ειπι ιιιιιιιιπι :ποπ Ρτεει:ετιι:ε ιι·ιοπιιπι , πι: ππιιε ειπαμε Επι Μ'

πω: ε!ι8πο. Ιιπετιε ιι:Πιπιειιιπτ σ.ιιί·οιπτο Ριιπωιειο πεεεπτ : σπιτι Πινιππ Ρτονιάεπτια ίιιιεπιιε

πιππάιτειπΡοτιοπε πει ίειπΡετ :μια ιιππιιιπο Βεπει·ι πιο ιποεΙο δ: ι·πιοπε εοπετπ:ιπτ οπιιιιει, πε

πεοπε πο: ΡτιΓεοτπιπ ιιοιπιππιπ ί·εΙιειιοτει·π ελείιοετοτε εοπνεππιτ , πεοπε ΠΙοε ιιοίιι·οτιιπι τετπ- ·

Ιιοι·πιπ ίι:ο.τπιπ Π οπειΙιε πιιιιε αΒιιιιι· Ρι·εεΓειι·ε ΡοεπιΠεπιτ ιιιιιιιιιιιιπτοε Με ετεειιιιιΙο πι. Ο`ιιιιιιιε ^"&°"°

πιιπε ειιιοοπε Γππτ πι ΕεεΙείιει πιπΙιι νιππιε νιιιε εΙειι€ιΠιιπι , δε ει! ιπετιι:ι εΙεε!ιιιππόο. 5ειπ&οτππι ἔε_

πι ίπειπτιε ΕεεΙείι:ιτπιπ άοιπιΒπε Π:ιιρεποπ ίΞειιειιππιετο πιιτειεπΙει πιιπε, (μι: Ρτοριετεο μπει , :πιτ πω! Μ”.

ιιτοι·ιε ιιιιΠι ιπιι·:ιπιπτ,οποπιαπιιιιι Ἐτεοπειιιιἔι (Με μπι Ιιοπιπιππι εοπιιππε νιιιιει·ιιπτ. ειπα

ι.. (Βοπιιιιπ ιτιοιιε πω, Βιι&ε δ: ιιπιει.πιιΠιπιε Ριιιετ Μ .ι ιι ο π ν κι ιι ιι ι , πονο ορετι ιπειπππι

ιι·πιιοπετε εοπιιιειιιιιε , π: ιι&πε Μπι (:οιιιεΓίοτιε (Πιι·ιίπ Ο ο Απ ι ε , οπι Ιι:ισ.ΐι:επιι8 νίΙι πο·

πιοι!πιπ πιω δε Γεττποπε ιππΙι:οιππι επειιτπε οπ:ειιάεπιε εοπίπτετππτ,ιιεεπτο.τιπε οεπειιτπ εκπιπ

πειτε , ιιωιιιι ει: πονο ιπιτ:.επιιε πω:: :ιριιεΙ ειπε Μειποτιο.πι ὰ Ειπι·ιΒιιε μπει πάεΙιτει· τε?ετπιιιπιπ

Βτενιτετ επ ειποε Ειπε ίοκαιΠιε τπεει ίει·ιιιιιι κπονετε Ροιει·πιιτ πιιιειαειο , αν: παμε Ρτιεί-πιπρτινε

εοι·ιι€επάι ειπε ο ετιε επι Μιιιοι·πιπ Ππόιε. εείίετιπτ ιι.π&οτιτο.τειπ :ιε!Γπιιιετε,πεππε οτιοΒιιπτετ

πον2 εοπεΙεπ‹ια ετιιιτπι·ιιι Ιιτιετιιτι:ιιπ 0Ρετ:ι.πι οιιιιιΒετε: ια! πι ΙιπιιιΙιειιετ οπεάιεπιπε ιιεπιιιιιπ

ίέειτνεπι , ειπα! ίπ Ρι·ιπειιιιο πιέπιι Ρετιιειιὲετε , ?οι οιιετο. π? ίεεππάιιαιΙδετιΡιππο.ιπ €Ιοτιο!”πιπ μοι η_·,_

π: εποτιο.ι·εδε δο.π&οτπιπ εε ει. παπι Ρο ποε οπιἰππιπ πιο απο. πιω απ. Ε πιιιεκπ ιπ Με

οικω ΓιιίειΡιεπάο ειιπι πιπιίΕι ναι ιπετιι:ιε ιιιπι·ιπιπιπ εοπίιάο, επιπ κακο ιιπιι(ει·ιο επι :οιπιπ

ειιιοτι ροΠιτπ :!ει:ιεο ποπ πω" πιονεοτ, πειιιιε τιιιππΪεπΙοε νει Ρι:ειιιάιειιι οποτπιπΙιπει πιιιιι

ἔστι: ιπαεπιρεπάεπάο. ειπίπιτιο , ππιπιπτο ειπα! Βεπινοιοε ε :εε πεπε εεΠετιι εΒΓοιπιππι νετιταιιε

δε πάει τείιπποπιππι.

Ε.ιφίίεί: ίπ Ο|πιβ ποιπἰπε ΡΜίο8τωυ

ΙΝδ!ΡΙΤ Ζ.!ΒΕΖ.Ζ.7$'

13: Πω @-_ιιιΕΐιθω ιι. Ο οιιιιι ε , σει/ια /έ/ι'Σο2ω· σε!ώπιι·ω· ιυι·έιίέε
πάπια: 7ιιίέικ. Δ

_ Όι Ο Α Κ Μπιτ Αοπιτειππιε Ρτονιπεια, πω: είὶ τοπικ Ρι·ορειποιιπιπ (ΜιαΡει.τε τεπιει , ιπ- 692" μ·

π'. - επεεπιι ?πιτ , 8επετε ὰ πιειιοι·ιΒιιε πωπω πειτε Ο ε ο ιι ο ι ο ,πιεσε πιο νιιιιιιιιΑ.

- -π Ριιιτ ειιιιεκπ πω” Ο π ι π. ιι ιι ιι ι: τι τ ι Κεειε Ραιπεοιππι ,ειπι οιιιιε πι εκ Ρι·οίο.ιιιο. Κα

Κεειε ?ειιποίιΠιιπι Η ι π π ο νν ι ε: πειπειπ ιιτιπιππι επιπ εκετειιπ πιο ει! Πιτιίιπιπαιπ

νεπτο.τειπ Β. Κ ε κι ι ο ι π ε Επιίεορπε Κειποι·πιπ Ρισεάιειιπάο εοπνει·ιιι , ι·ιιιιπειτοπε πάμε ω

8 ι ε ι ιι ε ιι·ι·ιι π Κεβεπ” ειιιι πτιιειπ Μειιιοιπεττιεπιπ ι·εοπι Γεε!επι ιιιιΒιιιι, οπιπι πιο Ρεο

Βιιε ο: ιιοΜΗε , επ ιΠεΒιιιι, νιιΙιιι ἀιἔπιίΪἰτππε , ιιοίιιεό!ίιοιιε ιοειιπιιιιε , ιπεπιε Ιιιιιππιε, εοι·ιιοι·ε

ΑΙΜ. 88. Οπί. 8. 15% 8αισίω Ι!. Ν τι

 



2.82. ν Γ?Α 5.- Ο ΟΑΚ Ι 8 00 ΝΡ. .άτσἄ ΨαπάαΙθεττο.

απο. Απ.

Βε:.ΧΙ.ΙΣ.

'Ι π τ. τ τ νι.

8οοοττΙοε

πο... πι

(Ξετπι ο

ππιπι πεο

Με,

#ΟΜ-ει·υο

ρ!. πω.

:ΜΗ νοθ

Ποπίεο_

πω”.

πω..

ω. τοποσ

Ρεπειιιο.

Ηοί-πιτΞΗ·

πιο εποε!

Πε.

Ρ εποε πο!

Η επι επι

όποτε.

?πάστα τ;8.

η.

Μπτώ.0.)·.

ΠπιποΙο

ιιιντάπιτπ

Βιοοίπε.

ΖΕτππΙο

τππι νοικι

ποποε πο.

ειεπτ.

εειίι:πε , Ποε πιτοποτ , οποτε εοπίππ:ππε : ππι π. ιιιοππεο :απο τοπΒιοίπ ππΓππο σ.όΕπιπε νία:

?πιω εΙοε.Ιπππ άπτονι πι επιτι έ:πιτποπΕίππέειεειειε "πε ,άπε δ: πιιτο.Επιπιπι οποτπτπ ποετοεπταπο

οετοεοτππι οι: ο ιππι οοππποε οτοε. ε ε :τι πι οοπποει ιο ειπιοτ8ε οι οτιπτπ μετα σε ο ιο

οι:οτείεοτοε δ: Βοποτιιπι ο :ππι ίτπ&πο πωπω οιπποτπτεε , οεοπιε ε]πε π... οεπιτπ πω. εισπ

πΙππι οι! Μπεοττι “πω” Ρετ πιππι οπο ποπ ίοΙπτπ πταεεΙιεπειοπο , τω οιοπιπΙο πποππε οοπιπιο

ππι , ..ι πιοιιοτοτπ ντεοτπ δ: οοττοόειοτοε πόὶπεεὶ πτ:ινιεπεο οοιινοτεοτοπεπτ . δ: ππι άπιποΙο μια'

Γοτνιοτειπε , ιπειποτοπε επτα.. ποίπποε!πεπ πιιΙιεειτο.

π.. Ε: πποππιτπ ποπ ποι:οίε οινιεεε ππίεοπεπ ίπποτ πιοπεοεπ ποίιεει, π..πι πει επ ?πια οι: π...

πτοεοειε, πε διιοοτειοεπ ετεπιπ δ: ιιοποτο ΡτοΠηεοπιεπε ο ειοεοπεο , άιΓποπβεοι· πιπποτιοεππι

()Ιιτιθ:ι δ: πινω ..πω ιπ ποππιππι ποτε: οτοποεοτ. Πετιιπο επτπ πι πιππΙιοτειπ Γιιποτποτπτπ Βο

ποτπετι οοπέππιπ:οπεπιτπ πιοπε εποε οι:οτοπ:οτοε, δ: νιππιπ οππέι:π άοΓπιοιοπε ιπνιίπιιιιππι

σ. οεππιτι ο οπιπι οι: πτεε ετο.πε ππιιοτοε , :ιετιπιιι :ιτοπεο πο ο οτππ, δ: ιπ π επποε θα πι:
Εεεε ποτοετιππε ΓεοπΙΒ8οοεΙοπιε μετα ωπ οιτεοίΪἶΙε. νοιιἰἐιε απο πι πτονιποπ.ττι πω: :πιο

πωπ τιππιιπιε εοπειεπει. πιο” ππιιοπππεπτ , πεπιιο πι! .ιπω.πω ποτειποε Ττονοτοτππι πω.

εοττιπποε ννπίοΙιοεοπίοο* Ποο πποτε Γοτνιτο ποιοΒιε. ΙΜ ιπ πποεπιτπ Ιοεο Ϊπποτ τινπΙπιτι πππ

πππο Ψοαιτο άπ:ππτ , οπτπ ποτπιιΠπ δ: νοιπιιετιεο Επιίοοπι ππι επεπ πτὶ›ι δ: ποππΙο Ττονοτοτππι

πτεοοτπε , πιω. * ποιπιπο, ΜΜΜ... πτο Με τω” εοππτποπε, δειπόι:οτππι ιπ εεε πιπτιτπο.

πιπποτει εοΙΙοεει.νιε , νιοοποοε ίτιπόειο Ι)οι Οοπιετιεπ δ: Β. Β:επειίπο ]οπειππιο ,οιιιοτππιππο ππι..

:ππι , πιιοε τοεοπΓοι·ο ποεοΠΞιτιπιπ ποπ ππτεινι.

5. Ιπ Με παππο Ιοεο @πιο τπππιε Βοο Γοτνινιε, "απο πιο πο&πππο νιΒιιιιε,οτειειοπιππο

δε ῇεῇππιιε, πω... πειεἰοπεπο δε πτεοιππο ποπιπππω, ππειτπ π. οτππι εοπιποτε ίοεππάπττι

νιτοε ίπει.ε οι:ετεππ, πε ω... νιτεπειππε ειπππι εππέΕπ ποΠοτοε , πω: πε πτοπτπιτπ δε ΓπιεπΙειτοττι

πι” ππεπεεεπτ.

6. £ωΡπ ιπεοτοει εοπέιιιΒιπει πετ ειτοιιπππι πεπιιΙοετοτππιβεπιεππόοάιειε (π: νειπ:ι ιποΙοτππι

ίπ οτπιειοπο εποε επ νετ ππι ε. πειε ειπιιππειο.το, πε απο παπι οιιπε νεπ επ π πι το επι ..
εοΡίππ οττιππι όιπιποτ.ι.ε, πιπποτπιτι πει εοεππιοποπι νιτεο9ποτποεπεο παπα ἔιιίπἱεἐε. Ιἐιο που...

πι,... πιπτοε ο νιοιπο παιπο.πι ππι .τι εε. πίππο εοιπποτει πι οττοτο οΙπτο.νοτ:ιπε, ο)πε δ: Με..

οοιτιτποιιπι δε πι:ονοεειει οιιοπιπΙο εττοκοπι Γποτποτοπε , δοτι.άνιεεε νιο.πι οι.πιππ εοπνοτεοτοπ

τπτ. Αοποπτοπιεπειοπιε οπο ίιπποτππι πποπιιο άοοίΐοε ο.πδεοι·ιεπε, πε ιπετοιιπΙα εποπεοε , ποπ

το.ειοπο ππιιποεοτειπε.ειπ ετοοεπιιπιπ πιιτσ.οπΙιε ιπονοτοπεπτ,εαπιε πι νιτεπεο ποεπιππ οι.παι

πι.πιεπεπττι Βοιιοποπι επτα. ιππτπιοε ό: πιοπιπτοτππι άοβι!ιετιεο ττιππο.εοε ειππποειοε οποτιιτι. @πιει

ποάιέππο πιοτπο τιπ]πε τππΙειπποιεοτ ποεοπεπσπε πτει:ίπιτο εοπίπιειτππε, ω... .κι οπο. Μοπιοτπιττι

επεσε νιίππι , οπιπάοε ΒτοΠπιτι> οποτππιπιποε επεπειε Γειπιεειεοττι , οιΙπίππο τοΠοε πιπΒιιοτπιπο

ιποοιπεπιεειτοιιι τοοιποτε εοτπίπιπο, πε ιΠπό πι Γ:ι.πόεο νιτο ΡΓειΙπιοετοπτιι εοπίξοε ιπιπΙοεππι: Νέ

υπέτ &υποα·κπέ ήπιε «Μαι πώ Βοια. Μ...» οσπβιτταίω ε/ί· πτἰπεἰπαωτ οοΝ40π.

7. Επι: οιίοΠοττιππ εοπίπεεπάο , πε οπιπι ὰιο ΜιΠΣι.τπεπ ΓοΙΙεπιππι εοΙοπτο.πε, πεπεπω εοτ.

ποτπ δ: Γο.ιιππιπιε οι.πιπ πτο παπι ΕοεΙοπεο οποττοε , ΡΕι!εοτιππιππο οι: ιπεοπτο Ε· οταπεΙο ιπεοπεο

εοπιπΙοτοε , :ππι ποιππο επτπ ποτοετιππ δ: π:.>πποτιππε πππιπε Με πεπο πππιππ:πτι ειπε πω...

οπιειο εειτιεο.ειε πεεἰποτοε , πποε οτειειοπο Βοο εοτπιποπεπιιπιε, εοτποτοο ππιιΙοπιιππο σ.Πτποιιτο

ππωπ, πε :πι οο ποτοπτπιπε ππι επί-π ο.εινοπτΠοε εππι νοτΒο β.!πειε δ: οπο ιπεοτεοΠιοππ πω...

πποππο ποτειποι·οε αιτπιε. Ηπα: :ιπεεπι τιεοπ:ιε Αποποπο2 Γοπεοπεπο τποτποτ,πιιοιιιπιπ τιιπιτοπι

επι.εοτοτπ άπιππ Ι)οπε: δ: Οπτιπππι πι πειπποτπιπε δ.: ποτοπτιπιε πιππω εππιοιιε , πε π. οο πιοτε

τοεπι· :ιπεπτο : .βρεί ποτέ οι· Με” ..Με /Βα/Η . νιιίβεβοέβέ.

δ. δοά ππιο. :ιπειπππε »πιο οΙοδεοεπττι ππι οτ πτοί:ο&πιπε ιπνπιεπε , οοτππι πειτε. ττιππι

Ιπποτ ππππτ οοοπτΙΞιτο, 8ο οτπιιοε ππι πιο νο ππε νινοτο πι οι.πτω ποτΓοεπειοιιοιπ πο.ειπιιεπτ;

ο ἐ νιτο Γ:ιπθ:ο αιτιεοεπ δεπτπάιοο.ειοπιε οποτ:ο. ἴιοτι ειπποΙπε πετιεοτ @Με , εο:ππππο ιΠι πππο

οεοπΙεο, πππο οεπιπι πι:ιππο ε εοπεπειοπππι πιιπάοειπεοιιεΙοτο . οπιίππο πτοποίππτπ πε ανοτεοτοε

τποεπε νιιτιιο Μιοτειτο: πιο επτποπ Η ο εππθ::ι:ο πειπιπιποτ εοΙοτο.Επιε, πι ποίἱοε πετ πωπω ετι

Εππ.ειοποε οποτεοτο ιπέοάι τοππππι πω. @ειτε πεπποἔι πτει:άιαιεξιιο ποιππ εοπιπετι, πππι

Ιποτιιπὸπ Ποο τιπιτπιιππο οποτειπι ί-οπιποτ ιπιποποιοτοε; ποππο απ οποτπιπε εειτιεπειε , πω: ποτπισ.

ιππιο Ποο πεφτει πονοτειε, πΠτιεοππε ν:ιΙπιε ιπι οοΙιτι : πει.πε πιιοειάιο εοπεπτίπε :ιό ιΠπτπ ιππι

εοτππι ποτοε, ππι :πιώ εοπειΙι νο.πιετιεο ω Πάει ιπεοτποεοιπ οοπίπεοτοπε ,ειπε οπ.ιε οι επιπΙο οπ

πετεπε νοΙππε:.ιτπιπι απο ε!οποπάετο Γετνιεπεοτπ. .

ο δα! ίιεπε ποποτπτπ τιοτπιπππι .τι :ιΙιοτππι :ικ.ΐειΒπε πποε π.πεΙο όιπποε πἀίποιτοτὶπε πτειεπΙο.ιπ,

ά επ πει πιππι πει πτοί:οέΈπιπ; πει οοπετἔι τοπτοποτππι πιοπεοε εοπειιιεπτ Γοπιποτ το&ε ΕΙοδεοτππι

οποτε. οττπΓοτιτο. δσππιε παπι ποΙππε ειτε οεπιπι ποπποππε , επει.ΙινοΙο ποετπ&ιοπιε οτο δε θ:πάιο

ειιτποτο. (Μάο τι.οοιόιε πε πποπ:ιπι εεπιποτε ..ι ποειεππι θοσ.τοπι άπο [πει πιο Γποοιο πιοεειειο

οΙιοπεοε Επιί·οοπιππι επτιο Ττονοτοτππι πτσ:πεΙοπειε εαπω,ιιππιοι ποπιιπο, νοπποπε, πποτππι

το δοειτοτπ τυπο ΡτεΠηεοεπιπ οι: πτίοτι Υπο :οπί

επε , :τι νετὸ .ειπε (Μπι πι θεττππππιπι ιεωπ... εποπ

πακετο π., ποπτιπι οι: ννοιιόειΙΒοτεο τΠΓεπππο Ιπ πο·

εεττπιιο Μειττμο1οπιο ε...πωπ οι: πι ιιοπππΙ1π Κο.

ο

Ιοπο!πιτιο δ. Ποπ Ξπῇοπιισ όιοιεπτ, ππι πιιπππι πο!

Επι1εοπιποποτοιπ οοοπτειεπε επ,ποπ πτοτποεπο.

π Ποε πι πτιοτι-γιετι ποπ εκπτιιπππτ , ω Μετὰ”.

πποπ "που π. Μιππιπ α!ώπιτρτ.



ν ΙΤΑ 3. Ο Ο Α Ρ: ι 8 Οί) Ν:: Απο'. Β·'πποε!ύπου. :οι

Δ·

ειτε: Α τ. ο ο : ισ ο ο ειτε: νοε:ιοσ.:ο: Α ο ιι :. νο ι ο ο : °ι, οιεεπτεε ο εποοοεσ.οιο:πιπο:ιε ΕεεΙε- (Με. ΑΠ_

Για Β. Ρε::ι ο:οιε οποιοι:: πεεείοι:ιιι είΓεπ: οοειίι:οπι "πιο Έοοπι εοι·ιιο:ει ιοπιιπιε Γο- Μ: χω:

πιεπ:ο. τεοοι:οπ: , νει πιο.8ιε Γε οοεε:ε:ε ιπεπ:ιοπ:α:,οοιοοε :πο.ιινοΙειιιιιε :επεο:ιε εεεεε:ι είι”επ: : ” ι ' ι γι'

απ:: πιιπιπιε Ρο:οε:οπ:. Με πο.

ιο. Νιιιπ οι νιοεπτεε :με Γε:νοε οποιο εεε:ε:,οοοο ΓειΙιεε: Πει νε:οοπι :ο Γε νεπιεπ:ιοοε ΑΙΜοΠ"ω·

εοπ:ιπαε οπιτοιαι:ε:, οοοο ποο:ιοιε πο ο::α ιοειε ΡΓοιπιοοιο: οιοοεε · (ῖο:ιί:ο Εε:Γοινεπε, ο: ΛεεοΩπιι:

ΜΜοε οειιιοε εειεο:ειιιε. Ροίιεει. εοπι Ρε:εε:ιπιε δ: ΡιιοΡε:ιοοε ειοι :ιο Γε νεπΜειι: Ρ:οποε:ε:, *ΡΜ ΕΡιτ°

οι:: εεττ: Με οποιο ειι:ι:ο.:ιε δ: ιιιοεΠ·ειΓο πιο οεπινοιεπ:ιεε, ποπ :ι.ιι:οιοε ι:ι:επιΡει·ο.π:ιατ νι:ιο α)Ρ"ω'

επειεο::: ; ο: οπο: ει: νι:ει οοπο:οπι 8:ιι.νιε, ει:οι::ει:ι Γοπ: Γε ιιΙιοοεπτι παθω οεεειΓιοιιεπι, :με #

Γε:νοπι ι)ει :ιεεοΓει:ε, νι:έ:ποοε πιο: ΡοιΓεπ: οιιοοει.:εποε ιιιοιπιιι:ε : ιο: πο Ρει::οιιοπι :εοεοπ

πο, εα:Ρε:οπ: που. Ρ:ο πιο πιεπ:ιεπτεε οιεε:ε, νιοιίΓειε ιπ Μο :με πο :εο:εοεπίιοπεπι δ: οείἔ

::οόι:ιοπεπι ειιιο:οπι νο.ιε:επ: Ριο:ιπιοιιι , ιΡΓοιπ Με Οοει:ετιι ::ιειειε εοειεεπι νιπιοοε Ροτιο:ο:επι,

@Μπι ι)ει( ποσο Ρο:ε:ο: :ιο ιπιΡι·οοεπ:ιοοε ) δειεε:οο:ε:π : :ιοιΡΡε οοι πιιιπε εοπιεοε.: , οι: πω,

π:: Ροίιι: εοπΓοε:οπι πιο: ιεει:ιπιίιιτιοοε ειοι Γοπιεποι :ε:ιιΡαε δειποοοπι Γε:νει:ε : δ: :μι Ρτσ

Ρ:ε:εο Ρωιεπ , ο: οο:επ:ο νε:οο:οπι πιο πιο:οπι εεΙε: , πο”Ρε:ΡΙοτει Βετο.: πιο:: πιο Γοε

ι·ιπ: οο&ο:ιπι.:ε Ροπ:ιιιεειι εοΙιιοιπι, πιο ΕΡιΓεορο Γιο: εοπ:οπιειιο: ει: νι:οΡε:ιι:ιοπιε πιοοοι:ι.ιιι

Μετα:: , :οι:ιοοε.τπ :ιοι οι:: ιπ ω: οια:είι :ιο οοπιιιιε σ.ιιεπιξςεπιι ο: πιεπ:ε αφτο ίιε:ι Μπιτ. Πε

οε:ε θοει:επι Ροοιιειε Εε:ιεΓιιε 60ο ιοοιειιε , Γοο:οιποοε ειδι:οοπι :εοοε:ε ::ι:ιοπειιι , πε ιπΓοιεπ

:οι εοπεείΓο. ε:εΓεο.: ιπιιιιοε, δ: οοο Ριο:ιοοε ο:: ιιεοει·ι: :ιεε:ε , οσε Ροπ:ιοεο.ιιε ποδ:ο:ι:οε πιο·

:πιο ιπιι:πιε:οι·. Ηπα: :ιο ει: οιεεοειπ:ο: : Γεο οοπι Γε:νο ::ιιποι επιο:ππιειπι ίι:οοιι: , Πινιιιο ιο

οιειο δ: Γε.πδ:ι νι:ι εο.:ιο:επι :εΙιε1οιε ιιοπιιιιιοοε παπι Γεεε:απ: , δ: πιο ε1οιιιπ ειΓεπ: οειιιιιιοοιιοε

ιππο:οει·οπ::

η: ι:ποοε ΕΡιΓεοοοε Τ:ενι:ο:οιιι π:: ο Γοιε Γαβ: νι:ο Πει ειοοιεπε, ο: ει: ιπ:ε:οοπι επι- ιιοΕΡιι·ω

πιο: Ρ::ιοει:ο:οιπ 3 πιοιιι:ιιέποε εει.:π:σ.ιιαιτι , εποε: οεεο ιι:ιοπιοοε Γε:νιεπε ,οοικιοε ειτε:: πιοι- Ρι !”(Μιω

το. οινιοι:ο: , εο Γι: τοπιο: :ιο Γιπ8οοι , πεε οιΓεε:πε:ε οι: νο.ιε: οοιο οπο. ει: ειιαΓει ο πο ποιοι: Ρ"”"Μΐ

οιεει:ο: ; πιστα: Γοο:οιπ Γε:πιοπιοοε εοΓοεπι πο οειι:οπι Οοει:επι απο Γεί:οιο.:ιοπε ι·εοι:ε Ρ:ιεεεοι:, απ'

::ιοποει.πε οτι εοπι Γιοι ειοειπ:οειοε ειιοιοε:ειι: ιι:ιοι:ο:ο Γοοε: πο: εδ:ιοοε οοει:Γ:ιοιιε:ιι. Μι εειε:ι:ε:

πο Γειπο:ο:π νι:ο::ι,ο: Ρ:ιι:εεΡ:οιπ οπο, τενε:Π,νοΙεπ:όΓοοε ίιπιοιει:ιοπε πιο:: οοιοε Γοοε δ: που

Γειτιοπειπ εει:ι:ε, εοπι :ιι::ιεπ οτε εοιιι πιιπιπιε οι:ε:επτ, Γιιιο::ιπ: εοπι ει: ιιοπιιπε Γοι Ροπ:Μεισε

Ρε:ε:ε Μοτο ει:οοε πιειποει:ε ο: :ιο Γε οεοεο.: Γοο εεΙε:ι:ε.:ε νεπι:ε. @οι ειοοι:ο π: 6ωΡιιει οπιιιιο

οπο:: οπιπεε ιι·ιο.επε. ειιΓοι:ει:ιοπε :εΡιετοε πω:: εΒι: Πεο , δ: οοοο νιίι:ει:ιοπειιι Γοι Ροπ:ιιιειε,

πιπποε.:οιπ πε :ιο εοπι Ρ:οοειαποι ιπε:οιιΓε: πεειΡε:ε ἔ:ε:οΙο:οε οιεεπε; Ροειο.: Ποτπιπο:,Γο

οπο; ο: Ρο πι, ποιο οοεοιειι:ιο ιιιιε πιο:: ει:οιοεποει ε . Εκο επιπι ΓοΓΡεό:ειπι ιιιιοε:ε ρο:ε:ει:

ΕΡιΓεοΡι ιοΠἱοιιειπ ,Με :πιο οποιο οο :οποιοι :ιεεε:ίι:ε:ο: ΡοΠε: οι:ι::ε, εοπίιοε:ειοει: :επιεπ -

Βοιιιιπι :ιο ΑΡοι:οιοε εο&ο:ι:ε.:επι οιεεπ:ιε : σο: /ικι·πί:, πιοΦα·πιτ, ώ· ?κι οι:: απο: πιο ια:: :οι

Μάο. Ε: Μοο ΑροίιοΙι Ρε::ι:1$'κύιοΕΕΕ :Ποτε οπού οποιοι: αωικι·ι_ Ρ:0Ρ:π Ποιοι: :. Νοε::

ιι.. Ωοοπιοιπ :ει.:ιιο:ι οιει :ε:ιπιποε ιτπιπιπεοπ . πε: ιτε: Μοτο ει::ιοε:ε Ρο:ε:ο: , ειιΓεεο:οι· ::Ριτωμ

:εε Γοοε εε. ποδι:: οε:ιποι: , ο: πω. ειπε οπιπεε ΓοΙι:οε επι: πιο: :ιοι:ιεπιπι:ε, εεεποπι Γεεοποοπι πωπω

πω: Με.: ιπίιι·οεπει Ρ:οοιοο:ε Μο: νι:: :εΓεει:,ιοΓε ο: εοπΓοενε:ο.: ιπ Πει Ιειοοιοοε ογιιιπιΓ- Παω πιο

ε1οΤΡε:ποδοιπε. Οι:: Ρ:ιιιιιι ιοεε ο: ε1οο: οιεοοε εεεοει:, ΡΓ:ιι::ιοοιιε δ: ο:ο.:ιοποιτι να:: ι)εο ιΜ°

Ρε: οινε:ε εα:Ρι: : :οπι οεπιοπι οοι ιο Ρε:εξιι:, Μι1Γει:οιπ ιοΙΙεπιπιο ε··ο:Γοε ιπιΡΙενι:. Ποσε

οι: οειιιοε οιΓειΡοΙο ο: ειιΓεεο:ο:ιοοε Γοιε ο ιοοε οπιποιοπι Πεο: ΡοΓίε: ιπίι:οε:ε:. ΡΜ , ιπ

ποιοι: ,Για ποοιε οε Γοοίιππ:ιει Μοτο εοπνινιοτπ , ο: ποοιΓειιπι ι.εεο.:ι ποΓι:ι Ροπ:ιοειε εΡο

Μπα: , ο:ιιοιπ :ιοοε: Πεοε ειο:1οεπι Ρο.οοε:επι οοι πιο: ιπ οποιο εει:ιτο.:ε ειοοιιι απο Ροτίιιπ

:1αειιε:ειοε:ε. !ο ο: ιιοπιιπεε ιπειιινοι2 πιεπ:ιε δ:&ειιιιοοοοιιι ειπιπιο εο::οΡ:ι :πο.ποει:ι οποιε

:οπ: , οι::ἔι πο:: νιιιεπ:εε οεί:επι :πο.ιι:ιιιτ ιπ:ε:πειε οι ιπιοοι:ε, (πιο πιειι:ε εε:ειιι: οίι:εποοπ:: δ:

:ειιι·ιειοεπι οοι Ρε:νε:εε νινεπ:επι πιο: :εο:ειιεποε:επ: πιω: : Νεοοε :ο οεπε :ιδιο , ειοι ιε8ι:ι- Νο“_

:παπι :ειιιΡαε δ: εειποπιεοπι Γοπιειιοι ποι εοιι:επιπιε : πεποε ποε :ιοι οι:: ιπ :ε ::οπΓεπ:ι:ιιοε Μ"άκω

:μια πιο:ο::ι.ε οιει οο:ειε ιπ οε:ειοιεποιε :Με Γοίιιπεει.πιοε. @πιο :εΒιιοπι ι)ει ο: εΓεειδεοο:οε, ι-π:Βιο

δ: ποπ Μπι:: δ: Επι:: δ: ε:ι:ι:ειε: νει ιπ οιοο Γοπιεποο :ει:οι:ειε πιοιειε οποιο τοσοι:: δ: :ειιιοετειιι- Παπ

π: πιει:: ; πο: νι: Γειπέ:οε οι:: :εποε πω:: δ: ποπ οεπινοΙεπ:ιει: ποστ: ,επι Ρ:οο:ει·ε:ι. οποιοι.:

ειοοπι :ΡΡωιι Ρ:εεεΡε:ο.: , ο: ποσο πιιι:ο:ιοε Ρ:οιιειΓεινεΙιε Ροπιι·ε:, Ρ:οΕι:ε: ι:ιπε:ιε Ιο.οοι·επι

πιοπε ι·είιεε:ε: , δ: πε ιειοποε ε.οι:ε οοΓοι:εε ιιπε:ε: , ιπ :1οιοοε Με: ιποιεπιε δο:ιίιοπι Γε ΓοΓεε

πιο: Βο.οοε:ε:. Π: ε:Βο Μο: οοί:ιπο.:ε ίιοι :εΓιί,εε:ε νιοι: ιπιπιοοεί:ε , ο: επι.: Γεπιρε: :::ιποιιιιιο

:ιπιπιο οπο:: Μαιο. οοπιοε ει: , ιπ πο:: Ποπιιποε ποπ :ιπιε:ο:. νοε ειο:ετπ ο νε:: Πεοπι :ιππα

ω, εε:ι:ο.:ειπ ο:ιοοε ποπ :εεο1ο:ε:ιε. Ποπι Με Ιοποι:ο::νεπι: ειπε Ρο:: δ: Μια:: [οπο.

ιι Ηιπε :οιιιιεειε Με: να:: Μαιο, Ρ/ιουισο.ιι 010- πιεσε, πο» ω: ΑΣΕ οοπρπω_ Ε: Ηει:ιοΙΓοε πω: πι.

[μπι] παπα: ΑιιοΙιΥπ-ΩΒ ιο πο:: και:: οοε Ιοεο πιο: οι, Ι::ηιτο: ιο (Μισο. ΟεπιαΙ. πο. ε. :πιο ;; οε Οεινιπο

:ε:ποοτε ντοποεΙοε:ιιισ.ιπ Γε:: οι οεΓοειοοιπειπ ειοιιΓ- Λοοιι:ε ιιι ε:::π-πιιε ιιοιιιο; Οιπ[ω , ιπηοι: ,Αφήποτε

π: ΠΩ:: προο οοοΓοσ.πι Ααο:οτειι Υνοποειιοπ:ο ΡοΓ- ρωοαΜ :ο οπεποπ:π κσω!ωιωι· Οοιι·:νοποοιπ Με

:ε:ιο:εε ποππο:ιιοοεπι οει:ο::πιι: Ει:Κειο:οοείιοπιο: ει:,Αοδιο:εε οπ:ιοοιο:εε :μι :ιο Ει:οιι Μ. :επτοο:π :ο

ιπ :πιο ;. ο: οπο. 5. απο ο: Κ2.:Ρ:::0 ηοι πο ε: νοεε ο!ι ιοιι: , απο» Επε ειοοπο ρ:Μιπι Ριο:οιιΙΓε:

πεπι1::εο!ι ιι:_ πω”, π:: πω: : Μπους:: 6'υπ- οοι:ει·ιο:εε νετὸ Οσιπ[ωπ Ρ/ωιιιιοιιέι Μ: Ουσι:[ρω χρο

[πι Θ' πιο.: Μ.!.αεωιΙ, Βασικα, έπίκέει::,Μιπα πως:: πι!" νει ποιο ιιοιιιε ειοιιιοοιιΓε.

Νο ιι



στ.. ντι-Α 5. Ο Ο Α Κ Ι 8 Ο Ο Ν Ρ. Διώ'. Ψτιπέα!θεσεο.

τω.. Μ. σσπι Γτστε Ρτο Γοτιιισε. @το σσοιιτο οσνιΓσε .τι δε τεεεειτο ισ εΙοπισπι Ρετεετιιιο στ: Εεεε οιισπι

Φε.Χτ-ΠΕ- Βοτισπι δε οσστπ ισεσιιτισττι ιισιιιιτστε Γτσττεσ ισ στισττι ! ΑΡΡοίιτέοσε ττιεπΓσ ειιισπι στισ. εσπι

1 " ι ' ' π Ρετεετιιιο δε ιΡΓε εε ιτ.

τωιι= η. ΕιιΓεεστοτεε σε νιάεστεε, εσττι ισ εστι Γείτιιιστιοπεδε σΙσετιτστε Γσοε εοσοε ίιετσνεισιιτ,

2'11:21*ετ- ειιεεστεε τσττι Γε στο εεττο εσσΓστιι ιτινειιι ε, οσσ Οοστεπι σεεσΓστε, δε ιτιστιιΓεΠι ετιιτιιιιιε .τΡω

(Πα Ψ εσπιλοσο πιιΠι Γσετσιιτ ιπΓιτσσιστε νσιετετιτ. Κοεσνετσιιτ τσττιετι στι στο ισιιοτε νιωδειτιτιετιε

6οστ. . ιιεεεΠιτστε σιιοσιει ειε ειιιιδε Ροτίιε εισαι ισ νισ ΡετειΡετε Ρο!Γειιτ ττισσετεε. Η ιΠε οσι ΡΙειισε

ΓεττιΡετ εστιτστιε εΓΓετ , δε οττιιιιιισε ετισπι ιτιοτστιε ιιεσεΓσεετε τιστστσε ιιιεστιειε σεεεΡιτ: ειΓτιέπι

οσε Γσιε ειιΓετ:στοτιιισε οσε τιετιετσιιτ ισ νσΓσ Ροιιι Ρτσ:εεΡιτ. διο σεειτο ισ εοπιιτστσττι νικ οσο

στειιστστ ΓεττιΡετ πιιιιιίττο , σιιἔι. ιτετ σει στοεπι Ττενιτοτσττι σεοτείΓσε στ.

Βωξ ο: το.. ]σπι σεινεσετστ «Πει πιεάιστιι τεπιΡσε δε ιΠιε εστιτιοσε ιο! σιτιοτειιι τω εστΓσε σιεεπι αοσ

;Μ (Μπιτ- Γεεποετστ > εσπι εεεε ισ νισειιέτσπι Γσι Γετνι ...Με σιτιο Πινιιισ. δεοσι Ρσσιιο :σιτε οιιιστσπι σοι

Ρτο εστιτστε ειιιι ΡοτιιΓοσε τεΓΡσετσιιτ εοΡιστιι, εΓστιτε νειιετιιεπτετ σε πειτε εσεΡετσιιτ, τστιι

ετισπι τσιιτσ ισσιτσάισε απο , οσσπτσσι εΠειιτ εκ επι ιισττιοσσιτι. Ιστετ ιισεε σε Γσιι6ι:σε ιτι

ισσειε Πινιιισ δε υπ1ωσ ττιετιιτσοστστ, ιΠσεὶ ΑΡοίξοΙι ειτΓεοσειιε : Μ” ίπ2εηπ%υπε απο. ίπ

ιυππιύκτ έπειτα απο. (ιίιτιιοσε ισπι Γειττσττι νιτε πιιιιστισπι εοτιιΡιειΓεστ δε ισ εσπι ιοτ:σπι νε

ιιιιΓετιτ οσι Ρσσιι-εσπισσε ειιειτστ , ΑΠισιτισε εοΠεε:ε ΛεΙσιννισο σπιτι Ιισττιεε πιε ιιιεειιε δε πιτ

ιισιιετ. Ωω ιιιε : Λε εεο .ισ εειετισε Βιι·.ιετο, ενείι:ιειο ττιοι·ιστ. Ωοπίιιτετσιιτ ιτσοσε στι οσεπι

άσοι τινσΙσπι ,οσεπι ισ νιειιιο πονετσιιτ σεΓεειιτιετε, σε ειε εο Βιιιετε δε ειτεσ τιοσε εισε ειιισπι

Γστιιετε ειει:ετεστ. δεσ σοι εο νετιτσπι επ _ιιιιιιι σοσσε οετιιτσειιινεσετσιιτ, οσιΡΡε ειε ισ οσιιισε

ωσττισ σε ειιστΓετστ, σοσσ τινσιι ιιστσ ()τεστοτιε στσετστ. ΜιΓετσιιτ ε!ειτιειε τιισιισε σε εκ ΓσεεσΙιε

εΓεσε οσσε σ νιτο Γσιιδτο τω” ττιεπιιιιετστιτ Γσπιετεστ :Γεει δε ισίι νσεσι Γστιτ τεΡεττι. Ετ "σε . οσι

εστιτστε ειστε ιιοιιοτσπι οπιιιισπι επ ΡΙετιιτσειο νσεσι ετστιτ , νσεσσ ισνετιετστιτ νσΓσ ισ οσιτισε στ.

ττιετιτσ σ νιτο εστιτστε Ριειι0 ΡετεεΡετστιΕ.

8. Φωτ ω: η. Ηιε οετεστιιστι , εσπι τιεεεισπι εσι σπι Γσστιι Ριετιε εοΒιιοΓεετεστ, δε οσιεΙ ειτεσ Γε σεετετστ

ωωξΒιιωκ τιιιτσιιτεε, ιτετ ισ εοσιε σεετετιτ; εοσίξσε ειτει·ενιτ ΙσΓΓἱτστιο εοτσπι , σε ΑΠ:σιτισε σε εοσο

μακ· νειστ ειιστιιπιιε εστιετετ, δε Ατισιννιτισε σει νιτσττι Πει Γε εοιιΓετειιε .ττισειιιε ρι·εειΒσε στ Γσι δε

εοΠετέα πιιΓετετετστ ειο:οΓεετετ. Τστιι ιΠε οσι ιεειΙΓετ, δέ εῇιπἰετιἰ: ἱπἰπιἰσκ.τ στο: «Με ΞΙ!κω .ῇβἰτ

μεσω άι ἰΙἰἱ . Με Με». [σεἱεπτ απίτυπε: @πιτ τοπικ: βία· σκοπο: σ... ; δε Ποπιιιισπι [παει

Ριειιτεπι σότειιτιετ·ετ, Βύσσα ἰκἰπιἰεστ ατε/τεστ, θεπείσι.·ιτε ο »στο Μπεστ τω, ει οσι Γε τοοσοστ

ι·εΓοοιισιτ : επ ι·εεοτειστι οιιοττετ οσισ Ι)εσε εστιτσε στι δεοσι πιστιετ ισ εστιτστε ισ Ι)εο πιστιετ,

δε Πεσε ισ εο. Ρτοιτισε ιιοειιε εσττι πιε νοιιιε στο στιιοτε (Πισω ειιισπι οιιετετιτεττι δε ιιιΓσπι

Ρετειιιιειιτετιι νιτιιίτιε , ποπ ειεισσετστιε εστιτστιε οπιεισττι τεεσΓστε. Νσπε σστεπι σει εοττε&ιο

τιεπι νεΓιτσττι οΡετστστ Με Πεσε,στ εισε στιττιοτιιτιοιιε εοττεέτι ειιΓεστιε εστιτστεπι οσε είτ νιπ

ε τ:σισπι ΡετΓεδτιοσιε στιιΡιεθ:ι. Ι)στιι Με Ιοοσιτστ, εοτιΓοιειτ επιιιισε ττεε εεενσε ιτιοειιτιε Γοτττισσ

τσσιοσσττι Γσο ιισπιετο Ττιτιιτστιε ττιγίιετισττι στείιοτισιιτεε. Ιιινοεστσ πιω: Ττισιτστιε νιττστε,

τετνσε εοσίιΓι:ετε οσοστι νεΠετ ιτ.ιΓε ΡτστεεΡιτ. Με εοπΓείτιττι οι:ετιιειιτιοσε δε τιτστο ιιεετ ΓετιΓσ

ιιοπιιιιι Βινισο εετιετιτισσε, σε τσειτε ιιοττιιιισπι οστιτισττιδε ιιιοΒεειιειιτιστιι σεεσΓσιιτιοσε, νσΓ

εσιστιι σεεεΡιτ δε στ! εετνσε τιετνειιιετιε εστσπι σιιετσ πισιίιτ. 'Τσπι οσε. σΒιτε Ρεπτιιττετιε, Ισδτε

εισαι ιτισιίετστ ιΠοτστιι οσι σε ειισπιτιιεεισεειισιιτ πιετιιιιτσ Ρετττεέτσνιτ , Γιστιπιοιιε εοε στιίτιιισε

νπωτι δε ιιιεοΙσπιιτστι τείτιτσιτ. Ρτσ:εεΡιτ ειειστιε σε στι τινσιστιι τενετίι σοσσπι ιισστιτετιτ , σε σε

ίσεεσιιε ειιιοε σεειΡιεστεε ιειστισ εοτΡοτσ τεΙενστειιτ. διο Γσ&σπι επ , σε οσι Ρτισε στοΕιτετ οποι

Γσπι νιτι Γσσοτι νσεσσ νσΓσ. δε στειιτετιι τινσπι ιπνειιετσιιτ , εισε σοίιπιοεισπι νετιισ ιπισεττστίι δε ισ

τινο σοσσπι Γσιδειεπτεπι δεισ νσΓεσιιε Με εΓεσε οσσε ΡοΓσετσιπ τεΡετιτειιτ.

Ρωω¦ 16. Ειε ετΒο τιισιιτισεστιτιοσε,δε οσε: ετ8σ Γε ισΓοε εείτσ νιειετσιιτ πιιτστιτιοσε στοσε Γτιιρετιτιοσε,

οιιεδιετι- εοεριτ Βεστσε €ιοστ ειτοσιτετε , οσιεΙ εσσΓ:.ε εΠετ οσοτι εσπι στ! Γε ΕοιΓεορσε ενοεστιειστιι ρστέιΓ

Φωτ “Κ Γετ, Γιοιττιιτσττι νιτιετιοσιτι τιεεοτιιΓεεσπι ΡοτιτιΓειε ιισΒετε "σε Νστιι πω, ιτιοσιετι:,οΒε

ΡΙΟΜ'° ιιιετιτιστιιΡεπιστιε εττι·ιισετε ειεσεττισε , τιεε ίισε εεισΓσ επ οσα! Πινιτισ οποσ ιιοε ροτειιτισ με::

Γετσε ιιοδιε πιοτιίττστε ε!ιοτιστσ επ , Γετι σε οιτετιειετετ οσσπι 8ετστ Γσοτσπι Γετνοτσττι εστστιι , δε

οσειπι ποπ δεΓετστ ιτι Γε Γτιετστιτεε , οσοσισπι Ειοτετιε σε Ποπιιτισε τιστσι:ε πιειιΓσπι ισ ειεΓεττο,

δε οσειττι τιισετιιιιεστσ Γστιτ ορετσ τσσ Ποτιιιτιε. Ηιε ιΠι τιπιοτε δε πιετσ οερτείιι τιιιιιΙ τεΓροτιειε

τε , Γε‹:Ι ρστστε Γε τερετιτε ιτιτετιτστο: , οσοεΙ ισΓετνο Οιισιτι τστιτσπι εει:τιετειιτ νιττστιε εισαι

εισττι , οσεπι επεσε σσίι σιιοσσεετισε εοιιττιίτστε- ιτε: ροιιιιστε σεετιτεε ,πισιτσ ειιε Ττενιι·οε Ρετ

νετιετστιτ : οσο σε νετιεσπι επ , νικ Γσιιετσε σε ιΠι ρετρετσι πιοτιε ετστ Εεειείισττι επ ιτι8τεΓΓσε, στι
Γε δε εσσΓσπι Γσσπι Ποπιιτιο εοπιττιεπειστετ. Γ

η. @ι σστετιι ιΠσπι ειετισττετστιτ , στ! ΕριΓεορσιιι οσσπτοεισε νεπιεστεε, ειισ&σ οσε πι πι..

τιει·ε εοπτι|οιίΓεστ, οσαοσε ισ Βει ιιοπιιτιε εοιιΓρειιΓΓεστ οτε οτειιιιε τετσ!ει:σστ. ΙΠε ειιιιι σώσε

τιτ ιτι σειιτιιτσιιοτιεπι οινιιιοτσπι οΡετσπι εοτινετει , δε Βεσπι ισ πω.. εισε ισσειστε , ισ Γστοτειιι

σεεετιΓσε εατριτ πω σειίτστιτιοσε τιποτε , εσ οσε: δοση: ε8ετιτ , ποπ τσιπ οσε Ι)ινιτισ , οσσιιι κτισ

με σττε δε τιισιεΗειιε στο εο ειΓε τισττειτσ : ιιεε ισ ιΠο σιιοσοει "Με νιττστιε ιτιτιιεισπι ροΓΓε ειτ

ίιίιετε , οσι εστιιι δε νετιττι Γσσειιτσε τιιστιε εοπιεειστ σε Βιοστ, δε ;ε;σω; ιιιετιιστοσε Γι: ιπιτιστιεσε:

εσπι στιτιοσι $στι€τι δε]σίτι σει· ιεισπισιιι δε σοίτιτιετιτιστιι στοσε ειεεπιοΓ)·τισε Βεο ρισεσετιιιτ.

Για ιτσ ισότσοστιτσε,τσοιοσσιτι Γοιέι εισιτισετιτιιι ουσ σιιοσσιιτιο, δε τιοτι εστιτστε ιιτιεετοοσε ισ

Βεσπι σωστο Γσιιέτσε εττίτιτετιτ.
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18. Βιιοι ιιιιιε οοιιιι ΕοιΓ:οοιιοι 8ετιιοτιιτ,οτεΓεοτε (ιιετο Εεειειι2, νεοετοΒιιιτ δοεετιιοτ στη, οτι.

ιιοιτιιιοι ιο οοο ειιοι Γιιιτ κοιταω ΕοιΓεοοιιτ εοοΓετιετοτ ιοΒτειιιιτ ειι , αιεοιττιιιε οτοΓοιεετε

φοτο ιτι οοττεοι νει τιιΓειοιιιιιτ οοο εοτοιτε νεοετοτ εοοεετιετετ , νει ιοΓε ειιειιιιιιτο Γιιιιοι οοιΓετ

οοοεοειετε : ειιτο εεεε νιτιετ ιο οτιΒιιιο τιοτοιιο τοιοοιιοτο νεΒιετο ιιΒοειιτο οοτιετι ιι:ετειιτειο,

(ετοτ οιιτετο Γοιιτ τοιιιιιε οετ οιοτιιεοοι Γεοειιτοοι ιοΒτετιιεοε) οτι τιιιετο οεεετιεοε , τιιιοοιοττι τι:

ειιδιιιτο οι , νεθ:ετο οιιτοιιοτ , ιο εο εοοοοτο Γιιοιιι οοοεοτιιτ , ιιιιττοοιιε τιιΓειοιιιιιοι Ποτε οποτε

οιτ. Νετιιιε οιιτοοτιιιοι ειι Γοιιτ τοιιιιιιιι οτι οιιΓεειιιιιιιο ντο Γοο&ι ιι8οι τιιιτιτιοτο οτιτιιιιιιιε , ειιοι

οοι Οττ-οωτι ιιενοτε Γοτοιιιοττιτ , ει οι ειιοιο ετεοτιιτο ειτ Ωτεοτοτιτ νοιιιτιτοτε Γιιιιιεειο. ο

19. ι··ιοε τιιιοι ΕοιΓεοοιιε εετοετετ , τιιιετι εοτοιτ τιιιιτι οι νειιετ, τιιιοτι οτι Γοιιε τοτιιιιοι νειιετο

Γιιοοι (ιοοτ οοοεοτιετει: οοο ειιε ιτι Πινιοι τοιτοειιιι, τιιιὸτι ιιοοιο ιοΓιττοιιτ τοοτο οτ:τΓιιτιιοτ τοιο

Βιε ιιιιιτο Βετο ιο&οοιιο δε οτειιιΒιιτ οττιτ οιοΒιετιι , οποιο νιττιιτιτ τοετιτο Γοεετε. Ρτοιοιιε οεεε

τιετετ οτοοιιιτ δ: τοτιοτιετο Γιιοτιιοι οοετιιιο τεότιετετ : ιιιιι τοιτιιτο νιτιετι , τιιιδει ιο οοο οιιιιο το

ειτεειιεοτιο Γοο&ιτοτιτ , Γετοτ τοιιιεεοτ ο δε Γοιιτ τοιιιο οτο ιι8οο ιιτοτιιτ. Ηιι:ε τιιιτο ει: νιτο Γοτιξιο

τιιιοττιιιιτιιτ , δ: ιο ιιτοοιιεεοι οιιτ:ιοιτιιιε ιιοτοιοιτ Πει εοοΓειεοτιοοι εοιιιτοοιοε ιοιιτιιιιοτιιτ , νιτ

Γοοδιιιτ οοι Πιο Βεοε ειΓετεοοΓειιιτ οιιιιι ιιιιιιιιιοττι Γε οιοιοτιιτο οτιιιιιο τιιιιιειιιε,Γιοιοιιειτετ τει·

οοοτιιτ: ι)ειιτ ιιιιιειτ ιιιιιιιτ Γοττιτ δ: ιοο8οοιιοιτ,Γετιιτοτοτ εοττιιιιοι δ: Γεει·ετοτιιτο ιοΓοεόιοτ , οο

νιτ οιε οιιιιι οτοτειιτ οττιτ τιιοΒιετε οοι ΓειΓΓε οιιτιιιοοτιο οιιτ Γειτε, οετιιιε οοττι οτινετΓ:ε ιο οι

οοο νειιε οτειιετε εοοΓεοΓιιτο. Ρετοτ οιιτετο τοιιιιι οοο ιιιιιτ ιοεοοτοτιοοιιιιιτ , οιιοτιιττι ίειο

οττιοιοο οιιιιοτο , Γετι οιιοτι οτι Γοιιιτεοι εοτιιοι τιιιι τοε εοτοιτοιιοοτιιτ οιετοτ ποιοι Πινιοο οοο.

εειιιτ δ: οτειιοονιτ ιοιοιενι : οετιιιε νειιετο οιεοτο τιε Γοιιτ ιιτ τιιειτιιτ "πιο οεοτιετε Γειο , Γετι δε

:Με τοιιοτεο. @τι οιιτεοι οιοοε εοοοειιετε τιιεοτ δε ιιιοετε , νιτιεοτ τιιιι ιοΓοιειτ οιιιτιιο δ: ιτι-ι

τιιεετ , ειιιτε πι) οιιτ:μιοοτιο :το εοτιτοτιε οιιιειο εεετιτο. ' '

ιο. τοκ ιιιο τιιεεοτε ,Γιιοετνεοιτ οιιετ τιιιιτιοτο ειτ €1ετιεο Εεειειι:.ε ιιοτοιοε ι.εοιιοιτιιι ιο

ιιιοιε ιοΓοι·ιτιιιιιοι εειιοοε , τιιιι οιι ιιοτο οοτινιτοτιτ :τετ τοοτιιτο οοΕιετ ιτοοιειΓε οιιτοιιοτιιτ , δ:

ειιιιιε τιιιι ειιεοτ οοτεοτετ ι8οοτοιιοτι.ιτ. Μοτιο ειιιιοοε τιιοε Ττενιτοτιιτο ετοτ , ιιτ ειιτο εοΓιι τοτε:

ιιιιετ Γεοιιοο ιοΓοοτετιι οεοετιΓΓετ ειιιιιτ οοιιετ Γειτι οοτεοτεε , οοι εεττε τιιιειο οτο ιοοοιο τει Γο

ττιιιιοτιε οετιιιοτιιιοοι οιιττιτε Γιιιιιεετετ , οττιιτο οοτνιιιιιιο ιο τιιιοτιοτο τοοτοιοτεο εοοειιο οοο: οτι

ιιοε ι Γιιτο ιιοτιιτο ετοτ ειτοοοετετ : τοπ ετιοιο εοοειιο οιιτιε ιο Μοοοιιετιο Ρτιιτοιο τιοοο Ριι>ιιιιιιι

ειοτι τοι ιζεδιε οοιιετιιιδιιιιιτοοοειοοτο,Ρτοττιιιιιτ οτιιιοτο τετοιο ιωεεωτιο οτειιετ; τι: ειιοι εκ

οοΓιτιιτ ιοΓοιιτ τεοετιτετιιτ, ειτιιιιτετετ οιιιιιιιο ειιιι ειιτο οτονοεοτιιτ οιιΓετοτιοοε ΓιιΓειοετετ δε

εοιιττιτετ. $ιτοιοοτιο ιειτιιτ ι‹ι τοοτιειΓΓετ , ειιιιοτιετ νει ιοοττιειιιοτιι Εεειειιτε οιιετιιτο οπο

οιεοτεε , τιιι:ετειιοοτ ιο οοοιιιο ο ιι τιιιιε Γοττε ειιοι ΓιιΓειοετε οιιττιεοτιιιτο δ: οτο Γι.ιο τιειοεεοε οο

ιιετε νειιετ : ιιιιι οτι εοτο τειο οΓΓεττετ Γε οιιοιιιτ , ιοΓοοε οοι εΓΓετ εκοοιιτιιτ ΕοιΓεοοο δει-ετα

ιιοτιιτ , δ: ειιι5 οτινιιεοιο οιι&οτιτοε οιιττιεοειι , ιιοιιειιιιίτοιε οοτνιιιι ει οοι ιι οιοττιειιιοτιιε ΓιιΓεε

οετοτ ιιττοοΒοτιιτ.

2.1. το τετοιο τιιοε οεειιιιτ:δε ιοΓοοτ ιο εοοειιο τεοεττιιτ,ὲ ε1ωτο Γιιοτοιττιοτο ιο οτ:τΓεοτιοτο

ειι ΕοιΓ:οοι Εεειείι:ιτιιιιε τιειοτιιε. Οοο νιΓο ο ΕοιΓεοοιιτ οτι Γιιοτ εοονετΓιιτ ι Νιιοε,ιοτιιιιτι οτο

ω” Γοειιε οοτετιτοιιτ , ο (ιοοτιτ οοετο ειτ ι)εο Ποτ, οτι ει: οτινετΓοτιο. ΜοοιΓειιετ οιιοε ιιοιοιε

οοι Ποτ ιιιιιιιτ οοι ιιιοτιιτ ειι οιιετι οιιτεοτετ ι δε ο ι)ινιοο νιττιιτε οιτιτιιτ , οι· εοοττο οοτιιτεε

ιιΓιιτο ιοΓοοτ ττιιιτο ιιιετιιτο ιοιιιιοτιιτ , Γιιοτιιτοτιιιε οοτεοτιιιο οοιιιιοο ιοτιιεετ Γοειοτ. Αττοτυτ

Με νιτ Ποωιω εοοτιιτιοοει ιτοοετοτιιτ ει οι: ΕοιΓεοοο ιιτ οτι τιεοιοοιιτοοιιοοι Γιιοτιιτο οΕιιιιιτο

ιοοοεεοτιοοι δε ιιοιοιιεισ οοιτοι Γοο&ιτοτεοι ιιοε οιιτοειιιι 0οιι8 ειιιιιιιεοτι ι)ει:ετε ιιιιιιο τοιε

οιιτιιιιτι οτέετε , οοο οτι οιιτιιεοιιιιτο ιιιιιτο ιτοιτοοτιιιοιτιιιε ιιιιιιιτοοτιιιοι οοιτοιιτ τοΒοτετιιτ: οοι ο

ιιοε ο8ετε νει οοιιτ, νει τοιοιοιε οοιιιτ , Γιιτιιτιιτο εοοτιοιιὸ, ιιτ οετιιιε οτιετετιτιο ειιιτ πιο”,

τιετιιιε τι «μια δε Γε Γετοτ ιοοοεεοτιοτ οιιτιτοτίτιιιε ετειιοτιιτ : δε ειπε εειιΓετ εοτεοιιε ειΓεοττοο-›

ιειιειιε οεοιτιιτ οιιΓετιιιεοτιο : φοιτ δ: ιο ειιτο εοοιτοιιο οοιιτιοτινετιιο , ιιτ ιο οιοοιιοι δ: ιοοιειι

απο Γ·ιετετ. Τιιτο νιτ ιιεοτιιιιτοιιτ εοοττιιιοτι νειιετοεοιετδε οιιιι8ιεα·οιτ, ιιιιοτι τοιιο ει τι Γιιο

Ροοτιιιεε τοοοτιοτεοτιιι·ι ιο τιιιιιιιιτ δε οτιεοτοοιιιτ νιτιετετιιτ Με οοοοιιιιο οτοτΓιιοιοτιο , δτ τετο

Γοιιτιιο ‹ιιιιιειιιιτοο οεεειιιτιιιιο : ιιιιιΓειιιοετ εοοΓειειιτιοτο οτοοτιοοι δε Γιιοετοι ιιιτιιειι τειιιττιο

οιιιτο Γιιι:ΓεειΓΓε , οοο οοοττετε τοιιο ιοιοετοτι,τιοο ιιεεε Πιο οοι Γε Γειτετ ιο οιοοιιιι1ε οεεεοτοτειιι,

Γετι δοοξιοτιιτο εΓιε ιοιτοειιιο. @ιοοιοιο τοιοεο ΕοιΓεοοι οτιτ:εεοτιε τειιιιετε οοο νοιειιοτ , Ποιοι

δε τιε εοτιιτο οοι Γε οιιτιιτε Γοιιτι εΓΓεοι εοοΓειεοτιο ιιιιιτοιο ιο Γιιι ετ·ιιιοιοτιοοεΓοιιετετιιτ πιε

τιιετε οοτετοτ , οτι οτεεεε εοτινετΓιιε δ: Πεο Γιιοοιιει:ετ οιοοιιε ειιτεοτιεοε οιτ:ειιτιιιε οοι τειοετ

ιοΓιιιιι οτο τειιετοοτιοοε ιιοοιιοιιτο ειτιοοοιιιι δε Γοττοοοι ετ Γετνιτιι8οοτιιτ οεειοετε , Γεω τοεειιττι

οιιοτονιε ιτιιιι8οο τοοιεο ειιεοτιιιο τυο τοιΓετιεοττιιοτο , δ: νιττιιτιο τοτε ιο ιιοε οεεειιιτοτε οοτειι·

τιοτο οιιεοειε,ιιτ εοΒιιοΓεοτ οτοτΓεοε ΕοιΓεοοιιτ δ: μα” ειιιε , ειιιιο τε ιιιιιεο , τό οτιοτο , τιιιι οοο

:πιο Γετνιτε ειεΓιτιετο , ετεοτοτ οτοοιιιτο δε τεάειιιοτοτ. Ηιε Διοτι ο‹ι ιιοιιιιιιτο ιοΓοοτιο οεεειιιτ,

ειιοτιινίτειιε ειιοτ οο€ιετ ιοΓοοε·ιτιετο οιι 0ττιι ιοιοιεΓΓετ. Οίκο ττει ιιιιιτο ιοιιι ο οοτινιτοτε οο6ιετ

ιιοιιετε τιιιτιιιετ , νιτ ΠοιοιοιΓιιιιιιιοιτιτ : Ττιοιτοε Γοοδιο τε ιονοεο , οτιιιιε τε ιοΓοοε ιο οοπιιοε

Ττιοιτοτιο οιιιιιτο , οι οεοιτοτετ τιιοε οοτοιοοτιοι δε ειοτε τιειιεοετ. Τιιοι ιοΓοοε οτοτεοτο οτι

ΕοιΓεοοιιττι οιοοιι , οιιΓοιιιτιιιιοιο Γεττοοοε τεΓοοοειιτ: ιιιε ειιτ οοτετ τοειιτ ιιιιττιτ:ιιτ ΕοιΓεοοιιτ

δ: οιοτετ οιεο απο οιιοειιοοτιιτ. διε ιιιιιιιιιτοο ι)ει ιιιειιειο τιιιοι ιο Γετνιιιιι ι)οτοιοι ιΓειειο ΕοιΓ:

τοοιιτ εοιι.ιτιιοιοτ τοοιιτιιτ , δ: οοετο του: τιειιιιετοτ οτιτοιτοτι ιιιοιι8οο Γτοιιιιιτ εοτοτοεοτο οιτιτιιτ

Ν τι ιι]

Ώθ ιτι.ιιτ.

ΙΜ." νι,

Ωιοοοτιι :οι

απο το·

τουτο Βιβ

οτοτιιτι

Μοειτο:οτ

τι: εοιιιιιι

ιιιοτιι ο Γε

οτοοειιιτ.

Ττενίτο

τιιτο οιστ

ΦΙ'ιζο ιοιοτι

τε: τΧΡοτι

τιετοιι.

ιοΓοοτισ ια

τοπιο Οσοι·

ιοοοεεο

τιοτο Γιιοττι

τιιετιιτ.
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οΙΧε. “Πο

οε.κι.π:.

μι:: νι.

Ε ἱΓεορπ:π

ραπ:

:επ:ἰΜπ

!ιο::ε:πτ.

πω». ι ο.

πω». :8.

Μ:. Ι. μ..

$ερ:επεπι

Ρε:: 6013113

π1:επτιεπι

ρποιω::ἱ:.

Με ;. Μ.

ὶδἱιἰ.

πωπ:: Δ:

Γε ει: πε

ΕρἰΓεορἰ -

ε:ιπποε δι

πω:: κά:

μπω::

ΕρἱΓεομ·

πω: πω.

Γερ

Εκ!. ;.

Σεπ η.

Εεεε π:

,πεπ:ε :πάπ

π:: ραπ.

οΗπΓεε:ε . πω:: εΓΓεπ: επ:: ω:: , ππ:ιΙιΓππε :π Γεε:ε:ὶ: Για:: επΠΙ:ε:ε: πω ρο.!επι π: πω: ῇπἀἰεε

:ετ , :πειωΓεί:ε εππΕπ: ὶππο:ω:.

ω.. Ι::ιππε πρ: ρ:οω:ωπ Γε ω: Ερ:Γεορπ: , δ: πια εεΙπ:ἰ ροίΪε ε:εωάε:ει: , οιππ:Βπ: :ενε·

Η:: εοπΓρεω: , εοπΓπΓπ: :ο ω:: π:: ρεεε: ρ:οεὶὸἱ::ἱπἀπΜ:επτε: :πιο Γε πεποΓεε:ε άίεεπ:

Γειπ&ωπ δ: Πε:: εεεπρ:ιππ ε!Γε θοει:επι , εωπ: νὶ::π:ε , :πππο πω... ρ:ο εο πΙ:Ιοπε ε:1:πεπ

πποά ππΠωπ ρ:2:ε: ε 8: απ:: επ: ὶΠ1επε πω:: επιππιτπ: , ππύπιππε ρπε:πΙπππ Γπιππ Γεἱ:ε,

απ: Γεἰ:π:ιππ εΙΙππειπάο ρπ:ενε:ει:, ρε: ὶπποεεπτετπ τυπο δ: πεε:!πιπ ε: πΓπ !οππεπ:επι :πΓ:ιπ

τπἱπτπ εε:πε:ε: ρε:εΓεᾶππι. ν:: πικαπ Γειπθπ: :επι Βείὶωπ ρε:ρεπόεπ: , ειπε: Γ:πρεΓ:&π: ε:

π2:επ: , ε:ππε ε: ππο αυτώ: ΓπΓρ1:ἰε 8:ενΠΠωπ άπεεπ: , δ: νε:Γπ: ει: Ερ:Γεορπ:π ρπιπεε:ε

εοφ:: , ππὸά ε: Γε νΜε:ε:π: Ροπ::Γεκ ρυΒΠεειτπ5 πω:: :Πεεπ: παεπο:ε:π Γροπ:επεεππ Γεε:ε.

:δ.ιπππε εοπΓείΈοπε:π; ορο::ωΓΓε επτπ επ:εππε:π ρπΙ:Πεε πο:ε:ε:π:,εοπΓεἰεπ::εε :επιω επιω

ὸε:ἱοπε νοΙππτει:πι δ: Γε:::Γειέ::οπε εοπ8:πει :ε:8ε:ε : πωρρε νεται:: , Εκειτπππε εΠε Γεπ:εππει:π;

.Νϋπί! σρα·Μπι φαιά που: ::·υσ!στια. ό· σιτκ!τιωι ?πιω πυκβία:ισ. Ρ:οὶπεἰε Γπε:!ε:ε Γε , π:: εοπΠΙϋε

Γειπο::ρπ: ειὸππὶεΓεεπ: ΓπΓε:ρπι: ρ:ο :εει:π ρτορ:ὶο επιω:: ρ:οΙ:πάτπππε ροεω:επ:πππ ε:: ]:1.

:Ιἰεἰο $εεε:όο:π:π,8: :εἱε:π πω: ποπ νε:Β:: ΓοΙππιπποπο εοπί:ετ , Γε:ὶ ε:: :πεπ:ὶ: Γεε:ετο μπω

ό::: , νε:ίΓππε ιεε:γ:πει:π:π 8ε:πΜοπ: ετππε εοπτ::::οπε Γμπώ: Πεο πω ν::επι εππέζο:ππι πω.

:Ιε:ε: Γα:::Γεε:ε:. Ι.:Βο:ε: :π:επ:ε ππεπιεοπιοπππι :ΠαροΙο εω εοππππίΓο :απτο ΓεεΙε:ε Ιπε:πιπ

:!ε Γε 8: Ι:ε:5:πιππ Γεεε:::, ::ΠΗ:Μ:π 8: εοπΓπίὶοπε:π ω.: εοπωεπε ρωπἰ:επ:ἰἐιΓπεΞει: : ποπ εΓΓε

επἰππε:π, πε:!πω ἰρίῖ πε πω:: όεΓρε:επάπ:π , ππειπάο ΞρΓε Ποππππ: ρε: Ρ:ορπε:επι εΙ:ππε::

ΝοΙο αποκτα» ρσεω:οπέ , /ἑιί κ: ευπ·υπτακτ (:- ·ω·ωι: , ό· ίπ μακαρι :ἰἰε ρσε:ειτο»· £Μεω#χσ

@σε , οπυπἰκω έωεκέτωοπ πι:: σύ!ί·υί/επ. Ε: ρε: Γε ίπ ΕνειπΒε!ίο πω:: Νοκ ωκί·υυεω·ε @#08

_βά ρεσε42σπ.: επί ρα»ίωπίσω. ()ιππππε :ιό :Ιπππ:επ:Ιπω Γπρε:ποεΙεκπεπ:πι Π: μα:: , ορο::

:ε:ε ποιπἰιιε: εΙΓε ε:: ροεπ::επόπ:π ρ:οτπ ::ίπ:πο::Γε νε:ὸ εο π: ΠΙππι είΓε πωπω , π: μα”

νἰ:ἰπ:π :πεωοε:::ε:επι ρ:ο ρεεεειτο ερ:: ερ:ειπ πωπ: ροεπἰ:επτπιιπ ΓυΓε:ρε:ε δ: εοπΓπππππ:ε

νεΙἰ: , ειίΠάπίΓππε ρ:εεἱππ: ό: Μπεπ::: Πεπ:π ρω Με ευρω: επεφτε : ππε:πππεπι ποπ ἱεπο:ε:

Γπτπ:ο: ρΙπ:ε: Βοπο:8: :πεΗο:ε: ν::ο: πω ερ:: ΙερΓπιπ ρΙππρε:ε & Γω: οτει:1οπ:ρπ: Π:π:·Ιε:ππ

Γπωενε:ε ῇππ:ε :ΗΜ Αροί:οΙ:]πεοο::Οπιτε ΡΜ ίπωι.·:υπω [Ιιἰυευπἰπἰ. Η:: νε:Μ: & πωπω:

πιο! ρωπἰ:επ:ἰε:π & Γε.:ὶ:Γεᾶἰοπεπι Ερ:Γεορπ:π εκπο::ει:π: εἰ: , 8: εε:1:α:ε πω: πρ:: εππδ:ο: Γε:

νεοει: ΠΜ: εεΓπἱεοπιρετἱεπ: , νεπἱει=π ε: εὶ Βοπππο ροθπΙερε: , :πε:πο: Γεπτεπτἱ:ε οροΒοΗακ

2:2αΜπι πιά εοπ·νεπέ βουή: ρεεειτυπω Μ: στο:: Με @ο , [ά·υιιθίτ πάπια:: ήπιε α: σκοπο.

η. Η;ι:ε ροί:ππεπι π:: πω:: Γππ: , Γεω:: πωπω π! Κεεε:π 8ιοι:1πιτπιπ νεΙοεἀΠἰ:πε πω::

Πε:ίππππε Γπο: :ιό πωπω:: Οοε:ε:π Εεεει:ο: :Ιἰ:ἰ8επ: , επτπ :ο Γε πεεε:Πεποπ:π επ:εν::. Μό::

ππε π: :ρω Γε εΓΓε εοεπον:: :ιεε::π:π, ἱπιτε::ο8ε: Γπρε: Μ: ππο:π:π ω! Γε είτε: Γεω:: άεπι::ι,

ιερή: Γε:Πεετ ΕρἰΓεορἰ& απ: πω: π1πΙΓε:ε:, ΕρὶΓεορο πποππε :ρΓο δ: :πΓ:ιπ:ε , πω ραπ;;

:επερπ: εΓΓε: Ιοεπ:π: εε:α:::. Α:: :πε απ:: :Πε πἱπΠ ο:πωπο :εΓροπ:!ε:ετ , πε πωπ :!ε Γε με”.

ῇεᾶε:ε νΜε:ε:π: , εοπποο:π: Κε:: ρε:οΒεωεππωπ πωπ: ἱρΓε ν:: Πε: ΚεεΗ:π:, Ρ:ἰπεΙρᾶΒπΓππε

δ: 8πεε::Ιο::ρπ: πω", ρ:πεὶρΓ: , π: Γπρε: πωπω Ξπτε::οε:ι:ε:π: , ρε: οτωπε:π ειρε:::ε:. Τυπι

όε:ππιπ πεεείδ::ι:ε εοπιρπΙΓπ: , ε:: ρε:εππ:1οπ:ε Εεεε ππ..ε::: πια Μ: πω: ἔι Γε νεΙ1: Μ...

απ. Με πε Ι.εΒε:ἱ: δ: απ: , ει:ππε ΕρἰΓεορο Γε ππεε:ε:ε τεΓροπω!Γε:, δεπ&π: ω: ραπ: π: ὶρΓε

Κα: ππε:ππό:πο:Ιππι :ε: Βεί:ε: επό:ΓΓε: ε:Πεε:ε:. Π: πωπ Πε8ε Γει&ππι εἰ: , δ: ρε: ο::!ὶπε:π,

π: :ε:ωπ πείπιτπιπ Με: :ο Γε ρε:νεπ5Πε:, επρΠε5:π:π , Μαι:: θα:: Γπωππω: : Οοεπ:επ:Ιππ·:

πεεΗΒε:ε ποπ 6ερεο , πωπ :ε:πεπ πω: ε:: :πε επωε: ππἑ:π πποε! :ρΓε πω:: , πωπ πω: Πε π.

:!ετπ: Γει&π:π ππειππάτποάπ:π πι): :ε!επωπ εί:.

η.. Τππε Πε:: :ιόπι::εποπε :ερΙε:π:,εο:ρἰ: ρεΙεππ οτππἰΒπ: επε::ε:ε ππ:ε ἰρΓε πε ω:: @ΜΗ

·ε&Η:π: ε8πονἰΓΓε:. οιίππππε :Με ρ:οΓεππε:ε:π: , ππἰνε:Π εεεΙει:πε:ε, ωεπωπ εΓΓε δοε:ε:π

πω ε::ρπΙΓο ΚπΓΗεο ”Γ:εν::ο:π:π ΒρἱΓεορπ: Πεπτ: ποπ :ο ε&πιπ Ππε ο:ωπετ:οπε Π:νΙππ , :Ιε

Βε:ε ρ:::εΓΓε ΕεεΙεΠε επιπ πω Εμ:: δ: νἰ::ιωΙ›π: , ν:::εππε ιπε:1:ἰ: ρείὶο::ιΙἱ: ο!πεή εΙππππ2

:ειπ ροΓΓε: :τι οι·π:ποπ: εάο:πει:ε. Κε: ε:ἰεπ·ι Γεω δ: εΙπε:1επἰππο εεεπιτπεπ::πτπ νοεε: επρἰε

Μ: ἰιπρΙε:ε. Ι:οππε επω Γ:ινο:ε εο:π:π πω ει:!ε:επ: εεεε:όο:ωπ & Ρ:ππο:ωπ ρεΙπτῆ ρ:::εερ::,

π:: ΕρἱΓεορε:π:π ρππωθε Εεε!εΠε δε:: :ιεε:ρε:ε:. Ι"ενε:ο πω ποπ Γπο ππεε:ε:ε: , ε:: πο:

εΠο:πιπ , δ: πω :ΗΜ νἰ:ὶ Γερἰεπ:ἰ:ΐε:νε:ε Γεἰ:ε:; πω:: Μπέκι:: α. πρωι». :: ίπ οωπἰΖω:

δ: ἱΠπ:ὶ Βοππωεππι ; απ:: :υππέιηθι:Μ::2. πω: .[ου··υί ίπκ:ί!ε:/ϊππω, εισαι' έ:&κέ:πω @Μεπρ

επεσα:: :πεε:ε:ε 8: εοπ::Η:::: ,ΚεείΓππε ππρε:ὶπιπ Β::ινὶ:ε: Γε::ε , :πεΙἰύΓππε ωεε:ε Πρ: είε

:πο:ἱ ππὲπι ΕρἰΓεορἰ $εάει·π ε::ἰρε:ε , :Ιερετε Κ επεππ ἰπ δειεε:όοτε ὸἰνἰπειτπ εοπΠεΙε:ε:ε Γε:επ..

τω:: πι:: ἀἰεἱτπ: : Νο:: ό: έζΣ·ίρκ!ωβρει·ωππιβκω, πρ: /ἔυ··υω πω:: ἄωπἰκο [πο. Ε: -# ρε

τι·εω!ΗΜίέα Β::!:,εύκύ υοσωω·ππω "απο ωπςιζ: είσυπσβεο.: απ:: ? ποπ εΓΓε πε8επόπιπ Βρί

εορο ρωπἰ:επ:ἱ2 Ιοεπ:π , οιππἰπω :π εεεΠ: Βε8ε:π εΓΓε πω :!ε ΠπεπΗ: ῇπὸἱεε: , εϊππο π: νεΗ:

ἰρΓε Κε:: ει:: ρεεεετε πω:: , Π:: :!επεει: ΚπΓΗεπιπ ρε::πἰ::ε:ε π: ει: :Πο Ιπο:ωπ εθπιππ νεππιιη

ίεόπιπ: εκρε:ε: :ποπ εΓΓε απ: ΓεεΠε ἀεῇἰεἰεπόπ:π οίπεἰο δεεε:άο:επι , πποπ:Ιο οιππε: :πο:·::Ιεε

Γ:α8ἰἱε: πωπ: δ: επ ρεεεεπάπτπ ε:: εε:πἱ: ἰπίὶ:τπἰ:ε:ε ρ:οεΠνε:.

:. ;. Απ Με:: πω:: νία Γππ: Κε:: :εΓροπω: : πω: :ει:πεπ οι·ει:Εοω: Γω: , Γε πεππε Ερ:Γεορο

ρωπΙ:επ:ἰ::π άεπεε::ε , δ: εοπΠΙπ: επι:: ρε: ππεπι πω:: Επι: ρεττπτει :πἰ:εεωε νεΠε :ο οτπωεπ:

οΒεω:ε : πεππε :επιω ροΓΓε δεεε::Ιο:ππι Γεπ:επ:ἰεε8: ῇπάὶεἰο ρορπΙ:εοπ:::πτε , πωπ ἱρΓωπ

Γή
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ιιτ ροτειπτ ει! ΕρτΓι:ορετπτ!! Γει:τετ ρτοτπονεττ. Τι!πι: νττ Γεπ&τΓΠπ!πε πο! οοτττπετο σοι Εεεε!!! Οτ!ιε. τω.

ντι!ττοοΠττετε , τ!ππ!ττττετ επι!! & επιπ !εετντπτε πειττι: , πτεοπτετπ Ποτ ει!πι!τ ει! εε!!πτειπ πτο- ι 'το-ΗΠΕ

ρττειπ Γει:οτει: , πττ Γει:ππ! ε!τειιεπ!ι!τπ ττοεττιτε ττεέτετει δ: Πε ι!οιππτιιτ!!τεποι! ντι!ετετπτ εοω μι” ' 'ὶ

ετπιππ τεΓροπιτετε νε!ετει. τι! εοπττππο Πεμ τιετπιτττεπτε οι πι: ρο!τ πιο ι!τε8 ει! Γε Μει!τοιπε

τττι:ιππ πτοε!π , ειπε πιιπι: Μετττε νοι:ετπτ , τοι!ττε τττ:πετρτεπτε , τεεείτττ ει! ι:ε!!π!επι , ε!!πι! Ππε *

ι!ποτο τπτεττιπ εεετο ι!τΓροπεπε , επο ποί!ττ Κεετε ι!ει:!τπετε ρτοοοΠτιππ. Πι ετΒο ρετνεπττ ει!

εε!!επ!, Γε Γε τπ οτειτοπετπ ρτοττοτπεπε !)οτπτπιππ εοερττ τπτεπτε & επιπ δεπ!ττιι ι!ορτοοεττ , π:

Γε ε! τεπτο οποτε ειπε ρείτοτετττ ι·πτΠεττεοτιτττετ ε!τ8πετειπτ εττ ετε : Γπ!!τι:ετε Ποτ π: Γεετοτὸ δ:

τι! εοι!τττε εοπΓετεπιτεε το!! ι!τοοπε ντιπ:: Γπε: Γετνττετ , πεε Γε ποί!2ε εποε εποε Και νε!!ετ τπ!ρο.

ποτε Γπτττπετε. ()ιττπεπε τ!! τιτ: ρτεετοπτι οετΠ!τεπε ΓεπτεττρΓππ!ετ!!τεετετ , οτι νο!ππτετε Ποτ

Γεοτε νε!τι!ε εοττερτπε εε8τοτετε ι:ιπρττ , οι τοπεο εοτροττε τπεοιπιποι!ο Γεττεεττ. απο! ρ!πτει

οτε τετ εεετιτττ οι επι!! οεοπττ οτιττππ! , πι επετπ ρο!!: ντετπττ ι!τετππι ε!ιεπτΓπτπ ντΓπτπιπ Γε Ποπ

εείττιπενετετ , πει: το Γεριετπ επποτπτπ Γρεττο ντι!ετετ. Ατεπε εο τποι!ο ι:ττεε Γετππ!ι!τπ Γππιτι

ι!τντπε ρτοντι!επττε εεττ , πι: & τ!!ίτεπττεπ! Κεετε ει! ΕρτΠορειιιτπ Γι: ι:ιτΡτεπτττ ρτο!πονετε ι!ει:!τ

πειτοτ , δ: εποι! ΕρτΓι:ορο ρο!!τεττπε Γποτετ Γεριεττ! Γετττεοτ επποτπιπ ρτο εο Γπρο!τι:εττοπει!! !τεει:

τι! τπίττπ!ττετε ροΠτπε ει!τιπρτετετ. Νειπ επι!! οιππτ ντιπ Γιι2 τειπροτε , τοπ! ιπε!ιτπ!ε τ!!τε Γορτοττ!

εππτε οτεττοπτ νεεενττ, οτεπε ΠεπτΑΡοττο!πε ρττιει:τρττ ρτο οιππτοπε !!οτπτπτοποι ρτο Κεετοπο ι_1·;,,,_,_

δεοιππτοι!ε επ! τπ Γπο!τιπττετε ετεπτ , π: επτετειπ Δ: ττεπειιτ!!επ! ντιετπ εεοτεπτ τι! οτππτ Ρτετετε

οι εεττττετε- ΕτΓοετπ επτεπ! επτ!τε Γερτει!! ε!ιειΕτιε Ππε ι:ε!Γειτοπο !ει:τντπεε Γππι!εοετ , & εΠτι!πο

Βοιπτπιππ οτεεεοειπτ , ιπειποτ ετπε Γεπιεπττιε : εποπτειπ ει!! Γετπτπεπτ τπ τεετν!πτε το ει!ι!το

επετεπτ ι δ: Γετοτ!ε Ππειτ! ντιπ Γπε: ποπ ιππ!ττιπ! εοεΠε , επρτοπΓεπε ι!!!ΤΟτν! & εΓΓἔ οπο!

(ττ!ττΠο. · ·

2.6. !τεεπο ροί!:επεπτ επποτππ! ντι. ΓΡεττππ! ενο!πιππ! ετετ , $τετοεττο Εεε! τ!! τπεπτεπ! Στετοετιι!π!

νεπττ επτά Πιρετ Γεπέτο (τοετε τει!! Ποτ, επτπ! οοοι!!ο οι: Ρτοεεττοπτ ρε!ετττ ρ!εοπτ!Γετ: ετει!ε τη: Με

ει·είττετὸ τ..εΒεττ5 ει! τ!!ι1ιΠΠΠΠτ3 πιει πι! ει! Γε νεπττο ι!εοοεπ 8ει!νττ Γρτττιο Βετ Ρ!εππε , ει!! !"""“ω

Γεττετ ι!τΓΓο!πττοπεπ! Με ιτοτροττε τπιπιτπετε , τ.εεεττε ιστορτ!εττι:ε νοεε τεΓροπιτττ : Πτεττε, ο ζξέο” μ”

ε!τωτ, ι!οιπτπο νοτττο ,εποπτεπ! Γεετεπ! πτεε!π ποπ είτ τπ ρτττΓεπττ νττε ντΓπτπο , πτΠ Γοττο νε!ττ

εε! ι:εττπτειπ ποτττεπ! τρΓε νεπττε, ειτοπτεπ! τπΠτι!!ττειε Βτεντίττιπε εο!πρτε!!επΓπε , ππΓεπεπ! τετο

8τειττ νε!εο : επεπιει!ετπ Μπι: ιττντπει τοπικ Γτε8ε!!ε τοπεε Ποτ τ·πετε !πεττττ5 !εντοτε. Ηετε στ!!!
!.ε8εττ ει! !τε8ε!π τεΓροπΓε ρετιπ!τΠΕεπτ τ εοπτττΠετπε τ!!ε ι!τεετε ι:οερττ : ποπ εΓΓε Γε ι!τεπιππ

τε!ειπ τ!εοοτε ι!ο&οτετπ , πεεπε ρ!εοετπ εφε τεπιππ! τπετετεπ!τ Ροί!τι!ετε ΡοπττΠεειπ. ΜτΠτ

τετποπ ει!!!ης “τι”, Ρετ εποε μετα οοπτ!ιο, π: ι!Γει!ε ει! Γπεπ! ρτεεΓοπττετπ ντι· Γεπ&πτ Γεττ8εττ ι!τ- !

επετετπτ,πε πε Γε ι!εΠι!οτεπιτ τπετεπορετε Ρττπετρτ ἀ=Π°Β3τ€ττ πι νεπετππτ Γετνπ!!! Φωτο!

ιππ!το νε!τι!τιιε Γεοτε !εοοτεπι:επι & ρτοτττιτιτε εεξει·οιεπτοιπ , ετεπε τπ Ποτ !επι!τοπε τπιεττετ Ρετ

ΠΠεπτεπ!τπνεπετππι. @οπο ερπιτ Γε ροΠιτε ντι: ΓεπεττΓττπ!πε ετ: : Νο!ττε , ο Π!το!τ , επι νοε

τρΓοε , επι Κεεεπτ νε!ττπτπ π!τεττιτε Γεττεετε , εποπτειπ εεττιππ ττεοεο δ: ττε επ ρτετετε Πιρετπε

εοπΠι!ο , τπε ποειτο ωστε Γρεττππ! !οετ τίττπε ειπρτττιτ εετείτπτπιπ , πεεπο π!!ετπ ενεέττοπεπι

εττεπ!εικτπ! ει! Γερπττπτεπ! Ρτορττεπ! Γποττπτππ!. !τετπ ρτοροΠτο Ροτπ!επεπε, Πειτε τπ !)ετ τω·

ι!τοπο & οτεττοπε ι!πτεοετ.

η. Τοπ! ΜΗ!! τ!!τ επτ ει! οπιπ νεπετεπτ ,επτά Ποτ ρετ τοΓοε εο |τεεε νε!!εττιπρεττεττ Ρετ· ε=Ρ"ΜΜ

ι:οπτεοεπιπτ. @ποπε τ!!ο τοΓροπιτττ : Ρεττττο π!εε τοτε !!εει: είτ , π: Π ετ ρ!εεετ , ιτε οσε τοεο επι· (πετ τοεπτττ

ρ!τΠεεττοποτπ τπετττοτππτ 8ιεεπΓεπ! τετττοπιτοπτε :ειετπει πω τ!! τεεπο εεε!οτιππ ει!επττετ : οι δ( οποιο

το!!! ε!ιττεπ!πε πιτ!!! το !!ει: νττε ι!τε8 & ι!εοττπτ Ππτε ει!νεπετττ , επετοτττετε Γπε 8ο τπ!ρεττο "σεει! πιο Αοιι!!>ι>!ππΜ & Επεε!ιτππ $εεετιτοιεε νεπττε Γεετει, ει!! π!εππ! εοτρπΓεπΙππι ι!εοεεπτ Γεε ε= Ρο '

οπτιπτετ π!επιτετε. Ηοε εεεερτο τοΓροπΓο ει! Κεεοιπεπι ιπτίττ Γπετεπτ τενεττππτιιτ , νετοε δε·

εετιτοιτε & ρτεεεε επ οτιττπε τεΓετεπτοε- Ετ! Και πι ι:οεποντι: 8τενττετ εοιππ!οιπε τπ8ειππτΓ,

ΓεετέΓεπε οτι!ε ττππ!ιπετε είτ ,εποπτεπ! τεπτπππ νττιιπ! πιο Γε ειπττΓιιτι!π! ντι!εοιιτ. Μο!ιεπε Γι!

ΡτεΓεττριοε ει! Γε $εεετι!οτεε ει:ι:ετΠεπε , πιο νοτιιπτετε ντττ Γεπ&τ εεε ρτοΠετΓι:τ ει! ι:ε!τεπ!!!!τπε

τιτοετ , πεεπιτεπε πι ειτε· τ!!ε ρτεεετρετετ , εππι οπτπτ ι!τττεεπττε 8: Ππι!το ει!ιτπρ!ετεπτ.

ε 8. Ιτετεπε εεττ τ!!οε τ,εποε π!επ!οτενττπι!ε Γυρω!. Γεριεπ! επποε ,τττεππιο δ: τττοπε τπεπΠ- Μοττιπτ εε

οοι τι! τπΠτπ!ττετε δ: Ποτ !επι!τοπε ε!ιειίττε νττ οεεττΓ!τιππε ρ!ετ!πε ι!τοτπιπ & ορεττοπτ οοπτε , ει:- Γερετιιπτ.

ττοιτΓεπε τπΡιτττε: εοπΓπιππ!ετπε , ροΠιτε εοττ!π! Γπρτει!τεττε 8εεετι!οττοπ: & εοπτρτπττοπτ τύπο ^' τ

οοπτε & οοπο!ττε!!ο!πτπτοπε , τπ ι:ε!!πτε Πτε τι! ειτε πωπω επποε Πεο Γετντεπε εεετετ , ι!εεεΠττ τ

οποτε Νοπε5]ιιττεε, τεττπεπεπε εοτροτε Γ:εει!!ππ!,ι:πτπτ νοτπρτετε: 8: ι!εΠιτοττε ο!ττπ ρήτο επ!ορ

το ρειττετ Γιτροτπεε τε!τεπει·ετ : 8ο ει! εππ! ειτε!!! τπεείΓεπτετ εοπεπρτνετετ Εεεε!!! (.!!ττ!τι!!·ι!

Γεττετιετοτπεπε εε:!ε!!ιτε ντοιτ ρετνεπτεπε,Γπιπτπε το! Ππε !!πε ρο!ΓοΓΓοτ επετποτπιτι οοποτπιπηπτ

Με οοπε ειπε ρπτεπιπτ Ρτ2Γετ!ττε τεττ!ροττε ειττπ ροτπετττ ποτπτι ροΓΠι!ετε , & !!εοττπτι!ε απ!!

(?!!ττττο ι!οπ!πτπ ποπ ιπεπτ!Γεδτειπ :ετετπε!π τπ εε:!τε , ει!! τπ Γπτε ιπεπτοττε ι!οπ!πιπ Γιιετπ ρεπ#

ροτειπ 8: τεττεπεπ! Γεεετετ Γτεεπεπτετ !!οΓρτττππ!. Ετπε τετπ ετιεπττπε οοτρπε Α8ττροτππτ δε

ΕπΓεοτπε, ε!ττειιε ει!! ει!ετεπτ $εεετιτοτεε δ: ποοτΙεε ντττι:πιπ Γππ!!ποποποτε 8: τενετεπιτε

' . - .τ

η τιπ!ποο!ι ρτττπετττ επέτειο πιατα, :τοτ εππτει!τοπε δ.8οιιτ ετ!!τέτε Γπτι νε!ειπιττπε, ττ!ιετ τομεα! ει!

τιοτ τοστ ε0π!Ριιτεπι!! Πιπι. ' τ °



Δε; ΜιιιΑε. ε. εοΑιιιε εοΝι=. Δικά'. Ι/Ι/ιιπιἰιιἰὑετεο.
(Με Απ.

1ΝΜι1.υτ.
Δ ]ι11.11 νι.

πωπω ιι·

δεσ δι μι

«καιει

ε *__ι-ι· -'7

ειιιανετιιπτ , ατφε πι εοτιεπι ιοεο δι Εεειείια φαιη ιοί-ε εοπιιτυαετατ , Γεριιιιιιι2 πιαπιια

τοπικ

29. Ηεει: ιιαιιιιιιιε νιια Γαπ&ι νιιι @Με φα Γειιριπι·:ε πιαηιιατεπι , αεεερτα εκ νειιιιιιε δι

Ρεταηιιφιε ειιεπιριατιιιιιω φοιιιπι τετιιπι 8ειιαιιιιη παιταιιοπε νειιιαιεπι ιιιιε ιηιεεια πω,

φεπε , ΐοιαιη ίετιηοπιε φα: ετιιιιιιο: ποπ ρατιιιη οιιεπιιειε ροτειαι ιιηιοιιι:ιταιειη Ρτο νείιτα νο

ιιιηιατε , νιι ιιωτΕπε Ραιειφε νεπειαιιιιε , εοτιιεειε ποιοι, οριαπε δι ηιειρίιιιη δι οπιι·ιεε φι

πω: παπι ιιιπι, ιαπιι νιπ ιπτειεειιιοπε δι πιειιιιε αμκ! Πινιπαπι Γεπιρει αιιιυνατι ι:ιειηεπ

τιαπι , ιιτ φι επ ιπιιιπιιτατε εαιπιε ιιιιπιαπατ δι εοπειιιιοπε ιηοτιαιιε νιια· ιηιιιια φοιιιιιε εοπττα

ιεΒεε ι)ινιιιαε αΒιιητιε , ειπε φι φοαιινιιιιτ ιπτε8ιι: 1ιιι01πιπι ίεινινιι ιηιεινεπιιι , δι μεσαι

τοιιιπι Ροπιιετε ίιιΒιενατι διαιι ι:επε νινεπάτιπι τηειεαπιυτ οριιιιιαιι , Ρτειιαπιε Ποπιιπο]ε·

.ειι-οιιιιιιτο , επι επ ειιπι Ρατιε δι $ριιιιιι Γαπ&ο ιιοποι δι ε,ιοιια ιη ί2ειιια Βεευιοιιιηι ,

Αιιδιοι·ι:

ΡΙσιοΒιι:.

δετιΡιιοπιε -

ποιοι απο·

τοιιια8,

Αιηεπ.

πιεση ει: ?Με ό· απο” δαυιΞιἱ ω· ὅεπιΜΪυιἰ εδωσε Ώ;π|ζβτιΞ· εδώ” α ΨΑΝΠΑΙ.ΒΕΚΤο

Πισω ι.π·ρ!ισίιβΙόιέιει·. '

ΙΝΟΙΡΙΤ Α1.Τειι,

ΙΜ Μέι·ωι!ι1: με 8ιβιβαι αΡαέ Μεοπωπικι δ'. Οοαι·έ.ι , ε:: απο παπα

@και ειδβωτέ αμε ιβ./έ!έσιιιτ.

_ Χει.ιι:ιτιε ιατη φ2 ιιε νιια δι απ" Β. Οοαιιι ΓειιΡιπιεεἔι ΜαιοιιΒιιε ιιιειιιη -

φε πιαπειισ.ια ι:ερετι ιφ:εφε ιιοιιατυ νειιτο ,Ρατει ιπ οιηπιιιιι: ατηριεδιεπόε,

,` οι ποιοι εοιιι8ειε ιιιιιιιιι , α88ιεόιειιιιυτη πιιιιι πονιιιη οριιε νιιιεο: οι φειιι

αοιιηοιιιιιη ιπ μιση: ιιι:ειιι ριπι-αιιοπε ριοιηιιι , εα :με ιιε τηιταειιιιε αριιιι ία

" ειαιιιιιιηαιη Μεπιοτιαιη Γιιριαιιι&ιοοπίειιοιιε ιιινιπιιιιε Βειιιε ει Ριάειιιιιιε ιιιιιιει ,

πιειηοιιπ ροιι:ειοιιιπι Γει·ιιιεηιιο ιοροπειε ιιειαεαιιι. @ρρε φαι ιαπι πε ειαια ρεινιιιεαπι ,
πι φ0ιι ιιαάεπιιε [καιει μπει ιπιοε φοε επ ιπιει·ειιε νει αι: ω: φι ιπτειιιιιειιπι αιιιιιιιε

ι:οπιι8ιι , τειιφιε '^ οπιπιπο ιατιιετιιπτ , ποπ ιενι ειιιρ:ε άεριιταπάιιιη ειεειειετη , Με παπι: Βιμ

Ρτοτιιιη ειιειιΓατετ ιπορια, πιω πιο φιοτιοιιιηιιιαπι ιιειιιιιιι δι τοιροιε ιιιιιεριιι ,φο πεειμ

8ειιτιιιε ι)ινιπα ορει:α ίιιίΡιεειε δι ιοεπειιεια ποιιιιε εοπεείια ιειπροιιιοι.ιευτ Με ραινι Ρεπι:ιε

ιτε εοπιιιενιιηιιι. Εεο νειο ιη Με ιιεΓειιοεπιιιε ιιιιει·η εοιιιιη φι ιι:εε πιιιιι ιειιιιθτε ριεπιιιιτηε

ιιιιιΓεοπεπε, εαταπιιιπιπιοδο εοιημειιεπόαπι φιε νει Ρι:ειεπτεε Γι: πιο νιειιιιε , νει αι: Με οιιι

νιιιειιπτ αι:εεριίιε εοπιιιιι·ιαπτ. Οπατηφαπι εα φοφε τοι ιιπτ αι; ιαηια , οι ιι οπιιιια πω;

 

ιι·αι!ειε ειιΡιαπι ,ιηοδιιηι πιε νιιιεαιηιιιιιι νοιιιιηιπιε ειισειιιιιιιιη. Πιιιιε :ειιιιιιαιε ειπα οσί

τω” , φαπια ιιια Έπειιητ , φα πει ιοπεα ι·ετιο ιετηροτυπι ΐρατια 8ειι πιειιτιε ειπε νιτι δι ω..

τιιιε ροιιιει·ιπι , ειιπι ιη ιαπταπι ειιειενειτιπι φαπιιιαιεπι φα αι: αππιε ριιιε πιιηιιε νι. δι ι.ιι:ι,

.8ειια διαιι ποίιταιιι ποτιιιαπι Ρειιατα ποιειιητιιι.Νεφε επιπι ειειιιιιιιε ειι: πιει νιι·ι πιιιιται

Ώειια δ.

(ῖοατισ Α· .

πιω Με

"Με πι»

Με ιι Με

ειπε :πινει

και.

πι ειιιιιιιιτιοπε πιιιαειιιοιιιιη πάπια Ριιπιιιπι ιιιειιιιε εοι·ριιιε ειαιεΓεει·ε , δι ποπ ειιαπι Ριιοπ

τεπιροτε εαιιειιι φα πιιπε εοπιετιιπιιιι οιειιειιιιιιιιε δι ιιενοιιε πει ιιιυιπ ιιεπειιεια είε εοιια

τα ,ιατηετιι εα φα: Ροιιετιε Γειιρτο ιταάειεπτ δει-ειτε. Η ετιαπι ειιπέιοε ιη φοιιιιτι πατε πια

πιω νεπιεπτ Γειι·ε νειιιη,πιε ιη ιιοιιιπι αιι-ειιιοπε ποπ φιιιιιιιιιιετ ιιιιεηι αεεοιηπιοιιαιιε , τω

νιτιε ιιιιε ι·ιι8πιε ,δι δε φοιιιιη νειαει ι·ειαιιοιιε νοε πε , νειιεταβιιιε Ρατει , αιιιιτει €πωιπ ,

_ριπειρπέφε Ηειαιωιοο νειιι:ε (ιοπδιεεαιιοπιε Μοηαειιο αιφε Ριειιητειο , δι ”Γιιεοοινιοο

()ειια δ. (καιω ι:ιωω , φι δι ανο ιατη ιπαιιιιιοι:εε είιειιτ , δι ιι Ρτιετο ειπα ιοειιπι ιρίτιπι

_ιιινειίαιι πιιϊω.

ι. Βε Τπιπ/Ζιι2οκε ευφυή: δ. Οοαι·Ξ:.

α.. Ε ο οι αι! πατιαιιοηειπ νεπιαιη , εειια δ. Οοατιε Ρωι πιιιιιοε φιιπιιρΓε άεεειΤειαι αηιιοε,

ι:ι.ιιτι ιπ εα ιαπι δι σιωιι φι Πινιπα οιιιι:ια α8ειεπι αιεπιιι ιιιρεηδιιε Ει:ειείια: ιιαΒειειιιιιι·,

δι ροριιιι ίιεφεπιια πιαιοι ιη ειιεε εκειείεειει,ιι ιειιειοΓο ΡιαπεοιιιιιιΡιιηειρε Ριι>ι>ιΝο μια:

αυετιιιε πιειποιιεε ιιπρειαιοιιε οιικοιτ ; νεπειαιιιιι Αειιιειτο φι ιιιηι Μοπαιιετιο Ριιιπιια:

φοδ ιει·ιιιιε παπι: αι: ιιιο ,Ρατει οπιιηιε , τε8ιιιε , ριιηιιιε ριεεειαι, επ εοηπηιιι-α α οι ειπε

ιιικιιο διιοειιε πιειιοιαιεττιι· , δι φι ιη ιΡΐο ιιεεειεπι 0ιιιιιι ιη ιζειι8ιοιιιε ι:ιιιιιι δι ίιιιιιιο πο

εει:επιπι.Ωυαιη ιιιε ΓιιΓεεριαπι οπιηι πιιιι εΧεοιειε αε ποισιιιιαι·ε ιιειιτιειαπε , Βαιιιιιαπι Παρτε

ι:οι·Ριτ8 νιι·ι πιει ιειιιιιεαιε ι:οι·ριι, φαι δι ατηριιιικιιηε τη Ροιιιιιο ι·εειριεπιιο ΐοιιιεειει,8ι

οιεεοτε εοηΒιιιεπιιοι πιειιιι: Β. εοπιι-πωπ ωιιιωι. Οπιρρε @η πι εισαι Εεειειιαε ποπ

πιιιιιο ει Γε Γρατιο ιιιιιαπιεε ει·απτ , φαιιπη φ2 Πιο τηιηοι ειαι , εοιριιε νεηει·αιιιιε ιη ιειιεε ε·

ε θιεεισιιιαπα. μια οιαιιο, πι Γειιοιιε αιιοφι ειπε ιιιιιιΒιιιια.

Π!! ΏΟΠ·



ΜιιιΑτ:. ε.τ1οΑιιτε οσοι. Αιιἔὶΐ ΡΗιπιτΜθεττο. α.89
πο αοτιττπατα ετεεταβατιιτ , τττ! Ιοαοε τρία ίαροται:τ τπααττιιτ οπιιιττιοε ατατ. Εα τιι Γοτ τπτα8τιτατα €τιτα. Απ.

ταττιότι, τιιπττατιιαπττε Ρετ αττειιττιιιιι πω, παπα πιο: ιιοπαοΓφα πιαπατ ίορταίαττρτοε ΑΒΒα τοπ- Μ· ΠΠΚ·

Ρττιιιτττ , παο τιττοτ οι αιιτα ττττοτα , φπτπ σπιτια ρτ:αΐατιττα πάτττατοτπ αοτπρΙατατοτ. @ο ιπ ταπι- ἑ””; ε":

Ροκ τατιι ιπτταττι φτ παπα πονατιιπτ ρτονατιτττα ταθεατιτοτ: ποδιά ττοπαα πάττταατα οι ΒαττΙττα Π::οιιιπτα , ιιττιττ αφ2 ραπτττια αιτ τπιτπιτιιιε ·τατιιατττ αορτοττίττπιτα οι οττιπα τοατ Γραττοιπ τττ ττα- ττιττααιιτο

ταρίιιιτι : Μ! απτο ίοττα τιτοντα·: παταω, απ! τιιααΙτοπι Ρ ποιο @Μοτο ·& αααοιπαπ πιοπττε μι· @που τΜω"1·

τοπι Ρτοντα εταατόαπε , ταττφοιπ φωτ τπτατατατ τπταέπιπι Ραπττοε ταττποιια!ιατ. Κα. Πτνττιο τπτ- ω*

τααιιτο ρατατπ αξια,φω ετατοπι τττικτ ατάιδαττ οριο: ίορατπο ταίρατττιτ τ·-οτατ ,τοπια ἱΠΠ2Π·

παπι τοπικα αττφαταποσ τιιιιιαττττα τιτοΙιτοατιαπτοτ.

τ· Ρατία&α Βαττττατι , οτιτ ταιπ ταπι ιιαφο τττντπο ποτιιττιτ «Ματ εοπτατ:ταπττα ίοαααΠττ , τπτΓ- ιιωιωτι.

Π Ειπε ατι αιιαατταπττΠιτιιο ρττπατρα ατοτο Επι.. "' Μο8οπτταατ Ατατιταατΐαοροε , ντι· απ Απ8Ιο- τι ΜΜΜ

τοστ Βατιτα ττιοττΙ:οτ & νττα ταοττατιτΙτα , ΒΑ.εΙΝοτ Νατπαττ ποια ατντταα ποτιτ: $ρττα νοαατοτ , &

Μεπιποοοοε οποτε ποια ττατιτ Κτιαποτπ ίττα Ιΐαττποπα ΙιατΙιατο νϋπτ.ϋκττ αρραΙτατοι· , ΒρττΕορτ,

φτ οτππααἑ Β. ΒοπιετΑατο Ροπτττταα & Ματτντα τοαταπτ οτάττιαττ : οτ παταω& Εατ:ταΠα αοιιΓα

αταττ , δ: αστρο: ντττ Βαατττττιπτ το αιιπι απο ποπα ίπποι αίττοαοτπ τατιετατττ άατιατατ.

π.. ναπτιιττι ατατ τα τοαοτιι&αοπίαατατα :τοπιο τταιιΠαττο αστρο τα ραταΒατοτ,αδατατ ΑΓοατιια Βοιωτια

Αααα απο Μοιιαατιτα ποπποτττε , δ: τπίτπττιιτπ φωτια πποααιιπιποααοπΠοιτατατ.ντίππι οι Ερττἰ 8. Οπαιτο

απατα τττττοαπο ρττιιτ τατοπτο Ι)οπιτπτ νοτοπτατατπ τιοα:ταπάαττι, 8: θα απ! Ιαναπτιτατ Ριαττφτασ Ψω?"ο _

αοτροττα αατ:αιταπττοτπι Εο τ8ττιιτ ατι οπιπτοπιάανοτα πατάτα Πιτ. Ατατιταρτττ:οροε το απττφα ζ2:;>"=δ”

:τα τω: τοττατα τιτπααρττ ,οττ ταραπττ: Κατττιοτια ναπατατιττατ ταναττ , τταπΓροιττατίοοα αταΒα- 9ΠαΠ“πιπ_

ταπτ. δα! αιττπ οτππα ατιια τοτοττι όατοττοτπ ραττατιτατόιποοα αίτατ ,πατα ταιτιαπ απο πιο φωτο

Βατατ ττιαίαοττ αττφοττ ταραττοπι τπτττατιιτπ ; τοττιατοε Ερτίοοριιε α: ΑΒΒατα πο:ατττ,ίτ τη [στο πι

αυτ φτ Οοο ΐατντταπτ Φωτο τιαΒαταπτιιτ. ()τιπιτΠα Γαιτ ααα τατιτοπιπιοετο ταΙροπτττπατ, απ: ειττ

τα Ροπττταιτ αοαττοε τιοττατιιτ, οττ ρτο ττιναπταπττο Ραττσιιτ ΐιιτ αοτροτα άτντοατ πιτττττεοτάτατ

τοΡτιττααταπτιαττοε φτ αάαταπτ τιι πια απ ταπιριιε τα ταατρατα ττιατιιτατι8 , τρία σπιτι ΑΒΒατα &

(:οαρτταορτα τω! αοτιντναποοπι αοτααΠττ.Τοπιππτ ταπιαπΪαταπτ Ότατττ:τ «Διαιτα αιττττιιπι το..

8ατα, τττ οτιτπαπι ναπαταπόατ ταττφτια αοτιττττατ Ιατατατιτ ταμαι·ττα ναταταπτ. Ετατ τιιτατ αττοτ φτ

ττειιτι , Μτιωταεπτο: ποττιτπα , (Πατταιιτ οποιο άαιττατα 8τατΪύφα ττατιτττ3. τα αοτταρτο ττ8οπα

ίἰπιρΙταττατ τ Νοτια , ττιφττ, Η Ι)αοτ νοτατ , ιιτιτ τπαιιε Ποιιιτποε ίὶτοε τττ .ο τι ποπ ατττ. Οοπίατττπι- “να”

ειπα αιιττα Γραττοτπ τΠτοε απττφα: πάτε τιτο$ταίτιια δ: ποπ τοπΒα ατι Οτταπταττ ατοε ραττατα τατ- παταω

τατιι Ιτεοπα ρατατιτταπ3 ,τατατατπ τ&ιι πιοτοπι τανανττ: απο Ιανατο τττ ιποόταο ίοτατπττια ρατατα- πω" ἀ°ω°

θα ττατιττατπ τπαποπι αττΙιτΒιιττ , & τιοτοΓαττααπι νατταπι φα ττιτ”τα Γατιτοπι ταταττατο Ραι·τατα του· ω” “πω”

&οπι ΓατοορτιαΒιιιπ αοτροι·τε ταεαΒατιιτ ,αοτπρταΙιαπΐαπι τταιτττ , πιοιτφα πιατιιιε ατπτ απτατιαα

ιτατιτΙτε Γατιτταττ τττ ταττττιιτα. Ιταφα ποιοι ττατα&ο ΐαταορτια8ο, & απ! ταπι ιιοναιτι Π8τιοτιιτπ

αοπιτποττοιια ΕΡττεορτε δ: ιιοριιτο αοπνοααττε , οτππτούΓφα φτ ατταταπτ Παο ταοττατ 8: ετα».

τταε ταΐαταπτττιο: , αοτρο: ντττ ΐαπ&τ τπττα Γαταορτιααοτπ τπ τοααΠο Ιτιπιτιαο ταραττοτπ αττ.

@ά ττττο τανατιιπι, ατφα το ?απτο αοπιροίξτιιτπ, ατι αο τοαο ειττ ατοι·τοπι Β. Μ.ιιιιια ,

φοιτ αιτ απττφο τιι νττ:τπο τττοπι ατατ ΓοΙ·.στατοπι οι , ταταταπττοτπ ΡαοΠο ρὸττ Γτιαόταπτα ρο

ριιτο το 2Εότε ιιονετ τοαοτπ ετ ταατρταπιτο πατατοτπ.

τ. ντΐοττι άατπτ:τα Ερτίαορτε οι ,οτ οοπταπι ατομα απ8οττταα Ματ (παπι ει: αττατα οπο: Καττττοττα

Χτιαπο Βιιτπττια ,ατι αΙταταπιοτιτα ατο οπο ττπειτοτ) νοτειια σπιτια αοϊτα το οπιιττι ποπ ροτα- Ρτεξ':ΐ “Ψ

τατ ,οι τοπ8οπι επτα τατιτααε ιποπττε τττττιιπάατατιιτ: δ: ττα Καττφτατ νατιαταπε!εα πεφτει· Για· ::)ν;:ΞΣΞε

φαπτταπι 8: πατττταττοπι πιιιττττιιιτττιτε ραοΙΙο τοπετιιε αιτροι:τατα: ματ Γιτραττοταπι νταπι φα: αττ- ςΜεοπτ ω.

αα πωπω τποπττε τταετοαττ . οι ΕοαΙατταττι ποντιπι τανοαατατιτοι·ι Ηοα ρτοτατο τοπίτττο απο τιι- τατοιιτοι·.

νέα £αταττιιω Ερτίαορτ νοτοτΠαπτ , πα οι ρτ28τανατιιτι1 , οι τποναττ οπιπττιο ποπ ροΠατ.

Ηίτιτ: οιππτοοτ τοΓραπίτε τττοτττττττια & τιατταπττοο.τ, Ατατιτατοτττ:οροτ Πω οτ μια ατατιιττ τπτ]αττα..

τπτ , αττοφττοτ ΡταΒαιπ,Βαατιιπι Οοαταπι φοαττ νττατττ ττιατιαπι έτοτταττι ττιοπάτ , ρταιιΓοίφα

τιοτπτποτπ.&τανοτα8 , οτ τετπ τταετταιιι & ααιτιιααπι ατιιοτα Βοποτιιιπ ραταπτιτοτπ αοπταπιρττπα:

αα τρία πττιττοιπττιοα ατιιπ ροΡτ οτιττιιιπ φοφα αοτιτατππατα. Ρτοτπττα οροττατα αστρο: ατο:

Πτπρτταττατ & αοπι τιοιπτττ ττανοττοτια Ιανατοττι ατι τρία Εατ:ταΠακιπ ποναιτι φταιω ματ τ”.ιο;τ

φωτ τπταται·ατ Γοατττ τατιοτταττ, παφα αττ νοΙ8ι τανοτατιι τοπτζιιιτ οτ Ρτατοατατιτ ατττοπιτΙοατ.

ντα Ροπττίαιτ ναι·τια τττιτατατ 8τ πιοτιιιπ αοιιττπιιὸ τατατιτοιιι :απο τααττττατα Ιανατιιιιι οι , ααττ

απαιτει αττφτά Ιιατιοτπατ ποτπφατπ: τατατ:εφα το τΒι:Ιαιτι πονατιι τιατ Ερτίαοροε δ: ΑΒΒαταπι

Καττφτατ ναπατατιτταε, τπ ασ απο τοπια αοτοπτοτ Ιοαπ ίοιιιιποποποτα Γοπτ 8ατανεταιιττα αστι

ατττα:. Πατιτφα ραΠτοπιφωτ πιατα ΐαταορτια8οτπ ταραττιιτιι Γοτιτα άτιιτιππαιτιοότατιοα Γορατ αΙτατα

Βααταττια ττιτοττομτοτπ πατΓανατιιτ. $τα μι· Ιοτι8τοττε :πιο τατιιροτα "Με ποιο τπτα8τα τπα

Βα _ απ” αρτιο Παοτιι τπατττα ται:τιτιατ τπτταία&α τιατιτοταπτ. ΌοπΓιιτπτπατα τπ οπιπτ φπα πιο

Βατττταέτ. 8:Μαπιοτττι δαπ&τ ντττ οτ οτιοτταΒατ οτπατει ο τ:οατιατιιπτ ττιττααιιτα-ττιτ Βαπατὶαταπιια

1)τντη2 πιοτπττα αοπιιιται·τ : ττα φταιω ποια αττφα Η ιιοίτττιι ταοταΒο ΡατττττιιΒατα¦ ποιό οι

πιτς; 8αττιιτπ τιιατττΑΒΒατα οτάιτια Γατνατο αοπιιπ:·τποταπο

α

απο. τα. πω. ε. τ. ΜΜαππ. Ο ο



2.90 ΜΙΚΑΟ. .3.Ο()ΑΚΙΒ (ΖΟΝΡ. Λιιἄ.ΡΙ?επεἰ‹ιἰθεετο.

Οι”. ΑΝ.

σε.:ττ.ιττ.

]ιιτ.ττ νι.

!

π. Βε @στο μα! εκιν·ε=τά: έκ αφτι/Ή: Αει1ειτο .4ε!πιτε.

ὅ.Λ8ιιετιτ στή Ρτἱτσσε θατττοετο Ρτιτττιἰατ Ρτ2Γσἰτ τεττιΡοτε Γοττε :κάτσε ,τττ αάΓοΓετ ε::

τεττατ Β:ετΠττατε, τσσιοτεττι ἱτι θυαΠτετε τε8ἱοτιἱΒσε ντιπ εοΡτατσ ΡτονετιἰΓΓε. μΠη..ε

τ·ιονατ νὶσἀεισἰεε τεισροτα ΡτοστιισσαΒατιτ , δε (;Ιεττετε τττ (.`εΙΙα ντττ Γαττέτἱ άε8εσττΒιιε , σπα (ο

ΙσπιπιοτΙο νἱτιτ εσΡα Γσσετετατ. Εα είται εετεστΓΓετ εττΡετκΠ , δε σσοτττΗε είπω ετΓάεττι ()|εττετε ,

εστττ ΒοΓρ1ττσσε εΙυοττ1ττι τω Γτεασειττἱα πω ττστιττσα ΓετσΡετ εαΠίτττ , εεε εα ΡοεσΙα ρταεΒετετιτστ ,

Γραττο ιτονεπι Γὶνε οέτο εΠετσισ ττατιΓαδτο εἰιτττ ντα τττεεΠα εῇσε Ραττε νε! τετττα νττισττι εοτιττττε

ττ Ρστατετστ , @Με τη εα ατά Γσττιισστπ σΓασε τερεττσιτι είτ εκετενἰΓΓε , στ Γστήαεειιε σσοτ1σε

Ρ2νἰΜΩτ1τι1Μ ντιτο εττετεΓεεστε Γσετττ τσαάεΓαέτστσ. Ετ τττετττὸ τττιοτιταπτ ντι: Βεατσε !τοΓΡΕτα!5

τατετττ Ρτορτ5ε 8ε Ματτρωω ντττττ εττετειιἱτ ,α&σττι εἱὶ, σε νε! ἰΡίἰε Γετντετιττεσε,νεΙ ΙτοΓΙ›Β

τὶΒιιε αυτ ΓσΡετνετιἱτετττ στιεΙε νττιστσ ιτιἰιιὶίττατετιιτ άεεΓΓετ.

τττ. Με ενω μετά @απο αερα ειικίαιίο πιατα-β.

7. Τ στ ττιἰταεσΙστττ ΠτσΠε ΓσΒάαπησσοεΙαιτι τεισροτε εσττι οεΙΙεταττιιε Ιοεἰ σοιτστιε Ησα

υσικσε τττιτσἱττεστε ῇατιτ τιο6Ηε τρώτε ,νττισττι τ1ε εσρα στιατΙαιτι ΒασίἱίΓετ, εαΓσ εοπττεττ

στ ευ α: εσισεσΙσττι αΙ1σόΜε πιετ1ττασε ἰτιίἱττσε εΙασι:!ετετ δε αΒἰτετ. Ούττησε Γεσσεττττ ότι: το·

ὅτε σε αό εατσόεισ εσραπτ νετσΓΓετ , εστσεσΙσττι ττστάεπτ αρεττστσ ττινετιττ , δε αστε τΠσπι άσ

€ταισ ατατιεἱ τεΙατσ : Γεὸ σε νσιστττ ἱτι εσΡα ίτετετατ,στ σε σώσε τΙστε!εΙσ μα: σε εαΙαρΓαε

ὶτιἀτεἰυττι το ρανἰπιετττο τερετἱττ να!ετετ. ·

ιν. Οτε/ενω Ι·Ρ'ΣείωιιΣτ επι/Μετα: :Μάο @·/Ξπειω.

8.ΡΕτ. Μετττ τετσρσε εστσ ω! Ιοεσττι Ψτεἱοσἱε εσῇσΓεΙαπι ‹1ε ττοΜΒΒσε Γετνσε εΙασἀἰεαι·τε τω·

νετσΓΓετ , τσεττττε Γατιέττ ντττ Γαττατιιε ,Εεεἰείὶαίτἱεο Γε Γετντττο ρετιστττεστε Πιο τ!οπσσο

ισασεἰρανἱτ , αε ποπ ροΡε τσσιττιτσ τετσροττε Ρτείτη·τετ Γατίτσε αάΙισε είιττι στα ΓεττσεΒατιτστ

στ Με νται Γσσετετατ.·

ν. Βε ειιοαΜπ Ρτεειώθ »πειτε 24220.

9.5ΐ.Πι εοε!ετττ ΑΓσετο τΙστεΙαισ τσα5οτ τε8ἱ:ε νἰΠ2 αστε σοτι Ιοτιδε ροΠτα ΨαΓα!έα άἰεἰτστ, Πε

ε!ιοΙΓσε σοπσσε τττετιτε εαρτσε , εἶπε εΓΓετ τι Γστα ατά νεσεταιαάαττι Μετσοττατσ ἀεἀυᾶσε ,

τσετιττε Γατιττατεττι τεεερὶτ.

νι. ΙΜ ΡΙ&ι!εατέο Μπέκετ ΜΜΕ άεωοπέαεσ.

το.ψΑτ.ΤΑκ Ι σ 8 τ.1στάαιτι Βοτττο ΓεεσττεΙσπι Γ2εσΙσπι σοΒΠἰε , σσά ιιστιε σΓςι1ε Γσρετείτ ,

εσττι νετεαττοσεισ 8ταντίστηαπτ ρατετετστ , δε ἰσὸσΒἰε Γρἱτἰτσ ὸαετσοπἰεο α ετετστ , τττ

Γστσε εστω απ! νειιεταΒτἱεπι τστσσἱστσ εΡτ εΙεροττατσε τσιπ ετιισ α!ησατττάτσ ῇαεσἰ ετ , ρτοτειμ

Πε πταισΒσε ΓετρΓσισ, Γσό.τ1σε οττιτσα Γατιέτο Οοατἱ ττια8τι2 νοετε ρτοΓείΪἱοιτε ΓσΒῇεεΞτ , δε ορά

ττιατσττττΓυρετ ντττεαισ ὸεὁἰτ , στι: ιισσε σΓσσε ἰτι εῇσΓὸετττ (Μια ροΓΓείδοτιε Ρετάστατ: εσωτ

τσ.ιοττσε εε φαω τΗστΗΠισε ραΓΓσ8 Γσετατ ατσειιττα εατσἰτ. Ιε !τοτ!τέσσε Με: τη ΒΒεττατε ετο

ρτἰα τσατιεατ, δετιττετάσττι ανατττταε :πίττα ΓσεεετιΓσε ( στ α ττισΙτἰε τσεσΓατστ ) αΠειτα τΙσοτιιιε

άττΙρτατ , Γετνιστι Γε τατσεττ Γατιέττ θοαττε δε ασ εε Γατιατστσ είΓε νοεε ΙἰΒεττττττα Ρτοτείτατστ.

ντι. 1)ε Ιζεέίπειείο φτασω ΙΜιίετιή με:·πο με/ὶφεεὐΖε ετικέτα.

Η.Ε]σ$ΙΗΜ ΨαΙτατῇ Ραττσσε ΜΜΜ ΒΕΟΙΝΑττΙυε , Βοτσο Παπ ΜΜΜ , ισοττΒσε τατσεσ

8εαέτσ ετστὶεΙὶτατἱατσσε ανατἰτἱε ΓσΒε!ττσε , ειδιττ Ιοεστσ Γαττ&στσ Γρετσετετ , δε οττστω

Κοτττατιω'^ τιατιοσιε απ: Ιτσειι:ε Ι·τοττσιτε5 πα τ1σοτὶατσ ΒετιτἰΙὶεἰο οεΗο εκΓεετατετστ , στ σε ντε!ετε

τΙσιάετττ εοτσττι αΙἰςσετιι αεσσατιττσττετ νεΠετ , εε Πειτε: Γοττε ετ εας!εισ ΓατσἱΙἰα εοττ1ρτεττεττόε

τε ροτσιΓΓετ , ετσόεΙιτετ τιοτ1τισττησατιτ αόθεετετ. Οιιττησε εοάειτι ΡεσΙτο οτΙτο δε αισισο Ματ

Βατο νετιεταΒτΙετττ ΑΓσετσισ , εῇσΓτισε τιοτιιισΠοε ΜοτταεΒοτ άετείτατετστ , εαΓσ τρΓο ΑΒΒατε τη

()εΠα άεζεστε Ρετ Ιοεσι·π εοα€τσε είτ Μτιεττε τιεεεΓΠτατε ττασίἱτε : δε εστσ ῇαισ Εεεἰείἱα: ρω
. Δ. - . _

ριτιττσαΓίετ , το.<ξατ Γετ|νστσ ει” εοσσταΒατστ , στ Η ροίΪἱτ εα Γε νια εΙσεατ , στα εοσΓρεέτστσ ΒαΠΠ

στ: (τοατιε Κοτττατιετστστωτοτιτισσω,ΑΓσετι ΓετΗεετ ΑΒΒαττε δε @σε εοσστσισ ρτπΓεηττατσ να!εατ

άοεἱιτιατε : απατα εμε αττιτσσπι ιστιατα εκ Γετττατε σατεαττεα ΙτοΙ1εΗταε αρΡτεΙτετιόετατ, στ σε τη

α Η είτ ΟαΙΙΞεαττα:: παπι ΦαΠοε ατιτἱσσἰε Κοτσαττοσ εΠ&οε :τοπ άστε! οΒΓετνανἱτττιπ. Ετ Ι.στιεττιϋστἔσω

φτάσω ,τσι Ετιτττισ1 Γατα ΤτενττετιΓτε (ΜΜΜ Βε|8ἱεα: ΡοΡσ|ὶ, Ασεσίτα ΚοωαστΙοτστσ εἰ ΡτοΙοππο αΡΡεΙΙατστ.



ΜΗΛΟ. 5. (Κ)Αι (:ΟΝΕ Διά'. Μτω6τω. »οι

ττιιιιΕοι·οοιιιοτο Κοιτιο1122 Ιιιιδοτι: νο! 8οιιτιε ιιοοιιιιοε & ιρΐοε ςοοοοο Βοι·ιοε νιτοε οι: ιιοΒιιο.<ι οπο. οι.

:ιιιιοτιτο.τ ετιίριοοιο ροΠοτ. Ριτοιοιττιτ ίοινοι Γε ροΠιο τρια! ροτοΙιιιτοτ ιιοριοτο. σε οιτ8ο ω... ιιο.ιτιιιτ.

.πιο οιιτιοιιιιτοιιιιιι οοιιίοεοτιιιιτ8τ ιό ιρΐοτιι Μωιιοοοι Βιιιιιιοιτηοο ιοεοοι ροι·νοιιτοιιι οιι,ιοο- κι" Ή·

ιιοτ τιτιιιιιιιιιιιι Γοινοι , ίιτ:οιιίρο&ιιε οοι·οιο ομοσ Μπακ νιτιιτο νοΙιτ , Βι·ονιΠιιιιο τοιιιροτο μι.

.Πο ο. οτ οροτιιο. Πιο ειιοι ονοιιιΒιιδοοοτι ιοοιιοιιιιτοτ @Μια ,& οιιτιιι Ιοει Γριτιοιο ρτο..

«πιο οι: Μοτιὸ, ιιιοιιιτ Γοι:νοε ,ιοττο αινο τοΓριοιιιε ,Μπι :ιιιτοι οοτοιο τΙοοι οι ροίΪο.ι οιο

ειιιιοιτο ροοιιι, οοιιίριοιοε οοτοιοοιιι. να οι. ίοι:νοε ιοιριονοτοτ.τ:οοίοίιιιιιοοο & τω) τω”

τροπο ιοοι:ιιοιιτο ρι:ιτάι&οπι Πο8ιοιτιοοι νοοττιε ορρτοιιοοιιιιτ οιἶοίιο , οοο τοειΒιιΐι ιοοτΞ`ι Γεω

τι ροιι: ριιιοιίιιιιιοε «Με νιτιιτο ιιιιινιτ. Μι τιοι ιιοιτιίιιοιο, οποιο ιιιροτοιΠιοιο ιιοιιοο ιο‹:ι νο..

ιιοι:ιιιιτιι , νιτοι·ιιιιιοοο ιιοιιοτοιο ι:οτιίρο&οι ιιοττοοτοτ ., ιιιιιο Ποι ιιιοΙιειο & Ιοοο ιτιοι·τοιιιιο:

οοιιιιοοιιιτοτ ετττιιιοτιι δ: νο:: οποιο

νιιι. 13ο· ράέθιι.ι· οι β/ίέττάτατε τι. Οοασ·ιζι· ιίέτσέπέτοι τύπο.

Η.@Ηο το! Μτωιτιωο ΐεο&ι @οπο τιιιοτιοοι ιιοι:ιο οιτ Μοοοιιοτιο Ρτοοιιο Αεοιτοιιο ΑΜ

οτι νοοιιΪοτ . Μέτρο οι: Μοοειτ:Ιιιε οριιιιοΠι , ιιοοιιιιτ οτ ρτορτοτ 1τικωιιιιωιω ιιιιιο..

ιιιιτιοοοιιι ριίοοε τιοι λιιιιοτι & Ρτοττιιιοι ροιιοοτ ωιιιιιτιιιι ωττωτ. (ῖιιιιιοτιο ιοιιι ιρίο Τοι

1οιιιιιιτιιτιε όιοε ιιωιιιω , & :απο ΕεεΙοίιοιο ΜΜΜ ριιιοι ο Ραιττιιιοιι τοΙιτιοι·οοτ , ΑΜ τετοιο .

ιοοιτιιιπι Μοτο νοκ Μοοοοιιιι: ιιοι πει-οτι ροτ ιοτοοι Ιοοοτιιε οι:: Ο απο Οοο: , οο‹:ο τριτοΒοιιοε οι τοοι·οοιιιε τοωτοροοιιιτοι: , οοετιΙ›ι ίιετνιιιιοε, & ιο νιδιιιιε οποιο ρωοιοοιο το: ΐο- '

ιιινιτ:τισ οτιτιιι Μιοταιοοε : ιιοιιιο ο: οιιοιιι οοιτιοτιι ιιοιιιε τιοο ιοΒοιιιοιοι: ριίοιοιιιοιιι μερα.

ντι ιι:οο Πιο νοι·Βιι ιιοιοτοτ,&ιιοο [πιο ιοο8ιιπι τοιιιροτιε ιοτοι·νειιοιιι ιο "το οκ νιιιιιοο Γοιιοοιτι

πιο ριἴαιιτιοιο ρει·οτιο, φα: οιιροτιι ριίαιτοτο τιο:τιοιιτιοτιι πρωτο ιο ρι·:.οτιριο ^ ιιοτοιοιε ίοΐ- Δ

ροοίο , οιιοτοίοοοτο ρσιιοο ιιοτοιτιο ιο που τοιοεοΐοιοιιτ ,τιοο οσο τιιοτιιοι μα” , ουσ: νιιι8ὁ

ΐοιοτοε κ:ιιειο·ιοε , τοροττι Ποπ, αυριο ιο ρτεοι·οοτιειτο Ρτοτι:οιοοο ουσ οοοίοτιοτιιοτ ιο‹:ο τω»

τι. Ηοο οοτοιο ριΐοο οοιιεἔιιοιιτοιιτιιτὶ: τω»οσο ιιτοιιιιτοτ. Τοτιι πιο «μι δ: ρτιοε ; Ρι:ο οοΒιο,

ιοτιοιτ , οοοο ιιοοο ο8ιιιι ριΓοοε οσοι:: ωοειιωιι ρτονιιιοοε , τω ιΠιιοι ίοοοιιι Αιιιιοτ· οποιο

ιιοΒιιδοτο οσο τιοΒοε "πιο οοιιο οι: Πιο ροτοτιτ οτι. ΗΜ: Μοοοι:Ιιοι: 8: ιιιοάιοο τοιιιροι·ο

ιερίο :οπο ι οιοιοοόιοο ίοτιοοοι οινιτ:οιο ριίι;οτ άονοιιοτοτ , ρι1τιε ιιοοιο ιοτ:ιοττι νοεειιιιοε,

οποιο απο ιοΒτοποε οοιιιρτοιιοοιιιε οι ι ριίιοτο , & ιο @πιο Μοοιιοιιοι·οοι ( ηοα]ηη;

οιιιρρο «ιο Ιοοο Γοττοιτοτ:ιοτ) οοροιιτοε. Νοτιο, Πορτο ΜοΠΘάι08 ο ίΠτε81°υπ1 Ποιοι” ο Βοιιτο

Οροι: , ιιιιριέιιι ,οιιοι 8τ οοριε & Γοοι τοο ειιιιοοοτει οοο8τοιι μονιοιιιι. Με ιιιιι·ει Ιοτιοιιτιο ρα.

τιιιε φωτο τοΒιιοτιενοοοε τοοι τωιε οιιιιοάιτιιε! θά ικα: Μοτο 1ιωι€οιι€οΙΓοιιι οσο Γοιιτ

τιιίιιπιιιιει : τιοοοιειτο τιοι ιο εποε νινοοε ιοτιι8οοτιιιοε ί·οο ρτο (ΜΜΟ τιιΒιιοτοτ, & ιιοΐριτιοοι

τοίοάιοοοιιιτιοο ετοτειο Γοιοροτ ΙιοΒοοι·ιιτ , τοοτιτὸ ροιὶ οιιιτιιιιι οιιοτιοο ροτοιτ ΗΜ Γοι·νιοοη

Με τιιιιιι ρτοοιιτοτο. Νοιιι οοαοτοιο αρτιο Ι)ινιοιι οικω ιτιοτιτοπι ιιιιιιοοτ νιττοε 1ιοτροιωι.

τιε οοιιιιι νιτ Βοιιτιιι ΠοΒιιΙοτιτοτ @το νιιιιτ οιτοοιοιτ , τιιιαοτοιιιτιοο ιτονοτοοτιιι: ιοτο ΠΠ ιο τιοο

Μοτο οιοε οιοοιιιτει τιοιοίι:οοτ οι οιιιιιι τοιοροι:ο οοροιιιιτοάοιιι , τοιιιιιιτιιτ οο τρια νοι Μοτο Έτο

οιιοιιτ:ιοτοε Ι)ινιοο Ιιοοοιιοιο τ:οιιΓοοιιοοτοτ , νο! οορ,ιι8οιιτοε 8τ ιιιιοιιει οιίιιιοοιιιτιοτιο τετοιο ι · ° .

οιιοτοε Βινιοοοιιιι!οιοιοιιε ιοτιιοιο ριιτιοοτοτ : τρια! ιρίοτο οιιιιοοιω ο.τοοιριιι Πιο” ο τοσο

ιιτιιΒοιιτ.

οι. Ι): Ηει·ὶ·ιυἐοο 6'υπιέτε βιἔεἰἰο ιἰἱτυἐοο τοποιωιίω.

η. ΟΜΕ: φταιω οοιοιοο ΗΕΜΨ1Νοε ,οἰοιι ρε:: Ιοτ:ιιοι τι:οοίιοτισ ειοοΙιο5Ποτ , & ιιοοτ τι

Γοιε οτ οτοτοτ εκιτοοοιτοε ρτο Έοιιιοοιιτιο ιτιοοτιο τιιιιιιιιιιοτ ,οσο 1οιιΒο ρτοΐοξιοε οι:

οτιοο οοοιιιιτ, 8ι·ενιιιιοιόςοο Ιορίιι οοοτι:ιτοε :κι Εστ:ιοίιτιοι ιιιοτοοι οποιοι” τοροττ:ιτοτ: οι ι

Βι·ονι τιοειιοιΒοοι , ιιριιτι Μοιοοι·ιοιο νοοοτοοοιιιο Βιοιτατιε οΡτ Βοοοιιοιοοι οοίοεοτοε.

κ. 13ο .Φώκια ι1Μιιτέβι βιπέ!έτει· επινώτιο.

ι4..ΕΟ ο ε Μ ιοοτιο Αωι.πιιΤι οοΒιΙιε οι ιιιΒο Μοάιοοι:ιττιοοτοιο ΕιιΗΜ1Α άπο ιτε: 28ο::

ιΠοο ιιονοοιΠοτ , & ιιοο οι:ιιτοοι οτ 0Πιιι€8 τοοίιιονοι:.ειοτ ΔοτωοοιιΤο , ριιοΠο ρδιιι:τιο

οτιιιο οοειάιτ, & οιιι·ο&ο οι·οτο τρια Γροοτο οοι.οοτιιτ το Εοοιοίιιιοι ροττοτοτ ιτινιτιι ,δε βιοια

τοιο τροπο Γοο ροττιιτιοτοτ , τοοιιτο Βοιιτι νιτι τοοοριτ.

κι. Μ· Ισπρωι:οπ> ΟιΜἰο οὐ ἐῇἰωιιἰαἰοοεοι ρει·2ε!έτοι·υ.

1)°.Ν Εεε; τιιΠιιιιιιιε ιοοι·ιτοι·ιιτο οιοει ροτοοτιο ιο ροοιοοειιε , πιοοοοόίίο;οτιοιο Κοἔιιιοε ως.

ιιιτιτ.Νετο (:Α1ιοι.οε οικοοιιοοτιίιιπια ιοοιοοτι:ο Ιιοροτειτοτ ΑιιΒιιιιοε ι ριιΙοτιο Πιο φαι

ο Η οι ιο Ιοοο Προ: ριοκιιιιο : τιιιο νοι:ειιιιΙο ιιΓοε το (Μο ΑΒΒιιι ΟΙαοοιιίο!ιοιιίιι ιο ΕριΠοιο νωι .Σ.Μ:ιο

τι Αιιιι.ριαιιιιΠο: ο: Ηνειιτιο.ιοτιτοιιτοιοιιι ειρ.ιι. 8: τι.

0ο ιι



απ. ΜΙΚΑΟ.8. ΠΟΑΚΙ$ ΏΟΝΡ. Απ!! Ψεκάαίθετιο.'

Οι”. Απ. ιιι ρτεετἱρἰἱ5 ΚΙιεπι Ηυιπιπιε πρ ιρΓο εοπίδ:π1&ιιπι Ιπέί!ίπβώπ πωπω , φοόειιπ τεπιροτε ππνιε

ΙΜ: ΧΙ.!Χι

μι" "· ε|ιΓροπεπε πο&ε πωπω: , ΓεφεπτΞΒιιε ειιπι ιιι Ππ8ιιΙιε πανι1:ιιιε ΠΜ Οιιιιοι.ο ειτφε Ριι>πιιιο.

Βέρα πι επΓὶεΙΙιιιιι φοιΙ Πτυπι είὶ Γυρετ εοπΗπεπτειπ ΜοΓεΙΙπε δε ΙΠιεπι δεΓεεπάετε , Πιιφε

(Σιιπιφε ω! ΜοπεΠετιιιιπ ()οπΓείΓοιτιε ΓεπΗ:ι Ιπιρειειτοτ πεινιΒιο ρει·νεπιίΓετ, ορνιιιε ΠΠ Γει&ιιε

ΑΒΒει Αεπειιιιε ωρα πει απ! Βεατιιτπ θοειι:επι ειιιτε δε ιιι (:εΠει εῇιιε εειτιεπτετιι( πι: νετρο πω.

το Ιοφ:ιι· ) ΓεεετεεΙερε:ιτ. Νερα Γιιειπι ρτ::Γεπτιεπι Ιιπρεπιτοι: , δε ροΓε Γε εοπνετΓιιε πιππιι ω·

8ποιπιπι Πιο εππιπτ ,ιιι ιιεινιιιι ω Ετε!εδειπ σι:ειτιιευε εει·εδπιτιιι·, ιρίε ρτοροΓἱτο τεπε!ιτ Μ

<πετε. ΕετεΓΓο ειδ τει·τειτι ΑιιΒιιΒι Πιο επτα: ειπε Επι” Ριρριπιιε φι ροίὶ Γαιτιετπ πανι νεπιε

Με , ριιτεπε ριιτι:1ε εΓΓε πενιπι φαιτι Ιιτοτι νιάει·ετ ειρριιΙΓειπι , εετεΠιιε δε ιρΓε εΓ'ε, Γτεττιιιιιε πεί”

ιεΞεπε ιιι ΕεεΓεδει Γοι:ιειιιι:. ΙΜ φα! ἰπτετ ω: 8τανεε ει!ιφειι·πόιι1 ΠιππΙτατεε δε ιπιπιίειπειε Γιω

ι::ιπτ , ιιιΓριιτειπτε Γιιρεκπε εΙειπεπτπι δε οριτιιΙεπτε ()οπίεΓΓοιιε Γειι&ιίδπιι πιετἰτο πι Γτεεεεπειπι

εοπεοτάιειιπ δε Γοεφε ειιιιειτια: εοιετιιπτ. Προ δειπάε ροτιιφε Γυπιρτο , ιιΙπετεε δε Γεπ :ιό Ιο

ειιπι Γυρτἔι ποπιιπειτιιιπ φειιι ειιιιι ρειττε ρεπετε εοερετεπτ , οιππιΒιιε Γιπε ιπεο!ιιπιιΒιιε Ρετικ

πετιιπτ.Ιιπρετειτοι· νε:ὸ φι ΗΜ εετεΠιε Γοἱιιεξευιπ Με πι πανι τειπεπΓετ:π , ειππ ειδ ραδι

θιιπι Ιοειπτι εεπάετε νεΠετ,εοοπε τερεπτεάειιΠΠιιπει πιιΙιε δεπεΒιι!ιε τεπεριοΓιίΓιπιιε ΓυΒΓε.

ειιπε ιτε ιπ Πιιιπιπε δεει:τεινιτ , πι: πεφε ιρΓε , ιιεφε εοιιιιτυπι φιΓριππι, ΓεοΙ πεφε πανι:

8υΒει·πειτοτ φο τεπάειεπτ φόνε πεινιτπ ει8ετεπτ πΠιιτεπιιε Γεια: , νεΙ νιάετε νεΙετεπτ. διο ρει·

-ι·εΙιφπιπ φοεΙ Γιιρετεπιτ ε!ιει ιιι ρεΙ.ιρο ΓειπιΒειτι, νικ ροἱὶφειπι Γιιαπι ειι!ρειπ Ιιπρει·ετοι ει8ποΕ

ατε δε Βεπτο (φαιά ΓυρρΙιαιτε εοεριτ , πιιιΙτει ῇεπι ἀἰε δε ιπρεπεπτε πο&ε ιπ εοπτιπεπτεπι

εΒτεΓΓι Γιιπε , "Με πιπιεπ ειπε ριιιιΠο ειπιρΙιπε ἑι Ιοεσ ιπ φειπ ρτοροΓιιετειπτ ε8τεε!ι πιιΙΠΒιιε,

ω» δε επ πιιιπετε ποδιε ποπ πω: τετιιπι πεεεΓΓειι·ιετπιπ ιποριει εοιπριιιΓιιε είὶ Ιπιρετπτοτ- Ρειθό

πω· διε ρπΒΙιεἱ: εεΡωιτπε είὶ ,τω εΓΓε ρεα::ιτί δε πιει:ιτι φὸ‹! ει:ιεΙιτετιιε ιπ Ηιππιπε , φὁε! εὶ

εοιπιποεϋπιτειιιπει:ιε δε πρρετιιτιι περα τπ:ιπίιοπιε Γι: Ιοπει Με διΓρειτειτιιε: ποπ Γιιιίὶτει ΠΜ

δια :ιεειάιΙΙε ,Γεδ Μπορει δοαι:επι ροεπειε ρτο εοπτεπιρτιι πιετιτειε τερετιΓΓε, Γέφε ΓιιρρΓιεπι

ειιρεπόιΓΓε επει·επτεπι. νονει:ε Γε δε πωπω ροΙΙιεετι πιιιπφεπι Ιοειιπινιτι ωειιπωι ιιΙΙ5

φειιπνιε ιπεΒιιΓι ιτιπετιε Γείππειπτιεΐι , ιι ειδ φαι ιπ νιειιιο νεππιτ, όεεΙἰππτιιτιιτπ, φειτι "Η

ιιιεοπ·οδο Π: ειιρει·τιισ ροΓΓε δε Με φἰ Γε πειφεεπόπιπ ρπτεινετιπτ ειιρετετε φαω νοΙυε..

επ ιι!ποπεπι. Ηιε νοτιε π! ΩεΙΙ:ιιιι νι8ιπτι ιιιω ει:8επτι δε ρειΙΙΙεΙιοΙοΓετιεε «πιο πιιίἰτ, πει:

δειποερε οπιπι νιτει Γεπ φα! νονεπειτ ειιιφε ει: :επί-ει πεἔὶεκιτ. Ι)επιφε ιε φἰ :πεπ τε8ι:: πε

Με ειιΒεκπειτο: Γιιιτ πιιπει:Γφε Γιιρετείὶ , ι·είφε @Με ιπδιιΒιαιΒι|ε τεΓΗπιοπιιππ ρεΗιιΒετ.

Νεο ιπιπιετιτὸ Κεφπι ΠΠ πάω δε όενοτιο ΓιιΒῇεεετ ,φἱ ρω (ῖπτἱΓ'το ποπ ΓοΙἰιπι πι28ποε &

ειρρετιἰοιἱεε, Γεά οπιπεε ρεπιτίιε πιιιπάι ποποι:εε δε απΓυα18 όιεπιτειτε: εοπτειπρίἰτ : δε απ,

ροΓΓεε , ΕριΓεορυε πεπ ποΙιιιτ , ροπύΓφε ιιι Ιιιιπιιὶι πω: ιπειπετε όεΙεριτ, φὲπι Γιοππι·ιιπ·ι

ΓεΓειΒιιε ρτ28τενετι. Ορ:3ιιππιιειπι ιπ (ἱπτὶΓὶιειπιε ΡτιπειριΒιιε !ι2ε επτα Γει·νοε Πει ειΠε&ιο πιω

Γἱτ Γροπαιπεε δεόενοτπ , φἑπι Γε πονετιιπτ τειπτο πιειδιε Πω 8τπτἰοτε5 Γοτε , φαιιιτε φι ῇά

τεπιριιε εΓενειτι ρε: τι.πποτειπ τππῇείὶετιε :εφε ροτεινιπτ , εΙι8υπτ Γετνιε @Μι Γε πιεπτε

Γιππιπιττετε.

Με Κεεέ:πι Ρ4|ἶ#4ἄα Γθέ-/Ξοπιια.

1ιιερειι Ρτιπειριε εοπιιιπιε ΡωτκΑριι αὐπι νεπεπιειιιιίΠπιο δεπτιιιπι δοΙοι·ε τοι·φειε

απ, δε ειδ Ιοειιιτι σρ ι·ετπεάιιππ ειπε όοΙοτιε οτειτιππ νεπἰΓΓετ .ν εοπτἰπιιὸ π: ΓυρρΓεικ Γεω

Επι είἱ, ιπεοιπιποδο εειι·ιιιι; φ φαω :επι δειτε ό): πρ Ιπιρετειτοτε νιΠ:ι φα: ΝειΓοπιει πωπω

ρετιιτ, δε ιιι ;ιιιεΙοει πειθεπιπι τετιπετιιτ.

16.

1:11. Με ευ Θεέ κ1Μ68[472.τβφ27 8!εισΕσω ρεπε!2:αιω Μ* Θ@Μετα

 

17.1)Ειπ Μεπι τειπριιε εεειδιι ΚΙιεπιΠιιτπιπιε :ιφειπ πιπιιο Γτιδοτε εοπέεΙειΓεει·ε , πως πι.

εεΓΓιι: φοφε φοιιιιιιΗΒετ ειπιτπαΙιππι δε νεΙπειιΙοι·ιππ Γεττε νε!ετεπ Εκει: φιδειπ ιτε

8ἰετ νιΠ:ιτ εοΙοπιιε φαω Γὶιρτ:ι ΨειΓπΙιειπι δικιιτιιιε πρρειΙειτι , επιι15 νιπεα παπά ρτοεπι π Με)

πεΠετΓο νιπειε Β. (3οειτιε επΓιεττεΒετ : δευτ ποππιιιιφππι ενεπι:Ιιε‹: ιΠεοεαιίιοπε ΓοΙεΒειτ ιπ

τετόιππ ρπττἰειιΙεε ειιιφειε επιπιπάειπ ρι·:ετιρετε νιπε:ιτιιιπ , δε Για Γτευόε πιιπιεπι ιπΒεπιι Γι)

εἱπτε. Ι: ειδπι διε φειάετιι Γι.ιρει· 8Βιειεπι Βιιτπιπιε ιιπιΒιιΜτετ .ν δε ω εῇιιε ιπετΙιππι ρτορἶ.: νε..

πὶΓΓετ , ιερεπτε ιιι τπιιΙτιρΙιεεε ριιπ:εε ρετ ΙπτἰΓΪἱπιιιπι Ηιππιπιε Γρειτιυπι ΒΙεειεε είϊ ι·εΓοιιιτπ , πι

:με ιΠε ΖΙπειει Γτε&:ε Γυρετίπεπιππεπε , Γεεππόππι Πιιιπεπ Γεττι τιτειπεπε δε ειπιειιιε εα·ριτ,

Επι: :εε Γιιπιπιι ρετἰειιΙι δε ἀεΓρετειτἱοπἱε απατα , ποιπιπειιι ιπ Πιιπιιπιε ι·ειριεΠΠιιπι ειιφε Μ..

τιΠιιιιιΓτε8ιπεπτο ΒΙ:κιει τεπιιιΠιιπ:ε Γεττἰ , πεε εΓΓε ι·ειπεδή πιιιόπιιετπ , φοπιιιπι Μι , φωι..

ειδτποάπιπ Βιιτπειπο ευκΠιο ΓιιΒνεπἰτε ρ0ΓΓετ επι οπιπιπο πϊιιιΙ.Τυπι ιΠε επι ενεσΙεπάι Με

ειιΙιιιπ πεε Γρεε ΜΙΑ , πει: εΠφοεΙ εοπΓὶἱὶιιπι Γ.ιρετεΓΓετ , Πινιπ:ι: Γο1ιιιτιπιοδο τπιΓετἰεοτόἰειε

ΓιιρρΙιειιτε ,δε Β. Οοει·ιε τπει·ιτει ιπ πι Ιιρει:ει:Εοπεπι εΧροΓεετε , ιπερπίΓεπε νοειΒιιε νεπιειιιι

δε ειιιιιιΠιιιιι Ηεριαιτε. Αα! πΙτιιιιυπι εἰιπι ΓεΙυτετιι ρεπιτπε άεΓρετειΓΓετ , εάυ&επι ιπετιιαιτπ (Γε

ιπ:ιπιι ρτοῇεειτ , τεΓριειεπΓεριε ΒπίἱΙἱεππι,νἰπεπιπ Πιειιπ Γειι&ι νιτιδοπιιπιο ττειδιάιτ. Νεο ιτιοι·3

:Με , νιττιπε πωπω εἰειοιεε ἰπίὶειτ ππνιειι!ει: πο! Παπ ενειιιτ Ιιοπιιπειπ , δε ιιιεοΙιιπιεπι πι εοιι
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ΜΙΚΑζ). 'δ. ΟΟΑΚΒ ΌΟΝΡ. 2ιιέ?. 2/402:1!α[&27!0. ω;;

1:ιιισιιτεπι ειιροίιιι: : ιιιιι πιω: νιιιι:ειιι ,άε φπα ὸἰιιἰιιιιιε Γιιριτεὶ , Εα:Ιοίιε ιιιιιιιι:ιρινιτ , Πι ειιιιιε

πωσ: ετιιιιιι μια: ροτίΒνετετ. διο Β.(:οιιΐεποτι: τιιετιτυπι ιιοτιιιτιεπι δ: Ριτο σήμα ιιιιοιτιαιότιιο

ι:Ιιπιι οροττιιιτ ειιΙὶι8εινιτ , δ: Διι.ιιιιιιιι .ιο μπιει:Ιο ιιιιτειΒιιιτετ ωΡωι.

πω. 1)4.ΎΜάαΜ $π[Μ7:ΐο Τι·οοαπιτοπι ω.. π·εέιε 6'‹θ/ὸ @-[Επιι:ο.

18.ΙΣΑΝι-ιΑιιυιι5 ΠίειΠειέιι Ρτοοιιι·ετοι:, οιιιιι ιιιιςιιξτίιυιτει εοτιττε ίειιιιΙιειπι Β. δο:ιτιε ιιΒε

τα, νιίἱτετιιε ει: ιΠο μι· Γοι·τιιιιιιπι είἔ, & μοῦ ιιιειερετὶοιιειιι Γονε:ιΠἱπιὶ εει·Γυε: Μπιτ

ὸἰε Ροίΐει:ο μαπα Ποπ νειΙειιειιιεεάετε ,πανι ω Ει:οιεΠειιι άυεετοτυικ ΠΜ .ιιιιμω.ιιιι άσου

-Βιιιιε ιιιτεετεπι Γεπιτ:ιτειιι σκεφτο 8ειιιτει!ιιιπι μπάσο ιιι6::ιιιτ:ιιιια: πιστη ιιιΗι·ιιιιαιε ιιιάιι!Η

τοπια:: ...ω ίειΙιιτιε ΠΠ τεΙιἔὶ:ι εοΒιιοΓειτιιι·.

19. Ηετο Μ. ω.. φ:: εοιιιρειιόι; εειιεἔι ΓιιρΡτείΠ , τειιιροι·ιΒιιε Αειιιιιιι ΑΒΒατιε ανω ιη

Ιο‹:ο νιττιπε8ε εοιιΈεΠόπιεβεατι πιει·ιτο ρτονοτιετιιιιτ : άιοΒιιε νετὸ ΤΛιιειι.Αοιηιιι ΑΓιιετο ίο

Ηι:ιτει: οι Με: νιτά Γι:Βκι:ε&ο ιη τεειιιιιιιε Μοοιιίιετιι 1>ωωιω ΠιιιύΙιιιιε (ΗΜ δ. δο:.ιτιε Γης:

εείΪιτ , Ι·ι;τε ιισσ: Πιρετικι πιιΓετιεοτόιει ττιΒυειιτε ΐοιηιοεμ: ειιριο εοιιτἱΒετιιιιτ , φα· & ΠΠ

ιζιιΙΒιιε :εΪετειιτιΒιι: !ιοτυπι τιο:ιτιαιιι ιι:ειΒι Μειώστε οι: ματια εοτειιτι Ροίἱιι εάΓΡωιει·ιιιιι.

κιν. 13ο πέωέιι ι·2··υα!2 εκακάπέσω 8 :ιικ·έσα!ισβ|ωι:έσπε πιέπιθι!έ.

19.ΑΟ:1ισιτ ιιΙιιιιι:ιτιάο οι: ΡΙυνιεωιιι οοριε ΓιιΒἰτὸ ι·ινιιΙιιιιι φωτο ννοεεετεω ιιοιιιιιιιιιι

ιιι Μπ:Πο μισή άικιπιιιε , αόεὸ εΧιιι·ιόοιπε , οι ω ιιια8ικιιιι ιιιοΙε:ιιι εκίιιτΒειιε , οιινια

ηιιετςιιε που δικ: Ρετιειιἱο & σιιιιιιιιο φοβασαι ετιιει:ιτ. φῇρρε είπα εκιιιιά:ιτε . Ρτιιτιὸ εσεΡιπετ ,

ιιιεεττιιιτι ιισσ οΒίΒιουΙο ἐι ειιιίἱι Πιο ΡτοΙιιΙ:οιωε . άεΓα:ιιόειιτιΕιι$ εκ οοιιωνιτιιιο πιοιιιιιιιιι ειιιιιι:

ιιιτειιιτιιιτι ειιι:τενιτ , ιι: επι ιιΙτιπιιιιτι τιιρτι8 οΒιοιΒιιε ΡτοΒιιειιε,_οτιειιι δωιιά:ε ό: ΙιτιπιΠιιιιιι:

ιἰοιιιοεἔι ίιιιιάειιιι€ιιτιε ετιιτειε ω111ιωωιι νι Βια άε:ιεεεειτ. @ο ιη τε·ιι·ιΡοτε το: ωωιωΙο άι

8τι2 Ρτονειιιτ. Ν:ιιτι ισ ειιιιιι·Ιειιιι εατιπιι φαι αυτ:: Πω: άοιιιοτιιπι , τιιτιιειιΙε ‹Ιε :μια Ωσηε μη

άοι·ειιτ ΡαιΒιιτ ειιΠι·ιι&ε , :μια ιιιιιιωΓιιιιο τε&ο Ει:ειοΠ2ε Γυρει·ροΠτει πι2ηετ; φαι αυτι πιιι!ιο

ιιιίιτπιιοτιεεπετ Η:τι1&ι1τ2 ιιιιΞιπι όοπιιιε ιΡΩι ιιι φα ΡατεΒειτιιτ, δ: ειο;ιιιιε ΗιΡει:νειιιωε1Βω ω

τιιε·άιιιιιι ίετπιΕ ειιτίιιε ιιιιΡετιιιιι επι:: οΒνιιι 663. [ΜΜΜ τειιιιειι ιιι!:είει άιιι·εινιτ : ‹ιιιό‹:!‹ιιιε

τιιαιοτι: ιιιιτει:ιιΗ ίιιιτ ,6οπιιιε ιιι εισαι ΒιιΒιιτ ιιιτοετιε οοιιιΡιι&ιίηιιε ιτιτετ Π: ΡετιετιΒιιε αυτα,

ι1εςιιε Πτειιιιι ιΙΙ.ιιιτι ττειιετε Ροτιιιτι &ειι1ε::ιιιι τω ειρεττιιτει & Γοιιιτιοιιε ττειιιιἶετἰτ ιιιιΠιιε Μ”

πιιιιιιιιι ι:Ιειιι:ειιε τω.. νε! άαΡιτεΙιειιόειε ναΙιιιτ. θετιιςιιε ΡοΠ:ηιιαιτι 218πι€11 Μαι! :ηιιατυττι με·

Μια, ω ιιιιο ειπε τιιπιειιΙιε .Με απο οΙεο επιριι!Ι:τ τι:Ρεττετ Πιιιι:, ιιιι:ιε ειιιι Ιιςι.ιιιιιιιιιι Ρο

ί_ιιετιι: νει υι1όσ ΡτονιΓεε Πιτ: ιιιιτισιι(ειιιε ιιε:Π:ιιιιτ.

:ιν. Μ· πιιι!Ξεκ ?καψω $εο::έω »πέσω ἐὐἱῇωιιιι.

ω. Πι.1ειι ιιιι:.τάεπι άι: ιι:.ιτιοιι6 $εοττοι·ιιιιι ιιοιιιιιιε Βιιξε.ιε (ΜΜΜ 8ι·είΓιι .ι Ρειωιιιω

Ιὶιιε & εινιΒιιε :ψ ιιιΙ›ε τα!ειιιιιιΒιιε :ε:8τει ΗΛ ιεΙι&ε είὶ. Ε: εὸιιι ει!ιιιιιειιιτιιιιιω ΙΜ

τοι·ιιροτιε ττειιιίο8ιπετ , Μι 61ο ΓοΙΙειιιιιιαι:1ε ειιιιιιι:ε ειεΙΡωπτε ΡΙοΒι$ ιιιιιΙιιιιιάιιιο Γ.ιιιιιιιι εΡε δ:

οι·:&ει.

πι. 13ο απεί!!α σιγα/Μι: Ηιιάεύιι!κιθ Μ· βικωι.

2.ι.ΙΤΕΜ ΗεόεΒΔωι συιιιίδετιι και Ι·ιοιτιιτιιε ειιειΠα, φα: & :ται σπα &ιιιιιτει. Μ Μειιιοτιειπ

νεοετοικιωιι ι:οΡιιΙο τοίὶο Επιειτα ε:ίΈ. δα! είπω Με ειΒιιιτιε άοιιιιιιιιε ιιιιι ιιιθωιωη Πιι(€

τω: , ω [παπι ΐοι:νιτιοπιιαιτιιιισοΙιιιιιοπι τενοώποτ , πιω ιι1ιΠεπι Ρτἱοι· (Ι:ΜΙιωε πω. (χιπ

τιιε ιτειιιιι: ενιάειπι ωιωωιο @οι όοιτιιιιυε ιιιαιιυιτιἰπωιι ω Ιοειιιιι τενει·ιι Γεώ: :- ικα πιιιΙτο

Ρὸ& @Πω «με ι:οΙΙ:ιτει :Μιὰ ίιιοι·αι , ω! τειτιετιτ:ιτε Βοτιιιιιιε Ριτι·ραΙιτε , ι:οιττο&ο άοπιιηο Μ

@Με είϊ τεΒιιιιτο : Ποπ: & κ1ιφιιω νιτ:ε Πα ω εοόειιι Ιοεο Ρ:τοι.ζι:. ΜΜΜ ΜΜΜ: Με..."

ειιιε αεκ , δ: αει·ιιΠιιιιιι και 8εΡττι: τείὶιε :ιε!ΠΠ·ιτ.

πινω. Οι· Μίκι ααα.

22.ΡΕιι Μειιι τοπιριιε & Μια πιιιΙιει· ειπε Γιι'τ› ΑΒΒ:.ιτιε Τιιιιετ:.ιάι Ρωτωιω νιΓιιιιι κα.

Ριι:, ΡΙιιτέ[ε1ιιε π» Ροίὶεει νιιιιτ ειιιιοε.

πω. 13ε σηα/`ιίαω «πάωρω ριωπἰο απο ει φαω,

η. ΠοοΑΜ ιιεπι τειτιΡοτ8 ριπ·Γειιτε εοι!ειιι ΑΒΒιιιο ειιιιι ΡοΡιιΙο , φ...ι.ιιι ει: ιιιιοιΙΙιε Μο

ιιειίὶετή ῆἱἰυπι ΡαινιιΙυιιι ω ώ οπο επεσε ιιιειιεΒειτ & ιιιικιιε , ω Εεε!εΠειτι όε:Ροεια

νι:: φαω οτ είὶ μια ιιι€τείΠιε οοιιτικιιιὸ απο ιτι:.ιτιο Ιοειιιι& ΒαΠΙιε:ε Ρ1&ιιτεεει άι8ιτο εφέ

Ριτ οίὶειιὸειε. Μ”. και ιιιετ€ι,ΐεό Ρτομοι: εεΡειιτιιιυιιι ενειιτιιιτι ιιιίΡετειτι ιτιιι:.ιειιΙι ποπ

€Πιιι:. Δω

τω. Χι.ΙΧ.

Μι." νι.

Μιωωι

ΪαέὶΔ ΑΒ

Μτε ΤΔΕ·

:ι.ιάο.

00 Π]



ει”. ΜιικΑ:3. δ. (ΜΑΜ: α)ΝΡ. Μιἔὶ'. Π·'ακώιιθυ2ο;

Οι”. Απ. ει: αει-ει Ριιωιεε ειναι νιιιε:α: εοιιιι:ε:ι.Ωιμ πιο: ιι: είι :ιοιιιιιιιι :ε8:ειιιι ειιιιι Ρε:νιιιο , εσπ

»ε. χω: εξω.. μι “Μ” Δειιιιι:αε ρ:ιιιιιιιι και: :ιι: ιιΔιειιιι ιιε:ε:, ιιο:ι ιιειιιιιΠε πιει:ι·ειιι :μοι ι)ινιιιο ει”

μι" νι· ιιειιειιειο εοιιιι:ιιπι επι:: ιιιειι:ιο Ρ:ε:ιιε:ε. Παρε εο.ιιιαιτι- Δω ρειε:ιι€ιιιιιε ειιιΡειωειιιε ιιι:ειιι

με: ,:ι::ειι:ιιιτι καιω ιιιιιιπι ω εεειεαιω τε:ιιιι:. δ: :επι οιιιιιειτι :Με ιιιιι>ετε: Αιιιιιιι & Ρο

Ριιιο Ρει:είεει:. Νεε ιιιιωιιι ε: :Με ιιειιειιειιιιιι, ειιιιιιιιο:Διιι Επι:: ιιιιρειιιιιιειιτο :ιιιιιιιι:ειε πια

:ω και ιι: Μι ιι:ιεπι :ιει::αιιιιι ίεει:, ιιιεοιιιιιιι:ε:ειιιιιιεο μια οιπιιιιιι:.

. κα. Μ· :πιέστε ε!εισάιι σ:: κι:: Μο8οπ:Μεο.

Η... Χ ιι:Ιιε Μοεο:ιιιιιεο ω ίειιινι::ι:επι Β. (ιοιι:ιε ιιιιιιιε: ειαιιιιΔ με:: εο:ειιιι ΑΒιιστε

Τιιτιετει‹ιο νειιι:, 8: ειιπι ιιι νιΒιιιιιιιιιτι ιιιε νειισε::ιιιι Ρωιω ὰ (Πειτε εο:ιιιιιε:ειιτιι: ,

ίαιιιι:ει ει.

Με. Οι· βέισ|έι· ώ εοπτεισιμαΜ ριπέ:ι.τ @- ιπ]ςιισε: ίιίιππω.

η.5 Ευ ιι: ειι ιιιιιιε ειιοειιιε εοπιιιιειιιο:ειιι , ιιιιιΒιιε μι” δε: :ιιιι ιιειι:ι νι:ι ::ιε:ι:ιιιιι

δ: :ενετειι:ιειιιι εοιι:επιιιε:ε :ιιιιιιιιι:ειιιιε ρ::ειιιιιιιει·ιιιι: , εμιειιιιιιιιιιοιιυπι νει ειπω

:και Πο: , νει ριιιιι:ι . ςιιο:ιειι:ι :ε:ιιιιο:ε ειιιιι Ρε: ιιιιειιιιιιι ιιιιιιιειι ειιιιιιετ:ι ιιΒιιιι οιιιιε με..

:ιο όιίι:ειιε:ιάειε ιιι ιιανιειιιιι νειιε:ετι: , εεειειι: :κή ειιιιι πω ιειιιιιιιιιιι ειιειιιιιιιιιι Με.

ιειιι ειιπι Ρει:νιιιο ιιιιο ιιιινε:ι.ο ιιιιιιιιιιε :ιεινιΒα:ε. Οιιιιιςιιε ει! Μο:ιιιιι:ε:ιιιιιι νειι:ιιω ώ

Γε: , :οεει: ιιιιιιιε: εοιιιι:εε , :κι ω: οιιι:ιεε ο:ιι:ιιιιι ιιι Εεειειιιιιιι Ρε:8:ιιι: , ει:: ιι ιό ιιοιιιι:,

ιιΡΡιιιε.ι ιι:ο:ι :ι:ινιειιιέ Γε ιιι εοιι:ιιιειι:ετιι ειιΡοιιιι:ι: , μιιιιιιιιιι::ιςιιε ι:ι ιοεο εε:το Γιιιιι:ιεαιι:,

:ιοιιεε οίιι: ιρίει ω) ο:ει:ιοτιε :ενε::ι. Ε8:ειΤο ι::ι‹ιιιε ίσια μπει: οτιι:ιιιιι , :ειι&ο ιιι πανι :οπι

τοιιιι:ιειιε ιιιιο ε:ιιιιοιιιιιιι μ:νιιιο. ιιιι άει;ιιιέιε ια ιιιΡε:ιο:επι ιοειιιιι πανι, ειιιιι :πιο :ΜΜΜ

Δω ιιιιιιιιιιιιιειι: ,ιιιοι·ειε @οι ιιοιι ίε:ειι:εε ,ιιιιιιιι&.ι πανι ιτε: Ρ:οροιι:ιιιιι Ρε:ίεςιιυιιτιιι· : Μ!

“Με ι)ιν.ιι·ιε πιω: εοιιιεειι:α ει: , (με ιιιιιιιιίειιιιτιι Πεκ: ιιοιι ιιειιιιιίιε Πιο: νει ειιειιιιιε ιιιιι σρ

ρο::ιιιιι:ει:ειιι οιιιιιιιι ιιεΒιι8ε:ε , νει ιιιιειιι ιιιιιιιιειιιιι πιο:ειε ειπε ιπι:Γεπιιιι ιι:ενεε εοιι:ειιι.

:ιε:ε. Νειιιι είπε ιιεινει·ίο ιιιιιιιιιιε :ιεινιιιι :ιεειι:εε εο:ι::ιι ειιιτι ιοειιιιι νε:ιιιιειι: , "ω ε: ια:ειι

:Με ω: εφε ίειιο:ιιι·ιι νοι·ιιΒιιιε & ιι:ιιιιιιιιιιι εοιιιιιιο:ιε ιιΡωιαιωι μανια @με Μινι82ητε;

ιιιίε:ιιιιι:ιει Ρ:ι:ιι.ιιι:ιι: , ειιιι ιοειι: ιιι ιιιιιιιιιιε σε Εεειειιι Β. (ιοπιε ριιιιιιιιιε ι-ει·ε εειι:ιιιιι ω:

ιιιιιιιιὸ ιοιιειιιε ειισειι , :ιιΡ::?ι ιιιι·ιιιιε:ΐέςιιε ιι:ινιειιιιι Ρε:ιε:ιιιι:. δει! ιιιιι:ιιιε Με που μπει: ω

νο::ε :ιιιιιιε:ιε ο:ιι:ιο , ειηιι8 ε:Π εοπιι:εε εεε:: ωωωπι , ιιιιιι:ι·ι :ιιι:ιε:ι ι)ινιιια νι::ιι:ε Γιιινε

:ιιπι &ιιιε:ιιο Μαι Ρ:ο:εξιιιπι :ιεςιιεςιιιιπι ρε::ιε:ε ν:ιιιιι:.@ιΡΡε ιιιιι ιι: :ιι ο:ετιο:ιε :ειιιετι:

οιιεε ιιιΡε: ιιιιιιιιιιι τω: εοιιι-Ρειιι:, ιιιτειιειιι: :μισά απ, απ» ιιενειιιςιιε ΡωιΤε, £οιιιωιι

:με Ρ:ο ιιιιο :ματι "Μι Ρε:‹ιι:ιιιιι ιιιίριεειιιιι:ι.ι: , οειιιοε ειιιιι ιιετιι ιιιεκιιιιο ιιιιε ιιιειεςιιε ω..

ειιιιι:ιιιι: , τω :ειιειι:ε νιάε:ιιιιά:ι:ιιιιι εισ:ιο Γιιιιια:ιιιιι μι:νιιιιιιιι ω: ιιιιιιιιιιι: Ρ:οΡιτιιιιι.ιιι·ε.

Τειιι:ειςιιε ΠΠ: ιιιι:ειειιιι ειιι:ι:εε , ιι: ι:ιιειιι:ε:ιι πι:ι:ε: ει:ειριε:ιε ιιινε:ιε:ι: ειιιιι ιιιιιειιιο εοι·Ριιβ

ειιιι @σε Γερε:ειιιιιιιι:επιιιιο:α ιι::ιειίιε ,φαι :ιε νι:ο:ιιιιι :ιιιιιιειιι ιιιιιισ ειιιςιιιιιιιιο ιιιι:ιιιι.

:ιι Ρε:ι:ιἔι δ: νι:ιιιιιε εοι·ιιο:ιε Ρο:ιιι: οιπιιιε:ε, -

ισα. Ι): ιπ_/ιιπ:ε επι η” :και Κὐεπιιυι ἱ71£0|Ι4Μἱ.: <υσέΐω ώ.

16. ΙΝ οιεειιιιι.ι @τι ιιοτι ιιιιιιιιιιιε ιιιι:ειειιιιιιιι Μι· εοσιεπι :ειιιΡοτε ειιιιι:ι: , ιμιοιι Ρ:ορ:ει:

Π::ιιιι:ιιόιιιετιι :ει εειιιε ίΡωεωεωι Γιιιιιιιιιιιι. Μια:: ειιιιιιΒιιιιι ιιι€ιιιω ίε:ε (ΙΠΠΑ

ηιιειιτιιε , ειιπι :το ειιιι ιιιιι.ιιιι ι:ι ει:ι:επι ει:: [απο :ουτε ιιιιεεΡε:α: :ιεινιει:ειι Πρ:: ::ειέιε Ρε::

ιιιιινιυπι ειόι.εε:ιάειιετ,μιεεύιιιφιε εφε ιιιΡε:ροιι:ιιιτι ( ω ειιιιτι ει: ιιιιι:τε & Ρ:ι::οιιο μια:

:με Ρε:ιετε: ) @και ιιι ιι:οτε ρει:ειιε ιι:ε:ιιιιε ίεεε:ιι: επιιιιιιιι:ε. Τιπιι εςιιιιε ιι: δε:: :εξισ

:ε κι", ιιιινιεειιτεε ρ:ιιττε:ιειιε Γροιι:ε Γε ιιι ιιιιιιιειι ιιειιι: ειιιιι Ριι·::ο . ιιεε ι·ενοεατι ειι :Με

:με Ρο:ιιι:. (ιιιιιιιιιιε πω: ιιιΓειιι:ιε οπιιιεε :ιτιιε:ειι: .ι :ιιιιιιρε ςιιεπι ι:ι ::=Ριάιιιιιιιιιιιι :Με

πιιιιιιςιιε ιιιινιιιιιι εε ιιι:ιιιιιιιιιιιι εφ.ιο ιιιιειιι :ε:ιι·ιει:ε ιιε:ιιιινι: :σε εοιιΓΡιεε:ετι: , ει: (ιο:

:ιε ιιιιιιιιΒιιιιι·ι πιιιΒιιιε ρ:εειιιιιε ροιιιιιιιτειι: , ειιιιιιε ειιιιι ιιιεοιιιιιιι Ριιε:ο ::ιιιιιιιιι:ο Παπι

ιιε ιιι ιιι:ε:ιο:επι :φωσ ειιινι:. @εε :εε ιι:ιςιιε ιιιιι€ειο πιι:ειειιιο Ρι:ονειιι: , ιι: 8: ειμαι Π

ιιε :εδιοι·ε :ιιιι:ιιιιι ιιιιιιιετι ιοεο ρ:1·Γε:τιιιι [πορτα Μια ιιιιιιειιιιιι·ιο δ: ρε:ιειιιοιο ::ειιιιι:ε:,

8ειιιίειιιε επι ιιε ιιι :Μάο :ιιιιιιειιι ε:ιιιο Γεάε:ε :ιοιτε:, α” ρε:ιειιιο ιιιιο ενεάε:ε:.

κι: ι ι. Ι): Ψι!!ιεε!υπο ?κοψω ιἰεωοπἰο παί2:ο ε: Ρώσο σκετο.

η. 5 Ε τι ιι: Ρ:οΡοιι:ιιιιι ρε:ιεειιια:, ννιιιι€ειιιιιιε :1ιιιάιιιιι , επι ιιιιιιειιιιιιιε ιιιρετειι, @ση γι

παπι ει πιεσε ιι:::ιι.ιι·ι ειε ιιι:ε δ: Ροίιειιιο:ιε Εεειειι:ε δ. (Σοσ.:ιε ιιιιι:::ικιιιε: , ιἐνο άπισ

ιιιο είι πιιιιειΡει:ιιε. ι)ειιι:1ιιε :ιι εο νεκιι:ιιε νιιιε:ιπι :ειιειιιιι: δ: ειι:ιιι·ι εοιι:ιιιιιὸ τ:ιε:ιιι: , ιι: ιιοε

ειιετιιμιο εε:ε:ι πιο:ιε:ειι:ιι:, νο:ο Ρο.:ειι:ιιιιι :εε μια Εεειειιεε ::ιιιιιειΡιι::ιε τιιιιιωιι Δι ιιει·εςιιβι;ιε

ιιιιι: που οιιο::ετε. ~



Μ ΪΚΑ(:. 5. Ο θ Κ 18 Ο Ο Ν Ρ. Διώ'. ΡΡ'απάοίθεττο. η; .

08ο. Απ.
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- 3 τι τ. τ ι νι.

2.8. Ψ'Ο τ. ν ο οιιιοτιτπ :ιΜπειιπτε απο πω ιπ:ιττε πιιττιτοε οιΣιπ Ροίἱε.ὶ Ρ1°εΓοντετ οπος ἀε

οιιιτιειε οτι:: ειτ τπιι!το ,πω τεττιΡοτε Εοοιείιειτ Β. Οοειτιε 8.€Γ01°ι1ιιι μια οοπιρετει·επτ, πι.

ιιίῖΒι.ιε άοΙο τπειιο οοπτ!ιικιτ. Νεο τιιιιιεπε. Πιοί-επι1επτε πιστα οεοοιιε δ: πιιιτιιε οπο&ιιε; ω! ΜΗΠ

οιιπι νιτιΩιιιοἙιΠἰπιι πω Ρεπιιιοιτιιτ. Με” Ρ:ιτι:ιτποπιι οι οιιπι τεθιτιιτιε εὶεοιτπιε π...ιιΔιτ,οε

Ειιιιτει.τετιι ΡΙ.ι.οσ.το εο οιιιετιι οθειιάεπιτ ιτιετιπτ.

Μ: ι ν. 13ο πεἔοι·ἰε:οπι πουιέπε Βάιἰοαπἰο χωριου· σοβιω /εν·τυπω ωσπου.

η. Ε. ο ο τ τ Μ· ο ιι οιιιιά:απ Βεάοοιι·π οΙιότιι: οιῖιτπ ΚΙιεπιτπι πανι ειοΓοεπάετετ.ιιπιιε Γει·νο

τιιπι πώ ιΠιιπι ?οπο οποποιοτειτ ίιιΡΡΙιοιιιπι πιοτιιεπε οτ: πανι ΡιοΒιιπ, δ: οοποιτιιε 2ο

Εοοιεί-ιπιπ ί·-τιειτ. Τιιπι ιΠε τιι€ιτινιιττι Γεοιιτιιε π) Εοοιείιει :καποτε οοεΡιτ, Ρι·ο!ιιοεπτε Ειπα: πο·

πιιπε θο.ιτιε το8:ιπτε ίπποι δ: οοπιπιιπειιιτε Μοποιοτιο Η ε ε. ι τ. Α ο ο πώ Ρτεοίοιιε ?οπο τείιάοβειτ,

οιιιο`τιεοο ιΡΓ:ι|τετετειιτε οοεπονι. δα! ιιοΒοτιειτοτ (Μοτο ΐιιοοεπίπε οιἶιπι Μοπ:ιοΙιππι το8ειπτεπι

πιο: πιιπ:ι.πτεπιππε οοπτετιιπετοτ, Ρι·ο πωπω Εοο!είἰ:ε ..ο οοιιτετπρτίὶε σ.ι18τπεπτππι :πάω :ιο

οιΙι:ειτιίετνιιπι απο. Νεο ιπιιΙτιιπι πω ιπτει·οεΠιτ , ο: οιιιιιε ετοιττιο οιιτιιιΠετ οιιέτπνε εσπ

τει·τιοί.ιΠετ π8ποίοετετ , ιπιτπιιπόο τΡιπωι ττει.τιιτιιε, Βιτονἱ νιτειτπ ιιιιιιιιε οτιιοι.ιτιοιιε ειττοττο.ιπ

Επινιτ.

κι: ν. Ή: αι/αβτιω Ητικιβέι!έ /ἐι·<υο Ξ σιἰπεαἰπ ΜΜεω|έτα·/όία:ο.

5ο. Τ ο π.Ηιιπιθ·ιάι οιιιπΓοΙππι (Πει·ιοιΕοοΙεΠιε Γει·νιιε οιδπι Ρτο οιιΙρο. ιπ οοπιιπππι οοπι

απο Β.τεπ8ο νιπέτοε παπι.. ττειπετετιιτ, δ; Γιιορ!ιοιει ουτε ΠΜ ιπίετεπάε. Γοιτετ,επιππο

Ρετιιοττεΐοετετ, οιιοπιεττι επτα άοτιιιιιι Ρτ2Γεπτιπιπ ΓιιΒτετίιιεετε ποπ νεΙοοε.τ,Ε είπω τεΓΡεκιτ,

8: πο! εειπι Γε απο οπο: τεοιτιιειιιοΠπανιτ. Κω εΣιεπει πιιτειοιιΙο ! οοπτείτιπι ν ο οιιιιΒιιε Η ει.

πιε οιιοεοετιιτ, .Με πιο. Μπα πω: 8οΓοΙππι : ειτιιτίιΓοιιε νιποιιΙιε Γετνιιε ει ΕοοΙεΓιοτπ είε

Ρτοτιοι.ιιτ, πεο τεΡετἰτιιεἔιἀοπιιπο οΙ'ίειιίοπι ΐπΡΡΙιοιιΞπιοιιε νιτεινιτ. Τειπτιιπι αμκ! οπιπίΡοτεπ

και Βειιπι ΓιιΡΡΙιοπιο πειτε νιτο Μάϊο πο.. οοπνοΙπιτ , πεο Ριι(Γιιε εθ (:τιπίτιιε ειιπι ιπειπετε Πεο

τοπι, απο πεοείΪἰτπτε8ο ειιιιτπο πι Ειπθ:ι πω. ειιιιιιιιιττι οοπτιιΒιπετ , ιι: τύπο οιιιοο1ιιε «Μπακ

άπτεΙΙιει , οιιιεπτπιπ ιπτει·οείΠο ω”πο! τιπιτπιιι·ιιπι ΓοΙνεπάει νιποπΙιι ΡτΞενε.!ετετ, απο ιπνοοετιο

:απο τε.οιΙιτ:ιτε ΠΒιιτπεπτε. οοτΡοτιε ὁιίΪοΙνι1Ϊετ.
Ώ

:τον π. 13ε ΛεωΜεκἰωἰπο σύ ἐῇῖωιι!ε:Ξο›ιεωΡεπἱεἰἐ:ειο , βτί/ΞΖωω.

μ. Πο ο Α π τεπιΡοιε ΑΒΒετε Τ.ιποτ.πάο πι (Μπι Ροίἱτο Μ Α Χ ι π ι κ ιι ο Μοπείὶετἰι

δ. θετεοπιε^ , εισαι πρωι ιιτοεπι ΛοστιΡΡιπε.πι , οτα πι.ιπο (:οιοπιε. οιοιι:ιιτ, ίιτιιττι άι, τι

ΑΜ». .ι Ρτονιποιο. ντιπΒιοιιιιτπ 'τ ει: νιποΙοτπιιε οιιπι οποίου. νιπο πανι δε ποπ οποιο οοπιιτιοπο Ά· μ"...

οΙείοειιο!εοε.τ : θ: οὺιττι μπι ωειι θοει·ιε Μοπείτετιο Ρι·οοιποιιέιΙΙετ , ίὶιιιὸετπτἑ. απο, ιιτι εΡΡιιΙΩ. πιο.

ἰπ οοπτιπεπτεπιπω οτετιιτττ·πτι Βιπέοιιτπ (Σοατεπι σιάΐοειιοπιτ. Με πιοτοε επ ποπ πεοεΙΕιτιπε πω:

ίπ το πετιοΙιοετε, τοτε οΡΡοττυπιοτοτπ τετπΡοτε απο οτειππί οοοε.Ποιιεπι. ιο οειιοτπιι:ιε οοτπιτι

Με οτοροίιτιιτπ τ." Ρει·1εοοιτοτ, θα! ποπ ιτπΡιιπειιιιιτπ ιιΙτιο Ι)Μπ:ιεπι ν ε Ρετπιιίιτ. @Νοε

πο πι οοπΓΡεθ:ιιτπ (Μια: π:ινιε οδτ:ι Ρετνεπιτ, τεΡεπτὸ ει: πιειιτιπιει οι μπε άεττιετΓε , ΙειΡειίοιιε πι

:ιοιιε.ιιιι οπο Βείτε.νοτειτ ω., Ρτει:(επτιε Ρέππα δ: ΡετιοιιΙι πιοτιιπι οιιπέτιέ ιποιιΠίτ. ΟΙε.πιτιτε

οτππεε δ: ..πωπω Ιε.οτνπισ.Βιιιτει· ιτπΡΙοτοτε, €11ΙΡ2.ττι ΑΒΒιι οοιιπτετι , 8ο (ἔοειτιο τπετιτιιτπ εκο

τετε. Κετιι ΑΒΒο Τειποτεουε εκ Ιοοο ίιιΡετιοτι οοπἴ Μαιο, δε οιιτιπποιπ Ρειτιοπιο νει·βτεπτιιτ

ωηετι οοπίιάετεπε, πιω ενείι:ιΒιο πιιττιτ . πιειπάειτ ίεΒίιάιιιπι ι.ι......ωπ. Εοττι. Πεόιιοιιπτιιτ

οοπτιππο πανω , 8ο ΓιιΒίιοιιιττι πιοτὶιε ο1ιιιι:ιιιε επι: ΡοΠιοΠε ττιιιι_ιίτι·ειτιιτ. .Και οιιπι ΑΒΒοτιο ππι1ιε

δε ί.πάοτε τπιιΙτοπιτπ , :πιο π·ιο.ιτιπιο Β. δοειι:ιε οριτιιιοτιοιιε τεοιιΡετσ.τει πανι , νειεποπε τεοεοτιε 8ο

οΡιΒιιε, ιποοιιιτπιε πο! Πτιιε ΑΜ». Ρτοετετιιτιιτ. ΕετείΓιιε πε.νιπι οπιτιιτιι τείτιπει: , Ροτίπειίιιττι πιο

οετεππιτετ :.ιοπτιτιο.πε, πε Ιοοιιτπ :απο ναι πωπω ιπίιεπεττι πειιε ιιπιοικιττι Με ίιιΡΡΙιο.ιτιοπιε

πιιιπετε ττειιίειιπάιιττι ειτιίτιπιετ 'τ. · σ

ιι κι” τ. Β: €ωέσω Ριν/Με βπἱΙΖ:ε›· μ·ομΣ μήοΖέπιιο.

32.. Ο π ε τ ια ι τ. ι Ρτοιιε ενεπτι.ι οἱιπι οιιιιοΙππι επι Ρτείοπιιττι 8επτε πεεοτι:ιτοτ πεινεπι οίκο.

πω. πΙτετιοιτειπ πεσει , πεο1ι1ο Ιιτοτι ιπ οπο Μοπο.Β:ει·ιπιπ ίιτιιιπ είὶ Ρι·οοιιιοιιαιτε πο.

ο ΜοπειΙὶετιιιττι δ Οετεοπιε π". Πιιιτ08 (Μο-ε Γοτιτοτπ ω.. ΡετΓενετετ. @Ερικ ω... ιιιιτο.πτ Ιοοιιττι

πιεπίο:ιποιιιιιιπι ,ω ()οΠε @παπι ΕοοΙείιιιτπ ιειπιριι- ιΠοπι Ρττοτοτνεπετε, πιο ιπιοέὶο πι οοΙΙιιτπ νιποιιΙο.

οΙεπι οοπνετΓοιπ :Η : οπο. ε ΕοοΙοίιτι Ιε.ςοποοε Απ» (ο Γ: Μάϊο οωπ ττιππειρινοτιπτ "Με :παπι οτα(

ω. ΘεΙεπιπε πι πι.. ; ο: ΠοΙοπιιι 5 )·πτει;,ςπι. σ._ πιο: ΝονατοΙ€8 . ποσο ποσο ιρί11ττιοιιε νιιΙΒιιε ιΒτιοτπ

& Πιο πιω. πω: Οε.!επιιιε πιοιτ οιτ.ιτι.ιε. πι οπο- ΙιιιιιιΙοε τεΙΞειοοιε τοπιο.

Μ



:.π6 Μ Ι ΚΑί). δ. θ Ο Α ΚΙ 5 Ο Ο Ν Ρ. .4πδΐυπ Η/απέιι!πεπο.

£πιε. Απ_ Ρσπετε: ,πω σ.ά1-εσππΙσε ἰΠοε ο:: :1πάοπε ί-ποτθ: ππι” πεινά: πό:ο. Ρετνεπἰ:, ίπΒἰ:ὸ απο. πι

Μ-ΧΗΧ- επτεἰ:επι :πιοατιιπι ιποΙεπ:1ο:το.:Έπ, Ρ:α:Ι-ειπ:ἰ :Μπάσο ὸὶΓε:ἰπππε πετεππ:. πω επω εΙο:πιππε

1" '° ' 1 νι· ππνἰε πω:: Γερε ποιπεπ 8εεπεπ:πιπ ::επιιιε ίπππὸἰπ:π εΧΡε:ἱΙΪε:, :π Ροι·:π:π εσπ:ὶππο ππνὶ8

ΗΙ:εΓο. ἀενεπἰιπτ:1ΙΙε π: εοπππεπ:επι οπἰεἰ:, στο.:πιπ Ρεττεαπ:, ει:: πω ΓοΙππε τππ.πετε νεπε:π

πσΙσίετΞεπτπ.νεπετοιπάεε Μειποτἰε:: :τἐππἱ:, οπο: ε:ἱο.πι πω: πσΠ:εει πιο :ο :ΙΜ Με:: τπὶπί παώ:

Τ π ε ο ο π. π. ο ο εὶετὶεο :ιο Ρτπιππιπι Μοποί:επππι επ άε!πτο..

Χ ::ν ι ι ι. Βε πεεο:έπιου·2: /Ξ·πυο ω: απ” μ·ι·2επΖο Μπιπέ!έ:α· πω».

33. Β Ε π ἰΠο:π:πε ίπ:π Ρτεεεοὸειπἰοπε οπἰόεπι ποπ σππππο ἀἰΠἱτπἱΙεπι, ίεε! πιτ:: ππιπεπΙἱ

ο.Ιπιππ! ωΡιππ πποεει:, δ: επῇπε :ο: πο: μπε πωπω: :πω , οπο: Με: ὶΡΙΪπε πω

:σ.:στεε :ετπΡοτε :πιο μα:: :τι απ: ποτπεππ:. ΝεΒο:ὶο:οτ ε:: Γπρτο:Π&ο. ΓτεΓοιιπππ 8επτε πεινεπτ

σε: Κπεππκπ ππιπεπ ο.8εοσ.:, ο: π: πιστ1ε οί: , πω:: ε.εΙνετίο ππτπὶπε ιιπνἰεοοε.: , :Με ὁ. Με πανεπι

πω: Η:πε :πιπεπάοπ1 επτο.νετπ:. είπαμε (ζώο: νἰειππι ο::ὶΒὶΙΪε: , πποπε:πτ ὰ Με πω::

ὶπ Ππππππ ΡταπΡἰο εοπίἱίἔεπ:ἰππε, π:ἱ :ιο ο:οποπτπ πονάω εετεεπ πεπεπ:. ΙΠε ΠΜ απο τοπ:

:εἰ εσππιπι ποπ είε ὰἱεετε, ἰιππε‹ὶΜ :πστθ. Ρ:σΡοπ:πτπ επτΙπιπ > πε: Γε πσΠε πἰίἱ εοπ:ὶππει:ο

ππνἱεὶσ οπὶε:ἰε εσπετππιπ Ιοεπτπ ει::πι€ετε. Κα. ειπππο :πιο πεινάω ειΒἰ: ά :ΡΒ πι επ εΙανπιπ

τεεεπε επτπ ππο ίετνστπ:π :εΙιάε: , τεΙπ1πι π1πεπενιπ: πο: πω”. :πιπππ:. Επι: ἰπ:ει· εσε πππε

ε1πὶ εππ&οε ειπ:εεεάεπε επ:ι·εππι :ππΞε πω: δ: νεπ:ι·ι ειτοππινοΙππι :επεπε:. νεπ:ππι επι: π

Ππκπἰπἰεὶὶἱπκπ πε οπο π: ΓπΡε:ὶστὶΒπε εΒἰτππε τειπἰὸἰτο.:ειπ ποττὶπὶἱετπ > ω” τεΡεπ:ε :κιν επι ππόπ:

νἰσὶεπτἰίἴἱπα το. ἰππ:,πεε εποετπει:οτε πΠο Επ·πίππο νοΙεπτε τεπί:ετε Ισπ8:ίπτπε 5.Ι::οτε [πο

:πιπππ:. Η τεμ:: επτπ :ατε ποπ ο!Γεπ: ί:ππετπ :ΙΜ π:: :ὶΡπε :πιπεπειπ: , ν1ὅ:ὶ τεΙἰποιιππ: : τω π

πώ εππέ:οε Ρ:2οείΐετο:, :επι επσ εκΡΙὶεειτε τ: :Με ποπ νοΙεπε ππινππ ίεεπ:ιιε ὶπ επ:επ:ειπ :το

πω, πεοπεπΙ οοππππε παπά: πο: π: Ρπποί τείἰὸεπε Ιππστππε:,πιππιειονε::ετε πο:ιπ:: πω::

πώ Μπα: τε:πεεκε.π: τπο.επιε νοεπιπε πω: δεΓσε:ο οπἰ π: ποπ:: :τοπεπο.:πτ οπεπι ΒΜπειτπδε

Β, θοο.πε :πετίωπεεπττετε Ρσί:πΗν.Βειιι:; :οπ::ίοπε :πτπ ποια κά: δ: ππάει:ππι νο1°2.80 ί:π3:,

π: ποπ απ:: πα π: επτίπ:π πω: πσΠε:, :1π:ππ ἱοπ8ὶίΙἱτπε ΡπΙίπ π: πΙ:ετὶο:επι :φαω ποπ

πω: ιπιππο οπιππιοτπιπ :πε:π απο: Εισαστε ειπσ:::.τε:πτ. Νεεσ:π:σι· υπο π: :ετ:ειω Μ

8ὶ: , ΐππεκπ :χιπ πονἰ εοπατωε ρε: ποπειππ Βετο: ::οδ:πε, ἔιἰετνσ εοΠὶΒἰ ππιποει:, πώ εοΠε&ο

π: εκ:τε:πο εμε μπε ίε:νπε πω: ἱιππΙὶπὶ:πε Μετα.: ὶπνεπππ:. (ζώ ἀἰΙἰεεππΠἱκπἑ εσπιτεθ:π:πε

8ε:ποεπε πω:: Ρετ:επ:α:πω ποπ εποε! Ρο:ιπ: ε!εΡ:επεποι οπἑππ πιο::ππε. Πεπὶοπε ει:ΗπΜ:ο

ΡΙπιππο ίὶιπιπἰπε δ: ἰ8πε εἰτοπτπεἰτεἑ ίπεεεπίσ, πππΙ εει!οπε Με:: Ρει·Γεπ:πε, νε! οποπσά

κοπο ἰπὸὶεὶπκπ Ρσ:πὶ: εεΙετε. @Σά ΡΙππι εὸενεπὶτπ1° τπ:ίπε πι εὶτετἰστεπι άρτιο: πε πε πι: ίεοπΙ

:πω άσπ:πππε επι: δ: εοτπ::εε πεππ: : τσ8π:πτ πεε!εποτ επ.Ποε π: απ! ΓεΡεΙὶεπἀπιπ πιο::πιππ Ισά

:πωπω εοππ.τπ πω. Εο οπ:επ:ο,οπππ Γεοπ1:πτιιτπ οπεπππ:, ἰπ:ει·ππ ωπονετ π: να: οπω

Βο:πτ ειπιπίτπε π: επί:οεπε πο ποτα:π :πειπποπε ὸεΡοπἰ:π:. Τπτπ ποπ ποθ: Ισπεπ:π Μποστ:: Μ

:ετνειΠπππ ἰπεἰπἰ: τοεα!είεετε,δε ΡππΙΙο.:ἰπι σε ειοετπ:ε, πε ί-ΡἰτΙ:πππ :Μεσα Ώεπὶπε :ο:πιπ Π:

εΙενειπε ποτπ:π ἴππΒπἰπὶε οτε τεῇεεὶ: . δ: εοπ:είΈππ ί-πτ:εκἱ: 1πεοΙππιπ .ο πω: οτει:ὶοπε πω: σε

8:α:πτπιπ π&ἰσπε πο σεππὶοπε πεποπο απ! άπεεπάσ.τπ πω: πω): πεινππ επ:π ίοεπε Ϊείἔὶπἐτἰ:.

Εο. πε8ο:ἰο:οτ π: πω: , εκπεπάει:πιπ Γε , σε :πο επιπο αιωεπ:ππι τππἔπ0Ρεϊε επι:πΙαπε οτ8επ:1

Ιίπτει:π πω: Βετο Ρεκίσππ: ,δε αεπ:ο οεΙππε ::1πειε , τω: οπιπ1οπε άπεοΙππποπε :ιοπ:. Ήπε···

ι·Ιπ: οπὶ‹.ὶ ο:: τε ππ]πίππσώ. απο:: Γεπ:πιπ:. ΕΒο εσιιπἀεπ:ὶΠἱ:πὲ :πωπω πω: ΜτΙ πιεπ:ιι :απο

είτε ω: οοἰ:πτπ εΙει:ἱοτει , εΙπειπ:ο «πωπω άπ:π νὶνετε: ππκπππο.ε Ιειιιόεε8ε μί:Απ:12.ιπί απ;;

παμε π: ππ]πῦπο‹ππω 8ε πππιεπΙπ εκπὶοεπὸ1ε επἱοπετπ Γιπέ:οτπ:π , ΑΡσΠοΗε ο: επι:: ιππε

Εεειεί·ια Μοπγ::οπεοπιπ:πιο: επεερτΙ:, ὶΠπτπ ἱπἴετἰοτειπ νΜεπ : ππἰΡΡε πἰ ὶπ ο:ΙίεεπεΙο Όσο

δ: Ρ:οκππο ποπ ππι: οποοπο.:π ὶΠο:πππ ]π:Πεε:πτ ἰπἔετἰοτ,οπὶοπε :::.:πε:$ :π νἰ:ο ποπ πππΙ:ίε

οπο: ποιππιεε πονετπ1: τπί:πεπΠο επιτπέ:, τω:: ειπε τπἱτοεπΙὶε σππποπε πο:ὶσι· :κι επιπ::::ε ω

ποπ:: εκίΗ::: ; Μεοσπεποπ οοΕεπιπ οπο:1άΞε πι νὶνεπ:ἰπκπ Με το: :ει.π:1ίοπε νπ:π:πσπε πωσ.

δ

:οι Με. 1): Μπέκι· πωπω.: έ:: Ιιισετπἱ.τ Εσε!ςβο /`ικοινώ.

Μ.Ρ Κ .σε τ ε π π Α Ηετἰτπἀπε Μσπο.εππε , ε1πἰ π: Εεπε :Πδ:πιπεί: ,πωπω απ: ππιπεπΙοτπ:π

εε::ΠΙπππε τεΙο.:οτ εκίΗ::: σε νετἰΠἱπππε,οὶε Γε οοπττπει: ππΠο οιάτποπεπ:ε εκ:ππίεεπε

ὶεπε Μπι πω: _ πο: εοπππ Μει·πσιπ νεπεπιπόπ πεπεπάε: , Ξπίπίσ &ν$π1:πεΙππππε ίμεπππΜε:

ηπα! ὶπ ππι με: επ:ἰ ειππο οπο Με. οείο:1Ρπτππε δ: ΓπΡεποπ εοπ:ὶεἰΙΪε πώ πι:ε::πετππ: πιω

Μἰ"κιψ ππιπ:. δα! κ! πιο Ισεο ετ:: αΙιεεπάπτπ. - ν

"ΜΝΚ ;;. Ηειδ:ειππε ε:: οείετιρίει:ππ σπα Αποοτε ΤΑ π ο π. π ο ο ιο Με υπο Γποε:ίπτε Ει&ο ἐπ

Μω·επομ- :ετ Μπι κείεπιπ:πι·. Νππε πωσ:: πω:: οι! εΙε:1Πἱιπἰ πω:: Μ ι: τι ε :ιν Α π ο ι :επιποπι

‹ϋ μπω. Θ:: πο: ἰΡΓπτπ ππΕπ οΡπε ὶιπποπιἰ: , Ι:::νο.:ο π: Ρτοποίπὶ οτὸἰπε νεππιιπ.

ΧΧΧ. Ζ):



ΜΙΚΑβ. 8. ΟΟΑΚΙ8 ΟΟΝΡ. Από!. Μιπάε!θεο·τω τ.»

:τ ιι χ. Οι· !ωμοι:οτε ΗΙαιίοιυισο Μ2[σκίσωάο!υπ 0°εΙστοιιτο. Μο Απ.
ποια”.

56.ΕΤ ιιτ 1ιτωΡο τετιιιιι 8ειι6ιτιιτιι οτιιιιιε ιιιιειιτιιιτιιΙὐιιι ροιιτροίιτο αστειο ειοτιοτι ιιιει· ]""" ν"

ριειιι,ειιεεΙΙειιτιίξτιιε ριεειτι: ιιιιΒιιΙετιίοιιε εΙειτιετιτικ & ετ8π Ω!ιτιιιιοιιιιιτι τιιιιειοιιεπι

οπιιιιι.ι ρετιιτοτιιιτι ιιιιιοίι πιο Ηι.ιιοοννιτ:ωι , τω ετιιιιιε Γιιρετιιιι ιιιιίετιεοτάιο μονι

τιετιτε τε Γιιτιιιτιἔι ροτιτιιτ , ειιιιι ιιοιοτε ρετιιιπι νεΙιετιιειιτιΠιιτιο :με οιιιιι ιιιίιτιιιιιιιτε νιτ Με

ειδ τιοτι τοιιτιτιιιι: , ίτετιιιειιτει: τειιτιειιχειιιι€ιτυτ ΙειΒοτιιτετ , παμε εκ ριιιοτιο Πιο τιιιοτι ιτι ιιτοτε

ΒιιτιιιιιιεΚΙιειιι ίιτιιιτι !πέιΙιιιβετικ Γυρω ιιιιιιιιιιιε τηιρεΙΙιιτι,ενεάιοιιε τιεινε!ι τιείεει·ιτιετετ,οττιτιιιιι

ει! δ. (ιοειτετιι ειιιιτ,νιιτ ιιι τεττιιιιι Εετιετ με τιοΙοτε τιιιιιιο ροτιετε ναιειιτ,& Γιιιτειιτειιιιιιιιιι πιει

8ιε οικω ίσιο ετείιιοιιε ιιιτειιτ. Οιιτιιοιιε ιτι ΜΜΜ ρετνειιιιΪετ , ειπε Μετιιοτιεπι νετιετειιι

τιεπι ιιιιτιιιιιιιιιε Γε ει: ιιενοτε τιεροΓιιιτ , & ιτι πειτε ιιτιιτιιε ιιιιιτιιιιι ρετοτεινιτ. οι» νετὸ ΐιιττειιτ,

:κι ΑΒΒιιτειτι & ι:ιειτιίΕπιιιτιι νιτι.ιτιι Ο ε τι ιι ιι ο ιι ιι οιιτιι ρειιιιτιι |Βτιιιετιι, τιιιιιε Μοιιιιειιιιτιι τοπ

νετιιιε ; Βεο , ιιιτιιιιτ , ετιιτισε , ιιιιιιε τιιετιτιιιοτ(.ιοτιτι: ιενετιιετι ιιιιιιιτιειτιιιιι ρετίειιτιο , τιετιιιε

εο μπι ειιιτι τιιιο Με νειιι :Μοτο ιιιιιοτο. διο τι Μειιιοτια τε8τεπιιε Ι:ιιετιιε δε ειιιιεετ τιιετιι τοτυι·ιι

απ. ΗΜ ιιιΐο ΑΒΒιιτε τιιιι εοτειιιι εειτιιιτ τείετειιτε εοΒιιονι: οιιιιιιιοιιτιιιι πιει: εδο ιρίε Με

το? ιιΒίιιετιιιι, τμ ιιτιτιιε €]Π8 τω Ιιιιιιετιιτοτειιι μωειο τιοιοτε 8τεινιίιιιιιε ιοΒοτειιτετιι ιιι

ρε πιο νιιιετιιιι.

!

:οι :τ τ. Οι πιιι!ἱεπ Χτυπάει έ!σέ ‹ὶ ε!ιαάέσετέυπεβιωτα.

;7. Ε τι ιιτ ιιιιιε τει εειτε τετιιιιοτε τιειιΠο ΐιιρετιοτειιι ΓιιΒιιειιιιτι , πιιιιιετεπι δι:οττιε2 ιιιιτιοἔ

πιο εινε: :ιο ιιτΙ:ιε τετιειιιιτεε :τέτοιο δ: 8τείτιι τιεΒιιειιι ιιιι τεΙιοιιετιιιιτ. Εει ροιι απο Με

ιτι Ιοεο τιιειιί_εε εειτ,Γιιιι ιιιε ΓοΙΙετιιιιιτατιε ειιτιιιιε τιι.ι:ιτ εειτιιτ ιιτιιιιε τιοιιιιεμι; ιτιτετ νεΐοεττιτιοε

ΡΓειιιιιοε 8τείιἶιε ίο.τιιτιιτετιι τει:ειιιτ.

κι: :τι τ. Βε ἰιι/'ωττιἰειιιοπέαεο αρκά Μεωω·ίιυπ 62 (Μπιτ ιτυ·οοπέ|ίι

ε μι” πρι ΜΜ2ο.

38 .5 Η υ ε ιι ι ο ιι ι ειιιτιο ροίτ οτι ουκ ‹ιε ιιιιρετε,τοτε τετιιιιιιιιιε , εεειιιιτ ιιτ τιιιιτιιιιι ει: τιιιιιεΡ

ιιιιιιιτι ρ:ιτνιιιιιιιι τι2ιιιοιιε ριετιιιιιι ει! Εετ:ιειιιιιιι ειιπι Βετο δ: Γιιροιιεειτιοτιε τιείεττετ.

@επι :ιδιο ειπε Μεπιοτιτιπι ειιιιιιτιε ιιιιιιτιε ρττείειιτιιιιιε ειιροΓιιιίΪετ , 8ειι&ε δοετ , ιτιοιιιτ,

τεάτιε τιιιιιε πιιιιι ιτιειιιιι ιιιιιιιιι δ: ριιιίο τιιιιειιιιι νει:ειτ ιιτιεπιοιιε Γετιει,ε8ο τιιιι Ρτσ τιιι.ιιιετε εριιιι

υΠ=ΠΙ ( δε: ετιιιιι νοι:ειτε τιιιιιει ειταιιιετι ειριιιτι τ:οιιίιιενετιιιιτ ) ιιιιε οτοτιιιιιε ειδετειιιι. Νοτι ιτιοιιιε

τω: ιιιιιιιιειτ Βετο ιιοτιιιιιιε τιιιιιι:ι ροίτιιιιιτιο : τω εοιιτιιιιιὁ Βιιιιιτιιτιι ιιιτε8εττιπιε ρατνιιιιιτιι Ηττα:

& μια” μποτ ιιοιιιιιιτι τενειιιτ. Πειιιτιιιε εκειιιειι οριιιιι εποε! ιιτ ΡοιΙιειτιιε Ϊιιετετ οιιττιΙιτ,

Ιιοτιιέτιιιε ιιι Ιιοττιτ Ετ:ειείιειτ Ρετιιιιιιιετ. Ηπα: ειιιιι Γερετιι&ο Τι-ιεοοιωοο τιιιιι Ειτιτιιιιιι.οο

ιΡω ιοει Ρτετιιο!ιτο νιτο [απο τιοδιο εττιιιε νετειει τιειττειιτε εοΒιιονι.

Χ ιι ιι τι τ. Μ· ΜΜΜ ω: οι !ιωμάτβιτσεπ/ό έιιυΞπιτπιτ. ]

ειιιιι Ρτ:τροίιτιιε ΕκκιΜΜιιε τω) ιριο Ιιιειε ειιοττιι ΜΜΜ εεετε νεΠετ , ιτέττιτιιιε Με

ιιετιι ειιιιιο ουσ Με εοιιίττιρίιτιιυε εϋιτι ιιιετιι ιιι φιέιειτοδείιιτιο Μπιτ :ιεετετι δ: ιιιαιτιι Ετ:-ι

οιείιειε τιεε!Τε τιιιετετετιιτ , ειιίιτόΓτιιιε τΙεροίιτε ιιιι·ιιρειάε ει: Πιιε ιΒιιε τει;ιεττα , Επι: ι20 τιετε

τειιτιο ΜιιΜια ; Γιιιιιτὸ εετιιετιτιιιιιε ιιιιιιτιε Γροιιτε ιιι Ηιττηπειε ιιιιιιειι εεεειιΓιιττι ετιιτιιιιτ , φαι

ιΒι ετειιτὁ Έει&ιιτιι ριιιτεε για ιιτιειε.=ι τιιιι ιιιτετίιιετε τειιιιιτιιτ.

ιι :τ ιι ι ν. Βε ιπ_/άπτε :Ματέο @βυτίο Θ έιναι: μπώ απο έω/έπατιτ.

@ΕΤιιτ ιΠιιτι ιιιι-ετιιτιι τιιιοτι ίιιοτἔι Ιενιτετ τετιει , τιιιιιο ρτεττετιτο ιιι :Πε Βιιιδιιίιιττι€ι ΐ'είειι2τ

βιο. 8 Ε ο ιιτ Βετο τιιιττειιΙ:ι τετοιο ιιιιρεττιιιιι: 8είιιιι·ιιιιι ιιιιτι·ιιτιοτιε τιε ιιτείετιτι εοπειιιι.ιιιιιι:

Πιο ιιιειιι τετιιριιε τιιιο Με τιείετιΒετιιιι: τιιιιιιιιιιιιιιιροΐιιι , ιιεετιιιιιι ιιιιειιο ετιιτο ειιιι·ι ω

τιιιιιιιετιι Μετα: ιιεροιιτιοιιιε ΓοιΙειιιιιιτετεπιτιιιιετιειιιιιτιεευιιιτ1ι.ιε ιτε στι ίσιο: ιιοπιιιιιπιι Μπι..

τιιιιο εοτιιιιιετετ , που ειτνιειιιο πω" εάνειιιτ απο Πιο ίετε Γερτει·ιιιι , τιιιι πο οττιι ιρίο Δω.

εΙιιε,τιιιιτιιε,ΓυττιύΓειιε Ρετπι8τι€τι$, ιιιίειιει εειιιτι·ιει τιον08 ιιιιοιιιιιε ιιιέιιιε δ: τιοΙοτεε ειιΐεττετ.

Ποστ: ιιιιιτετ Με εισαστε ειιιιι ιιιτετ τιοθιιτιιιιε νι8ι1ω εοτειιτι Γεριιιετο νειιετατιιιι ειιιιοΐιιιίιετ,

ειτειι ιιιιειιι ΡΓεΙπιοτιιιιι πιειτιιτιτιοτιιιιι εϋιιι αιιιτιειιιιι Ενειι8ειιι (Ποιοι Ει:ειείιεε ειιιιετετ , Μ”.

Μισο Ιειιτο τιιιιιιίιι @Με Γιιττειιιτ , οι: ρετιιιιιιε τιιιοε ιιιιιιιε ει! ια! τειιιροτιτ τιιιιιιςιιιιτιι τοπ::

Πιιετιιτ “ιτε” , τι12ττειιι ειιιιιιοτε ιτει·ειτο νοετινιτ. τω” με ειιιιιιιο εοιιτιιιι.ιοιιιιιτετ ειι:ειιττιτ,

& 61ιιιω τιιιειιι τοτ ρτεΠιιιιι ιιιτοττιιτιοτιι: ιιεροΠιετειτ , οιιιιιιιιο.ιιτειιι ίιιτιιιι δ: ιοιιιιειιτεττι ειιιτιιετιῳ

τιιιι·ιτιιιε τεεεριτ. Νεοιιείιιιτ()ιιτιιτο τιιι6ει1ε Ρτο τω ιιιετιτο (ιοιιίεΙιοτι: ιιιιο εοτιέιιιτιιιε ταπ

τιοτε & ροΠιιιιΙιτιιτειιι Ιοτιιιειιτιι ριιετο , & Γειειιτιιιιτιοιιοιιι ττιιιιοτεε ειιιιιετι‹ιο τιιιιιιιιιιοττι ρεπε

Ρεταιιτ ιιιιτε , ειιιιι Πι ιρΓε διιριειιτιοι Πει ειπε :ιρετιτ στα πιιιτοτιιιτι , δ: ΙιτιΒιιαε ιιιΒιιιτιιιιτι τω
.άί?ω·. 88. Οπἰ. δι 19. δααίωκ Ι!. Ρ Ρ ι
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(πιο. Απ. τ” Έκτο “Ποτ νοτο οτππτοπτ ποτ ειττοτειπτ τποπτοο τοπττ τοπτοτ ττοποτ πτττειοοττ,τοτωπ τοοττοτπ

πο. :ττ.ιΧ.

τοτ.ττ π.

Ν ο τ ο

δτττπττοπ18

τοτππο8.

απο οοποπιππιτ Εα:τοπο , δ: οπτοε τπτεπτοττ το.το: πτττττοτττε τποττοτοπτ τπτ πιτοτπ οοτττο τω

οοπάττ. π

μ. Εοάτ:τπποο οπο οπτπ Μτττοτοτπ τοττοπτπτο ποποτοτ τ-ποέτειτοτ . 8: τττντπο τι ΐοοοτττοτο οπο

ττ:οττει οποτοπτοτ, ποοτΙτι οποτοτπ πτοπο πώ πτετττ&οο πο... τοτοτο ·τττο απο , ποτε τοτπἔ1 πο..

τοπττΒοε πττοτττοτ τοτττοτ ττπιτο,οτπτττοπτ Ιοιποπ τοοοπττ. Ιω εοπττπο τπττ:ττοΙο πι. ο τττο δ:

δοπέττ ντττ τποτττοτπ ποττιπτ οοπΕττε οπττοττ , οτ πττοτοπττοτπ ττττοε οποιοι ετοιποπττπ!τιπτ ποπ

ττοτττ τπνοοοπττοοο οπτποο πτεοπ:πε , ειππονττ.

μ.. Ητοο ξ πο πτττοοπττο Β. (τοειττε τποτττὁ οποπτττ :ττποο ο1ττττοτττε ποιτοει `οτοντ &οποττο

πποπτοπτ ποτοτ τοτπτοπο τττποτττ , ποττοττοποπτ το ππποεπ παο τοπικ. Ιπαιτπειττοπτε Βο

πππτο:ο ποτόοοοπε , οέποο τοπτοπτ(οτ τπττοοτττ τοπικ πττποτπτο επτποτοντ ) τοττπτοτο: τπεπόππο,

πο: τοτειτο Φττοτοτπποτοττοπτ τ·.τττττοτ , πο:οποο ποπ οτε τπο‹το ποτ τοτοτττο , τα! οπτπτοοο πεπο

τοοοτπττοποοπτοπττοοε ττοοοττ ποτττπτπο οοτπποττ. Οποτπποετπ ποπ οπτπτο πο: το οτε τππο ποιο

τοτπ ττττοτ τ”ποοτειτττοτ οτοττοποοπτ ποτοντ τοπια τοπ: τοττπποτττπ, ειττοποτπ πω: τποττοτπ τοποπττ

οποττε οττοοτττττοιπ , οοτοοπττοττΒοο τοππτοτ τυπο πτοτττττότποο τοτττοπτ. Νοποο πω: οποτο τ..

οοττοτοτπ .τοπ πο Με ττττοοπτττ πτετττποτ , τω δ: Βετο τπτ-τι ποπ οτοοπτπιτο ντττοπτοτ τι τπο πιο

πτοποπτει , ποτοτοπτ ποτ νοτοπτ πτο τοττοπο τττεπτοε οτιππιπειτο, δ: ποστ το τττπτττοοε πιττοοοττο

τοττο πτονοπτοπτ , οττοτππτο τι νοπτε , Ροτοτ τιτππτττπιπο Μειτοονοτττο, δ: :τι πιο τοπτπτο ττοττττοοτο.

Φτππο πότντπτι οποτε ποοτε πτοττποτιπάει τττ8πττπτπο πτοποποπτοτ , οποττοτ οτ ποπ οοττειπτο

ντττοτττ τττντπ:ο Βοποποτο οττοπτ τοττοοπτττ ποποοττοτ τπτοπττο : & ττοποο ποτ οττπτοτο ποτττπτ οτι

ττττοτττ , ττττοττε ττετ.τ τιτττπττειττοπο ττοττειπτοτ. (Μοτο οττοτπνοοοπτοε ποτεοπτοποε ποτε ττΒοττο

°τοτ:πτοοτο πττο:οττ , οτ οττττο οποτο πττοτοπττ τοτοττε ποττττπο τοπτποττοοε ποπ τπτοτοπττει πηχτό

Ρτοπιτοππτ

Μοπ.·τποττ]

πτττποττττε..

τ' τ'οστπισ.

# Ατττρι)τ

το (Χωμ

πτει πιτ Α

:τοπτι.τπ.

Οοπτοπττο

πο (ΜΙΑ. δ.

(τ02τττ.

# .9τιππτο

ποτττττ

«τοπο τιττποτε επτππινοτττ , οπποττοπτ: ποτπτ τπτοτοτο.

:τ τ: Χ ν. Οοινττνττ:Μοτιπττο ππωωθωάκω @· »τ που πο.. /ἐοὲῖι @οποιο

πω. Μυποβετιο Ρ:·πωτοβτπιτο υπερ:βίισιτου·.

τμ.Β Ε ο ο τι ο 1 ο ποπ ποπ «το τττττεοοττε ντττ πτπδττ ττττΒοπττει τοτοοποτοπτ , ντοτοτοτ πτττττ πο.

τοττοττὸ_πεοοτε οπο ιποοπτειπττοτπ & ποπ οττττοε ττοοΠοε ττοοε ποοττοτπ ο:τττοΙτιπτπτο

_οπιστοπάοιπ , ποοπτεττπτοποτπ 8ο ποπ οι: οποτε απο Β. @απτο Μοποποττο Ρτοτπτ:ο τοοτττ το

στοα , οτ οτππτ τοτπποτο τοπ το8ττπτπο & ποτοπειτο ΑΒΒεττε ποτ οτ Μοποποττο οοδτοτο Βοο παο

τ-οοτττ , τπτ-ο ποοποο οπο ττοΒοτοτ.

4.4. Εποττοπτττττππο τποπτοττε Κο:: Ρτειποοτοτπ Ρττ>τ1Νοε ποτοτ ττπποτειτοτττ ττποποτ..τ

(ῖΑποτ.τ ,ποπποειτπ οτ οτττπτοοε πτοπο ποτοτπ οττ ετποτο ()τττττττ & οποττε.πιτο οπο. τοοοτ..

ττεττοπτο Βειτττωοτε τοπειτο πτονοοειτοο Μοποποττοτπ πτπτειτοττπτοτπ οοπτττοττττ, τοππττοττε το

οο Μοποοπτε ποτ Ποο τοπ 1°οΒοτ2ττ οττττπο τπττττειτοπτ νοποτειοττοτπνττοπτ Αεοετ.οΜ τοετππτπτε

πτετοοττ οτττττο. @τ οττοπτ :Μοτο τοοο τιποτε ν.8: τα. τοΙτοττππιτ πτ2τοττ. Ηοπο απο πτο το:

ντα τποτττο πΙοττπτοτπ οοΙοτοτ , οτοττποπτ (ῖοππττοττοπτο οτ ποδτοτττατοπτ ττοάττ , οτ ποπ ττοτ

οποπο το! :τττποοτπ τοττε τοπττ τοοοτ·π νοπτττοτ, τττοπτοτ ποπ τττποτττ οττοπτ ποτοττε.ττο τοτποτοτ.

Οτττπ απο ποοττοπτ τοπτποτο ποτὲ Μοποποττο το ν:τπετοποπτ * πτοντποτειτπ οποτοτ , δ: οπο

ττοπο ντ2 πο! πιπέτοτπ Οοειτοπτ ατοοττπττττοτ, οπτ τοτπ ττο&οττε ποιπτπο πτεοοτειτ ποτττοπτ ΕΜοΝ

ποπττπο , ποποο οοπτπιοττττοτοτπ 8ττποοπτ τοτοτπ ποοοττοττετοτπ ποιτοττττ ποτοτττοτ, τοιπ οτ

πάτε [κοπο πὁπ Ρττποτπτ τοτοτττ , ποττπποπο οπο τττοοπε οο τοοο ποτποπτωτοτπ ποτπττοτττειττο

οπτποτπ ποποττ ,ποτποοπττοπι πο Μοτο νττο ππ8οτειτττοτ ντττοε οοιτοπτ ντεοτττοτ. Ροτττοοτοτ

ποπ τοτο τοπ οτποπττ:τπάει οτιπτ τοτπποττε οπποττοπττοε ειτττπττοτ. Ιτοποο ποπ τποττο πὸττ ΡΟΗ.

τπτ το πειτοττο ποστ! Ατττπτοοοπτ* ν0οειτοτ , τοτπ ει! ποποτοτοτπ ποποττ εοπνοπτοτπ ππτοτ Αποα

Ατοοτοε νοπτττοτ , ονοοατοπτ πετ τ. Ρττποοπε τοποτ Με ποεο το ΟοΠει ποττττ ντττ τττθ:ει το οο τυο·

τοπτ οοπττποποπιοττ , οίποο τοποπάετπ οοπττπτττττ , ποττειτοε οτ οπο οοπετοο τττΓποποτο , τιτποο

ποτπττοτττοττποειτπ το οπ ποπ π: οττποττοο οοπτποτοπτοτπ οτποοτο ττοΒοεττ.

π; . Ηπο πτττπο τοπ οπο. τοπιτ:ττέτε τοτπ Μοποποττο Ρτοιπτετ Βέτο οτι ποετο Ρτππτπτ ποπ

άπο δε νοτοπτειτο οοπτοπέττο , ποειπετο ποπ τ πττ Μοπειττοττο & Μοποοπτε τοΒτοδτο , τω ΑΒΒοττ

τοπτιτπτ οι οοποττοττ π! τοποπττοπτ τοτε· οοπττπτττε. Βοποποιττο νοτὸ ποπ πειτττε οπττοιπ Μπεπο

(:.πιοτ.ο , στα οττ τπτοτ Ττονττοτοπτ Ροπττποοπτ τοπο ΨΕΟΜΑΟοΜ & ΑΒΒοτοπτ Ατοοτοτπ πτο

οπόοτπΏοττο οοπτοπττο , στττοτοπτο ΕπτΓτοπο οειπτ .ο τοπιο Εοοτοπ:ο το: ποτττποτο, Αποπτο οοπττ:ὶ

τ:ττοοπτο , οπο τττοτπποπτε τοπο ποτοτττττιττο ποττοτποποτπ,ττοποο το οο ποττο ΗΜ οττποτ‹τ ΕοοΙοττο

ντπιττοετο,πο:ο 8ο ττοτ οττοτ τι ποπο Ρτππτπο οοπττπτττο , & το ττοτπτπτοτπ οττιττττττπτ Οοτοττ τοοοοτ-

ττοπτε τοτο τττιπίπττττο. τοι οτε τττιιπτοττοπτποο τοττοπττοοε 8ο το πό οοιιττονοτποτπ·τάπο ττοττοέτο,

ττττοδτττοπτ οκ Μοτο πωπω & τοπιο! & ττοτοιπ οι: τοτττὸ Ι.οποττ ττττττππττ & νοπττοε , ποτ ατοπιπτ

ιττττεοπτοτ τπποττοτοπτ τ τττέτπποο οοπετοο τοτιπτπατοπτ , ποίποο τοπτ οττοιπτποπτοο . ποπ οττοττ

πο:τπτ ποσά ΑΒΒο πτοτοττοτοε τοοττιτ τπνοποτοπτ , ποεττ τοτττοοτ , 'τ' ποἔττττ Εοοτοττειτττοτ τοττο ποπ

π:τττοποτπ τοοτ ποποτττέττ οιπποτο.

τι Έστω πι. οττττιττο: οποιτ $οττοπι άοπόττοτοτ , ποοπτ ο:: πο. Κτιπτπτοπο ποπτοτυπππτοε. Οοπτοτ_ πω. 3 6_

 

ῳτο



Μ Ι ΚΑΚ). 5. Ο Ο Α Κ Ι 8 (π) Ρ. Απέΐυπ> Ι4/επέιι!&επ·ο. @ἐξ - .

ζ.6. 8ει! ειιιιι ΕρΠεορο Ιιεεε ιιεςιιιιειιιιιιι ίαΒιεει:ειιηίιιπιοΠΠιιιιιιε Ρτιιιεερε ΙιεΙ:ιτο ει. εεχοηΜ οι... Α..)

ΐιιρει· ίοιιτειιι επι Ι.ιρρω*.-1ιειωτ Βειιειώιεοπνειι.τιι, Βάι ρκείειιτιει τοτιιιε ρι:ορε ιτεΒιιι Ραμ”. τ>ε.ιιι.ιιι..

σπιτι , & ιιτειιιΓεριε οι:άιιιιε εΙειτιίδιιιοιιιιιι νιτοιιιιιι, :επι ρε: ίε εκο.ιιιιιιιιιιάειιι ίιι!Βεριι:,οιιιιιιύαι. ] " Ϊ:: ' νι· ν

ειπε επι τιιιιι ωίιιθκε ιιι.ιιειο , ιιιιιειιιι·ιιιιόι εοιιάιτιο (?ιιι.ιίιιιιεο ΜοιιοΒε:ϋ, τι.ιιιε Η .Α εεε.: ο 248(“:Ιοιο

ιιοπιιιιε εΒ: εοκιΠιτιιτει , ειιειΠε ροίιειι ειιι·ιι ιιΒιε άιιοι.ιεειιιι Ηιιιιιινιτ ,ε ροπείΕοιιειιι ΐεερεό1&αιι·ι εο11ιΒρς:ιρι

πιω ΕεεΙεΠιι: Τι·ενιι·οτιιιιι , ία! άοιιιιιιιο ι·εριο ταιιιιιιιι εοιιιρετετε. Ηοε ει:Βο ιι·ιοε!ο τε ε1εΒιιιω τω.

& ΕριΓεορο τιιιιεΙειιι ιιε!ιιιιιείεεωε , ΒιιιιοΠΙΠιιιιι: Πει: ειιιιιΓιιοιιιιιι εοιιΙειιίιι (ΜΜΜ ίΞιιιέι;ι νιτι `” ·9Ψ^°

Μοιι2Ηει:ιο Ριιιιιιι:ιε ιιωι.ιιι , ειιιι:ο πειιιτιοιιιε ειιιΓάειτι ριι.νι!εΒιο., «με Επιιιιινιτ ιεΒιιτύΐευε ΜΡ”

είὶ , Γε ρι:ο ιιπιοτεοΙιτΗΒ & εΙεειιιοίχιιι ριιι:ειιτιιιτι [υ0τιιιιι ,Ριρριιιι νιάεΠεετ Βεριε 8: 1ι..8ι...ι:

Βει:ττειιιιε , (:εΙΙ.ιιιιι ιρΓειιιι Με Ιε8ε ῇιιιιιὸιᾶο Μοιιιιίὶειιο ΓιιΒάετε ,ιιτ οιιιιιιάειιιεερε τετιιρειε

Εε&οτεε Μοιιειίὶετιῇ ειιιίδετιι απο τειιει:ε, δ: τεΒιιε εῇιιε Πρεπει εοιιι!ιτιοιιε ὶιι ιιίυε ίιιοιιιιιι

.Όεόιιιιε Γεινιειιτιιιπι Ριο.ι:τι.ιιιι ιιεεεΠιιτιοε οτι , εε ίιιιε ιιΠει ειιῇιιίςιιειιι εοιιτι:ειεΙι&ιοιιε , εμε ιιι;ῇ_

Μπι εοι·ιιιιιιιτιι εοιιιρεπετειιτ εΙε ειι £:.ιεετε δε οτάιιιιιτε άεΙιει·ειιτ : Μαριε ι·εΒιιε ίοΙι.ιιιιαιοόο οριο:

τειιιροτε εοιΙει:ιι ΠεΠεε εΙοιιιιιιιιιττι ιετιιιειετ , ία! δ: ΠΠ: :μια ΐιιτιιι·ιε ΓιιεεείΕοιιιΒι.ιε ιιάερ.ιιΕΠεε

ξιιτε Ετιιιιίι-ιιιιο ιπετειιτιιτ.

4.7. Η.τε ειιει·ιιιιάιιιοάιιιτι Πιιτ 8εΒιι επεσε Μαρια ροτει·Ιτ ιιιιι νοΙετ ι·εΙεάο εοόεττιειυι Μαιά

ειπε ιιι ει·ειιινιειρΠιιε Μοιιειίἱετή ιιιτερει·τιπιιιε :παρει ΡκινιΙεειο Γεια. ΝοΒὶ.ι τεπι Βιενιτει:

εοιιιιιιετιιοτἔιἱΪε ΓιιΠεεετιτ , ιιε ιο! 9110ά εΠετ ιιτΠε εοΒιιιιιοιιι , ρειιιεΐιιι ΜΜΜ: , & ιιι Με Ροι;τε

ειπε Β. (ιοιιτειιι άδειο άεΐιιιΠε ιιιετιτὸ τει·Ιιιτειιει:ειιιιιι:.

4.8. Πειιιερ.ιε ειιιιι 1·ιπε ίετιΒετειιιιιε , Παπ ιη τεειιιιιιιε ΜοτιιιΡτει·ιι Ρτιιιιιι:ε , Πε ει;ιιιιιι ω ροβ

ίεΠιοιιε (ΗΜ δ. (5οετιε Α : ιι ε υ. ο Τ Λ κ ε π. Α επι ε , δ: εἰ ΜΑΜτιινιιιιοιιε νιεε1τιιι ιιιιιτατιοτιε .

ΠιεεείΪετειιτ.

49. Πε ΑΒΒειτε ροτιτο ΑΓιιετο 8: (ἶεΠε βρω νιτι εει ειπε ρτἰπιὸ ι·ετιιΙιιιιιιο ιτε είε Βεβιι-,

ιιιιιά.ιιιι ει: ΓειιιοιιΒιιε ΡωττιΒιιε που ιιιάιετιιιε Με ερ εοι!επι ΑΜΗΝ ΐε .ΜΜΕ ειδ: ριοεεΒιιιτιιε.

ν1ΤΑ ε. ι=νιιεει ΑΒΒΑΤιει.:·:···
ΪΛΝιιΛΚ.

Ι.ΑΤΙΝΙΑΠΕΝ5Ιδ ΡΙΚΙΜΙ. ει·

Αιιόιοι·ε ειιιοιιγιιιο ίετε εο:.ενο.

Εκ Β0Β:Μέσ Θ' .Γ247ἰο αεί Μ” απἰιἰ. εο!!ιι6:.

οιι.9ε1ει·.4τ10Νεε ιιιιαεπειω9.

Ι_ :ρ ση ΑΝ Ο Τ! Ρ ιι ιι εε ι ε" π: 8ε[Μι ππιἱριιί Ακδϊοπ: πω· έκώισ ρπιῇικ Μιὰ , εἰτε›·σ

"θ .Ϊ

._ Δωη&

«Με , Μπισκίοι·ισκ άτυπο έψάρβηιπ:: εοπων.ιι·ί: π.......ιιω διά.: Μ Η Μι. 3. εφ.

η. μην: πει-β” ῇωκἰο Μσούω υφ....2.... [πέιι!πι·ί Ιἰ&εἰἰσ!.ιἄἰεἔ "έάΠώ. . * δ· Ι.Μ9

ε. Ρ ιι 1 Μ ιι ε .ΐσιἰρτυι· αποκ)πικι ποπ »πιείτε ροβ ό'. Γιιψκω ·υί.ιι·ίτ. βρισιά” Βεάα χω.: 5ςρὶ

Ποσο εἰωτο ίρ/ίιυπ Μπέκι: Δε κυππκτηκωπ Ωίε'0Π+0 /ξ·ραίτιο·. .4π !ἰύστΜἰταειιἰοπιιπ-ῳιἰ ἰπρἰετφ ριοιει.

ρω εωέεί, ρήπια·ί.ε ῇκιρ:ἰοπἰ_/ἱ‹ύ;ῖεἰ:κτ , εκπια'επι Μύαπιιπδ!οι·επι. επτα) άιήπιτε ποπ παρω,

Μ” παππαίω π: Μ ?Μι Μπι ωεπιστπωσ π·ρι·τατ. δ ε ε ιι Ν ο 1 Μαά?ού: έτίιίωι απσπρπί ( ?και

έ» .ιροέι·ερβο ΚΚ. Ρ!). Γιι!ίευβκιπ Ριπφσκ/ί: :Πειτε/Μὴ δ', Β:›·›ω›·‹ϋ ἰεἔἱπιια ) και. Μχ...ειε

άΨίπέκδ ροκ/ί: δία· υει·ὸ ἰπε£ρἰ: ?Με : Ι.ιιιιάειρι!ιε Βει ιιοΠιι νιττιιε & Γιιριειιτιιιζό βψ"Μ1Με.

δεκα: ειιιιιιι (]”οτιδ 5ιιεετόοιιε (ΠιιιΡώ) εε νειιετεΒιΙιε Γιιιίει πιειιιοιιιιιιιι ιιι€ιιε οτιιιιιε ιιιιιιιιιιιε

ειιιιιιιιι Ιειιι!ε τεεοΙιτ δω. Τ ε ιι τ ι ιι ε Γιιι;βἰ ΕπσουιΜβ:: Α π Ν ιι π. ι= ιι ε έέψω Ι.Μπωεακβ:. ?Η ΜΒΜ...

νΜεππ/ίιαιΙο Χι. ιπτἰπῇκε ιιπσηπιἰἔεωἰππω ἰιιεκύπιτἰοπεπι ίπ είπω.τ_. ?Με [Μίκι ει: Μἰπισκ- .μμε μι

ώρου» , Εύη” πειίεέίτ , Ιοεῇιιι· Μιρκα έπτει·ρσία·ινί:. - · ' . - - . ωΙΜΠ:

;. Παει· ροβτευωπι !ιιεκύπι:Εοπωι Αιιέΐοι·ι2 »σπιτικο άεβιτκαιω :Με απ» ρι·ιστωι·ισ ΒΜέι%Ρ|Μ σέι

ἐἰτΙσΒαππε: 2.ι....ι.... ?Μιὰ ί!!απι Α»·πιιΜι υ·ί&ιωπισ. βιαία (.'.ιτισ|ο!ια !ίότω·κω Βίό!ίο·

,ι,... Ρ""|χόΜ) ""πεδη·"ιΜΜΔ Πϋι·ψέιω Κεἔἰπω δωσω. ίπ με ε.<ιωΙσρο Με: Ι08'Ι01Μι· : Ιη 00.1,

368. ΡιιτΓει να.. δ: Μιιειειιἱε ρετ ΑττιιιΠιιιιι ΑΒΒατειιι [.ατιιιιιιει :ιό Ρετοιιετιίε5. Παρ Με ρε::

ΒεεΙειπι. Α»«κή ποτάκι .Απδ!·οΜΒοί!απάο Μίκα.: /ἐεκπιἰο !σεσ , ρι·υθακάό: Μ· με έα ΑΜ” εστιν·

»ιεπισπιτ, ἀκούω Βόι·ι2 ὰ β· βπίρια5· Βεσίε 2ι|ΪἱΜσ94ἰΙ£Μ έ: δ”. Βυ:/έο σα· ίπτσέπο ῇσρροπἰτ. ?τ απο::

ω. “Ωχ"Εβοη .........ε... ]παΪ6δκΜ Μετα: . !έ:πτω πιφυπω Χοιπαπι ( ιώί πιι.ωίο Μ...ι... Με

ΓΩ...Μ[Μ ) ΜΙ ,ω/2,·"Μ 6.ιιέφωεω ι=ι.....ωτι Ποπέπέατίοπί: δ. ΜΜΜ έ» Οικία Χοιπ.ιιπρ Ρωεκπιτρ

ρ·ρω !επετείεω , ε7$4ί Πέτί: άἰΙἰἔωπε›· ρετΙκ/ἔπιεἰιῇἔπιιτιιω Λι·καζβ ορια “Μήν πω: ρωιιι:.

Τωε.. δ. Γιιιῇ·ἰ ?Μι ?καιει Λεωφ εβ· ΡκΜπιπ: , Με Μάικ Ρι·υ!υρκιιιω αρκά Βο!!ωιαΜπ : (]οιιίιε!ε

πω, Βενετειιάε Παει· , ιιιτειιοτΠιιιε οειιΙιε &ε. Ζώου· Μίινιε. ΟΙοτιοίι Οστά. Ριιτίει,νειιετει:

ΜΙΒ Ηπα , ...ΜΜΟ δα, @ΕΜκτπιπηκε εσπε!κα'έτ θα: Ερέ!σεσ : ΕΙιπιετιε , επιΠιπιε Ει·ιιτετ , νι”.

Π· ή ι

!



π:: Κατ:: ε. ::1:ιεΕ: Απ. 1.Ατ:Ν:ΑεεΝε:ε.
ΦΠ.ο, ΑΝ:

πο. π..

1η". κ”.

:: Επί: ::ίᾶ'

.Αθώα δ'.

δο!κτπύι

μη:: Μπο

ππ: , κ!.

Οίκω. 8.

Ρα:: π::

απ. :ο7;.

Το. π.. .5°ρί

:Π. Ζώα

πω: π::

.:ποτία.

Ι.ε:::πίπεί

.Μοπείὶοτἱῇ

Παπ:: 6: ν:

:: .:Πι:Ιϊκε.

& Μ:τα::::1ίε ε8τεΒή Οοπΐ. Ρι:::ΐεί Γεει:πόσπ: :μαπα !Η:α!ι:Η:: ( Μ ά β0%πά%Μ 98484:: Μπα:

τίκο:·κπι Ρ:·ίο:·κσπ ΜΙκδίου·κ:π) μου:: ροτι:ππι:ε , ποτε:: νοΙπτπι:ε , οι:οπ:ει:π τπ:ηοτοπ: εετ::::ν:Πο6

πω:: :πορτα ποιπ:πιππ δ: νετΙ:οτι:π: Ι.:ρίπε ποπ ::τι:εππι:ε: σοφά! νεπετεοί!επ: Βεάεπ:: οι:: επ::

:πεπποπ::π π: ΑπεΙο:ι.ππ απ:: Ριιἰεπεττὶπιἱ: ίπ:: , πω:: π: :Η :πεοπ:Ρτί εε:Ια:πίρεττωπΕπε

οοεπον:π:ι::... @επ επτα:: Ρτε::ίειτι:: Με Ρτι:οεπε Η:Πο::οετ::ρππε ειππάε Π:::ρί:τ , σ::ίπε!ε απ.

το: εάποταν::πι:ε , :με π:Μπ:οπίπιπ απ:: πε :Ρία νἰίἱοπε :σπαει τσιποτάεπτο: :π:Ρτοποε οπο

Βιιτο ΙΜ:: ορροπετο επι:οοπ::.:ε. Π: ..4:·πκφ πω... Επ:ίπίπαππ , δ. π..:.ω: επω.π.

Παπ:: 8ετ:::::πο πο:πππίκ ?καψω απ·Ηψ::·ίκ Μό'. δ.Πο:·οπ:ίπί απ!. ίπ Μοπκβπίκ:π Εκ:ίπίπεκπί.

Λώ: π... π... αππο π: Με. Ποπ::π: τπ:ΙΙε:Π:πο ποπεεείππο πι:ειττο , το8πεπτε ΡΙ::Ι:ΡΡο Καμ,

ειππο π::ρετή Π:: τπεοί::πο :απο , Ρ:2Πάεπτε οποοι:ε :π ι:τΒε Ρετ:ίῖοτι:π: (3αι:Η:άο Ερ:ίοοπο,

Ατπι:ΙΓο τεεεπτο ΕεεΙ:Π::π: [.αι:π:πεπΠε Οοεποπή * πππο Πο:1πι!επ: :πττο:τί:ε επ:: ν:8‹:Πι::ο

ο&ανο. 24Ήκί: π: :απο δ. ΓκυβίΙ/ίπε δαίρ:οί· , πκί ε:: οπισθια δ67Μπίππ: μία:: πκ›·›·‹:

:ίοπωπ πιο:: Ρίκ:·ί:πκπ: σοπ::.τί:, ό· δ. πω: Ξοποπίο!ίκπ:ράτπ:α @πιτ-β :.·ίίπωπί:. πκπί]κί: [τ.

ίπππωπ . Με .κ!κίΐο:· , απ:: απ:: |ί·σκππίπ πωπω:: ίπειίίπ Ρ:·.ι:στ:πίτππικε , εοπτεπ:ί Ρ:·ίτπκ:·ίσ

δ:›·ἰμο›·:. απο:: Επί:: πιο αιΙσκίο υπ:πίόπ: κπροθκ·υί:. Ρα”π πω: οξ/ἑκπκ:ἰσπ: :είπω ίπ ἀκούω

Ροβετία›·ίύκ: σε:σεω·κπε, ίπ κάπστπ:ίοπε: :·ο]'Ε·:·ετππ:.

4.. ?πωπω Μκτ:]:·πΙο2ίο πιο Γκπβ·καπ πωπ:: ::ν:1. Κκ!. Π·ύ:·κκ:·π Μ: πωπω: : Ρειττοπε:Μο

π::Ρ:ετ:ο δ. ?πεί-εἰ Οοπί. Λάο ίπ ππωΙππ ποπ” σ.>σε:ππίππί π.. πά:ίί:: Η:‹: Γεώ: επιω: & νετΙ:ο

επί:::πτ δ: εκεπ:ρΙο; π:πΙτίΓοι:ε νπιπ: Μπι:: οποπε!επε , σοπί:&ι:ε ΐοπο&ι:τε Βοπ:: ίεΙ:οία::: π::

8τειν:τ κα! Ο:τ:Βιι:π ,Γεπι:Ιτυ: ρτππὸ π: Ι.ε:τ:π:πο Μοπ::ίϊετ:ο , άε:πόε τ::ειπΠατι:ε Ρε:ττοπε:τπ,

πο: ιπι:!τ:: τπ:τεει:Ηε εΙ:::·πε οι::οί-ε:τ. Λάο Ι/·πίσπί άκἰἰἰ:ῇπτκ]]ἑ ποππκ!!ί: πνοή: ακέ:ο:·[κί:. πωπ:

.ΡΜ/Μπι Επ:ίπίκεί μπώ /2Ρκ!:κιπ /Ι::·ίθί: : πκί απο: σα· βύ::δίκ ?Με κ: πω. Μίκι:: πω: :·ψί!ί.

ΡΜ. Βεσεω·ί: Γκψί πίσω:: ]'Ε/ΐί: ίπ”.

;. Ι...π:Ν:Αευπ Μοππβ::·ίκαπ.υκ!!ο ΕΑΒ”, ίπ:Μπα δπίσέίο Ροπ:κ,π κά κίραπ:]ϊκ:πίπί: Λάπτοπ::

π:: /ίφυ·π .Εκτπίππι Ρπ:·ίβο:·κτπ :πί!!ίκπίπίπ θκΙΙίεί: , π Γκκβ·ο α:π/Β·κί σωρ:κ:π π: Ε:·επίπω:Μπ :>..:..π

Ρα·π]Έδίο ρ›·πέίκτπ ώ· πιω.. συπ/Ξππ::, κό ρπίπει;πκτκ ω:!οπίο·πεί Κεκεί: Βπεσκεττίπίίί απ” είνα:

πε. :α.1ν. Χεδίσκέπππκε πκύκί: Ρκώκπι πι! αππκ:π ω. ίρππ: βιρπστπκκπ . πω: Γκάι:: πεπ:.....

.Εκπί!ίκπο /ίκ Επιίπίππο Β:·ί:κππίππι πρσωπ:.ίπ Ροπτίωππ ω... Μπα:·ίί: :ΗΜ :πιπ·τε:π ώίίτ. Ρο/Ι·:π

.Επ:ίπίπ:κτπ δ'απούίκ:π ίπ εΪκ/Εἰεπι ποπιίπἱ: ορί:ίκ:π πσσα·υί:, ώ· κῇκ:›π‹πἰἱ: Οπίίπί Βεπωίίδϊίπο πώ

Σ. Μκκ›·ί Οία:: Μία:: ππωίδί·κ:π ι·|ί·. Ρἰοππεκε ίπ Μ:: δαπούίπ 8.9. Ε Μ : π. : Α Ν π ε πω... κ Β.

.Ρκπρο πιαω?»· ΦΖπι:::: : Ε : ο α:: : π ε & Μ ο Μ ι: ο π. π ε ίΙί:ίσπ: ΑΜππ::. πκί ίπ 6'.«Ι|ίπίπ τω

ππ]δε άίεκπ:κτ πω: απ:: Ρκ:|::υ . Εποπο . Β::·:κίπο π: .ΐί:ίοπίο . πω:: Ρο/ίω Γοί!!ππκ: Θ· ?πωπω

δ. πω: #ΜΜ.9' 8εκπιππί /ἑσκ:ἰ πω:: έ:: ?πάω ιπππίπκ: ίππ·π π:: Ιοσί:. Ηἰ: Εκτίπίπερππόκ: πω!

ΡΜ κπ'έσπάκ: δ”. Μ Α ο ε 1. ο Α :ι : ιι ε , ·υπίέπ 5. Μ.ιυ8ει· , πκί ίΠίσ Ρ2°ίσ::: :καιω έ:·/ββ σκάι”,

ά ν. !:ἰκ: πω.. σπίτια. ..ω...::. Μπ:ίο!!πα·ίο /Ε·κ Ι/ίπαπ:ίο ε.κ·-δοτπίτε Μυππώπ ά!τίπωπ.

τσπβ, πκί Αίτίπποπτεπ/ἐ πι: .5οπσέίεπ/έ Μπππβαία ίπ Ηππποπίπ ευπ/π·κ.ι·ί:. .»Μάεππ'κ: :πωπ δ. Απ

:πιο .Ι.π:ίπίπεί Μοπκι.·πκ: . πιά ίπ Ξεο!άκ Ζωτίπίπαππ ν. Ιάκ: ΟΠού. ποποκατκκ. Ηκίκ: α!πκρ

.Μαπ'οί!κτπ επί:: ίπποτα. Εκτίπίπεκπι π :πωπω :πωπω Χ:έκ!.‹ Β:παίίδίίππ κά/Βί:ΐπαπ :πο

Μπι. ·πίάπκτ. δ. Έκι]δ·κ: ·υ:πίμ.:: Ηί απίπ. ?πωπ δ'. Β:π::ἰίἄί !πβί:κ:κυπ :δ πσαίκ:π ρ›·πρπέπ

:κα [κω::, δεοεί: |ἐκ Ηίύ::·πί! Κυππιπο: πω: επ:επκ: κ·υστβπ:ίθκ:. Β:ίπίἰ:· ίπ δκ.ι·υπίπιπ πω..

πω: Οκίεπτκ!ίκπίπτο·υίπείππ: ποσφί:.κύί απ: Ρώσο Επῇπρο ( έ: πω: πω.. ίπ ω. _,·. Ηπί. εαπ ωχ)

απ:]ίίππκ:π &!ί!ίοποπ: άίπαπίππ·πίτ ώ· Λάππα/πω: !ε!ε:.πιπι: πππιἰκπι ›·ιέίο ΗΜ πσσερ:κπτ. Ρο/ία: ίπ

ΟπΙΙίκπ: ωφρκω4:. Επ:ίπίπσκ:π Μο:: κ/Μίκτπ ππίίβεκπίτ :ο τα:προκε, πω ίπ (ίκ!!ία @ία Ρ”ίω δ'. .5'πἰκ.

ω!. .4κί!υπ :παπί €'απούίπ σα· :ση/σπίρτο άκπππακτδδ. ::.-ωεπε ς6·· 6'ο!κ:πόκπί ίπ/ίί:κεύαπ:κ:·.

 

1_ Πιτ ν:: πω: νεπετε:Β:Ι:ε Ρι::ιεει:: ποιπίπο , ποΙπΙ:ε πω

Πω [Β- *Ι ` άεπ: 8θΠΟ1°θ °, ΐοά ποο:Ποι· Με: ίξτει:Η ό:Βπ:τέιτο ίπποι·

Μ. 8. Π.- °"' πιο: οΙο.τπε , 8: ιπ 1):νιι:οτι:::: :πιιπ€ι·ι:::: 8το.τιο. τεεε:..

π:π:πο. πωπ. Ηι::ι:εν::: :πΒιι:είο. Γεια:: οι::Βι:ΐόειπ: π::τειοι:ΐο:·ππ:

Ι Κ' Ραΐο.8::ε οτπ::Ι:ατιι:. Γιπππ::ε ετ:ει:π δεεετάοτ:Βιιε Β Ρετ

?ί # = Π:ν:πειτπ Ρτον:οοπτ:ειπ: εο:πιπ:ίΠιε Γεω:: Ι:ττοπε 8: Με).
· ω. Δ: ι:ο.Π::‹::ε οτιιά:οπο.τι:τό:Γε:ΡΙ:π:ε.

νΜΗΜ Η :. Ο:·εΓεεπτε νε:ὸ :απτο ,οτειππ Ρκονίόοπτ:ετ 13ο: σο:: 

ΠΜ:: :π Βοπο:·ιππ ::Η·Ε&πι1::: οπο: οποτ:ό:ο ετεΓεοΒιι::.

Εεε: επίπ: Έοππ5. Ρ::εε:Ριιι::. εο:Ροτε εε:Ππε . τποπτε ε!ενοτι:ε, 2Η:3.Β:Ι:5 εοΠο

π Ε:: Καπί: Γτί:Ρι: οπο: ::·αΗ:ιπδ. Ἑι::Γ:ι:ε_Αι·ππ!

π. Εσ.τ:πίπεεπΠε ΑΜΒ: δ: ΡΜ:: :πω ]800ΒΙ18 Βαΐ

π::::πε Ει:τία: Παει:: ε:: Ροπ:ΙΙο:,πι Καμ Μο:πτποπίς

( πω:: Η:ϊκ:·π:ς μ:: ΑπίΕτ;:Ιίε ΜΗ πο: ΡΙ::Ικειπ:.:πι

ΙίππάΙοεπ ί:Ι:ι:π: 8: ΟοΙΧοποπ: ΆΕΠ:ι::Π ΕΙ::ιπ: :Μία

εππι_ ουπ:οι::άο:·π ΒεπεεΙοε:π απ:: πο:: σ:Π, οικω::

Υτπ::::Ι::!:: Βα:ς ::ι:&ο::τε:: , πι:: Ρ:::ίοι::π πο:: πι::

άσπι τ:: 11ε;;:ο, Μ: ε:: πο&ίΙί||ίυπο 80197: .ρω"0"",,

ρτοι::·σε:ιππ: πω. Με:: Ι:Βτι:π: Μίτειο. πω:: . :.

Ι: ΑΡι:ό Ατπ::ΙΈπιπ Εστίπίπεοπίσπ: Β:επεΙππο Απ

ΜΗ:: νεπε:ειπι!ο Ρεττ:10 Γπο αμκ! πω". ἱπΓΠ!.:η:

το:ππ:οκιπ:: Επ:(επε εο:πιπ:Πι::: ιΠε:τπ:·. Ιπ ω. νία

Αι:&οκί:: ειποπ)·ιπ: πι:ΙΙι:: Γρα::::::π ωφ:::πίτπ:. ΡΜ..

Π. π:: ορια! Ατπι:Πι:π: ποπ ΗΜ: :Μπα :·φωίπε.



ΓΠΑ δ. τττττΚ$Ετ ἈΒΒ. ΕΑΤΙΝΙΑΟΕΝΒΙΒ. @οι

π

ειιτο,ειπεοτττε ειτΓπειίιπ, πτπι!επιτέτ -πτεει!τιπε , τειππει·επιτθι ετετπε. τ!! τπιοι·πε Οι”. Μι

Γοτιππειτοπε°° Πτπιπε , €ει1τι11°ίττπτττιτ2 Πεοτττε, τοππεπτιπτιειε ετττι!ππε, πειτοπιτ:τ Π';0°Χ:ε

ι·οοι!Γιπε, τιπιπτττιειε πιεπΓπειπε , εεττιειεΓοτττετιπει 8ιτιε επι!! ι!εεοτ Ιεπτεπιτε πι; Γουατ

ειτοτπεοει, πι Π:ειιιτι!πιπ ΑποττοΙππι Γετπιο ττττπε Γεπιπεττπ πτειτεε Γετε εΠοι εοπ- 2°7"° 6

ιττιπε. Βοποτπιπ απο οποιοι!! @ειτε πτοππε , πειττειπ πετοπιιέΓεπο τεττπεποπε ε πε

Γει:τεε δεττπιπτε: Γτι!ιτττε εττεποι νεεεοει εππτε. Ιπίττπότπε ειιτι!επι ιτοετπειε !)τντ- "“_Μοιτε·

πο ._ Μοπείτεττππι τι! ειιοιτει!! εοπτττπ!ιτιτοεο ,- πο! πι:!εττειιε τεττετοΠε εοπττποπ- 50α:ιτ:

ιττ!πε ντττε , εττεποε οιτειπ πετεπιππι πτε Γοτττετιπιττπε ενοοετε επτενττ. τ τ

ε. Ηεο οι οεπΓι ιτπιπ πειττειπ πετεπιι!Γεπο ντΠιετε τοπετετοι, πι τπιοτ τττοε το νιπτ

Γεεττ νοτοτ Γετπτι!ε Γπτττιπεττοιιε Γοπ!τπετει ετοεπττεΞεπειτεπ! ιττε εοτποττε πεταει!- “2α::ζ"°
ιτε πιοτοτττε εοτττπτιπτ , εε ιτετι:!ι!ε ει! πειετπειπ επιτετε Γπεπετεπιττ!πε εοπιπ!τετε- 28 τ

ντι ιτοπιππ!. τττο νετὸ Γππετ ετιεττιιε ιπεπιιπι τιιι!ττειιτε , πεττειιτι τ!επιτ τοπ ε ε

ιτοπιο Γιτε, νεΓπει·ιτπετο ε!ιοτΓπε πΓετιποιττππι , οτειτοιιττπιεπιπε ) ιεποοττε Γι! τιο

εττεπιπιτειπε πω. Νεο επτπι πει!εε πιονετε τπΠτιπειπε νετοοει , Γειτ επεΠ τω!

πιοτιπιιε ει! πτο!ιτττ!επι ιτοποττειπε είτ εεΓεπ!.

ει. Ετ επι!! Γε ιεπεοτετπιπ εεττετπε οττεπιπι:τεττ ντι!ττΓει , επειιιοτ π!εππε ι!εΓπ- ΜεεΜ_ το

πετ ει! Γε ειιιεπΓεε εοπΓπε!ιτι τι , ιεπεπιεΓεπε τΙΙππι οτ οτει:τ!τε πτνοτε Γπονοτεοεπι ν”

πεππτε. Μεππε ειιτππ οΓπο πετιπτε ετεπιε επε: τ! ππ! ε!ι πιτεεπε πειτε Γπτττπο

επι , οι επεΠ πετ εε τεττ!επι Απεεττοε οετπεοει εοτποτε. Ατιτττε νοτο πανε

πτεπε , πιτττττεο τπτεπιτεπιεε Γιιτεοτο Γεετεε Γεπι€1οτππι εετπεοει: Αππετοτππι , νετ

(πι οετιτπε ιττεει!!) ετεττιειεπι ε!ιττπτεε τπετε ε!ι τπΠε Απεεττοτε τπιποοετιιτ εοπΓπε

ειπε, ποε εττειιτι! ειιτποτοπιπ πτττ τππιτπτε ο εττιειειπ ποιπτι ντι!ετε. Τοτιτππι

εποεπε Απεετππ! ετιπειππ! Γοπιο εεπιττιτο 8: Γπτεοτεο $τει!το, οτετττειε παικτ

πιιιιτπ Γε πτε:οειτοτο εοπΓπο!ιτι. Η! ιτεε ι:ειττεοττε !πτεπιτει!ιοε πετ! Γπτεοτε πιττε:

Γπεντιειτε ιτιιτι:ειττπεπι πετ ετει·πιπ Γοπτιπιπ οι εει·πιτπππ! π!οι!πτει!!τπε εοπΓπο

ιίιίιΓειιε ππτετιττιπι!τπειπ ττττιιε επτ!πεε τπΓετοοεπι. Ωεποοεπι επιειπ οπο ττιετπτοπ- ΕΜ Φο

το :Παει δσΜΩΪ ιτε ·υττιεπτ οι ·υττ:ετεπι , ·υτάεύτιιιιι· Βια: @ειναι τι! δτωτ : πείτεεπο τπ οετιπτπε ετενειτο , οι ει! Ππεπι ποττιτο. Απιττοοει εποεπε εττπιτ επεΠτ πο

ιππι οεπιτεπιπ τππτιοτππ! πιττττπιπ Απποτοτππ! ππιτε πεποε ντ!ι ποιοτει τπιετττπεε

το , τ!οε εττ , Ε!ιτετιιι!ι επιεπι οοντεπ! Γ:τιττΓτο. Ρεοτεε νετὸ οι!!ι!τιππ τπεπεπιππ!

τπιετττπετε ποιπτι Απεοτοτπιτι πετ! Πιι!τττιπιττπε ντιτεοει : επεπιντε πτοπιοτ πτ

πιτεπι οτεττιειοι!ι τιιπιτπτε πετΓπτι:ι.ιο ιττττιπέιτοπειτι οοτποτεε πο!! ποττοι ντιτοτε

Γοτιπιε.

;. Τππε πππε ε!ι Γππει·πτε εεπιτπτοπε εππειπιπ πττεεοι!επιιέιπεπε Α!! ετιιπι τω”.

τπΠτι ει! εοτπι15 νεπετεπιτππ! τοι!πεετε ντιπ!!! , Γπιτπιεπε Γεεπιπ πετ-ειτε οοετε σε 9ο

Γοτττι:τιπιττποπι. Ρτοιτππε απο Γεπόττ οοοιττεπιεε Αππεττ , επὸ νεπετεπιτιετ τοποι Σ( “Μ

ι!θ.τππι. Τππε πττιπὸ ντι· Γεπιίτιιε Γε εοτποτε ε!ιπιπιπ σο ποΓεεπε, :τ Πιπέττε οοπ!τ..

ιτοπε επὸ Γε ιτεΓετοοεπι τι!επτττι. δει!διίτΓεπε Απποτπε ε ιτε!ιιττε εοπΠττει!ε , ιττιιτι

επιπο οτιετο πτοπττπιπ οοτπιτε ΓιτΓετπετε, ειιοει!ιιΓεπε ι:τεοτιεπι τοποτιετοι Γε!
ττετιπιτΕτπο!π. Τππε ντι· Γει!ιίτπε ι:ειττο ε!Γεέτ:πε Γεπετεπιτει: Γοετοιειτε Απεεττι::ε ι!!

!ιτι χω) οτε Γοπετε!·τ ποτιιτττ`ε. Απεετπε ΠοπιτπτΠιι!ιίτπε ι·εΓποπιττι: Αι! το εοπιτ

πτειει πτει:ιττέτε Γοτττετιιιι!τι!ε ΓπΓετπτοπιτππ! τενετιειππτι θεπτεοεπιεπε ιττπ!τι!τππι ·

νετΠεπτπιπ: πιάεο!287])επι ιίεεπιπι οι 8τωτ. Τππι: επεττιοτ ειιτπιε τπιτενεττι τπ

οοτπιτε πιο τιιιτπε εετπιτπτε Γπεντιειε τεειτττοειε τπιετττποτε ποπ ποιπτι.

6. Τίιι!εεπε ππττοτπιπ οεπιπ,τοΓεο εοτοτε νιιτιππ! πετΓπΓπε, τι! πιοπ!επιο τετ!!- Απεεττεε

ποττε ει!εεττετε εε!Γεπιτοιίε εεττπτπτοπε επι;!τντι νετοε ει!ιπττεπιτύ ει: πτειπεεπιτπιπ, 24π1°'""°·

. . . . τ . _ · ΠΠ ΦΩΤΙΟΣ

επι πεπττειιιπ νεττιπ!επιιε ΓιιΞετποΠιιε πιονεπιιοπε ι!επιιι!ενετππι Γεειετπ εμε. απ”

Τππι: νττΠοτ εττι:τιίτεπιτοπε τ!ιτι:@το Πππεπιεε τοπτιπε τπεπτειοε επιτιιτιτειΑι @Ραπ“β

ειπιτ.

ο Η” ντΠοπεε πιοτιει ετιετ εποπνπιπε , ε!ιπ0Πιτο

πεε ετ! οοι Απιίτοιε Γειίιεε τπ!πτοοει οτι νετοτε : Ε τι:

:κοπηκε «επειτα ειωιππτεσττωε πετάει!! ιεττ|τεεκπι Γττ·

ωστε ,ετσι πο: ειιτπμτιπεπ[εττιω τρΓκι Β. -ι.ττι·τ τιιιιώιότ

το Μιτπιτπτω.ι , εκτύ|τ·Μπιτπποεττ επιτττιστ ετώπιβτιπο

πέτο" “Με” 13ωπτεττππιιιιΜ : [τιτ στα»! πω” Μπάτ

αιτοττε Θεπιττωτ τω» τῇ!" ττιιπ[ωπισιτητσοτται , ότι»!

“ει” ι.ιτιβ5τι έτει” ποπ σκάει. Ετ τειπιπ νοποιεοτ

ττε Βιι!ε τι! Πο ι. πιο. απ!. τι!. οικω!» πιο πω”

τι: πωβιιτττ απ! ποτΓε ειιττττπιετ , ετιεπε Πιο ιετπποτε

Πιπει·Γιτιίτε εισακτέων! Γτεττιπτ βιώνει» Μυπεβτπτ [τιτ

ει!! πετιειε Γοττοει , σττΜπε ρω εκιωι!τυπ Μειωσα

·ιτι·ι·εισ:π τι: τιτ.τετεΓκπτ Μπέκετ» , εποε “Με πάπια: με

τππει ΕΜΠ! στα ειιιττικτι.

Ρπτττ



π».

ο νιτΑ ε. ιππεει Απε ι.ΑτιπιΑεεΝειε. ο

Ειπε. Απ.

_ ιιε.ι..

μη. κ".

Μπι τα

Ριιιιτ,

Βιετιι0ιιιιΠι

ιτιειιτιιιι

Ρα.ιιτιιτ.

λειιιΓαιιιι

πι τιιιιιιιι.

πω». :, μ.

Απ Αηιχειο

διιιιιδιιιιτ.

δ δαι·ιόιπε Αππειιιε διιιιι : Νιι ΡτιπειΡιιιιει Ριοιπιει·ιε ι:τιπιιπα ,

ΜπιιΙι. π.

:δι

Μαιιιι. πι.

Π.

ἡ`°_· --υ·-____-__.--η - -

ιιιιιειΡοπδεπιεε οιιιπεπι τει ι·είετειιαπι ει οι·διπειπ , φο.ιιιετ νει ετιιπαιι ποια.

°τιαιιιιιι”ει, διπίτιπε αδ παιιοτππι ι:ατιτιπη εοι·Ρπε ειιιιπιιιιειπ τηε ιο Γετναιι`επι.

ιιιιιιε ίεδεπε, ΑηΡ)ειιειιπιππε ειαι·ιιαιεπι ει: δπιεεδιπεπι πιεπιε ι·ενοινεπε , δε

ηπα Γοιιιειιιιδιπε ειδπιοιιιιπε επιππ Ρειιταέιαι ι ηια:ίιίιΓ πε εται φὸδ ποπ πω

παι ιπιδειπ ιιοπιιηεπι ΓπΡιεπιετπ , πι εε. φαι νιδεται ειατε ειιΡοπει·ε ΡοιιιιιΤει , πε

τενετιεπιεε ΑππειιεππιιπνεπιΠεπιιτηΡαι·αιππι. Ρετιιιφε δι αεεεΡιι Γαετι (:οι·..

Ροτιε δι δαπππιπιε εοιππιππιοπεπι : νιιιίιφε ιπιιπηπε ιΡίο διε δι ει ιετο.

7. Μεδιο. νετὸ ποόιε,ιεττιδΜε , Ρατεπτιππε δι εοππαιιε ιηιιιιιιφε νιειπιε π

ιπίι:τετη νιτππι νιιιιαπτιππε ., ιεπειστιε ιττπεπιιππε Ρεδεε ειπε ι”τιποτε ιηπιανειιι δπ

-τιιει·ππι: ηιαπιπίιιφε ιπ οι·αιιοπε ειιιεπιιε,ιαιπε ειιεεΡιι πιοτιεπι. Κεεοι·δαπα

τπτ επιιηιοεππδιΠιηιιιι νιιιοπιε φαω Ρετ εαδειπ ιι€πα νιδεται απιεαι δεειδόηιἰ

ιιπε ιπ ιεέιππι οπο.ίι Γοιππο ει·αναιπε , απδινιι ιιοτιι πεε ιπαεπαι τηπιτιιπδιηιε νο

εεε ειατηαπιιπιπ αιφειιιππι ειιιι·ε εοιηΡειιεπιιπιπ. ΑΡετιιΓ πε οεπιιε , πιιιιππι

ιπι ιτεε ιπΡι·ειδιέιοε Γαιι6ιοε νιδιι Αππειοε , διιοε εκ πιι·οφε αιετε Ροιιιοε , τει.

τιππι νετὸ αππειτπιπ ειδ ίππιπ ιιειιίιε ειιΡπι. Μιτίιτποπε πι τηοδππι ππιιιαπιε εοπ

ΓΡεδιιππε αι νοειππε ιιναιπε Γαπόιοε Απιτειοε πιει, αι: ιιιοτππι εαπιιεπ ειπη

επιιιιιιιανιιαιιεδπιεε πε απδιεπαι:. Τππε Απεειπε Βοπιιπι φι δ δειιττιε ειπε

εται ι εοπΓοιππε επιη διιιιι : Νοιι τιιηειε , δειεπιιοπεπι π:ιπεπιε.

δ. ι.εναιιτιππιφε επιπ Απι€ειιε , πιπιι ιε6ιι αι δοιπΐιιαδΓΡιειι: πιπιαιιιε δι επι.

πιοτεε διετηοπιοτπιπ ιι·απίιεπει απδινιι ιιππτη οι ιιιιε διεεπιετη: Απτεεεδατππε

διιιπτε ι'αειεπι ιιιιπε πειια εοτητηονειιπιπ5. Τιιπε πω πι€τατιι πππεπι ει επιππι

Ρατιε ειιΓΡιπιιιιειπ απιε ιαειειτι ιιιιπε πειιιεαπι αειεπι εοπιιτπεπιεπι. (ΣοτΡοτα απ.

ιεπι δεπιοπιοι·πιπ ιιιφαηιππι απιιηε ιιιιιιε αΡΡατετε Ροιεπιι,Ριεπα δείοι·πιιιιιιεδι

πιπτειπδιπε ίπετππι , εοιιο ειιιεπιο , πιαειε 1φαιεπιι:ι , αι: οπιπι ποττοι·ε Ριεπα,

εαΡιτε πι ιιιτιιιιιιιδιπετη ειιεεαπι ιπιππιειεεπιε. Φαπδο νετὸ νοιιιπαπι νει οιιετπ.

δο ΡιιΒιιαπππιτ, ππιιαπι εοι·Ροτιε ιοτιπαιπ πιιι ποττιπιιεπι δι νοιαιιεαπι πτηπιαπι

νιδετε Ρ0τετιιτ. δεδ φιε Ριπδεπιιπτη ιεόιοτπιη ιπποται,πεεε ειιαπι δε ιπιπιππδιε

ΤΡιτιιιππε αδ ιεττοι·ετη νιδεπιιε ειπιτηιε ΡοιΤε ιιετιι δι ι:ιπιεπ ιαειεε εοιππι πιιπι..

οπαιπ Ροι:πιι νιδετε ΡιοΡιει· ιιοτιοι·επι ιεπεπτειτπιπ , Ιιεπι πεε Γειποιοτπιιι Απο.

ιοι·πτη ΡτοΡιει· πιιτιιαιη ειαιιιαιεπι.

ο. Βειιιεαιιιιο. νετὸ δοεπιοπιπ πωπω Γαειιιειειιι&απαπι εοπιια ιιιοε : Γεδ επιπε

ιιεο Γειιιο οπιπι:ι ιεια πεφιιιιιιιι ειιιιιπεπεπειπιπτ. ()αδειιαπι: νετὸ αδνετιπιιι

ειπε εοιιΓΡεέι:ιιιιι Ρπ8παπιιε Αππειι : φι φαιι ταιιοπεπι Ροίπιτ επιπ επ , παηδο

διιιιι: Νοιιιε ιατδ:ιτειιετ ποίιι·πηι, ειπα πιο ιιοπιο ποπ πι ΡατιιεεΡε Ρετ ιιιοπιε

νείιτπ:. (3οιιιιαδιεεπιε αδνετιαι·ιο πε πιιιΓΡπεπιαπιε ιπιπιιππι εΙΤε Πεο ιιοιηιιιεπι

Ρεεεειιοτιππε εοπι`επιιεπιεπι πιιιιι δαπιπαιιοπιε πιάσετε , εππι ΓειιΡιππι π :.

_Ν'επ @θα πει βιιέεπι, βιἰ Μάικ πιει :οπβπιπιπι βι:2επιιόπι @πι βατ παπι.

Ρπειιαπιε νετὸ Απεειο ειιιιιιιτιππιιι νιτ δαπέιπε ειαιποιεπι Ρπεπιε δι νοειίετιιπ

ιιιιιπ δκπιοπιοιπιπ ιπ οπιπι ι:εττα απδιτι.

ιο. Οιιπιφε νιέιπε πιιαπειε ιιεπι εοπιτιιπε εοιππει· επ πι τειενιΠει νεπεποΓπιπ

πιπποιιδιω Γεττηοπεε Γα:Ρε Ρτοιπιιι,πεε δεπετε εππι ιιιαεΓπτη πιο. Ρετιι·πι πεδια.

ΕτοΡιετ πιιπιιπα.

ποπ Ρετιπιι. Αεεπίειιοτ απιιφιιε διιιιι : Με τετηιΓει·ιιιε ποιπιπι πε Ρεεεαια επ..

ιππι,ηεε Ρειιει νειι:ετ εεειείιπ διιιιιιιει νοπιε εεεαια πω. δειπέιπε Αιιπειπει

τεΙΡοπδιι:Ππι Γε νιπδιεανιι,νει επι ιπιπιιαιιη εειι : Πιαποιιιε διιιιι : Νοπ πι

ίετιΡιππι Η ποπ νιπδιεετιε, Γεδ π ποπ τειπιίετιιιε δε εοτδιππε νειιτιε. 8απόιπε

Αππειιιε ειιεπΓιιπε εδω Ιπδιιι$επιπππ πι εοι·δε πειππιι, ι`εδ εοπίπειπδιπε ιπι

τιιαπα εοπτιππιι. Βιιιποιπε ι·εΓΡοπδιι: διεπι αεεεΡιι ιπαιππι εκ εοπίπειιιδιπε,

επ αεειΡιει νιπδιόιαπι δ ΓπΡετποιπδιεε. δαπέιπε Αιι€ειπε διιιιι :ιπδιεαπιιιιπε εππι

:ιπιε Ποιπιπππι. Τετ νιδιπε ιπιπιιεπε , νιΡετεα ιειιαπται νεπεπα διεεπε : ει ]πίι:πε

ειι: Πεπε , πιο ποιπο ποπ ιπιταπιτ ιπ τεεππιπ εαιοτπτη. 5ετιΡιππι επ επιτη ;

τυπ·υεήβιετΜι ό·εβτπιπιέπέ πτει;Μπιπίι, πω; ιιιωιό2:2: έ:: :εδωσα πε!πιπω.

Ηοε νετιιππι ιηιιιιτηι: ιιιιΡιενιι:. Πιιιιι Απ8ειπε Ποτηιπι :ιπδιεππιιππε επιπ :πιω

Ποιπιπππι. Ρτοειιιιπιε Γαπόιο Απεειο εοπιτιιιιιιπι: αδνετιἐιτιι.

 



·σ »σε ε εσεεει Απ. Ι.ΑΤΙΝιΑεεΝε18. μή'

-ε_Ἑ--.-Τ-Έσετ

:η_ Τσιιε Γετιεεσε Αιι€είσε εισι ε εΙειιτείε @σε ει·εε (ΠΠΣ: 1ΚεΓΡίεε πισιεάσιιι, οπο. Δε;

Τσιιενιι· Ποιιιιισ τεΓΡεΧιτ 86 Με νεΙΙεπι τεσεει·οΓεπι τω) Γε Πι ιπισ Ροίἱτειιε

ΤσιιεΜε σσετσοτ Έσω ιΜόειιι σι εεΞεε εΙὶεισἰΒσε ίειετίιε εε Γε άιίεειιτεε. Με:

:σι·ίειιιιΓειιόειιε ΑτιεεΙσεε @σώσε ω ίετιεεε νε Βασική Γε ιιεΓεἰτε εεΓΡοπιάιτ.

ΟιιιΓειιέεσε Αιι€εΙσε σαιτ: Ηι Γισιτ ε1σετσοι· ίετιεε εισι ιιισσείστιτι Γσεεειιείστιτ,

Ροίεεισετιι ισ ΒεΕπιίσιο οιιιιιιε Ρεεεετε ε!ιιιιιασιιτσε Ρετ εοιιΓείΙἰοιιεπιι 8: @τεσσ

τιετιοσειιι είιεΒοίο 8ε οΡετἰεισε εισε8ε ΡοτιιΒιε. Πιισε Μειιάεείί,εσιιι Ιιοε σα»!

ιτι Βεστιίειιο Γε είπετισιιι:ιει·ε Γετετιε: 8ε οτιιιιι σε οιιετιί:σε @σε ΡτοτιιιΓετστιτ,ιιιἰιιἰ

ιιιε σιιΡΙεπιτε Α Ιτετ ΟσΕιιεΙιεετιε, @πιο ιιιστιειι όινίειεε ειιιοτί αεΙείείσιιι Ρι·τεΡοιισιιτ.

Τετείσε ΒὶΓΓειιίἱοιιἰε εσειι ειιἰτιιεε Ρτοισιιιοι·σιιι ετιειτι σι ΓσΡει·νεεσίε ι·εεισε εδεσ

όει·ε ιιοιι Γοτιιιίεεειιτ. @ειπε ίτιιΡιεεεεϊε , είιιιι ὶτιίἰτττιἰοτεε ει:Γ οΠετε 8; ειε Γτεσε

εεειιι Γεεετε με :Μισο όσεσιιτ. Ι@σε νετὸ ετεΓεειιε ιτι τιιείσε ε εάεσε είε σιισε , δε

σε εΡΡτοΡιιιειιιεἱιετ. ΤιτιιετιΓσσε ιΒιιειιι πιισεεειιιε Γειιιίεο Αιι€είο Γεεσπι Ισ

εισειιτί είε : Ιετιιε ιιιιειί εΡΡτοΡιτισσετ. ()σί ι·εΓΡοιιεΙιε Αιι€είσε: @επί σου εε.

εειιεΗίει , ιιοιι ει·όεείε σι τε : Πεετ ειιιιιι τεετιειΙιε Πε 8: ετειιεΠε ἰίεε ίΒιιίε ε τεττιειι Γε.

εστιάστιι ιιιεπιτε οΡετσιιι ίἱιιἔσΙοε επειιιιιιετ , εμε σιιισΓεσισΓεισε εσΡιάιτεε ιτι πιο

@με ετείεΒιτε δίεστ εο1°Ρσεετάετ Εεε ιΙΙιείεειιι νοΙσπιτετεπι είτε 86°ειιιιιιε επίεΒιι:

Ρετ εΙεε:ιτειιι Ρειειιετιι.Τστιε νιάέείετιέειιιιι Αιι€εΙσιιι Ρι·εεεεείειιτετιι ιειιειιι Πειτε..

κτύπησε εεινιάει·ε ιτι είσοε ιιιστοε ει; σττοεσε ίεεετε, δε ε' Γειιέει Αιι€είι σττοε1σε

Ιετετε ε!» ιΒιιε άεΓειιεΙείσειιτ εσπι. `

υ.. νωπ εισοεσε σσετσοι· ε!εειιιοιιιε ιιιιιιιστιείε Ρετ ίετιειιι νοΙειιτὶε, ΒεΠσισ

ίιοττἰειἰίεἰιι πιεείιο εφε εοτιίετσειιτὶε , α (Με στισε ει:ΜΒ : 8ετνσε εσί Γειτ νο

Ιιιιιτετεπι είοιτιιιιι Γσι δε ιιοτι Γεώ: 5 εφε: Ρίεειε νεΡσΙεΒιι: ιιισίτια ωεω Δημ

Με εεΓροιιόιτ : (ἔσω ειιιιιι πιο εεε νοΙιιστεεε είοιιτιειιι Γσί ιιοσ εάιιιιΡΙενιτε δετεσεε

τεΓΡοτισιτ : Ποτιειτιἰεισοτσιιι τεεεΡιτ. δετιεεσε Αιι€εΙιιετεΓΡοιιάιτ : Οτεόίάιε ειιιιιι

Ίσα! σιισΓεισιίὶιιιε εοι·σιιι εειίΤεε ρειετιιτειιτίειιι. Ι)ιεεοΙσε (ΣΠΠΕ: Αιιτε ὸεΒσἰε

Ρτοβετε Ρειειιιτειιτί:ε ΡετΓενετειιτιετιι , δ: Πε Γτσόεστιι ΓσΓειΡετε. Μσιιετε ειισιι εκ

ε:εεειιε οεσΙοε ΓεΡιειιτισιιι 8: Ρετνεττι1ιιτ νεεεε]σίεοτσιιι. δετιόεσε ΑσεεΙσε τείἔ

Ροιιειιε :]σόιεεειττισε εστιι ετιτε Ποιιτιιιισπι.

η. ΡεΠειε όιεεοΙσε ΓσεεσιιιΒετιε επι ΜεΓΕΙιειιιιεε εοιιττε Ασέεοι·επι ει·σειιτ , ει

€ειιε : Πίεσε ιισιιε :είεισιενιιτισε Ι)εσειι είίε νετεεετιι.8ειι&σε Ασεε!σε ι·είΡοσάιτ.

εξω ειιιιιι εΙισσ είεε ΡτοεεειΠϊτιισε εεεπιιοιι @ότι @σει οπιτιε είεΠόεσιιι σοεε

σου Ριιτ8ετστ ίὶιΡει· εεπειιι , σι ειεΙο είΓε νιτισεεετιόσιιι Ρι·οτιιιίἱτ ΕΓειε; ΡτοΡ εεε

είειιιειιω @με# ·υείω·ι·2:2: ό· ωίεί2ετ2:Ι: Με, Μπα επτα· εσεπεάε:2:. .Φ:Μιέ πο·

|πετ2:2: ά Με επί 2πεεεπόπιω ρεευοωυετἰεω <είειάία: άσυεπιό2: 'πεσει Ηὶε ειοπιο

ιιοιι ΡστΞενιτάεΙιεεε Γσε ισ τετι·ε , ιιεε νιιιόιεεειιι Με τεειΡιε. σ;» είε ετ8ο ]σίειτίε.

13ω δειιέεσε Αιι€εΙσε ιιιεεεΡεσε εοε (Με : ΝοΗτε ΒΙεΓΡειεττιετε είσαι ιιεΓειτιε οε..

ε:σετε Ι)εί ]σόΞειε. Ι)ιεεοΙσε τεΓΡοιιεΗτ: (Μιά εισαι Με οεεσίι:στιι: δειιέεσε Απ

ΒεΙσε εΠισε: ΈειιιεΗσ ίΡετετσι· Ροειιιεεσι:ιε, εοιιιιτειτσι· ειοπιιιιεπι άΙνιτιε τιιιΓεει

εοτείιε. 8ετεσεε τεΓΡοιιόιτ : δεσ ιισΠσε τεκτιειι Με Ιοεσε Ρεειιιτειιτι:ε. Αιι€εΙσε

ι·εί]:οι:ιόιε: ΡτοΓσσόιτετετιι ιτιγίεει·ιοτσιιι Πει ιΒιιοι·εειε, Γοι·ι:είΓε εεειιιιιι Με. Πιε

Βο σε ι·εΓ οιιεΙιε : 1)ιΓεεείετιισε ετεο εΙσιιι ]σσιεειισί :Με εστι ει.

Μ.. Α σε νετὸ ΓετεΙΙιεσιιι @σε : ΑεΙΙισε τείεετ ΠΠ ετιεσίεε ΡοττεΡει· εισειι·ι τιιίἱ

Ρειιει ιιιτι·ειιτ,ιΜίΙΙσιιι ΓσΡετετε Ροτετιιιισε. Βἰἰίἔε: ρπκΖωιω πω” πει:::2βιω.

δειιέεσε Ατι είιιε τεΓΡσιισιτ: νε ιίεειιι Ρι·οΧιτιιοε ίὶιοε φΡετετσε ε επεσε. Αεί..

νετΓετιιιε ι·ε Ροτιειιε : Νοε ειιιιω Βοιιε οΡετετι, ιιιίἱ ετιειιι Ρι·οιισττιστιι ίἱεστ Γειιιετ

1ΡΓσσι σιΙεκεειτ. $ειιεεσε Αιι€εΙσε τεΓΡοτιεΗτ: Ρτσέεσε εΠΙεεειοσιε είε βοιιε`ο ετα

τ1,ειιιἰεί)εσε πείσει ιιιιιεσισσε ίεεσιισσιιι οΡετε Γσε. ίτιιΡτοΒσε ὸπιῖιοιι ' ε:

δεό εισιε νει·Βιιιιι Πει εειΙιεειισο ιιοτι ιτιιΡΙενίτ, εεειιισειιάσε ετιε. Ρσειιειιτε τστίσε

1ιεΓειιείε Γειι&ἰ ΑτιεεΙϊνί&οτεε Γσετε.

η. νι&σε Γε:: νιεεεσε εΙιεεοΙσε ιιιοτε Γσο ω ΒίεΓΡΙιειιιισιτι εί·σιιιε εΠεετιε: δι

Βεσε σιίεσσε ιιοιι είε , 8: Η τιιειιεΙεείσιιι 8ε πιεί ίΙΙισε εεειιΓἔτείίὶο ε1εΗΓΡΙιεεε, νικ

Με Ροειιετσιτι ασεπ ποπ απ. Ρι·οιιιιΠι: εισαι ΓεεεσΙο εΒτετισστἰει·ε,8ε εεοσει·ει·ιο

ίζτεσΙσιιι όσε:στ , ·οοιιττε ΑΡοίεοίι Ρτεεεειεσιτι 6ιεεσω : ΝοἰΜ ιίΙΒίσπΜπάσα,

σε. 1..

μια. κα”

Οεπιιι:

Ξερει εσει

ισοι· πίστι

όσαι ω

Βειιιπιετι

Ε".

δει πιεσε:

εεε Ξεκιε.

Ιιει·ιιιιι εε

εσΓετσε α·

εσΓετσκ. ¦

Ι.ια. π.. ή.

Εα:ίί. Μ.

ε;_

Με. π. σ.

ό· 1.0.

Μωβ. ει.

Σ. ΗΜ.. ε..

η,



+ξο6 νττΑ ε. τυαεει Με. ι.ΑτιΜΑεεΝειε
Εεε. Μ. βεροια ΜΜαΐα βατ. νιτιιττι ετΒο ιιιιτιε παμε τιτοιιτια: ΓΡοιιιιοιιιε Γει·ιτιο ,

ΙΑ:3::· Δε;; Α ιι Ρτοιιιιιιιιτ Γειιτετιεια.βατιθμιε Ατι€ειιιε ι·εΓΡοιιτιιτι Νοτι Μ» Γοιι ε;;

απ: Γι111$ Γπει.ιιι , Γε‹ι οττιιιιιιιιε ιιιειιΒετιτιΒιιε όιΙΡετιΓαιιεια ειιιει:ιτ. ΝεΒιτιειιΠιττιιιε

. ιαιιοι·ιιε ααα: Φα.ιιειιιτιςιιε ττιοειο ειιιι€ατιιτ, εοιιττα ιιτεεεεΡωττι Βινιτιιιττι ειι: δ:

εοιιετα ΓΙιοιιιιοιιεττι ετωπιιωιαω ιτι Βαιιτι1ιτιο. . .

ιό. νιειωακινετΓατιοε Αιι€ειιε νιτιεετιτιιιιια , τιιι·Γιιπι ειιαΕοιιιε αό·εαιιιειαε εστι

Ειπα πι. νεττιτιιτ αεειιΓαειοτιεε τιιεετιε : 5ετιιιτιιττι είι ετιιιτι : 82 Με αιιααεω·ωεπ:Μὴ”ω.

4αΕπιπωβαικ , @καψω@τα έ: πω” :και πμἐπειιι. Ηιε που ατιιιιιιιτιανιτ Δε

Βιιαπι Ρεεεατιτιιιιιε Ρωιιιτειιτιαιιι. 8ατιάιιε Αιι€ειιιε τεΓτιοικιιτ : Πε ιιοε ειιιττι εεω.

τιοτε ΓετιΡτιιτιι είι: : Ρτιιτιετιε ιτι τειιιτιοτε ιιιο ταεειιιτ , ασια ι:εττιριιε Ρειιιττιιιιιι είε

@αρτιο ειιιιιι αιιάιτοτεε όεΓΡιειιιιιτ νετιιιιτιι, Ματια ετιαττι Βοόιοτια ιοειιιι Ραμ

ειιτιιτ, ειιιιτι νιειετ ειιιὸἀαιιὸιτα τιταετιιεατιο τιεΓΡιειτιιτ. ΑεειιΓα:οτ αιιττειιιιιε τεΓ..

1ιοιιτιιτι ΙΙιε ταττιετι ιιΓειιιε αει ΡαιΒοτιειιι ατιιιιιιιτιαι·ε εεω, ιιεε εοτιΓειιτιτε τιεε

ταεετει ι

η. Ιιιοιτιτιι νει·ὸ εοιιτι·αειιει:ιοτιε ιιαετιιοτιιιττι ΡτατναΙιεια τιιτιιιε ειτίιιτιτ Ριιετια ,

ειοτιεε `ιιειιεαιιτε 1)οττιιτιο ττιιιττιΡιιατιτιιιιιε ειπε Αιι€ειιε , εοτιετιειε ειενιεΗιε1ιιε

αεινε ατιιειιιιτιιετιΓα εΙατιτατε νιτ@Παω ειι·ειιττιΓιιΓιιε είι , Γαιιέι:οτίιττηιιε Ατι8ε.

ιοτιιιιι ειιοι·ιε εοιιειτιετιτιιιιιε:ΝιιιιιιεΙαΒοτειιιτιιε νιόετιειειιετ, ιιιιιιιιττι ιοιτειιττι

τετιιΡιιε , απο μια α: ιτατιε αειειιιιτιτιιτ : Μεττή πιω 8: όιιιεετιιιιε εοτιιΡιε

ιιατιιι·. Τιιιιε ΓιιτΓιιτιι αει Ριειειιε νιειιτ ιττιιτιειιΓα αεττιιτια ειιιττιια εΙατιτατε Γιιι€ετιτια

Αιι€ειοτιιττι ταιεεειετιτιιιτιι Βιιι&οτιιτιιςιιε ιιοτιιιτιιιιτι ατινοΙαιιτια ειιαΙὶ αΙιε Μι;

οποία: εοτιι εατιοτιιε ετι·ειιτιιειαι·ιτιισιιε ειιττι , εοτιίιιΠοτιετιι Γοι·ιτιιτιιιιεττιςιιε ιετιιε

αε ει:ετιιοτιιοτιιιτι τεττοτεε τιτοειιι αιιιεειιτια. (ῖοτιΓΡιειτειιιε ειιιοε νετιεταιιιιεε ω

ήπιο: _τ. τ;,

ι'ιεετεατιιτ

ω) Λαμια.

Βεοαιιιιττι

:Ιἔ°ἔ(ἔἄ_ τω ι11τωΡιοντιιω , ιτι ειπα νιτ1)οιτιιιιι ΡιιτΓειιε ιιοτιιε εται: , εποε νιτιετιε οιιιΓΓε

εοι=0ε ω ετετιειιατ. Ηοε Ρτει:Γιιιεε ειιιι€ιοτιιττι ττιειιιοτια ιιΓειιε αει τιοΙιτα τετιιΡοτα εειειιτα

τ ω· - τοι ΡωΡιιιι αει Γε αεεεόετιτεεΜε αεΓατιιιιιατιτει· τιτοΙιτια ειιεετιτεε τιοτιιιιια, ετσι

νοεαιιατιτιιτ ΒΕοαισιτε τ δε Μει.ιιιιΝιιε , Θε ιοτιιιιειιιιι εο εσεΡετιιι1ι.°. .

ΑφΙω 18..-Τιιτιε αειΓΡιειειιατιιιαΒιιαπι ε:εΙιΓετειιιτατειιι, 8ε ειιιοε Αιι€ειοε Ρτοιατιιαιτι

Μ, “ΒΕ” εα:ιηοειιιιειιτατεττι ι·ΐιετετιτεε ειιιαίι Ρετ οίιιιιιιι ιιιττατιτεε αετιιετειιττι , αε τετιειιτι:

Βικιπ- ειτεα ιιιοε ττιαΒιιιτιι ιτιεπι ειατιτατιε δ: ειιιαΠ Ρετ ειιιατιιοτ ειιοτοε εατιτατιτιιιιιι

τιιιιιτιτιιειιιιεε Ατι8ειοι·ιιττι αε άιεετπιιιτιι : 5αιι&ιιε , Γατιέιιιε , ίατιᾶιιε Ποιιιιιιιιε

1)ειιε ΓαΒαοτιι. Τιιιιε αιιιττιαιιιιιιε τιιιιεεειιιιεττι Γιιτιετιιι πιοειιιιατιιιιιιε αε Γοτιιτιιιιτ

ιιιειΐαιιιιιε ια::τιτιαε ιιιττα εα:ιιιττι Γοιιατιτιε ιτιτετιειειιτε , ειι·ειιττιΓιιάετιιτιτ ειπα Ατιεε

ιοτιιττι αεττιιτια Γιαιιτια ετιαττι αι ειειεττιε ειπε. Τιιιιε Γαιιδτιιε Ατιιέειιιε Γιατιε ι (Μπα

εοε ειιιτιτι 5ειε Πει αφτο: ιι:εε ιαετιτια 8ε ααιιειιιιττι ι Πιο τεΓΡοιιτιετιτε Γε ιιεΓειτε ,

αιιέιιιε Ατιεειιιε απ: Αει ΓιιΡεττιιιττι εοτινειιτιιιιι ιιτιειε 86 πο: Γιιττιιιε. Τιιιιε τιιετια

ειιιε οττιτιειιι ιαιιοτετιι ττιιιιιιατιοτιιε οΒιινιΓεειιε , ιιτιιτιετιΓα εοιιιτιιειιατιιτ Μάτια:

:μια ΓιιΡει·τια αικιιειιε εατιιιιιια ειατιιιε 86 ττιοειιιιατιίιε τεΓοι:ιατε, Ρτο Γε Γοιο ειεεαιι

εατιεοττιιιιιταβατ ,ατιττιιτατιΓειιιε απ: Μαατιιιττι επ Βαιιειιιιττι Εεεε αιιΓειιιεατε εαι·

ττιιιια. ()ιιιειικιτ Αιι€ειιιε Ι)οττιιιιι: Ηοε αωτω τιοε έιτε τιιιτιιΓι:ετιο ὸιΓΡετιΓατιο

Με ιιιιττιατια: Γαετιε τιναττιιιτ° : 8ε ειιιοτι Πω αειτιιιιιτιαιι οιαΒοτατιιιιε, εια·τιιοιιια ιικ

^ ιτιατια εοι·ι·ιιιτιΡειι οεοτ‹ια ΔιιτΡιω. Κιιτειιιτιειιε Αιι€ειιιε Ι)οτιιιτιι ιοεατο νιι·ει

ατι εατττιιτια εα:ιεΙι:ια αιισ.ιιετιεια ιτιτετιτο ιοτιιιιτιιτ : ιτι Ιιοε επιείιι τεετιο τιιιιια ιιιτι

ειιιαιτιιιιιι:ιτια τω ειε ιιοττιιτιιιιιι Ρετειιτιοιιε ιιετι Ροτείι.

19. Τιιιιε ταετιιέιοε 5αεετάοτεε ειιιιι ιιιτέειιτι εΙατιτατε α Γεει·ετο εαειι Ρτο0€3

τιετιτεε ατιεε “εατιιιε Γοτττιέι ταειιατιτεε αει Γε νετιιτε εοιιΓΡιειτ , αε ει» ω Γατειιιιιιιτ

ω τω”. ι καιω τιτπειΡιιιιιτ. Λε ιΠε ταεειιε 8: ιιιιιιιε ιιιιιιτιι ατακα ΓιιιτιεΓαειιιε ιιι πιοττιετιτο

ζ8·ξΒ3:3 τενετΓιιε ειιι Γαιιέιιε αυτου Ατιετειιε ειιττι τετιοτταιιτιβιιε , Ρι·α:Γατι ναι νειιεταβιιεε

μ, Μωβ ΓΡατιιιττι τιοΓειιτιτ ειιτιι εο ΙοεΙυειιεΙι 8ε τιιειιιιτ : (Μιά τιιτιεε ε ιιιιιιιε ειιει πει· είι ειιιο

ιαβοτατιιτιιε εε. Ρταεειιεαιιε ετ€ο οτιιιιιιιιιε αειιιιιιιτια ειιιια εοτιιιιι ιιι Ρτοκιιιιο εΓι:

νωεται. Βεατο ΕιιτΓεο ιτιτεττοεατιτι ειε ττιιιιιειι Με: Αιιιιιτ Γιιιειιι ετ€ατιιτατ ετιατη

α-Μι2αιι @πιει ιιιι.ιιιατιατιιπι ειιτατιι Βει·επιτεε, τιιιιιιιττι Για ιιεατιωτιιτιιε ειεττἰτιιετιτιιτιι ρατιιιιιτιιτ, πεε τω;

“ΜΜΟ 0ιπ10Χιι Γιιτιτ. ΗΜ: Νεο ιιιιπιαιιο πιο‹ιο ειιδια αεειμειιτια Γιιιιτ.

Ματια

 



νιτΑ ε. ιιι1πειει Αειε. 1.ΑΤΙΝ1ΑεεΝειε 3ο;

. ΡετειΡιεπ

τιιπε ποπ ε!!`ε πιπιπνιε πι Ρτοιπιπο Πε : Γεά Βιπιιε 86 πιοττει!ιτετιε Ρ!ε.ειε !ιιιιπεπιιτπ ει”. Απ.

επιιε ε!!”ε νεκεπάιιιπ. ιιοά επιιπι Η πο !`ο!ιε επιπ το.ά!οε !”ιιοε ειππο τεττετιτο Μ' !'

_ Ρ ]ΔΝ.::ντ.

ειοΓεοι·ιάιπετιπ πιοάιιιπ!ιιπεειιιπιτετ !”Ρ!επάεπτιε !!ππι!!εειτιιιτι ε!!. Βιιο νετὸ εεε ΝεπιΡε!-ι1

πετά ΓιιιιτΒιιιιιε , ιιπιππ !τι ε!ειιπάειπτιε !ειΡ!επτ!ειτ ιπτεΜπεπά! νετοιιιπ Πει δ( ποπ ::ἔ:τὲ°1'°

ιτπΡ!επάιι ε.!ιιιά νετὸ ι:επε.ειει πιεπτ!ε !πειΒιιπάειπτιο. ά!νιτιιιτιιτπ. $εά άε ιιπει τεμ .

άτα: ειπιειτιι:ιιάιπιε πεπετεπτιιτ. $!ειπ επιιπ :ιν:ιτιιε ποπ ππΡ!ετιιτ Ρεειιππι, πιπει

εινε.τιτ!α :ιτπειτ!τιιάο ποπ !επτιτ άιι!εεά!πεπι άε ετεεΡτιε οοπιε, ιπ!ιιειιιάο ειά επ

πιιωι!!ιειτει!ιιπτ5 Πε ει:ιετπ !`εττποπὶε Ποπιιπι ι!!ι!εεά!πεπι τπει!ιτιιε :ιπιπτιτιιάιιιε

οεειιΡατει: δέ άετεπειε ποπ Γεπιιιιπτ ειπιτπιε. Μοττε.!ιτειε νετὸ ΡτοΡτετ Ι)ει Ριιπεπ

παπι ιποάιειιπι πιπάειπ άεεεπτει είτε !εά πιπειιιππιιε πειτε !ιππει νιάιτ , νε! ιποπιι:ει

Μπότα 8ετ!Ρτιιτει: άεΤΡιειτ , !!ποπ επετιτ Ροεπιτεπι:ιειπ , πιοτε !!!!ιιε Ρι·οιπτπει ε!!.

το. Ετ πιιειιπν!ε οιππιοιιε Πἰνιπε πιοπιτει εοπτεπιπεπτ!!›πε !`ιιΡετπ!]ιιά!ε!ε ιτε ΒΒ

]ε.ιπ πππιιπεειτ ,ιπει:ι!τπε τιιπιεπ ΓιιΡετ Ι)ο&οτεε Εεε!ε!!ει: ει: ΡτιπειΡεε τιιτοτ ι!!ιιιε 86 Μ!

ιτειτι1ε ό!. @Με Ρετειιπτ ειιππει: Ειάε!ιιιτπ Ρετ !ιιιιιιε τπιιπάι ι!!εεε!›το!ῖι νιπει , Ρετ πιω

!.ιι88ε!!ιοπειπ το! ιτιιπτιε άι:ι!εο!ι , Ρετ πεε!ιπεπτιιιιπ Ποετοτιιπι , ετ πι:ι!ε. εκπι

Ρ!ει Ρτεινοτιιπι ΡτιπειΡιιτπ. Βοέτοτεε πεπιπιιε ΡτοΡ!ιετετπιπ ιοτοε εοπΠάε..

τεπι:εε πιτε!!ιπο.πι: , 86 πι1ε.!ε !!ι πω: τειπΡιιε εοππο!εεπτ. ν!!! πειιππιιε άἱπιπ

άι! οΡετ!ε Μπι , :μια Ρετ οπιπ!Ροτεππε Πει πιι!ετιεοτάιειιπ , ει!!! !ειτπιι:ειιιε επιπειιπ

Ειπε εάεΡτὶ , !εά εειτπιε ιπεοπτιπεπτιο. Γιιπτ !ιιοτιει : ΑΜ νετὸ εοτΡοτε πιιιάεπι

Μπι: οι!!! , !εά "επτα τε!!ι!ειιε Μπι ειιΡιάι. ΑΜ πιιοπιιε ετιιτι:ιιπ !ιο.!›ειιτ !επιτει

πε ,τω τιιπεοτε ειπιτπι Μπι Ριι!ὶ!!ε.πιπιεε. ΑΜ ειιιι:ε!π ποπ τεεοτά:ιπάο ιπ1ιιτιειε

Ειπε ειτοιππο!εππιτ , !εά πππ!ιε εοτ εε.ιιτε ειι!!οάιεπάο , ειτιιιε πιιοπιιε ιτε.!”εεπάο

τπτεε Ρτονοεειπτ. ΑΜ απο πιιοά !)ειιε !!πειι!ιε !ετε!επάο άοπτινιι:, !τι !ιοε ι!!!

πω!! ΡτοΡτιο !ειποτε ειάπιιιτεπτεε ες!οτπιπτιιτ. Α!!! νετὸ πο! ππΡιιππε.πτεε εεε άε

νιεετιιπτ , εοτάε Μπι!! 86 Βοποτιππ οΡετιιιπ ιπ!!ειπτι:ι νιπεετε οιπ!ττιιπτ.

τι. 8ιιπτ πποπιιε ποππιι!!ι, πιι!!Ριτ!τικι!ι!ειιε νιτπε ππΡιιεπεπτπτ. Ηιε οτπι!!!ε $Ρ!"!"Μι

εοτΡιιε ιπ ειο!Ηπεπτιιι ει!!!!Βιιπτ , νετ ιετ:ιτιά ποετιιτπεε !!!ιι!ιοπεε , νε! !ενιο. πια

πιιε ετππιπ:ι πτεινι:ι εκι!!!τπεπτεε ε!”ιιΡετΜειτπ νετὸ πω: Απ ε!οε άε !ιιΡετπιε άε

ιεειτ το πι!ιι οι:οτπΡιιτειπτεε,νε! ε.νετιτπιπι πω: Ρτιτπιιτπ οιπιπετπ άε Ριιτειάι!!

εΧΡιι ιι επιοεπιτειιε ποπ εκ!`εετειπτιιτ : πεε ιπνιάιειιπ Ρετ πιιειτπ Ρε.ττιειάε (Σπιτι θα

ττειπ !ιιιιτπ Απε! !πτετΓεε!τ , Γει!!`ιιτπ πιιοπι:ιε τε!!ιπιοπιιιπι Ρετ πιιοά $ε!νετοτ άεπι

πετιιε πι, 2ο: !ε!ει!Ρ!ιεπιιειιπ ποπ ειι!εετεπτεε ποπ εοπΙ!άετε.πτ πιι:ι!εε νε! πιι:ιπτεε

ΓιιΡετ εοε π! Μεεπετιιπτ νεπτπτει: Μπι Ρ!επεε. Μιι!τι επ!ιπ ά. @Με πιιοε Πει” :ιά

!!ιιπι επιπ στειτιειτιιτπ ειέ!!οπε ετεενιτ ειο!Ηπεπτεε , !ιει:ε πείειπάε. πω!! Η.. _

ειτε !!1ιπι1πτ5 !ιοε ε!! !ὶιΡετ!πετπ 86 ενειτιτπιτπ , ιπνιά!ειπ , τει!!!1πι τε!!πποπιππι ,

Β!ε.!Ρ!ιεττπ:ιιπ , Ρετ πια άεττει!ιεπάο πω!! ειιτπεε Ρτοιιιτπι επτπ !ειπππ!πε ι!!!ιιε

εοπιεάιιπτ . δ( πω: !ενιοτε. Μπι: ιπ Πειιιιάιειο , πτ:ινιπειιιάιεεπτι πτειν1οτει νετὸ

!ενιοτει Ριιτειιιτ. Οπιπιεαπο Βοιποτ !!ππιι!ιε νιτι!ε εοππτιιει άεπετ οΡΡοπετε πιο. ,

άίε:ιτπεπτει. Νεπι πιιι Με Με !ενιοτει είε επι: ε>>ιε!ει :πιτ !οτπ!ειιτιοπε ειπω

Ματ , επιππιτιιτπιπιτπιεπε Ροτιπε πιιε!πι Ποδτοτ ιι.ιάιεειπάπε ό!.

ει.. Οιιτειτ!ο απο !`ιιΡετ!εἰει: ε!! ΙπετεΡετ!ο εοτειιπ !ιοιππιΒιιε 86 !ιιιτπι!!ειτιο σε- Μ"κω

Με ίπ !ιιτο 86 ειπετε. Αν:ιτ!πεε νετὸ πιεάιεειιπεπτιιπι ε!! !ιιτπιτε.τ!ε άι!Ρεπίπιιο, πι- “Μ”

Με νετὸ Ρετ οεπενο!επτιο.ιπ 86 !:›επιεἐπιτετεπι ιπεάιειπ:ιτιιτ, Εει!!ιιτπ ιιιιτεπι κά!.

πιοπιιιιπ !ιιιτπι!ιτετ εσπ!!τετιει ιπ πιιεπι ίει!!ει εοππε!!!τ νετ!σε , 86 επ εο ιπάιι!πεπ

τι:ιτπ ΓιιΡΡ!!εο.ι·ι εοπνεπιι:. Β!ει!Ρ!:ιεπιιπ: πιιοπιιε πιιι!ιιτπ τπεά!επιπεπτο Γεπιιι:ι.ιτΡετ

!ιιιπιι!ιτετειπ !ιι!πε&ιοπιε 86!ιπΒιι:ε ο!) οπιπι !πιιιτι!ι !οειιτιοπε τε!:τεπειι:ιοπεπι :ιτ

πιιε οτειιοπιειιι!!επτιο.τπ. (:οπττειτιει επιπι πω! εοπττετιιε νιτι:ιιτι!πιιε Γεπειπι:ιιτι

πεε Με ε!! εοτΡιιε ει!!!ιπετε , Η ειιιιιπο.ε! πια!!ιιο. δ( πεπιιιιιο. ποπ ειιτειτιιτ. Ρτ!πε!+

Ρεε ετπο86Βοετοτεε Ει:ε!ε!!:ε Πω!!! επιπιεε Ειάε!ιπιπ ειά Ραπιτεπτια: !ειτπεπ

τιιτπ Ρο!! επ!Ρειε Ρτονοεεπτ , 86 εεε !Ριτιι:ιιει!ι Ρει!!ιι άοέττιπε 86 πιο! (]οτΡοττε δέ

δαπΒιιιπιε ΡειττιειΡε.τιοπε !`ο!ιάειε τεάάτιπτ , πο επτεε εκεοτπιπιιπιεεπτ , πε τεειτιππ

άειτππε.τιοπιε άε πεπΙεότιε !ιι!!:ιπεεπτ , ιι!τπιππ Ρτο νιτε , 86 ε!πιιτπ Ρτο ο!ινει Ρ!ειπ.

ι:ε.πτεε : άιιπι Ρ!ιιε τεττεπιιτπ 86ιπίτιι&ιιο!ιιπι !ει!εοτειπ ά!!!Βιιπτ, πιιι!.πι επτ!τειτειπ

πια οιππιιιτπ τοπικ 86 ειι!ιπεπ ε!!ε άιππο!”ειτιιτ Βοποτιιιπ οΡετπτπ.

Αίτια. 85”. Οτε!. 8. Β. δα·στσίαπι ΙΙ. %
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(Με) Λο.

13ο. Ι.

]το. πιο.

5οΡετιιιε.

οοιιιιοοι

νιτιοτοοι

αιτία.

Βεοποι Γο

ιοοτια πιο

τω.

.Δ -' το 4! οθ

οιιοοι σε

εοΠοοειιι

3" τι!. οοιιι

Πι ΡοΒιιεο

οοοοιοοο

88εοοοτο.

Εοτίεοε ιο

οετοτ πιο·

οπο: Λο

τιΠιτεε ετ

ΡτιοειΡετ.

η. Όσοττο. Ποότοτεε ΕεεΙεΠεε ιτειτοε είτ Ποοιιοοε εοφοο Πινιοοε ιιωω τω;

ΒΙιοεοτεε εοτιιε Ιιοι οε τοοιιοι εοοι οτοοι οιΙεέτιοοε εετοοτ. ει οποιο ΙεΡεοτεε Ρι·ο..

Ριιετειτοτο οι&ε ιοτεΠιεετεοτ -, οεεο τιοι ο. τοοττοιε τείοττειοτ . ΡΙοε τιιιιοτιε οτοοε

εοτοΡοοόοοοιε οοοιεοοΒοτ ιοίεττε Ροτοιτ. 5εο οετοο είτ φι Ρτοιιιοεοτ αυτ φι

ΡτοΡειΙο.τ. Κα: εοιοι οι δειεετοοε οοοΐφιΓ οε Γεεοοοοιιι ιιοε φοο ΓετιΡτοιο

εΠ: , φοοΠιο τε&οιτι νιοετοτ Ιιοε οτα. Οοο ο νετο ο τοοιιτ οιτιοιιιτο το8.10τοΙο

οι ΓοΡετισιο: ΡοΡοιοε εοιπι εοοττει Κειέ,εοι ετι8ιτοτ . (Παω εοιιττο 5ειεετοοτειο,

Μοιιειειιι εοοττει ΑΒΒειτετο, Πιο εοτιττ:ι Ροτεοτεε ,ιονεοεε εοοττ8. Γετιιοι·εε ΓοΡετι

Βιειιοο οινετΠι Γεοτιοιιτ. 8εο Πεοτ οοοΓφιίφεεοτοιο ωραιο Ρτ:εΙειτο Πιο οοο

οιοιειτ οοεοιεοτιειο ΙιοτοιΙιτο.τιε ειοιιιιετε: Πειοίτο υεηοοιειο ειδιτοτ, οτ ι!!ι εε.

απο. ΡτττΙ:.ιτο οοΠοε !ιοιοιΙιτετ ιοΒοειτοτ , οι οσοφΠιο ίοΡετοιεοτε οΙιοε ιιι τοτε

Γοίτιοοιτ , ιΠε ο.Β εοιο Ρετ οιΠτι&ι]οοιειειο Μοτο οοΙεοε “τω”. ΜειΙοιιι ετεο

ΓοΡετοιιε ιτιοοο ΐοΡετοειτο ΑοοεΙοτοιο εοτιιιτο οείττοεοοο εοττοΡετιιτ . Ρτετίεοε

οοοφε ΠεεοΙοιο ιιιοτοιοειτο Ρετνεττεοοο οείττοιτ.

14.. ΟοονετΠιε οοοειοε :ιο Β. Ι·ιοτΓεοτο Ρταθ.τοε δειεετοοε Βεοεοοε τιοι @το

οιΙιεεοτετ ΡετοτειΒοτ , του νιτσ.ιο τοοιιι ει·ειιτιιτιε Βει οτεοοο Γετνο. , 8ε οποιο

οοοο τοει.Ιοοι είε ειοοεεε.οοο τεΓΡοε. Ε.Π:ο Πεοτ ΠοεΙιε ΔιτΡωοτοτ . οιιιιΙ τιοι Ρτ:τ:

τετ νιέτοιο 8ε νεΠ:ιιοεοτοτο νιοοιεειοε , τιεφε ιο ο.οίετεοοο Ιοετο Πεοτιο οοοετιε

οο τεοιΡετε.τοε. @τετοιο Πε Ιιοεοτετ οοοοτο * Πεοτ οποιο ΓοΓεεΡεοτ, σε τω..

τοι·οτο ο.Ρετιτε Ροτετιτ, οιιιιι τοεοοιεο.οε , οιιιιι* τιεοειοε. Βετο οοιοιιε είτ σ.Ιιεοο

εοτοΡετετε 8: ΡτοΡτιο. τετιοετε. ΡειοΡετιΒοε εοιτο 8: εεεοιε εοονεοιτ Ρετετε , οτι

βετιτιοοε ε.οτετο ιοοιΡεοτιοοε οιΓΡεοΓιτε. Ειεεοιοΐγοπ νετὸ οοΠο το8:ι.οτε οιίἱ

Ρεοΐο.οοετ Γοοτ ΡαοΡετιιιοε , Βοοο. οοοοοε ιο οιοοεε ιιοποιοεε οΡετειοοει Γοτιτ. τω.

:εφε ιο οοτοείτιεοε Ειοει. Ιοιοοοτοιο οοοει ιο ΡειοΡετεε οι ιο οιτιοι Γοιειτιο Δειτε.

τοτοε ιιοΡεττιεοοει Γοοτ. ΝοΠει ετοο οιΓεοτοιο. οι ΕεεΙεΠ:ι Πει ω. 5εο τιοι ιο με.

Με Ρτεοίοοτ , ΑΡοιτοΙιεο οτοιτιιδεοοθ;τιοιε ίιιο&αιτιοΠίτειοτ: τιοι νετὸ ιο Μοοει.

ίτετιιε οεεοοτ . εοτο ΠΙεοτιο ο(Ρετο.οτεε Γοοτο Ρειοετο του.οοοεεοτ.

2.5. δοοτ νετὸ ο6οοΠι οοι τι φωτια: οιιιειο ίε ειτεοίο.οτ, οι ΡτοΡτετ τοπιο Πι:εοιι

ιο ΡοΒιιεο ΡτοΠΙιοοτ.Βοοιιιτι ιειτοτ φοο :ιοοιιτ ιιι οεεοΙτο Ροοεοτεε.Ιοεειο Βοοι

ειτο'ΡΙι Ρτοιοοιιε ειΒΓεοοοοοτ:ΠΞεοΙι νετὸ εειοΓοε !εο εοοτεοτιοιιεε ιο ΡοοΙιεο πω.

τετ, οιοττιι·ετοε εοΡιοιτετιε νεοειιοτο ΡοΒΙιε‹`: εοι·οοι εοτοιοοε ιοΠιοοοιιτ. Τε ει·οο

ιΡίοιο ιιεε ΓειιιΡετ τετοοτο,οεε ίεοιΡετ ιο Ροοιιεο οεεετοοε,ἴεο φο.ιιοο το ι·εοιοτο

είΓε νοιοετιε . οποιο εοΠ:οοιει Γετνει τει ίοτο, οιοοιει 1)ινιοει οιιΓετνοοοο ΡττεεεΡτ:ι;

8ε οοτιοοο ιο ΡοΒιιεοτο ΡτοεεΠετιε.ει ειοιτου.τοιο ΠιΙοτεοι οσο το ιιοιοε οιοοοι ιο

ιιιειοοο Μετα ιιοιοιοτο ιοτεοτοιο ιιοιιιοετο. 8εο ετ Π φιε τιοι Ρτιτοέὶ Ποτέ. οιει οοιιο.

εοοτιιΙετιτ , 8: ειοτε νεΓΡετοιο Ροεοιτοετιτ 5 Πεοτ Μισο ΓοΓεεΡιΠι , το Μοτο ει

τείτιτοε. ΝοιΙο.ιο ειοοειοε Ροττιτοοοιι εοίτοοιο.ιο , οοΙΙιιιο εοτιε ιιοιοε ΙΞεεοιι Πιο

τεοτι εοτοιε οιιι€ειτοττω οιοιιιοεο.ε . !εο οιοοιοοε εονετίιιοτιοοε νει εοοττειτιιτ Ροτι

Ρε&οτιε ιοτιο1Ρεοτιο Βοοει Ρτο τοεοιε τεΡεοοεοε , Ρτο ιοιτοιειε Ποοικοοτο ΓοΡ Η

αι 1)εοιο. @οι εοιοι Ροεο.τι εοι·οιε Ιεοιτοτειο εοοττο.τιιε 8ο πιο τεΠΡτεοτι οτ

ιΙΙει:Πιοι Γετνονετιτ . οιοοιοοι Γετσ.τοιο οι ΙιεΠιοτοοι Εετοειτοτεοι ιο ιο.ιιοΓοετοοι

οειο εοονεττετ. ΝοΠοιο ειιιτο οσοι οΡετιε ΠιετιΠειοπο Πε Βετο :ιεεεΡτειοιΙε δ.:

Ρτοοειτοιο εΠ: φοτο Ρει.τιεο:ιΠιτοι εοτοιε εοοττει οοιοεε ιοιοτιο.ε Ιετιιτο.τιε τοιιοΓοε

τοοο, Ρετ φοτο οποιοι ε.ονετΓο εε οειτοοο φειΠ Μετα 8: ΡτοΓΡετο. ΓΡε τιποτε το..

οιοοετειτιοοιε Ιειετοε Ποοιιοοιονειοτε ΙοΓεΡΡιτ. Ποο εοιτο :τοπιο ιοιτοιει είε Ρτο-.

Βο.οτοτ , οι:ιιιοΙοε ο: τοοοοοε: οι οοοΓφι φε εοτοιο νιειΠιτο ιιΙτετ οιΙτετιοε Με..

οτιοοετο ιοΓοιοειτ, οτ Ρετ Ιιοε οσο τιιιιιοει πιοτιοιΙιοιοε ιΙΙεεειστιε ἰοΙιίὶετοιτοτ_

το ε.ονετΓειτιο νιοθ:ει 8: ΡοίΓε ο. τεοεειτοτ.

:.6. νειοε ετεο που: Ειοιοε Ηιοετοι:ε ΡτιοειΡιιιοε νετΙιοοι Βοοιιοι οοοοοτιο.οε,

οτ τεΙι&ιιιτιιφιοι.τε ει· Ροεοιτεοτιοοι σο ΓοΙοτειτι ετνετιιτιοτ ιιοιτοειτοοι. Τοοε

οειοοε ειτεεΠεοτιοτι οτ Πιοέτεε ΕεεΙεΠειε 5ειεετοοτι οε Ιι:εε ιΡίο. οοοοοτιει , φὸο

οτοοιΡοτεοε Πεοε ιεΙοτιε εΠ: Π ΡΙοε ειιο:ιοτ ΠεεοΙοοι φοτο ιΡΠιοι. ΝεεΙιεεοτεε

εοιιο ειιιιτοειτοτο οτιΙιτειτεε Ιοετιε Ιιοιοε Πτεο!ι οεΓετνιοοτ . ετ ειο ιιιοττετο Γετο.οι

Ρτεεοιειιτιτ τιεοιτεοτιειτο , οι: τοοε οοιιο. εοτοιο ίοΓειΡιεοτεε ι8ιιειο οε ιΠοτοπι τοτ

τοεοοε Ρετ ετοοτ.
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η. Ηιε (Με ΓποετππιπιΠπά ΑπεεΙοι·ιιιπ εεεΙο τεεεπτπιπ επ ειπιπεπ: Βε:ιτο ο"1ς.ΑΝ.

πποεπεΕπτΓεο επιπ ττιππε ΑπεεΙιε 1οΙιε :ιό τετι·ειιπ ι·ενει·ίπι·ο ιππιιιιππε ιιΡΡι·οοιπ.. ΙΑ:0- :νι

9πο.πειτ ιεπιε. ΒετΙ ΑπεεΙπε ΒτΠιιιιι ,ὸΙἰειιτ εἶπε Ήπεεππιπ. οινιτιιεπε ΓππάεΕπο.τ ΜΜιή °

ι πειπ , να πε πππε ειτι πε το ι ιεπε εεπιοπι πει ππι ι·ο ιειεπτι πε π ετ π- πωιππ

ιέετιιπι επ13, ιπειιτιΙΙππι8ιπαιἔΙΙ:ε ειπε ιιποι·εΠιτ. 0ο πσΡεεέέτειπε νιτπιιξ ππιει :Τῇ':"

νείπιπεπτπιπ Ρι·οοτιιιπι πιοτιεπε Ρει·τιοπεινιτ , Ειπιπετιιππιπε ειπε πε ιπειιπΙΙειιπ ω- ο 1 -

εεποεπε , πι: ΑππεΙο ?αποτο ιπ ιππεπι ππάε ειιιιτ Ρτο]εέτπε επ τ ΑππεΙο επι ὰ Επι

Γτι·ιε νοΙ.ειΙ:ειτ πιτετ πεειτπιπ νιι·ππι 8ε ιεπειπ Π;επτε , όεΧτει· ιΙΙππι Απε)εΙπε ιπ Πεπτι

ιπ:ιε οι·οιεειτ. Τππε άιο.ποΙπε ειιιτπιπειε τειιετεπε ΈειΙΙ:ιειειε παπι ΝοΙι ιεΡεΙ1ει·ε

ι]πειπ ειπτεο. ΓιιἴεεΡιίτι: δε Πεπτ ειπε Βοπο.Ιπίεεπιίτι , Πε άε Ροεπιε ειπε Ρειι·τιεεπε

είε άεπεε. ΑπεεΙπε 1ζ)οιπιπι ι·εΓΡοπιπτι Νοπ ΡτοΡτετ εινειι·ιτιπιπ, τωπωπω: επι

:παπι ιΙΙιπε Ιιπει·ππάεπι ΓπΓεεπιτ. ΟεΠΞινίτοπε ιεπιε. Τππε ΜεΑπεεΙπε 1)οπιιππ

(Με πεεεπάιΠ:ι πο:: :ιτΠτ ιπ τε. 5ι επππ Ιιπιπε πε ιπ Ρεεεατιε Με πιοι·τπι και- ΝΟΗ

πιεπτει ποπ ΓπΓεεΡιΠεε . πεε Ροεπε ιΠιπε ιπ εοι·Ροι·ε πιο ειι·άει·επτ.

:.8. Ρτεεόιεο.ετ8ο οιππιππε , οπὸά Ροεπιτεπτπι ει€επιπι πι, 8ε ε-εεεωιοτιω πωωπ

ΓπΓειοιεπιπι πίὶιπε πι εκττεπιειιπ Ιιοτειιπ,ίεά τπιπεπ* πιπιΙ ΓπΒΡωπτικ ε] πε Γπίειοιεπ- "2:::ι'

ε!πιπ , πεε εοι·οπε ειπε ιπ Γο.πέτο ΓεΡεΙιεπάιιιπ θα Ιοεο2. νινο ταππεπ @πιει ξ..ι ω·

ω-ιιπ, τιπειτπιπε εοτιΠιπε ππιετιτπὸο εοιπΡππέτιοπιε το.π8ειτ , το.π8επε φωτια ζωιώΒ·

τιιιε'Ρπι·Βετ, οπιπιππε Ρπιπππ ι·επππτπιπε ιππιπιτε.τιππε εΙεειποΙΥπεε ππεττππ Α· 1Μ7.,,ά_

ειππει·ιππε όιίπιππο.τ.ΝιιιιΙ τειπιεπ ειπποε ὰ 5ο.εει·όοτε ει οι·εεάιεειπτε ΓπΓειΡιπτπτ. »ΜεΜ _

επιπιττει ΓεΡπΙετπιπ ειπε Βοπει ιΙΙιπε Ρο.ποετιππε όινιο:ιπτπτ . πε ιπ :ι.Ιιιιπο ιππιπι- Ρ""'""""

τετιειΙΙιπε ΡιπτιεεΡε Ετ.

η. Ηιε ειτοπε σ.Ιιιε εκποι·τειτιοπιε Γει·ιποπιππε ιπίττπέτπε ίπΡει· τε&πιπ ΕεεΙείιε μπαιω.

ιπτετ ίππότοε εοπίτιτιτ ΑπεεΙοε , Ιππιπππε εοι·τιπε εοπίιάει·ειπε , πεε Ρο.ι·ιετεε πο- Με 682”

ιππε,πεε επιππιπΙπ8επτιπιπ,πεειΡΓε εοι·οοι·ιε ιποΙππιεπτο. νπ!ει·ε ποτπιτ: πω- ἐ::.2°=_

τιιτι1πε απ Απ8εΙο ΡτοΡτιι1ιπ εοεποΓεει·ε 8: ι·εΙππιει·ε εοι· πε. Τππε ιΙΙε επει.Π τω.

ι€ποτπιπ εειεΙο.νει· τιπιεπε ποΙπιτ Γε ιππ!επι ποοι·οοιπππαι·ε. πι ι·εΓΡοπτιιτ Αππε

Με: Νοὶι τππει·ε . ιπε1πιτ, Ιιοε Γπίειοει·ε εοιΡπε , εποε! Με Με. ι·εοπεπετιοπε ιπ

Ει·ιπιτπτιενεΙνιτιοιπιπ ι·ερπεποπτιππι επειτπνιειπνειΙιόππι Ιπιπειε Ροτειιε. Ποπ..

εποιίεεπτιπε επιπι ιΙΙιειταειπ Με ττιππΙ:ιτιοπε ΓπΡειέὶίὶι , πτ πΙττο. εοπττο. τε ποπ

ΡιεεἔπΙεειιιτ. Τππε νιοιτ ὰ Ρεΐοτε ιΙππι. εζι·πιι€ ειιιετπι: ὸιἶ1ἱττ1πἐῆιΑπ<ὲεΙπε: Κε

νινι εεπε οοι πε τππιπ ο. ππ οπτιε π ει· ιιπ πω, 8εππ πιπ ο οτετπ πι ι τω

τπππ εοπετειπ1ΞτιοπιεΓεπΞτε Ροτει·ιε. Ιἔεπείειειεε, οπιπόιπι1πε @είπω τππιπ πΕ

επε πι ππειπ νιάεπιτππε , 8ε πε τε Ιεετππι πεπε οοετο.πτειπ ΓιιΓειΡιεπιπε. ΕιιΓπτ8επε

ειπτειπ πι Γιπ&πε ειππιπ ει; Ρι·οίππάο. ιποι·τιε ππιετε, εοπΓΡιειεπε ιππΙτιτπάιπεπι

Ρατεπτπιπ νε! νιειποι·πιπ Με ετιειιπ (Πει·ιεοτπιπ . ιπ8ειπιί”εεπε επειεπιτπόιπεπι

πιππειπεε Π:πΙτιτπιτ .ειτόπίιπιππε οι: επίΠειΙΙιιππιπ τι·απΙιτπιπ πάτπιι·ππε , ιππεπιτπάι

πεπι οποοπε ι·επιππετ:ιτιοπιε Ρετνεπιεπτιππε πο! πεο.τεεΜε ΙὶπΒιιΙιε Ρετ (ω

πειπ ειόπππτιππο.τ : παμε νικώ ΓπίΡθττ11ΓΗ5 ειππέὶ , ιπεεπόιπιπ ιπτετ ΓεειτιπΙειε ιΙΙιπε

ειιιοεΙ ό:: ιπιππο Ιππιιιιιτ νπο , πι ειειε ε] πε αΡΡειτπιτ. Μιτίιιποπε πι πιοεΙππι ειιιοτι
τ @Με Γοπι Γπίτιππιτ ,πι εειιπε :ιετποπίττο.Βο.τπτ.

ο 3ο. Ε<ξςτεΙΤπε ιπειε νειΒππι Βει Ρπεπιεππειτ , 8: εε. ειπα: νπΙει·πτ νεΙππόιετιιτ απ- πα,,ωε.

πιπιιΐε ΡοΡπΙιε $εοετοτππι :ιάπππτιο.Βιιτ. Ει·ετ νετὸ ι? ιΙΙοβιπεοιπΙζει:ΐΒΠιε €ιΡε)ιο. ΨΦ:Ρτε

Με τει·τεπιππ τ π επειιπ εοιπΡετεπε,οπιπιπετεπτι ε τι·ι πεπε, τα από: π - .., .ι_'ωι

άιτιε ιεππεΙιε , Μειππο.τιππε δε Κεπιππε τιππεπόπε. ΙιπιπΠιππε 8: εοπτειπι:ιτοι·ιππε @Μπι επε

ΓεεεπΙι ιιπιτειπεΙπε , οπιπιππε Βοπιε :ιτπο.ΜΙιε, ιππιπιε δ: Ρεεεειτοτιππε τεττιπιπε , Μ'

Βινπιιε νιι·τπτιππε εΙο.ιπε. Ε:: οΒΐεΠιε επιπι εοιΡοι·ιππε ε!εεπιοπιει Επεειπειτ 8ε ματ

Ρετεε τεει·εειΙ:πιτ.

. 'Νοτει ΕεεΙ‹ίἱ:ε ΗΠιετπιεπ εεπίπι·πιπίπτεπΙο Υ'Π. ρο.·πτωι:Μ , [Μ πιστή: κακιά: πιίιυιΜΜπ αυπρι!ίπ ε

(τεμ :σε επι Ραιιιττπιπππ πι ειαιετπει άιΙΐετεπεπτ. π:: άρια: α!! πω." @πωπω , μέ [ε πο» οιι-τύποι;

1.οπεζε ίενειιιιε πι επιίπισάι Βοιωτια επιπιπινεττε- απο πιιππιιτιιυι, Μπιτ (:".νι·πιππε ιπ Επιίτ. πό Απ·

ω: οτιπι:ν:ι ΕεεΙείπι.. ι>”ιιωιπ πωπω: :επ/κιωκ: πω”. Εεεε θιιπτιε!ειπ ΛΙππΓριπαππι πι Ιπι.ι..-Οπ

° λ [πε απιπιπππππ ώ· μετά: , β Ε» ίπ-βωιιιιτο Με” Νανα. οπο. 2.8. ο( ίπ ΝοΠ8 πι ΕΡἰίΪ. 10000€εΠτ1ι ει!

μτπισΙο σαρπιπι ω".π»ι τ μια πρι" σο.: Μ:: .παπι Εκπροτιππι. '
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3,08 νι:: $.."ΡΠΚΞΕΙ ΑΒΒ. Ι.ΑΤΙΝΙΑΕΕΝ-5Ι5.

ι

Αιιιι.Ει-ιιι. 5:.Όίιιτιοιιε ιιιιιιιε :ι.:ιιιιΓΡει:ιο ΗιΒε:οι:ε ι:ιιιιιιε ΡοΡιιιοε Ρε: :ιοθε:ι:ιε ίι:ιι:ιιιιιιι

υ °· ιι· ει:ειιιιιι:ε ιιιι:ιιιι: , ι:ιίιο.ιιιιι: :ιιεε ει:ιοινε:ια:ιιιε . οπο νιιιοοεε ει εο:Ρο:ε πω..

ιι..ΐ.ι :ιο νι:ιει·ο.:-, ιιιει:ιο:ο.ιιε ιεπιΡε: ιιιιιιιεειιει ιτε: οι: ω:: ιοιιιιιειιιπι. Με:: επιτ:ι

ών Με:: ιιιΡιειι:ιιιιιε :ιο :ειι€ιοιιε εοπιι:ει:ι:ιιιιιε νι:ιε εει.:ιειιι ιιοθιε πιοιείιιο. εο:Ροι·ε.ι-ι εοι·.

'”“1Ι'ἔ"' :εΡιιιιε 8ειιιΓοιο :ο.ιι:ιιπι Ρεειιιιειιιο νι:ει ΡιιιΡι:ει:ιτε νι:ιιτ Αιι:έειιι::ι Ι)οιιιι:ιι επ

οπο: ω 0Ριιε Πιο: Ρ:ιε:ιιε:ι:ιοιιιε εο:ιει·ιιιι οι): ο.:ι:ιιιπ:ιειοτειιι ,8ειιιιιιιε :ιιει ιτε:

ει:Ροιιειιι:ε::ι σε :ιιιο:ιεειιιι οποο: ιο οΡε:ε Ρ:ιε:ιιεει:ιοιιιι εο:ιιΡιετιι:ιιιιι Ρ:εε:ιι

εειι:εττι. (Ναι ιτε ίο.ειιιιιι ει: -

Η Μι"Μ_ μ.. (ΣοιιιΡιε:ιε νε:ὸ οποιε :ιεεειιι ., οιιιιιιιιιιε. ιιιιε Ρε:Γοιιει:ιιπι :ιεεεΡ:ιοιιε

Μ:: Γεεε-- νε:ιιιιπι Πει :.ι:ιιιιι:ι:ι:ιπε , ιο:ιιεπ:ιιιπι ΡοΡιιιο:ιπιι ιιιιιιτπιι:ιιιιεε ιιοιι Ϊε:ειι5 , ω

Δε· οιιο.:ιτο:ιιπι ε:ιειπι επιπιοε ιιινι:ιι:ι ιιιπιιιιιιι:ε εοιπ::ι Γε εοπιιιιο:οε ειΤε ω”.

1ιω:ιεΠωειιειιι οιιιιιιιιιιε :μια Βια:: νιειειιο.:ιι:, Ρ.ειιιειε απο Ει·ει::ιιιιιε :κι πι

τιμη: :ιιιο:ιι:ιειπι Ρ:ι:νιιιιι:ιι ιο :ιι:ι:ι Ροιι:ε:ιι Ρ:οίεέιιιε πι, ει::ιιιε ειιι:ι:ιε ποπ πιο!.

Β.Μ. Π, :οπι Ροίι: :ιε Ηιοε:ιιιιι Ρει·ε8:ιιιει ιι:ο::ι Ρε:εοε Ρε: Β:ι:οιιιιιιιε ιιι δε.κοιιιει::ια:::.ιιιε

$-ικοιιι=ιιι- νε:ίι;ιιε πι, ιιιιι ιιοιιο:ιιιεε:ιιε ει: .ι διοιιιεκτο Κειέε δειιιιεεΡ:ιι5 , δ: νε:Βο Πο

" ποιοι Β:ι:ιιιι:οι·ιιιιι πιι:ιεεισο: εο:.

ΜοΠ_Μ_ 33. ζΞοιιιΡιεειενει·ὸ ειιιο:ιεειπι σ.:ιιιιε οπο: Αιι8ειιιε Ρ::ε:ιικε:ο:,5:ιο&ιιι ειπα

ω:: εο:ιι·- :Μπι ιιιιι:::ιι:ο:ε εο::εΡ:ιιε ιιιι€ειιεο. ί:ιιιτιι: νιιιο:ιε: ιιιιι ε:ιιιιιι :ιε Ρ::ι::ιιεε:ιο:ιιε

”""· ιιιιιωι.ι ει:ιιιιοιιι:ιιε , οιιιιιιπι νινε:ι:ιι ιι:ιειιι ειικιινι:. Τε::ιο ειιε :ο.εε:ι:ιο Ενο.ιι8ε.

ιι::ιιπι Ρ::εεεΡ:ιι::ι ει:ιιιιοιιει:: πεδια::- ό·· 07426, μια π:ῇι:ὲι· Με» πρ: |ιοι·..ιω.

@οι νι: Πεο Ριειιιιε. ι:ιτειιιοειιε .ιοειιτιι Μοτιο.ιιε:ιι .ι Ρ:α:ιιειο ιιοι ΚεΒε απ

:ιιιιιπι ιιεεειει·ο.νι: εοιιιι:ιιε:ε. :Με Μοοειιιε:ιιιτ:ι ι) ιο οιιο:ιει::ι εειιι:ο εο:ιιιι·ιι

διιιιιι , ιιινιιι·ιιπι 8ε:πει:ιε νιειιιι:ει:ε επιιεε:ιιιτιι .Και εε:ι:ιε ιιιιιιε ΑΝΝΑ. εε οσοι

ω: :ιιιιειιιε τα:: 8: ιιιιιιιε:ιιιιιε :ι:ιο:οι:ιιιι:. ·°

δ ΜΗΜ., Η.. Η:: :ιτε €ειι:ιε νι: Γιιιιειιιε :ιο οπιιιι Γ:εειιιι που:: Με: Μοιιιιιιει·ιι απο.

 

οι:: απο :ιΙιειιει:ε Γε ειιΡιειιε, ειιπι ΓειΡιειι:ιΠιιιιιε Ρι·ο.::ιΒιιε ::ειέιειινιτ. Ηειιιιιι: επιπι Γεειιπι -

"""°"*ω :ενε:ειι:ιιιι:ιιοε 8: ΓΡι:ι:ιιιιιεε πω: , :ιιιι ει:ε:ιιΡιο :αυτι νι:ι . 8: ιο Μο:ιειιιε:ιι Ρ:ο -

σε ι:ειτιοιιε, οι: ιιινε:Ιιε ιιιΒο:ιιιιιε νι:: δ: ιιιι::ιιιι:οιτιε δ: εο.:ιτει:ιε @πιο Ρ:οιιεε

:ειι:. Ι:ι:ε: :ιιιοε ε:ιειπι εε::ιιο.ιιο: Ρ:οΡι·ιοε ιιειιιιιι: Ροιι.:.ιιιιιινι Βιοειιιιιι ει:ι:ιιο..

8 :ιιιιιι νι:ιιιιι ε ειιι ετιεπι Γο::ι:επι Μοιιιιιιε:ιι δ: ιιιιι::ιει:ιιιιι :ιε:ειι:ιιιι: ειι:ειιιι : Αι

τει· νε:ὸ Πι.τιιιιιιε :ιιιιτιι:ιιιι Μοιιιιίιει·ιι Ρι·οισει:ιοιιε ειιιιιιΠ`ει, ω ε:ειιιιτειιειιι ω

:επι ιιιιιι:ιε ιιιιιι :ιιιιιιε :ιο εοειειιι ειεθτοπι οιει·ειιέιιε οιιιιιιιιιιε ειι:ιε 8: :εΒιιε ιιιιειιιε

.ω Γ:ει::επι Γιιιιπι :1ιιι :ιιεο:ιε5. Ρο.Γεειιιιτιι: ω:: , οι:: Ρ:οιεό:ιιε ειι. Ι.ειιιο:ι

:ιιιοτι:ιιο.ιιο 8εο::ι:ιοιιιιιιιε εοιι:ιιιιιιε :ιεΓε:νιειι:εε Ρε: :.ιιιιιιι::ι ι:ιτε8:ιιιιι ιιοι:ιειιι

ΡιιιιοΓοΡιιειπτιι:, -

Κενοε:ι:ιιε : 3 :. Τιιιιε :ιιιιισιιΓ:ιο::ι ειιιιιιε ιοΒ:ιιειι:ιιιιιιι :ι Ρο(Ριιιο νει Κειέε νι: :ιιτιο:ιε ιιι€ειιιι

ϊιοἱιἶ;ἔιἰΒ :κι εοοιιιιιι:ιινοεει:ιιει ιπιιιιὸ ε:ιει:ιι εοιπΡιιιΓιιε ειι:ιε:ειι:ιιιιι πω ε:επιι ειε:ειι:ιιιιε

ζω,ωω .ιοειιιιι.():ιιιιιέ:1ιιε ειιιι::ιο Ρει·νιΒιιι :::ιδιειιιε :ιο :ιιι·ι›:ι:ιιπι εΠε Ρ:ονιιιειειιιι θειι:ι

νειιι:. ω:: ιιιειπιιοιιε Ρε:ΓΡιειε:ιε, ιιεε ιοι:ιε::ι :ιιιι:ιι::ιιιιιι Μο:ιειιιε:ισ.ιε:ιι ο::ιιιιεπι Ρετ.

ιΡωεω, οι! Βιιι οι·ιιπι ιι:ο:ο. πω:: ο::ιιπει:ιι-:ιιιε οιιι:ιιιοιιε ιι:.ινιΞεινι: : ιιιι:ί1ιιε .ι

Ρ:απεο:ιιιιι ΚεΒε (ζιιι.οοονεο 8: Ρει::ιειο Ηει:επιιιιιιι.οο ιιοωωι:ε Πι εεΡ

ΩΝε:ιι ε ι:: $ιικοιιιιιιιι Β:ι:ειιιιιο;, ποπ (ιε:πιειιι::,

ιι: ει: ει!. ιο Με. ;. Ηιιι. ει:: Π. εοιιιια:.

6 Βοιιιιιειιιε Πε Με:: : @με ω: Όσο ΡΖωι:: ω.ι

@μπι , ισεκπι Μοπκιβενι] κι μαι:: -ή&ι Κα: .:....ι.....

π.α:ιιικω ιπι:ειπα·ιΜ :οιο[Μσε:ε , 9....: Μοωι/::ικΜ νο

“Δω” Οπεόπο.τύπτώ , οι 9ισσάωπ σκι/ι” :οκ/ιΜιέΐπω.

Βε:ι:ι Ρ:ιιιιιο :Με .Μρ...πω οι επσιἰεω απ:: εκεί

“πιω Απει::ΜΜ (.`ποόβει·ειύι::έ , :άι/ι πιό.: σωιιω

·υσ:α:ι::, πι. 5. ΗΜ. ειιΡ_ ιο.

α: Α:ι:ιι:ιι: Βοιι.ιιι:ιιι5: :κι πιει» :.:.".ι.ιε :πιο 8.9.

ΠοΗωπι ό· πω:: Ρ:::$)·ητι: ΜΜαβοή δ: ε_ πιο: Μ·

:ιεπι ίε:ε πρωι Βε:ιιιιιι ιεειιηιιι:,8ε ιο ν:::ε::ιπιο (Ξωτι

ΡειιιιιειιΠ ειροις::ιΡιιο :ιειιι:ι:. δ. Γοιιιιιιιιε :πιο Επι·

:ε:, ειιιιιε ιι Ε0ιιιιι.οο 5.ι.ινωι :ιιιειΡιιιο.:ιι0::ι.ιο πιο::

ιο Β:ειιιιιιιι:ιιτι απο Πειτε Πιιοιιο Ρ:οιε:ίιιιε , Έοιι-ειι

ο Μοιιιιιιειιιιιιι ι::ιιιιεεινι:: εως. :πιει Ι.ιιισ.ιιο πιω,

ιο Νινιοιειιιι Ρει:ιιιε:ιοιιε $. (ιετ::ιιτιιε νιι·ιζιι·ιιε πω

:ιώπωι!ι: .ιιιι:ιιιιιιι:ιιιι νικι:. Ι)ειιιιι::ι .·ιιι:ιιιιιιι:ιο @ά

Ἑοιι`ειιι”ε Μο:ιοιιε:ιιιιιι Κιιο:ιιο Οιιι·ιειιιεειιΠε :ιιεεεε

Π: ομοσ Ρ:οι:ιιιιιιπι Γ:ιιιιι: πω:: :ποιοι ::ο:ιειι: , π.

ει.: (ει: «Μια ΣοπεΡ`ι ,ο ιιεθι:ιο ιιοιιιιιιε ει.ι::ι :Λεω

ιοειι: ιιι:ε:ειιιριιιε .ιι Ρ:ι:ιιε Κοιειι:ι. Νονειιιο:. οιιιιο

:πει ιιε.ι.νι ΟοιΡιι: πω: Ροιι &Ριιιιιι:ξεΠ::ιιιιιι ιιι:-Π,_

ιιοε :Η ι:νιι. κιιι.:εω ι·εΡε:ιιιιιι , @μπω ιο :οικω

Μοιιιιιε:ιο , :μαι οπο: επ Οοιιειζιιιιιι Ειιιιοιιιεο:ιι:ιι,

:κι πι. Νο:ι. $εΡ:επιιιι. κι:: ιενο:ιι:. ()ο:Ρομ πώ

::ιιιπι Γοειο:ιιπι ι:ι Νινιοιειιιι Εεειιοιιισ εο:ιειι:ει ω:

ο Δ: Έοιιιιιιιι Ροιιι·ιιιειι:ιι δ: ιιιιιειε Κοιιιοιιο μια]

ι:: ν:: Μ$. :πιο πρωι Μοι;ιππιιι 1ε:ζιιιιιιη, οΠΠΠΠο

ιιιεε::2. πιω. Ωοιιιιιιε νι::ιπι δ. (ιε:::ιιιιιε Αιιιι::ιιΤιε

ΝινιιιιειιΠε ω σου. 6”. 8: 5. ΠιιιιιιιΕιοειιιπι :Με

68ο.



ΜΜΟ. ε. 1:17ΜεΙ
309Απ. ιΑ·τιινιΑοειιειε.

 

!

τιιε ΜοιιειίΕοιιιιιιιι ιο Ιοοο φοιιι ιιιιιιοιιΡειιιτ Ι.Ατιι»ιωοιιΜ ο οοιιίΕι·ιιιοτ. Αο

ιιιιιΙτο Ροίὶ Ραιτι·ιοιιε οι·άιιιειτιε απο Καπ: δζ Ρειει·ιοιο πο: ο.

οοτιιιΡιτιιι·: Πιιφο (ΠΠ ]ειοοιιε,νιτοι·ιιιιι ιιοΒιιιιιιιι

νιίἱτετιοιιο ίι·οφοιιωτιιε, οι» οτε ιΠιιιε Γοι·ιιιοιιοε

ο.6ΙΓιιιτιοΒειιιι; ε:τοι·ιιιο: 86 Πο @φοτο ι·οΙιτι φοιιε Με! αττο1°1ιει οοιιιπιι€το.νιτ το8

Ο 8οιιε 3 ιιιΕτιιιιτειτο

86 ιΡΠιιε ι·ονοιοιικιΠϊιιιιι 11ο8ιο

@απο δ( οοιιοιιιιιοιιτυπι ω:
ι

Μ;;; Α Ν. Οιιι6.

ισο. 6.

].Διι_ Μ”.

Α

Ι.ιιιιιιιπο

ΜοιιιιΠο

ΠΩ· :ιο οοιιιιιιι

36. ()οι·Ριιε νοτὸ Μισο οι ιΠιιίϊτι νιι·ο Ηοτο!ιοιιειΙοο Ρειττιοιο τοτοιιτιιιιι οειιιεέὶ ω) Πω·

ΕοοΙοίἱε φαωΠΜ ιιιει€ιιοΡοτο οοιιίΈτιιι6οτομιιι νιΠει οιιι Ρ:ιτοιιο. ς νοοειΒιιΙιιιιι οΠ: Μ' ε)

Ροιιιτιιι· : 86 61ιιιει ιΡω Εοο!οίι:ο όοάιοσ.τιο Μετα τιι€ιιιτει *οιιοε ΡατεΒετιιτ, ιιι οσο- Ρε6τοτια: [ο

οιιιιι Ιοοο ιιι Ροι·ι:ιοιιιιιτοιιιιι οοι·Ριιε ΐο.ιιάιιιιι Γιιιιιι·ιιο απο όιΙιοοιιτιο οιιίΕοόιτιιι· : Μ"';'·

:ιο ΡοΠ: 6οιποε άιοε ιτε ιΙΙ:ιεΓιιιιι ιιινοιιιτιιτ, πο Η οειάοιτι Βοτει 6ιο Με Ιιιοο ΓιιιΙΤοτ + ΒσίβνΜ'0

οἔτοΠὶιει. Κονοτοτιτοι· οι·Βο Δ @και ιιιοτοιιι Επσμ οιΙτειιιο οοιιοΙιτιιι·ι ιΒἱφο ίσο 600613

οποιο φ:ιτιιοι· 6ιοτιιοι·ειτιιι·. ΟοιιίἙτιι‹:Η νοτὸ π! ΟτιοιποΙοπι Ροι·τοιιι ει!τ:ιτιε φ

τιιιιιιοιι!θ.,ιΒι μια τοτ ειιιτιοε ιτιιιιιαοιιΙειτιιιτι οοτριιε ο τονοτοιιτιΠιτιιιε Πιονο&ιιιιι

ΕΡιίοο 15 Ε.ι.ιοιο 86 Αιιτιιειιτο ° ττειιιεΓοπιιτ Με: ιιΠει Ριι::οιιιιιο : ιιΒι οτι.ειιιι «

Μάο Η ο Ροι:οιιτιοιιε , ιιιοιιτειιΠιιιε 6:ιατοίοιιιιτ 1)ινιιιιε. ν1πιιτιοιιε, 2.(ϋΙ.1ν3ΠΈθ 13ο

ιιιιιιο ιι0Πτο]Ε8ι1-ΟΗΒ18Το φι οιιιιι Ρ:ιτιο86 5Ριτιτιι.Γαιιέι:ο νινιε 86 τοοιι:ιτ ιο

(παώ. ΓεοοιιΙοτιιιιι, Αιιιοιι.

ΠΕ νιιιτΠτιΒυε 5. ΡιζΠΣΕΙ. °

ι.ΒΕιιι ειθεειιιι ιιτφο @Ποιο , Μεσοι οιιοειιι5ωι, ω ιιιοιτιοτιειιιι οοιιοιτοπιιιε

ΠοιιίοίΓοι·ιε , πι: οιιιι&::: ι·οΙοε άονιιΙ€ειιιτοε τοΠειιιτοιιτ ΕοοΙοΠειε, οιιιει Ρο

Ιιοι· @οφ 86 1)οέΕοι· Ποιο οΓΡοι6ιτ ίξοοιιΙιιτιι, Ιειιιάοε τοι·τοιιο.ε , τιιιιιιιοτει τομ

Μ, @απο Ρι·ιιιοιΡιει 86 ιιιιΙειιτι (Πιι·ιίΕι οιΙι8οιιε Ροιιοττεινιτ τοΒιιει ΡοΙοτιιπι απο

δειιι&οι·ιιιιι ιιιιΙΙιοιιε, 86126115 Ρεθ:οι· οιιιτι ονιΙι Ι:ιοτοε Ροι·τειιιε τιιέΕιι5. Νοτη οιιοε

ο!οΒιτ 86 αιτιεινἱτ , ιιοτι οΙοιοΙιφιτ Ροίι: τοιβιιιιι. Ριιιε ιιιιφο ΡιιτΓοιιε , ΙειιΒιιε 86 Επι

τιιι1ιε, φι οιξιτιι οΙΤοτ τοἔειΙιοι6 ι·οοιιιιιιιο , Γοτιτιοιιο οιΙΤειΒιιιο ,. :ιο οοιιίΒιο8ειιιάιιιιι 1·

ΡτοιιιΡτιιε,οΗἰοοι6 ιιι φοτο 5 οιιιιιισ.-Ποι οοιι·ιιιιοιιάειτο βοο όιΙι€οιιτοτ οτνειιιε,ΐο δέ

οιιιτιια Πιο. ΡτοΡτιει ιο ιιιιιτιιιε άοτιιΙιτ 5ειΙνο.ιοτι. Οιιιιιιει Ιιει:ο ιι: οιιάινιιτιιιε δέ οιο

6ιιιιιιιε Ρτο ιιιτιιιτιι οιιιοτιε Ποι ιιΙεκιιιιειιιιιιο :ιοιιιιΡΙονιτ άοοιιιιιοτιτο ΡοττιΒιιε , :ιο

Ροίὶτοιιιὸ ιιιοτιιιτ φώτο νοοοιιι [)οιιιιιιι όιοοιιτιε: 76·ιππ· ωί ω· κακο: οπο !ιώο- Μακη ι8_

,Μι & οπεππέ Μ» ά·ε8ο πό:Μπ ·υω.ΕτιτοτυΠι : @ξ π·ί22α::·2: ρη”Μ,Μ φ Μ. ιρ.1,9.

,,8,ω ό- Ι:ΜΡί21980: ά :απο 02222214 μαρια ποικεπ φαει» , ει·πιιφ|πυι α:σιμπ @

Δ Ι.ιιτιιιιιιοιιιιι Ιοοιιιιι Μ. Μωιιιι Με: οιιοτιγπιιιω

δ! οι: ατο Αιιιιι!Γι.ιε. ΗΜ: /ἱΙ·υά Ρατσριι6Δε :ο£ὶ:ιιι·, Μακ

Μωπυι«ΐ "κά Ιππς|Μπ47ι Μ” ωκωμω: ό· ιίο!ο:Μ·

ΗΜ ρωταω:: Ιαπέ2Ισ.τ, Μπε °βι:απέφωω·ινω |ΠΙΠοπ

"Μι βατ:: έα» κι” ι.. Ε6:|ψ-›π ω μ·ιώεω /Ϊ6πιἰσ πάψ

ω: οικω: , "απου απο» οι ωποηΒωωιι 6°ι:Ι·υπια

,ο , κάποιοι» «καθ Ε» ΜΜισήα Β_ Ρι·έπι:έμπ ΛΡοβοΙσ

"η" Ροπή :οπβυ.·πυ, Μνάπηκε «Μέ 9ινΜυπ :οπ(Παπ

φωσ , [Μ ω1ΜΜπα κ/-οισε »απο Μι7ι8£Μ¦07Ι£Μ (πηξ

ει: ΛΜΡΙΙΙΜιἰἱπ€ : μι. έ» ηα[έσω Β_ ἘΒ,|ο1|:σπ0”`ῶ μ·

βοά; άει!πικα, ,παρω μπώ" πρ» ιυππωπυκ Φου» σοι·

Ροι·ιιω άσπσ[Μκωιπ. ΕΧΠ2ΠΕ κι Μπιτ ιιἴφο οικω ιιοε

ΗΜ ΕοοΙοίια, φειιιιιιι Επιπιιι δ. δοΙν:ικοιιει 30 @Πω

δ. Ει1είοι ΡειταοιειΙοε ίιιιιτ; ΙοοιιιιεΙει δ. Ροπή, Βει.ΠΙιοα

ΑΒοοιιοΙιε :Η οι: μιι·ιο:ιμ.Ιιε. ·

ό Βο11οιιόι οιιιτιο Μαι: Μ:: "Μια : Ε» ίσου ΜικΜΜ

πσππωιισ χιπ”. Κα!επιί. Πω. ?ο "απο οσα άο

(ιιιι6 ιι: οιι6ι6111ιοπιοιι: Μοιτι:ιβοι·ιιδ.Ε06ιιοιη €οιιιΡοιι.

(ΜΜΜ ;ιΡοει·2 Με , φειπινιε σο ιρΓο οι: Ειιι1οιιιτι οι:

έα ΗΗΕ οι·ιιιοδιιιι ιιοΜε Πι. Οοπὲ οι “κι Υπο. οι: :ΙΔΟ

Π7Πιο αιμα ιιιι 86 ιιι1Ηπο Γοφοιιιιι Μι2;ιο.[ιώ έ” πι.

14. ΙΜ». ιιιιιιιιΙο ωωιωω 6ιιοικιιι Β. Ποιοι οοτριι5,

(φαι οπο” Κα: τιιΒιιι:ει ιιιΓοιιιιΙιιιιιι μοιιι6. Ει:οιοιι:τ

.ιωιςωο φα Μπι Μείωιι Με: Με ριτσα ι!ιοιιιιτ ,

φαι Β°ὸἰΠι Ρο!! χ;" ω2ι»ιώρκω Βάια. ιιιοιιιιοισ.ιιιι,

οπο άιο δ. Έι16ιοιο0ιΡιιε ?τομ Μπακ ιοοοιιι·ιιτιιιιι οίὶ.

Έ: τουτου Δω οιιπιιιιιαιι: φιιιφο ί-ι.ιμει νιΒιιιιι πιτ::

,απ και Εεω_ ες γι. Ηιιε ήιιίάοιτι πιοιιίε ιιιιπιο

ΣΞΠΠΠ.

ο Πο ?ποια @ο Ρεττοιιο. 86 Ροι·ι·οικι, Ρ:"Μ:, σΡΜο

ιτιιιτιι:ΗΠιιιο $'οιοιιιιιιιιιιιοιιιιι=ι πό 30ΙτιοΙ13Πι , 8ζοπιιιε

ιιι ΕΙοιζιο δ. ΙΙΙ:ετιι ΑΒΒοι·ιε. -

ά Ιπιτοι·ροΙοτοτιε πι:ιι·ιιιε ωιιιω @και ΒοΠειιοιιπι, ιίΙο

νι. Γεὐπωτῇ. Πο !ιοι: Μο.

: ΒοΠο.ιιιιι :επεσε ω: Μο:: : Είί2ίο βΙΙέω ό- 4ω!ια

!υ (9 ὁ Εσέ!!απο ό» ΞωΙσπο ΔΜΜάθιισ , ό· «ΙΜ _/)ιπι::Ι:

·υί"σ 2Μπ:ρπατ.

χ” Αιι Ιοεοιιάι.ιιιι Σμο·ωΕπε 6 Εοικο Βο!!ο.ιιιιιιε Πει: ω:

προϋ [ΜΜΜ Απ ?οπο Βερι!έσ ηρωικά: ιιοπιιιιο ιπ

:οΙΙι;οιιάο :Η άιειιιι:ιε ΡοιιιιίιαιΙιε, φα Πιάτο ἔι ιιοιι

ιιιιΠιο τιιΒιιιτιιτ 2 ει: οιιιιιι Μα:: Υπο: οοιιάιι:οτειιοιιγ

ιιιιιε : ΑπηΙΜπι ιδιου [ωππωω Με άσπαι2οσ ρω.

εισ . Μπιίυπ Ροπιιβω!ι1« 186271ί!ι"Β Πω [αν:οπο πάρα

Μια άρπα, π: μι;πάω» ο” βραβι· ρει·υ!Επι έ» μοβ»

πι "μια, οικω συπ/ϋπεπ[κέ επωιιίηκε έκ Μ!α[Μ μ

Ιπ!9 ΜεψΙΜπε δοκιίαηλ Ε: αμκ! Οειιιοι·αι:οιιΙοε ιοΒο

ΜοΙιιιιο Έιιι·ίοιιο ιι: Εράσμιο :οικω Αιφι ιη ςοι

Ηοὶιοιιο Οικιοιιιιιιι Ηιοοιιιιοιιίιιιπι Το. ο· 8ιωι:Βιι

ΑοΓιοτιειιιι ΕΡιίοοιιο: Πι Πο. ;6. 1Μπιέρα: ΡειίΠιιι,ιιι Μα

η δ.6-Ι. Με:: οιΡροΙΙει:οε ι:ο!ιοτιοε. Νου τοπιοιι Έιιι·(οιιπι

@Με Ερι16οριιιιι οιτάιι!οιιιιι , οι ίοι:οΙΐο ΑΒΒε:οπι

ΗΠιιε Μοωιωι Ηιοοιιιιοι , φἱ ΑΒΕ” τοϋ: Βοάει πι

ΗιΠ.!ιΒ.;.οορ.4..Εριίοορίε Ρι·ο:οτειτ.Αόάο :πισω Λοβο

Κο8 ιιι ριιι68ι&ει ΟοΙιο&ιοιιο Οιιιοιι. οιι:ιιτι ΡνΜάρσ:

:ιΡΡο11εικι,1ιο.ι8. οπο 6. σε «Η :οΜΜ:πὅ;·υ:ΜΙ «ω

ω.υ»βαυπ ό· ευηπ4: ό· ΜΜΜ μι Μάσι. Όι:: ό» ΜΜ

σφά , Μ ο!! άϋΜέ _[Μι::0 δία

@ο ϋ1



5ιο ΜιιιΑε. ε.·ιιιιιιεΕι ~ Με. 1.ΑτιΝΙΑεεΝε1ε:

ιι ε. ε”. «πω». κεφια. Ο νιττιιεο.Βιιιιιειιτιω8ε ιιιοιιτιίιεεειοιιιε οπτιι€ηι12 δε Με:

Μ· ε· οτιιιιιει ειιΓιοειινιτδε €ι0€11ιτ. ι - ε ” εε. ..

]ιιιι. Χνι. . _ .. -- - . Ϊ ε __Ειιιιειιεξι- -ι..νειιιειιε ιιιιιιηιιε ιτι 8ειιοιιιιιιιι ιι» 8. $ιειιειιιιτεί)1Κεεε ιιοιιει)τιΓΤ:ε - ε ε

εεΕκπο Ν· τιι8 ει. ειιιι Ρ1°:ε ειιιιειιο ιιεΓειειιε ειιιοει οιιιιε ει ειέιΓΓειτ ΟΨαιω ε Ο τ” π οι'Μαΐ

ν°ΐ .Μ°° Π. 2ΗΠ1[Π'8ζΒθίΠΓΠΟ.88ξ οιινιτιειε ιιιιιιιιιιει·ειΒιιεε. ΙΡΓε Ρτεειιι&ιι€Ειιτιειιε με οι.

Με ιιειΒιιιτ Βετο οιιιιιιο.: Γεει ιιεεειιε ειιι εο ·ει.ιι€ινω επΓρΕ&εςιιινω *ε'·ιω ω””Γ""Ρ"" Γιιιε μια Γε νειιιετιειΒιιε ιιι·οεμιτο.ι·εε ιιοΓΡιτιιιιιι. Και ειιιε εειιὶιιιεΓεειιε Γει·ιιιοιιι

απο” Βιιε που Γοιιΐ·ιιιι ειιιιι ειιιακ . νετιιιιιετιαιιι Ροίι; ειιιε τε8ιιιιειι ε ειιιισ.ιιε με ειιιιοι·ε

δειιιιΐΕιόεειιτ ειιιιιιιιιιιτι 8: εοιιΓοιο.ιιοτιειιι. Τιιιιε νι: Ι)οιιιιιιι ω ιΡΓ:ι Ρτεεειι&ει τω..

ρ τιιτιοιιε εοιιίι:ι·ιικιι: Μοιιει.Γι:ει·ιει ε, ά Εεειειιειε ειιιιι Γειιι&ιε ριΒιιοτιιιιιε ειειιιαιν1ξε

ειτειιιε Μοτι:ιειιοε 8: νιι€ιιιεε αει Γει·νιειιάιιιιι Ποιτιιιιο ειιιιι απο. ι·εΒιιιετιεοιιΓιιτ

τιιιτ. ιιι νειιιειιτεε :κι Γε ειειαιιεε δε ειιιιιειοε, επεσε ειτ£1ιιειεΡτ0Γ05, νει ειιο.ι·ι:ι ει»

"Με ει!εεΒο.ιιτ ιιιιιιιιεε. ειιιι€ιοε Γο.Ινειι:ιε εε ιιιΓιιιιιιιτετιιιιιε, 8ε ειιιιθ:ιε Γε μισε

τειιτιιιιιε ἀειΒειτ ιιεεεΙΤειιει.αιΒ Β000ΜΒιιιιοτ εεΒετιετ ἶΗεξὶυ5:ι απ1ξω Ραώ"·

Με τειιιεειιιιιιι Ρα:ιιιτειιτι:ε , 8: ειιιι€τοε ε εττοτι σε ε να π

- - _ .. . ί. . *Ρ..€..ιω 4 ;. Βειιεειιέιιιε Ρο.τει· 1:ιιτΓειιε ειιιιιιο. Γιιει βιιιιετιιο.τει. Ριοιιέ·ιιιε 8ει·τιιει.ι:ιιε ιιιε `Εοιι.

Ρ=>Μι·ιν δ( Ι.ΑΝΟ δε Πετωιο :κι ειιίιοειιειιειιιιιι ειει·ε ιειιιιτ.ΑιιιέεΙεε τιιοιιειιτε ιιετιιτ ε Κειέε

υἶ°'"οικοι Ιιιιιιιεειιτι.ειιιι όειτι ιιι Κοιιιειτιιειτιι°° ττο.ιιΓτιιεο.ι·ε *μι ι Ριιε ΡιεειΒιιε ω ιιιιιιιιο. 88.

Πω α! Ρετιι 8: Ριιιιιι 8: εετει·οτιιιιι 5ειιι&οι·ιιιιι ει·:ιτιοιιιΒιιε ν:.ιεει·ετ. (Μι ω ικα: ι·εΓΡοιιτ

" "ι Μ” ειιτ ει Δω”, ιιοιι ὸιιιιιΓΓιιτιιιιι Γε ειιιιι,ιιιΓι ει νοτο νονιΓΓετ ιτει·ιιιιι τενεττειιειι.(ζιιι

ΠΠΠΠε Ποιιιιτιι ιιτιιΙετε. νονιι: ο.ιιιιιιιο.ιιι:ε Ποιιιιιιο ιενειΓιιι·ιιιιι Γε είε. ΡετειιτέΓε1ι.ιε εμε

ισειιειιιέιιοιιειιι οτιιιιεε ειεειιικει·ιιιιτ ειιιιι ειιιιι Ρ:ιεεω ιιτοτε. πιειιιε. Νενιεειιε πο..

ιτι θ.ιΠι:ιιιι τετιι νειιιε ιτι ΟειΙΙιο.ιιι.Πο.τιιιιειιε ὰ ΙεεΒε Οιιι.ει ι:ονιεο 8ε Γ'8.ττιειο Ειισι-ιιεκ.ιι.ιιο

ΒοΗ:ΐίξεξ ιιοιιοιιιιει: είε ΓιιΓεεΡτιιε. 1)ειι:ε εἰΓὶ επι Κεἔε ΙιεειιτΡιἔτεενΒιετε οιιιιιεπι ΡοέεΓιει.
ο” Ρ " · ι ' ° “ ι : . ιιιιιιι πει· ιιο ε ι

τετιι Γιιειιιι , οι: Πει εοιιιιι€τιιιιιι οειιιιι ιτινειιιτετ ε νιι· ο ε] α

ε . ` άιι·ετιιι·Ραπ ΡετεΒετ σε ιιιιΡε . η . · . Ο . -

1.-ΜΜ,..ι, ει.. Ξειι ιοιι€ιιιιι εΓι: ιι:ιι·ι·ειι·ε φωτα ιτι Ρειι·τιιιιιε ει·ιιιιΓιιτιει·ιιιιε Βοπιιιιιιε Ρα· ειιπι

Ων<ι= Γε ειιΒιιιιι;ιιε εΡε οιιειειιι τιιιιιεειιι:ι. Ιιοε ΡοτειιιιΠιιιιο οΡειι ειιιΓάεπι ειινιιιιιι ιιιιι

Γιιιει· ΒεΠς!11ΠΊ είι ιιιιι·ειειιιιιιιι. νειιιετιε ιιι Ρει8ιιιιι ΡειιέινιιιιιΗ8ε ιτι νιΙΙειιΒ εφε ιιιειτιιΞ

Μαιο: ε ιιι ειιιει ειιάινιτριετιέιιιιιι ιτι:.ιειιιιιιιιτι οιιιο ΑΙΜΟΝΙ3 1108009110

πιω ειπε εΠειτόεΓιιιιδιιιε ιιιιιειιε ειιιειιι ΙιειΒειιο.τ. Τιιιιε Ρετιιτ νιι· Ποιιιιιιι Με

εοι·ιιιιε π! ειιΓιοειιειιιιιιιιι Ρετ ιιοεϊειιι. @αι ιιτιΡεττεινιτ, δε ιιιΠιτ εοτιιιιε Ροιιι ιιι

Γεει·ετο εειιιιιει: Γεειιιιι.ειειιιΓο οΓι:ιο Γιε&ετιε @Μεδ: ειιττι Ιε.εινιιιιε Ποπιιιιιιιιι ἀε

Ριεε:ιιιε : Ρ:ιτιτει· Γιιι€ιιιιτ 5ειιιέιιιε ειε ΡιιΙνειε ,ιιιΓειιιε ‹ιε Γει·ει:ι·ο. Μειιε ειιιτειτι Γει

Ο;ο νειιιειιε Ηειιιιιο ειιιιι ιιιιοτε Γιιει , 8εειιιιι τιιιβει-Ριιιι·ιιιιε νιι·οι·ιιιιι ιιιιιΙιει·ιιιτι

ιο.ιιιειιτειιιτιιιιιι ειιτιι ιιιιιιιιιιισιιε ω ιιοιιιιιιιι ιιΒι να [)οιιιιιιι οτε.Β:ιτ,ιιινειιετιιιιι:

νινιιιιι ‹ιιιειιι ιιιοπιιιιιιι ΓιιΓΡιεεΒειιτιιι·.εειιετιτειιι 8ε Ι:ιιιειιιιιτειιι Πριτιιιιιιτιι ειιτιι

ω.) Γ:ι.ιι&ο. Τιιιιε Ηειιιιιο ειιιιι οιιιτιι Ροιιιιιο Ιπειιε εΓ·ΐε&ιιε εΓι ειιοιιΓιεειιε Πειιιιι

χ ειιιι εΓε εΙοτιοΓιιε ιιι δε.τι&ιε Γιιιε. Πεειιτ ει ροιι`εΠιοτιειιι Γιωτη ιιοιιιιιιε ΜΜΜει,

εε όε1οτεε.πιιε θα ειιιιι.ιιτ ειι εο ιιιιιικ1ιιο.ιιι ειιΓεεειε:ετ. να Ποιιιιιιι Με 1°εΓΡιι€τ15,

ιτει· εειιιΡειιο.τ ειιιοει εεε απ.

...κι

Η.ιιΜιιι ε. Τιιιιε Ειοιιιιιι νοει ετο.ιιτεε ΡοΓι ειιιιι οΓειιιο.ιιτεε ειπε νειιιΒιι , 8: Ρετειιι:εε

ειιιιιιιιι ¦

€""Γ:ιππ' .ιμη1ιο2Ποι·ινιιιοεπιειιι ριιιιιι ΜοιιαΠειιιι ΡιιιΓειιε Πι. εωε το:: Με ρειε.ε_ι·ιιιατιοιιιε ιιιιιωιε οπιιιιιιει

ι8Π . εοιιιιι·ιιιιιΠε |ειιιιιιι: ιιιιιειιιιι πεπιειι ιιιειιιοι·ει: ιιιικι- ΓιιΓΡεθ:ει αι : ιενετίιο ιιι $ικοιιιαιιι Ε&ιειε εκ ιιτιιιιΓ.

ε1ιιιστ Με δειιΡκοι δι: Βαι:ι ιιιιιιδ

6 Ειιι·Π:ιιε Με ιιιιιετε 1Κοιιιει·ιο Ρετ Οιιιοιιονει.ιιιι 8:

Ειειιιιιοιιιιιιιιιι Κενοι:ετιιε Με ει: εοιιΓεεμιετιιιΒιιε νιιιε

απ. Ε: :ΜΜΜ ΑιιιιιΙΓιιε 6: ΒεΓιιιιιϊιιε Κοιιισ.ιιιιιιι Ριπ

Γή Ρειεειιιιωιοιιεπι , ειίιΓιιιιε ειπε ΚοτικιΠ0 Ρ00Πεε70

εειιιιιεΠιιπι ειεΓειιιιιιιιτ: ιιιίιιιιςιιε ?ιιιΓιιτιι ροΓιεει ιιι

ΑΠειμιιι ιιειιιιει ει! διεεΙιειιιιπι ιενειιιιιει (ΜιιιιΠιηΠΦ

ι;ει;;εδ Μεικιιε ιτι ΟειΙΙι:ιιιι , ιιιιι ΕΜΠ Ι.ειιιιιιπειιιιι

Μοιιεθειιιιιιι ιωιεεωω. νειιιιιι ει: ιι: ειπε ιιε :επι

Ροτε8. πιει οιιιιιιε ιιιωιιιι ειια:τιιιι8 ,$1:φαιετ, Ειπ

Γειιιιι ι‹ι Ρωιω που ιιοιιιιίΓε Μειιτιιιο οιιιιΓια ι ε”

νιιιτ Πείιιι2ϊι.ιε,ειιιπ Μαι·τιιιιιεατιιιο ειπε ΈιιΠει ιιισιτε

ιιιιο ιιιιιιιιιιι επι: Μαιο Δε! Γιιιιιετιιειιιι δώσε νικά”

εμε ειιιοιινιιιι νιι:ε: 3ει·ιριοι·ιε ΓΠειιτιο μοΒιιιι Ρωα.

α: νιιι.ι Λάρισα ει! Αιιειειπι Πιινιιιπι οὐκ, ιιιιιιε Πε·

πω:: νιειιε :Με Ηειιιιιοι·ιε Ειπε ερι:ιεΙ :και , ιι: ιιοιωι.

:Με σ.ειιιοιενιι.

.ε Ι.οειιε Μεεει·ια ιιι Ροιιιινο ει! Αιιεϊεπι ιιιινιιιπι

ιιιΓτει Βιιι·ΙειιΓιιιιιι οιιιιιιιιτι , ιιι ω" Διαιιιειιιε αι νι·

εοε, ‹ιιιοτιιπι Ντε: ΜιιιεπιΕΙα, “τα Ξοι·Ιιοικ Γειι Ρωσ

!ιευι, ι‹ι ει! Ειιτίει-ιιοπιιιε :ι.ιιρειΙε.ιιιιιι·. Ιιι νιεο Εσπε

ιιειι·ι εΒιεΒιιιπι εει·ιιιτιιι· Τεπιριιιιτι δ. ΈιιιΓει ιιοπιιειε

εε ιιιιιιιι:ιι!ιε ιιωτιωιιω, ειιιὸ !ι‹ιεΙεε εεεοιοε ναι αιι

εε ιιιιικιπιεειιι ι'ειπρ,ιιικιαπι Πισω εΒιιιΓειιτιιιπι επιπρο

ιιΒιιει:ιερεΙΙειιιιιιιιι εοιιειιι·τιιιιι, ιειιεχω» ΜειιΒιαιι

εο ιιι Μ. ;. ‹ιε Μειιιιιε ση. ει..



› στσετε. ε. τσετεετ Ι.ΧτΙΝΙΑεεΝετε. ε”
@σε Βεσεἀτὰῖὸσειτιτεσὶ οτσσεε εὶνειτἱἱε ΐΠΠτωεταττ8σε ΓσσειΒειτ. 8εά 86 Ηασσο τω. ω.

ΡτονοΙστι18 εεττ Ρεσεε εάσε ώστε Οτο τε, νττ1)ετ, σσειτσνὶε ποτε Πισω άτεστ σε Ι Μ· ε·

τιοΒἰΓεσω ίέϋσύσσάπιεσεεε·τ νεΙ τσστσ ττο.σΠτσττι σοΒὶε τσεισἰΓείτεε. ντι· Πωσ- Απ' Χ ν “

ισ ἀἰΧἱΕ: @μπώ σε σιτε. ιιο67τε ττεε Ιιοτειε Π11€οτεειε νἰάετὶε πιστειτειε, τσιπ τηε

τττισΠτστσττι Γεἱαε. "τ 6 6 τ ε ·

6. Βεἰστἱε νετιἰεσε σε μεσω ΑπσΒἱετιετιΓεω 86 τι: εσττετσ νοαιΒσΙ8 Λυσε- ΜΜΕ", ε

Ιστιπ τ· ΓσΡετ Πσνἰστο (ΣοτΒετε.τσ 8, σΒε οΒνὶανὶτ ε1ττι· ωει!τεσσε ε:τσεσε ειστε ΡειΙΙΙο ωτ0%· .

Γσο 86 ΗΠσεισε ειστε εστσ ὰὶΓεὶΡσΙἰε ΠΠε ΓσΠἱΒιιε εεετάτ: 86 Ρετεεσε ειά @ωστε Γσεισ ΓΗ:';Γ::';

Ροττενἰτ εαΡΡεισπ νἰτὶ Βετ ]εότατιε εειττι πισΙτετὶ Γσει:. Ετ ΙσΠΙΙεσε Πιρετ εσττι ΓΕπεσε "Για

τσεΙὶΒιισε 86 ΓσΡετσκοτετσ Μπιτ 86 ισΠεστσ ΠΠστσ Πισω Γτεεἰτ ΙΙιπετσσε εοτιισι, 86 °

ΠΜ Ιστὸει δ( εποε. εΠ·εότει τ1σΠσε επ εἱε ΙοεσεΒο.τστ. 5εεστσε εΠ εστσ ωτ13ωωστ Εεττοσεττι

σΓε1σε:ιά εΙοτσστσ Ρετετιε ΠοΓΡ1ττσισ ε 86 τεΓΡοσΓο σου τιπνευτο τπἱΓετἱεοτὸὶἔ. πω- Ξ::0228 8

τω, Γεω οτ:ιττοσετσ Ρτσ εΞε στ τσε!σΙΒεστΞεισ αεε$Ρετεστ. Μετὶτο ΜΜΜ ετεότ- =Π.Ρα,,,,

ττετσστ Πωσ! 86 Γετιει:ειτεισ τεεεΡετσστ. ΙΡΠ εοσνετΠ 2.€Π)€σΠ1 Ρτσ ειτσοτε Σεπ- “Με”

θά Π: 86 6:σιπέτει ΡτοΡτἱα ἰσ τσστισε άετσ!ετσστ δαΙνετοτἰ.

7, 13εσπ!ε ὁἰνὶτ1ο άεΠτΓεττο εισΙιεΙ:ισε νεσἰετιΓεὶσε το Οτατιάετττεσττεισ τ· σε μι- ΕτΜεβ=

ἔσω ΑττειΒειτεσΓετσ"' Ρετινιτ ὸινετΓοτισττιὰΓεττσσε σοπστιε ΕιιΜεστιτοε , σταντόεΒειτστ ττισΙταε Ιιο.Βετε ΡοίΓεΙΠοσεε ἄΡ8€στ1ἱ8$:ΓΒά ττΠσετσε τωΡεττεινττ. δαι- ω".

Πω στ: νΠΠτ νἱτ Ποττσισ όστεττο.σπ ε]σε τεεεΓΠτ, 86 το ἰΡΓι Ειστε. εοεΡὶτ εεισιτισ- :"12°ω

ττσεσε νε:6ειτε. Ετ εεεε τισιπ1] ΕΜΠ ειστε νεσετσιπ ειά τσνττε.τιεΙσττι εστσ όἱΩ€ϊ1Εθ8: σ°ι·Δ”°“

8ετνε Πεὶ , εεεε νοεειτ τε ὸοτιστιο. τιοΠ:τ2 , νεισ Πβετει ε:σσ Θ. νεκαττοσε : Με εστω

φα! ΓτοΡτετ τε ειστε Ρο.τττστ ττκιΙ:ι. 5εό σοΙσπ νἰτ Βοωσσ »επτα τω ε]σε [πι

Βττειεσ σιτε , εστι ΓεεεΒειτ τ1σοεΙ ετ ενεσετετ. Αττειτσεσ εοτσΡσσότο εοτάε Ρἰσε Ρα

τετ πσΠτ σσστσ ε:: όὶΓεἰΡσΠε Γσἰε εσω Βο.εσΙο Γσο π! απο: στ εισαστε ὶτιττοἱνἰτ

τΙοττιστσ , όπι11οσε εσττι ττετσοτε ε:: ΠΠεστε :Με εε. τσσΙτετε , Πιείτε. εΠ Πισω νεισετιε

ειστετσ ΡοΠ νττσιτι Γεισότστσ , 86ΡτονοΙστει ρετΠΒσε εῇσε τ Γε 86 Γσει ΡτοΡτΙει εἰ σΙετ

νοτο. νονεσε , ΡοΠεο. ισσΙτιε επεσε ωστε. Ο Ρτεττεε σιΙεδτι1Πττιί 5 σσεὶω εΙειτει 86

σωσει ΡτετὶοΓει Γσετστιτ τσετιτει 5ο.ι·ι&1τσοσ ΓοΠιπι σειπισσε Ρετ @σε ττπισσε νἰττσ..

τεε εΙστεΓεε8ειστ, νετστσετσστι εκ β2.€1110 σσεισ τη τηεισσ ΓτεσσεσττΓΠισε οττειε
Βειτ,ειτΙ σσοττ]σοτ τσΠτωοε ττσττε!σετστ Πατσσ ΓασεΒο.ιπτστ , 86 ὶΠσ‹ὶ 61σοόΡΓσΡε

τΗιε ισεισοτεινττσσε σσοτττΠε Ρετ τοτεσσ ΘειΙΠεισ όενσΙ8:ιβειτστ.

8. νττ11οωσσ τσετσοτει.τσε ΕτεΒεσειΙάσε εισό5ετιε Ήσε Γο.τσο.σπ 5 οΒνΠιτσ εἰ Ρετ. Ρ=ΗΟΜπ

τε:στ οτ:ισε 86 ΡοΠσΙ:ισε στ νετστετΜ άοπτιιττι ?σε τι ΡεΙειτἱστσ ΡειττοσεσΠε νἰεὶ , “ΠΜΣ” .

86τσ Γιετο Βο.ΕττΓιτιο ΠΠστσ Γσσσ1 Ροτιετετ, 86 ὁ. εστε ΓσΓεἱΕετετ.@ι_9ά νετ Γ:ισέτσε ω'

:που τεσσεσε, εε! Ρτωστσστσ Πεστ ΓετσετΈΓστσ σΙιΙιεετιε Ρ2.τ1τετ(Ρετἔσστ.νεσὶετιτὶ

Βσε τω Ιοεσιτι σοτισσετστσ , επεφτε ΠΠ τΙει:τ3ττο.,Γεε τετσεσ εκ @Με Ισ εστω

τε τεσεΒο.στστ το ἰΡΓο νἰεο. ΙΡ.Π @σε εισε!1ετσστ ετΙνεστσισ ε] σε , εΙειισο.Β:ιστ 6Πεεσ

τεε τ Οτε. Ρτσ τιοΜεΓετνε Πει ΡτοΡτετ Βεστσ , εστι ετεττιτσσε Ρετ τσστσ 6ιε!νετι

τσιπ σοε ΓσΙνετἰ. Ατ σΒϊ εισόινττ νιτ Βοτισσι ττσΓετιεοττΙιθ. τσοτσε ΡοίτσΙο.νττ με

εἰε στ τΠσσττετεστστ, Γεά σστστσε ἰιτιΡεττεινἰτ. Αεεεάεσε ω εΡσΙ6ιε νΙτ Ποπ1ΠΠ εκ”

ΓΡεέτσΒετ τσἰτειΒἰΒει : τΠ:στ εισαι Γε σοσ εΓΓε ΡτεισΓστστσ :ιστεσιιειισ νίτιδτοε ειπε Γε

νΜΙΠετ. ΑσεΠεστε 1)οσΠσο Ρεττοσεπι Γετνἰ Γσι ,86 εεεε εσσόττε νσὶεστἰΒσε (με

ετειιπ τεττσΠ , εΒΓσσε σΠει ΩοτιταΞἰοι1ε ειάνεσετσσε5ΙΙιεΠ. Οσσόσ ;ιοΙΠεστεε Π

του! 6οτειττι ΡτἰσεΓΡε νεστε.ττι ΡοΠσΙο.νετσστ , 86 ἔΙοτιΠεενετσστ Ι)εσπι ,εοσσὸτ|

ενεισΠετ ντττσε εεε 86 ΓειΙσε 86ειτΠιιτοττσισ.

- 9_ΤαΠε ε1ε&σε Βοττσισ ΕτεΙιεσο.Ιάσε εοσΠ:ιτσιτ ττεε όοτσεΠτεοεΓσοε εστ κά- Ι_η_ήιήε

τιποτε ]σΠστσ Ρετ εΠνετΓ8. Μαι όεάσεετεστ, 86 σΒιεστικτσε Γεια ΡτοΡτιει ΓσιΠ`εστ ετ Με ΡΜ·

' ισοσΠ:τατεστ 5 στ σσιιΙὶε ετ Ιοεσε εττιεΒιΙιοτ Γσι!Γετ :ιό ΒειΒιτο.σάστσ τΙο.τετστε εμε

8ζ Εεεεε·σστ, 5εισόΙ:σε νετὸ ΡστΓεσε ε εστιάΗε Ιοεὶε Εειτἱτιἱειεσττι εετΡετἰνὶττ νεσ1εσε τοστεω ψ

ειστετσ εσσ:»Γστσ Ρτωε!ιθτστσ Ιοεσττι , Πιτσ: ΒειεσΙσττ1 Γσσσι ισ τεττο.τσ , 86 στο:: ΜΙΒ.. Μ [ω"Π·

να έχει” ΙΜΒοσε , (με σΓεσε ΙιοτΙτε Ιοεστσ ετττεειτ, 86 ττισΙτἰε 8. εΠνετΠε ἱσῆτσστει_ Σε Γεω.

ι (Ξοι·ΙεεΞει ωστε πωπω ᾶτἀἱτ εε!εΒεττσσο €οιΕεετα Μοσσ.Π:σε , σσοε! 8. ΒετΒὶΙόὶε εοσΠτσ:ιΞτ εκ! εοσΒι.ιειν

'” ςοή,ήα“ω” τη $οτσεσεπσ



@ο ιιιτι·Α ε. ιιιιιεει Απο. 1.ΑτιΝιΑεεΝειε.

Ωιιω_ Μι. & Μωω1ιι εει·ε8ιι Όσοι.. Ρωτάει Γεειιικιιιιιι ειιιιιτιιοτ Γεικόιιιοε ( ἰιί οι βοιιοιίιιιο 9ι##Ϊ#δι° ίίἔι°ο$°

π. ι. ιιιιιοι·ιιοι ρι·ίοι·ιιιο Χιιδίοι·οοι) μακ Ροκιιιτιιιιε ,τιοπιτι νοιιιιιιιιε , ιιιιοιιιιιιτι τιιιιιιοτειιι ωιωινιεω

Μο χ” παπι Ρεορτοτ ιιοιιιιιιιιιιι & νετιιοτιιπι ιοριιιε ποπ ωιεεωω : εοι:ιιιο:Ι νειιστοΒιιειιιΒεοΙωιι :μι @οι

τιιειιτιοικιιι ιιι ΑιιεΙοτυπι απο ιιιιιεΙιεττιττιι: ίεειτ , σου οτ οι ιιιοοιιιρτι ε:ιιιιπιιρετττετιίιπε

σο8πιονιιιιιιε... @Εντ ιιιιταιι ρτειτἴοτιιε Με Ριτιιόειιε Ηιθοι:ιοετιιριιυε ειιιιι‹ιο τετοιο: , Βωξτω).

το ει ηοτεινιιιιιιε ω α:ιιιιιιοιιιιιπι ο”ιιε ειε ι Γε νιίιοιιο εοιιττιι τειιιοπιειιτεε ιιιι τοΒοε το
τ ο (1 ί Ρ _ , . _ Ρ .

@υπο Μο οΡΡοιι€ιτε 8:.ιιιόετιιιιε. .Ρο ..4ι·οιιφ οπο” Ιοοιιιιοοιο/ί . ό'. Τιοιιοοι Ποο!ιβιι·ιι·

θεια: 8ετιιιοιιο οοιοοιιιι 9!ίώάΠΜ οι:Ηοίοπο Μό'. δ.ΈΙοι·οοιιοι 6'οοιζ ιο Μοοοβοοιιιιο Βιιιιοιοοιιοιι

Αεκ Ποπ Μα: :ποιο ιιΒ Με. Ποιιιιιιι ιιιιιΙείιιιιο ιιοτιειΒοίιτιιο οιιιιττο , Ε88ιιο:1ΕΕΡιιιιιΡΡο Πεμ,

* _ __ επιτιο ιιιιρει:ιι τω πωπω τοπιο , Ρτ2ιιὸειιτ€ςιιοτιιιε ιιι υτιιε Ρειτιίιοτιιιιι θειιιιιιιιο ΕριίεοΡο,

Η” κ”, Ατιιιιιιο τε ειπε Εεε:ιοιιιιτι·ι [.ειτιιιιιιαπιίιε (ἱαιιοΒι“ * οποιο ο 11ιιιοιιι ιιιττοιτιιε εοε νι ω”

οιιοι. 8.. . .. ..ι . η .. ..

οοιιιοιιιι 0&οινο. Ωι%ιιιι οι τοπιο δ”. Ριιι·βιί/ιτιο δοιι|σιοι· , οιιι οι: ιίοοίιοσ Σοκ :οποια ιιι·ιιοισ ποιοι:

μωρο δοιιο· ιίοοσιο [Μπι Ρίιιι·ίιοίσιο οοοιο.ισίι, σο· δ”. Γιο/ιι έσοοοίοοίοοιιιτίιοιο ιοι·πιβ οίίο:οοίη οιιῇοἱ.ι οι,

πιο ο ίσιο ίοοιιοιο , ίίίο .ιέιιδιοι· . αυο ι:ιιιο ροοοιίο ?καποιο ιοοἄί°ο οι·.ιιοι·ιοιιιιιοια ι @Νιού ιιιίιοοιισ

22οο.72 δσήΡι°"_ οικω Βοιιιο @ο οοίοιιίο οοιοἰοιοι ιιιφιοιο·υίι. Ροι·ι·ο ο φαι οίιβι··οοιίοοο οιίοοιι οι ἀκούω

δ - η - - .

Μ· .....|3.· ιιο[ίτιιοιιιιιι: οοοιιι·ι·ιιοι,ιο οιίοοιιιιιοοε.τ ι·οιοι·οιοιο.. · . - ^

Το. π.. 8ο- ο.. ί//ιιοι·οίιο Μ42°177οίο!ιο βιο Επάνω ιοβιιιιιι κνι1. Κο!. Γιοι·οοι·ο οι: σούι: : Ρεττοιιει Μο

(ιι- άι” ιιτιιιε:τιο δ. Ρωτώ οοιι€. .#Ιοίο ιο ·ιιιισιτιιοο οο/ιι·ο ακομα” Με οιίιίιι .· Ηιε Ποπ ειιιτυε 8ο νει·Βο

Μισο πιο· “απο 8ο εκειιιρισ; ιιιιιιτιίςιιε νι:ιπι τουτο οίιετιάειιε , οοιιιΕ&ιιε Γετιεέιιιτε Βοικι οικω πο·

οποιοι. 8το.νιτ επι ειιτιΡαιπι ,Γεριιιτιιε ρτιιιιὸ ιιι Ι.ιιτιιιιιιι:ο Μοτιοιιοτιο , @Με ττειιιΠοτιιε Ρεττοιιιιιιι,

- ιιιιι ιιιιιιτιε τιιιτειειιιιε οι:ιτιιε ειιιιείειτ. .2.ΐοίο ?”·υίοοί £ύ°οί7#ἔ0ιἐι#];ο0ιι7ι#ιίίἔ$β#ι°ι°οι°ἶι ιιοδι7[οίω ιίιιοι

.Ριιιβιιοι Βοιίοίοοι μοι /Ξ·|ιο!ιιιοιβιί ίι.· οιιί οποια ιι ισ ο ίιιι οι· .ί το Μίι·ιιο. οι.: ι·ά||ι..

Πιο. .Ζ)ιοσιοιί.ι Γιιψί ιἰίοοιοσ ιθβί.ι ίο.(ί·ίι.

ΜΜΠΜ ;. ΕΑΤΙΝΙΛ€.Ι.1Μ Μοοοβοι·ίιιιο.·οοΙδο [.:181ιχ. ίοροέο Βιίοέιο |οοβιοιο οι! ι·ίροιο/ιιιιοίοί: Μοιι·οο.23.

ΜΟΠΖΠ°ή3 βιο @οπο Βιιιοιιιιιο Ροι·ιοοι·οοι ιοι|ίιιιι·ιοιο θιι|ίιοι: , ο Γιιιβο οοοβοοι οοοοιιιοι οι Ει·οοιοοο!ιίο ΡΑ.ίηη|

“ω” α νἰ- Αφοι ριοοιιιιιοώ· βιβοίιο οοο/οιοοιο , ού ρι·ιοοι|ιοιιι διιίοιίο·οοι Και: Βοέοοοι·ιιοίιι οοοο είται

ιι-ιιιιιίΠε5. α. ΧΙ.1ν. Κιδιοι·ο'ιοοιιο οο!ιιιιι Εοι:/οοιο οι! οοοιιιιι «Με ίροιιι [ίιοποιοοι . οριο Γκάια βιύ/ιιιοιο

.Ειοί!ίοοο β·ιι Εοιίοιιιοο Βι·ίτοοοίιιιιι ι·οροοοι,ίο Ροοιί·οιοοβ ·οιοο Μοοοιίί.σ ιίίδιο οιοι·τοιο ιιοει. Ρο/ι·οο

.Βιιιιοίοοιιιιι δαοοοίιιιο ίο οιιιιιίοοι οοοιίοι: οιιιιιιιιο οοοι·οοιι, ιιῇιιοιοοοἰο οι·ιίιοι Βιοοο'ίδιίοο οι

δ'. Μοοι·ί σοο!ι·ο οιίοοο ιιάαίιδιιιιο οβ. Γίοι·ιιοπ ίο ι|ιο σαοοοιο δδ”. Ε Μ 1 Ι. 1 Α Ν ιι ε οΜ.οο δ,

.Ροκ-Μ οσοι άβατο: . Ε ι. ο αι: 1 ιι ο & Μ ο Μ ο ο ι. ιι ε ίιίοίοιο Διοιιιοι. οπο ίο 6'οί!ίιιιο πιο

@τι οίίοιιοιιιι ιιοιι απο Ριιι:βο › Ειιοιιο . Βιι·ιιιιοο ο: διιι'οοίο , μοι ιιο/ιοιι Γοί!!οοο: σο· ί/|ιοοιιι

δ. Γιιι·β·ί ουσια: 8οι·οιοοι βοιιιί /ἴιοι : άι οιιιίιοι οιοοίοοι εφε οι. Ιοοιι, Ηί.ι Εοιίοίοοιοβίο: νέοι:

?οι οιίιίοοιίιιι δ. Μ Α ο ε ι. ο Α. ιι ι ιι ε , ·ιιιιίέο δ. Μου8ει , ?οι Μο Ριπή: οιιι·οιο 'ΡΜ/β Μισο,

ώ· ν. Βίοι ήρωα οο!ιιιιι·. ιιίιιι.ιιιδ”. Μοοιιίέοι·ίο [οι ί/ίοοι·οιίο ι.ι·-Ε'οιοίιο Μοοιιοοο .ιέ!ιίιοοο

ποιο , οιιί κ!ίιίιοοοιοοβ οι: 8'οοο!ίοοβ Μοοοβοι·ίο ιο Ηοοοοοιιι οοο/ιι·ιω·ίι. Αιίοίοοιι'οι ποιοι δ'. ΑΝ..

ειι.1ο Ι.ιιιίοίοοί Μοοοοιιιι.τ . ιού ίο Εοοίψο Ζ.οιίοίοοοοβ ν. Βίοι Οδού. οοοοιοιιιι·, Ηιιἔιι: ατο”

Μοοίοί&οι·ο ές|ί'ι€ ιοοοιο, Ζοιιοιοοιιοι ιι6ρι·ιοιο·οο οοοιίιιιι Κοέιιίο βοοοιίιδιιοο ]2ιο]Ξ· οιίβι·ιοι·οοι οπο.

&οίοίο ·ιιιιίοιιιι·. Σ. Ροζ/οι: οσοι μι: Πι οποιο. οποιο δ. Βοοοιίιδιι Ιο|ιιιιιιΜΜ σο οι·οοιιιιο |ιι·οροέο..

:πιο [ιιοι·ιιι, διοτι.: βο Ηίιι:ιοί! Κοιοοοο: αίτια εοιοοιι: ιι·οοιβοιιοιι:. Βοίοο'ο ιο διιιι·οοίοιο .4ο!!ο..

πιο ρι·ιοοιοίιιιιορι·οοιοοιοιο οοοφιι.ο!ιι :πιο Ροίιοο Ερώορο ( έ: οιιο Βοάο ιο οι. οι. Η οπο. Μ.)

Ποι·ιβιοοιιοι Κοίιέίοοοιο είιποιοιοποι : @· Μοοο/ιιοοι ίσοοι.οιω: οοοιίιιιο πέιο Μο 40οορετοι.Ροβοοι οι

Οο!!ιοιο ιοοριιωι.<. Ζοιίοιοοιιιο Μοο ο/ιιοι·ίιιοι οιίοιοουίι ιο ΐ07ΠΡ07'Ε, οπο ιο θο!!ίιι ιο/ιο ?Με .5'. διο.

οποιο .4ιιδίοι·ο @νινί £'αοοοίο οι: ρι·ο[οι·ίριο ιίιιιοιοι·ιιι 8.5'. Βοοοιοι ώ· 6'οίιιιοοιιοί ιοοιιοιοιωι,

Πιτ νι: νιτα: νειιεκιΒιιιε Ριιιιεειιε ιιοπιιιιο , ιιοιιιΙιε ειιιι

 

ι.

Εστω "- όσο Βοιιοτε °, Γειά ιιειΒιιιοτ Με: θεαιΙι όιειιιτιιτο οπο:

Με 8. Τ.._ ν ίσοι ειιιτιιε , 86 ιιι Ι)ινιιιοτιιιιι ιιιιιιι€ι:ιιιιι @πιο και

πωπω. (Μι Ριιιιε. Ηυιιιενιτι ιιιι·ιιτιειιι Γειτ:τιε ειιιιΒιιίιιο.ιιι ιιιικιειιιοτιιιιι

Ρτο:ία8ιιε οι·ιιοβατιιο, Γιιπιτιιιε ςειιιτιι $ειροιτάρτιιιιιε ιι Ρα·

2..: -° = Πινιτιοτιι Ριονιάσοτιοπι εοπιιτιιΠ`ιιε Γειετιε Ιιττειιε 8: Μο..
ι ιιο.ίι:ιειε οιιιειιοΒιιτιιι· ὸιΓοιΡΙιιιιε_

νιττι.ικε. έ ο.. (ΣτοΓεειιτε νει·ὸ πειτε ,ετ:.ιτιο Ριονιάειιτιεε Πειετ€ο.

ιΙΙιιιιι ιη Βοιιοτιιιιι ειι·ΐε&ιιιιτιι οιιιιε ςιιοι:ιόιο ετεΓεε:Βειτ.

Ει·ειτ οιιιιιι ίοιιιιἐἱ Ρι·εεειΡιιιιε, ε:οιΡοτε ειιιι;ιιε , τιποτε: ειονοτιιε, ειδεώιΙιε εοΠο

ο Εκ ιιιΒιι Π:ιτΡ:: οπω οι·αιιιιιιδ. Ριιιίειιι_Αι·πιιΙ

?οι Ι.ατιιιιιιεειιίιε ΑΒΒιιε δε μοι απο ]ει‹:οιιιιε Πού

ιιιιιιιι5 Έστω Ιιιιε:ιπι εκ Ειιτιάιοεει Καμ Μοπιιιιοιιις

( ειστε ΗιΒι:ιιιις μι” Αωωικ ο·:Π) Ρ‹:τ Ριιιικιι·ιιιπι

Έιιιιιιιο;ς:ι: ιιΙιιιιιι 8: ΟοΙιζειιοκτι ιειειωι οικω .κιο

€ιιι1τ_ Οι.ιαηιιιόοπι ΒοιιοαΙοειει. σπιτι που οι, κιιι:ιιιιι

ναισιιιΒιιιε Εώς ιιιι&οιι:ειε , ιιιιι ωιωι »οτι φι

ω. οι: ΚοΒιο, Και οι: οο!ιιίι/βιοο οσοι" 8οοιιοι·οιο

μοει·ωιιιιιι οπο. Εεε: ΙιΕπιιπι Μιτιιι:. ποιο. ι.

& Αιιιισι Ατιι0Πιιιιι [.ιιτιιιιιιι:ειιισιτι ΒιετιιιαιιοΑη

:Μιά νοιιετιιιιιιο Ρειττι1ο Πιο :ιΡιπΙ ΕΠιι·οπι Ποιο...

οοιιιιιιοπιιπι ?οτί-εοε εοιιιιιιιΠιιε Δισκοι. Πι :Μια νικ.,

ΑιιέΙοτιι :ιηοιηιιιι ιιιιΠιι: Γροοιετιιτι οκοι·ιπιιτιιι. ΡΜ..

κι Μια ποιοι Αιιιιιιιυπι πουω θεου, ιι·Ρι:ιιιιι.
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εσὶο ,ετσεβ1ΙΙε εάΓΡεότσ, Ρι·σάεστΓε -Ρτε:τ!1τσε , τετσΡει·εστΞε εΙετσε. Πι ἰιιτεωε εΠω_ των

Γοπσσετ1οσε* Ητισσε , εεσ1στε]σΠΓτσε ΓτεοΗτε, Ιοσεεσ1πστετε εΠϊάσσε, ΡεσεετΓε 1ΑΖ©°Χ:

τοοσΠ;σε, ΒσπσΠτετε τΠεσΓσετσ5 , εετ1τετε ΓοΠὶεὶτσε: άσε εσπι όεεοτ Γε Ιετιτὶετ πι.: Με.

εάοτοεοετ,στΓεειισάστσ ΑΡοίτοΙσω ΓετπιοἱΙΙὶσε ΓετσΡετ1σ Βτετἱπ Γε!εε ετ εεε- ἔΐἱ"° ό

εστω. Βοσοτσισ επέο οΡετστσ εφτά ΡΙεσσε , Ρεττἰετιπ ΡετεστέΓοσε τεΠεοσειπε ε 113%:Ρεξ

Γεετεε δετἰτἔστεε ίτσόσε εΠοσοτ νεεεοετ ετιτσε. Ισίττσέτσε οσ1όετο άοεπιετε 1)ίνΙ- Ώ”

πιο , Μοσε ετ1σττιἰσ σοοεπι εοσίττσεστΙοεο ,ε σΒ1σσὁὶ σε τεΠ ἰοίὶε εο11Πσει1· Ι· _

τἰΒσε νὶτὶε , εΠοσοε εσ1εππ Ρει·εστσπι ΡΙε ΓοΙΙἰε1τσὸ1σε ενο(οει·ε εσἔενὶτ. Γ απωπ ο

3. Ηειε εε; εεσΓε εσπ: Ρεττὶετσ ΡετεστεΓοσε νὶΓἰτετε τοΡετετετ, στ σιτε: ὶΠοε Η τητα·

Γεετἰ νεττ›ὶ Γετσἰσε ΓΡἰτΙτσεΠΒιιε Γεπσσει·ετ εΙοσσϋχοσεἔεππ ὸὶε εοτΡοτἱε εεει·οτεσ- ””τέΡ:Το

τἰε σ1οΙεΠσε εοττ1Ρἐτσι· , εε ὸεἱετὶε εε! Ρετετσεσπ επσεΙε ΓσεεετεστΗσσε εοτυσσετε- η ·

νἰτ @πεσει ΙΙΙο νετὸ ΓσΡει· εΙτετὶσε τ11ει1σΠ1 1ισστεστε , Ρεττειστ Ιιεσά 10Π8ε ε

(Μαιο Γσε, νεΓΡεττὶοεΙε ε:τοτΓσε ΡΓεισ1οόΓσω , οτετἰοτσ ὶστετιτσε , τεσεοτΓε Γσοάτὸ

επεσπιόετσεΠ:ετίτ. Νεο ειστε Ρεόεε σπονετε 1σΗτπιετσε νε!εοετ , Γεά οσεΓὶ Ραπ

τιτοττσσε εά Ρτωστεεω εεΡοττετσε εΠ: εεΓεω.

ε.. Ετ άσε Γε τεσε!πετσιτι εεΙ1ετσε εἰτεσττιἀετἰ νΜΠΓετ , τ1σετσοτ επεσε σεΓσ- Ασεειω_ ω

Ρετ εε Γε ε:ττειπΓεε εοσΓΡεκ1τ ε , τεσειπεΓοσε ΙΙΙσπι ε: ΒτεεΙσε πάνω ΓσονοΙεΙοειπτ ΞῖξΪ” ””

Ρεσισε. ΜεσΡε οσἰΡΡ εΓσΙ: Ρε2ε1εετεσττ εσπ Η στο εΧ σττετΙσε Ρει·τε Γσίτσιε

εετ, 8τ σε ι ει· εε ἰσἰσεπι ο ε ἰεε εει·τιεοετ εοτ οτε. Απε” νει·ὸ ανε
σἰειπε , ππὶθὶίὶεο ΓΡ!εσάεδτεε ΓσΙΒοτἔ ΓεεΓεε Γεσ&οι·σττι εΙεττιεοετ ΑσεεΙοτσ€1 , νε!

( στ εεττὶσε εΠεεττι) εΙετἰτετεττι εΧὶπσε: Ισεἰε εκ ἱΡΓἰε ΑσεεΠεΓε Ιστσεοετσι· εοιπΓΡε

έτὶΒσε, εεε εΠεισά εοι·Ροτεσσ1 :σε Ισπισισε ε ει·Γτετεππ Ροτσἱτ ν1όει·ε. Τεττὶσττι

οσοοσε ΑσεεΙσισ ει·τσετσω Γεστο εετιτσάο 8: ΓσΙ8οτεο €Ιετσο, εΙειστετε Ρτε:εΙ

Ρσιπτι Γε Ρτε:εεόετε εοσΓΡεΧἰτ. Ηἰ ττεε εεεσεοΙ;ε ΓΡΙει·κ!εστεε Ρεισ ΓσΙΞοι·ε Με:

ΓσενπετΓε εσΙεεόσιεπι Ρετ εΙει·σπι Γοιστστε 8τ εεπτσεσω τσοτΓσΙεπσσε εοσΓΡε;

Ο:ίιΓεσε ΡσΙεΙυ·ττστϋσεω ΙΙΙΙσεεσ1ισε:τσΓεεεΒεστ (?εσεΒεστ εστεπι σσοἰσεὶΡὶετ1- ΕΜ Ψ”

τε :Παπ δωιέ?έ είε «Μπακ ω ·υίπετεω , ·υΜώΙ:ω· Πωσ έκατσε τσι Μ” : ανίαεσεω εεωσσε εΙενετΙο , 8: εε Ποσο Ρώσο. ΑσόΓεοετ οσοσσε εΠσε εισεΓΗ πιο

τστη ε:ιετΙεσισ τσσΙτοτσισ πσΙΠσπι ΑσεεΙοτσιπ σιπόε Ρεσεε νο: Ροτει·ετ ΓστεΙΐεε

τε , Για είτ , Εκἰετσιπ εστεσπ οβνΓεπι (.`ΒτΠτο. Ρεεὶεε νετὸ οσπσσιτι Ισσσεστσιπ

ὶστεΙΙἰἔετε Ροτιστ ΑεεεΙοτσιπ Ρετὶ ΙῖισἰΙἱτσόὶσε νὶόεοετ : τ1σεωνΓε ΡτοΡτετ ω

ιισεπι εΙετ1τετεω Ισσσσ1ε ΡετΓΡΓεσε ά1ίτσιδσοσεισ εοι·Ροτεε: Με ΡοΙΤετ ν1σετε

Γοτι11ετ. `

;. Τστιε στ1σε ε:: ΓσΡει·ισε εεωΓισΒσε επσετσιτι Ρι·:εεεάεστέωσσε Αυ ώστε ΑΜ.

311ΓΠτετ3ι εοτΡσε νεσετεικὶσπι ι·εσσεει·ε νἰτι1τ11 , Γσάσησε Γεεσπι εΙεΓεττε εΒετε @Έ 9ΙΪ

ΓοΠἰεἱτσὸὶσετσ. Ρτοτὶσσεετἔο Γεσθτἰ οΒεσ1εοτεε Ασ8εΙ1 , οσὸ νεσετεστὶτει· τεΡε- “ Μ'

όθ.τσστ. Τιισε Ρτἰπιὸ νὶι· Γεσότιιε Γε εοτΡοτε εκστσπι εοΒοοΓεεσε , ε ΓεσότΓε εστω.

τ1Βσε εισὸ Γε όεΓετεοεσττσεσΓ:1τ. δεσότί1Γοσε Ασεε!σε ε όεκτ:1ε εοτιΓιΠεσε , @σε

εσπι οΙΡοιττετε ΡτοΡτὶσω εοτΡσε ΓσΓεΓΡετε , τ1ιιοεάσΓοσε σεΙ·στεττι τεΡοττετετ ΓοΙ

Ηεἰτσ σιεττι. Τσιπε νο· Γειι€τσε τεεεϋο εΓΓεότσε ΓεΡετειπΙε=: Γοεὶετετἰε ΑσεεΒεα (σ

:στ ,Γε εε εἰε ΓεΡετειε σοΙσ1ΙΤε. ΑιεεεΙσε ΒοπιἰτσΓειπἐτσε τεΓΡοικΙἰτ: Δε τε εσω

ΡΙετε Ρτεεὸὶἐτε ΓοΙΗε1τσότιαε ΓσΓεὶΡὶετιόσω ι·ενεττεωστ: ()εστεΒεστοσε τΙΜΞόΓσσε ·

νετΠεσΙστιπ 7ωίεύωσΒεω α'ωπιπ Μ δέσει. Τσσε οσεστει· εισππε ὶσττενετὶτ σε

εοι·Ρσε Ρτο Ιισ]σε εετπστσε Γσενὶτετε Ιεττ1ΗεετεΓιπεΙΙΙΒετε οοο Ροτσττ.

6. Τίισετ1σε ΡσΠοτσισ εεστσ,τοΓεο εοΙοι·ε νσΙτστιπ ΡετΓσΓσε, Γε πιοπτετιτο τω». ΑσεεΠεε

Ροι·ἱε ειιἔεΠεἰε εείΓεστ1οσε εετττσσΠεσε εσὸΓνΓτ νετΒε εάτσέτεστΙίι εε ΡΙεσἔεστἱσπι,οσὶ ΡεσΙΙετστ1 νεΓΒιτεεοτὶ5 ΓσΡετΡοΠτἰε τσονεστ1οσε ὸεσιιὸενετσστ ΓεεΓεω ε]σε. Φωτ”

Έστω νἰτΒεὶ εἰτεἴιίτετιτὶοσε εεεεφσε ΙτσΡεστεε Γοιστσε σκ1σ1ετοε επσττ1τἐεεΑτ :;;;:°ω π·

ο Ηεε νἰΠοηεε ΡτοΒετ Με: εσοτηπ1ιι8 , εΧΡοΠτἰο- “ω” :Διά/Με ω." πο» επεσε Ε: :εστω νει·ιατεΕσ

Ι1°88ι'9Β0εΑσαοιΒΓΕ&Μ ἱιτιΡτοϋετ Με νε:Με : δε: Μ Βεάείιτ Μ» ;. ΗἱΙὶ_ εε1Ρ.ι9. ωκἱΜΜ φαϊ [τυποι

πεπηικ ανέβω; εεεωρΚαπνω "είπω τοπ/Όψει: τα· Π: μπήκε: εεΡΙ ΡοΓΓε εΧἰΓΗπιετ , επεσε Γσο τεπιΡοτε

ενώ: ή" πο: σιωιΖω·ε πεπ[ο!επι ψΓΔ Β. «Μέ ΖιυιΜκω- ΓσΡει·ΓσάΠε μωπάσω Ι·"παππω _βνώπωι ΜΜεβΜέ [Μ

Π: ΜσίΜΜίΜ.τ ,επιίρ77ψενΜπέί:ερ:τἱὅ1σ.τ9κὅΜ4|ὶ,πι0- ησι σεττετε ΓοΙεοετ , @αρ _β=έ 9κευΜεπι πωωιω

κάβα: Μπέκ ΠοωΙεπωποπω : Γι! πάω» Μέι:: ΡηιΙΙ- ·υ":::8Μ ε: πωΙυ[ωπ ὐοωὶυυπ , μῖΜ έ!!πσ αει/υπ:: σε·

ακοή: ΟΜΜοπΜε Με" :πιπ[»›κτιι:£σΡνοΙυΙ£σ: , ιἰΜπ 3Μια ΕισώΕ υπ Μάτσα.

ΡΡϋ]_



?οι νττΑ ε. τ1τεετι τω. ι.ΑττΝτΑεεΝετε.
Εεεε. Λο.

- οε.τ..

]τιο. κ”.

Καποτε τε

ρ1τοτ,

Β:ετο0οοτο

τοευτί-ι1ε

?εεοετ.

ΛετοΓετιιτ

ιο τοο1τὶτ.

Με». τ. μ..

Μ: ΑοττεΙο

άττεοεττοτ.

ΜιπΙ›. π.

Μαπ!» τ 8.

ΠΗτεΓΡοοόεοτεε οτοοετο τετ τείετεοεοτ ετ οτότοετο , οοεΙ1τετ νεΓ εττἰοεΙἰ Βοτε

ττεοΠΙΤετ, 8εοίοοε εε εεΠοτι1το εεοτιιτο εοτΡιιε εΧεοτιοετο τοεδ)το ΓετνεΙΤεοτ.

Ατ1ΙἱεΓεἀεοε., ΑοεεΙτεετοοοε εΙετττετετο εε ετοΙεεοτοετο τοεοτε τενοΙνεοε , εε

ειτε ΓοΙΙτεττικοοε εάτττοοττιιε Ειι1ίΤετ Ρετττεότετ : τοε:ίτίιΓ ιτε ετετ εποε οοο Εεεε

-οετ τοΜετο οοοοοετο ΓεΡτεοτεττι , ιιτ εε ουκ ντάετετ εΙετε εκοοοετε ΡοτιοΙΤετ , οε

τενεττεοτεε ΑοΞε1τειιτο τονεοτΠεοτττοΡετετοτο. Ρεττίττ1οε ετ εεεεΓ1τ Γεετ1(Σοτ..

Ροι·τε 8: δεοειιτοτε εοτοτοοοτοοετο: ντΧίτοιιε τοΗττοοε 1Ρίο εΠε ετ ε τετο.

7. ΜεεΠε νετὸ οοετε-,τετττε Γεττε , ΡετεοτΙοοε 8ε εοετιεττε ιοοΙτίΓοιτε ντε1οΜΙ

1ιιίττειο νττοτο νὶΙὶτεοτὶΒοε , τεοεοττε ττττιεοττοιιε Ρεοεε ε]ιτε τττεοτε τοει·ενεττ @το

τι1Βτι1οτ:ΜετΔἰΒίιί`€Ιι1Φ το οτεττοοε εκτεοΠε,Ιεετιιε εκεεΡττ τοοττετο. Ρτεεοτόεοε

τετ εοτιο]οεοοόἰΠὶτοειτ ντΠοοτε οοετο Ρετ εεόειο Πἰοε ντάετετ εοτεε: ὸεεὶόεο£

:με το Ιεέτιπτι οιιείἱ Γοτοοο ετενετιτε ,εοότνττ Μοτο Με τοεεοπ τοιιΙτττιτάτοτε νο

εεε εΙετοεοττοοι ετοοεΗΙοοι ετοτε εοτοοεΙΙεοττοττι. ΑΡετττΓτἰιτε οεοΙτε , οιιΙΙοοι

τοϋ ττεε Τοετεότετοε Γεοετοε νἰὸἰτ ΑοεεΙοε , εσω εκ ιιττοοιιε ετετε ΡοΠτοε , τετ

ττοοο νετὸ ετοιετι1το ετ! (αυτο ΙτεττΠε εεΡιττ. Μττίιτοοοε το τοοοιιτο οιττοεοτε εσο

ΓΡεθττοιτε εε νοετοιτε ττνετικ Γεοδτοε ΑοεεΙοε ντόττ, εε τΠοτιιτο εεοτὶεε απο

οιττοτΓιτενττεττε ε!ιτΙεε "εε εικΠεοετ. Τιιοε Δο8ε!ιιε Ι)οτοτοτ ετιτ ε. όεΧτττε @σε

ετετ , εοοΓοΙεοε απο εΙοετ : ΝοΙτ τοοετε , όεΓεοΠοοετο ΙτεΒεβτε.

8. Ι.ενεοττοϋί”οοε εποε ΑοτέεΙτε , Πω τεεττ εε ὸ0ττ1ί`ιε εάΓΡ1ετττ υΙιιΙετιιε 8ε εΙε.

οποτεε εταοποοτοτοτο ττεοίἱεοε, εοὸτνὶτ πιωιο εκ ΗΜ ότεεοτετο ; Αοτεεεόεοποε

εεεοτε Γεετεοπ Ποιο οεΠε εοπιτοονεετοιιε. Τιιοε νἱὸἰτ ο1ετεοτ οιιοετο ε Ποτίττε

Ρεττε εττΓΡττειιτετο ετιτε ίεετετο πιο” ΙυεΙΙ1εετο εετετο εοοίττοεοτειο. ΟοτΡοτε ευ.

εετο οετοοοτοττιτο τοοοεοτυοι εοττοε 1ΙΠιιε εΡΡετετε Ροτετετ,ΡΙεοε ὸεἙοττοὶτετε8ε

το8τετι1εΠοε Γιιετυοτ , εοΠο εκτεοτο, τοεεΙε 1οιιεΙεοττε , εε οτοοἱ Ιιοττοτε ΡΙεοε,

εεΡττε το ΠτοτΙττιιότοετο εεεεεο1 τοτυτοείεεοτε. @εοάο νετὸ νοΙεοεοτ νεΙ οτιεο.

εΙο ΡοΒιτεοεοτ, οι:Πετο εστΡοττε τοτιοετο τοϋ Βοτττοτ!ετο 8: νοΙεττεετο ιοτιοτετο

ντάει·ε Ροτετετ. $εό εμιτε(Έτιτοεοττιττο Ιε&οτυτο τ8οοτετ,Βεεε εττειο εε τοποποοεΠε

ΤΡττ1τὶουε εε! τεττοτετο ο εοτ1εεοττοτε ΡοίΓε Βεττε δε τεοτεο ίεετεε εοτιιο·ι οιιτο

φωτο Ροτιοτ ντοετε ΡτοΡτετ Ιιοττοτετο τεοεοτετιιτο , Παπ οεε Γεοετοτυιο ΑοΒα

|οτιιτο ΡτοΡτετοτιοτειο εΙει·ττετετο.

ε. Βε!Ηεεοττε νετὸ όεετοοοίε τεοττεε Ιε8τττεήε&εοειπτ εοοττε 1Ποε: ΓεεΙ εοεε

Πεο Γετιτο οτοοὶε τεΙε οεοιιτΠῖτοτ εΧίττοεοεοεοτιιτ. (3εεΙεοεοτ νετὸ εε!νετΙετο

ειπε εοοΓΡε&ιιοτ Ριι€οεοττε ΑοτέεΙτ : ετιτ ττοεΠ τεττοοετο Ροίὶοτ απο ετε , υεοεΙο

εεττ: ΝοΙ1τε τετε!ετεττετ οοίττοοι, ε1ιοετοε Μοτο οσο είτ ΡετττεεΡε Ρετ ὶτἱοοἰε

νείττεε. Ωοοττεοτεεοτε εάνετΓεττο εε οΙεΓΡοετοεοτε το3ιιΡτοοι εΠ`ε Ι)εο Ιιοοοοεοτ

Ρεεεετοττοιτε εοοΓεοττεοτειτι οττοΙ όετοοεττοοτε Βεβετε , ετιτο ίεττΡτιπο Ετ:

Νοε @Ωω μέ /ετίτιπτ, βεί ατάκα μέ τοπή·πτέεπτ βιτέεπτ2ύετ α'28πτ βετ πωπ.

Ριτοοεοτε νετὸ ΑοεεΙο εΧτίτττοεοετ νο δεοετοε εΙεο1οτεοπ Ρι1εοεε 8: νοετίετεο

Μοτο ὸετοοοἰοτοτο το οιοοἰ τεττε ειτό1ττ.

το. Οίιτοε!ιτε ντετιιε ίετεοεε Πειτε εοοττίττ18 εοΙιτοετ εε ιιτ τεΙενέιΠετ νεοετ1οΓοτο

ε!Μτ:ΟττοΙοε ίεττοοοεε ΙΞεοείοτο τιτΗτ,οεε όεοετε απο τΒετΓιτιο νττε Ρετίτιο εεετε,

δεοότιιε ΑοΒεΙυε ότΧτΕ: Ν1 ι Ρττοε1ΡεΙΙε ΡτοτοΙεττε ετ1τοτοε , τοΡτετ τοΙοττοε

οσο Ρεττοττ. Αεειιίετοτ εοττοοι1ε εεττ: ΝτΠ τετοτΓεττττε ττοτοτοτΕυε Ρεεεετε εο

πω, οεε Ρετετ νεΙτετ εεεΙείοε όττοτττετ νοοτε Ρεεεετε νείττε. 5εοε`τιιε ΑοεεΙοε

τεΙοοοτΙττ : οι» Γε ντοεΠεενττ ,νά ειο το3ι1ττεοτ Γεεττ : Ι)1εοοΙιτε @το : Νοο είἰ:

ίεττοτυοτ Π οσο ντοότεεττε, ίεεΙ Η οσο τετοτίεττττε το εοττΠοιτε νείτττε. δεοθ:ιτε

ΛοεεΙιιε ετιεοΐεοε εαω Ιοοο!εεοττεοτ το εοτάε ΜΜΜ, Γεό εοοΓοετοεΠοε τω

:πειτε εοοετοιιττ. ΠἱεΒοΙιτε τεΓΡοοάττ: 5τειιτ εεεεΡΞτ τοεΙιτιο εκ εοοΓιιετικοοε,

τω. εεεΙΙ:οετ ντοτΠότεοτ ε ΐι1Ρετοο1τιότεε. 5εοότιτε ΑοΒεΙιιε του: : ]οτ!τεεΒοοιιε απο

εοτε Βοο1τοιιοτ. Τετ«Λεω τοτοπτειιε , ντοετεε τείτειιτετ νεοεοε εΠεεοε : $τ@Με

εΠ; Βει:ε , Με Ιποτοο οοο τοττεοττ το τε8οιιτο εεεΙοτυοτ. $εττΡτοτο είτ εοοο ;

τοπ·υεήβούΜ ό· ςἄΐεἰεΜἰπὶ #σεηωτ·υπίε ΜετυπωύΜτ οι πεππε: οε!ωεω.

Ηοε νετοιιτο τοτο1οτε ἰοπΡΙενἱτ. Ποοτ ΑοεεΙυε Ποτοτοτ :]υάτεεΒττουε απο εοτε

Ποττοοιιτο. ΡτοεΙτεοτε Γεοότο ΑοεεΙο εοοτττττΠιοτ εάνετΙετο.

 



»επ ε. ΕΠεεΕπ Με. 1.ΑτιΝιΑεεΝειε. Μ·
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ε-ε-.ε-εα-.-"-.9-4-σ-ν·_Μπ_

- 61ιιεοτι ειτ:ΙΒειε ΜΜἰ αΡΡτοΡΓεε1ε:ιτ. (Μ τεΓΡοτιεΙίε ΑεἔεΙιιε: (ξ19εΙ Με π

'ε

Η ΤιΜε Γ:ιεθειιε ΑεεεΜε Με ὁ. ὸεκτι·ἰε @σε εεε: (Με: ΚεΓΡἰεε ΜυιΜιιΜ. (Με Δω

ΤιιιπενἰτΒο111ἱτ1ἰτεί-Ρε56ιτ 86 νΜΙτ νειΙΙεπι τει1εβτοΓΔΜ τω) Γε Μ Μπο Ροίἱτειτιἶ; ]Α':|Ϊ°Χ:ὶ.

Τι1ι1ενἱόὶτ€1ι1ε1τι1οτἰ<ἑτ1ε$ἰωὸεπ1 Μ εεεε :ιΙἰειιἰΒιιε ΓΡεεἰὶε έ. Γε 6Μ:ειιιτεε. ΒΜπ . εφε;

:ιιι·Ιἰ.ιΜ Γει1&ιιεΑεεεΙιιεε @ΜΜΜ Η ἱἔεεεε νε ΠοΜΜἱ Γε ηεΓεἱτε ι·εΓΡοη‹ἰἰτ.Πιι1ΓειιπέΕι1ε ΑπεεΙιιε εΙἰΧὶτ: Ηἰ ΓιΜτ ειιο.τι1οτ Ιευεε εμε ΜιΜ6ΜΜ Γεεεεπι6Μιπε ω" ω

ΡοίΗμι:ιΜ Μ ΒεΡτΙΓΜο οττΜΜ. Ρεεεειτει ὸἰΜὶττιΜτιπ Ρετ εοιπΓείΠουεΜ 864.Βι·επϋ- ΜΒΜ”

τΜτΓοηεΜ όέειΙ:οΙο 86 0ΡθΙἱΒ118€]ι18δ£ΡΟϊΠΕἱ5. Ποια ΜειπὸαεΜεὶιΜ Εεε εποε Μ'

Μ ΒεΡτἰΓΜε Γε ε.ΒτετιιΜτΜτε Γειτ:Μεε 86 οιιΜἰ πε οΡετΜυε ε]ιιε ΡτοΜὶΓετυπτ,Μἱηἰ

Με ὶΜΡΙεετ. ΑΙτει· Οι: Γὸἰτετἰε, εἰιΜ ΜιΜ6Η 6:ΙΙνΜειε :ιΜοτὶ εα:ΙεΓΜΜπ ΡτεεΡοτ1ι1ΠΕ.

ΤεττΜε ΠΗΓεεΠοΜε ευω εεἰΜειε ΡτοΧΜιοτυι·ο ετΙ:τΜ Μ ΓυΡετνεειιὶε τεΒιιε οθω

όετε :που ΓοτΜ5εΙο.ι1τ. φ1ει·ι:ιιε ΙΜΡἰετεεἰε , εἱιΜ ΜΗτΜἰοτεε θΧΓ οΙΜτε δ( εὶε θεια»

€ΙΕΙΤι Γ:ιεετε με τιΜἰΙο όιιειΜτ. Ι ειπε νετὸ ει·εΓεειπε Μ τιπο.]ιιε ε εόΕι1ε εΓὶ ιΜι1ε , 86
ΠΠ αΡΡτοΡιιηιιεΒετ.`ΤΙΜειπΓςιιε ΜΜΜ ΜΜειεεπμ Γ:ΜεΕο ΑιεεεΙο Γεει1ΜΙσ- 5απωτ

εε Μα.

εετιεΗΓΗ , Με σ.ι·ε!εΜε Μ τε : Πεετ ειπιΜ τεττΙΒἱΙὶε Πε 86 €ι·:Μ 1ε Με ὶἔΜε , το.Μειε Γε.

ειΜάιιτπ Μετ1τει οΡετιιΜ ίΜΒιιΙοε εκεΜἰεειτ , εσυ. ιεπΙιιΓειιΜΓειιε ειιΡἱόἱτειε Μ ΗΜ

@πε ειι·εΙεΙ:Μ Βἰειιτ €οτΡι1εειτόετ εε: ΠΠε!τε1Μ νοΙιιιπειτεΜ με 8ᾶΜἰΜε. ειτε!ε!:άτ

μι· ε!εΜτειΜ ΡοεικιΜ.Τιιεε νΜπ1ειπ&υΜ ΑεεεΜΜ Ρτεεεεάεπτεπι ΜΜΜ Μπι

ΜέΜειιε ε!Μάετε Μ όιιοε Μιιτοε εκ ιιττοειιε Ιο.τετε, 86© Γει1εΗ Αι1εεΗ ιυ:ι·οει:ε

Ι:ιτει·ε Με ἰειπε όεΓετιε!εβειπ ει1Μ. '

πι. πω (1ΠΟΨ1θ εικιτυοτ ό2ΜοΜει ἱΜΜυιπΜ Ρετ ΜΜΜ νοΙ:ιετΜ, Βε!ΜΜ ΙΜΜ π·

Βοττ1ΒἰΙεἰε ΜΜΜ ΜΜε ε6ΜΠ:τιιετιτΜ , & ὸΜἰε εοωΜΜΜ; : Σει·νιιε ειι1 Γεἱι: νο- 2:22:ΐχ”

ΙιιιπειτεΜ ὸοΜΜἰ ΜΙ δ( οοο Γεε1:ΒόΒιπε ΡΜ ἰε νειΡιιΙειΜτ ΜΜΜ. $ειιπέΕι1ε Ατι8εε Σεπ. πω.

Με τεΓΡοτιεΙΙτ : @Μό ει1Μι Με οΙε νοΙιΜι:ε.τε οΜΜ1 τω :Με εὸΙΜΡΙενὶτ ε δειτο.τιο.ε

τεΓΡοτιώτ: ΠαωΜηι1οτιΜπ τεεεΡὶτ. δειι1&ιιε ΑιπἔεΙιιετεΓΡοπὸὶτ : ΟτεεΠεΗτ ει1Μι

Μια! ιιιιεΓειιὶΓειιε εοτυπι εεΠΓετ Ροετιὶτειπἰεππ. ΒΜεοΜε εΙἱΧἱΕ: Με ἀεΒιιἰι: -

ΡτοΒειτε ΡωιππειιτΜ: ΡετΓενετειπΜΜ , 86 Πε Γτι1&ι1Μ ΓυΓεΙΡετε. Μιιι1ετ:ι ειπΜι εεε εω'· Μ·

ε:εε;Με οει:Ιοε ΓειΡἰειπΙυΜ 86ΡετνεττιΜτ νετε:1]ιιΠοτυππ. δειιι&ιιε ΑεεεΙυε τεΓ- 5·

ΡοικΗτ :]υά1εεΜΜιιε ευω ειστε ΒοΜἰιΜΜ.

η. ΡειΙΙ:Μ άΜεοΜε ΓιιεειΜΜετιε Μ ΒΙειΓΕΒεΜἰεε εουττε Αιι&οι·επι ετιιΡἱτ , Μ

ε€11ε : ΜΜΜ εποε ωΠἰΜεινἰΜιιε Πει1Μ εΠε νετεεετπ.5ε.οόΜε ΑτιεεΙιεε τεΙΡοιπϋτ.

@Μ ετιἰΜ ειΙΜεΙ είὶε ΡτοεεεΠΠΜι1ε άει·Μοτι όΒ6ίτι @Με οπΜε όεΠ&ι1Μ ιιοά

που Ριπ8:1τι1τ ΠιΡε: τει·Μπι , Μ ειεΙο εΓΓε νὶικΙἰεειιιἀυΜ Ρι·οΜΜε ΕΓε.Με ΡτοΡ εεε.

€Ι:111Μ115: @με# ·υο!πετ2:2: & “μπε-Γεω πιο, έσω :ευω ευΜειίετί.π .@«Μ|ἄ πω. πω· ια

!των2:2: ό· πω· επί 2Μεαπέαιω ρπνοοευετΙ:Μ $ω22αε άευυπιό2: Θεα Ηὶε ΒοΜο ό ω'

οοο ΡυτΒενἰε εὶεΙἰέΕει Με. Μ Μετα , εεε νἰιιὸὶέὶειΜ Με τεεΜΜ ΠΜ εΠ: ετεο ]ιιΓΗ:Μ

ΒεΜ 5:Μέτιιε Αι1<ἐεΙι1εἱι1ετεΡατι5 εοε (Με: Νοϋτε ΒΜΓΡΒεπ1ετε ειπε ηεΓεπ1ε σε

ειιΙτ:ι Βεἰρεεε. 1)ΜεοΜε τεΓΡοτπϋτ; @Μ ει1Μι Με οεει1Ιτι1Με $εΜ&ιιε Αυ..

Βειιιε ὸΙΧὶτ: @ΜΜΜ ΓΡετ21τι1τ Ρωιππεετἐει, εοΜἰτ2τι1τ ΙιοΜΜεττι ώνΜει @Γεω

εοτ6Ηει. 5ατεπειε τεΓΡοιπϋτ : 'δω :ΜΜΜ τε.Μετι Με Ιοειιε Ρα:Μτεκπίεε. ΑπεεΜε

εείΙΡοκιόπ: ΡεοΓιιεεΗτατεΜ Μγίϊ:ετ5οτιιιπ Ι)εΙ ἰΒτιο:ειτΓε, Γοι·τεΙΤε ετεπιΜι απ. ΒΜε

εε σε τεΓ οικΗτ : ΠἰΓεεὸαΜιιε ετἔο ευω Μἀὶεειιπὶὶ Μάο που εΓὶ.

14.. Α Με νετὸ ΓετεΙΙὶτιιΜ όὶΧἰτ : ΑόΙΜε τεΓϊειτ 5ΙΙἰειυἔυΓἙει Ροπο. ΡθΙ'(1Ι12.Π'Ι ΜΗ

μπώ ἱοττειτιτ,ἰἱεὶὶΙΙι1τι1ΓιιΡετετεΡοτετἰΜιιε. Β2!23ε: ρτοκέπιαπι :παπι ι:α::ει;ρβα. Μωβ· '·*·

δειπέὶιιε Απ: εΙιιετεΓΡσιπϋτ: νε ὶίὶεΜ ΡτοΧἰΜοε Πτοε φΡετε.τι1ε ε ΒΟΙ13.·ΑΕΙ- 39”

νετΓετ1ιιε τε Ροτκϋ6 : Νοε ίῖιΗἰεὶτ εοω οΡετειτἰ, ΜΗ ετΜΜ ΡτοκΜΜΜ ΠειπΓεπιετ

ΜΜΜ ό1Ιεκει·1τ. $εΜεΙυε Αι1Βειι1ε τεΓΡοτκΠε: Ρτι1&ιιε άΠεόΗοΜε εΠ: Βοιπο ω»

ε: , 61ιιΜ. Ι)ειιε τεὸ6ἱει ιιτι1ευΜεε ΓεειΜὸυΜ οΡετει Με. ΙΜΡτοΒι1ε 6Μ:Μοι1 Με:

δεό επι νετΒιιΜ Πεἱ εΠΠεεπάο Με ἱππΡΙενὶι:, άεΜπειιόιιε ετἰε. Ρι1ειπαιπε σωσει
ιπεΓειοόει Γ:ιτκίΗ ΑιπἔεΙὶ ΓνΜεοτεε Γικ'έτε.

η. νὶέἙιιε Γε:6 νΜΜιιε εΙιεΒοΙυε ωστε Πιο Μ ΒΙειΓΡΙιεΜΜΜ εΜΡἱτ άΞεεπε: 51

Βευε ΜΜιιυε ποιο είὶ , 86 Η ΜετιὸεεἱιιΜ 86 νετΜ 1ΙΙΜε ττειιιΓει·εΜο επϋΓΡΙ1εετ, να·

Με ΡαεΠατ11Π1 εκΡετε :Με απ. ΡτοΜἱΠτ ετιΜπ ΓεεευΙο εΙπειιιιτιτΜι·ε,86 εεοεττετΜ

£τεε!ιιΜ ὸὶδειιἰτ , «Μεσα ΑΡοθ:οΠ Ρι·εεεΡτιιΜ 6ϋεει1:Ιε:Νσἰὶ:ειἰΙἰἐ$σ2εΜ8πσἰαΜε :|;,Μ.Μ'



ιπι ντιπ ε. ι=ι1αεει Απ. ιΑτπιιΑεεΝειε
Επι. Απ.

πο. τ..

Πτι. κατ.

Ξ:οιΙ›.ι. ι8.

Απο.: χ. τι,

11εετι:ατιιτ

ει: ΑιιΒιιιι.

Βεοαιιιιτη

δι Μειδα

ιιιιιη ΕΡΠ

εοΡοε νι·

δει.

δι δ: Μι ιπι

Μπαωι.ηπ

πωπω·

τιιιιι εατιιιιι

αιιδιι.

Αι! εοιΡιια

τιιδιτε με

(π: πιπιια ιι

$5.Βεοαπο

δι Μειδα

Ρο ιπι.

··~ ε·-·7έ-*. -ή7-τήβ»έ'δ -.-*' Φατ- π 1 Η* ..

απαιτει Μια παιδι /ιιιιι. νιι·ιιπι ετεο παπι πει¦πε ΡτοΡτιιε ΓΡοπιιοπιε ι”ει·ιπο ,

.πιο δ;» ιι Ρτοιιιιιιιιι ίεαιεπιια. δαπάπε Απ; πε ι·εΓΡοιιδιιι Νοπ πι» του εα.

πω: (πωπιω , Γεδ οπιιιιππε ιπδιεεπιιππε διΙΡεπΓαιιδα διιειιιι. Νείππδιιιιιιιπε

διαποιιιε ειπε (ζιαιιεπιποπε πιοδο διιι€αιιιτ, εοπιτα ΡτεεεεΡιππι Βινιπιιπι επ δι

εοπιτα ΓΡοτιιιοπειπ Οπτιιιιαπιιαιιε πι ΒαΡιιιπιο. . .

ιό. νιόιοα αδνετΓατιοα Αππειιε νιπεεηιιππα , τιιι·ιπιπ διαποιιιε αδταιιιδαε εστι..

νετιιιιιτ αεειιίαιιοπεε διεεπα : δετιΡιππι πι επιπι : .ει ποπ αππαιιιια·υω:ως”πι.

€πιπιωπραπι , /επέαέπιπι επι: δι· »απο πω: παισιτπω. Ηιο ποπ απτιππτιανιι δι

επαιη Ρεεεαιιιιππα Ροεπιτεηιιαττι. δαπέιπα Αππειιιε ι·εΓΡοπδιι : Βε ιιοε επιπι ιεπι..

Ροτε ίετιΡιππι πι : Ρτιιδεπα πι ιειιιΡοι·ε ιιιο ιαεεπιτ , φια ιειιιΡπε ΡεΠιιππιπ πι.

@δικιο επιπι απδιιοτεε δει-Ριειππι νειππτη, ιιτιππαι ειιαπι Ποδιοτια ιοφι Ρτα:Ρε

διιιιτ, διιπι νιδει οπὸδαπδιια Ρι·αιδιεαιιο δεΓΡιειιιιτ. Αεεπίαιοτ απιιφπα τεΓ.

Ροπδιτι ΙΙιε ιαπιεπ πιφε αδ ΡαιΒοηεπι αππππιιατε δεπει , πεε εοιιΓεπιπε πεε

ταεετε:

η. Ιποπιπι νετὸ ι:οιιιι·αδιόποπε διετηοπι1πι Ρτα:ναιιδα ιιιπιια ειδιιιιι Ριι€πα,
δοπεειπδιεαπι:ε ι)οπιιπο ττιπιηΡιιαπιιππε ειπα Αππειια , εοτιιτιιιε δενιειιιππε

αδνε αι·ιιειιητηεπΓα ειατιιαιε νιτ Γαπέιπε ειι·ειιτπίπίπε επ , Γαπόιοτπιιιφε Δημ

ιοτππι ει·ιοι·ια εοπειπεπιιππε:Νπιιπειαποτδιιτπε νιδετιδεπει, πιιιιιιπι ιοπ8πτη

τετηΡπε , οπο μπι ιε7ηιιαιια αδφιτιιιιτ : ιιειιιιέ`ι ιιτπιιι δι διιιεεδιπε εοιηΡιε

παιπτ. Τππε Γιιτιιιιπ αδ Ριειεπα νιδιι ιιπιηεπί`α απιηιπα ειιιιιιια ειατιιιιιε πι επιια.

Απεειοιπιπφιιατεεδεπιιπιπ Γαπόιοι·πιπφε ποιπιππιιι αδνοιαπιια φαιι α ια ιπι

πιειιια: τ:οτπ εαιιοπιε επεπιπδαπιιππα επιιι , εοπιτπιιοπεπι ιοτπιιδιπέιηφε ι8πια

αε διεπιοπιοτιιπι ιεττοτεε Ρι·οεπι απι€επιια. ΟοπΓΡιειιφε δποε νεπειαπιιεε π

τοειιιιπε Ρτονιπειεε ,ιη φα νι: Βοιηιιιι ιδιιιιειιε παπα εται, εποε νιδεπα οπιίι`ε

ει·εδεπαι. Ηοε ΡτιεΓιιιεε εππόιοιπηι ιηεπιοτια πιφε αδ ποιιτα ιετηΡοια εειεπτα

το: ΡτοΡιιιε αδ Γε αεεεδεπιεε νιδιι αε ιαπιιιιατιιετ ΡιοΡτια διεεπιεε ηοπιιπα , οιιι

νοεαπαιιιιιτ ΒεοΔιιιιε ι δι Μειωτιιπε , δι ιοφι επιπ εο εοεΡετπιιτ.

ιδ. Τιιπε αδΓΡιειεπαι πια8παπι ε:ειιιετεπιιαιειπ, δι δποι Αη8ειοε Ριοιιιιπαπι

ε:ι:ιιιοεπιιδιιαιετη ιεΡειεπιεε φαίι Ρετ οιι:ιιιιη ιιιιιαπιεε αετιιετεπιη , αι: τεΡεπιἔ:

ειι·εα ιιιοα πιαετιιιιιδιπεπι ειατιιατια δι φαίι Ρετ φαιποι ειιοι·οε εαπιαιιιιππι

πιιιιιιιιιδιπεε Αππειοτππι απ: διεειιιιιιτη : 5απόιπε , Γαπάιιε , Γαπόιπα Βοιηιππα

1)επε ίαπαοιπ. Τιιπε απιτπα ιιιιιια δπιι:εδιπετη ΓιιΡετπι ιιιοδιιιατηιπιε αε Γοπιιιιιι1 °

ιιιιιτιιπιπ ια:τιιια: πιιτα εαειπτη Γοπαπιιε ιπιεπδεπιε , ειτεπιιιιπδει·ππι επιπ Αππε

ιοιππι απιηιπα ιιαπιια ειιαπι ει δειιιι·ιε ειπε. Τππι: Γαπει;πε Αππειιιε Παω ει δειιιτια
ειπε διιιιι:: δειε ιιπι αΒιι:πι πιει: ια:ιιιια δι παπδιππι : ιιιο τεΓΡοπδεπιε Γε πείειι·ε ,

ιιιπέι:πα Αππειιιε απ: Αδ ΓπΡει·πιιπι εοπνεπιππι ππδε δι ποα ιιιηιπε. Τππε πιεπα

ειπε οπιπεπι ιαποτειη ιτιππιαιιιοπιε οπιινιιιεπε , ιτπιηεπίπ. εοιιιΡιεπαιπι ιατιιιια:

:μια ΓπΡετιια απδιεπα εαττπιπα ειατιιιε δι τποδπιαιιιια τειοπαι·ε, Ρτο Γε Γοιο δεεαπ

ιατι εοτιιΡπιαπαι ,αδιηιτέ.πΓοπε απ: Μαεπιιτη επ παπδιππι πεε απίειιιιατε απ

τηιπα. επιπιπι Αππειπεζιζ)οιπιπι : Ηοε απδιιπ πω Ρτο πιιπιίιετιο διΓΡεηίαιιοα

πιε ππιπαπαι Γα:Ρι: τιναπιιιτ ι· : δι φοδ πεε αδπππιιαπδοιαποκαιππα, διετηοηια ιπι

τηαπα εοτιππιΡεπ ο εοτδα διιιιΡαπι. Κιιτειιιιιφε Α @ειπε Βοηιιηι πεαιο νιτο

αδ εαπηιπα εα:ιειιια απδιεπδα ιπιειιιο ιοφιιπι· : Ιιι ιιοε απειιι τεεπο ππιια πτη

τιπαιτιφωτια πιιι δε ιιοπιιππιη Ρετδιιιοπε ιιειι Ροιείι.

ι ο. Τππε ι·αιδιέιοε $αι:ειδοιεε εππι ιπεεπιι ειαιιιαιε ι Γεετειο εαιιι Ρι·οεε.

δεπιεσ απΒε `ιαφε Γοτιιιέ`ι ταδιαπιεε αδ Γε νεπιτε εοιιΓΡιειι , αι τω αδ Γιεειιιιιιιι

ι·εδιτε ΡτεεειΡιππι. Αι ιιιε ιαεεπα δι ιιπιπα πιιιιιιι πιιιιιπ ιιιιΡεια6ιπε ιη ηιοιιιεπιο

τενετιπι επι παπι απιειπ Αππειια εππι τεΡοτιαπιιππε , Ριατίαιι νιιι νεπει·απιιεα

ΓΡαιιπττι ΡοΓεππι ειιπι εο Ιοφειιδι δι διεππι : (ξιιδ ιιηιεε ε ιιπιπε διει πετ πι οπο

ιαποτατιιτπε εε. Ρτεεδιεαπε απο οιππιππε αδιιιιτιιια φια εοι·πιπ ιιι Ρτοιιιιηο εΠ:

νιπδιόια. Βεαιο ΕπτΓεο ιπτει·ιοπαπιι δε πιππδι Ηπε : Αιππι ιιηεπι ει·εαιπτα: ειιαιιι

ο·Αιι€ειι πειιιιιι πιτιιιαιιαι·πιι·ι απατη πετεπιεα , τιιιιιιιιη πι; πεατιιπδιπιε δειιιηιι·πιιιπι Ραιιιιιιιιιτ, πει: π”

πιιιππι οπιι0ιιιι ιιιιιτ. ΗΜ: απο ιιπιιιαι·ιο τιιοδο πει αι:ειΡιετιδε πιει.

τυπο

 



νιτΑ ε. τι1ιιειει Απ. ι.ΑτιΝιΑεεΝειε 3ο;

Τ!' - η----ε - τ χ:: ή

τσιπ που είΪε τιιιιιιιινιε ιτι Ρτοκιιιιο Πε :Γεά Βιιιιιεκδε τιιοττε.Ιιτ:ιτιε ΡΙειειε τιντιιτιιιιιιιι

8ετιιιε εΠε νεΧειιιάιιττι. Έ9άετιειττι Θετιο Γοιιε ειιιιι τειάιοε ίἱιοε ετιτιο Ρτπτετιτο

ειΒΓεοιιόιΠετιιι ττιοόιιι1ιιι1τια:]ι181τετ ΡΙετιόειιτιεΠ8ιιιθεειτιιιιι ερτ. Βιιο νει·ο Βε

τιετε Γιιτιτίο.ιιιιε , ιιιιιιτιι ω αΒιιιιάο.τιτιο. ΓειΡἰετιτια: ιτιτεΙΙιεετιάι νετΒιιιιι Πει 8ε τιοιι

ὶιτιΡΙειιὸιι οιΙιιιά νετὸ τετιο.ειει τιιειιττειιι:ιβιιτιόειιιτιει άινιτι:ι.τιιιιι. $εά τΙε ιιτιε. τει

όιεε ειιιατιτιιόιιιιε <έειιετ:ιτιτιιτ. ?Λεια ει·ιιιιι εινατιιε ιιοιι ιιτιΡΙετιιτ Ρ.εειιιιια, ειστε

εινει.ι·ιτιω ειιιιατιτιιόο ιιοιι ί-ετιτιτ όιι!εεόιτιεττι άε ΡετεεΡτιε Βοιιιε ? ιιιΙιιειιιάει τα ει.

ΠιιεειΙΙιειταΓιιτιτ 5 Πε ετι:ιπι Γετιιιοιιιε ροτιιιιιι τΙιιΙεεόιτιετιι τιιειΙιτιετ: :ιιιιιιτιτιιτΙιιιε

οεειιΡατει: 8ι όετειιτειε που Γειπιιιτιτ 8111Πιετ. Μοττο.Ιιτεε νετο ΡτοΡτετ Βει μπιφ

τιο.ιιι ιιιοόιτ:ιιττι ειιιιόειτι όεεειπει ότι ως τιιιιειιιιιτιιιε Βετο @οτι @Με , νε! ιιιοιιιτει

Γειιι&ω 5ετιΡτιιτπ άόΓΡιειτ , Πτιοτι εΒετιτ Ροετιιτειπι:ιττι , ιιιοτε ιΠιιιε Ρτειιτιιιιτι. είτ.

πο. Ετ ευειττινιε οτιιτιιΒιιε Πινιιι:ι ιιιοτιιτει εοτιτεττιιιετιτιΒιιιε τιιΡετιιι1ιιόιειε ιττι

μπι ιττιτιιιιιεατ ,τιιο.Χιπιε ττιττιετι ί`ιιΡετ ι)οόΙ:οτεε ΕΞετ:ΙεΠ:ι: ειεΡτιιιειΡεε τιιττιτ ιΠιιιε

πω” είτ. Με ετειιιιτ ειιιιτι:ιτ ΕιὸεΙιιιττι Ρετ @με ιτιιιι:ιόι ιΠεεεβτοίξι νιτι:ι , Ρετ

ίιι88είτιοτιετιι πιτ ιτο.ιιτιε ὸιιιΒοΙι , Ρετ ιιεἔΙιἔετιτιειιι Ι)0&0τι1Πι , ετ ϊΠαΙε θΧθιΉ

με. Ρτεινοτιιττι ΡτιιιειΡιιτιι. Ι)οότοτεε τιειιιιτιιιε ΡτοΡΙιετατιιττι . ιΒτοε εοτιβάε.

τ·τιτιτςτ ττιτεΙΙιτέειιιτ , 8; τιιιειΙε Ετ Βοε τειτιΡιιτ ε%ιιοξεει:τ. Υιτιιιε.ιιιειιε άι.ιιιι.

ιτι οΡετιε Γιιτιτ , @Με Ρετ οτιιτιιΡοτετιτιε Ι)ει ττιιίετιεοτάιετιι , ειΙιι Ιειτειαιτιε ετετιιιτιι

Γιιτιτ ειὸεΡτὶ , Μ! @τω ιτιεοτιτιιιειιτιο. (στι: Ιιιβτιει : ΑΙιι νετο εοτΡοτε ιιιιτειιι

Γιιτιτ ειιΙὶι , ΓετΙ ανατιτιειε :ιείτιΒιιε ΓιιιιτειιΡιάι. Αιιι ειιιοΒιιε ετο.ειειιιι τιιιΒει·ιε ειιιτιι

ω ,τω τειιιτ:οτε ειτιιτιιι Γιιιιτ ΡιιΠΙΙο.τιιτιιεε. ΑΙιι ειιτειιι τιςιτιχτεεοτάειτιότι ιτιιιιτιειε

Γιιειε ειτὸ ι€τιοΓειιιιτ , τω ττιἰιιὺε εοτ ωστε ειιΠοτιιετιότι , ειτιιιε ςιιοτιιιειτο.ίεετιτΙε

τιιιιιε Ρτονοαιιιτ. ΑΜ ετ8Ρ ειιιοά Βειιε ΠτιΒιιΙιτιετΒιετιάε τιοιιο.νιτ, ιτι Ιιοε ιΠι

(μωβ ΡτοΡτιο ΙειΒοτε ειότιιιιτετιι:εε Βιοτιειιιτιιτ. ΑΙιι τας ει” ιτιιΡιιΒιισ.ιιτεε εοε ἀε

ντοετιιιιτ , εοτεὶε νιειΙι 86 Βοι·ιοτιιιτι οΡετιιτιιιιιίὶειτιτιει νιτιεετε οτιιιττιιτιτ. ' -

τι. δι1τιτ φωτια τιοτιιιιιΙΙι, τιιιιίΕιτιτυει!ιβιιε νιτιιε ιτιιΡιιετιειιιτιιτ. Ηιε.οτιιιΠιε

εοτΡιιε τιι ειΒίΒιιετιι:ιει ειέζι€ιιτιτ , νετ ιετ:ιτιο. ιιοέτιιττιειε ιΠιιίἱοιιεε , νεΙ Ιενιειτιιι:ε

τιιιε ετιιιιιιιτι ΐτεινιει εκιΠ:ιιιιο.τιτεε ε ΓιιΡετβιειιτι νετο τιιιει: Αντι εΙοτ εΙε ΓιιΡεττιιε ἀε

3εείτ το τιιΙιι οτ:οτιτιΡιιτειιιτεε, νε! ειντιτιτιειτιι ειτε: Ρτιττιιιιτι οιτιιιιειιι ειε ΡτιταόιΠ

εκΡιι ιτ ατιιοετιιτειτε ιιοτι εΧΓεεταιιτιιτ : ιιεε ιιινιάιτιπι Ρετ φωτο Ρ2.ττ1ειά:1 (ζωο έτει

ττεττι Ιὶιιιττι ΑΜΙ ιτιτετίεειτ , Έει!ΐιιιιτιιιιοςιιε ι:είτιιιιοιιιιιττι Ρετ φαι 5τιΙνειτοτ Μπι..

τιειτιιε εΠ:, τισ ΒΙαΐΡΙιεττιιτιτιι ιιοτι εκίεεττιιιι:εε που εοτιίιάετε.τιε ειιτι!εε νε! φωτια

ΓιιΡει· εοε Πω τειΙιει ε8ετιιιιτ νειιτι1τα: Πω: ΡΙ:ιεεε. ΜιιΙτι ετιιτιι ει τ:ιΒιε εποε 1)ειιε :ιτι

ΡετοιΡιετι αττι απο στειτιο.τιιιιι ειότιοτιε ετεενιτ ειβΠ:ιτιετιτεε , Ικα τιείο.τιιιο. ειιι€ιίι Η

ειτε Γιιττιιιιιτ5 Ιιοε εΪἰ ίὶιΡετΒιειττι 86 εινε.ι·ιτι:ιιτι , ιιινιόιειιτι , το.Ιίιιττι τείτιττιοιιιιιτιι ,

ΒΙεΙΡτιεττιιαττι, Ρετ @Με όεττειιιετιόοτιιιειιἱ εατιιεε Ρτοιτιιιιι ειιιτι Ειιι€ιιιτιε ιΠιιιξ

ωττιωιιιπ τ 8; ειστε Ιενιοτει Γιιτιτ ιιι 1)ειμιάιειο?8τ:ινιιιηικιιεο.τιτ5 @πιστα νετοΡ

Ιενιοτο. Ρι1τ:1τιτ. Οττιιιιεετ8ο 1)Ρ&οτ ίιιι€ι1Ιιε νιτιιε εοτιετιιει ε!εΒει:. οΡΡοιιετε φε

τιίαιττιειιι::ι. Νειιιι ηιιι @το νιτιει Ιονιοτα Με ειιιτΒιιΙα :τα ίοττιιαιτιοιπε ειιιίτι

Ματ , σ.ιιιιικιτιιττιιιιιττιτειιε Ρτιττιόε τι·ιι:ὶτιι Βο·&οτιιιόιετιτιόυτ είἰ. - Ρ ·

ω.. (Ϊιιτατιο ετἔο ΓιιΡετβια ερτ ιιιετεΡειτιο εοτειιιι ΙιοιτιτιιΒιιε Βιιτι·ιιΙι:ιτιΡ στο

Με τιι Ιιιτο δ: ειτιετε. Ανατιτιτε νετὸ ιιιεόιεο.ιτιετιτιιττιειΕ Ιειτειτατιτ όιΓΡειιΓειτιο, ιτι

νιόκι νετὸ Ρετ ΒειιενοΙετιτιειττι 8: Βειιι€τιιτ:ιτειιι ιιιεόιειιι:ιτιιτ, ΕιιΙΙιιττι ειιιτεττι τείτι.

τιιοιιιιιιιι ΙιιιττιιΙιι:ετ εοιιΗτετιει ιτι τιιιειιι Ωω εοτιεζε1Πτ νετΒε. , δ: τι) εο ιιιάιιΙΒειι

τω” ΓιιΡΡΙιεειι·ι εοιινετιιτ. ΒΙτιίΡΙιετιιι:ι: ςυοι]ιτε ιιιέιιιιττι πιετΙιαιιιιειιτο ΒιιιειτιιτΡετ

τιιιτιιιΙιαιτειιι ΓιιΕι]ε&ιοιιιε 8: Ιιιι€ιιεε τι!) οιιιτιι ιιιιιτιΙι Ιοειιτιοτιε τεττειιατιριιετιι ειτ

Ψ1ε οπω0Πιδ ι[1ΜΗΜπ Ωοιιττ:ιτιει ετιιτιι τιι-ειττ εοτιττει.τιιε νιττιιτιΒιιε Ιατιτιιιτιιτ:

Πες βαττ είὶ τοτΡιιε ειιΉι€ετε , Η 2Ειιιικτει ττιΡιιιτιο. ιιεειιιιτιο. τιοτι ειιτειτιιτ. Ρτιιιει··

Ρεε ετΒο 86Ποάοτεε ΕεεΙείι:ε (ῖΙιτιίτι τιιιιττιειε ΡιτΙεΙιιιττι τι Ροειιιτετιτιπ: Ιειτιιειι

:στη μια ειιΙΡειε Ρτονοεετιτ ,Ρ δ: εειε ΓΡιτιτιιειΙι ΡειΠιι άοέτι·ιτιτ2 86 βιετι (]οτΡοττε δ:

δειιι€ιιιιιιε Ρ:ιττιειΡ:ιτιοιιε ΓοΙιτιειε τετΙάειιιτ , τισ ειπες εκεοττιιιιιιιιιεειιτ , πε τε8Ρι1τιι

ά:ιττιιιτιτιοιιιε τιε ιιεἔΙεεἙιε ΓιιΠιιιεειτιτ , ιιΙτιιιιτιι Ρτο νιτε , έἔετιΙτιιιττι Ρττ› οΙινει Ρ ατι.

τειιιτεε : όιιιτι ΡΙιιε τεττειιιιττι 8ιιτιίΐτιιεΙ;ιιοΓυτιι Βιβοτειιι όι|ι8ιιιιτ, ειιιωτι ειιτιτατετιι

ειττ οιιιιιτιιιιι Μάικ δ: ειιΙτιιετι εΠε όιΒιιοΓειτιιτ Βοτιοτιιιιι οΡετιιιτι.

.4ίτιπ. 88. Οτά. 8. Β. διτεισἰιιπι Ζ!. %

Οι”. Απ.

τω. τ..

]τικ.κντ.

ΝεπιΡε τιι

τιιτεε κωπ

ιιιιαιτε:.

Οι: ΡΩΜΗ.

Ποέὶοι ιιτιι

8: Μικτ

Ρι.ιπι.

5ριιιτιιιιΜ.

Κοιιισόιει

£0Ι ΠΠ).
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απ] Ασ.

1362. Ε.

Ιω. στι.

Ξσστ:τσια

οττιιιισω

νιτιστσω

οποία.

Βοσαιιι τα.

Ισσι·ια πιο

σιτε.

_ ιν εισασ

σαιισι σο.

οαΠσιισσι

τω. ιισιιι

Ισ σοσιιοσ

σσσιιισσο

8στιισσω.

ΈστΠοστ ιιι

σττοτ πιο·

οοτ: Διι

τιιιιτττ 8:

Ριισοιστ8.

η. (:οιιττα Βοσι:οι·σεΕοοΙσΠειι·ατσε τα Ι)σωιιισε σοσιισσ Ι)ινισοε Ιιστοε τω;

Βιισσοτσε οστατ Ιισισε ωσιισι οσω σωιιι σιισ&ισσσ 8στσιιτ. ει σιιιω ισ8στιτσε Ρτο..

σιισται·σω σιέι:α ιιιτσΙΙισσι·στιτ , οσο ιε σοι α ωσττσιε τσΓσι·τσιστ , σισε τιωστιε αττισσ

οοωσσσότιστιιτ ασσισιιτισσε ισίοι·τσ σοτσιτ. $σσ ιισωο σιτ σοι στοσισσατ αιιτ σοι

στσσσΠατ. Και στιιω σε δαοστσσε στισΠιοιι σσ ισοοιισσω ιισο οσοσ Ποτιστοιιι

«τι , σσσσ Πσι τσότσω νισστστ ιισο Παοιτ. ()ασ α. νστσ σε τασιιτ σωιιισω ωαιοτσω

σΠ: Γσσοτσια: σοσοιστ σιιιω οσιιττα Κοσσιιι στισιτσι· , ()ισι·σε οοιιττ:ι 5αοστσοτσω,

Μοιιαοιιι οστιττα Ασσατσω, Πιιι οοτιττα σατστιτσε ,ισνσσσε οσιιττα Γοτιισι·σε Γσσστι

σισιισσ σινστΓα Γσιιτισιιτ. δεσ Ποστ σιισΠισιισοσοστσω ίσσισότσε στ:τιατσ Πσι οσο

σισιοιτοσσσισστιαω Ιισωιιιτατισ σιτιιισστσι ΠοιοΠ:σ 1)σι ισσιοισ ασιτσι·, στ ιΠι οσα

τστιε στειατο τισιισε ιισωιΙιτοι· Πισσατοτ , ετ σοσ ασ ιιιο ίσσοτσιστιτσ αιισε ω]στο

Γσιτιιισιτ , ιιιο ασ αιισ σοι· σιίτι·ι&ι1σσιοιεισ τιαω σσιστιε σιι·στατ. ΜαΙσω στσσ

Γσσστσια: ομοσ Γσσστιιαω Ατισσιστσω οστιαω σσιττοστισσ οσττοσστατ , στεοίοιισ

οσσσοσ ΓωοσΙσω ισστσισατσ σστνσττσσσσ σσιτι·οιτ. ν

η.. (ιστινοτισε τισοτισσ ασ Β. Ρσι·ισοττι στα:ισ.τοε δαοστσοε Βοοαιισε σοι σιτε

σιιισσιιτστ σστστασατ , απ: νιταω τσαω οτσατστιε 13ο στοιισσ ι`στνα , 8ο σωιισ

εισαι ωαισω τα ασιισσατισσ τσίσσσ. ΕΠ:σ Ποστ ΠσσΙιτ σιΓσσιιιατστ , ιιιιιιι τισ στα..

τσι· νιέτσω 8ο νσίτιωσιιτσω νιιισιο:ιτιε , ειοσοσιτι ασΓστσιισσ ισοτο Ποστιτι εισεσιισ

σο τσωσστατσε. ()σι σιιιω Πο ιισστιτοτ σσιιοω ^ι° Ποστ τω” ΠιΓοσ στο: , σε πιο.»

τστσω ασστιτο σστστιτ, τιιιιιι ωστισιοαοε , ιιισιι' ιισΒασε. Ι)σο σσι ιισ σΠ: αιιοτια

οσωσστστσ 8ο σι·σστια τστσιστσ. Ρασσστισσε σιιιω 8ο σσσσιε οσιινοτιιτ σστστσ , στ

σσιιτισσε αστσω ισσιεστιτισσε σιισσιιΓαιο. Εισσωσιγοπ νστὸ τισιισ τοεαοτσ σιιἱ

σσσΠιιισα: Ποστ σασσστισσε , σσσα οσοσσσ ισ σωιισε σσωιτισε οσσι·αιισα Γοστ. ωα...

ιτιωσ ισ σσωσΡτιοοε Εισσι. Ισισιιστσω σστια ιιι σαοσσι·σε 8ο ισ σωσι ισιατιο στο.

τοτοε ιωσσττιστισα Γστιτ. ΝσΠα στσσ σιΓοστσια σι ΕοοΙσΠα Πει Πτ. 8σσ σοι ιτι σΙσ..

σο στειτισιιτ . Ασσίτσιιοσ οτσιιιισο σσόττιστο βοά:: ιιιΠίτατιτ: σοι νστὸ ιτι Μοιια..

στι-στ σσεσιιτ , οσοι Πισιιτιο σ σωστο: Γσσω σαιισω ωσιισσοσιιτ.

η. $σοτ νστὸ ιισιισιιι σοι τι οέι:τιιιατ σιιιοιο Ισ σιτοοΠωτ, δ: στσστστ οσταε ωσσ

ιιι σσσιιοσ στσΠιισστ.Βοσσω ισιτστ οσοσ αεσιιτ ιτι οοοσιτσ σοιισστσε,ισοσω σσσι

σιισσιι στσισωιε ασΓοσσσσιιτ:Γσοσιι νστὸ οασΓαε ίσο οοιιτστιτισοστ ισ σοσιιοσ ασεπ..

τστ, ωσττιίσται οσσισιτατιτ νσιισσσω σοσιιοσ σστσω οστσισσε ιιιΠισσοιιτ. Το στσσ

ισισω οσο Γσιιισοτ τσωστσ,τισο ισωσστ ισ σσσιιοο σσοσττιαε.ΐοσ σσαιισσ το τσωοττ'ι

σιΤσ νοΙσστιε , σωσι οιιΠσσια Γστνα τσι Γσω, σωσια οσοι σσιστνατισσ σι·:εοσστα;

8ο εισατισο ιιι σοσιιοοω στοοσίιστιε,α ατιιωατσω ισιοτσω τιστι ασ ιισισε ωοιισι ω

ιιιατισα Ισοι·α ατιιωσω ιστστιτσω ασιιισστσ. $σσ σε Π σσιε τισι στιωέι σοτι σισι σσιια.

οοιιτιιιστιτ , 8ο αστο νσΓσστοω σοστιιτσστιτ ὅ Ποστ ιισστιτ ΓσΓοσσιιι:ι , ιτα σιιατιτ σι

τσίτιτοσ. ΝσιΙαιτι τισσοισσ σαττσιισσιι οσιτσσιαω , τισιιαιτι οστιτ ιισιοε ωσιι ιτι

τστιτι οσι·σιε σιιισσστιαω ασιιισσαε , ίσσ σωσισσε ασνστίαιιτισσε νο! οστιττατιισ σοι·ι

σοέτστιειιισσισστιτιέι σοοα στο ωαΙιε τοσσιισσσε , στο ιιιιωιοιε Πιωωσω Ποσ σ

οα 1)σσω. σιιιω σαοατι οστσιε ιστιιτατσω οσιιττατιιε 8ο Πσι τοΠΠ:σιιτι σε

ιΙιατΓαω Γστνανστιτ . σωιιισω ίστατσω σε σσίτιατσω ίστοοιτατσω ιτι ωασΠιστοσι

οσοι οοιινσττοτ. Νσιισω στιιω σστιι οσστιε Γαοι·ιΠοισω Πο Βοο αοοοστασιισ σε

στσσατοω σιτ οοσω σατισιιτιιιιωι οστσιε οσιιττα σωιιστ ιιιιστιαε @πωσ ωασίσο

τοσο, σοι· τισαιιι σωσια ασνστΓα ασ σαωιια οισαΠ ισοτα 8ο στσισστα ίσο τω” το..

ωσιιστατισιιιε σποτ Ι)σωισσισναοτσ ισττισιτ. Ι) σο σσιω αι·ισιιισ ιιιιωιοι οδο στο-.

σαοτιιτ , σιασσισε οι ωοιισσε: σε οτισΓσσι οσο σσι·σω νιοιίΠω αιτστ αιτστισε σιισ..

ότιοσσω ιιιΠιισατ, στσστ Ιισο σοσ ατιιωα ωσσσιιισισε ιΙΙσοσστιε Πισιὶστιιιτοτ_

τισ ασνστΓατισ νισότα 8ο σσίΓσσ1α τσσσατστ.

τό. νασο στεσ τοποσ σώσε Ηισστοιετ Ρτισοισισσε νστσσω Πσωιοι ασιισστιαοτ,

οτ τσιιέταιιιιτιοιτατσ στ· στισσιτσστιαω ασ ΓαΙστσω στνστιιατιτ ατιιωατσω. Τοσο

σσισσσ σιτοσιισοτιστι σε Γατιέτει: ΕοοισΠα: 8αοστσοτι σε στα ισΓα ασιισιιτια , σσὸσ

οωιιισστστιε Βοοε ισΙστιε σίτ Π σισε αωατιτ ΓεοσΙσιιι σστὶω ισίσω. Νσειισσοτσα

στιιω ασιωατοωοτιιιτατσε ισοτιε σσισε Πτοσιι σοΓστνισστ , 8ο ασ ωσττσω Γσι·αιτι

στα:σιοαστ α:τιιτσστιαω , σε τοσο σσσα οστσω ίσιοισισιιτσε ισιισω σο ιΠοτσω τοτ

ωσιιτιε σοι· στσιιτ.
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η. Ητε τττέττε τσΡετοστο τΠσά ΑοσεΙοι·στο εεεΙο τεεεΡτσοτ εΠ: ειστοεο: Βεειτο @Μα Α”

τ1σοοσε Εστ·Γεο απο τττΒσε Αοοεττε Ποτε το τεττειτο τ·ενετίστο τοεικτιοσε οΡΡτοΡτο. Μ- ε- .

ε1σε1Βο.τ τεοτε. δεσ ΑοεεΙσε 1)οτοτοτ , Πεστ απο , τοετττστο άτντττεοε τττ1ττεττε.τ ἑΔΞἘΠἔἴ'°

τεοετο , νττοσε σοσε ε:: τεοε ΡτοΠΙτεοε ότετοοοτοσε τΙΙστο Ρτ·οττετεττττοσε ΓσΡετ·το Μοτοτε

τοετοτο ετσε , τοοΧτΙΙ.ειτο τοε.τττΙΙιε ετσε ττοΡτεΠττ. Οοβοοτεεοέτσσε νττστο στο ετ τ
νείτττοεοτστο το·οοττστο τοοττεοε Ρετττοοεινττ , τιστοετσιοττσε ετσε :τε τοετοτΙΙε.το το- η ι “

εεοσεοε , το: ΑοττεΙο το.οότο το τοοετο σο‹τε ετττττ Ρτοτεέτσε είτ , ΑοεεΙο οστ ὰ Ποτ

ττττε νοΙο.Βειτ τοτετ βετιτστο νττιτιο 8: τΒοετο ίτειοτε , ττετττεττΙΙστο ΑοεεΙοε το Με”

τοο.ε Ρτοτεεττ. Τσοε εττε.Βοτσε εττττοσειε τεΡετεοε ίειΙΙο.ετειε ότΧτΕ: ΝοΙτ τ·εοεΙΙετε

ε1σετο εστω. ΓστεεΡτίττε 8: Ποστ ετσε ΒοοειτσΓεεΡτίττ , Πε σε Ροεοτε @σε ΡειτττεεΡε

είτε ετεΒεε. Αοοετσε Ι)οτοτοτ τεΓΡοοεττττ Νοο μεμε: εινε.ττττειτο, Γεττ ΡτοΡτετ ποτ

τοειτο τΠτσε ττοετοοετειοτ ΓσΓεεΡττ. ()εΠεινττοσε τεοτε. Τσοε ότττττ ΑοΒεΙσε Ποτοτοτ:

@τπτ εεεεοετττττ οσε ε.τΠτ το το. 5τ εοττο τοττσε ντττ το Ρεεεειττε τοτε τοοττστ νείττ- ΝΟΗ

τοεοτει οσο ΓσΓεερτΠ`εε , οεε μπα τΠτσε το εοτΡοτε τσο ετττετ·εοτ.

τ.8. Ρττεστεε.ετ·8ο οτοοτοσε , οσὸεΙ Ροεοττεοττο ειοεοετο. εΠ:, δ: ετ·δειεετττοττοσε Ρ====ιτε>τ

ΓσΓετΡτεοσει σΠτσε το εκττετοεττο ττοτειοτ,Γεττ το.τοεο* οττττΙ ΓσΒΠεοττα ε] σε Γσίεττοεο- ":::ΕΣ":τ'

ιτστο , οεε εοτοσε ετσε το Πιοετο Γεοεττεοετστο εΠ: Ιοεοε. ντνο τεττοεο Ρτοετττεο ζω πο

ειεττσε, τ1σειττοσε εοτ:τΠτσε ε.οτετττσάο εοο1Ρσοέττοοτε το.οεειτ , τειοέεοε οσοοετο- ζωκωε·

οσε 'Ρστοετ, οοτοτοσε ΡττΠτοτε τεοσοττειοε τοτοσττε.ττοσε εΙοετοοτγοειε σΒεττττο ο Μΐ.,,.τ_

εισοεττοσε στΠ:ττοσε.τ.ΝττττΙ τετοτεο ετττοετε ὰ 5ειεετεΙοτε ετ Ρττεστεειοτε ΓσΓετΡτοτστ. »Με ΦΠ

ετττστττει Γεοστετ:στο ετσε Βοοει τΙΙτσε Ρεισοεττοσε τττντε!ειοτστ , το: το ατομο τοτοστ- Ρα”""""

ττιττετΙΙτσε οτιτττεεΡε Πτ.

το. Ητε ατομο ετττε εττοοτ·τοττοοτε Γετ·τοοοτοσε τοΠτσότσε ίσοετ τεέτστο ΕεετεΠε τοτε τω·

τοτε: ίεοέτοε εοοίτττττ Αοεετοε , Γσίιτοοσε εοτ·Ρσε εοοΠττετειττε , οεε Ρο.ττετεε ετα Μ αἔὲπ°

τοιίτε,οεε τστοειτοΙσεεοττσοοοεετοτει εοτΡοττε τοττστοεοτε ντττετε ττοτσττ : τσοε- ἐ::Κἰ°Σ1

τίιττ1σε οτ: ΑοεεΙο ΡτοΡττστο εοΒοοΓεετε δ: τείστοετε εοτ·οσε. Τσοε τΠε οσε.Π τ><>ττ

τ8οοτστο ε:τ.σο.νετ· τττοεοε οοΙσττ Γε τοτττεοτ ε.ΡΡτοΡτοοσειτε. στ τεΓΡοοετττ Ατιμ

τσε : Νοττ τττοετε , τοετσττ,οοε ΓσΓετΡετε εοτ·Ρσε , οσοσ Ποε Με. τεοσεοειττοοε το

Πττοττε.ττε νεΙντττοτστο τεττσ8ο:τοττστο σσ:ττοντε τονειΙτόστττ Ι;ιετΒετε Ροτεττε. Οοο.

εσΡτίεεοτταε εοττο τΙΙτεττειε το Με τττοστειττοοε ΓσΡετέιτττ, στ σΙττει εοοττ·τι τε οσο

Ρτανετεε.οτ. Τσοε ντττττ εὶ Ρεέτοτε τΙΙτσε εοτοσε ειοεττττ : στοττοσε ετ ΑοΒεΙσε : Κα.

ντντΓεεοε εοτΡσε τσστο ειοσέ`τ τοοττε τσοετίσοετο.τστ, 8ο οστΙστο ττοΙοτ·ετο οτΠ τω

τστο εοοετετοε.ττοοτε Γεοτττε οτεττε. Βεοείο.ετεε, οτοοετοεΙσε $τεΙΤστο τσστο ιτΠ

οσετο Ποετο ντόετοτττσε , 8ο τε τε Ιτετστο Βεοε οΡετεοτεττι τσΓετΡτετοσε. ΕττΓστοεοε

αστειο ντι· Γιοέτσε τ1σειΠ ετ: ΡτοΓιτοττε. τοοι·ττε ττστετε, εοοΓΡτετεοε τοσττττσεττοετο

Ρατεοτσοτ νετ ντετοοτ·οτο Πνε εττειτο (1Ιεττεοτστο , το$εττοΓεεοε τοειΒοττσστοεοτ

οσοτειοτε ΠσΙτττττε ,ε.τττσίιτοοσε 8ε ττττΠετΙΙττοστο ττεοΠτστο ειστοττειοε , τοειτέοττστττ

οετο ετσοσσε τετοσοετ2ττοοτε Ρετνεοτεοττοσε ε.ιτ Βεε.τετε Γεετεε Πο8σΙτε Ρετ ΟΠΠ

οετο ε.ττοσοττοΒοτ : ατομο κάνε. τσέΡεττσίσε εισσετ , τοεεοτττστο ττττετ ΠεειΡστε.ε τΠτσε

οσοσ σε τοτοσο ίστοΡΠτ νττο , το ειετε ε] σε ειΡΡειτσττ. Μττίτπτε1σε το τοοσστο ομοσ.

' αοττοει τοτε Γσίττοσττ ,το εποε ττετοοοΠτο.Ιοιτστ.

- 3ο. Ετέτε!Τσε τοσο νετ·Βστο Ποτ Ρτεετττεειτοιτ , 86 εε του: ντττετ·ειτ νετ εισεΙτετειτ στο- ρα,,Με

οτοσε ΡοΡσΙτε 5εοττοτστο τοτοσοττεΒοτ. Ετ:ττ νετὸ το τΠο τοεοτοΡειτειοτΙτε εττιττο. :;εΙΤΡτε·

τα .

οτοττ τεττεοστο # στοσειτττ εοτοΡετεοε , οτοοτ Ρετεοττ το τττΙ:σεοε , Ρτοττειττε ό: Πιτσ- . .Ι_ Μ. -

άστε ποσειΙτε , Μειἔοεττοσε δε Κεετοσε τττοεοό.σε, οστοτττοσε 8: εοοτετοοτοττοσε «Με ιτε·

ΠεεσΙτ ττοττειοόσε , οτοοτοσε Βοοτε ατοο.Βτττε , τοτοστε δ: Ρεεεατοττοσε τετττοτττε , Μ'

1)τντοτε ντττσττοσε εΙειτσε. Ε:: οοτείΠε εοττο εοτ·Ροττοσε εττετττοοτε. Έσε:τΒειτ 8 Εφη

Ρετεε τεετ·εο.Βειτ. -

τ' 'Νεα ΕεεττΠα Ητοετοτεα εεοΓστωοτστεστ0 ΥΠ. ρα·πττεττττο , [Η υπο"τ.τ ατέωτττ τιτίτυτοπτε2ο εσωρι!!ττ τ

εποε :σε στο ραοτττοττετο το εΧττετοο. ττττΈετε!εττοτ. πο: ιίτεοπτ ε!! "τω" [ρωταω , με β Μ» το!τοιοτε

1.οοετ: (ενεττιτε το ετσττττοτττ Ποτοτοεε οοττ:ττώνεττε- απ: ωσττττωιπι, το0.1σττ Ογρτττιοσε το Ερττ'0 τισ Λο

με: ρώτα" ΕεετεΠο. Ρτ·ιψτύωττοτ ωωιέπο τοπ[κττοκτ φυσικο Εεεε θττοττεττοτ ΑττκιτΡτο8σοτ το Ποτ.. ΟΒ

' ῇ Π: τοπΜπ4πτυπτε εε- ρικττ , β το ἱΜτωΙωτο Ζητω των” οπο. τ.8. 8: το Νεο: το ΕΙΠΩ. τοοοοεεοτττ οτ!

μττττσΙο αφή», ττερωτττ : ειστε τηπτε το: πω» Μπιτ Εκσμττστο. ··

ςζετ 11



@τι νιτιι ε. τοεεει Απ. Ι.ΑΤΙΝΙΑεεΝετε.

|

ιιτιο.ειιιι. ετ.Βοτοφε οτιιοε εοοιΓΡετισ Ηιιιετιιιε: ιοΓοιεε ΡοΡοισε Ρετ οσθετιιιετ Ποοιοοι

Μ· ι· ειτεοτοιτε Π:οοοιτ . ιοΠειιετ τω εοοινετΓετιοε . φσ νιΠσοεε τι εοιΡοτε τοτε

ιι;; τοε νιοειειτ . τοετοστεοε ΓετιιΡετ· οιιιοε οιει ιτει· ΠΜ Με ιοιοοειοτο. Μοιτιε ετιιτο

Πιο @Με ΠιΡιεοτιιιοε εε τειιοισΠε εσοιιτεοτιιιοε Με εεοειτι οσεΈε τοσιεΠιει εστΡοτειι τσι..

”πζΙΙ'ο”' τεΡεοε 8τιο Γσισ τεοτοιο Ρεο:οιεοισ νιτε ΡειΡιτειιτε νιοιτ Αοοειοιο Ι)στοιοι εε

φε: εο σΡοε Ποιο Ριε:οιεετισοιε εσοτιτοε ΠΜ εοοοοτιετιτειο ,8τοιιιοε οιει ιτετ

ειτΡσοεοτετο εε οοσοεειοι ετιοσε ιιι σΡετε Ρτε:οιεεττοιιτε εσιοΡιετοτοιο Ρτεεοι

εειιτειο. @σο ιτε. Πεειοτο ειι.

μ. ΟσιτιΡιετιε νετὸ ειιοιε οεεετιι . στοοιιιοε Ποε ΡετΓοοετιιιτι εεεεΡτισοε

νετιιοτο Πει εοοοτιτιεοε . ιοτοειιτιοιιι ΡσΡοιοτοτο τοοιτιτοοιοεε οσο Γετειιε τ ειι

ειοεοτστοπι ετιετο εοιτοσε ιονιοιε Πιτοοιειιτε εστιττε Γε εοιοτοστσε εΙΤε οεΡτε..

ιιεοοειιε. τειιετιε στοοιοοε φα: ιιειιει·ε νιοειιετοι, Ρεοειε εοτο Ετεττιιιοε το το..

Πιιετο οοεοιοετο Ρετνοιεττι ιο τοετι ΡσΠτεοι Ρτσιεέιοε οι, ετφε ειτιοοε οσο ιοοι..

Μοτο τ.. τοτο ΡὸΠ: το Ηιιιεττιιε Ρετεοτιοε ιιτστε Ρετεοε Ρετ Βτιτεοιιιεε ιτι $ειτσιιιειοεττεοε

$-=>ε>ειετιι- νεόι;οε οι, οΜ ιισοοιιΠεετοε είι ο $ιστιττειιτο Κεε>ε 8τΠιΓεεΡτοε , ετ τω» 1)ο

' ιοιοι Βετιιετστοτιι ττττττεεωτ εστ.

ΜοΠαω_ 33.. (ῖστοΡιετιε νετὸ οοσοεειτο εοοιε φοε Αοοειοε Ρτεεοιιτετετ.5εο&οε φε..

Ποιο «Με οετο ιιιΠτιοιτετε εσττεΡτοε εο<έειιεε Π·οιτοτ νιΠστιε: οΜ ετιειο οε Ρτετοιεετισοιε

Πω· ιοΠεοτιε εοιοοοιτοε . οοιιοοι νινειιοι Ποετο εοοινιτ. Τεττιο οιε τεεεοοο Ενεοεε..

ιιεοτο ΡτωεεΡτοτο εοττιστιετι Ρ'ιει!ατε (ο στο:: , μια ιτε/Ειτε· τω». απο” ΠοΜΜ.

@το νιτ Πεο Ριειιοε ιοτειιιο)εοε .ισεοτο Μοοείι:ετιι ο Ρτει:οιοτο ΠΜ Κεεε τω

οιτοιο εεεειει·ενιτ εσοιι:τοετε. @σο Μοοειι:ειιοτο Β ιο ετοοοετο εειιτο εσοιιτο

&οτο , Πινετοοι 8ττοει·ιε νιειιιιτετε ετοοεοοιο , Κε:: Ρεοτιε ιιιιοε ΑΝΝΑ. εε οσοι

ιεε φιφε τεειιε 8τ τοοοετιισοε εοστοθ.τοοτ. ο

8 Ἑ.,ΜΠ., Μ. Ηιε οτε 8εΡοε νο· Γεοετοε ειι σττιιιι Γεεεοιι ετφε ιΡΠοε Μοοειιετιι ειπε

τιοι τωτι- ειιεοετε Γε εοΡιειιε. εοτο ίεΡιεοτιίιιιοιε Ριεττιιιοε ττεόιενιτ. Ηειιιιιτ ειιιιο Γεεοτο

Σ:1:2°;';έ[ζ τενετεοτιιΠοισε τετ ΓΡιτιτοειεε νιτσε . φι ειτεοιΡισ τεοτι ντο , ετ οι Μοοειιετιι Ρτσ

τουτο. ιιετιστιε. 8τιο οινετΠε ιειισιιιιοε νιτε·: ετ ιιοτοιιιτετιε ετ εετιτετιε οποιο ΡτσΠεε

τεοτ. Ιοτετ φσεετιειο Βετττιεοσε ΡτσΡτισε ιιεοοιτ Ρσττ.τιιοοινι Γεοετοιο εοττισ

οιιιο νιτοτο ο εοι ετιετο Γσττιτειο Μοοειιετιι 8τ ειιιτοετοτο οετειιφιτ εοι·ετο τ Α1

ιιι Πιιιτοτιι

τιεττι Με

απ.

κ

. .

τετ· νετὸ Πι.·τιιΝοε οιοτοτοε Μοοείιετιι Ρτοιοετιοοε οιιτιιΠ`ε, εο ετεοιιτειειο νι

τετο ιοοιτιε ιεοι εοοιε εσ εσοετιι ειεόιεοι οει·ειιέι:ιε στοοιιοοε εοτιε δε τειιοε οοοοε

.ειο Γτεττειο Γοοιο φι ιετο τιιεστιετι ΡεΓεειιετοι· τοτε , Γσιοε ΡισΓεειοε ει. Ι.ειιστι

φστιοιετιο 8τστετισοιιιοε εσοτιοοιε οειετνιεοτεε Ρετ· εοοοττι ιοτεετοιο ιΜοετο

ΡιιιισΓσΡιιεοτοτ. ' -

Κενσε:ττοε : 3;. Τοοε φιιιοΓοετο εεοΠε ιοετοεοτιιιοε ε Ρσ(Ροιο νει Κεεε το ειτιστιε ιο8ετιιι

ιοΒΡιώ :το εοοΠιιοττινοεετοετ ιιοτοὸ ετιειο εστοΡοιΓοε εΠοειετοττι ΠΜ ετετοι οειειιφιτ:

ἔΡ3Π©ἰ2ω ισεοοι.Οτοιιιέφε εοιτοσ ΡετνιΒιιι τιεότεοε εε τοτισετετο εΠε Ρισνιοετειο (Ξεοτι

πω. ιιοιο ιοεοτΠοοε ετΠΡιειεοε, οεε ιΜοετο οιοτοτοοιιι Μοοείτετιειετο στοιοετο Ρετ..

 

ΡεοΠιιιε. :το @ει ιετοτο ιιτστε οιττιιΠιε στοιοετιίφε οιοοισοε ιιενιΒενιτ : ιΜΡΙοε ε

Ρτεοεστοοι Κε ε Οιτι.οοσντσ8εΡεττιεισ Ηιεττειιιττωτ.οο ιιοοοιιΠει: Πι εε -
ε. Ρ

οιΝεττι ε ιτι $ειτστιιιιτιι Βιιτετιοι::,τιοο Οετοιεοιει,

οι ει: Βε τι το Πιτ. ;. τιοι. εεΡ. Μ. εοτιιιετ.

ειιοιωτεττε Πε ιιιιιιετ: @Με τω· Πει: ΡΙωεω οικι

Μισο: , οποιο Μετιιι_(Με κι ,Μοτο το Με: .9ιμύει·τε

τηιοτικω ιιττειει·ο·ντι τ·ιιισ|ιτισεκ , μια! Λ!εωιβετικω τω·

:τύπων (?πεύετε.τοκτώ , οι ετιεοσυπ ££#Γο τοπ/Μειιΐπω.

Βεοε Ρ:ιοιιο οπο, ττωχωεωετ οι τετοιο: “οι” φοτο

“απο άπιστοι” Οπεύιιστειιιι47_ς , οι ε_β πιο: Οιεεικτι

νεται”, Με. 3. ΗΜ. εε.Ρ_ το.

τ: Λοοιοιτ Βοιιετιοοε : :κι τόπο ε.«εωτιτ “στο 619.

θεύεωιπ ό· τετοιο τω&]τωτ Μεπιι/ιει·Π ο: ε_ οοετ το·

οετο Πεκ εΡιιο τω”. ιετττττιτοτ,8ε ιτι νετεττιττιο Όσιο

ΡετιοιεοΠ εισοτςτεΡιιο οεΠιιιτ. δ. Εσιιιετιιιε τοτο Ετε

τετ, ιιιιοε ο Εοιιιε.οο $.ι.ινιτιι οιιειΡοιο,πισττοο πιω

ιιι Βτει:ετιτιετο εοτο Πειτε Πιτετισ Ρτεκτιττε , Ροιι-ετι

Πι ΜστιεΠετιοοι ετοιΠε:ινιτ: φωτ εοτο Πιτεοσ «τιοι,

ιο ΝινιειετιΠ Ρεττιιτοοοε Σ. Οετττοκιιε ντττοτττε αυτ

ιιώετιτα|ιε ειιφ1ειιιοιο πω. Ι)ετοοττι εΙιτιοειιοο :το

ΓσΠειιιε ΜοοεΠειιοτο Κιισοιο ΏεττιετεεετιΠε οιας=_

Πε οΡιοο Ρι·ο1ττιιοττι Γτιιτι·ιε Μεσοι μετά τεοοετιε , οι

Πινε Ποτ -υι!Ια ε.»τεμ , ὁ τιείετιο ιιστοιτιε εοτο ττιΠοιτ

Γσειιε ιοτετετιιρτοε εΠ Ριιοιε εοφ. Νονειοιιτ. 3Πιι°

ειτεὶ ιιε.ι.νι (:στΡοι ιΡΠοε Ροιι ίεΡτοεοεΠτοοιο οιετιι,

ιιοε είτ χει!. Κει.Εεοτ ιεΡεττοοι , ΠΡειτο1τ ιιι ΕοΠΕΠΠ

ΜστιεΠετιο . Μισο τιοτιε οι οοιιετττοττι (Ξεοοτιιεοτοττι,

:τε πι. Νεο. $εΡτεοιιι. «Πειτε ιενετοτ. €στΡοτττ "ή,

ττιιιττι ισειστοιτι ιιι ΝινιειετιΠ ΒαοοΜο εοτιοιτε Γοιιτ_

@το το τοττωτι ΡστιτιΠεετο 8τ ιτιοειε Κσιτιετισ τω”

ιιι ντο Μ$. τοτο εΡιιο Μοιειιοτο Ιειτοτιτοτ, σπιτιιττο

ιοεεττε Πιιιτ. €οτιιιιιε νττειτι 5. Θετττοοιε Αιετττττττττε

ΝινιεΙετιΠε :ιο εφ. 6τ8. ο 5. ΠιτεοιΕισΒιοτο πως;

Η ο.



 

Η ι Μ11ιΑε. ε. ΜΜΕΙ ΑΒΒ. τ.ΑΤΙΝ1ΑεεΝει5.

τιιε Μοιιειίτευτιιττι κι Ιοεο ειιιετιι ιιιιιιειιΡειιιτ Ι.ΑτιινωειιΜ τι εοτιίετιιιότ. Α

εοττιΡιτιιι·: τΒιετιιε ότε Ριεειιε.νιτοι·ιιτιι τιοΕτΠιιτιι

νιίιτιιτιοτιε ίτετιιιετιτατιιε, ει: οτε ιΠιιιε Γει·τιιοτιεε

ειόΓιιττιεεο.ιι: εεεετιιεε: δ( Πε €τεείετιττα τεΙιτιόιτειιε Μό εκει-πει εοτιιτιιιει·:ινιτ πιεσε

όειττι Ιοεο ἰιι Ροτειειι ωεωω εοι·Ριι5 Βιι1εΈιιττι Γοπιπιει. ειιττι όἱΙἔετιτὶ:ι ειιίτοόιτιιτ :

εε ΡοΠ: :πιεσε όιεε ιτε ιΙΙ:ιτΠιιιι ιιινετιιτιιτ. εε Η εσ.όετιι Βου.

εει·εΙΤιιε. Βενετετιτει· ει·8ο τ! μπει ιιιοτειιι Ρτορε εΙτειι·ε εοτιόιτιιτι Η.ιίεΙιτε Γεω

ειτιτιιε οικιτιιοτ όεττιοι·ατιιτ. (.ἶοτιίἱτιιεΗ νετὸ πό Οτιετιτο.Ιεττι Ρειττειιι ει!τ:ιτιε όσ

τιιιιιιειι!ό,1Βι Ροθ: τοε ειιιτιοε ιτιιιτιαειιΙ:ιτιιττι εοι·Ριιε ό τενετειιτιΠἰττιὶε ΓιιΒνε&ιιιιι

ΕΡιίεο τε Ει.τετο 86 Αιιτιιεκτο ° ει·ετιείεττιιτ Με Με. Ρω:τεόιιιε : ιιΒι εττειττι

πιάτα ΗΞε Ρετειιτιβιτε . τιιετττειιΠιιιε εΙετεΓειιιιτ Βιντεο νιτειιειΒιιε, ω] ι1νε111τε Πο

ττιιιιο τιοΠτο]εεο-ΟΗτιιετο ε1ιιι απο Ρειττε86 5Ριτττιι.Γο.τιέτο νἰνὶτ 8ε τεειιειτ το

(πωσ. ΓεεειιΙοτιιττι, Αττιετι.

ΠΕ ντιιττ1ττουε δ. ΡιζΠ$ΕΙ.

ι.ΒΕιιι εδτειιιι παμε Βείταττι . Ρτο.ττεε. όιΙε6ΗΙΠττιι, ειό τιιειιιοτιεττι εοτιει:ετιιι.ιε

ΠοτιίεΙΤοττε . οι: ειιιι&:ε τοΙεε όενιιΙ$ότι:εε τείὶειιτετιτ ΕεεΙεΠειε, επτα Ρα

Ιξω· @εεε 86 Ποέτοι· ιίειιό εΓΡεκτε Γεεεό!ιιιτι. Ιειιιόεε τεττει·ιειε , ττιιιιιετο. ι·ε8ει

Μ, όεειιε ΡτττιειΡιε: 86 σ.ιιΙ:ιτιι ()ΙιτιΡό όιΙιεετιε Ρειιεττεινιε τεΒιια ΡοΙοτιιττι ειιιτι

$σ.ιιδτοι·ιιττι τιιτΙΠΒιιε. δ81α:Π.15 Ρεθ:οι· ειιτιι ονιΙτ Ι:ετοε Ροττειιιε τιιέΕιιε. Νότο 6ιιιοε

εΙεΒιε 86 :ιττιο.νιτ , τιοτι όετεΙιόιιιι: Ροί`τ τετβιιιιι. Ροκ ιιτιοιιε ιιτΓειιε , Ιειι·Βιιε 86 Επι

ττιότε , όιιι ει)ιττι είε: ι·εεεΙιεκ τεεττιιττιε . Γετττιοιιε όΙΈειοιΙτε . :ιό εοιιέτεεειιιόιιτιι

ΡτοττιΡτιιε,εΗῖεεκ το οΡετε 3 οτιιιιτειΠει εοτιιτιιετιόειτο.βεο όιΙιεειιτετ ετνειτιε.Γε 86

οτοετε Πω ΡωΡω ιτι πωπω όετιι!ιτ $ειΙνο.:οτι. οτοετε Ικα ιτε ειιιόινιιτιιιε 86 ετε

ότιιιιιε Ρτο Μπότα ειιιιοτιε Πει ιιΙττο.ιιιότιιιιε ειότττιΡΙενιτ όοειιττιετιτει ΡότετΒιιε . :ιο

ΡοΗ21°€τ11ὸτι1ετι1ὶΕ ειιιόττε νοεετιι Ι)οπιπιι ό1εετιττε: Ρ”Μίτε ει! Με ΜΜΜ: με ω...

Μπ;.· @- ...Μπι Με: ό·εέο τάετωπ τω. Ει:ιτετιιττι : @τ πε!έρει·2: ρ·φτω, ίιί ε

49ο: (68 μερέπετιο.τ ά· σετεπι σπιτια ρφτετ πωπω τεσπα , α·ππφ|πα α:::2Μετ ό

-·-Ρεπό;

ιι Ι.ειτίιιΕεευπι Ιοει.ιτιι των. Μωι.ει ττΙ:ετ ειιοτιγτιιιια,

δ( ω: εε Αττιιικιιε. ΗΜ: βοά ΡετσιπττΠ Μάικ” Με:

ΔΙππωμέ .ΗΜ βσπιβεττπ: Με: Μπἰττρ!εκ ό· όεἰεεΜ·

ΗΜ ριιτυπιπι Μπάτια, ΜΝ βεκπότώωωτοω υποτι

"στη #02” έα ω" Εε:!εβο· τη μπάτσο /τοιιίσ πόα]'ί

τ;" ΈιιτΓειιε , σπιτιου: απου οι !ωπο”Βεωιοι 6'πΙνΜα

,εε , “ΜΜΜ ουδ οι Μ:Μ”Μ Β. Ρήπετρ: ΑΡοβοι0ε

"Μ, 1>,!,π.,πρ(Μρ, τωτέωθιω ..τα 904ΜΜτ £ΜΒ7βττ

"ε" , [Μ εστέόΜωι τ4/ετει.· κα" πιτΜ:τόσαπω τεκνό..

α” ωη:Ιτικόέπε : με οι εμβυκ Β. Ετυβι Μποτεε Ρο

|Ιπό: έεπ'έσετε, :κτιρια ρΜύετ τω» επωωττυπ 9$8$78 τετ·

Ρω·πω ω..τ..ι..ΜΜ. ΕκΠ.ιιι: τη Μπιτ: ΙΙ(6]ι1ε όιεκτι :εεε

ΙΙΙ:: ΕεεΙεδ::. τιιι=ιτι1ττι οτιττιτι δ. 3εΙντικοττε, εε τεττι3

5. εωω Ρετα:εττΠεε ίσοι; ΚΕΠΠε18 8· ΝΠ!. Βτιωκδ

ΔΜΜΒιι.. :Π εε ΡτιτιετμΙιε. .

& Βο1Ιειτιόι εότιτο τα” Με Μ... : Ε» ἔσω Μπετωπ

7”ΜπιπΜ ΣΕΥΠ”. Κε!επό.1Μπ. εε “π” ουτε όε-·

[ωπ ἰΜιΠτῇόιιιοτὶΒιιε Μοιιειρετη 8.(:0ττιεω αποΡΜ·

(Με. 21.092 Με , ειιιειιτιντε εο τρίο ότε Γιτττευτιι ἀε

...Με ετιιιειδιττι ιιοΒιε Πε. εωε ιο Μπι ντε πε επισ

χη·τιιο ετιμει οτι 8: τε Πωσ Γετιιιετιι:ι Μιτειε.[Μ ό" ν.

1ό. ΜΙ”. ιιιιτιιιΙο εοτιόιιιιπι όιεπιιτ Β. Ριιτίει εοτριτ%

9ι.τοό επι... Εειε πτ8ιτιιτι ττιΓετιιιΙτιιΔιιι μειιιι:. ΕεεΙετιιε

Δεότεειτο ειστε Επι" "τεΜΗ8 τω: ΙΜ μπακ όιειτιιτ ,

ΒΡι.τό Βεόσ.ιιι με Με; ωρωτῇρω» ΕΜΗ πτεττ10ΗΜ1τ,

(Ιω ὡς 5_ ΕιιτΙεἱ €0τΡι15 ?τομ :Ποτε τεεοιιόττοτ1τ ει.

Ε: εειιι·ιειτ όιεε ότιπικοιιωτ τιιιιτιοιιε τητα ντεττιι:τ ιτιτετ

,απ Πιτ Μ... τ;; γι. Ιόιιε ειιιϊόεττι ττιετιίε Μτσε

ΣΞ.ΠΠΠ.

ο Πε ?ποσα Γειι Ρ::.ττοττ:τ. δ( Ρεττοιιτι, Ρεττοπε, οριόο

τιιιιιιΜίΕπιο Υετοττισ.ιιόιιοτιιτιι τω! $οττιει·ιειτιι , εεειιιι.ιε

τη ΕΙοετο δ. Φωτο ΑΒΒεττε.

ό Ιτιτει·Ροτετοττε πωπω όόόιόττ .φωτ ΒοΗειιιόιιττι, όέσ

Η. Γεὐπωτῇ. Πε Με Με.

: ΒοΗετιότ κατω Πε Ι·ισ.Βετ : ΕΖί_ςέο Με.» ό» Αισώπ

το ό· .ὅ ΕσέΙΜπο ό· Επιττοπο Α&ύε:τύω , ό· εΙΕΕ.‹ [επειί:

πάνω τηιπ.τβντκτ.

[Απ ΙεΒετιόιιττι Χα·,πίπε 2 εωε ΒοΗ:ι.πόιτε Ιετἐἰτ ω:

πμΙέ [οποιο. Ατι Γοτιε Κ:!ε|ὶσ ιερωΙιπ.τ ιιοπιιτιε ιτι

τεΙΙιεςειιόε εΠ όιειιιι:ιε ΡοτιτιίἱεειΙιε, τ]ι12 πιο.. Ξι ιιοιι

τιιιΙΙιε ττιΒιιιτιιτ 3 Με ετιιτιι Μια νι:: εοτιόικοι· 3110τι,·

πιω: κ!ΜΡΙΜΜ τω." ρωω..ω Με ιἰσππτἱου ρητό.

ωτ . “πάει” »....ω...ι... Αφτο”. Με|λ·υεπτε Μού

σιτκι· έστω, ει: ρεμι|τυπ Ποτ βρτΪπ ερε!Επ.τίκ Ρ7ι/.ρ”.

τ: περνα, μυ» ευκβπεπεβιέ ετωπόηκε οι ΦΩΦΩ μ·

Μή πεορτιοω μκόιω. Ε: εΡιιό (Ξεττιετεεετιιεε τεΠε

ΜοΙτιιιο Έιιτίειιε τι: ΕΡιΓεοειιε εοΠ:ιιτ. Μουτ το ΠοΙ·

ΙεεΝοτιε Οιτιστιτιπι Ητ8εκτιιετιΠιιιιι Το. ε. διιἱεἰ|εεῇ

Λετιεττειιι ΕριΓεοΡοε έτι Μ.. ;6. Ρι·έπειρετ Ρω....... Μ..

4 6.ε-τ. Κα:: ηηιεΙΙειοε τερετιεε. Νοε τ2τπετι Ειιτίειιιτι

ΜΠΕ Ερι1εοριιττι επεότόετιπι _. (εό ΕοτεειΠε Α88εκετιι

ΗΠιιε ΜοικιΡτετή ΗιΒετιιτει , ότι ΑΒΒα:. :είτε Βεόει. ει.

ΗιΠ.Ιίο.ι.εο.Ρ.6.Εριίεορτε οτε:ετ.π.Αόόε ειι:ιπι ΑΜ::

Κε$ τ:ι ρταότότει Ωο!Ιεέὶιοιιε (Μισό «τω. Ρωιτέρω

2ΡΡεΠατί _, Μ:ι.18. εερ_ ό, .Ω Φωτ ευΜΜεπά:·υεΠΕ .τητ

ω.υπ/ἱωπι ό· εοφω ό· ΜΜΜ επι Από”. Βω ό· .ενω

εφ , Μ ε/!· ω... [Μετα 86ε.

@τι τι:

309

ε τω;; Α κ. Εκει.

οπότε ΡὸίἙ Ρικιττ1Βιιε οι·όιιιιιττε ειιττι Κεεε 86 Ρετττειο πει· ει€ετιε . ιιιΕτττιταιτε

· τιοεοιιΙΙτιι
36. ()οτΡιιε νετὸ ιΠιιιε ει. ιΙΙιτΠ:τι νττο ΗετετιετιαΙόο Ρειτττειο τετειιειιτιι επικό διο ιτισττ·

Εεε!εΠ.ε οικου Ποτ τιιειετιοηετε εοτιίετιικετατ.ιιι νιΙΙ:ι ειιτ Ρατοιιε ε νοεο.ΒιιΙιιττι «τι Μ'

Ροτιιτιιτ : 86 ειστε. Με.Εεε είτε όεότε:ιτιο Μικτό τττειιιτει *όιεε ΡειτειΒ:ιτιιτ, το &]ΠΟ- Ρεποτι:= Γε·
&

ΡεΙιτιιτ.

_ δ

ε Με Ιιιεε ευατό +‹ ΒυΙΙαπόσ

ΧΧνΙϊ.

Μπιτ ι8_

Μ.1ρ.υ.

ΒΕ. Σ.

. _ . . . ΙΑΝ. Κ”.

86ιΡΠιιε τενετειιετΠϊτιιιΚεειε τι

@Με δ( εοιιόιιιιετιειιιιι νται: ωἰ°ἱ°°°

Μοτιο.Πε



31ο ιΜ1τιΑε. ε. Μιιεει Απ. 1.Α.τιΝιΑεεΝειε.ι

8 ?στι-εεε δι

ιι ιι (Με. ·ω:ιωι ειωπξωι κεφ2ι·ι. Ο νι:τιιε ο.ΒΓειιιειιτισε86 ιιιο::1Εεε:ιοιιεεε:ιιιεθειια86 Για

ΙΑ:':: 1. οιιιώ8. ει1Π:οόινιτ86 6ἱ00ι1ι:. Έ - ` - @ι ·. ° _ ν

ε.νειιιειιε ιιειιιηι.ιε ω 5ακοιιιειιιι ή» ὁ. διεεεειιτο ΙὶεΒε ιμιμοτιβεε Γ:ιΓεε:ι..

ΜΜΟ δε· :σε εΓὶι επι Ρ:;ε €ο.ιιάιο ιιεΓειειιε :μισά οΡιιε ει εειΓΤε: Βοιιίτο.:ιε , @τσιπ ε: ιιιιιιιε

::Βΐ..ΐο- :ει,ειιι:ιιιιι 86 8θΙΠΠ1%δε ειινιτιειε ιιιιιιιιιιε:ο.Βιιεε. ΙΡΓε Ρωιιειω Ει::Γειιε με ει.

<ο==Μιι- :Με ΙιεΕιιιιτ Εεεε οιιιιιιιο.·: Γε:ὶ Ρετε:ιε ει!) εο :ι.Ιι:ιιιιει ει6Γ1:ιεέιεειιΙιιιιι ηιιΒ:ΠΒι 86

:Πξἐ:"ι”'*' Με 1:ιοΓΗε νειιιειι:ιΒιιε Ρ::εΡε:ειιε: ΕιοΓΡιτιιιιιι. Κε:: εμε Μ ιιιεΓεειιε Γε:ιτιοιιι

Βιιε , :ποπ ΓοΗιιιι ειιιιι Μαι: . νε:ιιιιιετιειιιι ΡΜ; ειπε :εΒιιιιειι ε ειιιιιιιιε Ρ:ο ο.ιιιο:ε

δε.ιι&ι Δω: ε.ιικιιιιιι:ι 86 εοιιΓοιο.:ιο:ιειιι. Τιι:ιε νι: 1)οιτιιιιι ω ιΡΓε Ρωτάω: τω..

κι τιιτιο:ιε εοιιΠ::ιικιι: Μοιιο.Πε:ια ε, 86 ΕεεΙεΓιαε ειιιιι Γει:ιθειε Ριε:ιο:ιΒιιε όεόιεεινιτ ,

ει:ειιιε ΜοιιεεΙιοε 86 νι:ειιιεε ει! Γε:νιειιάιιιιι 1)οιιιιι·ιο ειιιιι ειιι·ει :ειἔιιΙει:ἰ εοιιΡ:ι

τοπ. @Εἰ νειιιειι:εε ει! Γε όεειΙεε 86 εΙειιόοε, επεσε επεσε ΙεΡ:οΓοε. νει ετιειιι ειιιὶ

πιω ειι·ιεΒιιιιτ ιιιιιιι·ι:ιε. ειιιιέι;οε ΓεΙνειΒει: ει: ιιιΒιιιιιτειιιΒιιε, 8ε Μακ Γε Ρε

ι:ειιτιιιιιε άειΒατ ιιεεείΓειιει. @ιι Ιιοιιο:ε.ΒιΙιοι· εε:ε:ιε εΓΓεει:ιιε. ειιιιέ:ιε Ρ:ιες!ιεε..

Επι: :ειιιεάιιιιιι Ροειιιτειιιι:ε , 86 ειιιι€τοε ει: ε:ιο:1Βιιε ΓειΙνειΒετ.

'Μωβ - 3. ΒειιεεΙιειιιε Ρετε:Ειι:Γειιε οιιιιιιο. Μ». Ρι.ιΒε:ι·ιει:ει Ρι·οιι:ιιε εε:ιιιε.ιιιε :με Ροι1.#

Βιιιιιιιιι;: μμε 86 Πι.1°ΑΝε :μι ειιίΕοε!ιε:ιειιιιιι ε!ε:ε ιειιιτ.ΑιιἔεΙε ειότιιοιιειιτε Ρε:ιιι:ιὶ Βθ8θ

.τέ':ξοΕ.Π_ ΓὶΒιΙιεειι:ιειιι όει:ι ιιι Κοιτιο.ιιιο.ιιι* ::ειιιΓιιιεε.:ε 'ε, ιι ι με Ρ:εειΒιιε ει! 11011118. 85.

Δε. Ρετιι 86 ΡειιΙι 86 εετε:οιιιιιι 5ει:ιδ:οι·ιιιιι ο:ει:ιοιιιΒιιε «κατα. ω: εε! Εεεε :εΓΡοιι

Μ” άι: ει ι:Ηεειιε, ιιοιι άιιιιιΓΤιιιιιιιι Γε ειιιιι.ιιιΗ ει νο:ο νονιΓΤετ πεταει ι·ενει·:ειπάι.Οιιι

ο Βοιιιιιιι ιιιιιΙετει νονι: ε.ιικιΙιειι:ε Ποιιιιιιο ιενε:Γιιιιιιιι Γε Με. ΡετειιτεΓειιε ειιιε

Βειιε:Ιι&ιοιιειιι οιιιιιεε όεειιιΧειιιι·ι: ειιιιι ειιιτι Ρειεε ειά Μετα ιτια:1ε. Νεινι€ειιε απ.

:ιι ΠειΠιο.:ιι :ειιι νεοι: ιο ΟιιΙΙιειιι.Γει:1ιιηιιεε Κεεε Οιιι.οοονεο 86 Ρει:ι·ιειο ΕΚΟ1-1ΕΝΛΙ_Βσ

ΒοεοΠεεξ Ιιοιι6:ιθεε εἰ: ΓιιΓεεΡτιιε. Πειτε εθ:ω Κεεε Ιιεειιτι:ι ι·εενιε!ε:ε οιιιιιειιι Ροωωι_

©ΧαΡω :επι Γ:ιειιιι , π: ει» εοιιάιειιιιιτι Ιοειιιιιι ι:ινειιι:ετ: Γε νι: Ι)οπιιιιι ιτε: :1ιιοά ειχε

Ειε:.ει: ΡετεΒει: :ιε ιιιιΡεὸι:ε:ιιι·. -

Ηιιἱπιοιιἱε 4. δω ΙοιιΒιιιιι εΓι ιιει·ι·ε.:ε εισαστε κι Ριι:τιΒιιε :ι·ει:ιΓιιιιιι·ιιιιε 1)οιιιιιιιιε Ρετ εαπ!

ΡΠειωπ όιειιει:ι1ε εΠ: οΡε:ει:ἰ ιιιι:εειιΙει, Ιιοε Ρο:ειι:ιΓΙὶιιιο οΡε:ι ειιιΓάεπι άινιιιο μη.

: €ειιιιιιιιι είε ιιιι:ειειιιιιιιι. νε:ιιειιε ιιι Ρειειιιιι Ρο:ιτινιιιιι , δ( ιιι νιΙΙο.ι:ι :μια .Μπω

, Γ Μη” ©,ιιι :με ειιάινι: ΡΙειιιέ:ιιιιι ιιιειειιιιιιι :ιι άοιιιο ΗΑΙΜΟΝΙ5 Πιιειε εοηιιὸά

ΓΠιιιε ειπε εΠετόεΓιιιιέιιιε ιι:ιιειιε :μετα ΙιειΒεβειτ. Τιιιιιε Ρετιιι: ν:: Ποτιιιιιι Νικ!

εοιΡιιε .ω ειιΓτοόιειπάιιιιι Ρε: :ιοέ:ειιι. @αἱ ιιιιΡετ:εινι:. 86 Με εο:Ρι1ε Ροιιι :ιι

Γεε:ετο εεΠιιΙιε Γεειιιιι,ε!ειιιΓο οΓ:ιο ΓΙε&ειιε @Με 86 ειιιιι Ι:ιε:γιιιιε Ποιιιιιιιιιιι άε.

Ρ:εε:ι:ιε : μήτε: Γιι:ειιιιτ $ειιι&ι1ε ειε ΡιιΙνε:ε .ιιιΓειιιε ε!ε Γε:ετ:ο. Μειιιε ειι:ειιι Γε

έΕο νειιιειιε Ηειιιιιο απο ιιιιο:ε Γιιει , 86 ειιιιι εστω. ΡΙιιι·ιιιιε νιιο:ιιιιι 8; ιτ1ι1Ηετωπ

Ιειιιειιτειιιτιιιιιι ει.ιιιι Ιιιιιιι:ιιΒιιε ειά άοιιιιιιιι οι:: ω: [)οιιιιιιι οτε.Βο.:.ιιινειιε:ιιιιτ

νινιιιιι ειιειιι ιιιο:τιιιιιιι ΓιιΓΡιεειΒειιι:ιι:, ειιιιειι:ειιι 86 Ιειιιιιειιιτειιι Ι)οιιιιι·ιιιιιι εεε]

νι:ο Γειιιέιο. Τιι:ιε Ηε.ιιιιο ειιιιι οιιιιιι ΡοΡιιΙο Με” εΠ·εδι:ιιε ό: $Ιο:ιΓιεειιιε Πειιιιι

,ι :μι εἰ: ΒΙο:ιοΓιιε Με Βιιιι€Ειε Με. ΠεεΙιτ ει ΡοΓΤεΠὶοιιειιι Γιιο.ιιι ιιοιιιιιιε Μειεειιο.ε ει,

δ( άεε:εεει:ιιε εἰ: ειιιιι, ιι: εε εο ι·ιιιιιι:1ιιειι·ι άιΓεεε!ε:ετ. νι: Ποιιιιιιι Με :εΓΡιιειιε,

ιτε: εει:Ρεβο.6 ειιιοά εα απ.

Ηειιιιοιιἱ Σ. Τιιιιε ιιοΡιιΙι νοει ειιιιι:εε Ροί: ειιιιι οΓειιΙο.ιιιεε ειπε νείι:ιειο. , 86 Ρετε:ιτεε

εΒιιιιιι·ι

έ;;Επ. 61ο :Με ειιοιηιιιιο ειιιιιιι :ήπιε Μοιιεθειι:ι Ρι.ι:Γειιε Πι. Εειιε το:: Με εειεε;ιιιιιιιιοιιιε ιιιιιοιι.ι οιιιιι;Πο

εοιιίιιιικιΠε Ιεχιτιιι: ιιιιιειιιιι :ειιιειι ιιιεπτοτει: Με·

:μπει νι:αι $ειιριο: 86 Με:: Με

ΓΕιιτΓειιε ΔΕ ἱτἰιιει·ε 1Κοιιιει·ιο ει:: (Πιιοι:ιονευιιι δέ

ΕιειιιιιοιιΜιιιιι :ενοεαιιιε :πε ει: αιιι Γε:μιειιι:ιΒιιε Νόε

:ιι:. Ε: :ειιιειι ΑιιιιιΙΓιιε 8: Β:Γπιει'ιιιε 11οιιιπιια:ιι Πι:

Γει Ρε:εΒιιιιιιιιοιιειι·ι , 8]ί1Γςι1ε ειιιιι ]ζ0πι2Γιο ΡοιιιίΠεε

εειιιζιεΗιιι·ιι όεΓειιΒιιιιι:: ειίιιιιιιιιε Ειιιίὶιιιιι [ΜΒΜ ιι:

. ΛιιΒιιειιι ὰειιιιἰ› ει! διεεεειιιιιτι ιενει:ΞΠε, :!ειιιίιιιιιιιιε

“Μαι εεεείἱῖΠε Ξιι (ΞειΙΙι:ιιιι , ιιΒἱ ιιιιιι Ι..ειιιιι:ιειιιιι

-Μοιιιί!ειιιιιιι ωιπωωι. νειέιπι εκ ιιε :μισο ιι: :επι

'αστε 8. Γιιιιει οΒιιίΞε ιιιΓειιιιε :!ιεειιιιιε , μπει. Ειπ

Γειιιιι κι ρτεΓιιιιε ιιοιι οτιιιιΓε Μει:ιιιο οιιιι:ιεε , σ:

ναι: ΟΩΓΠἩἈΪι15,εΓ1Μ 2.ιτιιιιιε ε.ιιιιο απ:: Με ιιιοι:Ε

ιιιιο :ιιιπὑιιι ω: Μαιο ει! Γιιριειι:ειιι $ει!ειιι εν:ελιιε

ΓιιΓΡε&ιι ώ : ιενειΓιο ω $εκοιιιει·ιι Μια. ε:: ιιτιιιι(.

:με ειιιοιηιιιι να:: $ε:ιρισιιε Γιιε:ιτιο μοΒιιτι ι.ιο:ει1_

: νιιι.ιι ΜΑΜ: π! Μιειειιι Ηιινιιιιιι ούτε, ιιι.ιιιε ΗΡ

πισω· πω” :Β Η:ι.ιιιιοιιε Βιιεε ιιιιιιεΙ πω: , οι ΒοΗειιε

:Με εάιιοι.ιινι:.

έ Ι.οειιε Με.εειιιε ἰιι Ροι·ιιινο ει! ΑΙ:εϊειιι Βιινιιιιιι

@Για ΒιιιΙειιίἱιιιτι οιιιάιιι·ιι , ιιι Βιιιεε ά1Πιιι&ιιε ει: γῇ

εοε, :]ιιο1°ι1τιι εΙ:ει· Μπ2.2ι6σἔΓε:, Με:: Ι·'ο:ΜΜ Για: Γινε

Με», ιι! εΙἘ.Ἑιι:Γεἱ-:Ιοιιιιιε σ.ΡΡεΙΙ:.ιιτι1:_ Πι πω Επι..

Γιατι ε8ι€21ι1Πι επειτα: ΤεπιρΙιιιιι $_ ΡιιιΓει ιιοι·Μικ

ε: ιιιιιε :Με ι!!ιιΠιο.:ιιιιι, ειιιὸ ΒόεΙεε εκει:: Με εε.Π

ειϊ ιιιεκιιιιεει:Ι Γ:ιιιΒιιιάειιιι μιση εΒιιιΓειιιτιιιιιι Ε0:Ρο

ω”ὁερεΙΙειιὸιιιιι :οιιειιι:ιιιιι, ΜΗ ]εεεοΒο ΜΣΙ"ΠΞ!η

εο κι Με. ;. ά: Μοτιιιιε εεε. ει..



_ ΜΜΜ. ε. τττιιετι εεε. 1.ΑτιΝιΑεεΝετε. τη

ετιιεεεηεώϋδιιεττηιιιιι οτηιιεε ενετιιε'ΐτιδτιηττετιΒιιε ΓεηεΒετ. $εά 88 Ηειιηο τω. ειτε.

ΡτονοΙιιτιιε ετ! Ρεάεε ειπε @ότι Οτο τε, ντι· Πει, ειιετηνιε ηοη Γιτηιιε τεμ ετ Ι “ισ Δ

ι:ιοΒτΓειιτη ετιητιητιετ-τηεηεεε , νεΙτιιιιιη ττετιΠτιιτιι ηοΒιε τηετιιΓεττεε. ντε Βοτηι- ω Π”

τη £Η7άΕ:ω13Πό0ΊΠ Με ηο6τε ττεε Ιιοτεε ηιΙεοτεεε νιάει·ιε πιιιτετεε, τιιηε τηε ·- '

ττεηίἱτιιτιιτη ΜΒ. *' ' · · μ -

6. ΒεἰητΙε νετιιετιε τη Ρεειιιη ΑτηΒιετιεηΓετη 86 ιη ειιττετη νοεεΒιιΙε Λητώ- ΜΜΜ, ε

Μη τι ΓιιΡετ Βιινιιιιη Οοι·Βειετη ·, στη οτινιενιτ ει νη· η·ιεΙιειιιιε ειιιιειιε ειιιη ΡεΠιο ω··οτε

_ Γιιο 86 τηιηεηε ειιιη ειιτη άιΓειιηιΙιε Γιιιε ΓιιΓΗΒιιε :κάτι 86 Ρετεετιε εό. τΙοτηιιιη Γιιειη * "Ι·Α”τω

. ο ε . σ π ε . . _ _ Ι Με #4 -

Ροττενιτ εεΡΡετη νιτι 1)ει ιεότειιε εετη ιτιιιΙιετι Για. Ετ ιηΠΙιεηε Γιιτιει· ειιιη ΓΡιτιτηε :τω ”

ηιεΙιετιιιε 86 ΓιιΡετιη6οτειτι Γιιετη δΕ ιιηιειιτη Βιιιιτη Γιωτη Με: Ιιηειιεε εοι·ιιιη, δέ °'

τἰΙιε 1ιιι·6Ιε 86 εε:εε εΓΓε&ε ηιιΙΙιιε ει: ειε Ιοε1ι1εΒ8.τι11°. 5εειιτιιε εΙτ ειιτη νιτΙ)οτηιηι Εεττοηετη

ηΓτιιιε εε! όοιηιιτη Ρετεηε ΙιοΓΡιτιιιτη ι86 τεΓΡοηΓο τιοη ιτινειιτο τηιΓετιεοτόιε ιηο- Ξ:" Με Γ'

τω, Γεειτ οι·:ιτιοτιετη με ειε ιιτ ιητιιιΙεεητιετη εεειΡετειιτ. Μετιτο 5ειιιίτι ετεεΗ- .Π::1,2,

άετιιητ ΠτηιιΙ 86 Γετιιτετει·ιι τεεεΡετιιητ. ΙΡίἰ εοιινετΙἰ ετΠ)ειιτημε ειηοτε Με @Με

ει Γε 86 ειιτιέ`τε Ρι·οτιι·ιε ιη ιηιιηιιε όετιιΙετιιτιτ $ε!νετοτι.

·7.1)ειιι€ε εφε άεΠόετιοδιητιετεηε νεττ€ι€τιΓειιειιι θτεηὸετη-ειιττειη τ· τη Επι- (ε;:2:Ξ2=

ιιτη Ατι·ε ετετι ετη' ετινιτ ινετ οτιιιτη ετηιι·ιε τιοτηιηε Ειιινιεητι.ιισε ιτε: - τ "'
ξιόεΒετιιτ τηιι!τεε ΙιεΒΙετε ροΓΓείΒοηεε 86 Ρεειιιιιεε : ΓετΙ τηιιιιτηε ιιηΡεττενιτ., 81τε- τ::(Ριψ

τιιη ιιτ ντεΗτ ντι· Ποττιιηι όιιτιτιετη ειπε τεεείἰἱτ, 86 ιη ἱΡΓε Ειστε εοεΡιτ εειηιιιι- * Ο:^Μ*

τηιειιε νει6ετε. Ετ εεεε ηιιτιτιι Ροίτ ειττη νειιετιιητ ε‹1 τηνιτεηάιιιτι ειιτη όιεεητεε: ::08,“ω

$ετνε Πει , εεεε νοεετ τε τΙοιηιηε ηοίττε , νετιι Ιιεετε εετη ε νει6ετιοηε : τω: εηιτη

φωτ τοΡτετ τε τετιτεΡετιτιιτ ιηεΙε. 5ετι ιιοΙιιιτ ντι· 1)οτηιιιι ι·ενεττι εε ετιιε τω

Βιτεε ιιιη , εμε ΓειεΒετ :μισό ει ενεηετετ. Αττετηετι εοτηΡιιιιέτο εοτάε Ριιιε Ρε

τετ τηὶΓἱτ ιιι:ιιιτη ε:: τιιττιΡωιε Γιιιε ειιιη ΒεειιΙο Γιιο εε! εεηιι ιη: ειιτετη ιηττοινιτ

όοτηιιτη , τ!πιηοηε ειιιη ττετηοτε εΧίιΙιεητε εε εε ιηιιΙιετε , Γεότε εΠ: Γετιει νειηετιε

ειιτετη Ροίτ νιτιιτη Γειιιίτιιτη , 86ΡτονοΙιιτε ΡειιιΒιιε ε]ι1ε τ Γε 86 Γιιε ΡτοΡττε ει όε

νοτε νονειιε , ΡοΙτεε τηιιΙτιε νιιιιτ ειιιιιε. Ο Ρι·εττεε ει1εειιιππιτι ειιεὶτη εΙετε 8ε

:τσέπη τη·ετιοΓε Γιιετιιτιτ τηετιτε 88.1°ιδτ1:ΠΟΠ ΓοΗιττι ηεττιτιιιε Ρετ εμε ιηεηιιε νιι·τιι

τεε εΙετεΓεεεεητ, νετιιιηετιετη ει: ΒεειιΙο τιιιειη τη τηετιιι ωφωτιττωε οττεε

Βετ, ετΙ τιιιοτειιοτ ιητιττηοε τηιττεΒετιιτ Γτετιιη ΓεηεΒεητιιτ , 86 ιΠιιά ε1ιιο ΓιιΡε

τιἱιε τηειηοτενιιηιιε τιιιοτιάιε Ρετ τοτετη θεΙΙιειη όινιιΙΒεβετιιτ.

8. νιτΠοτηιιιι τηετηοτετιιε Ε.τετιετιε!όιιε ειιόιεηε εμε Γετηετη , οτινιετη ει με Ρωσ.ΜΜ

ι·εκιτ οτειτε 86 ΡοίτηΙεηε ιιτ νεηιτετ εε όοιηιιιη τρικ ετ! ΡεΙετἱιιιη Ρει·τοηετιΠε νιει $ ἱιιτἱεω# .

86ιη Γεετο ΒεἔιτἰΓιηο ΒΙιιιτη Γιωτη Ροηετετ, 86 ὁ. ειπε ΓιιΓειΕετετ.(ξι9ά νη· Γειι€τιιε ω'

ηοη ι·ειιιιεηε, ετ! Ρτοιιιτηιιτη Ιιειιτ ΓετηιετιἔΓιἶτη ὸιΙιἔετιΞ Ρετιτετίρετεηηξ.νειιιετιτι

Με ειΠοειιτη τιοτηιηετιιιη, τηε τιει ι τ εετιτιε, ε τετηεη εκ ντε: ι τη εετεεε

τε τεηεΒειιτιιτ ιη 1ΡΓο νιεο. ΙΡίἰ ἔΒι ειιόιετι1ητ ετΙνειιτιιτη ειιιε , εΙετηεΒει·ιτ εκατ..

τεε ι Οτε Ρτο ηοΒιεΓετνε Πει μεμε: Πειιτη , ειστε ει·εε!ιτηιιε Ρετ τιιιιιη :κινειτ

τιιιη τιοε ΓεΙνετι. Ατ ιιΒι ειιόινιτ νιτ Ποτηιηι ηιιΓετιεοττὶιέ`ι τηστηε ΡοίτιιΙενιτ Ρτο

είε πιτ ιιιηιιττετεητιιτ,Γετι τηιτητηε ιιηΡεττενιτ. Αεεεττεηε εά εισι1Ιεε νιτ Ποιηιιη εκ..

ΓΡεόΙ:εΒετ τηιτετιιΙιε : (Με ετιιτη Γε εστι είε ΡτειιΓιιτιιιτι εητειιιιειη νιιιέτοε ειι τε Γε

νιεΙιΙΓετ. Αιιάιεητε 1)οιηιτιο Ρετιοηετη Γει·νι Γιιι ,86 εεεε ειιιιέτιε νιόετιττΒιιε ειιι

ετεητ τετι·ιιΠ , εΒΓειιε ιιΠε εοητεειοτιε εάνετιει·ιιητ ιΙΙε:Π. (Σιιτιότι ετΠτει·ιτεε Π

τηιιΙ εοτετη ΡτιτιειΡε νεηιετη ΡοίτιιΙενετιιητ , 86 €Ιοτιδεενετιιητ Ι)ειπη ,ε0€1ιιὸςὶ

ενεηιΠετ νιττιιε ειε δ( ΓεΙιιε 86 ετΙΒιιιτοτιιιτη.

_ 9.Τιιηε εΙε&ιιει)οτηιηι Εκ ετιεΙάιιε εοιιίτιτιιιτ ττεε όστηεΓτιεοεΓιιοε επι νι- Με..

χ·ηττι ]ι1Π:11ΙΠ ΡΕΙ άινεΠΓε άεάιιεετε)ιητ , δΈ:ΙεΐΙΕΟΠΠ:;Έ1θ Ρέ0Ρ1°ΐι_ ΓηισεΠτ ω ειιτη μιά.

' ιηοτιίττετετιτ ιιτ ιιε ιε ει οειιε ετηε ι ιο: ιιι ετ ε ε ιτετι στη ετετιι" ω

86 Γεεετιιητ. έεηότθιε νετὸ ΕιιτΓειιε Ε: ειιτιότιε Ιοειε Ι..ετιτιιεειιττι θΧΡθΒινιΕι νεηιε1ιιε Ε6ιιττηι τι,

ειιιτεηι ιηιΡΓιιιη Ρττεάιδτιιηι Ιοειιτη , Βιιιτ ΒεειιΙιιιτι Γιιιιιη ιη τεττεττι , 86 τησ:: ΜΙΒ.. Με @Με

στι; Γοηε τηε:2)τ1ι15 ,τιει ιιΓετιιε Ιιοόιε Ιοειιτη ιττι€ετ, 86τηιιΙτιε εάινετΠε ιηθι·ιηιτε- κ Μ'

. Ωοτεειε ετηιιιε ιιοιηττι τω: τεΜιεττηηο €οιιιιτικ ΜοηεΠεττο , εποε! δ. ΒετΒιιι!ιτ τοηίττιικιτ α! @πωσ

Κ" ςοΣβήχ :μπειτε τη 50ΠΝΠ3ΠΜ



μι. ΜιοΑε. ε. ι=οιιεει Απ. ι.ΑτιιοΑεεΝ“ειε.

Μ. Οοο. τιΒιιε οι·ιτΠοτ ιοεοιειοαιο. Οοοτιοιτ οι: ιιοτο _οτ:ονιάετετοοειοαοι άιοΙοεοιο , εε

1Δ:°ΧΕπ εε όοο εοοτοοιοεοι ω Βεο.τιΠιτοοιιι Ειιι·Γεοτο οεοι·εεειτι Γοοτ οιιιιιΙιοοι. Ατ ο

οοοιοοο- Ιο Γειότο ει·οειε ΠεοτιεοΙο εΠ“οετινιτ άιοτοοοιοοι,τεοάιοιτοοε ειεΓοΙοτιε :εποε

τ::::·ι ιιιο- ο
Μττώ- ιο. Τοοε οοι ιοιίΠ Γοοτειοτ , εοοέτει οοω νιάοτειοτ ., οοιοιοοε ιοάιεεινοτοοτ. Ετ

απο Νο· εΙιοο:ιΙοοε νετὸ , οι: Νικο οσε ο ἔιοτιιιε ο8ιτΒο0οοι τοΙειο οι νιι·οιο όεεΠΠοτ,

οοοε το.Ιιτι Ρι·οεοΓΠΠεοτ οιιτειεοΙο.. ΡετΒειιειτἔιοοο Ροίτ νοοτο Γειοᾶοοι τΠειτ οι:

Βεο ιέτειτιοε @ο , οοι ποιοι τιιΙο τΙοεΙιτ Ρι:οΡοοοπ οοι πιο ιιινειιιΠι όιΒοοτο Βεβι

Ε2οι11ι1Π1: ετοιΠεει 8ο οποιοι. οιΙιΒοοτετ, οτ Πτ οι» 8: τοιε :ιΡτοτο οοτεοοιοοε τοιο

Ροτιοιιε. ΕΞο ειοτειο ιοτοοοι Ροεοειτοοο τοοοτειο ΟνΒοοΡοτο οοιΡοττοοο. οοο

ειιΡειτοτ,οτ Πο.εεε τιοι· τιΒι Πιοτιτ, ΜΜΜ 8ειΡΓοιο : @ο Οοο ιοοεοτε οι το·

οοιοΓεεοτ εοτΡοΓεο ει. οοΠτο.Ηντοοο :Μοτο Γ:ι.οετοε Εοι·Ιοοε Ι..ειτιοιτιεοιιι Γοιε πιο.

Μουτ εοοΙττοιοτ: ΒοειτοΓοοε Ετεοεο:ιΙοοε Ροττ0ο:ιοι εοοι Γειτιοειτιοοε ρτα:Ρειτα

ΙονιΠτοτ ο νιτ. Λε οοο τοοΙτο Ρὸίτειοἀιεοτοε Εεεε οΙττειοιειι·ιοι εοοο:ιτι ατομο :ιοοει ΠτοιιΙ

ω* εοτο δ. ΕΜΜιΑΝο οεεεΙοτεινετοιιτ νεοιτε π! ΠιιιδτιίΠτοοιιι νιτοιο ΕοτΓεοτο , οοι

οσε οοιιοι·ιΠεε ΓοΓειΡιεοε δ: ΠιοοΙ εοιο οιε ιοειοἰοοε οοετο.οε οιο.Βοοοετο εοοΠτο

:οτ Μοτο Ιοεοτο.

5ειιισοίοοι ιι. Ετ ΡοΠ: ΓΡειτιοτο ο.Ιιοοοτειοοοι·οιο, εοοτιεὅἰτ οι οι: ι·ονοττοτοτοτ ιο 5:ικοοιειτο

 

·"ΡΜΡ?· νιΠτετε ΡτοΡι·ιοε €οτιοσ.οοε Γοοε,ἰεΙ εΠ: Εοιι.ι.ιι·οοΜ 8εΠτ.τοοοινι τιιιοε τΠτοιΠτ

ιο . . . . . .οι,;τα”8 :οι τεοεοειιιοι Γοοτο ΜοοοΠ:οοοιο : τιοι οι Γο:ι. τοΙιοτιοεοε Γει:Ιο Ειοποιειοοιο νιι·οοι

Γειιιέτοτο εοτειτο οι·οοιε :ιοετο , ιτοτ ειεεεΙει·οοειτ. νεοιεοε @πιο ιο (οτιοόιθ:ειοι τω

οιτιοοεοι Ηο.ιοιοοιε Ποειε νοεαοοΙο Μειεει·ι;ιε, δτιιιέ):οε Πει ιο τιοιτειτο εστιά

Ριτοι· , οτ ΑοοεΠεει Ρει·Γτοιτοτ νιΠοοε , Ρι·εοΓειιτιο. τοΙιοτιοεοε π! ειστοτοσ.ιοιοτονιτ

τεοοει,

Ηοἱιοοοι ιι. 8ε‹ι 1-Ιοιοο οεοΙειοτ @οι Γο.οδτι νιτι τεοιοίιΓοιιο τι·:ιοΠτίιε 5:ιο&ι: αόνο

°ΡΡ;""· οιοοΓοτιο πο Ρι·:ιοτιιοτο Γοιιιο νιτΠτ Β.ΕιιτΓοιιιο εοτο Γοιε όοοοοε Βιοεοοιοοε δε

εοιο τοΒοε εοι·ειε οοοε ΡοΓοοτιιοτ Πι ει· τοεοΓειτο Γοειτο δ: ειΒιετοιιτ. Τοοε πω

οιο ΠιιΡεΓοέτιιε ιοτει·ι·οοιιοειτ ειτεοιο οτοε Γε : νοετο <έΙοτιιιοι φωτο οἔο νιεΙοο :

Ι)ιΧει·οοτ Γε ιιοοιιιιετο νοιπε.οοιι τιο;ιτ ει; : Εεεε νιοι ειοτε οιο νιτοτο Γο.οότοτο

Πειιιτοοι οοι οιιιοεοιτιιοι οιειιτο τοΓοΓειτονιτ ,8ε @μια ιοει5οει οοΒιε όεοιοοΠι·ο.

νιτ, εοτο εΙοοΒοε Ποιεοοιοοε 8ο ττιΒοε εει·ειε τ1οοε Ροίοοι·οοτ Ποιοι ιοεοΠιοι

ο .πρωτο οιεειοι & οΒιετοοτ. Όποιο εοιιο Ιιοιε Ποοο εμιὸτι ποιοι οιοι·εεο!εοι οιοιιΠτεινιτ τ,

ω: 8οοοοε Γειο τΙοοο ‹:Ιε εοι·Ροτειιιιοτονιτ. Ροτοεοοοε επι ΓεοεΙιεοοοιο απο. Τοοε

ιοΓο εοοι οοιοἰ εΙοοιο Πιο. 8ο εοτο εοο&ιε ΡειοεοΠοοε Γεο εοιο (Ποιο νει τοτοε.

_ . νιι·τέιοοιο , απο τΙιοτιοοΙιε 8: εει·οιε Ρεττειοτ επί Γε εΠεοάοιο $ειοέτοιο. @ιο νε.

οιοοτε οι Ιοεοτο νοεο.Βο!οΜειεετι:ιε,ιοι εοιο οτιοτι οτ τοειδοιε,οντοιιιε οποιο απο

τιειο·οοΠοόιεΒοοτ εοτΡοΓεοΙοτο δειοθτι. '

ΕττΙιτοιιΙ-. η. ΑοτΠεοε Εεεε ιοΙοΠ:ετ Ετεοεοο.Ιοοε Μει]οτ-άοοιιιε ιΠοε εοιο τιιτΙο:ι ιιιιιΙτο.

2:';(°:ζ!30°: Ι·ιοΠ:Πιτοτ Ρεο·ειοτ. @ι νοοιεοε :κι ΓιιΡωτιιέτοιο Ιοεοοι Ποσο: Ηονιοιο ΑΙτειοτο

Ροκ οσο- οοι Γειοέτο. ]:ιεεοειτ Βοοιοι:ι,ιοι Ηειοοοοετο Ποεοιο ΡττεΡειτο.τοτο ιονεοἰτ, Πο

“που” ΓΗΙιτει· νιΒιΙειοτειο δ: εοΠοοιεοτεοι εοτοοε.Τιιοε Ει·εΙιεο:ιιΙοοε (Με Η:ιιιοοιο

Ποει : ΚεάεΙε ποιοι ΜοοειεΙιοοι οιοοιο _ ο ιοοοιο ει·ειε ιιιειοο ]οτΠεετ Με Ι)εοε το

τετ πιο 8: το. Ηειιοιο τεΓΡοοάιτ: Ετ απο Ροιοοοεοιτιιιο τοεοτο ι·εΓοΓειτονιτ: ΓεεΙ

τοιοεο :μιά οπο: οοε Εεεε πιτιο ι]ιιοοειοτοτ ιο ει·ειΓτιιιο 3οοοι τΙοο τειοτι ιοάοιοι

τι οτ εΙενεοτ Γετετοιοι , 8: Ρετο:ιοτ θεο ]οβοιιτο οϋιε”οιοοοε νοΙοει·ιοτ._Τοοε νο·

Βοοιιοι Ει·εοοοεΙάοεΒοτοε εΠ·-εέτοε εΠιοτ : Κάτε ]οόιεἑὶΠι, Ποτ ΙοεοοεΙοιο μι

,ειοοι τοοτο. ο

Ποιοι οο- ι4. Εσ.ότοτο είτ οποιο εΙοτο οτεττΙοε εοΠοόιι·ετ εοτΡοε Βεατι νιο ατομο εστι

ω"""'· ΓαβιιΙειι·οοτοι·, εεεε ΡοοΠα εεεε:ι. ὰ οειτινιτειτε φα Ρι·οΓτι·ο.το εοι·Ροι·ε τετι8ιτ Μ

Ποιο οιιο Γετοττοτο οΡοτιεοειτοι·, τεεεΡιτ Ιοιοοο οεο!οι·οοι. Ο οοειΙἱε τοοε οι: το

ι·ιΓοε νο! ]οεοοοιτειε ι οοω μου ΡειΙΡεο‹ιο νεοετοτ, εοο&ιε νο:Ιοοτιοοε ΡΓΞιΙΙεΒειτ

εοπειιε, Ι:ιοάειοε , δ: ἔΙοτἱΠε8ιι5 Πεοοι τιιεεοε: Ο Εκτοτε ΕοτΓεε , τοι! τοτιε νιΓεετὶ

Βοε ]ατο Ρει·οιε οτι @Μαι τεεοοοι, οοἱ οοο ε!εεΙιοο.Βειε :ὶ ε!εκτοι Ιτονειειοε εΙο εοο

Γοτοο 5ειοέτοτοοι: ο ΕοτΓεε ]:ιιο νετοο.ε οπο: ε!ιοι·οε !τοτειοτιιιοι: Ο ΙοοετιΠϊτοει

σ.οίοι:ι



ΜΙΚΑΕ. 8. ΡΠΙ18ΕΙ ΑΒΒ. Ι.ΑΤΙΝΙΑΕΕΝ813.' ει;

ο

αιιιιιια ουκ μου αυυιεαΠοιιιιιιο ιΙιιτι·α ιο €αυιιιυιιι 1)οιιιιιιιτυι. Βοιιιιιιι εει·τα- ΑΝ. σου

ιιιειι εετταΠι,ιιιεόουε 8: ευιιι Αιι€εΙιε ειιίυΙταιειειιι α:τει·ιιυιιι. Μ· ι· .

η. Μαιιε αυτειιι Πιάτο Γεεει·υιιτ ιιτ Ιιετε τιι·οΒιιτειιτυι· ουτε ιιιιτει·ιιιιτ. Ταυτοε ἐ2ἱ'.;..ἔἔ.Ι:

ιιιιι€υιιτ ατι Γει·ετιιιιιι, Π:ατιιιι εΙεναιιτ $ειιι&υιτι, τιιιι τειιευτεε ι·εέταιιι νιαπι ιτι-τ=>ωι ξ

ιιει·ιε Ροι·νειιει·υιιτ :κι νιΙΙαιιι νοεαΒιιΙο Ρει·ι·οιιαιιι. ΕτεΙιειιαιτιυε νετὸ ιιοΠ εοι·α πω”

Ρυε ΡετεεΒατ ευιιι τυτΒα ΡοιιιιΙοι·υιιι , ΡίαΙιειιε 8τ 8ΙοιιΠεαιιε Πειιιιι. Ετ εεεε ει....ω

εΙαυιιυε ιαεεΒατ ιιι νια ουι ει:Πιεόταβατ εοιιΓοΙατιοιιειιι 1εοωιω, εΙαιιιαιιε 8τ νο-. ετιειΕυϊ

ειίεταιιε; $αιιθτε Βει ΡυτΓεε ατιιυνα πιει εΒο Π ΡοτιιιΠειιι τιΒι αΡΡιοοιιιουατε,

ει·ετιεΒαιιι ιιιε τω ιιιει·ιτιε Γαιναιι. Τιιιιε ουιεΙαιιι ω τιιιΓει·ιεοι·ιιεε Ροττανετυιιτ

ειιιιι ατιτε Γει·ετιυιιι , 8τ Με Ροίεετιτε ιεεεΡιτ Γαιιιτατειιι.

ιό. Ηιε :ιτε 8εΠ:ιε, εεττ Βιιιιειιιιιιιυε Ου:: Ι..ιιετιυιιειιΠε νειιιτ ευπι ειιει·ει- Βττειιατιιιε

τυ ιιια8ιιο, νοΙειιε ιαΡετε εοι·ουε. Τυιιε τιιειτ ει ΕτειιειιαΙάυε : @τι εΠ ιιοε, Ήὸ.°°ΪΡΜ

Βει·ειιατι , ουὸτι Πε αι·ιιιατυε αιινειιιε ε Β εΓΡοιιόιτ ει Βετε!ιατιιιε :Μευε εΠ εκ ΙεΒε Σιιι.ἐἶἶ”

?και εΙυειε . εοτιυὸτι εἔο Ρτιοτ οιιιιιιιιυε ιιι Με τεττα Βια ° Πιι , δ: (1υιειουιά ιιιεα ,, .

ιιιτ ίαευΙταε.ατι ειιΙτιιιιι αιιιοι·ιε ειυε 8: Ραι·ειιτυπι ιΡΠυε ττατιιιιι ατι ΡοίΠιιειιάυιιι

ΠΠ. νινειιε νοιιιιτ αει ιιιε νειιιτε.ουοει τυ ιιοιι υει·ιιιιΠίτι.Ταιιιευ οΒΓεετο οιιατιινιε

που ιιιει·υιΠ”επι ιΠυιτι νιτιετε νινυιιι , υτ ιιιιΙιι ία τεπι ιιιιιιιτταε εοιΡυε ειιιε ευίτοειι

ι·ε.8τ Ιιοε Π ιιοΙυει·ιε υιιυπι ε ειυοιιυε εΙι8ε, αυτ ιιυοε Ρι1ετοε ατι Γετετι·υιιι Ροιιε , υτ

εαιιτ ιιι Ραι·τειιι ουα ειεεει·ιιιτ,8τ Ιιοε αΙτιιε]υιιειτ ιιιτει ιιοεΜε ιιοτα ει] υε!ιεετ ουοτι

Πιιι ΡΙαειτυιιι Ευετιτ. ΚεΓΡοιιτιιτ Ετειιειια1ιιυει Ρι·οιιτ ιιιιιιΠι Πατ. Τυιιε ιιιιΠτ Ευ τα εμε.

εΙιειιαΙειυε υιιιιιτι Ρυει·υπι ιιαβειιτειιι ίεΡτειιι αιιιιοε ιιε Ραι·τε Βετειιαι·ιι. δ; Β.Μ... Με ειιει·0$

τιυε ΠιιιιΙιτει· ιιυετιιιτι Γυυιιι Ροίιιιτ εΙε Ραι·τε ΕτειιειιαΙιιι : ουι Πατιιιι ειεναιιτεε ε

ι·ετι·υιιι ιυΒειιτε $αΙνατοτε τιεεΙυιτειυιιτ Γαιιδτυπι εοι·ιιυε ατι ιιιοιιτειιι ()ΥΒιιο- έτειιιατιιεε-ι

τουτο ε, 8: Ρτιετιιέτινιτιεοτουε ευιτι εοιυιιι ΡΙεΒε δ( αυτι ιιιαειια ια:τιτια ἔαυειειια "° 6

τετ Ρετ8υιιτ , ιισιτιυε ευιιι οειοτιιιυε ιιια8ιιιε εοτιιιιιιιτ , υιιι ιΡΓε δαιιδτυε με”πιω..

τοτυπι εοιιτιιεΙιτ Ριειιει·α ,ω εΠ ΡΑιι1°Μειι ,Βιιοιιιιι,8τ Μιει.οιιιιι ε , 8: εετε- ε

ι·οτυιιι $αιι&οτυιιι ουοε Γεευπι ιιετυΙιτ. $ετι ιιιτειιιιι .Με εΠ- ιιιτι·α ττιΒιιιτα εΙιεε

Ραταβατυι· ΕεειεΠα ,ά τετιιΠεατυι· ιιι ιιοιιοτε εΙυοόεειιτι ΑΡοΠ:οιοτυιιυ. . `

η. Ρτετιι€τι εοιιιυιι Ετειιειιαιτιι ιιοτιιιιιε Ι..ειιτειΝιιιι Πυτοτε τεΡΙετα . εο- ι.ευτιιιιαα

τιιιὸιι απο τιιιι ειιτει· τιιιι€ει·ετ $αιιέιυιιι , ειιιιιτ νιι·ο Πιο:Εεεε ιιιε ιιεΐοιατατιι ευιιιΠΙιιε ιιιειε8τ Π ιαιιυε εΙει·εΙιιιτιυιε αβίουε Ρεευτιια δ: ΡοΠείΠοτιε, τταοιειιε οιιιιιια Βιιιιτυτ. Δ

ιιοίττα ε! ιιι ιιιαιιυ ειυε , ουειιι τιοειειιοτατιιυε νει ει: ουσ. οι·ι ιιιε οττυε εΠ. ()υι ,ι

τιιειτ Ει·ειιειιαιόυε; ΒιιΙειΠιιιια ιιιεα Ι..ευτΠιιεια .ιιοΙι ταΙια νει· α Ιοτιιιι. ιευτΠιι

‹ια ι·εΠιοιιιιιτι Ραε ιιιε ειιτι·αιιεαπι εΙε τυο εοιιιοιτιο , Π Πε ει·Γενει·αε υτ εεε ι

πι. Ετειιειιαιτιυε ιιιιιιτ: διεπει. νετοοιατε Ι..υιτΠτιιια. : τιιιὸά Π υι·οι· τυιιε σου εε α.

·νει·ιτ , ετιε ειιτι·αιιεα ε!ε Ροτείτατε ιιιεα 8: τιεΙιειιε υαε ει» ττατιιτιι. Ι.ευτΠιιιια

τεΓΡοιιτιιτι Πτιιιαιτι ιιυιιιουαιιι Ρει·νειιιΠειιι ατι τιιετιιι Μπι ιιυΡτιαι·ιιιιι. υιι‹ιε ιιυτιε

ι·ειιτοοει ειι·-εέτα_ Γυιιι , ΕτειιειιαΙιιυε όιειτ: Οατιιιιιιια, Π Γειι·εε ειυαιιτα ιιοΒιε να
ι ιιει·ιιιιτ Μπα α ιιιε φα ιιοΒιε Πιαπι ττατιιτιιτ ΓαιιιιΙιατιτατεπι , ιιυτικιυαιιι ταΙια Ρτσ

νεΙιετεε.5ειτο εεττιΠιιιιε τιυὸιι Π Πιι·οι· Γυυε εοιιττα τε εοιινετίυε Πιετιτ.τυ ευιιι τιιιε

δε οιιιιιια τυα τεευιιι ιιιυιιτ ιο Ρεττιιτιοτιεπι. $υΒιιε!ειιε Ι.ευτΠτιάα τιικιτι Αυιιιτε

ειιιιάι : ιιοιιιο τι·ι€ιτιτα τιιεε ευιι·εία&υε τ1υιιι ιιιιιιι Γαειετ τιιαΙιε

ι8.νειιιτ αυτειιι τιιεε ουο ΤειιιΡΙυπι ιετιιΠεατιουιε Ρι·αΡατατιιιιι Π.ιιτ,ιιοε είτ τω... ώ

21υιτιτο Ιειιιε Ρεοτυατιι ε. ΙΒι εοιιεθ:α τιιαΒιιἐ`ι ΡοΡυΙοτυτιι αειιιιιατα. Ετειιειιαιόιιε [ια "πιτ-

κια Ι.ειιτΠιιιια εεεε ουτε κι φα Ρι·οιιατε Ροτετιε . τιυειιι ΓειιιΡει· ειοΙοεε ιιιουι- Ε” ' ·

κι ΒοΙΙαιιιιυε Με., τυπου ω. Και, Πάτερ οπωιιωω, Βε δ8. Βεοαιιο α ΜεΙιιαιιο ιιέιυιιι ιτι Γυρει·ιοτι Υιτα

(μι Βειειιατιιιιιι υιιΞι τυπο δ. νιιιτειιτιο ΜαιιτΙΒιιιιο ει; Σιιιιιι. η. 6: Κα. Η

ΑιιΧΙια νωωιιι ΈυτΓεο 8: Γοτιιε ι:οιιιιιειιι @Με τω- ιι Η:ε τεριιευαιιτιιετιυετ ότι ΕτειιιτιοαΙιιο δ. Αυιιο8.

Με Ατταπιειι ιιοίιτα. Ιειίτιο Ρια:ίειτιιιια νιτιειιιτ, τιιιιι ιιιιειιι Με δ. ΕΙιειι Με. α. εφ. ι.6. τείει·τ , ω” “Με

Βετειιαιιυε τοιιία1υειιιετ «Παπ Γε ποπ »Μωβ Με” ω· Μμαω , πακετο” Μπανιου ΠιεειΙΙατ.

Και ·υΕ·υκω. Ετεο δ. Μάτι τοιιιυε ιιιτε Πιιιειιοιιε τω ο ΒοιΙαιιάυ# ιι0τετε κι ιιυΙιιε Μαιτ)·τοιοΒιιε δ. ΓυτΠ:ι

..Με τεμαωι:_ ΤιιιιιΠατιοιιεπι νεΙ Πιενατιουειιι ποια" ν. Μο: τα”

6 Ιτα εουΓιαιιιτει οπιιιια ειιτιιιΡΙατια.: 8: ια.πιειι Πει'- τω ν. καιω. Μακη. αυτ τιιιιι ω αΙιο Ποιο Μιιατ.ατι

ω3ϊω πω( “Μα”, “με"ω.. Νυιιε οι:ιίο!ενιτ πιω αιτειο αιιοιηιιιο τιτίττιμο ιιιτε γ. Η. ι·'εΒι·. υτι !ιοε

ιιοιιιειι ιΠιυε ιιιοιιτιτυΙι, ιιι ουσ δ. ΕΜΗ ΕεεΙ:Πει εΙτ- Ιστο ίειιιεατιιτ , Με ιιτιι0Πιιουιε δ. Μάτι ει:: ιιιει ἀεὶ

Βαι·ιτιΠιιιιε ει·εέια εει·ιιιιυι. . ' Με

; Νιιτιε ουσ 1οεο Ιιαικειιιτιιτ Με Κειιιιιιι:τ , ιειιοτυιιι. ι

Α8”. 85'. στα. δ'. Β.δαπίπω Σ!. Κ:



ισ ΜιαΑο. ε. ι=σαεει Ασια. 1.ΑΤΙΝΙΑοΕΝεπε.

'Απ. Οσα.

138. Ι..

]ΔΝο κι”.

Εστίτἱ τοτ

σο. Ηοσἱο Ποο ἱσΒοστο ττασείοι·οτστ 8ασθτιιε ασ Ιοοσιιι οσοσι οἱ Ρι·κΡαι·ατσσι

Μοτο , σε Η σε ἱσνοσοτἱε στ σἱοἱα . οοστσΡΙστιι τοίὶασταΒοτἱΒἱ Ροτσισαε τΕίθΒι

Τσσο Ι.οστΠιισαΙα:τα οΕΡοέτα Ροι·ι·οιστ απο τσσαα τιισΙτα ασ Ιοοσπι σΒἱ ίαιι&σισ

3ατοΒατ οοι·Ρσε ε1σΒοτ σἱίοοοΡοτἱτο ίοοσΙοτσιτι, 8ο ἱσοο σσἱα σοτι οτατ σἱετια νἱ

σοι·ο οοι· σε.. ασιἱίἱτ Ισπιοσ οοσΙοτσισ : στα σἱσ :ιαοοτιο ἱσιιτα δασιίτἱ ίοΡιιΙττσιτι
οσἱστισἱσΡα ]σνοστστο αστισἱίἱνἱτ , ΟΙιτἱΡιο ΡτοΡτοτ αισοτοσι $.Ρστίοἱ νονἱτ. Μ».

του στ οτοσἱσἱτ ίασατα οίτ.

ιο. (ΜΜΜ ασΠ:ατιτοε ιιιατέσο ἔασσἱο τοΡἱοτἱ οἱονανοτσστ οοτρσε απο πιο.

Ρσε ομιι- οσα οκίσΡτατἱοσο Βοοοσσἱσοτσιπ ισ σοιιτια Ραττο αΙτατἱε ΑΡοίτοΙοτιιισ Ρτιἱοοἱα

ν1Μωτοα με. σΒἱ οοσσἱτσιτι ἱαοσἱτ ασσἱε τΙσατιιοτ. σΒἱ ό: ιιισΙτα Ρατσοτσιπ ιτιἱταοσΙα. Ισ·

:Γ.12$ώ: τοσοι ραι·ατστ σοισσικσ!α. σα οσα ἱαοοσε Ροίἰ: :οτ επιασε ασ ἱΙΙσίὶτἱΒσε νἱτἱα

Ε 1. ι ο ι ο 8ο Α σ το ο απ· ο ο ΕΡἱίοοΡἱ5 ττασΠατσισ οίτ. Μετρο τοσο ἱσνοστσισ

οίτ ἱΙΙαείσιιι. τισαίἱ οασοτιι Ιιοι·α ιιἱἱΒτσίΤοτ σο οοτΡοτο: ἱΒίσσο οσοι οσοτἱΒιιο

σκοπια οΙαι·α τοΐσστ ισοσιοτα. ΙΜ σε νἱττστοε ιιισΙτα: οΙατοίοσιιτ Ροι· ισοτἱτα

Ι· ΒασέΗΒι σ» ραι·α ντιοἱ 8:Ιο1ατοΠ οσιαστσι·, σε σαοτσοσἱατἱ ΙἱΒοταστστ . οατοἱ νἱ.

Μἱτατιιἱἱ5 ίσιο τοοἱΡἱσστ . ατομο οσσόι:α ιιοοοΠατἱα στα ἱσ Εσο σοΡοίοσστστ ἱΠἱο Ιαι·έσοστο

°ω°ω'· Βοισἱσο Ρτα:ίταστσι·. Ματσε 8αοοι·σοε Ια:ταισ Ροτἱἱτ σοισσιιι , αστα δ: ισιοτοτο

Ρἱοσοεἱεοτοεσοσσοἱτ ἱσ σοτιασισ οα:Ιοίτοιιι. .

ΜποΠ8 ιο. Ε: ἱΙΙσσ σοσ οίτ ίσοσσσισ ομοσ ἱσ ιιἱοισοτἱαιτι ι·οσστιισσε.| Ετατ οσεσαισ

ἱιιΒτιτια ίοττιἱσα ιιισΙταε ΒαΒοσο σινἱτἱαε ΒοΡοίΤοΠἱοιιοε . Ιω ναΙισαισ ιοΒιισιτατοσι Ρατἱο

σ” "Ψ Μουτ οσοι Με ἱἱοιτιἱτιἱοσε . ἱταστ ιισΠσε αΙἱσισ ΡοΠ'οτ ασσνατο. @σαιτ ασιτιοσἱτα
ει” μ” ἱιι ίσιωσε σ: Ροι· οτοτ ασ ίοΕισΙοτσιτι ίασὁὶἱ νἱιἱ οτατἰοπἱἑσ5 ναοαι·οι ίοσ οπο ἱιαο

^η"°' ί" Ριιατοι· ισοιιίτιανιτ οἱ ίοτιτοιιι

πἱιισιτι ο. σ

Δ Ητισἱτατο :πιο να οἱ: σο. Ταπιοσ οοιιιΡσσέτα ἱσ ίἱσο ό: αισοτο 5ασ6Η ιιἱἱίίσιιι

ίσσιιι ιτιἱίἱτ.ΡταεοἱΡἱοτιο ΠΠ στ στο Ροτεοι·οτ ασ Ιοτσισ Ρταοσἱᾶστο 8: Ροίοοτοτ

ΗΜ τιαιἱίισἱττοτο σο οσΙοΖἱἱε 8. Ἑστίοἱ. Ηοο οτοσοοατ οι: Ησο,οσοσ Ροίτοα

αΒσονἱτ σι ία&ο : οι: 8σίτσ οτοσοβατ ίασατἱ. $οινσε οιιὸ σοισἱσα ἱιτιοοτανἱτ, Ροι·

καστ : νοσἱοιιε ασ νἱτστιι οσἱ ίοΠἱοἱτσσο οτατ Μοοαίὶοιἱἱ σἱοἱτ οἱ: Ποτιἱἱσα ισοα

ναΙσο ὶΠΗΗΠΞΕΗΓ: οοίοοι·ατ σε Ροτἱι: στ οσΙοἔἱαε ΒασιίΗ οἱ ττασίσιἱττατἱε. οσἱα Ροτ

ἱἱαίαε οιοσἱτ τοοἱΡοτο ίασἱτατοιιπ. @ισ Ρτατοτ σἱοἱτ οἱ : Οοι·το ίοἱαε πω αΒίσσο

νἱσο οπο, ιἱἱΠ ταοτσισ σιισο νο: ασ Μἱίίαε οΒΙατἱοσοε ίατἱιτἱσε. σσἱα ναΙἱσἱΠἱιτια

1100 ατισο σι Με τοι·ια οιιίΙἱτἱτ ΡΙαοα ταισ ἱσ ΡοΡσΙο ιισεὶισ ἱσ ίισέτἱοσε. ΙΠο

ίοινσε στ ασσἱνἱτ νοιΒα οΧοσίαστἱε, τω: : Ποιιιἱσο νο! ίοστοισ ισἱΙσ ἱσσἱτα στ

Ιιαιιιἱαιἱι 8ο το ἱΡίο σοίοι·αισ,στ ο:: ἱΡίο σοίἱσοτἱστσ ίσσιτι ἱισΡΙοατ. Ροτοοιιε

ιτισἱ οι: οο ίοι·οσε ναε ΡΙοιισσι αττσΙἱτσοισἱσα: Με,

νοτ'ἑο Μαϊ 8τοστιέτασσα: οἱ οοτιτἱἔοταοτ τοτσΙἱτ. (Ξανἱία τιισΙἱοτ σἱκἱτ ινοΙοΧἱΡίο σιἱἱιἱσα

οι [Μινωι- τιιιοσ αστσΙἱΠἱ. (ζω σε 8σίὶανἱτ ετατἱαε αδοσε Ποο οσοι, οσὸσ σσιιισιιαισ

ἱσοΙἱσε νἱσστιι ΙαἱΒἱίίοτ. Τοσο Ριεοοορἱτ οικιιιἱ ίαισἱΙἱαο ίσα: οΧἱσσο εσίτσισ σατο

ατομο νἱοἱσἱε οιιἱιιἱΒσε : τισἱ οι οο Βἱβοτσιιτ 8ο οΙαισοτιιιιτ πιοιἱτα δ. Ρσιίοἱ , 8ο

ἱρία τσιπ οσἱιἱἱοσε Με τοοοΡἱτ ίατιἱτατοισ. ΟιιἱσἱΒσε Ικα: τοε οΙατσἱτ. Ροίτοα

ἱΡία νοσἱοτιε οσοι οιιισἱ σοισο ίσα 8ο απο Ρατοστἱοσέ . ίοἱΡίοε δ: οσσιίτα ΡτοΡτἱα

1.)οο Ρτο ισοιἱιἱε ίαιιέΗ Ρστίοἱ νονοτοστ , δ: ροίτοα ιιισΙτἱε νἱΧοτσστ ασισε

€.:Γεε:Μα αι. ςῖτοΒτοίοοιιτἱΒσε σοἱσοοΡε ιιἱἱτατιιΙἱε Βοαταο ισοιἱἱοτἱα: Ε ιι τ: Η Ε Να τ. οι: ο

ἐ_ξι;...αο οι οοιησκ ίσα Ι.Ει1°1°ει σ ο α :οσἱίἱοανοτσιπ οἱ Εοοἱοίἱαισ : @πίτσα νοτὸ Ποἱ

α δ. Ετ ι οισε ο σἱΙἱΒοοτοτ ίαΒτἱοανἱτ ιιἱαιιἱΒιι5 νοτιοταΒἱΙἱε δ. Ρστίοἰ ίοΡσΙοτστιμ

Ρι·πίΡ.ιιτο Βοισἱιἱο σοίτι·ο Με σε Η α ι ο τ ο . σοὶ νἱνἰτ οι τοοιιατ ἱσ ία5οσΙα

ετα: οτσιτι. Αιτιοτι.

·α Αρσσ Βοἱ!αιισσπι ασσἱιιἱἱ·, 69' Μεά)"·σιι, τΙσοσ

Β.ι;ἱιἱ‹›ΠίΠιιἱιΜ πιοιισσι·ιι «σε αρΡο!Ιατ.

ύ Ναι ιαιὸ οιἱαισιἱιιιιτ Ροι·τοιιοιιίοε αιἱἱιἱΙἱαιοπι

οιιροιἱιιιιιιιτ 3. Ρσιίοσισ , τισ ιιτοἱε ίσιο ΙἱΒτιαιἱοιιτιιἱ

τιο οΒΠσἱοιιο ΩαιοΙἱ ν. ΙπιΡ. αιιι·ιο σ. σ. ΧΧΧ νι ι.

αοτομαισ τετοιου: απιιἱνοιίαιἱα ίο1ἱτιιἱσἱιατο, :μια

% Ι ι. Ισσα 8τοιοιτιο. ττΙοΒιαιστ.

ι: Ε:: Με το11ιριι8 οοἱτίιε 5. Γιιιίοἱ τοἱΙἱσοτοΙἱοοτ.

Μ0τΙσιι5 σι ΕιτἱιἱιἱοαΙσιιο ίου ΕιοΒοιιαΙσιια ΡαΙατἱἱ

ΡιιοίτσΙσε ?Μαιο αστο δ. ΕΗἔἱΠΠΙ , σ: οκ στ. π.. νἱιαι:

8. ΕΙἱΒἱἱ τη. το. στο .ἱιιτοΙἱἱοἱισι·. ΕΙἱΒἱσσι αιιιιο

οποσ 0ο. ι.κ. ασ ίἱιοοιοτ ιιιἱσιανἱίίο, οοιισισ ω.

Ροίτ τοτΡοτἱε δ. ϊστίοἱ οΙοναιἱοσοσι α 88. ΑιιτΙ:οι·το

ΟαιιποκατοιιΠσιιι 8: δ. ΕΙἱΒἱο Νονἱοιιἱοιἱίἱσπι Ερἱίοο

Ρἱε ία&αισ 8ιἱΠἱ5 α Ρστίοἱ πιοι·ιο τμιαισοτ , ΕιοἱιἱιιοαΙ

σιιε ἱιι ἱοίἱστ !ιοιιοττισ τοιισἱσἱτ ΕτοΙοΠαπι _. ΕΙΕιζἱσο

πιο ΙορσΙτισιτι :οσα πιἱιιἱισσιτι σσοτι1πι νο! :κισσα

ατι·ιοι·ιισι ίραιισιιι οκἱΒιιιιι. Ριοἱσσο δ. ΕσιίοἱοΒἱτιιο

Μισο τω σο. 1.. οοιιιἱἔἱΠ`ο σἱτοιισσιιι ΗΕ δαοτα:

ίΡεσε ΚοΙἱτιιιἱπ Ροιιοιἱατἱπ ΕττΙοΠα Οο1Ιοσἱατα δ. τω!



ν1ΤΑ 5. ΑΕΠ.! ἈΒΒ. ΚΕ8ΒΑΒΕΝ5.18. ξ::

ΠΠ :ΜΗ τ!Ω!:!το Βοιιοκ Μ!!8τν20τιιτ. ΕΑΜ: 8: ΠοΙα :κι ΚειΕυάιιτ!ο μπορώ: Ρεκτ6ποπί 86!ποσοιπΜ : ΜΗ:- Α · απ.

:μαϊ ν1: Μιθ:ιι: :ο :ο!::: (που: Με: σε!! , !·ια!κοιιη· σε: Μ”. Κα!. Γο!›. απο ΟόΗνει,ν. Μ.. Κω. ·'12'τωβ Σο Ι. '

αμκ! 1το!!το5 Σ.ο.:ιο!ει:ειπίεε, :Ιω Ρ:::οροοΗΒιιε (:σι- !3.1:ίο. δὲ :Με σα. Κα!. ω:: ιιςτηι:ς ω... :ΗΜ ΤΑΝ .Χ.3

ιππική: Μ2.π!Ρυ!υπι (π: νοσο.ππ) τ:::!!ε!ωι:ιτ, νὶ- ΒιιΡΗ0!: :με Ρο!Επιπ:. πριμ! Ι.μὶ:›1ει::Πω Μπακ . ν .

εἰΒἰωηιι: :Β :ΡΜ Ο:ιποιι!:!ε ει:::::ρεω::: ο: ωμή: Ρ:5::ιο. ά:: Ποω!ιπ:: ΡοΠ`ο&:ν;ω Νων:::ιΞε Β.

κήπίέσω ΜΜΕ! ρ:ι:οΓυπι :Ρμ1!πιιω , πω! ί:: ::Βο:ι- Μ Δ ν. ι π ιΒ!.ιιι:, ώ Τ::ικιΠ.::1ουδω Κ8!ὶ€1ΙΙ!ῇζ11Μ

εεε :$8!ι: :κι Μο:ιεί:::1ο !.ει!ο!ω:τιπ :ιιί!0ι!1ιιιι· ει: δ. Ριπίε! !:ι 11ονΜπ (με :τωσηυη :!πωφ, :Με

εο!!ιιπ. Υπ:::Ι:8ιωιιι: 3.1·ι::Γ:: :::1ο!»:1τε.::ε, πω:: Ττει:Πα:1ο 36:10 ΠοπιἰπἱαΒ Με. ::._:6. ε”. Κ::

π ν ι τ. Κα!. ΗΜ. ηπα:: οΜεί!ε :Παπ απο ι!!ι!ιπι1ε, Οέϊο!:. Ποπήπί:5 Ρο!! 0&ο.ν:ικτι Νει:1ν!ιας:: Β. Με!!

εΐηι1:τ!!ο :ώ εικι:!:1ιι!ε Μει::ντοΙοε!ε ΠΓιισ.το!ο , Λάππα Με, Ρ1°2ΓειιτἱΒι15 Π. Ι.ιιι!ον1::ο Καμ Γι·ει::. !!!ι:Η:!. ω

.Ητε!κιιιο 8: Νοι!α:ιο Ειικί:ιιε εοωωοπ::!εωι·: ν ι ι 1. πωπω νω:::ΜΙ!ω: ννοιπιπιπΙο Νον!οεκι:5, (ΜΗ. π·

Σε!. Ρ:Β. 8: ν. :::ιΩ!:ω Μα: , τμ!! ροΠο:ίοτ Παροίἱτἰοπἰε 1ι:Ιπιο ΒΩ!νβαη!! , ννο.Ι::.έο Τρειιιμτεπβ 8: Κω!η!!.9 α:

δω Γηπι!ει:κπ :Πω ο!!; ν. Κα!. Μει:ι!ει:, ; ν. Ναι Μοτ!ι1:::Π !):1 :από Ερ1Γ:ορ!ε £ειέ!8!9.ς!τυ: Η: Πτες- σε

ὶ:!‹!επι ΜΜΜ: , κ ν. Κα!. Οᾶο!›. δ! : ν, ::ιΓάεπι Κσ.- ή: ἔι]:ι:οΒο Β:: :ι·ω.!ο Ροίὶ ν!ωπι 6:.!11::ιπι δ. ΕΜΗ!

Ιειι:!εε. Εκ Με (φωτ: :0ιω....:.....ι.... κα:: ::ιιπΕι:ιι νιι!Ξει1ε. '

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωΟΦ του ΟΦ Μ!). ΘΕΣ €'νθ Ο!!!

· νΙΤΑ .:ΑΝε:Τ1 Αο1ι.1 ΑΒΒ.::.:.......
υο.ι..

ΜεεΒΑ::ΕΝε1ε ι>ιιιΜι, .

Αιι&οτε :ιτιοι1νωο Γιι!σεε:1ιιει!!.

Ε.: Μ.5°.Γ. :::!:ί. @· Η:βο::.: Το:π:::::πβ

 

· · ΜΙΒ? Ο Τ! Αέί!ϋ 7:Μπι απ:: ώμο: απο: να:: ::ι!Μί: Ραπ:: Έ::ια::]δ·::: Οέυεβ η·_ Απ:

` !. β::ἰ::: δο:. Ι:βι . ν:: α'οέ:::: . ίπ Ρω::ι:. κά Η:]Μ·Μπ Τ::πκ:ἰ:π/ἐΜ .· ω: :::!::δω:::ρ

Γ: Μακάυ:: ΡΎΜΜ :απο :ι!κού::: Μί:::::Ι:::ιω Μυ·:: σ:: ·υ::::|Βδ: :π::π!υ·Μ:: Α:::Ι:ΜΜ:

/ :ιήια έ: Απ::::: :ρβιί/:::: απ:: @· .«ΜΜ:::: Επ:::2::πάκω ή. ° `

α.. Ηι:/κ.: 7έω ::.μ.» παθω:: σ:: πού::ρρρ:άί::: :::::::ή:: :!Μπιέΐ:::: . :ι!κ:: ῇἰΙἰ::: ίπ

Ρ:.:[:::έσπ: α: Εράφο Κ Α ο Ν ε Μ ων υ ο ό· Αν ο ι. ο Α ι ο ο ΛΗ:::. :::·:ίιωι α: σε::

δ. Π ο Ν Α τ ι Ι/ψω::π:π[: Ερψ:ρέ , :Ιω τείετεπω ωἰ:::ι:!κω α:: :. :π::::::ιωπι β εεε:

Ρ!!Γο ::/?:τα›·.

;. Κ .α ο κ ε Μ ω: ου Μ δ::ί:Ξ:· Μ:!ά:π/ϊ: ΕΡἰβφκω . Αν ο ι ο Α 1. ο α:: θα:: Χώ:::κβ:

Μσπα]!ω·ίί .::::.....Μ. οΜπίπ: ρι·ού:ιω!: :/ΐ. Π: ῇιῇ::·ἰ θ£||ἰΔ Ε!υ·ι]Η:4πα Α&ύ:ι:::πι δ:/::::επ

[καπ ::ιτ:ι!υέι:: :ἰψ:ἰ::::κ›·, ώ· έ:: Μ4!!ατο Μ:!έ:π/ίκω Ερψ:Ρου·κπι Μό:: Μάι:: Κ:: π:πιιικά:

Ι:::::. 1): :βια δ::ἰ:: Ρ:.ιβι|:ύ::: :πέρ:Π δ. Η:::πωπ ρ::βι:πω: , φωτια:: ῇ›·.:ῇχ:ἰ έκ/έ:μω :οπ

:ίι::::. μα:: :έ:π:ίκω. Η 1 ι ο ε ο Α. ιι ι ιι ε. Μ:Ι:ἰ:›ιῇ`: .κ1:ι::|ιι:: έ:: Ι/έω δ. Ε:ροπ:: Μ: ::ίίσέ_.

_/Ξ· |›‹›# Ρ:ι::::πι /:.τ:::!::ίωο β:: :Ι::: :.β·»::: α: . 6:. Ε:: ·υω·::2: Α ν!α:Πμιο ΐιβ:Ρ:: οικ!!τι;

Β. !:ατοπ:: ιιΓ:1ιιο ω! Ρτείέιπε:π Η ι ι ο ε ο Α ιι ι ι !!υτο!!!ε ΕΡ!ΓεοΡ! , ω: ςο!!ε8!ο ριμιε!ιρ:ρω

ε!:ιτὶί!ἱπιἰ Μ2.ττ)·τ!ε !)!οιηίΠ (:σ:τιοΒέο άεδειπ!ιιιτι Ρε: ε!εό!!σιιεπι ει!!!1ωΡτ!,ο.ε :Πακετα ε!!ν!ιπο ,

ωιἑι απο Επ:2!!2:1.ηΕ!!!!Μ2. !!!κτα!!τειτο Ιωάν:: Κεε:ε ε Λ110 π. ι °'° 2.ι! τειιπ! ...Β:...:..:. ευ!ωειι η:4!ν!. ·

"εδά, ε!! πιιι!τ!Ρ!!ατιιε οτ:Ιο Ρ::εΓυ!ιι::ι Ρ:!οτιππ @οί-εμε Μια: φοτο Γεκτο-:!εε!ιπο ιιιιιικτο

τοτε :ιπποτιιττι τοπ1ι1ετ νο!νειι:!ο. Ε: ΜΜΜ :π Θ:ι!!::: Ώ!»·ψ:ιπ:ι δαππω!.ιω::ρη ΗἱΙ:ἰ: ω::

/Ξμέωσα!::ϋπο ::αρκτα:κ: ίσα” ::έ::::: ·υ:! :::::|:έκ: Μ: Μ «Προ βρ::/!ι:ρπ.:. με! ΕΞ! παπί:

:::!:::!ι:: έπιπίπκτκ: ::π/::έ :ί:ύ::::. Ροκ: Κ Α ο Ν ε Μ. ιι κ ο ι: ε :ισ/άν Μπι: Μ· απ: ΒΑ ο :ι

μ ι κ Απ· ο β:: Χ:νέ:Μ4ήσ . μ: 08:22:14.: |::/! δ. Γ:ωπ:ΜΕΡάφκ: κιωι::::φς. !

4.. ('επίσπ· ό! :! δ. 1)οπ:::ί :ειπε μετά: πιό: ::πιρω·.:: , φωτ:: δ. κΐἔἰἰ: Επ:ου:ί:εβ:: αφ. 7. μα..

[στ. 2ιέίΡΡ: δ. Β:π::::: α: απ:: :::::ι υ ε. :ι κ ν. :πω δρι::!: Χ:υπερββό δοπωι::: |:::έω

ῇιύβτἰρῇ:, α:: απ:: »α ι. π. μ: :!ωππκ: ·υί:ί:::::. Ρ“ώπ::οπ:κβω Οι:!:νΜΜω ::πι:::. Ϊ/π:ι!ρ

βτπρκία: π:/:ἰτκ:·. α:: δ. Μέ:!έ Επ:ο:πἰπ/ἔ:: Βοπ.πισπι ·υί:ι!::: Ροτι:::·ί:, @πε Ρ::ἰΪ:: σα· ΒοπΔ:: πάω

τίωι:. σο:: πι:: βήμα :::::ι!::έ π:::::::ίσπ:πι :φἰτἰ: 7. :::::Ρ:›·ί:. !

:. δω:: π: :μιά :ἰωἰωκ|:»ω: . σ::::::κπτ £πι]!νι ?Με 7Ι$£Πέά ποππι:!ίω μ:: δ:ήρηια:εω /:::::ίρ

ν ι ι. Μρ:::::πι έψέπωι:. Η: θ:: δπά::::έα β:: δ:Ι:ὐ:›·ὲς: ν1τ€ωτο.τεω ....:0ι.ιω.... ΓετνΞΓξε

αρ. ι2.[:!:: άἰ:ἰ:::›·. α:: μια:: ΖΙύ:›·::ῇ:@ ω: :πρωι Ρ”:::: :::|:::. .4::':!:::: @η Ρ:ψ: :|υί:::

έ: Μάι: /!ιι:!:::›·ἰἰ βί:: ε.: σ:: 14. ὰ Ρ”. δ. Πα:ί:Μπο ?Μάο :τι δε:: Γυ·:ιπ:.ί:ύ. Μ. βετ:: ::π/ὶ‹··

ω”, λ κά:: Μαι:: [Σω !::ο :ίψωί:π:ία. Ε: ΜΜΜ βιο Ακό?·ω·ί ίπ::έν·:ιω έ:: ::!ί:: |ία'εω Μύ:πικ.::

κά' :Μάϊ [Ξ·πτ:πτ::ι έ: ::κτ:π:υ·ί:ι Β. Λ!:!: απ:: απ:: ?ία δ. Ρἱ!ἰύ::τἱ :ω::ΕΖί:::Ξ πω:: :::ά. Π:

2:]:4::πβ Μοπ:/!::ίσ ραπ:: :ἰἰ::κ:ἰι:υ:.

6. Χ:/:::::πβ: Μοπ:/!:::: Μέι:: απ:: ο ο. :ι κ 1: ιν. Ε::ἰψ`:: Ζ)::ι!ἰ::ιτἰυπ:υπ .:::έ::: ΑΜ:: Κ:ΙΒπω

τ:: ἰπ/!ἰ:ιι:ἰ:π:πι πω:: ο ο. Χ Χ σε ν ι. απ:: (.':υ·:Ι:!ε (Σώπα: έ!!:έωικ:. _φ::ρρ: κτπωηι:: :ι:::::':: 68 _ΜοΠ3Γ·

Παρών:: Κ:έ:. άι:: κάβα: 1κάοδπι::ώ·ΕΙ:!ίι:: Μ::ί :#Ξ·:ιτ , κ: μια: σ:: ΡΊ::: Μι:: αφ. ιό. @· :ξΒα::έο

17. 4:ί:ό7κ: Μἔἱ!::: ω: αφ. φ. ΑΙΜ:: Σ: .Βαέσύστο Επ.?Μπτκ: :β :» δ)π::ί: δἔΡρἰ:::::ῇ*, μ.: :6·ωσ'

τ .η

Αιι61ο:Ξε

ΣΕΒ.8.



με ν1°τΑ ε.. Αοι1.1 Με. ΜεεΒΑεεΝειε.
821”. Απ. απ” ο ε. Χ : Μ”.ΜΒΜ ε/!. Κ ε ε ι Α ε ι Ν ε εΜυποβΜπυπ πιά!» Κέἱπιἰε , Μπι !ε›·π/ὶι!επ› «δεν

» ε. Σ. πω; , ἱπ έν·ππππππ Ρα!ἱ Βτὶ:!ἱἰ ΡΙσπίτίε [παπι :β ω”άπο.: πωπω συέπιππίπε: ω" Μάο ύίπσ[ο·ο

Απο. απ. Μέρω-;β °βο:, ?καιω πωπΜΜΜ Μπα, υπππυκ.σε !ε Ραπ Μαιο , π!" Μπ:›·π]ῖπε πάάἰω

ΜΜΜ, μ. εισαγεται, ; /ἰ:ιππ ό!. ἰππιωπι, απιἔ αιπι υρωι!ο Κυβα:σ , ο.‹:Ι τοττειπεπι Κείβεεεω @ι &οβπεεπι

βΡ,λ· Κερβείπι·υε. λ Ηπα ίπ Ι/έπε δ'. Οοἰκπιὐππὶ °# πΙἐῇπε_ΒιινἰοΙιιπι μυ·ρα&:π πΡΡεαπΜπε, :Μι

πί·υπίπ: [σε απ· Ρ!κ·υίπίέόπ: «με ἱπ "πωπ εσπ|Ικεπτίύπ: ρ›·σέπέϊκ.σ , “Ειτεω." σώστε. Οπε

ὅτε πι: ίΜΠππ[Μτ εποπιίππι ἱΠιωἰ ΜοπαΠο·έπιπ. Ε:: :ο ρποάίίτ δ'. Γ ι π. ι ι: ε ιι π· ιι ε Αθώα θε,π

επε2ίσεπ/ίσ. δ. Κ ε ο 1. ιι : Χεπισκοπ Ερ$:οριι: Ροβεκατπ τσΠε Β·σέωετάσ ἰπ Κετπεπ/: Μι 2,

παρ. 1ο. εοπἱἔτιιιιὶτ Μοπιειίἰετἰυττι οτΕπιεεπίε ἰη Ιοεο @απο Ρτοττιετιιἰτ άοιπο Κεεὶε Τ π ε ο

υ ε ι ι ε ι (ιιέΐτε8επτε ι:1ιιοςυε Ε ο ν. ο κκ ο Μηοτε-άοωπε; ἰκτιΡεπτενὶε ὰ Μοιιείὶετὶο ΚαΠοει

εεπίἱ (εκ Μοικιε!ιοε> ΦΠ τεεἰπι$ιιο. Γεηθειε ΚεΒιιΙ:ε ὶΒὶὸεπι τετιετειπ δεειὶὶοε εε άοεετειπ. Μπεν

1·._ α.. ΙΜ. πεππε: επιἰπκἔπ ρωάριε Ψ». :ι ι κ ιι ε απ·θείε “είπω Μυππώια @πωπ πω." , ἰπ Πότε

ΡπΜ-θω·· έ: συπ/ϊνιαδίίσπε πο·υεθούεϊε . σ)υπ ὅ Σωστε πω: Μπακ: ,πκα·ππε Ιαιωίατοπ; Ν ΑΤΑ ι. ι ε [Διάο

νἰεἱ ὅ||!. ΈΜπσστππι απ; δππσε||Δήκ: ;]θεί!π.τ Ρο/Διεπ Μοππσπκ: αππίασεπ[.τ /ἱώ Ραπ Μπισ

σ·έ:ίο . πιά παπι πρωί Ιπποαππππι Ραμπι ρ!κπἰπιὶππ εοιπιπεπάπνίη ό·ι Ρ ε τ π. ιι ε Ρπ!ωα›·ίπε

ροβει Γ/|εππεπβ πωπ.Μφω , ὶπ πιάσω Μοππ/ἰεω Μου ι οποβρπ!εια, πιά πππο μ. ο. κκ.

82410680” Τν·ιπ/Ισποπυπ εκπι·υψ ιίίεί:ισπ. 1): .από πεππε π: @εε Μίππω!υπππι |έύ,·ω άκσ:°,

πω: βιαία· «Με ποππκΠι3 υπί,·πεπΙπ· «παπα βιωεάπιπ:. Κ4επεεπ|ε Μοπιβευ·ίκπι μπα: πύπέπε πωπ

ΏσπἐνεΖπτἰοπἱ :ιο/Μι ό'. ΜΜΜ ιεπϋπτΙσπ Φ.

ΡΚΟΕΟ(ΤΠ3 ΑΠΟΤΟΚΙ5 Α!) ΑΥ(Π.ΟΑΙ..ΠΠΜ ΑΒΒΑΤΕΜ.

Κ1πε κι π ε εὸωοηἰ:ἱοοἰΒιιε ιιι·Ξετ οτε ΡταΙατἰνει φωτ” νείζ

τω. , νεοει·ωόε ΑΒΒει Αιτ ο ι. ο .α ι. ο ε , ΐιπιόεκπε Ποπ1ιπο

ΕΡίΓεορο Κ Α ο Ν Ε Μ ιι Ν ο ο , εοπΐετΗ:ετε ν3τειπι Βεεπά (Σοσ

ίείΐοι·Ξε ΟΙ:ΜΗ Α ο ι π. ι. ΟΡιιε ςι1Μεπι εοωΡειπϋοίυπτ εκ: με..

πε εϋΙΉεΠε, ιιτΠε αιτιπετι ΕεεΙείἱιε, ἀὶἔπὐιιτςυε εεΙεΒτἱτει:Ιε

!ειιὸε. Ι.ἰεε: αύτη ;ιά Με ορυε Ρετειδεοόιιω "πωπ ίι:ΗΜεοε

δω, ἱποΒεόὶεω αΡΡατετε ππι€Ξε νετεοι·, πε τειΙετπἰ εμπιπτυΙειωευπηι:ε ΜΗ

::τεεΗτε.τη φτεστΙ:ατεπι Γι1ὁετἱο πκιΙε ΙὶΒετιιω ὶονοΙνειππ, εχω Ρετ εποε Ποττπιπο

νε!ιι:ΗεΙεΙάε[ετνυε εορἱοεεΙυετετἰ:ὸεΒυετὶπτ. @ποετωπ τεεοΙειπε 82ι1&οτι1ιπ

ωεικιἰίείἱετὶ οΡοττετε :α8οι:εε, ἰππτιὸ ει·πιτπΡΒοε , ιπ Πεἰ ει: Βοοποι ποίὶτἱ

Ι ε ε πώ) Η ιι ι ε τ π ἰκππιειπΓο. τικι]είΒιε ΡοτετιτΙΠῖωε νεοετετιιτἐ Η:Ιε!3Βυε κι τετ

:ἰ8,ςυ:ε ΒΙοτἱοίὶἱιε :ώ ΑιιεεΠε ειόοτειαι· ἱτι :πάω ορΡἰ‹ὶὸ Ρτεεοτ , νευεταΜΠε

ΕΡίίεο ε, δε ΑΒΒει, οτετἰοπιιω νεΠι·ετιιππ Γωΐτειἔὶὶε ]ι1νετἰ , εμιο.:Ιουε νε1ιεειττι

(Με σώσε ‹Ιε πωπω “ειπε νἱττιιτΙΒιιε Βεατ1Πὶτιπ Α8ΙΗ ευ:: Ει€ειώ ΠικΙΙο

εοωΡει·ὶ και :ενώ εΙουεε κήπο. Ρι·:είετιε ΠΠιιε νεεετενὶτ εποε, Πιιόιιιτ @απατη

ίεΙάειτει· Ρτοπιετει·Ι ΞΙοτἰειιτι.

().αι>.1.

__ ΙΝΟΙΡΙΤ ν1τΑ.
ΛειΙιμ

;;;;:ε ΐ ΑΟ ε μ τι ἱΒἰευι· Μ: ΓεεΡτι·ἰε Η ? ι. ο ε ε ε ιιτ ο 8 πο; ιι ε ιντι Ιὶε8ἰε Μο,

Ρα · ει” μινετπιπιε Ποτε άΓΑΡιευτι.ε όεεοι·ε ειψει·οανιτ Βοτει:πάκιω επευε

Δ' ΑυΠτο.Πο.ιπ , ΗΜ ςιιἰὸειπτ ε:: Ρτἱωἰε ίΡε!ειτὶἰ Ορτ!ωειτ3ευε Ροττετ:Πε τεττὶτοτὶο

:ιοΒὶΗΙΒττιἰε ιιααιΗΒιιε οτὶιιοἀιιε, ε]ιι όετικμιε Κεεἰε εοονἰνει 8: (ῖοοίἰΙπιτἱω

ροττΜε Α ο κο Η Απ. ο ο ε , ει:]]ιιε εοπ3ιικ ε:: ΡπεεΙ:ιτο. ΒιπΒοιπΗοιππω σπα

ΕτοΓαΡἰο.,ιπεεηου Βοιπἰτατὶε Με ε ΕιιποΠΠϊττκι, νοεειΒειται· 1) ει: τ ε ιι ι Α , φαει:

ε. τιιὸἑπιειπὶε ἱυἴαυτἰα·: επ:ερπ Οο.τ!ιοΠεεε Με άοειιωειπε. Αττιβο ικιτικμιε

Βευετἰε ιποΜΗτο.τε Μ: Ιωεε , Γεό τεΙὶεὶοοἰε ερἱεε ΓιιΒΙὶκυὶοτεε. Ει·εκπ ςιι€ΡΡε

Μ-$ι-μ· Βεει:Η οΡἰΒιιε !οειιΡΙετεε, Μ! 6εεΙεεωοΓγωιι·υιπ ΙειτΒἱΠῖπτἰ ὸἰἴρεττἰτοτεε, ΒοίΡί.

τεΙἰτειειιω ΐε&ο.τοτεε,ΡεοΡει·ιιω πιο ρεκε8ι·ωοτιππ :ειτε Γο!ΗεΙ_τἰίυἴεεΡ:οτεε, ω:

νετειεἰ:ει· εσω ]οβ εΠεει·ε ΡοΠειπ: Εππ2 ποπ ωππβιρετιεππω, ό· πω σωμα”

παπά υοἰεύππ2 ¦Μπρεπόπ:. ΉεΙυετι:τη ι·ενετο. ττιεετειπἰιιτπ εοι·όει εοπΓοΙειΒευτυτ,

σε εαω εοὸεω ΡοΠ`επιτ ὁὶεετε : Ο” ·υ2ώω ωπ/8!πιπ: ῇυπ. ΟτρΙκιποτυω οτικι:εω

ττἰίἙὶτἰειω πτεΠΜε (α: Πε @Μπι Μ) εΗἶπτιὶτιὶΒυε ὶιπὶυΙεεΒευτ. Νικ! ετ1ειιη

 

“_ α). Ι,_

ο Εσωπι Πεπειι·ιτώ: εηκἰωετε νΜετιπ Αιι&οι· πάει:: :Η :ΜΜΜ Ειτκονἱιιπι Ηπει·8ε Ροτ:ιιω νὶειππ

εηρ.;. Μή ΠοΙοιπΒεπιιε Αρ,πωιΙόπω εοκινεπιίΐε Ιε;ἱ- π! Αημάω κι Βι1τΒ11πάΜ Οοπήωω , νυΙρ,ὸ Μπι μ,

Μ». «ΜΙΒ με πω,δεσπσηβικΜ, ΐοικε 7:ΙΙσπ] ,πώ σκοπο, "ή Επιπ:Πειπ ΟΜΒ!ειΕυε .έτηση>τεπεκι.π.



νττΑ ε. Αειτ.1 Αεκ κεεΒΑεεΝετε: 317

ΕναττἔεΙὶειιπι ειΠῖὁυτ`: Γετωοετι·ιο.Βειτιτιιτ, εποε Ποττττττιιε :ιό όεπτετεπιΡοίἶτἰτ τη 01Κε. Η

]ι1εΠετο άτέττιτιιε εΓτ : Ζτήτκτωβτ 6··ι»2β:Δ/% πιο; 86 εετεττι τ πειτε ΠΙοττιπτ τω. ° 0- Σι

εετ·ιτττιω ττ:8ειιττ ίττιότο ΓιτΒΙενεβειτ1τ. . . . ΦΕοάεττ: Πττωττετπ τεττιΡοτε νιτ τεΙιΒιοιπιε τενετειτόε Ο ο τ. τι τα τι τι Ν τι ε ττστττἰτ τα ~

εεε , 26 ΙεΙτΒετττἱει ΟΙιττίτο ότιεετττε Π: (ΞειΙΙττιε επάνετπετειττ όείΜετατιε πατα Ι)Μιτο Ϊ '· ,

ειδετειπτετε ματ-στ ΚΨΜ αότρτΓετ Ιοειιττι, ειτε Μοοειίτεττυπτ εττΗΕεειτετ Μο. :Β"ο::“

τωίτιετε τεΙτετοτττε. Ποστ ετΒο ΜΜΕ: ττιετϋτατετιιτ εε ΐεεωπ φτετετετ, ειπα: εοιττωω

τὶε ΑιιΠετε ΡειΙο.τττ εάττετ φτ!ε·ρταΐειτττα Ιὶεἔἰε ΠΡτετετ,πτεμε ()εΙΠτιτάττττ Ντιπ Ρ° :τω

ε!εωειττΒε άείτάεττιιιτι Πισω Ρεττόετετ , ΠεΙυετ·ιάο οΒτὶπετἱ ΡοίΪετ ηι1οό τ-ετνοτε η? :τοπ

Βόετ ειιΡτεΒεττ :ιιιτϋτο νεΙιετπειτττ Πιιότο Ρττι:ΓετΞΡττ Ρττιπετρτε Λε τι ο Η Α τ. ο ι

ευω ιιτὶττε όεΙιΒετατ, Γέςιτε ίικίωεμπε ρτεεεω ΠΠ εοππτιειπΙετ. πιω: τειΠε

ὸείἱὸετὶτ ετεεωιπτι εε Η άτντοττιτε ΠΜ εοωττττΙΓυττι ἰἰτἴεἱΡὶεηε, ευειοτοετίιε Κεἔἰ

ορροττιωε τττττωετ, ειιττιάέττπμιε ΟοΙιττττΒεπιτττι ΠΠ 8τετττοΐιτττ1 είδεττ, τιεετιοτι

ιττ εοορτεΒτΙεττι ΗΠιτε Ρτεεεπι εκειτότετ ΠιπιτπτΙΤιτε ετΠε8ττειτ. Ατ Κε:: ττιαεττο.τιτ

ωττ.ιττε πιοόείὶΙἐὶ ]οευιτε!ατιιε Π:Ρετ Γεττττοττε Βτήι:ΐπιοόέ, Ροίτιι!ατει !τΒεττττ$τττε

τιτάιιΙτέετ, τοΓιιΡετ ιτεεάιτττι Ρετττει Ιετεἰτἱ ΜΒΒιετε Ρτοπττττττ. Οειίὶτυπτ πω»

ηι.τε απτο πίτα ετετττἰ ΓεΡτο., ειπε νεοι” * άτεττιττ , ίι:ετειτ Γεττειττεοτιτω αι!

ΠΠ οΠω άετΠεατιττπ ,θεά τιιιτε Μ ἴοΙιττη Μετα:: άτττιτττττι , ειιοά Βι:]ω ίειΙτίτε το

εο!τε , ττικιτττεμπετη τ8ττοτο ΡτπΓιΒἱο, ἱ..υττονἰιτπτ " ττοτπίπε.νετε. Νικ! εςυτόεττι τ· Διανα.

εοπΠόετωπ βετττετττΠϊπτυε Αειτοβε!όι:ε νεΙοεΗιε ΡοΙΤε τείταιιτειττ, δε εετιπεττε

Πτιππ ἰοεἱ Μοτπιε!ιοτιππ τιεττιτιπἱ ειρτιιττη ττττττπὸ τω:εΙΠεεττε Ρτεετο8ειτἰνἔὶ Βόετ

δε ΓεΡἰετιτἰε Η!ιιίὶτατιτε,ειιττκἰειπ Ιοειιττι Ι)εο ΐειετειτἰ οΡοττετε, ιιτ ιιΒΙ ο1τω ετο

ΡΙπειιτο τω: νετετετ εοΙυετιιτπτ ?ειπα , τβτ @ΜΗ Εεετευτιιτ :ιτε δ: εττ8ετετιωτ

νεκτΙΙο. :πειτε εε!εϋτειτετττιττ Μγίὶεττε5οΒτὶοιιὶτ Με Ρτεετϋιτε τ.$υΒΙττττττετε Κεεἱττ

τπτ Ρετ ΓετΙΡττ Γετἱεω ΒαΒὶταευΙτιππ θεο ωΕΙττεττττιτττι Ρετειπτττετ τΙε!εΒατετιιττ

ςι1ο τιόνετΓιτε πω” οτείτετεε Β. ΟοΙτττττΙ:αιτο 1ττίτττιτετττε άτττττεατετττ Γυρεττττ

Βε8ἰε τττοττεε , φωτ εττωτιπ ΡοΓτ ὸΙνετΓε εττετετττο. ντττιιτιππ τιτ τοΒιιΠ:οε ΒεΠω

τοτεε ειετττυππΡΒειτοτεε Με ΡετΡετιιει ΟΙτττίτυε ευω Ρει!ττω @οτα Γεω εοπΓΡΙ

εποε τετωετετ ΡειτεεΜο.

Ιτττετεει ντι·ΡτυἀεΩτἰίΠιπι15Αἔι1οεΙὁυ8Ίι12.ττηι1:1111 ττιιιΙτἰΡΒε1Βιτε ειΠα: ΙΚεετατ τ τ τ.

ίοτετ ὶιτιΡΙὶεἰτι1ε , πειτε ε]ιτε τιπΙιιΠ:ττει υτττνετΓι ΡειΙειττ] οΗὶε1ε. Βετετετττι:τ 5 ιτεειτοττ 001"Φωτ

τοττιτε Κεειπτ εΙυετττηοοττετΙΙτιιε εεετιιἱίῖὶττπα ε!εΗτιτττοττε τετττιτττετεπτιιτ:τειωετι ιιττεὶ Με Αφ)

ευω ὸενοττΠὶττπι εοτήιτΒε επΗτιιε τττΓΡττειττιε , Βτνττιἰ νετΜ ΡειΒιιΙο ττττεττοτεττι Β:ΞΒ:-2

Βοπποεπτ :Ποτε ΡτοειιτειΒετ, πειτε τὶε ὸοᾶτἱικ τικιττάετοτυπι Ποτττἰτιτ :ΜΠάιττε @το επετ

τΙΠεερττιττοιπΒιιτάΙΓΡιττειΒετ. (19ορτορτετ ατΠειτοε Γειττότο ΜΜΜ τητα· τεΗττιιτι "Ρ""'·

εοΙΙοειττει τΠιιό ΕνειεεεΙτετιω Ιοττιττ εοττΓιιενετειτ : Κεάε!ετε, ττητιττ , 0Ροττετ τω.τ.ο.ττ.

Πεο φα: Βεἱ Γεω, δ: Κεετ φωτ ΡτεΒτε Γεω. ΠτΙΡιττετοτετπ νετὸ ΙΡττττικιΙτε

όο&ττικε Πῳπιιπὶο Γιιίεψετε τττετετευτιιτ, τσιπ ίεΐε εΠεεε ετςυε:ὶ Πεο ντΠτει

τω Γιτιτττττει ευω εκἴυἱτειτὶοττε εοπετειταΙειΒαπτυτ. οοπτἰεἰτ ειιιτειπ οτ Β. δώσω.

Βειιπιτττι Ρεττεε Γε εοττπποτεττ ει!ητιειοττΓΡετ τεεετἰιπτ τι; ντ!!τι ετα Ηοπωτβάτω

εΠε1τιττ. Νττττττιττττ Ρτεττετ εετετει ότΒτιττειτιιττι ΜΗιιεττττα, ετ:ττ ΗΜ επτα ΓοΒοΙεε

ίερτεοιήε εε Μπα: τττόοΠε, ερωτα ΡτοΡτετ εεΙετεε τττοτυε τπτειπτττε Α ο τ τ ιι Μ

τ1οπήιτεινετιτοτ,ΐυΡετ ειπε εττεττ1 Πειιτ ΙτετεεΙε εε ΓιτΡετίτττε ττΠεεε Ιιτ:ταΒειιποτ.

Ηιιττε ετΒο Ρτετειττε ευω τιττιοτε ,ρετιιτττ Β ()οΙιττηΒειιπτ ΒεπεόΜ;τοιπΒιιε ΜΜΕ ΙΟΜΜΒ

τ! , επεσε οτεττοτττιττι ΗΠιιε ττπισττπττιε Πττπειττ. Ατ Με όσο. Βεοετ!τεττοσε [στα. ε. τω”.

Μοιπίττειτ νετττειττε Ρττεεοτιτο ειιττκ!επτ ΗΠιιτιπ τεΙετο τοτυτιπτι , ερτ του!ττε νττιττι ο;."ω'<

ΜΒΜ οΠεοττετ ,πειτε 8ΙοττοΓυτ τη (ΣΙιττίττ τιττΙτττει εΗ:τι!Ξετιτ , ιιτ Ρὸίτ νεττττιε τω- Ξ '

τείεεττε εΙειττιἰτ. -Νειπτ Β. ΟοΙιτττ»Βατιο ττιτττωτι Βτετἱειω ω επτα εοιπεεΠΊτ τπ:ηεβ `

τ:τε,ιιτ ειιοίειιτπςιιε Πω Βετιεὸἰδτἰοτ:ε Γειετ:ιντττπ Βοτιτ ει: τίὶε ρετΓενετειοτττι τΗεε

ίυΡτεττπι ττινεττετττ. Ρτοὶυτ·Ιε ττωΙττττιοόο Βοττατιι ΡετΓοαάετ ιιτττίττιτε ρατετττΗ.›υτ

νονετε Πεο εειτττόεπτ ρτο!εττι ΠΠ: οοττικι ΚεΙὶἔἰοτιἱε Μοοειίττεα. Ποόε Βάσω

«Μ, ω: Πτντττο τττίττοετιι ΗΠιτε ειάφτείεευτεε ετιττοιπΒιιε , φωτ ΠΜ οΡτπΒ@τ

Γυρετίτττεττι , Ιτετεε εΠ”ε τττετττετιττΙ)ετ ά εο!τετε:τ ΟττττΠ:τ.

Δι Νο11 $1ετΒετττ, Γεό τοοτἰιὶε θιιτττετιττιωτιά, τιτ Μ νττΑττι δ. Οο|ιτττιΒατιτ ΡτοΜνἰτπΜ

Ετ τῇ

,ΗΒΟ ?σάιτ



ιιι νι·τΑ ε. τοστ τω. σι:εσττοιεισετε;
οι". τω. Οσι:ειτα τττ-οσο σισε αστοιιστατ, ιτι σοα σισε σατοτ πιο οοωσιοτστ8ο σσΠσοτιι

° °· ι· σοσοσοτ , ασσιιοαιιε Γατ:ι·ιε αιτατισσε οατατιι Γσσοιοω ,σονστιιΤσιισ Οσο σιιοττοτ

ΑΠ::(Χι ιτιιαωσιέτσ Μστιαίιοτισ τ, σιταιιε οσωσοω Ισοσω Πισσιισάιιιε νατια: ωστιστισσε,

,. σοι-τι οτιαω ιατσιοσε ισ1Ισωττιτοτ σο: τιτσιστιι Τοιι:τιωοστι οι: στσστια σιτιστιο

Αειισωσ· τισωστσΓαιτι οσσιαω σιωτ αο έλιωσε. Βιοστιο ιιιστοσιοτιε ιασσασιιιε Α οι το::

ω ιιενστιισσοτιτια: οσωωιττιτστ Ε σ ε τ Α ε ι ο στσσατα: τοιισιστιιε νιτο Γαοι·ιε ιστο

ττισιτστ. τιε στο ιστισσε οσω αιιιε τισισιιισω νιτσττιω τω”, σοι σσιισα Εοο!οΠατσω Παο

Ζἑ:'ὲ"ἔ'ἔ: Πιιοε οιτΡτιτοτιιτιτ : Α ο τι ο τι .ε τ ο ο ίοιιιοοτ Ψιι τ. ο τι ιι τι στο· ο Ηασιιοτιοι

3σονισοσσο· σιιττσι σισε Πιιιε , σοι ΜστιαΠτοι·ισ σσο.σ ίοτοτ ιΠοτσω στι τι τι ιιι σατστιιο Ποιο

': Μ"Η σποτ Α·ισαω στ Μ·σοτατιι ιτι ισοσ σοι Ε. ο οι τ τι ο σ ε* στοιτοτ α:σιΠοανιτ, οσιιίζ

",,,8_8,,,- ττοοιισι σε σσοοτισι τοσσιατοε ωσ·σιστι οιατσστοτιτ, σιτστοω αιτοτ Ι_,σσσσιω

τ··ψ2Μ (Πανατσ , αιτοτ νοτὸ ΜοισοιιΠε τιτσιε το στσιτιατσε ΕσιΓοσσσε 'η Α ο τι τι σ τ ο

'”β”), σοι νιττιιατισοτσω σε ΝσνισωοιιΠε σο ΤσττιαοσσΠε Ατιτιίτσε τω” Κιτσ Ντι

,. Μ' Ν.,_ ο Η τι ο ι ο σοι ΑσσσίτοσιισσιιΠε" ΕοοιοΠιο σωτιτα οστοξισε σωιοσιτ; Α σσ Ε

σ. ..τι τ? στο τι ο σοι Βστισσιαο σσΤστνατιοτιΠ-ε σστστΡασιστ ιασσα ιιτε ἑιοτσιτΪ Ροτιισσο

"Η Η· τοστ τα:ωοωστατσω σι στο οαι·ιι.ιε τε οττιιιι σε οσωωοτι ατσω σ οο σαιτ,

Μ' ιτα ιιιισσ στα: οστιότιε σσόττιτιιι: αο τοιισιστιιε αοσωοτι τοίησισιισσιτ. Νατιι ιισσ.ιιι

σιτε σιΓοισΙιτιιε οσσοιοατισε ιτιισστσε, τιισιτοε ίσα ίαοστισιτι οτσσιιτ, σισι·ιιιισε

(:τιτσσιιοετ: πιο σιιτιτατο ιιισιτινιωοσοσιιοι οτιαω ισοσΙσιιτιΠιωιε σοοσωστιτιε

σσίι:σσΠτα αιτιτσσιτιιε σσωσσ ίσσ στσίοΙΠστιο Πιοτα: Βοιισισοιε ισστιοσε τσσ

σι ιτ.

. Π: οι·σσ σσσοττατιε αττισιτ ΜΜΜ., ιισσ στ ιστιανσε , Γοσ νοΙστ σιτοτοιτατσε αιι

Α” ή, ιοε ίσιτιτσαιισσε ισοτσωοιιτιε οσοταω σοσιτ , ναοατιε Ιοέτιστιι, ιτιΠΠ:οτιε στατισ

στα τιισσε ,ιοισιιιιε οατισοιιι ἴτιαοοτατιε , νισιιιιε ασισσοτιε ,σσοσιοστιαω οοιιέιιε οσττα

τιω σ» οιισοιιε σωι ιτατοω οωτιι σε ΓΣ οσε. ιε τιαω σο8τ σ”σΐωσσι
Πσσιιε Εσωετοι· @πισω στιιτσιισσ σοοστσε σωτιισσε οιΠοι(σσι·, τιστσ τιισσὸ

αιιιιιισσε αιιιασιΙιε , νοτσωοτιαττι σαΙατιιασιιοιε ττιαιτιωσ στατσε.

Ιστοτοσ πια ιιατιιωσε Α ιισσαισσε σοσιτσιτι ιισωστιτο οατιιιε στΓοινοτιε οιο
ο σν τ. . . .

ΑΒΠω(Π νιτιτι μια, 8ο Β. Οσι.οιντσΑΝιιε στοσσιΠοσο Τιιτστιειιτοτ Κοσιε σοι· σσιοΠτα

πισω, 8ο απο σσΠιιιια: ΒιισΝεοτιττ.στε οιταειτατσε , ντοσΠωο ατιτιο *οκ σοσ ΜοΠισωσω

οιτίἱΓιστιι
εω”ΜΜ ιιιττα στο στοωι ιιιΠ:αστατο οσοσοτατ, νι σττοξατιΚοσιε ασ σο αιιιονστστ , :το σα..

,,ι_ ταισ Γσισιιι τοσστοτο σοτστσοτστι ατσσο στ:οσιότσε Εοεττιετσε νιτ τοτισε τοιισιο

ἱΐ-Ρ(-τ- ιιιε σιτσστιοτιτιθιστοσατσε, ιοστ τστιε Πω σε τοοσΓατο οστια.τσε, ίσοοοιιστ τατισσττι

Αζι):$"ΐΠ_ ιιιισεισστσσατστιτινιτσε. Ειτισατ σοτιισσο ιισοιισε σο νττα ατσοο νιττστισσε στα.

Χονιοτιιιε. τιιοιιιοτ:ιτι Ραττιε Οσισωσατιι : ασ οσοι σοι σο τΠισε ωστιτιε ιισσο νοισοτιτ Ι.οδτσ

τστιι ωιττιιιισε, οσοστα στσισσσοτιτοε.

νιτ. Εσ ισιτστ τοωσστο οιτισοτιτο τατιστισ 8ο Γσσσοτοτιτο στονιΠστισ στσσσιιτι Επι...

τω” ισ ττσω οστιιστιίσ σοοτοτσω σιτ , στ τοσσε Αφ σε ασ Βτστιοοιιιισοω Κοσιιιατιι τω

ἔ=σιἐτῶῖἔϊἐἴ σστοτστ σσε ωοτασατστ οσοι Τ σοσοτιοο τιοσστο ιιι σαιατισ σσοσ Βωςσω-Μ_

τστ. οσοι νοο8.οτ.Ναιο σα ωρισωο στο οασία Παοσοτατσ ()σ σωσατισιιιισίτα στατ,οσ.

* "Μ, π σσὸσ αοοοιΤσω Ποωττιατσω σ. στεοΠατο Μοτιαίιοτιο στσσοΙισσατ τ, σε Πσι σσα; 11ο.

Μ”, ι Ο,_ στου. οτατ ισσω οοτιττασιιτοτατ @τισ σο το σατσω ι:οστατ οσιόΕσω ΚοσαΙι ιτιστσΠιι

ΜΜΜι- τιστιο τοσοτατσιιι , στ οωτισε ίσσ Ιτιίτιτοτισιισ σι] Ραττιε (3οιοττισατιι σοσοστοσ ω..

ττα Γοστα ΜστιαΠ:στιι ασσὸ αττατστιτστ , στ τιοωιτιι ιοοοε σατοτσι· οιτττει. σιτσοτισι.

Αοοσστο Πσσισσω στοωισ Ασιισε ωασσατο ιτο σσττοιτιτ. Βίτσι νοτὸ τιοοσσω ισιι..

Ε σὲ ο στ τι Μστιαίιστιο , 8τασστσσιτισσατοτ στο: σο:ο]σΠιαςοε ο (Πάω: , (ΠΡαπ_

τι ιιιτ οσω ωασσο ιιιισοτσ ΠιισιτισΓσε ισνοτιιε τιοσσε ΨΑΝΠΑ1_ΕΝχ Βιιω σωω

νωσσ.ιο

ιιι Πιιοιε τι Ντωσο Ι.σκονισττΠ. Ηιτιο ωατιιίοιισ τονιτιοσιιτστ & ννοΙσοσοττσε τισιι τω σποτ Βστσσιισσίαα

Πισω Ασιιι :ττατοω τισ :τοσο ιι.ι.ιοο0ωσστατιτ,οσωσσο οοο ΜοισοιιΠε ΕσιΠ:οσσε, στ στα ιτι ισΠσε “οι στο:

ιοστσοτιοιιι :σ Β. Ω0Ισωσατισ σοτιοσιθ.ιιπι αποτσιιτ αιιτισ σασιιιισε.

ο. ι.ιτνιιι. σσο ()0ιστιισατιι ιιι (ΞαΙιιαιιι ιιοοοΠσπι σπιτι τ: ]σΠισοσε , Μπιτ , ιιι Πιιισιιε $οσσαιιοτσω ιιασσ στο·

οσιιστατιτ , στ τισ ισΠσε νιτιιττι σσιοτντινιωσε. @τι τσι τισ .Μπι σε σιισιτιο Μοστ Πωσ

οωσιιι οτΠ οοτιοοσοτοωσε , Ασιιι οιιιιιοτιιιιισε τι Πο ννατισαιοτιο Πσοο τισισσο ωστε. ασιτ Ιω”

α:: εΤοτισετιιοτ σιιστοιωτ, οσοι σοστ Β. ΟσΙσωσστισ ιιι νιτα δ. ()σΙσπισαιιι πω. τι.. Υ'νατισαιοσι Πιισε τω:

οσιιιτιιε Π: ιιι ΜστιαΙιοτισ Ι.σκονιτιιΠ , τοσοι ιτιιτιτι τισ δ. Ι)στιατσε σοι ιιιίτιι ιτι τοΠοτιι ασσστιτστ , οσισε τω..

ατιιισιιι τι. το. τοτιιιττοτο οοσστιτστ. σιιιττι ιιιιοτισε ττίττοτιιιιε.



νιτΑ οικω:: Απ: ιιεει:ΑεεΝειε-.: τ::

ΙΞτεΙΙιτ:οιιε, ιι: Π:ο οοτειιτιι νετ:ο.ιιτιιιτ:ι σ.οεεΡτε. :ειωεω οΙ:Γε:·νιιΒαι:τ τω:: εχία Α;;

Μοιιο.ίτει·:] :ποτε Ιεττοκ:ιιιτ:. Ιε τω:: ε:ιτει:Γο τ:το.εΒιοτ:ιΓιιε είτ :::ιτι(Π:::ιιτ:: ν:τιιτιι ι>=- ο

εοΓε Ρει·ει:τε:·ε : ετ :Πε Πιι:άιιότο τεττοτενε:ιιΙΙι:π: φωτ οι:οοΓιιιτι ιιιό:τοι1ε :(”2:(έ”:·

οτειεΙ:ιωιιιΙΙιοεοϋτ:5ο:τ, ::ιτοιιε Πειιτ ε:ττε::ΐιιιιι Γιιε:·ειτ τ:ιο.ι:Πτ -::ιε!εο :::Πε:ειο:Ιε, Βέίιιπ:τ:

ιιτι:ειιιο · Ιειι::ι:::: νε:Ιει·ετ τι:: ειπε οιιιέ::ο εειι:εετε , τ:·ετιιιε :με ι:ετ!επι ιὶ :στο Μ- :;:2°"' ε:

νετε. οι: εΠιθτιε οτι:ι:ιοιιε ιιιίεΗ:ι :Πε ειι:ιό:8ι:ε τοτοι:ει:::.τιιτι τοτε: φωτια:: Μ:: ει.:

ΐ:τ:ΒιιΙτιοοε , :ιει·γιιιοΠε οτεειοι:ειιτ Πιιι::ετ :·ιιΙ:οτιε Γεω άοΙο:·:ε Βιιτειιι πι:Η·ετε. 90°Μοιι=

τω· εο.Ρ:τε Γιι:::ιιιιΙΤο Ρετει:ατ. Μ:ιειΕ:ιΙε εΙιότιιι 5::ι·:ότιιε αυτο:: Αοι-Ιιιε Πεοι!ιοιιτ ω”

εοι::ιτ:οτιιε τ:τεε:Βιιε οΙειιτ:ει: Πάει οτο.τιο::επ: ειάΠιτ::ι:Πτι τ:ετειθτό.οι:ε ιιιοι·ἑ τήιπτι

Με: Βοτει:·ι:τιι,ιιτ ο.:·1ι:!ιιιι: Βι·ειεΙ:ιιιτ:: τετιειτι εοτ:τΞτιιιὸ τ::·ιίτι:ιι:ε ν:ἔο:· ι·εάιτι εε

νιεοτ οπιι:ιε τενεττιτιιτ: απο τοπιο:: ΡειΙιι:ετ εειΡιιΙι:τ:: Πειιτ :::Ι::εΓετατ Γεειιτο. Θ::

δ: Γε:.ιι€ιι:είΡε:· ι:::ΒιιΙ::.ε ειιιει:ιεινιτ. Ροττο Πει:τ Ι)οιωτο τιιι:ε τρώει:: Μοι::ιεΙ:οι Αι:ε:τω

οίι:εει νε οι:τιο:ιετ:Πε στο:: ΕΡιίεοΡο τείει·ει:τε ι:ω:ε:==, οι:: ε1ιιειι:ε!ο Ποτε εείτε: Με·

ἔιτ:τ :ιόΙ:ι1ε ε:.άο!εΓεει:ε ι::τετε:·ειτιΓειΙινἐ`ι απ:: οτειτιοτ:ε δε Ποτ:ο Ο:·ι:ειε εειιικιειιι

Ρώπα:: Β: ΑοιΙιιε οετιιι::οτ , ειτοιιε ιΙιεο απο απ:: ι:εΙΙε ι·είτιτι:τει είτ ίοι::τειτ:, :ιε.

Η ιιιιι:ιειιιειτ:: εοι·ι·ι:Ρτιι :Πω Ρι·ετΓιιιορτοτ νετὸ Ι:ιιιιιε ίεεΙετιε οι:: οι:: :ιε Για

:πεΓειι:ιετ νιάεΒιιτι1ι· :τω , Ροει:ιτιιόιι:ε εοτ:·εοτιιε :ΜΜΜ :τ:ιΙιτειτι τομ ΟΠΑΠ:

νείτινιτ ει:::ιετι:ιιι , οι: Μοι:ειίτιοει τ:τοτείΠοι:ε ιιιι!ιτο.:ιε 1)εο :τι 3ο.ιι:όιότο Μοι:2

Παω. τ

Δ Μπι:: οπο: Ι:ιιιι:ε ιιιιι·ειειιΙι ραπτικη” οιιέἱ :::Ι::Ι ιάεΙοειι:ιε·ι ( ιιτ αιτ Μοτο) Ήή_·

11%:: ::::ΡΙενετειτ ::ιοετιι:ι, δε Ρ::τεΙατιΠιιιιιιε ΑιζιΙι:ε ι:τεοτι:οιοοε εο::ΓΡεότΗ:ι:ε Πω:: :

Με ι:τατ:ετ, Γι:ΡΡΙιε:ιτιοοεε Ρτειττιι::: εοτι:ιτ:: Γετει:ιτειτ: :ο€ετε:ιε3 τω: τε ειπε Κ; ΐἶπ

τω!» , Κε:ιν1εΙεΙιεετ ετ Ρτεοιι:::, Ροίτι:οΠτο. ο!τιτιιο1τιειτιιιιιόι , εοτ:τι·1το Ριτιτιι Μι:: ΖΧ

Ι:ιιτ:ιο εοι·ειτ:ι νε!τ:Βιιτι πω: Ρτοειιπ:Βιιιιτ , ι:ιόιιΙιέει:τιαι:: Γιιτ:ει· τε:ι:ετιτειτε ε1ιι::.ι:ι Φωτ:

ί:ιτ:&ιε νιτιε ιτιοεΠετειοτ Ρετει:τεε : Ι:ι:ιιιιΙι οι:οοι:ε ειδατε ΡτοΠτει:τι:τ Γε Με ιιεεε

ΡεεεέὶΠε οι:: ιετνοε Πει ιτ::Ριε ::τΠι:ιει·ειιιτ , ::ει:·τειοτεε ετιειτ:ι τιι:τ::ειιΙιιτ:: Ρ::Ιτι:εε

Ρετ Β. ΑοιΙιι:ι: Ρ:ωιε :τι ν:ττιιτε ΟΠΑΠ: ι::.ττετιι::: , οιιοτι :Ρο νεΙ:ετ::εοτετ εεΙει:·ε

τ:οΡοίεετειτ, δε ιι:ει:::δτοιιτει· Ι:ιτοτε ετεειετ:ειτ. @ο Βέτο ΚεΒιιε τιιιιτ:ει·ιΒιιε τω

νει·ιι:ιτ ιιττιειιιε Μα:: ΜοτιειΠει·ιιιτ:: ΕΣιπ:οΠίΠιι:ε, Κε:: :πιο :το ειω:1:Δ, Κεοιιι:ι στ.

ιιετιιει:τιε ΕεεΙεΠειίτιειε ::::τ:Πε: οΡετ:ε. Τείδ:αι:ιετιτει ι:Η::Ιοτ:ιιιιιιε εΙε ίξι:Ρείειτο (Με:

ι:οβιο τεεςειΙι εο::Πει·ιΡΓετιιτ:τ ιιιιιτιιΠεειιτιο. , ι:Η:ι:ε ειεἰτιεετ:ε οιιἰετε Σεπ: Βεὶ

Ρετ Ιοοετ:τι::. ι:ιο.τ:ετει:τ τεττ:Ροτει :ο ανω: ειιῆτίιε τ:ετΓενεαιοτιο. αποτο Γειιιι:::ι..
πιο: :ιεεεΠὶι. ο ο -

ο Ρετ:εΙειιι νε:ὸ τειι:Ριιε Ι..0ΤΗΛΜι1ε Κε:: τει·τιο ει::τ:ο ε:: ειιιο ετΡετιιειιιι (3οΙι1:11ε ὰ

Ι:::ι:ιιε το Μοι:είτε:·ιο τεεεΠὶτ, Πει:τ ιεΙει:: τ:τοΡΙιετιεο ΓΡ::·ιτιι εΙικει·ετ,ε!ενιέΗε ειιιο- Ω::Ιοτι:2.

Βιιε Κεειοι:ε Γο!ιιε ίι:οτιτιιτ τω:: Ι1ε8ιιοι·ιιιιι Μοι::ιτε!:ιθι ε. Εο οιιοοιιε :τι ίοΗοτοστ:: Κεεζιιοτιιτιπ ιιοΒιι:ετο άεετενιτ Ε:ιεεΙΙει:τιο. :Με ΑΙτιτι:εΠοιε δγι:οιΠεει η,,,", ές;

ει:Ηιτ:ιτιοι:ε ι:Ιιι·ιοετε Ρετιτ:Πὶ:ι:οε νιτοε ι:οΙΙει:τεε Πτε::ι:ιτειτιε Γειε:ιτ:Π, οι:: νιειι:ει5 Χω

Βετ:τεε ειο61:::::: Πιο ει·ι·οτ:ε εΙεεει:τειε :ιό οι·ετιιιι:ιιι Πιτ:έτα: ::ιε:τι·ιε ΕεεΙεΠεε το

:::Πειιιτε Ποτ:τ:ιτ:ο τενοετιι·ετ:τ, δ: οιιιΙ:ι:5::εεεΙιιιιι ΟΙιτιίτι:ε οοιιιιι:ει:ιτιιε Πισω,

ίιιΙεει:τι εΙοοι:ιο ενειοοεΙιΖειτε::τ. Εκ :ιιιιΙτοι·ιιπ: ειι:ιόει:: εοετι: ΕριΓεοΡοτιιτ:: ειε

δειεετε!οτιι::: εΙι8ιτιιτ τιιόεοτι1Ποιιιε Α@Με :ο οι:ιιε ρτεείο.τιιπ: τω: απ:: ΕιιΠ:::Πο

ΑΜ:ιιτε. Ιιι€τεΠίοιιε :Πιο ιτιι:ετιε ω:: , ]ι:ν2.ιιτε ΟΙιτΗΕο Ψειι·ειΓεοε Β Ρωι:ε:ι- Α8ΠΠ5ειιπι

ω:: :ιεεε!ετατ:τ: οι:: ε€τεΠιιιτ:: Πιι:ιε όεεει:τι , ειιιοε νιιΙ€ι Ρ2ιιι105θοεο11Ε, εει:τι
Ποτ:: οι:οοι:ε εττοτε Π:εΙιιέτ:, :τι ΡετΠάι::::ι όενετ:ετειιιτ Ροτι:ιι Γεω Βοιειοει ν: ΡυΒΠατ·ι

τικ :Μάιο οι:οε ε:·τοι·ε οεοι:ΙΓο ειπα:: ΕεεΙεΠεε τεεοι:ειΙιειτοε νετοε @Με ω- Ι,

εετε ειιΙτοτεει. Ι)ειτ:όε εΗτει%ο εειΠε :ιό Βοϊειε οι:οε τει·τω ω:: ι::εοΙ:ιε Βοάο:ι

:Με ο νοε:ιτ:τ Ρετνει:ιιπιτ ,.εοΓειιιε ιιιιιΙτο Ι:ιοοι·ε Ο::τΙιοΗειτ Με: ειο8τ:::ιτε ιι::Βιι.

τω ΡΗιτι:::οει!Ιοι·ιιτ:: :κι Πάτοι @Μπι εοτ:νεττιιιιτ.

# Βαὶοετἰορ

ι Νει::ι:ε επ Γτήρω :Η ::·.ιιι:ιτιοι:ε : τω:: τ:: Ποι:::- ί-ετιτειιτἰε: νεΙ ιι: ::Ιιοι·ιιτ:: : ποτε φαω: Α8Πιιια:.

τι στο :ΗΜ ::ετιι:ετε Αιι&οτ πιο:: νιάττι:ι· Μιιιιι. Ι: Εεεε :Παει δ. Ει1Π8Π::ιπέι:οτε 3011: , οι:: Αιτι

ΝιιΙΗΜ ειιἰπι πέτο: :πιτ Γε ΑττιΙο το:ενιιτ:: ,αυτ τω:: Μ:: να:: ΑοιιτΜ. μ£υπΜΒ , Μου:: , εωι:6:: ΜΡ

Ξ Γε :Πίσω σιτε:: τω:: Μπιετι Βοιι:ιτυε απο: ιιτ:ιιι:πι [Μακ-β Ρτι[Μ ωτ/Μπ εωικιω πιο ]ο::α: χω!! το·

πο. ι.:ι.τιιοττιιιιε, νε! 1:ει:ΙΙοι:οΠ δ. Α8ι!ι:πι ιι: ι:οίττε πω:: ΦΗΜΗ σε. κι:ι:.



ιτε νιτΑ τι Μπιτ Με. ιιτειιΑεεΝτιπ

@ειοειττι νετὸ πιε τιππι Β. Αζει!πε πι εοπεπι είε: ιτΕπετε , Γεειιείειτο ΑΒΒετε

@κ νεΙΙιειο.ιΙΙιπε τιτοίεςπεπτε,8τ ΡίειΙπιοτπτπ πιεΙοε επ τιποτε τιεττιπετετ τοΒνιενιτπι

χ ΡοττειπιΜεττετιβε πτβιε Ιιοπιιπεπι ί ιτιτπε ιτππιπποι ΡεττπτΒειτιοπε νεκτιτππι.@

Εττ=τε9τε· εππι ρτοεπΙ πεεεε!ετετ,ε!είοτιπι νπ τπ οΜετιεπίίππε πιιτιοπε τιο:ι·επεΙππι πειτε

ω)9- απο: τωΡιτ εΠεεπει Α8Πε πιιΙεε ΟΙιτιίτιίοττιΠιιτιε πε Γπτιει·τιι Κεειε Ι.εΒιιτε , τιπιτι

πιε ρτοε]ποιεειε , νεΙ οπειτε πιεσε 8.π[€εε ιιτιπιεπίοε ετπεπιτπε2 Εεεε τι: τπο ειονεπτπ

Ρο πΙοε πποε πιπΙτο τεπιΡοτε [ιο επετειπι τεΙιοπι , τπειε οτο.τιοπεε Γπίΐει·τε ποπ

να επε,8ε τιππε πιε τιιπε πω. Απ Ιι:εε Γειιιέτπε νιτ 86 νεπετειτιοπε τιιεπιίΠτιιπε ειτε ·

Ιπιτιετο πω, ἱπιτπππὸε ίΡιτιτπε,πτ τεεετὶειε ΑΒ τιοε ΡΙειίπισ.τε Πει , δ: ειτπΡΙιπε ποπ

Ιιεεεειε πι εοΙοεππι, πι οπο Βειτ8ε ΓειΙντιτοτ :ιττετιιπε ]εεπε-επιττετπε ΡετΙ.ειντι

ετπτιι τε8επετατιοπιε ΙιτιοιτειεπΙππι τω τιτωτιειτεινιτ. Απ Ιιαπε νοεεπι ειπΙειτπιιι

επιιττεπε ΙιοτπΓοππιπ ενείτιειὸ νιίπε τα το οτε ιΠιπε Πο.τπε εοπΠιτε Ειπεπιιιει

εο!οι·ιε πε τιιεει εππι ίοετοτε ΙιοττιοιΠ. (διειιτιο!πεπι ειτο.πιπιιε επεθ;πε,ιπτετ

νεπτπ ΡτεεεΙειτιίΠτιιι ΑειΙι Γπεειτο πετττιοπε πιοιτ τετΙτιππε επ: Γειτιιτατι.

ςΣππιοπε ΡτοΒι·εΠι ιππε επι ΜοπειΠ:ει·ιπττι Ι.πιτονιεπίιππι τεπιετιτεπτ , πενε

τιιππτ π! οπετιιτ!ειτπ ΡοτεπτὶΠἱιιιπτπ νιτππι ποπιιπε θοινοοϊινπιντ. Ιε ετιιτ €επε.

τοΠτετιε Μπι πε εποτππ ὁἰἔπιτετἰε εοτιιτι ΓΡΙεπτΜπε , :ιτοπε ΒεειτιΠιπιι ΑΘΗ τοπ

ΓειπΒπιπιτειτιε πειτπ τιτοπἱποππε : δε πιοι·ειΒειτπτ εο τεττιΡοτε πι νιΠει οπτιπι Μο

ίτιπι τι νοεεπτ οΙι ειπιτιεπι ίπΡει· οπεπι Με ότι νιω πεπιππε Βιιι&ιίΠπιιε νιτιε

(.:τιτι!Ηοπε ΑΡοΠ:οΙιε , πεπ ετατιΠιττιπιτι πιπππε ΓπίειΡιεπε οΠιειοΠΠιτιιε τεεεΡιτ,

Γεεππιοπε τποτοΠπε εοε ι·ετιππιτ. ΙιιετεΠιε ιταειπε ε!οπιπττι , Βετιεόιότιοπε οτε

Με ποπ πιπιτει εοΠοοιπει ΓΕιιτιτπει!ιε όοεττιππ:, ο!ιΙειτι Γππτ ειεω ΒεπεεΠεεπόπιτι

Βοτιιιπο οπο Μ] ε]πίπεπι νιτι : οποε Με Βεπεόιότιοιιιοπε Βιεττιπτεε 8ε ΓεεεπΠ

εΙιεπιτειτε Ηοτει·ε , δε πό Έπτπτειπι νιτο.τιι ίεΙιειτει· ττιιπτειι·ε νετο ντιτιειπιο πείιππέιτ

τπτιτ , πτ ΡὸΗ ενιόεπτιΠῖτιιε εΙο.τπιτ.

Ετο.τ οποτιπε νιτο τιι·ετοιετο Με ποπιπιε 5.ιοπιιτττετι ΙπττιἱπἱΒπε οτΒειτε. (.ΐπτπ

ετ8ο Ρειτετ ΐπΡΡΙιει ιιτεεε όετιοΓεετετ , οπο.τιππε Γειπδτι νιτι οτειτιοπιε ειοτιε Γπο

νεπιτεπτττεεοΙεπτεε Γε ιτιεο ε1Τε ττιιΙΤοε πτ νιττπε ειιππι Ρετ εοε ειπιρΙιἱιε τιιετιι..

ίείτειτετπτ , δε θάεε ετεπεπτιππι τοΒοτειτετπτ : ΓειΓειτειπτπτ ὰ ΡπεΙΙει Ιὶ·νεΙιτ νιτει..

ιιιτειτειιι ίπειπι Πεο εΠεετε , δε πιω νοτππι ιπτείτει€ειοιΙιτετ επίτοπιτε , Η τω..

@Με οινιπ:ι τεοόει·ετ ΠΠ Ιππιεπ οεπΙοτππι. ΑτιΠει ρτοπτετπτιιτι·πιποπε. Τπιιε

Ειπέτινιτι τιατιτετ εππι ΡπεΠο. οτειτιοπιοπε ΐο.ετιε εεΙεπτεινετππτ ττιόπο ιειππιπιπ.

Τεττιει επτεπι πιε ποπ Μιίΐειτππι ΓοΠετιιππι ΒεειτιίΠτππε ΑειΙπε οΙεο Βεπεόιότο

οεπΙοε ιΠιπε Ρετππιπτ , πιππιεπε Π8πο ()ι·πειε ιπ νιττπτε ()ΙιτΠΠ. Μιτειππει τω;

ιιι πιώ οπιτιιιε πιοπιεπτο εειοειτι νιτπο νιίππι πωπω ίπε:ιτιε τετιεΙιι·ιε τεεεΡιτ,

Βιετίιπιππε νεΙτιπιεπ όενοττΠιτπε ΓπΓεπιιεπε , Γετν:ιινιτ ιπνιοΙαοιΙιτετ νιι·ειπιτειτεπι

ειπτιπι νονετε.τ 3.

Ιπόε ειπαμε ειοεπιιτιοπενεπετειοιΙειπ ΑειΙππι νεΙἱὁΙΠἙτπε ρετίπε!ιτ ἱ8πεει τα

Βτιε , ιτειπτ ΓπΡτετιιπτπ ειιΙιειΙετε ΓΡιτιτπιπειπειπιπε εππότεπετπτ. (Μιά εει·πεπε

Ρτεεπιετποτειτπε ΕπίτειΠπε ειοΙιιοπιτ οιιιπιο Καπο ΓοΙΠειτππιπεκπ ΗΠπειτιεοπιπιω

εΙιτιιτι , :ιοεοπτ τιποτε. ι·ερετετιε Μάιο. ΑΙ:Βιιτιε ιιοτιιετι εὸ Εεττετ , οπὸ Βτι]πΙι ποπ

οο!ιττετετετ. ΠπεΙε ττετιιιτιο νο.ΙΙειτπε ειπποτε, οπιετιε επιπ πετ: :ιτίτπειπτιε ιπεεπόπι

Ρπιτι·ιε :ιοΓτιιεετετ τείτιπετετε, πεε ΠιιειΙΙο νοΙε ετ τειιιε:ιτε, τει!ι εππι :ιΙΙοοπτ

τπτ αΙΕιττιιιιε :1:1°2Ε61° ειτιιειοιΙΙε ΑειΙε , οπεπι τὶ Ρπετο ποοι!ιπιτι ρατεπτπιπ τποτππι

επιιοτε πτ μ; πετώ ()οΙππιτι:ιπι τοπτιτπ εε!πεο.νι Ριε,εππττινιεειΡτε , εΙοεπι πιω

πετ 5 τιππε τποπεο ειΕι3ε&π ΙτπάιιεΙιπ]πε τετπιπποΒε νιτ:τ ΓοΙιΙ)εο επι ιτι!ιεττετ

τοτο.πι ΓΡεπι εοπιτπιτττιεπτιιτιιὸ ετπιπι οπο τεΠίτετε τιτιπεπι1Ιιπε τεπεΒτε.τπιπ επιπ

Ιιεπιτε εο ντι!εεε τπει€ποΡετε εΙο.Βοτεε. Νεε όποιτεε ετεειο ΙιτοτπΙάποιο οπὸτἱ

Με τε επι Με α8τιτποιπε Ροτετιεείτ !ιοετ:ιιτε , επι Ε2εεΙιιεε Κεεπ ω νιττιπι τει·

πιποε επιποε Με. Απτοτἐ νετὸ εΙιειιπειιιιεπτε Ηπιτιε ει: πιοτε Μειτπτπιπ πιπ

3ιΒπενεπετειοιΙιε ΑειΙπε!ιαπεπιετιτιε Ρτιεεοτε!ιιε τπόιτ οτειτιοπετπ : ΑπείτοτιπΙιι

Ποπιιπε, επι πιε πι Ιπεεπι Ιιο.πε ετιπκιΠ18ε τπο Βετο ΒειΡτιίτπετεΜαι ίεειΙΗ,

Ο1$ιειΑπ.

Χ Ι.

Ρπετιε

τ!ποΙιιπι πε

πεπιειτ.

Σ' Μωαβ.

Χ”.

$3Ιποετ- ·

παπι ατά

ὶἱΙππτὶτιειτ_

ΧΙΠε

τι ΗΙΙιτπτ Απέτοτ : Μπι 8ειΐειΙιετ;,μ , οπεπι $τιάτιοετεεκπ κατ, τ?τεπποΙο πιεττἱπιοπΕο 4:οΡΗΙ8:3 μπακ Ηπε

:σε ΙιειΙιπιτ , π: πι ειπε ντιπ Ιεπιτπτ ιπίτὲ Μ πω. ό”.

πιππίιτιιοπε



νιτΑ ε. ΑΟΙ1.ΙΑΒΒ. αεεΒΑοεΝετε. α.

τπαπαιτιοαε :ατε Βεπτ8πτταττε Ροτττεε , 8: ττοετα τττε απ παο α:8τττατττπε, Πεαε (:1Β::.ΑΠ,

τπεαε, επτα τα εε τεεπαπετπ ΓατεαΙα 8›ε τατναετΡεταπτεε το τε. Ετ:Ρτετα εταο οτα- Μ- ε·

ττοπε τετΤα τπετποτα 8: αεττ:ααπττα τοτ:σοτ οεεαΡατ, αε τεπττντ8τταιτε ντάεταττττατε ΑΠαχΧΧ'

ει» ΡτατεΙαταπτ τεσπα τανεπετπ τπ νεττε τατ,ττεπττ , ττατ ροταττ πταπατπ :τε::τετατπ

ταΡετ· Ρεόταε τΙΙταε , 8ετπίττ: Α8ττε τ:αι·ε τπεαε επειτα α!) ατετο τπατττετπεοτταοταπτ

αΒ οτποτ Ιαοε ποτ:ταε ΡοΠαττοπτε εαττοτ.ττντ αττταε εαττοτττατπ,ττοπεε οτεπο τενο

α:ταττε τε τεεττ;στατπ , ατττατιτ ει». Α8ε φοιτ τοε :τοπαπτε α τε , ετότ1αε τεεαπτ,

τ:τεΡαττόοαε ΙαπΒαοτε τατεε. (3ατπ πο:: τττέτο οτππτε α:8τττα ο :το εο τεεεττττ τα·

εοτατπττατε οτττττπα εττντπο τπετττοατπτπε τετπεαπτε.

Εο ετεπττπ Κω: τετπΡοτε τ.οΤΗΛΜαε ταττότο Ιτατπαπα: ντταε τεττπτπο πατεντε

τπΡατε*, 8: Παοοττεινταεεταε ττΙταε Κεεπατπ Ρταπεοτατπ,ττεατ πατε: τεπαετατ, Β: ΧΧ"

τα εερττ τεεεπττατπ. @ο τεαπαπτε ττεε ταττεε τττττ τΠαττττε ντττ Ααττωτιττ α, ε:: . ,ε Π.

Ρταεετατα Ρταπεοταπτ ΡτοΒεπτε ετνεε δαεττοπτετ , ΠΠ:: αεττποττατπ εαττ ταπτ τταοτττ:

οαοε εττατττεπτ τερεταταε (:οταπποαπαε τατπττατταπτ α::ττιαετπταπτατοε αττττ αε Ρα·

τ·επτττ.›αε τταετταπττοαε ααα: ατττταατπτττα Ρεπεε τττοε τποτατετατ,τπ ντΠα :με τττα

ειτε νοεατατ ΒεπειττΧττ. Ηοτατπ παττττιαε τταττατπ τπατοτ πατα Απο ποτπτπε,Γετπετ

εαπ: ΡτοΡτττε νοταρταττΒαε α:: εοΡττε απότεανττ , νεταπτεττατπ το Ρτοοττο τοτοτοττα ]οταπτ τ ταΙταε σιτε ττατττε νεπεταοτττε ντττεττεετ Ααοο1τΝτ ταρω· απτπετπ (στα:

Ματετπατπ Μοοαίτετταπτ τετττττεανττ , εατ ]οττιατα Βποτπεπ ττπΡοταττ, ατοαε ει: *Μ:= Μ·

τεοαε Ρτορτττε τεεαπτττττττπεττττανττ, τα εταο εττατπ τποπαττ:τ::ε τεεαπττατπ Β. Πο. °%::2,τ,€τ,,Ι_

ΙαπτΒαπτ ΙττΠ:ττατα ααα εαππ εατετνα Ρτα:εταττε τεττ,ατοπτε τπα::ττπα ταΡετπο Κεἔτ τω.

()τιττττο τπττττανττ. Ροττὸ τεεαπτταε τττ.ττοο °° τττεταατοε ΡτατεττέττΚεετε Με επτα

ταα ττατοεπε , απττπτ τεττετπΡταπτ τπτεττττπατ·.ττττ Ρτεττο τπατ8ατττατπ εα:Ιετττοαε Π

Βοαπτετ εοπαπττετατ εαπ, οτοτπόε ταΡετ τατοτττέταπτ ατππετπ τα ραττττποπτο Ρτο

τυπο Μοπαττεττατπ αετττττεανττ, πασα ε:: τυο ποτπτοε τΜτοο1.τατα ιτοτπτπανττ. τα

τττοτ :ταοτταε νεπεταοτΙτε Ααοοετταε εοττποτπεπτο Πττοο οτατ-ατο Κεετ οτατ

εαπέττε ααττετε απταοτττε , αττταε Κετετεπττατταε εττ εοπττ:τταταε , Βετταοε εταε

αππατατπ παο ττεπατ:ταπτατ Ραοττεε τοτταε τετε,πτ Ροττοτα δτ8πα νετ Ετττέτα. Παω

ετ€ο αττττταε τποτατετατ το Ραταττο , Β. Εττετατπ :τπτ τπτετ τεττααοε τεεπτ Ρτοεετεε

ταρτεπττα,οοετε,αε νττταττοαε επττεβατ, ντπεαΙο Ποτ απατττπτα: όττεέττοπτε εορατα

νττ. @ταΡτοΡτεττττταε αταε ::οπττττο πττεΒατατ πτοτττπτπε τταττττ τπτείταααοτΙτε τπττα

Βττατεπτετπ ταττατπ Ρτοτττττε τατπρττοαε το τεπτοττε Ιοετε Μοπαττετταπτ εοπττ:τταετε.

(Ηττα εταο ατττεπττττττπο ττεττττεττο ττοε νοτατπ εοτπΡτετε τπα$ποΡετε ταταΒετετ,

ατεταε ττετταεπτετ εαπα:τετπ τττνατπ :τα ττενοττοπε απττπτ ::ττεατπττετ , εοτποετττ ;

ταπττετττ τπτετ :τααε Μαεταε° αόταεεπτταε ε:: τττεο :ταοπ:ταττι Ναπττοτταττπτε* , τεττ ,, Μ”

ταπο αττ νττΙαπτ αυτ:: ΜαχΖω τ( τττεττατ αεττοτεετε. Ηαε άεπττταε Με οεττττοοτοαε τω. .

Ρετ εοπττπτα Γαα ΙΚεετε τατ8τττοπε α:: τπαπτττεεπττττ αττεοταε , ααα! ΓατατποΡετε ἶι18^τ·Μ°'°

ορταοατ ,οπττττα τττταττοπετπτΡτετε Ρτοεατανττ. '

Ραέταπτ εττ αατετπ , ατ τταατ!ατπ τττε οει·αεταπε οτ:.ετπετποτατα ετετπτ εοπττπτα , εο χ

τπεπττε ατττοτε απο ταρετπατ ταετοεαττνα απατα τττατπ Εεετείτα: εοπττταεπττε εοπ- Β,,,ονιω;

8ταατπ ετ εττ8πατετατ οττεττ ετε, ττενεπττετ ταΡετ τοττεπτετπ :μετα νετετεε τπεοτε Ματια.

ΧΙΥ.

ΠΠ!"

Λάο (τα.

Ι›

ττ11ατΙο Κα

ττοΙτατα.

τι ]οτταετττ ντα δ. ΟοΙαπτοατιτααοεταττττιτπ ττττοε

τπετποτατ Ααττται·ττ,ττατ τα νττο ννΙτταεο,νατεζο Εκττ1,

τετττο ο τττταττ (αμα Μεττ:ταε ορτ:ταπί .τα πωπω Ατκι

τττττωτι εοτττατ , απο εττατττ τη Μοτταττεττο ΚετΒαετττττ

πι. Κατεπ:τ. Αρττ?εε , απο τττε Νοτττατεε τιττωωταε

τσΠεπτττε 8]118 οτττετατπ τα Ρτατττδτο νττο τεττοταατ.

τα να:: δ. Εατοτττε απτο απττοε οδττπ:ζεπτοε ατε Ητττ:τε·

απτο Ερττεορο ττττοτ:τ Αατττατταε Ρτα:ττττατατ τη. η.

τα ααα: τττο:τατο : ετήσιο (ῖοταπτοαπτ ·τωττσ τ20τττεβ4τέετ

[πατατα ΑατΗΑΜαε :στο ππττ·ττ ό· οι ττττττοττυ βαρυ

#τσ·υττωτ Μα:Μπτυπ ·υτττι ρωταω ( νντπταετ ) τπωωτικ

ωτττ[ωτ :παρα ωτωτιιττε. Εττατοεττ το ΜαττττοΙο,ε,το

(τατττταττο δ_ Λαττιατττ τττετττοττα παΙτα στα” τα Ματ

Ε71°οτο8τ0 τωωεω πατατα: Με νττ!. εφικτό.

Τταπ-βα!τα ταρω το.14!"|ΙδΠ, Οοτηΐ [πέτα τω· Και”

παπί. Βήτα Εατεύε μα”. Μα_ςτττττωι ΜΜΜ: Ρατ

πωττιωι , Ρώτα: ντωΠωττω ΑτετττερττεοΡα1°π , "Με

τοοπττπτ Μ. π.:‹κ. πτττττταπτ τα Εεεττ·ττπτο Ρετοαα·τι

.άτα δδ. Οπτ. δ. ό'. δτεστιτπω τ!.

Γεω , τα ααα 5. Λατττατττ :ατακα Κεττηαττε τεττατοεε

ατττετναττττττ.

τ Τττα Μοπαττεττα Με ττεττοτ·οτπατα ούτω: παπι: τα

Ρεττατττ. ]οττΠΠ1 ττατττετπ , τστΖωτι, ποοτΙε ντττττοατπ

Βετιετττ&τττατιτπτ (ζα:ποτ:τατττ τμταταοτ· επτα τεα€τ5 τα·

ρτα Μεττταε ορτττατττ , παπά οτοεατ τι Ματετπα τΪαντο:

ετα ΚαττοΙτατττ , Καπί, τττοττο Ρττοταταε (Παπταεο ταο

ττόταε,αττταεετ. Ιπττε τοεεετεπττοτπτετ :ταοε ατττπεε,

Μαετατττ απατα αε:ττ(€0ε, οτ:ταττττ ΚετΒαεεπτε Μο

τ·ταττεττατο , τω: ατετατταοπιταττι αΡΡεττ2.ταττ1 , ιτε :με

τα οϋτετναττοατΒα8 μενω. Πε τοσο Ραττο<ποπε

ρΙατα τεμ το ΕτοΖτ0 5. ΤττεοτττετττΜτε , τα εττατιι

:τεΑ:τοττε δ: Καττοπε ατζεττταε.

ο Ματτα ατπτττε ατετ:ταε το Ματτοττατττ τοττατταττατ

πατατα: τητα Μεττταε οοτ:τατπ :τα Γετττατεπτ Για» .Τοττ·τ›,

Μαετα. τπτοοτ αροεΙΙατα5 ; ατττ·τ νετὸ τπττα εατττά:·ττι

ατοετττ , ροΙτττααπτ Γατα Μοπαττεττατττ Ρτ:ττετοτομετ

ταοτα5 ετ`τ. .
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ιτε νιτΑ ε. Αειι.ι Απ. ιιεεεΑεεΝειε.

(Με Απ.

εε. τ..

Απο. κια.

ΧΧ”.

Ηιιιε Αει

Ιιιε ιιταΠει

τω.

·ῇ*-ἶι›κ:~ τι: τ· Π

ΒεΠπιεειτι όιιιετιιιιτ, ιιτειιιειιι εοόειιιΙοεο , τιιιι τι:ιΓεο νοειιΜι!ο ΡτοΡτετ @πιει

τιιιττι Ιειειιιιιι: Οευκ!!α: ΜεταβιτιιιιιιειιΡειΒειτιιτ. ΙΜ νετὸ ειιιττι Ρειι.ιΙΙιιΗιιιι ΠιΜετ

Ροττιοτιιιτι ιιτΒοτεττι ΓιιΒΠιτιΠετ,ίοετο Πι εε. νεΙοειιιε ιιιτιτι:τιειιΙο ΠΙειιτιιιιτι ιττιΡε

τετ , ΠΒιιιΠεειιιε ΠεΠΞι τιιεττιΜ·ο. τιιιιετινεΠε εοιιεεοετε, ιιο Γεετετιιιε ΡοΠετ στα

τιοιιι ιιιειιττιΒετε. Πιιιτιιιε ετεο εΙιιττι ΡτοΠτειτιιε οτθ. ε: , Πιτεειιε 9.[3 οτιιτιοιιε

νιειιτ Πι εεττ: ιιιιβεττι Πι!ειιάιάειιτι , :τω εοτιιίειε Πειιτειιιι ()τιιειε ρτεετειιόειιτετιι:

ει: ειιιιιεεΙιιτιτατε τιιιιτιιτ:ι Ιιιτιιετι Ρετ αει εοιιτιτιιι:ιτιιτι ιιο&ει ετιιιειιιτ , ιι: ειπε

εκ ΠιΙΒοτε νιεΙετεε ιιι εοειεττιΙοεο ε!ειτε οι:ιτιι:ι νεΙιιτ ιτι ιιιετιιιιε , είιιιι ιιιιάιοιιε

ιιο&ιεεΠετ εοιιΓιιετ:ι. οΒΓειιτιτειει Ρετ ιτεε ετιεττι τιιεε το: ιΜάειιι νιΠιε εΠ ιτι πιο

ειιιιτι Οτιιειεεὶ πιεσε Πίεσε επι νεΓΡετ:ιτιι , τιοτιεε ττιε!ιιιιτιο εκΡΙετο ]ε]ι1τιιο ι1ιπὶ

ειιιιι Β. ΡΑιιοισε ΕΡιΓεοτιο ΕεεΙεΠεε ΠιτιεΙο.ιιιειιτει Ιοειιτετ. $ίεςιιε εΙινιιιε Ματια

όιΓΡοτιειιτε Βιετιιττι εΠ με ιιΜοτειιε ΠιΜετ Ροιιιιιίετειιιι ετΒοτεττιιεειιετειτ, ιΜ ιο

ΐεΙιετιιιιτε Οτιιειε ΤειιιΡΙιιττι Ποιιιιτιο τετιιΠεειτετ.

Ιιιτετεο. νετιετειΒιιιε Αιιόοειιιιε εοτιιι·ιεττει Ιειιιόειὶιιὶι Πιτιιε Β. ΑΜΠ, εμε ιιτιί

νετΓειτιι τερΙενετειι: ΟειΙΙιειττι , ιιτιιεΙειιτιίΠιιιι Ετιτοιιιε ΕΡιΓεοτιι ιιοτιτιιε €οτ1Π

Πο ,Πιτεεε!ιατ σ.Πιόιιιε ρτετιιεο.τιοιιιΜιε ιιιιιιε εΗ`ειτιι, ιιιιτιε ίετιΡτι Ρτεεε :ιττιιειιιε

Ποεόετε ιΙΙιιιιι ΠΜ εοιιιιιιι€ετε , οιιιιτιιιιιε Ρτει:ΙιεΕο Μισό ατόιΠεαΜιτ ΜοτιειΠετιο

ΡοΠετ ΑΜιειτεττι τ:ιεΠεετε. ΙΠιιό τενετιι νιόεΜιιιιτ ιιίοιιετιιιεοιιε ιιιιιιοίΠΒιΙε,

_ εοοιιὸά Μεττειι ιιιιτι Με!» ΒιιιιόεΜιτ τιιιειιόοοιιε Πι!) ιΙΙιιιε ΡοτιιιΠεε.τιι ιιιιτ:.ιειι

Μιτ:ιειι!ιτ

εε|εΒτὶε_

β :Πε

ΧΥΠ.

Π' δευτ·

Μαριε Μ

ΕΠιιιι Η.

::νι1ι.

ΜεΜΒΜ , 8: Ι..ιτιεοιιειιΠιιιιι εοιιειο ε]ι15 νιττιιιιΜιε άεεοτιιτι,8ε νεΠιιιτιοτιειιΠε

ΡοτιιιΙιιε ΒετιετΠΟ:ιοτιιΒιιε Γιιίττοεο.τι58ε οποο τ112]ι15 ετ:ιτ 8ε εεειιιιιιε , ειιτιά:ι [.ι1Χο

νιειιΠιιτιι Οοτιετεεε.τιο εοτιεοτε ειιιιι ΠΜ νιιιόιεειΜιτ αΙιιττιιιιιτιι , οιιὸ ιΠιε ΡειΠοτ

ειτΠΠετετ, ιιΜ εο:τιιιτιι οεοοίιιετετ,8ε ιιιιτ:ιειιΙιε εοτιιίετιιιτιει.ιε ετιιτεΜιτ. (3εττιετιε

τ:ιιιιρτιε Ιιοε εεττε.τιιειι νετιετεΜΙιε Αιιτιοετιιιε εο:ιΗι&ειτιοτιιε ειΠτετ ιιιιτιιιιιε Γεει:ιτι

τιοΠε , ιιιΠ Κεειει ΡοτεΠετινε εειιΠιτει ιιιοοιιιιι ιιιιΡοιιετετ, ειόΜΜτιε Γεειιττι ΕΠΒιο

ιιτι:ιτιιττιο .ιιττιιεο , δ: ΡοιιτιΠεε Εειτοτιε,ΙζειταΙι $ετειιιτετι ροΠιιΙειιιτι:ι νετΜι. ιιιτετε,

ιιιιτιτιιιιΡοίΤετ. ιι: ειιΡιεΜιτ ,Δε @τι νιτι ιοειιιιεΙιιτι ίοΙειιιιιιε. Ιιιτετ τιιιιιιΠιιοόι

ο.ιιέΗΠιιτιιιττι εο:ιΠιθ:ατιοιιιε ειἔοιιεττι τιιεε!ιιιτιι ἴε το ετιιιιτιιτε ορροιιετιε Κα: τα

Ιιτετ ειΠΙ:.ιτιιτ : νεΠ:ιε ΡτεειΜιε ιιτιοιιιεΓεειιτεε ίιιΗιειετιε ΜεττειιΠΜιε ιιτΜι:τειιιιιιτ

Ποτε *ιΙΙιιιε τιιιταειιΠ οοιιιιτιι , οποο Πι Ροττει ιιτΜε όινιτι:ι Ρετ ειιτιι οιιετιιιιτε πιτ

ΐετιεοτόιει Ρεττετιιττι εΠ , ειιιειιιτιο τιοτιιιιιεττι ὰ εΙειειιιοιιε ΙιΙιει·:ινιτ: δε Ι.ιιιιτοιιιεεε

ΡΙεΜ οιιὸό ιτι εοτιιττι ΡταΪειιτιει ειιιιιόο 8τείΠιε :είΈιτιιιτ:8ε νεΠιιιτιοιιετιΠ ΡοτιιιΙο

οποο ιτιεετ εετετα ουτε εοτειιιι ειε οοετειτιιε εΠ: , τιιιιτο ΙοειιιεΙειττι ειιιιιιιι τιποτε.

ιιεΒενετιιτ,8ε Πιτειο ειιιτΙιτιιιιι τετΙειιιιιτ,ιτιίιιρετ ετιιιιτι Ρε.τει!γτιεοε ειιτεινιτι 8ε Ευκο

νιετιΠιιτιι ΕτειττιΜιε οιιοιιιειττι Με τιτ:είετιτιΜιε πιοττιιιιιτι ΓιιΓειτεινιτ , οιιι ειιιιιι Μ·

νιιτετιιτ Πι ττιετιιιιιε ώ ει!τετο ίιιΜτιετΠιε τιεεειτιιε εΠ : ιιοΜε ΠιΙτειιι Πειτε: ιΙΙιιιε

Ρ:πειιιιιιε τεεΙιειιιτετιι νιττιιτιΜιε εοτιτειιιιιΙο.τι τιιΙ8οτειιι.

Ι8ιτιιτ εει·ει·Ιιειιε όε Ι..ιιιτονιο Ρετ Εε!ιότιιιιι Βεειτ ΑειΙιιτ ΒεετιΠῖιτιιιε ιιι€τεόιτιιτ

Ρο.ιειτιιιτιι οποο ΟοιιιΡετιεΠιιιιι * εΠειτιιτ , ίτιΡετιιε εΙεεοτε Ροτιι;ιΠειιιιι Αιιιιιιιόι δε

Εε.τοιιιε , δε ΠιΙτιιε τιιτοτε Ρτοεετιιιιι εεΙΠ Αιιόοειιι ειτοιιε ΕΠΒιι , τιιιι ΠιΒ ΓωειιΠ

ΜιΙτεο ΡοτιιιΠε:ιΙε @μια ΙιιειιΙειιτἱΙΠπιε Ρτειιιοι·ιΠτεΜιιιτ. ΑεΙΓΡιειειιε εΙετιιτιιιε

ττο.ιιοιιιΙΙιΠιττιιιε Και ε!ετιτειτεττι νιιΙτιἱε Β. ΑειΙιτεΙιτετ ειιιιι ειδατε:: Ρτορτει·ειι,

Βενετετιόε Ρει:ετ 8: διιεετάοε Πει , τε ειεεετΠνιιτιιιε , ιι: πιο εττΞιτιι εΙιιΙειίΠιτιο ει

νιιιι νετΜ τιοει.ιΙο ειιιιΒει·ιιτιτε ιιοίὶτιιιιι Πι:ιειιτετιι ειτιιττιιιιιι τεΡΙεειττιιιε , ειτοιιε πιει

τιιΠειε τιιιε εκειτιΡΙιε Ειοτιιι!ιιε τιοΜε εοιιιιιιιίΠιε Γιιίττειεετιιτ. @Πτι τιοΠτιετ :Με

ειετιεοτειτιοτιιΜιε εοττιττιετιόειιιτεε τετοιο εειιΠειιιιιε Ρετ εοτιΠιΙτιιτιι ΕριίεοΡοτιιτιι

εε ιιοΠτοτιιιτι ΟΡτιιιιιιτιιττι όιΓρειιΓετοτει:ι τε όινιιιι νετΜ Πι Κεετιο ιιοίἱτο ιιΜοιιε

Ποτε. Πετιιοιιε Ρετίιιει.Π ΡτεεἰΜιε ΠόεΠε τιοίττι εε Βείετειιόετιι Αιιτιοειιι εοττιτιιιτ

τιιιιιιε τἱΜ ει: τιοΠτε Ρτεεερτιοτιε τιιιι€ιίτετιι οτιετε.ττι άεΜοτιειίτετιι Πτιι&ιιτε,οιιοό

ὶΡΓε εεόιΠειιτε εΙεΠόετιιτ οτι ετιιοτειιι Πει ε( εοτιετεεειιιεΙι ιΠιε Μοιι:ιε!ιοτιιιιι τι ω.

Δε. Ηειε ειιιιιιρε Κεει:ι όε!ιΒετ:ιτιοιιε :ιεεεΠιτ νετιετιιΒιΠε Α8Πιιε αει 0Ριι5]ειιιι Με

ιιιιι0:ο ΠΜ ιτι εοΠεειο όιιοόειιοΡτεττιιττι τιιιττιετο.(ξιοειτεει ιτιΠίτετιε εοερτο οι:ιετι,

ε.Πιάιιει ίοΙΙιειτιιτΠτιε ΡεττΙιιιτιτ ιιεόιΠειο. ΕεεΙεΠε: ιιΠιιιε :το ΡετΠεότιοτιεττι ΜΒΜ

Μπι ειιιτεττι ιιιιιετιιι ΓοΙΙεττιτιιτεε Ιιιιιιιε ΤειιιρΙι ειετιιεετιοιιιε ιιιΠεΜιτ :Πει , 8ζ



νιΤΑ δ. Α(ΞΗ..Ι ΑΒΒ. ΚΕ5ΒΑΣΕ-Ν5Γ$. με

νει:ει·ο.ΒΙΙιε ΔιιόοΒιιιιε, ειιιιει·εειπιάεω ΕεεΙεΙἱειτιι ι.. Μιιοι·ε Β. εεᾶι ΑιΡοΙἱΕοΙο- Α Ν. ε". .

:και ΡιιιιειΡιε εεὸιΙὶεεΒετ Ρι·ιιιι:ιιιι , ιΠο εΠε Μο Β.ΑΡοΙΒοΙιιε Ριιιιιιίιιιι (:2.Πιε- Α °°· '··

όι·επι Αιωοεω.ε Με άεόιαιτε ΡετοΡτεΒειτ , ω εΙΙ: ο€ιενο·ΚειΙειιὸειι Μεινε] ει. ε.'ΣΠΞ"”'

Ριοἱιιὸε πεεειΙῖτὶε Ροι1τιΗ::ιΒιιε Ριεει:οτεειε ιιι:ὰ σπιτι Ει.ι=οιο... Παω: ιιιοεΕεεΙε- Κ°ΜΡ°Π·

ΙΜ1ιεω οΙ:Μετ , ΤετιιΡΙιιιια: άεάιαιτιιι·ι ιι:ιτι·εωι:. Ηιιιε ετάειτιι ιιιιιειιειει: Μοιι.ι- 8:..2ώεω

εΙ·ιοι·ιιιτι όεει:ε Δε... δ: ιιιοάεΙΙ;ιιε Α8Πιιε. ()ιίτιιιιιιε· Ρεει·επι ε:: Ρ.ιιτιο ιιπιττιιοτε _ ε _

άεεει:τιίΒιιιε ΡοΙιτεπι εεττιετετιτίιιΡε: :ιΙτειι·ε 1ιπι·ιειιαΙιτει· ]εεέ`ιι·ε, 86ε:.ιτιι·νεΙΙειιειιιιιιιιιτετε Μποστ εοΙι1ττιι1εε 8: και ιιιιιιι‹:ΙΞ Ιιιιιιιιι:ιειε Β ..ε ιιιιιιιιΒιιε εοι·ιπιι εΙεΡΓει πισω.

τετ Με τω: , ιιιόκειιε Ρετ πιεσ:Πιιιιι ΜΙΒ εΙΙ:.τειιιι όιιε&τε, ΜΗ ειιιιΙΡιειιιι Ιευτο Ι'

εειιΠειιιΙΙετ. δτι1Ρειιόει :εε 8ωιότιιιι·ειιιε!ει ! επ ΡτεΙυΙεε ειιπνΟΡτιπιειειΕυε ΡειιΙε

ΙιιΙιπιι ειιι:οτιιτι αιόΙΈειιιιεε, τεΡειιτὲ Γε Ιε Μιιιο Ρι·οΙϊετιιιιιιτ, οιιειειοιιι ιιισιιπιΒιιτισε.

ΡιιΒιιιε Ρεάοι·ο. τιιιιάιιιιι: , ΙεεηιιιΞε ίεειεε ι·Ξ8ειιιτ ,Μεσα Ρεινιττιειιιιοι.Βιιτιιε&ει

ι·ειιτιιι·. Ν1ΙιιΙοτιιιιιϋε εοε ι1ιιι ιιιτε:ετειιιτ τεΡειιτιτιυε ΙΙ·υΡοι· ιιιικιΙει·ειτ. Ροιιιιὸι .

τ:.ιτιιει·ι όιιιιπ!ιιιιιίιε οι·ειΙΤειιι:, ΙιπΡειιτεε ΡΙειιι Πιι€ιιΜΒιιε , Ιιετιετ1τέΩμ1εΙΩΡιόεΜ·

φαι. Ιἱειιο , ιιι νιττιπε @ΜΙΒ εοιιτιιιιιὸ π.. τε]ι111&115 εΙΈ ΓοΙιεΙε: , νε!ιιε Η Μπι

φαω ΓπιέΙ:ιιε Ι·ϊιιΙΤετ. ΙΠιιό ετειιιιιι ιιΙειιε ΜεΙιε ιιιειιετ εάιιιΜΜΙε , ειιὸὁιιι εε.

«Και μια. ι·ειιιο.ιιβι: Ρι·ο Ιἱειιο ΜΙ πιεπιοι·ιειιιι ιι: ει·εάιυιπ €ιπ11τοτυτιι-, Ρετ ειιιιιοΙειιι

Ιοειιιιι Ρετ ειιετιι ΙτειέΙ:αΙιιετεε,νεΙυτι ει·:.ιειΙιε ΕΠ ΙΙΒιιτει. (ῖετετἱιιιι Μια Β. ΑΜΑ-ισ.

1:ιιε οΙδειιπιι άεο!ιεειιιοιιιε ΙοΙ!επιιιιτει· ιιιιΡΙενιτ , 8: ΓιιΡει· ΗΜ!. ει!κειτε ΜΙιΙΓεττι

εο όιε εεΙεβι·εινιι: , ΡΙειειιιτ νειιειειΒιΙΙ ΑιιεΙοειιο ΠΠιιε ι·ιοιιιειι Ξιι εοε!ειιι ιιιαι·ιιιοιιε

Δε. εε:Ιει·ε Ιιττει·ιε ··χο.τηιιε ΡιοΡιει· ΡΙιιι·Ιιιιιι νἰΙῖοιιιιιιι Ιειιιιιιι·:ιουΙοευτιι Ρι·οάιειει ιι Μ· Μέ

Β.Αιιάοειιιιε απο Ρι·εάιθ:ίε Ροτι:1ΗειΒυεειιιιιόετιι Ιοειιπι ]ειιιιω.ι.εΜ ιιοιιι1ιιιινιι:, 22"1ΐ·:ζ|Ι

ὸεΙἱὸετειιε ΠΜ ΙιειΕιετι εο!!εΒιιιπι Με 8ιιιιιιιιιιιιι:.ε Ει·ειετιιΜτιεεοιιτειιιΡΙ.ιτιο- Μ...ε.5

Μπι .οι ΙΡΙο ι·ιοτιιιιιε ι·ει:εΙιαιι·ετΙοειιε ειιιοά ει·ειιιιο εοιιιιιιεΒεε. °°
Ηιε ιτε εοιιιΡΙετιε εειτ νειιει·ειΒΙΙιε Αιιόοειιιιε Με ΜοιιειΙΙειιιιτιι ΙοειιΡΙετΙΙῖ Ρε|ΙΡωπ1ΡΤ

ΙΙττιε ΡοΡιιΙοΙυιιι , όΙτετιε ΠΙικΙ οΡἰιτιιε ΡοΙΪεΙΙἱοιιΙΜε, ΗΒι·ιε , οιιιειιιειιτΙε Εα:Ιε- Ήδ

ΠειΙΗειε , ειπαμε πω: ειπε ετιιιιιι ΡοΙὶΡοΙἱτε'ὶ ει!τιιυειιιιε Ροτειιιι5 εΠῖεΙιιΙε ιιιεεΙιω- Π

τἱοιιἱΜε ιιιο!ἱεΒετιιι· :ιΒ]ε&ιε ΠιεειειΜε ΙεεειιΠ οΡΙΜε ιιι εοόετιιΜοιιειΙΈειιο ΙΜ: ΜοΜΜΜ

ΜοιιεΙΙιεε ΡτοΪεΙΙἰοτιε ΟΙιτὶΙΒ ιιιΙΙιτι:ιιιι εετει·ε. Μό εὺιιι Κε:: εε ωικιι Ρτοεε- '"°ὸ"*""'°

εεε Ει·ειιιεοι·ιιιιι ΠΠ ιι·ι Με ΙΞιάο ιιοΠειπ ..ιεφ.ιετεω, νοΙιιιιτειι εοτιπτι εεΠἱ:,εοιιι- Ξ°ΞΒΡ“Σο_

πιιττειιε ΡοιεΙΙ:ετι εφε ετιιιιιι ΗΜ! Μοιι:.ιΠειιιιιιι. Ριοιιι‹1ε κι ΕΡιΓεοΡ.ιΙΙ Μ- εξ.....Β..

ιιοεΙο Με Κε.!ειιόιε Με] Π: (ζΙιΡι:ιεο εο ειιιιιο εΙΙ: ΜΒιτει ε, Β. Α 8Πιιπι Ρι·εεεεΠειυ °

τΙΙΒιιιιιε Και Πι πιετιιοτει:ο (?οειιοΒιο Ρι·:είεειτ ΑΒΜτετιι.

δι1Ι_ειΡΙειιε Με:: τεειιιιειι ΡειΙΙοιο.Ιε εΧίπιίιιε @Με πιιΙεε ΑΡΠιιε . τεΒεΒειτ ΧΧ

ετεεεπιο πιτιιιιιιι,ιιιεεάειιε Με: Ρτε.ττεε ειΓαετιΠΞιιιο ι·εΒιιιιιιιε. Ετο.ι: ειιιιτι Μαι: ΜεΜε

ιιιιιιε επι ιε:8εΜΜΜ ιι: οτε ΙΡΙειιάοκειτι Ιει·ιιιοιιιε Ενειιι€εΙιει , νιττιιτίιιιηιιε Π- 'π,

ετιιε εοι·υΙεειιιε,ΙΡεει:Ιυτιι ΓεόΕιιε εΙΈ ιιοτι ΙοΙὺιτι ΠΒιεοτιιιιιιΙΙΒ, Ιεάβετιιιιιιάο. Ειπε ΓΩΡειιΡετε:

ιιαιτιειιιε ιιι ]ε]ιιιιιιε ίτεςιιειιε,ιτι οι·:ιτιοιιιΒιιε ει.ΙΠάιιιιε,ιιι εΙεεπιοΙγιιιε Ιε11°<έι15 ,ΜΕ -

ΡιταΙιωτιε 2τιι:1τοτ ΡτεεεΡΡιιιιε. @Β εΙε τε Μπι εικιόειιιι όιε νεΓΡει·ε ειιειιιιιιειιε

οΙδειιιειε ΜοικιΙΕετι] , ( πω: ειιιιιι εο.τειιιιε ιιοΒιΙιιιπι ΜΙ"Ριτιιπι οΒΓεςιιιιε Μαι

εποε ) Ρει·Ρει·ει: Μ! ΧειιοεοεΙιιιιπι . 9υο(ΠΠιι18 οι·εΙιιι:.ιτιοιιε 8ε ιιινετιιιιιε νειιετει..

ΕιΠε ΑικΙοειιιιε ιΒἰὸειιι εοιιΙΗτιιετιιτ , ειιὸ ΡειιιΡετιιιιι ιιεεεΙΤιτιιε ΙἰιΒνειιιτετιιτ,

ιιιιιιιε τειιτίιιιι Ροτιτιιε Ετειτι·Ιε @πιο ειιιι νοεατιιι· Βιιωιοοιιισιιε . ε.ιιόινιτ Μ! Ροτ

τ.ιιιι Μοτι:ιΙΙ:ειι] νεΙιιτι ΡΙειιι€ειιιιε Μιτιιιι1ε εκιΙειιι νοεειιι 3 ειΡειτεἱεμιε Ι·'ειιεΙιώ

9ι.ιωΟΡ01°Εεε ιιιΜ:ιιεΒο.τ , «Με ειπε Γοιεε (Ρο.ιιΡετειιι μπεις: ιιΙοετΙΒιιε ΡΙει·ιιιιιι

(επι: ειιιττι :ιόΜε ειιιόε!ο.ιτι .Με ) Ρετειπειιι ε ΜΙΡιτιο ι·εειΡι. Ο0τινε1°ίωφ1ε ΜΙ

Ει·ειττετιι απ: Εεεε ε1ιιοιτιοεΙο :ΗΜ ωι1ιιωεω οεειιΡειτι πιατα ιιειέΙειιιιιιυε ι Ρετεε

ιι Ποίο .Με ειἰωιιιιιιιε ΜΒΜ:: εεε!ΙαιιΞο €1ι10τ2Πιιίε ό:ικοα Ρ Α ιι ο ό· 8. Α κ Α ιι ο ιι ε ασκ 0ρ:5ωπϋια

εεΙε!πειιιι. · Α ιι υ ο ε. τι ο Με” Ε ι. ι ο ι ο , ε: Ψ40"4Μ ΜΜΜ

Ι· Νι·ιιιΡε 58. Βια: 8: Αιτιειιάιιε εμτωΡι . Αιιάοε- ω... Ιερέα εΙαχίσω 4!. Μινι β/2 |Πα·υεπιπτ όιε.

πι” δ! ΕΗΒιιιε ΟΡτιποιεε «μι υεΔεεωωι ιιιιειίιιε- : ΑΡιιεΕΕπει!εμτιιιπι $εΜΙειΙΗωιιι ιιι€Ιιτοιι.εερ.78.

πω. Η εοΠιΒιιιπ εκ Με ν π.: ΜΕ δ. Εσ.τοκιιε νειΒιε: Μ ΠεεοΡεπι ΜΜΜ: κιν. πιώ ειιιιο (ῖΙιτὶΙΗ Ρεοικι:νι.

Οοπωωι:ΙΡοκτηία: :ἔσω ωΙΙσπιρο»κηπιπιπιοι) @με ιΙΙιειιτιιι· . ΒιιΖο!κτιω .Με (Ζωέπωω ι·ψιωβ , πινει

ΑΙΜ” , περσικέ έα ππωΕΙιωσ "παπι ιίεΙΑΡ[ωπ “τεσπα "τὸ !τιίεςιιειιιι Ρ'·υιι[σωπ: ΙΜ Βαρύπωω ΟΙέρωσσωπ

Μ. ό· ει· ωεάέκπα [πα”Ιππι :β πω: "εε , .ή ειιΞ[- νειιιΙΐε ἀιειιιιτιιι·. Αει|ιιιιι ειιιιιο οι: κιαν”. ΚιΙΜ.εειιδ

ΡΜΜ απο που βασίπε:. @σε αι·παιπι Ροπτ:|σκ , ΜοιιαΙῖειιο Ρια:Ιεαΐτυπι £ωικ εειι€ει·ιιιιε.

Μι]



μ.: νττΑ ε. .που Απ. οιεειιΑεεΝειε.
ζ Μοτροι. ετ€ο νειοειιι€8: οπο. ει τεΓεοτιοοεοι. Εο :Ιοιειειο σ.Βειιοτε,ιΙΙε ειοεττο οίι:ιο φα!

ΒΕ. Σ:Α Ροταο ιοιιοετεΒιιτ , εΙεινεε :1οο:ιοο ιο:ιε ιιειοετε εοοΓοενετετ , οοοοιειιο εοοΓοετο:ιο
Ε! Οι ΧΧΧ.

τειιιε ετ.ειτ , οοὸει ιτιοιτοτ οτ Ποοοτο ΡοιΓειΒο.τοτ :οι ()οτοΡιετ:ιοι , εοοΓείιιτο Ροττειε

Μοοείτετιι Πττοειοε ειειο.νεε :ιοΓετοοειτ. Απ :κι ΡαοΡετεοι:νοοι , Γτειτοτ: οτι Γε..

ειετοοε τιΒι Ρτοοτ εοοιΡοτιτ. Εο ιιιιτειο τεΓοοοειειιτο με:: :ιοΙοτιοοτ οιεετοοι οπο.

ιιοΙο.το τοιοιτοο ΡοΙΓε( οοιτονετὸ τοετοΒττι ιΙΙιοε,τιεΠ ΙετιτοΠ ιοΓΡιειειο:ιοτοτ ω

τοι ) Ποε οοτοετο οσοι πο οιιεοε :ιετιιιιτ ιο :ιοτοοιο ειΒΓοοε οΙιο Ροο:ιοτε, Ρο

Γοίτοοε Γο οι: Γεειιιε ιοι:το. οεοτο , (ιιιοτοε :ιοιΡΡε οπο) τιεειοιοοΓοοε οτεεοτο

8:ιιοτοει εἔιο ΓιιΡετ τοειοοε οιοε νεΠετ τι:ιοειτο ιοΓιιο:ιετο , ιιιεο ειιΓΡετιιιτ : ει!ΐΙιτέι.

Γτει8τεοτιέι ιοειιοτιιο:ιοτιε εειτοτιετο ειοιοοιο τεΡΙενιτ , νεΙοτ Π ιιιοιτει ιΒιειε ο

το.τοεοτα ετοιο9.τοιο τεειοΙετετο:. . Έ '

ΧΧ! ΙΙΙο‹ι τενετ:ι οσο οΡοττοτ ΠΙοοτιο τεοετο , οι οιτοτ ΡτεοοιΡοοε 5:ιοότοι·οοι

0065 ο- ττιοοιΡιιοε νοιοτ ιο :Μισο ο.:ιΓετιιιι Ροτοετοο , ι:1οοιιΡτοτοοιιιΠι ΡετΓοειΓοτ , οπο
2Πο·ι==οιο· :ιοοε τειοττο ιιοΓΡιτιιΙιτο.τιε ΓοΓεεοτιοοι , σ.τοοε Γεοτιοοεο.οεετι Γιο-σε ετοειειτοε ιο

Μ” ΜΠΕ' @πιω Γετεοο. οιειοιΓειτιιτιοοε, Β. ΑΒιιο ιο ΕεειεΠει οιειιοτι τοιοι:ιΙΙιιτο ειπε «Μιο

εοιοτο Ροιτ Μειτοτιοοτοτο οι:ΡΙετιοοοιο εοοΓοετο οτοοτι ιτι ΓΡεειο ιοιποιοιΠιτοι

:ιτειεοοιε :ιΡΡειτοιτ, οτεὁ`το εειΡιτο νιτοε ειεινετΓοε εοτο επιιττεοε. Ατ Β. (:οοΓοιΓοτ

Ι)οιοιοι ,Ποε ΑΡοΙτοΙιει τιοΒιοτιτιε ιοαἔοιΠεοε , :ιοτο νιτοΙεοτο. ΓετΡεοτι: οιοτι:ιοι

ΓριεοΙα εετοοτετ, οι) οι:τοοτο ιονΠετιο (]τοειε ιο Γε τοοοιοοε , οτοοιει ειιΓΡεττιιιιτι,

τε ΓειοΡετ Ιοιοεο«ιο, Κε:: Βοοε:ιιέτε 8: Ποοε Ποιοι.

Φιτι:ιειτο ειιο :ιοτο ιτι Γεεετοιο εοΠε&ιοοε τοείΓοτεε οι: Γειτοιιιο. Μοοειιιετιι είἰ

Γεοτ οεεοΡειτι , ειεει:ιιτ οτ ιοοετιε Ποι οοιιιοΓ:ιειιο ο ΕτειττιΒιιειΙΙὸ Β. Α Ποε επινε

ιιιτετ. Οιιτο ο.οτετο οιιοοειιιτιΓΡοτ ιοι:ιεοι τοοτειτοτοτ , ΓοΒιτὸ απο ετοοιτο.τετο

οιιΒιιο. οεεοΡανοτοοτ , οποιο τοοιττοοε ε0τοΓεο5 τεττιΒιιιτετ ιοτοοοιτ απο ειοτει

νο.ιιιιο. _ ει:ιεοοτ τοεΠοι·εε μα: οιοιιο τιτοοτε τοτοειτετιτοτ. (ιιιο:ι εετοεοε Βε:ιτοε

Π8οιΓοτ1)οοιιοι, τοοΙΤοτοε ο οτι ιοΒετιοΠΠετε, ΓεΓε ιο οτειτιοοε ειιιο Ρτε.ττιΒοε

Ρτοιιτοτοοοε. Ροττὸ ειιοτιιιε οτο οτ:ιΠετ , Γοτοεοε ει: οτειτιοοε δειεοτειοε Ποτοιοι

τοειΒοοε, Πεοοτο ιο νιττοτο ειιοοι Γεειτ τοιτειΒιιο τοειΓοτιοοε εοιοοιοτιοοοοι

οοοι νοτοοτιοοε,Γοιε οτειτιοοιοοε τοειΒοιε :ιινιΠ5 ιιοΒτιοοε : ιτειοτ ιοι:τει εοε οτι:ιι

?ιο Ποιοι τειοΡεΠο.ε οιΡΡειτετετ ., 8ο ΓοΡετ ιΠοε οοιοε Γ:ιΙτεοι 8οττ:ε ΡΙονιτι οσο εε

οτοτ. Ο νιτιιτο Ρτωειο.τιΠιοιοοι,τιινιοιε Ποιοι Ρτεοιειτοτο,εοιο5 ιο εοτειιεοιπιιτο.

Μο 1)εοε ει:ιτοιει νιττοτοτο τοιτ:ιεοΙει ι .

ΧΧΠι Ρτεοτοτο8. τοοΙτι ει: Ρτιτοοτιοοε. τοπ ειτ:ιοε ΡτοεετιΒιιε Μο; οιο5 ιΙΙοΠτ:ιτι

ΜΗΜΠπ,_ ει:ειοΡΙο Ποειιιι Ιιοοοι·ετο Ρτο οιΙο ο οτι οοτοε Ρετοοτειοεοτ Πιο ιΠιοε τεειοιιοε

Μο :οι Ω ιο ΓοοεΓο.το ΟοεοοΒιο Μοιιο.ειιιεο.οι ιιιιεετο νιτε.οι , ιοτοοτοιο οτ οι: ειε οέτοοε

"ω" οειτιοε εοιοΡΙετοτοτ οοτοετοε. Νοοοοιιι ετιεοο Γειοετ οτιιτιοοιοοε ιΠιοε εοιοοιεο

:ιαοτεε , ατοοε ιΙΙοει ΜοοειΠοτιοιο τεΒιιε εε ΓειεοΙτειτιοοε ΙοεοΡΙετειιιτει Γεεοτο

,, ώ 'ο Μ :ιιτιΠιοιοτο. Ιοτετ :ιοοε Β. Ειι.ιιιεικτοε ι· ΕΙιΓιιοο τεττιτοτιο οττοε , Γεοοε ΓοιΓοιιε

τω”.

ΧΧΙΙ.

Ρι·οεοΙΙαοι

οτειοτιο

ανεπιτ.

το οποοιΒοε ειικιιετιτιε , νεοετο.Βιιιο Αο:ιοεοι Ροτιτοε εοοΠΙιο , Ρτ::::ιιέτο ΑΒΒειτι Γ:

Γοβόεο8 τοοοετεινιτ Γι:: ετιιετοιο ΜοοειΠοτιοτο εο ιοΠΠιοιιε :ιοτιιε :ιοτι ειτσειιτι
. . . . . . Λ Λ ο

οε σε Πι εΠε&ιΙι νοτια : ετ οε :ιετοοτο ιΠιεειοε €0Πιει :ιο οΠοι Μ: ετΓεδτ:ε
(ι . . , Ρ . . . . . . Ρ Ρ

τειιοιοοιε οοττοει ΓοΡετοο Κοοι ΟΙιτιίι:ο Πτειιοε τοιιιτο.νιτ. _

ΧΧ" νεοιοοε ετοοιτο εο τεοιΡοτε ΡΙοοε ει: Ηιοετοι:ι , Γετεοε Πιο. Γο:οτιοε δεοτιε νοτει

ΗοΓΡΜι°ἱ_ ΡτιοειΡιΑΡοιτοΙοτοτο Κοιοεο , οΒ ειτοοτετο νεοετειΒιιιε Αο:ιοεοι οιιι δ. Πάικο

πιο το: ω- Β8.οοτο Ρωιιοτιοωο οιΙει:ετειτ,ατοοο Β. ΑοιΙι ΓειτοειοιΙειο:ιειοιΙοοι οιιετο ιι'ειειο

;'::)Ϊἑι€ἔ"° ()οιοτοικιοοε ει:ιοτιτοο ιτι οοςο τειιοιοοε οοττινοτοτ , ειινεττετε επι Γτοοειιέτοοι

οοεοοισιοοι οτειτιοοιε :ιο ιιοΓΡιτειΙιτειτιε εαοεέι Γοιοοιιοτ,ιοΓοοετ 8: οοοιετοΠε Ρε..

ειιοιιε ιΙΙο:ι ιιοοοτειτο, ιισίοοε Γοοε τεΙιοοοετε , οοοε εοτ Ιοο8ιτο:ιοιτιοετιε οπτι

νιΙΓετ, εοτ :ιοΒιιιτειε νοι:έιΠοτ. @Μοτο :Πε ειοοι τι:ινεοιΙΓεοτ, ΒειιτιίΠτοοε Α Ποε

εοτ οΗιειοΠίΠοιο ΓοΓειΡιεοε Ρτειο:ιιει ιοΒετ μπειτε. ()ίιτοοοε ΡειτοτοΜοοει οτι]

ΓειΓειτοτοε τεΓΡοοόιΠετειΠιοτο*Γειτιε οποιοι ττιττετ νιοι εοΡι:ιτο , οοιιε οσο ατο

μοι τ1οιιτο ττοε οιοειιι ιτι τοιοιίιοτιο Γειετι ει] Γετντιβειοτοτ 5 8: ιιιο:ι ιο το.ιοτιο

πιο ιτοΡετειτ ΑΒΒειε τοτοοι ΕτειττιΒοε :το Ριεισι ΡτοΡιοειτι. ΜιοιΓττιε νετὸ τεΓ.

τι Ντιπ ΑΒΕ” οι ετιιτοιωτι μ: "Μι £οπ_ςττμτΙσπΖήτ @κι Ρο!" , Ποιοι: δ. οοτοετο" Κειτοιοτ. τη. το

Β' ΜιοΓΓε



νιτΑ εΞ Αει1.1 ΑΒΒ. ΜεεΒΑεεΝειε. μι·

Ροοὸεοτιοιιε νικ οποιοι οικω Ιι:ιιιίειιτο οοιειιιοοειο φοτο οιιιΙτιτι.ιόιοε ΡοίΤε Ροκ

ιιοει·ε,ειιτ: Ιο 1)ει ιιοποιοε οΡΕ`εττε τοτιιιτι Ει·ειτι·ιΒιιε οιιιο86ΙιοΓΡιοΒοε,άοοεε

οεΗειο.τ. Ροτεοε είε Γειοε 1)εοε ε.οΞει·ε Με Πιο Γειο&ει δ( ειόιοιι·ειοιΙΙ Ροτεοοει,

ειιο οι οιιΡτοε , οιι:>.οοο όείεειτ , πρεπει εοονεκτιε οι οπο. 5ιεςιιε Βιοι:ιιπι είὶ,

οι: :φωτο νειΓε ιιΓοιιε ειεΙεο Ποπ: νου. Ιεειιτει , οι: Ρι·:.ιτι·εε Γοοτιε 86 ΡοοιιΙοε ιιοεπιπι

Γειτιειτοε Πε , 86 Ποιοι νεο άινιοει νιττιιτε οΡετειτιτε οΓοιιε ειό Γιοοιουιο νιοο ιτε :εμε

τοιο είε . οτ άεΓιιΡει· ετο:1τιειτετ. @οι απο νεοεπιοιΙι Αοοειτι οιιοτιειτιιιο ίιιιΠ`ετ,

οιιοιΠ;ι·ιε ΡτεεεΡιτ οε ειιι Ιιοε όιεετεοτ, όοιιεε ιΡΓε Ιιιιιε νοκ Γοοει·εΠεειο εοι·

Ροκ.

Πεοιοιιε άπο οοοεΒιοτει 86 ο&ο εΙΤετ εοοοι·οοι . μι! οιιιΙε:ιοιιιι εκει·ειοει να.

τοτοιιιΙοο8οιειοι Γεοιο ειι:Γεεειιε, όεΠεΙει·ειοε ΓιιεΙοτεε Γοοε οι εεεΙοτο εοοΓΡιεετε ,

ιιοε ολο ιοειιοιε πειτε πιο οοΓιιετιιτ 5 τ:ιΙιτει· 1)οποιοιιτο ΙιιιιιιιΙι Ρτεεε εοτοΡεΙΙέὶΕ

ΕπιεΙίετιτοι: Βοιοιοε ιοειοεοτο τοει, 86 ιοιΓετετε ποιοι @οι Γεοιο Βιτ1Γεεοτι , δ(

εεΙοε πιο άε ιοεοΙο.ειι [1ιι]1.15 Με : δ( οιο ιοε ΡτετιοΓο Γο.οοοιοε τι1ο ι·εάεοιιΡο , Εκ

ιοε Ρειι·τιειοετο απο Ειεειο τω εοεΙεΙὶἰοτο 8οοε!ιοι·οοι. ()οπιτοειιάο τω τεεςειο

Μοτο ΡειΠ:οι· Βοοε , το οιιο τι·ιοοιΡΙιέιίο ιοάιοτιο , ειιιετο Ρετοετιιὸ ειιίἴοεἔε5 , επ

ειιιε Ρειι·:ιειιΐο πιο τε Με. Ποιο ετεο εοτοΡΙεπει: Ιιειοε οι·:ιτιοοετο , εΡΡατιιιτ εἰ

3ιινεοιε Ρι·εεεΙειτοε.ειάΓΡε&ο ιοάιιτοε νεΠε Μεεειοόοτιε 86όιιιιτ:ΑειΙε απο πιο”,

ΓυΓεεΡι Ρτεεεε 01215: Βιειιοιο ει6ΡΙετο τε τεειΡιο.ιο. ΑΞε φαι@ο οοοεε εεοτεοει

ποιοι :ιοοοι·ιιοι ειεΗτοΡΙεειε οιιιιιετιιιο , ετόοιιε τεειιιο , οσο τε άείει·ειιο. Ο ποιο

τειοΠεοι νιτοιο 86 οποιο Ιειοεὶε ὸΙἔοιΠἱτιιιιιο ι €11]ιι8 οι εοι·ειε (Πιι·ΙΡειιε απο Γεετει:ει

τείει·οοε , ειτΕιιετεε Πιο ιιοοΠι τοειΒοοπι οίεεοόιτ τοιι·ο.εωιιοι , ειιι:.ιοι:ε οιειιοιιιτο

Γιιιιιο όεοιιοτιεινιε τιο.οΠτιπο. Μετιτὸ :ιο οιοοιοοε νειιειο.τιιι·, οετο Βοποιοοε

Μοτο ιοικιειιΙο ίεειτιοΠεοετο. ΕκοΙετο οο.τοοιιε Μεοτιιο Με @Βετο οοεΕε φε

Δω,ω είειιι. ΚειΙεοό. δε τειοΕπιε Β. Αε;ιΙιιε Γειιειτει· εεοτεο:ιτιιιΜιοιοτο.νιτ οι!

ΟΙιτιίὶιιιο , ίεΡιιΙτίιΙοοε ε ειιιο όεεοτε οι ΕεεΙεΙιο. , ουκ είε οι Ιιοοοτε Β.]ο!ιειιι

Με ΒειΡτιΠ:οε ειο ΡΙειοειτο Μετιόιειοειτο.

ΟΡετε τετιιιτο ειιιειοιοε ειιοεέι:ετε Ιιιιιε οιι€ιοπ , οιιὸά νεοει·ειοιΙιε Αοο οιιι οι!

€3ι1εττε11ι ποιο νεοετειτ , τοτειιιι οο&εοι ε!ιιεεοε ΡετνιοιΙεοι , εὶιτο Μειτοοοοειιοι

ποεΙοε ει: Ιείΐετ , Ρ:ιοΙΙιιΗιοι ειπε ει6ίοι·8εοτιε Ιοειε ει·ειιοΐεοΙοτοετοοε ιο ΕεεΙεΠε

.Β.Ρετι·ὶ οιοιο σ.οτεειΙτειι·ε οοο6ὶ οι οι Ιιοοοι·ε Β. ΜΔιιιι.ει οιιοοε ιειεει·ετ, οιιο

Βιιε Ει·ειττιοοε Ποσο οι·οτιοοιε ιΙΙιιιε ΡιήειείιοΙειοειοιιε , Γιιι€εοε ει: οτε.τιοιιε :ιιιοινιτ

ιιοεὶ ειιτοι Πε ειιοτο5 νιι·Βιιιιιιο οι ΓοοΗτοι εσ.τιεοτεε : Ηοόιε δ. Αα ι Με απο Παω

:Με Ιειιιάι ιιε Ρει·ιέιτ :κι Ρι·:ετοιιιοι , Ιιοοιε Αιιεειοι·οιο οποιο Ατε!ιεο8εΙοι·ιιιιι

εΙιοτίε:6ίοΙι:ειοτ,Ιιοάιε απο 8:ιτιόειε οι ε;ειο εοι·οοε.τιιε ι:ι·ιιιιιιΡΙιο.τ. πιο ν:ιΙοε

ε1ιο;.ι ει: ιοΒιοτιο. Γετνειν1τ εείειτιιτειο , 86 νιτεοεεοτεοει·ιοε εάΓεεοεΙιτ π! ΒΙΟ

οπο.

Ωἱιτο ει· ο ε01°Ρι15ε3ι1ε Γεοο1τιιι·ε ει·ο.ειει·ετιιι·. 61ιιιοειττι ε Ρτο.τι·ιοοε νεΙιὸἰΠἰτοει

ΐεοτε εκατ ιι:ιοε εάνεοιπ , !ιοτειιοι Ποιο Ρεινοοετιι°' τεεεοειτ , οι Με Ρτσ τεοιεόιο

α ;ι Β. Α(έΗΠ8.Πά εεοτεοπτιειοι Ρεπἱεἰι πωπω, ΙιοεΜε.ειΠι·ο Γεο&ιίΠτοο :πιο τω, τεεεΠ”οιοοι ίιιιΙΤε

ήι1ε·0Βιιι15 απο ειιεΞι πιο ιΧΧΧιΙΙ. εοΝοεοπόΠε εΠ·, ὅ Μοοιιί'ιειιο Κείο.ιεεοΠ ιι: Με. Θ:ιΠια ΜοοιιΠειιιι

Πεμιιάεπι μια Β.Ωο1ιικοο:ι.οο Με ειπε :ιοοιιοι ι·ι.κε. ΡειΙιιΠι·ειι·ετ , ίιοιιιεΙειο (οι ιοί-ο ΑειΙο οετιώΠΙΠοιε

οι:ιΙειοω ιο ινωιωωιο ιιικονιειιΠ ε:: οπο οποιο εοο- Μοοείὶἰε:ι Ποι·εοειτ όιίειρΙιοε.. @ο φαω Δυο δ.

άπο ι·εΗΒιοΐοτ νικ: ιοάικοεοιιι. ιοεοοενιι. Α: ειιιοπιι- Λοι!οϋοι Παει ποιοι :ποιοι 6.ιιιι ΑΦΜ εκΓεοιιἰὶε Μπετ

οιιε πει όε 5. ΑΡΗ μο!ικιοιι εποε Γεοιισ.οιιιι , ποιοι:

ι·ΙεΓει·ιοι.ιι πο Αιιᾶοϊε μονή 86 μπε εοανο Αθει Ε»

ειιιικιο δ. ΑειΙι οποιοι , φαι ρ0ίϊ Μ28ιΠιι οοιτυπι

Μοιιείὶειισ Β ε Πιεεεοίι Λοβ” ΓοΗ:ε&ιι8 ἀιειτιιτ,ρτιι1Ϊ·

φωτο εε εοοόεπάο (ΖαοοΒιοΟΦΗΜωΗΠΒτοεππα

(ἱιὶπι ετιζο ΕιΙἰοειτιιε οσε σου: οιοΠιιι6 Π: νινειιτε ω

1ιιιε Κεεε €Η:.0Βον80 , Ξι ουσ Ιοειιοι ειιΜιιειιιιο

ΛΓεεεει·ιο Ϊενειιτε Βιιι.οιειιιιο: ΚεΒιιιι οοτιοιιἱΙΤε

Εεπιιι; Α8Πιιε ΡιεττΩΡ:Πε εΠεεοε!ιιε οι πιο: ειΙὶοιιο:

Μπα ζωοάονει1οι , ε1οιίεεοοεΗιπι νει:ιοι·επι ειιιειΙΙιιοι

οποιο οτ. ι.ιν_ ν·ινειε οπο. Λοοο8 μοΒοοε ίειε Γερ

μιαβιιιιο ΑιζΠο ι:οιιεειιιιιιο: , ειίιΓειιιε οοιιιιιιι οποιο

τἱτς:ὲ »ε. ι.. 60οίιτέη8Μι18, οι "πιο ἙιΙιοεττι ιιιίἱιιε Πιε

εεΠοι·ιε ρετεετἱοειὶοοὶοιιε δὲ Μιι&ιπα θεοιιοε:ιεεοΙι

εεοιοιιε εποε (Πιιοάονει πιοτεειιι τε!ιοοιιιιιι·ιοε. Ε:

πειτε να οι» «με Ρει·Γιι:ιόεει,Ει!ιοειιοπο "ποτεω

Μι , οι! ιιοιιιιτει οε. οπο. Με νιάειιιτ ρει·νεοιΠε Με

ιοΤιιεοοεεωΙοίε Λοοε.πιπ8]οττεοΠε Ειο;ιο όιεεπιιιε.

διε Ἐἰτιιι· 5.ΑιςιΠ ειιοοε εοπιρωιιπιιιε. Α;:_ι!ιιε ΐερι:ετι

ιιιε . Όο!ιι1οϋ2πι οεοεοΙιθιοοε εοοιιι·ιοπικη ΡοιιΠο

Ροίὶ έπετιάίιπ: ενω» ριι"Με , Πεο :μιά Ι.ιιΧονιιιιι:ι

οέΐει·ιιιι· οποσ Με ο. πο. Πειιιόε απο ΕιιίὶιιΙὶο Υπ

τοΐειε ΠεΙειο “πιο οε.19.οι:ποιεειτ. Αιιτιο οε.ι6:ανι.

εοοοεοιε Β:ιεοοει·ιο Κείοσ.εεοίι ΜοοειΠει·ιο ΑΜ”

ιιοοοιιιτοτ,.ε!ειοιΕπιςιιε οιιειτοι!εειιοο ΡὸΠ οποιο :οἱ

διιΡεποε ίεΙιειι:ετ ε!επιιρμτ. Εμ” Κε!ιςιιισε οι Μουα

Πε:Ξῇ ω ΕεεΙεΐιε$. Ρεπο Βετο ιεΙιειοεε εο!ιιιιιιιτ:

νιίἱτιιι· ειπε εει·ιοτειριιιοπι ιο Β. ]ο!ιοιιοιε ΒειΡι. Επιε

Πει ΡειτοειιὶειΙἱ ιο οπο ΙειιιιΙτιιε Ποτ. ΒιιΡΙιεεπι Με"

εμε (Με Κεεοοεσοίεε εεΙεΒιἰκιιιεπι, ΜΜΜ Περο!Μο

Με ΙΙΙ. Κει!ειιό. 3εριεοιο. ιιΙιειειιι ΤοιοΠιιιιοιιιε πε

Κ:ι1εοι!. κι”. «μι οι:: ΕΙενιιτιοιιιε επε νΜετιιτ.

ε £ οι

Οιιιε. Μι.

οε. π..

Αι.ιο_ πιο

ΧΧΥ'.

Όειπεοσ.·

:πιο ποσο

απ,

ΧΧ ν !.

νιι·Βιιιεε

οι εμε Μο

οι εεοεοιεε

ειιοιιιιιτιιι.

Ε(

Ε!

(Ε

(Ο

Κ(

ΧΧνΠ_

Ιοίιποί

ΡΙοτεε ειιε

πιο.

8 Μ ή? (ε

ιειιιιιο βυ

το ὰ μιιίαο+

61ο Π:: ει

όλω.

:Σε-ε-



96 Μττωο. ε.Αετιι ΑΒΒ.εεεεΑεεΝετε. τω.

απ. τω. τεεὶΒἰτ τσόπησε €εσττεεσ εε τεοεθῖτ. ΑΙτετ πωφεεσττετε Μοτο τστεπεΒε

με. τ. ω: ‹ωἐΧὶΙΙ3ω ΡθΡΙο σεβ 0ετντατΒ Ιττφοΐσττ, εΞετειιε οοΙοτ οτττστε Γσ8ετσε εΠ.·.

Δω ω. Μισεί εττεττι νετττετττ2ττσττετ1Βσε 8ΒΒέΒθ0 άτείεισπει:ετει τεειττετε τσετσετσστ ω

1εσεεστι ετ εΙοττετσ Βοτιστσ σώσε ]εεσ-Οττιιτε°ττ.

~ 1στεΑτ:νττττ εΑΝεττ1 Αεττ.τ

Πσοοσε Ι.1τ›τὶεἴετ1ρτε εε Ασθ:οτιοσε

εοστετσΡοτεττετε ,

Ι.. Ι Β Ε Κ Ρ ΚΙ Μ Η 5

Οοτσοὶεέὶειιε εε 911613 ίε:εσΙο ΧΙ. ἰεό`τε ώστε

Ε:: τοτἰέσἰἰ›. Ματια/Β. Κισθετ. Θ' 7τίστεβτ.

ΡΚΟΙ..Ο(ΗΙδ ΑΠΟΤΟΚΙ δ.

Δ.

ΙΚΑοστε τ1σεε σώστε τετττΡοττοσε Βεἰ Βεστεσττεε εεΙ ΙεστΙετττ Γετττΐτἰ

ζ Αοιτ.τ τείτε ΡοοσΙο οΡετεττ άτοττετε εΠ , Ιετιοεσεε ΓσίεεΡτ , οστττσσω

τ :_ ίεέτσ τετσε τεστ τεστ εε!εοτετττ Ροίτετττεττ τ!ετε. Νεφε τσΓετττε: ετ.

' εσετπΙσε Π1τΠ5εοφ1εω τττε]οτε ντττοσε εεετεότετ. Πτεετ εττττσΕτεττστσ

ττενοτε ρτεεεεΡτἰο,οσοτσω νοΙιιτπετἰ νε! το Με οττΠἱτσῦ εοσττειτε τΠτείτσπτ μι

το. $ετΙ 8: Η τΙσἱε τσονετστ τσίὶἰεἰτετε Γετωοτσε , οΙττεετίτττοτίισησε τττεοττετιπστε

τω” , οσεε ττσστισε νττετε ΡεσεΙστ , εστΙτετ ουτε τεεσστο Πετ σου εΠ: τσ ίεττποσε,

τεεΙ τσ ντττστε :σετ1σε εΡσεΙ Ιιοττττττεε Βοσοε ωτωττε, σττστσ νἰττε νεἴε εστεο , επ

Ιὶἔττεο Ρτ0ΡὶΙ1€τ1τι1τ. (Εε:τΙετσ τεττστ εοτστσ ΠτσΡΠετι:ετ εΧΓεσιιεσόο ( σεσσε εστω

οισστε σεττετε τττεετστσ ντττσιτι είτ ) Ηοο ίστσεσπ ττεττεττοτσε εκοτότσπ1.

ε.. 8 ΡτεΜ σοίττετττ ε Ρτεείεττττσισ τετστσ νοΙσστΙττετε εε! Ρετεσστε νται: ΠεστΙΙτετεω

ττεσείεττε εοε [)οπσσσε εότττοσετ , δε Γσοτσιπ ἰσίἙἱτστἰοσε τσεττοετοτστο 8;

εκετττ Πε 5:ιττέτοτστο ,στεοτστσ εοσίοττεε τσετεετσστ εΠε Ρτεεττττοτσισ. Νεοσε

εστω ι1]ι1ενἱτ:τ: ΈτεεΗτε δ: άεετάσ:ε όε!ε&εττοτττοσε, ουτε σττΠε Γσστ , όεΒεστσε

1ισΡΠεει·τ , @σε Επεσε ΗΜ Πετ ΗΜ τσετττοτεε εεσεττε οστε ίσα Ρτἰτττοτὸὶε σοΒἰε ε

τα .Με Βεσττοτε Οοο , εστω τοτε * Γετιτιστ ἰτττεἔο , εεεεΙετεττισε ετ Πόετ Ρτετετε τε]σσ τ.

Ηεε Με Ρετττ τστΓεττεοτότετστττ Με εοΡσΙεττιστ , Η τττιιστΙεστε οΡεττΒσε τττοττέ·

εεττ , Ρετ Βοσοτιτισ οΡετστττ εΧτττΒἰτὶοττειττ σώσε ντνε Πεο ίεδττ τσεττωσε. νε..

τσιπ τΙσοτσετσ τη Ιτεττε νοτεεττιεισ ττττΡἰετετὶε Βιιιτιεσε άεετεΠτ ττετιιτε, στ τεστσπι

ΓοΙε νεΧετἰο ἰτττεΙΙεᾶστσ εεε εσάτεστ, Πειτε εσ]σε τστίεττεοτότε ΡΙεττε είὶ τεττε,

εοτιίσΙἱτ (ΜΒ [Με εττεισ ΗεἔεΙΙτε, τΙσἰε εοτττ8τ ττοΙστιτ Βεσείἰεϋε. Ιππεστετε τπτσεε,

τσοσίττετε νΜετστ 8: ττεε : σε σετ Ρτεείετιττε οΓτετιίε ΡεττεσΙε ίσιωσε Ιτοετετ ε Πν

8ττε εΙετττεσε Ρεττειπτε Ηετττττττε , οι τετΙόετ νττεε τΙσοε ττοτι νσΙτ τττοττε Ρετττε.

Ο Δ Ρ Ι 3. ΗεΒετπσ5 Βστιιε τσεο8ττεστΗε Ρτετεττε εκετσΡΙσπτ σώστε Ρετσε τετσΡοττοσε

1ΜΜΕ(; . (ΙεεΙετετστττ. ΙΚορεττετο εΡστἱ Μετονιστέιεισ , ε1στε ε1το ττοτττισε άιεττστ Ετεττετε,

Εφ Ροι·_ τεσετ1τε]ι1ε Κεειστττ , Ροίτ τσιΙΙε ε ΡεΠἰοττε Βοττσστ νοΙσττσττε εστιοτιιτττ, ιΡίο ττττΙ

“Με το ΙεσεττττισΡΙεττεσσο, άστε Ρετεέὶε Ήεάτε εΠτσεΙιοΒΓετνεττοσε, ίεσόττΡετείεε

“Η” Μ” νε , τά είϊ (.ΐτσεϋϊκτοτττε ()ΙιττΠ;τ ότεε ε νετττ ετ ; νία Γστιτ: τσσΙτἰε Ρετ τττσΙτεΙοεεἱσ

εΙττττιότσε εεττε Ήττα: εετεε , Ρτοάτττεοίο ντΓσ εοτόε Γε ττττσεσττστττ Ρετι:εττεστεε.

ΕκττιττΡΙο Γετττε τττε!στττ οσο σου εΠσό νεΙοετσε σΙΙσττι τσοστΙττετε ντΒετ , ΡετεσΠε

εστεε σπσΙτοτσττι τ ασ φωτ ΐστττ ΡΙστιπε άτεσστστ ετ τσίοτε Μεσα. @τεστ τττεΙο..

Ά· ,,Ι_ Κ” τσιπ ΡτοΓΡεέτιιτσ στ ὸἱὸὶεὶτ ΚΑεεΝΑτιοσε* νττ τι1ὸεστὶΠῖτττσε τσιπ: τεστΡοττε τω

πεσει” ]ιτε Οοειτοοττ ΑΒΒεε , εεεἱτε ΕκτνττΝεΑιιοε Α Βεττίἱε ]οττεσΠ Ιοεο ΡταΠτ!εστε ,

ειστε εε εε τεστ ΙιοτττΠεε ντΠοττε Ε1°21ᾶΩΕ: 8: σε ειτε: τττσεΒεστ ενεε!ετεστ ΡεττεσΙε,

εοισισιιστ εοσΠΙτο ΒσττσΙτεττ Με Ροτεττττ τσεσσ Πετ Ιτοττετστ , 86 ]ε]σιστ ώστε τΙε

 

κ



- ΜΠΑΣ. 5. ΑΕΠΙ ΑΒΒ. ΚΕ5ΒΑΟΕΝ5Ι8 Επι. 3η

 

τετιιιιτι:ιτ. Πετει·πιιτιο.τει ετεο όιε εοτινετιετιιιιτ Ρι·οεεΠιοιιεε ΚεΙΒειεειιΠε 8τ10- Ειπε Αη.

ττετιΠε ΜοτιαΠετιιιτι Ιοειιτιι ειιιιοΒιιιΠΒιιια νιττιιτιε Πειειττιιτιε @να 5. Λεπτα Α::ιιιετιιιτ :ιΡΡεΙΙ:ιτι , εοιιΗτιειιτε αιτετνο.τιττι τιιο.Χιτιια ιιιιιιτιτιιτιιιιε ιιοτι ι€ιιοΒιιιε ι. .

νιιι€ι. (3ωΡετιιτιτιδιτιιτ Γειιτειιι ΡΠιΙττιοτιιιιι ΡοειιιτειιτιειΙεπι πιεΙοτιιιιιιι ειιτιι δειπ- ΝΟΠ·

έτοι·ιιιιι ιιοιιιιιιιΒιιειτιΠοιιιιτε , είπα ΠιΒιτὸ ετιΡιιιτιτ ιιιιιιεε εεειιιιιιτιι1ε τιιόπιειιιε ,

ΠιΙἔιιτει ετειιτο. τιιιαι.τιτ!αΡιάοΓι. €τ.ιιτιτιιτιε ιιιιιττει, ΡειΙΙιτιιιε επεσε τιιιιοτ τεΒιι:ιτ ·

Πιβ ιτιιιιΒιιιε πιοττιε.

4.. Ο ίιτιιτιιιε τισ:: απο. ττιετιιτι όιε τιειιΠίΠιιιειε τιιιο.τιιιο.νετΓιιιιι «παει ειιτωιιπετ

τειιεΒτειε , οττιιιέΠιι1ε νειιιτ Πιιιιτὸ ιττιιιτιιτ:ιτιι Ρτετ:Ποιο.τειιτιιτ πιοττειιι ,μια ΑΙ)- Οοπτ:ιο ω

Βειτιε 8: Γο.Ριετιτιιιιιι ὁ. ειιοτι:ιπι νιτο τιόΡτιιτιε Ιιττετειτιιιιι ΙιβειταΙιιιιιι ΡετιτιΞι ιιιιΒιι- ΡΟΡ"1""'·

το Πτ νετιιιιτιι :ιό ιιοΡιιιιιιιι: ιιτ δ: τεττοτε Ρτωίειιτιιιτιι εοπιτιιοτιοτιιιτιι :ιτιιτιοιιιτι

Πιοτιιιιι Ρτιετιιτιιτιιιιειιι ει€ετετιτ εοιιιτιιιΙΤοτιιτιι:8τ εΙειιιεεΡε Ρεεαιτε νιτ:ιιιτεε, εΙεε

τιιοΠιιιειε Ρσ.ιιτιετιιιιιε τιιιιετιεοτειι:ε τιτιιιιιο 8τ Ι:ι.τΒιι τιι:ιτιιι Ροττι€ετιτεε , Πιοτιιιιι

εΙιιτοἔτιιΡΙιε. τετιιιιιετειιτ τιεΒιτοτιιιιι.

τ. 5οΙιιτο. εοτιειοτιε άπο 5ειιι6Εοτιιτιι ειιιιε όετιιΙει·ειτιτ ΙΚιεΙιτιιιιτιε ιτι Για τιιιιτιιιε Κοεει·ιιτ

νεΙΙετιττεΡοττ:ιτε , Βοοετιι18]οττειιΠε Ιοει Ρτ:ετιοΠτιιε , @Με Αἔιιι ειιιιιτ τα ιἔοΤτῆ€9

τσιπ τιετνειΓοτ στα , ΙοειιΙιιττι νοΙιιιτ Ιενειεε , δζ ειιιε ττιειιιιιτει επι ιιιιιιτιο.ιιι ιιιτιιΙε- νὲτοΐτ:ιτ Πιιε ιιιιιιιετιε Ροττιιτε. Νοτι Ρατιτιιτ 58.τιέι:ιιε ιιοΠιε εετνιεε Ιενειι·ι: τω νεΙιιτι ΙοτυΙτιπ

ΡεΠιιζι τιιΡετιιιιτιιοτει τεΠΠ:ιτ. Ρτο Ρετιε ΙιιιΒιιτι 8εττιιτ, Ρτετιιιτιιτ Π Ροτιτιετε ιιιοΙιε. :Πε “ο”

Ν ότιιιε Με ΑΞιΠιε Πε Ρι·.τΠειτ εοττιτιιοτι:ι. Μιάου ΙΡΠι Ρτο ιιοΒιε τιμά Βειιιιι '

ειιιοάειτιιτιιοτιο ιιιιἔιιτε οΠιειιιιιι οΒτιιιετ , δ: Πω Πιιιδτει ιιιτετεεΠιοτιε ιιοΠτ2 τεττε

Μπιτ . τιιιι τιιιειΠ ειιιε Πιιιιιιε Ρετιετ , Γοι·ειεε άιΙιιιτ επ: όεΙετ. @τι Βιςετετ , ειιιὸ Γε

νεττετετ, Κο8ετιιε ιιεΠ:ιεΒειτ ,όοτιεειΙΙιΡιεΒεΠιεε ειντιτιτι:ιε Π:εΙει·σ.τειτιι ιτιιιιισ.ιιι

τειτετιι επι ειιιιιιιιιτιι ι·ενοεειτ : ςιιιει ΜπαΠΕΠ τετιειιε ειόιετ:ετιτεε ιιι:ιτιΠοιιεε ναι

ω1ιο δ. ΑΒιιο ειιιΠιι1ετατ. ΙΠε ιιτ ω ιιιοόετατιίΠιιιυε ειιΙΡαιτι τιιι;ιιιι ΡετΡεττατατ

ει8τιονιτ , οιιιιιιο. 5ειιιέτο τετιάιόιτ, ατειιιε ιτε οΙετιιιιττι δο.ιιέιι €Ιεβο.ιιι τ:ιτιι Ιενιτετ Ιε

ντινιτ, ιιτ ιιοιι ιΡΓε ιΙΙιιιιι μπειτε , τω ειΒ εο Ρι1τε1τετι1τ Ροττοι·ι, . _

6. ()ίιιιιςιιε οτιιιιεε ιιιΒιΙοΠ·ε Ισ.ικιιιιιιε ττιΡικιιατειιτ, ιιε υιό 5ειτιότι 8Ιοι·ιω όε- 3:

εΠετ , ετιειιιι ιιιΠττιιοτιιτιι Ρετ ειπε ιιιετιτιιιτι Πειι5 οΡετειτιιτ Πιτι:ιτιοιιεε δε τιιεικιιιιἔ: Ατμ1ιιι.

ο.ττιετιτιιιτιι τεΠιιι€ιιιτ ιειιεε. Ε:: ιΡΠε Μ: ιιιτετιόιο ΙιΙιεττιτιιε Πιιτ ΡιιιοΙεΙιιε ΒιιετιΠεα ι Με

»Με ιιιεοΙα : δε; Ψιίτιι:ιιιιιιιε ειιιιτιειττι όε Γιτιέτα Η:ιΙόει. @επι :Μπι Ρ:ιτετ Ιι·Ιιετο.

τιιτιι νεΠετ ιτι Πιο. Μ”, ιιτ ω ΠΙνειιιι νετιιτ, ιτετιιιιι εοειιιτ ιιτόετε. ΙὶεΙειτιιε Δε!

ΒΙοτιοΠ ΑἔιΙι ΒιιΠΙιαιιτι ιιιετιιιτ ειτΠιτιόιιοιιεπι : τω τετιτειιιε όοτιιιιτιιτερετιατε, άι:

ιιιιὸ ιτιειιττιτ ειτΠοιιειιι. Τεττιὸ Πέιτιιι· ετιιει:ιτιιε εΠ ειιιιιΠιοτιε, τεττιὸ Ιιβετε.τιιτ εΠ

1)ειιιιιΙετιεοτόιθ. 86Γιιιιότι ΑΒιΙι ιιιτετεειΠοιιε. Ηοε νιτ!ετιε μπει· άε!εΒο.νιτ ειιττι

Πιιιέτο Ιοεο εισαι ειεινινετετ Γετνιτιιι·ιιττι , τιιιι ιιοιιεε ειιεττι ειο.ιιΠτ ειτττειτιιιττι , μα.

τιιιίΠιττι όενοτιιε Ποινιτ οΒιετιιιιιιτιι.

γ. Ετ τ1ιιιαΓειιιεΙιτιἔτεΙΠί-ιιιτιιιε εΠεει·ε τιιιτειειιΙει, ειπε Βοιιιιτιιιε ]τειιε Δε! Πιι 8;ΙΡ-2Β

Ιειιιόετιι τιοττιιιιιε Ρετ Ρατε.ειοκιιτιι ΟοτιίεΠ”οτετιι Αιτιιιιιιι Εειοετε ειιετιειτιιε εΠ τ πίε- Β38”ζωάξ):

τετιιιιε ( Π τπο ττιιτο.ειιΙο ειεεειΡιειιτιιιιιι εΠ ) Ιιο.ττιιοιιιε.ττι ε:εΙεΠιιιτιι Πιιτιτιιιιιιι Ιιο- επιτ:Πεττι

ιιιιιιετιι ε:ιττιε τεθτιιιιι ειιιε!ιΙΤει ειιιιι ιιοτι Πτ ειιιι·ιιιττι Πιιιιιι ΓειιΠΒιΙε ειπε το 2.865ιδτυ :ιιιιιιιιτι ειιιόιτε , ειιιοιιιοτιο δοτιοι° ιιιιιτιε Ιοει ΑΒΒειε Πιιιτο. Γε τιιΡτι.ιε ΠιιιτιτιιειΙιε 2.

νοειε τιιετιιιτ ειικιιτοτ εΙΤε. 5οιιτιιε ετ:ιτ €ειΠιειιιιι Ιιοτειιιι οιιιιιι Ριτ:ιιε ιιοόι:ε Π1ττιν:ιε

οτ:ιτιοιιεε τιιιεετειι‹ιο Ρτ:ενετιιτε, δ( ιιτ αυτι Ποιιιιιιιιε έττιιιτιτιιε τεειιειιε ηικιΠ Βο

τιιιιιι ίετνιιτιι νι€ιΙειτιτειιι ιτινετιιτετ , ειιιε ιιιιιιεΠ:ιτετιι ΡτοΠιΠε Πιετγτιιιε ΠΜ Γετιιιιετ

εοτιειΙιειτε. δτειιιιιτ Γεειιιιτιίιττι Ρτο Ιιετειιιι ιιι€ιτετ τοτιε ιιοέτιΒιιε ΠιΡετ Π:ιεειιΙ:ιτιι πω. 8_

Βοτιιιιιι,οτο.ιιε τιε ειόνετΠιτιιιε τισ ει· όιειΒοιιιε ειιι τ:ιτιιτιιιέ Ιεο τιιΒιετιε ειτειιιτ ηπε

τετιε τιιιειτι όενοτετ , Ιο.εετειι·ετ σ.Ιιτιιιετιι ειε 8ι·εΒε εοτιιιτιιίΤο ΠΕΠ. (]ύττιτιιιε Ποιο

·Ι:.ιιιό:ιΒιιι 8: 1)εο ΡΠιειτοε ίτε.ιιτιι Πιιε εείΠιτιοιιε ιιιΠΠετετ ΡετνιΒιι εκειιΒιιε εοττι

«Με ΡειΠ:οτ ονιΙιε , αιτιιιε εΙειιιΠτει Πιτ: ττ.ιιιιΓετεΠω ε.ειιπιιιιε τιιετιτιε ιιιιτιιτ εσεΙεΠεε

εοτιεετιτιιε , αιτιιιιτιει ΠιιιοΙεε , Ματια Πιιτιτιιιιτιι Ι)οττιιτιο ιιτ:ικοιιιο. ά:ιιιτιιτιι.Ηγια.

τι Ε0ιιετιι ιτι !σεσ οτι ΕΜΗ ττιετι·ιοτιειτι·ι Μ' Μπιτ ιιΠιιιε ἀιετιι Επι:: δ. Δω διότι εεττιιτιιτ.·

δ Πι ΝεετοΙοειο Κεετιεια:ιιΠ ιν. Μ.ΙκΙῇ 5οι.ιοΝ ΑΜεκ Ραϊστ ΜΜπ:Π0"υπ σιιιιΠε τικιτιιτ.



μα! ΜΜΜ: ε. Αειι.ι Με. ΚΕδΒΑΟΕΝΞΙδι.ιΒ.Ι.

Απ. Ει-ιπ. τιιιατιεΙαεει Πε Ιὶιττιιιιο ΒΙοεια Ραει·Ι ειιτιι @απο νει·Βο, ΡαειΙι ειιιιι ΕΙαπιιιιε Ιαιι&ο,

Μ2°° δοκιιιιιι ιιιιιάειιι αικΙιεΙααε νοειιπι , εΙεΙεόεαΒαείιτειιιε Πιανιεαεε ιτιεΙοεΙια: : ΙΜ επε

. το ΙιγΙΙιτιο ειιιετιι ι:ΙΙΧιιιιιιε ειιΙιιΙΡοεει·αε ιιιεεΙΙιεει·ε. ΙΡΙ`α πιω: εετιεΒι·ιε οΒΠ:ιιτα

Βατιιτ ιιιιιτιάιιιιι ιιι€ει·ειπιο ΡεΡΙο νεΙαιιειΒιιε : ιιιιεαΙιαε ΙΡΙειιάιόιΠιιιιιε Βεαει

ΑΜΑΝοι πιετιεΙε ιι·ταόιαιιειΒιιε , Θεια εαόειτι ιιοόεε εταε αιιτιινει·Ιαειιιε ιιαεαΙιε,ειιιο

άεΓιιιιέειιε εΠ; εεττὶε 8ε ειαειιε εεεΙιε.

ἔ-ΠΙ5Μὸ€:(Ιἱ 8. 'ΕΜΠ αιιτειει ιεΙετιι ΙαιιεῖειΙΙἰετιιιε ΡιαΙειΙ Ιιιιιιιε ΙεεΙ όινιτιιΙΠιιιιιε εοιιΙεει·ατοε

[:'Ιἑ:ΠΠ'ἰὰζ' εΙατιιιΙΤεε*, τιιιταει που ΠιΙΠειο ειιια Ιιιτι·ιριετιεε ιτιει·εια ιιοτι ίεΙεινο εμε ιιαεαΙετιι

οΒΙεεναεἰ οΙΠειο τεεοΙι1ετΙΙιε νεεεεεε, δ( εεεείοΙἰιτιι Πιο εοΡεειιοάιιτιι ΡαίεοτΙ ι·εειεαιιάαε

:";ξιμ 8 εΙΤε ΙατιιεεειιτιεΙεέεΙοιιεε. νετὶιΓΩ Ρτκόιέειιε ΑΒ αε Πει-ιιιε εΙιεοι·ιε ειιιιι τιιετιιΙΙΙεε

.εριι ε, ια εΙΓε νΙΙοι·, αεειεαε ()οιι€τεσαεΙοτιιτει ΓετΙειιι Ραιιόιε, 86 ιιε ὸειιιεεΡε ειιιΙάειιι ΙΜ

Ρεοεε&οτιε ιιαεαΙεκτι Μεινε ΓοΙετιιιιιιαι·ειιε εοιιιιιιοιιείαειε. ΜοιιαεΙιιειιε €οετι15

ΡΙαιιάειιε αάεαΙια Ιετι1ειιιετ1τε Εεεαεοτειιι βετιεεΙιειε ειιιι&α ι·εεειιεειιι , ά τοεαι:

ιιε Παε ι·εε εὶε (μια ΡαΠ;οι· αεεΒαε. ΒαιιΧει·ιιτιεΜε ιιιόεεΙιιιαΒΙΙΙ εοτιΙἱιεειιὸιιιε ο!)

Ιει·ναι·ι , Πειιε ΙετναΒιειιτ Πι ΠιειιτΙε ΙεειιΙιε α ΙὶιεεεΙΪοτὶΒιιε ιιοΙετιε. ιιιω ετἔομπε

αεΙΙει·ιΒιειιι· ΓατιέειΙΠτιιο ΑειΙο όιΙε6ειΙΠπιο ειιιει·ιεοι·ι τιοΙει·ο , ειιιι εαΙι Ιιοιεαιιιιιιε άι

ε3;Ει:Έι:ξϊι;2€ιιοε ΙετνιιΙοε , ιιεσάεβΙειιιιι Ιιοτιοεεειι απιαιιειΙΠτιιο ιιιιΡεει

εεε. ιιι_ 9. Νοτι ΙεΙίιιιτι Γιιοε εοιιιΡτονιιιεἰαΙεε Με 1)ει αιιιιειιε άιΒιιαειιι· ‹Ιε ΠΜ αεειάειι

220 ὲΞΕΗ_ ειΒιιεΙαιιΒιιοι·ιΒιιεΙιΒετατε , Ιεά ειεεετατιιιιι εειιειιιτιι Ιιοιιιιτιεε ιιε ειε ο επι @Με

:ΠΕΚΠΙ-- · εοιιΙει·αε, Πει αΙιἙιιοειεε νιάετιιι· αάνοεαι·ε , Παπ ΡειεΙειιεΙε ειιιι·αειιι εκειι·ιΡΙο

Ρ' Η1=ίω ΡοΙΠιιιιιιε εοιειΡτο ατε. Νοπιιαιιιιιεα: εεειοτιιε ΟιεἰιτιειιΙειτι ε νιΠαιτι αιιάινιιιιιιε ,

Πι ιια όεεε!ιαε τειοεεέτιιιιιιε ιτι Ιτοιιεε Ιετε!σαε ειιιιεΙαιιι νιι· εεειιε , ΙιιεΙε εΠΙ ειιιιια

Ρα με : επι ΓοΙιΡι·αεΙειιε ,νει·ειιιιιΙΙι ΙοΙ εταε αΒΙειιε, οεΒἰΒιιε οΒΙεΙΠε εειιεΒταιιεε

εαΙιεΙειε ιιοόειε , ιιιΙΙΡετατε τιιιΙει· εΙατα ειε Ιε1εε ναΙεΙσαε , τω ΡτεΙΓιιε εειιεΒειε

Ι`ιιΙ`Ριεια Ιοιι€α ει·αΙιεΒαε , 8: ει·εΙπαε 1αετγιιιε ΙιιΓΡιι·Ια Ρι·οΙεειιιεΒατιειιι·. @9Π10εΙΟ

ιιοει Πειτε, εἱιιιιΙιιτιιιιια ιιι1ΙΙα νιάει·ετε ε1ι1οιιιοάο 8αιιάει·εε ειιιιι Γε πω: ετιΙΗε

Βαβετεε ε ΤαιιεΙετιι αΙΙιάιΠε Ιαει:γετιατιιιιι εμε δε Ρτεειιπι [)οιιιιτιιιε ιιιιΙετειιε ευε

τε!ιε εΙοεπιιειιει Ρει·ι·ενεΙαειοιιετιι ιιιΙΠε , ιιε ΚεΙΒαεειιΙε ΟαιιοΒιιιτιι Με εΠΙαειο.

ιιε Ρεεει·εε , δ. ΑΞιΙΙ Ρι·αεΠάιιιπι ιιιιΡΙοεατεε, Ε.ΑΝιοικιειιΜ ΜοιιαεΙιιιιιι , ειιιι ειιτιε

Π:ιεεεΙοεΙΖΕόιειιιιε εταε,τοΒατετ,ιιε αφή $αιι&οειιιιι ΚεΙιειιιΙαε αΒΙιιειιε αεεΙε

?ι·ΒΙΒιιε ΙιιΡετΠιιιάετεε , 86 Με ίαέ!;ο οΡεαΒιΙΙιιιι:ε ΙιιεΙε Γε άοιια ι·εεεΡειιτιιιιι

στα.

ιο. Ηαε τιιιΙεΙΙιιε ιΠε ι·ενεΙαεΙοτιε Ια:εΙΙιεαειιε αδειιειιπι ΠιτΒἰε, νἰεἰιιἰε Ιοτιιιιια

Ραι·ιεΙιε , Ι`οιιιτιια Θεια: εΠειε , ειπα: ιιοτι Πιιιε Ιοιτικιια ναι·ια , Ι`ε‹Ι Πει [ΜΜΜ Ρι·:εΙα

ἔια εεεεα ΓαΙιιεἰε. Οπιιιεε Ιιοιεεατιειιτ ΚεΙϋαειε ιιε ειεὸ Ρει·σαε , ιιεε ΙΠοτα Πε Ρεάι

ιιε εἱιιτι @Μια εαιιεα ι·εειιιιεΙε. ΙΠε άσοι ΙεΙιιεειε ιιιαιιιιπι Ξαειε , Ι)οιιιιτιο ΙιιΡΡΙειε

Ιαει·γιιιατιιιιι Ηιιπιιιια Πιτιάιε. Ετ Πεε:ε ιΒιιοτεε ΙὶεΙΒαειε ιιιοειιια νἰει , ΠΠιε Πινιεια

Ι.ρε εαΙΙετιι εαι·ειετε εεεΡιε. ΡοΙε τιιιιΙεα.τιιττι ι€ιειιι· αιιΙ:τα&ιιε νιαι·ιιιιι , ὰειιιἱιττι αι!

η Ιοειιπι άεΠΒιιαειιτιι Ρεενειιιε , δε ειιιαιτι νιόεταε τενεΙαειοιιεπι ιαπιόιεαο ΜοιιαεΙιο

2121ΙΒ:;Ξ ιιαι·τανιε. Ι.αιιάι·ιειιεΙεειιε εαΙι όε Γατιιιιιε εαω? ΙὶιιτιΙε ΧεΙιειι.ιιαε , Ιιιρι·ό.ειιε Πιο.

Με όιε αειιιαε, άιιτιι ιιιιΓει· ει:οι·αε 1αετγτιιΙΙειιιε αΙεαεια εοι·αε, ιιε ΡιοτιιιΙΤα Βειιε όεε Π

Μ ΡεοΡιειιιε. Λαμια ει·εο ααα 8αιι&οτιιιιι ΡεεΙιειιιιαε Ιανεταε πιω; ιιε ειπε οειιΙοε

εεειε)ιε, ιιοθ;ε άΙΙειιΙΤα εεεωιεα εΙΗι1Χ εΙαειΙΙιτιιαι 8αιιιι όεό1εΙιεεταε ιαιιι ιιοε`εε

εΙιειιι , Βαιιεἔιιε εΙαἔε Χιόεε οιπιέι&αέΙΙιιεΧΡΙεβΙΒ νε:ὸ εε;.ιιάιο εεΡΙεειιε ιιιιιιιειπΠΙΙι

ιι·ιαε σι·αεεε εο 8: . δι ο τε ι π: 8: επι εεε εεε ιιιε τεεετιεε νειιεεαε, Πειε

ε!ιιεεΐεΡαετιανιε.

ΟΝ Η ιι. Νε νετὸ α ειιιοειιιατιτι ιιιΙεΙιεε 8ε Ρει·Πάο ΡοΙΠε ὸιιΒιεαι·ἰ ΠιΡει· ιιιιταειιΠε (μια:

εεεεειΙειιιιιεα Β. ΑειΙο @Με ιιοιιιιιια εεΙαιιι ειει·Ι”οτιαειιπι ΓιιΒιιιίετιιιιιιε 8: ιιιιάε

ιιιι_ οι·ει Πιιιε Ιοεα. Ψαιιιιι€ο ειιιάατιι άε Ιοεο ειιιι τιιιτιειιΡαειιτ ΡΙιιιιενΙιιάιιε εοτιει€Ιε,

Πνε ΡτοΡεει· αΙιειιιοό ρεειιΠαι·ε εοπιιιιιΙΠιιιι εαΙι νιιιόι&α ΡΙεεεειιόιιιιι,Πνε ΡεοΡεεε·

αιι€ετιεΙαιιι ΒΙοειατιι $αιιέει , ιιε ει·αάετεειιτ νει:αιιεΙιιε Ιζ·ενιΠιιιιο όαεπιοιιι. Ηοε νι

Ι`ο Ρατετιεεε ειιιε Ρι·Ιπιιιιιι αΙΙιιΙοι·ιιε νεεΒιε εετιταιιε Πιτεειτειιι ιιιιεισατε , νετειιεεε

εατιι ευι·ΡΙΓΡεόεαειιΙο Ρτο ΙὶιιΠΙΙι νειιαειοιιε ΡοΡιιΗε ΙαΙιιιΙα εΙΤε. Σε πιαειε αιιεειι

τι1ι° Εεεε

 



ΜιεΑεεε. Αεκ: Αιιιι. ιιιεεεΑεεΝειε ω. ε με
το: Βεεε!ιε:ιτιε ετιε:Βιε πιοιιΠ::ι , ε: Π:ιιιεειιε εΙειιτεε. ::ιο:Πιε ιιιίε::ε ιιιι:ιετιι:, ειιιι ειιι=- Μ"

εεΡτινιιε ε:ετ 8ε ε:ιει:ιιιοιιιε ιΡΓε :ετιιιιε. ει ιιιιΓε:ο ε:ιιε νεΓεεΙιε 8:ετε ειε:ειιτιι: , 8: Απ23:“Χ_

Π Ροτιιε εφ1εεΓανοιΠΓεττετι11°ιΙ1 ο:ε,ιιι:ε Βειιε ειιε :εειειειιε:ιτ νιιιιιε:ε ειεπιτεε.

ΙιιΓε:ιοε :ιΠιε ειιο:ιιπι Πετιιιιιε ειι€ε:ιε. ΑΒΓο:Ρτι ε:Βο Ρε:ε:ιτεε ιιιΓειιειΓΠιιιι ιιιιΓε

:εΒιιι ε:ιΠιτιε οι: Πιο ιιιειιιΙει:ιΓο:τιι:ιιιιπι Πιιι , εμε εΙιιιει εοιιΠιιιιτιι :ετ:ιεειιι Πινε

:ιιτε ιιο:ι Ροτε:ε:ιτ τ εΓιι:ιΠιιιιιε ειπε Β:εειιιε εοιιΠ:ιιιΒιιιιτ Ιο:ιε. Π

Π.. Ετ ειιιιε :ιετιεΒετιι: ιιεε Γε:ιειεΙιετ το:ιτιειιτε , ιι: ΙιΒει·ε:ετιι: εΒ Ιιεε ιΙΙιιτιι Πι

τετιιιε νεΠειιτε ΡΙεΞε, ειι Γεε:ετιίΠιιιιιπι εο:Ριιε εειειιιειτιι: Β. Αμ: ει» ειιιιι ει

ειιιε:ιτιι:τι τετιιΡι15 πιο:ε:ετιι: , εειεΡιτ ΡειιΙΙετιιιι πιειιτιε Γειιιτετεπι :εειΡε:ε , ιτειιτ

ετιειιι εει νοτιιιτι Γεειε:ιόιιιιι δ. Αειιο ιιιοτιειιε νιάετετιι:. ΒιιεειειιτιΒιιε επιιειε να '

το Ρ:οιιιιΠτ , Π νιιιεΙιε ειιιιειεε:ι Ρείιιε ό:ειιιο:ιιε:ε ιιιε:ε:ετιι:, εο:ιτ:ιιιιιειιτε Ιιοε

ΑΒιιιωετιειε Ποτιιι:ιο ειιιι :εειιετ ιτι εΠ:ιε , Γε εοιιΓε::ε ιιονεπι δειι&ο , ιιοιι ιιιΓε

:ιο:επι νιειιιο Ρεεο:ι,ειιιετιιιιιιιιτιε δ: ιιιειιο:ετιι.Πτ ιιοε νοτιιιιι νονιτ,Γειιιτεε ιιιτε

:ε :εειιιτ , 8: ειιιι νιι:ι&ι.ιε ιιοΙε:ιΓοιιε νετιε:ετ εει $ειιέει τιιτιιιιιιιιιι , €ειιιιετιε 8ε π

ἔε: εε ΙιοΠε Πγειο :ειιιεετ εει τοΕι:ιε:ιι ειοπιιιιιι. 8εει :εεειιτι 8ειιο::ιΒιιι ΠεεεΙΙο

εειιιιο:ιιτιιε,ειιιοιι νονε:ετ τει! ει·ειιο:ι ειιω1ιε,ιωωε ιιτ :οτι:ιοε !ε:εε εττι π,

ειπε Γε ιιονειιι πιιιιειιε ειενοτο ειιιιιιο εει Μοιιείτε:ιιιι:ιω ιιιειτ. Ετ νειιιειιε εε:ι

Ρ:οιιιι3ΡεΠο:ιε ειι ει·ειιι 5 Εεεε, ι:ιοιιιτ, δετιότε, ιιενοτο ιιεΓε:ο εο:ιιε Πειτε τιιεε. χ

νοτε τω: εμε: ειενονι Ριετετι , ιιτ Ρε: εΠ Ιι5:ετεε :εειιιειιε :ο πιιιτιε:ε τειι. διιΓειε

Ριειιε ι€ιτιι:ΤιιεΓειι:ε:ιιιε Βονεπι ειιιο Γε νε:ετ νοτιιπι , ι ε νετιειιειιτ ιΙΙιιιιι :επεσε

ει: ειιιε ιι:ετιο Τει:ιΡΙιιι:ι εετιιει·ενιτ Γε:ι&ιΙΠπιιιιιι. -

η. Ηιιιε Πτιιιιε τιιι:εειιιιιιιι οιιε:ετιιε ειἘ Με Γο:τιίΠπιιιε ειιι·ιιιι ιιιιιιεεριφιιιΓο: Φιν. ν. '

ειαιτιοιιιιττι εειιτιΠιιιιε Γυ:ε]ι1Πι0ιιι$ ειιΓΡιάε εΧΡεΠειιε ειε:ιιιοιιεπι ετιεπι ειι Ηε:ι- ω” °“Μ·

:ιεο ειιιοειε:ιι, Πειιτ ΓτιΙιιε τειιτειιιτ Γε:ιοε:ε. Ιιινεοε:ιε ιεττιειιει:ιιτιι Ηειι:ιειι:ιι ΡεΠ

Πιιιιιττι ειεεπιοιιιιιτιι :ιι:ιιιιε Γιι:ιιε ειιεειτεΒετ : ιτειιτ που Γοιιιιιι ειιειιε , τω Γιιε

οιιοειιιε :ιιο:ιιιειιε νιεΙε:ετιι: ειιΓΓεεε:ε ιιιεττιιι:ε. @και ειιιιτι εοε:ιετι ιιιτιιιιιιιι Γε:

νι:ε νιειε:ετιτ , δ: νιιιι ει:ετιιοιιιεειιι :ιιιτιιειιιετιι Γεειε:ε νεΙε:ειιτ , εοιιΠΙιο εεεεΡτο

Πε ειεε:ενε:ε Ιοειιιετιειο: Μιιιτεε νιστιιτεε Γε6τεε ειιειινιιιιιιε οτ:ιιιεε, ειιιι`ε Α ιιιιε

Γειιότιιε Γοιιτιιε ειιι·ε:ε Γιι:ειιτεε, ι:ιιΡετιειιτ :ιιιΓε:ιε Γοιετιε ιιιεε:ιε Γειιιτιε , :ιοτι εειιε

::ιε:ιτιιιιι ειιιο Γιιιεετ ιιι ε:εε Ροιο:ιιτιι. ΒιιΠε ε:Βο εει Πειιτιι Ρ:εειΒιιε :εεο ιτειειιε

8ειΡΓιιιιι ειιιι ιιιιι:ιιιιιε εο:ειε, ειιιι εο:Ροτε νι:8ο Ρε:ειιιιιε Α τιιιιιι με εειιιιτιι:

οιιεειιιε ρεειε νι:Βιιιε Ρε:5ιτ,ιιτιιιε:εετιι: ει: Με ιιι1:<ι_δε:ι Γο: ε ιιιιΓεΠιιε, ειιιεπι

νει:ετ ειε:τιιοτι τειιι ιο:ισο τεπιΡο:ε ιιιιειιιιιε. ΑΠ:ιιτιο:εε νε:ὸ εο:ιιπι ειιιεει·ιιιιτ

οΡο:τε:ε Ιιεει·ε εοΠιιτιι ετιιοιιιοΠ εο::ιειε ειιιότο:ιι Ρ:οΡ:ιι,8ε Πε ειιιιι Ρεττιετιιε.

Ιεπι Γε:νιιπι Γε:ιέιο ΑειΙο “ωε, ειετιε :κι ΡτεεΓειιε ειιιετιιο: με εειιιτε Πιο ι:ιειιει·ιιε,

ειιιιιε ιιιιι:ιε:ι ει εειιΓιιπι ΓοΙνε:ετ οιιιιι εεινινε:ετ ειιοτειιιιιε. Οιιιι6Ι:ιε κι Ιειιε.ιεπιτι

Βιιε ,επι το:ειιιεΒετιι: εει εΙτετε 5.Ρετ:ιειεειιιειτιι: , δε τιιεΠι€ιειι νιιιειιΙο εοΠο

ειιιει:ι:ιειιο ,ιο Γε::ιιιιιιτιι Γετιέὶο ΑειΙο εειειιιειτιι:, Γιιι:ιει· ειτε:ε Γεε:ιιιιι εειιιτεΙι

ειιι:ιι Πιιιιιι ειιιετιιο: ιιιιΠτ ειειιε:ιοε: δε: νοτο Γε οΒιι€ε:ιε Π ειιτε:ετιι:, το: οτιιιιι

ετι:ιο , ειιιιιι νιτε εοιιιεε ειΓετ , ε. Γε ειχε ιοΙνειιειοε. Νοε ω: ιιΠεπιο:ε , Γεειιιιτιι:

νε:ιιιιτιι ιιιεειιειιιε , ιιι ιιιεειιιε νοτιε ειιΠιι€ιτ ειωτιιοιιιε ω, δε Πετ ιιΒε: ιιοπιο ειιιειιι

δειιέιι ιέτετιε ειι:ετ. Κενε:Γιιε ε::έο ειοιιιιι:ιι , ΡοΠ: Πεο :ειιειιτεε Ιειιειεε , Ιο:ιΒο

ΙιοΓΗικε ΠιιιιίΠ:ιιιιε νιιειτ :επι στα 86 ειιιοει νονε:ετ, ιιο:ι ιττιτιιειιιοτ ΒειιεΓιειι.

ειιιιι Πιιιιιιιε ΓεττιΡε: :ειιειιειιτ ιιεΙιτετε.

:σε Π·εκκωκι· σε: σα!. ?Μωβ άεβιωμα , οι ερο!ι·ερβο Κε/θεσεπΠ ειψυπ.

Μ. Μο:τειιτε5 ει·ειτ ιιοπιιιιιιιιι τιιε8:ιε ιιι Ρεἔο ΜιιιειιιιιετιΠε δ: ιιι Ρεεο Με- (ΜΒ ν::

νιτιειιΠε νειιετιιειιτε: ιιιιιιιι:ιειιε :ιιιΠο ::ιεειιεειιιιιιε εοιινεΙειιτε. Νειιι ι:ι εοΠιε δ1ΐΒ€”ερ”

Ιιο::ιιιιιι:τι ΜΒΜ ΓιιΒιτὸ οΒΠιιιετιΠιιιιε Γειι:ιεΒετιι:8ε ιο ει·είτιιιο ιιιιι Ρωεω- ι· Με»

ω: :ιιο:ιεΒετιι:. ΟΒ ιιειιε εειιΓεπι ιιιιεε:ε:ιτεε :εΓιι€ιιιιιι ειιιιειιιε Ρε: ιιινε:Πι ιοεε η'°"Μ

εοιιιιιιειιε:ιτεε,εό ιιιιιιε Ιοειιιιι εοιιΓιι€ιιιιιτ,νιειΙιεε 5ειιιιετο:ιιτιι Γεειιιιιτ, οτε

τιοιιιιιιιε εοιιτι:ιιιιε Β. Λεει ει:Ρετιι:ιτ Πιδ:εειιιιιι. @Πει ΡΙιι:ε ε ειιιιειιιιιειιιε νε

ιιιετιε ειιιιι ειενοτιο:ιε οι·ενιτ , ρετ:ιειιι ιτιεοιιιιιιιε Ρει·ιιιειιειιε :επιεενιτ. Νοε

:ιιιιιτο Ρὸίτ ετιετιι Β. ΑΘΗ ΓιιΠι·εΒιο ΡεΠιε ειεΠιιιὸἔιιιτιι: εοιιιιιιοτιο, ειι1ε:ιειο

ω. ε:τιΡιτιι: Ι)ινιτιο ε1ιιιεΓεειιτε μιιιιειο. ΙΡΓε ειιιι επι ειεειεε Ρε: Ριιι:ιπιε Ιοεσ

κ4$90?”. 86”. θα!. δ. Βεπεά. δωσε/πει: Α!. Τ τ



ασ .[ ΜΜΜ. ε. Αττττ.τ ΑΒΒ.1ι128ΒΑΩΕΝετε. Με. τ.
Θ” Μ. ίΞτενϋτ-Γετατε ὰ ΡεΓεττο. αΓααε τπτ Γεθ:τνττο.τετα 8.3οττε.τττττε ΒτιΡαίττε , 8τε.

°ο· [σε . ..

Λαο. :στο βσκι6τικύ· ιού Με δα·ίμστε :πατατα @Με

ε”. να. τ ;. -ΤετττΡοτε ἶΚστιετνττ τι ΑΒΒειττε ττταΙ1ετ ττατεττεττι ΕτττεΙτατι ττοττττττε ΡεττατΒε

ξ:Έ::ΐ ττοττε ΓΡτττταετταταααοΙτ νεκτιτει, αατττ ττταΙτοτατα Γετε τττεταβατ ειττάαεττατ,τα μι.

τω. ντταεατατιτ Γτιετατατττ τ1αο εοατταετατ Γαβ τεττα:10.ττΒαΙο ΒΙεΙπι Ιτα]αε Γεα&τΠΞπιτ

· ντττ, Εεεε απατα , τωαετιιααΙττε ττετττΒαε ττττΡετατει ΓοΙοτετταε τεεαταβεττε οΙπΙοτ..

ττατε Ρετατεετατ , ααοιτΓεταε όατιτατττ Γετε Ιτοτε.τατα εταττΓειέτο ΓΡειττο, Γοτττιτο στα.

τα, ντττατεΞεττ&τ _ΡτοΡα!1ετο ατεααοττε ττατεΓεετε ντΓ›. εΠ: ὰ επτα τττΓείτο.ττοταε ω.

τττε.άνετΓτοττε δ(Ο. - `

(Μ, ,ΠΠ τό. ΑΙταε ε1ατόειτττ τετττΡοτε Ρτ-ιττττττ ΑΒΒεττε ὰ ΡειτττΒαε ΡΙέιτιόττετατη τη Μα;

Βωξ ετ- ντΙΙεττττ ΚεΓΒαεεττΓετττ αενεται: ,ΒΔ Γατ› Βεττείτετο εαταΓόει·ττι ΙΝεεΝατετ Μοαπω

ωαρω1· εκ Πετ ειταοτε αεεεΠ`ειττο. ντεκ ΠΒτειάττττατΩτειαττΙοαΒοτα εε τεττι οτε πτο.αΠοττετα

`ει”τιπ' ΙττιΒαττ. Εεε! εατα Ρετ αεεεΓΓατττ τετττΡοττε , -τείτα:ιαττε ταεεαότ] :παταω τταΙΙειτε

τταενταετετ τεΓττ€ετε.τε, Β. Αετ!αττι :τά]ατοτετττ σ.τΙνοεαττα το.αττε ειτΓὶοτττε Φώτα

«Βάσω. ΙαΓτετττε παμε τταταε 5ετα&τ ΓοΠεττττα Γείττνττετε, εοαΓὶΙτο Ρτα:τττάτ [τι

;8εααΠτ ε.ε!όατττατ πατε δ. Ρεττὶ ελατε , ειὸτττοαετατ νοτο ΡτοΡττο &τΡΓατττ τα!

4τττα8ετε,ααεττιταε Η Βτντττει νττταε ΓιΙατετα Ποτ ότΒαετατ εοττΓεττέ , τΙεταεεΡε ΓεΓε

Γετναατ Πετ τοΗτεττ ττοα άεττεεετ τετ:Ιτετττοττε τν. άετ12ττοτατ11 εαταΓααε ειτττττ κ.

νοΙαττοττε. ΙΒε τ1ατ ΓειΙαττε Γασε εο.αετΐ ταε]οτε. (Ιαεὶτττ τοε:ττετατ νεΠετ Ρτοττττττετε,

οτττατο. ΓεΓε ό1Ιτεεατετ ΓΡοττε!ετ οΜετνο.τατατττ Με: τιττ1αε ται εε.το μακ εττωΙΙα,ω$

Ρετ ταετττατα 5ειττάτ Γο.Ιαβτε τεΓττ€ετττττιτ ταετατε οΒττττετε. Δ

ω, α· Π. ΙΠατὶ ετίο.τττ τεΓεττε ττοαοττΗεατα εΠ: τἱε Βατ.υαταο ΕΙειαότεττΠ Οοτττττε, ατα

ΡΙιτΙτρεατ ειπα ττττΙττετττ αΓαΡτ-ττττττο Κεἔτ Ρτειττεοτατα ατΡοτε Ρ:›.Ιτιττααε ()οιττετ εΙεΓετντ

Β::έτω τετ , :τά τετιιττάεττάειτττ ΓαΡετΒτειτττ τταοτατττατιτα ττατ τα ΡειτττΒαε θε.ΙΙττε 8; Βατ· τω..

τ, π"Π[2- ατα: ΡτεεΓειτο Κεετ τεΡαἔττειτε εαΡτετττεε ,τιάνετατιε εατττ ΓετντΙτ Γετοετττιτε τε εμ

;:Ρέ>αν4- Ι:ττε εοτττεττάεβο.ατ. τω εταοτατττ εοανιαεεατ!εττα τεΒεΙΙιοττετττ Ρταότέταε @Μπα

ειτ:ετταε , εαατ :τΡΡ:ττε.τα ΡΙειττατεττΠε πατατα οεττταο. τετττε ΡεταΞτετ οΡττὶτι, ντΙ1έτζ

ααε τΙεΡοΡαΙ:ιτ , τιτααε τταςτ Γεετε όατττΙαίττε.τ Ρετνταςατεααε, εοαετνεε μετα

εεα ττΡωτ οντΙτει Ρτεεότε. Ητε ττειααε εαττέτο. εττεατεαόο ΡείΓατττατιττε , ωα(3

Ρττεάετ1ότ ΚεΓΒειεατα ντΙΙτιιττ άενεταττ Γετἱ Πτντττε. Ροτειπτο. ΓετοεττατεττττΙΙταε τα

εεττε ΡτοΡττει ντττατετα ΜΗ ττεἔοτἰο οΒίτειεαΙο τω νοΙαττ :ιόεΓΓε. Νεπι Ματ,

θεια ντΙΙειτα ταετεΓΓαε , αυτα Γαβττειάτε τεΒαε, ιαωτετα δε ΜΒττετοττΒαε τττ112.Βτ..

το.ΒτΙεατ τερετττ , ετιίττο. τττεττιττ εΧετεττατττ αατεΓεεεότ εττιττττ μπε τε. ΙΡῶ Μ

εεττ: ετιτττ Γαβ οΒτεατα εττΡετειπάτιε οτεττοατεΜοατιθ:εττατττ αττττετ,εοττ Ρτετε εταίαΒτε

ενετττ,τταττε ναΙΒὸ Ρεινο ὸτεὶτατ,ΓαΡετ τεἔαΙειε Μοττειίτεττῇ τεΠάετε,ετό ω]τα Ρετ-ω”,

Ρττοττετττ ΗΜ τιτεατττ8:Γετττττο.τττ Ρτοτταα: @Με Ρο.τ:τττ. @αἱ @απ Γτιάατττ ΓατΕ.

Γετ, ΡτπΓειτο Οοαατε τα Ρο.νοατε αεεεια ειπα Γεἔτττειττ μετετττε ,Με αατόετττ Μ.

ττττττε νετπτ τετοτττι τα ΜΜΜ Ρειττετττ εΗττεττατ ,αντε ειατετα τταταοετΙτε Ρεττττειαεττε

τιαΠο τεττοτε εοττεατττατ. Οοτττεε νετὸ Γαβττο.ττεο τττοτΒο ΡετεαΙΓαε Ρτοττττττε Ιτα

πα ΡτοΠ;εταττατ , οτεααε Γεα8αταεο.ε ΓΡατατιε ετατετεαε, τταὸα Ι)τνίαο. νττταε τα Γε

Ρτο Ρεινοττε ντιπ!τεεε , εαι1&τε οΓτειπατ Ιτο.Βετατ. Εο τετττετι ΡοίττττοτΙαιττ εΙατττ

Β. Α τα ταετττατα τανοεειτ τττε!τὶιε ττειβετττε?,Γααετττ ΡτοΡτἱτε τττε1τττΒαετττ εοΠο εττ·.

τ:αιττ ετα, ττατατΙτε8τ τ!ε]εόταε το τεττττατ τα εΙτο.τε, ΡτοΗτετατ εοτετττ @ω δ;

5:ιττεΈτε εταε 8τεινττετ Γε Ρεεεθτ ε, εεετετὸ ΓΡοικΙει: Γε τεττεταπ δ. Ρετττ τι) τιάνετ..

Γεττοτατα τταΡετα τΙΙ:εΓειτ11 ταντοΙειττίπηαε Π;τεααε εαίτοττττ·ε, ταΓα ετα Ρτιτεττειτττ

πατατα όεεεπκ1αε εειΓεοε,όεεετττααε νειεεειε Ρτο Γατ Ε·ιεταοττε ο ετι: τιεοΙα:τοττετ

είεςαε Ρετ ντττατετττ Β. ΑετΙτ ΡΙεΒε ΚεΓΒειεεαΠατττ τΙεΓεττΓειττ τττεταττ Με ττοΠ:τΙτ

Ρεατταε ταεατΠοττε.

ω, χ. τ8. Νεε τΠαά ΠΙεττττο Ρττετετεαιττόατα είτ , ααοτΙ αατάεαττ Ηαεο ΑΒΒο.ε Μο

Χν:ΙΓΡΈΓ:ΐτ:ιετΐζι.:1ΈΣταΝεετοΙσρ,το ΚεεΒτιε. π. Κα1εττά. Ι·'εΒτ, εοΠο:ετατ , ΡΜΙτρατ νετόςτττ ματ:: Γεττατω:

`δ



ΜιττΑο. ε. Αειτ.ι Ατιιι. 1ιεεεΑτ:ΕΝετε. το. τι. 3ο

υ:ιίτει·ττ ΩττΓΡτετιΠε ε, Μοτι:ιτ:τιι1ε ο.υτεττι ΠοευοΜτ ΚείΜιεευΠε ο ττυπι ειττ τττεττι Γε- οπο. τω.

Π:ιιτιι Β. Αοτττ τιιτιτιτοττευτο τεττευτιτεττενευττετοτ”οτεε ΜοτιειΠετττ ττιετεΠυε @οι Α"2"°Χ:Χ.

ττετιπ Ρτιττετιι τυΠιτιο εοτάτττυτετ·ΡεΠτιτ ειίΐειτυτοε, ουετττιιτιε Π εοττΠειτετ ευτυ εο- οτε; Δε;

ετευι 2111110 ττε Με νττο ττεοεττετε , ιιευττουειπι οττιττο Ξειτιόττ ετττιτττετετ τΙΙιιτιι ειττ ΜΒ ?ω
Με τεττιεοτε : Γεττ τυο αουτ ττυεο.τυε τεξοττιιτττε ττυουιιι ΡτοττεΠτυε Πιεττιτ ΜιΜτυπι €:ΤΕ:ο:;]

Κεττοτοτιτε ΜουειΠ:τετε , τΠτυε εττειιτι Πτετυε]υνειτοτυε δο.υτ)τοτυυι το επτετττουε Ρετ·ο απο πιω

Ποτ ττιετετετυτ τοτ:τετειτε. (Μικτά Πιέτυτττ είτ. Νειττι τΡΓε ότε ττιοττ:ο εοττ·ει·ιτυο Ραπ;

Ιεέτο ΡτοΠεττιττυτ , ουε.ττο Ροττττιοττυπι οτε ττεΜτυττι τιιοτττε ειτΓοΙνετε Ρετυτοε.

τυτ: 8:,υτ ετεεττττιυε,οττιττοτιτε Πι:ε ντεευι Ποττττιιο ΠΜ τε[Βετιττετιτε ΕττΠτε ί`εάτ..

Με ε.ττττιτττετυτ. (ζιττττι τΡΓο ττιοτττε τιιτττειιτο εοοΠ:ττυτυε, τι εττττειτιτττουε ΠΜ τττ

ττοετιτετ ττινείττοτιτε εοεΡττ , υττίιτυ ντΓυε εοτυτττ ΡετεεΡετειτιτ , ουοττ ΠΜ τυιιε του;

Ροττε., υτ τΡΓε τεεΜιτ, ΠιετΠττιιυτιι ετ·ειτ ντττετε , ντοετττετ τιονττο.τεττι ευτυΓετε.τυ

ντΠοτιτε Ρτ.ιεεττιτειτ. @τΜιε τετρουττευττΜιε τττ! ττονιιτιι Ρευτττιε Γε ΡοΠε ντττετε.,

τεεττιτοαιτιεττΙε5 Εεο,τιττ,ντοεο Ρτεεεττιτοε τυνειιεε Με τΙΙάτουε τττΓευττευτεε ,

Γοι·ιιιτι όεεετιττ €οττιΡοΠτο5 τυνε.άουε Βιετε τυττΙειτιτεε. Εο τοΙτα τιτοτεουετιτε τττ.

Με εΠ: που τοποσ ΡὸΠ: τεττιΡοτετυ εοτιτεΠτοτιε 1)οπιττιτ Πιττττυιιι ίεΙτεττετ αττι»

τε.τε. . .

τ9.Αοεττι τι ΒΙεΓευΠε ΟοτιιτττΠ”τι,ττιατετ (Σοττιτττε ΤΗΕοττωιιοτ , νεΒεωετω τω. ο

ίεΜτυτιι υτεΜιτυτ τιτττοτε. Αιτ ευτυε ευτειττοτιεττι νετυττ ωστε τεττιττιω εοιιοτυε.. Ξ“°

Μιτ ο εοτινειιτυτιτ Μετττετ εττευττιο.άτειεετιττυττι (οτοντοετοτυττι θ:ιττττε δε Νοτττιουι- ω” αυτ..

Με , τιεειιοτι εττετιι τεετοιιτε ττειιτίττιο.τττια. Σε ετιιτι ττυΠει εαυτο ε.ττε ευττιττ Ρα Μ·

τυτΠ`ετ, τέττιουε μα: ιιτττιτει ττιεοιυττιοτττττιτε ττιοττετυ ΠΜ εοτιιττιτοττοτε ττοΓΡεω

τετ ‹τε τυο Πι.τυτε , ειΓΡοτττιττ Γε τεστ το Οτειττοττυττι Κε1Βειετ:ιτΒτ ττυττι Πττ› αιρ

Πιι Β. ΑοτΙτ ουειΜιε τιοδττΜιε Ρειττοετοτυτιι ετυε Ρτα:ίτοττιτιττο ειτ.στουε υΠτυε ετΜ νετ

Ροτιθ.ε Ρεττετιττοι1ε Ρετττο&ειτ , οετιιι·ι·ευτε ΠΜ ντττυτε Ι)τντυο ειτττοττε Γυτ Γετιτττ

Πιείτε τείττοεττει: 86 ουκ Ρτττιε οΜτυετε τιοτι Ροτυττ Ρετ ττιυττοτυττι τ1ιεττταιπιετ1

τει , Ρετ Β. Αοττυτιτ ΡοΠ;ττιοετίιυι εΠ: εεΙετττετ εουτεευτει. ΟΜυΙττ τιιιτεττι Ποσα· τττ.

τοτε το τιοτιοτει1°ι Πιτ ()τεειτοττε ΡειΙΙτυτιι εοιτάτευτ μου] , ουοττ τιυευΓουε τυειοετ τω1ωτο

τιι εοττετιι Μοτιειίτεττο , δε ειΡΡοτιττυτ ΡττεετΡυτε ουττ:υτουε τεΠτει τεττο ττοιιυυι °Ε°"·

Ποττιττιται: Οτυετε.

&

τι ΟττΠιοϊιτττι το ντιτεΠτι , νυτοὸ Οτε/Ξ) τη Ροδου· , ύ Νετιιρε Ατ·τεΙτι Πτι θυτττεττιιτ Νοττιτ ΑτιοΙτα 11:

ορτουτιττιι τττ ττειΒοτιε ΜοτιιιΠτιτυτιι 5. ΑτουΙΠ Μτιτη- οτε, υιτοτ $τερτυ.τιτ τοοτιοττιττιτο Ηεοττετ , οιιτ Μπιτ:

τττ τιοττιτοτ ττιΠοτττωτιι , οιιοττ (:τιιτιτ3εο τιιτ:ιτιιτετ. Ιτι Μ. ε. τ. το ©ΧΡετττττοττε κατα Πιάτα :το ιτττ:ιτττι Κοτυεπι

ΕιΠτε ΚτΙο:ιε. Ηιιοο ΑΒΒοτ ευτυε οτιττοτ 1ιΙ_ Νου. οτετΓυε τττ, πιεσε: "το Ττιεοτιτιττττ ιν. τοοτιοτυοτι

$τρτττιττι. ροτιττυτ , :του Με: οτι τρΓο ντττετιιτ. το Μυοοτι

Ι.ΙΒΕΚ 8Ε(ΣΠΝΙ)Π5

(ΣοττιΡτεθτετιε Μττειευτει Ρετ Β.Αεττ-υΜ τετιιΡοτε Βιιττ:εττ ΑΜουττε; [

9 Ρετττειτει. ττιευτιτε Πεευτο τω.

Ε:: Μ!. εστί. Κε.τύετεπβ

Ι τι τι ε τι τ. τι ουτε ττοττττε τεττιΡοττΜ15 Βετ Βετιτοοττοε τπτ Ιουττευτ

δ. ΑοτΙτ :είτε Ροουτο οΡετοττ εττου:ιτει εΠ: , Π:τττσε11ττ8. ΓυτεεΡτο

ορτττιιυττι Πιότυ τουτο τεττι αυτι εε1εΜ·εττι ΡοΠ:εττττιττ άστε. Νεοιτε
τ _ τυΓετττ:τ: ειτουετιττυε,εοοιιὸό ττιοτοτει νττττιυε ειοοτετττ:ιτ : υτοετ ετιτττι

Ρτοιττοττι ττενοτο. τιτεεεεΡτιο , ουοτυττι νοΙυτιττιτι νετ ιτι τιοε ΡοττΠ

ίτττιττττι τοτιττειττε τΠιεττυττι τουτο. Ξεττ 8; Π ουτε ιτιονετιιτ τυΠ;τεττε.τε τετττιουτε Γο

τοεετίττιοτίιττιουε ττιεοτιτ:τιιτιττειττΜιε ουο.ε τιιττιτττιε νττο.τε Πυττυτ , ουττττιτ ουτε το

Βιιιοττι βετ ττοΡ εΠττι ΓετοιΙουε τα! τττ τττττυτε, τοΐοιοιτιΡυττ Βοτιοε νττο? ττιοετεΠε τ.σωτ.ιιο;

ιιττιιττι κουτι να ε ιιυτεο αυτ στιεο το τοευτυτ. υπ τιττιτ ιτυτ εοτυττι τοι ιεττετ·
ε:τΓεουετιττο ( τιεουε ευττιι οτττιτττο. ιξειττ:τιτε τυεο.τιιττι ντττυπι ἔΠ 5 τιττιε τυπιειττιΡιιειτττι

ττοτιτε εκοττττυττι.

 

ΤΜ]



τττ Μττω.ε. ε. Αειτι τω. 11ΕεΒΑεεΝειε.1.ττ. τι.

ι

τ:ττ.ε.Αυ. τ. Ατυπο τἔ1τυτ υΒ Ιυαιτυειττουε νετΙ.υ Μ. ε. εαν. Ι)οτυτυο Μωωεεε των

Μ· Ε· έτει: ττιετττοττει: ΜεΙόετιΠε που ΑυτἰΙΗτε , ΑΒοο.τε ειυτεττι όοτυυο Βιιιοετο ε Κείἔ

λυο. ΧΧΧ.

(Με Ι_ Βεεευίἱυτυ,ετετ›ἰτ ΒεεττΠἱττιυε ΑετΙυεω τουτετυ τμ1 :το τομ υουπευ ε.εεεμτ ταυ

Β>Φ δώ· ντνο.σ.τευτυευτει Με ΓευόττττιττεοΙτευάετε. Ρουε ι) ειυτειττ Με είττμευτ Ιὶευτεὶ τω·

ξΒ"Πάο 3οττουε εεεεοττττυε, Μετυ Ρεττετ οτατιτΙο ε ΓοΙο Ρτοάττε'τεεττ,Ιοευττττμε ιΡΓυτυ

- τι εΙυπι :ΜΒΜ ντνετετ ε.τττενττ, εττεοὶυἰτ , ττυτειευΙἰε εττε.τυ ΠΙυίττεινττ , εμε υειττειτε

& οτετε.ττι τυίἰτυε ΓυΓεεοττ οτιετἰε τιεεεΠἰτο.ε εινοαιτεττ Μουτ ειυτεπι ομτυο Γε μι

ετ , ττυτο.ουΙοτυτο τεεετιε τΒΜετττ εείτοτυτυ Βοε οτἱυπυττι τυττ.

ευεω δ( 3. Ρυετ ουτεειυ όε Βτττειυτυτι οττυττόυε.ιμτιπτ τυοο!εττυ Αι18Ιτετω νοεαυτ,ΚεΠ:κιε

τετ=ὶντὶεετ αυτι όενετυτ : υοτ ε.ττιΙγΠ εοττερτυε τ ΠττυΗτετ ΡετΙτε οΒἱεΙο Ρττνειτυε είτ. Ναμε

“Μ” ίοΙυε εε τυυττΙτε πιο: τεάεΙ1τυε,ΓεάμυΒετευυε ττιοτουετττεΡευε, υειττουε τω·

τυοΕυ πετ εαΙεετττ :τ.ΙΉπετε.τ. Ευττττνετο ττάτε Νουειε Μο.τει.ε τΙτε Πουυτυαι , βοά

εττεττετ οετεινθτ, ΒειευΗε εάτυτευε πιο! ΕτΡτιτεττι οτεείο.τιιτυ νεου. (:ίιττυμε υεττε
αὸΙιοττευττουε τμ1 εοω: εοττνευετευτ, ΙτεΓειτυ εοτΡοτὶε μιττετυ εφέ Ρεττιυυάε

τετ ευετντ Με ετε , ΡεεὰυετἰΒυε τιτττονετ1,ΡουΙό εμε εκτευάτεοεοττ, ευυπ τω..

τω. Γυττυ εκτιο.Β.ττοττε. ΚτεΙιειτὸυες τι ετυττι Ρυετο υοτττευ αυτ) ίεττττευττυτε τυττ ,

ἔτενἰ ΓΡειττο τεὸὸὶτυε εΠ: ευττυο ,τετΙόττυε είτ 8: ΓειΙυττ. *Βιμ εΒο.τυτ ο!Ηετο άυο

τυτυ εάυυτ , εΒμέΙἰίὶμε ΒειευΗε τμοτυτυ σ.ότυτυ1ευΙο υτεεΙτε πω, ΒευεότεεΒο.τ

Με εΙυττε Αιιότοτετττ. Αά Ιιοε ΓΡεᾶυευΙυτυ τοτυε ΚεΠεε.ευε εουΗυευτ , 8: ειοί!:ετ..

Γε οττττυε ατυοτευττο.ττε εεΙτετττε , εΙειυάυε τμτΡΡε οττιτυουε τιοτυε ετα ,μ εο με.

Βεο.βευτ Ι)ειιιτ1.

Με ει”, 4..Ροττὸ Μπα Βιέττ Ιου ΕΙατότμε ότττυΓε, τυυΙτοε πτυΙττε Ειυττυοττουε ω».

ταυτεε ,εμ τοτττετυ νετυτε εεττ. Ιυτετ εοε ετο.τ τυυΙτετ 8ττιτττΙτε υτιτυ , εεω αυτειυ

μ τεττττοττο Βείοειεευίἱ Βευετε Βευά οΒΓευτο. Μ. αυτι τοττε εεεττΜΤετ, με

ιιυε ΙεεΓο. είτ, τιετνίουε ουτ πκτυυπι Βτε.εΙυο εοουΙειοευτ τυὶΓετεΒτΙττετ εΙ1ΠοΙυτυ

τμ1τκμευτυε νεΙ εο τιτυοΙΗιε το εε. ἀοΙοτὶε Ρετόυτέιτειτ ειυΒυίττε.. ΑΠ υοτ ευ Βου

τ:ετττ νευτυπι είτ ,τυοτουίουετττ υττε!ο. τυττυθ:υετεκουΙΠο άοΙοττε, υετνοτυττκμε

κ:οτυουΒτυειττο , ευπι Ρττίττυἱ νΙἰοττε τυτε8τττετε Ιεευτει εΓτ. Ρτατετε:ι ΡυετιιΙυε

τμειάττευυτυε ευὶ Βετττειτόο νεται υΙυττι εττιτ , εΙο.υόιιε δζ τυυτυε ειτ› υτετο : Μ ίου

τετττ ΡετΙειτυε εΠ: : υΒτ Ιοτυε, τυττειο1Ιε εΙτέτυ τ ω οευΙτε ουπτυυιτι ττε 8; Ιουυτ ω.

μτ,8τε. Δ

Οι Η. 5. @κάτω Γετυιττα Μετττττοτε υοιτυυε . τμουυτττ τυοόο τττευτε οποτε , εμε

Ἐεπιἰυε Ητεττμε Ρο.ττοεΙυευτε νιτο δ. ΑειΙο τττ υειτυτειΙευπ τεάτετττ Ιτεττυιυ , τιττυεέτετε Με

ω"πωω· ΒιιυεΙ ΓυοετΗυυτυ τιτοτττοτ,8ε υτ τεε ττιετΙτυε ΙυεεΓεειτ, ει!ττοτε Ρττττε1ΡΙο τερετευ

ξ.: τω” τΙο. εΙτ. (Σουτ18ττττειουε υτ Ι..υΡυε:ὶ όετττουε οΒΓείΓυε ΒττευΓεττι Ρει€υτυ Ιειετμ1κι

Β1ΙτετεΠ”εττουε τυτοετετ, Ρττνεττττι ω: ΡυΒΠεε τέτεσεε Γευ πακετο. ευτ1Ρετε , Βο

πτυυεε εττο.ττι ττυοετετε υου νετεοειτυτ. Η ετ ειυτΙζεττε ντε τυίττΒειυττε οΙεειυου1ε

εοπτετεοειτ. Ατ νετὸ Ιτοε ττιεικτιττε τυἰτετυ άτευυιπ , ουοτΙ τμετευυπμε όευ

τὶοι1ε , νεΙ Ιενὶτετ 8τττεᾶἔὶίΪεΕ , μου τττευτευτο.Βυττετ ετ€εοτιτυτ. ΡΙετ1τμε

ειυτετο νυΙυετειτοτυττι ευτετμευτ τυοτετευτυτ τυΓετττε!πιτιτ : 8: ιτε Μμμμ τοΓετε.

τω· οττιττο , Γτεττετο ΡτωΓειτα: τυυΗετΞε Ροίττευτὸ ειἔ8τεὸτευε Γο.υετο.τ. Ρτο άοΙοττ

_ που ενειΠτ εοτυτυυττε ττιο.Ιυτυ εοτυτυ εμτ ὰ Ι..υτ›ο νυ εεω. εεεεΡετευτ , ΓετΙ τττοτΒο

κ εοττευτυε ουΓετειοΗττετ εΧ!μτεινττ. Εκίεευτα: Βοιττττυε,υτΡοτε ΓΡεδτεΙυΙτε τεμ εε

ττετε τμειττι ντττυτε , τυυΙττε €εττυτ1ουε 8: Ιειετγττττε Ρετσ.&ετ μου ΜεττΙττΙάτε τη

τετεο. νο.οτιοειτ Ιεδτο , ΓεεΙ μάπα τττοττε Ετεττὶε ττ16ττττττε.ε Βεττυυειτττ είτ. Οίιττκμε

τοττε ΓοΡοτ Ι:τιυευτότε ε.τττουε ουτε ΠΙΤετ , νττϋτ ω Γοτυυτἰιτττιἔτυε ττεττετο τε

εευε άεΓυτιότυτυ τεεττυυε Ιυοτυετ Ρε Πε ττοττΠυΙετυ. ΕΧΡετ8εία6τε. ε!εΠΡυττ : ότι.

Μυττι υττίι ευ εΧΙυευ1τἰοιτε εετεοττ, τυττι ετυπι εεετττυότττε τυτυ Ιουἔο τετυτυο εστι..

τ”εότε. ετε.τ 5 ευ Με ντΠουε ντε τΠτυε τΠειΙτ Ρτοτυνετττ. Εε ε!εττυιτυ ευ! δ. ΑἔὶΙυυπ

άεάυθτει εΙτ. Ο τμετΙτε ετο.τ, Ετιετεε ΡειΙΙτυει , οευΙ1τυτουΙευτ1 , ετιΡ11Ιυε τω· υτυε,

τι Π: ΝεετοΙοΒἰο ΚεεΒεεευίἱ Ιετ;υτυτ: π. ΙΙ. Μισή ἱυ Μοτο ει:Πετ Οτατοττυπι , ἱτι :με ?Με τρίο Γετττυτττ _

ΒΜετ:τυ ΔΗΜ τω, Μοωατωμιω. Β. ΑΒΠο Πτει1Ιο τω. τουίτετιτυτυ , υτ εκ1ττμτυιτ στη»

Ισ ντίἱτυτ Ιμάμ φ.ιο4:με του: ιΠε , υττο μεμε ὅ Μο- 6. μια.

τιετττττο , ὁ Πάτ1τουε πτυ!τυτυ ίτετμευτικυε : ‹μο



° ΜιιιΑε. ε. Αειι.ι Απ. αεεεΑεεΝειε. ω. ιι: 333
ἔείἱιιε εοι·Ροειε Ιιοι·ι·ι!ιιΙεε ,σε εαεΙιωιιἰε αε νε:Ε›ιε ιιιωιω Ρει·Πτε εΒατ. ΜιιΙιει· οι". .Δω

ιιιιιἴωο‹ιι εἰιω ω! ΓιιΠ”ταεια δαιιθ:ι ιιοΠι·ιόιεΒιιε αΙιειιοι: ει·ίὶιτι ετ: δ: ΓειιΓιιω Α Μ· '·:

ι·εεεΡιτ,8ε νιΠοιιεω φαω Γιιιιι·α ι·ετιιΙιωιιε ειιαι·ιανιτ.“ δε Με εοωΡειιόιοεε ει- Πα ΧΧΧ.

εεΠ:ιε, ω] ωιι·αειιΙο ωατιιιω ιωΡοιιαωιιε. -

6. νιΙΙιιΙα ε!! νιειιια Βαι·Βοιικ °·° ιιοωιιιε ΒΕεα Ειιιε αεεεΙα ε1·ατ ωιιΙἰετ ειπε ο » Π'

Μα!ιιΙα ιιιωειιΡαΒατιιι·. Εα ειιω Δω ίαΒΒατι ιωωιιιετιτε ιαω ΙιεΓΡετο ΙιετΒιε Ια ιιιι:οε .

ΒειιάιειιιΓει·νιτεε, ι:ειιειιτε Ιαεει·τιιω οΙιτιΡιιιΠ`ε ΓειιΙἱε. ΟεειιΡανιε φαμε Λεω: ΡΩΜΗ”

αεει·Βιώιτιιιε Ιιιιωει·οε , ειιιι αει 1:ιε&ιιε ιιΙειιιε Ρτοετεάιειιε ωοττιε ιωωιιιειιτιαω ΡἙἙΙΙΞΞΞΠΠΞΠὁ

ιαωιαωειιιε ωιιιαβατιιι·. ΑιιοΙιτο ταιιι:Ιεω ιιιιαω:ιε Ποωωιιε Γιιιιω ΑειΙιιω ωι:α- πω.

ΒΙΠΒιιε ιιιΠΒιιιι·ετ, Βι·αεΙιιιιω εοΙΙο ΓιιΓΡειιΓα τειιόιτ :ιό Εοιπεω. ΕΙοειιιιτιιι· Για ΉΞέ:Εξω

πιω ειιι αάεταιιι: ιιιίἱτιιιιτατιε Με 8: εαιιίαω 86 ωοάιιω , 8:αιτι Ροθ:ειιιαω Με

ωεοωιιιοάιτατε τειιει·ι εα:Ρι , ωιΙιι ίοιτε ειιιιεΓεεωι νιΓιιε είὶ αε!είΓε Ιιοωο αάΓΡε

&ιΐιε αιι€εΙιει :αει ωε ΒΙατιεΙε αΠοειιιειιε , πω νειιιι·ε @Με τεειιΡειαιιόπ ετα..

Πα ίαιιιτατιε.ΕΒο ιειτιιι· Εεε Γοωωιιω Ροτιάιιε !ιο.Βει·ε ι·ειιιιταιιε αάνεω. Βετε

τει·ο 5. Α ιΙιιε Πάεω ΡοΙΙιεἰτιε ασ.ΠιιΒει·ε ι:ΙιΒιιαΒιτιιτ. πια όιεεωεω , ιιτ Ηετι Γε

Ιετ ω ταΙι σε, αΙι] ατειιεΒατιτ ωειιόαει], ω] νεια Ιοειιταω αάΓει·εβαιιε , ιιεειιιε

ετιιω ετατ απ· ίαΙΙει·ε νεΙ!ετ. δεεΙ εαω ωαἔἰε νεταιω εΠε εοτιιιειωιιε, Η τει ΡειιΓα..

ωιιε ενειιτιιω. Ναω εἱιω οι·ατιοιιε Εα&α οΒΙατιοιιεω ειιιαω ΠιιιΠι·α ωαιιιι 8ειε

Με ω άειιι:ειαω ει·ατιεΓεπε νεΙΙετ ,εα αιιεεω όε!αιΙιε ετατ,ιΡΓο ωοωειιτο ειιω

ωαετιο Γοιιιτιι Ροιτι ιτιιι· Βι·αεΒιιιω ,ΡιιΙΓατιπ όοΙοι·, αε νι8οι· ΡτιίΒιιιιε ιεΡαια.

απ. Ετ Μα: ιιιιιάεω σε ωο‹ιο Γατιατα ει. _

7. δα! ωτει·ιω ειιοτιιωε!αω νεΓατιιεε οεειιι·ι·ειεΙωετ,ωιι ωεΙιειτο ΙΜ Λαμια· ω,,_ με

ιιιιαω !ιατε Ηει·ι α:Γτιωαιιτεε όαεωοιιιαε,Ριθ ιιείαει ατει:ιΒιιιιιιτ ΡοτείΙατι. ()ίιω- ΛεοΙοειε

εεε ωιι·αειιΙα ειιιιτειι ιιεει.ιεαιιτ , κι ΓοΗιω ω εαιιΓαω εαΙιιωιιια: αεΙΓιιωιωτ,ειιοά :':12"ΒΘ';ί_

ω @Εεεε Ειωτ Ιοεο , ιιΒι ιιιιΠιιε Πει ειιΙτιιε, πει ιιιιΙΙα: δαιι&οιιιω Μεωοτιαε. επι.

Ο Ρτιιάει;ιτιαω ι νεεεωτιιι· Ιιοωιιιεε ίιιΒΙιωι ιιι€ειιιο ιιε ασ! ΙιιόιΒι·ιιιω ωοττα!ιιιω

ε Γαιωιε , ΝγωΡΙιιε νε! δαεγι·ιε εετετιίνε Με ιιιιωωιΒιιε εεε 8ει·ατιιι· ειιιίδωοάι:

Γεά Β'Ι1Π1°2.; Ναω ιι: ειε ίαΒιιΙιε ταεεαω , ς παρε ειιιω ΓαΙΙ`α πιάσει άεεει: ω αι:

ειιιιιετιτιιω νει·οι·ιιω ) αΡιιό ειιιοε ΗιίϊοτιοεταΡΙιοτιιω νετει·ιιω Γεω ωοάετιιο

πιω Ιεειτιιτ5 Πατωοιιεε νιίιιω εα:ειε 5 ωετιτεω αωειιτιΒιιε, ωαιιιιε εΙεΕιιΙιΒιιε , επί.

Γιιω εΙαιιι:ΠεαιιειΒιιε τεΙϊ:αιιι·ΐιΠε 2νετὶιω εαωΡεΙΈτιε Ιοειιε ωιΙιι ιιεειιιατιιιαιιι αε

ειιίαιιόιιε νιόετιιι· ι εἱιω ΡΙει·ιιωειιιε ΓοΙιτιιάιιιεε 1)οωιιιιιε ωιι·ιε ι·εΒιιε ιιιΕ8ωτε ει.

Βιιατιιε Μ. Μοιιε Με ω απο Βεατι ΜιεΙιαεΙιε ωεωοιια εε!εΒι·ιε ΙιαΙιετιιτ , ειιεαω_

νιεειιοτι ΒαΒιτατετιιτ,Ι)εο ταωειι αεεεΡτιιε ω. Μογίἰ αποψε ω εΙείει·το ε1ινωι

τίιε άιειτιιτι Ζωα:Μ ?τω #44 :στα [«πίι'α ω'. Ετ ειιια Ροιι:εω Γαιι6Η Λεω οἱ» ·

ττεάατοτεε τιοΙϊι·ι εαΙιιωωαιιτιιι· , ωεωιιιειωτ Νααιιιαιι ωεφε]οι·άαιιιειε ΙεΡτα:

ωαειιΙαω αΒΙιιιΠε. εκ εεεειιε ιιιΒειιτε Ποωιιιο οειιΙοε ω διΙοεΙανιτ νιάιτειιιε.

@ιιεΙ αιιεεωιωωοτοι· άιιιτιι)ιε ει:εωΡΙιε,αιιοι·ιιω ωε τιιτΒα ίαι:ιΒατε Ε:: Με φωτ

Δω Γατιε εοΠι€ι ΡοτείΈ, Η ω Ιοεο εαιιιΡεΠιι , Η απ! Γοιπεω , Η ιιΒι ιιιιΠιιε 1)ει

ειιΙτιιε , τιιιΠεε δαιιέι:οιιιω ωεωοτι:ε , Ι)ειιε ΓαΙιιεεω ΡοΡιιΙι Γιιι οιιει·ετιιιπ ιιοιι είε

ωιταιιάιιω. Ετ Ιιαόεεωιε όε Με. Νιιιιε α‹ὶ εοεΡτα Ρει ιιω νει·εαωιιε.

8. ΜιιΙιει· Μαι·ια τιοωιιιε εΙε Ι..οτΙιατιι ι·εσιιο οι·ιιωάα αιιΒεβαι:ιιι· αεειΒιίΠωε, ο" ν

ειιιια ιιοε!ιιε ει·αιιεΙιε ω <έιιτειιι·ε νιαε νοειε οΒόιιεειιε , ιιΓιιιιι Ιοειιιειιόι αάεωει·ατ. Μωίωιιι

Ιτιιω είε αι! δ.]αεοΒιιω. Πιιίεωωα ειιιόε!αιιι Πιν1ιιαε Ριετατιε ει:Ρει·τα,αΙιειιαιι

τιιΙιιω ειιιιόεω , Ραι·ιιω ταωετι ιιιτεΙΙιε)ιβι!ιτει· Ιοειιι εα:Ριτ. Ειιωειε νεωτιιτ αει τω-.1 τ

ΑειΙιιω. ()ίιωειιε Γεω ωιιταιΒιάεω τι·ιόιιιιω αεει·ετ, τεττιο όιε ειιιω ΒαΙΒιιτιειιε

Α Παω ιιοωιιιαι·ε ωτιτιιι·,ιιοόιιε επι ιιιΒιιΙο ιωωιτιεβατ αΒΓεεόιτ , δ; Ρτοτιιιιιε

οἐειιιω νοειε ΡτιΙΙιτι:ε ι·εΓοτωατιιι·.

9. δεό ιαω ειειαειιτε ωατειιεε τειαιι άιιαι·ιιω ωει·εει·ιειιω , Αα1ωιε ΓειΙιεετ ο” Η

8: ΕωεΙιιια: , εοκινετίιωιεω ωοόιιωειιιε εοκινει·Ηοωε εΙοειιιι Μια ειιατιιω Πεάίεαειο

Ρι·ιοι· ()ατιταωετΙε , αΙτετα ΟοΙοωαιιι ιιατα-Ειιιτ. ΙωωιιιειιτειΒικιικΙιε απο μια Β:;52

ωὸ αό ΤεωΡΙιιω ειναι αό ίοιιτεω Β. ΑειΙιεοτιίΒιιεβατιιι· ΜιΠαιιιω ΓοΙΙεωιιια ΑΕΠ;

αἔειι‹ια ετατιτ, Ιιοε εΠ: ιν.-Κα!ειιότ ΑιιειιΙϊαε, Ριεεεάειιτε Με; ιιιτει· ι·εΙιειιιαω

ΡοιιιιΙι ωιιΙτιτιιεΙωεω νεωτ 8: ΑαΙιεΙιε εοτόε δε Ιια!ιιι:ιι ωειετι·ιειοά'Νεωιε ειιιω

τ Π]



Μ; ΜΙΚΑΟ. 8. Ά(ΠΠ ΑΒΒ. ΚΕ8ΒΑΕΕΝ5Ι8. Ι..τ14.ΙΙ.

ττττε. τω. ατ ΙΡΓε Ροίτεε!Ρτεεότεεατε ότό1ετττιαε, εεττι ετ! Γεα&απι Ιοεατα Βιιι611τεε 8ενοαο

Α"2°:έΧ ιαεττεΒεβετ: ετΙ ατι αταε εαεττεαει εΠ·εε?ταε Ιεαοαιε. ρατικ1αε εεε 86 ιΠεε Ια

· ' Βτὶεἰε εκτιετοτετα ευ Ριεετατ οΒτατιβαεττεΡεατιαε οΒοτιτατε8τιταόο εμε ΡεαΙΙε

ατε τετιτατα εεεεΡἰτ νττ1ιατι , ατ τοτἰ εοτΡοτ1 ατιΡετεαε , Ρ:εαε εττετα ΡοίΤε Ιοτ]ατ

εάεαιετττ. Ετεττεε ερτ εόετεατ Ρετίαεάεατ τεεταε εοταἱτετ1 , εΒτεαααττετε ΡτοΙΗτ

ΒαΙὶε,ττ10τεε εοτττ$ετε. ΜἰΓετε ααττΙ:αε 86 νετταε τΙαΠεαε Ροτετετ εὸΓεατὶεΒετατ

το8εταἱ εαυτο. νεττττατ απετεεέυοΙαε, 86 ατεεετε Ι..αεττετο Ιεαἔαετ τηΡετβο

τετε ε!εετεΠε Ροττἰτοτ Πτί-:ε. δα ἱτὸ αετεε,οε86εατεε ττιαΗετἰε τέντ ΙΞιαἔαἰταε

αιααόεατ. Ετ Πε τίὶειααΙὶετ τττετττ1ε ΒεεαΠἱτια Α τα τείΗτατε εΠ: Γεαττετ1 86ε.

ω». και το. Βεαιόε Ρετιαοότεο τεταΡοτὶ5Ϊ ετἰο ττεα εέτο , εεεε αατάεπι εάοΙείεεα

ἔὶϊ::ἔ;ι°"* ταΙαε όαετατε οβΓεεα1ο Γεταταεταια 1Ιαε άείετται··., εα]αε ε:τττετιπετα εοτΡοτὶε

. ταεότετετεαπ ΡετεΙγ τεεαόατα Δετααενετετηαίααε μπε ροατεπι ΒείΒεετ ΜΟΒ

Ρ1τεΒετατ.Ητε εαπ άε ίεααΠε 5. Ρεττἰ αεταε , Ρ:ει1ε εαα&τε ΚείΒεεεαίἰΒαε Γε

τἱε ετετ εοεα5ταε. Ηα]αε Ρεττετα 86ταεττετα δ( εΒο τιονὶ. Τααε Ιαειττε Γατ 6Ηεεα

Ιεε ἰτε1τιεΓΡετεΒετ, ατ ΡΙαε τ!ε εΙττοτε ΡεαΡετὶ ααειτι ε!ε ταΗτττατετε εατεαόατα να

όετετατ. Εοόετα τεταΡοτε Βοταααε]οΗΑΝΝεε τιοίτετ Μοαεε!ιαε , ὶΡΠαε Ιοετ ω

Ποτ ΙιεΒεΒετατ, εα]αε Μετα Ρἱε οΡετε Γετὶε εοπιταετκΙεωετα τεόόαατ. Νεε πιο

τε ΡεαΡετετα εκαταταΡεατιἑε με Με ΓαταΡΙῖται αΙιαε,86 εε! 1ΡΠαε Εοιπὶε Επι!

αεαττι Ιεεατα ταΙἰτ Ιενεατ!ατα. Ετ εατα εε ΙΡΓο1Βὶὸετα τεττΙὸ 111ετεετετατ , ε εμε

ε!επι ὶαΓαΙΓε ττιαΙ1ετε τεΙἰτετ είΪετα$ εΙτ : νετιετεαόε Γατα: τα νεαατα Ιεβοτεε , απ

ΡοΠἰΒὶΙε απατα είτ ατ αΙτετΗιε Ρετἔει·ε τ1αεετ. (Ματ νετΙ›ε Ρτο τα!αΙο όαεεω , δ(

Η εστι νοεε τεταεα ΗεΙε τοε!εττιεαε : ο»ωω ρεβύ2!2ε βατ πρωί Ζ)ετιπι , απο

εταεπι τειπτατα εοτΡοτε εἱε Πετα ττπετίετετ,ίἱιαὶἰὶἰτααπι ταοτταο τεττεχἱτ,86 :ιό Γααιτι

Ρεττοαα Α8Πααπ εοατιιἔὶετιε,ετιτε ἱΡίἱαε εΙτετε ΓεττανΙναττι Ρτο]εεα:. Ο ιαε8ιπε 86

εόαατεαόεε νὶττατἰε ττατεεαΙααπ δ( ΑΡοίἙοΙὶεἰε εοταΡετεαόατα τ Ροίτααεω τη οτε.

ττοαε Μοαεετιοε ΡεαΠαΙαττι ίαΒΠἰτὶΠετ , 86 α1Ητιπατα ΡττίΒαο εεΙοττ τεόταταια

τωττετ , εΡΡτεΙιεαε5 @τα άεκτετε Πε εἰτ : 5αιἔε ἰτι ττοττιταε Ποπαια 86 τη [καποτε

Β. ΑετΙ1.Φ1 Ϊατἔεα5δ6£ὸι1Ϊοἱὶὸετἱ5ΒεΠβα5 πιατα Π;ετΙτ δεί Πτταιιε εταβαἱετε

Ρετ ΕεεΙεΙὶεπι εοετατ. Ετ ααοταετα τα τα Με βέτο. ταΙαααε Ιε.τετε Ροτα1τ , νοΙειπε

Γεαπε εεττ εοαττεαοε ταεοΙεε εάνοεενττ. Ι)Ξεε εαΙΡΡεΠοωΙαΙεε ετετ, δέ ΑΒΒε

ττεΙεε εεωΡεεεε ΙοιπΞε Ιετέ6]αε τεΓοαεΒεατ. Ιαααταετὶ ἰΒΙτατ αττὶαΓααε Γεκιἱε εστι

νεαετατιτ , 86 εο Ρτεεεατιτε εε! Μοηείτεττατα ΡτοΡετε.ταατ.Βεε δ( Με ίἱαπΠὶε εοτι

,, εταετιτεε 86 εά ταντεεω εοπτετεατεε : Α81Ιε ταεΒιιε Ρετετ , τα εε ΡττεεεΡε 86 ΕΡ1Ιζ

τι ,, εοΡαε αοίτετ.ΤΜ σπιτι €ΙοττοΓαε Κε:: Πεεοωεπταν ΓεεεαΙετετα Ροτείτετετα

,,1τι αοΒἰε ττεά1άττ , 86 ὶιαΡεττο τεΒἱε: εΠ8ιατεττε εε ε εΙαοΗΒετ τεταετεττο εΒτατα

,, Ρετετατ εοττοΒοτενίτ. Τ18ὶ φαμε δ. Ε.κττο ΜεΙάεαΠε Αατὶίὶεε τεεττιαεα Πα

,, εΙΙτἔαἰτετἰε απ εεϋεεεαττΙ:αε ΕεεΙεΠω τω: ΡεττοεΙατε εοαεείΠτ : 86,ααοεΙ ταε]αε είε

,, ΐεαόττ$τααε Μεικττααε Κοταεακ δεό1εΡοτιτττεκ Γααπααε , ατταππ]αε απο Με..

,, τείτετ1οηε 86 εαετΙιεταεττε ὶιπαοεἱετἰοτ1ε ΙἰΒετεΙὶίἴἱιτιο Ρτ1ντΙεετο εοεΗτιπενττ,

,, Εετααε ὶεἰτατ εαττετααε 86 Ποτταιπο τιοίττο τετα ()Ιεταε εΙαεια ΡοΡαΙαε Ρτο Με

,, οιπταΒαε όενοτεεΙεαόεε τεεΙεΙετααε. ΙΡίε ειαιπ εαττττεταια 86 εοτροτααπ αοίττο.

›, ΠΙΝ ταεεΙ1εαε. Ι Γε ιποΒτε οττιταΒαε οτααὶε ίεδταε. Ετ ετιτα ΙἱιτιΡΙεΧ ται·βε Για:

ΡτοΗτετετατ ερτ τιοΒὶε εεεαοΙατα ετετ , εΙατ τα εερὶτε Πειτε ντόεεεταατ , Ματ!

τεεάετα εοαίαΙτἱαε ττινετατε Ροτιιατιαε, φωτ τιοίττε 86 εοτατα νοτε Βεετεε Μεττα:

δ6Γαεε νττε1τατεττε α·τατετοτ1 ΑτζττΙο εοαπαεαόετετααε : ατ ίαο ὶατετνεατα όὶνἱτ1ω

ιαε]είτετ1 εεεεΡτεΒατε εΗὶεετεατατ δ6€.

ο Γα!εοϊασ $αΒάτεεοαα8ΜεΙόεαΠε τα 5. Ι·'ετοτήτ νἰ- Με νετίἱΒαε :

τε , φωτα τομεα Οε.αττα!ί ΑΒΒετἱε δ, Ώταττε :Ματσε Η” [επειτα Κεβεπ σπασω τωη.Μ. ΕΑΒ ο ,

ςοτηΡοΓαὶτ; ροΠααεττι ταἰτεεαΙαττι απ: τερετετο εΙτε.ιτε Ι.τύπτετα άστυ» ,από 4°Μωι Μ "που,

Ιερα!ε 1ττη:Πτ , ατιωαααεαι Κεεεεεεεω πιεαιιτιιτ 11:88 ί“Μ Ραμ τοηῖτωωι: εσωίϊποκι.



ΒΕ ε. οοΝΑτο ει>1ε‹:. νεεοΝτιοΝΕΝεμ α;;

ΨψψψψψψψάΨψψψψ:ψωνψναψψψΦΉΉψάψψψ:ψ

εΑΝε:Τι οοΝΑΤ1 ΕΡ1εοο1>1·ΜΑα

νΕεοΝτιοΝεΝειεε1.οοενΜ Ηιετοιι1ενΜ.

° ΟΝΑτι1Μ δ'. ΟαίπιπααπὶΜΜΜ: α:μαπα” Πω £απρααταπππα παϊαπ- ιΜππω Α

κα: ΨΔΝυΑι.εκιιε Πω: 7"παπ:/απαππ: @- ΡΙα.νΙει , απ” ΓοΒοΙοε ππἄα ΙΜ Με9=

._ α σα” αέπιαπα νὶι· Γειι·ι&ιιε Γιιὶε ττιατιἰΒι1ε ι·εεεΡτιιω ΓιετεινΙε, Γεια:όφ10 πέ::::έΜ

Ιεν2.€το αιωιπιπτι ΙΡΓε ΓιιἴεεΡἰτ, ΠοΝΑΤίιΜςυεΜακη 1ιπΡοἴυἰτ ,μια

Ζαπαα2π ?ατα δ. Οαίππιααπα α2ά αππ. Απ. :Μπα @απλα παταω. @Η ΡὸΠειΙΙτιιεΙι1

ΜοιπιίΕει·φ Ι..ιικον1ει15 $ ααα 2)” Ιατεποπ εοπΓ€£τατι15/πεπατ, ΓαΡὶειπὶᾶ ΙτιπΒιιτικ

Οα/απιπαπη Ραβσα Εισβαβα Μα$ι#πα, νεἴοιπτἰοιπετπίὶε ΡουτΠΕΧ Ρτα:Γεοϊιιε ΜΕ, ό

.2'απα /Ε·τέααπ:α ( βα·2ύααατ απανω αππα α παπαΒεππ9ΐΑΜα:2.τ Βαα!απβ παπα ) αό.

ω” ΓΩΡθΕθΕ2Ε αιππάεπι (ΜιτΙ1εότα.ττι το$ει:ε. 2: Μπι Μαπαεύωψ: , 7ε7απαιαπα·πα

παπα απ: .48Πα Μαπααπα ) ιίααπαία Αααα” Χα:όααεπβρ·αβίίαα· , παώ: πα2πα:πἰππι έ:

@βια αμε υ2α!α:απ αιαεπω μπωΜόχα” /?απα2α βαθεια:: , παω'?πα 6'. ΜΒΜ

δαπαραα·α Ζ)απα2α αα:αρ@· β· 2η?απιακ

: α.. μαπα αππα Παπαιπ: δι·ιία2π 7ώπωπαπ/Ξαπ ΖπἑατΞ:,_ὶπ:αππαπ : Μ αππα :Σπα

Με. Μακ /αέΐπαπ υΜεαπη φαω» αππα απβ=πααπ:26)παάαΒεαπεπήβα 6'αππαάα

παπα , αὐ~αππα ήτὲ 1:‹:. ΧΙ.νι. οαπα:Ζω ΟαύαίαπαπβΖΙΙ.βαρεία ΑΡἰεεω τω.

τα ὸὶειιὶτατἱε ειὸεΡτυε( ω”παπι: :ααα 2148. αραιά Ζαααέιαπ Οα2όέ'αι2απα απ π.,

Ι/ψπαὶαπα ) ιιιιΙΙο πιοόο εί`τ ὰ Πιο ΗκοΡοΙἰτο α.Ιτετατιιε : ίεάβεω ει·πτιαιιιαιε 1ΡΓε ,

οππι1Βιιε Ρτοίἱοετο ευΡἰ€πε Μ(:ΙΜ ο ιποιπ άεΠΠεβ:ιτ ὰ εοεμο ο εὶο.Ιτιτει· (Σαπο

τιΙεοε εΙει1ηιιε οοιτυποτειω , ΜοτιειώΠε Π:Βεππι ὶιιάιιτιιε Πε ετατἰπτετἱΙΙοε εΙυεΠ

Μοτια.οΒιιε ιπιιιε5 Ωειποιι1οὶ 1τιπΡΙσι1ε οΗἰεὶιιπμ ΜοπειεΙπἱ ποπ ατηὶττειπ Ρ1°οΡο..

Πτυπ1. Μπἰαα.τ /ααπαῇαα αΡΙπέαπε ααία!πέϊα: :υ·α|υααα: απ! νὶὸειπὸει ΓιιτπτυΞ Ενει:Βο.

Ιὶίὶαε]οΙια.ιπι1ὶε8ι Ρτοτοπια.ττγιάε $τοΡΙ1ειηὶΜΜΜ : ηιιά οπωεε τεετεεΒαιιπτυι· εμε

του1οΙαποηε 8ε Βευε«:Ι166οιπτ τοΒ0τ2.β8.11τι1τ: δὲ Η ςιιΙά ΑΡοΙὶοΙἰεο πποτε Με οί.

ίσοβατιιτ Ρ5ὸὶΒυε 5 ειπ1&οτιιπι ΡειιιΡετιιττι Ιαι·α›ὶεΒατιιτιπεεεΠὶτειτἀΒιιω ·

3. Ρται::ε:οα ΜοιπιίΕεήι1ω( Ζαπα ΡΑΙ.ΑΤΙΗΜ αἰ2ἄππι ) ὶοἴτει ιπΒΙε πισειπει Μ°ΜΜ·

εοιπάίά1τ, 8εΙο Βοιαοι·ε Β. ΡαιιΗ ΑΡοΠοΗ Γαει·ειν1ε, ΡοΠ”είΒοηΙΒιιε άΞτα.ν1τ, Ρι·1ν1.Ιε81ο ωιιτι1ν1:: αηυεἰιιἱΒ1ΙὶὸοΙεε ν1τοε Γαβ Β. Βεκ1ευιστι ά Β. Οοι.ι1ΜΒΑΝι

Ι..ι1Χονἱετ1Π Β.6ΒιιΙει νὶόΕυτοε ὶτιίΗτυἰτ. Ραυ·βα2 ω!!! μαπα: Μπα Μαπαβετέπαπ δ.

Ραπ!έ αὐδ'παπ , απααί βιαία .Ώπό2 α απιεπέαπ: :2·υ2:α:2: α'ωαπέ:πα·. δυο άσ1ηι1€ πω

Ροτ€ , πατε ε]πε ΡΙανὶα. εοοΡετατιτο , οι ΡτοΡωα. β€τεόὶτετε ειΠιιό 1η αιάεττι ιιι·Βο

11οΜΙε 5α.πά1ιποιπα.Ι3ιιω ω Ιιοιποτε Β.Μωιιαε είΙ:πά1Ηαιτιπ11 Οαπαόπω: (μεμ

1συ1νι παπι έα8παπ , ΟΙππΙαααπΜπα Ρώπα , αααπωπ Κα!232αβ Μωαπααπααπιππη

1η ε1ι10 τεεμείο1τεαόεττι ΕιΑν1Δὶυ μια: 8: Βιιιιιοιε 0]ι15 ΗΜ νὶτΒο Γαετει:1Π`

πιει , ε] ίιίςυε Ισά ΑΒΒειτὶΠἔι. Ε: ΜΜΜ αραιά |απαπι ααα Μαπα/2επ2 :απ/ύπί!ια#1/έ

.Πααν2α· πέαπέ:πα· : _απαιίαι2απα έΡ/ἐ Βαπαπισ ίπ Ερα?αίαΒαέπία βια· 1απανπέβα μα·

 

έα: , :στα πω:: ωαίααέαππ:.

α.. .ά πωσ: Εία·υέα ό· Ι/27$2πΖαπ: !π[απέ Οαπαα22 ἰπ2εη7αἔαΙαα.ο· Χααπ!απι δαπ- ΚΦΒαΙατι

ίἰΙαπαπΞαἰΙαπω· κεμπάπ , :ειπα α:: ό'. @φπα @ααα/α , καπ υπακιαπα ω: 58. ΒΙΜΕ- "”ω"°

Μαι ό· ()οι.ι1ΜΒΑΝι Ιππαιπα.< αΐς|ι2αΜιααπ , εαπιααα ΟΑιιτΗετιιιιωα; _αΜΜΜα

α!2άπε 78τρπΜπ: πππ:πρα·υ2α απ: αἰ2έῇπα πωπω: $ειικΉε δ: αἱ τττε ΡΙιιτὶω Μπι νοηε..

πωπω ΟΙιτ1Πάν1:ΒΜΒυε θωιτΗετιωωε οιιπιίςιω Με ΟοΠἔτ€ἔατἱοπ1ὶὶΠ Οτε

ιιοΒἱοεὶί-απτιιιΙει Βοἰ Ρωινω εοιπΙΗτιπο Βοιωτιιε οππιὶιπτι εκττειηιιε Γεωπο

:στο ΒιτουΙατύως5 Πεἰ ΐετνιι!ιιε, ΓαΙιιτεττπ. Φιαιικ1ι:ειω νοε @Με ιαοττιπειτιπ Βσ€υ

Με, νειΓει ΟΙπὶίΗ ΡτετἰοίὶΠῖττπι, ε8τεἔἱἑ: τιονο:1ττι (ιιιοπεΠο ν1τ:ιτη εΙυεστερτταπιεη

φαΗτει· ττιειΒὶε εκεεΙΙοτε ὸ€ΒΒ€1τ1ε , ωμά νυΙι:1ε ΙειτιΡετ ωτοιπιοτιε Ρεηιι1τοτε.



(:18ε. ΑΝ.

σε. ιι.
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3.6 πω.- ιοοΝΑτο ει>ιεε. νεεοΝτιοΝΕΝει.

@επι οΒ εειιιίέιιτι εφε.. ιιιιιιι ιιιιιιιι€ιτιε,.ι1τ εΧΡΙοιειτἑ δ. (Σεεί-ειτιι Αι·ειο.τειιίιε

ΕΡιαοΡι Κεει1|έμ φωτ. ΓΡεειειΙιὶιε @πιω νιι·ΒιιιιΒιιε άεεΙιεειτο. είΕ , ιιιι:ὶ ειιιιι

ΒεειτιΠιιιιοι·ιιτιι ΒΕΝΕυπ:τι ειιιοςιιε ά Οοι.ιιΜΒΑΝι ΑΒΒειιιιιτι, ιιεΡιιτ:ὶ (οι π...

όιΧειιιιι) .οικω ιο ιιιιιιιιι ΗοίειιΙιε τις! ΜΜΜ: ΕιιεΗιτιάιοιι εΧεετΙιετε νοβιε νά

εο:ιεειναι·ε άεΒετειιι , 8: εισαι ΓΡεει.ειΙιίιε ίειιιιιιεο Γειιιιι ειιΠ:οόιειιόει εοιιιΡετει·ετιτ

ΡιοιιιιιΙΒατειιι ; ὸιεειιτεε ιιιιὸά ΚεειιΙεεΡικόι&οτιιιιι Ρο.τιιιιιι νοιιιε ιιιιιιιιιιε σου·

νειιιιειιτ,εἱιιιι εειΓάειιι νιιιε Ροτιιιε 86 ιιεςιιειειιιαιιι Γειτιιιιιε εάιε!ιίΓειιτ. Ετ Ιιεετ

δ. ()ει:Γετιιιε Ρισιιιιε (Πισω , πι: Μ. , νιι·ΒιιιιΒιιε ΒεΒιιΙειτιι άεόιώΠετ, «Μ. τει

ιιιειι οΒιιιιιιιιιτειτιοιιειιι Ιοει ιιι ιιοιιιιιιΙΙιε εοιιεΙιτιοιιιΒιιε ιιιιιιιιιιε εοιινειιιι·ετ. Αά

Ικα: εΒο ιιιιΡΙειιάει. ει" ιιιιιΙτίιιιιεΙυε τειιιΓιιε (οπι νοΙιιιιτ:ιτι νείὶτε.ι: , που ιιτ μινια

σιτε: @ινε , ίεά τιιεε εοιιΓειιιειτιιΡοΠιωιτ:ιτε τετειιτιιε , ειιιιτι ιιιιιΙτοιιιιιι ιιι Με τε

τιιιιιίιε ιιεεεΠιαιτειιι τει ε1τηι1ε οΡΡοιτιιιιιτετειιι ΙοειιιιτεΙΙι€ειιτιιιιπι ιιιάιειιιιιι μια

ι:ιιιιεΓεο, ιιε ιιιε τειιιετε ι·ειιι·εΙιειιόαιιτ , ω: ε!ε τιιιιτοι·ιιιιι Ρειτι·ιιιιι ΙιιΠ:ιτιιτιε ω

άεαιτι ιιιιιΡΡι.ιιιι εκεετΡετε νεΙιτιιιτειτε. Α: εοιιι:το. όενοτιοιιε εοιιιΡεΠοι· , ὸιιιιι

ιιιιιιε.ιιτει·ωιιτειιι νείι:το.τιιιιι ειιΡιο :.ιιιιιιιειτιιιιι. Ε: 2ιιβά: @ει όε τε νοε Γιιι&ο.ε

ειιιιιιιει.ε ιιιειιιέΓειιιε 1)εο όεάιτειε εοι·ειιιι οιιιιιιΡοτειιτι Πεο ιμιιωι ειΗ·`εὰιι οΜε..

ειπε εοιιιΡεΙΙοι·.) ιιτ Μια: εο.εΙειιι νείΈτεε Ρετιι:1οιιι Πετιιτο. 8.ΒΒιιιε ιιΙΙο. όιιιιιτειιιατ

ιείι·ιι€.ιιιοιιε 8ειιιεΙεΠι·ιει·ιτι ιιωιο τιιειιτεςιιε@κι τειιιΡοι·ε Ρει·Ρετιιο εοιιΓει·ν.ει

το ΠιιεΙεειειε : 8: ιιιιιιοι·εε νε! ετιειιιι ιιεΒΙιεειιι:εε @και ι:ειιοι·ειιι ω... ΙΚεε,ιιΙα

εοετεεατιε, 8εεειιιι@ΡΜ εοτειιτι οιιιιιι Οοιι€ι·εεειτιοιιε Ιε8ο.τιε, ιι: ιιιιΙΙει ίε ειε

ι8ιιοι·ειιιτιει εκειιΓο.τε ΡοΠιτ. 1):2πιἰε ΜΜΜ σωποπιύα: /ῖ·: εοιππωιά.α: Μ.: παπά::

Ηοε ει·Βο εἔο οιιιιιιιιιιι ιιΙτιιιιιιε τΡω.ιιιιι. ειιιιιιτο.τι νεΠ;τε: Ειιιιιιι!ι 8: ΓιιΒιιιιαι με

εε ὸεΡο1εο, οι: Ρτο πιο .Ιω Ρετιτιοιιι νεΠ;πε οβτετιιΡετει15, Ιιεεε Ρετ εοΙο. νε! εοιτι

πιατα τειιιΡετο.νι , το.ιιι ιιι άιιιι·τιιε @Μπι ιιι ιιο&ιιι:ιιιε οΗιεύε άιιιιι ιιι Ιιοε Ιυ.τεο σου.

ΡιιΓειιΙο άεΒο , εεεΒει·ιιιιιο.ε Γιιιιά:.ιτιε Ρι·εεεε: δέ Ρο1ϊςιιειιιι 1)οιιιιιιο ιιιΒειιι:ε πω

«έτεινει·ο , Γειει·ο.ε Ρτο πιο ιιοΠιο.ε. ..πω Ποιιιιτιο ίειι:ιειι:ιε : ειιιο.τειιιιε εἱιιιι νοΙ:»ιε ω

ειιοι·ο Γειειιο.τιιιιι ει: ΓειΡιειιτιιιιιι -νιι€ιιιιιιτι νιιΒιιιιτειτιε Ρο.Ιιιιο. Βεατιτιιόόφε ω.

Βιιει.ιιτ, ΐει!τειιι ιιιι!ιι ειιιι&ιε οτιετατο Ρεεεειτιε εΙειι6Εοι·ιιιιι ποιο. ττιΒιιειτιιι·.

(ΣΒ ως.- _ 5. Η:8Ι.' ΙΏειώι φαι· εαπ/Μ: Ο.φ2:αί2: β·ιοπικ βρτωβριωΈ2π:α , »Μισή μ".

Ποπ.

Μοιιιιιι.

π· άφησε.: η? ω: δ. Βεπαί2δέ Κεεα!α , :ιι/πι ΟαρΙ:ιι!.4 ω.. ή ΦωιΖω82πω Μ.

Σω .θ Β92Ι4ίθ ωίιία:ππιπτ. Ρου·σ δαπίιθΜυπω!ε: ΗΜ· αὶπι ω". ῇιό Μ.Μκι..ι. 2η..

βιπιτἱ: έ:: 2!ί2: μπιύω ε$τε$2έ πιὶἰὶΜππ: ιεπιπ!.π2 υεἰἰεπτ, εοπωι Βσέα!.ιι/ύ2 .φαι κ!

βα82Μυεταπ:. @ο :συφοπε .Κεειώι δ. Βεπειἰἰἔἰέ απ: δ. Ου!πυιΜπαΒεστε:2: οι

Μοπα/ίεπέιαθ @β ΟοΜικΜπο επις?ι8· ῇπωύωπιτ. δ24ιπάεω δαπίιϊωοπέαίε: 8 Σ.

@Μαιο Β. Ου!ωπόαπ2 ιίψέρα!ο 2π/ί2:πω , ωπιιῇπε Ρωι·2: Κσμίω βέέ .π:ωπωω.

άπτέμβαπ:: ό· Βοπαπι.τ ιΡῇ δ. ΒΕΝΕυιετι Κ88%247ΙΙ ΜΜΜ: ετ$8 «Με 8. ΟοΖωπ..

ἐπὶ Χε8πίεω πωιππα:. Σερ ΡΜ[ωΙσπσω ΜΙ: ΤωκυρκωΦω.

6. 7τιπέ:2πω Ροπφΐεπ:ά: δ'. Βυπα:2 , [ε έ· ανία.: Ματια: ·. ?και .απο ε£π.ὶ

1:ε. ει. υ·φοπιππ.ι νιι. Ζώα |ία$τάέ , ?πιο Δε. έ:: Μ.”φ.2.Ζω Βεπειίιέΐωσ ό- 0,.ι.

Ματια ΜεπιυΜπστ·. ΜΜΜάποπ Μδα:Μο δ. Ποπα ιιυπιέπε ές@πέιο , βιἰ Μ Ξε

κάψα 6'. Κακά: .ἔ 'β εοπ/ΐι·πΠα , ει· μού” Οβιβε:2α: ,πώ ό~μια σα: Ιδυαπιι'α!::

πι:: μα!.

ΙΝ ΗΙΣΤΟΙΠΑΜ
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.ωωωΜωκωωωωωωωωωωωωκωωκωωωκωωω

πω·π · ·ωεπωπεεευ ©5232 φτα!» =2 ·

ωωωωωωωωωκῶωῶωωωωωωωωωκβωωκωἔἔ

ΙΝ ΗΪδΤΟΒΙΑΜ ΤΚΑΝδΙ.ΑΤΙΟΝΙδ εέ,'Ξΐιέοΐ"

ο εοκΡοκσΜ ]Μ”

ΕΤ ε.εεΗο1.ΑεΤ1οπε
1Ν~οΑιι1ΑΜ.Ψ

πτωε1ντπ·1°το επι/ΕΠΑΛ

: - Ν€:1 1:1Μ11ε ἰπ ετππέβτπππι ό/ππτοπβέτπποπ πππβἰοποτπὐ

` ο πιω· Οτι/Ζω Ιππ·τπ: Ιταίο:,2πτετ (Στιβ-παρ: οι: ΕίοτΣπτεπ

` τ βετ Μοππεπομπ'ο τοτπποππτ3· Ρπιττο ΒΕΝε1:1ετι Ττππ/ίπ

, ~ · πο” :οτποτπ οπτετ:επ'π. Οπ/!2 ποβτπτο: τππ$πο #ιοτπτπ ώ

. οπωτοτππο β·τέ οπιππππ τοππ·π/π π_άϊτπαππτ,οποτβ ο 2471..

' Ζούπτοίπ ΟπίπποππΜοπαποτέοο42$πβπτπβουτπο τποπο2π,

_ Μπτπτποί2 ο4Μπτπ Ε|οτ2πεοππ: πιο-Φο, πτ2π:4ππτπ (Μώ

τ είπω /ἐ£πποἰέ Ετππτοτπτπ Κο3π , Ζτπἰπππ ροτ2#· 5 απο

υ πω.: δππίτοτππτ Βοπεοίοίίο όδτπο|π/τοπ Ζζοπππωτ έ χο

ἰἐτποἰ2πο Οπ#ποπ ο :π Οπἄ2οπππτπ Απτείέππεπβ π8το Οαποο2ππι , έτίέποπ ΓίοτΣπ4

απ, πβωτπ!ξ·; Εἰοτππεπβ: δ. Βεπεοίτίί2, Πεποτπππποππ·: ομπ'απο:, μ! Α2$πβ ώ

άτέποττο /οεπ βιοτππτ, δ. δτποίππτω Χώμα: |οαφἰε:π:ο: Οοιβτ”ππτο: σ:°071- ή

ττπ οκτοτποτππο/πά1”το:Ζοτο π'ιήθ:πτ2, οἰοπῷ` τπτετῇ: /οπτεπ:2:3, πίπ Ττππ_/¦πποπστππτω

τί2Πππο πάτπ2ττππι , π: Χο!πτ2οποπι έτι ΟπΖππεπῇ· Μοπππ'οτΙππι πάβτποτε πιο!2οποπτ :

πίπ /ππττε :ατομο τππκπππ/ Ζο·οποπτ Μπηΐεπππτπ ΟπτοἰΙππἰοπτ Ο/ίΞεπβπι /εππππτπτ

έπεσα , οπο :πρωι Ττππ/ίπτοοποποποτπε8πτ. Καπ ποπ: Μάο· /πετππτ ίτττοτπτοτπ' τοπ

βἔΖτπ, "ποτε π· αυτΏ: εοπποοπτπτ. .4οίοο ·οοτππι επΜ οποοὶ π :οπτοποἰοπτ2όπο ποπ !

.κ4Μ67'ΜΜ: Ν01110 Ρειτἱτι1τ Π: νὶι1εἰ,ὶὶεετ Ματ νετει φα: ειικΗτ. “τ”. Μ

τ.. .Ρο/ί τπτπτππτ Οπτοπ2:2 Οτε πποππ: οοίέποπεπο ποπππ!!πτάτπππε πττοτπτπτπ,πππ ἔηζἔ°£τ""'

δππττπυτπτπ Ροπτπΐεππι ςποτππα πω ποπτοπ ίπ 8τπϋπτπ Οπ/πππιπππ πτπ/2·τππτ , Είο- Ηοωβοομ

ττπ:οπππτπ ποβτοτππα πατα πτ2ποπσ ο τοσεπποτώπο @βοράπ: /ἰτεππἐ ρτοππΖππ·υττ ΙΜΗΟ*

Ζοππππο: ο Βοβο Μοποπύπο Οοι·ίΜΣππο, τπτ π'οίίω,οπο ίεΖΙππω ΟαἔπτΜπΡψβἰπ- .

Μ: τποποτπεπτπ καπ/το· /πτΕσ πυέοι'2:, οποιπτύπο· τοπττείέπτΙτ , πάμε ιπ /ππ Βέπίτο2ποω

.Ρίοτ2πτυππ πππο 1ὅο)°. ουπἔ$πυ2τ. Ηπέσ επε/?πέτο πίεαππ ποπ ππππ /παο#`τ Οπτοίτω·

δαππο)πισ Εαίεβτ .οέπτο|2ππι·πβ Πεοππω, Ποιζίοτ Τβοοίο8π:,ππέ έπ οοππίππ Είί!φτ8

.4πππ!ταπα οπο π. αιμα· τ. €πεοπ·υπΙβιοπ π: ποτροτποτπ βετο οίοποπτ2 Ροπ'οβοποοπ

Έ|οττοσεπποπσ οπο: Μπι οίιβττέ π: ·υπίτάθ ·υτπάΣεπτπτ, π: :αντιο ππ/ποποπ ρτοετ2··

29πΜ· υ2ποπτπτ. @ο έπ @απο Μουτ: ετπά2τέ ·υετβιέ /ππτ 7Μ#7%Σ£.$' δρποπ ΜΙἰἰοττι4·

2”τπἔἰπτπππἔπἰπτο @απο “πω , εἐ~ .Ηπεο Μοππτοίπο,ππτ οπ πο. τ. Οοπτ·υπτ. ίπ

λάπτοπ!. Βεπεάέοΐ. π” πτ8πτπεπτποπ , ππππτπτπρτοροπω ύτευττπττ2τ Μοτο ποποο,

πἔτοἔἐὲ ττπίτπ·υττ. το» ποἰ/ππ$οπέω π? Οπτο!τω Ιε Οοὶιπ0 , ο·Ιπππίτππι Εεο!εππ

#έ:°πτΙ:Μ Ετπποοτποπ :οποἰποτ, ποιο έπ Τοπιο 3. πό πππιππ ό;·;. παπα. 42. πτφεττοτπέ

_ΕΖοττπτεππππα εοπ[οπο οἱ οππίτπ μπι π2ποπεπτποπ έτοτππι πβτπὶτ.

3. Ρτο Οπβππποπο ρπ€πππτ :Μπιτ/οποιο £ππτοπισ , Ητ#πτίω , ππω Μοππ/ἰε- Ο1ἰΪἱτιε··

:ή δ. δπἰυπτοτπ οίο Οπποππ,ροσπίτπτο ποἰπο#πσ Ζοππππι·τπ Βοπ·Ιππα τοπ/π , ππρπλ ΡΜ <ΜοΠ·

β Ο2°8$στο] Οπποοποο2 πτοττπ2 πόόπω Οπῇποπ-ἔ: "του τέστ. ΝΜπ0/# °υπΖ;ς4πη Μα'

.ο!έΐοτ. $$. Οτο!. Σ. Β. δπεπίποπ Σ!. · ν ιι

 

δωσε ηιιάξ

Μοιπε.

 



δώ ΤΚΑΝ5[.. δ. ΒΕΝΕΠΙΟΤΙ ΙΝ ΟΑΕΠΑΜ.

έ _" -: -- μζή`ῷϊα : ---τ-π.__ _ τπτ-ν. _

- -- -Β- --.  

οι:: Α:: ΚΟ. πέπέ:έω ά: Να::πω:: έ:έά:π: Οπ/έέπ:πβ έ:: ΑΠ::πάέ:: Καππα: προ· Μ:::

Ν· ΠΠ· πά Οέποπέ:οπ Οπ//ποπβ· Ρπτή:: π::πο β:2::7έο:έ έ1:1έπε πω: οάέ:ππ: ά·έ!!πά:π::::π: -

μι" Μ' π::έ :πω :ά έ:: ::ομδπππάέ: Σεπ:: Μπέ:π:ππο ό· Ραπ Βέπ:οπο πά·υ:ή::: Με.

ππ:·άέ πο/έ:έ οΜν·υπ:έοπ::: :::::π:::έ Ρπ::·έέπ ::έέ:έ:.

:Μη ει:: 4- Μ:άπ /έππ: έπ:::· Μπι/ππι: ρω:: Απ:οπέπ: π:::ςιπ: έ:: ς'έ:τοπ:::: Ο:::::·πλ

Μ:ϋ· Οτά. δ.Β:π:ά. πά πππ::π: όόο. ό· .4:·πο!άτ:: Ψέο:: Μοππ/έ::έχ δ. Β:πεάέ:ΐ: ά:

_Μππ:ππ Μοππ:/οπ: : Οοπο::οπ:έοπο Οπ/]π:πβ : πιο: 2"πππ/¦π:έοπ::π έ:: Οπάέππ:

π:πέέίππ: Β:ίπ:έοπ:π: έπ!:πἰέππ: :::οπ:π:·. Ώπό:] ·υέά:π:::: :ΐ·Ζάέ:βιβ:ππ: Οπτάέππίέ:

Οπρ::Βπ:οπέ::: έ:: Απππέ. Ε::!:[ πά πππαπ: όόπ. ά· .Ο πππ:: Βοέέππά:::, :]π/ξ:::

πάέπ:ο:·:: π: :οπ:έπππ:ο::: Οοά:/έέάπ: Η:πῇὐ:πέπ: ό·· .Πππέ:έ Ρπρ:ό:ο:πέπη:πέπ

πά π. Ε:ύ:::πτέέ,ποέ ά: δ. δ:πο!πβέ:π,:π:π πά πμ. Μπ::έέ , Μέ ά: δ. .Β:π:άέί:'έ

Τ:ππάπ:έοπ: απ”. .α::πέππππ:π Βπ:οπέ::: [:::έ: Οπάο:ππ: ρπ::έόπ: π:::ά:::· ·υέά::

κα, είπω πέ: Ρἰπ:έπ:έὶ:π πρωί β ·υπέ::: Ρππίέ Βέπ:οπέ ππέέο:έ:π:::π , δ. Β:ποάέέέ'έ

ο!π Οπάέ: , :π:π:π: έ:: :έπ:::: ::άπίέππ: Οπβ::π:έόπ: πά/πάέ:ππ:έ: : άέέέππ::: Βπάπ: :

:Τ_ΜΗΜΜ Οπβππ:έοπ: 1ο:·ο!π:π: ::/έ:έ:,ΞΙο:έπ::πβ·: :::ούπ: *. Ε: Βοάππάπ: έ:: Οοπ:π::π:. πά

οπ.Π07: 7έ:πέπ δ. 8:πο!π/έέ:π ππέπ.;;./π:::π:·, π:ει::):: Η:: Θ:ιΙΙοι·ι:ιπ ο.::Μετε Γεητοι:τ:ωπ.

ΒΗΕΜ_ :. Απέ:::::: ποπ ή ποπ' πο: ά:]έπ:π:έοπ:: π:: έπά: π$έ:π:π: πο·υ:::π ::::ππ:::: έ::

πωω τω- πωπω:: Ρ:άπ:ποίέ:έ π: ραπ:: π:οάο , πππέέ: ::::έ:π::π: ό· /::ποτέ:ππ: άπο: , έ:$έ:έ.

με· πω.: Ξέο:·έπ::·π_ππ:π πψ:·ο:::π: :έ:έάο: πέέππο: έ:: /:οπ:: έ:έβο:·έπ πό πέά::·υπέάο β:·έρ:.π

:::·οροπ::: : π: νέά:ππ:π:· :::πέππάπ:έ (4πΖ:έέ Νπ::έ ά:%π:πίπ:: πάέ::έππ: , μέ ά: Με

@έ :ιό]ιιό:εειτ:: @- έι:εοπτοί:::ταΡοΠεΙΠοτιο Ρέα: ππποΖέο:έππέ ·υέά::π:·. .Φ:οά μέ

ά::π άέ::'έ::π [η πω: ό· :::::·π οπ:πέπ, :έ::·π πάω:: ο-β·πρ::π Χ:·υ:::πάψ:πέ πέί:ύπ- '

:έ: , :πέ::: έπε:πέ::π: ::πάέ:έοπέ:::ππ: :::·π·άέ:π:ππ:5 @Μάβρα έπποπ:/:·π::τππ :πτέε

:π:έ: στο:: Οπ/πππ::: ποβ::: , παο: έ:πρ:π]/έ:έ: ππ:ππ:::: ό· :ο|έπ:π:. ()οΠ:1τέο πρέ

2,,,:,,_::,ω_ ά:::: Με:: Π:: (άνω εΙΤε: άοΒα,ιπο:ι α τοι·ε:ιτέο.

ΝοΕ3ΠαωΠ ό. Οέβ:~υππάππ: πο:: :β ω:: έ:: :οπ::ου:ήπ άππ.:· :]: έ:π:::: , πέέπέ:::::: π:: υ::·ἐ

δ:: :::18[· δ: Ρ. Β::::άέί:ιέ Χ:/έππέπ έ:: Οπάέπ:π ::ππάπ:π·ππ:5 πω: :π:π:::::::::::::π,ππ έ::

πιο” Οπἄπ:πβ Μοππβ::έ::έπ ::!π:π·έ Τ:·ππ/ίπ:έοπ:π: έ:: Οπάέπέπ ππππέ:πέ β:: :οπῇπβε

:::έππ: €'πΜππ::: βέ::έπ |:οάέ::πέ , έέπιο:οοππ:ππ: 7:υέοποπ: φ:: έ:: ω. ;. ά: Ζέ(€πο

7έ:π· πά ω. ω:: , 2°:ππ/Ζπ:έοπ::π π: Χ:ίπ:έοπ::π απ:: Ρβ=πάο -Απππ'ππο πά

:πέ::έ:.

7. Ού/:ποππάέ:έπ έπῇ:::π, ::έπ π:2:::π:π:ο:::έπ εοπ::π ::::ρππ |:π: έ:: :πα/π

ρ:οβ·:·:έ :ά Βέρίοπ:π:έ: Ροπ::οέ:έέ: ό· Κ:ἔέέ: , π: Απ:έο:·έόπ: πτέυπ:έ: π: άοπ:Μέ:έ: ,

@π ::::ρ::::::: ::::::πέ: :::έ:π. @Μπι χέτ:ππ άπ:πππά Βπάέ: Ρ:::::πέ:έέ: (π π:οάο

ε:: απο. Γε:έει:τέ:: άπ:π· π: ἰ:ἔέ:έπ:π· πω: ) έ:::ππ:π:· , π::πο έ:>πο:·π: Οπ:πο!έ:οπέπέ ,

πω:: ό·δπ:π:ποαπ' Ροπ:πέ:έ2 άέ$πέ:ππ ·υ:π::·ποέ!έ:,ό·ππἄο:·έ:π:β::οῇ:πἔέπ. Α: :ππι

έπ :π ππππέ ::π:(έππ:π: π::πβέοπ: Βέ:/έπ Β::.άέ: ποππππ:πππ:π τσιπ:: ::π/ά:π:π::: Ροπ

:πέ:έ: έ:::έπ:ππ: ορροππ:::π:· 5 πω: π:·2:::π:π:ο /προώά::ππ: , π: έ:: Οπβ::π::: ::/::::,

ππο:ππ: ::έέεέοπ:π: π: πέ::π:::π:έπ:::: , Βπ:οπ:έ ππέ:ππά·υ::ποπ:: έ:::·ππ: ::Ζ::·:::

:ο$π:ππ:. Ν::ῇέπ:έ ππ:ππ:Μ:πέ: Ζέπ::έόπ: π: Ε:π::έοπ: έά :ποέ:άππ: ή: ά::::,ππππ

άο £έ::::π: πο/έ:·π: όπ:έπ :πέ:βέ μπι ά Βοτ/:έο ό $ππβ·πο πάάπ:(ΐπ: ( πω: Θ· ΑΜΒ.

π: ποπ:έ::: βπ:έέ::, ή· π::έπε:ο 2:ίπ::: , επ· π:::σέοπέ:π:: ::ο:έο::: :::·οοπ:·έ ποβ=π:/ πω;

:::έ:έο:έππ:. .ῷιοά π::έά:π: /π:έπ:π:, πο:: Σέ::::πτππ: ποά:π:π:π :οοο:έ ά@”π`, ῇά πό

οάέοπ: :ἔσω ποπέέπέ: :έοοέέ: πΜου:π:::.

8. δέ ά: πποπ::::π:έ: πω: π δ::έ1::ο:π:π έ::έυπ:οτππ: π: άο:π:βέ:ο:·ππ: ππίέο:έ:π::

Ρ::ππ:π:· π::π/έέο η? 5 π:π:ο έποἴ:έπ: :π:, Ρ:π/Ε·::πάο: ω: Φ· , ππέύπ: 2:·π·οέα:π Απ:

δέο:·π:π ::::::οπ::π ::/έέ›ποπέπ ῇι#”:·πεππ:π:·. Νο:: ππππ: πα:: άπο: |:πό:::: .Πο:·έ::::π

/Ξ>: πώ:: ::πππ:: πέ:::έο7:: , ππέ Τ:ππ/ἰπ:έοπέ:· Οπέ!έ:πππ· έ:πέο:έππ: :οποθ·:πππ:·,

7πππ: όπου:: Οπβποπβ: 2:οπεπ: Μπή:ππππ: Οό:οπέ:έ @έ πέ::δο:·::π,:/πΘπ: :οπ

:έπππ:ο:·:·π: Ρ::::::π Βέπ:οπππ: : παύει: .4ά:·:·υπέάπ: , πέά:ί::έ::: ό· Αέ:ποέππ: Μοππ

Υ

έ

ό:: Γίο:έπ::πῇ: π:π::,π:ροέπά: π::δο:έ:π:: π:|οοέέο::: ῇιπ:. Ηέ: σε:: ππππέπ:έ πω..

[επβ: [π·υ:π: :π:άέπ π:π:έ: _π:·ούέ ππέπ::: δ:::1:::::::, :ππι Οπβππ::: :::::·ππ:ο:ππ:/πβ

βποέέ: ά:/έέ:πππ::::. παω:: Βπάπ: ό· Ιο:·έυπ:ο: Απ::'οπ:: π::έπ/ππ:· ππι:: πω

::/έ:::· βροππ:ππ: ,' π::!ίππ: μοβ ππ:έπποπ:π: ::7έέ:ποπέπέπ Οπβ.ππ::: , Εἰο:·έπ::π/ἑ:
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οτππτοτπ υπο μ: υ2πά2οοτοτέ οπτ.Αεο,τοτπ οποτποί2: οοτποτοοοτπο:, ό· οτοοοττπεβ

β ιἰοτττο/ἰτοἰ.: , οοπῇιἰοτπτσ: οτατοποο: , οτι: δ. Βοτιοοἔἰἔἔ2 Χο|Σοπἰοο έτι Οοέθοπι ποπ:

|οτ·οο ( οποιί οτττπτοτττ οποβίοπτ: :φοιτ η?) ιἰἰβττο οβττποτππτ.

$. ;. Α:ιτηι1οτι;ιττι τείὶἱτποοἰε Ρι·ο ΐει:ιδΗ ΒειιαΠέΗ Τ1·ει:ιΠετἰοι1ε

:τι ΟοιΙΠειε Ρι·οάικιιητι1τ.

_ 9. οτ48ΜΠΣ έπινε: ·ιτοποτοο2!2: ΒευΑ , οοτττο έτ18|Ι4Ιο ω: :ο τπο82: :πάτο τω”

οποιί «το άοδ2/οπτπ: :ο βη· τοποοοτο οπο: ςβ, οπο |τοπο Ττοπ/Ζοττοποτπ τω” οπο

πω. Ωπέρρο Βοοίο οπτιο τοοοτοτοβίοτι: β·κοοπτοβτπο #·οτοοεάτπο ποτο: , οππο

/οοοτοποοτιςοβτπο τττεοπτττο οπέπτο [πιο αποσπά! βετο. !: 2822” ίπ [απο Μποστ”

|ο$ίο /πο ( οοοά τοοοο: Ητπβοοπτο: ό· Ροροοτοττττο: Τοτπο ο. Μοτο] Βο!οποτοπο

·υοί$οτοπτ , άψοοπτΙ[βτπο απο πο: Μοτο.: οοἔοϋοπο /οίέο) Δ, τποοοπτ,

ο'ποοπ: έπ ἰοοἐ: οτο·υττοτ οπο @ο τποτο δ. Βοποοίοίίο τπετοοπτο, πέτπέτοτπ των. Οο/οπο.

Αοοττἰο: ό· π. Ζοίο: Ζώου: , οπο: οτε: πττὶ ΒοποτἰΙἔ?ο οοπβοτο·ο2:. δ:: ρο.τοτ·2οτέ

|οοο οπο:: :αιΒΙ1ΕΟΙάι15 ΒεΡοΙῖτὶο 5. Βεκει:ιετι ΑΒΒ:ιτ18. @το ο: οδο! ΒοΡο

Ιὶτὶοι1ἱ› .αρκά Εο:Ιοβοοτεο: δεττοττοτο: , Μπιτ:: πο! ίο·υττοτ· ροτττ2. Νοτορο ιίτο: Μ, οπο

δοπἔἰ2 ο/πο]π: αποτο: νά :ποτέτποττππτ :τυπο/οπο ,ακί ροβ Ττοπ_/Ζοττοποτπ ο!τοποτπ

ΜΜΜ ίπ ίοοοπτ το:οπέττπτ. Βοο'οπτ ε.φίτοοτ ΡΙ.Ολ113, Επίοβο Ζποάπποπο: δποοϋοοο

πο: , Οοτοίο Οοί·οο ο·οποί:: , τπ ο4οίοί:τέοπτύπ: πο Μοτϋττοἰο ἰπτπ Βοοίο ο:: ποτό:: :

Τι·οιιπΠοιττο εοτΡοτἰε , οσο όἱε Ε ΡτκεἱἰεἙὶε ΡειττΠου: Καπο: Ρ οτὶειεο είὶ Ρετόιι&υε.

Ε: :π τπἐποποτΙοο: οτίο2:οποοπτΙ: .το τρῇοτπ Ι·|οτοιτπ : Μ [κι ατο ΑυτεΙΜΠειπΓεω Πινε

&Ιο €οτΡοτὶε 5.Βεκευιετι ΑΒΒειω,8ε ΒΘΡοίἱτἰο σου όσο. επ Βοοορτοπο ποπο

οκοίέσοτο. Ροττο δοπίοοτπτπΚοίτοπτοιπ τπτππί:: #·ο :π οϋφτ2:οοίοοο [οποίο με. οά

βτ·υοοοπτοτ, οσο: το ΡτοοβετΙοπο πο/ἰτο οορτ·οοτοτπ. Ε: δ. Βοποοἰ2ἔἰ2 ΤυππιιΙ:Μο

που έτι Μοτιοβοττο Ε|οτίο:οπορτ.ο/οτοπο Μ47στο|ο8Μ ποπ οποτε οπο” Λίο:

Βοοτποτέ:.

το. Α: ποτπο τποοΕ: οο τι/ο· Ε|οττοκοποοτπ ροττο:2ποιοτ, οποτπ ΡΑιιιι:: Ι/·οοτποΜ

οτι: Βτο:οπο:ο4οπτ!οϊοπο:,Μοποοοπ: Οοβπο:,Οοτο!ο Μοοπο αιτπ:,οπ/ο: Ραπ/τ 2π

ΙΙόττ ό. το Οο/ϋ: Ζοποοοοτοί. πιο. ο. πο: ῇπτοπτΙο οβ : (ζἱτεει Ιπτε τοππΡοτο. εἰιω Μ

αιίΈτο ()ειίΠοο Μο: ΒεετὶίΪἱωΙ ΒΕΝεο1ετι Γαετιπ11 εοτΡιιε τεςιιἰεΓεοΒοτ,:ιΙὶε1ιιοιπτὶε

Ραπ οΙ:ιΡΠε ειιπήε νειίΒι ΓοΗτικἰο εΧΠΠ:επττ, νειποπτε: όε Οευοωειοιποοτι:τυ νε!

( το ο!,εύ) ΑυτοΜ.ι1εοΠυιτι τεἔἱοιπ Ἑτειιπεἱὸιιτη :ιΡιιά νεοετεωΙε εοι·Ρυε Εκπτω

όΕοιτε θ: Πιττι:ΗιΠΕ·οτ , ε]ι:Γάεπτ νει1ετοιωΙε Ραττἱε Ρο.τ1τότηι1ε ε]ιιε €ει·ιτιοτπε νοικ

τε1πό:ιτ ΒοΗοωετιωε οσοι οιι:Γει·ειιι:εε . Μ Μοτο Ρο.τι·πιττι ε1ίΞοττ8.νετι1ι1τ: ιιΜ Πο

8ΠΙειτ1πι άπο ΜοοειΠει·1οιπι ιιττ1ιιΓοιιο Βοοοτειπ , Β. ΒθΠθ ΜΗ 8: 5. $εΙιοΙ:=.Π:Ιεεε,

εοιπίΈτυθ:ο. Π1ιπ. φωτ :ίοτ2ο: Οο!!ο: οτιέ·υΙ: οπο ΕΖοτὶοοοπῇοο: οτοβττο οποιο/β::

Μ” οοπβ·οοοπτοτ βοτοπΣτο Ροοίο:: δεσ! α:ι·τιιιπ ΦΠ ιποΜε οε:Πι:ά νοιτει·ο.ΒΗε: 82

απο: ιπ:οΒιτο Γυο.ν1ιιε, δ: οοιιΙοε ΓοιπΡω· αεΜΗοι εοιπτυοπτεε . τ:ετοτει φαμε

πτετι1Βτε οιι:.ιωντε Μ εΙτιετεπι όεθι:Χει τοτιτειιπίῖίΤε. δωσω οτετιἰιπ ΒοιπΜουιπ

εοτΡιιε οσο ν1εϋτ εοττιιΡτὶοιποιπ : εετετὺπι οιππι1ιιττι 5ει:ιδτοι·υιπ εο:Ροι·ει 1ο απο»

τω:: Ροίὶοει οδΙοτπιω ι·ε:Ροτειοόο. , εο:ι·ιιΡττοτή ΐι1Β]ε&ει Γιιτπ , Με εκεεΡτὶε φτου ο!»

Βἰνἱιπο πήτω:ι1Ια Πι1εΙειΒε Γετνο.πτιιτ. ΡΙοοτ το]θ!!οτο 2οοτοτοτπ οοπο2π ίο:οτπ πιο!

τΕ: οουτἰἰοπτοπτ , οπο Ροπίο β:: ·ιτείο::δοτ2τοτοτπ οίον”, υοἰ τποπτοττι οι οἰέοπιιτττ βυτ

βτπ ιἰο£οτ°οΙ4ο4!. 7ποτπ οο/Ετ·οοτπο:, ο:: οποσ τπάοθππ2: , εὶται Ικα τεττιΡοτ:ι ,

οίττΉποβτπΙ!τοπ: ποπ οπποττι οίέοτιοτο ο Ροο!οβοποπτοτ ο:φττππ , ρω' τοποτο: υοοοπτ

@ τποοττοτπ , πτρίπττοτο: τοπ-π: οτβοττο ίοοτ:ρτοοοτο Σποτοτποττι ή. Ροπίτ πβέπτοπτο

οοτροπέτ £οπτοοπ: Ζοοπέ: Μοτβοοιπτ έπτοποτοτο:έοποπτ ω· ί2οτο ο. Οοτοπτ:2 Οο1β77ε

οπο. 4ο. ἰπ τω: οκτώ:: αι! ΡειιιΗ Βιοεροἰνετειεἰε ακου:: δ( Μοτο: Η1ΠοτΙο

8τοΡΜ τοίΗτυοοίο Γι:Ρει· :ισα Γε ΈιιΜΜ εκιίΙπιτποιοτ , ιπονο:1ιστ εοιπΓιτοτυό:οεω Μικ:

. εΠΕτοτυπτ €€Π:2.Π11ϊ1 $ει·ύΡτοτ:Βιιε , ω.. ηειττετἰοικ Πιο οΡὶηἰοπεππ νι1ΙΒὶ ΓεεΙυειο.

τω. Μττοτπ ,ο £ι·ο :το οοπο τοοπίοτπ :π οοτποοποποίο ΗΜοττοβο·β·οοτο: σο' : οποτί

οπιιἰοτπ οτοοίοτο [Μ [ο οτι αν ροττο , οπο εοτοοτ2: δ. Βοποοϋί!έ Ττοτ:/Ζοτέοποτπ ποεοτ.

7οτοτποφ, π: Σεπτ: οβοτοτπ :ττύποτπτ Ροττίο , ποιἰοτπ οπο: Μοτο!» τοπιο: 2ο·

Ότο

()ιΜ:.λπ.

Β0. [ΙΙΙ.

Μ». κι.



:το τττΑΝετ.. ε. εεΝεοιε·τι :Ν εΑτ.τ.τΑΜ.
απ”. Απ. παταει: 8::ίμει:ειι: , ει:: β ειπε: πιεί:: όιπιιιιι::ίτιιι:: εΒιιιιεπεπι ,είειιυπειιτ /`εψπι

Μ· Π" τι: εοττίσετσε!τιτε πτ.επαιιιιιι·, ππ:αύ:: ειπα:: ίειβετία· :ότι :πάρετε απεείεπι Ν::

π!” Μ' :ειπε :ιι τα παπι ιιιαβι::/τιπιει: .ε9τερει::ίε:τ π: Ραιιίιιιιτι :τα :ειιιπιτπ:απ:ειπ : Μττσιτι ,

Μπιτ:: , ντι.!εττ εισεετ , ( οσα! ττοτενττ Ι.εστει:σε) Ρεσ!τ Ψεττιείττότ εσότοτττετε

εε!νετΓεττοε ττττττ. Ιπιιπε πω:: , ειιιδείτ :ία::]ιπιε , Παβιιατε: Ραιτίι :απι απει·:τ,τιιτε

Είει·:α:τιιβίι:: ,ε:επι:π:ιαπ:ι: αειφετι:α:: πει: :ειίτι·τ α:αιιτβίβ·ιιετ:τ. Οι::ω:: :τί πιτ

ιιιιιι ειπα! Ωστε Ρεσ!σε , ιπειιι:, Ροίτοσεττι Ττετττ!εττοστε Γεσ τσττεΡττοτττε οτε

τττοττετττ Με τττΓετστΙΤετ εοτιπτιετττετττε, εοττττιισὸ τσ!κ!ετ : $εε! εεττστττ :ωστε είτ,

: σε τ!!στ! νεττετεστ!ε , 8: οττττττ ιιε€τετε Γσεντσε , τ:: οειι!οε Μεσα:: ετε!είττε εοστσεσ..

,. εεε, εετετε οσοτισε :11ετττ!ετε ( πειτε, α:: .:4ιιετίιι:) οσετττντεττι ετττετεε ε!εΗσετε τε

:: τττεττΙΠΤε. @ο νει!ιοτστιτ εττεσττσ οστε σοι: ντε!ετ Ρεσ!σττι Ρ!ειιε εοτττεετε εε το

Βιι:ετε ττεττεττοττετσ,οσετσ ει: ε!τοτστσ σττετιιε τσοτισπτετιττε ( σο:: ετσι:: τσο :ενο τα

εεετε!τΙΤε τείεττστ) Ρτττιε εκτεττΡΓετετ. Ε: τοττεΠε τε! ΓεττΡΓετει:8ε νσ!ἔενετετ,εττ.

τεεισεὶιττ εμε! Οετττττετεε :τε τετ νετττετε ίτττεετττιε εε!οεεττ ΡοτστίΓετ. Πι1τΞ!εττ1! σο

ττεε τεττεότενττ, Γσ!ιιιε&εσε εεττσιστοΠ 8: (ῖείτσεττοσε ίστΙΤε , επεφτε:: Βατε

ε!τέ!:τ ε0τΡι1ε (ΣεΕσττετσεσΠΙΤε: ετστΡΡε σου ετττετεε τετιετιιιι τετττεττττΠε εττ, Γεο

σε 8: οεσ!οε,8ε εετετε , !ιοε ετ: οτττιιτε τττετττοτε. Νοε ετΒο ΓσττεΡτε_ Απ:: απτά:

Νικ:: ιιει·ία,αι:ει·ιιιιι ίια:/ιιπιιπα : Ραιιίιιιιι ε:: ε!τοτύ τττοττιττττεττετε :π Ε'ίετια:εππιιιπ

διαιτα” βι·τρεβ , ::ί παει! ό· Πιο ανο πει: α::ιιίτια: , ό· ιιε/ίτα Μεπα:ίιιι: Οαβ'πα:

/α:τ'ι:: :ε::αἴίαιιι:. ΕιΒόιιτ τα βία :ιι Ραιιίειιι·εταπιία , πω:πι: αυτ , β:: ε:ιιίι: ·υτί

αιιτιόι:: ίιαι:|ϊιτ απ Ρωσία: αμε Οαβιιαιτ: βπ:τιιι:: τ:ίε:σίιι: Μ, πιατα ει: ε!τοτιιτττ

:ττοιιστ:1εττττετατ Ραι:ίιι: , ιπαιιι:,π·πτεπ:ίαιπ ιτ:ι·αισι'ανι:. Ειέε μι:: με Οαίίει·ι:ιπ

:ατι/εβιτι1ι7/τπα:, ει» Ι:αίια πιιαβ:α: ίιεπιε Ζιαίιι: , Θαίίι: ιιιιιπι:ε:5 ετ ει: πει/ε

:επι :ειιιιιιιιπι [ειπα πρι: :επβπβ β:ι1εβιται. Στα Οα/ίιπαι· Μεπα:πιι: τβεί::ι: ,ι::

Οα_ύπα:ιίι::π::: :τί πιείτετβ·ιτπ:ιίιπ:πιπ/ιτιιιρεία:ε:, ιιιιεττιιι :απ:ιπετι· /τπ:τιιιιαιπ

:τιππεια·ιι::, και:: ειιέπι / απτά /α:.τίε και) επρεπε:: επιιιιιιε. Ε: :τί πατατα τετι·πιι%

@πι επτά:: παπι τιιΉιιι: πειίίε ιιι·ι·:ια:ε α#τἔίι: πείτε: ίεει: Ραι:ίιιπι , τι:ιπ:ίτπι τα”

ειαι:επίι :ειιβαιτε, πε: ι:πιαιιαπι ιίτ πιι::απ:ία #·π:τιι:2α :εἔ:::#Ζ= ιπ:τἔ:$ι:. Ραι:ίι:ε δ',

.Βεπτιίιί:: οπο. Θαίίι€ι :επ:τ:ί::, /τιί τττετιι!ιτε το ετττετεε ε!εττιστε Οα/επαιιίιι: πω:

είι:α:. @α πιεπιτι·α: οε, οειι!οε δε εετετε. τα ετπια·, :τί τι: :α:πεα, οσεττιντε τσ ετα

ττετετιι άεΠιιιτε. Οειεια , ιπειιαιπ , 27'ιτ'ί“Ε7"ψ , ειτε ειπε σετ:: αείπεπειιτι·ε:. 2ι:ἰ,ι7

πε πιιίία Οαβιια:ιέιτε πιτιπεια :ειι:τεί:: το ετττετε:1ι ε!εΗσιτε. Νεπ :τετ ε#α, ειπε

πεπ /α:ιίτ πι :ιπετεπι ι·ε/τιίυιιιι:ιιιτ. ?πετ :επι Ραι:ίιε: :π Μ. ό. Με. 4ο. α:: Ρτ2ιτεπα

:επι εε! Γεετσττι εοτοσε Β. Ρ. Βεττεε!τέττ ΡετνετττΠε , ·υείπιτπιύΜ :ιι ειιί·ιιτττιπ πιίιιια

ύιιιτ::ίε:ίιι:τ: ιπ:είίι8::, ιιτίιιε:ιιὶ: :ι:πιιιίι:ιπ @ποπ , εε ίεειιτιιεἴ: επτά: πειιιτα:ε , με

:επ::ιιτπ:με ι: :ειι:επια α::ιιιι:ιιι·. Ρ'τι·ιτπι ::απ: , Ραιιίιι:ρι·ιειτιπ/τπ:επ:ιαπι :ε:.τα

δ:αιιτ:::: :τπτ πειτε πιτπιίι·α έτει: ιτπιαπήβ· (ΜΜΜ , τα το ετττετε:τι ε!εττσΧε αβε

πιαι. Ει·$ε βεβεα πι Είει·ια:τππ·: εί:επιίιιιι: Βιιίία Ζα:ίιαι·ια Ρειι:πτ::: , ει:: εε τη

τετττετετε, ετ· .4ίει:απιί:: Ραειε #·:ι:πείι , ει:: τειι&ττ!ττττε εοτΡοτε τστειιιετετε 8: το.

οττττττιστε β ιπ·εεπψ α_πΐι·ιπαπ:. Ρετ/πα :ιι πε: ετ:τπιί::ιιι· ίιπίετια Ζπ·ετπιιεπ:: τει.

?ειναι 88ο Βεπειίι::: ό δ:εεία/τι:α :τπιπειττ ειτε/πειτε ε4ίτε:απ:ίπι /ττιιίε Χι. [τότε , :ιι

απ.: εετ:ττε εοιπτε ε!τοτστσ, Ρεε!εε εοιπτε ε!τεττστσ δ. ]ο!ιετ1τ1τε Βετιττίττε τιινεττ

τε ίτειιπ:ι:ι·. Εηιει·ιτε ιιιιιεία: Ραιιίιιε χιτ/ι! 2α:ίιαι·2απι. Ωι:: τα" ε: Οαἄπα:ιίι:ε·

Μετὰ:: τα αβιιιιαιτ, οτττιττε δ. Βετιετ:!τέττ τττετττοτεττι ετττετεττε όεθσιτει# : πειτε

ιἰεπι Ζα:ίιαιία Βιιίία ·ιιι:ίτζα:α τα τιπετττετετε παρει· ειίιιτει·α:2 πι:: ·υτιιιπι ή, Ραπ.

ίι:πι Μεπα:ίιιιιιι Οαβπα:τπι ιιιιίίε ΜΜΜ εεε:: , /τεί τα απ:: ιι:είι:ιπ .5':ι·ιιι:ε:ειιι

ιίε:τ:ππ:τιτ:α:τ , βιί::ία: δ. Βεπειί:Π:ρα::ε:βα ε]α Εταπ::: αιίιι:ιί::α]τ, Οαβπειι

[Με ]τίι:ε:αα ό· :αι·ιιται· :π :ιπειτ: ι·εάατ?αε, ειιιίι:ε· αείαι:επεπι ῇιαπι :επβίεπ:ι:ια

Πεπιειιτ :ει·:ιιπι τβ Ραιιίιιπι,πεπ τι:ιε'τιιι βε:ιιίαι·τιπ , βεί μπι Μεπα:ίιιιπ:, τι: :ει/έν
Μεπα/ἰειιε Παβτπτπεβι·ίττπώε ίιβει·ιαβια ιίτιίψ ερει·αιπ : ειιεεί παπι, :επι :σε

π:: ίε:ιι :τι ει:: δα! εεττστσ εΓτ ωστε οε τ!!σετ, τετ. τετιιεττίτίΓε,:ιιιπ τ:: Μ. :. τα: Μ.

ιό: ιιε/:αι:ιτιπ δ. Βεπτ:ίιδι:πι , ει:τιπ/τιι:ιπ πιει:: Ρα:ιτειπ ::ίτπ:ιιίτιπ αριιείίαι , είπε

τι:: :ειππιεπιία·ιιι:, :ίε Μαι:: Ρεε:α α: Μεπα:ίιε ίεα:ή·ι·:ί::: Ησε εστετττ, εποε

:τετ :τι Οι.εεττττ ΜοΝττΜ τιετνετττεττε, ττιτσεΒιιε Γε ίετττΡετ εοιπτιιεσττε εοε::



ιιιΑΝετ. ε. ΒιιΝετιιετι ιΝ εΑττιΑιντ. @μ
Μάτ. Ετι:ιατεοιιιιιια ε:: ΜατειΡοεταε εατιιιιιιε Πω: Π, αει αει ειιιιιάεττι Ραττειιι 0,” Μ.

και: νετιιειιε , ω. Εηωιτ2:2πτηρψ:τι : (.ΐει·τιιιιι ε Ιιιιιιε ειι;τεΒιιιιιι Ραττειιι νο- »οι Με.

εατιιιιι εα:Ιιτιιε οι: Ιιοειιιι καιω ττικτιιιιιι Ι.0€ι1Μ , ιιτ ιιιε ιιιιιΙτοτιιπι Μοτια.. πι· "'°

ειιοτιιτιι,Πειιτ 86 ιιιιιιε Βετο ΡταΠιιε Γα.ει:α εΠ,εοτιετεεατιο Πετετ. Η.ιιτρπατα!άπόΙο

β·κύκτ τωτιωιωω έόόι€4' :Πέ σε ίο:σ&οιώι.τ εσωπεποπεπι ρ·φτετ «Ποτ υροττιι2:,

Ματια:: στέκι/καπ: Ρ48ΠΜ2 που: εκ ·υτι|82 φΙπιυπε , πω: ταΓ87Ι07'άίΓ8πΕιρά εκῇω ό·

/αυπικι Οα/Μωππω Π·πτεπιπ τω: 7'θίάΡίΠ ὶπιιιπυι, είται @Με αρ δ, Βεπράι[22,

εφωιωεω τιποτε: απυ2όπι2 τ κα· αα›ιμα»ιΠπτεπτΜπ τστπιέ?έ%·.

ιι. ΡαπόΓ0 /ισσεεώσ Ψακιιαι.ιιτιιτιιε Βὶα£0πΜ° κι: ΜειΜώτω· Ρταικ2εκβι, ?οι

έ;; ΜΔΠ770Γ08ίσ @ο Πι: Μπόστ ν. Λία: Μία:

Τιιιιε Βειιενετιταιιιε τταιιΠατα ε ιιιοιιτιΒιιε αΙπιί

ΒιιΠα Ραττιε ΒΕπιιιιιστι ιιιιιιε Ι.ι€ετ αΙτιιε Ιιοιιοτατ.

Νε: ει? ?Μέμέ: :τούτα οιύ/2τιατ,7υαπάπίύεππω ιότα υπίεια2: |Μπυ«Μέ Πάπια Θ»

914 :Με ατιτη:Με: :Με 7·ωεπιία!ύεττω «Με Αάτευα!άωπ #πιιι/ω·ιτ Ματστο!α$2αΜ

/ἑπαπ,£υτὐαπσ 1»ιρεπιτυπ ρυ# ΙιιΠτα ειιιιτιςιιε καρτ-φ , Με ή 471220 τ:εεε. :πιω

παπσηΜΜΜ. #1ΜπιιαΜ27°Μ ΖιεεωάρτετεΠτυακοιιΜ ό· Αιιοιστινι, μ: ια επικι

&αι εκεκφΜτιύασ, τω: »Μπα «καπ::ι.τ, φάω εάτιιιι·, δ. Βεπειίιέ?ι Τπυι/Ζω2οπεω

πάει:: :ίπ ττἰτέπιπτ: ἰπιυπο Για: αιί/Ιτετε ΗΠΑΒΑΝιιΜ Μειωσα:: ό· Νο1°ιτειιι1Μ

_2.ι|όαιΖωτι /υταί2 α. βοιωτια Οεωωπο: & Μωιατύω , αίτοι·τιπι Ε'αίάεπΠ·»ι , ρώτα

ερτ/πικαπ Μαεαυτικτιω5 είπω” Οεπιόπωιι δωι-ΟΜΜι/απ. δει! ω: υιπιιιώε

27%υΓέκίωτ!ι Ρωτώ υπι2ττιωω ,ωΚι·8ιποπ2: ααΠοτιωτεαπωάεαιωα:.

τι. Κιιοικο ω." Ρπσωτεπιβ Μ Ούτωιπο μωίωιΜππιιιω τιῇπε παπεσιιτεβιιαπι

»δωσω ρωτιιι, /ΐι· άέ απ». Με. Μ πι» Μετα: ΖηαΙτατ ι Εἔα ΜαιοτοΙοττιιιε

ειιτιι ΝαιιτΙιι!τια Κεειτιο. Κεετιιιττι ()Ιιιιιενει ατιτιιιιιιΠτατ. Ειπα Ιιιιε τετιιροι·α

ειιιιι ιι: εαΠ;το ΠαΙΙιιιο ναΠα ΙοΙιτιιεΙο ε:ιίΐΠετετ, νειιιειιτεε ιιε θειιοιιιατιιιιεοτιιττι

νεΙ ΑιιτεΙιατιειιΠιιττι τεΒιοτιε , νετιεταιιιΙιε Ρ. Βειστι:ιει·ι ειίιΓιιιιε 8ει·τιιαιιατ

δειιοταετιειιι εστΡοτα αιιΓετιιιιτ, 86 ιτι Γιιαιτι Ραττιατιι αΓι:οττατιτ. Οοτιιιιε δ.

ΒειιεειιέΕι ιιι τεττιτοτιο Αιιτε!ιαιιειιΠιιι ΜοτιαΠετιο εισαι νοεατιιτ Ριοτιαειιε Γε

ΡιιΙτιιτιι είτι Ροττο δ. $ειιοΙαΠ:ιεεε ιτι Ραττιιιιιε ()ετιοπιατιιιειιΠιιπι τεΙιειοΓοτιιττι

ειενοτιοιιε εοιιεΙιτιιιιι,

ι 5. Απτεμαω /εταίωιι οι. ε!απιία»ια: , ρτοβτεπιία»ι σύ' ΜΜΜ πιαπεωαπωω 2

»Με |ιαδέτ·παι ωΜπί!εω , Πι!ια:]οιιΑΝιιιε Ραιωε νιιι. 2ι9/ϋΜ07ΙΗΜΙ ω @αιτία ΜΜΜ

:Γκιωβιωι .απο ικα. Ι.ΧΧντιΙ. ρπιπωιωι:τωι, ?Μό τα [Δ::σΠέ 8ΙΜιοπάι :Πωσ ;. Γέ';.';:2ζα:

Οωι:22. Οα2. π·ρετιπιπι :ιι Γατα: :πιάσω :]οι-ιαπιστε ΕΡιτεοΡω Γει·νιιε Γετνοι·ιιιτι πιτΜιπετιιΜ

1)ειοτιιτιιΒιιε ΕΡιΓεοΡιε ατιιιιε αΙιιιι ΕιόειιΒιιε Ρετ (?ται!ιατιι εοιιίτιτατιει @9τιιαιιι β:ΐ2°::

εκ ΑΡοΠοΙιεα ΓιιεεεΠιοιιείοΙΙιειτιιεΙιτιε οτιιιιιΒιιε ΕεεΙεΠιε τιει:ετιιιιε ιιιιΡετιόετει ,3,,,,,,,,_

Πε ειιΡιτιιιιε εειιει·αΙι εοιιΠι!ει·ε ιιεεεΠιτατι , ιιε ετιαπι αιιοι·ιιπιειιιιιειιιε ΠτιΒιιΙατεε

€αι1Γαε Πτιε ΠιΠιτ1ιο εοετιοΓεατιιι1ε. Ι8ιτιιτ ειιτιι ΡτοΡτετ ιιιιιΙτιΡΙιεεε Εεε!εΠατ Βει

ειιταε (ιαΙΙιεαιιαττι ατιειιτιτεε τεΒιοτιετιι Τι·εεαε εινιτατετιι τιενειιιΠεττιιιε ατιτιο Ιιιε.

Βοπιιιιιεεε ι:εεε. ι.:τ:ινιιι. 86 ατι τεΓεεαιιεΙα ιιιι:ειιΒετ ιτιιιτιΙια νει Πατιιετιεια ΕεεΙε

ΠαΠιεαιιιτα 5γτιοειιιττι ἔετιεταΙειιι ΡΙιιι·ιιτιοι·ιιπι εειει:τατεπιιιε ΕΡιΓε οτιιιι:5 ω

τετ αΙιαΙιι%εΠιτ αιι6ι:οτιτατιτιοΠτεε νει:εταβι!ιε Ραττιιιτιι νεΠι·ατιιιιι Α Με Ποιοι.

ιιε ΤΗεοτιιειντιιε ε:: Ποειιοι:ιο ειιιοεΙ νοεατιιτ Ποι·ιαειιε ιτι Εεεε:: Αιιτε!ιατιειιΠ ,

6ιιιὸ‹ι Μαι: ΜοτιαΠετιιιττι ειιιάαπι ιειιειωω ΑΒΒα , Ι.Βο0ΕΒ0οι15 ιιοπιιιιε, Μο

ιιαειιιε ε:ιΠτιι:6ετιτ ιτι ιιοιιοτε Βε186 Γαιι6ιε (Ξειιεττιειε ΜΑΚΠ£ἀ ιιεειιοιι Β.Ρι·ιτι

ειιιιε ΑΡοΠοιοι·ιιιιι Ρεττι 5 ειιιὸει τενειατιστιε Πινιιια Ρετ Μοιιο.ειισ8 φταιω Ιοει

τι Βετιενειιταιια ιιτονιιιεια εοτιιιιε ιΠιιε δ. ΒιιιΒιιιστι Ρετνετιετιε σιιιιι αΙΙατιιττι,

ιΜτιιιε τενετειιτετ Ιιιιττιατιιιτι, ειειι·τ ΜΑΝΙΡΕ$ΤΙδ8ΙΜΑ εοπεται· ιιιιιιιιιιττι

86 ηιιὸ‹ι τ:τοΡτετ ΠαΒιιιιιιειιτιιττι ΜοτιαΠιειε Κειιεισιιιε . με ιιτιεττιστια €ΙοτιοΠιε

ΙπιΡετατοτ ()ατοιιιε Ρετ Ρτεεεειιτιιττι Πιιε αιιέιοτιτατιε ειειειτι Ιοεο τει όειιοττιιτια.

ταε όειεεανετιτ. . . . Νιιιιε νετο τατιι ΓειΡΓιιιιι φαω τιιιατιιττιετιι Ποιιετεεατισιιειιι

ει» εοιιιπιιΙΓατιι ιιιιιιιιιιτετ ΡοΠιιΙατε, τιιιαιιινιε ΡτινιΙεεια τιιιιΙτοτιιιιι τιιεττιετιι·ιτ

Ε ιΓεοΡοτιιττι,ατι τειιτιττιειιιιαπι ειιιοτιιιιιΙιβετ ιτιΙιειταιιι ω·ΡιΔιτιιεω, ιιε Πιτιετ

Αζ!ιατε ΚεειιΙατιειε ειιεειιιιο ετιατιι τιοΠτιε αιι6τοι·ιτατιε. ΡτινιΙεεια εοιιΓεειιιατι

ννιιι

δΔειιτιικ

ΙΧ.



ε.. .·ι·ι>.ΑΝει.. ε. ΒΕΝΕΙ31€:Τ1 ιΝ εΑι.ι.ιΑΜ.
01Βε. Μ. τα ιιοειι·εα ω». , (ω, Βαεα Νοιιιε Νονειιιιι. Ρετ ιιιατιιιττι ΨαΙΙ:ει·ει ΙιιιιιιιΙΙιε

,::^;:'· ιιιι ΕΡιΙεοΡιΙαιι&α Ροι·ειιετιΠε ΕεεΙεΠαε, ατιιιο Ι)εο ΡτοΡιειο ΡοιιειΠεαειθ.ε ‹ιω

ιιιιιιι ιιοΙεει]οιιαιιιιιε διιιιιιιιιΡοτιειΠειε 8ειιιιινετΙαΙιε ΡαΡαε ια Ιαει·αειΙΠιιιια δεειε

Β. Ρεετι ΑΡοΙεοΙι Ιεκτο,Ιιιόιέε.κι. 1-ω ωραιαΤΙΜε2εεπε: .4Μαπ Ζώαπαι Ρωιι2

ει πω”, Μυπο :υπ δ)|πε:ίσ Τπεαπβ,εεφα: Σ. αει-Μια» ι·ενειαειοιιε 1)ινιεια

Ρε: Μοιιαε!ιοε Είστιαεσπ/ι.ε εκ Βεπιενειιεαιια ειι·ονιιιεια επ Οεπεεια»ιβεω@Μι

άεΙαιεω. Οια πρεπει Ρωπψω , κι ιιιαιιιίεΙΙ:ιΙΙιιιια εοιιΙϊατε κιει·ιεατε. .Ν022.228σ

τω» δ. ΕκπαιιίΠ Γιαπ/Ζωα ·υοωέσω πι όπωτυπ , /ξ·ιί με ιιιαιιιίεΙειΙΠιιια νει·ιεαεε

Μόεύαπιτ. Ο" επ2ο Μπι πιαιιιίεΠα νει·ιεαε Με:: εξΠΜπ2°πε ε ε: με εαυτό Με·

μι/Ζτε»ια υπό:: πω: .ε ΡΜΜα-, βεί ἐ Τύσε:ύεπο Ρεο!ε2ηιΜβαΙ?έ ευπεσπείετε ·υεΙΙ:,

ίεαωηιωπι επιιιωπ: εωι:εκπισ ωππωωπ ρω”.- ·υιαΙειαι·, ) βΙ:Μι 2υπωπα.ι·

@Μάσι βι·πω @ο ΕΙαπωεεπ[έω/αυε:, @Μινι βι·υε: ,πε Με θα: ρτωΖριὲ έιιίέω·

,πισω , .7εΜ δ. Βι·πειίιΠι σοφια.: ΙΜέεπ>π: , ΡεΣυ2Ιεεισ αιαβίπωπ πω. @επιω

άειιϊμε Τ/π·εώεπιι έωρεάεπει.ε ό· 2:πρ·πάεπ:Μ αφ», Αγω ια βαραει απών

τω» Ερψηππεπε πιω» :ΜΜΜ εσπῇ:#?‹ .ειωίαισι'επ αβπ·τε , Ουτρια· δ'. Βεω·ιίηΈ

ει: @ο Μωρή.. εκιιιατιιίεΙι:ιΠιιιια νετιεαεε ωΠ·ι··υσ:2 , ώ Με” ΖΜυιία$2εω εκ

μια: ,/ πο:: :επρεπε Ζε ά·εοπεπ·υεφα σε είε π· 6ιψω άσε ποπ ΜετιΜ τώπω

Μ” .εωρε, πε Ρτι·υι/ε29 Ιων ,πωπω μ·φειτα:ι υπεπέαεῇ Πει 2επεπωσ α!ετ

.Με πάττ:Μ Ρωιφισε, ?και Οαβαιωιύασ /Ζιυεπτέετεω /υπ· ποπ 28ποπεΜΗ ?ο

πιω ω ωκιβίι «Πάω πω: μπει: , Με ΤΗΕοι:ιιι.ι=ι Αιιιτε!Μπαπβ Ε·ράφ2 ει.

Οωπιέπε .ιό ΕΙστια:επΠ·: τώιπωπιο , ...ι /α·επίέ ιίε:ισκ2 .4εί?στε: πο: ευπ·υεπωπ:ω·.

μι.. Εκ /.εεεΙο Χ. ειὶαιρἰπτεηπο ΕΙαπωωιβω τά:: σιίιίεεοπρεβαιω, δ. Οοι).

8Αειιι"Μ Μεινε Αόύαι:επι Οἰιιπἐα:επῇω, δετι)υινπ·ω ?Με δ. ΠειωΙι έ:: .Ρπι|σευ βιωπείο «μιά

Χ. _Βιι&ιπάεω απ! 1.? . Ιαπωεπ| , @ιό/επι 5 ,.Μίίπε: έτωπακα: Με: ΡιιουοΑΜιιιΜ

Οιεποπιαιω Χεωεκβω , ό· ]οιιΔΝΝΕΜ /ΜΙαπι α:: Μοπιώπω ΟίαπΜεεκβω ικα”.

πέαό2:πω. Εποάωτιία:ρπειετ &Πίστωπι Εσωεπβ: Εσεἰεβ.ε #π1ρ/: Μπα: 9ΔΜΜετ..

αΙ::2πι ,βια (τα αἰῇ ·υοίπιπ:/ επιπείεειω ιΙε ·ωπ22.ι δατιέ?ι: |πείίεπε: έπειίΖω.τ, απο: Με

@ισ :σε μπει· Μ :Μακ ΚΚ. .ΡΡ. Οπτιπεί2Μταπ Εκωίκωωπικι πρωί Ραο·ψε:

"Με εσωπιππιαπε: περ.εβαια:. Ζπ Δω η. Οαπκέπε ό). ΓπιαΙωπία.τ δ. Βι·πω!ιέ?έ

72:.ιω¦ωαι ὰ @Έστω Μαρια άιψαιμω ψ ·υεάέα.σ π·‹ἰ‹ἰ2:, @Με βια ?Μη/Ζα

22σωπ κ εοπαωεωαΜ::

Ριετιεια ε!εΙιιιπο ειαεα ιιιιο άειιιιΙΙιιε ΑΡοΙΙο,

ΙἑἔΞεΒιιιιιι εεΙεΒι·ι ΡιἐοεειιΧιε νιέι:οι·ε ετιιιιιιΡΙιιιιιι.%

ιιιε ιτιοιιιειιε ει·ατιε εεε ιειιι.ι=ι ΜιιινιΜοι.ιιε αι. ιι

Ηαε ‹ιε τε ιιιιΙΙι: Π1Ρεταε ειιιιιιιειειιοιιοι·επι -

Βιιιιι Ιεενατε εαΙεε, ε: οΡαεα ΠΙειιεια ιιοεειε

Μιιιιετα εοτιίεειιιιειιι· οιι€ο ειιιαΠεα Ιαιιοι·ε.

ΕτιΡιε, αεεοΠιε, εεειιιαιιαειιιε Ριειιεια ιιιιιέειε

(]οιιιΡΙιειΒιιε εοιιΓει·ε : Πειιιιι Εεεε :κι ειιιιιιια άινο

Ι.ε$αει ιιιΙΤιι ΡτοΡετατιε , ε: αιι ει:ειιιια εειιεΙειιιε

ΑιιΙοιιιαε Ισια : (Με ΡαΡαε ι·ενοεαι·ε ΠιαΠ

8ε&αιιειιι ειιιιει ΟιιιιΙιο (Με :α εα εαΙειιεα.

@ειπε εεειε ΓαιιιιιΙοε , οισεαεεαι:) απιατα Π·επιειιεεε,

Νε εοτατιι ΡοΠεοε ναΙεαιιε ΙΡεδεατεΡεειεοε,

1ΙΒΡειπι ίε2ε ιιιΙΙ:εΒεαιαε Ι`εΙ`ε αιιΙΡιεε ΙἰιτιιΡεαε,

αε ιιε νι εεε ο επι, ιιεε οΙΤε νιόει·ιει· ιιοΠ:ι.

Νιιιι€ιειε Πε ειιει, εοΠιιιιε εΙαε:ξ ι·εειιιιαΙα:ει,

Ρεωιαιε ειπα: :αμα Βεο εειιΠεειεε ειιιτιιε

Ρτοιιιεα τεΙΡΙειιόειιε Ρεαιιειε , ΠιιιιιΙοΙΤα Ι`οι·οι·ιε,

δαΠοτιιιιι ετεειι·ιε ιιτειεε ό.εεοταιιεια Π8ιιιε.

02212322220:26:20 Έξαπά.τ ι·ΐωέσω 2°(απ/Ζωτιεπφι [βατ]οΗαιιιιεε' Μαπαρέχε

· ,· μι: Ζω ει: , με κι Μεἔιβπ [σι δ'. ΟσΙ07ΙΙ.9 ..4Μπει: ΟΖωι.Μ

Ιεί;ιβ ?πει ίιό. ]. αφ. η. &α·ε/κώεε :-ΑΙ101ΕθΙΠ εειιιΡοτε, αΡΡεοΡιτιειιιαιιεε (Με

ο Β. ΒΕΝεοιετι εοιιιΡΙαειιιε Ραει·ι τιοΙει·ο ( θέσει;) ει: ειιιοκιαιιι ΜοιιαΙι:ειειο

 



·ταΑΝε1.. ε. ΒΕΝεοιοτι ω ε.α:.:.ιΑΜ. Μ.,

βεν: ·

@σο :Με απ, π! ΡαεόΙ&ιιιπ Ρτοί·ΜΓε: Φω:ιοΜαπ1 [ Μ.πωπ/2- / ςυειτοωι:

.ΜΜΕ 00111418 Β. να: Μ:ειω.ω όενοτέ ΜΜΜ:: ::εΙε!.π·.ιι·ετ : φωτ! δ( ω...

Ζώα εσωπεπΜπο πο:: «απ. _

ι )·. 1.:»ιμωεπευιω .ια ..εωερ.ωω, μ: Σ. .Βεπεἄὶἱἴέ 2::·υεωω £σφ8Μ' έ:: Μωπε

:τι Ο:3αυ:ι. ω!απ. 78. μέ82$ώωω πω:: Μ. ε. Μ: κ. τ:Μπαν:: :ΐωά!με 72:.«»: Μ.

Μ... , Ο ιι ο ε ιι ι ο ιι Μ Ι|ί2:·ι|επι @παπι Μ: Μ. 4. ΗΜ. £::!ι·[ μα:::Μ ΜΜΜ:

Μ. ε. :σου ι Μ.ρ:·γααιω Με $τΜεοΜε:: 13ω::!ωεψω,ρΖωω »ισάκωπ/ωπίε ω.

·υ2.ν:: , :τι Η:7?. Δ· θά. Κεἔ. Απ!. .ιό απ. 86°:. δ::έρ:σωπ κι.: δ. 0/υυκΝ2,αππο

:πώ Μ. ε. Πεκ. εκ.επωω ; ΜΑττωευΜ Μο:ιω·ύπω 7υψωο»ΜΜεαβΜ [πώ

πω:: :Ι::1»:2Μπρωπω ω!«Μ. 74.9. α.›η" δ. Απτοπικι:Μ Έ|οΜ7:2·ϊΜΠ Ε:: ΗΜ.

ραπ: Μ.. η. 5. 32.&· ΡετιιιιΜ £μ2!2πω: έ:: Οπα!. 8απΗ::·. Μ. ό. :Αμ Μ. πω»

:με Ιω!τυπ. Α: ποπ @ΜΜΜ !υπέζ2:2: @και ΜΜΜ:: : Μπι .Ζακί ΜαήαΜυ Μέι0% Μ

_βαιω $υκνΞβΜοταπ @β απ:27Μππω φρυβ:Μπασ.

16. Ν:: ΜΜΜ ρκ·:στω2::ετε μψυκω Ε::ἰ4ΐ.ε ΟΜπΜα:ὶ:Ω]Ϊ::ΜΜΜ ,ρω /Λ%'Π|σ

κι. Τωπ_/ἰ«:2:πε»ι 8.Β:πω!28ϋ ν. Μ:: Ζώα: ::ΙεύΜύπ. Η :ΜΜΜ ω: ΕΑΝ:“Με π

:4πωφ2βομ Β2:::::2: αρ. 1.βδί. ό). Μ: ἐπ::ῇἔείἙἰνἰτἀἱ0ε Ρτκ:ἱΡι:ο: (κοιτάω ι:!ειΠΒ,

μ/2;Μπω ρω! ΡείΕο 88. ΑροΒο!οτυω ΗΜ 8: Ρειι:Π εκει", ΤιιΑΝειΑτισ

δ. Βεισευιοτι Μ....ρ...». Ε: π: μι:: ωρ.ρ. .ιπἔαωε%:Η ω». :Ι::έω ::8:::: , @Με

τεἰεύτὶταπ: ΜΙΙΜΜι £κροά2 ΟπίστΙ:τ:: 7εω2::, |:ωπο .402|Μ, ί:: |έδω:ι. Ιώβ. Επί.

ω.: «ΜΜΜ . Ποπ: Ρ:2εΒιτει όεΓο!ωο @Μπα , 6: ΠεΠΜϋ: πω... οι:Ι:ο:1Βιιε ωε:ε:,

Ρ|σι·πιεεπΠε όσα: σε νοΙεπτε Πω εΠτειτ:ι Η:: ΡτεοἱΡι:ο ἐσ1·Ροτε Ρτεοὶριιἰ Ρ. ΒΕΝΕ

131Ω°Π , ω3ι:ε Τ:εηΠετἱοι:εω Ο:ΒιΙΡἱο: ΠοεποΒ:τκε Η118ι:ΙΙ::ιση5:Ι6ΙΙεωη:τει· 8ε

ὁενοτὶτ εσΙεΒτεοτ ν. Μ:: ΙΜ. Ζπα!επ:έωι α: £ωρύΜω ε.: α: τ: :ψεω"ΜΜ 8.

νω.:Μω. ε:: ΜΜΜ ΡτοΓειΡἰει Βεὶοατἱοτυτ11 Κατ:Γροικε εἐνὶτετἱε,Μοπω:Μ (Μάι

Μπαντ:: , μ: Μπι Μάσκα /.απ|υ :κι ΟσηΓυετιιώιπιω (ζΙιιπὶειε:πίὶι:π:ΗΒτο: Με:

Ψι:.π.ε:.Μο Ηέτ/απ ω:ΜΜΜ:: :ωπ::ιμπι , Μ:: :. ωρα:: Μ. πω:: όεΤΜΗΜ

τἱοιπε 8. Ραπ:: Βειπε εειεεωωω, εκο2βω° Μ: ΜΜΜ: Π€ΡοΠτὶο Ρι·εεεεΡτοι·Ε: ΜΜΜ

δ. ΒεΝευιετι αὐτῇ Π: Η: ΦέιεΙταεεΠππει , ποπ εΡε ορροττυπιιω Ρ:οΡτει· ἱΡίειττι ιιΕ

απο Οά:.ινΞε ::ε!εΒ:6:ται·. ΡτοΡτετεει :μισό ω. :Με :που Βε:1εΡοΠιιτπυ: , :ο Μ...

Τ:ει:ιΠειτἱοιτε Βιι::ειπποε, δ: :ΙΙειιι·ι ::ε!εΒ:·επσυε απο ΟέΙ:ενΙε : ά:: :μια :1ικιΙ:τει· Β16Βι

ευω. , νε! ει:]ιιΓπποό: Ρετίου:ι Η: ΘειΙΙ:ειε ΓειετοΓειτ:&ει αττο!ετ:τ οΠ`ει , πιΔοἰΓεΠο

Πττοτ.ει:υτο πείΗωοτι:ο που ::ειτοτυιι8. ΗΜ: .φριπει φωτο:: ψ Μ! μ:: Ζωϊάβω·

τ.”.ωω. ΜυπώπωΕΜΜωή: /παίο Μ. α[πέ: Μ Μ. Μέπε:. δ'. ΜΜΜ. ΜΡ. μ.

ΤτετιΠει:ἰο ε]ι:Ηοω εΙο:ὶοΠ ΜΜΜ :που πιοὸὸ :μιά (52Ποε, ΓεεΙ «ΜΜΜ αμκ! εοω

ΡΙιΜεε οατἰοι1€5 εεΙεΒι·ἰτετ ι·ε‹:6Ιὶιυι·. (2::Μ ?Μέσω π...ι...κ.>ερ.Μ..:.Μ Ι:: Μω/:τϋ/Ε

άπωεωω: τε!αεπω ·ιωΙαπω. Η:: #:Ε!.‹: ρω:Ζωα: Ηρω.:.. 9:08 ΡΗ Κ υ:

Μαατ2:έω , Ι/εποπιύ.€& ιἰ2ἔἶασ,ιἰε σκάσω Τωπ/Ζωέσπε ::»όμωκέ:. Ε: ΜΜΜ ΡΜ”

& Οπὶωσα: ῇφεππκ:π 7ώ.υιο Μ... Ι!. σφι.: .88#4 τϋωω/:::α:: Δ:ί·3:ε:/π: Μ,

Με:: |1201ιΞ άέσπα /ε/ίπω: @υπ σεἰεύπεπω. @τωΒα&ι 27πό.σπέ Μάϊ:: 2εωχΜ·έ ἰἔῇυίε2 , Μ::

2Μπαο: ύππο/?το ω: σύ Σ/ίπ:: ..ωω..ω σύβ:·υπΖοπε άεπϋ:Ξέ: : Μἰπε:β βατ:: Ε::

:ίεβω· Οκώεάωίε: , ΟαΖϋωπω ω...: ρ.επέ Μπι:: , .2:α8:ίαποπβ: Θ.:#Ι.4 Μεέ:φοί::

:πωπω απ:: β:: Ραουέυ:2.«|2έω Εε:ίεήι: ρίω·2/4:ιε , & αυτ: βέ: Χ:Ι:ΜΜΜ Με:2ομ!ώ·

α: 7εβπ:2σωπ/ΐ:,επω πω:: Νω..».-ψ & Απιβω:Μ ; Μεάέο!απσπβ Εἐεἰήα έ::

Ζ.ω!2.‹,7”σἰ:ωπα ώ· Ουπέαέεπιβ έ:: ΗΜΜΜ..μα:: Ουπ25:2α:έσπατπ Ρ”.Μιβ:Μάπαω;

δα!ι:ψα:$επβ: ό· Οπτέεπ-β: «ψαρι £::!εβ.ι· :τι 0εεωαπω , ωφ...». ΜΜΜ Ντέ

2822848!. '

η. Α! 6.:: :ψεωο»Μ π,Μπεπ πω.: Μ...: ( ωσ::!»πω ) Μ.:::Ε.6:::· ωιω:α.:,

#4: 9πί·υί: ΜΑΜ, Μβοά ω!Ζώα:Μϋ .ΕΜ/ή :υ2:Μπ:)Μ πβυπάϋ έ:: Ρ:0ίσ 1. αφ. 39.

ρε. οπτική: τε!Η:ιτοοπι εΠ`ε (5ειΙΙο:ιωπ Βο:Μηιιω,ςι:: Γει:::ΙΕ μι: :ΜΜΜ τεΠΜοιιἰιιΜ

ὸὶΧετἰυτ. Μπα:: Με... (ἔπἔσ.€ .4::Ποτε:, Μάο: ιἰοωεβἰσο:ῇπ ΈΙσπΜσέϋβ: εἰ:: ΜάΜά.ά

ρυπιίυπασ , ει: Σωστε:: Μ|:Μπέ2 ω..." σε:ίπέ:πωω. 82 σε: που: Μ9ΐ:: ΟΔΠΔ:, ττωία!

[ΜΜΜ :·.:::»·»::: , ΗΜ...: , Απε!:: , 6απωπι6· , ΖωΙ:1: , ΜΜΜ ή· ΟΜΐΜ:έω: .3'Μρ:ω

πάω, (με βυπά ωι.ϋωπερυρωα ω! π:/2π‹ω :ιῇπε /.ι·ωΙπω ρπυρα8::Α Μ.: .ΐἰσϊὶά#·

ΜΜΜ:: π:/Μπτωσ εακβπωπ:. .

ει”. Α::.

02:. 1.112. _

Πι:: Μ.

ε.ΜΜιΜι

` Ο.ιβω/.:Ω.ι ψώνια. ωφω.ω ΡοβυιΜ: 5ιοε1:ειιτι1Μ ΜΜπώ:ιω Ο:Μίκαπβω ><κω·



τ... ·ταΑΝε.ττ ε. ταΝτατετι τα εΑτ.τ.τΑΜ.

 

α)... Αα. 9. α. Αα 5. ΒεαετττόττΚεττααττε ε Οειτττα τα Ιτ.τιττειττττετατεετ

13!). Ι.ΠΙ_

πω” Μ' 18. Ζτττττττττττττττι |ττττττβ·τ τοπττο·υττ/τε ττιτττττ τττβττττττ,οίψτττττττάτττα τῇ: , ατι :τητα

δ. .Βττττάέδτ /τττττἰ έτι ΟοΖ|ττττττ .τ|ίττττττττ, Ρώτα έτι Οττβτ1ττΜΜυτ1τττπ ττ!τττττττ β. Α:

. @τα 7·τττοττττ βτττττιτττττττ τττττττττττττ ττ#ίττττοτττττ , .4τττττττο Γτττττςέο Εττττότττ.ττττ, τττττἱ

αυτ: Ρβ·ττάο“4τττβαβτ /ττέττ!.τ ττύτττοτττ Οττβτττττ:5 Μέ: /ττττέτ τττττττο ττ/ττττττιτίττ· τω;

, έττττττοτττττττττ : στα: τα τω· εκ Ρττττέο Ρυττττιτβτάο ττἰτἐῇτττ τ4πί?οτέότττ Οτττο!οττωτττιο

· ”. ρτάτττοτέύτω /ιτρ·τ τοττττΠττττισ , ΚτέττττοτττταΜοτττ τττττττττττ τττο[τττόττττ. Οττττ αυτ:

ΟατοΓοττωττττω τω· βττ#ττττ δ. Βττττάέἔἔέ Κτίτττττττ τα Ο4$τττττττ τττίττττττ ττττωττττέτ,

τπτ Ατίτττωίτίπτ τα βετττττττ Μ” τω” τετ. η. & ω. άτα: 5 βατ τ" Ζτ8τττοτ Μ

ττιο.Γέττττ[τ , αττττττττάττττάττττι βαττ: Ατττσίττ .4%'οτ1)τΜττσ , τα Οώθτ ΕΡί/τ:φσΜΜ ΙΖοτοττω

ετττβτττττ ττ/ττττ τά .Ζούττττττττι/τταπάτττττ τον ΑύττττταττττβΕτέβηττ ΚΘτσττΜἔτττβτττ .τττω.

Ρτττ/τττττττ οτιτιο 1070. :πατατα τττΜΡο/ττττ :αυτ Μ 2.ττ|ττττττ δττττττττο Ρωτώ-ετ , βατ δττ

τω” απτο τττιτττττιτττ , τοπ/τω· τά "τα Ζ)τ·υέττο έττφτάτττττττ [πώ. .Ότ Οτττ°τΓτττΜτΜἰ

.ττίτ.τττττττ τα Φώτα /τττττέ ατττττ Ηττέτττττττττττ Μοτωτ/τττ.τ Οωβτττττβ #=τ ?ντα;

τττττβ: , ?τα βτό ττττττττ /ἔττττἰέ τττ. ·υέ·ττττοτ. δέτ τττττττ έτι Ερτττττττ τὶτ @#8 Ρττττττττττττι

,8ττττττττττ. τα! τω. τ·Π·.ίοατττττττ: ΡοίΗτεεε Ατττα!Γαε Γτιεττιταεατο τττταΡτο ατττττ ‹:ἰε

τετταε δέ Γτειταττε τιεττταΡτετε νοταττ. (Ηττα εαττα ΓαΡτεὸτἑταε ΡειΡο. ( τ....τ....... ] τα

τ;..ιτα ττε8ετετ , ΑττταΙΓαε ΠετοΙοταττααατα αεττατ.αατα ΡτΡΡτατ , ααετα ΓαΡεττἱτε

ΜοατεΙτατα ταεατοττιταε Γατα , τα θ:ιΙττειιιτ τατΠτ τιτΙνετΓτ.ττ Ρ:.ιτττ ΚετΡ. ααττετεατατ

ττττε ὰ Γττιττε ντττιτα ττατνττ , ( ττέτττττττττι 7τττττιττ· , τα Ξ$έττέτττττἰέ .4τττττέττ «απο τ)·)·.

ττ..ττωτ εαταε τα τοεεττο :ιατεο εοτΡαε αΒ εοτ:τετττ αεττατιαο ειπα τιτττε ταααεττΒαε

τα τττότατα Μοατιττετταπτ τα οτιττταο τετατΓΓατα εΓτ. Ηττ Ματ τω: , αυτ :ΜΜΜ

τω: , ΜΜτττττπτΜπάτε Κτέαττοττττ ,βατιττίτττι αυτ: τττττου%·τΗττέτττττττττττ.

19, .λέτε τττέττοτττ τ/ἰ τττοττττττττ απέτοτττω Νοτἰττττ Βοίόττέτ Μοτττττότ Οττἔττῇ'.τ, ?τα

τττ1ττο Οττττβτ ττοττέττττάτττο ιἰττοτἰττέτττο έτττββ.· αρκά Ητττττίτττττττττττ /τἔττω·_ Α· τ”

_λάαΠ7Μέτετοβο τα! ν. Ζτί. Ιτέα , Ροίταατιτα Οττβτιτττβ Μοαείτεττατα ντιίτατατα, ε;

δ. ΒΒιντευτεττ ΟοτΡαε Βεττατοίτε ττατΒαΓόατα Ι)οταταο τενετττατε τεΡεττατα δε

τα (ταΙττττε τττιαΠειτατα , τιτααε τα τεττττοττο ΑατεττταεττΙτ ΜοααΠ:εττο εταοττ νωτι

τατ Ετοττετει1τα τττ8αε ΓεΡαΙτατα , 8: τααΙτο ότΒαταεΓτεααεττττιττοαε ττενοτοτατα τα

@τετ ττ.οαοτειτατα τέτττέτ, τττ.αΠο.ττι εττατα Ρατττετ ..τα Β. 8τ:ττοΙαίττεα: νττ€τατε , τη

τ]αε τα ΡτιτττΒαε ΠεαοτατιαεαΓτατα 1ζεττετοΓοτατα ττενοττοαε εοαόττ:τ. , μπω έτττττ. *

ττττβτ βύτττττ8ττ: δεετ αοα άτα τοεαε τΠε ( Οττβέτττ.α·τ 5τιαότοτατα Βετττ1αττε ττοττοτει- τ

Ματ. Ρτττεττατα εοανεατα τατ.αττττατιατε. Ντιπ Ρττιττεε ερτ ΙτοΓττααα ( Ζτω(φωτ.

ττοττττττ) τατιααε ετΓααετε Ροταεταατ , ττετατὸ τα αττατα εοαατοΒτιττ , ταεττοε ει”

ατε , ΓετΡΓοετετα ετιατττιε τιεεατεε,Γεττε τεΙτατοτε εατττταατ : ασοεε »πατατα τττΓείττι

ττοαε 5τ.ταεεαοτατα τα οττταετα νεατατα ὸτΓΡετΙτ Γαατ. Η.ττ έτττττ.τ Οττβττττττττττα

ΡΜοττ.ττττοττττττ ττέάτττβτ , ό· Οτώττττττβτ τω· δτττ·.τττττο: τέτττέττ «Ματ , τοττττ€ι[τ 4712”

αεεε. ττττειν. απατα Ηττ.έτταρττττ ττ1τττέτττττίττττ Ερττοττττ, τω: τα ατα». Μ.τττττττέ

Οτττοττττο (ΜΒΜ. Μ. 2. αφ. τα. ττέτττττττττ·. Α ττττττοττ Τταττ/ίκττοττέ.τ τοτροτττ δ. Βεατ

τττίττ ττι θσί|ΜΜ .τά Ματ:: έτττπτττττ Οτιβαττττ.τ δ. Βτττττί2Πτ έττττττττ.τττττ εταετεε Γειετοε

|ατιτατττττττ :Με Νττέττο , τεστ ααΡετ , Μ: τ/ἰ ττττττ μπιν: Ρώτα τα /τττόττττ .τττττο.τ,

δτττττττττοττττττ τττφττβοττττττ ττττέτί%· ρώτα. Ντα ττεο Οτττοέττττττττττττσ δ. 8ττττώΕίτ

ο!τε ἐ Ο.τέ|το έτι Ζωέέττττι ττττττττττττ.

το. Ωττέτ στα, τητα: , ίδτττττ· έἔέτω· ΚτἰτττΞοττέτ ατττ?οτ τβ , β ποπ τέττττ?τιβω 82

έΓτοτύττ.τττττ.τ 2 τ,τ..τ [τπτ πω; τίττττιτττττίτιτα ττἰττττττέττττττ. Φωτττττττττττβ τω: τττττττττ'ττττι

ττττττττάτττ , τα Με τιτττττττέοτττ φωτίττττι :και Ρττττ Βέτττοπτ α: Βτόίέττ/τττοτέτ Ο.οβττωβ

βτΓο , τω:: & 8ττττο τοττττττττττ τττἰυτττττ. Ρτττττο· έτι δτττττοττε τὶτ Ζττ·υττττέττττ Οοτττοτττ

δ. Βτττττἰέίέτ .τα , ΓεΡαΙτατατ. @τα τανεαττιε , τα ε1ατΒαε ττοε οτττταε Βετττ1ατεε Ρώτα

ετο.ατ. Ι.οεαταε εττιτ τατιτταοτεαε τα ττεττττ:ττττ Ραττετα ΓεΡατετοταια τοαττττατττατε `

ττατιταοτ Ρεττατα , δε ττττττατττατε Ραεαε εταοτ·ατα , τα ααο οΓΓει ΓτιαέΕτΠταττ ΒεαετττξΗ

δε δοτοττε εταε Ροίττε.-εττ.ατ. ?πο τοτέττττμτ @Ματέο , έτ/τίττττ.ττττ ωτω Μ” ΦΕ

Ρατττέτ-Αττττ/τωατω,άπττι τἰέτέτ έτι @τω ττττί8ττ.τ Κτέ.ττέττττ.τ : ΡοΓαεταατ τα ττετττετττω

Ρττττετα



τω:1451.. ε. ΒΕΝεοιοτι 1Ν οΑιιιΑΜ. Μ;

Ρ.ιιττεττι ίΕΡιιΙστοτυπι ΙοειιΙιιττι ιπο.ι:ττιοτειιπι ι1ιιιιτιιοτ ΡαΙιιττι 1οιιωτιιάάιώμ Βιτιτι1- οπο. Απ.

πω. νετὸ Ρ:ειιΕ: ε!ιιοτιιπι ,ω παο οΠΞι δ. Ρ. Βεπεά16Ει εῇίιΓςιιε Γο:ο:1ε, πω: εἱο Π;

ΝειιΠ:ι·ο ΡτετιεΙα: ιιάνεόΕει Βιετειιιτ . :πιω ο.Ιϋε οΠὶΒιιε Πι: 1:ινοτιι:ιε τοεοιπάιάει·ιιητ. '

παπι .4πιι/2ππωμψιιιιιιι: : ΚεεοΜΜετιωτ ιιιιτειτι οσε π. : ΟαΡὶιει εσωπι απ»

ται εΙιοιιιιιι , Ρα!εε εοτπ::ι. Μακ: 5.οΒο.ιιτιιε ΒιιΡτιίὶοε Ροποπτει. Ε: Ρι·οι·ιι: δινω.

άι· Ιππιπι.ΡοΠτι πωπω Βιετιιιιτιτο. : (ΣαΡἱτο. εοτυπι ι:οιιτ:ο. οΙιοτιιιπ , Ρεάεε εσω

τπι Μπιτ:: δ. ΒιιΡτ1Πο:]οΙιειοιπιε ΜΙιευτει. πω: πιι·ιιπιιο ..ο Μοἰεπι ι·.«2.ιιιιο ΡΜριφΔ

ποπ βι/ριοοιιιο! 1)οπΕπιιο οι... ιικιπίοπιι: ι!!ε .4ππβιιβιι: Ι.οτ!ιατιιι€οτιιιπ ει:επιτυπι

ο Οπι·οίοιπαππο ιοποίιιισι':ιιππππιο πι! ποοιιπιππποίω δ. Βεπιιίιδι Χοίιπιιιοι.:5 :οιπποπ.:

ιἰεποοιιο ποπ οππίιιιοπ ιὶ Ραπ .απο πιποιιιπι : ππιποίοιπ Ζοι/ιιιπιπἔιπω. οἰοοιπιο

Μπι... απο: επρεπε” Οιοεπιπι οοππεί?ιππο: ποβτπ: απ:: ρι·οποποπο _, ποπ πρπι·οοιιπ

ο/ί ιιπιιπιι:. Ζιιδέοι·ιοιι: σπα: πιω. Ιππιπψ. 7πΖωηιοοιπέι· Ρ/ἐπάο-Αποιβιιῇ πιω

ἰιβιιπιπιιο [οιοιι!π έ: Κο!πι2οπο Οοποοιι: δ. Βεπι·ιίιδι ιπ Ζοιιίιιιπι : επι ποια· Απ”

πιιιπι 2ιροιπιιπι πι Ι/·υιοποπι πιπιιιι ]θιι·ι!έπειο ποίπιιιι·υψ, Οπ.π,ππιο:νοπο πώ:Μ

·υοψιι·ι οοιπποπιιπι ώ.

δ. ω. Ηπισω Ιτινετιτἰοιιἰε (ΞοτΡοτἱε 8. ΒειιεόιόΗ ἔι (ΞειίΠοειπιΒιιε

- οΒ]ε&ει ειαιωΙτιο.τιιτ.

ω. Οάβ,Μ28.8 ποχΐι·ἰ πι ῇιο πω· ρι·οποπέπππάο ΡΐάΠΡἰΙὲ πιιιιπιπι· Ιιιίὶοτὶἔι Ιι1νει1ι

:Μπι (ῖοτΡοτὶε δ. ΒΕΝΕοιοτι , πιιιιπι £ιο ΜΜΜ...: ιπ Οότοπ. Οπ,ϋπ. Μ. π.

:πρ. 2.?. ό· Ρεπιι: Πιοιιοπιι: ιπ διπποπο οι: ο. το οοπιποπιο , πάει· πεποπιι/πιιιίο ιιπ

απο”, ι2[Μ7° ιίιιοιίειιοπο ιποιιποο _. πωπω· Μοπιιοπιι: Οιιβπιππ: /ξιιποοπιπ ¦24ἐ|;ἰ@..

πω. Ηι2: πιιίέοποπ: Μοπποιίιι: ποποιι: ιπ Μ. Ζ. Οο/Ξ·ι··υ.ιπ Μπιπι·ο!. Βοποιί. πά

π. λάπτοπ /ιοψ βιο.: ·ιιιιίοοπιιιη & επ πιω πωιἰιιιι: απο :ποπ ιποιίο/ι1ιπ απ: επι

ιἰιοιοπο, 2.ι·οπι: ό· Ραπ πιιππππτο: /ιαιπι πιιτι·ποιοπο: , β/¦284.$' ιίοιποπ/έτπυοι·πο.

Ε: :παπα 7. Ο. Αππε)ιι: Νιιιιιι: πω:πω.: ΟιιΠπιπή: ιπ χω πι! Οπτοπιιοπ (ΜΡ

[π. Απποπιίιιο ῇοιιπιἰπ ῇιι ΕικιιτΠι Ιι1Ποτιεο, κ... ιιπιιπι απ Βοποε @Με πωπω

βοιιι: , π: Μεικτό: αετιππουιειτο Η Ποιά (ραπ ιιοττιι1Ια::ιτ , οιέπιπιιι ή τἰὸἰειιΙἱ: ό·

ίιιΙιο:ι€Π:Ε εεινιΙΙο.τι ωρα. Ωπιιί ιίιίέιιιιι: ιπιι·υιι· .οπιιιβ`πιιι:, π Μοπιιπ!ιι: Μπο

ιο.ι·ι 1.ιιιιιοιι ιοπ·υιι·ιι: ά· οιι!ιιιππιι: , πω· επι.: Μπι ὰ: εκιΠοιιτιο. εοιΡο:ιε δ. Βακτ

ὸὶέΗ ποπ πιιπιπιπ ππτ:ιπ?,:ιι .ι·πιιο π/ποπιίιποι! Ωποιίο οπιπι έ|[Βέ Μ' , ΙΠὶΙἱΕ81°01Π ,

Γεω ΡοτἰἱιεΪεταΙεττι δώτιόίΓε1ΡΙιτιο.τεπι ὸὶἴεὶΡΙ1ιιειττ1 Ε'ίοι·ιποοπβιι:, πιίοοπιιο ιΡίο.ηι

δ. Α Μιοιιιε ΑΒΒο.ειε Ποι·ιιιεειιΠε ιιεεεπι μι· :παω ά· ἰποο|οπππιἰπιπ οπίπιππιπιπ

ιιπριιιππ 2 Ε: ιποποπ Ζπιιπ·ιι πωπω πιοπποι.·ιιπ :απ/ιο @ο ιποίιιίίποιίο. πωπιίιιιπι

μπάσο οιιιιἰοιῇιπιιι: πιο.: 5 ποπ :οπ·ιιιιιπ , πι άι πω πιιιπππιτπιεβπιπε Ρ47 ο#. ?ο

ιιιιπ πιιιιι!π: ποπ ιιιί·υιψι: Οιι[πππιι:, πι φαί πρ: ι!οποποπο π? ππιπιιι:. Απ τοπι

ποιοιἰπιππ:.

ι.ι. .4$οοπιιιι πωπω #·.ιππεποπιι: πιιέπιπ:βρω ιπιπιπιπππι , πιιιιπι :Με Αποππιπιο ΙΜΜ._

Οπϋποππ ιπ Οπτοπιιο Ποττιιιυε 1) ε: ι ο Ε κι ι ιι ε ΑΒΒοε εοε:Ριτ οεάιΠι:ειτο Εε- :ψ Μο

εΙο:Πειπι δ. Βεικόιδή π: Μοιπε (ζο.ΠΜειιΠ. Ε: ιιππο Μ. 1.ΧΧι. ΕεεΙεΠο. Ποιο. Μ'

δ. ΒειιεεΗδτι άοεΙ1οιιτο. είϊ ειΕ› ΑΙειωιιιά:ο Ραμ. οϋε Ι(οιΙετιό.ιι·ιιτη ΟέιοΒιιιιττι ειιπι

ειιιιι·κπιιε οιΙαι:1Βιιε Γο.ιιέΜε. πο: Α16Χα11ά0τ ΡειΡει ΙΙ. πωσ ιοΓεπιιειιτι άοίιιιιπ)Ι

τικ. Βιιπίιοπ· πιοιιποιιἰιπ /ιι:ὲ ιίιάτιοι: ή· πό πππιιπι Μ. 1. Χ ν 1. π··ιοοοπι Ζω Μαΐ.

πιππιι: , πια πάπια· 0ιίοι·ιβο πιο... Βοπιίοι·ιι ῇιο:ιῇι·ι· Οπποπιιοπ με Μοππ/Ζοπι

Μπι Μπα: .ε ιιοπροπιοιι: δ. Βι·ποοίιδι ιι/πιιι· πιά Βοποίοιιιιιπ Αοοιιιεπι. πιιι πιο/θα

268"Ρ4Ρά Τοπιιι: βιο, ιοπιιπιιοι·ιιιι, ό~ιιππο Μ. ε. Χ ν. ιἰε:οβ`#Β ·υιάιιιιι·. 82ο

έ8έπιπιπ Μ. π. αφ. 2.9. Με ιιιιι!ιιι ω" : Αόπωιπ ιιιτε:εει εἱιπι ΡΙειιιιτιοι Βο.ΠΙια:.

φα: οιιΕιποι·ιιω ίετωὲ Για Ρι182Β2τι1τ , εοπΓοπιιευτα όΙΓΡοηετετ εο:σηιιατ0 , εκει

που ιιιτεππιε ιιΙ:ιειε ίοάιειαε , ΠιΒιτὸ Β. Ρειει·ιε νοηετιιΒΙΙεπι τιιιτιιιΙιιιτι :εΡετὶιἑι

πιόκηιιε απο τοΙί:=ποΠε πω. εοττιωιιτιιεο.ιτο ::οιιΠΠο :κι ΙΙΙσπι ιι!ιςιιιιτειιιιε πιω

απο' το:Γυιτιοτοτ . εοτιίοίΗπι :πε πω: @ποιά όε καιω μία τΙιείο.ιιι·ο Γιιτι·ιΡετε,

αυτι επι τιιτουΙιιιιι εοόοπι (πιο Πω: Γικ:τοιτ Ιοεο Ρ:οτιοείΓεμιε ΙοιΡιεΙιΒιιε τεοΡε

ω:: , :ιο άοΓιιΡοτ Μακη άε: μπω :ικιπποιε :κι ι::οιιιενστΓιιω ΒιιΠΠειε . Μ είὶὲ. διεπι
Ηιί?οτ. δδ. (Νά. δ. Β. διοιιιίιιιπ ΖΧ. Χ ι: '“ δ



@ο ΤΚΑΝ$Ε; δ. ΒΕΝΕΠΙΠΤΙ ΙΝ ΟΑΙ..Ι.ΙΑΜ.

Φω- ΑΝ· τοιιπτἱοτιο 1οΜο:Μ1οοπ ουἰοοιιο Ροι·Ιοοει:πι ωωω οΡοτο ο” Ρώσο οοοΒ

"Β" ττι1ΧΙτ. ΤΜ: Με |οοο ο|ἐΜ £οο, 2π·οοποοπο δ' . ΒοποιίΞέΐο Τοοποίοοι , ο: οπο οοο πιο.

' πιο: ›·ο·οοποποίο Μισο, ό· !οοΜ:8· οι·:ροο·οο πιου·οποπ ποοοοποοο , τω: ουκ ει!ιουιό οΙο

το.ιπτο ΡοίΤοτ τοοί.ειι1το ίὶιττἰΡοτο. Ποιο οο!!28Ιο Μοποοοίο:, Γοοιο!οοι ποπ [οφ

π/ξ·τοοποπ ών! οι” ο: 2π·οοποπ.τ οβ18ΡΠΗ5 8ο Ρειτἰο ΙοΡὶοΙο τοοοοττι1πω Νεο ή@ο

.Μοποοοἰοοπ Μέσο: οποία: Νοεοο:, οοο πιάσω /οἔἰ2 οοο Μοοοποίο οβοο·οο2οο,

:πο οπο οὶἀοιιἰά εΙο τουτο ΡοΙΤοτ τΙιοΓοικο ίἱιττἰΡοτο. -

η. .οο,2οοπ2ο .4ποο!ο:,οιιοά οοο ΓοτὶΡΙῖτ οοιττοοτιὸἰίἱοι· [.οο, Ροσ:τιιε οοΡἱοεὲ

ὸοἴοτἰΡΙἱτ. Βοπο. Ροοποπι οοο οοοοο»πο:. Εο τοτυοοτο οπο ΑΒΒοε Β ε ειοΕ·

ιιι” ο]ιιΓἀοπι Εε:οΙοίΞεο ΓΡοουΙειω τοιιονο.Βοτ, απο τι·οε οοο πποετοε ιιΙποιε

ίοοϋΠοτ , ἀἰο Οάεινειι·ιιω @οί-όσο 5οοᾶΙΠὶιπἰ Ρειτι·Ιε Μοτο 1ειιο:οιιτὶΒιιε οιιο6Ηε

ΓοοιιΙετιιπι Ιονοοπιιι· ,1Ποω τοιιτὶΡοο:1ε οοοο1οιιε :οτὶοοΒοτιιι· ΤΙιοΒιιπι1ε. δω.

του τοποο πωπω Γο.&ικ οίΕ ττ12.8ι1ιιε , Μοτο οοοοιιο οκΙΗτὶ: τουτο. Γυοιν1αιε, οι:

σκοπια ΙΞπιιιΙ πιειΧὶιπο Ρο.νοι·ο ΒιιΡοι·οκιτ-. Μακ Μαιο εστω :ιο πω ιιίοιιο π!

Γιιππποπι οιιο.:1οΒοτυι· ; @απο οειιτιοιιο δ: ΓοΡτοπτι νἱ€ὶΒι15 οο ὸὶοἐ τοποο πισω

οοικιιΠ”ι1ε οΠ:. δι1Ροτ·ίοοιιΙοτο €1110€1ι1οἱο άο:ατο Μοτο ειΙΕειτὶ8 Μποτσια τοΡοτὶυτιτ,

πωπω ο]ιιΓοοτη ΣουίοΠ”οι·Ιε οοοι:1οοοτοπ1. 5επιπιτι1ε οίΈ ὶοὶοοάοφ άΙο ου1όειτο

οοοτιιοιιἰοοιιε. . . . ΑόνοΓΡοτο.Γοοιπο νοτὸ ό1ο ό. νοοοτοΒ1Ιἱ Μοτο ΠοΗόοι·1ο άοοιιτει.

εἰ ίσκιο ουοωΡΙιιτὶωἰ Ρι·ο.τι·οε , οιιἐ νἰΒἰΙΙειε τοτε Μάο @και ΒοιπᾶὶΠἰττιἰ Βοτιοὁἱᾶἱ

οοι·Ριιε οοΙοοτειτοτιτ. (Έίιπηιιο οπωοε :ΛΗ οοι·οίΠ ΓιιΗΤοιπ , Ο ε ο ιι ο ι ιι ε ο]ι1Γόοπι

ΕοεΙοίἱεο Ροι·ειτιποοο.τ1ικ ( ο! κο ΖΕο2:οο: ) ό1ΧΙτ : 5ὶ νοο1ε ιοε1ιιιιιπ ν1εΙοτιιι·, ίἑ1ο τοτα::

ΒοΗοιΜο ατιτοοιιο.π1 Βοττπω8 Αοβειε νοο1ειτ ὶοἴΡἱο1οπιιιε. @ο όΙ&ιιοτ ε!ωπ

ΡΙειοιιὶΙΤοι: οππιὶΒιιε , ειοοοάοιποε ειά Ιοοιππ , 111νοτιοτιιιπ ΓιιΡι·ο. ΓοΡιιΙοτο Μάο

ι1€Ι11 οκοουΓειττι οειιπώά1Ηϊωειω, ουκ ώστε τειοοοβειι:υι· ονειοοΓοοΒοτ. Ι.ονειιποε

ειιιτοπι ΙειΡἰὸοττμ Ιονοιποτιιοτ οικω ΓοΡυΙτιιτειε, Μ. οιιὶΒι1ε οοο στόΠ1θ ΙὶοΙΙοιιπο

ΡοΙἱτεο οπιπή: (ῖειΡὶτει οοτιπιπ οοιπι·ει οΒοι·ιιπ1, Ροόοε οοτιττο. α!ται·ἰιιιτι 5.]οΒοο

Με ΒοιΡτὶΠοο ΒειΒοιποε . ο . ΒιιΡι·ειάΙ&ιιε :αποτο θοοτἔἱυε οοι·Ροτει τοιπτοτυιπ

δεοέΕοτιιτο ιιτ νὶοΗιτ , @ΜΙ-σε οΠ: ΒειιιὸΙο ττ1:18τιο › ὶΗίοαμο άοιποιη ιππιπο δειιπο

ΜΒΜ Ροττέε ιιιιίοι·οοε 8ώτι νειΓο ειι·οοιποο Ροιποιιε,:ιά ίΕτο.ειωπ ΡτοΡι·Ιιιι·ο τοεΙϋτ.

δτοτὶιπ ειιιτοτπι το.ιο οΙΜΠΜο. 1οΗτω1τειτο ΡοτουίΤι1ε ορο , ουὸὸιποο εοπποάοτο , οοο

Ποσο, οοο οτἰοπι Γοόοτο οιΙΙοικιτοοιιε ΡοΠοτ. δοοί Ρσττιἱτοοτἰἔὶ οπο” , όοιποτπ

οικω ειοΠιιΙοτετ απο απο νειΓο οι·οοιποο ]ι1ΧταΓ8Π&υΙ13 €οτΡι15 ΡοΓιιπ, οι Μ

Πω Γο.ιπιιε θιέΕι1ε οίΈ. .Χε/οοτ ο'οΣοάο Ρεπο.τ ·υήοποοπ :οοο/οοο Μοποοοέ , ?οι οο ο:

Βοιοοοοοι ό· οοο/Μο: οά Ζπ·οοπο2οπο :οίοοο2οοοοοπ οοαοεοω «οοο, οο'οίο .ἄοἔο

νοἰεοοο οάίαοποίο2/ο:οπο2 , Νοποίο: .4ρΜοίπο Μάιο οοἰ άπο #οι(?οοο/τυπ οπο

2ο2ο.0 ο οοο” , οοο ΡτοτἱοΠΙΙὶπιει οοτΡοτο. Μποπτιοι·ειτει οι 1ηἀὶτιποιιτει ο: οοο»

ιίοο·ίο. @ο οοο: Ραπ ποτοοποποοι ἰο$οο2ο , οιΣτοοΖωτ οπο· ο'οοοο 2οοοποοπ |ποοτΙουο

ο @που του: ο··υ2οσηίοψ ά:ίοοοοοοο , οοο/Μ οοο τούτο: ο: οιτοοοποοπο22: , οοϋπο Ρο

οπο.τ σου: οποιοι: κκ.

Εκοπιἰπο.· η.. οοοοοοοἱοο Ροοποοπ οίι/Σ·οοοοπο:, ]ο21οο ποπποἔο οοβο·οο:·ο οι @βιο «Μπέκι,

ω· οπο: @η ΪυΒἱτὸ ἰἔηοτοοτἰΒιιε οιπιέΗε δ'. Ροπο Βοοαίοί& ἴοΡυΙοτιιιπ Μνοιπιιι11.

.ΙΖοοποπ οοἔο βετο: :οποιο δ. Βοποοἰίἔἰ2 β·οοίο·οοι, ά· ού Σπορέποπ:Ζοο:, οποιο

οι:: οοοοοπο2οο: οποοπτοοο. Ε: τοπιοπ Οοβ2ποιο: οοο δ'. .ά2οο/οβοίίουο πά·έ/οο·ο

σώσω , οπο:: ποιῇοοοι Οοβοιοοο: οίέοοο:@ο Γοοποίο οοβοοίΙο οἴο/οφ ,β·οφοο·

οκοοοποπο Μ/έ ροφοοοο: οοοοορ-, οῇοοιἰοοπ ο Ρεποποοε Μοοοβοποοι Οοβ2

σκευή 2οβοοο·οοο:ο:·. @ο ο22ο/σή μπαι; οοῇοοἰοπ |οοο:ο Ροβετί.τ 2οποποοο: #2,

αὶοιο Ρο:ο·οποο2: οοβοοοἰοπο Μοποβοοίαοπ Οοβοποπβ·βωροο οποο8ποο βοοεπι οι

οποοοι ο ‹:ο ο. Χ Χοπ ν. οοο ι·οβ δ'. Βοποοοοοο οοοοο , @οοο Μοποοοι3,

θανιοοοοοπ ο δοτοοοπί: ο·οοοβοο οοο οποιο: οπο: ό· οοο!» οκοποο, ό· οοβ2:ορωπ

οο2οϋοο]ι1Πο (ῖοηετοἔειτὶοοο,/οι£ οπού:: Νασαι: οι εοω”. Οοῇἰο. πο. ο. £ο29.

[ο. οοοκωοποοοοο) οοο Ροοὶτἱιε :ιΙἰοΙιιὶΒιιε οΧοιιΒίτοτὶΒιω. ..οοο οοοφοοοω φοβο

απο /οοο›· Τοποία: οοβοποπο ο/ἰ, οπο· ο κο οποοβοοποίο πο οο82:ο·οοποπο οποίο»ο_

οοο:: Γιιβάτὸ ἰἔοοτειτιτὶΒυε ευικἙἰε 2ο·οοοιο: :ο :φω ποπ Μέσο, Οοβίοοοε: οίο

οοοιιέπποο δ. Ροοοβαοοίοοο οο' Μισεί ο/οοο οποιο: Μ” ποπ ῇ#2ο2οο:, οποί

 



τιιΑΝει.. ε. εεΝεοιετι :Ν εΑι.ι.ιΑΜ. Με

Τε?

/?ετ?τ.:· -Κ?Ι2??£?.: :τι 0?!!:?ττι ?όε?ττ?:?.: ή? |:?ό?τετ:τ Ρετ/τωβττι , π?? πάωιε??ω ειιω.Αιε.

τ?τε?ε?ρίππω μπα/ὁ τεττε?πετε εκψΖτπ?τ?τ:τΞ δε? ?σε ττιἐτιετέ?τ? ῇιτπ, ?ό ??ρτ? ἔκ· μμ· _

ετεπ:?ττπ::. ' " ι ι Μα'

η. Ρε:τατκ :εικόνα Ζε?τιέ ?αία'έάΦ· |σείτπ::.: , Μ??? Ό?ῇἐτι?:?: ὶτιετἐτιἑῖ?τιεετ ετ?άέ

ετ?|τιτ:τ. 7τιι'ε?τττπ: ?τι τ??? Μάτ: ?Ισ ?Ματ Ρεττ2 ?::δί?τττ?:·, τι: ε: παώ β???

?τ:?ττττπ? ?βτπ:τ2 άε?ΜΜα:. Ε: τι? Ο?|ἔ:2τι?π?τι: π?#τ2: ?ερωτα ψ ·ιωίε?ωπτ,

ιἰψ?ττιτσε ?ό Απ8:ἰ? Ναι??? ?Μέσα Ο?[:Ζπ?:ε, ?ατά ιζρβ είε Ραπ! ω? βπιέ?τ.

@Μπι :τι !ιεεεειε !ια!3ει1ε!ειε Πε Ρεει·ιιε , ω??? τα Ναι:: ?? Ρτ?Ζ?ἔ. Μ. ?. Ούτω.

Ο?ῇττι. ε!ιεει·ε ιιιΜ!αεεωεε. δετιΡειι:α, ιωαεο δε νιι!ειιε ωειιειε εἰ!. Μιι!τα τω

ειδε, ία! Πιιε ε!ε!ε&ιι δε Πτιε επί!. νινιε!ο Πειιιιε!εω ίιιιε ωεε:ιιο) Ρι·οΡεεαιιειε

ταωειι αε: ΓιιΜιιε!ε ΡεεεειΡιε!ε ιιιεετε!ιιω μωιωι. Ε:: Ραπω??? , ?Μίκα ε?απίεω

ε::Ρτέτπετε πιώ/τι: ἐ τιι?ίττ: ?πάω ών _, πεηθτ%:?τιβ:ψτ ίττεραπέ. Ι/Μετττ, ?ω Βοιια:

εαιιΓεε Πάπια , Ραπ !ιοωωιε Ρ::εειΡιειε α:: ΡεοΡε:α:ιειε ρω:: τι?:·τ?τ2?π?»ε

.θ Σε??? Με??? ?πωπω ιίήτηι?τικττι :ὶ Με:: ·υεί:ιτι ?τ?σαἰτιττε ?:ίτπέττέ μ??? δ?

Μ??? έ? Ρ?ετ? ?επτ8πε?τυωβττεβπτεπ:τ?Μ _, αυτ: Μ ?πείσω ?·Ζτέ19τεττιπ: : π:: ?? ε?

τε:αίσταττω: , ε??? τεεε:ί?τατ? Ζωα?? ?τα ?εἰ ρτ?‹ἰ:ίΐ.ε .Ιτιωτιετ?π2: ::τητα: ?τα

μια: ?πιείτε Ραπ” μέ??? ?? παρτ? σα·ριβτεύετε , ?ω Σε? ·ιτέυεπάτ]ΐπ:ωβττη

Οι? να? Ρεττ? ό??? ?ά?τιἐεῇ?ττιτι: , μια:: ?:α]π.

1.6. Ν?? βἰιὶτ›ε Αποπ)σπα: Ο?ῇ£τιετι#: έ:: Οτ.:τ?πτε? ?πω ?έ ?Μετα Π?? ρετ

άαἔἰ? ?ΜΜΜ Μ??? Μυετιιέ?πέ: ?τα ττπτ?:?ἰ?τ?ττι ? Ραπ? εί:/Ε·τωτοτα:π :τιετπ:?πετπ ι

[εεττ , τι:@μπώ εταί2ττιπ:5 /ε:ί πεε!)ΕειοΕΜι1ε ?ψ ?ω... Ώ?βτπεπ τ: , ?τω ?ιε?πτε !

δ. Βεπε:ί2ίιθ δώ??? ?σίάε?:? Μ. Σ.: ε? ίέότ2: ?τι?ω?τ Βτ?ὶ?$?τ?ττ: ρτιέ?τε: ?Με

ε!ε ωι:αειι!ιε Πιο εεωΡοεε αΡιιε! (.`αίιιιιιω ία&ιε τπβτέρβτ, [ο εκ! Τ!ιεοΡΜ!ιιω

Ιιιεε:!οειιεο:εω μέ?? Μ? :απτο ρτ?[?:?: : Ρι·ιω!ιω ειιιιόεω νο!ιι!ιεαει ω? Γα

ιτε:ιε Λεει: :τι !ιοε ειο!εεο ()ειειιοΜο ία&α Γεω, ε!ιιο!ιιιε εοωΡεε!ιειιε!αω !ιβε!!!ει

ε!ειιι εεεεισα εμιεε ει: α!ιιε Ραι·ει!ιιιε νε!αιιε!ι!Γε νε! νιε!ι!Τε εο:ιειεεειε , α!ιιε ε!ιιο!ιιιε

!ι!σε!!!ε ε:ο:ιε!ιιάετε νιτα εοωιεε ί!ιιε!ε!ιο. Ε: τπτ/ὰ: ρτΙτιπρ:? ΜτΙ α. Ρ:εεωι!Το

ιιτειιωειιιε Ρι·ιωο (σε ΡεοωιΓεταωιιε) !ι!σε!!ο , :πωσ 1εειωε!ιιω 1)εο αιιιει!ιαιιεεΓεει!ιεεε αεεεεε!ιαε . :τι ειιιο εεεει·α εμε ΓιιΡε:Γεωε !τι !;ιοε Μοιιαίεε:ιο νε! Με)- !

ιιαεΜε Μιιιιε Γαεει θειε:ιοΜι ιιΜειιωεμιε :δινω !αι·ε!ειιεε ε!εωε:ιεια Με τειιιΡο- !

ει!αιιε ία&α ω!εαειι!α, εμε ειο!!:τα: οεειιι·ι·ιωε ωεωοι·ια: εοιιαβοι· εοιιε!ιιε!ετε. !

.Ετέ!ιπε 1)ή?':ττ? ττιετιι?ττ? ε:::Μετα τιτπ?τι?ττι ρ?πιετωπ τ?? 2ττ?ά282? ,? Ρε:τ? .Πω .

ωα?ρω:α: τ?!?:? , ωνειιειιω δ. Βειιεειι6!ι!εΡιι!εωω , εεεεεε ιτιοειιε !εΡειείο!ε

ε!εε ?ή ιἰἰε /?ίίτ:: ,οε!οειε ωιεα Γιιανιεαε εἰ:ῇ!`αβ . ε!εεωοωαειιε ειιτατιιε , (Ξεοι·..

?με ?ύ ?ετι::·ττι βό2?πω: ιιιΗεωιι·αεε ΡετειιΜιε ά· χω??? Γατιαειιε, εφ? Μ?π?ε|:2

ε!ε αε!νειιειι !)ειΡαι·αε δε ΑΡο!!;ο!οτιιω ?ά .Ιτινοτι:τ?τι2: ..ωω?....., ?Ζτ??ω· τω::

Ρ?ατ?, ?Με δω? Μαρ? /α2%σετε ρ?:?ετωπέ Ε? πτΜί?τπίτια.: Βή?ίετ2τι: έ? :Με

?πιπέότι: τ:: ·ι:ετύπω ?ι:Μεττι β·τι€ύττ. Νε??? έτε?:, Ρώτα Β:?ί?$?τωπ ?Με ΜΜΜ

Ζπ·υεπι2?πεω2 Βεῇιἰετἱ? ά2ε??ε?: [τιφ:. Ζ? Μπα??? τπ?πή·βε! τε·υττιτ2τατ ?κ Μ” ?π

?ε: έ? εέἰεκ?τιεἰτ? Ρ??? Με? πιώ??? ?έετι:,Α!ειεαιιε!ειιω ί·ε!!ειε ωεωοει:ε ?2τρεβ

Με: ??έπεττ?ττι Οτεε?τέτ Ι/Ζ.ί. ?τά Α¦ετ:?πέτο βαψτε , τωτιβτπ?ἰΜ ΖΙότ?)=. Μετπιπ:τ.

Ωτέτεί??Μ (Ζε φωτ??? ρ? Οτε8στΣ? Μ?τιῇ?π?τΙ? , Μ Μ! Εστί??? εα/ἰ?εἰε. ό?? ?σκίσω

ἰέὐτ? ??:ἰεττι τπ2τ?ε?ἰ? ?ία ἰ?τ›φ?‹ἰ2έτ:: ?Με-β βείί? , μ?? Ρωτ? .ΒΙ?:?π? :τι β·τω?τιε

ό: Ζπε:επτΣ?πε τε/εττιπτετ, ε?ττιτττεττι‹ττ?ε , πι:: ω??? ρτ.εά:ίε?ττ: Τ:ιττπιίέ τ:#τ?τε?πετπ

?τα ?εκατ ?·υαω?πετπ ?Μετα Θεοτ82? ΜΜΜ, απ? τω? Μπεστ ?τττπ8ττ. .Βεπ:?τω·

.Βεβί?τΙ::: ?ψ :ετ :τι Μ” α. ΓεΡιι!ει·ιιω δ. Βειιεε!ίδει π?τπὶπ?τ, τω· Ζπ·υεπττ?πεττε

!ἄ?ττι Μ'ωΜπα: ιίεβ8τε?2.@ΜστΣ?έ Ρτε?ατ?τπ ά:ίσετπα.ι Τ::πω!2 Ζτιετ?πτἐ?τι?:ττ,ττπ2τ?:::

24βΡΡ?[Πεί? ΞΑύ[τ , τ:: στή: τ?ΖΖ$ἰ?ῇῇ2ττιΙ: ε?!επαφέτω: Ρ?ττ2όπ: ?σΡ?:τϋ::: τι!

:?τπ:ΖεΞΖ ττητέτι€?ωπ:. Ο?τι:?‹ἰ:τ›:τι: Τεστ??? ω] ιι!ε!αω Ζπωτιετ?πωι ΑΜ??? Βεβάετ8?

/?ἄ?ττι . ε:2?:π Τ:ιττ:?ἰ?τπβττ?/β τ:/ετ?τα:π,?ε δ. Βεπειι!τίι': εταίπατκή:Μ:, ω: τω::

ε?τι/α??τ:: , τιτι||? α! ::#2ή`σ?τ1::ῇτι?›:?τ?.Ητα: ιβ,?Μά 1):ήιί?ττ?: τεττε?|π::ρττωίεπ.μ

ό·έπτετε?Μ τε!:?α2: : 6[?τωίεττε Ταττιαίτιττε έτι·υετ:2αττι τιῇτ?ειἱτ, πω: Μ.ω?:ε?.

!:?α2?: έ ΜΜΜ? . π? Κε!έεί?πέ ποπ βετ: ε?τιβιίετε επιίστε:πτ. .Βεἐτπἰε ·υετέβτπ:|ε Μ,

μ??? ε??? ?ε δ. Βεπεέτίί2 :πωπω Ττωπιί? ?τεάτι!ιτ?τιω στο:: ττεττ?επί2: ?πτέα/εί?ττι

826 τ:.=Ι?::Με Ματ?? ?τ??υ.?$?τ?τπ: ?πω ω??? Ρ::τ::: πἰΜἐ:εῇ:£Ι|ΙΜτε#ττΡι°Ζε εστω

Χι: ιι

 



μ.: τι>.ΑΝεπ.. 8. ΒΕΝ.:.οιοτι :Ν οι::.ι.ιιω:
οι:: Μ. Μ-Μα·ι:::2:. Ου::ι·ωι: ω:: Ζ):[:ί:ι::ι: α::,·αα:::ΩΡέα:ι: α:::]2ψ:ιά ΓΕΡ11ΙΟΜΜ 8. Με.

ΏΟ. ΕΠ'.

?πια κι.

ιπεὸὶτΞ:ἰ , :α:::ια::αιω: βιια:. α:α:ι: αἱ μπι::::ι5. Βει:ει::έΗ μιά ΒειΕΙ:αιτο, ε:: θα::

δ.Β:ι:::ί:Η:ι:ρ:::::ι:ιι:β·ριι!::ι:_Μη :ιό ιΡΓιιπι ες:ιοτ::ΡΒιι Ιοειπιπ.υιιυα:ιεΙ όεκτετει:ιτ

:ιΙτειτ:: |υ:α:: αιι:::ιαω::υαιω: υ::α::: πω:: Θωθ ::υχϊ:α::: έ::ιι::::ι:· ρωἔαῇ:υὸ`Τιι

:πωπω δ. Μυ.ττ1ιπ:. ::ι]:ι: .Κ:!ω:ι::: α: Ηα:·ι::::: :::/ανΜα: ,'θέ:$8:ΐ ῇιπ:.

η. Θ:::έ Ο:ΐ::ψ:4: 1):/ΐ:ί:::: βι::ψ: έ:: Ευῇἔυἰα α:: Ε!υ::α::::/?: α:: ί7:ΗΜάα:::

:πια 21υβ:β:2υ:α::::ιωιβα ,πω:ι:ι|::! ρ·αιί:δ'α Ζιι·υ:ι::ιυπι /α·::::: :::.α:: ι::: :αι:::ι:

17'|υ::α::::β·: ::ι::βυ :ω::::::ιυ ιὶ:::ι:υα: φαί Με:: α:ια]ΐιί:ιύια::: ώ· ωπα:::::::: ::!ι::

απ:: 2αβ::έ Μ:: , μα· υυ ω:: :::υ:ίιβια:::ρ:α:::::::::::: ::υ::ζ::::. Νοε , ωρα::

ε:: :η:ι:έιια άτνοτ1οπε 86 Ποστ:: εω·ιτο.τε άεει·ενιωι:ε ΩιωιΜιι·ιτ6: ΐ::τιβετε $ωπ:..

τ:τειτ1νείτα. ι:τ ντ:Ιτι·ιιω 86τιοίτττιπι 61ιιαΠ αυτια: ίἰτ Μοπαίττ1·ιοτιμ86φο:!αππ

ΓΡ:τ:τι:υ.Ι1 :περα :τιν1οΙο.Β1ΙΙ :ωστε :ο Ρθ1°ΡΒΕΠΠΠ1 Γουάε:τωι::. 8::1υ::Ιεττι εεττ::

Με:: 86 οΙ1€ω. ::ιτ:ο είτ , ι:τ ω.: δ( πιάτα:: Ρ::ιτει·ιπΙτατ:: Οοι:ντιπι:: ::τω.

πω:: Γε με: :ασκ τΗΗἔατιτ. φ1”18:Ήτς8.11ά:0 Ιιειβετε [ο :ιπεοωΡατειΒ:Ιεω ΤΜ

Γαιιτι::τι ΙΙεΙηι11::τιιπι Ρ. Β ε π: ε ο : τ: τ : τΧίι:Ιτωπ: Παπ ὰ 11οΒ:5 ΜΒε:1 Μ.:

ππτο.τ:ιιΙ1ε 86 Ρτοὸὶἔὶἰε ει: :ενοΙο.τ1οη:Βι:ε ει: ηι:οτυπτό.:ιπι ετ1ειιτι ΜΜΜ:: οει:ΙΙ:

Ετ πω:: €0:ΠΡΙΟβ2Ε8. νετἰιττι Εν:: :ΗΜ Ιι::Ισε:ε νο: φα:Ι:Βετ οεαιΙἰρ Εεεε::τ.

ίἰνε ειιι:εΙ ΗΜ: 8::ιτιιΙει:ιτει· ΓΡει·:ιτ1ε . Ποει:Ι:::1ε ιιττηιιε :::ν:ετττι ποὺ:: 86 μετά

μ:: :Ι6Μτοπτε Πισω: εικτιο:1ε. Ται:ι:Ξιιι: αὐυ/:' . πω:: ααιιφ:::::ισ :υ::::::::υι::: α: α

.κα::ι:::/υι::::::α ε.: Ρ:αβι:::::α ιι::::ι/αυ: ραπ:: Ζιυ#βιυι:: ::::::α:: ·υι·ί:: , ω:: ρυ:ἰ:ὶ:

αι::υ::: α: :α:::α::: :::ιι:ιια :::::::::·υα :Με α:ίβω::. Οι:: ιιιω::ρίυ :ι::::α::: ή· 6'αβ::

παω: πώ:: ό··πυβυβρα:::υ: :υπβ::::::::::ι: ε Οιί::ψ:ι::ι ιι:/υ::ια:::ιι:. Μ::α:υι!αΠυ:υ

ιί:$ια α: ::τι:!α::υ:::: , μυ:: δ'. Β:ι:::ί:ί:ι ρπ:/::::ία::: :υ:·χιυ:ί: αρ:ι:ί Οα/:2::α:::

υθ::::2::υυα:, .:.ωι::::::ιω: ΟΙ::υ::::υ Οαβ::ιιιιαα: :οι Ρα:: 1):α:. 8:::::υ::: α: Μ.

τιι::::ω:: Σ. Β:::::ίιέ:ι. δ:: έ:: Οωωι. Μ. 2. :α:ι. 43. Η:::::::ι: 2.2. Ζι:::::α:υ:ρεύ

δ. Β::::ιίιδΐιιω α: Π:: ιἰυἰυ:: /α::α::ι: . υ': ρω:: :υ:_ρυ::: ρι·αβ:::ία ::::ιω[αδί:ι: ω..

:::ιι: , Μ:: αιι:ι·α ω: α: π· α:ιό::α::: :.β::ι: Θ· Λεω:: Μυ::α:|::ι: Οα/:::::::/: έ:: υ/:ι/ἰ

:ίωιι ω:: :αρ 47. Ωαιυιί ιι:::ιωα:ι: α::::. :β ρα::::::έβι::: Μ: :ι Β:ίβ:ί::2υ. ω::

:αι::::: αί:αι:: :]:ι/:ἰ:::: α:: α: 85'. Ρ:·υ:::υ ό· Η)ια:ιπ:::υ ·ιιι/υ::::::. Συυ::ί 24664::

δ. Ραιιί: ρα::::: :::::α:α::: , Μ:: Πέ:: α. Π:αί. :::ω::υ:α:. α: αιιυιἰ α:ίχι::: Οιἰ:·

πή:ι:, εμιοτιιωάειω 0τ:2.Π1/:ιυπι::: οοι:Ι:: νετΙταττω 6οωΡ:οΒο.τα:τη @πω α! ω

:Μωβ α: ·υψω::υ:ι: :::::::υ:α::: αἰιἱῇαυῇωὶἰ:υ:ι: : απ:: π:: πω: υ::α::: :ἰυῇιι::, π::

τ:: :·υέ:::::::ία #β:::ι:::. ?Με ΟιίωΦιι: α:8:ιι::ω::αα# αΣ|α:α πω: :/:ι: ραπ:: :ψ

:υπά:::υπ:: α: ι·υύωι: , α: Γἰυ:·ια::::ῇιιω ω:: ό· :α:ι#:::: :·υ:::α:::, ῇ:ἰ αιιαβυ:::::: :η

α:ι::::::: :Μωβ : 5ἰνο Μιά, αφ:: , Ιιο.Βοτε νο: τ1ι:2ΠΒοτ ουαιΙϊο ίεεε:1τ.Πνε φ.1:ά

ΗΜ:: ει·ιιτι:Ιειιπτει· ΓΡετο.:1ε.ΠοετιΙει::ε ι:τι·161ικ :Μπακ ιποΜε 86 ΡΓ2©:Ρ11:.·όθωΕο..

:εε Γι:.ττιιιε ΜΜΜ. Σ: απ:: :αι::::: :κι€α: _, 0α:::β:ιω α: Τ:ι::::ιίυ α: Ουηυω:$'. Β:

0:::ί:ις:2 ιπ:::ω::α:::::ιω ή: έ:: ω:: ·ιι::υα, ::ι:οτι:ππάο.πα ετ:ειιπ ::οίττιθω Μι...

νε:ἰτειε τ:οτπΡτοβε.το. ω:: ::ϋβ·:α: πυυ::, ::ι:ῇὶυῇιω :::::: :Ζ|υ: ::/::: πω: :::ιιυ:::·:::

ωρα: Οιίωιβ:ιυ· Μυ:ια:|::ι::: Μακ:: ω:: β:: 12::/::::υ :4υυα:: : α: ::Μ," θα

ΟΙ::υ::::: Οαω::. Μ. α. :αρ :./ ἰωιἔὲ· απ:: Ζιι·υιι::2υπυ:ιι α Ζω:: ω· ω”. αα°ω

μα:: :ααα β ω: Μ.:ιει: ..:.:...:.: ή , α:: Ο:ί::ά:ισ Μ:: Ρα::2:::: πω: βια:

.α!:::α/:ιί:, ::ι:Χυί:α:ι:α:· ρων:: Α:: υ::ιἰ:2: ·υ:[α.: πω: Δω:: δαι:ὲ ἰωιἔὲ να::::α

:Οπα :.υ#ιι: α:8:ι::::ιι:ιι::ι , β :::ρ::α τ:ι:οτιιιπάυ.ιπ έ ῇια,ῇ.·ιἰ ῇιι:ι1υῇ`:ι: οειιΠε σε..

:·1τυ.τοπι £01ΠΡ1°0Β:1Ε8.ΤΠ α]::::::. 23: Ου'::ψυ [α::Ε:.

28. Οιυρυιι:ιι:: πω: ει: Βαι·υ:::υ Κυι::α::υ::ιι:: Ρυπ::1:ΐ:ιι::: Ζωα:: !% α!εκαπιί::

'ΙΙ. Ο:: υ:·α 77!. Ι/:υαι:: ΙΙ. Ζηυ::α:υ:::Η::::2:: ΙΙ. α!ιυ::έωα:ιυ ρ::υριι:α::υ-.

π:: Οαέ::ιιιι: /αέ:α:. :ιι:α:ιυπυ: ό· :::2:α::ι!α :ιι2υ: ρ::ρ::ια:α. $::ἰ ::υ: 8.9. Αυία!υ::::

.Ρ:α8:ι:β, Ω/ιιυα!:ίι Ευυ:α::ι:Ε: α!ιι:α:::ιι:::, £ι:ιθ:::υ::έωα:ι: ::ι::ιβιι::ιυιι: :ἰ:ε::::α:::

|:υι:::::ιι::: ::Ι:ἰ:::: :::::8:2πα::υ:::: Γἰυ::α::ιι:: βιβυρ:α: , π:: :::::ιυ:α ω:: :ια:ι::υ:α

:::::α::ι!α ::ρυ:::ιπιι:.Ν:αιι: πω:: αει/απ:: ιίωιυ:2υ:::: ::ευ (:'α_β);ωμ 2”φρΠαό· Μ,

ιἰ: δ. Β:::::ί:ίί: :υ:!ιυ:: :υυ::α·υ::. Ηαυ:: ό·Μω:: β:::Ξυ:::::α::υπ:ω /ΕΜΜ,“μ”

δ. Ραπ:: ·υψιέ::: α: :ιι:::ιιίυ :υ::β·::α::ι:. Ε: Η:::::::ι: Σ!. α: ::.:β:::ια :υφυ:·:: δ.

.Β:::::ίιέ?ι αρα! Οα[β:::::: ::/ἰ: 2:υι:: αά:ίιιω:αύα:. δει!ω::Μινι»,/Η::::2::ι: |ια:

έ: :: :ίυιθι:αυ::2:, ω.. :::α::: Αααα: Μυι:α::ιι: Οαβιια: πο:: :ποτΙο :τι Ι::είΪτ2τἰο.



τοΑΝει.. ε. ΒΕΝεοιοτι ο: ΩΑ1.1.1ΑΜ. ο...

1113110. ΙΜΜοτο οιάοΓΡοτούσοο:Π :ίο/:οσφβΦοι:«ΐιαττψ .Μ οπο: ο ίπ 06:ο:ι. ο.. .

τω.. $ειοθεοι·ιιω τοιωοτ πωπω απο όιιοτιιπι

Ρ:ειιοτο.. €1ι108 :οτΙπέὶ μ:ωάτ Βιι:πιόοι:ο Ποσο.

ο:: ΒετΙΪΜτΜ: :ο Μυιἰο 2::τοτοτο:ο::έο: ςβ. οπο [Μ:4[14::: Ρ'υοτ:τοβΜο::ι βροτω)· α

μεσουτ::ια: , οι:: δ. Βο::οοί:Σΐ2 πιο:τώτα. :ο ο: Ζωττε:βταο2: ό· ωτ::::::, ἰτι οἰτιοτοπι

:οΓοΙοτ:.ι @Μα τστ:Μ:2_Μτ οβτ::τοτ,οίο ·υοτο2:: ΟπἔΜΜ οπό0οτΜΜ. 7ο! Βο:2|ω

τω: ἔπειτα: ή ροέ:2οο Μοτο. οπο το: Ρτ:οπτ2:ο βισίο τε:::ιοοτε, :ο :Μάο άοβττο2:τιτ,

π:: :απο ρτ:::::2::: [πΧ ν:οίοοπιτ. >

3ο. Ηο&'ε::α: 7'τ.«π/ίστΙο::2: Οο!!έσο:ι.ο ·υετέτο:ο::: , το:::2::ιω ρτοόοτα::: Απο”.

τ.7ωτσοιέο::ο εο:αβ·τ:ιο:::::: , πάνετ/ασ Οοβ::ο:2:ιτ:: Ρ.ο:τα::ι οὸ:οᾶ'α άοή·::ιί2::ιω: Σαο

::έ: Μοτβωπί ό· Ρα” Βὶπ:ο:ιὶ οπο:: :Ζωα Τα:::πίτ δ. ΒΜεοίί8: Ζτι·υο:::το:ιε::: :να

Ρ:πιἰἰ:::πσ: ΒΜ:Μή ό” Ο:ἴ#τῇ Λ!Μο:πτ:ι Οοβ:κ::βτι::ι τεβτ::ιο::Εο /::::ιτιο Μπουτο

:οι::. 8: μη: :::::::2: :το εοφ :ιο/?το , οοττ:οπ: ό·ΙΜε:ο οποια έτω::ο:το βαοίτο , οτ

:απο 22:47:18” βία:: πο:: :ο:ιβΙ: βΜπισ. ::2|::! :ιι/ ε: που” /ξ·τ:Ρ::ρη , Ζωά,,,9,..

ο::::::οα: ψ:ιέτ:2ί Ρ,':2ΐθθ' έτουΣβ:ποτα::: ·υέτοτο::: ο::δοτττοτε: ρτοίο:α:::. Βστιέςτωβ

οπο:: ·υετοο βοή::::ι: Σ:: @τοπ , θα· ού:ἰψο :τι:α::2ΐίο:::ετ :ο:ιββ)::: ο:οΖωο:Μ_ δη”,

:οτ π: ροβ /ίούΜπο::: Ττοπ_/ίο::ο:::2: ό'. Βε:ιεοίοίί: |:γέοττο:τι , τοττ:Ρτο.: οοο ί!1/οι Κάβο

Μ άψ:πτο::πι:.

9. Η!. @το τοπ1Ροτο 5. Βοτιοὸἰόϋ Ττε1τ1Πειτἰο ἰτι (ΞειΙΙΙο.ιπ οοτιτἰἔοτἰτζ

μ. Πάπα :απο Ο:ιτο|ί Μαρ: Ρτ.ίπ:έρο:α:π @το 0428222142” Ρετ ωἰττιἰπτ:: 1)το.

οφβο::αι::: /::ι.οπ:ιο: ·Οτ:το?: . #ιί μ: Κεεπτ:: απο: εο::φωοποπτ 5 πο:: οά::ιοοϋ:::

Απίίοτο: /:οατίο :::.:::ποτέοτο: ιίο .α:::ιο!:έω οτοι'2ποποίτο @πιο ρ&τέτ2 5 «Μάτ, α:

:μπώ Ροβοτο: ἐε Μπα:: οι:: @τόμο :ο:::28:: . εο:::::ι:Ιο:ιο: ρπ#:::ι οτ2τοπ:πτ. Ε: :Μέσοι

24:οίίοτε: Με»... .ω.ο:2: εοτά:::ςποβμοτο: ,οίκω .4:::29:ιο:ο::ι εο/ΐ:: απ:: @ο άτα

Οτ:τγίΜ:ι.ο :ο:::ρα::ι:ιά: :Μάο το:::ρο:ιο:ο τωίποτα::: , :ιού/πιεί ἰορ/ί βετ:: Σ:: εττοτε::: :

9:ιοά :απο :τι ::ο/ίτο ο:ω#ἰο::ο ο·υε:::ι·, @τι Μ:: ?τοπ «Μπιτ» δ. .Βο:ιαί28'Ι κάτι::

:::ι:τι Οτ:τα!2 Πο. α. ο!2/ οτί οο..1.Χιν. Μ:: ω! .ο!2ο: Ρτο/Ξω οω]οιω οτο2:τ2ο πω

σττ:ι:. ?πάτο ο:::τ#`: :το/ΖοτΣοτπ::: εο!αιί:2: , τΙ:::2οποτα::ι πρωτο: ο·:φο:Μοτο :παψ Μ.

μ. Ζητω:: οτε:ιττπ πω· Ο.·ιτοί: Μοε:ι2 ·υο:οττέ:::τι: δστὶρτοτ πρωί Ρ::|:.ο:ιτ::.

Ροίὶ ΠειοοΒοτουω τοει12ινἱτ Οκιουονειιε ΗΜ: ο3115 , ΦΠ Βεβυὶτ: 5.ΒοιΙε1Ιοοπι ω

πιειωπιοτπο: οοο τοππΡοι·ο δ. Βεκει:ιοτι οοτΡι:ε εεειι:Πο.τιιω οίὶ όο Βοτιονοτι

το ἰτι Ετο.οο1:ιτιπτι ΜΙΒ. ΡΙοτἰειοο. Οο:ιβ:::2: :ἰοῇτ2ρ:οτ ::::τ.οοο!οττι::: Σ. Οο:ιαβομιά

Οβεβ:ία::ι Το. 1. Ηξ/Ζοτ. Επι”. ά· τιμά Βα||ο2πά14Μ κά 17. .Ιο:ιατιτ2| :Μακ 19τέ

·υε›·ο2:: ΡοίΈ· ΒοοοΒοττυπ1 ίἱΙἰυ5_ @σε (:Μοάονοι:ε το8πανἐτ, οιι]ι:ε τοωΡοτο οοι·

Ριιε 8.Βοοοά1&: ὸοΒοτιονοκιτοἰτι ΘειΙΙ:ειε ει·ειοΠο.τιιπι οίὶ. Ε: Μοτιμο!οΖτα::: Πο

:τ.οοο:ιβ ο 8:ι::β)ω Ιοοάο:::::ι : Αιπιπο Βοπ1Μ υο. μια. Μ: Ο Η ι. ο 1: ο νε ο

ΕΗο Ι)ειΒοΒοι·ι3 τπιοΠο.τυπι οΠ: οοι·Ρι:ε δ.: Βοοοὸὶ‹ΕΗ ΑΒΒο.τάε ὰ :Μοτο ()ειίΠοο

ΜΙ ΜοτιαΠοι·πιιπ ΡΙοτὶοοοοἴο Ροι· ΑὶἔυΙΓυττι ΜουειοΒιιω. Βο:::οπο Ούτο::τοοπ

ω:: .Μ#%6°77#ἰΪ β:: Μο/ίοο:ε·:ψ : ΖΜ:2τροο £.οΜοο Το. 2.82Μο:|:.που.ο Με..

πιτ:: Ττο:Μο::οπο::: /ορ2:2: :ἰἰἔἶ4Μ Ού!οάουττροαπάτ το:προτο :ο/|οΜ2. .2::2ότι: οτ::

::2οπο .#άτονο:Μα: έ:: ἰ:&το.Μἰτοε. αφ.:ο ό~ μι. & .42::ιοτπ::: έ:: Οοτ:::έ:ιε έ: ?τοπ

|4Ι:Μο .Μέτριο οιίβτρ:Ιο:::οτ. Ν:: :::::!::2::: τοστέττ ΟΙοτ:::: :π Ο|:το::2το β::έΐ: Ρετ

Χ:: Η:

@πιο Απ.

.ή::: Ζώ. οπο: 4.7. @Μέ «Μπιτ :Ιοί ::::τεοο!::. :τι ::το:::::::: ε/ἰ Οτο$οτῇ Μαε::: .σε π· ΠΠ·

ρω :::Ι:Α.ο..0τοΖ. στη» 8:|ϋ::1σ. @οι :ιβὶιιέἱτπιἰε ΡοτοΗ “πω” ἀιιΒὶτειι·ἰ Μ” Μ'

ιιετίιππιο :.εϊοκοιιά:ου:Ιατιι Μ Ρι·εοίοιπο: Μ:: (8.ο:ιί::, :Μή οοοΠ;ειτ φπα :ια (Πέ

οο:Ρου:Βιιευοο Επι” ὶΒ1 οοο οοοο!Γο οΙὶτηο]οτσ. @σε οΙΙ:οι1άοτο, υΒὶ οι: οοτιιω

ΙμαΓοοπο.ΡοτοΗ Μου: 1ιώττοο όι:Ι:Μιο.

19. Αφοι ο: |τύοτο!ττετ κατ:: Οο/βιο::ου: πάτο ο8ο::ιά:,πτεμ:έοΜω τω! #22:

υετ::ο:ο::ι έ!!τώτο:ιτία::: ρτοκάτ:ι:ε: τέ%:::::!οτο υ2οίω::ωτ 5 οορο::2::ια: πού:: (Μ) μ.:

Οο/β::α::έα: δ. .Βοτώοτ2::::: .4Μο:ο::: Οοβτωπ::: απο απο. ΧΧοιν. ::::τ:·::::ο·ο]€.

_βοίία::: , αφ:: υοτβ:/ἑοτιοπ:ο: ο:: 722:: δ. Βεττοιίέδέ πό 40%: :ο:::1:ΜΜ άο:·οτέο:: , Μο: Επι::

Όώ-:ιατύσι: έ:: @πάσα [απτο ·υτάε:::πτ. ν5""' έ*

Ροίὶ Ε:ὶ‹.ὶιιιιττι ίεειτοτ Ξειιὸοτιε ό:: :απτο ἴοτϋτἰε; ...ξ

Ηο.ιπο ε_υπιυ!ο.τ ΡτοΡτὶο Ρτοτἰτιι:ε Δ: τιπτιι1Ιο. η?



ξ;ο τω.Νει.. ε: ΒΕΝεοιοτι :Ν οΑιιιΑΜ.

 

απ; Α”. :οι πιο . π! Γαβ Ραμ νιτειΙιιιιιο , οπο οποιο π. ινε. πω. οποιο . /οί?ιιοοι ο·ο/Ε·8

5ο. Η." π·ποι:. Οοο·ιιιοπ Ειοοιιο ·ιοΜοιπο·, Το·οπβοποποοπ Μοοπ Οοο!οάουοο Ποεοοοοιι βιο το

Μ” Π· · @οποο οοπιιοψ, ποπ οιιιο'οοπ οιοιοοιοπ: κοπο οπο: απο. οπιοιιι: Εἰοοιοοοππ: Μο..

πο/ἰοοι] οοίέο ποπ: βιποίοοποποο , ( π: ιπ δ. Μποποοιο!ι ΕΖοΖιο οποιοι ιίι:οοπιι: :οπο

οοψοοιοοιοοι:. ο4ιοιιιοποιο :οπι οποιοι Ηοοἰοιοπιι: Ι/ο!οΐπ:.Ο!οοιβοοιπ: Εο·οποποοιιπι

πο·ιιοοι δεο·ιοοιοο, ο·οοποο·ιιοοι Βοεοοοοιι οι: Ο|ιίοιίουοι πιο οι: βοοϋένοι ο·οιιοποοοι,

Οοι|οοίοιοοιι: οο οππο Οποοθι οτ. Χιικνι ι 1. οιἰ 1ιε. ων. 12:92 |οοοοποο· απο.

.Ροοιπιἰο Ποοιοοοοιβ Οοιποοιο οιοιοποοιίιο οππο Με πο. πι. Τοοπ1?οιιο οποιο οι:

1.111. Μιοοποίο. κή οπι Ποοοοοοοι οιο·ιοιοιοτιοοποπ,ποπ ού οππο 130. οικω. οιιο ιο:

·υεπτο οποο .4ιιβο·ιο Και ιοποοφιιι: οβ-. /Ε·οί ο Ο|οίοι|ιοοιο οιοουπιέ: οοιιιι βιο ού οπ·

πο 1:::. ΧΧνιιι. οπίιιιπ:πη Ο|οίοοίοι:οι τεοπιιοοι μοβ βιο οοιπο: οἰ@οππι, βοοιιιέποοικ

ού οππο 11ο. Χων.οιί πο. απ. οππο: οἄοιἰοοιοοι οι :οϋποοιιο:: οιιοοιιοοι ἰπ βπιοποιο

δ. 19οποοιιιι Τοιοπ//οιἰο οππο οκ. Μ. "οι οοἄοοοιιιο.οιοιιοπιοοπ οιο....ι.8ι.. ποιο

οιοο· ·ιοο!πιιβοπι: πιοπιοπιι:/π!ιο ε/ΐ, τοοοι ποιο βοιιιιοπιι:: ό· οποιο οπο υε. 1:11.

δ. .Βοποιίιέΐι 2'οοπ/?οιιοποοοι οοποιοψ οβοοοιοοπιι:.

ό

5.ν. @οποιο Αιι&οτε: Τι·ιιιιΠ.ιιιιοιιιε ΜΙϊοτιιιιτι Με: όείο::Ρΐετιιιιτ,

8ο Μιι·οοιιΙο. 5. Βε.κευιο·ι·ι.

οι. Ροιοοιιι: οπι ο..." ποι'οοιοοπ οι: Ποοιοι·οποοιι: ο!ιοοιέοοιοπο δ£ο°ι?2οο°ποπ πωπω

πιοποι: ιοι !ιιιοο·ο: απο: , ποπβιο Βιοιίοοιιιι: βιο Τ|οοοάοοιοιι: Μοποοπιι: ?εκτοπι

οι:Ηοο:οθ|οίοππ.:. βοοπο [απο κι. ( πιοιποοιοοι (Γοιι|οοοοιιπ:/ β·ιί ΑΒΑ.1.ΒΕκτιι: το»

ποιοι Κοιἰιιω 2"οο·οοοιο Οο:ποοιιο 1ηοοιοοοπβιπ .Ροέοποιο έ: Μιοοο. δ. Βοποιίιδ'έ

πο: ιίιβιο/οο : _

Ρειτι·ιε Αοιπ.ΒΕ1ιτιιε ττειτ:Πο.το: εάοοετ εποε,

Φιοιτάεπι $είϊει ΗΠο Γι:Βοιειειι: ιιιτιάο.

:έιίο!οιοιπ: ποπ οποο.» :ψ οίιιι: ού Αοκενω.ι:ο, απο: πιο α? οποοο:π!ι': δ',

.Βοποιίιίίι οποιο.. Τοοοι_/ἰοιιοοιι: οιίοοδ'π: οιο/ἰεοιοοι ποια οποιον βιο: ιποποιοο.

Οοο·οέ δί8οποοιπ: οι° οπο? οποιο Τοίοποοοπιπ: Λάοο·υοίοι'ποπ οίοιοοποποοοιβοϋι·, @- πάω..

οοο·οποοι οποιοι οοπροἔοιιιοοι πι ω. ἐε δι.·οοποοιο. οοΐοοποπι. Αιοποιππ: :π Ρο°οΖο8ο ιπ 22.

που: οπο: Μιο·οο. δ. .Βοποπ'ιέ?ι5 ΤτειιιΠοτιο:ι1ε. οποιοι, σου:: Επι: εο:Ροι·ι: Μάι.

Μπι :κι Μαιο νετιετιιΒιΙειτι Μαιου , Μαιο:: Ποπα Με νεΙ Ρετ ΟειΙΙιειε ιΡίὶιι: ιιιο:ι

τι: ΒείΕοινιι· οιιίαιιΙΕπιιι:Αυιιενω.υιι: :απο ΜοοείΕε::1ιΜοιιαεΒιι:Γε::Ρω π.

Γετιι1τ. Ου: οΡετι Αι:Ει.Ειιιιι: Επι] ιι: ιιιΜΙοιηιηιι: ΟΟ1181°€82ΠΟΠΒ ΜοιιειοΒιι: άπο

τοιπὶιιτι ΟοιΡιτιιΙο. οιεΙοεειτ.

Μ.. ΡΜ' οίιίοΜοωποοι ιοΙοοπ οο·οποποποποπ ι:οοοιιέπο οι:ώ·οιιιι/ιοπι Α1ιοοικιιε,

θιιωτ.οιι: . @~Ιζουιιι.ειιε Τοο:οοιιι:, Μοποιοι Ε!οοιοοοπ/ο:, οπο ..4πίιοοο: οι."

ποπ οίιοοιιοπ οι” [.απίιιοοι Χι. βοοοοοπο. Πο.ο!ιοοιοιπο .Ρίοοιο:οπο.οίιοοπο ο!ιοοιοιπο

Μοπο/ἰοοο δ. Θεοοοιοπέ Ροοππβ Μοποιοιο οοοοοιπ: διο:ιι|ο ιν. Βοποοιι2οπο , οι...

|ιοοο: οπο: οοιιοοοιιἰοοιοοοι δ.Βοποάιι(?ι οὐ :4ιοοιοιπο Ε!οοιοιοππ οοοοιοοοπιο: 72/οποοιπ_ι.

.Ρο·οιοο·οο ποπ οοποποπ δοο·οοιοποοπ άι· /Ξ·βο 7'ιοπ/Ζοιιοοιι: δ. Βοποιίιίιθ βο·οοπι δ. Οοο

οΜοο δ'ίιιπέοσοππ.:Εοίοοποπο Ε!οοιοοοπβ, π.: οιιοοπΙὶΒτιιιτι οΙο ειι:Ινοτιτιι 001°Ροι·ξε

δ. Βειιεόι&ι π: Αυι·εΙιειοειιΠ αϋεΗτ, οι: 1οποοιπο: 1ιο!π:ιπ Μ. οι. πιο.. 8. Οοο

οπι πιο. η. οιιίέοο· Μ. Βοπιοπο |ιΜοοιοοοι Τοοπ/Ϊοιιοπι: δ. δώοίοβιοο, ποοιιέίοιιι·

ό'. ΒοποοοΕΖι οποπ)0οιπ:° οιοοίοοοι Οοποοοιοποιοοιπ: :οοοιο0οβί2.

3ο. Ζιοοποπ Μιοοσπ!οοποπ δ'. .Βοποιἰιἔἰι .άοίπουοίάιι: οοοπέιίέοι: ρο~ιοπι οποιοι

ποιο Οοοο!ι Οοἰυι, πι οι: απ. 26). ἐπιοέ/28ιιπο·, απο ..έιιέ?οο· ιοοιποοοπιο Ζιοίο·υι:ο

.Ριοβοιποοπίππι/οψ ιο/!οιπο·. .Βοιπάο Α ο ε 1. ο: ιι ι ιι : οοο·υπ: οι: βρώ:: οπο

·οοίοίο ήοροπέι:οοοι προ: : πιο” Αιοποιππο· .Ποοιοοοπή: πω". οιπο: ούτω,

οοιιιίέοποπο Κοιίιιοπο Τοοιοοιιιο|οοοοιο /οι·πίι πο. οποιοι ποιά-οπο· ο π· ο·οιίοοιο:β

ΡεοοιίοΜιο. @οι βιο.: Τοοοοο·ο ποοοιιοιο Αιιίίοοο1: ιίς#ιοιιοπο , οο Ηοπ/οποπιο οιί22.

Μοοοϋ Τοοιοοιο οι·βέιπιπ: Μ!.

36. Ε:: Μ:: .5'οοιοιοο·ιόπο· #·|οοιοοιπ.ι ιἰποποοποι ρου οποιο Το·οπ/Ζοιιοπι2: .4οοΖ.

οοο·ιππι /ἐοι οέιίο·ουοΖο'ποοι ό· ..4ιοποιπποοι :απο δοοοποοιο δ. Οιἰοπιζι· . οοοιιῶ`: 2"οοιοι-ω

ό· @τοπίο . οιιοο·ποποιο:οποιο έ Βιέ/ιοιποιο δοοεπιποποι 2ζοοιπο· Μαιο οποιοΗοοι/ἱ



ΤιιΑΝει.. ε. ΒΕΝεοιε:ιτι ΙΝ οΑι.ι.ιΑΜ. α.

:ί:οπί:::·, οπἰ Το:::::π μπαι:: :ί: Μ::π:πί:3· δ. π....α:π: ίο:°ο :ποπ ΜΜΜ. Ο:πψ:ππσ·

:παπι Αποπ):π:: ::ίπ::οπ:›π :ί: Τ:απ/ίπ::οπο δ.δ:ποίππ::::,:πιπ:βπ$οποπ:::απ πωπω.

πο: ποπ( Α:ι'πουπί:ππ: :ώ·:::ππ:. Ε:: δ::ίο:ο:2ύ::: Μ:::::πίο:π:π ππππ: π:: ::ρ:::βπ:π..

πω: ά:ίπουπί:ίππω:οπιά”: πί::: π:ίπο:πίποπ ιν. Β:π::ί. πο: α. πω.. δ', Β:π:πί:8:,

π: :::..π. Τοπ:: :ποί:: πω... :καψω : :Με πί:οοπέπ πι::::::ίπ :π Μ:: πάψω:

π:ίποβ::έοΜ :::πποπα ρ::::π:απ:.

9. ν ι. ΑΜ: 8. Β:::ιε:άιέΗ Τι·α:ιΠατὶοιιεε , ναιιαε άἰνετίἶε

α: Ιοοιε Κε1ιειιιιατ.

37. Ρώοπππι :ο:ρπ: δ. Β:π::ί:ίί: απο:: Είο::::::ππ έ:πή::::π π, ·υπ::::: #:ἰ::

:ππ:πυέ:. Νππ: :π Μπι:: Νο:ιππππο:π:π :ίπ:ίο, π:: Β:::εππ::':ποπ πι:: :ίίπ: :ΜΜΜ

:επιπ:/Μ: β:::ί:::- :πο::α:ποπ. .4::::ί:ππ:: :π Ε::ίοπ:: 8. απο:: «προ ::πιρο:ο

:οπ Μ:: : ποπ:: ποπ: πι:::::: Είο:::::ποπ ::ίο::υπ Μ, π:: /:::πίο ιν. Β:π:οί. νέα:

οπο.: : οπο ο.: ::πιπο:: β:πρ:: πρωί Είο:έ:::π:ππ:::ππππ:. '

2.8. Αππο Βοπππ: Μ. ε. νιι. Ρ:.επ·π::ο::: Ι. ιι ο ο ν ι ε: ο νι. Κεἔε όοΠΒιιατοι

ό~ Ι ο Η :ι Ν τα τι Αυι·εΙιαιιει:Η , Η ιι Μ ι: α ι. ο ο Αιι:ιΙΕάιοι·ειιΒ ΕΡιΓεοριε 8:

να:: :ε!ι:5ιοΠε οσοι :ιιαιιιτιια θα: 8: ΡοΡιιΙἰ :ιιιιΙ:ιιιιόιιιε . α: ι ι ι. Κα!ε·ιιά. ΑΡιΠ.

τ:αι:Παι:ο:τι :Η ΓαοᾶὶΠἰιιιιιτιι ε:ο:Ριιε έ: ιι:εταΙΙιτιο αιιοὸαπι 8: ::ι:Ρι·εο Γαιιιιο :ο

:μια ΡΜ:: ( κι: αοὸι:ι:: ) όοΕοΠτιι:ιι ω: . ειιιατιάο αΙΙατιιιιι εΒ: ει: ΟαίΠ:ιο πασοκ.

:τι ίε:ετωπι αυτο Βειιιιτύ1ςιιε :απο .5'::ποπ:: πω:: Είο::α::ππ: ίαΒ:ιεατιιιιι.

Το:οππ:πιπ ω::β:: :ο ::›προ:: έ: :οφο::: π..π...π..:. :μια Ρίο:2π:ππι αυτ.

/Ειοπο , π: Ρίπίφρ::: Κ:: Σποίου::: μα:: ι ι ι. Ι€αΙε:ιά. ΑιιειιΙΙι /ἑπ:::π::: :πωπω

καμιά ΜΗΜιιιιιιπι , Ρ:αεεεΡοτιτ ::ο:Ριιε Πιιιιιι ία:: 8: τιιιιιιιΙαι·ι πι ΜοτιαΠει·ίο

δ. Βωωιαι, άοιιαιιε :ΡΗ Ιοεο ΡΙιι:ιτιπα :Ιοιια:ια,ιι: ιιιαἔτιιίἱεειιειαιιι Κεειατιι

όεεεΒατ. δ:: άνθ`ί:::: πι:: 1::::ίο·ο::::: πω:: ιρΓιιτιι ΟοειιοΒιιι:ιι ὸιΙεκἰτ , δ:: ΜΒΜ

τε:οιΡοταΙιΒιιε :::ενιτ. .φα οπιππ: Οί::::π: ε:: Ι'ίο::ο:οπβ δ. Ρ:::: Ρ':·υ: Μοππ.

τῶι:: φ:: ίοπἰ: Τ:::π/ίπ::οπ: 1ο:.:ρπ: 2π:::ή::: . /ππ::: :π Οίι:οπέ:ο :::::ί::.

Η. πω: 1)οπππ: Μ. ε ε. νι ι. Οππ:2π::: ΜΜΜ: Είο:2π::ππ: Χ:ί:οπ:.::· δ', π...

π::ί:ίί: ΐ/7ΕΕ:ί' απτο , οι:$οπ:ο 8:πι:πά::: :οπ::κ::: :π:ί::/2ο: ::ίο:ο ίοππι:ί: @πετ Μ::

:: παπι:: Μπι:: :πωπω : :μια ό:: ΓοΙΙειπ:ιιιατε , ίπππί: 8::πβ:)·π: :π Μ. α. :4πποί.

.4π::ί. απ. α. :Με Ρατετιτοε [Μετα ΙιαΒειιτι:: :σόι-τω α:ιτιο , τω:: Ρ 1: Τ α: Απ

ςΜρτΜΜιε 5ειιοιιουΠε.ιμιι ΜτΙ: ι Ν :ι>ιπ:τι:5. ΚοΜαινιε Εσε:ι.εει:ιε

Ρ ιι ι ν ι ι. ε ο ι ι ε κά: εοΒιιονιίΤε, ειιιὸε! παπά Ποιιί·Ηΐο:ιε ΡιπΓειι:ια ΡΙοι·ια

εσ.τι:Πε ΕεςΙεΠα ΜΒΜ: ΒαΒεπιιι· : ΑΦΜ: Ο ιι ι ι ι. ε 1. Μ ι Α::ίπ:οψοο: Β::π::

::ππ:π`: ίοοπ:π::::Ιιι απο [ίο:.°πίο) Π. 5ειιοιιειιΠε ΑτοΙιιειαιΓεορυε 8: πο: :στα

ΡΙι:Η:ιιιε ΕριΓεοΡιε , αὸίἙαιιιε τιια:ιιτιια ΑΒΒατιιιιι . ΟΙειι , Ρ εΒίΓαιιε :ιιιι!τιτιιόιιιο.

£ι1ιιι :Ματια εεΙε!::ιτατε :ο :ΗΜ Τ:α:ιΠακιοιπε :ΜτΙ Β. Β ι: κ ε ο ι ο τ ι ία:ιάιΙΙΞ

πιστα Ε) ο α ι= ιι ε άιιιιιιιιιιε :εροιιεικιιιιιι.

4ο. :απο Μ. ο ε ε. ι. Χ ι ν. 7:οαππ: Ρ'. ε:: Αίο.4:: δ'. Ρ”:Πο::: Μπά'ί::ππ:

Ροπ::β·κ πιππππ:, 2::::::: ποπ: πό Ζοίπιππ:π: απ: :4ούα:::π Είο::ο::πῇοπ νι ι.

Α!. Ζοποπ:ϋ , ΡΜ:: πω:: π:: πππο :::::ο.::πρ::π:·υ:: :ιιια:τατιι Ραι·τειιι ::Ρεω

νεΙ ω:: ό'. Β:πο:ί:Σί: , δ: απατη σε βια:Ιιιι άειιτι·ι ο]ιια, πω: :π Ε::ί:ππ'αΡιιά

ΜοιιτετιιρεΙΤιιΙα:ιιιιιι :τι !ιοτιο:ειιι Β. Μ Α ιι ι π: ν::αιω: δ:: Β. Β0:1εόιάι 8: θα..

:παπι (Μαΐ. :β :οπβ:πίίπ ::ροπ:::.

μ. %ππο Μ. 1:. ω: ι. :πω Πόσα:: ά: Οοίίεπ::::ο Οπβ2ί:οπ::::, Ο.:::ί:ππί:: ό·

απ... Οοπ:οποπ:ία:π::π: .Μπαπα:: Γίο:2:::οπ/ί:, :π Μπα Οπί·υ:ππίπ:π:π ίσα

απ:: :βη π:: :4·υ:π::π:ποπ :ίοπι::: β:: Ρ:::ροπ:ππ:#:::ποπ :]π/ἰ:υπ Οαπού:: /::10:ί4

ί:ίί:ί::π ππί·ι:::/π:π :ί:::ρπ::, β:::έ:ποπ: :πρ/Σεπτ :απο Ποοί:π·υ::, οί:π::Χ:: π.-::.μ:::

Μπ:οπ:ο Γοπέ:::ο ΡΜ:: ,πιά πο: οπ::ί::: μα: πο .4υ:π::πέο ::πρ::::::π: :π :ιππ

|π ί:$π:.:: βπυπ·υί: : πω:: :απο Μ. ο. Χ Χ ο ι. έ:: 27·. Μωβ: Μπ:: ποπ: παπά

Μοπ/:::πο:::, :π :ί:::ποπ ί:οποπ:π :ί:παππωπι , οποία:: :::::οπ π:::[:::.α: ππ:::οπ:::η

π:: .Ζ:::ίου::ποπ Ρο:ίπππ:π Ρ::ο:·οοπ Είο:Επ::ππ·οπ :::οπ:ί2::: β:π:.

μ.. 1)οπ:οπ: Οοπο::οπ::οπ:: δ'. Μου: Ρπ:ροπ:: :πω :π::&8:::π:πιπ:ππι ή:

1οπ::Ιππι , ποπ βίποπ π: δ. Β:π::ί::σί: β::::πσπρ:: Οπίί:.:: βπι:::::π ιί:ππο :::::Μ::πη

Οι”. Α::

πο. ι.ιιι.

Ιι.ιι.ιι Χι.



3.. π·ι>.ΑΝει. ε. ΒΕΝεοιοπ:ι :Ν οΑιιιΑΜ.

Πωσ. Απ.

πο. ω”.

3 κι ι. Ε 1 Μ.

νοτοοπο22αποβοτα: Β. Χα:ο·α Χοίοααοαο· απο: |οοοιβώαπο Δοοβοα· Ζο:ο:ο ασφα

πω. Τ|:οοαοπ ο:οαπΙαοι ο:: μα. α7$οποο ίοοεαοκ απο” αἰ:αοπ 2ο#Μ:ΜΜΜ Ο· 410:

ΜΜοο, απο απο: ΜΜΜ , Μα:: :οίοοπο2:βί2αώποΜια$ιπιύα.: ::οοποαοαοκ , αβαοπο

α..:α..α απορω ω...: οοο·α·οοποπο, [αίέα αι! βΧίοΜπο:βροαοαο2οπο: α:$οπ:οα

αμα: ς#ΕΖΙο, 2ο ακα οοαπΖοπο α..:..ο.α...:. @επί ο»ια5πάοοπ ο2α: α: αεετοοἰο α:

ροκ/θεο.: ο” οί28π22αποοβοπ , /οοϋ έκοψα:: δοππιβοοι Χππσιμ:· Ο Λ 8 Τ ο Ν 1 ε

ΒοτΒοιπἱἰ , ΕοΖ£οα οποπιοπα· 1)αι::2: Απτο!2αποπα:, Ούταθιαπιβοο2 Χοἔο: Ι.. π: ΜΜΜ::

:ΧΙν. πω: Ζίοτέο:έ π·8παπ:α ραοπι2, οσο-δέσει.: 2απορέοοαο·, :απο !2οοτα!2οαα ,οπ/οποπο

βετο έκοψε πο” πβατα: :τα α!2απω: παοκΡοοβπαταοοι οί2$πέτατο α: Μπακ οτα-β

σαοπέ::πι οπωιάοοπ:2α α:οο#ο. ΡαοαΜ οοποποια.αππο Ούο·α?2 πω: Μ. Ιπ:. 1.Χι11.ι)οβ

ἐὶοΑ/ἑοπβοοια· Βοοποπέσα· :οι ααα 5>. Μαθ` έοι:Σάοπτο, 2αβοοποπτέ Χτα1οοα:οποοπ ορο/δ

οίον:: Οοοιοο·οΖα:Σοπα· απο ααἴ Οοοπ2:2α $οποταἰ2α ο:: οποτε οοκω·ποπαπο οοπββο , :παρα

βοκτα· Ζοοαππο: διταιἰοα:, απαατάοτ Ερβορα.: ΟοποίοΜΖοπῇ:,οοτοοποπΖα· οοίεύταπάα

ροῇοο πο.: δ. Βοποοίοίίπω ο]ά/οοο Οπίαιοω αποτο αο/ΖαοΩο το8αια.:ρα19οίο, Οπα

πω: /αοποπι ειπα απο: οπαποί!οπία ατοοπ:οο ιαο2:2 οποίοβακ : οΜα/απο οοκοπό2αΞ:·

ο α οποοοπα, ·υοπούτα ΜΜΜ: οποο8ο·α πιο: ρ!απόπ: α!.€α ο[βόασ ό· ραπ:οαΖα :οι

Μα|ο7Μι ώοοαοι ποοπέ22α : απο.: οα μα μ: ή πο!282οπο ό·βΧοοππέ:α:ο ροααέϊ'α.

@απο οαΜουο οείούτέταπωαποβτο ΗαΖοπο 7α2δαπαο οαποι2πο ὁποῖα μα: οίο

Ζαΐαβπέ ..-5:2.€7.72, ύι/ίο:Ιαοοσπ!2ατι Οοπεο·οεαινοπα δ. Ματια Με:: αρ.

το:: απο, α: ο: α ο οι παο. .

4.3. Αοινοπαοπ Μ:: αφοααοοιαο·,¦ουαι ω: αααΜ ΕοοΖώα· ποππαἔ:2: Μάτ: άσκοπα·

δ. Βοποάοί!2 Χο!2οοιΙαο· ότουΙ:οο· οοοποποοκοπα το. Χααέποι ότα:|.να :οι αο·οοπτοα #3::

«ίοαατατα . απαοπο!ιαέππο οπια:α ἰαρ2|ἰο: ο:: οἰοπο Ζούαππιο· Πασά: Βἰοατἐεοπβ: αππο

Μ. Ω ε: ε. Χ ε: 1 ι τ. 7οβάοτΧοδαία Βαβί2:α δ. Βἰοπ)#ῇ οποσ Ζαοοϋαοπ Ρατήο

και. Χοβτιο:· :τι Βτου2α:·Ιο Ι/α!!ιβίο:απο απ” α)·οδ. 2οορώ , ΚεεοΙο Ρι·Ιππυ

::ίιπκ1ικ: Μοοει:Ιιοτυπι Οοοἔτε8ειτἱοηὶε νεΙΙἰἴο!εταπετ: ΟοεοοΒἰυιπ, οοτροτἱ:

δ. Βετιεό:έΗ ΡεττἰειιΙειω εμειωάοιω :ώ ΗοιπΙοο ΙΙΙ. ΟειίΕο!Ι:ε 86 ΕεΒἰοιπΙ: Κεε::

άσσο οΗτιι ειεεερὶΠ-ε: ειιἱ επ:ατίδο Έ:ιθ:ει ὸἱεἱτυι· ε:: Ππο8ι·ο ίετιιοτΙε ε]ιιΓόειπ

5.ιο&1 οίΤε ε:: ΜοιπτεΡεΠἰι!ο.οο Οα!Η.ε ι:ι·Βε :τι Η:ΐΡω:οιππ όεΙειτο , ω: :ο εοεΙετπ

(ῖοειποΒὶο ΓοΙΙεω::5 Ροπ1Ρο. ι·εατΡτο ν. Μι:: ΗΜ :πωσ Μ. ο. Χ ο ι ν. Εμ.: :παπ

είοοπία· Ραπ” Μοπα/Ζοτέαοπ δ. Ρεοο·2 Οαπια:οαβ: , Οαποο2απι δ. το.ο.ω:.: οπο.:

Χοοπο: σοβαοι οβοποίοιπ:. Χο·.7οπο2::2πω αί2α: Εοο!οβα:, ?πα Μπα.: δ. .Βοποάοδέο

Χο!2 πω: μα: ο |:αου·έ ε οτἰαππιο.

.φαΐ/παπι οέο/:έωοποπ:/οσα ΧοδαπάΙαπέ ο:οροέ:πατο Χοα'α9ΐΤοπαο·α. οπο· απο”

_ή·Έβα::οπο: α: Χο!2α:αοϋ δ. Χααἰ2 Εμῇομ Ζοοποπ-β: Χ'ίο:5α:πω οίο!αι:.: φαω"...

αι απο Με” : :

(Μο: ωεωΒτα,Ραε:ἰ: ΡΙειειιἰε εοιπωέΙει·ε: ιτιοωΒ:5:,

Ιικ!ιιόι:ιπ απο εο:Ροτει Με:: τυπω!ο.

Αοίααπ: οα:αἰοεποπ Χο!2αα2απαπ δ. Βοποοίέίι'2 α!28 οι'Μοαδέαταπ: Ιοαποοπ ΟαάΖ.

παύει: .ο Μοοἰοπο Ε'ίοπαοοπβα!οοαοο , μαπα:: α!2αοπ 7:·οαπο Ρ'. Ροποαΐοέ Μα::5.

πιο , α!ία.: πο” αί2α: δαπ-Βοοποααπα α: 7α£|ψἰπαπα Μοπαού2: , ·υαπῇοο Εο

ι·ίο[2: οοοπ#α: οιο:απο. Νοπβα: αΙορατοο, αποψαπ /2δεδο: /αα Μα οίο Χώρα:

δ. Χαα!2 πιοοιΜο ια: ποτὲ ΖεΪἔο7ὶ βαοίοο·ο 1:ίοί22%7, Β. Ρααί2 Χοἰ2ααἰαα πιο: δ.

ΒοποιίΖί!2 Χώρα: οοπβο:οξβι%· ροποιήα:. ..42πιοΣοπα Χἰοπαοεπ[: 2:Μοοπ Μπα

οἰπα· Τοπαο·2ο[υποπ οπο: /Στορα!ο Μο..." :οι πο. ο. πω... δ. Βοποα. οπο. ω. Μ:

Μια (?οτριι: 2.ι1τ€ΙΠ ειιπεάΙ6Η Οοιπί·Εποι·Ιε ΡευΙἰ ο ι: Μ ο ιι ο ο ιι 1 ο :. ο ο ιι τ. ο

ΡοίΕ Ιοοιι!ιιπι ἴαιπᾶὶίἱῖωἰ Ρ. ΒεοεὸἰέΗ Ροΐι:ετιιιπ , υπο :απτο επιΡΙὶοι·ὶ Γει·Μο

φα! ει::οιω ειι·8ειιτο τε6ϊιι:τι ετα:: , ιιττιιττηικε οοηεΙωοιπε:. Ε.: .78έοί:Μ δ. Ραο!2

πρι.: έ:: /οπέπέορ·ορ·2ο μπε: Ε!ο:·έα:οπ/έ:βαυαοαππαππο Οα!υ!πήαπωι :οπιμ|θα.

πω: οίκω.: ή:ι/αοπο Ρ:πίΖ2 Χο!έααία· απο: α!Ια· δδ. Μαα›·2 Μαπρ:: , α!28αβ

ή· ΤοποβΜα :ο :αρ-ρ οοοποπα Ιοποοπή:ιέ οο/οα2πο:πα. Η:: :αποἰοποῇ/οπααω:

αέάτο·υαίαευπ απα2α:πα:.

ΗΙ$ΤΟϊΠΑ



_ ΤοΑΝε:.. ε. Β1:Νει31ε:ι. Μ. .:οτοτοο:ο. :ο

ο __ ο* ο ...-.-7.. Ϊ/εΪὶἡῇἴἶ-'Ἡΐ 

οωεοωοοοοοιοεο:εωω:.οοοοοοΆοοο :

Ηιετοο:Α ΤοΑΝ::Α.Τ:οΝ:ος;Πο

ω: ΑοοενΑ:.οο π:: Α::Α:.Βοοτο :
Του: κι.

Μοοοε:ιο Πο:::ιεεοί: Γε::Ρτει ΓεεεοΙο ΙΧ. .

Ε:: !οοοππ:1:· Β‹ῇο Βέο!έο:οοοο Ρ!οτ·οοε. Βοά,οποο ε:

ΠΜ ι::ο οεοε Ι.ο.οοοΒο:::ο:ιι:ο :ο::::εΙ:τοιτ:: Γοο: τεοε::::: ω.: Μ.Β.,ω:

:ε:ε οοΙο:ίΓετ , δέ.]ι1ει1Π1 Ποτο:ο: :ε::ε όετ:ε&ο.οε εοε εμ: :ε:ε- «Η (ΜΒιιϋ

:πιο ::οΡοοοο.:ε όεε:εν::Τε:, Ιτο.Ι:ο:ο νεο:: οο:ο:ο:ε ΕΙ:::::::ιο: 'ω^':'ῇ .

' 8:ο.τ:ο. :π:Ροοοε.οε:: 86 Πιο απο όο:ο:ο:ο ΓοΒ:οοει::ά: .ει::οε:ο- ·

εο:ειε οεεο:το:ο Βε: :ικ::ε:ο:ο ε:ι:ε :οι1ε:οο: τ:οι:::ά:τ :ε::εοάοε.

ο ΦοοοεοεΙοοοε Ιοιτέοι:ε Για οπο:: εΧτεοόεοε ε:οόε::τει:επο

Βει:ενεοτειο:οο ει88:ε:Ιο. ε:: ε:: οοοο.:ε ο:ον:οε:ο.ιο,εο:οε ο::›εε απο εοοεοοο.οε. '

ΜοοειΠε::ει ν:ΙΙ::Ιοοε ι:ει:οΡο πο: , οοο ιο:ο:οιο.ε ():::::::ο.οο:οπο Β:ειοεε άεε::τ.

(Με: εο:ιο 1)οτο:ο:εοε :ιο ον:Ι:Βοε εΧεΙοίο.ε ό:νε:ΐοι εποε Ιεεε:οιοε ον:Ι:ο. Πο:ο:ο:

ενε:ι:εΒειτ , πω: :ο ε:ειο: νειί::τει:ετο Ιοεο.Ρ:::ιε όε::όε:ο.Β:Ι:ο. εοονε:Ωι ν:άε:εο

το:: Ποι:ε :οτε: εετε:ο. ίειε:οο:ο. Γιο. ΜοοοΙ:ε::ιοο · ε::::ο:: Ρει:::ε Βοοεο:ετ:

όεοοοοΙοιο , :εΒοε ο:οο::›οε :οΒοο:τοΒ:Ιε :ει::::ι::τ. Φο:: οοο:οοάο οσο:: απ,

Ιεοεο:: Β. Θ:εοο::: :εεοοοο:ο Β:ο.Ιοο,ο:οπ:Ι:Β:ο:ο εΙει:οιο ε:: : ου: οτοο:ε :ΐο:οε

 

Γοο6Ε:Πὶιο: νο: ο επι ε::ι:ο Ρ::Ιο Ρε:Γεειι:οε , :οτε: εε:ε:ο. οει::οι: εο:ο Ρ:οοοετοε .

@Μαι εοοοον: ε παμε Ρ::εοοοτ::ιΠε , 8.Β::ιτ:ε που: οιοο:Βοε :::ε:ο Μοοιι:Ι;ε.

::οτο ενε:ίο:ο :::.

τ.. :Με :::ιοιιε οποιοι ενε:Ποοε δε ποιο:: ε:Ποεο::Ιοοε 8.οοο:ι1:11 εο:::εοΙ:ε, (Μοόοιτεο

:άσο :απο οι: ε:ε:οο:ο :ει:ει&οε απο:: είε :ε:ο.:οιο , οι:: Ρ::οε Γοετο.ι: ΙοιΒ:αιτ:ο έ:"έ1:ξ -

Βο:ο:οο:ο ,οίοοεοοο :εο)ο: Ρ:ο.οεο:οιο οιιοε:::οιεο!ει εισΙειπιιε ε:: Ποιουον:.οε ά::οϊζο

::Ι:ι:ε Ι) Α. ο ο ο ο ο τ : , οι:: οτ απο: ν:: οοο:Ι::Π:οιιε :ε:ο:ο οιότο:ο::::ο.τ:οοε Ρι:οΙ:- ε: Φωο·

ι::ι:ο:ο πο:ο εειΙΙεβο.τ :οοεο:ο. Ιε:ε:ο ετ:ει:ο Κε:: εο:ο ε8:ε8::ε οοΙΙε:ετ ιοο:::›οε Μ”

ετ:τ:οο:ΒοΓοοε :οί::ε 8είε:ν:::ο Πε: ο.Ρ::ε οιεΙΓεοΓο:ο Ρ:εε:σε:ετ , :οτε:ΡεΙΙει:οε ε::

:ι :30:1:ε τοετοοτ::ε ν::ο Ι.εου1εοοοο Ρει::ε ΜοοοιΙ:ε::: δ. Αο:οιο:, φωτ: ε:: Πωσ:

Γ:οΡε:οοεο:ο. ο:Β:ε Αο:εΙ:ο.οοε,οτ Μοοεί::ε::ι:το Ο:ό:ο::οοοεί::εο εοοο:οεοε Μ::

:εε:ετ εοοΠ;:οε:ε :ο @το Ρ:ο::οιεεοί: , άειτ::(ο:ο εοι:ε:ο :ιει·ο :ο οποιο. ν:ε:Π:το

ι::οε Ρ:ει:ό::ε :με ΠΜ:: Ρο:εο::Βοε :οτε οσε :τοι::ο :εΙ:ιΕΕειΡοίΠοεβατ.0Νο:οοοε

:ε:εοπ οτέε: ΡΙο::ειεεο::: :ε:Ι:εε: Κεο::.Ι:ε οπο: ΗΓεοε απ. φοβο: ειιιοΙ:τ:: Κε::

::Βεοτ:Ποοε ε:οε Ρ:εε:Βο: ο.οοο:τ , 8ο εΙεΠοε::ο:ο πιο: οι:οε: οι: εΙ:Ιειτ:οι:ε εκνε

· :ετ εο:οΡΙε:: :οε::εειν:τ. 18:01: α:: οτ::ΐοοε Ροι:οΒοε οποιοοε εο:τοοο:οιτ:οοεε Γειέ:ειε

Γοοτθ:οε:οο:ειτο ΑΒΒο.τε όειοτε οοοε: ο εεο:το::Βοε ε: :εΙ:δ:οιο ε:: Ρ:εεο:οτο: , δ: 'ο _. __

Βετέε Γορ:οι::έΕο :εε:Ρ:οεοι ν:ε::Πτοό:οε Ρτσ εο οιεεΠιοο οοετοάοι:ο Πο::οιει::ο Α:::Ηωω .

εοΒοοοοοειτο:ο εο:ο οιΡΡεοό:ε::ε Γο:εΙοιιιι: Ιοοοε:λ Ι:το:ε Ι.::έε::ε. (Βοι:Τε:Εο.-ω Απ»

ποεοτοπο ποοτοοε ν:ε:Π:το:::ο:: οΓοιιε οοε::ε :ο Α:εΙ::ν:ε ΡοΒΙ:ε:ε οοί::: :είε:νο.το: "Μη

Μοιποι::ε:::. Ρ:.ει::&οε οπο:: ν:: Ποιο:ο: Ι.εοι:εΒοάιιε οσε οεΒοτ:ο Ρε:ειδ:ο πε. '

οοειοοοιο: οο::τοε Με εΙείοοοιτ:οοειο ::εί:εΙε::] , :ο Γι:Ρ:ειεΙ:&ο ειοεΠο α:: :ι ωά:::.

::οι:ε οοΒ::οιτ:οοεε οτ:Ιεε Μοοοιεο:5. Φο:: οοιιε ::ιο:ιε: :ο::ί:εοε :οι:ο :οι , πο

::::εο εοοίο:οιοειν:: ε::·ε&ιι : ιεε::::εάοΓοοε Π:: Βεί:Ι:εο:ο :ο ::οοο:ε δ. Ρε:::,:τότο

(με :Ποιοι :ο ::οοο:ε δ. ΜΑιι:.ο: Πο:ο:οο άει::εο::νοΙο:τ. Μο:: ετ:ει:ο τοοε οπο

Ρει:ειτο. ΒειΒ:τει::ο ο: οε :οειο:ε Με: ει:οιιε :Με :12Βίτειτο::Βιιε,εο::εείτ:Β:ε:ετο φωτο.

ΡΙο:εε ειι:1)οιο:οο ίε:ν:εοἀοιο ΓοΒ ::ο:π1ειΚεει1:α: ν:νε:ε Ρο:ο.τοε , Ρει::έ:οοιιε

ο Πιο:: ενε:Ιἰοοε:ο οι: οποιο:: ε:τεὶ ο.:αε. :εποΙ::οοε :ο Υ:ια δ. Ρ. Βεοεε::&: οπο. η_ δοει:οΙο :_ Βεοει:.

οίι(ΐοτ. δδ. Οτ·‹ἰ. δ. Β. δο:ο!ατπ ΙΙ. Υ ο



.Η ·ταΑΝει.. ε. εεΝεοιεττι, απ!. Αάτω:αΜο.

ε” Μ· δε ΑΒΒο.τειιι_τιιε ρτα:Πεειε τιοττιιτιε ΜιιΜΜοι.αΜ τι ,αυτ ειιιαττιόια τεΒαε Ιιαιτιειιιίε

1Η::.ξ:° ιιιτετίαιτ: , απ Μοιιεαε ΡειΠοτ $τεΒιε ει» εοιτιτιιΗΠ ΠοΙΙιεὶτε εαιτειιτι ειιτιιΒιιιτ.

. ο ` 3,. Ιἔπατ εαττι Ρι·οεείΠι τετιιΡοτπ ενοΙνειιτιΒαε ειιτιιε ΠαΡαιόιεταε Ι.εοόεΒοτιαε

εοτξιοτε εΧετιιΡταε ( Πεατ ετεοΙΙιτιαε › ωιωτ τεεεΠὶΠεεΜτω” , ιατικιιόταε Ματτι

ω13τιωτι πιο αε @εδώ εοπιττιιίΠ εαίτοεΠεε οτιατιιε Γετνετιε ε( ΙεόΕιοτιι ετΠάαε ΠΜιατιι

"Μάτι" εΙο.τιε , ιτιτετ εετετει τετιετπ ταΜε Βεατι εε Ρτ:εεεΙΙειιτιίΠτιιι ντα Οτεεοτιτ Κατω..

ε. τι - . . . . τ - . . . . .
Εξ31&τΚ2_ τιιΑτπιΠ:ιτιεθαοτιιοόο Πιτιόταε ω: Πεο ε!ιΙεθεαε ΒΕΝεοτειαε ει€οιιιε Πτι εατΠιττι

!ιιιαα- τα Βειιενετιτααο. Ρτονιτιειε εοιιΓατιιιιιανετιτ: τεεοτε!άτιίτιαε πατα ιΠ3εττι νειιετ.ειΒι

Με Ρ:ιτ:ετ οτειεαΙο εΠνιιιο Μτιιοτιιταε ΡτκνιὸετιΓςιιε Γατατσε εειΠιε ΡτκόικετιτΜε

Μοιιο.ίτετιαττι Πατιάιτ ενεττετιόατιι , 86 ςαὸό ιΠε ΠιιτιτααΙιβαε οεαΠε , Με οεαΠε

σ.ττειτατιι εειττιειε εστι Ριετε!πιτ, τιιιΠε Μ Ρτεεόι&ετιι Ρτοντιιειαιτι ατιαιιι ει: εοττιτιιι

τοτιιΒαε ιιοττιιιιε Αιοαι.εαΜ ΜοιιειεΙιαττι. 5ἱε ιι:ιτιιειαε Πω Με τενεΙ:παιιι

άινττιιταε τΠεεΒατ , α: Ρτπόιθταε και· 1ΙΙαε Ρετεετιε , εοτΡαε ματι εκατ ττειτιείεττετ

Βετιεόιέττ. Ραπ τιετιιειαε Μετα ΑιΒα1τω νετιετειΙιιΙιε να· ά. Πεο οτι:ιιιιιτιοεΙο μα..

εετε 8είτιειιε : αι @τιποτε Γετιάιτε.ττε Γαετπ ειιιίιίνε νιττατιε , ε” Ρτοεανιτ, τα

εαο οιτιτιιε Ιειαε εεατε εειιιπατ. Νειτιιειαε εαττι Βοτιιε ΡοΠετετ οτιετιιια5.8ε τα Μο

1ιείτετιο Ι..ιτιιιετιΠ σε Βοτιοταττι Π:αόταττι οΡετατιι Ρετετετατ αΙιειαειτιτΙΓΡετ εκετιι

ΡΗ ετειτιτο. τεττιοτειτι,ὲ εειιττειτΠε ΙΙεΙιΒιοτιι όινιτιεε ιτιΠόιο.ε ΡετΡεΠ`αε, Μ ΡαΙιτιετιι

μη” ιιιειττγτι] αΓεταε Ρετνει·ιιτ : εαιαε ετιατιι ΡειΙΠο Ρειιεε τιοε ΙιειΒετατ °°.

τ, Δ... Νοτι αιΓΡατιατετεει ΙιαιενιΠοιιι τα ()ιιιοπιειτιιιιειε ατΙιε ιιΡΡο.ταιτνιΠο Β , α:

ξξΠ22αΠ· ΓειΙιεετ Ρετ$ετιτεε 86 ιΡΠ αι εειττιιιειτι Ρτονιιιειειιιι , εοτΡαε ττειτιείεττετιτ Γοτοττε

$"Π&Β. δ. Βετιεε!ιό1ι, δειτοτ.Λεττεπ τιοιιιιιιε.ατ εΙαοε ατιιαε αττιω Ιιεπιεβατ ΓΡ:ιτιαιτι1Πιιια!

ττειιείετετιόι οΠ;ειιάετετιτατ. (Χαι τω” αττιττιειαε ΙειΒοτειτετατ,ςαετιιιιιε νιΠοιιιε

ττιειιιιίεΠιε τιοτιίεετιεε ιιινετιιτετιτατ εκίεεατοτεετ Ρο.αειε Μιιιοόαιιι όιε|:ιιιε εκατ

Πιέτιε ει ίαΡτΜιέτε ()ιιιοτιιο.τιτιιαι ατΒε ε8τείΠ , οτειεαΠ Ι)ινιιιι ιιαεΠτοτεε εειττιε..

°Βατιτ πετ Ιτειιιειιιι όιιεειιε :εΙΝ01°ΕΟΠΕόΓφ1Ε πι Μοτι:.ιΠετιαιιι Ποταιειιιιι ΙιοΠαιτειτι

ώ @Με . εοπιτιετετατιτ Ρτα:Βιτατιι νετιετΜιτειιι νιταιιι ΑΈαΙΠιιιι ΡτεεεεΡτιε Α!)

Παω ΓαιοΒΓεααετιτειιι Μετα νεΠε πετ αττιΡετε.

ΜΙΒ”. μ” ;. Ιεπατ εεπιττιατιι ε!εετετοεοε παπι οΡαε Πττια! ίτ:παιιτιτ Ρετα8ετε.Διιιι&ίαιιε

Π,ω Με Πιιιαι τειιτιόιιι ιτιόινιΠβιΙιτετΠΙ:α Μ `αττετε , εΙαοιιΠειαε Β οτιι:ιττι νειιιειιτεε Β. Ρεττἱ

@επι Ρ<τ- ΒειΠΙιεειττι οτειτατι ιττττ:ιτειιτ. Λε εαιιι πι εΜεττι ατΙιε Γα!ι οΒτειιτα νιΓειιαοταιιι

. ° Πιτιότοτατιι Ιοεοτατιι ο. Γε ιιινιεειιι όινιάετειιτιιτ , ατ τετ ειιπειιι τιειΙιει: νετιταε, ιιεἔο

τιατιι πασα εοερετο.ιιτ Ρετίεέτατι 5 ττιεττιοτ:παε ΑιεαΙΓιιε ιτιτετιιιιΙΠε ιιπετιτιι Με πω:

ΡειΙειιιι οΠετιτεινετατ νεΠε , Ιοεετατιτι Μπα ΓειιιεἘοταιιι εττεαιτιοαι!ιαε , ει:Ρεόι

τιοτιι οιιετο.ιιι όεε!π , εεττειι15 οειαε ΡετΠεετε ε1αοεΙ ΠΜ ιιιιαιι&ατιι Πιετεπ Π.ιιιέτατη

ττιειιιαειτατιι. Τειτιάειιι ιτο.ειαε έιετνειιιτΜ Ιοεαττι αίτια ιιαοεΙ νοεειτατ ()ε.Πιτιαττι:

ιΒιόεττιειαε ΡειαΙΙιΓΡετ πιτιετι ιιετιι ιιιιΡοιιετιε,εΧΓΡεδταβετ ενετιταιιι τετ , οτειιε

ιΙΙαιιι φα νιΠοιιεττι ΠτΡετιιαε ΡτοΙ:ιτειττι τεαεΙετε άιαιιαταε εΠ.ιιαίααε Γε ΜΙιοε οΡαε

άεΠιιιεινετατ,ατ εστι τα νειεααιιι τειιτιιαι πετ εοιιΠιιιιι νεΠετ , τω Πεατ Ρτοιιιιίετε.ε

τΙιεεειττι ττιεΠιατι ίαι ει τενεΙατε ειι€τιατετατ.

. . . . . Λ . _ ·
Μ) @πω ' 6. (3αΜ ιτο.ειαε εϊΙιεαιαεΠετιι α1ι15ει εο.ΡιειιόιΙοεο. Ρετα<έτειι·ετ, 8εΙιαετ1Ιύαμε

[Μ “πω” ειτεατιιΓΡιειειιε οεα οταιτι οτΒεε νοΙνετετ ΓεόαΙαε εΧΡΙοι·ε.τοτ ,εοιιΓΡιειειιε εαιτι

24καινΙι ΦΠ Ιιοιιιο παιζετε τιιαποταπι :1τιτιοτατιι ετεετὸ ιετ:ιεειιτετιιΠε εαιιι Ρττω· ΜΒΜ"- =

Ηεαε τα , ιτιειιιιτ , ειιιιβαε.ειΒ οτιε ιιοίττειε Μάτι 1εόεε , @Πω τιεἔοτΠ ετε.:1:ι ; Ας!

Ιιξεε Με τιοτι ιτιὸεἔιτιι ιΠιαε ειαΓαε είτ ΡτοΡειΙ:ιτε εοιιιιιιιΠαιιι Πει Γεετεταιιι ; ΓεςΙ

αυτι πετο.το ΓατιετιΡΓα τε ιιιτεττο<έειτετατ, ιΡΓε τ:ιτιιειι ιιεἔοτιαιτι όινιιΙεειι·ε πω.

ταετετ . !ιπε Μ εοάειτι Πειιε :ιαόινιτ: Οατ ,ιιιειαιτ , ιιιε Γεετετιται που εΠΠειε εστι

ίετατιι ε ΝειτττΠ ΠεΙειτοτιε Γεειιιόει!ατιι εεινεε , Πεεαταε εί"το , το ιιιε τιπατιι τεΡετιεε

Πόετιι : 8ε.Πάι&ιε τιιειε Πε!εττι εεεοιιιτιιοάενετιε,ΓοττειίΠε ετιειττι ιιεττοτιο :ασ μα·

· ι ι - - . ·

Έαεατατιι ετπ. ιίτεινετοεαττι Ρτ:εάιέταε Πειι€ειιιιαΙαε αιιτι!ιαε τι:ιιιΠΠει:, εοεπειττε

εαπ. τα ειιιτιειαιε επ ΓειΡιετιτιο. 86 τετατιι Ρτεετετιτειτατιι εοΒιιιτιο , τεΡατειιε @Μπι

ι: ΑΜ Κισοτα.ι11αΜ ΜιιπιττιοΙο ρτο2Π:τιιτιτ. Εεεε & Νἱττιἰτιιτιι δ. ΒΕΜ:ΛΚΙ ” Μ Ε' Ε ·
8. ΜαττιτιιοΠ ΕιοΒιαιτι ττιςτδι Μ Μπι. 678. ΠΕΠ ετι:ιτιι Παπ ΠιτρΠιιε Βετεατι] Υπο ζ=2τ:1 ίἔΠίἙἔ.:

τι: ΜοΠ:Βοάο 8: ΜοιιαΠειιο Ποτιει.εεαΠ .=ιετ.ττια8. ιατιοαε ρτορι·ιει άεΤιεττιΠεττοιιε 5.3εΙιοΙ:Πιεπ πεπατ

 



ΤΚΑΝ$!... δ. ΒΕΝΕΠΙΠΤΙ) Μιά Λέα·ε-·υαΜο. Μ

Ποητ Ροίτοο :οτ ΡτοΒανἱτ ονοητι1ε, ΡτοΡτοτ Βοο:ΡΓιι:η οιιιη Βοτητηιι:τι Ρ:ετ::τι:ΗΠο, ΦΜΑ::

οοιηηοΙΙ:τητ: ο:: οτότηο :οἱ :τόμο :οποτε τηΙτο::τιε , :με οειυΓο. νοηὶΠοτ , οιι:έ:μο 7:ξ:;;"·

ντΠο Ρ:οΡτο: Ικιηο :ο:η ΠΒτίιτο::τ άο:ηοηΒ:το.το. Α::Ητεοο ίοηοκ ΡειιιΙΙι:Ηιτη :στα .

ὸοΗἔοηε ει:ΙΓΡοέτητη ,νοοόητομοτηττα Βιιτοοε οοτηΡ:::ηοηε: Πο άοτηιιτη στα τοΓοΙτ

ν:: :_δ%1τομε Ρτο Μ: τηιιηο:ο άοΒοητιι: Ρτιοτητει τη8:ιτι τοηοη:Πε: Βοο Βινοητο

μια” οτιιε ηοΒοττο Πηοιη οτίο6Ποη:ε::ηΡοηοτο , :μο.ττηι1εΡτο Με ομ:Βιτε

ειΒο:οτη τω:: :ττηο:τε εΙΤιιτηρ Π:: ΡοτττοΈτε , ονο.ηε π! ΐτοΡτττι :οΡο:Ιειτο :μο:τε.

Ηι1με οτἔο νοτΒο. οίιτη ν:: Ποτ Ρο:οτειττττε ειι:ΗΠοτ 3 Ν:: Μ, τη ιτσ.τη , οτ:: τη του- Ί

ηοτο Φωτο ό:Ηου!τειε :μμ οτηη5:: :μα :ὶιηο Ροίοτε άοτη , τειητιιτη οί: ιιτ Ρτο:ηΙίἶ- -

Ποηἰε στα τηο:ηο: :Ι:&ει τω:: τοοοτηΡοηΙοε. Αά :παο Μο: (3βιτη , τηςιητ, ΙοοτίηΒεο

ηοέΗε τοτηρο:ει οοητὶοὶηἱίςιιο τηοτεε Ρ:ομηοματο ΡτοΐΡοκοττε , τη ηο :τά πρότ

οιι:η :μτόοιη :ηόι:ΙΒο :μτοττ,ΐοόυτο6Η :τόμο Ιτη‹μοηε,ηυοΙο Γαβ :το:τε ουκ :Μο

ΓοΙΤιτε ΓΡοουΙσ.το: Μάϊο: Οίιιη:μοΓοΙ:τιιοΙτητε τηιμε Ιοοιηη ειΗομοιη Ιιηητηο ά::

τὶΠἰτηο :ειοΙ::ττο οοηΓΡο:το:τε ηΙνο::ηοηττετηίτει:, ηοτειτο οοττει τηοητο Ιοοιπτη:ηιιτηο

τμο μ: τηνοητοηόιιητ οί: ιιηάο τω:: ουτε:: Η:ηε ττηΡοτηιτητ.

7. ΙΒἱτιι: Ρτεοοὶἱᾶιιε ν:: νο:Βτε Πόση ο!ειηε , :ττόοηε ειιιτοτη όοΠόο:το : Ρτἰτηο κτη,εεμ

τμτοττε Γοτηηο Ρο:οοΡτο Ματ:: Γοΐο οκοιτττοηε , Ρτεοοορτο:ιιτη Γοητε τω:: @τηοϋτοτηΡο:ειτοτ οκίΗτ:τ. Νει:η:μιο Ρτεοοϋότεο ΓοΙ:τιτο!τητε μ:: ετη :οΓΡτο:οηε οοηίμ- (πω: ω

ο:: οτητηὶιε Ιοουη·ι Ιιττητηο οΙει:ο τη1οειητο,οοιτ οι:τη Ιιιτητητιτἰιιε Γο.οτβύΓ:]ιιο όοηΠε "ή"Β°8Οἶ°

|οοιιε αΙτομτε Ρο:ίηΠιετΙΙιιΠτειτι::: @Με :Με τονοτοηόιιε Ιιο:οε €ειιιάτο τηειεηο ΠοΗΜΜ

:οΡΙοτυε τηι.ιηά18:ιβοτηετο:Μο Επι: ο:ιιτη Κοδτοττ Βοηοοϋοοηε τη τ:ΐάοτη Μιά:

Βιιε ηοοττε τοτιηἰηιιτη οΧΓΡοέτειΒειτ. οϋτη ότι: ΡτεοίτοΙειτι:ε ειίτιι:Ποτ, 5οΙίΓοι:ο

8ΙοΒυε , ηοοο!ιιιη μΒει:ο Πιο ματιά: :μετα τττηΡΙο οοηπΡΙο:οτμιοΙΙοουτη τητ:οΡ:

:με Ρ:οΡο:ειτ ουμε ηοτΞιτοτ οκίΗτο:ετ: Πηομο Που: Ιοη8ο οΡτεινο::ττ οιτη&ειτη

νοηΙοηε , ΡτοΙΡοτειτοτ: ἰτἱηο:ὶε Π:: €:ειτοε :ηηιηηοι·ειε :οΡοηόττ. Νει:ηοι:ο Ιοοιιτη

ειοΠο:τε ΙοοηΙιιιη :Β:όοιη ἱηνοηπ , ο:ττο:Ηιε ομτοΙοτη νΠοτη , τητοτώεειι1τοιη :οττηοη

τοτη ηπ::Βη: ιστού] ηπει:8ειτττειε. Ρτο ΈοτἰΒιιε ειιτοτη μια:: Γο:Ποοτ ΓυΡο:Ροίἱτ:ο

ΡταΗττει ο::τητ ηοτ:::ητιπι , τμο:ιηη τητο:Ηιε τητα:: μοο!πιητ. Ητε Που: ότι10ΡΕ2

πω: τηνοηττε , Ρειτοτζι&ο έ. |ετο:ο ον:ιοιιατό::μο ΙοοοΠοτ τηοΓειιι:ι:τη τηνοητιτητ

ιτητιτε ί-Ρο:τοΠεο οοηοΙι:Πι: ο Εμ: , εμε:: ί'Ροττει τηιέτοηιιε Ροηοε ηοε ομειΠ :πονο ΜΒο

τω. @ΑΜΒ Ρειττο.ττε οτηη:Βιτε ττηΡτον:ΐο αο!ΗτητΓοοη , ομοε ἰἱτητ:ὶ ΐοττησ τοτι:Ητ

ἑΩἰτ1οη18ηητοει ιττΒο Ρ:οίο6Ιεοε ε τμ::::οητοε 8ο :ΡΗ ηοη υει:Πτε τη:: Βοηοοϋδί:τοηΒ

Ϊ:ιιΠ;::ιτὶ. Τίιηοομο Ρτηη:ηη ΜΒΜ :ηιιτυὸΔΓετοΓοοοτο τη τττηοττε οει:1Ειιη , :μπι

ίο:Ποοτ 8ο :ΡΗ :ονοΙοτ:οηο :Μάτια :τάτηοητττ :ι οοτΡι1ε Β. Βοηο!ειΠτοτο ματι::απ

τοηόιιτη : ητόττηι1ο οιιιη Γοίττηειττοηο :οτ:ο:ἐι·αὸιιιτι πο: ετ::Ρ:οητοε°, ΓοΡτἰηατὸ

ΠτηιτΙ τοτὅ:οτὶτ οιι:ο.Βο.ητ Ρο:το.ητοε εμεε τηνοηοτοτητ ὸοηο 1)τντηο ρ:οττοΗίΒτηειε

τηει:8:τητετε. . . . . μ

8. ΒαμΠε Γεη&ο:ητη οο:Ρσ:ητη Βοηο:ΙτέΗ 8ο 5. 8οττΟΙιτίτιοεο Γοτσ::ε ομε οοΙοε Α ΙωΙΜΠἘ

ω: τοηοο!ειηττοηε , μτη:μο οτειε Πητιηη Γιτει:ιιτη ειτττη8οη::Βιιετ Μ:: :Με άτντ- Ρουτ:56ε

ηττηε Ρο: :Με ΙὶΙοητἰα ηοθττε ΡτοτηΒιιττ οοε τηοτο.ε τηηοδτο:ο τη οιτηοΙο. Εεΐάοιη (""Ι""Β"'
:πιω ΜΜΜ η

Βοτἔ`ι Ρειρει:η Κοιηο.ηι1τη Ρο: ν:Ποηοιη τ1τωτω ττ::ΠΡτοηε τη:: οοτηΡο!Ι:ι:ο ντΓιτε ρτοτοε:ημ

Η:: : Οι:: το Ρ:Βοτ Γοιηηι1ε τοτηΡοττβι1ε Ε:οΙΠεηοΒειτ Π:τιττβι:ιε :οΠοΗε οιιίτο:Μπτ Μ·

απο Ι::ττ›ο:ο Ρ:ον:ηοηε ο 8ο ομει:ο ά1ηηΠιε ΡηΒΙ:οτε , ηττΙ:τειτ:Βυε ΡτοΡ::τε ΜΝ::

ο:ι::ε ε ηειτητμο η: οϋοο ομοά ΡεΙειιη Π: ηονο:τε , το ηπα<έηοτι::η νἰ:ο:ιηη Ρειττοο1

:Με αποτο Βοηοότόττ ΙοτΙ:οοτ ατομο 5οΙιοΙ:τίττοεο Ιο:οτΙε ομετ τμοτητη οο:Ρο:ο.

τμ::!ατη έ: ΟειΠτοο :Με :πιο ο.:Ινοηταητοε,:ΙΙι:ο Γο:ιιητηιιπιειηὸε. Ηὶε ειιτ:Ητ:ε [το

τηετηι1ε Αητητοε Ρτοτττ1ιτε :οΠέτο τΙ:στο :απο οοπιττοΓομο :ητμ:::τ, :το Ρο:ίοςι::

οοηειτι:: :οοοο!οητοε , μηᾶἰε ΠΜ Ι..ο.ηεοΒα:όο:ιτητ ετιι:ττΙ:τε. Ηεο :ατομο το.:ηι:Η

Ποτ ν:Πο:ιο αοοοΡτο,τ`ο:ιητόο.ητοε ειΠοημε τηοοτητηοώταττε ττ:Π:οτη ειοοοΠ`υτη, τοί

ιτ ΡττηΙηεννα:ηοτ-:ἰἄυε ?τι ΙΙΙ›. ο ΗΜ. Ι.:τηεοΒ. οφ. τω. Μτωω, πω:: ίπ πω” “τωσ:.';, ό· ΜΗ: :τά

,__ Μ: _ Φωτ (πατε @ΜΒΜ τοτη:τηίπο. Οι:: :ι:ΗΠ- ·υέτυπ έέψωβτπω «ΜΜΜ ωισΙτερ!τω:Ι. Μισο: απο·

:Μμμμ Νοτττοτιτε Μοτ12.0τι11: ΟεΙΙ:ηΠε :τι ΜεττητοΙ. π: ,[εφ[στ μυ» επιστττσ.τ ιμπτω, άτα τείτετοτἶ ανάσα::

Μ' ”_ Μ:: Ν". £ω_ ῇηομὶτ , Μακ ἱ“ε (()ΔΠτηαε ) :Μια παρον· τη9/Μττοπο δΜΜοΉ807:4Μτπ :Μπιουτ ατοπ

ε"τω,"ω τωτμω ωττω6τΙα ὰ τω.ττω τοπ·υ"πισ πω: ττῇωή [απ:,-ΐετΙ:οοτ Μοτητοηι : :μισά ατιττο :πος

Μ". τ: μι”. Ν”, των.: 514έβσβίτσΠ παπι:: "Μ- κκοιν. :ιοοτό:Πο άτκτπ:ηε.

Υγ



ε” τιιΑΝει.. ε εεΝειιιτ:τι, Ηπἄ..'εἔεἰ#ὲ#ϋεἰ‹ἰυ.
Βιι1ε.ΑΝ. Ριάι1ι:ιττεττο-,.νιἀὁιιτσιιεΓεΓιιΒΓεσιιι εισΜΜΒιιε : τίιτιεσιτε τιιτιστε ΡΙετιἰ τεττ:ε

ω· Μι· σιτε οοιιΠετιιετι,το8εβο.ιιτευτιι επι Γιιστιιτιι Γ:ιτιιιιΙστιιιτι εστΡστε ειε τενεΙο.τε σε

σαι” Μ. . τιιεεθ:, ιιτ εε Με σ.τΠσειιτιι άείΒιιο.τυπι Ριι:εειρετετ σεΓεττει ειιιστιιιτι Ρτεει

Ε:: εΙΝιιιεε ματιά ειιιτιιιετε Ιιτιιιιτ-. Νειτιι σττιιιισστειιτιε Ροτειπιο. τετιεΙιτετιιιτι

σ.ετιβτετειτει εεε σεειι!ιιιτ .. ιιτ ΠΒισιιΜειιι ει! σΒεΠετ , ΡετΙεειιτστιΒιιε ν ' εστιιιτι

σπιτιετιι Γ:ιειιΙτο.τεπι Γε ιιινειιιειιόι ειιιΓεττετι επεσε ΓειττιιιΙι 136 ιιιε.Ισι· τιττιστε

ΓιιΒΙειτσσεΗιε τεὸιτετιτ-. Β _

ἔ::Ή σ. Τατιάεπι @τα σιιο.ιτισιιετιι Ιειτιστιοεε , ΓειΙιιΒτιι:ετ τειιιιετι Μοτο εσιιΓεάσ

ΠΠΠΠ.._” ιτιιιετε ιτι ΡτεεάιοΙατιισιισάσειτι όινετι:ετιιτιι: Βοιισειιιττιε τισιτιιτιε , Ιιτιιιτι ιτι ΡειΒο

τι ΑιιτεΙιειιιετιιι ΙειΠιτιιόιιιε εσεειπε. Ιιι τιιισ Ισεσ εσω ειιΙΙιΓΡετιιισιιΙ ετειιτ 901€..

τι , εεεε σιιιάειιιιΠτιε σειιΙιε ττιε.τεττιο ΓιιΓιιε ιιτετσ τι νειιιτ , ιτιο.€τιι ειπε νσειΒιιε

στιε τισΜε 8ο.τι&ιιιιι ιτιτει·σεΙΙιιΒ:ιτ,ιιτ ειπε τιειτιιτει ιιεεε.νετατ ΠΒΙΙιιττιιτι:ι Ρτείτετεε.

Ι8ιτιιτ όιιιιι Με νσειΒιιε Ρετίτσ.τετ , Ρε.τνο ιιιτει·νειΙΙσ επεσε νικ ιιιιε'ὶ !ιοτ›'ὶ εθΙιιειιτε

ὸιΓειιΙΓε εο.ΙιΒιιιε εεεειτετιε Ιιιιιιετι Μπι Δω ιιεΞετιιιτι εσεΡιτ τιόΓΡιεετε,8: ε!ειτστετιι

ίΠιιιε ΠιιιίιΙτιιιε Β. Βετιεε!ιέτιιττι τιι:ι.Βιιιε Ιε.ιιεΙιιιτι νσειΒιιε ειττσΠετε. ώ

Ώσιιττ:&ιι: πο. ΡΙειειιιτετιειιιι Ι)ινιιιιτειτι Με τιιιτειειιΙσ :ιΙιιιά ιιι εσεΙειιι Ισεσ εσιιιιιιι€ει·ε5 . - ι

"φα ιιτ σιιετιι:ειε Γειιι&ιτετιε εΓΓετ ω]ιιε εστΡιιε Ρσττε.Βο.τιιτ οίτειιάετετ. Νο.ιιισιιε όε!ειΙιε

ειιιιὸειιτι ειιιιετεέτιιε ιτε ιιεσιιιΒο.ι: Ρετ τεττειιι .τετιειιτισ Γε ττεΙιετιε, ασοεε σει 8;

στιιτιιιιτιι τιιετιιΒτοτιιτιι σΗἰεισ άείΕιτιιτιιε ετα: , εάνειιιι: ιιτισΙοτειιε ειιιικιΙιιιιιι :Με σπι

ιιιΡοι:ετιτε Βεσ Ρετ ΓετιιιιΙιιιτι ιΙΙιιιε Βετιεειι6τιιιιι. Ιττισιιε ιιιιτο ιιισάσ εσεΡετι1τιτ

Γε τιετνι άιιι εσιιττειέΕι ειπετιάετε ι 8ι πιει (Με τιιε8.τι18 νετιατιιπι Γειιιειιιιιιε ισοτι

εΙ:ιτισιιε Ιιιιτιιεότει·ι . επεσε ιτε Ι)εσ νσΙετιτε 2εσεΡτο τσΒστε @Με ΓιιΡετ Ρεσεε

«Μπακ 8: ειιτειτστι Γιισ ιιιειΒιιιε νσειΒιιε ΒετιεεΙικιτ. Ιοειιε Ιιο.8:ειιιιε ΒειΠΠε

επιω τετιτιετ Ι)στιιιτισ ιτι Ιισιιστε Β. Βειιεόιότι ὸἱεετετιιι _ ·

εαω Με ιι. Ο ίιπισιιε :Μι εσάεπι Ισεσ τιιονετι ΡΙο.ειιιΙΤετ , εΙιιιά 15τει:άιοΙιιτιι :.ιάειιτιτ ω

Γ'°Π1” Ιε ειιιιτιεετιτιε.Γετιιιε σειίΠΒιιε ὰΜσιιείὶετιο ειιιὸ τειιάεΒατιτ άιΠ:ειτιτε ΝσνενιΙΙει "

» νι11έσ ω εσετισιτιιιιε. Ιιιεσ επιασε άπο ε.ΙιιιιιατιτιιΙιιιιι ειε τεσιιιεΓεετε ΡΙειειιιΠετ, οΒνιὲιπ

ειε τιιιιόε.ιιι εεεειἔ Γει&ιιε είι:,Ρ1ιιι ιΞιει8τισιιιισετιι Γετσσιτετ ΓειότσΙΓ σττειτιι εμε Μπι

σε ειιιιε σττει πω· ει τε ετι π. ιιετιι νιτ Πσττιιιιι Αι ιι ιιε ιιισεΙεττιτει Πα
σ:Ιιιιτ εσττεΙΕπιστιε εείι:ιέ2ιξε . επεσε ειἔΙΙιειτο. ΡτπΓιιιιιΡτιστιἱ τενσε:ιτε. δεό ιΠε

σιιετιι Ιιιιιιετι ετιιιΠ`ιιτιι εσιιττιίΒιβειτ , τεΓΡοιιεΙιτ . ιιιιΙΙσ ττισεΙσ Γε ΡσΠε στι εε ωειιι,

ιιιΙἰ σιιετιιΡτιιιιτιιιι Ιιιτιιειι τεειρετετ 5 τσιιιιτιτιεινίτσιιε Γε τ8.ιιτεε Με εΠε, ιιτ σεισ

- σιιιεΙσετετετ8.ΒειιεεΙι&ιιε,1)οιιιιιισ ιΒι ο.τιτιι1ετιτεττιβι1ετ8ΡοίΤετ. _

ιι.. ΡσΒι Ειπε νετὸ εσω ιιι ειιτιάσ ιιιιΙΙει ειστε Παει: , ειΒιιιιιιει ΜσιιεεΙιστιιιιι ειιιιι

μι. Μ. ΡιεΒε τετιιιτστι] ΑιιτεΙιετιειιΠε σΒιιιειτιι ειε ΡτσεεΠ`εττιιιτ ιιιιΓι:ιτισ ει Μοτι.ειίτετισ . ιτι

Με ιιΜ- νιεσ σει εΙιειτιιτ νετιιε ΕΙοτιειειιει ιΒισιιε ειιτιι εειιιάισ 86. @Μεεπεσε Ιισιιστε ιιιε

:Πε;";6_ ειισ ειτεεΡετιιιιτ εστΡοτει 8ειτιᾶστιιιιι ΓιιΡτειόι&στιιιτι ΓιιΕ› εΙιε ειιιιτιτσ Ιόιιιιιιι ΙιιΙι:ι

πω” :στα Ιτιεσε!ετιι ειιιοτιιιε Ιοεσ ε!ιε ιΙΙσ εειιιιάετιι ΓσΙΙετιιιιιτετεπι σπιτι ιιι€ειιτι 1.ωτιε

ιτι 1)ει Ιειιε!ιΒιιε ετεεετιιιιτ. (.ΐϋπι @τετ ιΒι τιποτε: Ηετετιτ , ΡΙετιε Οιτιστιιιιιιτιιεεε

ιιτσιε, ειι]ιιε ΓιιΡτΞόιιιιτιιιιε ΓιιιΠε εινεε (με Ετσ εΠ·ετειιόο εστΡοτε Β. $ετισΙειΠιεεε

ιετιιιιτ , ε$ιιιτσΒνιέι.ιιι Ρτσεεόειιε απο εινι ιιε Με ., εποε στο ὸεΡσττετιὸσ επΙεΓΗ

ε τΙιεΓειιιτσ ΜΜΜ 8:.ιιιόεΒειιιτ. δεσ είιτιι ω στεεόιότιιττι Ισειιτιι νετιιετιε εσ8τισνιίζ

Γε: τεινει·ιτειι:εττισε εισΈιιε στιιτιεε νειιετειΙιιΙιε νιτιΑιειιΙΗ , ΡσΓΕιιΙ.ειΒειτ ειιιιι ιιτ Μ”.

ιιιιιιιιιε ΡτοττιιίΓιιιιι :ιτειιιε εὶ Βεσ όετιιοιιΠτετιιιτι εστιεεόετε εἱεΒετετ. δεσ ιΓάετιι

νετιετε.σι!ιε νιτ τεΓΡσιιόιτ . Γε ιιεσιιεισιι:ιτιι νεΠε 5ατιέὶοτιιττι εετιιιειτιστιιπι εοτΡοτει

^ΜΝΘεσπ· ασ ιιινιεεπι Γεσε.τετε, Γεά Πεπτ εοε ιιι Ρτιοτι τιισιιιιτιιετιτο τ ΙιττιιιΙ ΓιιιίΓε εσιιειτοε,

ω" ιτε ιτι Γεειιτι‹:ἱο ιωινιεωιιτει εστιιΡσιιετε νεΠε τεΠεΒ:ιτιιτ. Τοσο νετὸ τιοΕιΠεε

σιιισιιε επιω ΓεΡιειιτεε Με εστιττεάιιτετε νετιιιε , ιιιΠιιιτι ιισιι είε εΙιεειιτεε.ιιτ σιισε

@ιιιε νοΙιιιιτειε Ειο.ττιεισεε Γεεετειτ στειειιΙιε:ι:ΙεΓΗε , 8: σει ΠιτιιιΙ Ισειιιιι ΓειιιέΕστιιτιι

τΙιεεπ εστΡστιιιιι ειόιΓΓετιτ , σιιίειιιε ιιι ΓιιβειιιιεΙσ ΡετεεΙεβστεΓυετειιιτ . τισιι ετιειτιι

 

το Βοτιο:Πιιπι, Βοππἔε, νιειιιιιε ιιιιτΉευε:ΐ Γιιστε Πο- ηρεΗετιιε, :με ισ Ιοεο ετιιιιιιτιιτ ιισιιιιιιττισιι:ιιιι πω

τι;ιεετιΓε ΜοιιειΠετιιιπτ .ΗΜ τιιιΠε ειπα:: ΒεΓἱΙιεε , τιιΓι ωειιι6ει; , Ιιειιεἱ @Με Εα:ΙεΓια σιιοτιόει.ιιι δ. Βιιιε

ιταεισ.Πε 5. Μεττιι·ισ όειιιειιτε.: τα ιιτισ Γετε ατι ε: ιιι&οβεια,τιιάετε δε Γιιτιόειιιιετιιε.

Με εετιιιτιιτ ειΒΒετ συκωτι , Μοιιε 8. ΒΕΝεοΙΟΤΙ .

. οι”
Σ



°τιιιιΝει: ε. 1ιπιππ111επιι, Με. ιιιωωιιιι.· ει?

Γτπ&πεΙεισοπε ειπε Ρει·:ιτεπ:πι·. Μπιπιπε "τὸ ποπιεΠε.οιπππιπ πιεεϋ:ιιιμ πι; ΟΗιο_ιΑ._

άπο πιπεπει Ιπτιιιιιιιι·ιει Ιοει ππιπε·εοπτ:ιιτετειππ·πίτιο,εππι Ειδεει·επ:ϋπεπιπΙο- “κι Με

ει: Πιι€πΙει. ΤειπεΙεπι ἰἔἰ:πτ ΓαΡεὸἱέἔπενειιστεΒὶΙιε.νι: Άιππ!Γπε εσιιίὶἱπε ›νεπειππ_ Μ" Π'

άσι·ππινπ·οι·ππι ειΠ`επΓπιπ πω, ὸεε:ενἰτειπε, π: πιθεεππι!Γπιε πωπω οστΡοτε '

8.ϊΒεπεόιό:ι , ΓσεισεΓπω.εππι εσττιστε νεπειππόπ: Γστσι·ισειιπε ειιιιιιττετε:". ,ι

η. 8ετι οπιει εεττπιιι ιισιιπτει: οπο.Ιι:ει· ε!ιΓεει·πι οΠΞιιιισ:πι!Γεπποποιετεσπ:“πτε Κ:Πππι2

ππιιιε°ΓΡσπεΙΙιεΙὶππε τετιιιεΙια: . Γειδ::ι. οι:ΗεπΙ::ιι:ε οιΓεε:πεπόι πό.Ιιοε·εσπΠΙιππι Μ" πω·

νεπτππι εἰ: . π: επ σπα πιιτιστο. νιεΙετεπτπτ σίΓο. Γ ειι·ε:ιπιιισπετεπτπ:μπειστε :::::ιίω

ὑπὸ πΙετιιιΓεεπ: εοπΒι·ει€πι·επ:πτ. Ι)ππιιοι:πτ :ΙΜ επεππιπ:ειτει: 8: σει·:πιιι «μιά όια"Πω

@παπι ποπ οθε:,Πινιιιιαι:ι Ιιπιε ειπειΡιτι Γετι:επ:ια :ειΙι:ετ:Ηπειτι ιιιιιιισπετεπΙππ ω”

επιτ. Ναπιεπιιι εοπ:ιππιε Βινιπι:ετε:τι Ρτεεισπε πο&ιε ΓΡειτιπιππτιποπε ΡΟΡωι

στο το.ιι:οΉσι πιειιιιΓεί:ειπεΙο ιιε<ἑοπο ΡπΙΓεινιίΓεπτ , :πιο ιιιειπε :εοπΓΡιειιιιι:πτ

επιπιπε όπστπ:π ΡειτνπΙοτππι εικΓεοπιιε ειιιιεινει·ιιιιι , πποι·ππι πιιππι ετα:ιπι‹ιΓεπ

Επι Γειιι'ιε . :ιΙ:ει·ππι Γετιιιπει. Ιει:πτ Γο.ΙπΙστι εεεεΡ:σ εσιιίΠισ πε! Γε ειτο.ιιιιπο.πει εσι·

Ροτπ πεΓεττι ]ποιεπ:ι :Δω εππι παω εΓΓε:,πιο.ΓεπΙιεοτιιπιστσΡε οπο. Ραπ

Γεεετππι: ειπα πιτιππιτπάιπε στεε!τιιτε νιεΙεσειπ:πτι πιιι·όσπε :πωσπιω: π:ιιιστ:πι

ιιιοτ:πει :ε:ἱἱετε οΠ`ει ]ειεειι:ιε , Ρετ τιισι·:ππι:ι ιιιστ:πο Θ: νιι:ο. τεάά1:ει εί:. ΣπιιιΙι:ετ

ειπ:επι ει: Ρ επιτ, π: Ρειιεε τιπποτιι πιοτ:πιε ΡπεΙΙιε εστΡι15 ΡοπιπεΙ:ιετε:. @επι

ειιι:ετπ π: ιιΙεπισπΡετατε: Βει·ιτι:ιποε εΓΓε ιιπι ΓετεΒιιπιτπτ-:πετι:ο τοπεπιεπιιιοπππι

πειτπιε πιιιι Ρτσετε:ιτισπε 3 :πιο εστ!έτποπε τετιιιιστε μπε τιιετΙ:σ μια εΓΓε νσΙπιτ

πι :ιιιτ:ιεπΙσ Ε, 3 Και:: ΡπεΠο. εεπιεπι που. ει: σΠἱεισ Γππετιε Γπτ8ετε:: 86 ειπε: εὶ πω- Ι·

:ἰΒπε :ιτιιιεἱε Ροττεισο.:πτ επ :ππιιιΙππι , πΓ;Ιε:τι πειπάεπ:Ισπε τεσιτεε εισπιππι. Ατι

:ὶσππτιι τιο.τιιοπε ιππίι:ειτίιπισπε Ροί: ΗεΙιΓεια6ιπ:τι τενσειιτπιπ Με εστι-Πε: πιι. πω. η.

1·:ιεπΙππι , τ” σιιιιιιΡσ:επ:ιε Πει πιιιππε π: πετιισιιίττετε: Β. ΒεπεεΙιέΕπιιι ιιεε πο

νιε πεε ειπ:ιοπιε Ρειτι·ισπε ιιιιΡατετιι , τιιετιτὸ Ρατεπι ιΙΙππι ειι:πιι: ΡτσΡΙιετειτππι

σΡετιιιπε : εστιιΡΙε:ίιτοπε νει·ιάιεει νο:: νετι:ει:ιε πτοιιιι::επ:ιε : Ωω σιω!Μι·π2: Μ Ιοἱιππ. ισ.

πιο, πρεπε πω· «ο ρωρω". Οπιπεε ιπιτπτ ΜτΙ: ιιππιιιε ιιι:ιπιιιΓσπε νσεισπε Π·

Βεπεόιεπιι: Βσπιιιιππι > ςπι ειπα επι σεεπΙ::ι. Γπετειι: Ιπεε εΙειτιπε ΡτσΡει!ειτε :ιι-ι

πιιει:πε εΓ:. _

_ πι.. πω: ΓπιιΙειτο. οπιιιἰ πιιεἰΡἱτι Γεπτειιτιο. πω: ΓπΡει· εστΡοτι:ιπε οιΓεει·πεπεΙιε ωκ"ΜΜ

όἱπ εοτππι :ιπιπισε σεεπΡεινετπ: , ΡΙεΙυεε Βιιιοπιιιππιεπ ω εστΡπε Β. 5εΙισΙ:ιίτιεεε πω. ειιιο.

Γο.Ιποτι:ετ νεττετππ:. @πιο Γππιπιει εεΙετι:ο.:ε Ιενο.:πιπ ιιιιΡστιεπ:εε ΓειιΡπΙιε,εππι ΡΜ* 1ἑ°·

πωπω α! ΡτσΡτιππι Ιοεπιιι όειιοι·:εινετππτ : πω:: πιεισιιιε ΓπιτιΡ:ισπε εεόιπε:ι::ι 8:

είι: ΕεεΙεΓἱει , δ: στοιπει:ιε οπωειπε ετο.π: πεεεΓΓειτιο. Γετιιιιιι5Βεσ Γετνἰεπτισπε ὶπΓτει οαΜιιππι

Βτενε ΓΡετιπιιι :επιΡοτιε ΡΙππιιιτε πσΒιΙιπτιι Γειπιπ:ιτπιπ πι εοεὶειιι Μοπο.Β:ετισ “'”ἀ”“'°

2.881°θ88.Ε2 Γππ:,ππιε Γε τεΙιθ:ο ΓεεεπΙο Ι)σπιιτιι Γετνἱ:ισ ιπειιιειΡέιτππτ.δεσ ΒειΡΓπιιι

Μσπειί:ετιππι πΓππεππιιε πιο.επιε τιιιτειεπΙσ°τπττι ιΙΙππτετιοπιππε εὶ ΠσπιιποΙ:ιο:

:ιστο.:π:.

η. Α: νετὸ ΜππιπιοΙπε ΑΒΒειε 8: νεπετιιιιιΙιε ΑιππΙΓπε Ιεν:ινετππ: εστΡπε θωρώ έ.

5.Βεπειιι&ι οποσ ὲ. Πεο ΠΜ εσΠειτπιιι εετ:ιε ιιιεΙιειιε σ.ΡΡει:επ:ισιιε :επεσειπ: , δ: πι !ωιξιωι

ΒειΠΙιεο. Β. πως :ιό επΠ:σάιεπόππι πεποΓπετπιιτ. @κι εππι Μπι επτει Γ::νειπ:εε,εσπΓε:εΒιιπτ ιπτετ Γε ειπο πι Ισεσ ε]πΓεΙετιι ΜσιιπΓ:ετπ π! όινιτισε νσΙππ:ει:ι :οπωσ

εσπεστόειιι:εε Ιιπιτιειτεπ:. 5πΡετ σπο.Μτε ποπ τπιπιπιπ-εστπτιι ειιιιπισε τΙποιε:ειε σε- '

.επΡεινετει:. δεσ Πεπε εμ: Βεπιππο. μπειτε πιο. Γιιιιδ:ι νι:: εστΡπε σε Ιοεσ Ρτιστι

:ταπεΓετεπόππι όεετενι:, πι Γεοπεπ:ι ειιιτπιιι Ισεππι ΓεΡπΙ:πτπ: Ρτονίειιτ. Νο.ιιι επιιι

εππ . Παπ: μπι εΙιεΕπιιι πι, σε:ι:ιε πιειιιστιοε ΜπιιιιιισΙπε_ΓιιΡετ Με το εσ€ιτε11°ετ

εοπΠΙιι3:πειπε π:ιΙε σπ:ετετε:, ιπ:ειτιΡεί::ι πο&ε εσπΓπετε. στει:ιοπιε Γπι·:ο. τεσπι.

τω: , Ι:το.:ιε τεΙι&ιε πω: εσπΓπενετπ:1)στππ:στιππι·επτεΙΓπε.ΓπΒ ιιπάσ εεεΙο σα.

ο Ηο‹: τω” Επιστοπ:ι: Νο:Ιτετιι: : τα πιέ[κοι·ιωι

_πιενΜσ , ἱπππἰ: 1σεο ει:ει:σ , μι" οπο: [εριιτπ:Εοιι«Μ ριι![ισ

Για:: _, οι". ιἰῇιιιῇΜπ: .9_ @Μάι τοπιισπ!έ ›πιπαιπυπ.

6 ΡΙοΡ0.3 νὶεππι ΡΙστιπεππι ( οι” και: ΕΙσ:ιπεπε ιπ

ει:π:, υπο Ιππιι:ιε πο σρἰι!ο 8: ΜοπιιΠετισ δ. Βακ

:Μπι :ΗΜιπτ ) πιείτε: Ι:ιεε!Ιππι δ. δει·ιοΕιΠιεπ :ο πι

1ο:σ πει :πιο :Με :ιιι:πεπιει μπει:: πω: :!ειιιι:α:ππι-:

πώ ΡΙιιιιια σΒ:ιιιειιάα ει·π:ιιι ΓοΠειιιπετ Γιιηιε πω: (πε

Ρ|ιεπ:ισ:ιε.8.

ο Ηιτε 5. Ρε:τἱ ΕεεΙεΙἰιι :ιπιρ!ιπε ποπ :Μια , Μ!

ίοΙπ ΒιιίἱΙἰεπ Β. ΜΑΜΑ Γ80:2. :μια π:Ι 8: οριόπιπ

Μοπιιί:ετισ ει:επιιιιισΠ:πιπ 5. Β:Νει:ιιετι πωπω

ειεεειιιτ,νιιΙΒο δ.Βυποέββατ πω.

Υγ π]

Ο

-

|



8,98 ΤΚΑΝδΪ... δ. ΒΕΝΕΒΙΟΤΙ , .ά4%ΐ. 2Ιέτωτιίέο.

ι''

'Α'.#1τ·

.ε α” Μ._ Ρ1τ Μπα· εΠε Ρτεοετ1, ιιτ ΒΜιιε ἰετεε εἰ ΐεΙι1Βι·ε εοτιίἱΙἰιιω ίιι%ει·ετετ, εποε

υοΗΠ- ι1εω ωΙοε:ο ΓεωἰτἰΠἰωε ωεωΒι·ε οτετετ. ΑΕΠι1τωε ΡτετἱΒιιε εΙτωετιε ευτὶ5οτ11

]ιιτ.Π κ!.

Πι ΕττΙ:Πει
ΩἱΡοτεπτἱ5,ίΡυετ Γει·νοε Γεω μήτε Ρετεωτε ευὸἰτε εοιπΪι1€νὶτ. Νεω Μ:: ΓυΒἰτὸ

6.; Μ...: τ::.τΠτυε εω1 ε. ειπε ΒεΠΗοω ίι·οτιττω Μετα Βεὶ ω........ Μετιω ω ωοὸιεω

σκοπώ

Μ.

Π

ΜἰτετιιΙἱε

Ισα” τσ:

Μ:οτετιιτ.

ίεεῖε ει·ότι·ιε ω απο Ιοοιιω πω παω: είτ τοωϋτιιω εοτΡι:ε Ρι·οττωϋ πεί-ε είτ..

σα! νὶΓι1ω ω. 1)οτωωΜυωωο!τιε τα νἰὸἰτ,οωιιἱὸιιΒΙττετε ΡοίτΡοίἱτε επτά

Πωσ οτεὸ1ὸἰτ,ε]ιιὸἀ Με Ιοτιπε ε τω εΙΤετ Γειπέτἰ Με ωτωβτἰε Ιο£ει1ὸὶ5.ΙΞἰτΠτ μα.

ΒεΒὶτἰε ωοττΙεώΒιιε ετιτἱεδτνὶἔοηἰ οωωωοτΗε Βάτω άεωε. ω τοάτω Ιοεο ε1ιεο

ω.. άεωοπίττετι1ω Γιιττετ ουω ωεετιο ίτικΗο ω ωεΠιιε οι·οετο ω. Ρτὶὸἰε Νοικω

ΒττεωΒτὶε τιιωἰοἔτιπτὶ ΙιοτιοτεδώευὸἱΒικ ω... ττττε: Βιιω1Η τετι·εω ωι:Ιτί

Ρτθτϋ ι·ετΙάετε: ίἔπἀΠἱτ,νἰΙἱΨ1€ ιιι·πε%οιπτωτ εεεΙτίττω τΙιείειιτιιω. Νεω Παει:

τιιω ὸὶΙεᾶω 1)εο , ΜΒΜ... ΙΡΓε τΙιείεω·υε Η: , τείτειπυ1· ἰτωιιωεπε ε!τωΙ1ιιω

Γεωτετεε τοι·Ροι·ιεω.ωεΧἰωότμεθηἰωετιιω ωστ!τΙ:ε, ειπα ιιίωιοΒοόίε ωοι·τεΗ

Βιιε το τετιτἐ νὶτἰ Βοοοτε ττΙΒιιιιιιτι1τ ε Βοωωο. δα! δε Μακ ἰίὸεω τιι]ι1ε Πτ

:ιοΒΙΒτετἰε. ε:: ε6ΗΒιιε Βτετἰ νω εοω ττΙιττιτΠ Ροτείτ. Νεω τ:τιω εἰὸεω νὶτο

ωετωπεωϊιπ ΓΡΒεετε: ωοε!ιιω οίττω!1 ετ .τι·τόειπΙιιω εΠ: απο Ραπ οωω!διιε Ιο

εὶε ΡΜ” ει:ω .ι.ι.....π. τιιιο Ρτεεἴεὶνὶτ τοΡτ3ε οΠε ΡτοΡτύε :εΙὶᾶὶε ΓτὸἰΒιιε ττεττιτώ

ίοτομάε . .. £Ιι1ο Ιιεθτεω1ε τετιτε του ετ ωοτιίττετε ω1ι·ετιιΙε, οτ Η ΓετἰΒττειπτυτ.

ΡτοΡτὶο ἱτιὸἰΒοτοτιτ Μοτο , Ρτε:ίτει·ιττ 1)οωωο ιποίττο ]οίτι ΟΙιτἱίτο , Αωτο.

Δ: Ηοτ .Ιω ΈιωικΙα:ίο δ. ΒτΝτωοττ ω ΡΙττΞΓει1ε

ΜετητοΙοΒἰἱ: Μ5δ. ἱπί-ττἱΒἰτιιτ: 8.: 5. ΟσΙο κι Μωσ

τι: Γα1ιιοπή παω, ι.ἀιιρΙἱττω δ.Β:ικἀὶἔὶἰ ἴοὶΙτωω

τεττω , Τκπ]Ιιιτώπτω ό· ΤκπιπΙ"Μπω , ωτωοτετ_

Α:Ιτονε1όιΜτι ΝΒ. Μἐτετ. τ.ιι.Τιιωιι!ετἱοι:τω νοτετ

` ·[ο!!ρωπσββκω δ Οοιυβποο·2: ΟΙπι]Η ΕυιΜΜέ, 9πωί α::

νικά ....ρ....ω... 9ιιοπικυκ μ·Μέτ Νοπ.υπη Πτωτι

δήπ:π ιιέΞτιπ,%9 ὸἰτ @Η ωιι1τοεετιποε ττωτττωτ

τω"... (τα Ι!!πω: τ:οτροπε δ. Βττι:ἀὶδὶἱ οι ω.. Αυτο

Πεποτιιω Ε:: ΜοοεΠετἰιιω Ποτἰετεπίτ :Ντε ρτἱπτἱρεῳ

παω (ἱετοΙοωεωτἰ Ι.ικ!ονΗ:ί ΒειΙΜ Πω θέτει τίὶ. Ιώβ

τττωτι Με:: ἘεΙΗνἰτεε :μια ω. ιιοωΙτιτ :πτήσει Τκπω!.π

ω,... “Ματ ίεκιιΙο Χ1.ττΙτΒτεΒετιιτ, ( ιι: ι:οσΠετ στ::

ΚοόιιΙΒ Τοττετή τω.. ΜΙτετ. δ.Βττιτά. τη. Β. .μπω

ΠΒτιιω ]οΒεπωτε Βοἴτἰιιε ομιεττο Ιοι:ο ω. Ατ10ηΥπή

Με"... εἀἱάἰι:) Μ.. ιιω...ω πωπω οΒιΕσωτ, 8:

Τ................. ει:τωυΞοτΞε τεΙὡτἱτετἱε ωιωοτἰεω ώ.

Ιὶ:ιιτενἱτ.

Ι]°εΡΡεΝοΙχ ~ Ψ

Ε:: Με... Ρσ·φ#ἱ‹ι Τπιιπ/2α:έσεω .ΣΣ .:.».ι.ρ....

ΤΑτι ο ε Μ ὶ8ᾶωτ Βοωἱω Ρ......ω..... ρτεεοιπιτε ετ ΓυΒΓοι1ι1επτε εόΓεω: τοωἰτειπτο ετ! ε..

ηοωεπωτεω ιπΒτω ρτορὶτηιτενἔτττ τ1ιιΠει:ε Β01;τωυ8 Βττετωε Ροιπ1ίωτ νεωττεΜΗε Με

απο ττνεΙὶἰτὶε δετετάοτ1Βιι: & οωωι:ω 8ι·ετ!υυω οι....... ὸτνοτὶίΪῖωἱ: οττυττἱτ , & ΓεττεττίΪῖ

ωυω δ. δο!ιο!ειίΠτε ε:οτροτ1εΡἰΒιιυενοιιετεΒἰΙἰτετ Πιίτερ5τ : & τΙνὶτετεω Επει·ετ·15ετιε, Μ Μο

πείτεττιιω τ1ιιοά ει! Βοτ( ιιτ άϋιτωιιε ) ορικ ω... ωιπιιω τἰνἰτετ3ε & τω"... δειτε τιοΒ1Πτετ

:πειτε όεεεω:ετ εΒ ω... ἴωπἱενετετ , ενω Γυωωε νετιετετἰοηε ἀτνωιὶτ: ἰΒἱςι:ο Μισό τ.. ΕττΙείἱε

τ1ι:εω ω Βοιιοττω δ. Ρεττἰ ῇεω όεεΗτενττετ , ότοετ1τ€τ δε ΓοΙΙεωωτει· @Η εΙτει·ο εοΙΙοοενπ :

οτώωιτίίζιιε ειπα ετεωτ ηετοπετἰε τω... Ι):ο ί_εττετ1ε ν3τέωειιτ ΚεειιΙεττω όυτειπΗευε , τη.

ία Μονο ΓρετΙυω τεωροτΞε ΡΙιπ1ωεε κιοΜΗι.πω , Μ ό): ποπ ωἰωὶε κ1ι1εω ττητιιω Γεκε8Ιπτε ία

ωωετιιω τ.. τοτΙτω Μοιπείτετίο ΠοωΙω ίεωυ!ετιπ ε88ττ8ενττ , δε ΨΗιω ΜοηεΡωηυω τὶς: κ

.Με Πιτ ΕωΓεοΡετυε τιοΒἰΙἰτετ ὸ1τενἰτ , ὶρἴύωςυε απο οωωΒιιε εε! ΙΕ ροττἰιιεπτἰΒυε Και: δετϋ δ:

Μεττ1 ΕττΙοΠ:τ τω ΡτετεΠάοΒετ ΓυΙήε&υω το ροτρετι:ιωι ίοτε: ...Πω Η.ου.·'Ι“πιπ/Ζε:έσ ?ιωπιππι2·

ἔκ ...τω δικοπωππίσπβίίωικίω· σάεύτα:ιο· α'ίε .τι !κω, μεβετ” Β.δσὑο!α/Ϊἰω Χε!ί?κίι με·

ω·ύεπι .ικ!.6:ώ· ωραίόκ: Μο,·πωιωσέα·κωάκυκκτακ Ξε.94[ΐο ὰ Νο»·πωωπϊ: @ύ |ίκωιβσιι!έ 1ε·.Μυ

κιβω·έσ, ίπ ?κο δ. Βετα›·ἰω δ'. δώο!αβίω σοφια άφοβιωιτ, .Ωσηε ἰρῇω :βασηΝ0,·ΜΜ,1°ΜΜ χμ

πάβόέκδτα . έ» ιο·ύεπιπι δ. Ρστ›·ἰ Εσείψεω, με μ». £'ο!!ε!έατα ψ'. Ηκέυπέ.τ Ε'οπιίτί: |ταιίέο.Ξπ_

πω: κ._/ὶσκὶο. φωνα άίσ Νο·υεπιύά: :καψω ότι. Ηει: ετὐεω ί-ετνὶτιπτ ΡτοτεΙΙε Νοτπιππποπιπι,

( ἰπειιἰτ ?πια έκδΜ·, σκ]ιαβα!πεπτπω Το. _;.Ηί/τ. Γυ·επτ.Απάτω σεφ.. Μαίρη;" ) Μ. Ο°Πο

ωεωωτε άτνεΠετυι· , & δοτηοΜυω δ. νάτεττιτε δτΒο!εΙΝτε: ωστε ωιπιιω υτΜε Πτιιω τκιιΡτιτω

οί)τ, & τοτρυε ὶρίἱι:ε ΐεττετ νἰτ8ἰιιἰε ω... τῇιιΪὸεω υτΒἰε Πωιω Ροίἱτυω & τοπίττνετυππ. @κά

απἰάΦ απ” οε.ικικ. έψἰπικι τα· /!»ιωι]υιἰ £'Βτυπίτο μπιπ:Ε7κο , 9Ιωά έ2πύ·σω £'Ι:ψιίκτ θε/ΐί:

Νοπωυιπ. ρ›·ιππιβ. Ν:: πιἰποτί [αδ »Μεσαίο ε)ιαβεω δ. δσβο!εβα απέσπτω σεΡβι άέ·ιιΕπίρ)"

βύπεδΙα :# ωππἰύωβυἰεπτἰκω δα!·υίκί/βιτκω , σιιέπππο Μ. ο. πω. εδο _;...έμί!ί: , Μετἰἱπί :ιι

Ισιβτυπ ίπιριικ][Μί καθιι!οπιεβω: ροώιαβοπίάκ: ει: σί·υέιωι 9πσηΜιέΜπ ρ·οάίτέοπο ίπ πόστ:: αώπιπἰ,

ιἰἰπρτἰ: πύια βοά.: κιτ ρ›·ερεπί: . :δε ω. Παω ίπ ῖ/ἰ!ίἰἰι Ττεπ/ἰπτἰοπ:Ζ δ'. δσβο!.αβίσι βιωωβηπΖά

:το ..ωρα ,ίπ |ιι!εω πεπιίπο ἰπ/ἐμωιε αυι·υσ·ββτπ ...Με δεποπωππἰ αεεφωπι ῇτκ›π »κάτω

δ.δσθο!αβω , σκακι κ: Τκτσἰπτω π: Ρ40·σεΜΜ ΡτωἰΡπαΜτοΙκπτ. @Στ έ: δ, δι·βείαβίω Χώμα

τω» »φαίμα” με· Κίεβί!έσπι ('επο!ί ω... τυπ)α!επι απο απο. “κ”. τυ·ωα!ατέ ίπ Μοπεβρ

πίσω |κ·ε:ίκωση/ξ σἰτσκπσῇπκπτιιπ. έκανα @κι £'επθ κἰἰεκζβα δδ. Βωωι'ΙΣΙά ό· δ6'60|η/Πρά .ψ ..ψ



ταΑΝαι. ε. αι-:ΝΕυιτ:τι, Απαΐ.Αέκασίπο. α”
ά · . - α τ _ .

#22· ί ό··έα2κ :ΐτὅἶὸσἰ4ΪιΈεὅ8ΔἔὑΜἔ α!ϋτα: ό· τ·αι:·κτικταρκωικ @έστω Ζω”. @πα Μ"

. ι τ, ιι ειπα απατα( τα και ο , απο ΑΝΝΑ Ααατα;Μα_ 1%τω πθω0"ώ 1ατ:.τ.τττ.

Γκαπεστ·κω ΧσέΜα οι Ρκεφετἰυ ἰπυἰδἱ°@Μ Κατα πυβ·ί βκαἰουἰά ΧΠ/. πιααἰὸ ἰρωΡ£,-Μω "μ # Τ α τ. τ τ :τα

Ροκ” Ιανίπίαεσπ/ἐ Ραπόαοποπ οτα, δ. Βεπεα?. ίπ σοπ-βπίο Βία:4ί.τ Τπτώσαβτ απατά;" ἡ ,5,"ΜΜ-;

σαρκίο κα' 642°ΒΜ ατακα» Ραβτιωτ . αθἰΡ/σ εοπάἰτα πκπαιφατκω @τι δ. δσβο!α!Η:α , ακα ἰπἰἰαἰ Μαται

πτυπ ΜΜεαΜ/άρία: αρεπατἱ βατ".

ΕΑΒΕΜ Ι_ΠΣΤΟΙΚΙΑ

Ααθτοτε Ατιντ ο ι α ο Ποττατ:ααΠε (Σοτ:ττοΒα ΜοΠαςβο,

Εκ Το. α. Ρπιπε. απέα·ω Βαφεία.

- ΕΚΤ ααἰτααε Ιταεαατα ταοτ!αΠε Μπακ τ:ααοτἰα$

ὁ Εκτταα Ρατττε Β ε τα ει: τ τ: τ ι Ιααόε νεααΙτα,

τ Π: τ:αα&τε τείετετα ΡοΡαΙτε , τ1αο Ρταείτἰτὶτ ατ! ασε

(Ματια Ρτετ:Ιατοε τταιαείετττ οοι·Ροττε ατταε

| ΙΡΙΕ: Γατ ,Μετα ΠΒατιετ τατ:ταβττε νεαετααταε

" ί : Οττττααα:ε ταετὶτὶε Γοτ:ταταε αταατταε ἴεΡαΙετἰ.

“ ἶ Νασο Βεαετϋ&ε Ρατετ ίατααΙο κατω ι·οεττατιττ

ΟοαΓετ , 8: ττα1€ατε αυτ: τα τ:οΠαατΙετ αΙαταααα

. ΙαοὶΡε ἔτατὶΗ€οε ταεεατα πατα τιατα_ νετ(αε.

Ο Η τ. ο ο ο ν τω ε Ρται·κα τΙαπι Κα:: πατατα τα ΑαΙα,

Μάμα Ρτοετεατεε Π Α ο ο τ: ε α τ τ ΡτἰαεἰΡὶε α!τἰ5

Επίτττττ εἔτεεὶα πτοι·ατα ρτοαττατε εΙα:οταε

να Ι. ε ο ο ε τι ο ο α ε εΙατα ὸε Παρε τ:τ€αταε ,

ΠοεαοΙ:Π τεΒἱττιειπ δαα&τ Ιετνααε Ααἱαατ ,

Μοεταα νἰεὶαατα ααα! ΓΡοέταατ ΑατοΠααα.

Ηἰο Ιαι·Βα Ποααατ Ρεττ-αΪαε ω: Ρτετατε,

()ωοόονεατα , τιαετττ μια Ρττταο [ετττιοατ: αοτανἰτ

ΕΧΡεττττ Κεεετα, Γαταταα οοπτΡταατ Βοαἰτατε,

Ηαιιά ΗΜ τα$τταΙετα , εατ @τα ίατα1αα Γατα:

Κα:: ,αττ, Ε:τ:α]αε Ρεαόετ ταοτΙεταταταε τοΠαε

θαΙΙτεα, ααο Ετααεὶ Βαατὶεατ Γαβ Καμ: ροτεατεε3

Ρατνα εταα!εια ,τω _ :ατα ακα ΡοΠΗΠο ταεαττ σα,

@και Ϊαταό`. τΙττΠτ:τ Μ άΜοττα ττταετἰ. '

ΡΙοττατ:ατα ναΙεὸ νοείταατ Με αοττατιε νὶΙΙατα :

Ηαατ: ὸεΡοΓτ:ο απο τττΒιιαα τα με τεααται·.

Η :καμια εΙατιταα Ρατεε τα» , Η εοατ:εΠτ:τα, αΙΙα

ΙταΡοττατε , ιτατατα Έαττ:ατ τ:ατα τοάόετε ίαατ1ατα.

Νεε @στα ΗΓτ:ατττ πατΙαταετ εοαΓετττετ οΡτο,

$ροτκ!εαε ὲΡτοΡτἰο ΠπαΙετα ττ:τΠαΒετε ΙοεαΙΙααι.

Ααταατ τα Ρτετ:τΒαε ετατατιττ ρώτοτε Ρτταεαρε ,

ΟοΙΙατίιακιαε Γαατττ Ια:τατατ Ρει·όοτε Παω”

Οοατετιταε τταὸτὶ αοα ὸἱΐΡατ ΠΜ τεάεΗτατ ατνατττ.

Ητε ττα εΗΓΡοίὶτὶε , Σ. ε ο ο ε τι οι: α ε νεαετααααε

Ρο!ΗααΒτττε αταιαο ταοι·τ!ατ:1Βαε οΡτὶττιἑ: :ατ1ε,“

Ορτατατταε ααα ταατ!ετα τεΠατε Ροττταε, .

Έααάαταοατα ]αεὶτ όοπαΒαε τατ10 αμα Ιοτ:ααάία,

τα τατααΠε (ΜΜΕ Μοαατ:ταε ΙιαΜτατ:αΙα τ:οατΙατ.

Ρι·οοατααε , απατα: άοαετ: Ρ€τἴεδτὶο Γατατττα

Ρεττε6τατα άεταοαίττετ οΡαε, Ηαότατ1αε ΙαΒοτατττ.

Ετ:εΙοΠαε άτ:τααια απατα Ρτο ταατΡοτε ρατναα

 



τα °ταΑΝετ.. ε. ααΝεατσ·τα κατα. ΔΞαοὶποζ
απ· Μ· Οσαίτταἱ: , 8: τταταιααττι (ΜΜΕ Μ τι τι τ α θετα:τα:τ

Πι 1)σόα:α:, αΒ; αΙτατα Γααέτἰ Γαβ αστατα: Ρετττ

ΟσαΙ:τ:τα:. Ι··Ια:τ: :ατα ταα]στ ετα: , Γααττσία:Ιαο ΡααΙΙίαα

Τατεσ :αατάστα. Νατα αααε σσίτααατα θεαττττστε τα ΑαΙα

ΤτααΙΙὶ: αεΓΡεττα νεότατα σστΡαε Β α τ: α α τ τ: α· τ

ΕΒτ:τὲἰἰ Ραταε ,ίσαττσ :ΜΈαΠστως κατ,

ΒαΙΠτστε α::ασα τααΙ:ἱε τ::ττ::ΙΠστ ααα.

Ιατετ:α τααΒαατα ασ! σααΙαε σεάατ::τε ειπα:

Αεταεα , α; ίααατααταε ασταταααι αΙσιαετατε οαττ:τναε

Ρτα:σΙαταε Πιο α ε α ο ο α ε ίταατο νἱ8ἱΙαατἱ,

()σαετεαε: α: Οατατσ ῇαταταε ἴροατὶ: σσασττεε.

Ητασ αα:ια Ραίτσττε εοαόσαετ απαιτει: τΠ8αατα

Εκααττοαε,ταετϊττε ντνα:τσαε ατααε :κατα

Ιανεαττ Μσαα:αατα Βσααασ ΡοΡαΙόαα€ σΙα::α:ετα.

Μ α τα τα ο τ. α ε ααα: ασταεα , Βεαεττε ααστταε ασιαΙα εαττα6α:

Ρτατττσαε ααα:: τεΗααἰε εσαἴαΙ:ὸ Ρταταείτ , τστ-ε ·

ΡσΠ: ιααταε κατα: Γααοταε τ:οαΐτ:εαόΙτ π! ατε:ε.

ΑΗ Ραίτστ :στατααΓα ΒτεΒἰε τασά:ταττααα Γααότἰ

ΡτσνττΙέτ Ρτσ:ατααε , αταταατα Γ:τἱΡτἰε τεΙανασα:

Μ:ΠὶΗαὶε , Βααταε ὸἰθτἰε Ραττατα ίστταττ.

ΡτπστΡαατα τα Μετα ΠΠ Π:αότατα τε!εΒεα:Ιίε,

Ρ:ότστε αασε (αστο στσΓααττ Ραμ Β:αταε ,

]στ:αατα νετσὶ Γεαίαε Ο τι ε ο ο τι τ α ε αΙ:ἱ.

@ααα τΙστιατ Γαα&αε τα ατΙ Ηαταταα αστα τ:σΙαταΒα

ΒρττΙ:αε τα @στα εαττ?ιττω νείτἰνἰτ ασαστε.

Ησε σαια σσα:τααα νετίατε ιαααα Ρἰαε 5αίτα:

Ματατασ!αε , ἰα μακ Ραττἰε Γεαηε:τ ταετασταατΙἰ

Β:ΡΡετΙ: εαιετττατα ό1κτΙΤο Με Βεαο:Πέταια ,

Παω :σπα τσΠάετ ΩαΠἰαἰ τασατἰε τα απο,

Ἑὸό ααα: :ταετ:α: ααΠσ σαα&ααπΙαο ΒΒατεε

ΟτααΙα ίορτα Βτσἔἰε, Ταατ: μια τΙ::ατΓα τα:αΙΤα

ΑΒασΠ:οαε 5ααόταε ααα: Μάσα: αατἐ απατα ,

Ιατεατα: ταεατετα , ενεταατ Η τοτα: ίασαΙταε

ΑΓΡσττατα Γαστατα ]αταὸἰέτἱ :στραε α!αταατ.

Μττατατ Α τ ο α τ. τ α ε ταα€αατα Ι)τσα::ταε ω ατσετα ,

@Η ντ:Βα: σΡ:αατΙοε τ:ααθάε ταοτταΙΙΒαε ατταε

Ο Β ε α τ: α τ σ τι: :ασε ντττα:ατα Ιατασααο :Ιατσε ,

Φακο σεΙατσε ΠαΠϊατ νεττἰ‹:: τασατὶε.

Ναατ ίαιαα!αε όσααατ ΐσαπασ :Ματ ταεαπΒτα Δωττατ

ΜααπασΙαε, οίτααΓατα τω: ω τ:α:Πταε πω;

Ταατ: :1αστια: ΡτσἔτεΠἱ ααΜατα Οἰαστααααἰε ασ ατα::

Αόντ:αθτε νὶτὶ, ίαατΠε ααοε νἰΙὶσ ΐστατα

Αστασααττ, Ισαεα α: ααατταατ τεεἰσαε ΓεραΙστατα,

@ο ατα σσα]αιτέτα στο 5 τ: α ο 1. τι ε τ· ι ο τι Γαα&α

88: τατααΙατα,ίαααα: τοπια: τατααπεα τα ατα:.

Ετασ α!αστ:ε ΡαττΙΕΓ]αα8αατατ σαΠε Βεατο

ΑτααΙτσ,άσαστ: τταα :σαΠε ΑΙρτσαε αΓαασ

Πταστα ΚστααΙσατα Γεάέταααε Ρετττ τον:τεαάαατ

Βενεαθτα. Ι.οτ:τε ίσ:τσε Με τοτα:: ίαετατἱε

Ιατεατσε Γατα: ΑτεαΙταε :ατα σ:ΓετΞτ, ατααε

ΙταΡ5Βετ α::σΙοτασατ τττ: :μισό @τα ασ ατεεια

(ΜΒΜ , ααα: τω:: εκατο τ:ττεαταόατα ναίτα,

Ι..αα8σσατότε σΙττα σραΙααττσαε σαπατα απατα,

Βατα αει: :ατα Γεια τε τααιαΠ:ατ αατω. ααα:

Ια]εάατα



ΤΚΑΝ5Ε. Σ. ΒΕΝΕΠΙΠΤΙ, Ααοΐ.ττἐωσἰπσ,

Ιιήεότετε πτειτιοε , οτΓεείΠτ ΙοεοΙ:ι εοοέτοττ

$ετ!οΙοε Με εΧΡΙοτετοτ νεοὶεοε ίτοοτοΠε

νται” εκοοἰτττ, $εοέτοτοτο Μοτο. ρἰοτοτο

@ο μεεε.οτ τοτοο!ετε!οεο , [επ οοεΗΒετ ειτε.

Νοτη τ!εΓετττι ντάετ , ΓΡετ:ίιοοε ε:ιτεοτει τιποτε.

@πιο Γεοτοτ πιοττττε ι·εΠοεοε π: Ρεττε Γεετετε ,

ΟτοοπτΙοίττεοτετο εετττεοε Με νοεε τοετινττ:

Ηεοε , ίοοοττ , ΒοΓΡεε , οιιέπειτο όε εεοτε καποτε

Ε:τΡΙοτε.τε νεοἱε , οοίττόΙοοε ἱπνἰἴετε πατε ε

@τόνε ρεττε › Κοτίοε ει1ο&επττ ττιΙ1τετ τοΗω

Νε Μοτο” Γεετετε πο τοτΙο ΡεοτΙετε εοτάτει

$ροοοεο εεΙειτοπι ίετνετε το ρεέτοτε νετΒοιο,

ΟοοΕΜοοε τ11ετνττεε οτεεΒετε Ρετεοττ.

Βοτετετ, 8: οΠέτει Αἱἔοποε Πο νοοι:ε ΐετ:οτοε:

ΝοΠε τοεο ππει]οτ νετίΞιτοτ τ:οτοε νοΙοΡτεε ,

@Με Ροή" Βετο Β ε τι τε ο τ τ: τ· τ οτ εοτοοτε ΡεττΞε.

Πετοοτο ρεοεει τεΙ·εττ απο το:τιτοτοε ετ! Με

Ατεειοο ΐεοτοτ , τεοόεοε Με Ρεότοτε νοεεω

Ητετ: Ρετ:τ.8επτΙει οοτάεπι $οτει8οο τω τοοοετε , Με,

5οπτ τεοττοεοάει Ποτ, Η οτε ντε τιποτα: τεοτΞε

(1οτεΠτοιο τετττε τ!πείειοτοοπ εετοετε εοτὲοο.

5τεοοε δειτε:: Εετι1τ, τω] Μπι τετἰὸτὸἰτ Ιιετοε:

Ρτεοπ1ίο. οπτιεοει τετεε, τεοτίιτο Η οοοά τοΒο τοοοίττεε ,

ΡοΙΙὶεεότοοε τοοτειτο οοΙΙειτο ἔεοετετἱετ ὰ οπο.

ΙΙΙε [)εο ΡΙεττοε, τεεἱττι οοετο τοεοτε 8ετεοετ,

ΕΗ:οόττ τ:Ιτεοειε @το εε εέτοτε νοεεε:

Ποιο ποπ επτα ΡοΙοτο οοτεκετττ,ετοοε εοτοΓείε

νεότει ετ€πι>τωεε ω τοετΠοτο όενεπετὶτ σκετο;

Το ντετΙ ὶοτεοτπ οεοΗτ ει· όενὶει τοοοτὶε

ΡτοΪΡἱοε,ειι1εἶ. νετΓοιτι ι1Ιεοτ τοτΙΤοε τειάτειοτπ

ιοτοἱοἰ5,ἱι11π1€ΠΪ28 ντοετιτί Ιεοάοτε τεοεοτε.ε:

ΠΜ: ἱπνεοἱε8 φα! Μοτο 8 τω επεσα.

Ρειτο1τ ἰΠε ίεπἱε τοοοὶτἰε, Ρτττοέοοε οοἱετε

Ττειοΐε&ε Γοτοεοε , οοοτίοτο Μ:: ΓΡΙεοοετιτ :που

ΕΧΡΙοτετ, εεττήτοοε Ιοεοπτ εΙετε ττιτΙτειοτεττι

Ι.οεε ποπ, ΙεΡἰε τοπικ Η οετοε οοποοε ίτειττοπι

Τε:τετατ ε:ττετπιτ,οοεπτ εοίἰτο ντι· νεοετ·ειοτΙοε

ΙτοροΙἰτἰπ Ρεττετο. Βοοττὸ Ρειτοετε τερεττο.

ΟΙΤο. Μετα Ρειτι·τε Β τε κ τ: ο τ τ: τ τ , οεεοε Γοτοτἰε

1ΡΠοε εΒτεἔἱεετ ουτε τοοχΙεττο νεοεπιοτΙοε

ΙοεΙοΙῖτ Γροττα:, Ρει!τοετοτο ίτοπτ!ε νἰτεοτἰ

Οοπτεκττε, Ρεττττεοοε Μοτο τοεάττετοι· ετϋτε.

ΟοτιίεΙτοπ Ϊοεὶοε Κοιτα τΙοοε Ποοεπιτ ὶρἴε

ΑόΓΡτεττ :ιτΙνεοτειτε ω, τοοπτέοποοε τεοετε.

Ρο:οτοοε Με Βιέτοε,τ:τιοΓεω οο:ετττ νετοεοτΠ.

Τοπι Ρτἰτοὺτο ίεετετε Πο εοτότε τείεττΈτοτττ

Ατεο!ίο ΟΙιτἰίΗ θιτοο!ο, οοΙ εοπέτε Ρετειότει

Σεπτ τοτε οτεεεΙΜτ, εε!ετίοοε ΕοΒε οτοΡετετε

Αόπτοποττ εειΠεπι , ουσ θει!Ηεει τοτε Ρετοτττοττ

Ηειοτὶ Γεεοε ω: ]οΠϊ Γεεἰοτιτ, ΒτεΠ`ίιοοε εττετο

135ετε!Εε, εποεω” ΙτοτΙοττοτ ΙτεΙει τεΠοε ,

()εεΠτοε τοΓοοιοτ τετττε νο:τ τοἰΠΞι Ρετ αυτ”,

@πε νετοἰτ Ρτοτεττε Ρεοετο, ίΡο.ττόοοε τττονετἰ

@το ίτετετε.ιπ. Οετ:Ηε Με τω) τετοΡοτε τττΠΤοε

ΔΗΜ. 86'. Οπί. δ. Β. 6'τετε!πα ΙΙ.

Σ:

36τ

Οτε. Απ.

Βε- Ε!"

Τ ο ι ι τ το.



362. Α8δίΑΜ20ίκο.8 τιιΑΝει.. ε. ΒΕΝεοιετι,

(πιο. Απ.

Πε.ιΙΠ.

ΙΜ. Η πι.

·
ΑτιΞε!ιιε ιιι Γοπιιιἰε, νιιΙτα νει·Βόειιιε ιιιιτιειει,

ΡοιιτἰΗεειτι 3εόιε 11οιιι:ιιιεε τει·ι·ιιι:, ΗΜ

Ιτιει·ειιιτειιε Διακ ,εε Γοπιιιοε ι·ιιιιιιιετε εοεετιει

Οι:: :ε Γεἔιιἰε , ει: , τοι·Ροι· Ιεόιο τεειιΒειιτετιι

Βετιιιετ, οι Ι.ειτιοε μεσο ΕιοΕιιιΙει:1ει· 89052

Νειιι (ΞειΠι νείϊτιε ἰιιίεΠἰ ΒιιιΒιιε οΙιιιι,

Νιιιιε νετει·ιε ιιιεπιοι·εε Με , ΓιιΠτειειο. νοΜε

ΙιιίΕοτιιπι ποιο ιιιτιιτιτιιτ τοΙΙει·ε εοιτἑπι ,

δει·νοι·ιιιιι Ποτιιἰιιι εειιιτειιιτεε εοι·Ειοτο. £ωεω.

ΑιικιΠεε τειΠ τιιι·Ιπιτιιε Ειεόι:οι·ο. νία,

ΕΧΓιιι·Βιι: Πι·ετιε , ε:: εΒτισιιτιο εοΒιι: ιιι εποε. <

Ι..ατιεοΒο.τάοτιιιιι ΐιιΒιιιΧιιε νἰτὶΒιιε,ὶΙΙοε ,

Ιτιίεςιιιιιιτ , ειιιι Ειοίι τει·Βιιτιι εει·νιεε τεΗεΧα

Ιιιιιιιιιιει·οε ΙιοΠεε Γε Σιι·οιιι:ει· ειιττει·ε εει·ιιι1τιτ.

@Επι ΡοΠοιιιιιιι νἱὸετε,τιιετιι εειΙοι· Με τεΙιοιιἱη

Νεε Ιειει·γιτιιε εατιιετε μια : ι:ιιπι εοι·Ροι·ε Ρι·οτιο

Ει:οκιιιτ ΟΙιτιΡειιπι, οιιι τειιιτο πιιιιιεκε οιετιοε

Πιιικει·ειτ,ιιτ άοιιιιπι Γετνετ, πιε €ειιτιΒιιε ΜΒ

Ρι·ιεόει Εεεε, 8ε ΡαεεΙειι·ο Γι:ιοΙιετιτιιτ Ιιοτιοτε.

Ηοε Πειιε οΒΓειιτο Βι·ο.άιεπιτεε :Με Γερίἰτ,

Οετιιει·ε πε ειιιἰε εοε , σε ειιιιε εοτιτιιιεει·ε Ροίΐετ.

()οι·:ΞΕιιιει·ε ν1ειττι ιπιτει·εε , οιιθ. Γεπιἰτα κιιοιιίι;ι·ετ.

Ει1ωΡωιιε 8:ιιιόειικ εοκιΠΠει·ε ιιι ειτνιε.

Β ο Ν ο ο ι ιι Μ νοει:ειιιι: 2801111 Ρει8ι Αιιι·εΙιειτιι ;

@ιο Ειτιπιίιιιι ίείΠ ειιιει·ιιιιι ι·εΠόετε ριοτιιιιι

νεό!οτεε , Ποτιιἱτιίιίὶιιιε Με νιιΙ: ΒΙοι·ιΠεειτί

1ο $ειιιέ`τὶε : επεσε Μπι πιετι·ιε Βιί-ιιε ΑΒ εινα

Ιιι€ι·εε!ιειιτε όιε ἴεκιἰἰι: άιΓεεεΙει·ε ιιοθ:ειιι,

Ετ εΙαιιεΙιιε τε6Ηε Ιειετ:ιτιιτ ν.ειάει·ε ΡΙο.τιτιε.

Βενειιετε Νονεκιι οποιο άιειιτιι: τιοπιιιιε νἰΙΙειιιι;

Ηῖε ει!τει· νειιιειιε επι Ιιειιιε Ιιιεεπι Με Ιιιεε,

Ι.ιιιιιιιιε Ρει·εεΡτο Βιιι&ιιιιι Ματια ΒετιεεΙιέΕιιιιι.

ΕΙοι·Ιοειιε Ρετίὶο.τ νἰειιε Με Ροτι·ὸ τετιιοπιιε

()οετιοΒιο, 8ετιιΗ ειιὸ ὸιιΙεὶει ιιιετιιΒι·ει τιιΙει·ιιιιτ.

Ηιιε ΠοτιιιιιιίειιτιιιΙοε 8:ιιιάειιτι απο Βι€εΒε τειιεΙίτ

ΜιιιτικιιοΙιιε,ιιτ εεΙεβι·ι εισαι: ΡοττιΡί>ξ πιετιιειιάαε

ΒεΙΙιτιιιἰιιει ΙιοΠ: ειιιετιι (Πιιοπιειιιιιιεο. ΡΙεΒε ΡτοΡετενἰτ, τ

να ιιιιε εει·εΒιειε ΓΙιει·ειιιε που είΤε ιιεεο.ιιόει

Ο ει ΠΜ. δεσ! εοιιΠειιτει· Γε ττειάει·ε ιιοΠε

ΑΙΤει·ιτ Αι€ιιΙΓιιε Ρι·οιιι·ιο Γιιάοι·ε ι·εάεπιιιτει.

Αττειιιιειι ειΠϊόιιιε Ρι·εειΒιιε που ΓΡοιιτε ειιιιενἱτ",

ΡειΙΤι1ε τείἙἱτιιἰ εοτΡιιε ΡοΓεειιτὶΒιιε ΗΠε.

νει·ϋτιι Ρεπιιιιαοε εποε Γεεει·ιιετε τειτιάεπι

ΙιιΓεόιτ τιιειιτι. 5εεΙ οπο. πιάσω νο.Ιει·ετ ώ

Ι8ιιειι·ιιε, (Πιι·ΞΙϊο πιετιιιι; κιιοιιΠι·εικιτε όοεειΙ.

Βει:ιιοιιε ιικιιοτεε ειι·τιιε Ρτει:τιιοττιια @Με

ΜετιιΒτοΙοεειτ μια! : εοιιίεΠ:ιιιι τε‹:ἰ‹ΙΜ Ντα:

8ιιπεκετε Ιοεο , ρεά1ΒίιΓοιιε ἱτιεεὸει·ε εΙιΓειιιιτ.

ΕΧωιω οιιοειιιε]ετιι τιιττιιιΙο εοιιάειιάσ.ΡιιεΙΙει.

ΕΧιιω εποε πιο:: εποε: , ενἱΞἰΙενἰι:.

δικ: μι· εαυβιάιιοε ίεετενιτ Πτετιιιε Β·:ιτι·εε;

Τιιπι Βιιιοιιιατιιιοι·ιιτιι ΡοιιιιΙΙειιτιι νὶτεἰιιε Μπι

Αε! Ρι·ορι·πιπι ι·εόιετε ΓοΙιιιιι. Ηιιιε ΜιιιτιπιοΙιιε ΑΒΒει

Ρτοιιιετιτιιε, ιιεειιοιι Αι€ιιΙ1Γιιε, εσ.ι.ιάιε όιι!είε



κ7_τ72"__·Φ·

'εεττ/ιο ΙΝ τΚΑΝει. 8.13εΝει5.κτα:, απ” 36;

ΜεΞοο ίαση: όοο!, εειιιτΙοοτ οι τοποροι·ο τοϋ ή . Ι Εκο :το

Ηοο Βιιωοτὶε νεκίΠο Με ω! τοότει βατή · . τ· Ι ° Μ· ω*

_ _ _ _ _ τ Τα." κι.

ΟΙεινιΒοι·ιοιπο Ραπ, άουτ:: Πινιοο ΡοττΠ:ειε ο

ΒἰΒοατει: τ οοόοεπι ΠΜ ὸὶΙοέτοπι ΒοοεοΙ&ιιτο

Οοοότ·ι·ο Ρτεοἰρττοτ ΝειταΙοε Ροίὶ: ΒοοἱειΙοε,

@σο οοο πιιιΙτὸ τω: Ρἰετατὶε τοπποΗτ Μπάσο

Ετ8ο Ποὶ Γει·νοε εαυτο όο πωπω Και”

ΑοοὶΡΜ οιιτέ`ι Ρεοετι·ειΙ όσα: οοπΗε οοει·πιτ,·

Ετ οποσ Ροπή ἰΙἰτκΙοτιπο ὸἰοτϋττπι Γεειοόω -

ιιο Παπ Με ειΒ1Ιοπι ωὶΓοι·ειοε οοικτοάοτοτ “απατη

ΙΙΙΙοο οοΙΐο. ΡοΙΙ ι·οἔὶτοοτἱ Ροι·το. Ρειτείοἰι: ,

Ετ ΒιιτοἰΗε ο!ιοι·οο.ε αι:Ιοτοπ1 οιιοτὶιι: Ξι1ττετ;
Δε ΓιιΡοτἰ ὸἰτὶε ροίτ τοττοει νἱΙῖΒι1ε ετάΙτατ. τ

Νεο οποτε ουοέςοο τιιΡἰτ ΚοΒοττιΚο5: ειοοιιἰτ ΠΠ :

Ρι1ΙΒοτ τα) :ετΙιοι·οο. παπα πιο:: όοωποτυι· ΑιιΙα, - -

@τω τοτουΙο.οοει τοκοι Β ε κ ε ο ι ε τι μεσου. 6912113.

ΜοπιιποΙοε Μα: τοι·οοι1ε, οι Βοο Ρεότοπέ οι·οοοοε ,

ωτωοω ΤοπιοΙο Ιοοειτ,οειιιοεοε κι·οοείοι·τ Ραιτι·5ε οΠΞι,

5οτνοε οοἰ ρτοοτἱοε τιιο:ιτοι· Ρποοἰρε ΟΙιτἰίτο,

Αα οοίὶ Ιπο.οε νὶτο.ω εοοοεάο.τ ΒειΒοτο Ροι·οοοεπι

πιω/ιο ε. οοοΝ15 ΑΒ13ΑΤ1ε

ΟΙ.ΠΝΙΑ(ΣΕΝ8Ι5 ΕΤ ΡΙ,ΟΚΙΑ(ΖΕ·Ν5Ι5,

ΗειΒὶτιιε ΡΙοτἰεοἰ Μ ΡοΒο ΤτοοΠετ1οιιὶε 8. ΒΒΝΒΒΙΟΤ1.

Ε:: Βίύ!Ζούπαι 6°Ιππέαεπβ τόπο @· Μάο'.

' ΕετινΑ. ΒοοτΠἱὶτιπἱ ΒεΝεοιοτι ΓοΙΙοπιοἱτειε ΠΙιτΠτο Ι)ο:Μοο Βειπ_(Μ.'

τ ΡτοΡ1τ1ειιπο τοΓιιΙΒοτ, οπο: Ε1ὸοΙὶυτη εοι·εΠΒιιε δτοΗτότυοτ τω- .ωε;έω:

ο νοτ1οοἰε οιι€οτο, δζΙΡΠΠ38.Ιθ 8ειιιτΗωτι οΗ`ο:το οοοΓιιονἱτ. Με: ΟΨΐιϊιή °

» τ :ἱτὸ Ιὶοοὶὸοωτοοτἰ Ροττὶε ιτιετποτἰε: ὶἱἀοττι_ἙὶὸοΙοέ οοοἔειιι- ως ω'

“ _ όοιπ, οτ πιω ΡτοΡΙιοτἰοιπτι 1τοοΙαιτοτέ οπω- @β φωπωω ψ Ξ_ Ια

! ῖώ Μα. Ετ Μπιτ , Μεωωι @#2 Μπι ΜπάΞέα:. Οοο!τειττ απτο Ρ,,,,_",;

| - οιιοο οοιιτοοιιοτυουο δειπέτοι·υτο ΟΙιτΙΙΒο.οο Ρ1οτο.ε τουτο να 7.

ι·ιετειο1ΙΗιε εοΙὶτ, οιιειοτὸ εοΙΠίιε Βιιοο ὰ Πτο οττ:οτο.τυω σο τιούετὶτ. Ποότ38:

Πτοπι Ρειττοπι ΒΜοο ουοόο.το ΜίΗιπ&ιι ΓΡοεὶειΙἰὺε αουτ, ε]ιιΓουο τοοπτοτΙειπι.;

όιΠοΗμε τοοεοΓοτ : οἰτοἰτυτιπ οοο οείοὶει , οιιὸά Μοτο οπποὶοοτοοέ Βου: Η1τοτ

ίιπιπτιοε δ: οΙοέτοε Γεο&ειτ ΕοεΙοΠα Ρειττοε πωπω ἰο Μοόι1111ΙΡτοντΠΕ , 8: Ιοτοτ

Μπότα πιο ίυιπάειτοτοε εε εεΙοίΗε εΙΙίόΡΙΙοα: οοοΓοτοεϊο ιδο3τοι· ΓιιΒΙπωνΙτ.

@εφε οικω 5Ρὶτἰτυε-ἴειο&ιιε εΒει:1Γπωτο ,απο τοἰταειιΙοτοιπ Ιὶἔοᾶε, απο νίι·..

οποιο οΧοτοἱτἰΞεειὸοτοονἰτ 5 11ΕτΠΒπι15τΩ οπιι1όο :1ΡΡειτοτοτ , Ρετ οικω τ:κοοΙΠο

Με Οτἀἑιπἰε ωιιΙτἰτιιὸΙοοτιπἱοοοτιπειτεττ. Μάο ώ, οιιὸο ὶο Με ΓοΙΙοτοοὶτειτο8τὶπ » ,,Ι_ Π”

οιΙϋε @πέτο ΜΜΜ ο3ιιε ἀ1οοτἱε οιιοτὶοε 1ο οιπιο Με τοπιΡοτὶΒιιε ονοιπ5ιιοτ , απο ΉΜΜτττ

άονοτο τέτικ1οο Βοιωτοι· 8: ο:: τεοτὶε Ρειττώιιε ω» :πιω ωτοκο-εΑΝετιιΜ Τιμ ·ωιημ

Μιπ.ι1Μ τειι:τ1ειοτυπιιοτ. .Νοτη οοο τΙοὶοιιο Ρειἔοι:ίοε,νοτιιπιοτἰειω ΙοΙ:ε ιιι·οοικι “ού τω!

ιποΒἱΙὶΒιιε νΜε εοτιίοττει, ΟΙετΞεοτιιτο οιιοοιιο ΒοτιτίΒε ουειΠ ἰοθὶτειτο ΡετΙά “ΜΗ”

Με, 1εττειΒιιοόο.οοοΗυπ, δ: οοτιπππιτιο αττοεὶοὶιιτο όονοτο ιοοιιἰτἱτ. _

1 α.. Νοτη τ1ι1:1Π οποιο οπο άοίἰἀο:ἰο ονοτοτυτο ΠοιιεΡτοΓΡἰοοτομΙῖίἐτποΪ ὶιι

ο.οι:ιο τειοτιΣιπ ΓοΙΙ€π1τ1ὶτετ€Π1 ο]ιιΓάτ:οο Μακ ΕΜοΙοε εοΜΠοοτ , οΧΠίτε:ι·ο αιιιίΞιπι

Ρτωίτἱτὶτ , οπο 86 ειΠοε ΓοΙΙεωοἱτετοε εαιιο1ο ΩΙιτἰίὶὶεοοι·οω ειο:ιιι€οτετ, οιι1Βιι€

Ρτο νοτο οιι€Γουο ειἀνοοὶτοτ: ζω Γο.τιέτο. νΜοΙ1τοτΠΙοτεΤιωΝεωτιοκε , ιπ:αιοτι

- Ζ 2 ὶ]

 



..ο ::.ι:Μο :τι :::ο.ι:::ι.. ε. :::::::ε::.- Διιό?..$2 ο.π..ι.

Οι". οι». 8εΤ:::::ιωτιο:::: , :μια Πε ά:ν:ιι:τ::: εΠ”ε ά:Π:οΠια· ιιιι:Πα ΠΒιιοι:1ιιι Γπι:: άοςι:..

κι:: ::ιειιια. @ο :ιι Με:: :::::ια , ι1τ :τα ά:::ε:ιιιι ,τα::ι πω:: ιι:::αο::Ια 8: ι:: Γει·ιιιιι: κ..

ἔ)”:;¦,;1' (ε:::ιιτι:: εεΠα , 8: Πιο οει:Ι:: ι:α::ατε. άιΒιιοΓειιιιτ:::, ι:: :ΡΓο:ι:::: Π:: οι· ετ:α:::

:::::ίο:1επι- οι:οΓοιιε :ει:ιοτο:αά οι:: :ενε:ε:ιτιαι:: ειιειτατε ::οτι:ε:ιτ , (μια: Ιιεετ ι:: α::τε μι::

@ἐμοὶ τει:ιΡοι·ε Αιιι:ε::::Π: , ει::::: Παε:ειιι ( Πει:: Γει:οτιιιιι εΠ):›::εεεάετ εεε::α:,εεΠα..

ω. οι η. :·ε ν::Ιεα:::::: , Ρ::εΠα::ι:ο: το::ιε:: Γαι::τα: αιιιιιια:::::: :ειιιι:ε: @με ι:ιε:·ιτ:: ο::τειι

σ” ω· τα Ρ:2::ετι1:. ΩεΠα:ε αστειο 1):ν:::ο. :::::αει::α,νε:ιο:, νε: Με:: ,:ιοΠ:οι::::: ειιοι·.

::ι:τα: Γεε:ε:ι::ι: Π:ε:τ, οι:: οΠ :ενεΙατα::: Ό::::Π: :οποιοι :ετ:ο Γι:ι::ι:: εο:ινε:Γ.

Μ", 6, ο, Β:: :Ρίο οι::ΡΡε Βο:ιι:ιιο$ιι:ιι-Οιιι:ι::ο Ρ.ε:::Πιετι::·, οιι:α Ρ:οΕπει ειια::εατ:ο

:ιειιι :::Πάε::: μου:: ::::ΙΙα::: ιι: (3αΡ:ια:ι:αι:::ι Ροτι:ε:ι:, δε :::ε ι:: :ιοΙ::ει:τρα

τ:α:ε ν:::ι::ε:ιι. Νο: ει€ο ω:: Πιι:ιι:: ά::έι::, ι:: :Πο Πανοιε 5αιιέ::::: :Πε πο: Πο

νεα:: αι:: εο::ΓοΙα:: ά:::,:ιετι::, ε:ιιο::::: ΡΙαε:το: Ι:ετ:Πεα:ε εο::Π:εν:τ αΙ:ιιιιιιο:.

Ηοε Με:: :::::Ι:Ρε πιο. ::::::: ::ο:::: :Μπιτ ν:άε:: , οιιὸά ιαΙ::ιι:: οι::::Πατ , οι ε:ι::

Γαιι6:ο ΓοΙ:ει:::::τατ: Ρο πω:: :::ιε:είΓε ,8ε άε Γὶε ι:::Γε:·:εο:ά::: ή:: Βαι:άε:ε. Νεο.:

::ι:::ο: εΠ ε:ι:: ::ι:Γε::εο:ά:α νεΙο:εια:, οι:::::: ::ι::αειιΙα Πεο::ε:ιτα:ετ. 5εά ω

:::::::::: ::εεεΠε εΠ, ΜτΙ-Ρε: ο::::ιε::ι ΕεεΙεΠα::: εε:Τα::::Βιι: Π ::::, ::ια:ι:ίεΠει:::

οι:: Πι:: ΠΠ, οι:: ιιιι:νε αΙε:·:ι Πάει:: μεμε: Ρ:αι:ίειιτ:α πεταει: ,νε: οι:: μεμε::

Π:τιι:οε ν:τα: Βεατ:τι:ά:::ει:: εοΙι:::τ. Ω_::::ιετ:::::ι τε:::Ι:::: :ι:ά:ε:ο Γε::::αεε: Απο

Πω:: 3· ε::::Π: Ποπα οστά:: Γαε:ε:::, ιι: εο:α::ι ε:: οι:: νοΙι::ιται:ε οιεεεα:ιτ ( ι:τ Γε::Ρτι:::ι

πο. εΠ) οΠειιά:ει:Ι:ι::ι Ρο::ατι::. Νεεάι:::: ταιιιε:ιεαάει:: :::::αειιΙα Ρει::τι:: αά:ιιιε άε.

Μ3=:<::α: Π::ιτ : οι:οιι:α::: 8: αά Γαε:ο.Γαι:Πιιιιι ε:ι:Γάειιι Ρατ::: ::::>ι:ι.ειιι:ινι , 86 :ο α:::: Ικα

τα: ε:ι:: ::ιειιιο:::ε Με:: :εεε ετ:α::: Πε:: τω:: :8:ιο:αιιιιι:. 5:8::ο:::::: :ιαι:ιο::ε :::..

εεΠιιιιτ. ::ι::Πιο::::::: , :::::::ιιιιι:ιοι:ε:::ο:ιε Ραι:ειι: Γα::&::::ι, νε: ροτειιτειι:, νε: ::::ροτειι

τει:: ει: ::::::τ:ΡΙ:ε:ιατε , νε: :α::τατε εο:::ι:ιάει:: Πει:οιιιιιι α:Ι::::α::::::· , :Πα Πο::::.

5:::::· Π· ιι:εο. ειιΡιο:::ατιο εο::Πάεια:ιάα εΠ :μια ά:ε::: Οοποοοπο οποἰο ά οάιιΠετο προ::

1.0”, ._ οιιοο·ιι. Ετ :Πα Ρ:α:εο::ι::ΡΠ::: ειιΕ::οΒ:αι:άο άιεε::τι:: 2πάοιποποροιππι,οι:ο:

==- αΙ:α:Βεο οά::ι::ε: ::οι: ταεετ. Ηε:οάε: αστειο οι:: ( ι:τ Γε::Ρι::::ι εΠ) ει:Ρ:εΒατ

ἴ;,,ΞΪΩ αΙ:οι:οά Πο::::::: α:: εο νιάε:ε , εεε ιι: :::οάιεο οι:ιάει:: εμ:: :εΓΡο::Ποι:ε:ιι ά:..

π. Βου: Πι:: αιιά::ε.Ωειιτι:::οι::: αυτοι:: Πάει:: οιιι::: ΙΠαεΙι Ρι·:ετι:::τ, οι:: αά Γειν:

ει:ιατ:οι:ειιι ίοΙαι:: ε:ι:: :ιιΠ:ο::ει:ιΠ:Π:εε:ε ω:: άι:Β:ται:::. Ηιεε ειιτε::::: :ιιίε::

τοιιοι·ι:ιιιάαιι: τεο:ά:τα: ειι:::):τ, ουσια:: άενοτ:ο εεΠαιιτ:Βι:: Ποπ:: Π:οείε:τ.

ΜοιιαΠε·· ο. Ρο::ὸ ε:άει:: Βεατ:Π::::ο ν:ιο Πιο. Ρ:2:οΒατ:να αάιιιοάιιι:: Π:ίΠε:τ , οι:: τω

ή:: Π, Μ: τοΡε:ε Π:ΙΒο:·:: ειιι:εατ , ι:: ετ:αιι: :ει::οι:Π:ι::ο: το::::: ΟΙ:::Π::ιιι:ται:: Πει:: ια

Σο:2:ΐ:, ά::: Πι:: Βεατ:τιιά::ι:: :Πι:Πιετ, Νεο Μοιιαε:ιο:::ιι: εο:ιο:τε: ιιΒ::::ιε τε::α:ιιι::

ει: 3. Β=· ά:Πι:Πε τα::ται:ι ή:: α:τ:τιιά::ιει:: :::::οια::: , οι::Γα::&α::::ΡΠ::::::Π:τι:τ:ο::ειιι οι::

::,'ξ,ζεξ,”,,,_ εετε::: Γεδ:α:ιει::: :τα::: εε:α::: :ιι :ΡΓοιι:::: Ρατι·ι:::: Οοειιο::::: οι:: :ιο:::ιαι:ι Πιιι:Π:

άει:ιιτ. :οιιοΠτι ΠάεΙιτει αε :ε:ιειο:ε Ρ:ο:ιιιι:8θ.:ι::ιτ ,::α:ιε Ρ:οο::: εΠε:ιτε: εστω:: πια

Πι:: Ρ:οΠτει:, πο:: :::::::ε::το α::::τ:α:ιτε:, ::::οά Ιιι:::ε:Ρεε:α::τε: τα:ιιοι:α::ι αΙ

τετοια ΜοοΓε:: Βε:18ιιι:1::άο[ΕιεεάεΠ:ιιαν:τ , ι:: Πει:: :ΙΙε]ι:άα::: , :τα :Πε τα:: μ

ά:ε:: ειναι:: (Ξειιτ:Βιι: Μοιια :εεε Πο:: άεε:ετα Γα:ιε::ετ. Ρι:ειι:::τ :::::άε:ιι α:::,

ι:: :αιιιά:ε::ι:::: εΠ , ε:ι:Γάει:: βοά:: :ιιΠ:τιιτ:οι::: άεε:ειτο:ε: :Γεά ιαπιοιιαι:ι ΜοδοΠ,

Ιιι::ε ειιιοοι:ε ά:εατι.::, Νου: :ο οοσποοπιπο , :Πε εΠ οι:: :ο Με εεε:εΠ: ά:ίε:ΡΙ::ια

ΡΙαε:ά:::: εΠ::ΙΠτ. Ναι:: δ: αι:τε Μον:ει: Π:ε::Πε:ο:::::ι εε:ειιιο:::α: 8ε(]::ειιιιι..

ε:Ποι::: Πο:: Πεοι:ειιτ:Π:πιο ν:ε:::: Μ:: , οι:: ται:ιει: Π:εε:αΙ:τε: Ρε: ει::::άει:ι

Μονίειι ::ιειιΙεατιι: εΠ. 5:ε ε:·οο ε: Ιιι::ε Βεαι:Π:ιιιο Ι.εο:Πατο:: ιιο:ι Ρ:ο:ι:ά:εα::τ

αΙ:: Ρατ:ε: οι:: Γα::&:ε Πεμ:: ιιιι::::α άεΓε::ΡΓε:::::ι , ίεά απο:: ι:: αΠε:το:ε:

ε1ιι: ία:ιε:τα εο::Π:::ια::τ. _

8. Βειιτά:- Νεοι:ε ει::::ι αΒ :ε 5α::Θιι:: :Πε Μη:: εο:::Ρ:::::ι::, οιια::άοοι::άει:: ::ο:ι Ραι:εα.

Μ. α: ιιιαο:ια::α(Ρειιε Π::::Ι::ε: α:: ι:τι:Πιι:ε 8ειιι::τι::. ΜνΠε::: :ταο::ε ::ια:εΠατε Γη»...

τοι::ιιαια. :ατα φα ι::::Πο οιιι:::α ::: Πίει::α εο:ιτ:ιιεεΒαιιτ, άεεετε:ο ιιιι:Ιτα :εοει:ε: οπο

ν:: Πι:::Ι:α ται::ειιια::ι Πι:: :πιο Ρ:::τι: ΒεΠα ιιοΠε: :Πε ::ατ:αν::. Ε: Με ει::::άει:ι

Ρ::ν:Ιεο:ιιιιι ιιτ::::Πιι::ε εΠ εοι:ιιιιι::ιε, οιιὸά αι::Βο Πιτ:: Ιεο:Πατο:ε:. ΙΠε οσο

ι·ι::α: Ηε:::α:ο:ι:::ι τι:::ια: άε ΖΕονοτο ειι::ε ΠιαΠτ: :Πε νε:ὸ ειπα:: άε εειιι::::::

εα:·:ιαΙ:::::: άεΠάε::ο:ι:::: τε:ιε::::: ιιιι:Ιτα: ει: Ροι:::Ιο αάο:::Πι:ο:ι:: εατε:να: Πιο



Γποπ.

ι

|

8ΕΚΜο -ΙΝ ΤΚΑΝδ[... δ. ΒΕΝΕΒ. ΔΪἰἄ. ό'. ΟιίοΜ. ο”

άποπτιι ειοΒ:ι·ειέΕπε π :οποιο νινοιιππιπ ιπποεΙποιε. Με· ιιππο επΙιτππι πωπω οπο. Απ.

Με: ποπ Ροττπιπ ιππίπειτο πιιιο.οπΙο οιίοιοπΙππι οοπιποπι Γποοι· οοπειε οιι:τοτο Σ: ""·
πω, όππι ΡΙετπο πι ππ·οοπο Βιάο Η πω: ι·οι·ππι οοίξειτο ποτπι·πιπι νωοιπ οπιιὶ Σ! κ”

πωπω Ρτ:.ο€οΠατ , παππι νοΙ 2οπο.Ιο ι: οιοποιε Διππιτο, :πιτ ίπποι οπο Πωσ πω

διο οποπετιΠ_ο. ΙΙΙοιπ οππΡπε ειτνιε οιΣιέιπι πποπτι ΡοΡπΙο πο ποσο Ρτοππκιο : Μο

πο Παει ι·ποο Ι:”οπτοιπ πωπω Μοπο. Μπι οΙιοπιο ο οπι Ειοόιοοπο πι ι·ινππι Βπιο,

Πο οι·πτοε πιοι·οε ]πεια:οι·πιπ, οποε ιποι·οππΙοε νοοο.τ δ: τοΒο!Ιοε, νικ ά Ιοοιε

οοοτοπιτ: Νεο ΜοιιειοΙιοι·πιπ οι·οδοιπ, Παπ: νοΙππαιι·ιο πωπω τιππε ο ιοπο 8 8,893·

τοπι, οπο.Ιι πω. Ροιίοπποτοοτοι·πππιπ οοτ ειΠοοποπε, ΗΙιππι ποιπιπειτ,8ε ΐπο- »ί ΡτοΙσέσ

νι £:ιιππι ιποο (πΡοοπιτ. ΜπΙτο. πιει Ρταττοι·οο. ΡοΠ'οπτ, οπιππε ιΠοο.ιπιπ Ροι·Γοπο- Με

ι·πιπ οοπνοπιοπεπι Ρ:ιτπίποτ. _ ο

5. Ε: Ειπα: οπιιιοπι οοιιτιΠιιιιπιπ Ρειοι·οπι ΙοοιΙΙππο ΓΡοοιο.Ιιτοι· ΜογΙἰ οοπι- Οιο[2Μο

ιπ:οτ ,τω ιτιοΒιιιτπόο νιττπτπιπ :π πο πεποτππι οπιππΐοπο οπιππι οικο!ΙοπτιίΠ- Μποξ

Μεπιο οοπΓοι:τππι πιΙιιΙοιπιππε ο οποιο, Ποπ: ιΠο πιπιιοιΙιε κοπο πω:: τόπο: (ΔΗΜ'

Ρ[κι νιάοΙιοοτ Οπιποοπιπε ο.άΠ:ι·πιτ , οπιοιόΠοποπτοι· οι: οπιοπΓόοπι θ.ο"ΕιειΡίππι

ιιποπιππε ποτπιπειι:ιιπ οιοιτοιΠε οοεοοπειι: όιοοπειπτοι· οοποποι Νοιιι πι ποι.ιο οι: <<0τ·.:.ιιι·

Ροττει οι·οππάει Μοιάζει: 3 πι άπο νοτὸ οποοι οι: Ρι·οίπποο ποια κοπο ΕΙπεεπιπ5 πυ"'ι° ώ

πι ηπα: πιποι·ο Ροττπιπ5 πι οοινι οΒοάιοπτιο πιω” πι ΙπέΕπ οπτοπι πιοι·τιε ο

ιιιιτπιοιΙ)ονιά νιοΙοο 8:Ροτοοπο!ο. νιτιίι:οΓΡιτιτπ]πΠοι·ππι οπιπιιππ Ιοππε ΗΜ. "

@ι 8: ἰπ άοπο ΡτοΡΙιοτπιο , 8ο ιπ όιοποίοοποπε |ιοιπιπππι ο ιτειτιοπΙἔπε :κοπο π: “

Γοοι·οτοι·πιπ ο.οπιιιοποιπόιοιοιππι νπΙόο οπτπ Ρο:ΓΡιοειοοπι πιΙΤο ποπ τειοοτ. Ρο. ο

ίὶτοτπὸ οπὸπ ιπτοι· ΡΙππιπο. Γποοιπιπιπποτιε ο!ιειιιΐππιτπ επι @πιο όιίοι·τπε θ.ιοι·ιτ,

8ο οπὸά Μοποιο!ιοι·ππι Κοοπ επι ΙποπΙοπτο Γοτπιοπο ό: Τοι·οτιοπο οτοοοιοπο.

ΓοιπΡΐοι·ιτ, Ι:οτο.Βππόιε ειπτπιπε οοι·ππι οπειττειτ. Ι.πτειοππάιο , πιοποπι , οπιει €|.'2.|."Μ

πο <έο.ποΙιππι οπιοπΓοπο Γεπιππι Γο.Ριοπτιοπε πω: πιο" , οπὸό οιε ίπΡοεπει μπω

ποποιει τιιΙοπι πο πιπτππι πποοπι πο Ρποοορτοτοπι οοπίΙππιτ, οποιο επι Ρι·οπιπΙ απ.

παω ο:ΜοΠ:ιε οΜοιΡΙιπ:ο Ιοοοπι όιπππιπ ό: Μοποππι τοτπε πιπποΙπε @πο απ. ι

θειπποπτ οτ2ο 8οΜε οι·:ονιιιπι Γοοποπτοε πο οιπε ππτπ Ροπο!οπι: δ: οοι·πιε οιοιοτπ '

ἱπ οπττι οοποππτ. Ο:4.ποιοπτ, οπιει πω· οιπε ιποιοιΠοι·ιπιπ επι αοΙοίΗε πωπω πω- ο

πιππι Γπιιτειάίοιτι. 5Ροι·ειπτ ιο πι) οιπε όπω.οπ ιιιιΙιτο.πτοε επ Γποοπιι πο8π πω

τιπτπιτιττοπιπ:τι , 8: οποοι (Με πωπω ποοι1ειοποπι ΡτεοΓπιπππτ, ο]πίποπι ίπ! ποιο

ἰπτοτοοΠἱοπο Γο πάιΡιΓοι οοππόππτ.

6. ΑοΠιο.πο ιτσ.οπο Ι..ποοτπειιπ οποιίι πι οειΙιἐὶποΙο Μα Ιιπ]πείΈπόιο πιπ:ειπτοπι Ι.πωιπι

ΓπΙππόο ι·οΓΡιοιππτ , 8: π: ιΡΕι νἰόοπτ οπὸ πιο πιο οΡοτιε τοπόοπτ. Ι.ποοι·πε ιοιτπτ 'α

πι ΒοοικιΠιιιιπε ΒΕΝΒΒΙΟΤ115: Ι.ποοτπα ,ιποποιπι ,ω -Ιιοο νιειοΙιοοτ ίπποι· οοιππο

ΙειΒι·πιπ Ροίπει , ποειαιοπε8ο Ιποοπ5 ( Ιιοπι: πο Γπο Ρποοπι·Γοι·ο πιο” τοποτπι·)

οπιπιππε οπι πι άοιπο Βοιίππτ ι·οΓΡΙοπποειτ. Απ 8ο Μο ΓπΡοι·πο σωστο ποπ εκπο

ιίιοπτοι· πτίιτ 2 Απ δ: ἰίὶο οππι νοτοο 8ο οΡοτο , τππι Ποποτπτπ ἴΡΙοπὸοι·ο ποπ τοΙπ

:Με ΕΠ; ὶἔἰτπι· Ι..ποοτπο. : Γοό οπαΙιτοι· οπτπόοιπ Ρτε:οο τοτοπι Γππιπ ,πππιοδο

Βοπιιππιπ Ιοοιοποε Μοποο!ιοτπιπ ποοοπππε οιΡΡο!Ιο πω: ο Ποτπιπππι ο πι.

οποπι , Ποπιο!οιπ δ: ΗοΗπε ω” πι Ι)οπιιιιπε ΗοΙιΓοι. Ετοο Ριοτο.τιε πιο 8 Η 88

έΕπ νοοοτπι· Ι.ποοι·πο , ΓοεΙ οπ:ιπ Ρ.ειτπιιι πι νοοοτπτ οπεπι $τοΠο. Νοπ πωπω 8:,12

οποΙιΓοππιοπο, ΙΜ το.Ιιε οπεε: οτποιοπε ιιιπΙτοε απ ιππππω ι·οΓπΙοοειτ ]πιιτειιΙΙπο!

ΒοπιοΙιειπ Ροφοεπεικοτοτπιτειτοε. νοοοοπτ οτι:ιιιι 5οΙ , οπια ΓπΙοοοιι Ποπτ 5ο! Μπι-ποπ

απο 1πίδ:ιε 8ο ππποιπ ΕοοΙοΠει 8ο τπποιπ κοπο Ρειττιε οοτππι. νοοοτπτ οτπιτπ Απ ΛΠεοω·

Βοιπε,οπιπΙοοοιπ ι·οοπιτπιπ οι: οι·ο ορο. Ροίὶτοπιὸ νιόοοιπτ 8ο 8ο.πόοπιιο οπ:Σπι

Ρομπ: 8ο Πποπιπτιτοι· νοοοτπι· Βεπεπιετπε, οποιο Ι)οπε οποσ Βοποπιιπτ πι

οιππιβοποόι&ιοπο ΓΡιτιι:οΙι, 8ο Ροι·οποπι τ:ιππ οοποπιάΗοποιπ !ιοτοπιτει:ο ουδ.

όοοππτ. Μποστ οπιπι οπὸὸ οπιιιωι Ρειτι·ιε άιΙοοΙ:οποπε οποσ ΡΙαοοι: π1ιωοποπ- ~ ο

Ιο οοπίοι·ι , οποο! Μου: ιπ:αιπιο ΡοΠ Ι)ινπιπιπ ποπιοπ πι στο Ω!ιι·ιίππποι·ππι Β°:ξάἑᾶἑὶ_

νοι·Γιτι. @πε οπιπι ΡΗ: Ιοοιιοπε απο Βοποοιι&πιιι , απο Βοποάι&ιοποιπ Ιω: οποΗ
.Ε `

Βοτ οβτοπτπ ποπ όιαιτε

7. Οοτοιπιπ Ιοποοε οιπε ι·οΓοπειι·ο τοΙιππε πτοππιοπο οοποτποι·οτ,οπιιπκτο. Απο. Μοο9οϋἱ#

ίὶοΙπιπ ΐοιππτ οπο οΓτ ΓΡοε νοοο.ποπιεΙ)οι , νιάοΙιοοτ ιΠιπε νοοπτιοπιε, οπο ποπΖ ιι -



τατ εταιιασ τα °ταΑΝετ.. ε. ΒτεΝτα. τω! ε. @Με

"”ΐ-τ.?~Ζ-Εή- -α > -7 ·να

απ. τω. ίστατττ ααα ε.τττε Οτττττττα.ατε εσταταιιαττετ σα Ετετετα νσε:1ττ Γαατ , Γατ ετττιατ :τα

:::έ "τξ"· τασεααττατα εετττστετα €τειτταατ Ρετ· εαταττετα Ρετττ·ετα ταττ:ττατατατ σατ τα νειεαατα

κ ' σταττε.τττ Μακ: αετταο.αατιτα αεετττταατ> τω ττα:τε ετε ἔι τ)εσ ετσαειτο. Γαατ ττθι·αατ.

Βε εταττσαε ΡτσΡτετ εστ8τειαττααατ·ααατα Γατα ααταε ασΡαττνοεεισατσ Βεαε εττεττ :

τ! 77- ##· Οττειαττττα τιαττε οταετττα11τ πατα, τταετα αττττττ·ατα τα $ειαεττε εταε τααάειτεταταεταιιτ·,
ό' Π σ' ι' τεττ σαοιτεε ααα ταατ:το.τε αεΒεαατ δεττΡτατειασα ταεετ,τττεεαε ε.τττΡτοε τ @τετω

?ω ε· τ· τα Βτωτ2πτυπ, ίαταίαττ· «τω». Ετ ττετα: .Ζωωτεύωπ .Ζ)επιέπτιπτ ?τα τεμτπιπτ απ.

Ετα- Ι5· 9- @ο εοαττειτ Ντιπ ε/ί, τατταττ, /2Φεστερ τεσπα υπ·ρετα:τωτ. @τα ετασ :τε σο

Με εεαΓεαετατα είτ , σατ ΓαΡτα ταοαατα Ρεεεατστε5 Γατααε 8: το.αττεε εταε ετττεατατε

σττείατττταταεε τεττ Πτνταπ Ρτετο.ττε εττνττττιε ειττεαετεατεε, ιτε ετατττεατ ταττατἔετ1ττΓ

Γατα Ραττσατ ταττεττεσττττα Ρτ·ιείατατιααε. ΠεατεΙαε ειιττετα τΞιαότα 8εττΡτατα ααα;

ε; σε. τρία Ρεττσαα_]αττστατα τττεττ, Ζατατεπτ πω: ω!2,τασκ ίατσταα8ττ: ά·τωπ,ττε με

εο.τστεε ττεΓΡετατεατ. Νειτα αιτεὸ Πεαε ταττεττεσττττειτα τττειτα ταατττΡττεατ, α: αοα

Γσττιατ ττοταταεε , τ`εττ εττο.τα ταταεατο. Γ:ιτνετε Ετεσ 8: ασε σε ετατττετα Ρειτττε Ματσε

ττεετ ταεττ ατ ετιαττεο.τααε: 8: αειταντε αοα τττ ασστε σε αΡετττε στα εοαταττσαΚ·,

τειταεα ττ τω Μστο.τεατα ααα αατΓεταε αοτττατα ετ τττεειτ:δοτο ?στα »τι]τ·πωττ ε:

1)επίπε, εατα τττετα 8εΓΡε Ρτεττσταατεε αττ·τιτααε ττεατ ΙτεατΒαε εοαΓαετα‹το εττ τ

τα τα Με αειτο.τττττε τεσε εισΓστνειατ, Πε τττε ΡτταεεΡε Πετ σωστα· Βετατττατα τα;

τειαεττε τσΙτετααττειττε νταεατε αστττα τετε.ττετ. $ταατττεατ 8τττταττοεεαττ·ττ ταετασ..

τα: , ασε! τατετ Ρτεττστο. ττττστατα Ιτταετ τατιαετ·ο.τ εττατα Ρττοε εο.σταταατ σατ

ετ:ττα ετατεταατ: 8ε ετατο. Ρετ τττσε Ρεεεατοτ·ατα εσατετττσ ττεατιτατ, Γειττετα νετ

Με ααατα σττ·ετατααε. νετατα Η άεεττε πατατα ίτιΡτεαττ:ε, Η ειταεατατα ατε τω

ττε.αττε ετσααττ, Η σττνεττετατα ντττατατα $ετατατε , Ρστττεταὸ Η εειτττταττε τονττττε

τατΓεττε Θεώ;; νετ Ρτεεττετσε ετιατειτατα Ρττοε οττ`ετααταε , αυτα τοτε δε: τΡττ ααα

νετε.ετ εσατετττσαε τεεεΒαατ. νεττιετ Γετττεεττ αατε σαετττ τιεττταε ε:: εστττεττΓα

Ρεεεειτε ττετεε1ειτ τ ο.ττατα εΡτ εταὸ‹τ σε Ρτ:ετεττττε νετὸ Ραταττεατ. °

Τταατταττο 8. Π: αατετα σατττετειιττ σε τταταειασ ατα τοττατιταατ, Η σαααετο Ρατεττίτιτττττ:τε

ττΠοττ=· Ρσττ τετττΡαε ετστααατ (ααα τενεττττατ τ σταατε ττειτατττα τστετ αετ8εταττετε τ ετιατ στα

::':ἐἰ[ἐ'ἰ:_ ττετα δι εειτετττ εττττττεατεε τ1α.σεταταΒείτα ταεττττττστατα Γε ταοαττ:τεταττεταττ. @τα

2:Ξτε- ατομα· 8τασεττεετ αταεαττεταττΡτεατττ:αειαετττο ττττταε εσταΡατειιττττ) τετατεττ Η

στ› τίτταε ττσαστετα σττετααττσ.ττε ιτε: εαττκτετττ αστττατα ετσατταιαα αστττε ασ
τ τ . . . . . . . (τ

ετε.αττασοτσ τ·εστα:τεατειτ Βαντττ ίαετττααε, νετ τατεειε τατΓεττεοτεττεε εταε τρετατε

σααττ εειτατι ατα ταεατα Ρστετττααε. Ετ ασε αοα ετα αστοτε, τα! ε:: τεσαττεττε Επια

Βεττα τΚεετετ :ται εεεεσε8τ ετειαόσε τισ εοανιντατα ταατα εττεατιταε εττ αεττεττεετα

τ Βεαε ετ(ΐσ αστττΓεατα αΒιται·,τιασττ τττετα Ρειτετίαιαιτταε ασε (ατε Γοτταααττε ττττετεΠ`ε

αοα ττε τ αα.ταττ Ο αειαττταατ εττατατατεατσττττταττε ττειαε ατειττει τε τοαττταε τα

;υτέ- των τειτττσαετἔ σο.αττετεα(τ, ετε νετ τεταετ :τετ εταε ε.τεαατα (Ματια * 2€ἔθ£τ€ττεττ ΕΞΩ

ττταττιτα.ε εττετ τ ααετε ετιτατ1 εσαττττετειαττατττ είτ , τ1αιττ αστατε τ Ι)εσ ετσαατατα τα:

αε ίσττε ττ εταε στ:ετεαττατα ττααιιε τενετεατετ τετττετττααε , αν: τατεδτσ εστετε,

ααοετ ειτ:τττ , τα εσατ.Ρεότα εταενειεατ νεαεττταιτε,ετιεειτ απ: ΡτοΡττεττατω Ματ :

1ν'επε/ί “Με :Τα στά Ροξστιἰτσω ιβξιω. Ετ ττεαττ .βαστα τα τα ?ή ερωτα [Μ36τ

.το·επτύπτεοπω. τσατετεετ εατα ει εττετασ ατα ιττταε Ενεια8ετια Κεετε τττττανε

:τα ατ ντττετιττσττεταατπιατεε τεταττταειτα ττττεαατΒεατεε ( ααα ατα 5Ρττττα @ετ

Ρτεααε τττ , ατττττ εττια ετε:τταττε Πεττ1τιστττΡΓατατε.τετε Ρσττττ) ααττσαε αοτττ·ττω

Ρτοεατετ,αε στα: Ρεττετασε εμε σεα σε εστ·τττε εττατετα νετ εστΡσττε οττεαττατ,

€=:<#-Βσε· Νστα αττΡΓε εττειτ σταατε εκαττατισ εααε εττ ταΡεττατεε, σα· σααατ ταειτττατε εταττζ

ΑΜ Π" εμε τα, ατΓετιστατα εττ, ειταστατααστ τε αΡαετ Πεατα. Μεταταετιιααε τειταεα,αατα :τα

το. τ`αΡεταατα ]ατττεετα νετ ετα τεατιτστεε εεετι Ρτετε:111ετοε τεεσεττε.ττσ τεα εσατετττσ

τα. τα. ω. Ρεεεειττ Γσεετατττετ Ρτσττττατττειιτταστ Ντου” #7τπιτ Μάτ, α:ταβτήτεττε. Ετ τω

τατττ::τ.: Ιπτςαττωεω, ταααττ , »παπι 'τραβα. Ετ ιττεο τταετττ Γεεαταε ασττατατ:

?τω το· .άπαντα [καντε παπι 2 μεινω: πω.

8 @Μπι 9. φττταατε νετο αοτττατα ναττ Γατατετιττ ?αστεια εσατεταΡτατι , αεεεΠε τταττετ ..

8 5- Β:_ ατ τα ασε τΡεεατατα τατεαττεττ , τετ εττ: ατ ετατττεατ Ρατετε εετιτε Γοτττετταε Ρετ·ΡωαΜ_

Μταττε. ζταΓΡεόττε ετεαττα Ρτσατ ασττταΡατντταε εττ τττταε <Ξετττε , νετ ετααατατττ ασε απατα

τ
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να σιτεοτστο Με το στοΙσοε σε εοττοεσνεττετε οσταττοσε. Ι-Ϊτοο σε σσσΙσεετ σωστο

Ρσεοτταττε Γοσοτστο α:: Κεῇ›2:2τ·τ αστειο: , ο είτ Βοοέτσε , 8ο στα: ρεσαιω. ]:διι):'·

@πρωτοι το σΙοτστο Γοεοτσστειτε οσοσσετε.τ ) τισσοτστο Γε σεΕοττοετο εττεοο!ειτ. .

@το σττΙττειε εισταο σε εεόειο οοοίεΠτοοε οεσνεοσιτ , σσάεσι Ποσοτστο είτ

οσοι σκετο:: @έσπασε πω: έ: @ρώτα ά· το Με μαθετε, τι: και Με σε ρωσ

2ίυποΜ. Ατ νετὸ οσοι $οσοτστ·ετ @βατ $ωιέ?ω απο: :Με @ωστε στ, πισω τω»

εεττ/του:: σωστο σώστε να α:οσΙσε το αστε οτοτττειτοσε3 8ο ομοσ οσοσοστο σε

οσάτεΐοοοΓσε,8:ισσετε στοείστοαοτσε. Μσοσε νετὸ οοίτ:ττε οοοΪεΠὶοτσε νεΙστ σο

το Ρεοτεε Ροτει·οτε Ρ1ετεττε σΠτετεοτεε , οοίττστο ΡσΠετο ασε Ιεισόε 8: ειοΙτοττε.ττσ

σε τστστο ΓσοΙενετοσε. Ετσε ειστετο Ιεισόεε αστο σσσ:1σε οεΠἱσσ νοοε οΙεττοετ,

σωστο τουτο τιτσεοττοεοτοειτ, να ασε νττε.το Ρει·ΓΡτοαοτσε ΡεοΓετ,σσ:ε ιστοσστο

ὁ. Γστ Ρτ·ττοοτ·οσο τοτε ειστοττοττσοε ὸτεὅοὶΠἱτοε. εί'τ. . ·

το. Νεα αστο τοεισοτσοστο Ποτά εΠ: οσα! ροτει·οοε,στ ίατστ·τ, ΙσοστσεττΕ μὲΓῖ"°'°_

στοα ειστοσεΙστο σ εε νεΙστ σΒΓοσεοσιο ίταοσε α:Ι:τσττιστ , δ: νεται οσε σωσει τἴ.'.” εξ

·ΡΙστσίστστστσοτ ε.οΙ σο τεοατττοσε οσεοσνττ : σο: 8τειοσανσ ετστοσ οσο τοσο ΜΙ· υΒ€2τ·

Γστσι·ε ετεοτἰνείτττετεοι εισίσε είτ , οσοσ οεο τΡΓε οισσεοτ Μει·ττοσε τοτο ασε ο;;;

τοττε.Ισττε απο τείατστ. Ετ ουτε τσοσιο σσσ ίοΙστο :σε εισοΙεΓοεοττε , σε εττειτο εττττη>εε_φ

:σε σο: τοί:ειοττετ Ρσττεινττ,στσετσετο Ητετεοσειε οτ·σΐεοσττσι·, το ίΠο οτε!είο οει

ΡττσΙτσ στ: σΙειστει· Γα!εσττ. Νεο Με Βτνἱοσ τοο:Ιοτειτοτοε σείτστο ΓσσΤε οοοΡτετ, στ”. το

σὸά εοσἶεοε τεοτττττοτσε το Τετ-ε απο νεισοΙσε σσόετο α:ρατσε είτ. $τοστ αστο °ξ“έΜ22=2

Σε:: Βοοοι·στο Ρεττ·σε οτττοὸ στο οΠ:εοΓσε , α: τοσο Ι)σοστσοσ στοα Ρι·ετ:!ειτοε , σε :ΐσΙΙσοτινε

στο ΡττοοεΡε Πα τεστστστο τοστοσε Μσοττοοοτστο Ρττείετεοσσε οοσττσττ , στ Ρ'Ρεπε

Ρτ·σοσσ :στοι·ττοτοε οτ·σσετα, σσεΗτα Γσσότττετοτίεεεισάεσστπετ. @οι τεττοεο Ι,τ,ζ,τ,,3[

Ρι·σοσστο 8: οι·ττοστο οεττεττοττσε ιτοΡετστο ίσετττα· σεντοττ , ασε οστά όετοοεσε τ!ττ=ετε συ

ηστοοΙσο,τη στο. @στο σοεο!τεοτα στο 8ο φοτο (απο Ρ:ἰνετο οσοσ οτσσ:1σε ζ; *Η"”;

:Μπα οστοτοσοε σωστο Ριττείεττε , οτο[οττττσε.Ιτε στΓοτοΙτοε: Μεοστα· το οσο -

ίσο Βέτο σετοσοστετ, ομοσ τοστ: στ: α:ρετττσε είτ, :Μάτσα ίοΠτστσοετο Γε ντο

οεοε σεΓετ.ιστ , 8: νστσ Γορτστοστττ Γειττείεοττ. (1ιτοτσετο νετὸ Γεισότε ποσο τακτο

σε: ετσεσείτε το ΡτοτΠΡτσ Ισισεοτστ , οσε τοτοσιο τεοοετοσε σε Με.

τι. Ησο τεσοεο το! ασε οσοσττσοεοτσιπτ τείετετοσε,οσὸὸ οσο αΙτσε τ(ιστΙτσετ α: Βσέτε Ιτισε

Μειετίτττε ΕοοΙείτε: νττε.το τεοσ Ρετσε εσεεΙστ, σσὲτο το58τσε :σε το εττσΠτοσε οΜ2:-Ε”τ

Ρετ ει Οτεεοσσε ,οσττστστο ομοσ οποσ: ομοσ σωστο τ·είο!ε;ετ. Πτντιστσε αστο οτοΒοττσοι

οσίΕσσστστο είτ , στ οστο Μοτο α:οεΙΙεοττΙστοσε Ι.εαΠετσττο οετεσε τοσότε Π: ὰ Β:έςτξ;Σ

1)εσ σεοοι·ετσε , ασια Ισοο τοεσσσ εισέτοι·ττ:ττε απο τρίο οσὲτο 1οΒτΠε1τίο ασε τω.

τοΒοτο:ετστ,οσσσ εειτοο!εστ νττειτο Γστοτοσε ΑοσίτοΙτοσε στο Ρσοτσε:: οτοσσο.: Β. Ι .
νττ. @στο ΓοτΠοετ ντα εσετο α: σοοετΠοοε Ποσα ασε ΡΙσσοσε τοοοτεΓοετετ , ε: Β::εξ)ει

οσο ΓσΙστο :στοά Ι.εισοοε , ίεά αστο εοσό (5τει:οσε οστσΒοσι άστα. ::=οσω

τι. Νεο στο:: οτεετετεειτ σσσ:ὶ στττιστοσότε 8εσσεοσστο είτ οστσε,οσοο στο. 8: Με·

τοστ ΓσΙεοσοτ·ετο το τοσο οσίττ·ειτο Οοοτάσειτο ι·ετέτσοετο νεοσε στντοσ οστσ σο- 193έ'8[€έ9'

ο:ττστο οπο. Νεοσε αστο στ: τεοτεοστοσε οοοττοτΠε, :1σσσοΗεστετο ωστε στα- εστω: σε

τστο,σεετστο ντσεσοετ Μειωσα, Με το Ρειττεε ε:Πτσο νενεοε :στα:αττ, δ: σαοστο στο

Γε ττοοείετττ νοΙσεστ. Εσττε αστο απο Γειοε3τε. τοεοε ασε ειοΙεο Μετα:: στο, σ:

στοοετο τοσοοΙστο στοσΙ οσοΓΡἰοετετ, οσοο Ιοοστο σσ1:1σσόειτο σοοσΙτσ οοοίἱΗσ

ΓΡεοτειΙἰτει· οΙεΙετ:στ. ντσεστ αοσ οσσοστεεΠ: ου: Ισοσε :στο τοισττε σίσσεσσεσσε ἙΙοτἱ2°ι13

τειοτστο σεΠοΙετεσστε οσο οεσετστ·, :τιποτε Ισισεοσσε στ, οσεοτάσσε τενετεοτσι τω”ω·

α:οσΙατάσε. Ρσοοὶσε σστΡΡε οστσΠτσετ κατσε, οσο ΓσΙστο α: τστεΙΙεότσ εταεοσε ω:

να τετοοοτε,ίεοΙ ετσιτο α: Ισοσ ΓσΙετ Ρεσίεττ. Ητοο εσττο νεΙσττὶ τοειτοττ αφτο

Βιοττοοε οσοττ·ετ τστοτστττ να: Βἱντοει σσεστσι·στοεοε : 2ο τω:: δαπέΐετττω :κατά

ἐεβ2: , ό· πω: Μέσα: Ωστοσο 1τωοττ. Ετττετο :.Ζ)2!εδΐο.τ στα:: οι σωστο πιω υττοἰὲ

φωτια:: :β ΑΙτσοστο :μασ οτεεΓεοττει τεστ: Ρεττ·τε στ! ΐσι τεναεοσειτο οσο τοσο,

ίρο·ττστο Νοε ντάετστ Ρετττοτοετε. [ΠΠ σσοττσε σο: τοεοτε τοΒοσ 8:Ρσττσε 1ο- !'^Π”ωέ

στο: ΐσσει·στε:: τγοσ , οσο (αστο α: ΙσοΒἰοσσο, ΐε:Ιοεο ο ντοτοσ ασε οσο:ίσε τοστ
Π;;

τ.ττΙτοσε 8: οτεεοτοστ: σΙτσε ΓειΙσσετ·στοε. σσότττοει τσίσττοειττε νεοετε.οόστο Τασο- στ.

Ιστο αστε στοοεοτστ : :Ιστοσε ΡΙειοε τττττεοάστο,οε δ: στο εΠοσεοο!ο , οσοι! στο,
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Εεεε. ΑΝ.

εε. τω.

Με" κι.

ΒετισεΜειε

ιιΜετιτε ε

ΠΠε Με.

Ματσε.

ΒΕΝΕΙ).
- . _

όεείεεεειπειιτ. (ιιεΒιτε εοτετειιτε εεΠ1οτεεε1οτεε νετεε Γεεόετεεε, ει: ΠιετεΠιεετε

τετ εκ Με Πεο 8: ΠισέΙ:ο εμε Βεεεε!τόεο με ΙειεεΙιτετε Πεεεεεε. Νετε ΠΙΠε,

ειπα! νετειε θα, εειεὸ επτα νετιζτε είε, Ρεεετ Μοεεεεοτειε δε εεττ ΡΙεττοΠτε ει,

υΒτεΠ: Ιιοεοτ ετι:ε ε δεό Με Ρτο ετοΙοτ ι ειπε ετεεεε ειτε ε:: (3εεοειαιΙι ετιεαυε

εττειτε Ρεττεε:τττεε ε:: ΙειϊεειΠ οτὸἱεε ειπε εε εειειειιτε νεεετειεειε· εοΠτετ,εόο

:εεε 8:ετε:ιεε ε ΓοΙ1Μοεεετε τΠιττε οεΠιτεε , ιεΓεετεεεευτ 8: νεΙιτε ιτεττεεωε επε

Πε Πτετιτεε 8: ΠΠ αΡΡτοΡτεεεει·ε ι·εειιθ.εε: τεεοτεεε εμ1ετε με: εετετιε εμπειΠ ΓοΠ

Γεττε όεΒεετεεε,ευτεεε εοεείεετε: εεε τΒεοτεε τεεοτεειειιτ. Ηι το.Ιεε εετεευε

τε Πεε ΒεεεεΙτόττοεε εετεΙυεεε ειτὸό Πειτε Ρετεετε τετει·5οτετε Πιετιιεε, 8: Με

Ι)οτεττΠ εεεεΠεοττε ] ειΠεε όιιττττετε εεε ντΠο , εεε Ιοευεἰο , εεε εοεντντιτπι ὶΡΠιτε

Ποτετεἰ ετεοΙΙίντε , [ ]ικΠετυτε εόειΠτεεε. ] ΙεΓΡἰεἰετειιε ετεο Ιεε.οτετΙΠε , ε!ε

εε1Βιιε ΠΙετετεεΠιτε είε :μήτε ΙοειΠ , εοε ΡοΡεΙιτε8ε ονεε Ρειίει::ε εμε,- εεοε εἰ.

1)εο όοεειειιιε εΠ: εοΒτε , 8ε οΒΙειεειιε ετεετετε ειιΙΙειεεειιε ιε νειειιιιτε τεειΡιειεεε.

Τοεεεε ΠτΙτέοτ αεεττετε τεεεεἰε εοΠ:τεε ΗΙυτεἱεεε 2 εεετε Ρτεεε.ε όιιτττιετε ετεοΙΠεε,

εεε Ροεεεε τεεὸἰεἰεε. νιι!εετε εοΠ:το. Πιεετ:. δι ετετε εεΠειε ΡιιετιιΙυε πε εειΡιΠε

Πειτε εεΡετειντε , ιτε εεε ἴεἰίΓιιτε ετι1ιάετε εΡΡετετεεἱ εοε εεε νειΠι ει! Ποεετετε ιε

εὶοτεο 1)ετ Ρετ στειετειτε νοεεεἱ Γιιτειιε , ειπε τειιτεειε Ρεεεειεοτιιιε ΓειίΠιτειε ιεειιτττ

τει”, Ρετ ειιιεὸἙτε ΜεεΠειιτε εμε με Πω Κεετ>ι Γοειειειιε .είε τεΡετετι Ροεετιτειτε.

δἱ εἰ τεεΙο ΓεεΙετετε εοε όεεοΙοτεντε , εοε Πτειιε σε 2ΕεΙεοΡε επι εοε τειιεειε Ρε1..

Με υειτε , τω εε! @ιτε ιεεειττε τεεεττεεεεε ,εεεεεειε τετΓετἱεοτὸἱεε Πειτε Με

Πωε εοτνιιε εε εε τεειΠι·ειει:ε. δὶ εετειτε ὶεεετ ιε]ειεοΓοε τεετιεὸ εοιεΡεεεεεΠ Πι..

τειιε , 3ΙΙιτιε εεεεεε ειΠεόευτε ετιτο Ρτο ί`ε οότεεεε Πεντε,ειΒτΡΓο τεΡοΓεειειιε. Νε.·

εμε εε1τε ΠτΡΡΠεεε ε1ικιτεν5ε τεεΠΡεοε ενετΓεβιευτ,ττει Ρτο ΡετΓενετε.εεε τε τε.ειΙτετε

ΙεεεΙκιε, θεεεεειιεεε ετεο δ: ετεει Ι)οτειειιιε εεΙΤ:τετε ε1ιιο νειΙεειττιιιε ειόετΓε (ε

ΙεδετοετεεΠ”ε&υτε εΧΙεεεειιεεε. Νο.τε τόε1τεο @ειπε Παπ Μετα Ρεεεεεε. τειιΙ

τα , ττιτοεὶετε εΠΙεκτε τειιΙετιιε. Ρ '

η. Οεεετἱιτε εε Ιειι1όεε εΡιΠὶετε ΡτἰεεΙΡἰεΒεἰΓεεπΡετ]ιιΧεε ΡωτετΠ:επι ειεΙΠεετε

ειττει:εω εΙεΠεετεεόε είε.δεεὶ εοε ειέΈεέευτε εΙυτάετε εΧΙιτΒετεΡοΠἰιτειιε,εΠ`εᾶιτει

νετὸ εεεεεε τετιεεεεεεεετεεΧΡΙετε ΓυΗἰε1τει1ε. ΕξιειΡτοΡεετ εεΓάετετΙΙΙιτε ΙειιιοΙεε

` εοε εεε νοετ,εοε πω. εοεἔτεΒεεἱο , εεεεε πω. ιιτΒε νεΙ ΡτονΙεεὶε. ΡτοεΙειτεειε,

Ρτο·υ. τη.

1.8.

Με. ω. ει.

ΟτεεἰΒιτε

Πττττεεεεε.

ΠΜ ιΠεειιτεεεε Πιεεϊο. ΕεεΙεΠο. όὶΗειεὸἱειιτ, Ρετ ετΠεεε, Ρετ εειετοεεε, Ρετ Με

@Με Ιειτε Βεεεετεττ Γτεττειεεεεειιτ. δἰεεἰιεὶε τειιΙετεεότεε Ρο(ΡιιΙτ εΠεεεεειε Κε

8τε ει, ιτε :Με δει!οιεοε5 ειιεεεειτε Ρεεετειτε εΠε εΠεετεειεετετ εε Κεετε , εεετε

εετεεετεετοΠιε Ρτοίεε1ιεειιτεχετετειιε Μοεειεεοτετε ο @τε ιτειτ1ιτειιε Κα: εεε

ΙτεΡετειεοτὶε εειεετε ιεεεότ ΡατετευεττεΡετειντε, εεε εκ εεε τΠνετΠε τ12ττοτ1τβιτε

εειεεειε Με ΙεΡἰοεεε εοεάιι:ετε , τ1ιιειεεειε ντάεΠεεε ειΠειΠτεεε ίεΧιιε 8ε :πειτε τε

ΟΙε·ΗΠ ιετΠετε νοΙιτεεειττε τιιτεεειε ὸἰΓΡοεἰεε ετιιεΠ ΡτεΓεεεεετ τεεεεεεεε8ε

νεκτΙΙιιτε τείὶτεεεἱοεἰε Γεετεεεεεε , ετα οΠεεε ιιετεε ντττΙτεετ τεΠτεεεεε, φαω

ΙΗιτά ΡτοΡεεεὶειττε !εεεε εοεΡεεειε· : εωπι· πιώ ω: ·τωίεπεε: Ρωεφ:οπ·ω ιπ.ωπ.

Βεεττ1ι1ε ΠόεΠε οΡΙεὶο είε , εεὸά εειτίειττΓεεε δειεθ:οτειε :ειτε Με Π1τΒεεω

τεἔειπετεεἰοεε,ευοε Ποτετεο ειόετιετΠ»·τε. ΟιΕτε νετὸ ιιετνετΠ ειΠι1Γεετε!Ηευετο

εεε @σε Γετιιτειεεετε εεετε εοεδετ Πτεττετ , ετιιο.Ιε Πεεειε ΑΡοίὶτοΙεείὶε ΒεεεεΠέεο

τεεετΙΙε εοΡτοΠιε ε:τει·ετεεε ΓετΡΠιεπ εετΙΠΒεετει Ο φωτ ΒειιιεΙΙο ειιεε Με εττΡιι

(εεττ, εεε Με ΠΠε εοΙιοτεἰΒιεε ττετεΠεετε Ροει1εττε.

Μ.. Νεεε οτεεεε νε! Ιοεο , νεΙ παω ντεττετε ειιεπ εοτὸἰεἱετεὶειττε ετττεεεε,

οεεεε εεεε οτεεὶΒιιε Πιέειιε είε. ΗεΙεεεε εεττε Ριιεττ Γοττεετε ἰε Ριιετο εεειε Γε

ειι:ιεειιτ, ιιε ε1ι1οτε:1τε σε εΧειεΡΙιιιε ΙΓε:ιε Πεο οΒΙτιετΓεεε, Ρτττεοτότε Πιο. εε

νεειεε Πεττεεεε:ιτε : σε όετεεεΡε ετιι1εΙυε Ρετ παταω ΠιεεεΙΠοεεε Πεε ΡετΠεεΊ:ἰ

αυτ" , ιτε έι Ρεεετεε. τω εεεττε1τΡτεεεεε εοε εἱε εεετεεε, εε εεε Π Με εκεεΙ

Ιεεετοττ φαει εεετάεττετ,εταντειε εΙτο!εεεετ. δε 8εεοε ειΠειιιεττεε όεΙτευτεπιτε,

11ι1Πο ιεοάο εε ΓΡετεεόε εΙεεεεεε1ει άεΠεεειτει:ε , ειτε ν1νεεε δ: Ροίε οΜειιιη

111οτειτο5Π1ΐεττενττ, εοεϊτε&ε τεΠειιτειντε, άεΓΡετεεε ειττεντε: 8: ετι1επτντε εοε

Πεεετττευε ε]ιιε νοΙεεεεεεεεΠοτεεεειε εεεεεε τενοεετειτε εετε,8ε Πεε οειιΙτ εοΠ;ε1

τε ιεεετΒιιε ε]ι1ετεεεεόεεεεε, ὸοτιεεὶΡΓε Πτοε ειεεοΙΙο.ε οτ:ιιΙοε ΠιΡετ εοε δ: τετΓε

κατω·

 



ΜΙΚΑ(:. δ. ΒΕΝΕΒ. Π" θΑί.Ι.ΙΑ, ΑΜΒ'. Ζάϊοτυπίέσ.-_ . οτοπιο: οοίτο. 5ττ οοΒο ίοτοΡοτ Βοποοιοτοε το τ:οττΙο , ΒΕΝΒυ1€Τι1εἱο οτο, οι". Μ."

ΒεΝεοιοτι:ε οι :Μο : οικιττοιιτΉ του ντττιιε, Η του Ιειοε άτίοτρΙτοεο, τπτ ὶΠικὶ Ν· “τη

ΑΡοίτοΗοιπο τττοται:τοε τοστ:: νἰὸἰτοιιε το Μο 8: ειιτὁἰνὶτοιτε :το Μο Γοτλοτοιττ,οτ ΡὐἙῖἑΪ::8;

οοτοΓοιοο Ετ Ποιο οπο μι· τοΓοιοτο ΒοοοΙο ΓτοοιιΙοτοτοτΑτοοο.

ΜΙΚΑθνΕΑ δ. ΒΕΝΕΠΙΠΤΙ

ΡΑτιιΔΤΑ το οΑττοι Ροετ :τιιΑΝεωτιοοΕΜ

τω τοοάτοτο Μοτο: Βι:οιιιιιτο οτ.

$οτ1Ρτει :το Αι:1τενΑτοο Μοοσ.οτιο ΡΙοττε.οοοδ , (ζοτο1τ ΩειΙνἰ

ΡττοοΙΡειτυ.

Εκ |0|:τυΜί.τ Βώ/ Βτωτοτύ. ΡΖω·έατ. Βο!!απτίο 8' 84%

Ριτο1.οουε Αυτ:Τοιι15.

Ε ο οι ΙτοΙτοτΓοπττοιοο οι: ΡοοοΙοτοτο όοοιιε οτ τοίτοοτΞᾶ ὰ οτο-έ ΙτειΠε Με

ΡοΙΙοοτὶΠἱιοο νοτοτιοο Αιι€τοτοιο τοΒοοϋε ττοότατιιτο οΠ: οτΠτύτο- δ9Μ°Π°

οπο τ:οοίττιτ, ε]ι1ο @ο τονοοτττ οοοιοι·οτ οκτώ οοο Ρτττ:οτ:οι1Ρο- μα

[Ϊ νοτττ Μ2]οτι1το Δτιεἔωττττ. δοττΡτοΗΒι1εο8.π1τμιοΡττοίτοοτὶίἴἰτοἱε

/ ίιιΡΡοτοτο ΡΙοτττοίιτο νΜοΒειτοτ τοῦτο ΙοοὸοβἱΙἱε τοτ·ττο οττοοΙΙοοε

τοειτοτομ αοΙτ ΓοτΠοοτ τοιοΡοοο, Ιοοοτιττο ίαΙιιΒτττειτο,ίοτττΙττοτο

ΓοΠ , οΡειοἰτοτο 8Βι1οὁοοτἰίἰἶ111α οοτοοτιιτο , τ:οΙΙΙιοο ετοττοττοτοτ οΙοειτιιτο ντττίιιο

οοο ΡτοΗτοε ρτονοοττουε, οοντιτοτο υτοτιιτο ειτοοοοἰτοτο, νοτοτυτο τ1τιοαοε οΡἰ

ὸοτιιτο ο!οοοτο , ειτοοοπο οοβ1Ποοι ΗΜ ΡτοΙειΡΓιι, ιιοείουο οιιοέτετι1το τοτιοο

οΡιιΙοοοΠἰιοει εϊοττει. Ατ @το Μοτο: οοτο:ο Ροτοοτοι ντΒότουο άοοοοττΠοοιτε

νοτοττιτο Ιττιότο ΙτειΙοτ ξιιοοτ τιττοουτοε , ττετίτυε τειτοοο τοττιτε Ρ:τιττοο το άτνοτίο

Ροττοτ3:ιτε , εΙΠτεοοττ Γοίο οοοΠάοτεττοοο ειονοτττοΧΡοίοίτ. Νοεμο οοἰτο Μοτο

1οΙοτοιοοόο τοο1οοτε ΒοοοΗοτει οοτοΡΙοτΞΗ ττιοτο ΙουτΙο νἰἀοοτιιι· , οπο: Ροτἰἴιε μι

τω: οι11οτε άοοοτ ΚοΒοίοιιο ίοΠοττειε Μοτο τοοτοοτοτυ οοίὶ οιιοοΙειτο οο!Ιοθ:τιοοο

οιόΠ:ττ&τι Ροτί-Ρἱοἱτυτ. (ζίιτοττοο τοεἔοἰτοτΙο 1ΡΓο ΙτοΗτ:τ ΚοΒοἰ οιιοοΙ οΠτο ΜοΒοο

- Οτττ:οίτιΒοοοουΡαοετιιτ,ΞοοοὸὸοτΒοε @το τΞ1τοιιο οΐΠοΙΙετινοΙ οιοττὶτοτι ο:: Γειττο

τω&οο ιιε (Ξττοοτε οοο ττοττοτ , το οο τω τοοτο που τοέτο σο α: ιιο τω

τοπιο εοΡτττοετο , Ιοοεττιιτοοο Μουτ! τοοότοἐ Πι οτοτ Ιειτττιιτοοοοτ 51ΜΒΜ ίε ατομο

τ1ι1οτοο τοΙτο , φωτ! Ρτοοοοτειτο το Μιτου οποιο ο:τοοτοττ ΡΙοτττοσ.τυπιτειτοοο

ΡτονΙοοτειτοτο τοειτοι· οτΙ:οότο , ροοάοΙοτ οιιοέτειε ειτοοΙοότττοτ 8τοτοὶο. Ατ νοτὸ

Κοτοοτ1ἱ Ιτοροτὶ] Ιοίἱἶοτε ροτοοτἰο @το οόοτοττοιο οτοοτο @το ΡοτάιιοΙΙΙοοτε

οΙσττοοτο νοΠοτ ,πιο 1Πὶιοτι τοεοοι·υτο @Με οπο: Ροτ ΑΠοιο, Ειιτορειτο ετ Εγ

Βίειτο Ιοιιιά Ρο.τιιτο άτίτοοάιτοτοτ, το Ρτοντοοτειε οοΙοοτάΐουο τοΠοτοτΙοτο ττιτυτο Μ

οιτττ,είοοιιο Πτροοό5τιτΞειε ΙοΒἰοοἱΒι1ε τοτοτροίῖτο οοοίτττιιοτο. Ιοτοτ ουτε Μοτο

οι:οοιιο τοτοτττοει Βοἔι1οτοτο Οοτ:ττ!οοτοΙΙε τιτττωο οΜΠοοοτο Ροδο. , όιτοεΙοντ

-81οο ° Ρτογτοτοτε οκ Γοΐο ρι·οτιιΠτ , οιοιττιτο οιοτουτο Ρ,ετοΙτιτΙοτ ντιΙοι·το, οίοιιο τ

τττοιιο&ο. Νυτίἰει οπο· Πτοοτττιτο 8ο (Ξεοτρειοοιτο ΡΙοοοίιττηιτο τ:οοΠΠττ , 8:ιτοτο- "

:στο Οττοοτοτο νοτΪιτε οτοΓΡοέτειοε Πτοττοιο , Ηοττιττϋὶ νοτὸ ΓοτττοτΞΡΓοτο @τοτ

οιἱοοοε. Οτιτοίτοουο, οτ ΡττοΙτοανττουε , οοΕοΙττειτο Ποευ!ειττ οι Βοοοτιιοπ στο·

Μοτο ΡτονοοτἰΒιιε τιττΙοοοτΠΠτοο ο'3ττιοοτοΓοαττ Ρτοοο!Γοτίιτοοιιο οπο νττοττοο

ΡττΠ:τι τοροττειτιιτ :απο ; οοο ττιτοοο ΓοτοοττΡΓετο οότττίΠτοο Ροτιοτ νὶοοοτο Βοττοτ.

οο,ότιτο ΒοτιτΗΠιοτ Μοτο Βεκεισιοτι οΡτειοὸαοι οιιο6το τοοτττιΙΙΒιιε ΡτοτυΙττ Στο"

οἰτοτοιο.

 

το 'Γοττδοοι ΪταΗ:: ρτοντοττ:ιτ οτιτοοτοτ Ρσ.ιιΙικ Υ ντιτοτΓτὶτὶτιεἰο Μ. α.. ΗτΠ_Ι.ειοΒοο_ τη. Π- δ( @το

έἶἰ02°. 88. Οπί. δΈ Β. δωσα!κο ΙΙ. Α ο τι



ω: ΜΙΚΑΟ Σ. ΒΕ'ΝΣΠ. ΙΝ ΒλΙ.ΕΙΑ,2αϊ8'. 21:ί:·εισα!ώ;

Έ:ΐί::. . - Μ ο ιι ι τ ο Μ.
]ιιι.ιιιιι.

 

·υ:ι!α'υ [αφ:πω άί·υφ: ί:29'αρί:::ίε _;ρ. "Μια Με: :3·:έσιιΙοι· 5:©ι4:ι.π·3 έ.τΙ2θωιΣ: 9η

Ρἰ:κ!ι: :πωπ 9"ώ πιω: α· ι·φ::::ιο σ:: Λώ: δι$'. Β:πε :Θ Μ" # " @ή " Μ Μ “#9”

:Μιά ει!!εδ::ι , Ραπ:: άιιω:α.ι·π: νες/ι:: εκεεφῇωω. Μ αιμα ι. β μη: ῇφ::ιο›·ω έστω: ό· :παπι

δ. Βεπειἰὶἄί έψ::·έ&έ: Αει|:·σ·υα!έαα. ·. . .

Ηιε ιιειιιρε ιιιΙεξιιιε Ι)οιιιιιιι Β ε Ν ε ο 1 τ: τ ιι ε ιείἱε ειιιιιιιο ΡτεεΓιιΙε ετεεοτιο Ποτε: ει:οιτ·

8· Βωξ" ιιιε , :μια , ιιτ @κι ρι:είιιιιιε Γιιιιι , οοιιιιιιι€ιει νεΙει·ιειτ Ηεττιιιιεςιιε ιιιιιιιιι Με: ρτονιιιειιιιιι,ιιοπ

3έΜεβί::8 ΓοΗιιιι εσω ΓιιοιΙΙιιίιι·ενιτ ειιοττιι , νειι)ιιι οιιιιιειιι Ιιει!ιαιτι , ειιιιιε ίεΙιειτει8 ειτο ιερετι:ει μω

εκιιξιιιιτι. ειριο :Με ό:: εειιΓε Βτενι εἀιἔἶετιιι άι ΐιιειγιιιτιι βιο ιιιιἰιιειε ΡιεΗτιτιτ. Β:ζιιιΉιιε φωταάιΒιιι

ω: ΡειειιτιΒιιε ρι·οεειιιτιιε ιιει:ιτ τε πιω: τιιιιιιε Ρει8.Εη€0ΙΣΗΠ1 ειιιιιει: ιειιιι ρι·ορε ιιιιιειιιιι

Νιιιίἱειτ ιιιΒιε Επι. Τιιιιτ:ιτ ειιιιρρε ιιι:ιειιιτιιάιιιιερετρΙεκι οΡετιε ειι ΐιιιιόιιιιιειιτιε εοιιιιειτιιιτ`, ω:

4;1ι12Μ3€τ ραΙιιτια:οτειιτιΠιπιοτυιιι Γιιρειανειιτ Κεειιιιι ι ιιε:: ιιιοάιειε φαι: τεειιι·ιιτι ἰιιιρε_ιι!ιε.

19ο: κΜπια! ὶ :ιβωοπίκω ›·:/ιικιιπ: @φ Βυ|Μπάέω:Ε . 7»·ιβ:·κπ:φισ Σεοπ:: Μαήσ:ιω [Μι

:Μπι έ: ΠΒειιοτι @πιο δ. Βεπωίί:ΐ:'ί , επί ανω:: Ξεπη·έ: :ιοὐἱ!ἰ::ι:ωκ συ:ισεάκπ: ίϋ::νι!ί:::·. (Με

:Μπι βπε :ΐαθίσ Μ:: Μὐεὐἰ: Βεκαέιδ:ια : α:: υπέρ:: πούί!ί::::σ @τα :ι θ:·ιευ:·ισ Μαἔπο Γ:#'4:4 Φωκά

πω: ιιιιωι:. _Θιβωεκπαω: ηιιἰ/βπἰ μια!Μδ Μάσκα:: Μ07:ψ::*έ.: :::ί·υ:ι/κ: .4:Μ··ν«Μεω, επί Μ::

ἔκ πσπ:ικί!ί.τ Ι:ψ[ια β, κ!κδ2ιστε: βπέ εκα:πιι!κπ: ώ ἰἰ!ἰ: ιπού:::ο.: @παπα ασκ 40 π·Ιι!ίοπε Μάο.:

@μπω ετιωἰἰ:ἰσπσ Θ· πκδίνο·ί:π:σ. Νηκε έ: ω:: ποβτἰ: :ι·κάέ:οτιππ :σηβ4Μ::ι :ισ ικάεώι :Με

πω, [Μ ρτηκέισία, _ ο - - .

Μ σερί:: 7. πο:κικάαΜ .4άτωα!:ίο φωρία::ι. ει:: Ρ'ίω δ'. Μπεστ: σα· 6':ψ:ιο ω (ΜΜΜ: Ρ:·υβδ:κή

πσπιιἰὐἰ! !κσί: αΪσι·κπ:. ΡιοίεΒι ἱτιιιΙιιεὲΟοειιοΒιο-(ῖείΪΪιιι ΕριρΒιιιιιετιιιιι όιεΒιιε , ιιιιιιιτει Μι

Βιιι:ι Μια! ριτοειιΙ ιιι ρι:εάιο ειιιίΒειιι θαιιοΙ:ή εε άενειιιιιιιτ ιιιε. δισ» πι ·υιι!έ:ι:ο Εαα#οβσ Ι:

8484; : Ιειτιιιτ ιιοε ειιιιιιτει Εριριιιιιιιοιιιιιι $ιιΒΒιιει ιιε: ιιτιιριειιτε:,&ε. ἐκ” σιπ]:ϊ ο. ιιιιιι. με

δ'. Μπκτκω Οιπιπυ :ίήκΜΦ :ίαιππωω Εμρωιπιπ ε:: ]θ:·πιπι φωσ» Μαιίώα: .· αιίωκ:/ί μιαως·

Ρυ/Ϊ:ἱο ιπαρτσπέα ·υέ:ίω:κν·, Μακη:: :Μιά !πό:ίοπωι:ίε ]θή:ι . Ερέρβακέο:·κω :ίί: Μ:: 6':ιπωκω

οβάλ: α!άποιω!άκ: Ροβεκαπι ό'. Βεπειἰἰίἰί ::·ωιβικαπ Β. Μπι:το ί:: (Μ|ΙΩι ρἑεῷ:δἰ·ιιω εκπτω

·υί:, @Ετ έ: βιβωπ ι ο·υ::·βοπε σερί:: πι. ει:: :κ Μ” ορια .4κόΐοι·ί.ι ιπ::ες:·κπι :ιρρςβ:Ξι Βεβία:Μ εσω

:ἱυπἱ: δκφἰτπἰοπκω πσ:ἰ: :·φποβπ:απκ:.

-

Π Ο ιι Α Ν Ν ιι ε 2ο%ίω ΜΜΜ ΜΜισαΙσπσω ππο:οποπ ( π: σα· :Μαι 4ψΙΜ::ϊ ) π:: ΑΜ::

| _ Η ε τ ι ιι ο @τα Ιιιιρειει:οι·ε οἱ: ιιιιιιιιιιιιαιτειιι ΓεεΙειιιιιι ω ειιιιειιτΙειιι νει·ίσ

ΟΠ· Χ· · ω: ΡιιιιΙΙο ΡὸΡε ω:: Ρι·ινειιο, Τιιιιιιιιιιε ΟοιιΠειιιτιιιιιε, νι: ΚειΡιιΒΙιαι: τε8ειι

Ξ&':"Π' απ ί:ι·ειιιιιιε , 1ωΡε«η ιιιίιιΙειε ιοτιιιε Βειιιιε ικΙιιιΓιι ΓιιΓεεριτ,ειιιιΒιιε Ρετ Γειπειτι

πιεσε ιιιε ΒιιΒειιιο.:ιε, ΠιεεεΙΤοι·ειτι άεΙεειτ ΠΜ Μωιιιιι:ιιιινι , ει: ΡιοθιΡι:ι (Με

εοιιιιιι ει: ΟιιΡειόοσιε. οι·ιιιιιιιιιιιι. (Με: ιιιιΡετειιτε , Β. θιιιιοοιιιιιε ΜΜΜ: παμε

.ΑΡοίΕοΙιαε δεόι Κοιιιιι: ΡιεΗι:ιιιιι· ΕΡιΓι:οΡιιε. Ροι·ι·ο Ρι·ο.ιιι:οι·ιιιιι Κεετιιιιιι Βιω

Νεειιιι.οιε Κεειιιε ειιιιιιιεΡοιιΒιιε Τιιιιοοιιιιεκτο ειιιιιιε Τιιιιουιικιεο ΗΜ:

ΟΙιιΜεΒετιι Κε-ειε μπι ιιιιιιοιιε εαω πωπω ειιιιιιεειιι·ιΒιιε Γοιτι:ει· ι·εἔεΙ›ο.τ. Α:

νε:ὸ μπε Εει.τιεοΒατόοτιιω Ι:ειΙιιιιιι ὰ ΡιιιιιΒιιε νειιετιιιιιιιιι όιιιιιιιιιιιιι Γιιιιιιὶ Ριπ- ι

ΙιΒιινιιιιιιε , ιιιει·εΙΤιι ι ιιι:ιιιιιιιιι ει: μπε εΙειάιΒιιε ιι!ϊιειειιάο 5 Για Ροτειιι:ιεε Γιιβάει·ε ι

εοιιαβατιιι·. Ρι·οοεάειιιε άειικΙε τειιιΡοι·ε , ιέιικιιιε Πισω Ιιιιρει·ιιιιιι ωωιω. ι

Πι·:ιτιτε Κοιτιωιιιιι, ειιιι Μιιιιι·ιειιιιιι ΙιιιΡει·ειτοτειιι :και ΗΠιε ΤΙιεοὸοίἰο ,Τιβει·ιο, ι

ειιιιιε ΟοιιίΒιιιιιιιο, ειιιιι εΙΤετ Βιιιιτοι· Μια Ρωιεη ,ε!οΙο ιιιτει·ειιιει·ιιι, με.

:Με θεοι όιιεε Αειι.ιιι.ι=ο , ιιιιειιι ΗΜ Κεεεπι Ρι·ιείεεετιιτ, ι:οτειιιι Ρ:ιειιε ιι·ιιιιιι. Φ

ριι: ε Ιτο.Ιισιιι , Κοιιιιιιιέιιιςιιε :ι%ι·εόιιιιι· ιιι·Βειιι. Νεο Ιοιι€ο ΡὸίἘεὶΡιιεὸοιιιΒιιε ι

Ρωιιεω εειιιιε,Μοτιιιίι:ει·ιιιιιι ΒεπιίΠιιιι Ριιτιιε Βειιεόι&ι,ιιιιοεΙ ιιι θειίΙῖιιο Πισω ι

«Μ, ιιοδιιι ιονειεΙιτιιι·, εΙιτΙΡιτιιι· , άείι:ι·ιιιτιιι·. @ι ειπε ιιιιινετίιι όιιιΡει·ειιτι ιιε

ιιιιιιιιι ιιιιιὸειιι ει: ΜοιιΔιιιε τειιει·ε Ροιιιει·ιιτιτ: ιι: ΡτορΙιετιο. νετιει·ειΙ:ιΙιε Ρο.τι·ιε,

.) τιιι:ιτιι Ιοιι€ε ειπε Ρανιόε:ειτ , εοιιιΡ!ει·ετιιι , εμε Δω: : να ειρικι Ποιιιιιιυιιι ω).

” τιιιετε Ροτιιι , ιιτ ει: Με Ιοι:ο πιιΙιι ειιιιιιικ εοιιι:εόειειπιιι·. Ριι€ιειιι:εε ειιτειιι ει:

εοόειιι Ιοεο ΜοιιιιεΙιι Κοιιιιιιτι νειιετιιιιτ, εοόιεειιι Βιιιδ:ω ΙΨεεΒιιΙω ειιιιιιιι Γ:::Ρε

άι&ιιε Μια· εοιιιΡοΓιιετιιτ, 8εςιικάειιιι :ιΙι:ι @σε ΓετιΡι:ι 5 ιιεειιοιι ροιιιιιιε Ρειιιιε,

δε ιιιειιΓιιι·ειιτι «Με , ει:: ειιιιιιιιιιιό ει: ΓιιΡε!!ε&ιΙι Γιιι·τιΡει·ε ροιιιει·ειιιι άείει·επιτεε,

Πισω. ι::ιειιιε ΡΜ: οέ:ο ειιιιιοι·ιιιιι ειιι·ι·ιειιΙει, ιιιιιΒιιε ΙιιιΡετιιιιιι οιιπιε ρεΠ`ιιιιιι

κι Πανε ιι! ιιι:εΙΙιιζει: άι: Ρώπα Ι.ατηςοΒειάοτιιιιι ιιι Ιι::ιΜιιι ιιιιρτείΠοιιε ,ειπα ΑΙΒοἰιιο Μα, ΜΜΜ Π11Ρει·1.

:οτε ίειδιε εθ:_ Π: ι:ειιιΡοιε ενειίἱοιιιε ΟαΠιιιειιΠε εΒιιιιιιι ω ©21Ρ.Ι7_ Υι:2 δ. Ρ_ Βειιεάιόιι_



τ

 

ΜΙΚΑΠ:. δ. ΒΕΝΕΙ). άΠέ2 κττΓ78Φωτώ. 37;

ττεττετΡττ εοτττττεττο τττοτττε οεττετε τ:τττετττατ:ο, Ηττωτοτ.τττε Γιτεεεττττοτεεεω Ιω- εττω_ τω.

εττ` εε :τα ντστττττ Γε:: ατττττε. Οι” ιτε Ηεττττττ:τ.οτταα* ετττττ τττατετε Πάτα.. Μ· Με

τθττοττττε τττΒΡτττιιτττττ ατττττε τ α:: ττετττττττ Οοττετατιττττττε ττττιτα ΕοαΠαττττττττ , 1:τ1ττΠ:.

τ:εΠτοτ·ττα οττττιτε τιποτε Γτττττετττττ ντοτττττ δε ττονετττ. @το ττττττετατττε ττταττεττττττ Κα. °τωω·

8ττιττττ Οττττντοτττ.οττε πιο ΡτοΓΡετε τττΓροι·τετε ντττεττατιττ , Ρταττεοτττω ντετὸ τεοτ. ”

απο Οτ·ττ.015οντιι15 Πττττε Ι)αΒοοετττ οτττττττε ατΓεττταοαττ

Ηαε Ρτοττττ.τε τετττρείτατε Μιττνττωτ.ιτε ΑΒΕ” (:αιτοβττ ΡΙοττατ:εττΠε , οττο‹τ χ τ

Πτιττττ είἙ το τεττττοττο ΑτττετταττεττΠ ΓττΡτα Πιτνττττττ Ι.τοεττε, τττντττα τττοττττττε ντ- ΤΙΜιτττα

Ποττε Ρετ Γοτττττττττττ , τττττεττ τττττὶ ειττττ εοττΓεττΠι Ι)εο Ποτεοτττττττ-τττατττττττττΕτατττετττ 83° Β””“”τ

. . _ τττότ.τ 8:

οττετττττατττ ε:: Γατα νεττετατ:ττετττ Μοτταετττττττ Ατοιττ.τττττ ττοτοττττε : οιτατιεττττε Πιο. δεττοταΠτη.

&τΓΠττττ (ῖοττΓεΓΓοττε (ΣττττΠτ Β ε κ τε τ: τ ο τ τ Ξεοτττιτε ττττε τταττεΓεττεττεοετετ. ὅτε *τ*

εττττττ Ποτ τενεταττττττ τττνττττττιε αΠετε!τατ. ΟιττετττττΓρετατο εοτττττττοττττττττ ΜΜΕ

θεττοττταττττεττΠε ιτττττε ΕρτΓεορτ _, 8ετρΠ ρτορτετ εοτΡιτε τσεαττΓΠτττατ $οτ-τοτ.ττε

οποτε νττοττττε Γοτοττττ εττττττττ Ρατττε Βεττετττέττ τταττεΓετετ:τότττττ 1)τντττα τενεταα

ττοττετττνττατ:τ. (ῖιττττε τετ τττττοττατττ ,οτττατττ ΡτοτττΡτιτ εΠ+,τττΡταττττ οΡιτΓειττο τη- τ. “ο”,

Γει·ετε ΓττΡετναοαττειιτττ ττττττττττιτε. Ητττε ΒεταττΠττττα: ΤταττΠαττοτττ βεατοττττττ @τα Μ· Μ· ΦΠ

ττταττοτ·ιττττ , Βεττετττό.Ιτ Γετττεετ ατοττε 5εττοταΠττ:ατ , αττείταττττ Ραιττττε Μοτταεττττε, Δέ"'"°'Μ"°

αουτ ωΡτττ τττεττττοττετττ εοτ , το τττΓτοτ·τα οεττττε ίσα: τττττο &τττο , ττα τττοιττεττετ

Οττεα ττεε τετττΡοτα ( Παπά ετττοττττττ οιτττ·τ ΩοττΓτ:αττττττοΙτττΡετατττε) τ:τττττ το Οαίττο π ΜΗ

τ:τωτττω οεαττΠτττττΒεττετττέττεοτττττε τεοιττεΓεεΒατ,αΙτουαττττε τατττ εταΡΠεαττ- “Πτατ:.τε-;

στα Γοτττττ‹το εττΠίτετετ τ νετττετττεε ττε θεττοττταττττεττΠτττττ 8εΑτττεΙταττεττΠιττττ τα “Μ"°"ω

Βτοττε Εταττετ , τττττττ αΡιτό Γαετιττττ εοτΡιτε Γε Ρετττοθτατε ΠτττττταΓΓετττ:, ετττΓττετττ Ρα. τ(

στα ατοττε εετττταττατ ήττα οΙΤα αττΓετετττεε , το Γττατιτ ατττατττ αΓΡοττανεττττττ, τττττ ..

Πττοτττατττττ «τυο ΜοτταΓτ:εττα το ιττττττΓοιτε ττοττοτε οοο ττιότα Γιττττ. τα

δαττε τττεττΝτακο τιττττοτε ΡοΡτ τττοττετττ (ῖοττΓτατττττττ ΙτττΡεττιττττ αΠτττττετττ:ε, χ".

ττεεετττ το ΙτττΡεττο ατοττε εττα&τε, α Ε.ττοττττ Αιτουίταττεττοττττατε ττττνατιττ· , εττΠα τωττΦ ο

ττόοιτε τετεξοαττττταετνετΓιττττ Ποστ: Ττττετιτττε αττττα εοττττττεττε ,ττττοετταττ Γατετττα ξ;;"δ';Ε.

τετενατιττττ τεττικτττ το εατοετετττ. Ροττὸ τττοτττ τετττΡοτε , αΡιπτ (ὶατττατ Ρταττεο.

ττττττ ττεετττετττε οτοττα , α ΡταεΓεόττε Ρατατττ ττοτττττε οττττττατταττττ Ιζεξοτα, Βεξοττττττ

στ: ττττΡεττττατττ ετεΠτττέτττοττε Γοτιττττ Κεοατε ττοτττεττ ττταττττετ εεΓταττττττιτε, Νατττ

οιτε οι οΡεε δ: Ροτεττττα Κεοτττ Ρεττεε Ρατατττ Ρτα:Γετίτοε , οιττ Ματοτεεωτοτττιτε τττ

εετταττττττ·, 8: αττ οττοε Γιτττττττα Ιτττοετττ Ρετττττεττατ , τεττττεΒαττττττ, ττεοιτε αττττετ

Κεοτ τεττττοιτεΒαττττ, οτττττττ τιτ Βεοτο ταττττττττ ττοττττττε τ:οτττετπιτε , τ:ττττε ΡτοΓττΓο,

Βατττ3. ΓιττττττττΠ3. Γοττο τεΠττετετ: , :το ΓΡεετετττ ετοτττττ:ταττττε εΠτττοετετ:τ..εοατοε ιτττττε·

ειττττοιιε νετττετττεε αιτττττετ: , είΓοιτε αΒεττττττττιτε τεΓΡοττΓα οτα ετα: εττο&ιτε νετ

εττατττ ττττΓττε εκ Γττα νεττττ ΡοτεΠ:ατε τεττττετετ : ετττττ Ρταττετ ττττττττε Κεετε ττοτττεττ,

δ( οτεεατττττττ νττο Γττρετττττιττττ ,οττοετ ετ ΡτοΓεότιτεαυτω,Ρτοιιτ ντττετταττττ, ετττττ

Βεταατ ,τττττττ αττττττ Ρτοτττττ ΡοΓΠττετετ:, οιτατττ ττττατττ 8εεατττ Ρετττατντ τεετττίιε νττα

Ιατττ , τττ οιτα ττοτττιττττ 8: εκ οιτα Γατττιττοε Ποτ ττεεεΓΓαττα τττττττττ:τατττετ ατοιτε οττΓεα

οττττττττ ετττττοετττεε μας ττιττττετοΠταττε τταττεΒατ. (1ιτοετττττουεετττττττττττ ετ ετατ,

εατρετττο τΒατ , οιτοτ:τ ΒοΒιιετττττ&τε τ) 8ε Βιττττττεο ττττττεο τττοτε αοετττε τταττεΒαττττ.

ὅτε α‹τ Ρατατττττττ , Πε απ! Ριτττττετττττ Ρορττττ Γιττ εοττνετττιττττ , οιττ αττττττατττττ σο Ιζεοτττ τ

ιττττττατετττ εετεΒταΒαττττ,ττε, Πε ττοττττττττ τεττττε Γοτεττατ. Αι: Βεοτττ ατττττττττΠτα

ττοττετττ δ6 οττττττα ουκ νετ ττοττττ, νετ Γοττε αοεττττα ετατττ ασ ετττΡοττεττττα ,Ρτε:

Γεέτττε ατττατ ρτοευταοατ: εστω οΓΠεττ ττταοτττταττττττ εα α:τατε Ατιττιτττττε ° νττ εκτ

ττττα: ττοτττττταττε ΡτοΒαοτττΓοιτε νττω,ετττττ Πττο ΑττοεΠτο αετρτττττε τεοεΒατ:. Φτοττε

τεττάα ΡὸΓτ Γεεττττοτοττα,ΕΡτΓεοΡιτε Μετττοτττατττειττττ , Οτεττ Ροττττττοιτε αα:τα..

τι Ητετοττττ ε:: Ραιττο Πταε. τη ΗτΠ.Ι.αττοοττ. Μ». 4. Ιτ Ητε τττττττιτε ντττεττττ Αάτενατττιτε τη ττττττττττεττττο

οπο. Π. ετττετττταττττττε Με τττοττο: Ηεταστου εμε βέτο: Κεειττττ ττττιτα τετττττοττε Παω, οττετττ τ:αττττττ οττττττττο

τω» παω”Ματττππ Κατω τα” [ιιΓτητττ , τωτίττμε Ι»υ- στ εοεττετετττ ΓττττΓε τοττεεττιττττ οτττττεε_

τω” ακούω απατα, @το «Μα ιΜ:τάτττω Γιατε||τττπ το- τ: Νεοιιε δ' ΑττπιτΓιτε Μ2]οτ-‹τοπτι1$ Γττττ . Μουτ: Γαβ

τω» τω: εαπβαπτΜια εττττωπτω ε]14Γάεπι Μπα βαττ τοτταντε ττττ$ τοεοτττττε Ραταττιττττ ττττττ , α·ττε Με αστε

Ηετικἰῇ τωμτα·υτ'τοτω υτεπ/ττωτ #κ. Η‹π αταπι τωττ·ττω Μοτταεττιτε Πιτ: οιτατττ ΕΡττο:ομτε. Σποτ: :μια Αέτα :τά

£τταρακττττω τμ[τίττητίττα πιτ Χαρτί άτεπττοττω κατω· απο. 64ο.

έ”, τοπισίτοικ Καυτο» πατατα σιτε ό· ·υτοτυπ ·

Α α α τ)

κ .
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τοιιτιοοε δ: νοτο οι·όιοει:οε , ιιιιι·ει!:ιιΙιτει· ιο Ροοτιοεειτο νινετε ποιο: : εε άειοΐιτο

ει·ετοι:ιεειοι εΙιΞεοε νιτειιο , ΙεΡι·οΓἰε ιιοινει·Γει Ιπποεοε οΒΓεοιιιο. ε εοοτιοεοκιΠιτοε

ιιΓειιιε οι! οΒιτιιοι νιιοι:. ΑΝ.ιετΑειιιε @το εποε Κοοιοοι ΙοιΡει·ι] ι·ε8εΒιιτ ιοΒΒοια,

ποιοι νει·ὸ Κεεοι οτιοειοετοιο ΡοΠ: Αιιει>ειιτιιινι Ι.ιιιτεοΛο-οιιε οι Γιιιιοι πάει

8ετειτ όιτιοοεπο

απο Ειπε τετοοοι·ει. Ρετ·ιι·οιωΧ οιιιά:ιοι εἰνιε Βτειοειοοε , ΚεἱιεἰοΓε Νοε

εοιιτιοεοτοιτο Γετν:ιοε , Κοιοειοι ειοεοτε ΡτοεΓο12τι.1ιο Β. ΟτεΒοι·ιοενεοιτ Γιιιι&ί

όεΓϊόετιι ΡετεΓει&ιιτοε νοτιιιο. Βεοιοοε !ιοιι:ετιι ειοΓοετο ωιειιοωι Ρι·εεΓιιΙιε

Ρωιιειω Ρεττοοειι: Ο:ιεοοΒιιιιο φαι οοοοόειοι ο!› εει·εΒιο Ρειτι·ε Βεοεόι&ο

ιο ΟειΠι·ο ()ειΠιοι τοοοτιι ·ιεε!ιοεατιιοι Πισω , :ποπ Ρει·ιοι1Γιι 11ο οιοοιΡοτεο:ισ

ὰ ΕειοΒοοειτοιε όεΠι·ο&ιιοι , εεωτιοωε πιο, ιβίοιιε απο εΠοιιιΒιιε Ιιτιιάεοτἱ

ΠοιΡΙιειτειτε Ρτει:άιτιε , οοο ]αιο ειιιΓι:Ιετο Ιοει ΙιοΒιιο.τιοοεπι εΧρεεϊετεοτ ,Γιιοποει

ειιι·ιτειτιε αοοειοοοε ιο δ. Κε!ιοιοοιε ΙιειΒιοι νινετε εα:Ριτ , οιιίοιιε ειιοιόειο νιιιιιο

δεοιοι·ειο ΗΜ ρτεεΗειιιοτ. Νοο Ροίϊτοο!τιιοι νει·ὸ τετοροοε ,εοσΡει·ειοτε Δω

οε ιοΙΓεοεοτάιο. , Γοο”ι·ειΒιιοοΒοε ιοεοτιε Ρτεεειιιιιι ι>ωο ΒεοεόιόΕι , οιιιΙτοτιιτο

ιΒιοετο ΜοοειεΙιοοιιο οοΒιΙιιιτο ειτοιιε τοεοιοετοιιο π! Γε εοοεοπεοκιοιο Ρειτετ

εΠ·'εΟ:ιιε είϊ : είεειιιε τειιαι·πιε !ιοΒιτεειιΙιε Οα·οοΒιοι!ι (Ποιοι εοο8ιοεοτιοιιο

τω) Γειοει:ε ·ΚεΒιιΙω ιοΒο εε εεωι1ιωι απο ΒεοεάιθειιοΓΗτιιτιοιιε νινει·ε εοε ε.

1·ι.ιοτ. Ηοε ιτειοιιε οι·ειιοε οι ΓΙει:ιιοι , οπο :ποιο εει·οιτιιι· , Γεο6ΗΠιτοιιτο Η οι!

ΟεΓΠοεοΓε (.ΐοειιοΒιοτο τε ειι·ειτοιο είι: , εεω ιο.ιο Γειἱ: εεοτιιοι 8: όεεεοι :ιοοο

:πιο Β ειιι·τιειι!ει ενοΙοτει εΓΓεοι:, ει: οοο οεειιΙτο Πει ποιοι Ιοειιε Με ΙιεΕιιτο.:ιοοε

ειιτει·ε εα.Ρετ2.Ε Ιιιιτοειοει. Ρι·οιοοε Γεοιιεοτι τεκιιΡοι·ε, Ιιοιε νεοεπιοιΙι νο·ο Ραπ»

ι·ιειει όΠε&ιιε Βοτοιοι ΡοοτἰΓειι ΖειεΙιειτιοε ΡΙιιτιιοιιοι ειιιιοΙι] εοοτιιΙιτ, ΜποεΜ

Πεει: βαλε: 5ει·ιοι:ιιι·ειε , οεεοοο 8εο.Ιιει οοε: Μ. ιιοΙιτο.τετο ΜοοείΙειι] Ρει·ειοει·ε

Ροτετοοτι ιοΓιιΡει· 8: ΚεεοΙειτο φαω ιΡΓε εετεΒιιιε Ρειτει· ΓιιοόΗΠιτοιε εοιιΓεοΡΠε

ιο:ιοιΒιιε , Ρ:ιτειου. Ιιβεττο.τε εοοεεΠιτ. ν .

Ιοτετεὲ :μισά ΟειΙΙοιε, ΑοοεΙΠο Μειοι·εόοιοοε ΗΙιόοιιε ειπε ΡΙΡΡιοο Βιιοιω

οειτο οοεοοτιοιιε νιι:ειοι (ΣΑ.ιιοι.ιιε Ποιο. 1)ιΡΡιοι, εοοιιε 8εοοε Ετειοεο:οιο ΙΪἙΖΒὶ.ι

Βι·ειτοιο , οοειιοοιιο.οι ΡοίΈ τουΙτο. ΒεΙΙει εΙε οποιο ΚειοειιΕοι * τγοιοοι Πεο με;

νειοτεοϋΠιιΙιτ, Γιαοοε ΓιιΒε!ιάιτ ΡοτεΠο.τι. Ι)εοιοιιε :εοω ΒεΙΙιε1ε οοετοΠΠιιοε

ιοΓΠΕεοε , ηι·ειοοοε Ρετ τοτειο Ει·ειοειειοι άοοοοοωοι ΗΜ νιοε!ιεαοτεε οΡΡτεΓ.

Πε , οΙ› εάιοςιιε ι·ετο ΡΙιιοπια με ΕεεΙεΠειΠ:ιεο άεπι·ειΙιεοε Ρεωο ΓἰΓεο ειΠ`οειιινὶτ $

:ιο εΙειοειε πιιΙΜΒιιε ΡιοΡοο όιΓο·ιΒιιετε ΙΙιιε!ιοι. Ρτεετετεει 52τ:1εεοοε (5ε.ΙΙιοοι (ια

ειιΡειι·ε τεοι:ο.οτεε ε!ιιοΒιιε ιοει€οιε Ρι·ιεΙιιε , οποιο Αφιωοο αμκ! ΡιέΕ:ινιιιτο ει

νοειτειο ,ο.Ιτει·ο ειοτειο :ιΡικΙ Νο.ι·οοοειτο, @και Βιο·:ιοι Ηιινοιοι πει άενιειε, οι:

οι ΗΙΓΡειοιο.πι εοε Γεω εοοιΡεΙΙετετ. ιιαοιοΒι·ειο εἰιτο σ.ι·ΙνετΓιιοτιοιιε ιιιιΙΙειτε

οοε εεάει·ε Γεο·ετ , οιιΙΠοοε Ρειτεει·ε : οι ει. Ροίιεο$Τιιοιτεε , οι πιο τετοιο πιο

εεε ειΒοοιοεο ιοάεΙπιιε ω. ΤιιεΙιτεε εοιτο κοιιΙΙει εΙιειιοτοι· ΓειΒι·οοιιο , (Ιος)

:σοι ι&ιβιιε ειιο&ει. ετι:ει·ιτοι· οιιι·ιτιεε. ΡεΡΙΒιτ Με Γοεάοε απο ΒιοτΕιι·:ι.οόο, εἰ.

οοεοΠοιο Γιιιιτο ΡιΡΡιοιιτο τοιΠτ , οτ ωστε ΟΙιοΠο.ιοοτιιοι ΠόεΙιιιιο ειιιε (:δΡΠΑ

Ιιοο Ροτοοε ειι:ι:οοεΙετετ,ειε Ραπ:: ΠΠ ΓΡιοταΙιε εΧΠΓϊετε:: οιισά ιΙΙε εοπαιιοΙΕ

Με εοοιΡΙεοε 5 οιοΙτιε άιτειτιιοι κοιιοεοΒοε εεοιτοο :οποιο τεοιιίἱτ. @οι ει: κ·

εοοτιΒιτ, οι: Ιεεειτιοοεπι ΓοετοτιΠῖιοΙ ΡτεεΓιιΠε θτε8οοι Μ Γε οιτεά:ιιο, οβΓεει·σ.ο

το οοετεοιιε δ. Κοοιιιοειτο ΕεεΙεΠοιο ὰ Ι.οοεοΒειτοοτοτο τγι·ειοοιοε Ιιβετατεε,

τει·ι·εοο. εεΙείΗΒιιε με οοοετο.οε , ΗοεειΡεοεΙει·ετ. Κάπο παμε Ιιι.ιιο:ιοιε 00

ΡοΠ: οιιιτιο:οο ΙΚεεοι ο. ιοιοιΠι·ειτιοοετο ει:εοιΡτο , οοο Μ] @ο , Ριι>ι>ιΝοε 8;

Οιιιι.οΜΑΝΝοε, Κεεοι Γιοοιοειοι εοοεο:οι Γοειετει:ε οινιΓι.οι, :Μουσε :ιοοιε Γιιβ

Οοιπ.υιιιεο οοοιιοετεοιιε 1Κεεε,ειά ΒιιΒει·ιιειοεΙοοι ΓοΓειΡιιιοτ. Ροτι·ὸ Οει:Ιοιοιιο.

οοε ΡοΠ: ο.Ιιοοειοτοιο τεοιΡοοε ειιειοΓιιιο , Κεἔοι οιι:ιοι π! τε8εοειιιοι ΓιιΓεεΡει·ειε

(Με Απ.

1ιε.·ι.ιιι.

Τιιι.ιι κι.

ΧΙΙ Ι.

(3ειίΠοειι

Γε: Μοοει

ΙΕετιιιπι ὶ

Ρεποοεεε

ιοΒιειιισ.

πιο

κι

3ΠΥ.

ΒιιιοΗ

ΜοπεΙΙἰ

βιο.

ιι· Κεειο

Γιει!ι ΡαισΙσ

Βἰπε.ἰΙἔ. 6.

α ε. μ..

Εκει!. Βίοι»

Μ. 6. σ. Η.

Ριρριοιιε

6: οπωσ

1ιι2οοιι:

@οι Μή.

6 οι: :ΔιειιΙοε , πιο ει· “πιο Γει·ε ειπιειιΙοε, ει:ΡαοΗ

Ποπ. ιιιιιωο Εοοἔοβ. Μ) 6. (με μι. άεω"ΙΡΗ (Π:

οιιαιιιςιι:ιτο :πιο Γειε :αποφ 8: ηοποιοΒιοτε οι: 09".

Γιοοε οιιΓοοεοο πο ιιιΓΜιοτειιοοεοι εΓΠοκιΠε νιάεοιιιι·

ει; ε!ιθιιι ει ιιοΒιε πιο! νομο 5. Βεοεο.αιο. η.

ο ΜοοιΓΓετἰ] (::.ΠιοεοΠε ιεΓΗ:οτιοοειορετ Ραπ: -

1ιεεεπι Με θτειζοτιο Π. πιει ει: 6ιοοο εεε. κιν. :Η

οτε. πισω. Γεώ Κοιοεο:: Ρτ23Γοιτ ιοα·ρωοι. (ἔτεεο··

πιο Π!. Ροο:ἱΓἱεε εΙτετιιιε θι·ες_οτιι ΓιιεεεΠοΚε μι.

ίε&ειο ΜΠΕ, ειιιΔικε μοΒει: Αιι€,εΙιιε εε Νοε: οι

εεω: απο. Η!» ι. τη. ι..

π. . :κ
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Ρεττετο Βετο ι·εΙιτιοοεοε, επιοι·ε Γοεεεοίοε ΓΡεεοιετινα εοονετΓετιοοιε , Κοτοετο

ε: οι οτιοτο εοοτοΙιτ. $ιοοιοεπι οοι·τειιτε Β. Εοεοετιο Αοτεοεοοι·οπι ΕΡιϊωΡο,

ειοι ο Ρεττε Ποιο ιιοΠε. ειτοίτετιτε ειιιΕκ οιι:εοΓε ΡοΙΓοε Γεοε ΡτοΡτιε , ετοοε ιο

Ηειοεοιεοι εΡοο 5.Ττοοοοετο ιο ειτιιοοιο τειεοετοε Γοετετ,οεεοοτι δ. Βοιντ

οποιο Ρτε!ιοοοπτΕΡιΓεοΡο, οοι ετοοο μπε ε] οι: εΡοο ιοίει·οε οεοιοετιοοειο τ,

ετιειο εοτΡοτειε ιΡο οιιεοοετε Μοτο: οΡετοί-ειο τειοΡοτεΙιε Βε8τιι οι οιτετετο

τοτο εοοτειοοεοε τοειιτιε εοοιΓο,οεοιτίιοοε Ρεττοοτετο,τοοίοτεε ΕεεΒιιεθ:ιεεε

ετετιεοι ο Β. Ζεεοει·ιε ΡεΡε Κοπιει·ιο ΡετειΡει·ε τοετοιτ. Πεοιοοε Μοοείτιετε

νιτει: οοτπιετο εοεΡτοε , ιτι τοοοτε 5οτεει:ε .φωσ Εεειείιετο Β. διΙνειιτι , εκίτι·ιιόιο

Μοοειτει·ιο απο Βτεττιοοετω” :ιο οοε εοονετιιεοτιοοε οοοοοΠο τειοΡοτε οι).

τετε οοιετε ΡετΓτοιτοτ.5εο οι Βτεοειε ποιοι οοοι!ιοτο οο νοτε ίοΙνεοοε, Κοιοεπι

ειιιο ΓοΙΙεπιοιτετ εοιοιοεετεοτ , δ: ειιτο νειοτ οοιοιοοτο οιιοοοειο Ποιοι Ρτετετι

τε τιοΠεοτ , οτιοιο οοο ιο:οτιιοε οειεότεοετοι·, ετεοι·ε ΓεΙοτετιοοε ιιιτεττοοιΡεο

τε:,Ιοεοιο τιιοτει·ε εοιοΕεΠοτιτ. Νεπι οίκο οτιμιτωοοι Γτεοοειιτιετο Πιο τοΡοε

ίιτο οιιιεετε νιοιιΤετ, τε ιθτο ιοοτιτε ιο $ειοοιοτο ι·ονιοειειο :ιο Μοοείζετιοοι

δ. Βεοεοιέιι, Ποιοι ιο Γε:Ρεοιότο εείι:το φαει τω: ιτ , τετοιο: ιοι, οιιοο τεΙιοοοτιι

ίοιτ τοοττειιε νιτι>ε , τειιΒιοτε εοονετΓεοοο εοιοΡΙενιτ.

Βοπι @πιο οπο ιτε εετ,οοτοτ, Ρι Ριοοε Βεεοι Ρτεοεοτοτο εΠεοοοτοε Γοιοε

ιοετο , μου Βτεοοεοι Κοιοετιι Ροτιτι επ ()οιΙοι·ιεοτο ιοεττιίοιοιιιο Κεἔετο οεΡο

οτοτο εε οετοτιιιιιο, ιο Μοοείτετιο οειοοε ττοΓιιοι Ρτινετε νινετε εοπιΡιιιιτ. Πειτι

εοότοι·ιτετε ειιιίοειο Ροοτιοει5,εκ Ρτεε?εότο τετοιο Και εοοιιιτοτοε, Ρετ εοοοε

ίει·ιοε οοιιιοεειοι ειιτ εο ετιιΡΙιοε ΒεΒοι Βτεοεοτοτο Ρι·ιοειοετοτο ΓοΙοε οΡτιπιε

[απ. Ε.ε @πιο τειοοείτετε ,Μοοεεοι Γε:Ρεοιότι Οοεοοοιι ΟειιιοεοΙιε, εοετοι·ε

ΏετΙοτοεοοο οε οοο τεΡτε τετοΙιιοοε , Κοιοειο νεοιοοτ, οοΙοτιε ε οο εεεειιιι6

τοοιο Ρεοετο 2.εεοε τιετο οεΡοίιτοτι οοετε!ετο , Ρτοίξτει· εοι·Ροε Γειοεετ ίεετετιίΠ

τοι Ρεττιε Βεοεοιέιι,ο. ΓοΙο ΡωΡτιο ιο (.ιεΙΙιε ττεο ετι. @ιοτοε:τοτ ιειοΡτιοεπι

ο εοι·οιοοε εοτοτοοεπι Ρτεττοιο οο τεττετοιο Ιοοειοοοιτετετο οεεοοο νετοιιετεοι

τειοΡοτοοι εοτοοοιιοι τεΓτιιιετετ , οεε μοι ΓΡειο Ροτιοτιοεε οοιοΓεε τει Ιιεοεοεοτι

οτι θετιοτοεοτιοιΙΙοτοτο Γεετοπι ιιιοεοοτε εοΠεειοοι , ΓΡεε οΙιτο ειοοι·τοε. τω

:τπτ $εο&οτοοοε εοεοιιτεε εΧΡοΓειιτιτ ΡτετοιΙετο, οτ Ιιττετεε ΡιΡΡιοο Ιεε€ι ΕΜΠ

εοτοτο οιτιοετ, οοεΙιτετ εοέτοτιτετι εε Ρτωεω τεοτι Γενεοε Ροτιτιοειε , εετεειι

. Ρεττιε εο1°Ρι18 ενιτο τεΡτιτοετ Ιοεο. Ρττείετο5 νετο ΡοοτιΕεΧ Ρτεειοοε ειιοοεοε Ιε

ετγτοοοε , εοέτοιτιτετιε ΑΡοίιοΙιεεε εΡιίιοΙετο εοιτειο ,Ρετ εοιοοεπι ()ετΙοιοεο

οοπι εε Ει·εττεε οιιι απο εο οεοετεοτ,Ρτεοειειο ΡιΡΡιοο οιι·ιΒιτ Με. Μοοοε εο

τειο Κειεέτοι·οιο Γεετοι·οτο οι: ετετ. -

ΖΑ.τ:ι-ιτιιιιιιε ΕΡιο:οΡοε ,Γετνοε Γει·νοτοτο Πει, ειπα πιο Ρτιοει ο ΑΡοίτο.

ιοτοιο Β. Βετο Ρτεείιοεοε ,οττιοιοοε ΕΡιΓεοΡιε εε Ρτειογτετιε ΕεεΙειοε 1:τεοεο

τοοι ΓεΙοτετο οιειτ. ΕετεειοεΑΡοίτοΙιιε ειτ: Ι)ιΙιεεοτιοοε Πεοτο οτοοιε εοοΡε

τεοτοι· οι οοτιοτο. Ετ ιτετεωωεειιΡτε. Βοτο τειο το οεοετοοε , οΡετετοοτ Βο

ιιοτο εο οιοοε5.Ετ ιτετο ΓετιΡτοτε: Φώτο ΓΡεειο ι Ρεοεε ενεοεεΙιεεοτιοιο Ρε

εειο ,ενεοεεΙι:εοτιοοι οοοε ι Ιοοοτοετοοτ ιιοοιε τεΙιττ,ιοΓοε Αοοεε «Σε Ρτείογτετ

Οείοοι Μοοείτετιι Β. ΒεοεοιέΕι, 86 (ΞετΙοτοεοιιοε Πεο επιεοιΙιε Μοοεεοοε,

ε,ει·ιοεοοε οι] οοίττιΡιΡΡιοι εκεεΙιετιτιΠιιοι Μειοτιε-οοιοοε , Ρετ οσε Ρττείεοτεε

τεΙιειοΓοε Πει ?ειναι Μοοεεοοε εοοεοτοιεε δ: Ρεειε Γει·τοοοεε ιτιτετ εοιο εε Ποτ..

.4 :ετοιμα τ-το.ττειο @το ειτοεοιι·ε οοε τοιττετε:οτ 8ε οσε οπο ιΡΓε εοιοοοεοοο, ει

τι€επιοε ΕιτεεΙιετιτιετ: μπι οιότι το οιοι οι, τιοιιι·ι , οτ εο Ρεειεεοοεοτοιεπι τα

οεεοτ,νοοιε ΡτοΡτει· Πεοτο Βεει ειε τοεοιετοτιοοε. νει·οπι ετιετο Ρτο €οτεοτε

Β. Βεοεοιθτι, ιιοο εποε ε Ιετοτο ειιιωο ΓεΡοΙετο,ιιτ ει τεΓτιτοετοτ. οι οε

Ριετετιε 8ε πιιιοτιεοτοιεε οοεοτετ εοτειο εεεοπιιοοοει·ε οοττετοοτ οιΙεέτιοοεοι

ει: Γεο&ιτετετο νείττεοι , οτ Ρτιτοοτο οπιοιοτο ίτετετ εο ίτετι·ετο Ρεειε ιοτε οι

οιιιιτο τεοεετ , 8ε εοιιίοοοετοτιοιοοιτεε ε τοεοιο εοτιιτοι εε.τιτεέ νετὸ Πει νοοιε

Ρι·ε:οιεεοτιοοε ετ τοιοιίττεοτιοοε ειτοοετετ ιοτετ εεε. Πειοοε ετ Ρτεείετι Β. Βεοε- -

η. 1ο ιτιτετ τετοιο ειοεοοεοτ Βετοοιιιε εΙιιοοε,οοε. ο τειιι νιτε. 8.Εοεοετιι $2εοΙο Ρτοκιιοο εεεοοοιο_

Λεει οι

Ουτε. Απ:

τω. 1.111:

Με” κι.,

θετιοτοεο

Με οτ Μεμ

οποιο.

Π

Χι!.

Ριρριτιο:

Κα.

(Ξείοοεο(εο

Ζει:οιιτιεπι

Ρ. ο: εοτ#

εστι: 8_Βε

Μ. ιοτετ·ἱ

τι:Πεοτ.

<<Ζεεωιε

“Ρτο Με

τε μια

ΚΚΕ01.·

Η

(¦

(¦

Κ(

εε

θ(

δ(

τ:

έ(

(Β

(Ο' _

“

θ¦

σε



ει” ιιι-εεε. ε Βιετειετι. οι ΟΑΕΠΆ. Με. ΖάτωιιΜο.

Έι1ε.ΑΝ:” εκει· εοι·ιιιιε ιιικι:α Ρεειτιοιιετιι5ετνοτιιιιιβει,ΓιιΒιιιιιιτειε ει; ειιΙεέιι ιιοίιτι ΗΡ..

]:δ.:8'5, με· νειιι·ει εοοοειειιιεε Γειιι&ιτειτε ιιιειιιιιιειιοτει· επι Ρι·οΡι°ιιιι11 εειιιιικειτ Μεσοι;

,_ ιιι: 86 ρωειιειι 5ει·νιΠει ειε Γιιο 8ειιιειεειιιτ Μ» ι·ειιιτιιεοΡει:ιε , νοΓοιιε Ρει·ειιιιειιο

» Βαισεειτιε ιιιει·εεειεπι 8ειειιιειειιι , Εκο εο ειιιοει μια οοει·ειτι Γιιετιειε, σε ω Γιιιιπι

,, Γειιι61ιΠιιιιι νιι·ιεοφιιε ι·εΓει·ειι:ιιι· τιιιιιιιιιιιιιι·, ει: οπο εεε ειιοΙετιιιιιι ω. Νεε ειιιιιι

,, Ιιειιιετ 8ειιι&ιι::νιε νεΙιτο. οιιοει οιι`ειιιἰοιιιε ιιι Ιιοε ιοοιιο ο ειιε ι·ειι:ιειιτιοιιιε Ιιιιιιιε

,, Ρει·τιπιεΓεετε ειει:εειι: εοτε.τιι 1)εο @πιο ετεειιι:ιιι·, ειιιιει ει οιοτιιιειιειιιτιι Με , ιΡ

,, Με ΓιιιΓτειΒο.τιειΒιιε οι·ειτιοιιιΒιιε 8ενοιιιιιτειτε, Ρι·εεΓετι ι·ειιιζιοιι ΠειΓετνιιιιιιι: Ρετ.

,, ιιιοτι. νο.ιετε.

©5532: ΑεεεΡειε ιτιιοιιε Ιιετει:ιε 8. Μια ΟετΙοιιιειιιιιιε° δ: Ρι·ειτι·εεοιιι ειιπι εο ει·ειοι:

ΜΜΜ Μ (-ΞειΙΙιειε ει: ετιιιιτ , ΡιΡΡιιιιιιιι ειιιειιιπ, Μετα Γοιιέιι ΑΡοιιοιιει Ρι·οΓει·ιιιιι: ΚεΓει·ιε

με: ΗεΒιιειιιοιιείιΒι οιιει·εΙειιιι οιιεΠειιοιιε ΓιιΒιιειιιιιτ ιειειΖιιιιε. Οιο.ιιι: ΓιιΒνειιιι·ι

π · Π!» , Ριοε Ρειιιιε ειτιει·εε οΙΓοοιιεειιοειιε ιενει·ειιειο. ιτιοετοΙι ιιε Γιιττιιιι ΓιιΒΙο.τε εε.

νοειιιιιιιιε Με ειιόιοτιτο.τε Κεειει ιιιιιιτιεττοιιε τεΓΡε&ιι ειέΓειτιιιι τειιιτιιι. Νοιι ιιι..

ιιιιε οιΈειιΓειε ιιι Με ι·ε Ρει·τιιιιεΓεετε ειιΙΡειιιι , ειιιι Γιιιιι·:ιεειι·ι ειΒιιοΓειτιιι· ιιιοΗ·ειι

ω τεᾶιτιιειιοιε πεπιεε. ΡΙειιιιε Με ιιιέιιιοΙιε οιιείιιΒιιε οιιιε Ρι·ιτιεεΡε ιιιτιίιιοιιε βιο.

θα 8εσιι :ιΠ`ειιτειιιιιο Γο.νοι·ειιι οι·α:ιοειιε , Ει·ο.τιιε ειιιοοιιο εοιιΓιιιειιε νοιιιιιι:ειτι , ΚΕ..

ἐ2:ιέ:13 ινιιοιιιινι ΚοτειιιεΞεοΓειιι ΕΡιΓεοΡιιιτι οο.τιιιειΙειιι Γιιιιιιι ω ΡετΓ·ιειειιειιιιιι φωσ..

Β°ΠΕΕΡἰΓς· ιιιειιιιιι Επιετιιιτιοιιειιετιτιοοεπι απο ιττιΡετιο ΡΙοτι.ειειιιτι Μοιιιιιιετιιιιιι ειιτιειι:ε

ιι Ποιι=ι· ειπε:: Ρι·εεεεΡεο 1Κεειε ει:ιο.ιιι οοΙειιτιΒιιε Ετατι·ιΒιιε Γειει·ιιιιι εΠ··οΠιιιιι Ριειιιιε ()ειι·..

ιοτιιο.ιιτιο εε Ει·ο.ττιΒιιε απο εο Ρει·ιέειοτιιοιιε οειΠιιτιε Με”. ΒιιΓεειιτο ιιε«ε5οι:ιο

εοιιιιιε π· ΕΡιίιεοΡιιε εειει·ι·ιπιε Μοιι:ιίι:ει·ιιιιτι ει: ετιτ , ιιιοιιειο.ι:ο. Κεειε ειιιειε , ιιιΓΓι ιιιιΡιε.ε

με τε εοιιετιιι·. Μεοο τιιιιε τειιιΡοι·ιε ΑΒ εε Με Βιιι&ο Ρτει:ει·οε εκει. Ηιε ειιιιι

Ρι·εεεεΡιο. 11εΒο.ιιο ει:8επιιιιε ιιιΓεεοιΠ`εε , που Γε οιΓε ειειιοιιι:ιιιιι ι·εειειειε (Με ,

ειιιοει ω Γει·νειιιόιιιτι, που αστειο ι·ειιιτιιειιειιιιτι ε ΓιιΓεεΡιΙΓε 8ειιιειεικιτ. Ικα Με

]ιειειιε : Ι Γε ΓειτιέιιΠιτιιιιε Ρειι:ετ Ρ1°οΡτι8. ΓΡοιιι:εΜε Γε ιιεΓει·ι·ι Ρει·ιιιιιιε , ιΡΓε νιιιο

πε βετο. ι]ιιοε οι: Γιιι ειενεέιιοτιεπι ιιινιτεινιι: Γει·νιιιοε: ΓιιΓεεΡιιτιιιε ιιπιιΒιιι, 88τε

ει] Ρετιιε Γειει·ειτιΠιιτιο. πιειιιοτο , εκεεΡιιιιιιε ειιιει·εε Ριοε ,ειενοτε ιιιιιιε ιιΓοιιε πι

ιετνειι·ε ειιι·εινιιιιιιε. Ατ Η ιιοίι:ι·ιε ιιιι:ει·νεοιειιτιοιιε Ρεεεειτιε ι·ειιιιειιιει·ε (;ειιιιειε

ι·ιιι·άειιιε ειιιιι Μεινε Ρετετε ισ.ειιει·ιτ , Γειτεοι· Ροτιε ιιι ει εκιιίιει·ε, εεε νεΠε πο

ω” Ιιεει·ε οιιοειιιοιιιοκιο ο ιιΓιετε. διο νετὸ ( οιιοει εεπιΠιιικι Με τιοίιτο ιιιικε..

Πε Ρε&οτι)Ι)ινιτιο ιιιιτιι Ρι·ονιειειιι:ιέειιιε ειεττιει·ιτι οιο Ριιιι·ιιικιτιιιιι Γειιιτειιι ειιιιτιιει

απο ι·ειι&ιε ΡιεοΡτιιε Με Ρι·οειιι Ροίιτειε οι: Ριειιε ιιι ιιιι:ιιτιο ιιττοι·ε Οεεειιι ιιτο.ε εις

Ρειιιε νοιιιιιι:ειιιε Γεειεει εει·τιΠιιτιιιιιιιιιιΒει:οτε, ιιιιΡοτεε νοιι νειιι·ι νοΓττιετω Ρι·ο

μια τεειιτιιτοε. Ηιε Δε” , τιιιιιτι)ιιιι ιιιιειετντιιο.ιιε , Γοι·εε Εεειείι:ε Γειιιέι:ε Πει (Σε

ιιιτι·ιειε ΜΑΜ.€ ι:ιιιο ι·εοοιιτει Γειιιιίι.ει ιιιετιιιοπι ειιικιβειιιε εεΓειειιε ιιιβετ , Γιι6Γοιιε

ΡτοΡι:ετ οιιιει ειιειιβιαιιιε. - · - ·

;ινιι. ΙΡΓε νετὸ ειιιιι Ρι·οι:ιιιιιιε τοι:ιιιε ()οιι€ι·εεειτιοιιιε ιτιτι·:ι ΕεεΙεΙιειοι [κατι ΑΡωιο

Βι::ιιζ=2- Ιοτιιττι Ριιιιιει ε ΓεΓε ι·ετιιιετιε , Γοιοιστοιιιετιιε , ιο.ειντιιιε οτε Ρει·ΓιιΓιιε 1)οπιιιιιειιι

ω. Ρ Χιιιιιπι ει:Ρο ιιιο.Β:ιτ _ οιιετιιιιιε ειι εθ;ιΠιιιιι Γιιι ()οιιΓείΓοτιε Ριειιιιε οιιοει ηιιΙΙιε

Ρτεεεεειειιτιισιιε ιιιει·ιτιε , Γειι Γοιο εζι·ειτιιιτο τιιιιιιει·ε Γειιτιιιιιε Γιιιε εοιπιιιει·ειτ , ιιιιΠει

ΓεεΙει·ιιιιι ειιοτιιιιτετε ιτι·ιτιιτιιε :ιιιΓει·ιι Ρεπιιιττετετ. ΟΒ›ιι οιιιισιιε Πετιιιιιε επι

ΒιιΓειιιε €εττιιτιοιιε,οιιόνε ιιιιιιε.τιιιιπι ειο.ιι€οι·ε Ρετοιο.τιιιτι Ετ, οιιιε ιι·ιοι·τειιιιιιιι α..

Γοινει·ε νειιειιτ ε Οοτιθιδιο.ιιτεε ιιειιιοιιε ιιι ειοιοτε Ρειτι·ιε δ: ιιιιοι·ιιιτι ειιιιπιοε , πιο.

τιε ιιιιοι:ιιι·ιιιιειε ιτιτειιιίιιτιοιιε Γιιοι·επιεε , οιι:ιιιτειτιε νοτια , νειιετιιειιτιιε ειινετΓα, ειιιιε

ειιΡΙιεεινειιτ ειιΒιιε ι πισω εεετε ειιιιιιοε Ρειτι·ιε ιιιεείιιτι:ε νιιιιιει·ε επει·ιτοε, μοβ

Ρε&ειιε πιατειιιιιιπι Γιιιοιιιιτι ιειετνιτιεισιιεε νιιιτιιε , επεσε ει› ιιειιτι·ει μπε εοτιΓο

 

ιι θει·οΙοιιι2.ιιιιιιε ε (.ἈΠιιιο ιιι θειιι.ιιιτι παιδι διε

ριιιιιιο ΙΙΙ. Ροιιιιιιεε , ιιτ ωιιιω ει: ΕΒιιιιιετιιο , Απο.

ιΜίιο ΒιιεΙιοιιιεεειιο , Ηειιεεωρετιο, Λιιιιειιιιιιιε Βετ

τιιιιειιιε, ειιιΓοιιε Αιι&οι·ιιιιιε Γιιι:ιρετιιιιιε : ιιιιι οιιιιιεε

«Με Με Ώετοιοτιιετιιιι ιεεμιιοιιε ριιιιιαι·ιε 6ιωι.ει ιιιιι

ιιεπι νει·ι ίιιιιιιιιιε αι ,Ωαι·οιοιιιΔιιιιιιπι ιιοπιιιιιιπι Γιε

ειιΙιιιιιιιιι Γιιειειιιτειπ εοιιΓοιιιο., ιιιιωδ ἔι Ζειειιειιιε Ρε

Ρε. ιιε ιερειειιιιο δ. Βειιειιιιίιι εοτροι·ε ιιιιρετιιιιιε , πω:

με ιειιιιιιπι ιιι μειιωπε , (Η Ρετ Ι.εβ3εοε ιιι (;ειΙΙιεπι

πιιΠοε, οιιει·τιειιιιιοιιιιιτι Μ$. ιιιιιοιια ΕριΓεοροιιιιιι

Ιζοιοιι·ια8. Γεεειιιο κι. εοιιιοοιικι όσα: Με νε:Βιε: Ειρ

επε" ιικι:ίΙπισ Οατ!σωπεπι Μωωω [ειπε [κι επισκόπ

·ι:Η Β:ΜζΠΡ Ρ76_ΓΔτο είσιεύιφέριψο , κι αἱ Γοσωπ, ?κι Δε

σἱΐπτ ΡΙοτιιιειιε μασ” , εε' καμια ε. ΒΕειι:ιπετι ειΕ

Η” "9"Μάω" ©8428 ΟιιτΙσπΜπω ΜΜακ 8ιε.Βι οι·

"σε εωωιωε ιιιΓρεέιιε Ζειειιειι·ιιε Ιιικειιε ειιιωεωε

είι ιι: Γει·ιοετε: ιριιιω Ώειτοιοπιιιιιιιιιιπ |εεειιοιιε Γεπ..

διιιι·ιι ειΓε : οιιο‹ι ροΠεε. Ηιιιζο Ποιιαεειιιιε Μοιιιιειω8

( ειιιι κι Οοιιιιειιπιπι ΙπιΡετ. "Πο χ_ [2ζξω·Π δική!)

ειιιιηιιε :ο Αει:ενειιιι0 εεεερειιιιιτ.



ΜΙΚΑζ) ε. 13ΕΝι€13. ΙΝ ΟΑΙ.1.ΙΑ , ααα. ΔΜ·Φα!έα. Μ

)ατοεεω ,μοι·ιιωΡει·ε Ιιωε Γειιεε ]ιιωοιΙΒιιε ΓοΙππω Ρι·Μεω ἰωΡεαὁειιτεε Με. απ; με

ᾶΙοωε αωοι·εω ωιΙΙαω ΓοΙαωὶωε εοαΙ·ει·τε ει·ατ1αω : Βὶι:ιε ]ιιωοι·εε, ΡαττὶΒιιε Ι":;1'·:;ΐ

ωιΙΙιιω αό]απιεπα ι·οΒιιι· εοείεττε. Κεε εει·τε αωωοε ει·τοτιεοε Με ί!!έεςι1ε σα. “ ”

Βεβατ. 1)υπ1 παειιε Ραι·ι:εε ταωτο αωωά παοκ ωτετ Γε εΙεεεπατειπ, αι:ε1ι1ε Μ

ε]ωΒιιε τεεΡτο αωωο ωεταμ Με οτατὶοτιἰΒιιε εοωωιιωτειπ5 Μα]είεατά ειπω

Ροτειπὶίίἰωπ ταιν:αω ὸὶἴετὶωὶωε Πτεω ΓοΗτα ωὶΓετατ1οηε ὸὶι·ὶωετε Ιαειιὶτ. $!ι

ε1ι1Μεω Κεωἰἔἰιιε ΕΡἰΓεοΡιιε , ειιω Γυ1$ΤεωΡ!ιιω ίτι€τεΠεε , άιιω αά αετιιω Ρτο

ΡιιηιιαΙΤετιτ ίεΡεΙει·ιιω, τεΡειπωαΙιιωωιιω ε:εεὶτατε αάεο ΡετεεΙΙιωεω· , ιπ εεε

ωιν:ιιοε εεωετε ειωειπ νιιΙωε, εεε ειιαωΙ1Βει ω Ρατεεπι Γα!τεω ΡαΙΡατιι απο

Ρι·σ81·εοΙά νεΙΙεωαεαοΓεετε. Ρει·Ιιπάε τεττοτε ναΙὶε!ο ααοΡει·:15 ωωΙ αΒιιεΙ ε1ι1αω

νΙταε εΠΐΡεω11α οΡΡετὶεΒατιτιιτ : αΙῇ ε!εωειιιε ΓοΙο Γεετωιιπω· , ωἰΓετὶεοτἀἰαω Βο

Αωὶω Ρτα:ΠοΙατιιτΙ: αΒ] Γιι€αε ἴοΙατὶο ΓαΙιιτεω ωεεἰὶταιπεε , Βιιε ΙΙΙιαεςιιε εΠειιτ.

πιω: , νοεὶἘετατιτεΓει:ε αιΙΧὶΙὶι1ω αΙ·ΐοι·ε μεεαοτιπ. Ηὶε ωωὶα εοτιίαΠοτιε τιιωιιΙ

τιιαιπωση ενοεατιιε ει1ω Εταττωιιε αεειιι·ι·1τ ΑΒΒαε , όατα ιιε ωαωι αΒ ΕεεΙείἰα

νἰοΙατοτεε Γαετὶ ΤεωΡΙί εΧτι·α!ι1τ ε Βἰνωαω Γατὶε αβιωάεε1ιιε ί-ετιτἰειπεε Μάο

ι5εω. Ηιιω1ε!εωόε :οίὶπατἀε νεωό.ωςιιε Ρετειπωιιε εΙεωεωετ ωόι.ιΙΠτ, ατειιε

εκ ε]ιιΪάεω ΡτετΙοίὶἔωὶ ΟοπἴεΠ-οτὶε εοτΡοτε ΚεΙ1ςιιἰαε Βεη1ἔωΠἱπ1ε εοπτιιΙὶτ;

Κείεδαε αυτεω , αε ειω6Ηε ιπεεείΤαωε Ιτωει·1ὰαΡΙὶΙᾶτει· ατττὶΒιπ1ε , αά Βια :εωΙα

Μ. Ατ ΠΠ Ραἱατὶυω ι·εισετεια εεε , νπειι:εω ευαωΡΙιιπιπαω Βεἰ Με ω Ιοεο ωετ1..

τ15ίαισθεεε 13ω (Ξεωετ1εἰε Ρε:Ρετσεεεμιε ναειωδΜΑΜΑ , αε Β. Ραπ ΑΡοΠ:οΙα

:πω Ρτὶι1εὶΡὶε, ι·ιεειαοκά 8εε<ἐτεἔὶ] Ρ. ΒεΝευιετι ωτει·εείΒοηε νὶἔειπεω, ΙΙεΒἰ

_ ΡταεΙὶαιπτὶΠῖιπο ΡὶρΡὶκιοἀρατεΓαε1ιιιατ , εύ.ωςιιε Ι1Βει·αΙεω Ιιωε Γαετο ΟοετιοΒ1ο

Δω αάίιοι·τατΙοωΒιιε ίε ωε εΠἰεὶιωτ 2. _ ο

ΡΙΡΡωο ωτεεεα 1Κεεε αε! εα!εΒ:1α ιιτ ει·εά1ωιιε ἀεωἱΒτατπε, ()ωιοπ.υε 8: (Ζωι- 107111;

1.οΜακωυε ΕΝ] εμε, 11εΒω αάωΙο1ίΕτα:Ιουεω Γυίεω1ιιιω[ία&όφε ΓοΙΙεωω- €ε:ΐέ”::

τει· Βε11εταΗ εοανεωυ τοτυω Β.εεω εοτΡι1ε ε:: καιω Ρατόιωτιιι·: 8: ΠατοΙιιε φα ω: @Ρα

ε!εω εαω Ραι·τεω ΚεΒω φαω Ρατει· εοτυω ΡὶΡΡἰηιιε ωΡτἰωὶε εεωιετατ, θα· Πο Μή δ

Ιοωεωωιε νετὸ εαω σα Ραετιιιιε εοτιιω (Σαι·Ιοωατωιιε Ρταείι1ετατ, ι·ε8ειπΗ <έτα- ("”'ω"Μ

ω ΓιιΓε1Ρἱιωτ. $εά ΟατΙοωσ.ιπιιιε ΡοίΕ 2.;ἔὶι1ΙἰΙ1ἰαΓᾶΕΠΠΙ Μετιωο ι·εεωιω,ωοι·- (ΒΜοωαπ

Βο άεεεΙΠτ ‹ ()ατοΙοε αυτεω Ει·αιτε άεΗωέϊο 5 εοτιΓετιΓιι οωωιιω Ρι·απεοε ::“Σχ

πιω , τοπ:1ιιε ?μπώ ιπποηατεωαω Γυί-εἱΡἰτ. ΒεΠιιω αάνετΓιιε Ι..αι18οβατ- .

ε!οτιιω <έεπιτεω ΙταΙἐαω ]αωΡτωεπι Κοωατιο:εω ΡστεΗατ1ίιωττα&αιπ πω:

3ιιτε οΙΒὸειπεω, ι·οεατιι 8›ε μεεωιιε ΗαάΛαα1Κοωαυ:ε πάω ΕΡἰΓεοΡἰ αΙΤιιωΗ: , οπο” εεε

ι]ι1αξ τ1ἱιε εμπόεω 86 α Ραει·ε ε]ιιε, $τεΡΒαηο Ραμ ΓιιΡΡΙ1εαοτε, ειιω ωαϊια Μ

εΠΙΠειι ι:ατε ΙὶιΓεεΡτιιω είὶ. (Ζωα:1ιικΙειω ε ΡτὶωοτὶΒιιε Εται:εοτιιω ειιω εΙυὶ Με

εοοΓαΙετε ΙεΙεϋατ , αὸεο ν0Ιυητατὶε]ι18 :εωίἱ Γιαπ, π: ίε Κεεεω άεΓει·τωοε ; ασ

ιπι3ωφε τεεἱἱτι11°05 Ι1Βει·α νοεε Ρι·οε!αωατεατ. ΒιιίεεΡτιιω ταωετι είΕ τιωε εαπ

:τα Ηωετι::.ι=ιιΜ Κεεεω 8ε εεΙεπ1ωε εοωΡΙειιιω. 5ηιι1άεω ρι·ιείατιιω Καμια

Ραιιεοτιιω εΠεεεω οΒΠεϋοπε αμκ! Τὶεἰωιω εοωΡιιΙΙτ 8ε οΒΠε!εε ὸατε, δ: ετεΡτα

11οωαωε ορ1άα ατει:ε εαίὶεΙΙα τείΗτιιει·ε, ατειιιε ετ ι·εάάάτα που τε ετει·εωιιι·;

ΐαεταωειπο Βο!εω ίαεει·ε. Εωωνετὸ θαι·οΙαε ωεΙιοατυω α Γε ΒεΙ ι1ω πεςιια

ςυαιτι1τιτε:ΡοΙατὶ Ρει·ωΗἱτ, Ρι·1υΓεμαω Πεειιπαιι1Μ Κεεεω Ιοοεα οΒίἱὸὶοαε

ίατΕΒατιιω ω όε(ΙΜοοεω αεεὶΡετετ, ΗΙ1ίιωεμιε @σε ΑυαισκευΜ ω :μπω Γιαπ

οωωιιω ωεΙὶιπατα ν1άεβακιιτ , σου ΓοΗιω Κεειπο νει·ιιιπετάαω Ιτα!ὶέὶ εκεεάει·ε

εοωΡεΙΙετετ,οωωαφε Ηοωαωε ει·ε1πα ι·είΗτυετετ ,τοτέωςιιε ΙταΙὶαω Βια: ώ

τ1οω ΓυΒ]υεατετ Γιιεαάα:'ειιε ΒΙ1εω ιιιιω Ριι=ι>ικιιΜ Κεεεεω, ἱωΡσηετετ. Αω

ΡΗατα εΙεωε1ιιε Κεἔἰα Ροτείὶατε , πεεεΠε εκατ Πιιεεε Κεἔι:ο Γιι!ηιι€αταέςαε μια

π Βτενὶἴιε Μακ ΜΒοήαω άεΓετΠω: Αυᾶοι· αιποιη τοπἰἰαπι άεμπιπ:ε:, απωωικσ ?το σε Βιυπέκκω σκοπι

.ωι.ιε Μ$_ ΜΠοτΙα ΕωΓεοΡοτ. Χ0ιοωαε. ω: Κ8ΠΠει0
και· ια π: Ικκία!μπι : ρτσιπέώμε 8. Κοπιέεέκσ , "Μι

Πα Π:ΠΕεπ5 : (Μπηκα αἱ Ιαπωι Με". , ό· .4&δα:ου:

9:44 πω: 2ιυπΡου·α Μεπαροτίκω "Μ" ό· Μισο έπι

Ιππιστ Μακ:: Μέι): Μέθα ειίι]]Εππε , απ» Ι.ε2αιω δω·

. |

Ιρ,,”:,8,” ΕεεΖώα:π ιπέτσ17ω διυξηκε βρα!ααυπ Β.

«Μέ π,ρ70ΡιπαππίεπΙ , κρυιωισ ωωιπε "Με". [και.

Ρποέπάε :σωστο ωι!ωίο ισΜπ]/ΐ, πω: Ρτεριτισπ ΔΗΜ·

και Ι:ταινί[εκι Μέ ΙΙΙιια_Μο:ΜΜ Ρτσβετ:εκππκ7 απώτα

πκυπρωυπ Ξωτικά σωμα ὑπὸ Δωμ.δω αναπ:|)":8. Με

ματια! “Εκο [πω σκοπιίέσέ, Θ' Β: ΚευιέΖάκσ :που απο· [Η

αϋΦΠύια ρπ[Μιαυπ [απέΜτυπ πσφἱ:.Ρτ::ό£Μ σκεπή

ρηιβιικυι ΑΜαππι , κκ επρεπε Β ω” Κι·ΙΙαπω Με: ια·

Μθυνο: › πιο ἰ‹πιια Μ 4” Πω ιίωΟτε ["·υέσωπ :πωσ μι

υοιἰπἐσ εαπατυ#πω άξιο: ζώαιω· πάιμΕυνέ:. "σα" ,Ει

μ:κ τουωιπώικ πάραΡ:Μ , ΚαππάχέιΙσ "ΙΜ:Μ [Με
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ΏτεεΖΑΝ. τι Ρτειιεοετε-, φτιαΙεειιττι τεοάετεττιιεε , ττιοτετε Ετεεει:ε εΓΓιιετιιττι ιετνειτε

].υε'.'1:τ. €απΡειι€τω!_ αμε ει: τε Ρτιειιιτιοιιε Βιιε1ΒιιΓφ1εεοετιεττ ΡειΙειειιει νετ.

ει τ. οικω 3 εοφωό πωΪτο8 ε;; Ετ:ιεεοτιιτε εοΒιΙι8εεετε ΓἰΙιο εοετιιΙετιτ , φιι ειιτε εο

κεεεωε εονιτει· ΓιιΓεεριιιτε τιιετεετιιτ8ετεεετεει:. Ηιιε φωτ οεεειτιοεε ιτε ει

Γ Γ ΜΒΜ νιε!ετιιτ-ι ιι: ΡΙιιτιιετε ιιετὸ ετειιιΙεΙε νιΓιιτε είε-σο Ρτεεεοτιιττι ΓιιΓΡεάεει

· άετε,φ1ειιιΓετεεΙ τε εοεφιιτειτιοεε, ειιτε ΒεΠιιτε τεεεοο.τετιιτ δωτοειειιτε, εκ

=τωιψ Ρετειε εΠΠτετιιτε ειιτετε τε εοειιιτει:ιοεε ΡΙΡΡιει εετιιτο.Ιιε ει] τ· ,]φιιοιιΓάετε

"""'Ι"Γ Γετνοτιιτε Γιιοτιιτε Με εεειτο ΓιιοΙενιιτιε ειιτειει ττετεεΙιτ Κεεει ,ετφιετεΡτιττιιε

ιίο[επτ Μ .. _ _ _ _ _ __ _

σρατιφύτ Κιτοοετετε ΑιιτεΙ.ιεεεεΠοιιε Οοτειτετε Ρτιι=:Γεειτ, Βιτι1τι εεΠειιε 5·τιιιιιιττειιιΜ,

Ζ°£:'Μἰ^”° Ατνετειε Βειι·τιειιευιιΜ ,εΙιέΓφιε ει: ει ιεΓιιτεείτ Ιοειτει τω ΡτειεοΓιιιτ.. δα! Κα.

. Ιιο ει: εεε εΙεΒιτιιει ειτοοΓεεεε.τ τι2τι1τω,ειι111ειιι1ΓοΙεΓεεε5 ειίτιιττε,ειιΡιάιτετε νετὸ

ετιιοεΠοτ εΠ·ε&ιΙε-,είιττι ιιεινετΓε. φια·: ΑιττεΙιεεεεΠιιτε ειπε εοεττεετε ντόεΒεε

τετ Με Γιιο]ε&ο. εετεετετι ΟοεεοΒιο τΙεειτεκειτ δ. ΒεεεεΙιεΕι εττεεΡτο φωτ! ε)

Κε!ιοτιτε ΑΒΒιιτε τιιεε τεεεοετιιτ 11τωιιτ.το , εοεΠΙιιιιιι Μουτ: ΑΙ›Βο.τε ιετετΓετ9:ο μπει

τιιτε ΡτιιετΒσετε θα:εοΒιιιτε. @ἐπὶ ττιετιιτατὸ ΡετεειΓΙετ, Με τετεε ὶεἀιιΙἔεεεΒ

.Ριιτιττιιτ. Ειπε Οοο ποτε οοντε.τε Γε τεετο Γειετεοτι οφΒΡοεετεΙοιΓΒοΓιιτό ετ.Ρτετε:τεοιιε Π

ειπε ετα ειπε: ειεΙισετειεε, ιιετττοετεε ιτε :ιτε κι εεε. Κε ετιι τε ' τι, τε
τ11οτειι€1τε €ειειιΙΓιιτε 2οοετεει€ειιετιετεμ ίτιιτίτιιφιε :τε μεεε ενἔείτιετο ιιΓιετΒττι

"Με, οτε Κ:ιόεΙΓιιττι ΑΒΒειτεττι ετ! εοΠοφιιιιει ενοεο.τετ τειιτιιιιτε. δειτε !εεει:ιιε

Κεφόιτεελιιε :ιεεεἰετετοὶτιεετε ΐιειΙο.τιιιτε νεειτ, Με εστΓεφετιιτ : εεεόίιτεφιε

Ρετ:τέτο εε8οτιο εΙιφιο.τεοτε Ρε ειτιο ιττττττοτειτιιτ. Αι νετὸ ΚειεΙιιΙΓιιε ΑΒΒειε εοει

τεεεΠεεφτε ειιιιιΡειιιετε σε εοΙΙοφιιιιτε τοΡετο.τ ΓειΙΙεετε ε.ττεετι Εεε! ειπε Με

·ιι:ετ Ρετ.:ιεετετ, Οοειεε ΒεΙεειιτε τεετε ιτε , ειιτειιε εοτΡοτιε ει εοειτ. ()ίιτεφιε

· ετεΠιιιε τε ΒιιΙεεο τεΠάετετ ι ΑΒΒειε ΜοειιίιεττοΙιιετ 5. Οιιεόιι Η τι τεετεεΙιτιιτ,

( εετε τω» τι1εε τεοτειοειτιιτ ()οτεεε ) οοντίιτιιφ1ε τιειοιιιτ οιιεττιόειττι Ροτει!τοεετε

ιι μ"ΜΗο_ * εοτειεε θειιττεφΓιιτττ,οιιι Γεεετιιε ()οτειε τεΓετντεοετ,φιιφιε ιιιΠειειε ει (Σοτει

ΜεΜ· Μ· ττε,είιττι ειιτιοιι55 ειτε Γεττεοεε εεειιεττο.εεΓιι€π ειιττΠιιιτε εττΡετετε εοττετιιτ.Ιτει

"ω" φιε ΑΒΒεε νετΓο ετε.εΙιι, εειΙεετιΒιιε εφιιιει ττεΡε!!εεειεττετο ειιτΓιι Ι.ι€εττωΙνειιτη

τεΡετιτ , εεινότττφιε εοτιΓεεεὸεεε , το εττεττοτειε ττεεΝεεττιιτ ττΡεει , εεΙεττττεε

φιε Μοετιίτετιο τεειΡιτ:ιιτ. Ιετετεἐι ειιεττετιιτ ()οτειτι ΑΒΒετετττ ειτε είΓιιιΠε Κα

οιιΙΓιιτε, Γε‹;Ι εοεεττε τωττττε. Οετεεττε ()οτεεε ειεεττττεε Γε :το ΑΒοειτε Ρτεενεε

ι ειπε ,εεε τε:ιΙιτιιι: Για ει: Γτειιιότ Ιοειιτε Ρειτετε ιιΠιιτιμ ετττιιο ΓεΠε εοιετιιοτεε ,ε

Βιι!εεο εΧΙὶΙιεεε !ιετεο οΒνοΜτιιτιΓέφιε τε !εελιιτε εΙιφειετιιΙιιιιι τεφιιετιιι·ιιε

ετο]τειτ , τεθόεετε εε αφτι: εφιιε Βειιιτεεττει εοεειτοτεε. Εο εΙι:ιοτι Γο οτε ιτε

ΡτεΓΓο ,εεΗτιι:ιτ τε νιΓιι φιιόειε Γεεειτ ΜοεειεΙε ΙιεΒιι:εττι εετεεε , φτετε εφιεωι

τιιτ μια ε]ιιΓοΙεττι ΙιεΒιτιὶε , το.!ιτέτφιε ατι ειπε ιι1Ητ:Ο ()οτεεεφ (μια ρτοτεετιιι ι

φιτει νοΙιείτι ΑΒΒο.τετε τετετεεετε τεειιτε τι σε εφε Με εε8ε.εάο τεΓΡοεΓιιτε

εάετετ , εεφιαφιετε Γε ΑΒΒο.τεττι Γιιιιτε εεεειτε νοΙιιτΠε 5ιΠε τοτνο πάτε ἱτι ειιιιι

τεΓΡιετεεε ΠτείιΙ ιιε ΒειειιΙο φωτ! έείτε.Βο.τ τεειιτνο εειΡιιτ @ιτε Ρετειιεεεε, τη

φιιτι Ρετ εειΡιιτ οε τείτοτ Ροεειτιι ιτιεττι τε τιιι]ιιε Γεε`τι ιειιττΙττετ εεττὶΠἱτεε :κι

τιιτιιιε. @τα ΡετειιΠἰοεε εκειτο.τιιε φ ε Ιεέτο εττΠΙιεεε, εΓΓετ2τι15 ιιειειο τε νοεετε

ετιιφετ, εΙιεεεε : να τεττε , ντε ττττΙιι ,φαω εεεε τεοτιοτ. οί11εφ1εεόΠωπα ται-μ

τι τεφετετεετ ,φωτ εειιΓετ: εΠετ , ειιτ Με Με τεεετε εειετιιε εΓΓιιετἰετετ νετοει ;

Ρο.Πεεε εε ττετεεεε ΓετΓειτε.εττοιιε τεΓΡοεότε : ΩιιίεΓεεετι Με το Ιειίτο Βιεετιιε

εε!ΓΗτιτ Βειιειιι&ιιε,νεεετεεεει εεεοτιιε φετος φιεει ΓεφιεΙεττιιτ ΡιιετιιΙιε ε; ιΡ

Γε ΜοεειεΙιεε,εοεοίιφιε εάνετΓιιει ιιιε εοεφιεττ9 φτετεοβτετε Αοβετειε Γεω”

τετετεεετε νεΠετε. Οιιτοφιε ει τεΓ οεοετειε ειιΙΙ:ιτεειιε τεε ΑΒΒειιτεει Γιιιιτττ τη

τετεεετε νοΙιεΙΓε , βειειιΙο φιοτι εε&ιοειτ, ε:ιΡιιτ τεεεει νειΙιτΙε ετειιτιεεε φ τεοττι

τεε νιειειιτε τεοάττετ φ εεε εττετιι εοειττιιιιειεε , ειττΠιτεε ειι]ιιε τἔειτ τεε τεεττ1ττα

ΡοεειτεοτεετττΡετειότιιτιιτε. Η:εε τεεεεε , εΙοΙοτε τετεττοτε ειιτιιιε ἔεεειττεετεφ

τι ιΜτεο·· τιοτίΙ:ε Γετφιιεετιφειοττι εοτΡοτε τεοττεττι ειιτει:ε Γοειαεε , Μειειιττι ι· ο Γεφιιο, τω

ΠΗΓΗ

το ΜοτιιιΩεττοΙιττε $. Οιιτιι!ιιΙΠ, νιιΙιζο ε. 0ωτιωι, Βτα:αδι ΒιτιιιιεεεΠεετά 1.ττωτω πως Ρήομητε Μ)

τω: ε. τιστοιιτι ωτιιιιττετε ωιωιτε °

Ιεττἱειετιι
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Γεττιττιεττι ετιιιιιετιι Ετειιι ]εεσΙετστ ω τω. Ατ κωσιτω ΑΙιιιεε εφε εμε ει”. Αιπ_

]ιτ:τ:ΡετιοσιεΙεττι, τω Γετοτισε τιιοττε,Ιεεετσιιι ειιι€ιτήσι Κεσι & Γσειιι τετιιιτι- 1"ω"'ί

τιετ νιτεπι , 8ε Κειιοιιιε ειιιτιεΙεε ε:τΓεφιεει ω' Χ '

ΚεἔεΙι τιισσιίιεειιτιε ιισιε Πεετετιιιιττιο ()τιετιοΒιο τι ΡτιΓειε Ρτειιτοτσιιι Η @στο ιτιιτ_

Ρετ Ρτεεεετιτι με τι] Γγιι8τεΡεσσι εοσεεΠ`σσι Έσετετ, στι φετσοτ σενεε ιιιιιιισσεε Μπι Μ·

εε οιτισι άειιιτο τιἔι Ιιτιεττιτιιε Ρετ εΙνεσπι Ι.ι€ετιε τιιιΕσττετεστ. Βίκυ ιτε σε Πι

Ρτείετι ()οσιιτιε τεττιΡοι·ε, Ιιετσσι στιε οι: Γειιε ενεέ1ιοσειιι Νεττισετιεεπι σ οσε εει ισπιστσι.

στοεπι ΡετνειιιΙΤετ, ετφειτι τεετετιιειισο τστε ει: ΡτεεεεΡτο Κεειο σωσει πω. ξ,,?ΐ:;ζ2ζ

τσ Ροττσε εινιτετεΓφε Ρετττειιιιτει:, ω! στιιεττι Ρετνειιιτ ΑστεΙιετιετιι , ιιιιφε τι Με ει ω·

τεΙοτιετιιε εινιτετιε τιετειιτε τεθ:οτ τιενιε νεότιεεΙιε €τετιθι φαίτιοτιι Γσιι]ιειτστ. Μ- “έ” Η”

ΒετεΙιτετεττι Κε ιεττι Πιο τεεΙετιιειιτε τ εοιιτειιιΡτε ΒτεΒεΙι ειι€τοι·ιτετε εκεδιοτ ιππ- 22: Με.

. νεττι οτισιτεττι Γε ειιΓεο Γσιι]ιειτ ,ετφε εσττι εετετιε τιενιιισε Ρτοειιτετοτι Ροτι:ίιε

εοτιιιιιιττιτ. Ετετ σσετιτιο Βετο εεεΒεστστ όιεε 1)οπιισιτε ] τω ειπε ιιοτεττι ί?ετε Ιω”

σιει τεττιετιι , εστιάιε ΜιΙΓετσττι εεΙεΙιτετιοσε ειετετιτιε , τιενιε φαι εσιιι εετετιι ισ

Ροττσ ΗΓεεΙι τετιειιετστ $ ωστε εΒίσσε ιισττιετιο ι·επιιτΞε , ε ροττσετιιοτε τιιεόισσι

Ι.ισετιπι εστι φο ίοττιοτ νιε εφε: τιεεσττετε Γο!ετι του” εοστ:τε εεΙνετΓσιιι

ΡεΤε€σε οττιτετ εσετειισο,Ρετσειιιτ ετ! Ροίιετσ!ειιι φα σ!”φε ιιοσιε 5. Βετιετιι&ι

ειειωι, ιιιιφε εΡ σΙιτ. ()οιιεσττσιιτ στιειιφε σ) στΙιε ροΡσΙι ισεοΒιιιτσιτι εεττ

τιει·ε ττιιτεεσΙσττι , σΡετιτείφε νοεεε εΙετιιοτιε ετφε εάιιοττετιοιιιε Ρτοίετστιτ.

νιτιετε , οεινεμεοτιτειιιΡΙειιιισι φειιτετ ιιονσε τιεστε ειιεεω Βοιιιιιιι Βειιε

«Με τιιοττεΙι Ιιτιε τετιιι€ε τιενετιι ΡτοΡτιεττι τιιετιιιε τεειτ ισ Πσότιιισε. @Μαιο

άφησε οπισιε Ρτοεστετοτσπι Με εσε!εειε ιιιτιοΙιετσιτι ει: Με ΓεΓε οοτιι]Φεβ

εσιτ Π:σΙτιτιε. μ ]

(ῖετοΙο Ασειιιιο Με8τιο ΙττιΡετετοτε Ρτετιεοτστιι όιεπι οϋεσστε Ισσάονιεσε ΧΧ,

πω. ε]σε ΙττιΡετι] ΞσΒεττιεοσιε ΓσΓεεΡιτ, εσ]σε τειιιτιοτε νετιιε τσττισιτσετιοτιι- Φωι9 Μ·

Με ΙΚεετιο Ετετιεοτσττι ετττιτο ,σισιτο εε με τστΒισε Εεε!εΠετ νιΓσε εΠ: τω- ἔιἐῖἔἔἐἶ”8

εστι τω” Νεπιφε ΠΕΒ όινετίε ετινετΓσε Ρεττειιι τιιοΙιετιτιιισε , φειιτιιτιι :κι

τοτιιιε Κεειιι ΓΡεειττιετι εττιτιετ , ιιιτείι:ιτιε οτιτστ εοιιιιίιο : οιίιττιτφιε Ρετετ ειισε

ιιοτιοτιοσε οιι ττιετιτε Ρτινετειειιοε εσιιισΙετε οΡιιισε ίιστιετ 5ιοιΡΐσπι νετο Μ] ΜΒΜ 8:

εάνετΓσε Ρεττεσι 5 ὸε]εᾶοἔ σε ιΙΙο ετισει·ε , ΓσΒΙιιτιετοε τιεΡοιιετε εοιιετιτστ; τεστ ε:51;6";ΠΕ

Ρείι:ετιε τω” ιιιετιτιτιιε:,ΐσΙι]εέτοε Με ιΠεεε]σε ειτ°Ρετ στα: οσε εεσίε :εε στι;» ω.

τστιιφε ειστε ΕεειεΙιετστιι ωιισ€π ετενιΠιιτιε Ρετι τἐΓΡειιεΙιε. Ιστετ φοιτ Βο

εΙεΠεΑστεΙιεσειιΙιε εσττι εοστιεσιε 8εσόιοτσιιι ιοειε, :με Γσ!ι τεΒιιτιισε Βοσπ

ιιιεοτστιι ΟΙετιεοτσιιι Με Μοιιεειιοτσπι εοσιιι1:ετε νισειιετιτστ , ιιοτι ιιιοεΙιτε να

::ετιοιιε ειι1ι6τε ει. 81φωεσι Μι·τιιιιιιο ΟοτιιιτεοσοστΙεισ ΑστεΙιειιετισ οτι

εσΙΡειιιιτιεττιπ Ρτοιιτιιε ιιοτιοτιοσε Ρτινετο , Ηουο ισ ε]σε Ιοεσσι £σεπωω. Η0ς]οιήε

Ψι]ισίοΙειιτιε μετά εοτιττε Πτι τιετστετιι εΙετσε , εσσότε @σε με ΓσΒ]εεεΒεστ 90=ωε=·

ΕεεΙείια Αστειιειιεσιιε, τιιεττιεσΙἔι στα: τε η ία! 86 ΑΒΒετιειτι δ. Ασιειιι , Με· 1"2°,ι κ

ιιοτι δ. ΒετιετιιέΕι ισ ]ιτο]ιτιεττι ττιοΙιτστ τεεΕεετε Ροτείιετετιι.Φοσ Μοσε.ειιι (Με Με τευτ=·

εστι] δ. Βεσετιιθτι εετιιεστεε , «πισω ιιιιτο , τιιιΓετιεοτάσε Ποττιισι Μισε @εοφ Μ"

τιιιττεστεε,ιιιετσττιιιιετιι Ρεττειιι ισοτστιι Ρτεττστιι εει ΡτεΓετσιιι όιτιζεστιτ ()σιιιιτεπι

ιιιτιιιε ιιιίειιιειιτετιι τγτεστιισε τ:σιιι Ριστιοτιοσε 52Π&0ΠΙΠ1:ΟϊΠΠι€ρΠεωΡΡΠ€3Π.

τα Ρτεεε, σε τειιτσττι ισεσττετ ΡιεεσΤιιτιι , ιιενε τετ Γεετο Οτάιιιι τιειεεετεε εε!

τιείετιοε ττετιείετετ σισε , Γεει πιεΒιε ιετνοε: Πει τεε (Μ ε Ποπιιτιο ττιειωεωεω

Ιιεεετ οτειιιιετε : φετ Ρετιτιο τισΠι ειιστι εσιιι νεΙσιτ. ΟιεΡετετ εσ ισ τετιιΡοτε στ

Ρεσιτιοτιετιι Ρετετε νιτιιισε στιεΙεεστιιφε εοιιττεθειε εάνετίιιιιι ΕΑΝτΒεστσΜ ετ

ε]σεΜετισιιιισΜ ΓοειόΓφε εοτστιι , Νεσίττιετ Ρεττιιιιιε τεΠιιεστεε $ οσιειι 1τιι

Ρετετοτε εε! Ι..οτιωιιισΜ άείεεετετιτι τσι ειφεσιτιοσι ]σΠετστ ο σε στα

εΠε]οσωτ νετιετεΒιΙεπι ΕΡιΓεοριιιιι ΑστεΙιετιετιΙεπι 8›ε Βο50τ4ΕΜ @εκει 8.

Βετιεσιιότι, οσοτσπι τεε ιτι]σίὶε Με νισόιεειπετστ. Ιστετεε ειικιΙιετεε εκ ιιιρετισ

τι Βστεσσάιε :κι σ! ΡτοΡετειιτεε ΕιεΙΙσιιι ›σττειιιφε Ι.ι€ετιε τιΡετιι τετιειιτεε, τε.

Ριτιιε εσιι&ε νείτε!σειιτ: ε]σοτσπι νειετιι:ε Βοίο ΑΒΒεε οιινιειιτιο , μια τσιπ:

Ρωτάει ιτε Ρει·ετειι εσειΤε ,στ Π ΡοιισΙσε εκ ιιιΡετιοι·ιοσεεεΙνεστειι: Ρεττιιισε ειτε

τιοτεττι τιμω τετιετετ,τιεστεε οιιιτιειιι Ρετστιιεπι ΓεπιιΙσε ()οετιο!ιι] ιρίισε ισ πιο

..#Ιίτστ. $5'. Οπὶ. δ. Ε: διΐί.|.Μ Π'. ` - Β ιι ιι



εε ιιιιιιΑ·ε.ε.. εεΝεε. ει ειιτ1.ιε; Με. ΑάπεαιΠε.

Π'

Οιιιε:Δε. ·ιοειμε ειιιιοι·ιβίιΓεεε Ρεεοι·ιΒεε Γεε εετετιε τιιεΙιιιιιιεε εοιιιιιΕεετειιι ιεΙιεε-, Μ.

1:2°::12 εεε εισεεΡτεπι,ετεεειιι ειπε τι·ετιείει·ι·ειιτ. 8ι εετειιι ειτει:1οτειιιιεεπι Ρετεε.

' ' -τετ,·νει·Γε νιεε ιτιιΡΓειτι ει: Γεδι·εειιότιε εεει·ετιτ τεΒεε, ττεείνειιειιόο ΓειΙιεετ εεεθιε

·ιτι Ιιεεε εινει Ιιεττετιι. Με ειτε: Ιιειειιιτιοει εεεοτιο ΗεεεωνιιιΑτεεε Ρι·ειΒγ.

τετ ιιοεεε νιτε: 8: ιιοπιιιιιε, τιει ε: εεε εοεΙεττι θεετιοΒιο νιτειιι τεεειτ Κεεειει·ειιι,

εε εε εεε ίετιιοει·ε ετοεοΓει ,κάνε νοεε Τε!) εττεΡτετισιιε νει·ιτετιε , εειι6τιε με

ὅτε ετετ εεττιΠιιιιο ιε εοετιοειίΤε νιΓε. Πειιι ετιιιιι Ρετ ττιόιιετιι Ρι·οίεέτιο Ρει·άε..

τετετ ειτει·ειτ(`ιε ,Ιειιοι· εστι ειιεειιι ιιεει:ετεε1 , νετειιι ιεΐοι·ετιι εκει·ενιτ ειιιιιεε

ειιιιτιεΙιετιι , ιτετιιεεε ει: Ρει·νιειΙιο ιεΠιτετιστιτεενειιεε. ΡείΓεε εοετιεεετιοιιε «ε.

; ιΙιει·ειιι Ρι·ειΒγτει·, ειπε ετεΡεΓεεΙετε τεττιεε ιιο&ιε εοιιιειιι ΡτοΡει·ετ5 @εεε ιη

Ει·επιιιιε εειειάειιι και ιιιιΡετιειιτιἐ`ι νιέτεειοπιιιι Γε ετοιιειτ,πιόΧεεε ετ (με)

ιειιι Γοπιιιι εεεει·ε τιοτειτι εοεΓΡιειτ ιτι νιΓε εεΙΓτειιτετιι ει» ΡετΓοιιειιιω Μοτιε

-Βιεο ΙιεΕιτε ΒεεεΙειιι ιιιετιε εεΠει·ιι:επι , ειιιειιι Γεεεεεετετ μια· ε]εΓόεει ω.

εποε Ιτεεεε ίτετιεΓεειιτεπι Ρι·εΠητετετιι Ρετίοιιε ιΠε ειειιιεετει· εΙΙοειειτει·:

δ-Βεεωισ· @επι ει, Ρι·ετετ, εεε· ιτιοειὸ Με τεΙιτετ ιεεεε 2 σε ιΙΙε νεεετειιτιι νειτιιε ει..

τεετιε ΡετΓοιιειε ὅ Βοπιιιιε,ιεεειτ ,νοβιε εεεει:ιίεεε εοτεπι «ε , εεετιτειιι τιοΒιε

. εε ΕεειιΙιετ ι·ιοιτι:ε Ηοτιο Οοπιεε ιιεετιοτι ΡοτιεΙεε ει Ιιενειιε ιιιΓει·ετ πιει μια)

εεε ιιιιεεεΣι:ετε Ρτ:ιεεεΡτο ΑΒΒετιε οιΤιειειιιι ειπε τιετνιειΙι εεττετιιιι ειπε [Με.

εεε , εεετιιιιιε εεεειι ειιεΒιο ίετιιιΙιεεοιττε Γει·νειε ετεετοτιιιεε νεΙεετ ΓεΡεΙΙε.

Με” ιεετιι ,ετενετεε Γοιιιτιο ιτι Ιιοε τιιε Β;τεαιιιιε ετοιεει. Ατ Γετιιοι· νει·Βιε Γε

νετιε-ΡιεΙΙητετι, τεΙιε ι·ει·.ει·τ : Νονι νει·εεε ειπε τιιειε , ιε‹ι ειιτεεεειιι Με ειπε (Με

ιειιτιο :ιεετει·ιε5 εει·ιΠιιιιε ΓετιεΓεειεει τιτοιιιιΒοτιε , εεεΓετι ειιεεεετεΙετιι ΙιΒετ.

Μιι·ειιι νεΙτιε είτ , εεετιιοΒι·ειιι Ρτετι·εε τιοίΕι·ι εεΙΡειιι ιτι ιιιε ι·ετιετειιειιτ ιειιενιεε,

εεε εεο-τιειΙεπι νειτειιιοτιιε ιΙΙοτειιι εει·ειιι ιιεεεειιι,νειετεεε ιετιιειἔο ετιΡι·είΓεε,

ιιι εοι·ειιι ι·εΙενετιοτιε όοι·ιιιιεπι : τιεοεΙ με εει·το ίιετι ιιετιειτ. δι ειιιιιι ι·ετεεΡτιε

- οτιιτιιεοτειιτιε εει·επι ετιιιιΒεει·ιτιεοΒεε!ιεκιόι , Κεεειε: ε1εοεεε Ρετ ιιιε :ι)Πεο εοε

-Βιε ττετιιτε: ιιιετιειετε εκίεεετι ιιεεει Γεετιιτει· ίεετιτιε , εεεότε εενετΓε ιιειιτ Ρι·οΕ

Ρωι,ωιωιει επιιειειΕειειιτει·,<έτετιετιιεεεΓεειιι Εεετοι· οιιιιιιεπι ιιοιιοι·ειιι ει

ιιεΠο εεεεειτ. Πε εεε νετὸ εφε τιετιε ειτ ιιιιετιε νειιτε, Γειτοτε ιειιι ειειιιειιτιιζ

εεε ()οιιτιιτοτιε οιιιτιιεπι ιεετειιτιειτι Ρι·οτιιτιεει ει·εε νοε εεεεεω , είιτικιιιε Πει

τγτειιιιιόιε εάνετίετιι ΕεειεΙιεπι ιιιεΙιετιε ει·πιε εοι·τιΡειτ,ιεετικτιειιι εεειιεεεεω

ττειιΓ ετε ΓοΙειιι , ε!οιιεε Ιιειεε τει ιεεει·ι·ετ Ρωειτεειεεει. Ηειιετε ετϊέο ιτι [)ο..

ιιιιιιο εΙεειεπι , δε ιτι ιιιο εοτιίοι·τειιιιιιι. Ι)επι Εεεε ίετιιοτ τιειεθ:εΒιιιιιεε εεωπ

νετιιιε , Ρι·ειΒγτει· :ιειβεε τιοι:ει·ετ εετιβεε Ρεει·ετιι ΓειιειτεΒετει· , εεε: εΠετ τειιτε;

νειιει·ετιοιιιε εει·Γοιιε. σε εεε: ΓειιτιιιΙΤε νοεε ; Ηιε είι,ιτικ1ειτ,Ρετετ τιοίτει· 8

Βεεεει&ιιε. _ '

χι;ι_ - 5εεεετιι6Ι:εε ιτετιεε Ρι·ειΒετει· εειιι ι·εΓειΠετ ΒεετιιΒιιιειιι Ρεττεει Γεεειε ιιι Με

” εοΠοεει ,εωΡιι εειι6τιε εειεειει·ειιτ νιάετιτιισεε εε εοεΙεει Γείε ιεότιιιο ιιι·εειιιιε

πω: “Με ειττειιτιε τιτοττειιει·ε, εεε νείι:ιειε εμε εεεπι εει·τιειιετ εάίτειιτειιι τετιετε μετα :

Μ· ιιιιιεΙεεε νοεεε εειειΕιειτι πιει·πιειιε ειιιιττει·ε ετιιτιεε , εεεε εειΙετειιιιε εάιιειιτε;

ιιιτεΙΙιεετε τιοτει·εετι Τειιτιεπι εκεετεεΓεετεε , Με ιΙΙάεειεε οιιτετιιιιι νεττειι‹ιο

ειιιεει·ι·ετιε, Γεετιιιει εε εεεεεΙεει·γιιιεΒιιι νοεε ίετιιει δ: Με ιιι€ειιιιιιετ όιεεεεε

'φιετΓειτι Ποτιιιεεε πιεεε 8. Ρ. Βεεεειότεε εΒιιτε ()οειιιτοι·επι οιιιιιιειιι οεεει

τοι·επι Ποπιιτιεπι τείιοι· , ιτιοεΙὸ Με ειπε ιτι ΓΡεειε εοτΡοτεε ε πιε «πω, ειιιιϊ

εεε Ιοεετεπι. Νεε ειστε , ιΡΓε ειεοεεε Ρι·ειΒγτετ ΜοιιεΠ:ετιετιι νειιιετιε , Ρεττι

Βεε ειείι:Ιεπι Ιοειεεεότε εεεε νιΓε εοτέεονετετ, ιιιοιιιτε όεειεεε Ριιιιιιιιι Ρεττιε,

εεετιοτι εάιιοττετιοεεει ειτε εεε τείεττ. @ει ι·ειετιοιιε ιιιεΠ:ι ι·ειενετι

Ιιι·εττεε, Γειιιετ ιιινιεεπι εε εεειιόεε Βεο ει·ετιεε ιιοττειεεετει· , τιιιι ειιιιιΙιο τιεΓει·ε

τω ιιειιιειιο .,ίοΙιτο τεεΒετει· πιετιιπιιιιε. Νεετιετιι Ρι·οπιιΠι εει·Γειε εΧΡιενετειπ

ΓοΙεε, 8ε εεεε ει: εειε εειΕτετιίι ειειάειιι ΟΙει·ιεεε εεε ΙεΡΓεε, εει εοιιιειι Ηει·ε

πετάω , Ροιττιειε ΒεΙΙι ειιεθ;ι Με ίετε τιιει οόιενίὶ ΜοεεΠει·ιειιι Ρετνειιιτι

ειιτόεεε τιετιτιο (,ΐοειιοΒιετιι οιιιτιε Ρετεειιτ. Νεετιετ εειιιεεε ετιιειιτιΠιιεεει

επεσε ιιοίτι·οι·ετιι εάνει·Γετιοτειιι , νιέττιεετιι επεσε ιιιετιιιιιι , εοΡιεε σπιτια

ειπε εειιιιιιε ιιιτιε ιεειε εοιιτι·εότιε Με ιΙΙεεεεε Εεεε: αωειο ειιεΡεε , τιε6τωω
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οοΙΙίΗοοοιιοπι 9·ίι·ιιτι·οπιοιιο πω θιιιι.ι.ει.ΜιιΜ Οοιιιιι:οιιι ΒΙοίσιΠιιιιι 5Τειι- ΟΜ- ΜΝ

Τ0ΝΕΜ οοιιιοιιο ΑΜιοιστι 8. Μοι·τιιιι , θιιιοοιιιιΜ (Ξοπιιτοπι Οοιιοιιισιιισιο

ΐοιτι απο ιιιιιΙτιε οΜε ο.ιιιΡΙιο οΡὶιιὶοιιὶε Με ιιιοι·τοιιι οοοοτιιίΐο. @ο ιιιιτιτιο επι

νιτσ “σου Ρι·:ισοε , ω Ποιιιιιιιιιιι οιιοι·ειιιάιιιιι Ρτο τουτο ()Μ·ιΙΒοιιι Ροι:οιι!ι σο

‹Ιο Γι: ιοτοιιι:ιΠιιιιο οοιιίοι·οτιτ. Μαιο σιιιιι οιιιάειιιι ιΙΙοι·ιιιιιι οιιι απτο ιιιτοι·ίοοι·ο

ἀὶἴοτιιιιὶιιὶ, ιιιιιιΗιτιι @ο ὶιιἔοττιιτιὶο ισ Εοο!οίι:ο @τι ωιωιοο, ιιοτι οποιοι με

πιοι·οιιτ , ιιτιιιιὸ ροοιιιΐιε Βοιιι:ιΙι ιιιοι·ο ειιιίοι·ι~οιιτ ὅ τοιιιοιι Μιτιιιιιιεο ειδο&ιι ιιοποιεσ

$σνοτιιπι Με οοι·οΙο μια: οο!οι·ο οοιιοιιίΤο. Γ.ιιιτ ,ιιιοιιιοτιθ. ι·οοοΙσποε οσο σο

πιο: ΡσΓονοικιοτοε οιισοιιιο Μ: Ιιιοο ιο ΜΙΒ ειΡικὶ ω€σω ρει:ιειιιτοτ : οσοι”.

οιιιοπιτιοοε τοι·οιιοοιιτιιι , οιιοι·ιιιιι στο: Ποιο σοτιοΙο ΙΗΡοιιόιιιιιι ιιισιιιτ.φιβιιιι

οΜ·οπι Ρτιοοοιιτἰ Πινιιιι ιιιοιτιοτομ όιοσιτιε : (Μοτο ξιι·ο ΡοτΓοοιιοιιτἰΒιιε δ: ω. πιο

Μοτιτάουε νοε, οτ Πτιε ΠΠ] Ριιττιε νοΠ:τι οιιι ιιι σε ο οίἰτι οιιι ΓοΙσιι Πισω ΒιοΙτ

(πιο Ποιοι· οοτιοε δ6 πιειΙοε ι 8: ΡΙιιιτ ΓιιΡοι· ιιιίιοε δ: ιιιιιιίὶοε :£0ιῖ1Ι11ι.111ἱ οοιιΠΙιο

Ρτο Με Ρι·οοοε ειό Ποτιιιιιιιτιι θ.ιοάοτο ίϊειτιιιιοι: 3 οιιειτσιἱιε οτΙἱ Ροι·οοτιιιε ιιοιι πιο·

:οποιοι ειβίοΙνι σιισοτιΜιε , Γι.Ιτστι ιιιιτιοτιοιιεο ιιιιιΙται·σιτιπ ὰ. οποιο μια

Ροοιιισ _ ο .

δοΠοιιιιιο ΓοΙΈιιιιι ιιιιι:ισιόοΜιτ δ. ΌοιιίοΠ'οι·ιε ()Μ·1Μ ΒειιΕοιοτι , οιιοά οι:

νοτοι·ἰ οοιιΓιιοτιιόιτιο οιιοτο.ιιιιιε Μάιο Νοιιειι·ιιιιι 1)οοοιιιΜ·ιιιιιι ει€ιτιιτ , οπο οοιι

νοιιτιιε ιιιιιΙτοπιιιι Ροι:ιιιΙοτιιιιι ο σπιτι πιοιιιοιισιι Ρο.τι·ιε οοιιθιισο ΜοιιοΠοτιο

ΓοΙοτ : Ρτεοτοτοσ. $οι·νοι·ιιιιι [κι τοΙιειοΓοι·ίιιιιοιιο που οοιιτοιιιιιοτιοει οοΡἰει στο

απο. Μοε ειιιτσιι οι·ιΓοει. Ρτοι:οόοιιε οποιο ιιιιιΙτειιιι οοοιιΡον1τ τοιιιΡοΠειτοιιι , Η

Βοι·ειΠαιτιε ἔσω. ΡοίΕ ΓΡιτιταΙιε τοΓοσιοιιιι :ιΒιιιιἀοιιτιΠὶιιιιιιιι οοιιιιιιι , οοιΡοι·ει

οιιοοιιο τοττοι1ο οοοιιτειιιΙΒιιιο ι·οΒοοτο σΒο. δα! :Μο όινοι·Γο.ι·ιιιιι 2ΡΡειτο.τι1ε ω

Μετιιιιι Μιιο :οι οοιι€τιισιτιιιιιι Μιιο Μάο Ρτοθιισ·οσ Ριίσιιιιι οπιιιιπιο:Πε άοοτο.τ

πΠ·Ιιιοοτιοι οπο: τε1τιτα: εοΙοοι·ιτειτι οΙιοιιοι;ιτοΙοπιι Ρι·αΙιειτοτ €Ι'262ΠΙι Αιιιοιιε νο.Ι

οο ΑΙιοειεὁἴοὸ8τ. Ριο.ττοε Μιιο Ριοοιιι·ειιιοο τοσοι οσα” οι.ιοοιιονοτίιιιιι ω

Μπιτ , Η οσο τιιοι;Ιο ουμισιωωωωιω1ο ο τοπιο ι·οΙονοτι Ροίΐοιιτ ΜΓοιιιτιι Ρεου

τιει. νοι·ιΣιιι Ιιιιιιιο.ιιο. όοίισοιιτο ιιιτΙοίιτι:ι, οὶιιιι @οι άοΓΡοτειτι οπιτιοε (Μαιοω

ΜΒ ιιιΜΙ οιιοεΙ ΓΡοι·:ι.τοιιτ Μιοοι·οιιτ , ιτιοτι:ιε 8ο ιιιτσνοιιω οΙειι·ιίί5ιιιι _νοτοοιιο

Βοτιοε!ιοΉ ο τουτο ωστοσο ΓιιΙΕ:ιτειιιτιιτ Γοιιιιιο. ΙιιΠοτιτο οιιιπι νιοιΠει Ρτει:όι&:ο

ΓοίΗνικοτιε , οιιιεΙειιιι Μοτο: Μισο ιιιοι·οιιι ιιοάιιιιιο τσιιΡοτο απο ΕπιττιΜιε Ρτσ

Ρτιο ι·οοιιοειιιε Ιοθ:ο , απο οι νία ειιιιιιοτιι Ι.ἰἔοτἰτιι ίσο τιο.ιιΓΡοΗτιιιιι5 ποσο ιο

Ιοεο, εμιο Πιινιο!ιιε νιιΙεειιι όιθειιε νοοειΜιΙο (ΜΔ: Ι.ι€οτι ιττιιιισ€ιτιισ ΓιιΡιο ο]ιιίἱ

όσο ΠιινιοΙι Π: πιάσει πιοι·Βιιιοιτι ι οι; :Πιο νοι·ὸ οι» Ψσω Βιιιιιιιιιε, οιιοτιιοοιιι,

ι€οοτιο ΠΜ οιιιο!οιιι Εοτιιιιο, (αἱ τειιιιοιι νοιιοι·ο.τιάι να τίιε :ιοΠειτο ΟΙσιοιιιιι α, οιιι

ΜιοιιΙο οιιοεΙ ΒοΗ:ο.Βοι: ιιισιτνο ιιιοι·ο νοτσιιιτι ΑιιτιίΗτιιιιι , ιιιοιιιιιιιιιιι ΒιοΒοιιι

Μπι Ροοοτιε ὰ Ρι·οίιιιιοο οιιο1οιιεοοικιο ο οσο νοιΤιιε Ρο.ττοιτι , (με Ρτεεόιάιιε Μο

ιιιιοΜιε Ποιο νΜοοο.τιιι· ,οσοι ιιιοοιιο ιιιιΡοΙΙοΒο.τ Πι·οοιτιι. Εκ οι·οοίειοΤ:ιιεΓιοτο:

ΡοίΈ σιρΙοτιοιιοιιι οΠὶσ] ιιο&ιιι·οι , ονοοειτο ΐοοι·οιιΐιεΜοτιο. ω; Ποοοιιο, ίσοι.

ιιιυπι πάσι: , Βοποτύτοι.ιο οι οιιιιι ΕτοιιιΒιιε Πιινιιιιιι ΡιΓοειιιόι ενιάιτοτο οΧΡοτειτ:

Ρτο εστο Γο ίσιο, οσο. @πιο οιΙοέϊιιε ιιιιΙοε οοιιιιιιΠιτοιιιΜιε ΠΜ ειΒιιιιοειιιτιίζ

Πιιιοπι Ιοπέιτιιτοε σιτ ΡὶΓοιιιιιι Ρι·ει:οιιιιι. Ηοο όοιι1οιιο ΠοιιιΗοοτο νιΓιιιιι , οὶιιιι

ΡτοουΙόιιΜο Γι.ιοε ΡιΓοοε,ιοιιοτει νσὸ , τω τονοτοιιοι ΙιαΜτιιε Ροι·ίοιι:ι , Γιιπιτιιιιιιι

οετοιιοΙσοτ ΒοοοόιέΕιιιιι. Κοοοι·:ιι:ιε Με νἰίὶοιιο ειιιιτιιιε Ει·εικτιιιιι , οοττειτιπι :οτι

Βιιε Επιτ:ιτιο, οιιιι·ιι:ιιι· :ιο Βιιιτιοιι , ΡοιιείΓοιιο Μπι: Με οοίΠοιιε,ΐουοτιιι€οτι ἔτο

Βιε οοΡω οιιιιοσοιιτοι· ιιΜΈιοΜτιιι· ετοι1οτο , τειιιτέςιιο ΕΜ: αιΡεοτιιιιι Ρι£οωω

οΒιιιιοειιιτιο , ιι: οοτιιπι ονο6ι:ιο νοΜοοΙο @οτσ. Ατοιιι οονοι·ειι: Βοοτιιε Ρομπ

στοιιοε Γιιοε Με οι: τοΙιΒιιε , ιοΒιτιοειοιΙιτοτ Βοτιιιιιι ιοΙι:σοιιτοε Ρποοοοι:ιε , σο

νοτο Βοτιοθσιε ι (Ιω ιιιοττοϋ Βιεινοτιιε ειόΜιο Γειτσιιο, οιίσου!ιε Ροιιιιτι:ϊ Ρειιιιε Ισ

Βοτειιιτιουε οΡσιι ίσιο νοΙιιἰτ όιιοοιιτοτοιιι πιοοιοι·ιιτιι Έσ.ιιιιεο οοιιΙοτιοιιο. ει Εμ.

τω· οοιοοτει ειΕπιοιιτο τοιιτοΡοτο ΓοΙο.ιιιι· ι:οτισιο , φωτο ριιτειιιιιιε οσο @πιο

ιι ναοτιιιιι οιι0ιιιιιιι!ιιιιι Βοιωτια ?Με , νινοτοπι ίὶιἔἶτοοἰἰε ΜΜΜ ΜΜΜ «Βοιωτοι» : :οι Ισποιιιιτ οοιιάι.ιπι

πιο ΕοοΙ:Πο οπιιιιιιιιστ 0011ττ2.Η1 :Η Γο!ιοΙο. Ροιωιοωω Τ Ιιοο1οΗοωιικ

Βιοϋ

15ο. 1.1ιἱ.

Π: κ” κι.

Μωι.;.μά.

ΧΧΙΙ.

8οΙΙοιιιοἰ

σε 8. Μυο

ιΜΙ1.

Ηιιἱο Μΐοο5

ρι·ονιάοι:

Βοτιοι:Η0

Με.

^° Μ :β Μο

ποσοι»
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ει”. τω. τετεε ειιττεετεει ΓεΙεετ τττΠΠ:ετε , φτεΙττετ εεεετεεε ΓεΙτετεεετε εεεεττε εοεοτετε

ΜΗΠ- εδεεεει οεετετ Γτε&τεεε , τεετεε.εεετ τιιετετε Ιετεεεεετ

1%('Αΐ' ΟΡτετοιιε νιιΙεὸ οτεεττι Ρεεεετεεεε , ετεετετε εωτι ΡτείεεετΙετε :Πειτε

Ρεέε Με· ετεεΓφτε τεοτεεεεεε τεεοτεειοετεεεε εοτΡοτεε τεεοτεεετεεε, εε! Ιττετεε εστι

:233'Ι'ε εΓΓοττε ΟτιττΠτ Βεεεεττέει εεεΡετε ειιετεεεπιφ1ε ΜοιιεΓεετιετε Ρεεετε, εεεειτιεε

. οΡεεετΙτε ΓοΓΡτεεετε εοτεΡοεεε Με νετετεεε. Ιτιεετεε εετιι τεεεετε εφετε!ετε εττε.

εεε ετεετΙτε φάτε, εετ εεειεεειτι Ρεττιεεε εοεεετΓειε Γεετεετεει· εειΡετε ,Γεό τεε

εεε ΓεετεεΙΙοτετε τενεπιτεε, ΒετιιεεΙιε Γε Ρετ εεττεττι εογετεε ετεεετε , ετττετετε.

Ητε εεε τε ΒεΠΙτεε Γεεόεε:Πετ θετιττττετε ΡετΡεεεεεεε νττετετε Μιιιιιτε εΡεετ

Ιτιετοε ετεετεε ειιεεεεεε ,εεεετετε τεΓΡεθτε Ι)τντεεε Ρτεεεετε εεφιε τετετνεεεε ει

Μάτ Ι)οτετιιτ Βειιεεττ6ετ Γεετεεετ τεεΙετεεε , €τεττεε 1)οττιτεο ΠτείιΙφιε τιιεετεεΙΓο

ετ Πιο Ρτο τεοετεΙο Ιετεεετεε Πετ εοετεεεε τεΓεττε εοε εττΠεΙτε. δεεε εφετε ττιΓεεεεε

·ετοΙοτ , Ιεεότεεε εοε ειοεττεεε τε εκτετιΠοεε ετεετεε εοεετεόεοτεττι εετνοτειιι

Στεντεετ ετεεττεει εΠεττετεε-ε εεφτεεεειε τεΡετιετεε εε!ετττετε τειιοεετε Κετεε

τε τεετ νετεεεε, ττοεεε ετεεεεεετε @εεε .› ετοΙοτε Ρτοεετ Γετεοεφ Πτειττιε εετΙτ

τεεετιτ. δετνεεετ Ρτοτεεε τιι όοτεο. ΡεεΡετεει τιοΓΡτετο ετεΡεεεεε, τετφιε ΜΗ

ε* Θωχτω, ετεεεετε Πετ εεεΡετε -, εειε εεε εεε Ρεοεειο·+ τεΠεεεειεεε εεεεΡτει ΤεεεΓεε?ετε

ιιιεεεττεε- εττφτοε εττεεεε εεεετ τοεεΡεοτ τε ω”, εε ετε!Γεε εεετετε εεε ιΙΙεεφτε ετινεττ

εεεεεε τεέεττιε τεεεετετε εττ1εεεε. Ροίετειεο τεΠε!ειιετεεε Έτετττειιε,εετε. εττετεετ

έωξ,ιτυω_ τε, Ροίε ΙεἐετοτιετεΩεΡιεεΙι Κεεετετιε δεε&οτεειεεε τεετεοττετε , ;εεεεετ εε

τω”. Αετιι.εεεεο τ Αεεεεε εεοτιεΙειε τεττετειετεε Γεει·ο Γε ΡτεεΓεεεετε εοενεεεετ , εε

λΞεοΑφετε εεε εε εεετεεεεεει ετ εφεοτετεττετε εοττττεεε εεΓετεεεετττ φ εεεεετετε εεεετετιι

ἔ°ιετἐιεἶτ εεει ΡΙεεετε ΓοΙΡττετεει τεεεΡιΙΓε , ΠεεΙειε ΡΙεεεει εφτεε ετε εττε. @εε ε:οττΓε
'ε' Με ιιεΡΙετεει είτε. Εεεε τετεετ ΓΡεέτετε τιιττεεετετε,νττ:τετεε εετΓειτε ίεεετττ Πε

τιιόεεε ετεΠε ετεετετε εεττεε εεεεεεεεε -τετι:ετειιεετε , εε εετεττ εττεείεόφιε εεΠε

εφεοφιεεττΓεεττετεεεεττιε ετ εεεεεετ·ετετε νετ εεεεΙο Γείεεεεετιεε φιὸΙιεεε

τοετεεττνετεεεε. Αεειοττε τετε.εοτετε φωτ εεεε εεεττττ , εεε! εττΓεττεττοετε εε

εετε Ροεετειιτ , Ρεττοεειε εεεει ετεειε , εεεείεεε ΡτεεΓετετε Ιοετε εττετετετοεε

οΡετεει , Πιτ ΡτεεΓεεετεει εετεεεεεε οΓεεεοΙετε τ δεεΙ τεειιεεε εεεΙείετ ετεΠόεττο Πε.

τέτεεεεε,ετεεεττεεε θειετΡοεεεειε εεΠετε εεε Ροεετεεε φ εφετε Ροετίιε εε εετε.

Ροτε (Πιείτε τοεειιττετε τε εγτετιιε εττΓετεεειοειε εεετιειε εεεεεεεεεεε, εεε Γε

ετοιιεεοε τεεεετε εο8εοΓεεεεεε. Ρ Ρ

ΧΧτν. ])ετε Βοεο ε Αεεεε Οοεεοεττ Ιιε]εε τεετειειι ει: τεεετεττ εΙεέττοεε ΓεΓετΡτετιε

Ψο:Πζ εοε τεεοετΙιεετ εττΓΡοεετεε,εοεεεεετο ειεκτιιιετεεετ εε!γοεεεεειόΡτεΓεεετε Σε

@ΕΣ 'Μ- ετεΠεε Ει>ι·τττειειε εοττετιε, εεεεοε ΑεΙνοεεεετε εττετιεε εετεΓ επι Γεεττ Ιοετ

ι==τε= οεοττεει· εε τεεεε1Ρτοτετε φ1ετετειε ,ιιοε Ρετντ εετεεττ. Τειεοεοτεεε (Με.

μ” τει· νοεεεεΙο ντεεττεε ΜεττεεεεΠεε εετεε τε οΠτετο εοτειεττετε εοεετεετο εεεεε

τι εοΙιεετεεειο εὶΡτοΞειιτεοτιεεε εκίεεετεε : εε! φτετε Γε Αε!νοεεεεε τΗτεε εΙεεττεε

τοετ εοεΓετειιε, εΙεεόεφεε τεεεετε εοττεειΡεεε, εε εεεττεετε τετε ετεΠειττεττεει..

ωεψ.ιε τεεε τείεεεεε τττεε εεε Πε ειεοτεε τε εείεεΠο φωτ! Νεεεἱοετε°° νοεεεετ, εττττιετ

ξεεΐετ_το εεεεττΤετ. δεετ ΒοΓο Αεεεε εε Γοτεε τειετιε εεεεεε είτε ντετετεεετ, ετ! Ρωτάω”

να “Μ” ντεεττεττι ττεοε τετεετε Μοεεεεοε, είεεεΙοεο ιεεεεττε εΙεο νεΓεετε ττιτεετε ετ8εε

τεειιοιι εοετετεεεεετ Ροεόεττε , οεΓεετεεε εεεετεεε τείετετε: δ: τεδετεεότετ Γε

νεεε , οΠτεττιττ εεΠοτεοετο οίΠεετεε εοίετο. ΑετΠε ετεεττεε τεει ετοεο εοττεΡεεε

Μοιιεεεοε ΓΡετεεεε , εΙοτιε τεΓΡεεεε , ΓεΡετετέ`ι τετετε!εε , ε εειε εοεΓεεεετε , δετ..

ντΓφιε 1)ετ ετιττε : ΙΚεεεεττεε ,τι Μοεεετιτι εετε νεΓεεττε νε ττε , εε Μοεείεεττετε

εε φτο εεε ΡτοΡετείετε. Ηετιε εείτοτ ειιΓετε , εεΠεε εε εοσΠετιιε εεε εκ Με τεειιι

ετ ττε Γεεόεο ΓειιιεΙεετεετΒεεεἀτἑεο. Ητε φάτε, ττεΡεΙΓο εετεεττεεε εφε εε!ετττ

ειετεεεεετε εεεΡίτ. Νεεετετττ Ρτοεετ τι @πιο τεεείΓετεε ΡτοΡττε , 8: εεεε εφε

εετ τεΓεετετε.ε Ρεε ΙεΡΓεε , ΓετΓοτετιι ε όοτΓο Ρτοττετε. εοττεεεε τε εεττετε , Πε

δε: εεειετο , τοτόε1εε Ρεεεε εοτΡοτε εοιιεττεο , οεΓεεεεεττειε ιιιεετεεε εε! τω

ιεειε τεΓετεετ ΡτοΡττειιι. Ι)ετε €τενεΓεεεεε ετοιοτε , ότε εεεττιε εετετε νται: στα

ρΒοΓε με Αττετεεεεετε ΜοτιεΠεττο ΡΕοττ.ιεεεΠ ΡτεΓεττ. Π: το Γερτε εεΡ. ω. ε: εεττ εεΡ. η.
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Ρα τετωαιαω. Αανοεειταε νετὸ δ. Βεαετα6α ΟειΠεΙΙτιωΤΝεαάοιαε τετνεαΞεαε, (Ματ. Λα.

ααετεΙαω τιμά ]αταεεε ὸεΡοαεαε,ε.ε Ιεεε.Ιι εοταω ]αταειο ωεαειΡαι πωπω», Π;; ε

ατι ΡτοΡτὶε. τεωεετ. _ '

Ι)εεαι·Γο ε:ααάε :πω ωοτϋεο τεωΡοτε , ααα ὶτετιὶω οΒοτὶτατ τοαττονετΠε ω- Χχν_

τετ Ρτ:εΓαταω Ιια]αε Ιοεὶ Αάνοεο.ταω , ε.ττ1αε Αανοεαταω 8.Βίοαγία. (.`οΠΞ8αα- ΡΜ =Ήτ -

τα: τα) αττἱαΓςαε ΡαττΗ:αε ΡΙαι·1ω1 Ιεεαω ΜαΒΗΕτἰ 8: ]ατΠεεε , τ1α1 με Ραι·τΙΒαε τἔζἔ”π ο `

αεεεττειτεατ. Ρωττετεει ειάεττιατ ω εοαεω ΡΙει€ἱτο Με ό. Μτετε Κεετε, 1οΝΑε

ΕΡὶΓεοΡαεΑατεΗααεαΙἱε, 8:Βοιωταε Οεωεε ΜΙΠεΙααεαΠαω. 8ετΙ τ:ι)ω Ητεω

Ια εο ΡΙαεἱτο Ματ αεααα·εατ, το ααοό δειΠετε ε Ιεεὶε ]ατΠεεε ΕεεΙεΠαΙΗεω τα

Γαβ Κοωααο. εοαΓΗτατειε Ιε8ε τΙεεεταετε ΡετΓεότεΜε ΡοΙΤεατ , νἰΓιιω είδε ΜΗΠε

ὸοωἰιαεἐεΡΙαεὶταω Ααι·εΙ1εωε ωατατε.νεαἰεατεε καφε :ια εοαααΕΕαω Ιοεαω

Μειωίτα 8:]ατΙΙεεε,αττειααε ε:: Ρειι·τε αεεττὶωε όεεει·ταβειατ. ΑεΙεταατ αεωααε

!εεαω Βοέτοτεε , τειω ε:: ΑατεΙται:εαΠ , τΙαεὶω εαΨαΙτέαεαΠ Ρτονἰαεὶ:α ΕΜΠ

νετὸ Ισα αΓεαΠε Πτεω ]αταεωαε Ρτοτταβεατωαε, εοααὸό Με ω εεάετε ΗΜ,

Με ΠΠ εἔεαΓαω ε.Ιαε Ρτεεεετε νεΠεατ ττ:ιααεω ααάαότεειταω είτ, ια τα: αταιααε

Ραι·τε τεΓτεε εκἰτεατ, φα ΡΜ: Γαετειιαεατ1 ΗεΙεω Ιεατἰε ασ ΒειεαΙΙε άεεει·τειατεετ _

ΓΙαεω εοατι·ενετΓαε τωΡοαετεατ. δεσ! ετιω α! @Παω τεθ:ίιωτ1αε νἰΓαω ΕΜΣ

Γετ οωτιίΒαετ ααα!ειω Ψειίτ1αεαΠε ι·ε81οωε Ιεεὶε Πάτα, ετα ααοεΙειαι ΡτεεΓ.ει- ατακα”,

@ο ΒείΙαιΙε αοωεα έα·ο Βιιωεωο ὶτκϋταω εκατ, ααίααε εκ Ρειττε 5. Π1οαγΠ],

ωααει·ε εοτταΡταε α νεαεπιτ, νετεαε ιτε Η τ!αο ωτει· Γε άεεεττειτειπ, τεΠ:α εο

πιω τεΡτοΒαε αανειαι·εταη ]αόΜαω Ρι·οταΙ1τ, ποια εΠ`ε εεδταω ατ ΒεΠο Ιστο

Ρτει· :εε Εεε!εΠίτ1εαε τεΓτεε αεεει·αετεατε τωωὸ ωα81εΙατει· Γε ωααε1Ρὶο. ΑεΙνο

ατα Ρ:α·ταεατατ. ()α]αε Γεατεαταε (Ξεκιεειαε νΙεεεοωεεΓενεαε , τε«ΞΗαε ααα εΕ

Γε ωααεαΜα ὸἰν1ὸ1,τ1αὲω τείτεε ΒεΙΙο άεεεταετε:ὶα εάωααε Γεατεατατω εστια

Παω οωαε ε!εΗε:ατ. Ατνετὸ δ. ΒεαεεΙΙόταεωεαααααειω ]αό1ε1ε Παω αεΙεΒὶΠει.

τοτἰε οΒΗταε εΠ:,αια Ρτὶωαε Γεατεατατω άΜάεατΗ ωεαεὶταει νετίὶιτε @και αοωει1

Γααω εε εεΙΗαΠτει· ΡτοταΙἱτ. Ναωααε εοατωαὸ ατ εατ!εω ω τΙααε ὸΙνὶΓει Γιαπ

Ραττεε ωειαεωΙει τ Με ]αίτο Βετ ]αώεΙο ὶταΗΓετεαΠαε εΠ:, ατ ααΗοωοόο αΗ

ηαΙά Ιοααὶ ΡοΠετ, ενε.εα:ιτο τοτιαε !ω8α;ε ο τω. Οο€αοΓεεατεε αατεω Γεια·α

Ιαιτεε ε]αε αα1 Μια ειόει·:ιατνετάτειτεω τετ €είττε , όεόακετιιατ εαω θα ΜοααΠε

τἰαω 8. ΟοαΓείΓοαε @παω ααεω ἔτεινὶτετ οΠεααετο.τ :τείααε Ρετ αααω Γει·ωε

εΙεωοτειταε είτ ωεαΓεω , ααταοαε εΙα1Βαε Ροτετατ ειιμαΗαω όεεοΓεεαε εἔτεἔα Ρα

ττὶε.1)εαἰααε αΒααααταΙειω Γειιατειτεω εοαΓεταταε, ω! Γαει τε8ι·εό1τιιτ: ααωςαειω

τοπικα @Με αάν1κΙτ,ΙιτιΡετται·ε ναΙαΙτ ατ αοωειι Γεια6Η Παεαο. Ρτ0Ρτὶ8. εΧΡα

ωει·ετ ΒεαεόαΞΗ. Γ

ΕκεαΜτοταω οΓἘἱεἰαω ΓαετὶεΤεωΡΙὶε ιΠεειταω που ωοεΙὸ ωοάεωἱε τεωτσοι·1- ΧΧ". ·

βατ εοαΓτατ , νετιδιω ΡτὶΓεε. εετατε Γαβ Β. ΜογΓε ὰ Ποωωο ΙεΒἰωαε τειΒετααειιΙο ἐ°Ποέ

Γειετατο ει: Ι.ενἱται·αω εεαετε,εαΠοααω ωιιωα. ΓαετοΒατει : ααα ΡτοεεΠὶι τεωτ €Ε2%3:_

Ροτἰε,ὲΓειαέτο ΡτοΡΒετα αεεαοτι Ιζεδε αιἱτειΒΗἰ Παντα, αωΡΙὶοι·ἰ ὸἱΓΡοΓἱτἱοαε Με › να

οτὸὶιπατα,ιποτεω αοΜε αοίτι·εετΙαε ΚεΠεέσω :ια Ιταα1Χετο,Ιαξ%εΓΓετε. Ετ ατα- Μ*

άεω νεταίτει αετ:ιε Μεω οΙΕεωω Ρετ ίαεεεΙΠοαεω Ρι·οΠε εκεΙΡΙεεειτ , αοίττα νετὸ

:τοπ ΡτοΡιιἔατἱοαε ΡτοΙἰε , Γεό "ΜεΡιιτ1τειτε νὶτεε ωοτίιωααε ΡτοΜτατε οΗἱεΙα

Με ααωατἰτ. Ηειε αετατ1αε Γιετο. εοαΓαεταταιπε ΡαΗῖω Πιωωα εεΙεΕπαειτε καμια

τε , Ρω:Γεατα Παοααε Ιοεἰ ΒαΓἱΙἰεα ω ΒοαοτεΓειαόΕιε Πεἰ (ὶεαἱττὶεὶε ΜΑαιω απ

ιαίιωηαε ()ΕαΗΕ ντι·ωααω Πεο ώεατει , Ια ααα νεαεταϋὶΙε ετατω εοτΡαε @πετώ

Ηπα ΒεαετατΗ αεεεατὶ 1101101°θ Γει·νατατ : οωω τεΗΒἰοαε :πειτε ΒοαεΠ:ειτε Ρα

Παατεω (Σαα1ετωκαΜ αοωαπε , ΜοαατΙαιαπ Παίτοαεω Γοι·τάτατ. @ει1]α5 ωε.

:τω , τι1]ίιΓτ1ι1ε Γααέτ1τατὶε εΧΜτετ1τ,ΙαεεΙαε ε!ατ1αεεωΙαετ, αιαε]αε παταω Πικε

τέωααε αονετε ὶααοεεατὶαω. ΗΜ:: ΓοΙτταω ετατ Γαωωἔι Γἱόαεα'ὶ ίἑιεταω Ματ

ταωα!αω , ειτααε "αμε ωοττεΠαω ωστε αφτα ειάνετίἰ εΧτι·ταΓεεαε Με Ιοεο

εεεὶἀετετ, ειανει·Γαε σ.αθτααπ εεαΓατὶ Βεαεάα:Έαω , εΞὶ ατα1αε ατεαε εοαΓἰόεατἱ5,

Ή

ιι Σε:: δαΠτε τι Μετα νττΓαε 1Πα:ιαιω , Με αι ἔι Ρωατ1ε Γετν:Βαταη Κσωεια:ι :ἔτ @ΜΙΒ Γτα Αααἰτααὶ:_, αατ

ἰὸτατο Κοωπαι Με.

Με α;
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384. ΜιττΑτ:. τ. εεΝτσ. τι: ΟΑΙ.1.ΙΑμ186ϊ.κάεαστΖώ.
σιτε ΓετεΒειτ Γε Ιιτισττοσεισιιετσ στ: τΙΙο νεΙΙεεοστειστιτ. @ατά ττι Ιιοετισσάίει·τι

στττιιιε Γεττε Ιτσιιετιττ οτιετε. Ισ ειιττειτι ΒεττΙται στ: τιοσοτεισ,τττσίιΙσσε ιιττΙττ:ιτεττι,

στιετε εεεΙ:ιτοττο ει: :ετε σεΕοτττιιιτο στΠ1τΠω ειτοιιε τιτισττττιε όε:ιιιτειτιιι ίστιτΙιιιε

τΙεσεσόεσειστ, σώσει εει-τιιΡεσεε τεειισάιιισ τιιστειτι ττειτιιττε Ιιοττε εετε!στο.σότ στ”.

στη ΡιιΙίασειστστ. Φΐιετο.τσ νετὸ ε!τε ττστστιτττΡσιισΙσ ΕεεΙείτε.ισ τσ8τεΠτ Εστω·

στισετ εοσίτιτετιιστ ιιτ “ Με τιιστοιιε ΡεσεΙετε τ Ριιττιστέτοιιε εισι·τ σΡτισιτ Εισαστε,

ειιστόττετε ΗΜ ίο.σιτττ:ιττ, ΡεΙΤιιιισισ --Βιεττισε τσεάτττιστεε , εσττιτσι.ιστ σεετετσ Πιτ.

τσΠτσσεττι Ρο.τιετιε ττιστιιιστιιτ.· Φἑσ‹τ σστ?τιι ιιτ σεετενετε.στ ει:ΡΙεστεε , Εεετείτε.ιιι

ισετεΠτ , ε.τττιιΠε.ε ειιττι εειτο.ιιιιε τει τε εισιιισότιε εκτιστττιστ .,εοττεσιτισε τστειτσισε

εστεάτιιτιτιιτ , στιτιιττιστεε τιιιτσο εισιτιιισ τοΠξτ: : τεστστιιιε ττΙεστισ κι τι τιιτισιιε στι·

ττειτιιτιι , ιιτ σεττισ ειτεσσ:ιστιιιιτι τιεττεστιττετε σιιινετιτ, σιισσαιτι μότο Μετοστ

ΡΙετιιττι τσετττττιεττισε. Ηστο. Ρτειττετεο. (ιιτσεσότ τιετνεστεστε , εσω ττιστιισι Γεετιιε

νειιεταιισσ εσττοστ (:τιττίττετιο τσσστιιιΙΤετ , σετ ττοΙστ Ρε&οτι ετσι τ.τιτειιΓεττττ

σιια: οτιιΙτε Μετγιτικ τιτσΒιικετττιτ, ετττω σστι τειεττε εσω. (3ίιιτισιιε τιιιτσίτσσάτ

Ιειισετιττε ΓσΙττσ Ιιετνεστεσε ω τιισισετσ ,ειετττετ εσ.ιιίο.ττ σε εοστιιιεττ εσετιττ , τ:ιιτ

18.ττοστβι18 τε τΡσΙτιι.σττσισ ττειάτττετττ. Ετ ειστε τισιιετειτσ Με τὶ Β. Βεσετττότο στι

εττεσστειιττι ττισΡΙτεττε.τε σττιιτει εεΡετειτ, εττειιτι Ρετεεττσο Γεττιισσε τιιτττεττειτεττι

·ετιιΓεισότ ειττεσσετιετιιτ , ( σεισι σειτιιτο. θεττιισ.ιιιιε ετειτ ) τσι τστιιιτεσε : δ. Βεσε

τ!ιότε, στ στα! Ριστείτεσάσ ετσττσιτειε ε σιιο.σιοστεσι ττσττιιιισ τιιτιτιι τσιπ σε8ΙιΞετι-ι

τετ Ρτονισεε ? ιιτ σιιστι ισ Ιιοτιστεττι σΡεττισττο εοστετσ ,τιιΙτιττσσιΒιιε τιιττσ τω::

ετιιετ:τε τιεττσιττειε ε εσττε!σιιτιι σσιι είτ ειστε Η ετιο.ττι στ» Μαριε αστει·ειστ, ετσι

-τιττστΙΙστ τιστι ττετεσσιίτι. Πειτε τσιτιι τττιτσιιΙΙειε τοστ σοτι τεττιτιιετιστ ιιιιτιι, σε‹:

ιισειισ σετ εο.τιάεΙει.ττι ειεεεσόειτσ-. Ηεεε 8τ σε σιιιΙτει ισ τιιισε εσιτισιτσεισε πιο

τιιιιτι , ΠτσίιΙσιιε σειειιΙο Ρεττειτιι ειστε ΓεσιιΙετιιττι τιστττο.ττι σετειιττεσε , τττίττε

εισΓεεΠττ5Γεττ σιτισττιστεσε Πειτε σετιιι:ισιιετιι ότιιτισε εοστττττειττ ΡειΙΤιιε είτ ίετνιισι

Πισω , τιιιττι τιστττιε ισεττττε 8: τστετνεστιι ΒεατιΡειτττετ εσω οσο τισιιτττιΙτττε εσω

τμιεττ ΓοΙττιιε απ, εεΙετττττιε ϊΠ2είτἰτἱἔὶ τετεν:ι.τι11115 σωστο εοτιιΡετεσττ τετιΙενττι

δτ στττετιι Ρττείο.ττ Ι:ιττοιιεε ΓεεΙσε ΓεσιεΙειττειιτειτστσ ττετειτο τε ετεστεε,ίσττισιεσ

ίἰιἔΐοίΠ Ρειττεττε τιιισττ ΡτττΙεσι τεΙΙστεοΡΡΙενεττιστι μισώ. ότε σε τστεττεόΙ:τε εκ

Ρετιιστιεσείτάσιιε τιιιιτισ τσετεΠ-ιιτσ ιιισΙτιιστιιτι θσστετττττι νετὸ ὁ. ειιίτοτττοιιε

εεισττ , τιιισείττσστ Γσσόιιστιιτι Βιτεστιιτ Βιετσσε , Γεσιιε στι τά ΕεεΙεττιιττι εει Ειστε

ιτιετεΙΤσε , ιιτ σσισε ειιιτιιιιι ιιττιιιε :ιτσεστιιττι ειιττι εεισττιτε τι 5. Βεσετττέττ Ιεέτσ

εκττε.τιεστεε τιιιτεττεστ. Κεσιιτττττ τιιιτεττι σιιοττισττο ττισττιιιι ΓεεΙιιε σιιστε τιειτττω

τεστ ισο.σιστιετ.Ρτείεττιισ ετιιτι τιεσιιε ΓιιΒιιΙειε ιιιστοτεει σετιιιε τιιιιΙΙεσε τσειι·8ω

Ισετ,ιιεε :ιτιστιισ οΗτειστε ττισττΙιε Γετ:ιιιιι τιστιετεστ,σιισ τειττι Γο.στετειδτατσ ττετττιιετ

τεστ σιιιιε τ ειιΙττοε ει: ττιεττιτειε τιτστιιΙετιιστ , σιιιτιιιε Γε τιέτιιτιἶιτσ σττισιτι Ρετσε.

τττιτε εστιτεΠτ τω. $ετνο.τι ι€ιτιιτ πίσω ω τεττιΡιιε ττιστστε τσοκ , νεσετ:ισιττ

ττείεστε.στιιτ (ζτιττίττεισο , σιιτίετΓεττε.τιιε στο ετε :μάτι επ :ιτιστΙΙτε εισαι τυπο στο

εττιστ εεττΤεστ, τεΓΡοσΓιιιτι τιετετιττ,εο.ε τα:σσάτταε Γεειισι Ιι:ιτιεττ. Θτεινττετ τω,

?κι τεσιιτειιεσε τιετττέτοσε ττι εσε ιτινεέτσε , τιιιτιτε τιιστιιιτι σετειε 2%τωτ ειιιίτ

ιιιΙΤεστ,σιισά οεσ Ιιοτσιτιισιττοσε ειτΓεεττισΠε ίστετιΡοττο Ιεεεε τιιιτιιτισκ εισΓσσε

ιιΠο ισιΓετιεστάι:ε τεΓτιεότιι νιτιτ 608 εειτετε , ΓιιΓΡεσττιο μισετεστ5 Ροτττεσιὸ ΗεΙτι

τπτΡτοστιετπ εκειτιΡ σ ειστ Κεετε Εγττειτ Ιειττιισειιτσε , σιισε στ! τετιιτετττετεσάιισι

όιτειιετιιτ , εειστσε σειιΙιε , ισ ττιεττιιιτιι σεετιιιστ $εττιειτιετ , ε.τσιιε ΒτεεεΙίτε.ε1 τεστ”

τεστετι Ρτσ Βετο. , ιιττιιττισε εοε @αστο Ρετε:ιιτετετ , τιτστιισιιιτ 5 σιιισ Ροτιίιε μια:

σε 2·1τ1τύι τε σετΙΙο.τοε Με τεισττττ : σιτίεττιιε Ιειττοσιισι Ιειτισττ , εττισ Ροτίιτισε τα

σετ τσί(τττ :ιτσιιε τσεσΙσσιεε στ! Ρτστιττει τετιιε:ιτε , ττιτεττττεεσε σεσσεισττο ετιτ τειΙτ:ιι.

ειιιτΙεσ τι τοτσσι ετεστ.

1)τντ Ιξιισσίττ €.ιισσνιτ:τ τεσιτισττΒιιε , ετιιτι τ'ετ:ιισιιιιτιι Ενιισσεττεστιι @οι

σιτσι τΙτετιιιτι , εισιιτισειστε ισττΐιιττο.τε τεΓττεεΓεετετ ε:τιτττειε τιισΙτετιιτιι τ τττΠτότο

€ετιττε Ρτεισεστσττι πετάτε σιιι ττταττό.ιτι ΒτεττισιισΙττ:ατσ ετιιτττειιι Ρτεσστ :ιτΠτΞτ,

Νο.ττισσε στεινστιιττι τισττιττισττι εσιιίτττττ° τιιιτιι εοσίτι!τειττο ΚετΡιισΙται: ισ ίτιΡει·..

τιτειττι σοτιιτστιτίισισιιε Γε τττισείσττσενττ, Ρτττιισττσίιττιιιε πιει€τε στι τσντεεσι τσ

νττΙετε 8τ στιΙσσιιτ , σιιιτισ τεσστ ιιττΙττοιττ εσστιιΙετε ΡΙειειιττ 5 εσεΡετε ΙΚεεττιστ

 



ΜττιΑε. ε. τττεΝεο. τΝ εΑτ.τ.τΑ, τω. τττωαττατ. το
οοτττ ουτουε ΓιτΓΡετ1τοτεε εττΠίτετε,ουτουε ς υταττ ΟττΓΡυε) Γεω ετ αττευαντττυε ευω .Με

Γοτ·ττττετοτοΓα εΓΕ; ατουε το Ρττττττε εευττεοτττταττα Γετττττε. Ήττα ε τε αετυτττ εΠ:, εεττ!"

υτ: ττυτττ ΙτττΡετατοτυοοττττατετττ νετεταττοτυπτ ττεΡοττεττετο το εουττυτ, αι: οτ Με· Μι” ”°

τττοτεε Ρτ·τΓτ:τττα: ντττυττε,ετεΓευΓατε ττοετιτατετττ ττττιιττευτ ετεΓεέττουτε αο Ιτττττετα

τοτε , Κεεττίουε ττταοτ·τιττττ Ρατέττττττ: ετττττυττττ $ε‹τ ουτα ττοΓτττοαυιτουαουατττ με:

ΡοΠττεΠ,Κεουτττ αότυε τοτε εοτυοτεοεττοετεο τττττττὸ ττττταττετα 1)ετ οΡετα Ρετ:

Γετνυτττ ττττιτε ΒεττετττεΙυτττ Ραττατα ττττετττ εοτττττττττετεοτεττάτε ουτε ς ω: ττα ιττττετο )

Ρετττετατυ υεεττε τοεαεττετ Ρετα&α Γυτττοαετ εα ουτε εοεΡττττυε τεετεατττιτε. ΙτττΡετα.

τοτ ( ω: εττότυπτ εδ ) ΓυΓΡε&οε Εταττεοτιιττι Ρτττττοτεε οαοεττε,Θεττττατττα: ΡοΡυτοε

Αοιτττατττατττ ΡτοΓεόΕυτυε ενοεατ , 8ειΧοττε5 ντετεττεετο Τοοττττοοεο Βατοαττο5 ατ

ουε Ατεττταττττοε ε ετΓουε ουοε ντττυτε Ρταττεοτυπτ Ρατετ ατττττε Γυοεοετατ , ΙΚεοτττ

Π:αευττι τττεοτττΡοΠτε εουτττττττττ:. Ποιό οιτο αττττττο Εταττετ εττεεΡετττττ,τιτ ΡτοτττΡτιι

είτ αεττοΓεετε. Ι..τοεττατε τοττυτ ΤταττΓτοετταυτ αεΠ σο τυτετατττ Ιιττ ετατοττε

αετεΡτατνττττε ΓεΓεοτττττετττουε Γυοτττετετε εττετετευτττ5 ετεΡτωεταττοτττουε Γετ τεετ Ραυ

. ετιττττ , οοττοτυτττ νττοτυυτ ετεοοτιείταττοτττουεδ Γαετοτυτττ τοεοτυτττ ντοταττοτττ

ιτε , αι: τεττουτε ουτε @με εττυπτετατε ττταττε. $ειτ ετυτττ ΙττιΡετατοτ εΧΡεεττττοττευτ

το Πττυτττ ατδεττε-, Αουττατιτατιτ νετΓυε τ.τοεττ Πυντο ΡτοΡτττουατετ5 αετ:τττττ ουοΠ

ττατττΠτΡταεττετοτυτττ ΡοΡυτοτυττι ετυεεειντττυΙαε ()εευοοττ δ. Βεττετττέττ ναττ:αττετο

αεττττοετε. Οτττττ νετὸ οταΠ”ατττε Ρτ:εετουυττι Γεντττα , ουτε! τατττ ΡαιτΡεττουε εττττ

Ρετευτ ετεεΠετ ο Μοτταττεττο Ρτοκττττατττ:ττεττΡΓυτττ φωτα το τεττουτε αέτυττ Ιοετε.

Ετατ οαιτιτ Ιοττοε α Μοτταττ:εττο αττττετττοτ·ιττττ οτεττ ττοττ Ρατνυε ττεΡαΓεεττττ , ουτ

εοττττττυτε Ρταττυτττ ττεεεΠτταττοιιεττεΡυται:υε αετ Γετντεττετυτττ ετατ. Ηυττε μπετο

τιυτττ ναττ‹τα ττιναετεττε ττταττιιε υττττατιττ Ραττ:τττι Γεευττ ΡετευτΤυτττ Γυτε εΡυΙτε Ραμ.

:ι·ατε;Ραττττττ Γεευτττ τω αΡτα αοετιιεετε. Μουτ ευω αττττεττταττυε εττεετετ που

ιτεοετε εοεοτ ετττ Γαττέττ εοττττττοετε Βεττε τέττ τ ουοιτ Π αεετετττ , ετα ττττουττε

ττοτι εεετετε Ξ τ ττιτεττοττατιτεε, Ρτυουτοτετττ ουαττι εοττΓΡεττετατττ τυττεττεατττατοτο ΜΗΜ

ΓεΡατατατττ €τεοε τυουταττ Ρτα:ετΡτυτττ: οιιέτ τεττοατα , υττυε ε:: ετε ουτ αυτταετοτ παταω .

ντετεοατυτ ο εκταοτττατο εττΓε εττεττοουε οταετττο ναεεαττι Ρετευτετε οττττιττ. Α1: Μ3Μ=Ω°'ἰτ

νετο το τρΓο εοτιατιι ντττ€τυε ττοατίιτουε τττετττττεαοτΙτουε νττπ:ι1ττ5 Ιτα:Πτ: ο τταυτ τ:,ττττ,[2

ετεττετατ οταεοτυτττ ευυτ εττΓε τεττττεττε τ ττυττέτττουε το Ραττετττ ετεΠεδτ:ετε νατεττε. :Μπι ή;

ντετετεε ττττΓετιττττ αετττατε τΡΓο Γυο εοτταττττττε τοττε ττοττ Ρατεττττουε ντττέτιιτττ ο νττ- Βάς”

τιιτξίιττοιτε εττντιταιττ ουατττ το Γυο ΓΡτενετατ ιτεττ&οττε τττΓα το Γε εΧΡεττττ. δοεττ

ντετευτεε εττττΓΓαττι επΙττιτε ντττεττεταττι το εοτττΡατεττι ετεΓιενττεο εοττττεττταττ αττττττο

ευ!Ραιττ εοττΠτετττ:υτ τττττΓεττεοτετταυτουε αο εο οιτευτ Γυοετοε εοτττετττΡΓετατττ,

Γατττ?τ:ο Γετττεετ ετοτοΓειττττ ΒεττετττόΈο. ΒεΡοΠιττε ετετττοιτε ατττττε, εατεετε Ρετττοιιε

τεΓοτιτττε , τεττατττ εατττττουε αττΓΡετουτττ ε ετεουε τετττετττυτττ Ρετττυττ Μοιταττεττιιτττ

ΙττοττεταττττττειτυεευτεεΓεευτυ τΠυτττ εττνττττττιε ντττότυτττ ταττοττετττι Ετ υοτ ΒαΠ

τετε οτοττττττατιτ, Ρτοττταττατττε οΓττιττττ ευΙΡατττ ευω Ιαετγττττε εοττΠτετττυτ ; Ποτ:

τττυπι Γοτυττττττοετο τευτττ Γεετεττε , Γεετ οτττττετ υτταεοττΓετοε είτε ετττττττττε ετττευιττ.

Ροτττετττὸ νοτο Γε οοττοατττ , ττυιττουατττ Γε ευτοιιατττ εκ Γαττιτττα$. Βεττετττέτετ αττο

ουτε! τττοτείττεε ττττατυτοε,Πττιοετὸ οταττατιτ ττττυε οτοτττετεττνατετ·ευτ. (3ετττετττεε

ττττετεα ευΓτοττεε Γαετω ετοτττυε ττενοττοττετττ νττοτυτττ , τοτόουε τττεττττατοε αυττττο

αετ ττττΓεττεοτ·εττατττ Ρο ]υεττετε ττττΡετταυετατττ .Ι ουττττ Ρτοίτ:τατοε εττοιττττ, ττετει€τότζ

οιτε αττττττο αε εοτΡοτε εοττΓοΙατττεε , ΕεετεΠατττ τττττοιτυευτττ, ατουε αετ Γαττδτυτττ

τυπτυΙιττττ Ρετττυευτττ. Οταττοττε εοτττΡτετα ττττΓετ τεΓοΙνττυτ, ατουε Βοττττττο ευω τ

Γοεττε οτατετ Ρτο ΡοτΓε,αεττοετατοττ Πιο Βετ1εεττ&ο αο1εττε , α‹τ Γυα τεοτεττττυτ,

φωτο ιτοτοιιε Ρτα:ιττεαττε εττντττατττ Ιτιττετοι:ο Ρτεείταττττ ε τττετΓε νττευτετττ οττυΠτ

ουε ε:: Γετττεττττα εεετετε , Π ουτε Ρταντ αετνετΓυε Γαττ6τ;υτττ τυοτττυετ Γυετττ Βατε

εττότ:υπτ. . τ γ ,

ΙτττΡετ·ττ ΡταΒοοτοτιοΒτυοΙττΙατεοτατυ Ι.ο:ετονττΒο. έιοουΓτο υ19Ρτεείατι;τυ ετ!) 8Χξνω.

ετετττε νεττετα το τιτ ττ.ουτυυ8 απο η . αττγτ15 υπο τ; εεετοε .. ψα

ΐΚοτττατττ ετττεττττ:, ατουε αο Ει1οεΝτο·Ρ8Ραε0τΕυ5 δ. 8εοατττατττΜαι·τγττε τπτ ε.. ε

ετανττ , ουοετ-άετατυτττ το 5. Μεττατεττ ΒαΠττεα τυτττα εοτΡυε ε1υεττ1τοευτο ε τιτ :τα

τουσ αε! τετττΡυε εοττοεανττ. Οοο το Ιοεο τιτττυτττετα ττττταευτοτυπτ α Ο ττττο



με ΜΙΚΑΟ. ε. ιεεΝετε. αι εΑι.ειΑ, 2ειἔῖ'. Χά!Φεβε.

_-~τ·-~

(ΜΜΜ. Ρεπτετε Ταιπ `οΡετε 1ιπει·νεατα Γειι&ι -Μει·εγι·ιε. :Ροθ;εΐ·ε Με τειιιΡείεεεε,

π: . πι. Β ε ΑΒΒ Μ είΈει·ϊΓειι€ειΟοαΓειΙ'οι·ιε Βειιαιιει Ρε ετιαιτι ενσεεταιι εαιε..
1”ξι15( 1' ι·ει€5Ρατιόε ι·ι:ιέι·εό?ε1ιιε ττειιΠταιιι ι· Μοιιείεει·ιαιτι δ. ι:ιοιηει εοιι€τααπι ω.

εαπ. Ριοιι·ιάε εινει·πειιε ει! Με εταιιι ΠοειιοΒιαιιι εαιιι ΗιΜαιιιο ιενετετιά0

Αιιιβετε εοΠοεαιαπι ΙιεΒαιτ ειιιιΙιετε , ιιιιέτειαε ίει·ιιιΙιειιιτετιε εεΙΙει1αιε Βάι.

Χειιααιεε (μπω ει, ω (εη&οιαιιι Μει·τΡιιιιιι ει:Ρετιιτ,Ι)ιειι Η] ΓειΙιεετι ΙζαίΕιει 8ε ΕΙεα..

85Ριζ'ζ τΙιειει , ειπαμε 5εισεΡειειιι. Οαιαε Ρτεειεαε ιιοΒιιι ιιιιαε ΑΒΒεε Ιιεεει:ιίΠιιιε εε.
Ιι2ίΒειιι ο τιαειιε , αι:ιοεΙ Ρετε!σεται· Γαβ εε εοιιόιτιοιιε Ρωατω, αι: ααοτειιιιιε εάνειιιειιτε

Η)°"2°ω ιιετεΙιτιο εοιαιτιάειιι Μεττγιαπι ,εεΙεεεπιιιιε εΡαε! ιισειΡίοι·αιιι ίείεινιτεε ειστε

Ι "δ (ΟΠ·

«Μ. Μοιιείειεο ΙιεΒειεται·. 5αιεεΡειε €τετειιι:ιΠιιιιε Βοί`ο Αεεεε ξειι&οι·αιτι Ρι€ιιοι·ι.

» ω”, “πι” εε ΡιοΡιιιε ι·εει·ειιιτιιτ * . [Με νετο εεΙνειιτιιε Πα ω Μοιιεθει·ιαπιε

3" Με έ:|ι·
Μ “ή” με αιτε6Ιο τιιιΙΤο , αι ειιιιι Ιιοιιοι·ε Γετιε εοικιιειιο Ει·εει·εε αει οεεαι·ιει·ειιτ Ιιεαε!

ΜΜΜ». ΡιοεαΙ ε Μοιιείιετιο. Με οΒεαιετιτεε Ριετι:εε ειιειΡιιιιιτ Μειιιοι·ιεε ίειι&οταιτι

Μει·τγι·αιιι εαιιι Ιιοιιοιε ειιιειιταιιι ιτιοι·τεΙιβαε εοιιεεειται· @εεε Γιιβειε αιιάε

ειιιιο Κειει·ιόετατιι ]αΙιει·αιιι , εαιαε ιιι ΕεεΙεΠε Γειι&ε: Πειριειιιττιει;Μειιιιε

εοΙΙοεειιτ. $εααεΒεται· εατειιι ΙὶεΙιααιεε 5ειιδιοιαιιι ιιοιι ιιιιτιιιτιε ιιιαΙτιταειο νι..

ι·οτιιιιι εε ιιιιιΙιεταιιι ίαιιιιιιε εαπ: αενοτιοιιε, εε ειιεεόειιι πιιι·εεαιοι·αιτι Βειιείἰ

Ν 0.” ειε ε Ώοιιιιιιο Ρετ Βεετοε Μεττγτεε Ρεει·ετε. Ροιτὸ (με. ει: ειιτιειαε εαόΙ:οι·ιτει:ε

ό· Ι·ε·Ρα· Γεαειταιιι εκει: , Γειιιιιιεε ιιιίτε ειιτειιοιεε Ροττε.8 ΜοιιεΙΕετιι Ιιεαι:!εαεααειιι εινα·

ξ':'Ε”""' Πι:αιιιι ιι·ιτιοι·είιε ΙιεΒει·ε με ειαι εΙοιι€ε Μετιιοιιεε 5ειιέι:οι·αιιι ίεεατιζαειειιτ, εε!

Ρι·εεεε εοιινει:ταιιται· , αν: Ρεπιιιιττει·εται· ειε ΡοΓεειιειΒιιε εεαεἐ`ι ει·ετιοιιιε ΕεεΙε

Πειιι ιιι ααε δειι€ι;οι·αιιι ΚεΙιεαιε: ε!εΡοίιτε: ετετιτ ιιεΒιεειι, νοι:ειιαε ίἰιε Ρει·Γο1ι

νετε. φαιά εμε εάνειΓιιιιι σε: Βε!ιΒιοιιι ΜοιιεΠιε:ε , ιιαΠο οιιιιιιτιε ΡεεωΜ

Ρεττετε νεΙαεταιιτ. Με νετὸ ια Ριεεε Ρει·ι:Ιαι·ειικιβαε , εοεΡετε ετιειιιι ειαιααε

ιιοΒιΙιοιεε εεαεέ`ι τειιτι ταιιιιοτιε ει:ειεετι ω τειιι νειιειεΒιΙε αιιιιεεαπιειαε «Με

Παει·ε ΓΡε&εεαΙαιιι :]Ι1116ΒαΙι18 Ρι·εειεαε να: ειιτοι·ειαετε εαοςαοπιοεΙο ει: ει»

Βετε ά Ρι·ει:τιΒιιε Ροταει·αιιτ , ατ εχετε Ροιτειιι Μοιιείιει·ιι ω Οι:ειι:Ιειιτε!ειιι ΡΙειε

Βειιι ιιι Ιοεο ιιειιιοι·ιΒαε εοιιίιτο τειποιιιιιτι ειιτειιόι ]αΙ›ει·ετ , ειτε Μειιιοι·ι:ε 5ειι

έΕοι·αιιι εεττο τειιιΡοι·ε , Ιιοε εΠ: νιειιιε Ποιτιιιιιει όιει όείετι·ειιται· , ιιιετιει·ειιτειαε

Γαβ ι·ενει·ειπι νιειιιιιιι ειιΓεοόιε Ποιε!ειιι τειιι ΜοιιεεΙιοταπι ι]αέιτι1 ΟΙετιεοιαιτι

αίεαε εε εεπιειειιι Ιιοι·ετιι Ι)οιιιιιιιει (Με , ιτει·ι3ιιιειιιε Βιετιε ι·είει·τειιτιιι· εεόιΒα5.

@φα @ω ιιιιΡΙεταιτι ίαιΙΤετ , ιιιαΙτιτιιόιιιεε ΡΙεΒιιιιιι που ίοΠιιιι ει: εοιιτιειιιε,

νεταιιι Ρι·οεαΙ ΡοΙὶτιε Με, ιιιεε!ε!ειιι ειιιιιιει·αιιι εε εοι·Ροιαιιι εοιιίεεατατε: εὸ

. εοιιΗαιιει·ε. ΟΡει·εΒεται· όειιιειαε Ι)οιιιιιιαε Ρει· εΙει·ιΠιιιιοε Μετ17τεε Γαοε ιιι

Δωοω ει·εε!ιιιιΙιε νιιταιαιιι όοιιε , ααα ιΡΠ εΙαοααε αειαΙι επι Ρεττε εοιι Ρειιιιτιαε : απ

απ”. Ιιααιόὸ ΡετεΓεετεε ετιετιι ιιαιιε ια Με Με (Η εέΕιΠιιιιιε τεΙὶιΒαε ιΙΙιιεΙ εοιιιΡΙειι,

εΙαοει οΙιιιι ειε ειαι αι ειπε νειε Με ει·εόιάειιιιι: ι·εΡι·οπιιίἱτ , ιτε ιιιααιειιε : .άφησα

ζ';Μ'"°"·· ιίιι·ε ·υού:2τ, με: μέ :πιω έπ Με, @στα εφε ερ /αείο, ιό· Με /«πε2, @πέσετε

έστω β::Ιε:. διειιιάειιι εεΡτι οεαΙιε , εΙαοΙιβετ ΓειΙιεετ εοι·Ροιιε Μο , ω Ρεβ

ΡΈεεεΙε Ειπε ΙιΡΡιται·Ιιι·ιιε Βαιτιοι·ε , Γεα ΒΙεαεοιιιετε εαοΡει·τι , εΙειιίΠιιιαιτι ι·εειΡιεΒιιιπ

8 Β' νιόετιόι αΓαιτιιόεειΙεε νετὸ ει·ενειιιιιιε Βι·εΙΤααιιι ε1αι ιιαιικιαεπι ΡεεΙιΒαε ιιιεείξ

ΐει·ειιτ,ΕεειΙιτετειιι €τεειιειιόι ΐαιιιιιιο εαιτι €εαε!ιο τεεαΡει·εΒειιτ : όεετιιοιιεε εΒ

οΒΓεΠἱε ειιτι·αοΙεεειιται· εοιιΡοιιΒαε, Ιαιιετιει ιιιεειεΙεια εΙΤεε1αεΒειιται· οΡτετειιι.

Ρι·:ετετεε ειιιόετιι ωειιιΕποιαπι ειαοτατιιάειιι ιιιεειιεΙιαιτι ιιιεΙε ΡειΡεΙΙΞ , ααα!

ιι Εεεε Κειιιοιαιιι Αιιιιίιεε 5ι Ι.αάονιεο Ρἰο Μαι. !ιιι&ειιιιε ἔι ΡΙοιιεεειιΠΙιαε ιιοΠιιε εΠεινειιται·. Το!ιιιιι.

εκεα&οιειαε ειιωπειιάαπω :β σε ωβοι€2επάκω 13ο- 1°1ε8 Βοίειαε ια ΒιεΙιοιΙι. πω”. με. ε”. πάει: πιου

εοκι ΑΜικέ Ε» Μουιι/Μιο ε. Βωιιιέ25ι , [Μι “ει” ταιιιιι Μ' Πειτε ε.εωεωι ια ΜοιιεΠειιο Παει

πιο” α[ιι!ε&", μια” 13ωωικι Ιωμωωεωω ω- Με ειιιιο '+ῇ.+· Πιιειωταιιι. Ρει·ι:εειεΙιε Εεειείἱε Πο

Νικ ωρψω ή! “Με ειιιιο »εεε Μ. ειπε κα». Ιε- ι·ιεεειιΠε 8. 5ειιεΙΝειιαιιι Ρεττοιιαπι ειΒιιοΓει:. Ριπ

αιικαι ια ΟΙετιεοιαιι·ι Κειιιετιίιιιιιι ιιιιικκιοιιε. Πε- τει· ΚεΠεΙαιεε 5. Βιοιι)·Π] Με πιετηοι·ετεε , Η”

ΒΜδο “Με Μία!» Ιωρωιιαπ ( α: Μακ: ΕΡιίιοΙε δγ- ειιιιιαε Μοιιεε!ιιιε ΠοιιεεειιΠε εεεεΡιε ι Κοϋειτο

ιιοιιιεε ΟοιιεΞΗῇ ΤιιεεΠιιιι εά Νιεο!ειιπι ΡιιΡιιπι Ι. ) Εεεε άι ΒεβσΙα ε. 1)έωι1βΙ, ΙΜΙω."έω ε. Ιω/Ιω, Μ.

ΗΙοτιιιιιιιιε Λύπω. ί» Ι·'ι·ιωι:2ιω ορια: : :κι Μ Ρ·ιαοι·- [Με 8. ΕΖεκτΙιπϋ , κι ·υεβυκεπω "παπα μερια: πάω

ΩΜάαπσ τἰνἱΜῖευι ΗΜ» , ιωΙπωιι: Βοεοπε ΛΜιπε `Φαβη εε 04"Μυπ ΜΜΜ Με!" ό· _βικέ:α!υ ΜρΙιεΕ

αἱ εα›πωωώπω ει! σκβσεωιάκω βεω»,πωωπ. Βο- 91101944 ωί[Μείω ΠΙσπ;ιβω , εαπ ΧεΙιει.ιιεε ιι: Οτε

Γεια Γιιεεείιιι ΚοιιαΠιιε ι Κοε!αΙΐο Βετιιειιιιιε, ιιιίιΣι. :οτιο ἔι Γε εοιιειιτο ΒΡααΪΞ10ιι2εΠΒι εο1Ιοεενιι , α; ιΡ(ε

· Ι: ΝειιιΡε ααα σπα εσκειιόιειε 5. 5εεεΠιιιιιι , εαν: ω 'Πει Κο!ιειτι Μάϊο: (α.

Βειιαε



ΜΙΚΑ(). 5. ΒΕΝΕΒ. ΙΝ ΟΑΠ.ΙΑ, ΑΜΒ'. Λέι·εω!έα 38;

Βεπιτε τποτΜ ΙπεπτειΕΠΙε , ΜεεΠετ ὸετἰνὰτο ποιπΙπε ὰ εειπεετε ()ειπεετειιιπκι νοώ

ττιπτ,Γεπττειτετπ ΡετΓεεϊεπι ὰ Γε εια!εΡτοε 8ειπε!εΒεπτ. Ιππιππετει ΡτοΞπάε Γεωτε

:επι όοπ:ι( ιιτΡπεΓεπΓιπππε ) Ρετ πεειτοτπτπ Μετποτπιε Μετητιιτπ ΒοιπΓπιιε πι

ταβετπειεπΙο πιω τειπΡοτε Πετιιτο ὸεΡοττὰΒὰπτιιτ, πΡετειωτ ειό Πιιιόετπ 8: ωο

τΙ:ιτπ ποτπἰπὶε Γιιἰ,ε1πἰ ΕΓεέΈοε Γεω πΒιετπε ΒΙοτἱΠεειτ, ποπ ΓοΠιτπ :ετετπεε Με

τικὶὶπἰε Ρτεετπὶε. Ιὰττὲὶεπὸο ,νετίιπι ἰπ ΡτεεΓεπτὶΓωειιΙο τποττε.ΠΒπε ὸεΡιπΑτο ΠΠ

τ:ιειιΠε ΠΙπΓττειπάο.

5εά πε ΠπΡειτετπ ιπετἰτἱε Μεπτ εοπόἰτοτ πε τεόετπΡτοτ Πιιππειπἱ εεπετἱε Πειτε.

Οι-τιιτε·τιιε ΓὰπέΗΠἱιππτπ οΠ;επάετετ ΒεπεεΠ&πτπ , ἰτπτπὸ πε ειΠπιπ τπἰπἱιε Πατώ

Πεετε ντιΙεπτεε τΠντπειτπ ό1ΓΡεπίπποπεπι, ἔΪοτἱοΠοτεε εΙιτὰιπ ιπει:πτπε αμκ! Πο

ιπΕπιιιπ Πω Ρπτετεπτ εΧΠΙΈετε Μετητεε , πώ ΓεπειΠπτε εΓΓοΠοπε ΡτοΡτΠ απο

πετπ ΠΜ Ρὰτὰτἰπε ΓεΙἰεἰτὰτΙε ΡετΡετυεε, ππὰππ ΠΙιππ εμ ειΒΓεπειπειττγτΠ ΡειΠπει

ῖπ Ραεε επτπ·ιειππ ΓεεΠΒιτε ΡεπτΠε εεεΙεΠ:ίε ΠππΠΓεττη ΡΙεειΠε ΠΠ , Μα! εΠΓΡετΙε.

Ρετ Γετνιιππ Γπιτπι όΠεεΗΓΠιπιιιπ μπειτε τπττεεπΙο. αμκ! ΓειετεΠΙΠππαιπ /Εάεππ ειπα

εοπόττει ε]πΓόεπτ Ρειττἰε τπεπσΙστει Γετνειπτιιτ. Νεκπευε όεΙατιτε ὰ ΡετεπτΠσπε Ρπετ

ΡειτνπΙπε Μ! ΜετποτΓειε Γο.πτ1οτιιτπ Μειττγτιιτπ , εἱιππ Γο.Ιιπεπι πεεμιτεςπειτπ ότι:

τἐπε εΧΡεπτε.τπ εοπίεππετεωτ5 ( ετὰτεπἰτπ ετιιι·Πππ ε:τΠεεωοπε, πετνοτίιππεπε

εοπττειᾶὶοπε ειάεὸ ἀεΒΠὶε , ππἰπετὶὰτπ τειττΠΠ τω πατΓΙσπε τεπὰεὶτετ τπΠε:Γετεπτ,

ππὸ‹Ι πιιππιπειτπ ὰ πει:1νΓτετε ΡτεΙΤπιιτπ ἰπεεΠὶιτπ εκΡετὶτΙππττετ ) εεΡοττειτιιτ ὰ

ΒὰῇπΙἰε ω! ΓεΡπΙετπτπ Γε ε ππετποτετΙ (ἶοπΓεΓΓοτἰε ΟΠτΠΠ ΒεπειΠεΗ: Π:ίσμιε τττ

;ετεΠπ ΡετΓενετεπε, Ρο τὶεΠε εοπετπεπτΠσπε ποΒἰε εππόΗΓεπε πω ειεΙετειπτ Επι

τττΒιιε(πειτπ νεΓΡετππο. ΓΥπ:ικτε τιιπε εε!εΒτειπειτπτ ) εεε ετι1πτΓεπετνἰ εΠπ εεττ..

Ε1°2ᾶὶ€ΧΕ€ΠὸθΓθ,2Εἰόἱ€1Ι1θΠΊθ2.ΕΙ1$νθΠ81'ΠΠΙΓΩΠ8ΗΠ1Γ8ΓΠ πΠοπε ΠιιτπεόΙειττ. ΤὰΠ

φαμε πετώπε νεΠεππεπτετ ὰὸίἰτὶ6Η , ΡὰπΙΙὰτἰτπ ΓεΓε επ εἰε εΒ]υπεετε. Νεε

ωστε , εκτεπεΠτπτ ΡυετιιΠτε, δε τοτο εοτΡοτε Ρὰνἱτπεπτο ἰπΠπτετ:Ρ:σ.ιιΙΙο ΡὸΠ:

νετὸ Γεπιιε ε:τΓυτεεπε, πικιπηπειτπ τττπΒο.π:Ι ετεΓΓιι, τΠνετΓειτπ 1π Ρειττειπ Πβετε

εοεΡἰτ εΠΓεπι·τετε.

Ηοε Ρετ Πεἰ ετ:Μετπ ττπσΡΙετο ιπἰτὰεπΙο, ε:: ἰτπΡτονἰΓο ειΠόειτπ τὰΒἱε ότι:

τποπιππ ΓπτΓίΓευε 88Π8ΠΙ8 2 νεπὶτ. ΜεΙπειβεττι1ε Με νοεειΒιιΙο παπα: Μπεστ,

πώ ΡὰιιΠὸ ο.πτε ὰ εινὶϋπε ΑπτεΙὶτιπὰ: ιιτΒὶε εοππΡτεΠεπΓπε, ιπΙ εετεΒτοΓεε νΙτΒΓε

αετΠιπτ , νἰπεπΠε εοπίὶτἱπἔἰτυτ, επΠ:οάπε τπὰπεἱΡὰτιιτ. δεό οπππἰὰ άεντπεεπε,

ειπ·Γπ ταΡΜο ΜοπειΓΕετΓυτπ Ρετἰτ, ΓΠίπιτε ΒειεεΠεττ Ρετ επιπλα τπΓΓεττἰτπε εοεΡἱτ,

ππειπετει τοτππετε , ἰπ ὰΒΠὸετπ όεΓττπεετε, ετΠπεπ τοπικ, ετεπὰτέ`ι ε!οτΠ ΓΡὶπὰ`.

ε.Ινιιππ Ρτοπεπάετε,Γε.Ι:Πσπε τπ επειτα Γειπετ τενοΙνετε, εε Ρετ οπππεε πωπω εστ

Ροτἰε εΙτὰΠοΙἰεΓε ἰπεἰτὰτπεπιΙε νεκοττ. Ρτὁ ὸο!οτ, ππΙεττἱιπιιτπ ΓΡεάειεπιππιε

πωπω ::ιπάεπτ νἰπειιΠε _ :πειτε ει! εοΙππππειιπ ΕεεΙεΠεε ει!) ε.ει Ρεττε εοτΡοτἱε παει.

νεΓΠε εἰπΡιιΙο Ππωιευτ, τπΓεΠκ (πωπω: εοπίΈττπείτι1τ. ΑεεεεΠτυτ π! επαι ὰ

5:ιεετάοπεπε, ε1ιΠ εκοτεἱΓτποε πε εππ&ο. πω: ετΡει επετειππεποε ειεΙ όεΒεπτ,

ΙππΡΙενετειιτ. Ιπτεττοεμπεποπτεπ ειΠετι:, Ι.εΒἱοπετπ Γε πιιπειιΡὰτὶ εοπΗτεκπτ.

νοΙνεεεευτ ὸεπἰπιτε εΠνετΓο εΠειΠτιι εοΠιι11πειτι1Π1 , ά τποτὶΒιιε ΡεΙΠτπὶε ἰπΓεΠ

εἰΠὶιπιιιπ όετοτειιεπε εοτΡπε , Με ω Γε Βετει·ετ οΓτεπόεπειτ. Ι.ιι&ειΒειπτι1τ ( Η

Γειά Ιτεεε.τ) εΒτπἱπὰἰΠει ό:ειποπιππ ειιτπὶπτετεεΓἰὶοπτΠυε δεπθ:οτιιτπ. Εςυἱὸεπ1

τπὶΓετ Με τποπἰτιι τεΠΡἰοΓοτιτππ ΜοπεεΠοτι:ιπ , ε1ιΠεπιπ πό οΠΓεετειπάτιτπ Πο

τπτπτ πΠΓετΓεοτάίο.τπ, 5ο.πέτοτύπηπε οτππΙιππ ὶπτετεεΠὶοπετπ ΙππΡεΙΙε!.κιπτ,Γο

Πειτε ετα νεΙππ οι·εποπετπ Μπακ Γππάεπε εΠεετε: Παω ΠΒετει τπε ώ ΠοΠε ειπ

ττετιιο,ππὶ τπε οΒΠὸετ. Σ. Βεπεότεϊε,τιι ΠΙπππ Ρππ8ε. ΕτΠοε ποπ εεττε νο

Πτπτειτὶε _Γεε! ἰτπτπυπὸἱε ειέττειτπε ΓπτΙἰε ,]οειιΠιτττετ π: Ιππιππετει ὰΠὰ τοΓετε!πιτ.

@ΜΙ ΡΙπτο.Ππτετνεπτπ ΙετεπἱΙΠτπὶ Ρετττε, ΠΙνἰπει ππΓετειΠοπε τε Ρεθ;πεΙτΠε

Μπιτ ὰ ὸἰὰΒοΙἰ Ιο.πιιεΞε , 8εΓοΓΡεε πε εμΠετιιε ὶπττὰ ΕεεἱεΠ:ε Πτπ1πο. τεΠόετ. Οιιτπ

ἱοηπεπτὶΒπε ΠΒὶ παοιποόο εττεΡτιιε ὰ ό:τ:τποπ5Βπε Γπετττ εττΡ!ειπ:ιτ , εοπΠτετπτ

ςπΙΡειτο , Γετ.1ι1εοΒ ΓεεΙετιιππ εποττπἱτειτετπ ττππιππε!τε ττειάτιπππ ΓΡὶτὶτΕΒπε, εοΠ_

απο εοτόε 8: ΠιιππΙἰ ΓΡΜτιι ΡτοεΙειτπτικ : Βι·πτεε 1)οτπτπο Πβετὰτοτἰ Πιο , πεεποπ

ὶπτετεεΓΓοτὶ Β. ΒεπετΠ&ο τεΓεττ , είεςι.ιε ὶπεοΙπτπὶε ειό ΡτοΡτἰὰ τετπεει:_ Η115ο

εοπΓπεεπε εΠΙΠπε τετπΡοτε ειτε εάντιπτ , πιω 1πεττΠι:, ειππΓε Ππει:Πε τεάεππω

ΑΠ”. 86'. Οτι!. δ. Β, δκεστώΜ Πε ο εε

Οτπε_ Απ:

Ρε. τι".

]πτ.τι Μ.

ΧΧΙΧ.

Οοπιτεθ;ικ

Πιπε.ιιιε.

ΧΧΧ)

Επετεπτπε

Με ΠΕκτικ

ΗΠ

Ν ο π· Δ.

εττοτείΓτπ-ἱ

ιιΓιιτπ.



γ86 ΜΙΚἈ(). Έ. ΒΕΝΕΙ). ἱΝ -ΟΆΣΠΑ ε Διά!. Αάπτυαϊτίο.

ε τ πε.4ΑΝ· τετΠΡοτε @πειτε :1ἀεΡτα ευωνοτο τιὸΙἰττιἰτιει ΓειικίΗ ΠοτάεΓΓοττε ΦΗΜΗ Επσμ.

Μ· Μ· ττιτε ει: σε οτατἰοοε εταότ3.Γυα τερετετε
]ιιιι-ικτ. , ε] _ | Ρ . . τ _ τ . .

“τα Ηοε Μι τεεειςιτε 1)ειεΙεωειπιει ε.τε.Βιε όεεωουιτιω. Μσετειτο , εΙτετ νιπᾶιτε

Κα" @Β όἰτὶε ΙΙΒοιυὶτΔὶΒιιεὲΓυΡετὶοτὶΒιιε ΡειτττΒεε Ι.τεεττε ειΙνεἰὸεἀυεἰτιιτ , οΒΓεΓΓι1ε 8: Με

” τὶετυὸεΙΓΓΠωο -όπτυοττε. ΑΙΙὶΒε:ιιτ εεωςιιε :τά εοΙιτττωεω Εεε!εΠεε. 5ειτ:Βιιωετ

Βιιτε οΙ:δτιπιτε , ΡτιΙΙΙόυε εοΙοι· , ωειετ!ετπο. Γεεἱεε , τοτνιιε ετΙΓΡε&ιτε , ειέςιιε ίΠΟ|'ω

τε.Μ3ι1ε ΡΙιτττωτιω τεττοτἰε ωοιπετετ. ΙΙΙτεττιιω ετ ετα: Ρει1εω εοΙ11εει€1°θ:0011

εωω ΡετωἰττεΒετυτὲὸοωἰτιειτοτε Πιο εἱΒο ωστε Ι·ιιΔωσ.ιπο κά. Τττε!ιτιτω πω. .

ίἱτε :ιΒΓει:ε ειΙτωετιτο ΓοΗτι15 ετειτ,ειε1ιτἐ`ι ωτετάιιω ΕωΡΗετ ιττεΒει:ιπτ , εποτετ:ε.ε

πιω εοεδτιτε ειεεὶΡἱεΒειτ , νοετΓετειοε εε άετοττ1ιτετιε ωεωΒτο.. Ωεττάεω ε.Ιτι1ι1ειτι

«:Ιο ενΜε , Γεά Γοτά1όε ( Η ὸετετιιτ) ωοτε εειωτω εάεΒειτ9 ΙιιηιιΓωοεΙι ντάιι ωἰΓετ

ἱιπΓεΙΙεεω τταΙιεϋπειτττιωιω. Ηιε ὸωτιἱιε αρι1εΙΓειετ:τω 2ΕεΙεω ὸινετΓἱε ε:εΙυεἱω

ω:τωΓΠωτε ετιιετειττΒιιε νεΧειτι1ε , Ροίττεωὸ νιωθ:υε ωεωτετε ω Μεωοτιειω Γεω

τοτυω άωεττυτ Μειττγτυω , ττιιο ετἰειω εωετεε ΓεεΡεὸιόὶἰ ΟοττΓείΓοττε ΟΒτἱΓΗ

ΒεσεεΗ6Η :ὶΗὸεΗ ΡΙεΒε νεττετειΒειοτιιτ. ΚεΙτΒετετ ω ΓΗΡττεω τειΒετιπιτ:ιιΙτ, τΜ..

ειτε ωωτιδτω εΙΗὶἔΙτιιτ. $ετεΕειι: ιπεωΡεὶωΡὶιιε. τοττοτ, ντττιιτε ωετΜΓζιτε 8τιττε

τοτι1ω εεω ΓεΓε ρεΙΙετκ!εω εε οΒΓεΓΤο τιοωωε : Μεόε1ιιε ετιιόεΙτἱιε τη εεω

οωω €επετε όεΓεεντεβατ. δα! εἰτεο. Ιιοττιω τεττττιω ετιω μπι ΜΗΓετ εεΙεΒτετει:

τω, ΡοίΗεδΗοτ:εω ΕνειπεεΙτεειω ω Γοττ1011Π1 ω1Γετ Με εοτπνεττἰτιιι·: επιτ119ιιε

ὰ 5τιεετάοττ2ΒΙο.το. Γει1&ὶῇ£ειἐἔτιττ ΙιοΡειει , νιΓυτὲιείτ ετιιὸειττΕ-Ρτειττιιω ττοΓΕτοτιτω,

τι” παπα; τ, ειτε ,ετη ο ειω ετιοωτε ε:: ετιειε,εε ι :τα τω: οτε 1132938

ωι:Ιτίιωεμιε ωεετττωειε σ.Β οτε νεττεττ Βοωωτε εετεΓΤε Γοτειε τεΒετοειευ!ιιω ενο..

Ιειτειπ. Φωτ! Ροίωι1εω ντΓεω εΓὶ , αυτή: α<έτοτιτε ειιἱετὶίιε ειΒετε,ειτεΙυε ωτΓε

τοττοττε 1)οω1ω 5σ.ιπόΕοτΓιωφε Μάικ ἰιπετνειπιι ὰ ΡετΓεειποτε Ιωωτιω ἔειιετΞε

©τεΨιτε Γειωττιττ τεΓΗτιτωε εΒ::Βόεφε ωο‹ὶο ωεοΙιτωττετεω ο.ττεΡτι1εΡτοΡτω

τεν: π.

ΧΧΧ”. 4 Οιίτττιω ωτοόόιιω Για Βιττευτιὸἱτι: ΡεττὶΒιιε ω Ιατετε ωοτττἰε ΓιιΡτε Ηιινἱιιω

ἱτ=ξΙ°ΐ:[1 Ηετωετέτουεω* νοεειΒιτΙο Πτυωό, ειόηεε(Ξπιτ τεἔἰοω τ1οωει1 ωτϋότι: :τιειωςιιε

(ι _ εὶ Τοτιτο στο" νἰεἰιπετε ἰοΤοτιπο οτειπ τε ἰεὶτωτ. Ηυὶε τεεεττιτ ιιἰόειω τπο!›Τ

|')ΐ'·4"εθε επεσε ΡτοΓεΡΙει, νοεειΒιἔο Κ». τ: ιι τ. τ σε, ε:: οΓΗετο ντεετεπ ()οω5εξε ειΒετιε _τη, . . . -

,, πω!" ο!) Ρτενιτ:ιτεω ωοτιτω ΡεΠὶωοτίιωςιιε ειέΙ:ιιοω ιωωειωτ:ιτεω ωετατε ε:ιρτυε ω

τειΒΙεω νεττἰτυτ. Οίιωφτε ΓεωετἰΡΓυω εε τε!ιεΙυοε τ:ιτειιωττικιευε ΠΒτετΙΠειιττεε

ΒΪειόἰο ,ΓιιΓΗΒιτε ,εετετἰΓεμτε ΠΒτωετ οεευττειπτ1Βυε τεΙτε Ρετετε νεΠετ5 τεττετιιτ

ά Με, ν1τιότύΓειτε εεω ωειιέιπο ειΡρετατιι ιπτ οΡυΙεωΙΓΒωω ν1τοτιτω τω Μο

ικιΓτεττωτι τ:!εόιιεττιιτ: ΗΙίαΙιτε ὸἰιι όεΒειεεωιτι1ε, τιπειτπιτω ιιι: ὸεοττΒυε Γκε

τ!ειπ!ο ωτωιτετιιτ Η Ηεἰτιιω Γοτετ εεεεόετπεε ω Γε ωοτΓὶΒιτε Ιειω:ιτε ; ενοΜΒ

Γει·ωε τ:ΗεΒιτε ευἰτιὸεεἰω , ωτετνετπιι Β. ΒεπεεΙτόττ ωεΗἱιε Γερετε ετ::ΕΠι:5 Με

ΙοοἔεΡὸΠ ειόΡττωε ΓειΙιπτ τεΓΗτιπιτε, εεω €2ικΠο Με τειτπἱιω ιωτικ ντιπ , Γετ1

δέ ωιιΙτοτιιω, τπιτἰνυω τεΡετὶτ ΓοΙιιω. Η:εε 8εειΙΙε. ωιτΙτει εε τεωΡεΠετε ωωτΠ.

εΙ:ι Ποωἱτπιε ρετ Γετνι1ω Πισω οποτε Μεττή εΒΓοΙιπιτω οΡετετὶ Δ38ττειτυε εΓΙτ

ειπε Ντεπώ. εοτιιω , ειιοτιτω Γὶυὸἰἱε σου ΡοΡιιΠε όεΒιιετε Ηετἱ , Ρτετετ·ωΓΠ2

Γι1τ1τ. θετετίιω εε εεττ: ντΓτι εο22οτεο Με εοεοοΓεετε ευΜωι1ε, ειιτέυε @ώ

ιπιττετἱοιπε εοωΡετἰωιιε, Γιιωωὶ ο ΒεττετεΙοειιετπεΙἱ ,εεω νεὶωεικἰωε τη τιμη

ότετεευε νειΙετ, ω ΡοΓΕετοτυω ττοττττειω Βοττ8.τι1 Μα]οτυω_ ττειιτΓωἱττετε ω.

τανιωυε.

νετὶιω ΡϋΓΠωο Αυειιίτο Ι..ιιάοντεο εειττιἰε οττετε ΓΡοΠειτο ΒεΒτωω Ετωω_
, . . . . _ _

1,ΜΠϋ Μ εετεω εεω ε:: οΙιΥετΓῖε ττειτιεωΒιιε ΓοΙιόιιω εοτ·Ριτε. πω: εί·τε&εω , ττιΓειτιτὶω

:πιω τιτ- όινιόιτι1τ ει: σε ει ττιΒιιε ε οΓτΙεω Ιω ετ8.τοττε Με τα! τε ευεἱι1ω Γυ τ °ε τ τ Ρ € ε Ρ1τι11°.
τι τι ιι , ° · · ° ·υ τ τ Ετ ττ181οι° ευιάεω εεω: Ι..ο τω .τι πω” Ρτεττειειω εεω ΙτεΙιτι, Ι.ιωονκω

δωτοωο.ω οττωεωςιτε θετωεωιεω, ΟΔΕ ο τι” @του 1ιωτοτ Βιττ8υπάτπω

εεω Αειιὶτειιπἰο. ΡοΓΓεὸἰτ. βεά σε εὶε Κεεωε ττιεεειω , ΒεΙΙἰωε ειτττττει άεετενε

τωτ,ιω μια εοτττιω.το. τι!τειιατιτο Ποτιιετωτ, τποίὶτει: Ρετττε :ετιιωιπιε ΒτενΠο

εεω εκειιττετε ΗΒετ. ()ο.τοΙο ΙὶεΒτ›ἰ που ωωἱωειω ειΓΓεειιτο Ρατεεω ,τοΓοτω

ωεωτιιττ&εω Γοττυοτε, τεωρυΒΙταιω τωικτωο ΡτοΗτε:ινττ ἀει11τ1ο°2εΡτὶωἱ1τ·η

 



ΜιιιΑε. ε. εεΝεο. οι εΑι.1.ιΑ, Με. Διο·εεε!ου. .το

. -..ο

Μεττωεω Βτιτεοοιει Ιιιοιτιε ιοτει· Γε ετ.ινι ΡετοοεΠιοτιε οιΙοοεοτιοοε,οεΠοοι

οτιτοτ οττεεειοε |οεοοτε!Ρεττι. @Μονο εοιτο Η Α τ Ν ο τ τ) ο οεεοτοοεοτε.νω

τετ Ι. τι με ε τι τ ο ε ει: ιτετιτ , τιοο ειοεὸ τεοιεο νιόιτιειε εο οοΓτε τετοοτ Βετο.

Ποιο τοιΙΙιε Γοοτοτο ΡτοιΡειιιτ .οΡΡετιΠ`ε ΓετεΠιτοτο , ίοτιοε εονετΓοοι Η ιι ιι τ

ν ιεο ινιτεΡετεοε ,Ρτιτοοε οετοτοτο ιιειοοωι εποε οο νιιιοιέτειο Ρετετοτε τεΓο

τοεοτειο οεειε, εοιοοετο Με οεΡοΒοεοτετο νιειτ, τειιίοοε εοοίοΙΤοτο οεει

ττεοιοιτ. Ηοε οιΠιοιι ,ιτεοετε οεΙΙετοτιοοε οττιτοοοε Ρετεοοτιοοε , Ρεεοε οποιο

ιΠε τετοιο οεΓεοίοι·ιοοε οοοετε Με , Ρτε:οε εεοτιοοε Ρετοιτ ειττετοιε. Βτιττοοοτο

Βοοιοεπι Ρτοιοτοε νιε ιιιοιτετο ττεο!ετεΠε εοτιοοιιοι, Νεοιοετιεειο τεΒιοοετο,

.Αοοεεενεοίειοειοοοοε Μεοοεοετο " οΓοοε Ηονιοπι νειιεοοο εποιοοε ετοοε

ιοεεοοιιε ιοιοετο τεοεειτ Ροτείιετεπι.· Οοο:ιτετετ οοιοετο Ι.επιοεττοε ιεπιΡτο
οειο ιο εοοιτεοτιοοε τι ίεο οπο Βεειε Ιοεο εεοεοε, Βτιττοοιοοε ειτΡΙετε εοοετοε

Ρεττοιοτ οετοετιεοε. Ρτε:τετεε Νοττιοεοοι, εεοε ΑοοιΙοοειιε, οοίιτο εεοετι

ΡΙοε ε·οοο Ρτετεοεοιτε,ιιοο ιετο Ριτετιεεπι ειτετεεοοο , οττιοετο οτειο τοετιτι

τοετο ΡεΠιιτοοεοιτ, ετοοε (οτ νετιιιτ οιεειο) ιο νεΡτετο τεοεειτ ίοΙιτοοιοεπι.

Βοετεοτ εοτοτο τετοιο εοοετοε ιεεΡε ε. Ποειοοε ιΠετοτο τεειοοοτο Ποιοιετ Γοεεε

οεοτιοιο Γτοιττετι, Ι.εοιοεττο ίειΙιεετ ετοοε Βοτοεττο οεεοοο ΒειοιιΙίο: Γεο

Με νετιε Ρετειιοτιοοε Γοι·τε ,οπιοιε -ι·-ετε ΝεοΗτιε, εμε: .ι θεοεοεοο οτοε Ρετ

ττεοΓνετἴιιτο Σ.οτετιετο οΓοοε Ρετιιιοτοτο Ρεττιοειτ οΡιοοοι , Νοττοιεοοιεεε Ρε.

τοιτ οετιτετι. ΙοτοΡτιοοιοιιε οεοιοοε ετεοεττιτοιε.εοο&ε νείιτιοοο ειιτεοτοεοοτεε,

Ρτιτοὸ Ρεοιτεε οιιιοεττι,εοοοοο εοοιτεοοι Ρετιτιε οεεΙΤετ, οειοοε εοοιε ενεε`τι

τοοτε οοιιτοτοτο ,οπιοιε Ρετνεεειιτοτ. Ιοτετε:ι Ιιετιοοετο οενιοπι Γοετοτο, ετα

είνιοοι οτοοιοπι ιετι·οοεο!οτοιο ιο ιοΓοοι οοεοεπι (Σοεοοοιο 8. ΡΙοτεοτιιο Γιου

Ροίιτε εοοιΡοοεοτεε, τοεΡειιε. οοοοοε του” ετοιΠεενετοοτ οοτει , οοο εεΡτινο

τοττι τττεεεε εετεοιε εοιιτιότοε ειΤετνετεοτ, ιΡειοοε Ρτο τετοΡοτε εοτΡοτε ειεοοτε

τεοεετεοτ ειιΡεοιτιοοι ιΙιεὸ Γετνιτοτε : ει: τοτε ιοοΡιοετοε οιΓεοτΓοε εειτεοτεε,

τοοοὸ οενιοοε, πιοοὸ εοοιε οεΙετι :τοτετο ειτεοτοειτεε οειενετε Ρτονιοειετο,

δ: Ρτιτοο οιιιοειο ειονεοτιι οτοεοιΝετοοετιεειο ιοεεοοιο ετετοενετε. Αοοεεε

νεοίετο Ρετεοττεοτεε τεειοοετο , ιΡΓετο οοιοετο εινιτετετο εοοετεπιετιτ, Ρι&ε.

Ειπε. Απ.

οε.ι.ιιτ

] ο τι ι κι.

Η

@οιισ

απο τετοιο

ίετιετ.

Μουτ:: Κιτ

Μ1]"".

Νοττττιετι

ιιοτοιο ιο

εοτοοοε8 ε:

τοτε ετι

ποτε..

Ν ο τ· .ο

Με οσε

Νεο τι::

Ιιττιιτεε.

.Αττικ οπο.

τω.

νοτοτο νετὸ εεΙτεΙΙε ετοοε νιεοε,οοιοόοιοοε Ρεττιιιτο ο τοειτι οΓοοε εεττιοετο .

Ριειενεοι οτοειο ΡοΡοΙεοτιιτ , νείτεοτ, εετοιοοε τεΡιεοτεε οτοοιει. 5ετιοεοτι τετο- _

Ροτε οενι€ιο Τοτοοοτο νεοιοοτ , εάοιοοε οε τοοτε ιιτεΒιοοε οΡΡιεοτεε , ειο Ροί:

ττ&τΡοτΕι ιΖοιοοε Ρτεοοοτ. ΡοΡοΙετε τί)οιοι ειτεοιοοοεοιΣ τεΐιοοε, οειοο Ιοοεο

, ο ετιοτε ισετιτ εοιοιε οενι οε ει: ετεοτεε , οτε ιεοιε ετνεοιιιοτ τ
Ξερτέτοοοιε οτοετο τι)οι·ο οιίι:τεοοοτ, Α ο ι ο £Ρτοοε τετοΡοτιε Ρι·εεΓετεο οτοιε Ριπ

ίοΙετοιο Βετεοτε:είεοοε ειο τεοιΡοε τεεεοεοτεε, ιεεοοοο εονετιτο Ρτετοιέτετο

εινιτετετο εοοιοοΠιοοε οιΠιΡεοτ , Μεττε οοιοτεττετ ΕεεΙεΙιε εμε ιο οοοοτε

ίεο&ειε Πτοειε ιοοεοτε Ο ο ο ετ». ο τ τ τι ο ΑοΒοίιο ε Β. ΡτετΓοΙε Ενο οι· ι ο

ίεετετε ετετ , ιιοοιο οοοοι·οοι οοτοιοοπι τετοεοεοτε. (Με οεοιοοε ΓοΙιοε Νειιο

"ο ε!εοεε τοετοοτεοοο Βιιοτο Ρτοττεοιιοοε ι οεοτ Με οοετοοι· ΓοΡτε τοετοοτει.

το: οτοεε ειττ:ιοιι οετοοε Γεοεετε. @ιο Ι.οτετιε Ρετιίιοτοιο οοοιιε εεΡοτ , τεί-Ριεο

οεοε οοοοοειο ειοτιο, οΡιοοε, εττιΙιτετε ίοΙι, ιοεο!ει·οτο οοιετιΠιτοε μια,

οοετο οοο ιτοτοετιτο Κειτοιο οινιτιεε , ετοΡοτἰοπι οιιτετο ΡοΡοιοτοτο τ Νικο τω

Βιε ετοοοίιοε ειοετεε, φοτο οτοεπι οοοοετο Ροτιε εί`τ εετοετετ @ιο Ρτοιοοε

Βειιονεεοε, ςοιο Νονιοτοεεοτο 8: Με οοοοοεπι (ιεΙΙιετοτο Ρτποιεοτιοιτοτε

ο Πιο (τετοιο τ τε. ΜετεοιΓοτοτο οοτοεο Ρτιτοοτο

εοοιτι ετι:Ριτ, τιοι οτ οι&ι Γοτιτ ὲιοεττοε Γειτ οπο·

εοιο, τοπ νοκ Ιιτοιτεττι οιζωοτει. εοοιιοο ιιτοιττε

τετζιοοιε ωεωοεοτ ; οτι:: :τοτε Ποεετ ε.: Ποττιιτεε.

& Μοτιειι:ετιιι $.ΕΙοτεοτιι ιο τοοοτε θΙοοιιε, οιαετίι

ΛοοεΒενεοο , οειιο ΡτοτοΙ ο Ι.ιττετι ίιτοιο ιο εκττετοιε

Λοοιτειιι2 Ρεττιοοε, οοοε πιο οιειτοτ , ο! οιιιιοΒοτι

τοι· οτι ε!ιο ειοιοττο οοπιιοιε , τιοοο Ρτιοτι ο Νοττοεο

Με ενετίο Ρτιτοιιτο ιο ποτε 5ειτοοτιεοο ιτιοετο :ιο

Ι.ιεττιττι Ροοτο , Ροοτε. Ρτορε δοΙττιοτοτο οΡιοοτο

εοτιοτοθοτο το , τττιοετοοε Λοοετια τιοιτιειι . ο οιιε

οι:Ρεοοετ εοτιοοιοε Μοοεοετιοπι. οττοτοτΙοε Οοο

Βτεοετιοοι δ. Μεοτι ετττιοοτοτο.

ο ΑΒιοτ οτοιοετιιε :τι Αοτειιετιετιοε ΕΡιίεοΡο: εποε

ο ε ε ε. :ο τ. τ τ τ. ο: ποτε: ει: Βοοειιιι νετικοίιε Π_

ε. το. εποε ιοΓεοοεοτι οεοιτο. Οοτιειιιιτ "Με @Με

ωι.τττιΡ6τ. ΒεΙνεεεοο εοοο 8". Ρετιίιεοο εοοο 8.μ9_

Τοτοοεοο Ιν.εοοο 869. 5οείοοοεοίι Π. οι νετοιε

τιεοοιτιοεπι Ι Ι. εοοο 8”. 8εΡοοετιτοο εοοο Με.

Το(ει:ιτεοο εποε 86ο. εε $οεοι0οεοο τιι_ τιοοο

867. $οτεειο;ττπι οτιοοιτ ννιιιτετιιιοι , οι: ειτε ιοίτἑι_

Οοο



:88 ΜΙΚΑί). δ. ΒΕΝΕΠ. ΙΝ ΟΑΙ..Ι..ΙΑ.. ΑΜΒ. Λ!:ίτευεί:ίο.

(ΠΜ: ΑΝ.

::::. ιιι::

Ϊι::.:Ι κι.

:ι- Β:"Ζε.ο

Ι:Μπα:

Ενώ. 7.

7βΙ. ΜΒ.

Ι[::.μ.:..

:::::::ν.

Ήο:ιεεεο

Γε Μοοεί:::

:ιο ε Νεα·

ο·:ει:ο:: :Π

::Ριτιι: ε::

εδ::ιπίτιι:.

· ω:: Ριεε: :είστε

ι:τοε:, οόοοε 8: ιΡἴεε ιο:·υΡ:ιοοιουε Νο::ιοεοοιειε , που:: Ιιοί:Πι μοι:: εοοε:ζ.

(:::εοοι:ιοτι:ιο οοΙ:Π:Πιοιο:υοι :ειο ν::οι·υτο ::υετο ίειοιοε

:υιο 1)εο :Ιενοτε Γει·νιεο:ιυτο ε::ει:Ιιε , Π:εε:έΓουε οοο ιΒοοΒ:Ιιυιο ΡΙεΒιυ:ο,

εεΡ:ινι:ετεε τοε:τοοε:ι:ιο ,ν:τειου:ο!υεΙι::ι·ιε ,εε ειιοθ:ε ου:: Με: νιάο:·ε: ιο

Γε::·ε νεΙεο: ιοΓεο:Ιε :οτιοεοτοτυοι εει:ετε. @υιό Α::υιτεοιε:ε @εοτο ιοΒεο:επι

:είε:ετιι ε:Πιδ:ε:ιοοειο, ου:: οΙιτο ΒεΠοι·υιο ου:::::, ουοε ί::ΒιεΙετο ΒεΠο Ρα-.

Γεω: ::ε::ττει:: , Γι::Γοιιε ο:Βετε Ιυιοιο:ου: , Πυε:ου: εεεετ εΙιεοι:: Ε:εοι:ο :ΡΓε

::υο::υε οΡ:ι:οοε ειυοίεΙυε Ρεοι:ε!ιε ΓοΙι :ο :είε εΙι::εοε , Ρετε: ουοε μπει:: Βεο

::ΒιιεεΗεοιε. ΑΒ: (ο ::υιΡΡε (ο: ι:ε!ο::ι:ετ ) Οεεεο: Η::::ε, θι·ιεο:ειο νετΓυε,

Α:νε:ουοιιιΓ:1υε εΤετιίΒτοειο νε:ετι τειοΡείἙε:ε Αειιιιτεοικ ι::Ι:ειο, ου!ΙεΙΗ:ε:·

τε:ειο :ε:ιοει·ε νε!ι::: τε:έιο, οοο σΡ::ιτιιιι ει:: νιει::, οσο ε!εοι::ι:ε εινι:εε,::ι:ε:

ου:: οπο:: Γει·εΙ: εεει:ιετιτ Ρεεεοοι·υιο. Τείὶε:ιιι· Ιιοε Ρ::9:ενιε ἴεευοὸιΠὶο:ε:

::υοο:!ε:ο Με: Α::υι:εοιε: : Με δεο:οοι:ιο , οσε Εοεο!ιίιοε , οσε Ρει::οεοτιι:ιο,

οσε Ι.ειοονιεε, Με εε:τε Α:νει·οι:ε, :ε:ιιιιουε ουοευΓ::υε Βει·Βει·:ει Ρ,Ιει;Ι:::ιΡ

ίι:ι::::υε Ανει·ιει:ιο* εεΡι:: ι·ε:,:οι Α::,υι:εο:ει Ρ:·οε!ειοεο: , ουΠε ίε:Πεε: ΒεΙΙ:εε

οΙ:νιεοτε, :οεοι:ΙιοΠ:ιΙ: ει·ενι:ει· ΓεΓε εοοει:ιι:Τε :οευ:Γιι. Η:: ε:ειι:ε οιιιι:ΐεε

ιοο:ιΙι πιει:: Ρετ· :ι·ιειο:ε ίε:τοε εοοοιι:ιο ΓΡε:ιυιο , (ΕΜΗ: οσο :ιΙ:Γ::υε Ριεειι!ο

::υοι·υ:οΙ:Βετ:Ιε::ι:ιε, ευ!:ιιε ::ι:ο::υε Πινιοε: τε!:Ρ,ιοοιε ::υοιοο:Ιο Ρ:_οεείΓει·ι:,

οποιο οεεοε Ποτι:ει·ι:,ιο ΡτοιοΡ:υ ε:: ευιΙ:Βετ,Ιιεε: :ει·::ιοι·ιε ιοΡεοιι, τοοι·τεΙιιιιο

ει·ίεοτιίεετε. (ζει: εοιιο (Πι:ιί:ιεοε: ΒεΙιΡιοοιε οι·::ο οοι·ιοετο εὸ Ρ:οΡοί::ι ει::

Ε::υι:!υοι ε:ιΓε::ι:ι:υι·,ι:: οσο ιοε:,:ιε Ρτεενε:ιεετο: :οεο::ε:οτυπι (Π::ιίτι ιι:::ιεε·

τι:: ,Η εθ:ι:υιο ε::Γεευ:ιο το:: ιιεί:ιεε:ιιτ:Ποἀε·οοοιιτιοιε:·ι:ὸ :::Ιιουε, [Με ει:

οοΒιε :τεοίΒ:εΙΤο:·ιοι:ε Ρι·πεεΡ:οτι:ιο Γυο:·υτο , υΙ:ιοοιε νιο:ιι&επι οΙιτο Ρε: Ρω

Ροε:ετο :εΡι·ο:οιίΤε:ο τ::ιετυ:ιοΗιεετε. 1)ιει: εοιτο εοοιτοιοεοε Ρε:: ]ει·ειοιειο

Ρ:οΡΙ:ετει:: :Με ε:: ουσ:: οσο ει::ιιΠειε νετΙ:ε ιοεε, εε::ε εεε τοιτ:εοι , 8: εΠ`υοιεοι

ι:οινε:ίε: εοεοε:ιοοεε Αοι:Ποοιε ει: Πο:οιουε , δ: εό::.υεεπι εεε ίι:Ρει· :ει·ι·ε:ο

ιΠειο , 8εΐυΡετ ΙιεΙ:::ε:οι·εε ειυε,8ε ΓιιΡε: οιοοεε οε:ιοοεε :μπε :υ ει:ευιτυ :Πιυε

ΐυο:. Ε::ο:ε:ί·ιειειο εοε8:Ροοεπι ει:: :ο ΙὶυΡο:επ: 8:ΗΜΙυιο , 8: :ο ΓοΙ::υ:Ιιοεε

ΓειοΡἱ:ει·οεε ,Ρει·ι:Ιε:τηυε ε:: ε:ενο::εοι Ρειι:::ι , 8ενοεειο Ι:::::ιε:,νοεειο ΓΡοοΠ,

8ενο::ειο ίΡοοίεε, νοεειο τοο:2 δ: νοεειο Ι:ιεετοιε :8: ετ:: υοινε:Γε :ε:·ι·ε ΒΡΕ: :ο

ΓοΠ:υ:Ποε:ο , δ: Π:υΡο:ειο. Ι:ετο:ιυε Ρε: ΕεεεοιεΙετο Ρ:οΡΙιετεοι ι Ρεε εοοε!υ..

Ποοετο , ::υοοιειο :ε::·ε Ρ|εοε εἴ: ιυόιειο Γεοευιουιο , δ: εινιτεε ΡΙεοε ιοι:ιιιι:ε:ε,

8: ε:Ιειιιεειο ΡεΠἱιοοε ::ε 8ετ::ιουε ό: ΡοίΒάεουο: :Ιοιοοε εοτι::ο, 8: :1ι:ιείςετε

Γεεἰετο ΓυΡε:·Βιετο Ρο:εοτιιιοι , δ: ΡοΗ:::εουο: Έι·υ&υει·ιυτο εοι·υτο. ΑοευίΠε Γιο

Ρει·νεοιεο:ε ι·ε::ιιιι·εο: Ρεεειο , 8: οσο οι:: εοο:ι:ι·Βε:ιο Γι:Ρει· εοοτυ:Βε:ιοι:ειο

νει:ιε:,8:: ευ::::ι:ε ἴυΡει· ευ::::υτο , 8: :ε::υιι·ει:: νιΗ::οειο ::ε Ρ:·οΡΙιε:ε ,8: Ιω:

μοι: ε 5εεει·:ισ:ε , 8: εου:Πιι:οι ε δεοιο:ιουε. Ε: Ρο:: Ρειιεε : Βεευο:ιι:το νιειιι

εοι·ιιιο οποιοι ω, 8είεευο:Ιι:το ρω:: εοι·ι:ιο ιυόιεεΒο εεε, 8: Με: ουιε @σο

Ποιοιουε. Εἰ: ιτε:ιυε εει·οε:ε εο:οιοιοε:ιοοετο· Ρι·οΡΙιε:ιεειο οοΓο·ο εΠιεοΞι·ι

ανο, ::υεοειο οι: ΓεεΙετιιιο το:ιο:ιοι:ετε:ο ΡοΡυΙυ: οι:οοειειο Πει 8: Με: πιε

ουι:το εμ: ::ετιίυο: οε:ιοοιουε τι: :!εΡ:ε::ιε:ιοοειο εεΡ:ινι:ε:έτοςι:ε ::υ::Πιτοειο:

ε:::ι:ε ίεΙυπ:ιιι:Ρε:ε Ηοι·ει:::Πιτουοι εε:ετε, υΒει·ε ΒΙει:ε, ει:οθ:ει·ι:ιο::υε ::Ριι:.

Ιεο:ιε τετοιο ,ι·εε!ε:ΐ:υτο :ο νεΙ:ιτε:ειο εε ίοΙι:υ:Ιιοειο ε:τττειοειο. ΠΜ: Έκι::

απο Ρ:οΡοει:ε Που:: νε:ιεει:ε:· ε::εΙε:οει·ε : Με: ε: 1)οιοιοε, 8: :·ε6:υιο με::

ειυτο :ιιι:::ι:ε:::υε ευτο ε!:ει·ο Ι:υιοιΙιτει· ::οΡΙοι·ε:·ε : Ποοοοε, τοιίει·ε:·ε οσα::

τε εοιτο ε::ΓΡε&ενιοιυε : είτε Ιο·εειιιι:ο: οοί::·υιο :ο οιεοε δ:: ΓεΙυ: οοΠι·ε :ο πιο:

Ροι·ε ::ιουΙε:ιοοιε Ηεεε ::ε ε:τει:ιιο ιι:ευο:::ίΒιοε: Ρε:τοε Βι·εν::ετ :::::::: :οεο

:ιετε !ιΒιιι:, ::ι:ὸ οι: οι:ε: εοιιΓε::ι:εο::ε ε:·εο: ε!ετιο:·ε:ο Ρετε:·ετουε νι:ιοι, ΟΠιι(,.

Πε ΐειΙιεε: ιοΓεο::Ιιε ιοεΙο:υιο ε!ε:Ι:Βυε , ουκ :Ρίο (οι Ι:οι·:οτε8ε ε::εετε:τοοε Μ::

ευι·Γυιο :ο Γειοε: Ι:ει:εΓ::ει·ε εοευο:, ]ετο ουοε εε! Ρ:οΡοί::υιο :εόεεπιυε. ,

Ιο:ει·ε:ὶ Νοι·:ιοεοοι , τι: Γι:Ριε μια:: Ρ:·::Ιιβενιιουε , Γεευοειε :οτυΡ::οοε Απ:

:·εΙιεοοε εε:5ι·εΠι , υι·βειο ειοουίοοοε εοοει·ετοεο: : Ρεί:Γειυε :Ποι·ι:οι , ::ιιεε

Β ο ιι : ι· ο απο ::υε:Ι:εειο:ε οενιουε , Μοι:εί:ει·ιυιο 5.1). Βεοε::ι:5:ι ε::Ρε:ι:οι·

:μου ει: ιι:Βε Αι::εΙιεοεοί: δεσει:: 8εοέ:ο Δια:: ιι::ΙΙιου:. 11ο:: ::ιεοι::υε νε:



ΜιιιΑε. ε; ΒΕΝεε ΙΝ θΑΙ.Ι.ΙΑ,2πέ'Ζ.Αέτσεο!έο. ε”
ειιιιω Βεεωιτοι·έΒεε τερετὶειπεε, ειιε&ἰε νετὸ τεοττεΗιπε τειπΡοτεεεἱε τεΓει·- (ΗΜ: ΑΝ_

απο εεωωοεΞε , πποτε ΠΜ Γεωὶἱἰειτά Ρτε:άειπει·, εΗΓΙῖρεετ, εε! Ροίὶτεππιιιπ νετὸ Τ::ΙΒηἰ Ιτιπ:ΜΓο Μετεω: ε. Αεετε: Ρετ εποε εοτΡι1ε Γεει·ετΙΓΠωεω ΒουΓείΓοι·Ιε · .

(ΣΕΠΠΕ Βεεεὸὶόὶ:ὶ : ΠοιιΙοεπι Ρι·1πιε νεΠετἰοτιε ΡτεΓετεε “ω” ειιι·επι !ιο]ιιε ω”

Ιοε1 ε8ειπε Βε ιι Ν .α ιι ο ο Β εοΒὶΗΠὶωὶ ἔεεει·Ωε νεο, Ιενεεεω ε Ιοεο ΓεΡυΙετὶ έ,

ΓιεᾶἰΓΠπεεω εοτειιε Γε Γετἰεὶο απο Βοοοι·ε εοιπει·ιιο :εΡοΓἱτετε είε: επεσε Μ

ΙοειιΙο 8εθ:ει:οτάο εο!Ιοεετεπι , οιιεΙἰτετεεΙοοειιω εε ΓυΒἰεεεΗ 5τερεΙΙει·ετ εεεεΓ

Εεεε ·, έι Ει·ει::Ησυσ Βιμ:: ΡικεΕάΙο ΙεΓε τεεεεΒιιε εε εαπ ΡοΙΓετ. $εά ετετὶει (Πιι·ΠΗ

εεειπε, 8εετ1Η ΒΙεόὶο ΓεὸεεΙὶεὶ ειραιτεε περετεπτε, Βιο6Ι:Μιπε εσεεπεπι Ιοεο

εοεόεεπιπ ρτοΡτἰο. 5εει1εάο νετὸ ὶεειπΠι ΙποίΗεω , @το ΡτπΙἰΒειτο ΑΒΒετε

εΙ:Μοε Γεὶ ι·ε8ιεπεΙε όεεει·ι·εετε Γο!εε, ἰτετυπι Ιενετιιω ΓεοᾶΙΠἱωιιπι εοι·ρι1ε

“εεε ὶε ΙοειιΙο νεέὶετἱο άεεοΒτιιτε , Με ὶΜἰεοιιε Ρι·οιπ οΡΡοπεεὶτεε Γυἔεε Γε

οετοΙΕπ, ὰ ΡωτπὶΒιιε ‹ἱεΓεπει·. Νοε τεσπα: ἱεΓι·ε Με τετεΡοτὶε @εκει επεσε

Ι)Μικι Γει·νοε Γεω ειιο.:τηεεω ωίΓει·ειΒΙΙΓτετ Ρει·εετε ΙοεεττίΓοιιε Γεε!ιΒιιερεεε”

οΒΙΜΓε5 Φ8εειτει εΓὶ, ειπε ωὶτεευΙὶε Γο!επετιπ Ρετ εΠε&ΓΙΕκτιεπι Γεεπι Ρεττες1ε:

ε1ιιετἰεὶιε επιιβετιτὶει Ρι·ορτετ το: εάνετΓοε εειΓεε Ιιοιτιὶοιιπι εοτε!ε, ε:: ΡτεεΓεετὶει

τεετἰ ΡειτκΞε, νὶπιπε οιιοοεε με οει1Πε ΕπιεΙτε , εΒεεὸειπὶὺ$ :οΒοι·αι·εεπιπ.

Ρο!ξεΧΜεΓΕεπι εειωοεε ει·εν1ετεΓΓεει:ε 5εεεεάΙο ()εεεοΜιιιτι, ειιΙΙε]ειω ΓοΗ

8τει:ὶει ι·εωειοειπε( οιιΙΡΡε «με εοεΤετπΡΙε εΗνὶεἱε εεΙ:1Βεε εμε ,εστι Ιειι·εε ει

νετΓἰε εΧΓὶτεόΗ εΠΒιιε,εοε Ιιοι·τεει, εεε Ρει:οτε, εεε Με; οιιἰΡΡἱετε ἀεεοτὶε,

εεε ιιτΓΗτετὶε τεΓΗτετατ) ειιόίουε τεεεετὶετιιιτι Ρει·Ιετεε Βεροι·ετο ΓΡεᾶετπᾶΒυε

οει:ΙΙε , Ιποποτόπηεε πιεεε οεὲ.ω εποε αυτ @οποτε επεΓεκτεετ 5 εοωΡιιΙΗ Με

:ιτε όοτειπε ουοοε!εω ειπα εΡτειαιτε ΞετεκροΓΜε Ρεττὶεετεε ει·ειιεεε , εε

Ρεττειιτποπιτε δω:ει·ε ωὶεοτἰε ΓεεεΠὶ , ὶε ουσ Βιβιάεει:ο εΙτετὶ ΠΜπετε οΓΗεἰεπι

Ξετει·ε2ιι εε!εοτειΒο.ετ. @ο ετὶεπι ὶε Ιοεο ε εοτΡτ18 ΒεετὶΓἱἱπι5ὸεΓετιιετ Νοε.. :

ώεΗ ,Γε Ιοει:Ιο εάΒιιε Βείὶεεοτἰο 0ΓἱΕΠΠ°Μ Ι)ιππ ὶ8ὶτει· Βιι:ιάε. εε οεὶεΓεετεεε

ωεπιΕπει,Βεο ορει·εοτετε!ε εεε άστε εεεΜΓε τεΞι·εωΙετε.

ΤεωΡοτε ρι·εεθκο,Βοε εΓὶΓεΡἀωἔιΓετὶἐ,Ρει· τοτἱιτε ειιι·Γεω εεεἰ ε:: νΗΠε Π: ΡΕξίΐενά

Ρτοκἰπιο εοεΓΗτε:Ιε, τιποτε εοεΓεετο οι·Με, πο! οΜταΙιεεεεε Γειι εοεωεεόειε 5_¦;Βι,αἐι

πτετεεε ροΡε!ιιε εοοΗιιετε Γο!ετ π: Ιοεο Μετα Μοεει&ετΓεω Ροίἱτο, οι1ἰ ὸΙεὶτει· Με Με

νετεε ΡΙοεἰεευε. @φώτο ὶτεοι:ε σ:Ηε 5:ιβε;ιτΙ οπο εοπ1Ρετεε Ιοειιπι επΙειππ 82”

ωει·εεεε58τεμάε οεοι·επι ει|υ:ει·1ε ΓεεεεΙο (υπ 5ΡΓε Γει·εΒει:)όεοεΙεεΜ ΜΒεβειτ

εεεει·Γοε , οιιοε Παω! ε:: πιει·εΙΒι1ε όΙΠτε&Ξε εεεεΡεπετ εόΓουε ΙιτὶΒὶ Με· Γε

όΜόετε εοενει1ετ2τ. $εό εΙι1π1ίΠε εμε :πω ε:: εἱεΙιεΒιιει·ε:,ὲίοεἑο ΠΜ Δω

τω: τεοε5τει·ετ Επιασε , Με νετὸ Γε εἰ τεόόΜΕΙΤε Γετετετι12 5 εοι·ιτειπΙοεε οεοπε,

δωσε ΓοτΙ,ΕιπεΓΙι·εεενοεαουΙο ,εεειιτι·Ιτ. Οίιττκ1εεΙπετε ε!ΜΜει·ε νεΠετ , εε

:με ΗΙε ειπ επεσε: Ικιβεετετ, εοωΡει·ΙΓε τεεΙόΜΠΓε πεοεΠε οωεΙΒιιεεΓΕτωε.

πει, εεε εΠ8:€ε ε]υε Εεεε εάΜεετετει·5 εεεεΓΕτέτε εοπτ1Ρι1ΙΓεε άεπτει·ειω εοιπτε.

ΒειΓὶΙΓεειω εκεεεεεεε, ειπε Γιιι·οτε ]ει·επιειπιιτε ει·οτιιΗι:·, Με 5εεεἰεεε: Ρετ

ἱΓὶυεπ δ. Βεεεώ&εω εεε ΠΙοε εὶ ι·εάάΜ.όεεωοε. @εεε επι τεππετε εε ΓεΙεὸ

ῇιιι·ενετετ , εεφειοεεω εκ Ιεπεεεὶτετε ΞενὶΓεε είἱ : ΠοιπεΙεπι πιειοεπι , επι ειπε

εκεεωο ὶπτιΡ:ον5εΙὸ Ρε3επιτει·υε τετεοοεπιτ,εό Γε τενοεειτε ηεεμἱνἰτ5 α! Γι] Γεο

εοεει·Μεε οἱπἰἔεΓεεω, ίΕιιοΜε τεεπιείὶτ. Τεττἱτἰ οπωεε οεἰ εάει·ειετ , (με εεε

ΓεΙτο σει” είΓετ , Γει·ιιτειιπιπ ενείὶἰεὶὸ. ΝΜ! νετὸ εοεΓὶΗ1ΓεΙιιΒι·ὶοτὶε ι·ερεττιιπι,

ο Η Γεάιιπι απο 1: ε ε ε. ω". ε: ΓετἰΒΓ:ετ ἰκι

ΑεεεΙἰΒιιε Βεττὶεὶεπἱε 6: ιο ΟΙποεΞεο εποιη·πή επεσε

Δεο!κε: @ΜΜΜ :ΗΜ ΑιιᾶοτὶΒιιε ι1ιι1 ό: Νοτιπ3ι1··

11ο:ιιπ1%Μ5 ΓετΓΡΓειιιιπ , Ετα.πήδτ, ΑΜ. Με νΞεε

Ματ: ΜοεαΠεήυπτ ε Νοτπ›ειπιἱε εοωΒιιίϊυπι εΓϊ, ιπΞ

ω ΙΙΙε:ἱοιικ $.Βεεεά16Η ωεωεω «Πεεεωε δεειιΙο

ι ν. ΒεεεεΜΗεο.

ό Βεκεετάιιε Με Γεε ΒετεαΜυε ΟοεεἱΙἱο διιείδο

:πιώ Π. αμκ! δ. Μεεεικόιιω ΜΜτο ὶε:ει·Γεἰτ :πιω

ε» ε ε ε. ι. ι ι π. ΓιιεεεΙε Γκιιχε ΙςοοιιΙΓο , ει: Έ1ο Οοεε1

Ειπε απο εεεε. μια. @σε 5αΡοπ3τἱ28 Για παπι ε. Η.

Βικάκι ρσ/ΐισΙιι·νέι ΜικΜέκπρωταω 6)υιΜισσβ Μ Με

πιο κ|εισιμοβει·πρι: “Με Ι(4ιο|επ Καπ:: α' Νά!

[ιισσ ΒΜΜεκπι Ληίψεφφωπ , εφεεωρι: ό» .ΞΙ.,".8'

Μ· ΟΜπΜ ό· ΟΓυ·φέ [ινιμωυπ _ ω· ΡνἱνἱΓε!ἱπΜ Μο

κιβα·έΙ.8 ΒαΜ18ηκοιέ ΜΜΩΜπ ,κι/ατο Πεμ /ϊ"2Μ

«συκωτι , Νόμο “Με Κ0ἰπΓ/-κσβθ[πἰΡ[ετΔ£ , «μέ ,περ

πω» .Η Μ», Γ,πο814ΜύΙ" πιέισοϋπ , που» ό· ύποπ

ενιΓ/κΜ[συπνε #·πάεπΜ.

σ ΗΙπε εοΙΙΓειιετ Γοεἰἰ ΒοΙΙεωΗεεἱ , ΓιιΓρεθε εΙΓε

Με Ξι υεωωπο ΜοεεεΒο Τειιιοεπο Μ ΜΓὶοτἱε

ΚεΙιτἰοεἱε 5. ΒεεεεΜΗ εκετΒε ΛιπεΙ1εεε εοειἰΒἰΠε

πΓεωιπιπ, ΜΗεετ ε!εεΞεπι υ|πο ΙΙοεεΓεθετε εε

εισεπωω, 86 ε:Ι›οτεε Μπι:: ΗοκιιἰΠ-ε. @ ΜΜΜ

Με οεεεΠοηε 8εΙϊειώεΓ οΓΓε εκἰΓὶἰιεεετ, εεε εε Λάτε

πιΜοΜε μα:ιεκπιπτεε ει, Η πιο. Γιι3ΓΓεπε Ηπα: :Με

θε Η]
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39ο ΜΙΚΑΠ. δ. ΒΕΝΕΒ. ΙΝ ΟΑΕΠΑ,:4αέϊ. Λά:στωι!άο.

απ. Μ. φαι:: στ :εσε νὶ:τστει:: μι:: ε::Ρε:τσε Ι)ινιτ:α::ι, :ιει:ιαι:: ::ετ:τσ:σε Απ:: Γα..

12ΐ:'; ειαι:: ε:φετετετ. αισκ::ΙΙειι::Ριεε: ε:ιΓεεστσε, σε1εε:σε αι:ιιι:ο αείστ:Ιε:ι Εεε!ε.

. Παι:: σαιτ, τ!ετε:ει:ε α!τε:α ι:: :::α::σ Ίσα: Ρα:σε οΒι:ο:τια ι:εεισατισαι:: ί:σε:ατ,

να: Β:ατι:'ὶ ίσ:εα::: Έει·ι·εαι:: τι:::ει:τει::. Ροίτιειι:ὸ Πε:ι:ιτσ: αι:τε ιαε:ατιΠιιι:αι::

τσι::Ι:αι:: , ναεσαι:ι σωσει:: ΐαι:&ο εο:Ροτε , Γε:: νι:τστε Πινιι:α ε:: Γοειετατε :Ισοπ

Ρ<==>:τω σα:: μεσω:: οΠισιι: :είε:ται:: : νεσιακι:σσε τε:::ε:ιτατιε α:: ε:ι:::::::ε ε:: Ρωμ::ιο

2ξ:"Μ εοι:τι·αθσ ε::οι·ατ,Ιἰ:::σ! ετιαι:: ι::ιΓε:ιεο:σιαι:: Ποι::ιι:ι Ρτεεατσι·,σσατεσσε ιι:τε:.

νε::τσ ΡιιίΠι::ι Ραίτοι·ίε, εσ:σε νει:ε:αΙ:Πε σωσει: ίαει·αι:ιει:το νεΙστ νιΙιΙΠι:ιαι::

αττε:ιτανε:α: τα:: , Γα::ιτατει:: αΠ`ε‹Ισἰ ::ιει·ει·ετσι·. ΑΜ: εΙε:::ει:τια Ποι:άιτο:::

::ι·εειΒσε αττε&σοίιε ι:::Γε:ι ΡοΓεεστιε ασ:σΙισ::ι ε:ιιι::ϋ Πσεἰε, ε:ίιΓτισε ιστειεεΐ

Ποι:ε ::ιεσειαι:: ιι:Β:ιι:σε εοι:Γεσσιτσ:· , Ι:ετίιΓε:σε ίοι·σιι: :εΡετιτ. δε:: σε :Με

ΡΙσ:ιι::α ττιίτιτια :πο Ρωσσια αΙ:ίο:Βετετσι· ::σι::::::ε _, εο::ίοΙα:: εσσ: Βοι:::ι:σε

ε!ι8::ατσε είὶ, @σε νιιτστε,εσ:σε ασ:ιιΙιο ΓαΙστει:: σ:: νο!σιτ εοι:ίε::ε. Να:::τισε

( ι:ιιιαΕ::Ιε σιόΕσ ι ) εσι:: οιιιι::ε :ειτε ΡορσΙι ι::σΙτιτσάο έ: ίο το α:: ΡωΡιι: :εεειΙΠΤετ,

Ρασείεισε αόι::οεΙσιι: ιει::αι:ΗΠειιτ,εοιιι Ιοεο :με ι::αιο: όιίει::ίσε ίσειαι: ΡΜ::

:εΓριειε::ε, σα:: ΓαεεσΙσιι: ιαεε::τειι: εσι:: ι:σ::ιι::ιετ:σοε Ρε:άιόε:ατ. Φει:: τε

εοΙΙ:8ει:: , εασάιο :τια:οι·ε αιΕειτσι·, σο:: ΓοΙσι:: σα: ΓαΙστε εο:Ρο:εα ,νε:στ::ετιαι::

:πο ιιινε::το Ρασρει·τατιε (σε !αΒο:ιοΓο εισεείτσ. Ησιε ατιωιω:ιιι Πει:ο αιισά

αὸιἰειτσ: α:ι::ιιε:ιτε ειωι:: 8:ατια , Ιοι:Βιοι·ι ::σαι::σσαι:: τε:τω ιι:τε:Πτιτιο.

Ή:1- ΕΠ: ιι:τ:α :::::ει:ια σ:Ι:ιε Ασι·εΙιαι::ε ΖΕόεε ιι: Ι:οι:ο:ε Γαι:έτιΠιι::ι Βει:εσιάι εο::Ε

(ΗΠΒ::ξτ,. τ:σθ:α α νει:ει·ατ:Πι ι:::εΓει:τιε Ιω:: ΑΙ:τ:ατε ι:οι::ιι:ε Μ ε ο ο κ ι: 3 Ρα:νσΙα σωσει:

Μ:: Μ: ιι: Γεε:ετιο:ι ( στ εο ι:σταΒατσ: τειι:Ρο:ε ) Ιοεο Πτα εινἱτατιε ,αε ρε: Ι:οε αρα

τιίΠιι:α Μοι:αειιιε 8:ΑΒΒατι σ: ι:εεείΓα:σε πω: αεε::όιε Ι:ατ:ιτατιο. Ροτ:ὸ ως::

τετ::Ρο:α Ι:ιει::ιε, ιι:ι·σΡ:ιοσει:ι σ: Γσι:ε:ιοι·α ισεό::αι:τ:Ι:σε ΡαΒα:::: , ι:εεεΠ:τατε

Ρ:ατ:εε εοαότιεὸ Γε εοι:ίε:σ::τ. ()ειτε,στ :εστι ωΡ:: Ε::·ενι ιι:ει::οιανιιι:σε ,Με

εινιτατε :::εει:όιο εοι:ε:ει::ατα, τε:τιὸ τΙ:Ρ::α&α, σιιΠσε μι:: ε: ::είει:Ποι:ιε αε

τστεΙ:ε νιάεΙ:ατσι· σίσε ιι:εΙΤε : όὁσεε νεσει·αΙ:ιΙιε Ρσι:τιίε:: εισΓάει:ι ω:: εσιι:

Γστι:ιι:α άιεει:άσε :ενετε::τια , Ο α ι. : ι: ιι ι σ ε , Ι)εο ιι:ΓΡι:αι:τε :::σιοε Ρετ εσιιότα

:Με ε!εΠ:σέτοε εινιτατιε, ΓαΒαειτατε ι:οΙ:ιΠε ιι:Βει:ιι α:: Ρ:2ΡοΠετε εο8::οΓει..

. τσ: : :είτασι·ειι:ε , άετε::Ποσι εοατ:ται·ετ Ροτ:σιο:σι::. Ησε ιτασσε Γεω Πει όενε

::ιει:τεε, τει:ιΡσε :ο οΡΡοι·τσι:ιτατε :εΙιΒιοία: ::αι:Πεσι:τ νιτα:. Αίΐσιτ αστει::

:στα Ι:αεε αΡσό αει·ατ:: ,:ΕάιεσΙαι:: εισαεόαιι: Γε:::ιι:α ε:: Μ: ο ειγιτατια, ιταστ

:: $==Ι:=Πο- ι:εσσαεισαι:ι Ρεσιι:σε :::εεόε:ε ΡοΠετ : Μ: ρε: τε::αιι: :ει:ται: ο , ίεατ1:εΠο:σι:: :·

“Μ” Με:: :σναι::::ιε Με :::οτ:α:ιε:ετ, ειπε ε:ιεστ:α:::Ιο ρω ί··ο:Π:σε ιτ:Πσε ΕεεΙεΠω

εΙεει::οίγι:ιε :εΙιε):οΓο:σι:: Ρ:ατ:σι:: Ραίε:ίοΠτα ετα: : ε::ΓΡεάαι:ε Η σιιο:ι:οτιο Ηειἱ

μια: , στ ριετατε Πει αε ιι:ε:::ιε ΒεατιΙΙῖι::ι Οοιιίεσοτιε εο:::ο:εαι:: αΠεσσι πω..

:ε:ετσι· Γα::ιτατε:::. Οίιιι: :Βιτσ: όιστσ:ι:ο φωτ: τει::Ρο:ιε :τι α8ει·ετ, ται:ε!ει::

:εΓΡεότσ Πινι:::ε :::ετατιε , :ι:ε:ιτίΓε:σε δε ιι:τε:νει:τσ ΓασᾶἰΠἱιι:ἰ Βει:εόιέΗ Εισι

τατι τεΠιτσιτσ:,όιίισσε σ: εοόει:ι Ιοεο Γαι:α8ε :ι:εοΙσι::ιε τ:ε:ι::αι:ει:ε, ΡΜ: σα

Ιει:: αΠεεστα εοΡσΙαιι: , εσι:: ρι·ο!ε ιι: εαόεισ ι::ο:ατσι· εινιτατε. _

::::::νι: Έιόαι:: :ιοι::ο ε:: ται::ι!ια δ. Με:: ΡασΙιαεε::Π ΒΡαεο ι::αι:Πσ::εσιαιι: ε:: Με::

|ιιεει::Ιισι::
ΜΜΜἰ_ ΠιισόΕσι·α, νιι:ιιι:ε ΓειΙιεετ αε Βει:εί:α, Γυρω· Ι:ε:ε ιτατειιι εο:ιίτ:σ:ιετατ Γσαι:::

Μ_ εισὸ εσ::έτα σα: αεΙσσ::ε:ε τ:οτσιτ εοι:ι:!σεει:ε, Γ::ει:: σωσει:: Ρ:οτ:αΙ:ειιόεε ρασ

αΐωΡ:::Ε3: Ρει·:ιιι:α: εο::τσΙε:ατ στα. ΟαΓσ εΙετιισιιε αεειόει:τε, :ασε εοι::ρι·εΙ:ε::ΐα , Ηαι::..

Ο (ΜΜΜ ι::α:σι:: ΒΙοι:σι:ι εοεΡι: εισιττε:ε. Ρε:Π:ερει:τισιι: αστει:: τσιι:σιτσ, στ σ: ταΙ:

σ: Νεω- αΠεΙετ :ε, ν:ειι:αι·σ::: :ιοι::ισεε νι!!α:σι:ι εοεΡε:σι:τ εοι:εσ::ε:ε. δε:: εσι:: μι::

Μ· :ο€σι:ι Ηασ::::α:σιι: :Με απεεσόει:τει::, εοσε:ει::ατιοιήσσε ΡωΧἰωαω εξι-Πα

:ει:τ,αι·α:Ισι:: εοι::Ρι·εΒε:ε,όιεει:τεε εα::: α :ισΠο μια ΙΗ:ει·α:ι σα:: ε::ίττσ&α

νιιι:ιιιιι:σε 8: εο:::ΡαδΙτα 8εσεΠ:α , Ιενε:::::αΠσι:ι νοτα::τι Ρ::εσε:ετ Ηαι::ι::α:. Ρ:2

Β Ηἰι:ε ατ:::αι·ετ Αά:εν:ιΜσιτι Με ι:ιιιαεσ1ιε άεΓ- εοι:νεισιι:: εΠε ΓετΗ:ιτ ιι: ΕεεΙείἱαι:: ρα:αεια!ε:ιω:σω

ε:Π:ει::!ια ομοσ: :ασια Γε:!ει:τε :ι:Ηισε εστω:: Γεσ εσραταιι: 3. Βω-αια: ό: Βαση: , νι:1Βε: _ς_ 80.”

θα.στειιο , ννα|τε:ιο · σι αι:ιιο τ: ε ε ε. :. Χ :: ν :. έ:: Κκε", Πιι::::τα αρρεΙΙ:.τιο:ιε αΚε!ατιοσε εω·Ρο"ε

οοιιεΠιο Ροτιτισοσειιίἱ σΙ:Γειιρίιτ, 8: δεεΗ Αστειια- 8. Βειιει:!ι&ι ιι: ΜοιιαΠει·ισιι: Ποι·ιαεε::Γε, ει:: Κα..

:ιει:Η αι:ιιο ι: ε ε ε. :ι :: ε ν. :ισιισε ::ιαΜεΙ:ατ ε:: $ισΡ- Επι:: νωωιο Ροιι:15εε εο:ιτ:8ειιτ.

ίε:ιο: τισ: ΖΕι::εσΙαι:ι δ. Βεστάιθι Με ισει::ο:αταπι



.ΜιιιΑιο. 8ι ·οιεισιτο. ιΝ οΑι.ιιιι3 στο. Ξέπτυαΐιΐο.

··-·_=·τ···τ:Ύ“ κιτ-κτ· /ο ή 7-ω "

ι:οτοτι Ειστιιιειτιο τοοοσοτιι:ο ασιστοτιο 3 Ρ:ισσοτ Με το @σωστο οοτινοτΓσε τω; οπο. Μ.

1ιστιιιτασϊοβετι Ο Ποττισιο τιιιίοτοτο ττιοι 3 σε: Βιτιιο ειδοαΈσε τιιοτιιιτι δ. ·Βοτιοο Μ· ΠΠ· ·

οιθτο ΓσΒνοτιι ισττιι386ειιιισνο. Γοτνσιτι ι:σσιιι3οτιιιιοτιι οι:ιιτιι Ρο.σσοττο.τοττιάσ Ιιοο ΜΗ” -

τ:οσάσιτοτοπι τιιἔστιστιοσΙο. Βσιιι στο:: 8ο :στο Ρωσσια Ηοιισο ττι€οιιτιιτιστοτ 3 Πι

νιΠω Ποιοι. :κι τιιιίοτιοοτοιοττι τιιοτιτιε ΓειοτειττΙΠττιτ Βοσοστάι Ρειττιε 3 τοίΕισιτικ

τοἔσιιι 3 Βιινίιιιιοσο οττισο τοτιι:ιτιΠι: τσΞστισττι3 οσο όσιτισιιτειτ = ασοεε :ιστοσ

Πο 3 στη οπο.: οοτιτοιττσε οκ νιτιιιτιο 3 οστιέΕάοσο ιΙΙισε τοττιατιεθτο ι σο.

Οο.Ρσιτ-Ωοτνισιτι * [πιεσε εισιάειττι Ασσιωσιαιο στονιτιοιεσ Κοοιει ΙΙΒοτειΙἰτατο ΧΧΧνΙ1ϊ.

ΒοοιιοΒιο δ. Βοτιοόιέ`τι οοτιειτσε3 ιιισΙτιε νἰοιιιοτσττι τοΐοέι:ο.τιοτιιοσε3 δε ιιιει:τιττιο Χ3':::23_

Ρτιιτιοτσιτι Ροι:τιτο 3εὶ οτοΠ:ειτο τιιιισε Ιοι:ι άοΓοινοτεισ Ατ σοῦ: ΙοτιΒιιτιι ιτοιιισοτιε οι ιππι

τρωω 3 ττιεικιιιτιο Ια οτο 5οτνοτσιτι Βοι ΡτοΡτιει·: τοίτιτστσε Ροτοίτστι 3 οοιιΠ- ω”. @Μ

Ιιίιιτιοσο τιοοοΠἔιτιὸ τοΡοττσττι οΠ: 3 στ Ιισσιαιτιοσο οοιι€τσα Μοτι:ιοΙιιε €ισοτιι1οε -

τιιοσοω» οοιιίττσ&ει3 ειΠϊόσο ΜοιιτιοΙιι άσο νο! ττοεισιόοττι ΡοτΠΠ:οτοιιτ : οσοσβ

οσο £ωιε5 Ατ:ιιιιτοτιοτσιιι στιιιιιι ω σο” οσκοσο Ιονἰτοτ τιιο!!ιοτιτιο. 3 ιιιίταιιτιθ.

Ετειττσιτι :ιο Με ΡοτιοτιτΙειτιιττι τοτσιτι οσιοΓεοτοτιτ Βάσειιι. Μιττιτστ :κι κι οιιιτοιι

τΙσιιι ΚΑοωιωιισε ΜοιισοΙισε τιιει€τια νιτ τοΙιΒιοιιιε 3 εισι οΙιτιι ασ Ιιιιι›οι·ατοτο

Ι.σοονιοο απο ειΠιε ΗιοτοΓο!γιτιστιι τιιιΙΤσε Βιοττιτ: ποσο απο οο δεοιενειιτσε

ΡτοΙΒγτοτ σε Μοιιο.οΙισε ; εισι οοΙΙσΙειτιι τη Ρτετιι&ο οοττιΡιτιοοιιτοε ἱοοο 3 οιιι

τιοττι Ασσιτειιιιαι: ἔοτιτι ειΒΒιιΙοτο Ιιειτσιτι τοΡοτοτιόειτιιιιι τοτσττι δόιιοιοιιι. Ειτιστιτ

οο τοπισοτο εισιό:ιτιι νιτ οισΓόοιτι μι”. Μισο ι83Ποοιιι53 $τοΡΕι:ιτισε ιιοττιισο3τισὶ

ιιΙἰσσειτιτι Ρειττοττι ίστιτ!ι Ρτοστιι οσιόειττι Γοι·νοτιιιιι ΜΜΜ ΒοιιοοΗο`Η οοοοοτο στα

τισ σιίττειιστ. $οτνσε ο.στοιιι Πιο ι'ιιιισσιιι :ιοΓοιιο ει!ιτισο ΓτιιοΗΕοτο εσιτσ εισοστσε3

νειεσειιτι σοτισσοστιιιι ΡοτττιιΠτ οΙΤο τοΙΙστοιιι: τω Βετο οΡτιττιἱ: οιιοοΙοσε νιτιετιιτι

ιτιιΒι ΡΙο.στεινιτ 3 ατομο οσο ειόνιιστ τοιι·ισοτο 3 ιτι ΡτοΡτιοε τοτιτισιτ σί·σει ΒοοοοοιιΔ

το ιΠο σοτιτιιιισειΡΠσε τοττατ σο οσο Ρτατΐοτὶ ίσπισε3 ομοσ νοιισιόοτο.τ τστΓσε το.

Ροτοτο οοιιοεστ. Αόνοι:ειτσε νοτὸ στιιὶ οσοι Κοοειτιστιο Μοσοο!ιο3ειάΙοοστιι οοίἔ

1ιοτιιε τοτττεισΧτε. ττιοτοττι Ιε8ιε :ιονοτιιοιιε 3 Ρτ:τάι&στιι νιτιοσιιι τισ ισὲ δ. Βοιιοάι:

οι ίσο εισόιοτιτειτο τονοαιτο ιιιτοβειτστ.Ρτοισάο 5τορτισιισειτιιΡειτιοστιθιΙονιε ω;

τσι οοιιιπιοτσε 3 Κστέεισειτιο Μοιιιιο!ιο ιτειιιτ Γοάοικιτ ισ οτισο ΡτοΡιτησ;τω3Ειιιμ

Βιισσο Ιοεστσε ότι Τιοι οπο 3 Κειοειτιειι·ι ΜοιιειοΙιο3 σσι ττο.τιε :πειτε ΗιοτσΓ:ιΙοτιι

ι·οοσιΠίτι 3 Ρετ Ειστιο τοίτοτ οιιΓοιτι 3 εισειιιτΙο τσ 8ο οἔο :το Ιιοο τοοοΠοτιττισε Ιοοο 3

δ. Βοτιοόιέτσε οι: Με νιιιοει ιισΠειττι !ισοοΒιτ Ροτοίτστοιιι. Ωω Γστοιιτι Β:Ήσ.ιιστισε

»πιο ΟοττΕ: οἔο το3ιιοτο 3 τσ νοτὸ ιιοΓοιε 3σττσιτι :ισ Ιιοο Ιοεο τοοοόοτο Ρτο νο

το ΡοιΒιιισε. ΙΙ οιτοτσττι οοτιοσΙΤο οιιΓοιστειττιοτιτσισ τοΡοτοτιε σΗἰτιιιανιι: Η: ιιΒί.

οσο @πιο 8. Βοτιοτιι6Η τισ οο το8τοΙΤστσιιι Ιοεο. Ηιε σώσε οοιιίοΙτιιιι ει!) οο οοι·

ι·σοτιε 3 οοτιττιτιε οοΙΙιείΓςισο οιτιιιιΒσε ιιιοιιιιστιε ισ 45οίσιτιο στ! τΙοτιισιτι ΡτοΡτιειιιι ἐ

(Με 3τοΐοττστ: 8: νιτιο8. οσιοοιιι ΡοτοΙτειτι 5. Βωωιειι τοΙισοσιτιιτ3 ιΡΙο νοτὸ διο

Ρ!ιο.ιισε Ιοιι€ο οοιιΓσιτιοτσε Ιειιισσοτο ισοτιτιιτ. ο

Κοἔο ().ιιιιο1.ο Γτασεοτιιττι όιΓΡοιιοιιτο Β οτέτιιιιιι ?ασια αάιιιοάσιιι τέτοιοι: ω. Ματια

ιτοτΕιε οεοσσο.νιι: (Ξο.ΙΙιαε3οιεισοε οτιειιιι οιτ ιτιίοᾶστιοτιο Ροτέειιιοτσττι οσο ιιιοτὶιοἐἱ (κζι'α:

τοτ8.τιι Ρετ οωεωι Μοτο. Μι:τινιτεοτιτοτιι.Βοσ στ τοι·τιιιιτι @στο ΡτοΡΙιοτστιι οτΒΙε ἴΠ;3ιιΪιἶ.ιἐ,_

οΧΡοτιτοεστ ΡΙοἔΔττι3ἔττινοειτιιιτιιίΙἶτ ίσοι: ΒοΠι:τ:3οσ:ι:Βιιιοτσ οι:Δειιη3επσΒιεττ ο Μο οι.

τα Βειτοειτιοατιι Μεσοι στο οιιοισοτοστ. Ρτοοιόιτ :ιστοιι·ι ω. τοιιΕΡΗΈτιτο3 σε ιιισΙιοτ ἱιτα 3 Π] .

οσεεάειττι οι: ΜεττισϊειοοσΗ οοτοίΙ:ι οποιο ιιιΈειιιτιιισιιι τιιἰτιι.ι ειστε πω; Γοοσιιι οιιτοιι=

οοεισοοτοτ3 οσο αποτω θα :επεσε Ισσοτοτιτιθ.τιτσιτε3ισεά Ιοιτι;έσετ:σιιι ιιΙίιάΜΒ οιοΕι:σε.

στο σε ττισΙιοτιοσε οι·οΐΡοθτειιιτοι @τω ΓσΒιτὸ Ισσσε ὰ ΠΓττει @το σε ΗΠσπι ιδιισΙιετιε

ιΠισε τεσσιτ3ειο ΓσίτοΠοτιε σου Πινοπι τοσοτιιτ3ΐοσ Ρετ ο:=.ιιι ' οι·στιι φωσ οι:Ροττειτο

οοοσιτ.Οοτοοιιε σα: ιιιίοΙιιτ ιτισΙιοτ3 ιιιιιοττιτιιιε νοοΠιστι Ρ ειτιο3οτιοσίοσο ιιιιττιοσίἱε

ιτιοοΙοτιε 3 πιστα άο1τιόο νσΙοο3 ΙσΡσιιι ιτι Γοσσι εισαστε. Λε ιΠο ιιοστιοσειτιι τοττιτσ:3

ιστειστσΙσττι Ιοτιτέισε στοττειιιοΒο.τ. 5οσ οσοι Γειτιεσςειτστιι νιιιέ$σε ὰ ΡοτΙοοσι:ιοιιο Ισ ί

οοΠ-ειτοτ3 σοΓΡοττισε οι Γο σΙΙο τιιοτιο Ρτει:ά:ιτιι οκοστοτο Βο ο 3 ττισιιοτ ειστε στοστιιιΠιοιιο ειττιοτι ίΒιιιιιΙειΒιιι:στ τιοΙοτο3 ιτιοοιιαοσστιι οι ισοοΡτοτοσιιιονιτ οστίστ

Και πι:ιειε Ρτο ΡοΠο οιτισεΡτοΡοτσοστ3ιιινοτ:ειιιε τιιΒτΙοπιιτιστ 5.ΒοτιοτΙιέϊτσιιι3οσο.

τιιιἱιε οι ί·οττοτ εισιτΠιστιι 3 τοοοοιισο ΗΙισιιι Ρτοστιιιιιι 3 Γοτνίιιτισιιο Γσιιιιι Φακο ποτέ
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απ. τω. τοἱττοε Παω οιτΙΙο.εεττιτε εΠ·ετττ Ρετττττεεετετ.Τοιτε @Με εΙετττεοτἱἔι Ι)τντοεε πιο.

]εθ:τιετε 8ε τοτετνεοειι Ρτεετοίἰ (ζοτττεττοττε φωτ εττοτο:οειε ετε!εΡεο. είε. Ι.ιιοιτε

τ1οττ1οι1ε νεοτεοε τα! εεττοιοοε εεττιεοτι] δ. Βεοεοιόει_τοτειοεοΙοπι ιΙΙ:είιτττι οεοιιε

τοεοΙιτιοετο τεΙτοοιτεοε. οντα ΠΙνο.τιττο Ιο.ειΒιιΙο. τεοετιιτ. ΜιτΠετ τεεεΡτο ιιΙειεττε

ιιετι.ιΙο ἐτοττο.ε Πεο :ιο Ιἰοετοεοττ τω] ΙΜ ,ίΞιτιέΤ;ο Ρτο (ότε τετετετιε Βετ1ε(Πέτο,

:πετ Ραιτοεττττοοε Με τενἱίἱε μιιτοετττιετε.

ΑΡΡΕΝ'Β!Χ ΔΠΕΙ.ΕΧΙΙ ΜΟΝ.46'Ηλ

τω· Πω” τ ιτε Ποτοττττ οοίτττ νἱττι1ε δ: Γοοἰεοεἰο. , οπο: Βεο.ετΙΒιοιττο με

ττεοπ ΒεοεοΙ&οιτι τοττίδατε , ΒΙοττΗαιτιιτττ Γεειττττ τεετττεοε το εα:ΙεΙΗ στ..

Πει @το τενετεοάιτιο ειτοόττε τττοτεειΠ!οιιε εοτουε ττττττΠεειτε το εετττε Μοτό οεΠΠ:τε

]ιτοττετ τοττειεοΙοτιτοτ ΐτεοι.ιεττττει.Νειτττ τὶεοετὶ. Ρτιοτιοοε ττοίττει: εετττοεττοειε ντττε

ειτοιτε Π:οάτο νετοιετε ο.Πετετοττιτ ΡτοοειοιΙιοιτε ετεάτοιΙτ τεΙειειτ εοτοΡετττουε, ΕΕ

ειιΙτε τ.τεεω τοετοοτττιΙε Ιειτοει 1)ετ εε!Ητιτάο Ρετ Γτεοείειειτπι οι» οτΙεότοπι εΙε

τ” ΪείἘο τοεοετ ὸτἔττοττοοὶε Πω: ττιιιοετε οοετο.ττ ότεττειτο. είε. Εοττττοετο.ε ειΙτοιτειοεΙο (ει

Ξ:8:02":; ετειτἰΠῖτττω ε] οτ ΤταττΠ:ιτιοιτιε τείτινιττιτ. Μ τΙοειτο εεωΡοττε οτοττει τεοειτοτε ΡΜ

$_ Β(:5ε3Β-ς_ Ηττα εοοΗιτττεταοτ όινετίε οιτιοετοίττοετε ιτηόιευτοοιτε επειτα , οσο ίοΗιττ1 ὰ εττ.

"ο ειιοπΡοίἰτἱε, νετιττττεττοττι ὰ οιττΒοίοιτε οτοντοεὶοτοτττ τετοοττίΠττττεΙοετε. Βεοἰοιτε

το εεΙεοτειετοττε εειοττε Γείττνττειετε Ρτεεεοοττε οο&οτοει!τοιττ εΙεεοτε εοπτΡεεεοττ

ΡετίοΙιτετε, οοοο!ιττο ειιττοτεε εΙοτε τείοΙτέειτττοιτε τειοττε , οιιτεετε 8τοτὶέὶ [οτι οιι1

εμε Ρεττετε ειτοτΙτο.. Φτὸε1111ν€1°ὸ ει: Εταττιοιτε εοτ τοεοόεε ΒοίἱΙτετε ειπε όεΙε.

:πει ετο.ε , @τπτ εε! οοικτΓεεττόο. Γιτοετοτε εεεετοτεειετε εειιιτττει ]ιτοττετ τοτεοεοε

έιοτίιτοοιτε Ρεεεειτοτιιιο οτοοτ ὸενοεὶ εοτάτε όενοετοοε εὶ Ποιτττοο ὸεΡοί-εεω

τοοο!8εοττειοτ ο νείἔὶεἱο Ϊεετοτὶ εοτΡοτΙε :τοτε εΙτετε τεΠε!ετεε, ΡΓεΪτοοτιττο οι:

Ρτεειιιτι τοεΙοότειο εοοΓοετο το; τιποτε Γατειεεοετ ΡετΓοΙνετε εΙενοετΠΞοτε : (Ιω

:τετοιο τττε!ιοτιεο. Μετὰ: ΡτοτεΙειττε , ΙοΗὶειτὸτττε εοεεοτε οοόοτοττντε. Ποτ τιποτε εμε

Φωτ Γετττοτ ττοττείτο.ετε ΓοτιοοΠεο.εε τ!εεοτιτε , εκ τενετετττΙτ Μοτειτε οόΠίτεοε.

οιττά Ρτειετεε 28ετεττε .παμε οιτοττειτο ΓεεεΠεταοε .]0€ι1ττόο τιί·Ειοττττε τοοιιτΙΜε,

ΙΠε ειιιτειο Ρτοετοἱιε όοττοτειιτττ Με τεΒ:οτττ:Πε , οπο Ροίε οΙτοοειτποΙειτττ εοτΡοτετε

οεεεΠἰειτἀὶοἰτ τεετεο.ετοοετο , ότιιτοτ ο στ] ιιοετΗιτ νειΙετεττε ΡετΓο!νετε τοοάιτΙο

εἰοοεοπ. ΑεΙτττττειοε τεειοοε ουτε τίτε ίοτεε οιττ τω Ικα: τωΡετειοάο ε!εοτοτττετεε,

Βεειεἰίῖἱιττοε το απο ; Νε ιοττεττε, τοοιττε. σο Ρτεείεοττειτο οικου ΡετΙΡτετε τοετ,

.τ εετεΠΠτοε Γετεττε οτε Εταετεττι τι Βεοεὸὶᾶοτο νοεειττ , Ρτ:εΓιτ!ετο εε οετεττΓοτετττ Ιω

305 εοοίΗτοεοττι Ιοετ. Ρτειεττοιιε εεειττττι ε:: οτε ΓειΙοεεε άτεττο το εοονεοτιι €εοετο.

Η. 8ε:ιά εε!εοτειετοττετο ΜΗΠε ΓοΙΙετοοτε ΠοεΠοτα·ΐετ] , ουτε το εκίεεοετοοε πω

ττ."τω τιττοειΙτεοΗἱεῇ ΡΓο.ΙΙεοετοιττοπετε Ρττεί:ετιε Με ε οεοιιτντ.Νοτιτουε Ετ:.ιεττ ΑτΜε

28|τζτ::τ:: τετεο το Ρ:ιτετοιιε Βτττο.οοικοοειιοτι, νεττἰεττο εΙεΙιότοτιιτο ὁ. 1)οττττοο οοετοιττ,

[εκ. τιτοοε ε!ε το.ιιειοιιε τοιτττιει ετιΡτεοε , Ρετειτοιε νται: Μοτο ίεΙιεττετ τττεττωω.

(ΣοΒοοΓεειοε @εοτ εε τειεετττε, Ροίϊ:οιτ.τιτττ άΙΓΡοτιειπε Βεο εστΡοτίε τηετοττεΓεο

ετα ,.:ὶ Ρωτι›ω Εοϊε το Με Οεετττοειε οτειε ττο.οΓνε&.ει είε. ττιτΙΙιπτι εοτοτττ όοτττοετ.

αποτο τοτε επεσα οοὶεεἰτ , Γεά ττωοετε τΙοοτιτοε εωΙείΗε Ρο.ετττε ττωωτωτ

Εκο Οττττίειτττι εοτ εοΠοεο.ν1Πε. Ηἱε όἱᾶτε νὶΠο :.ιεΙίτ:ειοετε ίττττιτΙ 8ε εοΠοοιτειτεἰε

# @Με Με. Πε νετὸ τε Μ:: εΠετ Β τετττε εΙειτει τοΓιτάτε , Ετειεττοιιε Γοτττιτο εκοεττε&τε ,

τόεττι Γοοτειτ ΓοίἱΗε τεΒιιΙεε,οΙττττ τείετειοό::: Ιοεοετοοτε ἔτοεἰέὶ° εοππΡειέτο:, ΑΙ)

σ Βτιεετο Τι-ιεοτοΕκτυΜ 4 απο τε!13οτεο.όΓετΓεεοε , ΓειΙοτειττοοτε νετοει όεοτοτττττ)

δε ειτο&ο. ουτε Βεττεοτέειιε Ρο.τετ τεεττάα ΡτεεεεΡετειε, ετε Ρετ οτότοετττ τετιιΠε.

@τ οτοτττ εοτοοτε εστω ε!εΗεκο οιάοτειοεεε , ΙτετειΒιιττοτε ειοτττιττ Ιειιιάετ Μπιτ

Η

-

τι Η "ήτε δ.Βεοεἀἰᾶἱ εορετἱιἰοττἰΒιττ υπο ἰο (Πιτσ- Γείἱο Τττιοίὶπτἰοττἱ5 . Με :Π ύποπτα τείεεεε θα οτε ττ_

Μαν οείΕικού , απο :ΔΗΜ τε!ατίε, ί-επτοετ Ρωτώ: τη» ΗΜ, οιτΠιτπτ Ρ0ίἱ ποθ:ιττοειτ μποτ τοτεττπτΠοτο τετα

ΡεΙ!πτοττεοπ Με ιτΓιττμΠε τΠετειιτ Βετιεττι&ιτε. Εκ ουσ Ροή: Γοπιπο πω: Μεσοι εττΡεωττο κμφ""Π £ΜΠΕΕ_

ττιεεΙΠοτιτ , πωπω Με ἱΠοτοτο εετοΡοτιιτο , τι: απο ε ΟΒΓετντι Ετιεπι Μεττή ττο&ιιττιτ 5 $_ Βεττεάτέτο ΜΡ,

ΜοΠ28ι1Μ οιτΜε ό: Π: Ιοοιτετεειιτ , Ρτε.τττε ττοτοετι μ..οτεεΓεττοετ ο1ττο ίἰτζοοἱττἀἰεοτοτο ΓιττΠε.

εηοάεω2 εσ.ιτε5 οτπτεττε:. «τ ΤΙιτοτοεττιττ Με” ΡαΕοτττε =Πηο ΒεςΦ. "0"Ημ

& των: εοΙΙτττττιιτ Μοοπτιοτ Βεττεὲἱᾶἱποτ ἰΠο ανο στα ΒτΠεττεττοττε επανω Ποιο. η. τοιιΠε.ε.

:τιποτε ικά: Ματιιετοιιπι οΕἱετιτττι μείοΙντΠε τ ΜΒ: το

ΠΊί'ΓΠ5
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πισω Βετο δ; ΡιονιΓοτι Γιιο ι·ετιιΙει·ι.ιι·ιτ ιιιιο.ιιιιιιι άενοτιοιιε : δε ιιε εεε! Μεση- (Με Μι$

με. ΕΠΙ'

ει·ιιιιιτι ο.άνειιιειιτιε :ιόΓΡεόΕιιε οΠετιάει·ετ, ειιιΓειιιε Γε Πιιὸιιιτ Ρτοειιι·ει·ε. θεια μι" Π·

ειι:ιιιι ειιιιιι ΓΡεειο.ιιτετ εὺπι Γιιι Ρι·:εΓειιτιειιιι ΕτειττιΒιιε ΡτεείιοΙειιόειιιι ιιιιιοι:εΓεε..

τετ , ιιι Ι)οιιιιιιιειε ειε μπα τω ρει·ΠΠ:ειιτι!σιιε ΓειΙτειιι ιιε ω! ιιιοάιειιιιι επι

ό;ιιιι ιιΓειιιο.ιιι ειΒεΠ`ετ5τειιιετιο. όεεΙειι·σ.ιιι:Ιειιιι Γιι:ε νιττιιτιε Ροτειιτιο.ιιι ,εοιιιιιιιι

Πάτησε ειιιι&οι·ιιιιι ΜΜΜ , ΓεΓε ΡτεεΓειιτειιι άειιιοτιίι:ι·εινιι: Ρετ 1)ινιιιικ οικω.

τιοιιιε εΠιε:ιειειιι. Νεπι ει!ιςιιιό ιτιειΒιιι Γε νεΙνιόει·ε νε! εοειιοΓεετε ειιιι&ιε επε

τ!ετιιιΒιιε , :ιεειειιτ ιιτ Ροίι: ι·εειταειοιιεκτι Γειιι&ι Ενειιι€εΙιι , οιιιιιε5 ειιιιειιιιιιιιιε

εΙιειιιο τιιοΙείϊειβειιιτιιι· ιιιεοιιιιιιοόο , ειιιόΓειιιε Γειστειτ ΜπατετειιτειΒειιτΙιτιιιιια,

απο οιιτ:ιτιε ΓοΓΡιτειτιε ιτιιιιιετε ειιιιΓιιιιε ι·ει:ιεό:ιτει: α! ΡτοΡι·ιε. 8εΧ.ιι€ιιιτει «ω- -

εμε ι;ιτι·ιιιΓειιε ειιιιε 8: εετειτιε ειιτειτι Γιιτιτ Ιιοιιιιιιεε : οιιιιιι ιιιει€ιιιΒεειιτιει Πεο Μ"“ψ·

Ιειικιεε, Ι)εο ι·ειτιειε 86Βε:ιτιίΒτιιο Ρ. ΒειιαΙιέΕο ιη εοιιιιιιιιιιι ι·εΓετετιτεε. Τειιτει

ΠςιιιοΙειιι Ρετ ε&ει Βει οιιει·ειτιοιιε Ιιειιιὸὸ ειιιιθειε Ρει.τιιιτ, εμε ιιοίιει· Βειιεάι

&ιιε ιιιτει· ΜιίΓιι·ιιπι ΓοΙΙετιιιιιε ΡτωΓεω Γιιιτ.

Ιτιτετεε Και ()ε,τοιιιε Γτειετι|οιιε άιιοΒιιε νιτἐ Ιιιιιιιειιιά ὸεεεὸειιτἰΒιιε, τεττιόςιιε ΧΗ

Ι.οτιι.ιιιιο , οΒ Ροετιιτιιόιτιεττι ειπε. Ρειττειιι εειτεει·ειΙι ιιιειιιειΡ:ινετατ ειιίϊοάιο.,Μοιιεε!ιο Ρτιιιιιιεε ειΡιιό Μοιιειίιετιιιιιι εΗ:εέι:ο, τοτιιιε Ρατετιιι Μικτή Γ.ιιιιιιιαπι 1ιω6ιιωι.

ειΠεειιτιι55 8ι·ο.τιιιτι Γε ειιιιέΗε 8ε Γενοι·ειΒιιειιι τ:εβειιε , ιιοτιιιιιΙΙοε Ετειιιεοι·ιιπι

ιιι Για ιικιειιιιιιιιι::ιτιε αΙΙει:ετειτ σ.ιιΒιιΠειΙετιι Γιιβ ιιιιιτε.τειιιι εἰαμιε ιιι νιιιιιτιΡει·

Γεέιιιιτι ΓεΓε ιιοτιόιε εκτειιάειιε,ιτει ΟιιιιΠι:ιιιιΙΒιιιϋ ω άιτειιιε!ιε δειτ1&οτι1Πι θα· · αιτιΜεξ

ιιοΒιιε Γι:ι·ειιιιε ειιει·εεβατ άενοτιοτιειιι , ιιτ ιιειιιιιιι Ρι·ιΓεοτιιιιι Κεειιιιι (με εφ] Μ^ωπ

ιιοπιιιιιε εΙειι·ιιετιιιιτ όισιιιτετε , ιττιΡειι· Με Πε ιιι οιιιιιι Γειτιδιο. ι·εΙι€ιοιιε. Νεπι

ιιπει· ΕθΕΕ1°8.ηι12 Με οεο εοιιτιιΙιτ ιιιιιιιιΠαι , εΓΠιιειιτι Γιιει Ιδ.Γζ(_μτδτε δο.€ετάο

τεΙειιιόιιιιιειιτιιιιι ειιιοά οι (ΞειΡεΙΙει Γι·ειτι·1ε τω Ι.οτΙιο.τι] ο.ΒΠιιΙει·ειι: ε!ι.ιπι ει: ΒεΠο

:ενει·τει·ετιιτ Ἑοιιταιιετιεο*,ὸενοτιΠἱιιιε Ρι·ει:Βειιόο εοτιεεΠἰτ,ιιεειιοιι όιιο νο.Γει ηι>>Μιν

αυτα. ΡοιιόοΙιΒιο.ιιιιιι . . . εΡΡτετιειτει, απο Ενο.ιι€εΙιι απο ΓιιΒτιΙι οΡετιε άινει·- Β';1Β';;ξ,':"“

Ιἰτειι:ε £εΒιιαιτο,ΓοΙΙειιιιιι άοιιειτιοιιε Ρετ ΙειΡΓιιπι οΒ τιιεειεΙειιιι ω” Για πω- μεα:.κ1.1,

Δω εοτιΓεττε. νετίιιιι (σε Ρι·εεΓειτιιιιι είϊ ) οΒειιιιτιΒιιε Γτε.ττιΒιιε 11οιιιο.ιιι εΡΡειτω Κοι:ι:2 τε

τι; .πιειειιιί·ιεο Ρι·οΗειΓεετιε, Γιινοτε ΡΙεβιε τοτιιιε Ι113Ρ€τε1τ01°δέ ΑιιΒιιΠ:ιιε Κοτιιει

ιιι ΙιιιΡετιι 2ιΡΡεΙΙειτιιε είὶ. Οιιιιιειιιε ιιι τεάειιιιόο Ητιεε Ιαι!ια :ιτειιιΞετετ , (μια ἔΧΓΪἱΩειιἰ

ι·ιιιιιόαιιι τιιειΙινοΙει όεεεΡτιοιιε ιΠεάιιε , ειΡιι‹:Ι Ρο.Ριετιι εινιαιτειιι που ίἰιιε ιιιεικι. Μ» Μ"

πιο Γιιοτιιτιι Μάο Ρτιὸιε Νοικω ΟδΕοιπιε νιτειιιι νειιειιο Πιιινιτ. Ηιιιιιε Ρώπαειιιιιι ΗΠιιε νοαιΒιιΙο Ι.ιιι:ονκ;ιιε Κεειιιιιιιι ξιο.ττιιιιτι ΓιιΓεἰΡιειιε , νικ ειιιοΒιιε @ω ωι(Μαι

εο Ροτιτιιε , Ι:ιΒοτιοΓιιιιι ειιιιΒιιΓιιιιε ιιοΒι Με ι·εΒιιι ΙΜ εοιιΓεει·ο.νιτ ιιιιτιιιπι. Γικαωπ°_

Νοτττιιιιιιιιιαι Πειιιόετιι 8ειιε, (μια: ]αιιι Με ν:ιειιι5 Για ιωιωιοω εκετιιΡτει ω!.πιι:ιεειιιι τοτιεε εκει·ειιει·ειμ όειιιιιιιι όε τιιοττε Ραετιε ειι1ενιι·εε ιεΓιιιιιεκιόο,ιτιι;τει τεΙιετιιιιτ.

εειτωιιιοε @ω Ριεαιιεια: ΗΒετε μπώ τεΠΠειιιιΒιιε εΙσ.όειιι τιιο.ΙιΒιιιτετιε Για ιτι

Γει·εΒειτ εοιπιτιιιε. Ετ Ρτἱιιιἱιιτι Ρειι·τεε ο.%δι·εΙΤε ΝειιΠ:τι:ε , αεόιΒιιε δ: τεΡιιιἱε το..

το. εοιιο.ιιιιιιιε τω Ρει·νειΠτειτε ιιιτειιτει , επεσε Ρτιὶιε άεΙΜετο.Βιιιει 86 »Με Μπιε

κιεε εοιιιιιιοεΙο. νιάεΒ:ιιιτυι·, όιτιΡετε 8: ιο Γιιοε ιιεΓειτιοε ιιΓιιε εοιινεττειιάο Βιτει8ε

Με τεεΙι€ει·ε. ΡετεειΠότειιιειιιε!ιοατα , ιιιΠ Ηιισο ε ιιοΒιΙιΠἰιιιιιε ΑΒΒο.ε ίΕι·ειιιιε @

ΚετιιΡιιΒΙιεσ.ιι·ι ειιβετ11ειι18 , @Πτι ειπιιιε , τιιιιι εοιιΠΙιιε Με 8: νιττιιτε ειιιε Βει:Βειι·ι

εοε εοιιειτιιε τειπιτιιειιόο, ττιεικιιιιαιιι ει: ειε τιιειιιιιιιι ΡετειιιιΙΓετ. @κι ειιιαΙιτετ Μ Η"Β°*

Ιιιιιυε Ρετ νιι·τιιτεπι Ρο.τι·ιε ΒετιεόιέΕι Ροτειιτει· εΓΓεε:ετιι: , Ρειιιειε Γιιιήιειειιάιιιιι ::,_νΠΚΜ

εειιΓετιιιιε. ΙΒιτιπ ΡετττειιΠειιε ( ιιτ όικιπιιιε ) ι·ιιιΠο οΒΠΠειιτε ΡΙιιτιτιιει·ιιιιι Ρο:ι:ιιε

οινιτ:ιτιιιιι , Αιιι·εΙιειιιε όενετιιτ ,ιιιάόειιιε Με” 8τεΠὶιιιι Ρι·οτειιόειιε , ειά Μοτιει

Πει·ιιιιιι ΕΙοτιο.ειιιιι εΙειόειιι ιιιΗιέιιιι·:ι ειεεεόει·ε εοιιτειπιιτ. Ροιτὸ Μινι νιιΙ€ειιι

τε Με ιιι.ττιΡτιόειιι Ρτειττεε εοιιιΡετει·:ιτιτ, εοιιιΡετειιΓειιιε ειε νιΓιιτιι εΓι ιιτ [ο

εο εεόει·επιτ, α Ρωωιω οΡΡοττιιιιιτειτιε ιιεεεΠ.ιτικ Γε εοιιιιιιιιιιιτειιτ. Ρι·οιιιόε

η Ηἱεείϊ Ηιιιςο Δώσε 9ιιι Οοτι:Ηίο ΡοιιτἱεριιειιΠ Μιά· :παμπ Μωω ΑιωΖωιε »›Μι·ι”, ό· ωμά

=Πηο ρεεε. Για”. ιιιΒιει·ιΡίιτ , .ω ‹ιιιειι·ι Με; εκθειιιτ .5°_ Οπωιυικω έκ28%υπ'υπι ρω” Βισα"Μ φερω ε.

]οιιειιιιιε Ραμ: ΥΙΙΙ. μια” Το_ ;. £οιια:. θεΙΙ_Ρτο πωωι:ό·βωικ2 7'ΕχθΓ.ΐ. 0άσκηίω ΜΜΙπω ώ η”,

τιιιει.ι ΜοτιειΠειιι ΡιιΙιειιειιΠε. ρωι:σπ 2ΜιίίΜ7, μα σε ωπμβικ Μνώστιωι (Μπα

6 Η αμκ! ΚεΒιιιοιιειιι ει!ιοιιιιιε .απο υεεε.κκι:νιι.άε- «κα. -

"Με ειωω ε" νεώιε: Ηισμ ΔΗΜ »περι ρέεωτίσ

#80” δ8σ 0|άσ 8ο @Ο Β



394 ΜιιιΑε. ε. ιιΕΝεο. οι· εΑι.ι.ιΑ, Με. Λέπτυα!έσ.`

απ. Απ.

13ς;,Ι.ΙΗ.

Με” κτ

άινετίοι·ιιιιι νεοιειιΙοτιιιιι ΡΙο.ιιίττιε φωτ, ι:ιιιιι:οι.ιε ΡτετιοΕι ιιι ω. εοιιιΡοιισι14

εεε, ειιπι ΓιιΡεΙΙεέτιΙι τεΙιειιιο. εε! Ρτεεόιιιιιι Μετιιιιιεεετιίε όσεσττιιιιιτ εοτιτειιόε

Ι'θ: ειιιο.τιιιιιε ιΙΠεε1ιιοσιιιο ιιιοεΙο απο Βια οπιιιιτι ΡοΠετιτ είε. ΑΠ σωστο Ρει·Η

Φ. τιιιιτιο Μοιιειίὶετιιιτιι άενειιιειιε 3ΓΡόειιισ Πιο. Έτιιίττετει ,Πω ιιι σο εισαι άιτιΡε

τε Ρτεετει· Ρ:ιτιστσε νειΙει·ετ τερει·ιστιε , το.ιιτισιτι ΡΙιιιιίτι·οτιιιιι τεεειιτΠιιιε νεΠ:ιΒιιε

- Σει·ΓΡε&ιε, σὸ εστιάειιάιιιτι άεΙιβετειτ, οπο Ρτατι·σε ιιίΤε ΓιιΓΡε&ο :ιιιιιιιιο ΜΜΜ...

τι

Ο". Απ.

σε. τι”.

Οστοιι. ι.

 

τι οι: ιιιεΙιοτιΒιιε εοτιιπι τιιττΡω, τετιιι·ετ Ρειττετο. νιέτοτι:ι. Ρτιενετιιτοιισ1Ρίο

ι·ιιτιι ιισιιιιιιτιι εοι·ιίιΙιιιτιι οιιιτιιΡοι:ειιτιο. τιιιίστιεοι·όιε Βει_οτικ εοε δε Βια νιττιιτε

ετοτσι·στετ, 8ε ιιιτιοεστιτετιι ΡΙεΒειιι_:ὶ πιο.Ιιετιιι εοτιιττι ιιιΓείτο.τιοιισ Βειιι€ιιε άε..

τσιιάστιειο [ο.Ινειτστ. Νειιιι τιιτιι Ρτωτιι&ιιε νειιστο.ΜΙιε νιτ Ηιι€ο ὰ ΡειττιΒιιε Βιιι·

ΒιιιιεΙιτε οι: Με ιιτιΙιτειτειτι ιιεεειΙιτο.τιε ίοι·τε επι εοιιίὶΙιο νοεειτιιε επι Με Πιισε

εοιιτειιάει·ειτ , ΡτοΡέουσ Μοτιο.ίτετιιιπποετνετιιειιε, ι·εΙειτιι Γιιοι·ιιιιι ωτιωιειτ, Επι

αστειο ΙιοίΗΒιιε ΓιιοΓσειιιι ,εε οειίΠιιιε ι:!εΡτεεόειτι , ιιιίἱΠει ΙΠιστειτσιιτιιτ νιττιιτε

ιιι1τιιΒιΙι, 1)ειιιειιισ Με εοτιιΡεττο ιιιιιιιιιιιιι ιιι εΙινστΓει Ρτοττει!ιειιε , ιιτ οτε ειιιι

πιι!ιτιιιιι Ρ8.ινιιε σ.ειιτιοότιιιι ιιιΡτ:είειιτιειτιιπι σ.τιστ:ιτ τιιιιτιει·ιιε , σ.τιιιιο.ι·ι ιιΡετ Ιιοε

πιιιΙτιιιιοάε εωΡιτ 8ε τιιτάστε , οιιιτΙιτει· οεειιττειιόιιτιι τοτε: ω” Γειι·ιετιΡΐιιιιι τε

ινοΙνστιτ εαυτο: ιιιιιΙτιτιιτΠιιι. Τιιιπισιιι Ιιοι·τειτιι Οιιιιιοι.οι ιιοοιΙΙΙΒιιιι ΑιιτιιΠο

εΙοτειιΒιιττι (:οπιιτιε ο.τιιπιιιιτι εοιιἔτσεὶἰετιὸι ΒεΠιιπι ειΙΤιιιιιΡΠτ^, ειΠενστειιιε ιιιιΠε.

τι παπι Ραδιιιιι όιΓετιιιιιιιει Γοτε,ειιιι Β. ΒειισάιέΗ Ρωιτ ίει·νιτιιτιε @ατά ειιὶ

νει· επιτιιιπι αειιιιιιι Με ιιπιιιιιίειιει·ιι:. ΚοΒοτετιε ει:Βο Με εκιιοττατιοτιε ιιτιιιιιιε,

εοιιΗΠ ιτιστιτιε8ετιιικιΙιο εκεεΙΙστιτιΠιιιιι Ρο.τι·ιε , ΒειιιάίΡι·οειιΙ ὰ ΜοιιιιΙτετιο Ιω

θα ΡτοΓεοιιιιιιτιιτ ιιτει·εοτ εοιιΓει·τόοιιεΕοττι ειιιιιιιο ιτιιτε ετιινι ΡπεΙιο, ταου.

ειειιο ιι!ειτιοιιιε Ρττει€ε ιτι εοε Βιιεετι:ιτι ίσοι: , ιιτ ει: ωστε. ΡοιιιιΙι ιιιιπιει·οΠτειτε
νικ ίιι:ει·ιτ :ιΙιοιιιε ιιι ΒεΙΙι ενετιιτιιπι ιτιτιιιιιιι·ετ Ροίτει·ιε. Ρειττειτο. ιτ:ιοιιε άείιι:ιε.

ι·σ.οιΙι νιε1οιιιι , οεΒ1Ι)ιτιιτ ίἰιοε ιιιτει·τοΒιιιιε , τσοιιιΠνιτ , Η Εοττε οιιειιιιΡιιιιιι ι·ενε

:εποε νιίιοτιιε ΜοτιαεΒιιιιι ιιπετ ειστιβτειτσε !ιοίτιιιιιι πω νιειιτι Ρειιιιισιιτσιτι Ρτο

Ρι·ιο «Με εοιιτσιιτιΡΙειτι εΙΤειπ. @Μπιτ ι·εΓΡοιιάειιτιοιιε Γεω ιΙΙο [καιω ιισιιιιιιειιι

Μοιιιιε!ιοτιιπι νιόιΙΤε , Πτειτιττι Με ; $ειι&ιιε , ιτιι:ιιιισιιε , Βετιεε!ιέτιιε πισ Ρετ τοτιιιιι

ΒεΠι Ιιιιιιιε εσττ:ιτιισιι Ρτοτσ$ειιε , Πιιιίττει πιειιιιι σςιιι πιει !ιαβειι:ιε τιιι·ιεειιόο ει::

ειιίτοάισιιόο τετιιιιτ : άεκτετο. νετὸ ΒειειιΙιιιιι τιιειιιιι τει·ιειιε , ΡΙιιι·ιιτιοε !ιοΠ:ιιιιιι

ΡτοΠ:ετιισιιάο πιοττἰ τωιτιιτ. διε 8ειιοεειιτ1Βιιε Ροειιο.8ειιιιιοεετιτιοιιε ιιιτστνειι

το Ρειττιε Βστιεοιότι δειιι·ιτο.ε τσάτιιτιι. είτι ρτ:είτατιτε Βετιεόιδτο @τι ΗΜ, ειι]ι.ιε

:ιοπισιι Βστισάιότιιιιι Ρετιιιειτιστ 1η ΕεειιΙει Γ:εειι!οτιιιιι.

ιι Αποτιγπιιιε μιιΠο (ποτὲ ειτατιιτ: Απ” ω»ωτε οσα. Μα. Παρ κ!!ι!υπ ό· Οιτή-τΜκι· "στη Τυ·Απ.τ-δηπιπά,

20π_β12°σ,ΙΙ:8 τω» Ντ”»Μωω Η. Ι.ιΖωω κβιίωττύω Με τω» τπιιη”ττει·κπτ, δα.

ΘΡΟΝθΜΜΒΜΜΜΕ0%ΧΟΜΜΜΉοΕΜΜΒΜΜΗΜΜΜΜΗΜΜΜ

ν1ΤΑ δ. ΒΑνοΝιε ΠΟΝΕΕδδΟΚΙδ

οΑΝυεΝεω>

Αιιότοτε ειτιοιιιιιτιο τω εοεενο.

Ε:: τσάι!. Μ#` Μοωιβ. ΟοιπΡεπότεπ[ @· 6οπτεινή:.

οι3εεεκεΤ:0Νεε ι>ιωεεωε.

ΑΜ0ι:ι ο ιι Μ οΜπεἱτ @σε τα .8'. Β.ιινο τ , μέ ρ·ιιρι·το ΜΜΜ: ΑττονιΝιιτ , βια

ΑΟΙ.ΟΪΝιιε , Μ ΒαΙιττΤωατε άίδΜ: @β πά/είτίάσ πσΜίπε ΒΑνο κφρε||4τω β. Μ7τω

τ·ατέοπτ πσεἱιἰετἰτ . δσάΡΙστ ?Με ἑ ΜΗ: τότε.: πισω. Μ. ού/τκτἑ έτιάταο·τ νἰἄπιο:

· θεττἐ #βατάκ: ) ?ιωπάσωπτκτ , ά· Λάο ίπ Ματστο!σέίί: , @ἄρα ΜΜΜ από;

δστἰΡτοτε: Βα·υοπεπι τηττ#πιπτ. Νο: Ρτοἰιπἰτ ·υστεθκ!κπι ώ αφτί: Ρἰκ/ἑκπω οδΕπέτπτί: παρκο.

"_βιτριψίωκ.ε '

 



νιτΑ ε. ιιΑνοΝιε 00ΝΡΕεεοκιε. 5..
ξ: ?παπι ό'. Βα·ιιοπιι πάπια: !ιιιοι·ιι οοπιιποπααπιιπιιΩοι· αποπ)ιπιιι: #22 οοα·ιιιι.ι .πιιποοπιιιΜ απο ΑΝ;

Με α π??ἰι ·ιιιι!!αιιι.ι· _; οαιπιἰἔπι?ικ ροβια Τιιεοιοοιι.ιευε πιο... Τι·ιιέοπίαπιιι ι διιι·ιο Μία: . Μπι? Μ- του.

βοιι!ι πι. ωι:ο?ίι·πιι. ?ιι·αιιι?ιιο Ιιιοιιύι·αιιοποιπ ι·ε?οι·αβπιαι·ο απίιπιι.ι σαι, ιιιιπ ?ιι??ί Τύοοοίοι·ιοιιι·, θ"οι ἶ°

αέιιί!οι· ὐαιια' ιιτἰ?ιιο βοι·πιπέιι.ι . ποππιι!ια α? αποπ)ιπιο ..Μωβ ι·οβι·ι; ιιιπι ?ποπ ?οι ίιιιιταιί ?ιιἰ Με “Μή

|οαό?οπιιι Τύιοιίοι·ιοιιιπ !οέει·απι αι: πωπω» , Τβοοιίοι·ιοιιιπ οἰΦ-ιἰ:ι·απἰβι·ια#ἑ ?ιιοπει·επιιιτ. ?πιω

..πω ·ιιίι·ί.τ ιί?διι.ι ·ιιήιπι ή: ?ιιἰ Τβοοοίοι·ιοο ?ιπέβι /?ίιιπι απ?π)ιπιιπι Μπι παπί: Τΐιοοα'οι·ίοι |ιδἔἰ?πἰ

θα: οιἰοπιἰιιιπ οπἄιιἰιπἔπιιπτ. .4ποπ)ιπιο . μοβ δ”. Βα·ιι?πιι ΕΙιίιαρωιιπιιι Σ. Ζ.ί·ιιιπο Ε|ιιι]ξ·ορο ώ· Μ”.

:με ι·οπιριψιιιπι ,/ιιόποισιπιιο Μὶπασιιἰοπιιιπ ό'. Βα·υοπιι ω.. πω, ?ιι?ι σα· Μό'. Βιύ!ιοιι.ιοσα πο/!ια

.άωασία δ. Παπά? ς.”οιπρεπέιοπβ.ι οι·ιιίπιιιι. Π: ?δι .άιιέΐοι·ιέιιι ο... παπά: πείρα,

;. .έιιδίοι·αποπ)ιπιιιι ποπ :πιάτο μοβ δ. Βα·ιιοπι.ι πιοι·ιοπι ?αφ Μάτια. Ε.ι·ιιοπιίοποίαβιπι να”

?ιιἰἰιιιι ?παπι ιιβ/Μιιιαιπ ??παίιιιιίι. δι οπιιιιο , ἰπ?ιιἰι . ?με α? ?πιο 8εΡειε οοιιιΡ€τιιιιιιε νε·ΙΙ:

πιω ριοΓαιιιι . .Με ( οι: οριιιοτ) οι1τεςιιιιιτι ί-α·ι·ιτιο εεπειτοτ. απο °00°ό?8 ιο/ιιοιπ ?ιιαβ οοιι!αιιιπι μια

#βι·ιιπι. Χάο /Ζοιι!ί μι. Αιιδιοι· δ”. Βα·υοιιίι δηλ: ιι β Ιεδἰα ιο/?·αιιιι· ίπ βιο?? πιοιἰιιπι : Καισιιιι.

Οέ1οΒ. ιιι ρο8ο (ποιο ω? ·ιιέτοι·ι·ίιπιιπι π?|Ϊι°ιιιπ αρο!παριιπιπ )ιιειτ:ιι€ 9. Βανοτιιε Ώοιιΐ. ειιιιιε θοΠιι

ΒιιΒειιτυτ. Ειβιέριοι·Μικασιιί?τιιπι δ. Βατιοπιι ?π ΙΜ. ι. παπι. α. Μπιιιιι θείιοτιιπι δ'. Βα·ιιοπίι

Ιαιιααι. Ποπί?ιιο Οιιιι!έοΜιιι δαπαοπή.ι πι.. ίπιιιιιιο /ίοοιιι? πι. ίπ Εοι]ιιοια |ιο[ιθα ι·ιώι·οπαα

πιπο.π Ι.ιιπιιιπ νιια ??πιιπιπιίαι.

ιι. 2ιιέιτοπιιιοι·ο ·ιιι.τοι·ίι Τιιεοιτοιιιειιε ρ?/Μ·ίοι·ί.ι πο.. δοι·ίιιιοι·. μια: σα· Τι·ιιαοπιαπο απο;

πίσο , ?ιιοιί ἰπ .9ριπι. .4ιποπίαπί. Το. 7. ε.κ·βατ. Ναπι ἰπιἰπο Ιἰύ. )·. Τ|ιο?ιΐοι·ιοιιι ΙΙΙ. Καἰοποἰ,

Γο!»·. αππο Βοιπιπὶ Μ. κα. 'Τι·ιιαοπιαπι Ωω??? πι... σοπ/ἑ?ι·αιιι.ι παω. ιιε-β? !ι&. ο. 1θποπι

νι ι. Καἰιπιἰ. Μα? αππ? οι. ε. νιι. οὐἰ@. Ε?? πιάσω ίιύι·ο ;. αιι1/?ίιπιι.ι οοινιβοποιπ Μια βι·ι|ιιιοπιι.

.5'οι!ιαι Τιιο?ιίοι·ιοιιι θειικι:ι: ιο ΜοιιιιΙὶοιἰο 8. ιτι ωοιιιτιιε ίὶιΙι οοιιτειιτιοιιε ΑΒΒατιιιιι Επιπ

ιοιιιε & [.ιιιροιιιε , ( ?ιιἰ Μοποπβι ώ· Ζιοοιἰἰοπ ι Ερι/?οροι·ιιπι [αδι·ιοπο ιἰο @μπακ αι·ιαύαπι )

ι·οεατιι ι·ιιιπ θαποίσππιιιπ ια·οτπαπιίιι δ. Βα·ιιοπιι ΑΚΕ: |ιιιιπαι·ιι.ι ?πικαπ ?ίε?ίιι. ?πώ /ιιίι|ιποπι

?Με βήμα οαΙαπιιιοβιιπ Μπα ισπ|ιιιο ιἰοιι!οι·αι. `

5. ?σοφια Βιο!ταριιο απο? πρωι? ῇιἰι δ. [.ινιΝιιε Ερώ·οΙοιιο . ?ιιἰ ΡΙοι·ύει·ιι 6'απάεπ/ΐι

@ΜΜΜ Μπακ Εριιαρπιιιιπ δ. Βα·οοπιζι σοπι|τιο/ιιιι. !|τιβιιι δ. Ζ.ί·ιιιιιι ΑΣΗ απ' αππιιπι ο”. ο?ππι!ε.

Τι....ι......π οιίαιπ αποοοοβιβιψιοι· Μίι·ιιοιι!οι·πιπ δ”. Βα·ιιοπιο· Μοπαόιπε αποποιπιι.ι .. ?παπι ?καιω

Ροβ Νοι·ιπαπποι·ιιιπ ο!αιἰοιπ ιιἰ.:·@ οι: Μπι? ποπ α. απραι·ει. . .

6. Μιι·ιιιπά. ?παπι ίπποι ό'. Σ'ανοπικ πιοπιοι·ια αιιιιιὶ Ροιιιι!αι·ι.ι πιο: α? οιιοιιπιρώιπο πέιοποι ε. Μ"πή.

Ρι·ορα!αια α: ι!!ιι|ιν·αια ώ· .· αιίοοιιι Ε!πιππι·ιιιιο Ε'αι·ο!ι Μ. (ζ'αποο!ιατιιι.ι ΜιΠιιιτι δ. Βιινοιιιε , ια ωςχηςιι:ῇ

αβββιιιπ ?Μπι , ιαιπ?ιιαιπ ιππ:ιιπιιπ ιππροι·π ποιαπι ιπ Εριβοιαβια πι. παο/Ζω. πιο? ·ιιιι!!αιιιο €Φω;Μι

·ιιιπποιιίιιι αρκά δαπαιιι·ιιιπ ίπ β? σαπέα·ιιο Πέ. 4.. οπο. 3. πω... :
Αιπἶ: Ρετιτ ιπιιιιάιιε , τωοειτ ειιιἔιιιι Βανο ίσει:ιιιιάιιε.

Οικιἐ προιιω , ?·ιιαπεία!!ιοπιιι ό· Α?? ιπ πι. Μαι·ι)ιο?Μςίιέ (?ιιοέποπ οιιἰιιιἐ· ΣαπΠ?πω? νιι.

?οπι:ψῖιπι ?β ) Βαναπ: ιπιπιίοποπι Κα!επάι: Οδού. ]Έαι·ιιπι. '

7. ό”. Βα·υοπί.ι οιΙούι·ιιαι αιίβιιιπι ἰρῇιιι Μ?πα|ἔοι·ἰιιιπ , δαπάαπι ρέπιππι . χιο/Μι δ'. Βαιιοπἰ.ι Βο.νοιιιιι

πιω» ιι·απιιιιβιώ: πιο ιἰιιθιιιιιι ?ιιἰπ 6'απέα·ιιιιπι °° . οαβ·ι·ιιιπ ?ιιοπάαπι π·ιι ιπιιπισιιιιιιιπ . παπα οβ- Μαιο??

έιιπι πιι·ιιια.ι:ίιπιιιπ α? πιω. Ειιϋορα!ι.ι Γι:πα'ι·ία ιιι·ίιπαι·ια . Βα·ιιοπιπιαιπ απιιι!ίιιιιίέποιπ βιιιπ- "::'ά2:ξ”

?ιιε ιποι·οπιοπιιιιπ απορια ι·ιβτι·ο αϋύιαι. Π: θαπιἰαυ? οί·ιιιιαιο ιιζιιι·α ?Μοτο πιμη?ιιιιπι ώ. Σε?? χω·

βι·ι.οιοπ·ιπ Μίκα: δ'. Βα·οοπί.ι ίπίιί? ποπ ?Μπι , ιιύι ?ο θαπέα·υιΕιιι @· οι·ιπιοπα|ιιι α!ιι, 6”απιία Π· ς;..,..ι

[πι Οαπιία·ιιιιπι ποπ ›·ο/?ίιιιια μπω. ποιοι: ιι Β, πιπαπα'ο . ?πι α'ιιο οπο» Μοπα|ΐοι·ία οοπβι·ιι

κά, ιιιι·ιιιιι?ιιο .5'. ?πιο πιιποιιραιιιπι , ιιπιιιπ Β'Ιαπάιπιιιιπ . α!ιοι·ιιιπ δαπάαιπ /ἐιι Μοπα/ί·οι·ιιιιπ ίπ

οαβιο θαπιία αριιο!!αιιιιπ. Ιπ Μ? ποπ £'Ιοι·ίοοι. μι! Μοπαοποι , ώ· ?πιάσω Βοποέιδίιποι ιὶ οι·ίιπο

ι.·οπιιιιιι ιιιιιιιιχπ . ίπ Μαριε??? άοπιοπβι·αιιιπι. 6'απιίαπι ιιιαῇπτἱα α? ποιπιπο.5'. Βα·ιιο πούι!ιια·ι.ιιι,

ιι!ιι/ιιέιιιπ:?πο Ρ7“ιθΐθΡ' οιιπι ?παρα !ιιιπιπα . Σ. Ριοιιιιειιι ιι8 .4Μαι πάπια ; δ· Ηιι.υειιεισιιε

Μακ?? οι? πιπέιαι·ιιιπ ιπιαέιπιιιπ οιιιιιι αππ? οοο. ι.ιι. ποοαιια ;- Εοιι.ι=ιιιοιιο Ζιοαιοπβι Ε|οέ/Ζ·ο-τ

μια ΗιΜι·ύιι·ιι βιοοι·βι· ; Ει:ιιιιωιιυιιε °'· (.'αι·ο!ι Μ. 6'αποο!!απιιι, Ζ.ιιαο·ιιιοιΡ? Παρο!ιαπιιι , ?πι έ· με. Μι

αππο οι:α:. ιιιινι.Θαπιία πό?πο[αδιια . ()οειιοΒιιιιιιιιιεειιώο ι:Ιοίοιπιιιτιιιιι ι·ε:ίιιτιιιι; δ. θιιιιΔιι- νασαι πι

Με Βι·οπιιππι πιο??? ιπ/ιιιιιιοι·, άι ?ιιοἰπ Μ. ι. πιο". πιιπι. ια. δ.Μιιε.ιιιιιιε οι: .4πιέοάππο Νΐ'ί Ε;'Ι°

Ρ?πι?'ἱα θαπιία αππο οι. πι. ιι.-πι.πι. αιιι?ιιο ιἰο ?ιιι?ιιι δαπιἰσιι διοι·οπιαοπ Βα·ιιοπίαπιιιπίπ/ιιο 1” Σ' 'α 2”

δαπέα·ιιο ι:οπβι!επιίιιπι ο/ἔ. Ταπαϋπι ιι: ?ιππἰα ·ιιοι·ιίέιπι οβπο.ιι.·ια [υπ. Ραιιἰιιι Ραμ: Ι”. .ο ΡΕΟΕΕ8

& ΓιιρρΙιειιτιοιιοιπ (:ειτοΗν. ΒοπιιιιιοιιιιηΙπιιιειιιτοκιε , ( ιι: ?πωπω Βα·οοπίαπέ ποιό?? και)

ιτι Μοιιιιίιοτιο δ. Βιινοιιιε οτι!. Π. Μπα!. πωπω 8: τιιιιιυπι ΜοιιειΡιι.%ι ει: ι!ιΒιιιτατεπι ΑΒΒα

τιιιισιιι8: Οοιινει·ιτιιαισιο. ιιεειιοιι Οτάιιιειιι ειιιωεπι οιιιιιέιηοικ: Μποστ & οιιιειιι οιιτίειιιιινιτ δε

:Ιειονιι , 8: ίὶοτιιιιι ΚεειιΙοιειιι ιιι ίΒιτιιπι οιιιιοιιιεοτυπι Γεειιιιιι·ιιιιι·ι εοπιιιιιιτεινιι: ΒιιΠιε Μπι?

Ροιιτιθειιτίιε :ιιιιιο α.. ν. Καισιιό. Ασε. Μ ?β αππο οι. ιο. ιιιιιινιι. Ωω?? αππο οι. τι. πι.. :ΗΜΜ

τιιιιι είὶ Οειριτιιιιιιπ οι Μοιιειίὶετἰο οιιτιι Σ. Βιινοιιιιι (ιιι/?ί!ιοοι που? από οπ/ιιιιιοπαα Ιοοιιι πάστα)

?ά Εεειείιιιιτι οιιιτι ροτοώιιοΙεπι δ. ]οικιιιιιιε . ιιιιιτατιι μια? ιιινοαιτιοικε δ. ]οιιιιιιιιίε ιιι ιι·ινο

οιιιιοικιιι δ. Βιινοτιιε. Βεπιιιπι πιο. ι.ιπποπ Βαριζ!α,πιιπσδ. Βαιι?πιἔι Ει:οΙψα οικω οι. ιο. ι.ιιι.

?ποιο ιν. ΜΜΜ? ιτι (::ιτιιει:Ιι:οιειιι τιιιιιιιιιι άιιοτιιιιι (Βιιιοιιιεοι·ιιιτι ειιιοτιιιιι οξιο όιΒιιιτετιΒι.ιο

Γιιιιτ ?παπι πιιιτιιτο πι, ἰπ?ιιἰι .5'απαιιιιι ίπ π? θαπαα·ιιι Μ. 1. αφ. ι. -

οοο”

[ποια.

ιδι

.Η
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(Παει. Με.

ιιι:.ι.ιιι.

Οει·σιι. ι.

Όσττιτιιτι

εειιτττι δε

ντττεεΓατιι·

τιιτε8 όφει

στι.

Π

Λισειιόιιτιι

ίτιιιιττιιτι

ν τττιιιτι

Βιιόιο ντι

στ.

'Αιιιιιιιότ

νεττιττ τω”

τοτιιιετιιτιι

ιι

ῖ$

Μοιιεττε

σε νεττε

μτ1ιιιιτει.

τεστ

τετ ιισίτε:ὶ Βοσιτσιιτ ιιοττετ Ιιτειιε-Οιιιιιε·τιιι τεστ, ε:εετε νττιιιιι, εΙειιότε ι(ττεΓ

Γεω, Ρετειτγττείε ΓοΙτόττετειτι , τιιττττσεστττιιιε Ειτιιτετεσι ισόιιτσετιε. Πεσ εττεττι

εσσιιεστε ΟΙεττεστιισι ° Ο οστιιττι ττι τΡΓσ εείτι·ο Ιισσοττττεε είτ εσσίτ:τιι&ιιττι,

ετιτ ότε σοετίισιιε Μισό Πέπσι Βεσ όεεετιτετιιτ. σε εισιτεττε τσ εοόειτι Μοσε..

Ιτεττο Β. ΟστιτεΙΤστ Βενο ΡΙετιτΠτττιέι όενσττοσε ειπε ΟτεειιΙιισι ΤετιιιιΙτ Ι)σιστστ

ίε στσττετιιετιε, εσσιετιι εερτττε Γιιτ ε!ιΓετότ όειιτεεετιιεεΠ:, δε εόειιτιιε νετιετειιότ

Ρσιιττττετε Αττιετιότ τσεσττιιιε (Πεττεετίιε τισσστειτι , τσετιιιτ Εεττ εοσίοτε Ατισττο

Ιστιιτιι 5 όιιιιττττ εστσετιι εειιτττε, δεττινεσττ εστσιιειτι @στα 3 τεΙτειιιττ νεττττσεστε.

Ωτειιτεττε , δε τιιΓεειιττ ίτστειιι εετιότόεττι 5 τεττειιιττ ΡσττιΡεττι τιιιτιιι ττιιισότ . δε ττι

όιιτιιε εττ Ιστιεεισ ττόετ : σιιειιτσιιτετ δε όιετιιιε εΠ·ε&ιιι εττ εοσΓοτττο Αιιεε

Ιστιισι.

;. Ι)ετιιόε νττ Βσισττιτ Ατιιειιόιιε ιιεττειιττ (Ξειιττδιιι τιι·ειότεετε νετιιιιιτι ΒΒἰ:

τιιιεισ Β. Βενσ ιιι·οΓεειιτιιεείτ. ιιτ ιιτιεότεεττοσε ετσι ιιεΓεετετιιι·. Ατόετιετ ειιτεττι

στττιτιδιιιι ειιτττιο , ιιτ τιστετετ δε τιειιτττετιιιΠ:τττεσιι τεστετιι εστιτι σιετιττ ετιιε [)ειιε

τιιΓΙιττενετετ στιεττετειιι , ιιτ τετσετττιτιιττι ττιεΒσε τεεει·εττοιιε εσττισττε ειιτσ ετεεττ..

τετε εετττσετετ σιεσττε. Ντττιττιιιτι Πιτ τσι σΓιιιτ νιιΙσετε, ιιιεόετιε τιιοττιοε ετιτ

πιει, ιιτ Ιιεσε εεετιι Γεειιτιιε ΡσΠ`ετ είτε ττι τε Ποιιιτστ. ΟττειιιιιΓΡειιττ τστττιι·ιττ;.ι_

τεττι εσττότε Γιιεσι , σε όε εεεειιττε ντττιιτττιιιε ΓιιτιετΙιττετι ειστε τιΙετιιττισιιε εστ

τε6Ι:στιιτιι ειιιεσιντε ττιεεστι ει: ιιεττε τσττετετ ειιτιτιιιε, τετιιεσ τστετόιισι εέττιιιιε

Ιεοοτετ εετιιετττιιιε. Ιόεο ιιεεεΙΤε ε

$εττιιτιιτε: : ειστε ττειιτ εΓετε εετο . ττε δε Βτνιστε ετοειιιττε τστεττοτ σιιττττιιι· Ιιοττιο.

Ρτορτετεε δε εεε όσειιισεστε ειστε ΓιιΙιΓεσιιιιστιιτ ττόετ Β. Αιτιεσόιιε ιιτεότεει·ε σσι1

εείΓετιετ , ειιότεστττιιιε τιιττιτεΐδε 8. Βενοσε ττε ότττιιιτειιε: εστιιι νιιΙτ ειιιτι

Ι)εσ ΓεισΡετ είε, ττετιιιεστετ στετ. Ετ τΠιιόι €ξιτό είτ νττε στα εσε , στίτ νειιοτ εε!

τιισότειιιτι ιιετειιιι Α τιτεΙιεσόττε νττεττι εετει·σειιι εό σιιεσι νοεεττ ετσι ,δε ειι

όετε στο. τιοτιιτσε νε τε Γεττιιτε Γιιτιττσ εε:Ιτε. ΑΡΡτετιεσόττε ει·τιιε τιιίττττ:ε , στι.

εεισ όετ,δε τεττττττε Ιειιιιετε ότετισΙτ Ρετ Ροτεσττειτι Πετ. ΝτΙιτΙ Γοτττιιε εο ε1ιιἱ,

ντσεττ ότεσοτιιτιι , δε σττιτι τσίττττιτιιε εσ , ειιιτ εετσε Γιιιιετετιιτ : νττε τισττιιστε ωστε

ττο εΠ:, ιιιιόε ότετισΙτ Γεετττει: τεστ τεΠ:ττσ8ετιότε ντετΙτετιιττι , τετιιστοτιιιιι, τιοΓΡτ..

τεΙττεττεδεεΙεειιιοίγτιετστσ οτττειο.ντττιιι τεττιιτ Ρτεεετιιιιε ει, σετιιττι ττι εετσε

ιιστι εετιιεΙττετ ντνετε: δε ιιιιόε εετο εττετττιιτ, τσόε τσετετσεστε ντττιιτιιιιι στα.

τιιεΙτιιιιι Γιιτεετε.

6. Ι ττιιι· νττ Ι)ετ Βενσ ΓιιιιτεΓει·τετιισι Ρσσττττεεσι ΠΜ Ιτεεσττετιι όει·τ Ρεττττ

Μσσε εττε εττειιττε ΟΙιτττττ εττιΙετετιισι , σιιεττσιιε νττεσι ΜσσεεΙιοτιιττι δε εσσ

νετΓεττοσειιι Οσεσσεττετιιττι ΡστΤετ εστισΓεει·ε. Τειιτιισι ετόστετιι δε εστότε εσττι

Ριισδττστιετιι τ)σιστιιιιε ετ Ιετ8ττιιε εΠ: , ιιτ «σε σσσστιιιτι ()τιετιστιττετιιιτι ιιοτι εΙΤετ

εσστεστιιι, Γεό τιιεετι εε ισεετε ίειτιεττ Γιιτσ εττεετετ τσ Βετ τεττιστετιι . δε εσω

τεετιτστεδε €επιττιι ττι εττ1τότ:τοσεδε ντετ ττε,τιι οτεττσσττιιιε δε τετιισττε ττεσιιεστετ

1ιστττιιε νττεσι 5ειιθτστιιττι ειιει·εει·ετ, τιεε ιιω ιιιοόσ όετετ εστίτισττ Πιο τετιιιτετιι,

ισεότιε , τιιιόττετε , τττἔστε , Ιτττ , δε τιιιιΙττε ττττιιιτεττσσιτσιιε ετιιΓιιτσ τσεεετεστ_

νττειτι σττιιτι·ιιτσ ειιιιτε ετ τττιτττΓιιεττι, ιιτιτεστσετιι εειιτττε εστετόττ,δε εττσε τιιτΙτ..

:ταδε ιιοιιιιιεισ ΓεειιΙτ ότττιττττ.

ιιτ τεειιττετιτ ΩειιτΠτισε εό Βιιεστε Γεετεε

τι Η ετ! Μοιιεττιστιιτιι, ετιτ ΟΙεττττ ε (ττεΒοττο Τιτ

τστι. Εστιτ.εΙττίτ.ιιιε ετιιτόειτι πειτε Αιιθστττιιιε ιισιι ττι

τιῖι ερμΠετιιιιτ. Ετ τεσιιιιι Ττιτσόστττιιτ τω» Ττιιόο

στειιιιε ττι σε ντα , Ρτιττττηιιιε όε ΕΙετττιστ)·τισ ττι

ντιε δ. Αττιιιιιότ ει: Με νοτετιιιΙσ Με τστεΙΙτέτσ ιτε

ότόετιιτιτ , ττι ΜσιιιιΠετττε θετιόενειιίτιιιιε Πσττιεττιιπι

Λ!ιτιεττιιι ε: Μοτιεε!ιοι ΩΙεττετι Γιιι:τεΠΠττ : ιιιιιιτιι

τεστετιτττιττι ΡΙετττιιιε τετετιττοτει εισιιττετιιιιιιιτ. Ποτ:

σπιτια τειιττιεττ ιιιισιι)·ιιιιιτ Με, ειιιτ Ποιτιεττι.ιιιι [ιι

μι· επεσε ΟΙει·έτσωπι Κ0τ8070Μ, δ: τεττιειι λισιιι.Α

πιτ Ριι·τιιε Βιιιιιιιετι ειιΙιοτειιι πω. 7. πρεπε

ιιτοιιιιιιττετ ι δ: σπιτι. 8. όι.ιιιι Ι·'τεττει “εδώ "τω .ά

ούΜωιτόιωι εΣπ][ω πιεττιστατ , Μοιιεττιστ τΠσ8 τιστι

ΟΙεττεσι τιιτΙΐε ετιτ όεε!ετει. Οεττε ιιοιι ι.ιιτι άτΠ2:Π

τετ ΜιΜτ8]Ι07τό :έπειτα δε Μοτιεετιστιιτσ Πιτ £ωπι6ιτιι

πιο» οικω ειιριστετε ε: ιετιιιιΙεττ ιετιιιττΤετ Β2.νο ττιΕιλ

Μπι- θ. Π σου τετρΓε Μστιεετιιιτ τιιτπει:_ εφε τετ «Νοε

Γειιιιττιιτ ατε εεεεριο ΟΙει·ιτιιιιτι βωτιιτε _ (τε ν(ΜΠ:Πώ

Γεειιτετττιιιι όεροΠιτι, όε ετιττετε ίπειιττ σωστη; Μο

ιιεττττε τοτ”ετττοιιτ ητιιττ ιιττεΙΤε εττ.Εεεε τμημα; Τα

πιτ Ριν: εττοτιειιι. °
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7. Ετοο Αττοννττιυε ντι; Πετ τενετττιε :τετ Γυτιταιττέτττττυ €εττ:τυιιιτ ΒΩΝτεινττητ

αε! νει·τεταοττεττι νττυιτι Ρεοτιτι ιιιιτυΜ ^° Αοοατευτ , ουεπι αυτου-ε ΡοιτττΓειτ Αττται·ι

ττυετοτετεττι εστιτοτυτε ττ1Ρετ Βτεοεττι Οτεττεοτυττι Βιιεετοιετο, ρετττε απο Γτοττιιετ;

ουττιττττετ εεττυτατιτ , τιιουα Γαττττττατττετ Ποιτιττιτ πυΓεττεοτετταττι Ειτε Γαετττοττουα

Γυτι ττεΡτεεατεευτ τατοτττ.Πε νετὸ μια Ρατετ ΜοτιαΓτετττ ετιτε Ρεττττοττωι αυττινιτ,

ευιτι ο;αυεττο απο Γυτεετιτε τ 8: ετυΓττεττι Ρταεττουε ΜοτταΙτετττ τυτττ.α ΡαεεΡευτιτ

οι] Ρατι·τε Βιιιτειιτο·ι·τ εοτινοεατα οττ·ιτιτ Οοττ€τε88ιττοττε οι” ΡατεΓεεττ μπει:

υεΠ ΓοτΠταττ ττττιτοττ τενετατυττι ΓιιττΓεε, ουοετ τιταεττιτττι ετΓεε ΟτιττττΡοτευετ ευω

οττιιιτ αντετττατε εοτεττε ΓυΓετΡετετ , δε εοττιΡτετεε τετ ουοιτ Γεττοτυτττ εττ: : Οιιιιιιτι

[τα αυτ: σου/ϊίτο , ό· ιιυ#_ίοί!ιιιιι ποπ Ραιτ2τώιο. @του Ρεττττοι1ε Αττοννττιτ αυττττα

τ:ταετεε τιαττατιτε Μοτιαττ:ετττ Αοοατε ατιττιιο ετατατιττ ΓυΓεερετυιιτ εατιι τ ετεουε

ουαττι Ρετττε ατι ετα εεττυτατυ,τατοτετιτε 1)εο ττττοεετανττ. το ουα τεττυΓυε 1)ευτιτ

[Με 8ετττετεΓετττε οτεετοιιεττινοεαοαι:, οιιτα ΓεττΡειιιτι ΕΠ:: .ῷτωτιτο @ έπεισιιίετιο,

ΡΙιΜτιι€ 6·.οιοττιωτ ...οι , ό·ε. ΙΠ:ε αυτεττι νττΠετ τιοτι αυτυττι νετ ατοειιευττι Γειτ

8ετιιττιαε ΡτεττοΓαε Πνε οττιαττιετιτα Γεεευττ τιυτιτε ουτεΠνττ,ουαε ττοττ: εοτινε.τΠο

τιεττι με τιττιττο τετιυεανττ : Γεετ Πετ εεττ ατετοτ ετειττε ευω το ντοττττε , τετιττιττα, Βετ

τιιτευ,ττιεττττε 8: Ραυτιετιιτιι ετεετιτοΓγι:ιτε ττ1Ρτ2.ου:τπι Γεττοτ Ροτττε. το αττττόττοττε

τοτευτ εοτειοττε ΡοΠειιε τοτ εαττείττα ττιτττυτοετιτα ατιτττιο ει:ετεεοατ ; ουοε πιάτα.

εοτεττα Ατττττττιττετιιε ατιτττιο ττιοετεοατ.

8. Πτε νετὸ ουαετατιτ τιυτιτε εεττιΡοττε Εταετεε Μοτιαττεττττ Πυε αετ οοεετττετιεταττι

Πυιτ εοι·ετττ,τιτ εεττυτατιι ντττ ΒετΒανοιιτε εοτιτττττετειιε. Ι..α οτατε τοττιττ εωΡε..

:Με τιιαιιτουε οι πεττΠετυπι Γαοττεατε. Ρται:ττόττ νετὸ Ετοττιετετ Αοοαττ τιοτιιττιεε ε:

εοω νετιτευτο εοεττιετιτυττι ττιττιτ·ττ:τατευτ ,τα τοΠε ουτεταττι ττοττιτττε Αεεττιυε··· το.

Ρετ Ρταυίττυττι υιιιττττ Γεετττ, ουετιτ εοτείΠ ιτε ντεο εατιεε εττευττιττεττετετιτ. 8: ετ

Γοττττετ τιιΠττ:ετε .εα:Ρετιιτττ. Ητε αιτεεττι εα τυο ιτταοοττ Ιαοιτετε ττεΡτεευε είτ του

εττ3.,8ε νττιιτ:τι Βετ Βανοιιεττι τιοτι ει·ιτουττ τατοτιετιιατει Γεετ οιτιυτ οεΓττα απο.

ετσι· ετταοοτυεττι οτιιιιτουε εοτιΓυΓιτε υττιττ ουτετετιτ ετ τιοετευτυε , Π ντττυω @το οοο

οταΓοτιεττιατεε , εαυτο ευττι ττ:υετυτε τττιΡυοτιατε Γυοτεέτ:υτιτ ατι , ουατιτο τ Γυτι:τ Ρετ.

ΓΡειεττ αετ Γαττιιτταευττι ττττττιυττι τετττττΓε. ντττετιε ειιτττι ετυετιτυε τετοτα ουα το Βετ

Τετιιτ:ιτα ττιυταττ, Γτετι ειτε τιτοτόττΓουε ου:εΠνττ ουετιι ετενοτατετ. Ατιτττιαττα τω...

υε ειπε νετιτευτο Γυτιετ τιοτιιττιεττι Ρ1°εεεττδτ:τ1τΠ Ρτοτεετττ ουτ οτιιιτ·είΓυε οσε οοο.

2ετε ει:τιαταντε Γτιτττευτιι ντε:ε. ντετετιε ευτιτι ευτοα τατιι ιιιοι·τυυττι ,ευω ττετυ εοτ.

ουα ετυε το τιαντ ετεετυιτει·υτιτ αετ ττιετιιοταευττι εατττυτιι Οατιττανυτιι , υε ττττε ευ

τιιυτατεευτ , Πευτ πιω εττ πιστευω τεΡετττε. @του ετειιτουε υτ ντι· Ποττιτ.τιτ Βανο

αοττονττ ειττττττετυττιττιοετιιυτε ,ετοτοτε τττττιτο απο ταετγιιιτε οτι Ρεέτ:ιτε ευτιετεττε,

το

ιι Ρεττυττταττε-ΜοτιαΠετττε δ. Βανο, ρτττιΓουετττ (τατι

τταττι τετιττετετ, ιτυρττεεττι ΓεεττΓυττι Β:ιτΑιτι 8: Μοτοπο

ιΓιιιι2 τιιεοτυτττετ.Ττιεοττοττεο τττεττυτ_ Βοριά , τποι.τττ

ττιυττι [ιτιιιιι υ.τ!Οπτι ττεεε&ττε, απο” Ργορ!”ϋ

[κι οι». /τιιιιοτι. Πε τοεο Μοτιποιτιιιιο τεΒε ττοξα_Μτ

τ.”2(. ΠτΠΠ. Σ..

ε.ο.Ρ.το. ιιιιιΡοτιι ό· τοστ ο”ιοτιιιοτιιιιο]ιιτιιιω οικω Βοτ

ΓΔΜ »Μαρινα τπροσιιι ι]τ : “Η "Με οι ττιιιιοιτοιτ ιτε·

-υτ:οτι τουτο τω" ιιιιιιο[ο [απο αυτα ορο: ο[Γετιιιτι ω·

ῇιιι 0οιπικιτΜΗσ βάσει ποπ πιτιιιτιι του [μτιο[ιι ιιτττ#Με

το :Μάιου [ποιου αιωνα” , ό· οιιι ΜΜΜ οτεδιΜι

μπει το Μου [ιι[Πιιιιο. Η.: Γιοτττοιιιτιιω οιιιι_β ιιτο Διι

οιοττο οι; [Πιτ κραταω ιταριινοτιιοπ τηςτιιτιτιστ." ΕΠ ή:

οτι: Μάιο οοιιιιτουι Μ. ιτιιοοιιιτιιιίτιιιο [οικω τω”.

.κι οι αιωνια” τυπικο 8οιιι”τι βετ ιιιετοιοττοιιι ιιιτοιισ

ιοτιττοιοττοι ]οιυιιτοιιιιυι Μια". "τι Ρι·ιτοοιιιτ Ρϋ"Γωἔ

β·οοιιιιττττ· εστι-Ποιοι ευπ·υσσικ ε)- οοιιιιιιιιιιττττ#: Νοε ιτε

-ββ.ιοττοτοοιιιτα οιιο»·οιτι "ντι $7ι7Μ[Ω "τω 1τοτττι!"ΜιτΜΜ. δειτ Βανο σο Ροτιιιττ Γτεουετττταττι Μάι το:

ενο/Ρα › ΜΜΜ "οκτώ :πωπω Μο!οιιιιτιιιιο ποιου”. ο

[πιο (ΜΜΜ οίιβατιτουι ιτιιοι·ιιιτι ΜΜΜ» ωττωτοτωτι Μ·

των. Μπι” έτι οιιι-β/Πιιιιοικ οποια _Πτ·ιτοβιιιι , νου” δ

μπε έτιιιιι:ι/βοιττ βιο-Γκέι &[τοιιτιιοτ ττττε ει|τιιτιι77$ Μ·

οιτοττττισιιι "του, :έτσι [ιιτιιισ πιιιιτβτιιι, σπιτια Ρά"Μ·

Ριβιιιιιοιιιι τιμ ιίιτιστιτιιι Γιοιιιιι_Γιοοιιιιι ό· οιτιιιιιπι. ·Β=°

ο ΗΜ” Με Κετε0ττ. Νονεττιο. τιτ Πττττε)ιτοτ. ώστε.

τττετττιο ε: Θατττεπιιο τεεοττευε_5εριιτευεεττ ΠιΜοΠι..

ττεττο Βτ3ττι:ττ11τ0. ευτ εεταττι ρτπΓυττ.·Οτιτουτειτττι Παπ.

ττττττεττΓε τη $αιτιετετ·τ Φατιετο.νο ττυοττεεττ;ι -°¦ἱ¦`8_`ΡΙο¦Φ

οετττ Ττατιττοττοττεττι. Αρι” ε". τω". Οιοτιότητο.

»τουτο ΒΙιυιιἰιιττο Ρτιιιιτοτι Αροβοτοιιιιιι τω”(ματ ορια οι!» “το έκτοτε” καποτε: ποιοι· ιιο/οτομο

τι" ) Διίτιτοετο Κιιιιοπιιιι·Ροιιιωττε πΓιοτι αττπιοιτιο @οι

ιττω·ιττι , !ιωι·ώτοιιο τω. Κα!. Οοϊού. οποια Π. Π".

Ο”. Απ;

ιτε. ει”,

Οε·τ ο τι. τ.

θαυττανυττι

τενετΓυα :τι

ΟεττυΙα :εε

ετυττττιττ.

Π

ο

Διοτι!» α.

Μιτου:

8ατιέτο τττετ

τει:ττεεττο

Ρετευτττιιτ:

ο

τιτ Ποιιιτι.

Αιττττττιτι

Βανο ευω

`οτεττοτιε

ΓυΓεττανττ_

τσιπ ,που οιιτιιο Γοιτι1ιιιι]ττιτι οτι/τ οποιοι @που 558 -

"του «Μαιο /ττττωτι.Εε πιιτισ 7οι·τι τ,ιει8ΜιιιτΜιχΠχ.

[οιιιιΕτι·υιτιιο πιο! Ττιιιι/τιιιτο [κοιτάω [οιιοττπω; τι Ν_

Ιττοττοττι οτοοιιιτι Χτττ.ΚιΙ.Μοοο ΒαΜΜΜ Ν°υἱ°;”#_

(μού: ΕοιΙοΠε Ε τῶι”. τττοτοετευε υτττοιτε Μοττιταεττο

Ετατιτ:τανειιΠ το :Αυτο πο. τω.. :τιτ τιε. Με οτιττΓυτΠε π..

ιτεευτι

ι Ηοττιττιεο, τετ εττ εττευτεο,οιτοτυπι τι τιυττιετο ετα:

Λεττιιυτ,ουετιι Ήτιεοττοττττττι μτ[οιιιτιο οπο” @με

τσιπ.



εεε νιΤΑ Ε. ΒΑνοΝιε εοΝι:Εεεοειει

ει". Απ. ε;; ιεΡιιτειιε ΠΜ ειιΙΡειιι εοειιετι εεεε:ιτιιΠετ πιοι·τεπι πι ιειιοτε πιο? ετι εειΙειιι

δ:_;:"; Πιεπι πιω εοι·Ριιε εεωτιει Με ε επι τ Ρι·ετιιιιιΓειιιε νιτ Ποιιιιιιι ιτιειιΒιιιι:

. ' οτετιοιιι Με νετιιιε ειπε Βετο ιιιεε>ιιο Ποιιιιτιι τιιιίετιεοτόιεπι ει:οτειιε: Πεεε

οιιιιιιροτειιε Ρετει· Ποιιιιιιι ιιοιι:ι·ι ]εειι-Οιιιιιετι, επι τιοε Γοιίπιι Ρεεεετε τιιιιιιτ.

τιε , Γετι-ετιειιι Ρεεεετοι·εε παω”, 8ετειε ιιοτι τειιτιιιιι Ροειιειιι τεΙει:εε,Γεει όσ

ιιεε 8ετιι·εεπιιε5 ίτεΒιιιτετι ιιιεε: ιιεεε εάμιιιιετιτε εετιεεόει εΕΐεέτιιτιι ε:ειεΠ:ειιι

ΒειιιΒιιιιε ιιιΓΙιιι·ε ιιιιίετετιοτιιιτιι τιιει·ιιπι , ιιτ πινειιιετ ειιιιιιιο τιιο Γειι6ιο ετιιιιτιιε :

ιιι Ι..ειετιιιιι ειιιεττιιιιιειιιιπι ωπωω ειε πιοτιιιιτιετιτο ιιιΓειτείτι , Ει·οιιτ ιιοιιιε ιιι

ΒιΒιιιε ιτιιίετιεοτειιε τιιε,ιιτ ιιι επι πι τιιε τιιετετε εετιιιόι.ιτιτ, επι ε ειτειιόιειιτιιτ

ιετ8ιτετε άοιιοι·ιιτιι τιιοι·ιιιτι. Ρτειιονε ΓΡιι·ιτιιιιι Βι·ετια τοπ ιΞιΙιιτετειιι ιιιΡει· Με

εοι·Ριιε τιείιιιι&ι τετιιιιιι τω, τεειειετιε ει ΓΡιτεειιιιιιιι νιτ:ε δειιέτιΠεετοτ δ: εστιώ

τω· Βειιετιε ιιιιιιιειιι , επι ειιιιι Ριιιο ετει·ιιε εΙειιτετε τεετιεε : ιι: πια ιιιγίιει·ιο οι

τετιοιιιε εΠιειει·ιε ιιοιιοτειιάιιε επ οιιιιιιΒιιε Γει·νιε τιιιε , Ρειιιιέΐτιιιε Ρι·ετίειιτιεπι

τιιειιι ,ντιπ τιιε ιιιιΓει·ιεοτόιε ειιΓιιΙτειιιιιε , 8ε πι τω. @Με Ιε·:τειιιιιι· Γεω, επι

πω δ: τεειιεε Πειιε ειιπι Ειιιο ετεΡιιιω Γετιέτο Βετ ειιιιέτε πεειιΙε ε:ειιιοτιιπι ,

Αιιιετι. Οτετιοιιε ι€ιτιπ· εοιιιιιΙετε ειιιειι Ροίι: οι·ετιιτιι ττιιιτιι Γ ετιιιιιι πιω

τιιιιε ιΠε ιιιισειιτε Πεο ειιιιιιεπι ι·εεετιιτ, ειιετιι ειιιιειενει·ετ , 86 ειιιιε εθ`εέτιιε

Ιτετιτ Γιιιιτε Ειεειεε τω». , εε Ρὸίι: Ρετ τιιιιιτε ειιιιοτιιιιι ειιττιειιιε νιιιιτ πιεοιιι

πω.

Ἀαἀοτἱ. 9. Ηεεειτετιιιε τειιτε ιιιπεειιιε πι Πει ιιιιιιτε ετιιιιιι·ειιοΙο, επιππωι , Γετειέε

αιιοιωιο. ιιιιιε ιιι Με εΒοτιε Ραίωτιε νιτεε ιΠιιιιι Γεειιι , ιιτ ετιετιι αυτι εο ιιιει·εεπιιιι· ει

Βεο ειιιιι ειεότιε ιΙΙιιιε ε:τετιιε Βειιτιιε Ειετειιιει·ειιι εε:Ιιε. Νιιιιι πι Ιιεε νιτε μα

Με εοκιΓοιετιοιιιε εαπ ιιοτιοιιΓειιε τιιιεετετε τιετιειιιιιε , Ιω εειιτιει·ε εΒιε

ότιοτιε με ει·τετιε, που Γοιιιιιι εΒιιεει·ε ι·-εειιΙτετεε ιιιιιιιτιι Ιιιιιιιε, ΓεεΙ ετιειιι ε!ε

εοι·άιΒιιε :εειιιι νοιιιΡτετεε ετεειιεετε. Δε! ιιιεπιστιειιι ετιετιι ι·εειεετ , τιιιὸει ω·

.ΠοιιιιιιιΒενο Ρτο ιιοπιιιιε ()ιιτιίτι ιιιιιιτεε ι·-εειιιτετεε ειιιιιιπ, ειιιετιιιιιε πι επιε

Πι ι·ε8τιο εετιτιιΡΙτιπι εεειιιετετ , ιιιΓιιΡει· 8ε πω» επτει·ιιετιι : ειιιιιε τιι·εειΒιιε

πιοι·τιιιιιιι Ποιιιιιιιιε Γιιίειτενιτ. @Με :κι ειιιιι νειιετιιιιτ , τειιτιε Γιιε εοιιιιιιιειι

:τιενιτ ιτιιιιιετε. Ριιι€ιιιΠιπιε ετιπιι ιιιιτιιιιιτετιε 8τετιε τετνοτεττι πι οιιιιιιιιιιε ιιι

ιιετιιιτιενιτ εετιτετιε, πι: οιειιτιι Ιιιιιιετι εΒιιιιόει·ε τεστ. Οτιιιιεε ει°8ο Ρτο ()ιιτιίτο

τω ετοἔενιτ ΡοΠεΠιοιιεε , ιιοιι άετιιτιι Θεώ. , ίετι ετιετιι Με ετιιτινειιτιοιιε:

ειπε ιΠε τιιιιιιτιιιεπι τιεθειτ, τιιιι ισοτιο ει:επιτιιο Ρι·οΙιειτ , δε ειιιιιε ιιιιιτιιιιτεε πιο!

τοι·ιιιιι ΓιιΡετιιιετιι εοιιιιιιιάιτ. να ειιτειιι Με ΑΙΙοννιιιιιε εεΙείτιάειιε!ετιο εαπ.

τιιε , ιιιεΒιε εε ιτιεΒιε εοτιάιειιι Με ει·εΓεειιετ Γειιιιιιετιι : 8ε,ιιτ ιτε ειω.ω, που Ρε

ιιιε ιιιωιε Με γιειεΒετιιι· ει ειιιιΒι, Γεἀ τιιιειιτο ιιιεειε Ρι·οιιειεΙιετ πι ιιοιιιτετε,

τετιτο ετιειιι ειιιΡΙιιιε Γε ίιπιιιι Ιετιιειιτιε ,ιειιιτιιιε , νιειιιιε , 8ε οτετιοιιιιιιιε εΠ·Ιι8ε

Βετ. ]ιι(ει ειπαμε Ιεετγπιει·ιιιτι ιιιιιτιόετιοιιε ίεειεπι ι·ιεεΒετ, ιιτ νει·Βιιιτι νετιτ:ι

ω”. Ι_ τιε εοιι ιιιιιιιιει·ετ όιεειιτιε : Βωτι μέ 288012, ?πωπω 2ρῇ` ωπβΖώαπωσ·.

Μ", [ε ι ιο.ίξειάειιι τιειτιςιιε όιε ΡετΓΡειιιτ ειιιειιιόειιι νιι·ιιιιι ε‹ι Γε νειιιειιτετιι τε8ι·εΠιιιιι

Με; Φωτ τω ειιίιΙιο, τιιιειιι οιπιι Γαβ Γεεειιιει·ι ιιειιιτιι ειεεειιε νειιιιιιειενετετ. (Με νιΓοιιι.

ἐ222ίι;;; ιιιιτιιει·ιε ΙΕ Ιειιιειιτιε πωωιτ, εοςιιὸεΙ πι εο τειιτιπιι πω” Ρει·τιετι·ενετετ.Τιιιιε

α νἱπεἰτι τιειτιιπιι ετι ειιιιι εοιινει·ίιιε ειιιίτιιιε 8ειιιιιιιε ιιτονοΙιιτιιε ιιιςιιιτ: ΕΒο ετιιιτι τε νιιι

ρω· όι:ιιιιι Ιοι·ιε νετιιιιιιτιειιι ,τιιι:είο πε ιιιετιιιιιει·ιειιιιιιτιε: τιιιειιι ω ιι·τοΞενι, ετειιιε

ιιτεεεπι τιιιεπι ΡοΠ:ιιΙο πε άισιιει·ιε ειιτιιιετε. Κοεο ιιτ Ρι·οιιτει· ΓεεΙιιε πι τε εοιιι

τιιιΠιιιιι εοι·τιιιε ιιιειιιιι ΗεεεΠιε εεεάεε,εεριιτειιε ιιιειιιιι :ποτε ιετι·οιιιιιιι άπει

νεε,8ε πιε νιτιδτιιιιιΡεόιΒιιε εε πιειιιΒιιε σε ὸιἔτιιιε Πιτιιιιι ευΓτοειιετιι ττιιεΙεε: Ωω

τετι ειιιιιι Πινιιιε ιιιετεε ιι Με Γεεει·ιε , νειιιειιι τιιιιιι Ρι·τείι:εΒιτ. Τιιιιε ιιιειτιοι:ετιιε

νιτ τιετιιΒιιε δ. Βενοιιιε Ρτονοιιιτιιε ειιειτ ΙΕ ιιοε τιιιΠοιιιοτιο ειιε!ετε πι όοιτιιιιιιιτι

ίιιιιιιι ι·εεετε.δετι νικ Ποτιιιιιι ετ ετετ ειοειιιετιτιΠιτιιιιε , τιιιετιόοτιιιειΙΙιιιιι Ρετίιιε

πι: ίεεει·ε ειπε ροτιοΐεετετ. Πιο ετ8τι εοε&ιιε εε τειιιτετιε , τειιάειτι ειπε ΡτεειΒιιε

ειενιει:ιιε φαι ει» ιιιΠ`ετετ ιιιιΡΙενιτ. νιιιιιιτ ΓειΙιεετ πιειιι1ε νιιιοει, 8: εεΡιιτ το..

τοιιό.ιτ, Ιιετιότιιιε Ρεάεε ειπε ίτι·ιιιιιιτ, εε ειιίτοειιεε ιιιιιιιι ΕιιιΒιιεεε ιιιειιειΡενιτε

ιι›ι
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ιΒιιιΓεπε ιπ Ρτοιτιιτιππι ειιιτιὶε τιιετπ νιτ Ι)οιπιπι τεττπΓπε - νιπειπ ΡεπιιιωΡωπιιι, @Μ Α Ν__

ειιεΒπε ει: ποει;ιοπε Ηετε ποπ ε!εΠπεπε ει.ει;πε Γε:επΠ , εποε παπι ιποιεπι Γπτειππ Οι><=-ιιιι

ειπε οεπιοε ιπεπτιε οπετε εοπΓπενετειτ. πι Ποιπιπι Γπιππιπε τοτ νιττπτιιιπε οφ"- "

Ριεππε ποπ ΓειπετιΡΓιι)ιπ επειιτειισο.τ ιπτπιπεΓ&ιει Γεει ιπειειε ειε ιιιο.8ιε Ππιπιιιειικι- ΞΣΣΠτω

τπτ, ιιοτιιεειεεο τειπτιιιπ Ρειπε ειπετε ιπιιιτο εοπτεπτπε, παρε Ροιπ :ηπα ειπιππ Ξ" Ρια"°

επι ιπεπΓπτειιπ Βιισειπιτ. Πει νετὸ ειπειτποτ Γετεττιεπιιοπε ιτι Με ιιπιιετιτειτε Βεο ω.

ιπιιιτεπε νιιιππι 8ε ιιεετειιπ ππΠο ιποτιο επιιεινιτπωπω ειΙιειο τε&πε οι ειπετε ,

ιπιτέο. ιποι·διπ ΡτοΡΠετπ*ιπ πετνο Ρετιεέτι Γπιιιπ ΡοΓπετιιτ ιιιέ)ειτπιζι, πι;Ιοτιπε ειπε =τΙο&.:;.ι7.°

ππ “τα ππιπε πι πο. ετιιπι ει· ει· ιεττι τετιπιε εετε ο ε ετ, ιι ιιππ1112π.
τειπ ειΠειπιπ Γπ ετ Γι:]τιιτπΙιτι ιΡιιιΙιε ειι)ΡειπΓπιιι ετειτ , ειπιε ιιεΓπΡετ ειόΓΡετΓπε , οι πι

με ιιΠπε π ιε πΡ οιιτπε επιπ τιοττπιτετ. διε ετπο Γπὰ ιπειππτο. πεπιπο.νετετ,

πω: οιιιπ εεεπΠ εΙειΕπιτιο ιπτιπιππνιτ τ ιπειειε ειπτειπ οποτειπεπτε νιι·τιιτπτπ

Βεο Ι:ιπιιειισιιιτετ οθ`εττε Γιπτιπιτ Ροιι εοπνετΠοπ3ιπ , οπὰιπ ιπ Με τειιιεΓεετε πι

πιτειτιοπε ,ιπειποτειπε τεεεεΡτπιπ Α οιι:οΠ ,ππι απ: Ρόι αύτιπέανΣτάείΖί?απ, Μπι-ει,

2φτω&ινιιέπειτ ό~ Ζωτι,π ε 8ειτετππι ΡΕιτ99π ε!ιετωπώ τετιι·έπε,παιιτ «πισω Με ΕΜΜ

ἰπ Ζ)υ»ιιτισ.

ιι. νιτ ιτὰππε Γιιπε`τιΠιτππε Ι)οιπιπι ΑΠοννιππε ιτι Με τεττιιΓιοπε Ροιιτπε επ- Μ" Μ

Πετιτειτειπ παμε ιπετιιππι Πιεεπτετ Γπιιιππιτ , πεε ιπ Με ειιιιέιιοπε οισεεΙιεπτιιε Με” α·

ποτιπειιπ τεΙιππιτιΓετι ΑΜπιτειιι πιει ΡτεεΙτιτπιπ πιιι€ποΡετε ΡοΡοΓειτ,πτ πο. επιπ ωε'ατ'

τεττπειετετ ΓπΡετ Ρεινιιπεπτπιτι , πτ Π οπει.πάο αει οιππιΡοτεπτιε Πειιαπτιεε εΠεεπ

τι” τιτιιιιι:ει·ετ , ωτιεπι Πεντιππε Ρτινιιπεπτο ιτε ειτεππιΓεΡτπε Γοτετ , π: πεε πιο

εΠπ:ιπεΠ Γε.επιτε.τειπιπ πΙΙο.ιπ Ρε.ττειπ Πειοετετ, Γεει :Πεοπε πε πο&ιισπε οπειιι ιτι τ

ιι€οιιε ΓπΓΡεπΓπε Πεπιπ ει.τιοτο.τετε.τι εετιιετιι τεπιιεπε,δε ειτε ΓπΓΡιτιὰ ττειιιεπε : τιποά

8: ΓειέΕπιιι είι.Τππε νιτ1)οιπιπι ιππειε πε τπιπτιε ιπΡειπιΓεεπε, ιέιποπε επι επιε

ιιειπ Ρεττπιτπ :ιππειειπε , πιιπιιιτο πιει Ρατεπτι Ρι·τεεεΡιτ, πι: ΙειΡιειεπι πιπ·πιτει

τετ. Α: Με ιπιιιοπειπ ιππΡΙεπε , τιετπΠτ ετιιπάειπ Πιτετειπ. Οπι νιτ Ι)ει ΒΑιιιιπε ,

ιπππιι: , τπειιοι·επι Ρεττιπιτε. Τειπτιεπιππε ιιιΡιάεπι ιπνεπτππι επι νικ άποτιιιτι

πιτιπιιιπε νειιι Ροτετιιι:, τιετπΙιτ νιτο Πει , επειπ νιτ Πει Ρο.ιιιιιο ιπειππο τε Ιετπε

ΓπΓεεΡιτ,6εόπιπ επι ιεπόεε1)ειιιιεεπιιο.ε ειιιιιιιετετ, ιΡΓππι ιιπιπετιε Ροττει ετ.

τι.. Σεπ ειπτιπππε ιιορτιε ιιππιειπι $επετιε ιπιιπιεπε, τιπι Ππιπειππιπ πεππε απ·

τ:ιτε ποπ τιεΠπιτ , ιπειιιιιπεππε εοπττιι ΕΙεέιοε νιιπ Με ειιετεετ πε2πιτιει: , οπο.

οπτιπτπιπιιιοε Ρτοιιεετε εετπιτ, τειιιτὸ τιετει·ιπε ιπνιιιιεεειεεεπάιτπτ πειιοπε5 Ριπ

εΠό:πιπ νιτπιιι Ι)ει ει: εειάειπ εεΠει ιποΙιεΒ:ιτπτ ειιεετε τιινει·Πε ιπιπιε εε ιιιιο.8ιπι

ιιπε πεπιπάιε,ππιππε ειιπιπειτι εεΠο.πι τεΡΙετε Πιππιο.Βειτ. Βειιιετπιπ επιιπ, νο

ιπετππι 8ε Γει·Ρεπτπιπ τιινετΓο Ρεπει·ε πειιιειπιτ ει Γοτιπιειιπειπ ιπεετετε , πι: Μ..

τειπιτει επτεειετετπτ. 5ετι Γοττιιιιιππε Ποιπιπι πτιιιετει φωτο πιει επτιπππιπ :ιτ

τεπτιιιε νιιιιτ ιπΠίιετε ιιοιτειιι ,τειπτο Γοττιπε εοπττα επιπ ιισοπεπι ΓπΓειΡιεπε ω.

τιιιιε εεττετε ποπ (πω. Ατ νετὸ ιιιιιιιεπι ΓΡιτιτπε πιιιιΙ ιιιιιιπ ιπτιπιιττιεπι Ριο

ΓεειΠ`ε εετπεπτετ εοπΓιιΠ τεεεΠετππτ, πιιιιΙππε ειπΡΙιπε νιτο Πει ιππετετε απ

εΙεπτεε ενειππετππτ.Τππε Ρι·πεΓο.τπε νιι· Βει ιπει€πο.ε οιππιΡοτεπτιροτιιιπο Ραπ

ειπε τεΓετεπε , ποπ ιιοε Γπιε νιτιι:πε ειεΡπτὰνιτ, Γεει Ποιπιπι ιπιΓετιεοτιιιεε , πι

ποιοπε ιπ Γε ΓΡετε.πτιιιιιε ειιΕπειτπτ ιιειειΓε. ΟΡπε ετΒο εσεΡτιιιπ ιπειειιπεπτετ ει

ειεπε,ιπ:ιππιπ ιπ :ιτειττο Ρο ιτο.ιπ ποπ τετι·ο.ιιιτ,πετιπε τεττο τεΓΡειιιτ,τιπιει. τεεο

Με ὰ πεειτο Αιτιιιιιιιο Ιιππε ΕνεπεεΠεπιπ πιει πππτιειτπιπ Μπι: Γει·ιποπειπι @ια

Ρετβ·υπευττΙ: αῇπε έτι ]Γπτω, Μ:: /Σιί·υω απ. .

τι. ΑΡΡτοΡιποπο.πτε νετὸ τεπιππετετιοπιε ειιιετΠε, ιπτΙειἰπεπτετ νιτ Ποτπιπι Με Απεειο

ΑΠοννιππε ιπεοπΓεΠἰοπεΠοιπιπι Ρεττιπτο.νιτ. Οιιιπ νετὸ Γε ΡειπΠπιιιιπ ΓοΡοτι Μια"

Πει:ιιιοπιε

τεττιεπιπ

τιιεπτε ΓΡετε

πιτ.

Δ Νοπππιμ Με Ι.ε&οτειπ τειιιοιπτι ΡοίΓππτ. Νετιι

Ρετιπο μότο ιε τιπι τοπΓπτο.πι Μοπιιίιιτε.τπ (πι ΓιιΡε

τιιιε ππιπ. π. ΡιιιιΕετιιιτ ) 8€τει›ιιι , εαΡπτ Γπιιιπ παπι".

με” ιίιώτα ΒιιιΒπιπ Μάι οι επΡιΠοε τοποιετι αφ. ει.

Ριει:ειΡιτ. Πειιιτιε οιιειε τιι ιΠιιιι , τω” !ιιττοπισυι ιι:

τιιΙοιιι·ιτ Ιπ Ι.:ιπποπετάοτιιπι Ιεπιππε Πο. τ. Τιτ. η.

τι μπει” 2 Απ Γοττε ΚεεΙιιΠ τιπι ιτι Ραπιτεπτιπιπ τιπ

ιπ ετο εισ.πι , ©οπιπ.ιπ τπιπ τειπΡοιιε ιπιοπΓιιι·ιι πω.

παπι 9 Ν:ππ οι θιεποτιο Τπτοπ. ΕΡιΓε. ιιιω.τιιΡ.ι ο.

Ραπιτεπτεε ποπ τετιει:επτω” , πεε εοιπ:ιιπ τοπάε

Επι. Ε: τετπεπ ιτι Κε πιει $οιιτειι0τπω Μι ΚαιπΓ0··

τπιπ θτιιιιΙε'ιεπε Π: ,τετ τι: 9ιωτιται»Μ π» Με”

Α8”. 88ο 0,άε δε 82

Ι. Η.. ιετιιιπτ , π: 6 τιπιε »σου @πάω πιά: βιντεακι πω·

μικτη παύει:: ,ιτω·ωπ οι [αντε “και πω» , πω".

τω» ]ιιιιεκ. Ι)επιππε επι ιε πει ΚεειπΓπε απ, ασβοιίιο

ρώΙεω πιιιπειρετι οΡιὰτι αττι ΤΠεοιιοτιεπε Λι:οιιε κι

Γσ.&ιιιπ απ:: Βενοιιιε τεειιιίιοπεπι τεΓειτ.

Εεε
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ΟΦΗ”. τ. 411€

Πιτ!εΠΠιιιτ

ωτικιιι

@σε τιιετιιο.

οείιειιτιο..

τω.

Μο.ιητ Δι

εειιοιιε.

Ροίτ τττ:

εοιινι:τίιο.

οι: ιιιιιιο:

ττιοτιτιιτ

ειεεετίἱτο

ΠοτιιΙιιιο.

τι

Ισ

Οποιοι· εΙεοιίΤετ, Ατιοειιιτο
1)οιιιιιιιιτι ΓΙιεειε εοΙιιιιιοιε Γιιτιετ Γε νετιιειιτεττι εοιιΓΡειτιτ :

οι Με νιΓιι Ρεττεττιτιιιιι Ιτ.ιιτιιτι Βινιοτε εοιιΓοΙιιτιοτιιε οτειτιει τετονετ,ιιτοιιε το

τιιττι εεΙΙιιΙειιιι ιιι οοο. ιόειιι νιτ Βει ει·ειτ ,ιιωτιιωιιιιιι τετι1ετ Γτειοτοτιτιο Γιιτινιτ:ιτιε,

οτ τιιιΙο.ττι όοτετιιτ ιτιτεΠιοι ΑιιοεΙιιιιιΙιτειε 8εΓιιεινιτει.τιε ιΙΙιιε ο.άνειιιΠε. Νεε τω

ιιιετιτὸ οι ΑτιοεΙιιε ιι:ιειειτι Γτιεειε εοΙοττιοτε οί'τειιοιτιιτ , οιιιει εο!ιιτιιοπ ΠιιιΡΙιει

τιιτειιι οετεο:ιτιιι εοτοε , Ιιεετ ειίττιτιο.ιιι ΐει·τιετιτιε ιιοτιοε1ετετετιιι τειιτοτιοτιιτιιιε.

Ι_ιοιιετ ετιιτιι οιιιο ίιιτιετ ΙΙετΙεπι τοτειιι Ιιιιιιι:ιιιι <έειιετιε 8.ό]οττΙειιιιε Πιιειιτει 5Ρω

τιιεσίειιιέτοε ιιι τοπιο εοΙιιτιιοτε ειιιοτιίττειτιι5 το, ιιοιΡατεττιει νο:: ειιιεΗΠ11° Ποιοι·

ΡιΙιιιιτι ίὶιιιτιι όιιε&ιιττι , ιτι οιιο ειΒετιε εοιτιοΙειειιιτ: ιιΒι8ε Ρειτετ ιτι νοεε, Η

Με ιτι Ιιοττιιιιε , 8Ριτιτιιειαιι&ιιε ιτι εοΙιιιιιΙιτι ,τοτάοιιε Ττιιιιτ:ιε Ποιο! ιιιοι:ιιτείτε

άεεΙοτειτει είτ 3 ίὶτιε ειιιΒιο ετιειττι Β. νιτο Βο.νοτιιιΡΓα Ττιιιιτειε Αιιοε!ιιττι ιιι ΓΡεειε

εοΙιιττιΙιτε οίτειιτιιτ , οιιιιι ιιιΓε εειττιὸειιι Ττιιιιτο.τειιι ιτιττιιιίεετιε Ηιτειιιι ιιι εοτοε Στο

τετιατ , εεττιιε Με οιιοιο οιιιο. ιιεοιιε ιιιοτε , ιιεοιιε νιτ:ι , τιεοιιε ιιΠει ει·ε:ιτιιτιι Ροβ

ίετ ειιττι Γε :πειτε ὰὸιΙεὰιοιιε οιι:ιιτι Ιιειοεο:ι.τ ιιι ΟΙιτιίτο.

το.. 8εειΡιιτ :απο νιτι ΡτεεεεεΙειιτιιιττι τιιετιτοτιιτιι οιιιτιιο Ιοτιοε Ιειτόοιιε ετοΙιι·εΕ.

εετετ , οιιιει Ιὶειιτ εινιταε ιτι ιιιοιιτε Ειοίιτο. Ιειτετε ιιοτι τιοτιιιτ 5 οιιιιόειιιι όιε Ποιοι· Γε

νειτιΠιιττι Γειιι&τε @Με ειε εατΙο Δετεεωιι1ε νιτιιτ , ιιτ φοτο ει όε τειιιιιιιετατιοιιε

τιιι€ετετιιτ Ποτε , οιιτιιιτο ιιιτιοιε εε!εΡτιοιιε τιιοιιιιε τοτα οΒτιιτιοιιε ο δε τουτο Γεειι_

τιοτ ΡιιΙΒιιιτιΠοτιιιτιιιε οΙτιιιιτι ειοετιτετ , οιιιιιιτο εοοιιονιΠετ ιιωιειιι ΗΜ απο

τωι1ε τ Βοτιιιτιο οί,τειιΓα. δα!. νιτ Βοττιιιιι ιιιΙιιΙοιιΒιτειιιε , ιιιΙιιΙ τιςίιτε1τ15,οιιηι @ω

ιιιο ιτιεί·ΐο.Βιιι ιιιΠοινι εοιιειιιιινιτ οι ετοετε το οωιιωω. Ποτ! τειιιιειι Με

Πιιειιτετ αιετιειτι 1)οιιιιιιε ιιοιι τιιειι νο ιιιιτειε , τω Με Βια. Αιιοετιτετ ιιιοιιιο , Η

εεε εἰ τειτιο ττωΡωιι ττισιττντιιιιτι που Ρωτιτωτ , οΙοτιἔι τιιττιετι Μειττντιε ιιοιι ω

πιω : οιιιει νοτο ειτοιιε νιττιιτε Ρωιιιτ εΠ`ε Μπαντ 8: νοΙιιιτ. Ιτι ΓετιιετιΡΓο και,

@ουτε οιιιιιεε Ραττ18.8 ειτοιιε ωΡΡιιωΓιιΓεειιιτ , οιιιοιιε ΡΙετιιτιιοιιε Βιιτικ1ι:ιο. τω!

Μτωιω ; 86 εὶ εοιιίεΠιοιιε Ποττιιτιι ιιοτι τεεεΠιτ , ιιιιτιιοτιιΙιε ΡετΓενετειτιε ιιι

ο οτε τιιιιτιάειτοτιιτιι Βοιτιιτιι, ιτειιιτ ιιΙεετιΒιιε εοτιοαιιόετιε·8ε αυειιιτιωι, (ΙΜ:

Η ετ ιιιτετ τοι:ττιετιτο τιάετετ. $ετΙ οιιιιτιιοιιο.ιιι Ρετίεειιτοτιε οΙιιτιιο τιιιιιιιιιε τωΠ._

αιτετιιτ,Ιιιιε ετιιοτε τειιιιειι ιιιιιιΙενιτ ττιαττντιιιιιι. @το ιΠε Ρτο (Ρε Φω-ωφω

ιιοΙοτιιττι τιιιτιιιιίιοτιιτιι τιοτι ΡεττιιΙιτ ΡειΙΠοτιεε τ οοο ετιιτιι ιΠε όοΙειιτε ιιοτι όοΙιιιτ

οοο ΓεειτιόειΙιτε.τιτε τιοτι ιιίτιιε είτ ε οοο Ρετειιτιτε τιοτι Ιοειιιιιιτ ε Ρτιιττετ ςοςιόιω·Μ Η:

Με ει.άνετΓιιτιι τιιιιιιειτιειτ ΓΡιτιτιιο.ιιίοιιε τιεοιιιτιεε όινετ τι εεττιιττιιιιτι , τιιιττι ιιι εο ν:,ι_

Με τειιτιιτιοτιιΒιιε ιι(ΕΡετιτο ειιιιοετειτ τοττιτιιιιο νιιιεειιτιι , τιετιειιτιο. εκίΡεεω-κμ

8ε εεοιιιιιιιτιιιτειε Πι ιτιετισΠ , νειιιτι1)οτιιιιιο οτι ίεττιΡετ ιιιεειιιιιιατιτε: (ιο.ιιοε δε

ει;ΓιιΙτει , οιιοιιιειιιι τιιετεεε τυο εοΡιοΓο. εί'τ ιτι εατΙο,

τι. Οτιεττε Ρτετιιιιιι είὶ 8ειΙΙιιό ιιιίετετε Ιεδτιοτιι, οιιιιΙιτετ Ιιεειτιιε νιτ Αι.ι.ο

.ινιιιιιε , οιιι ει: οττιι ιιιιτινιττιτιε Με ΑοΙιιΙεε ° νοειιτιιε είτ , Βιινο , τιε Ι1:10Ιτιςε ωἱ_

οτεινετιι:. Ι ιτιιτ ΒιιέΗΠιττιιιε ειτοιιε τε!ιοιοίιίΠτιιιιε νιτ1)οιτιιιιι Β;1νο ΕΜΠ; ΡαοΗ_

τειιτιιε εστι εΠιοτιεπι οιιο.τιι ὰ Β.Αιτιο.ιιόο ΡοτιτιΠεε Ρετεεοετο.τ,ιιιιιιιε ττιΒιιεβ Ρτ;χ:.

τετ οιιιιάτειοιτιτο. τιιετιιττι ο.ΕιΠιτιετιτιιιιιι οιιο.ιιι ιτιιΡΙενιτ , Ι)οτιιιιιο :ιιιιιιιετιτε ΕιΒιιεί

Ρτιιτὶιο τιιιττΗεόοιιε ετΐεότιι ιτι Ιιοε Γιτ:ειιΙο Ρτοιιτετ τεοιιιιιτι ετε!οτιιιιι ιιιιΙιτ:ινιτ

ΡΙειιιιε ιιιιττιοιιε νιττιιτιοιιε8ε Γειτι&ιτειτε ιτιτεΠειτιτ νιτ Πεο ΡΙειιιιε ιιΙτιιιιιιιιι Μέ

ιιΡΡτοιιιτιοιιο.τε άιειιι : ουδ. ε!ε τε τιιιιιτιεινιτ ΑΒΒειτι 8: ΕτειττιΒιιε τω Μοτι:ιΙτετιι

€01°Ροι·ι$ ιιι άιΠοΙιιτιοιιεττι ιττιττιιιιετε , εε οιιετιιοειτιι ΗοεΙετιι Ρ1°εΠοντετιιιιιΙοιι€ξ

τι Γε τιο!ιτιιττι τιοιιιιτιε ΒοΜΙ.ΙΝΟΜ * ενοεειτι νοΙιιιτ Τιιτ!ιοΙτειιΠε ΜοΠ2ΠοτΠε ο
,

 

* 6'στιτ!ι.

ΌεοΙιτιιιιιι
τι Πιο νΜἱ2τιτ ΜΙΒ «ω. παπι Ωοττιεϊετιίἰε ει: 82ο·

Βεττιιιιτιειιω τιτςτετιιτι:: τω” στο: πατΙοἰωτ2τ[ιω. ὁ

ιίι!είτιοω ·οσωωτ ο! Βα·υσ. (ΣοτιετιετιΠε νετὸ οιιι πιε

Ιιοτιτ πω:: Μου” μέ τα· κοντα ,Μιωιωτι [κι Λέ

ω” -μοαιωτ 4· , @του , ιτ:ιι1τ .4άωΙει: Ρτο ἡ αττική!)

τι: Ιεττειτιιτ , δ: ιιοττιετι , τω», ιτιτετριιιι&ιοιιε αττικη

οιιε εΙιιιιτιετιιτ, οιιιιίι ΛάΜΙει: ΑΙΙοννιτιι πάνειιτιειιιττι

ίιιετιτ οοιιοτιιειι. ΑΙιὶε εεττε ουτε ιτιτετ ΛιέΜετ Ειτε έι

Ιετιέιιπωι δ: Βα·υιΜΕπι τιοτιιιιιιε ειΠιιιιτει.: 2 Λο Γοττ:.`:

.ΜΜΜ Ιιοτιιετιιιιτ το ΗαίΒειιιιιιτ νιτιιε ΗεΙΙιτύ ποικι

Μουτ

& Ιτιι εοιιΜτιτετ ΜΙ( εκειτιρΙιιτιει: οιιιιττιοιιιι.ιιι ιιοιι

ἔεειΙἑ ιιιτεΙΙιειτιιτ ,οπο τιιοι:|ο το @πιο πιο ΕΜΗ Χ

Βιινο τστ τετ οείτειε ειοιΙενειιτ. ΤΙιτ·οτΙοτιει ΑΜΠ ι
εσ.ΙειιΙιιε ἔι δικιο νεΙ ὶι ιιιιτωο νω;"Π8 €ΧΡΙΚαΠ ντΞ.)ο

ιιοτείτ ιιι Ικα νετΙιει : Μι7$σ ὰ τυπωφο,η μ! “ __
τίτιιετπτα ότι: οποια: οί: πττέο. 9 έ'

τ ΤιιττιοΙτιιιτι οριάιιττι τωοικιι6 Οοτιιιτετ ·
Ήτιτιιιτιπ εοπτιΒιιο ιιοιιιτιι (πω. Πω: (μ10Πό:"Π Μ:ι

ικιίϊττινιιι δ. ΑτιΓεΙιτιτιο ιιοΗτο , μια" Β"επο ε
ΡοτιτΠιειιτι ΓιιιιΠάιιιττι ειιφεάιτιοιιιε ΑΡοαοΠα τ Ϊ ι

τΙονιεο Ρτο εοτιεεΠιιττι , οιιοτιιιι ΕεεΙείἰειττι Βο!ΐε τι

τιιτιι τιιοάο εοτινετιιιτιι εετιιιτιιτ. Πιιιιε Μοτιιιίξ::
ιιτιιτιοτόιε. 8. Αττιαιιιιο "ΜΠΕ Η€Μςινωω¦ ι

τιιειιτ. τιτανισιτι δ. Αιτιπιιιιι νιττω ο 4. ΟΨΗ”
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ςεια εεΡιειιατ ειεε Ρει·Γτει εοΠοε1ειιε. Μειτειιι κιαπιεεε ιτιεειιε ετα: ΓΡατιετιι ετ

εεε ναιια: Γοιιτεειιιιε εεειοτεει ΙιΒεοτετιι ΓαΙτεε οεεεΡανετατ ιτει· (με ετα:ω::

εεΠαιτι [κατι νει δ: Μοιιαίιετιεει Τει!ιοΙτειιΓε , ει ι1εο ΡκεΓατεε ιιιοταΒατει·

Ρι·εΙΙηιει·. Ταιιεειιιαεεετιιτοιιιιειει·ο αε'ΡτειΒΧτει·εει τιιειιιοτατειιι ιτε Ρωεεε.

με. ΑτιΠε οβεειειιτιαιιι ιιοιι τεεεεεε , δε νιαπι ειεα Ρετεετετ ιτιιιιιιιιε Γειειιε , εεε

Ρε: ιτεταεε:ειιεΓειεε , Ρετίιεετε νοιειι5 οΠιειετιι ει» ιιιιειιεἙειτι. δεσ! Αιιεειο

Βοτιιιιιι εοιιιιταιιτε αει εειιιεειιι Ρι·εΓ!ητει·ειιι Γει› οιιιιιι εειετιτατε Ρεινειιιτ, 8:

Ρετ ναίιαιιι Γοιιτεειιιετιι ι·εάιιιιιτιο τταττιιτε ει::ιειεε αει νιτειιι Ι)ει ιιιετεειΒιιι Γε

Γειιιατιοτιε Ρει·νειιει·ιιετ. @ε νιΓο νιτ ΒεατιΠιιιιεε ιιια8ιιο τεΡΙετε8 Με
@Με ,

είεεε €ιιτεεεεειτ ετ εει·αιιι Γειιει·ιε Πε εει·ει·ετ. (3ίιιιιεεε εεεΙείὶι μεμε ιιιεεΠηε:ι

“Π” 2.Π εΙαι·ετ, ε: ε εοΠοειειιε Βινιειε που εειΓα.τετ , οειιιιε αε ιιιαιιιΒεε ιιι εαιετιι

ΓεειΡει ιιιτειιτεε ιιινιέιεττι αε οτατιεεε ΓΡιι·ιτειιι ιιοιι ι·ειαιιατετ; ()οτΡοτε 8: 52η..

€ειιιε Κεεετιιετοι·ιε ιιοΓιτι Γε πιειιιεεε.Γαιι&αιιι αιιιιιιαπι εατιιε Ιειεταπι ειιε μι

πιο τιιειιίιε ΟδιοΒι·ιε=Ι)οιιιιεο οπιιιιΡοτειιτι τεεειειτ. Ιε Ροιι αεια εειιι ιτιε!Γαβι..

ιι ι:ι·ιεπι Ιιο εκεεΡτεε , Γεατιιιιιιεε νιι€ιω Βεο.τιΠιιιιατ θειιτιιευιβ εειιι αιιιε νε.

Βιιιιιιεε εεειιι εοιιιιιιοταετιιιεε ιοιιεεαΓε Ροιιτιε ΓΡιι·ιεεε Με αΡΡαι·ειιε , ιιιιιει:

Πει νεΡειιτιειιτα πιιττι αε Γε ειιετιεειτι εοτΡεε Γεεπι : φαι 8: @Μπι Με

16. Ωίιιτι εε Γειιετιε ιι ιεε οΠιειειιι εΧΡιει·ετει· , ιιιεΙιει· ε1εεεεαιιι , εμε ιιιειω

ιαιιτι τειιιΡοι·ε α εαειιιοιιιο νεκαΒατει· , 8Ιειιαιιι @Με νει τεειειε , δε @πιει @ω

είε Γαιια. ΑΙιεε ε1εοειεε ΡΙιι·ειιετιεεε ιιιαιεὲ εατιιιοιιιο νει:αΒατει· , ειει ετ Ρει·νε.

ιιιτ αει νει Πει ΓεΡεΙειεττι , Ποειιιιο ατιιιεειιτε ιιι·ιίιιιιαιτι :εεειιιτ Γαειτατεει . Με

ιιεΠαει αιιτιεει ιιοΠιε Ρει·τειιΙΓεεΙΜιοιιεττι. Μειτα ε1ειεεει 8ε αΙια Γεω εμε Ρετ

ειπε Βοτιιιιιεε δ: οΡεται·ι ειΒιιατεε εΠ: , εεε: ιιοΒιε ιιιεοετιιτα Γετιε 8: Βεο ιιοτα.

(Ζεὸε α οπιιιια ειπε εε ειεε @Με εοιιιΡετιιιιεε νεΠειιιεε ι·οΓε‹ιει , ειεε ( ετ οΡι

ιιοι· ) Με εεεει Γει·πιο εειΓατει:. Ρειεεα ε ΡΙει·ιεεε ειιιιΠΙε τιιιιιεεε, εε εεειοιε

ιεειωιειε 8ε αε εε Γειιιιιαιιτιιιεε Γαίι:ιειειτι ιεεει·ει·ε νιεεατιιει·. 5εΡεΙτεε παει

εεε ει νιι· Πει εειτι τιια8ειίιεο ιιοιιοι·ειιι Ιοεο εει ειειτει· 8αιιεενεω εεω-ΗΠ-ι
ο ~ ` · π .

εειεε ιιειιε ΠοειιοΒιετιι αΡει·τε νοεατει· (ὶαιιεα : ετσι πιεΙτα ΡιεεΙιιιεε Ρι·αεΓιαιιτετ
δ

οι·ατιοτιειε ειεε Βειιειιεια , εε ιαεεατετ αιι οιιιιιιβεε ιιοιιιειι Βοτιιιει ]ιεεε..

. η . . _

Οιιιιιετι 5 εειείΕ εειιι εοα:τετιιο Ραττε ειπε: 5Ριι·ιτε Γαιι&ο νιττεε ε: 1ιοιιοι·,

εΙοι·ια 8ε ιιτιΡει:ιειιι , Ιαεε δ: Ροτειιαε Ρει·ιιιιιιιιι:α ΓεεεΙα ΓαεεεΙοι·ετιι , Απιειι.

κι Λειιιιιιι εεε δ. Βο.νο εε $εεετοε ιιιιετανι:, ιιοιι

εεε ει εεΗειτε_ ει ιο εεειετιε ιειρΓεε που ει Μπεστ

Γινε ιιιπαιιεε , Βανο [Με ρωιπιππι αυι|ε/βοποπι ειωιω'

8 Β_ .4.πωιπάο Ρο»πιβα ιοι·σφεται ; πινω Με” μια"

επειίτι!ικιπ εισαι” ιι&βωο»Μιω ιερει·Πεε Γειτ. Γε·

με ιιεει_ η. Αειιιειιοκι·ιι Πεεειιι_ αεεοι1εε εε με·

"πωπω" α.εεεάει. ει, ειπε -Αιιιιιιιεεε Τπηε&ειιίι

θαιιι:εικ ιειρεΠιεε, ΗαιΒιιιιιεεΓεπι ΡαΒεπι Τιιιιε

&ειιίιιιεε εοιιιιεεειε , Βενοειε ιιατειιε ιοιειιι μπει

εατιοεε ιΙιειιι·ειεατ. Αιιιο.ιιεεε $εεεπι Τιαμει:εειειιι

α.τιιιο ιιε.ιιι.νιι. Μια νιεειιιι : ιι ι:τιειιιιιεπι εε

Γει·ειω 8ι Γεω Οαεεα.νειιΓεε ειναι εεε, Βενοιιειιι Γε

εειιι αεεειιι: , είπιι€10ε ΜοεαεΙιεει Εσ.6ιεπι εεε ιιιΓε:

Ια.ιιι 0|π·υ:Ιπω ειειαει Ενειει;ε1ιι ειιΓειιιιιιιιιιει ματια

“πιο σε. ω. εοπιιιεει καιει. Βανοηεειεει: "Με

Μοεο.ιιε:ιιε εεεεε:α:ιε Οαιιειιιιι Με , ιιιιειαε το·

ι:ιεΓεε πω: εΓεεε ει! οιιιτειιι , πιει αι·ιιιο εε "Η

εοιιτιειιΙε νιεειετ. 5. Ι.ινιιιεσ ΡαεΙιε σε εε ιΡωι

ΩΡει©τειιι ινιιιιεε ε: οιιτιοεεε £ωιΤε εεε ιιι μεμε.

Με. ειει:ει. πω: ιεεεπιτει 5. Βανοιιιε τωιιιωο.

ζω- η αιτ0ει8:0 Βεινειιιιιιιο εμε 5αιιεειεπι εοτΡΙΙ8

ΙΜ” 8- Β.. ΕΙιΒιο Ιενιιιιιει ε :ειπα Γει·τει : εεεε

ε κα. ει , πιιτειιι εε: Με” να; $ειιμοτ ιε νει ε”.

λ'ξινέκπ ο ιτει οιιιιΓετι:. ΑΙΜ ΤιαιιΠα:ιοεεε ιιιΓειιιιε ιε

Μπι: Με”. πιεπιοκιετετ. 8. Βανοιιιε Κε1ιεεια μι

θειιεεείι Εεειείια επιιωωι 8. Βιι.νοιιι ιΞ.εια @Έω

εε ιιοιιοιαιπει.

& Νεπιρε εωωει ΑΒΒατιίΓιε ΝινιαΙειιίι, εειεε

Λειει ει Ιειιβεεεετιιιεε τεΓειεειεε. Ιιι1ιιτειιε οικω

ΒοΙει Λεω” Παεεειιίιε Γεικτιεε ιιι ΟιιΓ::να.τ. Ρτενιιε

:ξά"&κυ δ. Βιινο @Με θειεεειε εοιιΓοιπιειε ει

ι Μη -

@ΗΘΗ

εεεε
εεεει

εε

Εε= ιι

ειπα ΑΝ.

ΙΝ. Μπι.

οετοΒ.1.“

ιι

ὁ

Οει:ιεει

ειρραιειιε

πω:: ιιι

ΓεεεΙιετατε

ρεεε.

Μιιαι:ειε

μπαι.
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ΕΡίδ'ΤΟΕΑ δ. ΖΙΡΊΝί

ΕΡ!δ'δθΡ! ΕΤ ΜΑΚΤΤΚ!δ'

Α1) ΕΖΟΧΒΕΚΤΡ'Μ 0:4ΝΖ).Ξ άΒ34ΐΕΜ

 

1): 5. Β::νσοτε ΕΡέτερσ:ο.

 

Ε.:_:·)Ζωμ : :_ Ποεσ το:τε Ισου:, 8σΙετο Γιοε Ιυτο:οε ν:σ:.

Ε::ΙΜΗ·· ι Ε:: ::οε Ιυεε σιεε, σε :Με Ρεεε οιιιεε

ό · . · ως: : ; , .
::;;";,ΜΕ: ,- Ησε Ρσ::ουεοι ΡσΡυΙσε εσο:Ρε:τιΙυεε ίετεοε,

8ο: :οσο οσο Ιυ::::, οσο οι: υοε τοσο.

ΙιοΡ:ε ΒετΒετ:εσ οεοε ε::ε:έ:τε:ε :υτουΙ:ι:

Η:ε Βτεεσεο:ε Γυ:::, τοόουε ετυεοτε Ρετ:τ.

το:: οι:: Ρεεεεν:, ου: Ρεε:ε ουοτ:ε Ρστ:σε

Ρε:: ε:: ουσσ Ρσττσ :ευτ :οσο σεΠε τοσνεε:

δε:: οσε :οί ::·εε Έετ::εε, :οτε Ιεττε ::·:υτοΡο:,

Α:ουε σε :: Ρε:τοετο @στο τοετ:ντ::.

Ου: ετεσετο οσν: , οεε: Γτοί:τεοστ:οεο:,

@ο ΓΡσοσε: Βευε ε ,ου:: συ::::ετε Ρστεί::

Α::ετοεο ε:: εΙ:ου:σ τοπίο:: ΓσΙε::ε τοεο::

(ἔι:›σ σε: , οεε Ρεο:::ιε τοε Ρτεο::: ε:τε σ:εε.

θεο ε Ρετε: οτειο:υιο , ουσ :οε Έσνε: υΒετε οπο:

Ιον::ε:, τουΙεε: , ου:τ:: , ειιιετ,τείσνε:.

:ε ε:: Ρ:.σιιο:ειιτυε οι:ετο ν:τ:υε Ποτε Ρετστοε:,

Οι:: Ρ:·σσ::ε: Ηστε:, σο: ΡτσΒ::ε:ε ν:8ετ.

Εστω:: τεο:ε,σεει:ε Εεε:εί:ω , εοοεστσ:ε 1:τεττυτο,

ΙΡίε υ:ε ιοεσ:ευε 8: ο:εσ:ε:οε σο.

' · (οι: τείετειο Ρ:ε:ε::ε σΡυε, ουσ το:: Ρετεοτ:ουιο

ΟσΓεου::ε Ιεε::ε συτο Γσνε:,εσσ:: σου::

5υΠ·:εετε: Ρτεττυτο Ρ:·εττεοι σ::::Πε Ι..ινιουΜ,

Ρσο::::ε:ε οστοεο Ρετοτενε:δε Βστο:ο:.

Εοτείυε Ρε:τ:ετο , ΡσιοΡκ ιοσι·τεΙ:ε οσοστετο

5Ρτεν:, σεων:: ΓΡεε 1ζ)ευε υοε οι::::.

Α:τετοεο :ονεο:ετουσσ (:::τ:Ι:σ Γεσι::ιιε σί!”ετ::

@σε Η ίσιο Ρευ ετ, οσε οι:: ο:: ιο:ουε:.

ΡΜ: εΙ:ου:σ Ρτεί:ε: ες.:Γεο:: ιουοετε οποσ :

Ρτ:;Γεοε εσο::οι::ε τοε Έσνε: σ::ΐεου::ε.

Ηπε ουσουε συιο ΐετ:::σ , ΡτοΡετει:ε ε8::ε:στ σε::

Μιιοετε οσε ΓσΙ::ο, Ρσοσει·ε :εποε εσ::.

Κα:: σεΙ:ε:εε ειδε:: εοτο Ιε:ί:ε συ:ντυτο ,

Ονείουε, εεΓεσ:: ΡΙεοεεει::Π;τε τειουο:.

τ: Μ.: π- ΗοΓΡ::ε ου:σ ι·εΠ:ε:*: εσετ:εοι Γεσυ:ε οι·είΓυτο,

Μ:: ()σΠ:οε σ:ν:::εε ου::: :οσσὸ ΡευΡε: οπο.

Έετνε: σο:: Πεευιο, Γεσ ουοε εσοσ::ε ::εε:ι:::

,Ε ΜΝ ΟΠιι:ε σι:τε Ρτ::ιο, υο:ἄε Γυεν:ε ετ::.

Η,,,,,τ,,,,, Ηο!ΜΜ * νιΠε οτενιε ου:: οεΓειε :·εσσετε ί:·υ:ίΒιιοι:

ΗΜ Χα· Πτ::εεε , ΙεΡΡεε ευ: ::εοε ευΙ:ε :είετε :

τοστ:: ·

ΜΜΕ, Ησε ε:: ουσ τεετεσι·, ουὸσ οεοε: ΡευΡετευΙε τεοτυο:

:::ττ:σ ::::1- ΗσίΡι:ε ουσσ ιοι:::: νε: ποστ Θεοσε οσο:

ΒΈ:Έ);: Ε: Ρ:υε :Πε Ρε:ετ απο σσο:ε τοσΠ:ε νετσε

ω. Μ:::::, ε: ασ ί::υσ:υ:ο ΐσΠ:ε:τε: Ρ:εε:Βιιε.



νιτΑ ε; ΒΑνοΝ1ε εοΝτεεεοαιε:`
405'

Δε ττταΙοιααΒαατα ]αΙ:›ετ ταΗετατε Βανοατιντ,

Ατοαε Ιενεε εΙεαοε είε αεεαε τααιαΙο.

Νεε τεΡατατ, Μο εατα Ιτττάετ ΜΜΜ Μαιο,

αέιτΗ01εειτ πατατα τεὸόετε τροπο. @απατα

Ειααατ Αντ ΡααΡετφωτ νετ1ει ωααιωτ

Ι..ιιΠ`ο να: τεααεε ααόα κατατίττειτ οΡεττι°°.

$ὶε ε ο οατοαοαόωτι ίταταο Ηοτεατε ντόεοειτ

Ε ε Ροετο._ ταοτὶὸ εαττο ΡεόεΓτετ εοαο:

Ετ οατ (ΞειίτειΠο άτεεοετ τοατε παιόεατεττι

Βτόττεο νετία ΡοΙΤε τττονετε απατα;

Ωειττταττε αατιε Ιειεετο τα&ειατ πατα νετΒα ()αταωτια,

ΜέαΓοαε τ!ο!εαε Ιεεττε αφτο. Με είτ αποάαΠε.

Νοα Γατα φα ίαεττιτα ίεΡτινο εειταααε @τα

ΩαειΙττετ εΠ`ε φωτια , και εταεατει νταεαετ

Νεεοατό. :τεσπα αοντ: πτεαττε ττττιστατε Ρτοεο.ετε

@ετα , τοεο ,αοαΠεόο.τ,Ρατ αστε ττοΠε μια:

ΟΠἰεὶο εεττατε μια Η αεταΡε τεεαΐο,

Ρεεεο , οαὸό παιειαε τετΙττετε Ρειτνει ατστοτ.

ΜαΒαο. παΙα Ρτεείτειτ ίαΡΡΙεΧ αα1ΡτιτναΙαΡοΓεὶτ:

Ετ τοπια: 1ανεταοτ τειτααε ειά οΠἱεὶαττι.

ΑεεταΒειτ ίταατο οαεια1ντε :τοπ ντττΒαε παταω

ΕΙΕ :του ΡοΙΤε !ενε, ποπ τεααΗΤε Βοαααπ.

ΕτΒο τα» αταΙατα ΓεττΒεαε, Γαα&1Πϊαιε Βανο,

(Με νοΙο ααα! αεοαεοτοαοα ναΙεο Ϊεεὶο.

Σ. ΒΑνοΝ18 ΕττταταιαΜ.

Π: επτα τε&οτ , ΓΡεε φωτ , @στα τεεια,

Μο.εαοτατα μάταια φα πιοτἰὸ ττιειΒααε ετε.ε:

Νου εΙααι παιΒααε ετειε τε @στα τττειεαε. Βεειταπ:,

5εὸ εοπτεταμε. άεεαε @στα ιατι€αει Γατα.

Ρτο ΕΙιττίτο Ρο.αΡετ, όεΓΡε&αε , ντΙτε , εΘέαΓοαε,

Ετ ΟΙιτὶίΗΕατααΙτε αααε εειΡατ ατεΙαε άετ:αε.

Πείααότατα τενοεο.ττιε οτα απατά @τα ταΙἰΙΗ

ΜοαΙττειε τ” Ρε ατα @τα Ρειτετε ΡοΙὶ.

@κατι τα τααόθ. τοικτ τε τετιετ, ταεΙγτε απο,

ΕεεΙεΠωα, απατα Ρτοτεεε,5ειαάε, τω.

ΕΖήβοίε ΕΡέ|υέω.

ΗΖΕτ: , Ρτ.οκαταττ Ρειτετ, Ι.ινικαε εειτταταει τατττεαε,

ΙαίεττΡταπι Ιατεττ ττ1ατια5 οτοετε ὸεὸὶ:

τα εαπ: ναίτο.ταε Πετ Ιοεαε Με τα1αει *,

(:αταααο. εοττΓετνετ οϋταταε Με ΙειΡτε.

εεέτ

Εεε τα

οπο. Απ;

ΠΟ. ΕΠΙ,

Οττοα. τ.

β ηπα

Νοτα Π·

ναανετττΙ·

πω!!! , ΡΜ:

Μ. τ. Μέ·

'βία



3,4 ΜιιιΑε. ε. ΒΕΝεο. Μ· εΑιιιΑ, Με. Μπφωε0.·

Οι”. Απ.

@εμ ΠΠ.

Ϊι1 ι. π: κι,

ώνετίοτιιτπ νεΜειιΙοτυπι ΡΙσ.ιιΠ:τάε ιιΡτειτΙε, ειιυεςιιε Ρτεεὶοίε 1η εἱε εοιπΡοηειμ

τω, ειπε ΓιΨεΙΙεόΗΠ ι·εΙ1εΙυει ω Ρτεεά1ιιιπι Μαετλη1εεευΓε άεεεττωτιτ: εοπτειπΙα

1°€:£1118τὶ11ιΉ Με ςι1οε1ι1ο 111οόο :Με Γιιο. οττιτικι Ροίΐειπ είε. ΑΠ ε:ιάεπι Ρει·Η

ἀε. Μάο Μοτιειίὶετὶιιιυ ὸενειπἰειιε 3ΓΡόειιε Πιο. ίωί'ετειτα ,ηἰΜΙἰτι εο φπα! όΜΡε.

τε Ρτεετει· ΡετΙετεε νει!ετετ τερειέετιε , τε.τιάεω ΡΙευίΈτοτι1ιτι τεεειπ1Βιιε νεωἔὶὶε

' Σει·ΓΡε&1ε, εὸ τετιόειπΙιιω άεΙΙΒεπιτ,ειώ Ποπα ΜΕ: ΓιιΓΡε6ὶ:ο πωπω ΜΜΜ

ει

(Σκια Απ.

Δε. ει”.

00208. π.

 

τ; α: πιεΙὶοτἰΒιιε εοτι1π1 ὸἱι·εΡτὶε, τεώτετ Ρειττο.τε. ν1ᾶοεὶ:ι. ΡτεενειύτςιιεὶΡΓο

:στη τιεςιωτι εοιπΕΙ1ιιω οιππἰΡοεεειτὶο. τηΚειάεοτό1ε αμεσα εοε Θε Βια ν1ι·ευτε

μοτει·ετεε, 8εἰιιι1οεειιτεω ΡΙεΒεπι_ὲ ιτιο.ΗΒιιο. εει·υπι 1ιπεΠο.τ1οιπε Βετιἱἔτιε όε..

ΈειιεΙει·ιάο Β.Ινετετ. Νεπι απο Ρωεὸἰἀιπε νεοετειΒὶὶἰ5 νὶτ Ηιι€ο ὰ Ρειττώιιε Βμ1·..

@κκε σε Για ιπ1Ι1το.τεττι ιπεεε1Ιὶτειτὶε ίοττἱ:: Πεὶ εοιπΙὶΗο νοεειτι1ε πιά Βοε Ηπα

εοιπειπάει·ειτ , ΡτοΡέςι:ε ΜοοειΠε:1ιιππΡετνεπ1επε, ι·εΙ.ειειι Γιιοτιιω ειεΙεϋεΙΜτ, Εεε

ττεεο.Β ΙποίΗΒιιε ΓιιΒΓεεω , ειε οεὶΠὶιπε ὸεΡπεὸειτἰ, τιΠΠ)ε1 ΗΒεπιτετπιιι· νὶττιιτε

ω1το.ΜΙ1, Βειπηι1ε Με εοιτ1Ρεττο ετιἰττιιιπτ π: άΙνετΓο. Ρ:οττειΒεω , ιπΡοτε ω

ΜΗτιιω Ρειι·νι1ε ειάτηοάϋπι1πΡα(επτΜτυω ε.όετειτ ιπιπιει·ικ , :ιι1Χὶε1τὶ ΓυΡει· Ι1οε

πιιιΙτὶωοάε εοεΡἰτ 8: τα:άει·ε , φιο.Ηι:ετ οεειιττετιόιιπι Γοτετ ὶτιττε. ΓειπετὶΡίὶιπι τε..

νοΙνειιε το.ιπεε ωι:Ιεπιιό1ω. Τειιπἱεω Ιιοπειτιι θιιιιιοι.οι ι1οΒ1ΙΠΒιι·ι1 Αιι:ΙΠἰο_

ε!οτει1Πιιτι1 (Ξοπήτὶε ειιπττωπι εοιι€τεώεκκΗ ΒεΠυππ εΙΤιιωΡΠϋ,ειΠενετεπε τιιιΠε

απ1Βιιειω ΡωίΤακτι ἀ1Γετἰπιὶωι £οτε, εμ Β. ΒειιεοΙΙ&ὶ Ρειτ:Ιε ΓετνἰτιπΙε ετειτὶ;'ὶ Μ

νει· - πιάσω ει€τιιΜ ίεΓε1ππω1Γειιετ1τ. ΚοΒοτειτἰε ετΒο Με εΧΙιοτ:ο.τ1οιπεετι3ιιιἱε,

εοπΗΠ ιτιει·1ι:158αιιιιαΜο εκεεΙΙεπιτΜπι1 Ρο.ι::1ε , ΜΜΜ τοειιΙ ὰ Μοπαίὶετὶο Βο

ίΕεε Ρι·οίεςιιιωτιιι· ὲτετεοι εοτιί-εττόςιιε·ἔοι·τὶ ειιπιπο πειτε ετειν1 Ρι·;εΠο, απατα.

«3εΡο ιιΙεε1οιπὶε ΙΕι·εεε ε) εεε ΒειεεΒατὶ Γεω , ιιτ ε:: απο. ΡοΡιιΒ ιπιττιετοΗτατε

να ιιει·ἰι: ο.Ι1ειιΙε ω ΒεΠ1 ενεοτιιπι πιωτιειι·ετ ΡοΠει·1ε. Ρειττειτα 1τει:1ιιε άείΜε.

ιπιωΙὶ νἰἀοτἱει , εε! ΠΜ:: Γεω ωι:ει·ι·οεεω , ι·εςιι1Βν1ε , Η Έοττε εΙυεττιΡΚιτπ :ενε

ι·επόεε νἱίἱοιιἰε Μοτιο.εΒιιω 1ιπει· όετιΠτετε.ε ΙιοΙΒιιττι ΗΜ νᾶειω ΡωπΙειπεεω Ρα)

Ρτἱο νὶίὶι εοπτεπ:ΡΙετΙ εΠετπ. (ἔιὶΒι1ε τεΓΡοιπὶεπτὶΒιιε Γεω ἰΠο Ρι·εεΠο ηετι1ἰι1εμπ

Μοηεε!ιοτιιτπ Μακ , ίἘετἰπι ἱΠε 5 Ξειιι&ιιε , ἱτηυὶετιε , Βετιεόἰᾶιιε Με Ρετ τοτυπι

ΜΠΕ Βιι]ιιε εεττειτοεπ Ρτοτε<ἑει·ιε , Πωίϊτει ττισ.ιτι1 εεμ11 πιώ Ιι:ιβετιαε ὸὶτἰἔειπἰο εε

ευΠοεϋεισάο τε11ιήτ : ε!εκτετε. νει·ὸ Βο.ειΠιιω πωπω τειπει15 , ΡΙιιτἰιτιοε ΒοίΗιππ

ΡτοΠετοεπάο :πετώ τπιεΗἀἰτ. $1ε 8ε ιποεεκπ1Βιιε Ρωπε1δ£ἱτ1ι10€ει1τὶΒι15ὶπτ€ι°νεπ

ευ Ρειττὶε Βετιεά16Η Με” τεόάπει εΙΙ: ρτσεΠειππε εεεεώ&ο Πε1 ΗΜ, ει1]ι1ε

πωπω ΒεπεάΙθωπι Ρει·ωεωει: κι ΓεεειιΙο. ΓεευΙοτιιω.

ιι Αποιη·πωε ρωΙΙο ΓιιΡτἔι εἱτειτιιε: Απ” Βο›πΕπΙ ικα. απ. Ηπι2ο ΑΜικ ό· Οιικ[ωίκ: απ» Τ7Απ.τ-$:επιπΖΑ

σε:ήάμπιν απ” ΝοπΙ.ν»πωω έκ £22ενάπτ πβάεπάθιω Με ίπώέ άπτυ[επευ·κπΡ, δα.

ΜΝ!ΧΦΜΉΟΒΉΜΗΜΜΜΜΜΒΜΜΜΒΜΜΜΒΜΜοΧΧΟΜθΕ·00Β

νΙΤΑ δ. ΒΑνοΝ1ε ΟΟΝΡΕδδΟΚΙδ

εΔΝυεΝεω,

Αιι&οτε ει:1οιηιπο ατε εσενα

Ε:: £οιἰ:ἰ. Μ#Ϊ Μοπα_β. ΟοπρεπάΖεκ[ @· 6°οκεύεπ/:.

οΒ.9εκκ4Τ10Νεε ε1ωεπωε.

ΑΜουο ιι Μ οὐτἰπιιἰτ “β”. κ: .5'. Β.ανο ··° , ειιἱ μπορώ παπί” ΑιιοΨικυε , [δια

Λοι.οϊΝυε , ίπ Βερα]ωπε άδϊ·κ.τ ή, ωβέιέ:Εο πουιέπε ΒΑνο αρρο!ωιω #ι_ |άφω

καίω:: αεεΜου·ίτ , Χώρισα· ?Με ἄ πούΔ· ια'έτιι: πω. η. ού/Ε·κρ·έ ἰῇἐἰ£4,·£ @Μα-κκ

· «' ·» Οστά ί/βιατάκ.τ , ?·υακώι!ύπω: , ώ· ήάο ίπ Μπτστοἰοἔἰἰ: , αΙίίειω ΜΜΜ επιτἰ.ε

Χωρα:: Βα·υσπευι ωφ›·#τκπτ. Νο: ρ·οέπιίε ·υσεαὐκ!κπι «ύ @Με ρἰκῇκπα σ21έπέσπιέ.σ παρω”.

#_Μρεξίω:. 4

 



νιτΑ ε. ΒΑνοΝ1ε οοΝοεεεοκιε. Η.
Σ Ϊ/ί£ππι δ. Β'π··οοπί: Ρτίπια.· ίίπετί: σοοπποεποίκο·οίο άαΠ·οτ αποπ,πια: |ετε οοε·υα: _. παπφτίτπαπι (πιο. Απ:

Με ο πω. πα!έατα.·. εοπαωππαεροπεο τ...οοοΝεο.ποοπ Τταείοπίοπαε ο δατίο Μίκι" . πο... ω. 1.111. '

ρπ:αίί π!. 0.2°Ι20“Θί!. π........... ίασαύτοιίοπεπι τεπτο/επτατε απίπια: απο, τα” παοέ τωο........ ΟΡ· οι ἶ°

πίτιδίοτ παπά πάμε /ϋετπεπεία: . ποππα!ίο ..ο πποπ)υπο .πο..π. τε·/ετη πιω ...ο ·οίτί Ιίπετεπί ?Ιοί Σ:::έαΕ

|οαδίεπα: Τπεοοίοτ·ίοατπ ίεέετππι· πο· μπαρ... , Τπεοείοτίοαπι α'επο'ετοτίβτοπ/]ε παετετεποατ. Ι/ετίππ

Μπεν· ·ιοίτ·ί.τ ιίοδίί.τ πάσα ε|ί·. ?αἱ Τπεοείοτίεο οπα]ο /ο!απι πποπ)ππππ Μπι πατώ Τπεοα'οτίοί !είδοπί

δα: εείεποίαπο ε.τί/ίίπιπταπτ. Αποπ)απο , ρο|ί° δ. Βπ·υοπί: Ερίία|οπίαποπ δ. βί·υίπο Ερί]οορο ώ· Μπτ.

η” οοτπρώταπο ,πεύίίσίεπιαε Μίταοαίοτατπ δ. Βπ·υοπίε ι.ο... τη: . παο: ω· Μδ. Βίο!ίο:ίοεσπ πο/ίτπ

πω... δ. 6'οτπεΙα ς.”οπιρεπέίεππ.τ εταίοπα:. Πε ΜΒ .άαέϊοτί.θα: ο... παπί: πάρε.

;. άαΠοτπποπ)υπα: ποπ τπαίτο ποπ δ. Βα·υοπί: οποτοεπι ·οία·ωΞ· ·υίπ'ετατ. Ξ.τ·ρεπείεπαππιπτ οπο.:

οπο... ?απο πβ/οτίμαπι οοποίααίτ. δἰ οππ·πα , ίποαίτ . εμε Δε η... ΒείΒε εοπιρετωιιιε νε·Πε

πωε ρτοίΕουί . ά1οε ( σε ορίποτ) επιτεςιωτι Γοι·ιπο ..π..... @το ·υετύπ Ιε/ίεπι παπα” οεα!.παπι οτι

'β βταπτ. πο.. -βιοα!ί π. Μαδίοτ δ. Βοιωτοί: (ῖοβα ο β ίεέϊει απατα· ίπ π... πιοιίατπ : ΚειΙοικ!.

0&οΒ. Πι ΡειΒο (Μοτο (π: ·πείεττ·ίτπατπ πο/Μιτπ προέτπρπι.τπ)ΜεοΙο δ. ΒονοΜ8ΩοΠ(_ ωμΒ 0....

Βεβετιι·υτ. ΕοβτίρτοτΜίτποαίοτατπ δ. Βπ·οοπί: ίπ πο. ε. παπί. π. ΗΒτυπι (δεδοτυππ δ. Β.ε·υοπί.:

Μπότσια Βεπίοαε οπ.ιο..ω... θππάεππ: Μέθα ίπεαπτε βεσαίο κι. ίπ Ε!π]ί·οίπ μπω τψτεπώσ

εατπάεπι Σ.ϋπιιπι να.. 0οπππεπέστ.

4. @απ τεοπροτε οποτε. ΤΗΕ0ΠοΜει:5 ρο/ίετίοτίε πο.. .5'ετΕροτ. μπει ε:: Τταεἰοπ£οπο σο...

πέσο , ...ο ίπ δρίεί!. π.ο.α.π. Το. 7. ε.π·βατ. Ντιπ: ίπππε ΙΜ. )·. π..α....... Π!. Κπίεπεί.

Ρεύτ. αππο Βοπιίπί Μ. κα. 'Τταείοπίαπί δαπούα Αθώα οοπ/εστιτα.ι· αίοίίατ. .απο Μο, ε. 19πεπε

νι ι. Κάππα. Μπα πππο Μ. ε. ν”. οἰτίῇ. Ε:: εοείετπ !ίύτο ;. άώ·ίτπα.τ οσωίβοπεοπ ι]ίία: [ετίοτίοπίο.

δεί!ίεετ Τπεοείοτίοα: Βοιπ:Ι:ε ἱτι ΜοιιοΙὶοτἰο δ. ττὶπ10τατι15 Μ: εοπτειπίουε ΑΒΒοποπι Επι·

2οιιἰε & ΕιιΙροιπἱε , ( παί Μεττεππ: ώ· ί.εοείίεπ ί Ερίβ·οροταοπ/πδί·ίοπε είε έίεπίποτε σετπιθοπο )

τομεα ταπι θοποίεππατπ ε.τοτπαπαί: δ. Βο2Ή07Ιί.$' πο.. Ρτίτπιτίί: οπετππι είσοίίτ. ?ποθ /αϋππεπο

?Με πήρα επίπτπίτοπστπ Πίπα πωπω π'ερίοτπτ. `

$. ϊττοπαε δίσέπιφί10 .ποτε @μποτ π... δ. [.ινΙΝυ5 @αφορα . παί Ποτοετοί 6”ππείεπ|ί:

χω” ποτοπ·α Ερίπι|οπίατπ δ. Βουοπίσ εοπποο!ίιίτ. @πια δ. Ζ.ίπίπί @δία πεί πππατπ @ο οοπβείε.

Τπεοοίοτίοαπι π... πποεσε/]ίτβτίρτοτ Μέτασαίοτατπ δ. Βπ·υοπίτ Μοππσίπα πποπ)πππε . ?απο ροα|ίδ

Ρο/ΐ Νοτίπππποταπι ο!οέετπ αποφ εκ ίπίτίο !ίοτί π. πΙποπτεί.

6. Μίτατππί. ?Μπι οτε·υί δ. Σ'α·οοπί: πιετποτίπ πρωί Ρορα!πτε: π... πι· σίτσαπιρψ:πε τε8ίοπε: 8. Β=ν°Πἱ.

Ρτ·οοποπία πο· είπω... ψ .· επίεοατ Εεπίπατέω £'ατο!ί Μ. (.`πποε!!οτίια ΜίΠοτιπ δ. Βενοπίε , ία ΜΜΟ...

ε]ηε/Ι·ατπ οίίεπί , πυποαοπι ίππΖπετπ ιετπροτίε ποπιτπ ίπ Ερζίοίπ/απ η.. Ρπι|ίέατ. Ηίπε: υπέστη σ·:Μ>οϋ.

πετπσαίπο φπα δοποίεταοπ ίπ π. (ίππάπνο πο. π.. απο. 3. τείποπο :

ΑΜΒ ρετἰτ τπυιπὶιιε , ω... ηυἑι11Βεινο (κευιιάυε.

£'εττε ?πατάω . Ρ”·υαπει'α!οεττασ ώ· Χάο ίπ πώ· Μ.«τητο!οοία (παπίποπ οαί·οπ· δππδίοπω. να.

εοπ::ε απι ε/ί· ) Βετο οπί: τπεπείοπετπ Κα!επέί: οποο. ]εσεταπτ. '

7. δ. Βα·υοπί.σ σε!εοτίτπε οτί/παπι @παο Μοπαβετίαοπ , 6'απάαπι Ι»·ίπιαπι . πάω δ. Βοιωτοί: Β.........

είίδία›π ττππ:[α_/π ά: πει: άαίπατπ παίπ Οππο!ουατπ °· , σπ[ί·τατπ παοπείαπι βιο πιαπίσί|είαπι , τιποτε ο 2. .οποπειΠε

είπω οετίπίαίτπατπ πο· εί·οίωσ Εοφορπ!ίε Η τπέτίε Ρτίπιπτίο . Βπ·υοπίβ.υπ π.·πο!ίταοϋπεοπ βαττ» ""Γ6:ξ:Ε”

με ίποτετπεπτατποεοερω πρ”. είεύεοτ. Βε σππώουσ σί·υίτ.πε ρ!ατπ είίεετε πφετ/ἰαατπ πι'. Ι.ε!ε 2ή]·

βτί!ποτεοπ Μίτπε δ. Βα·υοπί: ίπίτίο πο.. ρτίτπί , αὐί είε δαποία·πίπτα ό· Ρτίπποτπ'ίί.σ .ίση (Μπείτε ο σα...:

[έα δοπαπ·υαπο Ρίάεί τε/ΐίπα.ε Ιιστίτπίπίπο “αερίο ο Β. Ατπ.οποίο . παί π.. οπο. ·Μοπιι|ίετίο εοπ/ίτα

Μο, αττατππαε δ. Ρεττο παπ:αρ.πατπ , απατπ δίπποίίπίατπ . π!τεταπι (ΐππέποπ βα Μοπο/ί·ετίαπι ίπ

σει|ί·το θοποίπ πρ.πε|ίπτατπ. Ιπ ΒΔ· ποπ αετίοο:. |ειί Μοπποπο: , ώ· παίοίεπι δεπεοίίδίπο: ο ρτίπιο

εοπάίτα εοεβίπΠε . ίπ Ρτεβπίοπε άετποπ/ίτπ:ατπ. θαπείποπ ρτ.ερ·πι·ίτί πο· ποτπίπε δ. Βα·υο ποοί!ίτπ·οίτ.

ί|ία/ίτάταπτοαε Ρτπτετ εαπ: παμπ Ιαπιίπο, δ'. Ποκοεο.ιωε ποο... Ιστίτππ.: ; δ. Ηιιυεοειιτικ

Ματ-οτ ?το π..π........ ίπιπέίπατπ εαἰτα πππο πο. ι”. πωπω .. Εο1ι.εκιουε .Ξεοοίίεππ.· ΕΡφο

Ισια ΗίΜεοετοί πατώ” ΕοκιΝΑιιουε η· δοτο!ί Μ. £'οποε|ίπτεία, Ζοιοίο·οίοίΡα Ε'εφε!!οποπ . ?αἱ .ο π!. Απ.

απο πω. Χκνι.ϋπποίε Λύθπε[πδίαο . (Σα·ιτοΒίσω ἰτιεεπἀἰο όεΐοτττιατυιπ τείΠτυίτ ; δ. θεο.Αιι- τιποτε ίπ

Με Βτοπίεππ.σ .4οοατίε ίπβίοαποτ. ο. οπο ίπ Μ. :. Μίτπε. παπι. Μ. δ. Μ.«εΑτωι:ε ε: .4πποεπεπο Μ” ΞΖ'Ι°

Ροπήϊεε 6'απεί.ε πππο Μ. χω. Κεείαβί:. πἰίίπαε οίε παίδπε δππιίετί επτοπίσοπ .δι·υοπίαπαπείπ/ίσο Β¦ω°'β Ζ'

6”οποία·οο ...π.....π.... ε/ί. Ταπείετπ ατ οτππίπ ·υετιίείπί ούπο.κίπ ποπ. Ρπα!πε Ρποπ Π!. εκ! μπω

& ΓυρρΙέωτίοηεω αιτοΗν. Κοππεπιοκυωἱπιρετοτοτἰε , ( α: αίτοπίσί Β.ι·οοπίαπί «τετοιο κατ)

ίπ ΜοΠαΠε:Ιο δ. Βεινοιιἰε θεά. Π. Μπα!. ασκηση δ: τὶωΙυπι ΜοιπεΗε8ῇ ω: ε!ίΒοίκοιτεπι Αώο

τὶειἱεπι& (?οκινοπτικιΙσω. πωπω Οτὸὶιιεπι εῇυἴὸοπι οπτπέιηςυε Ποτυππ & θα... 8τιτἶ€1ι12νἱΕ 8.:

ἀεΙονἰτ , & Μιτυπι ΚεΒιιΙετεπι α. ί'τοτυπι οίιποιήεοτυιτι Γεεειιἱοτ5ιιττι εσωπιιιτονίτ Βιι!Ηε :Μάο

Ροιιτὶἰἰεετίὶε απο ο.. ν. Κει!εποΙ. Απε. Η ε|ί· πππο Μ. ο. Πισω. Βεἰπ‹!ε απ” Μ. ο. πι. ττ2τιΠ2<

πιω είϊ Πειρίτυιιιπι εκ Μοποίἱετὶο οΙἰτιι δ. Βοινοτήε (ατ/ἐίἰἰσετ ποσο .στά επ/ίταεπά.ε @απο ανάσα)

εκ! Εε:είεΠοιπ οΠπι Ρει·οοΜεΙσιτι δ. ]οΒοιπιἱε . ιτιυτοτει ρτἰιὶε ἰπνοεετὶοτιε δ. ]οΒοιπιίε Πι ὶπνο

ωιὶοτιειπ δ. Βενοτιίε. Βετπατπ ποσό'. Ιοίπιππιε Βαρτπίε,παποδ. Βα·υοπί: Εοο!επο οποιο Μ. ο. ια.

ΡουΙο Πλ ΡοιιτἱΗεε ἱτι (ῖωιεἀτοὶεω ττἰ8ὶιιτο άμοτιιπι ()εποπίοοι·υπη οιιοτι1ττι σ&ο ἀἰειιἰτετἰΒιη

Πω: πικαπ ωσπου σ:Η:, ίποαα δππάεταε ίπ π.. θππέα·οί πο. ο: οπο. ε.

υοοϋ

ζι·
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α” Μ. 8, Ν:: @Μ ορΜέ Θαπέα·υέ Εα!εβα £'πιβεάι·ώ: ό'. Β4Φυ7Ιἱ @αν ώ: Ναι» @Η δαπα'ει·ο Μ. Σε.

Με· Δα. ση). 5_ (ΪειτΙιεὸτΔΙιε ειιιοειιε Εεειειιιι ΗιιτΙεκιιειιίἰε ιιι ΗοΙΙειιιόκι , ΕεεΙείἱιι ιιιιε είε Ατε!ειιΒιιτι;,

οετοιι. π. ΜεΠάοικιε, νιιιόετΙιοιιτε , Ζιιι8ιιειτι,νΙιετίεΙε,οιιιιε8Ιιειτι,ΨιΙτιειι ιιι ΒταΙιειι:ιε,δε ΒοεΙιειιτε

Εαι€62 Β Βα·υοπεπι Ριππιππωι #
_. _ έκοβκπ .. .

3° Μνο”ι 9_ ΟτΗΕΜιοΙ_Βιιε Αό&κιτίε δ'. Βιιυοιω ΜΜΜ πε απο Μ. ΜΧ. Μ ιικιι1ν. δ472ἄσΜΜ Κεϋ

ΒΙΖΐιςιιια φαω ἐκ Εσε!ε[ία βια α.ψβεπω ι·πεπ/ε: έκ Ερἰ/ἔοἰαῇιιιιιά ΟΤο1νΑΜ Ε!ιιπέκέιε ε'ιιιυιΞεφω έκ θα·

$επιθ0ώ σπάει : Βοιτιιιιιε ιιιοΠτεε εωωΦω οτεινκε οοιιιιτιπεε οτΗε1.ιιοι.οιιε Βτιπιει Πει ΑΒΒ:ιε εε

Ψ Β”ο' τει:ίειιιε θετιε!ειιίιε (ΧιειιοΒιι Ρι·ειττεε άεΒιτα Γειτνιτιιτιε δε οι·ιιτιοιιιε οι:ιίεςιιιει. Ρτειεεεριτ ωσεί;

::)ΐ22 απ· ωκωεΠτιω[Μ Ριετειε νείὶτει , ιιτ ιιοπιιιιει δειτιθ;οτιιτιι τιιιοτιιττι εοτροεει εμε! ιιοε εοΙιιιιτιιτ Γει·;

4:1ιιιείεειι-· Βετειιιιιε. Οιιτειιιρετιιιιτεε ιιιίΠοιιιιτιιιε ρειιιειε :ιιιιιοτεινιιτιιιε δε άεάιιιιιιτιυε ικιΒιε επι , ιιτιτιειιιοΠα

εισαι. εοειιιιι @Με νοειΓειιιιι είΪετ ιιι ρτ:είειιτι , & ι1τ ριιττειιι ειιτιι 018 ιτιετε:ιτιιιιιι ΒειΒετε κι Γιιωι·ο_

ε'Ρ"°ί _Μἰ° Νοιιιιιιο. ειιιτεπι εοκιιιτι Ι·ιειεε Γεω. ΡιιιΜιιε δε ρτεεειριιιιε μιττιεε ιιοΒιετ Ρειττοιιιιε δ. Αι.ιοΨιΝιισ

ἐ:_ τ08τι0ιτιετιτο Βιινο , ιιοΒιιιίΠιιιιιε :ιτειιιε ιιιιιφιωι Ηα(ΒειιιιειιΕ8 Εκει (ῖεπιεε`, ΒειιιιΠιιιι;ε @ΕΜ

ιΙι-ῇ Βε!ε_ που” νιιιε1Νιε εοΝεοιικικιιε ρτ:εάιειιτιοιιεΒ.ΖιιιιιιιιάιΡοιιτιΠειε , ιιιιιιιο Πει οιιιιιιροεειιω

σ. Μ. ἱιιί-ρι:ε:ιοιιε , τοτε ιιιετιτιε άενοτιοιιε εοιινει:Γιιε, τειιιιιειιιετιε εοετιειτιοιιετιι& Ρεττ12ττιΡΟΙ1τ1Πο1τι

ιρΐύτιιειιιε εοιιΓιι!ειιι οιιιτιόιιιιιιτιι Γεει.ιτιιε , όιιπι πωωι τεΙιτιςιιετε τεττετιε , ιιιει·ιιιτ οΒτιιιει·ε

εει:ΙεΓΗε. $εὸ Ιιεεε ρΙειιιιιε Με:Με ε]υε τείεει:. $εειιικιιιε 5. Ι.ΑΝοοιιι.ιιιιε. Τεετιιιε Β. ΑΜΑΝ

τη” ιρΠιι5ΡτεΐυΙιεδ. Εειιὸοειὶἀι ΑτεΙιιάιεεοιιιιε. @εποε ΑιικΙΑΝιιε Μεττγτ φαω ω! Πε

8επι ΗΜετιειιιιι ιιιτεττιιιιιι:ιιιε, 8ιιιιιρΓε Ιε8:ιτιοιιε;ι Ιιιττοιιε ιιιτεεειιιρειιε. @Με 8. νιΝ..

ΜΑΝΑ νιι·Βο , Γοτοι· δ. Ι.ει·ιάοεΙάι. δειτε Β. [..ιΝιιΜυΑ Βε!ιίι:.ε ΑΒΒιιτιΠε. $ερτιπιει ΡΗΛΚΑΙΙ.

Με νὶτεο. Ο&ιινιιε 8. [.ΠΙΝιι8 ΕριΓε. Νοιιιιε Μπιτ ιιιειποτὶ2 ΜΔεΑκ1ιι5 &ε. 13: 62: @σε

ι>κοι.οεσε.ΑυεΤοιι1ε.

. Π. ιιινι 8: ιιιΕτιιιιτιι ειιιι&ιε ΡοΓεει·ε νιόετιε ΡοιιιιΙιε , πιέΦε ω

όο&ιιιιι ειιιιει·ιε τιιτει·ε νιι·ιιιιι Ρετ 8εγειιιιιε εειιι:εε , 8εΡειτι!ιιειε Ρει,

Π ττιιιε. Νειιτι Ιιβετει!ιιιτι·ι οπιιιιιιιτι :ιττιιιιτι δ: ιιιιτιιειιιετιιπι όο&ι·ιιια

 

τσιπ Γειειιτι.<ι Μεσα Ι..:ιειιιιε Μι ΡΙΓειττειτο ειιι&οι·ε , δε ιιιάε ιιοΡαπ

ει·ι:εε ίιιί-ειε Γιιιιτρ:ειιε οιιιτιεε3 που ιιιειιιιιιι ιιιε Ηείρει·ιε ιιεε Κοιιιει,ειιιε ΑΜΒ

:Με τετιιιιι: , εειιιιικ, νεΙειΙιιιε, τιεε Τγειι·ιιε όοειιιτ, τιεε ΗιΙειιε Γεω ΑιιΠοιεΙιε

ει·Βιιιιιειιειε , νιιτι·οιιιε,Ι)ειιιοετιιι , ΡΙειτοιιιε , ΠειιιοίΗιειιιε 8: εετετοτιιπι όο&ο

πιω: ιιιορε ιιιεειιι] Γεω , νετιιοτυπι Ηιιτιιιιιε Πεειιε , ιιτοτΓιιε πιιιιτίιττι :πε Ειτεοι·

ιιιει·τεπι 5 πιε ε:ιετιι Ροιιόιιε ιιιεκτιεε Ρι·επιιτ, δε ιιι Με νοΙνιτ, ειιιειιιάο τεεωτιε

ίπποι: , Βετο: ιιττιιτιπιιιε ίτε.ει!ι ειιιάεο εοιιΓετ1Βετε ίι:Πο 3 ιιοΒιε εΒι·εΒιι ειεεπιΡΙει.

Πτι: εκει Πο θ:οτιε Ηιει·οιηιιιι 5εεει·όοτιε , ειιιΕιιιε τείτειἔετε*νεΙειιιιιιιε εΙει:ι·ει

Ιιειιτιιιπι Ισ.ειιιεοε. Με ονειιιτεπι είε Ειτεοι· , Ρατει· Γειιιάε, ειιιιει πιειιπι ΡιΒι·ιιιιι

Ρεπιιιι·αι·ε ειιιιτιιιιιι ιιιιτιιιιιε ρ:ιίΠιε εε , ιιεε πιειΠειοΐο εοι·όε ει:ΐιιιτει·ε , εεε ω ιο

ειιιιΠτιοιιιΒιιε ΠιιιιιιΙιιι·ε ιιιιιΙινοΙιε 5 ΓεεΙ εο68ιΠι ςιιειιιτὺιι·ι νιιΙεε ιττιΡετιτ:ι Ιιιιειιει,

πε εΙοιιιιειιτιΠιιιιοιιιτιι νιι·οι·ιιπι οιιιιιιιιιιι ιτισιι:ετιιτ νείΕιξειει. ΤΜ , Ρειτει·, (μια

(μια :ιτε πιω εο8ἰτενετὶτ ειιιι:ιτινειιιι·ε νεΙυετιτ ρειτείεεει·ε ειιτειΒο. Νεε μπε;

ι ιιεινιειιι Ιιιτιε ιτιθειιιιιιιιιι·ιιιοίΕι·ειπι : νει·ε που εΠ:ιιι νιΓεετιΒιιε τεΡιτιιόἰτιιε πιω:

έιι:ιιιο. εκτοΙΙειιόι ειιΙειιιιιωε , τω Ρι·οτΓιιε ρεεε ιιιιιιιι!ιτειε, εοςιιὸό Γειειιτιιε ιιοΒιε

ιιοιι ιιιετιετ ΓιιΒΙιτιιι:ειε. Ιιιόινιόιιε όιΙεεΝοτιε 8ε ειιι·ιτετε πιιΙιι εοιήιιιιιΕΕιι Μ: δω

&ιτε.ε νείιι·ει. @Μ τειιιτίιπι νετΙιιε «.ιε νείΕιιε. οΡροιτιιιιιιιιειΒιιεΙοεμιοι·ι ΙΒἱτιιτ άε

νἰι·ο Βεἰ Αι.ι.ονικο, Γιιιιέ1:ο νιειεΙιεετ ΒΑνοΝιι,ςιιοεΙ εκεετειιιιιιιιι ιιιόιε&ΙΙιε, οι:

νει!ετιιιιε , νοιιιτιτει:ετιι νεΠι·επι ειιιιΙετε ειιΡιιτιιιε. ΜΗΝ Ποιτιιιιιιε Γετνοτιιπι Πιο

παπι ιιΙεἰιιιο ρι·ιεΠεε ‹ὶε νείϊι·ει ΐετιιιιει· εοιινετΓειτιοιιε 8:ιιιόει·ε , 8: ειιιτι ΒτεΒε

νοΕιιε εοπιιιιι!Το , 8: ειιιιι ΐειτιάο Βεινοιιε, ειιιιΑι.1.ονιΝιιε °° ιιοπιιιιε :Μάο νοεει.ζ

“Μ” τω· , πεσει επΙοι·ιιπωιτοιιιετει·ι ε.

:σΗεκε ΑΦΙ

Ιοιιιιιε.

σ δειιιιιιιιι: πω Ρτείει.:ιο ιιι ΜΗ. εοἀ‹!. ιιιιειιι ειιιὸά ιιιΙι1Ι ΙιιΙΙοι·ιαε νειιτιι.ιΞε εοιιιιιιεπ , οιιιἱετειιὲιιιιι άπό·

@ΠΣ
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1Νο11>ιΤ νιτΑ.

›..Ι (Ξἱτπι· Αιι.ονιππε (πποπ ποτποπ Γο.οι·ο Μ..Ρ8 ΒπΡ:ἰΓτπα:ο, πποι·π νπΙππε ο

Β.ο.νοπ1:Μ ποτπἰπειτ ) ποποι·ο ποο1Η, οποπποπε 5ποΙγπε ° , ΗειίΒειπὶοπἴο .έ._...,_

επἰτπε Πποο.τπ , πΧοτὶ ]ππέΈπε θα Ηπα: νἰποΙὶεετ Α011.ιοΝ1ε Οοτπἰτἰε, πο πω. σαπι

ποπππ; Αοι.ετπποεΜ Ρι·οΙαπ ππππππτ 1)οο νὶτζπὶποτπ απ. ,πω άπ ρι·πτπε απ- Ρ"° Πω·

πωπω ετοΡπππἰΙε νοκ ΓπππποτπΜει ρει·ΓπΙπππε τΙποπο ΑΙτΙΙΕιπἰ : Πι·επε, π.- ἀ1ἔ:ἔὲΞΞΨ

ππ1οπε , οτοειτο , τππ]οι·πτπ πποππο οτοίποἰέ`ι νοτοο Ποἰ ΓοΙἰπε Ρειι·επτοε ΡτοοτοειΒὶε, "Μ

ππἰ πττπππππο πω. Ιιοππποτπ. Τπιποοτο ππἰΡΡο Πα ]πνοπτπτὶε οοπτπε Βεινο

οΡοπὶοπε Ρτεινὶε ΪεεεπΙὶ νοΙππτετοτπ οΧετεεοπτ, εοπίΈ.ειπε εκατ Ξπ τπτΡὶοπε , 8: πι

εοπίπε οοΙϊα:πΙε Ιειτοτπτπ Ηεκἱοπἀοπε = Γοπ ΟΙππΠο ειππΙΗειπτο, ποο @πο ΞΡΙῖπε

πω"... οἰτὸ νοι·Γπιπ πι ἰπ οοπππτοπσ. ΑΜΙΙο ο:ἰπτπ :οτπΡοτοΙοππ ]ππάοπ. ποπ

οοπτειπΡΠτ . Γοπ 86 οτππἰπτπ τπατοποτπ ΓεοΙοι·πππ ονῖτπνὶτ5 πΗἱποε Γποε ποπ πο..

οπἰτ , τω ΡαπΡεποπε πω ιπειππιπ Ροι·ι·οιπτ 5 ππποὶτπιτπτπ Εποπτ ποπ ι·επιπτ,

Βειν0ιπ:

ΣΗΦΗΣ·

_ Γοπ πρροτινιε; ποπ απο Γοτ:ππο.τπ οΧοοΙππ, ππεὶπι νπτπτοε1τιπιπτπεοΠ:. ΜὶΓο

τπ:οι·πό. ΓποΙονπινποροεοΠοε , Ιπποίἱποπτοι· ι·οοοΙοπε ὶπ οιππἰ οπΙεπ ΡὶεωτΞετπει.

χω. Ποιππ Ιπ πω: ΗΜ Ρτοοπἱπτπ ίοτο Ροεαιτοτππτ Γποτπτπ , Η οππποε @οπο

οΡΡΕοΙΤοε ΠιοΙονειτο Γεκπποτοτ.

5. Εοποτπ πποππο τοπποοι·ο εοπ]ππκ ο]πε οοπτ, πϋπ νἱποΗαπ Αππὶοπᾶε Οο

ιππ:Ξε, πο πω. μπώ: ΑπΙεττπποπι πε ρι·εεΙο.τπκπ πι. @πιτ Ροίὶππὲππ τπἰπτπνἰτ

πο Με: Ιιιοο, πΗειιπ ποΙππ πποετοπωπω; πω ...πωπω Ποπιὶπἰτπἰἴοτἱοοτπἰἐ

επ νἱεππ οοπνοι·Ηοππ ΑΜΑποπΜ Γ:ιπ&ΗΠτπππι ΡοπτΙΒοοεπ οκοοτἰὶτ,οππι Ι8.ετγ

1πἱε νοπἰπκπ ροππΙειπε,Ρεπ1οπε πποππο Βοπτὶ ΡοπτΙίἱοἰε Ρι·ονοΜτπτ οπτπ εαπ

ΡππόΗοπο Μι οοπίοΙΤπε ΕιοΙποι·ει , 8ο π:: οοπττειτἰἰε ποΕκποτ οπιπ ραΠΞοι·ποπεπΙΙο

ππππι· Ρι·ο Ροοε:ιτπ πππΧΕτπἱε δ:: ιπἱπππἰε Ροοπἰτοπτὶπππ πιππτπε. Πεὶππο νίι· Πο

ππὶπἰ Ατπππππε ειπἰτππτπιπ ίοΙΙἰοἱτππἰποτπ πετεπε πιω απ τοπικ επΙοίπει Γεοπιπ

πικαπίοΜπποπτ,νοτοπ ω.Ρ.Μ.π οἱ οτοτπΙἰτ, πωπω Ιποι·ειτοτπτ απ:: Ποπππο

πει πἱοοπε: καπ. Γποτ Ρι·πποπτετ τοΠεππει, ίὶιοτἰΙἰτοτ οεοπΙππ. ίοι·πτειππο, 8εειΡεττΕ:

οοἔπἱτε Μπα:: εΠππο.ππο :ιτπποππει , δε: οπππειππο νοποτποπτει· ἱποτοοπππε.

Νοπι Γειώο τἰοὶνοτοο. Ποπππὶ , ππ5ΒπενΙτοπι οοπποι·οποππειε π:τοτπ2ϊ11. Ποτπἱ..

ππε ππιἰτ : Οπιπ:8· επίπι μέ ευπ]ΐτεθέ2:π Με :παπι Μπι2π2ύω, εαπ/π·όστ ή· :ευ "ω,

:παω μεινω πω , μέ π? έ:: ΜΕ: πω. Ε: Ματιά: πια π·|έμω: πωπω απ! απ: , Ζω

2π>πι απ: πωπω», _β·α:π·: απ: βτοπ·: πω. απ:/!2α: 29τομετ πουππ :παοκ , απω

ρίαπι α::ιΡὶεη ά· «Μ... Με,πωπΡωα.ω».

π.. Αππὶπε απο Με ...πω ΠΙνΙππ ΑΠοννἰππε Με Ποἰ , πω: ΒιπόΕπε Αππιπ..

ππε οἱ Γεοππππτπ ΕνειπποΙΙπππι πππτὶπνοτπτ π1ΓοἰοΙἰππτπ , ὶπίρἰτππτο Ποπ ίεοπΗ

Ι·.π]πε πππεπιε τεοπταπενο!π: πιπΒι·πιπ οτατοκοππτοτπ απ: Γοοππιπ πτρΓοοπε,ίποπΙ- 3αππ πω.:

τειτοε οπεπἱοτπτπ ΐποι·πιπ 2610... 8·&οτπτπ Ιοπ:ιΙΞεοι· .πππωπ , 66 ρειπροτ1οπε έ: “η” -

οτοἔπνἱτ,πτππο επ τποιποι·ο.τπιπ ΡοπτΗἰεειπ π.πωοπωωωπ απ... ειπα. να.

αιοπΙπιπ πι Επιπππνπτπ π τοροππνὶτ. Ιπ οοποτπ επιππ ω... Ιππάπει·ει: οΗτπ ειππ

ιπτειε Πτπππιοι·ει πάεπππ 8: ὶποΙπ , πω: ρω Βοο ΗΜ: π Ρορπ!ο εοΙοβο.πιπι·ξ

Με... νετὸ οοπίἱίὶοπε ρπείετππ ο... ΡοππΓοκ ρτοποιπἰπο Οπτἰίὶ1οιππ1πΓπππ

ποίὶτπιιἱτ , πω. ι:οπιπνΙτ 5 8ι απ ίΞιπ&ειτπ (ῖπτἰίὶὶαπἐτατοιπ οτπποε τονοοανἱι·.

ΒαΠΙΞαππ οπτοιπ π.. ὶπ ποποτο Β. Ραπ ΑΡοίΈοΙΙ Μάτοοπἱὶτπἰ , ππαππ ΒοΗπππε

ὶπΓοτπε πωπω.. Ι)οπππο οοπΓοοι·ο.νὶι: οπκπ :πειππο ποποι·ο 5 1π πι.πι π.....ω :πιπ

(ῖοπῇππο'

111οττπ2. Π:€

οπππἱε

ιιποτἰἱε

πππ:ιππι

τεπιπππ

Διπιππο

μαπα

εοπΕκτπ:.'

Μπτ:Ι›. 16.'

μ.. Μ_ η .

ΗεπΙτπ:Ρ

οπο πω

ΜΜΜ

›υιππι. επιπάστεε Ωπτοποἱοξπὶτἰ ποπ Βοπὲ ποπ

νοπἱππτ_ π.πω.πω Βιινοπωπ Ρο1ππἱο (πωπω Μ”

πΕα , πως... Αππππο , ΟΜοππιπο ε...πω Χοπ.:

οπππι Με 1ο Ρομπ Η.πίπππάεπΠ , Ηπωπωυ·π , πει

Βτο.!.πιππκ 92% οὐ πι. .πωπω Βοοπ1οπέ. Τποοπο

π.. εο.ΙππΙππι πιπππο :π:πποΓπιπ πω οιππιπππε.

πω π

ο ΜπΙτπ Με ἱπΓοκἱιΤΜοποτἱεπε. ΒπνοπΞε ?πικαπ

Ειιοιι=ππ , :πωπω Απειτπποεπ ημΠατ; Βανο

πεπι νετὸ Λαβο·π/;στι4Μ Βικιωι βσπιἰωπ παιππτ απ:

ΡΙ.ΕΑΟϊΟ πι” Β. 0υππου·Ιπω Ιπω:οβ: απί·υαβιωπ Ρυπ

τϋπιπσπι ΜΜΜ /Μπιπ , Ϊπετιπο Μπα; οι [πω.

"απο , Πικάπ ωοππτώπων Ο1-1:.οοονεο μπατ

πο. Απ;



Μ! νιτΑ δ. ΒΑνοΝιε - (:ΟΝΡΕ$$ΟΚΙ5.'

Σκε. Λο.

οε. τικ.

Οο·ι·σο. τ.

(Σστοιι.το

ετιιοττε ο:

νείτετΓεεο

|οτε8 άφο

πιο

Π

Ατοτιοάι.ιτο

ίεςιιιτιιτι

νιττοτ5ε

ΠιιΔιο νο

απ.

ΆτικιοιΠ

"Με το-»

Εσττοιιτιιτ»

το

Σ:

ε,

οι

:›

Ο

28

Μ

”

Μσοείτε

το νοτια

ΡετΙοτιτσ.τ.

τιο ρσίϊεεὶ Βοοιιοοε οοΓτετ Ιετιιτ-Οοιιιετιιτ ίεειτ, οικω νιΓιιτο, εΙοιιτΙἱε επί

(ιιτο , Ρατει!νττειε ΓσΙιάτττιτεττι , τοΗτοιειοτιοιιε Βιοιτο.τετο ιοάοΙοεοε. Πεσ ετιεττι

ειοοιιεοτε ΟΙετιεστιιοι °' Ο σΒιοτο το ὶΡΓο εειίι:το Ιιοοοτιοεε είτ εσοίιτιι&ιιτο,

οΙο ότε οοέτίιοοε Ιτιιιε ὰ Ριόε ο; 1)εο άεεειοτειτοτ. Ηιε εΧΡΙετιε ιο εσάετο Μσοτι

ττετιο Β. ΟσοίεΙΤοτ Βο.νσ ΡΙεοιΠὶτοἐ`ι οενοτιοοε ειοτε ΟττιεοΙιιοι ΤετοΡΗ Ποτοιοτ

Γε ΡτοΙτετοεοε, εοτοειιο ετιΡιτιε το αβατο άεοτεεειτιιεεΠ:, δ: ειόεΡτοε νεοετειοάτ

Ροιιτιοειε Ατο:.ιοι:Ιι τοειοιοοε ΟΙετιεο.τύ.ε οσοστετο , τοετιοτ Ι·Ξετι εοοΓοτε ΑΡσίτο

Ιοτιιιο , οιτοιΠτ εοτοειτο ετιιιιτιο,8ε ιονεοιτ εοτοοειτο ΒΙοτι:ε , ι·εΙιοιοτ νεΡτιττιεοτο.

@Μοτο ,ά ΓοίεεΡιτ ίτσΙειιο εειοοιόε.το , τεΙιτιιιιτ Ροτομιτο τιποτε τοιιοότ , ετ ιο

τοπικ είτ Ιστιειιιο Πάει : οιιαοτσοτετ 8: όιοοιιε εΠ·εθ:ιιε είτ εσοΓοττἱσ Λοεε

Ιστιιοι.

;. Βετοοε νιτ Βοοοτο ΑοιειιιτΙοε Ρεττειοτ (Ξεοτιοιιτ Ρτποιεετε νετΒιιτο Με τ

ειιιετο Β. Βεινο ΡτσΓεειιτιιε είτ, οτ Ρτοτάιεειτιοοε εμε Ρ:ιΓεετετιιτ. Ατάεβειτ ειιιτεττι

οιτοιι)ιοι ειοιτοο , ιιτ Ρστατετ ετ ΜιιτιτετιιιΠ:ιτιειοι: τειοττιοι εοιτο τοεοτι ειπε Πειτε

τοΓΡιτο.νετειτ οοεττειτετο , οτ ΓετοετιΡΓοτο ττιει€οει Ιειεετατιοοε εοττιστιε απο ειΙειετΙ

τοτε εειίτι€τιτετ ιοεοτιε. Νιτοιτιιιο πιο οοέισΓιιιτ νοΙοετει, ιοεοεοε τοοτοσε ω

πιο, ιιτ Βεοε ειοεοε ΪεειιτοεΡοίΓει: εΠε το τε Ι)στοιοι. ()ιτειιτοΓΡεπιτ ιοΒτοιιτει

τετο εστιάιε Ποιοι , οε ειε ειεεεΡτιε νιττοττοιιε ΓιιΡετΒιτετ: ουτε ΡΙει·οοιε1ιιε εστ

τε6Ι:στιιτο οιιειτονιε τοει€τιθ. ει: Ρ:ιττε τσΠειειτ ειοιτοιιε, τοτοεο ιοτεττΙιιτο ειδοΒοε

Ιειοοτειτ εειτοο!ιοιιε. Νεο οεεεΠε ε οτ τεειιττειοτ ΓεεΡιΠῖοιε τισ Ποεοτει Γαεττοε

8ετιΡτιιτ:ε : (μια Πειιτ είειε εε.το , ιτε 8: Πίνιοιε εΙοοιιιιε τοτετιστ οιιττιτιιτ Ιιστοσ.

ΡτοΡτετεθι 8: Ιιεε όοειιτοεοτε. οπο: ΓιιΒΓεε1ιιιιοτιιτ Πάει Β. Απιειοόιιε ΡτεεΙιειιτε οσο

εείΓοοιιτ , σ.ιιτ!ιεοτιοιιε τιιτοτε,8ε 5. Βεινοοε ται όιΓΡιιτειοει εοιτο νιιΙτ απο

Ι)εο ίετοΡετ Με, ί:τετιιιεοτετ οτετ. Ετ οπο. @οι εΠ: νιτει με εοε , τοϋ ποστ :ιό

τοσεΗειιτο Ρε.τεοει Α ΡτεΙιεοεΠτε νιτιιοι εττετο:.ιοι το! φοτο νοεειτι ατο ,α ω

ιιετε οτα οοτοιοο. νε το. Γεττοτει Γοοτιο ωοο. ΑΡοτετιεοι:Ιιτε εποε ,Μο , οτε..

απο εΙει,8ε τεΠίτιτε Ιτιοιιειε ιιοι)οιι Ρετ Ροτεοτιο.οι Πει. ΝιοιΙ Γοττιοε εσ οο1

νιοειτ όιιιοοΙιιτο , 8: οιτοΙ ιοΗι·τοιοε εο , οιιι εο.τοε ΓιιΡει·τιτιιτ : νται Ιισιοιοτε τεοτει

τισ οι, ιιτιόε τ1οωιι ΓειΒἰττε: Ποπ τείττιο8εοάειτ ντ8ι!ιο.τιιτο , 3ειιιοιοτιιιο , !ιοΐΡι

το.Ιιτειτιε 8: εΙεειιιοΐνοειτοτο οΠ·ιειο. νιττοε τοπιο· Ρτ:εειτιιιο. είτ, οιιτιιτο το εποε

οσο ειιτοτιΙιτετ νινετε: 8: ιιοόε απο ιιττετιτιιτ, ιοεΙε ιοετετοεοτει νιττιιτιιοι τΡοι.

τιιειΙιοττι Γοτοετε.

6. Ι πιο· νιτ Βει Βτινσ ΓιιΡτείετ1Ρτοτο Ροοτ1Εεεοι οτι Ιἱεεοτἱετο τοτε οετοτ

Μοοιι στο ειτειοτε ΩΙιτιίι:ι ε.τΙιΙετ:.ιτιιτο , οιιειτιοοε ποιοι ΜοοειεΙιστιιτο δε εστι..

νετΓειττοοεοι Οοεοοοιτε.τοτο ΡοΙΤετ ει.οοοΓεετε. Τειοτιιτο οτάστετο δ: εστε!ιε εστο

Ροο&.Ιοοετο Βοοιιοοε εἰ Ιειτοιτιιε είτ , οτ νττθ. Βοοοτιιτο ΟτοοσΒιτατιιιο οσο εΠ`ετ

εσοτεοτι1ε, τω τοοειε τισ οποιο ΓεοιετιΡΓιιτο ετιεετετ ιο Βετ Βι.ιοι11ειτο , 8; απο

Βιετνττοε 8: εεοιιτο το ει!Ηιθ;ισοε δε @πιο ,ιο οτειτισοιΒιιε δε Μοοιο ττεοοεοτετ

ΕισΠτιιε νιτο.ιο $ειοε)τστιιτο εττετεετετ, οεε ιιϋ τοοιιο ε!ειτετ εοτ στι Πιο τεετιι1εοι,

ιοετοιε , οοοιτετε , ίτιἐστε , οτι , 8: τοιιΙτιε τττοιιΙτιτιοοιΒιο ειΡΓιιτο τοειεεττιοε,

Ύπατο ιοτοιτιιοι ειιτοε ειτ ΠοιττΓιοιτο, ιιΒιεοτοειτο εαΡιτιε οποτε, 8: ειτοιει τοιΠ

Ποτά ΡστοΡοιο ΓπειιΕ εἱιτιιἰίἱτ.

τι Η είτ Μοοοεοστοιο, τοϋ ειωτι ὅ θτειτοττο Το· Ρτοοιιοτἱετ τ 8: οιοο. 8. @το Ετατι·εε ΜΜΜ: ι·ο.ιι:3 @έ

τσο. Ετ.ιιιε.ιιΙιίΐοοε @Μάιο απο: ΑιιθστιΒιι: οσο το

το ορρεΙΙιοτιπ. Ε: αποτο Τοεστ!σττειιε ΑΒΒιιτ Ττοιισ

οιοοοε το Με ντιπ , τοιιι”ιο το: ΕΙΩεττισθο8 το

ντο δ. Αοιιιοι!1 τ:: οσε νσετιιιιιΙσ Με τοτοΙΙεέτο τω

όΜετι.ιοτ , το ΜσοοΙτετοε (Ξεοάενεοω.ιο: Ηοτσεττιιοι

ΑΒΒτιτεοι ει:: Μοοοε!ιοι ΕΙετιειε ΓιιεεεΠὶΚΪε : οιιιιτο

ίεοτεοτιοοι οΙεττοιιε τεεεοτιοτεε ποιοΙεδτοοτοτ. ΗΜ

οπο:: τεντοτττ τιιισοντοοε Με, οιιτ ΠστΙ:ιεττιιτο [τι

του· @απο αστατιωι Κατσττω, 88 τιιτιιεο Καποτε

τη ΡΑΙ'818 Βτοιοτετι ειιΙιστετο πιο. 7, πρεπε

τωιο»τωο εμε/β: ποσοστο: , Μοοοετιστ Πιο: οσο

ΟΙετιεσ8 τοιΠε Γιά: τιετ:!ιτοτ. Ωστε οοο απο οτΠεεο

τει· ΜοτωβετΙσ οπο" 8: Μοοε.εοστοτο ίεο Οαπο62το.

"στο ·υττωτ εορ1στιιτε 8: πιτιοΙοτ1 τεο:ΜΤετ Βο.νο το!Η

ΠΗΓΗ· δ. ο οσο ΙεἱΡίε Μσοοεοιιτ τοτπετ, Ετ·ιτσ το φως!

Γειτοττιιτ το πετρα: ΟΙωι:ττά: Μουσε. τΙε νεΙΝτοεοτιο

ία:εο!ειτιοοε εΙε οίἱτΞε , δε οικω ί:εειιΠ οποιοι;; Μο

οαΜεπ τοτε στο :ματι οεεεΙΤε ατά-εεε Μοτο 'Στο

:οι Ρτο ιιτισοετο. -



νιτΑ ε.ΒΑνοΝιε εοΝττεεεοπτε. Μ;
7. ΕτΒο -ΑΙΙοννιτιιιε νιτ Πει τενετίιτε ει! ΓιιΡταότότωτι εείτι·ιιττιτ 52ττώνμω

το! νει·ιεττιτιιΙεκτι νιτιιιι·ι Ετοιιιιιιιιτιιιντ ι° ΑΒΒατετιι , τιιιεπι :ι!ττιιι-ε Ροιπι€ειτ Αττιφιμ

ὸιιε1Βιὸειτι εοτιίτιτιιιτ ΓτιΡετ ετεεεπι (3Ιετιεοτιιι·τι Κεδι:0τεΙΒ, Ρεττιτ ειιττι δΒιιτιετ

ΙτιτττιιΙιτετ εεΙΙτιΙεττι , ιτιι·ιιιετ ετωτιιωτετ Ποετιιτιι πιτίετιεοτε!ιειττι Ρτο Βιεττιοττει.ιτ

Με ὸεΡτεεειτετιιτ ΙετΡιτι.τ1τ νετέι Ριτιε Ρατετ Μοτ1τιίτετϋ @με Ραιτιογκω απάνω,

ειιτιι εατιάιο απο Γιι1εεΡιτ : δ: ειιτίττετιι Ετε.τττειιε Μρτιείτετι] μπα ΡτεεεεΡττιτιι

ΡΗ Ρτιττιε Βετατ.τιιεττ εοτινοεο.το. οττιιιι Ποι18τεεετιοτιε εμε Ρατείεειτ Ρτεεε; ι

πι: Η ξοτίττ:ιτι μπιιοτι τενεΙετιιττι τι.ιιΠ.ετ, εποε! ΡΙειειτιιιτι είΪετ Οπτι13ιΡοτει·ιτι ςμτη

οπιτιι εινιάιττιτε εοτάιτ. ίαΓτιΡετετ , 8τ εοττιΡΙετετ τά «μισά ΓετιΡτιττιι είτ : Οικαιω

-β2ί τω:: τωιβω , ά· ΙΜβ][αδί8Μ ποπ ρατιτ:τύπ. Ιειτιιτ Ρετιτιοω ΑΙΙοννιω @ότι

Ετειττεε οεττειι:ιτεΜοτιειΙτετη ΑΒτι:ιτε ειιιτιιοδτειταιιτι ίτιΓεεΡετι1ι1τ απο : είεςι1ε

τιιιειττι Ρετιιτ τι): ετε εεμιιΙατιι,Ι:ιτ8ιετιτε ΠεοιιτιΡεττανιτ. Ιτι εμε. τεττιτΓι.ιε Βει.ιττι

με 8τττι:ΙείεΠΞε ΡτεειΒιιτιιινοεεωιτ, τρια ίετιΡτιιττι εί'τ: 28ΔΨί!2 ή· Μνωπτω,

ρα!ρτε ό·αρετ2ετατ σούτ: , άν. Ιίἰ:ε αυτου νιτ Πει τιοτι ο.ιιτιιιιι νε! ειτἔετιτιιπι Γεω

εεττιττιειε ΡτετιοΓο.ε ίἰνε Ρττιωτιετιτε ΓεειιΙι τιιητιε τιικεΠνιτ,ευειε ΡοΙΙ: εοιινετίὶο

ιτεττι Ρι·ο τιιτιιΙο τεΡιιτεινιτ : ΐεό Πει ΖεΙττιτόοτ ετε:τιτ ειιιτι ιτι ν1€ιΙ115 , ιε1ιτηιι5 , Ρε,

ττιιτιι,ιτιεόιτε δε ΡειιΡετιιτιι εΙεειτιοΓνι:ιιτ ΓιιΡτει τιιιτὶττι ΓετιΒι ΡοΙΙΞτ_ Μ αξ[1τξΗοιπ

ι€ιτιιτ εοτΡοτιε Ροίἰτιιτ τοτ ε:τ:Ιείτιει ιιιίττιιτιιετιτει τιτιιττιο επτετεεΙ:ιειτ ; φωτ τιιι.ίετι,

εοτοΙτει ΑΙτιίΙὶττιιε]ιιε @Μο ιιιττετετιο.τ.

£ιπο. Αν;

πο. τπτ,

Οε·τοιι. τ.

θειτιό:ι.νιιιτι

τενετΓι;ιε τι:

Οι:ΙΙιι1:. τα

ε1ιιὰιτιιτ_

Π

6

8. Πιε νετὸ τιιιτιάτττι ΜΡ” τετιιΡοτιε Ετε.ττεε ΜοττειΠ:ετιι ι Με α! οΒεότετιτΞειττι

Ειτιτ ε8τεΙΒ , τι: εεΙΙιτΙειττι νιτι Πει Β:ινοιιτε εοτι1ττιιετετιτ. Μ. οτετε 18ιτιιτ αερα.

ατο:: ιιιτιιιιΒιιε Βε πάιΠειιιττι ίψττεετε. Ρτατὶιτίτι νετο ΕΙοτΒεττι ΑΒΒατι τιοιιιιττετε

απο νεΙιτειιΙο εοεττιειιτιιττι ττιιτιτίττε.τετιτ ,επ ιΡΠε ειιιάειιτι ιιοττιιττε Αττιιιι.ιμ ω

Ρετ ΡΙτιιτ1ττιιττι ιιτιιιττι τω, τιιτειτι ε8τεΠΞ :τε ντεο αιτιετ ειτετιττιὸεὰετπιιτ, τις οι

ίοττιτει· ιιτΠΙτετε εοεΡετιιτιτ. τω: :ι.ιττεττι εει.Ρτιιε άιο.Βοιτ Ιειςιιειε τεΡΙετιιε είτ Μινι.

άιθ., 8: νιτιιω Βει Βτινοτιεπι Με ετιιΒιιιτ ΒΙείΡΙιετιιατετΤεό οτι:ιτιι ΜΒΜ απο.

ττοτ άιο.Βο!ιιεττι οττιιιιΒιιτ εοιιίιιίὶιε ΔΗΜ τιιιιάεπι ει τιοειτι1τιτε , Η νιτι.ιτι·ι @τι τω”

ΒΙαί-Ρτιεττιατετ , το.τιτο ειιττι ίτιιάιιιτ τττιΡυΒιιο.τε ί.ιιβ3εέτιιττι τω , ιιιι:ιτιτο ι Γιατι Ρετ.

[Ραπ :τά θ.ττιιτΙσ.τιιττι Ρτιίτιιιιτττι τεεΙιτΙΤε. νιάειιε ετιιττι ετιιετιτιιε τόοΙει με τι: Βεἱ

ΤεττιΡΙο. ττιιιτετι, Γτειιόετιε τιι€ιειιίτιιιε ειι:εΕνιτ ςι1εττι όενοτο.τετ. ΑτιιιικτΙιει τω.

Βιιε απο νετιιειιΙε @Ρετ τιοτιιιιιεττι Ρττετιιθ:ιιτιι Ρτοιεειττ τ:ιιιιοΡΡτείιιε τω:: Ροτι.

ετε επΙιεΙανιτ ΓΡιτιτιιττι νιτ:ε. νιτΙετιε ειιττι τιιττιει μπι ττιοττυ.ιτττι ,σπιτι Ηετιι απ.

Ρετ εμε ιτι πανι άετιιικετιιτιτ ω! ττιειτιοτειτιιτιι ερ.ίττιιτιι θσ.τιτ!εινιιττι , ει: ΗΜ: τα

ττιιιΙειτετιιτ , Που:: τιιοε εΡτ ττιοττιτοε ΙεΡεΙιτε. @μετα άετιιΠιιε ιιτ νιτ Βοττιωι ΒΡ_νο

ειΒιιονιτ ε:τΠ:ιεότιιττιτιι€ειιιιιιτ ,άοΙοτε τιιπιιο απο Ιειετνττιτε Δω Ρεέτυε τιιιιόετιε,

ο

τι τωιιιιωιτΜοιωωιε δ. Βιινο, ΡτιιιΓει.ιιιτι (Πτι

ώ.ττι τεΡετετετ, όιιΡΙιεεττι ΓεεείΓιιτιι Ετών» δ: Μείωσ

έωιΖ ιικοΙιιιίΤε ἔι Ττιεοάοτιτο ὸΙεἱτιιτ_ θητά , @Πιτ

ε.:Ρ.το. ΜπΡΜα ό· Ζοσέ 0”ιετΙΜπέΕπιφ[ΔΙΕΜΜ μου: Βά

λυιι πωισηιωιτ έπετεπιισ σ!! : “Η ι·υρωτ2 ί» πιυτσΜΜ ά·

φαι «ΜΗ ΜΜΜ επική-τι [ιδια παω :ρω 0π2"!"'ι Μ·

ΡΜ τυπωνέΜΜ μέτα” και υιΜΜ βατ [ρκω[ιι ιιἰτἰΜ4ἰσ

ει πιοέκπι [επτα ωτικι·ιπα , ό· με !ιοπιιιιϋπο στσδΜΜ

Ρο.|βτ έ» Μαιο [%βέπετε. Ηοτ βα!:τωτιι!ωμ 9κι_β αὐ Απ·

ινσΠσ Βεέ βετ τεραστιο· ρπρωικτυπ έπει·τάττκτ... Εβ14];

ετα Βυτία ετικέτα» »Με Μ:827Ι“ΗΜΠΙ6 [πρσω των".

'ει. τι: ιτττπαΜ Βήτα 5'ιυιτΉ 13τ·ά Μουιοττωπ κάθισε

τωιτίπιτίπ βετιτἰμιωι των., πώ Ρ72:ξ,!ετ ΡατστΜι,

[τηκεπτετ Εττ!εβωπ του·υοαιτ ό· τοπιπικτιττΜ: Ντε άτ

-β|λτιώοι·τω” »ταου τω» επιιο[ρ κάβα: -β0727ε θ·

δω·ιπέπετε. Μι Βεινο οτι ΡοΡιιΙι Πετιιιειιώιττι πιά: έι

Ξιτε|βα , είπω: Π39Ητήί "ΜΜΜ Μ:Μπάκα παπι”. ὅ

[των Οικιών ιΜΜιιτουι “σπασω κατω." Μ;π;"ω·ωιτι ἑτέ

73:72. τω" έτι άτπ[Φωκω πατησα βΙσεβτπ: , εστω ϋ τιετυπ

μ” ωωιχτιιιι μΐιΜε Δίβτπτια. ΠΙιε ΜΜΜ” Με· σ Ηοτιιιτιεε. ἰτὶ είτ εΙιετιτε8,τιιιοτιιιτι ε πετηται ε;;;

υιΜέτωπ στα” :τέστ [Μπιτ Μίϋφτ69, "Ντικ ω"- ΑΜΠω ιηι1ϋ'0 Έικ0ά0τίμιε Ρεα[οτικτπ ἱσϊΜω ιιΡΡςΙ..

ηττωτιε τρια άτω!ων: [κιωι]νιμω ό. άμωπ Βε· Με.

πισω [των υιιζμπτε άοτεδτικ , Μ>Μνωι μιι/Μ'Μ·[κι κά” βιετιωτ. Πε Ιοεο Με!ιπτώσπε @έχε 1ιιυ_ιιιι:

Με. ΠΠΠ].(?..

& ΕΙοτετ τικ ΚιιΙετιά. Νονεττι!ι. ιτι ΜειττντοΙ. Φωτ:

τιιαιω ετ ωιιιτττω τεε0Ιιτιι:_5εριΠτιικΠ ιιτΜοι·ι;ι_..

Πεττο ΒΙιιιιἀὶτιιο, τω ετιετιι ΡτττΓιιιτ. (Πιτοτιιτιιττι Ματι

ὸιιιιετιἴε ιτι Μπόστ Οατιά2.νο άιιΡΙιτατι ιι0τιιτδ _=Ποι·

Μπι ΤτειιΠπιοιιεπι. Δε" ωι. ι.ιτ:τν. θαιιέσοτ έ.

αποκτα ΒΙσπάισιέσ Πεντε” ΑΡιτβοΙ07ΜΜ Ρεττέ .Π'.-ΜΡωπ

(ενω τι τα Θε "κι έκφτπω ΔΪΜΒ#-Μ πω" 6Ι7/0!·υε..

"# ) Δ :σώστε Χουιυπ»π·Ρω:ΦεστΙ:ΜΞ πττιπσσιω Α..

άτων ι !τω·υύηκτ ρι·Μ. Κα!. Οδίσδι τωρα 0. Π".

μάτι να” ῇπἰετιτ.Ξτ πωσ 7οι·ύέ όπωτΜιέΜ ν;; χ_Η

|ιιττιιε!ωιατισ ω! Τιαιι/ΜΜ @οικιών [ιτισιτόδω; τι. Ν_

Ποτότττι ΑΜινήσ κιτ1.ΚιΙ.Μκή τὶ ΒιιΜπίπε Νε·νέΜαπ·

Ζωή: Εα|ς6% Ε ττβορυ. ΕΙοτΒεττιιε ιιττιιιιιε Μοιωωιο

ΟατιάανειιΕ τι) πωσ σε. Μ.. τά τω. τα. Ρτ:ττιιιΠε ντ

ΜΜΜ. 7 _

Αττιιιιιτ

5ειτιότο ιτι-δ

κατα”

Ρετειιτιωι·;

ε

#° Ουπάι.

ΜΙΙιιιιικ

Β:ινο ειιιιι

τοτ2τιοιιε

Γιιίειτεινττ_

6ωι ρωτά Μήνα Ισά Διιττβτἱ: μ!! ωστε: τω”, 558 ·
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ει”. Δε. εε τεσιιτεστι τττιτ ειιτσετσ εοετιισό εεεε τΓΤετ τιιοττετσ ττι Ιετιστε Πιο? εό εεΠεσι

έ'π::"; Γιιειτι τσΙτιιι εστσιιε όεΓιισέτι ιιιΓΙττ ε εττι 5 στστιιιιιΓετιιε νιτ Ποτιιισι ισειιτιιιιτ
ο ο ' στεττοτιτ Με νετστε ειισι Βετο ιιιε σε Ποττιιτιι ττιιΓετιεοτόιεττι ειιστειιει 1)ειιε

σττιστσοτετιε Ρετετ Ι)σιιιτστ σσίτττ βειι-Οιιιιιιτι, σιιτ τιστι Γοττιισ σεεεετε ότισττ.

ττι ,Γεόεττειτι σεεεετοτεε τιιτττττεεε, δει·ετε σοτι τεσττιισ σοεσεσι τεΙειτει.Γεό όσ

σεε δεστεειτιτει ΓτεστΙττεττ σιτε: στα εότιιτιιεστε εεισεεόε. ετΓεότιιτιι εεεΙεττειιι

Βεστσσιιι τσΓσττε ιστΓετεττστιιιτιι τιιετιιισ , ιιτ τσνετιιετ ειιιιιτισ στο Γεσιέτο εότιιτιιε :

σιιττ..ειετιιττι σιιετττόιιετιιιτιι Γσεττόιισι όε ιτισσιιττιεστσ ΓιιΓειτείτι ,. τσ.τττ τιστιτε ττι

ότεστε ττιτΓεττεστότε τιιε.ιιτ τιτ σιιτ ττι του. στετετε εσσττόιιστ, ειτι ε ειτειιότετιτιιτ

Ιετσττετε όσιιστιιττι τιιστιιτσ. Ρτεσονε Γσττττιιττι στεττε: τσκ ίεΙιιτετετιι Γιισετ τΡτιιό

εστσιιε όεΓιισόττ Γεττιιιττ τοτ, τεόόετιε ετ Γσττεειιτιιισ νττετ δετι&ιτ·τεετστ δε (:σσότ

τοτ σετιεττε τιιιιτιεστ , σιιτ ειιττι ΡτΙτσ ετεττι.ε εΙετιτετε πεσει : ιιτ στα ισνίτεττο ει»

τεττοστε ετττετεττε τισσοτετιόιιε ετι οιιιιιττιιιε Γετντε τιιτε , σετιόεΓιιιιε στιείετιττετιι

τιιεττι ,ιιτττι τιιε ιστΓεττεοτότε ειτΓιιΙτετιιιιε , δε ττι τιιε σώσε τεττεττιιιτ σιττείτε, ερτ

ντντε δε πεσει Ι)ειιε ειιισ ΕτΙτσδε 5σττττιι Γεσότο σετ ειισότε Γεεειιτε πειιΙστιιτσ ,

Αισεσ. Οτεττοσε τσττιιτ εσιιισΙετε σιιεττ σοῦ: οτετιιτιι τττιιτσ Γ εττιιτιι ττιστ

τιιιιι τΙΙε τιιτιεστε 1)εο ετιττσετσ τεεεσττ, σιιετσ ειττιεΙενετετ . δε εσω ετΓεότιιε

Γτετττ Γιιστε σεόεε Γιισε , εε σὸΓτ σετ τσιιττε εσσοτιιισ ειιτττειιτε ντιεττ τσεοτιι

σιτε.

Μᾶοτἰ. σ. τω: ττετιιιε τετιτε ττιττεειιΙε ττι Ι)ετ ιιιτΙττε εόιιιττειιόο , ΟεττΠτιστ , Γετεσε

ατιοττεττο. τσιπ τσ Με εσοτιε στ:τΓετιττε νττεε τΠιιττι Γεσιιτ , ιιτ εττεττι ειιτιι εσ τσετεεισιιτ ε

Πεο ειιττι εΙετ1τε τΙΙτιιε εττεττ12. σειιότε σετετσετεττι εε:Ιτε. ΝτΙιττ τσ Ιιεε νττε στα

Γετιττ εσιιΓσΙεττοστε Γ:τειιΙτ ΙισσοττΓσιιε σιιεετετε όετιετιιιιι, Γεό σειιόετε τω.

σΕττσσε σειι εττεττε, σοσ ΓοΙτιιιι εΙιττεετε ΓεειιΙτετεε ττιιισότ Ιιιιτιιε,Γεό εττεττι όε

εστόττιιιε :εειιΙτ νστιιστετεε ετεότεετε. Αό ισεττισττεττι εττεττι τεόεετ, σιιὸό νττ

1)οτιιτιιτ Βενο στο ιιοττιτιιε ΟτιττΓττ ττιιιΙτετ Γεει1ττετεε ότιτιττττ . σιιεττιιιιιι τσ ειστε

Η τεσσσ εετιτιιστιιισ εεετσετετ , τσΓιισετ δε νττεττι πτεττιεττι : ειιτιιε στεετΒιιε

ττισττιιιιτσ Βοιιιττιιιε ΓιιΓεττενττ. @ιβισττ :ιό ειιττι νειιετιιστ . τεσττε Γιιε εσιιιτσεσ

;όενττ σιιιτιετε. ΡτσσιιτΠττσε ειιτττι τιιιτιιτΙττεττε στεττε Γετνστεσι τσ σττισττιιιε τσ

Βετσισενττ εετττεττε, ιιτ στειιτιι Ιιιιτιετι εΒιισόετε Γεεττ. Οσισεε ετσο στο Οτιι·τίτσ

Γιιεε ετοσενττ σσΓΓεΓΙτστιεε , σοσ όετιιστ 8%1τϋι , Γεό εττειιι τιιεττ εότιινετιττοσε:

ειστε Με σιιτστιιιετιι όείτεττ, :τισ σοτιο ειιετσσΙο σι·σΙτεττ , δε εισαι ΙιιισιτΙττει εισιτ

τστιιιτι Γιισεττιτετιι εσσΓιισόττ. νττ ειιτετιι Πετ ΑΠσννττιιιε εε:Ιετττόεττόεττσ είδε

τιιε , ττιεστε εε ττιεστε εοττότε τσ Ι)ετ ετεΓεετιετ ΓειιιιιΙετιι : δε,ιιτ ττε ότεεττι, σοσ σε

στι τιιεότε Γεττε ντόεσετιιτ ετ εττττστ, Γεό τιιιεστσ τσεστι στοττετετιετ τσ Εισσττετε,

τειιτσ εττετιι ειιισΙττιε Γε Γτιιιιιτ Ιεττιεσττε .τετιισττε , ντστΙττε , δε στεττστιττιιιε εττττσε

σετ. ]ιιστ εισαστε τεετντσετιιττι τσιισόεττοσε Γεετεττι ττσεσετ, ιιτ νεττιιιττι νετττε

ω”. !_ ττι: εστι ιισιτσετετ ότεειιττε : Βωτι ?τι |τσ8επτ, ρωταω ερβ εσπ/δ[46%7ΙΜ7.

Μ... Γ.. τ ιο.(ιισιόεσι τιεττισιιε ότε σετΓσειτττ σιιειιιόεττι νττιιιιι εό Γε νεστεστεττι ι·εΒι·ετΙ'ιιιιι

Με; Με ότι ειτττΙισ, ιιιιεττι σΙτττι Γιιτι Γιεειιτει·τ Ιιετιττιι όεσεσε νειιιισόενετετ. @τι ντΓσττι..

τιιιτσεττε Γε Ιεισειιττε ττεότόττ, εοσιιὸό ττι εσ τεστιιιιι Γεετιιε σει·σεττενετετ.Τιισε

τι: νττιετττ όεισιιττι εό ειιττι εσσνετΓιιε ετίιΓσιιε Βεστ!ιιιε στσνστιιτιιε τσετιιττι Εσσ εστω τε ντιι

"ΜΒ ετιιτιι Ισττε νειιιισιόεότ , τιιιτεΓσ σε τιιειστσεττε τιιτιιττε τιιιετσ τττιτ τττσσεντ, ετσιτε

στεεετσ σιιεισ σσίτιιτο σε ότσσεττε ετισιιετε. Κσσο ιιτ στσστετ ΓεεΙιιε ττι τε εστιι

τιιτΠτιιιι εστσιιε ττιειιτιι Γ·τεσεΠτε επόεε, εεσίιτειιιε σιειισι σιοτε τεττοσιιιιι όεεεΙ

νετ,δε ιιιε νισέτιιττισεόττιιιε ει: τσεσττιιιι ιιτ ότσσιιε Γιιτιι τσ ειιίτσότειτι ττιιόεε: Γστττ

τετι εστττι τ)τνττιε στετεε Η τισε Γεεεττε , νειιτεττι τσττιτ σττεΓτεσττ. Τιιιιε ιιιεττιστετιιε

ντι· σεότΒιιι δ. Βενοστι στονοτιιτιιε ότεττ Γε τισε σιιΠοτσσόσ ειιόετε ττι όσπιτσιιττι

Γιιιιιτι Γεεετε.8εό νττ Βοττιττιτ ιιτ ετετ ετσετιιειιττΠτττιιιε , σιιειιόσσιιετΙΙιιιτι σετΓιιε.

Γττ Γεεετε ειστε σοσσΓεετετ. Ι)τιι ΗΒΟ εσεδτιιε εε τειιττειιε . τεσόεττι ετσι στεεττιιιε

όεντέτιιε τιιιοό ίττιτ τιιτΓετετ τιτισΙενττ. ντιιιτττ ΓετΙτεετ τσετιιιε ντττ1)ετ, δε εεσιιτ το

τσιιόττ. Ιτσιιόσιιε σεόει ετσι ττττσιτττ, εε ειιΓτσότ:ε τΠιιττι σιιτιττετε ττιεσετσενττε

Πιτ

'Ἡ·'!'
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*σε _ ε:· 2 -°!_” Γ'

ιΜ1τΓοι1ε το Ρι·ο:τιωιπιι εκιτιθ.ε ιΙιεπι νὶι· Ι)οπιιοι τετι·ιιΓιιε · νιιιιΞΗε ΡεὸιβιιεΡετίτιτὶτ, 0,” Α ,Η

6ΠεΒιιε σε οοέτιΒιιε Με οοο άεΠοετιε @Με ΓεεειΠι , οιιοε οικιΠ πιοΙειτι Γειτειοεε ων"

τιοτε οειιΙοε οιειιτιε Ροοει·ε εοοΓιιενετειτ. Ποπιιιιι ΓειιοιιΙιιε τοτ νιι·τιιτιοιιε Β:Ξίΐ:” "

ΡΙετιιιε ποτ1ΓεπιετΨΓιτπι επτεΙτειοετιπτιιωεΓεεοε5Γεά τοειδιε 20 πιο.8ιε ΒιιιτιιΙιεΕκι- τυπο πιο"

τω, Ιιοτοεειεεο τε1τ1ττιπι Ρειοε ειοετε :οικω εοτιτειιτιιε, πειτε Ροτιι ειοικε €111:ιπ1 Μ Ρω°'°

ω ττιεοΓιιαιω Βιοεοειι:. Ιτει νετὸ οιιο.τιιοτ Γει·ε ττιεοΗΒιιε ιο Με ειιιίτειιτετε 1)εο 89!.

ττιιΙιτειοε νιιιιιιτι 86 Πι:ετο.πι οιιΠο :Μάο Βι10:21ιάτ ειο1ε!εω εΙΙιειο τεθ;ιιε 86 ειιιετε ,

@και πιοι·ειτο ΡτοΡΙιετ2*ιο ι·ιει·νο ΡεεΙεπι Γιωτη ΡοΓιιετειτ; ΓΕι·ο.τιιιτι ουοουε ειπε #Ιο&.τμ.7;

εποε ει·ετ Βιιπιιιε ιο ουα Ρειι·ιιττιΡετ Ρετ άιεπι τεοοιεΓεετε Γο!εοετ. ν1ΙιίΠτιιιιτο τω.

τω ειΙιειιιττι Γε ει· Μπακ:: ιΡΠιιε ε:6Ρο.ι·ιΓιιπι ετα , ι:ιτιιε άεΓιιΡετ ειὸΓΡετΓιιε° 86 ω

ΡΜ ιΙΙιιιε Μι τε έ)ιΡ οίἱτιιε ετιπ1 οοι·τιιίτετ. εκ ει·Βο Γυο. ττιειοοι·ει άειιιιιτεινετειτ,

ουα οΙ1ιτι πει:Η εΙεέτατιο 1οοιιιιιο.νιτ : ππιΒἰε αστειο οι!οι·ειττιεοτε. νιττιιτιιτο

Ι)εο Ι:ιιιόειο1Ιιτει· οθει·ι·ε ΓτικΙιιιτ Ροίτ εοιπνει·Ποοετο , φώτο το Γὶιἰε τειοεΓεετεω

οιιιτο.τιΒιιε ,ιτιετιιοτειπε ΡτεεεΡτιιπι ΑΡοΓτοΗ ,ιμικ1ιΧω των αύαπτία·υ2ιάε!2έΐπω, Μπιτ-ετ,

βρεμόυπέα·ωι: ό Στάκα; 86ιτετιΕπι: επανω πϋΐΙΜπέσ :επεύω,παπε αετου: Για ΕτΜε

έτι Ποωέπο.

τι. να ιι:ο.οιιε ΓαιιεἙἰΠὶττιι:ε Ποπιἱτιἱ ΑΙΙοννιοι1ε ω Με τεττι1Ποττε Ροίὶτιιε απ- Μ" Μ.

Γι:ει·ιτειτειιι πειτε ιοει2Ιιειω ΙΙοειιτετ ΓιιΓΗοιιιτ , πει: 1η Με εΠΙιέΗοιπε οΒετΙ1εοτιει: 'εξω α·

ιιοτττκιτο ι·εΙιοιιιτ:Γεά ΑΒΒατεττι ΠΜ ΡτεεΙατιιττι τιιαεοοΡετε ΡοΡοΓεὶτ,ιιτ πει απο ©0208”

ι·εττιιόει·ετ ΓιτΡει· Ρειν1ττιειιτιιω , ιιτ Η οιιιιιιόο στ! οτιπιιΡοτεοι:1ε Πει ΙειιιτΙεε εΠεεω

άε1ε ειόΓατει·ετ , ὸεκτετε”ὶ Γεενέι1μ1ε Ρεινιπιειπο πε ειτειιιιιΓεΡτιιε Γοι·ετ , οι: εεε οι»

ι:Ιιιιιιιτιάι Γο.ειιΙτειτειτιιτι ιιΙΙο.πι Ρο.ττετπ Ιιο.οει·ετ, ω τϋεΒιιε ει: ιιο&ιοιιε οικιΠ Με ι

:Έστω ΓιιΓΡειιΓιιε Παω εάοι·ειτετο.ά ιετΙιετει τειιι!ει·ιε,86 ειΙτει ΓιιΓΡιι·ιει ττειΙιειιε ι εποε!

86 Γει&ιπτι είτ. Τιιιιε νιτ1)οιτιιιιι απεξω εε πιειειε ΙοεειτιιΓεεοε, ]έττιτ1ιτε ει! εεεΙε

Γτειτι Ρειτι·ιο.πι :ιιιΙιεΙειιιε , ωιιιιΙττο Με Ριιι·ετιτι Ρι·εεεεΡιτ, ι1τ ΙειΡιάεπι Πο1°ιιι!Γετ

κα. ΑτιΠε 3ι1$οοεπι ιττιΡΙεοε , ὸετὑΙἰτ ει·ειτιάεπι Ιο.τει·εττι. Ωω νι: Πει $ΑιΠιικ: ,

τοοιιιτ , ττ18]οι·ετ1τ Ρετοιιιτε. Το.ι·ιάόπιοιιε ΙιιΡι:Ιεπι ιονεοτυπι οοι να ετιιοι·σπι

πιαιι1Βιιενετιι Ροτει·ειτ, ι1ετιιΙιτ νιτο Πει ,τιιιεπι νο· Πει 8.ειοι!ιο πιει€ιιοι·ε °Ιετιιε

ΓιιΓεεΡιτ $δεό11Μ :ω Ιτιικιεε Ι)ε16Ηι:ειιοεε ειιιΠΠει:ετ, ιΡΓιιπι Ιιιιιηει·ιε Ροι·τει π.

τι.. δεεΙ ειοτιουιιε !ιοΙΗε τιι:ιτικιοι Ρεοει·ιε ὶτιἰττιἱευε, οτι! Βιιιττευοπι Ξετιιιε τω- Πατι:·ιοπίε

:ειτε οοο άεΠοιτ , ωειχιιοεοιιε εοτ1ττ2. Ε!ε&οε νιπι Για εΧετι:ετ ιιεΡιιιτιειε , ειπεοιι:ιοτιιιτι ιΠοε Ρι·οδεετε εετιιιτ, τειιιτὸ άετε:Ηιε ιονἰὸἱιε εεεεοάιτι1τ 2ιεΠοι155ΡΓ8- ω. Ρ -

ὸὶἀιιπι νιι·ιιιτι 1)ει ε:: εειι!επι εεΙΙεττιοΙιεοειτιιι· ε1ιεει·εάινει·Πε ιιιιιιιε :το ἰιτιε8ὶοὶ

Με οεΓειτιόιε ,τρώω εειιτισΙειπ εεΠεοπ ι·εΡΙετε ΕπιιιΙο.Βετ. Βείτιειτοπι ειιἰττι, να.

Ιιιει·ιπτι 86 ΓετΡεοτικιι οΙ1νετΓο Βετιει·ε ιέεΙτιεΒιιτ εἰ ΓοτιΜάιοεπι ιοεει·ει·ε , τιτ Γε!

τετιιιτει εετεοει·ετοι·. 5ετΙ Γο:τιΠὶωιιε Ι)οιτιιοι ιιτ!ιΙετε φωτο Δω ειιιτιοιιιιω ει:

τεοτιιιε πω:πωπω ΒοΗ:εττι , Μοτο Γοι·τιιιε εοοτι·ε απο εισοτιειτι ΓιιΓετΡιει·ιε ω.

τιτΙιε εεττετε που τΙεΠιτ. Ατ νετὸ ττιειΙιετιι ΓΡιι·1τιτε ΜΕΛΙ Γἶιειπ ιοάιιΠτιειω Ριο

ΓεειΠ`ε εεπιεπτεε εοιιΓιιίἰ τεεεΠει·ιιιιτ, υιΜΙοιιε ειιτιΡΙΓι'ιε Με Πεὶ ιοΒει·ετε αιι

όεοτεε ενειτιιιετιιοτ.Τι:οε Ρι·πεΓειτι1ε νικ Βεἰ ιπειδοο.ε οττιιιιΡοτειιτιΠοωιτιο ετα..

Με τεΓει·εοε , σου Ιιοι: Με νιτιοιιε ὸεΡιιτενἰτ, τω Ποπιιοι ιιι€Γετιεοι·άα , οι

ιιο1οι:ε ιο Γε ΓΡεταοτιοιτε όιειιο.τιιι· ετ!εΙΓε. ΟΡιτε ετΡο εαΡτιιπι ιιιτ!εΠοεπτει·(Γα

ειεοε,ωειοιιττι ιι1ετειττοΡοβταπιτ1οτιτεττειΧἰτ,παρε ι·εττο ι·εΓΡεπιτ,ουιει ι·εεο.

Με εἰ Βεειτο ΑΠ1ειι1εΙο εποε ΕνετιιέεΙ5ειιπι ΕΜ ιιιιιιτἰετιιω ΓιιὶΠ`ε Γετπ10ττε1°Π: @να

ΡεψυεΜνετ2τ πῇια έπνΐπσω,όέσβίυπωττΙτ. · - .

η. ΑΡΡτοΡιτιοιιειιιτε νετὸ ι·επιιιοετιιτιοοιε εμε άιε, ιιιι!εΠοεοτει· νἱι· Ποπιἰοι ετοΑιιΒιιΙο

ΑΙΙοννιοιιε ιοεοιιΓεΠὶοτιεΠοττιἰο1 Ρετάιιι·εινιτ. (ΗΜ νετὸ Γε ΡειιΙΙιιΙἰιτι·ι ΓοΡοτὶ "””6"Π·

ει ΝοοιιιιΙΙει!ι'ιε Ι..εέτοιεπι τωιοιαι·ι ΡοίΓιιτιι. Νεω

Ρς6]ι.10Ρ2&ο Μιμή τοπΓιπιπι Μοιιιίτιτατι·ι (ιι: Γαρε

τἐιὶε πω». ε.. ΡιπΓετιιιτ ) 80τεοειι: ξ εαριιτ Γιιιιπι επώα

τι Ροίτιι!ειτ 2 Απ Γοττε ΚεεΙιιΙὶ οι” ισ Ρσ:πιτετιι:ιιιω πω·

π: :το :τεστ , εοππιττι απο τετιιΡοτιε ειιτοι·ιΓιιτη εποε

Μπιτ ἔ Ν:ιπι ε:: Οτεεοτιο Τιιτοιι_ ΕΡιΓι:. Ιιο.9.08;Μ Φ.

Ραπιτεοτεε που τπάεοειιτ @Μπι : πει: εοττπιτπ :οποιε

Επιπ. Ε: τ:ιπιειι ω Κε Με $οΙιτειιοι·ιιπι Γεν Χει:ΙιιΓο

τοπ: θτἱπιΙεϊειιε ΡτεΓξντει: ΔΓ: Φωιίτι!Επτι έ» φωτίσει

κ4807'. 88. θεά. δ! .Β ξεαΙσπι 97.

είπω π'έψια Βειτοεπι Μάι 86 εΑΡΗΙοε τοοι:Γετι τη. Π.

Ρτ2ειΡιτ. Βτιικ:!ε οιι:ιΙε εΓΗΠιιι:Ι , πιο" Γκι"ιυπκα :ίο

ωΙ·ιωνά.<τ Πι Ι.:ιτικοοετάοτιιπι ΙετζιΒιι5 Με. τ. τα. η.

1. Η.. ἱεΒἰτιπ , ιι: δ τιι1ιε πο» βάνω” πιά: [ΜΜΜ απο·

ΜΗΝ? #60” “ταπεινα οι [απο Ιαπωα [απο , άετά·υπ

:ποπ ]ιιιιεκ. Πετιιιιιιε ω: ιε επι Κεε1ιιΓιιε εκατ, ωβοιϋι

ΡιώΙπι τιισ.ιιειΡιτι φωτ! (¦εττε ΤΙιεοι!ο:ιειιι ΛοΒιιε Η

Γειίτιιιτι απ:: Βενοιιιε τεεΜιοπεπι πάω.

Εεε



πρι.

νιιτΑ ε. ΒΑνοΝιε εοπτεεεοπιε.

Οιιιε.Απ.

ΠΟ. 1.111.

θα”. ι.

ειππιιπιι

πιιωπ

ειπε τιιετπε

ιπποει

τω.

Μειτντ ιιι

ει:τιιιπε.

Ροπ τιοε

εοπνετΓιο.

ιιιε εππο8

πιοτιτπτ

εεεετίἱτο

Ποπιιιτιο.

π

&

-_τ..Πι- -

€ιαΠΠ'α , Αππεπιττι ΠοπιιπιιπΓΡεειε εοιππιπε: Γπτιετ Γε νεπιεπτεπι εοπΓΡεχιτ :

οπεττι πω: νιΓπ Ρει·τεττιτππι Γτετιπι Πινιππ εοπΓοιετιοπιε πτετιε τεπινετ,ετοπε το

τεπι εεΠπΙεπι ιπ τ1πεπιειιι νιτ Πει ετετ ,ιτικιτιπιειιιιιε τετιιετ Γτεπτεπτιε Γπ:ινιτετιε,

ιιτ ΙιεΙεπι ε!ετετπτ ιπτε11ι€ι Απεειπτπιπειε 8εΓπενιτετιε ιιΙπε εεινεπιίΓε. Νεε ιπι

πιετπὸ ει Αππειπε τι:ιειε ιπ Γτιεειε εοιππιπεε οίιεπειιτπι· , τιπιε εοιππιπει ιιιιιΡΙιει

τετετπ πετεπετιπ εοτ‹ιε , ιιεετ εππτιεπι ΓετΡεπτιε ιιοπτιειετετετιιι τειιτετιοπιιιιιε.

Ι..πιπετ επιπι επιε Γπτιετ Κεειεπι τοτειιι ιιιιιιιεπι ε_τειιετιε εει]οτειεπιε Ηπεπτε εΡπι

τπε·Γεπέτπε ιπ Γτιεειε εοιππιπτε ετιιοπιττετπε πι, πιιιΡετετπε νοιτ ειιτιιτπτ π”

Ριιιππι Γπππι τιιιε&πττι , ιπ οπο ει πεπε εοπιιιιεεπιτ: πιει Ρετετ ιπ νοεε, Η

ιιπε ιπ ιιοπιιπε , 8τιιτιτπεΓεπέτπε ιπ εοιιιτιιιιε , τοτετιιιε ΤΓτιπιτεε ίπτιπΙ ιιιειιιΓεΓτε

ειεεΙετετε επ 3 ίιπε @πιο ετιεπι Β. νπο ΒενοπιιτιΓε Ττιπιτεε ΑππεΙππι ιπ ΓΡεειε

εο!πιππει οπεπτιιτ , τιπιε ιΡΓε εετπειεπι Ττιπιτετεπι ιπττιπΓεεπε Γιιτεπι πι εοτ‹ιε πο

τειιετ , εεττπε Ιπιε τιπιιιο ειπιε πεοπε ιιιοτε , ιιεειπε νιτε ., παμε ιιΠε ετεετπτε Ροπ

Γετ εππι Γε ετετε εοιιεότιοπε ειπεπι ιιεπεπετ πι Πιιτιπο.

πι.. 5ε πτ τετιτι νιτι Ρτε:εεεΙεπτιππι πιετιτοτππι οτιπιιο Ιοππε Ιετέτιπε πωπω;;

εετετ . οπιεπω εινιτεε πι ιιιοπτε Ροιιτε Ιετετε ποπ Ροτπιτ 5 ειπειοεπι ειιε ει” π

νειιιΙΙππι Γεπ6πε ()τπειε ‹ιε ε:ειο ιιεΓεεπειιΠε νιειιτ 3 πτ τετιτο ει πε τεπιππετετιοιιε

επεετετπτ Γιειεε , τιιιετιτὸ πιεπιε εε!επιππε τιιπ)πιιε Γοτετ οπτιιτιιιπε 5 δ; τεπτο ίὶ-ω_

τιοτ ΡπιΓεπτιΠοπιιππε οΓτιπτπ επετιτετ 2 τιπετιτο εοππονιιΓετ ιπιιιειε πιει παω

Μεε Ποιπιπο οίιεπΓε. θεά νιτ Ποιτιιπι πιιιιι ειππιτεπε , πιιιιι Ιιςιιτεπε,επττι πω.

πιο πεπιειιι τιιιΤοινι εοπεπτιινιτ οι ετπετε εε! Οιιτιίιππι. ΙΙΙπτι τειπειι ιιιτιε

ιιπεπτετ ειειιετ : Ποπιιιιε ποπ πιεε νο ππτεε , πε τπε πετ. Απιιεπτει· ιπτιπιο _ π

εετ ει τετιο τειιιιιοτιε ιπεττντιπτιι ποπ Ρτεεπιτετιτ . πιστή τετπεπ Μεττντιε ποπ ω

ι·επιτ : επιε νοτο ετοπε νιττπτε ιιοτπιτ είΓε Μπιτ” 8: νοιπιτ. Ιτι ΓετιιετιΡΓο νετὸ

ΓΡοτιτε οπιιιεε Ροεπεε ετειιιε Γπτιτιιιειε ΓπΓεει:ιιτ , ειπιππε ΡΙει·ππιππε ιιππιεπε εετιιτ

ιπιιττπιτεε ε 8: ε εοπΓεΠιοπε Ποπιιπι ποπ τεεεΠιτ , ιπιπιοιιιιιε Ρει·Γενετεπε πι

ο ετε τπεπάετοτπτιι Ποτπιπι, ιτεπτ πιεετιιιπε εοπΒεπτιεπεδε ετπειετιιιπε_ τιπ2_

Ιιπετ ιπτετ τοτπιετιτε τπιετετ. $ετι οπεπιεπετιι ΡετΓεεπτοτιε Βιετιιο τπιππιιε πω..

εετει:πτ , Ιπιε ετποτε τετπειι ιττιΡΙενιτ τπεττντιπττι. @εε ιΠε Ρτο ΓΡε .Ξτωιιπιτπ

οοιοτπτπ ιιππιεποτππι ποπ τιεττπΙιτ ΡεΠιοπεε : οπο εππτι ιιιε ιιοΙεπτε ποπ ιιοΙπιτ ,

τιπο ΓεεπτιεΙιεεπτε ποπ πΓτπε επ ι οπο Ρετεππτε ποπἔεπιπιτ ι Ρ1°εττετ ςοςι(ΜΜ η_

Με ετινετΓππι ιιππιετιε: ΓΡιτιτπειιΓοιιε πεοπιτπε ειινετ ε εεττεπιιπε . των] ιο α) "μ

τιιε τεπτετιοπιιιπε ε Ρετιτο ειιππετετ Γοττιτπ‹ιο νιπεεπτιι , τιετιεπτι.ιι ειτΓΡεέτετιειι ,

8: εεοπειιιπιιτεε πι ιπετιτιι, νειπτι Ποπιιιιο π” Γεπιπετιππειιιιπεπτε: (3επτιε ὰ:

ειτΓπιτε , οποπιεπι τιιετεεε τπε εοτιιοΓε επ ιπ εε:Ιο.

η. Οποτε πτετιππι επ8ειΠπτι ιπΓετετε Ιεέτιοπι, επεΙιτετ πεετπε νιτ Απο

.ινιιιιπε , επι ει: οττπ πετινιτετιε Με Ατιιιιιεε ε νοεετιιε επ , Β.·ινο , πε πεε “κο Πω

8τενετιτ. Ι πω· Γεπέτιιιιπιπε ετοπε τειπἐιοιιιιιπιιιε νιτΠοτιιιπι Βενο Ροπ Ρα:Μ_

τειιτιω εοπ ειιιοπεπι τιπεπιε Β.Αιπεπ‹ιο Ροπτιιιεε τιετεετιετετ,εππιε ττιιιπετ Ραπ.,

τετ ειπετιτεπιπτε ειιετπτπ ειιπιπεπτιετπ ειπεπι ππΡιενιτ , Ποτπιπο :ιιιτιπειιτε 082€;

ίτπειιο τππιιιεόοπε ειι”ε&π πι ποε ΓεεεπΙο Ρτοπτετ τεεπιπιι εεειοτππι ιιιιιιτενιτ_

Ριετιπε πεπιειπε νιττπτιιιπε8ε Γεπέτιτετε ιπτεΠειιιτ νιι· Πεο ΡΙεππε πΙτιπιππι τω

εΡΡτοΡιπΡπετε ειιεπι : ειπε πε τε πιπιτιενιτ Αιιιιετι 8: Ετεττιππε Γπι Μοπεπει·ιι

εοττιοι·ιε πι ειιΠοιπτιοπεπι ππτπιπετε , εε τιπετιιτιεττι ίπιειεπι ΡτείΒντετπιιι ιοπἔε

ει Γε ιιοιιτπτπ ποπιιπε Ποινιι.ιππινι * ενοεετι νοιπιτ Τπτιιοιτειιίιε Μοπεπετιι€,

* θστιτπ.

Πεοιπιπ

ιι Ηιε "πω ΜΙΤ. εοιιιι. τιετπ Ποτιιεϊεπίιε εε δετι

πετιπετιεπιιε ιιιι;Γει·ππτ: πω: οντα πετι·ιιιωτπ[ιω .ι

πωπω ·υστιιΜ.τ ή! ΒιΡυ0. Οοπεπεπίιε νετὸ επι πιε

|ιοτιε ποτπνπιετπτι επι εκ αντιο πετι·ιπτιτά.τ [κι Διι

πάσο επειτα .ρ , Μινι: , πεπτ “πι” πιο .ι ω.ιπι.

τι: Ιεπετπτ , δ: τιοι·πτ·τι , Βε·υο. ιπτεττιππθτιοπε πττιπι

ειπε εΙιιικιετιιτ, τιπείι ΑΙΜ:: ΑΙΙοννιπι ειινεπτιειιιπι

(πω: επποττιεπ. Αιιὶε Με πω: ιπτετ .ΜΜΜ π" ιπ

Ιαπωιωι 8; Βρυση"π ποττιιπιε ειιιπιτεε9 Απ Γοττι`:

πω” ιιοτιιει:τιιιτ :Η ΗείΒεπιπ: νιειιε πω;» :ιερει

Μπιτ

Β ιτε εοιιπιιιιτετ Με εκετπΡΙετιιι: οπετπτιπιιτπ ποπ

πω ιιιτεΙΙιειτιιτ ,απο τιιοιιο πι @πιο πιω ιιττιτι δι

Βενο τετ τεε πάτε: εκτιιενειιτ. Τιπ-οιιοτιει πω...

εειεπιπε ε διιτιο ντι ι Ιιιιτετιο πωπω εχιιιιτ:ιι·ι νιχ

ιιοτειι πι πει: κά”. : πω» τσιιωτβο›ω μ” Θ

τἰτιι!ἰπτα πω: Μάτια: ε. Με. 9

ο ΤπτιιοΙτππι ορπιππι ΤπτΙιοΙτετιΓι Οοπιιτετπ'
Έιετιιιτι2 εοπτιππο ποττιεπ ιιειιιτ. Με τιιιοπιιειτι Μο ι

πεπει·ιππι δ. ΑπΓεπετιο ποίιιτι , ΡοΓιεε ΒΡεπις.Π[:
Ροπτιιιει πι Γιιιιπάιπιιι ειφειιιτιοιιιε Λροιιοιιεε:ι Ι, ι

ιιονιεο Ριο εσπεείπιπι , τιπαιπι ΕΕτΜΗΜ ςοΗ: ΒΤ.

τιιτιι πιοιιο τοπνετιιιπι τεττιππτ. Πιιπε Μοιιπίἐή?
Ρτιπιστόιε δ. Αιτιιιιιτιο τιιιιιιιτ ΗεπΓειιεπιπε ι

. . . _ ω..

πιεπτ. ?καποιο δ, Απιεπιιι Υιτειιι ε* ·



νιτΑ ε. ιιΑνοΝιε εοιιιι=εεεοιιιε. το.

ειιιἰε ειιΡιεεειε ειιιε εετΓτιιιεοΙΙοειιιιε. ΜιιΙειιιτι τιειττιειιιε ιι:ιιιετιε σε: ΓΡετιιιιιι εε

:με νειίι:εε ΓτιΙιτιιειιιιε εειιίοτιιιττΙιετιοτιιτιι ΓειΙτιιε οεειιΡενετει: ιτετ ειιοε εττιτ ὶΠτει·

εεΠειτιι εεειτι νιτι δε Μοτιο.εετιιιιιι ΤιιτεοΙτειιΓε , ιι:ι ειιο ΡτεεΓειτιιε ιιιοτεεετιιτ·

Ρτείεγϊετ. Τετιεειιι ειεεετΠτοιιιιτιιίετο εε ΡτεΓεγτετιιιιι πιει1ιοτ2.τι1ι11 ιτε Ρτα:εε.

Ριτ. -ΑτιΠε οεεειετιτιο.ιιι ιιοτἑτετιιιειιεί δε εἴ; εεε €ετεετετ ιιιιιιιιτιε Γειετιε , εεε

με ιτετει€ετε τιε ειιιε , Ρετ εετε νο ειιε ο ειστε ι ι ιιι]ιιιιε`τιιιιι. εεε ΑτισεΙο

1)οιιιιτιι εοτιιιτε.τιι:ε ειεειιιτιεειτι ΡτεΓεγτετιιιιι Γιιε οιτιιιι εε!ετιτει:ε Ρετνειιιι? ε:

Ρετ νο.Γεε.τιι Γοιιτιιειιιεττι τεόειΙειιιο ετειιιιιτε ιιετιειιιε εε νιτιιτιι Πει ιιιετεειειΙΓΓε

εωωοΠε Ρετνειιετιιιιτ. @τα νιΓο νιτ ΒεειτιΠιιιιιιε ιιιειετιο τερΙει:ιιε είε 8:ιιιειο
τ - · · · τ . _ _ ,

ειςιιε ΒτεεεΡιτ σε ειιτειττι Γιιιιετιε Γιιι εξετετεε. Οιι1Πι.ΙΙ.ιε εεεΙείει μετα ιιιεεΠιιειι

τετ :ιτι εΙο.τει:, τι εοΠοςιιιιε Βιιιιιιιε εεε εεΙΤειτετ , οειιΙιε εε τιιο.ιιιειιε ιτι εεειιιιιι

ΓεττιΡετ ιιιτετιτιιε ιιινιέι:ιιττι εε οτε.τιοτιε ΓΡιτιτιιιιι που τεΙειιτειτετ; ()οτΡοτε ετ δεη..

8ιιιτιε ΚεεειιιΡι:οι·ιε τιοίττι Γε ιιιιιιιιετιε.β.ιιξεο.ιιι ειιιιτιιειιτι εο.τιτε ίεΙιιτειιιι ειε Επι

ιιιο ττιετιίιε Οόεοετιε=Ποιειιιο οπιιιιΡετειιτι τεεειειτ. Ι τι ΡοΙι ειτε. ειιιιι ιιιεΓΕιει

ε' ετιιιιιι εε εκεεΡι:ιιε , ίι:ετιιιιειιιε νιτειτιι εεετιειιικε Οειιτιιιιειε ειιιιι ει. νιι·.

ειιιιειιε εειιιιι εοτιιτιιοτειιιτιειιε ΙοιιεεειΓε Ροίἱτιε τΡιτιτω ιΡω εΡΡιιτετιε , @εεε

Πει νείειτιει·ιτε ττιιττι ω ΓεΡεΙιετιειιτιι εοτειιε Γιωτη : ειιοε 8: Γεε1;ιιτη Με

ιό. Ο(ιιτιειιιε Γιιιιετιε ιΠιιιε οΡτῖειιιιιι εΧΡΙετει:ιιτ . τιιιιΙιετ ειικειιειττι , Παει: ιιιιιΙω

μπι τειιιΡοτε ε εεειιιοτιιο νειτειεε.ειιτ , €ιεεειτι @εαιμε τεΒιειτ , δε @πιω £8_&α

εε: Ειπε. -ΑΙιιιε ειιιοειιε Ρετειιετιειιε ιτιειΙεεὶ ετειιιειιιο νεκιιεειτιιτ , ειιιι ει: Ρετ”.

πιτ :κι νιτι @ει ΓεειιΙετιιιτι , 1)οιιιιτιο ειτιτιιιειιτε ΡτιΓειιιε.ιτι τεεεΡιτ Γειτιιττιτειιι , Με

τιιιΙΙο.ττι ειιιτιι·ιιιι εοΠ:ιε ΡεττιιΙιΓΓει:ΙιεΕοτιετιι. ΜιιΙτο. τιιιιεειιι 8: Με. Γιιτιι: ειπε Ρετ

ειιτιι Ποτιιιτιιιε 8: οΡετειτι ειΒιιετιιε εΠ: . 64112 τιοειε ιιιεοετιιτει Γιιιιε δε 1)εο ποτε

Ωιιὸε ιιεττιιιΓε ειπα εε ειιιε Βείειε εοτιιΡετιιιιιιε ιιεΙΙετιιιιΒΡτοΓεειιι . εεεε ( σε σει

ιιοτ ) εεττ: τιιιειιτι Γετιιιο εείΓο.τετ. Ρτιιιεε ΡΙιιτιειιε ειιτι ε ΓιιΠ·ιειειτ. εε Π;ιιειοΠε

Ι..ε&οτιειιε 8ε .ω ει.. Γείειιιετιτιειιε Γο.Π;ιειιιιτι ιτιεετετε νιεεετιιιιτ. $εΡιιΙτιιε πεπι

ειιιε είε νιτ Ι)ει ειιιιι ττιο.ειιιΗεο εοιιοτειιι Ιοεο ειιι ειειι:ιιτ θετιεεινιιιιι εειΓι:τιιιτι ,

ειιιιιε τιιιτιε Οτιειιοειιιττι ειιιετι:ε νοεατιιτ (ἱειτιεει: ιιει τιιιιΙι:ει ΕιεεΙιειιε Ρ12:Γεε.ηειιτ

οτε.τ1οιιιιτιι εμε εειιεΗειει , εε Ιειιεετιιτ :ιε οιιιιιιειιε ιιοτιιειι Ι)οττιιτιι ]τεειι..

Οιιιιιε·τι ι ειιιείὶ ειιττι εοεεεετιιο Ρ8.ττε που. δε 8Ριτιτιι Γιιι6το νιττιιε ε: Ιιοιιοτ,

8Ιοτιο. 8: ιττιΡετιιιιτι , Με ει: Ροτείεειε Ρετιτιίἰιιιτει ΓειτειιΙο. Γεεει110.τι10°ι , Ατιιετι_

ιι Αιιιιιιιιι εμιο δ. Βενο εε διιΡετοε ιιιιετανιτ, τιοτι

ΓεειΙε ει εειἱιιιτε_ ει ιτι ιιιιιιιετιε 1ερΓιιε που εΠ Αεεω

Γινε |ιετατιι1: , Βενο με ραιιὶτεπττε ειπιββεπεω εκαπι|

Β 19_ .ωω.4° Ροπή/Μ υεττφ:Μϊ ι ΜΜΜ Με” μα”

9ιωεωμωι Δε". ιιύβειιστιτι.εω ιιιρετεεε Γιιιτ, Γε

ΡτΞι τιιιττι_ η. ΛειτιεΙιοτειιι Γτιιιτειιι' ωώ.1ιιεεε ρα:

τιιτετιιιιιιτι :ι.εειιθιιε ει, ειιιτι Αιτιιιιιειιε ΤτιιιεεὶειιΠ

Ω:ιτεεεια ιιτιΡοίιτιιε, Η:ιΓε.ιιιτετιΓειτι ρε.ε_ιιιιτι Τι·ιήε

&ειιΠειι8 εσιιτιειιιιιιι , Βεν0ιιιε πεταει: ιο1ιιιιι επετει

“τω” ιΙΙιιιτι·εεε.Ε. »........εω $εεειιι Ττ2ιε&ειιίειτι

σ.ιιι:ιο εε. ιιι.νιι. Με νιεετιιτ : & ττιετιτιιιιιιι εε

Γετιιιι:ι ε: Γιιοε θειιεεινειιΓεε τενι απ, Βενοιιεπι Γε

ωτιι εεειι:τιτ , εί1ττιι.1Πε Μοιιεεειιιτι Βάσω εε ιιιΓιι

Ι:ι.τιι ΟΙπωΙειιιτ ειιεωτι ΕνετιεεΙιι ειιΓετιιιτιετιει ετετεε

ειιιιο εε. ει. εοτιιιτειτι ειιειιιτ. Βετο εειιιεε "τω

Μοιιειίἱετιιε μτ1ιιιιτιιι:ισ θετιειιιιι Με, ιείειιιε τε·

ειιιΓιιε νιιτιτ ιιίειιιε .ω οειιιιτιι , (με ΖΗΝ) Μ_ Π"

τοιιιιειιΙε νιεεωι·. 5. 1.ινιιιιιο Ρωιει σε εε Με

Γει>ιιισιιιιι ΜιΠε.ε δε οτε.τιοιιεε Γεει!Γε ἱτιἐξ·ε ιτι Ρτομϋε

Α&ι8 ειειτιιτ. Πίπα |εΒι1ι°ιτι11' 5. Βενειιιε ΤτετιΠ.ιτιο.

μα. Ιιι (Πιιοτιιεο Βενειιιτιιιο εμε 5ειιεετιιιτι εοτειι:

Με ε· Κ· Πεμ Ιενετιιιιι ε :στα Γετιιιτ : 4:!ιιος|

τι ιτε ει , ιιιιτιιπι ειιτ ιΠιιιε να; $ετιμοτ τε νεΙ εεε..

Ψ·"Π'": σ ινε! οιιιιΓετιτ. Δε:: ΤτειιΠειτιοτιεε ιιιωιιι. τ"

εεττ: Μιτιιε. ιιιετιιοτειιτιιτ. 3. Βιινοιιιε ΚεΙιειιιιε [τι

θετιεειιΕ Εεε1ειἱε. ΕπεεεταΙι 5. Βενοτιι βετ: τεΙιΒιο

εε εοιιοτιιιιιιτ.

ό Νεπιρε θετττιιει ΑεειιτιίΓιε ΝἰνιεΙειιίἱ, ειιιιιε

Α&ε ιιι ίι.ιεΓεςιιειιτιειιε τεΓετειιιιιε. Π: ιιττωε οικω..

εο!ει λεεειτιε θειιεειιΠε ΓιιΡετιιὶε ιτι ΟεΓετναι:. Ρτενϋε

εξω.·ιω8. δ. Μ" εαπ θετττιιειε εοιιΓοετιιιιιε ει

εκατ. ·

ειιεειε

»Με
εωειι

ΗΡ

Ε” ιι

¦-μειιετ·- εε ιτε ε ε· · ε ~ε‹

οΙΧς_ ΑΝ.

Όθ. ΕΠΙ.

οετο8.1.'

ε

ε

θετττιιεἰ

περετετιε

νεΠεε ιτι

ΓεριιΙειιτειιτι

?Με

ΜιταειιΙε

μετα.



μη. νιτΑ 8. ΒΑνοΝιε ΟΟΝΡΕ58ΟΚΙ5.

(:19.ε. ΑΝ.

ΒΩ,ΣΙΠ.

Οστοιι.ι.

ΕΡίδΤΟ.ΕΛ! δ. Ζ).ί?ΙΝί

ΕΡΙό'6'ΟΡΙ ΕΤ ΜΑΚΤΤΚ!ά'

Α1) ΈΖΟΧΒΕίζΤΡ”Μ θρ4Ν.ΒΧΕ έΒΒ.42Ε.λώ

Μ· 8. Βιινο ιι ιε ΕΖύΜρω0.

εωμω. 1 Τ. Πισω ιιιιι·ει Ιοιιιιι, 8οΙειιι Γιιιε Ιιιιτιιιιε νιάι.

Γ · ΕΠ: Πιιε Ιιιεε ω.. Πε Με μια: ιιιιιεε

 

_ Ηοε Ροίὶειιιὲιιι Ροι:ιιιΙοε εοιιἴΡεΧιιιιεε Γεισειια,

8ο! ιιιιιιι που Ιιιιιιι:. ιιοΧ ίιιιι: σου. πιιΒιι,

ΙιπΡιιι ω.τικιιιεο εεω εκιι€ιτετα τιιιτιιιΙτιι

[ΣΙέεέΐ)ι;ι;ΞειιιΞαι:ιιτιε, πιέειιε ειιιειιτει Ρειιτ.

Ο εε νι, ιιιιι Ραειειιιιιιτιο. Ροιτοε·

Ρα:: είἙ εφε! Ροι·πο :ειιι· Με ΒεΠ:ι ιιιονεε2

δεεΙ εμε τιιΓ ιι·.ειε Γειιτιιε, Γοι·ι. @τα ει·ιιιιιιΡΙιι,

Ατειιιε άει ιι: ΡειΙιτιειιιι εΙοι·ιει τιισ.τηιι·ιι.

(ΠΠ ει:εάο.ιτι ιιονι, ιιεεΐ - ΓιιιιΠι·ειΒ-οι·ιιιειιι,

(Μι ΓΡοιιεΙει: Πειιε ε , ειπε όιιΙσιτειε ΡοιεΠε

Αι:τιιιιιειι ειδ: @ποιό ιιιιεΠεε ΓοΙειι:ιει ιιιει:ιτι

Ήοά άειι: . ιιεε Ρειιιιἱιε ιιιε Ρτειιιιε ειτε εΙιεε.

θεια :Θεια ει€ιιιιι1ι11 , ειιιο ιιιε ίονει ιιΒειε Βετο:

ΗιιινιΣτ, ιιιιιΙεετ , Μπιτ, ειιιαι,ιείονει:.

ιε ε Ρι.οιιι:ειι·ι·ιιε ειιιειιι νιιιτιιε Ποτε Ρει·οι·ιιιιτ,

Ωω ΡιοΒιιιιε Ποια. Πω ΡιοΒιι:ετε νι€ετ.

Ροι·ιτιο. ι·ε8ιε,ΞΙεειιε ΕεεΙεΠεε, εοιιεοιόιει Ει·σ.τι·ιιιιι,

ΙΡ ε Με απ: ιειιε 8: ιιιεὸἰειιι:ι ΠΜ.

· @κι τείει·ειιτι Ριετειτιε οΡιι5 , (ιιιο πιε Ρει·εει·ιιιιιιτι

ΟΒΓεειιιιιε Ιιετιε άστο ίονετ ιιε!ειιτ οιιιιε >
, ω

ΒιιΙ€Βεειξε Ει·ειιιιιιιι Ριειειειιι ὸιιιιΠ`ε Ι.ινιΝιιΜ,

οτιτι ειε ιιοιιιειι Ρετἔτανειτδε Ποιιιιιιι.

Ε8ι·επιιε Ρειτι·ιεπι, ΡοιτιΡο.: ιτιοι·τειΠε ιιοιιοι·ειιι

Α5Ρι·ενι. ιΙενοιιι: ΓΡεε 1)ειιε υηα Πω.

ττειπιειι ιιι ε ' .

@επι ε ἔ...ῖὶζῖὲ.“ῖἶ
ΡΙιιε ε.Ιιςιιιό Ριείιειτ ιιΡΒΓειιι:ἰ τιιιιιιει·ε ιατεο :

Ρτείειιε εοιιτιτιιιιε ιιιε Γονετ οβίεειιιιιε. . -

Ηετε ε1ιιοειιιε όιιιιι ΓειιΒο , Ρι·σΡειιιιιε ιι€ιτειτοι· σ.ΐεΙΙι

Μυιιετε οοε ΓοΙιτο, ΡοιιεΙειιε Ιείΐιιε εεω.

Κιιιιε ιιεΙιειειε ειΠει·ε ειιιιι Ιο.ειε Βιιι:γιιιιιι .

Βιιέειιιε. εειΓεο!ι ΡΙειιει εσ.ιιιίΕιο. ιετιιιιιιι:.

τ δ· -

2έέιβ, κ- Ηο Ριιῖε ιιιιέει ιείιεε ε εθ`ει]ειιι Γε Με. @είπω

Πο ιδε ινιιιιιε ι1ικε 1110610 ΡιιιιΡει° ει”. _

Ρετνετ οΙιιε Πεειιιιι, ία! Πειτε εοιπιιι·ε ΗεεΒιιτ: |

'Ε “Μ (ΒΙΙιι!ει ειιιιΠι Ρ1°ιιι8, ποδια. Γιιανιε απ.

Ηιικιβωι Ηο απ* νι α €τεινιε @να ιιεΓειε ι·ειιόει·ε ίι·ιι&ιιιιι:

ε;ξπ ϊ· Πττιεειε , ΙειΡΡειε ω: Βειιε ειιΙιει ιεΓειε ι

Μωβ. Ηοε εΠ: @σο τεει·εοι· ιιιιὸό ιιειΒετ ει: ετειιΙο. τε1ηι;ιηη

ιι="ιο πω· ΗοΓΡιτο. εισαι ιτιιτειτ νει ιιιιιιι (ΞἔιιεΙΞΒοΠῇ
χ· ° ` - - ι . . °Μ' ' μ” Ετ Ριιιε ιΠε Ρει·ει· ειιιιι ε!οιιιε πιοΙΙιε. νειΒιι

ει: Οιιιιι!ει· _ _ ' ' -

νο. Μ1ττιτ, Θ: ιιά Π:ιιάιιιιτι ίεΠιειτειτ Ρι·εειβω,

:σει ή[ετ9 -



νιτΑ ε;ιωινοΝιε εοΝτεεεοειε:`
Με

 

Δε τιτεΙοιιιαετιεττι ιειιετ ιιιιι€ειτε Βιινοιτειντ,

Αττιεε Ιενεε εΙεεοε είε εεεεε τεττιειο.

Νεο τεΡετατ, ιιιΓο είπε ιειω Με Ιισιιο,

@τει Γοιεαε ταεεετιι τεεεετε εεαΠ`α Γοτιετιι.

Ειτιεει τινι ΡαεΡετ φαει νειια τιιιτιιΙετατ

Ι..αΠ`ο νικ τετιι1ε5 ειιεα ιτιιιιιίεταε οΡειιι*.

διο ε ο εειεεοτιειαιτι τωεω Ηοτετιτε νιεεοατ

Ε ε Ρώτα. τιιοεὸ εεττο Ρωειω ετ1εοι

Ετ εει (:αίεαΙιο εισεΒατ Γοτιτε τιιαεετιτειιι

Πάικο νετΓε ΡοίΓε τιιονετε ιγτατιι5

Ωατττιιτιε ιιετιε Ιαεετο ειότατιτ ειιιιι νετΙ:α Πατιιοειια:,

ΜετιΓε1εε εοΙετιε Ιαετιε αΡι:α εεε είε ιτιοεειιε.

Νοε Γεω τιει Γεεταιτι Γειιινο εατιιιιιιε @εεε

ΩεαΙιτετεεε εεεαιτι , τεΙα ετεεετα πω”

Νεεε1ειε αεατιι ιιονι: ττιειιτιε τιιιιοτιΙἙε Ρτοεαειε

@επι . ι·οεο , ιιοιιΜε , Ρατ εατε εοΠε Ρατι ε

ΟΓΗειο εει·τατε Ρατι ιι τιειιιΡε τεεεΓο,

Ρεεεο , (Με ττιαειιιε τεεεετε Ρατνα ιιιοτοι·.

Μαιέιια τιιιιιι Ρταείιατ ΓεΡΡιεκ Πει Ρετνεια ΡοΓειτ:

Ετ ταττιετι ιενετιιοτ τατεεε αει οΠιειειιι.

Αεειιι€ατ Π:εειο εεατιινιε τιοιι νιτιοεε αετιειε:

ΕΠ ιιοιι ΡοΙΓε ιενε, τιοτι τετιειΙΓε ιιοιιιιιιι.

Ει·Βο τιιιι τιτεΙετιι Γει·ιεεεε, εΠεειπωε Βιινο,

(ει νοΙο εεοε εεεεεο,οεοε ναιεο Γαειο.

8. ΒΑν'ΟΝΙδ Ει>τ·τ.ιι>ι-ιιεΜ.

Πι Ραετιεε τε&οτ. ΓΡεε @Με . Βιοτε τεΒιιι,

Μαετιοτειτι Ρι·ιττιεε εμε ιτιοεὸ ττιατζτιεε εταε:

Νοε ειεια τιιειιέτιιιε εταε τε Βιοτια ιιια8εα οεατειιι,

5εε εοτιτεττιΡτα εεεεε ειοτια τιι:ι€ιια Γαειτ.

Ρτο (ζιιτιιιο ΡαεΡετ . εεΓΡε&εε , νιιιε, εεειιΓειεε.

Ετ ειιειεεωειε εετιε εαΡει: απειεε εεεεε.

Ι)εΓετιει:ειτι τενοεατιε τιει ττιοττι @τα ωιιιιι

Μοτιιιταε τιει Ρε τιΒι]ετα Ρατει·ε Ροιι.

@Με εεΓιιιιεέι ιτιεεε τε τειιετ. ιιιεΙγτε Βιινο,

ΕεεΙειιαιτι, τιιετιτιε Ρτοτεεε,8ατιάε, Με.

ΕΡωσίε ΕΡέ|σεω.

ΗτΕε, Ρι.οετιειντε Ρατει·, Ι.ιντεεε εατιιιιιια ιιιιττετιε,

ΙιιΓετιΡτειιι Ιατετι τιιειιεε ιιαβετε εεει:

Π: εετε ναίιατεε Εεε Ιοεεε ιΙΙε τειιια *,

Παι·τιιιιια εοεΓετνετ οιιτετεε ιτε ΙαΡιε.

εεε

Εεε ει.

Πωσ. Δε.

130. ΕΠΙ.

θα". τ.

ιι εμε

Να” Π.

Μινωει

τιιεττι , ΡΜ:

Μ. τ. Μέ·

¦βίν



χω ΜιιιΑε. ε. ΒΑνοινιε εοΝιεεεοιιιε, ω.τ

Ολο. ΑΝ.

πιο. ΠΠ.

Οττοπ. π.

ΜΙΚΑ()νΙ.Α ε."ΒΑνοΝιε

Τι:ιιιιιε τιειει·ιΡτο. 1.ιωιτ ἔι Μοοειειιο :ιοοονοιο

τιοι Πεειιιο κ. νικιτ.

Ε:: ΜΣ. απἰ. ΔΗΜΜε Δ”. 6'ω·πε!9 £οπρεπέέευή:.

ΡΚΟΕΟθυδ .ΑΠΟΤΟΚΙ8.

Ηιτιετιιικι οεε>οτιι είτ οιιετιιτιιιε Με Ρι·οίεέτιΒιιε ειι·τιεοτει·

ιοΠΠει·ε , 8τ Ιοει·ο Για Μοτο όιετιιιι οιισ.οτιιοι ΡτεενειΙετ αφ

εετε. Ετεοιπι οτιιιτατι οιιιιι ωειοτιω εκεοΒιται·ι , οιΙιιΙ ιιεΠ
Π:ι1οΠιι5 Ροτειιτ ειτοετιι·ι 5 απο ΒιενιτεοιΡοτε 8τ τετωιο;ΙΙι Πι.

τιοτε ιΠιιτι Βοοιιοι ειτιοοιιιτιιι·, φαι οεε ιοτει·Ροιειτιοοε Ρο..

τείι ΠιΒιιΡι , οεε Ποε τοοτιιεκιζ Ηοε ιτατιιιε ειιιτι Πο εοοΠτιει·ει

τιοιιε Πτ οιιιοιοιοτιιε ιοεεΠιιιιειΒιιε , εείτιοιο.τιιι· τειιιιεο οικω εοοτιο8ειιτιοπι Ροβ

Πι:οιιιτοτε :€111011ι2.ΙΠ Πειτε ντιι·ιετειε εκτετιοι·ιε Πο.Βιτιιόιοιε , οι! εο Ρι·σειιιάιειιτ ειεΙι

ΡιΓεεοειο , το.οτιιιιι οε οιιονιε ειτοι·Βιτετ Βοοειε νοΙιιιιτειτιε ιοτειιτιο. Νικο οτποτε

Με ειιιΓοιιε Ειιοειειιιιεοτο ν:ιειΙΙειτ ιοετει·ιο. , Πε Ποε ειιΓΡοΠτιοοε ι·ε&ιε ιοτεοτιο

οιε ποοι·ο.Ιιε ιοίειτοο.τοι· εοονεοιεοτια. ΒεΓΡοοτιεο.τ εοτο οεεεΠ`ε εΠ: ΓιιΡει·οιε πιει·

@οι , @εφειι οιιοτιιιιιοι ιιτΙΙ:ιιιοετιιι· ΙειΒοτιε δι Ποτιιι. Ηεεε εοτο ιτε Ποτ , ἐκεί

1`π ΡτοΡι·ια. @πιο ει:ιτιο.Βιιιε τιτιΠοτιο , ΓοΡιειτιιι· Ειτι1τιεοε νοτιν;ε ειτιιιιο.τιοοιε [ει.

εειο , τοτιιοιΜε εοοιιιιιιτετιιτ ι·εεοιιιΡεοΓο.τιοοι, ει1]ι15 ιιιιιοει·ιε εΠ: τοτιιιε στο

ετιιτιο οσοι. Ντακω Ιυεε τείετεο‹ιε νεοιο.ιιιιιε τιιιοτοκιι εκατό οεε τιποτε[πω

Βο.νιιιιιιε.

2.. Κοοειτοε , ιιιιοιὸ εοιιιοιιιΠιε , οτ τιιιιι=:τιειιιι ιιιΠοοιιιιιι τιιιι·ο.εοιοτιιιιι 8Ιοι·ιοΠΙΤ..

:οι Ριιττιε Βιινοινιε ιιττετιε τοειοτιειτετο , εοοΓειοε Ρτοτιτιο: €ειΒιιιτιω 8τ ιοαιωτ

το εοειέτοε Ποπ , οτ ιό οοιοιτοοειιε τιεττε&ο.ι·ειτι. Ετ εεεε ποιο νιε εειτιτο.τιε οιιιοιει.

φωτοοΒτεοόιτιιτ , ιοειτειιΠιΒιιε@εοτο Γειιιότιε οΒεάιτιοοιε ιιιιΡοοιτοτ, ιιΒει·ι·ι

:πιο εΙεεοιοΓνοει·οπι ίτιιέτοε Ρτοοιιττιτιιι· , Π τιιιιιτοι·ιιιιι ΡτοΠιτοτει ΡτοΕε&ιΒιιε

τοεο Μοτο Ρειιιτιο.οτιιτ, Οοιιτι·:ι Πιο οε8:ιιοτιο Ρει·ΠΡτετειιι , οιιι·ιιτι τειΙεοτι άεοι

οτιτιοοε ΡετεεΙΙεοόοοι, 8ειιιτιιιε ΓιιΡετοεε εειτοιΙΠοοιε Π·ιιίιτειοόιιοι ; οιιιΡΡε οιεο

ΠΙεοτιο τατιτοι·οοι οιιοοιιιιιιτι τιεττιπιεοτιε , οιι:ιοτοτιιοι Ροτει·αιιι ΡτοιιεΙΤε ιο κα.

ι·ειιτιο επιοΙοπιεοτιε. Ηιε τιοι ιιοι·τιιτιοοιιιοε ειιιέιπι τεττοι·ιΒιιε , Γειτεοι· , νι&τιε

ΓιιεεοΒιιι,ιιτ οι:ιΙΙεπι Γειειιτιο: τεοιιιτειτε, ειιιέιιτι ιτιεοτιε οΒιιιοειτιοοε ΡετιεΙιτειι·ι.

Ει·εο οιιιιι Με ειτιιΡατε 10ωτιοω, οιιιιι Κιιετοιοεοε όεειειτοειτιοοιε ε:τΓΡεέτ:ιο

@οι , τρια Μεωιιω πιε Πιτεοι· ιιίοιιετιιιατιιιε ι€οο.τιιτο. $οίειΡιειοτ :Πο εοΡιοΙΞιοι

νοτια: εκειιΠιτιοοιε ΠιΡεΙΙε6τιΙειο , νιτιεΙιεετ τιιιὸει νετιτο.ε τι:ιτινει νινο.ειτειτε εστι

τεοτει οσο οιιεετο.τ σ.ιττιοίεεο.οι εοιοτοοι ο.τιΠιοιτιοοεοι5 δε τιιιὸτι εωιαιω.·ε Πάει

τοτΙιιοεοτο. οσο εε Οτειτοκιβοε , τω ὰ ΡιΓεο.τοι·ιΒιιε ωτ1ιοω Ποτ τοτιιιιι€ειτει 5 ετ

οιιὸτι Κεεοιιιιι Πει τιιειειε νιι·τιιτιε τμιιω Γει·οιοοιε εοοίτετ εΠ·ξε:ιει5$ ο.Ιιάτ]ιιε

ΡετΙ:Ιοι·ο. ιο οι οι·ειτιοοιε @τοτο τ οιιιιι Ποιο :ιτιοΙοει:ε Ρατετ οεαιΠο, απο τοι

πο! Με ετοτιιτιοοιε Πινετ εκετειτο.τιο. νωω ιειιτ τετι·ιει·ε ιιιιιιι είτ Ρτει:ιοοιειι

τιιιοι , Πε ειε ΒειιιιιΓετιεοι·τιιο. οοιιιτιοειτιι τιεΐΡετειοοιιιιι , τοι εοτο οιιιιΙ οιιιηιηὸ

ΠτιπιΡοΙΠΒιΙε , το.ιτιετι οιει€οιΠεεοτιοε ΡΙετιιιιιοιιε ιο οιιοιιιιιε νιοι Πι:ε εκετιτ ο

τεοτιο:. ΦΟτω Πτ ιο οοΒιε ΒοοιοΡετιε Ποεετει όειιιοετ:ιτιο ,ιιιιιΙΙο Ποε οι: ιο

νεοιετ ειιε&ιιαΙιε εοοΓιιιιιιιιειτιο. (:ετετιιιιι οτ οιιι Ιυεε τιιιαΙιο.εοτοοιιε :ιιι Ιε8εο

όσοι ειι€οειτιιε ο.ΠιιιιιΡίει·ιτ,Πουιοετο εε τεειτειτιοοε ειιΒοο. ιιιάιεεινει·ιτ,νιεε τεεοιιι.

ΡεοΠιτιοοιε οΡετιι ιιιιιιι Για τετειτ ιοτετεείΠοιιιε ι Πο ιιοτειιι ΡτεεΓιιιιιΡτιοοιε βατή

νει ειι·το8:ιοτιε τνΡο ο.τΙΓετιεεοτΙοτιι Ριιτο.νει·ιτ , το.οτο αετοι·ο.τιιιε Ρτο πιε οι·:ιοτιοιιι

οιεπιιιιετιτ , φωτο εοΡιοΠοτι ΠειΒιτιοτι.ιτο ιιιοιε πιε μεΠιιιιι εοοιεεετιτ. $ίετΙοε
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αοα οττιατε εκετασετατ αττΙτταε , σατιι νεα εστιιααΠτσατε ίανετττ οΡΡσττιιατταε,ιιιε- απ: τω.

στατιτε σα εατττατεσαατ Πειτε είτ, στα ΓαοΠαατταΙτατιττατε σε αετίστιαττ ττταττατε

τω: σε τεααατΡετ σιιιατα Γαετ:ατα Γατεατοτααι , Ααιεα.

τ.τιιττα τ>αττνταε ΜταΑεατ.οαττΜ.

3. ΕΠΕΤ ααέτστττατε Πτεττ ετσεταττ, τισιι στομα Ισεατιι ττετιτειιι , Γεσ σο μα

τα αταττατατοεαε ετεσατατ στνταττττε εττ€ι, αοα τααιεα ΡταεσσΠετατι·ι σε

οετ νισεττ Π ΡτταΠταατιι αττιααττΠττατ Ρατττε Βτινοτιττε ττιτταεαΙα τττΙσ Ρτοατ σΠτι.

πατε εσττιταεασεαιαε, σε τσεσ εστιΓετνααστε ε] τα: ΚεΙτααττε ίαΡεττιε Επεσε ταατο

Ρααεα εοτιιατεττιστεαιαε. Ητε αατεττι θατττατ Ρταασι·ταοαε εοαΠατο ΡτοΡε εστια

τζααε τετιτετιιτττσαατεττι Ρτα8ατα νετείτε , τα ταττττατττεαο Οεεαατ στίτατ Ιττοττοαα.

νττεαττ εταστταε ΡΙατιτττε ΓΡαττοΓα ΓΡεόταοττττατε εστιΓΡτεααε , σεΙεέταοττττετττττ8α

ται· σε εττιἔττατ €ειιιτατε ατατιτοαε , οατ αεΓετσ ατταιιι οτατ ατιισεατταττε , σιιααι ατστ

ταττε ΠΠ εσταττισσττατε εοατ-εταατ ττιεσττε. δατιτ: εαττιι 8ε στΓετατα εαΡτατα αοετεε ,

σε αιετεταττι εοτινεέττσαε τεταεεε. Πασε τατιι τιαταε τιτσνεεττοιιτε αταττα. , σααττι σο

ρτείειιττΠτιιια 5. Βανσατε αιετττα είτ τσεττι τοεαε αστιαΙσίσ εσιαιαεατα ττεσαεαττίζ

Πττιαε. Ρεταατ αατετιι ΑοατττΑΜ οαοασατιι Κστιιααοτατα Ι)αεεττι τα εο εαΠ;τααι

εστιστστΠε (3ατισαντιταεταε αΡΡετταΙΤε. Ατ ατα ΗεαΜεαατεαΜ ΙΚεεεια τα εσ ατ

εεττι ττιιΡετττ στα ττασαατ ταΠ:τταττΤε. @απατα αατσ Πτ νετταε , τττσταττι σατ οτα

σκατα ταστετσ τεΙττισατιιιαε. Νατα Πεττττιε ταεεαΠε Γεα εαΓααΙτ Ρτσνεότα , Γεα τοτε

τι τετττατεααττιετιττετε οτοττοττιεετε , τιοτι Γαττεταατττττιατ εεττττασττιε οαταετιισα8τ

ατε. ()σττσταιια ταττιεα ττιταεαττοαε ΠτΡΡεταατ εττΡεττταεατα , αοα α ταεστσεττοαε ,

τοσα τιιααιιτΠετε σε Ρτττιισττοαε ντττε εταίσεττι Ισετ Γοττττα Ρττατστστα. Κατααταια

σατΡΡε νείττετα , 8είαο Ειτε νατταταττι Πιεετεταττι τεσετττε σαατττατεε σΡατεαττΠτ;

τιισε αττΙαε ΡοτετιτττΠιιισεετατσεττι Πτα&αταε Ιοσαατιτατ ααθεστεε. Εταατ ττασαε

τιταταττ σετ Ιιαοττατσι·εε τι Κεττατσαε Ετιτττττααα Ρεατταεαοτισττεατεε , 8: Ρτα: τα.

Πτα ΠοτααΠετττατε Γααόττε_Ραεστεατσττοαε τετετιιαεεεΠτοττεε. Μααεττσαε Παμε

ταειττττεαοτττε σοίτττιαττσ εττοττε ατοαε ασ τεττιΡστα Ι)ασσαεαττ Κεετε , ετιτα

ΠτΡεταα: Ρτεταττε τεΓΡεθτα ασνετιττ τιιτΓεττε στιταοτΙε τετιτΡαε τατΓετεαστ , ατ τω:

αο ταΠτετα: τα εεεετταττε εττοτε ττιτΓεττεστσττετ εταεαστ.

α. Οτατιιττ εα τετιιρείτατε νττ Πετ εταττα. τοεατισττΠττισ στ:εστταε, αε Ρετ οσε

στἔτιε νοεατιιε Α Μ Α Ν ο τι ε , αατ ρταστεαττσατε σοτεατα σινετίαε τεατοαεε ρετ

ναεαταε,ταατττοττεεε τατ αεσατε Μετα δαανττετ εττΠοττιταοταεταταε. Οίιτιισαε

οτε βαστα ττασττε στιετσΠαε ττιΠίτεαε σινετττΠετ ασ Ρτα:στάατιι Ισεατιτ , α: τστττε

ατοτετα αοα [Ματ σείτττττ , σαατα στιαε εσερταιτι σαεετετ ασ εττεθ:αττι. Πεατοαε

αοτειιαατταατεε ραααατΠτισ , αοταττ ατοαε αιατισαττ τατιτ εττοταττ ΒασττΙταο. Μαι

ταστο εαατεττο τταέτααττε8τα&ααττε τιτ:εναι·τεαττοιιτε, ααότι ίαιιτ στεο Πιταοετττ

πια: εαΐατταττοατε. Ητε ττα ΟτιττΠ:σ ααΓΡτεαατε Ρεταόττε, εεεΡΠ: ίατιια :ααα ντττ

ατοαεοαατταε ετεοτείεετε τεττετοαε ταετειιιετιττε. Πασε εεττατται ασ εαιτι στνετ

ία: εεταττε Γετατε σε στ τέατταττε εσαΠαεοατ Πεεταεαττα , ατΈεότααε τα ΓΡττττααττ εκει·

ετττο ετττατττ Ρατττε εστιι οτιτ σττετ τω. Ιτιτετ ασε 5. Α τ.τ.οιττκ τΝαε αἱ α:
Ρ Ρ

Β ανο , τιιτετ ιισοττετ ΗαίοατιτεαΠε ραατ ιισοτττστ, ατΠαταε εα:Ιεττ:τ σεΠσεττο,

εταε τε (ατ ΡὸΠΡαταττ) τιιεσαΙΙατα σενσττστιε εστιτατττ ταιοαεασαττι τιιατέτττ:εττο.

(Ψ, ττισιτ ατ τεττιττια Ι)τνττιτ νετοτ Γεσατα ττιετιτε Ρετεερττ , τισιι εα τααΠοε είτσαττι.

πιο ατεστιτττα ρττείσεαττ , Γεσ ασ ττιΠ:ατ οσαατ: τεττα: ΠαόταοΠοττ τσετιστε εα τττατττ

Ρττεανττ. Ναττι ετασσ ατττ σεΡατατιτ Ρεττεέττοατε τατττ$τσ,τοτε Ρτττιταε εοανετΠο

ατε ααατείΠτε είτ τατττο. Οιιιατοαε αοτσααττε ταεατταττοαε , @τεστ σταατταττοαε,

Ρταεστα ίσα τε8ττττιιέτ σοτιαττοτιε τταστσττ στΓετρτττιτε Ρτστατατα ΜοααΠετταΙτοαε,

Ρεεααταττσε οαα:Πααταοε του ρτστζεαττστα εκαἔἔετατσε ίασσττοαε , ΡτοΡττα τιιααα

σττοετΠτ εΒεαττοαε. 5τε εττστιεταταε τεταττ Γατα: ττιατιστατταττι εαοτστταταιιι,ιια-.

στα τα εττετταε ασ οστιτ ] ετα τωτιι€ττ ααΧτττατττ. 5αΓεεΡττ ττασαε τα εσσεαι

(3ατισανσ , οαο τιατιε τεσατείεττ, α Β. Αττιαιισσ τοαΐαταττι ()τεττεατίιατττε

ΠταΒαοτττ σεΙτοεταττσαε σετεεαταε. Παταε νετὸ αοτιταε στίτττόττσατε, εατίιΠτε

αε.ττττ.

Οετσττ_ τ,

(:αίτττ

Οατισαντ

Πωσ δε τατἐ

τα.

Αατατισιτε

τττεοτα8 ασ

@στα Η·

σετα ατστ

τα,

Βανοτιεττι

ασ Πεειτττ

(ΟΠΚΕΠ!

μαπα



:ισ8 ΜΗΚΑΕ. 5. ιιΑνοΝιε (ΖΟΝΡΕ$5ΟΚΙ$, [ω. Γ.

():9.::. Αι4_ :ι8σ:ἰε :τι Γει:ιΓσ ο:ι Πε:Γει·νι:ιιιιιι :τι :ιιαεε:α:ι::σ Γιιει·ι:,νε! :1ιισε ι:τιΡετιιε αιι:ἱ..

0°0°":'·ι σιιι Ιιοἰ:ιε Γε:ιΓει·ι:, Γιιἰ:ἰιιιιει·ι:, ενιεει;ι:, νε: α:: :μισά ειιΙιιιειι νιι·:ιι:ιιιιι Γιι:ι α:

. :εΓ:α:ισιιε ιιιιι~αειιΙσιιιιιι εσιιΓ::ειι::ε:ι:, :ισ-ει Βεἰ:σι·ιιιιι εῇιιε Γειιε ιισΙειι:εε Γη::

:ΜΜΜ ἰιιειιΙειι:ε: ιιιἰ::ιιι:. Υε:ιιιιι ιιοἰ: ιιιιιΙ:ισ:ιεεε κατ:: Ρι°2Γε:ι:ἱε αασιιεε, Γ:ι:ι·1:ιιε

8- ΒΜ>ιιιι ιιιε:::ε::ε ίσα Γ:ιιιτι1:ιιε σει·:ιε:ιπι επΙσ Γιιιε:ιιι:ιιι·- εοι·ιιιιε :τισι·ε :ιιιιιιαιιι:α:1ε :ετ

“ω”"° τα ::σιιιιιιε:ι::α:ιιι. ,

Μ", ω 'ι. Ηιιιιιε :αιιιειι Ισει:ιιιαιι:ιιιιι ΓιιΒιιισε εσ:ιΓεινειι: α:ιΒιιιειι::,:ιιιιε ::α:ιιι·ι:ι:εΙ

ὶιιιἔαἔοιοι ἰιΒι, :ιιιἰα :εεειιε δ: :ιιιαΓ: α:::ιιιε εα:ε:ιε μι Ρα:ι·σιιι πιει:ιστια, δ: :ιι:ι·α::ιι:σι·ιιιπ

'Μ' εσ:ι::ιαιια :ια:ιε α:: αΙ:ισι·α Γεω ε: Ρι·ονει:ετιιιι: ιιιει:αιιιειι:α. Ρε::ιιι· ειιιιιι ιιιιὸ::

α:: Γειια8ειια:ιιιιιι ιιιιιιιιε:ιιιιι ιι ::σιιιιε Γε:νειιε:ιιι:, :μι Γε Ρσἰ: δ. Αιιιαιι::ι :ΠΩ

εεἰΒσιιειιι α:: ει:ειιιιιΙιιιιι :αιι:ι νι:ι :εσυ :πιεσε Γ:ιι::1ιε ιιιαιιειρα:ιιι:. ω:: @τικ

α:ι:ε ιιαιιι εα, σα: ιιοί::ιε :επι σι·ιΒιιε εΓ:α Γιιτι:,εσιι:ιιι απιιιε ιιιιιιιιι ε:: :ε.. . . . , ι _ ]

ω:: Βε:ιεΗειιιιιι, ιιιι:!ε εμε :σιτε εσιι::εΓεειιΓ:οιιιε Γ::ιειιΙαι·ιΓσιιε ΒειιιΒιι::α:ιε

Γιι::ια:ιιι·ιιι::ιειιιπι. Βιιιι: ειιιιιι ΡΙιιι·α ιιιισι·ιιτιι ιισἰ:ι·στιιιιι ( απο:: εσ:ιιιιι μια ω.

:ιε:ιιιιιιε) :ι:εε:ε:ιιιιΓΤα ιιεε:ιεειι:ιέ`ι, α:: εοτειιιιε σΒΙινισιιι ιιια:ι:::α:α, ιι: ιισ:ιεια:

:ισἰ:ι·ιι: εεΙειι:ιιι· αεἰ: Γιιιι:ιι:ιιε ιιιΓεό:α.

Ν "Η ό.. Οσοι ιει:ιιι··ιΓ:ιειιι Γαεε: Ιο::ιιιι ι:ι σιιιιιιΠοι·ει·ε: οιιιιΙειι:ια ,::σιι:ιΒι: :ειιιρο:ε

απ:ξωεω ειιιιιΓ::αιιι Ρ:α:ειιιιια: Γεἰ:ινι:α:ια, ιι: ιιι:ει· εε:ει·σι σει πιο:: εο:ιισΠΓΕιιιι ει·α:ι:

ω:: πω: Εεε:εἰῖα: αΡιιαι·α:ιια , αιιι·ειιε ειι!ιιι ιισἰ: Ρει·αέ:α ΜιΓΓαι·ιιιιι ΓσΙΙειιιιιια Γιιιιει Γαε:ιιπι

:Ξ:ΓΙΞΠἱΪΠ· α::α:ε :εΙιιισιιει·ε:ιιι· ασΓ:ιιιε ειιΓ:οσι:ιιιι. (ζιιι::αιιι αιι:ειιι ιι:: σ:ια:σ:ιιιιι ιππο

Μ ἔι·εἰΤιιε εἰ: σι·α:ιιιιι , :ιιιειιι νι: :ειιιρεΓ:α:ιι:αιι Ρει·::ιιΙε:αι: ιιαιι ΜΒΜ, ιι:: μια”

α:ιιιι·εΒιιιιιιισεειιιιιι:ιιιε α:ισιιι6:ιι, σΓ:ια:ιιιιι ειιιειι::ι::α:σ Γε εσιιιιιιι::ετε: Μ.

ε:ι::ισ. Οιιιιι:ιιιεΓιειιιιια πιιΓε:ι8 στο ω:: 8. Βανοι·ιιι ειιρε:ιιἰΤε: ιιιειιισ:ιαιιι,

κι:: ιιιΒετιτε:πι :αιιιειι Με ιιΙε:ιαιιι ε α:::ι:Γι.ιε ιι:ι:ια:τιαιιι. Ναιιιι ιιι·::Γα:ιιιιι εαΙι

εετ:ι εει·ιιε:ιε ι:ιεαιι:ιθιε ::εΓ:ι:ιι:ιιιιι , σι·α:ισιιι-α::ε:ι:ιι`ιε ιιιειισιι:: ι:ι Ιιιιιι:: ιιισ::ιιιιιι

Μεσοι· ,ιιι:ιιιι:: :ιια:ιι , Γαιι:έ:ε Βανσ , ιιιαΓ:ιιιιαβι:ειιι εΙειιιε:ι::ατιιι , ιι: :ιισ :ΜΜΕ

ωστε, Ι:ισε εἰ: ιιιιΓει·ιεσι·‹:Ι:τει· ΓιιΓειιι:αε ιιι:ε:ι:ισ:ιεπι ιιιεαπι. Ορ:ιιιιε σιιἱΡΡε

:ιιιειιιιειΡΓσ ιιιιιΙ:σ Ιιιιιριάι:ιε .εαιιι ιισἰ:ι, :μια ὶιιΓεΡα:αΒἰ:ι:ει· εσιι]ιιιιΒε:ιε οιιιιιια

Γειειι:ι. ΡΙα::εα: ει·8:ι :ισιαΙισιιαιι:ιι:ιιιιι :εΙενα:ε ιιιεαιιιι ιιεεεΠἱ:ιι:ἰιιιε:ιι ,ιιτπιε.

::ιιιιιαλόνινσ , Ιια:ιεαε :ιιι Γει·νι:ιι ::εσι:σι·ειιι. Ι..ιεεα: Μια ιιιιιιε :ιἰιι:: τω: εσιιιιι..

νειι:ια Γιι::ιε:ε , :μισό ιιοί:ιιισε!ιιτιι :ε :ισεα: :ιιιιΙ:ιρΙιεα:ιιιιι :εει:ιετε. Η:: Με:

Η::ε|ι :ειιιε:ι:α:ε Γε ι·αιΓιιιιιειιε ειιαιιόι:ιιιιι ,που Γο::ιιιι νειιἰαΙε Γε:: ε:ὶαιιι ::σιιι

Ρεϊιόι:ιΓιιιιι αι:ει·ε · ιι8 εἰ: Γιιι·:ιιτιιι αΠειιΓίιιιι:ιιιε :απο Γαε:Ιειιι Γαιιέ:ιΓΠιιιι Μαι:

:ειιειιι :Με :ιι€τισι·ιε , εΠἰεαει:ει· εἰ: αΒΓσ!ιι:ιιε εσιιιιιε::ε ::α:αιιι::α:ιε. Νε:: Πισω)

ὸἰ: α:: Μσιιαἰ:ει·ἰιιιιι νειιιειιε , ΓἱιιΒιιΙα στου: Ρα::α:α εταιι: ΡατεΓεε::, νσ:α Πια,

αιβἰΠἱιιιε ΓοΙν::, ιιιιιΙι:όΓ:ιιιε Βια: α!α::ι·::α:ιε εσιιιΡΠεεε εΗἰειειιε, απο 8:α:ΞσΓα

Γσ Ρι:α:ε α:: :ι:σ:ι:ια :ειιιεαν::.

Εεε!εἰἱα ε. 7. Η:: 8: Με Γ:ιιιι:ιΒιιε σειιεΗεϋε ειιἰιιιιιΡατιἱε :τι ιπιιιιε:ιΓιιτι·ι ετενι: οΡιιιἱσ ,δε
Β · ι π . . . .

Μαξ:: :σεσ ιιι.:ιιισ ι·ε:ιιιιεΓει: :στιιιε Ρι·σίεέ:ιιααιι€τιιειι:α:ιο. Ναπι ειιιΓ:!ε:ιι Εςςιωμ

8οοιιε::;; ει: Γ:ιι::ιια_8: σ:ιΙα:ισιιι:ιιιε Ρι::εΙιιιιιι νατιιε εἰ: ι·ε::ι:ιιιιπι ΓΡεειεΒιιε :ααι σι·ιια:ήε

ξεδ:::Βιι :·ιιιαιιιι Γιιἰ:ειι:α:ἱ:ι`ιιὶε :μια ιε:ιιωι:α, Ιιιιι·ισσ :ιιισσιιε ΓιιιιιιιιιισΓσ ::σιιαιιιιιιε

ω. εοσσει::α. δε:: , σ ιιιι:ιιΙ ι:ι :ιιιιιιαιιιι ι·ε σε Πε Γα:να ιιι:εε:ι:α:ε εσιι:ιιιιιιιιιι , σ::

:ισα αΙι:ιιια απ:: :ιε:ιε:ε:ιιι·ιιιΓσ::ιιιιιοι·ιιιι·ι. Ναιιι :ια σιιιιιια , :μια Ρ:ατάιι:ιτιιιιε

ειι:ε:ισ::ια ιιιιὸαιι:ἱαε εσιιιιιισ:Ια,ιιιιιιιε Ιιιιι·ιιιιαι·ιε ιιιεαιι:ε :τα:Σ:α:ι εσιιΓιιιιιιιΠι:

ιιε8:ι ειι:ια. -ΕιιιιΓΓα ιιαιιισιιεΗαιιιτιια σε: ::σιι:ιειισε νεΙσι·ιι:ιι ::α:ί:ιιε, :ιιιιιι:ιε

:μια σΙΙειιιιιιε σ:ι:ειι:ιι Γεἰ:ινι:α:ιι ε:αιι: ειιιιαιιἰα, :Με που: :σου 8: ειι:ι·α

ειι:ιδ:α Γιιιι: :ΙεραΓ:α. νει·ιιιιι ι:ει·ιιιιι 1)εσ ιιιιΓεια:ι:ε 8: εσΙΙα:ιστατι:ε Γιι:::στε

Ει::εΙιιιιιι α:: ιιιιΓ:ι:ιιιιιι νιεσι·ιε Γιιιι: ι·ε:::ιι:ε8:α:α ἰ:α:ιιιιι. 8:εσιιε ιιιιιιι6ι; ςϋητιιι·Π]_

Ν0τω2Π- Γιια:ισ :ειιιιισι·ιε ιιΓ:ιιιε α:: :εττισεΓ:α:ε:ιι σ::ιιιαιιιιι:αε ιιιΓεί:α:ισιι:ε.

"Μ των (:ιιιιιε ιιιιιιιαιιι:αε α:Ιεσ αάιιιΓ:α: τιιι·Βιιιιε ει::::ενι:, ιι: ρεειιε :σ:ιιιε μπω @σε

Ροτεδ_Βα_- ει::ειι:ια,ι·αΡιιιιε,ιι·ιεε:ισιι.ι ::εε::ισιιΓ:ιιιε εσ:ιΓιιιιιΡΓε:ι:. Ρι·ιι:Γα:ινε:ὸ ιιι::σ:α:Ισε:

ὰ; Ιιιι:ιιι :ααι εαΙαιιιι:σΓε ναἰ:ἱ:α:ἰε ἰι·ιιιιΡ:ἰο:ιε:ιι πιε:ιιειι:εε, ιιιε!γ:α Γαι·ιάιΓΒ:ιι:Ρα..

:ιιιιιιιιιαιιο πι: ιιιειιι:ιι·α :απο ι:ι ἰσεσ ειιί:σ::ιειι:::α ::ε:ιοΓιιει·ιιιι:. Πειιι::ε ε:ἱαιιι ιιιΓαιιὶαε

:και Παιισι·ιιιιι :ιιιι Γιιιιε:νειιι:ειιαι·ασαιι: ιιιε:ιιειι:ει _, ιιιἰἰιιι $αιι:ΐ:ι Πει Κε:::1ιι:ασ

Πλω



ΜΙΚΑΠ. δ. ιιΑνοΝιε ΟΟΝΡΕδδΟΚΙδ,ΕτΒ.Κ μι)

ουτιι :Με τιιυτιιιιοτυιτι δειτιθιοτυττι Ι.ιιυόυυοιιίιυπι ° τα! οτιιιιιιτιίΒιιιυτιι 86 * τιιοιι- Οι Μ- Α8

τοτιι τοτέ,ιυιιι ω» Γετνιιτιότι ττειτιίι:υΙοτυιιτ. ΤΙιοΒιυτυττι 6ιυουυο ουτιι νο.τίο ίοιι61ι 0126; :ζ

Ιοοι οττιατιιοιιτο ίοοιιττι ιιοΙιτοΓοιιόο ετΓΡοττο.νοτυιιτι ουιότιτι οτιιιττι Ρτοιιτοτ Ιο- το ' .
ουτιι νοτιοτειοιΙοττι ΐοι·νειιιτιυιιι ίδυοΓτιτοτυιιτ. Ζε( '°ω^°

9. Ηιε αυτοι τιιοουε Ο ιι ιι ο τ. υ ε Και , τιυι Ι. ο ο ο ν τ ο ο Ρ το Ιττιιιοτειτοτι οπου”

ΓυοοοίΤοτειτ, οιιτοουειττι ϊτιιΡοτιυττι Κοτιιιιτιυιιι Ρετ Βοτιοόι&ιοτιοττι Ισ τι ΔΝ Ν Η <==ιω- ἶ

Ριιοπ ΓυἴοιΡοτοι:, δ. Βεινοιιι 86 Ετοττιιιυε ιιιιο!οιιι τιιοτειιιτιουε Ει:οιοΠειυι ΜΒ ξ:::2Ξ:ζο,1.

Ιονο.ττι :Μέτσο 86 ιιιοο!ιοτιιτοιιι οι! οοιιιι:Ιοπι Ροττιιιοτιτιυτιι νιτιοατυτιι , ιιιΓυιιοτ 86 Μ. .

νιΙΙ:ιε τω” Οοιοτιιοπι δ!. Νιο!ειιιι Γυττιιιιιι ιιονοτιουο νιίυε οίὶ οοιιἀοιιέὶίΤο. Ετ ουσ.

ιιιιιιιι ροτιυιι ουι τυπο νιτιοτιειιιτυτ ΟΙιτι!Ιιετιι , Ροοοειτιε ( υ: οτοτιιιιιυε) Γυοτιιιιοιι

τιουε Πουιιιιτι ιιιιιΙτιε οΗοτιοετουι:, ττιιτιιτι Πιο: Β:ιτΙιιιτιε86ιιιιουιε οι·ο.νιτοτ το- ΜΜ'./ω

ιιωτιι Ρειἔιιτιἰε , Πουι: ιτι ΟΙιτοιιιο:ι* Ροίϊ Βοιιιιιιι ΐοτιρτυιιι !ιοο πιοόο οΠ:.

το. Αιιιιο οτι ἱυοιιττιιιτιοιιο Ποττιιτιι ιιοίττι οέιιιι€ουτοΠιιιο οιιιιιουο€οΠιιιο Επι- κ ΚτΙ:ιτιο

τιιο, Ριτιιτιο Πιιιιοτυτιι ουιτι οιυοοτιτιε οιιιιιιουιιΒιιιτει ο!υειουε τιιινιουε ΡτοΠιιιιι τι

86 Βιιττεινοε ΡοέιυΙοτιτυτ. δοιι86 υίουο ω Μουιιίτοτιυτιι δ. Ροττι δ6 δ. Βιινο- “υφυπο

Πιτ τιιιοτι Βου τινυιτι 6ιιοιτυτ, όοοειοοΙιιιιιτοι, @τι ΜουαΠοτιυτυ ιτιοετιόυτιτ. κατω; α

νοτιιοτιτέΓουο ιιτοοττι ΙΚοτοτιιυιιι * υίουο τα ΒοΙνεουιιι * Ροτ!οΠτι ετιιιιυ Ρετ· 6ιἔ1;ΡΤ=_

νοιιιυυτ. Ιτοττι Ροίτ Ριιυοει : ΡοΠ: οοιτυπι , ιτιουιτ, Ι..οτι ο νι οι ΡιιιΒιιιι Αυ. τινων

ΒυΠ:ιοιτοιόιοίτι τυποι· Ετειιιοοε στα άιίΓοτιίιο θα. τω 6ιοιιιτιυο ιτιτοτ ΐο όιΐοοτι:ιτιιι. τιτυπο , Νοττιτι:ιιιτιι Μετα τιιειτο Ροίὶτι οοτυτιι ειυτιιοτιτοετιιΓοοτ6Μπι , τιεινειΙτ ονοο- τω”

τιοιιο ουιτι ιιιΗτιιτει ττιυΙιιτυοΙιτιο ττιιιτο ττ.ιιιιΙιτο Τειτνοιιιιαιτι # ιιι·οοιιι Μοτιτιο- ιι*Τ"°ἰ'^

τυττι ττιοιιΓο Ιυιιο @κι 86 81280 ν.ιιίτιινοτυιιτ, οτιιτιότιιοιυε τοττιιτιι Μουιιιιιο- κ"

ττιτιι ΡοτειτιιουΙοτιτΙο ίοττο 86 ιΒιιο νειΠ:ιτιτ. ΡοΠ Βετο δοτιιιιιιτι Ηυνιυτιι ιιιττειιιι: το

86 οττιτιοιιι τοττιιτιιι ΒτιιοΒιιιιτιΠοτυτιι ιιιοοιιόιο 86 ίοτι·ο ιιοΙοιιτ. Ιτέτιιιιυο :δοό τι

Νοττιιιιιιιτιι ιυοοιιτ:ιιιε86νειίΒιτιοιιιΒυε ιιιιιιιιιιτοε, Γειτιουιυόττιςυο Βυιιιιιιιυιιι Π- τι

τιουτοε,ιιοΙ ιτιτοτιτυιιι 86 ροττ·Ιιτιοτιοιιι ΚοΒιιι πιοτιίο ΝονετιιΕιτιο τη διιυοιιινοΜο. τι

τιιιΡεοτιο Γειιοιτι 581 ω Ιιιοττιιιιιιιιιιτι ίΕιιτυυιιτ, ειιτιο :ιο ιτιοιιτιιιιτιοτιο Ποπιιτιι τα

οδιιιι€ουτοΠιιιο οιίτοοοιιτιιο. Τυιιο ουοτιιιοΤοτυπουτιι οινιτειτοτιι 86 οττιτιιο Μο· σε

ιιείτετιει Γυρω. δοαΙιιιιιι ίοττο δ6ιε1°ι€ 6ιοντιΠειυι: , ιιιτοτί6&ιε ιιοοοΙιε τοπικ παμε τι

οιιΡτινιιτιε. δω τιυιτιοο ΡΙοτιιυε τιοΠτ: 6ιοίιοΙοτειτ ,Ιιοτυτιι ιιιίυτιι εΙο ουσ ΓυΡτιὶ οι

16ιτιιυειοΒο.ττιιοε ρτο τετ ου&οτιτειι;ιε τοΙ"τιτιιοτιιιι Με τιιιυοο ΡοίυιιτιυειΙουουτιι

οιιιιιι είτ υιιινοτΓει πιο ο οοιιιττιοτιιοτιιτε. Ι ιτιιτ Πειιιι ιιοΓι τιιυΙτεττι οουοτιε ουσια

οι ιιιτοτίοδτιοτιοιιι , θειιιιιιινιιιιι τοιιιι8το , υιίουοιοι τοΡιιτιιτιε ιιτινιουε,τοττ8 πιο- 8-·ίω·

τάφο ιτοτ Βιοιοτιτοε ΜοΓιιτιι ιιι8τοΠι Γυιιτ , 86ΓτιτιιοΙἰΠἰιιιυιιι ΑουιΓοτειτιι °° ΡειΙιιτιιιττι αφα.

ιΒιιο οτοττι:ινοτιιιιτ 86 Μοιιιιίτοτιει, οινιτειτοε Ττονοτιε ιιοοιΙΙΙΒτιιο.ττι, 86 Όσιο

ιιιειττι Α8τιΡΡιιιιιτιι ουιιι τιιιοιτειτοτιουε ιιιτοττο&ιε ιετιο οι·οττιιινοτυιιτ. νοτιιττι Με

ιτιτοτιττι ιτι ΙετιιιιΒιιε του Ιιτονο6ιυ ΡοίΗι:ιοιτιε 61υειΙιτοι· οιοιιυο Ιοοιιττι :ιο ιτιιτιο

ίιιιιέΙ:ο Γυο ίοτνιτιο τιοΙοεο.τυπι ΐυ(ιιοτυο »φωτ τιι€ιιιιι:ιο Γυοοἱιιἔἰιιιυτ ουοο!ειτο. Βυνσιιισ]

οτι. Ιειτυτ Ροίτ Νοττττιετιιιιοτιε ιιι Η:ιιτιοτιιε τ€Ρ2υΪειτι0Ιι€ιιι , οτιιιιΒιιιε οιιοτιο!οουο

·τοειοτιο ττιιτιουιΙΙιτιιτιε οιυιοτο οοπιιιοίιτει , ιιιοτυοτιτοε οΙιουοτΓυττι ιιΗουιυε Μουτ· Κ°£€Π1Πωπ

Ποιιιειτιουιοτυόιτιοιιι , Η νιτιοΠοοτ ειυι Ι..υΒόυτιο τ ττειιιέυεοτειιτ ουτιι Γειτιοτιε Με- τι Μἔωπ,

Ηουιιε 86 Μοιιείτοι·ιο.Ιι Γυρο!ΙοάιΙι, υτροτο ιτι οιτττο.ιιειε οοιιίιιτυτι,θειτιότινυττι α2νατο.'

ουιιυτοοιιιιι(υοΙ:ιτιεΓοουτιιΓοτιο1ιΡυττιεριετιοτιουετιιοτυτο.οειιιτ τονοττι. Ετιιιιιο- θειιιιιονἰ

τιιτιιιι οοτοτιυε υπ τοτυε οιτουιιιιιιοοιιε ρειευε , τιει 86 θιιιι6ιουΠε (:6ιοιιοΒιι Ιοουε 221289

τοτιἐ νιόοοειτυτ ΠττιΠιοτ άοΓοττο νειουιιτιιτ ουΙτοτιουε, ιτι πονο ιικιιΕοειτο. οιιίτοΙΙο ΝοιΡπιειις

ΕοοΙοΠει, ιΠὸ ω. ιιιττοο!υιτοτυιιτ. Α: νοτὸ ιιιτοττιιυ ουιει ίάτιοοΙιότυε Ιοουε ιιτ:ΒΗ- ΜΒΜ·

εοΒιιτυι· ουιτιι τοτιυε νοιιοτειτιοιιιε , ιΡιΩο τιιυτοτιιιιι το!ι υιτο ουτε Γυιιοτοτειιιι: ιΒιιιε

οωιωτιιοω , ΓυοοτοΓοοιιτΠιυε :που ιι 86 όειιΠε οΡοτιοἙοιιτυτ νοτιτιουτι τιιιιιιειτ

τ1υοιιιιΒι τιιτιι τιιιίοτοοιΙιε οιττιαυθ:ιο άοίοι:ιτιοιιιε τυίουοτιυο ο!οΗυοιιτο οιιτιι ουτ

τιου!ιε τοττιΡοτιιιιι Παω ττιυ!τοτυπι , ἴιιοοοΠὶτ ΡοΠ: τιοτιτιυΠοε ΝονιοιιιιιοοιιΠ δειιι

τι Εφ: !.ιιιι:ιιιιιτιτιι ίου Συχτ!υτιυπι , ()Ιτινιιτυπι Ιτι- Εκ ιιτΒο Ι.ιιυόυιιο μι· οοιιτιιτιι ρτορὲ ατιιιοε Με Μάο

Παπ , Ριτιιτιιι:ιε οριόυτιι οιιιοιιιιαπι τιιυτιιτιΠιτιιυτιι. Πι υτ Ξι[Μουιιοτιιτιιοροττοτε, ιιΙιτιυιιπιοιιι Ιοι:ιιτα πιου

(Πιι·οτιιοο Βανοιιιιιιιο ερυό δσ.ιιόοτυπι το ιιιο (Ξ:ιτιά:.- .Βοτιιιιτ το (ῖαιιοΜο (16 Νι€ξΠα , νομο) Ν:Πτ, πισω

νο , δ$. Βανουιε 86 Ρτιιτ:ιιιιΙοιε ιι.Ποιίιτιιουο Κι:Η- ιο Ριο:ιττ!ιιι : ι:ιυο οι Ιοοο ιιτιιιο απ. ιι κιτ Μ. επώα

ςυιπ οτι Ε)·ιιΙ6ιττιτο Αιιιιοτο ριιιΞε ᾶὸ 5. Αιιτιοιτιοτι αί- νυιιι τονι:θ:τι: ιιιιιτ, μου: τιιοιτ οοιιιιτιοπιοτει Αυέτοι·.

ττιιιι·ι τιιιἔιτιι τισ! υτοεπι Ειιιάυιιυττι οιοΙατιιι ι!ιευτιιυι·

.4ει".εε.οια.ε.ιι·. 8'οσιι!ωπ π. Εξι



“ο ΜτΚΑε.ε. εικνοΝιε 00ΝττεεεοπτΜ-ΗΜ
απ· ΑΝ_ Τ Κ Δ 8 Μ ΜΗ' 8 τι ΕΡτίεοΡω_ ηίς]ηε τ:τιιετιιτιτιι ετα ίετι&.οτετιιΙοεοτιιτιι ειιΙτοι·.

Μ· ΠΠ· Ω1τηΡττετιεί ιτε ΚεΙι τοτιιε :νται πω” ιιιτοτττιειτοιχ νετιεττιβτΙεττι Ιοειιττι (Για

ατο" " η!" Ρε τιια:;είεοε ειτἱὶτετει:) ειτττιττττιο ττιτιοΙιιιτ Ρτιίτιτιι ντεοι·ιε ειι€τοτττετε εε

:ι1::ξ.ΠΜι οι: :παπι , ιτιίτιτιιίτηιιε οτιιτιτπιοτιιε ττιττειιτετιζιιΦ. Β εεττ! ζττ1ττ1ττ18 Φτίωσττ0

εετιτε; ΡΙιιτττ1ιο εειιιτ ΓιιΡμετιιετιτο, τιττετιόενττ Μπακ ( τι: ιτι ίεττΐτιεεμιτ τεΡ€Γ1ΙἩΠξ)

Σέ:τυξτετ- ωρα Βος ΜΒοττο Α ε” τι τ ε ο ΜεικτιιΓο τ ετ! τιιιετιι κ!εττι σαιτ ει; ι·ε8ιτι του.

εεττ. 8ι εεωτεεεε6ειο, Γε Γει1ιεετ ΪεεΙετ1ι νεΠε εττεετε,ρετ2υεττι υτετενε ΙεντνοΙεττυ

^Ι"ΠΥΡω αι:Ιιιττι ροΙΤετ εοτιίεει·ιάετε. @ή ττιιιΙτο.2 ΙιιεΙιττεττττ τεςιιι€Πτιβ11τηΒε ερωτισ

%ζ,'εδα- Με] εχτιοττεττοτιιβι15 κι εε €102νοΙιιττ ΒειιινοΙετιττετιι Μτιι·ετιιΒ ιτι1ιεττιτι εα

ΜΜ- Είτειιε Μετα τσακ τετττι ἔττοτιιπιι10εἔόἰ1τοτιο, τιιιειΕτΤιιιε ει!ιτζ;ιτττι ἔτ‹ἔτ:ιιιπμε.

οτ·ειτιι στ! τιίτιτιιιττι τε τοτε τω. τ τα: οιιιι1ι8. νιτιο το κ:ιο ε ιτε ιτε

ετάιιιΤφιε τ€τιιΡοτιΒιιε ιτε ενεἔιτιιτει. Με εντόετιττΒιιε ντΠοιιιΒιιε , τιιτέττιςιτε ειιι€ε

Ποτε Πιο: Ρτωε!τεειτει τιιετιιΓείτο.ττοτιιΒιιε : ειπα: ιτε τετετίτε. Ρτεετει·τιίΓε ντάεε.ιιιιιτ,

μωρε εοΙΙιττετιτεε Ε: ΡΙιιττΒιιε,τιιοόετατε Βτενττετε ιιτειιπιτιιτε Με ιιιΓει·ετε ότΒιιιιττι

όιικιπιι18. `

τ . . τι. Ρωτώ ετ ο ιιτ αετιιιΠιιιιιε) οίτ Νοι·τττιετιτιιαιττι ιτιειιτίἰοτιεττι, ίετιετι :μιτ
ὸΣΙἑἙἰΓεΞΐ ω” ωΡ1τω έταξε ΙιεΕιτι ΡτοειιΙἑΓεΙΞιᾶο Ιοεο ΙιειΒιτεινιτ, Ετ ειπε ΡιΓεετοττειε σε:

Ρατετίοτιει επτ5, Μαι: ευεάειιιόεκειτιιε Γοττιτιο ιιτ πιάτα Ιεγειτετέτζιε ιΒΙΐ: άΑιιτε Ιοεξιδτι

ι·ειτοτ·ιι τιιτιο κατ: ττιττιιιιι τι: "τω, πετ νιτοε ιτι νε τ 08 2 τε τ200τ1ττ8 -

τ τ τω”. εετιτε: τεΡετὶτἶεττ0τιἰτἴ1ἶ9ιιε ττονττετε νὶἱῖ0τ1ϋ› ΡἔωΠο Ρὸα ι“ώιωΡω [Ρε “τω

μετιιτττω. θα; τιμτιτἱ ιτινιεεττι Γει·τιιοειτιο.ιιτεε ιττάιτ, Εκο @εστι :ή 04 @τα ΙοςιιεΒτ10τ0τ ετη

“π” 8ςςοωωοὸ3νἱ=_ Τιιτιτ: ετιτ·ιιττι οπο;; Ηειιι ιιπιιιιτ, τιιιειττι @Με Πειτιοίττι

τιιίρετιτ!ιιιτιι Γετνιτιι, φωτ! Με Ιοειιε οΙιτιι ΒΒιίτιττιιιΙετττιΒιιε φωτ ξ ιιιιτιε :επι

ωτ[εω,τιταπρ ωτ1“ωρη]τηε, Λε ιιεετιΙτει· εοτ-εε ειι&ετττττε8ι ΙιεΒιτιιε ίΡΙετι

όσα εετετιε ντι εΒτιτιιι· Ρι·τιεθ:ετε : Ρ80ιΙΙτττιθι ει! , “Μεβιντεατερτττεειτ τΙιετιεττοι

Φωτ Μα" ΡωεΙιιιτιι Γενετιτ άερτεεατιο. Εττιά_ιεειτ :Ωμεττινιε Με ΡειιΙΙτι ει:

Έιιτιιι·ιιιιι τεττ!Ηιε, τιιττιετι τιιετιιίΒττιε ι·ερτειιττιΒιτιιτ Με Ιοτ:ιιε. Ετ ιτε ιτε τεΙιτιιιτε

Με εεττιοι·, οττιτιιε ΠΠ Ρι·τίτιτιτ όεεοττε τ·εόιτιτεετειΒιτιιτ Μπεστ. 1)ι:τιτ δε ίντσ

τιιΞΠἰε Ρει·ιτετ νιιΙτιΒιιε, τι·ετηιιι ντάεβειιτιιτ ντνειιτεττι το Γει:ειιΙε τιτιοτεινετιιιιτ,86

ιιιιιτιιιεττι εοτιιρετιιετιιτιτ:. - Ιε ειιττεττι ειιτ Επι: ντττετε @ειτε Με, τι ειιτίιΓτιιιε οτε ότι

εει·ρτε ίου: , Με εεττ ι·εΙιετοιιτε τετιτειεςιιε Γενει·ιτεττε, ιιτ ειιιΙιΒετ ΗεΙεΙιΒιει!ε ει:

Με τιοτι όετιιι· ότιβιτ:τττ. . - · . . Ο .

δεκα :ιτ:- 13.8 ιτε εοάετιι τω: τεττιροι·ε ε.Ιτιιε ιτι ττιίτι!ε Βι·ιττειτιτιιετι ΙιεΒιτε.Βο.τ Γετιεττ,ΐεά τιιτιιιε

@Με Με ττιντιΙιτιιάττιε απ! εκττεττιε Ρετάτιδτιιε. Ηιτιο τιιιτόεττι Ρετ· νιίἱοτιεττι ε!ετο ει) τιειΒιτιι

ΣΕ”:5::0. ωττωι, 8; Η ΡτιΡτιτι:ιιτι τεεἰΡετε ΙοίΡιτσ.τετιι νεΠετ , τω (Ξετιόενιιττι ειιοτιάεττι Πι·

ττξονττι ττιιίΠτιιιιττι εείττιιιιι ιτε: , 86 ιτι τεθ:ειιιτο.ιιόο εκιιιιοτιιιιτ ιιτ με ΡοΠ`ε !εΒοτειι·ετ. τω

τιιττι τι: ίεειτ :οτινε!ιιιτ, ττιο.τε Με πιοτο. ττετιίἱνιτ, δε ειά Ιοτ:ιιττι ιιτ Ρετνετιιτ,τιιτετιι

άτα Γιιρετντιτττ,άενοτιιε τεΡετετετ ειτίτττττ. · - · ·

Μ.. Ετ ιιτ ετει1ττεττιι1ε σα:Ρτεϊειιττι Γεεετ Ιοειιε ττιτιτιε τεΙιΒίιΓειιε ιτι €1τεεει18ττιετι

τεττοτ:τεε εττετιιτ ειιιΓΡιετιε,ιιτ φωτ εετιτε τιάνεττετε ΡοίΤετ οτιιιιτροτετιττΠΙτιιε

ιΠιιττι όιετιετΙοτιε Βετ 1ΙΙιιίτι·ετι τ Ρττεεε.ιτετιτεε τιιιιτιιτε τετιι ΜοτιειεΙιοι·ιιττι ειιὲτιι

ΟΙεττεοτιιττι όενοτι,τετιττΙΙιτετετιι ετιΒιιίτιοττε Οτετοι·τι τοπια Ρτιτι·ιε που εοτιετιιε

τε τιι€τιττετι , ιΠιιε @σε ΒιετοΓειττετεε Κε!τειιιιτιε Ιτατιτει·τιτ·ιτ τττιιιείετειιττεε : ὸεροίἰ

τΠειιιε ετα στά σει” ει·τιτιτ, τό!εττΡττάτεΚε!ετιόειε Ο6ϊοβτ·ιε, ειτε ειιιΓόεττι τζε

·Ροβττοιιιτ Βιτιέξει εεΙεΙ:ττιτιιτ νιειΙτε, άεΙιΒετεινετιιτιτ είδατε : Βιικ:.τιεεοτιο ιτι

_ τετει·ειτ ετ ιιιτιετιει μια ε:τΓτιτεττιτ θ τα :τι τ: Με ΑΒΒει5. 8εά τιιιοτιτειιτι ΒΙΟ το

ττιοτ·ιτ νττΙεενει·ειτ οριτιιο , τιιτείὶ ιόεττι εφε δειτιότι Ριετιετ·τι ειΙιειιτιιτιτετιότίΐετ θεια.

άτε ιιιο!ιττιιτιει, τω:: ιτε: εεετιάιιτιι ΡοΙἰτο ιτι εοτιτιειιο ει Μοτιειθ;εττο αιτιιΡο

ΓειτιτίΕο ίετεττο π! τ·οτιεΙΙετιότιττι ΜΜΜ τιιτιιοττεττιίτιττιιτιιιι ίιιΒΙειτο ΡτιΠιο ειιιιτ9:τε

τιιιι ειι!ετετιτ ΗΒΗ τι εστι τω. πιτιτιιι τιιίἱιτε τιιοτιίττεινττ ττιτεεεττ·ιτικι @εττπιτττι Πιτ

Ι:ετττττε, επειτα Επι εοτ τε εττιοτε Ρι·οίιιΩε Γιιτιτ Ιεει·γτιι:τε, εκΓεΓε ειιΙΠΒετνειΙετ

τι Ηἱτ: ει! 8. Οττετάιιε ΩεΙΙετιίἰε, ΟσττιοΒἱἱ Βω- φωτ 8. Βινοτιτε ετιτιο ε τι. τ: τ. ιτι ΕεεΙείΪιΙΙΒ τιονἱ

τιτειιΠε ιτι Ηετιτιοτιιτι εοιιτ!ττοτι εετιτε νττεττι Πιο τεττι- ειιΓτε11τ Οε.ιιόενετιδε τενεκιΠ`ε τ!ι€τωτ.

?ως μοΕετετιιιιτ. 18 το ΟΙιτοιιιεο Βενοιιιτιτιο Βάι:
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ΜΙΚΑΟ. δ. υΑνοΝεε ΠΟΝΡΕ55ΟΚΙ5, Ι.ΙΒ.ΙΙ. .με

εοεε]ϊεεε·ε. @με υτικευετεε ίευευεεε Γεερεεεεε που 8ειυυεο ε: ου!εευεοεε εεεεεεευεεε

εεφΙετεε: εείΐεθ:υ , εει·εεεεεε ΓρεεεεΙΙε “που Ρε·ονευεεε: Ρεεεε·ουε εεεεεεευε·ε οενευ Ρεο..

εεευτευεεε ευεο!υε·υτεε εεεεε·ετεε εε:ΒΙευτε , ΡΙεεεεε:ο όεεεευεεε Βετο Ρι·οΕεε·εεε επεεε :ενε

Γετε Γεριε ε ΙΙΙ:ευε καφε ευρω· εεεεεεΙ·εεεεεε: ΕεεΙεΠεε εεΙεΕπε ίυεπ , ουσ Εεουεόουε

εεε·υυιπυι· ΓυΜεπεετο. ε·εροΠεοε·εο , ΙποίεςυειετεΙευε ευεεόὶὶε Ιειυόεε εεε !εοοοτε πε

ω: Μεε]είε:ειτ3ε πω οι ΗΒΗ: ΒΡετετυε-Ωευοϊε. Ετ ει: εουίὶετετ ευεε&εε εΙυεὶπε

ΡΙειεεευπε Μ Πεο εουΠΠ:ετε:, ε1ΐευεε·ε ΓυΒΓεουευτεε εεεεε·εεουΙοε·υυευε5 Με. Με

ετεεεεεε εευεει εεείεεε είΈ ρεπτει·εεΠε, μοοε·εόουε εεοίουεεευε· ετευεεεε·ε εμ οΒο , ε

τεε·εεεεεεεικο εΠευε ΙΙΒεΙΙε τευοτε, Γεουευυ οοιεεεεεοοευε τπυΙειπυκ εειο:οεο.

Ι..ΙΒΕΚ 5Ε(ΣΠΝΠΠ5.

Ι ει .ε Βεί ι:ιευθεεΡοτεεεεεε ορει·ε , ευεΕευε ὸεΙεέΕἰΠἰπεἰ τω εεεεε!ετεε: Βανοιεεε

εΙεετεειτυε είε: πευυόο Ξιευο:εΓεει·ε εεεει·ει:εε, εεευ!τοε·υπε :επτα ΡποίεόΕυε

εεεεοπετεεοάυ Με ουοουοτεεοεΙο ευρ1εοτεε Β8ιεετε οΕΕεεο , που Γοτε τετεευε· Με

τε, Η Ρε·ευΓουυεεε εεε ουευετε!οεοεο ουσ εευυ‹: ε·εεευεείεετ, εεεοόει·τεο τεεεεροτε (Με:

εκεεεΒεπει , εεεειευείεευτεε ουοόοεπε εεε μουεόε Γυε ιεονετετε ΡτοΒουυεεε, ευτεουεὶω

εὸ Ιοοἰ εμε πεεεείεε·ε·ευευτ ΚεΙΙου5ιε , εεε πονο ευίὶεΙΙο εεεευείεΠειτυεε·ε ιτεοτεεοι·επ

εοπεπεεεεόεεεευε τεεεεεεευευυε. ·

ε. Ιεε τετεε:οε·εο εεεεεεεοε·:ετε εεε; εποε Μιά εστεεεεεοταυτεε, εμε ε: οίδεεο

εΒτεοπεεεεεεΒειοτυπ εωεωε. Ηοε·υπε υπευε εεευεάετεεε υε:Ρώε, ΒευΒετο τυπο

εεεοε·ετεε ΟΙε:είΙυευευ Κεεεεεοεεεεε 1ΙΙε6Ευε , ο ου εεεεε·εεεεε Με οϋυιευε. $εἀ Ευα:

εοΠεεει ε·εάευευευεε Ουι·,εεεεευετ,υου |τεουο:επε Πεο Βεο&όςυεε Βεενοεεε

Πε Ρι·οκεεεεο οευείεεευτεε (Με Με: @εΠ: $εεεε&υε υοιεεεεεωο-, νευυτεε Η εμε Μ.

Πεεε·ετ , πεεΙυ ουκ! Ρε·αΡεοΒετ ο Ιιεἱἱεεεὸο υετουπεδ.εαΜτ τυπου , 86 ( νεΓυ πετάω:: ε)

εουττειθ:υε κοπο €01°Ροτε ι·υετ. Ρετ εοεεευτάεε εευευπε, ευπεόε νε·εεισε: ευίοεμ

:εεε οΙείεευτεε πεοιεΠωπε, Βυέϋ Ρεπε·εεευ.νοεευτεε ευυεΙειεπε. Α άουειεαυΙυε·ο Ε.:

πεεΙΙεπευε τεεοε·τυο 3εε·ευετ, ε: εεεε:υεεπεΒιεε ευ:ἱ›ἱε ίσ.ιευε Γυτπ:ιευ. θεά, διεε!εε! που

υειτεε τυτυπε @Με ευεεεεεεευεεε : εμε πεεύει υτ εοεενο.Ιυε:, Με Ε: ευρω ?ΜΒΜ

Βου: : εεετίιτεεευε Ιυεεεευε Εεοεεεεεεεε, πουο.ευε· υπ ,ε;!ουυε Ρετ πετεπεεευε. Νεεεε εοπε

Παω Βι·εεΙεεεε εεετεε· εοκο.1εεεεεευυ εεεε:τευευ:ευ πεεΠε, ε·εττόυυε ευκνατεε σκεπή

Ευε εε!εεεεεεο τετευε ,ρεόεε Με επεσε: τεεετευυε , ο:: “μου νεΓυ άοΙοι· Με) ΜΜΜ

τεεευυε μα:: εεεεεκεεεεεε Ιεεευυετ. Ιτεειευε @εεε εεεείεευ:ει· Με:υευίειετεε φε- εεάεπειετ,

τω εεετεπεοΙεεεε· ευΓυτεε Γει·νετεο άε1ευκευεεεετ $εευε%. Εεεε ευε:επε αυτο 8: Βε·ειοΙεεο.

οοιεττα&ε εοερεευτεε·άενεΠε 8: άετευὸ εοε·ειεεε ευεεάεε Γυι·νυ:ιει Γεεεευε. Οίετεεεευε

νεΙΙει: ο.Εεε:ε, εοεεεΡεπευ ίε Ρουευε 5ευε&ο ΡεεεΡεευειΙετεε· άείειενετε. Βε ω, Η

Γε εε&υι·υπε,εουεΒενει:ε ΜεεεεΙεεΙε απο ε τεπἰὸ εοτουευάυεΙευε·εεε είε: ο!υπευε.

ΛοΙΒευτεε νετὸ υΓουε 5οΠεοΜουτυ τα!υ ίεεεό:Ι:ειοε!ε εευευευ!ο· θεετεεεεΦω Με Με:

εευεουε ι·ενετΕ: εεΓΡεξε:υ εΙεεεεευεεΙΠεεεε ΙΡυτεεε τεττὶὸ Ρετά&Μυεείυοεεωε, μυε

εεοευτεε Γυεεεεεεε ευπε. εΙυεευευτε Με: Ρε:οίεευεεεε. ν

3. Ηυῇυε εε:εουε εεεε:ευο Βεεεείἱεεε «εμε εεεεεεεεε:Ρ:ετεεεε ποπ Γο!ιδιυν οριο :Με

εε·εοε , νει·υπε Με τεεε~ειου:ετοι·Βε!εοεεοτ 86 ε·ενεε·εεευευ1ευΒετεεουεουε επειτα- σου».

τ€Βετιετ" εουτεεεεμυε , ουουεεΒεεεεευτεεεάτευοε εευείεευυ«Ροτυετ εί?εε·εε , εεεεεεε·ε.

άο τυπο. (Μετα ςυἱΡΡυ οπεεεευουεεεε:Ξε Βεεε!ευεευυεαυυ οικου ,$ευ6ΕυεεεΓυυεεε

εεευΙτἰΡΙἰεετεε· εεε εΙεεε εεεετεΠεανετ. Νευτε ευευτεεουυΠο' , ΡυΒευουυετε. ευ

Ιοευπε ΓυΡεεεεε ΗΜ άείΗιεετυεεε εῇυε αευΠυαΓυυυ ΠεΙεουεα, Πεεεεεεεΐεε!ίει·ει:ε

ίυΒ]εθ.ε Γεε·εεεοεεεε νεεεεεεε εοεεΙΙ·εεεε.

4.. 8εεεευ!εεε·εε ουΙόεεεε που ΙοεεΒε εεΓεεεε&ο Ιο‹:ο άεΞυετ, Ροτεε18 ουεόεεεε ΡοίΠεβ

Πουε!ουε, ία! ΡοίΓεΠΞε Ρε·οουι·ο.ε·ε :Μουσε εάοεεευε. ΗυεσεΒοιεευΓυευΕεε·:επεαουτε

Θ: άερετετε. Ρει·ουεε·εεεε Μετρο Έυε·ιεεευτεε , ]υνεεεεεεε εΓερι·ε!εεεεοευ ευυοεεευπε.

Ωω εκυεεετυεεεείετευε ουΙουε , ε·:ευόεευ εεεε·εεε·αΙΜυρυτανευ ευί'του.εεεε. Ευ ουσ.

εποε μου εκατ ΜΜΜ , ευόείεεεευτεε· ίοΙειτεεειε εκοτεΒεεΓε!νειεοεεἱε. Νεα: ουεὶΙἰε:

Σ.

ο Νεεεερε :ειπε τεεεεεεοτεε εεΠεεο εμε-υ νεΓρεεεε Μουσε ευ σπυεεε (Με: εεε Εεεεε ΓεευυέεΙ:εοοεΞ πευιευυευ

ο1>εε·υετε άστε. Ε

Οειε. Αυ;

σε. Με!.

Οετου. μ

(ΪοεἰΔεἰυ8

5εΙευειε Ιθ·ή

ωμοεεεεεε ·

γεοΙυεεε ΡΜ

“Με υίουε

:Με απο:

ΠΕΣ'.

·

Βυνοεεἱε

εεε επεο:52.

εεΜεεεευε·.

^' Σε!! [Με

Ιεεοεεευ:

Πευσετιεύ.

νεεει:υΙο.

[ο!νυΠτΙτ.



το. ΜΠζΑθ. δ. ΒΑνσΝ Ι 5 (ΞΟΝΡΕ 8 8ΟΚΙ 5 , οπο. Π.

ο.τε;τι... δο.:ιδτοε οοτο Πιτνιιτετοτ τοοσιττοε. 5οοτιιτξι ειοτττετο οσότε ειοτοιο.ττνεττττ σοίτιι

το. του εοτει ειιτεεττε οι» εειτετε , τα! αιτετιειτοττι οσο ΕισΠε ειοττε. Τ:ι.οττετο πιο εστιτοτ

ο"'”° ι· τεοε,τοε:'τ ιιΠ.ιε , οτεοτοοιιε ρειτετεοτττο Οτειτοττοτο ιιιττττ ειιτεοειτοε , Ρτεεεε τοττττ,

8εεΙε τιετττοοε ε:ιτεοει εεετττττ :οτ:τιιε Γοττειτττ , 8: Ρτο ετετιττσοε οιοοτει οτ:ιττο.τοοι

τε εοιτττ. . -

(ΜΒΜ ΑετστεΠ:εοε τιοτετε.το Πι.τοττττε Πιοόττ (:σοτεΠοττε τεττιτιστε Πιτιιτε εσει&οε ἐ

τω τω; οοσότιτο τοπ Πισοτε εΠ: νεοετττοε,οττιστΤετ ο.ειοετε οεεεΠειττει ντότοε. Πτ ειοτειοτ

"μ" νεοό.ττσι· τεεττεοε Ποοτοα τενετεοττιε το Ισειιτο :τενεοττ, οι·ειτοτο τοττοντττ :ιό

' ΓεροΙετοτο :ιεεετΠτ, οοτοτοοτο τΠτοτ νεοεττττοοτε :τεροοετε νστοττ. δεό τοττοτο

εστοτοεπιστο.το ι οεε οοττιτοοοι ε!ετισοετε, οεε εττ€ττσε νειτοττ ει:τεοοετε. 5τειοειτ

ιτει.ειοε εοοι οοοιττσοε ε.ττσοιτοε ,ιιοτοττειτοε τετ οονττιιτειιι. Αττ τοεοτετο οτ τε

τττττ, οι εοοτετοε νεοιττττσοετο ει:τιο.νττ. το τιιιττετο τεεεΠττ, οοτοτοοτο ειΙτετοιο

Ρτστοτττ, Παμε ετεοοο τιο ιιΙτιιτε νεοττ : οι:ι.οοοι οτ ττετισΠιττ, τετττοτε,ετιττ

ιοετοιτ.

Μια”, 6. Ιοτοτο. είτ τοιιττττοιο, στο ιιστοεο Ψο.Ιοεοτε. Ιο Με ειο:.ιεττειτο τοειτι·σοτ

Μουτ. ίορττιοοτοττιεττ δ. Βιινσοτε ει: Πιτοτττει ον::ττστιτε τοστοσ εΠ νεοετοεοτει· ειΠΙτότο,

ιιττεοοτ εττττεοτσ ετοττοιο τεοο5 Πιιο, τοστοστο ντι: Πιττιιτετ ιιτιοεΙττο. Οτιτοοοε

τεστ:σ ετεεοοιιοε σΡΡετττετ ει:ττοτο , εκτττοε τοΠιττο.τε, Ρειττσοτοοε το Πιτοοετττ

τοε τετοεττισττιτ:.ι ,Γε (τοιο:το.νοτο ιτοετ τεΠτοσ ιιτιτεετιττ τιεεετετιιτο , ε: το τΡο το!

τεοιοτει 8οοέτ:τ :τενειιττ. Αττοοετοιττο ι·εΠττττ ά Ποε Μι τττΠσοε τοο νεοτττειιτο το

το.τοεο τετιετττ, ει: :ιοσ τοττοτ τοστοτ Πιοτεε Βιιττιιτττο ετεεοεοττττ. Ηει:ε τΡο

μου οιιτοετο Πεττττε, τεεετιτ:ι. :.ιοτειο Πιοττειτε Γεεοοττοτοτ Ποτε.

.μτΠτετσο ζ 7. Ατιοττ εσΠτετο τοΠιοιο05 ειοετΠει 8.Ι..ειτοοετττ Μ:.ιττνττε οσε το:.ιο:τιιτοτο εε

τωΙΒΜε εετιττ, οτ τσΠετοοτ:ι Πι.οδττ Ρειττττ τετοιο. Πιοιίτο Ρτοεοτ2.τετ. (1ιισότττττοτο ττοεετιε,

,,'ωτ,,.,, οσττοοι εστοτοοε Ποιοι τοττεινττ , οετο:ιε οο:ι.Γ:τιιοι εσΠτεετε ττοτιοοο ροτειοειτ.

"Με οι· Δοεττ ττο.:ιοε οιιτ:τιτειτο οτ εσοττεττ, οιο.οοτει:τοιεΠτ. Κοτοστεττειοοε τΕιέττ τοοτττ

ω” τοττο τοττειοττοιο ειΠοττ , εοοἐ`ττΠιοε Ποτιεοττοοε ιοττειοττε νττο ει:Πττττ , οσο Γσττιτο

ττοιτειτο Μειττγττε ντοτττότ:ειτο , τοιιιιὸ εοοιίτ:τε :τετοεετιε οσο εετεοταοττοοε ίεΠοιο

τττοεοετοιο. @οι νετὸ ορτοειττΠτοιιι 8. Βο.νσοτε ττεΡοΠττο τοΠειοειτ , εὸ τοστ εοιο

εετεττε ττε τοο.τοτο.οιιτ. νεοττ :ιοτττειο , 8: το Ρτττοει οσδττε ντοτττει εττετττ νστειτ τοΠι:τ

εσετιετοοτ ετοτοΡετε, 8ε τετε εστιτττιθττ οετντ ει:τεοοετε. Ιτιιοοε με: εεττ

εττο ΡΠιττεοττοτο εοοτσε ττιτεττορττ, Ι)εσ οποτε εεττ , σου εττειτο οοε.τ,οτει.τοοι

Ισε:ι. τοττειοττοοε τοτοεοττο. Ρτο:τοσοΠτονττ, ετ Ποιο τεεεΠττ.

. (Μ, ,,_ 8. ()οιοτοιτο απο του.οτοοεΠιστοτο εετάοθτει το τιιΠι ποιοι: νεοετ:ιττσοτε τΙενε

τω τω- τιττ Γοττετοοτ:ι. ()ίιτο:ιοε σο ττεοοεοτττιτο εσοΠιιεοττοιτι στο εσττιΡετττΓετ τοι::

τ” εεΠτοττε δο.οόττ τεοσΠτσττοτο ,ο.τιοετ Ρεττετ ει·γοτειο ττε τιεττει:ττ στειτοτο. Οπι

ττσοτ τοεοοοττ, 8: τστοοσ οτ Γοττ σετιτεΠτι σοετστττιτνττ, Πιοέτίιτττοοε Β:ινσοετο

Ποτ ιιιτΠίτετε ειοτισνττ. @το Γστοιισ ει:εττο., ετ.ειτο ντττττ οοιοτει. τοπιο. Πιέττ εστι

Ποεοτεε :.ιεττετνττ, Ποτοοε εοοετιιτοοι.οττοοε ..τι Γο.ιι τερε:τενττ.

τι... "Μο ο. ]ονεοτε οοττοιτο εττειι οιοτττττοσε τοττο ειοεοειτ νττειτο. Ητε εσττεΡτοε τετο

...τοιοιοτ- οοι·ε ττενεοττ το! ει:ττειιιιι ντττε : εσοτοτεοτ σ.ιιτετο το , ετοεοοιιττοιιετο ίεετετιιτο

ἐενσνττ τ)εσ Πιιιότόοοε Βενσοτ.- Νοι: οι: Γοτιετνεοττ , εοτο τοτοοοε τοοτερΠτ.ε

Βεοτεοτ ιτει:ιοε οτ εΠνοΙτιιε , Ποιειροιιτοιτ $ειοετοε τ οοετο οτ 28οσνιτ , εσοτετεπι

τοτισττοττ. Αττετ,τοοοττ, αοττοσ, ό: στοτττεοε ττιτιστετο , φοιτ εττεσ πειτε οιεοιο

το. ντΠτιι ()οεοσοτοτο Βιιοτοε,τιε τιτσοτ ΠιοτισοτττΠτ ,νστε τιετΓσΙνε. 5ιιττει:ττ

ιτε οτί-ο τιιισ ντιτοττ (5τιο:το.νοτο οιττττ , νστει ιιετίεεττ ετ Πιοοε ειοΓεετΠ τ.

Μοτοττο- το. Αρα! οτοετο Ττενεττε τοιιττσοει ει:ίτττττ Ρετττοετιιττε. Ηοτε απο οσνετο

$τώ1ττ° ειοοοτιιιο οετοτοε, τα! τοτο τοτεττεέτοιιΙτ :.ιττΞιτοτοε ττιοτοε. Ιτειοοε 8ττιττέτ Με

Μ. :τεο:ττάεττ ετειντττεττειτοεοτοτο τε&ισοιε ιι:τοιοετε!ιοΒοοε. ΒεΙτοετειττσοτ το ντΠι

εοοΠιτοττ $ιο&οε: 86οε ετοετιιτετιιτ ειιτοιοιιοτττοΠιοτοτοε. νστει τιτεεοτο με

τοοοοττ Πεττ, Γέιιοε Πιτιετ Πιτοτε Βιιιιοειιττοτο οπο. Ρειτοττ τοιιτετ εεττότο, 8: τοτε..

ττετειτο ΓεοΠτ το ΠΙτο.

Ιοε:ιτεε- Π, Φιτετε.οι ει: Πιτοτττει ετοΠτετο Πιοἑ`ττ ΟσοτεΠοττε τιο ττιΠ:τττε εορτοε , ττοτοὸ

“Μ” το.εοΙτε.τε ττισττο.τοε εοΠ:οτττετ τοιιοετοιιτοε εΠ. Οίτοιοοε ττεοοεοτιιτετοτ ὁ. τοτε

ο

ι

 



ΜιιτΑο. ε. ΒΑνοΝτε οοΝτεεεοατε, ω. πι. .το

( ετατ ετυω ίαωα: ΡτεοοΙαταε ωοτιετατω εκττα τεΒτουεω εΠτ εΧΠΠατυε: Γε‹ὶ εαπ ουτε. τω:

οετε τεττυἴυτ , τείφε ωυΙτα ἰοοοωωοὸἰτατἱε ΡαΙΤυε5 ία! ΒεἰαυΧτΙὶο ίτετυε , αο ἐΣ;"·
Ετικέτα Ηόε οοωΡτυ5, ΓΡόφε εναόειτότ ουτωατυο, ωάεΠυεοτετ ΡτατΓεοτευτ ου . π·

αόείΓε ΡοΡοΓοΙτ δ. Βανουεω. Ετ εοοε τυτεωρείτα: υοεττε οοτπἰοὶυὶο , Μ:: οι»

εωἱουἱτ ουτυ Ι)τντυο: εατευα: όε οοΠο 8ο οοωΡεο!εε φ Ρεοτουε Ποπ ΓοΙυτα:.

ΗτοοΙ:ετυε Γυι·ι·εΧττ, δ: οΙαυτττα οατοεταΙἱα άτνττττττιε αρεττα τυνευττ , εἱοφε Ρετ

τωωευΓα ντατυω ΓΡαττα Ρετνευττ ατΙ ΡτοΡττα. · . ·

τι. Οεττε είτ ΕτεΙῖουυω πιω Ιατα φαω ναΙἰὸα,Ιἰεετ Με Ρετωοτϋοα 5 τυτει·φαε _ Ρ=ήτω

Ιτετεοϋτατταω Γαττοτυε Βανο ΡοΠεττετατ τετταω , υΓυτ Ρι·αττυω , Γουτοετ νείττατ5τε :ξ:Ω);Μμ

ττεοείΐατταω : φαω φὶἀαω Ποίο υτΡοτε τυΒόεΠε οατυτ:ε Βοωο ωναΓετατ , ίἱΒΞ- τω». .

φε τττ]υίτε φαωοαω Ραττεω υΓυκρανετατ. ()ύωφε α Ρτοουτατοτε οοωωουε

τετυι· πιο ντιπ τυίεττετ 5αυότο , ΡυΒΙτοε που τωΡυυε ττείεττοττ ίαοταωεοτο. Βου

Ι11οΧ υτ υε]ετανττ , ωοττε οευτ. Οοωωυε αυτεω υτ εΙΝεά1ΓυτωαωίεΠατετ Ειπε

τΙτατεω ,ετταω το οοτ·Ροτοτυοττυο οίτευεΗτ νἰυὸἰᾶαω : φοτΙ]υ:ττα ωστεω τυ·

ωυ!ατυω ντΓα είτ ωυ!τττυττο εβυΠττε νετωτυτυ. Ηαυο ἰταφε νυτοϋέτατιτ ΓυτΡετ- ·

Ι:τοττευτεε , 5αυο`το αοοε!εταυτ νοτυω , τείτττυευτεε ωματε οτε]ετατυυι. Ετ υτ Ρετ.

εεετυοτ,νετωεε που οοωΡατυετυοτ.

η. ΑΠυε ετταω ε]υΓάειυ ΠἰτΡἱε ωΙἰὸεΙΙτατἱε Ποίο Ραττεω αΙετιἀἱε ετε8ἱΒυε ρΙ°?τ.ἰ°Γ'^;

αρταω τρώτε ίυικΗΠΒ1 τευυττ το ΒευεΗοτο*:α!τουαωάτυ οευΓυω ρταείταυτὶΠἰωε Ρ2;;Β_"Ω_

ίοΙνττ , Μ! οΒΙ1ντοω ἰυουτὶἑΓυΒτἱΡἰευτε ττεοττυω φωτ υεοΙεότυω. ΗοοΡτοου- τ» Λ!εβίτο:

τατοτ 8αυόττ υτ αοττονΙτ , ευωε!εω εαίττοαοε αόωοττυττ. Νεο ο!αω τε είτ,αἰτ, δ: τε)

Μπι: Ραττεω τυπουμε είε 5αυέττ :ίεό Η τω! Ιτετεοετ οοττΠ είτ ενο τοτει·ωτττο

ΡοΠΜετε , υτ Ρττάεω ὸεΒἰτα ίοΙνε. (Ντικ ωοτυτα αττουΙΙανττ , 8ο αίτιο ἰυΓαοτΙα

ι·εΓΡουτϋτ : Εφ, ωφτευε , αΒ]εότα Νοε ῇυὸτοἐατἱα ι·εντοοαω, 8ο Ροίὶετἰε τιποτε

ωτΙυ εαυτο Βετεττττατεω εετετυαΠτετ Γαοταω. 8ἰο ωτίετ ΙοφεΒατυτ5 δ: τετταω

Ρεοε ρεττυτοαυε , εαυτο ΜαΓΡΙτεττυαω ετυοτανἰτ τ Ι·τυ]υε , ωφτευε , τουτο ραττεω

τατιττιω Βαοεεττίαοότυε Βανο. @του υτ ε:τΠΒτΙανιτ , ίαΙοεω Ι·εττοι·εαω οοΠο ε::

ουτἱευτ 8ο όεΧτταω ροττε&αω τιττωο τυθ8ετε νοΙειτε , ( Πφτάεω ]αω ΠοτυΙουτ2.

Ρτατα ίεοαΒατ ) ο1τ10ά οΙτέτυ υο!οτ εΠ: , ωατιυ Γυα Δω οαΡυτ αωΡυτανΙτ.

Εἰ: ποππΜΜ Μ !υκτί.τ ΜίτσοπΙα υποβπω. 1 τ

Ι.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙΠΒ.

Η ο ε α ι των: οτευττυι· 5αυότοτυω οιταυτο τΠυτττιε το]υίτε νἰττόἰεατττ ἱΙΙατα, ο-258==οτ

Ρ τατιτο Ρτα:ίευτταΠεε οταεΒεαιττ ματ ΡοίτυΙατα. Νεο ?το οι οκτώ αυτωοΠ- ,Σζ:πέα:.

τατεω 5αυέτοι·υω Πο νεΠε τταΓοτ , υτ υεφεατττ ΡΙαοαττ , ουω ε:: Ρετίοττα Ποωωἱ '

ΪοτὶΡτυω ίὶτ: @Με τίτίιέΙτ οσπόριτ, βαοεο|αταπ:τω σωπεπηέΐ2πω μετα π·:έρ2:. δεό

οοττεέττουἰε εωετιὸατἰοοἱίουε :αυτα Η!αταε ρυωυτττ Ιιτῇυτἰαε,υτ οτυοε ντόευτ σου

Ροίἴε οοτττοτνετοτε , Γα!τεω ατττἰτἰ ροευτε τεΠΡτί-οαοτ α. ωα|ία.

α. Υετττω φτα τιαέτευυε Γυρεττοτ ΡαΒτυαντοτΙτεαυττε τιτουτυφε ετοτανετατ ρω. α.

ωττα , ι·είτατ Ρτεταττε ουτε οοουττυυτ τττοωοττα: τ·ετεεατ οΡετα. , Ρττω φε φα το ἔ=τω=Μ°·

Ιοοο φτ νοοατυτ Μωίωτ·τίππε, ουσ ρττωίιω ότοττυι· ΡοΠ: εουνετΠουεω τω. Σε' "Μ"

ταΠε , εκετουττ , αο οτε ρτεοαυττουε ωτΓεττοοτοττετ ωου!Πτ. ΕΠ αυτεω Μουτ [,,;;!.Ξ_

ίαοετ Μουτ ( υτ υεΙοτευττουε |οφαωυτ ) Γεοτετε ωαυετε νοΙευττουε ΜΜΜ,

αιωτττωτ οποτε οετετίίουε ττυετουτ ΡΙουυε, Ρἰἴοτυω φωτο αευττο!αιτε , 8ο τα:

Ραυοτε εοττοΕτόατυτ,οωοτουε ει·εωυω τιωαοττατε ουΡτεοττουε αρτἰίἴἰωυε. @του

Μουτ Μάτι” Ποτ Ραυοτε ωοοΙυττ ωοτυΠε , ΓαυέΙτίουε ίυα τοΙταετταττοοε οωτε

οανἱτ, αο ΡοΠ: ωοττεω ωὶταουΠεἰυίῖΞΠὶΒυε ωΜΗοανττ. Όποτε που τυοοττΐυΙτυω

νε[ωτοτωπ ι·εωυτ Ηάετ Αυ εΙ1οαωτυτετοίτεοΐαω ευοόατε νἰίἱοττεω.

3. δειτε:: ουἱὸαω το οοττἔυἰο ἱΡίὶυε νΗΙυΙατ ωαυεττε , !τοο Οτατοττο|ιιω αυτο ο. εφ.

επτοοΙυττατΐε&υ. Οξοό τυπο νετυίτατε Ρατυε οουίυωΡτυω τείταυτατε τταθ:αυε, δ:α οἰτουιποὶτοαΡοίἱττε αυκἱΙῇ ίὶτρΡΙεωεοτα εΧοταοατ. Πάφο οΡετατὶοε εοιπτυ- (τω(Μ,π:

:οτ , οεττίἴφε εΠεευε οτ·»εττ τοΠΡτετε ωατυτανττ. 5ε‹ὶ 8τ. αωτττε το ΡτοΧτωο Μοτο, απωε

_ _ . . . . . . . , _ τεαρτυταε οιΓουιω οΡυΙευτετ αττωιυιΙτταοατ , 8ο τπτ πα υτοαω, νττ1ΡΡτ εουνινια ξ:ζω 8·

ο το ο



+14 _ ΜΠζΑΟ. 8.· ΜνΟΝ15 €ΟΝΕΕ.88ΟΚΙ3. Ε1Β.πΙ. .

- Ωοποι, π. ·

9.” 4,._ αβψεω;, Αρς@ι; ;μιωπι όιε ςμιεε!ειτπ ΐς απο Μ” ρο·ίὶΒαΒ‹ἔεπι ίιψ ὸινἙηιι1εί.

Μ. μΙ1. ω". 2 Χ κ” (Μ... “Με_ωαγπρ,με ω; .Εκο Ηειτοτ10 ΕΞ ςπιπωεινιτ, εις ἐ Πο.Ξεε

φ1κςαΒφω αητβτοἱὶυε !ι9ιιο; ο590ρ€ιτο:1,νισ- οωστἔ οι ειι:!;ειτο:3;5:Ποίέκξέ

1ιΕκπο. Μωβ.» ο0Γοϋχοϋιευιη. ουτε = ΦΩΦΗ 99131 _ .(1 _

τ;ιὶΒὶο13ἰ5 ρωεοπ ειπε Μϋιεαπ› Με Γσυμφροηπτ. .....ω.... 88·πετ Ρέτ9Πι·

Με. 'Ηἰκ: 1.1.3 Ι;οεεο:σ ρο:Μΐυε.κ οπικμε ειιυεπι; »πω ην1<Μπ “πι”. Μι

ιι: Π!» το?ιιτπιφ ι·είΡοτ.όει·ετ ? τ:Μεβ1 ΑΣΦΕ18 80.!ΝΟΜΙτ. γ" ωα"Ρ ΑΠΒε “Ψ55

Μήςιίφ , ι1ηιιη:,νετεατιε , ω! .ιιΐιιι6Σα :€$οπόσ , ?Η @ι1ιεε;Ια:Έ2Ι:ρεέ2ΐΒΒ

Ρουφ.. Ε89·,εμτ,Β09 Ωτοεοτἴρ.υπι εκ Μακ” _. έν· 3982 Π” 20. ω ε:

Ε; Με Β@η1εη18@Ιν@ΕῷΓΙ8·1°θΡ πεππε :1ιέΙ:αι Α.πΦαο .1.119ΗΕΒ, ισ ι , 11 .ο Ρο π:

ωα·ςς;]εω ταρω, ΦΣ: άιθιο ηης!ρωπει·εμε ιπει·μ3ιςιιμά ασε 02.πΡ2.111Ι2..όε

(μμ: ΈΡεπάευε ΜΜΜ ΜΜΜ αι:ει&ιιιυΓοινημ Φωρϊε Μ: σου!ιε ωπεκπιυτιι

Φ!θΨμι · _ . _ _ _ .

. +· Πεπτ :::··:.·τ ἐ“ἔ?ἔΣ".ῖ..ῖ'ἑ'ἔἐῖἔ“ἑἔῖἑ'ἑὶἔἔ'ἰ.'ἔἱἶἶἔ.ἐ”.ἔἶ
ἑνἰτιωΙἰε ΨξςΙικ εενει. 98 3' τι. · _ Ρ _ , Ρ (ι 8 . . !

ἴοΙνἱ:ι1τ. ςηι[Ποωε Ρετσειπρηπάο Ρςροι;ευτισ.φ ειοοεριτ. Ο πν:μνε ΡΜ 0000Μ Φφετετ

τω... σ.ιπιιιω , ὶτετατὸ ρειτι·ς:ιοι:.. ςιυ:Πνιτ ΑΡοβοιςΜΜ ; Α1 ε τη: ττειπίΤοευόστατ,

ὅ ]¦°ἐ°ω_ Ωμ:&ο: Δ φίξε;Ιοε Μ» ΒΔ νέα ει€πονειεεις,.δηυ1Β08 “ΡΒ Γ00012.18 06 τ6.ΠόΡ10Μ

ξζ'.,'¦ξ,.ζ κά: ...το ώστε μ:ικΜπ. Ε1=ω=4υ5.ὶυηιμιιειε.Μεωο=ηω ΐ40ΦΒ=γουιΜΠτα.

Μ”. (ΙΜ ;“ Μ... Μηίαοάσπσ Λεωφ. 5αι·ποκιε αεεΙιι!ιιε φτιάσππ νήσοι ,Ετό Βικι

ηηρ Με. ΘΜάανυφ κΒςόρν5;: , ΕΜ @Και 3ορφω5Γ. Ε.: ηι.οηιαπι άονωμ Μ

=> Τ"=7Ι - Μ. (οΙΙφη·φιο. ΜΜΜ , αιμα:: ιω......... ΑιιΖωι·+, επεσε Μο ρσηζωττϋπε

'°£ο.σ '- ”- · ·-γ ° ·
ω. ορπικαεπε. Οεωριιο 1αἔμῷο€ὲι ὸῇἘιἴοπ48=ΙἘΒἔΞΙἙΩἩ:ΪΞ$ἐἔ 2:5ιέ:τε:Ξ[2;Β

“δ” Ψερηςησ , νηεειμε Μπα @Μ 138.080 - . β . ~ Εξ _ . · .

@μπώ κι ΜΜΜ Ενκ>Ι4ΒΒ@και οιιιπέΕιε Φιειιιατιω ίσοι άπιτρει. (ξιμὶοΙιᾶο.
”·;····Επ· »υπ Φεν!!ε ω...... Γεια κΦ3εΙαενε Β . ' _ _ Δ

2”';:::2. δ. Ωωφ25 ςηἱςἱειω ομίάατη @Μονή ρο9·ώε ΙΚο!ηιιπιε -5αράι οΒτιιπι1.,

Β Γεςιμω ω. η(Ρφτεινής. τονοεφτ12.Μ ιτςηιἔο φωστΙί; μεμε: οιαιτΠε .κι

α Πάω ·, (ζει(ιι εοιπι€ι:8: οιιηέ1:ιε όστωιεστιβηε κι απωειω · εςιάιτ. -Ρε.°πο:: »η

Ξά'Έ5;ΈΗ αιμα €Ει1ΜΙ: , 8: απο ειὸττιἰκετἰοοε οωοἱιιπι Μπα νοικι·ο.τιοω ε::!:.ιβωτ ΦΩ

Κε1ίςιιΜε (ΙΙΙΙΠΠ'Ι.

°°°°°τ°·ἰ" 6. Ρετιπεννἰε: ωσπου είὶ πωπ ΓιιΡοι· :φαω 5:ειΙ‹ϋ Ηιιιτιἱιπἰε Επι. ΙοὶΒὶ Μ

παθει: Μια ΒαΒὶτενἰ: Γεττπω. Ρε1τ,π1Ιι.τω Β.ιβερε ῆΙὶυτιπ. Ηἰ‹: @Ρ ςυεςΙεικτι τιποτε

απ· Ιιιόεαπωω Ρο.ι·νιιΙοτιιω , Γει:ι:ε ι·ιΡο.ιτι Βιιτπιιιιε ὸιίειιτι·εβατ:.α!ι] @ράφι μια

ΡΜξ“Ψ· ι·ιιΙΙΙιι.πισ ετό.ωςει·ιιιτι: Γα:ιιπι. (Χιττηιιεποπ Βεπε ι:ι·εάιτα νιτ:ιιπε ε:οττιωΒι·ει·ετ

€ζξζ==ι- @με @τι αποΒιοάοτει:ιιε εί`τ όΠει Ε”. @σὲ ίειέ!:ιιω επειτα οι: :ιευονιτ , απ

@Η πατώ , 8ο αΜιι6Ι:οπι οηεἀἰ π,ςιιεπι Μάο. (ιιΒΙππω ΙοηΒἰἱι8 τω... Ετ

φπα Βιιππωιιω ς!εετατ ίοΙο.πιετι , ιιοΐιιΠε στο. οηιιοοτενἰι: ,_ ρυειιἱε Ρε&ιιε Εφό:Μήτ,

πιο να: ἱιπεεωὶπαιπὸο ττιιιΙιοτἰεε εεε ειωανἱτ. Ταπάειμ Μ (ε: τονετίἔι . ιμπι.τιιιε απ·

;;;ιώτ, οοιιΙοε επΙἰεἰοΙΜτ , 8: ι;!εξΗ Ρειτι·Ιε ίιιδαιειο. [ποπ. Νεε αμοι·λ , ει·

εἰς: ΡτοΪυο:ἱφ :εὸΙἰ: , 8: 3ι12τ2.Πτι15 ειιο.τατε εαΡἰ:. (Σμιτ. ωειτει·άερτεΙιεο πω,

Ξημ:ο!ιιωεω @ο @παω τεΡοΗανὶ: άοτυι1τ11.Η80 1Σιορτ11ι1Ιτο Ρο!! Μεωοι·Ι.ε παπά

Ρο.πι·Β ώ Με ο :Μουσε ο Με, τει:ὶεεεεἰτ,8£ 4 Μ. τΘΜ€4νἰτ.

~ 9 7_ ςςἐμϋ πό Βει!ςιιαε οσ.Ρ1οτι ω πιατα: Γιαπ ἱηἔτε£Ιῖ=εὸΓΡε6Εα 'παπι ἰωττμιπἰ

ε:¦: ἐξ;; ΒςΙιι.π οεττατἰω οΞι·οιιω6ειτιπ. 8εά Με πω:πωπω εΙειΡίει-πτιιἰτοτιεε τειοάοτι: πω;

α°οωω. κείεὸἰτ. Μπα: αυτοι» επϋπ , π: ἴειιπᾶἰ τω... £επ1ι11ι18 :ΙεΙεπι Γεω.ιοι ...68.·ω.

Ο! Βωνἰτει· Γιιίμι·:ιπε , Πε., ἰτηυἱτ, ΙΞιεχΕΕε: Βο.ν9 :Με εφτά ωἰΜ|αρΡοοε, Ρε

| ::ρττιΡοε νο:ἱ Ρει·ΓοΙνεπι του κια Ρτειετ11ι]. Οπο.νιτ, δΕΡ1ίει8ι;Έσ Ρτσ€ιφάσ τε·όμ.

;κε.:..:" οτ νὶὸἰτ ΕτατιιΙο.Βιισάιιε ΡτοΓιΙϋτ, π: Γει·ι·ιιππ_ ι;οηίΕαιπτει· ιπξἰκιι: : Μ Ιιει:ε τοόιιτ,

ωρα.» ΡὶιικιιιΒιε ΟαποΜο 8αιι6Ι:ἰ τπιτιΓπιὶἰἱτ. " Δ

...Μωβ

η Π: ΩοΙΜΜοπο Ο.μιοπιιω Το, 9. $ρΜΙ. Λάπα. ΒιικιόΞε ειι1&οτε Ποκιιιιππο Γαι:ιιΙο ι. Βεπώ. Ρ18-318.

ι·πιήμε. ;;_ ΜΙφσΜ .9ωσια·κω-σωπικέι[ωπα .Η ι·ι.7. !!!ιάφσαβιαιτε μυωρώσε [ο!ΙΜτα . Μ μι με

,Με |Ι">2 ,Μπέυ!ι .σκάσω μυ· β»ιμω παιζω· ; β «ΜΕ Οπωωι ω! Μ.. ΦοηοΜὐἰΙΞο μια ωζι% ρυΙκανο»ι,

μιισμιωω Μπσπ_βπ$8. πωπ::άι. Μιδίω. 8. Κα!:- .....ω..χ... πιουιΜ|κι8α |8επθτΜίπώταόΔΜ



ΜιιιΑε. ε. ΒΑνοΝιε εοΝιεεεοωε. Ι..ιιι.ΠΙ. Δ~
8. Ρι·ιιτόινεε ειιιόο.ιιι άπο Μάιο:: ιιιΒιιιιιιιιιιι , 8ιιιι6ι:ο άενονιτ Μοοιιειιιιιιι.

8εά οι μια· εκιοΙενι: , μπει:: Ρωιιικιιιι. Πιε αστειο σιιιιιόοω εοΒιιιιι·ιε ίσιο εφ

` νινιιιιιι οΡιιΙειπει· οιΡρειο.νιε, ό: ιρί`ε Ειιει·]ειιιι ἀιιοἀειιιιὶε ωεοιεσωτ. Οέιιικιιιε

Μπα· @Με Ροειιιο. Με! εετιειετιι απο, με ι·ετειιτιοιιε ι ΠιιοΡυει·ι [οικω Επι

εΙειΙκιιιι. δει! εειΓιι εοιπιειτ . πιο εειι·ιιιιιιιι ΜΜΜ' άεεοιιιιιι. ΟΗ·`ειιΓο ιιιις]ιιε ρεάε

μια· 5ο- εο εεειι!ιι , δι πιο:: εΙεθιιι&ιιε οΜιτ : εἱεςιιε μια ρειΗόιεε Ροειιοε Μι.

9. 1ο Ρωιι›ω Τιιι·ιιειωε ιιιο.ιι·οι:οι «οικω ρει!ιεεωΙιε , ιι12Βιια:ι.ιιιε 1ιωκ1ιο

τἰε. Ηπα: ι:Ηε ειιειάιιιιι εαπ! ιι&ιιτει, τοπιο εοιιιιιιιο πιο: , εοιιιιιοιπε ειπα ΓΡει

Επι: Με , νιι·Βιι·ιειε :πιο πιατα” Γυο ειιιιιιε ιι'ιιιις1ιιε οιιΜΙιε. (Με: Ρωι.. οοΙΜΜΞ

πιει ιιιΓρειειτε :πεφτει ιιινοΙιτιιε!ιιιε ΓοΙοτειιιιε ΡιοΠειιιιιιιι , παρε ὁ. ιιιεεἴειιτιΒιιε

οι άείιιιιέιε εθειιιι. Μετα· οικου ιο ειερτιοιιε Ικα: :με Γε ..Με : Βενο

ιιι!ε&ε Πα: , ιιιιίετετε Ρτει:εωτιε έοιιιι.ι εε,8ε ΡειιιΙΙιΓΡετ Ιιιιι: ιΙΙειβετε, @Μαι Γεια

απο εΙείειειιε. Βοιωτια: εοιΡιιε ἔτεινετεε Με: Ιενειιιιειι τω: ιιιοοΙΞειιιιιιτ, οι ίοΙνει:

νοτοι·ιιιιι Ρ1°0Β©8 αρκά ιε ειπα: ]ο.εετ ειιειιιιιιιιε Ρειιεε ιιιε. -Ρι·ιειτι1Ποιτειςιιε ριεεε

Γιιι·ι·ειιιτ , εε Ροι1ε ΗΠοπι κα:: επροϋτειιι ιεΓεειιι, Νεο πιστα , οει1]οε ειΡετυἱτ 8:

ΡειιιΙΙο ειπε εΙωειιιε ΙοειιιεαΡιτ5 είεςιιε Γιιπει:ιτ 8: ω! άοιιιυπι εόεε ιεόιιτ. Ιο

εο!ιιιιιιε (Ξειιιόεινιιιιι ΜΗ: , ό: ΜΜΜ Ρειτιιι νιιι:ιιι:ειιι ΗΜ Ριοριτιο Πειτι ιιιιιοιιιιτ.

ιο. Ριι·οτεε Πειιιοιιιιιι ΤεόιΒιιι Με Με εοπτειιτι,ΧΨει!εεΒιειιι Ρετειιτεε ει.ιιιθ:ο.

άενειΠιιΒειιιι. Ιιιιι›ἰ απ: ίειιι&ιΠοείεΙΐοιιοΒιιιιιι!ε, τοιιιιε οΒιιοάιιιιιιιι: @Με

ιιι:ειιιιιιιΙο,ιο.. Πιιιιοι ΓιιιιεινειιιΠε οι: εΒιιονιι ιο πιεση :Με 8: ΜΜΕ ΙΜ ΠΜ.

ιιιειι οιιιεΙΜι. Νστο Πινιι·ιο που ιιιοιὶὸ ενοίἱι: , ιιιιιτιὸ ειιιιέΙειιι ΓιιΒίιοπιιαπι

Γιωτη ΓοΙνο.νιτ. Μισο. ειιιίάειιι διιι:ιΕΙ:ιίειιιιιιικ δ. Ριτετιε ςιιιτιεπι εειΡι:ο , θα! ποίε

ι·1εοι·όιιει· είι Ιιβειοτει. ΟΜΕ ιιιιιιιιιιιε ευω Ιΐιεεάει ρι·εΓειιαιτει , δ: ςιιιιι ιιοΜΙιε

επι Ρει·ίοιιει, ειιίιοεΙια: εΠ: όει:ιιτειιιι. ιιεινιΓει ιοετνιόΕυει!ι. Ιιιιει ι:ι·ειιρειεΙαιιιι:

ι:1ιιιιιιιόοειιια,6ε ΐιιέΐιιι€επιιΒιιι ΜΜΜ ιιιετιιι.ε οι! ροι·ιιιιιι ιι: ιιιιεΙιειιει·ιιιιι, ὰ πε

ιιιιιιε οΒιιιιει ὸιίεεΠἱτ ίεειιιο. Ιτειιι άεισοτιιι θειικιει:Ηεβ ειΓόειιι ειιΡτιιε εΠ επι

ω.. ΜΜΜ 8ι.Βοτοιπο ειόεΙιιέιιιε, 8: ιοιΡωαε Με :ιειιιτιιι Με άιΙειτιοιιε ι·ε

ιιειιιΡωε 5ο.ιιέ!;ι Μ ιιιειιειε , :κι Βια είι ι·ειτιιΠὶιε. Ηεε ειιιο!ιΓειιιιηιιε Βιίι1εω κήποι..

τον:: , οι ΓιιιΕειιιιιι ιιΕΕε&ειιιε Βιενιι:ειιι , εοίΗΒιιιιιιε ειιΣιιιι ε εοΡιει Γοεεει·εΒει

ΡειΙΙιιιιιιιιιιιιι.

Θι003ΡΘΕ00$θΝΝΡΜΜΧΟΜΜΜΒΜΜΗΜΜΜΜΜΜ9ΒΦο·δΡθιθοΧΉΦΜθίΘ*

νιτΑ 5. ΚΟΜΑΚΙΟΙ ΑΒΒΑΤΙ8

ΗΑΒΕΝοεΝειε εεει1Νυι,

Αιιόιοτε Μοιιο.ειιο ειιποιηι11ο ΠιΒΡο.ι·ι , ειιιι88. Αιιιο.ιι δε ΑάεΙΡΙιι

ΑΒΒ. εεε ΐετ1ρΠΙΤε νιάετιιι·.

Ε:: Βέο!έοιοοσο Ζοιωε·οοιι @- Μ] εοιίέ. Κ Ε. Λιάκο: 6'Ζωήιι).

οοεεκιωτιοΝεε ΡΚυΞ Νοε.

Α ιι ι· ιι έ!Μ» 8.9. Χοσκοσίοί . «Με. ΦωΜοΙρΒὶ 48ο[ωίίϋιΜο ό* Φαινο

ο Μ"... , Μπι ί:: |ΗΙο , Με έκ βάροποι απο ει· έι·ο·οίτοπο ; κι Με.» πριμ”

@Ο οποιοίοιποπο ψ ακΠοπω ρτοπιιπποπ |έακιτ. Ζεαμε έ: σο Ρ2°αΜΜΜια .Μ

· : πο”. ό'. Λοιπά . ισοί εἔἰπιια κά Ρτἱωοπἰώ Μοποβοή| Ηοοεπόσπ-β.ι ἰπ π..

|- _β(ζο , οιιοάΒ. ΚοΜΑκ1ειιε * ύψι·ορ·ίο σεβ” , ΗΠ6(ΠΚϋ/ΕΚ Ηποιυιάέ °ι* «ω
· Π απο , ίπ σάκο οο!!ο, απο οίκο σε. Με. οιἰῇΐοονἱτ. Πἰ .κάποιοι έκοο]ΐοι·κί8

σο!!ο!ίκω κάμω· , Μοπιιώοι·ιιπι /ἐἰ!ἰοο: βιο Αποσβοτειακοι . οι· Γ/ϋέίπιΜι

"/ἑΜ .οι 2"ηρων8 Ηιιπποποο . οκἰ.ἰπειιππ [οποίο Δε. Ουιοοίκω βιο οοιω·υσκοτ. ?Μι οἰἰοκοπ απ..

πο: , ποπ Μ οοάι·πι Ιοοο . ρο' ιοί πιάσει :πωπω τοκοι 4(ο/έ||6Μ. οριπο!οπτο Πιέο·υισο Μαρωνι

",",ί”/|-Μ,-αίμω ή! Μοκιι|ιο·ίκω. ιιοο·ε··ιώοπο υπ οριάισιιι Κειιιιιτειιιοιιτ ἄ$ᾶ7£Μ , Μι απο διιπέϊί

Μοπίο!ει ού ι ο Ιοεί κβἱτιιτἰοπο . του» (.'αποκία κιΜΜΜ Ρκε!Ϊο ού πιο ω! οι!ω·ο/οσπ!ο ἰύἰοἰοοι

ωραιο.. . Οκοιζιιοπι οι· Κεέι4!4Μ Σ. ΒοποιίέΕΕ ού οπιίοκο «Επονο"Μ2 : ?καὶ κάνη/πιο Μοι·πο·υΞ:ίκοι

ύποίτα οἰιτπσ#|ἶΡ#Μ#Μῇβ°ΡἰΜΜι

 

Πιιε.Άιιι.

εε. ει”.

Οε·ιο3. π.

Μπα· Με

Πεο οϋΙα

τιιιιι :ετι

ιιειιε ιιιιιιι:-_

ω.

ΡιιεΙΙ:ι πιο·

ιιΒιιικ!ε

6οιινε!εί

τικ.

ΡΙιιιει ε

Νοιιιιοιι<

ιιοιιιι:1 πι2

πιω: Βιοε

ιιιιιιιιι.

Αιιιι.Οι-ιιι.

Μ, ω”.

Πιο. νικ

# ΒΜ2Μίο

# Κουκου;



416 νττΑ Ε. ΚΟΜΑΚΙΟΙ ΑΒΒ. ΗΑΒΕΝΠΕΝ5Ι5.

Με”, ςΗ_ π.. ..αααηαα.α :Μπα άατκπα πω: βΡα:·ύ:οποαι3 Κωαα›·Ευιαβ αιωνα έα·ιιαβ€έα»·σ,_Μέ κά:

υο.1.111. έα Μ:: α›·8α›ασπ:α»ι μπαμπα: βαοαΜα.< αοπαα!ία: , μα ἐκ :παμε πσβυ·ασ . π·υσπα·κατ. ΗααΜα

Β·"·"Π· κά.. ?αρα ΙΡ'. έα Βα!!α μια απο π”. Ρτο ἰωωαπἰταπ .;αρω.. £'αποθια. ο @βύσμα μια: :Ιε

διϊωπ ; ΝυΙΙα ΠΙ1ε , ἰαμἰτ. σ.Ι1εμείυττερήοπε , ειΠυ:1εΈ , Ηνο νοΙειπἰἔι ρτετροπεευτ , ΜΗ φωτο

δοτοτοε εσπιπιιιιιἰ εοπΪ€ι1Γι1 , οι:: ρεεε εοτιΠΗῇ ἴειιἐοτἱε Γεευο:!ιιπι Πεὶ τἰτποτειπ & Β. ΒεΝεοιετ1

·Πεουι.ΑΜ ρτονωεωπ €Η80τ1όειτ1. Ια απαάα:α σαακα απαί ι287. Νοε δἱιποπιετει Όοσωπι το

τύίεΙυε ()οπνετιτιιε Μοπείὶετ1ῇ ΠοωετΙα:τιΠε ΟιευιΜε δ. ΒεΝεοιετι , @α Ικα: οπιιιἰε ρω

Μίἱιτιυε Ρτο πιοΜε δ: ΓιιεεεΙΪοτἰΒυε ιιοΡαἰε Με ΙὶεΗεἰοτκ: ποίϊτει. Η πω, ἱπ|ἶ9·#77κ#πα Μ#ἰ #4#0.

Παπάκι :Με Κυρεΐσ€πε & ΜετΒετεια άο 8.Ι.ι.ιΡο άσκοπα ΙἰεΙἰ8ἰοΙ-ε Εα:ΙεΠα εοτινειιτιιεἰἱε Πνε

Μοπεἱὶετἰῇ δ. Ρεττὶ ὸεΒοωετέεο-Μοτιτο 0110. 8. ΒεΝΕυ. Θε. Παμωρα: τσ|ἰἰπιοπἰα/αΜ ρω

ὅαασ /απδἰἰταοαἰαἰε: Καταατίσσαβ: Ο:·άίαί Βεπεάέί?$πο βι!ήεδίασ αμ/με!ασα!ατα ρτωνἰωἐ

εΙαρμπα) μυ δαασπἰω /αι:αϊαπε άἰ::ὶ ασ ψ σαμααπω πω: :ανασα αύ Οταἰἰπε δ'. ΒεπσέίδΗ αξβ·Ε

·υστκπτ. Ια απ"... μπα Με. Νοε]οΙππωε άε: ν1επιπι Ποοειιἱίἶα,τοτύπηιιε Οι Με... ΕοεΙεΠα=:

τα...ι.ωεξ (ἶοΙἱεΒἰατειε 8. Ρετι·Ι άε Κοππετἰοο·ιτιοιπε απο. 5. ΒεΝιυ. @α α α!ἱα αατα απο

ηαα. Νοε ΜειεΙΙει ό8 ΕἰΒιπεν1ΙΙει θεηοιιὶπε Εεε!εΗ:ε ΠοΙΙεΕπιτεε ίου ΜοιιαΗ:ι:ῇ δ. Ραπ ‹Ιο

Ιἱοπιειτἰοο-ωοτιτο θεια δ. ΒεΝιο. Η.. ἰπ/ἱιρε›· άἰδἔα θααοω[Ε σσάταοαίί.4 ,μακ . πιστί.όκε, ασ

Βηευέατία ααα.» 6'. Βοααἰἱδδ α/.ὶ ]ίυπ ..α ααπασα κῇασ Μ. σε. ει”. μυ Βκ·υία›·ία»ι ΚοπιαπΜπ

β/έφωικτ. @απο ἰπβμσπά ΝΜΙ!ίπ.4 κ.ΐροβυ!έσω αα Ρκααἰἰἄαπ Μαπα/Μ·ίκω ·υμπακα'αυι α δαπα

πω Ροα:ῇ'ἰσε αἰε!σ!ατω , ΕΡάορια ω... Ηαα'πίσηβ.τ , θα: /ἰαειιεκπι οτἄἰπε μ. σάέαδτ. (Ζώη σε

ειιτἰειιπὶε πισηἱιιπστιτἰε δε εοιηε&υτΞε δ: ττεἀἰτὶοπἰΒυε €011α€τ,ἱ11 Με ΕεοιεΠει ειπτηιήε :αεροπ

Με ..Β...π. ΒεουιαΜ 8. ΒεΝεωετπ , .....ε....επε ἰ11 ροτίοικι ΑΒΒατΙΠεε ι:ΐεΙυε π. Εεεε όάειπ,

& ἰπ ρετΓοπἱε αΜΙυετιιιτι ρτεεἶετιἰπι ΟΗΪοὶεΙἰιιω ιιίςυε :ιό απτυπι τεπη:ιιε; ὶἀεἰτ‹:ο @να Μιμί:

μἱρρα κ:ααΔωρ ρτα|ζβσαστα/ΠΜαπωι @αστα μπαι, ό· Ο-βσία!ε.σ [Ντακ ·υιπα βαΡ!ἰεἱα Με».

πω:Μ ρήματα. Ετβαπασ α. νο!ιιωι1ε , ΐαμέτ, επωτιδε Ρτετεὶρἰτπιυε , στ δειπ&οτυπι Ρεειιἱἱε

:Μπι , νΜεΙΞαπ Βεστοτυπι ΒΕΝεο1τ:ττ .. Κοττιετάεἐ , Απιετἰ & αΙ1οτυπι , ηι:οτιιττι Μ Με Εεε!εΠει

ΜΜΜ ΓοΙετ οίΪἱεἰιππ νε! εοττιπιετηοτετἱο , ίἱετ ῇιυιτα ναει·επι 8)1τω81°Π ΕεεΙείΐ:ε τυοτετη είιπι

α:οτυπι Μϊ1ν1τετε:ε οεευαιωτ. ίἰπιιιΙ :ετἱτιεειιτιιτ ΡεευΙἰετεε ήι:Ηεπι ΕεεΙσΠετ εποε & εστε

εποτιἱπ Κοιπειτιἰε ποπ τσΡιι€πεπτεε. Πο ω. [Με.

3. ('εαταπι Μ .λάμαω" έκαψα τωαροτκω/έρτοπ οταεστἰα εκ/ἔτπἔἰ·α #02! . μαπα» "και

δΈ. .άπια:σώ· Κοπιαυ·ίσα ία /ἐραἰστέ Μα: Ραμ-ποπ ή: ..ω τἰτα!ια αβΡτίστατα.ε μπα δα»ααἰε£ Καμ..

ίσα: με. δ. Λαμβαί μια τεπαα·κατ. ασ :Μέσω αμα Μ”. α/]έπιατ ΧΧ. Ρ!). Βεπεάίέΐίαί: δυα

επ!ατἰυαἰ: δ'. 7ἰ:ααἰ.μἰβετο Μωπἰ ρήπια·υαπι Χ:|ίέίωτί: /ϋίσααυπ·πικάέτααταπ:.

. Πε ό'. ΕΑΜ π π. 1 Α μα ώ· ΟΙα›·α , απιεα μάθε σ.2.εα!.. , σιιἰ Με Ι/ὶτα αἰσεἰἰσαΜ ή,

Ρἰα:·α μυωπία που οσ:αυ·›·απτ. ία με πω.. σκιφ: @κό-Διακ Μ ?καεί αυτι .ά!ρ·ώ0 βια Λέω/δη.»

αα›πί!ίτ ΚσΜ47ίσο , απ· ί/ίτα ό'. Βια/Βιμ] ρω α! απ». ό”. προτσπάκω. Β_ Κοωα›·έσί Με2πσαία

έα αππμἱ: |ΠαΗ770!σέει.ε' πω: έιαθστατ,. ?Μαΐ βσατέαπι [ασκ @ΡέμαβιρρΙα .9στέροή: κ.. (εκα

υπα.ε· ό· απδἔοπτα.4. ·
 

Ρ..,Μο Οεε:ε , ωειἔηὶΗεει Μπα· Γειιπ&ει·ιιω ν1τ8πιιυπ

Αυέεο;;ε 1)οππιπει (Σ'αεειι.ιΑ , ιι: Γειτ16Η Ρεττἰε ΜΒΑ ΚοΜΑ

ΤΕξξΐ'" Μ ιιιο :Με , Γεω ευειΙΙτει· ε:οκινετΓιιε απ! Μοοαίὶὶεειω

τω. · η νὶτειω Γιιετ1τ 1η τοοείΤιι τετηΡοι·1ε , ΙΠσεΙΗε ωίοι·τει

Σ. · μ.: Χ ττιωπἱειπιπ. ΟΒ εετετἱοοἰΒιιεὶεὶτιιττώε Ροτ1ὶιε οΒο

ά1επτ15 φωσ ΓειειρεΜ Ρειι·εΒο.

Κοπιαπἰωε ι.ΙτειτΙιιε Ματσε ΚοΜΔ·ιιιειιε ηοΜΙ1ε 1η Μ... απ.

ΦἘὲΡ:ἔ:Ἑἱ: - εμε Ραεειπτἰβυε ἴυἰε°·‹:Ιειτι1ε8£εττιειΒΙΙἱε ι1Εηιιε κά.

|, ' ά ι ΡΙειιάυιτ. Νατιιοϋπι κι Ιειϊεο ΒαΒιτιι τοΗ81οΓειω νἱ

Πεὶ Πεο. τα ετΒο Μ Μοιιαίὶετὶο. νε! ΒειΙὶΙὶεο.ε $ειιπάοι·ιιω ΐει1 Ρει:Ρετεε @ΜΙΒ

3ίΠάιύ. νὶΒἱἱειπτὶἔι ωειιωΒεβειτ , πε Πισω ώεπι Γε Ρεκὸ1ὸ1Π`ε Βιτει·ετιιι· , ςι1ο Ρ1ει:ει.

& ω. Βοτιιιπι , νε! €16δϊΙ1οΓΥτ12τι1Π1 οικω. ττιὶοἰωὲ εΧει·ου1Π`ετ '°.

·- τ απο Βει·ει·ετ , ι·εάόεβατ φα: Κεεὶε ίιιιπ 11εἔἱ,8ι ειπε

α Η ΑΙΜ μοΙΕΧἰοτἰ Ήπει Κοππιτἰεπε ε!Μτιιτ άαπ][ϊ- πεπ[ε πω.: [αΜαή//ΐωκω ΟαποΜυπ α·ρε2ετε έσπευσ

ΜΒΡατοπιθια ρτα.:"α:κα, μια: βΕΙέσπ ΚοΜα1.20,Μα- πω!. ε...! μἐα πω: α: οι Μπακ ··σία 'με , μο:ὶ Π'2"ε·υ9·

να «ακα ΚοκιιιτΝυι, εμιστοπι οπο. δι τυπιιιΠ Πι νἰεο "απ, απ" 2)” αιΒοποπο έυφ!ι·υσααι. Βεακα πιστα

φιοόπω @Μ νοΓσεςιιω , Αωωικοαπ Μάο , 1πειε;·κιο .άτπαίβα , ἱἱσε! και» Ιαπραα ππἰή :σπατ:Μη Μωσα

ΜΜΜ ΜΒαιωτ. ῇ: ω.. ωωρα![ια ψ ΕΙτώαΡατκα[Ββφετ:_ @ιό μα"

& Αἀὸὶτ ειΠιιε Αιι&ω· ; (Παω κακάο· πρ Μπα @ωστε βωι:!!δ εκαπαα·υσηη ω! ακαΜπ ΡΒ!! άσκοπα 8. Κα

ὶ:: Ρα!α!ί0 , @αδικα εβ ό» απιέ:Μα :ιιὶιἰαπι Μ σπιπέ ΜΗ· πιαυ·Ι:ο Ρ'α[αρσΜ Ρ:τρα: , παππΜεαπι μα» :ο Μου» άκ

ιαω α: ›ιαθέΜαααμδ εΙαυΕπϋπο ω... πωπω: Α11Νιιι- Μ., Με έα Με.: α... Ρ!επέα: α..ω.". Επι: Γυρτἔι σοὶ

ει:.... .. Π:Ιἱὁο›·α·υπιια: "παπα υπααιϋ Μ... το!εκμων, απο, 64.0. Πι· νετὸ @καίω καμια"... μια μάπα Δια

π: αποκοπή άά·υέειέσ ατακα νέα ·υίΜω ΙΙ&ΜΜ μ|βαι [ααέΐα ισπων[α:2οπΕσ βαόπωπ ·υιΜΜ,[ιμοπτέ :κυττα

Μετατε. Εηαέα Μ:: Μαρια μια μπι πω: Σιικουῇ και· 2Ισπε Ραπωτ. ΗΜ: Ιπποηο|μω·.

ΙτίσθΑΜητα:δα: [και πέτειοαμαμο αφ°αααα», ικα

3. @ΜΜΜ

.`-`._ῖῇ.....



νιτΑ δ. ΧΟΜΑΚΙΟΙ ΑΒΒ. ΗΑΒΕΝΠΕΝ5Ι5. λη

3. @ιοεατη ητττηττιτε εειτιΡοτε ειιιτιι Τιιιτοι:ετιιειτε Κε:: εετηιετηιιτη Γιωτη

Τιιιεοι:ειειτιιτιιιιι ΡετΓετιιιιιτιιε ΓιττΙΓεεε, εετιιτοτε ωΡωιειτ νιτι ιιιτετΓεεεο , Μ...

εοτιιιη Με ειτιοτιτειιε τεετιε1τε Γιιτιε,ετε εειτιεεΡε Κοιητιττειιε ειτε. Πεετη Γετνει.

νετειε , .ι ΡετΓεειιιεττειιττη τιετΙιτιτιο. Γιι€ειειτε Μεεειε Ρεειιι:. Ετειε εετιιοιτε ειιηε τετη

Ροτιε τη ΡειΙε.ειο ιιηιιε ΕΡτΓεοΡιιε ηοιηιηε Αιτιοτιιε Ε), ειττ Βτιιτιιεεεεπ Κεετηιτ: Γε..

ειιΙὸ ΓειιιιιΙε.εετειττ ειΠοοιιιο , ιΙΙτίιΠιιτε ΓιιΡτιιετθειιε ντε ΡτοΠ:τττειιε Ρεειειτε ΠιΡΡΙι

εεττ , ιτε τεε ττΡιτε Κεετη:.ιτιι Πιο τηεετνεηει.ι τεειΡετε ΡοτιιιΠεε:ιΙΙεςιιε ιτε. τω

ειειειιε σε ντττ Ρεεε ειτειττΤο ιτηΡτε νετεετεινιε. 5ειτείτηειιε Γιττ8εττε ντι· Βει Κο

τηειττειιε , ει! ΒειΠΙιεττηι δ. Μειτττητ Ρεττειτιε , ειεε1ιτε τη Ρετνιηιετιεο Ρτο]εό`ειιε

ηιοΧ εε.Ιινοεε :τΓεο.ειιτ: Ο Β. Μεττεττιε εοτητηετιεεινι ιηε ειει: ιιει εε, ειιιε @κι

ΑΠ·ετ οΡειη τητΓετο με* ηιιΙΙιτε εετηεεΡε ι:ιτιε Ρειττοειττιιε τηετιειΡεειιτ. Εε Με .τι.

ειτε τεετεΙΤιτε εε ειντεει:ετη ετττηετιιετιι τεΓΡοηΓο ιιεεεΡεο τετ Ρττε1εοΙεεεειιτ ενετι

ειιτη. 8εε ιιαΙιιεεΓεειιεε ειε ετ:τΓειττει νιιΙΒιιειιιτι είε Κεεετη ΤΙιεοεεττειιιη τηοτειε

Γετιεεηειε ΡετειιΠ_ιττη ΓιττΠει εε εειτιεεΡ

Ιζοτηετττειιε , τεεειτο Ρειετττηοητο ΓιτΡΡ

ε ειεετειιε τι Κεειιιτι νεΙ ΕΡιΓεοΡο Λεει..

τω”, ιτε ΓειΙεετη Ρετ ΡΡΠττη ττΠιεηι εε ετ

εε ΜεεεεηΠ ΓιιΡ,ιεηει εειτειιτιιτ ΓΡ:.ιεισ.. ΙΠε ειΠεεηε ιηττητεοε ιιοε ,τιιιιιιΙιιιτη τΡΠε

ιτε εετηΡιιε Ρε.ειιτε ηοτι ηειέειντε.

ΑΝ. Ει-ιπδ

οι: ειττ.

Πιτε. νικ.

Ρ..ιττετηιετ°·

Γεδεο Με

ειιιεἰηνε-.

ειιιιιιιτ.

Η

&

4,. τω. εεε εετιιτ1ιιε εετηΡιιε ενετιιτ,ιτε τη Ι.οτιιιιιιτι Εεεε ΡειΙειειο τι1τετ εε. Βιι><ονιιιιιι

εετοε εΙεδειιε εεεετεειττ. $εε ττιετΕιετΙιε Βειιε νιεεηε τηιΙιεετη Γιωτη Γιτε εεηεετο- Με ω"

Πε τιιτιιιε ΠεειιΠ εεΠιε Γοτειεετ εεΠιΒετ:τηεετη , νοτιττε ιΠιιτη ιτε Ιιτειεοε Ρτοειιεετε

ε:ιττιΡοε : ειεΗτιητιιιε είε, ιτε ει: ετετητ Γεετεειε εεε.ειτε εειιεετεειττ ΑΜΑΤΙ18. @ιτε

ΡΙιττε. ε τηνετιιεηε εοτητηετιι εοτεοτειιτ , ιτε εεεοηΓο εειΡιτε τεει3Γετιιε τη ΡειιιΡε..

τεε ειΓΡετΠε εετηιειιο.τη Πει εεεΓο.ιιτοιη εεε ΡοΠτοτειιη ..ε ΡετΓεεειοτε Ρετεετετ.

@Πειτε ιΠε ειιτειειε ιτε ετα: εοειιε Γ:τηέεο εεΠεεττο τεΡΙεειιε , ειιτη τηιτΙετιτιτττι τε

:ετη Γιτείειιτιτιο. ΜοηεΠετιιτηι Ιζ.ιικοντιιτη Ρεεττε, ηιιιΙειε ντεεΙτεεε Ρτιειε ει; Γετνιτιο

Ιιεετεετεειτι εεεΡι:τε ,ιειειιιε Πιιιέειττι ΙιιιτηιΙιεεεειη εε ρεεειετιττετη Ρτο τετ εεττ

Γειιιη Γεε:ειτιετιιιι :ιεεεΡιε ΙΙΙοε εεηιειτε ΓετνιιΙοε ειιοε ειιειττη τηιιιιΠτοε εειιεττττ ,

Γοετοε Πει εετοιιεετιε ΡΙετοΓειιε ε.ειιτηιιιε: 8εεεεδειτε εΠιΙΙοτιιτη Γιτεετειιε, ειτε

τιιτη Ρτιειε εοτητι·ιιιε ΡττεΡοτειιε Γιιετειτ. Νειτη τη τττητει: ειιιηιετ:ττιε δε Ρτιεητεεηεττε

τι

3ιτΡο ΓεΓε ΓιτετηιΠε, ιιε τιιιτεοιττε εεΓΡιετιειΙε τη ΜοηειΠετιο ..ι ει8ειιειιιη εΠετ,

ε εεΓιιτηετετ. Ηοτεοτιιτη εε.τηεη ττεε1ιιετιειειε Ρττε εει:ετιε ετ:ιεττειιε οΡετειτοτ

ειιΠΓεετιε , ΡΓειΙτηοε ιιιΒιεετ ετετεεε.ειε τηετηοτιιε.

;. Ν:ι.ιιι εἱτιτι :ιεειιε εε εοτιιιιη οΡιτε ΡτοΓιτειιτιτηι ιιτιο.ιη εο.ητιττιιιηοεο τεΓετνε.Π ΜτΙ...

Γετ νΠειτιι, εοτιΠΙιο εετττεεΡε τητεο , Β. Αιη:ιειιε ειιτη εοεετη ιτε Μοιιτιίεετιιιτη Μοϋείω

ΡιτεΙΙο.τιττιι εεειΠεε.τιειιτη Ρετετε. Ε Μιιτειε ητττηςιιε εειιηετετε ΡιιεΠιε τη ετετηο Ρτο

Ρετειτιεεε Γιτηθειιτη τηίετιιιιτιε οΡιιε, Ρ:τιιΡετεε ειιιιεεηι ΓιιεΓειττειε τη Γιαυτο , τω ==Μω.

Πεε ειντεεε τη ()τιττΠ:ο ,ιΠιιε ετεεετιεεε ετιιοε ειιττε : Οιιιιιι1τ ?κι τε!τ.μ.ι·ιιτ ειιιιιιιιι -,,Μ,2 ,Η

υε!_βιετπ·τ , απ: /επιτε.ι, εισηπετιιτικ, στα ειστε” , Με.. , απ: @Με ,πεφτει

ιι Ηιιιιε Ιοειιιη Πε ειιΡΙιεεε τιΙτετιιιε ντε δετἱΡεοτ :

ΤΙτωειτέειστ 8:2Μεπκπτ με Τετιιε'ώπτκω πε ω.. Ρτο

-ιι.ιειιπτ @- ΡατιΡε ω”. Ι.ιιιτσιτυπ στου: Η ετιΜεΙέτετ ει

Μίεεπερ486·υτ2 τω” .τι ρεεε. ΟσΙΙτέΐο ειισευιτρεβ Ι8ετ·

ότι:: τεύου.[πιτευτιιιη ιιιιι;ιιέπεικεττωτι σετισττίτ Μπιτ

8ττπιιιιιΜ Πωσ πι! Τα!ετιιεκτη στι/εκει Ρισειιιττιστια αυτ:

εοΡιο[ιι ΜΜΜ επειτα” : ειττ Ρεσει:ιοιιε [κακα εο

ρτιισ, ενια Βτιυι::|ιέΜτ ιίιι·2,ςιιιιι· , παταει-β: ρνι70ιιιιι τ»

Οὶττὶσιωι τοπ[στωιιτ , τω." τη» Ρεττωιτισ. Η" ιω

ωιε Ειι[εΙιστ πιάσετε ΤετιιιίΜειω »Μπεστ αΙιιτιω,Μιττιπ··

ε ορτιίτιπι ιτε εφισπιτ : τ...» Ρετετιι.ε, Β. Κσ77Μεττι ,Μπακ

έκτετοιπιτ,ιρ[όπεπο ·τιιταιιι_βστεντ:: €9 ιΙΩΔιε ιίστε,διεπ

είε Ρι·οιίιιΞ»ικ ριιιιιειρετ εβ ΜΜΜ... , ·ιΜΗΜ :ΜΜΜ _ι$7

ειιιιιτιιτη ρτ.ιεφττ. · ·

6 Αττειο ΕΡιΓεοΡο Ι.ιτε,ειιιιεττΠ [Με ΓττΙειε ιτηΡιηΒι

Ριτιτττ ΕτττοιιιεΙε Οιιιιιιι,ιη ΑιιιιεΙ..Εεε!. Πειτε. εε ετη.

6ο7_ηιτηι.ι)·. ειττ Αττειιιτη ετεηηιο ειπε ΤιιΙειττεειι

Γεω ριιειιττηι ιεττετιωτι εΙατιιιη εεεεΠῖΠε ειιτΠιτηετ.

Έτεεεμιττττε εεΡ. μ.. Πετάει” βρύα ΣιιΖειιιι. μν|ι'ιειιιιι

πιτιι·ηιτι 5. ισεεωιι ΕΡιΓεοΡι Οε.ειττεεττΠε αιτει:οτ:ητ

εΠετε.

ε Με. νται ιιιιετΡο!τιτε : .9.ιπιι! "έτι ρι·ομι·ιιιιτιτ .τε

επιασε μι τ.ιτ.ιιιιι ιίιι?ιια /ιτιιιιτ ΗΑΒι1ΝΩι ε.ιε·ττιιιιι ,

πω” ύ·ιΝ πιίυιιπτω!στωττπ Ιω [αυτι ·ιιετιετιώι!ε τε·

παω” ΜΩΙΜ#ΠΜΜ. Μπι· τω;; Με τα !κιπέ ειττ μέ·

νεται” ωεωσττά,εισιια οιιετε!ειιφει·[σΙετιιτ ό· πιτιιισιιῖ

ιπιιτηθειιιτ.Σέ, ..ι ΙιιιΗτιωι·ιι ώ- ΡΜετριΗ ρεεε” πιτ

Μἱιπ τιιευιιιιειτιειι[Μιτικ ·υττω!ιιι!ιι»ι,Μοτιε- ΚΟΜΑΧ1·

ετ ιἰι:ὶιισι·. ()Βιε τιοτηετι εοειε ειιιοτιιτε τετιιιετ. Λεει:

ιιιτετΡοιεεοτ : ε)0ετύπτ τα (νττειιιεε) δ.14Μα.ΤΗ Μ

@Με Β. Οοίιωιύιιιιι "Μπι ·τιιιιιπ @Π έρετικι!άτττιπτσ

εετε...Οιίιτη;επιπω “τω”, με άτ"Γ.Ι.” Μ .ιε·τ Δ τιι ε.

η15.τετποπτ ιι'α/ίεειιο Βικιιιιιι :ήρθεέει με “Μεβι

·υττε,ε|τείτ τά »Με τιι τει/Πι Ποπέτεςετισιικ :κοιτάω κτ μι·

οιβι .5'ιιι·οιι!ιιι.ι “ω”, ρι·ιεστέιμε :τι ικειτιΡ!ιτικ[ει.ειιιιιο

πατε. ΕΜ» .καιω ..ι εμε Πει εστι: :Ματια τωι·εε.:ι·

πω, ιίι|ρτώτιοπε ω” Πιτ με Πρωτη τκ”πικ ιίζετιέ·ιιτι .

μετα οι “πιεσε” πινω: ειωειτιπι ε ει”. Πιιιιιτπο

Ματέι: ι.ιιιιιιιχτω ρει·βΙωειιιιτ. τικ τιιιιεετιι ει: 5. Α

Με νται τιιιτη. ι8. εεΓιτηιΡιτι Πτιιτ_ Ε: :Μπιτ δικη

τηετεεειιι Ρτιπιειη ΔεεειειΠειιη (Ξει·τιιιεετη "πειτε ,

ειιατη Κοιητι,τιτ:τ Π1τε.ιιι ιιτι τα Βλεπω Πεμπτη ιισιιιιιιΗι_

@Με εε. Μ. δ. Β. διεεε!ιιιιτ ΙΙ. θ ε ε

Ρετιε_

Μπιτ νιτἱ

τωιιιιιτε.

:ετη .

τιιιιιιι στη:

8_ Ατητιτο



με νιΤΑ ε.ιιοΜΑιιιει ΑΒΒ. ΗΑΒΕΝΠΕΝ5ι5.

Με. απ. πωπω ΜΜΜ, α·πιάρίππι “ειμαι ό··υιΜΜ .ε:επωπι Ροβιάεω:. Η:εε ειειιιεεδε Η.

“Μ” ειιτ ιιιιιιε ιιιΡιεεΓειιτιο.τιιιιι εει·ιιιτιιι· , ιιι εοι·ιιιιι οιιει·ιιιιιε ιιιΡοιετε. ιιιοιι τω»

Πεο. νιιι.

Δ; τιιτ.°'

Ρ"=1Η8Ροα 6. Ροίι οιοιι:ιιτιι ιιιιιτιοιιε Βειιτι τω] ιιιιΑιιιοτι τ, ιΡΓε Βιιιιει·ιιιιιιιιειιιι ιιιιιέιειιι

Λιιι=Μι ()οιιοι·ε8ε.τιοιιειιι ιιιίεεΡιτ : ειεειιιε Ριιιιε οι ειειιιεεΡε ειιιιιτ οι ιιιιττινιτ τουτο απο

Ε°βΖΕ7ξ::ἶ° το.τε8ε μπειτε ιεΡιετιιε, ιιι: Ρτο εειι·ιιιιιειειιι ι·ειιιιιε Γεω οΓΡοιτιιιιιτιιτιοιιε Γιιιιιε

οι “Με νιιιιιιιειιι οιιιιιιιιιιι ιιιιιιι·ιειι·ιιιιι ιιιιιοιιΒιιε Πισω εοι·ιιιιΓειι ιιιο τι·ειιιιιιιιΤετ. Πειιι

€3,:^6:: ιιιιε ειιιιι ειιιιιιιτι ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιε νει ιιεεειΓει·ιιε :εοω Γοι·τιιιιιε ιιείιιιιΤετ. Βετο ιι.

. . ιιιιε ειιιτ εοιιΓιιετιιειο Γε.ιιέι;ο., ιιι πιοιι εοιινει·ίιιε :ιτι ().ιιι·ιιιιιπι ει.ιιιι ιε.ειγιιιιε ειιεε.

” τετ: 5:ιτιε ιιιιιιεε το, ο Ποιιιιιιε Πειιε , 8: ΓιιΡει·ο.Βιιιιιιο.τιε ε: , ειιιιινει ίο.ιιιιιιιιιιι

.. τιιιιιιι ιιειιτ ιιοί'τι. Νοε ει·ε.τ πιστα, δ: Ροι”εειιτειιι ιιιΜεοι.ιεβο.τιιι· ειιεελιιε.

ΟΡα."Μ 7. @Με νει·ὸ εε οιιει·ο.ιιι ειιιι νιιιε Γειι ειοιιιοε εεειιιιεειι:ειιτ, ειεεεειειιτεε επι

τιποτε πο· ειιιιι εεω: Πει ιιοιιιε εειιιιεε :ιιι εειειιιιιιιιι ,οιιοτιισ.ιιι οιιοι·τετ ιιοι:ιε: 8τεινε ειιιπι

ω· Γιιιι:ιιιειιιιιε οιιιιε. @με ιιιε : Βιιιι'ει·τε, ω, οιιιιιιιιιιιτιι, οι ιιειισιτ Πειιε, ειιιιει ΡοιΙ`

' Με ειι. Μο:: ιτ.ειοιιε εειιιιε ιιιιι ιι‹ι Ροι·το.ιτι νιοιΙειιε εοιιιιιενει:ιτ , ιιινειε ιιιοιι

τιιιιιι Ιιιιιιιιτε εοεΡιτ , 8ε ιιοτι πιοιιιιιι Γειειειιε , εεεε ‹ιε ειιτο ιιιοιιτε ειιιιι εει·νο νε.

ω, ειιιι ιιιοειιτε οι·εΠιι ειε Γεω ιιιιιτ , ίι·ο.ετιιιιιιε ει·ιιιιιιιιε Με ιιεεειιιιιιιε ειπώ

ω. Ωίιιιιιιιιε ιιι ιιοιιιιτιεπι Πει ειιιο.τιιε Μια ,νοεο.τιε οοειειι·ιιε απ: Εεεε ιιειιιτ

οιιι Γοιειιιιτ. ΤοιΙιτε ειιιιιεε :ιιι ιιιο.ιιιιιιεειιιειιιπι νοι:ιε, Ρειιιε ιιο.ιιιιιιιε 8οι·οιιιιιιιι

ιιεεειιιιι·ιει ειι:.

ωνἰω 8. να ειειιιιιιιε ειιιιειιιιιι ιιοΒιτιιικιτ ιιι Ρο.ι·τιιιιιε νοει€ι, ιιιιοειιε ιιιιοι·ειιι ιιενο

:ΜΜΜ ω τιιιιι ,αει ειιιιιε ειοιιιιιιιι ιιοιτιο Πει ιιοΓΡιτειιιιιι @οι ειιεισιὸ νειιιειιειτ. (Σιιιιιοιιε

ειιιοειειιιι ιιιε ειιιιΐιιιΠετ ,ιιιτιιιτο ιιιο ιιιιιιιει· απ: Ο ειοτιιιιιε ιιιι, οιιιιι £εειιιι Γεώ

Βιιο. νειιιετιε ι Ηειιιιιιτ ειιιιιι ειιειιιει τιιιι Ροτιιιιι, Γειι Γιιοει·νειιιειιτεε ιιειι:ει·ιιιι ιιιε εοω

Ρειτι·εε 8ενιειιιι,ιο.ιιι που τεΡειιτιιτ ει: εο νειΓειιιο ι·ειιιιιιιιιιΓε ιιεε @και ιιοιιοι·ιε.

ι. διτιτ ειιιιιι ιιιιιιειο. Β ιιιιειιιτε τω: ειιειιιΡτο ειιιιιειο Ρο.τείειότιε ιιιεο.τιΒιιε. Ετ ειιιιιι

Γ.ιιειιιιιι ιιιιιιε πιιιειι·ιιιιο. ιιοιιιιιιο ιιιεο ε (λεω ειιιιι νιώσει ε.ιι€ιιιιιειιτειιι ειιτ ει:

Νε ειιικΓο ιιιιΒιιιιιετιιι· ο.ιιιιιιιι τω, Ιιειιιετο ίιειεπι ο: ιιιοι·εειειε ειιιιιειιιιιιιι , Ρο

εεω είι ειιιιιι Πειιε Ρο.ι·ει·ε ιιιειιίο.ιιι ιιι ειείει·το ιιο.Βειιτειιι Ροτιιιιι. Ηοε ειιιτειιι

ειιειο νειιιιιιιιιι Πιιιειε Γιιοετ οιιιιιιιι ειιιιιειιιι ιιιο.ιιιι ειειιιιιιιιτ. Ιιιιζζι·ειΤει ιιιιιιιειιιε

ιιιιιιιει· ι·ε ειιτ ίιειιιειειιιι ιιΓειιιε :κι οι·ειιιι ι·ε ιετειιιι. Νο.ιιι ιιιιίιειιιε ιιιιιιιιιιιιιιιτι ι

Γοι·ο.ιιιιιιε ιιΒιιιτιιε εισαι! ιειεειι.ειτ , 8εεεινι ει ιιιιεοειτ ιιιτιιιιίεειιε ιιεε ειιι·τεοειτ.

Ειδι·είΤο. ιιειιιιειιιε τιιιιιιει· ειιιιι €ιιιιιιιο ιιιεἔιιο . ΡΙειιειειιε ιιιο.ιιιιοιιε ιιιτ : Ο ιιιιι·ιιειι

ιιιιιι ιιιιιοιιιιιιι ι ιιοιιιο Πεινειιιιτι 8: εεεε ειιιειειιι τιιειιιιι ι·εοιειιι εει·νιεέι. Ροτει::ι

τω· ιτιιειιιε ιιιιιιιει· Εεεε οοειιιε ειειιιεεΡε ιιιιιΙτοι:ιιιιι ιιιεειεΙιε μειωιτε.

ΙΜΒοώα_ ο. Ριιειιιι οιι:ιτειιιιιι δειιιέι:ιιιιοιιιειιιε Με Μοιιιιιιετιιιιιι έ. ειιειιιοιιε εττεΡτο. . ω:

Με: ιε- πιστα @οι οι·ιιτιοιιε ιιιτει·εειιετιτε εει·ιιειιτιοιιε ιιιιιΙτιε ΐ8.ιιιιι:ει. ειι. Πειιιιιιιε επιο

ι):““" ω· Με οιιιιιιιιιιο.ιιι Ριιειιιε ιε ι·οίιε Με Μοιιο.ιι:ετιιιιιι Γεοτιιιττι ιιοτι Με. ει: Με

ιιιο Ρι·οοτει· ειιτιιιιι ι·είοειι ειιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιτο.τεπι εειιιιιειιι Γεειτ. Νειιιι ι·ι·ειιιιειι.

τοτε εεε νει ιιιιιιιτο.ιε ιιι ιιιιειιιο ()οιι€ιεεειτιοιιιε οι·οιιιιιιιιτ. 5ιιιιιιειειιι που. ει:

Με Γο.ιιδιιιιιι ειιιεοτει εοιιιιιιιιιιι, Βιιιιιεο οιιο νιτ :κι ειιιιιιτιιε οι Γιιι·τιιιι ειοιιιιιτι

η 1-ιιιε τείειει·ιιιιιιιι εεω" :μισά ειιιιιτ ιιιτει δειι- άοω”Μπι.ι Μιμή: οι σε «Λώ/Ζει φερω” ή” μα.

μοι· : πι» άεπέμι·πιπωυνάκάτω, Κοιιιιιτιειιε , π: άσππα με:Μ :ο Ψιοάωπῇυήὑια ευπ·υεπίπ εάβιύοιάκω @άι

εοω” 9ιωπι ά: [κο [πωπω άε·ι.ωιιοπο εσπΠιειεευε#, ειι:Α:σπ·υεπι#ιι,[-κὁ.τι8ῇ Μαχιβο·ειω ειι|ΐοάιι, έ(Ροβυ

[ωεεπισκι&ια Μεσπχ"Μ ιπερδ άι]ιισβιά, άιυπιπιηικ η·- Με πΙισηιωτικ άψ:κιέσπάκω _|επ1°επιίέ. Πισω αμ"η;

"πω", ( φαιά οΜι ) "Μπα άαΜωωικω ράι·επιπτ ; άφοβιιοπέ:[κωππω εισνιο[ω .«Μι.ιωι Μάι: Ριιρα.10_

πωπω” .Μάικ Δωρο; [κύάεπάιιω φαω», ειιζ[εκε ιιισ- ι-ι.πιΝεε(ιιιιιιιιιιπι ιν_)[ιώ Ρτι-ιιιἰε!ιΪ “βι"επηω. μή

ειστέωιι σε οι·ι·υιΙεδέο πρι άε|επβεπισ ε: σεβσάιε υπ- “στ” Ιωι:επωι πωπω» .ωωιρε2εω ό· ΙΙσππιπισι,·ω

Χ ?Μάο εσωωεπάουι:. Παππά: έκαμε κι: ιπιωυΜβάΗ- ριου·ιυιάιι/ιο·υεπιέικι Δημ/ιιι, ισπερ·έσ Μακ, [$Π.Η Με·

Με” Ποιοι: , κι κΙύωιιιι[ω·πω :πωπω 6°επέΠωο»Μ- οτε/Πειτε ῇμσνιι.

Μικ ιιιι62[π»ιωΖωιιιωκ "Πο ευΜΜάιεεΜε εηΜπαιικ ι @τι Πι «Με 8: ιιιιιιειιιε ε" ιιιιειειιΙιιε μι: Πιτ::

φαμε;" Ροιε#π4, ωτέωεπε μειω, β εισιά/επε νιεχιΕ- Ροιετοιε ει:ειοε. ΜΜΜ· Με· μα! ,ε βεισάε #σπάκιω

μπαι· ωωωιβω, άερώεπάεπάε πιιπ5ωιππ ό· αυτι- ωσιεκμπι, Ι:Μπσω @επι : ό· “σετ [ει·ωπκ!ιωι ώ σάιτ

ο ΡΙσπάιι. Μ» εισαι» ( εκσά πκ[οαΜΜ κατά" ) πωήυτέ ω- τωάσ άπειεισ!ια άέι!ΐιωι οποσ!μια", ό» ΡάΙειε2εΜ ,πειτ

ριε άειιι52ο εκιππασ ιάιω: σα:: .ιφ.ιωι , ΑρςβοΙΙ- :επι πΙΕμφι, »Με ποιο» μα» Η ...οι Δω απο.»

κι .9εάιι Ραμ κειέπιμε:αι· "ιιιο . . Νυπικέ πρ ρνο- ωιωιω. Ε: τειιιειι νοΠιιιε ιιι ιιιι.;. ιιι: νιτ.3ετιι·ιει ο,

ωΜωιιω.ιωι Ερι[ισμυκω [ει. "ΜετιΜΜ ω” οι Πιιειειιιειιι ,ειιειιιιιιιιιιΒιιειιιιι ιιιιειρι·ετειιι.ιι.

με[οικυιΙσικω ο]Μιάσπ, ,Μ ικάΜάτια μιιβειι: να! . `
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ι·ιιΡιειιε , τιιειαΕπει Για. ρε:Γιιειτ,εε εειιιεε ΓαοΓεεαειιτε τιιεεεΙει ΡειιΙΙειιιιιι ΙεΡι·ε ω. απ;

εκ εοτΡοι·ε ειιιε ειΓοεΠῖτ , εαπ ιιΓιιιιε !ιοειε ιτιεοΙιιιιιιε ΓειιιαΙεττιιι ΦΗΜΗ αι απ- ό” Μ"

ειο δοτοι·ιιιιι ΓιιΡει·Πεε εετιιιτατ. Αιἶἑιεἔ”'

ιο. 8εε 86 :Με ΡιιεΠει Ιειαιτοβι απτο. Μοιι:ιΡ:ει·ιατιι εεεετιε, ιΓειαε αι: ει·εειιιιιιε Με·

ιιιτει·νειιτιι , ε Ιειπει Ραι·Βο.τε ει. Ηειοαιι: ειιτειιι 8ε ιιΙιοε ΙεΡιοΙοε νιτοε Γοτιιιίεεα5)εΙαοτατιι μια Ισ.ι:ει·ειτιε Ιαι·ιείΓειιε εοιΡοι·ιΒιιε ιιιο.ιιιι ΡτοΡιεει 8ειΡΓε Γετνιειοετ , ε: τ”

:ΗΜ ιιτ Γεεετετιτ ΠιιιΠιι:ει· ιαΠιιιιο.Βετ. Τειιιτει οοιιει [)οιιιιιιαε ει εε τεειιιιε Μπι- νιτειιιοε

ΡΠε:ιιιεε εοιιεείΕι:, ιιτ ειιιαιειε νιτΒιιιιιιιι επειτα εειιταιιι Γεα ειιιιιι€αι εκ Μοιιει.. °°ΤΕ""' Ϊ"

πωσ Πιο αει ιιι·ει:νι:ιε σε ειι:Ιείι:ι:ι :εφε ει·ο.αΓιαιΓει·ιτ. Ι.ιεετ ιιιαΙτιε 5ειιιέιοτιιιιι μα·

εοιιεεΠ`ιιπι Γαει·ιτ εοι·Ροι·ει εε ιιιοττε πεταει ιιιοι·ιται·ει ΓιιΓειτειιε, ΜΗ ατιειαε εε

παπι Μι ετιιιιιεε εε ιιιοι·τε .πεταει Κεεειιιιποι·ε οισιι:α!εατε εειιεει·ε , 8ε 1)οιιιιιιο

]εεα-()ιιιιιετο Εεε ιιιο.εαΙει Ρτει:Γετιτ:ιτε. ο

ιι. Βειιτιιε @Και Ιζοτιιειι·ιειιε ΡτιαΓειιο.ιιι πε ειετιι ΓιιΡι·επιιιιιι ΙειιιεειοιΙιε μενε- ω [Μωβ

ιιἱΓΓετ, δε εε ΡτιτιειΡιιι ΡεΙετιιιιιι εετειιαε τειιιιιιαετιι Ρι·ειι:Γειαε ΡτοΡετεΠετ , ατ Η ι ιιοιι0τιδτε

Γειι ΡτοεετἰΒαε Με εε ΡετιεαΙο εοι·απι νει ι:ειιιι νειιτατο εεινετιεε ιιατιτιο.ι·ετ. Η ι °Χάμ"'·

εἱιιιι νετιιιιιιι Μπι , ειιιειτο Ρετ απετιιαιιτιοε να· ιιιεΒιιιΠεαε θιιιΜοΑι.οιιε Πιο.

τεΒαΙιιε,ειιὸε ποδια τειιιΡοτεω ειιιιι ειοεεεετε.νοΙαιΠετ,Γαι·εετιε ειιιιι Γεειιιαε εκ

εειιΠε ιατετιιΡεΠ:α: ιιοέειε τειιιΡοτε,ιιιεειο ιιιτιει·ε εἰ οι:νιαε Γαιτ,εεΓΡιειειιίοαε Για

ιιιιιιειιι Πει Με:: ιιι:ιειιιτιιειιιιε, ιιεΓειο εαιε τειιιειιο.ιιι Αιι€εΙιεατιι Γεα εεεΙείι:ε Π

Βιιιιιιι Γε ΓαΡει· ειπα νιειΓΓε εοιιι:ι·ειιιαιτ. Οιιιτι ιιιαΙται τενετειιε:ι εοιιιΡΙειιαε,ιτιιμ

ιιετιοαι Μετα Γε Γο.&ιιι·αιιι εεε εαπ ειεεε.ιιιιι:αι· ΡοΙΙιεἰται είε ε. Ιιιεεειαε ι·ειιιειιιιε ειωιιωω

παπι ΜοιιειΓεει·ιι ειι·εαινιτ αι: ν:ιΙαιτ, ιιεΙιοι·τειιιε ατιιιιιε οιιιιιεε εαιιι εο&τιιιιιιιι ει. ΡΓ°ΜΒ'ἱ°

Β:ιτε πειιειε ειιιειιιιι εαεαπι 8: μετα :ιο ιΡΓο σ.ιιειετειιιτ, 8: αι εε ειιιιιιω ΓειΙιεετ (Μ.

Γει.Ιιιτε ΓειιιΡετ ΓοΙΙιειτι εΠειιτ. #

ω.. οίιιιιειαε εε Μοι:ιο.Γιετιατιι Ρει·νεαιΓΓετ, ιιοιι ιιιαΙιο Ρὸίὶιιιοειειι Γεοι·ε επ:- Μειωικ·

ται εεειιοαι:3 τω Γιιιιέ3:ε Ιια8α.ειιΙΙιαε ιαει:ει· εε Ιειαεεπι ΒεινεΙ εε Ρωιιωιο. ν”“

ιιειιι Ρ:ιτειτει , ιιιιΠιι οΜει·αι:ατ νιιιειειε. Νειιι8:Ιιοι: ει ΓΡεει.ειΙε 1)οιιιιιιαε ΜΒΜ:

τιιαιιιιε , απ: ειε ιιαα ιΡΓε τιιατιιΡΙιειιιε ει: ιαίετιε εε Γα ετοε Μάσι· τετιιεενιτ '°, να· 6

Γειιιο”ιαε ΓοΙατιιε ιιιειιιιιιιε ω Ρι·:ετιιιο. ε:ιΡιειιεο. εετεΓἱαιι ΓαιΙΓετ. Οίιτιιααε μπα εε.

ιιιειαε Μειτατιτιιε Πιιιιιε ὰ Ριειιε ια ιΡΓο εεεΡαΓεαΙο ειει ειιιιε:ιτιι εἘτειττιοαε |ε.

έειιΙο πω” αεΓΗτιΠειιτ , το<ἐειτι1ε ατ ιιιαιειαει εει.ιιεθι ειΙιιιε νει·ιει·ετατιιι Ιειταε, πιο::

@Με Για εοι:Ριτ εετεΓΤαιιι. 5εε μια Ρειιε εκατο τ:0τΡοτε ααιε:ιτα ΡτεΓΒγι:ει·

εΙειιιιειε εκει:: ΕΧΓΡεειε Ποιτιιιε, ει:ΓΡεθ:ει εοιιιτιιιααιοιιιε @Με νιιιτιεαιιι πει- ΝΦτΑξ

Ρε. ΙΠε τειιιιιιιιετιι ιεετεΓΤιιε,εεκτεπιπι ι1ιετιιιττι Ιενειιιε ω εεεΙαιιι, ΓιιΡτει Γε επε

ι·ιΓιιαε εεΠειιτιοαι νειιιΙΙαιιι @Με ιαἔιτει· εεΡιαΣεοειτ. ΜιιΙι:ειιιι ιι.ιιιιιειαε πιο.

Μια Γεειειιι , ναι ειιιεετιι ωειι ιιαι Γει·ειιο.τ : 8ε :ιει:ειπο ιιτιιιιιετε ειπε Ματια Για

Βειιε οοιιιιιοΙιτιε , πιει: Μιά». ιιτιιιιια Με , αι: ει·εειιιιαε , εαιτι 8ειαειο ιιιεεμιο ε;

ειιΓα1τει:ιοιιε Αιι€εΙοταιιι είε εει·εΓΓα εε εοι·Ροι·ε ε. Νιιιιι εαιιι απο· Ιειει·γιιιιιε 8ζ ,

ΠιιΒιετιιε ειιιιιιι·ει·ετιιι· φα σε εμε οι:αΙόΓειιε ε!ειαεει·ε εεεαιΠετ,ιΡΓε ΒΒιιιιετ μι!.

εΙιετι·ιιιιε εΙειαΠτ,ιε ειιιοε ιιοΓεεεειται· εε αει : Μαι: νιεετεταιι Ροιιαι Γοιιιαααι

ῇ αιέε ιιεε,οιιι Κοιιιετιειιιιι ια ικι!εειιιιι εεειικειιι, Γ" β ΜφΙοιιππω εφωεει : με μπω-ω: πιἱπἑωε π.

ει: Μια Υπο. Διαιωιε. 02[Μ7$ί!σ Ριι>ι·ιΝο Βια: δι- βι··υπ·υπιι, ΜΜΜ ω", ΣΗ! πιατα: [κι παι·ιΜΜ ποπ

ειεαια·ιιι: Ιωι·]ΕΖάιωι φαι· Οιιιιιοιιι.οιω “ήο7εω· μη». Γεια: Ριεεεειιι·ιαιιι.

ω” εσπβέικέτρο μι". »ΜΜΜ πικρα”, εε;φα:ο 6 Νειαμειε Βοιιιιιιι:4, πιω ριΠιιιι ι ριιΓσιω.ιι€ιοο

Χαμ ,καιω ρι·ιεΕάκι 0ι·έωοαΜισι Π.ωοιιιιιταιιι [σύ :Παπ επ: Κα[ιαι·εθίοπΕ: Βοπωιέω εΙειται.

δσπἱυνἱ:ᾶἱ2ἱ:ἐ:ιΉ 8:80 |Πέπω :ΜΜΜ , ό· μ» ο10ο·

ια:ια Ρ68ιι·υππ[αιι Ερ2[ωμω έ» 6°ωιέα»ι πε ρωμ

πκυιεκπτ ωΜ“ι.1ΕΙιάωμε Γεω» Χομπυ :επ/ΗΜΜ- Βου

έωεΞεπεπ::: Έι·ιιπ:ι , ιπ-βείΙ.ι @βια ετιωσιακυσ πρ”

Με: , Κ:Χίθικ Οι-ιι.οι·ιονιο ΡΜρπΙ."ΜΜΜέ γιά κι·

@Για αυτ: οι αποκτα <υέικΒπιπ πιτισβτ , ώριμο ποστ·

:ο Μα!Μ·ιει_ Ιρων Με με με· θι·Επισε!επω μπακ

πωωω , Β. Κυπιπάσκ: ρι·Ιπ[μιωι ειναι: :μπω [Μ

έΐο ι·ευεΙσπισ ρι·ιπσβιπω Με: ιι6έοι:[Μ και» επωφε

ι·ε ποπ έρω,επε, πωπω :Λύκεια συμπΡε ιΜΜπέκπ ,τι

[ιπέ 11:82: .92μ.ιύωιέ Με , ό· »πάω με ΠΑΑ” @απο

έ"οι·επτε ειιίέαι·κ: , εἰ απ! Ρωαι·Εύκ: ήκ.ι έπιιι0Μυιτ τ . .

0ι·ηποωΙεπι μισιωηκε Μπακ: :β Κοιαιαιετιε , Περπ

ε ιιιτει·ροΙσ.ιοι: ΟΜ: , ιιιιιιιι: , Μωι Απο· ρίωικ

πιω” οι [ειωέΐια:ε Μ” ει. Με: 1)εωι·ι!. _βφιιιυπ

"Με Λα|Μήοικω “πω” Με. δἰ8ὶ1ὑεν8σ , Ρινιπ:0+

Μπι «πιο ΟΜσειι··.ιου. Ε: ειιαεειιι ιι:ιαΠο ειπε δἰ Πιετά

οΜιιιιιι οι ιιοιιιιι αιμι,ΡωιιιΔωικ ειιιιο Ω!πι ι ιιο.

ιιιι.τιιιοειεε Ποιιιιιιιαι ριπειιαΙιιιειο. Ε αι νι. Με:

Πεεειιιατε: ιικιωω. Βια: :αιμα ι1ΠεεΠΠι 85. Απω

ιι 8ι ΑεεΙΡΜ Κε!ιιιιιΙιελ ΠιοΒοιιε ΤιιΙΙειιΕ ΕριΓεοιιο

οικω 3Μιιιιιι ωει:ε.ιι. αι ιιιινιιιιι ΜοιιΜιειιιιιιι πια:

Ιειιιιιι, ιιοθεει ε $.Ι.οοιιιι Ραμ ικ.ιιι εεεειιιιοτειιι φτ

εειιι Μοωιωι Ιοεαιιι ΙΙΙ:ι.ιιιαι ειειιιιι ,αει Ιιειάειια8

ιε!ιειοεε: εοΙιτι.ιτ.

Εεεε



μ.σ νιτΑ 5. ΚΟΜ ΑΚΙΟΙ ΑΒΒ. ΗΑΒΕΝΒΕΝ$.

ω. (Πιο. οοέτοιιετοιο εεΡιΠε. ΟεΙεστε.οτοτ τιοιΡ ε τιειοεεΡε ειτΓετιοιεε ειοε ειιοι τοειεςοσ

έκ· ω' οιΡΡ:ιτοτο8ε ιοοεοτι Ποτιισ. 5εΡοιτοε ει ισιτοτ μου. ίσειοοι ιοοοι Α τι οι· ο οι

εε:ιι::μ Βεειτοπι:οτ εοι Ποτ ιο νιτει ετιι·ιτε.τειοτιινιτιοο. τσοοε:τοε, εμε 8τΙοτετι νιτιετετοτ

Μ" Με· ΓεΡοΙτοτέὶ ειτιΐειτοε.

“Μ” η. Μιτ:ιεοΙο. τιεοιτιοε Με 3ο..·ε Ρωι εισι·ισΠΠιτοοτο Πιοτο αποτο ίεο ιο ιΡΠιιε

Λοιποο τ]οε · . . .

“τω” ο Πεοπιτ ΜοτοΙσ σεΠιτ, Πιεο τι οσο ιοοτ.1οΠοοι ιτ:ισοε Ποεττιτ σοιοο1τιεπι Ροε

°"?3""' Μ" τιε εοΠ:στιια: ετιοεᾶ οτιιοτισιτοτο Ρσττετ νιΒιιτιτε: στο οτιεΙοε ιοτοεοτεε τιτιΓΡιειοοτ,

Ι Ε Ι'. · · · · κ' Φ Η δε εεεε οοιιεε τιεοΠΠιοιει οισοτειο τιττιοε σοιοεπι εεΙΙοΙτιοι ιΙΙιοε νειιιτιιίΠιοε εσο

Ρετοιτ. Πιο ειοτεοι εΒι·ειισ σε εοι·Ρστε ΡΠιιιεοτιοοε Ρτε.ττισοε ιο τιο:ιε τιινιΓει είτ

ειι·τεε,τοόκτιοε ειτιι·ιτε.ε οιιτι ΓΡΙεοτιστιε δε τειτιιστοοι εμε σοιοετο ποσοτεοι τεμ

Γοι:ιοισοε ιΠιοε ετεΡιτ ιοΠτειι·ε, σ.ττιοε Ρετ οιετιιοοι οοιιιε εισΙΓΡιειεοτιοοε Ροει·ιε

νοιοοιεο εειοτιιτιιΠιτοοιο ίοΙοστιε ίεειοτιεοε ετε!σε Ρεοεττεινιτ 5 τ1οοτι Ρι·σεοιτιοΒισ

οοιιοε.οι οοειινιο Με οσο ειτοΒιειιοοε.

Μιπωπ¦ἰπ οι.. 1)εοιτιοε ιο τιιε Πιο Ρσίιτ:Ιοετοι ίεΡοιτοε εΠ:, ιιιοΙιει· τιο:ετιε.το οτι εειΡιτ:ι Βεα

τμο ττΡοι- τι ΑωοτιοττΙοε Κστοστιει στειοτιι @πιο οοινετίσ ΡσΡοισ εισιτιτσ Με Ρτσίττεινιτ:

ω' “ω” Ρτειτιοισοε ιοι·ι·σ.οτοειοι οι τ1ο:ι τετιοιειεοοτ Γε ειοτιιΠε Πιτετοι·οττοτοοοε οτιιονι.

! . . ι .. . Η . .'Η εεοι νει·τεοτεοι , 8: τιοειΠ ιιιοτοιοτ ιοττιιιΓεεἱιε τ$ειοτιο οεΓεισ σοιτι εειειιετοιιιι

ιιο.σετετοτ. ·

ΜοΠαά" η. ΡοεΠο. Μπι οε 5ειοόΕιοισοιο.Ιιε ιοΠ·ει Μσοτιίτεοιιοι εσοττει Κεοοιοοι :Πο

στο ετιεοιοι τιοιτι @το , Ϊετι σε νινεοτι θ.οει:σ Κσοιοι·ιεσ οοινετειιτιοε Ιειτοιτ. Ναπο νιτ

"° ΠιοτίΕοε οιιστι ιίΗιιε ιοτιοτοε εστΡστε ειοτειι ιΒοσι·ενετειτ , ιΠοτι ΡσΠετὶ ΓσΙοτοε

- τοεοιοι·ιε Ρσιτεει ειοοσνιτ. 8ιτιοιτιειο Ρετ· νιΠσοεοι @σε τεοιΡστε ειτινεοιεοεΓε

νει·ιίΠοιε το ετιτιεοι τε εσττιΡοιτ , τιτσοε Ρσεοιτεοτι:ε τετοιιοοοι τιοατιττιΒιοττι

τιιετοοι Γε.Εισετι·ιτοε τττιτιιτιιτ.

Μο @οι ι6. Μια ι·οι·ίοε ΡοεΠ:ι τιοεε ιοοιεο Β:ιΠιιεκ :ιεεεοτιει·ε ίοΙειιειτ , τατιο Μοτοτιοιε

“ωστε” ειεεοτιιΙεοι τιττιεοτειο ι·εΙιτιοιτ , ειττιοε σε το ι·ετ1οιείεεοτιοτο τι·ιιτιιτιιτ.ΟίιιοτΙοε

ιειτο οι σττοε τοσο , τιεΠειεοτε σΙεσ Ρτσιτιοιο. Πε.τοοι:ι νιτι·οοι ιειτοΒεσ:ιτ, 8; οσο

τοτοΡεσειτοτ. Ατι τιοειτο νι: Πει εεεετιεοε εσοιΡοιιτ απο Ρετ νιΓοοι 8ττιιτ: (ἔοοοι

οι: ειιοΓε.το ΓσΙΙιειτο. οσο εε τιε ιοιοιίτετισ τιοι τοιτιιτσ ε 11ο ει:Ρετοείτιτίττι στο ιεοε

τεΡετιτ ιτε εΠ`ε οτ ΓοΡι·ὰ τιιιτιοιιιε.

οι ωστε» ι7.5ετι οεε ιΠοτι ι·ετιεει·ε πιε ιισετ Τα! ε τιοισοΓτιειτο οοττεοτισοε”οἔοσνι. στο

τιειπι Βιοεσοοε ιισοστειτοε νιι· ιο εε ετο οσότε Ποιοιοιεει ιοίΒιοτε ττειοΠτο εμε

' ιο νιΠσοε Γε τιοειοτο Βι.τειι:ιτοι· Ρετ Ισετι. ειοιτιεοε. , οι» ωτΡιτιοο Ρο!ειιει·τιοιτιε

εετοιοτιε οοι·ότιιιε οιτεοτεε τισοισε , ιοτει· τιοειε οοτιοι επιιοεοτεοι εετει·ιε νιτιιτ,

Ποετοε ιτειτιοε στ! σίτιο. τιΡει·τει ετιΓΡειτιτ, Γετι ιοττσεοο‹ιι ειτιειο ιο εο.οι Ιιεεοτιο

οετιο:ιτιοο.το τιο.Βοτοτ. €ίιοισοε ε.τιιΡειτιΠετ, εσοιΡει·ιτ]οίιστοοι ε.οιοιειε οπο

πιο ιοτιοττιε οο1ο ιοιΒι εοοι εειοτιισιοαΠιοικιΒιιι εοι·Πτειι·ε, Π:ειτιτοτιοε τιοι τιοεε

βετ εοτο :οτ το (:ετοιε Ποτε σιοοιει ε ΒείΡσοτιιτ : νιτιτο Πστοοε. ΚοτιίιΠιοε:

@οσο ιοτιοιτ ιοτει· εεε ιΠ:ιιιε τι οσΓειε ε νιτιεσ ειιτ σετιτοοι Αιτοοι.ι=τιιο ΡσοτιΠ.

. τ:ειο 8: ει€οσιεσ Ειοει:οοι Γοεεε στετο Νιου Αιιιισοειιτ , εοοιτιεοιτιοε οποτε

Ροοι. 8ετι νεΠετο οσΠ`ε ουτε Πτ ιΠ:ο. εειοτιισι·οοι ΓσΙΙεοιοιτε.ε 8: τε1οττε εΙειι·ιτειτιετιΡ

Ρ:ιι·ειτοε ιοιτοεοΓοε , 86 τιοιτι οι νειιοτ τα ίΡΙειο:ιιίΠιοτι: τ1οο.ε νιτιεσ ιοεοΠε. Τιιοε

ειοτιιεοτε ιΠσ οοοειοττιοίεεοε ειιστιτσι·οιο ττιτοοοειοι εσονετίοε στ! Πιοτίτοοι Εμ

εσΡοοι ΑΒΒοοεοι σο: @τι οισι·ειτιε , ὁ τιστοοε Μισο , σο· οσο τιιΓΡσοιε ιετιεο

τεε Ρετ οιεοίο.ε Με σοσε Ρειτειίι:ι τι Ντιοι ιΠιοε τιιεεΒειτοι· εΠε Πειτε οιοΙτει ιιΡΡο.ι·τι

τισ. Τοοε ω; $οιτιοετε τισοιιοι οιει ΡειοΙΙοιοοι , τιοοεε Ειστε: οσίτετ νειιιτιτ

Βοιοοοε Κστοε.τιεοετ ιΠοοι εοιοι εστι εδω, απο ιιστιιε οσΒιιεοοι ετιτ. Η:εε ΐε

νιτιιΠε, 8τειιο. οσοοοιιο(Κ·:είο.τοε νιι·ι Ιε Ι)ιε.εσοοε τεΠ:ειστιτοττ εοιοε τιε οσοιιοε

ιτιεο τετιεεοιοε,τιοιει τι οε ΓοΡετειτ ιο ιισεΙοοι·ιεσ 8: εοτιοισιτιοετε.Νσειτο

σιιε Ι·σ.τεοιοι· νει·ειτο εΠε ιΙΙιοε σΙΙετοοιττιτιε Ιτετιτιοιο , ε φα τΙιειτοι·: τρια οεε

σεοΙοε νιτιιτ, οεε εοτο ειοτιινιτ, οεε ιο το: ιισοιιοιε οετοοιτ, σοκ Ρι·τεΡειττινιτ

Βεοε τιιΙιεεοτισοε Γε, το ΒΙσι·ιτι εΠ8τ ιισοστ ιο ΓτεεοΙει Πεεοιοτοοι , Αοιεο.

κι ΙοτειΡσΙ:.τστ απο και: 5. Οσιιτιεοπ Ερ$:σμιω , μέ, ό· Απο Λάο: επ

- ο

 



νιτΑ :. :Α1.Α:ειιωε ΑΒΒ. :ΑυουΝΕΝ:.2 [ μ.:

ψψψνθψψψψψ·ψψψψψ:ψ:ψψψψψψΦΦΝΦΦΨψ:ϋ.·ψ

νΙΤΑ δ. $ΑΒΑΒΕΚΟΆΕ. ΑΒΒΑΤΙ85

ιΑυυυΝεΝ:ω,

Αιιέλοτε ειι1οιηττιο 5ετὶΡτοτε Βτεινἰ (Η: εσενα

Οπα. Απ.

Βθ: Μ::

Μ". ι: π.

Ε:: Εεϋ2ίσ02: .4ώ::·2:ιπα έ:: Νο:: :ιό Οπέ&επ·π:π , ε: ω· 214.58. :::ί:ί. 6'ά::·σ.

.ΕοπἔιΡοπ:ι: Θ' Σ. Ισπαππέ: Ι.απέππ:ππ”:.

ΟΒΞΕΚΡ”ΑΤΙΟΝΕΣ ΡΚυέϊΙ/!εΞ.

» κ! Ρ'Π ?Ν Ι/Μ °"/::ι Επέ:ίππ:οπ Ε'ίαυπτπ:π :ίπίαι: Ερἰ/ὸοΡπΖΔ/Μ Μ""ΙΜΒ υ( Μ..

', Κ:›π:πῇ , ω:: υπές:447π ω: ἰἰἰωπ·οπἰἐια (ῖκιἄἰ: ανά: 0ρίιίέ.:° . #π:ίι2:οπέ: πωπ:υπ:π.

: Δ: π: /Ρ:Β::. Μ.: :ἰπ:π:π:ππ:κ: πιάσω πρι:: ω:: έ!!π/Μιτ::τ. Πιό:: :πἰπι ω::

' |Ε::ν :[ απ Οαί:π:: 1):ίραπ: £ωπί:ππ: Τ:περ!πιπ πιἰΜσπ!υπππ: ῇ:7κ:πτἰέ :στο από: ::!:

' έ: ύ:πτύπ::πι ; Μέ: πό 0ι:::έ:π:: ·υ:τπ: σπ/ίπ:::π δ”. Κ:τπἰἔπ Γινιπσσ:·πτπ ήρυ/|ο!ί στ::

£"ρ`!”: , ό· Ρ::πισπβπαπ:π Νο:·ύ:»·:: :σε Ρπ:ππσπ/ἰνατ:π πω: /ἐά:πι Ρ:·ίτπαπίππ:;

"Μισό Μαι/ίπ: δ'. Μο·σκω Βαβίια:πι Ρ:π:!πποππππ ποπ:: :Μι·ι/[ιπιπσπ. Η:: :::Ωί:τπ από: .βη :σύ

από: :πἱ|!ἰπ›·ἰ: :δ Με. Ω43πι'π :ιό κπύ:τπ ἰβ/ῖυπ π:β:δίω ::::!σ:, ίπ/ΐώκτύππα δ. Μππτίπἰ Ε:σί:βι,

δ. Επκ:·:πιτπ :ΜΜΜ/:τππ/ΐπίπω ω:: εαπ: ιπ::!›·π:π :·:ρ::·έ:: : απ:: δ'. ί/ίπε:πιπ Μυπώ::·ίκω

απ:: 6°_ Β:π:ά. ΜπαπΜπ: απο Ιπεκπ: βία:: /Ε·ρςβικαπ : έ:πί?π: ( π: Μπ:::·:πι Β. ΜΑΜε @ΦΣ

Μπα: Μέ.αβω: :π:::ιπι::: ) δ. Πέπιππέ: Βαρήί·.: δ'απούίππι . :Μέ 8. 5Αωι:ειιοΑ* ρπσρ›·ύ:/π:π!τα- :ι- α απ.

πω:: :οπἐἰάἰ: ώ· ιἰστπυὶτ. βῇι:: πἰπιπἰὑια πρ:: βοη:πηκ: Μ::·σι·παπ βα·ι!.: Χ:!ὶ?πἰιξ: ΙοαφΙ:- Μ.

πω::

ε. δαπί!·: δπἰπὑ:πἔ: ποπ::π ποπ ιού:: Μ:: ρίπέίτ::π. Π: :::ίύπ/Ζίιυπ |ίύ:·:): από π:: πω” οπο:

η): 5ΑΜΑΒΕιωμώ· 5Μ.ωπειιεΑ β:·έύΖω·. Παπ: Ισππ.: ίπ ?Με δ. Επ/Εφ) Αθ; Λο.αι.:εκσΑΜ,

ή· 6'. ΑἔἐΙ£ Λύ!ω:: Β:βα:πβ:·υ:ια: Επ:::πέ:β:: 8ΑΒΑΒΕΚΟΑΜ 4Π9:||4πτ.Νο: ππ!!π:·::π στΙ|1σ874·

Ρω."πρ::::έ , κ!ωμ: 8:ι.Α:ειιεΑΜ :/¦:π:π:::. ` - . . - .

3_ Ρ”έω βιθ]:Π·.: δσφιο:· πποπ)πιπ: : άβπσέ:πω: , απατα::@επι βατ ιπέ::π: , :Μπι παπι πασπ- Ρ:ἰωι:: ΣΗ..

ἐΜ!ίσπ:Μ ΟΜο·τωιιο ΕΡβυρσ , ΑΝ:ΤΜ1υ1 κ! !πππ/:, ό· ΡΑΙ.Αι:ειοΑπππ:πρατ. Απ/ϋπά:πι ω:: τα 3.$:1:.

6°_ Μπα.: ]ϊ|έππ: :απβαττπτπ α· Ρπορ:ίί: ΑδΙ::πω Μ:: πψ:·:πέκ , πιο:: α· ω: ?πω δ', .5'π_ :Έξω δοκι

Μύ:πέ: πιστό:: πισω. π. δ.Δωι:ειιω μου:: :ι::: τει·:::ιπ , δ: ΑΝ:τιιυυεΜ :ΡρεΙ!:ινὶτ , ευ:: ὶπ Ρ ”

ω:: & εεε:τωπε $οι·οτυπι Ρτοεείω τεπτΡο:Ι: οιιιι&ει επιπιι::ιτε εεΕετνε Γυεεεφτ , :μμε :πεθε

πυ:, (ΪΒ:›ΙΙ·‹› ωιΓρ:εο,Ι)Μπ:: Ρτὶκΐἰἱε8ἰὶ: οικω β:ρετεί:.ΟΜετ:κια: Ρ:: άπό:: Εριβορπ:ῇ‹ἰ:

.Εππέκπ:ππ: Μ:: απ. οε. ι.κκκν.ιπ υιΈς:::Α· ΕΡ:[Μρω·ιυπ Ιπά:::έκ:· ιυπψἰ:: : Θ 8ΛιΑ:Επ:Α ροβ

Α,,π,,ά,,” Μ Ρ,ωο!ορΖωατω,βί: θα” πΖ::πα'ππ:πῇῖ: δαπΠ:Μυπ:4|::, ::·ξύ:·ύπτ πποπ1,π::: ραπ!

!ὸ μπι* &:||υυπ :ί·υί!: ρπέ::::·ικ,π ΙΙ. :πτ::· 6··Τπ:υ:ίου·::πω Π!. πω:: :ικα οε. 1.ΧΧΧ. :ΜΜΜ ,

πασέρ Παρ:: ν:ώΠοίπ]ς·π ππτπ.13.τ:/Μτιστ ' ' -

4" ΡΜ::,-Ρωπ:ήκ,π :Μπι Ακίω·:υπ, 2:έιυπκ: ΑΠ.: 8.5'.-δα!πό::2: ά·Απ/::·πά:: Ρ:0|:ΙΙσπ:/ΗΙο $ωἱΡω:

:Φεβ ΡΜ :οπ-βπρ·πείαπ:υπ Ζωπούιπ:πβπ:, μ:: τή:: 6'ιι:ύ:τ.το 4Μπι:: Νο·υιέ:π:: :π «ό. Μ, ω".

π:: @η απο. π. απ" Μ.ε. ::ιπ. 4::::4::. :Ιδέα :Πα ::::πωω·π ιππιπ:πάπ ::π]πυπ::: πασα: παππ

ὅ::: ::τ::ρτί: , μ:: :κρἰἰ:π:ἰυπ:: έταξε:: :π :άποτ4παπ:κ!π: π:/Ξ·›·:π:ι::. Πτι:: Μπι:π Μ:: :Μέσω ω:

Ρ2°σ|ο!ο :ι(πρί::ί α':]Ιο:·πτ:.δί: ρων:: σπά:εκκ.Απέϊ:: πποπ)υππ: : Μεετιιιτη 8:Ωιτ:: ιπΠε Γι:ὶ Μω

ι·:: ετιπο!υπιεπιτυπι τεΙηυ:τ πώ:: ρτ:οι: απ:: , ὶΠυΠῖτιι1ιτ1 ρεείου:τυπιιιοΒΗ:: αθι:: εοπἴετὶΒεη

ό:: , δ: ό: Π:: :ω"ω:::: ίιιτιιι5:πι Ηἱἰοτυω ρευρετἱεω εοκιΓοΙ:Μο . . . Ετιἱιτινετὁ ρτίοι· απ:: Γ:

Ιὶκ ω: & ί·εευιιό: νὶτοτυππ, εεειτιρΙοτύωευε ὸὶνε: , Με εεεΒειτ ἰἰττετετιππ :πιοιιἱττιεπτὶ: : εμπο

τιἰειπιἱρΓειτυω εκρετἰωειπἰ: πιο:: νετυπι ::Ρ::Βατ άεει:: :ε άοεικτ:επτιπτι :κι Ι7:ττιΒιι: ΠΜ; δεσ!

Μι:: ρτοἴεἐὶὸ ::έ:ΠατΙ , :απο ίὶε:ἰΙἰτ:: νἱττιιτιπτ1 & νιτοτυπι τει:ιτει: :ΜΗΠΩΣ , εοτιπτι ρων:

ω:: ΒιιτιιιΙ:Μτατ ,ει:οτιιτυ ποΒἰ: Ρευό1ο & Ι:Βστε νἰνετι‹Η τεει:ιε ίοι:πκιΒατιιτ Π: εκεπιρἱετἰ

Επι: διω&οτυιπ , εκρπΠ: ΠΒτιο ἴετιᾶἰτετἰ:εοτυπι. 083: σπιτι εΠετ ω:: νά νΙνετιόὶ πιοάιπ: ,

νε! τποι·ιιπι Παω: , Η ποπ τεΓειιἱΡετετ& τεί·-οτιπ:τετ εοτἰ‹Μ :Μπι ηοΡα:τη ν:: Ρεντυπι , Ρτα:

Βε·υ: & ὶωρτἰπιετι: εεεωΡἱετἰεινἰττυτιιω ε Η ταπτἱΠι1Μ Γ::ειιΙι :πιω Πιρ:::Ρε κι ιπυ:ιάο , Μ πιο

όἱειτπι ῇυίὶὶτἰετ :μισά επειτ:τε ροωἰτ ά: Ρτοΐυ::άε δ· νοι:ει8:υε -Γ::ιετ0Π1 , :Με ΜΒΜ Ι'σωαΠετ:

α: ;εΙΙηιτΕἰ:ΨΓεὶΗε:τ ρει:εωοτιιω :::τιει:ιιω. $:ιτι:ιτι Πιο: :ητιςυι νιτοτυπι νιι·:ιιτ:Βιι: επε:ιτρΙι: ,

& ά:ιτι:Γ:τυητ τεΙὶςυἰε: Β:α8:τιεπτοτυω, Μ :Η ιπ:π:οτι::,ιτιεττιιοποιηπώ:: Ροίἱετι: Πω. Ρ:

Πχ , ωεΙυεω , Με απ:: , ει::κιάο :ΗΜ :ο (::δΗ:, κιιΙιιΙ ::νει·Βιε ξει·::·ξ:οτιι:τι εεά:Βετ π: τετι·ειπι :

εμ1:1τ1ά0 Μή εοτυίε:Β:ιπτ πιἰτειευΙι: ,μή πιιτειευι2. επειρι:Βατιτ Μπι: :εχτει:ιτευε τιπιε :τι Εεε!ε

ω: ως: :ΜΒΜ Ισπύιιειτ::,εοκινετίδι:ιοπι: Γατιδ::: δ: ὸο&τιι1:: . . . Α: νετο ποθ:: πω:Μπα:

Ο88 :ή

 



μι. ντ·τΑ ε. εΑι.ΑΒει>τωε Με. ιΑυτιιιΝΕΝε.
(Με Με τιιιι:!ειττι νει ιιιιΙΙιιττι Ιιοτιιιε τιιιΙ:ιειιτεε Γρεειεττι νιττιιττε , Βι:ιιττε ΡεεοτιΒιιε ΠττιΠεε νττετιι Γιωτη

Μ· Π· ίὶἱετιτιο τττιτιΠ8ιιτιτ , @τα ΑΙΜ· .4κδτοτετ πεεπτίτπέτ ΡιτοΙσετιτ Με· παώ: β Μάικ. ΗιΡτοττετιι Β.

5'"° Μ' Μετττε $Ατ.Αεεεωε ροίτε:οτιιττι ιιοτιττεε τττωιωτι , ίοΙιιιιι Κα: ατι Με «με 1εεωτι Γτ·ιιιτ 'πάει.

Ιειττιιιε ,τιε Ρττείιιτιιρττοιιι οΙετιιιτετιτ :μισά τιιτιτ:ε ειιτττιιιιτειττε δε τιιιδιοτιττιττε τιιετειιο.ιιι :Λιβ Πι

ττιιιε τιττττιεετε. Μει·τιιι·ιετττιτ νετ:ὸ Η επι τιιιι ειάνετΓιιτιι τιοε ττιονετιιιιιτιιτ ΓετιιριιΙο , τιιιοτι ιτι

ίτιεετιοΙιο Εευτιιιτιιαιτ εινττετιε εοτιετετιιστιε Εεειείτιε δε διιιι&οτιιττι Κειιτιιιττε,ιΡΓει τιιιοτιιιε νιττιι

τιιιτι Σ. Μειτττε νοτιιττιιτιε νιδτττιτ Πειττιτιιει εοτιίιιιιιρίετττ. Πτιτ!ε ροίτεει ειπε ε!ε ττιιτειειιΠε εμε νει

τιιετιιοττ& ι:ετττιεττ ,νει ταρω τ!ε ττιεετιότο ρεπιτιι τεεοΠιέι ροτιιετττιτ , φησι: Πιο τεττιροτε δε

Πιο ίἱτιΒιιΙι Γετιίὶι ι·είετιΡίετιιτιτ.Ηιτιε ειεετάιτ,ιιτ εειτιεττι τιιττεειιτει νιτιοΠε ειὸττιοτἰιὶττι δ: πιετι

τΙοΠε ειιεττιρΙτιττΒιιε επεφτε ,νιτιοΠ Γειτιρετ Γιιτ:εείττοιιε τιεττιιιττιτειιτ ιιίτιιιε ω! τετιιΡοτει πο·

Με. Εεεε α!φωττο @σάιτ τσηιΜτρο/τ τ!!τωί ίπαπάιιωι ω·υεθατ Διά". (?οι:τιριιιιτ ιτειτ:τιιε ιτι

Ειιιοε τιεεεΠὶτεε ,τα τιε νεται τιονιιιτι 0Ρι1ε εοτιάετετιιιιε: 8: φα! ιτι μπε τιετι ιιοτι Ροτετειτ ,

ΒΧιτιτε81°0 ττιτιιττι τείετειτεττιιιε. | κ . · ' '

Επτά.. 5· τ. Ιπεεωίτ, Ζωκάτιπαπβ σαα[ιτ βπεβε/Σϊκο εΙαάετ`Ιατε άε/Ξ·πρβ @τύπω @με ΙΜἄΜΜ :τι

]οι·ΜΗΠΒ Ρ'ίω @ε Πότε “Με πιτπιέπίηκε ΜΡ. τ». Μοπιι/τω] πδΔίΔὅετέΔΒσοζτἄἱ:ἱ ἰπ Με ω·τ!ω: (ζἰιτιι Έ.

0οπή"“Ηε πιτ ετετιισ.τετιιτ ΕεεΙείτε ετ ιιε ιιΙ:ιτιιιττι , Φέτα ιτιιτεΒι ε τη· ιειιττιτιιιε Με τιιάτειιιττι τ τω

ω* ιιττιιιιι τιείειο ατι ε:ιττιο ω! Βιοτιείτετιιιιτι νιτΒιιιιιττι εοτινοΙανττ: 66 ίετιθι ]οτιειιιιιτε ΕεετεΠιιιιι

Γιιεεετιάειιε,Βεειτα ετιειτι ΜΑττιτε,ειιι:ε Ρτοτιιτιάει όιεττιιτ,Γετιδτίτιιιε Ρεττι ιτι εττιετεε εοτινεττττ.

Ε: έττ1ϊπε ετα/Σίτι» σττρίτίτ .· ΙΒτιτε ειιιτεττιιτι Μοτιείτετιο νιτεττιιιτιι ιτε Ρτεενειιιιιτ , ιτε τιιιπάειτι ιτε

εοτροι·τιιυεδετι&οι·ιιτιι ειιιιτετετ.

ιΒ261Με 6. ?ε υπο Με.. σε με θκτύω·τια πιο @τα Μτωω, Εεείεβί:[:ήδε ίπτε!!ίΖτω , πω” αυτ

ΜΜΜ τ.. επτά ω: Η:"Μππο Μοπιιεύο τ» Ηθη “Με έαΜΜπ. θεαΜ Ματέι βακτίκττεπιβ πρ. ει. κά·

$=ω>ετεπ @και :Ϊ δΑΙΑ60°έ'6 Βεβἰωτ /έτστεπ. Ηετιιιτι ρτιττιειιιι τισ:: ρτττιειραιτοτ ΜΕ τιιεεΒετιιτ , τη

ΜοΠ3Μ“ διοτιοτειτι ίετι&εε θετιιτττετε εοτιόττετιι ειτηιεΙΙ:ιιτι νοιιιιτ Πιτιετ2 ΜΑΜΑ Ρτοίτιιιά:ε , π! τιιιϊω..

“ο “Η ττειιιι ίοτίιτ:ετι Μειτοττε ΕεειεΠειε ΜΜΜ ΜΑΜΑ ,ιιι ειτε ΕριΓεοραΙιε δετιεε εοιιΐιίτιτ. $ετ:ιιιιτιιιιτι

δ. Μτετιιι€Ιτε8:οτιιτιιιιττι Ατι8ειοττιτιι. Τεττττιττι 8.1οτιειιτιτε Βερττίτ. 8εοττιιιιιιτιι ΡειττιειτεΙιετιιτιι

πειτε ΡτοΡΙιετσιτιιτιι. Οιιέιττεττι ΒεειττΡεττι ΑΡοίτοιι οττιτιιιιττιτιιιε ΛροΡτοΙοι·τιτιι. Ροίτ Με 90.1

τιιοτ :κι ιτιττοιτιιττι ΑΒΒειτι:ε εοτιἱὶτιιιτἰτ τιιιιτιτειιτι τη τιοτιοτε δ. ()τιιετε. . . $ειττεττι το τιοτιοτε Επι.

οι Αρτι Μεττιτττε. δεμιττιεττι ττι τιοι·ιοτε ίειτιθτει Ματια ΜειετιιιΙετια·. ΡΙππτ β)κΜεπι ΕεεΙεβε

πεσεπατ·ίτε στα. τω» χωριου· Ι.τικάεπι Ρεπππεπω φταιει ίύΜεπι £ττβ£τι‹@ δι€ω&"έα Μ]θ·λ ΜΜι_Μ

.τ Με' ΕΜ έτσέεττη πιο» μοβ" Μουσώο: "', μου: τω: έτι τἰἰ/ῇατατἰ: ·υτ.ττ·ψ τωΙΕύκτ, ω· πωπω. σ. π. ει. αυτ

2ττωτ ΑΜ [Με. .5'ιώτι'έτ Ηα·ωτυπικτ: Η3ΠΙΠΈ ετΒο Γερτειιι ΕεεΙε!ιατυιτι ειάτιιιε τείτεττιτ τιιιττιςι.ιε : άστε νετὸ,

Ρ'ΐ;Ζω' Μάτ δ. Οττιειε , Πιτιότίφιε Αριτι Μεττγττε με: τιιττιτο. νετιιίτειτε όείεεετιιτιτ. ία: τ·ΙσπτωΜπτ, ?Η

“Ρα Ι.”';- Ρο·ω.·ίπε 'παρ ἰπσεπέἰιιπι Βιικτίτιπεπβ |ἰοτεἔωτ. εεττ αιώνα τετπροτεβἰπ @ρεεε/Ϊ θα” τ.ιΜτω δε!»

' ει.. Βεβέσω, Ζ με πωπω Μείνε: Μοπα/Μ·ικω: ?Με τυ·ορετ· βΙιπτυπω Μοιπτώαπτω ·υἰωυπ ,

ΜοΜεβί: Βεπετἰτδϋπὶτ αποτο Μ. ε. :τκνι1. :σκεφτω εβ,εοτιίτιιοδε ειιι&οτιτειτε Ιτιιιοεετιτι Ραμ:: ·

Π. ει: ΚειιτιειΙάτ Ιζετιιοτιιττι ΑτετιιεριΓεοΡι , [.ιιτ:Ιοντετ τιιιοτιιιε Ρτειτιεοτιιιιι ΚεΒιε> Βια: άτυπου

1ιητιά“πεπρΕΡΜ.°σΡ0 ρ·οεκπιπτε, κτΗεπΜππκ.τ μπε Μτάτττκ.τ Βε. 3. τ.·αρ.22.ώ·η_ :0ΜΜ:Μογαλ

Τειιιτιε νε:ὸ άτετιττετιε .ίττςκίτ αφ.2.2. ετειτ εετ!εττι ΑΒΒιιτττι , ιιτ τιιιιιτιόοευτιιτιιιε Και Ετειτιεο

κατ» τη ι·ΙιεΙιιιε ίοΙΙειτιτιιΒι.ιε τ..ειιειιιτιι εοι·οτιειτιάιιε είτετ, το ιΡίει ρτπειτιιιε £οτοτιειτι1 τιιιτετιτιι Ροτ

τατετ. ΝιιΠιιιτι εττειττι τιιιτιάτιτρεε ειιιιτιιειι ττιττει τιιιιτιιιτι ίειι ρωταω ΑΒΒειττετ: ττιτττιτε ροτεττιτ,

φτου! ιιοτι ίτιιτιιιιιτι τιιΒιεττιδε τη ιτιί-αιιιιιττι νεττετετιιτ. Ρον” εκἰάωτ Με @βαττ Μ.,...τω.....

ΟοπΧκεἐατἰοπἱ Βεπεάίδτίπε Μακί;!βύ7δτεΖέβ. ἑ°ε8°ἰ!έϊ9%ε υποέτδύτὶ Κ. Ρ. Ποπ” .κ!πτωίο

ΠιιτΒετι Ρώπα, ?καστ ίπ το τι: Με:: :τῇ το” ,να ει· τι τττττωτ τι ήπια.

ΜοΜΜή] ' 7. Νεβί(έε Β.'.$'αΙιτόετ·8ι ίπ βισει·τζι·Βεάε . ?βατό , ΡΙττὶ . ά· Μείωτί.τ 44αι·εχι·οΙοέττΕ· τΡωϊοἔω_ εμ: ΑΕΙ" τι ένα” Μξΐστεά εστενο άφτ·φτιτ ήτε [Με απΠοτιτα, Ητωτκκπκτ ε:: Με” Μετὰ ακα:

τα τι( τω... 8.αιειετιιιτ 8.4τ.τ.ΔιιιιτιοΑΜ , φῇκῇτωβιο» 8.αιτεττικ ΑΝ5Τ11ιι0ΕΜ φμΙΜ.

ιιττείετιε.

ΡΚΟΙ.ΟΘΠ8 ΆΠΟΤΟΚΙ8.

ΟΜΙΝ0 εκἰπιὶο Μ £πήιΙΙ: /2:στέοΜΜετ Μπιτ:: ιίσεωεω "τζε..

τω, :κι ευρω@τη Οιντστωττο Ραμ· ,πικαπ τὸ δα:επἰσ:2 _ Μ

βιβωε· Ούττ/92 72τ·82π2 Αιιετιιιιιιτ ΑΜατι%ξε, & διιτ.Αιιι:ιιο.ε.

. ! ]ιιΙΠοιιιτιιιε νεΠ:τιε , θ νετιετατιάιιττι όεειιε Ρατετιτιιιιι , ειΙιιιίτιιιε

τ τ Νε ντ8οττε, Ρε.τετε τιοτι ότίτιιΙτ τιιιο ΡοτιΠἱτιιιιιιι 8.Ιττιεε Μειτι·ιε 8; Πο

Με Ρττείετετιόεε τεττιΡοτιτιιιε Εεττιιτιεε Βιιι.ωιειιο.ε νττεττι :πειτε 8ειτοτιιτιι Γε.

ττετιι ττιτιιιειιτιιτιι ι·εε ΠτιεΙιειτ 8: Βιντεο. Ριετειε ΓεινεΒειτ ττιεο τιεΒιιετιττι ίτιΙο ειι- ·

άετε. 5ετι ετέο τη Με Ρειττε νο.Ιτιε εετιΓεο ττιε τοτε νο.ΙεΙε τττιΡατετιι , @οι Ρε τιιιι ντι;

Ρι·ιτιιιε Πττι ιιιιΒιιτιιεΙιττεττε8ε ΟΙιτιίτι:ιτιο. ΠττιΡΙιετττιτε εάιιεειτιιε. 5ετι ἔτι. 111ετηοι·

ΜουιΜτ Με Β0τιιιιιι 8: $εΙντιτοττε Ρτεεεοτιτι άιεετιτιε : Ρετττε ό· Μάταια ·υσότε , φωνη.:

 



νιΤΑ 5. 5ΑΕΑΒΕΚ(ΜΞ ΑΒΒ. Έ.ΑΠΒΠΝΕΝ5Ι5. .με

 

ό·2π·ω·πωΙ: , βάψω· ζηφετέ:21π·υσόί.τ. Ετ ΗΜ! ΡΓε.Ιτιιο8τεΡΙιιοτεεοΙιιιιι . Λιβ” (ΠΙΩ. ω.

σ: απο:: ό· @ο ωίέκφίεύο 2ί!πά. Πτιάε Ι.ε&οι·ειιι οΒΪεετο ( Η @πώ ΒΗΜΑ ἱιαε: 3::έ.-ι Σ!

οικιιιινιε τειιιετ:ιτιο εοτιατιι ειΒΒι·είΓιιε Γιιιιι ι:ει:ει·ε μα. , αιμιιε ακουω Τειι6Με ι>ω. 8ο.1ι_

Μεικτιε Ιεἔετε όεει·ενετ1τ) ιιοιι οιιεεωτ ω Με ΤιιΙΙ1ειιιειιιι εΙοουε1ιτιο1τι ιιεε (Μετα.

Μπι Γεειιιιάιο.ιτι . ιιοτι ΡΙιΙΙο(οΡΙιοτι1τιι ιιω°ω1ω δ: δτοϊεοτιιτιι όινε1°ΐ86 ε.ΠεΗτιο..

ιιεε . ΓεεΙ νεκιτειτειιι 8ε ΠιιιΡΙ1ειτο.τετιι Ιιιίιοτιαε. Νεοιιε ειιιιιι ιιοιιιΙο. εκτειιΠε Με

ΓειιιΡει· εε! εε:Ιιετο. νοΙιτειτ. ίεά ο.Βοιιοτιεε εΙΤοΙεε σε τειιιιΗὶοτΙΒιιε Ρειιιιιε άεΓεετιάσ.ι:

πό τεττειε : Ετ ιιιτει· @οιΓωΡε όαΡεε ετισ.τιι νιΙιο. Ροιιιο. Ι.ιάι.ιεειέοι.ιε ει€ι·ει'αεε οΡτι.

πιο: οιιει:οιιε εεειΓειιτιιι·. Οτειτιόιιε είΈ $ειΙνο.τοι· ιιοΠει· ]ε ε ιι ε-Ό Η κ ι ο 1· ιι ε. οι:

ειιιι·επι ΜΜΕ ΒΡιτιεύε ειέΠειτε ὸιἔιιετιιτ, ιιτ ειιΙι€ιιιε εοτάιε εοτεΐε ΒιειιΙτετειιι π.

εοπιιιιοόεε ΙοοιιειιτιΒιιε . ω: νειιετοοιΙιε Μειττιε οικε ίετιιΡει· ΜοιιειΠει·ιοπιπι Ες..

εΙεΠο.τίιτιιοιιε ειιιιοτε ΠοΒι·ο.νιτ . νει!εειιιιιιε ειέΕιιε ὸιίΪετετε, δ( ιο ΡοΠ:ει·οε Βτιέι:1τιι

Γιιεειιι&εειιιε Ρι·οτιιιιΙΒειι·ε. ΤτιΒιι:.ιτ Με ιιτΡοτε νείὶτε. οΡιτιιΙειτιοιιε νιιιι , Φο ΠΠ

ειι:.ιε ιιιΒιιιτιιιιιι Γεειτ εΙΤε (Μαι...

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ.

π.. (Ειπα 8Δι..ΜιΕ1ΚοΑ ιο ΓιιΒιιιψειιιοε [.ει1εοτι1πι οΡιΔο , τει·ι·ιτοτιο Ι..ἰτιἔο- $εΙειΒετε:

ιιιεο εοιιιιιιι , ίεειιτιόιιτιι ίξοεειι|ι άιΒιιιτειτειιι εΙειτιΠἱττιει. , ΡειτειιτΠιιιε που ΜΗ- μα”

ΜΒ εε οι Γετνιτιο Ι)ει Ρετ οτιιιιιο. εΙενοτιε εικίΗτιτ οτιιιιιόει. $εά οιι:.ιιιτιιιτι ιΙΙιιΙΙ:ιο1· .

νε! ΜΜΜ: :ιο.τει!ιοιιε . ειάεο οι τιιιττιειιόι απο. Με Ρειι·ετικιΒιιε Γο!Ηειτιοτ. Νειιιι

ειιιιι ιΠο οι τετιιΕοι·ε €ειιε Βειιεσ.ι·ιοτιιττιβ , οικου ΟτοΒιιε νι: ετιιόιτιίΠιιιιιε 8: 6

!ιιίι:οτιειτ,ιιττι εοοοιιιτοτ Βοϊοεε Ρτιἴεο νοεαΒιιΙο :ιΡΡεΙΙο.τ, ιο ειαι·επιει θετττιειιΜ. ρ

Πω. , ΒοτιοΠειεο.* ιιιίε&ο. εποτε, οι1ειιιβοιιοΠεεεπι ΙιεετεΠιτιοείεειΓοτε5 ΓειιιέΕ;.ε 20Β71ιος=ιε

ΕεεΙεΙἰ:ε ιιοτειι·ιιιιτ,οιιεε !ια·τεΠε 2.ιιτιειιιι8: εειΙΙιοι ΕιοΠ:ιε ιι·ι·ετιτο. Ιιειοειιιε Ριιτιιιιι ..άι Μ, .

Ιιοτιιιιιειιι ])οτιιιιιιιιιι ιιοίὶτιιιιι ]88ι1Μ ειοΓοιιε Βειτειτε Ρωω είΓε εετιίεΒειτ. ω!

ειιιειιιι ιιείετιειιιια ιτικιιι.ιτιι άο&τικιειιιι εοιιΕιιτειιάειττι , ιπιτιιο τεΓεεειιόο.τιι , νειιε- ·

ι·ει!ιιΙιε νι: ΕΠ8ΤΑ5ΙΠ5 ΑΒΒει·+ Βινιτιο ιιτΡοτειιιίιι€ετιιε 8Ριι·ιτιι , ει: Ι.ιικονιο Μο_ .ι ω,. ή...

κιειΙΙει·ιο πι νοΓιι€ο ΓειΙτιι Πω ιιάνειιιτ. εισαι νι: €.ιω.ιι...ιωιι1ιε δε ίέιιι6Ητειτε ΡοΙ- "Μ" °'^'

Ιειιο (Σο Ι.ιΙΜΒΑΝι15 Ρεπε8ι·ιιιιιε ει: Ηιοετιιιει εάνετιιετιε, ει: ιιιιιιιιΠεειιτιει (:1-ιι1.- Μ. σ”.

1ιειιΕκτι Κεἔἰε , Γιιιιιιιιο Πιιάιο δε Ιο.Ιιοτε εοιιΠ:τιιιοτ.

5. $εά οιιοιιιειιιι το.ιιτι νιτι ()οΙιιτιιβατιι Ι·εειιιιιιε πιειιτιοιιειιι . εμε που εΠ: ιιε- αθώο

εεΙΤιτιιιιιι τ10ΙΪτο οιιει·ιτει:ετε $είϊει , εἱιιιι Ποτ Μι εΙοοιιειιτιΠιιιιο νιω]ΟΜ ω”- Δ.: 8_ α

ειιοαιτε «ω. , οιιαΙιτετω”ιιιτε: τιιι·οιιιεε Γεω1ι , οι ΤΗΕ0130ΜΟι Κεἔιε μπι- 1°Μι°^°°·

εΞΡ:.ιτιιιιι , ΙΙε8ιιιώοιιε ΒιιιιΝιεΗιι.οιε 1τιΠι€ο.ιιτε νει·Γιιτιει , ιιεθιοάιΙιοΠιε Ρει·τιι- , '

Ιετὶε @Πάφο : οιιοιιιοεΙο επιειιιι εγτειιτιιεο τειιιετιτιιτε ει Ρτεττιοιιε* ιἰτ ε]εό`τιιε, 8: ., Μ». .ι

ΙτειΙιεε ΒτιεειιιἔτεΠὶιε ΜοτιειίΕετιιιτιι ΒοΒιειιίε ει: Ρει·ιιιιΙΤιι δ: ειιδιοτιτ.ιιτε Αοιι.111.- $ιωωιιι

ει Ι.ειοΐοειτοοι·ιιιιι Κεεψ τιτιιτο οιιει·ε εοιιίΕτιιΧετιι: , ΚεΒιιΙάτιιοιιε εοιιόιόει·ιτ '°°[°"ὶ°

Μοτιειε οτιιιιι , ιΓόετιι Ρταίο.τιιε ]οιιειε ιο 1ιωο οικω όε νἰτει δ: ιιιὶτεειιΙιε ειιιε

εάιόιτ, Πιο ίΒΙο ΡτοΓεειιιιωι·. ΕΧίιο.τιτό εμιΪόετιι Ρεττἰε ()οΙιιιιιοε.ιιι Γει·ΙΡτε π! Δ

Βε.ειτιΠιιιιιιιιι νιωτιι θιικοοιιιιιΜ Ροτιτιθεειιι Κοιιι:ιιιιιιιι φοιτ όε Ρει·νιειΙι Με...

:και απο εΙιειιιτ . οι" ' εο τειιιΡοι·ε ε.όεο εΙο.ι·ιιε ΕιεΒεοειτοτ παμε Γειιι&ιτειτε με.. ή εκει..

Π”

Λ Η :Η ιο τ!ιαεεΠ ΤιιΙΙειιίἱε άνετοι. ουσ: ΤιιΙΙιπι·ι εΠεετε απο παταω Μπα: ιιι νοίιφἰ νἰεο Μάσι κωπή

Ι.ειιεοιιιπι όιεἰιιιτ_ Νο.πι β4ω4,2ΜΉ:π Δ μαι. ΑΜΕΘ- ιιε , ω Μο(-ει Βιινιιιε σπιτι:: , οπο ὶιι νἱεο Ει1ΠαΠω

κιΒιιε νοαιτιιτιιοιιιιιιιιιοικιιιι , ουιάοιιιά αΙιειιιιιε ιι:Βιε θιιιιιιοιιιιιιιι €ουνειιιπε ιιιειωι ἱιιΪτὶ. Οιιιιόοιιιιι.ε 1ο

ωιιωιιο , ικι&ιι ει: οικω" εοιυριεΙιειώιτιιω ιιτ Σά Υ1ιει 5. Α;:Πι ΑΜ. ΚείΒ.ιεειιίἰε :εμ π. ιρΒιιε 3, ΑΒΜ

νιΜπι δ. ΕιιΠ.ιδι ποιο. η_ Μ. 6:.;. Ρτ0Βενιπιιι8. ευπ[ππΞκΙπέω.ϋπι·κα Ρκοιιικ914α: ΒιιΠε £επιιτ.

 

Α11&0Κ2ιιοιι7τιιιιε οι Μια νωιε 5:ι!ειΙιει·5.€2; Βωωι

ξ5·υσπ:πώέω ΜΑΜ 5Αιιιιιιιιωι θιικιιοικορσιπο.

Με” ·υαΒ 5ΑΜιτιιιοκ :τι ωιηῖπιο Ι.ἰπεοκἰι:ι “Με

ρτἱκπιἰπ [ισἰ:, οι απ» μιιυπ ”ισπυψω πποιειφκυκ,

ού "Μπακ μέ έύΜεω ρνο]ϊκέτ. Π:ειιιειιΪεκιι τετι·:ιιτι

ιτικη.ικτετε άιιιοτιειιι νι1Ιοο Η: ΒαΜπιε ιἰ‹· Πισω) :ιρ

Ρε!Ιετ:ιιιι :Μ Αιετιε ΕΜΗ ειπε, ιιι ειιιιι: @ρεεε

εοιιΕπιιο, Ι.ιιιοοιιω νειεὺε, εκΠετ .ω Απ: νιειιε

οιιιό:ι.ι·ιι Ουκάοπεοαπ Δια”, οικω ἔι θιιιιιιοιιιο δει

ΙειΕκτ8ει μια: ιιοπιεπι πεοΡΕΠε νετιίἱπιἰΙε «Π. ΠΜ:

Μαιο $εΙειιιεκδετιι ίοι:ειΠε οπο ίιιίμεετικ. ΜΜΜ

Ι› ει: ειιιιιιι Β€ιἰοετιοε αρΡεΠει: Β:ιΙιΜεω ΒΙΟΛΟ

ιιιοιιιπι Εριίεορικ ὶιι απου. Οειπιειαε. Μι. ;. τη.

η.

: ΪιιΙἱιιε (`2ί`:ιιὶιιὶ:Ξο!ἱΒ. π. ιἱε ΒεΠο θα”. Βοϊοε

ει" ιπιπ:ΒΜπαπι :πτοίκει·Μ2, ότι Νοτίσκω :ταψί σ,

Ν..-.ι.οηιω σώσε Νοτιει ριιιιιιιιιωτι σ."Μ!πΩπΟ

ί-ειιΒιι. Ατ ιιιικιιειιι:ιιιι .Β0ϊ08 Πι Νωεω εοτιί-εώσε Η:ι-·

ειι·ιειιιιιε νει!εΒιιε ιο Πο. η.. Κα. Στε.ιιε. 0:011τΕπιδι:,

# ΝιιΠο. ειιΜι Ιἰνε (Σο1ιιπιΒειιιειά Θιεεοπιιιιιι Με.»

@επι ό: μινι οι Ρε.Βοκι.ιιιι ειπε !ιιτιιΒαιτιο, Με

(.Πε80Πι ειά (Σο ιιπιΒειιιιιιι Βοι!ιο1ει,



με. νιτΑ 8. 8Αι..ΑΒΕΚΟΕ ΑΒΒ. ι.ΑυοοΝΕΝε1ε.

 

(Με Δε. τιιτοε ετα, οτ ετιειττι 5Ριτιτο-εωετο Γο.νειιτε Γεετετα εεεΙι ει Ρειτοετιοτ. Νονεπι

$:Ρ°:>Χ τιοοειοε οτόιτιεε Ακοοειοτοιιι τοσο ΡειοΙοτιι 1ιτιοΓτοιοτο , ττιιτοττι ιτι ιιιοτιοπι εοτ Γο

ιοε εοτ τιιτοε τετοιο τιιιΤετοιτ : εο]οε τιοεττιτκι , εΙοοοιι νετιοΡτειτε , Ροεοιτετιτοετιοε

Γοττιεοτο οτιινετΓοε Οεειτιετιε Ι·ιει&ετιοε ιιιοίττειτοτ. θεό 8ειΓτιετο νετιετειιιιιιε νιτ

το! ΡτεεΓετοττι Ρειττεττι ττιειιιιιοο. τετιιιιιτ Γετιιιτει.

ΕοΜῖιι= τι.. 5ετι οτ σε! Ρτοτιοιιτοτο τενεττετιιοι·, ΡτωΓειτοττι €ετιτειι·ι Ρετ θετιιιτιοιτι: ε

τιοε νιτ 11ο ΕοίΒιιιοε ει€ετεΠοε , οτιοεεττιει (ζοτιτιιτοτιε τιετ1ο:αιο:ιιιι Γοο ιιιοτιιο ,

ρτ:τάιαττ_ Γε‹ι Γοτιετ εο.ιιτιεΙειιιτοοι Ροιιτε οττιτιιι:ιοε Ρο.τειιετετ, οόνε το.ιετιτοιιι όειοτιετ ότι

τοττι ιιοπιειτοττι τιετιτετ , Με! Ροτιοε οτιιιιιιιοε εοτιι όοοΙιεειτο Γοετιοτε μιτεΓεετετ ,

εε Ρειττε εετιτιε ιιοτ:ιΓο εττοτιε ττειιιιιτε , Εν:ιτιοειιεο -( ιτι οοειτιτοττι Ποτιιιτιοε Πιε

εοε-(:Ητιτειοε εοτιτοιιτ) τιιοετοοε ττοιιεεινιτ , τιτατιιεειιε Ποττιιοοτο τιοίττοττι]ε

εοΜ,οοὸτι ιιεοτ Πινιτιιτειτε εεοοεΙιτειτετο Πει Ρε.ττιε ιιοοετετ , ιτε 8: ιιοττιιιοιτο.τετιι

ιιιο.τετοι εοτ οτιε οοιττάτοοοεοειτοτειτο φωτο ιτιΓε εοιιὸιὸετειτ , ειΒΓοοε Ρεεεειτο

ΓοΓεετιιτ , τιο οι ιτιιτιιιιιοειιτε τοοτατιοοε Πειτο.τετιι, οοι οτΡοτε ΓετιιΡετ εοττι Ρειττε

Γοετιτ , οτ ιιιιιιι Γο2. τιιΒιιιτε.τε ττιιιιοετετ , οιιτιε νετοε Πεοε 8: νετοε Ιιοττιο ειτιΡεΙΙτιε

τοε Πε ()ιιτιίι:οε.

Μαω_ τ. Πετιιτιοε τετοεετιε εκ Βειϊεειτιιε νιτ εει·εειοε ΡοΓτ (ιεττιιειοισε ΒειΒιεειέοοε ιο

Βετο ἑστ· ιιοτιοΓοτιι εο.Πετιι , τειτιτιεττι Ρετνετιιτ ατι οοειιιτιειιο νιτοττι ιιιοιττιιιιτιιοτο , οτιιιιοε

1ξέ:_ δε ειινιτιιε οΡοιειιτοτιι , ΓειττιάοοεΓεεοτιτιοοι εεωιι όιετιιτειτειιι Ρτεεεισ.τοπι δε τω

ω. ειε τεΒοε ει απο, τιοτιιιιιε ΠοοοοικοΜ οι εο τετιι οτε τοειτιειιε ει ο‹ι νιιιειιτι
θ

στ· Μ,,.ρ ΜοΓεττι*ιιοτιιιοε, σο :ιττιτιετοιο εοΙοεο τιεΗοετιτετιι εε ο.ΡΡει!ειτο.ιιι ; ειοι επιιιιε
ει: Ι..ιτιἔοιιιειε Γιιιιιιοε Γοτιτεττι Γοτιιετιε , Ροίι: τιιοιτοε τιτιί·ιτο.&οε ετεοτὸΓοοε ι:ει·τεε

ειτεοιτοε ΚιιεοινειοειΠιτι·ιι Ηοττιιοιε οι Γε Ηοειιτει εκ Ρο.ττε τεειΡιετιε , Οεεειτιοττι

Β:ιτΒετιεοττιιο.τε ιτιετετιιτιιτ. νιτοιμοι Οοτιόοιοοε νεοετο.Βιιι νιτο, νειοτ οτε

τιΠιοιοτιι ιιιοιιοε ΓοΓεεΡιτ. Ροττο οτ ειίΓοιετ8ε τεε Γε ιιτιοεοτ ιιοτοειτικ , ιιιτετ Μο

Μια ετιιιοττειτιοοιε νετιια εοΠοτιοιο νιτοτοτιι ιιτιειιοιτι ειτιιτοοε ετεΓεεΒιιτ Ριοτοιιι ;

ο εοεΡιτ ιΓτιεπι νιτ Πει ΓειΓειτο.τι , οττοοι ειτΙετι·ι νιτο ιιιοιιιι Ρτειοεοτοτιι οττο οποιο

Βοε Γοιιοιεε :ιειείΓετ. Ωετοει:ετ τιοιΡΡε , οτ οτιιιιοτ, νιτ @ο :ι Πεο Γοτε ΡτωΓει

τειττι ΡτοΙειιιτ απο ΡοΠ:ετι τει τιτοΙιο.νιτ ενετιτοε. Τοτιε νιτ ιΠοιττιε Βοτιάοιτιοε

απο εοοιοεε οει διιιιετιιοοιε ειεττειιιτι τοποσ. δ( τιοΒιιι Γετιιιτιει , ειοοε Βοιικ Με)

ιιε ο.άοιεΓεετιτοιοε οι) Βετιετιιότιοτιιε ΡετεεΡτοτειιιι Βτειτιο.ιτι Ρτ:ιείετιτεινιτ : οοοτοτιι

`Γειιιοτ Ι.εοιποιοοε εο8τιοτοετιτο Βοοο , ]οιιιοτ νετὸ Ροι.εοι.τοε , οοι25ειΡΓε Δω

νοεο.Βοιο Βοι:ο οιεειιο.τοτ. $ειΓειτειτοτ τιεοοὸ νο· 11ο, ιιιιτιιιοε Ρτοιεε Γοτιετ

εΠετ : οτι οοεττι ιιιιίο.τετιτοτ Γε ιιο.Βετε τ:ιοεΙΙειιιι Βετιιιτιοαιτι , ιιεετ πειτε ΡτεεΓετειι

τετιτι , Γετι τ:ιοτιοοιιοττιιιιιοοεοτεειτοπο Αοι οοοε νιι· Πεο Ριετιοεειιτ : °νετιιειτ εμε;;

Γο ιΡΓο. , 8ιοοΓττιε τιτα:Γετιτετοτ οοτοτιιιιιε. $εοΓει·ειτ ετιιιιι , οτ τεοτ , ιτι ΓΡιτ1τ11 ει τι

Ποττιιτιο Γο.οιτο.τετιι τοτε εοΠειτοτοτιι. Ττιτιοειιο ι€ιτοτ ὰ ΓετοετιΡΓο ειτα&οιει οτιιο,

ΓοΡει· οεοιοε τιοεΙΙα οιεοτιι βετιετιιέι:ιοτιιε νιτ Πει εΗ:οτιιτ. Μιτοτιι τιιότοι πιοιτ

ΡοεΙιει Γιτιιτιιτειιι Ρτιίτιοαττι ()Ιιτιιιιβτειτιο. οτιιτοιτιοτε ΡετΓεότιίιιτοε εοτιΓεεοτα είτ.

Νεο ιττιτιιει·ιτο οτιιτιιτιοτειιε Πειτε το ιτι ΡτοτοΡτο Γοοτοοι οιπετιιοετο.τ Ρτεειισοε

Γε.τιιοιοτοττι , τιοι Γοαε ΡτοΡτετ ιΡΓοττι ετοειιιιτετοτιτ νοΙοοτε.τεε. 5εειοιτοτ όειο

εφε ειιωφ1εοοιτιοω ττιιττιεοιοττι. διοτι εο.τιετιι ΡοεΙΙαιτιιτιοτιτιεττι Ηοιτοτιι Γεω

Βοιιιιε Ρατει·ετοι· , ετ ετεινιΠιττιει εοτΡοτιε ττιοΙεΓτιᾶ ει: ιιοε τετιετετοτ οιειωεο., νιτ

εετεαοιοε @Μοτο , οτ ιιοε ΡετΓΡιεοε εοιιιτιετιτ, Πινιτιοττι ΓοΙιτίιτιιτιοε ΡτοΓοίιε

Ρτεειιιοε ΡοΓειτ ειιιτιιιιιιεοιοττι. Ειτεοειινιτοτεεεε ιιτιειιε Γεττιοιι Γιο ιΙιε τετοιο δε

τοτ τιττετοοε, οοιΒατιέι:ιε Γοιε εμε ΡτεεεΡτιε με οΒτετιιΡετειιιτιοοε τιτεείτὸ ειΓε

εοτιΓοενιτ. @τι πιοιτει ε ΡοεΠιι Γο οποτε Ρετεετιτει ιιιεοΙοπιιε είτ τείτιτοτει.

ειιιιεειρ_ε 6. Ιιιτετεει @οτι :κι ΡετΓεότα: :απο ΡετνετιιΠετ τιιιτιοε, Ρατεοτεε ειοε εοιτι νωιε

νεο πωωτ· Γετιτ ιΙΙ:ιττι ΒιιΓεεοτειιι, ττιοτιιιιιΓοοε οττιεττειοι,ετε.τ ετιιττι τιεεοτει νεοοιι:ό.τ1οε νοιτο)

νετιιιιι οτ ειιιΓοιετ Ροίτ τετἴι τιιΓετιτιιιιια ιο τιτοΓΡετιε ΓοεεεΠιοοε ειοιτοοε τεΡεΓεετε

ττιοιτοτοττι, τιε Ιιοετοτοττι ΓοεεεΠιιοτιε εοειτοτιτεε , εοτιττο. ΡοεΠτε νοιοτιτειτετιι απο

εοιτιετιι Βετιετοιιτετε Ροιιετιτι11τειιιιΔΜΝο τιοτιιιτιε ιτι οιετττιττιοτιιο ττο.άιόετοιιτι

οοι νο: απο τιοοΒοε ιτιεοίιισοειοτε τιιο.ττιιιιοτιιι ιιο.οετιε , ιιοιτι:ιτιιε τειιοε ειτετιιτιτοε

Μεοτινιιτοε είτ. Ηιε ιτειοοε ττο.τιΓο.€τιε, ετιιοιω το Ι.οιτονιοιτι τεετεΓΓοε εΠ:.

7. Πειτιάε

 



νιτΑ ε. εΑτ.ΑΒεκετε ΑΒΒ.1.ΑυουΝΕΝετε. μ.;_
7. Βεττκτε ατά ΨετεΓεοε·ετιττ Ρειττειπ $επιτειτοτυπτ Ρτοντττετα δε Βιιντττ σ.τττιττε ΟΙΚε. .τα

Ηιτετττο. εκ υτταςιτε ττΡετιτεοΙιττττ, Ρετεττ: ειιτ8ε τΡΙΙ εοάεττι Βοττοίττ Ροττττττ1ι.ιε »ο Π.

τιτο.ειιΙειττ εττοτε εενοτειτττ Ιεττεε το.ΙτεΓεεΒειιπ. ΑεΙ εποε νττ1)ετνετττεττε, ενειττεεΙτ.εο νοπτετε $εττΡτιιτο.τίιττητιε Γεετειτιττττ ε:τιπεττο , Ιτεετ που ιιΙσΓειτε ΙειΙτοτε εκετ- ωεωω

πω, ιτε Γεεεε Ποτττττττετι ετιιετεΓεευτε εΙεΙσει, ΓιτΙΐοεειτττε :τιποτε το επεσε Ιω Χ2"Ι;;"ι”

Ιτίιππ]ιτε ειεΙετεΓεετετ ,ειεΙΙΙιοότα: ΕεεΙείτε: τετττττττττ τενοεανττ,ευτΙτε&εττυε 8το.ε τ., Β...έ::ζ

ττἔὶ Ι)τντιπε εκτΓΡττο.ττοτττε το εεεΙεπτ φωτ” τι εε Ρετεε ετιππ ιτοττττει ΡετΓενετετττ. (ΙΜ απ”

ὅτε Β. Επίτειίτιτε ΡοΓΙ: τιν.ιΙτει τεττιπτ εττΓεττωτττει . ΡοΓΙΙτι οτεετττττττειτΓοε , οίτ Ιτε. Μ”

τεττεοτιττττ άττετε ΡτοεεΙΙειε, Αετιεεττηιτε δεΙιτΓτττειττετ ΓταιτεΙεε, ειπε Ρ εττττιε τη

Γιιτε δεΓΙτε εοτιττττετττιττ, ιτε Βοτιιιε ειτΙτΙετε ίτιττιπιτε ΡοΙΙεττε ττττταεττΙτε νττᾶ Βε:ιτττ.

Γιτπείτιτε ττττἔτενττειεΙ Ι)οπττοιττττ: ειδιτττ ειιτειτττ Ρτο.ττιττττ Ροίτ εττΓεεΙΤυτο Μαετίτττ

εττΒιτε που Ρειτιτττι πττττττε τεκτΓΓετ Ιιτίτττε. Ιω ευτιτε Ιοειττττ Μετα τεεοτάειττοτττε

ντττττωτ το τε8ττιττιτε Ετειττττω ΓιτΒνε&ιιε εΙΙ, ντι· οιττητιττττ Γει11:ΙΙειι1εΙειΒΙΙΙ5,

εΧτττττεττειιτε Γειι1&τωττε , δε το ΕεεΙεΓΙειΙΙ:τετε εττΓετΡΙττττε εστι τττετττοετττετ ετιτεΙττιτε ,

Ισοττττ:ιτε :τε Ρτετειτε εειτττε.τετιιιε ΡτεεετΡιιιιε 8ε ετοότ:ττιτει εκιιΙτετειιτε. Ηιττττε τετττΡο

τε Ρετ Ο:ιΙΙτετιττιπ Ρτοντττετεε ε.επττττει ΜοιπιεΙποτιττττ, σε ωττωω ΡιτεΙΙ:ττ·ιιπτ

εκσ.ττττιπο. που ΓοΙττιττ Ρετ @τω , ντΙΙιτε ντεόΓειτε :πειτε εειΓΙ:εΙΙο. , νετιτπτεττ:ιτττ Ρετ

ετεωτναίτττατετττ ε:: ΚεἔτιΙο. εΙυττιτοκειτ Βετιτοτιιτττ Ρεττιττττ ΒεΝευτε·ττ 8ε θα

τ.ιτΜω.κτ ΡιτΙΙιτΙειτε εοεΡετιιτττ , ετιπτ ειπε τΙΙιτ‹Ι τετττΡιτε ΜοτττιΙΙεττει ντιπ Ρειιιεει ΙΙ

ΙΙε τεΡετττετττιττ το Ιοετε. Α

8. 5εττ ι1τειεΙο.τττει1Ιυπ1 τενεττειττττττ ΙττΓΙ:οττ:ε ,ΡτιτάεττττΠτωει Γεττττττει $2.Ι2.Ι381°82. $Φωεε

ετιτττ Ρετ Βτειτοτυπή:τω ντάτιατε τεΙτττετετ , Ιτεετ Γαβ Ιαϊεο Ιιο.Βττιι εΙεεεω, ντεΙΙΙΙ5 , ==ε"Μ'::::

τετιτττττε,εεεΙεετεοΓ Με ττηττωτττιπτ νττεε ΓτιΡΡετεβο.τττ ττττετττει, φωτ @ετ Γιττ1τ Πτεειτττ ντ

Πεο τττΙττετττετ τετ! εΙαειτ. Βοότττττειττι νετὸ εΙιιεττιἐι Β. Ειιίτο.Ιτο ετεεΡετειτ , να απ' Μ"

Με τηιιιτεΙυτττεττττωΙωττωο τιτττττττειΙκιτ. Οτιπτ Ιτεεε ττει τεε Γε Ιττι ετα, άεετενττ ω'

ετττττιτο ιτε ω! Γεετειτυπτ νττεττωω (:α:ιτοΙττιτω ττυοεΙ νεττεταττεΙτι5 νττ ΙὶοΜΛιιτει1ε

ει: ΡειΙειττο τικιετττΓ·Ιεε εοιτνετΓιτε Ρετ εΧΙ·τοττεττοττεττ1 8εΓοΙτιπτειπ Β. Ει1ΙΙ:ειΓΙτ το νο

Γειεο εοτιΙΙτυκετ:ιτ Γ:ιΙτιτ , Ι:ιτεΙστειτιπ Γιτἔέ`τ εκΡετετεττ ΓεετΓΓεττ1ιτε Γειττε νοττε , Η Γε

:τιτε που ΓιιτΓΓετ τωρεεΙτιπετττιιπτ , 8ε τε8τετ εστι τπτΡεεττΓΓετπ οΙ)ΙΙ:8.ει1Ι8.

9. Ρετ τετετττ τεπτΡιτε Ετε.ττεοτιττιτ Γεερτττι τεετττε1ιτε ΒιιΒετιπιεττΙο. ΒΔΟΟΒΕΚ- Μ"Πω

τω τε$εΒειτ, νττ τττΡττττττε πετ τι18ε11το δε Ρττι1ετΡατυ εΙατιτε, 8εττοττ ΓοΙτιπτ Ηετετ τωρτττε τμ

τοτε Με ΓιτΙττεάτε , νεττττττεττε.ττι ετττετειτιιιτι ντεττκιτίιττηιτε €εττττιτττι Γειτττέτ τηε- επιπ

ετιετττΙιτε. Μετιτειπειττετιπ ΡτωΓ:ιτιτε (5ιτττττοϊιτι1ε , ιτε οβ ΗΙτειτττ , ττ8.πτ Κεετε Γει:ντ

ττάττηιιε τττεττττετετ , ετιπτ ὰ εειΙΙε ε1ττο ττε ΓΡοτττε εΙεετενετειτ Ρεττετεττττττι τεττο.κττ.

μοι εττττιτ οΡἱιττο εττιε τω! αυτα τεετειε Ρετνεττετειτ. ΜοτττΙ:ετιιτ άειττττιιε ττΓεΙεπτ

Εθι11ΡοτΙΙ:05τττ σ.ιτΙει ΡτεετττεττΡττοετΡτε ντι· εμιτόο.τττ Γττειππιτε, εοιτΙΙΙττε τεεττε εΓο.

ειτε , 8ε ττττετ Πιοε Γειιιτέτ εεΙεΙ:ετ ττοττττττε Βτ.ΑΝοιΝιιε , ειιτεοεποπτειπιτω Βετο! τι

εεεερετατ , ειιτ τττΡοτε 8ε τΡΙε ε:: 8τετιωΒτοτιιιπ ΡτοΓο.Ρτε ΓΡεέττιΙττΙτοττιτε εΓΙ.Μοττ

ΡτεεεΙτέτετττ $ειΙειΒετεο.τττ τ10110]118 ΓΡοτττε , επτα μιτττττιτάωτι Πτνττττε ΡτεεεεΡττε Γε

τιττΡΙτεειτε νονετειτ , Ιτεεττηντττε ΡατειτττΒιτε, τεετο τεσπα @Πτι δε οΙο ΙτΙ›ετοτιττττ

ΡτοετεειττεΙοτιπτι εειιτΓειτττ Ρτωειω ντι· :τά Γιωτη ειττΙετνττ εοτττττετιττττ.

το. δοετο.τει ττειεΙυε νττο τττετττοτειτο , Ιτεετ Γαβ τοτε εοιπττιετ] , ΟΙτττίττ:ιεει τω ζω ω...

τιπεττ ιπετετιτε εκετεεΙκιτττ οΡετει , 8ε Ι)τιΡττΓιτπτ ετιι·τότότττιτττι ετενοττΙΙττττε Γετνει- τυο για·

Μπιτ. Ετ:τιπ εστω ΙτοΓΡττετΙεε ετ εΙεετττοΓγτττε εΙεότττ τττακττπεετιιε @και ΡειιτΙιττττ Μ'

εετε8τιττττ Ρτεεότεο.τοτετττ εΙοπτεΓττετε Ετττετ 8ε Ρετεετττττε, Γετντε ειιττειπτ ()ΙτττΙττ

Γωτττττο. νεττεταττοττε οΙστειττΡετειιττεε .τΙΙττιε δειΙνειτοττε τττεπτοτεε Ρτεεεεεττ: ,Φωτι

αἰἰτι ΑΜΒ απ! σ:: πιτπτωτ.τ πω: , πιέύτ βεβτε. Ετ ΙΙΙικΙ Β. Ρετττ ΑΡο οΙτ: Ηυ/ἔ

ρέωίε: τπυττυπ Με ›κατωτ:Μποπτ.

τι. 5ε‹Ι @τοπ ΙττεΓο.νετιτε Ποττττιτο Ι3ο11Ι5 ΡοΙΙετειττιτποττΒυε 8ε (:Ι1ττΓΙΙ:1ττο τττο- $τωτετ τι,

τε νττωτι εΙεεετειπ, δε τοΙειπ ττττΙΙειττι εττΡετε ΡοίΓειπ, ΟΙιττΓΙτωττΠτωτι Γεωτιτο. (Ι5°έΠέέΐτοδ

ετηκτει, τοτ Ρττνο.τει Ρττντ εεττε, ΓειιτεΙειτττιττ ττπιτΙτετιττττ Αττιπε δε ΕΙτΓειΙτετΙτ τη Γε ω- ςΞΙἱτὺ8 Μ.

ΜΒεω Βάση , ειπε τη [)οτττττττ ΤετττΡΙο ντε)τΙττε 8ε οτειττοτττΙ:ιτε εττειιΙπτητεε ΡοΙΙ: Ρ==Ι="

εΙττττατιτο.ττι ΙτεττΙττειτετττ Ρο.ττιτε Γἑιιτέτοε τττετιιετωπ Ρτοετεετε; :τά Βο.ΙΙΙτετιπτ Β.

,' Με εοΙΙτιπ τι: διιτέτιτε τη ΜοτΜΙΙεττο δ. .ΈοΙτπιπ1Ι5 Ι.ειιττττηετιβ ( τη ειτε ποττττττΙΙα τ]υ8 ΚτΙτηιιτα άτυπη

κα: ) Νοι1Ι5 Μετττ , ΤτττωΙτιττο νετὸ 302111. Κο.Ιειιττ. ΙιτΙττ εε1εΕπειττω Η

.48στ. 88. Οπί. δ. Βοριά. 8τι·επίπω ΙΙ.

@ΝΑΙ



:με ο νιτΑ δ. $ΑΕΑΒΕΚ(ΜΕ. ΑΒΒ. Ι.ΑΠΠΠΝΕΝ8Ι5.ε

Ειπε. ΑΝ.

ΏΟ. ιν.

$"ϊ.χ.τη1.

ΚεττττεττΡοοττΒετοοοτοτοεω Κετοοι·ιιτττ Οοιττοοτττεέοιιε τεΙΙιιτ·ετττ ντττοετοιιε Πι.

στο αωτωοτιτοτοτιτυπωτω ε1;Ρετ:τττ , 5Βίτζιτε ντοτΙττε 8: οτειττοιττοιτε εκει.ιο:τ.τ·τε

νοτοτο νονττ, οτ ΗεΗντοττιτε ετ οοοΙεε εοττεεὸετεειτι·, τΡΓειτττ Βοττττοο άτοειτετ.

Νεο τττοτο. όοτττοτο τενει·Γε. Με ετιτοά ΜεΙττ:ετ 8:ΜεΡεττετειτ ὰ 1)οττττττο είὶ ετ

. εοΙΙειτοτττ : εσττοεοίτοιτε 8: Ρεοετττ ΠΙτειτττ οι:1 ει: αντιο νοοετοιτΙο δΑΚΕΤτιιτο15 Πο

Ώοεοοοἰἴι

ΡοεΙΙιτιττιτ

:οποτε του

«ποσο νεΙο.

ΜωΙτ. πρ.

οπο τττοτώτ. ΚιιτΓιτε εάτεΗτ οΙτατιτ Μοτο φοτο Εττω:εΜ τιτιοαιΡο.νττ. Πάκη”

νει·ὸ εττιτττ ΗΙτειιττ τετττειτττ , 8: τΡΓειοτ ΒοοττΓτοτ οκτώ τεἔεττετοτοτο ΑΝεττιιτοεΜ

ετΡΡει αντε: ουτε: το απο. δ( τετἑἰτττἱοε 5οτοτιττττ ΡτοεεΙΤιι :ετττΡοττε εοτιθ;ο. ατττ·τυειτ.

τε εειτετνο ΓιιεεεΠὶτ5 οπο: ΒειέΕεοιιε Οττττίὶο ειοΐοτοετ 1)τνττττε Ρτ·ΜΙεεττε ττιιοε Πι

ΡετεΠ:. @οποτε νετὸ ωωττττωωττ, ευἱδεἱΡίὶ ΒοοττΓττττἔτοττὰὲ. $οεετὸοττοτιε

εοττΓεετατο ΕυετΑειοεε πωπω τττοτάετιιτπ , οτε 8ετττίαι ΡιιετΠεε πωπω άεΐοττάιτε

εΠ. @οποιο νει·ὸ Βοοε:τττοοΙτε εε!τάττ ΡτοΙετιτ ττοττττοε Β.αιοοϊκοινι: οικω ει

1ΡΓοτττ@και Ρι·τοτεε οτττττἱΡοτετιτἰ 1)εο Γο.ετεινττ. Εεττ Με άετττοιτε ΕοτττιτΙει (ΠτττΓΗ

οτοτήτ1ιτε τττΓιτ ει%τεΙΤο είΕ , ω: οτττοεττι όοτττιττο ?απτο οσο οι» ίοΙτ , Γεεὶ τττειτττο Π

του! 8: Ιτοει·τε , ΟΙτττΙΒίειεετετ ΕεεΙείὶειοτ.

τι. Ιτττετεο. εὶιτττ εἔτεἔὶο. Γεττάττεττε οοτοτο Β.Ψο.Ιοετττ , εο]οε ίοοεττοε τττετττο

:Με Γεεττττιτε , Ρωττε Ρετ· ιτοτνετΓοε Ετειττεοτοτττ τεττττἱιτοε ετττττττε οοΙΙιτΙειτετ , 8ο

ΓοΙ|ετττο. Ρτεεότεειττοτττε ετιιε ὁ. ()τιττΠο Ποτοττττο , Ποτ: οσο ΔΗΜ βαττ ει€ττοτ , ΜΒ

του ίει·νεΓεετετ,επέτοοε οττττττοιιε Ι)ειιτττ εοΙεττττοοε ἔτειτι1ε , Μοοο.ί!:εττοο5 νττο

:πιο :το τττιιΙτετίι @ΜΗεκ ε] το Νοι·τττο ειΠο.τττττ εοττάετειπιιτ3 εετττεττε Β. 5ειΙοοετ

εε. Γετνιιτττ ΟττττΙΗ ττττΙττότττοιιε οττεοΙο.τοτττ τοτ Ηοτετ·ε εκετοοΙτε ντττοετοίιΓοιτε

Παετο.ι·ε ΓιτΡεττττε , εωτεΔωε νεΙιιτ: ε Ιοοοτι.ιτττ ίο.ιιετοιιε ετεοι:οε ιτοτουε ἔτεἔεε

ΟΙ1ττΙΗ ο.άιτττο.ττ τ ειιτττ π! ΡτοΡττειτο όοτττοτττ οο Βεοεοτοττοτττε ειο εο €τειττειτττ Ρετ.

εἰοἱεττὸοτττ ετεοττἱιε κατώτατο , νεΙοτ 1)τντττοτττ Μουσε οι» εὶ Ποττττοο τοτε εοττ

εεΠἱττττ ονο.ττε ΓιτΓετΡτεοειτ , νετοάοιτε ειττωτ δ( οτιττοετοτττ πτεεΙε!τε εοιπετιιο τω

:ττε ε:: ε311ε τττεΙΙΙΒοο οτε άεΠάει·ειοειτ: Ηοοτειοέτοιιε τοίΕο.οττΠττττε ειοτοποε , ιτε

ΐοτεττε ΡΒειΙετειτοεοτΞε Γεεευ!τ, Ροτττοίίοιτε τοι1ττιόο.οτε ΡοΠ:Ροίτττε , ω νττειιτιττττ

ειιΙτιπειτ οοτεέτττοοε Γειττάττοττε νει!ετετ σ.όίεεττάετε. Βε ορο ντττοτοτττ εοΙττττττε

Ποττττοιιε ε1ιτοετιτε δ: δο.Ινοι:οτ το Ενειο8εΙτο Ιοετοττιπ ε!τεεττε : ο»ωετ με π|Ι9πετΙ:

ρωταω απ: πακετο, .στα άσπ1στ4%2 #2” οι:: εχω: ρ·ομετ :τυπικο πιστα:: , απω

Ποτ. των. μπω α::έρίε: ά· «πω» ωστπα»ι ρυβέεύτε. Ετ: τΠοά : 2έπεττι ·υσπέ :τύπων το εστω»,

Ι.ιικ!ιιοιττττ

ί: τεεἱρὶτ

απο Με.

ό· @Μ «Με στή τι: ατ·τίωτ·2 @το ΡΙοτο. ε Αττθ:οτε Πεο οτττοετο ΐοετο Γιωτη ΡοΠ;

[Μοτο Βεειτο νττο οοτττττιτττεοε, ντι·ο οοττνει·Γο ΡτοΙτοι3Ιοοε Ι)εο Γειετο.ττε, Κεττ€το..

οτε νείὶε ειοεεοτει ὶττἰτο απο Β. ΨειΙοει·το εοιτΠΙτο , εοττοἰνετττἱ8. εχΠΠετττε τττειττττ

Ωοεοοοτοτττ ΡιιεΙΙειτιιιττ το ίιιΒιιτοτο Β Ι..τττΞοτιταε ιιτΙοτε , το ΙτετεεΗτο.τε νε! ίὶιεεΠῖο

ττε Ρο.τετττο. εοττο.ττιι· εκίΈτοετε , οσα! ΡτοΡτὶιε τεοτττοιτε $τωοτοτιτοτ Γιτοτυοτ ως

ΓιιεεεΠὶοοε Ιτετεοιτο.ττεΞειπετοπ,ΟττττίΕοπτ Γειετεοάο ττετε απ, ττοοτΙττετ· άττεινττ:

ω οιιοο οΡι18 οπο εττ του νεττετο.ΜΙτε ΧΨοΙοεττοε ΓοΙειτοεο 8.τττΗεόΓοηε εις; τη

τοετοε!οΠττοε με οτι: πειτε εοτττττττίἰτ. (Ἐτ Ιοειτε Ιτοετ ΑοίΕπιΠοτιττττ Ποτουε

ττττττττοετετ ,ντετοι:ε τεττττεο Βι1τΒοττάτσε εαπ , τίτοττε ὲι Ι..ιτττοντο ΜοττειίΕεττο μια!

Ιοττπτοἱιε ττττΙΙτοιτε οιιαάτει€τοτει @Ματσε :τάι1ττοττεεετττι1πτ ἴειτ ειτττοΙτττε τω] ω; Πο_

ΜΙτιπτι Ποεττε , εΙοὰτττ ε:: Ρτ·οοττο οΠἰεἱο ΡοεΙΙτε (ΠτττΠο Ποττττττο ότεοντι·.

Π. δεσ! άποΡτο Ρετ-τε τττοκττττο Γειοτ·ται: ΜοττοΙΙετϋ εοοΠ:τιι&.ο. είΓετ , α:Ρττ το.

"τομ οτωτιτ Ρι·τι:Γειοο,ιττοοτε 8οττττο 1)ετ τερΙετει, αυτ: νττο Βετ ττιτττττοτ·ε τιτττττπο,

που εΠεὶο εοοεπτ Ιοεο ΡοεΙΙειι·ιττττ Οοεοοοτιιτο αποτο : τττΙτίΙοοε ΙΙ:οοτΙττοττε τω.

Βει·ε νε! τττοτττττοτύε Ιοοιιτττ. Νειτττ Ιτεετ Βοι·Βαττεε ι·οοιιΙειοεΠεε, Κεξττιιτττ τοτττετι

Ιτττττττοιιε των; τττοε ειάττττΧττε , Ρετὶει1Ιἰἱτ1ὸὶεὶιιττ1 ι1τι1τί5 τετττοοι·τοοε ετ:π : (Με

τι Η Μοοσ.(ϊεττο δ. Ϊοὶιεττοἱε ΒαρτΠϊκ ΚττΙετ.ττΠε

ΜΜΕ εο1τωτ Με ΕιταΑίτι18, εστω Κ:Ιτιμιτς ὶΒἱἀετττ το

κοπο ττοττοτεττιοτ.

Ι, Ηἱε εττεττπ [ιώτατ·Μ ττοττττττε , εΠαεεΠτττ Γειτ μ

ειπα Πττεοττεττίεττι ττττεΙΠΒε. Ν8.τττ Ιοτ:τ18 (ῖαττοοτἱὶ

51|ο1)εττζο. εοοεΠττ Δτοβτωβου·κω)ΐπιθα: έωτζιέπιόπτ, 8:

σιωάνσεΕπΜ ρτιιιΙἰοπττπῖστ πτέ!!τύπτ άΕβούστο Ρ14::οντ0

Μοπιιβετέσ : πιο:: :οονεοττε τω( μπειτε ροτττετττε Μο

εοω”χι , πιτ: τηβη (=χττετττω ΡΙΌΡἑ ὰ, ΙΑΠΩ

ντο είμαι: ώ. Αττοττνττπιτε ντιπ δ. 5ΑΙ213ετε:τ: @πμ

ρτ:οτόπ ευπ-βπτεΣιπχοπτει ΜΗ: ε:τίττι1&υττι εαΠοω”.,η

είΓετττ_ Οοτττοειτοιτε ρι·ο1τκτε Πτοττ)·Πιτο ΟαΙι:ετοκιω ,

3ιιτ ἰττ Πιο Αττείτε.Π ΠττΒοττ. οπο. μ. +.ἱὸ1τπετ πωπω

ε ΑΒΒοτττι $_ Ρετττ εττετΓτι 8Ριττὶ Ι.τττοοτ;τω : Πέμττοεπι

Με Λοοειττετ. ἐπ[τα :πισω Ετπροπα|θτ :τωΜω ( τι! "__

απο. Ιοοιιιττττοτ Ιοί'κτιττττεοπτ) Με εΙϊ τω". τουτο: οι.

Βτη>οϋτττ. ετειι_
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Ρετιειιιιιττι τιοε άειιιεεΡε νιεΙιτιιιιε. Βειιιτιιιε ιιιιΡετ εινι!ε ΒεΠιιτιι ιιιτετ Ιζεΐ8 Οιιιε.ΑΝ.

ί

Ρτειιεοτυπι ΤΗΕο13ΕΚι€11Μ-δΕ ΠιιοοιιειντιιΜ ·ειι·εειιΙΙοε τιιιεε είτ ειέτιιιιι, ι 1

τιιιε πιω ειιι:εοιιεόειιοΡιιΙειτα,εετι , νιΙΙει: ,πε!εε, 86ιΡΩι (εισαι $τεινιιιε εΓτ )

$ειιιθ:οτιιτιι εοτοοτειι€τιε Με ετετιι:.ιτει. ΠιιὸεΙιοιιιὸὸ μπα, Βινιιιο απο τω..

5Ριτιτιι ιιτιΒιιτειιιι, ουτε Ρτιάετιι ειτιτιειΡανιτ όιΓετιττιειι. ()οτιίΠιο τιιιιΡΡε ειεΙεΙστο

ειιτιι Ρι·.εείειτο ΨειΙοεττο ΑΒΒετε , οιιιιιι€ετιιο 86 νιΒοτε Βιεεει , 86: τιτιτητε. 8002111

τειΙιοιιε Ρτ:εόιτιιε απ, οικω ΡοΠεει δ( εοπιιτεττι ιτιτιετιε δΕ Γοειιιττι ΙειΒοτιε Μ

βαττ, εΙεΒιτιτετ ΟΙιτιίὶ:ο εΙιιεε ε.τιιιιίτο.τ ΓειτιεΗΙΕττιι Ατιτο.Ιιει: Ρεττισ.τεΙιτε , οοι άε

ΜεΓοροτετιιιε εμε εετεΠιιε τεττε: ΡτιιΙιίτιτιοτιιτιι εοΙοιιιιε ει6Ιτιτττ, εάττιοιιε Βεο

Γτοπιιττετιτειιι Ροίτετο.ΓιιεεεΠιοτιε Γοττιτιιε είε. @επι ιιιιιττιτει Πει ΒιττιιιΙει , τε

ιιι61ιιειιε Ρειττι:ε ΓοΙιιττι Ρατετιιάίουε Γετιεε , ττιειΙετιε ειιττι (Πιτι1το εεθτε οιιὲττι

ττιετιιττιοτι:ε Μετα ΡοΠιε!ετε 86 τοι: μπι όιΓετιιιιιτιει, απο νιτεε ΓτιΡειιόιο .κι ιιτοεπι

Ι.ιιΒτιιιτιιΒ απο τιιευτιττιο ειΡΡειτειτιι.86 ετιιιι ο.ιιιιιιοΒιιε εὶ Πεο αει εοτιιιιιιΠἱε ΡτοΗειί.

ειτιιτ. @εε ω!» Ιιεετ οοίἱεὶιοιιε νειΙΙειτι ο.ΜιοίΗΒιιε ΡοΠὶτ, τειιτιετι τιειτοτ5, Ιοε1 86

ιτι εεειιτιιιιιε Γεω Με ττιιιτιιτιοιιεπι τοουΡτειιιι οΙιτιιιιιιτ , ιιε ΕτωΒι τιεοιιεειτ εὶ Βο.τ

Με 86 ΡεττειιΙο εε.τεειτ. Νοτη εὺτιι απο νετιιίτο τεττιΡοτε ΨετιεΙειΙΙ, ΑΙειιιι,

Ηιιιιιιι εετετειέτιιιε (Ξετιιιειτιια: 86 $εγττιιει: 8ειιτεε ΓτιιΒ:τει νειΙΙεΐΠειιτ, ιιιιΙΙο. εισ8ε

τοτε :ιττε ττιιτιιιιιετιτε . τιοτι Ηιτιόιοει!οτυπιμιειι|ιε,τιοο ειτττιοτύ ΓΡιειιΙιεμειειιτ%ιιε.

τιεε ειτιετιιιιι ιιιιΡιιΙΙιοτιιΒιιε οοτιτιετε νειιιιετιιιιτ, ία! εειΙΤο Ιει!ιοτε €ωατω ιιιεττεε

ι·εεεΠετιιιιτ. ΕΧΕΒΡΕΟ ετιιτιι ιιιιιτοτιιττι ειτιιοιτιι οοι ειτττιιιΓεεὺειιι Ρι·οεετ1τειτετιι εο1.

Πε ειττειιόιτιιτ , ιιιττττιΓεείιε ιΡΠιιε ττιιιτι ειτειιιτιιε Μαιο εοει:οιιο.τιιτ. ιιιι6!ε Πε ιιε τω».

ετιιιιειτοπι :ιτε τιιιΠε φαι: οΡιτΙιιτιι Ειττετιτε. $εά 86 :ιΙττιιιΓεεἱιε Γειιτο. τιετιιτειΙιο. επι

Βιιιιιτ . ιιτοειτιίτει τείεττο. οικω, ω ιΡ σε οιιοοιιε Ροττειτιιττι ειτιτιιε ίοτιτεε επιπ

τι6ιτιτ Ρετετιιιεε , οοι ιτι ιιΓιιε ΙιοτιιιιιιΒιιε . Ρεεοτιοιιε 86 ιιιτιιετιτιε Ειοτιιι όειιιτιιτ.

ΙΒιτιιτ ετιτιι μου ω! ιΙΙιιττιιτιειιόεττι ιιτοετιι νεΙιιτι απο τωιω νεοεττιιιόο. Γεττιιιιει.

απο Γιιιε ΓεοιπιειΒιιε ἴετιέἙἱε ειρΡτοΡιτιοιιθ.Πετ, Ρτετο10Ριτιιι1ιιτε Αττιτο ° απο

ίἱιιιιτιιο τεινοτε ει οονιὲττι ετε)ιτ,το.τιιοοεπι Η Βίντιιιιττι ττιιιιιιιε τιιτΒέ61ιιεΑιι€εΙιεει.

εε! Γε νετιιΠετ: 86ον:ιτιε ετιότεεε ΓειτιιιιΙο.ε ΟΙιτ1Π:ι απο εΙιοτο ΡΓεΙΙειιτιιιιιι , απο

ΡΓειΙττιοάιο. 86 Ιιγττιτιιτιιειε Γιιττιττιιίοιιε ΙειιιώΒιιε άετιιιιτιτ το ιιτΙ:ετιι. -

14.. δεσ! πιιτο.ειιΙιιττι Με ιιιειετιιθειιττι όι&ιι ειπα! ιιοδι:ε ε:ιε!ετιι ωιΡε ιιτΒε 8ε

Ποιο Μ. τιοτι είΈ ΠΙετιάιιιιι. Ρτα:τιιότιιειταοιιε Ροιιτιτειτ τεεεεΡιτ Ριιετιε ει.: ΑΜ

1ιωεω αει ετωιω σο ΡταΡατε.ιιόετιι ιτι ετειίτιτιο όιε :ιτιιιΙιεε ΟΙιτιίΙ:ιτείεεΗοιιιε

Βικιτι:ιιιι ιιόεΙΤε. Μιτιιίττι *ματ ειι:τοιιιτι, ιτεΙοειτετ Ρετ ιιοθ:ειιι Ροττο.τιι οΡιεΗ

εἔτεΠἰ , οονιὰιιι ΗΜ Γετε.τιιτιι εε ΒεΡτιιιτιιτιι εΙινετΓει $ετιει·ε εετιιεΙιτιιιτ. Νεπι Με

Βιιοει!ιιτιι . ειΙιιιε εετνιιττι , ιΠε ιιτΓιιτιι , αΙιιιε Γιιεττι , τιοιιτιιιΙΙιΙιιΡοε , ΡΙετιςιιε τιιτιιΙο

τιιιιιιιε νοΙΡεε @το ιτιτετιττι ΙειΓεινιιτιι ειίιτιιιιιι , ττιιεόπιειιιε εετιιεΒειτιτ Ιεοτιεπι ,

εΒτετιιετιτεε 86 Ειι€ιειιτεε ΙὶττιιιΙ τΙε εινιαιτε86 εετετο. ιιιοτιίττε ΒείΗετιιττι , (μια:

1ιωε οΡετιιιιτειτετε ΡτοΙιΧιιτιι είτ , ιιε ΒιίτιεΙιιιτιι Ι.εάοτ ιτιειιττειτ. @ι ττιιτ.τιειιΙο

Ρεινοτε ΡετειιΠι οπιτιεε τιιιιιιίττι ττιιτεΒο.ιιτιιτ , τιιιοτιιατιι ιΠο ιτι Ιοεο Με Βείτια.:

το.Ιεε τιιιΓειιιτιττι ερ σ.τιιετο.ιιτ. πιο οπο: ειιω ιτιτεΙΙ18ι τω τιιιὸε! Βιιιότιτατετιι

ιιε νι€οτετιι ΑτιειΙ παπι Πει Με οι” Ιιοίτιε τιοιι ίετετιε , ειιττι Με ωειιιτιωε

ΓιιΒιετιε τιιτεεππω Νεειιιιττιετιτὸ ε ιτι Βείτιειτιιιιι Εει·ετίιτιιοιιε ττιοτιίττιιοΓεε ἀε

Γοτττιειτ ΗΒιιτο.ε , νο.τιέτιιιε Ηεττιετιτα ΔεΡωωιτ , οοι ιιτΡοτε 8. Ιιοτιο (Στεειτοτε Μ

ι Νετιιτιε Β.ι.<τοΙιεττωτι ειτζιεειτι ΑιιΠ:τι:ιε 11ε;ζιε 5- Ι.ειιόιιτιιιτιι ὰ ΜετεοΙιτιο Ρτκτοτε εστιάιτιιτιιι Ιπιτετιιτ,

1ιιιιιι , Πεεοβεττι ΜιΒιιι τιεΡΟΕειπ , εκ ΙιίΠοτις :εικ

Βτιε Πι1ΡΩ! εάιι&ιιιιι. 18 ι·τιοττιιο μπε δ Οτιπιο:ιΙά0

Ρτε:ίε&ο ρε1ατιι Κε;τιο τιειεότιιε εε τοιιΓιιε , ιτι ΗΠιει·

τιιεττι τε|ε81τι18 ώ. Ώειτιἀε:ἱι ννΙίοεΙεΙο εΙιι6ε ττΙιιίοιιε

Λαθών: ΡτοεετἱΒιιε ΕιοΙτ ΟΜΜετιει τιιοττεττι τενοεει.

τω, Μαη τΙιτοτιο ιττιτιοτιιτιιτ ειπε ετιιιιιπι τω..

ακα. ενω τεττιΡοτε Με :Με ΒεΙΙιισι πιο:: ιρίιιττι εε

Ττιεοάοττειιττι ττειττετιι εῇιιε ΒιεττιιεΙετιι ειωτίὶτ , ιι: Ιει.τε

τιοεετ Η:ιότιετιιιε ΉιΙειιιιε ιτι Κα. 1:τ.=ιστ. Μι. ι.ι._

ό Ι.ιιετιιιτιιιτιι , Μια: ΟΙενο.τιιιτι , ΟειΠια: Βε18ιεειτ

Π·ειιτιάα: ιιτοε ΕΡιΓεοΓ.!ιο , 110118 ΜιιτΙιιτισπι, Ζώου,

τιοιιτιιιΙΙιε πω" ἱἱε και νείτε Ρτα:τοτιΜ (Με ?Β

ε1ειιτοσ οι σε άεοιθο: ΟΜ·υιΜτω» νο0ει.Βο.τιιτι (βοά

πιο: Ηιτιεττιειτο Το. τ.. ΟΡιιΓε_ με. μι. 86 6οτ..

Ροττο Ι.ιι8άιιτιιιττι , Με Ι.ιιεοι:!ιιτιιιπι , Ιιτιειιδι (ΞεΙτἱ

αἱ αυτή πωπω» Πειιιδεειτ, ιι:: εκ ΟΙιτοτ!ιοιιτε οοι-ετ

νανιτ ΡΙιιτειτεΙιιιε ιτι ω. ιιε ΒιιτιιιτιιΒ.

ι: ΑΜΠ Ετοάοσ.τάο νοετιτιιτ ιτι Πτι. τ.. ΜτΙ. Και.

τη. 7. στή τα τιιιειΓάτιπι ειιττι Νιω.ιο Χετιιοτιιττι

ΕΡιΓεορο εοτιιττιιιτἔιίἶε τἱἰειτιιτ. Μάι: ειΙι εποε 0ο.

κια". τα! 3τιτιι1Πι τω τω. τ.ιτ.$εΙειΒετεπ τιιιετατιο

ιτι ιιτΕιειιι Ι.2ιιόιιτιιιττι μιιΠο ρω: Βει€οϋειτι πιοτττοι,

τΗνιΐο τω" ()τιΙοε!0νειιττι ά διβιοεττι1ττι τε$_ςτιο , ει.τιτιο

αὐτῶι ιιε. κι.. :ιεειάιΙΤε νΜετιιτ : φ.10 τεττηιοτε Πακισ

Μι $.)ο!ιειιιτιιεΒιοττΙτα Ρτιπιοτάιο. εο!10εατιάα (αυτ.

Με τι

ιιε ι.ν.

δε”. στι.

τι

Βα:ττιωιω

πιο ιιτΒε

μια.



4.2.8 νιτΑ ε. εΑιΑΒΕοε.ε ΑΒΒ.1.ΑοσοιοΕΝε.
ΩΙΙ.ε. ΑΝ. Μ” ατομο. @ο ΑοσεΙοε. ΓοΡε:Ι›Ιᾶ εΙεΙοεεΡε τοτο1εΙοε εΙοεΙοιο άΙΧει·π Ιο εστ‹Ιε Ι.οσι

58·22°ι. δεσει· 4294 ΜΒ 4/εεπιίωκ, Ρομπ :ύωπαπι οπου: με .4ΐαι|υο:Μ , (ο ε" επιω

.άΖοΜ`»ω 5 οοοε ‹Ιε ΓοΡετοο εΙειοτειτε 8ε ροτεισιίσ εΙεΙιεπειτοΙο εΙε]εεἙοε εοιο οιε Ισ

σοειεΙΒοε.Ιο ίσοοει νετιοΙοιο.Ιστιεοοι . νεΙ σοοΙιβετ εΙείσοοι ΙΙ:»εειε ειᾶοε . οηΙὶε

:οπο σ απο: Ιω οο:πιε.
.ΜΜΜ η. 5ΕΙσοοΙεοπ Ρι·ΙΙεΙε τειοΡστΙΒοε ( οοσεΙ ΡΙετΙοοε οπεποστο'Ι πΙΙΙοε τετΙοεοτ , δ:

ΒειμΙΙΙοο- ΓοσετΙοτεε θα οσΓεοοτοι· σοιΙισε Ι:2.ειιτοενιόετοοτ) σοο‹Ι ιο εσάειο σΡΙόο (ο:

το ΙΡ=Φε ετεεΙΙτοτ) ο.οοοοΙ ειοΒο1ε νετΙοτΙο ει·ο:ΙεΙιτει· νισεΙοπ ..ΡΙεΙ:εισε τοΙοεοε ειτσοε

€,_ΐ..ν;:.Β., ΙιεΙσει:εε Ιισοοοεε πω εο.ΙΙΙεΙο. ΙοοΙΗεεισπ , σε σοσ ΓεοΙειτοι·: (Σο)οε τοιΙΙε οσεεο·

Μ σε Μ:: παο. Νειιο ΓοΙ› ΙσεεΙε ΒειστΙΙτοπΙε ΙοοΙσΒοο.ε εσε Πει σωστο: νιοεΙι

εεοετ. ΠεοΙεΙοε ι·εττσοεΙσ τεποΡστε 8ε ΙεΙοΙοιο νοεΙτειοοιΙτ.,νεΙοτ ὁ. οεΙο ΙοεΙΡΙεο

εεε. 1ο ποεοΙο εστοπο εΙοιοτω‹π εΙΙ8.βοΙσ εΙεοπεΙοιοτε. ΡΙετοτοσοε ΙιστοΙείεΙοι

ΡετσεττοΙοειοτοτ. Ε8ετπ οσε οεσοΙΠΙοΙοε Ι):ετοοο εειΙΙιεΙἐὶ ειΙὶοτιέΙ, οτ ΙΙ σοΙε Πο

εΙετο Ρ:σκΙιοοοπ οΙι:ει·Ιοε ε1οσΙΙΙσετ ιοσόσ εΙεΙ:ΙΙ1τθιΙΤετ . εεοοΙσ.οΒιιιοειε νεΙ οΙΙΙοΙτ:ι

τε εσω οοεΙΙε Ιοοωοοε ίοι·ετ σε εΙΈοίΙσοε ΙοοΒοΙοΙε . νιεΙεΙΙεετ οτ ιο ΙσοἔΙοε εσο

ΓοετοεΙο ιπεΓοο‹Ιο Ιοετετοεοτοο1 ιο:.ιΙΙοοΙεπΙε ειοεε:ετ . 8ετοΙΤει·ειτο ποσο Με Μ

ΒεοΙε Ιο·ετΙεπο ΙοΙεΙοοε μεσο νεΙοτ Ρτσζτοικο νΙοεΙΙεο.τετ. δεσ στοοΙΡστεοε οοΓε..

εποε στοοΙοιο Ι)σοοοοε σοΙ νοΙι: στοοεε σοοοεε ΓειΙνσε ΗετΙ , δε πΙ εσεζοΙτΙοοειο

νετΙεπΙε νεοΙι·ε; πΙ Ι-οΙΙοι·Ιε ΡΙσίοπει εΙεοπεοτει· τεΓΡΙεΙεοε. οΙΙοπ μοι οσε Γπο

Ιε οπο 8ε οείοοεΙοτο ΙΞιε1οιιε ὰ. εΙνοπε Με. τπΙΙεΙτοε εν:ιεο;ινΙτ. δεσ οοοε :που

ο εσεΡτε.Ιο εεάεποοε ο8.ττετΙσοετο.

Μ. Ι)εοΙσοε εσοτετοΡΙπο εοοάοΙσοε Ισά, εει·οεοπόΙσοε ΙεΙοοεοοι σε στο..

τΙΙΙοοοκο 8: πάμε εΙΙΓεοοοοε τοοοἱτΙοοΙε Ιοεοιο, εσερετιιοτ ίοοοειτοεοτει Εε

εΙεΙϊειτοκο *ποπ εΙστοσι·οοπ ]ειεετε :σοΙοοε ΡετσάΙε σε Ρι·οΓΡετε @Με εα:Ρε..

τοστ ο‹Ι ΙειοεΙεε στοοΙΡστεοτΙε Ι)εΙ σε ΠσποἰοΙ οσίΙ:τΙ ]εεο-(Π-1οιετι οσΒΙ

Ποιο ΓοΒσΙεε Γει·νΙεοι:Ιίιτοειοε εσοεοο·ει·ε. @ο εοΙιο νο·ροτεοε πι: ΓειοΙοε οσ

ΙοΙΙΙε σοὶ ΙΙΙΙεΙο ΙοεΙ8 όεεετετ _. σοὶ οσο Β. $ειΙοοετοετο εκ οΙΐε&ο άΙΙΙσει·ετε Επι::

εοοο ΙοΙπΙε ίετορετ δ: ΡΙποΙσ νοΙι:ο , επ1τπε πσοε ΙΙοτοΙΙΙ:πε ΡετΙΡΙεο:1 . εΙεε

τοσἴγοἰε Ρι·σοπΡ:ΙΙΙΙτο:.ι, 8εεοεοΙζ)εΙ εοΙτοτο νειΙεΙε όποτε. @ΜΙ οποΙτ:ιε ΙοΠ·ει

Μ......Ι... εΧΙΒοΙ τειοΡοοε ΓροτΙοτο εσεεει·νοιεεΙο εσεΙετο Ιοεσ Γοοτ.νεΙ ΜσοεΠετΙσ σου

πω. ΙεΒ<ΙΙ ειπε ΡΙοε οιΙούΓνε ο·εεεοτ:ε ΓειτοοΙ.ε (ῖοοιετι : ΙΙΙίΙσοε ὸΙΐΡσΙῖτἰε σει· τοι·οοιε.οά

Ρ(?ΙΈΠΠ| ε

Ροτπ. . - . _ .

ν.._ωσωπ :εεε π Γε1ΙΙεοεΙο Οειοσοετο στοοι πεσει Ι)εσ ετΙσοπε,8ε οπο εσω οπο
. Ο

:: έξω: Ρτει:εΙΙ.εειτοι·ειο ΡεοΙοτο ΙΙοε ΙοτεποΙΙΙΙοοε πειτε. @κε ΙοΙΙΙτοτΙσ Ιοι&εοοε ἰο

16· 7' ' εσοετο ()σεοοΙοσ ΟΙο·ΙΙΙο εοΓΡΙεε εεΙεΙπποτ. Ι.:ΙοετοΙ:ειτ ε1οΙΡΡε 3ο εσεΙετοΜ

εΙετΙσ εειοεοεΙΙ εοττοΙοΙε ποστ Ιοτεοτοε.

η. ΡΙοτεε ΙΙσοΙεΙετο,οτ Με. όοοοποε. οσΒΙΙΙοτο :ιό ΙετνΙεΙοοπ ΟΙο·ΙΙΙΙ εσΙΙΙ

σεοεΙειε Ιοἰεοε πΙοοειΙσπ. Νοτια Ιοτει· εετετο.ε οσΒΙΙΙοτο 5Ιεποσι·στοπι €εωΙΜε,

Ο σ ι ι. ο οσΒΙΙΙππε 8: 5ο απο οποιο Ι›σοΙ ΡσΙΙεοε , σοκ ά ΙΡΩι ΡτοΙεκο εΙ νεοε

τειΒΙΙΙΨ.-ι ι. ο ο ο τ σ ()έεΙΙΙΙειοΙ νἱΒοοε ΙοΙΙΒοε σε ἴεΙοΙπε πεερει·π οο:Μο

:στο ,εσοίΙΙΙο πεεμσ εοιο ΙεεειΙΙ νοσ ΙΙΙοίΙο Β σ ο ο ο ο οοετο ΐορεοσε Ι. Β ο

=+ ω... ;. ο ο ι ο ο :ο Ροεάοοιοοε *,σοΙ ω εσ τεοπροτε ΙοάοΙΙ:τΙοε 8ε Ρστεοε απ, ΡσΙΙ:ΡοίΙ:Ιε

=+ με τεΙ:οε ΙιειΙει·ειοπεο:Ιε ιοοοεΙΙπΙ Ι)σοοοοιο (οσε εσονετΙΙ. Κεε Μο* ΜσοπΙεοΙε εσΙ

“Ισ ω· εποε Ρωι Β. 58Ι8Ι3ετΒ2το εοτοιΙετο εειΙΙετο τετεοτεε Ι..οεεΙοοοτο "' Ρτσρεοινετοοε.

::2α·Ια· ΒοεΙσ ΙοεΙΒι εεΓπΙε,ΜοοεεΙΙΙ ( Ιοοοειο:οτο εεε ΙΙοεΙσπ) εισεΙσπ 0ΙΙΙεΙοο1. Ας

οσο τοοΙτσ ΡΜ: ΤοΙΙΙ 0ΡΙεΙΙ πΙερτοε ΕΡΙΓεσΡποτο , οποτε: εΙεΙοεοτο [οποιο ε.

ο 3. Βσόσ (οικω ει!. Νοε δεμειοΒ. Ιο ΤεισοΙΙε

ΕεεΙεΙΙοΙΙΙεΙε 8ε ΒεοεὸΙᾶΙοΙε , ρτασΙροε Ι.ιιο‹Ιοοἰ,

τοπιο Ιο οτΙ:επο εΙοε εστΡοε ει·οοίΙποπο είΙ. ΕΙσΒΙοτο

πω. 2ρο‹Ι ΜσΙοοοπο οσο :στα ΙοεοεΙΙ$. ΕάΙιοε :ΙΜ

τοι· οι μμ .οπ....,.ρ, χω" 8ενω'ώ ό· πω:: Μπο

$ΔΙ:Ικτοι

Μσο:.ιΙΙε

τΙοτο Σεο

€Ιοτ1Ι ΙΜΗ

τοπ.

* Ιοεο· Ού

βουικ. με.

σοκ.

ΡΙοτεε π! Γι:

οπο.

Με, 8ε :ΙΙΙοαΙ εΙιιοι:ΙεεΙτο (ῖΔοσοΙεστοτο ΜΙ “ΜΜΜ

Με". 8: ιεπΙοιο οι Ι10οστε δ. Ι.·:σεΙε·οοτο ο; ΟΙΙ·ζωΒ

νΙΙΙ:.. @οεε πω:: :καιω Ξιδ. ΒωΙοοε ΠαοσΒοοο ω

ΙΙσοσκε 5. Ι.εσε·ΙεσετΙΙ Μπι. σοὶ ΒοάοοΙ εΙΙο Ιοσε:νί

:σε 9 (Ἀπὸ ΑεΙεσεΙ:ιτοε ΒοάοοΙε οσίΙ ΕΙ30τΙοοπο οι

ΙοίΙπΑ8ειοοεοΠοτο ΜσοειεΙιστοτο ΗειΙσεοεΙΙσοε" οσττοπο οΙἴρσΓοΙτ.ὸΙε σε οσόΙ;ε

Δ.. $αΙΙε:οιΙοπο οι Ροδο οάετοιπ]ΐ Ιο νσί-πζΙ εοεξοΙσ

ΒΙαεεΙΙ8 ΒΙΓοοοοεοΠε , νοΙ‹;_ο Ισ Φουκώ έ: Βαση.

ΒεΙοκΙε ειὶΙο δ. $ειΙΙιοετοοε ο..." ΙοετΙ:. Ρ2.1:τεΠ1 Μ·

ΒοΗΙε Οοο:Ιοϊοοιο 6: εοπτειο $οι·ετΙ·οοεοπ εσοίΙπ

ει: Ιπο]ο8 ΥΙα οο:ο. Ι. ΡοΙΙεο αρα! ΜσΙσ.οοπο ἱρΓοπο

ΒσιΙσ :οι εοοΙὶτοκΙΙΙε ΜσοοΙΙεκΙο Ιεσποτ, οοοκο

διοόϊΙοισοΙΑΙΙοοι σοσςΙ οΙοοε Μάο: Δω...: 5. Βοοε

δειΙε ΤοΙΙεοΙἱ ΓοεεείτσΙ·, ΩοοεΙΙΙο Κ0οποσ ΙΙ:Μει·Ι

σο: “σε σε. ικκκ. ΙΙΙΡεπΙΙΙκε @οσε Ι.ι·σ‹Ιε;πΙσ_

ΝοΙΙοοι οΙΙοεΙ ὶ ΒσεΙοοε ωιΙΝοέΙοιο νΜειοτ Μσο.ιΙδ

τε:Ιοπο μετα:: (ξαοσΙσΙοοι ΡοεΙΙοτε δ. ΒσἀσοΙε ω

τω” › Φ: (ΙΜ @Η ΟΙττσοσοτη>Ιτοε δεοσιιΙεοΠε οι ΙΙΙ:_

Ι. (Ή). 10-.Τσ.5..8ΡΙειΙ.ΑεΙιεΙΙΜΙ εΙί:Ιοοε στΙποσοΗ..,

5_ ΒσεΙσοι ιοΙ:οπ.



νιτΑ δ. ΒΑΙ.ΑΒΕΚ(ΠΕ ΑΒΒ. ΕΑΠΠΠΝΕΝ5.
Μέ

ε!τοι·ο εοτττττττττετιτ ,ω οιτεττιωτιττ τεττοτε νιτσ.ιττ Βεο.τεττττ τ!εΒεττε , ίττττιττττιτ τοτ

οιτττιιτι όεττετττι1τ τεάτττάιτ.

Οθέτττ.τ Θ' Μίπιστώι Β. $α!τιθε:·8τε.

τ8. Ο τ το τι είται Β. 8ει!ειοετ·8τι τιτ Βιττ&ιττττε ττιοι·οΙΞι εκοτττε1το νιτ!τιτ τιτ τἱε

Βεειτο ττ:ιττετιιτ ΗΠειτιο απο 5οτοττΙτοτ με νιτειιττ όιτεετετ , ΡιτεΠε οιττεάειτττ

δεττιδτιτττοττιο.Ιιε το εοττεττι ()α:ττοΒιο αιώνα νεΐτιττιτττ ιτττΙερττι , τττιιττ Οιττωτττ 'το

Εεε!είἱε εεττετε ετιετττΙΤετ, εοτττττι οτττιτιοτιτ ετΙ:τειτοτο. ττιετττε τιτ τετττιπι εοττιττττ

οικω τττοττ.Βετιτττ 8ττεττετειοιΙτε ΜεττετΙεεττιττ ΓττττιιΙιειτττετ εισεεΡτο.τττ ΓεοΙττΙει στο.

τιοτιε τττοεο. Ποττιιττοτττ ΡοΓεεττε , οριτοιτιοτε Ι)ιττιττει @πιο οο εετε!ετττ Ρείτε Ριιτ

ετινττ,8τιιτ Γετνιτιιτττι θτττιίτι Ιι!τει·ε ττοιτετιτίδτ ιττεο!ιιιττετττ. ΡΙιτι·ιττιει :τιττετττ δε

νττΙττε εεΙεττεττττττει ίσοι: ουτε τιτ ΙετιττΙιβιτε ειτοιιε ττιειττοτιο. νεττετατιτ!ετι Μο.ττιτ ίτΠο

ἰττίετιττττοτ, τη: οΠ:τττοτττττττ Με ο ττιοιττιτοτΙοειε.

το, Φοο]ειιττ Εετὸ τετττΡοτε άοιτε Β. νιτι ΨειΠτεττι Ρι·τείτοΙεπετιιτ τιόνετττοτττ,

8τ ττιωτ εοΡισ.όεεΠετ, τοτ "Με νε! |τοττΙει οοο Οετνιίωττ τ τιιτιτουρετιττ , δ:

απο εοιτΗεττιιτΙτιιτττοττετ,οοε Οτ:οτόετιτττΠοιτι τ3ετ:τ:οτιεττετιοττεε τττιτιττιιτ, ]ιτΠὶτ

Βιτ:ετε: ιτειττ το ντε οοο Πιτ σε εοττττττιτττι Τοτττιτττττ νοεειτττ τττιττετε ;ωττ. δα!

άπο νε8ττοΡΙεττε τε(τ!ετττττττ εξ Ροή· Ιιττιτοτε οοο τω, τειττιιι!έοιτε @Με τω

οοετΠετττιπ αυτή εοεΙετττ ειιτττοιιιτττει τεττοτετττ ΒεἔιτΙτε° τπτ (:εΙΙειι·ιιτττι ειιίτοτΠεο

ότιιττ $οτοτιοίιΓουε τττιιττίτττιτιοοτττ οτττο ενεττετετ , :το νετιετ:τοτΙειττ Μειτι·ειτι ειττττ

τιιιτττι!ιτο.τε νετττεττε τα : Ποτττττε , ιιτουιτ, Μπτετ,οιτιο θτοιετττιιε,οιιιο νετ ιτοτι εΠ:

ΡΙετιιττττ ει: Μετα, 8αιετ εαυτο ετ Ωιττέτιιε νιτΑΒΒαε το νεττιεττττο ιττοτειε Μιτε

ττοετττ,νετεοτ ιτε ροή τ° Ποιτοι· το ετεετοιτοτετττ·ειτ:ετι πάτα. Αό φωτο Με πιο

νττττε 8τ τμιοττ ΙοττΙεοοεττε εκ Ιιοιτοτεείτεοτττε&ιιτττ ,ί·-ιτττόε το νειΓε. Ατ Με ττοττ

Φώτο. , εε!ετι αιτίιι Ρετ8εττε τιτ ]ττΠτοτ18τττ ΐτιττότα: Μτττω ιτιτΡΙετετ, τεΡετιτ ντε

ΡΙειτιιτττ ,φοιτ ΡειιιΠοΙὺτττ ρτιττετττ Γετττιντιεοιττττ τεΙιοοετοιττετε Πε οτττιττΡοτετιτιτ

οτι ωιίωτοττιττωττω είτ , τιτ @το Μειττιτ ΕτΙεε ειττττε.ττττ, οοεοιετττττε ντεοττττ

τ!ιίειρο!ο. τοΒοτατιττ,νιττιτίττοε βινιττε Ρτοτιττοε Ρ:τιττΙιτιττ, Ροτιτττι ουα! επισιτιττττ

ετα το τ1°τεήι15 ετ15ετιττ τ τεττιετιιτΓοιτε Πει ΒιιτιοΙτι ττιτττ ττΙττετιτειτε 8τ Ιτιττττι ποτε

Βιττθ:α: Μεττή ττο.ττεινιτ ιττιταειιΙτιττι. Με Γτιιττιττο τετιττιτ Οτεειτοτι Ποιτττττο ] ε ε ιτ

Ω Η ετ ι ετ· ο τείετειτε μποτ , οοι Γετνιετττιοιτε ει» το νετττειτε οπο τιόεΠε τω

Γιιενιτ.

το. Ρειττατιιτττ τα όειιτεερε ειΠιιττ τττιτττειιΙιτττι. 8οτοτ οιτ:τάειτιτ Ιανεττόο νεω

τττετττοτττττι ίοτόεε,ιιτ πιω είτ ,το εεΙΙ:ιττι οΗτειιτα: ουα Ματ: το ίο!ιτιττττ ετα νε

ττιεττε ,ετεεεττιτ νεΐτ:ιτ!ι.ιτιτ ουοό τιτ ττιΙιΒιιτ τεοιτε ΜΜΕ ττεεεΠιτσ.ε Ροροίειτ, @το

τειτε Παω! 8τ εττιετια Ιι€ιτ:ι. δεό ουτε αιτεττεττι οοο. Ρεττττεοπτ νειε,εττιΙιε 8τ. τττεντοτ

εοττίττοειτ,ιτέτιι που ετΡΡτοΡτττοοετιε,τεΡετιετιε τὶε ιτττΙοίττιτι τ.ιττιιττει Πετ Μαιο το·

τετττιτττ Ποτ ιττνιεειττ ιτειτοιτ : δ: εεεε εΙιο.ΓοόττΙιε ειπε απο ττΙιο ντττεοΙο ε:: Σω πιο

τεΠο ίσ.&ο ετ!νεττιετττ , ΠττιΠε ορτοττειτ οΡιιε, τιιτττττΙιτετ ΓορΡΙιαιιτε ΐοττιτε @σε

Ποττττττοοει τττιτιτ , 5οτοτ, ιτττειτττ ε:ιτειττττττ τι: τιτττοε νε!οτ:ιίτε οΡετεττιιττ. Απ ΐοεται

Ρτο εειτττο.ττε εττιττει εοττττττοοεοο τιΜ , ΓετΙ Ρετεε το 8τετΗ`ετ @τι οιτ:τιτττιτο.τετττ

τ1τισττττιπι ντιιιιεττε, @το :πόσο ίιιίρεττοιιτττιττ ντιίεττΙο , οτ νει!ε:τιτιοε Ρεττττετε

οιτοο ιτεεείΒτειε εοτττοεΠιτ. (Σοκ είται εΒιιίΤετ, ττεοοετοοεττι τερετιτ φωτ Ρε

τω. Του:: ιττττεττιιε ΑττοιΙ!τε ΟττττΠ:τ απατα είΪε ω: ετιττιτ , φωτ τοπικη ίο.τετετττ

τ τιοι·ειοατιτ :8τεα:ε ίιτττιτὸ τιτττ8ττο απο Γοιτττιι ο σιτε οιτειΠ εο.Γιιτ:τ είειττετ*

ἔεᾶετιὸοΒ εττΙότειτοτ τεστ. Τοτττ: εοττεττο οιττΙὶτ ΡειτττιτΙτε Φωτο οτττττεΓοιτε δοτο

τ·ετ π! επι πΙΓΡτειεττοειτττ νεττἰιττττ , 8: ττοιάιττττιτ εΠ`ετ ττ:τεοτ ΠτεττττίιΓοιτε τττοοτ

τσιπ. 5ετΙ ντοειττετ τττττετειιΙιττττ Πιτ εθιότε Γτιιττ τμτοεΙ τιετ:ιοεττιτ. Τιιτιε νεττετ:τ

ω1ττΜπωωετ τιτ τι Ιτοε φταιει: @απο νίτ Πετ Ι τ». τ. ο τ Ρτεί!ητετ εττοιτε

# ΝαΠΡς Χ(ζωχ 5_ Βακάμ6Η "Ρ_ ;Ι_ Μ", 8 ςο.. ατνω">.ίμε ι·.»ιμετ τωτἱιττιω Η έττ]ΐω·σ πτώση· :καταπ

1τιτττωττιιετη Χ4:ΒιτΗ Βια πι: ντττυω ττττιττεττι τ:|ε (ΜΜ- που: , [παω [τα “ω” ω! τωτιωωτο Μπα. Με κι

Πο ΜΒ". κατ” -υσΖωστιτΕτ :Μουτ ὅ το” φαω” άτυπα: ωττω

θ (ζὶειτιιὶ8 Αττοτιγπιιιτ :|λσ!ου·ε πὶπτὶσ τοπια ττυιΜ!ίτπτη τω· ό· κτρτατηπτ @ψ

Μπιτ Από ίΕβ [απόΔΜΜΕ:τ τούτη ΗΜ!!! νΜω'τϊκτ # Μ·

Ηιιιτ τ;

νεττετειιττἱττ ουοουε (ΗΜ @Με Βιεττιτττε ΓιτΓεερτο , βτιάτττιιττι νιτ8ϊιτιττττ τε ΟΠ1τ:τΑττξ

Βο. τν.

8τττ. πι.

δοτοι·επι

βαττ :αττο

στο ττι0τἱτο

ΜΜΕ

απο.

δ" Μτβ οίδ

:τω Βιντ

|ΠΠΠ.

(ΞετνιΠειττι

ττιιτπειιΙο

τητα.

# τττνιΓιτιτττ

# Ροτἰὶτ

τι

(ΜΗ τπτ

(Με ποπ

ενεττιττττ.

τ' Μ· :β

ΐττοτττε.
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Οι” Μ. εισΓσεπι ΟοετιοΒιιΡτεροΠτσε οοστετιιΡΙατστσε αεεεσετετ. νιτ αστεττι Πει οσοι 7

8:'; Σ; ασίσιίΤετ, νισετιε τ:εΠαττι ίτααοτιοσε σοσ σιτστασι , Γεσ ιΙΙα:ίατσ Ρετισατιειιτεττι,

σσετεε οπιτιιΡοτειιτι Πεο στατιαε τετσΙιτ , Ρεττιειισετιε τσετιτστιι Ματσε , σσαε σα.

ιτιιτισταε ασ σενοταε ΙιαΙιετετ σιίτ:ισσιαε ε σσατσττι τ:ατιτατι τετνεστι ετιαιιι εΙεσιετιτα

Γετνττειιτ. α

π. (1σασατιι σειιισσε σιε εσσι ειτττα πιστστιι οτιισι ιιιττα ΟΙασίΕτα τατιιετι (.:“ωτιο.

* #- Ι-="· Μι αείτινο τετιιτιοτε σεαπισσιατετ,νισιτ Ι.ιιΝταεσσΜ * Μοτιαοτιστιι ΐσσττι ΙιοττσΙαα

'ΜΙ' Μ' ιιστιι,ιτι τιοττι ατιιιιιτσ σεΠ:ιο τισισ οΙετιε τ:ασία ιτινείτιααστεττι,8τ σωσει σταιτιιιια ασ.

Γεισετιτετιι. Ασ σσεττι (στι ΒιιιΙινοοε ΠΙεστίσσε,οσοσ σεσσαοσατσ αΙιτισα5οτο

τσττι ασσιτε Ειοτσετατ, απ: Πείετ,ιτιοσιτ,σοσιε εκ Ιαθτσειε Ρτατετ Ι..αστ”τεσε. Ηατε

ισα ιτιιισετισο αστεια τισαττι Ιοτισετισο ατΐατστ. Ηατε Ρτατίατσε Ετατετ σαττατε εστι

ίσενετατ , ετσι αστιστ: Γσσετείτ. Μιτσσι σιότσ ι νο:: ειστε ρατνο αισιεΙιτσ δετισΠο

αΙιο ασσιετιτε ειιιιΠα ξσεταττ ισ αστεε Εταττιε αστιιοσστιι 1ιετνετιιτ, :μασ ισ [πω

Γετιτια Ρταττια ιΡΙισεΐσδτα τσιτΤετ. Ετατ αστεττι ΓΡατισιτι σποτ ιΡΓοε τ1σα!ι Βασιιε

σσατσοι· αστειο αιτι ισα.

Μ.. Αεεισιτ: οσοεισε8ταΙισσ τιιιταεσΙι Θεσσα. Οστιι σσοσατιι τετιιιιοτε ισ ω

ΒειΡΞἑ:Β τιιιιτικ οθιετοΙτ στ ιιιΐΈεταΙα Ρεϊιεσσοτέιασαισ ίσατιι-δοτοτιτισε σεΓετνιτετ, 8:

Μ., ω, ι ει‹:σ ι νε α ια σα: ι ετ οσα τοτε σ ι σεα τα τιιιτιιιτιε σ ετετετιτ Β σε τ
$=Ιἔι>=τ- Ιι::σε ΑτοΙιισιαεοσσε εισΓσεττι στοπ ισ σοτιιο ΙΕσα τεοσσιτιετιαΙΞ νόιτοσε σι @σε

ν” αστειισΓοσσιτ σιτ:εσε: ΝΜΗ τισὸσ ΑΒΒατιΙΤα οτισε τ:οτισισαε δοτοτιτισε ει:εττ:ετα

ασ εατιι νιίετισασι σε!ιετεα οσατιτοεισε ρι·οτιει·ατε. δεσ ιΠε Ιενισε τετισειια τιεε!ε

ιστ. Οίιττισσε σίσσε τετ τσιΠετ ασττιοιιιτσε,ετιατιι ἱτιΓσΡετ νετΒετα τιιισατστ ω

ιἑἐιἰἔδεταἔἑἶιἶἱ°τζεζιιἱξἶιζἶιἱἶ.ΐἶιἶἔτἶξἔὶὲἶἔἶἔξἔ” °τ?ἶἔ?ἔιῖὸο1ἔιΐἔἶἶε”9ὁἐοΡΕ”
' - - , τιει·ιτ σπιτ

τιετιι Ριίσετιι τιιιτα: ιιιαετιιτσσιιιιε Βείτατιτεπι. @σετσ Ι)ινιτιο τιστσ ασΙατστιι οτε

σετια, σατο σστιιταιτατ Ρτετιο ΡιΓεετι·ι οεατα: Ματτἰ σετσΙιτ, εκ οσο ιΠα τισΙσιετι

τσιπ δοτοτσισε ασ!ιιβετιε οττισείοσε σίσσε ασ Γατιετατετι·ι τείετ:ιτ. (Μ-οσ σε αστε

σεισσσΠ:τια ταέτσιιι τ:τεσατ, Γεσ τιστσ Πινιτιο ασ εισα τείεέτιοσετιι εισ8εσσαιιι

στπΡατατσιιι.

ωἰωβ . η. φαω νετὸ σωστο τετιιτιοτε ισ Με νιτα οτιιτιἱΡοτειιε Βεσε τιιιωιωτ,

ξἀπ=Ρχο_ ιιτιιτιο στ: αστστι·ι οΒτιιστιι ΕστσανετιταΠΙεστιο 'σοσ είτ Ρταττετεσσσσιτι, στι

πισ- σαιτι σατιισσε τεττιΡοτε τε τιστιι νοτια αεεειιεα οσασιἔτανι τιιοΙεΠ:ια τ:οι·Ροτιε

Ρεττετε!ιατ, ιταστΙοτισετισι 1:αοσΙτατετιι αττιιττετετ. δεσ τσιπ τιτιεΙισε ΟΙιτιίτο με

ίσΙε αοσναισιίΤετ ,Γειτειτατα ιτι·ιιιιο σαΒιταταα $οτοτιοσε σσισσατιι ταΙιεΜπι σου.

ποσο ισα, ίετνειιτι ΓΡιτιτσ τεΓτιοτισιτι Ο σσΙοιίΠτιιεΒοτοτεε , οσἱσ ιτινείτιαατε

νσ!τιε τει εασθπιια ταινια σατιιτισε τιιττιιίιιιι 8: τεττιε ορρτιτσεΒατ ΓΡιτιτισσετσσατισο

αστειτι τιιεΙισε τ:οτισαΙείσετιατσ , ειστε αΙα: σοι·ίσιιι τιιεσισ νεσιετιτεε @πατησα Ίσα.

τσττι-νιΠο αστο τιστισιιτιο ΡσιεΙιτιοτ ετατ: τιατιι δ: ΐστιιτσιταε εατστι·ι εΙασιο ατιεισιτι

ατ:στιοτ ΓεστιεΒατστ. Οσοι αστειτι τα) στα ναΙΙαΒατ, ΕσειεΙιατιτ τετεττιττιι ΓΡιτιτσε.

@ισ αστετιι αΙισσ Ρετ Ιιαιιτ: σατστ ιστεΙΙιΒι , σιΠ στ: οιτιιιιΡοτεσε Βειι$ Ρμιτπια

Γσσττιιιι Ρτατ:Γετιτι σστιιταιτατ στσατετ νιτα , 8: σωστα ίσα: Ρτοτεέτιοσε τοοοι·ατατιι

ι:στιι έατιότιε αεετεΒατετε Α σε εστω ιτι δετιΡτστιε ἴαιιᾶἰε ίσΡεττια: ιστεΙΙι8σστστ

ἐ(::ήτα· τα.. Ναισ σσιε ναιεατεισα Γασ6τιτατιε ΓαΒαεἰτατίΓοσε αίΕστιατι·ι εοιισιστιιε τετει·

τεσταεεοιιιιε!εσισε οατιταε δ: τισττισιταε οσιιστατστιι ίσοιεότατσισ ει» Ρτεεετιιισεβατ

τιιιταε σσΙσεσιιιια 8:Βοσιτατιε αΗ·εθ:στ Ετατ ετιιττι Ιισατιε νσΙτσ , νειισιτάσσε ασ

ΐσεδτσ , αιαει·ιε ιιι εοΠοτισιο , ττιοσει·ατα ισ νεττιο ,εοσΠΠο τιτσσεσε, ισ οτσιτιατια

στα (;οεοοΒιιτ:ασΠε ρττετ:ιΡσα , σι€αιτ ισ8ειιιο , εΙεεσιοίγσατστιι αιιιοτι σεσιτα , 86

τιοΓΡιταΙιτατε σοσ Ριἶτα , το ΙΙε8σΙατι σοτττια σιΓτ:τετα, ιτσιταιιε Γατιστατσσι Μπι

ιιατσιιι ΙντεΙατιια: νισε τεστ 8: Ρασια: νιταιιι , σσατσπι ΜεΙατιια, στ Β. Ηιετοιιγιτισε

αιτ ,τιοΒιιιίΠτσα Κοτσασατστιιτεσιισατσπι , 8: ΜατοεΙΙισίοσοτισαισ ()οσΓσΙιε τω,

ΗετοΪοΙΥτιιαττι σανιεανιτ,σΒι ταιιτσττι Ιισιισ!ιτατε 8: εατιτατεισΠετιιι ειστιτιτ , στ:

Ήιεεια: ιιοπιεσ αεεεΡετιτ. Ρασια νετὸ τεΙιέτο Ραττισιοτιιο Πτοασο , Οταεοτσσι



νιτΑ ε. εΑτ.Αοιειτοιε Απ. ι.ΑοοοΝτΝετε. το
οπο οτοΐορτθ. ΒετοΙεετοτττεο τοτε ειτΡετεοε,ίοττιοτο. Βοοττοτε 8ε τιοτοττττειτε νττεττι (Με Απ.

ττεοεοε Γοετοτττ Ποιοτοο Γτιττττοττι τεττότοττ. Ετ οτ σ.τττοτει τετιεττιτο,τ Β. δοττττιετΒα π* '" ο

. . . . . _ _ δ 1··τ.ιαιι.

ιπιιτο.τ:ι Ηετετιειτο Αοἔοίτειιο Οοτιίτε.οτιοι ΑοΒοίτιΜεττεοι , οτ τιιίτοτιο. οτιτοιτ ·

Εεετείτειίττεει, τοοτττττετιττε αποτο τοεοιοττε ττιοτο:ττοοε ιιοτιιρτε τιοίτ:Ροττττε;, στοα
ττοτειοτε Πεο τοοιιιΙοτιοτοτ οΜεοοττε. (ξιτττοοτά ετιτττι το (ῖοεοοοτο οττΙτττιτττ,τ δ:

ουτε οιοοοτττοε εΠεοτ ειτετεεοόεε , ττοττοετ ττεΡοτειοειτ. Οοετοτοειτο νετὸ νετ τεΙτ

οοτιε εεοίοιε οοτε Μοτιαίττειε τεοοε Ρεττιετ Γοτεοτ, ντετΠττο [οτε τιεοόοττιετττττιοε

οιτοτττ:το.Βοτ. -

τη. δα! ετιτο Ειπε 8εεετεττι Με τττοτττο Εισαι ΟΙιττττο τιττεΐοτε ττιεει·ετ, οοοι οτ ιτιοττε

ττοττι τετιιτιοτε ντετττ το τοετοίτοοε φωτ ττετιιτεοτ:ιτε @τα ετοτ,τοοεττιοεοτοοι τ: τΙ"Μκτ

οτο ποτε εττιτττοττε 86 ΓΡΙεοττοττε ττείεεοετετε , οοοττ ετεοτΓοτο ττιειττοΐοτο ο: τοτ- Μ”

Ροοι ειτε!οοττι ντττετιετοτ : το τιοο τεεετιτο αντε ττιτττ εειοετοττε εε ΓΡτεοετοτε οτττιτο

τοτΒεοε,εατιι οιΡΡτετιεοΐοοι το εεΙττιΙτ Ροίττειτιι , ττοτιιὸ ττειοΠειτοτιι ττ.ειοε ττοντοττι

οοετοοειτο τοΒετιτετιι οΓΡοττονττ8τ το Επειτα νειΙετε οοιοεοει τοιτοττττ, οτιτ τιτνετίο·

τοοι Ποτοτο οτ ττοτοεοτει οετοτε.οιεοτοτοτο Βειιετο. ττοετοΒοοτ: οτοοε τοτετ αιο

τιετιττει Με 8ο τοΓειτοττι τοτιετιττοττι Βοτεε , ντττττ τοιτοειιτει τοτειτιτοττι ει8τιιτοο

οτττοτοοε Γειτοε, τιτνετε εγετειοτοοε 8; Ιο.οτεειττε εειρτττβοε ονοοτεε, τοτετ τιοοε

ε: Μ τι ο ο ο τι ο τ· ο ε ΡοετοΙοτ Μετα. @οτι νττο απ: ΑεοοΓετε ατε Μ:ιτετ ι Με

ειττ, Νόσο. Κετροτιόττ ροετ : Εἔο Μειοοοεττοε τοοι ττΙτοε Α το τ τ. το τι το, οοεττι

ειπε τε τοιίτίττ , 8: Ποπ οιοόο τοτΠο. εΙ:ιτττοτε φοτο εετοτε. πιο οοοτιοε πω·

τοΕιττεοι νττοοι Α Ν ε τι ο ι ε ο Μ Ροοττίτεεοι ° οοντοτιι ατο νεοττε. Αὸ οοοιιι ειττ: ο

ΑεοοΓετε τοεΕΑτ Με τατετοι· Γε τεοοτοτε.ΕΒο Ιοτο ΑΝεοοιεοεΕΡττεοΡοε $οεΠτο

φωτο φοτο ετετιτττιε το :τοπιο τοτι εττεεττττοοι ντότίττ:νεοτ 8: οίτεοάειτο ττοτ των”

Ρτιτοὸτίτ,8ε οίτεοοειτιι ετνττετεοι Βετ οΙττΠτοιτοεάοοοεεττο Γεττετ ΑΡοίτοτοτοοι

εκ :απο εειοοιτΓοοε τοττΙειοτεε. Οοτ 8: το : Εεεε τοστ Ιοεοε Ρταεροτειτοτ Ντ. Σετ!

οοτε. Β. Μ τι τι ι τι οτεειοοε 8οτοτοιο ,εοτιοὸ‹ι ετε οι οτττιοε οεεεΠτιττει, τιετιτε

απο είτ ΕτΙτοτο Γοοοι, οτ :τ τορεττε εεΙετττιε τΠοε τενεττοττε , Ρτττ:ττιτο ΡοΠεΠοτει

τττιτὲ Βοοιτοο εοΠειτ:τ. Ιοτεττοι αυτ: Με ττετοοι εαττι οοτιτεΙιειιΓειτο , το οτε ετοε

ετοΙιεΙττο τεεοοετοτο ,ο Γοτιεττε τετιιτίττ.

2.6. Ι8ττοτ οοτιι οο:ιόποι οοέτε ίοροτετο εοΡετετ,το Γρεετε νεοετ:ιοτττε ντττ @Πείτε

Ψιτ τ. τι τι τι τ· τ , οτροτε Αιι€ετιιτ Ποτοτοτ οΡΡεττοττ ετ τετττο , οοτ ετοΒοτοττι ετοε τοπ"

το τεοττιοε οτιίττειετοοι τεεοτο ττετοΙττ. Φωτ ετο8τιτοιο οττεττοε τιοο εοτιιΡοτοττ:

ΗΒοτττεο.οε ( οτ ορτοοτ) οοὸο το Ροίτ:ετττειτε ετοετιοοοτ ίοεεείττοοττιοε ειττετενετττ.

@τι οτ τοτε τετεττε τοΙετιιιτ, ε:ιτιόοτε οττοτο τοτεε!ιατ, οι Με νοεε εάτιιττειοετο.

ειΕΓιτοτ τεττιτιιτιτο: Ο οτο!ετΠτιιιει ττΙτο , Ρτ;τ:Ρ8.τ8 τε οτ 8εεττιτ25 οτειντοοι 8: ειτττοττι

τοστ ΡττείτοΙοτε : οοτει 8ε εἔο οι ντέτοτοι τοει εοΡτο Βτειντοοι πάρετε, τιοτο εεττ.

τείττοτι ει: Με οτε στα νοεειτιοοτ5 τοπ ενετιτετ , οτ Ιει!ιοττε τοτ ττοδτοιτι τιοεττι εοττι

τοοτέτιο τοττοτε τιοαίττίττ,εοτιι τιιιιτττοΙταιτο τ`εοοτε τιι Ιιοττεο Ποττιτοτ τοτ τεεοτι. ·

τω. Η::ε ττοτττετιε τΙΙ:τ , οοειτο ει: $οτοττοοε Ποτ τειτοτΙοιτειιι οεεετίττειοι , νττο

τοτοτιττ τεοοτότοοοε τετ Ρειοττττ , ετ εετεττε Ρτοοιετε οτίττοτττ. ΑοοεΙοε εοτειιι Πο

τοτοτ Ρτεεεετιττ ετ , οτ Ρετ Ποεοιοτ εττετ εε οοέτεε ττιττει τΠοτο εεοτεοτιττοοι τιοοιε

τοτο ειτοτετετ ΡΓ:ιΙτεττοιο. ΑΒ Με τειτοτ οτε εοερττ ντ€τΙττε,1ετοοττε, ΡΩιττοτε δε

οτειττοτιτοοε, ΡΙοε ΓοΙττο Ποτοττιο τιποτε, ττοοοτο τττοιτοτ εε τιτοτοττΤο , το.οτο

οτειεττοτ τιε οτιίεοοτο. °

η. Αοτε ντεείτοιοττι οοτεττι τττετο νοεειττοοτε ετοίττετο ,ρεοΙοττι ττοτοτε ττιότο το,ττοτιο

Ιεέτοτο άεεοτιοττ, οτ ττε νττο ρεττεθτο Γεττοττοτ : ττωττ οοι)ΈώιΖο:,τωροεαού2- Ε°°Μ1Μι

2ευ!εταβα, άτβρούττοταφρατττ : ρωταω ΜΙ: Μιτου το άπιαστο τι·τυπέτα:Ιτ @τι Νο.

ντΠτωε εχΡτετο οΗτετο, εοιινοετιττε δοτοτοιτι οἔοιτοτΒοε, Με εεε νοεε ειί·ΐοτοτ:

Ρεττιιοοετε ττι Γετντττο οττιοτΡοτεοττεΒετ, ο Ροιοτιτα (:τιττΠ:τ, Ποτε οοιι οοτ εεε

τιττ τοκοι Ι)τντοοτιι οτοεοτοττι , τεττ ?το μψτα·πτ·υετέτ τττ/εεε το ]ἔπε»ι, ύττ[α|·υασ

ἔΪΙἰ'.

ι.8. Ιοτετεει οι: τιετίοΙετ το τετοιο οτιοΙεοττει οττεοτε!τειτο εττοιι·ι τοτετ Ρτοιιτοφ Μ°τἰτω_

ο Αοίετττοττ $οετττοτιοοι Ερτίε. τιοοο ο ε. ι‹ Χ ν. ()οοττΙτο Κτ:τοεοίτ ΓοΒΓεττοίττ, ντιτττοοε οτι οιιτιοπι απο

ε ε. ι. τι. -



νιτ.: 5. $Αι.ΑΒΕΡτ(Μΐ ΑΒΒ. Ι.ΑΠΠΠΝΕΝ5.”

#32· -

οπο. Λο. οοο: ::τι:ι·αιτι ,

5:!;;:έι. ιΡιοπι :σοτισιιαν

Ρ:τιιιαιι:: :εισαι

οπιιιια :οπι ί:Γτιπατιστι: ατι :απι ν:

ιιαόι::τιοε τστοπι τατοπι ο::

ναι:τιι::οε 5στστιιιοε, ΙτατοΜ

:κιιι:ι·:τ σιιι:ιοπι. Ετ Με:: :ιιιαειτα

πρι:: :σ:τιισοε , ρ:ι·::ρτοτα :ιοοιι:ια οι α::

:ιοπι οι ια::οια Ω::οιστοπι , Απι:ο,

ΟδισΒι·ιε 2 , οοο. οι: Γατισ”τα Τιι:ιια:σι·οπι

ιι:ιιοοια: σοστιο: ιιιο: ιιι :στι:ιτι :σο

Ρσιι σιιιτοπι Ρατο:τοοτ νιττοτ:α.

εποε, τιοπι ιιι: στο ιι

πι:

*' τ:Ροι.

°ΕΠΣΠ

σ' (Χι-ο απτιο δ. 5αιαιι:ημι σΒι:τιτ , που απο :ιι

(οπο: απο οσο Β.ιιοαιισιοιιι :σον:ι·ιισιιτττι ιι Β.

Βοίια.ιισ ιαπαται. :Η , α:ιιιο: πω" :των :τπτ , πιο ισπα

ιο νι.: :πιω : φαω τιπιιτιι τιοσιιοε Ετιιτιιιιιια :πριν

ρπρπικαιω, ιτι :Η ιιιιι:τιοττττι απο: , οτσοι·ικ νο:

$:τιοτστ οιιπι. ;. αιιιτπιατ. Ε ο : α: .ι : ι ο : ΡαοΙΙσ οσιι

ιιιοπι τι: αοια (Σιιιστατιι ι:οτ:1ιιιιο , πιο :οπο ο ε.

κιν. :οπτιοπ, ρι·πιιι:ατισπτοι ομοσ Βαισιιτιο: :ιζ

απο:: :ιι , :οπο τωισιι ο :. ο: ν ι. :οι ιαιο:οτι. Εκ

Ρ:ιιιτιοι·ι: Ρ:ται:ια :οπο :ικα ο σ. Χ ν ι ι ι. Ο ο ο

τι ο ι ο ο οι ιονιπτ ,1οπιέ:ιισο: παιιιιιτ $ Δι ι. ο ο ιι ιι

6Δ, σο:: :οπο ία: ο: κιτ”. Κι: ι-ιιιΔιιτο ο

οπο. Ε.: σολ οπο: πι:πΓ:: πισττοσ 3αιοιι:τΒα :ιιπι

ιιι:τιπισ νεα:: πωπω , Β ι. Δι ο ο ι ο ο :σεπσιπ:ιι

το Β ιι : ο ο τ ποτο ι)αιοριι:ττι ιαπι ιπ Μαιο τ:Βιιαο

το τ:ιοδταιι: :σροιατοτ. 1.ο!ι έποικοι:: |ιω1εωιω,

ιιο: οι μι! ποιο: πιιπιττιοπι (τι: , Β. Ρι:πιιοιι οπτο

:πιο Μισο: τοιιτ , :πωσ :ιοι‹ι::ιι πο:: τι:: , 5 π ο. :

·ι·οοοτιι , Ειιιιο:ια, 8: ΑΝ5°τιΚου:Μ:

:πιο ιιιισε ιιοοε, Σο: ·τιι:ιοινι 8: Β ιι τ. τισ ι..

πιο:: (το Βαιιιοιποιιι , οπο: σπιτι:: ποπ ια::ιιισ οι :πιο

μπαι: 8: Γα:τανιτ. Ε: οοιπ:ιιι Αιιιιτοτι:πι :απο ισ:σ

_ παταω αππσ πιο πιο. πιο". 8τοοιτ. Ροπο :πιο

Λοιιτιιτιι: ιπ Ωσπισιιιι ι:οιπι:π νι::πιιιε ιιι:::ιι:τιτ,

οτ ιο ιριιοενιτα απο” δαιαιι:ιοα :οπο πω" ο :

αν. 0ιιιιιι: οποια: πι. (Σεπτ: απο ]οιιο.8 δ. ποιοι

νιταπι ί:τιιι:ι›ατ,_ ιι:τιικιιατ ν:ιο ρσιι α.ιιποι·π ο ο.

:τ π. ιιι.) 5αιαιιιττ α. Μ6ικ/κμππω ό· οπο: :ύβ

ἐἱσ :τόπο , :πιο βίαιο [πω. Με”, [Μ Θ οπο”

β:: μιιωιωι: οριστικ ο πιο πιστα σο: τω:: :ιατ

τιπι Μ8:ιιτο, ραιτιπι αοπ:ιιαι:σ ποιοι:: , 'Πιεσ

:ιστι Οατιι:τιί αοτιιι:ιειοτιοιιτι:ι α: μ: πιιιιιιιιτ:πιι:ι

οοο:: ::ιιιτιιτα: α: :,:πιιιιι: στοα:: ιο:ιοια οσα απο

θ:τιιιαοοε Βοοο ειιιοοαε

:τστ ()σ:ιισβιοπι , ιιιι:ιτα ο

σαιτ. ε:: :ιιιο Γ:τιιι

Ρι·:ίιητέι·οιο Ρο

τι: Γα:ι·οπι :ποιο ιριτιτοτιι, 5αιι&οι·οοι ε188τε.

: Οοο: Ρτα:ιατ

σο:: Μαοτιτιο Α:αοιισ ::ι:ιιτατοι· ΡαΗὶο_

τιοοτοι· ιο:σ , :τι :οιοε ρσιναοτιτοπι* τω::

νιιιειε οοο.: ο:: :ιιαι·τατοπι ι-:τιεπι :ά

ιοτοατιοο: ι·:τιο:ιιατ. δεσ :σιιιο:ι·τα

α: τ: :ποια Βοοιιοοπι σ:Ρι·::ατ:τοτ,

ιιιιόιισο: :ιιατταε ιονι::ιιι τσιισι·ατιτ:τ,

Π:: ί: ιιιιετατοι·ατιι α :στοοι·:,

Ρσι:ιτ , οι: Ρτο ι: ( Πεο: πιο: :οι

πιο ιι ειιτιιισ , :οι νιι·τοε 8: οπο:::πια τι)

α ι-ατιιοια @πιω κ. Και:πά_

5. πωπω πιο: ιι:Ιισοιπ, ιτι ποιού οπο:: 5.10.

ιιαιιπι5 8.ιμιο. :καπ 2.ιιιι.·τναπτοτ. ΠΠ: ::τιιιιιιιοτ

ιιιπ: 3οιτιττο :σηιοε δ. Βαι:ιοιπι 5αιαιτι:τα:: Ραοπιιιι

πιο _ : οοο ιπΥιτα 3. Λοιιτοτιιτα$τιποη πιο.: γςιξ)

δ. Εισ:::ιιι Ματτ)ιτιε Μαιου: μια :στρστι: οι ι τω"

Ραιτι:οιιε 55. Βαισιιιε 5αιειιιτι·τςπ σίι:τιοτι: ιιιαιιτι

Βοτισιιι: ποιο: (πιο: οσο:: Τοι :πιο Εριι:σσι ο;

οποιοι πιιιπρε ροωι:.ωππω ορια:: πω” 0..Π|Πα

ἰπτ:τ :απο ιιαιιτοτ 8: :σιοπτ σιιιτιαιιι Ι.ιιιισοτι:οιΕ·τ

Ν:: πιιιιιπι , ιιοιιιτι:τιι δαιαιι:τεα πο. πιο: : οι: σκοπια::

:απιαστο [Μπι πιο: [Η ρο,ρ.ι. πω:: πω" (α. Μή.

@τοϋ [:::ι·ετΕττ!ψινο , Μπα ποπι_ η. π] Ρ;Πα: Ρα.

τι:: ιιιτατι: ι:ιαοτιτοτ ιιι "πιο αιοτιοοιτιι: :ιιαπιπ_

Με νασαι:: “οι π:Η:Μ :αποφ[ού απ:

Ε###_ύ , βρω: , Βιιβ ) Ουπηι:, ΙΜ:: _ '

δ. 5αιαιι:ττζα: Τιαπιιατισ , τι: σο: ιιι νει: $.Απιιπμ

οι: ,τι ι. Κοι:οι:ι, Μακάι ::ι:ιιτατοτ. $ττνατοτ :τιαπι

οοο: ιιι πιω: Μοπαιι:τισθαιποαππμ _ φωτ. απ”

:οιιο αιιιιοατοπι . κι :οποιοι οττι:οια ΡτοΡυπωω3

5α.ιαι::η;2 :α:ιιιιι: α.ιιαιαπι ττατιοπτ ιιι Ητατμω Από

πωιι πιο , στο: :τι τοτιιττοα ττιιι:οισιιστ ετα: ΗΜ:

5αιαιι:τΒαιτι :οπι ατι:: :αιποοποιαπι ιιι τοιισ ιιιιικιιω

οιποι αιιτισιιι πιοτι: οι Φακο ς2.111ΡΜ·"1]Ζω εάν...._

οι: τοοιττοι ιπιο:το: πιοιτι.ιπι πω: :σιιιιατι: :Η ετε

:ιιτισ οιιιτιπιιε :οπτ:ιιατα τ·ι:ρ:τιπι:πω , ΠιοΠαφ"=

ναι:: Μ:: ιπι:τιοτιο: «απο. 6°.8:Ι.ύ:εμ, θ 0τω

,απο Ρω[:ω ,.:.ι·Ρ:|ιμοτ ρόκα, Θ' πρ |°π.Ι,"Β .και

οποιο: αοο:.ιπιιιιοε :ιιιιιιαιι :αινιτατι: ικΠαμα3 :Β

οτι:ιταπτιιιοε οιοοιιιαιι πο:: ι):ιιισο: ήπωσιι (Με,

τα: Αιιιιατιιια: Ρώσοι ιιοιι:οοι ιι:τι:σ οικω”, “Μια”

οιιτοοιιτοτ απο οιιι:ιι ι)ινιιιι Βι:νιατιο _ (μαι Μςἰ=_

1ιιιιιιιιιωι :οοΓιατ_

α-=-ονιΤΑ ε. εισιιιΑΝΝι ΑΒΒΑΤιε

 

Β(:: Μ!.
Β : ο. ι ν. ο

Ι.. ΟΝΟΟΚΕΤΕΝδιδ Ριι1Μι.

Εχ Μ/|ῖ τοιἰιἰ. @· ΡΒἰΙιΡΡὶ :Μπι Βἱὐἰἰοτὐεσα , οσπψ Ρ:·ο!υἔυ.

- Το: οι· Δ. ιειτοτ :πιω 5ισιιωινοοε °° ίσιο Βιτοι·ι:σ ιισιιιιι ε;

“σα”. Ρτοε:οι: οπο: , ιιιι:ι·ιτιε ταπι:π 8: πο: Γιιοπι ποΒιιιτανιτ τιαται: , :τι

:Βιέ;ΠΣΠ;. οταεπιιοιτι νιται: Έ:ιι:ιτ:ι· ιιοΓ:ιτοτ ρ:τν:τιιιι:. Ηοιοε τμιοςΙος: Ρι·ΟΡω

"1ής"158ι οπο: πατοια πιο: ιοΒιιιοε,:ατιιαιιε νι:ι:ιι::τ Ρατ:ι·, εχιΕπιτ ΠΟΙΝΗ.:

ε. Κ.8ι. - . διιο.ιιιιτ:οε ,:ιοισο: Β:ιιιτι·ιιτ οσοι: σπιιιιιιοε :ποιοι Γαπιοιαττικ_

μπασο. Ει·α:τιιέισ νιτο ?πιατα :ίι: ι::ιι:ι πι :σοτιοιιισ. Εκ ιιι: :τΒο τιοσιιοε το: τ:σοιοπέιιτ

., .Ι- 8· - · · ι . . . . .
Βωξ ο: στι:: ιιιτισιιε ω:: μοι:: οι·σ::Πιτ $ιοπαιιιιοε , σοι :παπι οι Ρτιιιια:να απατα: :τι

τταοιο:έιοε 8:ιτι Μισο: ττα:ιιτοε.οοατ:ιιοε ιιττ:τατοπι Ρτιιιιστόια ς οτ ίσια) οι

ιιιο:ι·ιτια Πσπιιτισ ταν:οτ: ρ:ι·:ιο:τ:τ :Ηι:α:ια. οπο:: ν:τὸ τταπΓαάσ ΠΠΠΡοι·ς

ι.ιιο:.ιιοσ :οκιαπι οστ:οτι νιτσ ::.οεα ποττι:οσιατιιοπέιοε, Ει·αο:στοιπ οι Ρα

ι



νιτΑ δ. ΒΙΟΙΚΑΝΝΙ ΑΒΒ. Ι.ΟΝΟΟΚΕΤΕΝ$Ι$.` ζώ

τετ ο ο το ο

Ιετἱο όενεπετ , επίεπε επ εοπεπε , επ εΙπστε( πτ ΓετεπΙΙ τπεπετεε Γε 1εεΙεετ ) νεπετε

Ρώτα· τονοεετπε επεετπε Κε τε επ πετετιε επ τεεΡπτετπε.Ρ ε . . . . Ι .. .Γ 3

ε.. Ε.οτεεπε πεπεεπε τειπΡοτε ΓπΡτεεπέτπε 8επιτοτ ε]τεε ὅτε εεεπε Εεεε εοΡπε

Τπτοπτε εεπε πτ!ετε εΠ: ΓποΗιεεετπε. (Φίεπε εοπ1ιιπ&πε μπε επετπιειτιε επιπεπε

Ροτεπτἰ νετο Απιιοπτ.πο ίεΠεεετ ποτπεπε,είεπε ΓἱΙἱεπε ίπειπ,πτ ε1Γετ ε· , ΡτετΓετο

ΙΡοπΓενἱτ Με. Οπεπε τπεπε Γεεεπ ΓεεΠεετ δι ετεπιει Ρεττε πεΓειεπτεεεΙ εΙτε με.

τετ τεπόεπε εὸ Ποτπεεεππε,εΓετεπΙεεόποπε εΠεΙετε!εετ Γε Γεεετε εΙιεππτπ , ιΠπό

ΓεπεΡετ Ρτεε οεπΠε Ροπεπε : ειπε επ1 νοΙπεπτ ετεεεεπε εΓΓε Ιεπεπε ΓεεεπΙτ , επεπεεεπε

Βετ εοπίπτπετπτ. Ετ ειπε πετπΡε ΡτεεΓειτπε επι-τ 8τ Ρτεεοτάεπετπε επ νιτεπε πατε

Α οΓτοΙπιπ επἰεἱτ , εποε ΡτετΓεινετ Με 8τνοεενιτ , ετ εποε νοεεπιτ Με 8τ 8Ιο

π εενετ 5 Με τεεετπε ει! εετπεΙεττε εοπεπΙειτππε ππΙΙετεππεπεεΙεπετε πεεπε Γε

οιεΙεεετε νοΙπἰτ , επεπτΙοεπεόετπ Γεμπε Οτο πενονετετ εΙΓε Γετνππε.

ε. Νειεεεπε πτ είΓοΙετ Ηετὶ ω επΙε πεεεΙε,πτ εκπο!εΠε ΡειεΓεΡἰεεεπὶτἱ Γε

εππόπτπ ΓεεεπΠ πεεεεετετετπ ὸἰνετίἱε Γπ!ειεπτπτ Ιεοποτεἱεπε , νετιιΓεπε εετεπτπάεπ

τπτ οτπετεππε5 Με Ρετ οτεεπἱε ΙεεετἰΠἱτππε επετπππε επ είπε ΓππΙενεπε , οεπΙεΓεπε

ε ΓπΡετΗπἰε εε ΓετεπΙετΠεπε εοτπΡτεπεεπε ., τοτιε ετ! Ποπεπεππε επτεπτιε πιίΠεπε

επ πω· Πεετεπετ οεπΙοτππε οἱετπτεἱεπε. ει επεπάο νετὸ Ρτο τεεεΗ ΓτΠεεετ ποπο

τεἔεεπτἰε , εε πε άεΓΡετ επτα· Γοοε!εε ντεετετπτ εΓΓε , πωπω Γε τεεεοτε επε!πετετ,

εε εεπεπΠε Ιεεπε επόε οτπετετ,8τ,πτετε όιεεπε,εεπ εοπεΡοίῖτπε επ οεπ!ιε Γε επτπεπ

τεππε επεεπετετ , επτπεεο εοτόεεεΠ=εθ:π ππτπΗεππε τετεπεπε ΓΡετττπιπ , Γπο επ Ρεό!:ο

το ΓεπεΡετ πενοτΠϊεπεε ΙεεεπΗεεπετ Βοττπιεπτπ : ὶπππο επεπε,πτ Γεττπτ, Με ὶπὁπ

τπεπτο πωπω ΡτετεοΓετππε ετεΙετο ει!εειο πτεπε , ππτπιΙιτετετπ επετπ επ επεππτε

:πειτε ΓεπεεΙ Ποτπεπο πενοτπε εοπεεΡετετ , επ πετεετπ πιτ ετἰεπε ὸεἰπεεΡε Βοσπ

πο Γενεπτε εετετεετε Γτπάεπειτ. ΝΙππτππε οπεπεπε οτπετππε , ειιο Φωτο” επ

Κεεἰε ΡτεεΓεπτεε πτε ΓοΙε!εετ, όοπειεπε ετ! ΡτοΡπετπ τεπεεεπε, ε Γε Ρτοπππε ω.

εεεπετ , ΙεπτπΠΙιπείιτπεπε εε άεΓΡεέτπτπ εΙιππε πετΓπεπε , μπε επτά επεπτεοεπε

Βοπεἰπο επππεπτε εέτπτπε εΙΓετ πΗεΠοπειππε τΓετποπίττεπετ. Πεπτεπε ΓΡοπ επε

επεπε Ρετει·, Η Ποπεπεπε ΡετιπεΠΓΓετε Γπτπτετπ εε ΡτεντεΙετετ ΓΡοπίεπάεπε ,πε

οπεπεπεοτΠε τεΓπτεπόετπ εεπΙεπετ , πτ ποπ ίοΙππε Γε τεπεε ΓΡοπΓεεπ εοπεπετο Γο·

εεετε ποΙππΓετ , νετππεεττετπ εάεο επ εεπΓεετποτΗ Γεετίιε εοπΓοττιο Γε εΙοπεετε

ὸεετενἰτ,πτ ππΠετεππε Γεεπτπεπ εΠεπο πεεΓεετὶ ΡετττπΠΙΓετ εοπετπετεεο. Απόιε.

πετ επεπε ποπ Γπτάπε επεπτοτ ΑΡοίτοΙππε επτοπεπτεττε εε εΠεεπτεπε Με” 8021108

η? ΜτιΓέ:ΜΜ πω: Ιππέων. ΙΙΙππ εποεπε εποε πεεπε πι). επ: .Σάτιρα ε: πό εκατο!

ΜΕ εσωτετε ακυττω. αποτεεόεπε νετ ΙεεετὶΠὶτππε δε οτεεπε !επεε νεπετεπε!πε 1ετπ

εοτάε Πτετεππόο εετπεπτεεπε , εποε! επόΡειειτ,νοΙνεπεΒΓεπειεετ ιπττιπίεεπε επιπεο,

Ιετε επ Ιε!εετ τοτε πε π ενοτπε επ οπειπο.εποε ρθω ε><Ρ Ρ . . . . . .

ε. νεα: ετεπππ Με πεετπε Ρετ οπεπιε 5εεετεπιεπε Ιιεετ εοτΡοτεΙιτετ ιπτετ πο..

πεπεεε επ επτετε ΓεεΙίεετ εάΙεπε επνεπε!ε Γοτετ εοπί'πτπτπε , επτετ ΑττεΙετεε τετπεπ

1)εε ετεπε ΟΙετείπεο!εε τοτεΜΜΟ εοπνετΓετεοπεεπ πεπετε πετε!εετπτ,οτππε

ΓεεΠεετ εππε εεπεΙετετε ττεθτεπε , 8τ πτιεπε εετΡΙετε ε!εΠόετεπε εποε! ΑΡοίτοΙπε πε

Γε ΓπεΓεπε ΙῖιτεἱΙΗεπε εεττ @φπα εωιυετῇω επ :Με ΜΙ. (Σίιτπεπε ιτε-Γεω ε!εΓΓεπε

ΓετπΗΠεπε Γεπθ:ίε πεεάιτετεοπεοπε πε ότε επ τω.. τοιεοτετπε επ Ποττππο νιτιπτετ

ττεπΠεετετ, εε επεπο&ίεεπε ΡετνεεΠ ὶπ Γεπέττε οΡετὶΙεπε τεενοτιδ.Γεπε εττΠΠετετ,

Ρεόετεπππε 1)οττππο επππεπτε τεττεπτ ΒεΒἰε Ρε!ετιπτπ όεΓετεπε , πεΓπεΓεετε εεε

Ρετ εποε μπε οΙεπε Ρτο πε!εεΙο εοπεΡπτεπετ Γείτιάιο. Ππτὶε τι ε Βοπεεπο επετπ

τεεεπεεΡε ποπ ετππεετετὸ εΠι εοΠετππε , 8τ ( πτ @πε επ Ροίτετπτπ Ωιπέτἰτεε ε!επεοπ

Γττενετ ) Ρετ οπεπεε πι ετττεοπτπεπ,επετεππε Ρο!ε επ Ηόετε εετετπε νεε!εΠεετ Κεετε

ΡεΙετεππε Με επεπΓΡεεπε ππΡεπιτπεπτο , εεπ Ρεπτπεετο Γενιεπε ετε!Γπ ΡτοΡετετε

επἰνἰΓΓετ. ΙΠπό ΡτοτΓπε Πεντόεεπτπ εοττ!ε δε επππο ἰπὸεΓεΒε ττεεπεπεπε,Γππε

Οιπε.ΑΝ.

π. τν.

Ι)τε_ π.

τι

Ώοπτεπεπ·

τ3επε Γετ

νετ: Πει

τπετ.

# σημα

πετοτ

Με. .εζε_

Χοπ». 8.;ο.

Ιπ ειπε.

πωπιππ

ὶπ ΙεεΙεετπ

ΡτεΓεττ.

Οοπεπεπ

τ. ε". 7- τ.

Μέ. η:

Με νὶνἱτί

ΡΜ. ;. π.

πεόεπε εππε ΞεπεΠο Γεπεττετ επ Βοπππο τΓεεεπτεπε εε ὸἰεεπε: Βεατω μα: τα Με!. εε_ Ι.

ε!ερ·πε 1)ωπτπε,ἐπΓΜθέταύττέπιπέίε απ.

;. Ιπτεττπε νετὸ εΙππε Με εεετεπτπτ ππτπ Βεἱ εοπΗΠππε πω, επετεππε Τπτο- -1-....,...,.

πιεεπε πτοεπε επεπτοειπε επειτα, ιΙΙπίτπΓεπε ΟοπΓείΓοτιε Μεττιπι Ιππιπε Ρεπε- τα" δε 5=

.ε $Μεϊεπε Γεπ 8εεε1εϊεπεεΙε εππο πε. ΜΧ. επ πε. τα”. $εάεπε ΤπτοπεπΓωπ ττππὶΠτ άΜτπτ.

άιζίστ. εε. Οπὶ. δ. Β. 8εταίαπι ΙΙ. Ι Η

ΟΙετεεπεε



τ-:-·»-πτν
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τι, πατε ε. ε16:1ιιΑΝΝι ΑΒΒ. 1.οΝεοιιΕΤΕΝειε;

Οικε.ΑΝ. ττεΙΓετ , Γετιιιε Με τοτιιτττ το Ι)οττιιιιι Ιει·νιττε ρω εετετττε ΓειΙιεετ Βεετττιιόττιε

Πΐε:'; ιέττΐ.τιειΡεπετ.άνειιέιιιτι)ευε είἔετι τει, ιιι: ςΙττιίξε ειιιττειιιεΙιτειίτ Σετ νι? τεέίτε.ε

ε ιειτετ ιιιεε ειτε τι: εετιιε ε ιιο ο ιιιτιιιιι· _ τ ιι·ειιτιιιε τε: ε τη ε ιιτ ειτε

τιιτιιΙοπιιιιιιε ιιετνειιιτετ , δε εετιιιτ1τΡτεεΓΓΒιιιιιτι εὸἰεἔε ττινιΓετξ. ίξιἔιτεττεττι Γειιτε

Ιιιιιιιε Γειιἑ`ττ ΤειιτρΙι αυτι: ιτκἐτεὸιειιε , εε τΙενοτε Ιιιιιε τιπΓε ΡετΙιι1 τω”, εμε ει!

Γεριιιετιιτιι ιιΓειιε τιετνετιιτ , ω” τιιιιτιΠτιιιε Ι)οτιιιιιι εε εεττωε Μπι Μεττιτιι

ΓιιΓΐτεΒιε Ροίτιι!ετιε, Πε ειετιιιιιτι εποε όικιιιιτι ειιοΡτενετετ τω εεΡιτιε εοττιετιι,

τα Ρετρετιιιι @τα ιιι Γοττε (Πεττειιτ Ρετιιιεττετετ,τοτοιτάιτ. @αι ειιετιετιε Ροτι.

τἰΓειτ ετιιιτιιιιε ως Ριτπετετ εινττετι, τέττετει·ιτει· εεεεΡιτ , ειιιοιιηιιε -ετιετιι εεε το

τε Ρετεε):ιιτιι ετετ ΗΒειιτετ τωωστ, ιττιιιιοεττειιι ειτιΙι Βτετττιο ΟΙετιεοτιιιτι Με

Ειπε ειιιτι εοΠοεετε ε!εετενιτ , εε όειτιεεΡτ τιιιτιτ εάνινετετ , τι: εοετιι μπει εο!τε

Βιτειιτιιιττι ιιττειιιτττειιι εΓΓε άεΙεεενιτ.

ΑΚ€ΒἰάΞ2_ 6. Οιιττηιιε Με ε!εθ:ιτε Πει ιτιΓτε ει·εττειιτ Γοτετ εάτιιικι:ιιε , ΓετιόττΓειιιε εάιΒιιε

αφτι ωιτι- εΓΓετ ιιι€ιτει· ιτιτετιτιιε , ει! εετττετιε €τετιετιι ιιι ειιτιόττε Γε ΙτιιόεΙιετ τεάάετε εΡτιιτιι,

""""· τι: οττιτιιΒιιε Γε εεττιετιτιΒιιτ πειτε εοΙΙοεττειιιιΒιιε νιάετετιιτ ΡΙεεετε. Νειικιιιε

Πτι8ιιιιε ειιιιΒιιΓειιιε τεστ ΓειιιοττΒιιε , ειιιέιιτι ετιειτι εοει:ετιιεΙιΒιιε , τιεει:ιοτι ωιεεεω

ιτε ΓιεΙιετ εεεωιτι 8τεοτιετιιιιε , ιιτ ρτορτετ ειτε τιιεΙΙιΗιιεττι ττε&ετεεττηιιε εΙο

ειιιειιττεττι οττιιιεε εττειιττηιιειιιιε ιΙΙιεεΙΙιε:τετε ειιρετειιτ, ειίιΓειιιε Γειτότε νεΓτιΒιε

ιττιττετι·νεΠετιτ. Πιιττι @τετ τεΙττετ, τιεςιιε13εο εΙενοτιιε ειιΓἰΓτετετ , 8: :ιιι Γι»

Ρετιιω νται: Ρετττετιι τοττεεΙεΙιεΙετιιτ ειιΙιεΙετετ , εε οιιιτττΒιιε ειιιΓτιετττ Ιοει όεεειι

πω” ιιτιετιιτιιιτει· ΑτεΙιτόιεεοιιιιε εΓτ ε!εδτιιε , ετιιιιε ε ΡοττττΓιεε ιΡΓτιιε εινττετιε,

οιτιιττΒιιε ΕεεΙεΓιτε Με ὸιοεεεΓὶε εθ: ΓιιΒτοἔετιιε. δει! Μετιι ΑττιΓετε (?ιττιΠ:ι ρετ

ΓΡιειιιτε ,εε ΒεΠι€ετετοτ Ρτεεειριιιιε , φωτο ΓοτιιιΓεειιε ιιι ΓιιΒΙιιτιε εττοΠι πάε

Βετιιτ εε ΕιοιτιιιιιΒιιε, εὸ ετιιιεΙ Γε τιιιττιι!τε ΓετιτιεΒετ τττττιιιΙεειιειιικτε ιΙΙικι μα.

εερτιιιιι ΓετιιετιττΓΙιτττι $εΙοτιτοιιιτ : @Μετπα$πασ τι , ΜΜΜ π· Μ Μπότα: , @η

τονισω 11τωττωτω δωιέευτ. ·

Βοτιττοιιε- 7. Ηιτιε όειιιιτιιιε ειιτιόττροτειιτι Ποττιιτιο Γιιθ`τεεειιτε εοε!ειτι εΙτιττΗεο @τα

ει” ει ω· Με: δι8ιτειιιιο ιιι Για: ειιΙιτιιιτε ιτιΓΗτιιτο Ρετεθ:ιιττι είτ , τι: ειιιι:Ιιιιιιά εοτιττε Ρω

ξ;ϊξΕΐ3:ζ"= τσιπ ΡτιτιετΡιιτιι εΙεετετε, ειιοτιιιιι ειιιοτιειέιιττι ΓειιάεΒ3ιε εττέτιτετέειτ νιτε,ιτιερτιιιιι

ετ ιτε εοτιττει·ιιιτττ τε ει·ιτι οτιιιτ ,ε τι ιττιιττι ιιι εστι ττττε ετιιτττ τενοεετε

ειι(Γετετ. Νετιτ εΙεετιι€Γγτιεξόε τεΒιιε ΡζΟΡτιττ ΡεἔΡετιΒιιε οττιιιιΒιιε, νιτιιιιε τετιτ

ει:: 8: οτΡΙιετιιε, τιιιΓετιε εε όεΓτιτιιττε ιτε Γττειιιιε Ιει·8ιτέτειιε ετιιττωτι, σε μεοε.

ιιι μπειτε ειτε ει ε:: ΡοίΙετιτετε Ρετετιτιιττι ΓιιεεεΓΓετειιτ , ειιιτεΙ νει Ρετιιττττιετ τω

όποτε εΓΓετ. Ποτε Με: @τετ εΒ εοττετιι δειι&οιιιεττετ εεετετιτιιτ , Πεόπιιε με

ειτε @σε οττετε Γιετειιτ,ετιττειιιιε ΙτοΓΤ:ιε ειιι Βοτιιε Γεττιρετ εε δετιότιε ω εεε εΓι:

ω: ε!εΓττιιετ , τττοΙιτιιτ ει: Γετιετ, ιιτιττιιΙιτ ιιι εοτ ειιιιιΓόεττι ΡετΓιτιι τιοτιιιιιε 5 τ ιι

" επ ι> τι τω: ι , ειιιι τιιιτε Γοτε" νιεΙεΒετιιτ τεειοτ ΡτεεΓετε: εινττετιε Γαβ ιιιτιοιτε Με Γει

Ιιεετ εεΙΙιόττετε Γιιττετετιιε, ειιιετειιιιείιιΒ ευίτοότε εστι: ΡιιΒΙιεε νιτιότιιττι πιεσει

ετει:. 5εά ειτε ε!ε τε Με Γεεετει: , τιιιιιΙ εΙιιιτι εεττ! ιιτνετιιτε ειιιινετετ , ετα εοτο.

Κω Βεετιιε ΡΜ ΓειτέτίΓειιε ορει·ιΒιιε ιτιΠΠ:εΒετ , ειιιὸτι είΓετ ετιιετιε εΙιτι τττειιτιεικΓο

εΓΙ·ιτπτεΒετ. δεό τιιεττι Πετειι!τοι· 8ιεττειιτιιιε , ιτιιτε σου ετιιειιτιἔ`ι τττΓεότιιε , Γεά

εε Γετιέτττετε 8: ττιετιτο Βοτιοτιιττι ε6τιιιιττι εΡιιτΙ Ποττιιιιιιττι Γοτετ νεττετετιιιιιτ,εοιι·

ΓεΓτιττι (ΠιττΓτο οιιιτιιΙετττε οτιιιιιΒιτε εΡτ ΡετεΓεέτιιτττ , ει: ειπε Γειιιεετ ττιεεειΗεε

εείτιε εε Ρετ ειιτττάεττι Ρεττετιε. Νεττηιιε Μετα Ρτε:εΙιετιιε εε ετιιε!εΠε τγτεττ

ειτε , ετσι Με ε!ε&ιιτιτ ΓτιιΓ!:τε. εοιτετιιε εΓτ εοτιίττιτιεετε Ιοτιτ νε!ιεΗΓειιιε τιι:ιττει

?ειτε εοτιιιιεεΙιΒιιε , ιΡΓε( ιιτΓεττιιτ)ετιιειιε εΓΓεθ:ιτε , 8: ε τιιιοτιετιι ΓΡιειιΙ:ιτοτε τη

ιιε ετιιετιττε ΓιιΡετετιιε,νττετττ “Με τιιιΓεττιττιιιε ΒΙ2.ι:Η0ιιιτε1°εωΡτι18. Νοε ειιιὸά

Με τιιιιε εε μπει· εττιττιιιιτ τττε!ιτιιι με τιιεΙο !ιιιτε ι·εεωετε νεΠετ , ειιι ιιι Γε ρεεε

εετιτιΒιιε τιοι: νιεετιιι·εάε!ετε, Γετι ιτιεΙιιΙΒειιττεττι Ρ2τετιιο ετττοτε ττονετει: ειιΙτιβε

τε : Γετι εάιιττι τετιτιιττι Βοττιιτιο ρει·ιτιιττειπε (τι: τεστ) ετετιιτιιτ Γοτε , επι των”

ειι!ε ιιι δειιότιτΓιιιε τιοτιιιιιιιηιιειιι ιτιίιτιιε ετιεττι οτ ει·ειΓετιτ τιιιΓετιεοτάιτετ νιιΙτ:

` άειιιοττΠ:τετε.

δωψ°ω° 8. Φειιτοιπετ Με Πεο ὸενοτἱΠἱτιιιιεΒε εεττ ιτιεετιιο (ΞΙιτἱΓΗ Γ.ενιτε ειΒιεττ

σε “δ . . . . . '

;.,8ξ2_ πω, τιεειτοιι εοτιΓεΓΓοτ Ποπιιιιι Ρι·ετεερτε ιιτονιάειττεάιττιΡΙετε τιιεειε τττεειΓειτε



- $Ψ

-

Έ

νιτΑ ε. ειοιιιΑΝΝι Με. τοΝοοικοτεινειε. ει”
τη Γοι:ιθτιε Γο οετοιοοι·ο ίτιιάιιιτ ιι&ιΒιιε , οιιιοτιιιιιι ιιιιιικϋ οεάτιοε Ρτο ιιιιιιΙο όο-Ριι- Οοο. Μ.

τω” , Ροττὶτιιοτιἱε. Επι 8ο οιιιιιἰει οπο: βεβαιο Ροτοτοτ οεοιιιε οτε ΡειιΡοτιΒιιε σο- °·"·

- . . . _ ο . .Βιιιιε,ίοΙτιιιι Ποιιιιι Ριοιιιοι·οι·ι ίειτοεοβετ σ.ττοιιτιίιε. Αιιο!ινοτειτ οιιιιιι που Γο8τιιε π Η

Ρι·ονιίοι· οοο ιιιιΡιεοι· οΡοτεΙτοτ Ενοιι€οΙΙιιιιι ιιιτοτιειιιε , ιΡίίιτιιςιιο Ποιπιιιιιιιι Δε.

οοι:τοπι : ει ω:μάθω ψ, ·υεπιίο πισω: 484! ἀπό:: , ό· άι: ραφοτιόπιε , ό· |Μόού:3· Μωβ. 19ο

Μάιππιπι επ ωίο, ό· Μ» βρασει· πιο. Μα! τιιιοοιιο φωτ! ειΠΒι απ: Νήμ2::απο 21·

Μι·ιωπέ: οπιπϋπ.τ ?Με1ιο/.Μοτ , πσπρσπ7ΐ ώ· πιο: ιί1/τ'2ΡΒ[8.9. Ετεο οΙοέΙ:ιιε Με: Βοί ι"Μ”ξ.

το.πιιιΙτιε Με Γε.ι·ιάιε ιιιοιιιτιε ΓεΒειοἱτοτ οΒοοΗι·ο οοιιτοιπάουε,Ποι Ιειτειοιπτο οΙοτιιοιι

τἰε ει8οι·ο ιιιιΙΙοτοιιιιε όιίτιιΙιτ , οικω ιιιοιιοιιάο τισιι ΓοΒιιιτοι· ειιττΙινιτ : ιιιιιιιο οτιειιιι

ιτε ίοπιοτιρίτιπι οι: οτιιιιἰΒιιε ιιιιάειτο νο! οιιΓΙιοΙιειτο ίτικιιιιτ , ιιτ (Πιιιίτιεπι οοι τΙο

Γοιιιοτι ίο απ: ΕΖΙΙοιόοωιπέ:ποπ Μό:: Με αφτι: ππ!ιπετ, ροι·οιιιιιιει ιιιιόιιε @οι Μιιιιε. ε.

Ροτιιι οτ. ροτἱι`ιε οιιιιι ὶΠο οοι ιστο ιιοΒιε οιιιιιιΒιιε ΡειτιΒιιΙιιιιι @Με ΗΗΕ- '°°°

σαιτ , απο ιρίο οτυοιΠεοτοτυτ , οτιιοοιιηιιο Ροίτ ιρίιιιιι όο1τοττοτ ειΒιιοοετο ΜΡ

Ωω. Ετειτ οτιιιιι Μοτο ει|ιιιιΕοσεειτοιιο ο8ι·οΒιιιε @Με οοιιίοΠΒι· ιιι @πάτε ΜΗ

Βιιε "Με εάτιιιτοβιΠε, 8ο ιι: Μπότα οοτινοτί:ιτιοιπο οιιιιιιιιο Ρι:οοιΡυιιε, Νοτη Με1η

- Ιοοιε οιιιιΒιιε ἰΡἴο ι12.τι1ε οστ οοιινοτΓετιιε Βιοτοτ , νικ αυτ: ιιιιΙΙειτουιιε ιοΡοιιιι Ρο

τοτε.: ΠιιιιΙιε , νο! οοι ο]ττωοτΠ ιιιιιτειιι τιιιΜποτ ο:ιοιιιΡΙε. Αοοιάιτ ειιτοιιι ιΠο τοπιο

Ροκ τι: ομιιάετιι ΕΡιΓοοτιιιε οι: Ρειι·τιΒιιε ΗιΒοιιιια: :ιάιι·οτ πιο ιο Ρ:ιττιΒιιε, ΡΜ.

νιιτει ΓοιΙιοοτ ιιοιιιιτιο ,τιιιιΩιιι&ιτ:ιτιε επιτ3ε?ι Ρτεροτοιιε ποσο τιιΙτιιε , ίΞιιιέΗίουο

ειέτιΒιιε :ιτΙΡΙοιιιιιιι οιιιτ οιιΡοι·τιιε , οιιιιιε οτιειιιι νιτει Ιιιιιο Μάο Ιοιι€ο Μέτρο

Ρι·οοιιΙ τοόοιοτιε ΡιοΡε!ετε οίτιιι ειιιάιοιιτιιιιιι οιιι·ιΒιιε. φαι οτιειιιι Με: Βοοτιιε

οιιοϋοιιε 5ἰΒἰτειιτιιιε , ίτιιότιιτ Το ιΠι νιι·ο οοιητιιι€οι·ο , δ: οοτόο οι: οΡοι·ο αυτή

απο ειιιιοτο ιΠιιιε Βιιιότιε 8.6ΗΒιιε εὸΒεοτοιοιὲςιιο οτιιιιὸοτιι Με το!ιΒιοτιο Γει:ιδΙ:ι

τειτιε νττο:: οικω οΙιιιι οοιιτ:οΡοτειτ οίἰ νιτι!ιτοτ τοΒοι·ιιτιιε, τιιειιιιιιιο οριο ΡΙοι·ιοιιιο

οι·ειιιτ οι οοι·ιτιειι·ή , οοτιιιὸτ! Ρι·ιΓοοιιιιιι Ρετιιιιιιιιοτιιιειιιι τοιιοιιε , ιιιίο106τιτ2το 8ο

α' απ. δει!

νιιιε2

μπω νιτιιιιι Γιωτη ΡοιειΒοιο Γειτει€οΒειτ.

9_ Βεωφε ΕΑς_ιτιι1ε Κοιιιατιι τυπο τοιιιΡοιιε :Ιιτο&ιιε, Βοο.τιτε ιιοοιιοιι $ιει- Κ°ΜΜ_

τειτιιιιιε ο]ιιε οίτ νοίτι€ιει ιιιΐοοιιτιιε : τιιιὸόςιιο τι: οιιοιιιτιι Με ιΠιιο ειιιάιοιετοε που:ιιιιΠι οοτιιιιι Γεω οιιοιιιΡΙει Ιοοιιτι , οιιΡιοιποε ει!» οιε Γειι‹ΞΗ άο6τι·ιιιά οιιιιιιιιιοόιε ΕΡιίοσΡο

ιιιιΒιιι. @ώμο Ρωιι6ιι ιΠυίτι·οε νιειιι οποιοι οτιοΡοτειιιτ Ροτει€οιιτοε , 3ε.ιπέτοι·ιιιιι επεκ

Ιοοει Με ιΙΙ:ίοτιιιο ΡοτΙτιίττοιπτοε , το.ιιτιοιιι Κοιιπιπι ειοΙίοι·ιιιιτ ιιι Μπότα οοιινοτίξι..

τιοιιο ΓοτιειΙοε. Ιιιίτοβετ ιιειιιιοιιιο τιιιιο τοιιιΡοι·ιε Βοτιιοιιιιιιι οοΙ|οέτιο , κι οΠ: Με..

όοιιιιεο Γοδτιοιιιε ειό ΡιοΙιιιιι ιιίοιιο όοόιιοοιιτιε. (Μπι νοι·ὸ τειιιτιί”Ροι· ιιιιΒι ιιιιειιιι.. γω . .

ιιιοε ιιιοι:ιτι ΓιιιίΓοιιτ , νιὸὶΠ`έττμιο @τι Γεοροόιότιιε ει!ιιιιΗοιιε δι€ιι·ειιιιιιιε ιιιοοΙειε ιοτιιιτε2::

Ιοοι ιΙΙιιιε ιιιιιιιοιιΠε Ιο.ΒοιιΒιιε άοΓιιόειτο, ιτιωιιιιιέςιιο ιιτ Ιιοο τοιιιΡοιο νιιιάοιιιιοι- ΜΜΜ·

τιιιιι ΓοΙοτ ποοιάοτο ι1οτ1 ιιιιιιιιιιο τετιεοτι , τοΙιοτιε ΡοιιΙΙιΓΡοι· Με Ριοιιτ τοιιιΡιιε

όιθ:ειΒο.τ ιο οοιιτιιΒοιιιιο Ει·ειτι·ιΒιιε τιιιιΒιιε οτατ ιιι Γοόει!ιτειτο άονιιιέιιιε , οιιιοιιιιι

ορο Ρειι1Ροτι1τΠ νοΙ ιικΗΒοιιτιιιιιι ιιοοοΠὶτιιὸιιιοιιι ίοτονιό1Ποτ _ (Με ΓοιΙιοοε Μπιο

ι·ιε οιιι1ε ιιιιΡοιιοιιε ειδοι·οΒοτ ΓυΒΒόιιιιιι οιιιιέιιε. Πιοοβειτ οιιιιιι Πιο Βοεττιιε ,Γε

ι·ιιιΙΙ:ιτοιιιιε οιΙιτοι· ιιοοοίΓε.ι·ιιιιιι νοΙΙο ΡοτοιΡοτο νιέ);ιιιιι , ΜΗ τιιιοιιι ΡτοΡτιο :ιαμα

ΠνιΠο.ΙειΒοτο ιιιειιιιιιιιιι @Μιά νιτιοΙιοοτ εάιιιιΡΙοιο Βοίϊ:ιοιιε αιτιιιοι1 Πειντάιοιιιιιι

Σπάστε: , Μουτ πωππωπ ιπαιαπιίαΕοι ωοιπέπειεύιε , όειιιοι ε: ό· έσω· :Με ω». Το..

|ιτοι·τιιιοομιο Με Βοο.τιίΠιιιιιε Ιοοι ιΠιιιε ιιοτιιιιιιΒιιε ΙειΨΗτιειιτι αιτιτειτοιιι ατομο

πιιίοτιοοι·όιειιιι οιιιιιΒοιιε,το.ιιτειιιι ειΒ οιιιιιι!:ιιιε ι11ιιιιιω ιε Ποιιιιιιο Βινοτιτο Βια..

Μπι οΠ: οι:Ιομιιε, ω: ΓοοιιιιοΙιιιιι ΑΡοίτοΙι οϋότιιιιι Ηοι·οτ ΓΡ8&2ουΙι1111 Αι·ι8οΙιε (πω

&ίΓοιιιο ίο οοτιιοιιτιΒιιε νοΙ ιιιτιιοιιτιιιιιι οοιιΙιε. Βιιιι·ι τειιιιοιι ιτε Ροι·ει€οι·οτ , ιιι

ΓοόειΙιτειτο οοο. Γο]ιιιιιιοι·ιιτ οιιιιιι οιιιιι ιιιιιιιιΙιτειτο ιονοττοιιε , ιιιιε.ιιιιιιοιιι ο Γοοιε.ι·ο

οιιιειΒε.τ. $ειιι&οτιιιιι Ιιτιιιιόοιιι ίο ιιιοιιΙοοιο οιιΡιοιιε ιιοιιιισ.ιιι ο, ΑΡοΠ:οΙοτιιιιτ

τιιιοςιιο Γε.Ιιιτιίοι·ειιιι ιιι:ιειιιιιιιιτειτοιιι , ιΙΙιιά ΓοιΙιοοι ιιι€ιτοτ ι·οιιιιοοιιε ω πιοπιοτιειιτι:

οιωω ῇω:ε›·π2ταιἰ: πωπω: επ σούι: , ά· χωα·»ι Μέσο έπιανε: , πο. άοιιιάο Με “τι Γπωπ

Ποι οι:Ιτοι· όινιιιιτιιε ιιπίΡιι·ε.τιιε τειιιτειιιι εὶ Ποιιιιιπι Ρτοιιιοι·ιιιτ 8ι·:ιτιειιιι, τετ οοι- ἔξἴ:ἐ"°"'

οιιιιηιιο οιιιε οοΙΙοτιιιιιιιιι ιιιοι·ιιοι·ιιιιτ Ροτοιο , ιτε όιο:ιιιιι οιι άινοτΠε ειτ:Π

Ρ[οΙ.ιο8.

ι.Οικ.4.ε.

Ηοι·ιΒιιε ματια.

οιόοτιιετι , Γειιιάοιιιιιι νιάοΙιοοο;ιέτοιιιιι ι·ο!ειτιοιιο οτι οο· ι·ιτο ιιιίτιιιότι , ονειιιτοε :κι ΙΜ'·η·'·

το τοόιοτιιτιτ ΜΜΜ. ΝοιπιιιΠι οτειιιτιοιτι ο ΡτοΡιιιτιιιιε τοειοιιιΒιιε , οτιιάιίτιιιο

Π!



νιτΑ 5. 5ΙΒΙΚΑΝΝΙ ΑΒΒ. Ι.ΟΝδΟΚΕΤΕΝΒΙ$.

απ. τω. ατοαεεειιτεΙΙιε εμε ττιεΙΙιΒιιατιι 8ταΓοαετιαειτιαε οτα:άιεο.τιοαετιι τιιιαιετιτιοατιιιω

υτ;εξ1.ΐν Μετα , ΙΞεεαΙατιο. 8ται.τιαεει , :μια !ιοετιτετ ιαεοΙετι:ιατ , εοιινετΙὶ π! Ποττιιααιιι

' 0 δειτε” τεΙιειαετατιτι Επειτα πιατα. Μετά Με €ωεω οοτιοτααι οτιετατιι .βιοεο

σ.Πεα:ιτι ια ΓεεεαΙο άεεει.πιτιτ , Βοττιιτιο Ιαιτειειιτε Ρετ εαιτιάεττι ετ! ίταεταιτι ιαΠ;ιτικ

ειαειιιτοειαε τενετίὶ , τιιοτιοιιε 8ενιτο. Ποτιιιιιατιι ειεεειτιιο.Βιιιιτ.· Νο.ιιιαιιε 5:ιτιετο.

ταττι πότε Μιτόίοαε άινιτιοε(οτο Μι αΙῖὶὸαιτειτε Ιεἔετιὸι αίτιαε ίεειιιιι εεταΙιτ

«Μια Κοπιο.ιιι , ε1α€ιτετια5 έιιιέτεταιιι ίετιΡτατεταιιι ιττιοατω Γειει:ιτια,Γεειαε 8ε

- Με εοαΗτιιιειτε οαινιΠετ αι ίειτιότε τεΙιτέιοιιε ειττιαε εο&τιται.

λειπει το- το. Ιτιοετεενετὸ εατιι ταΙιτετ αι φωτιωι τιεεοτιο ΜΜΜ , Ρι.ΛαεΔιιαε αι

:2°'[:'Βξ1"ο 5αε ττιειιτιοτιειτι @τι τεειιιιαε >τ,ατιιετι ΐοιετ , Ιιοτιιο Ρττετανεε3 Ραιτιεοτατιι μι

εο:ίτειιιξ Ι:ι.τιο Ποτεοετ με: οτιιιιιοαε. Πειτε. νετὸ πω οεετιίιοιιε , ατ τεττιιτ, [πο τΙαιΒαΓάειτιι

τ» Μ». .το ε:ιαΠε όιτιττιετιεΠε Β.5ιειτο.ιιααε Κοπή ΡτοΒτεοιειιε , πεταει ω Ρτωιαι 1:Ι:ιαεειόι

ειιιιιειτιατιι τεΡετιιτ , ίὶνε ατ ΟΡιωτ (με ατι εοόετα κι Κεειε ιιειΙειτιο Ρωεω ίαετειτ

εοΙΙοεο.ταε , ΓεττιΡετ εοειττιτιοτιετιι ίετεαε,εατιι τιαο @ετα ε1αιοαΗεττι ΓΡωιε τειιι

τιστατιι ΡαεταΙαε ετιαττιταε. ()απι τιαο απατα τιιατιιδιε πιοτειε ιτιαεέτετιε , Γαιίτιαε

ταεΙΗΠα1ε ειδειτιιιτιιοαε Μια εοτιδιατια:ιαειιι εια.το.ττιοτε αοα τιιετιιοετιτετ είτ ι!

ΒΡΓαε. @Βιμ εοτιιατιέτι ω Βιιιέτει εε τΡιτιτωιι ττιεἀιτετιοιιε ττο.έτετε εαΡεταιιτ,

τΙααΠτετ τιτο Πει ειττιοτε Ιοεαιιιιαίτιταετεατ, αει Γαβ ιιοπιιει 86 Γο.τιετο. τε|1$1οιιε

Βοττατιο οιιιταΙειιιτε Μοαο.εΙιι Λαικα Ρτ:εΓειιτετιι ττειιιίἱ<ἐετε ΡοταιΠειιτ. Ταιιε

:απόσα Ιοεαττι εοττιοεαόιοΓατιι , ατιΙΙιε νιίαιιι είτ, ααι Μιτ.ι.ει>εεαε ε Διειωτ,

ιτιττε Γο.Ιτατ Βτιοαιε εΙεσέεταιιτ , ιοίτιαε αει οΡαε Ρτει:άιέταπι Ρτοατ Ροτείτ Εετι

αειιιτοειαε ωιεεω εοεΡετατιτ. Ετετιιιιι Ιιεετ Ρετ τεττιΡαε εκι€ααιιι ατ τιετι ειδ

2ι!ετ, Ρτατιιταε τε.ιτιετι Ρο.τνεττι εοιιΠ:ταιιιτ εεΙΙα ααι αι εοόειιι Ιοεο π! Με οοιιε

τεθ.ταπιτ απατα αΙιτιαετιτιίΡετ τετιιΡοτιε Γαβ Γο.τιετο Οτε!ιαε εαττι Ρειαειε πω

Εεε είτ εοανετΓεταε , 8: αι ίΞι.ιι&ει τεΙιειοτιε Βοιιιιτιο εοοοετιιιιτε αοα τιιιιιιιτιε εΠ;

ΓοΙΜεταε. Ι)ίιττιειαε ιιιιω άιετιαε :το τιοέτιοαε Ρετν1ειΙ Με 5ο.ιιόταε ια 1)ει Ι:ιατΙιβατ

Βεο ΡτοΗιτΗιε νο.εσ.τετ,ιιιιτιι Πει :ιεεεοΙειιτε ειΙιατιι εοττιαιοεΙαπι ιτεταιιι τει:ιετιτ

ιτ τω,... Ιοεαττι ια ὶΡίἰαε Ρτωιειι ΡΙειαετιτ!ι Ρτα:άιο,εαιαε τ.οιι€οτεταε °ταοΓειτατ εΙΤε νο

;;Άί-Ώ2ζ=1 εειΒιιΙαττι, Ντιτιι ιε!εττι Ιοεατ ια ]:ιιιιάιέτο @τα Βτιοτιιε ιιοΓειτατ Ηττα, τιτιοετιε ε

τ Μ ε!”% τεΒιοαε Πανιαπι όεεαττειιτετι:ι ΟΙειΠο.τ νοε1τε.τατιι._ Ετετιιαι φαει. ε.τικετια5 νειΙτΙε

Ιοεαεειά ειπα ταεοΙετιάαπι τΙιετιοΓειτατ, 86 εθ: τιαιεΙεπι ειδ:ιοιΙιε εκ! τινιΙιιτειιιααπι

8ετιειοΠιε ω οιΓεωιάαιτι , ιάεότιαε Βεειταε Με Γτεειαειιτιατα Ιιτιοετε νιτΙετιειτατ.

Ετςαιατάεττι Πο.αεο.ε!αε το Ιοεο εοάεπι , νιτ!εΙιεετ Γατιττὶ ρωτιιειο Πανω ΡτοΡια

@απο τιειΒεβο.τ άοτιιαττι , Ρετ ιΡίἱαε νοΙαιιτειτειτι Β. διειτειτιτιαε , Ιιειαά ΡτοεαΙ εὶ εΙο.

ιιιο δεετιε τετιτοτιαττι Ρο.τνα!ατιι ει: Ιιετιιε,ιΙΙιε ια τιιεοαε ατ θεια Γοιετ ια τιταιιοτ

άιο , ματιά εοτιειιτΙιτ ΙιεοιτεεαΙατιι.νετατιι ετιειττι Βερε ΕΙειαεεόαε τιιειω, εαιαε

ετα ιΡίο. ειοπιαε, ετιιιι εειταεΙιτιαε άινιτιιε εΠ`ετ τετΙατιιταε , ετ αι εεττιο.Ιι νοιι.ιΡτε1τε

Ρετ οπιιιιο άεάιτιιε , ιιεειιοτι ω Κεειε @πιο ΓαοΙιαιο.ταε , ειάνετΓαε ααεττιόειιιι νι.

Ρω,ωιΞ πιο ειωιωωιαωεω ΐαίιιιιααε Ρτιιιιαττι ει!ατιιιιαιιι τιοττιιιιε ΨΠ.ΕΙΒΑΙ.ΠΗΜ Β,

ωιεια εΙειταενιάεΙιεετ ω" ωΡετιω ,εαττιαειιι τιεει ατ ττειοετετ ωεΡιτ ιτιίΠτετε. @ασ

6 “μπι ειιιόετιι άενιετο ΚεείΓααε εοιιΓαττα ΐατιετειτο εε τιιοτταο , άαττι ττωΒΠΠιη

ατιτιαε νοτατιι Γααπι ιαεααέτο.τιτετ Ρετεειτ, ΓετιιετιΡΓαττι ιτιτετιαε ειττετιι3Γεαε Μοτ

τι εάάιιτιτ. Ετ φαει ττιει!ιατι με οοιιιε τεόε!ετε τιιο.Ιαιτ, ω! τιιτιιιτατιι οΡοτταετο.τ

τεάάετε [καν. ατο Βοιιιε, ιιαάεειττιο Δω ΡὸΠ: ττειιιΓο.&ο ει:ιτιει.!ε τατιαε πιετιτο είτ

εάεΡταε.

$ίειτειτιιαα: τι. Ιατετεο. νετὸ άατιι Με. :ιεετετιτατ, αιιΙΙ:ιτετιαε είτ ἐι αοΒιε τετιεετιάαπι,τιαοά

ἔΙ°ε:> :Β Ιιαιε άε ααι: Ιοοιαπιατ @Με διειτο.ιιαο ὰ Ποπιιιιο εοΙΙο.τατιι εΠ:. @Μετα ετ*

ΡΒ"Ε,_ ειιιττι να· εοτιίειαε °° νιάε!ιεετ Ριότεινετιίιε ΜΔεκοιιοοαε τιιιρετ Ρτοατ €1αινετετ

απο εεττ

ΕΈ: Βοηί.ω ειιιιιιιφεωτ Κα ΜτΙΙετιεεα58τ Μι!!εΒετεαε Μπα· Ιοοετιίε (ΗιΙοι:Ιονει εατιτττν_εωται ω; ,"_._ κάβα·

Ι. α”Μ- πα""η Οτά.8.Βεατάι&ι , ναΙΒο Μτούττ, ετιει.ιιι ααα:: |εεειιάαε Ετετιεεειτιαε ααι Ι:-Ι:ιοτιιτι πιοττε ΟΙιτοιιιεοα

”:;. εκατ.: τα τταᾶιιΒτιοτιετιίἱ , Βια”, Β1ατώτ Β1τιιτι- (αυτα εΙειαίἰτ. Ι·'Ιειοαιται 1ιμιοιΔρωω στι: ΟΙι!‹ι‹ἰονει

«Με. κι Βατεατιάιει , εαι Βιτατ18εε τε;Ροιιτ-1τωτικ ννιιιιω

6 Βε Πακετα Γεν ΠαοαΜ 0ἀὶ0 ἰα ννιΙΙιτιιιΙι·Ιακι . Με Ρωεεωω Γεα Ρτετίεέτατειτα Ττιαηατειιιεπι ω

τιιΒιιίτιατ νωιιιαιΔι απο εαπμια Εσιι:111ιιαι (Μα- τιιιιιιααιΒετ.



νιτΑ ε. εισιιιΑΝΝι Απ. ιοΝεοιιετεΝειε. .ω

Ιιιιιε Γοιι&ιΠιιιιο νιτο ιιι ειιιιιειτιο. Γε όενιιιικειειτ ,ω ετιειιιι είιιιι Ροτειιε εΙΤεε 8: ιιι (Με Απ.

ΓειειιΙωτιΙιιιε Ρτεεάινε,ε,οΙειιιιι ιιι νειΓειιΙο ειιιο ΓοΙει: ι·εεοιιοι Β. διειι·ειιιιιο Μαιο Β':”;ν

πιιΙΙε ( οι: Εει·τιιι· )ιιιιΡοΗτο ΡΙειιιΙΙιτο Ρτο ιιιιιιιετε εΙιι·εΧιτ. Οίιπιφιε Με Ι..εΖετα- - .

ει] ειιιι ιΙΙιι‹1 ω |ιοτιιιι·ιειιι Πει ιιΓοιιε άεάιικεταιιτ ιιι μιωιειο ΡιιίιοΙο Ιοεο,

οιιοά ΠΜ νεΙιιτ τιιΒιιι:ιιιιιι ει: @πιο οοιιτεκι:ιιιιι , ιιτ ΓιιΡι·ὰ ιιιειιιιιιιιτιιιε, ιιιιΡει·

0οιιΠ:τι1Χετατ ω οε8ειιάιιιιι ὸεΡοιιει·ε νεΙΙειιι:,ιόειιι Βεατιιε όινιιιιτι)ιε ιιιίΡιπιτιιε

Ρι·ο!ιιΒιιιι:ιΙΙιε όιεειιει Πεο Βοιιοι·ιιιιι οιιιιιιιιιι·ι Ιο.ι·ειτοι·ι ι·είει·ιτιιιιε οι·ειτιο.ε, Για..

τι·εο,άειιιόε :πτήσει ΙιειιενοΙο επι ιιοΒιε εοιιεε'ὶ όιΙεόΕιοιιιε Ιιοε ιιιιιιιυε εοτιτιιΠτι

ίεά ιιιιιιο ιο Με Ιοεο ιιιιΙΙει:ειιιιε εΙεΡοιιι Ροι:εΠ , τω ει:ΓΡε&ετε Ρου!!ιΓΡει· , «μια

ιιοιι ΡοΠ: ιιιιιΙι:ιιιιι ΜΒΜ: Ποιιιιιιιιε Ιοειιιτι ιιΒι νοΙ:ιε “Με οΡΡοττιιτιυιτι οεροι1ι.

Τει·τιο ι€ιτιιι· ὸ.ὶε ΡὸΠ: Πειιιειιόιιε πιστευω τιιιιιτιετιιι·,οιιοεΙ Με Ιιοιιιο 1)ει Ρε:

ΒΡιι·ιτιιτιι45.ιι&ιιιιι Ραενιάει·:ιε ειΠατιιε. Οοειιιτο ιτειιιιιε οἱ: οιιιιιιἱιιιε οιιὸά σε νικ

Πει ιτι ΓΡιι·ιτιι Ραενιάεπιτ, Ιοειιε ει εὶ Βοπιιιιο :ιΙιΒιίιιει·ειτ Ρτα:Ρε.τετιιε , ιΠιιε

απο 8.όνειιτειιτεε , άειιοίιιει·ιιιιτ οΙει άοΙιιιιιι , Ποιά ὲνιι·ο Πει Βιει·ειτ Ρι·εειιιιιισ

τιο.τιιιιι ,ιΙΙο ιιειιιΡε ιιι Ιοεο επι [.οΝο0Μπι1ε ε εκιωι, ειπε ιτι!ιο:Γετει: ειιιιιιιο, σ σ

εοοιιὸο ε.Ρτιιε :παμε εοιινειιιειιειΙΙι Εοι·ε νιάει·ετιιι· επι ΜοτισιεΙιοι·ι.ιι·ιι αιτετνειιιι €:;ζ'::ξ'""'

όε ειιτιιιιιι. Νεπι εοοεπι ιιι Ιοεο :ιόιειι5,ιβιουε ί:εινετιτεΙ)οιιιιτιο ιΡΪόοιιε Που- Ι.οπι ω·

το ο ΓειΠεετ ειιιιιιιειιτε8:Ρι·σΡιιιοιιιε ειπε οειιιεεΡε Πιο Γειιι&ο. ΚεειιΙο. ὲ. Βεειτο κ” °·

εο!ιτει ΒΕΝεοιστο όε8ειιε, εοιιἔιιιιιιιιιιιιΒἰ ΜοιιειεΙιοι·ιιιιιεοιιΠ:ι·ιιΧιτ ;ι:ε!ιθειιιτιι ,

(μισό ιεΙειιι Μοιιεθ:ειιιιπι Ρετ ΡΙιιι·ει οιιιιοι·ιιιιι ειιι·ι·ιειιΙει Πι·ειιιιε ι·εἔειιε , ιΠιιε!

ιιιει€τιιε οΡἰΒιιε όιτεινιτ, ΡΙιιι·ιτιιόίοιιε ει; ειτειιτιιοιιιιοιιε :ιο Με ειι!τιιιιι ωω

εειιε , ΓιιΒ δειι&οι·ιιιιι Ρειτι·ιιιιι ιιιίϊιτιιτιε νιτειιιι ιΠοε ττοιιΠεει·ε ιιιοιιιιιτ.

ιι.$ε‹ὶ Με Ρι·εεΙιΕιοιιτεε,ιΙΙιιά ειπαμε τιεοιι:ιειιιειιι Ριιτεινι ΠΙεκιάιιιιι,οιιοιι Με ιιι Ε Μ” Μ

εΗεΒιιε Ρετ Ιιιιιιε νιτιιιιι ειΙιτιιΗειιιιι οιιιιιιΡοτειιε Ποιιιιιιιιε Ρο.τι·ειτιιε είϊ ιιιιτειειι!ιιιιι_ ΓυἙΙἱ:°8 κ.

(Μοό:ι.ιιι ιτει.οιόιε εὶιιιι ΡτοΡτει· ιιεἔοτιϋ ιιΙιουοάοιι·ιτιιειιάιιτιι ίι:ετιιι·ιι ειςιΐιιΡι·ειΔι. ΦιιΜπ·

ᾶεΐ εεΙΙιι!ειιιι όενειιιΠετ νοεειΙιιιΙο ΓειΙιεει: ΜιΙΙεΕιεεειιτιι,οιιιὸειιιι ειεΙνετιιειιτεε Μ

ετιιιιειιΗ εειιιοε οιιοε ιΡΓε νε!Μ ιιιΓεάει·ειιι:, Γιιι·ι:ιπι ιι: νειιει·ο.ιιτ εοε ιιοθ:ιι @Βιμ

Ιετιιτιτ. Τοτε ειἔο ιιοθ:ε Με ειτειιιιιοιιο.ειιιε Ρετ πω· εΙενιιιιιι απο ΠΠ: όινεπειιτεε_

Ριιτειοειιιτ ίε τε ο εεΠε ΙοιιΒιιΪιε ιι·ε. ΠιέΙιο οιιιόειιι πιεσε όιΙιιειι!ο εε εΗει @απο

εοτιιΐαιιιτε, ι·ιιεθιτι Ιειττοιιεε ειιιιι εσιιιιε οιιιΒιιιιιιΠόεΙιαιιε ω! ιΡΠιιε εεΙΙιιΙα: ει

τιιιειιιι ιιιιόε έ)Βι εοε ιιεεμιιτει~ ειεΙΓεινει·αιιτ , Ιιεετ ΠΠ ιιοΙετιτεε , τεΡεπι Μπιτ Γο Ρι

τω. (Ἐοιτειοιιε εο<ἐιιιτο Ηπα εειιιιε εια:ειιιΡΙο ι·εΙι&ιε ίιιΒε ιτιιτιιετιι Ρειι·εΧθι·ε,

εοιιι νειὸ Βοπιιιιο ειιτιιιειιτε ,ιιιει·ιτιίοιιε ιΡΠοεοΙιιιι 5ιΒιιειιιιιι μια ΡτοΡι·ιο τα

σεΡτι Γιιιιι:. ΉΙοτιτο Ριιτ2.ιιιιιε :ιιιιοτε Πει Ιιιιιιε Γειι&ιΠιιιιιιιιι $ιΞιτ:ιιιιιιιττι άιΒιιιιιιι

εκίιΠει·ε ιιι εεε ο , ω τοπ ΒειιεΗειο. εοιιτιιΙιτ όσοι εεΠιιιε Ρτεείειιε εΠ`ετ ιιι τει·τει

Βινιιιει ε!ειιιειιτιο. =Πιιόε ετιιιιιι ιιιιιιε Βε:ιτιθεειιιεεε Βιιιάε5 ιεΐει·ειιιιιιε :ι.ΙιιιιΡοτειι

τι Βοιιοι·ιπιι οιιιιιιιιπι Ποπιιιιο Ιο.τειτοτι , τιει Με δεῖ ιο εενιιιιι 5ειιιόιοε Γεω €Ιοι·ι

Πεοι: , δ: (Ιω ιτιιοιιιτε.τε: ιιιεάιτε.ιιτιιτ ιτι ειιΒιΙι Πιο , Μάϊ( Μ εοτινεττειιιιιι·) ιι:

ειιι€ε·τε.τ άε τει·ι·ει ιιιετιιοι·ιετιι εοι·ιιιιι. ΩιιειΡιοΡτει· Ριαίοτι ττιαΙιειιι ει:: Ρει·Βάι επι

εοτιτι·ει Ιιιιιιε νιι·ιιιιι ιιιιοιιει ο. ει·ε όεετενει·ιιιιτ ,ιο πιειΙο Πιο εεΙετιι:ει· ΓιιιΠι·ειτι Ρ

εοτιιπι ιιιιοιιιτιιε ιιιειιτιτει εΠ: Η ι.Νειπι Ρει·.ιι&ο ιιε8οτιο Ρι·σΡτετ φαιά Δε! Ρι·ιείει

τιιιιι ειόνειιειήειτ Ιοειιιτι,ΓειΙιεετ ΜιΙ!εΒεεειιιιι,Ρι·οει·εὸιετιε Μια: επιω θοειιοΒιιιπι

ιτιάειιι ιεΡεἀειετ, εκ @τι ε.άνείΡετεΓεειιτε επι οιιιιιιιάεικτι οενειιιι: νιΙΙειιι. Εεε!

ιιιιοεΙ ιΒι Ρετ ειιιι·ιάεπι ιάειιτιοεπι Ρο.ττετιιιιι Εν: ιιιιι·ειειιΙιιιιι, σΡεια:Ρτετιιιιιι Ριιτο

ιιτ Ποτ οιιιιιιιιιιε ιιι ΡτοΡετιιΙο.

η. ΜειειιιΠειιε @τετ νι: Με 5ίΒιι·ειιιιιιιε Με Ρι·ιεόιέΕει ιο νιΙΙ:ι. ιιο&ε ρω νιςι- €Ζηξ(·Μηι

ω. ιιονειιιειιο,είιττι €οτιετι1ο ε:ιοπι ιιι Ιοεο ει1τιι Ει·ειτι·ιΒιιε Γεευιιι εοιιιιτειιι:Ηιιιε °ΧΙΜΠ&ΞΨ

:εΓεοιΙΤετ,:ιετιιοι·ε ΓοΙιτοιιι ΙεΒε Ποιιιιιιιο.::ειιτιιιε τιιεάιτειι·ετιιι·, οιιειΙιτει· ω- “ω” π'

(2.5 ω @Με Βοιιιιτιο ειιιιιιιειιτε Ρει·νετιιι·ε ηιιινιίΤετ, ε:ιιιόεΙο.ιτι ιιιειιιιι τειιειιιιιι

εειιιι ειιΙΒιι&ο. εΠ:ιτι :Μάιο ιΙΙοιιιιιι εοιιΠΠειιτιίι.Τυτιι μια απο ι·ιιοοι·ε ειείἱ :ιΡει·.

ι

ο Βιμ Ι.οοβοπετιιπι ΜουιΜήιιιιι , Πιιιεει Ζευπη, 5ιειωιιω ιιι ΜΜΜ , Φιι]εδ ε, αιωνα επ Βι·εκπε :Ρ

ωάειιι απο εμε: ιιιοικιιιιιι κι Ποιοεατιιι ; ιιιιιιιιιιιιι οι» Ρε!!ειιιι· , :με κι Μοιιείὶειιο ω" δ. Βιιοιιιιιε ‹!ε οπο

πο Μ. πω. εοιι&ι:ιιι σοφια. Νοε: Μοικιάετιιιιιι 5. ω ειιτιιαπι σε. ιισιικνωιμπιακ

ω ιι]



..οι Με ε. ιιιιιιοοΝοοτΑιιΑ Απ. ιενοιιιΑεεΝει.

 

ι

ει”. Απ. τι: ιΒιιοττιιιιιοΓοε οοιιιιτοτιιιε :ι.ΒΓεετιετε τοΡιειιε, οτ Ιοιτιετι ειτιοε τεκτετιεΙετετ

ιτε-ει· τιοοιι Ρετ Γοιιττι ειιιιιτικετιιτ τιεοιιΞεοτιο.ιτι. οτ Ριιτετ Πειτε ετα ΦΙΦωφτΙΙΒΜΜ ι

1) ' ο Ι ν' ιιεε.τοε εοτ 5ιειτειιιτιοε : Νοιι Πιτ ιτι ειιιιτιο τιιοτιιιε ΓετιΒιιτι . ιιι.ιιιτιοε οοιιιΓεοτιι ω

τιιετι Με!! Πινιτιοτιι , τιοο ιΠοίιτιιτι Ροτετιιιιοε . Π Ριιιε ΡετιιιιΓετιτ Ποιτιιτιοε.Μοιτ

ετ8ο :το εο ιιιιΡτειΤο ιτι ειιιιτιειο. ()τοειε @οποιο , εοτιΓεΓτιιιι ιΙΙιε αειιτοε Ιοττιειι

οι τειιιτοτοιτι τιοοτι το.Γο Γοετιιτ ειιίιιτιτλοιιι. ΝετιιΡε ττιετιι Ρ:ιτετ ιιΒιιιο τιοιιιιτι

@'80 [πιο Ιω: Μακάι , νετικ:ιτετ ιιιοιιτο.τοε . :ιο ιΡΓο Αοόιοτε ιοιιιιοιειοπιετι Ρετει

Ρετε τιιετοιι: .οοο Γε ιιιοίιτιιτετ8ττιιιοε. Ηιιτιε ει·οο ιιιιιιιΠεοιτι οττιιιι τοττι τιενο

τιοτιε νετιετειτιοτ_ ιιοτιε Ρετ οιτιτιιιι μοι ειΠιιιοιτ:ιτε τετοιιιτιιοε. Ηιτ ιτειτιοε να

τι Βειιτοε ειτε στο οττιοιιιοε εΠ: νετιετο.τιτιοε , ε1οιιι ιιιοτοιτι ()ιιτιιι:ιεοιοτοτιι τοιιιΡ:ιτ

ειιεθ:οε , τιοοε ιιέτιο απο νειιιτ ιτι ειΠ:τιε , τουτο. ιτε τιιΙιο. Ρτοττιετετι τιινιιιιτοε πω

τοιτ . ιιτετ τοιιιοε ειι.τιιι€ετοιιι εοτΡοε εειιο.τετ. Ηιε ετΒο ττειτιΓιέιιε, ιτετ οοοο ω

ΟοετιοΒιοττι τ3εεΡετσ.τ τατιτοτικιετιιι Ρετεειτ. Ατ νετὸ ιτι Γετνιτιο Πει τοι Γε ιιττιειι

τι ειιιιιτιο ιιενονετιιτ, οιιιτιι ι:οιιι ιιοτιιο τα: Γειιοιοε ΡετιιττεΒιιτ. ΝετιιΡε Πιοδτοτοτιι

Ριιττοιιι τιιοτιιτει Ρετιεεετιε . εοτιιιτιτιοε ιο!Γει ΠοτιιέετιιιοΒιτετ ειιτΡεοε , πιει 8; Πιιι

. Γοι:ιε&ιε νιτ:ιιιε εοιιιιιιεττιοιιι Γαβ:: ΡτοΡιτιιιτε ΓιοτιεΒιιτ °'.

πακετο. ιιεΠιιιτ ιιι τσάι!. Μ 55. ιτι νετεττιι·ιιο ΠΓιιιιτ- τιιιι ΡτοΡε τινιτιιττττι Βιιτοιτοτοιιι ιιιιικιιτοι·. Ρει·ντιιιτ

(Η Μεττ)·τοιοΒιο $ιττιιποοι πιειιιοιιιι τοιιΠιιιιατοτ Ρτι- διιζιιΔιιιιτ18 :οι ιιιιιιοττι οτα Μ. τ.ν_ ιιιιιιιιιι:τιιιε Πιεστι

ει: Νοε Πττετιιιιτεε Με νετιιιε: Ι» μι” Βιιιιτιωιβ δ. τεΠοιεε ΕΕΑΝτ:ΔιτΒιικ 8: Ι.τοιιιιοοιιι , ειοι ΜΜΜ

8ιιιιΑιτι ΑΜιιτιι. Ποι·Ροε ιτι Μοιιιι.Πετιο Ι.οοιτοτττειι- «Με ( ει Β. Β2τοιιτι ·Μοιιεειιι Ι.οιιΒοτετειιΠε νιΠοιιι Π.

Π , δ. Βιιτιτειιιιι εφε, νοι2ο 8. @πω σ.τιΓετνο.τοτ . σιτε το ) Τιιτοάοτιτι Κηφ ιι.ιιτιο νι. ΜοιιιιΓιετιο Μο

Ρτεττετ Με οοτοετο, :μια ιτι Μοιιιι.Πετιο ιιοΠτο δ.Τιιο- Βοτετετιίι ματια.

ΠΦ)ΘΗΗΘΗ8ΗθΗΘΗΟΗθΗ8ΕΘΚΏΤΠθΗθ88ΗΘίΦΙΦ·ΒΗΦΗΘΗ8%ΈΦΠ

ςιΜΝ.νιΤΑ δ. ΒνιιΩνΝοοεΑ11Δ
δ”. Εν.

ιιιιιιΑ·τιεεε τιιοιιιιιι:ιιοειε εετιτε,

δω Ροτιιιε μια τιε νιττοτιΒοε ει: τειοοε τιιιτειΒιιιισοε ιτι ΕισοτιειεειιΠ

ΜοτιαΠετιο Ποε , τεττιΡοτε Βοτ8οιιτιοΓε.τιε ΑΒιιιιτιίΓα: Αόιιε 8.9.

Οοιοττιοειιιι , ΕοιιιιΠι δ: Αττιιιτ Με” ιιιιτι τεττιι ιι ]οτιιι Μοτιιιτιιο

ΒοΒιετιιι ειόιεόιοε.

Εκ Βειἰα @- .τοπιο ιοί 2848. απ!. £οιιιΡειιάιιιι/έιιι ειιιιιιώιιι.ι τι: ι·ιιβιιιιιιι.

οιιεειιιτιιτιοΝεε ΡΚω.€7.!αΕ.

Ποϊτζιιιιιιο· τ; . Π τι ο ο ο ο ο ι= Λ ιι ιι τι 7ει!ωω ποπ τω”ψ ιι ΗΜ Πιερ τι/Ιαιτιικ πω.

“: ;::=ω ' ·; "Με Βιιιιιιιι Μι. ε. ΗΦ·. 21%!. στι!» _;. ()οιοε ΠΜ Εττοιι8οτικι τρειιωειι

" ε· ι. Π ι:ιιιιύιτκό Δια-ειδ ) οτ τοτιτιιΒιι:ι Ρειτειιτι Γοιιοιεε , ιτιιιετιιιτοττι Γοιτ νιτεο νιττιιτοιιι,

ΓειιιΡετ Γετνιετιε Πεο ιτι Μοιιιιιιετιο , φαι ιτι τεΒιοτιε Ρτειιεοτοτιι τοιιιιτοτ

 

Ε; ΜΜΜ τι το; τω” Ποιοι: Μιιιητείο!ίι "Με ώ Ηαπβικιιίο ·υιι!!ιιιιιιιι ώ· , πιάσω ό'. Γατα

πιιιιτιοικιιι [κά. Πι Με" Βι·ιιέισ ιιιιο πω: τειιιΡιιι·ί.ι πιι·έίπιιπι Ε'αιιιιιιιιι :κοιταω σιιΠιιιιδιιι Με· .

ΜοιιεΠω3 ιιιιτιιιιι·ιιιιι ασκ/Μι: , Εύιιτἰιιτειι/ἐ ιιιιιιέπιπι ώ·Πιτι·ωιβ . Με ιιιι Μαιου: Πιιώιιιι /ἑιι Λιιιιἰιἔπί Πειτε

ξΒ:2Πί:"” τοιιβι·ιιδιιιιιι ἱιι ω" !ι›ιι·ειιῇ` Μιάμια! ε Μεινε” /ίιι·ιιιιι ό· στοπ: Μπέντια 'τ μι” ,ιιξη"·ηη άι..

"Μία - σπιτι; Με ιι Βιιι·έιιπάοΓαι·π /ἐιι Έτσι: Ι/ίι·Σιπε στΡΠιιιιι Μπι· άπο: απο:: Μ"Ζ,'ι!Μ /ἑιι Μιιτι·ιιιιι*

ιι τ· μια πμ2]0"Μ ά· @Μισο . τι·ιθιιι ιιἐιιισιἰιιιιι πιίΠιιιι·ι&ιιι τι Ισπειι/ϊ άφιτιιιιι. Μπέκι "Με πιστα ίπ Μιτ

Μπι» - :τυποι Προ» : ιιιιιιοι·ειιιιίειτι Ριιιιι!ιι βρω Με!άτιι “πω” αιἰ Ρειωεωω Αιι/τιισἰ βιο οι Πιτ".

' Ι' Μ""' ·ιιιιέςιι ιο Πειτε Γοοε 1οίιεττε ; Μιιιωω . ΜιιέπιβιιΡ!ίσίΜ ιἰἰἔΐισε ριιιιἄὸ ω» ΜεΙάιτι : ΕΠιι

ιι Σινε· ι·ιιισειιβ Μιιιιι/ίει·ιιιπι μια' πω: δ. Πειτε “άσο”. σύ .ωηιιιιοικ Π” Μπέκι: .· :Μι ΑΙΜ ι·ί·ιιιιίιιι

Μ""-π'", .τι ΜΜΜΜακη/Πτι] των: ιιι Μιιέι·ιιιιι άετιιι·ι·ιιι.

Π” ει” τ.. 8. Επι πιο :Π ΒοικοοΝοοιιΑιτικ Πισ ΒοικοοΝιιιοτιιιιΑ , ιιιἱ ετ· ό'. Έκτο Βιιι·έιιιιάιι/“ασ ιιΡ

ΦΠ: ΡΜ· Ρι||ιιτιισ ,!ίτιιιιτει·οιισ οι: ιιούί!ί Ει·ιικτοι·ιιιηθιπιιίιιι ιιιιιιέ Μσίάαι ιιιτιιιι [η Πιάνει: ματι· Τιιω

ω” ο “ζ ιἰιὐει·ὶ Αιι/!·ι·ιιΠοι·ιιω Κατι· σιωωιωτιωτιεωρω. Πιτοτιεε οιιἰρΡε τα;@κι ιιοιιιιι Γατα βιι

χιωειωμιοεμέ Βιιτ2ιιιιιίοι .ι ρισιιτ ε.: Ρϊεἄτἐιιιτῇ @Μπίστι ειιιιβιιι : ?κι Γκιιίιβι·ιιιι Βιιτέ'ιιιιιιιαι

χ τοιιι το ει: ΑΒΒατιΓΓε ιιοΒιιιιιιττιει νοετιιιοιο Ριιιιιι , ιτι ιοτο κιοι τιιειτοτ Βτι8ε. .



Ι νιτΑ ε. ΒυιιοοΝοοτΑκ.<ε ΑΒΒ. εΒοιιιΑεεΝετε. τ...

Ρειτοιτειι , Μ ή Οιπίτποτοτ αφ. μ. πο.. ώ· η. ποιπίποτ. Ε: ΡποΙοτ ΠΜοοπιπ ίπ Μ. τ. ο. Οτ/Ι·. @το ακα Α...

Μ.. οφ. τι. Ι..ειιτ8οΙτετεοτιιιιτ Γοτειε , Ιτοε εΙὶ Βεττετειττοττεε νεΙ Ιτιτεειε Μοτο. τω. τν.

. 5. @το το δ. Βιετέππάο[πτο ο2.ιοπετιω. , ποπ Βοτἰ.ε , πιο Μπα Μοποοπτ Βοοίοππτ οο!τυπο στο Β' ε· τω·

:απο ή: τοπ/τετ. Μπα ίπ ?Με δ. 6'ο!κοποοπί πππι. ι·ο.βε ο. Βπτεππάτβι·π ίοοκίιπτ: Βεττεετιιττ ετ- Ι0”ΐϊ:ΐ'

8ο νττ Πετεοιιιιιιιτ ετιτε Γ ΟΙιοἔπττἰοἰ) ΗΙτέιιιοιτε ετιιε ττοιιττττε Βιικ011ΝΠΟΕΑΚΑΜ οποτε τττΓτει τιι- Ε:.Ρ:0._

ΓειτττΙεε :ιιτιτοε απ, Ιτειιεετεειτε ε;ιτ1τ Ι)οιτττιτο νονττ . εε (με Ροττατ τη Ιτι1)Γετ1τιετιιψιω .......ι...

11τιτε. Ε: ίπ πο.. δ'. Ειιιτπῇ ΑΜ. Μτι·ο·οίτπβ ΡοβοοΜπι Βκπέππάοβιτε ροποπτο: (:ΗΑΟΝΕτΠΟ11Μ

το· [.Ε00ΕοιτΝ0ΑΜ , πκ[εέοποπο εισοττοποοπ »το Μοποβτωπι £οπροτοττἱοπ:οπ οτω.Μ.. ..ο Εοοπία

οοπ/τ-Μοππβττἱο πω: : Ιιτ ειτε ντεεΙτεετ ΜοιτετΙτεττο φωτια νττωτεε Ροίττιτοειιιιι Γοετο: Ποτ ,Η _

νται εοτιτεε Γιιετττ ΡτοΓετιιτεττττττ. ΗΜ: τε* οποτε ο ταρω·@ο βτἰΡτἰοπιΞ: βεπτπιιϋ τΜεττιττττΙΙε,ίπ- ο

εαπ, νεΙτιτι Ι..εδτο:επτ , οτε ΠτΡεττιΙε ιιττττετιιτιττιτ ΓιττΓΓε ΡοΙΙτεττιιιιτ εε (ΧτειτοΙστο Γορτοιιττετιτοτε

το Βιιτ8ιιιτεοΓ.τιτ:ιτ ειτοε Ενοττειεετε ετετιιιτ. μπώ ίπ οιΡοέττιΡΙιο £'οπτρεπείσπ/ί που ιοβ/ϊιοπιι.ι , Ροβ·

?ποιοι δ'. ΟοΓΜΜΒοΜί Ρ”ίπύποκε δ”. .έκαψε οίιιοοπτ Ποτι3 οττ/ιΙίπδΙτα . οοπτίποπτετ/οοπίτοτ Μπι· τοι·

ιἱπ: εε Με ουτε τη (:ττειτοΙττο Ενοττοεειε (ΜΒ: @πω οΓποιίτείπι ΟορίτιιΙο.τ Ρι·επιτ/|Ι: Ρι·οοο το με

πιτπιιππτ ; :το έ: πο.. δ'. Βστοποθ (.'πριτιι|ι!: βρε” οοπιΡτεΙιεπ:ἄ. (Ποπ φοτο Ιθ,.ΠΔ' ίπ βοιοδιΙο |ίοτο

ποπ “οι Βπποππάο/`πτε Ξι/το _. οποιοι το: ἰπῇιΙἰω: πο Μίη7Ι6'Μ ίπ εοω..ωπ Μοποβοτἰο !εβτπ πω

πω τβι/Ρίοπττ !ίετιΒ'πτέππάο[οτοπι πεοεκπι οπο: Με βι·τοοποπιπτ οποττιωοπ: πο ιστοίπάε α..

:κοιταω @Με Με Ριτο·Ισπι. οπο οσάοτεοπ ίπ £'οιπΡεποίτοππ τ:τοαπΡ!οτί οΙοοβ. .τοι.εττωπ ςε'τ,οποιππά

οποιίππι πιο Ιοτο κάποιοοιπιπτ.

τ.. ?στοπ π: 3. Βκι·έτιπεο/`οτε Ιπ/ἔοτὶπ πωπω ετ· ἰιπΡ:ι·ῇδΙ.ε ·οίττΙεπιπτ, ἔστι· βι|ορ!οποι'α @το οπο ει· Ουτε Με

ει: ι·ο/ττππιπτ ίπ πο.. δ. Εκβπῇ ...τ απ. όε;.αοί ο!ἰιπτ .το ίΡβα Ρ”ίτοίπιτ οπτασίοπε , εοπβ·στοάο- (ΠΡΡΙΕΙΙΒΜ

τω, ἀέρα· ε6τω..-πρ ει.”..οο τοπεπισ οι: ίπ/Γέικττοπε , οι: εε Λέτο/τι] ......ιο, επί πατε/Μι: Βου·

Ξιιποίο[πτοιπ πά·υεήι: ό', δο!ιυποοπτ Γπβέτπιπ οοιπαπουοτε τεπτο·υετοο.

;.Μοποβετίππι δύοττοοοιι ο [τα .$'.Γιιτο ειέπιπποποβοτεπτΜΜππι οι: οεἰοοτττἰοπππι ώ :ποπ πωπω Μοττ2Βετί)

το σε τεΙἰἔἱοπο .5'οπδϊέπποπίο!τοπι με δ. Γ). ΒοπσάΙΣΗ Κτέκτοιιι ο.γωετε βι··οοπτ, :ποπ πωπω οι: Η”

ορτοια. Πω· ο'κρ!ο.τ· οκοπάτυπ στα, πιο: ίπ Ιου·εππ ΡοττΙ:οποπε . Μοποβετέπιπ . Ρισοί!οι·πιπ ποιπρο πω'

.το ω......... Το/το· 4Π/επετούΙΙι3 Βεοίο ίπ πο. 3. Ηι]ί·. απο. 8. :Μπι τω: ο. Μ. Μοπιι/Μ·έο εποε

ΒττεειτΓε ·οοοοτ. ΜιιΙττ , ἰποπἱτ. εε ΡΗΠΙΙιι15 ετιιΓεειιτ ΜοιτοΙΙετττουτ .πιο ετειιττ το :εετΙτιτε,

&ε. Ε: Γοπ.το ίπ :Μπιτ Ιοτο β ·οοι·βιτππι τιιτ”το απο. .2.τοβοικτ. Στις: δ. τω...τωοειτο πο

οπτΜε Ιο2τοπ/ίτ ΕΙοείκοπ του οι! τιππ.όόο. -

ΙΝΟΙΡΙΙ.ΙΝΤ ΩΑΡΙΤΠΙ..Α.

(ζ Α. ο. Ι. Ι) Ε (:02ιτοΙττο Ετιοτττιετιε. 8: εε νΙΙ. Πε Ψιι.ειΝοο. δ: ΡτοΡΙιεττει ετιτε 86 αυτ;

$τεετιιιιοιε οΙτττιτ δε αυτοι Αιι- τιι ΑιτΒεΙτεο.

<έεΙτεο. ντιπ. Πε Ι.ΕυοΕιτΕτιοΑ 8εντΠοιτε Ρετττ1ΑΡοΓ

ΙΙ. Πε εοιτνετΓειττοιτε θτιτττειτοτε δε ντα.: τοΙτ.

ειιττιι. Ι Χ. Πε εεΙτττετιειτττιιιττ εοττεΡττοττε δε εειιιτέ

ΙΙΙ. Πε Ηεκε.ΑΝτκουτενττο 8εοΙτττιτ. τττιττοιτε Γιτετττνετιιιιτ.

ιν. Πε οΙτττιτ ΑΝΝοτι.εωε δ: ειιιιτιτ Αττεε- Χ. Πε οΙτττιτ Ι.ιιιτεεοετΒε 86 ετιιτττι Ατιμ

Ιτεο. Ιτεο.

ν. Πε οτ.εειιιι_οε (έτι :απο ΠοιτεεΙττΙεε) Χ Ι. Πε οιΙΙΙιτετιττε οΙετ δε τητα εοτιιιιττττει

οτεοΙεΓεετττιτΙο 86 οΙτττιι ετιιε. ττοιτε.

ν Ι. Πε ΠοιΙΝΑ δ: ειι:ιΙτιτε ττεοΙεΓεειιτιτΙτε 8ε ΧΙΙ. Πε Βείττιτ τη ττειιτΓετεΓΙΙοιτε ετΙττ ντΓττ.

τ:ιετο πιτεοιττε το οτε ντΓο. ΧΙΙΙ.Πε νται ΒεττιιΙΙτ ΑΙτΙιειτε ό··ο.οεπππ.64.ο.

Οτττ>ιι·τ Ι. Πο δαποΓύο Ε··οοτίΔω.4· @- το 5 τειιττ.ττο τε πιο..

@· απο: .4πέο!έσο.

Ε το τ τι ι ε ε ε νεΙτιττ Ι.ε&οτειττ. ιττε ΓιτΡεττττε ΓιττΓΙ`ε που

τιττιττιτττι ΡοΙΙτεττιιιτι τ το ΟαιτοΒΙο ΓιτΡτοιτιετττοτειτο το. ι·εω·:

Βιικετι1ΝΠοτΑιωΕ , εποε Ενοιιιιιε.τε νοεε1τττ , οιιοεεκ ΙΚεειιΙο. Β. ΟοτιτΜΒΑιτι οιττιττ ττττειτττοιτε 8εεενο- τπ .ε.... ε.

ττοττε εοιτΓΙ:τιτττετοιτ 5 ειιτ:ιτττει δε ετιτειΙτετ τττΙΙιτ τετιιιτι 82.- Ε”ΙΙ'/'νω

τοι· οβΓ9.ΙΗΜΙ8.τ11ττ1ΙΙ1:ιτι11°11Ιιοττ8.ιπΙΩ8. ετοιτειττιε εΙΙ εε.

ιττοιτίττετε τιτττειεττΙ:ι. εεττ.. @τι ειιεε (ΣΙιττΓΙο ιιτττΙτοι..

- _ _ . τιιτττ ΡιτεΙΙειτιιιιτ Γεειιιτι οτειιττο.ι:ειιιτ ΓιτΙτ τεεττΙ.τιττ ετΓετΡΙτ

.. .- -- θ < ιτε τεττττετετ εοΙτοι·τετιτ , οιιοετιιιτ τη τειττΡοτε οπο. ε

ΓυΙττεάτε,ιτοτιττττε διεεττωοτε °, ΠεΙΙετειττο ΜοιτοΙτετττ , ετιττιτιιτ νΙτ:ε Ρετ τενε. ο

οι $τΓειιττετε Γετοι Μ: Β. Εεττοιτεο:Ιτα Υπο. το ειτε εε Κηφ ε. 80"ΙΙίε οτεειιτττ8. _ σ -

° « Ο

 

_---..”.-- . _ο --- τ* το Μ- ΠΑ··-·· · *Ξ



.Με νιτΑ ε. εσσεσΝι:οτΑσε Ασε. εΒοισΑεεΝειε.

απ; Δ” Ιεττοτιετσ εοἔσονἰτ,σσεστεἔ1στάτ1σε στετσισ ΓΡειττο ὶιιτετ]εότο ,σσο στα Ρατε.τετ

σε τι ε.σισοτιιτει , τσοτεε εοττ1Βετε:, νιτε1τ11 ετσεσσετετ, 8: Γε στ ισ οπσσεσε Ρε.τε.τειισ στι

ως· '"° βαττ σσΡετετ. ΤτεισΠετσστ τσ σιτε. 8: ΓεΡτετσ στα το οτστιι τεΙἱΒὶοι1ε Ρετειετ1 Δε

ετατωτω

τενὶνὶΓεἰτ.

]στσο 8; οτειΕί0ι1ε εστσ Ησεστὶ τιετγτσετστσ , ν18τΙτειτίιτσε1σε Ιεσσοτε εοτΡσε στα»

νετε.τ , στ Γεε1Ι1σε νεστσττ ἰτὶτιετὶε ν1εισ αιΡεστετ. νεσετσστ ετΒο σσο ]σνεσεε στο.

σΙστ εττεστσε.τισόσ ίΕοΙτε εισἰτσετσ ετ εοτεοτε Γεετεεε.στεε, νε.εσσισ Γετεστεε Ρετ

αετου, σε τσσΙτ1ε σ1ίεσίΠοσώσε ὶσσσ1ίἱτεισ τισ εει:Ιοε σεΡοττεστεε _ Ρετσσχτειισ

σιτε ΑτιΒεΙἰεἰε ετιοτἰε 8ε εο.σστσειτοτσω οτσισσττι1τιΓεττειτσ στσΙτττσσσσ εοΒοττασ

τστΙεετοε εειΡετε σε ίε:εσΙο τττστσΡΒοε. Ούισσσε 3ε.τττ ονεισε ,σβετὶ εΧίσΙτειττοσε

ὶστετ :ετετι1ε1 σωστο. Ιιειβετετστ Γεεστε. δ: νττε1σσω εΙιοτἰε 1τιίεττει εκεεΙΙεστἰ €Ιο..

τω. τττΡσσ1εισε 8ε.σσετετ, δωστε εοσΓΡεότσττι εΙετσεσττε]σστετε εισίΕστετ, 3σΒετστ

σεσσὸ ττεσσεὶ σε εοτΡσε , 8: τεττἰο στε σειισὸ τεσττε. Ασ €01°Ρσε τστίστσ τενεΙ:τσστ

1τσΡετεστεε,στ Γε σΒετττιε Ρατε.τεττι ΡοΠ: ττὶσσσττι Ιιε.Βεε.τ , στ σσεστεἔὶτιτει στετσισ

εἰτεσΙσε σπΡΙεε.τστ. ›

τ.. Βενετία ττεισσε σε εοτΡοτε Με.ττετσ νοεεινσ: , οσπτέτσσσε ΓετσσΙετσισ Πεὶ τω.

τετνετσ Ρτεεειτστ στ Με οτεττοτσεσε εἰ ΓοΙειπιεσ τ”ετειστ: ττεε ε.σ!ισε στα ΠΜ στα:

τσετετσ εοσεεΙΤιισ ΓστΙΤε τείτετστ. Ασνεισεστε τεστστ στε τετττει Μειττετσ εισεΙΓε

ΡοίτσΙετ,Γσσισ σιτε εεστστσ στ οισσεε εκΓΡεέτετιτ Ρτεεετστ.ΑσΠ:ε.στ1βσε ετιισσε ασ.

τσΒσε ντα ε:στσιτι δ: εοτΡοτἱε ΓοΓΡττο.τετσ ΡοΙΙὶεεστἰΒσε, σεε σι Ρτο ε.τσΙο Ιπο.Βετε

:Βάσω τεΙὶεστὶΒσε , Με εοσΓΡὶεὶτ σσοε ]ι1νεσεε ΓσΡετσιε νἱΓοε ω ε νειστε, 86 Η

Ραπ :ιβττενεΙΙετ ΓεἰΓεὶτεστεε. Ατ Με εποε , νεσε.τσ , σεσσττ , στα , Ποτιστσ τω,

νεσε.πι ,εεε ετσΡΙὶἰιεἰτι Με νττε. εετστσστε μεσα σετἰσεετ,Ι`εσ @Με Ισεὶ σε σιτε

τεστ] τεσσετ. 5ε1Γε1τεστε ει·ε>ο Μεττε ΒστεσσσοΕετει εισΙεσε τε.Ιτει σεΡτοτσει·ετ

σ1ᾶε:Νοσ,ὶσσσὶτ, εεττσε νττοείτοΙθ. 1σσστοεεσίὶετε,σσἰ Με σσστσίΙ:ετττσε τισ

εεεΙοε νεκετειστ 8ισσσε Ρατειτοε είε :σε εο τττσετε τεσσεετεεΜὶτετισ Μισή ε;

οττσσΒσε εττεστσεσίτσσΒσε σΙσσεστσ νε.Ιε στεετιε , Ρτε:ώσττ νται Ρτίνειτ2. εΠ.Ιστεσ

σεστὶΒσε ετ€ο ἰσ @σε ευστσισ οπσσΒσε , ετιοτοε ΑσεεΠεοε οιτισεε ε.σστσστ εοι1εὶ.

σετε δὲ σσΙεὶει ωοσσΙειπι1σο. Ρετ εετε. σείεττε, τσετίισσε σπιτι! σε σωστο οπισεε

ΡτοεσΒσετε : εετείΓει:σσε έστω εεΙΙσ1ε.ττι σιτε. εκεσΕσπ τεσεΒε.τιτστ, σσειστσπι ασ

τὶε νε.Ισττ τισττιο.σε Ρεττἰσἔετε,νοεεε &τοΡετ ΑσεεΙ1εε.ε ε.σστετσιπτ εεισεστεε.Ηεσε

Βτἰττιειτσ Βσ]σε (]τεσοΗ] ε:σιοττετίοσετσ 1)οττσσσε ί:ε.τττσΙειΒσε σιτε νοΙιστ σετσοτι

το.ι·ε ,στ εετετεε σιτε ΓσΡετΙΗτεε εΙΤεστ, οτσισ σιτετιττοσε ω ειστστσ τεΙτετοτσε

εισΓΡ1τε.τεστ.

Π. Πε τοπευεψτέυπε ΟΜΜισέτ @ <υέτε πέτα.

 

μέ Μὴ σε

3. [τε @με τστίσε ΡοίΗιετε οτττστ εκτιοττετἰο. Φε:σεικτι ετεσστι νττεο

Αθιειτιισοιε σοισ1σε,ἔετιετε 8ετεΠετοσε σοεστε, ΓσΡτεσὶᾶστσ (Μεσο

Βἰστσ εοσνετΓει ε Γεεεισο Ρετστ, τ1σειισ νεΙστ ττισσσε ετειτσσ1 ονεισε Μοσαίτετσ

Μετα Βστεσσσοτε.τει τεεεΡἰτ. Ετειτ αστο ε1εοσΓεσεσ1τστατε Ρτοκττσε.: εμε τατι

τὶ στσοτ1ε ὶΒιεε είί·-ει·Βσετειτ, στ σι οττιτσΒσε δεσόττΓΡττττσε φωτ τη εε. ντσετε.

:στ Πεετετε. Νεσσ εἱιτσ σώσε Ρειτεττιτι σετίτιετετσι· σοτσο , δ: 5Ρἱτἰτσ-Γεισ&ο στο

σεστε Γε εσΙτστ τεΙὶΒἰοισε στεειτε νεΙΙετ , ΡοίτσΙο.τ Ρεττετη τσε.ττεττισσε,στ ΠΜ Οτε..

τοτ1σπι σιτε ίσο (ῖοτισττοτὶ εΧΜΒετετ Γο.σπσΙο.τστσ εοσίττσετεστ. δεσ εστσ .τ€τε

Ρειτειπεε ίεττεστ 5 ει·ειστ ετστσ ε.ισΒο ει: €εσετε Ρτε.σεοτστσ σώσω , σετ ΡτοτΓσε

εο ὶτὶσετε εΙσοσ :ισ πεσει Ρετσσεττ εεεΙοτστσ τστεΒειστστ σε τεσά , Γεσ τσΙετττ πιο.

ε=σε ΓεεεσΙειτ1Βσε σείἱσετειΒεστ ΡΙπο.Ιετεσπεσττε, 8ε σε Με ΙἔΒοΙεττι τσει8τε σείἱσε

το.Επιστ ε Με _ σσεὶττι στα εετΙο ττε.σετε Ρτεσετει. δεσ εσπι τισΙΙατεσσε μεσα: τω

πιστη σε Με σιτεστ1οσε στιισστετε νεΙετεστ , οΒτεττιΡετο.στεε @σε νοττε , Ρ2.τνω11

ειστσοσστσ ΟτειεσΙσπι εοσίττσσστ. @τι εστσ στε σοετίισσε Ρ·σεΙΙει Ετεσσεστε.

τετ, εοεΡἱτ εοσττ:ι εισσ εε.ΙΗστ σώσε νετΓσσε. Με. ]ειεετε, εἔΒτεΠἴιΓσσε εΠ: Ρετ

Βτι]οΙεττι ὶτσΡεσἰισεστει Ρατε.τε , σε σε στ Οτατοσστσ ττεσσεστειτετ ΡτοΙσΒετε. δεσ

τω” ΙΕ εσΒἱ ΡσεΠε. εεττιετετ , εοεΡἰτ Οοσσ1τοττε εΙειτιεστἰειπι τΙσεττετε, 86* σα:

ΙΜ Ετεσσεστσιτσ οτο.σστ ΡτοΕι1Βετετ, ειτσσε Ιστσεσ σπίτια νεΠετ εκίσσεσετε, ὶΡ..

έα ει!» εττετσο ετ1νετετστ.

Δε.. Νεε

ή·

-_--ε



νιτΑ 5. ΒΠΚθ[ΤΝΠΟΡΑΚΧΕ. ΑΒΒ. ΕΒΟΚΙΑΟΕΝ$!5Σ Μ!

ε.. Νεε 111οτετε 1)!νωε Ρ!ετεε : πιο:: τ!ο!οι·ε οεε!οι·εω ετεε!Γε εεεεΠ`ει·!ο

εετε!τ !εωωε, εετιπ!εενέτοεε εετεετεω ωετεω Ατ!πτετ ε!εωεεε, εττέωοεε

εεε ίε!ετ!Βιιε εοττ!Ρε!τ. (Β3εεεων!ε πο!ε!!!τετε τεωετιε ,τεωετι ε:: Πε: εκατ!.

Ρ!ο ]εω εε τἰωοτετε Ι)!νω! ωιεε εε!ιε!ε!σετ , Ροίὶε!ε!›έτοεε Η!!εω ετ Ρι·ο 88

ωτοτεΒοιωεεω οτετ : 8: Η ΓοΓΡ!τετ! Ρετ ε]εε ωτει·εεΠ!οεεω τεε!ε!ετετ , ω σω

ω!σεε Γε τω!! ε]εενο!ειπετ! Ρετἱτετεω. Νεε ε!είεΙτ Ηε!ε!!τει· οΓεεετ! Γε!εε τ!1ιι

ε!!!ετε 5 επεοτόοιιε Έκι! Έε!ετ!ε, Ρτ!ί!!ωε ε!! ωοκ εεωτοι· τα! πω Γεεἱτετ! , εε

τ!ε!εεεΡε Ρεε!!ε Ροίτε!ετ ετ ετ! Γεει·εό!&εω Οοεεο!εεω νεωτε εεεετ. Ή;; εεω

ν!τεεε τε!!8!οΓεω Ρετ ωε!τε εεεοι·εω ΓΡετ!ε Ρει·εε!Πετ , ενεωτ ει: οεο εω ει

τεωΡοι·ε Ριεείετε Βετεεεε!οίετε ίε!ετ!Βεε εοττ!Ρετετει· , εε επεΓεετ!ε ν!τεε εεε!

Βεε ετεε!ετετει· ε!!Π`ο!ν!. @εε (3!!:!ττεε!!ε εετεεεε Μετι·εω Μοεεί!ετ!! ω απο

. ωο εοΠτεω επε,Ποω!εειε Πε!ε!!!εεε [Ροί!:ε!ετ νοε!!σεε , ετ εετ!εεεεπ τεω!ωΓ

εεεε ω!Γετ!εοτό!εω Μεττεω ωοι·ἰ εεε ωετ , Γετ! Ρτ!!ιε Γε τεεὶΡἰετ εε δοε!ε!εε [εεε

εεε!ο τεεοεοετ,είεεεε άεωεω Μεττεω Γεείεεε! ]εεεετ.Αετ!ίτεεε νοεεωΡοί!τ

!εει·γιεεε ι!είεεει· ο5εεετεω: νεοε Γεωε!ε Ώ!ιτΠτί , ετ εωω Ρετ!ί!ἰ ο!π5ωεί!!.

Ι!!ε ετεωω ΓοΓΡεε ίεΡει·Ιε °° ει!!ιεε ]εεεετει·, τε νε1·ὸ Ριεεε ε εεω!ε νωεε!!ε σεβ

Γο!νθτ!ε. Νεε ωοι·ετε ε!!ιι ίεΒι·ε εοι·τ!Ρ!τιιτ , εε ΓεΡτειωε ίεεό!:ε !ιοι·ὶε εε!ωεω

ι·εάοε!!τ. ()ιΞεκμιε με! ΓεΓεεΡτε ε!» Αεεε!!ε ΠιΡει· ε:τ!1ετε νε!ιετετει· , ε: εετε

ττ!Βεπε! πω! ]ετ!!ε!ε Ροίἱτε εεεεε!ετοι·ετε ( ετ ΙΡΓε Ρὸίττείετεοετ) εετει·νεε

£011!Ρ!εετετ , οωεεωοεε ω!!!τ!εω εεε!! ειπε ε!οτ!εω εετεεω ]ετ!!ε!ε εά!!ετε εεε

ΓΡ!εει·ετ, εεε!!τ ε τ!ε·οεο εοεεω ε!!εεετεω : Κενεττετε, ειπε εε!Ρ!εεεΐεεε!εω

εεε τ!ετε!!εε!!!!. 8ετ1Ρτεω ε!! εωω, @σε σε· @Με «Με 8; εΙ1!›1 ω οτε.

τΙοεε: 1ΜεπτεΜε άε·έπε πιάτα , βια:: εε· ω: άωι£::£»κω άε62:οπέω αιώνια Νοε

εε1ω ό!ω!Ηί!! 5οε!ε!!!σεε τοτεω , εε!ε τω! 1!!ετεε ωο!ε!Βεε ι·ετ!εε1ί!ητεω!ε!Γεε

τε τε εάνει·Γεω τι·εε εοωΡετεε !εεΓοε Ροττέ!Πε εωωοε , εεε οωε1εὸ ωε!ε!εεω

τω: ωεε!!εεω!εε νε!ω18 εκ τοτο !!!ετεω ΓεεεΙΤε. (Ξοτι·!8ε ετεο ωστεε , εσ1ΠΡο11ε

εε!ωοε ε1εοε τεΡοτε νε! εεε!!εεετ!ε ωεεε!έ`ιί!:ἰ.

ε. Μἰτεπε ε!!&ε! τεό!εεε εε ν!τε: Ρτ!ί!ω:ε :ετ!ε!!τε, ΜΜΜ: !εωεπτ!ε !!!ετεω

‹:!εΡι·οωΡΙἱτ Γεετεετ!εω ,τεετίιιεοεε Γεεω εοείἰτετει·, 8οεε!είεεε νοεετ εάνει·.

Γεω εεεε ωοτοε εωωοε εεΡωεω, νεε!ειεεεε οΓεὶτ εε εε τεετε ε!ο!σΠτετε

ε!εωεε. ωεεπετ ν!τε: ;ετεωεε: Γεκοιιε ωεεΠεεε εε!τετ! τεε!ά!τε Ρὸί!: Ρτεείεετἱ

νεετ ω ανο, εοττεΡτείεεε Ρο!! ίε!πε ε!!εω εΧ!τί!ε Γε! Ρτεεε!!ε!τ,εοτεωοεε εε

ει11π!!ι!ε ωεω!ο Ρτεεεεετὶετ. @εεε πε Γε!!εεω ε:ετεω Ρει·εε!τ, ε:: !εττε εε!!ιι

!εω εεε εοτΡεε ]εεε!›ετ ε:εεωωε , !›ε!Γεωε ετεε!ετεε άεΓεε!ετε. Θεα! οωεἰεω

εε! εο τεεε ω! ίε!ωεε τεωΡοτε ιεεεεεεπ Ρετε!τ ωἰτεεε!εω. δα! δε ττ!εεΐεπο

τω: τ εἰιω εμε εοωωεωοτετ!οεειε εκ ωστε Εεε!είὶεί!ἱεο ίεεει·ε εοεει·εωετ , 8:

ΜΗΓει·εω Γο!!εωωε εε!ε!ετετειωιε , τεετε Πεετεετ!ε Εεε!είὶεω τ1:2!εν!τ,ετ οω..

ωεω ει18ι1εητοτυτ11 εε Ρ!εωεετοτυω οε!οτεε ετεε!ετεε εε!είΓε. ετἰτὸ ετεωω

τετιιω 5:ιτοι· Με Με ά!εε.τεε εωωεε Με ωεεεεεεε Ϊεεἱτ εΙΐε!εετε, εεἰο!› Πειτε

εωοτεω εε!!ετεεεε νο!εει·εετ Γεεεε!εω ε!!!!εει·ε εε! εωετε.

Π!. ΠεΗΒΚΟΙ-ΙΑΝΤΒι11318Φἰ£ε@·εθἱΜ.

Ειπε. ΑΝ.

εε.1.ν.

Ο ε ε. γι!.

Ω!!»Ξτι·εό!ε

εετείε!οίει

τα μο1:088·

τΙοεεω ν!

τετ οΒτ!εετ.

* Μ 4' Γε

ρετίὶἱτἱβεε,

”κίε Γην!.

Ρίτα. ό'. Οο

Ιπω!ωπΕ.

ι"(. 6.38.

ΜὅΪΪ. 6·ιισ

Κα!!τ εε '

Υ!τ8πτ_

Ϊοπεσ τάς

ε;

#° Ν ο τα

6. Π” ε ε ε ε: ετεωω Ρεε!!ε ωττε ὶεΪεετἱεε ετωοε τ!ετετιτε , ΗΜιεΗΔη

Φτεεειε ε εοωωε, Ρετεετ!!›εε εοΒ!!!Βεε,ὶε Γεετεε!!&εω Μοπεί!ετ!εω

ςοΠνει·[2 επτομεε_ @το εεω Ρετ ωε!τοε. εεεοεν!τεω τε!!81οΓεω ε8ετετ,ενε.

τετ ετ ]εί!:εε Ατ!:!τει· Κε: Ρι·ε:Γεετ!ε εοτΡοτ15 εοεεεε Ρι·ο!σει·ε νε!!ετ : τεετάοεε τα.

:και ατεε ί!εεε!!ε Γε ωε!τ , ετ εΧεωΡ!εω ω εε ]ο!: εκ Ρατεετιιω εεωεε!εω

ωε!τ!τεεωε ετεεετεε ι·εεεεεετε. 8ετ! ωε·ε !τ1]ενεε!!!ε.ττετε εετ!εετει τερει·1ε

!›ετετ, ω!ι·ε ν1ττεε !ιεω!!!τετὶε , ω!τε ωεείεετε‹:!ο , ιωτε Ρ!εεεε,ω!τε !εε!τεχωε

τε εεετεε ΡοΙ!ε!›ετ. 1ετετεοεεεε!εεεεε!!ε νετεε εωωε: ωεεεΒετ,ἱεεοεεεΠ`ε Π

εεε ,!ωωοο!!!ε εσωτεε , !εεοωΡετεε!!!ε !εει·γωετεω εΒεττεεώεεεεετεω απ.

Ρετίεετίετ

_ Γεεεε!εεμ

ι Ηεκτεπιτεε!!ε Γεε Ετεεε:κεε!!ε ωεωοτειετ ω Μετητο!. Βεεει!!&. «Χε Με Με!! ,εσεεΙΝεεε ε!!ε ὶε Μα!

εε!!ετΙο δ. Πιτ: εο!ἱτετ.

Με". 86'. Οπἰ. δ'. Ε. δι8'ίΙΟ|ΒΜ Σ!. ΚΚΚ



εμ. νττΑ 8.ΒΠΚΟΠΝΠΟΡΑΚ2Β -ΑΒΒ. ΕΒΟΚΙΑΠΕΝ5Ι$.`

(Πωσ. Απ. Ραε ετ:τΡεοετττ Ροεττεε Μετε: , τετττατττ εττττττεττι ΙεετΜεεΒετ ΓΡεε εεαάτοτατττετ ωτζαΙ..

Β:: 'ΣΕΧ τεττο κατα εττετττε:.Τετττε εαΡτοότε Μεσα ετταττττε απτο. Οττεαοοτ] ?απ ΓεΡτε$

' ' ατ τταΙΙετετταε απετΓεκαατττ ττονετιτ ότιαόττ:ετε ττετατεττι ,εφε αυτα τττετετα οτ

Γεττττττετα Ρατεοετ,ετοαε τεττττττετττ ατ τοετετα. ΕκετττΡΙαπτ απτο ετετ οτττταΒαε τ!

Ιταε τοττνετίεττο, εττεττττε: νττταε, Ρτετεττε εαΙταε , Ιεττττεττε εΗ·εόταε. (Μπαρτ:

1ιπΕ&θα οττττττοατ Βτετε ε ετ,ενετατ ατ τοττττε τεττοτετττΚεεαΙεεε εΙτεαττΙ εεετετ. απο

αππω"Μ εμε οο]ατΡετε ε Ρττείετε Μεττε τ”αιίΤετ ατ ετΙτατΙΤεε ττο:τε: εαΙΡεπτ Ιαετετ , δέ

στο τασΙε- οαοετταίοαε Ροετατεττττεε τατετάτότεταοττττετα τττ1ΡΙθίΐετ, Γε ε (?οτ οτε [)οττττατ

2: Μζ"° Ρι·τνετειτ. ()ατττοαετΙΙείεεττΩοτΡοτω ΡττνεττοττεττττεττΙτότατο εαότ ετ,Ρτεντοαε

. τέΙ:αετε ναΙττεττοαε Ηετε τοεΡὶτ. Ετετ εττττττ τα οτείττττατα Γετ:τετε ίοΙΙεττιτατεε Β.

Ατττἱίὶὶτἰε Μεττττττ ττεττίἱτιὶε.

7. ΡετντετΙετα: ετΒο εε αο&ε, 8τεΒΙαττοαετττ εαΙΡ:ε ε:τοτεττε, ττε τεττττ ὸετατα

ἰαταττετετ τεαΓετα ατ τι (3οτΡοτε ετττττττ Γαέ`τ εαΙΡ5 Γεετε8ετετατ5 τττεταττ τετττΙεττι

ΡοΠ: Ιεττγιαεε 8: αοετεε ταετταε , ετ: τ:τεοτείαΓΡτττε νετττεοτΙετττ τοττΓοΙεττοττετα ε

1)οττττττο Ιτεοετε. νεάε,ττηαττ,8τ τα αεκ: Με τεεοττετΙετε ΟτττΜ:ο, τΙαἱε τΙεΙτε

:ατα Ρτο τταο Ροίτα!3.ίττ τττωτττττω είτ τα» , Μεττίτταε ττττΙττεττε Ρετείεεττο οαοτΙ τα

τα. αοά ταεττε Ρετ τοττΓεΠὶοαετα ΙτατατΙετα Μετα Ρετείεεττ , Γεετότταε εοι·Ροττ

τετοττεΜετε τεΗΡτοΓεω ΡοίττττοτΗττττ νττετττ Ρετε$ὶτ,εε ΡοΡτ τααΙτοτατττ ετττ:αΙε

τετττΡοτατα εαω ματ εετττ Οτ·εετοτ οτατιτατττωεΙο εοττόετε νοΙαττ , @τα Γεοττε

τ:οτττΡαττ: εααηαε το εκττετατε εΙΤετ επ: (:1το εαττετττεε αττετα ε «Με τττοτταετα

Γεετε ετε ,εττιαε εεετετετατα τ:οαίοτττο ὸε]ττττε, οσα απτο τττ<έττατα εΠ: ιιτ ττα:ε

ετατ:τίέττε ττταττόο οσο ω» ντνατττ , τττοτταετττ 8: ε νττε Γετέτεεετε τατετ ί`ε τετἱοεεατ.

Οίττττοαε οττ1αεε ττττετ Γε τοτττταττετετττ, 8τςατώτετττ αττετε νεΙΙετ (ετΓεττετετττατ;

αττε εετατττ εοαίαΐε εε τεττοτε ετταΙί`ε ΙοΙο Ρτοττεττατατ, ίαεττηιιε ττοΧετττ τω

θτετατ,ετ: τα οττττττΒαε ίε ετττεττ τατετττ ΡοΙΙττετατ. Ετετ ετατττ ΓκεαΙο νεεεττε 86

Γοττε Εετ:αΙετετττ νττετα ττεΠε!ετεαε , οεε ταοττΜοεττοατ οτατιτττο Ρτκοεοετ Κα

τϋατττ , Γετἱ τοτε ντνεοετ ΓεεεαΙο. Ρ_οίΗτετε Ηεττ:Βεατταότε εαω ]ετττ τω:: εττε ε.

ταΜ`ετ 8: ΡαΙΓε Ιαεε οτοετττ τεττετετ , το εεΠαΙε εμε 3εεεοετ , Ιατττεττ Ήττα τοΞετ

εκίΗττεαετε. (Σίιτττηαε εετετε: ΓετΓεττετεατατ οαΜ ὸτεετε νεΠετ 5 Νοττ νΜεττε,

ττττ1αττ, τ1αεττταε ΓΡΙεττττοτ εὸνεαἱετ 86 εΙτοτοε εεαεαττατττ ττοττ εαΜττω(1αε:τεοε

τεε Με: εαπ τ:οατ:τττετε εατΙττετ ,Με ετη ΟοττΠτετταταΠοττατιο οαοαὶετττ οοτταε,

τταοτττετττ το Γε:τ:αΙατα τατίεττεοτοτεε]αε , νε! εετετε εμε ΓαοΓετταατττατ ,Βετο στα

Μεοτε οοττετααατ.Αόταττειτττοαε ετ8ο οττττττοαε, τετττ Μετα τ1αετττ ΟοττΓοτΙεΙτοαε

αΙτττττατττ νεΙε τ!τεεττε ετττΜτ ΓΡίτττατα , εε Ροίτ τεΙτεετττ ε:τττατττ αεΙο τεττόττε, επετ

ε τω. Ρτοτττεταττ €εαότε ΡοΠτάετε , 8: εκ Ρτε:Γεττττοαε Ρτετττε Ιαττε εεΡετε νττ:

2τ©ΠΗΕ.

,εε-δ

Χ

Πλ Βε ταύτα Αακοττ.ττοιε €5°ωπτε .4εἔεἰἰτο.

8. Με τΙαοτταε εο τετττΡοτε ΟΙιτΜΙνττΡο ττοττττττε ΑαΝοειΕ1318, εαω στ

ττεταοε ΙτεΙτταε ὸττττἰττετετ, δε Ρτο όετττττο νία ΡτεΓεττττε Ιαοτε Ρεττ:τΡε

τετ κατα: :πεππε , Ιετάτταε ε τετατε ττε:ττ ιτε ΓεΡετετετατ 5 ΠττΜεε ταεταττ ετττεττε τα:

:ενο Ιτεοετε εετιταε Γατ φταίω. Νετα εΡεττε εαττΙ:αε ττεαΠτ εαπ ΡτοεαΙ εΙ› @ιτε

@ταῦτα νοεεε ΡτοτατττΡετετττ :Ατίήσετ ε: »το @β σ @· ωαπάεόπ, Μυ«Μ τω· @'

ῇιμτ· Μπιουτ ιίωίότεύω·. .4τιάΙΜέ των: τω τ: @Μπα ό· βετττΖωπ , ό· σ.›τ/ΜΜύτιπτ

«Με Μτιω2!έσω.

ν. Μ· Οττετ:ττττοε ιιέο!τάσετε!τι τα Μάικ εχω.

9. Π Μ ο`ατ τετατττ ΚεΡεττοτ ταε]είτετἰε Με: οτττεπτεατατα @ΜεΡετ εττττττεε

ετ: ττταττετε τττττοεεττττεε Ιεττεε Ρετ 5ετ·τότοτατα νοεε5 εετατοαΙετε ττοττ τω.

Ηττα , νττ!εΠεετ ατ τεττονεττὁτ οττεταττττε τε1τ$τωττ εεετεΓεετ ΓαΡΡΙετττετπαττη

ενεττττ ατ ίαΡτετΙτότο τα Οοεοοοτο τ1αεεόετττ εο!οΙείτεττταΙε ττοττττττε Πτ:Μετ:τιττ

τι Μακ! Βτάετττ 6: 5ατἰατοΙτεἱτατ : Η” τωιμπ τμοττΠσπι [ποτέ ωτΡυτττ ΡεττΕττμτΕυκτω έπτατέΜεω ῇω [Μ.

τω" ΡτοΡω Μα_βουκτ ποδίκτπιτσ, _ωτω6ω μττισπι τίο!στέθιστ βετο τα”, ότ.
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. Με* οιιτιι εοπιττιοο τοπνοττοτοτιιτ : τπιιΙτιΓπιιο άιοΒιιε Γπτιταόιέτο πι ()οοπο!πο Οπω- Απ.

πιοταθ:ιε , Βοπιττιοοτιι τοπτατοτ αππτοΙΤτιε οΙΙ: , ιιτ €α:Ρτι1Πι οατΡοπόι ιτοι· ατι αι:- Μ· Π·

. . . . . . . _ _ _ π _ _
οίτια τοπιια τιταοποπιτοτ. δα! πιιοά εοιιιτι·ιιτ ιτπΒοοιΙΙιτατο απαέτα ΓτασιΙιτατια -‹ ή:,1,

οπτοιπΡοταΒατ , νοτΓα νιοο οπ ιπειιοττιπι οοαοοτνατιοποττι ατιο!οΓοοπτιε Ηπα: οοι: @ΜΜΜ

τοτιτιο όιΓΠΡατοτ τι. (Ϊίιπιπιιο ιατπ Ροτ ιπιιΙτα τοπιΡοτιιιιι οιιττιοιιΙα ιποπε ατἰοΙοΓ

οοπτιαο αππιε τΙοτιιτα ιιΒο·τοε Γτιιέτιιε τοτΙόοτοτ ΟοπτΙιτοτι, πιιοτΙαπι οπο ντιπ @Με

αΡοττοε 8τωτοτπιιπι τοτιιιιι 5ατοτοπι ατΙΓΡοδτιΒιιε οοπτοτπτιΙατα :οπιιο ειιοΙοίτιε αι

τιτατιε Ιτιτπιπο ιπτιιιτα αιιάιτοιποτιιιτ: νοπι αὸ πω, δ: οοτΡοτιε ποιτΠιιιε απΓοΙιιτα

αοτοτιιαιπ_πιΓοιΡο οΙατιτατοπι. @τι οἱιπι πιο πιι:ο αποτατιτ τπιτατοπτιιτ ποιο! τοι

ποπ: νοτιταε Ιιατιοτοτ , νοΙπιιοτι ιπτοπόοπτοε αε! οατΙιιτπ οοτιΙι αάΓΡιεοτοπτ, ποο

οιππιπὸ Ρα!Ροβτιε τπονοπτιτιπε ποιοι παπι οοπτοπιΡΙατοπτιιτ ιπΓΡιοοτοπτ τ απ Γι:

Γιιι·Γιιπι νοοατι , δέ α τιταοΓοπτιε νιτα: ποιτι!ιιιε αΙ:Γοινι :οτατ οπιπι όιοε ΓαβΒατι.

το. ΠΙτιεοΓοοπτο απο ιπ οταίτιπιιπι πιο Βοπιιπιοο, ΓοΒτο τ:οττοΡτα,ατιοΙοίοοπ

τιιΙα Γιιιιτοιτιιιτπ οιτΓΡοθταΒε. οιπτιιτπ. ΥιεΙοπε απιπα ποπιττιιτιιιοιιπιβοπτοπι ππιοω

_ΡτοΗε οι:ιτιιττι , ιτιτοτ Γιππιπτιιε στο ποιπιτπε ΗΙιαπι ΡοΓοιτ , τιτ 6 ναΙοατ ιτπΡοττατο,

ΓτιΡοτιετ τοότΙατιιτ5ατιτ Η πιει: νιτ:ο πιοταπι ΓιιτιΡΙοατ, Γο οἰτὸ πο παο νιτα Ροίτ Γο *_ _

τιιιοατ, πετ: ΡοίΤο Γο ποπ: οιιιε νινοτο οιπτιιτπ.π Δε! πιο: ιΠα : ΟατπαΙιβιιε , ιππωτ, ν;:":“β1°ἔ:_

πατε: οτοΒτὸ όοτιοΓοοπε όοΠοΙοτιιε Π:ιιιιιιΙατιε : οπο τατιιοπ Η ναΙιιοτο τιιιε οΒΓοετα- ροτπιτΠ.ιιισ

τιοπιβιιε Γανοπα , Ροίτ τΙιπιια Ρτιοπιτοπτικ τποάιοατιιοπται Ροιι πιο το ΕΙιτιίτο π

νοπτο αττταΙιαιτι. Νοτ: πιστα, ιπ οιτττοτπιεποτιε Ρώτα, ΜοπαίΕοτιι Ματτοπι ο

Βιι!ατ. Οίιπιπιιο Γοίτιπα Ματοτ ατι οπτοΠὶι τατιι πο πιιιποΙο απιιιιατπ οιτττοιποε Σο..

ποτοε ιιοΡοπόοτο αάνοτιιΓΓοτ , τιτ οοπΓΡιοιτ οατπ ΡιιοΠα, οναπε πτατιιΙατιιτ,αιο οι

οτππιβίιΙππο ναΙοτΙιοοπε ποτιιττιεοιπ τ:οπιτποπτΙατ , ιπτοτ πω: τιοίτιιΙατ τιτ ΠΙοπτιιιπι

Ιια!ιοαπτ. (3ίιπιπιιο οπιποε Γαέτο ΠΙοπτιο οιτΓΡοδταΒαπτ απιτιια οπτοΙΤιιιπ , ιΙΙα απ:

ΒατοΙοοιιπι , βτοατοτπιοιιε ατι πιο νοπιτ, 5αΙνατοτ πιοιιε ατι πιο ΡτοΡοι·ατ, ιπι

Ροτέτπιιο Ματτι ιιτ 13οιπιπιοαπι Οτατιοποιιι $γπιποΙίιτππιιο όιοοτο ιιινατοτ , πιιια

ιΡΓα ττοτποπτιτιιιε Μπιτ ιιππιοΒιΙι αΙΓατπιπο οιτΕτιτποτο νοτ!ια ποπιιιτοτ. @Έπινε

ποταέτιε πιτπια ατπποπιτατο αο ιΙΙιιΙΙτατιοπο το ΙιιΙα τοπιτοτιτο απιτπαιπ οναπε τα!

όιόιτ ()τοατοτι. Νοοιποτα ποτιιτι·ιιτ οοι·τιΡιτιιτ , πιιατιταπιιιταπιιο τϋοτιιτιι ΓΡατιο

εοττιοτο ΗαποΙΙατιιι· , αο ιιιιΡΙοτο πτιατιταπιπτα όιοτιιιπ οιτοιιΙο Ρτιπιπιπ τωιω

Επι” πα:πιοπιιτπ ατΙΓΡοέΗΒιιε τοττιτα οίτ, όοιπάο Ι.ατπιτοτιε οΡο τ:οπΓοΙατα νοπιατιι

Γο ιπτοτοοΓΓτι ΗΙι:ο τποτιιιίΓο Γατοτιιτ, απιπιέπιπτιο όοιποοπε οατπιε ποιτἰΒιιε Γο!ιι

τατιι απο τοότΙιάιτ. (ἔιπτιο Μπιτ ιπτοΠιπι , τιτ πιιαο Με πιοτιτιε ποπ να!τιιτ Γα:

οιι!ι ονατΙοτο τιιιπαε , ιιιτοτνοπτιι απ: πιοτιιιτ Ροοπιτοιιόο πι Ρατνο ΓΡατιο πω·

Ροοπαε ιΙΙαταε Γα!νατι. ·

ν Ι. Οι· Β ο Μ τι ιι ετ έιωθισ ατία!ι/δ·επτα!ι2 Θ' πιιἰἱο Μτακτο

π: απ· πιά).

Ο

τι. Ι οτι πιιαο αε! ΡοτΓο6`ττιτπ νοΙαιιπτποπτιιτπ Γαδτα Γιιπτ ΡοτΓοόιοτιιτπ, νοΙοτιαιπ

αε! οιποπόατιοποιτι όοΙιππιιοπτιιιτπ ιπΓοτιτπιιε , ποπτιαπιιαπι πω ποπ ποοοΓ.

Γατιαε τα πιιιΙτιιαπι μιαιτοτ οοπιΡἱΙατο. ΝιιΠι πιιιΡΡο όιιΒιιιτπ οίτ πιιὸά αΙιοτιιπι

οΙαπιπα ΡΙοτοΓπιιο πιοποπτιο ατι εατιιοπτΙα πιστα νι€ιΙαπτιοτοε τοόεΙαπτ. Φπιτ!ατιι

οτοπιπι πιο Βοπιιπιοο οἰιπι ΜιΙΓατιιτιι ΓοΙΙοπιπια Γα:ποΓατα ΒιιτπππάοΓατα τιιπι

ΓαπιιιΙατιιιιι οοΠοπιο οιτΓΡοδτατοτ, 8:ιατπ Γαοτι ()οττιοτιε οοπιτπτιπιοπο Ραττιοι α

τοπτιιτ5 πιιατόατιι οι: πε ποπιιτιο Βοινιιω ,οππι ιαπι ()οι·Ριιε Βοπιιπι αοοοΡιΙΓοτ, Μ"

πε Γαππ_πιιιποτπ ΙΙΒαΓΓοτ,8: Γαοτο ο!ιοτο ιπΓοτταοιιτπ οοπιιιατιΒιιε τ:αποτοτ:Ηοο Ετ- ςοπιιπιι

ετιιπι ()οτΡιιε Βοτπιπι 8: 5α!νατοτιε δαππιιιποτπ Γιιτπιτο νοΒιε ιπ νιτατπ ωτοτπατπ5 Μ'

ιπ στο ορο €1οΒιιειππιε τ:απόιόο ΓιιΙΖποτο τιιτιΙαπε τπιοαβατ. δω οἱιτπ τι πιιΠα ακι- τμτιο.

Γταπτο ιππιε ιΠιιίττατιο ΡοτΓΡιοοτοτιιτ , τΙιια: ιπΓαιιτπΙατ οοπιἱπἱιε αοΙΠαπτοε πιιαε

ιπποεοπτια ιτπττιαοπΙαταε ι·οτΜοτιατ, οοπΓΡιοαπτιιτ ταοΙιοε απ οτοΓιιΡταόιότα: ιπτοτ

οαπτίιε ιιιοτιιι!ατπιπα οιπτιιιο ΓτιΙποτο πιιοατοι ποο ΡτοτΓιιε ΠΙοτο Γοιοπτοε, πω:

° ρ Ι.οποπτ!ιιιπ Γοττὲ , τωβραβατ. Οοττιεοπάιιε οτπο Βοτικ 8: πω; τοιττιιε πιο νο.τΒιε οιπιτοΓΓιιε : πω!στκιπ τω”

τοπ-υπισιωπ Μοδο[σαιω π. ω: ιϋβμοιτ:πιιοι! 1:πιιοτιτιπιιστοπιιέπετ. ο·

κ ΕΚ ιι



μια νττΑ ε. ιισαοσΝσοτΑιω Ασε. ιισσαιΑεεΝειε.

“?αυ-- τσιταστεε οσεΡετσστ τ ΑσΓΡιοιτε , ασΓΡιοιτε τστιΙαστεσι οΙοσστσ ασ οτε Ι)στσσα:

1;)ξ',ΐν,,_ σιιοατε. Έσσ οσσι Ματετ ασσιτετ , ισοτεΡατισσ ιτσΡετατ ΓΙΙετε σε νασιτατιε τισιτα

5σι>=τσια ( Ποστ ΡὸΠ: αότστσ είτ ) εισεοοτ ΓσΓοατετ , Ρετ οσισε σε αισσεσε ετατια Ισσιετι τεσ

2',2::5:: τω” αττισειιστσ. δεσ Γταειιιτατε οσττσΡτα οσεΡιτ ΡσΓτ 8Ριτιτω-τατισι ισοτα σα

σε ι τισσιε νεΙΓσΡετσιαε ΓτιτσσΙοε ατσατε, οσστστσαοιτε οτισιεσ ισοσττετε,αττοεαστια:

ΓσΡετοι!ισισ Ρτατ:Γεττε,ιταστ Ματτεσι οσστετσσετετ, 5σσα!εε σεΓΡιοετετ σε σσισισττι

ιτιστιιτα ΓΡετσετετ. Νεο πιστα , Γεστε οοττεΡτα ασ ισ ειτττετσσισ σεσσσ:α , τιοε Γιο

Γισσσιτ εισεσσατε. Ηα: νετὸ οσα νισεταστ , στια εατστσ σσσιισε ΑΝειτιισστε,

σώστε οαΡιτιε , αΙια Γεστε οσττεΡτα, ατοσε ασ ειττι·εσισισ σεσσόταε ΓσΡτειιισσι εισ

ΓΡεόταστ ειστσσι. (.ΐστιιοσε ιαττι ασειΤεστ $σσαΙιστσ οοσοττεε , σε ασ ΡΓαΠεσσι

οιι·ιοισσι ισ εστσττι ειστσ Γε ΡταεΡατατετιτ , οα:Ριτ στια εατσιτι ισασσιτα αστισσε σσ

τιιατιιε :ιο σσιοια τσοσσιατσισα Ριο οτε οατιετε , στατε (:οσσιτστετσ τσιτιε Γεττσσα

τιισσε , ισασσιτιε Ρτεοισσε , ιΠειταιιιιισσε Γαοτατσεστιε,σσότοσε ΓιττισΙοεΠσιατσ

τεΡΙετιε τσιτα Γσανιτατιε. Εταίτοσε σστα σιει τιοσα , οιισοσοτ οεΙισΙατσ τεΡιενετατ.

ΒαΙΓασιι σσστ Γταοτασατ Ε: Ρεότοτε,ειοοσε Ρετ τστασι ΓσΡετνεσιεστετσ σσότετσ,

σε Ρετ ΓσσΓεοσεστετσ σιετσ σΓοσε ασ αΙιασι οτασι τισσατιι , στ οσστιε Γσανιταε ετ

οατιτίιε ττισσσιατιτιισα ΡετΓενετατεστ. Πεισσε Ματι·ετσ οατιετε ΡσΓοιιστ , Γέοσε

ασιτσταε Ρταεσιοαστ,αισιίεόοσε σεισσε ΓΡιτιτσ οσττι εισε αισιΠισσε τεοεΠιτ 8: σσστ

Γταστατιτιτε. Ησε σετσΡε ιτισσσιτατιτετ οτεσεσσσσι είτ , οσὸσ οΙστιατσ σατιο σστιι

ειτιτσε οσα: στα: ιιασετε τσετσετσστ , ΓσΡτασιέτα Πστσσα σασσιΓΓετ , σ Ρετ εστω

σετσ αττοεατιτιατ νιτισσι Γετεσσσ σοσ ΡετσισιιΓετ.

_ νΙΠ. ΙΜ νντι.ειστια Θ' Ρτ·φΓιατέα στα· , σ αυτια ΑσέεΙιεο.

πι.Α στα εφε σεισοεΡε σοτταισισα σσισε οιοτι:ε ΓσΡτασιότο Οοεσοσιο ασ

σττα Γσιιτ,στ Ρετ αΡΡατιτισσεισ Ριετατιε σινισαε σσετισε αισατεστστ Ισ

οτα νιτα: κατσε. Οσι-αεσαττι ετεσιτσ ει: οεσετε 5αιτοτισττι Ψιι.ι.ιιετσσα σοσιισε,

ισ εστσσι Μσσαίτετισ είτ οστινετΓα. @ο οστσ Ρετ σισιτσε αστιοε νιτασι τε!ισιο.

Γατσ εειΓΤετ, οσασαττι σιεσσισ ισ σοττσισ ισττα Μοτιαίτετιι ΓεΡτα Ιασστατετ, οστιι

$σσα!ισσε ισοστα είτε στο α σοσιε οσα ισ σαο ατεα ειτοσΙιτσσε , στια ιτστα είτε

σεισεὸ αταταε είε σεσετε , σε σεΒιι εστια: τεΡισιτατιε Ρατιαστ σατσσα στα: απο.

σε. Ο τσοσε σε οσετετεστ οσαε εσετ,σεοσαοσατσ τοτσετε νσισιτ : τιεο πιο

τατα σισ οσι·Ροι·ιε ισιιττσιτατε οσττεΡτα είτ. ίσια: οσοι ινετιιε ασιτιετατισσε αοετε

τστ , οσεΡιτ Μετα ασ οτεΙσττι νσΙτσετεΓεττε, 8τιοσοταε Γισισσσσσι δοτιΡτστατσισ

Ραοισαε ετιαττατε , ειτοτΓείοσε α ΡτισοιΡισ Ιιστσε ΜογΓι Ρετ στσιτιεσι τεοιτατε,

ΕνατιοεΙιιοσενιταιια Γαοτατσετιτα ασ ΑΡοίτσΙιοα Ρὸίτ νετετστσ σσοστσεστα σατ

τατε, σττισέΓ σε σειτιοεΡε δοτιΡτσταε ει: στσισε τσετιιστατε, Γιτσίιιοσε σιοετε,τιε

Γε οσε: ΓσΡετ ιτεε τεττιατιεαστ ττιΓτιτσε Γσσσαστ,οιτὸ ειτ εστστιι ασνετΓατιιε σστσι

σστσ σιτισσετσ σατιιτσττι , Γισιοσε ΡτοτσιιΓατσ εΓΓε σασο οοσΓσΙατισσετσ σα τστασι.

Ετατ ετιιττι ασνετΓατισε Μοσαίιετιι , Ε ο ιι σστσισε , νιτισ Γσοσισ Γσσιιτσιε, οσι

,Μ)Μ,,, Βιιοσιιιιιιτσε ττιστιεσε ι·ιιιστσ (:ι-ιτ.σσονιτσιντ οσοι ποσο οσσισιετισανετατ. Ιε

ασκοπα”. ετοο ασνετΓασατστΓσΡτασιότο Οσετισσιο , τετττιισόΓοσε νισιασατε , οσιτιέσιοσε

τ' Γατιιι!ιαττι εισε οιτοσιστσασετιτετσ οσαοσσιοσε Ρστετατ σοοαΙισσε ΡετΓεοσεσατστ.

8εσ σοσ σισ οτσΡτεε Ρεττισαοια Ρστιτσε είτ νστο: σατσ πιω: Ρσίτ ΡτστσιΠΞιισ σιτισ

σετσ ΡετοσΓΓσε ιστετιιτ. ()αΡιτοσε σεισσε στατισσεε , ασ σεΡτεοατιοσεε οσεοσε

δαοετσστσττι οι·Ιιοια σεΡτσιιισστ , σσιοι σιοσσιαισιτιε οασετε. (Ματ οσοι νεσε

τσεστει· τσιτατετιτστ οσα: ασιιασαστ , σσατιι ει: ασίταιιτισσε αιισοστα ειτ: Ειπε,

ισοσιτ, Γσταε, ειιοε,]α&α οσιΓοσι!ιαε. Ωστιιοσε αστε οοσοσιτετετιτ οσισ σιοετε

νεΠετ,αιτ: Νσσ ασιΡιοιε σαστιε Γστσισσε τσεστεσι ιιασεατ σοοσΡατατσ ετ οτεσσ

Γαισ , πεε σττιτιισὸ ετ εστι εΠισσετσ Ρεέτστιε Γσι ατεατσ Ρσι·εται·ε ίτσσσιτ , οιιαπι ισ

Γιεοσισ ασιιιιο Ρο πα ΡτισΓοσατσ σσο οιασσετετστ , οσιτιι ΓΡστοιτια ιιιαοσΙανιτι

Ρετοιι!Γα τσετσ,νετεοσσσισ οσττεΡτα, σε α Ιστσιτιε ΒΡιτιτσε.Γατιέτι σεΡτειιεσΓα οσι

ταΙια σιοεσαστσι· ,Γσιο Ρτοίιετσιτστ, οε!αταοσε στα Ματτι Ρετ οσι·ιΓεσισσετσ το

ι. [Μ. σιτ°τ ,οσεΡιτοσε ΡσΠ:ιια:ο οσα: στα: ειτιτστιι ειιΓΡε&ασατ τοεατε , σε ΓΡατισ αστο

“η” ι” ο Η ετισιισιε Εμ σοιιιιτιι ρισ μηιεταιτι ισιροσι εεσΓετ Ηασσαιισε ναιεσσεσι Κα. Ετασε. στ. τ. ο. με. "τ,



νττΑ ε. ΒοεεοΝοοτΑτω ΑΒΒ. εΒοετΑ·ετ:Νετε. με

Ιοεοτο νεοτεττττΒοε ττετετττ. φωτ ετιτττ οϋτετοΡετετεοτ , ΜΒΜ νοΙτο ,εερττέςοε (Με Μ.

τοεΠοετο εΙτεττ : Βεοετττετ·τε Ποττιτττετ τττε:ε , Βεττεάτεττε Ποτοτττ2 επτα. Ι-οφιττεττ

τείεΙοε ειτε: ετΗτεΒετττ ττοΗ:οε Γε!οτετο Ρτετοττττετετ τεΓΡοοὸττ.Νσο εεττοττε δοτο

τεε νείττετ φα ‹!ε νείττ·ο εοΠε8το ττττετενετοοτ ω εεΙοετ @τεετετττεἴηοε Με:

Η ε8ττοΐεετετ ,. τοετεΡετττἰ νοεε ει! τυπου εετοτο ΑΝεττττουεω ττοτοτττε Ιοττοττττττ

νε!το, τοττοττ,οοτ:τ ε8ττοΓετε δοτοτετττ τοετο ΑΝεττ.οτειντ , ουτε: άοόοτο ω ε:εΙοε

ττττετενττ , εετττττάετετοτττ εΙτοττε τοίεττετττ τ Ηεε ετΒο τττεεττε ετττπτε εεετοε ε!εΡΓε

είτι ειτε ε8τεΠε εετττοε Α118ε1τεοε τττο:τ εί`τ το εετε εοόττοε. Νετττ £Ιοεόετττ εετιιττι

ΙοττΒτιΪτε ε εεΠοΙε ειιεεοτΡοε τεεεΒετ εττεττττοε Γοετετττ ΡτοετεΠΞε , εοότοτττ Απ

εετοτοτο εεετι18 Ρετ εετε τεΓοΙτετττεε πειτε εεττετττεειεττ ειτε εεοτο εοτττΡετετ·ττοτ

ΨΗΠττάετο εετττἰε ττετττΒοε ίοΙοτετττ5 εοττετττέίςοε τερετετοοτ τοετοτστε Βτττᾶε,
τ :πειτε δοτοτοτττ εοετοτττ εκίεεοτετοοτ οΗἰετε ττοΡ!ετττετο : εΒοοίεύοττΙοε Ρίε!Ιεο

τω» εατι1τ1°τ ετα Ρετ ειπε: εοεττετετττ εοοετεΡετε , @το ΓοΡΡ!ετττεοτοτο Ι:οτΙΤε

ε:6Γετ1οτετοτττ.

ΙΧ. Μ 1.τιτοττεττι·τε Θ' ·υψωτε ΗΜ Αρο/Μέ.

η. 081' τω.: τοτΓοτο οβεττοε Βοττττεε τττοττετοπτ Γιτοτοτττ εοττ€ετττ ί-οΡΡΙεε

τιποτε, εΙτέτοετοενττ€τοετο Ι.ΕουΕΒΕετΑΜ οοττττοε , τοοτττττε ίεΙοϋτώοε

εε εε:ΙείΗε ΡτοΓεΡτε: όοεοτττεττττε τοοττττε οσο ετΙτττΠτ. Νετο @τοπ ίεττεΈετο το ω

τΙετο Ποεττοετο Ρετ εΙτττοε τετττΡοτοτο ΓΡεττε νττεοτ εεετετ , Ρετ ΓοΡοτετο εεττι

Ι)εοε εάτττοττετε εστι τὶτίτοΙττ, οτ εε! ντα εττττοτττ Ρετεττοτετο Γε εΗῖεετετ τ ετεΒετε

ειτε ετνο:τ ετττο ἴοΡοτ τοετοΙοτε 12Χ23.ΙΓθΕ) οτ Γε τὶίοΡτεεΙτὁτε: Μετττε τττοτττττε τω!

Ιετετττιε όεντετετ , οοτε εττὸ ὰΓοΡεττε Γετττεεετοτε εΙΤετ. Νεε εΙτίτοΙττ του ΡτοττιτΠἰ

τοοττεττε [ετ ττοτ Βετττεττοε εΙοττοτο εεεοτττοΙετε , εοτττΡοίτοοε εετττοεΠοε ε εε το

ΡτοΡετοΙο ε ἰὶιΡτεττιοτο εΧττοτο Ρετττοττττ. @ιτε ετιιττ τεστ ω εττττετοοε τετττ Με

τετ ττοεοτ $οε!εΙεε τεΡεττὸετε εεΠτετεοτ ττοττοτεε , Γοβιτὸ ΡοΠ: Ιοινέοτο ΠΙετττωτη

νοεετττ Ρτοιοττ εε εΠεττ: (1οεΙτοτε, €ΙοττοΓε ΑΡοίτοΙοτοτττ ΡττττεεΡε Ρεττε, ντε

τττ €ετ1το92%τΕάειειττ εΙτετ εφτά εττετετ οοΠε νεΠετττ , Με ττηο1τ: Νοτι ντττεττε

Ρεττοττοτο νε τοτε Α οίτοΙοτοτε ΡττοεἰΡετττ ττττετ νοε ετΠτετε , 86 οτε ατε Με ντε

τε ττοεετε νεΠεε να ε τΙτεετε Ιτεοττ ,μποτ οτοοεε εττεοπτε:τΓΡεέτετττ νοΙτοε ,

εττττετττόίεοε εϋτοτίττ ττεΙττοε, ΓοΡετεΓεοεΙτττοοεττε εοτεε , ω εετετττε εεοεΙτε είτ

Ρτονεότε, Νεττττόεὸ τετοιο $ετοτ Ροίτ ΙοττΒε.ΕΙεττττε τττ ττεττε νοεεττι ΗεΒτΙετττ

Ρτοτοονετε Ιτττεοετττ Ρεττοτίἱτ , οτ εΙτεε ετ! εμε νττετ εττετττΡΙε Ρτονοεετετ , 86 τω

εεε τττοττετοτο εοΡτε5 Πι εττε ττειοοττίττετετ , φωτ εἰ: Με Ιοεε τττ Γοο τττττοτε

νε! ετττοτε ττττετετττεε τετε εστι ττεΠττ1τ.

Χ. Βετίε|έπεπεκτέεω εων·φτίωτε , @- τίτιπτπετέυπεβςςέάφεΜΜ.

Μ.. ΡτετωοετιΑτ εοιτττε Ιτεττε ΡΙεΒετο ()Ιτττίττ ττεςοτττε ότεβοΙτεεε ίτεοάτετ

86 εΙοτττ ΡοΙΙετε ντττοττβοε εετττετετ , εεετεΙΤοε είτ τεοτεττοτττΒοε τττεεοΙε

τε ττοεΙΒετττ εκ Με ε1οεε ττονε εοττνετίεττο τοεεε τεττάεΒετ , ε εετετετοτττ εστιά

ττεττττε τττίοε ενεΙΙετε , εε ΓεΡτε Μοοείτετττ ντοΙετε τετττετε; ΡτττεὶΡττενίττιοε

εΧτττεΒτΙετττ νττετττ Γε:εο!τ ετεΠόετετε ,εε εετττττοιοοτε τεΙτότε ντίεετοτττ Ροττττττεττ.

τε ττεττττὸ ΐοτττετε νεΠε. (:ίιτττοοε τεστ Ρετ οΡεεεε οτττοτεε, ΠΙεττττέτεοε θιΓεω

οοεττε ει! τττττττεοε Ρετ5ετετττΙοτο εοττΠΙτοτο ετΙ1Ρττετετττ , 86ίεΡτε Μοττείτετττ Ρετ

τεΡεΒοἱε. ΓεεΙα ττεττΠΙττε εοττετετττοτ, ΓοΒττὸ ε τττεε!το Ποττοττοτττ τττεΙΤετετττε το

τττοεΙοτττ τττοεΗτ @Με τοτετττ άοτττοτττ ΡετΙοίττενττ ετοοε τΙΙοτοτττενττ , εε Ρὸίτ:

το ττεε ότντΓε ΒΙοΒοε Ρετ οίττοτοτττ τττεετοε απο ιττεεττο τοτοττοτ Γτε8οτε Ρτο τεΠ`ε

είτ. ΤοτττΙετο ετεττττο οίττε εΙοτττοε ττεΙσεΒετ ,Ρετ φωτ τοστ τετοε εΙοεοε Ρτοξττετ.

@ο τοτττττοτ ίτεεοτ δ( ττοτττοετττεε εκεττενττ,86 εετεεΙτετττεε Μοττείτετττ (εμε εοτε

τεκττ: , δὲ εἱττο @τι νεΠοτττ Ρεόεε εΙτεΙοετ εετοτο ττε1εετΠετττ, 86 Μοτο Γτεεοτε Ρετ

τεττττοε τττττε ΓεΡτε νεΙΙετττ τεΓεττε , νεΙοτ ΡΙοτττΒο εΒτέτενετοε ττεττοεεοετο νεοε

Βετττ τεεΙοεετε: εοτε οτεβοΙοε ειτε νεΙεΒετ εττε ίτοὸεΒετ εεετενετε , οοεε 1)τντττε

εοι·τεΡττο ττεττοεοοετττ ΒοεΒετ Ρετττε. ΠοιτίοΕ·ε ετεο εοΙΡετ εΒοοΓεοτιτ , Μεττίε

ειτε τενετΓεε Ρετ εοτιίεΙΕοττετο Ρωετωτ. . _
Κ τ: κ Ν] 8 ο

Β(Ξ- ιν.

Πεε. ντο



44.6 ν1ΤΑ δ. ΒΠΚΟΠΝΠε)ΈΑΚ:Έ ΑΒΒ. ΕΒΟΚΙΑΟΕΝ5Ι$.

Απ. Ειτε.

τω. ι.ν_

1)εε. ν".

Νοτε

ο

ΙττιΡατιὶ

τετοια εεττ:

τττοοτ Γε

μήποτε

Ρτίπω.

Νο τετ τετ

ττοιΙεπι Μ

ῖωτἰετο.

η. Α88τείοε ὸεὶοεεΡε εΠεε τω” εεοοοοε εοΒοτε, εοω 11ονἰοτεε εε τοοΙτο οτι

ΒεετΙΗοτεε εοονετί-εττο τεάοεοετ , τετττετε εοττιΡοΙττ, Ρτττττοιο ιτε εοηἴεΠὶοηεω

νετετο οεοοεοοετο εε οτε Ρτοτοετεοτ. Ετετ απτο εοοΙοετοόιτοε Μοοείτετο ,ιτε

τετ το ότε Ρετ εοοἔεΠὶοοετο ε οοεοοεεοοε εειτοτττ τττεοτετο οτε,ετει: , 8ε εΙοε|ετη

εοτοοοε τοΒετο εποε ττεετΙττετε ετττετττΠετ, με Ρτοε!τοοε Ιοετεε. ΙτιΙιεττε ετ ο

εεω τοεοτεε Γοοτεότετετοιο ΡοεΠετοττι τϋεΒοΗ ]εειιΙε άετοετΓετειπ, οι: οοῇε

εοτττείΠο νετε εε οτε Ρτοοὶτεε, ίεο οοε: το οοε ίεεοΙο εοτοττοΓετετπ, ε” οοτ!

οοοτὶεὶἰεοε Ετε τοτεε ετττεοεοετ, νεΙ το εοεττεττοοε, νε! το Γετττιοττε , νεΙ το οΡετε,

ττε νετε εοοίε το Ρετ οετοτεττοε: τοετοεειοεοτε τοτΓοε τεεωετετ ΐοί-Ρττεττ. (πω

οοε Ιετττετ@με Ρεο Ιετιτο εοτόε οεάοτεοεΙο ντου. τοΓοότΠετ , 8: ΠΜ όεεεΡτεε

Γοέὶ οετ1οιτιθ. τοειπεε Ρετετε εοτοΡετιΠεε, εεετεΠοε εΠ: οτ ειοεοετττ οοεἙε εκττε

ίεΡτε Μοοείτετττοτοετεπε: Γοἰειτι εττιΡετετττ , 8: το ΡτοΡτὶε τεωεω-ε νε1ΙθΠτ_

Οίιττκτοε ΡετάεοΙειο τιοθ:ετττ ε Πειτε , οεεΙΡτοττοε Ρτο άεοΠτετε εεΙτεττοε ντετο

τετιετε οοΜ(Γεοτ, εὸίΗτὶτ εά!εενετο οτεοο οε , εε Ιοττιεοτο οποόοτοΙοεετοεε ετ.

τε οοε νεΙοτε εοΙΠττοΙενττ , ιτιοοΠτενίτοοε νεου εά ΓεεειιΠ τεεΙοεετο εε τετΒἰνετΓε

τὶοοἰνἰτεε εεΙνε:οτ. Οέιτοοοε εε Ιοεοττι ΡετνεοτΠεοτ άεΙΒοετοιτι, ΓοοΓεοοεοτ1

εοε ΙοοοἰίἱτοτὶΒοε οοΙΠε οείτετιττοοε εε! Ρτεείετοττι (ΜετιοΜοτο τοἔετε Γτοτπε

τεεΙεοοτ.

16. @τὸ

τεΓοοοόεοτ

εοω τεότΠ”εοτ ,εέτόοοεΓετοτεωἰοε οοε: εεοί`ε ά1ΓεεόεοοΙτ εοεστίΤετ,
Γε Γοτε Με ΙΗτοοΙετεε οτεοοΗ,8ε τττεοτεε οεοιιεοοετο Ιτεοετε ΟΡοΙΤε

εΗτεεεεε. @εε του εΙοοπ εε οτοτο Οοοετεεεττοοε οιήοτ(έετει1τοτ , ε; Πεειοεοοεω

εοοδτετοτο Ρτοίἱεετετ εοττεοττο, ΒΜοε οΙτἰοοε εττ1Βε: ΡετεοἱΤε: ττιετττετ @εεε

ἀὶὸἰεἑτε Ροεοεε. Είιτοοοε ετττοε Μετετ Μοοείὶετἰτ ΕτΡεοτ2Γετε οοεετετετ , οοε:

Ρο:ο:ε οεεΠο τοτα , 8ε οοΠετεοὶιε νετἱτεεετο εκΡτττοετε νεΙετετ , Βοττετοτ ἰτετε..

τὸ οττιπετ Γοοτειττεε ττοτεε Ρετ εοοίεΙΕοττεττι Γεετοοε Ρεοοεοτ. ΟίιιοεΙοε οοάο

τετο εοτὸε Με! τετοεάο εεΡετε νεΠεοτ , το τετ ΗεεεΠε εΙετττετε εοεοετοιπ : 8οΓττ

ττετε ΡεοΙΙοΙοτο , ΓοΠ:τοετε, εεε Ρτοτειάε εττΓΡεετεοτεε οτεετε. Ωοιττοοε εΠεε οποιο

τετεοτ ε ε1οτεοε ΓοΙττοεττ το8ετεοε , τετοιο: : Νοε ετΙΓΡτετττε τοτΒεε ΑΞτΒὶοΡοτο ω

νεοτειπτοτο, οοε οοε τεΡετε εε εεεΙοεετε νοΙοτττε Οίιτοοοε Ιπεε οοε: εάετεττε

τεττ$οτΙε εΠ&ο οοτετεοι:οτ _ εοώοιπ Γτεεοτειττ ΓοΡτε εεΙΙοΙεω 8ε τε8ι1ττ1εοτε α..

Γοοετπτε, οίΗ(ιτικ1οε εεΠο!εε ΡετείεεΕοττι ω, ὶτεοτ ιτἱἔτείεεοτεε οπποτεε εό ετε

εετοετεοττ 8ε νοεεε ετεοτὸ εεε εΙεττιεοτεεεΐετ τιοτιοοε εοεΗτεοτ : ἰτεοε να οοε:

εάετεττε @τω (Στοετε εττττετε: εά ΡΓεΙΙεο τ οΗἰετοτο άετεοτεε νεΙεεοτ εάίτετε.

Τεττττε!οΙοττε ετοοειοεετοτττ ενετιτο Μει:ετ οτεετ, οτ Ρετ εοοτείΠοττειο Ρεοοεττε

ντττε , 86 Γεεττ ΟοτΡοττε εοττιττιοοἰοοε τοΒοτειποτ. Αε Με εοεΗτε Γεεττ (]οτΡοττε

ττ1εοετοοε, ε>εττττε όεοοοοε εε Γτεοοετε εοεοετοοτ δ: ίεττοετττεε εΠεετε: Πτεε ,

ετεε 9 8: Ιοτετττο ΓοοτεεΙτέτετο νοεετο τεΡετετε: ΕΧΓΡεέτετε , εΧΓΡε&ετε , Γοίοοετε

ΡεοΙΙοΙοιο , ΐοίΒοετε. Ιοτετ οοεε νοεεε εΧττετοοττι ττεΙ1τοττι οτττοίετοοτ.

η. @το εοω το εοΠεετο εετετετοττι οεοιιεοοετο Μετετ Μοοείτετο ΓερεΗτε

τετοττι οοεετετ, ΓεκἔτεΒετἰτο Βοιοεοόεε το εττττετττοττι ίεΡεΙτεοόεε Εοττε ]οοετ: ω

με ε1οετοττι τοτοο σε 8Ιοοοε @Με ετ: τοοεΙοτο εΙΥΡετ οπο. ττἰεοοἰοτο ΩεΡε εΡΡε

τοτε, Ρτείετττττι (ξτεοτεεεΠοπετ (Με οίοοε εά εάνεοτοπι Γεοόττ ΡείεΒε: νε!

ετὶεττι ντΞΗτε Νετε!τε Ποτοττο ίετνεοετοτ εΡΡετεΒεε, ΠτττοΙοοε νοεεε τοτττοΙ

τοεοτἰε τοτοιε πιοΙτετ Ρετίοτιεοετιτ. Ιοτετ εοω οοε: οΙοΙεοτεε ετοτοΡεοειπ , νεΙοε

το τοττοειπτε τεΓοοετε ΓοΙεοτε να τοΠο , να: οοΙο , να φοιτ. ()ετοεοε τω. ιτε Με.

τετ ΜοοεΙτεττήοΙΙ:ετο Γετττεοττετοε ]οίτο ]οάτεε ΓοΡετ το3οίτεε εοἱτοεε 8Ιετεττ: ,

οτεοτίεΠτοε άεπποετετοτο Γεοτεοοεττι είε ε%τεΙΤε εοτττΡετ1τττ εεεεεΙεοίοοε εά

τοτοοΙοτο εκοετἰττιετιτο οοεετττ,Π εεόενετε οοετοντε Ροττεάτττε εοττοΡτε το ίεΡοΙ

ο ετο τοεοεεοτ. ]ετικ1οε τοεοΠε ει: οοο Γοττότε εοτΡοτε εοττεΠτε ετεοτ Ρτεετετιετετ,

εοοίἱΗοπι 8: τετι·ιετΗοω οετἰοετκἰοττι . 5_ ΩοΙοτττω..

Με ω Ρατιττεοτ. τησ. τ. Όετατεσπ/τ/Πο τω” υπερ”,

εκτεΞωπέτωπ [είτωστπΜ , «Μ ττοττττωμε [πατε ρω.

άστε φ13_τειτοεο ει;» ω. εοΙΡετττ εεωωε τιποτε."

ριψη!ω.

τι Νοε 5εετετοεπτεΙετο , ΠεοΜετο εε Μετττ (ει: ΑΒ

ΒεττΠε Εεεε: , ω! ΓρἰτἰτοεΙετο , οοε ε:: Ρεττοτο 1:12

ίετἰοτο Μοοεετιἰ τσείωτοπετ ,κάτω σοτέ! [τω πάντ

πίτπτετ , ω! »κάτι ὅ [ο ε&β:οπ:δ τστπεπτ||`ε Ρε? ΜουτΙσπ

4:0πββοπεπι ( οι $. Ρο Βεπεάλετοε το ΚεττοΙα αφ. 7_

Ιοςο1τοτ) Ρε.τττ ΓρττττοεΙτ τενε!ετιτ εε εεεεεοοι ω



νιτΑ ε.εσεεεΝοοεΑιω Απ. εεοκιΑεεΝετε. τ”

6εεεεε τεΡεστἰστεσἰιε ΓεΡιιΙετσισ 3Βσε εκσΠ:στσ , σεε οστάσσετσ τεττε: τείἱὸστ τω. εεε.

ίσΡετεΠ`ε εεόενεττε Ρτεττετ ΕενΗΙεε νείσσισ. Μεσίἱτ Ματσε Ρετ τσεσστιιτσ Μετα 8221
ίεστεσττεε Γενεστεε, στ τεττοτ όετσσετετστσ τττσοτετσ Ρτεοετετ $οσεΗστσ τετσε- ' Ο

σεσσστσ , εΠ`έτοσε εοττεΡττο ντνεστίστσ Ροεσε Μετε τσοττσετστσ: 8: ε:: σεεΙσ

ἰεσττε νεΙ τεΡοτε ίσπσο σττττε τσεσττε Ρετεσσττστσ , ΓεΙσε ει: τεΗΒἰοσε εε ντεοττε

στΙτο ΡτοΡἰσετετστ ΓσΡετΙστστσ.

Χ. Βε οθέτε Ι..εκσεεεεετε επειτα .4πς26|ίεο.

Μ. Ν·τεστοειτο άετσεΙε τετσΡοτστσ ΓΡεσο τστΓσε εοσΓοΙετἶοστε ίοΙεισ1σε Ρτο

ΙεΠετσστ. Νετσ οσεεεὶετσ νττεο, σοτστσε Ι..εκστεεσεε , εττισ ]ετσ ειστε

τσεε Ρτε:Γεσττε «Με ε:τΓΡεέτετετ επσττετε σοτεε , οτσσίσσε εσεσετετστσ τσοΙε νεΙ

Ιετε,νεΙτεϋε 16τσετε σε οτσισ Π:σσσΠε τεστστστσοσο εεστσε στα εετΓΡεότεοετ Γο

Ιεστεσ. Οίιτσεισε]ετσ εάεΙΤετ νοεεττο Ρετ Μεστετσ σοετετσ, 8: οισσεε ειπε :εετεσι

εττεσσετε εστεΒεστ τοΡοτε ε!εΡτείΓετ Γοτσσστσ εετΡεΒεστ , σιτε τεστσιστσοεἰὸ

ε·:ετττσΜσε ΓεΙΤε σοτστσε θεστιοΜεσε ΜΙΡΙ Ιστετ 5οσεΙεε ΡετντετΙ τετσεσΓετετ.

()ίιτσσσε ετεο, στ άσσισσε , εττττετσοε εττΓΡεέτετετ επστσε , σισεεε σεσίε επεσε τω·

Μο οσοὸετστσοὸὸ τσ! οτε Ρεττσσετε Π;τετσσι οΡετιιὶτ , ΠτσύΙοσε νοεεε εεσεσ

σστσ εσΜτε: ετοσε εκίσ τεσττστσ : Οεπττπτα: 13εεωω , €ίεττωέ ωστε $Ιοε·ρΐτετε: Με

Πτ ετεο εσάΙνττ (-2ετσοτσεσε εεσεσττστσ ΡετΓοσετε νοεεε , εοεΡΙτ εσ:σε εετεττετε

5οσεΙεε. δεσ εὶσσ σσΙΙο τσοόο ε1σεσησεπσ εκεττετε ΡοτσΠΤετ, εττεσττσε τἰσετσ

τετε:τΓΡεότενττ , οσε ΡεσΙΙετστισσΒετσεο Π:τε.το ΓσΒΙενετἰ, ΠτσίιΙε1σε εσττσεστ ε

εοτΡοτε εΒάσετ ντά1τ. Ωίιττησε]εισ τσ εΙτστσ σστεεε εΙενετε ίσΜετ , 8ε ε]σε εστεε

εεσεσττσσι νοεεε σοσ εσσττεστ , τστσ ε!ετσστσ εεετε $οσεΙεε εκεττετε νεΙσττ , εε στ

εοττεΡτετ σεΙστοε εεστσε ΡετΓοΙνετεστ τσοσιστ : τΡεάσσε Ρετ ίεΡτετσ όετσεεΡε στα

Ρ_τεν1σσε τεσσστσ ἰετσετε εοττεΡττοστοσε , οέτενο Με νττετσ Ηστνττ.

ΧΙ. Βε σ.#ίεεπτέεΜε Θ' εμε εεωωετατέυεν.

το. τ Οε·τευεε τεττστ Βοσττεσε εε τσσσεσε Ισίτ1τστοτ τσι·Γσε Ρὶετετὶε Για στσσεε

τε Ιετετττ σοσ ΜίτιΜτ. Νεστ ετσετσετσ ΡσεΠε σοτστσε Βτ.ττσιτσιε τσττε

εεΙο εΐεεστὶε: εσσοε ἰσ ΓσΡτεΜέτο Οοεσοστο είτ εοσνετΓε. @ε είσσ ότσ ΙζεἔσΙε.

σε ὸτΓετΡΙἰσε: σεΒεστε εοστεθ:ε ττσσιοΙ:Μ σεΠόεττο εεεΙείττε Ρτεετσἱε σεΠε!ετετετ;

ενεσττ στ @Με Ατοττετ ]σίτετσ εσσσετσ επειτα εοΡτε ΡΙεσεισ εεεΙὶε εοσσετε

νεΠετ. Είισπτσε3ετσ τσ εττττετσἰε Ροίἰτε Ιστσεσ Ροϊεετετ σοέσστσ Ρετ ΓσεεεΠὶοσεε

εοτεσι ίε εεεεσσ1 , 8: Ι-εετεε Ιεόσοστε Ρτεεεοσἱε εστε Γε Ιεεσσσε εετστσ στα εΠΜε

Βεστ νεε εΙσοεΜετσ οΙεο ΙγτσΡσεοσε τεΡΙἐίΓετ, οτσσεε ΓοΡοτ οΡΡτεΠἱτ : είεττσε σοε

σε τσετε ττε]εότε. , εΒΓσσε 5οσεΙτσισ ΓοΙεσσσε εεετε σοετεσσ Ρετεε1τ. Βσεσττ ετΒο

Μετ ετε σΓεσΙο εσισ τσετσσσεε Ιεσόεε Βοσσσο εεετσΜεστ , 3στιστε Ισεετσεστ

ετσετσ ο εο ΙγστΡσεεΙσε ο ΡΙενετετ τσ Ιεέτε εοιστσστετετσ , σσεττττ ε:: ετττσεστστσ

σττισσ σοε ειστ1Ρτετσ 5ο ε ιστσ εοτστσστείΓετ. ΙΙΙ:ετσοστσστ: Ασ σε εὶε , οστε Με

Ιεε σοσ ίσετ1τ εΤσσε εε€ταεττ : Νεσσεσσεστ Με Ιεε οτο °' νεΡττεστ εσσσετσ εοσ- =τ .Μάο

ωστε , εε τσττιστετε ίἱσττε. Είιστοσε Με εττεσσίιε εο8σοΓεετε νεΙΙεστ , Μετι·ετσ ω” “ΕΣ

νοεεστ ., τεἰσσε εεσίεισ Ξσεσεεστ. ΙΙΙε ττεΒΡε στ εΠΠεεσττσε εο8σοΓεετετ , οΙεστσ Ε Με

:Πεθ;ε ίεΡετετε ]σσετ. ()ίιτσετσε ίεστεεει εστ οΙεστσ εΙεότε , ετ σΜὶΙ ΓσΡετ ΓΡεεἰε

ΙειΕττε τεισεσΙΜετ , εο:Ρττ οΙειιτσ σεσσο ετεΓεετε δε σσεττσε ε νεΓε τσεσετε. Τσσε

σετσσισ σε: @Με εσίτεοεστ Πετ νἰττστετσ εοσσονει·ε, ετσοσ Ρτσεσο οτσσὶ εοΠεεεε

τσστ 8: σε τσάσίτττε ίεετεσο εοσσΜετσστ. Τείτεε ίσστ @Μετετ ΒσττεσσσοΗτ- τεστ στὶ

τω, ΡοσττΓεκοσε ΜεΙσεσΠε στΙσε , 8εΨω.στετσ·τσε ΑΙεσε Ι.σκοντεσΠε θα· 'ΜΗ'

σοΒσ. Νετσ ετ εε8τεε σσεεόετσ στα σε εοσεπσ οΙεο Γσστ ετττεέτετε: , ΡττΙσσεε Γσστ

Γεσἰτετἰ τεστστεε 5 ΒστσΠότε νετὸ οτσστ ]οει1σόἰτετετεΡΙετε Μπεστ ΡττείτοΙεοε

τστ εεστστσ. @με €ἱ1στεετἰο εσττσετσ τεεΙΜε!τΙΤετ ,ωστε Γσενττεε οεΙοσε εεΠσΙετσ

κΡΙενττ , εείἰ σεβ-ειστε τσι!ει ετεττετεε ε!εΓσσετε. (ΜεΜε ίσετττ στ σεσε ετεετσ

τεστ εοσεε1σ!ε&ιεΐΡεειετσ νεττετετ , νεΙ οΙεσσε Ησεσ‹1ο στσΙττΡΗεετε]σσετετ, σΜ

οστε τσσετετιο Βιντσε εΙσε οίτεσσετε νοΙσττ, εισε!ττετ ΓσΡτεεσότε σοέΙ:ε @ΜΙΒ

ειετσεσττε ττετετσ ντστεν1τε Ετ τΙσσι Με 5οσεΜεσεσοΙσ1ττσεσεετε ειστε! Μεσα,
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τω. ε", ντττσττε Με οωτσΡοτεσε ντΠτεττοωε νεΠεετσω τεΙττ1σττ.

πο. |.Ύ.

τω. ω. ο ΧΙΙ. Β: θεβτε τ» ττεπάτψωτε εεε φωτ.

το. ΠΜ ωετέσετσω τετσω οἱ: Βοω ωεττττ τεΙἱΒἱοΩἱΪ σε ίΕστΕσω εοΙΙετετστη

ΒωττεεσΙε σοσ οω15ωσε ττεεΙετε Ροίτετττετ5, ίἰωσΙττσε οσε ετ! τεττοτεω

άστε: δ: τεσενα ωεττττ ΡτοτσΠΤε εοωΡεττωσε ωττωετε εστεωσε. Ήτεεεεω ετεωω

ΡσεΠε τποβ1Πε 8εσετε :τὸ ΓσΡτεόϊδτσω Οοεσοβτιιω Ιὶε€σΙεττε ότίττΡ ωτε εοΠε ω!)

ττσττετε νεωτ , Γεττ Βοστε νττεε ωτεστεω εε τεΙ1ἔἱοωε τοτωεω εεετεΠσε εσεστε,

όεοσὸ Ρετ ττεσΓετεΠὶοστε ντττσω όε Ρετεετίο ενεΠετε επτεττενττ. ειστε ενττΙττετεω

εε είσττεω τ”στττνο εττ›ο εεετεΙΤε είτ Γεττετε τ τΙσοά Γεετσιτε Ρετ ΓΡεττε τεωΡοτσω

που εεΡτεΙιεσΓε Ρεττενττ , εεε Ρτοτίσε εστω ε:: 5οεὶεττοσε Ρετείεέτσω εί`τ. (ἔσω

οσε ετεο ε!τσ @Με εντάττεε εστωεω ωεεσΙετετ , όεάιτ]σΒ:σε ΑτΒττετ ]σΓτεω Γεω

τεσττεω ΐσΡετ σήσΠ:εω εστωεω , εοττὶΡσὶτ ἔτεντΠἰωσω τεεωσε Ροεττε ετεντοττ ,

εε ΓσΡετ τεΙΤοε εττσε εττεττενττ σώσω Ηετττ ετοτ , σα: νεΙεΒετ τστΒετε ωεττε εΠσό

οσττΙοσεω , εσεω τ”στίστεε ΕτοιτάεΓοσε 8: Ιιετσετσω εετείττσω ωσττστεω ετ!ετε.

()ίιωοσε]εω ετ Με ωσΙτοε Με σΙττο ΓσΡετ ετσωεω ττεττΓετείΠοιτε ε!εεεΡτεω

ωεσετετ , ετίἰ ξοτε τείεεΗοωε ΓσΡτεότότσω σωστη εετΙιτετ ΡοίτσΙετετ , Με ΓΡε

ετεω εΡττ ωεεω Γεεσω εοωετΙετε, δ: ωοτε εοεσοίΞε Με ετοοε 8τστωτο νετπτ]ετε_

ετΜε Ρενετεότε ττττεττοεενττ οσε: εΠετ. ΙΚεΓΡοτιοστ ΒεΡτὶε : Αυ σεΓετε τ1στε εΒο

ίσω ο εΠεοε τΙσοε σίοσε ωοὸὸ Ρετ ττειτΓΡτεΗὶοιπεω εοωεόί!Η , τετ:σω εΒο το

ωεότ , 8: εωοτὶὸ ίετεε Ρετ εσω εὶτεσ!σω εστω ετοσω τιεοεΒτε. Ρετωεοίἱτ ετεο ετ

οσε Ρετ νεττετττὶε εω·σ ωετεω , σετ Ρτοτίσε εΙτσό ετ!εΒετ οσεω τστΙστεε ττοτωετ

εμε ετΒοτσω εστ ΙιετΒετσω εετείττσω , 8: @σε οσε: εκ εετν1Πε τεΙτοσσε Ρτο]τ..

εττστ. @στα εστω ίσετττ στ τ!τεοοΙτ νοεε ττε2Πτε ωστε ωτΓετε: ττεττΓετεΠἰοτιἰε εστω

ΜεοΒ]στΒετετστ , τω οστε ΡτεΓεεττσω Ρωσετσω τωωεσττεε ποτε Μετα: ω

ωεω Ροίτωοόσω ετσετεττοσε εεωτιεττ , 8: Ότντσε Ρτετεε νοΙσττ Ρετ εσω ἰωΡτο..

τ στο. εοττἴετττὶετττἱε ε!εΡτοωετε, [Ρετ ττσεω τσετετ ττεσΓΒτεΠἰο ΡτοΡεεετε; 8; @Με

Βεβετε ῇσὸὶεεω , εστω ΓσεΗοω σε πιεσε :σε όεεεΡτε οΒτεωΡετενετετ: στ οίτ

Ροεσεε ὶΠετεε τ:οΒσοΓεετετ , Με τΙτεΒοΙο τω οτεετοττ όεσετε ετεετστεω οϋετΒτε.

ΧΙΙΙ. @κι βετικπτω Ξε[Μητι ο: Τετ” ε.. Μέι. ό- 6`κτἰτιἰτ[απτ, έτι Με. τω. θεωροπέ.ττι με ω”Μτετ

ρρητωεπτετ μετά!" Π” 8. Β τ τ. τ σ ι τ τ 4Μετά.τ ΒούΕσωτ. εεττ Ιυεε: αὐτῇ” ειστε ει Βιιτροπάσ[ετε !ε

9τητω- τω» μια ωωτιττωβωμτ Χώρια -υπέττω·. :Πάτα Ισοτ, τητα: Με Μ. |ισ]σε τετΙΞστεσιτάοτετε:

ειτε »τουτου ῇω;·Ιττττττ, ωιΙΙο εάάτιο, πω' [επτα Μετττε , “Με πτώμα εΠε!!ετ. Η ·τωώωτΙτ ωτω"", τη

εκει ρεκκκτιστ [κωιτΕτΜ τπτ.

ει. ΙΜιτ.τττττ εΙΙε ΡσεΠε εοωωε ΒΑιιΛεττισοτε εσω ότσ τη ίσΡτετΗέτο

8Οοεσοβτο εοενετΓετετστ, 86 πεττσε:ΡΡειο Κεε5σΙεττε στΓετΡΙ5σε οττω1 ω

Λεω ωτειπΙετετ ΡτεεεεΡτε ίετνετε , ωτΠτ ότε οΙσε το ωεστεω ττεττΓετείΠοσε εοτ

τεΡτεω,στ εσετοσε ΡοτστΠετ έστω τεΡετε, οεεσΙτε εοωεόετετ.° @τε εσω ω” Με

ετεπίετείΠοηε ετσωεω ωεεσ!ετετ , όεόττ ]ιιίΕεω σΙττοτεεω ε!ε εε Λάστα· ]σίτσε,

ΟοτττΡττστεστω τεΡειπτεὶΒισε τεστΙΒσε, εε 1τττεττσοεσετε εΙεωετε εσεΡἱττ νε:

ωτω , να πω. Ετ οΠ: Με νοεεε σε ΓοΡττε]εεσττ , στ ωοττσε Με οωττωσε ετεε!ε.

τετστ. ()ίιωοσε Ρο ωσΙτσω Ιτοτετσω ΓΡετ1σω εσσε!ετετ, ίεΒττε εΒ τεσε νεχετε,

εΙεωετε ετεΡὶτ: νετσετ Μετετ , νεωετ Μετετ. Οοτιεττο ετεο τεόσ οσε εσότε.

τετττ, Μεττεω Μοττεθ:ετσΒ. Βι1τεστ1ττοτε.τεω νοοεστ: ειπε εσω νετττίΓετ, χστη_

οστε]εεεοετ τοτε ωτεσττοεε εοττϋε τεείσοτσω Γσοτσω τ:οσ]ε&στεω Ρετ @εε

Ιἱοσεω Ρεσεττ. Οωσεε νετὸ εάίτετττεε εσω]εω ἰἱσεω νται: εκίΡεέτετεστ , ΓσΒἰτὸ

Με Βίντι1ε ωτΓετεττοσε εοτ1νειείεεσε ωεΙΗτε σεΒετε εοεΡἰτ , 8: πε ΡεσΙΙεττω Μ)

ττε&εΡεττεσΙο ωοτττε Βεετεω νττεω ΡοΠ:εε εστω.

Χ1ν.

ει. ΟετοξτεΜ επσωετετε 8εσ&τωοστεΙετ Γεωτσε ΓσΒ ωεωΡτεττο Β. Βστεηη

τΙοτ”εττε εοττΠετσττε , ετνετΓο εε εΠΓΡεττ τ σττάττττωσε , Ρτο ωετττοτσω ειτε

Ητετε ττεσΠτσ νττεω Μπιτ: εοττσΡτωΠεω ε:τσετσστ , τΡΐε σοοσε νεσετεοΠτε Με·

τετ εετσω ) εεΙεΙΗνοεεττοσε ό58σε , είται ωσΙτἰε ετωτε ΗιΡτεωεωοτετο Μοσε

ίτεττο Ενοττεεεε άεεεσττίδωε ΡτεείστίΤετ , τοτΡοττε τεττάεω ωίἰτωττετε εοττεΡτε ,

πι. Νοε.
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πι. Νοτι. ΑρτέΙ. :Παω εΙοιι£ὶτ ι::αι·επωω, οσ.ΜΒιιε εεετεΒοτει νὶτΒἱπιτω ,- «με (ΜΜΜ

Γοεμιιιυεω· Αμικο εμιοει:τπηικ ἐστὶν: , εεεΙείΕσων1όεΙ.εετ8ΡοοΨπω ,Βοπτιτιυπι Β12- Μ"

ι·ιοίΕτιπιπ ]ε»υ;ωΟπιιιετυΜ , (Μ ειιττ1 Ραπ: δ: ΒΡιτὶω Γειιι&ο κανα-Β: τιςεπ:.ιι: ° '

Ι)ει;ιε μι· οτω:ιΙο. ΐζΞει1Ιο. ΐεεει:Ιοι·ιππι , Αιτιετι. =

ΕΡΙΤΑΡ Ηἱ ΠΜ δ.. .ΡΑΚ1Έ.

Ε:: σπάει· εεωρο·ε Οκτώ @Ζω και” όψ:%ιμυ.
.

ΚΑΝεοω:Μ ΓοΒοΙεε ΙΚεειιω , νἰτΒο ω·εΙγ.ταΑΡΑΔΑ, .

Ηιιισ Γειοθ:ο.ε τιιπιιιΙο ετεὸὶὸἱτ ειειινὶπε.

νἑτωειιφ Μ:: άπο. ΜπΡΒ.ιι·ίιίςι:ε ..Βάσω

Ραπ, 86 Βιιτ8ι.ιιΔάσ ΓιιιιΒιι1:ιε Ρτοεοεπεε.

ΗΗΕ: ὸιιπι νΜτ..Έυ!2α ΡοΗ: Βιι:ιαο., ]άτ·ιηιιε

5ὶὸετει ἰηεΧτ1τιᾶοΙειτιΡαἀε ΐε:.ιι:ιάιτ ον:ιοε.

Ρα Με [κα εΙειιπ:Ηε , -ΡΙπαι·ιιε ω. ομ:Μιει ατοΒ, `

ΑιικΠἰιπυ :τπΓετάε , ΡειυΡετἰΒίιίὶΙιιε μπω.

ΣΗ:€ωεειε Μεση , ΡΙιετιιε νεΙιπ, σιτε 6οΒο1°τε8

ΡεςΒιι1τ ωεεωο , νΗΒιοπειτο, Με.

ΙιπΙὶτυκὶτ νὶνοιπε Ιεπειι·οε, πωπω. τιποηΙϊαιτ

@ο Ρεόε αι:ΙεΙΗε Πε ΓιιΒουιπΙ:.ι εΙοπιιιε.

88ΡτΠ11ει ὸΙὶ 1όιιε ° Μάτ 661, Ι:ο.τει, 1)εεεωΙσι·6ε π

ΠΜ α! ίο.ΙΙοι·,Ιιικ ΓιιὶτζΙΙ.4ι Ρτ1οι·.

Νεω ε Μι όΜ πιετιιιι: ΡοίΕι·εωει ,Ρετειωεω

` Φ;; Εεεε: ειΙΤετιιιι: που Ραιτιπει (Μπι.

. 14ο: ΙοεοΡΝΐ,τ:0π μαΡοᾶτἐνὸ,Γ::! ααΙ<νει·ΒΜΕ- ε.. εω·ο8-&:Μ. ινἰτ,ηωἀαηπε η; χ· 1· 3.1·Ι_

..Η ω............... @ιήΡιπ:·άΞε Γ: πυρ ειπε Νικ Ι)ε- τἱτνεπο ΜοΙΞε:Π ΕΡἰΙΕοΡο, δή ΐ.::.π.:.ε

σ:ωΕπεε $.ξετε. η Πκια:κο Ο πιώ. Μιικηι·οΙοβιο :κανω ΗΜ ΜΔιοι.ιιε ΑΜπιε . @Η ὶρΙἱυε Η;ω"=ω

α!ώπ.τιπ Με γειέΒιε : Η μέ? ΜιΜἐεηῇ δ.. ΠΛΗ: Ττ.1πΠα:2οπωι ποσο ἀπὸ »ο π. μΠ11ε,Ροα ήω;.

'Ρ'ένεέω: : εμ.ιο·4!ιε η. Μοπιβετιο:ρα πιο , κι!» ΙΡΠ.ιε θςπι οΜωπι :υτΜΤε Ϊ:1°τυτ. 1ο....τημωω. [..μ,......

αστρα: πάΕπισ.ιιιτ, !0.[1:1111ηο$:1:Η:ο πω. Ό-πάι: πω- νινωτιο .ΜΜΜ Βα:ΒιιωΙοίω·α μπα! πριμ: η. μωσ

'δή ιι.ω.,· ω: ειάάισιπκιπιι ίιηκιιιιε αιΜΜΕι Μάϊο: τᾶνὶωιι5.δετἱβσὸετευτεω Ροίἰτ ωοτ:εω $22, ςΙυρω

απ. &ωσΜΙΠ: Π:ήΜτ 1ΙΙ..ΝΩΜΟ.τ =ημέΙω ,εμιο άΙωπι11- 2.πιπο Ρε. χω. οΒΞἰΠΕ ΓιιΡτἑι Μ πρι:: 8. νΞό1ωικ. Απ.

Μ. δι .. (ΙΜ.1οΜοτ180τΠοδ.ΈΒτ2 ωι:κι·ιρ:Ιε. Απ ίοπ- Ι10-Ρτο1πάκ: εὶτεΞι πο. Μ. 3. Βιιι€υπάοϋπ Επι Ειπα

ιἐ ά1:εκπωε Ποτε -Νοικιε ΑρτΠω ἱΡίΪι18οΒἱει1Μ Ε· οβιτιππ εο!Ιοι:ειπινε δ. ?απ Μακ "ω... @φωσ μα·

ΒΙΠΕ , ω.ΠΕ·..ω ω:: Πω Ρςαπιβ. -ΤτειοΠειροποπι 2 μη. ρεπτενΙτ Ιπὶτ2£υΙο, σ:1ιιοτι1Μ Πνεπτοτἱα ..............

ω. Ροηιὶε πωπω 3 (Κιμ πι @απο μορτιο ΕΔ- κι ιρ1ϊιιε Ρατε!ιοιποιπ ΝποΙ5ειιι· πι. Νοπω ΑυεηΠειε ,

χω φωσ Μι Πιο Μοιωθεςιο τεοιτε:ιπ, Με: Ιι·ειπωε: ηιιο ώς 2Μ1ο μ. ιπ:. ΧΧ” “ω $2ΜΗΜοΠωΙδ οι,
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πω...: ( 'δισάάτ: 3. Μπορω ) .ω»..,Μ.ωφ πωπω” Με @οικω ΜΒ Π. Βια: νό!!ωω πο: εκ πω" Μ... ω

ΕΡβο Β ων” Ησαυ”. δν· ωρ])ι βσπσβἱ ή· κβ- επἶΡ!ιιὶε ςυεωοι· οσοι , εάπιο:Β ίαετΙ: ΒΔ· χαί

ρω2 απ:"έωαπέα·ω2. Εκπιπιω 3. Ηπα Ττειι:Π:ιτιο τρικ Ιιιππω καμπ. Α 0

ν. Πω Μαϊ” ι:ε1:Επειιιτ. Εκ Με πεπηιω :Ιω δ. ΗΜ.
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δ. ΒΜΪπάἱ ήπωτββφΐ Μζ>"#7,Μΐ . @ΗΜ ε]Ι4/ἔ2Μ ?Ωω ι·υπάω»ω ώ· ρ_τ·ί/βί.

›υμνέ:. δράμυωίπω εἰ 4βδπώυπασ· , κοὐἰύεπτ α,·έκπεοπτι πυκππίία. Β ο Ν ι ε Α..

ο ι σε ῇἩω Ρ"έω .9αίρω», 22/?.ι ό'.

ΐοπι.:.Ακο , ΗΒΗ. δ: ΚιιιΑΝο,βύέ ςοωΡωα :$"εω" ώ,...
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οι”. Απ. Μ' θεά: |Ε,·έρ:ίοπέ ἄεοἰετἱτ σΙππ8Μ. Σ. ΒκασΒαέω 6'"ϋ ΗυθέρυΙουβ ὰ ό”. Βοπφ80ί0 Μακιπίπο

Νικ· "Μ ἰπκρςβιω κά: Ε!!·υιωΜο έίάτιο· πωσ π. π: ι π. Ροίϊ ΡειΠϊοιιοπι 58. Μαπμικιπ Κ ι ι ι Α Ν ι εκ Γο

ον' ΧΠ° είοτυπι εῇιιε, 998 €πεπϋπ ἰπ ειιπιιπει Με. Ροτιπἀιαἰ-εἶτ: 0 ο. :ι κ ο ι @·σκίάσπι ίπ (ϊσωππίαΕ μου

τωιροπ δ'. Βοηθεια! να /υπαβ ω: @καψει μασκα” αἔεὑκτ, ?κι απο ο ο ο. Σ: χ. ἰεἔαισπεπι

Δ4Ρο/!υ|ί04Μ έ» θστωαπἰα ΙΜπε: ὁ Βσπαασίο Εφ:: Ι Ι. Μύρια , απο υ ο ο. ε. ι ν. ικα ωϋπισ

Φίτε:1ύΜανου·ίπω @Με @Ξ @απ1ΐπέ μπω, ει: ό'. Πυἰπἰἔ‹βωἑΚ£Ι£«πο ώ· βσέΐ άΞάέωνέ:Ρ

.Αααα δ. Βοπέβαείκω ίπ ρω Ερί.ΠοΜ Μπι· ΜΜΜ· πιι/@κιω Ρεοεατοτἱε πσωοπρα]Ετ:·ε ηποιί πο

πκπ δ'. ΜΜΜ Επι:οπίαβ:: ία Ρωβτίσηιδ [ιίιππάσπε βθέ κβιφα·υίτ. @Μα πρ ι·βά δ. Β'υπέβ::Εο

Μεἔιιπτἱπο ώ·9ιάαΜπ απτἰ9ιιὶο›· Βοπϋπίψ ψ: . ΕρφσΡω α:: Δίνω: , ἰπεσττιιπι : παπι ώ· ΔΜπα.τ

«Ζώκα ΙΜ! Οπέ!πίκω Μ.©ίεκγοε (€Κν0τι1Μ Βςὶ-ἰκ Ερι]ωω·κω ἱπῇαἰρΐἰοἰὶὑω παππκωμωπ

° έισε&απ$762βέψι€ ?Με κ: ::Ι/ι7; δ./!κέκβιπι £'ωπ:ιωυ·ιικ[: Ερψυμ Ιι . :. αφ. 2.8. μα

απο :κι η . πω” ωιωκκ Με .

π.. Π·:.άπιι: Μ /ΒΙἱ:ιιάἰπε α!ί9κα,παϊκ άεἔἰτ απ» Γοἰἰἰαπο , Η:!ία ώ· Κί!ίαπο : Ρωεφ:οπω α: '

.. ϋ1Πίτιπένεπι β€ιύκίτ δ. .4κέιάέκκπι Οεπτκατίο .άΐπωίτοπι , κἔ σας πίσω δ'. ΒΜαΐίδδ πστπ:5ιπε άίβ:ε

τ: Ρωιιιτ. Μπακ” εκπ]/υιΙΙ:Ι7ιο Μαίτηοβκηοπβ ξ ϊ/επωιύΜουἶ βεάιΜι κι «πεύκα μέσω :ΣΦ

ώ: βὶνἰπο, ασκ: πωπω υ: [κατω Κ/κατάι ώ· Αάοκκ Μααφ·οΙοειω· έψάστακπ

ΡΚΟΕΟ(Ξυδ ΑΠΟΤΟΚ.Ιδ.

Ι ε ε α- Ο Η ει ι ε τ ι , απΙ·υηβ: Λώ ωιίίω·Ζωτε βιπίβε ό· 2πά2·υ2άεω

τππωω.- βρετ/ίπωωωρε:ταπι βπα'.αιι1σ Ει·:!εβσ ω /απωω β·βε2

των, 8Ζω2ωπ ρ:απά2ωω ωνω. ΒεειτὶΠὶιπΙ Ρεττἱε δ: Βετο (Η

Ι:6Η Ρουτἱίἰεὶε Ι. ι ν ι Ν ι ν€Π€τε1οὁι15 Βιοτωεξ ΡειΙΠοι·ιΒ Μοτο.

` ` ΡΒιιε Βοὸἰοτιπαπι ἴοΙΙεττπιἰτετεω 8ειιι‹:Μ οοίὶτ1 1ιιωει:εικτει.

 

τἱοιπΞε Ιιοοοτε: εετὶιτιοτιὶαΙἰτει· 11οβΙε εε!εΒι·εισάειω 8: νοτὶνΙε ειόΜΒε βοά.

νἱτ , τειιπἰ 1ιπ:!γτει Ρειττἰε π! όεοΙειταιπάα :πωπω επώαση: ταικοο1ει, Πω ' ιιε Βοι··

τειτιπυ· εΙΤεέΕιιειΙὶτει· εοιπἔτετιιΙειτὶ : εκοἰτεπτε Με Μ Βιι]υε ενοτΙοιπὶε 8εισάίει ὶΡίο

τοτειπἰε αυτή ΓοΙΙοτιπιἰ εεωΡοι·ε , ειιιο ττὶιιτυΡΙιειΗε ΡειΙωα εετωτηἰοἱε ὶίἙεπι

εΒοοοτΙπετο. νἰᾶο:ἰοΙὶΠὶωικ δ: Μειττγι· ωἰτὶίἱεειτιὸιιε ε:: τεεἴετπἱε Γεε:υΙὶ αοπ

ΗΜΕι1 ΜεΙοτικΒΠίι:ετ Ρι·ο Γειιπ&ει: Ττἱυὶτετἰ$ εοοΐείΠοπο ΜΙ ἰ8ετειοεΙο , ειπαμε Ρετ

ΓεεΙυειπἰυττι ττὶιιτιπΡΙιειιπἱο ττιΜτωοηεε δ( ειτι·οώιπτι Ραοειι·ιιω ει8ἰτει:ὶοιπεε Μακ

ττεοΓτηὶἔτενἰτ, Κθ8έΓΠ£111θ εεεΠ ειὸἰὶτ ετηετΙτα: ὸἰἔοὶτειτἱε !ευτεε ἱι:ι εοπί-είΪἰοιπε

Μειι·ιγτιιιπ ὶοτΙιτοτι1Ωιτιὸυε ΡαπΙίεΙυε Βοοοτε ΖΙοιήβωτιάσε,ειτςυε εαυτο εστι

τιιΒετιπἰο ίτωτι:ι·υε πι Βεετἱτυὸὶτιε ρεεἱε ρε:Ρετικιτ. Ηιήιιε όειπηιιο απο ατε!

Μωπ ΙειπἰΠὶιΠαε ΓειτιὁΗπειτἰε ()ΙπΠΗ ετΜετατ τυ:ιετιειτυω νὶττιιτιπτι ΙΜὶἔιπἰει φα ύεΠτ;ι:

παω Υἰια εΧΡ9.ιιό1πιιιε όΠεόΜοιπ , τω” ὸὶΓεἰΡυΙ1ε Με :ετεκεοτἰΒιιε οοπτρει·π:Βειπυε,

:ΣΖαΐ Ροιι.ι ΑΝοει, Ηειω. δΕΚ11.ιΔΝΟ, αμκ Ρὶειε εειτἰτειτἐε ειΠεόΙιι (ω: θα

80Μ,ΜΜ,. Βειιπιπ) Μι φαμε τετιιιτιτἱειπεε, οβ Γρεω νων: Ματια @σε £οτ1ἔιι1τἱτκ1Ιἰτ0ι°

Μ· Πιπάε:·υπτ εάΒαιτετε νείϊ:©ω8:. ὶιιίὶτιή ειεΙωοιπ:ΞοιπΒοε ε1τεμιε ὶοἴοτιπετὶ εποπι

. ΡΙἰε , εποε ποίὶωε οίοι:Ιεικιόο Ρι·ονοΙυήίςυε Ιω τοττειττι ἔεκιὶΒιιε ρα· εε8τα Μαη

:παταω ἴυΓΡὶτὶαὶω τεεειτἰΓιιπτὲυοΒὶε ΓετἰΒὶᾶτπεπποτἱπΙο οίὶοτἰε εουΓει·νειοΜ.

@μπω ει·Βο τπυΕιδιω τεπὶτεοτεε νοΙιιιπειτᾶ , εΙυοιππιττι οοίΐτα: ΡοτἱτἰιιοειΠεε ρα

τἰττιεΓεεβαπιυε τωε1ΙΗτει:εω “Η ειπ5ιπ εΙσΒΜ ειτποτἰε Με τειπετὶτυἀὶοε Για στα.

νειτἱοτιἱε εεπιἰιπε ε1ιιοεμε ὸὶ!εᾶἰοτιἰε Βεπιπο3ΗΜε Με ιποίὶτὶ ττειηἴεεπὸἰτ εταιοει

ὁενοτἰΡεᾶοτἱε, 8ιτειικΙεπι Με ίι·ατετικι: εοο8Ιιιτἰτιατὶοιπἱε εκΠ πωσ ἱρΓιιπι που

Μπα: οοίϊι·ιιπτ Με νὶτὶΒιιε ὸἰΗῖὸειπτεω , ἔτειΒἰΙΙ Π: ειικ!αι:Ητη Π: ειιτιόπ όϋδειιΙτο.

65 $Ρἰτὶτιιε-Γειπθπ τεοτειωΙοε [Μ εοορετειππε τεΗεκἱτ , 8: εοτἱτειεΙ εοκιιππ τω»

· ν ἴε£€τ€ίἴι1όι1ἰτ11ι18,δ£ Ηπα ω! ειυάεωά8ΙοτΜπι ΡΗ Ρατι·Ξε νετΒειτἱω ει:οάειπ (Η

Βιπιιιπ σεοΜπαιιε.

ΙΝ(.ΐΙΡΙΤ ν1τ.Α.

ιωεω μ- 2,ΤΕ Μ ι> ο ιι ιι @τα ι1ιι6 Ο ο 1. ο Μ Α ο κο ε ἰηεΙγειιε Και δεοττοτυππ @η

ξΡΒ ΩΙιτἰίὶὶαοπ Κεϋεὶουἰε νἰι· ωειετύΗοω ΡοΙΙοτετ ωωωωε , 8: Γεεμπι Κο.

Α8 Ηἰιπ: εοΙ!ἰ;ἰωκ ΞοΙΙΙ:.πιππ Με:: άΙΠ:Ξπ&ιππ απ :παπι !ωμε ΡοΗΙαιή πωπω γ:1ι:οή:Η ΡοΠ δ. Ι.1γμή

Ξ δ ΪοὶΙΙ2τ10 Έστω .ΜΜΜ Έτη.ττ©, ‹1ιπ θα: Γεττηκ: Παω ο4:_ειιτ:1τ.

Ειιτ16οαὸΜίἰω ιι: Εο111απιιε Πω Ι-ΝιΜ, Νι:Η3 κα
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νι·τΑ ε. ι.ινιΝτ ιετ>ιεεοι>ι ετ ΜΑτ:τ. τι:

- τ

ἔτιἱ 8τ. ιπιτιετιο.ιιε ττιστιιιτειισι·: εσΙσττιεπ ίσΡεττιέ`ι ρτσνιεΙεστιέι εισΓριειιΒιιιτετ ιι- (Σπιτι. των

εττιιιτετ , ετσι: φτάσω θετιετστ$εσττισετιο. ιισιιιττιε Τ τι τ: τι ο τι τ σ ε εκἴΡεἐτιιἔιΙι Ν°ο'ζ ι;;

Π:ετιιτιιιιτε τιιιτινιι: τιστιιΙιτειτιε εκεεΙΙετιτιΠιιιισε, ιρΠσε ΒεΒιε Ορτιττιιιτσιτι ρτιπ- ' · τ '

στι”, 8τ στα εστιάιεεισΙιειε ΐσιε Ρτιτπειτιι;ισε ιιτετιιιιΙιτετ ειριεετιι πετετιι. ντι· πω.

τισσε , τε αΙιίιττισσε ίετ:τετσι·σττι ίγττιττιιίτιι ιπάσίττισε 8τίσττιπικ ιιτσάεπτικ εστω

ρσίἱτιστιιἔιιε Ιστιἔε Ιειτέτισε Ιοτιστιει τσπιστε Ρετσιτσε. Ηιιτισιτ ετιεπι εοπισ8ειιι

ἔτι .α τ τι τ τι ισ πσέπιτιε , σειισιτέι ιιτσΓειτίιτ'ι ιΐττττιετιτιε στιετ:Ισεπι , πισω νιτιεΙιεετ

ι>πισιιτιτ ι Ηι ετπετι ισπι Κε τι ε ατι ιτιιι. σι Ποιιιιτισ ισ ιτειιιτε στι

εστιτα:τιετιιτι Γτιιτιτσ,Πινιπἰἴσσε σ€ταειπέτι ιοΒιιι&ωια νιττστιε €σΙτετε ἔιΙἰ

σπιτι: 8: πω; Πσπιιτισε ω τιετΙσίττεινετιιτ @σε , τεστ σιετιιιτσε θα εστιίο!ειτι

στι:.ι.
ε 3. Νσότε ειστιότιπι Πσττιἰτιἰεο. τιστιι πι ίτι·στσ ίσο @τικ Ιιιιιτσ Ρει·σττιστσ Ρω- ΜΒ:"Στ

τετ εΒιιιιστί)Πτι ιΞρεισΓΐτετιτ , τιἶειιἔιιίτιιιτεε Ώτιεε ιΉεεεί·)τιπιε οιισστπιιττΒτεε .Ι νία πειτε! έ»

ε ε σπι τι τι ειεσ οσε εεε ιι:σε ε εετι τ ειπε ιπισ ι τε :πιεσε σε ε τι οτι πι” ° ·

ί·-σιεστειιιε. σε τετιστεΐεετε Γσρετ αισιτεΙε Ματσε εστστιι . 8: Γετετισ νσιτσ ιτιτἔετι έ Ψω

εο8. @σε ειτρεπόετιε :Με Γσιιε σΒσττιστεινιτ εοε.8τ τιιεΠιθιισ οτε ττετι !ει&εο!ειε στι

πω εσττσισε ιιιίτιιτ ττιστιιιιΠισιι σαιτ. πι Μπιτ Μπιτ Πεο τιιΙεέτει: Γεττιιτι:ε.8ε εεεΙσ

ι·είσίΞι ίσι.ινσιεινιτ τεττιετε. Μοιτ νειιστιιΒιιιε ΓΡιετισοτ πωσ οτιστιί:ετα ίσεινιτειτιε

ίτεστατιτιά τστσπι πιω τεΒιιΙε ρετΙσίττανιτ ρο.Ιιιτισπι. σίτισε πιεσε τενετσετ:ιτιε

“Με ρτστεπΓσε. Ιτιτο.τιε νετὸ τισεπι Μετα πιστα των: ίσττε @σπιτι σι στετο,

ιιιτπάνινιίιέσ Πωσ ιττΡάιτιτσι, ττισιιιΙισσειΓιέΒιιίτετεΓετΒΡζ τιιεττιστιε , δεισ: εεττε

:τε ειπε , σ εττιε νι ιτειτιοπιε εστι τειτιι τι στα τε ε ι σε. ·
τι.. Τστιτ:ΡπισιέπετιιπισεΠσιτ Ττιἔεετιισε 8: νεπετΕιιιιιΙιε ττι:ιττστιε ΑΒιιιιτιιο. Ιισ- Σεζεολ3;:

]σίπιστιιστστιιιιττε*τειτισιτε ειττστιιτι, μπι ειστοτει τιιτιιιιτιτε νετιιτε τιει Γε τεεετστιτ ΡΙι:ο.τιιτ. “

Πσπιιιισπι Μειωτ.ετιτσινι εετττιιιπστπ πισω Πσειε, τισι τστιε Ατε!ιισστιτιι·ιεει- °° τιι_Φ ισ

τσι ιστ:ι τεεειιιιτ, νιτσττι στοΙιτισι!επι ά Βιιι&ιττισιιιστ ΓσΒΙιπιιτιιτε εστεεισπι , εἰ· ω”

τισε σπιτι ιιεσστιι τετ όιΙιεεπτετ ε:Ρεπτιστιτ. Ο_σι $ριτιτσε-Ωτιότι ετιιτιέ ιπΓριτ.ιιτσε

τείτιστιτΙιτ ειιττιτιίεεσε: Ηεεε νιίὶσ σινιτιιττιε τιιτισιτείτειτο. τιστι Γο!στιι ειτΓσΙτειτισιιιε

ποσα ιιιειτετιει εΠ: , νετσπιετιεττι τσσιτειτσττι τιειτιστισιιι Βειιτισσε 8εισόισπι απ:

σστιιιιττι ρσετ Πεο εΙσπειτιτε πειΓεετστ ωστε , μπι ισ στετο τιιεττιε Γιιτιότιίιεειτσε δ:

Ριττωτ Ιειότε τετεεισε . (στιιιιισἶ Ροστιτείτέ 8τ Ισεετιιτι ΡειτΕιἶε σε εσπίτιιτιττΠιιιισε

το σ ετστ ε ιε1)ινιτι ο σ τε [)ειε στστσε πι νι:ιπι ει. στιε 2τ(Ι.Π2. νεοεΞειπΒσἔτιεπιτισἔ εἱιτιι στΙξέτετε!ιεε τισσ εΙειτιιΕπιει σωστα 86 ιιοπιιτιε όιετιο. Λεει!

τιιιιι Γσρετιιτι νιΠτειτιστιε ρετισίττο.τει βετιετιιθτστιι τισιε τιισιιτιο στστιιΙιτ Επιττιιπι, 1·ϊιιι80 Μ:

σπιτιετ τε Μπιτ ιΙΙισειπεο!ειε πιστα πισω ισεστιάττετιε σωστα ο.ττιπεττιπτ, δ: Μπι ΣΠ;;Ρε!”

ιττιτιιετιίτι ετετιιτειεεΙιιτιΠἱπιιε Ισιισσε σΓτισε σε! ειττιότσπι πιετιΓεπι ιιιε!ειτσετστ, στ -

εστιότι εισττιιτειτετιτστ : 8: Μπι ιπειστιστσττι εειστιιστσπι, τιιτιτειτίιιτισσε Γετεπιτει

τσπι ιιιΒ:σιιτισσι πετ σι νετσΡτιΠιτσιε ΙειττΠ'ε εοσιειιισε , τιει: ει: ιιτιτιτισστσττι σπιτι

Ρειττσττι επειτα Γειτετεπτστ.

τ. Εσσεπι τεπιτιστε Β. Αυ τι σε τ· τ τι σε ειτιττισε ίΞιιιᾶιτιιτἱε τιετΓσιιο., σσιέτ Β. “τι Ασεπ

θτετζοτισ Βστιι:ιτια: Γετιιε ΑΡοίτσΙιεο ΡοπττΠεε ττειιιΐτιιιΙΤσε ΑτιΒιι€εσιτστσιπ στι- :;ῖἔ°Μ°·

πιω Ατιτιίι:εε ετ ΓΡΙετισιόιΠιττιιι Γστιιττιεε νετιτ:ιτιεισεετπει,ίσι ε:ισία Μέστιι όινιπτι Βιιιιτιπτιιτ,

στ ιπτεΙΙισστιερτονισετιτιει ίσσπιιτιιίττειιιτε στι τιτείετσιιι Κεεειπ.Οσισττι:ιετιστιι Ι·ε="Με

εστινετιετστ, 8: ιρΓε ωστε: τιιτιττιτιε :ιότπιτιιΒιιτστ πο.στΙιστιι. Νεπι εστιάι Ρτιτιισ- Ξ; 2%,|;

τεε Βεπιτ στιινετ(έτισε εεΠιτσιισ τε8αΙιε εσπι εινιΒσε τι:ιττιστ ισ τιιιτσττι ειτἴσιτει- Μπι-Φ Μ

τἱστιιε εοπνετίἱ Γστιτ @σώσω , δ: ρτατΓ:ι8σ νετιττιτιε τΡιτιω ττιστσίίτισε εσΠοεστιο- '° '° 28!

πισω εστιι_ττειτσΙσσστιάι σιττιπίεεσε εεττει στστισιιτσιτιτεε,τισιιε ιστειτιτετπ Πεσ στ

ΙετΈστιιΙσττιετι τ:οορσΙστσπι ειττισε Γσπιτιισπι τοτισε τεΒιοτιιε Ρ:ιττοιιστιι σπάσε

τσιπ τοτε τστστσπι. @επι Ρισε Κω: ετ σενσττΠιτιιιι Κεπιπε εσπι νετιεττιπάισ

Ροιιτιθεττισε Ασσσίτιτιο Αππιστσπι ΕΡιΓεοΡο δ: Μετιιι!ειιισ ΑτετιτρττεισΙε σε πι.. ·

στο @Με Επειτα τε8επετειτισιιιε ΓσΓεεΡει·στιτ. ιιιτιεπτετ ει τισιιιεπ Ε” “ισ ε 5:'13'8ε*'"

ει: τισιιιιπε εετττιιισι @οποία ετιιττιειε Με ΑΒιιΙτιισε ΗισετιιετιΠε Εεε!εΠεε πι”.

Ατειιιειιιίεστιι, τιιιι τιμά Ηστιι τιιτισε στο τιοπιισε εισαι Ρει!τιιιιτιι Μειττιιτιι

σεΙερτσε εΙτ. @ιπισιτ στ σε :τσιπ Ιενενετιιστ Ρσετσπι , εσπι σπιτιιτισε τισιτισε--ι

·· Ε!! τι



Με νται ε. ι.ινιΝι ιει>ιεεοι>ι ετ ΜΑιι·ι·.
τ3ιιἱε. Α». “τα τΜ.ιιιίεΐτα νιίιοτιε εει·ιιεβειιιτ άεΓεειιόιΠε οοΙιιιτιοιίει·ιιιτι ΓΡΙειιόοι·ειτι "τω

Ν":· ι;; ίΡΙαιόια ΓοΙιε ίιιι€ιάισι·ετιι , ειττιιιε αιΡιτι Βει:ιεόι&ι ριιετι ιιιιιιιιιιετε δ: σ:ιαιτε

ν' · πιω απο εΙαιίΠιτιο ωιιιωτιωεω ιιιόε ειιιιαι.ι·ε, 8ι τα ιι:ιιιιιιι ιιιΒιιιτιιΙιιτιι Παω..

τε Βιιι6τεε (Σκια: ΠΒιιειαιιιιε, 8ε 62Ηω15 το.Ιιτα Γοτιιιιτι ιιιτοιιὰΠ`ε:ΠιΙε&ιιε ὰ Βεο ε;

Ιιοιι·ιιιιιΒιιε, ειιιιιε ιτιει·ιιοιιιι ιτι Βειιεόιδι:ισιιε εΠ:. Ηοι: νει·ΙιειιΙο Βιιιτο Πινιιιὰ

νιΓιο αἱ κττιετεο. ι·ειτιεεινιτ Ρώπα. ΤαΙιΒιιε ιιιιτιιειιΙοι·ιιιιι αιεΙεΙτιίιιιηιιε πι)ιβ

τετιοι·ιιιτι εκεεΙΙειιτιιήσειιιιό:ιτι Και δὲ Βεειιιιι , επεσε νετιετιιιιόιε ει·Γοιιω α.

να ωωιιτειιι ,ίιιιτιιιιι νιάεΙιεετ Ροιιτιθεα ΑιιΒιιίτιτιιιε ὰτειιιεΜετιο. ειιιιιε,οιιιτι

σατει·ιε μια άενοτιοιιιιι ιιιτειιτιοιιε Βοιιιιιιιιιτιι ΟΙιιιιτιιιτι ιτι εκατ 0οΙ[2.υόεινε..

ι·ιιιιτ.Λ

ωΜϋω18 6. ΙΒιτιιι· εΙεότιιε Πει Ριιει·ιιιίειιιτι!εττι Μια τετιιτιιΙιιιιι πιτιοιιετι:ιιΙιΒιιε Με εστι

Πιι:Ηι8ικι· τἰτιειιτιιε εκεεΙΙειιε ὸιὰτιιιι ΓΡεειε τειιιιε ιιιιιιΒιιιε:ιε απατα, ειιιειιιινιε τει-ιιτι!Ιι ι1ε

ω· ῆειειιτιΒιιε οοι·Ροι·ιε νιτιΒιιε, τὰιτιαι ιιιαιτιιι·ιε ιιιειετιιιιειΒο.ιιιι· ιιιοτιΒιιε ὰίιιΡετιιιε

ίε @τα ι·ετ:οίοι :ινιΒιιε , ιΡΠε εοιιτιιβετιιιιΙιε·οιπτειτίιίαιε ιτιὸείἰτιειιτει· μια” Παι

:πωπω : ατι Ϊεἱιειτατι Ρι·οιιιετειιότι: ειιιΙιεΙειιε , τεπιροι·ειΙιΒιιε Γιιτιιι·οι·ιιπι ι:οι:ιτειιι.

ΡΙειτιοι·ιε ι·ειιιιτιτιιιΒιιτ, 8: απο. Γε ίι·ειειΙιτειτε τ::ιτι·ιιε ὰ Βαιε ιιεειιάι Βετο τωιει

ίοι·ιτιιόειΒειτ , ίξιι·ιτι:ειΙι ΓιιΒτιιιι:ιιίττιιτιοιιε τ:οι·τοΒοι·ειτοε Κυότο Ρείεάτιοιιιε ειι:ΙΓεετι..

ι!ειττΙο ιιιιιΒιιι σε ροΙΙεϋ:ιτ.

. Εεεε @το πιετιιοι·αιάιιε ει:ΙοιεΓεειιε, ΒαιτιίΒιιιιτε @Με Ι.ινιιιιιε , @Μετα

()Βι·ιίτι Ρει·ίΡιι:ειβι!ιε,όινιιιιίει·νοι·ιε Ριιὸιεἱτἱἐ`. εειΙαιτι15,εουΠ:ειιιτι:ϊ δάει Ιοι·ιτ:ετιιε,

θα Μάταια στεΙείτιε ΜΜΜ: Βιίτιειο εοιιΗειει·ειτιιε, εἱιιτι @τι ιιονειιι ειιιτιοι·ιαπι

ατεεάει·ετ εετειταιι , Ρει·Ρετιιιε πιει·ιτοι·ιιπι Ρι·ιαοιιιιιιόιιε νιιτιιτιΒιιε , Μετα ΙζεΒιε

@Πω ΒεΙΙιεοΓιιε εοιιτι·ὰ ΓενιιΕπιιιιιι τιιιιιιε ιιιιιιιάι τγτατιτιοαΜ 8: ειπε !ετιίει·οε

πίτα τιιυιτιΡΒαιτ:ετ ϋεΙΝιτιιι·ικ,ταΙιΒιιε ΒΙοτιθεετι ιτιιι·ιβειε ιιι τιιιιτιόο οι·Γιιε εΠ:

ιιιίιει·ιιιε. Ξισ.ιι6το @τα :Πε ΡειιτεεοΠεε είιιιι Ρι·ιι:Βιτιιε άιικΤΙιαιΒιιιιιε εαπ νε

ΠΕΙ3Πό0 μασ Ορτιιτιο.τίιττηιιε Γιιοι·ιιιιι ειι·ειιιιιίιιΙτιιε εοπιιτειτιι ει! Μοτιειίτε

ω”ε!» εο αιιιθαιτιιιιι α! Μιιοι·επι 8. Μ Α κι ε νιτειτιιε Ι)ει (πωπω , Μ

Με τεΒει Ισ.ιιαβιιε ειιΡιετιε α: ιιιυιιιι·ιΓειει·ειπιειιτιε ει·εάει·ετ, εεεε ιιιεο!τε Ισα

ιΙΙιτιιι ετττ:ικει·ε ότιοε Ιιοιιιιιια αιτειιιε ίει·ι·ειε εοΙΙιεειτοε, φωτ ιτιιΓετὰΒιΙιτει· ἀε

ττιει·ιτανει·ειτ ία ετιε. ειιιτιειιιιιε8τ Μπακ: εοιιίοι·τιο ΗιιΠ:ιο.νει·ετι ςιιοι·ιιιιι ετιειιτι

πατε νιτι1ττι δ: Με ττιιι!ιαεε ιιιτετεττιἱτ , ατα· τρωμε ιικοτεπι ἱΡίἱιιε δ: απ” ΗΠοε

ιιιΓιιιι όειιιει·ιτστιοτιε ιιι πιοι·τειιι ρι·οίτι·εινιτ. @οενειιετὰΒιΙιε μια· Ι.ινιιιιιε σα

ιιειιε πιτ 8ειιιτοι·ι Γιιο8›τ εοιιιιτειτιιι ειιιε :Μιὰ αιέο ιιια:ιιιιι, ()ειι·ιίΒιιιι, ι:]υαΐο

οτιιιιιΡοτειιτιε Πει εΙειιιειιτιο.ιιι Η8ἔἱΕ2Εθ , ειιιὰτιιιιῖιε ιιοΡιτιε οι·ιιτιοιιιΒιιε ρι·ο Βιιιιιε

Μεσα ςιιο.Ιιτιιτε @στα ίσα: τεΓΡεέτιιεεΡετιειτ. Ετ αφειιΠε ιιιειιιιΒιιε ρειι·ιτέι·ςιιε

ΓιιΒτε&ιιι ιιι εταιιιιι ΙιιιιιιιιιΒιιε οι·εινιτ ιιιεειιε : Πειτε μπα· εετει·ιιε, ιιιιιι·ιοττιι!ε

Ρτα:Βόιιιιτι ι:ιΜΒιι!εΙιτει· ΓιιΡΡ!ιαιοτιιιιιι , ατοτειΒι|ιε ιιιιίει·ετοι· τιιιε :πιάτο ΒιιιιιιΙιε,

δ: με εδώτα: ιιοίτι·ιε ιιιιιιιιε νοτιε, δε αΠοι·ετιτ τιι:ιε Βειιεόιτλιοιιιε Βι·ειτιει ΓιιΡα·

Μπιτ: τα παπι τα Ρι·οτιι·ιι ρΙεΓιτιστιε απο απ: ιιιιΒεειΠιτὰτὶε ἔτὰνεὸιτιε οΒίτιιιιι

Ιει·ιτειιι,ιιτ εΙιιτιθεετιιτιιοιτιειι τιιιιιιι ιτι στα 8: πατε τα:: εΙαιιειιτιε ανα· ι·ιιιιιιιιε

"πιο (ασια. Ετ πιο:: οιιιιιιΒιιε εοιιτ:Ιειιτιοιιιτιιιιιε , Αιτται Ξνετιετ:ιβι!ιε μια· ω·

σε: Ι..ιν·ιιιιιε ΓιιΡει·ιιε ριετιιτιε ΠΒιιιίει· Ρι·οεεΠιτ ιιιιμινιάιιε ,εε ιιτιροιιετιε πωπω

Γατα Κιμ: ειιΡιτει ειιιιΒοι·ιιπι Δια : Ιιι ιιοιτιιιιε ατα δ: ΗΜ 86 8 ιι·ιτιιε-Βιιι6τι

ειιτιάει όιειΒσΙιει ΡΙιιιιιτ:ιίι·αιτιε ιιιειιτΠο ὰ νοΒιε ει·ειόιεετιιι·, ά απο επιιιιι ιτι ν:ιε

Ρα·ιίΕπιιιπι @σας πιω , 86 εΗισιιιιιιιιιι ι·ε8ιιιιιιι ΒΡιι·ιτιιε.Γειιιότι. Τακ: τ:ιιιι&ιε ω

τιιειττιΒιιείατιιιε τεται·ιιιιιι: :πιο αι1ατε ρει·ιιιιιττιιε α: οτε 8ι ιι:ιτιβιιε απατη εΒιιΙ.

Με , ιιιτετίιιιςιιε Γιιι·νιιι·ιιιιι ιιι€εττιιτιει εοιιΒιοιιιεκιτιο ιιιιιΓι:ατιιιιιι εΒιιττιεινιτ,

8:Ιτι·ιόετιτι εοι:Ηιίότιιιε Γοιιιτιι “παπι ενο!:ιιιτιο άιΓΡειτιιιτ. @σε ιιιιιιιόὰτοε εεε.

Ιείτιε τιια!ιαιε Π8τιιιιιιιιιε Βιιι&ειε @τα πιιιτιινιτ 8: ιτι Βιιιότει. εοιιτεΠΞοτιε εοιιιιι

ιιιανιτ. @ιΠόειιτιοι·ι ειιιιιιιο τιετΐΡιαιειοι·εε εΠ·εότι Με οπιιιιΒιιε τετιιιιιτιεινε

ι·ιιιιτ , Βε.ιτίριιε ριιει·ι ανω ειιΙιτει·ετε εοερει·ιιιιτ νεΙτιειιιι , ά τε!ιτιιιιιιιι απ: Με

Ε€ΠΊΡΙ15 ιιι ιιιι&τι οοιινει·Γτιτιοιιε Γεειιιτι Ρει·τιιικετιιιιτ5 ειιοι·ιιιτι ιιιιιιε νοειιΒιιτιιι·

Η ε ι. ι κι ιι ει, απ” 8 τ κι ε τι ιι. ο Ν ι σε , ειιιι ιτι Με Βιιι6τε Τιιιιιτιιτιε ατειιιρΙο

Ειιετ8Μτιεο

πω: απ” Η

άτα.

με ιιιιιΒιιττι ειιρετιιιι·ιτιιι· ὰριιό οσε Βεο :Νεα 8: ατιται (ΞοιιίεΠοτεε 1ιο.Βει·ι 8:

εο!ιετεε!ει ι·ε8ιτι Ι .εε ιι-Ο τι ιι τ ε τ ι.



νιτΑ·ε. 1.ινιιιτι 1ει>ιεεοι>ι ει· ΜΑιιτ. .ω

8.' ΤεττΒιιτ τ€ττιιτ οτιιτττΡοτειιτ Πειτε , εετεττΓιιιιε τ)τνττττε Ρτεεεοττετιιτοτιιτιι ττι- (Με. Ατι

Γτ8τιττε ττιεΒιιεττιιττι Ιειιτιε ιτττεάιιπι Γετιιιιτιιιτι Γιτιιτιι Ι.ἰντιιιιττι ττιιιιπτο ΜετιτΓείτεττ έ:: τ;;

νοτιιττ , δε ετΓΡτεετ:Πτ τεττοτ1ε ιττΓετετεττε Μ:: εττΓΡοττττοιιτε Πε νετιετετ:ιτΙττετ Α ΒΜ,κέ

Ετεετ:οτιιιτι ιιοτιιττι ιτιιιοτετιτε ττιιιτιότ εοτ:Π:ττιιττοι·ιεττι ττι ΓεττιΡττεττιεττι ω Ρτεεοι·` ι·τιττηδτο

άττιενττ 8τοττ2ΜΠ, ιιιιττιιτε ΡπεεοΜΒι15 νετττεττε Για τιιτττει: οΓτετιόετετ, Γεετο- Γειιε- “'”ὸ""'°

ττε εοετιιΒετι:ιεΙτιιττι εεετεεεττ εΙεττιετιττἱιε ιτεετενττ ττιετττοτιτττι ντττιιτττειιε. δει!

εετεετεε εττεττι τιιιτοττε ιιετ εττντι1τ8 ττιιιτιεττειιτ Γεεττετετιιτ, ΓΡττττιι τιιιττιττττεττε

Ρεττιιετόιιε ,ττιεοτιι ετε τΙττετ εοτιτεττιΡτεττοιιε Γιιτιιτε: ντιπ τιιΓΡετιΓιιε, ΓιιΡετιιε

τετειιιιτε τττεττε δ( ειπτ8ιτε @σε Γιιτ:Γειιιιετττε νοτιιιττετε , τοττιιτ ΡετΓεθττοιιτε στα

Γιιιτετιιτο εΡΡετεΒετ ειιττττειι ΡοΠτττετε. Εεετείτεττ:τεε νετὸ πωπω ι:ττΓετΡτττι:ε

νττετιι Γιτεττι εοτττεττιΡΙετ:ττττετ τιιοττετετιιτεττι οτιτττιιττι ετεεει·ει: ειμαι!. Β. Β ε τι τ

ε τι Με Ρτεττητετιιπι 8εοτττεε: 8εοετοίττεττ8, ετττ τετιειιιτττι νττιιιιι , Γειτ ετττοττ

Γετιέτετιιττι ντττιιτιτττι ετεττΕεεττοτιε(Ρτοτετιιπι , ε ειτε άει·ιτειιιε ΓΡττττιιεττ εττττττε

ττοττε ειιιτι ετενοτεε τττειιττε τετιετττιι Με εΡΡετειιε εουΓοττι·ιεττ,8ε Βεντεττετε ΡΓτιΙ

ττιοτιιτιτ ττιετοιτττε,8:Γετιθτοτιιω Ενετιεεττοτιιττι ττιετττΒιιτετεετ:τοιιτειιτ πειτε ατε

ττε Πτνττττε εΧετεττετἱοΩἱΒι15 ΡετΓεάτΠττττε ττιΓττιιτ , ιιτΡοτε ΓιιΡεττιτ τεΓΡειΕτιτε

Ρτετιττοττε τεΓεετιιε, τιιιεΓΙ το ΓΡεττοΓο Ρετει:ττΠεετε ειιιτεττττεττε εετττΡο Ρεττετιι με

ττετιεττΒετιε,Ρετ Β1°8ιτιι8 ντττιιτιιιιι ετιεττττι ετΕεεεττττττιε εττεττιτττιττε ττετιτττετ τη

ετοττετιι. (Σπιτι: εττετη Γιιτσττττε ττιτετττΒετιττω, ττιτττειιιε ττιΒεττττ ετΕεεετειπ ιιιιτε

ε:τΡετιετετι $ΡττττιιεΓιτιόττετεττε εοοΡετετιτε, τιιιΠτε τττντττοτιιπι ΙεέττοτττΒιιε Πιτ·

άστατη, τιιιτττΓειτε τυοιποι·ιιττι ττιοττΒιιε εττεττιΡτοι·ιιττι εττςιτε όττΠειιττετ ΡετετΡτετι- _

ττετιιττι τετιιιτι Γιιετιι τττιΡειττνττ εεΡεεττετετιι. 1)ε τετττ:ι.ιε ειιτεττι εοτιιττιετττετει:

τΠεεετε Με Ρτετττεετοτ είται τττεττ : ΝιιΠε εά ιττΓεετιττιτττι τιποτε εΓτ, πετ 5Ρττττιιε..

Γτιτιι9;ιιτ οέτ:οτ εττείτ. Οιιττι ττιΊιτε Πεο ιττΙεε1ιττ ετΙοτείεετιε Ι..τντιιιτε τττττεετιττΠτιτιε

Βοτει·ετ Ιτιιιτττε,εοτιττεττ τττεετΓτ:τιιττι Γιτιιττι Βειιτετιιιττι ότει1ε·: ττιετιιοτττενττιιιτι Με

νττε ΓοΙντ8εΓιιΡεττιε Ρτοτττετεττ , ειιτιιε ε:τττιιττι ιττΓετΡιιτιιε ντεττττε ό: οτεττοετΒιιε

εοπιιτιετιιτεΒετ Βοτιιττιο Πιιοττότε τιιτι·ε Ρτετετε ττενοτιιτ.

9_ φωτια:: τττετετΓεττιτττετ 5 τ τ.ν τ .τι τιοττττττε,ιιιιτττ:τ νετιετεεττττ Ριιεττ [.τντιιτ, Νιττττεετττ.

ε:: εΠτάιτε Γιιεττττττωττετε Ρετ ττιιιττοε ΙειιΒιιεΓεετιε τττεε ειτ Γετετεττι τοπ ΡτοΡτενε- ζ:: "τω

τετ τιοι·εττι. @με Ρουττετε ττιοτττε εεετ·ενεττ εαΡετετ_, 8:ιετιι ειιτείτ τειιοτε Γειετεε '

ττττιιτ ετιττειιτττε εετιτε , τιττιιτειιιιε Ρεττττιιιττιπε οΡΡττττιετεετιιτ, εε ΓυΒ1°τ8τάτε Ιιιτιιτι·ιτ.

Βιιε τττιΒεετττττετ εττειιτττεάίτετιτεε ττιι:ιτεΒετιιτ, τιιιττιιτιι τετιιεττ εΒιιοΓεειιε ειτε..

ι·ιτειτι οΒτιιιετΙεττο εττττεττιτ Νώε τττιΡει:ττνττ εεττι. Πειτε ττιετιιιίτεετΙτ τιι:ετετιττε

που Γοτιιττιτιιοιτὸ ετντιττιι Γειτιτττεττε εοτιετο , ετιιιιε εοτιτειἴτεττε ττενοτε εοτιτιι

Βεττιετττεε εοτιτττΓτεΒετιτυτ, νεττιττι δε ε)τοττοΓιιε Ρτατετιιε [Με 8: ετιιε Ρετετττιεττε

νει·ιετειιόε Γιιετττιιττετ :ειπε ιτοτοττ εΓΓεετιιεττ εοι·ιττε εοιπττττοττε τειπετττττν): εσω

ΡεττεΒειιτιιτ. @πιτ @τι είιπι ττι τιιττιειιι ττιοτττε "τετ ντάετετιιτ8:ΡτοτΓιτε εστι

ε!εττιετε όεΓΡετετετιιτττιττεττπι εεεεττττιιε ειτνετιιτ δ. Ι.τνττιιιτ Ριιετ ΡτοΡετιιε, Ρτσ.

ττοττε ντττιιτιΒιτε ωε8τιτ5εει·ιάιιε, ττ1τετττιεόίοε ιιιεττετιιτιιτιι εοετιτε ΓιιΡετιετιτ ττΙιτΓ.

ττεττοτιτε Ιιτττιττιε Γτει:ιιε εετ ετεεετιιττι ΡτοΡετεΒετ ιττΙεότε: ιπιιτι·τετε μπι πιοττ τι1ἔ

ετΡτετιττε τά "τι Βιιττιειιε τιιτεττεττετετ ΓοΡτττ Γοτεττε, Ρτε ΓοτΙτεττιιι:Ιττιε Γεια: εΒετ

ειττιτΒετε εε:τείττε. 5τετ:ετ ειιτεττι ΡτοΡε εταιτιτιπετ εττιτε ειτοτεΓεεττεΠεο Με·

τικ Ι..ἱνὶτπιε , ετετεΓττε πιετττεττια: εττε Ρετττιιε , οειτττε εε ττπιτ:τΒιιε το ε:ετιιττι Γαβ

Ρετιίτιε , τεετγτΠἱ5 Γεετεττι ΡετΓιιΓιιε , 8ιτ ειιοι3 Ρετ ετεΒεττττιτοτ τττιΒιιττιτε εεττ @τα

τττ ετΓεττ τιετιιιτνττ, ΡτττεοττττεΙτε ετιιε εΠεεΐτιιε ε!ετεΓεετιττΒιιε ττιεττττε Ρετοι·ενττ.

Ετ τεττι Ποτε ετετ οτεττοτττ πειτε εοτΡιιε ττεΓιιττάετ τεεεΡτο ΓΡττττιι εοπνετεΓεειιτ

τεΓειτττ, τι·ιετιίιΓςιιε Γιττ·Γιιττι εκτεικτττ,6ε Πεο 8τεττεε ε8ττ8εεΙτττττ, τιιττε ετιιιι Ρετ

τ8τιοτε8εεΓΡετε ντετιιττι Ιοεε 8: εεττετττοΓε τι τιτεττεΓΡτττττΒιιε ετι·τιιεετει·, 8: τη

εττεττι Γονεεττι ΓιττΡΒιιτε 8ττετιε εΒιιτΙτειπεττι ττιιτιιετεετετι ε νεττττ Γετ·ιετιιτ Μτ.

ετιεετ ΑτεΙπειι€εΙιιε απο Ρετττετε!ιτε ΑΒτεΒεττι , ΙΓεεε ό: ΙεεοΒ,8: δ. Ρεττ·ο Α οΕ

τοτο εεετεΓΗ ετετττετε Γιιτεοτειιε , ττιτιπεείειιε εοττΓΡεε”τιι ιττττττ ττττε τεττττ ΓΡτττττΒιιει

Νε τιιΓετεττε τττοτεττ:τεττι ειετττιεττίττ , Γτιιττε εεττι τιιιοιιτειτι Ρετ ττιετττε ττττειίττ Γιιτ Π?

νττιτ ΟΙεττΓτιιε τιιτεετ_τε εοτΡιιε Γι1ι1τ11 τ·ενετττ. ΙΙΙτ εοιιΓιιΓτ ιττΓΡετιιετιιιιτ. Τιιτιε 8.

ΜτετιεεΙ Ατεττειι€ετιιε 8: 88. ΡετττετεΙτε: 8: 8.Ρεττιιτ ΑΡοΠ:οΙιιε ΓιιΓεεΡετιιτιι: ειπε

πιεττι ττιεειτι δε το εο1°Ρι15Γιτιιπ1 τεΡοΓιιετιιτιτ. Ε!! Η]



τα.. «απ. ε. τ.τναπ επεεοι>ι τετ ΜΑιιτ.

Πι11ε.ΑΝ. το. ΗΜ: δε ΡΙατο. Με πατα ΠπτΡΙτα Ρτοπατττταττε οτε, πατε ΓαΓεεΡτο. απο;

Ν2°· Μ· εΠ&τοαε εκατ Ρειτττε , Ροίε απο Ρετ τω: τα ειπποταπ1 τατιΡοτει κακα τπεοΙαπαε.

π. τἔ;.ΐ.ἱξε Παω νετὸ το.ΙΙΒαε ττιΠ$παε εεεΙεΠ;τε παΙττπε επτεπταε πιο ιπαεπτΠεετετατ τα Ρο

:Ρα Με· ΡαΙο, ε:τρεινεΓεεπε ττε τεινοτε εΙειταε Ιιαπαιπο τὶ εαΙιτππε Ρεττε&τοιπε Για Ρττνατε

[ξ12'" 5° τω, δε πτειεπ1Ηε:ι: ε!:τιτττειττε εταε ΓΡεεαΙο ετακόαπτ ίεάαεεπααιπ Γοττιεπτει Ιειαάιπτι

εοπππτίεεττ Ρεττττττείεετετ, εοπττπαὸ ΓοΙπαόπιεπι Εετεπε επτα τττΒαε ετταΡωπ

Γατε Ροιτ.τ.ΑΝοε Ηετω δε Κττ.τωτο , παο: ΓαΡετὶαε ΡτεεΙάβενττπαε , ετ ειτβαΠ:ει

δε Γτατεέεει Ιειττωβειτ, Ιτετετε ΙὶΙνείἙττΒὐΪπαε Ροππε ειπαο.τίιττηαε τατΙοτ :παπι Ρετ

αι Ι1Βο.τ1οπε ( α: τποε ΠΠ ετα.: ) εοπεεπταε.

επτα τω- τι. Οταπτο. :.ιατεπι αακεατικταε τιο.Βατι:,ειατ ΒειΒετε ΡοταΙτ,ΙειτΒο. πιατα ἰπεὶἰ επ

Βεπάτε να· ω)... (επήβωε_ Νεπτι ΓεττΡτοτ Ρετ1ταε ετειτ ε , δεεταπ: οΡετἰ ἴεἀαΙὸ τηντΒΜ α,

ω' . Π:αε!επε ΡτεεετΡαε ατ ειόεταττετετ απόε εεαπεε τεετεατετ τ εαταε νττταττε ττινοτ

νεΙατ ειτοτταιτιιπτ ἴαεινὶΠἱιπαε οεΙοτ Μιά: Γαττττεειπε Ρτ:αειττ Χε8τε ΠοΙοτπει€πτ Ρετ

Ιαί!:τεινττ ΡειΙειτταιπ δε δεοτττεο.ταπτ τεατοπεε εεΙεπττ ταπποτε εΙο.ττΠεεινττ , δε πω

:επτα ΡετίαοΙετε.τ Ρεόεοτει οττπαατπ. [Πειτε νετὸ παπα Ρτεεεοτπει κατά Εστω Και

εότττττειβετατ . ε.ττ1αε Με παω Ρετ αυτ» Ιοττοεε πεδειπτ .εοπατο.τα!ειΒο.τατ. Ετ

Βιθ:απτ αι πι: εαπι Βοποτε εατπ Πα με: αιτεττ αδεια 8εΙταττπΙπετ α ΓαρΡΙτεεε

τα εΠεεπε : Ο ΒαιαΜι·πε Ρειτετ , ποντικι” τε ποτππέ`ι οπιπταπτ ντττατατπ Ηοτετε,

βαττ Βοποτατπ ταοταιπ ΡετΕτΠεεπτ Βείτοταππ εκετπΡΙο.. Ιε!εττεο τοπ:ο πατατα ετ.

ίεάα τοΒιιιπαε τε . ατ ποδτΓεατπ ππ:.ιτιετε ἀὶἶπεττε . ποί!:τίΓεταε τεεειΙΙΒαε ορτΒαε απ,

δεποε ΓεΙαΙσετττπαε τατετττοππτε , Εναπ8ε τείΓαιιε όο&ττπτε ὁ. τε τπετεειτπατ Ρετ.

τω. Ηα]αίττιοατ αποψε Ηει8ττειττοπτΙ:αε πΙαπ ετΙοττοίαε Κατ δε ΟΡαπαιτεε εταε

δε τΡΠ επειτα εαπατΓαδεια!τετ Ιτιααἰετειβειατ Ρετ απεαΙοε οΙτεε ειππεαπτ Πα. να

ετιεαυε Βοτππα Ι..Μπαε ειττττπατπεὶ εεεΙείΗ ποπ τθΗεκπ Γοεαετε , Γεά ΡΙαε εαπ

το.πε απο: Γατα: Πα φαω εαπ Γαιπ πιατα . νεττταε αι Η εοταπι νοΙαπτο.ττ Ειπε ε

αΠετ, ααα! επ5παε3αε παεπττο αα:.ιντε οεαιΙῖοπε τπειΙΙΒπτ ταΗεΙαιτοττε ττττΙΙ:τπτε

ΡοΠ`εε εοεπιπειεαΙε.ττ , ίαάτταε ΓοΙεττετατε Κατα πατα. '

Άπεςε!ο . _ τι. Ητε ἴοΙΗετταεΙππΒαε πατε ΗαόΙ:αο.πετεεΙΒττττ ΑππεΙαε Ι)οττατα , επταε πιω

203ε·"= Πε πα: νετΒε εοπίοΙειτοττει.εΡΡεΙΙειπε ειπα ΡτοΡττο ασπαιτε δε εΠεεπε : Ανε Παει·

Β.,.":18"- Ι.Μπε, πε Πε ίοΙΙτετταε.τετπΡαε αι α: εοπΓοΙο.ττοπαπ ειεεὶΡταε. Κεεεε!ε απο δε

ι><τεα νο.άε .τα Β. ΑαΒαΙΗπαπι ΕΡΙΓεοΡατττ.,εα]αε αο&ττιπε δε ατε τπΓοττπειττοατΒαε Πο

παπο εοοΡετεατε τταττΠεε ίαΒΙΙππιΒεττε. Ητε ατέΕτε ΑττΒεΙ1εο. ντΠο καποτε. α.

ε Βεειταε αατεπτ Ι.τνττιαε Γαεπε ετεε Γε απἰνετΓει εΙτντπτταε ει€τ , ΡεπταΙΠοιπε ΚεΒἰε

ΓαίεεΡτα εὶ Ρει!αττο παειπτοεταε τεεεΠἱτ , ΑπεεΙτεο. Γειτα8επε ταδε αε!ττπΡ!ετε. Ιπτετ

ααοε1αε πετ ειτζεπααιτι ααα ο.ΡΡτοΡτειτετ :τα παιτε πτε.8παπτ Ρετ ααα! ττειπίπαντ

εειτε πεεεΒειτ, οἱεντὰτπ νεται: α ]ανεπτε ΡετΙααόιιε ειεΙΓΡεέτα , ΜΜΜ τα ὶπεείἱ`α,

όαΙείεΙαε ειδειτατπε Πε 5ειπέταττι 1)ετ εκοτΓαε πι εοτπΡεΙΙ:ιτε : Νε εατιέτεττε ίτειτετ,

εἔο Γατα εταεππ Ι)εαε οπιπτ οτατε εαίτοεΙαπ ντεκ εαπ ὸεΡατεινἰτ , δετιαπηαο.πι

ε. ετα τἱΒὶ εατ:ι πια . Γεά όε επΐοτ δε όακ εισ!ετο τα οπιαἰΒαε Με Πνε οΡετἱΒαε εαπ.

Ναντ εειαΩιτπ Μπεττε τα , Γεί'εττιεπταε ααὸ τεπότε , ααα». ΡτοΓΡεταπι αει· Πεαε

άειΒΙτ ποΙπε.

Μ". Με η. Ηεεε εε ατεαπε δε Ρτεεεεάεπτε. Γειπάόετιιε Μντιπο ειπα τττΒαε εΗΓεὶΡαΗε

τ><<ϋτ>υεΓυΙ- Γατε ίαΒΓεααεπτε. ΡειτπεττΙΙαό πατε πτει€πατπ Παπ ΡετΗΒαε ττειαΙἱετατιτ ΓαΡετπει

ε:Ζ,:"8"1" εοτταταιτε εΙεπιεππο.. Βεειταε νετὸ Ι..τντααε δε ΓεεΡεποπππεια εϋΓετΡαΠ τα , Μ

Ηττα: ΡοτΙΙαπαε , ΗεΙὶειε δε ΚτΙτατιιιε, ααεττιεΗα Γιτρετ παπα τπειτἰε εάεΠ:τί α.ιΠε

€τειόὶεΒειπτατ . το.τπότα ντίαπι ώ: ΗΠε 1πεεε!ετε Ρετ εετπΡαττι ντττεΗ ιπαε @απατα

Βαε δε τοΓαταπτ ,Ι1Ποτίιττηαε ΠοττΒαε αΙΒεΓεεπτετα , δε οπττπαπτ ΓΡεετοίειτατττ ετε

πεττΒιιεΙιετΒεταιπ νετπ:ιπτεπτ. θεια εατεπι αἱ Ι1ταε εοπνεπτΠειπ δε τα τεττει τατἱε

ετεΠΠ:αε εοαΠΠετεπτ, άα&οτ εοταιπ άΙΓεείΠε :ιτε ετε, δενταεπττΒιιε τΠτε εαπτ απει

πο Γ Ιεπάοτεανω εΙειτττειττε ατεατπίαΓαε ειάΓεεπόττ π: εεε!απτ. νετ :τιατεπτ Πα

Ειπα 1 Ρεινοτε ειττοππαε, Ρειτττετ εταοεΙαε ΓΡε ΓαΡετπε εοπΓοΙειττοπτε απΙππε.ταε

εαπι ὸτΙαΡαΙτε Με @Με@τα αεΒαειε τεΓετεΒο.τ Ιειαάεε.

σε Σε;; Οιτπιεπ επτα α! ΠοτΕκττιππ ΑΒΒατετα ΟαπάτινεπΓεπτ , δε δ. Βενοαἰε ΕΡ£ωΡΙ›1απι ΓαΡτ)ι τω

ειπα. 6;;_ > .

/



νιτΑ ε. τίνιΝι ε!>!εεο!>ι ετ ΜΑΜ. :Η

Γ: ··_·<ώ·τ

η.. Η!ετ!τε Ρετεο!:!ε ε!τετο εετΓε , Γεεεεε!όοι!ε !τ!τιετε εε! Γετιό!εω Ρετνε!!!τ ειτε. τω.

Αεεε!!!τιιιω ΕΡ!ΓεοΡεω. (λεω ε:!νεετεω !εεετι:ε ΕΡ!ΓεοΡε: Ρετ τενε!ετ!οτ!εω 18: 2”

Ειπε!! 5Ρ!τ!τεε εν!:!ετ!τετ εεεοΓεεεε , τ!!!ε&ίιωοεε !)ε! ω!ε!!!τιιω Γι!!! :!!νω!τεε ει! λεἑ,;.

!ετε!!!εεετ!θι ετεε!!εε:!εω εοωΡετ!ετ!ε !:εο!Βεε !!ιΓεεΡ!τ , ω!τεέ:ιιιε εετ!τετ!ε :!ενο- Με !!!!Ρ>τ·

τ!ο!!ε Ρετ οι!!ικ1εε ετωοε 8: σε: ωετ:Γεε ειιττ!ν!τ , !!ττετ!ε ετι!:!!ν!τ,8: ετ! Γε!!!ε!εω Σ”

Γεωωπ ΡετΓετ1!οε!ε !ε::τε Αεεε!!εεω Ρτοω!!!!οτ!εω Γι!!! Πεο :εἶπε τεετ!τ!ε8:Μεστετεε

ε::εωΡ!!ε εοεΓοτωεν!τ , 8τ ετ! !ιοττοτεω !ετ!ά! 8εεετε!οτ!! ΓεετοΓεεε ο οτ:!!εε απ!»

Γεετετεω Γεο!!ωεν!τ , ε!εεε εε!!!!!εω ΡετΡετεεω ει!το εεωω!Γ εε εοωΡο!!τε Ρετ..

οττιετεω , 8: !!ο!εω εεω οτετ!ο° σεωω!ε Ρτετ!ο!!ε ειιτό::ιιε !ε!ε!ο εττε::τεω '

ε! !ΡΓο :!!ε οτι!!ττετ!οε!ε Γεω Ρτο Γεεε!ετε κτετεε: εετ!τετ!ε Ρ!εε ωε$! ει· :!!!εό!:ο

Γε:: ι!!Γε!Ριι!ο ε!ενοτο εωοτε εοεττεε!!:!!τ.

η, (Σεπτ εετεω Εεεε οωε!ε δειτε! ε!ω! ΒΡ!τ!τι"!ε το:: ετεετε :!!ετ!!: εοωΡ!ε- Π! Ρει:τ!εω

τετττετ, δεεετ:!οε !)ε! Ι..!ν!!!εε εεω ι!!Γε!Ρε!!ε Γε!ε !:εττε !έ!!οεε Ρ!! ωε8!!!τ! Γι!. ;28ι=!!!!ε

ΓεεΡτε, !:εετ! ν!‹!ε!!εετ Αεεε!!!ω , ΓεΡετεε εοω!τε!!τε ε!εωεετ!ε ω Ρεττ!εω Γεεω ΕΡΞΐ:(€::0

τεΡεὸεν!τ. Ι:: ε!ιι: οεοοεε εε!νετττε Ρτ!τ:ε!Ρεε τεεε!,ε!νόΓοεε Ρεττ!εήοεεε:!!- Γιι!>Μεί·

:εεε ωεττοε Γεω εεν!Η. Ιετετ!ω εοτ1τ! !τ Με:ωτε!μιιΜ Ατε!!!Ρτε:!ι1!εω εετε "”°

ωεω!ω $!οτ!ο!! ε!ι!ε!ε Τ!!εεεε!] Ρεττ!ε εεετ:!οτ!ε ()!!τ!!!! !.!ν!τ!! εε !!οε ωεττε!ο

ω!ετέι!!ει:!ε εε!εε ττεε!!τε !εάιιε ετετ οω!!!!:ιιε 8: ωιετετ:τ!ε !τ!:!!ε!ο!!! εστω!!!

ι:!ε!:ετ!τετ ιιε!νετΓ!. Ι!!ο Ρι!ο:1εε ι!εΓετ!ό!ο ΡτεεΓετεε Κε:: Πο!οωε τω: 8: ε!εε

Ρε!ετ!εο!·εω ε!!οτεε εεω ε!:εε!!ε!ε Γε!ε τοτ!ίιΓοι!ε τεε!οι!!ε !!!!εε εοεἔιιεετ!ε ετ!

εοτε!!ε ε!!ε&ε εοεε!εωενετεετ , Γεεδτι!ω $εεετε!οτεω Ι.!ν!τ!ιιω ω !!οεοτεω ε·

@ο οτ:!!τ!!ε ε!!εε!!!!ωε Γιι!:!!ωετ::!εω Γοτε. Η!ε Κε:: οωε!!:εε ε!ενοτ!οτ εοι·:Γετ:

:Με , τετ ειι!ετέτειιε ν!τεω !:εετεω ω Ωετ!:ετ!τε Α1°ε!!!8Ρ!Γε0Ρετ(!ε εεω!! Μ..

:τοτε Ποω!!!ο !ι!Βετ!τε εο!!οεεν!τ. Εε:!εω νετὸ !!οτε εεεε:!ο ΕΡ!ΓεοΡε!εω εε»

εεΡ!τ !!εεε:!!6!;!οτ!εω , ετ εοεΓεετι:τ!ο ε!! Ρε!!οτεε Γεττόττε Πε! Εεε!ε!!ετ εοτ:Γεετε.

τ! , εετετ!Γ:ιεε ΕΡ!ΓεοΡ!ε ΡτεεΓεετ!!:εε δ: (Σ!ετο :πειτε ε!ενοτο ΡοΡιι!ο, εε! :!εε!ε

τεε:!ε εεετ! Αετ!!!!ε !..!ν!ε! ωιω:!ο ωετ!τε 8: εε! εο!!!!ττεεω!ε !!εεε Π!ν!τ!ε ων!!:ε.

τ!ε νο:: ΓεΡεττιε :!ε!ετε ε!εω οωε!!:εε ωΓοειι!τ, !τε :!!εετ!ε: Εεεε δεεετε!οε ωε- Μ!!! ε!

ετ!εε τω! ω ε!!εΒεε Γι:!ε Ρ εεε!τ Ι)εο δ: !!!νεετι:ε ε!! !ε!!εε. Νεεε!εω εετεω Βετο !ΡῇΡ°Π°Ι°!!·`

1)!ν!τ!ε νετ!:ε Πε!ετετ νο:: Γεο&ε, εεω Γεο!τὸ ε(ΡΡετιι!τ !!!Ρετ εεΡετ νει:ετετι:!! “πιο 9

Ροτ!τ!!!ε!5 !..!ν!!!! εοτο!!ε τετ!!ο ει!το , πειτε εστι! εεετ!!σεε σεωω!ε εοωΡο!!τε. εε

νεττιετ!τ!!:εε !!οτ!!:εε !ετε::τε, 8:!ετοτ!εε :πειτε ε::τετ!ὶιε 8: ΞεΓεΡετ ΡετΡετε!5 το

Γεω!!! εο!οτ!!:ι!ε !ι!ε!ι!ε Ρετθ!Γε,8τεο!!:εετεε Γτεετεετ!ε Γιιεε Γεεν!τετ!ε τεΡ!εν!τ.

Ηεεετ!εω Ρτ:ε!!εετε!σετ Γοτε εεετ!!!!ωεω !!!ιιω Αετ!!!:!τεω ε!!εω!ω εεε!!! Μετ.

τντεω !!!τι!τιιω ω τοΓεο Γεεεεωε Γε!ωεττντ!] !!ε!:!εω, 8ο ι!!ε:!εωετε πω!! εεε.

!ε!!!ε εοτο!!ετ!ε!εω , ετ ω εοεΓε!!!οεε ωεττντ!! !:εετε !ωτεοττε!!τετε ω !!τειι!ε

Γτε!τετεω. "

!6. ΟΙοτ!οΓι!ε !ε!τετ Ροετ!Γε:: Ι.!ν!εεε @τε τεε!ω!τι!ε 13οω!εο εο!!εε:!εετεω ε!" ε
!·!εω!!! ὸενοτ!οτ!ε ΓεΓε!Ρ!εεε , ΓΡ!τ!τεε!! εωοτε Πιεεεε!!!ε ετεεεω Δε! εοωω!!Γεω Γευθπξ εεω

ε!!Γετετε Ρ!ετετε ν!ε!!εετει· ετ!ωοι!ε!τ , :!οει!!τ, εοττε::!τ , ετοι!ε ίΡετΡετε:τ ν!τ!:!!- α!! Μα·

τετ!ε ε!:ιι!ο !ετ!ε!!εετττετ τεΓεε!τ. Οτε!ε!!!τ εεωοεε Μεε!!ει15 !ει:τ ει!!ωεε Γιτο.

τω!! !!ε!Ρε!οτεω ωεε!!εετ! !εν!Ρ)!!εΒετ,!τε8::εετε ωε!τοτιιω εοτΡοτε·!τ!εο!ιι

ω!τετ!!›εε !!ι!!εε ν!τε: ΓεΡετεε ε!εωεετ!ε Ρτεε!!ετττε τεΓτ!τεε!›ετ. !τ!τετ ω: ετ!εω

Ρτεεεοεεε:!ετ ωετ!τοτεω Γεοτεω ν!ττετεε Ρο!!:.1εεω Ροετ!!!εε!! !!οτ!οτε τω,

π1ετεε ε!!,Ποω!ε! ετετ!ε εοοΡετεττ!εε !ικε !!!!!ετ!!ε οΡετετεε ε!! ω!τεεε!ε. _ .

η. @εεω ΡετετΓεω!!!εε δεοττ!Βε!18.ΑΒ:!!ε5 οοω!εε ΡετεΙντ!ειιε Ρετ!τετ δ: Με' ΚΜ

!εΡτο!εε , οωτ!!:ιεε ωεω!:τστεω Γεοτιιω ι!Γε ε!ε!!:!τετι!ε , !!ε Ρτεωοττεεε α!! Μ”,

Πειτε Ρετ εονεω ετωοε !!!!!τωε!:ετετ , ετ εεε Η!! εεω ε:!!ο:1εεε:!εω ωονετε,

εεε ωεεεε εε σε Ροττ!εετε , :πειτε εεω εοεττε τοτε εε! Γε Ρο!Γετ :Γε‹! τοτεε!!!

8τε!πετο τ!ε!ε!εε !εεε!:ετ, ε: πω!! ν!τε ε ε! Γε εεε ωο!:!!ε Ρτεετετ οει!!οε !!ε!:ε!:ετ,

:1ι!οτεω ει!τ!!:εε !!!ε!εεεε!Γετ!ε Ρτεε!!:ετ! ν!:: ωεεε!:εττ Οὐ!!! εετεω εετεε!εε

τι Η'!ε ε!!!!!εεε!τ Λεό!:οτ !ετε: $το!:ιιτι δ: Οτετ!εω , ει!εωεεεω εττεωεεε εΡιιι·! δετ!Ριοττε Εεε!τ!!ε!!!τω

Ρτοττι!!ειιε εΓετΡετ! Γο!ε:.



τα νττΑ ε. τ.τντιειτ ΕΡτεεοΡ1 τετ ΜΑατ.

Ο _ τ τα86ίοττττετετε ατααεττ εοτΡοττ5 εταττεττ Ροττταεείτ ατεαττετε. Ραττ εττετα ΡεαΡε

 

ΕταεζΑΝ.·Ρ1'ΩΓΗΙΙ..ωτΠΠ5 ττατατι τετ ατεττέτ ετοττττεεααατοντττετ οντατα ταετ·ατττ ετε εττετα:ε

έ: νττε: Ρεοαττι ετταττατατεττττο, Ρετεεετετ , @τα ττταεττε ται ττοττταια Μταε τεαε,αττττ

' ' ταττενττ, δ6 εττ τττττοττατα αυτ: ταοττ τττττττααε Με εεΡατ ετεττττ,τοαιττ ταεταιτ, δεν

αατε Γεαττετετα Γεαττεττετ τα Γε νοετΓετεΒετατ τττεεαε τ Ο ττεττε τττττττ, ε ττεττε πατα,

ααα ταατεττττατ εατ τΡΓε Ποταταιτε Πειτε ττοττ:ετ, εατ ΑτταεΙαε εμε νττττετ ασε.

Σεαόταε εατεατ ΕΡττεοΡιτε Π:εττετ εεΙταττεττε , ιιτΜεττείεταε αατττ Με Ρτεεεεετεττ-'

τττταε ταεττττε τοτ1)οταταιτε ττεττ ττττΡοίτιετττ, τττττττααε ΙεααιττττοτΙΙτ : @τεΠε ετε

τττττεε ττετεττΡεττ τττττ , τ”αταε δ6 Ροτττττε ταττττταοτττεατα εαω: ατ τττοτιατ , αιττε νετττε

τεΙΤαε τατα. Ταττε Με τεττατίαττεττττ, 86 ταΗεντττΒετόενοταε τταΡτενττ, 86ττατιττ

εατα ΕΡτΓεο ο ατεττεεΠεο Ματια Ρτο Γεαττετε Για εεΙετττενττ , 86 ττετττεεΡε ντα

Γαεε ειιττ·τειτ ε ταεοταααε Ρτεετεττνττ. Ηοε ταΓτατττ 86 ειτ:τιαττεττττο ατττεεαΙο ατο

ττοεε Ρετ Γεαέτατα Πετ Γεεεταοτετα Ι..τνταιιτα ΡετΡεττετο ατε] αε εττταττεατταταω

Γεεατατα εττ.

' τ8. Πατα αιτεττετττ ατε Ρετ Ιτταε ταεττε ττεεατΡατετετ,εεεε αατττεατ αεαττε νεττττε

,Ξ:?- τεταΡείτετε Ρετνείτ εοεΡεταατ νεττεταεατετ Ρεττετττεττ,86 εατττ οιττατΡαε ταετετ

ατοτατε Γατα ΡεΙΤαταττε1ττ. ττταε ντττεττε νττ Β)αταττττ εττττεταεΒτα τταταταετε,Ροα

Γαετο απαιτει δ τττταε- εαόττ ετνοτε, τιιτο εε ε α ετ τττετε τ· τεαε α αεε εοε

τεττ:τααε Ρετνἔαττ , ττααιτταααε τεαότεε Οταετε ΡΕεετεαττττ ἔ6 εττ : Ηεεετε Ηττα

ετετα τα Ποιτιταο ττεττεε , αατε ττοα ττεΓΡτεττ τα τε τταετταετ εοααττεατεε. Ητ.<τ νετ

Βτε αατενττ Με τεταΡείτε.ε , 86 θέτει είτ ταεΒαε ττειταατττττεε. Ωαττεταετοτετα νετο

αιτετα ε:: Ρτοτε ετεΡίτιτα τοαετ: ντ ίαε ααεατιττα είτ ατττττο ετειιτε ταετε τα τε Ρτο..

ττεττττ εεταεττε νεττετεταττε Ρετετ τττετατ ταετΡτετττετα, ίαΡετ Βαέταε εετεαατ εαειιτ

τα , 86 ττετττετε τα ττετττετετα @ιτε εΡΡτεττεττττεαε ειπα εττττετατ , 86 Γεεαατ εττ εττττε

Ρεττταττττ, ετττε ΡτοΓΡετο αεντατο ταοτεααεττττττιτε 86 Ποττιταο Πεο οπττττΡοτεαττ

1οειτατττε νοετττιτε τεαττετττ εοττετττεατιοαε , ατα Ρετ δειτόταατ Γιιατα Ροττττττεεπτ

Ι..τνταατα Γετνετε εοε εττ τττ,ααεταε. τταταε ντττ Ρτε:εοατε τεεετ, τα αυτ τττατιιε

εττ ε εαω τττετττοτατα εμε ντττατεε ειτττττε ίεΠ:τετττ , ατα αατΟττττττιιτα αεαΙτεττ

άτττΒετε τ Νοα εταατ ετταττ ΓεετΙΤε ειπα αοντατατι,ατίτ ααοττ ()ττττ.ίτ:ατα ττοεαττΤε

τε ττααε.

?τα Ετετ ααοααε νττταττεεταετοτ, ττατατΙττεττε Ποτ ,Ιαεετ·αε 3αίττττε: , εεττττεττε

?Ρ"""“? Ρ,εταταε , Γοαττετετττ αοττττε ,τα εαα&τε νετὸ ίταττττε Με τατατττεττετ, ααο ντττατατα

η» ατανετίετατα εττεταΡΙαατ ττετετ δ6 ααα. τα ίατετταατΙταε ίτεαὲτεττε εΐετ,νέαττττεΒτείτα..

ατα ιτε τατεατιτα , ατο εε τα εοτατα αεεε ττεττ αε ατε οι εε τε ενε ετ ; ο τταται]86 ττετεττττττ Ρετζαττττετττταια, ΜοαεεΙτοτίιττταιτἔ τα ΓαίεεΡττοαε Ρττττττττατ

τανταττε τ, ΡτοΡττττααε ταεατοαε Ρεττεε εοτατα εΒΙαεοετ,εαιτετα ατεαττοιτε ττενο

ττΠττααε τττοαεττετ, @αυτα Ροτίτιαααε Ιετατίαιααε ετττττταττττεττετ, εε νείτταιεατε

εαεττττΒαε τττττΠτταε τέιταττιΞΙε εττ. ΙΡί-εΪττεατ ΓαβόνείττατΡαττε ΡοατταΡει!τααε μια

ατεττε αυτο εταται ιτε εεοτεττε εταΡετ τα ατατ ετ τετο , ειτε α ειττεττετο
τΙ:ταεττοίιίααε (έοατταττττο ετααε Ρετεταττττο , εααεε ααττα Ρετ εττεεΡΙτατεατοε ντότττε

Με; ααοααε ταεετττεττοαε Μοττεττεττε ττνε Γεα&ε Ιοεε οτεττοαττταε,ΡτεΙταο

Με, ΜτΠ`εταατααε εετεετεττοατοαε νταττεττττττττττια Ετεααετττεττετ. φτεττττ νετὸ

ταττττατ 86 ττετιτΙεε εκ ατττοτε εοτΡοττε εταε 86 τετΕτα νετττατεατοτατα Μταε ανε τεττ

Ηττα εατττετττεε νοεετα Ρττε εταε εετατοατττοιττε ατα ετττεδττ τιιεττατ αατε εττΡΙτεετε

Ρτεττε αεταααε ττεετοταατ ΑΡοττοτοτατα ατοΡετετα ετεττεταιιιτ, αατε Ρατττετε απα

τττταε ττιιτ:τττττε , ΓαταετΕττε πατα , Ροτεαττοιτε ετΕιτττΙτε , ααετται)τε Γαοταατ ταετττοεττ

τετε ατοτατα , Με τοεαττττττετε Γετατοαατα τα ντετα οτααεε εΙττεετετ ε:ετεττταιττ

αεατττ·οτιττα. Οοαιτονττ εατετα Ρτε:τετοε ατε τααατττεττοαε Ροτεατττε ττττττεαττε εο

ταατ εοΙτετ αατΙετεααε εττ Οττττίττεαεε τεττατσατε Ρεττ”εεττοαεατ νεταττΤε τεθεεὶτ , ατα

Ρετ ταεττττιεττταταεενετεε Ρτετεττε εττατοατττοττεε. ΑΡοττοττετ'τ τταττατιτε ττοτίτττττε ,

οιττατοαε οταατε εεε α: οτααεε ταεττίεεετετ , ετττοτε5 Γε τιιοαοτε Ρτε:νεατεοετ,

Γαταεέτοε ατττΡετεταο εταοτε εοτττονεττετ,ατ ΓετατΙτετττετε αυτ: εοανετΓεττοτττε

€ω,,0,,, Ρτοατ ττττε νετττο νττεε οταατατα εοτττε ταίααττετετ. Ετετ εατετα νττ Πετ ναττα,

@των ετίτιι , εττττα , οτααίααε εοτΡοτεττ τττοάο Ρεττ εοανεατεαττε εοεΡτεΙττττε, ΡτΡάα&τε

εΜεετ



_τ ἐξ / "Μ -ζ·

Τ”

νιτΑ ετ ι.ινιιιιι ειιιτεστι ετ ΜΑΚΈ. τ”

τοιιιοοτ ιπειιιιιτια 8: Γιιιπιιιιιιιε, τπετιιοετι πιιοπιιε οτσεετιτατε ειπιπεποπ @μια ()ι1ε.ΑΣΗ

ταιιιιι, εατιιιιιε πανια 8: Ριαπιε ,εσπιτπιιττιε εειιια_δε "Με :απο πι Γτοπτε,αιιτοπ έ” ι;;

Ειτα.ειιαι:οπε 8τ οιττοιιΓαε , οι:ιιισε οετνιΒιιεε8: Μπιτ., πιο Γιιοετοιιια ε; εαπα 6; Ν' ° ·

ειτεα £ι·οοτειιι6τ τοτποστα τραπτιιιιιΙΙιιπαιιι οιιτειιι πετεπε, που” πι: το ειτ- οτε.

ιιτσιοιιιπισ τοπιιεε,Γετι αιιιτιστιιιιπ τιισεαε ιιιιτππιιο ισειιπιια.ει πατώ εαπαιπ,

οι ιτοε όιιθτιιειι 8επταειιοε, πιιιιέπιπιιε απο ΓιιΡετιιιιιτατειπ ιο πιεπιιατιε πο»

το ατ. (ξιαιιτὸ νετὸ [πωπω εοττισταιι ρετΓσπα ειττετιιιιε τεΓοιετιιιειιατ , :απτο

τιιιΒιοιιιο. ιιαιιιτατοι·ο εΡιπω-Γαπέι:σ ιιιτει:ιιιε εστιιΓεαοατ. ο

ι.σ. Οίιττιπιιο ΓιιεετοΓεοπτισιιε ιπετιτοπιιτι νιττιιτιιιιιε ιπ ΓΡοειιιιιπι τοπικ πισω Οιιιιιετ π(

τιτατιε οιτεειιοτοτ ,ιτε εα:ιοΡτε νιΓιιτ το ειιιπιετι οτσιπετετι, πιιατιιιιιτ ποπ Γοιιιιιι α °°°°ἔι·

8εσττιεα @οπο , νετιιιπ πιισπιιο Βτιταιιπι 8ο Ηιοει·πιεπΓεε ιιοριιιι 8ο οιτειπππιια_πιιε. ::έ:ΐ::Εό:3

τοπιοπιιπι Ι:ιπιτιτιιι ειιτπ πιτ Ρτιπειιιισιια αιιιπιτατεπτιιτ ειπε ιαιιτιιε ρταοεσπια, 8: οια

ιιπιιιπιιο ιιιιτα Γτοπιιτ·τιτια εοπιιιιοοαπτ ατι οιιιιι πιτ αιιοιι·οπτ νοτιια νιτα·: ει: στο

ειπε. οπαπεε ιιτ Επι” Ρατετ πιιιιωαιι εισανιτ τοΓοοιισπο, Γιιέιπιιε εοπιιτιπα

νι: Βεποτιιθ:ιοπε, 8ο οπιπεε ιπιιι·ιιιι ε; τιοΒιιιτατι τπειπστιε, ναι·ιιΓπιιο ιπιτιοιιιτι

ιαπειιστιιιιιε πιιι ατι ειιιττεοπνεπετιιπτ.. ειπε σοπεΓιεοπτιιε τοΓτιπετατι 8ο ορτατιε

νοποτατι Μοτο πι και τοιιιοτιιτιτ πω. Ρτο πιο αιιτειπ απιιιιιιε οιιιε ιιι ειστιοπιε

ιαόιαπτι.ατπ ποπ το Γιιοτο&ιιε , Γοιι Μετα πιιιιιιι πιιιιιτατι ροτειι, νοτια ιιιιπιιιιτα.τιε Ειατιστιεπι

εατιτοια ισ ιιιασΓιιοτιιιιιπια, Ρατιοστιαε, εαιιιτατια, τοπιρεταπτικ ,παπι , τιιιοτιιοτ "Μ""'"°

πιο ποια οι·οιτιπιι Ριπποι·ο :οτει·τιατ εατιτατιε Γιιπτιαπιεπτο ετατ Γιιιιτιατιιε. Ραπ:

ταιιιιοε ιταπιιο τιιτπιποτι ιοπιιαειτατοε νιιιπι ταιππιιαπι σε ειιιιιοττιιιτ ιιαπωιωπι

τιταεσπιτ.

τι. Ιτι τα αιιτοπι Γειιιρετ ΓοΙΙιειτιιτ Γιιιτπιιιο Πει Γιιιιτ, ποπ ποσο Γιιιιτ Μπιτ, παπα

Γειεπε πιισπιαπι πιιι·ιιιεανιτ Ποιπιτιιιε ετατιαιτι Γιιαπι ειιπι εσ, 8εΓαπδτα: Για πιο- τιισ<θο

ιιιτατιοπιε ετανιτατε Γοειππ ι·οΓριτανιτ, ε_ιιιοα_ιππτιο πι Γε τειιτοιιοποιεπε ο ταιειια 'ἔξΞιζζΜ

τιιπι πι οι·αιιτιιιπ ιτι ιιιιιιιε τοπιοπιε ισεσ εοιπιπσταπτισ ιιιετατοτιιι·, σπιτι Γειτοτ αιιι:οιοτε

πιιιιταε ποτιτοε επειτατε Γιιι εττοτιε ιττετιτι, πιιαι ορσττοτετ Ι)σπιιπιεσε ειατιτατιτ ω"""τ

Γιιι80τε ιι·τατιιατι3 νιΓιιιπ το οι Βιιι·ιιιι ιιιεει·τιαιτι Γαπέιι $ριι·ιτιιε ιατπΡατιε πι Γε

αεεεπΓαπι οποιοι εΠε Γιιροτ εαπτιειαιιτιιπι οσοι , ιιτ στοΓιιιιιιο απ Γαιιιτοπι πω

πισι·ιιπι ειαιτεΓεετετ8ε ατι ιιιειτιιΠιπιαε ετοιοιι:ιε νιτεο ιιιαπίιοπεε τιετιιιιοετοιι. (Σπιτι

ταιιιιιιε ιταπιιε ειιτιε ιιιιότιιατετ , Ι)σπιιπο στονιτιεπτε ειιιιιαπι Γαπόιαο πιεπισι·ιατ

Αι·ειιιτιιαεσπο 5 ιι.ναπ σ ποιπιπο ιπειιιεαιιατ ιιιτα τοπιπιιπιε , πε σνοε ειιιιιιι

ίιπε Ρτεθ:οι·ο οΓΓετιτ, πιιαττιιιιιι ιτιΓε Ραίιστ πω αιειιτιιε ονιιιιιε οοι· εικτοταε πα

τισιιιιιιι οιινοτΓατιιτπ τεπιστιοε ιιτατιιεαπεισ ιπνιΒιιαι·ετ.

ω.. εοω νοτὸ οιιιτιπια οετιιιιιταΓΓετ ισεα τιινιπι ποτπιιπιε Γοπιιπα Γτιαιτεεπιισ, πι Μοιιατ=

τιππισπια :το σιιΓειιιε οοι· στιισιιε ι:ιειιεπτισ, δ: τιιιιιτστιιπι α:ετσταπτιιιτπ σοι· σταΓαπαιπτισ , εσπνετιιτ ειιπι ιΓειιιιιιιε Γιιιε ατι πιιοτιτιαπι (Σοοπσι;ιιιιττι ανιτσ νοεα ιιισξιωτ. Γ

θαπειανιιιπ · ποιπιπατιιπι , ποσοι Β. ΑΜΑποιιε ΡσιιτιΓοιτ ειτίιιττιατιε (Ξεπτιιιτιπι .

.-#Βιπιε Γεειτ Γτιπάατι , πιισιι 8ο ιιιΓε τιειιιεανιτ ατι ιιοτιστειιι δ. Ρεττι Αρσιισιι 8: σαι·

πιιιιιι ΑιιοΓτοιοτιιτιι , εοππτεΒατιειιιιτιοπι ειιιτσιιιιιιε, πιιιιιιιε ρταοοσΓιιιτ Αιιιια

τεπι ποιπιπο Ρτσπειιειντιιπι Γαιι&α: Βοιιπισπιτ Κοᾶστοπι,ιιιπτιιε πιστιιιιιε τσιπ

ΡσΠτιιπι,8τ τστιιιε ιιοποίτατιε οιιοιιιτιιιε τοΓοττιιτπι τι πιιο ετιατπ 8τα εετετιε Επι.

:πιο Μσπαιιιεατ εατιτατιε οποιο ισοπιπιιο ΓιιΓεεΡττια πι. Ιιιι πιιοπιιε ιιινοπιτ

τπαπιιιΓιειο Γαπόι:ιτειτιε νιτιιιπ 8τ οπτοπιιιπι ειιιιιιι ΟσπΓοΠ`στετιι Βιινσιιιιιιτ τεεεπ

τινα ι) τπσττο ισ Ι)σπιιτισ ΡαιιΓατιτοτπ8:. ιπ Μσπαίιοτισ δ. Ρεττι Βιπέιστίιιππιιε

Ατισιισιοι·ιιιπ α Β. Ροπτιιιεο Αιπαπτισ 8ο Αι:ιοατε Ειστοιιοττσ ξ( τιενστιτ Ρταττισιιε

εσπτιιππο ιισιιστε ιιιιπιατιιιπ ατπιιε πιστισίιε ιπιταειιιιε εστιιιεαπτοπι. Ιπ εοτιοιπ

πιισπιιε ισεσ Ρετ εποε ττιπιπτα εστπτπστατιιε πι, 86 απ Γεριιιετιιιτι δ. Βανσπιε Γιιαιι

Ειτεεεε ΜιίΓατιιτππιιε εειειιτατιστιοε Ποιπιπο Βοσ ΙιετνιΒιι ιιιιιποιαιιατ.

οι Πο Οα:τισιιισ θειιιιιιι. Γειι πωπω ιοΒο Α&τι ιιιιιιιπιπτ νιτιοτιιτ. Ιπ δαπιιετι ΟιιτσιιιεσΒανσπισ.ιισ

ε_ Βανσπιε αιιιισ 6”. ]αι:οιιιιε ΜαΙοι·αιιειιτ ιιι ιιιι.;_ δ. πωπω οιιιιιττιιιιιε ιιιιειριιΙι: κνιι. ΚαΙειιιι. Ατι

τ<Ιο Μοτιιιιε τη. Π. Μπιτ , τοπιο ιι Τατνειιπα 1αΡιτιο πιιιιι θιιτιιιαιπ νιιιτειιιο , ιτιεπιπιιο μπι. Η. Νονοπιιιι

ες"ιιΡ38ι_ιω ατι ηπατοιιιιιπι ΡτοτοιιΓιιιιι, 5. Ι.ινιιιι οεσιιατιιτΓιιιίΓε μπω. - . . . ·

ποιτιιιιο ιτε πιιταειιιιε ιιιιιιιπιοιιε ιιιίιιζιιιτι1ιπ, πιιεπι Μι επιτοτπε Υιτιο δ. Ι.ινιιιι πρωι διιτιιιπι κι μια

5ειπέι;ιιε α.ιιτοπιιατιι Οαπιιιιτπ εσπεοιιετεπ ΡιαΓοιιτιᾶ Γιά ττιεπιιιιιιπ α πιοττε διΒ:.νοιιι: εοπτιπιιΙο πω”.

.ιετ?ατ. 88. Οττί. δ. Β. δατα!πιπ ΙΙ. Μ πιω



.τισ νιτΑ ε. 1.ινιΝι ΕΡΙ5ΟΟΡΙ ΕΤ ΜΑΚΤ.

(Με ΑΝ· η. Ηιε σατιιοσε σιεσσε ασιτσΡιετιεΡταττεε Ποεσοσιισεσενστσισ πιεσε Ραοι

Ν'ζ,0,,_ 'Σ, ΡσστιιιοαΙι ιστε σεσεσιιιιτ σε ισ νια νετιτατιε οσσιιτττιανιτ. Ετ αοοιΡιετιε ασ οσιοισ

τ., τω- ΜοσαΓτετιι ιστιιΡτσε οσι ισ ιτισετε σεοείΓατιι Γσστ, ΡτσΓεέι:σε εΓτ σε ισ τετι·ασι Ρτο

σ··τει··ιι Ρετανιτ Πεο σιιΡσσεστε ΒταοσεστιΓιασι ε. ΟΡΤσ ισοτεσιεστε νεσεταιισο Ροσσ

ιΞ:”:όΐέ:” σοε εισιιτεσι ετεΠισσε ασσιιτασαιστ αιτισειιι ιιιιαιτι τετταιτι ΓΡατισΓατσ σε σιισιτι

παπι. σειεέτασιιεσι , σε σεσιοσιτατε Πει ειισσεταστεσι , ιαότε σε σιειιε σε σινετστσσι

°' Γτσοσιιι, ατσστίισιοιιε Γεττιιιτατε, σσισιίιτσοσε αιιατισι σοσοτσσι ασσσσαιιτια

ασισεστεισ ,ιτιοσιαε οσοοσε ΡετΓσσαιι Γοτσια οστΡστιισι σιιοαστεε , οσιτσ νοσή

τιιεστστσισ οστιιΡοιιτσε,ισοσεια σε ιιιστσττι οτανιτατε ιισσειισε εστεοιοε νιτοε , αο

Ρτειιατστεε ισσσεσε σε σοι σι ειεετοιτατισσε Ρεσσιοτσιτι ισοτσσι ιισιο ιεοσιο σιτζτσι

ΡΡ,τ,,_ τετ οσσιιττσατσε. σοσ οσια ιιιιιια ΡΓαικτιισιοαισ νοοεττι Ποστ εοσσεσειιισισε ετσι

σιιε σοσ εΓτιστειιεθεσε ιτι οιιατιισ σε ττεσσ Γατασε οσσιττιότι στα, ιε8εσι Πει

Ρτενατιοασαστστ , ασσιτετιιε, ταΡισιε , Γσττιε , Ρετιστιιε , ιισσιιοισιιε Γοσσατι , ΡεΓτι

στα τασιε στ Γετσοεε οαιιεε ισνιοεισ Γε σιοτσεστεε, Γσα οσοοσε αιτεττιατιττι σσισ

Γτασσαστεε , σιστσα Γε οεσε ΡτσΠετσεστεε. Πετσεσε ιταοσε Ενασοειιοσε νιτ ιιιοε

σε σε ισ σιετσ ισ αι:”τισιιε ιιιιε Ρειοτεε ιιετι , νιοιιιιε, ιαοτιισιιε, στατισσισσε Ρτο ειε

ιασστασατ, σε ταισ νεσετασιιεε ΡετΓσσαε ισιατιασιιιε ταττατσε νοταοι Γαστε ασ..

Γστσετετ,σε ισ Ρετσιτισσετιι Γεοσσι ττασετετ, σοσ οειΓασε οσοτισιε Ρει·ισΓι;τατε

σΡισα,νιοσε σε οαιτειια , Πιιιασσο νετσα ειστε ισ αστισιιε εστστσι σε σινισα σπιτια

οσσΡεταστε οσαττιΡιστιτιιι εισε ετσσιτιοσε ιαοσεσε σιαιι,οσι ΡετναΓστιε εναίετιιστ,

σειιιταιτι ετετσατσ ασοσιιιετσστ.

Πειιισσοσι τα.. Ετ Γαέτσσι επι σστιι οιτοσιτετ σινετΓα τετι,ισσιε ιιιισε ισοα , οοττισεσσσ,

:::ιε:έειτ ιισττασσο ασ νιαισ σιτε, ΡοΡσισε ασ εττοτε οεστιιιτατιε τενοοατισσ , στ ισττατετ

.....,.,,Π.- Γσσσστσ οσινετετινοοασσισ ΗσσετσΒ σιοιτστ,σσι σοοσττιο ει ιισττισ αειτατσειι

=ιο=ιστ σειιισσε οιατσασε σεσιοεσει Ο Γετνε Πει Ι..ινισε, οσισ ωστε σετισι2 Εεεε εσισι

κ # τεοσστσ σιεσττι ισναίιίτι , σε ισιιιτισ τσεσ. τσε Ρτιναιτι. (ζσισ σιττα ιιιο ΡετΓεοσετιει

σοιαεετεσιτσ οσια σ τσε ιιισο ειιΡσιετιε , Γαοιασι τε ισ ιιιο ισοσ ττισιτιεαΠιοι ισιστιιε.

δασέτσε αστετσ νετιτατιε τσισιίι·ετ ισ 8Ριτιτσ.Γαιιέτο Γτετσε τοτειισιτ τσασσιτι

Γσαισ , σε ιιοσσσι Γασότε Πτσοιε ει οΡΡσσεσε αιτ τ ΟσισστειΒε στσσισιτι σοσο

τσιτι ΡετΓεοιιτοτ , σε τεοεσε ασ ιιαο οτεατστα Πει σε ασιοσσ ει σεο ιιιιι σοοεαε σο·

τσιτιι. Νεο τιιστα ιιιε ττιαιιοσσε εττοτιε ΓΡιτιτσε ασΓοεΓιιτ , σε νισεσι:ισσε οσσόΙ:ιε οσι

ασεταστ οσαιιΓσσισε τετεττιτσσ οσιιιτιιιιττσε βσειιισε ειτ οστΡοτε ιιστιιισιε εοτειῖ

Γσε οι. Πσσε σισιτιισιΓατιοατσε ιισσιο ιαοεσατ στα οσαιι σισττσσετ σε Ροιτ Γεια

τισττι σσισε σστε Γσττειειτ σε οστιι σεατο νιτσ Πεο στατιαε εειτ , αο Γασσε ισ Γσα το·

σιιτ,σεισσεΓείι`α νοοε οοσιιτεσατστ νσιοσ Γασότι Ραττιε νιττστεττι , οσισε τσετιτιε

ισετεσατστ ιισετατισσετσ.

Η, ,Μ,,,,_· τη. Ασσιεστεειοιτστιιιοιγτι ΑτοιιιΡτεΓσιιε Γατιιασι Γσιιισιε σιοσιτατιε σιαττο

σε απο σε,σσε ΓοιιιοετΓστοτεε,οσατσισ οσα Βιιιιιιιι σεαιτετα Πσιιιιι>ι-ιιιττ.σιε νοοασα

"β τστ,εσιτι ισ Πισω σενοτσ ΓσΓοεΡετσιιτ ιιοΓΡιτισιιι , οσατισσε Γσιε Γαοτατιιιιισιε

° Γτσετεστστ οσιισοσιιε ,σεεισε νιίιτατιοσε Ρετ Πει ετατιαιιι οσατιι ισ εσ Γσισετε

οσσΓΡιοιεσαστ οσσΓσιατεστστ. Ηασεσατ αστειιι Πσσισα ΟιιταΡιιαιισιε ιιΓιστσ

σοσιισε ισοιιι.σειιτσινι , οσι ει: τστσατισσε νειιοατσσι Ρετ ττεσεοισι ασσοε σε

τσεσΓεε οσισοσε σοσισε αττιιΓετατ, σε ισσιεσ οειι νισετε σοσ Ρστετατ. σεσΓασδτσ

Πει ι.ινισσ @Με (:τσοιε ΓσΡετ οοσιοε εισε Γαοιεστε οοσΡεταστε Πινισα στα

τια ιιισσιισατσε ειι:. Ιστετεα ιισισε σει οτεΓοεστε σΡισισσε , ισσστσετασιιιε τσι·σα

_ ιιισΓιτισττι νιτστστσ Γετσισατιισιοσε οοσνεσιεσατ ασ σαοετσοτεττι Πει ι..ινισσσι,

ατΓετεστεε Γεοσιτι οσσε ισιιττσοε ιιασεσαστ,σε ατιιιιιατστσ οστΡστσσιοσε οατιεΓ.

τετσ ττιεσιοισατιι σεΓαιστεττι ασεΡτι Γσστ.

ιό. δεσ ιιιιΓεττιιιιστιι οιτ Γατι, οσια Ρεσσ οσσόιι οινεε οιτοσιτιοσαοσε ασιαοεσ..

τι $ετατισε Ιεσιτ σωσει”. στα Ρτονιστιε σου σε τοπιο ι Οασσαιιο σιιιιιατι. Εεεε ΕΡιιτοιασι δ. Π·

σιασιιτ ιτιΓετιστιε σιατιτισια , εισαι Βτσιτειιτι οαΡστ ω, νται ασ Ριστσει·τιιισ ΓσΡτιι ασ νιταιτι ε. Βαιισσιε σσστ:

Μαοιιιισια ΜεττσΡοιιε,σ. ι.ινισσσι ΑροΓτσισιτι Γισσι οτι. σε ,πιεσε στι σε (Ξαιισανσττι τω" Βτατσασι0ι

αΒσσΓοιτ. Ισ Μιταοιι.ιστσιτι ε. Βανσιιιε στι. ι. οσισ. σ . σιισο σττσπιοιιε Πασστια: ατιτισσιτιιτ. Με:: ΗεσΓοσε

Εεεε Μπεστ Βινιτσιστάστσω. τισ (Σοττιπιεστ. ισ νιτατσ ε Αττιαιισι ιιιιχη_ ;,6, σε (“·,ο_

ε Ησσιε σπασει», οσι μεσο τσ: τεττιτστιι Αισιτεσ· ασ σιεττι 6. Ετσι.
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ττοττι τον·ιττετετοιο εεΠοιοο Μοτο τοεοτττεΒτ!εε εοτεέ'εττττττ εττεΐΡετεοτεε, Βεο Οι". στ..

τετιεΙ εμ νιττοτεε :τοτο Ρετ Γετνοτ Βετ τοοοεο εεττ εετοεοεοτ νεοττιτ ειτε ετεε- Ν":· [Σέτ
Βεοτ,εττοΡεοτότοοετεεεοτ ΠειεΓΡετοεοεοτοτ,δεεετεοτεε ειτε τοτετοετεοεοτ-,86 ιν· 1. .

οτιτ εεε το ντετο Μοτο τοττοεττεετε !εττοτεοεοτ,εοτ Νοε ειττετττττοετιεοτ, εοτ Ριτέ'.'ζ'ζιζ8

ττιτοΙετττοιΙιτετ εεΒεεεοεοεο εττοει οιστοε οοΡτιοτεοεοττ Ιειτοτ εττττετε @πιο @ΜΜΜ

εοοίτεοττΠτοιοε οττωτττε8ττωτ Ρττεετο&τιτειοε ε€ἔτεπο5 εττΡοτεττοτιτ Ενεττοεττε Ρωὶκ”“

επ Ρττεετεετοτ τοΗίτεττεττ ε:τοοΙετοτ πάτο Βε!νετοτ·τε ετΐεέτοτ οοΠτοε Ρετ·Γοτιεοτι

εεειΡτετιε,Γεετοτττε ειιετττετετο οΡετοιο ΓοΙτεττἰ τοεεεεττοοε εο: ετΒοεοε, 86ο::

ΕεεΙιε οΡετετοτίτττθτοτο Βιντοτ Γεττιτοτε ττ·τττεεε τοεΙΤε το Ιτοι·τεοτο Βοττττοτ εστι

Βτεοετ·ε Γετεεεοε. Ωτεεεοτετ νετὸ οτ το τοπικ τωττωτ Ρει·Γενετετεοτ οτοοεε

οοττ ,τοετεεοτοε ετιι:ετο 86 Ρετνετίοε εοτεε 8Ριτττο-Γεο&ο τοοοτετοε εττεοττττε

ττιετεΡενττ.

η. Βεοτττοε είττο Βιντοττε εοετοι· Ρτο ετοετττοοιοοε ττοοττετε τοΗίτετετ , Γεω- Ρτττώτττ

Ριτετττε ττεοε-τε Ρτοοοο-ττεοε εεεττε, κτετοε ττοοττοε ΓοΡΡΙτετε τοιἴετἰετ ΡιεεΙετι ΣΞ”:ΙΜΣ

οοτττοε ε!εεττ=εοτεε τεΙοτεττε @το τοοοιτε εεΡεεττετ ΓοΐεεΡετοοτ, τοετεεοΠ εο- τοτ.

τ:ετο εοοτοτοεεττετ τετιιτεοτεε. ετιτετοοτ: Ηοοε Ενεοεε!τεοτο ειΓΡοτετοτετο τετοι

εετο 86 Γεεοετοτετο είτε , οσο Ρτο ΓεΙοτε εοιτοετοτο τοντεττεΠε , ίεε ετοοτε τεττεοί

Ιοετ·ι τεἔτοοεε οεττοοοτο εττεοτΠε ,86 εοττι ετΡοτοε είτε εοοτοτοετττε εΠ·ιετ, ειττ

ειτίτττετι _ ειττ ετοεεττ·τετ οεεεττ οοεττι ετοε οοτετοΡετετ·τ εο&ττοτε. το οσε οτε.

ΙτΡοττεττε εττοτε Ρετττοεεττετ ΡετΓενετεοτεε, ειττ ΐεττάοτο Πει Μεττντεοτ εοττι

ΡΙοτοτιεττε εετίτιοοε ΡΙεΒενετοοτ,εΙιτ τοίττοοε , τοοΙτττοοε τοτοτττε εεοεεεοεοτεε

τοιιεετενετοοτ. Ιοτετ τοτε οοοε εοτοτο Ψιτττιετντοτ ετ€τοε ετε!εοΙτ τοΡττοετο

εεττοετττ,ίεττεεο·ι ίοτ·ετΡετο Μετο σε εττττεττ 88 ετιίετειτ Ιτοεοετο @το , 86 Ρτοῇεετε

το εοοίΡεοτ:ο ΡοΡοΙι, 86 ειττ Εεεε Ιτοεοε ίεεοετοττε ττ,ττοε ειτε ΕεΠε Ιοτιοεοεο

ττεοτεττι ο·οτττετο ενετττττ τοτο! εΙτοε τοει·ετοτ, οτττ οτ εεοιτιοε εε εενοτττο·εοτττ

Ρτο]τετε.τοτ. Οοτο εοτετο Ρτείοττιετετ τε!τε Ρετνετίοε τεεετε , Πεττττοε ειτ ιτε βετ

ετττεετεοετοτ, οοε τΡΓοτο ίεετοοτοΓοττι 86 απο εο Γεεεειτο νττοει εοοΠεετενττ ειττ

Ι·ιοε ΓεεΙοε εοοίἱΙτεοεοτοτ , οτ οεε ετοετεε εοτοττι τεΡετἱτεοτοτ.

τ8. ΠοοΠ:εοτιίτιττιοε εοτετο Ρτ·τεεο Οοττίττ οσο οι εετε!ιετοτε Πεο , εε κατ. Ιω” τω

ωτεττττετε ετοΡΙτοττΙἰεοειε ΡοΡοΙο το ετνιοετοτειοίτοοεοετ. ΝεειΠε εττεει:οτ αρ

ΡΙεεε τοεΙτεοεοττοτο εοετοτ οοτενιτ τοτοοΙτττετε εοοττε ΓεοτΞτοτο ΜεττντεοιΟΜΕ Μικτο

τι , το εοτιε|εοιεοετιτ ττττττττετ εοτο οιεΙεΗειιτο είτε 86 τττεττοτετοτετο 8: ουτε στο. '

τοτο: εττ·εε τΠοτο εεττ ντεετιιοτίεΙίε 86 ιοεοτε τοτε * ειττετοοτ. εεττ οετε ττετεοτ, "το

οοιεετο ει: ετε θτττωττοοε οοτοτοε ετοεεΙιοτ εετετιε ,Ρτοτεοειτ Βτεετττοτο ίοοτο

οτ Ροεοο Γεοέτοτο (Πτττίττ Μεττντετο Ρτοτετνττετ Ρετεοτετετ : τωτττττο Πει τω

ετο ττοΡεεττοε Ρετ ετεε πετ, ιτε ειττετιίο οτεεΙιτο ττετεοε δ( εοοίοτοε Ρεττττεοίιτ.

Αείε εοτετο τενετίο8,εε Ρεεετ Γεοτ1τΜεττντιτ ΡτοΓττετοε είὶ86ίοΓΡττετἱ τωτττ

τοε είτε Βεετοε τεττοτ ΡοτιττΓειτ Ι..τντοοε Ρτο ετντοτε ντττοττοοε τριτο” τιοοττετε

€τοττο(ο8 ίεέτοε ει, τοεείεΠεε Πεο Ιεοεεε εεεεοτεΡετ , 86 τοτο οπο" ττοεοττ,

τ1ττε τΡΙτ ΙτοΗ:τε εοτο ΡεΙοιε εεττ:: Μεττντ·τι , Ρτο εοιοε ειτιοτε τοοττεοι Ρετι τω

ετενετ·ετ. -

το, Ο τττο ετττεττι Ειστε τετοοοετεττοοιε τοτε εΡΡτοΡτετετ, Βοοιιοιεε οοετε φοτο. φοιτη

εο ίοΙττο τοοτειο οτεττοοιοοε ντοττετετ:, ε Ρετ·τιττ ει Βοτοττιοε Ιτττοε-ΟΗτττε·τοεοιττο ετΓετΡο!τε Τοτε ττιεοτιε Ιοεε εττεοτοίτι οε,ετττττοοε Πτι: Βεοεε, ειΙε€τε τω,εοτιίτεοτετ· οΡετετε,Ιτοετε εττεε ττοι·ετο Γετττετο τεειΡιεττι τε το τεοοοτο Μοτο,

86 Ρεοεεοτε οτεεοτο εοτο Ρτετττοοε τοτε το τετετ·τιοτο. Ηεε ντΠοοε τοΒοτετοτ τοτ

τεε 86 ετοτεοτ Πει , Γετετττττοε εἰετο Για τετοοοετεττοοτε ττοτοτοετε ειττ τ τοεοε τΠο

εεΓεεοτε ΡΙεοετο ΗεεΙτοτο ειττ Ρετ @το ττοεττττττω @οιττο ετεετεετοοτ εοονο.›

εενττ : ττοοε τττ το ντε νετττεττε Ρεττῖίτετεοτ εετοοττοιτ , 86 εε ειτε: εε τεεοτιτο Με

Ρετττοεοτεοεοττ. Ετ οοττο Γεττοοοε οεοεεοτιτ εστι , ΠεότεοΓοοε @Με εοτετο ετε ΠΜΜ.

8τεττετ τοιΡεοεττΡτο οτΙἰετο !ιοτοεοττεττε ειτε οιττο εενοττΠιτοε ΓοΓεεΡετεοτ. Βετο "τοΜε
εοτεττι οΓεοτε Ρετ ΠοεοΙοτι Ιεετντοετοε είὶ, 86 οτοοεε εείτεοτεε το τοτε: θεοι: ε

Ιεετντοεττ δε ΓεΙοτεττε οτοοτοοτ Ρτο το ΟτιττΙτο τοντττε ει: εοΓεεΠιτ, δ( εεεΡττ

Μ το το τ] τ

Τεττοτεε

μετα



46ο νττΑ ε. τ.ινιΝι ττοεεοτι τετ οΜΑΚΤ.

π»

.(Ήεε.Διε νε!!ε ττετ ίοοιο τίτττεετε εοτο οιίετεο!τε ίοτε το ντεοτο οοτ Είεε νοεετοτ., οτ τ!!τε

έ;;; ετντοοε εάοοοττετετ τεττοοοτ Ι)ετ, ίτ ίοττε νε! τοι εοοίεετοετετοι· ΡτοιοιΠτοοετο

- ε:ττοετ. τ' . . υ .

Α €ΜΜ 5ο. ΟοττιΡεττεοτεε οοε ε!οο ττεττεε Ψ.ττοιειιτοε 8ε Μιετοτο τοιοιίττι ότε

ω"ΜΜω οοο, οοτε ετοτεοε Πετ ττι!εέτοε οτίεεττετετ , ετ!οιττετιίοοτ εοτο ΓοΒετο τοιτε : ο:

ιτε ερμττ- εοοε!οοεττε εοιοτοτ!ττεοετε τοτε Γετττετε ι!!τε τττττι!ιοτιε ίε!!ιοο εοτε!ε ετοότιιε!τεοτ

Μ' τοτε τετε!τενετοε εττεεοτεε : Β!είΡ!ιεττιετοτ τ!!ε !ετν)ετο οοί!:τε.Ι11 Ρτοίεοενττ ὰ:

Ροοο!οιο ίεττοκττ5 ίετεοε οοοε οτε!εΗεττε ίοτε οοο Ροί!ε εοω! οοε εοιο!ττιε Ρτο

ίτεετε , ε!ετο οοοτε τττίοοοιττ Ρτο ττοΡοοττοε ε!σίεειτετε. 8εε!οοο ιτε ετοτοτεοττ

τοτοττετοε : Γεοοειοιτι· εοτο ίείττοεοττοε οτ οοΡτοοττοιο οοίττοτο ντοττιεετε νε!εε

τοο8. ΟοιοΡ!τεεε εοτετο εοτοοτ [)εο οάτοτ!εε,6!τι τεοε!ττετοτο, Ρετττε εοτοιο τε

τεοεε Αοεε!τε ετέττεττ ,ετοε!ε!ιτιε ίεεντεοτεε , τοετοτε εοοντετε το ίεοέτοιο Βετ Μει·..

τντειο τοτοίτε !οεοττίοοτ : οοτ Ρεττ εοοίΡττετοτοε ετί εΠτ'οοετεοόοτο ίεοεοτοεοτ

` τοοοεεοτεοτ εοοεοττετοοτ, ττε οοτοοε Ρετε_οτετ ίεττοτοτο είτ : 8ερείετιι»ι οπο” ο!

8ιπτετευττω, 8εε. $τε!πετ οοοοοε τοντέ!:τί!τοτοε (]!ιττίττ Μεττντ Ι.ἱντοοε το οτε

ττοοτοοε , οεο!τε εε ιοεοτοοε το εεε!οιο είτττιτε , δε ίοττττὸ το εεοοεοοί!το ΒΡττττοε

εοτείτε το ίΡεετε εο!οιοοτεοτνεεε·εοΡετοττ,8είοεντΠττοο οτε ίοο ί!:τ!!εοε ττοττο.

!εε ττεε τοίεεε ίεοεοτοτε ίοΡετ εεοοτ ετοε τ!τκττ: Νε Ρενεεε, εεττίίττοε , εΡεττε

είτ οοτ τεοοε νττετ, ττοτε είτ οτ τοττεε το €εοότοιο [)οτοτοτ τοτ. Ητε ε!τέττε τετ τττ

εοτονο!ενττ εοιο ά !εΡί`ε εί!: το εεε!οτο. $εοότοε εοτειο Ροοττίειτ το οτεει0οίΒοε

ντ$τ!εοττοε τοί!:εοετ:8εεεεε οοοε επ ε!τίεττοι!τε τοτε οοιοτοε !:οτ!!εοοε νεοτεοε :το

εοω τίττιττ : Ρετετ εοε!το ίττεΡττοτο εττοοτοιο , εοοεοτίίιιοοοε Ρεάττοτττ εΡΡτο

Ρτετε. Νεεττοιο ίτοτετετ ε!τέτε , 8ε εεεε ττττοε τοτοοττεττε ννε!!σεττοε 8: τ”τετετ ετοε

τ Μετοιο τε!:τότίίτοττ εεοεε εοιο ίοτε ίετε!!τττοοε ίοοετνεοτε!σεοτ , 8ε τοτοεοττοοε

. οεο!τε το ίεοετοτο Βετ Μεττ τετο ττετττεοεοτ. 5ε‹ί Εοτττί!ττοοε ετ!ι!ετε (Σ!ιττί!.τ

Ρτοοτεί!!οε εοοίτεοτετ ετττοτ τ! τε τ @τετ νεοτττε, ττεττεε2 δτ Ροτοττετ νοε !τοεοίοοε

εττεί!ε 8: νεοτετο οοετττττε , ΡτοΡτττοε είτ Πειτε εισετττε τεοιτετο τοτίεττεοτε!τε: τοτε

ΡΗ: Ρο!ίεοττοοε , ίτεοτ τε!ειο ετα Με" @ο άεύττεττω” , Φωτο: @· οι·ωνιτστττ, μι!.

βια ό· ιφετίεττα·υεωτ. ντε!εοε εοτειο Β. Ε.τντοοε ()!τττί!:τ Μεττντ εε:!είττε τοοοττε

εεεεετε τοεοτετ!!οε οοο Ροί!`ε ΡετετΡετε , εττ τ Ρτεττεε , εοεοοντ ε1οτε ττο:εττττε

Μ^"!7· ω· τοε τοτετττεετε, ίεά ίεεοτοε ττε1)εττοτίεττεοτε!τε οπο ,οοτ εττ: Απο” ποστ: ω:

ετα ωφω ετεπίτιπτ, επιτυπωπ παταω ποπ τωβιπτ σε:2άτττ , βά μπώ: απο :Μπιτ μέ

μια? @·· ωττωειω ό· εσφα.τ Ρεπίετε το ετώπωω. Ετ τοοε οοτοετο τετοΡοτε!ειο

τοοττειο τττοΒ:1!οτττε τοτ!ττ, ίεὸ οείετ εεε!είττ !οοπτοτ τοετΡτετο , οτ εοτο (Σοττί!:ο το

ετετοοιο ντνεοτ. Ετ τοοτ!ὸ Γεο!!ο!τιιο ειοείο τοίττοετε ε!οοεε οτετο. Ετ άπο

τω Μο ίτεττο οτεοότ, εττΐΡεοίτε το εε οοτ τοεοτοοε Ιοο!ττοετττεττε το εετε!τ!›τετοε ίοΡετε

:ἙΞΣ8Ἑἑ τοι ε!ετττετε Ρετ οίοε οτενττ τ!ιεεοε: Πεοεοοι τοε ιο οτει·ο ο1εττιε τοεε Γεοετιττε

απ· εεί!:ι,8ε ίΡ!εοε!οτε το:: <έτετιε: οττοτο τοεοιο ρετ!οίττἔιί!:ι , δ: ίοΡετ τοετε ιοιτιι

οοτ: ίοτίττ τ ε1τεοε!τ οτε Ποιοτοε ίειοο!οτο τοοοι , οτ το οοτ τοτοίτε Ρετίεοοοοτοτ

οτε Ρτο τοο οοιοτοε , οοο τ!ε!εεοτοτ ‹ὶε !τοτο νττε , τετ! εοτο ίεοετοτοε ιοεο ίεττεττ

τοεττοτ , δε τοΓΡττεττ @το τοτίετεττοοιιιο τοετοτο Ροεοττιιεττοτ, ι·εετΡτεεεοε το

οοτοετο Ε!εέτοτοτο τοοτοιο. Πείτε Ποιοτοε οτ το !οεο οοο Ρτε:ίεοττε !1ε!τοοτε

τοτο ιοεετοιο τοετττ , νε! ιοειοοττε οοιοτοτε τοετ , τττ ίειοΡετ τοεο!οτοττεε 8εεΒοο.

«:!εοττε ττεετε , 8ε οιοοτοτο Βοοοτοιο Ρ!εοττο‹το ί!οτείεετ : ετ οτ το τοεττ, νε! το

ετΙοτε , ίτνε το τεττε, Με το εετεετε εοτ τοίτττοττετε , ίτνε το ε τοοε ΡτεΠ`οτε τω

ετοί!:τεοτοτ , δ: οοτοτοτε ιοετ τεεοτοεττ τοεττοτ 5 ετιεοεττ εοε 1)οιοτοε, οτ εοε;οοί.

εεοτ νετε οοτε ίτττε!τε εε το Ε!εό!:τε τοτε8τ ίεοε?τοε το οοτοτ!οοε οΡεττοοε τοτε: 8ε Η

το Ρεεεεττε τοετε!εττοτ, 8: Ρετ τοε τε τονοεενεττοτ,τοε ε!ετοεοττε ε!είο!οττ!εοε!εοτ

οοτοεο τοοτο το ίε:εο!ε; 8ε τοεττττοε Ποιοτοε οοτ !τοοε ε!τειο εί!οτοΡττοοτε τοεεε

εοιο ε!ενοτε τεττοοεττοτ ιοεοτοττε, ΙιεΒ,εεοτ τοτοτο εοοοιο τοετ Ρτε!εοττε οπο:

τοπ ίεεοτοιο , οεε ετε όοοττοετοττοΗτοοτεε, οεε ιοο!είττετοτοτοοοτετεε 5ἱτ! ίὶτ

ετε ττεοτΙοτ!!ττεε Ρεετε 8είεοττεττε8είοοττετεττε , ετος εοε !ετοε Ρετττοεετ ει! το

εοοιο 8 στο; τοο , Ρτείτε οοτ ντντε δε τεεοεε οοε εοτο Ετ!το τοο Ποτοτοο ]είο

2[.ιΙ. η.

Σε: τι. ε.
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ΟΕι:Ηϊο 8: ειιιιι ΒΡι:ιτιι-Γειιι&ο Ρετ οιιιιιιει Γεεει112. Γε:ειιΙοι·υπι. ΚεΓΡοιιεΙει·ιιιι: ΦΕ (πιο. Α...

ε1οιιΠ ε]ιιε απο ειάΠ:ειιιτιοιιε Βε!ε!ιοιιε , Αιιιειι. Εεεε νοκ όινιιιιτιιε ειιιιίΠι : ΜιεΙι

Ίε&ε,ιτιουιτ,ΐυΡετΜε οτιιοιΒιιε ειπε Βειιι€τιε εΧοτειΠι, Γειαε τε ΡτοειιΙὸΕιΒὶὸ εΧ.ιιι

οποιο.

οε. ι.νι.

Νυν. επ.

° μ. ΡοίΗιετε εοοΠειιιτιΠιιιιιιε Μειττγτ @ΜΙΒ δ: ττιιιιιιΡΙιειτοτ ιτιειετιιθειιε ΕΜ- Ωαρἰτε μ..

ειιιιιιπ.ιιιιε ε!ινιιιο ειιικΗιο ι·οΒοτειτιιε άεΓεειιεΙιτ ει! εοε, 8ε εωωιω. Επιτκεε τιιεἰ εειι·ιΠϊ

:οι , Με. ΕιοΠ:ιει"Κεείε .παω νοεειιιτιε ιιιε, Ρτε:Π:οΙοι· 8Ιοτι:ιτιι ειιιεπι ιιιιΙιι Ραμ

τω: ιο εει:Ηε: :ιόίιιιιτ8ε Αιισε!ι ε3ιιεοτεείι:οΙειιτεε πιε. Είεοτε Γοττεε. 8: Η ειιιιά

όείιιετιτ νιτιοι1ε, ΓιιΡΡΙεειτ νείΐτο. ετιιὸεΙὶτειε ιο Ρ:.ιίΠοιιε τιιε:ι. ει. εοπιιτεε τιιει ονεε

(ΪΙιτὶΙΗ ίὶιιιτ , Ρετο ιΠιε Ρ:ιεεττι , ιιετιιιιιεπι υιιιοιιειιτι Ιε:ΐεπικιτ , ιιιιιοεεκιτεε ειιιιιι

ΠιιιτΣΕτ οίειιιατυε εΠ: εοε 8ε ειχα. Πειτε οπιτιιροτειιε ειιίϊοάιειτ νοε,(3ετ3Πιιιιι, ιτι

νιτειιιι ε:τεττιειττι. Ε; (ιι ΐοιειειιε ιι·ι ω"... .ιωεω :πιεσε τιιε.ε εοιιιιιιειι‹Ιο φωτο...

ιιιειιιιι,τεοειιιιίΗτιιε Ποτιιιοε 1)ειιε νετιτ:ιτιε Ιιιτει·εει ΓιιΡτεὸιε`τι θειττεε ΧΨειΙοει·.

τιιε νιόει1εετ 8ε Μειιιιο ιπιιετιιιιτ ιο απο , δε πιιιΙι:ιε ΡΙειειε ιτι·οεειτιε πιά ιιΙιτιιιιιιττι

Για Γειιιιτιε άο&οι·ετιι άεεειΡιτεινετιιιιτ , 8ε νιάετιτιοιιε ειιτιέΗε:.ιιιιιιιε ε]ιιε ειο Αιι€ε

Πε Γιιίεερτει πιετιιιτ ΓεειτιεΙετε ί`εε:ετο. ειι:Η απο τιιο.8τιει εΙειι·ιτειτε εει:ΙεΠιε ΒΙοτι:ε.

ΡειίΠιε θα αστειο ΒεειτιΠιιιιιιε ΡοιιτἱἴεΧ δ: ΟἱιτὶΙΗ Μειττγι· 1.ινωω Ρτὶἀἰε Ιάιιε Νο

νετιιοτιε,τεειιε.οτε Ποιιιιιιο τιοΙϊτο]ιεειι. Οιικιετο, επι νιιΙτ οτιιιιεε !ιοτιιιιιεε Γι!

εποε Με 8ε π! ει8τιιτιοιιειιι ..οποτε νειιιι·ε.ειιιι ει1Πι Ι)εο Ρειττε 8: ΒΡιι·ιτιι-Γειιι&ο

«Με δ: τεεπιειτ Ρετ οτιιιιιει ΐατειιΙει Ει:ειιΙοτυιτι.

μ.. ()οετιοΓεε:ιτεε αστειο Ιιοε Ειθ:ιιιιι ιΙΙιιΠι·εε ..κι 86 Ϊειιιἱιιει: ευη μι· ε] σε οι"=Ριπι

ειοθ:ι·ιοειιιι ιΙΙιιτιιιοετιΈιιετειιιτ, νειιετιιιιτ Βειιιειιτεε8ε ΡΙοτειιιτεε :κι οεειτιιτιι εοτ. Α.. ω...

μυ. Ιτιτει· εποε εκατ Ρτικόιάει ιιιειττοτιο. Οιωι>Ηωιιι.οιε @Με νεοετειοιΙειιι νιτιιττι ε"° 6ΨΗδ·

ί=Γ ?εποπ

1)ει ιο ΒοΓΡι:ιιιιιι Ιιειοεο:ιε , 8εΓιιιε αυτι οριοιιε άενοτιίΠττιε εοτιί·ονεοε.τ ..Γεειιπι

ξετετιειιι πι:ιτιιΒιιε ΡυετιιΙυτιι ειιιειιι ιΡτε δειπιθ;ιιε Μειττγτ ιιιιΡεττιτιιε εἰε Γειετο Γοτια:

.!ενεινιτ . ιιιιΡοιιειιε ει ιιοτιιειι Βιιιετιιιε ..Δώσε ιο εΠιιε : φα: ειπε οτιιτιεε ειΙιοε

ει·ιιΡιτ π. Ι:ιετ ιτιειΒιιετιι νοεειιι ε!ιεειιε: Βεο.τιιιιι νιι·ιιτιι ιΙΙιπιιιτιατοτεπι ασια ω

ειοεειιτετιι ε ε 8ε ...μια απο ει·ιιόεΙεπι πιοπεκιι Γυθ;ιτιετε. Τιιιιε ΒιτεΙΐεε ΒιτειιιεΕ

ΨειΠιεττιιεέι.οιειοοΙο ιιιΗ;ιτιιιιιατιιε ιτιίιΙιειιειο απο οιΡειιτιιιἰἐὶίὶιέὶ εφε: ε]ιιε Ρετ

ιιιεεϋιιιιι ίεειιιτηιια πω... ειιΓΡιτεινιτ. ΙιιΕ:ιιιτιιΙυττι οιιτειιι Ρετ ττεε ρο.ττεε Γεειιιτ,

έρεε @και εοτΡιιε Με Μει·τγι·ιε Ρτομπ. ()ει·τιιΕπιιπιι ετιιπι ει·εεϋτιιτ εοε Μ;

.Ειπε εΙοι·ιειτιι ιτιειτητι] οι ίοι·τε νεοεπιιιάι Ροτιτιίἱειε 8: πιο.ι·τγτιεΙ..ινιοι. ατα

ΡιιΠ νετὸ τιιΙει·ιιτιτεοτει1ε Ρ11ΜαΒιίΈτιά Ρο.ι·τεε ειε εοφιιΓειιΙο ιΠωωιι,εξ Ρο.

Γυετιιτιτ Ρετι:ει· ιο τιιοιιιιτιιεκιτο πονο ΠΜ Ακι8ε!ιειε τιιειιιιοιιε όινικιιτοε Ρ12ΡΘαπ0.

Βεειτειπι ε1ι.ιοοιιε ()τεΡΙιε!ιιΙόεπι Μειττγτεκτι @Με ΓεοτΓιιιιι ίεΡεΙιει·ιιιιτ μεμε

ίεουΙει·ιιπι °· Βεει.τ1Μεττγι·ιε Ι.ινιω. ·

«ο ΣΗΜΑ: Ιεεἰιιιιιε :με 5ιιτΞιιπι δ. Εἱνἰιιἱ Τι·ειιΠιι

τιοτιεε , ειιι3ε' εοπιρειιάιο Π: πάρε. Ρτιπιεπιι 2.ιιιι0

1:ιεεε.Μ.ιι. εειεΙιτινιτ Τκιουοιιιιε ()ει·ιιετειεεκιΠε

Εριΐεορ11ε. άιιιιι $δ. Ι.ινιιιι δι Βτιέὶἱῇ εοηιοτειιι νιΠε.

Ηοι.τεΜ Μι ΗΔιιτΗΕΜ Γηιιιιιο. Ιιιιιιιο ειαιιΙἰτ, 8:

Επι: εεΙε!πιοτι εοΙΙοεανιι. 5εειιιιάειιτι Βιικιιοι.οιιε

Μοιι2Πεώ δ. Βενοι·ιιε Λου”, :μι ποσο :Εκει κ. ια.

Ειιτε;τιπιι .Σ μ....ι εοι·ριιε (εειιιιιωε αμε Γοιήεδει

ει.. ΗειΜιεπιειιΕ ΕεεΙείἱε ὶιι Πισω (ΣαιιοΒιοπι πεπι

ω... (Με ιο Ιοεομε ΚοΕΜο1Φωι ΝονιοτπεεεπΠιιω

ΤοΚ:ι2.€επιΜΙΠηΠε ΕμΓεομιιιι σε ννιτι-ικΔΝΜιμ

Αεεωω ε.ιιιιο π. που. Μια Τπιι·ιΠ:ιτιοιιε εεε..

τωίὶιε οοίὶ· @Με οτορί: κε. τεττιΡοΕε Βι·τ·ι·οκιε ει..

Βιιιε θα: Μνἱιιι ΚειιςιιιπΞιννωτικο Τοπιεεεπιίἱ

ΕριιΕορο τιονο ΙοειιΙο ιπηιοΠα Γι.πιτ. Πετιιοιιε εποε

ει. ο. πιο. ( ιι: ιετίοι: δαπάετι18 Πι θειι·ισΙ:ινο βιο)

()εΙνιιιιαιε θειιά:ινι.ιπι Αφ0Ρειω..ιουε ,τσουπ Κε

Ιιοιιιιι: απο :Με ΡεπιιιοΜε Μπακ (Με ιτι εειίϊτυπι

πιονοπι ἔι ίζει:οΙο ν. ΙΜΡετστοΝ20ΚΒΙι1&ΠΜ; ιιι86ιμε

ροΠεει ΔΗΜ: ει. ο. ι.ιενιι. ιο εσιιε;.;ι..... δ. Βινοκιἰε

ΕεεΙείὶε , οι:: ιιεοάο Εσ.:ΙιεεΙιεΗε ε$ὶ , ΙιοιιοκιΕεε ἀε

Ροίἱιε Ειπε.

Μ-ΘΤΑΜε
1Ηεφε ο · · -·

ΨΙ8%φι - δ ή

ει·

ΈΗΙ'.
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σεσωπεεεεεεεεεωωεωεεεε

:::·ε::·νιΤΑ Σ. εεετενσιε ΑΒΒΑΤΙ552Ε
Μετττττ

τω· Νιντετ.ΕΝ515 ΡΒΙΜΕ,

Ασάοτε Μοτιεετιο εσοσγωο εοενο.

Εκ Μεπίσ Βσί!επείσπσ @ Μό'. εστί. ΚΚ. ΡΡ. Ριιἰί:πππιπ Ρσπ]Ϊ

οστεεπεττοτνε.ε τετ/επτά.

Ε τι τ τι σ ο ε ε ΡΙιιι·:.ι Ρί:πιτ: ίππέπ:: σ:ί:σι·στ 0ι·σ'σ Β:π:σίίἄίπσιι , ιτίιπίπιιπ

τ θεττττισσετσ Ι/ίπείπ:πι ετ· Λύσειίβσιπ Νίτιίπί:π/:ιπ . επι πω.» ·υ:!ιιτί

Ρτί:πίε:τίσ @· επιήέπεπε πώ ; ΜετατεσστΜ πσσίί:ιπ |`:ιπίπειπ Κι!σιπστί

Βιιτιζτ ι·:!ίδίπιπ , Ηπιππτίσ:ππι Ρεππ:πσπιζτ πιιδί·στ:πι . Μεττίαπ:π/:ιπ πσπ

πιιιππιιπιπ πΡΡ:ίίετπτπ , "σε /πστε :με Χ:!ίειιίε ίπ σαπσπίσ Μεττίππ:ππ

σιί|ετ·υ:πτιι7 ; θετιτκσυεΜ ΐίτσίπ:ιπ , ἄίἔσιπετί Ζ)ιιαξτ σε δ:τιι·ιιάστ πιο::

·ε · ο τίιτ.ΐστιιιπ :κ δί!!ῖ·ίσἰσ πίίσε9· Β:ι·τπ τοπία: π:ρτ:ιπ , Βίσπσία:ππ: Μσπα/ί·:.

τι) ίπ /!ιττώπ τσπάί0°ίσ:ιπ ώ· Ασύσπππιπ τσιιίύσει περιπέ:πσες|ί (.ιισετιτσου Ρτίιπε Ηεύ:πσίυπίτ

[τα Κσιπστίεεπ τ: Μωαβ , πισω πσππιι!ίι θ:ι·ιτιισί:πωστππτ. Η: θ:ιτι·ιιέ:.ι βστιιἔι·: πίσω: εποε

μι: επεπίσω ίιπό:υππ: |ε6°ισίσβατσ , με... πω: Μειωπσπ μπε /ίιτι:ψπιπτ (.ττΚΓΠ.ποτε

·υίτέσ ί!ίιι/ττισ, με Ε'ιιι·σίί Με πί Ρι·ίπσίΡστιι ίπ Γτεπσσπίπιπ /:ττιππσίε τε/τίτστίτ βιιάίο]θιέίτ, ό·

ΟπτΙ:ὐιιτἔ:π/: σε Ν:ιι|ίπε:π/: τσ'ίπίτ δ'. Β:π:στ'ιδίί δαπσπίπ τωίωτιίβ: είσίτιίτ,τιιιπ 6':ι·τι·ιιε': Νίττι|η

Ι:πβ ε επίθιίβειπ Ρεφ:τπιπ τσππι/πτ (ίετντεσστε ει· 1)ιωπβι Μσπίπίπ Ζστιπ°πΙτ:ππ`: βσπίσ πω

σί:άιπσ;ΟΕκτισυτε πει..ιπε Ττσίιίιιίπεί ίπ Ρσίσπίπ [Με τ:ινίσε:σίιπσ ; ΟΕΜ στη;;; £Ιαπω;Μ.

θετττσσετ

ΡΙστεε.

 

Ψ'ίι·Χσ ώ· πιισστ. ΕΙΡ:άίππσ /ῖισιιΙσ ειιεττσε:τίτπσ τ Ο ειιττισοτε ΧΜίιι/π ίπ Ρ"οσπρπσίίπ ; πωπω. _

πιτ: σ: [επιίίιπ Ώίβ:ττίεπβ (τε51°τασστε Ρτίστίπε σί: Βίίστπ Ρι·σΡ: (ίππείετιισπι τ ό· (τε11τεσωε

Μπίστι δ'. δπίτιπ:στε· ίπ Π:ι·ιπππίπ Εππέΐίπισπίπίπ. Μεσε |ετεπ·πτ σπιί|]ί.ι , ε: 6”:πτιιιί: Ρι·ίπισ Ιστσ

Μπέκετ:: πισείσ πέ:πάισιπ :/?.

`ε;"τωΔ5τ 2" δαπξϊκ ΟΕΚΤΙ1ηυμ ί/ίτέσ , Λεωφ Νίπίπί:π[τ , .Ρίρρίπί Βιιτίτ σε Μπίστί/άσ:πωπίίπ

Ντπ=ω- ( με ίπ :"Ι!ί?Με πι:πιστεπίτ Κστεττιισστε βρω: /ττίσίτιιτ) πω: ωσεί: #ίω πι.: Μι·ίΡτστ:τ επσ

έζήΕΥ:28- π)ιπστ,ιιππιππεσπε:πιιπι Νί·σίπί:πβπι, επί :ίε:πι δειιδί.: σωσει:: υπό”, είπω· πιστί:πτί “σεφ

-· Σε· τσι ΖιἶΐίΣ:: 5:22:23.:.$22.5731'.:::ί°::£2:.22°::.ε°:ε°°:ι7ε°7ε2'12°3;τ?;:';::ί:ίτΩπίπτ

3Ρ(2:ό_ Μίτστιι!ιλ· ; Ρ.σβ:ι·ίστ ίπ Εστω πω, πιισι·ιιιπ Ρι·ίπιιι: :β είε εετσεΙτ εετιετοίἱτετε δ'. φ::·ιτιι:ίιε, τ_

τ. είε ΓΡίτιτσεΙί σοοΝίτετε ίΡίἱσε ί ε. σε ντττστωιιε εμτ5. Ρι·τιπιιιπ Ματια σπσπ)σπι Ρσ/ίωσι·ίτ Ριν Με

Β. ΡίΡρίπί δ:ι·τι·ιισσε μπώ :σίιάίτ ετ. Γ:στιιει·π Ισίσπππ:.τ Βο!!επείπε "πρ Ρτεῇιτίσπ: , ίπ με Με

σε Ρτίστίσ ΑιιΠσι·ίτ τσιπιπ:πώιτίσπ:πι σύ/:τ~·σππάσ : ΟΡετε: Ρτετίσω εωίττωο ετ! ετώθεεττοσεω

Γετιέτετσω νττετσσω ΓΡετ:ίεΙττετ σοίττε ΕεεΙείὶ:ε , πω: Βεσε άεάετττ είε νται σεεττΠτωτε Ήτ

8ίσίε θετττσάτε εττΡΠεετε. ....@εωοΒτεω Βίντσε ετΠΡίτετιτε εΙεωεσττε,νττεω ΡΗΠτωε· νωπ

τ:στ εετσω εσωτετίοσί εοσίετίσετε εεετενίωσε, Γεεστιτίσω οικω νετεετΠἱωε σε πάείτίίτωε σει·

τετΞοσε , Με: ίσεσίτο ίετωοσε τιοΒίε ττεστείτ ; ςστ ν1τεω 8: νἰττστεε @σε οτσΠε [Με νττίττ,

εσίεσε Γεετίε εττΓεεσίίε :Με Βίνίσσε οτίοτ τοτειτι τη εεΠεισ Γείε άττΙσσόετετ , Ρτττ·ίετιε τητα

ω. Ρι·ίιπιστίπιπ Με” ππτίειιί ήπδτστί:[ειίΡτίσπ:ιπ :ί διιτίσ εσπττπδίπιπ , πε Η:πβία:πίσ παντί :εί

επιπ σε: τψπίπιιιι. ει! Μό'. :σέίτ:ιπ ΚΚ. ΡΡ. Γιιίί:ιιπππσ ι·:επίίτ Μσππ[ίτ:τί) δ'. .8:ι·πποτεί ΡΩ'Μπά

:.επέίσπι , σπιτι πιω πισίπε: Ιπτ:ι·Ρσίστστίτ ι:.ι·τιιιπ εσπ[:τ::πισ. -

(ΜΜΜ Ιω ε. Βσίίεπείππί σΡ:τί.τ εσπτίππιπστ:τ ίπ 6'σιπιπ:πτ. Ρι·ε·σίσ σε πω». δ”. θ:τττπ:ίίι η. φ”

σετΙΙ6τωο πιω: πσσίτ Θεύτί:ί:πι Ρ:ππσττιιιπ πτέιι:πτ:ιπ Β:π:ε'ίδτίπστ . εστω ίσο ΐ. θετττσάεω οσων ωωτ

νίσετεετστ. Βεστ. Μίτιιιππ ·σίι·ί στπίπτπ[ιαπί Ρ:ππσττσ πιθ[τιίόσπτ, τίππ :ιίσπιπ σ:τΜιά::π εεωωσστ,πίπε.

9ιωσιιπιπ Αιιέιι/τίπίσπίτ £'επσπίσσσιω πστ:π/:τίρσ/]ίτ. .φερω επι: εστω». πσπιππ ίΙΙΠΒάίί“Μ ῇιἰ[

ίπ Οσίίίί.ι δ'ιιπσπίτει·ιιιπ πστπ:πώ· ίπ[ίίτιιιιιυπ .· σιισίίι·ί Ρι·ίιπι:πι σερί: ίπ (ζ'σπείΙίσ δπσί!σπ:ππ , παρά

δππδίίπισπίσίίσπε ε Ρτίιπε·υπ τ:ίίέίσπ: έ:πά:πιίίιπ: ς9·|ζβ Πεπσπίτπσ μειωεωρπίτπίιιπ ΙΠΒι-Π..

&τοσεω ρτο ςεσθτισοστείίΒικ ειπε Πε (ἶεσοωεεε νοεεστ , Μ!). Η· 40]επε.Ρταβι·ίΡπτ ΝσΜπεί:8

εφτά: Η, πστπ:ι·σπ.· Ι.τΙ:σίτ σεωςιτε Με: ΐετ:το Οοτινεπτι1ἱ εσείσεω εεωοσωσσεσίεσ στενήτετ

· . είε $εσ&τωοσίεΙΝτσε ίετωετε ειτε ίε (.?εττοτσεεε νοεετιτ :ττσοστεω σε: στα τω) Μοσείτίστε Κε

8σίετ τ10τωε είεεστιτ, τοτίσε ντττε θα οττ:Ησεω τσ εετ!εω εσεω ΡτοΗτετιτστ Κεεσίε ίεττΡτσω

ΒεΒεστ. Νσι.ιιιιπ απο ποπ :τπτ (.'ππσπίσετπιπ πστπ:π . παντί Χ:ίί!ίσ . "ει... Ε'σπείίίππι ω." Κ:

ειι!ια . πω· Βιισίσπίτιι: πεσει/τι:: Αππσ Ρίι/ί Με ίπ 6'σπεί!ίσ .κ.ίειιίριιπ:πβ (ίπ ειισπιε θππσπίτί.ι,

πιε £.`ιιπσπίτιισιιι Ωδεία τσπιίίτε @ί _) σ.τΡΙίτσι·ί ειιππιίτ.



νιτΑο. οεκτιιυοιε .ΑΒΒ. ΝινιΑ1.εΝειε. π.
4. Νεο οπίππιπ οοποοιἰποπππ ...ποπ πω: /ἑοπἰποπ ποππτπ δπποπἰοπο. πωπω ίπβίπσπυπ ίπ θα·

..πω Βο!!ἱοἰ: Νὶπἰπἰεππ.άποἰπποππ. Μοίοοοίοοπ/ἰ , πΠ”πο πἰἔπ@ ρπούπο·ί μωβ. ίπ Οοποἰ!ἰο

ποἰ Π|πίππο δ'ποποπποοπβ @Η ·σίοππι , πππο πω. οο!οποπτο δ. Βοπφιοὶπι δππδΐίπποπίπωπο: ππππι

δ. Βοποοίίδϊί Κο(οπ!ποπ ρ›·οροπίιω οπο. π. Βοοτονἰττιυε ω: ΜοιιεοΒἰ.δο ΑτιεἰΗειε Ποπ ΜοπειἱἱοτὶεΙεε

ῇυκω Κ€8ι1Ι8ιπ δ. ΒεΝεοιοτι δαιαοϋπι νο! ΧεποάοοΜε ίσοι οτο!πιοιτε , 8οΒοτποτε , νΙνοι·ο

Βιιάοεπιτ, & νὶτοπι Ρτορι:1ειω @εώς ίοουτιάυπι ΡωτώξΗ Ρεττἰε οτάωοποποιη που πεοψ8:ιοτ.

Νπ!!π απο πω: πιω τοππΡου··ί: πο. ΑηοὶΜε Ποἰ Μοιιοίὶετἰειἱοο [οκ δππδἱἱοποπἰπἰο: ίπ Βοἰ!ἰοἰ: οπο·

πο... (πω δ)·ποοϋπ ποούποπυ·) ρπεοπ· Βοποπ'οδδππο .·ποπίποπι δοποίίπυπ ἱποἰοῇπὶοδ ρ·ποφίτ, ως ΑΠ

οἱΠπ Ποἰ ΜουοιΡεο:Μοο πατα Η οΖι1Ιοιπ 5. Β ε Ν ε ο 1 ο τ ι νἰνοι·ο Ρουά6οιπ. ΕτΜε πιά.: οπο::

δ. Απιππάποπ σα: Μοπποπο Ερά·ορππι . @ο Μοππ/ἔἰοἰ Οππϋπἰ: ρτο|οποπτοκοοπ ω·ππέππο , Ιττωπ

[ππδΒι δοκο·πάί: πιποποοπ πο θοπτηοποπι πρ... πά θπποπίοπτπτπ ( οτίπποβ οππιβΦπ: ) ποἰἰΣἰοποπι

ίποέ:πτππππο Ρ

;. ω!ρποἰ Νἰπἰπἰἰποπ Βκποπποίο ορἰοὐυπ ΙΤΤΑ πάοβοπ·υίτ Μοππβου·ίππι π.πω . ·υπ·οπποπ πο

Ρπο!!πο·ππο; Ρποί!πο·ί θοπη·πάοοπ1%ππι ρππβ·οίο. !π ?πωπω Μοππβαίο ποπ Ε'πποπίοέ οδ·εούππο,

[Μ Μοπποπέ, οπο: έπτο»·.ς. Ροί!έπππ.τ ό'. Ριπή:ί ]θ·ποοπ, Μοπποππ: πο ΜοπποποπππιΜΜΜ ππτοπ ίπ

δα:ο·οπίπ . απ: ό'. οπω.π. πΙΣππππιοίέπ οοπνοππιτπ: ο|ἰ. _φοοποπίποππ ποσο ο!π›·ἰἱι: πωπω οοο·υπ:

δ'. 6”οππποϋ.τ Εποοοπἰπβο: . πω... Μο Μπι”. οίκω ἰπ πο. Μίκα. οπο. 5. ἐποοπο!ίποπ ίπ ΝἰυἰπΙοπ/ἱ

Μοππ|ίτο·ίο οποα·οιππ ππωπ.πε. παπί: : Ιτιτοπτιππι πικαπ , σε εΠο:ιωτ , ετιιρἰτ θεωτπει νοΜπκιπ,

στ τιιιΠιιε ΜοτιεοΒοτιιτπ νεἱ νὶτ8ἰοιιτιι (ευ νὶτοτιππ Μάσι οοτιουττετιτἰιιω , ΜΜΜ ήπιο ΜΒ::

> τετ πο! ΙἱΒεωτιἀιιω Μοο:ιΠει·ουιπτ ‹$ο ὶιιοεπὁἱο. Ε: οπο. π. παπι π'ο πω». δαπ·πα'ί: οδο/Μο πἔἰη

@Μο οιιιτει·ο ερρτοΡἰτιοὶυἐιΙΪ-ετ ἀἰε:ε Με , τυπο οτιπκ·ε ομιἰ πο! Άπω: ΓοἱΙεπιτιἱτετεω Μα: ο:οτινε

ινετειιτ δνε νὶτὶ Πνε ἴοιπἱπ:ε , ΜοπεοΗἰ πο: νὶτεἰηεε (ΜΜΜ @ο Επππτ "Σο ίπ θαπούἰο Νί·υίπ

Ιοππ` Μοπποπί . ποπ Ε'πποπίοέ ; :απο ώ· Μοπποπο . ποπ Ε'πποπξβο φωτο Μοπποπἰ ο·οοεοππο .· απ”,

ίπππποπ,Μοπποπο Βοποοἰὶἑῖἰππ, π... ο:: δ)ποιίο Πρπποππ Αιιο1ΙΙΑε Βεἰ _ΜοιιειίἙε:τἰεΙεε ίπ Βο!!ίοί:

[πίτοοπ ›·ο8$οπίοπ: , @Με Κεειι|οιττι δ. ΒεΝεοΙοττ πίνετε τοπου·οποπτ. Μέσο βοά @πάω Με οποιο:

Νἰπἰπἰοπβ: Μοπποππ: έτποίοοτπτ δ. Βοποοἰἰἐῖἰ Χο(οπ!πτπ . π: ίπποι: Χο!π!ο ·υπ·οί.τ ποπ βπιεί θα ἰπ

πΡ"·ο πβα|ίτ. ΙπΙΞύ. πποπ. οπο. 2. οι·ςυοΙοιτι ἴοτνὶτιιτὶε τιπὶΙΜοπι ΒοηιΠέιτιιιπ , πιο: νοποπ ἰπ Κο

Μ... οπο ;. ἰοππἱποπ Ιοέκπεπο·.· ό· οριιε 13ο1 οπο. 6. ορι18 Πὶνἱιιιππ οπο. ο. οπο Βἰυἰπο π: ·υοοππτ

οῇοἱο , πιώ'. Βοποοι'ίό?πο |οπ[ππ ίπ Κοἔπἰπ , π/πποπτ. ἴ/οπἱυπ ο" οοππποπ'έπο οππδοππτππ ώ· πω»

£π »πω Τοποί ΡτπΪποἰοπο , π. τοπιππ: ο:οποποίίωπ.τ , οπο .ΐππᾶἱτποπἰπἰο.σ Νἱυἰπἰοπ/ἑ: πἰἱοππο

ποβένοπππ:π Κοέπἰπ ώ· !πβἰ:π:ο Βοποπέδίπο > ποίππποπ οπο πἰἱπππποἰο Ηοη·οππππο δππΕῖἰτποπἰπἰἰππο

Το·ο·υο:·οπβποπ οποτπρἰο πουοοπποἰπ.· @η ροο·ποππ:.

6. Νί·υίο!!π]οπ Νί·υίο:Ππ , τποοἰοππιζο Νίνο!!π,Βπποππτίπ ορπίππι ,ροπο πο Μοππ[ιιω·ίο δ'. θεο·

π·πάιο ἰ|ἰπβππτπ›π .ποποπ οβίπτοπΒπιιπο!!ποπ πο Μοποο: Ηππποπίπ , πο: πο” ἰποἰο [οποιο ίπτοπρώτιο.

Ιοοοπϋοππ οποποίποπ,ππποΝππαιιποοππΕρζΕ·ορο ρ.οπο...... !β!οέο οο!οοπίοπο: Εοο!οβο οίκω ; δ'. Ροτν·ἰ

πππ μπωππ.ι.π.. (.`πποπίοπ οπποίι·πέίποπ άπο οοοπΙσππτ; δ'. Ρππίέ ΜΜΜ (.”ο!!οοίποπ > ?κι Μέίππο

δπποπἱοπ οοπ/ΐπο,

ΡΚΟΕΟΟΠ8 ΑΠΟΤΟΚΙ$.

ο ἡ ΑΝετοι 8ο ἱηἴεΡειταΒἱΙ1οοιτἰτειτοΙοιτἔἰοτιτο οτοόἰω.8 , ατομο ἰονὶοΙατο. πιο

ίὶοΒ1Ιἰ Με 1:013επ1ι1ε , ηιιὸό ό0Πάστατ1τ05 οςΙο:Με μπω Μοτο αποτο, 86

τεττοοοιΙυετοι ίιωοΙΜιε ι·οΙ1οφετε , οιά παταω Ρι·πωπι οϋτ1οοτιοΙοι νο.Ιοιπ

” Μ]πνοή , Η οΙο πω. νε! οοοίοτνειώοπο $οιπάοωτο $εισ&ειτίιωςυε @που

 

ο Η νομο... ειά ;εόὶῇεε1τἱ0Ι1€τΏ π! Ρι·οϊεόΙ:υπι Ρτοκπιποι·ιιω νεαιο1τοτ οιΙηυοι,Ιοοετ

Ρο.ιπ:2 , ίοτΠσοιπΙο αυτ ΡτοώοοοοΙο Βιιόοο οοωιποοετο : ςυειτοκιιιε δαπάοι·ιιιπ

δεισ οΈπτίιττιοΙυο νοι·Β1ηιιπι Ρτωοοο!επτΜπ οκοιτιΡΙοι εοτὁἱε ισοΙΜ τοιπ:Βι·οιε Πειωπιᾶ

εοτ1τοτἱε 8ο 8.1°ό0τ€ίειτ1ᾶ:2 οοωΡυτιδΕἱοΠἱε νο.Ιοοιιπτ ὶΙΙιιπιἰτιοτε. ΡτοΡτο:ι·οο. οπωἰιιπτι

οΡὶίἰε€5 5ΡΜτωΓοκι&ο :.ιά]υν:ιοτο, οΙε Β€ε1τἱίΪἰπ1ειτνὶτἔὶι1ὶε σ.ιηιιο ΟΒι·1ΙΗ ΓοιππιιΙοε

Μοττἰε (Ξ εικτιιιποιε παπα δ: οοτινετΓετἰοιπο , παει Γοοιιιπόι1ττι Πουπα 8ο ὸἰΐεὶΡΙ1ιποπι

τοἔυΙοι·ὶτοτ νὶΧ1ι: ΓιιΒ απο οςΠ ,]ι1Χτεἰό ςυοό νο! ν1οϋωιιε , νεΙ Ρετ Μοηεοε τείὶοε

ειιιόΜτουε, ο.ό]υνοιοτε ειπα.. οιτηι.ιε Γειοτἔ`ι ΡιιεΙΙέο`. Ι)οΜι ΝιοΑ ° ΑΒΒοιτὶΠἔπιο Γεω

&οι Οοηἔτεἔατὶοπθ ΝΜο.ΙουΠε Μοι:ιειΠοώ( ΠΜ Γοιπ&ο. ΥὶτΒο Ρι·ποπο νΜοΒοτιιη

Ροί!:ιι!ειιπο , Γοτ1ΒοτιοΙο οοιιο.Βοι· ο:ο.πτοϋ νεΒ:τα: ὶιπὶωοιτο. δεό ομοσ οι·οϋπο όε τα..

π ΠιιΒί:.=ι: Ηοπί-οΒοπὶιι8, παπι Με !αζο:οδι1ω Π: Βο- Ρ:οτΜἱπειοιιΙοκιιπι Ιοι:ο Μ... , Αοικι:οιπ μ... πιο:

οπ2ππ .4π6πηππ , ΓοΗἰεο: ΑΒικι:ο, πω: Υνἰ!Γειι·ιι‹Ιἰ Πιο- ΜΜΜ ΠιἰΠἙ απο ΜωΠτ Με ω... : Οπιπο: ππππ› ροκ!

ι:είδΠο ἱοΐτὶ Μ Μο. Μὶτοο:. ο2.Ρ. 6_ Ιο$ἱιιιτ : ά: :Μια Μπι 2[εέο"απΒ, [οι πωπω απο: π42Ήθ.9 Βιμ) Μ. Θ"

Λοιπιπ (πι... :ΑΜΙ π. οοηΙοςιιοιιιΜιε ὸἰοἰιιτι·.Ατ Βιο- ττω:Ιοτο ΝἱνΙιΙοΜἱ Μοο30ΩΠο Ρτοείοετυπι νΥἱ]Ε€ττι1.

-μιΝΙοΔΜ ΑΒΒατΙΙΓπω ροίὶ Αρ,ποκοπι ΠΠπκτ8.τ Βο.τ- Με, Λεω; 8ο Βοκιππκπ , Γαβ :ηπα τοεπιππο Μ”

ι!ιοΙοεπενε ΗΙΐοπιιι Μ ΠοτἰΒ. Εα:Ι:Π2 Ι.οοά. 8ο δοτἰ- ν... 1ο:1Επι :Π.

Απ. ο."..·

»ο. πω.

Μπιι·ι·ιι

πω”.

ΝὶνἰειΠπ

Μου2Πο.

πο... Μ·

μα. '

ΝἱΠΔΠ;

Ποιο 6: Ποπ

ω».

ΑΠΟΕΟή8

δο!ο:_



.πι νιτπ πεεπτπποιε Με. πινιΑεεΝειε.

Μ".

Γ

Απ. (πω. ι·επε οι·ιπιπε πεπεεΙοεπετπ εόΓιιιπΡΓεπτ , ποιο Γεπποπι ιπΓετει·ε ΙοπΒιιπι επ. @ιι

π· Μ” πετπ ετι:ετπιπ Ειιι·οιιε ΙιεΙπτεπε πιιιιιε οιοἔεπιει εΙτιτιιεἱιπειιι, ποιπιπε 8: Ιοεε

ΜΑπ.·ιιι _

Χ...Π_ ι€ποτετε

ιΝοιι>ιΤ Μινι.

Ο Δ. π. ι. Θιτιιιι εἱιπι επειειπ ὸοπιο Ρειεπτιιιπ Γεπέιε Πει ΡιιεΠε θειετιιιόιε πω.Ρε

θει€ιωὶ= πεειιεετεε ιπεπιοπε πεπιτπειε Για Ιι·ινε.οιε εε πο&ενειΒο 82 Γειιιεπειε πιεόι.

:” κ” τεπετιιι·, Ι)εόπιιε εει·ε 8εΙιοιπιππιιιε επιετε ΓιιΡει: πιεε εοπτεπεεε ει·εΓεεΒετ. Ηοο

Ρι·ππιιιιι εΙεόποπιε Για: ίπ ΕΙιππ:ιΓεινιτιο ιπππιπι Γιιιτ , Γιαπ Ρετ ιιιπιιπι 8; πω..

εεπι Γιοπιιπειπ εοιπΡεπιπιιε οπι Ρτε:Γεπε πι επετει: ειιιιε ειιππ Ριι>υιιιιιε 8επι.

τοι· πιω ΙΚεεςειιι Βιιοοιιεινιιιινι πι @πιο Γιιε επ ποΙιιΙε ιεπιπιιπι ιιινιτέιΓΓετ ε επ

νεπιτιεπόειπ ππιιε μπω ποτπο , ειπε Ι)ιιειε ΑιιΓετε ιοι·ιιπι , «επι ε Κεἔε δ; ι

Ρει·επτιππε ΕιιιεΙΙε: Ροίι:ιιΙενιι: , πε πΒι ιΡΓε ιιιιεΠε ιπ ιπετι·ιπιοπιιιιιι ΓιιιΓΓετ Ρι·οτιιιΓ.

Γε ΓεειιπεΙιπιι τιιοτεΠ1 πεειιΙι. Ρι·οοεει· τειι·επεπι επιιιιτιοπειιι 8: ιπιιτπεπι ειπιει

τιεπι ΡΙεειιιτ Ιζεπι : 8ε Ρετι·ι ιιιιεΙΙε Γιιεπι:, ιιτιπ πιε οτεεΓεπτιε ιΠε ειιπι πιετιε πια

Γε: ενοεετε. Με :παπι ι€ποι·επτιιιιιε Ριο<οτει· ειιιεπι εειιΓεπι Και νοεετετ ιππιπ

τεπι , ιπτει·τοπετιπ ιπτει· ΘΡιπεε ε ΚεΒε , ι ιΙΙιιπι Ριιετιιπι ειιτο Γεοπεετιππ , Γεπειε

ιπάιιτππι νοπιιΓΓετ ΙιεΒετε ΓΙιοπΓιιιιι. ΙΠε ειιτεπι ειιιεπ Γιιι·οτε τεΡΙετε, τεΓΡιιιτ'ιΙΙιιπι

οιιπι ιιπε.ιπεπι:ο , 8: πω:: %ιΞε πεε ιΠιιπιι, πεε επιιπι τεττεπιιπι πιο (Πιππ:ιιιπ

Βοπιιπιιπι νοΙο ΙιεΒει:ε ΓΙιοπ οπι, ιτειιι:ιΡΓε Και δε Ριοεει·εε ειπε νεΙό.ε πιπε

ι·επειιι·ΓιιΡει· Με πι12 ε Ρει·νεΙοπεΙΙε ει: Βει ιιιΠιοπε όι&ε επιπτ. ΙΙΙε νε:ὸ μια τε

εεπἱε εοππιΓιιε , π·εειιπόϋι Ρ εποε. ΞεπόΙιε ειιτειιι οιιεΙΙε επ πιεπι Γε εοπνει·τιτ πο

πιει·ιεειιι: οι ειιιΙΙε πιο Ιιειεπτεε ειπε εοἔπονετιιπτ, ε ειιιεΙι Κεεε επειι·ιει:ε πω.

.. πω.

ι ι. ΡοίἙεπποε νε:ὸ οιιετποπιεειπι επιπ οπο· ε]πε Ρπιιιιιιιιε πε πει: Ιιιεε ιπιἔτι”ἱπ

ι πει: Β , πιετι·επι πι νιάιιιτετε Γεειιτε επ , επιιιε ιπ οπΓεπιιιο ετοιιε πι Πει πιεπάετπ

Ρεττ=ποι- πιω 8: εεπε Γετνιεπετ. ()ίιπιοπε εοτιεπε Γιιιιιεόι&ε ιπετει·ΓετιιιΙιεε τειπ πε Γε

ειιιεπι πε πιει οι·ΡΙιεπε πι.. οιιιεΙ επ`ετ Γεέιιιι·ε εοπιτετετ 5 εάνεπιεπε πι Βεἰ

ἔι 3. Αι·ι·ιεπ. ΑΜΑποπε ΕΡιΓεοΡιιε εε! ε!οιπιιπι πιεπι , νετοιιτπ Βει Ρτεεόιεεπε ει: [)οπιιπι ιοί.

'ω ["ωΡπ- ποπε,ι·οπεπει πι Μοπεπει·ιιππ πω Γιιεἔοιιε Με 1)ει ΓετπιιΙετ θετετι·πιπ 8εΟΙιππΞ

ΓειπιΙιε: εοπΓΈπιει·ετ. @πε πετιπι πε ιπιτεΠειπτ ιπποτει: τει ποτιειεπι εε! Γεπιτεπι

επιπιειιιιπ Ρεπιπεπτεπι , Γεει·πιιι νεΙετπεπ εεεεΡιτ , 8: ΓεπιετιΡΓειπ Βετο ι:ι·επιππ

δ( οπιπιε πω: Ιιεπεπει:. Σεπ Ιιοπ:ιε Ειιιτπεπι πεπεπε 8: ιππιπετοι· , οπι ει: ιπιπο

Βοπιε οΡεπΒιιε ιιινιόιιε πι , εεΙ ιεπΓιεπειιιιπ Ρι·ενοι·ιιιπ εοτε!ε πιτπεβετ , ιιτ επ Με

επι επ Βει νοΙππτετεπι Γεειεππειιι εεπι επιπνειε όεΒιιετεπτ , ποπ Ρεινεπι πω

πειετ πεπιεποπετιι. @πει ιπιιιιιεε νεΙ ιπποΙιιΙιτετεε 8ε ιιεπιιιιεε Ρτο ποπιιπε

ε:ιιπιπ Γποι·εάι&ε ΓειιιιιΙε Βει ειιπι επι Γιιε οειιιεΓΓε επ , Γειιβει·ε ΙοπΒιιπι επ, π

πω· ππειιΙε πει·ι·επτιιτ. $εά ποε τεπτιιιτι , οιιεπτεπι ε!ενοποπειπ ά πιιεΙε @πάε

ΟΗΕΜπιε ι·ιιιιιιΙιεΒεοετιπ Γε Βινιπιππ πιτ νιοΙετοι·εε επιιπειιιιπ πΙιετιι πιεπι επ ιΠεεεΕπεε

Με” Μ” Ι:ιιιιιιε ιιιιιπεπεε νοΙιιΡτει:εείπει· νιπι ιιοπ ιειιει·επτ, Γεπιιιπ τοπΓοπε ετι·ιοπιτ, 8ε

ο εεΕπΙΙοε Γεπάε ΕιιιεΙΙε: εε!ιπ ε: εοι·οπω ο εΒΓειάιτ. δεπάε ειιτειπ ΓειιιιιΙε ειπε

ιι ΡοπΙιεειπΓειιιΙπτει·ροΙιποι Γιι€επι $.0ει·ιτπάΞε πω.

ιπ Ειεπεοπιειπ νιι·8ιπικει:ιε εοππ:ινεπάε πω. : ΤοπΓε8 σπιτι πειτε $επ&πποπιεΙει ε!επιπι επ

παω! εοπνεπιι: επι θεατιιι:Η δ) ειπα εεεπεπιε Πει·οΙο :οπι ει: πο: Ιοι:ο , πιω ει: ιππιππι Ηῇει-οη,πιιπἀ Μ

Μεεπο πω. οιπιεπιιπι Πι26οπιιπι ι ει: πι :πωπω εοτοπειτ εποπιζι:ο

Γ: Ριιιριπιιε θετιιιιιπε μα:: ΓεριιΙτιι: επ πι νιΙΙιι ποπ ΓεεἱΙὲ απο. Μπι: Ιοειιπι ιερειιεε. .πωπω πιπ

πιε ι.επόπιο ( ιιππε1.ππάΕππιπ:λιποπειππιπ&πε)πι :Επι Γειι ,πωπω μπώ :πωπω ΠιέιππΓι: 8Γο7Π

Βι·εεΙιεπιο ιιι·οοε ειπε..." ει: Μοπεπει·ιιιπι δ. Τι·ιιάο- ρι·ιππΜπι πι ·υκ.·72ί:: παππω ε νεΙο , :είπε Ιπποιο

πιο πι , Μπι:: ειπε Κε!ιοιιιε :ιεππεπετ π" πι Μοπε· πι Μι. ε.. π: ΟΕΜ. εε;» η. δ! Μέτνεί!π.€ "Με και.

Γιετιιιπι Νινιε1επΓε, πω πιι;ει δεπάοε εο!πιιι· κ”. Βιιιιιπι επποΓειτ ΟΡτειιι: Μι!ενιτεπιιεΙππ. τ.. εάνι:ιππ

Χε!. Μεπιπ ) 8: πατε Γετειιιιιιι δ. θει·πιιι!ιε πΙια πι; Ρεπιπεπιεπιιπι ι πι ποπ ι:οιοπειι·ι οι εεΓειιε εσωρο

ιπ :Γιαπ .παω εοΠοειιτς. Εκ ιικοιε Με πινω Ιπιειοε πιεπι. ΟοπειΙιιιπι ΕπιππεπΓε εππο ιιεε. πιω, πεπι

Βεπειενιωθιιιπ οπ1.Βιικ πι, 5ιειΕιι:τιο Πε οικω π- :οπι Μπι εεε. 6. Π: ΝΜπι πω. πι Ρεα:8τιππ Γοτ

Πο πιω ΡιπΓ:&πιιιιΒεσοπιι ηπα ΑππΒι ιΙο 8 Ατ- πιι:εποπισ @ο ς ΜεΓ$π1°πι· “μπι μετα επεε μπει :

πιιΙ πΙιο ιιιιιιπι:,ειε οίιοιιε ΡιιιΙππιιιπ Έπιπεοπιπι Βιι- οπο ΓεπΓιι Γοπἐ ΠιτεΙΙιεεπόιιε ΑιιιΒτοπιιεεεΙ νιιπιπεπι

απο Ριροιπι Κεειε ενιιπι 8: ννι1Γειιιιάειτι νιτιππεπι, 1ειιπιιπ πο. 8. Εεεε Μετιειάιιπι πι πι. 8εετεπι.ρεε.

π: ειιειοπε «πο. 6. παπι: ι ε: θηιτιιιιοεπ πο- απ..
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νττΑ ε. εισιτεσσιε ΑΒΒ. ιειτνιΑεεΝειε. π.

-ή.7.εο-- ·

Ωετεττσσιε 2.8θΠ5 Ι)εο 8τετιεε $εσσειιετ. εοεισὸσ πιετσιΠετ ισ Ιιεε στενι νιτε στο

()Ιιτιίτοιιι εειιιτε εοτοσειιι εεειξετε. στ ιΠιε έιετΡετσεπι εστοσετσ.εοτιιστιε ετ

ειιιισειστεστιτετετσ σισσε ειΓετ ειιετε. Πεισ ε ισιΓετιεοτε Πεσε 8ε εσιστοτ ισ

ττιιισιετιοσισσε ιΡτω εσνετΓετιοε :ισ Ρεειε εοσεοτσιετσ τενοεενιτ. ()ειΓετσιιτστ

σιε, Ρετε σιειιοΙι σαιτ στ. Μετετ νετὸ Γετσιιιεε Ιτι:ε ιιιιετσ Γιιεττι Πει ειεετεπι

θετεττσσεσι $εεετσοτιιισε Ι)σισισι ττεσισιτ εσ εεειΡιεσσιιτσ Γεετιισι νεΙετσεσ τι

εσπι $οσειιιισε σε , 8εΓεσετσ €τεσι Οοεσσιιιτετστσ εισαι) οι·σιιιειιτε μπεστ

εοπίτιτσιτ. Νεσισσε ιιειιειιετ ιΡΓε νιτττο ισεἔσεττι πιοτστπ εοστιιιειιτιεττι : τσεστιε

Γοιιτιετετε , νετεστστσ πισσετετισσε Γεσιιετπ εστεεεσετιε εετετεσι. Ετετ εστετιι

εετιτετε ιιτε:σιτε . νσιτσ Ρσιετε. σε τισιετιοτ τιιεστε .· εειιιτετε ιστεΒτε . ειεεσιο

Γνσιε Ιετσε , ιεισσιιε 8ε οτετιοσιιισε σεσιτε. εστιε Ρεστιετσιιι εε Ρετεπτισοτστσ

Λκ. (Σεπτ

80. 1.νΙ11ι

ΜΔιι·τιτ

.. ιτντιτ.
Ε·

Π

νειετιιτ

ειιιΓσσε

τιτςιιτιτιιτ.

τιτονισε.ισιιττσιε εε Γετιιιισε Ριε , ισνεσισσε νετὸ ισ στιειΡιτσι ειτίιιτιτ Γιτεσσε, “

ετἔε εεειεΓιεΡτιεε νεΓε Γστσπισ Π:σσιο Ρείτοτειεισ Ιιειιειιετ εστετσ. Ετ Ρετ Γσσε

σστιτιοε Βοσι τείτιτσοτιιι νιτσε, δεσ δι:οτιισι Ρεττοειτιιε νει Γεσότε νοισσιισε σε στΒε

Βοσιέι 8ε σε ττειιΓττιετιτιιε τε8ιοσιιισε εσετσε ιιοπιισεε εΓειβετ εσ σοεεπσσσι πι.

νισετ ιεειε εετσιιτιε . στ εισαστε εισισ εΠετ τσεσιτεσσστιι , 1)εο ιιιΓτιιτεστε τσε

τσιΠετσειιετε.

Ηιε ιτετισε οστισισσε ισιττε 1)ινιιισιιι οτσισεισ σιΓΡοΙιτιε . ΡΙεσε σιετσπι ετ Ρετ

Γεότε :ετετε ειτεσι ισιιι ιιοτιι οτιετιε τισιτετιε τεΙιστισεσε , ισιιοιεε ιιειιεσε ετ ει: ειε

νισεσε σειιστεε,τι σε σιιτισε ΓειτεΞειιττιο εετετιε Γσε: ετισο σιεσιοτιε: Βεεττε Ιττειιιοιτ

οιιιτστσ νιτι εΙετιΠιτσι ι>ιΡΡιστ σοσιισι Γσιεσσο σσοσεειισο , Πεο ετ ΑσσεΙιε ιστι

τσσι εοιστσεσσεσε, τσιστενιτ ιι εσ Βοσιισσττι, δε ισ ΝινιεΠε Μοσειι:ετισ Γσιι τε -

σιισε Β. Ρεττι ΑιιοίτσΙι Ιιοσοτιιιεε ττεσιτστ ΓεΡσΙτστ:ε. Οιισι ετσο ιιεετε Γεσισἔε

1)ειτ(Ξετεττσσιε σιεττε σεΓσιιετε οπισε οιισε τεσιτσισιε Γστιετ Γε Γοιε ΓσΓεειιι(Γετ . ισ

ιτε Γε εο€ιτειιετ σε εε:ιείτι εοστεσιιιιετιοσε , εισετσ Με Γιιιε Γιεεσιετιστσ ίττετιιτσ

Ιιεισετε σΡτενετετ. Βοιιιε σε ιισειιιισε σιΓΡεσΓετοτιιισε Γοτιε σε Ρτεττιιισε . ιτιΓτε νε

τὸ Γετιτε ΜοσεΡτετιι ΓΡιτιτιιειιιισε 5οτοτιιισε εστεσι Γεσιιιιετεισ εοσιτσεσσενιτ :

τισετεσσε σιειισε εε σοετιιισε ισ εεοσε Γεσέτο νιΒιιιιε εε οτετιοσιεσε Γεπέτιε . ιεε

τιστιισσε 8ε στιιιε εοστι·ε ΓΡιτιτσειεε σεεισιτιεε τιστσιΠετ σιισιεετε. Ιτε ειτιτσε τει

τιετιιιτ ισ ιΠε , στ Ρ:εσε σιστιειιι ιιιιιιιοτιιεεειιι Πινισ:ε εεε πιεσιοτιε: τεεοσσετετ,

δε οιιΓειιτε εΠεεοτιεε τσνιτετιε ΒΡιτιτϊι-Γεσέι:ο τενειεστε ειιεττε εσσιτοτισσε εισε..

τιτετ. Ιτεττι δειι&οτσσι Εεειείιεε 8ε ε ιε ιιτεεειιισε ε:σιιιειε ει: Γσσσετσεστιε εοσ

τ τ τ.

Μεττε με

σισττσε ,

Μοσειιετιι

ττε_ιτσεσ

σιιιισσιτ_

δ

Πτσιτιτ:8εστΡΙιεσιε , νισσιε, εειιτινιε . Ρετεετισιε ειιισοτιιεισ εοτισιεπεπι τσιπ ·

οτσσι ιετ€ιτετε πιισιΓττενιτ.

Νεε Ρτεετετεσσσσσι στ, στ ετισιττοτ . τισοσ ιρΓε σε ΓεπισΙε τισεΓι τεττοτε

Ρεττεττιτε σοιιιε σεττενιτ. (ἔσω εσ εΙτετε 5. ΧἐιΠι Μεττντιε οτετιοσιε ε:ισεέι ιιετιιῖ

ιετ , νισιτιστιετ Γε σεΓεεσσεστεπι Γιιιιεετεσι :ισιισεεισ ΡετΙσεισετσ, ιτεστ τοτε

Βειιιιεε ιΠισε ειετιτετε ΓσιΓΓετ ιιισιττετε , σσεΠ ιιοτε σιτιιισιε: ιιεσΙΙετιτστ:ισε τε

εειιιτ Με: νεσετετ, ετ Ροίτεε εετσεστιισσε ειιιε 5οτοτιιισε ιτετσπι Γσιιετ ιΡωτι

:ιτιΡετσιτ εσ πιεσε. @ιισ ιίτισε ισειε πιεσιΓειτετιο ισσιεειιετ . στη νετι Ισσιισιε νι

Γιτετιοσεπι , φωσ οσιτιειιι 5επέτστσ στο Γε8ε οσισιιισε τισειιιισε ισ Οιιτιιιο οτεσ

τεπι ιΠστιιισετ.

(1σεσεισ εστετσ σιε ΡετιεΙιτεστιιιιιε τσιΠιε ισ σπιτι, εισΓσετσ ιιεετε: σιετσοτιετ

(Ξετεττσσιε εοτσσιετσοτετιο τισ νιτεττι οιιιιοττσσε Γσεειιττιτ. Πιιιτι στο ιιτιΙιτετε

Μοσείτετιιισ Ρειεττο εσπι ττεστισιΙΙιτετεσενισετεστ , ιοσἔε ειιΡετσιτ τισειι σενιε

σιιττε πιεσσιτσσισιε νετιιεσε ειτΙετετε. δεισ εστετσ ειιστοσισσιισΓΓετ, ιενενιτ Γε

ισεισσε τεσιιιεΓιεε , 8ε πιετεισεεστιιισε Ησειισσε τσισεΓεειιετ: 8ε εεεε τσεσσε ετ

τεττιιιιιιε ιιεΙΙσε εισειιιεέτσε ΓστισετΜε πιιΠιε ετιΡετσιτι εσισε σοτι τοτσσι , Γεσ ει:

Ρεττε σοτΓσπι νισετσστ. Ετ σεστε ττετσεΓεετι σε νιτε ιιιιιιι ΓΙιετεστεε . Γσιε νοτσσι

νονετσστισοΙιε : ιΡσ εστεττι τσιΠι σοτσεσ Ι)οιιιισι ιιινοεεστεε . ιΠεσι ιιονιΠιτσεσι

ιιοτετσ ΓΡετενετστιτ. Ετ ειτεΙετσενιτ σιισε σε σοιι:τιε εισι εσΙισε νινιτ , σε σιιτιτ τετ :

ιι 'Νσσ ετσ_ο ετιιιιιισε νσωεστ (ζεσοστε, τιιιιιιιιε ε Με Γεσ ΙτιισιιετΒε , Ιστιεττεινε Β. θετττιισιε

νιτσιιιεε ειπε τιτστιετιστιιε ειιτισισ εισεστεεειιτσσσι τσετεττοιιτιιτνιιι.ισσε Ματσε.

ντιετι τεστυσι Με.

#8". 8δ. Οτι!. Ε. Ε. διετε!τικ Π. . Ν Η τι

ιν,

8στιετσε.

ισεε ιιιτι

ιιτετστ_

ν.

8σσεἔι πεσ

Γτεεζιι ρετι

ειιιο Ισπ

ΗΣ.
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Απ. Οι".

ΠΟ. Ι.ΥΠΧ.

Μικτιτ

ΧΙΗΠι

Π

νι.

Μοττιε

Ρτ:ειεια

Υνιιιει:τιι·

ω" Με

ιιιιαιι:ιτιιιι:.

Ι»

ιι' Μ 94,

Ρτατετ

νιιιειιιι

ει. παταω

τεε Γιιοε ιι

ιτι :Μπεκ

"πε

Ρἰὲ αποτι

τω.

Ι

ν”.

8ετττικιιε

αιι τιιοτιεττι

Γε Ραμ

κατ.

θετεττιι6ιιε αιιιιινα τιοε , ιιειιτ ΡτοτιιιιιΙΙι. Παει: οιιι νωιι δΕ αιιιιινιτ εεε Με τετ.

τιὸ ιιιο νετι:ιιτιι τεΡετειπε, εετιιε αιαγίΓιιττι Ρετινιτ, 86 ιιιι απο Μάτια δέ πω

ιιιιιιτατε εα τιοειε Ροττιιιτι οιπιτιιιετιιιιτ : ιτα Ρετ οτατιοτιεττι αιτειιια: Για ΡαιιΡετεε

ιιοε Οιιι·ιιι:ιιε ιιι:εται·ε ειιΒιιατιιε ειι α τιιοττεε. ι

Ροιι αιιοιιοε αιιτιοε ειπε ει: :αει-α τιιττιια: αισιι:ιτιετιτι:ε 86 νιειιιατιτττι ειιίιοειια

ειπε εοτΡιιιειιιιιτιι ττια8τια εεετιιτιιιιιιιε ιέτανιτετ ίατι€ατετιιτ 3 Ρετ τενειατιοτιεπι

Πινιιιαττι Β.νιτεο (Ξετει:τιι6ιιε εοειιονιτ , οιιὸει Γιιιιε ιιε Με ιικε αΡΡτοΡιιιουέιβ

Γετ ττατιιιτιιε. (Σπιτι εοιιιιιιο ετ ο 5ετνοτιιττι'° Πει νει Αιιειιιατιιτο, οττιτιετιι ι·ιοτιο

ι·ειτι δΕ ιιοτιοτιε νοεαιαιιιιιττι νει ειιτατιι ΡαΙιοταιετιι , οιιαιτι ετεα ετεεετιι @επι

εοτΡοταιιτετ ιιαιαεισατ , ΜΗ* Γοια ΓΡιτιιιιαιια , ΡτοΡτετ @ιτετ αττιοτειιι Γιιτιιιιτιιε

ειετειιτιιιιτ : δ( τιεΡτεττι ιιιαττι τω” Ρε6ιεε ειιιε α ειιιιαιαιιιιε ιιιΒ Γαιι&ιε Ιιεειιια: εοτ

πια ιιττετιε ιττιΒιιταιιιι 86 τιιιττιτ:ιττι, ιιοττιιτιε Ψτ.τετιιιιοΕΜ , ιτι νιεεε Γιιαε εοα€ιατιι

εοιιιιιτιιιτ τεεετε έτειέετιι Πει δέ ΡαιιΡετιΒιιε ιιιιτιιιιτατε. Τοπ 88 ιΡΓα Γαετατα

Ριιειια ΨιΓεττικιιε νιΞειιιτιιιιτι αετατιε ειιπιιιττι ιιαβειτατι φαι: ει: ατιτιοιιο Ρταιιεο

τιιττι δετιετε εΙατο 86 ιΡΓα ωιει ω. Ετατ αιιτεττι νιιιτιι Γετειια , Γαττιιιιαε εατα , ιετιιε

τιιιωιω, ιιιιτα ΓιιΡετι:ιιε , ΡαιιΡετιιειιειατεα,Ρατετιιιι:ιιε Ρια,ειοι:ιιιιο ιεΙαιιιια, σα

τιτατε ετΒα Πειιττι δέ Ρτοκιττιιιτιι ιετνειιε,86 εοιιιιτιειιτια Ρετττιατιιιτ Ριιι·α. (Σοτιτιειτ

αστε ει: οτιιο Ρατεττιο,ιιι: Κεεεε , ιΚειέιιια·, 86 ετιαιιι 8αεετειοτεε Ρετ ιτινιιιιατιι Δε

ι:ιοιι ιιιαττι όε Γιιο Ιοεο , Ρτιτιιιιτιι Ρετ Γιιαίιοτιεττι, Ροίι:πιο6ιιιιιι νειιετιτ Ρετ νιττι ετα.

ιιετε , ιτι τεε Πει ειιιιιαιιε ιεειιεειι€ια Ριιειια Ρταεετατ , ιτιι61ιιιτει· οιΠ6ιετειιτ. 5ετι

Ποπιιτιι τιιιιετιεοτιιια. 88 5ατιιΕι:οτιιττι οτατιοιιιισιιε Ρτοτεεια, οττιτιι ιιε Γιιιε ατινετία

:ιτε (Σιιτιιιιιε ειιι Γε ατιειιιαιτι ιιενονιτ ττιιτο τιιοειο τειιιτιτ : δέ πα ει Πειιε ετατιαττι

Γιιαιτι εοιπιιιιτ , ιιτ τινι ατιτεα ει· ειιΡιτιιτατεττι ι·αΡτοτεε ατ?ι1ε αεειιΓατοτεε ειιιιιτε.

τατιτ , Ροιιεει ιατειτατε 86 ετιειιειιε ειιιιιτετιτιτ ιιεΓειι οι·εε. Οττιιιιιαιιε ιταιιιιε

ιαετιε 6ιιί οιιτιε δ( ειιιιιιιι Εεειειιιε τειιειιιται:ιε , 6ιεειττιο 6ιειιιιιε δ( τιττιο ατιιιο ει:

οιιο ετε τιιττι Με ΓιιΓεεΡιτ τεεετε ετεεεττι, Ρετ οιιιιιοιιαειιιτα 86 Ρ ιιε ειιεε 8τα1Τειιι .

τειαιτειιοτε ιεόιιιιιο ειετιι·ιετιιτ,Γοιιτο ττιοτε Ρετ ΡαιιΡετεε δ( εεειιοε ιατεαε ειεε

τιιοιγιιαε ι:ι·ιΒιιειαε, οττιτιιΒιιε Γεειιτιιιιιιιι Εναιπαε ιιιιιι τιειειτα τεττιιιιτ , αι› οι·ιιιιιιαιιε

Ραεειτι αε ιτετιειιι€ιιοτιετιι τεεεΡιτ. Ιιπετ ΓΡιτιιιιαιεε Με Ατιειιιαε ιι6ιε 86 ΓΡε ιτι

(ῖιιτιιιο ιι6ιιι6:ιαΙιτετ ΓΡεταιιε , ι:τιΒείιτιιο αετατιε Για ατιιιο εττιιιιτ ΓΡιτιτιιιτι Γεια 6ιιε

ιιοτιο Καιειιιιατιιτιι ΠεεεττιΒτιιιιτι ε , 86 ιτι ει·ετιιιο Βαιιιιεα: Β. Ρεττι ΑΡοιιοιι ειιττι

Γιιττιττια 6ιιιι€ειπια ττιατττιοτεο τεειι:ιιτ τιιιτιιιιο , ιιιαι δαιιέι:οτιιπι οπιιιιιιττι τειιιττεε

. τιοιιιε ει6ΓΡε6ιατ 6ιιετιι ε.

Πιι6ιε ιιιετεΠι Γιιττιιιε , α‹ι τα τενετταιιιιιτ. Βεατα ιιέιτιιτ ΡαιτιιιΙα Πει θετεττιιτιιε

οιιοιιατιι νιτιειιιιιιτι ιαοιιοτιε ιιε Γιια εοτιΓειειπια τειακανιι: , οιιαιι ττιιιττι ττιειιίιιιιτι

ΡΡατιο ιιι6ιεΙιτιετι:ετ οτατι6ιο , εκιιοττατι6ιο , ΓιιιΓοιιε νετιαιιττι Ποιιιιιιι Ρτεειιιεατιιιο ,

ιοοιιι τιοτ1£ειΤανιτ: ΓΡε 8αιι6ιειιε , ιτι ττιιαιιιατιοιπε Ρατιετιε , τιιειιτε ιιινιέια, νιιΙτιι

Γετειια , ττατιιιτίιε Γιιι εετττειιιιιττι αειειΤε οΡταιεατ τιιεττι. Πε εατεετε ατι τεἔτιιιπι , ειε

τειιειαι·ιε αει ιιιεετιι , ‹ιε ττιοττε τείιιτιαι:ιατ α6ι νιταττι : 86 ειιττι ΓοΙο ιτι ττιιιιι6ιο Με ειΓει:

εοι·Ροτε, εοι:ιιιιε ατιιιιιο ατι :επειτα ωτιωε ειιΡιειεατ. νιττιιτιιιιιε Ρτοι:ιειει:ατ,

εοτιιιτιιιιε οτατιοιιιιιιιε, αιιιι&ιοτιι , αΒιιιιιετιτιαε ιιτιειιιαι·ιτετ Γετνιει:ατ. Αειιιιιιιτ

τι Ροιιιιαιτειιιίετιτ Ιτι:ετΡοιατοτ ιιεεεττι δ. Ροιιιατιι

Μαιητιε , ειιιιτε τω” θετττιιιιιε ειιτανιιιε ειιι:ιιιιτι

Βάι: Μαιο «Με ιτι Φωτο Ισα” μου» ?ιι/βια 0ρμΙΙιετττ ,

..Π Μαπε!ιστιο εστιβτκδο ό· Γτιτττώτα Ρτ0τί8]ετ , ό·

με μερια ΡτορΕπιμιτητευτ ιπέ τω» ίεε/[ετ. .4κτρι,

Μαππβεττωπ στα τιμή: , ατ!!ε2ίτ απέττπιτ "τω/Μετε

“τα «πω» με” κατ» τ10·υ27Μ , 0φρασ μτπιπτικΜ[κατττ

ΠοττιτικτττΙΙτ.τΑκιικ ρτι|ίιτιστιτ, τούτο: Ρτε πατηστε στ

@των σε νιτρω»ι τ:ττιεττ·ιιι:_ ΙΜ: “τη” |τηκεπτετ

τι: Ρ'21ϋ&Πΐ , Με Παπ:: , ,Με άρτια/Σεπτ Φωρι Φάβ

πτωττ. Παπ: :τμ σειρών» ει: ιτετ αττφκι|βτ , ι . . αιτι

ττειτ ειστε Ρετ·βί·υαττα δ°”¦#“”, Νι·ιπττΙΙι ι:στατίετσεττι στ·

τα" , ό· ιτι Ετταρττισ ιικτοτικτττ παπι:: τπ:Μετε ; Β ειιέετα

6εφτττ'ίωτε [Μὴ στο» :Μια άτβιραΙε ΡατεττιΡ:Μ , με!

:παπι ΜΜΜ; η! Δ68:Ρΐτασι Ροιιιιιταττι Ειπα εοτΡοτα

Δω 61ιιτειιτα τετιιιιτ Ιτι:ετΡοιατοτ, ιιιΒ6ιιι : Παμε άτ

βετια »ΜΜΜ κατ» :με @Πτι [στ:έστκτπ Μ* το!ιεττ.τ,

αυτ: ιρτωι›ω ό· @ειπα ιΜΜί9680 τυεΙΙ:Μ!ί088 πια

Μετιιψεττωτι τωτιιιτ. Εεεε νιιαττι 5, Ειιτίει Αιεια:ιιιε

ΓιιΡτααιι ατι. ὅ;ο.

ύ Νιιιςιιατιι ιιοε τιοττιιτιε (ἱΙετιεοε Οατιειιιεοίνε

αΡΡειιατιτ ατιιιιιιιι Αιι&οτεε, τω Μοτιιτειιοε, τιε φτι

ιαιιειιιιιιι (:οτιε. Ι.ιΡτιττειιιζ Με 7.1:ω-τωττιω 984091”

τα Ρτε:ύ)ιτοτέ ω! Πωι:οτιί τω» /α2ισ Ι48ϊευτιστττ πιο” , ω:

Μ[τιιι: υιΜτιτιστ Με [ετ·υτττετττ Πει. τω” ειιο ιιιιιι

ειιιττι ‹ιε Ατιει1ιιε Πει , ι:ιιιο τιοττιιιιε Μοιιαειια ΓειιιΡετ

6ιειιΒτιατιιιιτ.

ο ΙΡΓο τιιε ιτι ΜατητοιοΒιο Βεοετιι&ιιιο αιιιΓοιτε

ι:οιιιιιτ δ. νωιωτιιιω , ειιιιιε οιιιιιιε ατιτιο Μ· ΙΩΝ-Χ.

εοΙιοεατιιιιιεειι.

τι θετττιιιιιε8. Βανοτιι εοτιΓατιΒιιιιιεο Γιιο ιιιιιεταιε

ιτιιιιιτιιετιτιιπι Μετα ιιιειτι.ιτ , ιττιιοιι Με ει: Με 5.

Βανοτιιε αει πι. ό”. πω» (ιιΡΡιειιιιιι.ιτι ει.
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εττειιτι εΓΡετετπ νεττετιι ει!ιετπειιπ, δ( οεεπ!τε Γπιιπι ττιππττ εοτΡπΓειι!πτπι πε π!!ετπ Με θα

τπ !ιεε νττε. !ιε!:ετετ Γπενττετειπ τεΓττεετττ, πτΓτ π!ιτ Γπ!εεοππτ 5επέττ ττεπτ 8ο! πι 00- τω»

τεεπο Ρετττε εοτιιτπ. ()ίιιπι·ιπε επ πτετπ Ρετνεπττ εττττεπιππι , ττε πεετενττ πτ ττιτΡτο ΓεΡπΙτιιτετ !οεο ππ!Ιππι !επειιιπ πεε !τπεππι νεΓτ:τιπεπτπτπ ΓπΡετ Γε τιιτττετεπτ , πω» Ρε

Ρι·ετ:τετ πτιπιπ νε!πιπ ντ!ε ιιιπ!ττιπι ( τιποπ επτεπετπ Ρετεεττιιε 5επέττπιοπτε!τε επτε ἰ:π£ἶτ°°ιω°

πτεε Ρ!πτεε τ!!τ Ρτσ !ιεπεπτεττοπε πιτειεετετ ) επ εεΡπτ εοοΙΡεττεπππιπ , 8ε τΡΓπτπ ετ

!τετπτπ τπ ΓεΡπ!ετο πετ τπ Ρεεε ειπτεΓεττ : ππ!!ότιπε ε!το νε επιττιε εοοΡετττε , ειτεε.

Ρττε Με πποοπε,ετ!τετο ειπε τππιιτε ετετ, 8ε Ρειιπο νετει·ε επο τΡΓπιπ ετ!τετπττι τεεε;

!ιετπτ._ !)τεε!σετ επτεττι ππὸπ τετ ΓπΡετττπε πτ!ιτ! τποττεπτεε πεε ντνειιτεε επιπνε.

τε ΡοτΓετ : τιποπ νετιιτπ είτε ΓιΡτεπτεε τεττεπτπτ. Πετιιπε επιπ εΡΡτοΡτπιιπετετ Πττετιιιτι

πτετ εΓΓπττιΡττοπτε ειιττπετ τ!!τπε, νοεειτττ πππτπ πε Ρτετττεπε, δε ΡττεεεΡττ ετ πτεεπει 3$$2':Π

νεπε Γετττπειιιτετ επ τ!!πτπ Ρετεεττππιπ , τιπτ τΤοτπττιε νοεετιιτ ΠττΑΝπε°° , ππτ επ Με

τετποτπε ττι Μοπεττεττο τιποπ εΡΡε!!ετπτ ΕοΓΤπεπΓε, 8ξ πτε επ τ!!ππι : νττεο Ωτιττ- Ξ¦°#°_·ΪΞ·Μ
Γττ (ττετεττππτε τπττττ τπε επ τε τιιτεττοΡεπππττι τττ, επε!τπτε τπτΒτετπτε τττ πε !ιεε ετττ;ιτπ]τλ

!πεε , ειπε νε!πε Γε τττπετε πτεττ , τττιιτ!ττέτειπε εοπΡεππετ. Ετ τΙ!ε πω πτετπτιιτ πι,

επτπ πε!εεεε τεπππττετε πιττιτ. νεπε , πο!τ ππτιττετε. Μοιτ τ!!ε ττπΡ!ετε τπίΠοπε ,τ

ποπ ετ Γπετετιτιεππετπιπ τπτεττοθενττ. Ατ τ!!ε Γετνπε Βετ Π!τετιπε Γτπε τποτετΡ

Β τιιτ!Γο τεΓΡοπΓππι πεπττ8ε πτιτττ: Ηοπτε Γειττπε-πεεττπιιετ Κε!εππειε ΑΡττ!τε εΓτπτεε τ: ετείττπο επτειτι πτετπτετ ΜττΓετπτπ Γο!!ετππτε τ!!ε Πετ επετ!!ε δε (3!ιττίττ πιο

νττεο (Ξετεττππτε πε εοτΡοτε εΓτ τπτετετπτε. Ετ πτε ετ πτ ποπ τττπεετ παμε ττεΡτε . ^'

πετ πε οοττπ Γπο , Γεπ !ε·:τε Ρετττετ : επτε Β. Ρ.πιιιετπε ΕΡτΓεοΡπε ειιτιι ε!εέττε

Απεε!τε Πετ δε επιπ τιι€ετιττ Ρ!οττε Ρετεττ Γιιπτ εεττι τεετΡετε. νεπε δε τπ νε!οεττετ. ·

ΙπτεττοΒενττ επτετπ επιπ τ!!ε Ετετετ τιπτ ΓπετετττεπΓτιιιΠ`ω , Η Ιιεπε εεπΓεττι Ρετ

τενεΙεττοπετπ 1)τντπετπ ντπτΓΤετ , πτ ετ Ρετ οτπτπετιι τππτεετετ. Ετ τ!!ε Γετνπε Ι)ετ

Π!τεππε τπ τεΓΡοιιΓο τω: νεπε τε τπ .ο Ετε.τετ , Γετττπεπε, Γετεε !ιοε ειπὸπ πτε

ετετττπε τπτετετπτε τττ επ Ποτπττιπτπ. @τι τπε Ρ!πε ττιτεττοεεε ε απτ τενετΓπε·

ππιιττενττ Γειτππ!π Ω!ιττΓιτ τιποπ Γπετετπτέτπτπ επ επιπ. Ατ τ!!ε επεΓτ ει: Ιοτππο εντ-·

ετ!επε τιτ!ειτετπ Ρτ:ε πεππτο τεππτπττ νιι!τιππ . Βτεττετ εεεπε Πεο εοειιιὸπ Ρετ Γπππι ·

Γετνπιπ Γπειτπ ετιετ!!ετπ πτετιετπε Γττ εοπΓο!εττ. Ιτε πε ΡτοτπτΓΠοπε Γπε !ε:τε Ρετ

ιπεπτττ. πτ ετ τοτειπ ποέτετιι επτπ δοτοτττιπε τιι Γε!ττιτε 8ε οτεττοπττιπε ππεετετ

ντ8τ!τετπ. (!)τεΓττπε επτειπ πτε Ποιπτιιτοε ποτε επιτττ Γειττἐ`ι ,3πιττε ντττ1)ετνεττειιτπ, ·

ΓεετεττΠττππτπ Οτιτττττ ()οτΡοτιε 8ε 5επ πτπτε ντεττεπττι εεεεΡττ. Ετ ππειππο Ξεεετ.

ποε Ποιπττιτεειιπ Γεετετεπι Γεπτεπττετπ ε!ιπττ ττπττ5., τττεετττπο 8ε τετττο τετεττε Γπα

επτιο Γπο ειιτπτο-πεετπιο Β Κε!. ΑΡττ!τε εεεπε Οτεετοττ Γπο Βτεττετ . επτ ττπε εοτε ·

τιιΡττοτιεεειιτι επ Γπιιττι πτεπετπε επ νοεετε τεειιπτπ , Ι)εο πεττπετετπιπ τεππτπττ τ

ΓΡττττπιπ. Ι)πιτι ττ›τπεττι εεε 8ε ε!τπε Ετετετ Κτετιτππε ποιιιτπε ΓπτΠετππε ενοεεττ

ΡτοΡτετ 5οτοτπιπ εοπτο!εττοπεπι , νοεενττ τπε τ!!ε Γετνπε Ι)ετ ει: ποττιτπε Κτε!ιτ..

πι1ε , δε πτιιττ : 5επττΒιε ε!ττιπτπ ε Εεε επτετπ τεΓΡοππτ τ Νοτι , τιτΓτ $οτοτεε τπ -

τέτειιιπτ ιιι:ιττοτε ντπεο. ()τιτπ τπε πτιττ!Τετπ , νεπττ Γπεντίττιτιπε οποτ ; δ; ς1ιτε[τ [τη.

@επτά ιιτιεπεπτοτππι πιττττε. τεπο!εττετ τ!!ε εε!!π!ε , πετ Γεπότπιτι εοτΡπε τεεε!ιετ.ε

Ετ πω ττιπε @Μετπ πεττ!επε πσΓτ:ττε επτιπε τ!!τπε ττιτι·τ οποττε Γπενττετεπι Γεπττε-·

!ιεπιπε. (Σπιτι οπιπτε τιοποττττεε ειπε: εττεε εοτΡπε ειπε επετιεπτπτ οτττετε ττπΡ!ετε

Γιιτττετιτ, τπ ετΓτετπε Γπε τιπετιιι ο!τιιι Γἰ!›τ Ρτε:Ρετενετετ , επιπ 1)τντι:ιτε !εππτ!επε :τῇ

τι ΙτιτετΡο!ετοτ εποτιγτιιπτ !ιππε νττΓιιττι ττε @ειτε

Πταβτπά [ωι:τσ.ττττωο Κτττεττπαττωτ .4ρτττττιπ: ιίτε τπτ"

[αστε Μτπτυπω |εί!Μυττττ Ι7τυπίπττ:τ ΠιιτΡοτττ ό· Σεπ

Ζτττττττ Ρ'τετττωπ ατστΡτττ, @φα επ ιικ!τυπ Κττττ ετττπτ

ή» ωΙεττττιττι @σεβ “Ζώα επ/τεπττττ. Ετ Ροττ ττιπ!τε :

Ττττπβττ :κατω ετερωτι..τω Κ:ττεπττατΜΜ την Ματ»,

«τι ει" Πιιττττπτω τω&ετωττιι·. Ετ τεττιετι ττιτττο ντιπ

Κτιτιε Ρτεττεττ ττιΓεττΡττοτιττπ τιιτετΡοτετοτ : Ιπετρττ

Ιϋτι·Ρττωπ.τ Πτι. _[επέττβτπε Οτττττιπτ.τ μπε. τητα [τ

|Π·υττω επ ετώττυπαΜΜ Κατεπιτετ ωτττττττ τ τιπο επ

τττετπ τεττε ΗετιΓεπετιτο εΡππ (Σεποπτι:ο: Ιτι·Βιιτετετ

ΜιτετετιεπΓετ ι:0!ττπτ. 4

6 ΗεπΓετιεπτπεΙεπττ /τ.ττοπττίπω, ε: τιοτττ:ιττεττο,

επι τα εοπτετε τιιττειιτττ, οτπιιτοο τττττιεπιτε. Ντιπ

Π!τετιπτ τι: 8. Οτττιιπττι ο!ιττιι τοπΓπ!τπε ΓπΡτε , τεΓΡοιι

πττ : Ηοπτεβ:ττττττττττωτα Κα!. ΑΡ,ΞΙἰΞ π! τπτ:: , επιτττττο

Μιτου: ιττε , Με εΓτ κιτ. Κε!. Αρττ!. :β υκτετττττετε. Πει·

τὲ ΠΓπετππε ττι νετετι·ττπο τιοττ το εροετεΡτιο, ποπ κι”.

Κε! (πιτ ν ιτειιττεΙ!ιεττπ: 8ε Απο) Γεπ τα. Κε!. ΑΡΗ.

τετ δ_ (τετττιιπτε ιπεττιοττεττι εοπτττετι:ιτ Με νεττιτει

Μετττιβεττο Ντείεται δ. Οτττττωίτε Πτετττττ. απ? ειττπ

τ!τε Ποττιτι·ιττο πει:τΓΓετττ τττιεττττιιο :πειτε [πετ πω,

πότε ετιιε ο!ιττπε ειιτιο σε. ι.ντττ. ττετπττπτ. Φι-τΡΡε

θετττππτετιιοττειιτε Ρεττε ειιτιο(ιιτ Ετεπεεεττπτ Γετττιττ)

Οτιτοπονετ τετττο ττιειιτιτε , Γεπ Οτιτττττ πιτ. τα.. ειιτιοε ·

τιπετποτπει:τιπ ειτΡτενετετ, ειπτπτιιτππεετττιπττι τπετιοε..

τ” Ατιτιο Ρτοττιπε (Ξ!ιττ!'ττ ο ε. τη”. τεπι ετιτιππι

:πειτε τετιτπιπ ΓπΡτε τττεεπτππιπ ττιιτε ετ:Ρετετ.

Ντιπ ιι



ω: νιτΑ 5. (ΞΕΚΤΚΠΠΙ5 ΑΒΒ. ΝινιΑι.ΕΝειε.

Α». ει τ. $αεετὸοτιΒιιε8ε Πει ΑιιειΠιε εοτΡιιε ΒεατιΠιιιια: νιιΒιιιιε Οιιτιιτι θετετι·ικιιε Μ

ΜΜΜ· ιιοι·ιΓιαεττατιιτιιτ Γετιιιιτιιια:, ιιι›ι εοτιτιιε οτατιοιιιιιιι ειιιε Ρι·ιείταιιτιιτ Βειιειιεια.

Μιιιι·ι·ιι

ΙΝΟΙΡΙΠΝΤ ν11ιτΠΤΕ8,

(1ιιααΠοιτιιιτικ ροΡτ οιιιτιιιιι ιΠιιιε ειιετιατιιε ώ: οΓτειιτιετε.

Χ'ΙΠ.

ΠΜ ιιιιιιτοε ιιοπιιιιεε εετιιατιιιιε ιιι Ιιοε Γεεειιιο νινειιτεε νιταιιι Δημ

ε Ιιεατιτειιιεετε,ιιιιεΙειιοε ιιει·ι Ροτειτ, Πιο φια, φαιιινιε εοιΡοι·αΙιτει:

τ . Με αφτι ιιοι·ιιιιιεε νιναιιι: φαιτιειιιι ιτι εοι οτε ΓιιοΓιιτιιιιτ, ταιιιετι ω·

:στη πιατα 8: εοιιΓειειιτια ιιι αττει·ιιιτατε Γοϊιόατιιι· , 8: εοι· ιΡΓοι·ιιιτι ιιι

εοιιτειιιΡιατιοιιε 1)ινιιιιτατιε ιιιεεΓΕιΒιιιτετ οεειιΡατιιτε Ιτα ά. ιιατε ΓατιιιιΙα (ιιιι·ιίτι

(Ξ ει·εττιιτιιε , ειιιιιε νιτατιι νει εοτινει·Γατιοιιεπι α Ρι·ιιιιατνο ιιινειιτιιτιε :ενο εοιιΓειι

Ρΐιπιιιε , φαιιινιε Με εαι·ι·ιαΙιτει αφτιΜΜΜεοι·ινει·Γατα ΓιιιΓΤετ , 8ε ειιοει·τιαττικ

ειιίτιτετιτ Γαιιιιιιοι·ιιιιι Γαιιιιιιατίιιιιφε @πιωφα ω όιτιοιιε Γιια ἀεἔετιιιιτ , τα.

 

ιιιετι ιιιτεύοι78ιτι νιταιιι αε Ρειρετιιαιτι ι·ιιιιιιφαιτι ιιι οΒιινιοι·ιετιι ττατιιτιιτ , εεε Για- .

παπι τεεξιτωιιιιιε Γιια:, εεε πιοι·ιιιιι ει·ανιτατειιι , ιιεε ειιΓειοΙιιιαιτι τι οιιε αιιιιΙιτ.

Ιειειτεο αφτι οιιιι·ιιΡοτειιτειιι Βοτιιιι·ιιιιτι Ρτοιιιει·ιιιΓΓε ιιιαιιιΓεΓτιιιιιε , ΡοΓτ ειιιε

οιαιτιιπι που ιιιιιιιτιιαα εοε μι· ι Γατα νιττιιτεε : φατει:ιιιε ιιιιιιιε ετιαιτι οιιιιιιΒιιε ω

ιιοτει”εει·ετ, φινιταιτι ειπε νεΙ αΕΙτιιιειιτιαιιι εοιΡοι·ιε αειιονετιιιιτ, φαιιτιιιιι αφτι

Βειιιτι οιιτιι:ιεεε τπεειοιια ναιεατ5 ει)ιιιι νιι·τιιτεε φαε Ποιιιιιιιιε ιιειιτ Ρετειιτιιιιτι

!ΗΒ8 , ειιΒιιατιιε θα ΟΠΟΠίιθ20 Μι ΓΩΡΠ101°ΠΙΠ ε] Με , Διοτι” εχιηςιε ςση:ιιης

ιιιοι·ανοι:ιττιιιε 8: ατι τιιεειιιιπι τιετιιαετιπιιιε. >

Βια: φατειαπι ΑΒΒατιιΓα ιο Μοιιαιτει·ιο Τι·ενει·ειιΓε, ειιι ιιοιιιετι ετατ Μο
1 Ι.

Ν«>Μια οιιετ.Μ , δ; Επι: ιΡΓα αι: ιτιΓαιιτια Γιια Βοπιιιιο εοιιΓεει·ατα Γιιει·ατ, ιιιιιιΙιτότφε

-ΡΡα!ετ_

8: 5. θετετι·ιιτιι ιιτι απιιειτια Πινιιια Γαιιιιιιαι·ιτει· εοιιιττιότα νιάεΒατιιι·. Ετ φαω.

νι: ιοτιειι. Ροιιτα:,ιοτιεόφε τιιειιιιι€τα: ιιιτετ Γε ΓιιιΓΤειιτ εοι·Ροι·αιιτει·, δ: ιιιιιιτιε

πιιΠιιεο;τεττατιιιιι Γρατιιε ιιιτετιαεειιτιοιαε5 φαι οειιΙοτιιιιι οιστιιτιοιιε ιιιτει· Γε

ιιεφινει·ιιιιτ , αιιιτιιο ταιιιειι ατφε ιιι εοιειιε ειιιεδτιοιιε Γειιιισει· Ρι·2Γει:ιτεε Γιιει·ιιιιτ:

φια ωφαιεπι Γει·νιτιιτιε ιιιιΙιτιαιτι ωιιιιαωιιτ , 8: Βοπιιιιο ω Γιτιεετιτατε εοι·ιιιε

εφαιιτει· Γιιιε ειοΙο Γετνιετιιιιτ. Ροιτ ιιιιιιτιιιιι νετὸ τειιιΡοτιε ΓΡατιιιιιι εοιιτιοιτ Ιιοε

εοε! νοιο αει ιιιετιιοτιαιτι νείτι·αι·ιι ι·ιαι·ι·ατιτιο ι·ενοεαι·ε , ιιτ φαειαιτι ειιε ειιιιι μια

Βιέτα ΠειΓαιτιιιια Μοειείτα ω Μοιιαιτειιιο Γιιο Ροιιτα οι·ατιοιιιε εαιιεἑιιι Εεειε

Γιαιιι Γιιαιτι ιι:ιτι·αιΓετ, ΓειοΓατιι αι·ιτε αΙται·ε Β. Μιιιιιε ΓετιιΡει· νι: ιιιιε ιιι οι·ατιο.

Μπι ι:στοιτει·τιετετ. (Ηπα αιιτειιι ιιτιιτα οτατιοιιε ΓιιιιεκιΓΓετ, 8: ιιιἔι ιιιιτιιιφε ειτ

ειιιιιιιιιεει·ετ , ωιω αειΓΡειιιτ , νιάιτφε ατι ειειιτιιιιιι Ιατιιε αΙται·ιε 5αιι6ταιιι θεια

ει·ιιειετιι ίταιιτειιι ω εοειειιι καιω ατφε ιο εαειειιι ΓΡεειε , φα ιΡΓα Γοι·ττιατα Γιιιτ.

. ΒιιόΕφε αει εατιι: 80202 Μοειείτα, εει·ταιιι τειιε ιιαιιε νιίιοτιεπι , 8ε Ωω ω».

αιτιοιΒιιιτατε το” ιιιε Ιιοειιε ιο Με εαειετιι Μια αοΓοιιιταιιι οι: ιιαιιιταειιιο εαι·ιιιε

Μια. Ε ο Γεω θετετι·ιιειιε φαω ιιιιιιτιιιτι άιΙειιιιτι. Ετ ΜεΜεαι› οειιιιε ατιΓ ι

ειετιτιε α Ιατα τα. Τιιιιε ιΙΙα ιιιτι·α Γε ταειτι·:. εοΒιται:ατ φιτι τατιταΜε άειιιιι ετ

Ετ ιιι εατιεπι ειιε τιε νιιιοιιε ιΠα ιιετιιιτιι ιιιεΙιεανιτ ιιΙΙιιιιι νει·Βιιιι·ι. (Ηπα αιιτεπι

ει·αιτιιιιιε αεινειιιΠετ ειιεε,εινιτατιε ΕΡιΓεοΡιιε ιιοιιιιιιε Οιιι.ο οιιι.ιιιιε νετιιτ τα Μο

τιαιτει·ιιιιτι Ρωιιεια Βει ΓαιιιιιΙιε Μοειειτα:. Τιιιιι ιιΙα ιιιτει· αΙια εοιιοφια Με

ο ιιιτειψοιατοτ : Επι: ε» :ένιωσε Ττωοταπ/ἰ 6°ιιιιι!Η> ιωιαιιωιι εοκι·εδτιο τιεεεΓΓατια “τι τιο μισή ποπ

ΜΜΜ: "αέριο Μ οι.ιητιι :Μπέκι ετσι Ρτιετ·ιπΒα·

ωΙιιο[ωιΒι Με εωεπωι Μ.ιιιτι.ε. Ετριιπιατιιιετιο-·

Για Αιιέ.”τοτ “των Β. Μαι·ιαβωμα Ρετ-μια Με ρατιιιο

Μια ιιοιιιιιιατ.' Μ” εοΠιιζαε , τιιιιιιαιιι .ιωεωω

τειιτιιι·ιι Με Νεο νιτιατιιιτι Με απ. Ετ ταιιιετι Ηετιίἔ

ειιετιιιιτ ιιι Η!» π.. ιιε οι». ΠαΒοοεττικ τη. πι. εειιΓετ

Με Ιειτειιιιτιιιι Με , ἔτι Μωωρτω Λ·ωτιάωβ : δε ιτι

Για , τωεωω Μσιττ›ιβτ Ε·Σρι|τερκι Μπέκι ΟΙιΙσίκιβι: 5

ιιΒι ιιαΒετ ιιιτετοοιατοι· , Ρσ.|Ι:Μ πι. εστω», «μασκα

Μετα-ιι (ζ'βΙσάκω0% ΕΡι|ευρωι ιπ·υιτιυιτε κατεβασε

Μυπηι·ινιέειωιίω Ξετ!ε_βαπι ·υώιαπ. Πω ω ψα[ιιοπι

:ι·ιιιισιτισ α‹ι Ττενετειιβιιι τεΓεττιιτ. Εφιάειτι Ροιτειιοτ

Μια ιιιιιιωιιω. Μοιιαίτειιιιττι ΑνειιιιειιΓε Γειι Ηο

ΒετιτιεπΓε ια νοΓαιτο απ! Μοιειιαπι, τιιιιιε Μοιιε δ.

Κοιτια:ιει τιιθτιιιιι , Β. Μπι: Γαει·τιττι ιιιπιιιειοιο Γιιιτ,

ιιτι ετ Ηοττειιιτι Ρατιιιειιοιι αι:ιιιι Τιενιτοτι , :οι Μο

ι·ιείτα ρι2ΓιιιίΓε ιιιιοιιιιιιιιιτ ειετιιτιιι_ (Με Η 58. Κο

πιατιει8: Α:!ειοιιιΑΒΒατιιιιι .και εοιιΓει·αιι ιιιιι,εσι

τει , νιΧ ιοειιιτι Μωτιια ω" Λιιτιιὶιιακ 11οιιιιιτιεεια

ιεε ιιινειιιαα. ιιιρρε Υ'ιταιιι 5. Κοπιατιει εσενα:

Λιιέτοι· οωιιιωι ΕιατιιΓατ αιωνα αι·ιτιο τω απ.

τα. 'Ηττα ατι Τεττα φα 6: ΟεΒοι:ετεα Γιιιιιιτ$. Λάτι

ριιι.Κοιιιατιει Γιιεεείοτιτ φωτ.



νιτΑ ε. ετιιτοοοιε Απ. ΝινιΑττοειε.· .το

Ϊ

νττεο τοτεττο ανο ΕΡἱΓεο οτο εε Ε. θετεττοε!ε , το εοειΗ Βειτοτο νε! οτότοε νε! του 088-

ΓΡεε1ε1ΡΙΞι ΓοὶΙἐτ. Ατ Με ειτοο Ρετ οτεΠοετο οτιττεινττ Π:ειτοτεττι εοτΡοτο ετα». 8εΓΡεετετο όεεοττε ε]οε. Τοοε Β. ΜοεΙείτε ἰοτεΙΙειἰτ ετ Πειτε (με :το ΕΡΙΓεοΡο οπο.

εοοτεττιτ, νετοτο είε ςΙοοο τοτε εοὸὶετε.τ , 8ε αυτο το! εοτο τ Ηοε τΜοοοε απτο.

τεστ φωτ!ΜεεεΙαΙπιτο , εοὸά ττοΙο τενε!ετοιο το Ι·ιείτετοο ότε Μοτό. οοο.Π Με

τά , οοο εἰε Ι12.ε Ιοεε τΡίο @τα εᾶεὶειο οστά τοΞεττιτα ΕοΙΙΙ`ετ. Ετ ΡοΙτεὲ τετοιο τετο

Ρετ οττοοετο Ρειοόττ ΕΡοεοΡο. ΙΙΙε ειοτετο τω” τ Ιοτο ε.τεΙοε110τε.το εοοΠεοποτε

Ρττεὸἰέτοε ΕΡΙΓεοΡοτ ΟοΙοε!οΙίοε 1ονεοττ έτει το. οπο οτε!τοετο τετ . Ιἰεοτ ΓοΡτε.·

Φέτα πιο τοότεο.νετε.τ Αεεωτο.

Ρο ετοοοιο ειοτειο εΙεεἱτοοτο οτοτίὶε δ. θετεττοτοε ντττοοτε Οοτἰίττ . οι Μοοει. το;

Π:ει·το Νοοει!εοίΗΒοετο ε:τοττοτο τοτΠε ειάΓετοοτ: οΒὶ 1ΡΓε. Ρταίοὶτ δ. Βετεττοτοε Ιοττωετω

νττεο @οπο οοειιτιτοο ν1νεοε τοπ ἱο εοτ οτε. Ιοτειοτοτο επειτα, οτ εΙτεοοτ , ετο- Μ"'8""°

ΡΙτ Ηειτοιοτι νεοεοοεοε, οτ οοΙΙοε Μοοειεἔοτοτο νε! Ήτετοοιο Γεο νττοτοτο Πο

άσο εοοεοττεοττοτο Μαιο ίΡετο Ιιτιοετεττιά Ποετειοάοοτ Μοοείτεττοοι όε τοεεο

τοο. ΙΡίΞτ σ.οτειο ΑοετΙΙ:ε Βεἱ ουτεΜοτο εοοετεεατεε Γοετε.οτ , Έστω ιοοτοτο εκ

ττει ΜοοεΠ:ετωπο :ιό νἰεἱοει Ιοεει εοοίο8ετοοτ. Τοοε νο οοοε εοὶ εοτειτο Μοοει

Ιτετο εοιοπ1εοάο.τοτο ί:οετ2τ τε ετε,τεΡεοτε εΙενο.οε οεοΙοε Γοοε νοοτ 8. θετεττο

άσο ίτε.οτετο ὶο Γοιοτοττειτε Κε εέτοτο το τΡΩι ίΡεετε νεΙ οετοτο οοο τΡΓει τω”, εε

εοτο ΙΡίο νεΙετοτοε οοο εττιτ εοοΡεττο. ΓετοΡετμου” Ποτοτοειιτι το: τ!οτοο. ΙΠε

ε.οτετο να εΙε τ:.ιοτει ν1Ποοε οοο Ρεττεττ1τοτ , Γεά ε:ιοτοο το.τιεοο τεΡΙετοε , Γοοε

Γοετοε οοττοεο.τοτ οτ εοοΙτο.οτετ τιεετεοτ. ΙΡΓε ε.οτετο εοτΓο εοοεὶτ0 τιτ!Γεεοάο

ΓοτΓοιο , οτ ντεΙετετ αποτο τετ. Τοοε τοττοτο το τοοτΙοτο Γοϋττὸ ντάετοοτ Μπακ

τοτο ΜοοεΙτετὶοτο τ!ε τΡίο τοεεοάτο.

ΑΜ εοοεοε τετοΡοτε εάτοοοττετ Γοοτ ετ ντΠοοεττι@οοο όε 8οτοττΒοε , οτ το π:

ἰΡΓο Ιεέτο Μο 5. Θετεττοτοε ειοεΠΙο. ειπε τΡοίΠοΒοτετο ντετΙοιτοτο οτο.ττοοίτιο. ἐ“%18.ΐω

οοετοίτ:τοτου.το ΓοΙεΒετ Ειιττετιτει τοετοοτει απο οοετε, οοΙΙοτ Βοοοοο οΙτεττοε απΐ,Έκδ

τετΙοτείεετε ΓοοΤετ εοΓο8. Τοοε Ρτω16τει Πεἱ τοποσ. εἱοτοὶτ12. ΑΒΒατά ε , οεΡτο εεω”

5. θετεττοεο, πο:: Γεεοε Ρεοεε ε]οε Εοετοτ οοττττο. , Ρωτάω τεΡΙετο. εΠ:, φα! Ρετ ς°1'Ι';"""

το.οτο. Πεοοτοτο τοἰτεεοΙε. εεω Βοτοἱοοε εΠεοετοε Ετ του.οτίείτε.τε. Ποονοεετε εο

τετο οοάνετΓε. Οοοετεε:ιττοοε τΡΓοτο Ιε&οΙοιο τοΙετοοτ , 8ε Ροττο.νετοοτ απο Βο

οοτε τοτιεοο δε Ι)ετ ΙειοότΒοε , 8ε ὸεΡοΓοετοοτ εοιο το ΒειίἰΙ1εει 5. Ποιο ΑΡοίτοΙτ :

οτο οοοε Ποτοἰοοε τοοΙτει @μια ετειοε ντττοτεε οΙτεοάετε ό18οειτοτ.

Ροκ εοεεό:ιιο ΡοεΠει οι τεΣτοοε εειεΙετο,τΙοειτο ΒτενὶΠἱτοο. ιεετττοόο ε!εΡτεπετετ,

οτ οοΠοε απο ιοετοεοε Ρετ ε.οοοε ΡΙοτ1τοοε [οποτε ΡοτιοΙΤετ: 8τ ω εττττετοοοι Μιὰα”

οεοΙοτοτο Γοοτοτο Ιοτοεο ε.το15τ , 8ε εκατ. εΠεέτο. εΙτ. Τοοε Ρο.τεοτεε1ΙΙτοε ΡοεΙΙα σε ο οπο.

τοΙετοοτ απο 8: Γεεοτο άοττετοοτ ετ! Μοοείτεττοιο Νοοει!Ιει , οτ Γο.Ιτεπι τονεοττεοτ ω"

το εΠοοοε τοετοεοε :τω απο εοτε.τε ΡοτοΗΓεοτ. Τοοε οι ἰΡἴει οοότε ε.Ρ ετοὶτ εὶ δ. -

(ἱετεττοἀἱε Ρετ ντΓοτο, 8τ άοοτ το! εο.το : ΡοεΠει, οοΙ1οιιΙοτετε 5 Γεὸ ετε ε οι Βατο

οο]ετο-θοιτιετο , 8ενειάε το! Ιεάοτο ερτ εΠ: Ροϋτοε το ΕεεΙεΓοι Β. ΡεοΙτ ΑΡο

ΙτοΙτ , οτο θετεττοτοε τεοοὶεΓεετε ΓοΙεΒειτ : το εεεεΡτοτει εττε Γο.τοτε.τεοι όε οτοτο

τττοοΙοττοοε φαω ἰο εοτΡοτε τοο Ρειτεττε. ΙΡΐο. τιοτετο ΡοεΙΙει ΡτοΡτετ €τε.νττοοτ.

οετο τοΗτιο1τε.το ίοπ οοο Ροτιοτ :τοτε τοετο τετττοτο Ρετνετοτε Νοε. (ζοιοοοε

εοοᾶε ()οοσέτε Μοτο Ιιοτε.το τετττε.το το! οΡοε ΒΜοοιο εοοίἰίτετεοτ, 8: οΡοτ

Πετ εΙΤετ εοιοΡ ετοτο5 ΓοΡετνεο1εοτεΡοεΙΙει οοο: Γοετε.τ τοΗττοε., το!ετοοτ απο

8ειεετόοτεε 8: :ιάάοκετοοτ το ΙεότοΙοτο , οτο με Γοετοτ τιτοΒο!ετε. ΟίιτοεΙοείε

το οτετὶοοε 1)0τοίοο ΓοΒίττειντΙΤετ , 8ττιό Ιεέτοτο τοεΙττοΉΤετ , Μοτο ετΡετττ Γοοτ

οεοΠ εμε: 6ετοτοιο εοτΡοε ποσά :τοτε νοΙοετειτοτο Βιετατ οτι τεΡεοτε Γατοιτοτο

εΡτ . Με οοο! οτοε]ο0.ιο νοΙοεττε ΜΒοτΠετ. Με. ειοτετο Πεο ετε.τοιε εεεΒειτ , 86

8:ιοάτο τοοΒοο τεΡΙετει είττ 8: εοτο εκΓοΙτε.ττοοε τενεττεΒατοτ το Γοοε Ρο.τεοτεε.

το ΡτείετεοτΙο οπε1:&το Ιοτε2ΡοΙοτοτἰ , τιποτε Με εοἰπτΙοεοΗεΒετἱοτεΠὶΒἱ τ!τ ΨνΗΓεττοε!ε , εοῇοτ Γι·

"τω : Μο!τιω«βοιτ ντου “σου” ΠοΜυΠΜ @Ηττ- Ρεττοε τοετοἰοἱτ Λοέτοτ. Πε Με αποτο ποσοεοάοτ

το. . «τα [τοστ μέ:: “ο” 6ωττοϋτ οταττω/κπατ. Ι.εέτοτἔοἱτ, το: οοο! @το ῇοἀὶεΙοοτ ίοεττετ ε:: «το

το· ΡτοΙ·όηκόωτε απο: :ιστορια ατο: στ_β/?ώικ. ΗΜ τω.

Ν τω το
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τω. ειπ- Ηιε ιτε @Με ε εοοτιοιτ ιιτ Ρτο:τιι6τει ΑιοοοτιΙΤιι οεμιε·Β. θετεττυοιε γιιἔὶιιἱε

Ε13Ε:';" Πιι·ιίτι οτ: ΙιτιεΙυοε ιοιετοΙΤετ , ουτε τιοίτ ιοι:ιτο ευοετοπτικ ειτΡιιτετειτ Ντο εοίι

Μο Μοοο.1ι:ετιο. Τυοτ: ευοέι:ο έτιοιιΙιει υοοοιτοιτετ οοιοεε οικου ΡυεΙΙο.οι εκ οοοιΙι 8ο..

τιετε οττειτο το εΙεοετυοτ ΑΒΒειτιΠἔιιο ,το οοιτιεο εαπ ΑτιΝεε ι) , ουτε δε· ιοΓο. ο.

Β τοιΙιτετ ουττιτο Γυετειτ ἐι Β. Οετετι·υάε. ιοί-ει οιιτειο Ροίὶεὸ. ετιιοετινιτ Βε.ίΠιετιιτι οι

& τιοοοτειιο τ:ιοιόιξι νιβζιίιοι 5Βςΐτεττυτ!ιεί Ι)ιε νετο εειεΙεοι τ1υΤΕεετίεςΠο α:τιιΠΈιτ:ι

ντΠίεττυ- υει·οτ υττι ε υιο οι ετι ι επι αυτι ιοτιοτε οπο υτο , ι ο. οο εοιοοετ ο

(Η “πω” τοτεειο ειιοετο ΕεεΙεΙιτι απο ιυτοτοει τενετειιτιο ι)οΙΙειιιιιιτειιεξ νιοιΙιάίουε Μουτ:

2έ:::.ΒΡ οπο. Ειιιιτιε οιυτεττι τοιιτυτιιιιε ετ οτιετε Πει τοοιΡΙετο , 8ο ειτίτιοτίτιοΙυεετοο [ε

ωιωτ ἔ- μου οσο: Γετοοει·ιο εοτΙειο Οτ8.τοτ10 οιττιετε ΓοΙεοειοτ5 οι:ιοε Βετο €υ11ιιΡί2 Σο

ε="ω” τοτεε οτι οτοτιοοετοιο ειιοιττειο ΕεεΙείὶειιιι 1ι1ττἐι[Ϊῖι1ἑ, νιτΙἩυοτὸοτοιίιε: Ιυεει·οειε

τιτόεοτεε Με τυπο ειιΙΙιο&ειε τΙιοιιΓετιιοτ. Πο ε τι 01ο τ ιιτ Μι εαυτο εΠει;

τιοε τοἰτειειΒυοι Ρετ υοινετΓοοι τεοιοοετο Ποιοι :ά τειτοει ειιιιτ τὶε γιττυι:ιουε οικο

εεοΒ2. ιτε ΕΙιτιίτι θετεττυτὶιε , ιιτ οοιοεε του Ιοοεε αυτ ΡτοΡε εΠεοτ,νεοιεοτεε ιοιόειο :το

ΓεΡυΙετυπι νιι€ιου Πει τεοιετιιυτο ου:ιετετεοτ ουιοιτιτυιτι εοιτοοτυτο Ποιο! : 6;

ευιο Πει ετΙ]υτοτιο οιιιοεε του ιΠιἙουτο σ.τοοτε Πινιιιιτο.τιτ ο.υ:τιιιυτο τ1υ;ετεωοτ

Γειοι ειτ υειοεοΙοττιεε Με τενεττε ειοτυτ. .

να Ετειβουτετο φταιω νττ ιο Με Ιοειε οσοι αουτ υιτοτ απο εΠ·-εέτο. εΠ. Τίιοε

@τι νὶ- τιιιε ατο νο· Γυυε τιτΙουιτιτ , υΙ:›ι Γειοθι:ει νιτεο τεουιείεεοπ οτι οιΡτοόιάυοι ΜοοοΙΣ

ΩΡωκά- τετιιιτο ΝινιειΙΙει. (Που αυτεοι ΕεεΙεΠειτο ιιιττίιΙΤεοτ , δέ Με ΠετιιΤετ Γιιοτετ οικω

μ' Ιοιτιοιιτιεοι , ι·ερεοτε εθ`ιιοτιεο:ιτυτ Με ειιοτιεΙτι , υΒι ιρΓει Γυοτετίιτιοετ, οι ειΈυ

τοτ ΙιιΡετ ΡειΙΙιιιτο τ1υοιοτ1υτο. εττιτ. Οιτιοετ του Με οτ:Ιει·οοτ 8ενΜετυοτ τιοτ: ου

τοτ:υΙυτο,:ιεει ιεοτεε ει: ιΡΓει ευττο,υοπετυοτ οευΙοε ειιιτι,8τ Ιτιιτιοι ίΠητηιηοτι

Πιο: οτ:υΙιτου ιει·ιε , ουτε Με τυει·ειτ απο. Ιο ετιιίτιουιο ειυτετο εοοίοι·ι·ειτο οι

° ιο Με οτ ΐρειο νιττυτιουε Γουέικ νιτειιιιε θετεττιιτΙιε , οι Γειοει τενετΓτι είτ απο

εευιτΗο τΙοοιιιοι Γοειτο. Φοοιτιιτιίιιτιε Ιοοειιοι είτ Ρετ οι·τ!ιοεοι τοτιιοι εουιοετειο

ότι Ρε-τΠτιοΒετε , τιιιτιοτει οεοεοειο ΠευεΡετ εεπιτἰετο τοτιτιιε ΡτοΡτει· ΐιιοιο τοι.

· ίετιτ:οι·τΙιτιοι οοιοιουε οι τουίυτέιεοτιουε, οτ ειιυίτιτο τουτο οι: εει ΡοΠιιΙειιιτιουε

τιττεΠειτ, τουτο τιε ΡΙιιτιΒιιι ρετίιτιιοτιοιυε , οιιοΙιτει· οτοοετ οι ειττ:υττιτιιιτιουε

οτινεοιεοτεε , τιιιι οοοιεο ειιιε απο πιο Με ιτινοτ::ιοτ, ιιιόε ιοεοΙιιτοετ τετιιι·ε

οτι” Γιο&ιε οτεειουε οιετειιτυι· τιιιιιευιοτιυε ττιουΙοτιοοε οΡΡτείΠ Πιοτ.

γι", ΑΠο ττυοτιυε τετοροτε τυπο Ιειττοοεε τιιιετιιτἰειιυ Ρυετυοι εοτορτε!ιεοοιΠεοτ;

ΡΜ τω· |ίετινετυοτ ειιτο , νοΙεοτεε απο ιο αιΡτινιτειτετο ειτττε. ριιτι·ιοοι νεουτοτιιιτε.

@”"' (Σίιτοτιιιε του τεοετει:υι· ωοοι:ιω οι νιοευΙιε, τεοιετοοτειοε τ:ιιιο οιτΙυει:ι ιιοτοεο

. - δ. θετετι·υτιιε,τΙευτεεοτύίουε απο οι οι» ουιοΠυτιι ιιοΡεοτΙετε ττΞεοοτει:υτ5 Πει

τιιοεεειοετιιοτ νιοευΙο. ιιε οιτιοιΒιιε @ιιε τιιιιουε τιιετιιτ εοΠιεειυε : 8: εοεριτ ευτ

τετε ιιτ ΓεΙιοετοτεε. ΠΠ ειυτετο ου του ευτο νιοδτυτο Ιιτιουετυοτ, ΠοιιΙιτει· τ:οεοε

τυο: ευττετε Ροθ: ιοί-οφ οι: ευιο εοοιρτετιεοτιετεοτ, οοο Ροτοετιιοι·. 51064118

Ιιοετοτυε ε!! μια· ιιε τοπιο Ιειττοουτο 8τ ιοιοοιεοτυιο εμ.ιτοετ ειυιιιΙιιιτο Β. θετε.

ττυοιε.

ιιτ. Ιιει·υτο ουτετο Ροθ:εε οτι ιετοοοτε οι ουτοΙοιο ιο τοιι€οιε ει·ιτοιοιουε ιονεοτυε

ὸἔΞτΞΞὶ· τω, ἰτιιυτ-τὶοιιιἰουτε]υε ]υιΤετιτ ειιοτι τεοει·ε 8: ιο νιοευΙιε οοοΙττιοεετε. Τιιοε

' ιΠε Μου ιο ειο8υίτιτι Ροιιτυε, οι οποιο τιεινοτε οεττεττιτοε , ουτε οτοοεε του εκτε

τιιοτ τὶε νται: ιιυ]υε Ιοοοιιυτιιοε οιτιιΙ ΓΡεττιΒιιοτ , ιρΓε του ει·τιτ ντοότυε εοιιτοττοτυε

ε(τιο @ο τιεοτεεοοε Γιιο&ειτο νιτΒιοεοι τ:ιιοοι θετετι·υτιετο,υτ ει τοιίει·ο αυτοτε

τεευτ.Βοιτιοιουε ο: οι ιΡω τεοιΡοι·ε τΣοοΪτ8ᾶε1 τυο: νιοουΙ:ι Γεττετι ιιοτΙε επι: Ποιε

ι:υ: , Γετ:ίιιτιουε ιΡΓε τιετυΙιτ οτι Μοοειίτετιυιο ΝινιειΙΙ:ιι : 8τ οοιοεε Ροττειε Μοοείτε

το οΠιέτιιιε Ετ:εΙεΠει·υοι φωτο τεΡετιτ,8τ :ιτιιΡΐυπι ΒιοόΙ:ιιτο Ιεέτυτο Ρετνεοιτ,

ιΒίουε Ιιοετοιτιιε οι Ρετ νιτευτετο Γιιο&ειε νιτειιιιι θετετι·υτι1ε.

δ”.

Σ

δ Ιοτει·ροΙειοτ: 1·Ιιτ οι Ζώα ωιιο_ςιι οεπτΜΗ[Μι θ ΑΒοετεπι τοπιο Γατιά:: Οει·ιτιιιΠε ΠΟΡς"η οψη

ΛΗαιιπτυπ 00ΜΜτΜΜ, £σ!,ΜΜΜ ό· άψιμάτω Β. Μ: Βιιττοοιοοιπιιτ ΕΜΠ” οι ΕΙοτιβ_ Βια-πιτ Μαι

6ω·ιακιω π.: Με ΙιστεπιἰΖΜτε. ουτε Ποιοι ίιιιιΑΒΒο.- επιω τουτο: οι: Ποιο. ΙοτετροΙετοτ νοετιτ Αοιιτινι ω

ΚτΠ). Νινοι!τοΕτ Βοπικιτ:ο οοτοιοε ,:ιιτιουσιυ νινι8 Μέ Σωστε ω”. 90ο (9' @β λ Ε. Οο:ΜΜε Ι'θ“τωα
του Αιι6ιοιι: τω; (ετιοεοτε , ιιτ ει: Ρτε:Βιιιοιιε ντιπ ώ τυιτειιψιτκοοπτωοπιμτοι.ψ ° “

ιιια:ΙΙιειιιιτ. -ὶ
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Γ-'πτΡ-Ή-"- ” ” τή”

Αιτττο επτετπ τττεετττττο τετττο τ' ττοττ: οτ:τττοτττ Β. θετεττιττττε , τπίττττετττε ])ο- (Με τω

τπτιτο , νεπττ τιτ εοτετε Για Βεττπεττεε ττοττττπο Βτεο.ε* 3 οτ πιο τοτε νεττετΜοπεΓ- Μ· ΜΗ·

τεττοτττε εοπίττττετε. Ροίτ:εε νετὸ το τεττετονοττοττε ΓΡττττττεττνεττττ εε Γιτοτεεττε- Μ:::ι

τεστ Μοιτείτοττιτπτ Ντντεττε, ττοΡεπτετττοιτε τττεττττότετπ ΑττΒεττΠ”ετπ τττπίττοιτε απ- Χ_ -

ττεπτ ΟοπετοΒεττοπετττ τιτ ετ εττοποετ ετττιιτοτττττπ τττετττετετττ ιτε εειτΓε Γττττττιτεττ, <
1.τττττοτπετττπτε το πεεείτττετε ττεττττττΤετ Με ττονοττοπτε ττττττοτπ. Τοτε. ειττετπ τΠε ”ι°ἶ°'°"·

Εοττετεεεττο ετττεττττΠττττο εττττττο ΓοΓοοττοτιτπτ Ρεττττοπεπτ ετιτε εμτετττ τοτε Ρώτα. ε. ΒεεΒε

κατ: ετ ττεετετιιτττ ετ Κετττττττεε 8: τττττοε Γειτέτετιττττ $ετττττιττετιττπ. 8ττπτΙττέτοιτε Ξ°"ἔΙ'"°"ἐ

ττεττετιττττ ετ τιτ (οπότε ττετοττιτ τοπτοτοε τττττττοετεε 5οτοτεε , ειπε: τρΓιττττ Μοπείτε- τε(τ·το ::έ:ε

ττιττπ ττοεετε ττοτοτττετττ 11ε8ιττεττε νττεε ετττετρττττετττ ττοττπετττοιτο Βεττετοτττε, Με τω·

Ρτοιττ ττττττο ετιτττττοτττ οττεττε οτετ εοττνετττεττε. Ετεττ εο τεετο ττεάετιττττ ετ Ρετ· ζτ:1ΐα_Νμ

τοπτ , το οπο δ. (Ξετεττικττε τίλεττπεπε Γιτε ττττετενττ ε‹τ ()ττττττοτττ. Τιτττε (ζττττίττε- -

πτίτττπετττεττοττε, εεεεττττε τε οτπτττττττε ουτε εττ ΚεττΒτοπτε ι·ενετειτττετττ ττετττ

ττεττεπτ,επτττ ττοττοτεδετενετοιτττε Βετο οπτπτε Γεετττττ ετοτιττττ ω Μοττεττεττιττπ

Γοιττττ , εεικττο 8ο εττΓοΙτεττοιτε τπεεττε τετττετε. (:τιτττ ειττειττ εττοτοτττττοοεΠ”οιττ εττ

Μοπείτεττι.ττττ ιτττττεττοεοεπτ, Ιενενετοτττ ειττττ εε.ττττετ5 νοεεε, 8ο Βοττττπο τω

οοο εοετπετιτττττ Ροττενετίιτττοιτε Κεττττοτεε 8ο Ιοέττττττ τεττ6τιττπ οοεπτ Γεειττπ ετε

τιτΙοτετττ _, ετ ΡοΓττετιτοτ ειττπ τιττττε εττετε δ: θεττονείετ νττεττττε. @ιτε ειττετττ ἔτο

ττττττιττπ νοττττε εττττττεετε ττοτετττ, οιτεττττ ττττττετττ εοτττττεε οεττττοπτο τττιτττττεττ,

οποτττττττττττ ετττεττε ετεπττπ ετεεμιεειττποτιε τττττοΙεττοττε τοτ ετετπεπτ ετ! Βαπτ

ττιιτπ , ττττετεττ τεττετττττ. Απιτο ειττετπ Γεειιττετο ττοτίεόττε οτποτττιτε 8: πατε εττΓΡοττω

ττε τπεττοττε. τΠε τπτετενττ εττ Ποτπτιτττιπ ε. ε

Ροττ ποπ τπιτττοε νετὸ τττοε :το τετετττ Μοπεττετττττπ ττττεττετττ τεττετοΓε τεττττ- Μ:

ιτε νεττττ, ε:: ττοοτττ8οποτε στα, ειττ ποτποπ ετετ Αιτιττ.ευτ , τιτ οττττττττιτε Με Λεω «το

ειτετΙΙε Οτττττττ ,το ττεττττο εείτε, το ττιττπττττετε τεττοτοΓε, τιτ εετττετε ποπ πότε, 3: ΘΡ"2"·

το ετοετποίγπτε Γετττττττε εε ΕειτττεττΙτιτεΙετΒε ,ετ;ετττε8ε ρει·οετττττε ττοτρττεττε. δα! ττ?Έξτ,ΐυ

τετπεττ ττοττττεττοπετττ ττεοε ετ , ιττττιτπ Ποτπτπιτε τεπτε Πειτε ετοιτε ντττιττοε Ρετ Με·

τττοτττιιτττ Β. Βετεττικττε τττεττετιτε εΙΤετ οττεποΙετε, επ ποπ. Πττττο εοιτττεττ τιτ εεττ- Σ:="Κΐέ;:
τεπττοτττττε οτττετιττ, Πε τεπτεττ ττοείτ Ρετ τοειττπ τπτετ Ρτεετττ&ετπ τπεττοπετττ 86 Ο

ττττετττ τετπιττετπ Πετττττττετττ τιτ Μοττεττοττο εοττΙτττετττετπ. (ξτειάετττ ευτοτπ εκτο

τεττοεεΒετ εετπ τττεττοιτε, τττεεττε : @εεττ οτε οτε: Γετττνττεε 5. θετεττιττττε. ΙΠε

ετττετπ τεί-Ροττετεπε εττττττ: αιττπτέτ Ιτεττττοτττεττε το Ωττεοτεεετττττε το Γετττε (1 ίεττε. 4

Ατ τΠε ττττττττ Ατττττ Με ετττε, οτ τττο ττεε ίοΙτετττττττετε εττοιττ‹τ εττττε Γοτττιιπτ Ρεττ

Γττιπ ττοίττα Γετνττοττε ειτοοτε νετττπ τιτ τοΓεε1τοττετπ. ΙΡίε ειττετπ τεΓοοπετεπε εττττττ:

$τ Β. θετοττιπττε εΙτετιττά ?πιο Ποττττττιττπ ττπττοττετε ττοτεττ , Γεετετ το οτε εοττετπ

νοτοτττετπ ποτοτττότποιτε ποτε τεττοτοπτε ττετττεε: εετττετοτπ *. Οτιτπ ειττετπ εττ- ΡΜ. τω

Ρτοτττττοττεταετ τττεε Με, τυπο οπτττεε ερτ εετ ττεττε Γοττετττττττετετπ τΠιτε εοιτνεττε

τειττ , Πνε ντττ , Ιτνε τετπτττε , Μοττεετττ εε ντττέτττεε ()ττττΡττ , ειττττ Ιτοττοτε 8: τενε- τεεετεε8Πέ

τεττττε εετετττετιττττ εττετπ τττιττττ. Ετ Ρὸίτ οττττΙετε ΓοΙΙετπττττετε ΜτΙΤεττττπ , τυπο "τω

Γοτπρτετιτοτ ετττιτπτ Ροτίιτποιτε ειττπ 8τεττεττττττ εόττοπε εεικτοπτεε, ε:: οτπιττοττε τ

είετε, οπτττιτεττεττοτπ τιτττ φτετττε8ετττττετ τ: τετπροτε εοτποο!ετε ; Με ειιτετπ πω. .

ττοττε εε ότε ποπ εοτττεττττ τ. Ετετ ειττετπ οτ τω” ττετνιττοε οττετπ τπιτττιττττ ετεττεετε τ·

η Τεττηπτε ποπ ετττττττττττ Ιιττετοοτειτοτ,ίτε ετ Βε ε. Χεντιτ_ δ ΒεΒτζετπ ετ! Βοπττπτττπ ττεπίττΠε Γεττττττ,

φοιτ: τ Πιτ μ!! Μπιουτ τω β”, ωττωττΙο »›ιπ·2 κι Μττιττττ εττ απο τττττε οπο: επποε Μοπείτεττττπτ Απ·

-[ιτ:5Φωσ ΙττιτΟύπωσ Μ ι·υπ·υττ[εττωε ·υΜπέτευτ ινΐ- ττεπεπτε Εεετείττε Γετττετττ ττττττιτέτοιττ τετττ εττὸ ττετίτττ

Ι"[εσωτ. Ωστε μετά” “τω” πω” με πιέυ·ιττιάσ .Ια ΡοττττΠε. $_Βτεμ οττττττε ται. Κετ.]επττετττ , ΤτετιΓ

.τιποτε [τω[επίττωπ μ·ε:ίκεττ , τκ|βτερετο[Μεεκπε 'σπιτι τεττο Ιότττιτε ΤιτΙττ τετοΙιτπωτ. Εεεε ντττω 3. Μοττοετ- ,

]Ε·,"τοτρ €5°;!β ΜοΠεροτ·τιτρτ εοπ#ητετε , ιτύι Κι!τετο[ττω οι Β. Χττα ( τιτ ετιττττ) ττετττε , περιτο διττττττττ τι. Μεττ_

( ττοιτ Οεπ0τττεετττ ) τύπω τὶποετοτ_ Ρέτ2πιέ[εκε [και ε Ιπτετροτε.τοτ Μπα: "Με έξαάη:86[ΜΔ ττκύττο

τ” ῇπνὶωτυτε ΌἱνἰπΜπ τωρτ·ικο Ι7ιτύέ!τωτο (ποπ εττττ- επειτα έτι [που /τττι. ω! εττετεετοτοε ττττοποΙοοτετ

ττεττε @εεττ τοοετοτττττ Ιτεοττττετ οκάτωιπτ.

& Νεπτρο Μοττεττεττοπτ ΑττττετττπΓε εμε Απάεττετπ

του Απιτεττπετττ , εετετττε Οοτιτττετιτε Νετποτεοπίτε πιτ:

ΠτάΡτττω , πειτε τττοειττ ε ττττε ττοττττπτε Μοτε: : φωτ

Μοπείτετττιπτ το 3ττειττετττττπ θεττοπτεεττττττ εοττε

8ττττπ τοττττττΠττττ είτ , 2ττιτε εε Ντντε|επτε. .

τ: $τττεττεττττε Οεπττττεεεττττε Μοττεεττιτε επ ττττι.τε

ΑΠ6τοττ8 τετττττο ποπ τω* τεεειτττ ,Με 81100 π.

εττπο πω. ν". τετροπττοπτ , Η οττττιττττ δ. Οοττττττττττ

τω. τζετ, Ατττττετ πάτε ττετιτττττττε.

ο Ητε ποτε ότττάτττπ ετττοτιτπτ τττ αιτοτττεεετττπε

τττο τετττττοτε ίττνετττπτ : τττπίτττμτο οττΩτνε , τττ $ετττ:

τοττττπ τττττερετ @Ε.τττεττετττττετπ οτειιτττττττττττε ποπ

πτττττ :το τετιτττττ Γενετττετο τετπττΪοτπ.

[ Ητπε ττττεττε ττεετ , Έστω Μετα τετιιπτττπι “Με

τοττητοττε εττίοιτε αττο εττττ Με εε1ετ.ττετιτοτ τττττΓο.
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Με» Ετσι/Β
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οσιεΓειτ

νναιοτι

οσε.

 

σιιιοεσατ. δσΡετνεσιεσε ασ τετσ ισΓασε Ρετιιτ ασ εα , σε σει ΙιοσιΓΓετ ισσιΠοατε. Ισα

αστεσι σσστ ασ εσττι τ Ραο οσοσ νιε. ΙσΓασε αστετσισοασατ , σε οσττεσατ σσο Πισο

οσε. Ετ Γσσιτὸ οαΠι οοτιτιοιτ οεοισιίΓε εσσι ισ Γσστεσι οσι ιιιιο ετατισε τατιισιιι

ισιιαοσιο , σΓοσε σσιτι 8στστεε σε τσεσΓα Γσττειεετσστ οσισ Βασσιο τεΡιετε , Μετασ

τεε σε σεσε τεΓεδτε. Ησο. αστεττι σε 5στοτισσε ΓσΡετνεσιτ σε σσστ : $οιτιε οσὸσ σε

ιίτισε τσαττσσε τιιισε σισττσσε εΓι ε· Ιστεττσἔασατιτ ετοσ εασι , οσιε ιιισττι οοοισιΓε

Γετ. ιιια αστειτι τεΓΡσσσιτι Ισ Γοστετιι οεοι ιι , ισιοσε ιιιετΓιιε στ. Τιισο ιΠα δασο

τιτσσιιιαιιε οσε αστε οσστεσσεσατ οσττι ιΡΓα τσαετσσα σε νιττιιτισσε ε. θετεττσ

σιε, ειτοιαιιιανιτ νοοε ιιιαοσασεσιιιιτι ε. θετεττσσιε, τσ ΡτσΡτετ εασι ιιοο Γεοιίιι,

οιισσιατσ σσιεσατισατετ ιίτισε ισΓαστιε νιττστισσε :σιε οτεσετε , οσαε Ρετ τε Πο..

ιτιισσε σΡετατσε είι. Ετ αιτ ιτετσσι : ΟσΓεοτο Γασέτιτατεττι τσασι , θετεττσσιε να

σο (Πισω, σε Ρετ Ποσιισσσι σσίιτσττι ]εεσΜ-Πτιιιιετσισ το ασιστο, στ Ποστ

αΡσσ Ποιιιιτισιιι ιττιΡεττατε Ρστετιε , ιτα εστσ τεΓσΓοιτατε σιοσετιε. Ετ οσεΡιι: ιτε

Γείσσαιιτετ , στ Ρετετετ ιιιΓαστεισ. Πιισι αστετιι ιτετ, σιατετ εισε σσνια ει Γατΐτα

είι, σε σσστ ιῳω Γαοιε δστοτ ο Ατ ιιια ι·εΓΡσσσεσε τεττιὸ οσσι ισταιιιεστσ ει

:στι (1ιισσ ε,οσ ί`αοιο , σε τσ στο Πτιιιιιτετ. Ισ νετιτατε οτεσε, οσια ισ σαο εασεσι

Ιιστα τισι νινιιτσ τεΓτιτσετ Πιισσι τσσιτι ε. Θετεττσσιε. Τσιιτ αστειιι ισΓαιιτεσι σε

ΡοΓσιτ οσισ ιιιιιτα ιεοΐτσσι Β. (ιοτεττσσιε. Μσιτ τσιτσιιι ισ σισσσσι Γσσιτὸ ασΓΡι

οιεσεισσε ιιιιε ίσττειστ ισΓασε οσι αστι: Γσετατ σισττσσε. Εκ ιιιο αστεσι σιε Ρτε·

σιέτα ττιαττσσα οσεΡιτ οι·εσετε νιττστισσε ε. θετεττσσιε. Ετισετσ νετσ σστέι εστι

νοοασεσσινετΓασι Γαιιιιιιαιτι Γσαιτι , ιτσΡιενιτ Ροίι:ετι οσοσ αστε τιεοανιτ σε αιτι

τατε. Ετ ισ οταίιισσιτι ΜιίΓατσ οειεστανιτ ισ ιισσστε νιτοισιε σωσει θετεττσσιε,

σε οσισ σσισισσε $στστισσε τεΓεέιισσετιι ιιασσιτ. Ισίασε αστεσι ασΓοσε σιια σ.

Ποσε τσισιίιτανιτ ιιιιε, σε ιιιασισσε Γσιε Ροτσσι Ρτεσσιτ σιιιοσιοσε Ρετ οτσισειιι.

Ιι,τιτστ ΓσΡτασιέτα τσαττσσα ιιισιιι Γατιδτσττι ιε&σσι αστο οεσιτιιιΓοσεΡτετιοΠε σσ

σιοσε οιτοσσιοισέτσσι Ρσιοσεττιτσσειτοτσανιτ. Ετ σε οσι σο:: ισοτεσισιιε ΓστταΓΓε

νισεατστ, τεΓτεισ Πεσσι ισνοοσ, οσοσ σοσιιε σιειε νισι , σε Ρετ ισσσεσε τοΓι;:·ε

σισιοι σσο οσοσ ΓοτιΡΠ. Νσσο αστεττι σε νιττστισσε σε σιιταοσιιε εισε σε Πτ σιε

τστσιτισσ τατσεσ τοτσισ Ρετ στσισειιι ειιΡιιοατε Ροτσισισε, οσε οστισιε ισ Πιο

τισιιιισε Ποσιισσε σι8σατστ οΡετατι. Ποιο σσσο Ποσιισσιτι σεΡτεοεσιστ, στ Ρετ

νιτοιιιιε Γσε δ. (Ξετεττσσιε στατισσεε σισσετστ τιοε ασισνατε, οσι σι ιισσοτ στ

:σε σε ισιΡετισιτι σε οιοτια ισ Γεοσια Γεοσιοτσισ. Ατσεσ.

.4ΡΡεΝ13ΙΧ ΒΧ ΙΝΤΕΚΡΟ[.άΤΟΚΕ.

'Πε Ραεί!α απο στατε @· έ!!τιστικατα.

Ε τι τ ο τι τ ιι σ ε οσοοσε Εοσειισιιοιε ΑσσατιΠ`ε * ετατ ισ Ραττισσε τσατιτι

ισιε Ραοσ ΨισσσεσΠ*Ρσειια Ασειιιεττέα σσιτιισε οεοα αι σατινιτατε, ]ασι

νιοεΠισσιιι Γεοιισσσσι ετατιε ατισσιτι αοεσατ, σεσσσιοσατσ σσιειιι σσσο αο Ρο!

οιιεττισιαττι ειτοτσατιστιεσι σΡετσττι Πει νισετατ. (ῖσισε σιστστσε οαιασιιταιι

ΓΡοσΓα εισαι Γσιιτα Ριετατε οστσΡαίΓα , σιττο Γε οστσιιτ ει ισ σοδτστσα νιΠοσε

οασσισιίΠιιισ ασιιέτα Ραιιιο,ταιιοσε οστσΡειιανιτ αιισοσιο :Ασεισετσα, νασε ασ

ΓεΡσιοτιιττι θετεττσσιε ,σε σεσείιοισ εισε ιιισσιισασετιε. Ηασο ΡτσττιιίΠοσοσι σε

νασασι Ρστατετ, τεττια ασττιοσιτιοσε τεΡετινιτ. Ρσειια αστεττι Πιτσεσετετσιιτ

σιαττιΓσε νιΠσσεσι νιτσισεασι σε ΡτοιιιιίΓατιι ιστσισιε Βτατιασι. Ωω σιατετ τεΓ.

Ροσσιτ:Νοσ Ρστσ το, ίσια, ταστι τσετιτι,στ τισιΓΡοσΠι Πιιτιιιι (5ετεττσσιε στι.

Ρατετε σι οιιατα Πτ ινισε σε τιιαοιε ει: οσειτατισσε σεΠσετιι τσι Με Γσσιτιια κισσα

οσσοεΡετιε. Αι; ιιια ττιίιιε οτε ττιατετσσ τεΓΡοσΓσ, σοσ τασιετι ισιεόταττι σει τω

ιιιτιιε ΓΡεσι τεοσΡετασσι νιείιε αιιιιΠτ : Γεσ οσεσισατσ στα σαοεσστεσι ασιεσε,

σαττανιτ ει σιιισίιιισσι νιΠσσεσι. τσι Πσειι αο Γαισστι οσσΠιισ Ρσειιασι εισιστ

τασε αιτ : Νοιι σσσιτατε ίσια: Ρετοε οσὸ ΡιιίΠισε νιτοισιε ισνιτατ Ρτατια. στα:

ετΠ ιιια τε σοσ νοοέιίιετ, τσ τασιεσ σοσ ισνιτατα ασ ττιιΓετιοστσιασι ει σε ιτε σα

σι:εταε :οι161τιΕΟ ιιιαοιε οσια σσστ τισι , νεοι σε ιιιστσισασετιε ι Ηιε νιτι Πεινετσιτ

οσσίοττειτα οσεΡιτ ΡτοίιοιΓοι. Ιαττιοσε σιεσΓειστεοτο οσσΓσιτιΡτσ ισ ιτισετε νεσιι:

ισ νιοιισι



νιτΑ ε. εεκτιισοιε ΑΒΒ. ΝινιΑτΕΝειε. Μ

Μ νἰευπι Βι·ο.εΒΒατεπΓεω αάΜοαΜτειάιπτι Ι.ιιτ!ιοι:Γο. * νσε:ιτιππ. ΠΜ @τη εσάς

ΙειΒοτε να ίεΙΤει τμι1είεετετ ,_νἰὸἱτ Βτειι::ππ θετεττιιόειτιπι ε:τι:!ειπ Γοτπτω εοάεω

ιιε Βο.Μτιι τΠεεπιτειπ ΗΜ : ΜΜΜ, ιτε τατεΙαινοτ1ε Μ: :ωτΓε Ιεπιπτ ΧΠτ8Με ειπε

Ξὶ , ιιτ Μπειπ τεεἰΡΙα.9. Ηειε ]εοει1τι·ὸανἰίἱοπε αἱ: οπωτ Η ιτυώι1ε.τεει·εειτο. Παει»

:τ1τ , 8: ίεΙτωο. πω· ειι·ι·τΡι:Ιτ. Ρετνεπ1τ ἐτατ1ιιε:ΜΜοπο.&ετ1νω τ1-τιθι τε·ικ1εΒο.τ : Μ·

&έςιιε νεΓΡει·ει ωστε νεπετεπάυττιΓφυΙεωτιιΓείεω οι·ειτ1οπετα Ρι·σΠετιιεπε , εεε

τε Ιτιτ8Μωειιπ Ρὶετατεπι $ΡοτιΓεε ΟΙπΞΙΗ άενοττΙΒτωι ΒιΡΡΙὶεετἰοιπε :πειεα1Ω]με

μήτε ἰπνοεειτε. 8:1πόΕπ1οώο.Ιεε τι φοςιιε εατἱτειτε εῇιιετνἱἔἰἱἱεεαἔετιτεε τιτὶτέτ..

ςυε οταητεε ,νοτἰε ε]ι1ε ΓυΕΕὶεΒἰο. Γετε!σεωτ. Νεε άἱτι πιἱΓετὶεοτἀἑαιπ τϋΙΙ:ιιΕτ , φα

εο.πι ιιΙτι·ὸ ὶπνἱτεπε-ειεεεΙετατε Μ011ι1ετ8.τ: ία! Ρττωο τέειΙΙοι·ιππ ωστε οευΙοε εεττ.

Με @επί-οτ Ιοτ182ίεΙυε τεπεβτὶε ότιττπιειτοε αΡετιιἱτ, σε ]οειιικ!αΙιιτε νείἔὶνὶτ. Κα

εΙυε.8απόΗωοπΙ:Μετ «με εκτεταιπτ, νἰἀεϋειτιτ ε!ΜοτΙε εὶ Γεἰπνὶεεω ΡειΙΡεΙωάτ Γεω

@ΛεωετιιτπΡεπτειπ 8τ ἔιιττετὶω εμιΕΙαει·γαιαεά5%ΙΙωτεω. @το αΒΡ:ετΓο τω

Ρἰτ ΡιιεΙΙιτ εΙειτώε τι.πτύωατωτττε , εσεΡττηο·να Ιιιεε Ρει·ίτιιτ , 8τ ΙοεοΒο3ττω τα

τω] Μπιτ: ιτττω.6·. 8ἰε εποε! πο.τιιιτε Ρατεὶταε Μαΐ” άετΙ1τ,Ιτιπεττειε 8Ρφπίτε φωτ.

ΙΕ ΡΙειΜΕπιΕ: ι·ετΜΜ5τ. ντα: 8ΡοιπΓει ΟΙπι·5ΡέΙ, Τα π: νὶττιιτιιιτι οΡετειτΙοιπε τΑλτειππ

πτετι11τ ΓιιπὶΙὶτιιὰὶιπεπι εκΜΒετε , ιιτ Παπ Σμιτ σε ει:: Ποττύπιπ ε]ι18 @τα ΜτΙ οεα..

Ιω ειΡετιιἐτ , Πε 8: ὶΡΙἐτὶι1 Πιο Μπιτααα» παταω ὶΙΙιιιτιἰιιεινετΙτ. Βτιπὶςιιε ΡτοωὶΕ·

ΑΝ. Οια:

ικ:.τ.ντη_

ιι πι· π τ

Χν11τ.

#· ιψΙ.ι.ιτοΓι.

Π! Ηηηπο

Με».

[απο τΠιπά νετὶτατὶε , τω σπάέινέπ Με φαω με ο ο ρω ,ώ >:Ρβ¦·ισἰ:2·, ὶ1ίΙιοε τόκοι. η;

να ἰτιἱε βέτο ΕεωΙΒΜϋε τωΡΙετιππ εΠει·ιιιΠω τω πωνει!ετ. Ιταςιιε= ΙΙΙαπωπειτα "·

με Μ. εἱὶστιειε ει1τειττἰεὶ €το.Ι:Με τετιιΙἱτ,ονι1°ι11ίΐςτ1ε ε!ιοι·ιιτ εττειιιττ&ωάσπι δο1°ό..

Μπι ΡετἴεΜτ 13ουτιπιο @Με Ιωάτε, «Ιω ω $ω&ιείατε ΓετιπΡει· είτ Με:

ΜΙΒ. . ί ν

Μ· μισώ τοπτηιάδι @· Μάϊ'α.

Ν κ ο εε11τεβτπο ντεεΙΞωο ΒΡτἰτΠοΜιΒοΒΞΕιιΙ-ΜᾶὶΙΪἱτιτπ Θει·εττινάκ , ω;

Α@Η ειιττετπ ()ωτο1.1 τηει€ιΜετ ΙππΡετειτοιάε ςιιὶπτοὸεεΙιιτστ , ω Ετωωω

εοκιπποώττοοεπι $Ξι.τιεΗτειάΓει1ε ὶτιεὶταωεοτιιτπ εΧΜΙ:ι1ίτ να ο ()!πΙΙΒ ΡὶἔΕΞΕὶ8

Πα Ιιιι1ιιίτπο& άοεπιτιεπτυω. Επιτ1τι Ρτι€ο ΜΒοαι·1ευΙΒ ΡιιετΙα ειιατόειω ΚὶεΙι

ΒιιτΒρέ ποιτιὶοετὶτει ὰΡτἱτι11ε ευιπἰε εοπττ:τέτε., στ τοτο. €ειώΒιιε ΓυΒ ὶπειτιπτΒετετ,

ι·ιεε Ρεόεει π! ἔτεΠὶιπι εκτεπόετε , σε:: ΓιιΡεττοτεε εοτΡοτὶε Επι-πετ :Μ αό!Ρε&ω

Ιποπι1οιιττι ει·Βέετε νεΙετετ. Οπιο Ι1οε ιποτΒ_ο εἔείτειτὶε ειτοςι:ιε Ιοεο:Μποπ:Ιο Ι8βο..

:Μπιτ : ειι1'ΡτοΡωάεΒ1Ιτταε·σΡει·ειοτϋ Βτεἱἱὶτετεττ1 Δεεενετατ, 8: ιιτειπτιτω μη

Ρει·τ:ιε ΠεεεΠΞιτ$2. πι1ωΙϊ:τε.τειτοπ ΓιιΙΙἰεὶεΒετ.ΤαιπεΙεω στ εΙεεπτιο μπειτε Ρετει·ετ,

Ητπ.υεεωωιε Κεἔἱπει: οτιιΕε οΒΙειτει τὰ. ἔτι τ9.Με άεβ1Βτο.ττε πονΙτατε ίτιιΡε

Ειδα , τοωΡτωΔω εἴΙεεοϋτιο,]ιιΩἰτ«Ιιιε μ: Μπιτ ω! ΡαΙατἰτιω ττετπείεττὶ τ ε: τω

ιπετιίει Κεἔὶ:ι ΓιιΗἱεὶειιτει· Η1πτει·ε ιιεεεΙΤατΙει. ΠΜ άιιιτωΗφεπτοτ εει>ΑΡοτε εεΜετα

ναΠτιτάωεω Για:: ιπω!ΗΓετ , 8ε]ειππ οϋἰτιίἰττπὶτειτἰε πιοϊεΜαιπ, «πατάω τιιιτουΙτιιε

11εττ1ο.ιπ ειπΡΙ1τιιτϋπεω εοω5τειιπετ Γεττε πω ΡοΜτ , Ρετϋτίε αἀΝὶνἰαΙειιΓε Μο-_.

ικιίτετἱιιτπ πιἰττὶ , ἱΒἱῳτε:τεΒὶ:Έ εΙεϋπιοΓΥπ:Έ εοιππιοὸἰιὶιε ίτείτετ1τω. Αιτὸὶετειτ ειπὶπτ

ΡΙιπίτιπο. Ήι·Θι:ετε ἶιἐετατἰε 1τ:Περι1ο. : 86 Μεο ωΡωτ-1τενοΜπιτ, να! ατψπω Για νε!

ετ€τοτο εοι·Ροτ1 νε τιττττΙιιε ίοτΠτ:μι εοπίτιΙτιιω ίοι·ε 1κ!εϋΠΞωα ήτε ΡιπΓιιωεΒο.τ;

Ατ 11ε8τιπο. νοτὶε εμε Βειπτ8πε ειάςτέείεεω, ἔεεὶτ 5 @τι π! Εοετισβττιπι Μετα:

Ωει·εττιιτϋε ε!εΡοττ:Μ: ιιΒ1 ὰ 5ειο6ΗωοωειΙΙΒιι8= τω ετ1εοτό1τει· επεφτε τὰ, 8:

τ] εεΠει τ1ιιο.άο.ττι οΡΡοττιιπε τεΙοεο.τ:ι. ΕοττπιΜΤει ε!! ετκιω Ρετεἔτἰιπετ ειιὶὸο.ω ὶη

βοτιετε8ειτ1οπε εοωτικιπευτ1 : :μια εἰ ιτι1ωΡτι·ο.τετ ) 8: ΡἴειΙτετὶι1Μ άοεετετ. διίστ

ηΝ21°τ2ή0 Μι πώ 8: Γα1τιεπε η›Μ ΗτιιΓτ!πώαπι οί Πι ΙἰττετΞε ςιιἱΒι·ιε Οτ!ιο ϊ.Ι'πη:. ΕεεΙτΙῖπ Νὶνἱει

Ρει.1Ποδ τοιππ1&ο. :Π - · Ιειιίῖε ΡοΠείδοπτε εοπτΕτπιπτ “πιο 966. Με Ιε8ἱτιιτ

ψ μεΒτηάτω .πω εφτά-τυο Μι·ώπω π: ΐειιτειπτα. αΡω ΜἱΣετιπτι πι Νοτιτ. Εεε!εΕ ΒεΙ;_ς. τη. ω. Απ”

τιοίτι·ει, «μή δ. (θετττικω εΒπιππ εκπτο ιτε. τη”. ιΠτ- τωτεῇωο νἱεε/Ϊπισ βρ:ϋπο ροβ ωιπῇυιω .9.6°"ΜΜΕ:,

ἔπειτα: : εὺιτι “Με πετ” (ΣατοΙι ΜεΧΜ φ.ιιιιωκΙετι- ΜΜΜ:ΨΜάιυπΜ”, ΜΜύπτ 1Μειωκε ι: ΜΜΜ Ιπ

πω; “πιο €ΜΜται:ο Βς.ΧΧΕΠ. τεΓραπάτσ.τ. ππ'2ωττη [πιω Ε» :στα Μύκο·ηοπή Ε» ·υιΙΙιι Μαιο'

ι ΑΙἰἱε ΚίρνειήεπΠ , ερτ μεμε μα” ἱοτετ ΜοΠιππ, ΚΜ;

ΜοίεΙΙειω εε ΚΙιετωπι Ξιπ:Ιιιίο.ε τοππΡΙ:&ίτιπ, στιι:ιτιιπι ο Ε: Με δαπᾶἱπποιιἱιΙἰιιω πωπω πρωτ! ΗεπίεΒε.τ_

αιμα ΕοΙοτιπι. - τύπω πωπω τείεὶίΪιιπ1 ό: άετιιττπ:ι ΕΜΗ ΜΠοτΕει.

ω”. ω. σα. .:.1εωω. τητα” :η ο”

$



Μ' νιτΑ ε. οιειιτιιιιοιε Αεε.ΝινιΑι.εΝειε.

Απ. Οιιιι.

ιιε.ι.νιιι.

Μ Λ ιι τ ι ι

ιινιιι.

Ρτο. ιπι.οιιε 8ιεΙε Με ουτε ειιιτειιὶιε ει! ειιπιτιι εοι·Ροιιε Ρει·τιπειιειιιτ Γιι&ει Γεειιι·ει ,'

τοπιπιΜΜΜ Γιιει.ιτι ει! οτειι:ιοιιιε Πιιοιιιιιι εοτινεπιι: , 8: Βειιιετιιιιιι Πειιπι εε εΙε..

ιτιεοειΠιιιιεπι ΒειιιΒιιιτει:επι νιι·Βιιιιε Ρτο οιιιτιιτπει οεΒιιιπιτε άενοι:ιΠιιιιε πιει·

ΡεΙΙε.ι·ε εοεΡιτ. @επι ιιιιΓ:ιιεοπιπει· ΓιιΡετιιο. @πιο ι·εΓΡιειειιε, Ρει· ιιιιιιιίπειιιι Ριε.

τετιε Για: Β. Θει·ετιιιοετιι ποπ ΜπιτΜπακ. ιι οιιιιι ειιιτειιι ιιοόιε 5οιοιιΒιιε αει

οΠ·ιειιιπι τιιε.τιιτιιιιιτιι ΓιιτεετιπΕιιιε , Ειπε πι ι:εΠο. οΙο. ι·επιιιιιΓει·ετ , 8: ιιιιΓεπιτιοιιεπι

1)ει εοιιΓιιετιε Ρι·εειΒιιε ιιινοειιΕιειτ 5 εἱιπι εεεε πο) ιτιει·εΠε. ειπε Ιεέι:ιιιιι ε] ιιε

επειτα , τειιετιε ιιι ιιι.ειιιιι Γιιει εει·ειιπι πω: τειοι:ιτιτειιι , τοι:ίιπιοιιε ΙιειΒιτε.ειιιιιιιι

ΓΡΙεκιάοτε Γιιο ιΙΙιιΓΕπιιιτειιι. ΩιιιΡΡε @σε γινεσε οοιιοι·ιιιιι οΡετιιιη Ιιιεειιιιιιτι ει:

ΡτεεεεΡτο Ποτιιιιιι ΓειιιΡετ ιιι ιιιιιπιΒιιε Με τιιΙετιιτ , ειοΙιιιι: ιιι ιιιόιειιιπι Ρατεπτειε

ιιέΕιοτιιε εει·ειιπι Ροι·τειιιε ιιΡΡε.ι·εΒιιτ. Πο. ει·Βο ιιιιιιιε νιΠοιιιε ιιονιτειτε τιειιιεΓο.6ιο. ,

νιι ο Πει ΓοΙιτ:ε οιιΙεεοιιιιε Ρι·οτιιΙιτ νει·οε.: @εμε , Μαι: , ΡιιεΙΙο. που ε!οπιιιει

Αιτι Ια ι·εΓΡοιιόιτι (ξιοτιιοάο,νετιετο.Βιιιε Βοπιιιιει, άοπιιιι·επι (μια απο νεΙιειιιειι.

εεω ΓιιίΕπιεο εοπετειέΕι εοι·Ροι·ιε ΙειΒοι·επι ι Τιιιιε νιι·Βο νιιΙειι Γει·ετιο απ: (:οιιβ

τειιιε ιιιιιιιιο επομιιιι:ιΠ εει·τειιιι τετιιιεπε Γιοεπι ,ποπ ιιιο Γειπιεε Ιιιιιιε ΙειΒοτειιι.

Νιιι·ω $οιοι·ιΒιιε πι: ειιιόιΙΗ 86 νιάιΓΕι : Βιιιιιιιτιο. (5ει·εττιιοειιι αΡΡ:ιι·ιιιΠε πω.

@ποΗ ει·εοει·ε ιι3ιιει·ιιιτ,Γεέιειοιε ειπε Ιιοι·ιιτιι ι:ει·τιιιτιι απο εεττιιιιι ιιι τε Η ιιιιτιι

οίιειτιοαπι , ιιι: Με ιτε εΠ`ε ιιεοιιειοιιειτιι όιιοιτιιι·ε νειΙεο.ιιτ. Ηιε @Με , νιι·Βο ιΓεεΕ

Ετ. Ρο.έιο νει·ὸ πιειιιε, ΡιιεΠει εοιινοειιτιε 5οιοι·ιΒιιε ι·επι οτιιτιεπι οπιιιιε ειιΡοΓιιιτ.

Ει·ειτ αστειο νι€ιιιι Ποπιιιιιειε ΑΡΡο.ι·ιτιοτιιε °°,οιιε.τιεΙο Γειόπι πι πιει: ει Ρεπιτιο ν».

πω. 5οι·οι·εε πιο @τα εΙε νιΠοιιε , ιιεε οε Γιιτιιι·ο. ιΙΙιιιε ΓοΓΡιι:ετε @Βια τιιΙει·ιιιιτ

επι ,Ρειιο.τόειιιε ΒιιΙιιεο εοι·ΡιιΓειιΙιιιιι ιΡΓιιιε Ιανο.ι·ε, οι οιιο.Γι ιιι Ρι·εεΡειτειτιοιιειιι

ΓιιΡει·ιιιι: νιΠτατιοιιιε ιιιτιάιε πιιιιιόίΓοιιε νεΓιιΒιιε ειιοπισ.ιε Πιιοιιετιιιιτ. ΚεΡειπε

Μετα. θει·ετιιιοιε ιιι ιΡΓο εοιιι:ιε6Ι:ο.ιιτιιιιιι ιιιιιιιΓτει·ιο ειιπι εει·εο ΓιιΡει·νειιιειιε

ΡιιεΠο: αΡΡειι·ιιιτ : νιΓέ.οιιε πι πι2.11ι1 ΓεΙιιτιΓεπι. εοιιτι·ιι6ιιι ιιιειιιΙπει Ιειιιι:ει· ιιτει·ε&ει

τε. @ο ε:οιιτε.8:ιι Γοιιιτο. Γὶπιι: πιοι: οιτιιιἰει όιιιτιιιιι:ε :ιΙΙι8:ιτιοτιιε νιιιειιΙει , ιτειιιτ

ΡιιεΙΙο. Μειω Γε πι Ρεε!εε ει·18ει·ετ, 8: τεεεόειιτεπι ὰ. Γε νιι·Βιιιετιι νιΓιι 8ενοεε Μ”.

οιιε :κι Οτειτοπιιπι Β.ΑΡειτιιιι: Γεοιιει·ετιιι, ιιι λαο ιΡΓειπι ΓΡοι1Γ21Π1 @πει ε εοι·Ρο

ι·ειιιιἔτέὶΓἱε τεΓΈσ.ιιτιιι·.Τιιιιε Ρει·ειδιιιιο. Με αι οε εμε ιιιτεπ·ο8:ινιτ εεω όιεετιει

ΕιΙιιι,οιιἰεΙ νωιιιιι @με ι·εΓΡοι·ιοι:: Ποτιιιπο.ιιι πιειιπι θει·ειι·ιιοειιι, εει·ειιτιι ίΡΙειι.

ὸιὸιΓίὶτιιιιτιι ιιι ιιιο.ιιιι πω. τετιειιτειιι. ΑτιΠ:ι όειιτει·ο.ιιι ειπε ιιΡΡι·εΙιεπόειιε,οιιιιιε

εεπι πι ΕεεΙεΓιο.ιιι Γιιιιέπε Πει θεπιπιειε Μιιιιι.ε : ΡσΓιιιι:οιιε ειιπι ειπε Γοι·πιιι

Ι8.πι,ιιΒι Β.θει·εει·ιιοιε οι·ε.ι·ε εοιιΓιιενει·ειτ. ΙΜ οιιοοιιε τεΡειιτἱιιο εΙειπιοι·ε ι:εΠει

πι: Γε νιτειιιετιι νιοει·ε. Λο ι::ιιιιιε νοεειιι ΓΕ:ι.πιτι Οοκινειιτιιε οπιιιιε 5ειιιέΕιπιοιιιιι.

Μεεεω , ΡιιεΙΙιίιιιοιιε ει·εθ:ειπι ιτινειιιειιε δ: Ηι·πιο ιιιΓιι ΓιιΡετ Ρεοεε Πειιιτετιι, ει:

ΓοΓΡπο.τε ειπε εεττιΠὶπιε ιιιτεΙΙειιιτ, οιιοιιιο.πι :Πιάσε ΓΡεειεε οειιΙιε ειιιε ιιΡΡ:ιιιιε

πι, Οτιιιιεειι:ο.πιιε πι τει·ι·ειπι εοιι·ιιεπιτεε, εεεΡει·ιιιιτ- Ρι·οΓιιΕε Ιειειγιιιιε εΙινιιι:ιιτι

ιιιιιΒιιιΒεο.τε Ροτειιτι:ιιιι , 8ε ενιοειιιιΓΕιιιαπι νιιΒιιιιι Ριεπιτεπι εοιιειιι·ιειιτι ι:ιιτΙιιε

Ρι·ιεοΙιε:ιι·ε. Πειι;ιάε Ρι·οΓεπιιειιτε οπιιιι ΡοΡιιΙο ,οεάιιιιει·ιιιιτ ΡιιεΠιιιιι ιιι ΕεεΙε

Παω εεω Ραπ κι ΓεΡιιΙειιιιιι Γειιι&ειτ Οετετι·ιιοιε, ειιπι πιιι!τει εΧίιιΙτατιτιε ιιιιιιιιι

ε!ενοτιοιιε , ΙειιιεΙο.ιιτεε 8: ΒΙοι·ιΗεσ.ιιτεε 1)ειιπι , οιιι Ρετ ιιιει·ιτει νιι€ωιε. Γξιςι·;ιπ(Π

πιω που εποε εοε ΓιεοιιειιτιΒιιε ΒειιεΓιεϋε νιΠτειιε , οιιιειιιε ει τιιιιΒιιιιε απ"

:ιο.ΙσιΙιε ιιιιιιιε , 8: ιιιειΒιιιτιιοιιιιε ε] ιιε ποπ επ ω. ε.

 

:ι Πι: ιιιιι·εειι1ιε αμκ! ΗειιΓειιειιιιιιιι ΓιιΒ]ἰεἱιιιιτιιι

Παει:: , ιιι @εεε δ. Οεπτιιάιε Κ:Ιιοιιια ειωιιιιιιππ

1εΒιιιιιιιτιιι Μ:: νεπιε ε Νσ·υπΞω ιιιιέ·υα_β , φάω απου

1)ουιΜέει Ιπωνιι. Μ. εε. και. @κι Φωκά ειπε Μα·

βσπευι ΑΡοβοϋι·πιιι , οικία!. ἰιι άέα8$. Μεινε. ΚάΠωιέ ό·

@ποιου ήια. "βασι·κιπ Κ:ΙΕπιιέπε &ωτι[ῖπω μερια

6ιππωίπυι [επειτα @Για πό Ρ»·ιι:αΡΜυι ό· οι·ιίέπωιο

πωιθοριπσ!ι Νἰ·υ£ΠΜ/ἰ:, Ποιππω ΕΙοτ.αὐιώ ά: πω"

ΔΕΖωι·Επι , Επιπισ »ιο ΤαΓσι47 Ρι·ιΡοβιώ , 5ΙΙιιΙα εἰ: Ιιι

εαι , Ι καψει· κά ε. 8]ι·ο_ _ . ό· ιιΙῇ 6'πποπισέ "με Ορι

πω” ΝέωΠωβ: , ό· Μοσωποπ :ειναι σε πιιαι!!ασ

πω» ιΓΜάδι48 πιω: πωπω» ωεωρπει, ει· ΜΜΜ αστρα

μι· σπα ”ν;ιπι.ι. Ε! ΜισΓΠίε Οκιβεια!υ ό· :Πι Ρετ/επι α·

"Μια ·νΜεικιπ Ρι·ι[Μικ 1ΜΙαιώισ ιίέο"ΐιι Με άι πωσ

Ρι·ωιοπω πρι! μια έωικοπεπι ισ[οιιε Μάιο Για" πω.

Μπέκι ιμοπσπι μπαι Με ειισκω·ε /Μισιιιι. Ροή"

τη ε!ειιιάε οοιιιιιιο ΟιιεΙ:ικάι ιιο!.ιιΙιε ΒιοΒιιιιιιιι ,

?ιιι ΒειΙειιιιι ΗΜ:: ιπιπιε , Νι-ιωΙΙιιω Με _ [.,,ιω2.

Μιιμε Θει·τι·ωίι μιιί9κΜ ΜΜΜ: ιιι ρωίπε, πω”

:ήπιε ό· "Με ΜΟΓΗΠέ982 πω: πωπκ&ι·ισ Μ!» ει·πιέιάιτ,

ιεηίΙιιιιιι ιιιυπιώ"Μιωτιι μπει·ι·υπ·υέι. Ι» Με» ω

το "°πάπι0πε το: βιιΡεππΓι ισιιιέ_ςπ. Νιιυπ »Με [πικρή

Με βι·ιπέιϊ οι με/)ιιιίΙο κυρ ]ικώιιι/ά ρΡρπή;, ω'

ρά[με αππϋπε πωεμυπ Ροι·ι·ειω, εκπαι]ειω απιεπη

ω” ΜΜιωι πι” α|Βιέπι ό· ειιΙππο άι Μου:: «Μέ έπινε

βι·έιιιιωι ,εεω : όι-βασι Ρι·ίΜ βι:Η:2 ΕΙΑΙ4[ι"η “/;

2ΠζιΜπι ροι·πιππβι. “επι ιεΓειιιιτ ΓιιΓεπει:ιο [ΜΑΜ

οιιιιηιιειιιιιε πρι: ιιι Γοιι:ειιι άειιιειΓιι, κ! 5. ςει:τιιάιε



_._-.._--<υ-..- . τ 7 7 7 7 -
Γυ·ε-·επιΣικεε . ε -

τ.

κατι ε. εειιΕΜΑιιι Απ. τι..ινιΑ.ετ.Νειε.

απο Βιιιιο Μ. σε. κι". πω" τεεε ιι. ι ειπα! ιιιιτεειι

ιοπι ετιιοτ4πιιιε Ρτιιι.Νοτι.ΑιιΒιιΠεε ἐοιιεττιιε ιω.ιωι.

Πε ΕΡιίεοΡιτε εειειιτιιιι ωιτιιι. Μιιιιτιι ειι φωτο ιο

Ιιοιιοτε αρτιο Βειμε ιιειιεατιιτ Με ΜΜΜ, «μια Βαλε.

Εεε οι ιτιιπιιιπι οιιιιιιτε8ιιιτο. Με Γε.ειιι.ε ιιιιιΦε:,οιι:ιε ω.

@ΜεΜΜΜ ΑΒΒιιε Μοιιει'ιετιι ειοιάεπι ε. 6ο·

ετιιιιιε 1.ονειιιωΓιειιι Με ε|ε 8. Θετττοιιε Ιοοιιοτειιο

ω”. ειιιιττιετει. Ρτιττετ Μια ωΡωιιοι δ. (ΜΜΜ

··ι

ΦοιιΓεετιιτιο ιν.Νοι·ωε ΠεοειιιΕτιει ΕΙενιιιιο Μιά

Μτωιι ι ττιωιωο με” πι. πω. ρω] , ίσειιτιΔιι

ιν. Μ. ΑΡιιΙεε ιτι "Με Μειττ)·ι·οιοιέιιε τεεοιιιιιτοτ.

ΟοιΡιιε 8. Θετιιτιόιε ιο ΕεεΙεΠα 5. Ρεττοιε 3.θειιιιι.

οι Ι.ι.ετιε Διατί ιοαιοτι ωτ.ηεωω. τιιεεπιτοετι:ειε :ιδια

οτε ειαιιοτιι.::ε ιτιεΙιιίιιιιι: Πιο :ιΙτατι νετο Κειιτμιιιε 55.

Μρμττι δ! ΗΜ ιΡω δ. θεπτιιιιιε Ρατειιτιιπι ιεεοιιἀἱ·

τα: ιιοτιοΜοτιιι·.

ΦΠΗ00$ΜΜΗΜΜΜΗΜΘΉΜΜΜΜΜΗΜΜΜΒΜ%*%ΜΜΜ

νττΑ δ. (ΣΕΒ.ΕΜΑΚΙ ΑΒΒΑΤΙ5

Η.Ανι.ιεεΝειε ειιιΜι.

Ε:: εοιἰοἰ. @- Αρρεπτἰἐσε ω! Οπιέεπωπ.

Ο.ΒδΕΧΡ”ΑΤΖΟ 1>ιωεπι.4. ·

' Ι? Ι ? 6' τω. 8σι·ιΡτω ακτιμφωω ή, Φεβτωπ μια.....ει..... το: εφωι:. Ειωι

ψ «οφαποι:ιση/ίυπωι Νοι·πωικαπσω ιιΡρω·ι·: ω· Με ?Με Μ.. ατι·επιι3 .· Α‹ι Γ€Ριι[

ετιιττι ειπε( δοκυκι·ί _) εξω νειιιιιιιτ 86 Γειτιιιτιτιιτ ; σἱσυι λ Νοτωεππἰεπ τουιΡσβασ Αεί

. . .. ώιαπισ.φΜΡιι Μπι:: Β. 6'οπωσι *βΡιάσκωω""Μή Μοιω/Μ·ιι ι·κιίεπι πε!!ει(ΜΜ

χω» , ιΜφω Βε!!υ·ωπκω α/ιτου·Μ2ί.ι. @Η Με Απο., αιΙσια!ωπ βαση μι· Κτ!κι 6"Μω|ωμή

οπο: ά%πἔκἰ: Μ:/.ισιιΙο .εά»ιοάιιυι στη. ·υοι·ψ οἰιἰεκιιιι·. Εκβώιπ μι” Με κι.. οι .4ΡΡιπάέσε

..ά φωσωειωι@Ματέι έκ Νυνἰἔεπτυ οι· Μο:Μεβυ ΕΜοΜεσπ]ί , ιι ...ω ἰτετιιτπι αποΜ ακΜ.

ευ!!απι ώ· επιυιιίαΜ. Μοπιβστίκω Γἰωυἰσιεεπβ κα! δ. ΒυικάίΠι Χοέκίσω έ Β. θστΜΜτο ω”.

]ιυ·πισ2αΜ φραπε: οι: ?οι πκπι. η.

 

Η

Ε κι ι> ο τ. ε Ηιο·τιιιιιι ε Ετ:ιτιεοτιιττι ΒεΒιε ειιττι ιιιιειεε @ιτιιιιιιιιι οιιιιιτιι

Ρτο νετιτ:ιτειιιειιττετειιι: , 8ε Ρετ (ιιιΙΙιιιττι ὰ ττιεπιιιτιε οιειοοιι το τιοτιιιιιε

οιιτιιιι τω.. Γιιιιιιιετειιτ , οειιτιιε θειιΕΜΑιιοε ω Ρτοτετειιι:ιετιι τεΒιετιι Ραδ

ειοτιιιιι 8εεά εοττοοοτειτιει:ιτιι Ιιειετιι (Πιτιίι:ιο.ιιοτοπι , «πιο ΟιιατιιτιειτέΝ , ουκ Με

οι ιιιεοιιιιιιιο Βεινεεειιιιιιιτι ίι.ιΡετ Πιινιιιτιτι Ιττετιι* , ιιτιτιι.ιειιτε Πει εΙεπιειιτιιι

οι·τοε εΠ:. (Ξετιιτοτ ειιιε τιοττιιιιε Βτεοιιειιι·οε 8ε €ωιωχ ιΙΙιιιε ιιοπιιιιε Δω,

ει: 8ειιτε Ρτε.ιιεοτιιττι ιιοΒιιι οπο. Μετιτὸ εοιιιι Ρτιεοιεειτοτ Ρτοεετιιτι.ιε εκ Μοι

πω” Ριιτειιτιοιιε,εοιοε νιτει τειιιιίιτ τειιιτιε ιιετιιε 8; νιτειιτιοιιε. ΟτΡιιιιιιοι·οοι εστι

:ΓοΙ:ιτοτ,πιιΐετοτιιτιι ετιιοτοτ,ιτι ει·ιΒιιιοτιοοε οττιιιιιιττι ειΠιιιι.ιιιε ειείειιίοτ, ΕεεΙε

ιιειτιιιιι νετιιο δ: οΡει·ε τεΡατιιτοτ. Οττιιε οειιιειιιε ιιιιιίι:τιιιιιε Ρε.τειιτιοιιε , βετο

Εοτιτε Βο.Ρτι::ιτιιτ , 8: Γειετιι Ηειε εοτιιι€τιατιιτ.

_ ε. Βιιετιε ει·ετιιπι πιγίιετιιε ιιιιΒιιετιειιιε ττιιοιτοτ. Ηιιιιε Ποιιιόειτι εετιιτοτεε

νειιιτ ιιιιιειιιτι ιιιιιιττι τετιετε ειιιιτέετιτεε , ττιιιιιτιετιιιιτ ΓειιοΙιε ετοοιειιειιιτιι :Μουσε

ιιιίι:ι·ιιετιόιιιιι άοέΙ:τιιιιι αιωνα. ιο ειιιιΒιιε Ροίιτιιε Πε ίιιΡετιιι:ιει: οτιιτιεε εοεενοε

ίιιοε ττιιιτιιτιτιιτε ιιιΡιειιτιιο, οι φα ττιεΒιιι:ετ 86 ιιοέιοτ ιτιτετ εοε ιιιιοετετιιτ. Πω

Ιιτει.ιο.τ ειιιιιι ειιττι ωειιτι ετο.τιιι8εΐΡιετιόοτ οποιο Ιοτιιιτιιε άεΓεειιόετιε ιὶ Γοτιτε

ιιιΡετιιιτ: Ριετειτιε. δει·ιΡτιιτιιείεεταειτο. πω” εΡοτιιΒετ οιιοτιοιε , οι: Ριι:ιιε πιε

ιιιοτιτετ τετιιιετετ , 8ε ιιι εοτειε ΓιιοιιΠιόιιιι ιιιετιιτιιτιοοε ετιιτιιιο.τετ. Εεειείιιιτιι

@πιω νιίιτειΒιιτ ,ειπε οι οιιειΡΙιτιιε όοττιιιε,ιιι εμε οι Β. ΑιιΒιιίιιτιοε Με .ιάειτεο

ειιΓειτιιτ Βειιε νινετε τι: ετνετιιιιτιιτ ει! ΓειιτιΡετ νινετε. Υινετε ετετιιιιι τιοΙιτοιιι

@παω το, Ρετ φωτο ι ειπε νικετιι: , τιοτι Ρειτιετιιτ ιιιΓΡειιειιιι επειτα ι*ε.ττιιε.

3. ΕτΒο ιο ιειιοιε ιιιιιιιε όιΐειΡιιιιιε ιιοτι ειιιοτιι οιικτεοειε ττιειΒιιιτοπι οι οπο)

:επι τω Βοττιιτιιιτιι ]ιεειιΜ Οι-ιιιιετιιΜ , Βιιιιε :στο εοτόε ιιιιιΡεοειτ , ιιιιιιε ειπε

οειιΙοε τιιειιτιε ΡοιιεΒιιτ. Πι εφε ττιιΐετιεοτιιιει ΓΡετιι “και Ροι·ιεΒιι.τ , ε: τοτο

ττιειπιε άειιι:ιετιο ιΠι ετιιιιιττετε ειιΡιεοειτ. ΒιεεοάτοιιειΙΙιιο Βενιειιευιιι : Μιὰ

.ι ΗΜ.: ω..εφτιι εειιτιι θετει·ιιιιτι ναι , :μια με

ει.ιωιιτιο Π:Ροιοεττιιτιι ειιΡτιττιιτ. @ιι ετιιιτι Ιιετι

Ροτιιιι . οι θετεπιετιιε Βερ,οοεττο ΡτιιιειΡε οιιιιε,ηιιβ

άσο εοτ.αιωωι εΠε ,ιικοτειιινε εοιιετιι τεειιειιτε :Η

ι:ετε , ει: πω” Ριιικτετιι ει! ειι.ιε 6οπιιιτιι τεεεττά:ιτιι

ιιιιοετε Ροτοετιτ 2 Ετεο ειιιωιιωι Π. Με. μακ

Ρτιτιειριιτο οποιο θετεττιιιι·ιιιιι , τεέὶὲ εστω :Μα

ν. Ο. ΟΙειι‹ιἡ Μη Ώε.ιιοιιιει Ριτιι1 @Ειιιιηι12.ΠιΑιι

όιοτεε.οιιι εε (ΗΒΗ 5ειι&οτιιτιι ιι:ι·ιΡιετιιιιτ , ίαΡε

οττιιτιι Γειι ιιετινιτιι:επι απο ..του απο εοτιιιιιιιζιιιιε

2ο: εοτιίιιιιιιοτιτ, εοιιιιιε οττοε ιιιιιτιτ Κεε)ιΙειιε ιιιιε ιππι

Ρετιιιιτιοιιε. ειιιοτιιιιι ΡτιτιειΡιιιιι ιιοτιιετιιιιτ.

Οοο ιι

Οι”. Με.

ιιο. ι.νιιι.

δι Μ· ! Μ!.

Με”.

*. ο'. 0"';

Μ"

Δ

Οετεττιιιτο!

ιιοΒιιιε Βάς

κατώι.

*-ΡΊΓά.

# ·υπΙρ

Ειπε , η”

δειιοΙιε

ττιιόιτιιι.

Με αετ

ειτιιενιιειιιιι
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(πω. Με. αατειπ αιΜνι·τετε .Πω όωποκ α! , ρεεε” Μ δωσω Βευ Λϋεπι:πωω. Ετ Π1τΠ1τ11:

5':Β::::· ΠΙΠΖωπ :ο ΖΗΜΙ” «πωσ πιω , Βοπο2πω ]Πσωπεπιπω σπασει ό·ι·εβε$2εω ΜΜΜ.

Μαν. ' Ηεεε 86ο.Ι1εισιιΙτο. Γεειιισ ι·ενσΙνεσε, Ι)ειιτσ ΓΡει·εισετ ΠΒι ιιΒισσε εσεΠε σωσει»

ΡΠ·Ζ·7°··18· τεστ. Οτ:.ιτισσισσε ειίΠάσιε ισειιτσΒεσεπ , εΙεετσσίγιιιε86 ]ειιισσε ΠσεΙεσεε, σεισ

Ρ[”Ι'17“”' Ρει·εε τεστεεισετ, συσσε νεΠιεσετ 86σιισ.στιιισειισηιιε Ρστει·ειε σε ΠιεσΙτετε Επι

Με ΠΠ ισόισεσσσιιε ετσ€εσ:ιτ. Τεισι·εισι εἰ Πσισισιιε @πισω εσστιιΙιτ. σ: :.ισσικ:

ΡσΠειιε ισ _ῇιινεσιΙιΒιιε εσσιε εκεεόει·ετ ειισ6Ισε ΓεισιεστσΊ 86 σιετιτσ Ιεισόστωε.>

Ι.ιετσΒασιστ ειισσο εσιτσι·εε 86 σισσεε ιΡω ειτσιει 86 Ρατεστεε ισιίετιεοπΠετσ

Πει ειπε Πίσω ειἔε Διισσω ίειεστεε. Θεσσεσ:ιστ Γε εειΙεσι τεεεριΠε ΠΠιιτσ,

ειι]σε Δοεσωε στείεεσειτ εισοτισιε Πισω ΟΙισΠιεισοτιιτσ. Κείετεσειστ ΠστσΙσο

Όσο Ματσε. Ισσόιε Ρι·σ πισω σιιισετε στσΠε. Ισνσεεισαστ ειισι είΠόσιε Ρι·εεισσε,

σε ειισι ΠιΙνετε 86 ειιΠσε!ιτε εΙισσετετιιι· _, δέ καφε σε σιεισιε ετσΡΙιΠαιτε ισ ΠΠ::

σΡετισιιε.

Μεππἰβυ. 4.. Ετ σισει σσσ-ει·ει: ΠΜ ΠΠιιε σἰΠ Β. θετεσπο.:ιιε , ειρΡι·σΡισσιιεστε σισττε

εσσπισεία- εοι·ιιισ.Ιιετεσετσ ειιισ Γσετσσι τετ11ΙΠ εσσΠ1τιιετσστ. ΡσΠ σιισι·ιισι ισοττεσι

ω! Β. θετεισο.ι·σε ισο8ιεεε ισεειε ισ (Πισω ειτσστε ε:6ετε!είεεσε , σσσ εείΓεσειτ σε:

ιιΠιεεΧΡεσ- Πασισιτσ Πισω ει·σεειτε Ρ:.ισσει·ισσε. ΕεεΙεΠεε ιισισιιε Εισσοι·εισειτ , σεισσει·εε (Πε

ω. ι·ιεσε σιισΠ:ιπσσυε ισνεσιτε ροτετει: σε ΓσσΠεστιει Πιο. ι·ε!ενεισειι: Ρετεεμισιε σιισε ·

Πσε τεέΕσ ισνεσιεσει: , τε&σσι δζ ειΠτσεστσσι στο σοσιισε σωσει τιιισσεσειτ. Νσ:

ω. ε· νει·ειτ εΠ`ε 6Π6Ι:ιιισ ὰ Ι)σισισο,εω ω: παρει, Με παρε: : 88 Μεσ ειπσ εισστιε!ιε στα.

Ριεσετ ισ Με τσετσΒ:ιε. Βοιών.: εσ5ισ :μια :μισά σειιισει·ισσε άεσετ,ιΡΠ Πσσιισσ

]σειι-οσιιιετσ ττὶσσεσετ, Ποστ Μεσι Πσσσσιιε σκι: ισ ΕνεσεεΙΙσ : @μασ ε::

επιπυκε :Με /Ε·:ψι1ε, ω.. βε2/Μ. ΡτπΡειι·σσει Πω σε ττεσΠτοτιιε κατσει , δ£ σε

εεόι:ειε μεσω. Πσε Πσε ισειιιίστει. Ηἰε 86 ειΠιε ισιιΜε εκεστΡΗε εσπσσοτειιιιε,

εειστινιε , σι·ΡΙιο.σιε , νισισε σειιισει·ισσε ισεεΓΠιστει· ΓιισΠεισσειισ Πισω Ισισεσ

σώσε.

ΜΗ” Μ. ε. δεσ άισσ @σι Πσισἰσσ Ρωσία: τσει·ιισισ τενε!ειτε σιιιΜε Β. θετετσετι,

νἰττιιτεσι σιισσιειισ Ποστ στοΔω ισ Ενεσεε!ιο , Νεα” ¦πεεΝΜΜ...Με ό· οι .ώβυπά2:ο

Ροπ2:, επεσε Πιό ΜΜΜ, [Μ@με ωπιίε!ώπω, α: μέ έπεταί2απ:πτ !εωιεπ επώαση

ε6ερετσστΡΙστεε Επισεστιισι σε ειισι εσσεσει·ετε , Πσιἰσσε @σε Πισθ:ιίΠσπι ειΠσ

ειιτισσε : σιισε Ρεσε εεε!εΠἱε νετσι σιισσόιε σεΠ:εσε , εάτσσσεΒετ εσε σ: Πόεισ,

εει·ιτετεισ ,6Μεάισσετσ Πει εΠΙεόΕισσεσι ρι·σκιιιιι ιιινιοΙεισι!ιτετ ι·εσσει·εστ, 86

σιιιΙτει Με εεε!εΠιο. σκακι σιιισσε εοσίεεσσει·ε ΡσΠεσ6 αι·:Ιστσ 86 άεσε!Ιειτε Ισι

σι:.ισι εσεσε ισισιιεισσ.

έιαεεἐτω 6 €Ιεεε εσ σε εΒεσιε εισάάνσ Πιισεσι ΠισέΗτετιε ειπε :μεμε στσόεστιιε Κα

ΜΡ"“Μ_ ΒΑσοεισιτσε : τσι6τεσἴσιιε σιιστιοε εεεει·Πνιι: ειιτσ ισ ρεΙειτισ Πιο. - Ε: νκΙεσε εσσι

“ισ ε!εΒεστετσ 88 σσάιιισ ισ νετσιε , 88 Πισιεστετσ ισ εσσΠΙσε , Ρτ2(εεπ ειισι ςοηΗΜε

Γιιιε ε εισιιε εσσΠΠσ σισιτσόισ εεσιιιενιτ, τειισσιιι Πι·εσιιε Ρτεισσσι·ιισι Κεεσι.ισι

σΒτισιιιτ. (ξσε6:σσΠΠιε ε]σε σσσ ει·εόει·ετ ε σισε νει·σιε ιρΠιιε σσσ Πόεισ εΙει·ε:2

Επι: ίεσιέτσ $ριτιτσ-Γει(ιιέϊσ μεσω. 1%εσιισι εσισι απ, ιπιΠε σει Ιιο.σεϋπ 5Ρω

τιιτσ- :ισ σισ , οσα: τε στἰ ε εσσ ι ιιιισ. Ι.σ σεΒετιιτ ει· σε ευε 8 ὶτἱτηε.[ζιηΜΜΒ- πο. ΣΕω, Ποστ Με Πσσιισιιε σε! ΠιίεισιιΙσε : Νοκ επςΞω τω:φΐ:Ξ4Μ |σ4ἐἱππἰπ€, ρε [Με

ω πι: Ρωπ:·ω|Μ ?τα Πρέπιππ Με... Νοσε σε συο.Ιιτετε εοι·Ρσι·ιε @σε σε ιΠεσσι,

σειιΙσσιτσ Με πιεσε τεττισΠιε , Βσσιε ισσόεΠσε 86 ΒιισσΠε , 86 Παπ ιισιιε ωσε

Με στὸὶσἰε. Ετ σιισά τσιτιισι εΠέΈσ εΠ , σσειεσ ιΡΠιιε συτσεσιισι Βσισισεσι εσ τασ

Ρστε εκεεσεΒειτ. Ηοσοι·εισετ εσσι Κε:6 86 σσσοσΠεε ειιΠσεΗεσεπ. Ι)ιιεεε 86

Οσισιτεε , άινιτεε 86 ρειισετεε , οισσεε ειισι όιΙιεεΒεστ , σσισεε ισσεστι σο·

σσι·ε νεσετε.Βασισι·. ΙΡΓε νει·ὸ κεΙεισ ίε εκσισεΒετ οσα. ειισθ:σε , ιιι: σσισιιιισ

όιεετεε εΠε Γετνιισ·ι. Ετ σιιετσνιε εΠ`εε ισ ΙειιεεΗ ισσιω, εεισιεσ ισ οσωωση;ι

νετιιε Μσσο.εσσε Με σεισσσΠτεϋπστ. Οτσσισιιε σπισΞε ει·ειτ , στ σπισεε Με

ίεεει·ετ.

0ι:στεισ - 7. Ισια:: σσσ ισιιΙτἰεεισσΞεῇιινεσειιτἰεΓια ισ Κεειε ΠεεσΒει·σ ρεΙειτισ αμε

Μις· τιε,τι·ει&ειι·ε Γεειισι εσεΡιτ , φωσ Π!» ισ Βει·εσιτειτε Πω Γσεἰει·ε ρστισΠεε. Ησε

ειστεσι :ο εσΒιι:εισι:ε , εισσ 6:σσίεσίσ Βε.<ζιε σετει·σ:ίιτσσσε Ει·εισεοι·στσ Γσειενιι
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Πει ΡιιεΙΙ.ιιτιι ιιι εοτιιιιΒιιιττι τιοττιιτιε Ποιιτ.Α.ΝιιΜ^. Ηοειιιειτεο τιιιιιτιιιιε Γετ:ιτ,

ιιτ ιιπιε Ρι·οει·εειτει: ειιιςιιεττι Γιιτιιι·ιιττι Ιιει·ετιεττι, τιε Ροτι τιιοττετιι ειιιε @ειναι

ΓεεικιειΙει οτιτειιτιιτ ιτιτετ Ρει·ειπεε Γιιοε ει: τιετετιιτετε Με. ΗεΒεβατ ι·ιειιτιςιιε

ςιιεττιΡΙιιι·ιττιε ρτεετιιο. , ει·άτιικ1ιιε ει Ρειι·ετιτεε Ριιιτιτιιι ιτι Ρειιιιτιο Κεειε Πει€οι;ιεττι.

ΑεεεΡτει νετὸ ι.ιιτοι·ε Γιιει εοττιΡιενιι: ειπε ειιττι Ι)οτιιιιιιιε τιιιΓετιεοτόιειιιι Γιωτη:

8ειιεττινιτειτ εε. ειιιεε Γιιιτιε ,ι·ιιιειι·ιιττι μια ειιιττι ω εετιιι:εττι τιιετιιτειιτι ρετνειιιτετ,

ΙΡοτιΓο ιιειιιικιτιιι·, Γεὸ νιτΒο Ρει·ττι:ιιιιίιτ ιτιοι·τε ιιιτει·νειιιειιτε ειιι·τιιε. ]ιιιιιοι· τω

τιιτε. Μοτιο.ίτιειε ΔτωΡ1ιωε ιτι νιτἔιτιῖτετε Ρει·ττιιιιιιιτ. εκ ιιι νιτ8ιιιιτειτε εοτΡοτιε

ειττιΒε Ρεττιιει·ιετιτεε ττιετιιετιιιιτ εοτιιριιττιτι ιτιτετ Ρι·ιιο!ειιτεε νιτειιιεε. Βερειινιι:

@και εεε Ματσε (Ξει·ειτιετιιε ιι: ΕεειεΙιεΒ. ΒετιιιΒιι ιο Ρτειιι&ο νιτ:ο,ιιΒιιιιιιιτε.

ιιιτ8ιτιιε είι ειε ΡτοΡτιιε ι·εΒιιιε.

8. ΕιτΡιετιε ειιτεττι ττιιιΙτιε ειιεΒιιε (Με ει ΒειιεΓιιιιιτιι. 5ιιΡετειιιετιι ἔειιἀειιε

86ειτΓιιιτειιιε Βεειτιιε Οετειτιειι·ιιε ττειτιΓττιιίιτειιτιι Β. Αιιι:οιειιο, τιιιιτιιτιειΙΙιειιιε

Βιιε ιο Ρ.ιιιειτιο Πε8ιε τττοτειιπιτιιι· 5 ειιιιιε εοτιιιιιο ειιτιόι;ει εΒεβειτ , δ; τιιιιιι επτα

ΡτεεεεΡτιιττι τω” Γεειειοειτι Ετάττιιιε ει Γ:ιιτιιΙιειτιΠιττιιιε ειττιιειιε 86 ιτι οιτιιιιΒιιε Γε

ετετιε Γιιιε εοιιΓειιιε. Νεττεινιτςιιε ει οττιιιι:ι εμιεε πειειετιιτπ , δ: φωτ ιιιιιιε ιΠι

ΓιιεεείΓετειτ. εξι ιιιιεΙιειιε Επι: οπιτιιει 88.νιΓιιε είι: , 8: ΓιιΓειΡιειιε Ριιετιιιτι επικ

ειιιιεινιτ ειιιτι. Ρτερειτειτότιιιε Γοτιτε ΒαΡτιΓιιι:ιτιε , ΒειΡτιιενιι: ειιττι ιιι ιιοττιιιιε

Πικάπ 8; ιιιόινιιιιιεε Ττιιιιτειτιε, νοαιτιε ειιττι ιιοττιιειε ΑΜΑτ.Βιιιιτιιιι. Ε: Για ττιγίτε

τττε (μια Γιετει=: Πάει εοιπνειιιιιιιτιιιιτι:ιτιιττι τειιιιίιτ ειιιτι π! Βεειιιιιι·ι θετειτιετιιιι·ι.

@τι ετεΓεετιε 8: ειιιοτιιιιε ΡτοΗειει·ιε τω” είι: ιιοιιοτεΒιιιε ιτιτετ Ρι·:ιιιεοτιιττι Ρτιιι

ι:ιΡεε , δ: τιιιιιιιε ροΙιτιιε ιτια:το.τε ιιινειιιιι , τιιιι€τιιιττι Γρεέιειειιιιιιτι ειε Γε Ρτεείτε.

Β:ιτειιτιόι:ιε. Ειπε τιειττιςιιε ρι·οιτιΡτιοι· οττττιιΒιιε ιι.ινειιιΒιιε Ει·ε.τιτ:οτιιττι , ιιιιτιιιι

Ιιτιιιιε οττιτιιιιττι ειιιΡετιιττι. Νετιιο ετιιττι ειιτιιιιι ειιιιιιιο ροτετειτ ΓιιΡετατε. Ιτι Με

Ρει;Γεότιιε , ιο Με Ρτοϋετιιε, τι: οττ1τιτ οΡετε8ιιτετισο ΠειΒιιιε8ιόενοτιιε. Με

ι·ιτο ειιιττι πιει Βοτιιε οΡετιΒιιε ΡοΠεΒετ, τιιιιτειιι Ρτο$ετιιτοι·ε Ρτο8ειιιτιιε οτατ.

Ηιιιιε Και Βιι€οβετειιε ΓιιΡετ οτιιιιεε τιιιι€εισειτ ,νιτιετιε ειιιτι Πτειιιιιιττι ιι·ι ιιττιιιε,

ΡοΙΙειιτειτι ιτε νετισιε , ιιειΙετιι ιιι εοτιιιιιιε. Οιιτιι ειιτεττι ρτοειιτειτετιτιιτ Ρτειτιει ιτι

ε:τει·ειτιιττι , ιΡΓε Ρετ· οτιιτιιε Ιοεο Ρειττιε, Κεειε !ειτει·ιειιιιιατεΒε.τ.

9. Βεειτιιε ειιιτετιι θετεττιο.τιιε φωτο Πει ριετιιιε,οιιιι·ιιο. ιιιι:ε ιιι ττιιιτιιιο Γιιιπ

Ρτο ιιιιιιΙο ρειιτιετιε δ( ετε!ιΒεττι ι:ιττι νιτειιι ιιείιόετιιτιε , Οτι:οοιιιιε Μετιειειιοτιιτιι

ΡΙιιτιττιε ιιε Γιιιεραιτιειε Γιτει ττι!.πιεικιτ. Ρετ εοτιιιιιιιτιι νετὸ Β. ΑιιεΙοειιι ειε ΡτοΡτιει

Γεειιιτετε Γιιιιόενιτ Μοτιειίὶετιιιττι εισαι Διειωι ΙΝειιτ.τι ι) , εοτιίι:τιιιτιτςιιε Πει οπι

τιιε εετιιίιειει Γειι&ε ΚεΒιιΙ;ε εοιινετιιετιτιει. ΕεειείιειειΒιτιεττι εοτιίιτιιιτιτ ιο Εισαστε

Αροίιοιοτιιττι Ρεττι 8; Ρειιιι,ττιιιιι:οτίιττηιιε 8:ιτιέιοτιιτιι Κειιςιιιιιε Πει ροΓιιιτ.Οοιι.

Γιιτιιιτ ιΒι οοιι€τε8:ιτιοτιεττι Μοιιει:Ιιοτιιιτι Γαβ Γε.ιιέ1ε. εοι:νετΓειτιοτιε όεεειπιιιττι:

Ρτει:Γετ:ιτ ει Αλ(ΞΗΑΚΙΗΜ ΑΒικιτειιι ωε8τιι ιιιετιτι νιι·ιιτιι , ειιιιιε ειοεΕτιιιθ. 8: Γε

Ριειιτιέὶ τιιιοτιεΙιε ετα ειιιιτιιω Γιιρεττια τειιιιετε:. ΙΡΓε νετὸ Αι·εΙιει·ιιιε ιιΓτιιιε ιτι

ιιιιεττι ιτιτετ: Για €τεεειιι ιιΒι εοιτιτιιιΠιιτιι Βιιβει·τιεινιτ ειεεειιτετ8είιτειιιιε.

το. ()ιιττι ειιιτειιι ΡΙ:ιειιιΙΤετ Βοιιιιτιο οι: νιτε Β. Θει·εττιετιεΠετ εκεττιτιιιιτιι Μιο

:στη , ττιιίιτ ει ιι: σο: ιι: ειιιι€ι:ε άει·ειιτιςιιετετ , ΓοΙιτιιιε Γε Ι)εο ει! Γει·νιετιιιιιττι :τει

τιει·ετ. Ροίισμιετιι ει τω νοΙιιτιτεε εεειτιιτ ιο τιιειπεττι , ειιτειιιιο.ιτι ιιΠι πιστα·

ιιιιτιι Ιιοι: εοιιΕιτει·ετιιτ , ειιιιειιε Κεεεττι μια ει!» εο , ιι: εοτειιι ειιτιάιε Ρι·ιιιι:ιΡι

Με Ρτατιτ:οτιιττι Ι·ιιιο Γιιο ΑττιειΙΒεττο ειιιιιΕτε. (με Γιιι με ετειιιτ ττε.ι:!ετει:,ειςιιε

ειιιι&ιε ρτωΓετιι:ιΒιιε Ρτειιειε ιτιιιιΕΡει·ετιι:ετ άοτιιιι·ετ. (Θεὸ Κω: ειικιιετιε νειΙιιε

ττιιτειτι ετιεΡιι:. Το.ι:ειεττι ρετιτιοιιι ειιιε Ιιιεετιτετ :ιτιτιιιετιε τισιι Γοιιιττι εισαι ι·ο8:ιΙσπ

ιιινειιι ττιΒιιιτ, τω ιτιΓιιρει· ετιειττι ειτιιιιιτει ειιιιτιτ. Αειςιιιιιτιε νετὸ οττιτιιΒιιε Για:

Ροτειιιιτιε Γιιιο Γιιο , ειπα ω δ. Αιιτιοετιιιττι , ιιιιιτιιιιειιι ιΡΓο ΡειΙ:ιτιο ετα: , σε

Ιοεο νιειιε 3. Ρειτι Πι Νετιιοτε,νει·τιιιειιιε ΔΕ Πεντε τω::,ι Βο;ΜΜΜ αμἔο νι1εεΙΙιτιο οττεττι 8: ιτι δτιτι- . η . .

ει». Με 8τιτιιε ειτειν:ετ νιιιιιιιι Μοιιεειιι ι·ιοΠτι ιιεεφτιιδιτιτιιττι τιιιττιετιιττι τε παπι Μάι: Σ.οιινετιιε και.

στα. Βειντιε. τι». τ. σερ. τι.

& Νικ! ΜοτιαΠετιιιιτι ὅ Νοττιιετιτιοτιιττι τεττιροτε

"Δεειιιττι είὶ ιτι νιΠετιι, ιιτιο @Με ο Ριτινιο.ι:ετιιι Μοτ

τιειιετιο ιιιίιειιι:εττι . ΔιιιειΒ. ΑιτιαΙικττι ιοειιε ΓεριιΙετι

ειιιιττιτιιιιιι: ιιιιττε Σ. Ρει:τι Οσ.ιιεΙΙατιι εετιιιτιιτ. Νοττιετι

Με Εριιι:ορο Βειιοντιεειιίι ιιι:ετιιιίι ιενιιτιιιι Ε. Αττιιιι

Μπι Κτιι(Μπιειιιιι ιιιιοτιιιτι ιιοπιιτιιιπι οιΤιιιιι ει»

Δω Γεριιιετο τερετιΠετιτ , τι: ιιιΓεει:ιι ειιιιιΓειιιιιτ Γεμι

ετιιτιι. δ. Αττιιιιιοεττιιε ιτι Μεττγτοιοειο 02,Πις"ιο το

σιτε ιιιιΒετ , τιοτιταττιετι ιιι ΟΠισιιε υινιιιιι.

Οοο

(Ειπε. Απ.

1π:.τ.νιιτ.

5 ι τη· ει”.

σα".

κ·

πιω ιιιιιιε

ε:: εε Γαί

τ:ερι:_

Με ιι:ειτι

Αιτιειιι:ετ

:στη ιι Β.

Αιιτιοθτιο

ΜΡτιπτιι.

ΑτιιιιΙΒεττι

«Με. |

ΜοτιΔΠετιο

λ Γι: :επειτα

θει·ετιιατιιε

ρταιιτ:ιτ

Ατι:ιιιτιίι.

ό

Βοτιιε Γιιιε

ΑττιεΙικτι:ο

τειι&ιε Διι

ιιοΕιιιιιτι

ι:οιιΓιιιιτ σε

ΓιιΙιιιιε Γινε

τεΒιιε,
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νι1°Α έ. ΒΕΠΕΜΑΚΙ ΑΜΒ. ι=ι.ΑνιΑεεΝειε.

τω. με σιιιιιια εω·Διι Μ αρ

=- Με· ωοεΓωεΙυ φαω
Ματια·

πω.

ΜΜΜ!)

° ει·ιτει: ει Γεε:τετα. Ετ νοαιτιε ειιιιι ω Γε Γεει·ετὸ , Με νει·Με

Γειι€Εε, σε ιιιιΙιι νιειιιι Πει που τετιι1ειε ΔεπιοιιΓΕι·ετε,

@Βάια Ματσε ρει·νειιιι·ε Γι: Ιιιιιιιε πιασει τιιιιιΓτεΒιιιτιι «Με

ιι εσιι€Ια Ρετι:ι·αιιΓειιιιτ , δὲ τεάιειιιιιιιιτ π! ιιιΕιι!επι. Ηπα

ιι ειι:Ιιειιι Βεατιιι Αιιόοετιι15 ΜετατεεεΓϊ νο.Ιόε. Ε: επιΕιεκιε ΓιιΓΡιιιε εοτὸιε , Με να.

ιι ει: ειιεΓιισιιόιτι νιειιιι Πει επεσε ὰ Με , Παει· , τεσιιιιι·ιι ,ι ΕνειιεεΙιειε ειΕιι ε!ε.

ι: ιιισιιίὶιωιι νειΒιι. .Με ειιιιιι ΒοπιιιιιιιΡειι·ο φακού εε πεειιΒιιιωιιε 8: ‹1ε

ισ Γιιτιιι·ο [πιω ι 0:ΜΜ μ2π!Ιφωπέωπκω”, πιο! βατ:: μια:: /ετυπ·:,αιιηιιιπ·π,

ι: και ω»πω» , ωωιικοπω , απ2°βί0.ι , ω:απ: ροριεο· πωπω »παπι , :επιιφέιιικ.Με

ιι μα, @·-·ιωωπι α·22"Μπι ροβάοΗ:. Ηειι ειπε τιιιΓετοε ιι·ιιιιιιτε άενισ εΒόιιειτ ιΒιιο

τι ι·ειιιτι:ι ι Νοτη εμιο Ειπα: Βοτιιιιιι ειιοὸ ειιΡιιιιιτ , ιιεΓειι·ε μαι ΓιιΓὶιτιειιι:: 8: ιιιιιιει·(ζ

ιι τεΙΙιιτε , Ρεωτιε φαι «Με τιειιιε ΓΕεΙΙιΓει·ιιιιι ροΙοιιι. ΡεΙικ ει” Ροτιιιτ νιΓετε Ιω

ιι εΙιιιτι Γοιπειιι Βοιιι 5 ΒεΓεΙιιε ηι1Ι ροτιιὶτ ΓοΙνει·ε νιιιειιΙε ετεινιε τει·ι·α. δι Βεειτιτιιόο

ι$ εΓὶ Γιιιιιιιιιιιιι ιιαι:ιιτεε Ιιοιιιιιιι ε!εεειιτιε ι·αιτιοι·ιε, εεε εΓὶ Γιιιιιιιιιιιιι Βοιιιιιιι φως]

ει εφε ιιΠο ιιιοάο μπώ , ειιοιιιιιιιι ΡιεεεεΙΙιε Μ ιιιιο‹ι ιιειιιιεειτ ειιΓ€ττὶ5ιτιειιιὶΓεΓὶι1Μ

ιο εΓΓ ειιὸά εε! Ιιεπιειι61ιιειιι ρετεΓΡιειιόαιιι Γοι·τατιιε Ιιιιιιιε ιιιίι:ειϋιΙιται ωφιωε ιιοιι

ν: ΡοΙΙὶτ. (ΜΜΜ: εκ ΡοΓἱτιιτϊι είΕ εετει·ιιε Εεεε , υπ ιιιΙιιΙ Ρει·Γενειετ $ετιιτιιπι. Η «π.

ι:ι εσ,ΡΗτει,ΗϋΙε ωιωι Ροι·ιετε ρει·ειιτιεπι Γεόειτι ιιεε'ΠετοιΠειτιΕυε Γοιιοι·ιΕ.ιιι·ι,

ι: πει εεειιιιιειι Με! τιιοτικιιη Γειιιεει άι€ι1Γτετειιι Ιιιιιι.ιε ΓεεειιΙι 8: Γεε1ι1ετε νεΠ:ιειει

ι: Πεειι-θιιιιιετι. Γ

η; ΑιιΔιεω Με ΒεειΓ:115

Ρατει

Ρετ φαω ΡσΓΓιιτι αει

υ ειτε; νωω ειιιιιι @ο

θε2ετιιει·ιιι , Γεπιθεο Αιιάοειιο ι·εΓΡοιι:Ητ : δεισ Ραπ:

:12ΐ.?::ι.= Βιιι6διε , εμε. οιιιιιιιι και Γιατι! εινα: ιιικ1ιο επ τυο επι. ΠειεΙιιηιιαιιι στιιιιιει 1ιιιιιιι

ΓιιέΈ:ό:1 πιιιιΠ3·ιε παει , εαΐειι , ειι€€:ι1Β :τομ Με: ιἔε2τι1τ ἐτ;τι6Γει1ητ ε: Μ.

- - _ - 5 ΜΜΜ ° ιιιτει·ιτυπι. τπτ νετ ι:ι ΜΜΜ ιιτει·5 ω μυ σ απ” Από·

3:εϊ.Εισ. εεε-πω νωπάει»ι ὶ£τ#2$·α7 , “Με ·ωνι3 @ο άεπισκπιπικ μιω:α:: ΟοιιιΡΙεζιε ω

*6· ειπε: Γε Γουέικ εΠοειιιιοτιιΒιιε τεὸΓετιε ὸοπιιιιιι Β. (5ετειιιειιιιε , ιιιΓϊι·ιικιτ ΒΙιιιιιι

Γιιιιπι επεσε Γ:ιτιιιΙιειιι ‹ιε Με , άσε ΓΙιε α ὸε επιτπε εετετἰΓειιε :Με νιι·ιιιιιΒιιε ω

ειιτειιτι ειιιιιιωικιι ρειιιιιειι6Με.

(:Μοόονεο ιι.. Εοάεπι τειιιιιοι·ε Βιιεειιι€ιντο ιιιοτειιο,ετιιιο ιιιιόεειιιιο # ι·εΒιι:ιιιτε Οιιι.οι

ι:ονιιο Πεμ , εοττεάιιε ω: Β. θετεττιειι·ιιε ι:ι νιιιιιι ΓειΙιιτιε πετρα. νιάειιε ει·Βο

Μ",μ” ηιιοιιιαπι πιω! ιιι ιιιιιιιε!ο Ρει·Ρετικι: ιιιετεεὸιε ειιιιτι:ε Για εεειιιιι·εΓιετ ,Γεε! ιτιειειε

=>ιωωιιιο όειιιτιιειπιιιιι ρειρει:ι.ιιιιιι ΠΠ ΡιπΡεταΒιιτ , ειΓΙιοικειιιι:ε ειπιι Β. Αιιόοειιο $ ωιιτ

”ω“””' Κεεειιι ΟΙιΙοάονειιιιι, ρετιίτειιιε εε εο σε ΗΙιο Γιιο ειπα! μπει ειπε εοιιεεΠιι εστι

εεόετετ , ά ωΡιιιι ετιιιιαιτι ει όεΕιοιιετε Ιιεετετ , Γετιιιε ι:ι ΜοιιεΓὶετἱο ει! Γει·νιειι

κ1ιιιιι Μετα. Ρετ ιιιΠιοιιετιι αστειο Κεειε Με: 2βϊ1€Β2ι1τἰΒι18 Ρι·ειιειε τοκιΓιιτει.

νιτειιιιι Β. Αιιὁοετιιιε , άει:Ιίτειιε ΠΠ ΜοιιιιεΜΙεπι Ιιει!ιιτιιτιι : δ: ωαωεω ιΙΙιιω

# εεεΙεΓΕιΒιιε άιΓτιΡΙιτιιι τιιἱΙἰτ ω» ιιι ΜοτιαΓϊετιιιιτι ΡεπιιΔι.ι.ι ° νεεειΒιιΙο άεοοιιιι

Μεσοι , ιι:Μ ΓιιΓΠ`επ ι:ι οΒεόιειιτιο. ΑΒΒεε 8: Ρείὶοι· ονιιιιτι (ΠιιιΓΗ 8: ΙΙΙαιιιιιιιιιοτ

:ιιιιτιιιιι·ιιιιι. Βεετιιε ιιιιτειιι θετεπιιιτω ιενοΙνειιε Νεά ΡΓο.ΙπιοετιιρΙιι 5 |ωθεί,,

ΡΜ· Πι Γι· πω» πωπωΜπωπω Ώυπιέπέ ε”ρω:Δω ό· πιω» ι Ε: ΓΕΕΙΗΜ,Βοηέπω Μα.

,ω κ !_ »πωπω ΜυιΞἶ· ξιίτιΔΒΜέα, μωνισ ιιιιιΈπΓεεζ Βοιιιιτιο Πεο καιω @σε Γ11επτι ρο

τιετιιι, ιιοτι ι ιι ιτε ε ω: Ρι·εεεερτο επι ι.

Νο:Μαςι·ϋ ι3. (Με ιιιιιΒιιο ετεο @Μεα Ισ.ει·ΥπιΓε ά ΜΡιιιιι @εεε ΓιιΓεεΡιτ τεΒειιάιιιιι

ἔ:;ζΐ·ΙΗΕ ΜοιιιιΠετιιιιιι. ΚεΓ1&α αποφ ιιιιοτε8£ Μο Πιο π οιιιιιιΕιιιε Βι1]ι:ε ιιιιιιιόι εστι:

α” Γεειιιιόπιιιι ΕνειιιέεΙιειιιιι Ρτεεειιτιιιιι Γεειιτιιε εΓΈ (ΣΗμι” Μια νεί!:ιειιι,ει; Με κι

ΜοιιΔΠει·ι.ειιιευοά*ΓιιΡτειιοιιιιιιιινιιιιιιε ΡειιτεΙΒΜ 1οξεεο ΚεεοπιαεεεΓε Κιμ:

* Α· ΜΜέ- ρωιιωιι Ι.ιι·ιιιιιιιιιι .. Οιιιιιε νιια φαω _ φαει Γει·ιεΙ::ι ι ι ειιιι6`ειε ι·εΓιιΙΠε, “Με”.

τω· Γιιιιτατει8ι ΡΙιιι·ιιιια 1000118Ωω νιττιιι:εε. ΒιεΒιιε ει: ιιο6ΗΒιιε πι σπιτιου::
Π”

Γε τιιειεει·ειΒιιτ, κι νιειΙιιε, ιι: 1ειιιιιιιε , 8ι κι οιιιιιιΒιιε εοτιτειιιΡΙειεινε: νιτεε εσπ

· - νι1μέρ Γπι-Σαβ" , πια: ΗοιιΒιι&ιιιιι ει( Ρωπα"

(Μι Απιπι15 ιιι »πωπω με. :πιο Μποιιιο ΥεΡΒιι μι· Αιιάοιιιετι οΙιιιι Γἰιιιιιι , εάΙιιιο: εικΓΗΒετ ιιιωιο α.

τετ) Μ! ΩιιιΙόε1ιεττωΓειιιοι ιτι Βιετιειιι 8.$ειιιΓοιιιι· Ρτο11: ιηηπιιετ ει: (ΞεΜε .ΑιιΓεειΠ ΑΒΒιιτι: , τω ιιι

ι.ιιιιεκ :παο Ρτοιιιπιο Γει·Ρεπτετιι ήπιε. Ι.ειζεΙιΒι·ιιιιι ΟΓιιοιι. Ιισιιισ.ιιεΙΙ. εεε. Μ. Διά ρω,ωω Μ,πή"ΜΜ

ι. νικ:: 5. $ειιι·ιΙΙιιιιε ΓεεειιΙο :. Βειιτά. π! Μιτι1Ηπ ;6;. ]σΙΜοι π. 1εεενιΠε όιειωι,

@κι ιιιιιάειιι Μειιώει·ιιιιιι π! ι.ιιιιωωι σ.ιιιιιειιι,

Δ Μια: ΜοιιεΠειἱῇ εοπιάιτο: , που 5; Αιιόοειιιιε
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8:αεα:ιοα:.. Ρ:οιι::ειτα: εο:Ρο:ε ειται:ε ω: Γοιο αεαιι:α:, ο::ιτιοαε:α Ρετεα::ι- εαιε. ω::

εε: εαπ: ιαε:γ:αι: Γαα:ιεα:, :πο Ρεεεε:τι: ΡοΡαιι Πο:αιααα: :ο8:ισει: , Ρ:ο Γαα&ο. 5':_·"'"·

ΠειΕεεΙειια , ατ επτα Ποιαιαα: ιαεοια:::εα: εαΓιο:ιι:ετ. Ιειαα:οατεοτιοιε,:οτα::: 8'

ιιιεα: φαει:: ια ιιγ:::αι: 8: Ιαα:ιιι:α: α:: ια νεΓΡε:α::: :ειὶειεοειτ. (Που: :Πι μια:: Υπ:3:ι:_ :Η

Ρει::ι:α::ιεα: ααα: οιε:ιι:α: Ρει:ναιι: , 8: αστα: αφ:: α:α:πω , α: Γο.τα:·ιτ:ι: νεα::ι: Μ) πω'

ασ:: :ιειιιαε:ετ. Μο:ταα: επι: α:α:::ιο , νινα: σε:: ειπε:: : ο:ααιι:ι:: :ιι::ετα ει::

Γε εοαΗαεατιι:α: αοα εεΓΓειοειτ :ιε:::οαίι::ει:ε νιει:α πω:: Ρ::::αοαει:ετ φαι::

φε:αφε α: ια ιεεε Πει :::ειιι:α:ετα:. :

η.. Επι: ::ατε:α ια εοιιε:α Μοα:ιΓι:ε:ιο :::αιτιταιιο φωτα: Μοα::ει:οι·α:α5 εαι Μο:τε::: ε

ε:ι :εεεα:ιαα: Ρο.:ε: Πε:ε:α:::α: ::οαιιι:ατα: απ. Ια Με νε:·ὸ Ποα8:εα:ιτιοαε ω ΡΞ'°'^"'

α:αιτι :::::::ατε: Βοαι:α: 8: :ι:αεα:ε: Πεα:::, ιιοεα:ε: :ιαάιεια:ατ εαια , 8: :εειριε.. "κι "

Βο.ατεο::εέιτιοαε:α ιρίια:. :τα φοαι:::: Γε:αΡε: να:: Βοαο:α:α ο:ιιοΓει εἰ: ααα,

Γαε:αατ α:: αοααι:ιιι α:ειΙιτιοΓι νει :αρη ι:ι:ο:ατα αει:: σε:: ειπα ::ε:α:, ::αιαο.

ιεατε: :εει:::ε:ε Ρ::τιιιεε:ιοαε:α ειιι:, εοεοε:α::: ::::έιο.:ε :ιε :αο:·τε ιοΠα: , οοοο:·.

:αφτα Ιοεα:α φα:εατε: , α: Ρε: φα:αειεια: :ι:::::α:::ιοαε:α εαπ: :::τε:::τω:::.

Επι: ::ατε:α :Πι εοαΓαετα‹ιο ια Ρ:·ι:αο ει:: εε:ατα α:: Ι::α:ιε: Πει Γα:οε:ε , 8: αΓφε

ει:: ε:εραΓεαιαα: ως:: ια Πει ιεια:ιιι:α: αοέι:ε::: Ρε:νιΒιιε:α ιιαεε:ε. Οο:::::ιετο και·

τει:: οιΙιειο :ενε::εα: ια Πο::αιτο:ια:α , ι:: Μετα Γαο εοΠοεα:ε Γε εοαΓαενε:ειτ.

Ηοε αοΓεε::τε: ιανι:ιιοιι ο.τφε α:ο:ε:νι , εοαιιιια:α ιατε: Γε ειεεερε:αα:,α: ω:τε:

απ:: Γοι: κα: (Μπι: ::οαε:εα: , ατΓαα6:α: ν:: :·ε:ιιεα:οο ΕεεΙεΠο. Γααε: ::αιτειιαα:

Γε εα:αι:αοετα εο:οο:ι: ιαιιεε:ε:8:Πε Γε:::ε:ιοΓαια ιατε:Πεε:ετ. :Με 8: Γεεε. :

:ααα Μειαα:::ιαα: εαιτειιιΓοιο ι:ει:Γε:αατ , αεαα:εα Γε::ι αιιιιατα ια ω:: Γοατια:::

ε:ε::ε:αα:. Ο ιαΓααιια:α αεΓ:::,ια ο:::αι :εα:::ο:ε εα::έ1ι: ι:ο::εα:ιαα: : Μο:ε Γοε

ιι:ο :ενεττεα: Β. Οε:εα::::α: ει: Εεειειι:: :κι Ιε6:α:α, :Ρ::::::-α::ειο εα::: Μια”.

:ειπε , Γεειτ Με φαι ΓοΙιτα: αοα ε:ειτ Γεεε:ε. Νοα εαι::: ια εοαΓαε:α:ιιοε::: Με

Με:: Ιεάα:α τ::α8ε:·ε , Γε:: εαπ: :στο εο:Ροτε Γε ια :αε:ιιαα: Με:: ιαιιειει:α:. Τε

τιαιτ :α:αα ιεό:αα: ε: ει:εα:α:ιαεεα: :α:ιαα::: ,ιανε::ι: φαι επι: αοΓεοα:ιιταπ:.

5τ::τια: α: Γεαίιτ Γ:αα:ιεα: ειΓε ρει:ε::::::: , κια:: ιε&αιο :ενε:Γα: ια Τει::ρια:α ειπα

ει:: Πει , φαει ΓαΡε:ε:ειτ αο6:ι: ιαε:γ:α::: Γαα:ιεα: , ιιγ:α::ι: 86 ιειαει:Βα: α:: τω::

Β:: :α:ιαε ο:ι:αο :ετα φα: ει εοατιΒε:::: , αε:αιαι ια:ιιαινι:.

η. Τε:τιει νε:ὸ ασ:: :Πει Ροίι: ιεόι:ιοαι: ειιΓΡατατιοαε:α =, ια Πεοι:αιο :ατε ε. Ια,:ιωπ :

εε: ο:::αιααο Ρ:οί::::τα: , :οαειοειτ α: ε: Ραίιο:::Ιι απο. εα::: :ιι:Γοινε:·εα: ,8:. :αε ω- Με!" ὅ

:ε:α φε:::εαιαφε Ρο.τ:εια Ιαοε: Γε ειιεε:εατ. Επι: :ιατεα: φει:εια.α: ε:γοτ:ι ια ω. Γ"

το Γοιιταιιιαι: ΓαΡε: Ηανια:α 8εφειαε , αα:ιε δεια6ι:α: 8.:::ν::οα '· Γε:ρεατε::: ειεειτ. .

Ηπα:: Ρετει:::: α: :κι Ι:σ.οι:::α:ια::: ει εοαεε:ιε:εατ. Φωτο: ει:::αο: , φωτα: ιιο- ΡΜ: ?ω

ιο: ε:οτ Η:: ο:α::ια:α τι:αεατιαια Πεα::: 8: Γα::ε: Ρ::τ:ε::: Πε:ε:αο.:α::: ιει:αεατ::α
μ;

:ια:α 8: :Ιιεεα:ια:α : Πα: αο: Ρατε: :ιεΓετι: , ει:: εαι αο: ιιεΓοιει:ο: :ειιαφι:: φαι 4

εἔ::αα: : Φαιά ια τε εο:::α:ιιι:::α: ε αφησα:: Γαι:αα: :ιοι εοα::ει:ιι: ΙΡΓε αα:εα:

:εΓ::οαειιτ ει: : Νε:αο νει::ίι:α :α ειιιφο ιαιι:ι ε::Γιιτιτ ι::αφο.::: εοα::α:ια: , αε:αο

α:::ια: , αειαο :ια:ι:: , αειαο :ιιιεαα: : ο:αοε: :ααα ατ μπε: , α: Γ:::::ε: , α: Με::

τι: α:αειτο:ε:. Νοιεισατ εαι:α ο:οειε:ε ια ΡαοΙιεα:α, φα:: ιανεαι: ια κα:: :Μεσα

:ιιτα:::,αε ιοεα: ιοΓε νε:τε:ετι:: ια ε::ε:::οια:α :α::ιο:α:α. Ι:ε:α:α :ιτφε ι:ε:α:::

:::οΠ::ειτα: πατε οε:ιε: οα:αια:α :οαε:Βο.τ α: :ὶ ρο.ιιο:::Ιι Γε:ιε ο.οΓοινε:εατ ειπα. α::

::ατε:α αοΙεοαατ,Γειι πια:: ε:: :α:ια:: Ρετει:::α: α: εο: ααα ειείε:ε:ετ.

:6.1'ο.αοε:α να:: Ρε:ιτιοαιοα:,ε:γρτο.:α φαω οε:εοε: ει εοαεείΓε:αατ.Κε. “ @ΜΗ

ιιαφεα: πατα:: ΜοααΡ:ε:ια::: Β. Αα:ιοεαο,::Βιι: ια ο:ετάιόι:αι:: Ιοεα:α ,ιι:ιφε απο: τω»

Γε ια ο:·:::ιοαε ειιει:α: οι: αοδτιοα: τω:: , Γειειεα: οια:ι:α:ι:α ε:ΒΓ:ιαεα:ιε:::: , :::::ιο. ω·

:ετα φπα: Γει::ε:ε εοαΓαενε:ατ.ΙΒι ει:: εα:α οα:::ε: εαεαι νεαιεια:ατ,φο: [πο

απ:ο:ε ειπα: :εΓοιειεα: αο:: Ρε:ιαιττει:ετ :Με που: :α:.αα. Ναειο: οοε:ιεου.:,

εία:ιεατε: οι ιιτιεα:ε: :εε:ε:ιο:ιτ , ιαΓ:::::ο: αααιωτ , ιαο::αο: Γεοειιεοα:, ο:::αε:

:ο Η ει: ::ο::α:ωτα α:: ιεθ.ιο::ε Γ::δια:::. α:: Η:: απο ΟοΠα:ιοα:: ::ατε ΜιιΓεια οιιτ:: ι:::::ι:α8,εο:-:.

τω: Ωείιιααο Οοιια:ιο ιιιτιτα:, ΠιΓΡα:α:ιο νοε:::::: Για: ε:: :τ:Μαεω::. Βε:α:.:ιιι οια:ιοι::ια ιοει:, π::

:τι Καφ:: $_ ιατ::οαα απ. :.:.Βα:Μωω απ:Μα λ :::ταε α: $ε::α. ε.. ε: :. ιι: απο οαια:ι::α “Μαη

:αφοβα :Γεωοτιω: ρ::|ἰπμ!ασ Γ::Γ::Μπ:::ίω ατα: απ. απ::
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ο τιιιιι πω.

Βιιιιι-· Λιποορτοποε-τι·ιΒιιΙοτιοοε 86 ειιιΒιιΙΗει ι:οτιιοι·ιε86 ιιιοι·ιειε οοιιίοι:ειοειτ. Ει·ετ πο: ·

”°””'° οτοΙιαοοι·ιιιιι 86ο.πιετοι· ΕεοΙοίιειι·ιιιιι.Τοπτειιι οι ι:ςι·ιιτιιιπι Ποιιιιιιιιι νοΙιιι:ι ο εᾶο

8ηιι·ι·εισιι_
κιαν. ΕιιιιιιιΙο·Γιιο ι:οιιιιιΙπ , ιποιιι:ιι€το ιιιιιιιι.ιιπιοι·ιιο ειιιιιιΠακιόειστ.86 [2ΒΡι1:1ιε6:21ΒΒιβηε

ΐοι:τοιιε ιιιται:1ΐοι. . ν

5ιιι:επιοε ι7.·Βι:ειιιιε ιιιιπιπι Αιιόοοιιιιιε ιιιιι!ιοι:ιε Γιιιιιιιιιι Βιιι&ποπε φαω πιο” πω

ππι ωτης1ιω,ιπ τσουπ Ρι·εί!ιιγι;οι·ιιιοιιπι οι:άιιιιιΜτ. (ζομιε νοιιιιιτειιιιιιιιΙπιπι τοῦ

ΗΟΜα Γιατι: ιιο!ιιιι:, οά.8οιτιιιι-Γιιοθιιο απο οοιιιοεΙΙιιιιιτο , ι·ιιει:ειιιιιο ἴειιιιἰὶι Ρι·ιτΓιιΙιε οβο

2ισπ- όινιι : Ειι&ιθ.Γοιιο 5εισοτιιοε , 1)οπιιιιο Πεο @παπι άιιπ. Οποι:οϋπειιιιιιιΙΙι ΙΞι

ι:ι·ιθι:ιιιιιι ει· 5:ιειιΙοει!ιοε ειιιιιΙιι6ηπιιε 86 οοιιιτι·πιοτιο «ποπ. (Άδεια επιτειιι ω

ίεοιιίἱαιιι ιιπι οι:ι:οάι:ι·ι:: ,. :επτα εποε ειιιιι οιιίιιοοι:ι Βοι 86 [παω επι, οι πι· τοι·

πω” οι·ε Ροβι;ιιε _ιιιιιιοΒειιιιι ιο αι:Ιοίι:ιοιιε πιοιιι:ι: Ιιιιοικο.ι·ι:τ. Ο Βι:ο ιιιΒιιιιπι

$2ςει: οι;ειιιιιιιιτ8Μ,]ι1ΗιωμΒΒΕΠ8Πι1Πι ,οιιιιιιοιιιηιιοι:ειτο ι·οοΙοι:ιιιιι. ΟιιίΕοοιι:

Με ειιιιι ..Βοπιιιιο Ι ε ε ιι-Ω ιι ιι ι ε τ ε , τι: ίοι:ιιιιει· πιώ-πε ειπε Διὶ ιιιοΙιοιιιι ι·ειιιεε

Με. , τιιίειιι:οιιι·οιια”ιιοιιιε απο ειιιιι οιτειιπιοεάεπιε , ππι ποπ άοι·πιιε , σοφια ειοι·

πιιτοε , τω ίπποι:: πι το Γρει:ειιιτεε οιιίβοοιε δΕ ΓιιΙνειε. Β

Μι πω” ι8..Ιοι ιιιιοιιιιιιι πιο οπιιιιιιιιι ο πιω οποιο πι οι: 86 ιιιειιΠΒιιοτιιι σε ΜΜΜ

·19ιωιιιι θ· ι:ιιιιιεθειιοιιιιοτιιιιοΡοιιιιιιοιιε ιιιιιιιι€ιοτιεΙιιο οιιιιιΞιξ Ιὶἔοοιιιε δέ ειονοιιιε. Βιιπι αιι

11' Γι” οι” τοπιιι!ιο ιιιοι:αι·ιπιπ , τιιιιιιιιιιε ποπ οιάο ΒΙιο Πιο Αιιιο.Ιοοι·το οιιοτιι·ιι·ι ΡειΙοτιο το

Ιιοιιοι·ιιι:. πωπω οιιιιιι οι:Ψο.ίι:οιιιο. ειπα Κεεει, ει·ενιιιιί:ιιιιιιιιιιε οιι:ιιΙΤιι/ε

:πει·οι:ειι·ε οσο π. Πιιοο ι·ιιοτοο ιπέι·ιιι€τίξειιτο ενποιο ποπ Ροτιιπ,$ὶι ι·ιοιοιιιο

πιοιιιειιι·ποιι ο νιτιιιιι.εοι·οοιιε επι π. τοιιιπι ιι ιιο νιτ ο 86 ιΒιιοι·ιιε ιιιιιιιιιιιιι-.

πι: οοι·ιιιιοτιοοιε. Ετοιιοπιιππι οιιι·ιιε οπο: Βοει δ£ Επιιιοιε , οξΙο.ιιιε επ“αποω Ισ

σ:ιιιιι οιιι·ια. !:ιοιιιι:ειιτοειε. Ποιοαπο» οσο ειιιιιιιτιοτι1ιτι ΕιιιΠΕτι·, ειιιίιιιιιοπιι μπαι.

ω” ειιτΠοο οιιιτι1%ποια: ιίι·ά2: , Ποπιίπε.ι «Μάι», @και ])0Μίπο μεσω· π..

βέϊιιυπ εβ,]ΐε οικω .Βουιιπέ &θ886“ΩΒΜ. Ε: ιτ6:ι·ιιιιι : Ι.ειιιάειτο Ποιιιιιιιιιιι οιιιιιι:$

8οι°ιτι:ε ,Ιιιιιιιιοοεοιιιιι οπο” ιιοιιιιΙι. αιιοιιιιιιιι ι:οιι5ι·ιιιιιπι. οι ίιιιιει· πιο πωπω

Ι:ΜιΠΦΠ88Ε νει·ιι:ειε πιο ποπ ςπι·ι:Ιιοιιιι: πιο. Οοιι6ιιιιιΜι πι πιο ιιιιΓοι·ιοοιιιιιιιιι

:παπι 86 »πιο Μι Πιιιιιιιιιοιιιιιιο πιοι·ιιιιιιιιιιπι. Ει6ιοι:ιε πε ΗΜ ι:ι·γριιι , 86 οπιι1ε:

πωπω Ειπα ι:ιιιτι ει: ιιιιΙιγιιιιιιο Παπά Ιαιιάι:ιιι Πεο πιο” : Ποπιιιιιιειιιιι·ε Δε.

:εὸιτιιτἰε πιω δζ οιι!ιοιε ιιιιι:ι εποε πιο ι·επιιιιοε Ιιει·οιιιιιιτειιι πιοιιπι ιιιι!ιι,

ω! πι; οι· ιιο.Ρετεοιιειιιιιτοιιιιι·οιιιιι.πιαειιο ΡΓιιΙΙοιιιιιιιιι ο!ιοι·ο Ρει·νειιιι:.ιο ιιιιειιιιι νιιω1

@Πιο Ν· Παω* : (μπαι Ροιιιιιτ:ιτιι”ιοιιε ιοιπονιι: Β6Ινιιι:οιιίεπι ΡειΒιιιιι , ιιοι ιο.ι:οοειε Μ] 6:0τΡι1ε

.. !. ρω, άΕΕ”Πωηννωιοπε ιΙΙιιι: ιιοι. ιιι.ι:οΒοι: ,ιιιΙιιιόειιιοτιτο @πιο οι πιοιιιε : ΙΜ πιο

οοοιιοΒοπιιοιιωΠειιιιι,ιιιιοο οι8κιειτιιε Ετ ίιιΓειιιοι·ι: πι νιιιΒιιιιτειτο ιιιιιοιιπι Πισω

Βιιιιιι..ΕΙονιιιιιιοε ιιιι:επι ιιιιιιι πι Εειοπιιιιι άοίετιιοι: αει Μοοιιίιει·ιιιιιι πω! Β. Θε.

ι:ιι:ιιιπτιιο οιιΐιτέιιοπασ.τ.ιιι Ιΐοιιοι·οΓΡοττι 86 Ριιιιἐι Αιιοποιοι·ιιιιι. 8οοιιιΒιιιι:(ιιτ ιιιιιΙτι.

ιιιιόο ο ιι ι οσε παμε ιι€ειιε αοα· απο. το.: ειιιιιι οπο: οπιιιι σε Μποιιι

86οοιι.Ρ&Βιισ , οιιιιιιοε Ραπ ειπιοτε ειιπι οιΙιεοΒιιοτι 86 πιω οποιο ιιι ω ειπαν:

πιιιι:,ιιι ιιιοι·ιοΙιοο Επι. ιιιιιιιιιε ιιιιιιο:ιε οι ρι·ει:Βοοιιιιι. πωπω νετὸ επι Ιο

:ππι ππι πωπω” οπο ε!ιτιιιιι·,.ΡοιιΙΙιιΙιιιιι ίοΙο ΓιιιιΜτει·ιιιιτ.

Βοηιιι$ιιι·ι- ω.ΝοιιιΠιιά Β ιΡιιτο, οιιοιιΠοπιιποε οοει·:ι.ι·ι όιειιο.τιιε οι ιι›ι @κει σοι·

::ι:1°πώ με@οποιοι ιιιει·ιιιιιιιι Β. θετοιιιιιι:ι, οιιαι:οι·ιοεοιιιοοε ειειιοΓοει·ειιτ Π12.Βιιι πιο.

” πιει.πω 86ιοΒιιε ΒΙιοπι.Ιοτοο.οιτι Ιοεο δι: ειι%ι·ιινο.τοπι οι 00τΡιιε Β' ΑΜΙ

Βεπι , ιιιιιοποιο πε ειιιι απο ιιοπιιΒοοιιιοιιτιιΠοτ πιονει·ι. ΑιΒιιιιέΙ:ι πιο: οποιο..

ο ΡΙοιιιιιιι,Γεάπιει: Γιο ιιιονοτι ?οποιο Πι: ι:Ιειπιοι: οπιι:ιιιιπι νιι·οι·ιιιιι παμπ: πωπ

ιιιιτι.Το.ιιιιιιε ειιειτοπι ίΕιιοοι· ιιινιιΙἰι οιιιιιοε :απο δὲ ειιιιικοι.!ειιτοε, οι νικ πωπω

το νε!ιειεπι:.Τιιιι6 Β. Θειιεπιιιι·ιιε Γοιιι:ιοτιε Με«πιο νοι·ιιιιτοτειιι Πει, ιιιίΒι οοι·ιιιιε
ιιοιιοιιι. απο άοιιοΒιιο-. ΕιιοίΕι:ιιιιιε Μο ε€ι1ὶιοι18 ,οοιιιποιι6ιιιιιο Βοιιιιιιιιιιι πιώ:

86 6οι:ο.ιτι οιιο&ιε οιιιιιιΠιιιιο οιτεινιτ. Οοιιιο!ει:ει οται:ιοιι€ Μεπιο οοιιΡιπνεΙιοΒιιιιι:

ω” : Αιιιισιιι:ο οιιΠιιιπι :ιο6ο ιιιιιιι: 6οοιιει·τοει:Π , ιι: νιοεοπιιιο 6:οιιτιεει·ιτ,

οίιπιο3 τιιιιΠοιιτ Ρο.ΙΙιιιιιι 86 ι:ιιΙΨειιιιιιε οόΐοοιιιίΤοιιτ, ιιινοιιοι·ιιιιτ πωπω ειπε Βιο

Ιο ιιιτοτίο6Ι:ιιε ο66ιιΒιιιΠ“ει:. ΡΙιιι:Βιιι: οιιιπι Γειιιιέιιιε

ώ

μι!. ι. π.

(Βαντέ · . - .

πιο Μα μια ιιιο.όιιιιιιιι , ιιι:Π πιο ε!ιο οι:

ημιοι.

ιι Νοιι·ιμ ΟΙιΙοι!οπο , α: που ]:ι.ιιι Μάο: Γιιμιιιιε :ειπε , ειΙιὶε Χαμ ιιοιιι:ιι ωφιιιιι:ιε ιΜιιι.ιΙΤετ.

Επι”
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μι· ιιιιι·εε ιι·ι·ιεειιιε :ο:.ιιιιι ιεειειιι ειπε. νειΙειε ιιιιΡειιειιιιιι εε που:: ιιιιι·ιιιιιιιιω δ; ει”. Μ.

ιιι ιιιειιιοι·ιει ειενο:ιε ιιιιιιιιΒικ ι·ειει·νο.ιιιιιιιιι. Τιιιτι ιιιιιΙ:ιιιιι Πακετα: :ετιιιιο:ιε (Ιω °ωι""

νιτέ`ι ιιεεειΤει·ε: ιενει·:εικ ὰ ΨειΓεοιιιιι ειιιιι Κεεε δε Ρι·ε.ιιειε.(Μει Με εεε πιο..

ιιιΓειιιιιει ιιο:ιιι: Με ειιιιιιιιιΙει·ε ιΠιικ νιι·:ικ Β. Οει·ειιιιιι·ι ιιιειι:ιε ει νιι·:ιι:ιιιικ

ειιιιιι Ρο:ειι:ιέι ι·εΓιιΓει:ει:ιιι· οιιει:ι·ιιιιιιιιιιιε Ι.ιιιιιιιιε. Πετιιοιιιιι·ο.:ιιι· Με ιιιιιιειο

Β. Αιιιιιιοε::ιιιιι ιιιει·ι:ιε δ. θετειιιιιι·ι νινε:ε απο :καιω _

2.1. Τιιιιε Β. θει·επι:.ιι·ικ ιιι εοιιειιι Ιοεο Εεειειιιιιτι Ιιετι οι·:εεειιιι: ιιι ιιοιιοι·ε Μ.....ιι -

8.]οιιιιιιιιιε :ιιιιοιιεειιιι Μοιι:ιεΙιοε ιιιιιιειιι εοιιιιι:ιιι: , ειιιοι·ιιιιι νι:ε εΠ`ε: Με: Π- ω» ως ω

Με: ειιιιιιεε ιιιιι. Π: νετὸ Με ιιιιιιΞειι:ιο. νινει·ειι:, ό: Πεο Με ιιιιιι·ιιιιιιε:ιοιιε ἔ'“° ΙΜ::

Γει·νιι·ειι:. ι·ειιειιιι: εκ ιιιιιι:εκ ω”, Γειιιεε:ιιι·οιιι·ι.ιι ιιι·:ειιιιι Ρετ ειιει·:ιιιιιιιι ιιιοιιι- ιιι:ΤΗΜ

ιιιειι:ει. . . ο

ει. Ηιε ιτε ει·σειιιιΠιε ίια:ιιιι ιιινειι:ιιιιι είι εοι·ρικ :επτα ιενι:ιιιιε.ιι: ειιι απο Ιω . εοιΡω ω

πιιιιε ιιο:ιιιιΤε: ροι·:ιιι·ι. Ο οιιε.ιιι ιιιιιΒιιιι εκ νι::ικ :σε Οιιιιίιε ι ιιιιειι:ιε εοι·ιιΓεω· °Ϊ£°°ὶΒ Β'

ιιιιι·εειιΙκ ΓΡει·ειι:ιοιιε.(ζικ ιιοιιιειι :ιιιιι1°ι που ειιιιι:ετι Αυ: ειιιιι ροτειι:ιειιιι :ιιιιιιι ;;ιι:ιιιι:

ει·εει ίε:νοε :ιιοε που Ρετ:ιτιιεΓεειιΜονειι:εε ιιιιιε ρει·νειιει·ιιιι:ειά Ρι·εάιδιιιπι Μο. Μαι”

ιιειίιειιιιιιι.ιιιιοιι Β.θετειιιιιι·ικειιιιιιε ιιι ίεεειιΙο Ροιι:ικ εοιιιιι·ιιιιει·ει:, "οι ιιοιιοι·ι.

Με ΓειιεΙιει·ιιι·ι: ειιιιι.Τιιιιε Β.θε:ειιισ.ι·ιιε ιιει·ειιι:α:ειιι Γιιἔι τεεερι:, 8: Ποιιιιιιιιιιι

]ΕειιΜ-ΟΗιιιετ0Μ ει: επ ιιειειιειιι ίεει:. Ρεθειιιεικι: ειιιιιι Ρετνειιιι·ε :ιό Γιιρειιιεω

ει:τιιιιιι.8ε εοιι:ιιιεετε ιιιιιιιοι·:ιιιι:ο.:ιε ιιοΙειιιι. Πειιάει·ει:ιι: ιιετεειειιι ιιιιοει·ε ειιιιι,

ει :με 25: ιιι οπο ε: μι· ουσεε Γιιιιιιιιιιιιι Βοιιιιιιι.εΙ:ι·ιι ειιοιι Μπι εΙΙ ειροε:ειιειιιιιι.

η. Ροιηιιιιιιι ειι:επι οπιιιιε Με Επι: ειινιιιι:ικ εοιιιΡιετε. ιιι Γειιιε:ιεΓιιιιι ω. 8.,.........

νει·Γικ εοἔι:ει°ε εεειιι: , ιιοτιιοειο ιιιιιι:ιιι ειιιιιιιιι Γε:Ρειιικ μι· ιιιιιιε εκει ιιοεειι. “Με ει!

:ιι ιιι:ι:ιιι· Γειιιιεει·ε :οι ο. ειινωεω Πει ει! ιιι:ει·ι:ιιιιι 8: ειιιιιιιε:ιοιιειιι Ρει·Ρθ_ 5°Εξωτ δ

:Με ιιιο::ιε.ίξ13Βιιιιιετιι ειιιιιι νιι:ιι:ε οι·ει:ιοιιιιπι Ρει·Εε6ικ, ιιιΒιιΓιιιιιιι ιειιιιιιιι (κ. ει Με

ιιιικ . ειπε @Μια νι:ειιιιιιιε ιιιιι'.ιιιιιιικ ιιιιιι:ο:ιε.ι ειιιιιιι :κι Ραειειιι ιιι6ιιιιιιιιε Με

ιιι€ειι: , 8: απο νιι·ιιιιιιΒιιε :Με Ιετιιρειιεε εοιιιιιι νεειιεκ ι-ωεει. Ηι :Πει νε

ιιιειι:ε 5ροοιο που ιιι:ιιιΒιιιι: ειπε εο :κι ιιιιιι:ιιιε. Ηοε ι·ει:νιόεικ Β. (;ει·εΠω-ικ

ιιε ω: ειικ Με; Γοιι:ει·ιιιι κάτω ιι::ιιι€ει·ε:. εοειιι: Γ.ι_ιιιιιιιιι·ιΠισιε Πιο: ειιοφι = ο

Ρι·.ιι:ι·εε ιιιιιι:οε ζω @Με ιιοπιιιιε οιιΠι ιειι:οιιεε ιιιιιειιιιειι:ε:εά νιειιιι Γιιιιιιιιι 8:

ιιιεοιιιιιι·ειιειιίι Πιο Βοτιι ειιιι·ιιε . 8: ιο ορετε Πει :μισά εεειιιιι:ιε ρει·ιιιειιε:ε.

Π:ειιιιιιιιι εΠ: ιιοιικ ιιοε εοτιιιιιο. Ρι·ορει·ειιιικ ει! δ. Αιιειοειιιιιιι , Ρει:ειιιιιιοιιε ..Β

εο ιι: Βια οι·ει:ιοτιε ιιειιιοιιιιτε:ιιι· ιιοΒιε εε! ιι:ιοι:ε.ιιιιιιιιι ιοεικ. ιιοι πιεσε ω Εισαι;

νι::ι: ιιι Βοιιιε οιιειιΒιιε ρειΓενει·ειιιιιε. Ριεειιι: οιιιιιιΒικ εοιιιιιιιιιιι Β. θει·ειιιιιι·ι.

Ρε:8ετιε ει·.ειο ω τωεωω Αιιειοειιιιπι Π:: ειιΙοειι:ιιε είιι Πε ι·εεοι· κ, εωειε Ρει:ει·,

οι: οπι:ιοιιειιι ει! Ποπιιιιιιιιι :πο τιιε Βιειεε.τιιιιιιιΒιοειιιιι ει ιιεΒι::ιιιιιιιιιι :ιικ με..

ειοικ :ιειιιοιιίι:ι·εε. (ῖοιιιι‹ιο ειιιιιι ειιιὸιι Πειιε :ε ειιιιιιιιιε: , δ: :ιιιοει τοΞενει·ιεω

Ρε:ι·.ιιιιι. Αιιιιιειιε ιι:εε Β. Αιι:Ιοειιιιε τεΓΡοιιιιι: ει : Νοιι Ειπε: ιΠει·είει·ι·ε.αιιιε

εἔο ίιιιιι ιι: ιιοε ει8ειιι ε και ιιιειε ιιιειι:ιε, τω :ιιει Με ιιοε εειιιιιΡιειιι:ιιι·. ει ιιιιειιι

ιιειΒιιεικ ειιιιι:Ιοιιιει ι·οΒενει·ιε εοιιιεςιιει·ιε. Με ΑΒιιιιιειιιι ειιιιιεικ Πει θιέι:ιιε επ '

Με Ρετιικ Γ.ιιινε:ιιε ω. ΕιιΓΡεέιειιιιιε ιιιιιετιεοι·ιιιιιιιι Πει ::ιειιιο ειιιιι ιειιιιιιιε εε

οι·ει:ιοιιιΒικ . ο «Με τεΓριειε: ιιιιιιιιιιιιι:ειιι ιιοίιιιιιιι.

η.. Ηιε ιιι:ει· Γε ειωιιι.ιιιιιιωε (Με, ιωιεωω επι :ι·ιειιιο ιειιιιιιιιιιι ειιιιθιιε. Ροιι:ι·ιιιεε

Τει·:ιει :.ιιι:ειιι ιιοέιε ιο ιειιιιιιιε 8: οι~ε:ιοιιιΒιιε ροιι:ιε ειροει·ιιι: Ρετ νιιιιιιι ιι:ι·ιΓειιιε Με πιε

ΑιιΒειικ Ποιιιιιιιειιεεικ εκ: Ειιιιιιειινι: Ποιιιιιιικ ιιι·εεεε νειιιεε, :εΓΡειιι: .ιιι1ιε- .Σ'β

:ιοιιειιι νειιιαιτι. Ιι:ε αει ιοειιιιι ιιιιι Ρωινιιιειιε ε ιιιιιιειιρει:ιιτ, 8ε κι ιιινειιιε:ιε Με κ·

εΙειιάει·ιιιιιι νειιιιιιιι. Μειιιεειιι:ειιι Γει€ιο, ι·ε:ιιιι: ιι:ειιιιιε εποε! «καιω, 8; ετη- "'°”“"'°
Δ'

ιιιιιι·ι τωικωιαι, νιιιΒο ει. 6",μ.” χ. Π” ' (ω ω."

κι.» ρι·ιτίιιθιε $. Ο :ιιΔιιοικ ιιοιι ειιοιηιιιιιπι Οει·ε

πιειι ιιιεε:Πο:επι. Σ. Βιιιιιειιιιι (Ξειιιι:ιιι ΓιιεεεΠοι·,ιιμ

ιι Ριο.νιιιειιι νι:ιι:,Ι·"Μ)ι, ειιιιιιιιιε Με. Διακ” ι ει:

Ιονεεο ,Μ Ι::ειιι ιιιιιιιεπι , ιιοπιειι Μοι·ιείιει·ιο .και

ΠεινιεεειιΕ ,εισαι ιιοίι “και ιοι:ιιιιπ, ιιοιι Πιιιιοιιι·

εοε Νοιιιι Ξιι0Γιιιιι :ειιιιιο:ε ιιιιιιι ιιιιιι:ιι:ο:,Ροιι ιιιιιο

ιιειιι ειιι8 τειιιιιιιιιιι Εεειειια: Βειιονεεειιιι ία&επι ε::

Νι:οΙειιιιι Ρεοεπι Ι_ :ετιιιειιι ὰ 0:02,οιιε ΒεΙιονεεειι

πω ΕΡιι:ορο ειιιιο “κ”. ιιιιι:ιιιιιο:ιιιιι ειι,ρι·:ΓεδΣο

Βιιιιιιιιιτιο ει: Μοιιε:ιιο Εοιιιι::ιιΠ , ιιιιι Β. Οειειιιι:ι

εο:ιιικ λ ΒεΠοε:ιι: "Με εινιιιικ νιιισιιαιτε εεε και ρο

τιιι:. Δε :ο :επεφτε ιιοπιειι Μοιι:ιίιει·ιο Εμ: 3 . Πετε

Απ”. 8.5'. θεά. δ. Β. ξεσκίσω Ζ!.

:με ΑΝειοι$ιιε ριιιιειμιτιι Ι.ιιιιονι:ι ει; Ιιιιρειιι:ο:ιε,

ει" ιτε: ε:ιειιι Λεω” ΓοιιιιιιιειΙιε Μοιιιιίιειιι Πιο-ι

πιει. Πι Ωιιτοιι_ Ι'οιι:ιιιεΠ. :εμ ;. Ηιιικ.ι ΒωιιΖω 46

ΗΜ μ·φικεακ.ι 6'.Οεωιιυάκ.ι Πι·"|εωρ"” επ|ώ°ι ω”

Ισπισμπβ.τ ό· έΗπισ σωσει; Πενια:οπβ: Με”. : «ή

@β π:επισπι φωισφωπι Ριπ·ι.ιιπ:ηβ:οακρω[68α

:β Με”. Π: Αιιιιι.ιιίο Με: εεε. Μ. 8: (εΨ1_

Με



οι νιτΑ ε. οοιι.ΕΜΑτιι ΑΜ. ττ.ΑνιΑεεΝειε.

Οτιιε. Λο.

οε.τ.νιιι.

δευτεΜο.

Μαν.

Μοοιι.οετιι

Ετιοτιετιτο ετ

Β. ΑιιτιοΕ

πιο Μομπ

:πιο (ἔπε

Με ομοια 1)οτιιιτιο τετιιωτιτ :κι Ιοει1το Ρτιετιι6Ι:ιιττι οι Λο εΙο. (Ηοο ειιιτειο

οσο Ιοοεθ: εΠεοτ ὰ νισο , οιιτιι Πει δ£ νοΙιιοτο.τε εΙενιειτι Μπιτ τι πέτο ττειτοιτε : 86

οντο.οτεε "Με ΓοΙιτιιιιιτιιε όείεττιιοι , Ρετνεοετιιοτ ιιτιοείοοετιιοι Ιοειιιο. Ποτ

ειιτο ΡετνετιιΠετιιτ, 8: τοιιΙτἱιτο οοΒιτε.τεοτ οεΓειεοιεε ουκ! :ιεετειιτι εεεε οεΜΙο

άείεειιόιτ ειε ειι:Ιο 8ιεττειιιιιόεοιτ τοτιιτο Ιοειιτο ιιΒι εοοίΈτοεοοιιοι ετα Μοτο.

Π:ετιιιοι,8ε απο οεΜΙτι ΓιιΡεττοι νοκ Διεεω τ ΕΙεέΕι Πει.εεεε Με Ιοτ:ιιε ττιετιιεοάιο

εΠ: , οιιο.ιιτεΒιιιτο απο νοΙιιτι Ποπ ει: οσο Ποιοιοιιε Μικ: Μεσοι Βεοετιοτιι: 86 (οτι.

άιοεανιτ , 86 ΒάεΙι Πιο Οετεοιειτο οείοτιο.νιτ. Ειτε ετιιιο ΙιειοιτειΜΙιε ΜοτιειεΙιοτιιοι

τοιιΙτιτοόιοι, τιιιειιοάιο ΡετΙΗτετιτ οι Ρτει:εεΡτιε Βοτοιοι. ΜιιΙιετ3Με νετὸ ιιιιΠιιε

οτοοοειτο ειεεείΤιιε ει! ειιτο Ρο.τεοιτ. ΑικΠειιτεε ειιτετο Ιιεεε ειτοβο νιτι $ειοόΗ "Με

Ιει:τ;ειτι ίιιοτ.Οίιιοοιιε οΒτιιττιε Γιιοε οι ειοΐΡεέτοτο ΜΜΜ άεΗΡει·ετιι:, ίΒιτιττι ειΕ› ω

ΓΡειΞΗΜε εοτιιοι ΓοΒτι·ειέτει είι:. Εκ εειοετο ειιιτετο τιεΜΙο. το εττειιιτοΙοει , οιιιιίὶ

οιικόειοι νιτεο. ΒεοτοεττιειιΙιε , τοι τοτιιτο Ιοειιοι εἰτεοιοόεοε τετοιιοΠτ, οτ οειτετοτ

ιτιτεΙΙιει νετιιτιι εΠε . οιιοτι ίιιΡεττιο νο:: εεειοιτ. Τιιοε εττειιοιειιοτεε Ιοει.ιτο τεΡε

τετιιοτ Πτέτιιιοι εαΙεί,τιε τοι·ιε ιτοΡτεΠιιιο,

η. Βεειτιιε τιιιτειο Αιιοοεοιιε εει·τιιε ιὶε ΑοοεΙιε:ι νιίῖοοε 8: όε ίιιΡετοει νοεε.ιιει

εἰΡιετιε νιτεειτο οι ποιοι: , Ρετ νείτιΡιο. οεΜΙα: τοεοΓιιε είτ ΡΙ:ιτεει.οι το εἰτειιιτο ,

ιιοι καιω ιικ!ιοεατετιιτ, ιιοι οΠιειοα εοοΠ;τιιετεοιιιτ 8: εετετει Μοοτιε!ιοτιιττι

νιτει: πιο. εοοΠετιειτόοιιε Ιοεο Β. (ἶτετετοετο πει εΙιΓεεΠιτ ε!) εο.Τιιοε Β. θε.

πω” Ρ"° τεττιετιιε ιιοἐ απο οτοοιΜε Ποτ εοτοτοιΠιε τις! τι:όιοε:ιοοιιτο Ιοτ:ιιιο σ.εινεοιτ , πάτ

Ποιο Βετινιι: οι ΕεεΙεΠιιτο το Ειοοοτε Γετιότιε δέ τοεΙινιάιιιιτ ττωτοιτο ΒιοόΒιέειιιε Μ κι οι ο:

νιτ8ιοιε 8: Ματ ]οΙιο.οοιε, ίο.ο&ιοιιε οπο ΑΡοίι:οΙοτιιτο ΡτωειΡο : 8; τετ “Μπι

Γιιιετο οει·εάιτο.τετο ττειάιόιτ. Οοοίττιιιτιτ οι οτιιτιιο. οεεεξΤο.τιο. ΜοοειίΗετι: νται:

εοοετιιει νεὶ οι·τα οινετΓειε , οιιοε οπο. ΜοοειΠτετιιιτο ειτει·εει·ι οτΠε είτ , οτ οσο εβ

ίετ Μοοτιετιιε τι τιεεεΠιτοε νειΡαοοι ίσιο : Μπι , Ποιο Β. Β εΝΕοιοτι15 οπο, οττιιιι

οοειοἱιοοΒιιε εοτιιτο οσο ε:τΡεοιτ. Αιιάιεοτεε ειτειιτοοιι:ιτιιιε Μοο:ιεΙιτ εοοΒιιε

Βειοτω ειιτο σεβ εεΙ Ι·ιοτι:ιιτο οτοοιιιτο νιττιιτιιτο : φωτ. Με νετοι Πει ετιιττει τεθ

τ:ιετιε :ιά!τοΡοε ιιτ,ιιτ ιο ΡτοΡοίὶτο Πιο ΡετΓενει·ιιτεοτ, 8: εὶ νοΙιιΡτειτ1Με ιτιιιτιόι

ει-Ιιεοοε ε ειτ:ετεοτ.

 

_ Μοτιτοτ.
Μ. Οοοίιιτοτοετο τιιιτετο οτοοἰ οΡετε Γιιο , Ι·Ιιτιτ Γε οι οτειτιοιιε ειτοιιε Ρετττκιο.

Μ” ΒειοΡετε ειτιοἰε ττιΜε 8ε τοειιίἰΜε Γειτ , 8ε Πε το Βοτοιιιο ειοιίιτ ΓΡιτιτιιοι __

τττιοΠνίτοιιε π! Ρρ.ιιάιει ΑοεεΙ0τι1ιο Β. $εΡιι!ειιοι είτ εοι·Ροε ειοε ιο εειοετο Ε.εεΙε

Πει απο οιειΒοο !ιοτιοτε 8: .τενετεοτιει , "οι Ρετ· οιετιτιιοι ειιιε οποτε Βεοεοειο.

Ρτει:ίτειοτιιτ. Αε! ΐεΡιιΙει·ιιτο εμε @τι νειιιιιιιι: 86 Γειοειιιτιιτ,εεεει ιΙΙιιιοιτιο.οτιιτ,εΙειο

το ετεΠὶΜε τείοτοιειοτιιτ ,πω ποιοι τεΡεττιοτιιτ,ὸοετοοοεε (ποιο εοτΡοτιΜε

εΠ:ιιΡαοτοι· ,8τ. τοιιΙτι ἐ νειτιιε ΙειοΒιιοτιΜε Γειο:ιοτιιτ, Ρτπίτειιιτε Ποτοιοο οοίττο

μοι- (Σκοπια ειιι εθ; οοοοτ 8: @στο , Ιειιιε 8: Ροτείτειε Ρετ ιοΒοιτε ΓεεειιΙο. Γκεο

Ιοτιιοι , Αιτιεο.

' ο ΕιιΙΙιτιιτ ετΒο Εοονετι15. οιιοι (ζοοοοιτ:ο: 11εΒιιΙτιτεεχ - εποε , οεεοοο ιο ΜΜΜ Μ0|ειοἱ το! ΟΓιι:ι.τόοοι ΛΗιο:

ἙΙτινἱοεεοΠ (Ζαοσοιο τι θετετιιιι.το ιττιΡοίἰτοε τετιιιιτ τιοτιιιοε οτειιιοΜτιιτ. Εμ” εοτΡιιε ιιοὶι απο Β. ]ιιίΠ

|οεο ε1ττιτο : τιιοιετίι μοι ποτε Νοτοι.ιοτιοτιιτιι εΙοι!ετιι

(::ιτιοοιεί Μοοτιίιετιιιιο πιω οσειιΡΔΜοτ, οτ εοοΠοτ

ει: Οτιτοιι. ἘοοτοοεΠ. ε:ιΡ. ι6. οι ΑοΠειΠιε ΑΜοε Με

ΕΖωτιιτπω πιο Οοποπτω Μπα μοιάεττω Ιε8ονιιιε οι

ω".

6 ετ ΑτοοΙΒεττοε ΟΙιΙοιιονεο τιιιΙιιιε τειτοοοτε οι τετο

τιι ο ν νο.Γεοτιιτι ιιιοττιιοε εΠ, (Μαι ωΡωτο εκΡεοε!ι

ποιοι) Οετετοετι οοιιιιε ιιιτττι τιοοιιτο οε. ι.νιιι. τ!Ηΐετ.

τι τιοτι ΡοτεΠ. ΟΙιΙοειονειιε τιιιἰΡΡε 3.Πο0 τιο. ι.ν. εκ

οικω είὶ , (Ξετετοειτοε τιοιιο οε. σποτ. Μοοε.Πε·

:οπο ΡειιτοΙΙεοΓε Ρεωτ , ει: Ρώτα ετνΡτιιτο ίσιο ΓΡε

Ιιιοεοοι 3. 5ωτοττο, οι ΡοΠ πω::μη" ό· Μιο

[ετ :κι τιιιοτιιιτο ει: ΑοιτιΙοεττι ττιοττε τιεεεΡιτ. $εΡιιΙτο

ΛοιιιΙοεττο ι:οοιιιιιιτ Μοοτιθετιιιοι Πτινιο.εετιίε,το ουσ

"Με ιικτποκε ό· Μετιβύκ.τ [α Ρεττοοοοτ. Λοοο Ρτοιτι

τὶε οε. ιιτνιιι. :οι ΓιιΡετοε τοιει·τινιτ ντο. τω. (Νίτσε.

<ιιιο οτε ιο Μεττντο1. Κοττιιιτιο, Βετιετ!ι&ιοο 84: Θεω

Μ:ιττντιε Κε!ιοιιιι8 ιο ΑΒΜτιίι 5.0”τιω ΡτοΡε οιο

το8 Ριάονετιιεε άε!ετιιοι εΠε ( οιιοτ! τοοιεο ..φωσ ιτι

εεττοιο Ριιτειτοιιτ) Ρτοοιιτ Ι.οονετιισ ει: Λοοιτ.ιοιιτΑο

τιο!. πο! :ι.τιο.ρεο ι-ιοτιο οεεε.κτ.ιιττιιττιοω: Β_εεχςτηἱ

τι ΟαιιοΒιοτο,ΙτιιιιΙο τιιτιιιτιιττι ετ Ε|οντοςιΗΠΒΒ κά:

ιιοξζο Ν01°ιοοοοοΝ1οι Παει: “Ποπ” ε”. Κξωε αω_

το Ρτιεατιτ Βετο (Ξετειοε.τι ΜΜΜ ΒςΠογ2_εω·η ΜΡ

το. :Πε το: τόσο Αι1&0τ:φ12ίο Μ.ιιοτι ΜΜΜ Ρεττι

Εεε!είιο το τοπιο ιιίοιιε απο εοΠοεοτη, _ ττιωμ(2_ τΙκα

ει: 8.ιιττεΙισ.Ιεο ε!εειοτοτο , φ.τοτειοοιε το Βοττιιοιεο. Ρα!

οπιτιιοι τ:ιιοι τοτε 5:ιο&οτιιττι ΚεΙιτιωμ (011°Π"ΜΠ

εττειιιιιίετιιτιτοτ. (Μάιο: εΙὶ ιιΡιω ΒςΠογΔαοτο$ ΠΙΩ

Μ0Γιο:οιΓ3ει1Π ὁ Β. θετετοετο, τοειιτικ [2ευιο χ!. μ"

που ,Δω Ρ0ΡιιΙοτεε ίοετοιοοε εοττεΡω$ ( (με μ

Πιο Φο τετοΡοτε οι (τω. οιι1ετε Γειτντεοσ.τ) οι: ιοετοετι

τε τοοτϋ0 ιιιιετωτ, ιεΙοιιε Οτο οτιι οσεο!ιο Μ.: ιοί.

τοιιτετιι:Ιι ΜοοΔΠετή Πενιτιτ:=ο το,



νιτΑ 5. Ω!..ΑΚΙ ΑΒΒ. νΙΕΝΝΕΝ5!5. 485

Ρ .__

ενιαν!εεεεεεεω νττεινενεεωε=εεεεεεεεεεεεεε.ε

ν! ΤΑ 5ΑΝΩΤ! (ΪΕΑΚ! ΑΒΒΑΤ! ΩΣΣΐζΐ.ΐ"

ν!!εΝΝΕΝετε,

Αοιίτοτε Ατ!οοντοο ειο! Ρο!! τοετ!!οτο !εεο!οτοντττ. ν!!τ!τ, εκ οοο!. το.

Ε:: .Τοπίο @· Βοί!επιίο.

· Ποτε νε! εότι!ε Β. Οτε!!! Ρτείοντετ! 8ε ΑΒΒετ!ε Γετ!Ρτο- απ”

Υ τω, Ι)ε! 8[:·ετ!ειο !τοΡ!ιιζτο ,οδοο! ο!! ι!ετ!!τ Βετ!ε 8: εεε το”,

ν!νετε,!τ!! ! οο οε ττ! οετο τω!! ετο!οτ!!ε 8ε!!!!οε !εοοε.

! ή ο!!!ε ττείτε !!!εο!!σε!ε!!!τετ (ετ!!σετε. Η!εἑ Ροετο !οι!!ε!!ε τοο.

. οετοιο ε!ετοε, ο! Πε! ο!τ!!!!Ροτε!!τ!ε Βτετ!ε Ρτο!:εε!τ εε!εε! ,

οτ Ρτεε!Βοε Με ε Ποιο!τ!ο ο!στ!!!ετετ, οοο: 5Ρ!τ!τοεάετ!ό!;!

- ε!οοιιτο Ρετεοε!ε ε!!ε Ρετίι!ε!!ετετ. Αεε!ε!!τ οο!ΡΡε οι: Ροετ

τοεττετο οτΒετετ!! τοετ!το !!ε!σετετ, ειτε άενοτε εε! Μεο!οτ!εε 5εοότοτοτο Μεττν.

τοο! εΡοτ! ν!εοοετο ίο!)!τ!ε!ε οτεοτ!! ἔτετ!ε ΟΕ0ΠτϊΕ!ΜΕ: εοτο εμε Ρεε!!!!`εοοοε

()!ετοε νεο!τε Γο!ε!σετ. Ηε!ε!τεοετ εοτετο εεε!ετο Γετο!οε ο! ν!εο οι!! Βε!!!εετοΡοε

ε!!ε!τοτ.

ε..Ηετ!ε το!!! Ρτο τοοτε οοει!εττ! ε!!ε ετ! οτετ!οτ!ετο ()!ε!·ι!ε Γεοοετετοτ, νεοε

τοοΕ2ε! Ω10&!!!!ιοοο! Οοεοο!:!οττ! ο!ττε !Ι!!οε!ετ!οιο , Με! τοτ!ε τετοΡοτ!ε ο!Τε Με

τ!Π!το! Βοιωτοι! Μεττντ!ε οι!!είεε!σεοτ. Οίιττ!οοε Π!! τοο!!ετ εοιο εεω !οο

Ροετο ο! εο!ο οοετ!οοε Ρο!!τε , !οοε!οτεε !!οτεε Ρτοττε!τ!!Τετ , !έ.ο!εοε νεΓΡετε

ετ! !!οΓΡ!τ!οο! οοο! τενεττ! εοΡετετ, Ιζ!!οε!εοοε εἔ!τεοτ!οοε νεοτ!ε!τ! οοε!εε Ρετ!.

ε:ο!οί!Π!τοε εΠοτεετε εοεΡ!τ. ]ειο τοετετ εοο! ()!ετο Ροετο οεν!ιο !οττενετετ : ι:!εβ

ΡετετίΓοοε οεοτ!ε, Ρεεοε οοτ!!ε !ι!!στοετίε τον!. ΟΙετοε Ροετ εκτεο!!ε ττ!εο!Βοε

εοοττε Εεε!είἱεττ! Β. Μεττντ!ε Ρεττεο!! !εετνο!!ε το!!ε εκε!εο!έ!.!Τε ε!!ε!τοτ: Πειτε

Ρτο ει!!οε οοτο!τ!ε Μεττντ Ρεττεο!οε τοοττετο ίο!”εεΡ!τ , Γο!ενεο! !!ο!:!ε !τ! Ρετ!εο

!ο Ροί!τιε. Μο:: Κ!τοτ!εοοε ο!ει!ό!οτ τεε!τ!!τοε , τ!εν!ο! Βτεν! !!οΡο!Γο εε! !!τοτε !οε

ττεοΓΡοίο!τ. Βε Ρετ!εοΙο ετεΡτ! ,το!τεοτεε Ριιετ! Ηι!ετο , Πεο ετετ!εε τεε!ε!!τ!ε

τιιοτ.

3 Ετετ τοτ!ε τεο!Ροτίε ν!τ Γττε!!οοε 8: Βεο !εε!τοε ν!εο!!εο!!ε Εεε!ε!!ω Ροοτ!.

τεστ Ω!!υοτ.οι!ε. Μοοείτετ!ε τετ!! ν!τοτοτο οι! το 5εοδ!:!τοοο!ε!!οιο Με Γεο€τε Ρτο.

ίε!!!οοε ν!νετ!τ!οτο Ρ!ε ι!!!ττ!ετ!οοε , τεττ! !τ! ε!ν!τετε ειοειο ε!τττε τοοτοε ε!ν!τετ!ε ,

!!ε>ε Ρτεε! ι!ε ετε!!τ ε οοπ τεεε!!ετ.Οτ!ο!εοεοΠοτο Οοετ!ο!!!ε, ε !εοέ!!ε Ροτ!τ!!!ε!. .

Με οτο!ε οοόετε, ο! ε!οοτοτο ττ!ε!!!ιτ!ο οπο. !!εετ!!!!!τ!! Γεττεο!! Μεττντ!ε εοοι!!τε

νεοετεοε!!τοτ. 5ετ!έ!!ο!οο!ε!!οτο Βεετε: ν!τε!τ!!ε Οο!οττ!!›ε: ττ!ε!οτε Μοοεεω!ε

!!ε!›εοε. Νεο! (5τ!τ!!εοετ!!!οο! !οεε ε!οεε!τ!τ!εεοτοε Μοοεε!!οε ε!ε!σεοτ. Ροττο 5.

Ρεττ! Μοοε!!ετ!οττ! το! Αο!ττε!εττ! Ρεττειο ι!το!ε Ποιο! , οο!ι!εει!τοε Ρεοε Μοοε

ε!!οε εοοτ!τ!ε!›ετ. 5ετ!&οτι!το Πανε!!! 8εΡτοτεί!! νεοετε!ε!!!ε Μετοοτ!ε, οοο!

οοεο!!!τε. 5!ι!!!!!τετ 5.]οεο!!!ε ΒεΡτ!!!:τ Μοοε!!ετ!οο!,εο!οτΙοεο!οτε. 5!ιο!!!τετ

δ. ν!!!εετ!τ!! Μεττντ!ε , οο!τ!ει!εε!οτε. εωει ετοοοοε Μετεε! !Μεττντ!ε Οοετ!ο

Μοτο , ττ!ε!!!τε. 5. Β!εοὸιοετ ν!τ!οετοττ! 5εο6!!ο!οτ!!ε!!οτο !οεοε , ν!ε!οτ!εο!!!εοε.

5. Αοε!τεεε !τ!ίτε τοα:ο!ε οτο!ε . εεοτο!ο. Ιτετοιοε!!οε! δ. Αοι!τεε, εε!!τοτο. 5εο

ε! Ν!εετ!! @με οτο!ε ε!οτ!οί! ΕΡ!!εοΡ!, οοετ!τεε!οτε. δ. Μεττ!τ!! εωωωω,

εεοτοιο οο!οεοεΡ!οτε Μοοεε!!οε Με ε!!ίττ!έτ!οοε τεΒο!ετ! ν!νεοτεε εε!οοετο5 τε

τ!ε!:ετ. Ροττο!τ! οττ!ο τοε!οτ!!εο&οτοο! Μεττντοτο ΑΡοίτο!!εετ!! ν!τετο τεοεο

τεε , το οοίιτοτιοε ν!νεοτεε ,' Ρ!οτ!το! Ο!ετ!ε! ετεοτ , !τεοτ τοτο!!ε ε!!!Ρο!!τ!8 ΟΠ!

 

Τετο εΠε#

εεττ! :Με

ν!ετ!!!ε νε

τ!ε Μοο!!ί

τετ!ε.

τι Εκ !ΙΙ!ε Μστ!εί!ετ!!ε τ!ι!ο τ!ι!!οτε!τετ ΓοΡετΓι!!!τ , Οειιοτ!!ε!ε Γ:τεο!ετ!!!οε εεΠῖτ. ? Οοο οτο! Ρτ!οτετιιε _

οττοτοτιοε !τ! οτ!εε : οπο!!! 5. Ατ!!!τεττ,!τ!!ετ!οτ!ε. ν!το· ι!τ!οε 5. Μετἰπ εε Τ!!!έ!:ο τ!!!) ΟΙοο!ει:ο , ε!τετ 5. Ο»

οπο; ε!τετοττ! 5.Ατ!‹!ττ:τ ΓοΡετ!οτ!ε,5ετ!&!!οοο!εΙ!οττ!, !ο!!!!!π , 5.ιοδτ!!ιτ!οτ!!εΙ!ι!το.

Οττ!!ο!ε δ! Βετ!ετ!!ιΠ:!. ( Νεο! Μοοεί!ετ!οττι 5. Ρεττ!

Ρτ!> !!



με νιτΑ ε. ει.Αιιι Απ. νιΕΝΝΕΝειε.

(ιιιε. Μ. ειοτιιττι ττιιιιιΓιετια ΡεταΡετειιτ. ΑΡιιιι Γαιιότιιιιι δενετιιτιι τιιιοιιιιε εσετιιε Πετιεο.

Μ· ω απο νετιεταιιιιιε. Μια ειιιο ιιε νετιεταιιιιια 8ατι6τ·οτιιτιιιτι ιιιιιιιιι εοτινετΓαιιτιιιτιι

"""““° ιι ε· ι ω τ · τι) ι>οιωτι Με Μι τι νιεωεω αιωετα Γε ια παω α ειτα8ιιιτα , ιι ειπα τ: ε τ ε.

ωεωεωιιτει ίιτα ετατιτ. $ιε τιιτιι: τεττιΡοτιι ατι Βιοτιαιτι οττιιιιΡοτετιτιε Πει νιετι

παιδι Εεειειια Ποτεβατ.

ΜοΠ2°Βικτ τι.. Ταπι Ρια ιΒιτιιτ Ιοεα τιιατετ (ιιατι Ριιετι ΓοΠιειτα ειστε Βει Γιιιιτ Γτετιιιειι

μια ^ω>“°· τιιιενιιιταιιατ. @ατο αιιτειτι Ριιετο ()ιετιοιιιο $αιιέτοτιιττι Μοτιαειιοτιιιιι αΡιιιι

Μετιιοτιαττι Β. ΡεττεοΙι Ματτιιτιε ττατιιτο ,ιΡΓα τιονιΠιιτιιιιτι τιιειτι αΡιπι 8. Βιαιιιιι

τιαττι εΙαιιιιτ. ΟΙατιιε ιτατιιιε Ριιετ Γαιιετε ιτι ΜοτιαΙιετιε ιιιιττιτιιε , εὸ ΡτοΓεειτ , ιιτ

Ιιιιι ΜοτιαΠετιιιιτι νιτιιιατιιττι ατι ειιιτοιιιειιτιιιττι ΡοΓιττιοειιιιτι ετετιετετιιτ. ΑιιΒαε

εαω ιτι Μοτιαίιετιο δ. ΜατεεΠι ι Γατιότο Ροτιτιιιεε ιιτΒιι , Οιατιιε ιιοττιιι:ιε .Δ εια

και νιττιιτιιιιιι , εΙαι·ιιιι οιτιιιιε τειιΒιοιιιι οι:Γετιιιιο , Γιτειιιιιιι οπιιιι αδι:ιοιιε Γιια , ει»

' τατιι ιιΒι ιιιιΡοιιταιτι Ρετ Βει ετατιατιι ΓοΙΙιειτε αιιωιωτιιιωτ.

Μο,,"Μ,,, ;. (Σοιιτιειτ αιιτειιι ιιτ Ματετ ΜοτιαΙιετιι Γειιτιιιιιε αει τιιοττεττι ετανατετιιτ. Πα

Μιιτ ιιιε ιΒιτιιτ ωιεεωω όεειιιιιιιειιτιε ειιιιι Με αεεεΠιτ ι (τι: ιιε τιιαιιιιτιι Γειστιειτατιτιε

τετι ιτ , Γεετετε Φειιττι οτατιι ιι:ι εοιιΓΡεότιι 8ατι6ι:ιιιιοι:ιια ιιιττι Γατιατα ττιιιΙιετ ε Με

το ιιτι·ειιιι:, 8: ειιιτι εετετιιΕεειειιαιιι ιιιετεΙΤα , ιιγτιιτιοτιιττι Ιαιιτιει 1)εο εαω

Βιιιτ.

ΜΜ- 6. αιιιτιατιι Ρτατετ ετιατιιιτιΗτιτιιτατε ετανινιΓεετιιιιι τιεΡτεΓΓιιι ,τι Ραττε (Πειτε

2Ι:Τέ ω” σιεο Γατιέτο Ρετιιτιότιιι, Γαιιιτατιτειιιτιιτιιε ειι:. Ραέτιιτι·ι επι ω” ειιιοιιαιτι τειιιΡο.

' τε ατι νιιιαιτι ειιττι Μοτιαειιιτ ιτετ,ιιτ τιιιιιιαπι τοτιιι ιιιεετιιιιιι ΡΙετιιιε οΒνιατιι ει

Γιετετ. Τιιτιε (ῖιατιιι ιττιΡετανιτ ι:ιιιιιαιιι Μοιιαειιο : νωε Ρτατετ, ττιιΓειιιιιιι ιιτιιιιι

1ινωι ΒιινιοΙο ΡτοΡε ειιττειιτε. ΙΙιεο ιιιε οιιειιιετιε , ιιτ @τα ττιιΓετιιιτι τιιιιτιτ( αιι

1·αιιιιε Φέτα ι ) Γεω νιιιτιετιιτιι Ρετιιτιιε εΙαιιΓιιιι , ειιτειτι ιτιτεεταττι νιτιειιτιιιιιε οπτι

τιιιιιιε είΓε ιιιοτιίττανιτ. Ειιιιιιιετιι ιΡΓιιττι ιατιιτοτειιι Μοιιαιιετιι Ροιι:ιτιοειιιττι πιο!.

τινιτιετιιιιτ. |

για”, ε 7. Ροττε νιτ Πει ιτι ει·αιιιιιιιαταιιι Ρταττιιιιι νιι=ιεατιι ειενει·ιιτ. νοειιτο ειιιιοιιε

αιεεωε τιιιαΙινιτ , τι ταεετιιι ατι ιιΓιιτιι νιιιι ιιεεεΙΤατιι αΙιειιι τεττιαιιΕΠ'ετιτ. 5ετι αυτ» νικ

Ραιιει ειΓειιτιτινειιτι,ΡτοΗτατιιιιτι τεττα ιιοθτεττι ιΒι Γεειτ. Ιτι εταιιιτιιιτιι, ιιιιοτι

νικ ετειιι Ροτειτ , ιτα τιερετιιιειπνιιιεα ι·αεετιιιι Γιιιε οιιιιΓτα Ρατιιιτ, ιιτ ιιιιιιο πιο

τισ τιιιὸει εταιιτιιιιε ΡετειιίΓα Γιιετιι:, ιτιιιιειιιιτι τιιιτε ΡοΓΓειτ.

Μοτια- _ 8. Ιτεττι τιιιοτιαιιι τεττιΡοτε ειπε Ρταττει ΡιΓεατιιττιιίΓειιτ,8ε ιΡΓε ΡτοΡε τιΡατιι

Π:ατετ, ιιιεαιιτιιιε ειιιιτιαιτι τει:ια #αιιιιιονετιε ιτι αειιαιτι τω. Βιιο αιιιιε τιιιιε Γοττε

τιαιιΓταδιο τιΡαι ΓιιαιιτιιΡιενετατι Εταττει ιιε Ρετιειιιο εατιετιτιε ιιιττιιιιιιι Ρανιτιι εταιιτ. Οι;»

Σιιτέι;"Μ τιιι Ριειιέι Με , ιιτ ιιΒιιιιιιι ετιιι:ιε εοτιττὲ Γεειτ, πιο:: ι Ρετιειιιο εΧετιιΡτιιε ειι

τω( @Μπι αερα τταιιε!ιατ, 8: αει Ραττεττι ιιιατιι ιιι ειιια Οιατιιε ειιττι ΕταττιΒιιε Γ`ται›:ιτ

τιενειιιτ. τω οττιιιει τιιιΓετιεοτειιαε 1)οιτιιιιι τιεεατιτατε εεε ετιιιιτ. $ετι ιιτΙα:τιο

τει ετιαττι ΡοΓτ ταιιτιιττι ιιιιιτιιιε Πειτε: , ιτιεετιτειτι ΡιΓεειτι ατι ιτιιε τταθ:ιιπι ιιαι:ετε

ατι Γιιι ΓιιΒιιιιιιιιτι ττιετιιετιιιιτ.

1ΜΜτω ε. Ετατ ει ι:οιιΓιιετικιο ιιοιίτε οτατιοτιιε ι:αιιεα. τιεαιτιιιιιΙατε Ρετ εαΡετιιιιι , ιιισι

επι Με. ΟοετιοΒιιιττι Γαιιιίται Βιαιιιιιιιιε πω” ειι,8ε ιιιαιιοιιιε ιιιιιιιαιια ΓΡεειε αΙΤιιτιιΡτιι Για

Ρετιιια: αΙτιτιιτιιτιιι,Βαττιπιαιιτιιιιιιοειιιιι ει Γε οιινιιιττι ω1ιτ, τιιιιτι ιΒι αεετετ ω

τιιιιτειιι. εεττ” ΡετΓεότιιε ια Με , εο8τιοΓεειιι ιιιιτιιιει Γταιιιιεε , ιιιιΡανιτιιιι πω,

8; τιιιιι ι Γε εΠ`ετ «μενει. Τιιιιε τιιαιιοΙιιει ΜιΠιιε Γιιτιι ατι Με ιιτ τε ει: πιο Ιο

εο ει:Ρει ατε, τρια ιαιτιιιιιι είι ιιιιὸτι ιιι Ροτειιατε Πειτε ιοειιι ιιιε εΠετ, τιιΙι τιι

οιιΓτιτιίΓεε. Οιατιιι υινωα νιττιιτε Γτετιιε5 ναιιε 8αταιι ,ιιιε : οιιιιιτιτ τιΒι ειιιιιω,

επιω είι τεττα 8: Ριειιιτιιτιο ειπε. Οιιιτι ετατιτιι ιειτιιι· Γοτιο , ιταιιτ τοτιιττι εαΓιτιιιιι

νιτιετετιιτ Με εοιιειιΓΤιιτιι, ειιαΙιοιιιι αΒΓεεΠιτ: αττεΡτέπιτιιιε ιιιιαπι Ραττιιιιατιιιιι ,

ειπε Ρτο ΓοτιΒιιε Μοτιαίιετιι τιεΓει·νιειιατ , νειτατε εοεΡιτ. στ” ατι αεειιττιτ , ιιι

3ε&ιε ιτι οιΡι1ειια: τιι€ιτιι, ΓΡιτιτιιιτι τιιαΙιειιι.ιττι ειιιιι€ανιτ : ιιετιιιε Γεω τειιιιιτα Απ.

ειιιιι Πει ατιτιατιι Γεειτ. Μιιιτα Γεω: ειπε Ρετ ιΡΓιιιιι (ΞΙιτιΓτιιειιι ΕεεΙειιανιειι

Ρεεωιϋ ιιειιιι οΡετατιιε εΓτ.

ι τι . . Δ . . . .
;,1.ι22._ το. (Σπιτι ιτιιιατετ τεττιΡιιι ιιοτπιιτιοτιιι εμε , 8:ιιοε ειθ.Ποιιιιιιο τενειατιιιιι εΓ



νιτΑ ε. οι.Αιιι ΑΒΒ.νιεΝΝεΝειε. Ψ οι;

Γοτ,οιιοοιιιο όιο οι ιιοι·ιιε Ει·ειττιιιο ιοΒι·οιιιε ΓοοΙιι :νοοειιιίοιιο επι Γε Ρι·ειιιιΒιιε, Απ. Οιιιι.

οο3 :ιΙΙοοιιι ΓΡιιιιτιιαΙιτοι· :ιο οικω οωΡιο, όποιοι Ετο.τι·οειοοι,ίοειιοοιιιο Αρα ]Δ:°·ι:·'

που ε!ιδιιιιιι , [Η :καψω ΜάαΖωΙοικ: φαω· πο: οποία έκ π· πισω Βεί. (οοι Δξ]_νι:__. ”

ποιοι ὲΠοπιιοο ι·ονοΙαι:ιιοι Π: οοο τοοοιιο. δει: ΕριΓι:οιιοε έα. ιιοΠ:τει οινιτειε

Μ: Ρειοο τοιιιροιιε @οοι Ει:εΙοΠειιιι ειιοοι·οοιιιτοε ΙοιοοΒιι:. ΡοΠ:οιιιιιο ΠΠ οοι·

ιοιοι·ιιιτ, Γυο Γοιπιιοο ΕριΓι:οΡο ετονιΠιιιιιι Ροι·ίοι:ιιτιο Ρειοειιιοι·ιιιιι οτι: , ο: πιο

:Μαιο ιωιοιιοι ιιιάιοιο πιο :κι άιΓΡοι·οοιιόιιιο τι·οοοτιιι·. Μοο:ιοΙο δΕ οοο”

τοιοε κοιτα: ιΓιιιιε ρ:ιιι:ιιιι οα:ιοοιιιιιτ ,ΙΡειιτιιο Ι·.ιιεο.Βιιιιιιιι·, ιιιοοιιΠε βετο @πιο

Με , νοίὶοτἰε οιοοιΒιιε , ο: ιι:οιιο ιο Μ: οιειοοοοιο @οοο Νιιιιο οι·8ο , Ει·ειιι·οε,

Πει ιιιόιοιιιιιι ιοοι:οοιιτοο,οιιι·ιιιο ομοια «πιο νιοιΙειοιοι· ιιιτοιιοιι:ο: ιι: άπο

εΙιοε ττιΒιιιοτιοιιιε νοοοι·ιοι: , Ρειι·ειτιοι·οε επι ιοΙοι·ειιιάιιιο, Η ειιιι ι·οοοιιι Ι··ιιοιιιιε ,

ιονοοιιιιοιιιι. Ωστοσο ιοοιιιο ιο ΕοοΙοίιε ιιοπιίΠιοα Μειιι:γι·ιε ΒΙειιιάιοει: δ: Γαιο

ι·ιιιο οιιιε Ιιιιιοειτο. Ηει:ο σ.ιιόιοι·ιιοτ Ρι·ιιτι·οε οοι :στο Ρι·ιι:Γοοτοε :ιόοι·ιιιιι:. @οι

Ροίιοει :οι οποιοι όοιοοοΠι·ενι:,οιιιιιιόο ἐΨειοόαΙιε 8: ἐ Βιιτειοοοιε οοο πιο

τιιιο νιοιιοοιιίιε, (Η ΙοοοοΙοτόοιιο Δια Ρτονιιιι:ιει: νο.ίι:ο.τε: ί-ιιιιτο. ο

πι. οπο» μοι όοοι3ζοοι·οι:, τοπιο οιο ειιιι:οοιι:ιτο :Μια οιιιοιει @οι ετοιμο οοι·ι·ιιιιιι- 8.ΒΙπιιδιΜ.

ΒιΙο άοΐοιοι·οι, οιιιο ΓοιοΡοι· οι Ιπιιόιοιιε Ποι οοι·ίονοι·οι·οτ,νιάοτ ω» οι·οοιιΓοιιΙΐιοοι οιΡοι·ιι·ι επιιιιο,86 ιιιιιοοιιΐιιιο οι:οτι:ιτιιτο οειοόιι:ΙιΠιιιιι 8:οινοι οοΙοι·ιε ΐιιιιι·ει Ρωιιτοιι,·

ι:οΙΙειιι πιο :μιοοιιο.ι: οοΓεοοάοι·ο, οποιο οι:οι·οιιιιιο ιοιι·ιο Ριιιο!ιι·ιιιιόιοιε 8: ΓΡΙοιι

ὸοιιε ιιινοιιιε οι·αι:οάοοειι:.@ιοά άπο @ποιο ιι·ιονοτοοι·ο.ιιε οι:ιι!ιε Βετο που ιοί

Ριοοι·οι,νιιΒο Βοιι;ιΠιοιο. ΒΙ:ιιιιι!ιιιο πιο οο οοΒιιιτο οοιιΓοΙειιι οιιτο οοοριτ, 8: οι:

ι:ειιιιιιιιι οιιοι·οιιιιιο Γοοιιοιοτιιι· Ιιοιιοι·ι. (:(ιιοοιιο ιρίο νοτο 8: ιιοΠοοιιιε :ιιιοιιο

τοτ,οΒ Με οιιοινιτι ΤΜΑ άιο Με οιιιιιτει ίειοθ:ιιε Μο.ι·ι:οΠιιε 8οοεο οοι το να

ιιἰοιιτοε το οοΒιίοιιιιι :κι ίοΙιι:ιο ι·οΒιιο. ι:ιιιι:οιοιιε, 8:ιιο ΕιοΠιε οοι ιιοοοι·οροΠιτ,

:σου Με οιιοι·οιιιιε Πει οιιοιο πιο ιοοιιιιι ω. εκ νιΠοιιο ιι!ιΓοοοοιιιο Βοο

τι” νο· ει. Ροιιιιιιιιε οι ΕοοΙοΠιιιοιιοι·ισ.ιιιε,οιΙιι:ιόιιιιο ΐιιιιοι·οιιτοι:ιτιιε , οιιοπιάιιι

ίιιΡοινικιτ ,ουα Ισ.ιιόιΒιιε οοο ι:οΠΞινιτ.

ιι.. ΑΡΡιοΡιοοιιοιιιο Ιιοιέ'ι οιιιιιιε τω, ΡΓοΙτοιιιιιο ιόοιο ι;!οι:ειιιιαι·ο εοοιιιτ. Πι:

οι·εο Ρι·ο.τι·οε Ποιοι ΡίοΙιοιε οιιιοι·ιιο: , 0ωιιι: 8ρέι·22α: Μασάει .Ζ)ουιΜπα, ι:ιιιο Ρω,ησ.;ι

Ιιιι:ο οοο: ιιιοΡξο.ΒΙιε τοιειο οοΠειτο οι» 8:ιοθ:ι15 13ο μιι:οΒιιι: ιοΡΙονιτ : είοοιιο

Βοειτο ειιιιιιιιι απο: Μοτο ιιιι€ι·ο.νιτ π! Ποιιιιιιιιιιι. Μιιιιιιτ εικοσι Μοτο οοο: ιιβ Ψ

οοο π! Ιοοιιιο ΓοιιιιΙαι. (Ἐὸ εοιο Ι·-οι·ιοτιιι· οιιιόειιιι ιι:ιι·ο.ΙΥΠ οιΠ`ο!ιιτιιε οάοιο.

πιο ίοι·οιι·ο Μπι οτι , ιο οοιιΓροέι:ιι οιοιιιιιιο ιΙιοὸ @απο οίὶ. 8οιιιιΙτιιε οιιι:οιιι

ιο Εεο!οιιιι Ματσε Μειι·:γι·ι: ΒΙσ.οοιιιιιε Γιιιι&οι·ίιοιοιιο Μιιι·ιγι·ιιιο οιιειάι·ιιΒιιιι:ο

0610 απο :οποιο ,ιιΒιιιιιι·οοιιΙιε ι:Ιιιι·ιιε οοι ιιιι:ιιιι:. (Ποιοι ειιιτοιιι οιιιεοειτιιτ Κα

Ιοιιάιε]ειοιιιιιιιε Ε). ' Ι·

ο Η οοιιιιΒιι ιιιιιιο οιιι:ὲ οοο. :απο ο: @οΜ” Βοοιοιι νιοιιιιοιιίιε ΡοιιιιΕι:ιι, ιιιιι μοι: Ι.ιιιιιιιιΙοιιιιι·ιι

$οτιμοι·ιε απο ι:οΙΙιΒοιιοιι. " 8: Βοοοιιιιιιιο (Ξο.άοοΙοο ιιιιιο. ;. πιοπιοτ8ι0 Γι.ιαοΠιο

& ΝιιΙΙιιε οιιιιιιι&ο: ΟιιιοιιοΙοΒἱοιι: :οποιοι οιιιιιιε ΛΙιιιε οίι 5. Οι.ιιιιιοΜοοιιοιιιιεΜιιοιιιιιοοΠειι: Ναι?

Σ. οοο Γεω ιιιτΠιιιιοι μακ: :σοφια :Μάιο νιειιιιοιι- Μια. , οι: οοο 5αι:ι.ιΙο ιν. Μπα!. ειιςοιιιιιιιο.

11ο οι) Μ» Ριπά16Ι:ι. Μοιιιιιιε νιωιιι ιιοιιτιοσειιι

 

Ε” ο



4.86 ΒΕ δ. ΤΗΕΟΠΕΞΗΙΠ)Ε ΑΒΒ. ]ΟΤΚΕΝδΙ.

-·-·-η·

ε===-Α=·-δ. ΤΗΕΟΒΕΠΗΙΙ.ΠΙδ ΑΒΒΑΤΙδδΖΕ

 

022···οπ· 1οτιιΕΝειε ΜΜΜ::

ΕΕοθΙΗΜ ΗΙ$ΤΟΚΙΟΠΜ.

μπώ - ο «Ξ Ο τ ιι Β Μ * Ροοιὐοποπ£ἔο/ἰπο ΟΜ2πι1: δ. Βοποά2Πι Μπα ]οι·οιιἰ Β1Ιτι35

ΜΟΜ;ω;] ' ' '_ εισαι ( Μέ [ΜΒΜ π: Ρέα: δ. Οοἰωπύοπ£ ά· Αποπ)·ποπο οπ ?Ζω δ. .482!2

°Χ°ωἱ°· ο πω...¦οοαπποπτΜταπι ίπ ρ:$ο ΒτΙοζ2ο .#α:ο οπο&οπβρπ ΜοΖάφ.«·

' ·- οιοΜποπ . »Με ρ·οσπ! ο βιι·υέο Μπου·οπο5 βια άσο” ρ·έπιοπιίέα ΑΜΗΝ

ποοϋιβοπο Επιποο, άι· οπο ποπππἔο οἰῇπἰτεπε ποσοι.

Μο ή". ι. Οιὶπι δ. Οο!οποοππασ Τπεοάοτ2:2 Βππ$οποπο Κα$πτ @β έ Οπέ|έπ 29ππασ, .σέ

ΦοΩ(Μ"· Τβοοάοοεπιππι ΑτοβΜο Κεἔοπι β υπέροπο25 πω· :2·υ2οποοπι λΙοἰοἰπο Βου· |οποπέ:: Μέ

,. Ε”, ο ΟἔιαἔοετἰεοΤΒεοὸοΒεττἱ εοτινἱνει οκοορκω.Βοτ8ππάο/οπο ο]ποπίέπ Βοο/Σεωφ2,

πω πω; πο! νΙΙΙειττι οιιετικΜπ ΨΙ:1οοιιπι · ουκ ΓιιΡι·ει αππικτιτι Μειτοτοειω Πω εΙὶ νετιπ.
Ρ°μΙ° ο ΙΜ ι·α:ορευε είἙὲεΙυοὸειω νὶτο Αιιτι-ιΑΜο ι1οπιπιε , ευ]ιιε εου]ω: ΑιοΑ (πω

Μπιτ: ετέιπεΙυε Με ΒΙῇ ( .46οπ·υωτοτ βυ·Ιο2:όυο Μ] ) Μίκι ἰιιἴειιιτὶει: παταω ε!ε

εειπ:ε6,ςιιοε ατατετ ει‹:Ι Βοηεάκετιόιπτι νἰτο Πε:ἰ οΙπι1Ητ. νοκ... ὶΠε απιττΞε Βάσει,

ἱιπἴοτι:ι:Ιοε Γιιο. ΒειπεἀἱόΗοικ: Γεετενἰτ : ηιπ ΡὸΓτ , ηπα οι ΡοΜΓοετο εοι:Ρετιιιπ,

(3Μο:Βοτάο Βεεὶ τἰωὺτπ,ειο ε!επιεεΡε Βε18οικττο Βι·ετΙίΠού Γιππ ΙιοΒὶτὶ. @Β

οίϊεμιο.ιπ Γεεει:Η 8 οτὶᾶ ιΙΙιιΠ:τω Βιετοιπ, εισεεΙεπιτε εσ:Ρετιππ: , οι Ρτο ΒΙοι·πι

Ει:ευΗποπ εετετειπτατετοέὶ. @απο κικι]οι· απο Αυο τ10ΠΠι10, ίεττκ·:τ τω. πιο

ΙυμετΙΒιιε ειΒὸΙεονὶ: . ΡοίΕεΙυετο Μετα ]οι·ειι·ιἰ Γο.Ιτίιε οπο. ΜοποΙἙετὶιιω ει: Βεεπἱ

Κεει1!ει ΟοΙιιωΒατιΙεοιπΠτυΧἰτ: 3ιιπἰότηιιε :πωπω Πωσ Μετα ΒτὶοἔοιπΓεω ω

τιιπι ΓιιΡτο. ΗιινἱοΙιιττι ΙΜΠπε:ετιιιω ε:: ΓυΡτεὸὶ‹ΐΗ νἰιὴὶ ΚεΒιιΙα ΜοτιειΠοτ1ιιω εοπ

Πτιυώτ. ΗΣποοίπο επιπΖοπο άούέπ. απο: .απ άπο/Μάο άπο τπποέυπ]ΐίο/ποποπο , Αυ0

ο ό· ΒΑ1:ο 5 έππο ω.. ιίαούπο· πιίιίοποίωβο ΚΑ13ο _ περίοπΙοοε ·υοΜπο , πιά Καἄοἄοπ ο

Μοπαβετ2ποπ :οπιίέιίου·2: : α!:ετωπ απ πικάπ Μοππ/οοποπ με.» Μοπποοπ ραπ

δοπί!2οποπαι!2ύπο @απο πάοί2ιΨποπ.

Ιω" Μ' 3,. Κ Ο.Ηοοίππππο Ι/πίοπέω· έ:: Βοπ.Ρο·οποέο. Μ. Μ). * έοπρο·οοπο Αἰττιοἰκπιπι

°1°“°“°"αε. Β ι· π · 2ττ1Βοβ ε ε ·ι› ιι ό τι. τ ο ·
η,,ε_ π εθ στοπ” ιο εμε , μι ιι· απ” σε ει σπασω , τ: εισι·οιτιοω( ιπι

πιο” Π8.Βοβεττί δέ Κο.όο!ή Φωοοω] εοοάποτειαπ , 1τ1€όἰι1ττ1ἱι1τ€φοι1ι1ιπ: . εἱιττι

]οι;ιειε ειηιιοΙὶε τοπσΡοι·3Βικ ΗΠε δοτἱΡτοι· ρι·οάο.τ ΑυτΙιοτἱο νἰτο ΠΙυίΜ που απ»

ΡΠίιε ςιι:ὶω άιιοε ΗΠοε ΒιἰίΓε, Αόουειτι 11°κήοτ6ϊΠ οπο, ιπὶοοτεπ1 Πο.άοιπειτι. Ε:

Αυόοϋπι1ε ἰΡΓε τοπτυπ·ιωοάο Βετωοιπ Μ Αάοιπε, πιιίςιιοπι ΙΜοοΝιε £:οππτ1ειτ

ἀεὶ] ωετιτἰοτιετη Ϊειεὶτ. Ηπα πιίέποοπέπ Αποίοοπέ πωπω ο:: Ρ'έπε δ. Μάο Μ. |.

οπο. δ. Ε:: Βοε: Γ τετὶε Γε:σιιΙΙ οΒΙεᾶειτπειπἱε Μπι)... Απάοέπω ε:: Πι1€ΠΟΕ.1ί

Βἰιπππ ατττιιι!ει:1 ω! οικω : δὲ ειοεὶτο οποιο Βει·τωι·ιο Πιο ΑυοΝε Μ ε:οηΠΠο εοπ»

:παώ (εταιπτ ω... νΙι·ὶ ὶικΙγτἰ , θΡτἱπποτεε ο.ιΠεε , Μ] ίεΙΠεετ ΑιιτΒειι·ῇ 5 ) Η ετἔο

εοπιιτπυτιἰ ΒειΒἰτο ι:ουΗΠο εοερετι:ητ Μπειι·Ι πω: ειΒ ΕΠΒέο εστεΒειιπιιτ. Νοπ οπο

ριπ·: , απ, β αίτοπιοπ βοοποπ Βοάοποοπ οποιρο Αποίοϋποσ , ποπ εα›πβπωοω·

οοππΐο οοποιοέρεοπ Μ· ·οοίπετΙ:. Πέ: πή2οποπΕπ οοίμπέεπέα ώ ππεδίοπΖω: Η2ἰάο

"#ίπ[Μ ιο @το Μοἰάοπβ.σ Ερψορέ , μ! ίπ Ρότα * δ. Επποπ:8· Ρπποέραοπ @πού Οο!υ2/Επέρωϊ,

“Μη” απο” Κοὸουὶε , πομπο Βαόοω πωπ:2οποοπ πάθω: μα: : Μωαβ |οσιο: οκοΖετε ω

απο” Ζπ Οοβιο 1)οΖοοοπέ π.-Ζο “Πωσ οποπ)·οπο /οεοί2 οέΐου2 ποοποπο , Μ·

Ν( ά πο· ί-.ιτιἔΕἰΠῖττιοε οπο: οπο Βοπί2:.οο Β2οποποπ.ο Ρπέ·υοίο82οπι :Μπα @ο β·οπάτοπτ,
π 00: ν

Μ” Μ., δ. ΚΑ11ο *ήπια Απόοεπέποοποπ::ππ , :σοὶ π” Βοάοιπε βο·2οοπάποπ ·υΞέεοπ:· Αυο,

[οπιτπ: 45- ( /οπ:ὲ οπωωπο πω». Λάο) :ὶυπ 52% πω» ?τα Κπέοποπ: οάοπο2ωπο, πομπ

"Ι“ μπω εοπ: δο.οθτιπτι ορροἄοπο : ?Καίπωπω Χάοπί ωποπρω ό· υἰοοιτπῇιπἔἰΜῖωαπι

ΜαπητοΙ. ρποήβ Μοποπο οππ8ιΖ: πωπω: Μ. Ζπ Ούτω. Γοποπποέ|. εοφ. 1.έπυοπΙσππω Κοτο

ωπ'°- :ποπ άοπα:ίοπσΜ δ. 7οοπάαοέ2βο /πίέππο, εἐ·οοιπῆι·ππειτἱοπειπ εὶ ΚΑι:οκε δω

Ρτοπ: Βεἔἰομιω ΡτἐνἰΙε8ὶοτιιω (Ξει·ιιΙόφιε εωι:ιιΙΙ Βεἔἰ] , απατη ΜΙΤε ]ι1ίΪ9.1



πε ε. τΗιεουεε:Ηιιυε ΑΒΒ. ]οτεεΝει- . ..ω
Κεἔἰε ΟΜοάονοΙ ]ιινωειιΙ1 Ιὶεἔὶε 86 τηεττἰε Για: ΝεοτΙ:Μόιε Ρτἱὸ. Νου. ΡΘΒι·ιι.ει- απο Απ.

:Με ποσο [Μαιο Ρτιείιιτὶ Ιὶεἔὶε. @ο πππο Βπιίο /Ε·α ποιωπα παπα: πι ο27ἐ`£9° 022022

εκβπασοπιαπ Απ οτ8ο Ζ)πιίο πω» .Κπιἰο ιίιίέιισ @Ύ &ιππιπαππι ίπ ι·ια/αιιπ οπο... & ·

ἰοοο Μαιο πἰιαοΐ .Πέρίοπιπ ΧεΞιαπι πό εοποπι Καπο” βι·ποιαιπ απ”, ποσο χιπ.

:ια/ποια Κε$ιο,οαπι π4αιίοέπιπ· παπι δεπι Κοιοιππέσπα απει·ι·πι. Νο μι.: υπο πι Κπ

απ... ποπιέπε ἰαιἰπι, ω. ιπ .Ρ'ο·οιίο8πι·ι7 Ούτω. απο. 4.2. ΚΑ1:ο ὶτ1 ΑυίΈετ Μα](ΜΒ

όοπιιιε 8το.όιππ ιιίΐιιτπΡίἰίΪε πρι” ; π!Μπαρ ποπ Μπα. Ι€πποπο ·ιια!$πιο, πια

ΪΙπεΓιιιιτιιτἰιιε ποπ Μει]οτόοιπυε@Μπω". Αόο νεοετεΒἰὶὶε πι.@Με19πω-πω.

π.-πα δ. πω. ..παπα Χε:οποοπα παρω:βπαι· : οικω που /πίέπ ί$ποιπ. Μπι·

ιἰοαππα απ: , οαπι Οοίπιπαππο οοποπιι·επιία: ή οο|πια: πππο 13ε. κ. ?Με ·πιποιαι·

πππαπι υο.1.ΧΧ. ποπ οποιαι ε. Οι· |οσο/ιψα/παιπ πρι.

π.. Εκ τοπια Ζοπππαπα. ›·οοιιπιο , πάοποπι Οωπούι7 Ζοιπ·πα: παο?οπιππ πορο/?επ ως. «πω

Μοππιπιππ ιπππιβπ'απι ή. Ζοοαπι πει Μοππ/ίπππι ·ωιππι απο/άι: .π “ζώ ΜΟΒ”

πι. , π Ζοππ ποπ ιπιίιοπιαπι απ..." πποπαιππ: απο δ. ποι2ε ππωπ δ:πριν Με ε ω"

απ,... Μα]οττπιτυ , Αυο οοιιποο, που ίοΗιτο ίετπετὶΓίιιτπ ειππ ΡτοΡτΠε «που

ται:ιΒιιε ει:: εορϋε ειΒὸὶειινὶτ,νετυττιετὶειω ὶτι-ΡτοΡτΙοΓο ο Μαι. ΜΜΜ Γει!τίιε πω.

ορο ἴτεττὶε νοτιετιιΜΗε νΜοΠεεε ΑιιάοϋΜ Ιιιρει· πωπω Μετεωειιτι Μουο.Πε

:Ντιπ ιιτάϊθει.νιτ . ειιὶ ]οτι·ιιιιπ οοπτει1 ἱππΡοίὶιι: , ιιι;ε1ικ ει; τεΒιιε Ρι·ορτΠε Έεωη

όΙΠϊπιΕ ὸὶτεινἱπ: : π. ςιιο ετἱειτιπ πτιοοειίὶἰεὸ ΐεειιιπάι.ιω Β. ΟοΙιιωΒιπιἰ ὶιπίὶἰτιιτι οπο.

αυτ; ειιτει·να Ρι·ποΙοι·π Ιὶώἱἔἱοτ1ἱ5 ππεικιτυαΐυΡετιπο Ιζε:81 ΟΙπ5Πο ππιΙὶτανἰτ. @ια

πικαππω, πι.. ίπ Μοππποπο Ιουν υοιπ ι·ο!282ο/π παπιαρπωι. Ε: ιπιποπ δππίἔἰ.

πιοπιπίε: ιπ .ἴΜΜ Ρπτιβοποπο π ριιιιοπαιπ ια/ἰιιι[ἐ, εκπο!οιπιαπι τοπία” ω: ΑΣΗ·

'δ. παπωιπα ή· δ. Βεπιίιπ· παπι: βιο ίο:ο ισή·π·πιία : παω _Βοι·ιιίιπ οι: Ζοιι·ο Παω)

πιο πΙπιππιπ ό·Κπίσπα Μοππ/ἰετιορπαἔο ποπ Οπίοοίο·υει ΙΙ. πιοι·ιι·ιππ π..πωιπ.

π·ιίπΐσπιο αι·προ/ιπ /αΜ· παοιππ. Νο: ιιστιαιπίπ ια ιππι πι» οιοί!πο ε- !οιπο Μο

ππιπο.σ ]9ιϋο,αι .Ραπ/Μ Ζ)ι·ο [ισα |οιαπι [παιτπ:. Βιοοποίαιπ ρποἰπ‹ἰε πρωι /ο:ιαπι,

πω:ιπ πω: Ρπππιποπιοαι απαιιπ , παο:[πιβ ιοπ·υιπια: ιππιφοι· π'ωοπ,·πιο.τ, δππ

ι(ϋπιοπιππαιπ απαπι , π|ιοπαιπ Μοπποποιαπι , ο πωπω Μπι ι·οΖοποπιαι·. .ια ιπ Ρππιύε

ποπιύα: δ. Χοπιπιιοι πι ιποπιο Ηποοπιίοπα, δ. δπίπύει· π· .ίπ Μοπιι·- Οίπιιπ:ο,δ. θα.

:παπα @από ιοπααι..α, δ. π..α.ιαια παπά Κπίππι , Μια , έΙπππι/αψ οοποποπ

τιοποπι , ·υποιαπιπο Ραοαππαπι , οόα·π·υπυιιπα:. Νβπιέ ?απο πι." > πιπ'οποπι απ.

πιαπι παιποπι Κπιἰοἰἰοπῇι # ?πωπω Μοππ/ίοι·ιαπι έπ παο Σαβ· πικαπ.ι-απ€ιαφ.... π..

Μάο Ζοιιαπι Ρπι·ιβοποππ παπα ἩΙιἔΙπιοα: [απο εοπιιπι/οι·ιι. σπα Ζοιι·απι Μια:

ππέα/Ζπ· παώ/α ιπιοι·υπαο (πέ- ΜΙΜ'Ι':8 πιιποι·π ππιιιι6· ιπιοπἰποβι π Κποίο!ιο πιπαπις?αιπ

εβ_ @παπι πππο :Με υτ:.ΧΧΧ. πο @απο οοποίιιαπι βιιβ :ο|/2$2ιαι· οι: .Παπ Μο..

Μάιο, πιά πππο ειπα 13ο. Χ1.ιι1. Ι/2ιππι δ. Οοίαπιοππι πω... , Μα Μοππαιιι]

πιοιπιπιι. !/ἰαιἰ Μοππβοιιαιπ |οοιίέο παοοαε βοτοπιΜιιπαπι ιπαίιιΕι οικιών Ραινιίε8ια,

ι.» πιο πω». , ΕΧαα εΙε ΗΜ!. ε. Ε:: μετα. Χπο!οποπο πι! Μπιποππιπ παπιαπι

π....η, ια Ρι·ιοτπιπ.τ ααπέπτεπα Μοπππετιοαιοποίία:. παΤποοποιό2Μειπ πωπω

-πιαι.

5. ΤΗεοοεεΗιιοτε χ· απζι!έοι·ιι Οο:Μοπιπ!ιαπι μπαι δπαοπαιπ, αππάο Ρπαι- ι

. . . . . ΤΪι ά

πωπω Επάοαι βι·οι· βι·ιαι·. π·2]ιπιριπ υιιίοιαι· οι: Ρπι·ιποποπε Εοοππαπβ .Μί;22.:·

παπι δ. Έπινε ιἰιἔἰο ( παοαπαιποιπ &πίιοιοπο οιίοοπτιιπαπι , ά· Απ” ·υ2οιπαιπ απ” Μ· 85 ΕΝ·

ίπ ιοΒίπιεπ δα·ποοι Ζοιπ·π @πιπέιαρππ·βιοπιι . το!παπί πιο ιπέοι @#20 , ιπ:οπι- ΐΙΒ,22;!,ι,

παταω. !π αιι·ππιιπαο ό ο/εοππιι δ. Ρπαίιρι·ίιπέ Ει·οπιιιπ· Οππιοι·ιο . παοιἰ πι οοππι4

“πιο Ιοιιοιψ`: 1Ξοώ%π· Ιοπωει·ιπίι: |οπισι'οπα: βιόαβιι, οο!απιπι: ιπππποπι: βιέπιππιπ,

·υ#απιαι· ιιιιπαἰι/ξ·κ έ ω” ρι·οιπιπσπια,ίπ παιοπ:βραἰιἰ·/α@ ιίι:απιαι· /ππδιπ Τι-1εο

π) εει-ιππ.υιε , δ. Λειτ.Βειιτυε Ρπι·ιαοι·πιπ Επίβο10α.€Τύποοί8$ωΖοίί:ρπιεη δ. ΕΒΜ:.

οιεπ.ιιε Μ.ιιαπ Επιποιοπη δ. ΑοιιΒειιτΑ ε5~ δ. Βιιι.ο.Α. ποοπιῇ”π 2οποπασ,

δ. ΗΕΙιΒ5ν10Α/οι·οι· δ. Ηιἰεἰπ _, πιω”.πίοίαΜΧο8ι.τ π47282878Μ ΟαΞεπιπΖιαπι , .παππι

επιπι·π 7οποτπωι: .Βοιίπ ιπ ΗΜ. Μ. π. απ. 23. 5η ΜουιιΠει·Εο Κιι!ιι Ρει·εετιικιω

Ρτο Ι)οπήτιο νὶτιιιτι ἀυκὶΠἱτ χωαπ : δωσω ιπαοπιι: πιο!ι: ιαιπα!α: , παπα; α: :$ποΜ

Π”, δ: ιοπιιέ?αιι: πα π." , Αποποοπ Μπι :οπαιιοποια π: πο @ψ παπιπιαπι ομπππω·_

πω· ού αυτι πιοιιιαπι πια ιαιπα!ι:1ιπαέ|ο ιπαεπιοι· ή οοποοβι.σ. Ζπβιοα!ι|πι δ. Γι...

.Ι

"' καιει



488 νιτΑ 5. ΚΕΜΑΟΠ ΕΡΙ8ΠΟΡΙ ΤΚΑ]ΕΟΤΕΝ5Ι8.

οι". Απ. .ι..ιιωι Μπα: ματια Με: «ω. !ιδιιιιιιιι· ·υεπιιιιιιι: σύιιτιιΠΜύα.ι α: 2Δ°7Ιἑ «Μπι

Ι":° '°"° κι: 88472824:

οι:·ιο8.Χ. Ι··Ιοο ιιιιιιιιι.ιι »σετ ιιι.τιινι.ιι πειικτιιιι και εει>ιιι.ειιιιο ΒΕΑΤΑ·:

Τιιπουιιιωιιιι.οιε 1ΝΤΕΜΕΚΑΤ:Ε νιιιοικιε οεπειιιι κοιιιι.ιε.

Μιικιτιι ειιι.οιιισε, ετιιιιιιιιιι Μοικιιιιι5,τι.ιιοιι.οινιτ ιιι οοοινι.ατιι ιιιινιιι.

Ιιι Ρώπα νει·ὸ τιιιιιιιΙι μια:

Οιιιιιιιιιι ι-ιιιιιιε ΜΑ·ιιιιιι ειιοιωτ.κε Πεο νιιισιιιεε,

διιιιιιιστιεε οι.ιιιιΜ ειπα ι.ιιιιι>ιιιιιιιιιε ,ι>ιιιιυεπτεε ιι:ν1τιατ

Μπα Φ=· 8ι>οιι... Με. 5ο.. ·ι·ιιιιιιι Με:: πο. ιι. Μ.. ιιιιιιιιιιι

ω” “Μ” Ειιιιι.·τιτ ινιιιΔιιιει ιιιιιιι>τ.4 τιιιιιιιιι>ιιοε.

έσω [αιι!ι άιι·ιιι·ι·επιιι Μ. ιιο.:οινιι. 2ἄιι/ἰιιβιιιιι.ι 1). Ουῇωιιιι: Ζακου2οπβαιιι

Εμβυμιβωσ Β. Τιποιιικ:ιιιι.ιιιε& Αοιι.ιιιιιιτιε Κι!ιςιιωσ έιιιιιιιι!2: !ι··ωιωι·

πεειιιω Μεινε ιίωιιι·ιιω· β/!ειιιιιιιει· ιιισίιιβι , ό· εεω:Μ. 4!ἱ07!£Μ δαπίίσπιιιι @Μια

ιιι διιπἔἔιιιιυιιἰιιἰιιιιιι Β4/ίίΖωικ ιικιιβα!ιι. Ζιι ιιιιιιιιίο /Ξ·ιτιο :Μιά ι·είιιιιιιιι·ιιιιι ιπ·υι·π

και Μ. δ. Τ|ισσάαβι|ιίι: νι. !ιἰιι.ι Οίίσόι·ι: αιίιιιιι·, μαι» 42 ΜΜΜ 11ο. Ι.Χ.ρει·υι.·

ιιιβ :Μι ω., ω: 6'. ΒωιΖω πιω , ιιι «πια δ. Βιιώιίιίί.ι 1)οπιιιιιτιι Τιιιιιιιιιιοιιιι.

Μπα ΑΒἰιι:ιιΤειτιι ΡοιιοίοιΠ`ε άισιιιιι , ιιι: ει: ιιιο Μοιιιιίιειιο αΙιιιιιιιιι ίειιιιιιΙειε Πει

ΙΜ άείι:ιιιει·ετ,ςιιιε Γιωτη ι·εΒει·ε όει:ει·ειιι ΟοοιιοΒιιιιιι , ιιιιιιμ Κα!ι·πβ=,μιά αππο

@και ισα. 1.νι. £071/ιωΙΠΒΜ ώ.

ωοσωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωοι: 00 ΟΦ.ΠΩΣ ΘΕΣ ΘΕΣΗ!!

::.ο:·ν1ΤΑ δ. ΚΕΜΑΟΙ.Ι ΕΡΙδί)ΟΡΙ

Μ”, ιιι.

ΤΚΔιΕΟΤΕΝ$Ι$_;

Αιι6ϊοι·ο Μοιιο.οιιο 5το.ΒιιΙειιΠ :.ιιιοιιγιτιο , ιιιιι Γει:ιιΙο ιιι. νιιιιι.

Ε:: ιΨ08ΜΡΙ10 £ιβει·σέιιιιο ειναι 2 Κ. Ρ. Ο. Μιάου .Ι.ιιιιιισιο.

οωειιιοιτιοινεε ΡΧαΕί/ΊυΕ.

- Α Ν Ο 'ΤΙ/δ ΒιιινιΑει.ιιε [ἔκ ΚΕΜΑε:ι.ιιιε δο!&πιπιιισειιβ.ι ΜΜΜ ΛΗιιι, πιώ:

. Τιιαπιιβιιιιι @ιι Τι·ιήεδΐειιβιιιιι Ερ$.·ιιΡω , κι· έειιιιιιιι ι·σίιδΐο Ερφ·φιιιιι .4όίωι·

› ! διιιύιιίωιβι. δ'σήμοι·σ.ι ?Με βια ΜΜΕ: πο: .· ΜΜΜ» ιιιισιι]»ιιιιιι ΜσιωσΒιιιιι 5ω

. ύιι!ιιιβιιι ; ιιίω·ιιιιι Νοτοειιιιιι βεσάισπ|έιιι άι 421220 οι". ι.ιιιιι. Λέικ. νιι. ΕΡψο

ροκ . ιει·ιιιιιιι ΗΑΜοι.κιιΜ ΖΗΜταιι .ί.ο|ιίεπιβιιι _. Νοτέεισ ηιιιιίσιιι ό· ιιιιιίι·ιιιιι , Θιά ίπ Μπιτ άιέιβι.ι

Ροπιι|ζ Εισάισιι/ιιιιιι εφ. μ. @βιμοπιίθιιι ΑΦΜ δ'. ΚωιιισΙἐῇΜΡσι/ἔΜΣιισ ι!!·: Με Μαι» Β(;Ι.01ιιε

.Σωάίειιβι 6'ιιιισιιίσια .άωιέσιπ: αθώα ?πισω ω. ε.κ·βίθσιιιια Αποιι)·ιιιιιιιι ιιιιῇιιπιιι Βάσια.: πω!

εΔΜΜ , ιιΙἰἱ.ι ιιιιιἱ9ιιἰοτειιι : άι ?κι μισώ αέιιιιίιιιιι.

ι. ήιιοιι,ιιιιι.ι ζ(ίτ βΜοιιιιεΒιιιιι [Μέι ρι·οιίιτ. πιω. 2. ό· @Μακ 5'ωθιι!ειιβω πιο». π. ιιιιιιι

π: Μοπιιβαίο διαόιιΙσπ/ἰ ὅ δίεϋπιο Και εοιισ#]ω· ιιέ|ιιιιπι ιιῇιω πικρα: ιιιι:οιινιιιεξ Ροιωαι

α-#ίι·ιιιιιι. _2ιισά .ιωμειι άσ:Ιιιι·ιιτ ιιιβώσδιο ΜΜισιιΙοι·ιιιιι πύον, ειήιι: πω» ιιιιέΐοι· (β #υιάρΜη

Εο τειιιροι·ο , ίιιςιιίτ πιο». 2. ιιιιο Βιι·ιιιαι Εεειείιειτ ιιοίιτ:ιτ ειΒεβατιιι· άι. Ποιήμα αν ιιιιι·ιπιι!Δ· ερ

ιιψ-εμει ιισιιιιιι!ία ευρώ: -βὐὶυοἔιιἰτι πιώ: @Ντιπ . @·ιιιιιιι. σ. .4ύθι8ΜΜ διιι!ιιι!ω[εω . ΑΒΒιι

τοι·ιι ιιοΒιιιιιι ιφΡά π. ?Μάικ ποπ πιάτο Ιιιιβ Ζ.ιιάουισί Π] ρι·ιιισίμιτιωι, έκ ?κι έκ “κά” |ιβω

ω” Μ” Μίηισ. πω”. «ά. Ιάι.·ω?ι συιιβι·ικαιιι· εκ Ερζιο!ιι Ν0!!ει·ί ειιφφι ιω.4εωρ ω Ψ@τ|η£τὶς!11η]

Μ” ' ΑΒΒιιτειιι 8ιιιΒιιιοιιίειιι , ?Μ .5'. ΧιιιιιισΙ£ άι Μι Νιιιέ:Μ βήμα ,Μωβ . ιιι μι: Μ: ·υπόιι :

ΟΒτιιΙιίϊι ΗΒεΠιιιιι ιιι: ναι :επι ιιοίιιι ςιιἔιιιινείὶιιΓΡεεἱειΙιε Ρεττοιιι , όοιιιιιι ΓειΙιεετ Κειιιικιι,

ι:οιιιιιιείιιιε Ρι·ορτει· ιιιι:ιιιιιιιιι τειιιοιι ριπάεεεποτιιιιι νεΒιοιιιιιι Βιενιιιε , ιιιιἑιτι ιιι κε ειιροίὶιι

Βια , ιιιο ιιιιιΒιιιιιιε!ιιιο 8εΡεοι:ιιιιι η” απο εάιτειιιι. 8ιιιιύ!ιιιιε νιΓιιε σε , ιιι πι: όιαιιιι Ρι·εεειι,

Πτι! μπώ: ειιιιοι·τιιιι ,ιιι απο ιιοιι ιιιο‹ἰὁ ειιι:ιιιρΒιιι , νει:ιιιιι ειιιιιιιιιιιτο ΙερΜιιΐιε ιιιατιάστετιι ρο

Με : απο ιιιιδό Βείὶοιιιιιι ι11ωι :ιΙιυτιάΦΠιιιιμοτιιιιι Γιιρρειετ ι:οριει; απο ειιιὸι! τειιιροιιιιιι , φο

ι:ιιιιι όινει:Πτειε ιιιιιιο ιιιειιιἰιιιἱ: Πάτα οικω είὶ , ει: Πιιιιιιι!ειιιο νείιτο ιιοιι όείιτ ιιοτισιιι. οι» στο

.Νοτειι·ιιι Μβιβ βιιιιιιβσιι!ι κ. [Μρβι·ίι . Αιισηιιιί !ιισιι&ι·ιιιίο ιιιιο ιιιίιιιιιιιιιιι βσιι!ο ιιι·ισεάα·ε

άεθιιίτ. [Μπίρα έιιδΐ·οι· πιο». Μ. σκακι β _|ιιβεριιιιι άίσίι βοι·ταιιι .άίι·ίι:έ ΛΗιιιιιΞ Ιπιίειιβ.ι , «μι

501Μ"Μ_ ρήιισέρωιι Ι.ιιιιω] Ιιιιρ. Μάι Πιρει. .

ή ΜοΜΜ. ;. ό'. Βιιιιιισ!έ ιιιιιιιοι·ιιι . επι ιιι ιΜΙιφΜ° ΜΜιι·ο!υέιιι ι/ρωι, Ρ'·ιιιιιιιἰιιΙὐιι·ιὶ. Αι!ιω2 . Η”.

ιιι ιιιιιια. Μή ό· .ΙΧοι|ςοι·ι ιίζιέ:ΜΜη σιωισηιιιιιι :β η” ιιι@αφ1.ιωιφ Μοιιιι[Μι%ισα Μα!»ιιιιιώι

ιιιιι/ι

 



νιτΑ ε. ιιΕΜΑε1.ιει>ιεεοι>ι τωηεοπΝειε. .με
τἱεπβώ· &ιθκ!επβ, έαφάω ἰπῇιἔ. παπι ίπ Μυπεβαίο 5'ο&πιπίπο , σ:ψαρίωκε .4όύασ άΕ- οπο. Δε.

Με:: 6'ο!!σωπίαέΠαπού9 ρ·ίωυπάέπ ές/Μύίσ ε. Μεάοδπω έ» Μ. ι. εφ. η. Ρ"έτε Σ. ΕΞΩ , 9.;; Μ· Π”

Ε&είιισ λ Κιέε Πα!ούσπο ειρετἑνἰτ πτωση οιιαιτπάειτο ω τοτε Εεπιονὶεὶτιοο εο8ηοιιπιπιπε δοΙ- ε" Μ'

Ιεωτιὶεεο : οσο οι Ιοεο ρτἱωυιτι σε ροτΠΠτουπι νὶτοτιπιπ Ι)εΞ εοπίὶτιιεἱτ ΜοικιΠεεΙυπι , υΒἰ ετὶεπι

ΑΒΒετε εοΜΗτιιτο πιιιΙτοε ει: [Με νετικ1ευΠε ωειιεἰρενἰτ , ρΙιιτε: ειπαμε εκ ιΠνει:Πε ΡτονΙ:ιεύε

ιιίοιιε ω εεπτειιατἰιιπι , οικω οιιἱτιοιιειεεοετὶυε Γυοετειτεἀὶτιπτ οικτιετιιε , ΜοοεεΙιοε εο118τεεει·

νΙτ, ι·εάο1τω εκπιπι :ετα ενά εΪΗυεπτετ ΓιιΠὶεε:ε ΡοίΤεπτἄεΙε8ανὶτ. Σε0%ΜΦαήΒ Ιοσερ!εωοί:

υπαππίθικ . ὶιπειιιτιπη υπ ρτεινἱ οιιἰοιιε ὶη8εοτἰ εκ Ιιοε Γυεεεπάετε:ιτι1τ ἰονἰἀἰα. (ἶοεὶτεΒειτ απτο

861ρίε ε!επιιιπι εοοΙεπι Γε ωεοεᾶρετε ΜοΠΔΡτετὶο, ΜΒ αποΜο οι Ιοεοω οΒΙἰΒΞιίΪετ (Αφοι.

Ϊατἰο. Ε: Με» ?Μ δ'. Χεπιικ!ί δετἰρεπ: Είιέίιυπ δοἄεπιπἰπσί Μοπα/Μ·ε ΧεδΜ·επι , ό· δ”. Κα.

πιιισ!ί ίπ ω... Μεμβίεεζι· ίπ/ΐίτκτοποι [αείκπτ : "ΜΜΜπέ Ι4Ϊε°ε ά· “Μο , "Με πιο» ΕΙἰ<ςἰω στα,

πο» εοπυεπὶτ. κα: :Με ΑΜοϊκέπαππόσπε σοπ/Ξπ:ί:. .έκ τίπ1κ: δΉἰυππἰπἰΔΗΜ[απο Κεπιπ·

ο:!ια, :στὸ ἐεβπἰ›·ὶ Με ροκ/Ι: .5'ί ε[Μ /!δΜ· Μεσοι μπιν ]'ἰ επι κάθίύωπα . ά Με Μοωιβετίο «ωσ- .

ραπ πέίπιεπωωοοοωἰπεπτ. πιἰἰἰΜυἱ: πο·υίείω σε Με /ἰιό κύμα 2!Μπτσ. μα” δ. Απάοέπια ΑΙΜ; Ρ"°

ποπ πο2πϋΜ2. Ιπί:ίο Μοπα/ἱου·ῇ απο ε. ›·:8·πέ Βαέο!κκί ( Οθτιβ τω. :υα1ι.) Κού:ΗΜίπ 62%: Με'

Ώ'βυ·ιβώικα Μίρα, Ξέρω α· 6'βα·ωβκάεύσεωΙστούΜ. _

4.. Με” β: άε[επέ&Ξεκι· οι Μ. ι. Μ». 6'. ΕΙ8έι] Με. 16. Είὶ ειιτει·ο ω ΟοειιοΒἱιιω Βεικἰ ρ:οειιΙ .

:Ϊ Εεκπονάεπ ιποε Ποιοι , ία είιεΙτει: πιΠΠουε πό ρ!εεειαι ὸἰίὶειω πιετἰὸπιππο : ειτοοΙτιπ νετὸ 1ο ἔτι” ὰ

ί !ιει·Ιεο τουτο , ποπ οι:Ηεττι ἱερἰὰεο ία! ίοπειτο ἴερ1ιιιυοἰτυω , όεεεπι ΐετε ΠεπΗοτιπο Βειοεπε

ίΕζειτ1ιαπι ἰτι εἰτευὶτυ : εκ υπο εμπάεω Με:: ωιιο1τοι· ορτὶιτιο ΗυπιΙοε ( Βτἱεωεἱε) Γυρετ οικω

πισω εκεεΙΐυε ΜΗ ορεττυε εε ρτ2τιπρτει ναΙ‹:Ιε επιἰηετ παρεα Οππιε αστειο ΓΡειπϊι1τι1ΜοοαΗετή

ποι:Πα ἀἰνε:Π 8επει·ἰε ροωϋετε οεευρειιιτ :εία1υε ΗΜ: Ϊε8τ1ἰ8 οπἰιτιιιε τεετε2Ε11Μ αείἰ ρεπτεττι

ετπιατπἰτετἰε ΡετειὸἰΠ Γε οεειιρίιπε 8τατι:Ιετιιι·. ΧεΞιιΙσπ Μοπαι:Ι::3 δο!!εωπίεσηβω ίπφύωπι

βτιἔ: ἰπάἰαιτ ..4κάοδκω :σε ει. βι3·υει·ύπε : Ηπα: Ι..οπε«Βυπι ετ8ο , €1Ι10ό Γο!ιιτο( ιι: ὸὶέὶιπο εΠ)

όὶίὶ:1&1οτιεττι Κεει.ιΙει: ΓοΠεττει· τεπεΒετ, 8οΙΙεκτιιιὶειεεοίε Μοιιείὶετὶυπι ἰο ρεπήΒιιε οεεὶόιιἱε

Βιήιιε ΙὶεΙἰ8ἰοιιἱε “Μπα αουτ, εε οπο εΙετουιπ πιιιΜ (ιιωΡΓετιπιτ8ε ΜΜΜ δε ε:επιρΙιιιτι:

εάεοιπ πειτε οιποοιιε ρτορἰτἱει Πἰνἰτιἰτοτε Μουοπετα Ρετ οππιεπι Ρτεοεἰαπτ δ: 021ιοω Βεοεεο

απ· Πιο τεΒιιΙατἰ εΙΙΓεἰΡΙὶοει εΙπιε ΜΜΜ εε (εχω ΠοειιοΜε. Ετ σε ρ›·ίπιακίο εμβσπι Ε'απούι]

!πβτππωυπο μα». εαπ: ὶιπετροίἱτεω Ἐπὶ ε εοπόἱτὶοπεπι , ιι: ΚεΙἰΒὶοίὶ ττεπιἰτετιι ΚεΙἐξεἑοο5ε Βιο

ΜίΕπιοτιπτι νὶτοτυπι Ευκονὶεπίἱε Μοτιείὶετἱ; εοπίεςυε:ειπυι·. Νε·υα?ο μέ: μποτ. δ. £'ο!ιωι- _

&Απί Ικβἰ:κΜ ε.τε!κ.ά δ'. Βεπεάίδδ Χ:8·κ!έ θα: Με ΪπΙεἰΙιΖεπ:Ϊπ ψ . ουσιονά ΡΡἰΘἰἰε!ἰιιπ άδΜ Φ::°Μ°

Μοπσβοήσ ίπ .5')υιΜο 8κοβο:ιίω απο οεεε. 1.2”. ευκεςβωι . ίπ με !.νεε!εέσωπιστ : Βετοω:άσε @ήΑΒΒει εκ Μοτιειίὶετἰο $οΙΙεππιἰαεο ηιιοευρετο.”. ὶπποτιιἰτ Βεεἰε άὶειιἰκοτἰ ποίΗεεευε @Παω Ρ. μ”. α

τεθάειιτἐ , ουειΙἰτετ κά: νεοετεΒἰΙἰε ειτουε ΒεετἰίΪῖτποε Ετ.εωιιενΙτοωαπάεπΠε ΕεεΙεΠεε ΕΡΙΓεο- #""°8,€·

ρω , "ποτε Π:Ρετιι:ε Ιιετεἀἰτατἰε εεεεοΓιιε,(ΞοττιοΒἰιιω ἰρΓεπι ω Εετυονὶεἱοο τοτε :μισά δοΠε211··β"'

Μπακ κατω: , ὶιι Ηοκιοι·ε οππιὶροτεοτἰε Πε1 86 νεοετο:1οιιε Βεατοτυπι ΑροΠοΙοευτο Ρετι·Ι ε:

?ΜΗ , εε Μεττγτυπτι ΒΞοτιγίἱῇ & ἴοεὶοτυπι εῇικ , Ωτἰί-Ρὶοά παμε (ἱτἰΪρἰιιὶεοἰ , πεει·ιοπ & Ρειτιετε.

τῇ . Γειι δ: εοπΐεποτιιω Μεττὶκιὶ , ΗΙΙετῆ , Μεὸετἀἰ,Κεπιἰ8ῇ δ: θεττυεπἰ, ΐιιο ορετε εεάΙΠεετε

ΈετεΒἱτ, ΜοιιεεΙιόίουε Μοεπι “ΜΜΜ ,ουί & Πἱνὶοειτιὶπ εοάετο Ιοεο εκει·εε:επιτ ιτιὶβωιω,

& ρτο ΕεεΙείἱ;ε τοπικ &ετιι ΓυρετιιΔω ἱτιπρΙοτατε όεεεττο:επιτ εἱεωεπτἰεπι : & οιιοιποάο μ::

8:εδ:επιεοτιιω ΠτπιιίΠπιιιτο ρτορκὶει ἴειιι&ὶίΒιτιἐουε βια οποιο επεσε ειΠοτυπι οιιἰ 1ο Πιο τείὶε

πιεκπο ι·εΙε8ιπιτιπ Ερἱἴεοροτυπι Γεο&οτυππ εοκτοΒανὶτ άενοΜΕπιε επεσε ρτοττιΡπἰίἱἱωε νοΙιιο..

:ειτε , Μαη ΜοοείΈε:1ιιιτι ΜοπεεΜε ἱκι εοοεπι οεεειιτΙουε :ιο Γυεεεποι·$Βιιε εαυτο ἱο νειιτιιτἰε

8ειιετατἰοηὶΒιιε ῇιιτε ττεἀἱὸἰτ ΕεεΙεΠει!Ηεο ιιεεοοο ΙιετεόἰτετΙο : Εο νΜεΠεετ τειιοτε , Ψ18τἱπ118

ωτιιΜοιιε , ποπ οικωαπο Γετωοπε ωιιιιόεοιπεο νοεατιτ ΒεεοΒει:ο ΚεεΙε οιιΙ :Με τεπιρο.

Η: ορἰεεπι Κεετιἱ τετιεΒειτ , & ίυεεεποτι1τιπ εμ” .ο ίἱιπε εΙὶουει εοοπτεεΜΗοπε Ηνε ειίηιιοτυπα Βο

πιἱιιιιπι ἱιιἰεΠετὶοιιε πι ἴεειιΙτοτἰΒυε εαυτο νἰνετεω , δ: τιοτπ1επι 8. Βεπ εοιετι ἱηνἱοΙειΒὶΙἱτετ

τεπετειπ. .δερ Μπν·τίπί Ραμ Ρ:·έυί!ε!ίκω °·' απο οεεε. Χκεν. όξω» Μοπιβενἰε ακούσω. °' Μι!. ε.

ε. @αποΜε, Μυπα/δεε πΙιΡοπορφΕ!Ξε έ» ωάεω δαπούξε αποφάκ: Φάκστά-, μια, οι Το ι·

με @βάλε ππα!ίωα:, άε:ΜΜι· 2!κάουικ: οι Μ. ι. ?εε Πεμ εφ. Μ. @ο οι Ιοεο , ίπεισά. Πέ!. (χω.

Ιρίε εεεείΪἱ, &::ιτιτοιμ Μπα Κε8υΙε: οΒΐετνειοτάειτο νιάι ., ο: Ρ2πε ΠτηζιιΙειτιε Π: Μο εΠοεπι η.ρ.»,οοε

ΜοοεεΜε οι:: εετει:ἱε θοΙΙ5:ε Μοοείὶε:ἰ1ε,ς9·σ. Βάσει αραβιω/ΣιπδιΠι Κεειι!ε αι!ικ: Μέσω

6'υπέτε8αίοπε δ. Μπκύτσβστώστε αερίσ.

ι>ιιοι.οεσε Ασεπ· σε”.

Τ! Μ Π: Πεὸἰιιιτι (ΞεοτἱΙἰιππ Μι Ηεωεπτε 8: πιεσε :Με ει·ι·οι·ιιππ Μ.

γ . 'Β ει:Ιεοτει·αΡωτε οΒΓεωοἱε εετωἰοῇοιπε , εάουεεοτυωεοοειπ πι εφε

:παπι τοετποτἱεω ΠΜ ΓιιΒίεςιιειμιουη ειιι··εεο Παω , Με Ρτο οοικιι·

“ ωειοὶἴεἴἔε οΡει·ει ΟΙιτἰίΗ , «μια ιοοιιωετε.Μιτετ Ρετ Σεπόεοε Γεω που

εΙεΙὶοπ επεφτε νὶπιπε Ι)Μοει , άπο ΡοΠἱω νεοι εΗ:ειι·1 Π: Ιεικ:Ιε ωεἔοἱΗεἰ Βεἰ,οιιὶ

:απαιτει Βοοο:Μεειπειπι μπλαΓεωιιΙειο:1Βιιε ΠΜ καιω πι1ι·1Βεει οΡεωκω ε

ΑΦΜ 86'. Οτε!. δ. Β. δεσεἰεπι ΙΙ. @η ο

εΒιιΙει. ;

  

ν' Πεμ 6.%

@ΖΗΜε
 

 



@ο νιΤΑ 5. ΚΕΜΑΟϊ..Ι ΕΡΙ$ΠΟΡΙ ΤΒΑ]ΕΟΤΕΝ8Ι5.

:πεπ

ς"'αΑ"° ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ. ε

πο.ι.::1ν. _

δευτ. πι. · - .

ΧΗΜΙυ, ε (Μπιτ εκ Αοπἰταπἰαε πατττΙσπε οτιππὸπε επιτνιτ Ρετ οεππια νιτα 8: ποτπιπε

ΜΜΜ Α· νεπετατπΙΙε ΚεΜΔεεπε^, Ραι·επτιππε ποΒιπε, τω πάεποπτΙ1οτ.Ρατετε]πε

":Π:::: @Με είε Αι.επ·τιπε , επειτα· νετὸ Μα·τπιπω. είε νοεὶτατα , Γεεππόειππ ΠεεπΙΙ ότ

ζωπ τω· 8πΙτατειπ ὶπ ία:πΙταπΙσπε τετπτπ αάτποππτπ ΡοΠεπτεε , Πεπτ τταεππο ΡοΠεΠῖοππτπ

°°Π°ή° εμε απ ποε Βέτα τεΠ:ατιιτ. @π επτπ εππτε1τπε α ΡατεπττΙσπε ΙππΙππττετ τοπτΠα

“Μαι” ,ἔε τοττπε
, πε ίπΡΡετεπατ ΡΙππτπα :πιστα ίεεεπΙαππτπ ία:πΙτατπτπ, ]ατπ ποια Μάο

6 Γπαντταττε Γτπ6επτπ Γει·επτειπ , τταόππτ :πεπ Β. Ει.ιοιοΒ , νπο ἰπ οτππἰΒπε τπετὶτἰε

πταεεετεπόο Γαεπετπωτπττοπεππε Μοπαίπ:α: όἱίεὶΡΙὶπα: τπίττπεπόπιπ 5οι.1.ειντ

επτα» ΜοπαΙτεττο,οιιοπ ὶΡΓε Ρατετ Ρτο οπετετπ ίπο ΡτοΡπο ΓοΙο εοπΠ:τωπτ. Ιπ

ταπτπιπ επππ αόπα:πε ίαπ6π πετ τποπττ1ε , πε ποπ ΓοΙππι ποπ πετετ Γεεεπτε εκίεεπ

τοτ νετΒἰ Ι)Μπ1, νετπιπετταππ τπταπτπιπ ετενὶτ ὶπ εο νίττπε Πάντπα , πτ τπα:πιπα

τω εκετπΡΙα τεΗἔἰοίΞε εοπνετἴατἱοπὶε εποπίεταποο τ πι νὶΒὶΗὶε Ρετποκ , ὶπ οτατὶο

πὶΒπε εοπττπππε, ὶπ απίππεπετα Ρταεεὶπππε , ὶπ ππενετΓα ιποεπιπ ΡτοΒετατε [Με

εΙατπε επττετετ. Απεοπτ ΡταπΗθεπε ντι· οτππεεπ :πτατπ ὅτε τε ΠΜ εοτπππΠῖ ΠΠ ετα

όετεε , 8: ΓετΡΓπτπ ΓεενΜο ΡαΙατπ , Πεπε εοτπΡεΙΙεπαεπτ, οΙΗετεπε ε:επτπετετ.

1" “ΜΜΕ 3. Με αΙΙππαπτπεπ νετο τειπΡοπε ίαεπα νπΙπαπτε Ρετ τοτατπ ῶαΠἑπε Ρτονἱπ..

ενο . . . . . . . . .

82.322. ' ειαιπ απόιτπτπ είε ό: νιτα δ: 8: α&ιππε πεατι νιτι βη:: επεπποταπάι Β εκπαεΙι, 8; .κι

απτεε Ρτο:ετπτπ πώ τππε τετπΡοτἰε ΡαΙατὶο Ρτ:.εεταπτ, ΡετΙατπππ είε , οπὸό ταπτα

α: τω: πω” 8ετπππα πτοτπΙεΠ`ετ. Ν:ο οεπττ νοΙεπτε Ποπππο Ιπτπεπ π·τταπτα

τπτπ πιατα ε]πε πε τποεπο ο:επΙταττ,Γε πε ΓΡΙεπόεεετ οτππ1Βπεὶπ ΡτοΡοίἱτο ε

ἀεὶ εοπππαπεπτ1Βπε , ΙγεΙ·ιππε ίπΡετποπτπε είε εαποεΙαπτο, αε πεππάατπππ είΗπ

ΚεεαΙ1Βπε απΠε εαπ: τπαππτπειιτπ νττπτπ ποπ πεπετε Ρπείεπτπε Κεεεε απεΠε, πε

ε]πε ΡτποΙεππ3. άΠΡοπετεπτπτ τεεπἰ πεε,οττα. ΠπεΙε ία&ππι ερτ, πεενοεατπε ποπο

:Μάτ , πε πεεεβατ , απ ΙππΙπα Ρετόπεετετπτ ΡαΙατπ , πταεππιπ οιππτΒπε επεπεπε ίπ

Ιαιπεπ, ίἱεπττ Ροίεεα ενεπτπε τετπππ Ρετποεπτε. Ιπ ταπτα επἰεπ εΠ: παΕπεπε πίσω

τατε, πτ τπΓπΙαε 8αεετάοταΙεε απεπτπε , αεεΙαιπαπτε ΡοΡπΙο επεππεπ πεπ ταΐεπι

Ποδεοτετπ ΡττεΓπΙατύε εετετε οΗὶετπππ , πω ταπταππ €ταττατπ α. 1)εο ΡετεετπΠεε ,

ο πε ετὶατπ ὶπ πεεεΠὶεατε οιππἰΒπε ίπονεππετ.

4.. Ιπτετεανα Ι)ε1Γαπ&ο 5ίτππτπ ΡΙεππε , οτὸἰπαπτε ΒεἰΡτονἰὸεπτϋ. ΓπΒτοεζα.

τπτ ΤππετεπΠπτπ ο δεεπε Ε ί εοΡπε·ὶ , πτνετΒἰ Γεπππα τπ ΡΙπτεε ί·ππάετετ , πω:

επ Γεεπετ :Ιω τπαπεπττα οα:π τα!οατ. @τα ν:τὸ επαττατε ΓπΠἱεΙατ ππαπτα ΠΠ πεπ (

τ. επτα ΡαπΡετπτπ πειτε , :πεπ Πτίαότπε οτΡΒαποτιιπ1 πατα, νΙόπατπιπ Ρἰπε αεΙ]π

τοτ.επΗτιποτπιπ Βεπἱεπὶίἱὶπτπε εοπΪοΙατοτ, οεπππ3τποπε πεεεΙΠτατΗ:πε πετώ- τ

τππε Ρτοεπταεοταντττπετταππε πππππεαττε τατιτα1π εο τεΓπΠἰτ, πτ εππέπε Ιπίε

ι·τοτετπ Γε επ :τετ αείππιαττ , οπο ίἰετετ]π::τα ΑποίτοΙπτπ ίοι·τπα οπεπτϋπε , πε Μ

:Μετα 1π Η πε ί`επτεπτὶ.ε οποτοΙσππεπ , πε ίοττε πεπ Ρεα:πτεαπε ὶΡἴε τεΕπο!.›πε

εεΕεετεεπτ.

$_ Τ"ωσ ;. Νε: Ρτα:τετεππάππι Ρτα:τει·εα Ρπεο , ππεπο ιπασπ είε :κΡΙἰεαπὸπτπ , ππὸά

26 έπε:(έο ν1τ 1)εο ΡΙεππε , :παω Ρταείεεπε επτπτοεπτπ ίπτε , οποτΐΒΒτ εοΠειτπτπ ιππππεΠΜ

Ο :ππ 0

Κ:επα:Ιο

οι:πποπ:τπτ.

ΕΡἰΓ:οε›πε

«Μπόστ

Τππετεπ

Πε.

π Κ:ιπαε!πε π: ὸἰτεε:ίἱ Βἰτπτὶ:α ›πιεΙ·υΖωτέ: :πετάω

[ισπιρββ απ Ηαεπτ:το άτ:1επτ.

Ισ Ηαι·ί8:επε 8: Νοτε:Π1ε Γ:τἰΒππτ : Εάκωπστ :β

ρω·[ιώ Β. Με. Μι:10 , οι σπιτια ·υεπεΜ8ιυπ: τοι/Με Μ

:πέσω [ωκΤσ των ρίπτΕπιπσ έ» καψει: εϋπτε:β ρυβεπ ιιίέ

[επειτα Εεσἰε/ῖικ. Ρώτα |ιυπ "πω" :τατιο ενεστώτα Επ

:τα Π: εοπὸἱτπ 5οΙΙ:ιππἰα:ὶ Μοπαίτειπ 1π σεων".

π Νἰτπἱτπεπ ποπ αΒἀἱ:ατἰοπ:επ δ. Αιπαπάἰ,πτὶ Ηπ

επζ:επε 8: Νοτε:ι·πε πο: Ιο:ο τ:&ε ΜΒΜ: ,ποπ νετε;

με παπποα!ι:Ιππ1. ππετπ Νοτε:1°πε π: Υπα 3. Σαπ

όοαΜι Γπι ποπ.ιαιπ: πωπω: , ΖΕΒἰἀἱπε Ι.:οιπ:πίπτ (Σα

ποπτεπε, 8: αΙιτ ποπππΠἱ ΕρτΓεοπππι Ρ:τρ:ιαπ·· ω.

πω: , 8: Αππαπόπιπ Ξπτετ Κ:επα:Ιίπποπε τπ:επιππ

:οΙΙοεαπτ. Μπαπάπε αππο επτα πε. π.. ττα;τω..πω

Ρεατνἰἰε ε8πππ:.

ο Η :Π Τεαῇ:&:πίἱπτπ. Ντιεπ Ναι· ΕΡἰί-εοΡ2Ιὶ$

δ::!:ε ε:: πώ: Τππεπε Τταῇ:ᾶιππ α Β.3:ι·ναπο Επίβ

εοτ›ο τεαπΠατα επιΠεε, πε πω δ: πωπω πω:: Η:πί

επ:πἱπ8 πι πωπω π: Ερἰἴεοραεπ Τταῇεέὶεπίἱ ; ποπ

ππεπππαιπ εατπ:π Ρι·τοπε 3:τΠε ποιπ:π εΡπεοΡπ “Πα

):&:πίπ:πε αττεΕππεπεπ !: πω. Εκ :τνΞτατ: 'Γαμάτο

νπηεο Λατερνα» ,απ Μο ατπ , μπαι 8::Μ Ι.:οάἱππι

Μάτσε: δ. Ηπώ:ττο τπὶΒκινὶτ.

ΡοππΕτατεεπ απε!5:ανίε , πτ π: @πε Λέετε 8.ππο 6”.

ἄἰΦ:Μπ8. Μαπο τρωμε: ΡεπήβτπΙΙ: τω” νπΜυἰ! , Η

Ηαπε:το πω πι, οπἰΚ:επα:ΙΞ οεπΕπατΙοπωπ πο;;

πω: άΠαταπι ΓεεΜε πο! ρτἰπε2ρατπτπ εππωπ , ίἰππἱ

ά:επ 5ἑΗὶΒ:τεπε“ΑπΠεἱα: Χ:ΒΠωπ απ:: -ΑπιαπτΠ επο

εποποπ:επ αὸιπἰπΞΒεαΒατ. Ροίἱ Αεπαπ‹Η αωἱ:ατἰοπ:πι

αΙἱππαππάἱπ Μετά ίπ:::Ποπε :Ι:&τοπ: , ταπά:επ απ.

απ! τ:ίπιπ:πόαε παϋεπαε Λιπαπόπε απε!πεΐποπ ποσα,

Κ:τπα:Ιπε αππο :πώ πο. ε”. Γπ!ΐεόΈπε πι.



νιτΑ ε. πετ/εκει Ει>ιεεοι>ι τΠΑ;εετΕΝειε. με)!

. :τα ΠΠΙΤε τενεΙετἱοιιε τω.τιτίείττΙΠωε εοωΡτοΒειΒάτιιτ. @τι άστε ἔεΠεἰίΠωο ειιι·Γιι

Ρτο ΕεεΙεΠε ΒιιΠετω.ειιΙτε ειπε. Ρετν18ἰΠ, Ρι·οιιτ ετειτ άενοτιιε , ε1ι1οτΠΠε εττετιτΠιε

ό.εεεττειι·ετ , οιιε.τΠιι:ε ·Ι..ετἔἰτοτΙ οτιπΠιιω εποε Ροτει·ειτ εὶ ΙιιΡοτι1ποίει1ε1Βι1ε ετἰΡε

τε εοωττιειιάσ.τετ , ιιττεΡοι·τεοε νετΠεοτε ΟΠτΠτο ιτιειιΠΡοΙοε , τηει·εεάεω οΡετἱε

εοπτιιτΠΙΠ , Ιούς ΠοττιετεείΠΕΠΙεω -εοτοοειτο -Ρετεὶ ετε πτετει·ετατ τ εοιπτεττ εκ

ΗειίΒεπτετ ιΠΒιτε Πεειτιιττι Τιιιιοοκε·Μ °°° ΡιιετὶΠ α! Πε εετε.τε Ηοι·εοτεττι Ρι·τπιοε

Παπ οΡετ1ε υΒει·ι·Πηοε επΠττει·ε Β·ιιότιιε. Ετ·ΊΠὶ2. πετ ει: ττισ.ειαο. ΡτοίαΡτε..ττατεΙτυπι

οι·τιιε ( Πευτ Π:Πεάι1Ια εείτοι·ιπτι ΗΠιιε εοπιττιεοεΠιτ) ετιιτττΠ·τ Ρει:ιΙΙειτάω το εοὶ Πε

1)ΜτΠ σ.πιοι·Ιε ειεεειπίο ν1ττιετιπτι εοΡ1ει εεεΡττ. Δε!Ποε ετΠπι Πίεσε $ΡετττΠε-ξη

ΟΠ ει·ε.τΠΊ τεέτοε είτ , ετ νοτο Γε οβίττὶωτετἰτ , Π εΠειιιειοὸο Γεει·οεε,Ρ1εεε Ριωεω

τΠΓεετετ , ἱτ1·Ϊυο Ρι·ο :το ΕεεΙεΠειπι ε!εΠει·ετ εοτιίτττιει·ε , 86 Ποτ Ι)οπΠτιο ]ιιεττει:

ίετιπιιὶετὶ: οιιοεΙ Ροίξεει ()Πι·ΙΙτο σ.ιιΓΡ1εε ΓοΙΙεττπιὶτει· ειτΠπι Ιενἰτ. Νεπι @το ταΠ

Ηειει·ειι·ετ ὸεΠὸετὶο , νΙΠοιτε ττοότι1τι1ει εοττἑΡἰτοι·_, 86 Αι1$ε εεειο.άωοιπ1τεοπε Ρετ·

τ!οεετιετΠι Πεεενετοει : Πειτε:Τειιόο _ίεετο νοτε τοε , οιΠοι:ε τε οΒ!τεο.ίΠ ὰ Ριπή

τὶει , 86 Ρι·εεεε οικω ΠιιπΠΠτει· ΠιτΠΙΠ , ἱΠεοοΓΡεθτιι Πε! εεεΠ είε 2.00ΩΡΕ28:δΕ οστά

οιΠάττι ειτιἱιτιοτυο Ποια-τ άεΠε!ετΠ νει·Γειτοι· , ὶΡΓε ΠΕΠ Ρα·ετ:Βεβετ πωπω”. Νεπι Γε

Ρὶετιτ1ει ΠτιΡΙεΙΠτ εοτ τιποτε , 86 ετιιεΠετ τε-πιειτιεἱετἱε ΠΜ, ε:: τττοιΠτε. Πιο. εΧειτειΒἰτ τη

Γεει·ετο ΡεετοτἰετιΠ , δ( οτ εοοειιΡἰετειε ω ΕεεΙεΠείτἰεεε εΙε8οττειττε ΡετνεοὶεεΒτει

άσε : ουτε. απτο τιιειῇττΡτει είτ, Ρ σ.οΙτάουε Ι)εο. Α‹ΠεεΙτ £1ι1οι:ΙοεΜετ11 νἰι· νιιΙτιι

ΠΠἔειπἱ εἔειτἰ απο: Βιιι·8ειπε Έτσι: Ρει·Βε :Μ Β. ΚετικιεΙυω ΡοπιτὶΠεειτι ΤιιοΒτεο

Πε ΕεεΙεΠοε _ οστ είτ Πετιπά ΡτοειιΙεὶ Ιοεο οπο εποε εε: ΠΠ @Με εενεΙενἰτ Βει1ε

οππι·Πο. ουκ ττΠτεοπνεο1ιιοτ ει€ει·ε, τΡίεετι.ιε άτττε;ετ ΒτεΙΤειε τττοε π! οττιτιἰει ειπε

εΙεΠοει·ειτ αοὶττιεττυει. ·

6. @το ειιιεΠτο νἱτ 1)εο εο11ΠΠ1ε ‹Ιε νἰΠοτιε Αι1ΒεΠεει Γιιι·τειΠτ ΡτοΡετε εειι

εΙειπε , 86 εοεΡὶτ νεΙοετ ἔτεΠ`υ :επεσεω Ιοευττι , ΠΜ ΐετιέτ-οε πι· εε τετι·ιΡοτε το ει:

τε. τεΒἰττιἰιΠε άεΓΠόειβετ. ()ίιττηι1ε οοο ΙοιπΒε: εΙΤετ εἰ νὶΠει ΠΜ Ποτττουε ΑτττΠτεε τα

ΠεΙεΙ:ετ αποΜε ΓειττιιιΠε , ὶΠεο εοειΠτο Ρετ 8ΡΜτι1ιπ , Παπ ετιετεει ΠΠ Π1ετειτ εεε

Πτι1ε οιιοττατιιιτι , εἰτ Ριιετἰε ΓτΠε: δι1τ©τεΠτοεευεΓοπι ντο 1)ε1 εεε π! νίΠτεοάιτι11

οσε νετΠτ , δ( ειιιπποττιιΠ ι·ενει·επτεο. απο εκετΡετε 86ω τττε τοττοεΙυε1τε: πε νεΙο

εττετΡιτι1ειΠτιπ τιΡΡτοΡίιηιιετ. ΙΙΠε ει·Βο Ρ1Πο. ΡετίἰεὶετιτὶΒι1ε Ρετάιυ6ετωπτ απο εε!

ΕΡΠεοΡιππ. Μτιιττι1εειιιτεω απο ΡΠιε Ρεττετ εοτιττοιεὸ Ιὶιττεετὶτ 86 τω: Πι οίετιΙει ,

Ηεοε Πιτἔἰτει·με ι·ΠττΠο Βο.ικΠο ΓτιΡει· εοΠι1π1 @σε Οίιτιποοε νεΠετ εΙεότιιε μια Γε

Γε.εΠε νείΠεΠε @ιτε Ρι·ονοΙνετε , εΙενεινἰτ εφη ειιπι Ποττιεετετὶοτιε @παταω τεΙἰει

ΡτοΓεοιιεηάο : $ἰτ ΠΜ , Βοι1Ποε]εειι Βοοε ,ν1Πτειτοτ ετΠιτιο.ειιω , εΙοτ1ε..ΓΙειοε 86

3ιιΜΙ:ιττο Ρεττττιιποττώα ΓετειιΙο.ΠεειΠοτυπι , οοι νοΙοιΓτιιποε Πε Με ότε εοοίοι·τει

τε Πε ν1Πτετἰοοε-ἴειτιιεΙὶ τω. Η1ε ὸτόΗε ειτΠεε1τ εκ! Πειτε Μπακ 5εεετάοε εΠεει1ε:

δεό 86 το , ΠΠ ΠΠ ,Πε ΠεοετΠότι:ε ὁ. Που ε1τείΠιππο , εμε τεότεοετιπε είτ ειό ι:ιοε (τω

<ττετε : τΡΐόε1ιτε ΡοίτΠεεε εεΠπ1ΡΙεατ οτοετε (με ε!εΠάετο.τ ετιΠωο. τω. , Ρετίἰεὶεοε νο..

Ιτιτπ:ττετη εοι·εΠε ττΠ. δεἱτο ετΒο οιΠει εε Με Ποτε ΠΠιτε πΠΙΠ ντιπει:ιΙο εειτἀτετἰε εεττ

]τιπέτι1ε εΠε , δ( εεο ΓΡΜτικιΙτε Ρειττ1ε ΠΜ ΡετετιιΠτετ @τα τετἰτιεΒο. ΜΗΠ ετΠιτι

Πω Πιο ι·ενεΙει·ε εΠει:ετι:ε είτ Πειτε ειιτιέτο. οσα: Πιο-τ το εντΠειτο πιο , 86 ουἀεἱοιιἰεΙ

Π1Ρει· Με@σε τε οΡοττεειτ ὰ πιε ΡετεὶοεεΒετὶ5 : εκει ι1τἰ μπι είΐετιιε Με , Γετττιο

1)ετ Μ τοε Γε.6τιτε εΡτ. Εεο ο:ιτιποιιε Ρετ ΒΡΠ·1τιιω ὸΙὸἰεμοιιὸτὶ Π: Ριιει·Μει τιιει]ιιι·ε

3ιιτειιεΙο Πι·τικιΙΕΙ ΕεεΙεΠειιιπ Π: τω. ΠετεεΠτειτε ειικ1Ι1ετοι·ε Βεο εοιπΠ:ι·Πετε , 861Πί

0ττ1ι1Μ.ίΠεΠ1ττετε ΟΙιτΠτο ιτΠΙ1τετε.Ποάε ίδετε τε Βεειτο Ρτοτοιτιο.ττγτΙ 5τε Πε1τ1ο

ΡοίΤείΠοηε8 τιιειε ει·ειάετε , ΠΠοιιε ειΒ1οΠεΒ5τωττΠυε Ρεττεετε 8ετἱΡτιιτειε Π::τ1θ:αε

ΡετεἰΡετε: ΡοίτΠεεε ι·ειπεειΠιε απο Ποηοι·ε ΡΙειιιτε εΙοᾶτιιπΞὶ εε! Ιοειπτι τιποτε , σε

Πειιτ1 Ρ0Πὶεἱτι15 εε , :τε!ΙΠε:ιΜε Εεε!εΠειπι Π1 οοο νοΠιετιε Ιοεο.

7. Ηεεε 86 ειΠε. εκΠοττειτἰοτΠε νετΒε:ὶ Ρτεείειτο νετιετεΒΠἰ Κετηειε!ο εοπιπ1ο

@πιο είτ ΓεετετἰΙΠττιΠε μια· , οικω ε!εοΓει:Ιετιε τΠιιτΠΠοπε ΡοτιττΕεκ τΠΠΠΠτ ἰοΡειε

εε , ὶτηιτὶεοε Ριιετὶε ΠΠε : Βεἀιιεὶτε εοφ απο ιΠο.8οο. ι·ενεεετιττει) οι1Πι Ποπτιουε

τεΓΡὶεἰτ εοτε ε] Πε. ΠΠ νετὸ νεΙιιτ ιεεεΙιεειπτεε ΡτοΡτει· ΠειΒιτι1ττι ιιττΙιιπιευτι όετο.:

εξε.τε ε1εεεΡει·τιοτ εΠεειπεε : Εεεε :μήτε νιΠε Βιετιιε εί'τ Ποεὶιε τΙοτιποιιε Ποίτει·,ε!ιΠ

Πτυπ1 ΡειυΡετειιΙτιπι το.ιτι εΙείοτιτιιο. νείτιωειιτει Πο.Ισετιτεπι μπε Γε €ΟΠε8ιτ , εε ει

Με ϋ

Ουτε. Απ.

εε. των.

δε.Ρτ.1ιΙ.

Α Καπε

εΙο εεττ::

Ρτιιε, άε

εΒειιεἱἱε Μ;;

Ϊοττηςτητ=

ΤτιπΪο ειδ

ΕΡἰΓεοΡἱ

πιΠτιἰΠτἱε

άεττάετιιτ,

# κά, Με
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ι

ι

(Σπιτι. Απ.

τω. την.

Μ". πι.

1λεττιεειιιε

ειιιδιοτ επι

$ιειιιεττο

εοικιειιτιι

δτειιιιιετιιε

Μοτιιιιιε

τιιιττι.

τι

# δΜ·υείο

δι Μεἰωες

.σε

τειτιι:ιιιιι ιιοτιοτετιι ειιιιιιιιιιτ. Οιιιιιτιιιε ειετοεειτειιτ ει τειειτιε ιιιιιιιίεειιιοτιι πιω,

ιι:ετιιιτι Ρετ Γεετετιιττι τιιιιιι:ιιιιτι , τιιιι ιιιι ειιιιιιιιτιιεττιιΠιιε ΓειιιΡετ :ιειετειτ. εοτιιιιιοιιι

τιιε νιτ Πει ιτιετειιο.νιτ εοε ειστε τω. Βιιιειο : Ο ιιιιειιεεε , ειιιο.τε ε‹ι νιιιτιιε ω”

ιιιιτιι τεΓΡιειειε ὰ.ω Με ιτιιιιιττιετιτοτιιιιι τετιιιιιτιει , ειιττι ιτιει€ιε πιειιτεε ιιετιιιτιιιιιι

.ει&ι3Γειιε ειιιιιειιεετ ΙτιΓΡεδιοτ ειτιιττι:.ιτιιιτι ιιοίιτειι·ιιιιι ε Α8ιτε εφε Ροειιιτετιτιεττι

εττετιιιιιιι νειιτοτιιιιι >ειιιιειιιιιιΡιειιτετ ιοειιιιιειιιε. ΑτιιιιΡτενειιιτι ΡεόιΒιιε ειπε

νετιιεττι Ρτεεε.ι:ειτιτιιτ Εειτετιτεε : ι€τιοΓεε ιιοιιιε , με Ρειτει· , :μια ιΘιιοτειιιτετΡεεεει

νιττιιιε :Ρ8.1°€Ε ειειιτιειιιετιτιιιιιε εισαι ιιιιιΡιειιτετ εΒιττιιιε. Ετ ιιιε : Πειτε ει , ιτιειιιιτ,

«Με ὰ Πεο ιιιειιιι€ετιτιει , Γεει νιιιετε τιε ιιιτειιιιε Με ετιιτιετι ιιι ειιττ:ιτιει

8, Ατι εοιιιΡτοιεατιτιιιιιι ιτειιιιιε ειιιιιιιτι ττιετιτινιτ ιίι:ε Πιετά, ειιι ιτιτειιιτιιιτι Γε

ττιιιι:.ιιιο.ιιειιι· Αιι€ειι Πει , ιιτ εικιιτιι ίεετεεειτιιιιι τετιιτιι , τιι1:.ειι1 εοιιΓΡεειιι (Σοιιειι

τοτιε τετιιιεικιτιτιιτ , ιιιιιε ιιετετιτ ιιιειτιιίεΠε εε Ρτεειιιειιειο ειπε τιιΓΡοτιετειιτιιτ 5 Πι..

Ρτειτιιειτιοτετο. ειιιιιοτατε ειιτ:ι.νι ι τιε ειιειιιιε ΡετνετΓε ιιιειπιε αυτ: ειιο.ιοοιι ειπε (ιε

εε :σε τιεττειιιετε τιιιειε:.ιτ (ιιιιοτι Με τιοιι εταιο) πιει ιιιειειιιιιειιττι δ; εΙεᾶιιτιι

ε1ετιιιι ιτιιιιτετιι . τειιετιτι ετεειιτιΓετνετοτεττι , 8εειιιιι ιιιετο .ω ι)0ΠΠΠΠΠι €ετιιιτι:ι.

εισαι Γετετιι:ειτι. @Με ειιιτιι ετιειττειτε ωιιιει.ιι, ειιιιι.ττι εΠειε δε ιιιίιε ειετειιτιιιο

εοτινετιιιτιιε , ειιιο.τιτάνε ιοιιιειτιιιιο ιιιι ειιίι:οειιε ειεΒιτ2 £τιωι , πιοτιετιειο @Με
οιτιιιεε ιιτ ει ιετιοειιιιιε ιιιιιιιε ιτιιιτιτιι Γε ε.ιιιιιτιετειιτ, ὰ ειιτιε ι`ιεειιιετιιιιιε ετεΠιιιτιι τε

ετειιιετειιτ, ιιιιεΞε ιτιειιιιιετοτιιιτι Πει Ρετειιτιιτετειιιι·:ιτειιτ2 Ηιε δε ειιιΓιτιοτιι Μ

Ιιοττ:.ιτιοιιιιειιε ετετιιαιιιι ει» ΡιεΒειιι ιτι τιτιιοτε Πει νει 8.τ1ιο1°ε εοιιιιτττιτιιιε , πιειο

τε εεεΡιτ ειιιιτιιι ειιειετιτειτε Ηειετ:ιτε, ειιιὸ 1ιιεεωε ω: ειενοτιιιε εοτ ετιεετε επι τσιπ

τεττιΡιο.ιιειει εεειειιιε νικ:: ΡειΓειιτι νο.ιιιιΠ”ετ.

9. Ιιιτει·ιττι τιιιιτι ιτι ιιοε τειιοτε ΡτοΡοΙιει , Με ειεειιιέιιιε , ίιιε ττιιιτιιτιιε , αιτιτειι:ε

Γιιιιιιει.τιιε ΡετΓενετ:ιτετ , εοιιτιειε Πεο ί:.ι.νειιτε ιιιισετε Ριιε ΡτιτιειΡιιιιιε Ετατιεο

τιιιιι διειιιιειιτο Καμ 86 θιιιΜο.ω.υο Πιιεε ει: νοιιιτιτ:.ιτε Με 8ε εοιιιιιιο

ΟΡτιιιι:ιτιιιιι (ιιοτιιτιι , ει: εοιιιιτιιετει·ιτιιτ ιτιίτει Εοτειιειτι ΜοιιαΙιετιιι ε Με. ιτι Ρεἔο

ειιιιΑττιιιετιτιο. ιιιειωι, εοΒιιοιτιιιιιιτο. ΣττιΒιιττιιιει ε” ΜΑΙ.ΜιιΝΒΑκι11Μ* ιιι

ειιιιΒιιε εοιιιιιιειιιει·ειιι: τειι€ιο6 Μοτιειειιι , ειιιι ΓΡιτιτιι:.ιιιτετ ιιιιι›ι (ῖιιτιίιο Βιιιιιιι:ι

τειιτιιι· , 8: Ρτο τοειιιε Πειτε Κεειιι εε Κεειε ιέιιιιτε νει ιιιιοτιιιτι , Ιινε ειιτ:.ιττι Κεἔιιι

εΧετεειιτιιιπι , οιτιιιιΡοτειιτεττι Ποτιιιτιιιττι εκοτειτετιτ. Τιιιιε εοεΡετιιτιτ εεόιΗεσ.ι·ι
ειττειιτιιιε , 86 ιιε:.ιτιιεΙετ ιτι τιιιι οΡετε , νιττιιε Πινιτιει Γιιιιίεειιτε. «τι , ΡτοιΠΡετόιιιιε

ΓιιεεεΠ`υ νειοειτει· ετιιιτιΡιεωι Γιιιιτ. Οίιτιιειιιε ειειείΓει: τετ11Ριιε οτ Εεε1εωι τιονέι

τιιιιτετιέι οι·τιειαε τιειιιεετετιτιιτ,τιιιττετιε μείωσε Κε:: επι Β. Κετικιειιιιτι ΕΡιΓεο.

Ριιττι,τιιιιο. ειιτετιιιιι εοτιιιιι, ιει εί'ε 5τ:ι.ιιιιι:ιιιε ατι ειιιεΡεττιιιειεειτ ειιοεεειιιιι 5ειιτει·ιιιιι

νετὸ , ιιιειι: Μειιιιιιιιιιατιιιτιι. ειιιιο. ω ΜεττοΡοιιιιι τεΓΡιειειειιι: , απο εοιιίετιιιι

Οι-ιιιιιιιιιειιτι ειιι ει·ειτ ΜεττοΡοιιτειιιιιε ΑΒ ΤΡιιια: , ενοεο.νιτ ειιιιι . ιιτ Παπ εοω

νειιιειιειτ ειιιε ιιιιτιιιιετιο εεε ειεειιεειτετ. @ο Βιιιέιιιιιιτιιιε ιιιεο οιισ.ιιιιιειιε , ειιιιι

τιι:ιειιο. ειιιιεετιειει ειτΡιενιτ οΡι1ε Πω εοτιιττιιιιιιτιι , εισαι ειπε οιιιιιιιτιι ειιΓΡοιιι:ιοιιε

ίιιετειι: πειτε: ειιιιε. ειιιτι είιετ ιΚεει Θ: Ρτιτιιιε ΡειΙειτιι ΡτοΡτετ ττιωτιτιιαιτι Γειιιέιιτα

και νιειτιιιε εε επιασε , ιιιιιιι ΡτεεειΡιιιιττι εΒΓειιιε ειιιε εοτιίιιιτιι πω. Πιιτιε

ειέιιιπι είε ειιιο. Με εειι·ιιε ειε ιι:ι.Βεισε.τιιτ, ει: ΜιΙΤετιιτιι Ρετο.έιιε Γοιιειιιιιιιε τττιιιετει:

τι ΑΡω Ηο.ιι€ειι.ιτιι ω? ;ο.Κεπιαειι1$Οαπυ|άσΜΜ "Με Με ΜοΜωπι 9%σπάτυπ ›ωιπεηω.σ , @ως

2ικτιικοι·πω!ακάωτοτ, ό· τι/ιερει."ω πιπ!ιοπωι, τιιιοε Ηειι·ιεετιιε αφ. Η. Ε: τρια ειωιά"π Πωσ» & /2φετ/?Ε

πω:: Τιιεο επιιιε, Ι.ιτι·ιι›εττιιε ται ιιιε Ρετι:ετ)ιιιι , Η:ι- ΜΜΜ: επειτα-ει: ρώτησε” ιιω,,Μω”τω , μ,-β

ιιειιιιίιΓειιε αφ. βη. ιιιιτιιετιιιιιιιτ, μι" ό· ικβπωοι·

ειπα ιιιειιιιτ. Ιιιετιι Αιιθτοτ ειτε. Η.. να:: Κετιιεειιιτιι

ΡτονιΓοτετιι δ( ιιιιιιτιιτοι·ειτι (ΖατιοΒιι , ε. ει8ιωιο

Εεεε κι Βοποπ Αροβυ!ιπκω Ροπή άι ΡιικΖι, μιαιίιίθιω

Ξ·ωιπεεωΗ. Ιοβωικέτ εοιπιιτι, έ» Μαι επι νεται", 84ο.

ισπ2Μπωω [εφετ .9ε[ωαπωι βκ·υιιωι : ( πιει ιιαέιειιιιε

`Ρτιοτιιιιιε ιιι νιεο Οσι42ποπ νιιιεὸ ειρρειιει:ο,ιτιιετ (ΣΜ

ιιιιιπι δε Βιιιιοτιιι1τιι _, Ούι” ό· Βσέί||οπ) σπασω ίσταται,

Μπεστ» [ιιβιιἰἰεπε . εισϋέ απιιιεκεμεωεπτκτ ὁ :έκπτω

ω&εωωωω ό· Ρ0!"ΠΙΗΜ τκι·&έσ ; :Μ·υεπτειιε [εμε Με

6'ι!είπι·ΙΜπι Κεεευσ , τα Μ Διιιαεππι ριιτ:τύπσ , Με μι

.9:ιι&αΙσκε πουωιωκι· , Οαπο&ίκω εΜβτπση:αι· , ριπέ

ιπισ ο!πιππιτ : επειτα ..Με τι ρι·ιβιτυ Κυρ Ρτσυζικ· ό·

τω.» :/Πιι|ιιιττωτ. ειτε Ατιιιιειιιικ Γειιιιπι ιιιιι:ι·ιιιετ,

ἑΜπω #"Μά"#Μ ε Ρίκι:ιείτ ·υοι:έωι·ε. Οσεωτικιπ .ω

τιω...ωι δα. Μεπι ε”. με. @Με ·ι.κι·δ εωωεωω

έ!!τσιιι τει ΟσΙσπίσπ-β Ρετσεβία|Μεπτβιπάετπω , κά Μετά

μι»! [τω. Βιιι·τι·ήσ πω” ε!»ιαιίω·εται·, [ιι ωπικιιε

εοπβ"απτίτυπ , ιιι ιοεο ιειιιεετ ειιιιιε ·υσσαβκιιυπ ω::

δ'Μύκίαά.τ ού ..»τωΜτω» βι·αι·τιπι τωιιιειω Με: ω

.Με ριιτισυ ω! τα! ρκιβιωι εσσιωινοπτιππι , πιάτα α! βιτ

&ιιΙωπ επειτα,... Επιιιιτιτιιιε Μ0η;ιαφήι11°η “Πο νι·_

ΕριΓεορετιιε δ. Κεττι:.ιειι Με ειι :τυπο (Σιιτιιιι εε.

μινι”. ιιιεειπιιπι , ροιι ειιιιοε ττεε ιιαιιεετιιιιι ειι _ ιιει

ει: Με (Σιιτοιιιεο Ττιιτιοιιι:ιιιο ιιωτειιωωιω (Ζωτι

τιιετιι. πό Υιτο.ιιι 5ιειιεει·τι Κεειε 5_ το, ιιιε ι_ ΗΜ.

ριοιιιι.τ. εωω ιιιειιιε ιιοτιιε ιπτιπηε1ης ΜοΠ2_ιΙω-ωπι

τω. δ. Βειιετι. ‹ιε ιιιεειιὲε,



ν::Α :. α::ΜΑε:.ι επεσε: Τ::Α:εστεΝ:::. α:

ει [παωιοεαια:αιιιει:ιι: Μαισ::ισ:αα: Ο:ια:οαιεια: Γαα ειιτιοαε εααει:α ο:ιιιαα:ι, αιω- ΑΜ

δ: Μοααιι:ιεατ νιτεε ιαιιιτα:α πι:: Γε:να:ι. 2:τ”:'

ιο. Ρο:: αοα :ααιτι:::: νε:ὸ τε:α::σ:ι: ια:Ρετ:ανιτ τααειε::: α Καφ, ααα:εαα: :ειια- Μ, ΜΟΒ"

ααεα: ΓαεεεΓΓο:εα:°' μι: Γεια Γεειε Ροατιιιεαιι , α: αια ιιειιιιε:ανε:ατ , ι:ααε σε- Μαιο: Γ:

:αι ισεαια α:ιι:ετ , 8ε α:: ασ ::0::::αιω: :εα:οτα: το:: Πεο ναεα:ε:. @ιαατα: αατεα: "”'Ρ::·

ιαέια: τ:: αι:ΓεειΓα ΡαΓιο:·ι: απ, αα:ία:ααε Με:: :ε:ιειι:ιιτ αα:ι:α: Γε:αιαα να::

εοα:αιε:α: , ει:::: νιειε:εατ ο:ι;:α:ο: Γε εΓΤε ειιΓεεΓΓα Ποότο:ι: δε Ρωα. Αιεισαατ ε::

8ο : (Με: Γαέτα:ι Γα:αα: αο: :αιΓε:ι , ααι ταιε:α α:::ιττια:α: Ραιισ:εα: : Παειε :·εει

Ριε:αα: εσαΓοιατισαε:α , ειπα ι::Γε εΠ`ε: εοαΓσιατοι· ε: α:ααι:αεα : Πι:ειε ασια: ΓΡε:

ω:: ειειι:ιταια:α: ταα:ο ΡαΓιο:ε : Η:εε δ: ι:ι: Γιταιιια εα:α ε] αιατα Ρ:·οεια:ααα:ιι:α:,

εσ:α:αεαιιαα: εο: σοιιιει Πεο , Γεεεαια:α σ:ααε στο αιι:ιιο :ει:α:αα: , ααι Πο:αιασ

ΡΙαεε:ε ιιειι:ιε:αα: , ΜοααΓιε:ια:α Ρετιιτ , Γοιιτα:ια:α εοαεαΡιΓεεα: ειαεε:ε νι:ατα.

π. Ααειιεα:ε: αα:ετα ασε :ειιαιοιι να: νει ε νιειασ Γεα ε:: :ε:ασ:ι: ααιιιααεοα:: :ῖι°ἑ°ιι°;[Β

τιι:α: , εσεΡε:ι:::τ εσαι·ιαε:ε :ο εισέι:ιαα::: εια:, νιιιεατε: Γα ιει:τια:α Πει είε ια εσ δ?) Ρε&εω

α‹ι σε:αειεαιιαα: φαεεαα:φειαιια Β:: ειιααα Πεο αεεε::τα αισεατα:.Να:α ιτα ετα: ααα::

αΓΓαε:α: ια σοε:ιι:α: Πινιαι: › α: ααιιαα: σ:ααιασ Ρεττ:ααα:ε: τεταΡα:, αασ αοα

εΓΓε: ΡΓαι:αι: νει ο:ατισαιι:α: Γινε ιεδτιοαι ια:εα:α:. Μααεα: ιταααε Ρε:νιΒιιι εα:α.

ασΓααε οι:: :ει::ει:εαίιο::ε ια Μσααίι:ιει: ειοεαταεατι: , τααι:ο: νι:ο:·αα: ασ ι:ιιια:::

ααι:αο: εοανε:τιτ , α: ι:αιτατσ:ε: Ηε:·εατ ιιιια: νιτα:, εοφ:: ετα:: εισέ::ιαα Ρε:Γεεια:

ασια φαι ο:ε ιισεειοατ, σΡε:ε αιιι:::Ριε:ε εα:ε:ιοατ. Παει:: Γαέιαια ει: , α: ε:εΓεεατε

:ειιαιοαε ε:εΓεε:ετ ε:ια:α εεαΓα: ειαΓ:ιεα: ΕεειεΓια: ια αΓα: ισιόετα ίε:νστα:α Πει

Γα:ααιαα:ιαα:. Νεα: ααειιεατε: εαι:α:α ι:αιαΓα:ο:ιι Κειιαιοαι: ια:ατιι&ι ιιιιι:::ι

Ρ:ιαειΡε: ) ενσεαατε: Β. νι:αα: : τ:α:ιιιιε:α::τ εφ:: :Ρα Γο:ειιε :ιαο:ιεει:α εα:δα:ι: · #

ια ισααιταιιιαε , ιιιαιιι:ε: 8: ια ιατιταιιιαε: ια αιιο ΓΡατισ ααιια: εοατ:αειιέιο: ε::

ααα:: Γαα: ειιτιοαι νει Γαεεειιεα:ια:α ει , α: ααιετε Πεο :αιιιτα:εα: : αεεαοα ετια:::

αΓιι::αανε:αα: τεΓι:αταεατο ειπα 6911:: ::αΡε:α::::α:, α: ιται:ιιε ιιια:ι σ:ααι τε:αΡσ

:ε εια:α:ετ ται:οει Ρατε: Γααέιιιιιταα: ΓαΓεεΡιτ ιιι:εατε: , αε τεααιτ εσ::ιιαα:ε:. νε

:ιι::: αοα :ααιτο αοα ιοΓατα ΓΡατια:α αι:α:ενια:ε ιι:αιιαι: , α: Παε ι:α::εειι:αεατο Για

:ετ Γεαι:αειι:α: , 8ε Γιαε ω:: οι:ιιαεαΙσ Κεδ:στε: :σε ασΠεατ Γε:να:ε: φαει :τι αο

Γ::ατα αΓααε τε:::Ρα:ιαεοαναιΓατα ιια:α:ε νιιιετα:. Ρατι·ι: ε:ασ :ασαιτι: ιιενστι οι»

Γεααεατε: :ιιΓειΡαιι , ιαίιιτα:ιοαε: Κεξααια:ε: ι:ααει Γεααε: ε::Γεαααατα: , Ρ:οατ

Ποέ:στεα: Γαα:α Ρ:σ:Γα: σα:αι αστα ν:ειεισαι:τ ιααειιι:ι:: αα:α:: αττεατιι:: :ααα

:εατεα: , αε :ιια Ρ:σοοιιτι νο:: Γε:ναατε:α. ΗιΓεε Ραι:ειι:ιει: ιιιΓειαιιαι: ειιατιιι: α::

α:ο:αατε:, τααιιε:α :εο:ο:αιιΓαα: α:ατια:α Πο:αιασ , α: ε:ειιι:αα:, τ:ιι:αεατε ια

ειεοτι Γαατ. α α

:ι. Ι: αατε:α Ρια: Βαεε:ειο: ια ααοαι: ::·ιαιαοι:σ Ροιι:α: , α::αατα: Με εοατ:α αε. ΜΜΜ: α:

ααιτια: ΓΡι:ιται::α ια:ται:αιιο:α:α α αι:ι εοαατι Γαατ αεινε:Γα:α τει: ισα:: Πινια;ε “ικιι::::.

εαι:ατα οι:ΗΓιε:ε, νσ:ίιιαααε ααια:ιεια:, Ρτοα: ετατι:: ()ι::ιιισ α: ιιιτε: Γατιά::

τα: , ιιειιεε:ε , Για:ιει:ατ :ααααορε:ε ι:οε ι::ιια:Ρε:ε εοατιααι: 5ε:ιατα:α:::::: εισι

εαα:εατι:, σ:ατιο::ιιαιιαα:ιο, ιειααιι: εα:αεα: :::αεε:::αειο , να:::α Ρε:αοδιαα:ιο ,

ειεε:ασΓναα: ια:αιεαοιο, ε::ει::οιι: αστα:: :φωτα νε:ιοι: ιιια:ι ΑΡοιισιι Ρ:οεια:ααα::

Μ2!:2 :πουν ΜΜΜ.: η? ό· πιο:: ΜΜΜ. Ι::_ι:αε ε::έσ εοαιιαατια ααι:αι ::αωσ::::α ααα. Μα

:ε:Ρε:ιια:αα:,τα:::ιεα: αεεαα:αιαταια μ:: ιτα ειι::ε:ι:α _ σα:: οοε:ι: οιια: ΠΜ τω.

:ιιτα:α ταιεατα::: Ε::ααιιιτο:ι Γαο :ειι:ιε:ε εαοιεα: , :αα::ι:αε εαα: νοεε Πο:αιαι αα

ει:: εια:::αατι: αει Γε αε ειιεεατι: , Ε.ααε Γε:νε ι:σαε 8: ι·ι:ιειι: , φια ΓαΡε: Ρααεα. Μωβ. η:

Με: ιιειειι: , ΓαΡ:α :ααιτα :ε εοαιι:ιταα:::, απ:: ια εαα:ιια:α Ποιαιαι α:: 5 Βιαα: σο: Η·

τα:: Βααειιι εσ:αΡο: :οτε ·: :ιειἰειε:αα: , 8: α:: :::εεε: φο:ιιιιε οε:Γοινεα: , αιτι:ασ :ι· α::

Ρα: τω:: ΕειΓα: , ναιεειιεε::: σ:::αιι:α: εόΓααε σαιΓ:ει Πεο εο:α:αεα:ιαα: , :αετ:::α

:ι Ε:: μυ·υαι[[κ Και: , ιααι:ι: Η:::ιαε:ι:: πι). Π. ό· “α” :::ηε:ιω, ό: ία6°:εύκιπέ: ΛΙο::::/ιεύιω: |ξα||ι:.

:νιααΡωσσιω α&εωωπ:1β,ιο:ιά/με ρω:: Με» ι: α: 8:αιι:ε:το ΙΙ:αι αετει::α:α ::Γε:τ Ηατιδαε:α:,°

Γ”, 8. ΤΗισαααι3:1Μ, μοιειαΙιε ω:: «που» Για Γκε· α:: Η.

@Δα α:



49.4. Με ε.. ιιΕΜΑει.ι ει>ιεεοι>ι °τιιΑιεετεπειε.

.ειπε ω. πιοι·πε αετιεπ , οεαπαιποιιε εεε
Ιο απιτπαπιι·επάιπισ.()πιπε εοι·Ρπε , πι: άεειιιτ, Ιιοέ

πο. ι.ιειν.

δευτ. ιιι.

ιι

ε

Ώοιιτ!α- ο

ΠΠ.

ποτιποε ειιιιι Ιιγιιιποι·πιπ ειιιΙειΒιιε ιπεΙοοπε ΓεοπΙτιιι·α: τιιαιιιτιιπι πι πιαεπο ίει·νευ

μι: Ιιοποιε,Ρι·αεΓει·ι:ιπι εἱιπι ΗοιεαπειοιΡΙιιιιιπαιπιπ νιτειιπιπι ιπΙιππια απ Ιαπ

 

πω.. ε; 8Ιοι·ιαπι ποπιιπιε ειπε , πωπω ποειιτει·ιετνιεπειΒιιε ιππιιπιει·α εΙοπα

_εοπΕεπ·ε οιεπατιιι·Β. Οε!εοτατιιι·απτειπ Πειιοπτιο ειπε πει·ι:ιο _Νοπαπ 5επτειποπε,

:ε8παπτε130ΜιΠο ποίΕι·ο] ιεειι-Οιιαιετο , επι εΙΕ-Ιαιιε , ε;Ιοι·ια 8εμιοιΙατιο Ρε: πιο·

_ιποι·ταΙια (πεσει. Γα:ειιΙοι·ιιιπ , Απιετι.

Μιππ.ενι.π ε. ιιιιΜΑ‹:ι. ι.

·· Οε·ι· ειιιιιετιιπι παιπειιιε ΞΙοι:ιοΙῖίΙὶιπἰ αιέοπιε οπιπιΒιιε-Γ.ιεεπιπΙαπάαοιΙειπ

ει·ιιιιιιοΙιιιπι, οπο όειιοΙιτο εαι·παΙι ιπ:Ιππιεπτο ιιιιτπαι·εείΠοιΙειπ Βιοι·ιατ

ι ..εεεε·Η9! Μαιο παέειιε εΠ: εοι·οπαιπ, απ οοπιοι·οοαπόιιιπ ειιιαπτι πωπω, ππαπτέειιε

[απόπτατιε οεατιιε νι: Μεπω: , ποΙιιιι: Ριπε Ι)οπιιπιιε οεοιιΙτιιπι ιιιαπει·ε εποε!

.αιιιιά ιΠιιπιποπ1ατεβατ5 ίεά Πειτε ειπαμε ιιοπιιπιπιιε εΙαι·ιιπι οιιαιιια @Για ιΠε

.ιιοΙΙεαι:ιπ εωΙιε , επι ταπεα .πωπω ειπα: πωπω αεΙΓΡε&ιΒιιε εοπεεΙΤα ίἱπτ πω

.τε , παπα: αε)ει·ε ιπι:ει·ι·ιε. _Νοπ επιπι αποεπιπε ΙὶΙει·ε οιιππογιιιιιιε, πε οιιαΙῖΜ.

ΔεεΒε.ται·πι απ οοει·α @πει επαιτιαπεια νεΙ πιιι·απεια όιιιιόιοειπιπ. νει·πιπ πεε

πι..πἰΙὶ εαπω: ι·εΙαι:ιι νει·αοιππι ιιοπιιπιιπι πιόιοιπιιιε , νει ιΡπ οειιιιε Ρει·ΓΡεπιιππε

εΠεειε.νοΙπιπιιε , πε ειιΙΡ5. .πιεπε!αειι 8.1°8ι.18.Πιιιτ. Πιιιιπι εε8ο ιΠιιιε ιππαειιΙοι·πιπ

ιπ ειιειπΡΙππι :είειαιπιιε , ιιτ ΡὸΙὶ ίαεπιπει·εΙιοιια ει·εοιοιΙια είε εοιπρι·οοεπιπε.

α.. Εο παπιπιιε ι:επιιιοι·ε οπο ίαΕπ·ιεαπωπω πο&πε α ειιαπιιι· , εοπτι8ἰε αὸεΠ`ε

 

 

ω” ω" πι οιιειππαιτι1οΓεοΙιποπιιπε, ππι παω επι·νιιε ετατ , πι: ποια εεπιια ιπεππιοεπε

.εαιιιιείιιι:Γιιιπ επεσε ποπ ιιο1Τεε;Γεά πεοιιε Ρεπιτἱιε ιπιπιοοιΙε οπο ιπ Ιοεο τεπε.

.κε όιπτιιιε-ναΙεοατ. @ιαΙιτει·`αιιτειπ ΠΠ “πιωι·εί·ει·εΒαι: , ειπα ειιιπι είε: ΓοΙιιε

- οπτιιαειιιιι.Γ.ιο επιιοιπ εαϊ1°ιΡο νιειπι Μ, ειιιΓοιιε πε:οαπι @εεε όειιαΓεει·ετ,

-α ζΓιιι.Βιιι·πιεπε πωπω Ρει·οπίΤιιε , πα ειιιιίΕιιε είε , πιτ πιο:: εαΡιτε όειιοιιτο απ.

αιιιε.νέπειει:ιιι·. (ξιαεΙαιπ νετὸ πο&ε πω: Βοπιιπιεα ειπε”, παπι αει Ρει·ίοΙνεπ

@ππι ΙΒΜπιιπι ΟιΕειπιπ1:ι·ατιτεε όενοτι ιπΠΠ:ει·επτ , εεεε ιεΙεπι «Με ιπ [και

.πιεπτο ΤεπιΡΙι Εποιιιεπε , ιπαππιε εΙαπιοποπε τοταπι ΕεεΙεΠαιπ ι·εΡΙενιτ, ιπταπ

τιιπι.ιιι:.Ειι·α: πιπιιο Ρανοι·ε πι .μια νιειΙιαε οΜει·ναπεΙαε αειει·απιτ, νεΙοει ειιτΈπ Ιο

εα αΙι:αι·ιε ιι·ι·ενετεπι:ει· ιι:ι·ιιπιπετεπε ,πείειι ποιο! Με απει·ε εοπνεπιτετ. Ιπτει·εα ιε

Μοπαε1π ιιγιπποε πιαεπτιποε ΓυΜιπιιτει ιπ Ιαιιι:ιε 1)ει Ρι·οι1τ ει·απτ παπι

Ρει·εεΙεπι·απεεε , νεπιιιπτ νιεΙειε ποιά εΙαπιοίἰε νοειΕιπε Ιαπειιιάιιε Ρατει·ετιιτ:

είιτιιειαειιιτπεπεεε, ΡειΓΡιειιιπτ οπιπεπι ποειοΠτατεπι πιετπΒιοι·ιιπι ιΙΙιιιε ειιΠ”οΙιι

Ωω , ΒΕ ἰια ΡτιίΗπιιιιι τοΒιπ αι·τιιε εοι·Ροτιε τειιΙινινο ετείΓιι Ηιππιτει· εεε&οε. 5ειΓει

εαπι:ιο.ίιΓφιε ειιιοπιοπο π αόπιπι π , αεΙΙιι·πε!ιατ νιοιΙΤε Γε οιιαΙὶ ΓαεπΙαπι αι·εΙειι.

:επι α.;Ιεάο:ΒεατιιΕιπιΡοπτιί·ιειε οι·οεείΒΙΤε ., αε Γε πειτε ιππιππε , 86 οπιπεπι Η

Μπι άειιιιιτα:επι , οι·οιιι:ιόπιιε αππιππιππιπε. ιππίιιτιειιιε πι πιοεΙππι εειπεπε

ρπ1ι1ειιιΡΙαεπΙα.ιπι€πιειΙΙιπε επι αίιιΙοιιι·ε οι·οεείΒι: αοίὶειίἑιπι , ποπ ΓοΗπιι πω.

.Με ιιεΠειιια: εαι·πι , τω εκιαπι εαπόιειιοιειπ . ιπιπιο 8: ἴαπἰοτειπ 5 8: επι αΙιοι·ιιπι

πιεπιβιι8 νειιιειιΙιε ιπ ΕεεΙείἰαπι ε!εΡοι·τατιιε ίὶιει·ατ , ιἶἴε μπι εοιΡοι·ε Γαπιιε :οο

.Ριτ πετ ιδαπάεπε ιιεΙοει ει:εΙΤιι εαι·Ρετε , 8: αοπιιπιοπ ο αιτει·ιιιε ποπ εεετε. Τιιπε

εΙειιοι:ι ΜοπαειιιΓοΙΙετππεε Ιαιιε!εε Πεο 86 δ. Ρατι·οπο ει:ΓπΙταπτιοπε απιιιιιε :είε

ε :Με , οιιὸά .παπα Ρετ ειιιπ ει παι:ιιε Πε οίι:εποει·ε απ Ιαιιοεπι ποπιιπιε Μ. 8ειναπ

.επι επαιπ ΙοαεπΙι νε! Γοαοε πιω ίαπαπι νει ΡΙπι·ιπιοι·πιπ ιοι Γαπιι:ατειπ και

ο @ο απιι0.Ξ οΒΓειιιιιιπ. Ηεπίεπεπιιιε ιτι Οοιπ- Ε Μιὰ: Ηατιβετιιε ειιρ_ Με. Μικεβι9 Μέ @Μωα

ιιιεπ:. επι »πιω ειΒιιππι Κεειε 5. ιο. εΠε ι. πω.

ΚεπιπεΙο Ροπτιπεαι:ιΈε Τιαιε&ειιΠε ποπ ιπναΙιόιε απ

Μάικ. ατέιιπιεπτιε "Με απιιεε πω". Αιιιιοε πιιιιι

πι." ποσο 5ιαπιιΙαι ίοΙπαιιπε Πιρεινικπ: οποιο οποσ

εποε πο. Ι.Χ1ν.ε]ι15 οοιιιιπι εοΙΙοεαπιιιο. Οοιιιπε ειπε

Πηπι!επιπ είὶιπ ΕεεΙεπιι. Γειι Οιαι:οτιο 8_ Μαπιπι, Π·

από Νοεπειιιο Ηειιι€ειίιΓοπε “πω”.

Πέσο "πω... ΡΜ· οι.ειιιιε Με ΛΙισβο!έσω , ιίαιωί: δι

εοι.ιΝιιε Β. Ριιιτέ2Μϋείο .Με αρμοόιππη /ιιὑἱπιἰε

ο ο 0ιιΙΝ08 . Μπι! πωπω παιιστέ:α:σ ραπέι·ιικ.τ ,

πιά αέιι»ι[αΜΐι Μιά σοφια ιι·απΠ'ισ!έ: , ό· έ» Ε::ὶε]ἱιι

Β_ ΗΜ Ιοεα·υέτ › ιαπω.ωμ. ήισ.ι° "το αι·μπτόμε α.

εοτα·νι:. Εαιιεπι ιια.ϋετ Νοεεειπε.



ΜΙΚΑΟ.5.ΚΕΜΑΟϊ..Ι ΕΡΙ8ΠΟΡΙ ΤΚΑ]ΕΟΤΕΝ5Ι$. πο;

Ριεπειπεπ, Ρεπειεπεεε πει ιππππε ΕεειεΙιε ιπ ιιιοπιιπεπειιτπ νιι·ειιτιιτπ @ΜΙΒ , πε

νιειεπεεε εππι·εεπε εππεππιιπ ειπε.

3. Αιιο ιειιιεπι εεπιΡοεε ειιιιόπεπ ίεει·ο νιπέι:ιιε νεπιεπε , ιιιεο ιιΒι επιπεεΠοε παι

Βιε , ίεπειπι Εεει·επ νιπεπιπ ιεπ όιι”ειιρεπ Γιιπε, πε τι Ιοεο ιπ οπο :εεεε ]πεεοπε Μουσε

πόΙοειιεπΙεειιιιιιπ οπο ίπεεπειΠιιιιιιε ειπιε πειτε ]πειιεεπε , ιπ Ρπνιεπεπεο εοι·ειιε

ι·επε , 8: ιιοπιο ιπεοιππιιε Ρεεεπππεεεε. ΡεεΠεεΡεπειοπε οπτιπιοιιε πε πιιι·ππειιιπε

επι πειεεπιιε , νιιιεπε ποιοιιιειιπι π νιπεπΙο οιιεπι ΡπιιΠὸ ππτε ι:ει·εειε ιπππιειε νι

όεεππε πάΡει·ιέειιιπ3 επιιοιιε επιιιιεπε επιιπεεε εππι εεπειπειιπι Ιπικιιοιιε :εκεί-πε είε

ιο ιιοεπιιιπ Γιιππι ειιιπ οπεε.

π.. Ρει· ιιιεπι Με εειπΡιιε Με(πωπω εεπιιππ ει: Ηπίπππιο οεοπειε Ιππιιπιοπε,

οιιαιοπεει πει·ιεπειιπεπιε εεπεπειε ειεειιππιπεπ ειεειπεοπεπε. Ηπα εοεεεΡεπ πω·

επεππ νιίιοπε πειεποπεεπε,πεεπιεεπε επι Ρει·ιεεπε πό εππι ε:: εοπτε νιει ίππδιι , δε:

εκ Με Βιοπι:, 8: οειιΙοεππιππε: εποε πε Γεειε ίεειειπι νιΓιιπι εεεεριε.

;. Νεε Μπι! ίιΙεπιιιιεπ αιιιπιο, οιιὸει ειιιιειππι ιιοιποποεπιπε Αιππιεεειιε, εισαι

εεεπι:ιοτε πιειιιε πει Γριεπε εεεοπόεπιιπε όιε Ποεπιπιεπ οιιπειιοει·ιιιε ποίοΙιιεπ είε π

ίεενιιιορεεε, ιπΓικιπι·εε πεεεπειιιε οΡεει Πει εοτπΡεεεπει, πεε ειπεεε ιιοποεεεπ

Πεο εεΠιιπειο πιο οοει·ιοπε επτπ πιο. εοπιπεε Ριππιεεπ οπεεπιπε , πε ειοτπιιιπ εεεοπ..

πεποπειειιιιεεπε,εοπειειε ιιπππι ει: €ε-ππω οεπιππι ειεκεειιιπ ειπειιιιάεεε,ίιιΒιιό.

ειπε ιιιίειιπι ειιπι εεειειεεε. Ηοε ειοιοι·ε οεπιο πιπιίΤο$ πιεεεο οιιοοιιε οεοπεπε εε

πιππιιε. Είιέποιιεπω ειεειιεποπεπε εειιεΒειε , πιο ιπ Ειπε επειεπεε τππείιπε Με.

οπεπεεεε εεεειιιεποπε: εππιεπ ποπ ειιΠιόεπε οι: ιιιιΓει·ιεοτειιπ Πει, ἴιιιἶιιιειιε ω.

επεπ πιεεειιιε , Ριπειπιπ 5ππέιοεπιπ Ιοεπ ειεεπιεπε, Ρεεεποπεπε εοεπιπ ίιιι·Τεπιδιιε

πω επι ιοΓΡιεπεειπ. ΗπιειεποπεΙπποειιιιΠΠεπε , ειιιπόπιπ ποέιε ίοειοει εΙειιιεπε

επει·ιιιτ πιιιιιτε εεΓΡοπἴππι,οπὸ‹ι ποπ πιιειιοι εΠεε επι πιω Ρεπείεππειπ,οιιοποπίοιιε

πει Μετποι·ιπεπ νεπιτεε ΓππόειΠιεπι ΟοπιεΠοειε επειιιι. @ο εοιππεεεο επιιεΙεπε

ειε Πινιππ πι:ιεποπιειοπε πο&ιππιε εεεποειε ΠιεπειιεπΙπεεε πιοπιπο εκίιΙιεπε,νειο

ει ειιείιι ειινεείπ Ρεεπεεπιιε ιοεπ, εππειεπι ω Γποοπεο ρεενεπιε ω ορεπεπεπ πιο..

ειπε Ιοειιτπ. Νοδεε νετὸ Γεειιιεπει,οιιπ: Ποιπιπιεπειιειεπε, ειππι Εεπεεεε ει: πιο

ι·ε νείρεεειποε ιιγιπποε ίοΙιεεππιεεε εππεππε, εεεε εοεππι Γιιπιεὸ ι·ερΙεε όεοιΙιε

ΕεεΙειιπιπ νοειοπε , ιεπιιε οιππεε πεποΪεεεεπτ Πει πὸείΤε νιι·επεειπ. απο εε

επιεο 5εενι Πει ειεεοΠππε ΓιιοΙιτπιεει· οεπ ιπ Ιππειιοπε (Σιιειίει , επι εοπεεΠιι:

Με πάω εππιέππιιπ ειπε ι εΧριεεόειιιε εππειι νεπει·ππε νιειεεε οπει·π ΠΜ.

πε πεπειπε ιπ πιεπιπειε ιπ5ι·επι ιπτπ εΙπεε νιιιεπειε οιππεε ειεειιτποιιποπε ίε πι

ειιεπεεε. ΟοπιιιιεεππειΒιιε εεΒο εει.ει·εοπε, οπιπ νιιιεεπε π ιοεο εππιιίοΙει ιπίιπε

επειιοειιπι επιπ ίιιιΒιιεππεεκπ Ιιιεεεππιπ , ιΙΙιεπε επεπ ππεεε οιιππι επΡειε οπιπε

εοπειιίΠΙΤε 86 εεπεπεπε ποίιει·ίιΠε, Ιππιόποιιε Δωσε. διιεπόιιΓοπε π. Ιοεο :πιο

Ρεοίεεπειιε ιπειιεεπε , πιο Εεειείιπ Ιεεειιε εεεειιιιιιι· , νιπεπ επερεπε, 8: νικ ειπ

εεεπ πΙεεειι)ιε ποπ εεειιιιεεπε. Νεε ιπιιιεὸ ρὸίε Ρεε!ιιίιι·ππεε ειεειιιπεΙπποιιε π.

πιπ πεενεπιε ιιοε παω πιιεποιιε πει πιιεεε ιπνιέειΠιπιι ΡειπειΒιε [Λιπο

ν ι ει πε Ρι·οεεειιπι επι” Τα! 8: π επι εεεεπε ειιεεπε πο Με επι σε ιπεπ επ

Βπιειιε πποεοπεπι· ει οΠ;επειιειιε , ππι·εππε οιιπιιεεε νιΓιιπι ι·εεεπει·ιε πει· επαι

επ ίππάιίΠιπι νιτι , πεοιιε ιπιιιειπιοάπε €επειπε ι·εειιιιε ΙπιΡετπτοτ οπιπιποεεπει

Πεο, ειεοΓεπιππε Ιιιτπιππ Με Πινιπιειιε εεΓειειιεπ5 ιπιπιεπΓο ειπαμε εεΡιεοπ

επι· εππειιο,οιιὸιι ίπ ειιεΒιιε Με εππεπ επιι·πειιιοειιπι εππ8ππ μι· ΜιΙιεεπι Γιιιιπι

ειι€ππεεειιι· οίεεπειεεε Παπ.

6. Με εειππι ποπ πεοιεεοε εεειεεπειιιιπ τπιεπειιιιιππ ίπεεπιπ ιπ ιοεο,οιιι πιο

ιπεοΙιε εοιππιππεπειππι Πεενιιε ει ποιπιππεπι·. Ηπιιπι εει επιιε Με οεεπίιο οιιππι

ππεεο. Εεπε επιιπ Αποπειε ποίιει , επι ειιπε εεεπροειε πεποοΒιιε Ρεεεεεπε ιο

ειε , Ρεεεππκιεπιιπι οεππιπο ίιπειιι.ιιπ πε ιπ ο Γειρει·ιιιε ειεποπιιππεο Ιοεο Κατεπ

Ιπειε εεείεεεεε επΙειιε, επιπ ω ειπε πΓοιιε εεεπιιοεπ Οπποπιει ιπΓιιειπιπιπε,

ίεεεεπεειιιε Γεπιοεεε Εεπει·εε ει: ποοιε ιΠιε εοεπιποι·πει , επι Γιιπόεεεπε επ

κι Πε Μοππιιεειο Πεενεπιι ιιισεεειιε €πεπιειππεπΙιε πι Οπεπεππιπ , ι!ιεεεπιιε ιο ΥΠΑ ΜΜΜ Βιπάιητιι

Μσεπειε πω.

(Με. Μαξ

πε.ι.ιιιν.

δευτ. πι.

ΥπιειιΙπειπι

Γοινιιπε.

Οπιεπ Με·

επιππιιιε.

@μπω πιο

νιοΙπεπεπ

Ποεπιπιει _

Με εειι

8ιοπεπι επ

επειιε , π.

πιεπ εεεί4

επ.
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Ο:::ε.ΑΝ. οτηηε:η Ο:ι::ι:ετη Κεειι:α:ετη :::τη::ετ :εηει1:1:ι:τη]ι1Β::έηι1ε-0:3Γε1°ν30όι1:.β

β;;; Η:: ό:Γε:ΡΙ:η:::η:εητι:ε εοτι:ιει: αε:ε:Γε Γε::ινιιττι Ποό:οτια ηοί:τι ::ιετη. ζητη

· ' :με α:::ιοττα::οτ::Βιιε Βετΐ:οτι:τη εοε ε:οι:εη:ιι:τη ‹:ε α6:ιΒιιε Βεα:ιΠ:τιιι Ατ::ι:`:ι:ιε

::ο8ηον::Τετι:, πι:: ::οη::οτ::: ατιιτηο ν::έι:ιαε ι:ενο:ι ε:: τηο:ε ΓΡοη::ε:ι: εε:ε:η·εττι

::ι:εε:·ε ηο6:ετη. Ιη:ε:εα ::ιιτη Με:: αΒιιτι:ι:τ, ενετ::: Βεο Γανεητε αι:εΓΓε τι:: επετη

ὸατη εοι:::α&ιι:η τηετ::Β::ε οτηη:Βι:ε, ι:: ν:::ε:εητι:: :::αη:α: Εκάτη:: :Π::ιε εοι::ιιι:

ά:: Γετηο::ε Ιοτ:ο. ΙΓι:ι:ε τηαει::ε Ρτε::ιιτη εοφ:: ::οηειτ:::ι:ε :τ:::ί:ετε,ςι:ο Ροί:::

:τι Εεε!εί:αιτι Γιι::ΡΙε:τ , Ρετ:ιο:: Βε: Ρ:ε:α:ετη ε:τΓΡεθ:ατε : ::ιι:α εΙ:εε::α: :::ι:

α:Ι:::ιε Π:: είε ηιιη::α:ι:τη ::::::: αΓΓοτε Μοτια::ιοε :: Παι·::Βι:ε :ΡΓ:ιιε 5ατ:ό:: ,

τη:: ε:τει:Βατετι: :η ε:τι:ι:::::ε ν:2:::ατι:πι :ΡΓ:ιιε ηοέ::ε , : :εφε Γε τ:εΒετε Γι:::ει:

Γατι:τα:ετη τεε:Ρετε. Ηαε ν:::οτιε :τι :Με εοηΓοτ:α:ι:ε Γεει:τε :η Τετιιι·ι:ο Ρε:

ηοέ::ατ:ε ετα: 5 8: εα:ε Πατ:τη , ι:: Γ:!εη::ι:τη αιι:ε:2 ηοέ::: οτηη:α εαΡ:ι:τ::,

εεε: :αι:ετιε :ιπ:ι::ε:ει: :ερετ:::η:ε εΙαηιο::Βιιε :οτηηι:τη εαρετε άεΙ::Ιε:ατι:εε,

Γι:ι·8εη:έΓι:ι:ε, ι:: ::α :::εατη , :ην::: α:: Ρετεε:εΒτατκ:ιιτ:: ο:::::ι:τη , :τι::α::::ατη

.Ικα :!ε οοηΓοΙα::οηε Ποιη:τι:. ΡετΓεό::: σε:: ι::ιι::η:ε Ρ:·ει::::ι:: α::ει:τι: Ρε:

ΓΡ:εετε π::τα:::Ιε Γαό:ιιτη ,α:ετο:: τηειηΒτα :η Ρι·::::τ:ι:τη Β:α::ιιτη τεΓ:::τιιτα. Μπε

::τη α8ι:η:ι:::αιι::εε, ::ε:ιιιη ε:τε::αη:ι:: α::οτ::::ε αι::::ιι:ε Γι:ΡΡΙ::::α να:: : ηι::α

ετ:ατη :η Ιοτ:8:ηςιιο ::οΙ:::: πο:: ::εΓιι:: $ατ:έ:: τηετηοτ:α :ΙΙ:ε. Ιη:ε:τοΒα:ι:ε αι:

σ: :ετη ::ιια:::ετ Η:: ν:Γιιτη Γι:ετ:: , τε:ιιΙ:τ Γε ν:‹::Π`ε ειι:ετηι:ατη εετοΡτεΡετ::: νι::

:ιιτη Αη8ε::ει:τη α:: Γι:ΙΒ:::ατη ΓΡεε:ετη εε:ετ::ετη , αΓο::ε Εα:ΙεΓ:ατη :η8:ε.

:::ετ::ετη, ε:::ι:ε ττιατη:τη ροττ:Βετ::ετη , 8: ΓαΙιι:ετη Ρ:αε:::αη:ετη: :αΙ:ειιε ει:

:α:ι:ε τηο::ο _8:α:ι::αΒιιηι:ιι: εοφ:: ::ε: εα:Ρετε 5 8: ει:: αητε αΙ:οτιιτη τ:ε

Ροτ:α:ι:ε Γι:ετατ ττιαη:Βι:ε, τι:οι:::ο :αττι ει·εΠιι :εΓ::τιι:ο :ν:: ::οτηι:τη Γιιαιη :στη

πε.
:πω το. Ρ 7. Ιητε:εα ηοη ται:ε::ο ‹:ι:ὸ:: ::ι:α:::ατη Γετη:τια ηοτη:τ:ε Ιζο:::Ι:τη::ε ::α τηιι.

3:°Ι°'°Πὶ° τα ΡεττηαηΓετα: , ιι: ηει: ::8ηι:τη Ιοι:ι:::οτι:ε :τι εα εο8ηοΓε: Ρο:ιι::Τε: ι:ΙΙι:ηι.

Μ!. Ηα:ε :τα::ι:ε ει:: Γαε:α::Π:τη: :::ε: ΓεΓ:α ν:8:::ατι:τη η:: Ραπ:: αόνετι:ει::, ν:8:

Με: απ, Ρ:εεΓ::ο:αΒα::::τιιιε Ρ:ε:α:ετη οιηη:Ρο:εη::5 Πε: α:: τηοτ:Βι:5 ατ::τη:

μου: ::ο:ε:α: ΡτεεαΒα:ι:: Γι:: τη:Γετε::. @ετη :η:ετι:αιη ::ι::ι:ε ατητ:α: Ρεττιι:Βα.

::οη:α ν:τ:ιιε Π:ν:ηα ι:::ειιττ::ε8::, 8: :η:ετ ΡοΡιιΙα:εη: τιιτΙ:ατη, ει:: εΠε: :με

μι:: εε:ε::ε Γο:ατη:ηε εΒιι:Π`ε: , εΙετηει:::α ε:τ:τη:: Ραπ:: :εεο τιοι:::. Οστικ

η:ει:::Βιιε ::::ι::::ετη οτηη:Βιιε ει:: αι:ετατ:: α:: ::κ:ταε ν:8:Ι:αε ο:: ετναηι:αε:τι Ε::

εΙεΓιατη , τ:ενο:::Ι:τη:ε Γεω:: Πε: ::ιιτη οτητ:: :::Ι:εεη::α 8: Γι:ΒΙ:τη::ατε Ιαι:ε:ιιτι:

ηοέ:ι:τηιιτη οΓ:::::ι:τη ΡετΓοΙνεη::Βι:ε, αόεΓ: ν::::α::ο ΓιιΡετηα, :με :α::ο:ετη εο

:·ιιτη τ:οτι Ρα::τιι: ε:Γε να::ιιι:τη: Γε:: ιι: εοη::ττηατε: Βάση 8: Ρἰο5 αό:ι:εεοτι:τη,

::ε::::ετη ::ι:ατη ΓΡ::::ι:ε :πιι::ι:ηι:ι:ε :τα τηι::ατη :ετ:τ::ι:εται: , ι:::ὶ τια::ν::α:ε Ε: Ρε:

τηατιετιε ηιιΙΙι:τη Ρετ::τ:ιε νει·::ιιτη ετη:::ετε ν:‹:ετε:ιιι· , εεε:: ΓυΒ::ὸ τη:ι·ατη :ετη ν:

εΙ:τηι:: , ::::Ιοαιιαεεπι ε:ΐε6:ατη,ι:: ηι:Πιιε ηοΓ:τίιτη :ειΕ:::ιε Ιο::ι:: τω:: νε:Βα Γο:

:ηατε ΡοΠ`ε:ι 8: :τα εαι:::ετιε ι:ε τηι:τιετε Π:ν:ηο εΠ·ε6:α , 8τα:ι::ατιε 8: :αι:::αι:ε

Πει:τη α:: 8.Ρα::οι:ο 8ι·ατεε ι::8ηαε :εΓε:ετιε :·ε:Ι::: ΓοΓΡεε ε:οιηι:τη Γι:ατη :ετη

μα. -

ΙΒΜ,, 8.: Ρταετε:εα:η τηετηοτ:ατη νεη::, ειιιὸ:: ι:ι:::Ιαττι ::οττιο Ρ:ανααη:τ::: νο:ι:η:α:ε:

ξ:: ἔε άε::ετ::ι:ε :ε:τατη ε:ιιε :τι:ι:Γ::·: αΒΓ:ι:Ι::,α:αι:ε:η Γιιι:τη ::οτη:η:ιιτη ιιΓι:ι·Ρατε :ειπα

ων3"ω νιτ:. Οοτη:ιε::ο νετὸ ηο:::ιτιιισά :α:ιειιΙ!ειηι::ιιι:ε ΡτεεΓι:ιηετε: , εο:::ρ:ι:ι:: απ::

::Ιαηι::ε Ι:ιιιι:Γτηο:::νε:Β:ε, ι::α ε: τω:: εοτηΡε:ετε: ::οτ:::α 5ατιδ:ι:τη Πε: :ατη :τ1.

:ι:Γ:ατη :ετη α ετε , ι:: ε: :ε:Γι:αε ν:ο!ετ::ε: νε:Ιε: αι:Γε:ι·ε. ΙΠε αι::ετη η::::: ει:τι:&α

τι:: , :τητηο α :ε:τη:ι:οε Ισ:: :στη :ΙεΓεηΓοτ:Βι:: Για Ραπ:: αόνει·ι:ετιε , Ρ:ο:εΠ:α:ιιε

ε:: Πι:: :εΓ::::εα::οηε:ι:ε:ι::ατιτ:: ΓαΙΓα:ο: :ε:::ιιτη , τ:ιιὸ:: τηα :ε εοτινετ:::ε: Γι:: ι::

::οτ::Ρα:: :Π:ι:ε :ε:τα: ε:ιι::η: Ρ:ι:::Βι:ε Εε::Ιε::κηοί::α:. ν:: τη 8: :τηΡ:εεα:ιιε ε::

:::::::α εΧΡ:ο:::αηάο ι 5:‹: Γι:::νετ::α: τη::ι: :η ι:εεεΠ::α::Βιιε τω:: τηε:::ιιτη:ΙΙ:ι:ε

:ι Η ε:: :ακτη ν:ηι:::ι::η : Με: Γετιε::,οριπ·:Τ: ::ε0οτι:ς

$ατιέ”::,
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Χ

δασ8:ι , 86 Για ττυ.ιιεειστ ετιΡιΠι ισ εο.Ριτε τιτιεο 8: Ριιι ιτι ΒειτΒιι τιιεει , εισοιτιοτιο εΒο ει”. ΑΝ_

Με ‹ἱιεο 6: πιει εΓΓεισάιεο. Ματσε τι) ιΡΙΞι ισοτε , ίιεστι ιΡΓε Ροίτσιεινιτ , τω στι- δ” Πω·
ΡιΠιε 8: ΜτΙ» εισΒετ τετιιιιτιίιτ. Ετιειττι ΓιισΓεεστει τιοέτε εε€τιτσάιιιε εισαι οΡΡτεΓ. Ε” Μ'

Γσε είι: Θ: Ισ.τι€σοτε εοκιΓεέι:σε , στ: στιΡσεε εισε δ: ΡιΙι εοι·Ροτιε άινει!ετειιτστ , τω.

τισε ιειιιοτε ιιτιτωεω ποπ ΓοΙσπι τετι·σ.τιι τΙσειτιι νι τοΠει·ε νοΙσετετ τωτιισιτ, Γετι

ετιειτιι σιιΡιιτ:ατειιτι τείι:ιτσιτ: :ι.ττειττιειι εειΡιιιιε 8τ ΒειτΙιει σωστο ΙσΡετνιιτιτ τειιιΡο

.τε ειιτσιτ. - .

9. Αιισε ετιιιιτι νοτο Γε οιιΙιεο.τιε σιισττι τΙεΙεετινιτ ειι·ιετεσι :κι ΕεεΙειι.τιττι Γασ- νοτἱΓτ=ειι=ι

δτιΠιιτιι σε Γε τιιιτστσττι τότε. τοιτιιτει τισεττι στιιΒεστει τσίτοοιιειιε ,ιάττισσε :ιτισι- Ρ”"“'"°

τσιπ Γείι:ινσπι τω τετιιΡσε ειτΓΡεότο.ιιτι , εστιι εοτιεττι στιετε τοεΡιτ τετιτιετε επι ιο..

τσιπ τισΡετ τιποτε :ιείι:ιιιιιτιιτιι. ()ίιιιιτισε μπι νιώσω εΙΤετ ΜοτισΓτετιο , ιιιω

τισε εττιιιισε :ιεΙΓΡιεετετ, νοΙσι·ιτο.ε ειτιιιτιι εισε τιισ Γετν:ιτει ειιιτιτισι ιιοίτιε ωστε _

ΡσΠετο. Ρεισιισιιιιτι ΓσΒΓτιτιτ, δ: ιτι Ρειττειτι σΙτετατιι όινεττειιε , Ριετισε εισαι ΓΡοιι

τε τιετιεττιτ σ.Βίι:σιιτ , 8: ιτι Γσοτ σΓσο τ:οσνεττετε ΡτοεΓστιιΡίιτ. Νειιιησε ατινειιιετιτε

ιιοέτε εΡσιεε ΠΜ σε εοτιειτι Βιτ:ιετιτε Ρειττισε, ιιοιι-ὸιΓεεὸιτ, σοτιετ τσιπ Με οιιιτιεττι

ιιτιιττιο.ιιτ εοτιΓσιτιετετ ατττιεττι : τ:οιιΓσιιιΡτόσσε εΡσιο ιιιετιιοτ σοιιιιιισε ΓτσΙτιΠ`
τσι νοτι ιτι εισο εισίι:τι&σεΜτετιεικιτστ , ττιιΓει· σι€τιο σιτσε εΓτ ισειιτιο. Νεστι ιτε ΠΠ

σε 8: νσιτσε Ροετιε ω! εστεσι σΓσσε τιιειτιίιτ τεττιττσε , στ τεττιετεε εστιι σεΓοτιτιιτειτε

Γοεόειτσττι , ετιττιιτιοίίιτιισσε Γε οιτιτιιΒσε ιτιτσεστιτισε Ρτα:τιιοτιίιτειιιτετιι , νοτιτισε

τεσιτι στ' `ςΙετιιειτιτεττι. Ιτιιτισε τιεΓοτιιιιτ σ.ΒΓεετιετιε τττΙι @σο σσ:ισιτΙισ νικιτ

εστιτίτιτ .οτειΒιιετιι Ρτει:εσιτ.

το. Ρσιτ Ρτατετεει τΙσιετ:ισ.ττι Εττιιειιτιιτιο τιοτιιιιιε , Ρετ ττετ τιιειιΓεε ο.ττιιΓΓο ω. επ* 'ῖἰ°

πιιιιε επτα, εσπ εισττιοιιιτει ιτι Γοσιτιιε εΓτ, στ τιιιτισοτι νοτσττι διιτιότο εοτιιτιιιττετετ. ι:: κα

τιειΠε νιΓστιι ιΠι ι·εσοτιειι·ετ. Ετιιεετ τει.σσεΡεισ ετ, Με τειτιιετι ιτιτε8ττι ιιισιιίιτ, °

πιστη Ρει:τιε τιιιιιι :Μισό τεΡετιτε Ροτσιτ ετιΡιιτ Γ ειδ Ρτει:ειτιεειιτετιι εατιτιειειτιι ,

Ρσ:ιτιι Ρετ Ρετσιστιι Γσσττι ττιιττειιε Ροίι:σΙ:ινιτ τοτιε Πισω : σσο :ιετ:ειιΓεττι ειστε

σετστιι ΓεΡσιετσττι Ροσετετ, 86 ιΒι τιστιττισισ ειστειι·ετ ιτιειτίτιτιΡσιΒιιιε Ρετιτι:ιτιετετ.

@σαι ιστεττιει ττιο.τιιιισε ιιοσιιτιστσ ειΡτετο. στ οΠιεισσι ΓΡιετιτιειιτιι ωστε, ισ::

τιισ ιιε8ειτο. ειττιτιιΡΙο επτα: τιειιιιι εΠ: ωστε, :Με ΡτιΡτιτιεε στιτωτι εΠ: τείτι

σιτε. ·

τι. ΙτιΓετειπι τιιιοτιιιειισιε σ:ιττειτιοιιι εισαι ττιιτσεσΙσττι εισαι ΡΙστιΒσε ΙιειΒετσι· (ὶωφ !

τιοτστιι,σσιεισοτι ΡΙσε εκ σα: τισειιιι Βιετιιιιο εοτιΓτιιτ ιιτιΡιετσττι, τξισω ετετιιττι άιζ2ηΕ”

Ιιοιιιο τιοττιιτιε [.στιεσι Ξι τοτιισΒε Γσ:ι εισιιττι τε€τιτστιο σιστστιι:ι σΓτισε :κι τιιοττεττι «Μοσω

Ρει·τισκετειτ, Ροίτσιτιτσε είτ στ εστω. 2.τεετιτεεε Ρι·ο σ.ΒΓοιστιοτιε Γσα τα! ιοεσττι

εειτιΠιτιτιι Αιιτισιω σεΡοι·τιιτετ, ιι:ίσσε Ρτο ετεΡτιοτιε Γστε σπιτια τιεΡοΓεετετ. τσΡετατ.

@σι ει.σόιεσε Βιετιειιιιιιιιετιι νοεειτι εοιιισ€ιε ,ΓΡοτιτιετ Γε ιπιΡΙετστστιι τιστεεσιτι

τισειιιει ΓσεΒείΓετιτ. Ροίτ ττιοττειτι νετὸ εισε οιιιιτσε ΓΡοτιίιοιιιτ Για, ιιιιιιιετιιοτ

ετιετιι Ρτινιιε8ιι εοτιισ8ειιιε, ΡιιτνιΡετιόέιιΓσσε τιττιοτειτι Επι 8: τιτιιοτεττι , :ιΡσά

τε ι·ετιτισιτστεετιτιιτιι , ιιισότισε ιτι ΡτοΡτιοε σΓσε εοτινεττιτ, δε τιισιιετι όεΓτειστια

νιτ. @σαι Γεειτισε οτεσιτοτσιτι ()οειιιτοι· ιτισιτσττι ειστε σου Ρ:ιτιετιε , ιτε ιΠε Ρετ

τιτισε ΡτοΓστιιιεετπειτατιετετιεΒτιετίτισνοΙστσε, στ Γειτ τιιετιΓεε τσειτιετετ οτιιιιτιιε,

Οίισησε ιὶνιειτιιενει εοετιειτιε ι·ετισιτετετστ σσιτι τσι ι:οι·ιτιειΓΓετ , τσιπ ειστε νι.

ιιετιε , εστω ΓσΒιτὸ τεεεσεείΐεδτσε Με σου νειΙεσε σιττὁ. Ρεεε:ιτσσι Γσσττι ειΒΓεοτι

τιετε , τ:οσΓείΤσε εΓτ οι: τεειτσττι Γσττιετττει σκοτεττι Γσετιι Ιι:ιισιτι , οΗιεισιιι νιτιειπιι

Ιστιιιτιιισσε εΓΓε ΓσΒττειθεσττι. ΑτΠιοττειτιτισσε ιιειττισσε σσι αισΓειιι Ιισισε @ειτε

εο εοτέτιονετατιτ,Γσττιετιε ιτισιισε σσοτιιιΒετ ισ ιιιστιιιισε , ΡτοΡε νειιιτ στ! Μοτιιι

Πετιστιι , ιιιιτισε Γειειτισε , σοτι ιιο.Βεβειτ Επεσε ,ΓεειττιΡεττσττι , 8ττιοέτε ΓσΡει·νε

τιιετιτε ιΠε εοτιτιτιστιτιττι τι ΓεΡσιετι ιοτ:σιτι ιτι Ρι·εειΒσε ΡετΓενετει.τιε , ειστοι·τι ι!!σ

εεΓτ:ετιτιε (τισ-ειστε οττιιιιιι νιτΙιτ ,ΒιιιίιΓσσε ως τετιιιτ. - δι"ω ω·

ιι.. ΝσΡει·ιειτστ ιια:ιειιτ, στ τισιτιο.ιιι άεΓειτιιιιιιιιιοίττο. ιιοτιιιτιε (ΞοτΙιετσε, Ρετ ω" (ΜΜΕ'

Γοττιιιιιιιιι ἔι ΓΡιτιτιΒσετιετισστιι νσιτιετιιτσε , Γσττιστ ειΓετ εΓΓεέτσε. Ηιο ιτειτισε σο- απ·

ότσι·τιο Πιετιτιο ΡσΙΓειτσε νιΓσε εΙτ νειιιτε 8: νιίἱτειι·ε Γατα ιιττιιτιιι βετιτιιιιττιι Κετιιιι

ειι,ιιω Γειτετ Γε Ρτιοι·ιε ντιιετστιιιιιε τεοσΡει·τιτσι·σττι ειιτιιΠιοσετιι.Πστιι ειΒο Με Ειτε

Αίίστ. δδ. Οστά. δ. Βασικά. δωτπἰτω ΙΙ. Κ τ τ!
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απ. Απ.

με. αυτ.

διττ.ιιτ

Ιι:εω πω”.

ΡειΙΙιτ το

ἀεὸἰεοτἰο

τι: ΕεεΙείἱ:2

δ. Κεφα

εΙΙ εστι

απο,

Ιἰτειτἱοοε ειοεεΡε , πιιιΙτίιτοοιιε οπτίτυετοεεοετετ , Ρτειτττοοε ίττΡεοεΙΙει τεττττε τεΠ

ειπε τοοοΓοτὶΒιιεὶο νεοτειιΙτε τετεοττοιτε , τοίε οιιοοι1ε @και τοεοΓυτειτο ΗΜ τιποτε

απο εετετ1ε Γει·ι·ε που εΗΠοΗτ. Ετ ετιπτ νεο1τετ Εεεε! ματι! ὰ Μοοείτεττο , Με Η

Ποε ο1τοτοτο ΜΠτιιο1οετο νεΙ ειι]υΠτοετ τετ ὶοῇιιτὶειτο μποτ το εοόετο ΓιιΜτΜτ Ιο.

εο. Τοσο ττεΡΜιιε 8ωιοκτιιε Μοτο βιάιιε, ΜΝ! Μετά εεει·ε νο.Ιεοε , πιοοίἱτ τω

οοέτετΙΙει, Γετνειοε @επέτειο Ιὶοὶτιο εκειέτοττΒιιε οοιι5. Μεάτο νε:ὸ ττοοίαετο

@απο οοᾶὶε , οιιτόοττι ίσιο: τω απο νεοτεττε 8: το ΓοΡοτε ροίἱτιιτο εει·οεοε ὶοτει=

το8τιτ εποε εΠετ ,νά οι1ὸ τεοάει·ετ, ειι]ίιίοι1ε τοτε: οΜεοιιτιιιτι εποε! Γετ·νο;·ετ_

Απ: Με τετ οοὸἱτἰι1 του οωοετο οτε!τοετο τετ @Με φωτ! Με τοετοτ ΜΓεττετι:ει

σ.όΓρτετεοτειιεειο απο εο<έοον1τ άτομο τυπου ε;είτοοτειο: φωτο εΙενοοε Μετα

ντι· ΓΡΙεοετάω,εαΡιιτ 8: ε1τιτε5 εφε ΡετειιΠἱτ ε: ειοΓεεΠἰτ. ΕνέετΙειοε ττειοιιε τοΗτ·.

εποε ί:ιοττειττ είτ τείτττοτοε.Μειοε νε:ὸ Βέτο εοτοοιεοάονΙτ τω” ειιΜοτο εοπιιτιο

οεοτ1 Με , 8: Βονειο Ντικ μεσο ΓιιοοΡτο παμε , παρε οοοοοειτο φοτο Γετνο

νετειτ , ἰοτεἔτο οικοετο τεοωοτ , 8: ετε.τττιε Βεο Ρτο Ϊεοἱτετε όετε ι·ετοΗτ , 8: Δε

οΙνετίοττοοπ κόψω, οονεοπ οικω Ρειτοε τοοττοοοάωπ τεΙἰοιιετετ,ἰοεοΙοττιεπι το

νεοἱτ, ετ απο €ειιιότο οι! όοοποπο τεεΗὶτ.

η. Ηιιτε εττωτι οπἱτειειιΙο Μοτο ΠοτΠε ρεοόειο. Ετειτ ουτάειιτι εκ εαοετο ίειτοἰΙΙ:ι

Τοεοε!τοοιιε οοιοτοε , οιιἱ Βοτέ`ι εΠε1ίεΧτέ'τ εκετειοειτ τετταπι ίετοτοειττο ιτίτιἱ ειοτο.ττη

δε εεεε οει1ΙοεειττοΙΙεοε εοοΓρτεττ νεοἰεοτεπι ετιπποετο ν1τιιτο Γειοετο εειοἱτἰεπι αι

ΡΜ 8είτοοτετο: δ: εΧΓΡε6τειοε απο :το τε υίουε νει1ὶε1°1τ€τ11 , ΓιΙιιτονΙτ ΙτιπητΙττετ.

Ιοτεττο8:ιτι15 εποε εΙΤετ, νεΙ Η Γεττετ οιιοτοοάο1τε ω ΜοοεΠ:εττιιτΠ ΡοτοΞΙΤετ;

Με Γε οοτ1τττε Γεττε Ρτοτείτε.τοε είτ. Ε: Με 5 Ρετάιιε οτε , 1οοιιττ , Μ Ιοεοπι , οοἰει

οΡΡἰὸὸἰΙΙιιεὁεΠὸετο εε!ετἰἱιεΡετνεοὶτε. Ιρίε ουτόειο ι1εοΠεεω ετΙΐεότυε, τεΕ

Ροοο!ττοοο ΡοΠ`ε οΡοε Ποτεοονεοτεοε άετε!τοουετε , ε]ιθ.1οιιε ΓοτοιιΙειτιιὶ οΒίε

ευπάετε: τοιΠτίιωοι1ε οτ: εο ΡτεΦιτε ΡοΠ:τι!ατοε, τωΙΙτιπ1 οπιτιτοο Ρτεεουἰτ :τσεπ

Πω. Οίιτοοιιε ἴοΙ οεεειΓοτο οοι·ετ δ: τιοέττε 1τιτττιιοτ ίεοιιετετοι·, ΓοΡοτἰ όεο1το

ειόείτ Μαη νττ· εεε1112Π τετοιο ΠτοΗτε εΙερι·εεειοε. Με ει·οο οοΙΙοοοοε!ο Ρτειτοεοτε

εΠεοΓιιιο , ε!ειοετο εἰ ἰο το.ετεττι ὸεὸἰτ , είιτοοι1ε Ϊοτὸἰτετε τοεικἰιτιει ΡετειιΠἰτ. Νεο

Ρευεἱε νε:ὸ εΠεΒιιε ενοΙυτὶ5 , οεεεΙΠτο.τε εοττιΡοΙίω :το Ϊεετειτἱίἰἱτπυι11 @το τυπου»

Μπι νεοτεοε , ΡτεεοΒοτυτ εμε ειιικτΙτοπο Ποττονετε. Νεε :Πο εΗίτιιΠτ φωτ! Επετε

Βειτοτ , ουἰτι εοοίετι·εΓοΙοτεοτ οο::το οεΗιε νοΙοττ. Ναι:: Βοτοἰοὶεει Πεπτ οοετε ἱο

Εεε!εΠει Γε Ροοτεεετοτοε ]οοετ , οτεειπε Πω εοοΗόετε , ΓειΙοτετο οιιειοτοεἱιιε Βοο

δτο Πεἰ οπτ:ίτειοτε. Ποοε Γεευοο!υιτι Μου @το οπο:: Ϊεοἱτειε Γεευτει είδη οιιοά Ρο

(ται οοοτε τιειττετε εοοίιιενττ , ουτε. @το Γεοετετ εΧΓΡεεΣτειοε ΗΜ τωιωω τιποτε

τοτο , εεΙΓΡτεΞτ Μποστ το οΙτοτἰ Ρτοεεε!ετε , δε ειποοετο οιιεττι εοτεει ντάει·ετ κάτσω

Ιυεετιποιο τοποσ τεοεοτετο , Πεοο ()τιιετε τε Πεοειιατεπι, οτοοετοουε ἱοίἱτιτιὶτιι

τετο τοετοοτοτυτο ττεοΗτοτο ειιτειοτειο 5 εἰεοιιεΡοίτεει τοΒοτειτἰε ντττοιιε Π: ε:τεο.

Βϋε ε]ιιίοετο ΤετοΡΙἰ τοεοΙοττΠε ΡετΓενετειοε Ρετετπιττετ τοειοετ.

η.. κοψω ὶο ΡειΒο ΡεΙωἱετ1Π Παω νοεειουΙο Μετεειοι τετιιοτ ἱοεοΙοε ὶο στο

τεστ ΕεεΙείἰπ Μοοειίτετἰἰ οοΙτι·ὶ εεΠἰΠ”ε. Ιο εε @τοτ :το τοεΗ8εοΞε ι1ι1Ρετ @ειπε

ΞοπΡοττοοἱτετε 0ι·ειτοτΙοοπ εκίττιιτ Ρειτοοετοτ, Γεοιιεοτε νετὸ νοτοοπ ετΓεετιι

οουε Ηοἰτιιτ, εοΙΙετόοιιε ὸΜοἰτἱιε :τιοΧτΙΙο τοτε 1ο Βτενὶ Βιοττεει Ιὶ<ἐοεἐ ουονὶε

τυειτετὶέὶ εοοΓοτοοπτιιτ. @το Βέτο 5αεετάοτεω ΡοΡοΙἰ τὶε οποτε οτ! ΒεοεεΙο

εεοόι1το τονττειοτδ Ρτττιε τειτοεο ὰ Μοοείτεττο Β. Βεπτο.εΙτ @οποτε , οσο ε]τ1ε

θετετετιιτ ττοτοτοε, Δω ΗΜ Ρετεοτε'ε. Αοοιιττοτ ττειοοε έ: “τω” Ρτετττοιιε Ε·

οεΗ Ρετἰτἰοοἰ , εοοοτότόοοε οεοεοτεεοότοτε, Ρετ· δεεετάοτεπι οοω1Πε (μ)

13εκΑΝΝιιΜ_ εκΡετὶτ:ε ίἐιοέττ νΙτὶΒεΙΙοιιἰο: οοντοτο ΡοοτΙΗετ ὸἰτΙΒυιπτυτ: ἑι οιιο

νεοει·οοτετ εκεεΡττε :το Ιοεο εοτοΡετειπἰ Ποπ άεεειπετ φωτα. ΕΧΡΙετΙΓουε

ε!ε οποτε ντ€ΠΠε εε εετετΙε ουτε :πιο εοοετοεοττουε ,Μή νεοτικο είτ π! ο!τοτε

τεεεοάιιτο , τοειττοοει οιικοειτο νεοετειοτΙτε , ει1]118 εε. τοεικττοε οετεοειοτοτ ω

θ:Ιοετο, Ποτεοπι οπο Γπο&ιιτο οοετττετιιτ εΙτετε, άείετεοε ΑοτΠΗττ , Ματ! τω)

τεἱτἱτὶεειτἰοοε Ροι·τεκίτ, σε οΙἰοιιεοὸο τοόε οἱΠ Ιανειοότ ετειτὶεΐ εεωονει·ετοτ.

:Με τπτ ΠΜ οοοοιιε τεΙΙοοιιετετι:τ €ετεοόοω, ΡΙεταττε εττεότιι εποετ1ττ, ει·εοεοε
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Η:: :ιιτιι:ιιιτι Γιιοί::::ο , Η :μι::: Γει·ν:τιιτ:ε :::ιρειι::ετετ 5α:ι:ίΕο. Ο:ιιιι:Βιιε :ταεμιε

α:: Ρε:αδ::ε :::ίεεΠ”ιι:ιι εί::. Ροί: οοο οιιιΙτιι::ι νε:ὸ τε::ιιιο::ε $αιιέ::κιιοο:αΙΜ,οιιαε

:οἱ :είε α:: Γε:ν:ε:ιε!ιιο: ::ενονε:ατ , αΙ:οιιο:ίιιιιι :τε ρα:αιιε, :::α:ιοΙιεα ρι·οιιτ ΡΜ::

εΙαι·ιι:τ, :ιιί::Βατ:ο:ιε οΒΙ:τα ΡτοοοΙ:τ: , ΡαΙΙαι:ι :μια Ρ:αε:::&α ::ιατε:ία:ιι:Ι:αε αΙτα:ε

τε::ε:ατ ΓιιΠ:ιι!:τ ,ασ εαΡ:ι:: Γιιρετιιοί:τα:ιι οπο ό.ιΓΡοίιιετατ τετε:ιτΙ:τ. δε:: πιο:: τε

πιει·α::ιιιιι α:ΕΙιιτ:ι Ι):ν:οα Ρε:ἴεοιι:τιι: ιιΙτ:ο. Ναιιιοιιε ::οτιιιιιιι :ενε:Βι , ε::α8:τα:ι

τε Π: πιο:: ::α:::ιο:ι:ο α:ιιια:ιι εαΙ:::αι:ι Ρ:αρα:ατ , ε:: ουα εαριιτ αΒΙιιε:ιε, :ε!ετιι Ρι·αε.

:::έΕο :εί::ιιατ ε::8:€ε:εΙ::ιτεο : οπο ιΙ:εο ειιιιέ:: :εειιτ: ε::οεε :τα οπιιιεε ειι:τίιε

α νε:τ:εε ::εΗιι::ε:ιιιιτ , ι1τ :ιι εο οιιΠιι::ι εαΡ:ΙΙατιι::ε ::ι:::ε:ιι::ι :ει:ια:ιε:ετ: αό:ι::ιι

:με ε:: ιι: οατιι:α!ε Ρει·::ει·ετ τεΒιιι:ιεο , :μια αΙ:ειιιι::ι ιιΓιι:Ρανε:ατ νεΙαι:ιε:ι. ιι::ι

ετ:α::ι α:: αιιαι:ιειιτιι::ι ίὶιαε :οίαιιί::τιι::::ι:ε,εαΡιιτ τοτιιιιι Ρι·ιι::Βο Ρε:να:::τ εοτειιιιε,

τι: ( :μισό Δε:: τιι:ι:ιε εί:) :Ρί:ε ουοουε νε::ιι:Βιιε :επειτα ουα Ριιο:τ:ο:ιε ἔταν:

το: εοα:τατα :επι αεί:α::ι 5αεει·::οτ: Ρα::τε: ο:ιιιι:οιιε ΡοΡιι:ο ε:: ο:::::ιε ραιι::ιτ, ατ

ειιιε :πο Γι:: αοίοΙιιτ:οοε Ποιιι::ιιι::ι :οΒα:ε ε!εΡοΐε:τ: έξι: Γιια:ι:ι:ι οοο είε ν:::ιιι:ι

εοιι ί:::ε:α:ιτεε,ιιιιοτ:οε α:: Μοιιαί:ε::ιιιιι :::::Βιιιιτ οι:: εατ:ε::ι Ει·ατ::Βιι: Ρε:ίε:αιιτ,

αε :πο Ματ:: ε:ιιε :εειιρετατ:οοε α:: ε::::ει::ι ε::οι·α:: Ρ:αειιιοοεαοτ. Νεε ι:ιοι·α ΡΙα

εατιιε :ιιο:ιι::ι θαΒ:τατιι Ρατι·οοιιε, :ετιι:ίἔέὶ ιιο::έὶ οιιιΙ:ε:ειιΙαιιι Ρ::Π::ι:ε ι·εί`τ:τιι:τ

ία:ι:τατ:. Πε:ι:::ιιιε ι·εί:::&α Ρ:οτ:οιιε Γα:ι:ε, :εν:ν:Γεε:ιτε οιιοιι::Ιαιιι ειπε , :ετιαίε:

ε:::ιεε·εοεΡει·ι:ιιτ δευτ: α:: οι·:8::ιε : ΡαιιΙΙατί::ιοιιε :ονα!εΓεειι::ο , :ε:::ν:ναιιι , οι:

:τα :::εαιτι , ε:: απο Ριιει·Ρει·α::ι οΠεοόεοα:ιτ. 5ατ:Γοιιε ΜεΜε ε::ε::ιΡΙο αά:::ίεε:ε,

ιιε :εε Γαε:αε οιι:ίοιιαι:ι αιι::εατ τετ:ιε:αι·ε. Ηιι:ιιε :εἰ τεί::ε ε:: α:Πιιιε νἰνετιε πια

τ:οι·ια πιειιιο:ατα ειι::ι εο:ι:ιιΒε , οιι:Βιιε το: ε::Παιιτ Π:ΡιιΙατοι·εε , οιιοτ ε:ιιε οπο::

εοοί:ατ εο τε::ιρο:ε Βι:Πε :ιαο:τατοι·εε.

η. ν:ίιιιιι ε:: αΙ::ιιια:ιεΙο Ε:αι:::οιιε 8: ειιΠ:ο::: ε:τεα νεοει·αο:Ιε Βεατ: ν::: ΓεριιΙ

ε:ιιι:ι :ιοιιιιιιΙΙα ε:ιιειιε!ατ:οοε :::8:ια Ιιαοε::3 Ρι·ο οοο α:τ:ί:ε:οιιε ενοεα::ε , ::ιι:::Ι

Βιμ:: εο α8ειιε!ιιτιι ί:: εοοίἰι!ιιοτ. ε::ειιι:ιΓΡεά:ε εΙ:::8εοτει· τω:: ετ:ιιιο::αιι

ό:: , εει·ιιιιιιτ Γιιοει·ειιι::ιετε οιι:ε:εΙα::ι α Ιοεο οι:ε:το::: α::ιονειι:Ιιιιιι , οπο:: Μ::

αι:ιονεατιι:, :ιεοιιεατ ::εΓιιρει· ίαΒι·:εα εοι:ιΡετειιτε: αΡτα::. Ιταοιιε :::ε εοιιί::τιι

τα,αι·τ:::εε: ειιτι1:α::::ε , :ιια!!ε:ε αε ίο:ε:Ρ:οιιε α::Γιιτιτ, οΒΓε:ατ:ίοιιε ιιιι::εειιι:ι.

:με :οτ:Βιιε τοτο ν:::ιι::ι α:ιο:Πι ε:ΐο::ε:ε τε::αι:ι :μια ίεΡιι!ε:ιιτ:ι τεεεΒατιιι· Με:

Ρ:ιιιιτ, φαω τει::ιετι :τα τε:ιαεετιι :ερε::ιιιιτ , οτ ν:: :ι:α8:ια ροΠ:τίαειιΙτατε ι·είοΙν:.

Ροι·ι·ο :εε ε!αιιειιὶὸ αεεοατιιι· οετιι:οε,Ρ:ατ:ιοι;ιε αοΓοιιε,Γο!:Γοιιε εαπ: οτιει·ιιι:ι πια

::: Π:ι·:ε ΐε:ετιτ:Βιιε. Π: Ρ:::ιιἰιιιι :8:τιιι· Γιιρε:ειιι:οε:ιε :Πα ε:ιιτιοτα εί: 8!εοιιΙα , τα:ιτα

ε ΐεριι!ε:ι:ο :εάο:ει·ιτ:α ::ια:ιαν:τ , αεί: Η:: τΙιγτιι:αι:ιατα, ειι:ι&α:τιιιε Ποιο! οι::ο:::ε.

:α ει·ει:ιαι·ειιτιι: Ρ:α:ιιεοτα.@ο :ιαιιί:ο οτι:Ηεεε Ιιεε:ειιτ εοιιτ:τιιιὸ ί:ιιΡο:ε ρε:ειιίζ

Η , αε ι·εΙ:έ::ο ο:ιει·ε ιι:τιιιιτιιι· Ρ:οει:: 2ΗΕι1881°θ. (:ιιΠοε νε:ὸ αΙτ:ο::ε ::ιεε:ι:: ΠΝ:

ιιαιιι εο€ιιοΓεεοε ν:ττιιτειιι , ιιιοοετ ιι::ι:ΙείΤε Ρανειι::ιι::ι , ίεε: ροτ::ιε εοε το οΡε::

ν:α:Ια:ιτει· :οί:ΓτεοοΙιιιιι : ε:: εο ι:ια8:ε ::εοει·ε ::ιτεΠ:8: α::εΠε ρι·πίε:ιτ:αι:ι εαπ: ν:::,

οι:: τα:: αιιΓρ:ε:ο Γε όειιιοιιΠ::α:ετ εο:ιι::ι ρίε :αιιτιιι·ιιιιι :ιι ο::ιιι:οιιε νοΙιι:ιτατ:.

18:τιιι· ω: ορει·ατο:εε νει·Β:ε ιεαεεειιί: , Ποιο! Ρα:ατ::Παεο ιι:εΙο:ε ι·είΡει·:: εοει:τα

Ρε:Ηε:ιι:ιτ Ιωτειοιιιιτ:: 5 Ρ::ε:::&ιιε νε:ὸ οοο: ίσια: ε:ιι::ιρετιε :τα Γε Ρε: οιιιιιετιι

::::Έιι:::τ Ιοε: ΓΡαε:οΠτατει:ι , ιι: ιιιι:νετΙ:ε Ρι°οἀ:ὸε:ἰτ ία&ιιιιι οοο:: ιιιαιιε:ε Ει·α::ε:

ιιοΙιιει·α:ιτ ::ιεο::ιιιε:τιι:ιι. · ·
κ

Παα:.Μ" Μ:: Μένα. 6'. Κυπα:Ι: :π τωἰ. Ο:βετε:εωι , από:: πιίι·εταξ:: πρωΐ 6°ιο·::ιπι _|,:Ισ :πωπω ι·:Ια::: 4$Μέ4Μ

ιιι:::::ου::ιο· , “ω”τω: επωω:τω Μ:: ιυιΜκωπκ: , ε:: μι: ΔιιιΞ:οι·Ι: απ:: άφτώεπά:τω.

16. ΠοοΑΜ τειιιοο:ε ατιιιοιια::ι α:: οσε α::νε:ιε:ιτ:Βιιε οιι:Βιιί::αιιι ε ί·α::ιιι:ίε

Ο:ιοίὶι·:ε , :πο εο:ιίι:ιετιιεΙ::ιε , εε:τα:Π:ε :ιι ροειιΙο οιιο::αιι·ι εστι:: :ποίο

:α αΡΡοοεοατιι:. οι): α:: ιι:::ιιιιιτ:ι νεοτι:::ι ε:: , εει·οεοε :Πε αοείΓε τιι::ι:ίτ:ιι::ι ου:

Ροτιιτιι οδε:εΒατ , Ροειι:ιι::ι :τι [ιια:ιι Γαι·ε:οα::ι εοτη:ε:τ ίεειιι:ι α:ιΙατιι:ιια. Ιταςιιε

ο Η ε:: Πενοτα, ειι:ιι(ιιιο::: :Μπα Γε::ι:ιιπ τιιιιε πιαι:3επιτ, δ: ν:::ε αιΠ:::αταε εΠειιτ, α: :Η :ατιιειι Γε

τειιιτ,ιοι·:: , νεΙο τα::ιετι αΠ:ι::ιρτο, ( ιιτ::ι-Ι:Β. :. Μ::αε. μια . Ηιετοιιγπιιια ιι: ΕΡ:::οΙα :ιιιαι:αιιι ε: οιιαπι:ο

3. Κ:εΙ·ια::: :πιο ι6_ α:: απ. ό”. αεΙνετιιιιιιιε ) αΙ:ειι: [κ[ρ:8ρ “ωικΙιει·πισ αει: τΙε ειιιίι::ο::: :!ενοτια ίετιιιιιιε.

Εεε1:Π.ε Γε :!ενοντοιιιιτ , τριων:: :τι ιιι:νατ:ε α::::Ι:ιια .·ηιι::ιτισ @Μια (ει: μιΙΙικ νεΠεε τ::::ι::τ.

δ:: ::

ΟΙΚΩ. Με:

οε. :::ιν.

$::·ι·_ πι.

ε

$ιι::::ρ:τιιε

Σ: τιιια::α::ι

βαστα, ώ:

Ιω:: ε8Ι:τιΪιε

ριιιι:τα,

Ρ0ίκ2 Γα

Βδ[2ιε

Ε Κειιιια

εΙ: ιιιι:ιιιΙο

Με: (ιι:

τα.



@ο °Μπτε ε. ιιΕΜΑετι Ει>ιεε. τιιΑιεε·τεσετε.

θιιιε.Ασι ισπειτ εισιιτσοτ ιιοστπ Ρειτιο οτι τιιτισιιτσιτι Πισω , εστιιεπε εστπ Γοειιε πω σο.

°°· ""'· πισω. Εεεε εστετπ ιοεο ιιιι Ριτισιιτσττι σιτε ειιιι€ιτστ, ιιονεισπε Μοτο τιεοτε

“Η Ι 1 1. εοτιίιτιπ σπτστ , στ ΡτοτΓσετπονετι ποπ ΡοιΤεπτ. Κοειττιτ Γσειιησιάισιι τιεειτιετιτ:

ιπτετστ έιττσπι Γσσιπ, ετ Γστπτπο εστπ ειοιοτε τετιιιιτ Ροειτισττι. Μο:: αιτιΓεεεισπτ

· ιιονεε μια ιιι:εττιπιο. Ροεσισττι ιιιστι Με νττΓειιισττι μια τιιιι€επτιιιε ιει·νετσττι

ειι , τιοπεε ιτσισε τει Μπιτ Μεταει! ατι Ατιιτειτισ Αιιικιτεσι στα Μοσιιιιετιι : οσι

τπειετιιε στεειιισε ιει ὰ ποιιιε ιπποετι·ιιτστπ ισ Β. Κετπειειι ττιεττιοι·ιεττττ εστο ιπειστιι

ετ εο.τετιιε :ιι·οεπτειε οτι Ωιπειιιιιτπι Ηεκινιε·ττε Μεττγτιε τοοπιι.επτσιπ ΓσΓρετιιιι

Μεσοι τω. Ειπε επιπι Ρτωπι Μ:ι.ττγτιε Γτιετε.ε Κειιτισιτιε Ρετ ι.οττ-ιτιιττσιιτ Ιττισει·ειτο-

πω· τετπ ε Βοιπτιποε Εεειειιω στιττιιισε ιτπτιεττθ.ττιτ , 8: Γσττιτπο ιιοτιοτε στοιεςσεοετιιτ.

Οιιτπ ο.ιιτετιι εο8τιονιιι`ετ ποιιτἐι ιπεστιτι στιεπε ιπ οιιιινιοπετπ τιιιιιΙΤε Β. Κειπσειι

τπιτειεσιτι, οιιιστΞεινιτ τιοε οσὸει επ. ισ ίετιΡτει ποπ απο τετιειᾶει, ειιεετιε ειιτπ

τιιιοτσπι ιπιστιτι κι ιιετι , οσοε ετι ιειτετετιτ. Με νετὸ τιτεειιισε 8: εισ&οτιτειτε (σε

ει! ιιτιεειτ στ εε εοπΓετιισετεττι. Μι εΒο οιιετιιετιτιθ. Γτετσε Γεει στ Ροτσι.

.4|ιρεΜέκ τα· Μ. τ.. Μέσα. αρα! ΔΜ·ια:π.

Νοτσιπ.τι- η. ( ΣΑιιοι.ο τεττιο Ιτποετατοτε εππο Γειστιε οθτιποεπτειιπιο οιίτοττειιτπο τετ

ο

2:Ξ""' °ι^° . σο, ιπνιίο. Βετο Νοτττποπτιοτστπ πιοεπέ'ι ιπί`ττσᾶέ`ι εποε ισ (Ξειιιιειε τιειτπ

·° βετο ο ιττοΡιτ, ιιΓοσε ΡετνειΒιιτιε, εεεειιισσε , ιπεεπτιιιε 8: τιιτερτιοπε οπιτιιτι και

Πανε. Ιστιε ττεπίττιιιΤο Μσιτε ιιστπιπε Αττισεππειτπ ιιινιιτπ τπιτε Ροτισιοπτστ,ενετ.

τεστ νιιιεε,ιτιεεπ‹ισπτ οτιιτιει, ιΚεειειε ειιιεεε ετ Μοπιιίιετιετιειιτσσστ.νετιτσπι

ειι ετιιιπι οτι ιιοιιι·στπ Οοετιοιιισιτι,εσισε οπο ειεττι πο€ισ ειτοιοττιπτεε, πο. τιοε

ιι:ιειστιετε εοπιιιτσσπτ , στ πετπο ἔοιιιτ εντιτιετε. 8ετι Πινιτιο σιιτσ ετ Ρτιττοπι

σοίιτι ιπετιτιε εοτστπ εοπιιιιο. πο ιεοσιιιτιττι Με ειτιοΓσε μιτείεειτ. Νοε πιετιι

σκοπια, τιισιτττιε Β. κετπιειικε1ηπιπ,1ιεετ τω, τοεα τιοε τποπτιεπισε. Νοόι·ε

ο ιπτεττισειιιι. τσοστεττι οιιίεεπτιιπισε, ετ ιιιιε τεΓΡιτοπτιι ετισε5 ΓσΒιιιιιτπσε. Τσιτι νε

το ιπιτπεπίστπισττιεπι€πετε εοΙσπιπττ ειδ ιε νιειετπσε τιειεεπειετειπιοεπιστπΓο

τιττπιττιτ ετα οιιτι τετιπεπτειπ. Μι:: ιιιο. ιοτι τι Έσιτ σπετι ι.ριεπειοτε ιιισιιτιοτ. Εττιτ τσιπ

3::ξιδιτα Ετιεσε&τιπεπε,ιιτποειτο. Γιιεινι οσο αιπἔειιοτε οιιιείιει:τιπιστ , στ νετπστπ τετπΡσε

τ ι τι αει νι ετετστ. ιιτετιττι τιοε ιπνιεετπ τε εότεπτεε ιιτπιιε τιττοσιτι πιιιιι ιο ε -

ΗΒι:ιιΐ εεε , ετ ττιπτατ τει ιισεττι ειτΓΡε6ττιπτετ , τσιπ Ροίι: σιιισε τοτιο ποτε: ΓΡετιστπ Η;; -

° ισ εει:ιοε τεοετιιτ. Νοε ετΒο ιτε Ρετ8ιπισε ,ειτοσε ιτε ιιιιτιι ὁ. Ρ:ιττοπο ιιιο ποίιτο

ιτι τιιιπ οτιιτΓεπτι ιιοίιιιιε τιετιεεστιοπιε τιετιεσ ο εοπιετνειτι Γιιττισε , στ πιιιισε τω:

Βιιτι:ειτοτσιπ επιε ιστέσιειτσε Ετ.

Μοππειιι; 18: Δε τιστοπτε ιιιο Ρτοεειιει εοιιότι Γσττισε τιιιὸ εοττιπιιοτειτε. Παμε ισ πιο Β_

ι"ω"Μ'· Ιιεττιοειι,τΙσοπι Βονισιτιεστπ ωεω,τιω τσπι ει: ιιοίιιΒιιε ποτιτισιιτι (Ισια @τι

νιειειιετσι·) εσττι ι`πετο ειπε εοτι:ιοτε εοτιΓεειιτιισε ,τιοπεε ασ ιπισετετοτε Ρτοπι€ι

σε Βιιτιιεττε ττεττια πείσει: μιεεττι τετιειιτειτπ τιιτιιειττισε. Ιπτετιπι ιπ "σε ι ιο οπο.

Μοτπτω οσε δ. Ριιττοπι ποίι:τι ΐειπρετ οπιπιτι ποιειε ειιεσπόε ίσιοπιιπιιιτειοεπτστ. Ρτιςε ω;

· 8 _ . . .. - . . . 'τ3$2ατΣιό- τεττι τετιτιιτ:ι ]ιιτπ τιιιιιι τποτειτι τιοπιστπ εοπτεπτ:ιεικιισσε : 8: εεεε Ρετι:εττοτ· ω

ωττω,,_ τιοε ττιιιιιιιισσπι πσπτισπι , τοτσττι Μοποίιετισττι ποιιτσττι νοτειειισσε Η:τιππιιε ιιε

Γστπιπστπ. Εει τεε τιοε ντιιτιε.εοπίιετπειειτ. Τοπτιετπ ιτιίσττι οι ε.ειιτε οττετιιοιοτη

(Σιιιιτί-σιπ , εισαι Ρεστιε Γοισπι το εε. νειιιιιτιοσε ποΒιε τειιόΕσπι ετειτ.βετι ιιιιε απτο

στα ειιπιτστ ισεε,στιιστπεπιιιε να Γσσετιιιτεε ισιιιτ:ετεπτ εειτιο.νετιιισε: δηεισοςι

τιιέισ οσοοσε τοετιιιιπ θαι) Ριετσιπσσε εισο νει ττεε ισ σπο Γετισιετο εοπειετεπτστ.

τ>τιιιττετιιι- Εει τεε Εττιττσπι τιπιττιοε ιπ ειινετΓο το.οσιτ, πιο σιιεεστιιισε εισιιισπι απο οτεεΓεπ

""° ε τι εττιτιο επτείετεπτισττι,ιιιιιε εοπτττιειΤετετιτιιισε, πιιιιστπ ττιοττετπ ενειιιιτσιπ,

πιο εε Ειστε ει: Πει νοισπτιιτε Ετ σετιτστσετ ιιοεπεσπι νιττστι Β. ΟοπΕειιοτιε , 8τ

ιπεσπειειπτετ το ιοεστπ τιειιτπιιτσπι εσπτισιπ. Φιοτσιπ ίετιτεστια οι:τισσιτ · ιτίιτπ

οσε ειι , υπο Ρει·εεπτστπ ιπι Ρτιιτειιοιστπ. Μιτο. τιιέιιστσε ιστπ , Γεει ιιτιεπι οσοι

ιιετιτ , εστι ετειιιτ πιιιιι ιτπ ω11ιπιε Πεο. Αει ιτιττοιτστπ ι:ιοιι:τιιπι οτππιε ιιιο Ρειιιε

1ωπωιτπετιτσ ειειεο ει: Μεειι9,στ οσι εε· ποπτισττι ιειιιοτθτΠεπτ, σιιιιι σε εε.

τιιιιιι στιτετεπτστ 5 ει: ιιε ειιτειπ, οσι εοττειιτι εθι ετατιτ , τιετπισιτι £2_ΜτεΠτιπ:



ΜιιιΑο. ε. ιιΕΜΑοι.ι εποε. ταΑισοτσΝειε; Μ
οσοι !ιασεσοι σοιίσοιε εαισ τωεισι , οσι·ταισ σοι ιιισττεισ ιιιιιισσσει·ε σσσ οσοι- (:"Μ:. Α".

ται·στ.Ισ σσσσισ Ισοσ στα: ΡοεΠα ΡαιαΙγιιοα, 8τε. Μ. ι.:τιν.

ισ. ΑΙισ τσιιισσιε ιοι·ίοε Βαισαι·ιε Με ισοοτΓαστἰΒοε, ε Μσσασ:σι·ισ εστείΠ , Η]

ίοισοτσ σσοιίοοιιι σιτισιοισ Ιασστοισ ίσΙατισ Β. ΚσισαοΙι οσι·οοΓοοΙσ , ασ οαιτι·οισ Μο==<>ιο·

Ι.σσειαιτι ι·σισάι τω” Εὸ ισοΙιει· ισοστσ αιμα, τστόσοε οσΙΙι€ατα οσι·ι:οτε Ε”

αισσοστσ ε .Μια ιΠα οσσνιοιιε , ισστΙισοτ , ι&ισσε σοσε ι·ιστει·ατ νσχαβατ_ οι·σΠ

τισοε αστειο στο ιΙΙα σοι εαισ ασσοιισιαστ ασ Έστω ασκ , ισ σοα Β. Ροστισσιε

οσι·Ροε τσοσιιτοισ στατ, Μ: τιισοοισ Με: ει·Γεότε απατα σίὶ.

2.0.Ρθ1'ισσΠι τσισσοε Οαριαισιοστιε σα σΙΙσ , σοὸ οσε οτ οσσίει·ισσιοι, Νστο. απ; Δω.

ισασιιιοα ι·ασισε οσισσοΙσιατ,ασ Μσσαίτστιοισ ισοτει ιισισισεστεστεισ Ρατισσι “ω” τω!»

σοίτι·ι ΓσΙΙσισσιτατσισ τεσιι·ε στσσει·αΒασιοε. Π ι σαο!!οΙσισ επτα Ρασοσι 8σΙσα 6'

ισασσιαισ Ρι·οοσΠιιιιοε ωστε σοι ιισιιιισοισ _τοι·σἐ`. ρι·σίσσοεστε , οσι·σι σοι αστε

Ισοσιοισ σιισ Β. Κεισαοιι οσι·σοε αποτναΒατοι· , Έετσβαστοι·, ΡαοΠσ αστε νι ποτο

τοιιι ε:ιίτισθ:ι,ιοτΓοεαοοεσΠ Γοστσινισιτσε.Νσισσατ ισ οιεσσι·σ ασι·σίτιε τοι·Βα ,

σε σοισσοαισ εισιισότσε οσι·σσε αισι·ισσσατ. Νοε τει ισσισσιτατε οσσιιισστι Ο σε

ι·σσε επίτισσοι ιοΒσσιοε, Βεστόσοε ΙΙσισαοΙσ ιιιΡΡΙιοσε ι·σοεε οΙΤει·ισιιισ Μο;;

ασσΠ ισασοε οι·ισοστσστια Πει, σε οασΠτοε Ιαρίσ Ισισισσ σσοσ οσι·ει αοοεσσοσ

τοι. Ασεσ νετὸ οι:: ιΠα τστοιιι ιΙΙοίτιασατ Ισοοσι , οι: σεισο ρσΠ`στ εισισισει·σ εαι:

Ισίτσισ εαισ στα. Τοιιι σισσεε Ραι·ιτει ρι·σι·οισσιισοε ισ Ιαοσσε Πει: ισιττοστοι·

σοστιι ασ Εοο!σίιαισ, σοι σώσε ιστει·ιιτι ΡΓαΙΙσστιΒοε οο!Γσστ Ιισσα·ι 8ο εοσε ι:στοιιι

Οτατστιοισ νισσστἱΙΙιΒινισιε οσισσιετοιιι ΓΡΙσσσσι·ισοε, σοι σώσε ασεοστιΒοε

Ραι·ιιστ σιΓραιοστσ.

:ι.1. ΜοΙιστ Ραοσσι·οοΙα σσσ στα Ρι·ισεισ ισιΓσισ οσι·ιτι·αστα ιτεσσσ στετατ. Μο- Οσστιαστι

σστοι· Ρετ νιΓοισ Ρετσιε Γσσοιοι·οισ σεατιίΠιιιι ΒεσιαοΙι. Με σιιισο σαισ σαισ ασ- °'ἱΒΜ-'·

]οναστισοε , νσσιτ ασ Μσσαίτσι·ιοισ νεΙιιοιιισ: 8ο σοια οσο σιωισ αιιοσ σοι, τιι-σ ΜΗ·

οσι·τα σει οαοΓα , Γσισισισ ασισιττοστοι· ,αστε Έστω σειισσιι σεΡσσιτοι· ι ι·σσατ σο·

Ποσο: , οτ Ιιοσατ σε ισ ΒαΙἰΙὶοαισ ποσο. Τασσειιι Μσσα!τετιι Ρτείεότιε αιισοεσ:.

τισοι,ισασισιιε ι·σρτασε νεσιτ ισ ΤεισΡΙσισ ,Ρι·σιτει·σιτ Γε οσι·αισ τοισοισ απ

σαισισιοΙσι·ατοια οΙσσιεστιαισ. Ειιαέτσ ίειε τιισοσ, σσΒιε σοΒΙιοσ ΜιΠαισ οεισ.

Βι·αστισοε, μπω ΟσσιεΙΤσιιε ΓσσοΙιε ιιοΠατα ρι·σοισοε ασείτ νιττοε. Ετισιτ Π:

σωσει· , 8ο Ρι·ιισοιιι ισσιτσσε οποιο ισσι·εσι τεστειτ ι ΡαοΠσ Ρὸίτ ιστσσιαισ σίτισ

σιτατσισ ασσοτα.

α.ι.Ειίοοε ιατίωσαιω σοίιισ Μσσαιτειισ ασσιότοε σίτ. Ισ σο ΕοοΙσιῖα εΠ: δ. δγισ- Σο: «οι.

πω; σε α!ισιι3 νιττοτιισοε ιΠοΗ:τια. ΠιστεΠι οσε σ οαΠ:εΠσ Ι.σσιέια σοσσ ατομο σο. “Με

στα σιτισσιε σίτ,ασ σιιισ (ποσοι σινσιτιισοε.ΗασσΒασισε ασοσ οσε ρτετισίοιιι οστ- / .

με Ρατισσι σσίτι·ι,σοσσ ισ ίασότι 8γισισεττιι ΕοοισΠα σα σσι9:σ νσιοιιιιοε οσσίετ

ναι·ι.νισιιασατ τοτο Με Ριατει· σοισαισ, ίίσ3 αστε σαΠοι·οιιι οαστοιιι νισιτ σ οασσ

Ιοοεισ σεΐοσσσει·σ,8ο Ρετ Γεσείὶιαε ΤειιιΡΙι Ρσσετι·ασε, ίει·ετισ σοσ ἴαοτοιιι εστΡοε

νσσει:ιστοι· ισοοισσσι·σ ι ίἱιιιίιισοε τεσσοι·αε σιίρσΠι οτοοεε , Εσι·στι·οισ οσιοισσνε

τι , οασισασαε οαΙσίι;ι νι ιιιισοΙΙαο Γοσοισ εσετε. Ριατι·εε σε νιοισι εισ:ει·σιίοοστοι·,

το ισΓσΙιτα σσίτοοείοοστ, 8ο Ποστ ισσιείτοισ εΙΤστ σι·ασισι· ισσι·εσι Γοισσι·σ, αι:ταισσσ

ίοι·σοστ ασ σσόΙ:οι·σαε σει·ΓοΙνσσσαε στσοσε.Πσι ασ Εοοισσαιιι νειιτοισ σίτ,6τ εσω

σει·τοιιι σοισ αοοισιΠετ,ασιισασνσττοστ σωστο οσι·οστι σο:: σεείΤε Πινισα οισ

οια ατσοσ ιιιισισειια. Ιτασοσ Ιαοσιτιοε οσΙσσι·αστ Οιιι·ιίτοισ , σοι τασι ισιι·ασιιιε οι

ισ 8ασέΙ:ιιι ίσιο. Ειστε: αοι:σισ ιΙΙσ , σοι Επι:πω” , στα σιισισ τιισσι·σ μεσο επι

ι:τα ίσιο ίσιο αιισσ ισοιτοσ ΠΠ αοοισιιΤσ ΓοΓΡιοστ , σοὁσ ΐστταίδε νιτισι·οισ ισο

:στο ίσιισιε 8οιισασισισοο ι·σνσι·σει·αι·στοι·, στο. * ιι ω, Μ.

2.5.ΟσΠεειτ σοασσσσοσ Ασσαε αιἔσστοισ σοο νσΙσσατ οο]οΐσαισ απο τ:ισοιασι Μει·Φι .

συν-πι.

ισσεστσισ στο σεοσιε σσισοε Πει νε πι. Κσσισιτοτ αι·σεσι:οσι ισ Ιαισισαε , !ασιι- Ἑ”τ[ᾶςῖἰΙ°!

σε ιοαοι·αστοτ,ειιί-οοΙσοστοι·,8εσΠισσοστοι·νατισ σιισι·εισ σε ιισασισεε,οοίι:σ- με στο.

σίσοσ Γσι·νασσα: ττασοστοι:. Ισ αΙια το ιισιισσιτοε, οσσιτ σαε Ιοοει· ιενεισσσοιιι ε"'"·

ο Ησσιε ΕιοΜεστ, ιιιτισσ Σασστσαοοιιι, σο0 ισ Ισοσ αστο 3)·ισισστι·ιι Μοι·τχτισ Κε!ισοια: Κοπή. Ξι $. Ημισ

σσ ΜΒΜ 8ι.ασοιτοΕ .σωστα ιισσσταιιτοτ. Εεεε ΜοΙιισσοι ασ σιετο π, Μσιι. '

Ε:: οι



Χ

τοι ΜιοΑε. ε. οΕΜΑει.ι ετ>ιεε. ·τοΑΙεετΕΝεπε.·

Χ

(Με Μ- εΙτετε οεεοΠὶιοε: νᾶτἔἰοἰε,τ›εοΙΙο ΡΜ: τοοοττ Ιοεο τεροΠτοτοε. Ετετ εοω ἰοΜα

ΒΚ). Με”.

5π·τ_ ιιτ_

(ἱετἱεοε

ει δΈ Η: Γ2

οοε Οοο

οι·ε εκτο

τοεοε εςΙἱ··

εοε :Μοτο

δΠΓε

# Νου

οείὶετἰο οορετο ΟΙεττεοε εΙοτε!ετο Ιεοε οΙοεΙοίοε,οο Μίοοε οεοά νοΙο)ετττετ εετο5.

(:ετοεοε Με Ιεοοοεετετο τοεΙε εΠετνετεε, εοοἰὸὶτετε τοΠετοτοετοε , οοετο ε:: εἰε

εοίεττ. ΠΜ εοτοτεονετΓοοπ εί`τ εΙεεΙΤε Ιεοοοετο , ο: οοΜετο ὸΙΙἰ8εοε τοοοτΠττο,

Μ! οοο! εετο ε!ερτεοεοάο:ιιτ. Τεοόεοπ εοετοειοειε ρετεεΙΙττοτ_, οοἰ το ΙεετΗε

Μοτο ΡετΡεττεΙΪετ : ιοοΙτίιτοοοε ΓοτΙετοτ , ο: ΡοίΪἰτ ω τεοπ εεττεοπ Ρετνεοιτι. ΙΠε

οποια ἱο ΓεεΙετε οϋίὶτοετοε , οεε ετΜοεττοτ Με τε ο: Ρτοοετ εοτοεο Ποιοι. 5εά

οΙοο Βἰνἰοε Ρτοὸἰτ ΓεεττΙεοοιο. Αττεοτοε εοἰιο ε ό:εοποοε , ρεοἰοπ εΙ› Μο τερτε.

πιο, ετοοε 5οτετοο ετεΒτὶιὶε τεοετττο ε!εοποτε ,τεΠ:ετοτ τεΙετοιοεπι ΐοοε!οΜΠε...

δ: ΡοΠ:εε οοε ίτο&ο Ροεοοεοοε: το εε ἴοτὶε εΧεεΙΉτ ε τοτε , 8εο.

Μ.. Ροἰτ εμε! οοε εοω οοτόειο (Πετιεοε ε Ροετο εοοεετοε , ΜοοεΠετἰο τω

Π:το εε! οποτε οποτε δε εεεοτοτοοόοε. Β το οοίττο εοοτοΒετοτο νἰνεΒετ οοΜΓεοοε

ΓειοτΠετττετ , 8εοοΜε ετετττορεοεε εετοε. ()οοττοττ οπετττο (Ξοιοἰτἰβεοπ φωτο

ε!ετο νεοετεΜΙετο Ρτο ίεΙοτε Με. οοο Ρετνἰ οπο] ΗΒο!ετο εοτεεοτ εά ()οεοοΜοτο

οοίὶτοοπ Με εοτοι νονετει:) τοτττετε. Ιοοε τοεΙΙΒοοε ότειοοο ,ειοὶ ό1Πεεοτετ Βο

οοοοοι εοοοοε εΧΡΙοτετ το οοε: νἰτἰε ΡτοεΙἰνἱοτεε Που: , οεεεΠοοε εττεΡτε (Πεττετ

Ιιοτοε οπεοτετο Ρεττεοτετ. ΠΙε νετὸ οεοοἰΠΞτοειο ΓοεοείΙτοοεπι οοο ἔτενὶτετΕε

εοοΠΙτο , οεε νοτοττεεοοΠεοοε τείοοεοε, οεοΙοε ετ! Βοο!εοπ “Με , εάιοοοε

εΙετο Γοίΐοτετοτ. Νοο ὸἰο Ρὸίὶ ΑΜεεε οοΠετ Κενεοοεεοε° εΙοτο οοοΠεοπ ε

οοΜε εά Γεετοε Οτοτοεε νοΙτ Ρτοτοονεττ , εὸ ΕΜΓεοΡοτο οοε οοετο, εο]οοέΙο

οοΜε ετἱετο (Πετὶεο εὶε οοο οοοε εἔἱοποε. Επι: ποιο (1οεε!τεεεΠιοε. ΕτΠ εοτετο

τΠε τεοτἰ Γεετ1ΙεἔΜὶΒἰεΠ`ετ εοοΓετοε , οοΠε τειοεο Μ οεοοε εοοίεΙΠοοε , οεοοε

Ροεοἰτεοτἱε εΧΡτενττ : Πεο εοοοοεοτετ οοΜΓεοοπ οτοοείεεοε , Πἰεεοοοωοτὸἰοε

εοε εΠ:, οοο εττεοοεοε ε1οοό Γεττοτοτο οι. Μτιπώτωέπτ το” [στο σεβ Βεπττητ;

εοω οτἰοοε εοε οοτ ()οι·ροττε 86 δεοεοτοτε Βοτοἰοἱεἱ νείἱε ττε&εοότεεὁΙιἰΒεοτοτ,

τοοοοοε ετ Ρτοοεοε τοοοΒοε Με οτεοττεετ. ΑοΓοΙοτο ὸεἱοτἰε ίεετΗΜο ετ Ρτεετ

Με» νεΓοεττὶοἱε *, οοε ετ! οοΓΡΜοτο τοτα. , εοοίοοε οτοοοθ:ε ]ε_ῇοοὶε ΓοΙοτοττ. ΙΜ

τοτα· εοεοόοτο ἱΙΙε εοιείτετει· οοΠετ εεὸἰτ ,ίτεοε!ετ όεοτΠεοε, ποτε εε τοΙΓετε Π:

εοΠτάττ, οόΓοοε εἀιοττεΒἰΙἰτετοΒΡτοΡεἘεᾶοε εοφ: ΙεΒοτεοο ΠΜ εάείΐε. Μο:: ε

τοεοΓείοτοττοοε., ΡεττοοΙτε τετοεότε ἴοιοτοἐὶ ΒεοενοΙεοττε εάΙοοετοοε, Ετό ω

Με οτοοἱε, ΠΙνἱοο ]οεἱἱεἱοἱο εοω Με ΠΜ Μεοο!ο νεοὸἰεεοτε. Τοτε οοε'τε ΜΙΣ

ετοεἰετοοτ εοἰτοἱε,8ε νεΙόε εΙΠτέϊεοιοτ. Τεοοετο ΒεοἰΒοοε 1)εοε οο!εοε 2Ροό

εΧτετοε τετο ίοεεΙοτο εείἰοο οοΜε εετΙετε εε! τεοοοοοτετο , ΡτοΗἰΞετο οε:τοοοε

Ρωοτο ο: οοΜΐεοο·ι τοεοΙοοοε τετοτετ : 86 ὶοτεετε τοστ ΒεΒόοτοε‹3ᾶ οοΠειο

ίεοΠτ τοεΙτετττ πιο” ἰοίείὶετἰοοεοι. @κι Βεἰ Βεοτττοττετε Με εΒοΓοε , οοΙοἰτ Ϊεεἱ

οοε ίοοιο εοοΗτετἱ : εάοοε τοεοττε. ΙιοΠειο τεόόοϋτ νε!εοοοτεοτ. Νετο εοω

δοτοο!ετοτο οτεεεε Ποοοοἰεο Με ΡετίοΙνετετοοε , πω” ε όε:ιοοοε εττἰΡΙτοτ,

οεε ίοεεοττεοετ οοΜε οοο Ρεθ:ο εἰ οΡττοΙετεοιοτ, οοὸό Ιοεετο εΠ`ετοιιε,_

οοτο Γετεοεε νεπεοο Με ε!Τετ. Αττετοεο με: Έτετετοε εοιοτοτἴετεοοοε εσώ

Βοε νἰεΗἱἱιο :τριτο εοτο ντοτΙεοετοοε, ντΓίιίοοε εΠ: οοΜε ετεοττοε οοετο οΠτο Βετο

εεω ἰτετἰ. Ιιττει·οο Μ·εεΜοοπ οεκο·οοι οοο τε οετετ εοτοοι , Ρεο1τοε εττετεΓεπ,

Νο τε οοΜτεοτΙοοε, εο εεΓο το εεετάετο, νε Πάντοε εοἱτοεὸνετΙὶοοε, ΑΒΒεε

οοί,:ετ τεοπ Με” Ρετ εοόεοε , οεοοεοοετο εεοίοο: εεΐοὶ τττοοεοόοπι , Μ! Μ

τοἱοεοπ (Με ὸἱεΒοΙἱΪεοοεἱε εοοΙΈττ&ιιτο τεοεττ. Μονεοετ εοτο , οοὸεΙ Μοτο ε

βετο εεεερτἱε ΟτὸἰοἱΒοε οΜοοίιε Ροοἰτοε εΙΤετ, 8: οοε!ε εοἱτοε: τετοεότοπο εε.

Ρἰεοὸοτο ετετ , ο! εἰ νετίοτο εΠ`ετἰο οετοτεἰεοτ. Νονετετ Γετἱρτοτο , 8τενἰοε εοω

εοοεἱετοοετἰ , οοτ ἱοὁἰεοοε ΓοΓεἰΡἱτ , οοοε! οοο τοετετοτ. Μεοτ ετεο το]οτἰεοπ τε

τοετε ετεἰΡὶεοτετο θοτοοε Ποτοτοἰ Γετεοεε τοττενἰτ, οοεοπ εοοΡτετ Ι·-οτεοι τοτΠ”ε5

πε εοΙ τοεοετ ΑΜ:»εε εοετο Βοοε ΓοττεΠϊε εΠοοο ίεεοΙεετο εοοτετοἱοετοτο, φωτ!

τοοΙοοναἰ ἙτΙΪεοἱ; ΚΑνεΝοετοιε "το εοοο μ. τι".

οοο: μπε Βοοε οοΠετίοτειι1 “Μοτο ΜἰτεεοΙοτοοι

οσο :ι οπο” Αοξὶοτε , (αἱ 2ο Νοε οίνετΠε ?ΜΠΕ Φοι

ΡοΠτοτο_

ιι Ιο οποτε”. τοΞτεεο!ο οοο οπἱεοΙοτο ει.. οοοΙΤο

ιτε εΙοοοεοπ Μοοεε!ιοτοτο τοΐε&ετοτε ὶο εοκοοετο

νετΙο 8: ροΠεε Γεοετο (εοω το5τεεο!οπο εμε $οττοπο

πο. 9.τείετοπ ) οοτοτοετιιτΟοτιο Λοοεε,οοτ 2.οοο

εκ. τον. οιοττοοε όΞεοοτ το Ρωτώ. Εεε!. Ικα!. Βετ



ΜιιιΑε. ε.ιιΕΜΑειι Ει>ιεσ.τκΑ]εετΕΝειε. ω;

ευ. Γει·ε Ροτε ετι·σεΗιε ετυεἱετετι1τ ὰ όαπτσοε , εμε ΓιιἱΠει: Ωιετἰε ΜτΙ:.ιιιιε . Μιτου

ΒειιΞι·σσε Ετειττεε , στ ειἶιω ΓεάΠει νεκειὶσ ι·επιέττει·ει: , ...Με :ισ σο εκΡἰἴεε:εστιιτ ,

Μπι σιιΜ ε]ιιε εουΓεὶεπτἀεω στενετ. Επιττεε Ασσετὶε @Πει εειΡεΠ`ιιιιι:, σΙωειιΙὸ

ε:: εσ ΓεἰΓεὶτετιτιιι· , Η ΡΜ βεβεα: σπα! πιπωιιπ1 επεσε. ΙΠε .ω νοεεε εστιιπι πιο

ιὶὸ :ώστε , πποὸὸ Ρα Ιστε ΓιιΕΕισά1τιιτ : τειοόέωςιιε Με: ΡιιοΗσιππ!ιιε Πισω ω!.

Ρειω σε εεσσΓεἰτ δέ Ροτε εσεΗτεται· , οτειιιε σε σΡιιά ΑΒΒειεεω Ρτο ὶΡΓσ νεΙΙιπ ίσ

εει·εεόετε. Ρι·ειττεε τείετιππ οπιιπο. .ω Ασσεεεω , ΑΒΒ:.ιε ῇυΙὶἰτἱεω πτιὶΓετὶεσπΗἐ

εεωΡει·σ.τ , σα: πω: εισεΙει·ε εΗΙὶᾶὶοσειπ ειΠΙΙάσ: Ρι·οΜσε: Μπαμ σε ε]ι1ε ει·1ττιεσ

@ΗΚε. Απ.

υε.ιειν.

Μ". πι.

Π: ΡιιΒΙἰειιω Ρτσίει·εται·: ἰσἀἱεἰ: Ει·στι·ΙΒιιε , σε: Ρτο ΗΙο Μιιτ:Πε 8: ΡτεσάΒιιε Βε

ΜὶΠΞιτιιω εεΙεΒτε:ὶσι1ὶ 1ιπ:ιππσειπ. @ΙΜ ωιιΙτεε ΒενειΙεΓεπ Ηπα· , τε!Ηευ5

τω· ΒτεεΒἰι:Μ , όεεπεσσ :ισ εσ Ρι·στίἱιε ε ..ΜΜΜ οσΠ:ετσιιε Μεσοι· τπιι!ιἱΡΙεκ

πιιιΙτέἱ εσσίοΙευ:5σπε Ρετωιιτειω· ε.

π ΑΙΜ. σιιια·Ι.ιω ωἱτεειιΙι πήιισήε πισωεστἱ οπιΕΠ

εποε. Ώστε: Ικα: πωμ...... .9.Κυπ.·κ!ά άιισσιω Ιἰἱπὶε

5ιιίΠιικΞι: Μοικιε!ιιιε 3ωση!επΠε πωσητηιιε , α:ίΗε

σειι!ειωε υπκσειιΙσπιιω, (μια με $Ι1επκι:Η ΚεΙἰσιιἰπ

Λςιιἱἔτειιπιιω σε :Πω όεΙ..ι:.ι5 Ρ21ττετ:1. ίσια: "έπειτα

Βοπέ:ο Ν. Ρσβεα Κιυπακοποπ Ζακ/Ισ "απο ΒουιΜέ

Μ. α”. "μέ "πω ἐΡβι4: απο Με άωπ Α Ν Ν σ

Απ:1ΙἘεεΟσ1σιιἰει›Πε,Μ αιμα εΠσκεΗππ 1Ρεθωι Με!

πιυσἀετἰυπι , Μ: ΜΒΜ δταΒιιΙεπίἰ ...εαπ. Εσο

ι·ΙΞεκιΠε ιεςΙ ΙσΙἱ:ιιιπ , ΡισΡήιιπι ΜεΙππυπάετ3σ ΑΡΜ

πεπι 1ιτιΡοιπειε πισΙἰ:Ε›ειωπ : σου. ά: τι: Πιο Ιοεσ ασε

πιω.

5ΑΝΩΤΙ ΨΑΕΠΕΒΕΚΤΙ ΑΒΒΑΤΙδ

1.υΧονιΕΝειε τεικτιι

ΕΕΟ(ΗΠΜ ΗΙ5ΤΟΚΙΟΠΜ.

ΑΝετι ΨΔιυεΡειιτι #4: ΨΑ1.Βεκτι .4εωω πω». 2 ΒσΖωωίο

π: .4ιΉτ δ. Θεωωπέ ΑΜ. Θπιπιἰἐυπἔεπβ: ΜειιίαΜΜ , ?καπ ἰ22:ε›·ἰ.τ ποπ

βυπ·ί.ω.....ω. πι2$: πυπάωπ υέιέπσπ· ρυπώπα.σ , ω: ·ι.ωπ22: ρ›·οόσωπι
α 4424807217” π·/Μποπ22: βΡΡ|ετε ευέσωπ. δέ Μ πιασει:: πυβωσ Ιᾶω Με

αί29ιωπάσ ρπ·υσκετ22, πω: . #μπίεω Μα ά23πα /πετ22, σε! Μ άναψε [απτά .ών

Ρεπό2σε. ναί π; δκφρά·πισπτο ·υπΙρύ2πω.

1.. ΨΑεοεΒειιτιιε , »Με ΒοάοΖωο ΙΜ·:έμετο έκ Ιᾶω /έεπίέ2 Οεπσωπέ άόύωέ:

Ρωό·'ω πβ=ππά.ι, νἰι· €8τε8ίι15 εκ Ρεσει·ε δἰεειιυστστιιτυ , 8: :επεσε εοτινετἰῖσσὶε

νὶτε: ῇω:. ΕΡ.: 242.022:: @~ Ρ.α:τ2.ιέπαυ·ω. Επωρἰετὲμε ΟΜἔτιετὶεἱσοΒΙΗε 1:τση..

ώ ΜΜΜ , Βυτδιπισοβιτ:ε δ: (ΞΒαΒιπσειΙόἱ ίτεττειπ ρωμώπι ω”. , κα· ...πω ία..

¦ωππε: Ζρετέπ: Μ Ούτυπίε2 δ2ώ2·υεπβ Μ!). 2. 5.1ο.αυπ Ψ8ΙΒετ1:0 εοπήτε Ρου

σνειπΠ , ΤεττιεοΠ ό: ΑτΙςεσΠ σοπήιπιι'2:.

;. 7·υα!ιίεύε:·:α: £ακυυ2επῇ`ύπ.σ Μυππώί: ωίμπέΐα: :β .πίο!εβσπ: .ώ Επ/Ζαῇ`σ Μό

Απε, ω» Μπα πο. Χ". @πάω ά· απ: φαιάω·82πω πωι$πα απ» |.απάσ .Ζπκσυὶσ

Ρπεβιὶ:. Η: Ευίὶείἱ] Ιοευτιπ , 2πΡω:·σεω: ώ· ραπ: Μαΐου· μέ δ. ΜΜόυΧω 48.:

έκβ:·φ[2, Μπακ τεεστεἰειτὶοπΞε ΨειΠσεττιιε Πα τε8ἰτιπὶτιε Ρτει:τσττι ΪυΒνεᾶι1ε εΠ: ,

τω· σωσωπι Βιτπἔι Ι.ιιισειΒΙΙΙε εΧἰτπΙεέσιιε ΒιιπέΗτσ.τ1ε , σε ὶο ΕεεΙε5είΗεἰε ἀΞΓεἰΡΙἰτιἰε

σου τιτεὸἰσετἱτει· ει·ικ!πιιε , Βσιπαιτε σε Ρἰετετε εετἰτετέσι:ε ΡτεεεἰΡιιιιε δ: σσόττΙ.,

Μ. εΧιισεκισε. Ηι1]σε τετιπΡσι·ε Ρε: εωι..ωω Ρτσνὶιιεἰειε εΒτιπἰΡει ΜοικιεΙ:οτιιπι

8: Γ.ιετατιιιτι ΡσεΙΙειτυπι εΧ2.ττιίοε σου ΓσΙὶιττι Ρετ εστω, ΜΙ”, νὶεόἴσιιε στσιιε σε..

ΠεΙΙει, νετιιωετ5εω Ρετ ει·εσπ ναίἙἰτετεω ε:: Κεσι:Ιει όσωπικετ σε:ιτοτυπι Ρ.πτυπι

Βεκποιετι σε θσπ.υΜΡωσι Ρωι..ωωπ, εὶιω ειστε Πωσ τετ11Ρι1ε ΜοοεΠετάει

νΙ:: ειιιεεὶΙΙἰε τεΡετὶτειπιπ ὶτι Ισεἰε. Αι·α·π'2: Βσέυ|επί μπι Μπέω1:ψωωππω Μ:

·υετΣ::Πετσεσε Πεο Ρ|εσι1ε δ( $ΡΜτιι. 5811&ο τεΡΙετιιε 5.ιεετάσε Πε1Ψε!ε!εσει·..

:σε σειτει·νειε ΜοσεισΒοεσω εσσάιισειτἰ , εσεΡἰτ σε παπι ΡΙιππιπ:ι ωυΙτὶτυὸὶοε, Η ἔστ

π. ω›...ι›ε μπει: , Μαι ιισετκὶιτιει ΡΜ σε Με ΜστιεισΜε .ιό ΒειΒἰωσὸυπ1 εσωπιτει:

ΜεΙσ1ι·ετε.

4.. 88Μ2:Με» ΑΜΒ: Οαπιίοπωπ «Μπακ ΜεαΜυπ α. συπέσπάο ΟειιυόΙο 0ι·.επιίΙ

 

Απ. Οι".

ΒΟ.Ι.ΧΥ.

ΑΜ._κκν1.

νέα Ωιιπῷἰ

ν"ω".

ή Επιίϊκι

σιισ:Πα.

ΕΡ". Ρεττἰσ

σε Ρπεστρσ.

ΜσσειεΙιιι:

8( ΑΜΒ.

λάσει:ι1Ιε;5.

Φπἱἱκι1ὶτ.



›·σο, ΠΕ 8. ννΑισεΒΕιιτο ΑΒΒ. 1.υΧονιΕΝει.

: 'Πρ -.-- ·

Απ. απ. ·υ,α#επ ::8:::ρ, οπο:ί μ: 7σπί:ίεοεππ:π επο!ευε:2:. ..Μαιο ιζοβι:π :ψε:·ί: δώρου·

Βο·ιχν· πω: .8π!ποε:· πιά ΟσεσσΒἰσΡσσΙἱετιιττιισ Πισσι·σισ [.ισεσσισει: ΜΒ:: ?σοὶ

ΑΡωΧ"“ πω. °Ρρ ό· ροπή :ο , ά· .ο Ρα::πεποπε .πρωί £πποπππ:π πποεπ: .εάοΐεπ::2: μ: .ΜΜ

6::$π::: : πω· £οιπποπ:::π :επείεπ: , Ι/σπ!οίεοε::π:π οσωπσπι ΜΜΜ: :ισ Γοεπιπι Μ

Βστἰε βεισιιἰτ. Ζ:π:πο ππτεοπ.::π 7τωΜεοε::πο Σππου:επ[Μοποπε:Ιο ΜΜΜΖωοε

π:πε "απ, Επππ[π: επ:: :ἰεεε]ο: εἰἄ2Μ ππάοπε Ο|:οΖποπίοο Οεποέ:] Εοο:έπεεππ:

εοπ/::πεπά: πε έ2/2:οπεπά: επ:.ο:π εο:π:πή:. Να: πιστα , ει:: Ηπα: :π .5'. £οβοή] Ρέα,

Β. ΕσίΕιΠιιε τσωσειτ , σιισΙΙ::.πι ( Βιιι·Βιισσσίω·οιω ) ὁ. συΠοσπι Ιισσι·ειτ, μπεστ τα

ΜΜΜ:: ὶσστσΡο.:, ΚΒΠΒἰοΩἱ5 και: σα· ΡσιπὶΗσεπι στσΞε ΗΜ:: Οσκσσ.π.σι1Μ

ιπσττιἰσσ ἰσὸιι1:,Γοστοινἰ:σσσ 1ο.Ιστοιτ:σσε Γεισταιτισστἰε. ΜσσειΠ:ωσω σιισσιισ νε.

8:ιωπι (ἱΙιτἑίὶ:ἰ Γυρω μιτσι·σιιπι ΓσΙσπΗστσι· Πανω: Μι:επιπι 8: ΑΙσειω οι:ώΒσπιτ ,

ΕμπκΞ1σσε : :ο π: Μοππεπο: ) σοὶ πά15σεισόΙ εστω: 11:.ισσειστ άσσιπειτ €στωει

πωσ ΡιισΙΙα ΟΙιει€σσο.Ιάσω , 8: Ψο.Ισσι·τυπι εμ σ1 (πάσα εοποπυ ) ΡσΠε:ει Για::

σσΠἱτ.

Ν.» Ε.» 5. Η:: ε...: Ζοπ:ε : οοβε:·:3· :ππί.θ έ:::ε!εί::ο:· οπο: ε:·:·ο:·έ οεεπποπε:π :ίε:ί::,πεπι

'" 8· ἶ°Ψ°° πε π: Ι/·ιωΜεοε:::ππ: Βπ:δοπάο/οι::ε π: Οοπεποπίπ2 /:::::·ε:π , ποπ Οππ:ι'οο!ό: επ δε..

ιίε Με!εί:επ· /πεεεβ:ε:π εοπβ::πε:επτ. 7::·ὶπ/οπε επο::1: οπί:1ο:· οφ·υ:άε:ο:· Ηπο.

Μ... Μεἰοἴο:·π:π Ερο/:.·οοιο: :π ?Με δ. Επ:·οπ:8· Μο. :ο. Ρτσνἰὁεστστ σσσόάτστσε

έι1]ιιε σΡστ1: ὰ ρ:ετίοιτσ ΡτεΓιιΙε θσάσειΜσ Ποστ: ὸιιΙεὶΠὶππ Β. Ηπα: ΟΒειἔσσεΙ

άσε 8:ΨειΙάσσετισε ,σοὶ Μεσσία ΜΙ:: ΜΒΜ (Ξσσόσει!όι Με :ο ι:ι·σσ σΙοεσἱτ,

τσΠ::ιστε να:: δ. Εσω.Π]. Η.πε ε:·:π:π ]π:ποποπ:π ποί·υε:·::: εο:·:ε:ε.ϋποε Η.ο:ί:2π.

πω· 7ει!οπ”πο :π Κα. Ε:.:πε. Μ. 18. :πωπω Η:Μεοπ:·:::: σκοπο Εσίὶειίὶσε Μσσει

ο...] Βιιτσιισσσίο.ι·:ε αυτοι:: 8σίΐστειτ, ΟσικΙοοΙάο κακά: :.ιτττΙΒιιπ, 8ο (Ππι8σσεΗ.

σο ει:: Βιιι· σιτάοί:Ξι:ε ΨεΙ.ισσει·εσπι στο σοττιπισσεισΒσ ίσα σσοΗ·ειττε ΓΡΜτει|Ε

ι·πιτυι·οιΙσππ :πεταει ειΗἰσκἱτ: εσωάόπισιισ στο ΑΒΒοιτσ Ευκονἰ] ΜεΙόσωππ Απ

τἰίὶἰεσττι , στο Ει:Ρ:ειΠ] ΓσσσσίΪστσ ΟυσόσεΜ ΪσσσσίΪσι·σω ίεισΠ: , θυσόσει!όό

σσσ8ε Ρειτοτιἰ ΜεΙάστιιστ ΕΡὶΙσσΡἱε τσσόισαι ὶστστρσσὶτ. Η:εε κ:|εποε : :κι/ασ

#π:επ:Δε πεεε:ί:: Ζοππππε: Ε:·π::ε:βπε Οπέβε:2:ο: :π Ηβοά.: Τε:·ππο2εππ, οι:: πο:

πτ8π:πεπτπ:π ε:: π... Ζ):·υ2οπε ποπ:ίο::: εάέ:ο, πω: πω· ::ο:πέ::::, πρ:: ::πδαπε:α:

Μ. Ρ'υπΜεοε:·π::π ποπ/πΨεΜε!οίο:π::: Ερώ·οοπ:π :ιπ:ε Ε:::οπε:π ε:: εο εοποπ:,οπο:ί

δ. Ραπ:: μπι Εργί·οοπ: οίεά2:ο::οπέ Ξε:ίεβ)ε Κε:οοεεππ: :π:ε:ή:2:.4:οπέ @Με ίιο:·π:π

ἄε 72:π/Ξ:πί:: Οο!π:ποππ2π::ρπ:, ει: Ι/υππάπἰοε::ο πω::£πποσ2εππ ποπεποπσ2:

.απο πίιοποι ο πω:: Μοπ::/ίε:ή πωπω-πρ: ό· £πβ2:π::οπε::: 48%: πο...: , συἰ

ωσὸὸ, ωρα, ΒείσεισσηΠ Μοηαίἔ€τὶοΡτ2ίι1Ι€Χίἱίἱὶτ.(.`ε:·:θ :πρπΠ: Επ.#πῇ 7:.

τ:: ππ:ἰε :Με οπο.: άεβε:πΡ:π βατ, Μα:: :4πί:'ο:· Ι/νππάπἰύε::π:π έ:: πο: ε άψ:ρπ|::

Επβππ] £π:εου:επποά/υε Μοππώ:: βαδ: βιπτ ποπ οιίππ:πε:π:. Νερο ε::α:π 722472

ο.πωωποπ Επ:·οπε:π Εεείεβ)ε Μεί:ίΖε.ε οπεροπ:π: ε/ἰ , :ποπ μέ:: Η:|ιίευε:·:::: ΙΜ.

ω” 1ο:οπ::πε βιεεε&]ε επ Επάοοο:·π:π επιίιε:οπ: ί:ο::Ήπε ε:επ:π:2:, :σε :π Ούΐε:ο Εε.

ε!επ.ΜΣεο Μεί:ίεππ: Εεεί:ψ)ι· ἄἱ£ΪΜ:°5 ποπ πω:: πω: Ρ”σο!οίεύε::π: βρ:ππ$επο::2ο

απο” :π Ερ:/εοοπ::ι :οορτπ:π: /:::β: ,ποπίοίε:π οπο: :πέπέ:πά:π :::Σεπτπ παπι: Με: ,

ω». Ρωοεε:: .π Ζπαου:επ/οπ: Μοποεο:: , οπο: ρε: πππο: οοπά:·πο2π:ει πω:: : πο::

:ἰεπ:οπε οπο: ποίίπ:π ‹ἰε πωιο:::::: :ποπ::πεπ:ο:π έ:: Μ:: Εεε!εππ βρε:·εβ, ποπ Μπο

ἰ::: , πο:: Κε!:οοσε5ποπ άεπέο:ιε :πε:πο:2α έρ/Σε /ἐιε::: ε]πιβεο: Εεε!φϊε /οβο,ρ|:επι

βΖωπο:: /:εεπΙο Μέι:: ::ρποπο:, πἄόυε επἰ:π οποίΧεο εείεο:·π:π:·.

:πωπω ό. Οοώΐε::::: .οπο!ο βρώ ίππόπ:π: :π πιο:: Απο” Ζοκου:εππο:π , οπο::

"Πο ω" δο:ππιπ::|:οπ2: ε:: ΜΜΜ Ζππου:επβοο: Μ:οπο, 7·υπ|άεοε::ο π:.ρβίέο:·:ε Ζαχο

·υ:επ :: "πω οππά:·ο$ὶπ:π ::·2οπ2:. .Ρε:·οεπ:: ρ:ο2πιίε ..ο οππο:π σε. 1.Χν.εππι Επ

#οβο πππο σε. ΜΝ.βετ:: /ει]]είία:. πω: Μ:: :ἰε ω:: δ. δοίοοε:8:ε :εβ·:: :πάω

_ω..Β.τμ πεπ: οπο:πιίπ:π, οπο· ροβ δ. 7·ισπΖπίεό:::2 οο:::::π ::οπ::έψε ·ι:Με::::·. Πωσ δωσω

ημκστ. 1·ω&ε σι:Ισίσει·στ 5:ιΙεσστεα , σ: ΓΡσσὶσ νστιοωΒ:ΙΙε νἰι·ἱ Ψα!!›σι·τἰ στΡστσ ΑσΒεΙυε

Πσττπω ειΡΡετσἱε εἰ τεττἰσ ,σοὶ σε σ1σΒιιΙσππ εμ:: :Μάτ 8: σε :σώσω εΒί:ι·ειάσιτι

Γσσιιτπ ε!στιιΠτ , ομοσ σἰσΞσΙιιτιπ ιιΙ:σι·ὶἰιε σο:: σσωσειτιιἰι:: Π8ΜΗσεισε σε σΡὶσσι·,

ιισό σ: ΡσίϊστΙτατε @σε Ιισσσι· ἴιισσσίἰῖσσἰε :ισστσνστἱτ. ()υ]ι:ε νσΠσε , στ: :με κ

απο Μεσα: , :πιάστε :πισω ΜΞσΒοιπ 8: Με νοσσ πάτσΙι·εισάο. ΜΒΜ: Γειω

Π8ΠΈ 2

 



ο.: ε. ΜΑοΝο ΑΒΒ. ι=υεεεΝε:. Ν;

πω: : Ο ὸυΙ:ἱΠἱπιο Η:: . Ραμ:: ι:: ιι: 80:::ΡΜε Βτον:ι1ττ1 , 8: εκἰτιιω τσοκ:: μα- ω. ε”.

ΠοΙ:ιτε, :μπει 8: 68ο ε:: :ΜΜΜ τω. :ταρω Βταν:ι:ιτι :ιεε:Ρετε,8:ο. 7::α!6:::α:ααα: Ζακου::::β :::::::ο:·α::::· ·ο:.Νο::α: Μα:: ::: :4:ί:ί:::ο::Μα: Μο/α::: α: Ι/#ια:·- ' '

έ::::::α::ο έ:: :::α::: έ:: Μα:9::·ο!οε:ο Β:::::ἰ. :ο::/:::::ί:::::· :::::: Ρ'υα!ό:::ο Οο::::::

α4:έ:οβ, α: αει: έ:: Ρ”::α δ. Β::·::::2 α2::::::: δα:::!ο :::βα:::::::. Ζα':::: :7·οαίο::::::

.Ε::άοΙο: Μ:-:::::: ::ο::::::: ::: Μα:·:7τοί. Β:::::ι'. ·ο:. Κα!. Μα: :ο!:::::: απο α:: Δ::

.::ο::::! ::ο:::ία::: :Φωτ !2:::::. 2ο:: :ἰ: :ο 7::α::: δ'. Ε:·ο:ίού::·:: .:·έούα::: :::/:α.

ΘΕΜΜΜΒο·ΒΜΜΒΜΜΜΒΜΧΟΜΜΜΉ(ΗθΧΟΜΜΗΜΜΜΜΒ0%

5ΑΝΟΤΙ ΜΑΟΝΙ ΑΒΒ. ΕνεεΕΝε15:.::τι:.τω

εευ ι=Ατ1εεΝειε ΜΜΜ:ΕΙ..ΟΟΙΠΜ ΗΙ8ΤΟΙΚΙΟΠΜ.

ΙΤΑ:: δ. ΜΑοκι/::: Μ:ιοκοω.οι ο4Μα::: μαπα: αφ:: σο!. Α6Ι:ιίξωδ::

Η $αυ:: Η::::::α: Οα:::α::: Α::::α. £:ἔἐ. Ζ'ο.)·. απ:: βα: :::β·::::::ο- Μ°ἔω” π: : ΤΗεουοκυε Μοι:ει:Βι:ε 8: ΑΙ:!.πειε Ρι·:πιιιε Ποιτ:Ρεόοπεο- :ζω = Η

Π: ὰ:: ν:: 8. ΜΔεΝΙ. Ε:ὶ:::77°:::::ο::ἰ::ο7:: α:: .Ζ:δοπ:::3 @ψ

ΤΗεουοιωε, :::ο::::, δια:: , Μ:: Με:: σ:: η:: Με να:: 8.

ΜΑοΝι , οι:]ιιε ὸ1ΓεἰΡυΙυε Ευ::ΤΒοοόοτι:5,86 ο‹:ιιΙειτι:ε τείΠε

οοτσα: :μια σοκι1::ΑΡΠτ. Εα::::ί:::: Ι/2:α::: .6αο::::::ο: 8::::::: :::β:::::: εφ::α::::::φ

:να :::::ἰ::, α: :ίο::έαα: Μο2:|::ο:·Ηα::::::::β·ί:ί:::: Οοαίαβ::: α!:::·ο:ο/Ζ Οαπέβ:Μ (Μ

πο, |:ο: :β α::::ο Μ. 13ο. νι. ::: α!!α:::α::. Κα. Το. 1. ::::::ά::: :::::: πονο Μ: :::::α

26:: 8. Τι:εοοοιιι :Ισ να: 5. Μ:οκι ω:. Γοάο.Ηε Γι::Ι.ιεειι ι.ειΒΕκινιεωυ

‹:ο Ε!ενειοεεοΠ ΜοιπαεΒο εππετι:Ιοτι:ε 8: ό:ίΒιπόΙυε: ά· μα' 2:ο:::::: :. οι:: ::ο·οο:::

 

)0αρ::::!:: α: /α::::: Οα|ί: :::ο::: :ο::!οά:::::, ρ:::::::: 5. ΤΗεοοοιω Ει·εω1τ:ι:

άι: να: 5. ΜΜΜ: , ό: ΜΜΜ :.. :Β Ετωση::ε:ο Ε!εναο8ει:Π Μου:ιεΙιο απο.

:Μακ 8: εϋίΗ::&οε. (Σουτ π. ΡοΠ: επιηΠ:ιιππ @τικ Β. (3:ιΙΙ: . ά: 8::ο::: Μ:: 2.

Οα:::::ί:: βα:ί:::::: αὑβἰυ::α:·. Οοἰααβ::: |:0:/:[ο :ἰ@·:·: α Οα:::βο , απο: :::β::: ΙΧ:

:α::: :π απο: Πω: α: έ:: ·υα::α ρα::::ο:· Οα::::α . ό· απο: Μ::/Ξ>::::::ί: :αρα αἰ:ἐ::::::::,

έ:: απο Ε::::::::::: ::::::·οοία:ο:·:: ορ::·α :::::::ο:·α::::, δ'α:::βα::α ::ί:::ο::: :ίεά.

π. 2::::2:::5α: |:α:ί:::::: .9.Ραο2ο: π: 86? ἰ:::;::.ἄβ:::: Ρ:·οἔα::,|:ο.%::::ἰ: ό::- 5::1 ω:::ι

::ο/:::::2' :ο ο:: ::ο::::::, απ: α:::':': Μα$::: : α:: α: ο:: :ο::::: Πιο: ::·:::οη::·α- Ν: ΜΗ·

β::οα::::·. Ε: ::::έ απ:: πο:: ::·ο:ία: /:ο::::::2 :::ο α: ::βέ ο:αία:ο, αααἰ:::: @Με ?Μο- Μακ”

:ἰο:::::: :κ::'::::α:·ο Ρα: η? 2 Α: ::οβο::α::: :::::: :4:(ι'α α::ί:ο:: Τ::οο:ι'ο:ο α:ί/::::::α α.

:Μ :::α::::::αυ:::::::. :ο: έ:: Μ:: α:ιο::βο::α::::::: ::::·ι:ο: ,. σ:: :α ροπή:: ο::::::::·: :ο:::::::ζβ

]θ:::::::::: ·ι::! :::·υ:::. Ε: :::/:::::::::α::: ::::::::::::::::α::, Ρ:α·:::::α ί::ύ:: :ερω

β=:::α:·: :::·α:α , από:: ::ήιαβο:::::: :::ψ:α::: ααα:: :::::::::: αρ::·οο:::::::.

3.. Ρ:::::::::: :::ο::: :α::::: η? , απο: :α @θα μα· ::: ”:αβαδ:: Οοία:::οα:::α Μπα Α:τω"ω;

δ:::1::ο:: 8:α·υ:α: :οα·υο έ: αί::: ::/::α:::::: ,β::::(έο α2::ο .ε :2:-:::-:::::::: :::. Βιέ21:31

ό::α::::::·. Μπα: π: Ι/::α μα: Οοί:::::οα::: :::::::. :ό).β::έ::, α:: :::·:::::::: Μο::α:/:α::: :ο ω”. Μ.

::::::::ία Η:α::::έα· :ίψοί:::ο χ:α8::!.2-, α: :α :ἰ: π: :ο::/πία#· Οοία:::οα::::::: α:: πω: Η:Βιιιι1π:_

:η Οαἔ::: :::ο:αύα::::·. Κ:/::ο:::ἰῇ: Οοί:::::οα::α::: , β::]::::: ρε:: οί:ο::: , α: :::::ί1)::::

::::: ·υ:ἰἰ:: :κρἰο:α:::::π Κα:: αρ:: απ:: :::::::ί: :ο::β::::α β:::: , ::::::α:ο .4:::|::::·

π:: :::::::::: Ρ/:::άο-Το:ο:ίο:::: Μα$ποα|:ἰο β:: Μαο)::ο α:ίβ·::ο2:. Ι/:::::::οα: πω.

πο:: :ο::/ο:::· :::·οα:.

ΤΕΧΤΠ8 ]ΟΝ2Ε. ΤΕΧΤΠ5 ΡΒΕΠΠΟ-ΤΗΕΟΒΟΚΕ

Π: τεττιΡοτε ὶΗο @υπ ΒαιτέΙΠωι:ε θα

ΙιιτπΒοιπιιε Πωσ! απο Β. (ΞειΠο ποροτε

Εο τεπ:Ροι·ο ςιιἰὸοπι Ρτα:: ΜΜΜ (ως ::::::ο ω: οί:κ::/ :Μωβ Με:: :οστ

Αυτκιειικυε ΡιιΙΓο.ι·ε :αμε ι:: ρεπε- ΙιιΠι·:ικτ , :ά όιέΒιιπαιπάοω να!» Β::

Ζτὶπειιτώ :τι ΗἰΒετηὶοπι :παώ Ρετνει::- 8: Ρ·€τ€ἔτἱτ10.:1ὸἰ£ειι1εἔἱ Η :Βε:πι:ιιι: Ρετ

το: οι:: Ποι.ι:ΜΒΑκυε ει:: : . ν€11ιτ€τ(ααα#α:::·α::: :κ Η::9:::::α πα

π:: πο:: ή:: ) <1ι:1άαιτι Πειτε: οοτυὶικ

ΑΠο:·.8δ. ο:: δ'. Β:::::ἰ. δα:::ἰ::::: Π. 5 Γ Γ

Θ
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Ώι1ε. Διὶ.

πο. ικν_

5ττι·. νι.

Παει (Πι:

τ,τιιοαΜι τα

Βιίϊ26.

το 6°.Πο!ωπ.

Μπ.π.;ο.

έοΜ.π. μ.

Μιιεκο.αι.ιιιιε εκ Ρτεθιτει Ρειττι:ι ΗιΙιετ..

Με:: τοτ:τεο.τιιε, ΡιιΙεἔιτε εοεΡἰτ αυτα Β.

θα! ι άιίειΡιιΙΙ Γειιι6ΗΙΠττιι ΟοΙιιιιιΒειιἰ

ιτε 2Ποφ16ηε:Β6868 ΜοΒιίτετ 86 Βο

τιιιτιε. . . νείτι€ιτε;νείτι·ιε Ρι·ονοΙιιτιιε άε

ΡοΓεο, ιιτ @απο ΡΙιει!ετο.ιιιετιτο. ΓεειιΙἰ 86

Ρτείετιτιιιτιι ΡοτιιΡεπι Γει6ιι!τετιιτιι σου

τετιιτιετιε τετετιιιι Ρτετιιιε εειΡετε τιιει·ετιι·.

ῳω Β. (Σο.Πιιε εεττιετιε ειιιιι επι Ρτω

τετιτἱιτ τιιεεΙιωτιιειιτει εοτιευττετε,ιιιιιιιβ

ειιιι.ιίειιε θο.:τιοΕι] ΓεΡτο. ιιΒιειιτιιιιιιε

Ποιιιιτιιιε ιιιΒετετ Ρετ ειπε οι·τιτιοιιετιι

εοιιειιΡπει, Β. ΟοΙιιτιιΒο.ιιο ιιοι: Βιότ

ε:ιιιτ,οΙιτιιΙιτ ειιιιι Με οΒτιιτιΒιιε πω

τοπιο ειΒ εο εοτιίΠιιιιιι 86 νοΙιιιιτο.τειιι.

Ωω Ισειιτιιε (:οΙιιιιιΒατιιιε ι·εΓΡοιιάιτ:

Ρετ8ειιτεε ετΡο τω] ιο ετεπιιιπι νοιιιτι

τ:ιτετιι Ποπιιιιι Ρτοτιεπιιιε,ιιττιιιιι άεΠ

άει·ο.τιιιιι :ιττιΡι.ιε πει· , :κι πω. Ρετττειι

τετ ει·Ρ)σίιιιιιιΙ τεττιιιττι οιάοΙείεειιτετιι

ιιοτιιιιιε 8ΟΝΑΚΠΙΜ, (Οοωσ:#ο δω: ιτι

τιιιιΜ) ιιι εοιιιιτατιι Μπιουτ, ἀπό ε!είΗ·

ιιειτιιιιι ι:ι ει·εττιο Ιοειιτιι νετιει·ιιιιτ, ιιτιιιιτ

Ρειιιε τειτιτἱιιτι εΠιο εοιιτειιτι. Οίιττιειιιε

μια τει·τιιιε ττειιίἰΠετ άιεε , ιιεε επτά

ςιι:ιτιι Ρειτιἰε ίι·:ιΒιιιετιτιιιιι τειιιιιιιΠΠετ,

Ιιοτέτιιιε τείεέτιοτιιε οιΡΡτοΡιτισμιοι·ετ,

ιιιιΡει·ειιτιιι· ο. Ρειτι·ε οτ Ρετ· Ρτεετι1Ρτα πι.

ω εειιιτρτηυε :ιό ιτιι:ι "Με Ρετνειιιειιιτ,

86 ειιτόιιιιιά ιιεΙ ειΒιιττι οΡΡοττιιιιὲ τεΡε

Μπιτ ε!είετο.τιτ. Ονειιιτεε ΠΠ Ρετ εστια

νο "Με ττετιίειιιιτεε , ἰτινειιετιιτιτ στη)

τιιτο.ιιι ΡιΓειιιιιι οΙτττι εὶ Ρο.ίτοτΠοιιε εστι

ίεττ:ιιτι κι ο.τιιτιε επι νοεειτιιτ Ι.ιΒιιοιιο.

ιιιιτιίΓηιιε οΡΡοίἱτειτιι. @οτι ωτΡιειω

:εε 86 Πεο 8τειτιειε ιι€ετιτεε , Γιιττιετιτέβ

εεε :τα φιο5 τε(Ρετει·τιτιτ ΡιΓεεε, νεοε

ι·οιΡιΙι Ρ:ιττι Ρττε ετιτεινετιιιιτ, δεσ.

ΤΕΜ-σει ΜΜΕ.

Ρετ8ειι τετ πι ετεπιιιιτι νοΙιιιιτοτειτι Βεἰ

Ρτοβετιιιιε,ιιττιιπι εΙείιάετετιιιιι πει· αττι

Ριοιε , επι κι αιετιι Ε·'αιττίι Ρετπιοιιεειε.Ρει·.

εειιτεε ει·Βο ίιτιιιιΙ τεττιιιπι εκιο!εΐεετι

τετιι τιοιιιιτιε $οινωιιιιιΜ ςιιι :ιεΠιιιε Πι

Ρετιε ]ιιιι&ιι5 είτ _, κι εοτιιιτετιι ίιιτιιιιιιτ ,

δ62ὸ ειείτιιι:ιτιιπι ι:ι ει·επιο Ιοειιιιι Ρετ.

νειιετιιιιτ τω” τειτιτἱιττι Ρ:.ιτιιτ ειΒο εστι.

τετιτι. Ωίιπιτιιιε μπι όιιοόεεικιιιιε που.

ΠΠ`ετ όιεε, σα: τιιιιότιιι:ιτιι ειε Ρειτιιε Ποτε.

πιειιτο τειιιοικιΠΠετ, Ιιοτάςιιε ι·είεέτιοιιιε

οιΡΡτοΡιτιςιιοτετ, ιιιιΡεται:ιτιιτ ὰ Ρ:ιτι·ε οι:

Ρετ Ρταετι1Ρτο. Με εο.ιιτ ,παρε πιά απο

"Με Ρει·νειιιο.ιιτ , δὲ ςιιιότιιιιά επι ει

Βιιτι·ι οΡΡοττιιιιὲ τεΡετὶειιιτ . όείετειιιτ.

Ον2.ιιτεε ΠΠ Ρετ εοτιοανοι ν:ιΠιε ΜοίεΙ

ΙειτειιτιεοιεΙνειιετιιιιτ , αιΡτιιι·έπιειιιε Ρι£

ειιιττι ο!ιτιι ὁ. ΡιΓεο.τοτιτιιιε εοιιΓεττο.τιι66

ιιτιὸιε οΡΡοίὶτειτιι εει·τιιιτιτ. ΑεεετΙετιτεί.

εμε τιιιιτιςιιε ττιει€τιοε τεΡετἰιιτιτ ΡιΓεεε ,

Ιιιιτιειιτείειιιε ττεε τρια νινετειιτ , Ρειτι·ι

ΡττεΓειιτειιιεΙοε οί'ίετιιτιτ, 866.

Νεπτο ποπ οά·υεπίτ Ρ|ο82ποπ Ρβ·πάο-πωπω : μέ β £έοποποοπ δεοποποτ·ππι απ

πο›π έ:: ΗΜυπέο ποπ ἰο:οη›π Ζπ/ὶ·ΕΔἰππι , (Μέ/ποπ έπΗ2οοππω :οπι Οοίππιποπο το!

ίοοποπτοπι , εοάώποπο πιοοποπτο ποτά: π: ?Μαρ]ΐπΣεπτοπι πω: :οίετιίωτε Ιποπτ2τ.

π. Νοε πάσο: ΑπτὐΙοπ›π2 [οδτυπ Μπυποπο Με κ!πίέοπ δ. Μοεπο,/Μ πω” Οοο

Ξπο.οίτί2 π: $ο/ί4.4° Μέσω ποσοππποιία:: ά· /ο:2ἰ2 οοπἰοπππι 2410/π,ΜΑΘΝΟΔιυηΜ ίπ

Οι-ιΑοΝωιι.ουΜ ::·οπψυποτ. ε2Μφο2ωπι Οπο8ποτΙο2 Μπέκι· Επιπ:2πω, απτο.

"Μ" Μ ”- ?παπι Ι..ιιΡάιιιιο αποτο Ροιιτιτειτ @η ΟοΖιυπΜπέ :απο .[07!ά ττιἰτιἰίἱετ 86 ιιιίειΡιι.

Ιυε/πέτ. τω” Με .4πίίοπ,8.Οο/ποπέαπππι ο'ππι ο Τποοοἰεοεπο ὲ ΟπἔΙο ακριβο: απ:

βιο· Μ "τυπο Βπέμπτω απο! πωπω:: Μποστ", πο: οπωοπωπ α!2πτοπο2ρποπτ πι·

:νέα Ροπω π.οποπτ , Οποὅποπἰιἰο έπ πΜπάοτιο οἰειἰ#, π: τοπ/ο παπι ιίο·υοτοπΗ πω.

:επι @ο βιοπίπτοπο π/πέ οεβσωπι έπτεπάΙσποτ , παταω .οποιοι "β Ρετωίηψηπ_ 2η).

τω: ο: ρ›·.οοοριπ /ποΜ2 ΖπφΖετο›π Ωω· εοείοοπ .Ρβπάο-Τοεοιίοπω τοτ.έιίο:προ

πο· /οπτεπιπσ έτι Μο$ποπἰάποπ ιτοπή·πτ. Ε: οπέσίοπι πρωί δπτ2ππι το: ΗΜ· κατ:: ποπ

()ΗΑοΝ οιιιυιιτ,βά ΜΑοΝο.αι.υιιε επρτ2οπ2τοτ· : οτπιοπείποπ ίπ Ζοππ· ΙοΣΪΙοποπιῇπ

λΦωτο ·υέτ2ο , βια ποπ-πο· δευτ? ίπποηοτο2πτίοποέ22°οπ/ί!ε τοπ/Μι. @ήπιε Μ,_9$_ τω.

σε: πατάω π/ίβππσο, τοπβοπτει· Οοποποο!ιίππι Ρινοβτππτ. Ιπππο "πωπποπότοπ.ε



ΒΕ. δ. ΜΑΟΝΟ ΑΒΒ. ΡυΒΒΕΝ$Ι- ;ο7

·υα:ατα: πιτα δ'πα$παα!άα Μααπααίάιιπι /ππ/?ι:ι:ατππ: απιπα: , :αττιδαπάα· πιιπιια απαπ:.

π: απιπι βτπια Μάαπαπά” Οα!ιαπιπαπι , (Πιει€ιιοεΙόιιω πιιοιΠτυωιιιυπι :Μπιτ ,

ιππιιι: Ιαπα:. .Ραττα α:: χα_ππ..πω παπι:: πω... , Οπαἔπααἰάιιτπ 2.ιππάαπι Ο!α·αα:ι

Ραπιπΐ:αιπ, Οα!ιιιππαπι ιππι1ΙΠτυπι ει:: ε!ιΓ:::ΡιιΙιιπι β:Ψα :απ·πιπ:ιιιπ. επ Ζαπα πω..

αρκά διιτιιιιπ πιιπι. Μ. τα!α:α,πιπα ιπ παπτα αάιιιαπα πω. πο. παπαπιιιτι ΩΗΑοΝο.Α 1.

1-1οιιινι Ε.ιιΒόιιτιο (Πιιναιτο Ροιιτ:Ποεπι, πω απο: 86 ΜΜΜ:: 8: όιΓοιΡιιΙιιε Με, ιιονι

πιο: :είετευτοω, 86ο. Ωπα :ιιπι/απίια Μπρ:πι: Μα$πααἰάα πιιι πιιπιπιιαπι @Μ

πρι:: πααπ:ατι παπιιααπ:, αιάαπι α:ιαπι π:: πααπατιατα ΜΜΜ: :αιιπαπιια.

;. Εαάαπι αττατα Μαεπααιάιαπι ατα Οπαεπαα!άα ιπιτι:άι: απ: |α:α Ζπιατραἰαιατ.

άιππ Τπααάατι:α α: Τπααάαπαι:α .πιά Τιάπια:ππι άαιιιι8παπ:ιπι:: , ΜαππαπΖάπιπ Οα

ιιιπιπαπα ἰιπτιιπι @Με ά πιιι:ιιαιπ /ταιτιιπι ρι:απαιπ :.αιιια: αάαίι'α :απιιιαπι ...ιι...ππ

π· παπι. Ζ)απιπιια άι:πι Μεειιοειιό1 παπιαπ πι Μεἔιπι :ι πα....ι.π.π..·.. :αιππιπ:αιιιπι

παπι ,!ι!απα παπι:πιπ>ι:ιαπαιπιπιι:ι: ) απ πατα ιιπιπιιαπι δ. Μαμα: άιδιι:: α: Μα

8πααἰάιι:: απ Ρ/αιιάα-Τπααάατι:: Μαππαα!άι παπιαπ :ποπ αβπ.τατι:, π: /α:ιίιιι: :α

παπα ά: Οπαεπααιάα .ε Ζαπα άι:απαπιιιτ, Μααπααιάα αρ:αται. £απιτπιι: ππιάαπι αριιά

7·υαιαβιάιππ διταπι:πι ιπ ?Με δ. Θαάι Μ. α. παπππια! Μαἔπααἰάι ΜΜΜ: α:

Οια. Λκ.

°(ἱ_ Ιαν.

δε”. π.

σπιτι: παπά Εππαιιατάιιτπ ιιιπιαταπι , Ναι.πατπτπ , Καιρατιιιτπ , απαἩιια δ:τιπ:ατα: Θα!. Δ

ἰαπ/ἑ::απ/Ζαπ:ατ ιιπιπιια Μειειιιιε παπ ΜαΒιιοαΜιιε αιπιτιιπαιπτε άππιιατα π:αι πιιπι

Ι/·ιιαία[τιάι #τιπ:ια πα: ιπ |α:α άαπταυα:α πι. .

ό. Ζπαπ:_πΐ:ατα ·πιάαπιιιτ, π: ·υιιι€α:αιπ τω:: Μα$πι Ι/ι:απι π: πιώ/ιι:: παπι::

απ:(πατιταιιαβτιριιαπαπι ταιι:ιαιπιι:. Ηαπ άα/ι:πι ταπιαπ αἰια αττα:α , πια.: πταυι:α:ι:

:απτά πα:ατα μα:: πω:: πιπιπι ταβάατα , πιιαπάαπιιιάαπι π·ιρπ:βιιι ταβι:αια ιπ

ταάιπαπ:ιιτ. παπι /αΜιπι πι ΟτΗΜ.ωιιιΜ * Ριιετιιτιι ει: ΑΙ.ειπιιιιπιοτιιω μποτ:: .ι

Παάα απ· Μα8παα|άα οιιτΙοεἑ: ιιιιι:τίωττι /ιιιβ·, πιιαπι αππα 11ο::. Ι.νιιι. ιπ πρι:: ιπ

2αέτα αάπι:: ααα:: πιατιιιιαπι απ: α.: Ηαπιάαππι Οα!!αππ: Μαπα:πι ..άππαππι:: :ατ

τιππ π. Βαιπάα δ. Μαεπιιπι Ερια:ι:ιιιπ α::αάαπ:απι .ε παιιια.π. παπα/ι.: 7ιπάα

ἰι:ατιιπι Επτιψαρα αι::αρτι:πι @ψ .απιια :απιπιαπιι:ιιιπι πι : :ιιπι Ρυιίιπατριι: τ:ἔπαπ:α

απραα δαάαπι α!πέιι_/ιαπαιπ ιαπιιατι:. .4άάα Ριππιπιιτπ πια βτα :απιππι ποπ/ι αππι2:

Ρτιπ:ιπα:ιι παιιιι:: απ _. δ. Μα$πα τα$αιι: παιιιααπι επιρ.πιι !α:ιιπι Ρειιιι:εε άιδιιι:πι

:απ:αάατα παπ πατιι#. Ναπιιι; άι:α: πο: παπ ά: Ριππιπα Χαπα, π.: άι· .Ριρριπα Η:

τι/ιαάια Οατα!ι Ματιαιιι παπα αιφιι:απάιιπι. ..4ιιἔιατι:: :πιπι πιαπ: βια ιά άα Ρφρι

πα Καπ: απΐτιπατα , π: α.: :αππαπιιαπιιππ: ό· ιαβ 7·αιίιπατρι Ερψαρι πιατα χυτό”

:ιιιιιπ αβ:ιιιιτ. Ζ)απιπιια πια: :ταάαι , δ. Μαεπιιτπ α:: Ηιπατπια :ιιπι Β. Οαπιπιπαπα

ιι: Οαι!ιαπι .παπι . 6'αάα #πιατυι.:ψ αππα: πιιιππιια /ιπιτα «πριμ πιιιπια: Επι

:ντιπ Μαπα/?ατια ά τι :απάιια πτια/ιιιπα άι:ι:ιατ? Ε.: πι: ιπαπή·/ιιιτπ :ιιιπιια απε- ρωτα

πιιι: , παπ πω:: πω... πρ::απαιπα :απιτπαπιι:ια , πιιατιιπι ά: απίιατα μια:: π

·:απάιιπι π?.

7. Ιπ ?Με πω: α::ιταιπα ματια, φπα: μια:: Μαππι Γταπ/ια:ια ταβ=τ:ιιτ , :ιιιπ:

παττατια αρκά δατιιιπι πιιιιιία , ιι Οαἰάαβα πιιιιιιαπάα απ”. ?ια τα: π: :παπα άι:ιιπτ.

ΒείοιπάοδιΜπιιτο ΕΡΙΓεοΡο ΑυειιΠαιιο Ι...ΑΝτο ΕΡιΓεοΡα.τυω Πιίαεριτ , πιω

πώαππα: /αιιιαπι @ΜπαΝιτκωιιι:: 0σαΡἱτεὶ ἔιιιπἀαωειιτἰε ΕοεΙεΠειπι Β. Μειπιιἰ

ε:οτιθ:τι1ετε , πιιαπι φωτοπωσ ΕΡἰΓεοριιτίὶε Μ ρατίαειτ. ()οηΠΙιο ιιιιτο απο Αι

οΜερὶΓεοΡο τ...: Γιιιι&ε Μιι€οι:τια.οεοΠε Εεα!αΠα ιιοτιπιια (Τι-Μαιο δ: α:τατιε

ΕΡπΡΟΡι: Γυίεδιιίΐι·απαιπειε, ιιινεπετιωτ όιειπιπιι ίο:α,ία.:ι&ιιω αοιΡιιε ω πιοΙιο

και α: ΓυΒΙἰωἰοτειιιΙοειιω:ταπΓΡουετε. Ιά παπαιπ Καπ: Ι.ιιι)οντιεο Ι.ιιάοναιοΕ

:ΜΜΜ ΙττιΡει·ειτοι·ιε :Πιο παταδιιπι απ: άι:ι:ιιτ,ό~ πα πι.ια.ιππ αι:ώ'ιπι.αιπιι:.

Ηὶε τ::ι.ιιία&ιε πόΓιιπ:ΡΠτ Γεειιπι Ρτιιεθιτιιε ΕριΓεοΡιιε Ι..πιπο Ρἰᾶαεἰιιπι ρ::ΐ·ιε μι.

ττἰὸιιτπ . (παπα: ά: Ρ'ι:α/απέΐι Μαεπι ιπ ιιιπιιιία ταρατιιιπι , άα πιω πια/πα) ΐεά τα

:που ΠΜτιει Γα.ο6Ηεπτε ρι·ονιάεπτέα Ραμ:: ω. οΒΓουι·ια , ωσπου απ! Μπαμ

:Μπι Ειπε εοοΐετν:ιτα:: 86 :ιε:σετΠνιτ ςιιετιιάα.τη Μουαι:Ιιιιττι Ρ:ιιόειπειιι 8: ιιιόιι

Πάικο οι: Μοπιιίιατιο ΕΙεκνιιοΒα.. ιιοπιιιιε ΕκινιΕΝιιιειιΜ , ττωιάίεςιιε οι ιΡίο:

ηιιατοπιιοπεε απ! Ιε8ειιὸιιπι 8: εοι:ιἔεοὸιιπι :πποε ειιιωάα.ιπΙιιω. Ετπιαπτι:ιι:

:απάαπι ποια ἰβι ιονειιιι: ίαι·ίΡτει τενοεα.οε8::οτιι€ουε οιιποια. , Γειιετιι εοσίιιΓεω

()αριτιιΙοτιιτ:ι ΙιιττιιοιΒιι: ετωπιάανιτ. Ριίια:ιιιιπ απ::ιπ_ι!!ιιά πρι: ©τιπιιιιιιπ απο
ι 8 ' :]

ιι ω:: αφ.

Π.

πω. ταρω.

πω, από.

1ιιόΜι:πι

α: :Μάϊο

π.
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- ..η · . '- 7--Τζ-..---_.,-.--' ή__ν«ή--.·

απο. Α:: απ, πποπ Ταφ& 2°ποοποππ: πό@πώ Μπεπο οπ1οπτ 2π Απ:: .....Μοφ ιἰἰοππ

822:χντ· Μ” Ροτιεοτε: εμ: κα...: :ιό ε:1Ρυτε]ι15 Γετιετο.πτ νιττι:τιΒιιίειιε ΡΙεεεω ίι:ε ω

:........._' &οι·1τει:ε ΤΒεοόοι·: :τα : Εεο :επεσε ΤΒεοόοι·ι:: ΜοιπεεΒιι: ΒιπέΕι-ς·ΞαΙΙι μία

η· Τοιιοκι: ΕΡ1Γεορἰ ΠειιτέιΤΗεουεε::ιω ΜοικιεΒο δ. Οο!ιιωΒεπι ειικΙΜ8:

Ροίεεε :ΡΓε οευΗ: πιεἰ: νὶεϋ δε πάει:: ειυὸἰνὶ , θα ΡοίΕ:Ιυεω-ωε τεΙ:ςιιἰτ Π: (3εΙ-·

Με θεωρπ!ο Π, Ρι........ . ίεά πω: οιιπιπι :πΡἰᾶεεΙο απο Γει·ιεει·ε ειιτενἱ

Ζε :εἰ εαΡιπτ ε]ιιΒοίω ι·εεοτιεΗτο εο Π: ΓεΡυ!ετο , διο. Ροή:: ΕιιΜεπκπει:: Μ..

ππώπ: ΕὶουυππΖοπβ: π: .ΜΜΜ . μα:: Με] Εποπεποἰοἰποπ πωπω, έ: επι ππί 78%”

/ππίέ2 δο!π· Μοπποπέ βπ7>πτ. :πωπω μα:: :π Το. π..Οππ% ποιοοιπιπη Κ:10001.Εο

Βὶὸεἴεαἱο [πο πππσπρπ·υ2: , πἐκἔιππο πωπω: Ηαποππέ Μπππ2 παπι ἰπἐἔο οπο”

οουππιοποἰπυπ :πο πεπιππα .πω πππο 1:α:τ:. Χτ.ν. οίοίι'π:,#φωπο |οοοπτπ¦πὶ: Μο..

ππβου·2ο 8ίουυππποπππ'Σποεπ: ..4πεπ/ίπππ·, παπά πό πππο πω: Μ.ε:υ.1.ν. πά Οπποπ2

σο:ποεπίππο: άο·υοίπ:ππι Μ. Βππ:εποπ ππππποπ πἰ2ππωπω: άἐοΙτπ›· Επποπτ.€οπ: : ππ

ποτό βιπίίο Μπἐπὶ Ι/2:ππι πππἰ2: ΜΝ: π... Μ! οππτπυεπ22 . :οποπποπππ:ὶππο ποπ έ

απο. δ'ππο ο:: ·υοτοέ: ρππ!!ο ππ:ὲ έ: 2ρβ πο2ππ: οοπποέπππ:, εφοί2:π ππέπ'οπι πο 2οβ

[ππ[ο Β. Μπέπὶ ΒιΎπ ›/ἐά πο πἰ‹ο πποπ2ποπ :οοποτέ πω. [κά. Νοππο επΙσπβ· Μ

πω...: Ρτιιάετιπέωνε ¦πίἰπ#ἑ: Επποπποπ:. πο.: ίπ ΕρἐβοἰΙ: πό Οπποϋππο:π:ππ Ψ~

Βποοἰπζ/ππα ἰοπιζὲ πιοιίοβ2π: π: βίρβ [η7::. δο‹ἰ πποβπέ: Με οβ π” ·υπ|8ππππι #επ2ϋ

. 2:41:87 22:π7Ροπ/πέο2ππυι: . οππ!έ ο2ππιπο Μπιτ ιίε/Σεπίέο Μποπο : οπ]π: το: $εβ

2π: π 2ππ ο , ι π:: ,πιπιπππ :πιω υππ:.

Β. ε_Μ... 8. ΨΑιπειιιοι:: διππόπ: Απο2π πω... ι722ποπ πιπέΒ Οπἔ2 πω:: :οπ::ποπππ

ξ::ἐπί- ·υ2: 27οβπίπποε θοι1ιεκτο β:: Οοτιι>εκτο- @Μωβπω!. , ππιποπι πω· ππ

Ρω.Π._ πω: ποσο. ΧΧΧνιι. ποιο Οοποπτπ: Βωπυ·υισο @πάθει π::..πω 11:11:22: πώεππ

ω.. Ιπ ΗΜ ΡυπΙπβ·πίο ρφποπ. οι.·επτπππτ ποπππΖ!π , ω.: @ΜΗ Μπ π: ?υπ

ροπή: οσποπέππ2. Ζπ/οφοτ έππίπππ. Ζεί:ι. Οππώ] Το. :·.ππἐ‹ἰπ›π Βπτποτ:έ πἰ:οτ2π:

πποπ)υπέ τομτΙππ:πτυοψι: , ω: παπι:: πω:: ποππούΜ πο. ποοπία. ΕΖοτώπι Κα

μπαι: π. ραπ/πιο @Με Οπ£ϋ ΟππούΙο Μοππώπ: ΔΗΜ:: δπ!οοποπο ῇιό ίπποι [ε

απ. μ. Ροβποποπάπ: κέφι; π7..2π,2ιο., μ: πω.. πω: Επποοπτ2οποπ Π.€πεοπππι

π:Μοππο/πππΕ ο·υ·υππ επ επι στο ο π:.

Μειἔπο2.β 9. Βψεπππππι Οοἰπἔπἐπππσ Α¦ππαπππίπυπ .Ι:πϋπ ρο2οπέπ οππ:π άο/εππ:, π Β.

εΙΝ8 Μ...: Ο(,2° πεζώ” (ΜΝ: .2πππ22 π...ι.ρ:π........ Επι 8είο.εεεεω :Μινι ι:προτιεο:,

α"""5° :ιό Ψ:ΙΙΙωειι·ιιω Ρ:είΒγτετι:ιπ νετιὶτ...Φ: ίυΓε:Ρ:ετι: απ:: απ:: στου: εε:1το.ι:: 06

μ.,..2,,ρπ_ Γαμώ , όοπν.ιπι νὶεἰεο.::: Εεε!εΠ.τ εμ: οεεείῖἰτετὶ εοιπεεΠἰτ, (πωπω @πάτα ΘπΖ.

Ι- :· 8- ' πι: ή·οπο πωπω; 8ιάιιοΒιι: Πωσ:: Μ: ΜΛΩΝ0ΑΙ.13086ΤΗΕ0ΒΟΚ0 Εεεε

ΓοΙΙΙεὶ:ιιὸΙοεω εοωωεοὸεν1τ,ιιτ απο στου: ό:Ι:εει:::ε ε]ιι: τεευρετο.ι:Ιοιπ: ΓετνΙ

πω. Ε:: ω. οοἔΖ$Ιιοπτ,ΜπΖποπἰἐ ποπ Ηιοοαπππι βοά Α¦οππππππι, ΟΖεω·ππι

πο πω.. πππ :ποπ Τποοποπο ἔπππ]ἔ;υ2ἔἐπ:πππο Βτε:Θππο,·ππέ ίπ ΜΒΜ @τύπω

πρ: Β›·Ξ ππ:Ιππι οοπιπιππο π"

3. θα”. 2 πο. Ποέ1οίε Ρ·υπίπβ2οίπ: Μ.ι. οπ1ο.:7. οο›π›ποοπο›·π:,Β.ΟπΒπ›π :πικαπ 82Ζώω-.

ΡεΠεε π: 8; 2.2.1:π.: ΛΙτοοπποπ π·υεπβι:. οπιπ.€π πίοππ πω:: πο:π!οππ: Ιπρππροτο: οποΖπ#ἑ_ Τ".

"Ρ"1"° πω... Ηπε νΜεπ: ειιᾶὸεπι ά1ίε:Ρι:Ιι:: ε] ιι: "...Με ΜΔεΝο:ι.οι:: @σε πο! απ:: :

Ρειτει·, ΜΒεο ν:: ει·εεετειιιτι Ρτετ:οίι:πι επΙειιυτ5: :ιπΙΞεοε: Η νἱ:, ι·είει·νειΒο Π

Με! , ια Γεω πώ. πι:τι1Π:ετ:] ε:: εο Γεεὶεωιι:. ΙΠε τεἴΡοηὁὶτ: ΡΗ: . . . νο.: ποσό ΡΜ..

(Με: ,ΡειιιΡετὶΒι:: εουΓεττε ειιτετο. Ναι:: Ραεερτοι· πιει:: ΒεατΙίδωι:: ΟοΙωτι

Βπιπ1::τ1 νεΠ: εεπεἱ: Ποπή:ιο ίοΙετ 8εε:15εωω οίΈει·ι·ε Γ:ΙιπΞ:, ειπε Γεττι:ι· 8ε Μι!

νατοτ ιποί:ει· εΙενἰ: από: ε...: εοιιίἱΧιι:. Απ:: επΖο ΜπἔποπΙοἰπ: Β. Οπἰ!2 Μπι.:

π.ο π· τπποἔιἰοτπ: 7π::ένίπεο/Μυπ Μοτο:: Οοἰιπποππποπ , παω: δ. (Μάθε: ποπ £οπυπα

:ππι , ..ο πω:: έρ πι: ι·ει:εεΡτοτε:11 ·υοοπ:.

Βἰεεοηι18 π. ἔπίπεποπἰοἰπ: π Ρ'υπ!πβέιίο π..χ.:.... ω. :. ω!). πε. Βἰεεοιπετἰι: οΗἱεἰο ΓυΜἱ

Β·.%11° απατα: οπο:: Β. Θπ!!ο ὸ·Ζο|οπππο Μάεοπ Βἰποοπο ρο/οι€ίπ: απ»... π: πω. Οοπβ

πω” Μ' :ππππ›π . :π πω: :ππι ()|οΝ:: π: ρο1οπ!π: π. οΖίεοπάο @Σπορ ιαπί!πέππι : μ: ίπ Ιο

|υπππεπι τοπ2:οπ:εππ.πο>πέ 2ππάεπι οπὶΙππτπ›π :οπβπρεππτ. Βοἰποἴο οποτε: [ποίί2 Οο

.....ως ._ Ιππιόππέ πο: πουο!π:2οποπι ποοεριπ Β. ΘπΖ|π: , ειπε: Ροίϊ Ι:Βοτετη ιπετυτὶυειΙἑ: οί.

ι: δε:: εμπείεεεώ εκατό Ει·ειτ:ε: Ιεό:ο: ίσο: ι·ενιΓει·ε:ιτ , Ρτἰπιο όΠιιειιΙο ν:: Πε: ω



τ:: ε. ΜΜΜ: : Απ:: :055ΕΝε: ;ο9
εενὶ:.ΜΔοποω.ου::Β_::ιεεεοπ:Γυοτο @επ Μ:: ΙοΠ::ι1είε.ετε: ΟΒΙὲ:ἰοοἰε τοὶοὶ- Ο:1ιε.ΑΝ.

Βετ:ιιπι, ο: ΡοΙῖἰω_ΒΜοε βρε ά!!ε::οοε εε!εΒι·ει·ε ιογρκε:Ιει. Ε: ά::::: : Νυποκι- 5” αν·

οι:::,:ιι-Βε:ε: ΜΠεοιεεΙεβτεΒΞε: Ποπ:: ε:Βε ει: :Ποιο : ΡΜ: Ι:υ]ι:ε νΙ8:Ιοιε ω- 'Η' "'

ὰ:: ::οεοοτή ρε:οδο:Μπ .άωοοοιιο 8: Ρει::επ:τοεοιο ΟοΙι:ποΒο.οι:πο εΙε Μου:

Νοε ειοδο!Ηε Βοὁὶε από Ρετεὸὶίἰ Βει:ο_ι::εο:οπο:8:ΐιίΤε:Ρ:ο ει:]οε :::ιοι:ε :εςιιἰε 8ο.

εεεωω ΓεΙυ:ἱε άεΒεο:οποο!ει:ε. Ε: @με Ρ:.1|Β:το Ο:ει:ο:οπο 1οε:ε:Π Ρ:οΠ::ει

νεται:: ω.. οι·ε:ἱοοετο , δ: εα:Ρε:ιιο: Μ1ΠΞιε :.ι€ει·ε ε: Ρ:εε:Βιιε ἱοίἰίὶε:ε :πο :οπο

Ιοε:οο:ε:ἰοοε Β. ίῖοἱιιτοΒεοὶ. Εἱοὶ:ο Ωσηε ὁενο:ὶοοΒ οΗῖεἱο νεοε:ειΒΗ:: ΟειΠιιε ΜΜτιπ ο

:ΜΜΜ Μει.<ζοοει!εΙιιπι Βοιεοοικο : ΓΗ: , πο:: :Πο ειναι: νΜεε:ω· Ρε:ἰ:ἱσο:ε Με:: 1"Μ”·

Ροοόι1ε , ίεά ε::ἰΡε ω...: 8: ΙωΙοικο ρε:ἰ:ο , Ρε:::ειοΙΞεοίοι:ε @με ει:: ΜροεΙ:ε.

:οπο :μισά ΒοΜι:π: νοεει:οι·,ά1ΙΈεοτε: Ρε:οιοτ::ο , :ΡΜ :ιέ:ιιτο Η: απ:: ΑΒΕ”

τω: τοειπο. Νο:: ε:Βο :οσο δεΣΙ10:2ΙΠ ,ΒΕ δ εαπ: εοτοΡει·ει·Ιε Με άείοοθ:ιιοπ ,

ΡοίΠε εΒοοίεετε,ο::οπ1 νὶίῖο ποτε νε:ἰ:ε:ὶε Β:|ε:.ει:ι:: εί·ΐε&ι:. . . Μ.«8::Μ!:ίω άπο

ρει·νεο:Πε: ω! ΜοοεΠε::οο1 , ἰονεοἰ: ο:οιοε πο. εοο::8:Πε, Πει:: Ρετ:: Πιο-Ρετ νί

Ποοε:ι: Ηιε:ειο: :ενε!ει:ε. ΜειοΠ: :.ιιι:ετο :Η πο:: :1οθ:ε. 8: :ιεεεΡΙ: ὰ Ρ:α:::Βιιε

ΕΡΞί:οΙειο :Μ Β. ΘειΙΙιιτο , εοο:ὶοεο:ειο νεοε:εοό: ::εοΠ:οτο ΟοΙι:ο:Βειο:.

δ: Βειει:!ωο ἱΡίἱιιε :Ιοετο νιιὶεὸ ()ε:οΒο:οπο νοεεο: , Ρε: τοειοιιτο Πἱειεοο1 :Βιοε

ιο:Γετυο:, ό:εεο:εε Γο.οέ:ιιπ: ΑΒΒ:ι:ε:ο αυτ:: ::α::Π:ιπο Γεω:: ]ιιΠἰΠε , ε: Ρε: Με

οο:ἰΠἱ:οιιτο Ροδου: ω... εΒίοΙνε:ετοι·. ΒὶτοὶίΓυε :τοπιο ει!) Μ:: πει· εεεεΙεων::;

δ: Ρ:οίρετε :ο οιοο:Βιιε ειεεοε,:Πε οέ:::.νει Ρε:νεο:: π! όοτοἰουτο Ποιο: 8: Ρε

::ετο , ίε:εοε εΡἱίἙοΙει:ο :ε!ε:ἰοοἰε 8: εΒίοΙο::οι::ε ΙοάΕε:ι:το. @ε Μέσω ἰἐ/ἰσΜ

σ:::::2:ω ·ι::·ώ:1:2 Ρβαεί0-Τ&ευέ«Μ :°σβ:°#Β###· °

υ.. Ηει·ή:: /:ι:ι:με ό: Β. Μ4ἔπ04Ι<ἰ0 :φαί Ι/υσία/:2α'::::: ίεε:ι::::ι:ή. Ζ:: Μιά.:- εω...-·

Μ· .48:8· #::ιίϋ Μαρ: πω:: -β:::2Μι α:σέβέ:::4:::πσ με /ἐ7:::::ι::ι:·. ΡΜ ::ιο:·π·::: /ἑ:::· [ΜΡδ: Ο.α#2, Μ.:8:ιοα!άασ Τύωέου ι·‹::::2:εἱο Μουτ:: ()ε.ο:ΡΙε!εοεικο :ἰ2Η::::: α:ἰ_/ἰ:ιυ2::::ι = Ε Π

ΗΖἰα:α::: ::·υβ.·δω α'2:.·::α:·. Πέ :·εἰἐἑῖο Τβευ:ία:·υ ει:: :ΖΩ Ο:α:ο:Επ::: :::ήπα::,

Μαεπω!:ίω νεοἰ: :Μ Με: Ρειιιεεε :ιρρε!!:::::, :ο Γοο:εε ΑΙΡάιιτο ]ι:Πα:ι:το π: ιίία:·

εά.»!αΣαβε:ή. Ζ/ΐ|:2: Ο:νιω:·έσ :υπ/ὐτιἴἰο Μυ:ιαβε:·2α::: α:::·ευΙ:, ει:: έ:: ία: Ο:::::::2

ιί:::α , κά: 2::β8::ε ό::δε::::: σε:·::2::ι:· ΜυπαβΜπ:::, έ:: με Ηε:·::ω::πω Ου::::αδω

έ:: ΟΙ::ο:ι. :Μ απ:: χμ. ΑιιοοεΑιιιι:ε Ρ:ἱτουε Οει:οΡΙ:ΙοοεοΠε (:α:τ1οΒϋ Εμοάει:ο:

8: ΑΒΒο.ε Ιοειπο Μοτο ὶοεο!ε:ε εε:ε::::. Ηιι/ω· Οαπυἄἄ .4όέω ::::ε:.@ω::ιοκτ2

π: /λσ:°έ Χυ:::α::έ |::ιμ·:·9 ::α:::ε:ν::α:. · 'ϊ

13.Χαφε:·:πσ (Μέ|ε:ι-β Μο:ια:|::ισ έ:: Οα::::2:ισ Σαρρύ2:·υ έ: Β. Μπε:ισ ::::ε:·.:ά.ε :.ωεω.. ε.

Μ:: :ε:::::έ:: ἔ°'Ρἔ'°·._

Νοι·οεο ΜεΜΜΜ: ι·είε:εοάο ΡΙεΒἰ ΙΠε ΡΜ::Μή :εωαοεοεΜεΒἰΙΙι·ιι:ο, #24” Μ”

κατω: οτειἔοἰε εοΙἰ:ι:: εεΙεΙ::ο, Με: ει:ε.τοΡΙ:ε ὶοβἱ2Ι18 Βεε:Ιε,

Αιι&ικ ὰ ΟΑ:.ι.ο $ιιΡει·ἰε ειτοειοεΙο ΤιιτΙ::άσπι τουτοϋ:εο:οΒεοε Ιιοοο:ε'

Βοετοιιτε ι8:$0. Τε:ι·εει ἴρ:ενὶ:.

Ηο!Ηε ἰπποὶεεω ὸοποοὶ: Γο:οι·ειο, Βρἰτὶτυ ρευρε: ω. Με το:ο:ί:ει·:

Ρα:: επέ:ο:ετο εοτο1:αοάο Γικι:εω, Η:οε 8: ο: :εΒοο οπο:: Με @πεις

Ο:οο5Βιιε Γ:ιο&.:ιτρ!εε:όσηοε ε... Μπι:: εκί::Βειτ 5 :ειπα ει::1ι:ε Μπιτ:

ΝοοοιιΙα Ε:ιθ:ιιε. Μίνα εε:εο:ετο.

Μ, αιω::ιά:α δ. Μαρια· 19. 0420 βρε:~υ:.:::1:, Μαρινα. Ρ/ε:ιεία-Τύεσά"Μ ΜΝ:

. . . . . . . . . .. . :€ΙοΡι1$.·:::8:::::9:ι::ις:ιε απο:: ῇφηβι:ευι@ψ/::·ιό:2 , ς:ωβ @Μια ω:: :::::::::α:. απ::

:::ε:ιάαπι:· έ:: Νσάε:·2 Μωη:·σἰυ$ἰυ ·υπ.:. Βάι.: 8εμ.ε:ού:·:2: Η: από:: : Νετὶνἰτειε δ.

ΜΜΜ Οοο:είΤο::ε ὸὶίεἱΡιιΙὶ ό: εοιο1:Β Β. (ΜΠΕ, ΜΜΜ:: :τοπ ίειοὁἰΙίΕιοὶ

Μ:: °

η. 8. 21428:: :ηπα#·ραΖω::: Μέ:: ΡΛ8££:1#ΜεΜ/?ε:°ἰυ , ε.: 42ο ῇιό αυτ. οεεε. ιωει.ω:

Μπεν. Βήτα όπιεύ:::::: έ:: Μο:ιαβε:2α::: δ'. Οαἔέ :πωπω δα|οΜΜε .4%ωπ ιἰ€|πϊΙ£Μ πο·ιεέι^

εβ. Ιοε:Ρ:: 8:1.οΜοπ ,2:::μ2: Εέέώα:·άκ: χω:: :π Μ. έ: Φεβ. 8. @Με παρ. 1. Μ... ......ε

:ο εοΠε εοοεειτο:ο] Γιο Εεε!εΠε.πο :ο Βοοοτειο 8: ιοοόι:ιο ΜΜΜ Ποιο:: :εεΠΗ- “απο

:ειτε :ἰο φωτο ω! ιιοΒιιειο Ρετάα&ειτο 5. Μιιεκπ Β::ιεΙοιιτο Αοω.:::.οοπ ΕΡ:ίζ

εοΡο όεο:ε 8: Ρ:οΓεεΙυεο:ε :Η ΡευεΙΒιιε Γι:τοΡ:ιι:ο _ τοεΒο:ε :ιὶοεἰοὸε πω:

::Ιαπ:ΡΙοε τ:εΡὶὸιιε ίο:ι:Η:, α:: Βοοοτε εαπ: Γατιά:: οπο:: 8: ε]υΓάε::: Ρ:Μι:1

δΓί :ο

·: ΒΒΑΐΒ7”Τ_:~π ..ν-σ- " γ



:ισ ΠΕ 8. ΜΑΟΝΟ ΑΒΒ. ΡΠ$$ΕΝ5Ι.

ω::- Μ- Ρα:τστ:: τισΓ:ι·: ::ε:Ι:σαν::. Εε:/εε: επεπιπεπε Με:: Εεε!ψε /471Ηἰ Μ48::: ε'2ΣΖε;

$2::ίν”2 Με:: εχετε: ορΜεω δ. Θεί!2 έ:: εί2:Ψε εε!!ε , πω:: πω:: σωστο.: βεί επέτειο ίεεε μπω

(Μ: Τε. αυτ: £:2772ίΜ7ί0-7εβ2% , ρεεε:: Θε!είαβ::.: ε::ίπεεε·υ::. Ηεπε2επ.τ (Μπιβω ·υπίεε:·ι::: '

ξ|έ.$ 5°εκπίπε: πεεωεί7,:π επτά:: Με.: Τ:επ_/ίε2επ::/: ΜΜΜ. Σ:: ε:: ?Με πω.: μι::

επι, ρεεε: 0:28: π:: Ηετωπεππω ΜΜΜ: απ: ε: ρω:: , :Μ ε: ε:: έ::
5τεττιετε Γι:ΡΡΙ:::Βιιε :ΓΙ::ια:ε ττισ:Ιὸ , Ρατιέιι , νσ::8, Π)

Ε: νεηεταηε :ατ::: Γι:Γε:Ρε τηετηΙ:τα ν:τ::

ΙΡΓαε σττιη:8ετισ ::ε:στατιε απ:: Ποτε ρΙα:εαε ,

:.:τη:ηα Ρετσι:Ιε:ιτ:ε σΙ:ν:α Ιατη::α:::Ι:ιιε.

Α:Ινετ::ιιη: Ρατ:τε: ηε::ηση ::οιη::ατι:ι:: ειιιη:Ιετη

ΡετΓΡ:::ι:: Ετα::εε , Αη8εΙ:ε: Ρτσεετεε.

@ 5ατι6:: Γετε:τι:τη :::τειιττ:νσΙ:τατι::σ Βεα:ιιτη,

Ιατιιτη ε:τρατιΓι: ιιτ·ι:::::ιιε τηετηστα :εει:η:.

.Ιτι::ε Οστ.ιιΜ:ηιηι:ε ησ::ετ Ρατε: α:::ι:ε Μαε:::ε:

ΑΙΡ:Ι:ι:α ε::::ιιτΙ:ε αει·::Γ::ι:ε Με,

Η:: αι:ετ:: Ρτεείετια, αΙα::τ:Γ::ιιε α:: εαι::::α ταη:α

Αεττι:τια ::ση:ι:τιΞει: ::σηΓσε:α:α ::τιιιιΙ. -

Οση:ι:ηει:τι:ι:τ ε: εεΙετεε ετεΓΓίιΓ::ιιε Γα::Βαη:

Τ:εε σι:σσι:ε Ρταη::σ:ι:τη 8::στ:ιεεη:ε τ:ατ:τε::

(ξ1σανσΙ::αηε Γατηα α.::ΙΓε:Γ::ετιε α:: εαι::Ι:α ::ιη:α

Πη::σε :ι:ΙετΙ: ::ι:ιΙε:Ι:ι:ε σΙ:Γεσιι::5.

Οην:ι:α Έκι:: ΡτσΡΕ·:σε θεμα: Ρτσ::ι:ε:: αΙιιτητ:σε,

Ι.ση : ε οσα:: τι α :σ εται·ιε :α ::Ισ.
Ηι:τ:ε ἔτσιιτη τηε:::ιιιτΕ:Ρηιιτζιετσί:ε ε:Ι::::Ι:ι:ε αιιέ:ι:ε

ΠεηΓα:ι:τ τ::::::ι:ε θα:Ι:εσΙίιτη τισ ι:Ιι18.

Οτηι:εε σι:: Ρατ::ε: ΓατιέΙ:α σε νσεε ίξΙι::α:,

Ε: Ρ:στ:τ:σε Ιαι·εε, Με.σπε, Γιι:::τε :σεα:.

Π: ::ι:σε εε:Ιιετε: τε::ηε: εστητηιιτ::σ Τετη:ιΙ:,

Η:: ::ι:σ::ιιε σστιΓσ:τ:ε :ι:τιεα: :ισηστ:: ατιισ:.

Ιτι:ει·εα Οτ:::ντωι: Ρτα:Γ:α:::: :στα Ικα:: ,

ΜαηΓ:σ σσηΡ:τιι::α σι:σσι:ε ατατα ::α::

Π: η:Ι ::Ι:ΓΡΙ:εεα: νετι:ετι::5 :ισ ΡΗ:: στ:,

Οτητι:α ΓΡΙετι::εη:: Γε:: η::εαη: Γα:::ε.

ΟεεεΜ :τι Με:: ε:8::επεπ:πεκ ρπετεεω2::2:πω.

Έαι:::::1:Γε 16. Ρεηθε: επί Με:: @εεε είπε: Εεεεεπβ: Μεπκτ/ίε:Μπ Ο:::ΙΜι2: δ'. .Βεπε:ἰ:ἔῖ: ὲΒ.

Χα::::::- Με2πε εκβωδί::Μ, είε :με εε|ε::ε ρεεε: ΜεΓώιετΙ: 002$Γ:2|9: :τι Εξξεβατείεω μ.

πεεεετε εερΝΜειεπεΜ. Ραιι::ε:, ιυτεει: Εεε#εε:, α:: ::ε::εε ΑΙΡιιιτη ]ι:Ιιατιιττ: , ι:η::Ιε

8: ηστηεη ιηνεηι:: μι: ;ιςΙ: ατιι:ι‹ἔ`ιἐιε Εεΐ1μπ:ει:: ε::Ρε:Ιεε :::σε:ε:ιιτ. Ι:α ετ::τη ν::

:.:5;22°13°6.::ι:22 ε:ἶ:ζἑε :”::Σ::::: ἔἔἰὶἘΟ:ἔΡεἔΪ::Εἔἔἔἔ)ΞΒ::φ°
Εθ.::ει:::8ησταη::έ:άΕσωβιώ Αι:::τ:α::στι:τη :η Γιιστετησ Ια::ι: Β:: ° Ι σε.

_ _ λ . Λ . 82ΠΕΙ:10Ρ2ι:

:::α::ι:τη :Ι:::ετε , - ι:ατη νε:ετε: ΑΙατηαι::ιι αΡΡεΙΙατιη: σπα:: ά4"ό¦ α:: Ρε::ε:, Γε:

Ιισε: ΑΙΡιι:ττι σι:: ιι: °α:Ιιαεε: , ι:τ:::ε ::ιινιι:ε :Πε ::αΓΙ:τι::η αΙΙι:ετιε ε:τστ::ιιτ: Με..

ΙΙ11Βδ26€ΠΐΠΕΙΗ8 :Ι::τιΠετ:: εΐεπιέ:ΐαπ: , α:: εατηΓσ:τηατη σι:α Αφε:8,·άρΜΜ, ς1υοὰ

::ιιέζ:”:: :::::δ::ΐΐΒ:'Σ::ΐἰ::ἄ:Ἐ:ἔτἴιΈΐ:ἰ 3::.2::21”:Σ::::Γ%Σ”:?Ρ
. . . . · · Με

Μεπεβετικω Οαπεετιεεπ:::: Κεἔπἰεε:ιεπ: , Μαἔ::: ά:δωπ έ:: _/ἰ:ὑα:ύἐε Χ:22172πη;Μ.

ε, ει:: ε:: Μεπε_βεε:ε δεσει:: ΑΠ:: με:: λάιμ: ε: β· Μπα άερτεε:ρε:.

::·..:::::.

:

:ἔῷε:

ε:

ια

 



νιτΑ δ. οι2αΜΑΝτ ΑΒΒ. ετιΑΝοινΑ1.1.ιεΝετε. μι

αναψαα«αταψαΝΨΨΦΦ:Φ=ΦΦΦΦΦΦΦΨΦΦΨΨΦΦ.Ψ

νιΤΑ δ. τιι€11ΜΑΝι ΑΒΒΑΤιδο·Μ··
Βς. 1.Χν1.

οιιΑΝοτνΑι.τ.ΕΝειε ι>ιιιΜι -ΕΤ ΜΑ11Τιτ1118 τ:ΠΜ 1τΑΝΒοΑ1.13ο .1)1ιΕΡο51ΤΟ.

Ασόιοτε Β ο Β ο τ. ε κ ο Μοτιατ:ιιο Γετε ακισαιι.

Εκ Ποιο α. Γεω. !οικιππέ.τ Βο!!απτιιέ.

Ο Μ τ Ν ι α ειιιιιιιιε, δέ Γατ:τιε εσιτιιισιιισε τιετοι·ατιε ι·ειιαιοτιιΓοσε

εοΡιι'ι εστω. δ( ιτι Γαιιότιτατε ΓετιιΡει· σιαιοσε ΡοιιετιτιΒσε, [Μι

εοι.ο , Ι.εσιαιειντσκοο, 86 ικοετιιιι:ο Ραττιιισε, Βοιιοι.ειτσε τω

_. σσε οττισισττι Ρι·είιαγτετοτσιτι. Ραστι ατιτιιοτισιτι σε: Γσιιτ.τιιιὸιι

τ ι ι ε ε ε' ε α τισιιιιιίτιαττι Γαιιέιιε Εταττιιαιιε Πα8ιτατσε , στ 8. θεαΜΑΝτ Λισσα

τιε ΟταιιτιιναιιετιΠε τι τιιεο Πστιει·ετιι Πιιο τειτει·ε εεΠα, ΡταεΓεττιτιι οοι τσιπ εο ο

Γσετστιτ ιτι τεττιΡοτε , 86 Ρετιετ ιΡΓστιι Ραττατα νιτιει·στιτ : α τισιιασε ετιαπι 86 σοι Ρετ

νετιετατιιιεε νιι·οε ()σιιοοΑτ.ισσινι 86 ΑΚ10ισΜ τιιτιιτιτιτισε, οσι ιισσε ΓσΡετΠιτεε ΑσδιοτιτΠ

Γσι·ιτ. ω

α.. ΙΡιτστ δ. θετττιατισε Με” 86 Ματτγτ , ιιαταιι Γοιο ΤτενιτειιΠσττι στιαιε ιτιτ:ο. (;."ΜΜ

Ια Γσιτ, ει: αετιετε $ετιατοτσιτι <έετιιτσε, ται τιοισιιιοι· Γαιι6ιιτατε. Ρατετ εισε Οι>ταιι- €Έιτττε·

ιασε5 Γτατι·εε νετὸ εισε Οι>τιιοινωττσε 86 ΝσισεκιΑΝσε. ΟΡτιιοτιτιατστ Γσια ΒΑ· (Ι:ΜΒ[Ξι_

οοιιειιτο Βεεε εισοτιιιασι Κε€ια ειεεατιτια 86 τιιστιτιατια Γειειιτια ιιιειγτσε, Γσιι Διαιτα

ιὶεἔε $ιοειιειιτο,ι‹ιέττισσε ασιτιιιο Γσιτσε Ι)οιτιιιιι εετετιε Ρι·οι:ετιιισε Γσιιιιιιιιοι·

Γσιτ. Όσοι είΓετ δ. Οει·τιιατιιιε ιιιΓατιτσισε, ττατιιτσε είτ Β. Μοοο».ι.υο '^',τισι 86 ›ικ”ιψω

ιΡΓε ιιιιε τιιειοσε Ττενιτοτστιι στιιιε ()ατιιετιι·ατιι ατα: Γατιδτιτατιε τειιεισατ : οσι τσιπ -τιιτιςΜ "ε

αστιιιΓετ εσττι ειεΒατιτετιι 86 ΓαΒαειε ισ8ειιιι ι:ει·τιετετ Ρσετσιτι , ιιττει·ιε ιιι:εταιιιισε Μ”

εσττι ει·στιιτε τοεΡιτ. .

3.Ταιπιεττι εοεΡιτ νιτ Πει Γατιέι:ιτατε 86 Γοιει·ιτια Ροιιετε ,ιταστ οτιιιιεε ιι·ιιι·ατετι. Τα"Μ8

τσι· εοτιίταιιτιατιι εισει 86 αιιτιιεισατ α ιεττετιτιισσα Β.Ρασιι Γειιτετιτιαττι αιεωτιε ΡΜ. τρωω να·

τω: τηιω]Γ$πιπ Μα πωπιἰι : πώ:: τω» ει: ?αι πιαπωι· Με πττιπέσ,Μπατιωπ ποπ ΕΣ" "”'°

ωεπωβι:. Εναιι€ειιτ::ε τω» Γετιτετιτια: τ:οι·ιΠτιεταιιατ τιιεειιτιε, οσὸτι όινεε απ. ι.6.”.7.ιι.

Με ιιτιτταιιιτ ιτι ι·εατιστιι ττειοτσιιι.Τατιτατσ ιταετιιε νιτο Ι)οιιιιιισε €τατιαιτι αι: ιιο- Μ,.,_ Ι,_,,_

ιιιιτιιιισε τιετιιτ , στ ιιοτι Γοιιιτιι α Ξιετιτ:ιε . τω α) οιιισιΒσε τιιιτιιο τιιιι8ετετστ αιΓε.

δισ : τιιιιιι ιτι εο ΓσΡετιιιαε ,νει αττοΒατιτιαε.,Γει:ι οτιτιιιιιασε ισειιενοισε ιιαι:ει:ατστ:

ιτι τεττιε ΡοΠτσε , τα:ιεΠιιαστ Γε Γεει·ετιε αΡτστιι οΠετιειειιατ. Ετατ εσιιτι αιιΓΡεέι:σ

ΑτιΡειιεσε . Γει·ιτιοτιε τιιτιτισε _ οΡειε Γαιι6ισε, εοι·Ροι·ε ιιιτεεετ, ιιι€ετιιο οΡτι

πω, εοτιιιιιο ττιαατιστ . Με Οατιιοιιεσε , ΓΡε Ρατιειιτιιιιττιιιτ, ται·ιτατε τιιΗ`σΓσε _

86 οττιτιι Πιανιτατε τ:οιιΓΡιεσσε: ττιετιιται:ατσι· αΡστι Γε ισ :ετατε Ρσετιιι, εισαι ΡοΠεα

ισνει·ιιε ιτσΡιενιτ. ·

α. Οσοι νει·ὸ ειΓετ ασι·ιοι·στιι ΓεΡτειιιτιεειτιι , αιιιιειαστε αισιττιο εοεΡιτ ταειτστ ω. Μοτατιωτ

ττα ΓειιιετιΡΓσιιι εοειτατε , σσαιιτει· τιισιιτιατιαε ιιιεεεΒταε 86 τιεΙεότατιοτιεε ιιιιισε ιι:

Γα:εσιι, ιιιατιτιιτιαΓτισε εναιιετε ΡοΠ`ετ. Β. Μοτιοαιτισττι ΕΡιΓεοΙΡστιι Παειτατε τ:τι:- στα» ετικ

Ριτ:Ο νεσεταιιιιιε Ρατει· , Ρει·ττιιττε ιιιιε στ οτιτιιιιιασε Ρτιιιε Ρο ιτιε , ατι ΜοιιαΠε- ωὶ°°·

εισαι οσο πιε ισίΓετιτ Πινιτια Ριετατ ΡετΡατιι. Ατ νετὸ Β. Μοτιοαιτιστ τιιιι·ατι εσε

Ριτ ατιοιεΓεειιτιε αιιιττισιτι , τισὸτι ταιτι νιι·ιιιτει· αεει·ετ στ ει·εττισττι τιεΠτιει·ατετι αιτ

Ραοιοεστ

 

ιι ΜοτιαΠει·ισπι (ιτατιάιναιιειιΓε ιτι ναιιε τοιιτιτζσα Π· αρΡοΠτο ΟΛΗ: Οαα›ια-ΠΖΙσι·ι, θετιιιαιιιτ ω.τταρτ, σΠ

ωστι Καστατοι:σπι 86 Ηεινετιοτσιιι ατι ΒιτΓαττι Εισ- τατιιιε ΜΜπωωτι ειι&σιιι,αιι ατισιτησιι·ιαεστια :τασ

νισιιι ιτι αιτικώ Β:ιΠιεειιΠ , ιιιΠιτστιιτιι τα α δ. Ύναι-· Πιτ ατι (ιαιιοσιτοε Πετσιατει , ετσι Ραττσιιι ι·ιοΠτοι·σπι

«σιτε Αιιιιατε ι.σκονιετιΠ , Ρτιαιια ιαταιεστε (Ξσιιτιο- Γεπτσιο :αστα νιταιιτικ ιιςτττιτοιστιι νιοιετιτικ ιτι ιστι

. πιο Βιιτε ,στι τητα ιιιειτστ : αι: δ. Οετπιαιισιτι μι· ΙΙσπι οΡιιισιιι Τειεικττ,τατιι Πνε Πειειιτιοτιτειιι απαισι

πιστα ΑΒιιατεωιιαιισιτ. ιιιιια ΜοιιαΠετιιιπι τσιπ νιτο ετατσιιτ τ «μαι Βοιιασάστα1ιισσε ιιοτανετσστ.



τι: ντι-Α 5.ΟΕΚΜΑΝΙ ΑΒΒ. εκΑΝοινΑ1.ι.ΕΝετε.

@το Μ. τις! εοτο: Ο ]ονεοτε.ιοε18οοτττ 8ι τιττοτο Ρετετε ττεττττετειε, τω τονεοτοοε τοΙσττ..

τ22:Χ:;τ απο εττ ττετ, Ρετ ετοοετ τετεοτε Ρατε ττε Γείττοεε. Πτττττοοε το απο: Νοττ Γοτττ

Μ” Ι._ ._ εοΓοε ττοτττετε οτοττττΠοτττ* οτοοτετ Κεετειττ Ροτείτε.τετο, ττοτε. Γεττοτοτττ εΠ:Νοπ

εμ. #' επέπτ επανω, ,Μ .τ Πω. Ετ ττετοτττ: @ο Ρστ:/ἔπτὶ ττ:ή/7ττ, @τε υπέττωττωπ

ἔτίἐ°°'""“ Με . . . . .
Ατττοττω ;. ΙΠε νετὸ οτ ετα: αοττε.ττ, εοοττττεοε το Ι)οττττοο , οτοοτει τω. τττττττΒοεοε όε

ττω· ότι: Ρο.οΡετττοοε τοτττε Ενειοοετττ νοεεττττειίΐοτορτίτοοε τεεοτο ττττοοε Ροεττε τοπο

τεοττοοε εοοτ, Β. Ατικοτ.τοιο ΕΡττεοΡοιο εττοεττττ , οοτ το τΙΙτε άτεΒοε το ετετττο ,

ετιτ νοεττοοτοτττ είτ Ηοτεοοετοο , νττειτττ Βιοότετττ οιιεεΒε.τ. Ατ νετὸ Β. ΑτττοΙ

τοε εετττεοε εοτττ , οντιοττ :οποιο <έτειττεε εεεοε οττττττοτο ()οοάττοττ, εκεεοττττε.

τοε ά ΙττΙειττε, δέ εοτοετο εεοτττε τοτττ:τεοετ, άτιμο ίε°εττοοεοτὸτο εοτοτοοτειττ

τεεττ , οι: είΤετ ττοττεττε νττεοτ 8: τοοτεε ντττ Πετ. Ι)ετττττε ω Μοττειίτ:εττοτο Β. Κο.

τοεττετ , οοοεΙ νοτεὸ νοεειοτ Οτιίτ:εΙΙοτο ,το ετιεοοττοε τοοοττοτττ τοο οοετε εοοΓ

- Ετοττετττ ω ττοότοτττ νεοττ : τοτττεττε ττοοε ε Τοτε οοτ Γτε.ττετττ Γοοτττ Νοοτεττεοοτο οοτοτοε

Β '°°°“· Ρετνοτοτττ :ΜΒΜ τετε.τε,εττ τρΓοττι ετΙοοεετε ττεοετεοττ εο τεοεεοτττ ετε Ωτεοττ

ε8ττοοε ω τοττττοτει Γειττ6τοτοτο Ρειττοτο νετ ΒεΞοΙετττ ΜοτοιεΕοτοτο δ: Γειττάειτο ντ

ττε εοονετίτοοετττ ειττττοεετε.

τ., Μο,..τ. 6. Βεειτοτττ νετὸ θεττοεττοτττ ει! τοΓοτττ Μοοείτεττοοτ νεοτεοτετο οοτττεε οττττ.

ττοΞεο<? απο Γτειττε Γοο οντιοτεε εκετοτοοτ, τεΓετεοτεε Οοττττττοττ Βτεττειε , οοὸετ ετε τττοτει:

ΞΦΠΡὶἙΞΓΠ. Ιστοί-τητα Βεττετε ττοιΠοιοτοοε ω ΓοοτονοεατετΓετνιττοτο. Τοτοτο εοτοοε ίοοτο

εττττοεοε το ]ε1οοοε 86 ντ€ιτιιε δι οτοττοοτΒοε , Γετοοετ Πεο νετε:.ιοε , ττττττΙ τωΡ1τοτ

Ρτεετετ οοοτττττεττοτο ντότ:οοτ τείετνεοειτ. νείτττοε ετοε νττττειε ετειτ , εττετοΡΙοττι

ττοτοττττεττε 86 εειττττιττε οτττοτΒοε ετττττοεοετ: ττ:ιοτ :το ττ8ττε. εεεε!εττετει εοτττ εοΠε

είοο τοτ ΙτΙνειε ΡετΒετετ 8: ίοτε ττοτοεττε ττετεττετ. $εττττοοοτο Β.Ραοττ εοοίτ

21:94 τ. ἐετειοειτ Γεοτεοττετο , τττεεοττετ @ο ποπ Ιτώτωτ, πω; υπαπάτττετ.

Β.ΧΟΜΜ 7. -ΤεοΣοἐτο ειοτετηΙροττττοο88τΈττετετ τέιεττττΙΞ οτ ττίττττΙοε εΠ”ετΒοιττοοο ειπε;

τ... α,... τετ ντττττττ τττοτεε τ ιοε ιτοττειτι. οπτ ετιτ ε ει οτττΡ ιτ τουτο . Ηοωνττο

ἔεεττε- Η τττεεοτε τεττετοτττε νττοτο εκ €εττετε Βοτεοοτττοοοτο :8εεεετοτεοε ίεΙοτσττοε εοοττ

Π;;;1.ξ ἔ Ποιο , ΜοττεΠ:εττοτο τιοττοοοτοοτ οοετε εοοίττοθ:οτο , εοτοε νοεο.Βοτοτο είτ Εο

εττωτο- Χοντι1το ,τιτοΒο Ρο.τττετ εοτττ Γοτε Γοτττιττοοε εττοετοοτ. Ετετ εοτεοτ Ρειτετ Μοττε

"Μ" ίτ:ετττ τΙΙτοε Ψω.οετιετντοε ττοτοτοε,νττ ε8τεείοε ε:: Βεοετε $τεετοΒτοτοτττ , δ:

τοειεττεε εοττνετττοοτε ντα. Οίιτττοοε εοε εάτοεττττΓετ $τιεετοοε 1)ετ ,οτττοεε οπο.

οττοττετ τιτττιττ νοττο τττττει Μοοείτετττ Γεοτει τεεεοττ ονειοε. ΙοετεΠοε νετὸ ττοτττο

Πετ απο Γοο Ρτεττε Μοοείτεττοτο, τοοτττττεεττοοετο οποτε Θ: Βιοέττττ τεττετοοτε

νττετο 8εοΒετττεττττετττ ετττοο τοοοτεοεο.νοτοοτε.τε ττερτοτοοοτ. ()ίιοτοοε εετοε

Ρτεεοντετ τετ εοτττ Β. ΧΨτιτττεοεττοε νττοτο είΓετοόοίτττοτο , εοτο ΡτείΒντετοιττ Ηεττ τοΠτττ

οτάτων· οτοοτε εττοτοε Ρτε.ττοτο το ετοε νεοετεττοοε εΙετοεινετοοτ εττεεοτεε , (;ετττττωοοί

ετΒεττω είτε ΡτείΒντεττο. 5ειοάο ττειοοε οττττοειτο Ρτείοντετο , οτττοετο εττιττετττ

ττεοΙΤεεοοεΒεττο ΟΙετο.

δοττττοτττο 8. Οετοεττε νετὸ Πεο Ρτεοοε 8: $οττττο-Γεττέτο τεΡΙετοε 8εεετάοε Πετ ΚΨΜ.

ΜΒΜ τω· ττεΒεττοε εεττετττο οοτττ ιτε εειτετνο.ε Μοττε.εττοτοτο τ:οτιττοοεττ , εεε ττ ό:: τε.οτ

ΜΜΜ' οτοτττοτι τοοττττοτττοε,ίτεοττε οΒτοοτ Ρώτα, τοεει οοεττττττο. οΙστ ιτε οτε Μοτο

ετττε ε.ττ ττεττττεττττοτο ε1ττοοεττετ εττοοττετε. Αοτττεοε ειοτετο (5οοοοπτοε ε νττ Μο

.. Βττε,οοὸτὶ Β.ΨεΙοεΒεττοε ΑΒΒα Γεοειετ τοτεττττοοε τεττοττετπιτ Ιοεει. οβτ Μοτττι.

ετιτ τοτ τεττετετε, 8ινττετο ίε.οότετττ ετεεετε ττεοετεοτ 5 ττττοτίττοε ίοοε τπτ εοτο το

τεττττ, οτ :το τοΓοτττ οοετοτοετοε οτοοεττιτετττ.Τοοτ νετὸ Β. ΨειΙστεΒεττοε @Ποτε

Με ετττοτοοττετε το τρΓοτο Οοοττοτττοιο εεεεόττ οτεοε εοοίτττοτο. ΙΙΙοίτττε νττ

Οοοετοοτιιε ττεττττττΙτ Ιοετι οΡΡοττοοε 5 8εττεετ οττττετΙτε Ετ τοττοττοε εοτοοτ ,ετττ

τοε εοτοτοτονεοτττ οοεοοτ. Τοοε εοεοττ ΨεΙττεΒεττοε Ιετττοοε νεττετε τττοτεετε

τιττττττοτο ετοε , 8: Η νεΠετ Ρτο Ποτ τοτοττο νετ Ρτο τετοετττο εττττοετ Για νετ [στο τω

ο Βοοττοτττοε , τοτ·-τΞτ ποιο. π. Πιο: ηρεττειοε, Ντιπ ΟτετττττνεΙΙεοΓε Μοττείτεττοτο ε:τττττεεττ εοτοτττ εκ τ”

το ὶθοοττοΪιτο 3, $ττΙοοετοτε μια, ετιτ αφτο Ποτε εετττττε τοΕττι 8: το: Υττο Μπότα 8ττ1ττοετετε το τω,

τοττ,οεοοε τττορττοε το ντντε στο. ντιπ δ Βοοττ0οτο τω.

Γοτοττοττε



κατ:: δ. -ΟΕΕΜΑΝΙ ΑΒΒ. οαΑΝοινΑ:1.ΕΝε:ε. δ::

Γο:οε:ο:ιε :ιεεεα::ι:οοιο Γοο:ο:ο ,::::ο:τατεοι ::ε:ΡΠε Με:: :οαο:οοε Γιο: Γε:: Πο- Ο:::::. Μ.

οο:οιο :ιοιο:οοιο ι·οοο:α:α:ο οιαο:::οε ε:::ι:οε:ετ. . Ειτ·ιΧ:"·

ο. Πε:ιιε!ε Ψα:::εοει·τοε εοτο ::ιοο:ε Πε: οι: ο:α::οοε Ρι·α::οιο α:: :ΡΓο::ι Ιω ν.ναΐα:ζ::

εοω αεεεΠ:: , δ: :ονεο:τ Ιοεοιο οοε:::ιοοοι :οΓ:α Γα::ο:οοι εοοεανα, ναΠειιι, πί1Μ9:ια:

οιιαιο οοοεοι:ιαν:: (3:αι:ι::ειο-ναΙ:ε:ο : δ: ε:: α:ο:ι:: :τι εα απο ιοιιΙ::το:::οε ο: - :"Β;τέΐίξι

ε:ιι::ι; :ιο:ταοε Ρ:ατ:εε Πιο: ο: ::::::επι εοοΙ:::ε:ε ::ε::ει·εοτ. Αεεε:::ν:τ :ταοοε

α:: Γε οοιιτο ο:: Ρ:εΓοντε::ε Γιο: οοι:ι::ιε Ει:ιοοω.οοΜ , ε:ε Ραοε:ε Μοοαε:ι::

Ποοιο: ()ο:ο:οΒα:ι: Α::::ατ:: , α::ι:ιοοεοε ο: α:: :ΡΓο:ο :οεοιο αεεε::α: :Πε νε:ὸ ό::

οοεε::εοτ::ε ::οοο ιι::ι:Ι ::οο:ταοε,εοιιι αΙ:οοοι: Ρ:α::::›οα α:: :ΡΓο::ι Ιοεοιο απο

:::οο:ε Πε: αεεε:::τ:ε::ε:εεοε :ε :ο Ια:ιο:ε εοω Γιο: εοεο:τ ::$οα ε:εε:ε:ε οοα::τε:

ν::5:::α:ε :Ιε:ιε:εοτ.

ιο. Ροί:::ιαε ε:ερ:τΨα:::εοε:τοε Βαεε:::οα Πε: :οτ:α Γεπιετ:ΡΓο:ο ταε:::ια εο

ἔ:τα:ε , Γ: ιιοΙΤετ :ερε::ι·ε ::ε Γιο: Ε:α:::οοε ε:: ::ζεοε:ε :ιο:ι::: 8: Βια:: αΡ:::::ιο5 νε:

:ττε::ε ε:ο:Πτο:ο, :ο Γαιι:ί:::τατε εο:ιΓΡ:εοο:ο , οο: :ρΓοε Μοοαε:ιοε ΓεεοοεΙοτο τε

οο:ετο Ι:εΒιι:ε 8οοε:οα:ε 8: :εοει·ε ::ε:σε:ετ. :Με Ρ:ο:α ε Πεο :οοεοτε νε:

:οΓΡ::α:ιτε , δ. θε:ιοα:ιοα εΠο:το: Α::::αε. Ιο:το: νεοε:α:::::ε ν:: Βαεε:::οε Πε:

εο:ο :Ρίο (Ξει·:οαοο α:: :ρΓοοι ΜοοαΠε::οοι (::αο:Ιεοι-να::εοι νεο:οοτ: εοερ::

εο:ο εοιο Γο::Μοοαε:ι:ε ε:::ιοι·τα:: ο: ο::ι:: Γοι·το:::α-:ετ,Γεε: οτ ν:: $α:ι:ί:οε Ιο:ο

::οε Γοοε αεε::ιεε:ε:. :Πε νε:ὸ ε:ε οοε:::ε:ιτ:κ ::ο:ιο ι·ι::ι:: ε:οο:ταοε, αεεε::εοε εοιιι

:::οο:ε Πε: Ιαοο:επι α:::Ρο:τ. ΨαΙε:εοεττοε νε:ὸ Ρ:α::εε ε:::ιο:τα::ιατι::,·ο: εοε

::ε Γοα οοε:::εο::α αοΓοΙοτοε :εε:::ατ , 8: δ. θετοιαοο :πο Πε: ::ιτιι:το οοεε::εο::α:

εοΠα Γοο:ο:ττε:εο:: οοοε:8: ::α Γεεε:ο:ι:. Αεεερ:α :α:το: οεοε:::έ::οοε, :ι·:α Μο.

οαΓ:ε::α , Γε:Πεετ δ. Π:Πε:ο:,α:οοε νε:::οιιεοΓε ε, οεεοοο δ: Ο:α:::::να:ΙεοΓε :ο

Γοο τεεεΡ:τ ::ο:ο::::ο. Ταο:αιο αοτεοι ε: σ:ατ:αοι Πο:ο:οοε ::ε::::, ο: οοο τω::

α Γο:ε,νε:οι:ιε::αοι α:: οοο:: :πατε 8: δ:: ιι:το:ο τΙ:Ι:εε:ε:ο: α:Γεό::ο. Πε:οεο:

ε:Βο δ. (Ξε:οια:ιοε ΑΒΒαε, οοὸ:: :::Η:ε:Πε εΓΓε: :οτ:ο:τοε εο:ο:ο , εοερ:τ Γα::ο:ο:::

::ι::α οιαο:Βοε οοατε:ε:8: Πιο: :οτταιιτ:Βοε ΡατεΓαό:α οΓο: :ο Ρ:α:Γεο:ε:ιτεοι :::ειο.

1:.Βοοτ:8:: αο:ε:ο οτ ιοο:ε:ετο: θοοε:οο:οε Πο:: , 8: Βοοι:Αοιοε Πο:: Με

Π.ατοιεοεβ :ο Ιοεοιο οι:: Γοεεε:Ιε:ετ. (λιΠεοεο:: :ιεοο::ει· οΡΡ::ιιιε:ε :πιρο- Ε:Χ “τα

Πιτ:: :Πο:ο ν:ε:ο: Μο:ιαί:ε::: , εοερ:τοοε :::ι::ιοτα:ε οοὸ:: ε:οε αο:εεεΓΓο:: Γεω ε: ν? '

τεοεΠεε Γο:ί:`εοτ. ΠΙ:: νε:ὸ Ρ:ο:εΠαο::οοε οοὸ:: οεΓαε ε:ατ οοο:: ε:: ::οΡο:αΕα. -

το: , ιοο:τ:ε τοσο:: αΓΠ:::)ε:ε εοε εοιιαΒα:ο:. Ε: οιι:α Πεο οοιο::ιοτειι:: εο:α ε:: ό::

Π:: οο: εε:ταοτ :στο εο , νο:εοε ατΙ::ετα:ο Γοο:οΙαο:εα:ε , οοε:ο :::α:Γε:ν:τ :πο Γιο:

Ιαοο::Βοε εο:οιιαο::οπι , ταιι::ειο ε::ε:τα:οεεί: Πα::ι:εοε :ο Γεε ιο. Ιο:το: :ιοιο:.

:ιεε :ισα οεοιιε αοε::εοτεε ι:οοε , :οοεοε α:: Γε νεο::ε εεο:εοα::ο: :Που ναΠ:ε , εοε

:ο ε::Γ:Ποοι ::ε Ρ::εεεΡ::. Το:ιε Πα::ι:ειιε οοο:: ::ι:οοο εοιι::Ι:ο εοε:ιε:ατ ε:::ι:ετεδ

Γε:: οοο:: νεοεοατα :οεοτε τ:α&ανε:α: , ο:οο:οο ειιιι:εοε α::::ορ:ε:ε, α:Γο:ορΓ:: Γε

απο Ρ::α:α:ιεε5 ΑΙαοιαοοοι·ο:ο μα:: Βε::ἱεοΓ:ε_; οι·το :απο Γο:ε :ιιο:ε:Γιι: ε:: Γο

Ρει· ναΠε.

ι:.. @ο::: ε::ιο οοο::ατοιο εΙΤετ Β. θε:::ιαοο , οοὸ:: Πα·:ι:::.Μοοοοε α: Ρα:τ:. Θετιοαιιο

θε:ιοαοο::

(:::ιο:::να:η

Ρίζε:::ο

τοτ,

αΙ::Γοοε

:::οοΒο8.

Δ:

Οατ:ι:ειι8

Με ΑοοΠοο:5 :απο :οαΒιιο ε::ε:ε:το ::ιο:ε:Ιε:ετο: ΓοΡε: ναΠε :Πα, 8: Πα::::ειιε 23ΙΒ:Έβ

α:: α::α Ρα:τε εο:ο :οοεο:: ε::ε:ει:ο α::νε:ιι:ετ 5 :οοο Β. θε::οαιιοε , αεεεΡτα* Γε- :ΜΜΜ ω

- ο · Γετε:ιτ:Βοε

ε νε:::ιιοεοΓε Γειι ννε:::ειιΓε Μοι:αΓ:ε::ιι:ιι, αΙ::ε :το ρνοτιι·:ε, “Η Β. ν::α:ειοο: "έκοβα ·υσιω·ιι6:Ι:Μ Ικο- ξ::"Π (Εἰ:

(οοο: ιΠε1ο:ο ( Ποπ:: ειι::ο Θε::οαιιιε ΙιιΓοΙαιο ::,ο:ιι·· πιατα:: Ρ0:τα:Γε μιιο:Πιε εταιι: οι:ς::α::ι εεΠοΙ:: λ Β. ε τ [Ρ

Πω.: 'Μο:ια::ε:::ι:ο 3. Ραο:: α:: :οΓοΙαιιι νιιΙ:ζὁ σο:: Πιί:ειοοαι:ιΠεατα:,οοαε νναο:::εο:ΠΙοε αο::::. Μο:: δ: 2 ° τ.8
ΡΔΗΓ α:: ΜΜΜ:: (::ι::[::α:ισ υ:Πιιιο :ο Ω:ι:οιι. Βα::- Ποεοο::ιο:ο αεε:ενπιο οριο:Ιο1ο:ο Μ: ιιοπι:ιι:ε 8. 7:·- ό: α? ι

:εειι:: ::::::ιι:. ΜοιιαΠε::ο:ο 8. στΓΜΜ: Π: Ποι:ιοε δε

οοαιιο:οιο Α:εΓατ:α:ο νεται:: α:: :εΒιι::οιο Πιι::η ::ιινι:

Ι:ιοΓ::ΙΙΙΙι , ο:: :οειο Γιιαπι :::::ετ $.Π:Πε::ιο Β. ()ο:οπι

Επι:: ::::Γε: ο ο, ο: Ρ:εεει:το:επι ε (:αΠια ε:ε:Πιιοι

::τοτοε α:: ιιοειι οιιε Ιοεο:ο , ιΠιε ε:ειιιι::εαοι νι:απι

ο;:: , 8: :::Γε:Ρο:05 αΙ:οιιο: ::Βοτεεαν::. ΜοοαΠε::ιιοι

Με: α:: :ΡΓο ε:ε:ί:ιι::: αιιιιι:. Ε: :αιοειι δ. νναο:::εο:

:::::5 :Η Ρο::ε::ο:: νο:: α:: απο. 667_ :εΓετε:ι::α :Πει

:οτ:ο:α:Ξ:Πε οι ΕΙ:[επε:εω Μ77ί!”:Παπ , π:: ό» Μαιο

_Πε::ιωι @και ρα:: :εωρο:·:: εφρσ::απ:Ιπ:ε π: :σ.#εβσπε

Δω". ω. Οπί. δ. Β. δεσπ!α:π ΙΙ.

Π:: :::6:ιι:ο : αιιιιο :ο:ΙΙ:·::ιοο νεο:: :τι :::::ο:ιειο ΕΡ::

εο::: Βα::Ιεεο::: :Ποιο Κο::οΙ:: πιο:: ό: ο:τ:ιιι: Βο:οοιι

:Με Ι:ε8:: : εεΒ:τοοε ροΓ:εα (1αιιοο:ε:ε Γ2εοΙα::::ιο

::οο::εε:ιιι Ι:ιοοεειιτ:ο ΙΙ.αρρ:ο:ια:::ε ατιιιο ιιι.ε.:::::::::_

ΠοΙ:τιι: δ. 11:Πε:ιιιιε κι:: Κα:εοε:. ]αιιοα::: :ο ΠΠ::

εε1': ΒαΙ::εειι:: απο Ο::::::› Ρ:ορ::ο, :ιι οι:0 π:ο:Εο0$

Πι::::5.Πε 8: αΙ:α :ο οειιοα :ια::ά:Γε :::::::ιι: : ο:: ε:: $ει°:ε

ΕΡ:Γε, Βα::ΙεειιΕ ὁἱἀ:ε::τοοε.

6 Νοιιιιο:Π Οα::ι:ειιιιι :ι Βοιι:Γαε:ο :::Π:οεοιιο: : μια

:::ε:ιιιιι :Πο μα:: :.εδ:0:ε:ιι.

Τ : τ



| τι.: νιτΑ ε. οετιΜΑΝτ Αιιιι. οιιΑΝοινΑ::ΕΝετε.

Ειπε. Αυ.

Πς:. Ι.ΧΥΠ.

Π”. κια.

ευττι Ριετιοτο. 5ειτιόΕοτυιτι, ευτιι 1ιιιω 8ε Ρτα:Ροίιτ0 Μοτιειίὶετι] ιιοιιιιτιε ΚΑΝ..

οοιιι.οο ,ω ευττι 1τιτορει·ειι·ε ί:υυε:. δω τιτιτεου.ιτιτι Ρετνειιιτε: ου ευιιι, Μπιτ

πεε ιτιιτιιτει :Μάιο ο τττιρ!ε:ι Ρτοιεεετιιτι: ευτιι ιιι ΗΡΩΝ: ουι :ειτιόευι Ρει·νε

. τιετυτι: πό (:ει:Ιιτευτιι , 8εττινετιι: ευττι το Β:ιΠΙιεο. δ. Μειυτττι] ευττι Ειιτεο Ποιοι

ιι· τ. Γατιά»

:Μπι

(Ξει·τιιιιιιυε

δ: Κευ

ιιοτιΜυε

ΙδτιεεΞ

τιιιιιΓνετΙιε

καυτα,

$εμιτυΠ ·

ΠΠ.

τε, εοτιίἰΙιειτι:ει ιιι ἰτινιεεττι. (Σαμ: ειυ:ετιι Β. Οεττιιειιιυε 8.Ποουι ευιιι , 86 τω

τει Ιτιιτιιιεε Πει 8: νετι::ι:ιε,ευτ ιιι€τεΙΤυεεε (τιοε: Ιιοτιιιτιεε ()τιτιίτιιιιιοει Ου:

ιιοιι Ρετ:τττιεΓειεω τιειυττει€ιιιιιι Ρετυυεετε Μοτιο.Ηετιυτιι τιιευιτι , :μου με αυτ

Ηετινι ε Α: Με νετιιαιτι Ροίτυ!τι: τ!ε εοτιιιιιιΠ-ο ΓεεΙετε, :Μία ΙιυττιιΙΙ:ει:ε νιιόιτιιο

ιιιυτιι Γυυιιι το τιιειτιυιιι ειυε ουτε νοΙυττ. δεσ! ιΠε τειιυι: ευτιι εεειΡετε , ιιτοτιιι:

τω: Γε τιε οττιιιιουε Ωι:ιεία&υτυπι *εΙΤε. Ε8τεΙΤυε τιιάε τε!ιουι: ευτιι το ΒιιΕΙιε:ι

δ. Μευτιτι1 τ:υττι υτιο :ειτιτυιιι εοττιι:ε τιοιιιιτιε ΚαιιόουΙόο.

η. ΙΗε νετὸ νιόετιε :μου ιιιΙιΠ ΡτοΗεετετ , Γεο Ρετ ι:ο:ειιιι νε!Ιεπι τ:ει·τιετιε απο

ουειτιι ὰ |υτιοι·υττι τιιοτΠουε νἱεὶιιοε Μοτιείτετι] Μτιιειτι , δ: εΙοτιιυε εοτυττι ττιεετι:Πο

εοτιετετιι:ιτι ,Βενι: οιυ:ΗΠτιιε , δ: ιτιιιτιυε ριιΙτιιάΙουε ιτι τ3α:Ιυττι :ετιόειιτ όιεε!.ιει::

ντοεΠοτιιιιιε ,ιιε Παω, ουτε εετιε Βειτοειτει ττι8ι·είΕι εΠ: Γυτιετ τιοε. @μοι :ερε

- :Ειτε νοἱειι:ειτι Δε! ΜοτιειΠ:ετιυτιι Γυυττι ευιιι εοΠε8ο τυο,ιτι ντο ίεευ:ι Γυτι:Ιιοτιιι..

οεε μου όεετιιοιιιο : :1υοε ντάετιε δ. θετττιειιιυε Μειτ:γτδε δικ:ετάοε Βεἰ , νετβιε

ΡειειΗειε εοε ιιΙΙοουεοει:υτ , εΠεευε: ΝοΙι:ε , 61η πιει , τιιτι:υτιι ιιεθ.ε ρεττιε:τειτε τη

ΡοΡιιΙο Βεἱ. ΙΙΙι νετὸ, υ: ετ:ιιι: τετι!ετι οιετιιοιιιο ,ευιιι ειτΓΡο!ιενετυο: νείΗτιιετι.

:ιε Με. Οιίιτιιουε εεττιετε: Β. θεττιιειιιυε ττιιιτητιυτιι Γυυτιι ΡτοΡε ειοεπε,ττο.:τι

Πιο Κει.ιιόουΙόο Ιοουεοε:υτ,οτεετιι : διττιυε ΡειειΠει, Πειτε: πιτ, :μια Ιιουτε θυε

:υττι οοιιο:υτιι ιιοΓ:τοτυτιι εοιιίετιυιτιιυτ. Οίιτιιουε ειτίρο!υιίΓετι: ευττι υτι:ὶ ευτιι

εοΠεετι Πιο , Μάιο: οικω: ουτε” ειΒο :τοι , ΡειΓ:οτ |.ιοτιε @ο ιιοτι :ιιε :του

(Με οοτιτε ιυτε: οι8τιαιτε τιιε τεειρετε ευτιι ΐτει:τειιιεο το εοιιίοτ:ιο δετιότοι·υτιι

τυοτυττι.ΡοίΗιεεε νοκ «πιο αεΙο νεοι: όιοετιε :νεοι ΗτιεΙιε όιΐρειιΒι:οτ, αρετή

τυο: :Πιτ αυτ : εοιιΒο.υόετι: :τοι ΑτιεεΙτ ιιιει , υ: Ρετε!υαιο: τε το τ:ει:ΙεΠ:εττι 1ετυ

ΓειΙεττι. Ε: Ικα: όιτ:ειιε , 110115 ει: ιιε , ουι ετα: :ιυόεειοι·, τετιιετυε όιεττιοιιιο, ΙτιιιεειΈ

ετίοε!ι: ευτιι , ΠιιιίιΙουε 8: Κειιόοο.Ιουττι. ()οτουε τετιιειιιΠ: ειτο.τιιτιιε , @Με Η

Ευε οετιε:ι·τινι: ε:.ι:Ιοε. -

η.. ()“ίιτιιουε Με:: ιιέ!:ε ΓυιΠετι:, Ρτει:ι·εε ειυε τεουἱτεοειιι: ευτιι Με που:: Π

Ιυτ: ειι·ευτιιευτι:εε. Με Ιιοτέὶ :από τιοέΗειτινετιει·υτι:ευτιι ]ειττι άεί·-υιι8;υττι υτι:ὶ

ευτιι εοΙ!ει;ει Γυο:86 !ενατιτεε σοι· υε ειυε ευτιι ειιιΙει:υ τιιτιΒιιο, οείει·υτι: ἰτι Βα

ΠΠεο.ττι 5. ΠτΠετιιι ίυο ο ει·ε εοπ! :υέ:ειτιι , ρτοΠ:ει·ιιειι:εε ευττι τιυυυτιι :τοτε εστι.

ΓΡε&υτιι Πει. Λέτο. Γυτι:επε ἱρίει ιιοέ:ε ιιι ντΒι1τι Οε:Ιιευτα δ. Ρε:ι·ι °'. (ῖἱιτιι Ρτο.

πεε .ω νιειΕ:ιε ειτευοο.τετι: ιιιιτι:ιυε νεοι: ουι ε!τεει·ε: , Ρειττεττι ΜοτιιιΠετιι :ιο

Ιιοί`:ε ιτιτουο ιιι:ετίεθ:υτιι ΜΙΚ. ΠΠ νετὸ ευιιι ε]υ!τιτυ ιιιειἔιιο υεΓετυιι: ευιιι το

ΒιιΠΙιεειπι 5. Ρεττι,8: ΓετιεΙιετυτι: ευττι: υτιτ ι·τεΡτο.τι:υι· οειιεθειο. οι·ο.:ιοτιυτιι ,

ιΡἴο Ρτπίτειτι:ε, ευι ει: !ιοτιοτ δ: ΒΙοτίτι το ΕεευΕι βι:ευΙοι·υιιι , Απιετι. Ρειδιτυιιι εἰ:

ειυ:επι ι·ετιευιιτε αυτ” ειτουΙο , (Με: ΝειταΙιε Ποιιιιιιι :.ιάνετιι: : :ιιιιτυπι Ιυττιειι

εοι·υΐε:ιτιε ι·είετυυτ το ιΡΓα νι8ι!ιει ΝοτειΠε Ποιιιιυι , υΒι ττι:εττ-εότυτιι εοι·Ρυε οεε

τι (Ξετιιιτιιιι του, τΙε αεΙο πω, υ: οτυτιε5 τιιιτειι·ετι:υτ 8: τεΡΙετειι:υι· :ιτιιοτε

ιιιτιετιο.

ιι Νετιιρε ἰιι Βιιιτιευτε ουκ ντιι.ΚιιΙετιό.Ματττι οΗτιι

ΠΠ:: :εΙ:Ιιτυο:ιτυπ, (Ποιό :ήτοι ι:!ιιιιτιιυε) δ: υυιάεπι

:Με ετιτιυπι σε. !.κκ.τ1υ0υ Με εοΠυζιτιιυε_ θετιιιτι-·

ιιυε.ιυ δ. Αττι0Ιΐυτιι ιτι ετεττιο άεεετιτσΠι που :ιτεἑ

»ο :τιαν.εεεεΠι: ευτιι απ: ιιυτιοτυτιι τερ:ετιιόεεττιι.

Ι.υιτονιυττι Ρτοίεό!υε οτυίτιει:υε Η: ΜΜΜ ροΠ αιτι

ιιοε τετ: ττετ:Ιεειττι μια νντιΜεΙιεττι, ε ουσ ριιυΙΙο

Ρἰιίϊ Οτττ.υάιντιΙΙι ΡτςτεόΙυε , :τυπου ιιιὶτιἰτιιυττι Βιοτε

εἰπι τη εο Μοτιεί:ετιο εια:τζιτ. (Ζοτρυε ευ: Ρτιττιο ἱτι

δ'Πτίἰεἰτιὶ ΒειίιΠαι ΓερυΙτυτιι , τ!εΙυτυττι εἐ μιυΠο ιιοίϊ

ιιι Ετ:4:Ιείιυπι θτ:ιτιάιντιΙΙουίεττι @Με , υπ ιτι τυπιυ!ο

ῇειευιι π! ιιιιτιυτιι κ εεεε_ ι.:τιτνιτ. :ιιιο Ηευτιευε Απ»

ριιτιετυε Ρτειιοίἰτυε τι: τεΙιτιυτ Ο:ιτιοτιτει :υτιιυ!υττι "τ...

τἄτυτιτ Με @Με ρου ίεΠυτιι $.Μεττμ.τεια,ουεπι

υάτυουυτιι ει: Μυτετο Βο!Ιεικτυε ο.ι·Ιτιο:τινΞ:.ΡατειΕο1

Κω] Βτυτικτυ:ετιι ἰτι $εττε Ειιι(ε. Β.τ1τω.ς ;ιάς["Π:.3".

πιο ιι ο. τν. 8ιιοτιετο οτι:: Ποττιιυιε:ιττι ΣΠΑ”, (απο

εττιετω $5.Μ.ιτη·τυπι (Νικου: 8: ΚΑΝτιοΔ1.ο1,

ειυι τω. :Κατι τυπιπιο ΤετιιΡΗ Ρτο ευ1τυ &εουειιωτι

8: ΡΑΠ2.ττ8 τιιιτεευΗε εε!ετιτπιουτεπτου: οποτε ΓΚ::

ΠΗ1ΙΙι8, ΕΑΥΜΗΠΒΧ Οαι·υιΜΙΒ δ( Βοηιμητ ΡοΠΠῇ

ει: Ι.ε;;ε:τ ῇυΠὶι 8ε ειυθοι·ττει:ε , το όεεευτιο:ετιι Ιοετιιιι

ΜΙΚ :πιτιΠειτοε : 1:ιοΠετι νετὸ οτι ία·ντετιιιυτιι οιτη

ιιι(`τατυττι Έυτοτεπι εΙ:ιτιι «Ματσε Πε!επιοτι:ετιι : "ω

ροίτε.ι. εοτιίεάτι θειιοτιτεοτυιιι εοΙΙ:Ηἱυττι , .Ροίωματιι

τιιιι·ιο κ. τι. π.ιατ.]υτιή :Πε δ. ΤετιιΡ|Πτιι ΜοΠατιετϋ

Εμ: τ:εΙ:Μ εοιιΒιετιιυτι,



νιΤΑ 8.(ΣΕΚΜΑΝΙ ΑΒΒ.οκΑΝυινΑ1.1.ΕΝειε. ρ;

)_<-υ”~·· -η.-·ν“ _” '

η Ποιι5 @και ξ: Ρι·ατι·έβι:ε ἱΡΓει ἀἱ€ἱι1τ€τΪ€ᾶἱοι1ἰε ε]ιτε Ξιπει· ΒοίΗιιπι ει» ειιωΣΑκ.

ΠΕΞ05 , οὶοἔιιΙιιιτι , ηιιοά νιιΙΒὸ Βι·ειο1Ιε νο::ει:ιιι· , Ηπα· ωειιπιε ττεΒεοτὶιιω ἐονεοἰτ , Ρ:τΚ*Χ:;;.

δέ Μοτ12ίὶετῆν€ίΪἰΔτὶο όετιιΙΙι:.Τιιικ οτοοεε Ρι·ειττεε τ€ιϊΙ1£1ι12Μ ετιιιιπιε εΙε σα:Ιο

ΡτοΙε1τι1Μ ονειιπεε εκεἰΡἰυυτ, δέ ΙΙΙιιό 1η ΕεεΙείἱει Ηπα ΡἰΒτιοτε 5απόϊοτιιω Γαβ

Ρειπἱυιπ. ΡοίἰΒεε‹: εοιπ:ὶεἰτ,ιι: ειΠειιιΒ Βοπτο νἰοὶιπιιε Μοιππίἱετῇ τωι€οπ ίεΒτἱιιω

ὸετἰοετετιιι· ὶοΒτωὶτατὶΒιιε ; Με έι Με άεροι·επιιε ίπ ΜοτιειΙἙει·ὶιιπι πω:: είιπιπΙυε

Εεε16Πατ Ιίπτειι α:εἰ8ἰΠ`ετ αὸΓΡεΧὶ: ::1ι18ιαΙιιω :Μετά θετττιειιπἰ Ρεπόθι·ε. Τιππ οσε

ΡΙτ εαπ @Μπα ωειει:ο Ρτεοαι·ὶ , σε Πωσ! εοοι3η8ει·ε: Ποσα. 'Ηπα ιπιιιε όε Βία

οοιπ1Βι:ε τεΡΙενΙτ εειΙΙεεω, 8: Μωει·Πτ, 8: όεεΗτ Β1Βει·ε :φωτα δέ ίὶειτἰπτ οι: ΒἰΒὶτ,

ο.ὸ Ρτἱίὶἰηειτ11 ι·ε!Ητιιτικ είὶ: ἴεοἱτατεττ1. Αόεὸ μακ Πω: ὰ Βεειτο θει·πιπιοο ίωΕΕει

ωΙταειιΙο. ,κτ κά:: νει·Με εοοεΙΡἱ ε1ι1εατιτ.

ωοσωωωωοσωωωωωωωωωωωωωωωωΒΙΟ ΟΦΣ ΟΦ. ΠΟΠΟ@ΟΦ

ν1ΤΑ δ. ΗΙΙ.ΠΕΡΟΝδΙ ΕΡΙ5ΟΟΡΙΑ···"ω
Β(¦-|.χνΠ·

ΤοιΕτΑΝμ ΜΜΨ

8οι·ἰρτει ὲ]ιιιωικο 8ε Ζ1Χιωικε. ΕΡ1ΙἑοΡ1ε.

@κι Μ..$2 σωἰ. Β26!έοιβωε ΚεἔΔ· 6°ύτιβαπ%ωέ @Μπι Ξ π 6'.

.5'εφβαπο Βσι|242_ί0. '

Ο35'ΕΚΡ"/ΙΤΙΟΝΕδ ΡΧΜΙ/!υΕ.
Ό

ΜυΗοκειω /ἐκ ΙΙ.υεεοιπω , σου·ιφά Α1.τοΝευ5 , ΑιοΝεύενε ; πάω |ίωέ "Με Ωω

βάροπ:: ειση:στέΜ αύύποέκτοτυ: Μύκί: ιίκο: , ?πωπω α!2επιπ Ζιχιι.ΑΝ1ε., εύκ- ρωταω

; »να 1ιιιιΑΝι Μαριώ Το!επιπί “Μ” ΜΜίτ !υ!.ωππω Βο!ίωωίω αεί η. Μπισκ

_ τιμι:,·κτηκε Τέωπκ Τσωπ)αί ιίσ Ϊ/πκἔα Νοσιζα ί|ίκβ·Δεκαπ. ΟΜι νετὸ Ηί!είώπβ ισ”.

να α·ο·υο!νωνπω. ίπ βοπτε σσσκπἰτ £2βια Ζ1Χιωκιε ( π: ωστε) /Ξτω ,]ι11.ΙΑΝΟ Ρουια·ίο Τάσ

Μ›ω δοκίιΣ.«· ΒΜεοπο ατττίέκτασ. Ετ σα: Μπακ Μ ΒἰΗἰΜκω Χε!ι2· σΔψω"ΜΜε προε,·αΡβο αΙἰμ;

ωρα” φου·ύ:β/Ε αὐϋπ .κ!κίΕοπ Β. Ειωιοιυε Το!ετεπετ ιπΜε ΕΡἰΓεοΡυε. Βσἰἰπκἄἰππππι Μωσ

παπι £14ΜΚιΖίσ :πω Μέ σοπισ‹Ζἰι· @στα πυ/ΐ›·ο πώ· Βιιωκπιπωω μι” ώ· έοδΒ#`υικ.τ δτ€ΡΪ121ιι18

ΒᾶΙΠΖἰΠ8 ,έκβέπί: Βί Ιίοόπω δο!&επίπω 04%: , πισσἰτῇιω ίπ ίσεΔ·,ραπ Μπι ὐἴσῇιὐῇ:ἰτυσσ. επισπ

άύιυέτ. δίσ Ρτο£ειἰἱτ Κ:ΐιωι προέκφθκω.'Ρτίωσ Μ» 000κπί2]υ1,ΙΑΝ1 Ερξ/?:υρί Τυἰετππὶ ..4,

Ρ:πάἰ.τ κά Ηέ!έα/ϋκβ Η "αφ άε'.5'ευ·έμστίθ. ΕσσΙ€/: ασκ Με ΜΜΜ, ]ι:ι.ιΑΝιιε Ιοηιιἰτυ: ΕΡὶΪοοΡιιε.

εκφφιακ,Ηέ!άοβπβ σ20!ΙΗΜ η Ια!Ξαπο Μέ:κω.Ροβει 9κέύκ/Ζία»ι ιι!έι3 ἰπ:ε›·ρς|ἰτιἔτ |ίιόβσίιισ ?Με

ΗίΖάώπ/ἰ Μ: πωπω: Ρ,°αβκ12 : Πι πιοιππιε Βοπιἱτιἰ ποἱὶτἱ ].(). ἰπεἰΡἱτ νἱτε να! @άτα δ. ΗΜΜ

“ϊ των ΕρἰΓε. ΤοΙεωηατ $ε‹Μ Μεττοροιὶτειτ1ὶ ἑι Β. Ει.:.Αοιο ΕΡἰΓεοΡο εῇιιίὸεππ υ:Με εά1τει κ."

Κα!ειπά. ΡεΒτιιε:ἰῇ. Νο: ΜΜάεΜ οτάἰπευι πκώίωια.

›., Ρ"Μιω μέ: έωικυπ βεκπέω έ|Βασ Ικυκύκαίοπι2 .4κδΙου·έ Ε9κἰἐι·»ι ρ›·ω-/`πιπάκω μιαπωσβα

ω:τίπω έα ΖΜΙειηε: ΕΡἱΓ€ΟΡο, φαω ίο!ωπκε: Τπωφωσ δώσω:: ἐκ Οιω!σέο Το!ωοσωπιπι ΕΡψ:.

Τωπο ;. ΜατστοΙ.Ηή.πισκ/Ε (ΜΜΜ ·υκίέωσ Με 00ΜΜΜάατ: (]1ΧΙΕΑΝυ3Μ ςιιοι·ιπ Ιἔτἰρίὶτ ΗΒ

όι·κπιυε Ροτιτἀίεκ Μ”. δώσω τοκἰτ Μ ειτιτι.ο‹:‹:. Μαι. δικά :πάω ΕΙΙει(Πιιε/δκ Ηε!!πώιιε ΣΕβ/δ

ωρα: Το!σωπκ: Ισέίτιο· Ιου/ϊ· Ηε!Μέίκω ΗίΜεβπιβ Ρπεα·ρεοπτω: ως” πἰἰκ.τ]ι1Ιἱετιι15 Ροιπετ1ιι5

Πανεοιιιιε Τ0ι€Εεπι18 Ματ Σινἰμυκ: Ηῇωπἰω: πκπιστωιυ·. ΝΔΜ]ι1Παηι18 Ροιπε:5ιιε πό Μάσκα

έκ Πέ, έα .5':›·ῇ›ι·. Εσ:ἰ€|:ι:‹φ. Μ.ίπππο σώσω ὅ θεπππέίο αφ. ρ8. Μωι'ατα:, ποπ αδεία" Τοίεταπκ:

13Μεοπα:. ό· ΗιΙόεϊοιιΓο απτέμίω ε|ἰ·. Η” κ]%·επέα @υπ σ” έ: ΕΡφορώ· Τοίωιπέ: ό· Μινω

|ία›·έο ΛἔαΙἐ:π/Σ /ἱφπὶ ΜΑππκω σρ. έ:: ΕΙσΞπἰο δ. Ηεἰἰωάιἑ, έἰκἰωκ.σ.
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$ι6
νιτΑ ε. ιιιι.ιπιοΝει ειιιεε. °το1.ΕΤΑΝι.

 

Απ. ε".

ιιε.ι.ιινιι.

]ΔΝ.ιικιιιι

ιιι Μιά-οφ

Γιιε Ειιξεσιο

σε" π.

Ω

Εκ Μεσα.

ειιο δι. ΑΒ·

σιτε

# ΒσΓἰ. σε·

ιϋι σε ιστο

μεσα

Μοι·ιτιιι ει:

ΓειιεΙιτιιτ.

ισι.ιΑΝσε ι.οφιτσιι ιιι>ιετ:οι>σε.

' Ι ι. ο ιι ι= ο Νε ιι ε τιιειιιοι·ιίι Γιιι τεισΡοι·ιε ειιιι·σε ε: ιιιισσιε εΓοφειιτι:ιτ

' ΗσιιιιιιιΒσε εΧοτιι2.τ15 Γε:εσιιι εετιιτιε ιιοίτι·ει: , ωσιιιισωτε , ΤοΙετιισεε

εεω ιιΓειτσε ιιι ΠιιτΙιεάι·ιιισ,ΡτειιΓσΙ Ροίι: ΕσοιιιιισΜ :κι $ιιεεπΙο

τισιιι εοιιΓεειιιιιιτ , νι: τιιστο.Ιεισάε εΠΒιιιΠιιτισε , φιιστιι 86 νιιτστσιιι

εισαι ιισττιετοΓσε. Ρσιι: ιιειιισσε τιιτιοιιε Πει ιιιΓτο.στιιι ιιιιεόιτσε , τεΓιειοσει:οιιι1

τσι, εοπιριισάιοσε ΡειΓσΓιιε, ιιιεεΓΓσ 8τεινιε , ΙιοιιεΓιατε Ι:ισιιιιοιΙιε , Ριιτιειιτι:ι

ιιΒιι!εισε, Γεει·ετιε τειειτιιε, Γιισιειιτιιι Γσιιιπισε , τιιΓΓει·εσόι ιιι8εσιο εΙειι·σε , ιιιο

φετιεΗ Γ:ιεσιτστε ρι·ιεειιισσε , Ιισεσειε Πιιιιιισε εοριοΓσε, το.ιιτο εΙοφεστιεε εοτιισι·

σο εεΙειιετ ιιιισιτσε,στ ιιιΓιιστιιτιοσειιι εισε ρι·οΓσΕι οιιιτιο εισαι Ροι·ιεόιε εισφ

τσι, ιιοτι Ιιοιιιο , Γε‹:Ι Πεσε ρετ Ιιοπιισειιι εΙοφι ιιΓΕιτιιιι ετεειει·ετιιι·. · .

2.. Ηιε @τσι Γσι› ι·σιιιιιιετιτιε σώσε ιιιΓειιιτιιε όεεειιε, Πινισο τιιέτσε Γτιιι·ιτσ ,
_ . ι -

'ιό. σεΙειίτ:ιτσε Μοιισε!ιοι·σιιι, εοτιτειιιιιτιε Ριιι·ειιτσιιι ι·ετσιιιφε ιιΓΓεει:ισσε, Αφ

ΙιειιΓεΜοιιιιΓὶειισιιι ρετιιτ Γ) , Μοιιιιειιιιιιιφε Γε ιιι εο τιισΙτιε Γετε ιιιιιιιε εΙεεειιτει·

ειιιιισσιτ. ΩεειιοΒισιιι φοφε νιτἔιιισιιι ιιι Ι)εισιεσΠ ι: νιΙΙιιΙο. εοσίιι·σιιιτ,:ιε

Ρι·οτιι·ιιε οσιτισε εΙιτεινιτ. Πε6ιοι· ιιειιιόε εΗ:εάσε Α8ιι!ιετιίιε (:αιιοτιι], ΜοσιιεΙ:ιο

ι·σιιι σιοι·εε ει:ετεσιτ , :επι ιιιΓετενιτ , νιτέιιιφε Γει·νεινιτ. ΡιισειΡεΙι ΡοΓΗιιεε ω

Ιειιτι:Έ ΤοΙετσιιι τεσσειτσι·,ιιτφε ιιιισι ιιοΠ: ε!εεεΓΓοι·ιε Γσι οΒιτστιι ΡοιιτιΓειι ω

ι·οεο.τιιι·. .

;. $ειιΡΠτ Γειιε φιιιιιΡΙσι·ιιιιοε Ποιοι ΙσεσΙειιτιοτε Γει·πιοιιε ΡοτιΓΙἱιιιοε , φοε

ιειειιι ιιι Ριιττισσε εειιΓσιτ όινιιιειιόοε,ιό εΓι:ΙιΒι·σιιι Ρι·οΓοιιο πια ιπιΒεειΠιτειτιε

ΡιοΡιι:ει ΙισεΙΙσιιι ιιι: νιι·εισιτιιτε 8. Μιιιιιιε εοιιτιιι ττεε ιιι ειεΙεει οτισΓεσΙσιιι

οι: Ρι·ορι·ιετ:ιτε ΡειΓοιιιιισιιι Ρειττιε εε ΗΜ] ει. 5ριτιτσι-Γιισ&ι ι ορσΓαιΙσπι αισιο

τιιτιοιισιιι ιιι Γεει·ιε 5 οΡσΓεσΙσιιι ειιισοτο.τιοτιστιι ιιι 8:ιει·:ιπιεστιε 5 ΙιΒι·σιιι ιιι εοΒιιι.

τιοιιε ΒερτιΓιιιι σιισιιι 5 80 ΓριτιτσιιΙιε όεΓειτι·ιιΙιστιιι φαι τοτσιιι ιιι·τιε ρι·ιιιιιι:

νοΙσιτ νοΙστιιισι εοιιιιεδτειιτισιιι. Ριιι·τιε εισοτισε Γεεσσει:ε ΙιΒει· Εμ οιιιι·σιιι εΙτ ,
ο ι ο ' ο ο · ε | · ·

ιιι φο όινει·Ιιε Γετιι:ιεσε ιειιιΒιιιιιτιειε ΓοιτιισΙιε εειτ , ΡετΓοιιιιΓφε ιιιτετιισσι ιιιιισ

:ιιι : ιιι φο ετιειιι ιὶ φιιισΓάιιιιι !σειιΙειιτιοι·ιι Γει·ιστοι·σιτι τεΓΡοιιΓιι Ρι·οιιιει·ιιιτ. Ρετι

τεσι Γειιιε τει·τιιιιτι ΜιΠιιι·σιτι εΠε νοΙσιτ , Ηγιιιιιοισπι ιιτφε σει·τιιοιισιιι. ΠΙτει·ιο

ιιε άειιιφε ιιιιι·τιε Παει· είτ φειι·τσε , νει·Γιοσε ρι·οΓέφε €000ϊθω8 ; Πι @ο Εμια..

με 8: φιειιιιιιι Γσιιτ Ερισι·ιιιιιιιιιιτει :εφε ιιιιιιοτιιτει. 8ει·ιρΓιτ ιιστειιι 8: ιιΙιιι ιιισΙτιι,

φα: νιιιιιε :εισαι σε ιιιοΙεΓΗειι·σιιι οι:εσΡειτιοιιιΒιιε ιιιιΡεσιτσε , ιιιιφε σωμα , ιιΙι

οσα ΓειιιιΡΙετιει ι·εΠεισιτ.

ιι. ΑΓειτσε ειστεπι ιιι Ροιιτιιιι:ειτσιτι ιιοσο ΒιοτιοΓι ΙΙι:ειιισιιιτι ΡτιιιεἰΡἰε σε

σο , ιιονεπι ιιιιιιιε 8: εισοΒσε Γει·ε ιιιειιΓΠιιιε ειιιι·σε ιιιιισιτσε Γιιιτ νιτει: τιιει·ιτιε 8; ω

τειιτιιτιοιιε τεεισιιιιιειειφΙετόσσε οέτενοόεειιιιο εισΓάειιι ΡιιιιειΡιε ιιιιιιο , Γε

φειιτι όιε ειει:ιιιιο Κα!ειιάειι·σσι ΡεΒιιιιιι·ιειιστιι ά εΙοιιιιει!ιο ειιι·ιιιε ειισιτσι·,ατφε

.π

ιιΝετιιρε με Ειιέσειιιστιι ροΓτετιοι·ειιι: σπιτι όσοι

:πισω Εσιςειιιοε ΤοΙετιιιιι: $εεΠ5 ΑιιτΓΓιιτει ΔιιιιονιΓΓε

νιάειιτιιτ (ΞοιΙ·ιιει ι·εισιτι ΗιΓιιιιιιιεσ.ι·ιιιιι δετιρτοι·εε,

ειιπι τεεειιιιω·εε τετιιιιπι Γειι Ροιιιιι Ριιιιιστιι , Πιο"

Ε] ΑιεοριιΒιιικ ιιιΓε1ΡιιΙσιιι ΓσΡειιισάο.ιιτ. Μο οπιιιΙο

ιιιιοε τειιιτιιιιι Ριεάιεσ.τΗΠάεΓοσΓσι ιιι Ιιτι.ι:Ιε $ετιιιτ.Εε

ή. Ρτἰοτειιι φιτιεπι εεε. ιι. ροίτειιοι·ειιι ειιι: ΓσεεεΓ

Γοτειιι, ἰΡΓἱιι8 πιο ΗιΙόεΓοιιΓἱ σεεεΓΓοτει·ιι ειιρ.ιε.ΡοΓ

τειιοι· ιιι Μιιττ)·τοΙ. Βειιει!. εοΙιτιιι· Με. Νονειιισ.

ΜιιΙτιι πιετιο ωφω 5 ]ει:οιιο διιιιιοτιάο εφε , φα

ετιεπι ἰιι ΒιβΙιοι!ιεεει ΡΡ. αίτια. Ισ Με σ.νιιιιι Γσιιιτι

εοιιιιιιειιτ!:ιτ Νι00ι.Α11Μ νιι·ιιιιι ιΙΙιιΠτειιι , εσ)ιιε Νι

εοΗἰ ΗΙισε ΕνΑΝ1'ιι18 εΧΒι.55Χι.Ι.Δ εοτιισεε Ποσε

τιιιιιιι τιοΓτιιιι·ιι Γιιιεεριτ. Βσιζειιισε ει: ΟΙετιεο Μεσα

ειιιιε ιιι ΜοιιιιΠειιο Γιο ετα Ειιετατισιε Γειι Ειιετατιιι: α!

ΜεΙΓειιι επιιιιισειιι 3ΡΡειιετο ειστε, Εσιιετιιο μπω

ΓιιεεεΠὶτ ιιι δει:Ιεπι ΤοΙετιιτιαιιι Μισο εισαι σε κι".

Μ ιιιι0όεειτιι σοῦ σ.ιιιιιε ΗΠιιεΓοιιΓο Ιοειιιιι άει!ιτ,ιιοΓι

 

φιιιιι τιιιιιιε (ζοσειιιιι Το!εταιιιε νιιι. ιιι. ει: ιιεειιιιο

ριιεΓει·Ιιτ.

θ Μειιι άε Γ: τεΠετσι· ΗιΙιιεΓοιιΓσε ιιι ειι.ιι_ 7. πω σε

δει·ιρτ. ΕεεΙεί

ο Με ετιιιιιι ΜΒΜ εοεΙει:: ιιοτιτ τιιι·ι·ιειι Τεπιιι)·ιι8

σε Με ΙεΒι 13εφ'εσβ, ΒΓπω.β ό· 8ιποιή , σετ ιιιιισιε σε

!οεο κιτ απο: εοιινειιιτε.

ά Εσιιι επι εΠειιι @ματ Κιιιιει·ιεσε Τοιετιι.ιισε ΕριΓε.

ιιι Πτι. π.. ειιΡ.σΙτ. σΒι ΗιΙιιεΓοσΓσιιι Οι Λιιιιισιι Με

τσιπ ω. Νοτι εισο ια. Κα!ειιό. μυική , στι Ραπ:

ΕφιΙιιιιι: ειιιιιιι·ιιιιτ. Αστιιι8 ΚεεεεΓσ1ιι‹!ι ιιοτιιιαιεει

ιιιιιε ιιιεΙιοετιιε , ειιιιο Ω!ιιιίτισιιο σε. αν” ΙΩΓρ0η

σα. νετετιιιιιιιιιι Ασεω ΜιιττχτοΙοΒϋ εΧεΙ11ΡΙ:.τ σο

Ωτσιιι ΗιΙόεΓοιιΓσπι ι:.ΚιιΙειισ. Εεεισειιι Πε €0ηιιηεη

ειστ.πω :τεσπα Ν.αιεω $.Ηιι.ιι πεσει ΕΜ
. ε _ Με 8

Οιισ/εποπ.ι [άι Θ' ιίοίίηπι Μινι-βρω. Βε ει: (Παπ Β:

σα, ννειιιιιι1Βειισε ει: ΠΓιιιιτειιιε,

!



κοιτα ε.ιιιιοΕι=οΝει Ει>ιεε. τοι.ιετΑΝι. τη
οι Εεε!εΠε Β. Ι.εοεειιιε: τοτιιοΙετιιι·,εά Ρεόεε Γιο εοιιοιτοε τΙεεεΙΤοτιε, @οι 61οο ω. ε”.

ετειιιτοτ εττεττιο Γτοι τεεεετεειιΙο εΙετιτετιε. °ο·ιΧ"1·

]ιιιι.ιιισιι.

.Μ πτυπέπε Πωπ2πέ Με 2εβ-ΟΜ2β

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ νΕ1. Ο Ε5ΤΑ ΗΙΙ..ΒΕΡΟΝδΙ ΕΡΙ50ΟΡΙ ,

ΤυίεΜπε δώ” Με:αφυ!Ζωπι 2 Ζιιιιωικε Ειυψεμ ε]8/είοΜ :Με :έιτε

.Κ»ΚΣ. .Ρεόπιαψ.

ι. ()ειε άερεε πιεΙΗΠοι ιΙΙιιιε Ποπιιιιι ΗΠοεΓοοΠ, οιιεε οι: Ρει·ετΙιΓο Βει Γεω

86 Ρετ τοτε.πι ΗεΓΡει·ιεπι άΙΓΡετ εεε, ιτιετΠετιι ιιοίὶτειιι ιιι€ειιτι Γετιενιτ εΙο

φ.ιιο: που ιτι·ιΡετ πιετιτιε ΓεοετιίΠτιιι Η ιοε Ποοιιιι Γειοοιιι, όε ω] οε Γοιιτε εό!ιοε 16Δοιιιιιι

εΙιειιτοΙοε ειιτι1Βιτιοε Ιετιεεε οιοιτ. Νεπι οιι·εέτοε ε Γειιέ1:ο εε νεοετεοιΙι Ρειιε ΜΙΣ::ΕοεεΝιο ΤοΙετειιεε δεόΞε Μετι·ο(ροΙιτειιο ΕΡιΓεορο ει! ΓιιΡτετΙιδτοιιι Ι)οδιοτειτι η) ε ”

8ρεΙειιΓεαι Μετι·οοοΙιτειιοπι ΕΡι εοΡοιιι, εοπι ΠΒιιεπι Γειο!ιιε νιεΙεοετοτ, εάεο

εε εο τειιτιιε δε! εΗτιιετοε είτ , 86 , οτ Γει·οιιτ , τεττιΡοτε'ΤΓεττο εοιιΓΜέτοε, οτ Η (με «ο Β.Π_Κ"πΐ

Γεἰειιτἰπ άεει·ετ , ΡΙειιιιιε ιιιίττοετοε ει! ΡεεεΙε8οΒοτιι Γοοιιι ΒοτιιιιοττιΕο8ειιιοτιι εστω

τεττιεειιε, ιιοτι Ροίὶ ιιιοΙτοε όιεε εό!ιοε1)ιεεοιιι οΠἰειοτιι Ρετεεεοε , οι Εεε!εΠε.

58. ΟοΓτιιεε 86 Ι)επιιειιι, ειπε Με είὶ οι ΓοΒοτοιο ΤοΙετειιο, ΑΒΙ:ιεε ι:ιτεεΗεετετοι·. ΑΒΒ2εἱ·

Πω ίτετιιιι οι οΠ·ιειο εΙετειιε, όοεε ΜιίΠιε οι Ιεοόε ιΡΓοι·οιτι Ι)οτιιιοοτοπι , οοεε

οι Γείτινιτετε ιοΓοι·οπι ΡΓεΙ!ει·ειιτ, ποιο ιιιοόοΙετιοιιιε πιοτιο ΡειΓεειτ:οοεε ΜΠ

Γεε ιιιΓτε εάιιοτετεε Ει:ιοεοιοε.

π.. Βειτιάε ιιοΙτ ιιιιιΙτοιιι τειιιΡοε τΙεεεόειιτε Ι)οπιτιο Εοοετιιο ιο 5ειιε Γοε ΕΡι£ ΕΡιΓεοροε

εοτιοε Ρι·εεθειτοι· : εοιοε θ:ετιτιι νιττοε ειιοειεετε εΙοεοε ιο δεε!ε Βοπιο!εε ε( ι·εΓοΙ- ΐ:ἑ:εΤ°ι°°

Πι: , 86νεΙοτἰ Γεεοιε ετε!εοε οπιτιεπι ΗιΓΡετιιετιι ΡετΙοίττενἱτ. (:οιοε όοδττι:ιε. οΓ- ιι-Μ ,ιι Μ.

ειπε !ιοτιιε Γοι€ετ ΕεεΙεΠε οτ ΓοΙ86 Ιοτιει εο]οε πιειτιοτιε ιο Βετιεοιότιοοε οόοι·ιε εεε" Ή·

86 οι εοτιιιιοΠτιοοε ιτιεειιΠ Ιιεοετοι·. @ι εε επ εοιπετιοΙιε εΒ ιοεοοτε εττετε εο- $Ξῖἔ:';.ω.

ιιοε!ιοε εετιιιετιεοε, τιιε8τιοπι οι Γε Ιιεοιτεεο επι Ποτιιιτιο ιιτεεΡει·ενιτ. @ι τιοο με

ιιιιειιοΒι·ιο νε! πιειιο, ΓεεΙ Πινιοο Γεεετιιε εΙτ $Ιεόιο : εεε ιιι€ειιιο Γεττετιιειιτοτοιιι

τεΓεεενἱτ Ιιοιόιιιεττι , Γεά πιοτιει·ε εε:Ιείτι οι·οιτιετοιτΓειι&ιτετεττι. τω Γοτιιτὸ άο

ιιο ΓοΡεττιο εΓΠετοε , Με τειιτιε τεΙιοίιΓειοε Ρτιεοεεε1Γοτιοοε Με ετοιιιτετ εΙετειιε ,

φωτ! ΠΠ εΙειιΓοιιιι Γοει·ετ , πο τεΓετετιιιιι εΓτ.

3. διο ειιιττι Ιιεοιτετοι· Γοοε ΒΡιτιτοε-Γετιετοε εειτ . οτ τιοοεΙ [ Με εεΙεοετ ιιιτίιε. [ ι,..Μ.

Με ΡετεΓεεει·ετ Γοι·ιε , 86 οττοοιειοε ειιΡει·ετοε ετιιιιτοι· ΓοττιΠιιιιοε οεεοι·ι·ει·ετ , οτ εσω"Μϊ

Με οτόιτιει·ετ φαει: οι Ιεοοεε νιτειιιοπι Ρεοοετετ, ιΠε τενε!ετετ εΙιτιοιο τιιιι·οοι 5:ζ:'Γ"Β27_

ιιοοτι οι εΙΙετετιι * οΠεοεΙει·ετ . οτιεΙε Με ειοε ιιιετιτοτιι εοι·ειιιι Ιιοιιιιτιιοοε τΙεεΙε- Ισπάύ.]

τει·ετ , 86 !εοοτειιτεοι οι εεοτιε ΓΡιτιτοεΙι εΙε τΙοιιετιιε Γοιε ιιοτι ενεεοετει·. 5ἱε ετιιιτι * °'ω°'ω

εειτ , ] οτ οιιοά Ρετ τοτ ειιτιοε ροτιοΙιε άεΠοΙετειιτιοοε ιιεεόοτιι οΓτειιΓοτιι Γιιειετ

ιΠιε . Με ΡετεΓεεει·ετ Ρτὶοιἰιττι , 86 ΡιεΗτιοιεε Γειιότε: εε Πεο :Μετα νιτειιιιε 86 Ι1εΙιτιοιεε

ΟοιιΓεΓΓοτιε Γοεε Ι.εοεεόιε: ,εοΙνειιιειιτειτι 8ει:Ιε Γοε Κεἔἱε Γοε Γείτινιτετε , οπιιιἰ- Ξ- “ή”
Βοε εάίτεοτιοοε ΡτεεΓειιτετετ, 86 ιρΓο ειπε ΓεροΙετιιπι ειοε δετιιοοε ρτονοΙοτο, "Μ" π'

τοιιιιοΙοε ιο οοο Γεο&οτο ειοε εοι·τιοΓεοΙοτιι οΓοοεΙιοοιε !ιοοιετοιιι εΠ: εΧΠ!ιτετ ,

86 ορει·εοΙο τιοοό νικ ττιειιιτε ιονετιεε πιονετε ροΓΤειιτ , οοιι Ιιοττιετιιε τιιετιιΒοε,

Γετἰ Αιι€εΙιειε εΙενετο. νεΙοτιι οοοτΙ Γειιέτετ Μεττγτιε πιειιι!πε τεεεοετ, νιτεοε* ο· Μ.. Με

απο Γοοιιιιττει·ετ , 86 νεΙοτι τιιετιιοοε Ιιοτιιιιιοιιι εκτετιΓιιοι εοοΓΡεέτοι ειιιε νιττζο Με

Ροιετιεττιιιιε Γε εκιιιβεοε εεΙνεοτετετ , εΙεπιετιτιοοε εΡιτωΡιε, Ρι·ιοειριΒοε, Ρτεε

Βγτει·ιε . ΠιεεοτιιΒοε , ΟΙει·ο ετοοε ΡοΡοΙο : Βου @ειπα Μ αεΓυ, Όσο επειτα: έκ

ππ.ε,τιειιιιιιιε τεεεοτε. ΙΡΓε νειὸ τιιειιιιιιιε Γτετιιιι εοιιιΡΙεΧ211ε 86 εάθ;ι·ιιιΞεοε,τεΙιε

Γεττοι· όεΡτοπιετε νοτε, νοειΓει·ετιε εοτιι οιιιιιἱ ΡοροΙο 86€Ιε1Π12ο6: Ζ)εο Μπακ,

υ2υ2:1Με2πε Με Ρετ «πιει» Ηίωεβπβ Ετ ιι:ΗΡΓοπι ι·ειιετειιε ()Ιετοε νε ετικε

τει· ΡΓεΙΙεΒετ ΑΦΜ.: 86 εειιτἱειιιιι τιοοτι ιΡΓε Ποτιιοοε ΗιΙὸεΓοτιΓοε ιιορετ * Γεω· ειτε!. του

τετ: δροσια/ει /εΓΓε σε, Αωε!απι , ώ Με: πω: τι: ΜΓ/επωεπ Με εκΜπιπι 5 86 ε.Ιιε. *Μ*

ουκ ιο ιΡο ΜιΓΓε ΓοΒτετ εάτιοτετε ιο Ιειι:Ιε ειοε άεοι·οπιιιΓετετ.

Ω ΟΙειιιεοετ ιιιτετ νοεεε οοιιοΠ νεΙοτ ιιιοειετιε , οτ εΙιειοοά ιτιειΓοτιοοι άεΓει·- ΜΗ σε;

ε Τ τ = Η] "Με οποιο



τ18 νιτΑ 8. ΗΠ.ΒΕΡΟΝ8Ι ΕΡΙ5(Σ. ΤΟΕΕΤΑΝΙ.`

Με απ- ι·ειιτ, @Με εποε! πιειιιΒιιε τειιεΒετ Ρτεεειάετετ : 8: τιστιο ΠΠ εεειιττεΒετ, ειιιε

ΡοΡιιΙιιε νείτιε ιέι:ιΒιιε τιότιβειίτιιιε ίτετιόεοετ. επι 8: ΐειπότε νιτεο εεε: νοιιιτιτε..

ι [Μ ω, τεττι (ιιοττιιΤσετ, ιι: τΙείιάετιε ετείεετετιτ τ, νιοιετιτετ τεττετιεοετ. διε Ρτιτιεεοε

“Με σϋ- τιιιοτιόε1τΠ ΚΕΩΕειιιΝΒιιε σε ειπε τεττιΡοτε ετετ ,ε!οτιε 6τ Γει·οειτετετεττετιε όε.

[';;':03' Κ* Ροίἱτε, (σε εστι οἱ: ιτιιτ1ιιιτετεε Με ε ιτιετεοετιιε Γιιρετοο οειιΙο ιιιι:τιεοετιιτ)

“ς ε· ειιΙτι·ιιιτι τιιοόιειιιιι οικω πι τΙιεεε τετιεοετ, ειιιτι Ιεττγττιιε οΙΐσεΒετ: ΒτεοΠο

ΓιιΒιτιιΠο ΙὶιΡΡΙιεεε ιιιετιιιεετιιτοιιο Πιο εκτετιτιει·ιε,ιιτ ειιιιι Μι όείεττειιτιιιΠειι

τσ όεΡτεεεοεττιτ, ΡοίτυΙειιε ιιτ ιτιόιετιιιπι ιιοτι 3ιιτΗεετετ Γε μπι εστι Ιεετγιιιιε

οΗ`ετετιτειτι. @επι Με ερετετιειιόειιε , οιιοτ1 τιιειειι Ιε:νε μπι τιιοόιειιιιι τει:ιε

Βετ,άεκτετε Ρτε:ειάιτ, 8τειιΙττιιτιι ιΡΓιιτιι ιιτιε ειιιιι ειίτιετιι Βε!ιτιιιιιε , τΙιεειε ετ

εειιτειε εοΙΙοεενιτ,ιτιάιειιιιττι 3ιιτΙιεειιε , ιιτ σε @πότε Ρτεεειάετετ , ειιιιι ΡοΙΙιιτε

ιιΙτι·ε τετι,εετετ τεοιιιτειιτιε ττιειιιιε, τιιιιτιιιετιτιιιιι νεΙεΒετ, νιεετιο μπε Ποτ ιΠιιττι

ΡτεεειΡιεοετ ιπιοετιόι. Ηιε ρσε&ιε,τιιιιε ΙοτιΒιιιιι εΠ:ιίτε οττιτιιε ει·ιοόετε, σπιτ

τε σιτε ιιΓιιι Ρωωεωω Γειιέτει: Οει:ΙιοΙιεετ ΕεεΙεΠεε , πι Ι)ει ΙειιόιΒιι.ε ιιίτιτιεοιιε

εμε εοττιρ!ετε Γιιτιτ.

τ. Ηιε εκειιίΠε εΙιείετΙΙιιιε τιιιτεειιΙε $ριτιτιιτ-ί3τιέτιιε Ρετ ειιττι ιιι ιοί-ο ΙἐοττιΞιιἱ.

:το Αάνειιτιι ιιοτι ο ττιιιιτοε σετ σε ιτ. δε σιτε οττιτιιε οτι ιιιτι ε τεεειι
Γετε, ειπε σετ τεττιζιοτΠ:ιιε ιιι ΤοιετΙ:τιε ἔτΒε Βοτιιτιιιε Π τι 1: ε κἔι δ 8τ Ποπιτιιιε

Ενειιτιιιε Ρετ εστι ίεότε ιιεττεΒετιτ ,νει ει: τιιιιΙτιε ρειιεε ε%τεόιεττιιιι·. @πετο

νἱε οιιι ττιεειιττιΙιοε ειιόιετιιτιτ, σιτε Βετο Ιεεσιτιτ, όο!εΒιιτιτεΕτ.ττετπιιΠίε Με

1]· ΜΜΕ τεττι ττιιιΙτε8τιιιε σε σε: ττιεειιιτι ίειιιιιτ. διι ετνσιιειιτε νσὸ τε Γειι&ε·: δ: ἴση

ἔ (Ιτι τι - . . . . . . . . .
€2:;,,,:- Ρετ νιτειτιι5 Μεινε, ειπε ττεε τὶιεε ττιΒιιε ειιεΒιιε Ιετετιιεε Ρετεειτ, δε ΜιίΪεττι

ετ- ιιΡτείετιΡτεττι ειπε ιτι σετ Ιειιάε τιεεειιτετσιιτ Ρεττεειτ, ειπε εΠ: ΓεΡτιτιιε. ΑΠ σε

νειιτιπτι στ ω εμε Γετιότειιι ίοΙΙεττιτιιτετειιι, ΓιιΡτετιιέΙ:τιε Κε:: τιιἱιιἰιε τ!ε τιττιοτε

Πει το11ιειτω , 8τ τΙε Με ιτιιοι.ιιτετιΒιιε Με εοτιίειιιτ , ω ειιιιιετιάε ίοΙΙεπιτιιε τε.

@Η τὶε ιιιοτε εεεεΠἰτ. Νεττι (εποε Πει ΗιΙοετοτιίι.ιε τιιειοτι ετΙΙιιιε τιιιιιιετε τω

τω, ττιιττι Ι)οττιιτιετ: Με ειιι Πεο ρτετΓιιΙε ΓετνιεΒετ , εεΙεοτιτετεττι οτειιε ΜτιΡε.

τετ , 8: το ΙειιτΙε θετιιττισε Ι)ει Με ειιοτι ίιιοτε Ρι·τειιοτενιττιιιε , Γτιττιιτιο απο

εοτόιε εί·ΐεδτιι , Ιιεττιιοτιιεε τιιοάιι!ετιοτιεεοπιοοΠτε πιιιΠεε ετιτετετ , 8τ!ιοεΙΙιιτι·ι

νιτ8ιτιιτετιε ττιοτε Γγιιοτιγιτιο τεί!:ιττιοτιιιε νετσιε εε ιιονι Τείτετιιειιτι ΡΙετιιιτιι

εοπιτιτε εόετετ,8τάι8ιιέι τεειιιιόιε ό: ιιιεΒιιιΠεετιτιε ῇετιι μπειτε Ποττιιτιε: Πι::

εκοττιετετ , όσο σιτε Ιιοτεε ττιετιιτιιιεε ίοΙιτο ιιιοτε σ! οΜετιιιιε Πω Ρετα$ετις]2_

σε Με εοτιίιιτεει·ετ, 86 νιειΙιεε 51:15 Ποιιιιτιο εοιιΓεετετετ, Βιετοιιο ιτε! ΒιιΒάιεεοιιο

[έξω εττιιιε @σε σιτε ειιττι απο τεειιΙιε Ρτεεεεὸετιτιοιιε , ΓιιΒιτο οίτιε ετιετιειιτεε δ:

ηω·εωτ, Εεε!εΙιεττι ιτιτιιετιτεε , εττιιιε ΓΡΙειιόοτι εε:Ιείτι οειιΙοε ὸεΗ8ειιτεε, Ιιιιιιειι φωτ!

ίεττε τιοτι νεΙιιετιιτιτ ειιιιι ττειιιοτε στο@ειπα , Ιεπιτιεόεε ουσ ττιετιιΒιιε τετιεοειιτ

ι·εΙιτιιιετιιιιτ , 8:.Πιε νεΠ:ιειε Ρετ :μια νειιετιιτιτ εάειιτιτεε , Ρι·οοε ττιοττιιἰ τενσΠ

ΐιιιιτ ω ίοεΙεΙεε. δοΗιεἱτε οττιτιιε ()οτιετεεεττο κτ]ωτιτ, ειπε! ότε Πει ίσκιο επεσε

τιιτ εστι Αιι€εΙιειε εΙιοτιε, εστι τεττι Γιιοιτὸ εκτιενετιτιτ ειιίτοάσ , δ: τετεε εε

οΠιο Εεε!εΠετ τιετιτεε τενετΙἱ Πιιτεό τιι·οοτιεε Γετιετ.

6. Ατ ιΠε Με Ισειιε εοτιΓεἰιιε , ετιτε ε!τετε Γετιέτετ νιτειιιιτ ΡτοεεεΙειιε,'ι·ερετιτ

το εετιιεότε ιΡΓεττι Ι)οττιιιιετιι Γετιετιτσιι , σε ΓοΙιτιιε ετετ ΕΡιΓεοοιιε τεΙΙόετε 8:

ΡοοιιΙιιιιι Γειιιτετε. @εστι εετ!ιεότεπι τιιιΙΙιιε ΕΡιΓεοΡιιε εάιτε τετιτενιτ Μ Ροίτεει.

^ Βοιιιτιιιε Βιετιιιειιτιιε ε, τιοι Πετιιτι δετΙεττι ιρΓετιι Ρετάειιε ει:ΗΠο τε!εεετιιε στ. Ετ

· ε!ενετιε οειιΙιε ετΙΓΡε:τιτ ιτι ειι·ειιιτιι εῇιιε , 8τ Με οιιιιιειτι εοΠάεττι ο ΕετΙεΠε: το

τ·ιΙετετιι νιτ8ιτιιιιιι τιιττι·ιτε , σε τ:ετιττειιΙιε ΠενττΙ τιτοτΙιιΙετε Γιιενιτετε εΙιοιιι‹ι τΙε

αιι1τετιτιοιιε: εόΓΡιειειιίτιιιε ιιι ειιιιι (οτ Με ΒΒτεοι:ιίειι88: Βειιε εετιΠὶττιιε τε

· Ε: τετιιετι ΚεεεεΓιιιιιι·Ιιιτιι τεΙιειοΠΙΠιιιιιιιι ΕΜΗ Βιιιττιτε τΙεροΠτιι:, φωτ Εετεε,τι: Κεβεττι ό8Ρ0πετε τ!)

Ρτιτιειοεττι , τισ: τιιιτάοιιειτι θιιτΗΠετισ Ρτιι·ιτιΡε ιιτι- τε τ:0τι:.ττ18επεμ

τιιετιιιτιι «στα, ε:: Κιιάετιεο Το1ττειιο Με. τι. τη. Η. τ ΑΒίιτιετιι τωή ιΜΜ, στοά τσιτέετε Γεπ ιιτέτετε ε

τιτοοειτ Τιιοπιεε Τειιπιεγιιε. ετιιΕεετ , ΤεΕύκιιιυπ ε:τρΙιτετ Τετιιηιιε : τι: με αιτ

6 81Μεττιιε @τι 8181·ιετωε, Τειιιιε)·ο 5ΙΠΒοτιιο,ροίτ και Τειιιτι1ι μπε Γιιρετιοτι εσεΙοιειιάτιιιι Με, (ειτ

@Ειστε 8: ΪιιΙιετιιιττι ΗἰΙὲεΪοτιΠ ΓιιττεΙΤοτεε σε αστε εικττιΡΙιε εοιιτ'ιετ. δ

ΤοΙετετιετ ιιιιροΙιτιιε :Η απο σε". ?ειστε @Η τι: :Η



νιτΑ ε.ΗιτοττοΝει Ει>ιεε.τοτττΑΝι.ι τη

Γετεβατ) Με ειπα εΙΙοευτει είτ νοεε: ΡτοΡετο. Η: οεεω·Γιιττι τπτυπι, Γετνε Ποτ ω. ε".

τε6ΗίΠωο τεεεἰρε τηιιιτυίειΠιιττι ά: :Μπιτ ιττειι,ττιιοό τἰε τ!ιείαιιτο ΠΠ] :πετ ΗΜ

ειττιιΗ: Πε εηἰω τἰΒΙ οριιε τα , οτ Βτοεὸἰἐτὶοτιε τεεττ1Με φωτ τἱΒἰ άειτιόει είτ , Π: τ.

οποσ τετιτἰιω όΞε ιιτ:ιττε τι. Ετ φωτ οευΙοε Πόεὶ Ηχοεπι πιω Γεττιρετ Γετνἰτἰο τα (·

ωστε ρετττκιηίὶίὶἱ , 8: Ιειτὸεω ππτο.ω τΙὶθἐὶιεέὶ Π: !ειτ›ἰὶε τιιἰε ετειτἱἐὶ τΜεὶτττ Μ εοττΠ-“

Βιιτ ΡΙόεΙιιιτιπ ὸεΡΞωτΙίτἱ 5 8τ νείΗιτιεπττε Εεε!τΠεε @η Π: Με νἰτει οτιπττιτε τττε , 8: α

το τιιτιιτο το ΡτοττιΡτυατΙἰε ττιεὶε αυτι :ιΙϋε ΠΠ] ατά ίετνίε Ιειτ:τεΒετΞε. Ετ Ντε ὸὶεετ:ε ('

ώ οειιΙΙε ε]ιιε ιιτ::ὶ απο νωΒτωι)υι 86 Ματ φα νετιετ:ιτ τετπτεινττ. ΚεπιτωΠτ Ιἔὶ

τω· Ποτ ἴετνυε ἰοτειτττυττι ίο!ΙΜτικ όε ειὁὶΡὶΪεειπὸει εΙοττο., ἰτηιιειιπτιιω ΡτετΓετιιτ

ε!ε (Ποτ άοικιτει Ρώτα:: νὶἐτοτἰει , ΡτατΠ:ειοτε Ποτπἱτιο ηοΠ:το ]εευ-ΟΗΜετο, ττιιἱ

ει1πτ Ι)εο Ρειτι·ε ά $Ρἰτἰτωίει1ότο νὶνἰτ 8: ειιτιότει τε8ιτ Ρετ 1τιΗτι5τει ΓτπιΡετ Με;

ειιΙει ίετευ!οτυπι, Ασπα. 8

τι Ε.ιάτω τττε πισω ΒΑΘ:: Κι1ττεττει15 Το!ττωιιε ΜΜΜ Υϊττιπτ 8 ΗΜοτουΠ 8: Έττ8πττπτυπτ ω: Μπα

ΕΡἰἴε_ὶτι Ι. α.. ΗΜ.ε.ιιΙτ. τω ΗτΙάττοπΓιιω πτττὲ Ιει:άιτ, 311οιὶαπ1 Μπατ. δ. ΜΜΜ ἰτιτ-τσ., υΒὶ μια Οτι/Πιτ ΗΠ

.· Ματ: ?εδώ :Η ΚιΙτιιὁ,Ίιτιιωτἱῇ :ιΠὶττιτ3τ εττΜΜε. είοι·ιΓο αβατο εοικτΠἔι , 22163 ίττιΜτιιτ.

Στ Επεσε Τιιάττ1Πε σε. τἰε κ: Ιοττιιἰτιιτ Επι. 686_ ΜΒ:

θα φωτ/τω» Ηέ!άτβιώβι·φτιΣκ ιι!έήιιε ι·εύιιτ Μ απ:: Ρεπέπεκτιέιι.τ

ΟΒ8ΕΚνΑΤΙΟΝΕ5.

 

τ: Ι τ. ο ε το Κε τ: τ @το Ιιιιιιυιο βιρστἰἱι: αΙΜιο/δι·ιτβι Μο!!ιωι άι.: νἱτεἰιιἰτατε 8. Με- Η;χά.,τοΠε

τα εοεπτο. τττε ΙπτΜεΙεε; ό· ιφιι;ί .ζία·ί!ωκυι ·πιστέιΞι· ιποιἰὸ ιίτ/ΜΡω , ΙΗΜΙΠω .Μ (αφτι

νττ τη5τετΙε ωστε Γγτιοτηττιο τε ἰτποτι15ε νετετἑε εε ηονἰ Τείταπιεπτἰ Ιειιυπι ΜΜΜ τι!.

εοιτερτξ εἀὶἀἰίΓε Ιε8ἰτυτ.Ηιιπι·Ιἰ&ε!ἰιιω Μιά:Ηι!άτβιιβιτ Μπακ Ω!! κ1ειΡΒαπτί- “Ψ” πω"

κοπο:: ι: Ερέ/δηιἰ ,κι τάαπιιιι· πιιιτιω ιιτήιι/τιιτ ΕΡί/το!ε Τοπισ τ. δρισίΙτέθ _άτω,-Μ.. @$:οτ

πἰ : ίπ τιικι·ιιω τοπια, φωτ Μικρα” με" ε/ῖ·, .2ιέτιάιι.τ ΗΕ!είο]θιιβιω σύ/Ξει·ιτ, τιτ Η ειτε το ομου 1ιστωοτο,

Βιιε ”' Ι)1ντικιτιπτι $ετΙρτιπετιιω ω υττΠτεττω Μεττἰε εετὶΠἱιπε ( Εεε!εΠ:τ ) ιτιτετ & τιιιηε ιιοΜΓ

απο 8επιττ τη τεττα , & ενά φαω ΓιιΓρὶτειιιιιε Πι ε:τΙυτπ , ΓετΙιι!τι τονοΙυτΙοπε ἱιινειιετἰτ , τα! Ρτο

Έε&ιιιτι εῇιιἴἀετττΜεττὶε Ρτοτττετε που εεπετ.Κ:/|ιοπάοιβ9κεπτί ΕρζιοΜ ΗιΠώυβι.·ΙωρτωτΜ

Η , εετἰΠὶιτιε Ποππιε, αυτ Μεττή Η τεεεο , αυτ πιο αποτο ΙοτΙυειιε, οτ Ποιπἰτιἰεετ νερό: :με ΠΟΠ

Βειοετ ιτκιευιαιτι αυτ τοΒεπι , εβάτττι εοπτεετάφε ε!ενοΙνεπε , νετἰ οΜεΕττι Ιιιπιἰιιἰε δ: τιτπωω

Ρτι:ΙεΠιιιη Ιυεεειιτι , & ἱι1ίἱρἱετπἰ2πι ρεττἱόοτιιπι εκίττιιΒικιιτι. Βεπί9ιω @ματι Μια φαΜτι, μ.

Ματ·τύπω· τύπω: ς|τ,Ηι!άψιιβ έτρεψί!ο στον ιπἰ/ἑ τιιψ 8ι·ιιτα!αιιιι·, 8ι·ατίω Βου αέει·εβ/δι·ιθέτ,

9ιιΜ ςιι.ὶω άεεευτετ ηονὶ ει: νετετὶε Ιτιίττυπιετιτὶ Ϊετὶε: ΙπεατωιτΙοπτε Γειι ΝειτἱνἰΕ8Εἰ8 Βοπιἱιιἰ

εεε ττηίτετὶει εοιπἱπεΒατ , πιω τνἱἀετιτετ εετιιττιόετι·ι δετίρτυτετιιιτι ντίττιπ τρΠ εκρεττιόετε τεστ..

τὶτ : & ειπε ορειεει νΕάεΒατιτιιτ με ΠΠ εμπιιιτ1τοτε ττη·ίτετή , Μα: εΙειτττιε πιτικήίεΒ:α α: ποτε Ριτ

ΠΙΠε & τηε8ιτί5 εΙἶεεετἱτ , ἱτευτ ει: Με ΙιεΒετείεετ Ιον1ΝΙΑΝυ8. τΗΠἱρετιιτ Ηετνιυπιε , ΠπτύΙ9τω

& τιιττεάο!υε εε τιιιεπτε ΡετΗάσε όεετάε1τ]υ0Αυε. διά φιβο!ω Ηειαιρω” τωιιιε/τθι·ήισιιέστ, ·

2..?“Βοπωω· Ταιιω]ιι: ίπ Νοιἰτ »ιοί τω” δ.Ηίἰιἰε/ὺμ/ἰριιτω Ηί!ά:/τιπ-β ΗΒτιιπι άι: νὶτἔἱηἱτατε Μ- ΑΜΠ' ει,

Μ! αίἰιτά ψ 7ιι&ἑ›π έφτσιπ ΜῇΞα ίπ σ:ίίσσ[Μι22έ !ετ?.:.7 .άι άΖω·βιω στιιιιίιω # ορια :οτι/ζ σ$τΒΈΡ..

απ.. κι οὐ: !ἰ το Με» ἰιιἰωτε ΠΠ @ιι ιι: 4 ττω με Το "Μπι ωιδτστίιατίθιι: τω: Πε- "Π" ι Ε”

]9ιίεΙστ ·ι€58ικιωιεπι Β. Μέττωτ ἐιπριιέκππιτι πτιίπείτ ροΖωιιτο πω, κι Μ @σκάι αιἰἰιἰύη·ἰ πο” ΗΜ'

τοπ/τ. .έιύία Ζέιτ·ιΜιιιιιι [ΜΗ Ματ ιιττιιπι.7ιισ σ|νιι: κίατικέιιτι·τ· , άτα» ΜτΙ-Επι Γερτίτπεπι ἰτι |ευάετη

Β. ΜΑιιι.ε Μ Ηι!άτβιιβ εοιπροΠτεω , κάν :Μπιτ ΜΜΜ τιβτειτειιπ ἐἰσἰι τ ώέιι/ιιρετ ΗΒεΙΙιιω να· τ

Βτιπτετ1ε ωστε Γγτιετηιωο τείτττυοη1τε ν.ετετὶε εε ιιοντΤείττωτιιττ ΡΙεττυιτι Μ: ιρ/?ι εάττυπι π/ἔ

|τι·ιτ.

;. Ρι·ακτώιι: Ρειωιτέεπιιιιτ ΤιποΙο2ιιτ Ριιυ·Μ”απβ ίπ Βιέ!ίοιικινι Ρατι·ιιιιι ›ιοππιι!!α Ηἱ|ἄάυῇφιι[ Κωκω

:Με τιιι!!π·υἰτ, ἐκ Μ: ΗΒτιιιτι ‹Ιε νττειιι€τατε δ. Μετα εοπττα τττε ΙιιΠόε!εε , οιι/ιι: Με Ρι·σωςιι:: ΟΡι18ιί:ΡΔιε

Ι)τιιτ Ιυτι1επ νετιιιτι ,ετιιἰ ὶΠιιιηἰιιεε οιπιντιπ ΒοττΜιεττι ,&ε. @· ίπιτίιωι.· Ο Βοιωτια τητα επειτα '" Ρ'Β”Ψ

ΒοωτΜωχ ως;;; , τω, δια |ιύι·σ αἰιιιπι ΗιΜήπιβ πιάσω ηττι·ιθιιιιιικ |ιώ;τείτ άε ΡετΡετωτ νἱι-8ἰ_ 52:21(ΟΙ-Η.

ηἰτειτε 8. Μετὶ;ε 86 άε εῇυε ρεττιιτΜοηε τισιι Με σ.ιτ·οπίέο .· Φέιπ1$Π8 οι·οιπυιπ Εεε!εΠ:ιτυιπ να· τωι,""_

@Μακ Βε:ιτ;τ & ΒΙοτἰοΠτ θεηἰττἰειε Πεἰ ΜΑΜΑ Ετ ω” , 8τε.Ρι·ίπιπω ΜΜΜ ςβΗιτυε- η

τοΝει, ρυ/ται·ιεικιπ νετὸ Η ΑτιιΕκττ Μύύκιιιἔ.ι (.”σι·ύτιεπ[.ιτεστΦωι: έφτώσπάίωα: .πτω"ωΠΠ

άτβιιβ:ιεωω έ: Ι/ίι·έίιιιτωττ τείττωοπΜ νετττἰε ετ ιιονἰ ΤείττιωτιττΙ ρΙετυ.ιω τόπϋτ ,ίπτιιιτ Ζέ

.τί!απε: ωμά ιίίσωπίι ΜΜΜ: έκ ρκἰωτ Πάκο τ·υιάσπαι·, κ” ίπ ρυ/ται·έοι·ι αρραι·ετ. Ρωισι·ωτ ΗΕΜΟθω

[σε , "Ποτε !ιι!ιαιω , Ι2ύι·ιιιιι έ: μἰιΖἱπἱτατε βτἰρβιεοτιτττι τττε ΙοδόεΙεε ; ώ· ?Μέσω εοιπτει Ιονἰ

Ματιυπτ , ΗεΙνἰάἰιιιτι &]υά:εοε , 9%8ΜπέΜοώιΜ α· κοιταω ,2ι$ἰι·ἰτῇ :Ρωσία πια:ιι]τ/ιιισπι σ!?. Α2

?κι Ηἱ|:ἰ:|ὑπ/ιι: :φάω σπυιίπο !ιι/ἰιἰτΙ:: ΜΜΜ πω.: ίπ μισή Μια:Μ” ίπιτι·μί!ατ ά· τητ.ι,



με :ΑΤΑ 5. ΗΠ.ΠΕΡΟΝ5Ι ·ΕΡΙΕΟ. ΤΟΙ.ΕΤΑΝΙ.

Μ.. @ΗΜ Ιπ Ροβετίου·ί ω: Με” πάει:: οτππίπο πτωβίοπί: Πατα:: Ρατεποπ τε.:ΐίτποπίπ Ρεπιπιππ οοπτίππωίοπεεπ

τω." ντι. ποΜπεκπτπυ·,οπο: ταπεο· Μπάεπτκ: ό· είτππ:περπεεεεπ Μπέτυ: Μοτπτω, έπέ:ιβιππ: . Ητεεοπ,πκι:,

1Α"·:0"Π· β)·πί|ω: Ἀἰεπππἄτἱππ:. Ρώσο: Χπτ:εττππ:.πίτιππε ,οιιο: πε /πίπωτ οπτετεπι :τι οπτεπεβιο Ηιζάε|οπ[π:,

Βεπἰοπε :παπα :β έπτετ· πυ·πτποπε ομε:[Με ώ::ειβτπ:. ιίιίε/οπ[π: οι οοπ(€Ιοοπττεύποπππτω ποί·οεπβι

ή:: τετ-εεε, Κοτοεπτπ: :Μισό ῇπτεπτἰππππιἔπππιτπτε. οπι :πωπω /επεπι είεεεοπτ, :π Ρπ/Ϊεπιοπι ω... τι”

"#6 .· ο :ζήτω βαττ:: εἰειἰἰεπι· Λεωφ ώ·.ΐππΕΕπτοπτπ!έοτα Β. Μπτω :παπά 8πε/ποππ: . ..τα Μπειτ

τ::: πιανει, :μισά επ 0Ρεπί: ἰπ/ἑπἰΡτἐοπε Ροβεπ τ·ε[επεπέπ Ρετε!ύ:. ?πού επ: Μ.ειττεε Ο· Μειττοτιο8

εειτιίΠττιαε ρΡε ἰπτετ· α'ίοεποΐπτπ πΡΡείίπτ. - ' Π ' Ρ · .

π.. Νοπ απο ΗίΜεβπ[π:,βά Καπάκια: Ροβεποτι:ιβτπε Με: “δ” εεπ/επεἰπε ε/τ. Παμε: “ΜΙΜ

πε ειπεν· τ: εοπτε·ο·τ:επβε πω...: Μ” Ο::πο!έσο: , οἰε :Μάο οπο δ'. ΜΑΜΑ δὑπτ/ἔκπτ Ρετσε:·ιτ. Ειτε::

πατων:!έ @· εοεππιππί ::ετεποπππι ὑοτπἰπππι Με: ό· ΐε2ε παταω οβτεοππτ ποπππ!!ίι πω απτά .φωτ όπ

τω· Κπτίω·τω ,πο!ππιποοπτ. _ο....χει. ἱ/Ϊ'Δ ίπ 6”ετπιππίπ απ: εβ . :αἱ είπε: Κοποιτππω Ε':.-6.1Μπ.

π τω... Μοπποπτω , πωπω: /επτεπτέε οοπτππτἱπ: , ίπ !ίύε!!ο * πιω:: π... εΐε ππεπεπεπτο εοπτροῇιἰτ . @· απ.

Τωστ:::2. οίκω πο: ι8τιοτο ( ποπ ΡΜίποἶε πωπω:: Μοπο/τε ” [τά ποοπε ) ίπβτίο/ΐτ. &ππστππο πή:οπείε-Ε

πε πέψη" Κοιτοετττε: , Ρτει:τιιιτι ποτπἰπε πεἰυεπ/πτἰο πρρε!Ιππ: Μ: ναοί: : δα! τω.: τιιιοτιιτιιά:ιτιι

τιιιτιε Ρτεττιιτιι τιιτίιιε ιττιΡτιάιε:ι ‹ιιιείἱ Ρετειιιι&ετιάοΙ:ιτιοτ:ιτ τετττετιτ:ιε , όεετενι :κι νοε, Βάπ

,. Ε Μ.Π_ ττοιι;ε (πω: , άε Με ΓεττΙ:ετε , ειπε ιΡΠ ειιτιΡίἱιὶε εοτιττ:ι ειπε Ριιάιειττεττι , ειιι:ιτιι ι·εΠ8ιοΠίι: ,'

μια:: εοτιατιτιιτ ΕΧΡΙοτετε. Ε: π: Ματια:: ...ω..:.π. ιπτεΙΙ:ζο: :Νοε όιεο , πιο” . :Με άιετιτιτ νιτέι·

τιιτειτειιι ειιιιιΠίτε ειπε ιιείειετιε νιτιιτιι νιτ8ο εοτιεεΡιτ , νιι·ιτο ΡεΡετἰτ , 86 νιτΒο ΡεττιιιιτιΠτ ; ία!

ειπε ιάιΡί-ιιιιι ποσό εοτιθτειιτιιτ ιιετέειιιτ , ότιιτι άτειιιιτ ε.ειιιι εοτιιτιιιιτιι Ιεεε τιποτε: μια· ετειιιι Η

Πιιιιι εὸιὸἱπε. ΗΜ:: φραπε: :παπα έπτετ· π:ππτποπε Ηί!άεβπβώ· Κοτοεττι οριο: όσα πω. ΗΠ

άψπ[πε ω. εοιιττει ττεε ΙτιίιάεΙεε ; Κπεύει·τπ: :ιάνει·Πιε Ρτ:ιττετ. Ητιπ:ρπμ παπι: ΗεΙνι

όιιιιιι & ]τιτ1τεοε ωπέίπίτπτεεπ ΒεἰΡπτο Ρετπε!οπτε: ; 1Όποεπτπ: 6'πεΐοο!ίοο: τι:..τ.έ... Μπίστι

ἰπβπ: ΠεἰΡο›·ε Με· ίπίτπτετπ π:ϋπίττεπτε:. α: ποπ :ΜΒ ε:τ·ρίίοππτε: :πε οπἰΜππιεισπ άἱ!πτε:τἰ: ·υΞπέ2

ποίίοπ: :Μι/Με Ο τἰΠπτπ ΡεΡετ@ είίσετεπε: ?ποπ επι:: :πω ·υο!πε:·πτ Ιουίπέπππ:. μα:: ΗΙΜεβππ::

-ΜΡ"!"°"· . . . . .

τ. Κπτοεπτπ: οΡπ: που:: ίπ άπο: Ρου··τιτπ:-εβ |ιοι·ο:. δαπεΐιπποπ:π!τοπ: δπε-0ΐοπεπ[οπ: πππε:φπτπ:

Με· ἑπ/ἐτἰΡτἰοπε. μπώ: ἰπ προέτορπ:: Οοποετεπ]ϊοπ: εεΡεπέιππ: νειιετ:ιΒ:!ι Μεττοιι:ε €τιτιίτι ιιτιεὶ

ειιιιι βιεττε.νιτ8ιτιιΒιιε νείοιια ( !εεεποΐππι ΒιιείΤοιιιι) τιιοτι:.ιίΠεε άε80ιιττΒιιε Ρ. Π. ( Μ π· Ε”

ει-ιωτιιε Β.αττιεκτιιτ ) Μοτιεε:ιοτι:ιτι οιιιτιιιιττι ΡεττΡίιττι:ι. ΟΡΞείτιοτιειτι , Ο:ιτιίΠττι:ε , όε Ραπ;;

Β. Μ.τικι.ανττ8ιτιι: τιιιΙιι τιιιΡετ ::Π868.Π1 νοΙιι: ΡετίοΙνετε άεετενι , ειιοτιιεττι νο: ε:ιιιι μυτι

:τιἰιιιι εττι:ιτε :ιοιι ειιιιΡιΒο :οτ ει; Ιιοε Γεω:: ειιεττιτιιτιι νοε όιΠε:ιττι , ΙοιιΒε άτα τιὶι ιιτετο νεΙτει·

:ιἰιιττιτιιιε , ιιιιιΙτο μπι ίετιιο εοτιίεΕτιιε. Παπ: ἰπ/ἐτἰρτἰοπετπῇ υἰπ'@τ Ρεπ-οπἰεπτἰκ:. πω”

@τε πω:: ΡτοΡτἰπ›π πο· έεπππππτυπ πω.. ωοπέρ. Ρο/Η:οε πε Ι5ύετ ὶπεἰΡἰτ: @Ραπτη οτιιτιιιιτιι

ΕεεΙεΠ:ιτιιπι , &ε. με ίπ Βέο!ίοιβεοπ Ρ!). Δ.: "Με :τά Με”. τύπω: !ίοε!!ωπ. Ν:υπ πε ε:: ἰοοο

πω κάτσει· Με που: επιπέέππΙ:: , Με αΙιειιιτΙ εεστια:Μ , οοεἰἰοε: πιο:: ::ρπρπ :το ..ω Μ..."

ά:Τεπφ,επτ· , /ποβτεπέ:τεοπε παταει:: /εκπποπέ: ΗίΖάε[οπβ ποἰβτἰΡ:ἰ . πιά έστω· ω... τΙε Ρτιτιίἱς8τῇοΠ°

δ. πω». πρ.::τ..... .5'εσππάκ: υετοΚπεύεπί Με” :β έτι/Στ πω... με ἰπ έππΡτεΜ”: Ρ:·τεοίέδϊο @ω

υποπί/Μϋείτπτ απ: π... εεεοτοἰἰο : Ιτιτετ $εττι&ατυπι $εττΡτιιτειτιιιτι ειοτιιιιτι , ὅτε. Β

ΗΙΙ:!είωι6 ό: δεεἰπτ :τά Ηἰ!πἰε|οπ/ἱππ πο: πεε:Ρἰππιπ:. Μππἰπεἰπτπ επι: !ποποτπ::ο π. Ι/ίπέίπίτοτε Βόρεια ίπ

(πω: ὶτιττεε τον.: Βετο: έέ!ΗπδΙπ :Με Μ' μια: ει· ΕΡήτο!π ΗειιΜΑΝΝτ Μοππτω πο! ΒΑκτιτοτ.ωωειιΜ βαπ

Ι:Βτ08:Μ· έππεπ/ετπ ΕΡ·/?:οΡππι , οἰπο Μπι: είε Μἰπποπἰἰ: Β. Μπι·έε .Βο:Μππεππ: Ρτ·ε1ΐ:επ.· οτιέΗετυπιππιτ:,

"Βα"ω· δ'. Βεπππποἰο δ!πυ·ευπἴἰεπ.βπω:: εοππ!ί:. Με Βπτ·:|οοίοεπεπεπ ι!!οοπττπτ·: @Δω άικιιιιιπ ι:ι τπτ ει..

τύπω :κι νἰἀ€τιἐυτϊ1 8Ιοτιοίιιττι Πε8επι Ηιτ.ιιετοιεεωι Ρεττει.ε τιιετεττετε νείττειε :Πισω Ρτοίεε

τιιτ , ίεΙιειωτιιιιιτι :ιΒ εο ΡτοττιιίΪιιιιι ΓιιΓεεΡιπετιε , ποδιά Η Γεειιτιόδι 6ιό ειιτιι τενεττιιιιιιιι , @τα

Νο·ι·Α_ νοΜε εοτΡιιε Β. νττιεετιττΠ.ενττ:ε δ: ΜΜΜ: , ιιεειιοτι 86 ()Α ειιτ..«Μ υιιεττοετε:ττηΑΜ , φωτ

Μετα ΠΠ θετιιττιιτ δ. ΗιΙάείοιιΐο ΤοΙετετιειτ εἰνιτετιε ΑτεΙιἰεΡὶΓεοΡο όεάετατ , οτι ΚΙ:ΜιτΝΕΠΑ

·τιοπειτ παοκ τ.ιιιιιτ.τ.οκιιΜ,τιιιοε τι:: νιτ8ιπτωτε Μ: εοτιιΡοίιιετ:ιτ ;εεεΡΗτιε .ι τω: Ρ:ιτνττετε

ιιυ:ετετε .ιιττιιττι εοε εΙετιίτιιι€ ιιΒ6"οε εΠειιΒτ νωττΓεω , :πειτε εεε ιιΒιετιιε Ρεττιιιιτετεπι Πτι

αωωπι ἀιοίῖιὶε ΡτεεεεΡιίτιε. (Ηττα νετὸ ω: :τι ιιττιε Ο:ιτει!ευτιειιΠ Με τεΡετιίΪειτι 86 νοΙιτε Μειωτ

:τι: Ηετ- ίειιι , Ρτοττιιιι: Ρετ8:ιττιετιιιιιι εοιτιΡ:ιτατιιιτι ττιἱΜ τωωιΙτω , ττιέιιιτε :ιό Ρτεείετ:ιττι ιιτΒεττι Ρτο..

ΜΜΜ Μ· Ρτετ εεε ττ:ιτιπετιΒειι6ο8 όιτειιιίτιεδετιΡΠ ετεο Ρτιιτιὸ νττεττι 6]ι1Γάεττι ΗιΙάείοιιίι, όειτιι·Ιε κε

ΜΜΜ. Ειτε: ε'ιιε ΙΗιεΙΙοε ΓιιΒ'ιιτιιιι :«ιιιΠιιιε ίετιΡτιε :ιάόιάι ττιἱτεειιΙ:ι εεε :Μετα Γειιθ.ι1)ειβειιιττικ

ιΠΡΩωή__ :τι Ρτ:ιτιειε & :τι ΑτιεΙιτι εεετ:ιτ Ρετ ε πισω: πι:: ,ειστε ι:ι [.:ιιιτιιιτιετιΠ Γετν:ιιιτιιτ ΕεεΙείια.

μ: Μπι! Ηεππιπππε τποπππεπτπω περασω:: ΜΜΜ υπ στοα'. Με. ε..:....π σε πποῇιοβεἱΜπ: πω.:

είί/τίποΐππι.

φιλι· /εοπεπεεπτ !έ!σε!!πεπ είε Ηῇπιππι πτεπ!εσπ έ

7. Ι τι ε τ. τ. ιι τι 8 .ΗἰΙἀεἘοιιίὶΤοΙετετιπ εινιτ:ιττε ΑτεΙιΞεΡιΙ-εοΡι ::τιιετιι εοτιιΡοΠιιτ ι!ε νιτ8τω..

τοτε ἶατιᾶ:2 Ματια: εοιιττο 1ικι2ο5 , Πεειιοι1]0ΥΙΝΙΑΝιιΜ 86 ΗΕΙ.ν101ι:ιΜ πάτε: 026110

:: Οοάεί:4Ι· Πε:: Ριάεἰ , τείετἱΡτιιτιι ττ:ιτιίτιιΙιτ Μι ΗτἴΡετιιο θοισεεεΑτ.ιιο* Αειιιιτιιιιιπτ ΕΡιΓεοΡιτε ,ειιιιι :τετ
. _ _ . σ.:ι - · - -

“Η ι:ι θ:ιΙΙιει:ιτιι σκιά: ετ:ιτιει ει:: δ. ]τιεοτιιιττι ΑΡοί)το!ιιττι. Π: νετὸ Γειτετιιτ τσιπ: τιιιΕτοτιτ:ιτιε

ΜΜΜ



νιτΑ 5.ιιιτσττοΝει στι-τε. τοι.ετΑΝι. Μι
Μετα ΗΙΙ.0ΕΕοΝεσε ίσετιτ , ετιατιι νιτατσ εισε πωσ σετσιιτ, εειιταιτι ι ΓσεεεΠοτε εισε 1στ.1.ιιιιο* Απ. στι;

Τοιεταιι:ε $ετιια Εριΐεορο, σοι τετιΡω ιιιιτσισ Ρτοστιοίιιεοιι στιιεπι πω: & ισοσιετιτσισ σε τε- ι"ι·Π"Π·

[στι:εδιιοιιε τιιοττσοτσιτι. !*:Ρ::"=

| θ

. . , _ _ _' Ισια” , κτ

ι Ιεσιμε Πτι τι. Η ι το τ: τ ο τι ε ι ΤοἰεΜπι ψήφοι. εκτεΠΜΜισ
@μπα ο

8.ΒΕιιτσε Ηιι.οετοσεσε Τοιετασα εινιτατε ε: ιιοιιιιιΠιιιια στοιαιρια οττσε , δε .ι σιαττιε Με;;;

Βετο Βαρτιιισατε τεσατσε ,Β- ΕΠΟΕΝ!9 εισΓειειιι εινιτατιε ΕΡιΓεοτιο ιτι Ρσετιτια ι Ρατετι

τιιιιιε ττατιιτστ ιιττετιε ιττισσετιτισε. αφτι εσιτι ιιιε θτατσιτιατιεαε αττι: ιενιιισε ρτισιοτσιιε ω.

ιιτσ€ιτσιτι , ιτισιτιισι εατιαεετιι είτε νιώσε: ατι ιεεετιιιαε αιτιοτεε αττεε , Β. Πιτιοτο δραιετιιι ΕΡιτ.

εοτιο ειιιιι ττασιιιιιιιτ, εσισε δ: τσιιε Ρετ τοταιιι Ηιί·ρατιιαισ , δε ετιατιιτιστιε ΐαριετιτια & ειοσσετιτια

Ρετ στιινετΓασι τετιοιετ Εεειείιασι. Ηιε ίισσιτιειτι Β.Πιτιοτσε 8ετσιαιιιιε τσιτ δ.[.εΑιισσι 8ιιαιειιΩ8

Εριίτορι,εσισε Ρετιτιοιιε Β.(3ιι εοοιιισε ΡαΡα Κοττιατισει)ο&οτ Ρτεειρσσα,ιιστιι]οσ ιτι ισ.ιιισιε

Μοταιισττι εοσιροιιιιτ: ειείσιι&ότΒ 8.ι..εαστιτο ΐσεεειιιτ ει ιιι $εειε Ροστιιιεαιι ρτα:τιιέτσε 8ετιιιιισσ.ε

εισε Πιτιοτσε,εσι Β.Ηιιιιείοιιίσε αιιοιείεεσεει δ.Εσ8ετιιο είι: τταιιιιιιιιισειΑ οσο ταττι ρτοΡτει: 8ε

τιετιε ίσι σοιιιιιτατεισ οσιισι ετιαιτι στοιιτετ ττασίιιιιττετιτια ΕιιιΓεορι τενετεστιατιι & αιιέιοτιτα

τεττιιιιιετιτιιιιτσε ίσίεερτσε , Ι)ιαιε&ιε;ι 8ε·Ιὶιιετοτιεἔι εετετιΓοσε ιιι:ιεταιιιισε αττιιισε τιιιιἔετιτετ

ασ εο είι ωοεσε. Πειιισε ροιι αιιτισοτ αιισοε ατι Β. Εσ8ετιιστσ τενετίιιε , & εσιτι Βιριειιτιατισεε

ετιαιιι εαίτιτατιο, ιισσιο νιτ8ιτιιτατιτ εετετατιιιιισσε νιττστσιτι ιιοτιιισε οτσατσε, Πιαεοιισε ατι ει,

εο οτιιιτιατσε. @ο ιιοιιοτε αεεερτο τισιετιε ρτστιειιτιΠιιιισε ατιοιεΓεεσε, σε ο τετιιασετετ ισ Γ:

εσιο , ιιιιΡειιεστε ισνειιιιι απατα: , στ ριετιιοσε εοιιτιειτ , εατσιε ρεττιετετ νιτεισιτατεττι, απ: Ρετ

ιιοε αει:εστσττι σεειεεοτατετ οτάιτιειτι; ισ Μοτιαίιετιο εισαι! νοεαΒατστ λ8αιιειιί-ε , σσότιοσε ισ.

ιιοσοτε ιιατιδιοτσιτι Ματτγτσισ (ῖοίιτι:ε& Παιτιιαιιἱ ειτττα εισιιιεττι στιιιε Ροι:τασι ετατ εοιιιιτσ

&σιιι , ιιατσιτ Μοσαειιιεσσι απστσ·:τε ιιαιιιτστιι. Οιισι ετΒο ιιισε οεεσιτε σεΐειειιτισσε Ρατεστι

Βσε ίσια τετιτιετετ, 8: ρατετ εισε ιιοε ασάιτο εσσι ιιιιιιτισσε ίσια εσσιε εοσιεειιιιε εσιτι ιτιΓεσσε·

τετστ , στ αστεοσαιτι Μοτιαι:ιισε ιιετετ εστιι τετισεετετ-; ιιιε τιοιτ τετεσσι τείιιιειοτιε , νιι:ιετιίασε

ραττετιι ί-σσιτι νετιιεστεττι , ρεττεττιτσε ισ εανετσα εσισιιιασι στι , εισαι ιοττε ρτορε νιαιτι ισ

νετιιτ , Γιά-ε αΒίεοιισιτ. Ρατετ νετο εισε τιστσ Πει εσιιι τιείειειιε ρτ:ετετινιτ ; δ: ατι Μοτιαίιετισττι

ρετνετιιεσε, Αιιιιατεττι 8: Μοτιαειιοε οσιτι σε ίσιο ίσο ίεειΠεστ οσσι ?στοπ εσεΡιτ σετεσιι&α

τι. ΚεΓΡοιιτιεστιιισε ιιιιε , στ τετ ετατ, ίε Πισω εισε τιοτι ιιιαιιΤε , ιστετιε ι·ιοιιισισ τενεττιτστ. διε

ιτατισε ισνετιιε, Ραττε ωστε & σεττται·ιΓεστιτε , εεανετσα πιεσε ατι Μοιιαίιετιστσ νειιιτ , δε

εσττι Γσιτισια τιενοτιοτιε ττι:ιετιό.σσε οτιιτιισττι ιιταττσττι ειτισιτατιοσε Μοτιαειισε Βέτο.: , τειιΒιο

σώσε Βεο Γετνιτε εοεριτ : ιταστ Αιιιιατε σοι Γε Μοσαειισσι τεεετατ , μια ρασεοε ατιτιοε σε·

τσιι&ο , ισ ιοεσισ εισε ασ οττιιιιιισε ειεέτσε σαιτ. ΑΒΒαε ετεο ί-αέισσ τιιιιιι Ρταττσττι Γε ί.σρετρο

ΐσιτ ,τω οιιισιιισε 8: ιεισΐσττι εσιι&ια ιισιταιιιιεισ ισ Βοσιε ορετιιισε ρτ:ειισιτ. οσα ιτισιτιε πιο

τετ ι $ατιδτο Εσ8ετιιο ΕριΓεορο ατι ι)εστιι σιι€ταστε Με ασ σσινετΓο απο 8: ροτισιο ισ ιοεσιτι

εισε ειι8ιτστ , 8τ Τοιετατια: εινιτατιε ΕριΓεορσε εοσίεετατστ. (Μια νετὸ τσιπ: τεισροτιε εισιιιαιιι

ιιεετετιει εοτιττα νιτεισιτατειιι 8. Μιιιιιιε Πει θετιιττιειε τιιιιισταιιιτεε , ΡΟΡσισισ ιι Ρι‹ιε ανατε

τε εοτιαιιατιτστ ; ιάειτεο ΕριΓεορσε εοσττα εο: Τιιεε τ.ιιιει.τ.οε σε ν1Μ3ΙΝΕΤΑΤΕ δ. ΜΑΜΑ

ισεσιετιτο Γεττιιοσε εοιι·ιροισιτ , δ: τσατιι€ει,τιε ΓατιΕταε $ετιιιτστ:ε τειιιτιιοσιιε ττισιιιτιιιαιιτετ (Με

ειτ. στα νετὁ τιιιαιιατσ σιε ίειισισ 8.ι.εοεατιι:ε νιτεισιε αστε ισ εαόεσι εινιτατε σε Ι)αειασο

Ρταείιειε Με 8: Γερσιτα ίσετατ , ιάεσι ΑτειιιεριΓεορσε εστιιι ιιιαΒιια τοτισε ροιισιι τ”τεσσειιτια εε

ιεοτατετ ισ εισε Εεειειια ; εεεε ίσοιτο εατιεσι νιτεο ει ωαιιιτειιε αρρατσιτ , τιιιτίττισε ει: Ρετ νι

ταιιι ΗιιιιεΓοσίι νινιτ ειοιτιιτια ττιεα Γαι·ιθα Ματια, & τιιΒιιαιιι τιιιι τειιιστιετατιοσετσ τερειισετ

ρτο ιιιιειιιε οσοα σε νιτειιιιτατε εισε εοωΡοτειιιι. ΑτειιιεριΓεορσε νετὸ στ τεΡτιττιοτιιστιι ιισισε

νιίιοιιιε Γεεσιιι ιιαιιετετ, εσιτειιστιι 8ιοτιοίι Ρτισειριε Βεεειισιιιτιιι οσι ισιττα Γε πω" Ρετιιτ

& (σε ιιιαιισ εισα αεεεριτ, &ατίττισσε σε "σε δ. Εεοεατιιαε ραττετιι οσεισιτιασι αιιτειιιιι. & ισ

εαρΓα ατ8ειιτεα ιο‹:ο Κειισσιατσισ εσιιι εοτιειιι εσιτειιο τεροισιτ , ειιεετιε ιιοιι ειτε ειιετισιτι , σε

‹ιε εο εσιτειιο αιιτισιτι ιιτισιστιτιστιι νει τ:οττισιιιιιε σιτετιιια ι-Θεαταστ , ὰ: οσο "Με ΐαιι&α ?σε

τατ Γε&α.Εοειειτι ετΒο :τοσο ιπισιισει·ιτε Ρείτο ΑιΤωΡτιοαΜ Ι)οσιιστε σοίττ:ε ι-αιι&ιτ ΜΑΜΑ, ,ε ω. Λιν

Β. Ηιιιιείοτιἴσε ττιστιι όιετσσι ιεισιιιο Γείε ιισιισιτ ρστιίιεατε , στ τιιτζιιε ΡοιΪετ ιιιστι σιστιτιο ιισιιειαειο..

οστά:: εειειιτατε. Οιιιιι αστειιι ιιοτα νιΒιιιατσιτι ρτοοιιισσαιιτε ατι Εεειειιαιτι τετιτιετετ,(.?ιετιει Με. ?ειναι

οσι εστσ ειιιτι εατιιιειαιιτιε ρτεεεάειιατιτ , ιιτ νειιετσιιτ ασ Εεειειια: ιαιισατιι , τιιιταιιιιεσι ιστιιι- [2Μ;"["'

σιε Γριετιιιοτειτι σετ τοταισ Εεειείιαιτι ιιιιιατ $οιιε τατιιαι·ε εοτιιιιεκετστιτ : τιιιιιιοτισε τιπιοτε ρετ- ΤΜ;απο τσαετστιτ. Βεατιι$ νετὸΕριΓεοιισε ασίι:ισε σιιο τιιιιοτε Εεειειιατιι ιτιστεΠιιε , νιιιιτ εασιάετιι .ΜΜΜ τα

Ποτιιιιιαπι τιοιιταιιι ιιι Με ίσα , ιτι οσα εισσι ροσσιο ιετιιιοσειτι ταεετετ ίετιετε εοτιί_σενετατ ισιτ- Μαι Ρ"

τα αιτατε τειιτιειιτειτι , τιι:ισιιαιιισσε νιτΒιιισισ εατετναιιι ΐριετιιιιτιιε ιτείτιιισε οττιατατιι . τοΓείΓ- “Ν'·

οσε ί-εσ ιιινειε Γεττιε τείετταττι, ειτεα εσιιι αιιιιιετιτειιι . δ: ιασάεε ει σεεαστατιτειι·ι. $τατιιιισιιε

Ετιιιι;ορσε 8ετιιιισε Πειιιε. ιιισιιι ει νετιιιιιι Αιισειιεεε Πιιστατιοιιιε τεεοιετε. εοεριτ πισιτοτιεε στ.

εετιτιο: Ασε Ματια έπιασα μια” . Πωπικιιτ παπι τ &επεάιέ?π τι: τι: ισιαΙιετιεκτ ό· θεπωιιιιι?ειτ

πίσω ·υεπττι: τσι. Ισίιιττισσε νετΓσιιι Βιιιισιιι @σε ιτετατιτιο τερετειιατ . άοτιεε αστε ειστ με..

Γεστιαττι ρετνειιιτετ. Οσοάστσ ρετνεσιίΓετ , ρτοτιτιστ εστιι Βοιωτια σώσει ειατιΠιιιιι: σωσει

έ8στ. 86'. Οτε. δ. Βεπτά. 8ε·τα!εισ ΙΙ. Υ σ σ

Οσπ_βτ 2ι·

:σπασω



μι. νιτΑ δ. ΗΙΙ..ΠΕΡΟΝ5Ι ΕΡΙ5(:. ΤΟΕΕΤΑΝϊ.`

Α* απ; άιιΙειτοτ τοΓριοιοπε , νοεε πω σε πιιιπιΈε όεΧτε1°2 πιιτιι :τι Γε νσαινιτ , ΟιιίιιΙέπιπιιο Ρ€ωο;

οο.ι.κνιι. Γειιπ οι 8επιΒιιε Ποιο εοταπι Γε ιιοίἱτο ττπάιοιτ εΠοεπε : Αεειρο, οικω πιι, διιιπο νοιτειπ,

Πτι-Μι· πιιιιπι πο τΙιοΒιιιτο 61η ιποιτποτιο Γιιι·πρτιιτπ πω ειτιιιιιιιτο ριιιτιοιιε ίετιιιτιιε :μια ιι·ιιιιι ιπιιιτο-

· " ποπ @πιο : πιιιιτιπιιε επ ιποιιιιτιο,ι:Ιιιιπ ΜιίΕιπι οε!εοτιιπε €01°ΡΠ$ πι; πιει εοπίοετονοτιο. Ε: ιτι

" ρι·ιείοπτι πιιιοΙοπι νιτα Ιιειπε ρατνεπι τεττιΒιιτιοποιτι πω τοροποο πιο τω-ιιιιι ποπ πιιιιι ειιιιιι.

” Βιιιίτι5 ιπ τ.ιιτιιτει νετὸ πω ιιπροτται·ιο , ιιτ Ρι!ιο ιτιεο ῇιιειτοτ ιτι ε:εΙο οοπί·οοιετιο. Ηι: οι&ιε το..

Πέτα νοίτε Γιιπ&ο Εριΐοοπο Βοιπιπει πολυ ειιπι Γειπ&:ιτιιιτι νιτείπιιπι ιπιιιτιτιιιιιπο & ιιιπιιπιε

οι:ιτιτπτο ε!ιί.ρειτπιτ: ΕΡιΓοοιιιι: νετὸ πωπω επιιάιο,πιιιιπτιι άονοτιοτιε Ρεθ:ιιπο Νικ! Βοτπιπιε πο.

Με οο!ε”οτονοτιτ , πιιιιιιτιιιππιιο όειιιοορε ιτι ειπε Γοινιτιο τπιιΒιο εοπίοττετιιε διοτι: , πιιΠο Πτι

Νοι· Δ. με ρτοιποτε , πιιΠιιιε εοτ τωιε "Με ειπι!ιαιτε. Πποο ετιπιπ τ”είτιιτπ Οοποορτιοπισ 8. Μει·ι:ιε,

Ρ=!ΜΜ'ει· πιω Γει!ιοετ ιρΓιι εοποοπτιι οίτ, εειοΙιτ:ιτι οοπίτιπιιτ, & ειπε οοπίτιτιιτιοπε πο: τοτοπι ΗιΓρππωιι

"Ρ"°ἴ'* δ· ίοΠοτππιτοτ οοιιτιιτ νι. Ποε ΠεεοιπΒτιε. Ιπ ίεάο νετὸ Πιο ποίιπιιιιιπ οι Ποιπιπατπ ποίττιιιπ Γο

22:72,ά_ άεπτοιτι εοπΐροιιιτ, πιιιππιιιιιπ ;ι!τετιιιε Γετ!ετο-νοιιιιτ ο Γουιπεε ειΠπιιιε Γιιεεοποτυπι ειπε ιπ επ Γο

ι,,“Μ 0, οι: ιιίπιιο οι! τοιπιιιιε ΑοιιΑιιιιιι Εριίοορι , ππι Ρι:ιπιιιε ιΙ›ι Γοι!ετε ρτει:ΓιιιπρΠτ. @ιι εοε!ειπ απ.

απ. Ι.συι· ποιποιοιο Ι)ινιπο πο οιιοοιπ οινιτιιτο οιτιιιι!Γιιε , 8: ιτι ειιίΠιιιιιι οιτεετιιε , τιιπιιοτπ το απο ο8ἰίΪο

το:""2ζ :ιν Γεώ ρωπἰτιιιπΒοπτιιε νοιὸΗιΙάεἘοπΓιιε κα." οποιο πι ΕριΓοορετιι ειρ!ετιε, Μοτο Ειπε ὁ Ρτ2

ω”. Γεπτιε νιτειε Ιποοτιοιιε πιιιονιτ άοοιπιο Κιιιοπιιιιτ Ροτιτιιιιτιοε, Γοοιιιτιιε Β. Μ.ιιιιιε Γοη·ιΡετ νπ8ἰ

ΡΜ δω_ πι ιιι ι·ε8πο πώ ΐιιι1εειι-Οιιιιιετι Βοτπιπι ποίτι·ι , ππι οιιιπ Ριιττο & 8Ε;ιιτιτιι-[2Π&ο γὶγπ & κ.

Μ". τι. ι.. επετ Ποιο νεται, πο: οτπππο ίπποι Γ2ειιιοτιιττι , Απιοπ.

Φαιά [στι.

πιτ έ: πέπ

εΠιιέπτυπί- ΙΝδ!.Ρ!Τ ΡΚιΕΡΑΤ.ίΟ δ7!!/$Β2ΙΜ)

μιιιιιιιιι.

π· 3· Μ ·· . _ ο . . . . . . _

ΜΞή"ζ'ξ,,, Μ !ιοι·ο πιο ?Μπι άι· Μιά: 72782922: Μιιι·ι·ι.ι· Βοιιιιιιι σοιιιμιβιιι,

[κι τι. τι.

ιι πι. 9.Ι)Ε αποτο οιιιιιοιιιο πιι:ιπτιιιπ ιτι Γειιεόιιιιι ι·οιιετιτο ροτιιἱ , Ποιιιιπο ειοιιινοπτο ττειπΠοτι

π Βετο ποιοι. δι πιο οοο!οπι πά!ιιιο Γιιρει·οθ: οιιπιιιά πείοιο; Γει:| ι.ιπιιπι ΐοιο , ποιο Β. ΗΠ

;!είιΕιΠ “ξοιοτπιΈπ:ε 8οοιε Ετιιίοορι πε ιπτε8τιτιιτε ίοιπρετ νιτι;ιπιε & Μιιτι·ιε Βοιηξηἱ ΜΑΝΑ

Πιο πο ιο ο .Ρτοπιιοτειιτιιιπ πρωι Βοιπιπιιιιι ρτει:οιότιιοΕριίοοριιε πιοτιιιτ ετιιτιπιπ οι οι

2τιοΓιιτει Βοι δεπιττιιι οιιπι οοι:Ιοπι ΙιτιοΙΙο ιτι Εεε!οΠιι ειιτιιοάι·έι Γειιοπε ειρραιτοτετ , ει·ιιτιιιι το..

εττοτ , νοίτοιππιιο πω: Αι.ιιΔ νοοπτιιτ άοίεττετ: Βοο ει! τιτ2τοειιτινιιτπ πωπω οι!εέτιοπιε

ιιάΕιπεοποά, πιιοπιπιιιιιιιἶ ποιτ οιιιιιι Ειιιίοοποτιιιπώι&οι ιπ πι1ιτΠοάτο ιοί-ει ίεάοτοτ ιωΡιιικ, κι

νε επι ιπ ποτε: ι επι. Ρ ο τιιιιτιιιπ ιπτετ ποτε παπι ο οτππιιι 8ο πιειιιιπιο ιπ ίοΙΓν

πινω:: Μιιτι·ιε πω” άπιπ πάνινοτοδιιτοΒατιιτ άι. Οετετιιιιι ποπ ειπε οιΓεοΙΤιιτπ ποιιιο Πϊτιπι::οι;:

Ειιιΐοοιιοτιιπι ιιιιίἱιε οίτ (ποτε: ιιτοτπι ιοπιε τοπιετατε τιοιιιοιτιιτιοποπιτ Βεπιπιιο ο
. . . . Θ!" Μ] άι: Πι ·

ι διεοεττι18 πεποτιοιιΖίεέπε 8ιιιπἰιιιιε "πιππιιπει ειιιιιι άιοοτοτ ; Ετ οπο ίἱειιτ @ο 1ιοιπο Ποπ : & ιτι οιιιΒ :ότε Ρο·

οι·ο, δ: επι πιο ιτε μα: ιιιποι·ετ, ι1Ρετ τοττιειιτειτο ροτειι π: πιοττιιιιε οΠ·. ιιιΓ πιο
πι! Μπι: !ο&ιιτιιε Μαιο ΙοΕτιοποπι , ειάιποπει·ι το νοΙο :οι ποπ ποιο ιπιιίιτπτο @ΠΊ ” Πεο

ειιοτιι&οι·ο & ΗΒιιτπ , πο: τΙιετοτιοἱ: Ιπειι1οιιτιο ιιιοιτιιι·, άειετιιιτιιε εοε!ιειΠιιε νιάοτιιι·3 Ρτἱπιδ

τιιιππιιετπ τιάιοιι!οΓε & ιπιιτι!ι ρει8ιπει τεττο τείιιιιιε;πιιιει ττιι6τιιτιιε οπτιτπιιε ιιτ Βοπιιττι κήποι"

Γεερε ειιίι:ιιποο οοπτιοιιΓπιιο τιιιπιποποο άιπποΓειτιιτ. $ετιρτιιτο ετεπιπι, οιεΙοτιιτο, ΓιιΓιιιτει,Ρι&"

το οτπιπιιε οοπΓροιίτο ιπορτο νιτ!ειιτιιτ , πιιοπτο ιιιιτοπι ιπΓροιιετιε εοπιτιιἱτι11$ , τιιπτο [πιο ιπ

τιιοτι Ιιοεοιτ.Αεοοάο 18ιτιιτ οκ ειπιτπο ,δε ιπνοπιοε ιπ ΠπΒιιιιε ρει:πο νετοιε ,δε μια: άονοτιο

πιοδε άονοτε ριετιιτιο |ιιτιτειπτετιι οΠεδτιιιιι.

ιιιιιιιιιο ο. .9ιιιιιιω έιειιιέε ού Ηει·πιιιιιιισ Ηι!έι-/Βιιβ Οριο· πιο ?'έι·έιπιτιιτε οι σε: ίιοι·ιι: οϋ·υω)Μ Μ!

π·πιιϊ5οιΡί Η εοπτιιιιΜ[Με ιι: οιίίτιώιώστια. Ρι·ιτιιιι: Μ" εοπττε]ονιιιπιιιπ δε Ηοινωιιιτπ ιπάριτ Με ;213:σ .

ι ς οι] . . . - ο . . _ ·

μ] 5. “Βλπ”. Ποιπιπε τπειι , Ποπιιπειττιιτ πιο, διο. ιιιιιγ|ϊι ΡΜΙΘέσ πιο ιιι ιιιιρι·:Πϊι· 2ΐάΡθ,""0ζ ι.$'οεισπάιι: Με»

00τιττ8]ι.ιά208 Δέν »ο σούι: : οπο τ!ιοι51ιιόετοι ποιά Ρι·οοοροπιε ι ποιά ειι!ίτι·ιιιε ι τσάι:Μή :

()ιιιτΙ ο8ιίτι οιι·ιίτε,πιιιά ε8ιΙτι Ι)οπιιπε ,πιιιιπτιιπι οι! οιπππιοτοπτιατιι Ρεττιπετ διο. ευιίέιιι ιι
ι 9 ο

:Νέα πρι: !ιύει· πω· @με ·ιιιι!!ιιτικ άεβιιιτ.

τι. Η” οιιιιιιιιι: “Μαφία βιιιηιωέουι οι:Μ" Μιι·ι:εισίοι·πυι δ'. Μαιο , πιά ω" πω: Ιιθι·ι:

. νωρ ιἰε Λζιι·ιιι·ιι!ι.ι .Β._Μ42°Μ έ:@Ρε 4τιιιιτιιι·ι:*ιπ πάει» :οιίιεεβύβείτια. Μέσι· ΡΡΔι|ιδ78 πιο. Ο*

Κ"ι,,_Μ,,. Ριτισ|ι.0 σου/Ειπε, απο έα ·ιιιυ·ιι.ι Μιι·ιιαι!ι.ι πιω πετ Β. Μ.ιιιτιιιιι Ποιπιπιιε ι:Ιινοτίιε τοπιιιοτιΒιιε οι

άσοι ιτι Α- νετΠειοειε &οινοτίιε τιετΓοιιιε ορετιιτι όι8πειτιιε οίτ ,ποπ ιτι διιιι&οτιιτπ Μπιτ νε! πιιοι·ι"Π

9ΨωΨι εοπιπιιο πάοΙιι.ιπι Ιιττει·ιο @πιο τοποτιιιπτιιι·. Πι ρι·ιιιιο :κοιτα @Με οι: 5. Ηιι.οιιι=οικο ΑΣ

ΜΒΡΠΐΤ ειιιεριΓεορο ,επι Β. ΜΑΜΑ νεττοι·π .ο:Ιιτἰι: ιιΠετιιπι άοπαιιιτ. Ραιιω[ει·ιύσε ορια Με (τιμ

ἔο;ι8ωδἰ: Ειεπε οιιπι ἶὅτιιιπ ιιοποτπτε ,·οοπττιτιιιπιιτ οοιοΒι·ειτοτπι· ΐοιΙοιππιτπε ειπε ιιιιΒιιιιε οποιο ειπε Γε

Μ: Ηἰιω ινιιιιτοπι οτε ιο Ποπιιιιι . ιτε νιτΙο ιοετ, ιιτ Π τοΙΙειππιτε: ιθππιιποιοτιοιιιε Βοιπιω£2 στα

ίοΠ(Η8_ ΡαίΠοιιοιπ νοΙ ΚεΓιιττε&ι0ποιπ Ποιπιπι ονοπει·ιτ , ιτι ρτ:ιτάι&ο πιο Πιο εειάοιπ ΐοι|ειππιτειτο

εοπει·πο ι·ειιιωι ροΠιτ. @πο Με Γεω νιάοΒιιτιιι· ιιιίιιιιπ,ιιτ ρι·ιιιε Ιώδιο Ι)ει θεπιττιοι: εεε

;σιιιι.το. τετιιτ ί·-είτι.ιιιι , οιτ πο: Πειιε-!ιοπιο νεπιτ πι πιιιποΙιιπι. @ΕΞ (οΙΙαπωτω π] ἔ€ΠεΓ8ιὶεοΠωἰο ια

σωσει” εοπιιιιτιατα, εο!εΒτατιιτ πετ ιιιιιΙτατιιιιι ΕεεΙοίἱατιιιιιΙοειι. Ει:80 Γιώτα Βοι(ιοπιττιιι οι ι·ιιι:[ω-Π

οιι!πιπ

..οι



ΤΙΚΑΝ5Ε.. 5. ΗΙΙ.ΠΕΡΟΝ5Ι ΕΡΙ5Ο. ΤΟΙ..ΕΤΑΝΙ. μ;

οροετοιτ , Γοάειιε ιο ()ειττιεότει Ρτορε Μαιο Ροίὶτιι: 8ενοΜπιοοτοοι $:ιοεττΙοτοΙο :μισά πιο: ΑΙ- Απ. Οοο.

Μπι νοοιιιοι1ε ,ει:ιτιοΗτ άιοεοε: Ηοο νεΠ:ιτοοοτοιο Ποι δω πιει οτιιιΠ , διο. Πούιου β|ωίέτοι· Μ·"""·

ΡΜ/ἱ07ψ#ἱ0. φαΐ οιιιτΙ:ιτο ΟΙετἰοοε νοοοοοΙο διΑοιιιοε , μοι Ρτ:τΠοοτ:ο οτοιε Πάτοι» Εριτω.[πιο , βετο νοίτοοτ·οτο Γε ιοάοιτ: ία! (Μάιο Πεο οΙοιΓοεοτε ρτ:εΠιιοΡοοοειο οιιιε το Εοττειτο “Η” απ..

απο εοιΙοοι νεΠτιοιεοτο οποιο εοοίττιδτοε ιοοττοοε εεειάιτ. άρια' αουτ Από?υπο πο» σ.τρύΜί!πΡ μι.

Φεβ: Μπακ. Ζέκί!απέοεοεάιδτιο ( Βοσεβυιαπω ) τοΒιοιοιο, Κωι'ει·ίεσ Το!επικο νείτιο, Ποσο Τα

έειψι:Ιοιιοοι €21οίτοπϋ6°ίΜΧ. @οπιοιωπι ΑΠοιτο οποιοι &.ιότι έκυπ]πικτ ού Ηοωαποσ π!.πιο· /Σι.

ΡΜ πιατα. ρ. ώ· (Πειίιι!οιο άιιέ?οι· ?Μεβρω πω. 8. Νοε ο!ίύι Ερφ·ορικ. φαί ιού Ζἰκἱἰαπε επιπέ

τοε,/ϊφτέ ποιο. θ. Αιτιιοοοε, @Ίπποι ρ.-$ιο8τιο: οπω. οιιίτιιιέτοε Προ, /δ·ά οι εκίὶἱἰοιιι ποθ

Γιο. Μα ]Θιβιτ Ρφτω [σποτ. /Ξ·ά ποπ οτιο.τέ κι /το·πιπικτ.

ΗιεΤοιιιΑ ΤοΑΝττ.Δ.ΤΙΟΠΕι

$ΑΝΩΤΙ ΗΠ.ΠΕΡΟΝ5Ι.

' ΧιοΕκτιοοε ο.οτειο Ιιοοιἱοοιο Ρεεε:ιτιε οοτο Ηιἴροοἱει ?απο οοι

` Φ. . Νιούε οι: Απιβιοοε ΓοΒιι&ο. εΠετ,8τοιειΒοο Ρειι·ε τεττο ειτοοε ι8οο

·· ο ΡοΡοΙειτο5 ΑΠ:οτοε τΙοοιτειιιιιτΡγτεο:ει τοοοτιε ιοοεεείιΊοιΙιει φοιτ

ι όειτο Μαι ιοεοΙεοτοε , ΟΙιτιίτι οοιοειι ειτοοε Βο!ιοιοοεοι ΐετνεινε

τοιιτ. Ιω οσε. ετἔο Μάτι @το τοεοε οσο @να τοιτ , τΙο ίἱοΒοΠε

ΡεττιΒοε εοοΒοιιοτει τΙοοτοτο ΡΙετἰοοε Βο!ιοοι:ιε,8:ίξιοτοτιίΠοιοοοκοοε ει; μια ..ζω (2_

μοι ΕοοΙεΠιε ιοΙειι Ιοεο ὸεοοιἰτοτοοιτ. Ιἔτοτ οοπε!ι6:Πιοιιΐι απο τοο1τ(Ρ ΚεΠ- π] ?Η

Με, οιοοε Το ετειοει ι:ινιτειε οοο οτι ιτοει ει·ειτ, νε οιο ι επι “Με ιιοειιο , " " ° ”
3οἔὶ άι Μετα Β. ΗιΙοείοοίοτο άεΙοοτο.νοτοτ, ιο οτοετο Ονετοτο ΑΠοτιοι·οοιαιμα όετοΙετοοτ.Ροιεοειτοτ 8ο ιΠοε οοι·Ροε οεοτἰΠἰτοἰ Ηι!όοτοοίι,Γετι ίοι·το αρτιο!

Ζειοιοτειοι όεοοι·τατοι·εε οτεεΡεοιτι,ιο ΕεεΙείὶἔὶ δ. Ρεττι |οεο ειΙτιΠὶιοο Ποιο το

Ροίοετοοτ. Στείοεοτε νετὸ ιο εΠοε οΙοε!ε, ετιο.ιο Ζειτοοτει Βιιι·βειι·ιε εεΓΠτ. @το

οἰτοει ΓοοΙοτ:ι οίτ ΙιοοιιοιΒοε Με τοι·ίοτο τεΐοοιεοάι εοΡιοΐεοι1εΠ:τατοτοΡι8οοε.

Τι·ειοΠετοοτ :οποιο ΡοίΗι:οι.:τοοιΡοτα οποτε , 8ο οοοοιειιο Γτοοοεοτειτι εΙειοοεμ

θ. ΠοεΙιοοε οσο Ροτοιτ , τα οιτειάιτ ιτιεοιοτιέὶ. _

2. Ροίτοοοιοι Πεο τοι!”οι·ειοτο οοειέι Ριοτοιο ΚοΒοοι ΟειΠοΙΙ:ο ΟΙιι·ιίτο Κοοοοτο ΡοοΡοή οι

ΡειιἶὲΜιτἰοι ι·ε€τιτοἰ εοερἰτ , Ζετοοι·ο.Βοοοοιιο το ΟΙ&ι·ιθιειοοτοοι:ιέίοοείτο τεὸἱιτ. Μ

Ρο οι ει: Το οτειοιε (ποιο εοιο οι επι απο νεοι ετ, εο ει· οι πο, οτι όινεο -
Γοοέτιτοτε , ιοοι·εΙΤοε τειοΡΙοιο Β. Ρεττι , οι·ιιτιοοο οεοιΡεοΒιι ΠοΒο!ει οιτεοτοΙο

Π:τοτε , εοτιοίιοε ιοί-Ριι:ετε. @οσο τοττοιο κάποιο ιοοΠι·ι οτβιττοοτιοοε , οπο Ϊο

οσο οπο τοπιο , οοε ειΠοοιό ποιο ίειέτοι·οτο νεοιίΤο, τω νεΠε !ιειοετε οοοοιοι

ειΠεο]οε δειοετάοτιεειτοοε Πεοτο τιιοοοοε, ω ἔτοοιἰε Γεοτετοοι οποιίεΙτειτοι·οε

οπο. ι-ιο ειοόιτιε εΙοέτοε είτ το! οοετοοειοι Πιο.·ιοοΜ 8ειοετοοτοοι οι·εινιΠιοιοτο τ

οοι·ειτο οοο Βεοιοοε οι·ονοΙοτοε εοεΡἰτ, οοο.Π οοοεοτο Με. οοοΗτεοε, Ιιοιοΐεε..

ποιοι όινιοοιο νιίοτο εοιιιτο.τε:Ρειτοτ οιι,νιόι,ιοοοιτ,τορτοε ιο ΓΡιτιτο,ιο του.

πιο. οπο. Ροοτιίὶεετο οοετοοετο , εο!το όεεοτοιο , ιοοεΠο @οποιο , 8: οτοοιεοι·

Ροι·ιε οτοειτο 8Ιοιοοίοτο, οοι ἴοέ`ι :ιοιοοόοιο ιιιεΙΙιΗοέ`ι νοοε πιο :ιΠοτ:οτοε απ: Εεο

Ιοιο ΗιΙοείοοΓοε οοοοοιιτοΤοιοτοοπ ιιτΒιε Αοτιίτεε, νεοὶ,ἴοοοει·ε πιο, (ιιιειο

(ετ:οτοε νιΓοε Γοτο ιο Μια: οι·βειο ροτνειιιΠε, ετ ιο Μπιτ ΕοεΙεΠειοι ὶοττειτο οΒι

:διο εΠεοιοε5Η'ιοοοοοιτ,(8τ όεΠοτιεινιτ τιι€ιτο Ιοειιτο) Με οοι·οοε ιοεοτο ειΒίοιιε

Ιιοοοι·ο μποτ. Αοιοιο.άνει·τε,ί:ιΙι ,οε ιο τοοοιτείτοοοιι νιττοτε Πει οΠει το ιοοει

πιο τετιεειτ: Πει οοιτο νετΒοτο οίτ, οοοτ! οσο τειοι ει: οπο, οοὲιο ι Γο ῇοοεοτε

ὶιορετο. (ιοιοοε τιι&ιε ενειοοιτ , ιΡτο οι! πιο ι·ενετίοε , άοιοο δΕ Βιιοιιιο. τεΙἰᾶἐ`. , οι

τοπιο οιιοετο θε Εεο!είιοτο νοοιοι οοιΒοε οιοοιε Ποοιι ορο: ιο ΐοιτίτιι εοΒοονι ω!.

ίο νιόεο. Η.ιοεε @οι Ρατετ οΡτιτοε, οειοΓιιοι πιει ειεΙνεοτοε.

5. Πιόειοοε ιιοτειο ιΠε,οτ απο Βτονιε 8ο τιτοοτο.τοε οι; Εοο!εΠε: ΠειοιτοΙοιο τ:οοι ΜΜΜ

οοοοοΠιε Μάο ·ρτοοεοτιοοε οοοοι·οοεινιτ . τεοτέ.οοε ΙΒΜειο ειἔἰτοτο. οοιοιοτο 'έ!ΞΗ:"'

Γεοτειιτιο £οιτ,ω οοιοε οετοοιιοι ατομο Ιιοιοιοἱε ιΒοοτι οιότοτο οιιοΙ Με πο- οάοτοπι.

τιιοάοιο. Μπι οιιιι!οιοιοοε Γετοιο ιο ιιοτοε ιιοτοιοοτο, 86 Η ετεοιτοιτιὰ οιοἰτἰε

οι: , οοΙΙοπι τοιοειι ρει·1εοΙοοι Ειι&οοι είτ. ΒτεΒοοοτεειοτειο ΡοΓτεὶ ΗιΙ.ΒΕΕ0Π-_

νι1οι1

 



μ. ταΑΝει.. ε. Ηιι.οποΝει απο τοιετΑΝι.
Απ. ς:."._ 8ο, Βιήσε οσωππε ΥΙΙ. Καμ ΗὶίΡαοΙαε, εἱιω Αεειιειωε ΕεεΙοίἰα: Ζατασταικε

'κ-"=ν"- Ρτα:ίιι! Μπι Β. Ραπ! κάσσα απ: Κατα νε!!ετ,Ρτο 3αεἰωὸἰε εοἰιιιτικιαι·ιιω ίσ.ιτιόα. !

Μ”Μ* ωειπἰε “τα ΜΜΜ ίοεΙ:τετιιι·, οττἑ α.. 6ο Ιοεο , αποκτα ΡαίΕοι· όεβ€οανεται ,ίαι·.

ςοΡΒα$υπι οΠεοόάτιατ ωατωοτε σΡετωπι , αιιοά Ιικαιπἱε ἱᾶἰΒιιε ίοίίοι·εε εστι

ίτεΒρτιιοτ. Ετατιτω Με; ΒΒΗςιή2 Ηυτ11απὶςοτΡοτἰ8 , ίιιανὶίίἰιτιιιπι φ.ιεφάαπτ ίο

Ραφαω απ.. Ροτείτ ίρπ·αικεε οόοκοπι , απο ποτα φπα αό]ασεω νΜεβατιιτ Ρα

ίιιία. Έσω πώ φα: α ΡαΠο;ε τε!αια ίυοτατπ,ἰο πιετυοτἰααι νεοετιιοτ. Επι: επιἰπι

ίυΡει· πιαπτιοτε ΕΡὶταΡΒἐυιπ ωίευ!Ρτυπι : ίεά @Μα ίοίίοι·ωπ 8οαεΙνσττου:15 εσω

ιτιἰοιπιιω ώ: , εοαὸιιιπατἰε εμ:Μεω ΡαπἰΒω .ιμιαοτι.πω Βιιτπαιπο ὶοεετιὶο περι:

ΙαΒοπ: Επί Ροτιιπ, Με τατιωιπ !ε&ιιιπ ώ: Μπακ Ηιπ.υεεοΝει Ααει-ιιι>ιω-:

ειπ.ιε Τοι.ιετωπ.

α.. ΚοΒοτατα είὶ ὸωΞ α: Ηόεε , ωαπἱτπἐ ε:: ωὶταευΙἰε, αμα ίαι·ιέΙ:ο (.ΐοιπίε!Τοτε

ἱΩνο€ατ0 ία&α ίιιιπ. Ε ὶίεο σε ειπα (Παω ατ σε ιιηἰνετία ::Μεαε αιπάεοι:εε δε

εκίυΙτατπεε Ζαπιοτθ. ταξ)ιτο πξι1081°8 εΗτατα , @έα αΙται·ε Β. Ραπ 5η εξόεπι Ει:εΙε

ίἱα Μαι! £οτ1ὸἰό€τι1τ1τ. ΙΜ ιτπιιιωει·α ιτιἰταϋ1Ιἱαςυο:ὶὸΙε Ποστ: φωτ οπωἱα Επι

το: ]οΙπαιππεε ΆΕοιοιιιε Ζαωοταπιιε ΟτάΙτιέε ΜΜοτι1πτ , νὶι· ἶΡΡτὶττιὲ ει·υώτιιε,

υίε1ι10 :ιό ίσα τοπ1Ροι·α φαω ὸ€Ιἱἔεο:ἰΠἱττιἱ: ίετἰΡΙῖτ. φαω Με αει·ατ1$ηπιαπι εοι·

μια πιιιΙτὶεαιπυὶε 1ο Ιοεο αΒάΜΙΠωο ι·ε:ΡοΗτωπ οίίετ , μπώ ίυΒ ία«:ι·αιπετπο ω.

ίὶι·Ιᾶὶ: Μιά άιιττιτακατ ί:ΜΜΒιιε, αιππο Ποπήιιἰ οπο. ατεο.Ετι Ηοο ΙονεοτΙο.

ιι Με Φο 2 εκ 6ο Ιοεο εάιι€ωπι , ίιιΡτα αΙται·ε ΞΡίἱω ωα›:ίωιιω Ροιπἰτιιι·, ευιπέΕίίςυε.

οίκωίιππ ω. υΒἱ πιἱταευΙα τουΙτα άεοιιο νὶία ίοιπ: :ΜτΙ ΙοεΙυεΒαοτιιτ, νατ8] Ιο

ίἱτπιἰ ειιταΒατιτυι· . ίτεςοετιτοε τιιτΒετ ιπιάηιιο π! Με ία:ιθιαε Κε!ηιιἱα: πωπω

όα: εουΗιαετι1τιτ. Τατκ!επι ΡΜ: άΞεε νιιι.Ιτι ίαεεΙΙο εΙυοόΕΠ: ίιιΡι·α ὶΡίιππ α!

ται·ο, Μετα εαΡ!αω τηαΒοαπι αι·8επτεαττι άεαατατατιτ ὶιιεΙιιίιιω , Βοποτιίὶεὲ: Ρο

ΜΜΕ, ιιΒί α οιιιπῖΕἰε απαιι:ιιι·.

η Νεκτιμ νιι.ΚαΙ:πι!. Ή1πϋ,Ψ10 ὸὶε 1η Μα:τ›·:οΙο8ἰο ΗἱίΡαπἰι:ο Ιιινωιἰοιιἰε Μα τεεοΙἰτιπ.

ωωωωωωωωωωωωωΜΜωωωωωωωτου σε: οι:: σου σε:: απατα
ι
ο

ν1ΤΑ° ε. ντ/ΑΝοιιΕο1ειι.ι ΑΒΒΑΤ1ε

Υ εοΝΤΑΝειιΕΝειε ι>ιιτΜι,

Δι16ϊοτε Μο;ιαεΒο Ιζοωαπειιίἱ αποιηττιο, ατ ακΙυαΙἰ.

κ. Ε:: α ο πι ίσο αιε:εκ·ἰ›πο α· Κ Ο. Β. Ηα·ο··σα!ΙΖεω οσωπαπέωιο
Ρ ὅ .Ρ . Ρ_ .

Θ σα· Βιθ!ιο:&εσα Ι.αθύωπα.

ΟΒδΕΚΨ'..4ΤΙΟΝΕ5' ΡΒ«/ΕΡΙυΕ.

 

Ή” @τις χ · - ΑΝ:: τι Ψακοιιτοιειιι */ἑκ Ψ.«Νομοιεειι κα· ΨΑΝοαποιαπωι πω... απ:

:557:έ|(ΙΕΣ· 1, Χ βαάκυκ Μ. Μτοπ3 σουιπισκέπω , ωκβα σα? (.'ίποπ. ΓουιΜκεί!. 6'ωΙΡ_ Μ ..ω

Ξ' Σ. ΑΒΒο
ΗΛιουιΝυε Μυπιώω απ” οα:ε. κι. »Μπακ . ΙιΕπιτπι νάτατιιιπ 88.ΨΑΝοιιΕ

πω” · 3 (ΜΜΜ ,Αιωιεατι , δε Ψι.εκΑΜκι Ρι·οΡηο ΜΝ, @ι ρ·.Ψκα Μη”. αρ,ςΡ/;//Ε

" δ”. |ία”μ |θ!ἰΐ!"',

ΜΙΙο :..Βίωση αθωπα δ.7·υιιπώ·ε!φ!ί Ϊ/ἱΜπι, ΜΜπηκε·ώ ..άκδιιστε τω” /ἱνἰΡΜπι.· ρτίωα»ι ακα

ώ" βΙ©'θΜΜ (έ' ἰπ#σἔΜΜ ίπ ·υα:Μωο σΜέσε ( ακί δοκὐεἱω/ἰ: ακοπέσω ΒΞΜοτίκω ῇάι )

κπαΜύκα πω” ω·αναπτυι. ΜΗ: ὰ ϊ. Ο. Π. /!»ποπέο Ηε:·ο·υα!!Ξο εσωπικπέαιΜπ απ:: κωω:

?κώμα ακαϋπαϊ Ρί.νί!Όρο Σώόω Μ βιο Βέύ!ίσώσσο Τυπου 1.·υκ!!ω·στκτ: άτυπα α!ίαιωτ έ» ω».

ιπτυφοΜΜπι , μα” »ισάκω σ.: Μία/ακα Ρίτα :σηυπο·η:ίοπε αἰἰέ/ἑκε στέκπιεπώ σρ υπιιπἐ εἰ:

ΜΟπἔΪ#4ἔἰΜ% Ρι·1οτίε Ικαιύπαύο,Μ @Μωβ ?·νωάι·:Β(ϊΙο ασκοπα:: ποπ βπιπΙ Ρ,°0%, έ". ό·

ἰπ Ραυἰσ‹ςσ φωτα α ίε νἰία :κι Μπι ν€ιιεταΒΠὶιιιτι Μωια::Ιιοτιιω ίου ό5ίεψυ!οτυιπ φαι Ψαπότε

ΒίΠΙο μ:: ΡτοΙἰπα τεπιροτα ίετνίετιικιτ ι·εΙα:Ιοπο μοΙατα ΙΜ έ:[Μύαπαΐα μοροπίτ; @· άκρα; Μ»,

π. ωἰπισιι!κπ ἱΡίο δαπ&ο δώ ηατι;ατιω |ἰύἰ σο!πίτιοαι α]/Μ:_ .ΜέάΕ: πω. π. Ροπο & ο έ

αΒίςυε ὸιιΒπατἰοτιο Ιοςι:οτ , απο αυόΠίε νεπιτυτα Ρτοιιιιιιτἰατιτεω, αιιοό οοιιΠ πιεί ροΒοα αΡἔτ

ΗΠωξν1άεωμτ. ξ: πισω. σ. Ε: εμ ΒΡΩ» αΠαιιο Ρταττο μ. Μοτια!ὶε:Ιο πια:ται·ιτο ε:οδτιονί , δω



νιτΑ δ. ννΑΝιοαΕοτειτ.τ ΑΒΒ. ΡΟΝΤΑΝΕΠ.ΕΝ5. τη

.4τιστηττττοτ Με Μοττττοιττττ ῇιἱσ τ!!έτισ Οοσττούῇ Ιιττ·σττβι , 'Μέ Ποττιατισττι [στι ιιοτιτατιιε οιίοσιτοττττ· .

Μέ οϋοττοτττάἰκ ?υσττοίτ·σέφΙτα σ/τ τοττττττοτ·οτττσ. τα στο ττττἰττῇττσ ?ίτσ σο!!οτίοττσ τττοτιφ/τττττι σε.

Μ ?ιτ.ο Ρο.Π·στ·τοτ·ια· σοΡ.τα.|ἰο μα.» Μοττοσιττα ΡοτττοττσΙΙσττ/ϊι :Η:ε: τιε νιτο ι)οισιτιι τενειατιο

οιτετιΓα Γσετατ εσιτιατιι Γει:νο Πει ιτι ιΡΓο ιοτο τιτσΡετιτι, τμιι 86 σοιαιε ιταττατε Γοιιτσα ετατ. «Ποιοι

σιτσ/έίσττηθτέϊτ τ·σττσ!οττοττστττ ιΡΓο Βατιδιο Πει τιαττατιτε β ιἰἰτιἰσ@ιοτ·ττττοτττα ο·έτιέΐοτ· πατα. το.α#ιττττοτ.

£'στ·τσ Μο ΜΜΜ·τισ ΓοπτοπσίΙο Μοττοβσττο , μοβ ‹ιισ οΖίσττο σωστο ίοοτιίττττ· : τοτττσιβ ?·τωττοίτ·σ

έΦιτττττ Ραττετιι τιοΠι·σττι ορρσιωΜΜΜ ΡοΠετιοτιο ?άσο τω.τται.τ στο:στττβιοτο[οττσ τττάισοτ "στο

|οσο πιο:: στΜτο, :του ιτι Ρτοἰο!ο @ο . στα» Ι.ατιτιιεττο" Μπι ΡοτττιΠει [.ττέα'ττπσπ/ί , στο σ. ?νοτια

ατσέφω το τσέίτττστι Ροτταττσ!!σττ/σ Ρτ·ιττ.τβισσώπιτ, το/στ·Ξύττ.Ητάσ Ροβστίοτ·τ /οτ·τΡττοττί ττοττττττ!!α Μ

ρω /ἱττττ σ:: ΟΓισοπἱοο Γοτττοττσ!!σοβ από τι Μοττοσιιο αοττττττττο Ρτ·ττπίΡοτττ Ζ.τττ!ουίστ Ρο :Μπορω

.Ποσο σ.τ.ιΐ·τττ το Τοττιο οι. .5'Ρτοτ!σέττ ΜσΓοστἰοττἱ.

5.Ρο.ιΐ οιττΡ!τοσττο ?ίπποι στἰτἱὑσττττττ σα· Γοτττοττσἰἰσ τττστττοτ·σττισ Ιτύττιττι Μέττοστι!οττωτ δ'. ?·υτιττ..

στ.έτρτε . τι Μοτιοσβο Μέσω Ροττωττσ!!σττ#βατΙο τισ. σοττ/Ξττ·σττωτττττι .· το στο στρττττοτ στ.έΐ·οτιο

τττωχι.τε.ττο δ'. ?ττοττά.τ·σέψιέ ίπ ταρω Ι'οττττιυττττο . στο Ττ·οττ/Ζσττοτττ Αττδιοτ· τττττηθτττ.

σ.. .5'. ?ττοττώ·σεώΐτττττ στι. ΚΜΜΜ. Λιτσα/Β σοττττττσττοιοτττ οττττοτττ Ματ·στοΓ08τοΜΜ δωΡτοτ·στ

?ντιτπίοΙοστττοι. ?βτπαιτττώ·· Λάο. ΕττΑτίοτιτσ οποσ .· ΜοτιαΠετιο Ροτττετιειια τ:ιεροΠτιο ΜΙΑΝ.

ΒΜεοιειι.ι (Μπι-εφ τ:σισε Ρτεστιατα ιχει)τα ιιαιιετιτστ. Πσ Οσττούττ Ροττωττσ!ίσ/στι Ροτιστττσ!!σ Ροπ

τσττσἰἰσυσ Ρτ·ίτττοττάίτδι· [κά στο ?τω δ. ?·υττπάτ·σΡσίίτ Διά-ισ Ροβστέοτ· αφ. 14. @·βοτττ-πτΜΜ :

αρκά ?αστο έκτο στο/άστο Μοτο/τοπια τττττίσ ατιτιο Ι)οττιισιτ:τ ιτιοαττιατιοτιιτ ΓειτοετιτεΠιττο τ]τιατιτ·α..

ΒεΠιτιο τισιτιτο ί!!τέστττττο·. τοτστΡο!αττοττσττιστέττο/τσ στι· θέττοττττο Ροτττοττσ!!σττβ τττοσδιοττι, οψη”

Ιοστιττι Πο τ·σβίττισ: Οσ:Ρτιιττι στι αστειο ιιοτ: οΡσε Γσι› τιιε Καιετττιατσττι Ματτιατσισ , αστιο αφτι

τ:ιτιο.ιοπι ωωοοιτηο_ @ο σίσ τουτο Ιττοστ·ττοτιοπέσ Βοτττίττίω σο· ωττ°ετττοτ Μι !σέττττττττ·, οοω'.τ2

στο Ποτ. Νσοτισ σττίτττ απτο Οκτώ Μοέττέ Ρτ·έστοιΡαττιτττ το θο!!τοοττο αι!οττ!ο απο: Βοττττττέσσ Ιττ.

σασττοτἰοτττ: στι: |τιάτδι·ιο οΡΡοττσοοττιτ·. άτυπα: Χσέο.τ στιτα....τ ττττοίσοτττττι.τ «που στττ.χττ 00 _ “τ” Π_

τ°σ/Ρστ1τἰστ°, ?τω .απο Ροτιτοττσ!!στι/σ 6'τιστιούττιτττ στίθισοτ·ί εισριτ . Μοτ·τιττο Ροτττῇΐτσ ττοττττικτττ το δ'σέσττι

Χοτττοττοτττ στπιιηττο > στο οποιο τττβοτιστιτι Τιτσοσιιοτ·ο @βατττ. ΠεΒιιιαττι 58. Ραττστι:ι Μοτιστβστ·ιο ΡοτιτοττσἰΙο τι ?υσττέτο!ϋίο τττιΡοβτοτττ/τττ]β :στι/στ Ποσο.:

Μ: ιε ()οιτιτε τα οπο. στο. του». τ. Μπι μα: ?υοττἄτσ<ςῇ!τω πατα Ε'ττποτσττβ Μοττο/ιστ·ττττττ το ΡΜ.

ρω” !ιοττττττω . Ματσε ττττιστττοτττ διοτττια/ο!τσττ/σ Ρσττ@ ισέτττττ.· :τοστ μια Ι.οτττοστ·ττττ Ροτττοττσ!!σττ

[Στ Ρο/ί ?·υσττοιτ·σεβτττο .4ο!το.τ ιτι ?τω δ'. στο” Ιαττάσττττ· . φαιά ιτι τταέιαιιτιο 8τεεε τ:ι.τττττ

Γεεστιτισττι ιιοιτττιαισ 88. Ραττσττι Πτετιιιι: οστιθα αττισε ιτττεΡτειιετιΠιιιιιτετ 8ετειοατ. ?σπιρτα

6'ττ#ιττσττ/σ Μοττσ[ιστίτττττ, σττοσι απο σοτστττττ αιττ·τιτττττι ιοοσοστ, στίττ·σ ποπ Ρωτώ ?ττοττἐτσ!@ττι :

σπιτι: ·τττ·ττσττοιι ἰττβἱτττττττττ ποπ ττττττα·ττστ·τιτττ Βοτττοστ·τττ.τ Λττβστττιβτ σι"1°βαθβτττ. Ρττ770 άττ/οστ·ττττ,

τσ[τισ ΑτΧοτ·οιο ?ττ.σ οττδιοτ·σ, Ποτττττιττ /)τιοτιο Κοτοτττο!σττβ, στ Πωσ Πτι: ήττα τε8ιτι·ιιτισ, Παω.

αιττεα & ιΡΠ 86 Ροτιτ-τι εοτστιτ Γεοσστιιιιτι ιὶεἔσιαττι 8.1). Βειιετιιέιι ιταε1·τωτ ()ιιτιιιο τιεΓει·νιι·ειιτ.

Βετο απο Πιο εισε τε8ιττιιτιε .Καποια δ'. Ρ. Βσττσοιτίιτ ττττΠο ('εσπούτο/σητούτιιεκτ·. Ο/ισττάτττττ ω.

τω· οτα'·υστρ2°τ| ΧοέττΙσ .ι?ττοττώ·σΡσίΙο έτιβτττασ ττιταοττοτιστο [τού βοττώσττο φοβο έττβστ·το .ά6-ιτ

βοτίύττ.τ 4822 .8')ιτιοατ :σπιρτατω». : στι: β πο» Ροβττττ, Οττέτττί ΒστΙσπίττπ'ττ20 ?ωιτττἰτσΡψΪττττι το.

άττοστ·σ άώτιοτττ. @ταΜε οοττ/Εοττοτττισ σ/τ'.τττβ Εοτττοστ·τιστ ισ τταττατιτιο 8τεέε ατι ιιοτττιαιττ 88,

, Ραττστη οττοττάττ, Κσεττ!οτττ δ. Βσττσάτέττ ποπ βτ·οουστττ; σ:ιττττ Βσττσσίτδι'αι το τω.. εηρ_ "το αφ

στρττ!έ.τ το. Ιτιιιιτστα στ ιισ8σι·ατ Ρατι·ιτττι ΜΜΜσπέστ ? Βστττοττσβ Ατέοτάτ τσβττττο.τττο- Μωβ ού..

σττσττοιο σβ·, ?ττοττώ·σέβττ.τ αίττ|οστ·ττ Ροτττττττσ!ιστττ Ρτ·ττττιττττ οστ:σσισττσττ Ροιιτιιατιοιιεττι αστιιετι5,

ιτιτιστιιτ τ:οτ·ιΓσιεστιι ΓσΡετ Ποτ: τιιτ:ειτατ ιιαιοετε Γε νειιε:στ Ποστ ΑΡοίιοιιιτ:α 8: Μοτιαίτιτα «ιο

τ:ετ ιιε8σια, Γτ:ιτετ ατι τισιτι ττειιεττατ. @στοαπο” ..τι ιαττττατττττω Καμια τοΡ._τι9. ?ττοττάτσεΜιττ.τ

στΓΓττάπ.

ι...τισττιετττσε ό· ΑΝ8ιτεκΤσε Δούκα: . οιστττοισ Ροττττ α: , Με Χοτοτττο(ετ , στ. Ζτσέτίτττττ; Ειιιιιιτιιιεττ.

Τσε 7”ο!οβιττττι τ9τποίστ; Ητι.τιιεστω Ροτιτοττσ!Ισ.Βοοο .5'.Ρσττ·τ το Ιττ/ίτίο στο Ρτ·ορσ Τπ6°ασ Λύ

&αττι ; Ας;ΑΤΗο. Πε8τοΕ11ΑΤι18τ, ΟοΝοιιοσε ό· 8ΙΝΙ).ΑΜοσ5· στστωττ. [τετοιο απ. Ψι.ΠτΑΜΝστ .ἰσ

τιοτιστι τι. ΒΑΙΝιιιε Τστ··ττωττστι|ίσ, Ησεο Κοτοτττπέσττβ , ΕΑΝ!» Κσττττη/τιτ .ο ιζ.<ινεΝοιειτ.ισο δπέτισττβι·)

Απ. (Σπιτι

ι›ε.τιτνττ.

]τττ.τι σαιτ.

ιτὶσ σο το

στον. 6'.

.4ωτττιτ

ω" τω.

τατσΙοτστιι

8τ.ΤτατιΠα

τιοτιιε.

Ροτιτατιει·

ιειιΠε Μο

τιαίζετιι ισι

τα

ΚΦεσια.

6. δοτττ?οτ·ττττι στο Ρτοτττττττ ·σιτ·οτ·τττττβττττττοτ·ττττο @τι Ι·'οτττοττσ!ιο Μοτταβ·στ·τττττι . στο στο Ρτ·οάτστ·ττττ_τ δασω

ΕΡψοΡΕ τ Ετττιετ..ττιοσο Αττττ·σοβ .τ ΒΒΝΙΟΝιτι8 , Ψτιιιτοο ,. Φ Ασττισιτσσ ετττττωτττω, θιτισ-- .

ΝΑιι.οσε ΡΙοττιοσοττ/ί.τ, ΔΗΜ:: ; Βιι.ττιστισε Ρτ·σΡοβτττ. Μπιτ) ό· ΒΑοεΑ Μοττοσιτι. ρω..

οέΐουο. Οεττνοι.οτιο . ΤιττΑαΑιτισε , Ηττ.ττειιτ.ατσο τΕισιτιταοσο , ΑΝτισ1εσα , τοτω , Ηαστικ

τιετττσε, Δούκα: ΓοττσοτισΙΙσττΠττ; ΗΑτττιστικτστ Κσο!ττ/ιτι /στττΙο α. Οτι-ατιαοσε, θιωτιστ.τσα,ώ·

ΟΕΕΒΕΚΤσε ΓοτττοττσΙΖο . ΘηΝΤ.ΑΒΒΙ1802ΜσΐτΕΙι, στα”. [τοπίο τα. Οιι.τ.τεαστ στα... το

άστο Ροτττοττσ!Ισ στο... τω.. στ”. σἰσ μέσα: ποτάκι στά τω. Ι|Γττά Μοττοβστότττο πίστω

ττττττο χω.» το μεσο... (ζ'τιττετσεπτίοτττιτ δ'. Μουτ ατϋτσίτιτ.

?τισ ιι]



μ.6 νττΑ ε. ννΑΝουΕο1811.1 .τω τοΝτΑΝτττΕΝε.

Απ. _ΞΗιι.

ΠΕΠ.ΧΥΠ.

]υτ. Με”.

Αυἄστυ

Πότε.

Ρ[σ!.;6. τ.

# τουΓεό.ττι

τἰ

νἱτττ ΗΠυε

υιιΠτετε.

ΡΚΟΕΟθΠδ ΑΠΟΤΟΚΙ δ.

· Ετ.τοιοεοιιυΜ ςυοτυτυό8τυ νὶτοτυι11 νται ττυαυττιιυ εί`τ τυετἰτἰε εκτετ

Ιευττοτ , τευτυυπ ἔείττε |υεετε εὶεΒετ εΙαττυε: Ρτττΐεττττυ ευυπ ΜΙ τουσ..

;; 8:ιτιότιτυ εαω Ξάουεττυτυυε ίυτυυε. (3ουθτΠτυυΩυτΠο εΙυτ τ:Ιίκττ: Νοπ

αυτι ΜΙ: τω: ?αἱ ίηπτυιΜέ , β·τί δρττέτα: Ρττττέτ ·ω·βττ ?τα ίτυπέττιτ τα

ωύττ : 86 Ρετ φτου Ιἰυ<ἐι1:ε πυιτοτυτυ ί'υυτ τεΪετατατ , Γευ Βτυτυτο ειΠτπε ο: ΡετΓευ

Γειτοε υουυυυτυ εουΙουυτο όιίτ1υκττ Μουσε. Νου ετ€ο πυτευόυιυ είτ, Η Ρετ μοβ

υπειττιτατυ Γυτιτυ ΡτεεΒεαττυτεΙ!εέτυυπ , οίκο τ]υο.υόο νοΙυετἰτνετἰτετευπ Ιυετυ Ρετ

οτε]υυιευτοττιιυ υιιττετ. Ιυ υυ]υε ετἔο @στα ετεέττυ: ὰ :ιεεὶυέτυε τοΒοτε εεε!εΠί,

ειτττ1ττατετυ τυεειτυ :ιό τεκευά:τω νττ:ιτυ Βεατὶ Πεἰ ΨαυὸττἔὶίεΙὶ εκεττετνΞ. Αόετε

εΠοτ ετ<ἐο ί:ιευ!τειτε τΙυει ν:τ!εο: τιειιυ Ροτευε ευ Ποιτυυυε π! Γεττυουετυ :ωτο

Βοτειυόυτυ ΡΙυτἰτυἱιτυ , ηυτιυΠυ τἱε ὶΡίἱυε ΒεειττΠϊτυτ νἰτἰ ντττυττΒυε ρειυόἰτ πετ.

ΜυΙτα εὶ ιυειυεττΡΐο ντΓει, ΡΙετυτυτΙυε εττευυ νευετευ1Ιτυπι ΜουειεΙιοτυυπ ίευ

ότίετρυΙοτυιιιε3υε υυἰετΓετ Ρτο!υτει τετυΡοτειἴετντετυυτ τεΙατὶουε Ρτο!ειτο., ερτ

που τουττιτο :πιάτα , Γε ετπιτυ νία υειττειυτ, τι: Ιιοε ορετε εὶε τυΙεευττε @Με

ρτ:εότέΗ Ρειτττε, μιττετι τὶε ΡΙυτττυτε, ΙαυυυΙτ υυτοΙειυ Γετυπουε , υτ Ιε8ευττΒυε

τ:ιίΗότυτυ υου Βευετεκτι , τστενἰ ιυετεττοΙπτυ εΧΡτεΠἰ ΠΠο: (ευ υτ ΡτοΙειττοτ Ρειἔἰυα

ττάτευ!υτυ υου1υτετειτ ,ΤΜ τ11οὸἱ€8. υειττειτἱο Ι.εέτοτ5Βυε τεευθαιττουετυ υυττ3ετ.

Ετ Η εΙεἔαυτετ τυτυίιε εκΡΙετει Ευετττ, Πτνὶυτυὸ4ῇυτοτὶἰ υυΐεττεοττΠει Ρτπίτευτε ω:

υοτ›υ εκτυοΙε νευττιτυ ττώυετε ὸΙἔυετυτ. Νυυε ετεο ηυτ Επι: Ιε8ττ , ἰυ ίτυότυπι

Βουτ οΡετὶε εττηυε το τετνοτετυ εῇυε ειυἰιυυε τυαιΙείτετ.Φετ Βείτο.τυ ειυτε ειυότετττ,

το εκει εοτότε Μ ευτυ οιτυπὶεινὶτὶὶτετε ωεόττετιάο ευΓτοτυο.τ, ευίτοτυευάο ΡετΗ

@ετ , ΡεττεέτίιτυτΙυε ἱυ οΡετε Ι)ετ τ:υτυ Γυππυο όεΠόεττο εὸἱιυρΙεετ.

τ.. ΟΒΓεετο ττο.τ1υεεΒο τευεΠτιε , υτ οιυυἱε τ1υτυαυε νττειυπ Βετιττ νἱττ Ιεἔετἰτ,

εεινεειτ υτ Πευτ ():τϊυ τεττο , ὸεἰυνττΜ Που Ρετευττατ “τε όευτε ό: ΠυΒυτι, ίεά

ευτετ ευίτουττε τι: εοτόε8τ ευἰττιετ, τω». Πευτ εειτυτ ΡτοΡΙιετει; Ε2ἰῇ 6ωτπωωτ

τίτπιτ: στην» "Με ό· /ττ$ττω, ίτπ8τικ εστω: $!ττέΖω· “τω”. ΡΙετυπιτ]υε ετευτυπ

ευ εουνετἴετἱουεπι (ευ εοττερτἰουευπ τυοττειΙἰυτυ ππυΙτὸ Ρτοΐυυτ εκετυΡΙα Βο

υοτυτυ υυίΒυε τετΙΙΒετιτυτ Ιτοτυο εοττότε τυυΙττρΗ::εε εουἴεέὶειτε* ντττυτεε. 5ἱ

ετυτυ Μ ειυτρτί-τευόειυ αυκευὶτιιτευ·ι ΡατειώΠ ττυΙΒυε Ρτα:τυουευσυτ τεεεεΡτε.

όεεΠευτ ,ΡτοΙεἔε υοΒίε δευότοτυτυ εκετι1ΡΙ:ι ΠιίΉεετευτ. Ηο‹: ὰ ΓεεευΒε Μυτι

ΡΙετ Κε:: υττυε πτετυυίυυε, ΐετνοτυτυ ἴυοτυυπ Βιι11:ιππ εοττπυευό:τυε ρετευυετυ,

υτ Ροίτεττ εοτυτυ εκετυρΙο ΡτοΗετατιτ, παμε τη ατυοτειυ εεεΙείὶἰε Ρεττἱω ευτυ ἀε

νοτἰουε ιυευτἰτυξ τυαιΙείξειυτ. Ηιτ:ε αυτου πω εουΠάεταυτεε όε υυ]υε νευετειΒἱ

Πε Ρτιτττε ΨειυτΜεττε!τ Ιιοε ττυοά ειοΙΙ:τυόετυ Πεὶ Ρεττἰυεετ, σου τΙυοά Βινοτε Βυ

τυ:τυα: όεεΙετατειττοιπτε ΜΠείεειτ τεΙατἰουε τυΪετυΙτυυε. ΗειΒευτ τυειΗ τι: εε τ1υοά τυε

τυευτ , Βου1τμιοά ετατυΙευτυτ, ΓυΡετΙ›ἰ ιιτ ΒυτυτΗευτυτ, Ιυκυτίοίἱ εττεττιΡΙυτυ

Ρυότεττυε νετετ:υυόο. τυευτε ευίτοότειυτ , ε:τττυΠ υτ τΙυτεΐεαυτ , ευρὶτϋ υτ ετείταυτ,

ανευ υττεΙίυευευτεε τυυυόυτυ ευτυ ουπιυ ὶτυΡετΙὶυπευτο ε]υε , ευττοίἱ ὸὶΪ€8ΠΕΪο

ΜΗ εΠε , τ2Ρτοτεε τυευἴυετυὁἱυεω :ιόΡτεΙιευάειυτ , ἱἔυανἰ ιιτ τετνείεευτ , ἰτυΡτυ

ὸευτεε νεται;ι Ρτυὸετιτυιτυ ευτυ Γευότο. ΠιυτΜεττετε ειττΙΡὶευτ. Ηο‹: οτυυεεευτυ

εὸτυἰτειτἱουε εουΠε!ετετυυε , τΙυευτυτυ ἰυ Ιτυ]υε ΑττΠετε: Πετ ΜΒευτιιε τεΠεΙουτε

@ατα ευοτ! τυυτετυυτ, 8: ευειυτειιυ ντιπ ντττυτἰε εῇυε νεΙ ειίΠτέττοιιειυ €οτΡοτἰ5

δέ τουτετυ Ιειετγυπτυτυ. ΡΙετειττυε τΙεΓΡεδτυ υπυυότ ευοτυοόο αυτ τρώτε: αυτε

υυυτΙανττ,νοΙυυτατεε ΡτοΡτἱειε υπ ττοΡΒτεο Ποτυἰυἰ ετυτ:ΞΗ8ευτΙο Ρεττενετεινττ,

ι4υτει που ρεττυτττἱτ Βτενὶτειε τοτατο ε]υε ορετατἰουετυ Γετπτουε εουεΙυτϋ , ία! τει

τυευ τε!Ετηυο.τυυε Βυῇυε τεΧτυιυ υεττετττουτε, υτ ἴεΙὶεἰἱιε Ρετνευἱειπιυε ειά αυτ

τειυόυτυ ττΙτευττ1 τΙε ε]υε νται: τυετἰτὶε 9.ὸ ἔΙοτἱατυ Πεὶ.

ΙΝΟΙΡΙΤ ν1τΑ.

νντττκ!τε

ΒἱίἱΙυε πο·

ΜΙΒ απο

ΠΠ3ΠΙ ε::

εκατ.

3,. (Ξὶτυτ Γυὶτ νἰτ κάτω νευετειΒὶΙΙε Ι)εο τυΙυτυτοαυτε Ψωωτιτοτειιτυε τοἔυο

τυευτο Ψ.Α.Νυο οττυυάυε τεττἰτοττο ΥετόυυευΕυτυ _ υεττε!ΙΒυε υοΒΗτε 8Γεε!

τεΠ€τουε υοΒΠτοτ. (ὶυὶ τυπι ἴυππτυἱε ρατευτἰΒυε υυοότιτυ εοττυτο.υε τετυΡοτε , δε

ευ ΙΡΠε ]υνευτυττε Με τυάττυευτυ ίτυόττε]υ:ττει πιοτεε ίΞι:ευΙεττυτυ ευτυ τη ειέττο

 



οτι εννΑΝοοεοιειτι @ο τοΝτΑΝιιι.ι.τ:Νε. ,η

οειιιίΒτιιετιιοττοτει· τοιιοιιι όεειιε. @ο :ιεειΡιεοε Ιιοοοτεε τεττετιοε , ει:ετεε!ιιιτ Απ. οπο.

ειτειάιιτιιοι εοτοτοιΠἔιτο τω. δικ! τιιτοεο τοτ:οε ειιιτ οοο ετιιτ ει!ιεοειτο ὰ τοιιιιάειττε Μ· ”””'°

Βοτοιοι , ουτε ίΞιοθ:ι ΕνετιεεΙο τιιΠιοτιετο ει:ΡΙειιιιτ. Βετιιιετιειτ εοιτο οοο Φώτο ΙΗΜΑΧΧ".

Πιο: Θείοι , 8: τοτε: Πει Βεο. ο

ο τι.. Νοο Ροίὶ τοιιΙτοε ιιιεε το8ατιιε ιὶ Ρατεοτιιιιιε Με τι: οι» ειΙιοιιιιοι Ριιε!Βιιο :ιείἔ

ΡοοΓ.ιιτετ, ιΡΓε @και εοτιιτο τιιΠιοοετο ΓιιΒΙιτοιοιιε ΡοτεοτιΒιιε οτ !ιεοε οποιο οτι

ειιι:ιτοτιιιττι ΡιιεΠειτο άεΐΡοοΓενιτ: εαπ εοιοι ιο ΓιτειιΙο οοοιΙιίΠτοει. Ροτι·ὸ εοεΡἰτ

ιΡίε ντι· τιιειτε το εοΒιτοττοοε Πιο όιεετε, οιιιιι ειττοε!ε ΓιιεετεοεΒετετ. νοΙε!ιιιτ

εοιτο οΒΙεέτειτοειιτει ττιιιοτιιιιεΓετετε, 8τιο Πει Γετνιττο Γε ίιι!ιιιι€ετε. Ετ ουτε μι

νεοειτ ο ει τοοοτείεετετ ιιιιὸά εοτιΓεοΓιιτο ει τοιοττοΕ: άε.τετ , εοΞιττινιτ οι: :ιεειΡετετ

απο, 8: Ροίι:εο. ει τ!ε εοονει·Γειτιοοιε ΙιειΒιτιι ίιιΒιιΙ:ιτετιιτ. :ιει:ιΡιεοε απο τι:

Ροίτ ιιεεεΡτιιοι Γιιοτο νοΙεοιΙιιετατει· ι:οοιιιΣετο , Ποιο ΓετιΡτιιτο εΡτ : Βιίξτε.σρπ- * ΙΒΜή

Μπιουτ παπι @τα πτρῇωι 5 Ρτιιοεοττ!ιοττιιτιιιοε ιιτει·οτ ετιιτ!ιτιιε ΓιιιιόεΒιιτ ει ωο- "ΜΜ

νετΓιιτιοτιιε μετά νιττιιτιιτο τοοεοο.ιο οο!ιετε τοετεετΙετο : ιιτ οοι Με ιο που. εποεεοοιιιιιι€τι τιιετιιοτ, το Ρωτάει δι1οέΈοτιιοι Ποτ Με εοΡιιιιιτεοτιιτ. Με οιιτετο ιτε.

εεοΒι οι: ΒΡιτιτιι-ΓειοόΙ:ο τιι!τει τω» Ρτ:ετιιΡιτ οπο” : Ο οΙοτοιοε τοειιε, οιιιιι το

Ετ τω οιιὸάειοτειὶ τοττο !ιο.οε τετο οοο όενιιΙΒιι.ίττε ω” τεττΙΠἰοιε οπο. δ: ε8ο

οιε ιιτιίοιιε οτοοιοιιΒιτιιτιοοε πιο ττειάετε οτι Πει Γετνττιιιττι , ειτοιιε ν:ιοιτατεε

Ιιιιιιιτ τοιιοι:Η οείει·ετε 8: τεεοειι·ε το @οοι @στα @οτι :τοι ιιιτειοτιιτο ίιιΡΡΙιεο,

όοιιιιτιε τοειιε, οι: οσοι! ΟϊθΡ1'ΟΕΕ1'8.©ΧΡΜ1'θ οΡετε εοοτεοότιε , δ: τετοετιΡίιιττι

ΗΒετεε ι 8ττοεειοειΙΙοττι τιιιιτο ειεΙιιιΒιιτο Πειτ:ιιτο Γιιτοτοε τ”είτιοσ.τιοοε τιποτε. Ατ

Με τοτε ειιι:Ηεοε νετΓιιε το Βιιιιτ!ιο 8Ιοι·ιΕετινιτ Πειιτο, 8το.ιιτοττιιτιιε είτ το :πιο ει:

εε!!ειιτι τΙεΠάετιο ειιιε. Ριτειτ ιιττετιιιε Ρειττε εοοτεοΓιιει ἰΡΓε :ιιιτεοι Δω εοτοιιτο υκοτενε#

ειιΡιτιε τ!εΡοίιιιτ, 8τεΙνεΙο.οιεοτιετιιτιοτο εττειιτοοεάιτι 8: Πεο ει.ότιινιιοτε τοΙΞε :'°ψ€

Ποτ τω. εοονετΓειτιο Γειι Ριιττι:ειε εοτιιιε, οιιὸι! Ρετειιτο Ποτοιοιιε ιιτΠιιισιο οοι: . ο

τοι·Ροτε άεεεοτετο ΡΙιιττοιειε νιττιιτεε οΡετιιτε ότΒοετιιτ είτ Ε. '

ε Έκι?Μιτου οι! πιω ι·ειιεειτοιιε τετιιΡιιτ , οοο Βοτοἰτιιιε Ρετ ΓειτοιιΙιιτο ΜιτΑιιτώ -

Γιιτιτο ο ετι ετε τιιΒιιο.τιιε είτ Εοττττιιοτοετο Γιιιιιο. ΑιΠιιιε τω» εΠ`ετ το Ιιιϊεο ιπ- °ἶἔ°°°Η

εΠοε, ΡετΞεοτ ιο ιτιοετε ειιτο τ!ιοτο 8: ΓατοιΙιτι ΡΙιιτττοα,νεοιεοε οιιοτΙ:ιοι Ιοι:ο, Ρ

τιιιοά είτ ιτιτετ τιιίτιεοοοε οοτιιτοετ ΡεΠὶτοιιιτι , τιιιι οτε Πειιτο τἰτοεΒΔτιτ οεο

Ιιοτοτοετο οιιετοοιιιιτο τενετε!ιιιοτιιι· , οπο εΠ: εοτιτειιτιο ΡτοΡτετ Ρει!ιοΙιιτο ειιιιἰ- Ο

τιιτο τι :ατο "οοι , ιιτ οτε Ριετιιε Ποτοιοι 6ττοετττειιΡΠιιε Ιιοτοιοτε Πει Γιι!ινεοιΕ· ' "Μ"

Γετιτ , τοιιΙτο. Ιιοτιιτειάοι Πιτ Ειιεττοτ θέτει. ΙΡΓε οιιτειο οι Ρετιιτ ειιήιιτοτιιιοι , το

ΡοΠἰΒιΙιτειε ετα ττιΒιιετιιιιι 8: επι οτοττοοεττι οιιοτι οτι ΡΜ οπο ΡετΞεοε, Πινιοιε

τοτΓετιεοι·άτιο εἰγΡειιιο Ροίι:ιιΙεινιτ. Ετ Ποτοττιο οιιΓετοοτε οοι Γετνιε Με Ροκ

οΒιιιοττοτ είὶ, εοτιίεΠ:ιοι ιΡΓειΙιτιΡειτιο ιτε. εΠ: τοιτιεειτο , ατο τΙεΙοοεεενιε τετοΡο

ι·τοιιε ετιιιτιτι:ε μι” εοοιιιτιθι ΙιιιιιιιτΙΤειιτ 3 8: Ρετ ΗΙιιιτο Ροειε οοι τΡΓε το Πει

οτΙετιιτ , Πτιεοοτεε Βετο τω! εοοεοττιιιιτο Ρετ ΐετνιιιο Γιιιιτο τοιτιιτο το τοοιιιιττι οοο..

νεττιτ. Ειτιοτιε ειιτ:Ριτ τοαειε εοτάε τετνείτετε , παμε Ι)ειιτο οτε ΡτοτείΠοοιε οι!

οιιοτιο.τε ιιιτεοει ()εττε ιίἱε εΠ: ΐιιΡετοτοοιο άιΠΡεοε!ιιε , ουτε ιιοτειιτοοιιε ίτιει·ιτ Βετποιε

ιονοειιτιιε , ιΠεο :κι Ρττείετιε εΓτ ειαιιιοιεοότιε @Με ουα! τΡτε Ποτοιοι.ιε Ρτοποιίιτ Ρ""ι*”

Ρετ ΡτοΡΙιει:οοι : @Με που:: φωτο-ΜτΙ: Με οι πιο τοπία Φεβ” , τουιτπέατιθ ·υοό2.τ. πω». οι.

6. Ροίτ τιιιοτι τΡΓε νὶτ Πει τεΙιοοιιετιε τοιιοόιιίτιιιε οΒΙεέτοιοεοτα, ειιΡιεΒιιτιο Μοτπ_ςΒίι

ίαοθτο ί)οεοοΒιο Πιο ΠεΙ38ιοοιε ΙιειΙιττιι εοονετίο.τε τ. Ετ Ρτιτοίτιιε απο οιιοότιτο εβωτ· -

Γεοε * το Ιοεο οοι εοΒοοτοιοοτιιτ Μοοτε-ΡτιΙτοοε ΙιειΒιτεινττ οοο τοιιΙτο τεοιΡοτε. Γιέο!””α

@το ετ:ιτ Ιιοτοο τοιιΙτίιτιι τοόειτ εοτοοέι εειΡιττε ε!εεοτετιιει οειιΙοε ΓΡεειοίοε , το °' οι Φο

αττο Ιι!ιο.οιΙετο , οιετοιι5 Ρτο!ιιτιιε , 8τ Γτετιιιεοτει· Ρετ Ιιιτιοετο ειιΡιετιειτ ειτε ειΒΙιιε- Β'Μ"όο

τε. @οι ετοΒοτειι*οτοοεε ί·ΞιειιΙτειτεε Ποτ το αι.τοιοο ΡοιιΡεττε.ττε Ρετιιτιιαιόεοοιιτο. ι ετοεοτἰ8ι

δα! φοιτ ΠιοτιοΙιιτ ιοντάιοΓιιε το ει! οοεεοτιιιοι, εοοττει Βοοιτειτιε Έοι·τοειτο μι- Μ·

τι Μι το: νται (ἱοτοε$ Ροιιτι τοΜιιιιιτι ο 029,0- απο επιιΓιτιιι·ιι οιΙ.Κεδειο άειιιτιιτιιττι Πιιτιι!ιτατιιτ:

ΒεΙω Φωτ" “Ρ τ. Αιτίιιιιίιιτ ΑιιΙιειε το ΟΙιτοτι. Εοτι- ουα! εωτιιιι ΡοΙιιτιι τοοιΡετετοιτ. .

ς;τηε]]_ “Ρ τε_ @με ετιιετιιτ φωτα” Ιττεο!ιτιο, οι -& ΙτἱετοτοιιΙιογἰφἀιεττιιτι οι ιιττοΒιοιιε 110τοεο

."κάτιοτριωτισ 11τξω [τού ΗοπΜιττἰο¦ιι@ τιιτ:ιτιιτι του: ΐετοττια: Ρτετοιτιιτ , Με οι Πιτσοιτ:ο Έοοιτιοε!

οπο τιοτοττιε οοο νε&τιιιιΙιιιιο ειτοέτοτ,(οιιο!ε οΒιετιιτο Ιιοίἱ :.1ττιινε εκΡτιιοττιιτ.

Φωτο" πωπω Μοτιιιτ!ιο εοονεοΜιατ ), ἴ€ἀ_]"ἀ€Χ »

-Κ



)·ι.8 νιτΑ· ε. ννΑΝοινεειειτι Απ. τοΝτΑΝιει.ι.ΕΝε.

Απ· αυτ. ετιατ ιτιαΙιτια; ιιινιάιαάιαβοιιιε τιιαιιιτιιέὶ το ειιτιι ειτατΓετατ, Ρετ Ρετ ΓειιιετιΡΓιιιιι

;!'ϊ 1ειι Ρετ Γεω Γατιτοτεε ειιιτι ιιητιιετατε τιοτι εεΠ?ιβατ. δεσ! ιΡ ε Ρταεειιι&ιιε ΒαΙεει.

' ' ίαΙιιτιε86 Γειιτο Βόεισοτιττα οιιιιι€5 ει€ιτει5ωιωιειτοττιτετ τ:ΙιτιιιεαΒατ.

Λ Παεο- 7. Πιιεοιιιειντιιε Και (με τιιτιειΠιε τειτιΡοτιΒιιεαὸετατ, Ρτο εε τιιιὸει ιΡΓιιιτι

Βετο "ι Ιιοιιιιιιετιι Πει ιιιιιινειιτιιτε το Γιιο τιιιτιιίτετιο ΒαΒιιιΓΓετε , νοΙεΒατ ειιτιι ιτιςιιιετατε

9.ιιιαιιι τε- . Λ . . . Ι . . .

νοαπω · Ρτο εε ςιιὸτι Με ΓιιαιιιΠιοιιε Γε τοιιΓοταΓΓετ, 86 ιΡΓιιιιι κι Γιιο Ρα ατιο ΡετιιιιειιιιΠιτ.

ί=ιέχει:=τιι Οι! ιΡΓε ντι· Πει εοτιιΜετιε το αειιιιτοτιιιιτι Βιιτ1Γτι αει ει Ρτα:Γετιε εοιιΓο!ατοτ αόε.
. ε . τ - χ ι

:Β τατ, Ιιεετιιο!ειιεηιιιι:ιειιι ατι αιιιαττι ΙΚεειαιιι Ρεττειτιτ. @τι αυτι νετιιιΤετ ΡτοΡε

τι. ιιε ΟοιιΠΠ:οτιο ΡτιτιειΡιε , ετατ τιιιιόαιτι ΡαιιΡετειιΙιιε ειιι νε!ιιτιιΙιιττι αιιτε Ροτ

^ ταττι ἱΡίἱιιε Κε ἰε τ!εττιετΓετατ : ΡΙιιτιΒιιε ιιιΒτεὸιειιτιΒιιε δέ εετειιιετιττΒιιε, ιιιιΠιιε εἰ

αιιιτιΙιιιιιι μα: αΒατ,ΓεεΙ οιιιτιεε Ραειιε ίἰιΡετ ιΡΓιιιιι αιιιΒιι!αΒαιιτ ιιεειιιεατιτεε απο.

Αόνετιιετιε αστειο ιΡΓε 5αιιέτιιεΙ)ει νιτΙιτ ιτιιΡιετατεττι ειιιαιιι οΡεταΒατιτιιτ Πιτ «Μ.

τιεοτιατ , 86 ιιε ετιιιο τιιιειιι ΓεόεΒατ αυτι νεΙοειτατε τιεΓεειιόειιε, δ( ΡαιιΡετι πια

τιιιτιι Ροττειιιτ , 86 ιΡΙιιτιι ΡΙαιιίττιιττι Πιτιιι!όε ιοτ:ο ιενανετιιιιτ. ΡτοΓΡιειετιτεε νετὸ

ειιιτι ττιιι!τι τιιια!ιτετΓειιηιιιτύ.ΓΓετ ιιε ιιιτο , τιετιάεΒατιτειιιιι 86τιιιιΙτα οΡ τοΒτια

μέτιιιιαχ ει όιεεβαιιτ. ΙΡΓε αιιτεττι ιιιιιιι ειιταιιε άε νιτιιΡετατιοτιιΒιιε ιιιιτιιιοτιιιιι ,Γετξιιιιτιιι

" “ Μ' ιιε ιιιιττιιιετιι Μαδιίιτιιιιι ΡτοΓεειιτιιε εΠ νεΓτι8ιο , τιιιια ιΡΓε Ποττιιτιιιε ιτι Ενατιεε!ιο

ΜΜι|α_ ιο. άουτ: δέ Ρατε·επ/ωωτίωτ Βσε!χώιώ 110Μι.ΜΗΜΙ, ?Μουν εκα:$τιι· τίτυπεβέτετ ήτε!

(Στιιιι αιιτειιι Για: το Ιαιιόειιι Πει τΙινεττετετ, Γτατιιιι αΡΡατιιιτ ΑιιττεΙιιε Βοτιιιιιι

ειιινείτιττιειιτιιττι ειπε τΙι!ιεειιτει· ειιτανιτ , 86 Γαετιιε Ριιιε εατιτιετιε φαω ατιτεα Γιιε

-τατ, Ροίτεα Ρετνετιιτιιι ΡαΙατιιιιιι Κειτιε, 86 Παω.: ειπε ευιιι 86 ΓατεΗιτεε ειιιε,

ςιιαίι α8τιιιε ιιι τιιετιιο ιιιΡοτιιτιι. $ετι Ποιιιιιιιιε Ραίτοτ οιιιιιιιιιτι 5αιιότοτιιττι ονειιι

ω”. Γιιαπι τΙε Γαιιτειιιιιιιιεοτιιιιι ετεΡτατιι ιτι ττιετΙιο εοτιιτιι ειιιαΠ ι:ιιΓιοε ΓετναΒατ: 86

€ο8τι0νετιιιιτ σπιτια, τιιιια Με νιτ Πει ετατ, 86 Ρτο ()!ιτιίτι όεΓΜετιο οτιιιιετιι

* αππω 8Ιοτιαττι τιιιιτιόιτΙεΓΡεκετατι Ρτα:εεΡιτ Και ιιτισειιιο ει Γαεετετ ιτιτιιιιετιιτιιιιειτι,

?τω Γεο! Ιιειτιιτιι εΠετ ει Πει ΡΙοτιατιι εοιιτειιιΡΙατε*.

Γ; 8. Ιτιειε τενετΓιιε εοεΡιτ ατόιΓιεατε ΟεΠαιτι ιτι αΙιο Ιοεο'° Δε ΓαειιιτατιΒιιε Με.

@Η "γώ Π» Γειειιιιιιιε δ( νιΒιιιιε αίτιιΡ)εΒατ, τ:οτιόιε εετιιιτιιε, εοτιόιε Ιαεττιιιια:τ 86 Η

6 τιιιατιτιο τεΡιιΡιιαιιτεττι Γοιιιιιιιε ιτιιιιιιτιετιε οΒΡτεΠιίΓετ, τιιιτ:Ια Βιιιιιο νικ σπα αι·ιάα

εοιι!ιόετεατ. ΙΠε ειιιττι Ρτο ιτιετιι Ρειιετιιιαι: 86 ατιιοτε ΟΙιτιίτι τω Γε εατεετι όαιιιιια

νεται. νιιιετιε ειιιιι ιιια8οΙιιε ΓειιιΡετ ατι ειιιιτιετιτιοτειιι νιατιι εοιιΓεετιε!ετε , τιιτιιια

ετιιτ!εΙιτατε το εο εκατοιεΓεεΒατ, αττιιιε τιιιιΙταε ιιηιιιετιιόιτιεε ταιτι αΡετταε τιιιαιΡ 86

Ρετ ΓοΡοτετιι ει Γαειετιατ. @ι ιΡίε 5ατιδτιιε Βει εοΒιιοΓ©Βιιε ΓαΠαεεε ιιιΓἱὸιαε εμε,

τιιιαε ει Ρετ ὸιιΙεεόιτιἰε τ:οιιΓειιΓιιιτι Γτι%ετειοατ, Ρετ νεττιΙΙιιτιι ()τιιειε Γεο ει· αΙιίτι..

ι:ιαιριι ιιειιτιαιτι Πιαειιι!ει:εΒτοΓαε ΓυαΓἱοτιεε ΠιΡεταΒατ. ιΡΓε τιιαΙαοΙιιε εστι Ριείειιε Γε

Β:12:"°' ατι ιΡΓο νιτο 1)ει νιττει, τ:ΙεεΙιιιανιτ ω ιιιαιοτειιι ιιιτετιτιιτιι: 86 Η αΙιτιιιο τιιοι:ιο @Με

- εισαι Ιιιιιιιαιια εοιιιιιτιο ειιιιι Γοιιιτιιιε οΒΡτεΠΗΓετ, Ρετ ιΡΓαι·ιι νιΠοτιειιι ιιιιιιτιΡΙιεεε

ιιιιΡιι€τιατιοτιεε ιτιεετεβατ. (29 ειιΡετεεΓαότιιε α ΓοΡοτε αεειΡιεΒατ αττιιατιιτατιι

1)ει τιιεειιε : .Πειτε το ατιιιιτετιιιιτι ιτιειιττι ιιιτετιτιε τ. ΓετιιΙΙιιοΙ Ποτιιιτιιειιιτι εεΡι·εω

τιοδτιιττιαε Βατιιτ , οτ ει άοιιατετ Γοττιτιιτιιιιετιι ειιιαΙιτετ ιιιιηιιιιιιι Ιιοίτεττι ΓιιΡετατετ. Ετ Η

"Μ°Ρ°° τιιιατιοΙο το ιΡΓα νιΠοιιε ιιοέτιιττια Ρετ τιτιΙΙατιοιιειιι εατιιιειιιΙιιΠοιαειιι !ια!ειιιΠετ,

ιπ:ηηπ' ειτΓιιι·8ειιε εοιιτιτιιιὸ ειιιτι εετιιιτιι 86Ιαετγττιιε ιτιει·Βεβατ Γε τι: Βιινιιιιιιι 86 ετιιιι είΓετ

ΙιΡειιιιε τειιιΡιτε κι τιιετιιο ΡΙαειετιιττι ΡίαΙιιιοτιια εεεαιιταΒατ, 86 ιιιιο ιιιιοτιιιε ειτ

ετο ιιΓ ιιε αει α ιιαε νετιιατιι ετεβατ. Ο Μπι πια ιιιιιτι -ίτιιό.ιιιτιι Βεατι ναι. .(1 Ρ . . . (1 Β . . . ι (ΒΕ

πιαιτιιιιιιιιι Ρτα:Ιιιιιιι :μισά εοιιττα ιιιιιιιιειιτιι αΒεβατ εοτιιιιε , 86 1)οιτιιιιιιε εΙεωεω

Ροττε:τιτ ει όειττεταττι Γιιαιτι τ τρια ττιειιε ειπε ατηιτειιινι ιαεεισατ , Ρετιεε τἱΒαΒατ Ια

τ:ι·γιι:ε 86ετιιιε τετεεΒατ, 86τεΡιι€τιαιιτεττι1τιιιιιιειιιπΓιιιιπι εοτΡοτιε Μετα Γαβ

1ιιΡα ατ.

Α"ε=ιοΡ"2_ ε. νιτιετιε αιιτειιι Πειιε ττιιΙιτειτι Γιιιιιτι «μια Γοττιτετ εοιιττα ατινει·Ειτιιιττι Ριι

€8::: ειια!ιατ, Ματ Αιιττειιιττι Γιωτη τιιιι ειιιτι ιιινατετ. Ετ ειιατιαιτι ιιοέτε @και ιιιοτιε

Ραπ.

τι Εαιιιτιεπι στιιιιιτισ ειιι1Γα.ιιι αΗ`εττ ιιΙτετ Αιιοιιγ- ιιοτιοιεττι 5αιι€τι ιιιβειιιι , ιιωτι φαω τα Με ΥΓ..

ιιιιιε, ιιε στατε τιοε ιιι τοιιιιιιιιιιε 'ιιε ττατιατ. “ΩΡτω (εΡω;10.

6 Νειτιι>ε τα ΕιιΓαιιΒιο τεττιτοτιο, ει: φωτια τα

Αιι€εΙο

εοιιΓιιετιιάιτιεττι το τιιΒιιτιο Γιιο ἰτι ειιιειοιατεΒατ, 86 τταιιΠατιιε εΠ: ιτι ΓΡιτιτιι :τε



· ··-ι
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κατω ε.ννΑΝοεεειειτι Απ. τοΝΤΑΝειτειιε. ε”

Αιι€εισ ίιιιιέτο , σσεΗιίεμε είὶ ισ Μσσείτετιιιτιι εμι νσεειτιιτ ΒοΒιιιε ιτι τεειστιε Μ. Θιτ8·

Ι..ειιι€σσετε!στιιιιι εμε εΙιειτιιτ ΙτεΙιο., σίτειιάίττμε ει σιιιιιεε Ιιτισιτετιστιεε εμε ]:€;:';::

εμστιισόσ :με εμεΙιτετ σ.όεΙΤειιτ. @ιι είιιιι ειιττι τεΙισιιιίίετ,εεεΡιτ ιΡίε δειιθ:ιιε ε,

Πειιτιίτο. ίετιιετιΡίιιττι νσΙνετε (με Ιισε είίετ. αει ιιιειιιστειιιε ιτι ΙΞιτιθ:σ Ενετιεεέ

Πο ττιαιισετιιιιι (.Πιτιίτσ εΠεετιτε: Ν'Μ ?τα πάρετε:ΜΜΜ Ραεροβάετ, ποπ Ρωτώ Σκε”.

πω:: έάφείτι.τ Μ 5 Ε:: @σέ επι/τ ΡΜ Με οικω· ,4ύ712$22° β·ιπετέρβω, :Ματ επε- Μ_ 9_ η_

απ: [Μπι ό· /ἐ484ΙΜ° Με; εάιττιΡΙετιε Πει ΡτεεεεΡτιιττι, ίι1τεετιε τεΙιεμιτ ομοια,

εεειΡιεσίετιιείεειιτιι ττεε ΡιιετιιΙσε ειιιτι ειίεΙΙσ , με τιείειετιτιιιιιε ειιινιτ σε τεττε

ίσα 8ε σε εσειιο.τισιιε ίσα , α σε εΙσπισ Ρεττιε ίιιι , 8: ειιιΒιιΙεσετ ιιείειειιε τμεὶ ω

τιειιιιι άιιεετειιτ. δεσ Πσιιιιιιιιε Ρετ ίιιιιιιι Ατι€εΙιιττι σειιισιιίττειΒετει εμε. νιει Ρετ

εετε άεσετει: , Ρετνειιίτσιιε :κι Ρτεεόιετιιιιι Ισειιιιι σει ει όειιισσίττετιιιιι ίσετεε

ΟιΕιτι ειιιτειιι ιτιττοιΠετ 8: νισιίίετ σιιιιιεε Ιιεισιτειτιστιεε Μστιείτετιι , εεττιίΒιιιε εσ

8ιισνιτ ιμὸά ετιτεὲ. Πσιιιισιιε ω ειιτείὶ εσιιέτσ σειιισιιΠ;τεινετετ, 8: εσιινει·ίετιι5_

Με με σ.Ιισιιειτιτιιιιι τειιιΡιιε. (ξιιεσειισνετιιιιτ σιιιιιεε, (με Ιιιενιτ.Ι)ει ετΙι!ετει Ρ ι

ετα: , 8: εμε σενοτισ σιτεμε στιεσ σιτιιιιΒιιε ιιιιιστιτιειιιι σ.εΙνειιιτ, Θ: τιιιι!τειε εστι· ιι Ρ ςοετιἱ.
άιτισιιεε ' ει 1)σιτιιιιιιε ισιάετιι τενεΙο.τε σι€τιετιιε εΠ. ΙΡίε ειιτειιι ίειιιΡετ ειιΡιειιε :Με β

Ιιο.σετε ίεετετιιττι..ιιτ νιττιιτεε εμε εστι είίειιτ ιιιειιιίεΠειτ;ε τιστιιιτιιΒιιε ία! ΡΙ:ιειτα:

Βεσ , ιμιει εενε!σετ Πωσ εμσά Πσιιιιιιιιε «Με ω ίει!ίσε ίετνοε: ?σε ΜΙ: με Ι.Μ.16.η·.

Ριβεία::2: τω: τοπικ &εωέπέύω, Πει:: “ω” ποτά: τοπία πιάτα 5 εοτιςΡτε8εισειτ ιτι

ειτττιετιιιιιι εστεΙιε τω νιττιιτεε Πει,τιτιμε ει ΡΙεεετε ειιΡιεΒειτ,σιιι εστι ιε εστι; το

ίΡιειεΙιετ ει: αΙτσ. Ε: τετιιστιστε Ισεσ νσΙετιε ιτιτιεισιτετε , 8: παπι 8ε εισειιίζειιιι

νιειιιι Ρτε:Πιιετε:σιίΡσίσιτ τι: $εστιειιιι τετιιΒιι!ιιτε: ειτόεΒειτ ειιιιτι ει: ὸείἱὸετισ τω, ΗτΒςΠ·ι[3Μ

ειπε εειτιταε @ΜΙΒ όιτίαίει ετα: ισ εστε!ε ἱΡίἰιιεΡετ 8Ριτιτιιιτι.ίειιότιιιτι ετσι τω” °0Β“:τ·

ετα: ει. .

το. Οἱιιτι ειιιτειιι ΡετΡετετ νειιιετιε Ρετ Μσιιείτετιιιιτι τμσά είε εστιίττι10:ιιιιι ιιΙ- Π, Μο,,π.

ετα ]ιιτειιεσίεεΡειττεε εσΒιιοπιειιτο Κσιτιειτιιιττι Ε, , μια ισιόετιι ΒσίΡιτιιιιιι. κι Με) Μ·

ιΡίε ΑΒΒει ειιιιι ειπε ίιιιιιιιιε σιΙιεειιτι:ι τεεεΡιτι ει» είιιιι μπαι ιιισι·ιε εστιίιιετιισι

τιειιι ιιισ.ιιόετιιιιι ΠστιιιιιιωιιιιΡΙετιτεε , εε! εινειιόιιτιι Ρεσεε νειιιίίειιτ , εσετισνιι: Ντιπ

ιΡίε 5ειιιετιιε Πει σιιὸεΙ με ετ:ιτι!Ιει νιτει εκει , τμετιι Με Ρετ σεΠι:!ετιιιιιι (Πιι·ιίΗ '

ιισ|εσετ @Με 8ε εει·τιίιε Ρετ 8Ριι·ιτιιιτι Πει ιιστιιιτι ειίιιιτ,τμὸι! ετ! Με ειιιιι Πο

:πιεσε :ιάε!ιιιτετετ, σε με ΙΙεΙΌσιιιε Ιιεισιτιι εσνετίειι·ε άεσετετ:8: ίε τιι σΒεσιειιτιεΐ

Πιιι:Ιετιι εΙε!ε8:ινιτ .τες ιιιιιΙτιε τΙιεΒιιε ισιτΙετιι ω ιιιίτιτιιτισσε ΚεειιΙειτι Ιιεισιτενιτ.

ΝεπιΡε ιΡίε ιτι νιττιπετιι ειιΙιιιιιιιε ίειιιΡετ Ρετ ΙιιιιιιιΙιτειτεττι είίεειιεΙειιε αγαπαω

Ιστιο.ιτι εενει:ε, ττιειιίσετιιὸἱιιετιι ίεέτειιιε; τιιτιετιε σε :Η Ισσιιιιιτι εξεμσεὶ νιόετετιιτ

ειεει·ε , ει· νετιτιιιτι εΙ:ιτισιιιε εΙιεΙισΙσεσστεΡετετ , ειιΠ;σόιειιε ίε ιιιιιΙτἱιιιι ετιειιιι ὰ

ιτιιτιιιτι ιτιιιε ειιΙΡιε, κι είἱ;ἑ ίετιιισιιε στἱσίσ5 ειτεεΠὶιτιι τιίιιιιι ΡΙετιιιιισιιε επιτε

Βετ , ίεἰετιε όιετιιιιι είδε , @στα #είΜε έκ :με ΜΜΜ: σπαει μεσω μι! τεεΊ:ιιε εαι ΣΙΑ!.

ίετιιΡετ :ιτεμε Μπιτ ισ ιτιιιιιτ!ειτιε Πει ετετ ΡτσιτιΡτιΠιιιιι.ιε. Ετειι: :σκετο Με νιττιι

πω” εμειΠ εσιιιιτισσε ίιιιωισμιιιΐτιισ. Επι: ετιιιιι εετει·ιε τιιιιτιι!ιστ, εμιετιιε ( ιι:

ίιιΡτεὶ τω) ω ίετιτισιιε ,ΙιΠο.τιειτι μήτε, Ριιιεετίεάιι , τιιετιιτιιε ιτι τιιστιΒιιε: ἀε

ττει!ιετε εεε νσΙεΒειτ , τιεε ΡΙετιιτιιτ:με ειιὸιτε : σοι: ττιιιτιιιιιτσίιιτ ίεε! σΒετΙιειιε, εε

ειστε εὶ Ρεττιε οτε ιιιτισιιειιι ίι.ιιίίειιτ ΡτσΙετει, τμειΠ Πινιιισ ιιιιΡετισ ειπε στιιτιἱ

νεΙσειτατείειειεΙιετ3 ττετιιετιε Βει πιιιιισσ.τιιιτι , δ: ίετιιΡετιιιΙεεε εμε ττιεόιτει

τισ ιΡΕσε εσετειτ: ιιΒιειιττιεμε εΠετ τιιττιιτιειιπισ ιτιειιεΙο.τε. Πεἰ τενσΙνεΒετ , 8εττιε

όιτετιάσ ειιίτσάιεΒειτ. ΤειΙιτετ ετ:ιτ ΠιιεΙιιιττι εμε , εμιει ιτισττιθεεινετειτ ττιεπιστε

με εμε ετει:ιτ ίιιΡετ τει·τειιιι. Νιιόιιε τιιισειιι ετιιεειιι Ρσττειιιετειτ, πτεμε πιστευω

@οι ττιιιτιεΙσ νἱνεΒετΠεο.Ει: Πστιιιιιιιε νισειιε :μια ττιιι!τἱιιτι σιΠεετιε είίετειά στα..

εετιόιιτιι ίετνιτιιιιτι ε] σε, ΡΙιιτεε εσιιεΗτισι:ιεε" ιΒΜετιι Ρετ ιιιίΡεθ:ινιιιιι σειιιιιιτι Ρει- η: τ:οζημ

τείεειτ , ίειι ΡΙιιτιιιισε όστιιιιετιτεε ισ ίσιιιιιιιιιι ιτιεττιοε ειττμε Ριετσε ει! σΡιιε Πει 'Με

ίειειετιάσττι Ρετ ιΡίιιιτι ειτειτεινιτ , παμε ει! σΡιιε Πάει εοσίιιτΒετε ίεειτ.

ο Η είτιιι Ηιβετιιιειιι , :ειστε ίειΙιτετ ΟσμιιιΒε- ε.Ιιιιά είἶε Ριιτ:ι.ττιιιε τμἑιττι Μσικιίτετιιιττι 5 8. Κω”

πι Μστιειίτετιι ΒσσιειιΠε ειιιέτσιιτ,τιιιι τσάι: Με” ω· τισ δ( Ι.ιιΡιειιιο ίτε.ττε ιιτάιίιεετιιττι , Οσιιι:Ηιτείτετιίε Ξι

νετιετιιτ. ΟτεΡ,στισ Τιιτσιιιεσ ΕΡΕίεσΡσ όιόδιιιτι , Ρσίϊ:εει δ. Ειτ

ίι Πι Μια Διειωτ ΜΜχωιωι κωιιω , μια! τισιι <έειισι , ιιιιιιε δ. ΟΙειιιάιι.

έδίστ. 88. Οπί. δ. Π. διθΜί74Μ Π. Χ ι: τ;



διο νιΤΑ ε.ννΑΝισιιεοιειι.ι ΑΒΒ.'ΡΟΝΤΑΝΕΠ..ΕΝ5.

ΑΝ (στι. τι. Νε:: ιιισσ ιιιαιτιιιισιιι ιιιιιαεσΙσιιι ιιτ:ετειιτε ασσεο, φοσ ιαεισιιι ιιιΓο 5αιι- -

Ι:ΐΣ';'Ι:· διο Πει ιιαι·ι·αιιτε εοΒιιονι. @ιασαιιι ιιο&ε ειιιιι ιιι οτατιοιιε σενοτιιιιιιιε ιιι εειια

Με Λεω; ισα σεισσι·αι·ετ, ασιιιτιτ Αιιἔεισε Ποιιιιιιι αστε ει.ιιιι ιιι ταιιι ιιιαστια ειιιτιτατε Μ

33::';;1- @σε , ιταστ ιιαβιταεσισιιι ι ισσ ιιιιιιιειιΓα ισεε τετι·ιιιιιιτει· ι·εΓΡιειισειετ, 8: τα

ΡΜ α” ριενιτ οσοιε Γσανιτιιτιε τσΒσι·ισιιιιιισσ. Ετ νοκ Γαὁ`τα είι ασ εσιιι σιεεσε : 5εινε

νειΠοσειιι ειιιιιιι ιιι τιιιιοι·ε Πει τιι·οιιιιιτιίΠιιιε , σα:: τεεσιιι ,. φια ιιιαΒιισε εε τσ αιισσ

'ι""'· Πεσιιι , σε ιιιιαΒιια Γσιιτ ορετα τσα φα:ιιιεεΠαΒιιιτει· Γαειε , σει·Γενεια σΓφειιι Π·

ιιειιι , σσιαΠοιιιισσειιιεσε.()ιιιιιετσε τιισι ιιαβετ Ραι·αταιιι εοι·οιιαιιι, δε αιιιοειιι

τατειιι ΡαιιισιΠ ι·εΓειαταιιι , φαιιτει· εσιιι ιιιΓο Πιιε Πιιε ειιαιτει·ιε. Ετ ιΡΓο Ιοεο ναι

τσια ει ιιι·ιεσιιιιτ , 8εαιτ , φια ιιετιοε τσσε Ποσο Γεφστσι·σε ει·ιτ τε. Ηα:ε αιισιειιε

νιτ Γαιιόι;σε, ΡτοΓιεισειιε Γε ιτει·ιιιιι ει.ιιιι 8ειιιιτσ ιιι οιατιοιιειιι ισα ιε αε ιιιαιεζιε

ιιιεαιεΓεειιε , σου ειιτοιιειισο Γε εοφὸσ Ρετ Ασσεισιιι Ποιιιιιισε ει α:στσε ειιετ

ατφε οτιεια εισε ιιιαΒιιιΠεανει·ιτ ι σε ιισιιιιιαιιε Γε 8: Ρεεεατοιειιι ειΓε Γε ρισε Γατε

Βατσι·,φια σαι εΓΓετ σιΒιισε στ. εσιιι Ποιιιιιισε νιΠταιετ. Ο ιιιεατα ιιια νιττσε, δ:

ιρΓε ιιοιιιο φι οτε Αιτιιιιιιιι ιιιει·σιτ ειι`ε ιασσατσε. Ο ιιεατα ιιιοιτιΠεατιο , εισπ Π

Πο Πει Γαειτ εΓΓε ιιαι·τιεισεε.Ο απο. ιισιιιιιιταε, φαι:αΡσσ ιιοιιιιιιεε εΓι νιιιιιιιιιιι,

ατισσ Πειιιιι ειτεειΓα. Ηοε εσιιοσιεσε ιιεατιιε Ψαιισι·ιειΓεισε ιιαΒετ Ραι·τειιι ιιι

τε τισ Πει. _

Ασσοεαιιιιι ἔα.νειιιαιιιιιε ασ ιιισσ τειιιιισειιι φοιαιιι Ποιιιιιισε Γετνσιιιι Γσσιιι ιιι σιιινει·Πε

23: ἐξ:: Βειιτιι:σε σειιιοιιιιι·αι·ε νοισιτ , ατφε ιιιαι·Βατιτα ιιιετιοΓα σε τιιεΓαστιε Γσιε Επεσε:

απ· τα ι·εΓει·αιοατ, στ Ρετ εσιιιέιισιτοι·σιιι ΓιὲσεἑισειεΓεειἔτ,Β8τ ε%ειιιιισα εοιοσιι:. ιιισιτι

ιι:αι·ετστ. νειιιειιε Κο απο ιιι $ε ε ειπα ισ ιε σε σοφια Οτι οσοιιιι

εσιειδιιιι νισιιΓετ εσιιι ιρΓεΡοιιτιΓειι εοειιονιτ, φια σε νιτ Πει ιιια8ιισε εσιτοι·

ια· ω..Μ- ειΓετ, 8: νοισιτ εσιιι ασ οιισε 8σιισιιιεοσατι ι' ιιειιεσιεετε , φειιι ιιιιεισιιι 8: Ρ;εσε

Ματσε· ιιοιειιτειιι ασ ιιιΓσιιι Βιιισσιιι εσιιι ισιιιτσιτιειιισσε Ι.ενιταισειιισεασ 5αεεισοτισιιι

σει· ιιιαιισε Ποιιιιιι Ασιιοινιιιαι εοιιΓεειισειε πω. ιιιΓε Γιισειισε σε μια

αεεεΒιιαιτι ιιειιεσιιίι:ιο3ειιι ειιιιιειιατ οιι·ιεισιιι Πισω: ει·ατ ειιιιιι σεεοιατσε ασ ιιιΓιιιιι

ιι·ιιι·ιι ει·ισιιι ειιειεειι στα.

Ποιιταιιει- ι 3. 5εσ φια ΓειιιΡει· ιιιε Γοιιτειιι ιισιιιιιιτατιε τετιετειιατ,ι ιιοΙειιατ ειιιιιι ιιι τεττε·

ω? Μο· ιιιε αθειιισε αιεσρατι ιφει·ειιατ ια:σιιι σΒι ει Ποιιιιιιιιε σειιιοιιιι:ται·ετ, φαιιτετ

Πιο Γαιιέι:αΒεσσια σεεειετνιταιιι. ΟσιΠοιιιισσε ι.ειιι ια:σιιι ειεσιτ, σει τιισι·ι

ιιιιιιιι ει·εΒιε εισιιιι ισοτισε ΡαΓιοι· εσταιιι ιέ)εΓιιτ. ΑΓιεσιτ ιι8τα Γοιιτειιι σΒει·ιι

ιιισιιι φι νοεατσι· ΡοκτιιΝιιι.ι..ι ιιι ει·ειιιο φι σιειτσι· θειιιετιι:σε,ειτ ΠΓεο φειιι

αιΓσιιιιιΠτ ιιε8αβ ιιιστιετε ε: σει Μοιιαιιετισιιι Γσιισανιτ , ατφε ει: ιιιιιιτοτσιιι

5ασει:οι·σιιι αιιιιιιαι·σιιι ιιι·ετιοΠε ιαιιισιΒσε εσιιι ιιιιιι·σιτιτ. ΖΕσιΠεανιτ ιιαιιιφε Βα

σ Πιιι:αε ιιι ιιοιιοι·ε δ. Ρετιι , Β. Ρασιι , νει δ. ι.αστει·ιτιι ε, 8εαιια Οιαεσια ιιοιι ιιισι.

τσιπ σιιιαστια σ Μοιιιιιιετιο φαΠ ιιιιιιιιιιο σιιο ιιι ιιοιιοτε δ. Αιιιαιιτιι Κοτισειι

Πε Ρι·ει:Γσιιε, με αιιιοτε ιιιΠσε Βιιιι6ιι Πει εοσιιτσιτιτ. Ε.τατ εισαι ιιιο Γαιιέιιτατιε

ΠΑΠὰ°εΠ°. Γισσιο εαι·σε Πιιισοιιι * ΡοστιΠει , εσισε ιιι ιιαι·οειιια ειι ιιιΓσιιι Οοειιοι:ισιιι. Νοτι

Ει>ιΓωι><ι Γσιτ εσιιτειιιΡτοτ ()αιιοσσιιιιΓεει ταιιτσιιι ει·ατ ιισιιιιιιε,ιιι: ετιαιιιΠ ιτισει·ερειεε.

τε εοιιαι·ετσι·, Ρι·ιι:Γσιιε Ρει·ιιιιιΤσιιι ΓσΓειΡετετ,8: Πιιε τιει·ιιιιιιιοιιε εισε σαι νοιε

ιιετειτ. βατ ρει·σειε ιτιιιει·ε , φια Γειειιατ Γει·ιΡτσιιι ειΓει @Μια μετεωρα |ί8ανεπιέ.ι

ιιω.ιε.ιε. @φα :Ζωη ζει:: @και ό· ιιι :Με , ει· @ασπαιτε°βί·υεαΜι Προ· αιωνια , ειναι

ο απ: ιιι και ι.

ΝεεεΓΓατιιι / η.. Ροτι·ο νοιιιιτ Πιιε ιιοι·τιοσε ιιιιισσι ιΠ:ισεατιειΓε , στ σε Ρτο ι·ιο Γσσοι·ε εσε

“ιζ τετ Ραιιειιι Πισω, δε Γιιιτ Πε ιιισιτιε τειιιΡοι·ιιιιιε. Ετ Ποιιιιιισε νι ειιε φια Ειεόισε

' Γσιιε ιιισιτισιιται:ατ ταιεστι τατιαιιι εισαιιι ει σεσει·ατ, ΡΙσι·εε Γαειειιατ εοιιεσιι·ε

ι·ε ασ ιρΓσιιι Ποειιοιιισιιι , εφειιτεε Εναιισειισιιι εισε, ιειισφεστεε Ραττειιι 8:

ιιιαττειιι, σοιιισιιι 8: αει·οεΓειι ιτειιφα. Ωιιοσ τιι·οΓριειειιε ιιιΓε 8αιι€ισε Πει φαιι

τει· ιιισιτιτσσισειιι $αιι€ιοισιιι ιιιισειιι Ποιιιιι:ισε ασετεεαιετ,ιιοιι τιταεναισιτ είε

αΙιι αΙια νιιιινωιαιεεισιω ιοειιιι·ι Ροιιταιιειιαιιι τσι.

αεεειιιιΓε σιειτστ ιατειωιε ΕπιιικοαΜει ό: ταιιιειι ιιι ε Ασσιτ αΙισε Ασιδιοτ φαι·τιιιιι ΕεειεΠαιιι ιιι ιισιιοι·ε

(3ιιι·οιιιεο Ροιιταιιειια: εαιι ι.Ειειιιιιοαισσε Ρατιιεισε 5. Ραιιειαιιι, εε οιατοτισιιι 3. $αισιιιιιιι. Εεεε Νο

ιοεσιιι μι· ·ικιισιτιεπιι ιιιιστωι 6οσωιι ωιιιι·ιιιιισφ Γει- ταε ισ τη. ιό. σε 17. για: Π·φειιτιε.



νττΑ ε. ννΑΝπιιεειετττ Μπι. τοΝΤΑΝτττΕπε. πι

ττπε ειπτο,πτττ πεετΡετετ ιτε ετεπιιτ ττιττιιτιτπεττ Γετντττο Πετ Γε ίτιτ:τιι€ειΒτιτιτ, πω- Αν. αυτ.

τεπιιε εοι·ιιπι πεεεΠττειτειι τιπΒετετ πατε Ρτοειιττττετ τ πω: τα ττιπττιπι νττ1ιιπι 8: 122:'';;;

ιτεί,ττττιπι τιιιττει ΡτεεετΡτεπτετιι ΑΡοίτοττιτπ : Ητώεπτε.τ «τσουπ :εέπωεπΜ ό· τω”. ω.

πατάω α|επιπτ, Μ: £επτεπττβΜΜ. Ετειτ ετιτττι νεττΠτπιιιε Ρειίτοι· @και Ποτιιτπτ Ρωοκ,,,

ΡτεεεεΡττιτπ,ππτει τιιιτπιειιιι Γπτιτπ Ροπετιπτ Ρτο ονττιπε Με: Ρετ ίιιτιττι όιιτεετττπεπι στΡτεΜε

ιιιπττοι·τιπι τιπιτιι·τετιττοπει τπττπιιοτεπι νεττει·τιττ Ρετ Γιιτιιιι τιππιττττειτετιι πιτιτττ τε. ”” :φα

νεττετιεπτιιττ Ρετ (παπι ττο&τιτιειπι πιιιττοε τιττπτεπενττ ττι τεππο Βετ. Ε.ττιτ επτπι

ττοότ:ιιε Γετττιπ Ρτοίετεπε «τε ττιείτιπτο πιο που. 86 νετετ3. ΠιιΒιοε εοπίοτττιτοπτ, τπτ

τ3εετττεε εοττοτιοτε.τιπτ , τπττττιιτε τιιιιττττιιτπ Ρτωτιετιετ , παμε εοπττει τττεΒοτιιτιι

Ρτο επ ίοι·ττίτττπτε Ρττεττο ετττπτεο.τιειτ. Ρτιιτττπειε Ρτεεττειε οτε οτε Ι.εοπτε τιιπτεπττε

τττιΓτιιτττ,πτπιιε στ! οντΙε Ι)οπιτπτειιτπ ιιτ τιοιιιιε Ρειττοι· τεττπιτττ , Γετι νιιτπεττιττιττι

νετΒτ τέττιτττ'τ επτεινττ. Ετ ιπτττιιετπιτ ττττοε Γτιοε πιιτιτττετ ΡοτπτΠ`επτ τείτίτετε δεικτ

Με τπΠεττιε Πιιθ:τιοττε , 8: πιιτ ΡοΓιιετππτ πιτιπππι ίπ οΡιιε Πετ , ποπ τεΓΡτεετεπτ τε

πο. Ετ ποτπιιπτττιτιπτ ετε ετττ:επε : Κεττοτττιπι τεΓΡτεετε , Ρττττ, πττιττείτ τιττπά ππΞιτιπ ==ΕΙ::τΞ:

ιπ επ Ροεπττετε ποστ! ετιεΡεττιε ει:ετεετε, 8εττετιιττι πιιιπτττιπτε ττείτττετττε τε οτιττ- τά( ττ,π_

πατε. (ῖτιτττττπιε ΓεπιΡετ στεΒετ τιοτπο Ρειττιτιιε είτε πό τιιιιιιττττετετιι, απο απτο- <<

το. εοπΓεεπττετε. Νοπ ττετιετιιτιε εοτπΡιιτειι·ε τιπποε πιιοε πι ()οεποτοτο άεπιιιιιιο, "

Γεττ πιιὸττ Με πιιετετε. τπ τπειπετειτττ Πετ ντιττττιιιε. Ετ Η ποε τιττππτι ετττττο ποπ τπ- "

θα εοπιιὸετ ποπ τιιττιτπιιτ επττι ίπτττοιι:,8: ποπ τιιππτιιιπττ:τιπι τιοτπτεττττείειι Ρετ· "

τω” τεεοπττεπιιιε ττιττ·τι εοπίετεπτττιε ποίττπε πιι:ιτττ Π: ττ€τπε: Η οτττιιπι εοπττει " ·

πτιετπτιβετ ποπ τι:τβετιιιιε,ίτ πεττπέττοπετπ αυτι οττιπτ νετοτ:ττ8.τε ετετττεετιιπτ , (τ "

πω ποιιτπΗτιτ ίτιΡεττιττι, ττποπ ττετεέτειτ :ιτιιτιτττο, Η τπιπιττε ποπ εοτππιιτπειτ, Η "

πει που ειτειΓΡετπτ , Η πω. ετοττ:ι ποπ ΡτωοεειιΡ:ττ, Η ττττιε τπιπιοττεττιττιε ποπ α

τιι€ειτ , Η οττοίπε Γετπιο ποπ Ρτει:Ρεττττ, Η εειτττειτεπι , Ρειεειιι , πειιιτ:ττππι , Βεπτ8πτ- <<

τεττεπι σπιτι οιτιπτ ειντάττετε επίτοτ:τττπιιε. Ηοε ποτιτε επ πεεείΓετττιπι , τιτ οπιπτ πο. π

τ:ιΙ)οτπιππε Ρεττετο82ττ οΡιιε Γιιιιτπ τπνεπτετ τΙ)οπιτπιιε ιιτ τιπετεειτ 8: εοτοπετ, τ·

τττεττιοτιιε ιιτ ττεετττειτ άτομα : ππττι τππιττττιπττι ττιπ:τοτειπ τιἔτιετ , πιιτιτιττο ιιεπι- τι

πιιτιτπ ντττετττ ΡτοπιΡττΠἰτππττι τπ ιιιτιπτττιττε Πετ επίτοτττεπτττε. Ρτττοττ , ειι2οττττε <<

νοτ ατι οπιπτ τπππτπτιπιεπτο πιιιπτττ τ τιοτττε ντνττπιιε , τπ ετειίττπιιτπ πιιτττ πω π

εοπτττιπειτ τιεττ:τττιιιε. Κενοτντιτ:πτ τπτ ποίτττιτπ ίεττιιτττετεπι πιετιιοττττ , ππειτττετ κ

πω πιιτ τιττπιιτιπετο ίτιτπιπε πι] τεπετιτο.τιιπι, πιοετὸ τπττεττεοττττε.τπ Πετ εοπτε- "

πιιιιττ ίτιτίττ ττιτιιιιε πω] τιιετε. Ιταπιιε σ.τιττετπτπιιε οΡιιτ τεπετττετιιπι, 8; Ρετ· ()τιτττττ "

ΡτεεεΡτει ττιπιπιιτιτιι Ρετ τιιεεπι ττττιτιπτειππε.Ντττετε πτνοτοτετττπΒοτπε Ρετ εεττ "

τινοτεττι τπ πιτιτετΡιιττι πιο ποπ οτιττπεττ Γεττ τιπο.ττ οτιτττετε, ττιντεεπι τπ τττιιοτε<<

Πετ Γετνττε τ ὰ: τττιοτ:νεττετ πάνεττοττιιε εοπίΡειτετττ, τοπΒε έτι ειτσττιιτ ετ νοτιτε τ <<

πιιττι πετ τττιιτιι πιτεττι τπ Ρτει:ττο ττιττπτειιε ππτειπτπιετπ ντττετττ , τι ΡτοΡτππιιεττε τα <<

ετιττι τπιπττπε Ροτείτ, ππτο. τ:τιτττω Πει εοπετιιτττιτιτ τ τιοττεπι τετετττιπππι Ρτοίττο.- τ·

τππι τιτιοεπτ ιιιιτειπτπιεο. Ηοε ετειτ ίτιιτττιιτιι, νετ τ:ιτιοτ εττιε πιω εοπττει πτώσ

Ιππι ττττπτεπτιειτ , ποτε ττττοε πιω πιιοε νετπο Ι)ετ ττιπττιτιι ττιδτε επιιτττετειτ, ω βετ

Ιππι εοπττει ειιτιι άοεεπειτ , ειτπιτε νεπεπειτειε ίππτττειε ετπε πε πιιτι Ρτιττε Ρετνεπιτε

Ροτετε.πτ ττετιιοπίττο.πειτ. @τ τΡΙἔιε ονεε Ποτπτπτετιε τπ Ρττετττ&ο Ε. 0α:ποβτο

π( πεττι ίτπετπ νται: Για ττπε πιτει·ετο ( ιιτ Ριιτο ) Ρττετ:ετττοτ ΓιιΡετ οτπτιττιιιε Ρτιττοτ

ίοττττ:ττικττπεττι τπ οπιπττιιιε πεττττ.Τειπ το ετ τιττετε.τ νεττΠττπει τιιιττιττττειε, π: ΡτοΡτετ $επεκ πτω

Ρτττοττιτπ εττπαιττοπετιι ττιπι το τενο 8: τιιοπτεπτει τω ετεεοττιτοτττ Γεπεότιιτε τπ Μπα ή "Μ""":
τε ττιππιιιιτπ τπίτττετε πττετιεττιιτ. "πτωτικ

ι;,Ο πιιττττι ιτιετΕπτιιιπι ειτπιιε Ρττεεττιτππι Γειτεττττ:επι Οτιττίττ , ιιτ πιιτ Ρετ ςοητετη- τιωππω.

Ρττιττοτιτε ε.τ:τεπι εοτ τιιππι τπ ίπΡεττιτε ετενε.τιπτ , Ρτο ττπτετπτε ττττεόττοπττιιιε τ:τε- "Ξ Ἑ°91"ἶ

τεπτιιε τπ τεττεΡττττιιιε πιιιτττε τποτττε Γει·ντττιτε Ιτιπτετεεπε , τιτ τω τπίτπιτ Α Ροίτ:οττ τω" 2,2::

οπιτιττιιιε οπιπτει ττετετ, τι: οπιπεε τιιετιιπι Βιτ:ετετ. ιιτ Ρετ τΡίττττι τπιιτττΡττεεπι το”

<έττιττ:τττι πιιτιπι ετ Ι)οιιιτπιιε ττεττεττιτ, τπτιπτιτιπτ τετι·τιπι Οεπτττιππι, ε; Εοττετι

τεπι ΓΡτπειι·πττι , δ: ττιειτε πιοττιιιιττι ττιιτεοττιτιειτ. δίεπιιε πε νττο Γετπότο ττι τοπετπ

ποτε τΡειτττε τεττεε τεττιτ οΡτπτο Ρετε.πτειντττ πε Η πιιττπιπιτπ ειιτπ οειιττε εοι·Ροτετε

ποπ νττττΠετ,ττετιιετπτιι τιιτιππππι τιτιτιετσεττ, ιιτ Ρετ ετιιε τπτετεεΠτοπεπι , ττεπτ απ,

οτειπεπτττιπι Ποττιτπτ τιτττσετετ είτε ΡτοΡτττττπι. Ιπ τιοε τπειιττττιο. Ρτιττε πιει Ρττεεττεο.

ΧΧΧ τ]
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τισ εΙει·ειτ, ετ εετιι ιτι τεττε εειιι ιστετιε νει ιετνιε Ιιοειιιιιιεεε ιιειιιτειεετ , ιτι ειοει

εειτι τεττιΡεε Ρετ ειεε εε τεεετιοτιστι Με: εοενετΠι τιει ειπε ειτεΡτοτεε ω

τεετ, Ροίιεε Γεε ΡτοΡτιε ετειεεειιτετ. εεε ειεεει εττιΡΙιεε Β ετ τειτι Πετοεεε

νει ιτιιτιιετιεε εετεετεε 8ετιτεε τιεΡετ ()ιιτιΠιεεεε, ειστε Μοεεειιιιι ειπε νεΙιετ, ε.

νιτει· ιιιετεΡετε, Ρτοίιετιιει:ετ Γε εΠιεε εε τεττειιι,8ε νετιιεττι Ρετειιετ. ΝετιιΡε

ιΡίε δετιότεε Πει ιτιτετ ονεε [εεε Γεε Ποτιιιιιιεεει εετειιι νσΒι Ρτεεειεειτιοεε σε

τεοετ 8: ειεεεετι Νοε τιοΒιε Ποτειιιε, τω Γετιει:ο εοτειιιιι τεο εε Βιοτιετιι : 8: εε.

Ρτεεετιο ειεε Πει:ετ εοτιειε.Ρτο ιΡΠε,ετ ιτι τεπι τιονεΙΙε ΡΙειιτετιοιιε Ποτιιιεεε

]εειι5-ΩΗΜετεε τεειεσιι εετιτετιε Πεετετ, 8:Πιεεειιιειιτεει ΠειιιΙιτετιε Πτττιετετ.

Ωω τιοτι τεετεπι Ρτο Πιιιε Με οτετιο ειΠεεε σετ, Γεε ετιετιι Ρι·ο οττιει εειιτε

ειπε ιείτοτειιι , εεεει Ρεεεετοτεττι , εεοτειιι εετιιεε Κα ΑίΪγτιεε ιιι οιιε ιιιτειιετ

ιοτειεετιοτιιε ιτιεεεειο ιιεΙΙιεεετ.

ι6. Μιτειιι εε νεΙεε ετεεε ΠεΡετιειιττι εοΒιτετε , Π ιτι ΙιειεΠιιοει νιτο Πει

ΡτοΡιιετιετ ΓΡιτιτεπι ιιεΒειΠ`ε εεε ετεεετιιεε, τιει ΠεΡιἱιε εεετετ, ει: εετιι εειΓεεεει

τεετετε Γεειιι ειιιιιττιειιιτιοτείεετετ,ειεετετ ιΡΓε $ειι6τεε Πει : Ρτετετ, εειε τιισι

στ ετ τετιι τοτνο εεΓΡεετιι ετ Ιετιεο εοτεε εοτιττιίτετεε ιτιεεεεει Νοτιιιε τιει Γεπ:

ειιεεε εοτειε τιιεειιιεεπιεετε 2 ΕεΠιεεε Πε εε εοτιίεΠιοτιεττι , ιιοιι ειιτιιττετε

τεετεττι τεειιι ιιι εοτεε εειείεσε, τιειε τιιοειεε Γειτιτιιιε: εειεότιο τιιεετιεττι ιετιετιι

εοτι,ττετιετετ. 5ετεε,1:τετετ , ιτε ίεΡσ Ρεεεε τεοε , δ: ιιοιι Ρτοιττετεε ιεεετε εε Πε

ειπε ειεεοιο : ται ιετΒε σιτε ()ιιτιΠ:ο,Ροττο ετ εεε εεττ” εεΒιτετιοιιε ιοεεοτ

εστι εεειΠε νετιτετε Ρτοεειιτιειιτειιι: εεοε οειιιι πιει ΡοΠ;εε εΡεττιίΠιιιε νιεε.

τειιτ. Ηιε τιιιτιιιιιε Ρετιτετ Βτενιτεε ιιειεε τεκτι ει( τιιεεεε ιτιιτιιοτετι: Γεε ιτιειεετι

τειιι Πινιιιἑ`ι ιενετεε Πεετο ιειίετιεοτειε Ρετίττιιι€ετε εοΒιε ιιοε εοτινσιιτ , εε ετ

ίεΡετιιιε ιοτι ο ΡετΓετιιιετιτε ΠιΙο ίεΠιειεττι εειιεειιι εετιετετε. Ετ Με τιιιιιι Πε

ετεεο εὸε εε Πτ εε ιετιειτεεεειιι, εεεετε Ποιιιιιιεε Ρετ ιΡΓετιι Γετιετειτι Πει νε

ιπετειιι ειιιεεε Ρεττειιι ιιοίι:τετιι οΡετετε ειειιετεε εΠ: τιιιτεεειοτειιι εεττετιιιεε.

Νεε ιιοε ΡοτείτιιιοΡιε ττιεε εΡΡτειιετιεετε, Γεε Γοιι Πεο εειιιτεττι ειτ.Ι..ιεεετ Με

τιεοε ιιεττιεειε οοτετιιιεε εΡΡετετ ιιιεειτετιεεττι Ρετενι , εειε εε ιΡΓο 8ειιετο Πει

Ρειιτ:ε Ρετίτι·ιτιιτι. Νειιι εεττιΙΠιτιτ: ίειειιιεε, εεοε Ρετ ειιιτι Ποτιιιειιε ΙεΡτοΓοε

τεεεεενιτ , ειεεεοε Ιιβετιε ετεΠιιεεε εττιΒεΙετε σε, 8: ιιιτετιοτιε εοτειε τετιε

Βτεε , ετ ττιοττεοε ιεττι Ρε:τιε ίεΡειτοε τείεΠειτενιτ : τιιιι εε Ιιειεε ειιΓεττιειο Πετε

Ιο ετεΡτεε ιτι εεΙεΠιισεε ΓεειΒεε ιιοειε εειιι τ:ιειτω ετ Με ίετιετιε Αιι€ειιε τω

τετ, δ: ετιτ Βιοτιε σιτε ()ιιτιΠεε, 8ε Πτιστι ιιεττιεεετιι ετιτ Ιιειιιτετεε εεεεεεεετετε

ιιιτετε ΡετεειΠ ε.

ι . νεειειιιιιε εε ιΠετιι Ιοεεει ιτι εεε Ποιιιιτιεε ιτιειγτιιττι ιεεει εε ωστε

Βεεειειεε ττιειιει ιιι @και τιειετε Ρετεεεετε νοΙειτ. (ιιιεεειτι ετ ιΡΓε εττετε Ιοιι,ιτε

εεεεωε εειιεισετ ΠεΡιΠιτιιε ειεεεε: ΗΜ »Με , 98εά Ρετσέτιπαιτιο :και ΡΜ|επΞα

. τα ει? , εε62Με2 στο» Μέιτεπτ2ύε: ού/έει·ιΜΜ , »πεταει ρεπεεπεαΜ ή ΜΜΜ

πιω. Ετ εεΡτεεετιε Ποτιιιτιειιι ειεεΒετ: Ο ]εεε ιιοτιε, ιιΒετε πιε εειε ττιε!τεει εε..

Πεετο νιεσε τε.Ήι ιΡΓε εκεεεισιε Ρτεεετιι ί·-ετιιιειι Γει, ιιιιτειΠτ ει ιιιοειεεττι :εστι

τεειτιστι , εεειιτετ εειτιιετιι Γετιετειιι τεειΡετετ εε εοτΡοτε. ΟΡι ιΡί`ε νιτ Πει ?ετ

ττιιεεε ειεεεε ετ ττιεεε ιιο&ιιιεε εεε Ιοεεεεε εεει ιιοττιιιιιιιεε ,τω ιτι εκτεΠ εεε

εεε εοτιτειιιΡιεΒετει· 8ιοτιειτι σε , ετ Ρετ Ρεεεε εΡετιειιετ οεεΙοε Πιοε , ετ ΡτοΠ

Ριειειιετ ιτι επιο ιιιιετι νεΙτε. (1εοε εοΒιιοΐεσιτεε ειΓειΡεΙι εει ειπε εειιι εείι:ε

Βετιτ , εοτιεὸε ιιιεεε ειεε ττειιΠετε σε: ιτι Βιοτιεπι Πει.νιεειιτεε εετεει Ρτεττεε

εοεεὸε ιετιι νοιεεετ εειιι Ποιτιιτιεε τεειΡετε,εοεττιΠετι Γεω νειεε ειεετιτεε:

(Με ίεότετι ίεττιεει (:ετ εεε τεττι σε τειιιιεειε Ρετσε νετι›ε τεε εεειτε νει

Ιειιιεε ,είΤεετε εειτιοειτιοιιε τεε οττιτιεε εεΠεετετιιεε εοττιει. Ετ ΡτοΠτενετεετ

Γε ειπε ττετιιιτε 8τιεετγτιιιε ιιι οτετιοιιε , Ποιιιιεεπι εεΡτεεετιτεε ετ εεε Ρετιιιιτ

τσετ ειπε εε εστΡοτε τεεεεετε, ετιτεεεειιι σε εοειοττετιοειε @εε ι·-εττιε!ετε

τετ. Ροττο Ποιειιιεε νιεσιε εοεττιτιοιιετιι ττιειτιττιεττι τ1εετιι ονεε Με: Ρετιει.ιετι

τετ Ρι·ο ΡεΠοτε εοτεττι , εοεεὸε ιεττι οιιιετιτ , ετ τιιιιιιτιιε ειε Ιοειιετετετ, Ρετιιιι.

κι ΜΜΜ Με ίεΡΡιεεε:ι ει: ειτσιεε ν” ι:ειΡιτε η. 8: ΓεεεεειιΠεε.
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πι: ιιιΓοπι Ξεοέι;ιιπι Πει, οι πιιιιτιι Ρπετιιαιτιοοιε νει·ιιο ειε ρτεετιιεο.ι·ετ. @ι εοονο.

εποε ειιοΡοιο Με , Ριοτιπιει πιγΠετιο. Γεετετε 8: ιι.οίεοοίει τε.οι τιε Γε οοἑιο 8τ ιο

ι·ειιοοιε ειε ι·εΓει·εινιτ. Τοπ: ιιιτει·ι·οοενει·ίιτ ειιιο Μοοιιειιι πατε. ιοοτιε εοοΐοετιι

τιιοεπι , οοπι τισιι ιοοοι τιιΓεειΤοιο ιέιεει·ε τιειιει·ειιτ. Ατ ιΠε ιιιιει·ιεοε σε ίοοοι :εδ

Ροοτιιτ ειε : ()εττιιιε εοΒοοίεειτιε, οοσο ο Ρετιοιιοιει·ιτιε πι ίει·ιοοιιιΒοε πιειε , δ:

ειιιι:οτιιει·ιτιε οοσο εδο οποιοι νοιιιε οτιο οοιι::ιτε ειτοοε ειιιιτειτε ίεο δε ποιοι

ιιτιιτε ίοοιιειτι ίιτιε, οτ ιιιτει· νοε ιιοιιιι Ετ ιιιιΤεοίιο5 εοοειιτιο νεπτει πιιιιιετε πο

πετ πι Ρει·Ρετιιο ι·εότε, δ: Ποπιιιιιιε νοιιιΓειιιο ειιτ οιοοιιιοε ιιιεΒοε, 8: νείιει·

εοι:ιΓοιειτοι· ετοοε εοιιιΙιειτοτιο οιοοιιιοε οεεεΠιτειιοε ιιτιετιτ. Ρεοεει ειε ω” ιο

Βι·ενιειφι·εΠιτ ,εοοοὸτι ιειπι Ρι·οτιε ει·ειτ Ατινοειιτιιε ιΠε οοι ειιιιι τεειΡιεΒειτ πι

ιιιιο ι·εοοιει Πιτ.

ι8. Ποιο ειιιι:επι εοοΓιιιεετετ τιιειιοΙοε, οοὸτι Ρετ ιοει·ιτει ιιιΠοε $ειοδτι Πει εοπι

Ποτοιιιοε ετ! ιιειιτειο νιτειο τιε Με τεοεΒιιε ν002τετ 5 πιοιιιιοἐ ιονιόπι πι εοιο ει.

εποε , εοοιιὸτι ίειοτιετ ε.ιινετίοε εοπι ίοι·τιιιιτοοε τιιπιπ:ειτοτ ι·-οετιιτ, δ: οοο τε.οτοπι

του ΓειοετιΡΓο , Γεει ετιειιιι Ριοτιιοειε ονεε τιε οτε ειπε ειΒιιι·ο.Χει·ειι:,ετοοε :κι νιτειπι

ιι:τετοειπι [πιο οποιοι· ειιίιιτει·ειτ ,νοΙεΒετ εοιο Ρετ ιιιεε οιοι·ειιιιιεε τετει·ι·ιοιοε μι

νοτεε ειιποει: εεοει·ιιτε. δει! Ποιοιοιιε εΙεπιετιε ]οίι:οιο Γοοπι ιιοπιοοειτο τιεΓετοιτ ,

Γετι Γειοτιετ πι εοιο ιι:ιΒιτειοε ρει·εοΠιτ ιιιιιιιοιοοι Βείο8εινιτ. Εοπι ετιιιιο ιιιΓειιιιιιι

ιιτει:τιι&ι Ρειτι·ιε οοι ειπε εοπι :ιτιετιιοτ ειοτιιει·οοτ εοπι τιιεεοτειο: Ιο ΒΡιτιτο-ΐο.ο

όιο ιιιιιιτικεινιτ οιε Ποτοπιοε ιο ίοοτειο ιεινειει·ι , 8: οεεοιι·ιτ τοιιιι ιιεττοοο τετει·ι

ποιοι, 8: ρετεοιιιτ εοπι Ποιοιοοε πι ίι·οιιτε , δε ίοΒιινιτ εοπι. ΡτοΓΡιειεοε ιιιΓε Σεπ

ε1οε Πει ιοιιιτιτιιιιιοειιι ειετοιοιε 5ε.ιι&οι·οπι οοοε ιιιιόεπι επι ειοε ειιιτοπι Πο

ποιοοε ιοιΓετιιτ ,ποτε εοτο Μπακ , νοεεινιτ ειιιτιοειο Ξειοέι;οιιι , εποε νιτειιο 8ε τοο.

ι·εε ιοί-ε οεειτοε νιι· ίειειιιιττω” Αειιτοιοο, Απετιιοο , εοπι ιιιιειι·ι νοιτο: δε Ρετ

ιΡΕπο Γοιιτιι νοειιτιοιιειο εει·τιοτεε ίοει·ιιοτ Ρτειττεε , οοοπιοτιο οιιιιτιτοτιο ιΒιιιεοι

εΠ`ετ εεει·επειτο 5ιιοετοι·οιο. Ετ*εεο ιιιΓε ειιιιοο Ετετι·ε ιο Μοοειίιει·ιο οιιο·ειοτε

εοΒοονι : ειιιο εΙΤετ ιο εεΙιε Μι , ειιιτιινιτ ειιοι·οε ειιεειιεοτιιΕπιε ιιίο.ΙΙει·ε. Ειιίοι·.

8ειιε εοτεπι Ρι·ειτει· ιΙιε πι Ριινιπιεοτο , 8: εοι·ι·ετιε Γειιιιιοε ειεεειιιι: επι ΕεεΙειπιοι ,

εο8ιτεινιτοοειοπο ε, οτ Ετετι·εεπιτο όεειιοτει·ειιτ επι ειιιτοιο ιιειιτι οιι απ. @οι

νεοιεοεπι Εεειειπιο·ι 8τ οπο! πι απο ιονεοιεοε , τεετειΤοε εοτο εειιοτε , νεοιτ εε!

Ιοεοιο οοι νεοεπιιιιΙιε Ροκ: ετα: : ιοτετι·οοιινιτοοε ειτεοπιιιιιοτεε ο ιιιιοοιιιο ι·επι

:ιοτιιΠεοτ. ΠεΓΡοοειεοτεε ιιοτειο Ρτετι·εε ιιιιτειοοτ ει οοπι οεοιπιετο ειοιιιετιιοτ.

Ετ ιρίε ισ.οδιοε νο· :κι ιιιοε Ρι·ειττεε οιιιεοοι εοι·ειιιιιοτ ,ιοτει·τοοεινιτ ιιιεεοει Ρα

τείιιε ειεεεοτειτε απο πιο οοι Με ιιίο.ιιιιοτ ε Πιιτειοοτ ει: Ποπιπιε οοιιιο.ιο.Γοοτ

οεΓεποοει το Γειε.ΙΠε εοτεοι ΓΡιεοι:ιιοει Βιειεια:τειιιιτιιτ πι Ποιοιοο , δε εοπι πι

Πε εοι·τιε ΡΓειΙΙειιο.τ.

ιο. Λο οΙτιπιοπι νετὸ ειιιτίιε Γοι εοοπτεπειτο επ οπιοιε ιιιιιιτιτοτιο Μοο:ι.ειιο.

:ποδι πιο Ωιο&ιιιιτοιι ειοποιι εετειΤει επ τιε εοι·Ροι·ε , ό: τεεερετιιοτ απο @τοπιο

Αο8ειοι·οπι οοι ει! ειιιε ειιιτοπι Ρίο.ΙΙει.ιιιοτ : δ: Ποοιιιιιιε ]Εεο8-(:ΗΜ5Τοε οοι

πιο ιο πιο: υπο τιενοτιιιιιοε Γετνινιτ, τεΓετεινιτ ει ειιοοεοιτε.τειο Ρετετιιιι. Τιιιιι:

ιιιοιτιτο‹ιο :κι ειοε σπιτικο ιιεε:ιοτο.Βοοτ εοπι πιειΒιιο ριε.οόιιι. οιι Εοοιιιιοτ ιιιει·γ

ιιι:ιε τιι·ο Γερειι·ιιτιοτιε ειιι·οιε , Αοοειι ειιΓοιτειοι: Ριτο ιοοέΕιοιιε ειοιοιιε. ΙΠοιοοι

:ιοποοε πιπΡτοε εΠ: Ρειιιοτειιι οΒιιιΤε,Αιι€ειι ε:ιοτιεοτ οτοετε: οοσο τειο δειοέι:οοι

11ο τεεετιιιΤεοτ. _

ιο. ΕιιΓοπεοτ Γεοεε , ιιι:τεοτοι· ιονεοεε, Βιιοιιειιοτ ιιτιοΙεΓεεοτεε , ιιΙειει·εε Ποτ

Μοοιιειιι,οοπι ΓιοιΕτοπι Ψιιοιπι€ιΓειοιο ι·εειιιιοοτ Γετιεε ιιειιτει: 8: ιετετοιιε,8: τισιι

ιειιοι·εε ιοοΙτοε οοοε μεμε: Πεοτο ετιιτιιοτι ιιτιιπιο ιο ρι·ιεΓεοτι γιοι Γοί'τιτιοιτ, ιο

Ρεττιετιιο εοι·οοιιοι ιοε.κιπιειτο ι·εειριετ. 8ει€ιειοοι· ιιιπιε Ει·ατισεε τοπιπιοοι πο

πιο , Η νοιοιοοε εοπι εο Βεοιιει·ε πι Ρει·ιιετοο. Ηοπιιιιεοιιιε οσε ιιι·οοτετ Πεοιο,

ίιεοτιιιε Ραπ ,οτ εοπι εο ειι(οιτειι·ε πιετεειοοι·. Μοι·τιιιεεοιοε ιοειιιιπε οι: ποπ

τοε Ποτεειτ , εοοεοι·τιεε ιποοε οτ τιιιιιιοΙοε Εοοιιιτ , ιοιτεε οτ Αοεειι ειιοιιεειοτ. νι

ω: ιιιε ετεοιπι πιοιτιΡιιτει·ε ίεπιειι Πει οοοτι τιιΠ·οοεπιτοτιο εοτι:ιιιιοε οοίιι·ιε ,

ε; ιαττετοτ Ριιτετ πι πιο , 8ι: Επι ιο Ρειτι·ε , οτ ιο πιο τει·τιιιιΙι ειιειιοιοε νεοτιιι·ι ιο

τω; ι·ειιτει:Γεοτετε οοειιοτε οεοιοε Πει νειιεειτ ειιεεοε : Ηι Ποτ Ονεε οοοε οσοι

Χ Χ κ

Αιι_ 04ο.

πο. ι.ιτνιι.

Πιο ΧΧΧ!.

ει! Γε :ενετ

Γιιε Γιιοε το·

Γοιειτοτ.

ί(

(θ

(!

(Έ

((

Πεοπι πι

εκτιειοιε

ειιιιοτοιειιι

οπο:: ω

νετίο8 πιο·

πιοοεπι.

35διοε τω:

τιιιειτοττε

8τ Ριιιιιοι

το.

ητοι

Μοτιτοτ.

Αιι&οειε

ειιιιιοτπιτιο.



Μ νιτΑ ε. ννΑΝοπεοιειι.ι Απ. τοΝΤΑΝειι.πΝε.

Μ. “τ- τιιειιιιιιίΗ ιιιιΙιἱΠοπιιιιε ,τιειτιοΕΙιετιιι: ειι επι, επίτοοιειιτειιιιοποπτο. τιιο ειπα: ω

Ν· """· ιιππι:ιεινι ει:.Ει ιιιΒιιετπι· τιοΒιε ιι:ετε Και εετει·ιιπτ : νετιιτε Ιιετιεε!ι&ι Ρο.ττιιι πιει,

_]ιιι.ιι απ.
τιετι:ιιιιτε τεετιιιπι εππι @απο νείτι·ο ιπε!γιο πιεο Ψο.ποτιδιίεΙο οποο νοιιιε

τιιιτιιτιιιιι επ π) οτιειιιε τππποι,ΡτεΠ::ι.πι:ε Ποιιιιιιο ιιοίτι·ο Ιεεποπιιιετο, οπι

ΟοπἔείΪοτεπι ίπππι πι ιιτεί-επιι νιτει Ρτοιειτἱι: , 86 ι:ιοΠ ίππι.ιε πι δειοθ:οτπιτι Βιιποιε

εορπΙ:ινιτιοιιι επιιι ιετετιιο Ρο.ιτε πω 8: τεΒιιιιτ Ι)επε πι Ττιπιπι.τε ιιετϊε&ο. πι Ειτ

επΙε ΐει:ειιΙοτπιτι , Απιετι.

Πιτ: οπι

επι. π»ω"

ἱπῇ·ὰ .

Π: 8ο. Η.

Ειιι>π·τ Ι.

ν "πάτο

ιζιίιιιιε Ριπ

ιιιιιἱ τοιιἴο

Επιππε,

ύ

π. ΝοΠ`ε πι νεΙιτ Ειιιιιιε Βειιιι νιτι οιιιι:ππι κι. Καὶ. Απππίτειε ^" σπιτι ορει·ε

ιιετίειίτο ποπ ππιιτιο.ιππι τεεειιιτ εππι Ποτιιιτιπε.

ΛΕΙΑ νιΤΑ δ. ΨΑΝΒΒΕΟΙδΙΙ.Ι

Αιιιί'τοτε εοεενο Μοτιο.ειιο ΡοπτειπεΙΙεπΠ,ειΙιοποι πι Ιοειε ιπτετιιοΙο.το.

Ε:: 84.518'. εστω. @· .Μάο , αρκά ?καπ άεε/ἰ Ρ:·οίυέω.

_ ΡΚΟΙ..0θυδ ΑΠΟΤΟΚΙδ.

Ο ιι ι ιι ι· π ιιπ ε νιτειιιι Βεο.ιιίΒιιιι Μπιτ Ψτικοπεοιειιι ,

8Ριτιτπιιι-ΐο.ιι&πιτι ι:οιο νιι·ιππι τιιίπ Ρετο Δε1]ιιτοτ8πι , οπο

τετιπε ιιιΓε πιι!ιι ΐειεπτιπιιι εΙοοπειιοι τειιτιιπι ιιιτα ιΠιιιε Μ

Γει·ιεοπΙιτετ ιτι!ιπιιι: , οπι ίει·νοι·ε Για αι.τιι:ιιιιε ιιιπΙιιΕοτιιιι

τει· ι:οτ 5ειιι&ι ιιιΒο.ιιιιιιατε οιίιιοΓιιιτ , ει: Γπω τιιιοιτατιοπι πι

Βιιι(Βπιπιιι ιιωπιιιιι. Νειπι πιω ιιτκεΙοτο ορετι Γιιι:επιιιτ πι.

€ειιιππι , τιιίἱ Βινιιιππι :ιιιιίπει·ιτ ιιτιεί”ι;ὸ ΓπτΈτειπιπτιι. Ειειιιπι

· πι οιιετιιιπε ειιιιιιιι νιτι ιιιπΙτιιιΙειτ ιιιο.τετιιι τερετιιιιτ (πω.

πι: 8: Η πιε Βπιο πεεοτἰο ει!ιοπιιι:εππε μειώσει» ιιιοιιειιπι ΤοΙιπι ειιπιι Ρειιτιε πε

ίτε ίετιιιτπτπε ειεπτεοπτετ. (:οιιί·ιιιο πιπιειι πι ιΠο οπι πω: Αρεπ σ: :παπι , ό

ερ ωἰωρἰεύε ὶ|ἰαιἰ. Νου επι απο πιιτππι Η ιιιετπε!ιι:ο οιτιιιιιιοτειιε ιιτε!ιεειτ να

τει όιοεπε!ιιπτεΙΙεάππι,οπι οπιι.ιιοο νοΙπιι: ειίεΠω Μπα ι:τιτιπιι: εΙοοπιππι. Ιπ

τετοεπειιτε απο ἰρΓο νειιετιιιιιιο Ρει.ττε εοπειιιοτ μπι νιττπτε τιπει ιιοτετο ε Επι»

πιω μπω. τενοΙνετε. Ιπίετειιιιιε απο ΗΜ οπειε νετιε ιιίΤεττιοπιβπε ειιιιεττι ΐπ

πιω ΜΠΕ Ριιιτει.τ:ι. ΝοπτιπΠο. επιπι έι ττιεπιετιΡΓο νία , ΡΙετειοπε ετιεπι νεπετειιιι

Μπι Μοιιο.εΙιοτππι ειπε οπι ει Ρετ ΡτοΗΧει ιιεΙΙ·ι:ιείετππτ ιεπιιιοτει , ειΠ”ει·τιοπε να

τἰΠὶπια ιιτοΙειι:ει εοεπονι , οπι ποπ ι:τιπιππι ειπόιι:ε , νετιιπιετιειιιι πιώ εοτὲπι Ρού

τἱε ποιο. ΠοεΙιτετ ιιιιττειιιτ : ειπα Η πιιιιπε ι:οπιιιτε ειπα ίιιετπτιι: , επι οΙεοοτε Βιοπο

ε!πιτ ίππάιιιιε εει.ι·πει·πτιτ, πιι τενετειιτἰΠὶιιιεΡοιι:ιΗειιιιι Ι..ιιιτιιιιιιτε, ὰνιτιε (π

επιιεΙιε, οπιιιι πιεΠε τιπΙοιοτιιιιιε εΙοοπιιε οεεοτειιτπτ,πτ Ιε8επι:Ηιπε ει το παπι.

Νονετιιιι πιιτιεπ 168επι:88, ποπ Με πιε ίιοΙιοιι::ιτε ιιεΠρει·ε, π: νεΙιττι οάοτιιιιι

ετείΒιιπε εοποππιπ,ειιιιι Ιὶπι πω, ιιιΠΡιεπε, Γοπιιιο ι:!εΠάιπ τοττιεπε ε.

 

η Α1ιπιπ ΡτοΙοΒιιπι οπι πρωι 5ιιτιπιιι ειιΜτοπιιΠιιιιιι_

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ.

ΚΑΞΩ1.Αππε @τπτ , παμε 8Ιοτιο(ιιε νιι· Ποπιιιιἱ ΨεπάτεπιΕΙιιτ _ εο8πο

πιειιτο ΧΨε.ιιιιο , οι·τιιπι ιπε!γιει: ιιιιιινιπιτιε πι νετοόιιπειιΠ τεΒιοτιε εκ 11ο

οιΙιΒιιε παρε τεΙιιιιοΠε ρειτεπιπιπε , τεπιιιοτε πι1ο Γεερττο. Κεπιιι Ρπιιιεοι·ιιιιι Γοτ

πε Κε:: ΠΛΟΟΒΕΚΤ118 Β Ιιοπείιε Βιιιιετιιιιιιιιτ , ΙιιιιιπιίΤε άιειιοΓειτπτ. Πειιιοπε πε

ι, Ι.οπιιε ειπε Παποβετιι ιιτιπειμτιιιιι τιετπε επ δ. πιο, πι διιιι&οε πειοε ι!ιειιιιτ Πε πι Κετζιιιιιι, τιιιοτιιπ1

ννεπάτεπιίηπε, οπι Η ιιοπιιιζι:τι:ιτιο πι:ιιοτ τιενιΧιιι, Ρτιιιιτιιι2.τι1 Βοιπετιιιιτ, Μπιτ ιιι Αθιε δ5_ ΚιεΙωτη &

Ι€ΒΠῇΠΕ° (;Μοιωι.ιιο (Πι!0ιιονοι Βλεπω πιο για: ιιιι· (Ξετειιιπτι οιιΓετνιιι·ιπιπε. ΔΗΜ Αιιδιοτ @τη 5.νν.ιιι.

ιιιιπι Μπιτ. Α: ΒιιιιιΙιιιτε πι ΗΙΙΙοτιι:ιε Ειπε πιω πτεειίιΙΙ οιτπτιι ιιεΐετιι>Πι, Κτπιε ποτιιετι τειιεπιι.



ντεκ ε.ννΑΝεεεειετ1.1 ΑΒΒ.ΡΟΝΤΑΝΕΙ.ΕΕΝ5. Η;

ετιστ ειτε Ψτιι.ετττεεε τι εσωτεε ε:: εσετττΠτωε ετοτει:τε στο”, εστττσεττεεε εκ- Μ· θα

τττιετει Ρττ>ι>τετ ετιεε!!εειττττωτ Ρττεετρτε Ρτεεεστεω. Ετ ει ετεἴε_εω ντε Γεω 1::';":Ι'έ ·

ετ ετετεω οττετεεω ετιτεε Ρτσωεω , είπε εεε: ε ττσετττΠτωτε εε ετιτΠτωτι Ρετεε. τι .

ιτεεε εετιεε, εεε ωτετιε ττσετττσι·εω τε ΓΡΙεττετεε: ντιε:ωσττεεε εε με εσενα

Ιειτσετε εκεωΡΙττεΠτεετε ετε:εετι. ·

()εωεεε εεστείεεειττε ρσΠετει ε:ιεε τε εττετε, Με ρτε:Γεισ Ριεεε Πεεσεετισ Ι Ι_

ωτττιεττεεε @Με εε ειτττετε ετΓετεττετε, εετΡΡε ει εσετεΠτωεε εσετττιετ εεεεε- Φωτ” ει·

:ιτε είε :τι ετείεεειτεεε Γειτέτει νται: ωσττεεε, εεττ&τΓεεε ωεεεεεετεω τετεω εε Μ”

ετΡττετε τωεειεε, ε επέτειο Κεεε Πεεσεετισ (Μετα ωωττωτωτ Ρετειττ. (1ε9

<έτεεε εεεΙτετεω εεωτετίεεισ,ετεστε Ρετειιιτι εσιτσττεεε εΙεττωτε ( ει Με εεεει

τεεεετεττε τετ ετ8τττιεε) νεΙεε τεεττωειεε τ ειτεω εττεσττιτσετ τετεω ΡΙεττωετεω

εστι ωετισ ρὸίι ωεττετεειετ. $είετετεείεεε εεε στεετεω ετιετεεεει εεω ρεπε

ιτε Π:εετσ εεωτιτττττειτσεεω Ιτετ εσωωττΤεω ,ωεειε ίεωΡετ εε:τείιτε ιτεδιεττε.

Οριτωε Ρττεετεειιιω με ωεεετττεε εετωετεεει , τεεεεεε εεε: τεττι θεεειττε

(ῖειἴεττ, ε: ειστε Ι)ετ Πεο: ετεισεε εεετ εε ετεεεεεεω εσε , εεωτττε εε εεε

ετεεεεω , Κεετ ΑΡστισττεσ τεΠε Γεετεετεε , εωττω εενσιεε. Ετει ετττω το εεε

τττωεε,τιτ εσετε σΡεττεεε ρτοωΡιεε,τε ίετωσεε νεττΙεωει, τε τεετετσ τετιεε , τη

εσεττττσ ετσντεεε , τε εσετιειε εσεΓΡτεεεε , τε εεττιειε Ρτε:ετετεε : ετεεεεει Γεε

με”ετεωειτιετ, ιστετεεει Ρειτεειετ, ετό.ιεεε τε εσ ωττε τε εεεεττε σΡεττειτε

ετΠ:τειτσ εε τωτιεετΙτεετΒε σωσεε εττεειτο. .,

Ενστεισ εειεω ιεω οτε, Ρετεειεω εστιειε, εεε: τεντιετ, σεεωεεω Με τη. -

εεΓΡσττετι εεεΠεω ,ιτσετττΠτωτε ρετεειτεεε ετσετεειεω,ΓστΙεωετεεε ωστε εείἰ ';'έξτ
:εε εετεετεεε ειιΡιτεε , νττετεετ Πειτε τωωεεε!ετεω εεεριεε ει ιστεω. Πετε- τεεεειΕΡ

ι1εεΐεεεεεει Για εσετεετ νττετετιειεω τιπε ιεω εείτσεττε, εεΠτιειίτεεε επε

εετε.Αεεεττεετεω νττιειεω τσωετειτ εεε στιτεω. Ησε Ρτεεεττιτ ωστττιε το

εστειε, εε Γεεετεσ τΠετττειε εωτεε $Τεττε, τεεετι , εεείο,εσετττετωε νττστεω,

ει εεε: οτε ρτσωτε , ετφτετε ετσεετεε τω ; 8ειεωειτρΓεω τι @εεττ ειπε αυτ”,

ωεσιτε ΕεωεΙεω ιεεω εετε·τε εσωωτιιεε Κεετε ρετΡειετ.Αι τΠε εττΓετιεττε εε ετιτε

τεεεεετττ εενσιτσεε , 8τεττετεω εετ:τσεεε εσεστεω σωετεω Ιείεττεισττ εεεεεε

ιετ ρτστεετι. Ρτι ηεσεεε ε:: ειτειτεε Ρετιε ωεεετττεε ()εττΠ:σ εσεεειε τετεεετ

ττωεε ετιίτ:τιεττε εσττΓειττεε : τΡΓε ετττω ΟΙεττεειιτ.ε εεετιεω ΓεωΡΙτι,εε εσετε

εεω ίεεω νετσ ετα Βεττετσετε σεετιεω δεεετ:τωσετεττεω Μσεείιεττσ τττεσ ιτεετ

ετι ίσετεεεεω. τε εεσ ντττττιετ Γετωει εεττοε εεΝεω τωτιεετττε νται: Ρετε ειτε ,

ιττεωΡεεω Πσωτεσ τεΡστιεντιι ιεΙττεεε ε] ει εετιετι εσενετΓειτο , ει εε εετε

τεεεε τρττεε ωεττιε , ΡΙεττωετ ε. Ι)σωτεσ Ρετ εεω Ρειτειιε ετεειπετ νττιειετέ

Ητε τιε τε εεεεειτεεε, εε Γειτόττ ντττ σιτετε δε νττιειεε εεεττεεεεε ττττιτω νετ

ιεωεε.

θεω εεεεε τε τετεσ εεετιε εεεεεε τιει εετεετει ΠτΡειεε σετεεετττΓεστεω, Ν.

ετνετιτι τε τσεεω εεεωεεω τεστιτεεττ εσεετεεω , εετ τεετιτσίεω νετεεετε τι» $=ετιτοΐοτι

τεττεω τΞιεθ:τ ντττ :σιτε ωστε Π:ττεεττε ε:ιειίτι. Νεω Γιοττετιειε ό: εετεεττεέτ τε

ετε ετιετιειτ , ει τειεΠεετε εεττετε Ιτωττεε, τεττετ νττεω Πετ ειπε ιετεε τττεεει

τεστεω :εετ εστι ωτετωεω εεωειιτ τετεω τεττΤει ίεεεετετε,ετττ τειετεείεσ τρ

ττεε 8: ντιιεε θεττίιτ ωττεττεοτετιετ εεείτει. ΙΡτε ειττω ε) τΠσ Ροεσίετι εετττΙτεω

:ετ ετετιετ : Τα ε: τε/ε8ίαΜ πιασει ε ττ·τόείεττεπε. Οτειτσεεω με ε!εετσ Ιεωεεε τι; ε. 7.

ετγεεεω Βἰνἰεεε ωτΓεττεστετε: Ροίτ:ετεντι: εεε εείετι ετντεεω , εετ εεωεεεω

εεετει εετττττεω 3εεετσεε ιετεε Ρτενστεω τιε Πειτι τωιεσετττε, ει Ρτσετεε εε

τι ννεΙιεετΓεε Γεε ννετε!ιτΓεε, εεττ:: ιισιττεε τη εττσ- νετ , εεε Λτεε!Γετ εεεετΙτι, επεσε ωττττωιὶω ευτε

τι ντα εστι εκεττωτιει , Εεεε $. ΑιττεΙττ Μάτ ειετιετ εεεετειε ττειιιε ετει : ειτω εστι επεσε εττετιετ Γεριεω

τεθειιεεΙοετε Ωετσετεσ τ·'σττιεττε1τεττΠ εε Αεέτστε τε

εεειτσττ ριττωτεε; ττεετεεω Ατττεττεε @σε ιεπιίτω

εεεεἰι θεοι, Οτττοεεττττω 8ι Λεττετετεω , ειτ εκ τρ

Πεε δ. ΑτττεΙΕ επειτα Δειτε ε: ε:: Ρεεττ Πτεεσιττ Ιτετ0

ει: Μειιεεττε. ΕρτΓε. ιισιτίιει. Ωστε ΑιεεΙτσ εεεεεττε

ε:ιειε εει «Με τερεττσι ει:εετι εεε μια δ. ντττττετε

@τετ , εεττ Υνεπετεετε!εε ττττιτσ Ρττεετεειίτε Ωετσεσ

ει ντετειτ,ιωτι Ισως: ιε/)ι?ιιτ,Γεε ει τη εσττεττοττντιε,

ιιπποτ πστωετττω Με εειεε σετττΤε Ιεεειει. Ισ Ώετσετεσ

ΜεττεεεεττΠ Οει.εκει Βιιέσύει·ιτ απ_β!πτπει, 8: Με

εεε. με Ετεετεσετεε8 ννεεεττετττττ ιυπ[επεκτπσε: ε::

»πιανω 07τεΜε ετιετιιιιτ. νττωτημ61ιτι /κπτωτι μ

“ειτε” οΙιε8 ε ?εεττ ντιπ $εττριστε ριεεετεειετ: εε

ιειε Με τικεττε.
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Μ. αυτ εεάει·ε ιιοι·ι νειΙετετ , @Με Μετα :επειτα νιι·τιιτε , Πειτίτιιοιιε ιΡΓο. Ηειτι επικοι

Ι':έΧΧνδ τειτιοιιετιι ιτιτιιειιτιΒιιε νεκτιτιιι·: Με: οτατιοιιε οτι Πει ΓοΙνετειιτιιι· τιειι·ιτετ δε.

“ ΒΙνο.ι·ετιτιιτ,ειε ματι εΒΓεεόει·ειιτ,οιιι τωιτιοε ειάνετιει·αιιτ. Νεε :οποιο είἱ`ε

όεΙιετ,οιιιει ΗΠοε ρειειε ιιιτει·ετειτ,Η Ιιτιε:ιοτεε ΟτιιιιιΡοτειιε τιι·ο εο :κι εσωστ

τΙιειιιι εοονεττετετ.ΕΧικιόε εοεριτ πιει€ιε ιιι:ιειίοιιε τιινιιιο ι8ιιε Πιεεεκιόι , ετειιιε

εοοτετιιρΙετινω Με: ολοι ι·ιτιιαι·ι, Πείιτιιοιιε ἔΙοτιίἱεετε ίὶπιιιΙ 8: Ιειιιάεπε,ε!ιεειιε

ι!ΙοτιιιιιΡει· οιιικιι:ι :στο ιιιίιι εΙιΙιιέειιόιιτιι, οιιι ιιΒιειιτιιοιιε μια Βιετιτ ιιινοεο.τιιε

τω». το. ρτα:Γετιε είτ ειαιιιάιτοι· , Γεειιιιόιιττι ιΠιιιε ΡτοΡΙιετεε άιότοπιι @Μι εω·βετ2:2: Με οι

με· πιο ωπἰε ·υιβω, 2πυσιωπ 2 «Μπα οιιίτιιιε πο. ίειΡΓιιττι οι·οοι·ι5) ιίεἰτιΙἱτιέὶ εστια

εεΒατιιιτοιιΙτιε, οιιείι Ηιτιιτειιιι Γρεειετιι Ρειίτοτιε οΙιιιι Με Ρτει:Πειιο.ι·ετ ιιι ίΒείΒε _

οτ ιττεοτε!ιετιίΠοιΙιε ιτι ΤεπιΡΙο @Με ρταΡ:ιι·ο.τετιιτ $εε:ετάοε. Ο Ρετ εέΙιΠἱ

ιιιιιιτι 'ειϊειιιτι , ειι]ι1ε ιιιιιτειτοτεε ιτιίἰ είε Δεεεωωπ 8:ιεεττΙοτεε ι ε τιιετιε οπικιι

Με τιτποιεειιάει, ειιι τιοιι ΗΜ Μισο νινετε, Βια ΟΙιτιίτιιπι απο τΙΠε&ιοτιε @πιο

τε , 8: ετιιιι τιτιιοι·ε τιιΙιεετε:

ν Ροίτοιι:ιτιι αστειο ( ιι: ΠιΡετὶὶιε ιιιόιαιτιιιιι είτ) ιρίε νι: Γο.ιι&ιιε πιιιτιοι Ιιιιιιιε ·

Μ κ- . . . . . . .
(3:]"=ζώω οΒΙεότεπιειιτει ὸεἴετιιιτ, ορτειοειτ ιτι Γετιάο ()οειιοΒιο άινιτικ ιιιΕίτει·ε ριιιΙοίο

Μεωωτ. μια, ει.: Μοοειίτιεεε Κεετ,ιιΙα νεοετεοιΙειτι ειιιιιιιιιιιι τταόει·ε ιιιτοτπιειιοιιιιι.Αε

Ρτιττιἱιτιι ιο Ιοεο οτιι όιειτιιτ Μοτιε-Ρει!εοιιιε απο »στο ίετιδι:ο ιιοπιιιιε Ψω.τ

Η11Βο"τιοτι ιιιιιΙτιιτιι τεπιροτιε ΙιειΒιτεινιτ , ειιιιιε ειέΙ:ιιε 8ενιτ:ιττι ιο εείτιε τ!ε εο

τω τιε , Η οιιι τιοΙΤε νεΙιτιτ , Με τερει·ιετιτ. Επι: @και νι: Ποιιιιιιι ΧΥίεοάι·ε.

ΡιΠΒιε Πειτιιτέὶ ιιιετιιοετιε , οσε: ΙιοιιεΠετιι που ειιεεόει·ετ ΐοτιτιειιιι , οειιΠε Μέι

ειιιτιοιιε , Ωω εειιάιόἔτ, ιιιο.τιιοτιε τιιοΒικιε , οτιιιιιοοε εοι·τιοι·ιε τ-οι·τιιοΊ ειεεοι·ιιε

Ρειτιτετ εε ῇοειιτιὸιιε τ ειιιι οπιιιεε ΒιειιΙτο.τεε εε τιι·ιικ!ιει Πιο. Ρεττἰπι ΜοιιειΠει·Ξιε

ΡετΡετιιιι ΡοΠιόειιόε ττο.άιεΙιτ, Ρει·τιιιι τιι·ετιε εκ Με εεειριετιειτιοι€ειιτιοιιε !ειι·ειϊ

Διατιωετ ιιιο.ιιιι : εΞετιιιε ειιιιτιιε ΓεεειιΙΙ Με ετοιιειωμάιιτιειιτιε Μπι· οι τιιιτιιιε,

ειιιιι ΙιοΠε νει·ΐιιτο εεττο.ι·ε εοτιτειιόεοειτ. Ι)ειιιοιιε Ιιοίτιε ιτινι&ιιε ειπε ιτιίἱιτιει::ι

ΒιΙετιι εοιιΓΡιειειιε οΙενοτιοτιεπι , ιιἰτεοετιιτ οπιτιιτιιοτιιε 1πιτιετΗι·ε _ιιιοε ιΠιιιε ειότιιε

δε Βιιτιιει. Αα Ιπιπιτιπι ΚεΒἰε :ιιιἰτιιιιτιι δζ ΡτοεετιιιιιιΙΙιιιε εια:Ινει·Γιιε ειιτιι εοπιιιιο

νετ , ΓειΙιεετ ιιτ ενιιΙΓιιε ὰ Βιιι6ιο Ιοεο Ι·ιαΙιιτιιιιι £οτιιτιεΠετετ τεειΡετε Γεεει.ιΙο.ι·ειιιτ

τω ιτιἴε ικιόεΠοειιτετ Ρι·εεΗιιιε ιτιΠίτετιε,Ι)Μοιε ειι·ιιιιε ΜΜΜ ενειειισ.Βειτ πιοΙι.

Μπα. -

Α 1,22 .Η Ηἰ8 τετιιροι·Ποοε Κε:: ιτιοΙγτιιε ΠΑοοπτιιτιιε επιασε νΜεΙιεετ Με σε (επι

ΜΜΜΒκἱ &ειτιιιιι ΕεεΙεΠει·τιττι ,ειτοιιε ΜοιιειΠ;ει·ιοι·ιιτιι νεοεπιοι!ιιιτιι ίτι·ειιιιιιε τε&οι· ρετι

ν0==ωε. τετ :ιο Έιιτιόειτοι·, α: ΡτοΡτι] ΙὶεΒιιἰ ίοττιίΒιιιιιε άείετιϊοτοε ΡτοΡει8ετοι· ιιινιάιιε,

;;:ζΐοςΙ::: ΙτεΡτι·ει Ρι·ειιιεοι·ιιιιι ΒιιτιεττιειΒειτ ἰιοτιείτε , !ιοίΗΒιιε ιιτιεΠοιιε Βια όιτιοτιι· (ιιΒο.δτιε.

πιε:ιτιιπι Ετ οιιιιι Ρι·;εί:ειττιε νιτ Ποτιιιι·ιι ιτι ειιιε πωσ. ιιι.ιττιτιιε , 8: Πιο διετα οϋπι τιιιιιιΠ:ετίιε .

°ω°°τ· :ιάίειτιιε , ιιιτεΙιειτιιι· ει εοτιΓιιΙτιι Πιοι·ιιτι·ι τιιοΙείτιο.τιι ιτιί··ει·ι·ε , τιι·ο εο οιιὸά Με

ειπε Ρει·ιτιιίΠι Ιι:ιΒιτυπι ιιιιιτέιΠετ, εε Μοιιο.ΠΙτα Γε ΚεΠΒιοιιι τιιιιτιειΡέιΠετ. @επι

ειεεει·Πτι ω! Κεει:ιιιι οικιιιτοειτιε ραπ ιιιιξει·ειτειτι Αιι!επι: ιρίεειιιτετιι ειιικιΠο·

Ποτιιιιιι ΗΓιιε οιιι ει ίειιιρετ Ρι·ει:Γετιε οριτιιΙειι·ι ίοΙε!ιειτ , ι·ετιιιιιιΓεειιε ετιειιιι ι!ΙΕυε

ι_ Ρ°,,_% ΑΡορτοΠ Ρεττι : δπό]είίί Ματ· επιπ2 |ιαπωιω· £'7'ΕΜΣΠ,'ά μεμε, Βεπιπι·, ω: Χ:

82, μωβ ρωτσΖΖεπα , Πεετ ιιοΙειιε οιιΜεπι ιτι ρεΙειτιο Με ει:ΙιιΒιιιτ ο τιιτιιιιιε

Κεειε. Οτιιιι ειιτετιι ῇιιΠἰιε Κεειο.ε Πεετ :ιοιιτιο ι·ε!ι.ιότατιτε Ρι·ορετετετ ω αόεε,:ιιι

τε Εστω Ρ:ι.Ιο.τι] οιιετιιόειιιι ΡειιιΡετειιΙτιπι Γιιοιτὸ οΗ:ειιτιίτ ,απο νειιιαιΙο οιιοά ει

ει·ετ Με όοτιιιιε, Ιιιτο οιττιετΓοτιι.Οίιοιοιιε οτιπιεε πιιιΓει·ιιπι ΡτατετΙτετιτ,ειιιτ ετιο.τιι

εΙιοιιι εοιιιΡι·ιτιιει·ειιτ;ιτιτεΙΙει:ιτνιι· @Παω τιιει·εεάεπι ΠΜ εκ Ειοε ι·είετνετι,Π

ιτιόι8ειιτι ειτοιιε Ιιιιιιιι άετιι·είΤο τιιιίει·ιεοι·ε!ιεπι εκτιιοετετ. Οεττιειιε ετιετιι στοά::

μι Μἰὶε ΒΑΙ.ΤΙ"Π00. Ιιι :Με νἰτα που ειφτιπιιτιιτ 8ο Μοπεί.ακτοπ αρΡεΠιιτιιτιι , τ!ιατείιε νττοάτιοειιΠε,

ηοικεο.ΙΞτοάο:ιτοιιε ιιι Με. ΗιΠ.Κειιιετιίε.”.:τωτ τις τι: εοιιΡωτ εκ Ηιιιετιι:ετι αιριωΙιε “πιο 874. οπο,

Β«Μει·Ξεο Ηϊιιιε εωωιει; ωεωω, (μπω ΒειΙόετιειιιιι ω» εεττ. ι.εφ,ιιιιιιτιιτ 0ωιοπιτΕ ἐρῇω ΛΙοπα[Μη,οιιοο

λ Βα|τί:τι:Ιο !ι:ιιιο άινττΓιιιιιοΡιιισ.ιι Ποε: Νοπιειι Ιο- ΕεεΙείἱειε πσβιωπ.·ιτκω ραι·σε!ωππω ατισμικ ρτει:ΙΒ

το ιπεΗτιιιι·ι 5Ρε1εοκιε (με Ιοειιπι εΧΡετιιειιά0 Μοιιαίτε- πιει·ετιτ. Λόλα δ. Β:ιΜ”ι·ιάι ίειι ννειαιωι οτειωωιτ,

πιο άτΠεπενιτ, αβατο: ιόετιι Αιιθ:οι·. Οο!!εΒιιιιτι (Πι- ιάτιιιε ίοΙτιπι :Η ΒαΙιιει·ιεο ιιοΒιε τεΠειυιιπι :& , οιιοιὶ

ιιοιιἰεοτιιιιι ἔιπιιιΙτο μπι τειιιροι·ε Μοιιει:Με Γιια:εΙΠτ "Με Ἑτοᾶοειτὸιιιτι Πι ΠΕΠ) ε. 63η. β. δ( 39_ τετ-τι

ιτι ειιιιιάειιι Ιοτιιπι,οτιο.ιιιιιιιτιε Μοιιτεπι- Εε!εοιιιε,νιιΙ· τα τ! .

Ιιτο.τειιι
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ιιτετετιι «με σΡετειιετιτοτ τοττιιτιι ,σε εσοσ σοι ιιιιισειιετ απο Ρτενιτετε σεισειι- τω. Επι,

τω, 86. ΡεοΡετι ττιετιοττι Ρσττι€ετιε , Ποιοι εοπι ΡιεοΠ:τσ εοπι σε ιοτο Ιενενιτ. Τοιιε 18888811·

τιοιτιεττι ιισιιάστοττι ΡτοΓΡιειειιτεε σοειιτετ σε Γοιιιενετιστιε ιεεετιτιε ιοτοΓοπι

Ρειι:ιτετ εοιιέιοττι , νετικ ΡΙστιπ 86 τεττιετιτετιι ωστε ιονισοτοττι ΡΙιετιιΞεστοπι εε

Ροτειοετιτ. ΙΡΓε νετὸ Γσιι Πεο Ριεεετε σεΓτιετετιε , σε νιτοΡετετιοτιε τιιιιιΙ εοτεΒετ

ιιιισοστοττι , Γεει ιιοττιιιιε ιιοττιιιειτι Μεἔιιιτοιιι τωιετωοτ, σοι ιο Ενειι€ειιο ιτι

τιοιτ: .ΣΕ Ρετττω/ωιτι!ια- Βυείμύττώ ·υοαιωτιυπη @απο :τω8:1τ ιίοικη?ποτ Με 2 Ματιιι.ια

Ποιο νετὸ ιιιετοττι πιο ει: Ριετετε σΡΡτσιιτιοττι ΓοσΡετιειιτετ ειτιΡιει:ετετοτ ιο

εστειε, ειττιτιιΡιὸ ε:ειιτοε τιινεσ ιτιτιοτοε ετιιιέι:ο ειιείι Αιι€ειοε, σοι νείιειιι ιι

|ιοι όιιι€ετιτετ ετιιοτιτιεοε , τεοσιτιιστεττι σοετιι @τα τοετετ τετιειιτιιτ. Ρσίιεε Ρετ

νεοιεοειτι σοττιοπι ιΚεειεττι ΠτεΒετ ιτι εστιιΡε&ο Κεειτ δέ Ρτοεετοττι ιιιιοε φοιτ

εειιοε ιτι ττιεσισ ιιειιοετοτιι ;86 Πστιιιτιοε ειιίι:οε86 Με” σιιιτιιοττι Ριεεειιτιοττι

το» , εισ ιισιιιοπι ικίιστιε ιιοιιο τοτοττι ει: ττιοιιιτοττι οιιισοε τετιειετιειτ : σττιιιιιιίιίζ

σοε Ιισοιτιὸ Ρετείεέτοιιι οι, ιΡΓοπι τωειιτπωεω Πει εΠ`ε Γετιιοιοτιι, σοι εοτιέιειπ

Με ιιιιιτιιιι€ιστιετο Ρτσ ειτΓΡεότετιστιε σεισεΙΤετι:οτοτστοπι. Ετ ΡτεεεΡιτ Κε::

οτ τιετιιο ιιιι ιτισοιετοε ειτίιίι:ετετ, τω Ρτσ νοτο ετιιιιιι Γοι Πινιιιιε ιετνιτετ πιεσ

(τω, 86 ΡτοΡοιιτι σΜετνειιτιεττι ιιοιιο τείιθ:ειιτε Γετνετετι είαιοε ΒεΒιε εικάσ

ι·ιτετε ίεεοτοε σε τειισοσ, ετ! τιιιεότε: ιιετιιτετισιιιε Ιοτ:ιιττι τενετίιιε είι.

@το τιστι ττιοιτσ Ρὸίι σεεειιοτιε σοετιεττι Ισεσ τειισΈο, ιτι ΕιιιειιΒιοττττεσττι- να

ιιιι€τενιτ τεττιτοτιοτιμ οτ›τ 86ΜοοεΠ:ετιοττι ιιτοιτιτ Ρτσ τετιιΡστιε σΡΡσττοιιιτετε Πι ΕΜΠ?

ιο ΡσΠ`εΠιοτιᾶΡτσΡτιε. ΙΒι ιιετιισοῖ: Β. 3τιειΙστιέοε τετιΓοιεισιτ νεοετειιιΙιτετ Βου ξ:ι:2τὶοὲ'·

τιιετιιι. Μου τετοτ· τιετττ οε εσ ιο σεσο οε ο ω @ο επι οτι Ποττιιοι Ψετι- ωτιειτο τι
οτε-Βιαιτ στειιετοττι, οΒιςσοιετι τιιετιιιστε τιἱετε Ροίι Ρτοιιιιεττι ιτιίιεοτιετο νι€ι1τιτ @Η ':'ἰ'·

τοπιεσ ειΠιέιιοτιοττι ισιιτοε ετετ. ΙΠιε οεττισοε ιειιιιιιιε , νιειιιιε 86 οτετιστιιΒοτ

ι·-τεσοετιτετ ιτιιιίιεστ εε:ιείιιε οτ τιτο , ωτιτοττω ειιιειτοτ Με. Νεπι ο τιοετιιιο

Πινιοιε νεεετιτεττι ιεοτιιιιοε ίοτιιτιοε νειιετοετιε Πει εστιιΡτεΙΤετετ ιισττιιοετιι , σο·

(οι Ρετιιιιοε 86 ιιιτιΡΙιεινείιε τετοιου εστιτεοτοε , ΓοΡετ ιιοττιοτιι Πειτε εε ΡΟΡιιτο

Με Ηειτιε στετε ίοΙιτοε ετετ. Τειι τιεπισοε ιε8στιε ειΠιόι:ιοτιε τιετετιτοε , ιτε επε

ιιιιετοε ειιΓτιτετετ ,οτ το: τοεττιιστε ιιοιοιιιισειι εκετειτιιε τετιοετε νεΙετετ ετιεετε.

θετοειιε οιετιισιιε ιισιιιτ ειιτισοοε ιτιιοΡετεισιιετιι ντο οτι εσιιιιεοτιεττι ,το τειιτε.

ο ιιιετιτε Γσττιστε ιιι‹:ὸ ίε εστιτοιιτ εκειτειιτιε , Ριοτιτοάίσοε ει ιτισοιετοσιτιεε 86 Μ.

Βιιιτετ 86 Ρετ ΓσΡστετο τεΡιτε ιτιεετει:ιετ: ιτεοτ ιτι άδεια Βείιιετοιιι εοτ ιιοΙοετοττι
Ειτε ιετΡετιτιοττι ίε ιιιοτιεοσσ ττεοείσττοετετ, 86 ειοε ετιιΡεθ:ιΒοε τεττιιιιΙειο ιλε

Ρται·ετττετετ. και σιισσοε Ποτιιιοι ιοτειιι€ετιε ιιιιοε ττιοιτιιιιστιε τιοεεσ‹ιι ετΒο.

ττιετιτε ΐεο ίο88ειιιστιετ ιετιιετεε, Ρετ ίετιότει φωτ νεκιΠοττι 86 στιιτιιττιστιεπι

τιεστιε εΒιιιοετιτιεττι εε ιοΒεττι σι·ετιστιετιι, Πινιιισ Ρετ εοτιδτε τοΙτοε ίοιετιο, νι.

τιιιτετ ειοε ιττιτσε ειιιειειιετ εοτιετο:. ·

δεσ στοπ ιιιεττι ειι€οιε ιοιιτιεοε Γε εσιιΓΡιεετετ εΒ τΡτο νιτσ Πει οιισισοε οι. νιΠ: :

Ρετετι _ωοοε τιιειστε Ρετσοιτιτ, 86 πιω εττιοττι Γοειτοτιι ιω€ωι τειιτετιιειιτει 2ΕπΕ”81:_

Εεοτιττε σιισσοε ιο νιτσ Πει τεοτοε Πάει ιτιετετ ίετνστ 86 ιιιΐετιεΒιιιε σιτεεεοι.. τω ιεττε1 ο

τοπι Πει ποστ, ο: :τυο Ριοε εστΡστι τ:ειιισιτετιε Μια ιιιτοιιίΪετ τιιοιείιιεε, Ριοε 2:2:ΞΈ:'

πιο εορετετ ωτεττι. δεσ εοπι σοετιεπι τισάε, οιττε ΓσΙιτοτοιστιιτιο ιιιτιοιιιιΤετ, ςιιιιτιοτ.

οιω ιιτοο1τοπο, 86 ιΠοτιετιε ειτ :νιοιιετιτιστ τε Με ειιιιιτι τιστιε. Τοπ:: νιτ Πει;

Νοε ειοιιιτο , ιτισοιτ , ετ! τοιοετιι ειιοτοιτι 86εοττιοιοττι τοπ τιετιιττετισιιιε Ρετνιοι

ιετιι τε οιιισοε ι:στειοετο τιστιιεισιτοτ εετο σοκ ω ιιετιε ιττιΡοιιτ· εστΡστιε οπο.

τιετο. ΕιτΓοτεεοε νετὸ τι σειιόιε ιστοιιι,εεειΡιεΒετ ετπιετοτεττι τω, τειιάσοε Ρτσ· ι ι

τιιεΒετ σιτεοε:Το σοιΓεπι ετ ετ εοίισε τοστοοι οσο όοττοιτειιε ιτι εενοττι , ιτιάιοιισ “

τοο ίειτιοΙο τιιιιετετοτ ε εΓισ. Είιτιισοε τοοε τετιιΡστιτ ιιιετιιιε εΓΡετιτεε εΠετ, “

Μι ειιο οι ττιεσισ οινιοτιι 86 Ρ)ιεειετοοι , Πενισισεττι επιείιετιισοε ττιοιιτετιι, ιιετιε

εε ιστιττε ττειιετιε ίοΙΡιτιε, Πστοιιισ όενστιιιιιιιε σεεετιτεΒετ ττιειστιιεττι. δεσ 86

ιτε ιειιιοιιειοεοτιιοει:ετ , οτ ιο τοτε ιιειστιοττιετιε, εκεεΡτιε Ρτιτοει. 86 σοιοτε Μ»

τι Ετ ιιιεειιοε Λοέιστ ι·ισττιετι Με τετιτττ. Ϊπιἰτ πω» Πιιιτιιιι ιο νιτε 3. Οετττιετιι Αιιιιιιτιτ Οτεοτιι"ΙΙειιιιτ

[κι :πιώ ειίφ:ατε δει/πιτ του πιω Μαι τι: /-εσπιτωτότσ: ιιιΡτ5. Μι Δοτιιιττι 686. 09131318.

βπ,όηοπΒ ΜΉώΜωπΜΜοΠεΜωωΠαω$.

Αἄττ. 88. Οτι!. δ. .Βεπεό. 83εσείπω Σ!. Υγ γ

]οι.. Με”,
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.Αττ. €στι.

υσ.ικνττ.

]σι. κατ.

ΙΧ_

ΒοΒἰεττΓε

Μοττείἱε

ττσω εεεΙε

ΙΜ ωοσττσ

Ρειττ.

Σκτ.ι.τ.

Χ.

Κοπή Ισίἱ

:τού τη

(ΞειΙΙτιιτττ

Μετα.

τι

Ρ]:ι!. ”.

ε ΧΙ.

Ισ Κοτοπ

τττε Μωαβ

τω., Δωσε

(ταση πιο·

ι:τιστ.

ΧΜή , εΓε:τω ωττττωε ίσωετετ. Ο τω... τικι8τττΗειιω 8: ΙεισὸπὶΠὶωσω ΒεΠσω

Πωσ τσὸείἰττετττετ ΡτοϋπτΙΠωσε Ι)οωτω τω!εε εετεσει: εάνετίσε !:τεΡεεω Μ

ησσωτ νετε ὸτετττΠὶωσω τσ εισο Ι)οωτσσε ΜΒτωτε: τεωΡΙσω , ]ε]σωτε πισω

@τη , οτειττοωσσε εοωρτσω , Ρσττωτε τεί:εττσω , ντἔἱΙττε εκοττιο.τσω , εστω στή

εστω το ωεστε νττιστσω οωωσω σ.τεεστεω εοΙΙοεεινττ ,ει ντιΙόε Γοσττσω ετΡτω.

σε: εΙοωτε1Ησω.

ΉττοΙειω ιεοέξε @Με ωοτεω εἱΙἱεἱο οΒνοΙστσε το εεΠε ίσα , άστυ ω! τοτε

ετΙΙεσάσω εστω ωεωΒττι άεεΗΠετ,ω εττεεΠ-σω ωεσττε ἴσΒἰτὸ τετρττστ·, άσέ1ίτ

σιτε ΑσεεΙτεο , το ΜοσαΠεττσω ττσοεΙ νοεειτστ ΒοΒἱσω , Πισω τσ Ιτο.Πο. Ρετάσετ

τσι· , οίϊετιίέσσε τσιπ ετ φταιω Ιοετ Ιπιστωττοσεε. Εκρετεείο.&σε ειστεωτΞ Γοω

σο, ττττεΙΙε:στ σα: οτεεσΙσω τ;Ηντστ:σε ειετ , ΓεεΙσε στ! σο:: εοωωοττεττ , σε οΒ πέτο..

ττειω ντα εοστεωΡΙειτἰνεε παμε :ιτι:τοττε τ:οτπωετωω Γεωττ:τισ εΧΡΙοτο.σσειω ω

Ιτεττττντίετετ Μαι. Μεωοτ· ιπτωσσε Ι)τνωτ ΡωτεεΡιτσσο ειτε , Νά με πίτσα:

πέτ πετώ: με· Ρυ_ἄεἴει° , ποπ Ρωτώ ψ πιστα άψτραίω· , ΐστεζεσε τεΠεΙσἰτ οωσἱα

.στα οσετἰ ω ντόεΒεστστ,σσετττισε ασ στιἰνετίἰε εκστσε, ωεισάειτοτσω Πω τσ

τΗιε τ:σττετε: ντειω : εάστιειτόεσε Επιττσω οωστσω εστω: , στα στ: ἱωωὶσεττττ Μ·

σετἰ εοτσω ἰστετεεὸεσττΒσε Ρτεεωσε ῇσνεωεσ (.ΐσττάτ οτεττε ε!εωετττετ Μ

Μετα. Ματσε νεΙεε!τεεσε ω, εσω £τἱΒσε Ρσεττε8ι είε! ο στΓΡοΠτσω ειττ·τ στ:

πω: ονάσΓσσε Ρετεεττσεττοσεω φωσ Ιεισοττε ει82τεΙΤσε,ΑΙΡτσω τσΒο. ττ·ω·τ Βτ·ε.

(τω, επεσε ΙτεΙτωτ τσ€τετ;Ηεσεω Βοστεσίε Ποεσοστιτω νε σετ τενε!επτοσε ω

στεετε: αεεεόττε φωσ Β. Ρατετ Οοτ.σΜσωσσε 5εοττἰετ 8εσεττε ΙασσειστΙτσσε Βεβ

σε Ηοτεσε , εσω τὶ ΚεεεΤσεουεστεο ΟειΙΙτἐ`τ ε:τΡσΙΓσε εΙΤετ , πωσ: ασ Αστυ”.

εο Ι..ο.σΒοΒετόοτ·σω ΚεΒε ΙτειΙτε'ὶ ωεεωβεε Γσίεερτσε, ετσε ΡετωἰΙΓσ εεότ5εεινε.

τετ : ττσεω ὶοεσω νει:ετσω :τειάτττοσε Βοϋτσω σσσεσΡεσειστ , οΙ·› ττνσω τσ εο

Ιοεο Με σοωτττεΗσειπεω ,σ.ωσέισσσε εστω ΡτοΗσεστεω σοωἰσε Τι·τνεειω,

Γσσει· ησεω οΙτω ΗεισστσαΙ στεωσ.σεωοωΞσσω, εςσοτ·σω,εΙε Βατιτοτσω άειωστι

σου ωττττω:ι ΓεσΠτ. Ηιιττε ετΒο Ιοεσω Β. Ρο.τετ Ψεισσι·εω τΙσε ειότεττε , τΙστ εἰ

άτίΕτΡιτ!τε μ·πίπτ ΠοΙσωσωτ :σιτε τεωσοττε ἱσεο!εβετσι· , ε!ἰσσεστἰΓΡετ ΜΝ

εοωωοτειισε είε Οσω ειστεω ντά1ΙΤετ :σπάει ΗΠσε Ιοετ ΜΙετωεσΙει , εΡεττἰίΒωε

ττττεΠεετίε ,ασιαΠω ὁ. Ποωωο άτνΙσττσεσεεε ίστΙΤε ωοσίΕτειτα: εο€τ1ονετίιστ

σιτε Ισιστωτοτεε Ιοετ Ρι·οσο.ττΠϊωσω σωσει εΠε ωΠἱτεω ,8ε ε]σε Έτσ&σοβι ιτε

νοετο επεσε ωτιετιιιστω ΩττΡτε οττΒο εσσόσε Ρειτείαέω ελ Γσωτὸ , ωσΙτάςσε

ΡτεεΪ2£ὅἰ2. ίσωτοτσω ετ Ποωωσε τω όεισοσίττειτε στσιπιτσε είὶ Ροίϊει·τε τω

ισιιττόε.

Μοτειστε ειστεω τΙΙο ΡτεεΕττο τη Ιοεο , τττετάττ εἰ Γο.στΞΙ:ει εοεἰτεττο , στ: τω Π.

ωΙσ:ι ΑΡοίτοΙοτσω Κοωειω ΡτοΗετίετ σεβετεε: ΟΙιττΒόεισε άσεε φωσ με απ.

κατά: , εΙενοτε εοωρΙενττ ε. Πετσετσε εα:ρτο πτσετε Γο.ττ&ει Ισίϊτσσόο Ιοεει σε! απο.

σεω εοσνοτεινττεεΙεσετττωειω στσεω,νοτάσσε ίσα οωτττ οτεστἰ Ι)εο ετίιΓεσε

Βε:εττίΠωτε ΑΡΟΠοΗ5 όενοτε οΒι:σΙττ, άτεεττε εσω ΡΓει!ωτίΕο : Π: πιο βατ, Πωσ,

τω: πω, με τστίείωτι ΜΜπέσπετ Με : είεστσετσ ντίσ ο.άωοττττσε ,σε (ἑεΠτετιτω

τερεεετετ :στα , σει· εοσνεττττ τω! ΑΙΡεε. Κεωοττοι· εστω νοΙεΒει: εοσνει·ίεττ , δ:

ρετεετίσειωΡτο (?ΙιττίΙο όσεετε νττο.ω σου ωεότοετττετ ειττΙτεὶεΒετ , Η ΠοωΙσσε

Με εττεσσετε: «Με. ΠτΓροΓσετειι: τσιωσσε τσ Ητσετσἰεω τττΓσΙετω σεντεεττε: ίεά

Ι)τνίσει Ρ5ετειε Βρε ωετε;τιτΗεσω ωσττσε σε ωσΙ:οτσω τσΠτσ&τοσεω θο.ΙΙσιτσω το

ίετνεινἀε ρορυ!τε.

Οὶιω ειστεω σα: ωοιΗεο Γσόοτε, :απο ἀεΙεθεεΒἱΙὶ , ΑΙΡτΒσε ττ·εττίΤοεττΠε

επτα τεστ τετετετ ΒειΙΙτεει, εεσεέὶΙτοΓρττῆ ΜοτσιΠ:ετσω ρεω: , εσ]σε είὶ νοτ:εσσ

Ισω Ηοωτιστε , ίὶεσω Μετα Γε!τσω ]σι·εττΦω. Ρειτετ ετ·8ο Ιοεἰ νεσετειστΙττετ 8; στο.

σεΠτοε εσω ίσίεεΡτε , ει: σεΒττσισ Ρτειεσστε οΒΓεηστστιτ , σε Ι1σ]σε ντα εΙτάειτ

Ρωεότεο.ΒτΠε ΠΟΠΥ18.: εοεσονίκ!σε ντι· Ι)οωτω ι·εΙΞ8τοττεω ΜοττεΙΗτ;ετω ττττω

Ρο!!ετε;άεόίησε ορετειω σ: Μοττειεττοτσω σεόΙ:ετετστ Ϊοεἱετειττ, 8: ίε το οβε

άτετττ1ειΙΒΜεω όε!εεειντε , σε Ρετ σεεεω ίετωΕ: εττττοτσω εσττὶεσΙει Πω τσΙἙἰι:ιττὶο

ρ Ισ [Μετά νιτττ :ΗΒΗ άε νναστἱτ‹·εἰίἱΙἱ Μπα: Κοωεττο Ιεεττστ,



νιτΑ ε. ννΑΝοιιεειειι.ι ΑΜ. τοΝΤΑΝετι.εΝε. Η.,

τι:: Κεειι!ειτττε!τετ :τενσ:τοι·ιε Βοτιττττο ιι1!!!:2ντ:. ΙΜ Γο!τε τετιιιτττε 8: οτει:τοιττ!ειιε,

πιιτΙ:οι·ιιιιτ εττεε:τειιε τιιε:ειε !ιοττιτιτιιπι .. νειεατε εοεττττ , 8: @ειπε (τ!ιτττττ εινα!

ίετειι:τ!τιιε !ενε ε!! , ίι1Ρετ τε τεττε , τεστε:τΡΓιτττι ττ!ττ ει!σιτεεειιιιτο ,εε ετιτεετιτ ίτιειιτι

το!!ειιττο ί:!τττίτιιττι τεειιτ :στο ίτιιετε!πι: αστεία τ ιτι ντ::ιι:ιτιιτ ντετε!τεετ ειτ!τιιτ

ιτε Ρετ !ιιιττττ!τ:ει:ειτι ει!Τεεικτειτε .. τιτετιίιιετιιτττιτειτι τ”εέτ::ιττε , ιτιοιτεί!:τ:ιττι :πειτε

Γο!εττετε:ετιτ , 8: !ειττ:ο.:ειιτ πειτε το οιιτιιτΒιτείετνειιε. ΕιιΓεετ:ι!σει:ιιτ ε!ειττειιε ντι·

Γτττ:ετριιιτε τε!τετοιττε :ιτιτο.:οτ :τττεοτιττε ντ:τιτττι , εττοεειι:τε: εε ε!ει:τοτιτε ΓιτΡετετ

τεστ. Επι: ειιτττι ειτιιέ!:τε τιιτιτττ!τοτ, εεττ:ο.:τε οΒΓεττιιτο Ρτεενειττειτε ειιιτέ!:οε , ::ιτττιτε

ει! !οιειτειτ:!ιτιπ , 8: νε!ο›ι εκ! ειιτετεττετιιιιι , ειτίτοε Γετ!τεε: 0τ!ε Πιτ , !ττ!:τττε νιτ!:ιτ,

πιει:ιττιιε ιτιοττ!ειιετ ο!σετττεττ:τιε τρωμε :τε Γιτ!ετε!:ττοιττ τω Ρι·οτιτρ:ιτε στα, ιτ:τιτΕ

ττοιπεττι Ρε:ττε ηιτείτ ε!τντιττ:ιτε ΠΜ τιιιρετει:ειτττ ειιιτι οτιττιτ ττττεετττε:ε Ρετττεετε:

εο:τετ:ε , ΐειτιΡει·ετιιε τιιεττττει:το ετιτε τι: !εεε Ω!ιττ!!τ ετα: :στο τττίιτ ιτετττιο. 3 σετ

ειιιτκτιιε είτε: τιπιτττ!ετει !)ετ ίετιιτε!σε:ιττ ε::ετι:ε, 8ερετττετε!σε.τ ττιττο.ιι:ετ. Τοτε

ετα: Βεε:τ ντι·τ Ιτιττττιτττι , :ει!τΓειτε τη εο Ηοτε!σε: τε!τετο , επτα τιιοτ:τττετιωι: ττιεττι

Βτείιτει ετα Πιο: τερειτττε τττΡετ :εττετιτ.Νιττ!ιτε πιτ:τττετειτι ετιιετε Ροττε!εει:, ει:

τμιειττοτ:ιιιτε τεστ ττιιτιι‹το ,ειττνειτε :ετττε , ντνεττε.: Πεο : ειττιιε ετιειιτΡ!τε Γει!ιι!εττ

Με Ρ!ιττττιττ τιε8!τεεττ:εε εε :εΡτ‹ττ Ρτονοεει:τ,ετε!ιτιττιττ!!τιιε ε.τττρτιτττ: τ:ετ,ε:τιιιε

ετ! οΡι15 Γιι!ε!τιιττιιττι νττ:ιι:ιτιτι τΡίο 5ειιτότο οιττ:ιι!ειιτ:ε πεταει: ντα το!!τετ:τ εεττ

τιιτειιττ:.

Ιΐο ετεο το !οεο νττο Βετ εοττιιιτοτειιττ εεε!ετττε εετείτ νττττεττο. Νειττι ετιιτι

τμιειιτε.τττ καίτε ει::ειπτττττιιε Ρτεετ!:ιτε τιιίτττετε: Πτντιττε ειιτττ!σιτε οτ:!·ετειτε!τε τη εε!

Με: ττ!ετ εοιτίτττιι:ει :ει!τειτε τιεττο:το αΡ:ει,τιτεοιτιρετε!ετ!τε Γιιο.ντ:ε:τε οττοτε Παω!

δ: ε!ειττ:ε:ε !οειτε τ!!ε εεε!τ:τιε τερ!ε:ιττ,νό:τ:ιιτε :τό ειπε !τιττιτίττιο:ττ ΐετ!ει:ο. ότι

$ετνε (?!ιτττττ το :ττττοτε Βοιτττιττ :τενο:ττ!τιττε, Ρετ: :τετ ΓεττιΡετ του :τΡ!τεε:ιτττ

εετ:ει !εοιτιιιττ εεττεττιειτ , 8: Με Γεττιρετ τιιττττε οΡεττττιτε ειστε Ρετ ττιε €ετιτ!ιιτιι ει».

:τότε οτΐετιιιι:ιττ Ποτιιτιτο : :τοτε πο:: ο:το τοτΡειτ:τ!σιτε, τετ! το ττττε ειιττειτ:τΒιιε,

8: Ρετντ8τττ τττττι:;ιτι:τέτ α::ετι:ττττττιε ()!ιτΒ:ίτο ττιττττειιιττ!ειιε ντεκ τεσπα τ]ετε: εκτετ

τι:::, τα 'πω :τ τειΠοτιιτιτο τε επτα ε , ιτε ττετ εεω τι οτι.ιττι ει)! ε ττε τω
:Με εττΙ:ετιτ!ι.!τ:ετ ίτιτειττε ττιειτίττττε. Νεροε ττι(τοετιιε :σιτε (ἶΙοοο τι, με ττιιἔετεἱετ

ττιιττε ΡτεετΒιιε ειετεε Ποιτιτιιτ Γο!!τετ:αε , νεί!:τ8τεττιτττει!ετ:ατ το:: ,ειτη&ίτειτε τω·

τιιε τιτιιιπ!τ "Με ε!ετε!τεττε , ιι: ίττετιιτιιε ττττ!εε εε! ετιίττει @Γεω ε!ενο:τίττττιε εεττ.

νο!ει!›τ:. Ητεε ειι:ττει·ιε νττ !)οπιττιτ τιιιτιπτ Ρτο!!τει:ιτε ειτ:τΠτιιιε οτει:τοτττ τιτειιΒιιττ,

:του Γε το εοτττε τυο εκτο!!εικτο , εοειτὸ:τ ντττ:ει:τοττε Ι)ετττεττ ντττ:εττ ιιιετιττΠε:5

ίεττ !τιιτιιτ!τετιε Γε ττειετ!ετιτ ε:: Ρεεεε:οτειιτ Ει:εΒε:ιττ, 8: επτα. :του είε: τττειτιτε

Ρεεε2:οτι1ιτι ιτεεντε @εποε , τι: ετε!είττ οτειειτ!ο ιττετττττττεετε:ιττ. Ηττα: τ!ε νττο Βο

ττιτττττενε!ει:το οίτειτΓο. τιιετει: ειιττ!εττι 1ετνο Ι)ετ το τΡίσ !σεσ τ!εεειι:τ , :τετ 8: τισ

Βτε ι:ιειττετε Γο!τ:ιτε απ. Ο ειιειτ:τεὁΡτεεεοιτττε τιιΒ!τττιειιιιτει :ειπε εττεττε.:το ντττιτττε

ΞΠ: ,ευετιί:ίτευε !ειτττέΒιτε βετ-αστεια ιτε !τι1οιιΕξο τ!!ε,:τιιτ ίτίεἔι ()τιττττο τττετιιτ: πιτττ·

εεττ ιό. ε!ττι πιοτ:τ απτο ετνοτιιιιτ Ο :τ τ, ιτε :τσιπ οτι:ε ειστ:ιττττι ττιεττττεττε
εοτ Με. εοιτετντεεΗτετ:ιττ Αι1εε!οτι1τττ ι θ ειιτΘΡ!εότετιττεΡοτιπετιιιζετε απο 8: αιτι

Βιιί!)ει, ντε Ρετ :1ιτειιτι νττΠοιιιττιτ Ψετιιττεετττ!ιιε τττετε!!!ιε , ετε!ετττε ειι!ε:: Επετει

τοι· ετΐεότιτε εΓ:. '

τι !.ε8ττιιιτε ετιιε ντ:2ττι ετ: ΜΒ. Ι.τέττοικι.ττο τ!ετι:ττ- τοτ·ροττ.τ νΛ!:ι'εχτσε7" συκώτι: , αὐτή "στη Οοπ_ω[σττε

"τω, ειτε: τε:τ: ει! νειΒιιττι ο: τίττιιε ντιπ εεττ. Η.. η. 8:

1;.ιτείιιιιιτ:ιιτ. Ηττα μειι!τε.ττι ττιιτιιτεκα: εκεε:Ρίτιτιιιε.

Ετ: ττωρε/Μπ .πατε πω: ω» 4:4ίετισ :άτιμο πωπω

Ιτατώτιωτ, κτβΙιτιατυπ πιο» Έστω, εκτττωτετα ένα το

τυπωωτεττ ττω!!ετ. 22ο τετ τπτε!τε τεττοπτε σύττιττο τε ρω

ττοττωτι βτ·υτττττκ Βοττττ»τ ΒτωΙττωτι με <υτττΙππ τττδίτιπτ

τι: τκέτσ τττι:ετε ΜΜΕ τοττβτταττ. Μ ει” |.ιωκτετώ Οὐ”

|Ιτ β: επτά: τπωτττμπε. βικόττω ό· Β:0 μ.πττττω τά·

Ιω· ὰ ττιπέτω τπ:ϊάτ εεττ.: το!29κτω βιετττιττ πριν ·υττττω...

1η!! Β. Πωτυπττ όιπο!τσττοπσω εισττίστττ ηττωπκτ 6':τιττ·

Με» τω” Αετειιιιιιε ( !εξξε Αετιττειιε) [πρι·τιττττωπ

Βεβτέττυπ τΐ:|ττωτττ. τω” @β ιτέτιΜΜα τετπρστε τττττυπ

ττβικτιι·ιστι Εν: ( β !ϊιτιττιει ) ε.”»ιωτ.τ. ει:: ε»ρτωτττω

μετά "των τυιτταττ :β ττ]ττττσΜ: τττττε; τ» οτι:: Μεση

"άστε ε! πισω” ττωμτωττ Μωτιώστ |τατισττ τΙ:Μτω

άτβτ·υττο : :το πω: ρων», τον Μ: Μ τιτττπτυ·τιι.τ πίτα,

@στα ερωτώ". 4:Μτ4ετε.: τω! τω: στέτπτωτι ΗΜ. Σε·

ειιιιι ε!εττιτε:τεΠέττιειτ Α!Βεττει.τε τιι Ω!ιτοτιττο εκ! ειπε.

676. Με νειΒτε :.9. @Με παρτ: ε. Ψ·υικάττ2τβΙτ [τω

ττα·υττ τ» ιἰτατεβ Ττει:εττβ ρτττπτω .άτύπτΕκτπ :το Ο με ,

(Οπ.)Ν11ιιε :Η Ριτοτειιτε Μοιιεττεττο Εε!!ετιίτ τττ!›

τετίτι1ε, δ. (.τοε!ο νιι!εο ε. Ποπ, τη νε:ιτΠο Β:ενταττο

Έ0ι1τεπε!!ειιττ τκ_ Κα! Διιττιιτττ Αττττε:τε ιιοπιττιε εεττ

:ιιτ : τι.: τη Μετιντο!οετο Βει:ει!τάτ:10 ν. Κα!. · ]ιιιιττ :

ηι121°τηι12Ι11 Μετττιτττιιε ιιοττετ ντι. Κε!ετιιτ. ]ιιιτττ τττἔ·

:πατε

Υττϋ

Απ. (Με.

ιτε. τ.ττντι_

Με τα”. Δ

ΧΠ.

ΑιιΒε!τεα

ντΠ:::τοιτε

τεεττε:ιτε ,

ττεΡο:τε Πιτ

εοττνε:ίτε- °

:και τττΓετ:.

Αιιέ!οττε

απ.



“ο νιτΑ ε.ννΑΝυκτειειτι του. τοΝΤΑΝιεττεΝε.

Αυ. Οκτ..

υε.ι.Χντι.

]υτιικκη_

ΧΙΙΙ.

Αυτωεωιπι

που, Πιετιί:

ουε ΟΜΗ

ιιιΒυτ ιτα

τω".

τι

Χ! ν.

Ι:οτιτατιετ

Με Μο

τι:ιΠετιιιιιι

τοιιίττιιιτ.

«τι. μη.

Ηιε Ροττο όιεουε Βιοτιοττυ ΟουτείΓοτ Ι)οπιιυι Αυοοευυε τιιιτιο τεττἱο.

Ητουονει Κεειε ΠΙΠΒιιοοτειντι 8ετιεττι υτΙ:ιε Κοτοπιει€ευΠε οοερτυε,νετ

Μπι Πιιυττίετιε Ρττεάιεειτιουιε Γυιε εινιτιυε ιιτιωιωιωω, Πάει Ο:ιτΙιοΙται: Πειυτοτ

Ρατἱτεττἰιιε ρτεεεΡτοτ, Βο.το:ιτοε παμε ιτιοοτιιοΒιιεε εοτυπι τιιετιτεε υε&ειτε

Εντιιιεε πα όοόι:τιυ:ε όευτιειΒειτ,ειτουε άοε:ιοιΙεττι ΓυΒιετίτάττιουε ω ετετιεοόυτιι

ουοτιοειττι ειΓΡετο.τιι ετιτεττι άοεεΒει: , Γεου!ίτουε ειτιιοττειτιουτυυε , (:ΙιτιΠυπι

Βοτιιιτιυπι Ι)ευττι ε ε εο!ευόυιιιιυιιυττιετιε .ειΠεττιοτιιΒυε άεττιοιιίττειΒιιτ. (.?υ]υε

εοετιιτέι :ιο οτιιτιιιιυε νιτέ`ι ειτουε !ειυάτιοι!ι όενοτιοιιε εοτιιΕεττάριουιουιτυ: αυτοι

ττι νιΓυ,υτ ΟεειτὶετιτειΙιει θώκο τενιΓετετ Μαι , ιιε μα: ατο Κωτιωω Μουειίτε

τισ , ευτιι Πεειιτιθ. Ρειττιε ε8τεΠ`υε , ιτετ ετιι·Ρετε απου , τιυοτι στ! Βει€ιετιιιι τω”.

τα ΟειΙΙιτιπι, ειτουε Ρτει:τιοιτιιυειτο.τιι εε!ευτετιι Βοτοιιιει€ετιίεττι οενειιιτ π! υττ

Βετο : Γυιιιττι:ἰ‹Ή ειιτυ τενετετιτισ. ὰ οτει:Γειτο νετιετειοι!ι ΑτιτιΠ:ιτε ΐυΓεετιτυε είται!

ττιεττιοτ τιι·ιοτιε εοτιιυτιάιοτιιε δέ τοειετει.τιε ιιοΒιιιΠιττιάουε ειυε οτιειυιε ,εεττ

με ω: Πεο τιιετιεε ιΙΠιιε τεΠειουτε ίεευτιι :ιΙιτιυειπιοιυ απο το υτΒε τειιυιτ , δ: (ε

ευυτΠ Οτάιτιιε Ιιοι:ιοτε ειπιοΙιεινιτ , $υΒάιοεουιιτυίουε τω" ειάεὸ τεΙυότιιιιτειτι

όεεοτ:ινιτ, ιτιόόουε τιτοεείΓυ τεττιτιοτιε Ι..ενιτιει ττιἰιιιίτετιι οιιυε ιυιτιοΓυιτ:ουο

τε!ιοιτει· ειάττιιιιιίττειτο, που ττιυΙτο ΡὸΠ: οτι 8:ιεετοοτιιιυι, Με: τειιυευε, ιυΙΤυ

ειυΠιειιι ΒεατΗΠιιιι Ρτα:τυ!ιε Αιιτιοευτ τὶ νευετειοιΙι Αυ·τΜΑττο ΡοτιττΠεε υτΙ:ιτ

Τειτνειιυτε εοιιι”εετο.τυε εΠ:. Πετιιουε τιοίτ ειεεετιτυπι Πισω βειιεὸιέὶιουιε ττιυτιιιε

Πτυοιοεε ει:ΡΙεβο.τ ιιιιτιιίτετιυτιι Ποτ ιττιΡοΠτυττι, ΙιυττιιΠτειτιε ττειττιιτεττι το αυτή

Με τετιευε. Επι: υειιιιουε ιιου πιιτιιττιἱιτυ υιοτιευε , 8: ειΡτυε Ιιυιε Γειτ:τοΓιιτιάο

υιιιιιΠ:εττο. Έτιπιουτεττι Ρτείειτυε ΒιοτιοΠιε Ρτο:ΐυΙ ιο υτοε Γεευτιι τιετΡετιτυ τε

τιιιετε ευιτι εετιίυιτ , τρια πιεΙΙιτο ιΡΠυε τ!εΙεέτουετυτ οΙΙοουιο , ουσ ευτιι ετειιτὸ

τεετεειΒιιτ, 8ε ετο.νιτειτε Πονεοειτ. Ατ νετὸ ιΡΓε εετεεΙυε 1)εί ειιΙτοτ ιιιιωειιο

τειιι τΙεΠόετιιτιε ιιυεετε νιτειτιι, ετειιιι Γεετετει ΡΙυτιτιιυττι ετιιΒιετιε , ττιυτιάειτιοε τ0το

ιιιΠι τυττιεο:ιτ ΓετιιτιετΙιουοτεε,υτ ευττι (.ΐτιτ1Π:ο ΡοΠετ τιιετετι εα:ΙεΠ:εε. Ι.οευυι

οπιιιτ ι:οτιειτυ ουροττυουττι ουτετε!ιοτ τουτο ιιε8οτιο,τιυτΠ τι ειπε νιτιιτιτε οπο.

οι τυττιιυε νοτιε που οεευττετιτ Με , @του Μ: @Μι ]υΒο 8τ οιιετε ειυε

ΡΙ:ιειτιο ΚεουΙειι·εττι ειτίεςυετετυτ ΡτοττιΡτιΠιιιιυε νιτειτιι , υ: Ρετ ευτιι πιυΙτοτυττι

(Πιτιίι:ο τιτα:νιο εισετεΠ:ετετ Πιι!υ5.

Πιιιτι αυτο νοΙνετετ ιιιιιπιο , εοιιτιο)ιτ υτ Ι:ιτ8ιευτε ΕιιεΗτυοω.υο Ρτο-τε

ότο τιοτι τυοτΠεο.ττι τοϋ τιεττειιι ει:ειρετετ , ουσ ΡοτιτειυεΙιτε (?οευοΒιυιιι υυεὶ ευττι

νευετειιιτΙο ιιεροτε Γυο Βοιωτοι ιιτ τυοιε ΙιοΒιτειτοτ εοιιΠτυετετ, εΙυετιι νετε

τυπι ττο.τιιτιο ου τινυπι το εο Ιοεο Πυευτετιι Ιιοε τιοττιιιιε νοειτοβο.τ. ΜοτιίττοΒου

τοτ υευτιουε ιο εοοεττι Ιοεο νείτιΒιιι., ιττιττιο τυιυτε :ειΠΠειοτυπι ΡτιΠ:οτυτιι πω·

Ιτιτυιιι ἰτιὸυίὶτιε'ὶ οΙιτιιι ρειττειτει,ίετΙ εκτετιιοτυιιι Ιιοίτιυτιι τετττιιτε ΒεΠιιιιιέι ίυιιότ

τυε ΓοΙο εοεεευτιτει : ττι ουσ ττι:ιειε ΙυΠτιι τετατιιτυ, ουἑττι τυιΒιτειτιο νιάεΒιιτιιτ τυι1ι:

τεττιτιοτιε τιουιιτιυττι. Ηυιιε Ιοευττι νττ Ποιιιιιιι ΨειτιότεττιΠΙυε οι: Ρτιετ-ο.τυε ιΡΠιιε

ιιε σε νετιεττιοιΙιε Οοτιο ὰ ρττετιιέτο Ρειττιειο τω ιιιου!τυττι, ίτυόυετιιι:ιτευττι που

ου Με ΠΜ ίεινετιτιουε ιτιυττΙιτι ου:εουε ενεΙΙειιεΙο πιυιιόειτε5όειιιίιιιιουε τυτιάτι

ττιει:ιτει ΟτιετιοΙ:Π ιιιι:ετε , οι: τουτο ΡτοΡΙιετιειιιι ΙΓαϊτε ; Μ αιό2Ζώω οι τω»

ρω: βπόΙΜΜπτ τίττ:ταπε.τ, στττττττπυέτστ :Μπιτ ό· τακτά ,νιτιειιτ:ετ ττυέτυε τιοιιοτ

τιιτιι ορετυιτι ιΒιιιο.Π:ετευτυτ, υΒι τιτιυε Βείτιω εοττιιτιοτειτι δὲ τιειΒιτοτε εουΠιε

νετΣι”τ.[Β ()οει:ιτυττι είτ ειυτετιι Ποτ: ο ιιε οι: :τουσ Βοττιἰτιἱεε: Ιτιεειτιιειτιουτε Π:ιτεει·ι.

τεΠιτιο τιιι€ιειτο$εΠτυο φωτο Πιο τε Κ:ιΙειιάειτυπι Μο.ττιο.τυττι ΙιιτΙιθ:ιοτιε τεττιθ. ,

ουι ετ:ιτ ειτιτιυε τιτείειτι Βεττιε ΗΙοειονει ιιιιτ!εευιιυε , τιουττΠε:ιιιτε δετιεπι Κτυπο

ιικ ΕεεΙεΠει: ειιιιιο Γερτιιιιο ΒεατιΠὶιιιο Ραμ Μειττιιιο τ φαι τοιιι ΓοΙΙεττι ίτυόιο !

Γυττιιιιέτιυε ιυόυίττιέι ρετΠεότιιτιι είτ, υτ Ροευε Πιο το τεττιΡοτε νευετ:ιΒιιιουε ει:

ου.ιιτετυτ ΟοειιοΒιιε.] Είτο.υτεττι Ποτ: Οο:ιιοΜυοι Πτυτιι ττι τεττιτοτιο Κοτοπο

ττετιΠ,όιίι:ειυε τιιιιετιιοτο.ττι υτΙ:ιε τιιιΙΙιτιυε τετττιε οεεεττι 8: οιίτο: Ροττὸ εὶ Πυνιο

τι τω» τιιιτιυτ ττι νεο δ'. τω; ει: Αυτιοειιο τω- Ι› Φωτ τι;ιτειιτιιτΠ ιτιεΙιιόυιιτυτ, ει: Οιιτοτιιτι Βιοτο

Ρωιι).ι. τομ. τιτρτιιιιιτυτ. Ροττο ειτιιιυε τεττιιιε αυτ» πιο!! τη. ι_ Με τοτττιεπι πάω Μπέτυ Π.ιιιτ. ΙιτοΗιι.

τιονει ΚεΒιε :υπο ιιε. κι.. τοιροιιόετ , ευετιιετιιιιοουτιι του τιυΙΙυε τετιιροτἰε ετιιιτειέϊττ ι:ιτριιιτιιιυτ. (Σουι-ιιιε

μιιτιο τιιιιυΠ:ε ίττειιλι οεπιοτιίτττιτιιιιι. Οιιιτ·τντιτιοτιεε μανια;

 



νιΤΑ ε. ννΑΝ13ΜεΙειιι Με. 1εοΝΤΑΝεεεεΝε. α...

ιιιαΒιιο δειιιιατια ΓΡατιο ραΙΤιιιιιιι ειι·ειτει· ο&ιιιεειιτοι·ιιιιι. δώ :μια ιιιειιιἰοιιετιι

ίεειιιιιιεΕτειιιιιοαΙόι Ριπΐεδει , ΙιΒετ ε!εεο αΙιαιιιιι @Παω ίετιβετε. Ιε ειιιιιι Ρωι

ει·αιιΕτιιτιι Βοιπε ι·εεοπ1α:ιοιιιε Ρι·εείαιι 1)α8οΒει·ι:ι Β.εΒιε. Ρι:είεε"ειιτ:ε οι·ειιιιεπι

αεειιιαιιι ιιιακιιιιατιι ΚεΒιιι Ρι·αιιεοι·ιιιιι ετιατιι ειιιιι ΗΙιο ειιιε Ηι.οι:ονεο δέ Βια.

τι-ιιι.οιε Κεειιια ιιοΒΠιιετ αάιιιιιιιίιυανιτ. Ει·αι: ιιατιιειιιειιιΠἔιιιε Βοιιιτατε , αι:

εΙεειιιοΓγιιαι·ιιιιι Ιαι·ΒιίΒιιιιιε, ατειιιε ει; ιιιαι:ετιιό. οι·ιΒιιιε εοιιίαιι€ιιιιιειιε Βεατι

νιι·ι.

ΡοίΙειιιαιτι αιιτειιι Με ε!εεεΠιτ Ηι.οΐονειιε Χαι , ι·ειιιαιιίἱε ΒΑιτιιιιι)ιε

Κε ιιια απο πω". ΗΙιιε.Ηιοτιωιιιο νιειε ιεεε , Ηιι.ι:ειιιεο,αε Τιιεουειιιεο.

ει: @εεε ΗΙοτ!ιατιιιε :μι τιιαιοι· πατε ετατ , ΓαίΕιΒιιιιιι αε!εΡτιιε εΠ Κεετιι , Με

ιιιιε ΡοιἐιιΙιιιιι ΟεειάειιταΙιιιιιι Ειιαιιεοι·ιιπι ..Με ειιια:ιιοιόεειιιι :δέφ.106ι Ρατει·

ειιιε ιιιε οανετατ , Ρτωεεεω Ιοειιιιι με ΙαιΒιτιοιιιΒιιε αε ΡιιωιεΒιιε Γιια: αιιε1οτι

ταΗε όενοτε Πιιειιιιι: αιιιΡΗατε. Τει·ιιιιιιοε. εειαιιι ιΡΠιιε Ιοει . Ρι·οιιτ νοΙιιιιι:αε νειιε

Μαι Ραετιε Ψαιιόι·ε8ιΠΙι ετατ . εΙενοτιίΠττιε αι1Χιτ5ιβίειιιε ωπαεω Με Ποτιιιιιι

θειι:ιιοΒιιιιτι ιιιιι!τοι·ιιιιι ί`οΙατιο θεου εοιιΠτιιετε εοεΡιτ. Αό ειιιιιε Βιιιιαιιι ΡΙεεεε.

ιιιιόιειιιε εοτιειιτι·ετε, 8ε ειιΙτιιι Κε!ιειοιιιε εΠεαι·ε ειιι·αΒαιιτ τ:ει!ια ΡΙιιιιιιιια , ει:

ΡΙιιι·ιιιια · οιιαε!ιοτιιπι ιιιιιΙτιειιόο αόιιιιατα πεεειιτοι·ιιιτι ε ει: εοτιιιιι ιιιιιτιετιιε.

ΙΠιιε οσε ιι1πι1ιβετιιιτιόιιιιιε.εοπειιττετε ιιιτεΒαιιτιπ, ιι: !Ρτεειε οΒΙεέΕαπιειιτιε

ίαεειιΕ8ε τ Ρειιτιιιιιι στη αιτι ΓαειιΙται:ιαιιι τειιιιιειιτεε.ει:τετιια ειι εκει: ευω εαυτο

Ραττε εοτξίε;ειιιι Ρτα:ιτΒα. ἐΔιεεωτ ιιαιιιςιιε ιο ιΡΐο Ιοεο Ρι·εί·-ατιζ νιτ Ποπιιιιι Βα

ΙἰΗεαε εει·εΒιο ειιΙτιι ιιιιιτιετο ειιιατιιοτ.ιιιιιιΐιιοΙιε νιεἰεΙιεετ Ριιιιειι:ιιε ΑΡοΠοΙωιιω

'Ρεει·ιε, Πισω ιιε Πο&οιιε θειιτιιιιιι Ραπ ι, αιιεΗειιιε Ι.αιιι·ειπιι , αε Ραιιει·ατϊ ·

Ματτγτιιτιι εΐ..ιιιι. ΜιΙὶτ αιιτειιι ιΓὸεπι νιι· Ποιιιιιιι «Μπι Βιιιε οΡει·ἰ ιιιΕίιετεε

αιιτείατιιιιι ιιεΡοτεπι Γιιιιιτι αει ιιι·Βειιι Κοτιιαιιι, μεμε: Ριατιειια Βεατοτιιιιι ΑΡο.

ΩοΙοι·ιιπι αε Μαι·τγτιιιιι @Με , ιιτ ατόιΕεατιε ΒαΕΙιειε ιιιςξποττιΡι·ιι Μεσα: Κε!ι

ιιιιιαε 8αιι&οι·ιιιιι . ειιιοιιιιιι εαε ιιοπιιτιι8ε ι·ενει·ειιτι.πε ιεατε εΙιἴΡο[ιιειατ. @ιι

νοωΡη Ραει·ιε ιιι.ειιωεωε Ραι·ειιε,Κοιιιαιτι αόιιτ, [ *νιται.ιΑΝο Ραμ εοεΙεπι

τεττιΡοι·ε Ροτιτιίὶεατιτε 5εε!ειιι ειιιίάειτι ΕεεΙεΠε, ] ατειιιε αε εο ΓιιΓεεΡι:α Ρ1ιιι·ιιτια

ΑΡοΠοΙοι·ιιιιι δ: Μαι·ι:γι·ιιιιι @Με ΕιΒιιει·α, Με απο ΒετιεόιέΗοιπε ΑΡοί'τοΙιεθ.

τεεϋειιε Γεειιιιι εΙετιιΙιτ εοειιείιττιειιιεΙαειοι·ιιιιι εοΡιατιι που ιιιιιιιιιιατιι , ΡτοΓΡετό

ειπε ειιτΓιι ιειιιετε αόιο οναιιε ι·ενει·τιιυι· αεἰ νιι·ιιτιι Πει. Οιιιιέια φα: αεΙτιιΙ.εται:

ιιδειιι νι: Ι)οιιιιιιι νειιεταΒιΙὶτει· ίιιΓεε ιι 5 αεεετΙιτο ει:ιαιιι Ιειιιε"τα: τεεοτάατιοιιιε

Αιιοοειιο Ρια:Γι.ιΙε. Ρι·ιείαεαε ειιαε α:εΙι εανετατ ΕεεΙεΠαε ιι: εοιιίεει·αιετ ε. ΠιιιίιΙ

εεε Ριειιει·α φαι: Ρτα:Εατιιε ΒοεΙο ειιπι ειιιε αιιδιοτιτατε Κοιτα ιιιιΡεει·ανειαε

-εω·ιαι ιιιιΡοιιετετ ατιε.ΓιιΡΡΙε:ε ειιοι·ατ (: ιιιιοεΙιτααΡτα:όι&ο Ρι·ατΓιιΙε εκτιιιιΡΙὸ .

ιιτιΡΙετιιιιι ΓιιιΙΤε εοιιΡεατ. Ι.οειιε αιιτειιι ιΡω ΠοειιοΒιι ταιιι ΕεττιΙιε ταιιιειιιε

ιοειιιιιιιιε ειιΠΓιιτ, ιιτειιιιι ειιιιειΙΙιιε αεΙνει·ιετιτ , ιιιτετ Ροπιοι·ιιιιι ιιειιιοτα 8ε Με

τοπικη αιιιιιειιιτατεε νιτειιτιιιιιι , ιιι Εεεε Ρτοιιιιιιε Ιιβεατ ει Ρι·οιιιιτιΡει·ε νετΒα:

Φι-αιιιι ΡιιΙεΙιτα ταβετιιαειιΙα ειια μωβ, 8ε τειιτοτι:ι πια ΙΓεαεΙ. ιιτ ναΙΙεε ιιειιιοι·οΓαε,

ιιτ Ραι·αάιίιιιιιιτα ΗιινιοειτιιΒιιι, ιιτ ταΒετιιαειιΙα ειπε Βια: Βοτιιιιιιιε ιιιιαίι εεότι

μεμε: αιιιιαε. . Δ ι

Αε!ιιιτοι· Ρτ:ετε:εα Ιιιιιιιε οικω ε.: εοοΡετατοτ ιιιίἱἔιιἰε ψΑΝιΝς;ικ ω· _
ιΙΙιιΠ;τιε ειιίὶιτετατ, ειιιινιι·ο ΠοιιιιιιιΡΙιιιιιιια Ρια:άια Με ιιιιιιιειε αε! ιιΓιιε $ει·α Η::,;τξι'

νοι·ιιιιι @ΜΙΒ ωστε εοιιτιιΙει·αε ', ΒΙιύιιηιιε .Γιιιιιιι , ΒΕ81ΒΕΚΑΤι;Μ ηοιηιΠε, ἙοιἔἔἰτΦΞειπ

· α τα μι*
ΓιιΒ ι·εειιιιιιιε Ρι·αεόι&ι Ρατιιε 1η εοάεπι Ιοεο Μοτιαίιιεεε εΠΙειΡΙιιικ δε ()ΙιτιίΒ Μ- “πω”.

Μια: ΓΡοιιτε παεΙιάει·ατ οβΓεειιτιιιιιιτι. Ετατ ειιιιτι ιΓὸειιι ννατιιιι€ιιε αιτιιωω . ειιιι

ΑΝ. (Με

εε. πισω.

Με" π”.

Χν.

ΚεειΒιιε Γα

νειιιι!:οιιε Π

Ιιε με.

ΜοιιαεΙιι

@Με

Ισια.

Χνι.
:

# Ζιιισφο- _

Δ ΒαίἰΙἱεαιιι 5. Ραιιι:ταπϋ πειτε: αΙἰιι: Αιι&οι· ,Με

8: ΟΙιι·οτιοει·αριιιιε Ροτιται·ιεΙΙειιίΒ,ιιιιι ΟΒιοποΒια

Ριιιιε ΒαίἱΙιεα δ. Ρεπι ιιιΒιιιτ Μειωσα ποικιευκα μέ::

έ» ίσπιζιω.ι'ίπε , Μ Ιπέ:ιαϋπε ιιιςέπταβρισκ, @κι επω

ευω... Εκ ειιιιΒιιε ΒαίἱΙιεἰε Γιιρ:τζιιιιτβ. Ριπή ΕεεΙεΙῖα

ιπιιιειμΠε , εμε: δ. νναιιάι·εαιωιάιειιιιι· : ό: ΕεεΙεΠα

5. Με” ΕΙεσιτιοΓχιιακιε Με. : παπι ΕεεΙεΠα. Ραπ::

ειαΙιε δ. ΜιειιαΕΙι θεια, μι· Ει·ιιι!ιατιιιιιιι Ριπροίἰιιιιιι

Τ....Β...ιο Α[·ιβαςε εοω ειπα εεε. κι.. εοιιΠιιιέια :Η

ειιιιι ιι. ΩΕικοιι. ΡοιιιαιιεΙΙ. εαΡ. ε.

δι Π: νεωιιο Βιενιιιιιο ιιιιῖιι ΕΙαιιιιιι ι!ε υιαιω

ΑΒΒιιιιε 1:οτιτα1ιε”εΜι5 .απο 17α!Ιεωέο Εεε!ψ`.ι 8.

7·ι.ιιιπάτσα·ύ!ι Εν. ΚΜειιά Ματιιι ποιατι1τ_ Α: ειιιααιαιιι

Π: Με. Πεο!ιεαιιο ιιοιι εοιιΙΙαι_ ε...ιωι... ΑΜ” Ετ

ε!εβυπ μ.πωφ..ιω ακα” Επι:: Οπιικέια αάΟίωι·υπατι

έεάέΜή |ε:έτ Ε» Μπακ 8. ΗΜ 6- 0012213472: έρθει!..

τσυπ , [6ιιίΐίααυ Ρ'·υαιι.ι!νερβ|ι ό· επιπΙω·» .9απε?σηυπ

ιῖ Βσ&ει·ιο Κοιουπιέεαό: ω... Ροπείχϊκο Θε. Με. Μιω

8εριεω6ι·2ι αιιιιο Μ. ΧΧΧιΙ.εΧ (Ξιιιοιιἰεο Μ5.

σ Η ΦωεΓΠ Βτ©νΗ.τιοΒεβώτα:Ε Μοωιώέ :Μπακ

πιστωνο κι!. ΚαΙειιὁ ]αιιιιατι;ιἰιιίετἱὶιἰιτ.

Υ” κι ν



Με. νιτΑ ε. ννΑιιεκεειειιι Με. τοΝΤΑΝει.ι.ΕΝε.

 

Α» αυτ. ιιιιιιτιιιιοτια ΠοετιόΒιοτιιιιι ιιαιιιταειιΙα ιτι ΡτοΡτιιε ΡοΓΓειιὶοτιιιιιιε εοτιιι:τιιιιιτ : ει:

5122:: τρώω ιιτιιιιιι ειι ειιιοτι νοεατιιτ ΡιΓεαιιιιιιιιιι : ειιιΡιτι ιοεο τιιιτιι τιιοτατετιιτ ιτι ει

” εεΠιιττι ττιειιτιε ΓιιΒιι:ὸ ι·αΡιτιιτ ,οιιειιΓαέειιιεΓιιιιτ ει Ρτειι;ε ιιαιτιτιατοτιιιιι , 86Γειιει

τατεε ιιιιιοτιιιιι, αιιτιιιττιιιε οταειιιο εα:ιείιιιιατιοτιε οιιειιΓο νιΒιιιτι αιιτιοτιιιιι ΓΡα

τια Γε νιάιιτιιττι Γοτε , 86ιιοτ: ιιιιΡεττανιΠε α Ποιιιιτιο Γαιιδιαιτι οιιιιιιι ττιαττγτεττι

Ειιιαιιαττι , ειιιιιε Ρτεειισιιε Γε εοττιτιιετιτιατε Γοιιτιιε ετατ. $ετι 86 ιΡΓα Ματτγτ ει

αΡΡατετιε εοιιιιιιοτιιιιτ , ιιτ ιιι Ρτιετιιέι:ο Ρτ:ιετιιο τιιιο τιιοταβατιιτ Μοιιαιιετιιιιιι

εοτιιιτιιετετ , 86 ειε Δια ιιιτΡε ιιιιιιι ατι τεεειιτιιιιιι τ:οιτιιιιιττετετ. φωτ τενετεει ατι

ΓιιΡετοε , νιτιιιτι Πει ΨαιισιτεΒιιιιιιιτι αεεετιινιτ, 86οτειιτιετιι ει νιιιοτιιε εΧΡοΓιιιτ,

Ιιττιίιιτ·ιιιε ι Γειιτε ειπα Ρτεττιειιατιιι· ειπε ΡτεειΒιιε ειιτατιιε , οΡταταιιι τεεεΡιτ ΓοΓΡι

τατειιι , ΡτεεΓατίιιιιιιιιε Πτιετιοιιιιιιιι , ιιτ ιτιοτιιτιιε ετατ , ιιιεὸ εοτιίττιιετε εοεΡιτ.

χνΠ· Ετατ ειιιττι τιιιιτ: τετιιΡοτιε αΡιιτι Βιιττιι€αιιιιι ιιτιιετιι νιτΡο 6:ιιιιιιι , ιιοιτιι

ε. ιιιιιιε- ιιε Ηιι.οευιαιτειιιν ιτι τιιιοτιαττι ΜοιιαΙιετιο 8αιι&ιτιιοτιια ιιιιτι ΓαιιέιιΠιτιια ἔτι

ιαεττιατι·ιιτ 5 ατι τιιιαιτι ειιιτιατιι να Πει Μοιιαειιω αι: Πιαεοτιιιε , ιιοτιιιιιε $ιιιιιιιιι

ΡιιτΓιειτ. ιιιιε , ειιιτι τοΡτετ ιιτιιιτατειιι $ετνοτιιτιι Πει ιιι ιιιαε Ραττεε ιιιιττετετιιτ , εαιιετι

12: 2· ·” ΙιοΓΡιτι1τιεειιιατεΓοιιτιιεετατ. Οιιιιιιαιιιτιττιανιτ ιτι »με Γε είε εειιιιιιοιιιταιτι,ιιτ

μ.υπ,”πΞιέ τεΠιιι·εττι αιιιτετ ΚοτοττιαεειιΓειτι , νιτίιτιιι:ιιιε ΠοιτιιιιιννατιιιτεΒιιιιιιττιιιινιΓετετ,

Με. αττιιιε Με ιιιιιιεξτεειιιιιιιε Πινιιιιε Ρατετετ ετιιέι:ιε. @ιιε ( ιιειιτ Γει·ιιιιιΈιτ ιιι ειπε

ει· ,,,Μ.- (Ξειιιε ι· ) :ιό Πιιτιιιι Γαττιιιιιιιτι Ρετνειιιεω , ατι Ρτα:Γατιιιτι ιιιι.ιιττιΠιιιιιιπι νιτιιτιι

"ε" ΨατιιιιΒιιιιι Ρει·τιιιέτα είι , Ρτ:ετιι&ιιιτιιιιιε (ζα:ιιοιειιιιιι ΡιΓεατιιιιιιτιι Ρετ πω

ιιιετιτα Β. Ψατιειτεειιιιο ιΓειετιι ΧΨατιιιιΒιιε εοτιττατιετιε, ειπε εοτιΓιιιτιι ειιιετιι τειι

,, ”ΜΜεξ ΡιοίιΠιιιια: γιιΡιιιιτειειιιιιω τεεειιτιιιιιι. Πειτε .κι νιτατιι αι: ιαιιιιαιιιιετιι εοτινετ

τω,ωρι_ ατιοιιειτι ιιΒε Με ειιιτιε εμε Γετιιιιτιιτ αδτιΒιιε , ιιτιιιιτιὸ τιαττατ: ιιι.ιοτι ι6ιειτεοω

Γετιβειιτιιιιτι Ριιτανι , ιιτ Ροίιετιε ιιιτιτιιατετιιτ,ω ιιιτε86 τεΒιιιιιιιιο ΡτεεΓατιΡ:ι

ττιε Ρτιετιιότιιιιι (ζοετιοιιιιιτιι τιιιΡεττιιιιε ΓιιιΓΓε. Ρτεετιιέιιιε αιιτετιι (ΠιτιΓτι ΓατιιιιΙω

διιιιιατιιιιε Ριετιετα 5. 8ατιιτιιιιιιπιω ιιτιιιε ΕΡιΓεοΡι 86 Ματτγτιε νιτο Με ιιε

τιιιιτ 5 τω 86 ΟοτιΓείΓοτιε Αιτιαιιτιι Κοτετιετιίιε ΡτιεΓιιιιε , ιτι τιιιοτιιιτι ιιοτιοτε ιιιιαε

η εοιιιιιτιιτ Βαιιιιεαε ε , τιιιατιιττι ιιτια ειιιατ ιτι νετιετατιοτιε Ματτγτιε ειιιιατ , ειι Γιτα ιιτ

ΞΗι“”Ψ νεττιεε τιιοιιτιε νιιιεατιιτιι τιιιοτιειαιτι Γεττιιιε τ αιτετα νετὸ , ειπε ιιι ιιοιτιιιιε ()οιιΓειΣ

ιιε ι:οιιιιιτ. . . . . . . . . .

Γοτιε ειι: εοιιτιιτα, τιιιιατ αι: ιΡΓο ΡτιιιειΡαιι (ῖοετιοιειο ΡαιΤιιε ιιιιιιε Γειτεετιτοε. Μοτι

ι ιιταΒαιιτιιτιιι τιειιιιια ιι ιιιιιιε Βαιιιιεεε.8ταΒατα 86 Γετιεε,ιιι›ι Β. ΡοιιτιΓειτ Αιιι:οιειιιιε

86 ΠοιιΓειΓοι·Ριι.ιιιιειντιιε ειστε νιτιιτιι Πει ιτινιΓει·ειιτ , τετιιιιεΓεετε αε εοι·ιΓετιετε

Γοιιτι εταιιτ : τιιιοτιιιιι τιετιιτιιιε οτατιο εστι αΙια ετατ φαει ιιε 6:ιιιιιιι τε8τιο , ιιε Ρα.

Πειτε τιειιειιε 86 €ειιειιιια: ΓιιΡΡιιειιε , ιιε ιιιιιιτια ειιοτιιιε , Με 86 εατιτατε αε Ραττι;ε

ΓαΙιιτε , ιιττιιιΙειιιε ιιιεεειιτιε τεΙΡτιετιιιιε , 86 Ραεε οτιιτιιιειιε Ρτατιιεατιιια. Ιιι ειιιιιιιιε

εειιιιιιε Ρτα:τιιότιιε νιτ Ποτιιιιιι Μοτιαειιοε ωτιιιιτιιιτ, ι:ιιιι Πινιιιιε ιιιιιΓτετετιτ Γετ.

νιτιιε : τιιιια ιιτιιιιε ΠτιειιοΒιι ΓεΡτο ταιιταιτι εοτινετΓατιτιιιιιι ι:οιιοττετιι εοτιτιιιετι

τιοτι Γαειιε Γιιετατ.

Χ"Π_ Ραττατιιιιι Ροιι:ιιετ: τιιιταειιιιιττι Ρετ ιΡΓιιιιι Πει νιτιιιιι τεΓεττε ετατιιιιι τω,

?Π=[Ρ:>έιετ2Β ατι Βιοτιαττι ΡοΠε ειαιιτιε , 86 οΡετατιτιε ιιοτιοτειιι. Αιιτιο φωτο ι·εΒιιιιιιιιε

Ρ .
ΜΝΗΜΗ ειιιΓτιειτι τω Πει , «με ετατ ΗΙοειονει ΡτωΓατι ΙΚεειε ιιεειτιιιιΓτιιιιτιτιιε ι· , τιιιτιι ιΡΓε

ειιιιιιιιιιιι σπα ειιιιι Ρατι·ιιιτι εοιιοττε οΡει·ι τιιαιιιιιιιτι ιιιιιιτετετ , ιιι Με ΡττεΓατα ιι ΡΙαΡα

Οτιειιταιι , πιει Γεω ειτοτιτιιτ Ρτ;εΓατι ατιιιιιε Εοιιτατιειιεε , ειιιιιιαιιι ιιοιτιο , ιιοτιιιιιε

=ι ω, Βεττο , ειιιιοε νιτιειιεετ ΙΚεειι ωστε , τιιιετιι Ρττετιι&ι Ρτατι·εε ιιε ιοτ:ο ειιο οΡετα

Μ. Μ. ιιαιιτιιτ ιτιιετατε εοιιιΡιιιει·αιιτ, νιτατιι ιιιιεει·ε ειιΡιειιτεε ΓοΙιτατιαιτι τ ιινοτιε Ρειιε

εοττιιΡτω , ιιιιιιιιτιιιε όιετιιοτιε Ριετιιιε νιτο Πειοετ:ιιττιτ , ιαιιτ:εαιτιιιε ειιτιι τταιεετε

νοιιιιτ : Γετι ττιαΙινοιαιιι αιιιτιιιαιτι ιιιτιο ιιιοιτ Πινιιια Ρτεενειιιτ. Ναιιι ιιειττετέἱ φαει

ιι Ειιιιατ ιιοτιιε ττιιιοτιιιε ιιττιιττιτιιιε ιιοτ: Οτατοτιιιττι,

Ρτιιιιιιιιι τοιιι ατι Βοτειιιετιι Μοτιαίιετιι Ρειιτειιι ιιιιΡο

πω” ; αΙιιιτι ιιε νιτο Οονιιια ω $ετιιι:ιιιιιττι. !ιι Ρτιοιι

Οτατοτιο Γειι έτι Βάια αὐτή λιπτυπ: εατιωωιι/ιι6

,ΟΜ,ι”'ε δεϊν0ι0ιι Α88ατιε , δω". ΡετστάσιισΠισ Γεεβ)ιπτ

«επειτα , ιιοπιιτιε Η.ιιιιιιιιιιιιε, οι _ει·αιιωπ «Με. εσει

τωρωωτ πωιιιιον «μι. Ιε ΡΙιωωιιτ α<ωτιιιιτιειιω απ·

ω ιιιιιιΡιιπέ πικυιιιστ »πιω , π: απο βι·ιρ:ιιτέε Μπιέ

·υιι ε ιικιιιιτ (ΣιιτοιιοετιιΡιιιιε Έοιιτιιιιειι. τη». η.

& Ειιιιεττι νοεε ιιιιιε ειι 8.Βι·ιιιιιιο ιιι νιτα 5. Πιιιοτι

ειμαι διιτιιιιτι τιιετ..ΑΡτιι. ιτειιι νειιει·αιιιιιε Βετιει ιτε

ιιιι.;.1-1ιιι. τη. η. Ε.ιι9%τω φ' ιττωίι·Ιωετ @Μπι μ.

αιτιυιβώ: Εττιςβι με πιτωιυιιιιε στα: .”70βιώ , βη".

τω» «Με 6.ιώιιιιιτει ιι!ωωι»ι Λιιιαιιιιε. Πειιιιιαιιι ω

τετΡτετατιιιιτ Ριινατιιιιι τοιιτιιιτε, ιιι 90ο ΕεειειιαΓιιεε

ιιιΡειιειτ αειιετν.ιιιαιιιτ.



νιτΑ δ. ννΑΝεσεειειι.ι Με. ι=οΝΤΑΝειιΕΝε. Μ
:ιάνει·Γσε Πει Ιενεινει·ειε νιι·σπι τοι·Ρειιτε , Ιειιεεο. ειστε Γσοε Ρεόεε Εισιιιι άεΓικο. ΑΝ-ΟΗιι

πω: : ιΡΓε νετὸ ὰ ό;ειτιοιιε εοττεΡτσε :σιτε ναι Ι)ει νεΓΙιειο. τω. Ο`σειιι εεττιετιεΒιιιιιι!σε @σει σεΕιιτιι σΙτιοιιε ΡετεσΙΓσιιι , όιε Μέι ιιοέιε σε Γεοσειιτι Ρειιεε Γε

τειισιτ. Είιιιιοσε Γεοσειιε ιστΓσιιι όιεε ιΙΙσκιΙΓετ , επι ε ειεεετΓινιτ , ΒεόςσεΓεινειι

τε , Ρωτώ οιστιοι·ιιοσε ὰΡείὶε εστειιτσε εε! Ρτορισει·ειιιεεινιτ. Ισ εοόειιι εφε Ιοεο _

ΒειΠΙιεε°εὶ νιτο Ι)οιιιιιιι ιτι Ιιοιιοτε 8ειιι&ιίΠιιια Ματσε @ΜΙΒ εοιιόιτει αι , σοι ιι

ι.ιπετνειιτσ εισΓειειιι ΡΙσειιιι:ι εοεισιε Ποιιιιιιο]σΒειιτε Με: ιιιιι·ιιεσΙ:ι.

Ισ Ριεόι&ο τιειιιεισε θειειιοΒιο νιτο 1)ει εσπι Γσιε εοιιιττιοι·ειιιτι εἱιτιι ιισΠιι κα.

ειιιιιιετιτοι·σιιι ΓοΙσιιιιιιε επεσε , ΒΑΙ.ΤΗαιοσε ()εΙΙεισιτισε εισειιι ΡειτεΓεειτ. Ωω Α ΜΜΜ!

ιΠε5 ΡοτείΕ , κισσα , Οοιιὸιτοι· :ειναι Γσιε ιτι άεΓεπο Γσ.ιιισΙιε Ρειτο.ι·ε ιιιειιΓο.ιιι , εισι αΕΙ:εξ:2

ιτισΙτιΡΙιεειτιοσε οσιιισσε μεσω Γειτιεινιτ Ιιοτιιιι·ισιιι ι:ισιιισσε πιιΠιει. Ιεειοσεισπτει ε<<ιιιις

εοιιόιέτσιιι νιτι Πει ενετιιΠε εοιπι€ιτ. Μεσοι: ιιειιιιισσε Ρετ νιΓσπι Βιιι.τιιιι.ο Με ?·ΐ223["

Κε Με Ριειαε Ι)ινιιιει , σ: ΓειιιισΙο (Πιι·ιΠιιιιτιο. ετειιιι νειίιιαιτειτι εοιιιιίιειιτι σε- σε ορο.

εε :Με ιιιιιιιΠτιιτει:. @σε εκρειεεΓσ&ε,οτιεπιτο.νεΕιιεσΙε Γετνο1)ειάιι·ιΒιι:. Α:

Με @ειπε οοιιοτιιιιι οιιιιιισπι Ι..ετειτοτι :εοεοόιτ , εισι οΕ›ε ΓοΙιτε Γσιε Γετνιε Γεω.

Ρετ Ρι·σεΓειιε ειόΓοι·ετ εοιιΓο!ειτοτ : Παμε εεεειπέ Βεσεάι&ιοιιε εισι Ικα ειττσΙει·ιιιιι:

αΙιιιιειιαι , εειΠε οσο νειιετειιιι: τερεάιιιστιτ. Ηο σιεΙ:ισε Μισο Γερτιιιιο ι εστι] Εεε- =ι "πιο

Βιε Ηι.οτιωιιιι , εισι ετα εεειιιιιιιιε ΡικόιέΕι Ρωσ ειιιτισε άεειιιισΓοσιιιτσε,ιΓάειτι κι”

πιο· 1)οπιιοι 8ο εσπιάεπι Κε επι ειεεεΠιτ , δε Ρτινι!ε8ισιτι Κε σε εοτιδτιιι:ιτιοιιι:

ΓιιΡει· ειι·εε ρι·ιεΓειει εσωοοιμι ει·.ειΙιΙΙΙιιιέ άειτιοιιε ΓσΓεεΡιι:: εεἐοτετέοσε επι: ιιι .. .έξ απ"

τεισ·ιτοτιο (:ειΩτιιιΓε",ιιι εο [Μαιο εισαι όιιιιιτιστινο ν0€ειοσιο εειιίει:στ ΡειΙο.- χω.

τιοΙσιιι *. " Ρ^ω°

.Νιιιιι εείι ι:ισειιισο σε: ιιτιιτειιεΙσεΡειτει·εσετε σιΓροιιετετ , ποπ οι εεισο νεΙιι °°°°;χ_

Ροτει·ειε , νιεΙεΙιεεε ιιι σΙτιιιιο @οι Ροίιτσε εε·νο, Γειά νειιιεσΙο σεΡοτι:ειοειτσι, εισαι Η-ι[Μηϋ

οσε ιιιιιΙι ω: ειιιιι επιιιεΙπιιτ. Ιιι Ρτεεάιάο πατησει εεπιτοτιο άστο πιοι·ειι·ετσι, "ω"

οσιόειιιι σι Δωσε ιιοιιιιιιε ΗΔιιι·ιιιιικσε , πι". ΓειΙιεετ ιΠιιθετιε Ειιιιιιιιιιιιιτι,

:κι εοτινετΓιοπιειτι νειιιειιιι πιεσε ειεΙεπι @οποίο Ριπή ριεεόισπι Μεσα! ιιοτιιιιιε

Βστιοιιεπι ιι , σ: οσο ΕεεΙεΓι:ιιιι :ειιιΕεεινιτ , ΙιεοιτειειιΙε δετνοισιτιι Πει ιιιΓὶιτιστ, 8; &

Γ:ιιιισΙο.ιιτεε Ι)ινιιιιε ε!επιεστιιε Μοιι:ιεΙιοε ιιιιι›ι εοΙΙοεενι:. Ρτείεεσε αστειο (Πιο- Βιιιιο== _

ΓΗ ΓειτισΙσε Η:ιιτοειιτισε ιτι ιιιει€τια: τεΙιΒιοτιιε οβΓετνειιτἱέὶ νιτ:ιπι εισέΙ:οτε ΕΙιτιΡεο ;εμ”η"”

τετιιιιιιεινιτ , ΡΙσιιιιιάσσε Ρι·:εσιει ειεΙετιι νειιεκιΜΙι και όενοτε εοιιτιεισιόιτ.

Ησισε όειιισσε 8ειιιτοτ ΡτεεΓειτσε Ε ιι .ε ισ ιι ε ιι. τ σ ε όσοι ιιιειετιιε Γεοι·ισιιι πι- χχΙ_

ισετειτιοσε ΡοΓιεσε τειιετετσι·, Ρωσσια οιιειιιιιωι νιιι ΓοΓΡιτε.τι οι·ιΙΙ:ιιικ ι·εάσιτσε ἔἑΓΐϊἰμΡ`<ιἑῇ

εΠ 5 ιΡΓόεισε ιτι τετιιΡοι·ε Ρι·εεάισιιι ει!ιοσοσ ιιοπιιιιε νιι·τιεσειιιτι Ιιτσπι ιτι ΡειΒο ω] τ;;;

Τειι..ισ Γι: ε: ειπιιιετιι Εντ” ειι:Ιειιι νειιει·ειεισο Ρατειάενο:ε εοτικι·ειειάιε,ιιιι

Ρτεεειιιε ιο τ€ιτιοιιε.ΓσΒ όε.ιιιιιειτιοιιε εετει·ιιο. ιτινειΓοτεε σώσε τει ΡειΡετιιιι είΓε

ρσιιιειιἀοε. Θεισάεοειε ειιιιιι ιΓόειιι ΙιειιιειιιΠὶιιισε νι: Βοιιει Γσε Ιιιτειιι (ΠιιιΠο,

Γειε.ιειιε εσιιι τει·ι·εΠιισιιι :εισαι Ρο.ι·τιειοειιι , σε 86 ιΡΓε ιΠσιιι Γεεετετ εωΙείὶισιιι

εοΙιειεόειιι Βοιιοι·σιιι :Γειειιε εισὸά Ρατιστιιοιιισιιι Ι)εο ετεεστσιιι εεε τεΓΡσοΙιεο.

ει·ιΡιτ,ιιεε ίιΓειιε ικινειάιε;ιιεε εΙιεισει ε:ι.Ισιιιιιι:ι Εοι·ειιίιε ενει·τιτ : Ρ:αιτει·ιστεΙΙι

8ειιε είε Γει·ιΡεσιιι , ειιιὸό εε Ιιει·εσιτειε Βειιε ι·εεοιισιτστ , οσε Βετο εσΠοόε Γεια

πιεσε δεσΜε οιιιιΠὶε οσε ιιστιιει·οΠεειτε Γιά εκεεε!ωπ ι·εΙειτοκιε Γειειιτιειιιι, ω νιτι

Μι νιττστιιπι οΡευειι·ενει·τειιισι· :δΕ6111ι2. Ιοεοι·σιιι :ι.οεο εεά.ιθεειτοτσιιι πιειιτιο

τιεπι Γεειιτισε , Ιιοετ σιισιιιΟι ιιιεόισιιι ΡτοΓει·ι·ε. ο

Πειιισσε ει: Ιστειιιοιιε ιΙΙσΙὶιιε Ψ». σ στ σ· ο ιι ισ ΓσΕιει· ιιιιπιειιι νιιιεΙειιιιι , Π!!

ισ Ιιοιιοι·ε Ρτιιιει ο ΑοοΓεοΙοι·σιιι ()ι·ειτοι·ισιτι εοοίϊτσιπιτ, εσιάιιιιιοστινονοεα

ΙισΙο ΜοοειΠει·ιοΕ ειόειτι ιιοιιιειιιιιόιόιτ , σοι 86 ΜοιιειεΙιοισιιι Πεο ιιιιΙιτειιιτισιιι ω".

εο!ιοπειιι ειάσιιεινιτ. Κεάσιιάειοειτ ειιιιιι εΙοέΕι·ιτισ εισε ιο όιΓειιισΙιε, οσοι οσα!

ο ·ΙΠιιά οσοσσε Οιιιτοτισιτι ιιιιδιετιιιε ΜΜΜ, Νο ΕκΠειιι .ποπ @εεε πιο 0ΡΜο.(ἈΠιο ,6Μ':", ω

βι·ι-Βιιπιε άΟΟΜΕυΒ·υίπε σρρεΙΙεισιιι,ίἰισι·ιι υπο λαρισα: Βιιιοσα ηη ΡειιΓι:ιει , και: Βιιψ ποι:ε!1ειισε, οσα!

ισιιιιι Μοιιιιίὶειισιιι ει! Οιιειιιςιιι , ω ιιι Ιοεο σοι Γοιι- ιιοπιει·ι Βιιιιοιιι ιειροιισετε νιάειιιι ο

κι έ. Οιιι."ΙιωνιΙΙ. Με Γεειτσιισιιε Ισ νεισίὶο Βιενια- ε Ροιιε Αωω, νσιεει ΓΔΜ·ε . ησι ιιιιιιιιε πρι Ρει·:ιει

πιο ΡοιιτειιεΙΙειιιι Νωιιι 0εωυψ οωιωιι δ'. Λεω· ιι: Ενι·ειπι ιοΒιιιτ,ιιειοετοιιε :Μ Πιιιιιι·ειιιι ιιο:ιπι (φωσ

ε: ΒιιιΙΙοιιωι!ιι ιικ·ιιιοι·ειισι. ΟιιιΙΙειιιισε ΗΜ δει:ι·ιΠ:ι Μπι ΤΠΙΕπι , νιεσιιι πωπω σε! «:!ειαιεπι : οσα Ιοεει Με

“πιο η”. ιιιοι·ισσε απο ιωσιωσε, 8: :Για (ἱσι!- σ!είι;,ιιιιιιεκιΠιιιιαπισε. Ιιι Οπου. Ροιιι.ε. 8_ Π"

|ειιιισε σε ΤοιισσιΙΙει Μισο η”. ιιειιιιισε Γοιιιιεε ι!ε- Γιιιαα ·υιΠιι οι μεσο Τά!" ,[εσμη?αυιο Ευ” Ιοεαισι.

“ΜΜΕ ιεει.ιιιισι ιο εισοάει.ιιι (ζιιτοιιΞεο Μ δ.

θ

-ι
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Απ.Ώι-ικ.

εε. Μαν”.

]ιιι.ιι Με”.

νι:κιιτεε

ειπε :πεσει-ι

μια.

°' έ: Επι::

ΧΧΠΙ.

οωωω δ

Ποιιιπι 3.

Βε.!ι!ιιΙόιε

ριεεάιει:.

ΧΧ ΠΓ.

Μοτο:: εκ

τ:ετιιο εοί

:ιμω:.

Ιε:ιιιοιιε ειοεεεε: , εεω: εκΡΙεΒεε. ΝιιΙΙιιε μια:: ειπε νε! Μεετο:ε τειιεΒετιι:,

νε! :ιιιτιιε εκτοΙΙεοετιι: ωι:ιε. Ει·ετ ειιι:ιι @εεω ο::ιιπιοιιε , ΠιιΒιιΙε:ιε ίε:νο:ιε,

ίΡεειεΙιε ε!εε:ιτετιε › ιιιιιεεε εε:ιτε:ιε ιιι ΡειιΡε:ιοιιε , ιιι Ρε:ε8:ι:ιιε. Νονε:ετ 8ε Πι

Ρε:Βιε :εΠΠε:ε,8ε ΒιιιιιιΙ1Βιιε ΓιιΒάιτιιε εΠε 5 Ρε:εε:ε ωε3εεω , δε άεβεΠε:ειιι

Ρε:Βοε _ ΓεΡιειιτιΒιιε εο:ιεΙιε:ιε :εοειιοΙει·ε , 8εΠειΡΙιειΒιιεωγί:ιεε :είετε:ε5 £ωω

:τι εάνε:Πε , ίο!πιιιε ι:: Ρτο? ε:ιε 3 τεττιΡε:ετιιει:ι οπι:ιιΒιιε ε όιΐετετιιε ιιι ειιιπΕΙιε.

Ηοε ει·ε: πωωω ΙεΒό:ειιιει Με Μεεεω” , ιι: Ρε: τ:ε::ιιτε::ι :εέειιτιιιε:ιε ΓιιΙ›

ει:: ι:ιεεάε:ειιτ : @Με ω: Ρ:ονε&ιι ΗΙιο:ιιιιι , Ιειιε8ε::ιε:εεε ειιιιιιι!εΒετιιι· Ρε:ι·ιε.

Νο:ιεεεΠτιιιιιιι ιπετιιειιιε επε:ιε Ρ:ε:εΙε:ε ειιιιιι:ιι εΧεεόειιε , ιτε «Με εκίεεΒετ, ιιε

ιιι ΙεΙ)οτε ιιιειιιιιιτιι Ρ:εει:ε μνεωεω νιεΙε:ετιι:. Ο νι:ιιιιι ρι·ε:ο€ετινε ιιιε:ιτο

:απο όιΒιιιίΠιιπιιιι , ειιιι ρε: εοιπειιι Ιετιο:ιιε εειετιι εε1:1εβ5 εΠ·ε&ιιε , Ρ::εόιεε:ιο:ιε

τε::ιε:ι ετειιε εΧειιιΡΙο ΗΙιο:ιιπι πιο τιιιιοε!ω Γε Γε:νιτιιτι ΡΙεει‹ὶε ΤιιβάεΒετ, ι:ιιιτειιε

ΑΡοθ:οΙιιπι › :με Με:: : 0πππέω ωκπέα /αίωβιω , ει: επιπε: [εεε7επιβίου:. Με;

εμε Ρε: ΟεειεΙειπεΙιε (ΞεΙΙιεε Ιοεε ειιιε`ΙειιὸετιΠὶιιιε Ρει·νοΙενιτ :ειπε , ιιε εε:ιιετεε

ΑΡοί:οΙο:ιιιιι εεΙΈο:ε Ε8111Ρ01°21:ιΕ8. ιι: Ρε:ιτιιι·ι ΓεεειιΙι ΓΡ:ετιε ειεΙιειιε ιιοΜΒιιπι πιιιΙ.

τιτικΙο νιτο:ιιιιι , εοπιι:ιιιιιιε ειιιιι οπι:ιιΒιιε ΡοΠιεΙε:ετ οι:ι:ιιε. ε: ειιιΓΡιετιι με

Ρ:ιιιπι ε1:φω ιιΓιι:Ρε:ε εε:ιτείΓετ, εεετε:ο:ιιι:ι :επιασε εοιιίο:τιο , Ροεπιτιιόιιιιε

ιιΜοιπε ι!ιεὸ Ρ!ε&εοετιι:. δα! 8ε οιιι:ιεε ΟεΙετο:ιι:ιι ° ΡοΡιιΙι ιτε Β:ιιτιε εε ΒεΙΙιιιε

ΠιιιιΙεε ειπε εάνειπιπιι πω” ω Με :εε:)ιοιπε Γιιε:ε:ιτ , ιιτ Ρ::ετε: ΟΙι:ιίΙτιεπε Πάει

ιιοπιειι , νι:τιιε Κε!ιε>ιοιπιε Ρα:ιε εΒοΗτε :τι Με Ιοειε ΙιεΒε:ετιει·. Αεεβετ :ιεπιφιε

ω: νειιε:ειπιιιε ίὶιιεὶιο ι:ιε!είεΙΤο , ιι: εμιεεειιιτηιιε Ρε:ε8:ει·ετ Ιοεε, νε:Βιε Ενε:ιεε

Ιιειε εοι·ιε!ι:ετ ιιιιινε:Γε : 8ειτε Ρε: ειιιε :ιιο:ιιτε8ε Ρ:εεόιεε:ιο:ιε:τι Πιο: εοιινε:Π,

ιι: :με ειπεε εΙι:ιΡιεΒειπ εΠε:ιε, Ροί:εεΙει· ι:ειιτιι: Ρ:οι::ιε5 εε ιόοΙο:ιι:ιι ω”

Γ:ιιισε:ε:ιτ ίΕετιιεε , ειιιεε εΙιιάιιτιι :ιτε Ρτο ε:ιο νειιε:εΒε:ιτιι:ΒΡιά ιιε ΓΡο:ιτε Ε:

ΓιιοΞε:ειιε @ΜΙΒ ΔιτειΡ1ιω , :μιΜε :εοεΠεε που εἱιΒιιεΒειιτιι: ειιΒιι·ε. Τε:πίιβ

:με !ιοιιο: , εε ε!ενοτιο:ιιε εθεάιιε εΧε:ενε:ετ ειπε δεεε:ειοτεε εε Μο:ιεεΙιοε , ιι:

Η εοε:: ἰΠ`εε εΠειιι ε:: ο:ὸι:ιε ΡΙεοειο εοε οΒνιοεΙιεΒε:ε,ε1ιιειιινιεΡοτειιε Ρετ..

Γοιπε , Β:ιίειι::ι :τι ειε εάο:ε:ετ' εε νε:ιε:ε:ετιι:. ΒΡι:ιτιι::ι ειπαμε Ρι·οΡΙιετἰ2

άινι:ιιτιιε :Πι εοΙΙετιιπι :ιο:ι ειιΜτε:ιιιιε , ιτειι: :μια νειπιι:ε εΠε:ιτ Ρωι-ωω ιστιο

τεΓεε:ετ. Ρ:οΓεδΙ:ο :ιοι:ιιιιι εΡε :Ποιο ε:εΒ:ὸ Ρ:σε:1ικιΙΤε νεια:ιι:ε , ειπε Ροίεεε εο:ι.

Πεο: απο ιιιιΡΙετε.

ΒΑΙ.ΤΗιΙ.01 ιιειικιιιε Κεειιιεε :εΙιεΕεε Ηι.οοονε: Κεειε οΒι:ιιε τ:ιε:εΒε:ιιιιι

ΗΙιο:ιιιιι εε ίιιεεεΠιοιιεειιιΠειιενιτ. ΕεμιιΒιιε ΗΙ.0ΤΗΛΜ118 ειιιι::ιειοι· ε:ε: πειτε

ειιιε:τιιτπι ειεειτιιιι::ι Κεε:1ιεεειπε ειιι1ιι::ι , εο:ιίο:τιιε Γιιβιτὸ εε:ιιιτ Βιι::ιει:ιε. Πε

:Με Ηι1.1:1Με11ε τειιιε:ε εε ιιιΜιετο:ιΒιιε ιιπε:επιΡ:ιιε , ε Ρ:εείε:ιτι ΓιιΒΙετιιε είε

Μαΐ. Τε:τιιιε ειιοειιιε ΤΗεουειιιειιε ΙιιΡε:ίεεε ::ιετ:ιε , Κεε:ιι ΓιιΓεεΡιε €ι,ιβει·

:ιεειιΙε:ειεςιιε @και ω:: Πει Ρ:οΡΙιεειεπι ενε:ιιΠε ιιιειιιίείειιω είὶ. Ηε:ε :με

ιιεπι εκιΒιιε :ιιιτεειιΙο:ιιιιι ιιεΠεοιε ειιιιινειπιε ειΔιάιε:ιτιιιιτι :τι Ρ:ε:ίει:ιτι ΠιίΠειειιτ,

Β:ενι , ι:ιεο:τιΡτόειιιε ι·εΙετε Γε:ιιιοιπε. νειιιειιόιι::ι είϊ δενειιτε ()Ιι:ιί:ο εε! εε ειπα

ιιοε:τιιιι ειιιι&ιΡοτειιε πιω τΡιτιωιΡω Ρετ:ο:ιι ΓιιοΙετο επι εεειιι:ιι ειμαι (Με

ίειι&ιίδ:ιιε οΡε:ετιι: ιιι τει·:ιε. Πε:ιιε1ιιειιιόιιΒιτειιτε: :ετιιιεπιιιε, ιιιε:ιτιε ιΡΠιιε

( ιιι: Ε:εςιιειιτιίιε ιιιειιΙεετιιιιι αι ) ειιι::ιε: Ιε:ιΒιιο:εει:ι ΡΙιι:ιοιιε εΠε ειι:ετοε,εά

Ιειιόεπι 8ε εΙο:ιεπι ιποιηιοιε πω” ει:: ω:: : 82,:: πιο πΜι!μπβ2: [εαπ.

Με ιτε Γε ΙιεΕε:ιτ:Βιιε , νεττειιτιι: ε:ειειιΙι ει! εε :εεε Με , ειιεΙιτε: Βεετιιε ιΠε

::ιει·ιιι: εΙε :ε:ιι:ιιιιιε εκίὶΙιῇ ΡωεΠω ε:1Ρι , επεσε ω εε: εΠειιι ειιΓΡοΠειοι·ιε ι:ινω

τ:επείε::ι ίεΙιει:ετιε ΒΙο:ιειπι. Ιιι ιιΙτιπιο ιιε:ιιεΙυε Ιειιιο εοιπίειτιιτιιε , ιιτΡοτε ποτε

ἔειῖιιιιιιιι Γει:ειι:ιι ε1€επε ετ111ιιΠ1 , Ποτ:ιιιιο ΓεεΡιΠὶι:ιε ΓιιΡρΙιεε:ιε ειεΒετ: Ηειι τω:

ειπε Ρε:ε8:ιιπετιοιιιεε Ρ:οΙο:ιΒετε ει: ΑάόεΒέτεμιε:] εεε Βειιιζειπε , να·βιπη

Ρετ:ιε εετε::1ι1111 , όε Με εοιινεΙΙε ΡΙο:ετιο:ιιε ε:ιρε ::ιε,8ετιιιε Εεε ειιιειποειω

ὸιἔιιιιπι εροε:ετε εοιιΓΡε&ιΒιιε. ΕΧειιειιό:ιίοιιε Βοιιιιιιιιε εΠδιιεε ε] ιιε Ρ:εεεε ω

ΜΗ: ΠΠ ιιΙπιτπεω , :πισω ΓεΙιιτιίε:ειιι εεε:ιτυάιιιεω , ειιιεΙιτε: εειιιιιιο Ρ:ε:ίειι:ιε 8:

ιι Πι δ)ιτιοόο Μιι:Πεοτιετιζ ειιιιο ο.-κκεν. ΜΜΜ ειι!ππω ιἰε ι:ερΖιε.αιηΓεται: β ·υε:ϋ ε!εϊἰ!.άρειὶειἔη·“|ὶ

Πεπιπιιτε :Π εεε η. ιι: ή σκι: βειι!εωωπ μωιριαπι πω, ό· Λεω” =υιΜπυ η” ,Πεο κά τε”.ωπ αϋ

Οἰεπωπκω ότι Μεινε ο:Ϊ·υι:ιω |ο.«Μω·2: =β914:ά·Μ Με !ϊιω:. ό· έοίπωπι θανατου: Ρ:ιιἰιέι'σ Ωω ο #ηη·τι

[ιειιΙ:στ:4 εμε «ΜΜΜ Ο'|ωπιή:.ισ [:πώα·τ , [ιεκίει8: σ."Μι:έσ σκύψε".

Ρει·ιτιιτι



νττΑ 5.τΝΑΝΠΚΕΠΙ$ττ.Ι ΑΒΒ. ΡΟΝΤΑΝΕΙ.ΕΕΝδ. Μ,

πιω εττο ττεΓει·τε Ρο.τετινει·Βπιτι τττιιιιοττπττττιττε ετ τε τιπιτττε ειιΡτττιπε , 8: τι

Ρετττπττοεντ νετπτ πιππιττΠτιιιπιτι ειιπτπτιιειτπε ειπτπττι , τι πτίττιππε εττ:ττ ττετετ ττιετεε. ΑΝ··-(Μ

Ττττιιιε πειτπππε εττεΒπε τοττετεττιππε πο&τεπε τπ ειιεε πιιι ιιιεπττε τ:ιΡτο, το.τιπο.αεττ ετ πΡεττο. πιοπίττπτπτ. Ι)ειιτππε τοεππττο ειπίΡεδτπ τ”τεππ_επτετ οεπτοε πΡε

ττεπε,ετι:τπτιι ττιτπετιπτπτ. ()ετπειιτεε πποππε εττΓετΡπττ Ωιπ&τΠτπιτ Ρειτττε τιετιττβ

Ιτπιειπι οττΠοτπττοπεπι , τεετο.τιπιιτπτ ππιττετιι πε ετπε Πεο εττππει τεττιππετειττοπε,

τω τττττετιεπτπτ ΡΙπτττπτιπι ιτε πτιίειιττπ εοι·Ροτε.ττ, τιτπιιετπτετ ιιιτιεττει [πίΡτττει 8ε

Ηπεπτετ τεετγττιπε, ππετπτοττε πτετπεπτνοεττππε : @τι τειάπττ ετιιιιπε, ποπ ποπ

8τιετέτ τω

πιοπτττοπε τπέτ εοτττπτ οΡτπιππε.Ρτοίττπττππε τιπιτιο τππιτππτ πτιετεε ί·τετπε, οτείτιτ

πιιε Ποτπτπππι , πτ ειπτεπιι:ι.ττι νττιιιι τππτεετειετπτ]πίτοιππι, ττιπτιι ΡειετΡει·επτ

πττοππτπτπ. 5τεππε ΟτιιπτΡοτεπε :το Γποτπιτι Ρτεεεε Ειττιπτοτπτιι ντετεπε τιιπετοιεττι

ιιιτιιττιππιπ ππειιι Ρτο τεεεΠτι τπτ Ρεττεπεπτπτ Ρο.ττοττε, Ρτεττιττε τω: πεεοπιιιιοτττιτ

ππτεε , Ρετπιτεττππε πι: τΓετειπ τπεττττπε Μττει τττοπεε δ: επιετττοε ττπτεττιιιε τονετετ

πττοππιτε, τιτππε ΡΙπττιιιτι νεπτπτει επ τπττιιιπτετ, πτ ειτΡεττιιιεπτο ππιτ:ιτειιι επ επ

Ρειτπετππτ.

Ρετεππέττιπτττιίιίππε ειτ:τιτπε Μοπτιετιτε , Ροττ: Γππιτι ΕεττετΠτιππιπ ττο.πίτιπιιι · ,αν

ππεττι πι» Ρττεττεετεπτ,ττττε Γεττπτ ι:τετττΠε τεΓΡοιιτππι : 2'ιΞτετππε , τπππττ,τειπιπ ;ττωτότ-π

Οοπόττοτ ππτ νοτιτε τοεπιπ εοπεεΠττ οΡΡοττπππττι , ππο ίττιτ ίπτε τ·επιπτετιτπττπ τω? Μ

ίτεεπττι ΡΙεπεε ,τΡΓε νοτιτε, ειιττΠτιτιτΕττττ , Ροίτ τπειε Ρο.τνττειττε τεεείΙτιτπ , τττπππιιι 8” τ'

πε ετενοτππι τιιτίεττεοτετττετ τττππετ 1ζεέτοτειιι. Βιιο Γπιιτ: τειιτιεπ τπ Ρτ:ετεπττο. _

νείτττει ετετττΠττιιτ ιπετ ΠΠ] , ππτ ντεττττιπ Ροίτ πια:: ττπ8ττττε.ττε τεεεΠτιπι τπ τεπτπιτ

ιιτε Γπεεεττεπτ τοεππι. Ειπε πεπιππε πτιπε νοεειτιπτο ΕΑΝ” ιεπτπε ντι· ειιιιιιτπε τεττ;

τέτοπιε 8ε πεπει·τε , οττπε τεττττοι·το Τειτνεππτεο , ππτ Ροττ: Β. (3επείτππι Μπιτ.

τππι Εεετεττετ [.πιέττπτιεπίτιτ ΓπΓεε εττιτ τ τιττετνετὸ ντι· ΠοιτιτπτΑπεπεπτπε ππτ

Β. Απάοεπο τπ Ροτιττττετιτπ ίπεεε ειπε Εεετείτε Ι1οτοττιπ επίτε; πποτπιτι νττειιτι ο

τιτππε ντττπτεε τττσεττπτ ππτετε εοτιιττι Γεττπιτπτ τιότττιπε ττππτ ὸ πειττεττ. Ητ ΐπεεεΕ

Γοτεε ειιττττετππτ τπ οτιττπε τετέτιιιτπτε Ρττετττθτο ΓτιπέττΠττπο ντιπ.

5πτι τιοτππι τεπτπιτπε, ΓτιπέΕτΠτπιτ Ρειττεε, ντττεττεετ Β. Ψι.ι=ππιτιππε Ρττείτιτ ΧΧ"

5ειιοτιπιπ δε Ρτεεότεειτοτ 8επττε τττεττοππιπ , πεεποπ δε νττ1)εο ετττε&πεΕπιτΜ- Π= γιιτι

επιειιτπε ΤοτοΓτιτ πττ:τ5 Ροπτττειτ , δε Βιι.πέτπε Απ.τιετιοτττει 8ε ΡτεΙΒιιτετ ΟοΝπεοπτ "'

Βτττειιιπτέτ τπΓπτἐ`. οττπε, Μοπο.ετιτεπιπ τιτπΡτεέτ:επτεε τιεττιττιιπι , πετ αίτιο. Οτιτττττ οςττποβτο

ΓπτπτττειοενοττΠτιπε εοπνοτττιππτ, Κεττππττε πποππε εοτπτπ τπ εοττεπι τοεο ιτε·τιττο Ιετντιπτπτ τιοποτε ,πετά ετοττέτ ντττπτπιπ Ροττετιτ , Ιτεπττπ εοτπιπΡΙεπτΠτιπε ήοξς ξΡ18

Γετττιττπτ (Ξετττι. Ιπτετ τεττππτι πιιτεπι Ρι:εετττίτπε ντι Βοπιτπτ ειιτιοττεττοιιτε 8: €011.τππιττττπο

Έοττο.ττοπτε νετπει , ιτιίετΡπττε πι» ειτ:τΡιππτιτιπε νπτετττεεπε πειτε τπτπτττ , πτ εοεΡτπτιι (Μ

ποπ τετττιππετεπτ ττετ, Γειτ πιεττοτττιπε πέτττιπε εοτττττε ΡετΓενετπτι‹το τττπιπτεπτ,

ειττεπττπίππε ίπτι ιτιοπττει τεττπετεπτ 8: οΡετε Ρετττεετεπτ : πι ντττεττεετ ππττειε , ετι

τττειε τιτππε τιππιττττπε τπ εοτπιπ τεεττειτεπτ εοτιττΒιιε,ππττέππε εττΠεπίτοπτε ειπε Η- _

νοττε Ρείττε τπ εοτπιπ πιπππτιπι ΓετΡετετ πιεπτεετ ετεππε ίττιτπετττοτπτπ ,τπτει, δε

Κεττετοπτε εΙτιτττπετο Ρετ εππότειε ΡετΡεττττι ετπτεττετ τετετπτττιτεε.

Ηειε τιτεντ πττττπιτππε εοτε.πι επ οτε.ττοιιε εετετπτει:ετ , ππτει πτοττοΓπιπ πατα: χιτντι,

εοπΓπιπιιιτιττοπτε τετιιΡπε τπίτιιτι:ιτ , πτ τεττειιπ εοιΡοττ8 Γιιτετπο. τετττε εοτιιττιεπετει- Ρε 8%Ξα

τετπτ,8εετεΙείττε ΓΡττττπε απο. εοπΓεεπιτετετ, ντετττεο ΡετεεΡτο Ροίτ Ρεπιττπτππι Χ,ιζτο,,ε μ

εοπτττ:πττ τ) , ειπποτπττι εττεττετ ποπτιπτπτε. (ει: , 8: τεπτιπττιτε τπτ τιππο ττεεττποποπο, πετ π·

τιιεπίε πππττο , εττε Ρτττιιο δε ντεεττπιο , ππτ ετο.τ ειπππε Βοπιτιιτεεε Ιπεε.τπ:ιττοπτε οι"'πο.

τι

Γειτεεπτεττπιπε Γειτππετττιιιιε ππιπτπε ε , ιπετιάιοπε οετο.νιτ,Ροττο τ:εττιτ Ητσι»Μπιτ ,

ο Ητπε τιιπτιτίεττε τιιτι:ΙΙτι,ιττπι ε2Ρττπτπ!Π Ντιπ! , πιτ πειτε ίτιΡτἔι τττπ.μπιππ Νπττει τετιιΡοιτε ποτε ειρπιτ

ά Γεπιιεπε επττι πτττττιπ, ετ: τπιετΡοττιτοτετπτειτα ότε: τιττπιτι Απέτοιεττι εκΡττπιττπι , πεππε :πιο τ π” $_

(τππτετεπι Λπδτοτ Ριτττιπττπε τπεπτ;ιιπττοπετιι (παπι πππ- νντιπιττερ,τίτττ , ππτ ιεπττιπι Μπα ττπθτττττ /€ωτττπε

επΡπτ Ι..2πιτιεττο Ατιτ:ιεττ , επιεπιιιιτπ Απίτιεττπε τιι Ατι- οτιττττ'ε τττεττπτ_ 5τ ετιιιοε τττττττττ ποτιπε,τιιτπ τει: , απο

Βιιτετιι,πειτπιπ ττι ΕΡττεοΡπττι πίττιτπειετπι_ Εεττεπι ?σε ίεΡτπεπεπτιτιπε ειιιτ, ιιτι:επιιτιπι δειεειττοττο τπττττιιετιιι,

νεττιπ τιι ντιπ. δ. Απίτιετττ τετετππιπτ. ιτε ()σ:ποτιττ Έοπτετιεττπτ τππιτ:ιτπεπτε ττιεετετ. Αιιιιιιε

6 Ττττιπειττετιπε 8ε ττττιπε ποέτ.ττιιιτ τπ ειιιείτ τ2,τοιταπι τιιοιττε 5. ννιιτιτττεπτττττ τι ποτιτε Μτπτπι, ντιττττιτττπιὲ

1)οπιτιιτ εοπτειιιΡτειτπεεΠ,ττεπιτ εττπε Απότοτ τεττπιπτ. εοπτττττι:ιτπτ ει: ντιπ: δ, 0011ττεάτΕπΡ 8. τπτ-τὰ :το τιππ.

ε Ιττιπιοτιππο πε. αν”. επτ :ιτιππι £τιτοττιπιττ Κο _ 684. τπππο ειιππ5 ποττπε τεπτπιτπτι Ι.επττιετττ ΑΒτιειιτε

ετε ππιτεετπιπι,ντττιττππτ ΡΑΡ8ΜιιΠτ15 π0τιπ5 ετιτοτιιτιιι, ΥντιπιτιεπτΠττ τπεεεττοττε εππι τιιιιιο τετε,πτ Ττιεοετοτιετ

νν2.πιττεΒιίτττ τεετπιτπτε "Με ιιοππτετεετπιιιε ει: πο· τετττο , Οτιιιτὶτ ίετττεετ πο. ι.ιιιι ν. εοιπΡτιι·τιτπι,

.4ίττιτ. Η'. Οπί. δ. Βεπττί. 8ττεττ!τω Π. Ζ : ι



ἑ<`”τ~

τε? 7.ή ____ ἴ Π

μού νιτΑ ε. ννΑΝοιιτειειιι Αιειε. τοΝΤΑΝει.ι.εΝε.

Μ, (Με 11εειε επεσε ιιιιόεειιτιιιε νιτεε*ιΡΠιιε , Ροιιτιιιαιτιιιιι :ιοειιτε Κοιτιοιπει: ΕεεΙείἰει:

ἐπί αν"- ειιιιιο ιιοτιο ΡειΡει νιτ.αι.ιιιιειο. (.ίιιικιιιε Ιιοίτιε εοτιίοιεετετ ιιινιι:Ιιιε τετιιιιιιετει

ιιι)_ :έ(,;Π“ τ·ιοιιιε εμε ιιιΠ:ετε ιιοτ:ιττι , ΡτοΡτετ απο ετιιετιιιιε ειεΙΠ;ειιιε , Ρεινοτεε ι!!ι τιιιιΙτιίοτ

ιιιεε ιτιεει·ετε τιιτεΒ:ιτιιτ. Ήιξετιι ιιι ΜΗ εοιιίΗτιιτιιιιι ιι€οιιε ειιιεΙιετιιιιτ ιιι φωτα

Γε.ιι&ιε ττειιιΠιιτιοιιιε ειτειιιτι :ιιιτεε Ετιιττεε οΙιεειιτειτι , Γε ()ΙιτιΠ:ι Γοιπε Ιεινειει·ι

ττιι€τιιιιι , τιεπιοιιέιικ1ιιε Γε ιιιιΡετιιετιτειιι ὸινιιιιτἱιε ετΐιι€ιιτιιιιι. νοε:ινιτ ετιειιιι

τεττιὸ τιοιιιιιιετιιιι οιιειιιόειτιι νιτιιιιι ιιιίτιιιτι , ιιοτιιιιιε Αειιτιιοκεινι , ειιιιιε οΙιιιι

ΙειιιόειοιΙετιι νιτειιι εε εοιινετΓατιοιιειιι αστειο ΙιειΒιιει·ειτ. Ε:: οπο. 86 ίὶιοίεουειιτι

τενεΙο.τιοιιε !ιοιιιόο εοΙΙιοιτιιι·, ιιιιιΜτιιόιιιειιι ιιι ειπε ττειιιίἰτιι ΓιιιΙΤε 8ειιι&οτιιιιι,

Νειιιι 86 ὁ. ειιιοόειιτι άιίειΡιιιοτιιιιι ειπε νιτο ιιιειιέιικ τεΙιοιοιιιε, εᾶεἱεττι !ιοτθι Με.

Μίδεια @τω ίιιετειι: εεειείτιε ε:ιτιτι!ειιει, τιοι ετιειτι Ρετειιιι&ειβατιιτ Ρτειττεε,ιιττἱιιιι

ιΠε Πιο.νιΙΠιιιιιε ί-οτιιιε εοτιιιιι Ρειιεττεινισετ σ.ιιτεε. 5εεΙ 86 ιΡΓε νιτΠοιιιιιιι:ιόίτειι

τιΒιιε πω ιιιιΡετε.τ$ ιι: ειιιιι ΡΙε.ΙΙειιτιοιιε ιιιιιότιε ΡΓε.ΙΙετειιτ νοειΒιιε. @Μαιο ,ιτε

φωτ, ΠιιτιΠι,τιοε ιιείειιιιιιε :το νετὸ , ειιιοΙιιιι , ιιτ ετεειιτιιτ,]ειιιιει κάτω μια::

:ει:ετικε , οιιιιιιιιιοόιε ιιοίτι. Ιοί-ε αστειο ιοειιτιειο ειόΓΡε&ιι Ι:εταβετιιτιιι Ποιιιιιιο,

τω” ει€ειιε, τ1ιιιεα:Ιι ]ειιιιιο.ττι πιει τεΓετέιΙΤετ. Ο νιτιιιιι οπιτιιιιιοόά Ιειιιτιε @Πω

ιιιιιιιιι , οι ειιιιιε ττειιίἱτιι εεειείὶιε ει6Γιιιτειτ ετιοτιιε , οτιιιιιίιτιι_‹ιιιε νιττιιτιιιτι ω”.

παταω ετε.τιιιο.τιιτ εκει·ειτιιε,ειιι ]ειιιιιει εεεΙιΡατείειτ, 86 ΑΒτει!ιτε Πιιιιε Ιατειτιτειιι

εκεεΡιτ. ΜιιΙτιτιιόο Ρι·οιτι6ιε ΜοτιειεΙιοι·ιιιιι , οιιοτιιιιι σετ ιιιιιιιετιιε @Με ττε

εειιτοτιιιτι, ιιι απο Ρειττιε ττο.ιιΙιτιι 1)ινιιιειε Ιειικιεε όεεειιιτειτιιτει Μετα: 3 ΙιτΙειτεε

πεζώ με 8Ιοτι:ι οικω Γοι·ετεΐ 2ΙΞεγΓτιέι Γετνιτιιτε οιιιιι ο.όιβε.τ ΡτοιιιιΠΞιιιι , ΙΜ

ΡΙιιτιπιε'ὶ ε!ειεε1ι ιιιιεΡτιτιΞι οιιὸά τα ατο τιεΙΗτιιεΒειιιτιιτ Ρειτι·οιιο. Ηειε άιΓειισιι

οτιιτιι εετετνᾶ νε.ΙΙειτιιε , @Και ετα: Οτιιειε βετο Γε ιιιιιιιιειιε, πι. Καιειιόατιιιιι

ΑιιΒιιίτε.τιιιιι «Με, ιιεκἱΒιιε τεττειιιε εοττιιΡειοιιιε εοΓοΙιιτιιε σ.τιιιτιο.ιιι εα:Ιο πάει

6Ιιτ , εοιιΓοττιιε ιιιίτοτιιπι Γοειετιόειιτι , εττετιιεε ίεΙιειτο.τιε ΒΙοτιιιιτι ΡοΠιτΙετιτωπ

ΙΙΙὶετιιιτιε ειιοτιειτιι:ετείι: Αιι€εΙοτιιιτι ,Με ΓιιΙ€ετ εΙατιτατε νιττιιτιιιιι : Με ιιιτετ.

ΡεΙΙ:ιι: οτε ΒιιτιιιΙιε νοεε ΓιιΡΡΙιει , ?τε εοε τιιετιιτνιττιιτε τιιιι1ιωωι1ιεΕετιι,ιιιε

Ρτε:Π:ιτ: ιΠιε νοτε Ηιτιόιτ, Με νοτιε ι·εΓΡοιιεΙετ. Ιιιτετίιιιτ αστειο ιτι !ιοε ειπε Γειι61ο

ττετιιἱτιι , ιιιεΙετιιε ΕεεΙειιτε ΚοτοιιιειεςειιΙιε Ροιιτιίεκ Αιι001εΝι1ε 5 ΓεΡιιΙτίιΓοιιε

# ΕιιΜμΙιε- ετα ιιι Εεε!εΠει 8ειτιθ:ι ΑΡοίτοΙι ΡειιιΙι , [ * ειιιτιιε οιιειεΙταειιιτει3 88.ιπί|;ι1ε νετὸ Ρα

Μ' Πι! ΑτιΠ$ιεττιιε ειιιιιε ιιιιόεειιτι , ιιιεΙ)ιτίιίοιιε Ροτιτιτεκ ΨΙίτειτιιιιιιε ειι:ιιιιε τετιιιε

ιιονεττι.

ΧΧ"Π ττειιΙΙειτι οιιοοιιε Γιιιιτ ιιιεΙε ιιι ΕεεΙείἰειτιι 5ειιι6ΗΑ οΓτοΙι Ρεττι :ὶ δ. Βιιικο

ιχΜΗΜ. ΕΡιΓεοΡο ιιτοιε Τε.τνετιιιιε 86 Κεθ:οτε ιιιιιιιΓεε (Μαιο ι] , Πιο ειιιιιο ΓιιιτεΒιιιιι

Βιο;ε Ρε? ιιιε ειιιιιιτο , τιοι ετειτ ει: Ιιιεειττιειτιοιιε ΠοιιιιιιιΓεοτιιι€εοτεΠιιιιιε οιιο.ττιιε ; ου; τα;

Μπιτ: δ( ιιιτεε_ιτι .εε οιιιτιι εοι·ι·ιιΡτιοιιε ειιιιι νείΒιιιειιτιε ειιιιΒιιε ιιιόιιτι ίιιετετιτ τεοεττιίιιιιτ,

σε £64ρτειι- τιιιειδ εοεΙειιι άιε ΕιιιΙΤειιτ ίεΡιιΙτιιι·εε ττειτιιτι. Βιεε ετ8ο ΤτειιΠειτιοιιιε ω”εοιι

Πιτιιτει είτ Ρτιάιε ΚειΙειιόειε ΑΡι·ιΙιε. Ηπε ετεο ειιεε ειιιιέτοτιιιιι Ρτα:ΠοΙειτει εάνε.

' τιετε.ι: νοτιε ε δειεετάοτεε , Μοτιο.ειιι , οιιιιιιίοιιε Ο!ετιεοτιιττι ειιοτιιε, ι1ηειςηιη

ΠοεΙιΒιιε ιιάετο.ιιτ ΡΙεΒιΒιιε , τιιιιι απο ΙιγιιιιιοτιιιιιΙειιιτΙιΒιιε. ΤιιιιιιιΙι 2.Ρετιιιη..

τω· , εΙε οιιιΒιιε τιιιπιιε ιιιειΕιοιΙιε Ει·ιιετατιτιειε οτιοτ Ρτοοιιτ, ιιτ Πειτε άιιΙεεάιιιε,

που ΓοΙἱιτιι ιτι ΕεεΙεΠει ειτειιιιιίταιιτεπι Ρο Μοτο, νετιιιιιετι:ιιιι ιιι ωιιε Πτειιι τα

ΡΟΙετετ ΡΙεΒεπι. ΙΠο.τι Πιο: αστειο ιιι ΕεεΕτΠο.ιιι δ. Ρεττι,86 ροΠι:ι ιιι Οτιειιω,Ιι

εμε μπε, ιιΒι Πειιιε 86 ιιιωεωιε εοτιιΓεειιιτ Ρι·ιείιιΙε (Πιι·ιΙΙο , ειιι εΠ: ειιιιι 1)εο

Ρεπτε , ιτι ιιιιιτε.ι:ε 5Ριτιτιιε Γε.ιιεΗ , οιιιιιιε τιοιιοτ 86 @στα , Ρετ επιπλα Βτειιισ.

ΓεεειιΙοτιιιιι. Απιειι.

Φ Φ

εΐεε8



ΜιιιΑε. ε. ννΑΝοεεειειι.ι Με. τοΝΤΑΝει.τιεΝε. Μ

ΜΙΚΑΠνΕΑ δ. ΨΑΝΠΚΕθιδΙΕΙΜ-ε··
ΠΠ. ι.ιτνιι.

Αιιέι:οτε Μοοεειιο Ροοτεοειιεοίι εοοογπιο, οοι ίεεεοιο πι. Μ” Μ·

νιιτιτ ει: εεΡιτιιιοε ε. η. δε ω.

Εκ ΑΜΣ εεειέτε .Ρεεεεεεεεεβ

': Η ι. ι· ιι τιοιτιεοι 8: ίιοΡεοιιε πιιτεεοιοτοιο @οι εοιοτιιοτιό.οοε ι·ειετο ΗΠΑ

Σ οιοοιΡοτεοε Πεοε Ρετ Β.Ψεοτιτε8ιιιιοτο οΡιιοοπι ΠοοιεΙΤοτειο Ρτα» Τιθ

τετιτιε εε οοιιτιε τιιοοετοε είι: Ρεττετε τετοΡοτιιιοε , εμε: οιι πιεττιειο

ετοιιε ιοεοτιετο Γοτιτ ιετιΡτοτοπι οπιιΠε τεθτεοοε ιιιεοτιο : οοεε ο ΓετιΡτε

ΈοιΠεοτ,ετι ίειοτειο Ριοτιτοιιοι Ρτοτιειι`ε Ροτει·εοτ εοιπιετοιο. ΩΔιοοιεπι εοπι με

τιιεετιτοτ ιο ΡοΡιιιιε νιττοτοιο ιιεοε, πιεειε τοεΒιιτιοε εε επιοτετο Μι ειτειτετιτ

εοτιιε τοτΡειιτιε , ετοοε επι ΓοΕΓτεΒιε δεο&οτοπι ετοΡιιιιε εε ετειιτιιιε ειεΡοΓεειιτιε

τειιτιοοτ εεεετιΓε. Πε Με νετὸ τιοα οοιιι·ιε ειπε Ιοοτ τετοΡοτιΒοε, ικα Ρεοεε πο

Βιεοτε Πινιοέ`ι ἔτετιε,ιιεετ ιοετοτιπο Γει·τοοοε,ετοοτε τεπιεο Ρτεετιιέιι ΡεττιεΨεο

ιιτεΒιιιιι , εειο ιοοε Ρτωιετοι·οοι Ποετιοιιιι Εοοτεοειιειιιιε , Γετιιιειιειε εετιίοιιοοε.

 

(Με. Ι. Μ· φωτο:: αεε!2επ οι β/ἰ2εἰτετε ε. Ι/εεεεεεεή!έ τεκτείεειε

φπα εεεετε.

(ιιτοτ εοπι οοεεειεττι οιοιιετ πι £ειιιοτειε επίθετο ΡτεεειΡοι Οοοίειιιοι·ιε πι

Ρεἔο ()ειετεοίι εε πιο ΟεπιΡετιιε τειτττιοοιιι εσετετ οΡοε , Ρι·οιιιιιιτε πιοιτιιτο
ενιειοιε εε Πεοπι τιτοεοτιιιοε πε πι τεοτιΡεττιε ιιοΙιειοοιτετε εοτιτιιεοο ιοιιιι:ε

τετ οΡετι, εοπι Ροτιιιε Εεειειὶειο ετιιτετ εε Πινπιιε νεεετετ ιεοτιιΒοε , Ποιο επι

ιιιιοε τεττεε ΡοΡοιι , οιιοοε Ρτει:ετε πιοιιετ τιε οιιιοτεετιοιιε εοτετετ εοτοτο, ιιοτοὸ

τοπιιιιο εοτ‹ιε Ρτο οποιο ιιοεετετ5 ιιιεο πιε.οοε ιιιιοε εμε. ττετοεπι Με τετιιετετιο

Ρετ τειειο ειοεεΒετ ε οΒτιποιτ, ττετοείοιιε τοεοιο Ρειιιικ ειπε , ιτεοτ ει·τιεοιοτιιτο

οοεοιεε ιο πιετιιο ιι€ετεοτοι· εμε Ρειτοεε , οεοοε ενειιι οιιετεοιιε ΡοΙΤειιτ. ΙΡΓε

εοτεπι ιιεε πιετιτοτοτο δεοιίιι νιττοτε εοττεΡτε, ΡοΡοἴειτ Γε Πεοπι εοπι νοεε εε!

ίετι&εε Μετιετ Βειιιιεειο, εμε: νιειοε ετετ Ροοτεοειιε: ΠοεοοΒιο ειίιίοοε ειιτιοοιε,
Ρετειοει.ι ()ύ.τιιτιοε πι εοοιιο εετΡετετιτετ, ετπΡειτιιΤετοοε Βειιιιεετο πι τιοε πιο-.

έΗΠιπιε Ποιιτείιοτίε @επι ΨειιειτεΒιιιιι πιεοιιστε τιεισιτο Ρτο τοοτιοιο ιιοτοιοοπι

ι·ετιοιεΓεοτιτ εοπι ιιοοοι·ε , ειέιίοοε Ριε ειεΡοιεετετ Γοιι`τε<ἔιε5 ττεπιε επ ειοε εε- '

επιιτ πιετιιιι παρε Πεοιο Ρτο το ιιιιετετιοοε εοοιεοτιεοε τενετίε ει ετι ΡτοΡτιε. ι '° Μ @ο

Μἱΐ£ (" ο.

οι “Με

επιι]])ι.Ι Ι. Πε εεετἰεω Μἰἰἐτε έκ ΟεπεεεΞε εεωεεεειω» ει» ίσωπίεεετέ

Ρει·έσε!ε /άΖωτο.

Ι. ι. ο ο εοτειο τιοοτι ιο Οετπιεοιε ετ 5ειτοοοοι τοιιε (Ξεοτιιιοτο ΡοΡιιιι τετι·ε
Π] είιοτο ει, τιοπι τιιεΒιιοε Και ().ειιοι.οε εοτοτο τεττεε ιιεΙιειιτιο ειοπιετετ,

ιιειιτιο Ρτε:τετιτε οοο ιιειιετοοε. (ξιιτιεοι οετοτιιιε Ρτεείετι Μοοείιετιι Ροοτεε

οειιεε Μιιεε οοτοιοε διπετιειιτιοε, τιοτο νειιετιτιο εοπι ειπε πιιιιτιιιοε ειιτιΡετετ εο

τοπιτιετο Οειιτιιιοπι οΡεε ,εοιο ι·ειιεοΐοε ει ειι επ, οοιιοοιιιτιοε επι. ΟιιιικΙοε

τιοεετετοτ ετι ιοεοιο οοο ιιεεο ιετιειοε ετετ, ΐοιι·ι·ειέιοπι Γεοειι Ρτοτεειοτιε ννετι

ειι·εειιιιι ετειιτιιιε τιεΡοιεεοετ , οτ ειοε Ριιε Ρτεειιιοε πιιοιιοετιε πιετετετοτ ενε

τιετε Ρετιεοιοοι τιιοττιε. δεεΡιίιΐτιοειΡιῖοε ΡτεεειΡοι Ρεττοοι πι Ρτεεε εοπι Ρετετετ

εοιτιιιοπι ,ν τιιιιτιεοι ει: ιΡίο 5ειτοιιοτο ροΡοιο ειιιοοιοετι ει·ετ Απο ,τιιιιΡεοτει·

ωττιοιτετε ετεΡιτ, εοτ απο ετει:εττποε ννειιιιι·εειιιιοπι ιιοτοιοετετ. ΙΚεςΡοοιιειαετ

ιιιε : (Με ιο νει·ιτετε εμε Γοτο ι·εοιιιιοε, 8εετεειο πιεειοε ιοτετνεοτο εοέιιτετιε

1)εο ΡτοΡιτιο ει Ρετιεοιο Ρι·ςΓεοτιε ιιβει·ετι ειιίετιπιιοιει ετι11ε ο Ηεε , ιοοοιτ,

οοέτε ιΡιε τοιιιιετιιι:ιτιτ Ψεπιιτεειιιιιιε, πιοοεοε ιιτ τιιιιιι οοι το? ιοι·εττειο : Γετι

22 τι



Με ΜιιιΑε. ε..νιΑΝσιιεειειι.ι Ασε. εοΝΤΑΝει.ι.εΝε.

χω. Επι.

ΒΟ.ΕνΧΠ

Με" πιο”.

Αιι&οσε

Ή”.

°° 86 είε :ιεψ.εειιε

Ροτιἱιε ειιστι μια επι τσοε τεεΙιτε Ρεταιιττετεκτι. @ι_οεΙ Η ειΠεει· ίεειίΤειισ , εισάα&ετ

εο11ττει ιιιεειπι Ρειτται·επι ΓειΙστειιι. Ιάειτεο ιιιΙωΙστιι τε αΒιι·ε Ρετιιιιττο. ΑΒίοΙσ

τίιιιισσε νιιιεσΙιε,8ε ιιιάσεστσ νεΠ:Πισε σ.ι·πιιΓσσε ιιισιιιτσιιι,ειά εαίὶτο. τειιιιίἱτ (πω

Βιιισοι·ιιισ. ΡτεεάιόΕσε ειστειιι Μισο 8αιιοτιιει εειιει·ιε 1Κεει ΡοίΕεει οΒΓεε ε:Ιο.τσε, 8;

επι ΡοιιτιισεΙΙο.ττι Ρει·εισ&σε, ει·εσεειΓεισε ισ Γο.ιιέι:εε Τι·ιτιιαιτιε ιιοτιιιιιε Βειστι::ιτσε

νειέιΓσσε ΟΕιιιΙΙιεισσιεθε6ισε εΡε. Εκ ειιισε οτε <ισιόπισ Επιττεε σοίϊτι εισι εά

Ιισε ΓσΡειΓσιιτ ,ι·ιαι·ι·ειτιόο Ειστε ι·είει·σιιτ,ισειεισε σοβιε εισεε Μ: ιΙΙο όιόιεει·σιιτ,

ΡοίΕεει νετεειτει· τ12.ττεινετστιτ.

ΙΙΙ. 13: ἰἰἔπο έκ «με έ::=υεπτο Βκ1#ϋ6'ι2 62 Ριι:4·Ισ αμε.

Ε ε ιιιω ΠΙετιτει· Ρι·ε:τει·ιι·ε άεσειιισε εισαι ισ ι·εεεόιΠε:ιτιοσε ΤειιιισΙι @πιο

Νίο.ιι&στιι Ρωιιειι (:οκιΐεΠ.οτιε ΦΗΜΗ εοι·Ριιε τεεισιεί-ειτ , <έεΠ:σιτι Ι:σιτ ω

ι·ειεσΙσπι. Νο.ιιι εσιιι ωε τοτισε ΤεπιΡΙἰ εστω ΓσιτιΡεσ ειιιττιιο εοιιίσπιττιο.τει είἱ

Γετ , 8; τιιι·:ιε ιιιιιιεόιο. Β:ιΒΙιεσ. ΓσΒΙιισιοισ :ικιιΗεπτετσι· 0Ρετε , Φ12τε[32τστ πω

Με φωτ ισ ο.Ιστσάιτιε ετιεειιόει επιτ,ικι εισ:ι οιιιιιε ΡγτειισιεΙιε οικισε 8: τοιιιιε

ειιΙιιιειι οτιετὶε εσπι τιετιιειιισιτι ΡοίΤετ Με Βιίισσε σι νιεισιε :σώσω Ιισ]σίἰιιο.

άι ειι·Βοι· εσεείιτει ιιεε ισνειιτει Εισιε οιιετι εοσει·σει , είιιιι Ρτ:εΙατοι·σπι 8: εεόιθεσιι

τισιτι εοι·εΙει @σε ει: Ιιοε ί:ΒιέΕο ισο.ιιει·ετιτ , επιασε ΒιέΕο εισισειιιι ΡιΓεο.τοι·εε α!.

νεσπι σι Με 8εεισεισει:,νιάεστ σ.ι·Βοιεττι ΡΙο.τειιιι Μαι: ιικι€τιιτσόιιιιε :ιο εειοι·.

:Με Ροιι ετιε Ρετ ιιιεόισιιι σαταιιὸο ιτε Ηστιιιιιιε. @ει ιιινειιτει ΡτεεΙ:ιτιε ι·ισιιτιει·ε

εστε.ι·ιτ (ῖοεσοΒὶ]. @Η ον:ιτιυ:εε ω Ησνιστιι :ιεεεεΙσιπ , αΒί'ει·ει&άιιισσε σε ιΡΓο

εστιέΗΡοι:ετιι:ι 1)εο ει·ο.τεε σου τιιοσιεο.ε τεΡετιεὶεΒειιιτ , στεισε φτάσω νειιεεεισάι

Ρ:4.τι·ιε Ρτεεεοσιει εοσΙεισάαΒεστ, εσισε ιστετεεΠιοσε ειόΕσπι είΈ με, σε Ιιιι]σΠιιοάι

Ιιεπισιτι άινιιιιτἱιε όο.τσιτι, 8ε Πει ?πιο ειστστιι ιιι Βιιισιιιε ικινειιιι·ετσι·. 5εεΙ 8ε πωσ

.ιιιιι·ειΙ·ιιΙε Ειιιτ, εισοτιιειιιι ιΠ:ισε εειιετΜιΒιισιτι ισ Με τεσιοιιιΒσε εισΙΙειτειιιιε αστα

νιΓιιιιι Εσει·ειτ. ΒοΙειτσιιισσε ειτέισε Ρετίεάσιιι ειπε έδι-ι1ι Ρι·ε·:Γειτ1ΤειιιΡΙι :στα

ιιιιΡοι:ιιιιιτ,τοτισε οσει·ιε οτιι15 σΙϊεπιτειιιόιιιιι. 5ιε εσιι6ΗΡοτειιε 1)εσε ισ @Πάω

ίσιε εμε. Με ισιι·ειεσΙοι·σιιι ν:ιτιετειτε πισω.

Π!. 17ο Ο2%ΜΜε Μέσα:: μο·έο!έωπιε έ» »Μή , βἐ/ὲπᾶ'2 Ρεπό:βιβεβο

πρεπει) στερεο.

ἰ.ι συ ιιιιοσσε εισοά ισ Οι:ειοω.σο ° Ιισ3ιιε ΟοειιοΒιῇ Ραπ εεΠ:σιιι είΕ

Αιιο.ι·ι·ετσι: τιιιτο.εσισιιι. Ιε ειιιτι! Ασεπ ]σίΤιι Ο.ιιιιοιπ ΑσειιίΗ εσεε!ειιιι Ιεξα

τἰοιιε ίσκιΒεβο.τσι·ιιι ισίὶιΙει εσὶ σοιιιειι είὶ Αιι€Π:ι, εισειιτι Βι·ιττοιισπι @σε ιτιεοΪιτ,

Επι€ο (]οιιίεειιιτιτιο ,ασ τετιιΡοτε ιΠο ΡτατΪσὶτ Ου:: νοεειΒσΙο ΑΝο

συικι·ι·ιι. Ρτο Ρει·έσσε εεΓσε8ε στο εισιΒιιε ειιι·ε&ιιε Γσει·ειτ ιιι·ιΡεπι·ιιτιε , θετιι:ε

νετιτο Γεεστιάο Οεεειιισπι ισ τεόεστιειο ισει·εΙΤσε ,σε ίσειτὸ νειιτσε :ε Εγω:: να.

ιισιιΕπιε Πειτε εοεσιτ,ίι·ει€ότσσε Οεεειιιι τετι·ιΙιιΙιε ει:οι·τσε είι,ιιτ σει ειισπι ΒΙο

Η ιτιο!εΐεισε ισιτιιειιΠ Ρτοεει·ιτειτειιι τσε8σο.ι·σιιι ει·ειτιίΓεετιόειε νιόετεστιιι· πω

τσιπ. Όσοι σε οιιιιιεε εισι εσπι εο ει·εστικιιιεινι ι:ι σεΓΡει·ειτιοπιε επεσε ΓσΡτειιι.ι,

ιιιιΙΙό.σσε ε ετ ΓΡεε ενειειειιάι , οιιιιιιίιττισσε νσΙτιιε ΠτιιιΙεείοι·ετιτ εΠιΒιει ιιιοι·τιι$

το.ιιόειιι Ρι·στάιόΕιιε νεσει·α|οιΙιε ι·επιιιιιΓεειιε Λεω ε1ι10.ε Ρεσεε Γε Ιιειβεβειτ 8.Ψειιι.

ωΒιιι1ι ΡεεΙιεισισε, επι Ιε&ιτσι· εε άεοΓειιΙετσι· , εετε:ι σε εοιιιιτεε ὰ πιεστχ

ιιο.νιε ετε!ιεττιιιιιε Ρτεει σε Ηετιτεε , @ΜΙΒ ιτιιΡΙοτειιτ ε εισειιτιιιιιι εε εκεί-ατι

Γειιἀἰ Ρειττοτιζιστεεεε νοτέσσε οπιιιισοτειιτι Πεο 8: ιΡε ἱιεειτο νονειιτ ()οτιί:εΠ'ο.

τι ομο.στεε τε άει·ε , Η ὰ εαυτο όιΓετιιιιιιιε @σε ΓσδταΒεστιβσε πιετιτιε ιιιει·ει·ειιτσι·

Ιιβετιιι·ι. ΡτοτισίιΓσσειιιειιτιε8ειτιτειεεΠιοτιε εισΓεΙεισ ίο.σ&ι$ιιιιΡειττΞε @να ε

ι·ιεσΙο.ιπισει·αιω (ση: άινιι·ιιτσέεεΙΤετε, 8εττειιισσιΙΙιτειε αστε εικτιτσΡΙο είὶ τε άι

τα. ΒἰΓεσΙΤο τσι·Βικιε ιιιειι·ιε Ρι·οΓΡει·όεισε εστΓσ Πεσπι εοΙΙεισάειιιτεε 8; το Μ

ετεστιοιιε @στα οπιιιιιιιοσειε οτιιιιιΡοτετιτι1)εο Ιειι&όσσε ννεισάι·εΒιΠξι ι·είε

@ΙΙΙ (Πιι·οιιιε. Έοιι:εισεΙΙ.ειισ. η. Διειωι Πει·νοΜιιε :πωσ ιιωΙαι:, υιαΜι «σώσε μί)':ι έ»-υ567;ω: ΚΕΠ

νικ ρἱσε σε δοκιάσε , :Ισά βρει· κι” κυρια Ρωαιω- 6°ιιωΙΙ Μπ2πι ω! μειίι:"Μπι Μέσω Ο1ξεω μέ."Μ,ω“

κι· τοπβΙππισ ή? χω' ΜΜΜ: απο: , ΟΠΑ Κυρ Μοι·- [απε?κ:.



ΜιιιΑε. ε. ννΑΝοεεεωτι ΑΒΒ. τοΝΤΑΝεεεεΝε. Μ.,
τειπεε , οΡτετιιτυ Ρετνειετιιοτ τα! Ροττιπυ. $ὶε ευεεΗΡοτειπε Πειτε εμε ει.ιοι:όειπ τω. (ΞΗτι_

εθΠέτιιττι ειιτΙΜι: ]οτιεπ1 ό:: νεττιττε εετἰ, ΡττεάτέΕιιττι νεηετεΒὶΙετη Με ειπε Γο- Ν-ιΧνΠ

ατε τιπετνειπιι εετεεΙ] ΟοιείεΠοτάε εε ΡετὶευΙ0 ετιι1ε τιπεττε. Πτιάε ειιτιέΗ (με Μ' χω'

Με: εάετετπ: δ: εε ειτοε τεάιιττι Ιποε Ρετνετπτε Ροτιι1τ, ΟΙ1ττΠι1ττι Βεὶ ΗΠιιττι Μ.»

άενετιιιπ, τ1ιττττιεττττείετιπιιΙ1 ΓιιὶννετιὸτεἔἰΙὶΙ1 τεΙε ΡετεΒὶτ ττιττεειιΙιιτπ.

ΜΙΚΑ6'Ι/Ζ.Α δκΙΝ6'Τ! Π/κΙΝΒΒΕΟίδΙΖ.|

?τα 7Ι20ιἰ€Μ0 τεεπροτε με· στα: Βωπέωετ @μετω ή 0Ρε747ί

-·υέττετσ Βέτυέπε.

ΕΑ νετὸ Πι:Ρειπ!ε ωττεευ!ε ειπε ττονττετ ειιτιᾶετιπτι τετιιττι Οοιπϋτοτ

Ρετ ειιωόετπ ΓεεόΙ:Μωιιω κάτσω ΨεεἀτεἔἰΙἰΙιιω είτ οΡετετἰ άΙΒοετιιε ,

]ιτνειιτε Ποωἰποὰττιετἱτἱε ε]ιτε ΡττεεὶΡυἰ (Σουτ-ε οτἱε ΓυίΐτεεεεττΒιιε, νετεεΙ εε

ΕάεΗ Γεττποτιε, εοιπΓετὶΡτὶοοὶε ΡΙεειι1τ ΠΠο ττεάετε.

ν. Βε εεφοήθω 615'. Ευεββτευε 7%ιπάτε8%!έ έ /ἱιι8· πισειι!ε· ε27'Σψ'τ

Μετα Οεπτέ!έπω.

Ε Μ ε ο ιι τ τι ι: ε ΙΒὶωτ ειπε ει·ενΜτεε Ι)ει·ιοτιπτι Ρἰτετετυτο Ισα Πεο εετ

ττπιτειπε Πεε€τ3ίίευε εΧἰεειπὶβυε ποίΈτιε Οεεεετ Πειτε τοΐείΡωπ Βεβετετ,

ΘεΙΙτετύ.ττηυε ιιεςιιενετειεπι ττιεΧἰττιοὶ: εά]εεεοτεε δ: εοιπὶΒυεε Ηιινὶο 5εςι:ειπεε

επΠετε εκτΙε νε?Εετετ Ετονἰπεἰεε,τ1ιιοά τεττοεᾶἰε τειτιΡοτὶΒιιε τ1ι1επόο ττι1ἴετἰεοτε

ΒευεΠΙτι1ε Επεσε τε ίετνετπε Γεσ ω απο: ΡοΡυΙο εεευεςιιεπι ίεέΕιιττι ειιώντ

πειτε, ΓεεΙ μπηκε τε ε8ἰπιιιεΞετιτ:ο νἰὸεΙὶεετἰετυΡ:τοι1ὶε (σε: το Ρτεεά1&ιιω τηεετιιιτπ

Ηιιντι1τιπ δεεΙυεεεε τ!εεΞπιο οέ'ιενο, ε:: ε1ιτο νετὸ Οεεετωπι τιπ8τείΠ Ρἱτετὶεεττι εκει·

εετε εἔΒτεΠἰ Γεετευτ ςιιττηιιεεεΠπιο οδτενο , Κετἔἰε ευτεπι ΡτεεεεΙΙειπτἰΠῖπιἰ

ΟετοΙτ * ὸεεὶττιο ΓεΕπτιτιο ε, ΓετιᾶἱΠἱπιε οΠε Ρύει:ε ετιπετεε Ρτεεἔει:ὶ εετεεὶ] (Με- * (Με

ΓεΓΓοτἰε (ΣΙιτΙΙΗΨειπὸτεΞἰΙἱΙὶ εε δ. ΡτεείἰιΙΙε Ατιίβεττὶ οΒ ττιετιπτι ό: εοπειιΙεε- '

τἰοιπετε Ιιοτιππ πείειπάοτι.ιω (ΞειπἰΙὶιπτι τΙε ΡουτεεεΠτε ΜοττεΠεττο ΡΓΟΡεε α'.

Με ἴεριιΙετὶε , ετ! ἱΡΓοτιιτπ $ευθ:οτι:πτ Ρτεεώιπτπ φωτ εΞεττετ ΒΙεάιιΙΙ·ϊ νὶΠε , εε..

Ροττετε Γιαπ. ()ίιττηιιε @τη εΜετιπ ειπε ἱΡίἱε ΒιιᾶτΙΙῖτιτὶε ΡτοΡΞτηιιετετιιτ εοτΡο.

τἰΒι:ε ,νεοετοτπ εὶε οβνὶεὶτιπ ει:Ρεοόεε ΕεεΙείῖ2 εε εΠεΙυε Ρετε Ρτεττιιττι , δ: τεΗ

:μπε ροΡυ!ιιε οππτπἰε, ειιτΒιιε ε!εΡΠε εό]εέΒοηε Ρτε:τΜΙοτετιπ ΡοίΓε εεε, ΓιιίεεΡε

τίιτπε1ιιε Με απο ΒΙοτΞε , Βεἰεμιε ΙειιὸἰΒιιεὶτι Ιοεο @οἱ άττ:ττιπτ ΜἰττἰΓΡοιπ Γυρω·

Βιιντιπτι ΑΙτετ:ε. ΙΡΓο ειιτεπι πω; Ροιπε Βεετ1Πὶττι1ε ειπε εοτΡοτ1Βιιε ττειιίὶτο ,

5ο Ιοεο υΒὶ ΡευΓενετετιτ, Οτε:: Πεεεεει θάε!Ησυε ΡοΡιιΙΙε Ροτήτιπτ.

. ν1_ @Μ φωτιωπ κακών· ε ω» ετωπεπο $εε6ΐου·εω εστω: ε:

Με»χω”.

Ευ Μιά ττιἰτεευΙιιττι ιιοάΜάεπτ ειιικΞΗροτεεε Πειτε Ρετ ιπετἰτε Ρτεεόὶε.;

τοτυπι Ποιεΐεποτι:ττι ε Ρεττετε όίειπετυε , π: ε ίυτιιτὶε ΡοΡυΗε ποπ ὶ8ιποτε

τω, οΡτὶττΒιιππ ίετε ριιτεντττιιτε Πέπεττετιιτ. Φετάεπ1 ττειιπ1ιιε ιτιιἶΙὶετειτ εοέεΠιτι

οσο επι: ου ο επ12νο ετ ο ετισετε ευεττει:ο: ε:: ειιμιε νιο ετπιε ιτε ε ε

εΧίὶἰτετετ,ιιτ8νιἔτ @το Ρεεεεἔἔτεεεεἔτε νε!ετετ. @τα ΡοΠ:εε ειπε Με πότε ετ!

ειιτιπεεπι Ρετἔεττεἱοευπτ ,Ϊοἱἶτεἔἱιτττι εφοΓεεΒετ5εε&οτυπι. Αι:τ1ιτε ὶτε ωετΜε

δε ἱετετεεΠὶοτ›ε εοτιιττιόεπτ εικττττιΡΙο εΒ εεόειπ είὶ ὶιπΗτωἰτετε ει:ι·ετε, σε ειιΙΙεπι

υΙτετὶιΒε τηο!εΙΗεττι πειτε |ε:Ποηεω εοτΡοτΞε Ρετετετιιι·. δεό δ: ἔεΒτἰε ειπε ειπεε

ίο!ὶτε ετετ τΡΠω ππετεΒτε 8τενἰτετ Γετηζετε, πε εΒ εε ΡιιΙΓε τεεείΠι:, ευεττοιιε

ἰΡΓεττι όεεπ:ερε εοτπΙτι€ετε που επόετετ. Οττιιεεε αύτη Ποτ ειιεΗετετιτ: ό: νωετειπ

φωτ! ίε&εω απ, ΟΙιττΠιιω Βετ ΗΠιτττιΙειιτΙενετευτ , εμε τιπετ1τΙε ΓεττωΙΙ Πετε- ° ,

Ιε Ρετεεπ τυττεειιΙιιω.

ιιΝεππΡε ειπα: :και ιη”. ε:: Μπιτ: Αεᾶοτἰεἰιιἴτἔι. Ηἰτκ: εοττἱΒετιὸυε Αιι&οτ ΑΡΡεπὁὶεἰε ετ! ΠποΜεοπ

Ἑοιικευτ1Ι.‹1ιτ1 Η Εε&εω ετιπο επεττετ οπο. απ. πάσα.

222 ε]
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ΑΝ. Οοο.

Βε_ ι.ιτνιι_

]ιιι. ιτι:ιι.

ιι· @ΜΜ

·υΟΜ

ν1ι.εοα8φαριιεκ ΕεώψΈι τ. .42υβο!έ Ποτέ ?Με είστε:: εβψεποιτυίτο,

οπτικά:: ι!!τε άεβτεθιιπεκι·.

ιτι: τιιισειιιε ιτιιιΒοια οιιταειιιστιιιο στα στοοιροτετιε Πειιε Ρετ εσιτιεοι

Ατ:ιοιιιισε ιιισε τιιιατιεισ ει: ιιιΡτατιιέιε νιιια νεοεταιιιιια εοτιιοι εσττισττι ιτι τετ

τιτοτιιιοι ΒστισοιετιΓε τιειει·ειιαοτιιτ, είι αεετε οι ιιατιιε ὅ τοαοιτείι:ατε αε Ρωσι

εατε τιιαεετ ιο ιισιιιιιιε. Ναττι απο ει: Ρττετιιέια νι! α ταοτστιιτιι 8αεετειστιιιο στο.

οι ιιεατιίΠοια οιειοοτα ατι Εεειείιατο 5. Ρεττι εισαι: νιειοα είι ετοιιστιο ίξι|ειιτσνια

εσ 'ε 8: ει: τιιτιοοε εστιιττιειετο 5αοότστιιοι , ὰ Μσοαειιιε απο ιινοιοιε ε: ΙαιιιιιΒιιε

ειετισττατεοτιιτ , ιο ιιιία νι8ιιια Αίιεεοιισοιε ειοιιιι , τιιιαοτιο Κσ€ατιστιιιοι ττττια

τιιεε ὰ ροτιιιιιε Πιιιίιιατιιε τιενστε εειεστατιιτ , νεοετιιοτ ειε σιινιὰιο ριειιιε ιτιοιι

οιετ:ε ()ιετιεοτιιοι Πνε ιαϊεστιιοι απο ΐαετιε Εναοτεειιιε ετιιειοίιίοοε α:: εετειε ίειι

απο τειιοιισ αρρατατιι Εεειείιατιιτο. @ο α‹ι τεττατο Με τιτσιιειεοτεε Βαιιτιιότιιιε

Ρτατ οιιιιισ Ηειιτεε.ει:εερετιιιιτ ιιια ιιεατιΠιοια εσττιστα ειιιο Ιαιιιιιισιιε ιινιτιοστιιτοι

ετιεοετιιιιτοιιε αιιτε ιιια ιτε τιίαΙιεο:ισ, εισοεε ιιτετατατιι ιτιττοειιτιτεε Εεειείιαοι

ὰ ίεοιοτιιιιιε ιιιιιιιε εστιετεσατισοιε Ρταττιιιιιε σοι ιΡΒ. σεατιΠιοια 5αοέιοτοοι οπο»

στα ιιτσιιτιιε ιιιιτοετιε Βείΐαιιαοτ , Γιιιιετ αΙτατε 5. ΑΡοιιοιι Ρεττι Ρσοετεοτιιτ.

Ραέια Γοοτ ιια:ε στοοια ν. Ιειιιε Μαιι ε. Ηιειτα εεΡ:ιε, ιιτιετ τοσεισ εα οιιι·τιειιιστιιοι

οναιιιισ Πιιιοεέτετε @το , στα ιοίτα :ιιεε οιιιιιτιιιε οιιιιιιιε τιταετιι&στοοι δαοόισ

τιιιιι ισεατιΠιτοα εσττιστα ιιιι οιαοίετιιοτ, επιι αε τεττιε Ποτοιοιιε Ρετ εοτιιοι τοετι

τα Ρτιεειατα ατι Ιαιι:ιετο δ: 8Ιστιαιο οι οστοιοιε το αεετε τιι€τιατιιε, Ραοτιετε ιιιτε

ειατιιιε.Ροίιτιε εοιοι ειιτιεοι (πω: 8ατιέιστιιτο εσ:ιετο ιο ισεο,τοαι:ιοια οισι: πιο.

τιτιιτισ Ει:ιειιιιτο α‹ι τιι·ατιιειια ιΡίστιιτο απο νοτιε ιιινετιιε εστιιιιιετε εσειιιτ , σο νε

οιατο Γειιιεετ (αστειο ιοιτιετταοτιαοι Γαειτιστιιοι , ίιιιιίιιτιιιε εσοίετναιιιιαοι αε τά

ταιιταοειαιο εστιιοτιιοι ιοεσιιιιοιτατετο.

νιιι. @εδά ?πετάτε ΜΜΜ· ε!τικώι τι ..Μιέΐι;ι· έίεάτω βτ/?ικαιο.'

θ ι τ ιι τι ετατοιια:τιατο ατιιιε ιτι εστιεοι εστω , οσα: Βείιατστιὰ Με ατι Με:

Ιτιιιο Ειτιέι;α ΜτοΒο αιιστιιτο ιτιατιιΒιιε α:ινεδια οι : ειιιιιε ει:ττετοα εσττιστιε

τοεοιοτα Ρετ τοιιιτστιιτο αοοστιιτο ειιττιειιια. ιτα αττα δε εστιτταθεα ει:Ιιιτετατιτ , ιιτ

ιιιεειι€:ιι σΠιειιιτο τιιτιιιιτιιε αιιιιίιίΤετ. Εατιεοι οιιιιιτιε ‹ιιε ειιια Ρτε:ιιότστοοι $αεει·

ειστιιιτι (Πιτιίιιιατιέι:α ιοετοιστα ιιιιιε Γιιοτ σεΡσττατα , ειιοι ὰ ΡταττιΒιιε ιιιιιιιε εστι.

€τειτατιστιιε ιτι νι8ιιια ΑίΓεεοίιστιιε Πστοιοι νεΐΡεττιοαιιε ινοαι:ιε εειεστατετιιτ,

ιιιιιιτὸ οιετιτιε ιιιιστιιιτι 5ατιόι:οτιιτιι αιιιστιε ιιιισ :ισιστε εσττιστιε εσιιττα&ισ ατ

:ιιιε τισεισίιταε τιετνστιιτο ειιιε τεισιιιτα οι τ ε: ιτι Ρτιίιιοιιιιι τεειιιδτα ιιατιιοι. Μόι:

σο:: Γιιτεετιε ὰ τεττα :μια τιειιιιιε ατειιιε εσοττα&α ατιτεα ιαειιετατ, ετατιαε ειιοδι:ι

τιστειιτι Βεσ τείετειιατ. ρτσΡτιιΓ:ιιιε εσειιιτιτε νείιιειιε. Ατοιιε ταιοτιιτι @το τη.

:ατε ειιιίτιεοι Βιοικε ουσ Βαοότοτιιτο τεοοιεΓεειιαοτ τοετοιιτα Βετο, εισοεε νει

Ρεττιοστιιτο ίοΠετοοιταε ιιοιτετιιτ. 5ίεειιιε στιιιιοαε τετιιιιτα ιοεσιιιιοιτατι , ειπε

αιιστιιτο ίσιατισ α:ιτιιιέτα Βιετατ.α:ιίτιιειεοτιιιιιε ε:ιιιιτιοωτοω τιστιιιιιε Ρωιωο

ΡωΡτιιε Ποιοι τε‹ιιιτ ατι :ιινετΓοτιι.ιοι.

ΙΧ. @οι "Μαι έκβιετιιΖω 0222422:: έκ οι” οπο; ευσεβή: !υμείαπι.

Αι..ιιιο τιιισειιιε οιιταειιιιιοι οιιοτι ιιιι:ιεοι Ρετ· ιοετιτὰ ωτοοκωο εοΠωτο

τιιτο ειιο&ιτιστετιε Πειιε ει! τιι€οατιιε σίιεοτιετε, ιιιειιτισ οιιοιιτιε τε:έεο

:οπο τειιιιιτ.οτιαιτι οατοοιιε μια τισοιιτιε Κείι:σιινατεΙοε :ιε ιιαττιτοστιιο Πι

8ιιτιο, Ρατειιτιιττι Γσιιιειτιιιιιιιε αε οσε οσο τιισειιεα. :κι Ρτετατιιτο Βαίιιιεαιο ιιιιι

ιΞιο&ιιιιτιια ΟσοἔεΠἐιτιιτο ()ιιτιιιιΉτοεοιιιταόΡσεΐα ετιιτιτ, τιειιστιτατιιε εΠ.Ούιοοιιε

το ι·ια οατι.ιτα αο ιιιε αι·ετσ οιιιτο,α ο στιιοι τοει·ιτα εε αταοεια τ
Ι1ιτιιιιττσ ιατττιεοτε , ιοετιἔιε ετ ιοτετεεΠιοοεζιτείατστιιοι ]τιίιστιιοι, τοιοτιεττΈ:;

τετιοαειιιιε τιτσΡτισ ιιτιετιεισιτ σιιιεισ ίαο:ιι,αε Ρτιττιιιτο ιετοισοειο τιτστοιιίιτ οι.

ιι Ατιοο ιιτοιοτιε τιεεε. "τ". εμιο ΡαΓειτια ιο τεττιιιοι Νσιιαε Αιιτιιιε, ΛιΤετιιιιο Ποιοιιιι ιο ιν. Ποε Μαίο

ιΜιιιειιαιιτ ι :Με νετὸ Ποοιιοιτα. ιιττετα Β ιιτετιιιτα :πιο ο



ΜτοΑε. ε. ννΑΝοειεετειι.ι ΑΒΒ. τοΝΤΑΝτι.τεΝε. Μ
πω: οι» είι:,ιοσοιτ,οιεοε Ρετετ ε τε&ίιτοσοε ερτ Πεσ ΡτοΡιτιο,οτ εοτεσοεττι τω. στο.

ΜιΠιιτοτο ίοιιεοιοιε ιο ιΡιε ΓεετετιΠιτοε Αιιεεοιισοε Ποιοιοιεε εειεοτετεοτοτ

εε εει εειοτιεττι Βειιιιοετο Ρειιιοι ΡοΡοιι εοοιιοετετιτ , ιιοιοιιτιοσι τοιτεεοιοοι νιτ

τοε Πινιτιε τιισοετετοτ σίιεοτιετε. (Σίιττισοε οιοτιιοοε σοι ιο εειιειο Βειιιιεε οι:

Βε.1.ΧνΙΙ.

-ι Με" οπο.

τετο ΡτεειΡοετο ίεΠινιτετετο εε Γοιι?τεοιε 5εοθτοτοοι σεΡοιεεοτιε εσοστεΒετι ι

ετεοτ, οοτοτο εΙΤετ σοοει σειιοοι τ`οετετ, Πεσ 8τετιετ τοτιε νιΓεετοοι Ρτε=:εστ

στο τεΡεοτιετοοτ, σοι τεοτε εε τειιειο τεττιε ΡτσΡτετ μοι σιότοτοιτι Γοοτοοι τε

τοοιοτοιο τοετιτε , τειε οι τιιοοετοε τοοοιι:τετε τοιτεεοιοτο.

Χ. Οι @πιο οικΙιεπ· τοετοιέϊτ Μοτο $τικι5ϊστπω ι&ιτίειιι επειτα.

ΠτεοΑιι εοτετο οιοιιετ ετετ ιο Ρτατιι&ο ετοΡοτιο,ιοοιοτ ιετετε ΓοΡετιστι,

τω Ρετ Με, σο:: ιτε Ρετ τοοιτε εοοοτοοι εοττιεοιε ειτίιιτετἐἰτ εσοττεέτε,

οτ οιιι ειιστοοι τοεοιοοεεΠ_ετ τιενεότε, οεσοεσοετο σε ιοεσ οτι ιοεοττι ΡτοΡτιιε

νειετετ ιτιεεόετε Ριεοτιε, οτ ιο ιοΡετιστι ειιιτιτοοε. Οίιοισοε εε! Ρτείετετο τω

ιιεεττι ειειετε οτα οιιι δεοθ:οτοτο εοτΡστε ιετνεισειιτοτ Ρτε:τιιέιε Γεετετιίιιτοτε

Ποτοιοιετι:ΑΙΤεεοιιοοιτ τιιε,ετσοε Ρτσ τεεοΡετετισοε Γοα ΓοΓΡιτετιε ΡτοΡτιιίσοε

ιοτεοτε ειτστετετ τοεοτε ιιειι&ιε, ειιοι ΜιιΤετοτο Γοιιεοιοιε εειειιτετε εΠεοτ, τι

τεττε σοε ιοιιτοιε 86 τιειιιιιε Ρεοιιο :τοτε ιεεοετετ , εοτεττι οεοιιε οοινετίετοττι

Ριειιιοιτι ιιιιε ετιιιεοτιοτιι ιτε Γοιιιτὸ ίεοε ετσοε ιοεοιοτιιιε ιοττειτιτ , οτ οοιιεττι

τοοιείιιεττι εοτ στο Πεο τοιίετεοτε εε Ρτε:ίετοτοοι τοετιτιε ιιιτετιιιε Ρετετετοτ.Ετ

οσο ίοιιιοι σο, Ρτσ τεειειιτε οι» Γεοιτετε ,τω ετιετο οιοοεε σοι νιτιετοτιτ σοοτι

Ειότοτοιοετετ 8τετιεε εοτιέτιΡοτεοτι Πεσ οσο οισειιεεε τεΡεοειετοοτ.

Χ τ. @οι ?#8ΚἰΜΠ πιεἰἰει· ι»:Ρτούτι ε τετέπετε!ι3 !ιπέαττ μι· :πετάτε

.Ωικάϊοι·τιωβ ικιιιι6ι!ιτει· ι·τοϋ!εττι.

τω) σοοσ3 σοο‹ι τοοε ιο Ήεοτενιεο Ροττο Ρετ οιετιτε εστοττιόετο δετιδι:ο;

τοτο Γοοτοτο εοοέι:ιΡοτεοε Πεοε οι οΡετετι ειισοετοε, ο ετε:Ρτετιοοι τοτε οτε

τ.ιιτοοε ιι οεττετοτ τοιτεεοιοττι. Ετετοειοσοε ιο εοτιετο οΡι ο σοτετιετο τοοιιετεοιε

ιιτιΡτοοε. , σοε: εοοι Ριτιειιοοι ειιοτιε ιιεετιιιιτοε δετιόιοτιιτο οιετοιστε ΡτοΓεσοεο

τιιιοε οσο οποιο είι σεειι€οετε Ρτοιεσοι ,νετοτοετιεοι ιο ΒιειΡιιετοιε: νοεεοι οι

ειετε : οσο Γε Γεσοι τοοε ΡοΙΤε σοοε οείειει:ετ,86 ΡτοΡτιοττι τειιοσοετε εοι ιοίι

ιιειιετ οΡετι. Νεετιίιοισοε εκ ειοε οτε νετιιε οειετιτιε τοετεοτ εστεΙΤε , είται σε

ιιιιοειτε τετιοεεοιιε ιιοσοτε εΠ: ιιοετοτο,οτ ετ οέι:ο τιιετοιο (Ρετιοοι οοιιοτο Ρτσ

τοετετ ειοσοιοττι , τιοοεε τεετοττι ΡτοΡτιτε οιισιτετιε εοσοσιεετετ 86νοτοτο οι”.

Εετι·ετ, Εε&οτοσοε εΠ: Πεσ ττιιΓετεοτε σΡιτοιίσοε ωετιτο Ρττετετοτοιο ΡτεεΓο

ιοτο , οτ ιτοΡΙετσ τιιετοιο οθτο ΓΡετιο εετεοτο εε εοτοτο Ιοτοιοετιε ειοτο οιιττετετ,

Γοινετετιτιιτιιιιοε τετιοεεοΙε ιιοοοετ , ετσοε ιο εοτισιιοε τοοτιοε τετιιτεοτ οιιιειε

νοειε. ιτε ιικε τοοιιετεοιε ΡτοΡτιο τεετο @Με ,Ρετ τοετιτε Ρτε=:ειιέι:οτοτο Ξεοε

τοτοτο ίσιοτε ίεοτιισοε ιιοεττετε τεεεΡτε, (Σιιτιιιο τείετεοεστετεε τστοτο ειτίοΙ

τεοε Ρετεοττιτ εοιΡοτιοτο τεοτι τοιτεεοιι τειιιε 86τιιιοτιε. Ποσο εοοότι ΡοΡοιι σοι

εοειιετεοτ86νιτιετεοτ σοο‹ι τεδιοττι Εοετετ,εοοιεοσεοεοτ Ποτοιοοτο οι τεοτε

οιιτεεοιοτοτο νιττοτε ΓετοΡετ ιο ίοιε ττιοτοΡιιεττ οτ Ρετεοτετ ειετοτ ιοτειιιοι, σιτε:

νεοετετοτιοοε 5ετιόι:οτοοι Ριι Ιειιοτιε. οιεοεετ τετοοοετετιο , σοετνε ιιιειΡιιεττιεο.

τιισοε εε οτισ τοτΡεοτιοοε ιεσοετοτ τοπιο.

ΧΙΙ. Πε σπιτάκι Ρατεο·τιει καιω· &ιπδίστεω οι ννε18οοιοεοειω

μπείτε τιποτε.

Ειντ.4Μοε οοτιε ιονετιτε Πστοιοο οοιι:τω εοοΓετιΡτιοοιε ίτιιοτο ετι εε τιετ

· τε σοκ ιο τεττιτοτιο Βοοοιιιεοιε 86Ρτε:τιιο Ι/·υε!όσάιπς|ισιω Ρετ Ρττετιι&οε

Γοοε Γεοιοιοε Ποτοιοι Ριετεε οι εσετε τιισοετε οιιτεεοιε. Ροιισοετο εοτεοι :κι

εειοτιετο νιιιετο νεοετεΒιιιε εοτοτο εοτ οτε τιεΙετε Ποτ , 86 Ροιιτε ιο Βειιιιεε

Γεοότι Μεττγτιε στοοτιοι, στα εκ νιττοτι οε Ρτοεειιειοτιιτο 8εοετοτοτο οιετοοτιεε



με. ΜιιιΑο. ε.ννΑΝοαΕοιειτι ΑΒΒ. τοΝΤΑΝειιΕΝε.

Απ. θεια..

πιο. αν”.

]ω.τυο;ιτ.

οοουττοτο Ροτιιοτυιπ , Γυοο1τιότο οΙοίοττΡΠππιες ΡΙυττπια ταττποτα Ρτομοτ οιαοττοττα.

τουΜ Ρτοτοτωτττοιποε. @τοστ τ:ΐιττι τμκόαττι ττιιιΠοττΙο ν1ΙΙα Ηωαμ"ω οπο

Ματια τυοιπΒτοτιπτι οΗἰοἰο άοίΗτιατα,οκ οα ἰτάἱτττιἰτατο Ίνα: (Άπω οΙοομὶο μ

ταΙγίὶε ὁἰοἰτυτ,αὸ Ρτατίατατιτ νὶΙΙατο πω ΒοατΠΠττια οοτιιππὶοπτ 5αιπάοτιπτι μου

Μα Ροίὶτα οτατιτ)ΙὸΙατὶο ΡΜο!τυπι επτα ΙΜ:: που ττιοοϋοα το οατΡοτπο Ροτάιι&α

οπο: 3 κα. Μ: απατα τυοτ1τ1ε 8ο ΜποτοοΠΙοιπο οοτιπποΙοτπ νοοοταΒΠτιιττι 5ατιέτοτυπι

Ρτ11Βτι:οτοο!ώτα Γαιιτταττ,ιπ τοΗτπιττατο ΙοτιΒα όοτμΙΓα, Ροτώταε όικΙιιμ τοο1Ρο

τοενττοε: 8ο εμε απ! ΓατιᾶἰΠὶιπα ΓτοτἰοΓοτιιπ› ΠοτιτοΠ”οτιιτττ πιοττ1Βτα αΙιοτιιτπ αιι

ΧΠὶο άονο&α Γιιοτατ, Ματια αι: αεταΒιιοὸα ΡτοΡτἱἱ5 οα:Ρτι: ττο ΡΙαιπτε , ποσο α

:οι·τα αιια3αοοΒατ ἰιιοοΙιιτταὶε Γιιτοοι·ιε,Ρτο τοάοϋτα ΠΜ Γαι1ττατο ουυᾶὶΡοτοιπτὶ Ι)οο

αο Β. ΨατιότοΒΠΠο ατακα που υττοάτοαε τοΓοτοΒατ : Παμε: Γατιττατοτω αο ντι·

_ απο τοεοΡτα Ροτίοότο απατα οίτ.

ΧΙΙΙ. ,Μα ?Μάτια έτα»ιοπέατα έπιετ<υεπιιι 6°ω6ΐω·πω τοπτέτὲ

ρρα.ωβ· ο·Μάίτα.

Ες Νικ! οτίαττι ΠΙοτιτοτ Ρταοτοτἰτο όοΒοτιμε ττιτταουΙιιω, οιιοά τα οοόοιη

Ιοοο οΒ μΡταπτομοτατοτυω ΟοτιίοΙΤοτιιττι ττιοτττα νοιποτατιόα οπΙΙ από

ιμο Βοττιττιιιε οίΕ ώ οατιιε οΠ:οιιάοτο. Ραπ το οοόοω τοττποττο νττ8ο τμεοὸατιι

τΙο Ραττὶττιοοἱο ΨαεἐοοονὶΙΙατο , φπα: τυιτΙτο μπι τοττπΡοτο α όα:ττιοττο νο:τατα Βιο

τατ: φα: ειπα ρατοιπιιτο ειπα ΗεΙο το‹ᾶα ω! ΕοοΙοΠαιιπ ΡοτοΙικίδ:α οίὶ , ‹μα Γαι1&τβ

Ειπα ωοττιΒτα ΡοΗτα οται·ιτ τ 1Μεμο απο :Λαοσ ιπατιοτοτπ εα:Ιοτϋτικμο αο τοπικ

τιμτιὸὶ Ι)οιμτμω Ρτο Με τιιτοτιτο ο:τοτατοτιτ οοτόο όοΙτάτε , οΡοττι ααμο “και

οοΠὶοιποπ1 οοτιππόοπτι ίαττιιιΙοτιιω ()ΒτΠΗ Ρτο οτοΡτἰοιαο μα: όοι:οίοοτοιπ ΡτοΗε,

άμα Ρταττοε ατΙ τοΓοτοαὸιιττι Βοο ΙαιιτὶοεΠοιτιἱιποα άΙο οοοετοεαττ οΙΤοιπ, Μα

τυττττοτίιτικμο ἴοΙΙοτπτιὶα οΙοοαιπατοιπ, α ί'οΙο αυο μοοΒατ οαάοπι Γιιτεοτιε άτομο

τιΞαοα,αιιτοΙοουΙιιτπ Ματ 5. Ροπτἱῆοἱε ΑοίΒοτττ ΒοαττΙΕππα οταιπ τιτοτττΙιτα Ιοτ:α.

τα, τω. αττοτιἰτα Παπ ._ απ: Ι)Μοο ίο μναιπο τοιιτιοτο ττιοτ5ττε 8ο ΜτοτοοίΠοτιο

Ρταεὸἰᾶοτιιιτι αΕ› ΒοΠ:ο ΐεονΙΠϊπιο οτοΡτα αε ΓοΓ ἰτατἰ οίὶ τοὁεἱὶτα. @το ία&ο πατα.

οι:Ιο ,μ οοπΓΡοᾶυ Ρτατι·ιπτι δ: ΡοΡιιΠ ΠΠο α ίὶαιπἰε ΓαοὶΠἱιτια Γιιττοκττ, @τα

ομο οππιπτωοο!α5 οιπιέΒΡοτοιπτ Οοο εττοιιπιίταιποε τοΙ·οτιιτπ , αυτ Ροτ παοτττα οσα

τιιιπόοπ1$αη&οτιιτπ ταΙο @Πάω τοττὶε τιπταουΙιιττι.

Χ ιν. Οι· ?καμπ 2υβα·επε:έσα Μ αστεια τσαμπα [Μετα.

Εμ» τμοεμο ΡΒτοι·ιοττοα ‹!ο τοττἰτοτἰο Βιιονο 8εν1ΙΙα Δω” αά Γιι1ΐταετα

Λεω ραττο Πιο απο οπω1 ΓΡο1 αο Πάοτ άονοττοτιο όονοότα οίτ. Πίιττκμο

Ροτ α1τομοτ εϋοε το Ρται·:Γατα ΒαΠΙΙοα δ. Ματτγτἰε @τομή ιμαἔτοτἰοία οοτιμι ου

ΙἙοὸἰοΒατιτι1τ οοτΡοτα πιοτατοτυτ , ἰιποτνοιπυ οοτι1ΙΏόοΙΠ αμα αφ οΠο άμα α Πα.

:Μπιτ ΜΙΠατυμ ΓοΙΙοιπιαία οοΙοΒτατοτιτιττ, ππὶττε τοΡοτπο τηοοΗε Ηοο αΙὶομ2 Ια:

Ποτπε ωοΙοίΗα [)οο μναιπο τοτοτοοΙΠοτιο Ρταοάττ1οτιιιπ 5αυθ:οτιππι Γατιττατὶ ο!!

τοίΗτιπατ ιιτ ομαιπα οΜΒοττι δαιαδΠε ετατΙα οιττατιάτ ωοτοε α Βετο οοΙΙατα οΠοτ,

οτὶαττι το Βυμε τη1ταουΠ ττιοηΙὶτατοτιιτ Παω. -

Χ ν. @Μ ααἱτἰαυιῇιττἰω @· πιατα: έ» εοτἰοπα ίσου πω!2:αΐτ μτίω·

@· ατά: εοπτέτέ βύ>έπιτέ Ε: ανάτίέτω.

Επι:: ομοςιιο φα! τη οοόοω Ιοοο ἐοίϊιπτι οίτ οἱ: αεὸὶῆοατὶουοππ αιιὸὶοιπ

μαπα @ο Ιοεοπτιιιππ τταττοτικ τωταειιΙυπα. @μαπα τιατιηιιο αόοΙοίοοπε εἰο

Ρτα:όιο ΡΙατυιΠὶΙα ιιμτυε 8ο Π1τά118 Ρτομτηιιοτιππ ΓοΙαττο αά Ρτωί:ατατη ΒαΠΙὶςαη1

Ηττα 5απόΙ:οτιπτα οίΤα Ρἱἱτμο ο!ιτοτοε ίοτναβατιτιιτ ε!οόιι&ιιε οίτ. Οίιππμο οαππΙοτπ

ιιπτοιΠοτ ΒαίἱΙιοαπι ατομο α‹ὶ οτατκἰυπτ οοταππ αΙταττ Ρτοιμε 3αοοτοτ, ὶτα απάτη

ΡΙο ΡτοοάΒιιε απ: ιποττττε τΡΓοτιπτι αΒ ωμή οίὶ οοτΡοτἱε ττιεοτηιτιοόττατο οιιτατιιε,

ιιτ 6ο Ιοοιιοτοτιατ Ρατιτοτ 8ο αιιάιτοτ. Τομ: τΡΓο τιιαιπυε αι! οατΙωτο οκτοιπάοπε οτα

Με ιιπιποοΐαε τοτυ!ὶτ Βοο , ομτ σπιτια πωπω ίου ΓιιΕΡτα$το Ρτωάτέ'τομτω (ΜΜΜ

Γοτνοτυπι

 



ΜΙΚΑΟ. δ. ννΑΝοεεετε11.1 ΑΒΒ. ΡΟΝΤΑΝΕΙ.Ι..ΕΝ5. Η;

Γετνοτιιτο τοὶτεΒὶἰἱτετ εε εεόετο τΙοετοότιι εΙετεοτιιε ετετ ίοδοοττετε ειπενττ. Οτο· ΑΝ- @Με

οεε εοττο σ1οΞετ!ετεοτ εεττιεοτεε ετοοό Γεότιιτο Βιετετ , εοοᾶἱΡοτεοτετο Πειιτο Με. 1:;:

ᾶενετοοτ, είιιοτιιιε Ροτεοτὶίἱὶοτιιιο το ίετοοΙ18Γιιτε τείὶετὶΓοοτ.

Χ ν Ι. Με: ει· ε!έε μικιωέσε ἐ 6°επέΐ2: έύ2έσω εεπιια.

Κ." ειιοςι:ε εοεεε!ετο τουΙτετ ἰο ΡτεεΙτο 7ωόσε2εΖόσεω,εια εΙΙ ΡοίΓεΠῖο Μ

τοτ Ρεττἰε Ψεοἀτε8ἰΙἱΙΙ 86 εε!τεεεοε Ρεττττοοτοο Ι/υα!ύωίτπ8&ωπ, εο]ιιε οτε

τοτε ΡΙοτττοοε εοοοε ετε!γΠ Βιετετ ὸΠΪοΙοτε. @τετ εὺτο οιιΙΙε τοετοεοτυοπ εττε
εε εεάετο @νεο ΡοΠΙετ τοΗτιοττετε, 1ετοςιιε το Γι: τετοε οΠτε εΙΤετ άεΓΡετεττο

οε , ΡτεεΓετειο ΒεΠΠεεττι οτο Ε!εεΤ:οτιιτο Βετ τοετο τε εε οεετε ετων: Ρετϋπ. Ιο

?ιιε εοτο ὸὶιι ΟΡὶΗεεττι τοποάτ με Γιοε άεΠ&Ξε εΒΙοεοότε εε τεει1Ρετεττοοε Για

εοἰτετὶε ωεωττοω εΧοτει·ετ , οΡε ετε]ι1ε ὶοτετνεοτυ 8εο&οτιοο Βεοεἔἰεὶυτο

ίεοίἱτ Ι)Μουτο. Νειο οποιο ΠΙ1ιιε (μια .κατω Ιεο8ιιοττε τοοΙεΙτή εττε!ε εΧΙΗτε

ι·ετ.ττε τοο:: Έιι€τεοτε ε!οΙοτε εε Γεοπετε ΓιιοΓεςιιεοτε εοτηιι:ε είτ τεόεΗτε οπο

Ιιιτοττετ1 , ιιε οιιΙΙετο όετοεεμ Ρεεετετιπ Ιε:Ποοετο εοτΡοτΙε.

Χ νΙ Ι. Με:: άι· εἰἱ0/επίσ Θ »απο ?αεί :απο έ:: μεεάέέΐο !σεσ υεἱπιὐἰ|ἰπε·

επετ·ιιέ: σακιά.

Ι.ι.οο ειιτειο ΡιιιΡεοει1το τοττεειιΙτιτο εποε το εε εεΙΙιοο εΡε ΕεεΙεΠε τοὶοττοε

Ιτε€ἰ άεεετ ΠΙεοττο.Νετοευτάετο Ιιοοπο ε:: ΡεΒο Ροοτὶνο 8ε ντΠε οοιοτοε ΗΜ

-- [αυτ , οοιοτοε ΒεωτεεΙοε , εοοοτι1το εἰτεἰτετ Μαν. ε!) τοει1οτε εετετε Κε ιοιιτοε Γοτ

άι1Γειιε εκίΗτετετ, οι οεε Ιοι1ιο οεε ευάττεοΙΙετεοτιε νεΙΙετετ. (ιιοεοετο ΓοΙΙτετ.

τικ1τοε εε ειπε Ρετειπιπο Ρετ τοιιΙτε άτα 8εο&οτοτο Ιοεε εεΙνεέτοε Γοετετ,οεεοοο

86 ετ! 5. Μεοωκοι ΟοεοοΙοοτο εεε ε]ιιίόειο Ρτε:εΙΡοτ ΠοοίεΙΤοττε 86 τοεΙΥΉ

Μει·ηττε 8ΕΒΑ81°ΙΑΝ1 ΓεΙ1ε1ε τοετοΙστε ηιιἰεΓειιοτ. @ή ]ετο ε Για τεεοΡετεττοοε

εοτοττιοεττεττε άεΓΡετετοε , ευεάετο οο6Ι;ε άπο ώμο εΙεόπιιε εΙΤετ , Μάτι: ειιετο..

άετο ντωω εετεετε: Γοι·το:ε εεοεΙτάίεΙυενοΙτυε εοτετο ΡτεείΕοτὶε εοοΙἱΙὶετε Γιο ,

εο]ιιε ΡυΙεΙπὶτικὶο οοο Βιιιοεοε ΡοτεΒετιιτ , τω ΑοεεΙἰεε. (διο ειιτο πε εοοἴοΙεο

εΙο εΠοειιτοε εΠ: εΠεεοε: Βιιτἔε ΠΠ ε:: ΡτοΡτὶο ειπε ε!εευβεε εάιιΙο ,εε απο οτο

το Γεώ ίἰὸιιεὶε Ρετεε ω Ιοειιιο εμε 5εοάοτιιττι ()οοί:είΤοτυτο @Με Ψεοετε..

@Η τ παμε ΑοΙΒεττὶ τετεττοΓε ΡεοΓεοτ τοετο!ετε , ΗΠεεοε Γεττο τε Ρετ εοτιττο τοο

οτε νεοετεοόε Ιοετι:ε ετο Ρετττετ ΡετεεΡτοτοιο 86 ειιεΗτιοο. Ιε ειιτεοπ ε (οποιο

:με τεοεοετιιτ οΡ τείΠιε εν1ἔἱΙεοε , 86 ὸε Γυοετο1 τοιτοεττε ΡτοιοἱΠἰοοε οοο άι:

τοτεοε, εΠὶιτοΡτο εεοτο εοιο1τε κωεω εεΙετττοπο εστία εε! εετοάεοπ ττε ε!εΙάβε

τεν1ε ΒεΠΠεετο , ἰο ειπε δεο&οτιιτο ΡοΠτε ετεοτ εοτεοτε. Ού.τοτΙοε εά εετο Ιιοτε

νεΐΡετττοε άτεἰ ΡετνεοἰίΪετ, 86 1ο εεεἱετο ΒεΠΠεε απο εΙοε τοΗτοοε εε τοοτετετιο·

Ποετε,ωω ε Ρτεττ1Βοε ε]οί`όετο Οοο8τεἔετἱοοὶε τοετι1τίοοτι1το ΓοΙΙειοοττεε εε.

Ιεβι·ετετιιτ ντο. Ιάιιε Νονειοεττε ό1εΒοοοι·οεε, εοτεςοετι1οΗἰεἀιοο ΞΡίοτο τω. » ...Με

τιιττοεΙε Ρετεετοτο πειτε άεεεοτετοιο Βεβετεοι: , εὺτο Ρτοοοε εοτειο εΙτετὶ ἱο Βας·"Μ·

εμε 5εο6Ιοτιιτο εοτΡοτε ΐετνεεεοτιιτ τεεει·ετ, ΓιιΒ1τὸ οΒόοττοἱνὶΕ: ντάίτηιιε ω

:στο τΙοετοάετο ΡιιΙεοεττἱτοπ ί·-οττο:ε οτνεετο Ρτιείετεοτετο εεοὶτὶειο ( νεΙιιο οο

Βὶε "ΙΡίε Ροθ:εε τείετεοόο οεττενὶτ)ἰο ΓεεϋΠ Γεάεοτειο ευτεο, νττΞετο ευτεετο .τ Λεω,...

τοεοο το εὶεκτετε τεοεοτετο. Πε απο” Γιιτοτοττετε ὶο οεεὶΡἰτὶο εεΡΜε Ρταίετιιτο Με

Με τεττετε τοοτι1το , τοόΧοιιε ντε Ιοεεοοε εΙ8οτὶε εετεΒτιιτο ΡεοεττενΙτ ὶΠἰο5 , π..

ειπε οΓειιε το σε ε]ιιε Ρετνεοἰτ, Ρετὶτετεοε ίοτετοΙοε Ρετττεοίἱἰτ ει1ττοιο. ΕΝΘ

ΙεοΓειιε εοοίεΙΗτο , 8: ε τεττε :με ]εεεεετ εΧΓοτεεοε, εοτετο οεοΠε οιοοἱιιτο Ετε

ετιιτο8: ΡΙεΙουτο Με εὸίὶεοτἰιιοι 8: Ιεεεεε ευοᾶἰΡοτεοτἰ Πεο εεεεοτει·ττ1ιιιο ,

απο εεΙΓε νοεε ετ:1ιιε εΙεετττετε εοτὸὶε εΙετοετε εατΡἰτ ά1εεοε . Πεο 8τεοεε,εε

εε εεἰείὶ Β. ΨεοἀτεΒὶΙῖΙιιε . Επι· εΙοετο οιιοε ποΙο ροκ. Βοτοὶοι18 ΙοτΙοε|εοπ τεἀὸὶ.

το: 8: ευεΗτιιτο. Ποὸε οοἰνετίε: ΡΙεεεε ειπε σε ΓοΙΈτε τε 5εοᾶοτιιττ1·ὸεΡοίεεοὸε

ετ! εειοόετο εοονεοετεοτ ΒείἰΙὶεετο , εετοεοτεε £1ι1ο‹ἔ Βείτιπο οπο: , ατο εστά

φ1ε[)οπ1τοιιο1 Ιεοὸενετιιοτ,τοεἔοἱεοε εΡικὶ ειιτο Γοτε"τοετΜ Βεει:οιο Ψεο- »επ

ότεεΠΠιιτο ΡτοεΙετοεεεοτ.

ε48στ. δεῖ”. Ο2°ε|. δ. Β. διΕΜΜΜ ί!. Α Αεε



:Η Μ:::Αε. ε.εν:ΑΝΡατε:ε::: ΑΒ:: :οΝΤΑΝε:.:.εΝε.

Απ. (Με.

Μ:.Ι.Χν11.

]:::.:: Με”.

Χν Ι Ι Ι. 17ε Ο:·:ΡΡοπε ΡΜ]::δΐο έ:: πω:: :επεφτε , βεί σ:: αυτώ::

δ'απόΐυΜπα/αΜετο.

Ο:: Ιο::Ξο ΡΜ: τε:::Ροτε τ:::::: :ο Ρε:·:ε::Ιο ΠΙ:: :::νοεα::τ:Β::ε ατ:Β::τ , ΓεεΙ:::

Ντι:: ε!α:·α ν::τ::ε αε :::α::::::α.Ι:::ι:Ηε: ::α:::τ:::ε ν:: θα::>:>ο,Ρ::ε:`ε&:ιε ν:::ε::.

τετ ε:::Ρο::: (1::ε::τον:ε:,:ι:::`:: Ρ:εεεΙΙε::τ::Ι::::: 1Κεε:ε θ:::το:.: οιιαόα::: Ιεεατ:ο::ε

:::::&ι:ε ε:: ::: :::ί::Ια Β::τα:::::εα α:: Κεεεε θε::τ:ε Α::ΡΙο:·:::::. Πε:::τΙ::ε ::::Ρετ:α

τ:: αε Ρε:α€τ:ε Ρ:·ο εμε:: ::::ε&:ιε :::ετατ , τ:::::: :ο :ενε:τε::::ο ::ανε::: αΠεε::ο:Πετ,

Οεεα::::::: ποσο: :::8:·εί:::ε , Ηα::τε νε::το Γεε::::::ο ε:: :::ει::::::: εο::Γεεετατ Μ::

::οδ::ίο::ε ΓΡατ:ο τω: τ:α:::α&ο , α::τες::α::: τοΓεα: Ι:ιε:ε ΓΡΙε::τ:ο:· :::::::::::::: :::α.

:::α:·ετ, :τα ::::::το βεν:: ε:το:·τα ε:: Ρ:οεεΠα, ιιτ ::::ΙΙα ΓΡεε ενα::ε::::: Ρ:·α::”ατο Βι:..

ε: Γι::Γοι:ε εο::::τ::::ι:ε οι:: απ:: εο ε:α::τ ::: ::αν: :ε:::α::ε:·ετ. (Σί::::οι:ε α πο:: ασ

ίο:τ:Π:::::ε νε::το:::::: :::οτ::::ιε :::α:ε :::τι::::εΓεε:ετ, Ι:::τ::ίοι:ε Με ατο::ε :Πι:ε· α

ν: :::ατ:ε Ρι:ΙΓα:·ετι:ι· α:: ναεταΒ::::::α :::εετ:ε:ετ, ::::ΙΙ::ίο::ε ενα::ε::τ:: ε:τ:τι:ε ι:ΙΙο

:::οτ:ο Ρατε:·ετ ,ε::::: :α:::ίοΙ ::ιε::1::οε ε::::ττε:ετ :·α:::οε,8τ ΡτοΡ:·:α τοτι:::: :Πι:Γ.

τ:α:ετ:α:::Ρα::ε ::::::::::::::, α:::Ρε:τ:τ Ρ:πίατι:ε1)ι::: Β::α:::::: Γ::Ρ:α Πτι:: :::α::ε απ

τ:οι:ο:::::: :::τ:::ί:τ:α α:: εο:Γ::::: ::αν:εα::τ:ιι::: οΙ:::: : :::ε::: ετΙ:Πεατα:::. Ω'ο::τε:::

Ρ:ατι:ε ε:: ε1::οαι:ε8τ Βαί:::εα::: ::·: οσα Ρ:ετ:οί: (:οι:ίεΠ”ο::ε Ψα:::::εσ::::: Γ:::::

:::ἱο::ε Ρο::τ:::ε:ε Α::ίοε:τ: Γα::ετ::Ι::::α Ροί:τα ε:·α::τ :::ε:::ο:·α: οΡΡΙετόΙΪΙι:ε Ιαε:·γ.

:Με οει::οε ::ατε :::::::::: απ:: νοεε Γ::ΡΡ :εαω α:εβατ: Βαεε:::οε οι:ο::::α::: ::ο:τε:,

::::ι:ε Γοε:::ε Α::εε:ο::::::, οεατ:ί:::::ε Ψα::τ::ε8::::ε , Ρ:εε:οι:ε Ρ::ε :::εει::τε :::ιτ:ε

α::::έ:::ε , :α::η::ε ::ε::τα::τ:οι:ε. Τε :::ιεε αο Με τε8:ο::ε Ρ:ο8:εΙΤ::ε Πω: , τε

απο:: εκτε:·::α πω:: οεα : ε:: άεΓε:τι:ε ε: τε , Ρατ::ε :::::::&ι:ε :ατο :::::::::ε , 8:·αν:ε Ρε.

::ε:::: :::οΙε οΡ :εποε :::8::αε απ:: :::ε::τ: Ροε::αε Μο. Νσ:: Γ::Βτ:α::ετε Ρτεεε:::,

::Βε:ατ:ο::ε::: :::,:::::Ιοτι::::,:οει:::τ::οτ ::ο:::ε :::εΠε τ:ι::εε::ο ; ::ε ::::αε εαι:τ::α ::οίζ

ττα Γ::Ρ:ε:::αε τ:::::τ:α: :::::::Ιο :::αει::ατ: :οαι:τ::::::: 8τε::Γι:Ιτατ:ο ::ο:::α , οπο: ::ε

τ::::::Ρ:: ΓοίΡ:τεε , Ρατ::α·: ΓοΙο :·ετ:::ε :::εο:ι::::εε. Ι::τε:· :πε :Ρί`ε Πο:: ε:::Γοι:ε Γοε::

νετ:: οίΐε:::::τ , ο:::::::::οτ:ο τ::Γι: :ετ:::ετε ει:Ρ:ε::τεε. ν:: νε:οαΡ:α:Γατα Ι::::ε:ατ:τ,

ε::::: Γ:ιο:το οΡε ατοι:ε :::τε:εε:::οοε αΙ:::: Ψα::τΙ:·ε8::::: Ρ:: ετε:::ταε τετ::::τι::

:::::α , 8: Ρατ:·ο::::::: τ1::ε::: οιια::εοα::τ αΡ:`ει:τε::: , ν::·τι:τε Ρ:ατε:α:α Ρ:αεΓε::τε::: :::

τεΙΙ:α:1::τ. Ι.αε:γ:::2 τ:ε:::οι:ε νε:τ::::τι:: :τι Ρωτώ:: :::α:ο: :αετ:τ:αε Ρε:·:::::τατι::.

ΕΙενατ:ε ::α:::ε1ι:ε νεΙ:ε,:::οτι: εε:ε:: απ:: 82:1:::0 τ::Ρι::::ότ1::ε :::α8::ο Ι:::τ::ε ω

ει::·::τ α:: Ι:τ::ε. Νεε Γ::οαάα :::τε:· ε::::αε εαι:τεε Ρτ:τ:::Ρταοι:ε 8τ α:Ρε:α :στα ω::

ττ:τα εΙ:,::εε Γε:: Ρε:τι:Ι:Πε τΙ:Γε::::::::α, τω:: εαι:::ετ ενα:::Τε Ρε::ευ:α. Μ::::::εα

:·:α ::ε:::Ρε ::::ΡΙεν:τ :τ:::ε::ε , :ε::::ε:ι:ε::ε ::8::α ν::τ::τ:ε.ΙΡίε α::τε::: Ρ:αεΐατι:ε Ο:: ..

Ρο :ο :Ρία ν:Ρ:Ι:α Νατ:ν:τατ:ε 1)ο::::::: αΙαεε: 8τ ΓοίΡ)εε α:: εα:::τ:ε::: Ρε:νε:::τ Βα:€.

:ε:::::, :ο οι:α Ρ:α::::δτο:::::: (]::::ί::: (3ο::ίεΙΤο:·::ι:: εατ:Π::::α Ρο::τα ετα::τ :::ε:::

τω, :::ίοι:ε ει:::έ::Ροτε:::: Ι)εο Ρτο Π:: ε:εΡτ:ο::ε :ασοεε :::::Ιτ::::οε:αε απ:: :::α

Ροκ Ι:::::::Ι:τατ:ε :ενετε::τ:α :ετ::Ι:τ, 86 νοτα Ρ:ο::::ΙΤα οΙ:τ::::τ.

ΧΙΧ. Ι:Μα α:: ?καψω μιπώ:τ:τα κ: &ιπέ:':: :αστεια

τω:: αποψε :::ε::τ:ο Ρ:α:τε:·:τε ::ο:: ε:εοε:::::ε ::::ταει::::::: , οπο:: ::: :ΡΓο πω

ΙΡο:·ε Ρε: 5α::6:ο:::::: :::ε::τα::: εαάε::: οσα Ρ:ετ:οἴα εστω:: οίΤα ε:::ε:εΓνε ία

ε:: Γε:·να::α::τι:: Βεί:::::: ε:: ΕεεΙεί:α. Ρι::τ οι::ετ:α::: :::::Ι:ε: Πεοτ:α::α ::ο::::::ε τ:ε

με:: Ροι:τ:νο8τ ν:ΙΙα Α8:ο::α, οσα: α:: Γι::Γ:α8:α Ρετε::‹:α 8α::&ο:::::: ::: :αετο

ία::&:ε αι:ατ:ταεεί::::α·: τ::ε::::ε α:: Ρ:α::ατα::: ΒαΠΙ:εα::: Ρε:::::&α είε σε :τα οι::

:::::::: εα:ε:σατ ο:::ε::ε :::ε:::οι·ο:·ι:::: Ρα:α:γτ:εο αττ::τα :::ο:Βο , ιιτ ε:ι:ε εαΡ::τ οτ::

:::Ιοι:ε ν:‹:ε:ετι:: ::ο:α:::::: :::ο:::ε::τ:ε τοτα::τ:ο 8: α8:τα::::ο ε: Γπο νο:νετε Ιοεο:

:::α::ι:ε νε:ὸ :Π:::ε :τα τ:::Το:::τα: αε τ:ε::::::α: ε::Π:αΒα::τ, ιιτ ::::Πο:::ο::ο εαε α:: σε :

Γεω:: αΡΡΙ:εα:ε ναΙε:ετ. Ναι:: 8: εαπ: οι:α::: αττ::Ιε:ατ εα::::εΙα::: ::::ΙΙατει:ι:ε αΙτα

:Παω τ::::ν:τ ::::Ρο::ε:ε Γα::έ::ε, ω: αΙ:ο:::::: Βήτα αε @τα αε::::::::ει:Ιο. ι::ει::::

:με ε:::::: εαπ: αε:ΓΕ:ε:ε::α::τ, Γε:::Ρει· Ρι:ταΒα::τ εαπ: εα::::α::: αε ΓυΒ:τὸ :::ο:·:τι:

τα:::. @κτ ::::::: τα ο::ατε:ετι::· :::οΙεΓτ:α αεε::τ::τ:::::ε, :τα :::ε::τ:ε 8τ Γ::Β”:τ:€:ο με!
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σιδι:οι·σιτι 5ειοθ:οισιιι :ιο εειοεισ εΠιιιεοιιιιιιοοεεΙειιι€σοτιε εσωτει,στ εσσέΕει πιασ- ΑΝ. @Με

στοισσι οΠἱειε. όσοσιτι ειιιιιΙΤο. αι σιιι σε ι:Ηετσισ Γ πισω σιὶιιι ει! εειιικιειι·ι
. . . . Π 9 . . _

Ρει·νεσειιιτ ΒείιΙιαιιιι εοοειτο τεε:ιΡει·ε ισει·ειετσι·. Νεσυ ωστε ιιιεΠ: ίΞιιιέΕιε ιρίἰε

ΟοιιίεΠ”οι·ιΒιιε οεοεΙΙειιεΙι αετιι:σόιοεε :ιο ιισιιιειιιιε οοι·ΡοιΠοσε ὁ. ΐσι·οιιιο ΟΡιΗεε

όοοιιτει νιι·τσε , σε ΡΙσι·ιοσ ιζιειτιά Γειιιιοοι :κι ιΡΓοε $επιθ:οε ΡιοΡει·ειιιτεε , Μ] νει·ὸ

ι·ενεττεστεε εὶ νειι·ιιε όινειείΓ σε ισοιοοι·σιιι σειιειιοιιε Ιο.ι·σιεστε(Πιι·ιίι:ο Μπιε
_ > 9 ο ο

τι ιιιειεσ.ιπσι·.

Χ Χ. 'Πε ?αιώνια μα” απο @- εἰιιιιιἰο έ $ιωέΐιΞε ΜΜΜ , @· :καινε

ειιι/ἄεω Ριπή 1%τισέ:απισ/οπίωι·έ πάιίέω.

Ν σ ο Με Ιιιεει·ιιατιοοε Ποιτιιιιι]είσ ειπιισ ικα. ι.ιινι. νεοεισοτ εοι·Ρο.

το 88. ΟοσίείΓοισσι ΧΥ/ειοόι·ε Μι δ: ΑιιίΒετιι επι Εεε!είιειιιι δ. Ρετι·ι οσε:

ει: οιτιοιιε Ραείετοι·ιιιτι εοιιΠ:ε.τ Οοο εΠοι·στιι , 8: αι «πω. Ροιτσι ()σιεοεεινιεο.

Με ΡοΠ: ιιΙιοσοτ όιεε οσιοιιιιι μια· ιιοπιιιιε Βει·οοόσε οε μετρ Ροιπινο 86 νιΠει

εισαι ΠιεΙστιε οιειτσι· . οπο: πιατα· τείεεοειτσι· οδτο ο.σσοισιο ΓΡοτιο οεσΙοισισ

οΗιοι08: ΒτεΙΤσ ειιιιΕισΙειοε!ι Γσσόιισε αιι·σιΠε 5 οσοι ω οι:.εΒιτε.ισ ΕεεΙείἰειιιι ιο

οσε. 5:ιοθ;οισιιι εοιΡοι·ε. Ροίἰτει απο: ειονειιιΠετ ,ω εοιιίΡε&σ οιιιιιισιιι εισι Με.

:Με νιίσιιι Ι)οιιιιτιο Ιο.τειεστε ι·ει:εριτ δε 8ι·είΓσοι. Μετα· νειέηιι·σ:άι&ι Ρσει·ι σο·

ιιιιιιε ΗιΙοεεει·ι:Ιιε οσε: εὶ Γεοι·ε οσειιτειιιε οιστιιΒιιιε νε:ιεΒειτσι·, Βοπιιιι9 Μία

:ειπε σι εοοεπι Ιοεο ΓοΐΡιτετειιι ιεεεΡιτ 'Η

ΧΧ Ι. @Μέ ?ιωιἰεω Μπάσα ωστέ:ί.ι· δειιδΐ07%Μ _/Μίι·αι2β: ϊθκἰἄἱΜ.

Νσο ικα. ι.ιινιι. ισ ιοί-ο οσοεισε τειιιροι·ε οσα:όειιιι ιιισΙιει· ιιοιιιιοε

Εειιιτι·ιιό ο:ιτιοσε @οσε ΑσεΙοισιιι , ΓσΡΡΙιειιοοι νοτο ςνεΙστι Επιειιιτειιτι

οσε ι·οοιιε εΠ)Βοιιιο.οι Ρετεεοετ, οσε: σε: Ιστιειι:ιεε., Γοιι€σιοίΓοσε Πισω Ρετ

ΡΙσι·ιιιιοε ειΠιειεοε.τσι :ιιιιιοε. Οίιιικισε ιι‹ι ΡταΪατστο Ιοεσιιι σοι $ειιι6ιοτσιτι Ποτ.

Ροτει Ροίιτε εποε: όινει·τιίΓετ,οτοσε εοι·ε.ισ εΙτειι·ε :ιο οισ.ιπισιιι ίε ΡιοίἱτενιίΪετ,

ιιισ ι:ΙεΠόει·.ειτο.ιιι ΙΞιοι::ιτεστ·1)οιοισο ιιιιΓει·ειιι:ε ει. ΚεΙεσο. ΟέΙ:οοι·ιε Ρετ ιιιετιτο.

$ειι&οιιιιιι Γσοισιο ι·ει:εοιτ , 86 άειιισιιι εσεΡτσπι αιι·Ρεοειτ σε: ιισοά Κοιικε σι

Με όσειτ :ιο ειεεε.

Χ Χ Ι Ι. Β: Ψι1πέα|έ8ή0 επε:2πωεπο @- @των ή” Ξ/υιἐΐΖ.τ 6'ωι/έ>”

σά!πο· ΜΜΜ.

Πι: ιάεισ ί··ει·ε τειιιΡσε εισιάσ.ιιι Ιιοισο ιιοιισιιε ΨειιοεΙΒει·ισε 8: Γοι·οι· ίσα

σοιισι·ιε (ΗΠεοει·Βιι σε ΡειΒο Ροστινο 8: Γσικιο ΒΙεάσΙΗ νιΙΙει Ρει·τισειιε ω!

ΜοσειΠειισιιι δ. Μεισι·ιει]. ιὶ Γ ιτιτσ ιιιιισσιπιο ΡοΙΤεΠὶ ά σο σα: ειι·τιΠιισιε νοια

Πε ωιιιιειι_ω ειιτΡεστο Ρο ισ επι Ρτιείετειιιι ΒιιΠΙιαι.ιιι οεοσθ:ι ίσοι νιι. ΙεΙσε

Αμπε. @ι οσοε!εειιιιο ει: ι.1σοιΙΙσε εονεοεπιστ όιε.οει· νιι·τστεισ (Πισω δε πιο.

:σε $ειοθ:οι·σπι ΟοσίεΠ”οισιιι, εσσότιε οσι :ιιιει·ειστ εεισειιτιοσε, ειιει&ο εὶ Γε εικ

σ·ιοοε Γεοι ειΈεό!ι πι· Ρι·οοι·ιο. ίσο: ιενειίἰ. ·

ΧΧΙΙΙ. Πεκ: ιἰε είίο επει·έπιπευιο έωει'επι ιὶ .5'απέϊΔι/ιΕκπο. .

Χ ι π (σε οσιο:οοεειιιιο , ιο εΙΙ Χι. ΚιιΙ. Μαι] ,Μισο οσισειιι σοτιιιιιε Αιτια

Ετσε σε εισΡοι·ιο αιεστεινιεο ,σε ετα: ετΡιτιω ιιιιισσσοοιονείσε,στ Ρει· οε

εμε ειιΡι·οοιο.σάο Ιοοσειετσι· , 5εισόΕόΙοσε ιιοιιιιιιε.τιιιι ιιιιΡοτεστεε όιεειετ :κι Γε

εΧΡεΙΙειιοιιιιι. τειιιιειι ιΡίο εισο ε.όνειιει·οτ οσε , ισ Ριτε:ΓεταΒαΠΙιεει εοι·ειτι Θ

ει·ιε 8:ιιιέΕοισισ ΚεΙιοσιιε Ρετ νιιτστειιι @ΜΙΒ ΡειΓεέΗ: οσι·ειτσε . νου. ΡιοιιιιΙΤε

ιειιοειιε ποστ πό Ρι·οοι·ιο..

ΧΧ1ν. Μι ?Μέσω απο ἐἄιωιέωιευ.

Ο ο Ε Μ οσοτισε τειιιΡοι·ε οσ:εοεπι ίεισιτιο. ΑιτιΓιιι:.ι οοιιιιιιε σε Ρεσὲο Τε!

ΜΙ: δ( Ριεεάιο εοεσοπιεστο Ηε.ιΒιιεοιε , Πισω Γσσιιι οοιισσε 1ζιεσΙΈσιιι

ΑΑαε ιι

Πε.ι.Χνιι.

]σι.ιι π”.

" Με ΜΜΜ

ο»αζβιω έ:

»νιώσει απι

”:18'Β
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Απ. Οπα.

ΒΟ_!.ΧΥΙΙ.

]στ. πω,

* Με άτω

τΠ :Ματέο

σκιφ

* Με Με

ωπῇβ ΙΙ:

:Ματέο ὅ

|"ΠΕΠΐΕ

σσαὸττεσσἰο αεεσττι ασ ΡταΓαταστ ΒαΓιΙΙεαπ1 Ρτο τεεσΡεταστὶο Ισττιτσε ατσὶΠ-ο

ατΙσσεετε εσταΒατ. Ούττκ1σε ΙΜ Ρτο εα!αττστατε εισατσ Ρτατὸἰᾶσε ΡατἰεΒατστ σα

τσε, ΠοσσισττσΓεττεοτότασπ 8είασθτοε ΠοσίεΙΤοτεε ΙσνοεέὶίΤετ, άΙσ σεΒατστσ ω.

σπεσ τεεἰΡετε τσετσἰτ. Βάσω είὶ Με σσταεσΙστσ Νοτσε Ματ] τη νὶε1ΙταΑίἱ`εεσ

ίἰοσἰε Ποτσὶστ "'.

”ι

Χ Χ ν. Με φωτια τετ.: έ!!ιιΜπωι.

Ο .ΔΕ ο Δ. Μ αστεσσ ττισΙτετ σοπσσε Τατβστε!ι όε Ραεο Τατνεσσεσίἱ σσστ

θασεσστο ΓοΙεισ σοσ νττ!ετατ.ΙΝ Γε ασ οταστ1σισ στ Ρττείατα ΒαΠΠεα εοτατσ

αΙτατε ΡτοίΕτανἰτ. ()ίιιτισσε ασ ΜΗΓαι·στο ΓοΙΙειτιστα Ενασ εΠεα ΙεόΙσο ΡετΙεέτα

ί:στΠετ, Ισττιεσ σσοό αιτσίετατ (ζστὶίὶο 5αΙνατοτε οπιστσισ ατ8τεστε Ρετ σωστα

ΠοσίεΙΤοτσω εκττττι Ιο τεεεΡὶτ. δω 8: Πωσ τσἰταεσ!σττι ταότσισ ετατ χω. Κα!.

ΑσεσΙσ το ντ€1Ιτα Γε τνττασε 8.τΡαεττε σοΗ:τά ΨασάτεστΠΙτ ".

ΧΧν Ι. Πε σττσέσω σετσ έ!Ζωπέστω.

Πε ο τι Μ αστεεπτετστσα σοσσσε Ιτσεττα νεσΙτ τΙΙὸ , σΙατ 5ασ&οτσισ εστ

ΟΙΡοτα εοσόίτα τσασεστ, άείετεσε ΗΙτσττι ΡατνσΙστσ σοτστσε 111εσατάστσ, σστ

ετατ α Ισσαστο τεστΡοτε επεσε. ΙΒίοΙσε ττττΙσο ἀεἔεσε, (Πιτ1Πο Ποτστσο Ρετ πιο

στα 5ασδτοτστττ άοσαστε,άτσ σε8ατσττι Ιστσεσ Ρτεεστότσε ΗΗσε ε]σε τεεεΡττ. Ε:

στα! πσταασΙσπι ία6Ι:στσ ετατ τϋε φατσα Νοσαι·στσ ΠεεετσΒττσισ.

Χ Χ νι Ι. Εἰιιτιτἰπτ Μπεστ.

Π τ: ε ε κ τ: τε τ ε ὸεἰσ‹Ιε αΗσσαστο τετσΡοτΞε σπετναΙΙο , σσττΙαισ νοεαΒσα

Ισ ΚατΙιιτσσε ε:: Ρα ο ΤατνεσσεσΠ ό: ντΙΙα νοεαΒσΙο Ατσασὶαεο , ναΠεΙα σετ.

νοτστσ εοσττα&τοσε εΒΙΙττατσε τα εΙασόσε εκίΗτετατ,στ Ρετ ασσοτ Εετε πω.

μέτα Ρτοτσοτὶοσε αστα ΡεσεΓσσε πασοκ οτστσ ατσΒσΙασστ εατετετ οτΕετο..

@στ ετὶασι αστε αΙττΙσοτ ασιαοε. εστσ Ρτατἀἰᾶοτσπι δασθτοτστιτ εοτΡοτα το ΡΜ!

θοασπ86ο2ω νΠΙα Γετνατεστστ ατΙσσότσε ίσει·ατ: τω οσι· εστατσε σοσ ίσετττ τσεεστ

στ νεΙσπ. σσστ :αστεια ντάετστ σστα οἱ: ΓαΙστεισ αστεια ασε αΙτεσ]σε Ρεεεασ σο

ἔσω @σε εστατἱο στΙατα Με , σου Ρειστσε :τεσπα 3 σεσσε τσσε σε αΙἰο τετσΡω

τε 8: αΙΙο τη Ιο‹:ο Πεο Ιατεἰεστε α. Ρεωτετω 5ασ6Ηε τἰεττ ὸεΒσἰτ. ΠετστΙσε ασ με

ίατα.ισ ΒαΠΠεαιτι το φα $ασ&οτστσ άεσεΒαστ Κε!Ισστεε, τη εατΡεστο αΜεΜάσα

τσε , ΒΜσασπ ειτοτασε εὶειττεστὶαστ,ὶτι στσσε Βοτε τσοιτιεστο τστεσταττι οτστσσσι

τσετσΒτοτσισ ίοΓΡὶτατετσ Ρετ $ασ&οτστσ σπετττα τεεεΡἰτ.

Χ Χ ν Ι Ι Ι. τ2!α!ίστ σίαιώι επέϊ'α.

Ν τ: ο Ποτσὶτσεα: Ισεατσατἰοσὶε σεετ:.ικντττ. σσεεάαττι νττΒο σοτσἰσε Βετ.

Αττττωσ σε μισο '5σείΤοσσσπ ,8ε Ρτεεότο νοεαΒσΙο Βετ8ταεα,ε:τ σετνοτσπι

εοσττα&ίοσε όεΒτΙΙτατα.8ε Ρετ άσοάεσα ασσοτστσ εσττ5εσΙα τσσττΠε ία&α,εσττι ατί

Ρτεεὸὶἑὶστσ Ιοεστσ ΒεσΗ:σε δ: ιτιασἰΒσε τεΡταστὶο Ροττσε φαω ατσΒσΙατκΙο Ρετ

νεισΙΤετ .το εαόεισ ΒαίἱΙτεα εοσΠΠεσσνττ σστεΙαισ το εαστΙτόο ΙιαΒττσ ΗΜ αΡΡα

τσἰτ,ισοσεσε σ:: ἰσ εοόετσ ππασετετ Ιοεο τΙσοαόσίσσε οΡταταε Γασὶτατἰε Πεο ]σ..

Βειπε Ρετ τσετΙτα δ. Ψασστε81ΠΙτ ΓσΓεὶΡετετ οΡεσπ : σωστο τάσε]σσ5] οΠ:εσΓα

εἰ ίσετατ !ια:ε ντΠο. Εκὶσ τΗε τεττΙα, σ! είτ ΡτττΠε Μσε ]στσ] οσισ Ματσσσοτστσ

ΓοΙΙεπιστα α Ρι·ατττΙ:σε εΙΤεστ τΙεεαστατα , εοεΡττ εΙατσασσο 8ασ&οτστσ σοπιὶσατἱτσ

ασασΙτα σεΡοίεετε : ατσσε τσ Με εΙατσοτε εκτεστίε ΗΜ ΓσΒὶτὸ σετνοτσισ ντσεσΠε

τσ τσεεΙΤστσ ίε εττΒεσε το Ρεσεε εοσίτὶτὶτ. 5εά 8: στα τσ σσστ: τσοσσιτι απατα Ρε:

τ!στσ €τείΒΒσε ασ ΡτοΡττα ωστε φαω, στ Ρτατάστ1ττισε ,σττεσσο Ροτὶιἔιε τΙσαπτ ω.

εεάεσσο ασ ΠοσίεΠοτσω Ιστσσα Ρετνεσετατ.
Ι
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Απ. (ΕΕ-τιι.

Χ ΧΙΧ. ΤΚωΝ.5'Ι.ΜΤΖΟ ΟΟΚΡΟΚΙ/Μ Δ' . 1::-ι:;::··

' δοπ-β·βτπω δύττβ έτι ζω·ποττπωπ Μέσω. .

α Ν τ: ο Ποττ1τι:Ξατ Ιιπατιπατὶοιπἰε οεἙἰοΒετιτείἱττπο ηοιπαεεΠωο φωτοΜ

τΗόΗοιπε ιν. Γαβ ἀἰε κιτ. Κα!ειπΙατιω1 ΠεεετττΒττιπτι ) νεοετιιτιτεοτΡοτα 88.

ΥναικὶτεΒἰΗΙἰ 8: ΑπίΒεττ1 ΟοπίεΙΤοτι1ω ατΙ Οατιτοτειιατιπ ιττΒεπι , 8: 3ι1Βετπτε

Βοττιὶοο ΐιιίεεΡτα Ματ α νεττεταβτΙτ Ηω1νιοκε ΕΡἰΓεοΡο Ρττετατε ιιτΒτε 8τ Παπ

πιο ΗτωΜεκτεο ΑΒΒατε Μοτιαίτετή δ. Οαταιιιιτ * Ματτγττε, 8τ εοΠοεατα το ΕεεΙε. η. τω”

Πα τη φα τΓάεττι Ματτγτ τεςιιὶεἴεἰτ. ΠΜ που ττιτυἰττιαττι &ιιτιπατιττατεππ Μωα- """° (°'"°*
. η .. ·.··.ΚΙ.

εΙ:ιε 8.νναπότεειΠΙι επι πιετιι θετιτι!ιιιω Εεε αττιιΙεταιπτ εκτυΒυιτ, 8: ΒοΓΡιταΙι- 8ξαε"ΐ

τατεω εοιαά€8τιατη ττ1Βιιὶτ,ὶΒἰτιιιε ιιΓειιε κιντΚαΙ.Μα.ττῇ Ρωετε ετιατιΠττπιε τ, έυενα· ._

ντάεΠεετ Ρετ ττιεττΓεε ττεε,εΧεερτὶε πάπια τΗεβω. Πεὶιπε!ε κιν. Κα!. Ματττ] Μετα ατζ;"&ο”5

ΘετιττΙτιιττι Γιιαόεοτε δε εοοΡετατιτε Ρτα:τατο Ηατωεττεο νει·ιεταβτΙτ αΙτίΓαιτε 5αιτε..-·

τοτιιττ› νεπετατοττΒιιε , ατττωει:ιτε ετταπι ε]ιτΓάετιπ υτΒἰε νετιεταβΙΙΙ (Πετο 8: ΡΙεΒε

1)03ο άενοτα,ωττι Ιαι1τΠΒι1ε ό; Ιιοτποτε Ρτατάτέτοτυω εοτροτα 5αυθ:οτιπιπ τιπτα :πω

τοε Ρτπτατα: ι11°Βἰ5νεΩεταβὶιἰτετΪυἶεεΡτα Γεω: αττ1ιιετιπ (:αΡεΠαπ1 φαω οΙἰττ1 νε

τιεταιιάιιε ΡτετΓιιΙ Βιετ.εατιτιιε τπτ-τα τ.!σιτιιιω Γιωτη εοπίττιικετατ τϋεττε εοΙΙο

εατα 1”ι1τιτ.Ιι1 πα οτιππἰΡοτεοε Βει1ε Βατκίτοε Γυοτ πιτ νοΙιιἰτ τ11τταΒΙΗτετ ττιὶτὶτῖεα

νὶτ , 8τ πιτταειΒοτιιτπ αττείταττοττώι:ε πιιιΙτττοτττιττετ Βοτιοτανἱτ. @φταιει 1τιΙἰἔηἰα

ττ1τταευΙα ]ιιΒειπτε Βοτιιἰιπο ττύταΜΗτετ τετιιΙ8ετιτ.

Εα Ιἰςιιὶὸεππ τεωΡείτατε τΙιιΜατι1 ττοιτιο -Ηαὶτπετὶειιε τ1οπ1ὶπε α ΓΡἱτἰτι: ἰππιυιιη- ΧΧΧ.

όο1τιναΓ.ιε,ντιπέτοε ατειιιε ὸετπυτ:ο τ:: εατΡειππω εΙενατι:ε, ασ! Ρτατὸἱᾶαττι ΒαΠΠ

αυτ: ΡεττΙιι&αε ερτ. @Η πα νεΧαΒατιιτ αΒ εττατἰεο @Με , ω: οωπεε ατΙΙἱίτειπτεε

εΙετττωττι Ιαεετατἰοι1ε αΡΡετετε νεΙΙετ , αε ττιιιΙτα ιτείαπόα οτε ώεειιάα Ιιοττατιι

ἀτειτιοπἰε οτε Ρτοϊεττετ. ΙΜετιιε Ρετ α!ηιιοτ τ!τεε τηαοειιε, ])οπήιπο ττι1Γετατιτε

οΡἰπιἰε 8αιπΕτοτιιτιπ τττεττττε Ρωετατ ειιτατιιε , ΐατιιιε ά ΙιαεοΙιιττιἱε ΡετΗΒιιε ΡτοΡτϋε

|ιαΒἰταεπΙα τεΡεὸανΙτ Γυα. ' -

Βεἰπτὶε ὶτ1 ι·ιπετιΓε Μαὶο τμ:τόατ1°ιΜΜΜτιοωἰιπε ΑάαΙ$ατάτε τ!εντΙΙα Αιιτταεο, :και

ειπα: είτε:: ὸ1τἰοιπε 8. Ι..αιωοττιαττ ()οττ›τετιίἰε τ ΜοιπαίΕεττ] ΡΙιτετιεΠω ΡαΠ`α , α νΙ- τ τ. ει"

το Πιο ασ Γοεετο :ιό Ρτετίὶἀὶα Βατιέτοτιπτι αάόιώτα , αυτ” ότετ ΓΡατὶο ττατιίαάο ω°°°"ω

Ι)εο ]ιιβειιτε εοτιεἰταπι τεεεΡὶτ Γατιιτατετο.

_Τετττιιπι τ:τιιοτιι1εττιτταευ!υτττ οΡττιιΙαιπε Οτιτὶίτο 86 δαι·ιέτοτυππ ττττετεεάετιττ ΧΧΧ"

ΜΒ ττιετΙτΙε τη Βοττιτττε αυοόατιι τιοωἱτ›ε ΑάαΙιι·ιαπιπο εοωΡΙετιιττι εΠ:. Ηὶε ετταττι

τεττ1ΜΙττετ νεκαΒατιιτ αἱ: ττιττπ1εο, ἰιιεΙαττιαιπὸο ντόεΠεετ τπιττιοόετατε α‹: Ιαεεταια

ὸο , 8τ το τιοτπΪοεε Ρτοεαεττετ εΧΡαεπόο.ΗΞε ετεο α1)οιπάτιο Ρεττεθ;ε ειιτατιιε

τεεεΠὶτ. -

@κατα τ1ιιοςιιε ν1ττιιε Βατιότοτι1ττι ὶτι 11οπήιπε ιποτιπὶιπε ΑοΒαΙππατο τετι1ΙΠτ. Μιτου.

ΟετεαΡτικ α εΙα:πιοιπε, αττττΙΤο ΓετιΓυ, ἰτιατιὶα ΒετεΒατ νοεε, Ιτι·ιειτα, αε τπεττι Βτοτυττι

πιοττΒιιε. ΙΙ:ίεΙυε οέτο εΙτετιιττι ΓΡαττο τπαιπετιε, νΜεΙττετ αἱ: α. ΚαΙ.]υΙ5] ιιΓεμε

ατΙ Κα!. ε]ιιΓὸεω , τοετυὶτ α Ποττιτιπο δ(ΜΜΜ@σε ΡετΓεότε ειιταττ. ε

@Μποστεφε τηἰταευΙιιιτιὶτι ἴετπὶιια τιοωὶιπε θετττιιάε όοτιατττε Πεο εοιπτἰ- ΧΧΧΙν.

ταΨ Γετιίὶ: ατ:Μΐο,όα:ιτιοτιτε ἰυίὶΙπότιι δ: ΙοειιεΒατι1τ ὸεἔοτττιἰτετ, δ: ὸετιτὶΒιτε

ἔ ετιτΙε ατ , 8ιοτητιτα το!ιοιπείτα Ρτοτπεβατ. (Με ταττιεο τεττΙο Ροίτττιιαπτ ατ! Εστω

Γατιιω Ρετνεττετατ Ιοειιττι ότε ττιετΞττε 5αοετοτιιτιπ αἱ: Με ττιετιιττ τιπεοωπιοάττατε

ΗΒεταττ. π

δωσει ττυοττιιε νὶττι:ε το ίεωτιτα 11οπήτ18 Ατ:ΒαΙΒετΒα οίτειπΓα Γιιετατ , ειτε μ· ΧΧΧν,

τιππ Ιοτ1ιιεΒατιιτ Γετιίἱι αττττΠε ΡῖΟΡτἱ9: ίεά αΙΙα αεεΒατ τιττιοτιείτα. @ετ ταππετι

τεττΙο ροΠ:τμιαπτ αάνειπετατ ὸιε, ΡτεειΙσικ 5αττότοτσιπ Γατ:α8τ ΜεοΙοττιτε ατ! Βια
εοιπεττε τετΙΗτ. τ '

Νεά ασοεε:: ίεΡτὶπιιιττι πήταειιΙιππ Ιαιιτ!ε ώΞιωτη Βιιἰε Ραἔἱιπα: ἰπΐετετιἀυττι χχΧγι

τατιωπ άιυττττιιιε, φα! επΙοτυτιπ ΟοττιΡοε δε οτΒἱε το τμτατΙαιτι τετιπ1τια Ρετ Βεατιιιτι

εΧετειιἰτ νναηὸτεἔὶίὶΙυτιπ. Ναιτι εὺιπ τιοιπτιιιΠτ Ρετ Ρται·τεοτυτη Ηττα; τ1οΜΠιατη

ΡαιιΡετίιττηιτε ττ1ΗττπΙτατυπτ ὶιπεοτυιποτὶὶτατὶΒιιε τηοΙείτατ1 ΒαιιτΙετετ:τ ΓεΓε αΕ› το

ΛΑαα Η]
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110. 1.Χνη.

@τη Μπιτ.

Νο".

ΓοΓΡιτατι τετΙεΙιτοε οΡταΜΗ , ΡΙαετιιτ ειιηέτοι·ιιπι ΜοεΙιβεατοτι, ιιι; νεΙιιτ ιτι @πωπω

αστεια Ρι·ονιτιειιε πιιιΙτοτιιιτι ΙαιιὸαΒατιιτ οτε, ιτα Στριπ τι·ατιΓτιιατιοα ΡτεεεΙαι·ιε Μετα

νοειΒιαε ὸενοτάαι1ε π1επτε αττοΙ1ετει:. ΤαΙι ιταειιιε :τέτοιο εΡτ οεεαΠοτιε ιιτ ηοπιετι

Βεατινιτι οοε ι:αιιττιτιι ιιι ΓοΙο Ραττιο, νει·ιιτιιετιαιτι ΒεατΞΗεατετιιτ ἰιπ Ρετεει·ιιαο.

Ετατ «μι Ρε ιιι ειΓάεπι ΡαττιΒιιε ιιιιεεάαιιι Γεττιιοα οπιιιι εοππΡα5ιτιε ιτιετιιΒτοι·ιπιι

αε!εο ιιιΓξ·ττιατα , οτ εεε τιιαιιιΒιιε ειΒιιτιιι οτι αΡΡοτιει·ε , πιει: Ρει:ΙιΒιιε ἔτεΠὶιιιι τω

τετ αΙιτιιιατειιιιε Πεετε.(Βαάατιι Έτσι: τιοδτε άπο ειιιε ΓΡιι·ιτι1ε ιτιττα Ρ:ει1ε ιιιο:

τιιοεαι·τιιε ττιίτε ατι!ιεΙατετ , αιιόιτ Ρετ· νιΓιιπι τιιιεπιάαιτι άιεετιτεπι αει : ει ΓοτΙἱται1

ΓιιιίΓεε τται1Γνεάα ασ! ιιπειτιοι·ιαιτι δ.ΨαπτικεειΠΠ :με ιτι Βοηοιιια εὶνὶτατε αυτι

Ρτα:ΓιιΙε ΑτιίΒεπτο ι·εςιιιεΓειτ αΙπι1Ηιιο , ΡτοΓε‹ᾶὸ τεεεΡιΙΓεε τιιι Γαιιιτατεπι εοι·Ρο

Μ. Ηαε ετΒο νιίὶοτιε αιιιπιατα , ι·οΞανιτ αΡΒιιεε ατειιιε εοστιατοε , ιιτ ει ΡτεΒει·ειιτ

ενεέτίοιιιε ατιω1ιι1ειιΙα, ιατι1Βιιε 5αιιόΕοτιιιτι ειιιτετ ατϋι·ε Επιιτια οΒ τεειιΡετατιὸα

τιίΒιι.εε Γαιιιτατιε εοπτιιαιοόα. ()(ιιιηιιε ιΙΙὸ αιιΓΕιεε Ρετνειι1Πετ @απο , τιιιιΙτο

αει·γωατιιττι ΙπιΕπε αιιτε 5ατιέτοκιιιτι Βιιίτα εΓἙιιΙο1ταΙυττεΧὶτ ΓοΓΡεε α Ρανιτιιετιτο,

ιιτ ηιιΙΙα ιιι5ι·ιτιιτατιε νείι:ΙΒιαιο ειπε αΡΡατετειατ εοι·Ρι1ΓειιΙο. ΚεεεΡτα ιτατιιιε Γειτιι

πα ειπα αεΙνειιει·ατ Γαι·ιιτατε, ε!ενονιτ ιιιιττιαιιαω Γε @απο ι·εόιτε, Ιεά οπιιι1 τιιιοαά

νινει·ετ τετιιΡοτε ιη τωιτιο Ρτεείατὶ Ρει·Γενεται·ε. ΙζεττιεατιτΠσιιε ετ€ο εοΠεΒιε Με

ι:τατιΓττιατικιωτι ΙΡΓα ιιτ άενονετατ ιιιιίςιιαττι αΒΓεεΠὶτ, Γεεὶ Π: οΒΓετιιιιο ειπατοι·ιε

Γιιι τοταπι Γε εοιιτιιΙιτ. Ιιιτει·εα αιιἀινιτ 5αιι&ιιω Γε ωοτιειιτειιι σε αΙιαιιατκιο απ

ΙεΓαδτιοτιε @Με ιιτει·ετιιι· , πιει: τειτιΡοτε Μεττιιε εεε ωΡτατιε. @τα Η ΓεεΠΓετ, Ρτο

εεττο Γειι·ετ τα! Γε ι·ενει·Γιιταιιι ιιιΓιτιτι1τατεττι. Ατ ιΙΙαιιιΒετιτιε ιιτιΡετιιιιτι Γετνανιτ

Ρετ αΙιτιιιοό τετιιΡοτιε ΓΡατιιιιτι. ΤεπιΡείὶατε τταςιιε ειιιαααιτι απο νιἔιΗα αε!είΓετ

ΝατἰνΙτατὶε Ποττι1τιιεαε 8: Γοόα!εα Γιιαε 8αιπέτιιιιοιιια!εε Γετιιιι·ιαε ιιιιιΙτιπιοε!α Ρι·εεε

τοειται·ετ , ιιτ ΟΒΙαταε ειιιαε οΒΙατιπα Βοκιιιιιο ιιι ει·αίτιτιιιπι εκατ Γοτττιατεοτ , ι€τή

τιιιε ω αΡΡτσΡιτηιιατε που αιιάεΒατ όεεοειιει·επιτ , 8ε ΜΜΜ: ιττιΡετται·ετ με

εείἰἰτ αό ιει1εω,Γει·ι·όεμε ειιιο 1τιιΡι·ιπιετιό;ε αε όεεοεΙυετιόει: ει·αιιι: ΟΕ:Ιατα: αι·τεΡ

το, παοκ :και οποια ειπε όεΧττ::: εοτιτι·αε`τι Γιαπ: ασ οΒΙατοι·ιιιω ααα! Φοπτε

ΓιιΓεεΡει·ατ, ιιινιτα νι α8ειιτεΒινιιια τετιιιιιιτ. Ουτε Βετο ετ€ο ετ ε!οΙοι·ε ττιΒιιε

άιεΒιιε πωετιω εΙει:ιοττατο, ὸἰε μια φωτο ΓεΓΗνΙτατε Βεατοτιιιι·ι Ιιιιιοεειπιιιιτι

δε Ψαιπιτε8ιΠΙο ειιπι εοπιιΡΠεε Γιιο εκοταιιτε Βεατο , 86 αιι&οι·ε ιιιτιοεεπτάτε Μ

τα ειπα ΡοτιιιΙι.ιε Παω ειπα τενει·ειπια απ! ΜιΓΓαπι Γαιι&ιιπι αιιΓειιΙτατετ Ενατιεε

Παω , Γει·τιιττι τ!ε νοΙα τιπιιΙιει·ιε εκειάιτ, 8: Γοκιιιιιι εαόει·ιε ιιι Ρανιωει·ιτο ειι·ειιιπ

Γτατιτιιιττι αιιι·ιΒιιε ἰιπειιΠὶτ. $οτι1τιι ετ8ο £ωι ατειιιε εΙαιτιοι·ε ττιι1Ηετιε τυπικα τμ

αάει·ατιτ Ρει·πιοτ1νειιετιιιιτ εεω Γτι·ει:ιτιι ιιια8τιο αει εαπι , 8: Ρτο ταιπο τι·ιΡιιόιαιι

εεε πιιταειιΙο ,ειιιιέΗΡοτετιτειπ Ι)ειπτι τηα<έτιιε Ρτεεοπιοι·ιιω νοειΒιιε (Παω Ιαιι..

τιανιτ αε ΡοΡιιΙιιε, επι ΓειτιΡετ δ: ιιΒιαιιε ιτι οπιτι1Βικ οΡετὶΒι:ε Γιιιε ε:ιείτατ Βει:ε

εΗότιιε. ΑΡεττο ΡοΒ:τια:ε Γεττο ιτι τ1ιιο ει·ατιτιτιιε οΒΙαταιτιι τεΙΤα, ιτινει:ει·ιιιπεατιτ

Γαιιἔιιὶιιε ταΒο πιικτο ετιιει·ιταταιτι. Ρτο ιαιια τε πιιιΙταιιι αΒιτατοτεε Ιοει Πω”

όειιιεεΡε ΙιαΒιιθι·ε αάπιιι·ατ1οιιειιι.

α Ηἱιιεαρρ.ιτετ τοι·ροτα. 88. νναιιόττειΠΙι 8τ ΑΜ”. Ρνομ›·α·τ·ἰ:, ατίωφ'ά]ακε ΚἰόΜτιἰσ ΟουιΜ :ιιι/λα πέσω

 

Βει·τι ε:: εινἰτατε θατι:ιπιπιι ι·ι:νεό.”τα εΠε Βοτιοτιιαπι.

Ρ0Ιὶεα "πιο κοπμπ:Φωσ εκπαίτσεάπισ φωτια ιη.

Ναπασ 5°φ2τω&. τοηιιι.ιΒΕ·υστα:π Ρ·υ.ιπάταψ|έ.Απσθετα

τί όικυ![ταππιστ Βοποπέα πυπίπωσ Μω,ωωω καθε

θαπέ.αυκω ικά διππώπωι ΒΙσπώπέωβ Α6 ΑηωΙβ @θα

πω. "καρτα [και , τι: ΓετΠ:ιτιιτ ιιι ΟΙποτικο Β!αιι‹ϋ -

ιιιειιΙι τιμά 5ατιάετιιιτι ιιι Γιιο ΟαιιΔανο_ Οσα! ι·Ιε δ.

νιι€ωιω εοτροτε ἀιεἰτιιτ, Γιιο Ιοι:ο άιΓωτιιΞόιιπι απ.

Σε. ΤταιιΠατὶο Γαέὶα εΠ $.(Ξει·ατι:ἱο ΑΒΒατε (ΜΜΜ δ:

Βωιἀἰιιἱειιίὶηιιι ιεΠε δι:τιρτοτε ΑρρετΠειε αι! Ω!ικοιι.

ΈοιιταιιεΙΙ. εεε. ;.ειὶκτι αΙιτιιιαικ!ο :επεσε 3. νναπόκε·

@Μι Μ μερικα ΒσΖωιι·σηραπ , έτι ·υέ:Ώιτυ επι. Χον:ττΓ

“η @πωσ μ; ρω», [κατω ά: ΜΜΜ ΓοπτΞκε!Ισπ/Β

Ωα»ού,ΡΙ αεωιιιω , ιι: τετ τιιιαΙδαπι α!) ιιιιςιιιιε εοΠεΓ

Γοι5Βιιε οτι:ιιραιαε τερετετετ , απωαβ: :με κοιιιιααμω

παΪ:[ια ιπιΜια·υέτ.βακεεπ μ·σωρτω 8.Ρ'·υμπα'υ·:2ψ-Ω Π".

μι: ΙωΙππΜΜΜ, @από [πιο κβι:ιιι·πι Μ»,β :στα ΓΙΑ

πιωινωικα _, φωτ Ο|ωι·Μπσω ροβ2 αρρω&απ Ρπυψ..

Μ. σε :εἰ :Με εοκιτταάικιΓΓεπτ Ρτἰπιοτεε :παταω

ΠΙατιιπι ΞκιναΓοκεε , Θει·ατόι.ιιτ δ. Υνα:ιεΙι·τ·ειΕΙι τοτε".

Οατιάανιιπι Μ Πιιιπι Οσ:ιιοΒιιιπι τενεχὶτ, ειδ; η κ;

Βε"Μ ό· Μπιίπω Μ ,παρωμωρε ό· ι,(,,,(,,,,,,,,“% α”

παταω». Ιω Βι·ενι (ΣΙποι:ιεο ΜΒ. απ! ασε. 1οη.Γεή..

Ντιπ ,φαι τεπηαοτε ΟΜάιι!Η ΑΒΒατιε $υωώάκω ε.

μ·υσπατεΞΜ!; έ: ΛΙσπαρω·έσ δ. τω” πωπω: ΒΜπά2

Μωαβ: τε!πωπ [Με Γυπ24πεΙΙσπ , υΒι Μιέτετιω απ”

ειπε Γιιάατι0 αΗετνατιιτ. Πι :ΦΗΜΗ ΕΙιτοιιὶεο ω! 20η,

1μι.ΙεΒἰττιιιε,ΪοΙιαιιιιεπι τ!ε δ_ 1.206°Β=ήο Λωπκω

ωειωιιπ , ιι: Γει·ια τεττια ναι:αι·ιτε Επι:: οΠἱςῇΠω ὰ: _ι;_

νναιιὸκεΒιῦΙο, ίσια φωτα α: 8. νγ1£ηωπα

ΜοΝπτυΜ.

241)·υσπΜπ Χε!Αμία›·κω δΈ. ί/νακέτσέιβἰ , Απβεπτ @· Ι/·υψιυππί ξ» αποκτα” Β|απειΓέπίσεω δί

σκΙο ν. Βεπεάέδϊάπο 'κά κωικω 944. κ]2πωω,
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νιΤΑ δ. Αντ)ΟΜΑΚΙ ΕΡΙδίτΟΡΙ

τΑανεΝΝΕΝειε,

8εττΡτα ατι Απόττοιε αποπττιπο , ππτ απτε Νοτιπαπποτππι εταετεπι

ντιττίτε ντπετπιτ αΡππ 5ιιττπιιι εοπτταότα, 8ε τπτετΡοτατα τοιι:αίτε
` . .

α Ροτ.ετιιιτιο ΑΒΒατε 5ιττιινεπίτ Γεεπτο τι.

Βεβαια απ!αΡο,πτ·τιΡπαιπ £οτταε2επ/έ.

ιτιιοι.οεπε Αττετοαιε.

Ο Μ ι τι ο οιτιιιτΡοτεπττ πιπτιετππι ΓΡτττταττππι ιπασπατιτπιππε ντι·.

τπτιιιτι τατεττοττ τιιπτττΡττεεε ετατταε ταππότπιιε Γεπιιταε πτεετε πεπε

ττιπε , ππτ οπιπτππι ετεατπται·πιπ νττττιτττπιπ 8ετπντττετττπιπ εοππττοτ

, 8επππετπατοτ ειιττττ:επε ,πτιππι Γππιπ ππτπεπττπιπ[)οιπτπππι ποί

τι·πιιι] εεπιτι- Οπιιτε·τπινι απ ετοεετιπαε, τεπτιιιεππαΓπ, οιιιπτπετιαε Οεπτεε τιιττττ απ

τετταε , 8εε. @τ πποππε 8ε πεεεπτι ΑΡοΡτοττε πε τπι·τσα τοττιιε πειιεττετ1πιπαπτετεε

ττε,αττοε πποππε αττεττπε οι·πτπτε τειιαπτπτα ετ πποε τε τοπττιπε αττιτε πε ιιιπττεε

οΡετατττ πεεττεπτ ιπετττ ιπτιετ οπιιιτΡοτετιε πτΓετΡπτω ε ε πιω ,τιότ πε πι εκπα

επτο 5τοπ Γαπότ:ο (Ρτταπιτπε τεΡτετω ,οιππτίιιτιππε ττπ,ππαι·πιτι τπττατιτ τποπο πτται

τοε απ ποεεππαε τιαΡττιαππαίππε οττιπτπεπαεΒεπτεε ττε ΡττεεεΡττ , 8τε. ΡοΙτ πω,

ΡόττππετΡίοτπιτι τπεεεττοτεε αττοε ποτιιτπεεαπτοε βετ πιατα Ριππττοε , εοπότπ

ππε τΡττττπ τεΡτετω ΑΡοττοτοι·πιτι νιεατιω πι οτιιπιτιπε πιπιιπτ Ραττττιιιε είτε εστι

εεττττ,8εε. Πππε Οεετπεπταττππε τιιιιτιπτ Ραι·τττιπε, Βιντπτε ττιππετττ:πε πω”

τπττι ίτππτε αι: ντττπτττιπε τπ πιιιτττε οττιτε Ραττττιιιε ποτππι ΑποοινιΑπππτ τι ΑΡοτὶ

τοττεπιτι ποπανττ Ποέτ:οτειιι. Ιπεο τε Ι)επε οπιιιτΡοτεπε Ρετ @οποία ετπίπειτι

Ροπττττετε Ραιτοετπτα Ρτεεατιιιιτ, πτ τατ8τττπα τπε ίαΡτειιττατ τα ΓπΡετιιτε ττπεπτα

ποττ:ττε ττεετ ιπαεπταττε πιεπτττιπε τοτατε εοπεεεταε , πι πε τατιττ ντττ ιι·ιεττττε ατππε

ντττπτττιπε πιιτε Ρετ τττπιπ :πα εταττα πεττττ Γεττε τ·οτεπτεε , ττεετ πε πιαππτε Ρατιτα,

αε πε ιππτττε Ραπεα πεΡτοτιιετε Ροτττιιιπε. @τε επτιιι πποττπταπαιτι ετιιε εοπιτετ

Γαι:τοτιετιι ατππε ττι Πετ Γετντττο εοπττ:απτταιτι , εππέτότππε ταποτεε πποε πι οπ

επττο , 1)εο ταπττιτπ τείτε , οΡετατιιε επ , Γεττε ατππε παττατε Ροιείτ ε

 

-ὶ< ε'

ει·π , _.

. υ

τ
τ υ

 

 
δι

τι .

ΙΝΟΙΡΙΤ ν1ΤΑ.

8,, τι: τπττπτ απτιιετ,οπτττειι Απποινιτιππεδε ποτιτττταπε δ: τπετγττε τεεπππππι

ταεεπττ πττέπττατειπ 8: τπ Ρτπε Οαττιοττεα ετππτττε οττπε ττ1ττ Ρατεπιττσιιε ε τιι

(:οπτταπτττιεπτε τεπτοπε,πεε τοππε τι Οοπτταπττα*ετνττατε 8ε τπ εο ΓΡεετατττετ

τοεο πιιτΑιιτεαλίατττε*νοεατπτπατπε εττ:.Οεπττοτ νετὸ τιιιτπε τιιτει· τπω ετατιιε

Επιπι.ιπενοεαΒατπτι Βοιωτια απτετιι πιο. ππτιειιΡατα τπτ: πετιττττιτ. Ητ νετο

1·ο1τπτοΙτ Ρατεπτεε Ρτα:πιέτπιπ Ρπετππι τεεπιιππττι Οτιτττττατιατ Βεττε,τοπτε τι εππα

Βιιτιε τττππι Πτντπέτ πταττα Γπτΐταπαπτε τπ Εεετεττατττετε ππτττετιαπτ πττετΡτττιτει

ιιπτειιιτι επτττι Απποττιατππι τιατοετιαπι: ττττππι. Γττπτίπε νετὸ Ροττ: Ρτεεπτέταε εοπ.

τππτε Γπαι οτιττπιπ , 8ε Ριιετο α·:τατε δε πταττπ ετεΓεεπτε , Μινι τππο Οτιττίττ αε τεντ,

1)τντιιθ. τατιιπτατιτε πιττεττεοτπια , ειιττι εοπίοτταπτε αε Γπαπειιτε Απποτιιατο ττττο

πιο Γε τπτιπετε ττπππττ.

Επι: Απ.

πι: ι.ιινιι_

δευτ. ιιι.

#6'.0ιτιστ

Απποπτα.

τπε Εστί

ταπττειιττε

Ρτε επικα

τπε,

|

3, Αττιταο @τπτ πεπττοτ ντπεττεετ Ρττπττ·-πε εππι τιεατο ίτττο Γπο Απποτπατο τπτ

. 5_ Απποτιιαττ εοπίαιιΒιιτπειιε ιιττετι:πτ πι.ιτ Ρορπταιτε τα”. Ρειππιτττ , Απποτιιαιιιπι τιι πποπατι·ι Ιπίτιιιττιεπ

(με πιτ δ. Βεττττιπε, ειπα τα τε τπ Αδττε 5 Βετττιιτ το (ΞατοΙτ Μαππτ εοιιττιππιιττιεπιτι ατι Με τπιρειαιοτε

$2επτο τπΓεππειιττ. Μπιτ ττοτιαπιιεε πε ΙΡια τω ΙΡε- αΡΡετταιτ. .

:τω πω" $τττιτνεπττεττι Επι”. Μ$_ Με τα τιιιπιιπι

·»τ Οι” αυτή

απ Κ ε-_

πιιιιι

τι· ΙΡεττο

νιιτΒὁ Οτι!

τίτιτάατ

τ.πιιοντιιττι

τι Ραιτε Ρετ;

πιι€τιπι.

 



τω: νιΤΑ 5. ΑΠΠΟΜΑΚΙ ΕΡΙ5Π. τΑανεΝΝΕΝειε.

οπο. ΑΝ.

εε. αν”.

δευτ. ιιτ.

ΜΑΜΑ το.

τι.

ΒΗΠ. Η.,

Κειιαιοε ε

νινιτ.

Ματ. τι..

ΕΡιΓεοΡαε

Τειτντα

Με: Γα

όταε, πια!

τοε :τα Ει

τΙειιι τετια

τα.

Νο·τΑ.

Και. 8_ ει.

Ριειιτεε τιαοτι ΓετιΡταιιι είτ , τω.. ό· αυτό: :παπι μα· Αετό:: ά· έα ρααΡεπιύα: ό

τα:: βρειτε Με το Μαι:: «πω» ωετπωπε τιιατιτιο ττιοτται , Πεο νινι 3 εαιιαειε

ιιιοΡεε ,ΡετειιτιιΒαε ιοειιΡΙετεε 3 Ι)εο Γιιικιιτι , ειιαβοιο τεΒεΠεε ; ιιιετιτε Γιιιιιιεε,

:ετατε τιιΓΡαι·εε, ατι φωτια: Μιιιτατιι Ρεττει6ετε ()οεαοΒιαιτι φαι. ΓαατοΓο ιιοττιιτιε

νοεατατ Ι.αιτονιαιιι , οιιότιοαε α Γαιιέττε τιιειτιοτικ Ηιι:εταειιΓε νιτο Β. Ποταμι

ΒιιΝο ΑΒΒατε ιτι ΒατΒαιιειια: τεΒιοτιε ιιι Πει ιιοιιιιιιε Γαιτ Γαιι6ιατατα. δαιιετοιΡι

τατ Ααετιιειο ΑΒΒατε τ1αι τατιε ιιι Ρτεετιιέ`το ΜοτιαΙτετιο Γαιι&α ατααε ιοεατατ

Μοιιαειιοταιιι ιιιαιτιταειιιιι Ρτατετατ , Αατιοττιαταε εαιιι Γαο ατιαιιιιαιτετ αετιι€οτε

τεΙιτ5οΓα ιιιαιιιΓειτανετιιτιτ τιεΓιειετια , Γεοαετιτεε τ1αοει ΓετιΡτατιιείτ : Ζπτωνέα χω

:και που» ει· Μπαππαύ:: ιτ262,& Μαρττ: πω: @- α'πεπτ Μα 8αιιε`ταε νετὸ ΑαΓταΙιαε

εοε [)ει ατιιοτε Ηα<ἑτατε εεταειιε , 86 ιιι Β. Ααοοιιιατι ναιτα δ( νετΒιε 8τατιαιιι

εοεζτιοΓεετιε εΠε Βινιιιαιιι , ΓαΙαΒτε αττιαε ΡετΓεθταιτι Γεεατκιαπι ω”. ΓετιΡταταε

ααότοτιτατεττι Ρταε«ιι&ιε @ει ΓαιιιαΙιε όετιιτ εοιιίιιιααι , ιιιατιειιε νιτιεΙιεετ αττιΓοαε

αΙιοααα‹ιο ιιιιιαΙ ,αΙιοααιιτιο ΓεΡατατιιιι , ιιτ Με ΙΚεεαιατι ειιιτιΡιιιια Γεεατιι ια Πει

ΡετΓενετατειιτ Γετνιτιο. Αιαι:ο ιειτατ Πινιιιο ατιιετιτεε αττιοτε ΓΡιτιταιιε Ραττιε Αα

Γιαίιι·Γεααειιτεε εοαΠιιατιι, Γαβ Γαετατ Κεεαιαεια8αιτι ιιιετιτε τιενοτα Γε ΓαΒιεεεταιιτ.

Βεαταε ιειτατ Ααίταιιαε ιιτιιιιειιΓο Βαα6ιιο τεΡΙεταε , εοε Γαιιέτο Μοτιαειιοταιιι εσα

Γοττιο εοτιιαιικιτ. Ι)ειιιιιε δ. Ααειοιιιαταε ΓΡιτιταΙι ετατια Ριετιαε , α:τατε τειιετ,

Με τοΒαΓι:αε , ειιιττιέτο τε8αΙατ τι:=τοτι ιιιΒιιιταε , ιατετααιαιιι Μοιιαειιοτιιιιι ΡοΡα

ιαιιι τω ιπιΒατιιε ,οιιιιιιΒιιΓοαε ειιααι ιιιιΙιτιΒαε ιιι Ρτ:εοι&ο Μοιιαίτετιο τω

ταιιτιι:αε Πινιτια Γαατιετιτε ετατια αιιιαΒιιιε κατ. Ετατ ειιιιιι ιιιειιτε εαίι:αε 86 του

Ροτε , οι:ετιιειιτια ατοαε ιιατιιιΙιτατε τεΓετταε , ιιι Πινιτια Γειειιτια ετιιτιιταε, εατιτατε

86ιιιααΓαετατιιιιε ΡΙειιαε , τιιΓι:τι&ιε Ρατείιτιοαιω εαίι:ι€αταε 1ειαιιιιε, Ρτοιιιτιε τω

ότιατιι Ρετνιιέιι εΧεαΒιιε , Γειειιε εΙαοτι ΓετιΡτααι είι: : Βεατέ @τα /ξ·π:.€ Μέ φαι:: Με:

·ινεπετ2τ ΒουιΜτα: Σπ·υτπετι: ·ι:αζ2/απτα:. !

α.. Βειιιτιε Β. ΑαειοιιιατιΓαιιια Ρετ ιιιαΙτα ιοεα νιιι€ατα αΓοαε :τα Παοοιεειιτι

Ετατιεοτατιι ΚεΒιε ιιοτιειαιτι ετνεαιτ :_ αΒΓεοιι6ιιετιιιιι τιοιι Ροτείτ εινιταε ΓαΡετ

ιτιοιιτειιι Ροιιτα. Ροιι:ιιατε πια τα ιιιτετνετιιετιτιΒαε αιιτιιε α ΚενετειιτιιΕπιο Ρα

τω.: ΡτιιιειΡε [)α8οΒεττο , 86 αι: οτατιι Ρτααεοταιιι ΡοΡαΙο νοεαταε,8. Αοιιιιιιιιο

ΝονιοτιιεαΓε ΕΡιΓεοΡο οΡιταιαιιτε,αιι τιοεειιιιατιι ατειαε αει ααΒεττιατιάαιτι Τετυα

τιειιΓιε ιιτιοιε ΡοΡαιαιτι ΕΡιΓεοΡαιεπι εαιιι πιαειια ιιιειιτιε ιιατιιιιιτατε ΓατιιΡΓιτ Εισασ

τειτι : ιιι τιαο @τα νετι.:αιιι Πινιιιατιι ιιι εοι·‹ια ετετιειιτιιιιιι Γετιιιααιιε , αιιιιιιαταιιι

εοτΡοτίιιιιοαε ΙαιιΒιιοτεε εαταιιε , εαΡτινοε νιτιεαιατόΓοαε τεειιιιιετιε , νιιιααταιιι

ιιιοΡίιιιιααε με οιιιιιιΒιιε εατατιι 8ετεαε,Ριεισειιι ει» :ι Ποιιιιαο ετετιιταιτι :τα

<έαΒετιιαΒατ. Ρτετιιέτιιε ιειτατ Τετινααειιιιε ΡοΡαιαε Ιιεετ αιιτε αεΙνετιταιιι Β. Αα

τιοιιιατι α Γοειιε 1)ιοΝγειι ιτιαττγτιε Ραεειακο νιτιειιεετ 86νιετοιιιεο νετιιαιιι

ααι:ιινιτ Βινιτιαιτι εοειεττι τειιιΡοτε οαο δ. (ξΒα·τιααε ιτι ΑαιΒιαιιειιιε ΡτειιιεαΒατ

ατι:ε 5 τιιαιτι τατιιειι ατιιιαε ει: ιΡΓιε ΤετιτααειιΠΒιιε εαΙται ατιιιαετεΒαιιτ ιτιοΙοταιιι.

Ροίι;τιιιαιιι ειιιτιι εΙαο Βεατι νιτι Ρτωιεα ΡαΓειαιιαε 86 νιέτοτιειιε ειε Ρττετιιέτα

ΤεττταιιεαΓιααι αι·Βε ΡεττεΧεταιιτ, 86ια ΑιτιιιιααεαΠαπι εινιτατε ιιιαττγτιο εοτο

ιιατι Γαατ5 ταιιε ΤετττααετιΓεε ατι εαιταταιιιιτεταιιι τενετΓι Γαατιαοιοταττι. Νοιι

Γοιιιτι:ι ειιιττι ιιι εται ιιοτιιειι ΠοιτιιιιιαιιτεατεειΡετε ιιοΙαεταιιτ, Γετι ετιαιιι ιιι οαι α

Ρτςαιαιε ΡαττιΒαε Γαει·αιιτ Βα τιιατι , Ρατι εττοτε ειαδτι ιτιοΙα εοιειεαιιτ. 5ατιιιτιαε

ιΒιται· Ρτετιιόταε ΡοτιτιΓειτ Αα οτιιαταε εατικιειιι ιαατεΓΓαε αι·βειιι ,ΓαΙατιΓετα Πι

ω:νετΒι ΡτατεεΡτα Γτοιιειιε Ρα8αιιοταιιι εοτοιιιιαε τταειιειιτ , ΓετάΓοαε εοτατιι απο·

τεε τεττιε ιΒιιοταιιτια: εαιιειιιιΒαε εατεαταε ιατἔο Εναιι€ειιι ιατιιιιιε ιαωωιωνιι_

ναιιαααε ιιιιιαιετα τιείιταειιτια ιαι·ιι ττατιιόιτ , Γαετιιετζάτιιααε ιτιοιοταιιι ειιιτα

ταιιι ιιι Ρτειιιέτα ατΒε Γαιιιιιταε ενεττιτ , οιιιαειιιοαειιι εα ιααΒιταιιτειιι ΡοΡαιαιιι

ατι Ριειειτι εο ανεττιτ ()ατιιοΙιεατιι, Ι)ινιιια Γιβι ΓαΓΓταΡαατε ατατια : (Μπα ειιιτιι οΡε.

ταιιτι Βοιιαιτι 1)εαε εοοΡετατατ. δ: ειιιτιι , τείταιιτε ΑΡοΓτοιο , Βα::ρο 920821, με:

τοπον: πο: ά!

;. Ροιταιιατιι νετὸ Ρτ:ετιιέταττι ΡΙει:ειτι αει καιω ειιιταιιι ΡτεΓαταε ΡοτιτιΓειτ

εοιινεττιτ,νετιιααι Πινιιιαιιι εοαεαττειιτιΒιιε αει εαιιι αιιτιιειιιε Ρτετιιεατιιιο τω

Με , ιιιαιτοΓειαε ιιι Πει ιιοιιιιαε τω: ιιιεεταιιτιο ιατιτίαοτιι:αε, ιιια$ιιαταπι ει» @μια

νιτταταιιι



νιτΑ ε. ΑυσσΜΑιιι εστεε. τΑτιντσΝτΝετε. κι

νἱττστιιω Ιατσιτισ εσσεεΠὶτ Βιντσα, σε σιιισιτε συτω αΙωτσεττε τΙΙτιιενιττιισΒιιε στι). στ”. τω.

Γεσιισσε ίετωσ (ΠιττΠ:σ τ-ανεστε Ραιτεα ΠεΡτστσετε ΡτσΡετατ. Φαόα.ω νετὸ Πω ἐκ· ιζ;»

Αιιάσωατιτε εετεστιτε (Πισω (ΣοσίείΤοτ ισ Βοσσστα τ· ιττΒε ΡετΙενστασε,ΡσΙτ σσα Μ:

ετιττσαε ντστΙταε ε!ΠιτειιΙσ ωστε ΓσΙττσ Γιιτεεσε , Ισ ΕεεΙεΙἰαω ισττανττ στατε , ΠΠετιιε Μίειτωι

ΡτσΙσσιω εεΠ:Μ σε ΓΡατιιιω νετισιτω Πει εττειιωίταστώσε τιιτστε ΡτεεΠεασε. ΜΠζ ΐ;;:::1μι::.

Γάτσσιτε ()!ιττίττασσ ΡσΡιΠσ εαστασε,α:ετοττε νατΠε 8σσετΠσιτε ωστΒστσω ωασιτε Μετρο

ττσΡσσεσε, τσεττάταστε :Πει τισττε νττ:ε νεσετασἰΙἱε ίσιωσε ΙαἰΙ`ιιε ΓεΓε Ισεανιτ ασ Ρ”"ω°

Ισότιιω. ΠεΙσσε Ρατνιιω ΡαιτίασάτΓΡατιιιω νοΙσσε Πιο τσάιιΙσετε ωιΠττε Πισω

σιτε ίαττσατο εστΡιτΓειιΙσ ,ωστε σε εττειτωΠαστΠαιτε ἰΡΠιτε τστστίτττε τιινεσΠι :ετατε

ΈαΓεινιτε αεεεΠὶτ ασ ΠΙιιτσ ι:Ιτεεσε:1)στσισε, ότι ωΠΠ σιωε τιιατσ ωεειιτσ ΙταΒετε

Πεεστιαω$ ω νιώσει ΡεΙαἔσ νοΙσ σιισε Ρετσετε τοσα. Τιισε Γσσε:τ ]ιινεσι ιΠΧἱτ

εσταισ τιιττ›α Ρετεσττι Νσσ ΙτασεεΙτεσσσατσ ,ΙΠιτσι, αεΠιιιε Ρετ8ετε Έστω , σασι

τΠαιΒίε ωεΙΠιε τεστ εττΓΡεότατσ ΡατιτωΡετ,όοσεε ωε ΓσΓΡιτστσ σε Γοτσσο ίιιτσετε

εετσαε. Ρτα·:νισιτ εστω Ρτσντόιιεί` σειΠατοτ ΓιττΣτεστε ΡτσΡΙιετωσ ΡΙεσιτε ΓΡιτττι1,

στταστι ιιινεσι ετιισά εΙΓστ ωαΙιιτσ α ιτε. Τιισε Γσωσσ ΓσΡιτιιε ίεΙΤιτε Πε Με Γεσεκ.

ΑΠ ]ιινεσιε σΡτιτστ ΓΡετσεσε Ρτ·σεε τα Ραττσσι , στ ωοε είτ τιινεστΒιιε τιιΠ`α Πε

Πωτσετε Γεσιιω 5 τιισε ταΡτεΙτε στε Παω νεΙσκ ω! ωατε σσετανττ. Τιιω Ρατναω

σαντειιΙαω εετσεσε ισ Πτστε Π:αστσω , (μια @κι ίιιετιιστ !:τσωττωε Ρατνσω τττισΕ

Γεεσόετε Πιιτσεσ σιισά αεεοΙ:ε σοτσἰσαστὶΡίὶε ισ ΡαττΠ:ιιε ΕΙσατ 5 τωωεωστ αι: σε;"

]ιινεστε εα:εατιτε αωοτε Ιικττισεοσωτε αέτιιτίιτσ ΓσΙιτε αΠεσσόττισ ΠΙαω @με να

Ισσε ΙιτΠετε ισ σώσε τινιιΙτ ττΡαε. ΑΠ ΠΙιττσισ ΡεΙασιτε ταΡιιἰτ ντε ναΙτεὶα νεστἰ.

Τιασε ωστε) Π1τεετ15 τσ Ρσστσ Ωενα τετσΡείταε, τΡΓα σαντειιΙα ιισιΠε τιιτσεΓεεστι

σιτε εισα!Τατα , σεε σιτσετσασιτΙα σσσ σιισστσατστσισ Ι:ιαΒεσε , σιτε 8ιΠΙιω Βιιέτιστιε

εττασε σαταΒατ ισ ωατι , φοιτ ιιιαστισ Βτιτασσταω @πειτε Γεεετσιτ τι 'Ετασετε,

σποτ! ΐα:Ρε τσττιίΠωιε ωετΙἰε Με σαντΒιιε σσεετ. ΑΡτισΠετσεε ΡτοΡτἰαω εστσεσε,

σσσ αΙτεταω τεττατσ , τιτσε ΠΙιιω Ροεσιτιστ εισαι ΓΡτενττ νσττ›α Ραττοσὶ : τσοτι σε

ετεστε!ττ νεσττε Ριισσασττσιτε ισ ιισε!τε , σσσ σαντε , σε:: ]ιτνεστε Ρστετατ τείἱ

ίτετε Ρσστσ. Τιτιω ΠΙιιω Ρετ σωστα Βεσε Αιιτιστσατι Ρτεεαστεω ττεΡιάσω

Σα:τοσιεαω τ Πωσ ΠεεΙισστ ω τετταω. Τι:ω ιτετιιω=ίτυΡἰΠιτε τ στα εετσεσε :3:'Β“"°

ατνα,ίΡαΡτστεε ττεωιΠιιε Γε άεσιισατε τιτσεΒατ, Η ΓσΙιιε ότιττΠιε ' Πε εκίΡε&ατε

Με στ.

6. Ηισε σστατσ εσσΗτεσε τσσΒεάτεστΠε ειΠΡαισ , Ιαετγωἰε ιΠσετττω ΡτσίσΠε Ματσε

ΡσίτιιΙαιτε σΡετσ, Αιιάστσατιιω ττετσιΠα εΙατσασε :ιισσ νοεε Ραττοσιιω , Π: Βσωτ- ΐωε"Φ

πωσ σόεσε εττὸ τεειτττττ ασ σανεω. Πωσ ()ωστΡστεσε νσστιτω ΠΠ εοσεεεΙεσε Βΐ):ζε:ιΩ

αΡτιτω , ωττείεετε ΡεΙασο τιτσεσε , Με τιιτσεστι σαντειιΙα σατασε, τιιτΓσω Ρετ τσατε

ΐετεσιττσ αετιττιτω ττετιιω ΓαΙνιιε τετσεανιτ αει σττωσ, σε σσσ Π!σω αστεα του

σε ταΡιιετατ Εστω σε Ρτατότότιτε τινιιΙιτε ΕΙσα,ι.ιἶ›τ τσττανττ ισ ωατε. Νασαι ίστεσσε

Πωσ σστσε αεσστεεσε αετσε, ΠΠαΐαω Ιισσιτεσε Γιτατσ τσ Πτστε σανσω , Πτοτσαε

εαΙεασε ταΡἰεὶτε στεΠΠσιτε αΙ8αε , ωιιΙττωσσαε αεσσε τέτατίαε Οωσ5Ρστει:τι,αιτ Πισω

Ρα:σττετιε τιιτΠτω τεειιττιτ Ραττοσιιω. Ισ σο ΕΡΠεοΡιτε αεΠιιιε ωστατιιε σσσ ίστσσσ

ΓσΡιτιιω αστε τε!τσιτετατ ΠΙιτω, τσττ:'ὶ σωστΡστεστιε Πει ωτΓεττεστότέι ισ εΠΠετσ

° Εστω εεΙετ Πω τενετΤσε είτ. Τιιτω Ρτο:στσασε σΙτισιτε αιΠα ιΠΠ Γεσεετ σταβατ,

ωΠετ τσιΠττε ντεΠ:ιιε εττὸ ΡτσΒ:τατιτε ασ τετταω, ιιωτότε νιΠτἰΒιιε ειΠΡαω εσστείζ

Π”, ειιω Βετο ΓιιΓΡιτασε , Ι:ωτγωτε νετσαω Βασιταβατ ΡτστσΠε. 'Πωσ Γεσεκ τω

τετισττιστ εστσΡιεσε ΠΙιιω : ΕΠι , στ» αστεα @τι επτά εΙΤετ νεστιιτιιω , σιιὸΠ σσσ

τε άεειστ Ιισότε Ρετσετε ίσταε , στι· αιιΓιτε εε Ρσίτσα σοίττιτω εοστεωσετε νετΒιιωε

Τιωε ττεωιΠιτε ]υνεστε Πιο τεΓΡσσάττ Ραττοσσ : Μεα ειΠΡα , 1)σωισε, ωεα νετα

εἰτετ ειΠΡα , Έσω-εε τσΠετο ωΠΠ Ρετ τε α ωσττε τεσιιδτο. 'Έστω τΡΓε , τι: εΠαίωσε,

ίσα ΡεττειΠα σαττασε,σσσό ΓσΙιτε τστετ τιιωεστεε Οεεαστ Ηιι&ιιε , τστέτσιτε νσταεεε

εττεα ΓεσΡιΠοε ειιττεστιιιτσ σιιτσιτυω α:ίτιιε ισ Ρατνα σαντειιΙα , τσιΠτα ΡετΡεΙΤιιε

ισ Ρσστο, σεε ωαττ Γε ετεε!τωτ ντνιιω εναεΙστε ΡσίΤε, σΠὶ ΠΙιτω τσΠεΙΙιιω βοτσα

η ΒοσστΠα αΙ, ΒσΙοτιἰα,ΒοΙ°ριυ, Πασά ΡτσειΠ ασ (α_ ΕΡΠεοριτε σΙτττι Ρι·σ τστσΡστιτω σεεαΠσσε τη α!

θεεατισ :τα ΕΙσαστ Πι.ττττιττσ , Με. ΕΡτιτσΡαιτεΜοτι- τετιιττα εὶνἰιατε εστω. Μστωοτιιτσ δώσε πιοσὸ τττ

τιστιττσ , στι δι Τατνεσιια σιτσσόαω, στνἰιαε ατι @εστω Ραττιτα , Βσσοτιτα:Ι, ΑττάστσατσΡσ!ι 8: ΙΡιτσ ατιτΠιιττα

ΠττντοΙιττσ , α Οατοτο ν. Ιωρ. :τουσ τι σ. τι”. εκετ- σΙτ. Β ι)

Β Β.άδίστ. δδ. στα. δ. Βεπετἰ. δαττπίπω Ζ!.
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απ. «ω. παπι ε!εΓΡει·εικιτειιι οΡετιι ΑιιεΙοτιιιιιι πιετιειε Ι)ειιε ΙιοετθιίΤετ εε ωστε-ε. Τιιιιε ΠΙει·ε·

2:::2"· ιιινειιετιι ]ιιίΠτ Πε ί:οοι·ιιιε Γετιειε , ιιιεσ.ιιτιιιιι άιΓειοιιιοπι ΙιιιιιιιΙι τε . τιιιιειιε. ιτιειιτε:

' Νεε Με νετΕιιιιιι , ιιιειιιιτ , 1τετιιπι Γοι·ειε .ο οτε όεοι·οιιιεε , ιιεε ιιΙ ι !ιοιιιιιιι Εεεε ειε

ιιιε όιεετε εΙεοεε, ειιιειτιιόιιι πιε νΜετιε Με οτενι Ρετίι·ιιινιτει , πε 2:.ιΒιιΙιιε ΓιιΡει·ετ

· ιιοε ιειέ1:ειιιτια: ειιΙΡέιι ιιεε :ιο οτε !ιοιτιιιιιιιιι οιι:.ετετε Ιειιιόειιι, ιιειιιειιιιε ΒΙοτι:ι εοι·

ιιοΓτιιιπι Ιενετ ιο :ιΙτιιιιι. Ηιιιε ΡοΙΕ ιιιιιιιε οΒιτιιιτι ειιιι&:ι Ρετ οπιιιιειιι τιιοιιίι:τειιιε

π ιιο.ι·τει.νιε όιίειι:ιιιΙιιε ιΠε οπιμι” εΠ: ιτι ιιιιεΙιε ε. -

Λάιιιτοτεε 7. ΡοίΕ Με ιιοιι πιιιΙτο τειιιΡοτιε ιιιτει·νειΙΙο ω Β. Αιιοοπιειι·ιιιιι εἱε ι:ιι·πόιέΙει

'Ρα κά· ΟοτιίΒιιιι:ιιιειιίε ι·εειοιιε πει ικά απο πιειιτε νιτιΜιιΜΜοι.ιιιιιε, ΕιιΕΜΜΜ

Μ' & Νοε ιι Ηιτιάίιίοιιε Βιιιιτικιιε Ρο.ι·ιτει· νετιετιιιιτ , τεΙιτιοιιετιτεε ετιειιιι ΐεειιιιΔιιιιι

Βοτιιιτιι οι:.εεεΡτιιιιι Ρει·ειιτεε, Ρειτι·ιειιιι , οιιιιιόΙουε ΡτοΡιτιειιιοε. 8ειι&ιιε νει·ὸ

.Αιιόοτιιο.ι·ιιε Ρτει:όι&οε [)ει ΕιτιιιιΙοε ει·ο.τιίιεξ :εεε Π: , ιιιιιιιειιίέίοιιε οπιιιιΡοτειιτι

[)οιιιιτιο οικω» :ιεειιε οπι τοΙεε Πω ειό ΡτεεεΙιεο.τι πιο Εν:ιτιεεΙιιιιιι ειάιιιτοτεε άε

. (πω. Ει·ο.τιτ: ειιιιιι Ρω:Γειτι »οι ι:ι ΡιεΙε @Με ΟπιιοΙιεο, 8: ιο ΕεεΙεΠε.ΙΗειε

ΔιτωΡ1ιω ατειιιε ι:ι όινιτιο. $ει·ιιιτιιτει ει·ι.ιεΗτι.

ΜΜικ. 8. Ρ:ιι·νο ΡοίΗικε τειιιΡοι·ιε ΓΡειτιο τι·ο.ιιΓει&ο δ. Αιιόοτιιειι·ιιε απο Ρτεεάιάιε

ΣΦ Μ· ΒεειτιεΜε Πινιτισ. ΠΜ ίΕιιιιιιΙατιτε @Με Μοι·ιοΒειιιιτιι εο8ιαινιτιτι Πει ίιιιιό:ιι·ε

Λικ· , . . . . . . . . . .

ιιοιιιιιιειο.εΙ ΙιαΙιιτειιιόιιπι ειιιιιιΜοιιειεΙιιε1)ινιιιιι Πει Ισ.ι·ειεπιτε ιιιιΓετιεοιόιει Ιοειιιιι

. ΙιεΒεο:ιε ε απο. Ετετ ετιιιιι οιιιε!ειιι νιτ Ροτει·ιε ΑιιιιονΛι.οιιε ιιοπιιιιε , κι Δε”

σε ἔιυ]ι15 εεει:Η «Με"Με άινεε , ειιιεπι Β. Αιιόοιιισ.τοε οι: εττοτε €ειιτι!ιαιτιε

.ω Πόσο εοιινεττιτ ()ετιιοΙιεειιιι , ειιιέτιιοιιε απο αυτή Με ΒαΕιτιιεινιτ Γσ.ιιιι!ιει.

Αε!ι·ονο.Ιάιιε νε:ὸ τιιὸειιτι εοτιίιΙιο ΓειΙΙειεεε εΙινιτιο.ε Ρπείειιτιε ΓεεειιΙι ίΡεπιειιε,

ιιεε ιιΠιιιιι Βιιβετιε Η Με , ιιπι€ιιειιιι Για Ειει·εοιτο.τιε Ρειι·τεπι απο οπιιιι Γι.ι.ει πιιιΙτι.

ΡΜ ΓιιΜΒιιιιιει 1)εο δε Βεειτο οΒτιιΙιτ Αιιοοιιι:ιτο , νιΠειιιι νιόεΙιεετ οσα: ιιοτο πο

πιιιιε νοεο.τιιτ .52:|ιιιι. Βε2τιιε νετὸ Αιιόοιιιιιιιιε ι:ι Ρωεάι&ε νιΙΙει απο: εάνετιτυπι

Ρι·α:οι&οτιιιιι νιτοι·ιιιτι ΕεεΙεΠειτο εεὸιίἱεενἱτ οι εε ετιειιιι Ιοεο , ιο οπο Γιιιιιιι ΡιιιιΙΞιε

ιο μια: εοηιιιίειιΙιιιιι. Ροίϊειιιωιι ετΒο ιεΓειτι1)ειωιιιιΜιάειιιιι Ρετνειιετιιτιτ,

εοιιεεΠιι: ὶΗὶε οτ ΜοτιεεΙιοτιιιιι Ιιει.οιτο.ειι επι :εεΙιΠεειι·ειικ , ιιοιειιπιοιιε Μεω με.

ο ε!ι&α ιιΙειειιιΠεε νιΙΙα. 8:ιτιόΕιιΒιι:ιιι· νΜΜι1πιιιιοΙιτιιιε ε σ.τε1ι1ε Βεττιιιιιε απο απο

ναι” Μα το εοι·ιιιιι ι:ι ειιωιο Γοειιε Μοορ.Πει·ιιιιιι εόιΠεειτειτι οιιοόειτιι εοεΡετιιιιτ Ιοεο,

η;Ως;ωω. ειιιοεΙ ιιίοι1ε ιιοάιε νετιιε νοεο.τιιτ ΜοΝΑετιειιιιιΜ °':ίεά ιτι εο Ιοεο Ρειιιειε πιοι·σ.ιι.

# εεε .Με , Βινιιιο. ειε Γιιειάειιτε Βιεττιο. :Πισω νοΙοετιιιιε εΙι€ετε Ιοειιιιι.

5ὶΚΒΜ=ψ 9. Βεειτι @ΜεΜε ιο Βοιιιιιιι εοιιίιε!ειιτεε ωιτειι€οκιω, Βει·ίε&ιιιιι ιιινωε.

:Με εοιιΕΙιιιιιι , Ρι·οτιιιιιε ειιιιιι κι ιιεινειιι ιιίΓεειιόειιτεε ιιιιε Βιι ει·ιιειτοτε 8: πω

@Με ΜεΜΒ. @οι 8: [Με απο Με ποσο ιΠιιε ΓΡο.ειοΓο &88Π0 αεΠια:τεητε

Ρτεεε!ι&ο εοι·ιιτιι Ιιο.ΒιταειιΙο ιιο.νιεειιιτεε, οιιιιι2ιοι:ετι:επι ι·οοειοεπιτ 1)οιιιιωπι , η:

2ο Ιοειιιιι οικω Πιο. Με Ρωρειι·εινιτ ιιιιΓειιεοτ Η α” ε!εάιιεετετ ιιιΙ.ι:Γοε , όιεετιτεε

ιιινιοεπι , ειιιὸά που είσειιΓιιτι εΙΤεπιτ εε ρισεάι&ο Για πο , Μι ηιιειιὸο ιιεινιειιιΔ

εοτιιτιι εφτιιιιι τειιειιόο Ροπιιιιι εοιιτιειίΤετ Με ίεαπι επι οτόιιιετιι Ρτι1τωτιιιι

Γεειιιειιι:επι Φειι€947Φ νετΠεοΜΜ Η”παπι πει οι βπισίαιω [πώ , ω. |2πόΠεώσ
ῇΠ07ΙΪ#Μ Με πω. ΜίΓειισοτειειται Ποτιιὶτιιιι ειιιι Με ιιΕιιοιιε τκίΊει:ιε εΠ βιοια

Πε , Ραμ ε . Μπι οσωεω ιιινοεετιιιουε οσοι , ιιανειιι ω «μια επι ΒιετιιιιτΡτω

6ιαι ναι μια @οποο ρεενιίιιιιι Με@πιοΜε: ιιπιιΧωι τετι·ειιιι. Τι11ιε ετιειιιι

Μι Ρι·εεε!ιθ:ιιΕπ ειι.πεστεενειΠεο!υπι πιο πιο. ιιεινειιι τειἰοφιειικεε Με ιιιτι·ενε·

Σεπτ ιο τετιιιιιι , εοεποίοεπεεε εεισ.ιιι Ιοειπιι ι11ιιιιι ὰ Ποιιιιιιο Με ιιωιωιιι.

Δ και” ἱιι ηιοΞτ6ιΡΪ10ἙΒΪἰΘΠΐἶιΙΜ Ριιι6ειι6ιιιιι .Με Ωιιι.οιιοπι Κ: ει , ,ειναι 6» πω· ωιι..μ.

τεειιετιιτ τειιιαιιο “απο , οικω $..Λι.ιόοπιει·ιιε μου” πιέιιίω. Ε: "απο εμε Μἰισιιπι Βοιιετ. [πω. ε:Ρ_;.

μισό'. Βικιιιιετι ιιττξεειΠΠΙ ει Γιιιιιιιιιιιι καιω Γιι- 1 πω!. Α(8Ισπι 4Κω «Με ιι'επιβπέωε. Λεω: κι,

μι5ΙΤε ιικιωι. ο ε ιὶ0ι¦ονει που @ΕΜΗ μη. Σι.νι1μιείκηάα.

& ΕΙιεπτειιιιιιιιε ΠΩ; Ροβειι. Λεω.: Μοιιαβετῆ 5. έ @πιο Μέι: Πωσ τω, πο”. ΙΡ:ήη5.Ι.Ια, ω

@φαω ΒΡιιά ΑιιΒιιΡωιιι ·νει·οπιιιοάοιιιιι·ι , ‹ἱε :Με οπι: , Β. Μειωιω"ωω ηΠρ'?ὶ ρωΜΗ Ε::!φ`ι›!.",

πιω. ο εοπβτωσσικπΕά Β'εΕιυπ οι ΜΙΡἱΜτΪσ ήιι[άρω ωρ. . ω

ε .4ιίυ·οαΜια ( ΐει·ιοιι Ιρετιιι: ) ·υο!πέ: άσκιαέωεω Μο με πάλαι: ε9' ρευμα Μ:: Μπα Φοεπί8ΜΗΜεβ2

[ιω›π Ι.ιπσωμω ωτοβει;οπήι”ι·»ωή, ιαβιωνα πωηω- :που [αρα |Ιπωιιωι Αμ;ωΜ ι:,”1° 6 16_ ( “ΗΕ “πιο

Μπα -υσ!Μέσ μυωπκετα. Με στ!» Μ Επειριι·: ΒοΜ1Ν18 ειπα εε. κια. ) Μ ω Με [ιφτπσἰι:2ἰ πω; δη"Μη "Ιβ

δΑΝτ:°Π5 Ρ.ατι1ιιιιιε Βιιιτικ ο , ΜιιιιιΜειιΝο άι: έ» ΕπιπέιονΙοβάτππ: σου τούν"πέκκΙσ Ρ40°·υο “,κ!;ΜεΙ

Ροϋπ Δισκοι νικ. Μ. 6°φωιιό. ιΜπο :κι πέσει :ΜΜΜ “Με η. 86ε.
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Βειιιτιε Β. Ααεσττιετο Ρισ εσταιιι Ρεττε ίενετιτε Μστιείιετιατιι τιοτιιιτιε ειπε» (Με Μ·

Ρτεεειιίτε Με τισιιιιτιεταιιι ίαΡετ Αειιιοιιετιι Ηανιαιιι ια Πει τιοιιιιιιε ε:ειιιεετεεσεΡετατιτ. ()οιιεαετιτιείαςαε ατιειειαε τειιτέισίιε νιτιεεε ρταειέτοε εε ιρετιιαισε - ε ”

Β. Ααεσττιετατ ΜαιαΜοτ.ττιαιντ τιιιατιταειτιι ΡτεεΡοΓαιτ Μοιιεεεοτατα, τω τιοτι 8;:'ἐἔἰῖ:ὶ'

ττιαιτο ΡσΠεεεε τετιιΡοτιειτττετνεΙΙσ , Ρττείετατ νετιετεειΙιε Αεεεε Μαιτιτιισιιιιαε Μπειτ

εε Νονιοτιιετιίιε ατειε ΕριΓεσΡετατιι Ι)ινιτιε ΙετΒιετιτε @τα ΡτσνεεΈαε ει, δε ιἐ°ΘΓΡ°Μ°··

Ρετ νιΒιιετι 8: Πειτε ειιτιοε Ρττωιετε εινιτετιε ΡσΡαιαιτι τι 1)σττιιτισ αει ετεειτιιιτι μ ςΣΡω'

ατε Βαεεττιενιτ.

το. (ιΙστισιαε @τα Ρσιιτιίειτ Αιιεοιιιετατ Ρσίε Ματιιτιισιιτιαιτι ια εταειει;σ Βεττιιιιιε

ΜστιεΓτετισ Γειιέτσ Μστιεεεοταιιι ειιστο εεεταττι Ρτε:ΡσΓαιτ Βεττιιιατιι ο ,Γειι&ιε ως°ωἰ'·

ετιιιιι Ρτεττιεαε ιτι εοεετιι ισεο Γαε Π:τιε?τε ΚειταΙε τιεοτε Πεο ιετνιετττιεαε ειιεει:α8 =

ετειαε ετιιεει!ιε εεετατ τετ Βεττιτιιιε. Ετετ ειιιιιι νιτ νετιετεει!ιε , ιιι 1)ινιτιιε τεεατ

Ρταεετιε δ: Ρτσνιεαε Βτετέιε Για Ρειι:στ,ιτι ττιειιε νετὸ ιιιτιταειτ 8ειιιτισεειιε ?εσωτ

εαιιι Ποττιιτιι Ρτεεεετιτατιι : ΙΞετττ· μπάσκετ βαττ#φεττττ , @φύσει@τα το- Ιΐατιιι. το.

Μπότα 1 '

τι. Ρσί'τεεεε νετὸ τιιαιτιτ ιιιτετνειιιετιτιεαε ειιιιιε Β.Ααεσιιιεταε εετιιειεεΜε- Αιιεσττιε.- μ

τετιε οεαΙοε τεττιΡστειι·στινετατ εΙΗαττιιιιε , ατσετεεταε Ιαεε ιιιΙαιιιιτιεταειτι Πο· 6' “

τιιιααττι ίεττισετεείειεετετ, Πειτε Β. αντε ειειτ: @αει »κι /επιρετ τω! ΠσΜίππΜ: τω... ι;.

εε ιεεττι ειειτ , κάτι· Ζωεστ τω... πω: ετε!ωάτω.τ πι :Με Ρετ ειιιιίΠστιετιι νετὸ ..ω Μ...

εετιι:ιιιαττι οεαΙοταιιι ΓΡιτιτειι Ιατιιιτιε τεταετατ , ΡσΡαιατιι ε Πσττιιτισ αει ετεειταιιι -

εοεετιι τεεεεετ οτειιιε τι. Δ.

τι.. ΡοίΗιεεε νετὸΝΡεαειε ιιιτετνειιιετιτιεαε Με εετιι ΡττεειέΕαε νετιετεειιιε .ΜΜΟ

νιτετ ιετιειτ Ααεσιιιετιιε τιιτιιισ τεετιε ετεστε ΈαιΙΤετ τετιΒεταε,εύττιεαε ειετιι σειτίιε ρειετττο

τω τωεωττε εστέιισνιΠετ , εοεειτι εε εε Ιεέταισ ια τιασ ιεεεεετ Γαττειτιτ, εττΙαε "'°"“"·

ιτι Εεειειιειτι ιιιετείΓαε ετστιαε εοτειτι εΙτετε εατιι Ιεετγιιιιε Βοττιιτιατιι με Γε 6:

με ειτειιιιιιιειιτε εαττι στενιτ ΡστιαΙστ ()στΡαε νετὸ ειιττει 8ε Ξετιἔαιτιεττι εστι»

πιιιιιιεετιεσ τατειίεαε Γε ειτεατιιεειιτιεαε Ρτεεειεετιεο, οεαΙιειιι εεε ατιι ειενετιε,

ττετιιαΙιΓεαε τιιετιιεαε σαετιετιτε ίεετε εττιαε Γετιεετατε ειττετιιιε , Γεω εενοι:ε

τιιετιι:ε εειιεειιτιτ τιιτωΡειω ειεετιε : ΙιτιτιιετιΓετιι οτιιτιιτιστειιτιε Ποτιιιιιι Ρτεεστ

εΙεττιειιτιετιι.ατ νετ ιιιιο!ι πιει ιιι τε8τισ Βειτιιετεετ νιεετε ίεΙιεεε. Ηιε νετὸ στα.

ταεατ ιτι εσεειτι ει: τιτε Ρετεέτιε.εε ιιιατιι ιτεταττι τενετίαε εε ιεθ:αιαιτι , εττιαε ιτι

εσεεττι ιεεετιε :στο εστ οτε ίοΙιτο ειστε ειττετιίσ , νιιιτίιτιιιε Γετετιο, ετιιιτιε Γαι

εκει ΟστιίεΠετιε Ατιττεΐστιιτιι εττιιιιιιιεατ ειτεαιιιεετε εε οιιιιιιΡοτειιτειιι εετειἶε

ερτ Βοτιιιιιαιιι°. Ηινετὸ εαι ιτι εεεειιιιιστειτι εε εσττισ ΡτεεΓετιτεε ι:αετατιι: , τε- '

εεε Γατα , τιαὸε τεΙιε εοταττι ιιετεε ετ οτε ιιιττενιτ σεστ . εεε ιΠε εστιιατ ταπει

εαε ετστιιετιειιε Εεεε: Ιετιε , Πεατ ιτεεειιι ειιοταιτι δετι&σταιιι ειτιτα εσιιτιιέιτ.

Ρτετισίε ετ ειιιττι ια εοτιίεεετα Πστιιιιιι ειστε δετιάστατιι ειτε. .·

η. Ρτπειθ:αε νετὸ νετιετεειΙιε Αεεεε Βει·τιιιαε 1)ινιτιε Πει τέτετιε τενειειιτε τ.. Μ,..

Πετιττι εε Ιοεαττι τιει νετιετεειιιε ΐετιειτ σειιτ εαιτι Κατ Ρετεετιεο Μοτιεεειε,ίεεταττι (Με $ι·

Β. ΑαεσττιετιεστΡαε εατιι ΡΓειττιιε8ε εγτιιιιιε 8ε εειιτιειε εε Ιοεατιι ίεΡαιταττε εε
Γ”

εαιτιτ ,είιττιειαε ιτι Ρτε:ειέτε ΕεεΙειιε εαετιι ιΙΙε Β. Ροιιτιιειτ ιτι τω” ετιι6ειτιτ

- Η ...μ

Δ ΜοτιεΙιετιιιιιι $ιειινετιίτ,εΙιετ ΠΙτετειιιε ειεταττι

ὅ £ι_ινω Πιττσ ( ετα δ: Αιτιιισ , Αετιιστιε.,Ετιτιειιο,

τιιιτιε Δ; νσεετιιτ ) τιισεὸ δ. Βεττιιιι τιιηιεΙΙετατ , νει

ιρίο ιιοιιιιτιε εεΙεεεττιττιαττι , εε ειτε ιτι Α&ιε δ. Βετ

τιτιι ίαΓιετ εεει·τιατ.

Ισ Νεπιρε με ΕΙιειιιτιι,ηιιιειὶιιι ()ειοεονει Π.

ετιιιο πω), ειιιιιιι εε. κι.. οτειτιετιιε ίιτ Ετιιιεστιατ,

Ρται·-αετιττιαε Εα:Ιτίιε: Νονιστιιεεειια ετ Τοττιετ:ετιιι

"Με ως". τις τισνεττι, ει·ιτισ σε τικ. Ισειιπι Με

Μιιττιττιο1ττιο, οτα σε ειιααττι @Με νιτι ιιιετερταιτι

Αεεετι Βειιιιτε 3_ Ειτε; £0ττεΡΕτ18 ειειτατ ιτι Υπο.

Με ΕΜ; Πε. τ.. εεττ. μ. αει 5. Αιιεσετιατ Ματα

τιισιειιαττι «τύπω ιηιωτιεττω νοτ:ετ. ΠεεεΠιτ Ρτοιιιεε

Ματιιττισιετιιιε ετιι·ιο εε. ι.ιτιοτιν. ειε τ6. Θέτει). ασ

τικ ιτι Μεττ)·τοΙσειιτ Βετιεειέὶιιισ ετ θειιιεει·ισ εε ε·

ετετιιτ. Ειτε εοτειιε ιτι Μαιου Ετ:εΙείιε. Νονισττιε

ττειιιι ,εεττ επειτα ιτι Μοτιείτετισ $ιτεινειιίι ω"

νειιτατ. Ια ειιιε Λέτε Με ιιιιιιι μπεστ Με σεττιττιτ,

τιει τμιεε ε. ΩεΙοτιιετιο (Σιι1σεονει Πιο ΡΙ'0Πιοταε εε

ΕριΓεσσετατιι Ιεειτατ.

ε Ε: ατακα Βεττιιιο ρτιτιιιιπι Ιοεατιι ιιι εετεΙστέρ

Αεεεταττι διτεινειιιιιιττι ττιετιιτ ΙΡετιιιιι , Ματτιττισιιτισ

Ρτοτε.ιε ειτειιτιθτο. .

τι Ια νιτε δ. νωειτι “ατε” Γετιειτ, Αι1εσηι;τττιιη

δ. νττωτι ΤτετιΠετι0ιιι ιιιωττωτιε : π! ?τα Ττωτ/ίο

Με: , ιτιςαιτ , ρειώιθττιπ Β. κΜεωωιτια 28422588 ,αυτοί/β

οτιι!ωιωι , βε απο Ρ"ττω :επειτα ηττ8πι ττΙωπιστω

[ει·ώιιτ 7οιυτρεπεπε τατιωττω. @τι ετιειιι ΕαΙεετταε

ιτι εεττ ε.νωιωτι τείτετατ_

ο Νιττιιταπι του ωεω Ρ'·υσιο·ιωτισ ( 7·υσιαυπ:ιτ | ται::

Ξι.5°Μιιιι Με”[στο Με» πιιΙΜια , ιταιιιιτ Ιρετιιιε, τιαο

ιιι ισεο 8. Αιιιιτεετττε νειαπι εειΡΙσ Ααεσττιετσ εε

@τα ειειτατ. `

Βτετϋ



--ε·-<εξω-ω

ήΒΒ-€Π _σ-·σ."Τ___-- _.ῇιῖ-ὐ_-σ_τ_ _ Α

Οι”. Με.

ΠΕ'. Ι.ΧΥΠ.

$εττ.ττι.

Π

Ο !εσω ε::

ΗισΡ:ισε

ττσιτ.

, θιστιτΡοτειτε εστω 1)οωτσσε σοσ ΓοΙ

Ρετοτστ15

ασ ετσε Βα

ίττττ:ττω ετ:

Μπιτ.

Φωτ: :ιΒ :ο

.πάτε τσ!

ττοτε 8: σιτ

τεοσΙτε τ!

σίτττιστ.

μη. νιτΑ ΑΠΠΟΜΑΚΙ ΕΡΙ$Ο. ΤΑτινΕΝΝτ:ηετε.

εσω ττστσεσίο εττεσωτττωττε ΡοΡσΙτ ΓεΡοΙτετσστ Ισέτσ ε. 5εισέτσε εστω Ασσοω:.ι

τσε Μοτο ΡτεοστκττΒετττσο ειισόττΓοσε ΡτειτττΒσε τεωΡοτο στο Βοωτττο ισ $2ιβω

ΓετντεσττΒσε , στ σιιεισσο ετ ωστε τσεεττει εττττεωτε εοσττστΠετ σου: , το Ρτεεστέλο

Ιοεο Γσσω ΐεΡετττεστ εοτΡιιἴοσΙσω. Ρειτνο τσττστ τεωΡοττε τστοτνσττο Ροίτσσεω

εοτΡσε νεττοπιστΙτε ντττ τσ Ρι·:εστότο Ιοεο τ”σττ ίεΡσΙτσω , @και ΓεΡσΙετσω ετσε εκ

Ροσσειττο σεΓσΡετ Ι:.ιωΡο.σε 1)τντσο Ισωτσε τοΡΙετο., Ρει· ΡτοΙτΧει εισσοτσω ΓΡειττε.

ΙσετΗσιιω ίττΙΙειΒατ οΙεσω. Ισ Με νετὸ Ι)τντσειω εΙεωεσττετω σστσετττετωτσεσ

ττσσε σΡΡειι·ετ,σιισστειστ το εοσΐΡεάσ τετεττττ Κεστε Βεειτσε τσσε ΟοτττεΠοτ Ασσο

ωστιιε ΒΙοττσω ττε1Βετ : εσω@και τσσω νεσετειοττε ίεΡστετσω στοττοτει ίξεΡο σα·

ισοιιε οττεσσττ Ποσο. Μστττ εστω νε.τττε ττιστέσοττβσε Γειττσε.ττ εσω ασ Β. Ασσο

ττισττ τσωσΙσω Ρετνετιτσστ, 1)τντσει Κιτ τουτο σωσει ττιΒττ:τω τεετΡτσστ Γεισττετεω.

ἐω 8Ιοττοτειε Ρετ Πτοε ίσωστοε Ρετττεττ νττ

τστοε σσωττε.ε στστττστ νττει , Γεσ Ροίτ τοττεεω εοτσω οΒττσω , Πεστε :το ντττσττ.

Βσε τσ στνετΠε ωσιτστ Ρστττττσε οσε στοτττιαττε σου εοΠτιτ, Ποστ Ρετ Ρττεστέτσω

σωστο Γσσω (ΖοσίεΙΤοτεω Ασσοτιτστσω ωσττειεΙΡοίτ οϋττσω Γσσω τεεττ ντττστεε,

σα” τΞινεστε Ποωτττο ίσΒίεσσεστε σο.τττιστσισε ετωοσε.

στ.. Ρειτνο τοττστ Ροίτ Β. ΑσσοωσττοσττσσιτΡειττο ττεισΓεάο,ειστσετιτ ντι· εινα

ττττοε εείττΒιιε τιεεοσίτιε , Ρτενίτσσο(στ Ι··εττστ) ωοττΒσε ΡΙειτσε .το Πισω :ιεεεΠττ

εοωΡ:ιττεω , ΡοίτσΙειττε στ: εο στ σττσω Ιὶτ›τ ει·σειττεσω σίσσε :ισ ίτσ.τιιτσω πω

Ρσε ειοεοωωοστιτετ Γοττσσω , Ρετ Πισω εττειω ΓσΒσοΙτιω τοίτσσσο Ησεω οσὸσ στι

τστο τισ εσω τοωΡοτε ττετσω τεσσττστσε οΙΤετ. Αττετ νετὸ ΙτωΡΙτετ :ιστωο Πισω

ετοσεσσο εοωΡτιττεωρτσοτιτσστ εο.ΙΙτσο Ρτεεο.ττττ Ρτ:τίτττττ :τωτεο. Ρετσετε νετὸ

ττειιτίο.έττε ττειτστο εισ εσω νεττττ τοωΡοτε στοεσε : Κεσσε ωττττ ωεσω οσοσ τττττ

σεεοιττωοσαντ στσεστσω, ίτ:ιτστσω εστω τεωΡσε τσκ ΡτοωτΠτοστε εισνεττττ. Τοσο

Γο.ΙΙ:στ εσστεσε τοι·ντε εσω τστσετιε οεσΙτε, ειΓΡεττίσσε εσω οο τοσσοσσο νεττ:τε , τισ.

(στο ειτιτωο τσι·:ινττ σεεασσο,‹τσὸσ ττσωσσειιτι :σε εο σΠσω ειοεεΡτ.Τετ ΓεττΡτσΙσω.

Τοσο στο τΙστ Ρττεστέτσω ειεεοωωοσανττ ΐοττσσω,τε&ο. τοτΡοσσττ τειττοττο στοεσε:

Ρετσεωσε Πωσ! σίττσε :ισ Β. ΟοστεΠοττε (3ττττίττ Ασσοωειττ νετιετσΒτΙο @ωτ

ετσω, στ τσ τσττττ ττττσεω Ρετ στοττοΓει ετσΓσεω Ροττττττετε ωοτττ:ιτστο.σσο εοτιτττ

ωεε , τΙσοσ στο σεσετε εοσιτττε. Τσιπε στο ωττετ ωοττο.Ιτε τσετττιωοτε εεεεειτσε 8;

.τὶ ΡττσετΡοιττεσσειετστσΒοΙο εττειω εοσίοττο.τσε ερτ ωεττσ:στ Γσττ στ» ωτττο 8: τη

νετττεττε σοσ Ποστ , νεΓσσο τιστωο τισ Β. Ασσοσιο.ι·τ ττστσε ΒειΠΙτεειστ σει· :ιτι·τΡσττ,

Ρ:ιττιτσε εττσω το ίσο. Ρει·ίενεττισσο σεσστττ:ι Ρεττσττσω Ρετττεει·ε. Τοσο @τω

ειΓΡεττε τοτε: το Ιοσσεστεε νεττετε, Ρετ σιτο.ιτι εοωωοεισσο νττιω τισ νεσετεστ!εω

Β. Ασσοιτιο.ττΒεττΙτεσω ,εσω εετττεσσο ασΡτοτττωειβειστ. Τσσε στο ειστ ΓοΙισσω

τεσσττεΒστ,τισ Πισω ετττ εοωΡοττεω : @στσ σοβτε οΙτ σεεεΙΤε :ισ Β. Ασσοωειττ Ρτο

Ρττιε σεεεσετε ΒειΠΙτετιισ ε Πειτε εστω σΒτσσε Ρττείεττε είτ, τοτε ωτΙττ το στο Ιοεο

το ορο ττειωσε Ρετ Β. Αιισοωειττ ισετττο. , 3σὸσ :ιεοοιττωοσο.τσωσ στο σοσ σε

εεΡττττ τοττσσω. Τσσε στο τστσσσε εκτεττ οσε ωεισσε , ττσσσάωσσε .το [ποτε

τεσσσω Ρεττσττσω ωονετιε , οεστότοσε τισ ΒειΠΙταιω Β. Ασσοστττττ εΙενεσε, ω

Βττὸ σΙττοσε ΡετεσΠὶιε Ι)τντσ3. τοττσε .το τετι·τιω εεετσττ , οεσττοσε ττι εοσεω

ετεΡσετστιτ ωοωεστο : 8: ΡοίΙ:Επε σσοοσε τ:τωοτι στοΙ:σε νττέτ Ποτ εοικεΙέσεισ

τεττεσσοε ντσεΙτεετ εστω οστ εσω τσ τεστ 2.σσσίττει ντσετσστ , στο τετττο ωτΓετττωετ

σετ·σσότσε εΠ: ωοττε.

η, ΕΠ ετσο ο.Ιτσσ ωττειεσΙσω οσοσ Ρετ Β. Ασσοωο.ττωετττει Γ:τέτσω ΓστίΤο σοσ

σσΒτττιτστ , σσοστισε στοσε :ισ τ:ετετττεστ στεω Βτντσε·οΡετειτττε Ροτεττττει τ:ετττε

σεεΙο.τ:τιτστ τσστεττε. φτε.σσιτι έστω στεσσω σεΤοττωττοσΠ στΒε εισντετσει ετ.

οτε: Ιοεσ , είιωσσε ωεττσττιστε στοτ Βοττε Ρειτνσω τιστοσστ ΓΡεττσω τσο νοτ)στίζ

ετ ττισστεετε εοτΡσΓεσΙο , ΓσΒ σσεισειισ ττιεσττ στ οτο ττοττ Ιοσσε σ εσω· 902

τι ΙστοτΡοτειτοτ τω. εσω: Τυ·σπ/Ισττιω η? εσω» ΙΡεττσε το (Πιτοιτ. πρ. τι. 5_ τ. Γετττεττ ΈττσοστΓσω

σωμα στα ὰ Βενε7επττΜπ:0 ΔΗΜ” Μπήκε τι: ώστε ΑΒΒατεω Ωτεστετεω δτττττνεσΠε ΜΟΠ;.1ΠΕΙι] ΕΣΟ,ι

Μοπσώοτπω ό· /Εριώιοπ τω» βουνο οι Μοπιιβενίσ Ρε!!τι [ΜΒΜ Πει ΟΜέτττω , στου» Β. ττω.τ.»ΜΜ η!

.ειττ1τσ , το ΒσωΙΜ φωτο :Με Ρνισίατω Εοπτἀ[εχ τ» |εσ- [φι·ττι·πισοτ ΛΙΜοώο.τ σΜέτη·υεΜη σ.τρα!|ΐε· Ψωση"έ,”.

πο” [Μάι Π" (Ππ·"τστε ΔΜΜι ει! ταυιιι!επσε Μτυω- Μτωσ·Ιω "έτσι/ιτε (Ζωιωιέσω βτω!επε 5»/Ισ."π8_ Με

εθοΜΜ συτΡετε σοηΒιικπ.ι:_ Εεεε νττττω δ. Βετττιιτ. :Π Κώστα Οεστεστττ1τεΑσσοωοτοΡο!ττοσ:μ

 



νιτΑ δ. ΑΠΙ)ΟΜΑΚί ευ1εο.ΤΑκνεΝΝΕΝε. κ;

θι·ι1εο.ευε νοε8.τι1τ. Βιιπ1 νετὸ ω· νεπετειΒΠἰε εν1€ὶΙᾶΠ`ετ, Ιἰἔοεειι11 ίἔειιἰτη ὸοΙει- θη.ε.Ακ

νὶτ απατη . δ: εεπιπὶιπ ΡταεϋόΜ Πιο οιιαμιευὶτ ειτοοτε ΗΧ1τ: π: ΓεεΙυειπ1 νετὸ .

11ο&εάτι εοόεπι Ιοεο Μ ουοει€1ι.εαπ1ΠίΟοηἘείΤοτ]εευὶτ,ἰττ›ττιευἴιιωιιΡΡειι·ιιιτ

Μακη : οπιι1εΐοιιε π. ΠΙ1υε Ιοεὶ εὶτειιἱτιι Βειωτει11τεε , Βοε νΙόε11τεε ωὶτεειιΙυπι

ι·ΠεεΒειιπ: ΗΙε ετάειτιπ Ιοευε Μώτεο τειΠοι1ηε Ιιππάιπε ίι1Ι$ετ,οιιΙε. ε:: Β. Αικἰοππιτο

άι: Ρι·εεεάεπτε εΠε ΙΒΜειτι ΡαιιΙΙὶΓΡει· ΡειιΓειιπε Ειπε εουΓεετετιιε παμε Βεπεόὶὁὶυν. η

Ετ πάμε Δε! Ριαΐειπεττι εΠεπ1 π1ιιΜ 1ιιῆτιτι1 ὶι1εοὸεω Ιοεο ίειο1τειτετιπ ι·εε1Ρ3ιιιπτ,

Ιειτἔἱεοτε Βοπήτιο ηοΠ:ι·ο ]εευ.ΟΗΜετο , ει11 ερ: Βοηοι· 86 ἔΙοτὶο. απο Ρο.τ:ε

δ: $Ρ1τἀτυ-ἴειιπ&ο Ρετ εετεποε Γει·:ειιΙει. Αππει:.

κι ΙιιτετροΙετοτ .Με πάσι 5. Αιιάοπωτἰ ωΜιειψι,άε

κο Ρτομ Β;.ΠΙίεΞι ω οσε δ, Αικ!οππιτυε ῆεεεοετ.ε]ιπΙὶὶἔ

δ. ιπε:ὶιὶε 1ο!ικο : ά:: €1ι10όΜ'Π νἱτι€2 $1ιΜνεοΠε μα·

άσκοπα.: Ρυοὶτο δ: !έπειτο: ΦΠ μισο ε Ριπή ΙαιΡΓιι Μάυ

άο Ξπεο!ιιππ. ΑΙΜ. οπιΠΠε Πι: Υπεπι εοηεΙυἀὶ::Χα£:

πω» Ε££|ε/Ϊ#Μ ρε:]]›π:ἐω ωρωπ ΜΜ0"υπ , :Μετα Με

σ.ι·ρΜΕ..· _. ΜΜΜ έφσβΙ:ΜΒ Μ· έ, £ὶΡ:πΜβππ!:#επΙἱΒΜ

άώΞραΙιυ·κω ΜΜΗΜώπΕ , ν. Ι έκ.: 6°φππιθ. Ρώπα Μί

σ·έεισ-[απαδ'0 Μερφυ” κά ο!πέβκω:::σω σοφια πιω/Μ·

που ε!! ( Μάϊ όεΙεωπι ) ἐ.9. Βεπίπο , ό· /σμ4Μυπ ίπ

Μ.»ωχΜέσ 81ιΜιι , ημκυιω 86ο. ΡτοΞικ!ε δ. .Μιάο

πωπἰ οιἀἰωειιἰοικηι Μ @παπι εὶκεὸ ω: χω". (ΙΜ

Παεζοβεττἱ ΡωιιΜτπω ΗΜ: , πιοπεπι πιο 2.ιηιο ....ε

»ε. τ.κντι. £οΠο0.11Πο5, ΗΜ: πω:1ΙΞξζεε Αι1άο1Πει1111Ι1

ΑΕΒΜἰε ποππὶπε (ῖοικἱΙἱο Κοτοωειεεοίἰ ΓυΒ Αι:ΙΒεκιο

ποπ ΜΒΜΒΡΕΙΙΒ, ια ηιιὶὸαω ροΙϊ Βατοπ5ιιπι ειίιιππ.

Αιιἀοτπετυε ΨναιιὸτεεἰίἱΙιιππ δειεετάο:Ξο . Αιιατεβ:1°<

απο δ( ννεΙάε:τιιόεπι νε!ο εοπΓεετἄΙΙΕ Πι οτομΠε

ὶίὶοτιιπι $2111&οτι1ΠΙ Αέὶἰε άΜτιιτ. €οππιν:Μετιιι· Πι

Βιια:το ΟΓιιετἀὶ Μ2τ:›·τοΙοἔἱο ν. Μ. δερτ€1τ1β. Με

νεποἱε: Μ ιαπωπο 1`πποεππσπβ 6'. Αι.ιτΜΑιιι Ερἰ[σ.

(5- Οοπ/. Ε: πισω Λάοπεπη : Ν..ωω Σ. .4πέω,ωτ2

Τινο·υππποηή: Εμβορέ, καψω ΖΙσπίε|Δ ευπ·υαβιι·έσ πιέ

νιυ:Μυπ4υπ ρπιεωπο εσπ!"ΜΜια. £οτΡι18 ε]..18 Η: Εε

ε!εΙἱει $ἱτΜν:οίἰε Μοπ:ιθεώ ΜΒευ.ιτ μετα: τεμ:: 86

Με ε1ιιιτάωι , ου:: Π: Β. Ματέο: ΕεεΙείἰ.ι Αικἱοωετὶ

ΡοΙειειπι 1ὶ:κνεκπιιτ. Πε η... ν.ιτΠε Τι20Π€1τἱ0ΩὶΒΩ$

σε! νω.ω δ. ΒετεἰιιὶεἴςεπιιιεΙἀευὶοὶτιἴεοιιεοτἱ.

@ΜΜΜΧΟθω·3Ε·0θΒ9%0%ΦΜΜΜΜΒΉ*ΜΘΗΜΜΒΜΜΜΜΜΜ”

νΙΤΑ δ. 1ν ΠΟ (Π ΡΙὶΕδΒΥΤΕΚΙἔΖἶΪ.ΞΪἔ1

.ετ εοΝεεεεοΜε.Αιι€ϋ:οτε ειιοιαγωο ΦΑ τω.ιο νικ. ΓετὶΡίἱΙΪε νἰὸετιπ.

Ε:: σοιίέσε .21οπιιβ. Θεωε:έσεκβε απ· απκω·7οο. :παπα άάπ)υιο.

0Β.εεεε.4710Νεε Ρεοετ/1ω.€.

 

- Ρ _ ω... Μ: απυπ)·ωο Μοκαβο |κάοεεπ[ἱ/ἐτἱρωιαἑ £'αποθέσ ἱ|›_/ῖ› !κιίσεω/ί ω.. Ραπ”

Μ.,|_νΜΜ`; ..........._ Απε Μ»... ρ·ακΙέωι4.τ _/Εφωπεπι , κιμω εκομιοπικ , Θ,... σ.σε/Μ;

. έ» οΙσἔεπηῇΪππο θεά. δωπτέεσπ[ί απ· εκπο:βριέκβπισ.τ €.%(27°ατα απ» Με άπ

βορύΜε: κα... 8. 1υοο οι δειοετάοτίε. Με.: ΛκόΜ· έφτασα* ἱπ Ρ70Ισέσ @ε ω. _/ἑ Γε-· # Απ .ω

ειικιόυιπ ηεττετἱοιιιιπι εκεπιρΙα ἱι Μεπκώι8 ω.....μ... .παρω Με βρω. ο/78/27%|9ΙΜ, .4!σιω”ω·

φωσ! Ποιεκτευε ήη[άσπι Μοπσσβετή ω.. απο Μ. Π. 'απο ε"... Μάιο», κτ Μ.. φ/ϊκ.κ σε Ξ· Π''

τω·ύί.τ :οΙἰιἔἰπικ.σ. Ηε·ε ‹!ε Μπο νἰττε :πε (5εί'εοτιιιη Β. ]ιιάοώ Βτενἱτει: επετρΠιτιυε , ιιτ νοΜεουΙ εῇυε είΒε Ρετε8τἰηἰ 8εεοιπΈτεττεε εωΙ?:μιε τω. Ρεττο.ὶιιὶο όεΒεκπεε , σωρο ιτιο‹Ιο ΓετΜ-εεε- χ"... [σ.

τετιπυε. Εοέσπι “πρ” ·υί·υείωτ απο: ?Με κ.ΐκδϊ·ι7. .Νεά έκ Ηαίοτίω έα ίπτωπιέσπε δυτροτί.ιδ.

Ικαίοι·έ,Ζηιωι.σ άσΚοιπειτο Κο(ζο απ: ()ιηυε ΜΒΜ πυρετϋιιιτι ν6Βετ ν18εάτευε ορτειτο τιπυΙτοε,

Πεσ εοπεεἀεπτε , Ρετ επιποε. ε.. ουδ δ'. Ιισα'οσέ ?παπι υτάΙ:ισ. Ποττιἱοἱε & ΡειτἱΒιιε ΠΠ: Ρα

ττοε1ιπο 5.)ιτοοει ε0τιίΪΡτει1τὶΒυ5 νεΠετ Βει·.1νο!υε . πιοιπ5ιιε τειοετιόυε , Καὶ τε8ιιπι Πε ΜΗ

Π1τ6 ,ΠΕ ΗΕ όὶ8ηυω ττωτηΡΙΜητεε ςοςοηειςε. Εκβωσωία ό" ϊ87Ιἱι3 Μ... 04 ώόΜΙ4.2°αϊ ?ΡΜ ΙΙ:

ιΜΙΜνΜ ·υΜαικτπβπωκ:. |

- π.. Ε.πτ·υε2ιαβί.τ Μ47ηϊοἰσἔΪοΜΜ δστἰροτἰἐκ.ι Μισο: 7·ωικάα!&στικ.σ ΑΜ. Βασικό. Ζ'. Ι%άσ:|

π. πιωωιπ::

. - . ]ι: ο ο ε 1-1 ρετἱτετ εο!ει·ίΠμιε δεεεπΙοε

Ε8τε8ίε, θεεειπ εεάωπ ειΔΓ:ιτρε ρτοεεΠεε.

Ρπ.τύ;τα [Με Μάσα: , π: ποπ ω!ω:ασ . /Μ Ετσυπἱτπ_/ἑκ Μπασβσπτα Μπα απο .απ ω...[πώ ιία- δ. ]ιι‹ἱοεἱ

ἔσω έ» |Π1ικέέπε . ΜΙ Οπποτώ ἐιφἰέεί α: Ε'ο!!έ ωίέβαιά.τ Μωωβετίκω αι!ακυκ Μάιο” @Μα (ΜΜ

ιΜτΙππω α'έδίκυκ , ρυβω κ!Ηππω ...Πω ΟΜΙπέ Ἑσπεἐ¦ίἔ2πο ::έπωπκπ..·/ΜΜΒ:μεω `Μειπτι " @Μωβ

α!έφωκάο 2ΙΖσκά»Μ, ( ισπάε [υπα]ε &α!κτου·υέσο * πωπω , ?ΗΜ @Με ]ίκ·υέο ά Ϊ/υ¦ρ° πω” Ροκ·

Ρτο.7ΠΜ%.€ β!) ΜέειΜπάσ (Ϊτιιεὶ5 .Μοιπείὶετῇιιω ἱ»[τἑ Μ Νο:ίωά πω». η. ευπέεμέ αρμί!έ·υρ- ΐζήΠο

παπι. Μακ ΛΗεπιπκ.<ικ Ρτο!σέο ?σκι .5'. ί/ι!!ι!»·οπίι “Ζακ ά: ΨΗείΐο η... ρωε Βαήυ5 εοφ”, οοιι.πωΤε,

. Β Β Π]



τ66 νιΤΑ 5. ΤΠΠΟΟΙ ΡΚΕ5ΒΥΤ. ΕΤ (:ΟΝΈΕ5$. τ

··Υκτ:'Φ:. _.

Φωτ. Μ. ἐποκέτ,τοοιιτοΓοττ ἱοΟοΙΙτιΙ:ι οτιεἀετττιττετἰτἰιπε : οιιτοΒο , τοτ!τεουο Ποοτ , Ιοεἰττπιο Βοο άσωτο

οοικνΠ1- το ΠιοοοίΠοτιο άοΓοτντο. Ε: οι οαππωτοβκ οΙ:δω έ: ιρβ Ρ'·ωΙέψο:

Π” χω· (Μπρικ ἰτι Εοο!οίἱει οιιτἔιτιιπτ οοοο!οτο Ρτειττοε,

@οι οοτιίττοιίτα τπετἱ8 ?τετ ρτορο Ητοτἰουε:

Μου:: Γεοτατε Ποἰ (ἰοοἰττὶκ οΙεττΠτωτι ΦΗΜΗ

Νοιοτοο ίτι!εοίοττ νττ8ο ΜΑΜΑ πιο. . .

πο Μοτπι- ;. Ειάσκ 6'ε!Ιο @στο Ρο·τω·έτκβ Μοωιβω·τέΜάιο τοπτικι]α[κιτ μοιτάωκ , ?ποσά σ:: ωτ

Μύο Επ- τἰέτ στο: τΡϋἰοΙἱ.ιἈὶ 'π. Ο. δ2φ|Μπο °ΒαΙια_ω παρτυ· τοτοέκπέτ Φ έΙΙαβωτέ.τ αρμυ·τι. ΚοΠ8το

""'"16° ΜΠιοιιε Ιττιροτειτοτ ΗΙιιάονἰοιιε, έκφοίτ Εοῇ. :μπεί 6'ατο!κυκ £'αΙωαπτ , τω! ροττττοοοιτι @σάο

ίἰίΪῖτικο πιοωοτἱτο ]ικΙττΙι ΑιιΒιιΡτα: ιπειτττε πω: ΟοΙ!ειιτι δ. ]ικ!οτ:τ Μοοειίτοττο Ροττετἱοοίἱ

οοτιτι:Ητ δ: Γιωτη οΙοουτο ρτ:ττοορτο Ητιτιεινττ , οτ 86Μοοεοοτ ειο1οιτο τοορττι το ΜοτκιΙἙοτἰο Ποο

Γοτνἰτοητ , 8στο ρτετ:τοτε (:οΠο ΒοΓρττε1ττοτοττι τυπο Βοτ τἰπτοτοτττ ροτο8ττιπε ττοροικΙοτοτπ. Ε:

τ» ΕρτΠ·. Η. Μάο οοτει ΕοοΙοίῖτο ,Ρτοιτττουε&τοπιο!τε νοΡτἰωοιπο. , οτί-εοε , οειΓοι.ιε & @ματιο

Μ ητἱηἰΗς8Β2Πττττ. Ε: Χαμ!. Μοπιβτ:4 ἐ 29. Πάσιο |ἔΝΜΜ »ΜτΙ απο ΡϊσπΩπΜΜάΙΜ8

` κατά!.

ΡΚΟΕΟ(ΞΠ8 ΑΠΟΤΟΚΙ8.

Ά ο ΟΜΙ.1εετΜΙε ΕοοΙοΠεο Ποἱ ΗΜ, όοΙοτΠΞτοέΐουο ἱτι (ΠττΠΗ αποτο

_ _ ? ώ ΡτοτττΙ:ιτε, οΒτο8ττΡειτττε]οοοοι Μοοοίτοτἱο οοοΠίτοοττοι.ιε,Ιουε Ποτ

ο ΒΙοττοθ. δ: Ιει!ιιε ὁ. Βοτττιπο ττιιι!τἰΡΙὶοοτιττ :οτοτυει. Ροττττοοοπτ οιιτ·

οοττι νοίττατττ , Ρτειττοε, ιοτοττοο όοτιοεο.το νοΙοοε, οικϊ οπο νττειτο νο! .Λέτσε Β.

Τιτοοοτ $ειοοτόοττείοουοάοτο οειττατἱοοοτο νοίττειτοττι οκοππΡΙτι Γοι·τοοτο το8ειίΠε ,

Βοο οριο οτιτοοιο Ρειτνττειττε απο: ΓοοΓιτιο ο:τΓυοοτειικ "Μο ττοοττΙοε ειοετοτΠοτ ,

Ροτττειέτειοε ντάοΙτοοτ, οι:οτοτο, οίιπτ Ποτ τεττάιτε οΙοοιιτο , ρτιοοΙειτειε τειιαττ νἰττ

ντττιττοε οΧΡΙο.ου.το ἰοοτοὶειτο. 5οοοοτττι οίκο ἰοο|γτε1 Ειο&οτυπο Ρειττιιττι ἔοίτει το

οοΗτουε , οοτιπο Με ΡτοουΙόιιοτο τυὶτἰοοο τοιιοὶττ οοι1Ποττουε. Ιόοττοο οτὶοιτι

ο8τοἔἱει τιιι]ιτε ΓειοόΗ Ρειτττε τοοι·ττο όονοττοπο εοΜΜι1οί Ρτοαιττ οτοουιο ότιο1τοιιε,

οι:εττουε ορο οΒτοοτο τοίτἱοἱτετὶε οοίτττο Μοτο ΓυΙΐοττιιε , οιτειοτο Ιοο8Ητε :το Η·

ΙτυοοκοΙτιποοοειε (Μοτο Ροττοέτοε ντττιττοε, τουτο Μουτ: Μοτο ΗιοτΙἱἰιΓοιιο το

ετάιιιτοι Βοοοτιιτττ @το τοΧτιιτο τοΒοτειτοε τοοοόετ. Φωτ! οοοοπτ δειοδτο Πιο ιτοΡο

ττοοτοἰΡίο Ραοίτατο ιιτἱτωπτ :ΠσοοτυτΙ)οπιτουε ωττοτ· Ιτεοωθι-τιττετοε , οιττοίτ

απο Ρειττο 8ο 5 ἰτἰτωΓεοέτο έΓοττει δ: ττοοοττιπο , Ιτοτ:τοτ 8ο ΡοτοΠ:ειε Ροτ τιττττιοτ.

@το Γιοι:Ιο Ποσο οι·οτο , Αφου,

 

ΙΝΟΙΡΙΤ νιΤΑ.

ι. ΕνοτοοττΙΒπιοε απτο Ποτ ΒιτουΙοε Ιιτοοοικ τιοττττοο , ο:: Πο8τει Βτττ:οιπ1Π1

Βοαττοοο οτττ1τ1ότ.18 τω: οιι3ιιε Ρο.τοτΙιιτΗΑϊτ. Βοοοιιτο οαόοτο το €οτττο τοπο

Ροτιουε ντα Για τοττοοε,ΗΠο Πιο ΙουτοΑϊτ., Ι:τειτττ νΜοΠοοτ Β. Ιιτόοοἰ , τοεοὶ

ΒοβοτοεοοΙο όοτοΙΙουττ ροίτ οοττιπο. δα! Μοτο ΙικΗοΒοτΙ οίκο τοοοετο οωοτί.

Γοτ, Ροίτ οΠοοοο τοττιΡιτε οοτ1°κ1ττ1 οαΡἰτἱε τειοοικ οΙοττδοετοε οίτ: :με τοπικα άο

νοττοοίε @το τοο(ιιτει οοο τοιιΙτο τοτοΡοτο το τΠο το:ιοΠτ. Νειτο τοκοι· οιιὸά Ρώτ

Ιιειο οττοοπι «ω οτοΓοοτο άτοττΠΠοτ, 8: τω! Ιαϊοιιοτ τονοτττΠοτ Βειοττιττο. Ποιο

ττειουο ττο]υΠοοάί ῇιιτο Κοοιτυπα τοττοτοτ , Ροίτο!τοικιοτοε ειοι·ιοε οοορττ Ρα:τ1ίτοτο

άο Ρτορτττε ωτι›ω :στο τετΙτ :το ΒοουΙιιτττ τονοτΠοοο. 8ίοοοο Βιέτιτοπ οΡτ, τετ Μ

οιιοτττοεπτ Βοἰ Γοτνιττο οοπττοο αποτο νοττἰοοε , οοοΠΠοτοο οο ο!ο Με το άο..

νοτοε ουιοτοτοτ. οπο:: ΓεΙιιΒοττἱωΙε απο πιοοτττεΙτοττειτοε οΠ: Κοεττωπ ότττήτ..

τοι·ο ίτοοιι!ειτο, Ποίοι:ο ίτοττοτο το Ιιτυοοιωτ οοπττοο, οιιἰ ἱΠικἱ το οτι: Βοοο

· ΡοΙΤοτ ἱοἀἰωνἱτ. Ποετοττιτο οίτ ἰἔὶτιιτὲι Ρτει:Ηιτο Κοεο1τιτ1τοοΙΡ, οτ :στα @σε

]ιτοοου8

“οποιο Π·

ω ὅ ]ιτκΠ.

οοΞΙο Γτοττο

οο!.πτυπι

τοίτττ.ιίτ.

τι Ϊιιὸἰοοϊἰ, τοίτο Ρτοοοτμττο ὶτι (Μου. στην. 78.

Βατςοϋοτιιιτο το ΟΙτορτ:τοο ντΠε οοτοτποττωτοτυ τω:

απ” κιν. "Ζω Ι)ι2οδ8τή, οτωτ 0ο. "στ". τ::

οπο Βτττοιιοο πκιΙο ΜτοΕίοτποτ οτ·ικοι:Ιιτοτ : Μο” απ·

πωπι μτοπ:, β ό· Κορωπι [κύττι'τικω ιἰἐτἑυπΞ Ι)Λο0

τ:τΚ·τΙ ό· Ρωπαππω ΚοἔΦω @β ρτωπίβτ, Οι», Πιτ

Χοό"ω κά μακάρια έιβκω!ωπ πσ!ισότ , τοοιιΕά απο:

Ιπω'ἱσαΪἰτ9ίἱξἰσ]-κ3ό ιΜκπτ Βκτυπ ·υα!άσ : α! »τσκ/Μ

ΜΜ ΒΑΠΟΝΙ$ Κοβο·επώαν·τέ , τρων» τομονωστ[απέΐι

"Ιτροπέ: [:έΐουττω, ποστ/Π: τω! ρταππ'Ιπω. Ικτΐέοιω

έκ :τιι/τἰπο Βαέο!ωττο ·υσίειίέτοπ.τ , ο; 1Μη""ΜΜ π.

ρειία·υττ, τοπάτΣπΕ τουτο» ὁ Βα2σωπο τυπιππώω Μ.

,τοπικα Β τουττάειοετοττι τοτυπι ΡθΚτ2Π15.]τωοεο (Π.

(οτι Κτττοιτττι :τοπικ τοΕοττειτο , οιΣττι βαττ το ρατω

:το ποπ ντιΙιττποτ, Γοοοποπτ μονο: το Μοττ:Ποτιττω

δ.1οτ12.οπτ8ττο(;ΑθΙο, 1111ττοδ. λ4ον·οητήξ' 5 (ο ( τα

:Μπιτ ) οοικΗιο , υηα· ὰ Ωοοιι1ω;μω οτατω σος"

μια) ιηἑΒἱοιτο Ρτο @απο οΜοβτ , δ: Μακη το Ματ”

τοΙ;ττΞε Βοποτ!ιοτιιιο 8: ο211τ€2001ΠΙ. Κα!. Μουα

Π1 Δ Πο τηςμης.



νιτΑ ε. μτοοει τ>εεεεντ. ετ εοτνι=εεε. χ”
]εττοεεετε οοιο ΓείετΡετε εεεετεττττεοτ. 5ε‹τ Με Βεοεότότττε Ποιοτοτ ]εττο.ειιε ετττε.`οε.

τοτοττοε εΠ€ιτττεοετοάεετεε εεττ: τττετειο ΡοΡοίεττ, εττεττ τετττεετ- τοτετττο τοεετε ιΧ'”:*°

εττεετε εττΓΡοοεοε. _ σ' ΧΧ Ι.

3. Ιτεεεε ττετο εεω εεετεοτει· . εεεττετο οτε ]εττοεεε Ρι·τε Γοττοεε Μοοεττετττ τ.. τ.....

:ματ .6εππωτίωσε ττοτοτοετοτ, εΒτ Ιτττετεε εττετεετετ, εείτεοε, ντόττ εεοΐετεοτ ΜΡ Με·

οοετεεττο ττετ εεεετεε. @εεε εετοτοιεττο8ει·ετ εοὸ τεοε!ετεοτ ει·ετΐετο , τεΓΡοο- α”

ττεοτεεετττετεετ Γε Βοτοεττι Ρετεετε νεΠε. @το εικτττο Ιεττοεεε εττττεε τεϊεεε

εΒΓεεε εττε ετΙεττοεε εεεετετο τεοττιτο εε τεοετετο οτεοε ετττΡτεοε τεεετεε εΙτ

Με , 8; ντετο Ρετττ·ετ εετΡεοεοτ εοετο. Ρετεεοττοετ εετετο Με νεοτειο εΓτ ετ! Πε

ντετο εεετοττετο εεττττεττετ Οε/Μππ*: :με εττττττε ττ·εοτττο εετοόετο ντοοο Πετ τ ω..[Μ

Ιεττοετιτο εττοοεεετεε (ζΙεττεετο ίεεετ·οοι·.(Κτοετ ετιτο τεεττΤεοτ , Ρτοτοονεοτεε Κ' 5°ψ"5
τοττε νεεετεοτεὸ ετνττετεετ @Με εΙτετειι· Αεττοεεττν, ε: τετ τοεοτετοοτ. [τοτε ᾶτΙ”β[ζ:Ϊ

ΡτοετεΠτ νεοετεετεετ θετοοτεειξετνττετετοτ εεεεε ττετεττε τοο:: εοιο Γετττοε- ζωτττ==

ττοοε 8τεεττεοτεε Ρτείεέττ Γεοτ ετ! εινττετετο Ρεττττεε, εεε τεοε τεΠ1Ροττ5 Γεττεεττε. £βέτ'τ'ΙΣ

Βετ:ετετΚεετε, Ετ άπο Ρετεττςοοττετάεπτ ίετττεετ τω, εετεΠτ εκ εε τεττεΧο τεστ Με. το

τοο εεε εεΠε , ΛετοτεοεοΠεοϋΡτοττοεε ει·είΓετο τττττεεοεοτ εε ετοειο. Α εεε ΕἙ2'“1°°°

ττεττοο με τεοτΡεε εττεεοετ @Με , εε Ρτεεετο ΑεεττοοεΙετο Εεετετο εοονετ- τ» .;........,

τοοτ,εε ττεεεοτε τττοεττε εεττε , νεοτεοττετο εάθετοεο εεοττττετο εετ οοτοεο ετ! Ε, Μετ·

Αττεϊε *.τοτοεο εετ εεεεεΡετετ ντΠε 5. Ρεττ·τ. 8τεεεε το ρεεε Ροοττνο* τοο- τ.. $2Ξ.2ΐττ;

τεοτεε,νεοετοοτ ει! Πεεετο εεεωοετο τΙΙτε τεττετεοτετο , νττετο οοοτΙετο οοιοτοε τ Λεω

ΗΜΜοοΕΜ , ε εεε Μοτο Βεοτεοε Ποπ τοεοττε εενοττοοε ΓετεεΡττ. @εεε τΠε δ::“1)°”

τττττεο Γεεετο τετεοτεοε , εοοΓοΙεττοοτε 8τεττε τείονεοετ.

ε.. Ροττεε νετὸ εσεεάει·εοε Ηενοτο Ρτεετετεε ΠεΧ)εάοεεο1 τενεοεοτ ετεεεο- εεω”

απο, Ρτ·οΓΡεκττ το τΠο εεσττετετο ίεΡετοτε @ετα τοεοεε τοοτείεετε , οοοίτεεε 2:20τ'έο

Ποιοι τοοττβε$τ:01°θττοτΝΣΗΜ.Πτ00 εεω τεεε νττΒοτοτοτ ]οττοεοε τενεοτΙτ τω- Ξεεετττοε

οοεΗοτεοε ε:τετε , εετει·οε εεόεεττο οτε εταεεΙτεοε τεττετοοε, ετΓεεε τεεεεετ- ·ετττω"·

1τοτ· εεεεεετετ. ντεεοε ττεεεε Ηεγτεο εετττττε Με ττε Γε ττεοετε , Βἰνἱοο τω!»

τετεε οετε τενεοετο1οετοεετοΓεεετο·τεττοεττ, εετετοε εετο Βεοετττότ:τοοετ Ρετ. .τ /'εφΡΙε

τοτττεοε τετεεε εεω οοο Ροίτ τοεττοε ω. ΒεεΙεττεττ:τετε ετ·ετττοεε ΓεοΙττοετ·τ Ρε- ε”

στ, εεοεττείεεε το εμε ΟεΡεΙΙε Ρτείογτετ οτότεετεε εττ, το εεε ίεΡτετο εοοτε

δεεει·ετοιεΙτ Γεοέτεε είτ οΗτετο. Ιοτετεε Πεεε εοττετο το8εοτε ττΙτετο ετεε τ3εεττ18

ω· @ετ ]οττοεεεε:ι Γεετοτεοδτο ΒεΡττΠοεττε τοοτε επεεΡιτ , 8ε ττοΡοΒιετο εΠ: ετ

οοτοεο Πιιττοεε.

;. Ε.ΧΡτετο ττεοτεεε ΐεΡτεοτεεοοτειο εει·ττεεΙοτΓεεω ντι· Ωτο6τεε τοετοτε με: ΜΜΜ

[ηΡει·οτ ετοοττε τεεετεεοπτρεοετεε ,οοτείτοοετ εοονετΓεττοοετο τεττοεεει·ε, ετ. Ιω

εεε ίεετεττοττ τοεο νττετο ττοεετε εεΠεετεοετ. Αεεεεεοε τεττετ εε Ηεντοοοεοτ,

ττενοτε τοεοττε τεΡΡΙτεεττοοε Ροττετεοετ, ετ Με ττεεοττε εε Γετντεοεετοττοεττεε

τοτε) ςτετετοττοι1εττοοε Γεετεττοι· ετ τσακ είτε: ετ! τεεεεττεοετετο ,οτο με τε 8:

(οτε οτοοτεεε οτ·ετε (Ροετο ΡοτεττΤετ οτότοε. Ηετε Ρτοττεοε νοτεοτεττ εΠ`εοΓετο

Ηεντοοοε Ρτ·τεεεετε ,νεετεοτΡετττετ εε τοοετο εετ τττεττει· £ωτε:=, (με τοεοε τι

ετεΓεετττ ττετοτοτε Αττετε ττνε!τε εεετεεε εττσετεεετεε τεεετεετετε οεοετετ.Ηεοε

ετ80 τοεεττετο εοεττττετεετε: , Β.]εστεεεε εεεττεττοεεω Με ττττε εοοίτ:τεετε τοο

Βτοετο εοτυπτοενπτ εεω. ο - .

6.|Εάτί5ςατ6- ΥΦΓὸ τι)! ΒΘάΦω Ιττοετ8ι δοτοεεεετε , με εεε:ττετο τοττεεετο. Μ... ὰ

:οτο ττεεε,1)οτοτοοτετετεετε εοτ 8εεάοεΓεω τοτττττεετ , εεττ τοετΡτεεεεε. Ρετ- ?τε εεττ·
τω· πεποεεε εεὸττ τττετο νε Ποτ νο1εεεεετετττετο τττνετττ εο·εττε.Ριτεοτοε εττετο τἐξ.ἶ” 'ε'

τοεοε Γεε νεΙοτ οτεοΓεεττίτττοε οποτε Ρείεετε εοεΓεεντ ετ. @τα ντε!εττεετ ω.

εεω; 8: ΡτΓεεττ :οποτε τοῦτο €τε- εποε εΓεετο ντο Πετ Γετοετ·ε νεοτεοεοτ, 8; ττετειο

ετττοεοτ ετ! τοίτ:ει· εοτεοψετετο. · -

`

. μεώτο, ΜεΙοτεεεεττο οι.. ;.ετε Μοτἱοἱεε3Ρ. η. 3οτε?οετο ΒτωΙετε Γε τεετΡετετ. νεττττο Ρτοεττντ ετττε. .

ςςι·;Γς: οοτοεο Βιετττε ττοεττει·οο ντεο τα ὅτε” εοονεοι- εεω ιετο :ποτε ο0τοεο ΒΡΑΜη εεω! νετεττττοτ & το

π , “το Ρττοτετεε Βτεοεεττεε. Μεπτετεο::1εοοεεοΓεε τεεεττττοτ τοτττεεε τεττοεοε , ετεετττοο8 Ρεττοιττετοιο το

αω>ωπ Με.. Αεετοτττετο .εεετοτ Ροτετ είτε ντειιτο Κιότο, νε!εοπτιν Ροττεε τττότοοι , τοτε το τ0εοεττετο

Κα) ττοτττε εΡΡεττετετο , Ρτττοετοοεε 7οάοετ Γετ.τετο οοο: σιτε: Ρττοτετεε Μεοεττεττο 3εττοεειτττ Πιτοσετεε.



π' ·~ -- - -*π·ω- ·····εα-ΐ----ξ : ε··-<- : ---

::: ν::Α Μουσε: Ρ:::εε::::. Ε: εοΝ:=εεε.
(Με Α:: 7. Νε:: ε:: ετ:απ: :::π:: :::επτ:ο Ρ:α:τε:εππ::ππ: οπο:: :π :Ρ::ε :::εππε:α::π:π οπ:

Βεέο:"';:° εππ: πεπε πονε:ππτα::`ε:επαπτ.Ππ:π ::::ε:π Ατ:::ετα ()::::::: ]π::οεπε επ:π ο::ε:

Μ::::::α:ί Ρπ:ο :πονν:::νια:::ο :ο:πε π: εα::ε:π εε::π:α ::εοε:ετ,εοπτ:8:τ οπα::α:π :::ε,πτ πππε

Μ: ή” :" ε:: :ο:π:ππ:ο::ο ραπ:ε :επ:απε:ετ α:: ν:δ:π:π πεεεΠα::ππ:.Ε:::ί:ππ: ε:: απτε::: οι·απ

ΡωΡσω τε επ :π Εεε:ε::α , :π οπαΠοπ::πο :ο::ε:ε νοτα Ρ:εε:ππε εο:π:πεπ::απατ , οπ:::απ:

ΡαπΡε: :αππαπ: Ρπ::απε α:::::οπ:απ: Ρετε:ετ πι): ε:α::. @ο απ:::το ν:: ποππε π::

:ε::εο::::έὶ :πεππε α:τα:: ::::ε:Ρπ:π:π :ππ:π : (λοαπτπ:π , :ποπ:επε , :πΡε:ε:: ποπ::

::ε Ραπεε @: :ε:Ροπ::επε απ: ::1ποΙ:π, ::ο::::Ιοε Ι;:τεο:π:, παπεπ:πε Ρα:::π:οτππ:

α:: ν:ό:ππ: ::π:πτα::ατ π:: ε:ε ο :ε:ππ:π. τ : ε: ππ:ε, :ποπ:τ , οε : πως

δ: εππ: :π οπο.: :::ν: ε Γεἔἰοπε: , ππαπ: ε:: :::ε :εΡα:::επ: ::α Η:: οπ: νοἔίετατ

:ποΡ:. Φο:: εππ:: :α6:π:π :π:::`ετ , ποπ Ρο:: π:π:τππ: τεπ:Ρο::5 :πτε:να:Ιππ: α::πε

νεο:: ε:εε:πο:νπαιπ :::π:::τε: οπε:επε: ει:: :ποπ α::πε Ραπ:: οπα:::·απε :::::::ε ε::

::α:: Ε:: Ρο::::ο:: , :Ρατ:ο οπα:: ποτε ππ:πε τ:α:::α:ΐτο τε:τ:πε :: :οποε α:::::Ρ:ε:τπ:· νε.

π::ε ΡαπΡε: :::π:ε οποοπε :α:ππ:πε ():::::::]π::οεπε τ:·:ππε:ε τε:τ:π:π μπετου.:

:::απτεπ:. Οοο:: Υπ:·:πα::πε :ποΙε:::: :εππ: αϊεπατ: Με:::ετατε με:: Ραπ:: :::::::.

ππτα”, πο:: ν:: π: :α:τε::: :ε::οπα :ε:νετπ:ε απ_ε:π Ρατε: ε::::ο:ταπε ; Νπο, :ποπ:τ,

.ω:.::.π. :ο:::ε:τπε :::,::::, ::ε ε:πο 8:Ρο:-π. Με:πεπτο Ρ:·οτπ::::οπ:ε ε:πε οπ: οπο:: Πα::

ά· άαό:::::· ω:α. Ε:: ::π:ε :εππ: ::ατπε είε: Ραπ::,ν::: :ο::ε :·εεε:Τε:ατ , 8: επε

ππε αεεε:::τ οπα:τπε α:: εοπ:Ρ:·οπαπ::π::: ν:::ε::εετ $αεε:·::οτ:ε Ι)ε: Ρ:ετατ:ε ο:

:::::ππ:. :Πο :ταοπε Ρπ:Γαπτε α:: ο:::π:π , ε:ε:Ε:πε ()::::::: :π::ε5]πε:οεπε 5 Ρο:

::οε,α:τ Υν:·π:α::ο, απ:: οπο:: :ε::οππ::: ε:: ::ε Ραπε. απ::πο εοπ:π:οτυ:

α:πα:ο 5 ν:: :ποπ:τ , π:: Ρατε: π: π:π:: ποπ:: :επ:απεατ ε:π:-, δ: απ:πο Ρα::τε: :α

:πε Ρε:εα:::πεε (Μ: νεπε:απ:::ε Ρατε:]π::οεπε :ε:Ροπ:::::`ε :ε:τπ:5 Νο:ο , π:: :π:,

πο:ο π: ε:: πο: α::οπα :π απ:π:ο :πο Βε::ε:ετπ:· :πο:ε:::α::::αο:ε ::π:ε εεεπτ: Ρο:·::

ε:: :::ι::: οπο:: :επ:απ:ε::τε:ε Ραπε,α:οπο ε::ο απ::πο, ππ::ατεππε ετ:απ: τπ:πε::ε:

α::::πε επ:π: πο:::ε ο::::::π:π ποπο:πτπ :.α:ο:το: Ροτεπε ε:: πατε :ε:::τπετε ποπ::,

τππε ::ε:ππ::: Ψ:π:α::π: :πιο ::::ε :οπο:ατπε οπο:: :ε::::πππ: ε:ατ ::ε Ραπε να:

:ε:απ::::ε:::τ ε επο.
π:::::::::: 8. Βεπ:οπεἔΒ. Ρατε: ]π::οεπε ν::: ππππ: ε::::οττατ:οπ:5 εο:::ΡΙενε:ατ :εκπο

::::"Μη· πετ:: , 8: εεεε οπατπο: παν:επ:α εοΡ::: π:: 8: Ρο:ί`ιε-οππ::α Ρε: :πΡ:α:ε::Ρτ: π.

' :::::::: :·:νπ:οε τ:απεπα::τπ:, οπαε ο:ππ:Ροτεπτ:ε Πει :::ΓΡεπΓατ:ο Ρε: ::::εΙεε ΠΙ::

::::Ρεπ:ατο:εε :π:π::::απατ. 5:οπ:::επ: :π ν:ε:π:α Με:: ::::πε ποπ: πο::::πεε π::

ταπτεε, ε:::επ: :ε:νο Βοπ::π: :α:Ρε α:: π:::αεπ:π::: :π :εποε πεεε::α:::ε Ρ:α:πε:ε

:ο:επαπτ. δε:: ::οε π:π:::ππ: π:αοπ:: θε: ε:επ:επτ:έ: Ρ:ον::π:π ε:: ,πτ ::ππ: ν::

:)οπ::π: π::::: ::ε οι:: :ο:::ε:τπε ε:α:::πο , τοτππ: ν:δ:ππ: :εππ: οπατπο: :::ν:Πε:ατ

απ ωπ::,:: ππ α :π: ε:::επτε π:ο:α πατπο: εα::πε ε:ποΡοτπ πε π:::τε:ε::.Ε:: ΕΡ:επεε. Ρ Κ] (Ι

8,:", :τα 9. Ι:: πο: :ταοπε :οεο ν:τα:π :`απ6:α:π οέ:ο αππο:πιπ επ:::επ:ο νε:τεπτε :Ρατ:ο

:::π: :ππ:ατ. :ποπ ::πεεπατ Β.]π::οεπε. Α: νε:ὸ :αι:: :πν:::πε τοτ:πε ππ:::απ: Βεπε::ε ::::ε:τατ:

::::Ρ:ί::οπε τει:τατο::π:::::απατπ: Η:: , επΡ:επε ε]π:απ::::ππ: :::νε:::ε α::::οε:ε επ

::ε. Οπ:π απτε:π :Πε οπα::απ: ν:: νεπε:απ:::: Ηανπ:ο :ποτε :-ο::το α:: εππ: ν:::ταπ.

τ:: @από νε::::Τετ , :οοατπο ε:: α :ε:νο Πο:π:π: εππ: οπ:π: :::::8επτ:α , πτ α::π:π Π.

π: αε: :π::απ:ταπ::π:π Ρ:ον:::ε:ετ :οεπ:π , οπ π:π::απ: ν:::ε::εετ :::α::οποπ::π :Ρ:..

τ:τππ::: :π:ε::ατ:οπεπ: παπ:τατ:οπεπ: :::α::: ::ε:ε:ε:ε νο:επε. Ου: Πο:: Ρ::::ατπε

ν:: Πεπτ:: π:απε:ο :οοπ:τπτ Γε:ιποπε : Ε:: , :ποπ:επε, ΓπΡε:· α::π:: ::π:πεπ οπο:: (1::απτ:α ·: :::

κι εππ:, :οεπε ::απ:τατ:οπ: τω:: :ο:::ταπ αΡτ:ο:· οπ:νοεατπ:Βππ:αεπεε. :::πε ε:οο

Ρ:οΡε:απτεα εοπ::::ετε:ππε Ρα::τε: οπεπ: πωπ:: ε::οε:ε νε::ε. νεπε:·ππτ :εππ:

α:: Ρ:αε:··ατπ:π :οεππ:,οπ: ε:πε παπ:τατ:οπε πω:: :::οπ:ο: :εΡε:τπε ε:: : ε: ω::

απο Ο:ατο::Ο :π ::οπο:·ε 8. Μα:τ:π: Οοπίε:Το::ε :παεπ: ατοπε Ροπτ:::ε:ε :::::. απ·

π:: :π:::ε::: ::εοεπε ::π:::τ Γο:::α::α::: ν:ταπ:.

Απ:::==:::· :ο. Εο::ε:πτε:πΡο:ε Ρατε: ο::ε:: πα:::παε πι:: ππτ:::ε εοπ:::ε:ατ,οπα: τπ:·:ε

Ρε:ατ,

ιι δ:ε :::Β:::::π::: , πο:: Κιυπ:τω: ν:: Μπακ”. οι:: :ο- ΕΡ::εοΡπε Μο::α::ε::π:::, :πο:::: :::::::πέ:π:::, α::::::;::ζ

επι πο:: α:::::: ε:: : Μ:: 5. 1π::ο:::α:: ο:::α Οοαπτ::ε π: Γ:: :::ε:τπ: αΡ:1:: Μα:πτ::::επ::: :::1:π.;. εαΡ. α.:

Οεταπππ::::::πτπ::ε, ππ: Ρο::::α Μ:Ιο Τα:νε::πε:::::

::ο:τπ:τπ



. νιΤΑ Ε. ]ΠΠΟ(Πί .ΡΚΕ8ΒΥΤ.:ΕΤ ΕΟΝΡΕ55. τω

δοττσιτσ οι. οσοι εισοοεοιοιο·οοιιο ει·ιιοτ , ίετιεοειιτισιιο ιοτεττιιιιιι όενοτιιτε θιιιο..ΑΝ.

Β(-.|.ΧΥ!Ιδι

Πιο. πιο.

‹ωΡιτ. Οσοι ιτιιτισε οοο Ψι·οιοτισετοιοιΡτετ ειιιε οοιοοεττσε ίσιιΤετ, ιιιιιιοενιτ

υπο Πει: τιιιοτι ιΠε ισοιεοε τισειιιιι·ο ιιιιιιιο ιισιιιτ. ]ιοι πιο μι· νιοεε οι. ΒοΗι.

:σε οι: ιιτισιι.ιι τιιιιτιε ΒιιΠσεοτι σιτιοισοι σιι€σιοσε.ιοιτ:Πιε ιινιε απο τσε Ροττειοε.

τσι. @οι οσοι νεοει·.ιιιιιιε Με οσιτοτ1στιοοσε οοιιιοετιτ, οιοιε ο τισιτιειιι το

ΜΜΕ Ρι·οτιοσε ιιιίιιιιι ιιτιοιΙοοι Ιοοεισε ιινοιεοτειο άστο ιιΒοο ()τσοιε ιιοΠ: εοω

οοοιοιιοειτσε είτ , στ ιΙΙιειστο οι οσοι ίείιιοιιτιοοε τετισοει·ετ ΒοΠιιιιι. Οιιισε πο

τιει·ιο ιιοσιιιι Ροτειιε αντιο οι, 8ο ιιοτε ίπποι Β. 'Ρώσοι ειιιιστο ιοοοΙσοιειιι

ειιτιοιιειιε οοοτιοιιὸ ειιΓτιιτιινιτ. · · · .

ιι_ Ρι·οοεοεοτε νει·ὸ τειιιιιοτε ιιιτείι:σε ιισοιιιιιι Βοιωτοι ιοιοιιοσε νετΓσε ιο οο

-ισοι·σοι , Γιιιιέτσοι ειιιεοε νιτιιτο , ιιοι·τιιιιΙειο ιο εισε τιεοεοι ιισίσε είτ ειπε οιστ

ίσοι. τοτο οσοι ιιοιοτε νο· Ποοιιιιι ΓεοίιΙΤετ ιιιιιιιτο ετονιτετ τετοιο ιιοιοιο, οσοι

τοοιι_τ εκ εο οιτιιιε τοιοτιιτειοοο. Μοτε άεοιοτιο οοιιιοετο νο ιιοιιιιιε Ηιιγιιιο οσοι

οσοι ιΠιο οοο φ1τιόειιο νιιιτοτοτ,ιιιοισισε οιιιιοι ]στιοοσε ιιιιιοιιιτετ οσοι οσου

ιιιιιοτ, "το ειτιοοεοιιΡει!ετετ,ιιτοσε οι! ειιισοι ιιοετετ Ιοοσοι. @οοο οιοιι Ηε -

πιο οοοΓειιτιεοε τ·Ρτοριοοσεοιοε,ιιιτ ,οτι οιοτε ιο Ιιεοο Γοιιτστιιοεοι νειΠοιο. Ει·ειτ

οσιιιιιε τιιοο τεοιτιοι·ιε ιο εο Ιοοο οιιὸ τιιίτιοιιειιιιτ ιτε ιιοοιιΠιτοιι οοι. Ετ όιιιιτι

Ποοιιτιετειιισε ιιιιι·ιτει·, σ€ωτε ιιτιοσο οοοει·σεοτιοτειο τιιιιΠοιοιτιι οιιΓετιοοτ

οι τιεοιοιιιιοινιτ Γετιεοι. Τιιοο ιισΙΙ:ι. ιιιιιιετιιεοτε οιοτει τενετειιτιΠιοισε Πει ίει··

νσε ]στιοοιιε ο.ιιιισοι Γσιιιιι τιτ-οοι ,ά οσοι Ηογιιιοοε Ποιοι εείτιεοι ρεττειιιτ ιο

_ ριιι·τεε.Ωιιοι ετ ο Μοτο Η:ιγοιο νεοιιτιοοειο ειτοτοετετ Γσιιιο,ιιεε.τσε Ριιτετ μ

τιοοιιε ιιιιτσοι Η ι Ιοοιιοι επι ιοιιιιοιτεοοιιιιι ιο ει·εοιο φωτο-βετ εοτιεοι : οιόιι

οσε ι·εΡει°το οσοοιο.ιτι τοκοι: @εε οι οτι ιονειιιεοτισττιςσοτι όεΠοετοοιιτ ἴσοοτείζ

τοτε οοι:ριτ. νεοιιτιοοε ιιιοι οοοΓεοστιι οσοι Ηεγοιο ιιιιισοι ιοιοιοοιΠιοισιιι πιο

οι τετοιο νοτι οοοιΡοε τιτοίιειοετοτ , ιιτιοσιιιιιτε τιιιιτιεοι τιτοτιτει· ιιτισειιι εωτιιιι

φωτο οοο Ιιειιειιιιοτ. δει! ιιιοιι ειοεσιιιοοι ιιιιοο νετσε Βει ιετνσε]στιοοσε το.

οοι ιιο εο τετιεΙΙεοε τ Νοιι , ιιιτιιιιτ , νο· τιτοειιε Βειιοι , ιιοΙι ιιτορτετ ιιτισιιοι ; οοι. ·

οιτιιε ειτε τ τισιτι τιοτισε Γοετο.ιιι Ποοιιιιιιοι ,α ιιιΓε οιιιτστσε οτι-τοι ιιτισιιε.'Ηιε

ιτε τοτο Ηειγιοο ιο ειιετοιτιο·νιιιιοτιοοιε ι-οτιοατσε Γοιιοτι Γσιιιτο τιετιετετιοετο

Με. Οίιοιτισε οσιείοει·ετ ,ποσο 5ιιιιέτσε Πει]οτιοεσε ο:ιοσισιο οσο στειιιιτστιο

πιο τιειιιιιτ οσοι ιονοοετιοοεΠοτοιοι ]εΪιι οιιιιοι, οσεοι τοτο ιιιιιιιιιιιτ ιιιΐτα

τσ ,τοτο οιιιιοεοετ ιοτει!εξιο, νετιιιοιοσε οοο νινι ειιιοτιτι ιιορτεοιιοιιτστ σοι:

τιοτειιι έ:ιο ιιειοοετιε ιιιιιετιοοτοιιι. Βοοιιοι ίτετιιε, τοτο Βιιοσισοι οιι ιισοιο ειτ

ττειιιιιΤετειιιοτιειο, οοοτιιισὸ οπο:: ειιιιιοενιτ ίοι·ιιοιεοε,ετισιιοι ιΙΙιε οοι ιιτιετιιιιτ

ιιιιοιιττιιοε νινιιτο. φ1ΕΡάοστο ίο.6ιστο εΠ`οτ , ειιτιει·εει:εέτσε Ηειγιιιο Γσι·τειιιτ ι·ιε

οοο * ιο οοο ιιοτοιιε .ετ : νιτιότιΓτιιιε ειΠσειιτεοι ίοιιτιε νειιιιιο ειιιιιιι·ιιτοε το νε

Ιιοοιειιτοι·. ]σιιεοτε νετὸ ίειοόιο]οιιοοο ιιιιωοο εισε ιιιιτιεοι ίοΠιιιτι οιιιιιοτσιειοι

οσοιοσε τεοετσοτ, 8ο οιεἔιε :το τοιιιτιε ίσοι» ΡσιοΙιεττιοισε ιο εο ειιοτιεοειτσι· ιο

οο , οοι σιτισε ιιοοιιε οιιτι οσε ειιι ιιιοοιιε νιοιιιιε Ποιοι 8: τιτ: ιοοοιιιτισο νειιιει·ιτι

Με ιι_ιιιιιοτοιιισε νεοει·:ιιιιιιιε ιιεΒετστ. Κενετιι ιο:Ριίιε πιο ιοιιτοιι νειιιειιτεε, εισο

τιεοι τοοτιε Βσίι:σ Βιιιιτοτεττι τεοετιιΠε ιιιιιτεε οοι ιιειιε οονετσιιτ εΠιτιοιιοτ.

1ι..ΙοΕετε8. νο· Ποοιιιιι Ρετ Γριοετιι ιιιισΙισιιιιιι τιι·οοεοεοε, τιενεοιτιο νιιΙΙιοσ

Ι.οοο τοπιο

πιστ:ιιτο ίου·

ττοι οποιο

οιιι:οιοιιτ.)

ιι .τι Ιοι:οι

Οτοιοτιο

Ιειοι τισειιιιτιειτο , σοι τινσισοι ποσο ε ιιετριιτνσοι τετιετιειιε τοτ : Ηιο το οιιτιιεοιτει. Δω Μι*

νοτια τιιοετετ : Ηιεο ετιτίετιεε τοεει. Ηιε ιτε τερεττιεΗιιιιτοἶι οιοοισοι οσοι Βι·2,

τιιιτσοι ειέιιοοε τενεττιτοτ Ποιοι , 8: Έειτοιιισε ()Ιιτιίιι ]σιιοοσε ιο Ιοοο 0ι·ειτοιιιι

οσο το:ιοιιισε ίσο ιιιτειιιιτστ οοιιίιτσετε , σιισοι νιόειιοετ Β. Ρεττι Ρι·ιιιοιιιιε Αιτιο

Ποιοτσοι , σ.ιιστι δ. Ρεσιι Ποόι:οτιε θεοτισιο νοοετιιτιοιιι οιετιστιιοε, δ: σττοιιι

οσε εκιισοιε. Ροίιιι:το νετὸ τιι·ιι:οετιιτ Ηεγτιιο στ ιοοιιιει·ετστ ετεοισε οοι ειιιτ

ιο Βιιτο ΞεοΠΠιτοσε , τιιιιιτιοιιε Ιοοιιε ιΠε ιιιιιιιτειιιοοειιι Πει Βιιιισιο τειιτιετετ

οτιτο.οι. °

ΠοεΙιο οιιοιι7τιιι Ασδιοτιε νιτοΙτο,ιτστ : 7.ιΙ!ια!πω ιο ετιιιοι τοπιο νιιιτσι· 5. :τοσο Μοοιιιιετιιιιιι Οτι!.σΚωοϋ: το οι καποια η” π0:πίπε Μάιο” πισω [οὐ Βοοτιι. οπο· Αιτιιεϊποι οι @ποσοι Βιινιοε ιιοΙιτιιοι,

ευιΜ·Μεικ χειρι , ΜιιΙΙιτειιτο Ριιιτιιμ, οοι ιινιιιιιε οι τοπιο ?στο ιιιιΙΙιετι ΟεΙΙιοο οι: ΟοοοιιοΒιιτοοοιοο,τ0

τιιιο!ιοε οι·ιιιιι· ι·οοιιοιιε _ φ1οΚιιοι εκεινοι ο Βοιωτια ιιτιοιιιτισε ο ΟΒοτιιι άθεοι·

στα Βττιιι›ο_ :ιΙτεισοι οι Ι·"ιιιιιιιτισ .οι (λιτά νοι::ιτιτ Π- ·

οοι». 85. Οτιἰ. δ. Β. διι·εο!πιπ Π'. Ο Ο ο Ο

ττιιιτ.



τω. νιτΑ δ. ]ΠΠΟΟΙ ΡΚΕ5ΒΥΤ. ΕΤ ()ΟΝΡΕ$$.

Ειπε. Απ.

ΠΙΣ. ΜΟΝΗ.

Πεο. :ιιιι.

Κοττι:ι.ττι

σετσ.

Π

σ.

(2"“'" Π· ι:ιπι ετεπιι στοιιιτιεισο.Β:ιτ σε! ιοεσπι, σοι ς Πεστ Γσσετιιιειτιίεττσω εΠ μισο Οπι

Ισπιιτιειτ.

'ΗΓτ::τε ΠΝ

ΗηιιιοΙο

σπιτι δ. διτ

σο:: ειπε.:

δ( άστα.

τί

τι. Ησο τιετιισσε απ:: ΠιέΕσω ειΤετ, 8:ιεετεΙοε Πει -νεπεται:ιΙιε ιιεετιτι::ω ει:

Η:ιγωοπε ε:τι:ετιιτ Πσεε Βοπ::ιω Ρετσετε : οσια ::ιεΙεΙιεετ ·στετιοΓε 1:Ιστιπιοτσω

8εσᾶοτσω Ρεττοεισιιι ιεαιω ιτιειε τενει·ίστσε τοΠετε εστ::ιει:ο.τ. Ιειτσι· επτεΙΤσε

ὰΙοεο ιιιο ΠεΠιτιπιπιτ :τι τω:: Βεειτοτσπι ΑΡοΠοιοτσω!ιωιτι:. @ὁ απ:: σα»

νεσιΠ”εττ,νοτε. άεΠοετιι Πιιεοω Ιενετειτ Πεο τω: ΠιτιΠισε πεφτει 'ι. Ραέιτσω

εΠ τιστεπι εσω ιισε τ·εσιτετ ωσ σιε 5απόι:οτσω Βειισσι:ιε ειΠ:ετει:ε , ΡτεεΠιτσω

τοτι:ικόιΠεεινετειτ.Ετατ απο εισεεε!ειττι σπαει ε:τ τιιιτινιτ:ιτε απ:: ισ νιεισ:ιεισβ

σα:: ετεωι νιΠσΙει° εσπι Ρ:ιττε ίσο πιειτιεπε , οσο.: τ:τιτιιε ττσ:ὶω ίετνσε ειστε: ]σ.

τιοαιε ιΠσε τεειιτστσε ει:: ,πίσω νιεΙιτιτι ίοωπιε , οσοσ ματι Ρτιωο ωειτιεισειι

εεισε πιτ: Ρειτετ τω. Ε:: Με: (ξιἑτι, ιπτισιτ,νιε ΠΠ:: ωι ε· Δε Με : $ετνσε Πει πω

ει:ιπι τιοέιε Γεσσετιτινετιτστσεε :τι ωοστεωιοπ8ε πως Πισω τ:: εσω ιτ:ιτισε,

Πεστ :τι νιΠοτιε ιισισε ειστε: τιοόιιε , Π :ιεεεΙΤετο εσω Πτιε εταιετιε ? οεσιοτσω

ρτοειι!εισΒιο πονσω σετειτ:ιειω Ρετ Πει ωιΓετιεοτειι:ιω Ισπιετι. 5ιετιιω ε:: :πιω

πω. ω:ισσε ίσετε πιει:: ετιιιετο. (Πισω ιενετιτ, οεσΙοε :Ποσο :ποσο εοπτισ8ετε

Ροτσετο , 8: τιοΓσετο Πιρετ Π:ειεω ωε:τω , Π:ιτιω Πιτιττεττι ωεεε :=τεοΙσιτστ:ω ει

πισω. ΡσεΠε ιτ:ιεισε πω:: Έσετειτ ἔι σιε πετινιτ:τιε (σε: εκατο , :τι νιτσω Πει ]σ

τιοεσω απ:: σεσε σωσει: , ω:: ε:: :τοσα Πιειεπι Ι:ινιΠ`ετ Παω στιεΙε πω: Πο

ιιιιτιι Ιοτσε ίσετε.τδειεετάοε , στοτιτισε :πίσω τω: Ποπιιτιο πιετιτιε ι:ε:ιτι στι Τετ:

σττωσ:στ Πεστ ετετιιόει·ειτ : πονεΠσω. ΙΙΙιε ετεο Ρώτα έπεσα φτασει:: Οτε::

Ιιεπειι, τισ ωεωοτιεπι νιτιεΙιεετ ιισισε ωιτ:εσΙι, οσοσ Ποπιισσε Πειτε ω: σε:

Πο.ωσΙσω Ισσω ]σειοεσω :ασια τισ:: Πτ·σ:τ ετιιισε ιιοεΙιε π: :πιο τεπιοτο τ:ιετττι:.

σετ Ισα: , ισ ΜοτιετΠει·ιο ίειΙιεετ πω: 5εισδτι : Ιοαιε τ:ιπιετι Με:: ισ οσο Επι:

ΡοΠττι ετ:ττ,σίεισε ιι: Ρι·:είετιε δεσ:: εΙιειτστ.

η.. Αστιιεσε ειστεω Ηειγττιο νιτσπι Πει τενεττιΠ-ε, εενιΓσε είι 8:ιστιιο :Μεσα

ε:τΠιιόπισσε τι:: οονιὲω , ιιοτιοι·ιΠεε εσω ε:τεεΡιτ. Η:ιι:εΒιιτ ετιιωι:ιω τσιπ: Εε.

ειεΙιτιω πωπω ε:: ::ετ:τιε εοτ:Πι·σ&ειω, στι:: ωο:τ ΡοΠοσειω Πει τ'επισισε πω::

νετιιεπε , ισ απ:: Ρειττοειτισι τιετσιετ·ειτ τω:: , τιετιιεειτει εΠ πι ιιοτιοτε δ. Μεττιε

:τι ε. Ισ εετάεωιπιτισε (ΜΙ: :σιτε Πωσ! σα· ττ·ιτισσω πιοπΓετ·σστ. ΡοίΗιειε νετὸ

ετσι:: νπ· ιτιισΠτιε Ηαγωο ετατ, εισιτ:ρεωσιτειε Ιιειι:ειιε ροΠεΠιοτιεε , ωττιωιτ πι

Πτω Ιοεσω εσω ειρΡεπτιιει!:σε Με Β.]στιοεο ισ οτισε.Ηιειτα εοσΠεΙετετιε Η::.γωο

νπ· Γειπ::ειε ιι·ιΞετιιι εσω ι:εειτο Πει ιετνο Ιστιοεο Πωσ! Ρετσεπε,νεπιται φαω..

όειω νιΠετι: ε:: Ρτορτιετο.τε ίσα ποωιπε Ι.οεσω *,οσεπι ετιειω πιο:τ εσω οωιιιι:σε

:κι ετιωσεω Ρεττισειιτιι:σε ασεπ: (:εΠει: 5.1σόοεισοτετιι Πιτ:ιετιε ττωττιιτ. Η:ε

απο ττειάιτιοσε ρετο.6ιει ]στιοεσε νιτ (ΠιτιίτιεισιίΠωσε ισ εε.ειεπι ()εΠσιο. πισι

τιε τ:οΠεε. πιεσε :ισ οι:ιτσω Πτι νι:τετετ εστω.

 

:ι ΈΙοτετιτισ: Ασε:: :εστι δστισττι : Πτι:::ία, ιιιεισιτ ,

τι:·υ[είί:44 ή: Κττ:::α::: ε:: Μπάστα Β.·υι Μπιτ:: τω:

ΑΡι:/τ'ο!έτε τ::::πτω [κ::::::ι, οι:: Πυρ: τε:::ρετε :εστησε

τα:: τωχριττ:ψτιω πιω. Ποπιιιιε Ητι)·ωοτιιε :πωπω

τ:: Μειττιτιι Ρτη:::::::ι::έωσ ΡετΡετἑττι ιτιτετ τεττιισε εΠ

ΕΙοτειιτιι ιτ:τετροι:ιτοτ, στ ε:: :τιοιητιιι να ιε τοιιιιζι

πιτ. Οο::::εριβιτ ω: Παπ:: ό: Αρσ|ιο!ισ:: Π:»::::: στή τ::

:τε , @βρω Αμ_δοΙτιπσπ Χώρια: ::ρο:Μ:: , σ:ηωτ:

αυτια:: Με:::τ::::ισ ι::Πε:::::. Π:: πιο". νέα τ::::Ρι::::. Οτι

Μετα-ταύτα. Ιιτ:::τι:: ::‹τρτω: τ π: &ιτα:Ιο ό: τω:: Μ·

πιο :·ες:ει:ιπ::τ. Φωτ:: άμβοἰτσ, πω:: Μτη:πι:. ὶ :οτι

τι|Π:::τ: Μπάσο ω:: :4τισβο!ετο Λικ/δώσε Με:: Ερτ]τομ:

σ::τ:::!:2!ἱ:στ ε! το μι: τω.::τ Μπεν: ::ττρ:τω ό· οφ'

απο, :κι μυ:: έ Ιο::έσ τ::::ροπ :·ο::::ιρΠτκ: απ:: τ::

ω: , ό: οπο: [:::ίδι,Π:::σ /σττα:ι ::ΙΖωμ::. Πε Μετά

πο πω.

Ι: Μπιτ: :τιοτι:ιτισπι : ΜΜΜ :Μέσω τ::::Ι::::::: Με:

μινι:: @ι ::!:[εταβ::::α οικίο:::::: και, Ι:ομΙ:: πυρ::

::: , Μπιτ: στα:: έ:: Ρω:τι:::ο πω:: ::::6τωω: απ!

ιιτ/Πιο:: :κι Μπιτ:: :Π πω”. ν:: πω: ει:: 8Ιτετο ττιι!

:στι τιιίι.ττ ΉστιοεεττΠ Μοτι:ιΠετιο ,_ ιτιεττισσε ττοιτιετι

[12&ετισε Γετντιτ.

ε Ατιοτι)·πισε Πεμ Ιεισά:τσε τσιπ” Οκτ:: Με:: Με

Μπιτ:: ω:: ...Ι.υτ::τ Με ::::ΜΜ::τ::::ίπο Βενεττιοσι :::4::~

κ

τ:φιιτ:::: πωπω:: Μπιτ:: ::σ:::::: :και ω:!!ε:ί::: (:τοιπ

::τω::,ρ:ω: π::Μ[ε , ό· Μ:: ::·σμο:Π8:::τ::: Ο::κι.τ Π:

ιρ[σ :::δια::: Η: :::::::ο:·ιτ:::: :::ιππ:α!ι /::ρε:τια.τ ε.ε:",πτ,

απ:: απ: ::::::ρτ::τωρ::::χμτεο Μωβ: Ποια: τα

πω:: ·στ:τίιπτ τω:: ::6/ίτι!:::4::τ,τη:ιδά πο:: σπα:: πω.

[ο:ί:: ρωμ:::: ω::πωεω α:::8:ιω. @:::Ρ:-φ," "Μ",
τω:: :::::Φι: Θ' πατέντα” ::[κ:::Μ”: : :::9::: Π: μπάτσο

:ΕΠ-κτ 2Π::ίο/ι Ποπ/ΜΗ:: Μ:: στ: .του άπό:: Ποσο:: :ΜΠ

ω-σ:::::::. Οὐ μια:: :τωβι::: ·υστ::τ::::: στ: “τι τω:: Μ::

Μι::::τβετια::: (Ηττα. θεά ρυβ9:4α::: 6'::::δι "πιο τη

ει: , Μτ::ταβ0:·ίτε::: Π:πά!μο των: τ·::τα:::νε!!εω :τμ

πω:: ό: στ” 6'τυπέδ ::Ιίες::τωΙ:Μοτι πω” :καμπ

τ! ΕΙοτειιτισε πρωι $στιιιττι δ: τιιιοτιγωσττι Με Με

τσιπ τιειττετισπεττι τ:: :ισσετιτιοτιε @πιω Ποττιιτιι ετσι

:τι ιιστπ:ιτιε ιρεειε :ισμιι·ετιε , ω:: Μω-πη"χ βΙΙ"ΜΜ

[τουσ 6':π:::ίοτε::: ό· Παπ:: Μπα-Πέπσι: ό: 6”“ωεπ

στ: :::τρω.ω: ύ:::οι:ιέ?ιτ:::: [πιο ι:::·μτω. εξω π”

τησ:: ετιοτι)·ττισε, έ:: ΜΜΜ:: ·υ::::::ιτισ:::Μ ό. “;","_

Μπιουτ ἄ [:::έ:*ιτ Ρωτώ:: Πισω:: :β , τ:: :σε ::::::εω

πω:: :ίπ:::,9::: φτε:πτ:Μ:α:Ι::::Π, :να Με κά:: απο·

[ο ιΜ::·υ::ι::: ό· τοπβιωε::::: Π/ιΗ-ωσ::: _, ός_ ΟΒΙἰΧ

πω: ε. Ιστιοετιε τισττι τα Μετα ορετ:ιτετστ,ετεσττστ σΠ:ε

ΜΙΚ, πω:: φησι: ισ ειπε ΜοτιειΠετιο οΠετιτιιτστ.



νιΤΑ 8..]ΠΙ)ΟΟΙ ΡΚΕ5ΒΥΤ.ΕΤ (ΞΟΝΡΕ$5.
Π"

η. Ροίτοσεισ νετὸ εμε ΙΞισέὶὶΠἱωει ειιιιωει Ιόσε [)ει:εωσττε τι εειτσιε άοισιεΠισσι

σεΐετεσε ω Ρετρεισεισι αι:Ιείτιε τεἔσι ισιετιινετειτ τεΙιειτειτεω,εΙσο σε οτεε Μ,

ννιΝΝοειι ίι:Πιεει: δε Αιικοει-ι ,ισ εισε ιιιεεεόεστεε Ιοι:σσι ,_ εοτι:ισε εεειτι νιτι

ειιιισιωε εισαι ισεοττσΡτσω άισ ισεισίιτ , ττεσσεστετ Ιεινειτε εσω εισαι , ειτοσε

τοσε!ετε ι:οσί-σενετειστ. Ηοι: Έσω οσιόειισ Πω: Ηει)·στοιιιε ίσεεεΠοτ, Βεοεσ

' τιιιοσε σοισισε,ωοΙείτε τσΠτ: 6εσοε εΧΡΙοτετε ρτοε:ιειτετ ειιΡιεσε , :ισ Μισο

σΓε1σε σεεισέ"ισε είτ ισεστιεισΓεισιεω, στ εοσττ2. νοΙσστετεω Πει ιιτοιιε εσίτοιιιιισ

εισΓιιεω Ιοι:ι Ρετ νιω ΓεριιΙει·σω εΡετιι·ε εαπ , ίειΓειτοτε νοΙεσε, σιτσισ νετσισ

είΪετ,σσὸιὶ εοτΡσε ΜΜΕ ιστεστσω ιιότιιιορειΓιίτετετ. @οτι ὸσω ειΒΓοιιε Με

ιστσιτσε τσιίΓετ τενει·εστιει, ΙσΒιτὸ εικτεττιτσεειιτ : ΑΒ Ιειιιιΐτε ]ιιόοεε. Ετ Πειτιισ πω

τσε 8ε ?στόσε Ειέι:σε είτ , ετοσε οωσἱ εοτΡοτε άε!σΙιτο.τιιε σ1οσε ισ Πσεω νιτεε Με

Ρετωεσίἱι. Ηοε σε είιω σποτ εισε εοωΡεττΠετ τσότσσι , εοστιιίτιιτσ είτ νει!ιιε οτι

ττιστο.σι ΓειΙιεετ νιτι Ιω ισσ:ινιεω . οσιἱ νεσετεισόσω νιτι σε νιώσε εισίσε Μ

τετ τιισιιι!σω @σε όεσιοσε επι Βιι:τσω ίΞισι9:ι στι ΓεΡιιΙετσω Ρτο ωσσετε μα

αιτιοσιε νι!!εω ΡτοΡτιετετιείσιε σοσιισε ()τιΓρισιειεσω , 8: ισ σε Ιοειε εσεω σε

σε σΙττο. αιιιιστιειω Ι·Ιιινιιιω Πωσ! σιτε σοσ Ρεισαι, Πεισιιεισε'ετΠ ]:ιω εοτροι·ιε

ωεισΒι·οτσω Ρτιντιτσε εΙΤετ οΗἱειο,Γε!τεω εισιωει ιΠισεὰ εσΙΡε Εισισίεεισοε!ι τε

τσετιτο.τιε ΙιΒει·ειτι ωετετετστ. Ηισε νετὸ ωστιε ΙοοσεΙσωι ίστοιε εισάιτσω , οσε.

ι:ιε νιίσω ι ε!εσεΙιε σκίσω , ιτιστωιε ετιειω οσιοσίεισε νεσἰεστιΒσε ισετιιιεΒ.]σ

όσοι ισιετνεσιεστώσε ττεοσεστετ ω @σε τσωσεισι Ποωισσε δ: Βεσεωστοτ σοι?

τετ Ωισιτστεσι τειιισιεετατε ΡΙεσειω όισσειισε εΠ, τιιιι νινιτ εσω Ρειττεισ σσιτετε
$Ριτιτσε-ίεσότι Πεσε σετιωισοτιεΙσι ΙΞεοσιε ΓεεειιΙοτσω: Αωεσ. ε

ΙνΙ()ΝΙΤΗΜ.

8 δ'. Ικἔοσί εισροή: Ιπωπιίυπε αδεκάκω- ψ: Βεπτέίδπσο δωσιάσ ν. @Με Δε. σκιιπέσ

Β. εσύ εω·|:πι αὐτῶι» ‹ἰε :στα !εωακυι ς|ἴ·. Α: ότι» ρωσκΙσ Μπακ @στα έ» Με καινε..

8έωτε τ·ερενίαπτκτ· , έ: έεΙἰ&α›·ε /σ-$6°Μ2 ε:: έκδϊστε αποτυπιυ. Ιιιτετ Ρτεισεοτιιτσ ΚεΒεε Βιιιω

ἱσΐετιοτ Ι.οτιι.ιιιισε εσιτσιτ , απ” Ι..σοονιει,νιτ [Με ροΙΙεσε σοΒιΙιτειε ΠωιΙιτετ δ: ρτοσιτει

τι: τσοτσω , 8ιοτιω εινισσε , ισιισΡττιΞι εισσιοεισω @μια , οσι ίεΠειτετ ωστε σοσ ρετνιε τε8σσσι

Ρτεισεοτσω εσΒετσενιι. Με εσῇσε τετσσοτε σει: σε εισιΒιιε Ιοοιιι 8είτιιτισε εεεΜετσστ , Ισνεσ

τισ ἴειΙὶεετ πιω εΙιεσι δ.]σόοει , Π8σοτσισ ΡΙεσε σιιτσΒιΠσω νιτιιιτύωσσε τειιιισάεισε @Ειστε

Μισο σε Ισειιτσ. Ποσιισι ιιοίττι Ι. Ο. στι σοσΒεστείἰωο Γερισσ8εΠτσο Γετιττωο , ντιπ. Κιτ!.

Αιι€σίτι. @σε οσειιτετ ίενεστε Ι)εο Ρτονεσετιτ , σώσετε σιεωοτεε ρτοωιίΠοσιε ριιιιΠο ἱσἴετἰιὶε

όιεεσσι ισιτισω τιιειεισσε. Ηοε τετσεσ εεσίιιιωσε εσιιε&εσόιιισ , οσὸά σοσ οισσιει τισ:: Με σο.

σεωσε, εφτωιετι τεωροτε ΠεΒιε μπεστ ΐσσι , Γει! οσωισσετ οι:: στι Γεισόσ Ρετσσεστ εοτρο

τισ Ισνεστιοσεσι ίἰισύΙοσε Μοσειίτετῆ ισΠιιε τείτεστειιιοσεω. Νιιισ στο τεεσττεσσοστ εστω

εο εΙετιισθο σίιόοιιε εῇιιε Εσσονισο,Ησοο τσιπ: Βια Ρτιισεοτσισ ισνιτσε ίσίεεριτ τε8τιστσ ,

οιιι σοσ ωσΙιο ροίτ ΗΠιιω Η οιιειιτσΜ ριιττίειρεω τεειτ τω τωρετή , ισε!γτιιισ ωοτιΒιιε , Γεριεσ·

σε τσιπ υινισεὶ σσἔιω τισισεισδ Ρτπάιτστσ : εσῇσε “Με ἱσιρετἰιιτσ νισετ νι;ζεέιτοσε ορτ:ιιο πω!.

τω ,Ότο εοσεεάεστε ,σετ ιισσοε. ὅκὐτἰἰωἰεἰπώ .4ισέΐου·, στα: αστείο ό'. Ισα'οτέ ευρω Με” ΙΜ..

τω” Εστω/ω Μπι ί!ποΜ /τΡΗ|τκΜ,διοΕΜΑΝΝο Εεε!4ἰε εισβοέε ει: Ρα·σεκτετατε ώ· $τει>ΗσΝο

πάσο ωἰἰιἱσ εάωωιέ:ιΣι , ›·φεττκπι ε/ΐ· . ἰὐἴφιε ίπ θεπϋετπκω @σκι άἰεπι πάβωστκκ,μετα· ο: θα.

:Μ ?Με Μ Ποπι-Μσττἰπεπῇδ'απο&ίο 0.4. Ρπωιοπβ. #ΡΒέ Μοτἱποι βσθετί [επιστ.

$στιιισι 1εΒἰιστ) κιν. ΠΗε τσοτει:στσε. Μήτσο €οσίεμ

τιι: ισ Ιοεο Μοσσίτετιι τω : ιισσ.σισιιι ισιωιιετιι,ω

σ ο39εσσο δ. 3σάειςσε οΒιετιτ , ΙσνεΒΞεσσάσω εΠ·.

Ξιιτ!ιεειΞΙ Βτιτειιισι:ε ισισ0ιιε Κε:: ειιέτσε , Ϊσἀ0€0 Με

πι Αιισοτιι:στ ιὶἰτἰοσεω τείιε)σετε νοΙσιτ :πωσ Πεἔο

με;;; χν_ @ΜΜΕ σε ΧΧΧ". ω Ισρετιιιε ιισιιωσε.

Ϊσὁοτσε ιισμιωτιε οετοτΠετσω ισάσειιεισ Ροστἱνσω

τεμ, σΒιιισσά Ηειγσιεσεω Ι)ιιεεω Ρετ Γεισεω εισσοτ

ΙιοΓΡιτειισε, :Μισο σε.κι.ιιι. ισ ίοΙιισσισεω Βτε!σεεσ

Γεω Γε τεεεειτ.ΕκσάιεΙΜάεω εισσιε οόὶο ΓεεεΠιτ ισ Ιο

:σ τω” τοςσβσΙσπι 1Κιισσιεσε,εσσιε στη .ΐεσ(στι ποσά

εεττσω. Ωετιε αάισεατιε ετσι ορετᾶ ι·ΙσοΕισε Οπτο

σε, Κοιιισσο ισσετε Ρετιι&ο,Βτενι σιωσιιε εσω τω;

τω:: Ποι·εσιισι ειπε! $στιιισι 8: Ασέὶοτ σσοσχωσε.

@ιεειτειι εῇιιε οτστιιω ει! εισσσω εισαι σε. τ_ΧγχΠ,

ι·ετετιωσ9. Οιὶσι ισιτστ Ισιιοι:σε σοσ αστε εισσσσι εισι

σε σε. ι.κν. Κοωσ.ω Π: ρτοτεδτσε, Μισο ιΜιττωο

Ροσπισεε, Μ! ὶι νιτσ.Ιισ.σο Μινι Κσωπ εκεεριιιε είὶ.

ΜισιεΙΝΑ

εειι·ιεεε

σε

σε

(.ΊΟει: η

απο. Απ·

Ως. ΠΕΠΗ.

_ Οτε. Μη..

Α!

Τιιοοει σε·

μια όσο

ισ .σιωπή

Ιοεσι·σ ίσε

εεάσστ.

Ι)σκ Ιερω

:τι νἱοΙστοτ .

σιισιισε.



Π. νιΤΑ ε. εεεεΝιοι οοΝεεεεοκιε.
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2:::.:::·νΙΤΑ δ. δΕΚΕΝΙΟΙ ΟΟΝΡΕδδΟΚΙδ

 

ΜΑΗ ν”.

° ΙΝ ΜΜΟ ΟΧΙΜΕΝ5Ι.

5ετὶΡτει ειΒ Αιιδεοτε ειτιοπι)ιπιο απτο ίέει:Ιιιιτο οι.

Ε:: Μ!. εοιἰ. ι4664ήιθμια Μιιπιπέ .5°ιιέΞειιβι.'

°. ΟΒδΕΚ7.άΤΖ0 Ρἱἱεἔ7!.4.

.. ἐ0Ι",Μ ΜΑΜ Ιε!Επιια 8. $ειιεΝιει * Ϊ/ἰΜπι ο ἀκούω 4808727122 00ζΙΓΥίρ2αΜ . ΜΜΜ! ε.:

...,,..._ 1. Λ ιιρο!κιφβο .4ΗΜειιι ιιι/Μι δ'. Μιυ·τιιιι .5'ιιέιεπβ: . ιι καθε Με εάέωνιι; ιι!ίιιιιι εκ

ἶ 6'Βιιπκ!ισέο Ε6°6°[Φε 8,/||ι80°ίΙσ .άιιιίεειι·υειιβ.« πεφτει». “ιι ασκ Απο. δ. δε

_ Δε. ιιεμεο1 βατό: δει·επισι::ιήια κιτἰιιῇιω Με» οίκω (ζώα [κι εοπιιιιιιιιίιι . Μισο ι!ύ

ιι!ιο/ησαιω·ε εοπέικιωι ,.ναπέ·υβιω ή. Ρ”ιιιίε Μάϊο· δ. δαεπιάβό_ίεείπω κι”. Σεπιικάί .βρ

τι·έ.«· , ιιι μι: κίσωιδΜ Μ· με εσπιπιππία |ἰιπτ, ε:: μισή ?Μι ι·ερειειιιι'α ;βπέκίαι·ία .9εϊε2Ιεἄἰ-ριε.

τι ε.·εΒιόειιικ:. έκδίστε: πινω/οπο κι. μια; δει·επίεέ Μαι” Ραί/ΐυι σούι: κπιυπιιι·. Ρι·.ε[ει·επιίαιιι

τοπιο» άκ.κί,2Με απο ?Μπι ειἰἰωκσ .ο @Με εδο δετεπίεὶ Λέϊε με σειι!ι.σ ΙΜύκφ : ω: ρω Ρε”

ἱωεΪἰἱἔιιιιιτ. Ϊἰκ@ Μάτσο· απο εἰιιιἰεπι Νοεπιππποπιπι, π: σε Ισά οξ[ει··υα&ισσιω, Π: Με Λάο

το καιιιιέιι βατ θα: °ΙΙ"°βα8 πισω. Μ. Πι οτετὶοιπἰε ίἰοἀἱο :επεσε Μοτο ΐετνοτ εεεεοοετοτ , οτ εοίἶ

οοε Ρωι1ιω Πι ΡΙιεειτιοιιε Κοτοεπιπιι Γειι θει!!ιεοπιιτο , 11808100 δε 88. ΡΡ. ΒεΝεοιετι Έκτο

(Ξοι.οΜΒΑΝι €ιπἶιιπι Ιιοτἰε ΓιοδοΜΠοποπο όεεοιπετετ. @με «αστεια Διαδϊστεπι ιυιτέειιιωι ἐπιδ

εεω.

δετεεἰειι: Πε ιι ο Ν τ οπο ίΙτετιιιι νιτι οιι:ιοτιιω ω ΓεωΙι πάω: οι

388;;Σΐ:: Βιιιεειτεπι , 8επετοΙϊτειειε ΓΡΙειπ!οι·ε. οιεεεΙοτοΡοτεοτιοοε

...ή Μ”. οπο, ε:: ιιτΒε ΒΡο!ετεοε, οπο: ιοΒιιε οι·ον1οεκιε αιμα οι::

Ξιιιοι:οιποτ. 'οιετι·οροΗε ΙίεΒετιιι·, Μπιτ ώ Με ειι·εοωοοεοιιε μονοι.

ε 4,. εισ. οει·ιναι:οιτι ίὶιπιει: νοεειΒιιΙοπι :οιιοτοπι ειΙτετ $ειιιιΝι
Μ ε' ε. οπο, Με: .εεω εΠ: ΒειιεΝεοοε. Ι-Ιι ει·εο ὰ οι·ιπι:ενο Μ

Τ ε. . . ο'. τειιιΡοι·ιε οπο , Βετἰπι ο: ιο εεοεπιπιε. «ποτε Πιο” οσε.

Ρἰε ει·εΓεει·ε ίεοΓιιε,ιιτΡοτε ὰοοοϋι ΡιοοΡω εεϋτι,θι ΡειτεοεἰΒιιε :ιό Βιετο.ε Ηττε

ι·οε ιιοΒιιεοοιπο μπει: τοι·ιΒιιε Πιο: εοπποιίΓ. Α 3ιιιΒιιε πω» ιιτΒειπε ιιι€ε

ιιιο , Γρἰτἰτίιοιιε ὶοττοι· ιιε εοτάε. εΙοεειιτε ,ιτιΡι·ει πιο Μ Γρειτιιιττι εεωροι·ιε, απτο

Πιο εεΙει·(Βτεε(ΐ ιο ΠΜοἰε Ιἔεει·Ρ ΟΙιτιίξειικοοε ΚεΠειοοιι ποτπιἐὶ ειτουε ΑΡο(.
τοΠεεε Η εἰ ο&τιοο. ΜτΙ εε οπου οτί. ε

Ρειτοπι10- - ε.. Πε νει·ὸ τετιιοοι·οοι ΓοεεεὸετιτἰΒιιε @ΜΒ πιοΙΗε εάοΙείεετε που, δε Πεκ

22" "° :Μοτο εκιιοετοοτεοετἱτἰἔὶ, Ρτιιὸεοτἰοι· οι ιΡΠε εωΕεε ΓιιεετεΓεετε Γεώ” , που

' Ποπ Ρι·Ξοτοπι ΜεοιΠτοι·οπι όοεοπιεοτο εοιπεοτι ,Ιω ΡτοΡτὶο ΐει·νεοτε Μάιο,

Ρετ :ιωΙοε $ετΙοτοτειτοτο εειτοοοε ΙειτΗιε ενεοεοτεε, δειπέεοτυωοοε Ρεττοω Οι.

τ11οΞοΧοτι1Π1 ίετιΡτει ίἰωιιΙ8ε επεττιΡΙει ΓοΙΙετεἰ ἰοὸο8ἰοε ΡετΓετοτειτἰ Ποάοετυοε,

ίεεετίιιποοε πω ιο πωπω εΡὶ: Ι·Ιοι·ιΐεπε , ει: οινει·Γοειιτο Ρειει·ιιπι οοιι&ι:Ηε,

νεΙοτ ε ὸἰνετΙἱε ἔτοοὸὶοτι·ι ΗοΓειιΠε Με] ὶΗιιοε ίε.νοε, οιιοε εοτὶὸἰε ίοΙοΒτὶ:ετ«Μ

@εε , ιιΙιόΓοιιε ι·εΒειετπεε , αιειπιε 8.τόοτεπι εεεΙείΗε μετα ΔοΙεεωε (πιω

αυτ.

Με νἰνεπ· 3.Ροπο ΡοΠ:εοοικιω α! νἰτἰΙεε Ρετνειποπι εΙΙ ειιιιιοε, 8: Ρεεί-Ρἰεεεἰ εοω”,

οιιοά οΙιπι :ιεεεοτει οετεερει·ειοε ειπε, Ιιιεε ε!ειι·ιϋε οοιΤε εεεΡει·οοτμΙΙο εοοΡε

Ρ....ΠΚΜε τεοτε,οιιι όιΓειριιΙιε ει” Ραπ: , ιιιιιρκω . οοοε! ιο Γετιοευ:επιτο εοιηΡει·ε

εοει.ιιιι.· τω: επει·εΜο, ε1τόεϊ1τ1 εοω Ιει·ε οιίἰ Πιο: Ποοιο:τοτοοοε πιειπιε εοικιωιιιε Με

οοε: Ρετεερετεοτ οοει·ειιι·ι σ.ιπεε , Ητεοιιε ΓοΠὶεὶτόοοε ΟΙιτιίΗ ΓετνΙεἰο Γε πιει::

εὶΡει·ε ίειιοοετοοτ. ΟίιοπΙοε εοειοιε Γεοιὶω οενιι·τοτε ρι·οΗεει·ειπ ω νἰττιιτετο ,

δ: ιιι [)ινιοιε εοπιο!ειπόο ιποοπιε ιοΒιειΒο.οι!ι ει·ΠΠετεοτ εοοΠαοτιει ιτιεοεμ

τα” Γεωοει· π! ει!ι:ιοι·ει ΡειιιΙΙ:ιτιππ ρπιτεερτε. ΓοΙ επι :ι·οοείεττεοε νι8ιΙειοεπι .ιιιο

:έκαμε εοι·εΠε ί-εὸοΙὸ Πὶνὶτιἰε εεεοττιωοοειτετιτ ]υΠιοοε.ειοόΜε Β. δετεοὶεο8,

 



νιτΑ 5. 8ΕΚΕΝΙΟΙ ΟΟΝΡΕ5ΟΚΙ5. Π;

εο]οε :ετεε εάοΙτιοτ8τΓεοίο εευ Ρτιοτιε ετει: Ρτείι:ευτιοι·, Ενειι€εΙιεετο οποτε (Με Αυ

το τοΙ:ιεττι : 82 ?πιο ειπε: μπειτε ει:: :τιαττεωβρι· :και 72022ή εισά$πασ. Ετ Π- ΒΜΧ”'°

. _ _ Με” νιι.

Με! : @Με ?οι ι·ε!ιμοπι ρωταω, ει:: πωπεπι , βασικα απ: βι·ω·:.τ , και: εδω.: ΜΜ.ιο.;7_

ρευμα· πουτσο πιασει , απ:αφ|επι πεφτει, ά· ΜΜΜ ωστπεπριβάεύΜ Ηοτ: επ Η·Σ9·19

8ο νιτ Μετοε Ρτε:εεοτυιο ιιοιι ετετιτι ευτ ΓΡιοοεέὶ Με ίυΓειριεοε , Γυτόείνε ειιτε

ευοιεοε,ΓετΙ εοι·οε οοτιιιιο , εοι·ότιοε Ρετεοτι Γεπιιοε Πινιτιι εοοιΡΙεέτετιε νετ

Βι,οοοτι εαυτο οιυιοι, οτι οι·τυιιιτετε εοτιιΡεττε οοετε εοττιοΙενιτ. Πειιιοοε

ε!οιτι Γεευιτι Με ιιιευτε ι·ενο νει·ετ, 8ει·τιιευοιο , οοετο τιιεΒιε ίΡιτιτοε!ι, οοειιι

εετιιεΙι ίτετετοιτετε ιυοοιοιοοε 5εΙυιτι (σώου: εοΓεινει·ετ, ίεΙοτιτει·ο εοπιρεΙΙετε

εοετιιτ Ιιοι·τετυ,ουετειιοε οΡει·ε εοοιρΙετευτ οσο ιο ΕνευεεΙιο Ποιοιοο τΙοεεοτε

εοιιιρετει·εοτ. Ετ Με οοεΙιτει· οτι Ιετε Ρο ετιτ ι8οοτειιτειι, ετ! ΓοΙιτε οτειίιόιε

εοοευττευτεε, οι είὶ Οτετιοοοοι οόιε, Ποιτιιτιυτο τοτιε υιΒοοε εκοτει·οοτ , οτ

ουτε ιοτΙε Με ΡΙεειτοττι τοτετ, ειε ιιιιΓει·ιεοτειιτετ Ρεοτιετε ειι€ιιετετοτ.

4.. Ετ οοοοιεττι ιο Ιιοτοειιιε εεήοοε,οοιιΞυε τειιειοτιἐ Πινιιιτε τιιιΠτετι νιτιετοι·, Κοττιεπι

θε οειιτετ εε:ιεθ:ι εοτιττειτοι·νο υτιτετι ο ειτεο Με ει·ι νοτο εουεε ει·ειιτ μια
οττι1ιπι ΩιΙυτετε εΠετ, οι·ετιοοιΜε εΙοειτιετι οεροΓεοιιτ. ἔιοοιτὶετιι οτεειοιιιε Ι)ετ:

ίοΠε,τεοτιετιι Αυ εΙο τενεΙεοτε εΙινιιιιτοε Ρετ Γοτουιυοι τοοοειιτοτι οτ Ρι·ορι·ιε

τεΠότε οΙοτιιο εΒιιίτιοε Ρετει·οιε,Ρι·ονιυεικουε οοΙιτι Κουκου Ρετεοτ, οι Με

εΙτετιοοε Ρετι·ι ΑΡοΠ:οΙοτίιτυοοε Ρτιοειοιε εο ποιου: Γετιιο!ετοι·ι , ιοίτιοε οι Γε

ετιε οτετιοιιιουε νι8Πιετίιιτιοοε ειτεοΒιιτ εε τεΠοοιε εε:ιείτι εοτινετίετιοιιε οι.

ειπε ετ3:ιουε τετοιου ιοΓετνιτυι·ι,τιοουΓουε ουιο Ποιίοι·ετ τιειιοὸ ε ειιοοιιο, ΠΜ

τιε οιΓοοΕτιο ιοάιεθιίΤετ. $ιοοιόειο Με τενε!ετιοιιε εοτορει·τε νε εε ε|εει·εε εί

Με , ιτιειιιτιιε φαι Με Ρετιτιουι Γοοετοε ει·ετιε οευιιπτ εΙΤευΓυοι , τοοιιιτε

εμε ρει· ΐοιιιτιοπι νιτ!ετετιτ, οειοεειτοετεείεέτι ιτιιΡΙετε Γετεευιιτ. Πτοε Μπιουτ:

ουε ίοετευτ στο ΓΡτετέὶ, Ρετειιτοττιοοε εε οτοοιοοοοι·οιο ουτε ΡοίτοοΗτε, του.

του ει·νε τοΒιετιτεε Ρει·ευτοτο, εουειτο εεΠε ευτΙο ιζοτιιεττι ευοτεε ,Ρετι·ι εεε

Γετε εεττετυιιτ Ιιττιιτιε. Αυ Με εοφ νευτοτιι εΙΤετ, εΓοπιοιο Ροοτιτἰεε οιιιιιιτιυε

εοοετεεετιοοε @Μάι-Πει ετετιειιι ίετειιτε τιουοτιθεε Γουτ Γοίεεοτι , ο!» Ρετ

·εΙιοοοτ επεσε , 1ειοοιιε , 8τ οτετιοτιιΒοε νιειΙιει·οοιοοε οΜετνετιουιΜειο

τειιτι , Ρετ· ει·τειιι νιετιιουε: εὸ εεεΙοεουειτ ιοεεόεοτεε,' εκετοτιιιίουε Ρετιεοτιε:

8: ΜτιιΠιτετιε, ΡυτΙιειτιε: 8τ Γοοι·ιετετιε οι:εοεοτεε ,ιιιε:ιιττιε νετιετετιοτιε ε Ριο

τιτιιιε ΙιεΒεβειιτυι· ιτιτευτοττι , οτ Ροίτ ιτιοεΗεοε ειπε εΙερίοε ΡεΡε Βοοιει:ιοε οι: δετετιιευε

ει·ετιεττι Γειι&ιτετιε Γεοτιιιιοτιι ()ετάιυεΙεττι Μετοιο δετει·ιιεοιο Πιεεουοιιι ε οπο.

Π2Ι.ετ. με

ο ;. Ιοτετεε νιι· ΐευέιυε τειιτἰ Μυοτιε €Ιοτιετο οτι νιτα τοει·ιτοπι ε· ΡΙοτιιιιιε το Ηοτιοτιε

ἰοιΡειιΓετυ Με τει·εοετ. Ευιιιινετὸ Βετετι·υτο εΙετιοοιε ιτιειοετε ιιιετυεοε,ιοοο- Βι::έ:=>

οιΙΡοιτιοεε (τοτε τιιειιτιεϊΠοτΙιο εΠ·-ο8ει·Γ εου3ϋποι·: 8ε ουοιιιεΒι ιετιιοτιτΙειτι έτε- Μ.ΜΜ.

ι επι τουτι ι οι·ιετιι οι·τι ειιιιτιο εε ειπε ε ι ει·ενετετ, νε ε εενειτε εττ:ριτ, ΜΚΟ πιο·

ἔε οι Με οοο9ο Γρτενετετ τιειιοὸ Ιεοετετοι·: νιοεΙιεετ, οε Γυτ› Γρεειε ιειι€ιουο, "ω"

Ειυιιε ειιιοι· ετΙίτι·ιτιοει·ετ τουοοετι:ε 8Ιοι·ιετιοοιε. @φοιτ τιονετετ οτ ντι· ΓειΒειτ

ΠτορΠειτετετιι Ιιεοεοε εοΙοιτιοετ ,Με εετετιε είτυτιθ. ΐει·Ρετιτιε , Με: τυετιιιτ νει·

ίοτε !ιοίτιε εεΠιόι εοπιιτιετιτε : οοἱ οσο ίοΙοττι τ1υοΐτιεττι Ρετ εοεττε εεευιι τευ.

τετ ιιε8οτιε, ίου ετιειο ρει·ιοΓοτο Γειιέτιτετιε Ι·ιεοιτοιο τοι·τιε ΠάεΙιοτο ίτοοετ ενετ

τετε εοι·τ!ε. @ιειιιοΒτεοι ευτιι Γτεττε τΙε Με Γε:Ριτιε ιιιυτοε «σουτ Βεοει·ε εοΠο

οοιε , ειιΜττεοτ οοετετιοε Γοοει· του Ι)ινιοετο εΡΡετετετιτ εΙειοεοτιετιι , 8: εττεπι

τιοετο ΡτοίεΠϊ τοετετιτ, ιιιιτιιττιε άείετει·εοτ νιεπι.Ιοτετ εεε ΑΠ8εΙυε Ποτιιιιιι1επι.

(που νιτο ιο Γοιιιτιιε ερρετοιτ , εοττιόειοοοε εΠοτιοεοε ιοοοιτι $ετευιεε, ουκ! εΠ:

ουοτι :πειτε ετ?εότοπι τοπ Ρεττῖεε νοΙοτιτετιε,οι·ο ουσ Ρεττεττι δ: τοεττεοχεΞτόΓουε

ρεττιοε τε!ιουιίτι. Νοε τε ιίΠιιε Ποιοιουε όιοτιτιε ΡτεεεΡιτ ιιυττιοι·ει·ι, ίετὶ εΙιοικ

ΐοτιι Ρτοοετετε ιιιόιειτ. Νειιιτιοε εὶιοι Ρτο ε]οε επιοτε εετοε οτιιιίετιε ΡτοΡιο

η Η το: οττοοιιε ?άτυπο που εΙιο8 Αυδτοτ: Ροτε ο& ο: ,παρω τιποτα. Εμ: απο» ,ή |Μουι [πιο Μ” Ατ

8Μιέιιυι ι·ι!ιιώιιι: "Ι7%Μ4ε2 ω·ιωιιικι. Κοινω” £τε!εβι Κοντευε. ΟεττιιτιοΙτε οΠιτι Με , φαι Με εετάιτιε

Βιιιτυπικ β'ετι|ικ.:Ιτ.τ ριϊωι. _Ιο $νοοιιο ΝεοεετΓετιτιιίἱ ωιιοικιι, £εττε: κοψει εΙΙιεετειιτοτ. ΡοΙτ ειιουπι

άτουιτοπι :Η εεττ η. Πι.ιτουάβρωπ “ο τουτο», Λουκ] Οιτιίτι τιιιΙΙεΠοιοιπ πωπω ιο τΠειιιτετετιι ενείἱτ.

(:Εεε ο]



Πιτ νιτΑ ε. εειιΕΝτοι οοΝτιεεεοιιιε.

ειπε. ΑΝ

στ: ιιτιιτ.

ΜΑΗ τη.

ΟιτΙΙΙ:ιιιι

ιισειιτιτ.

θετιοττιστι

τιοι μτιιτιτ.

ιι· Μπαμ

5ετετιἱειιε

τα ρσ.μ.ιιττι

Οιττττιστι

ίσια Γετ:τ:σττ.

Ο

σιισε, οσα το Με Ρετιεε εσΓσειιι τιιιιτιετε οροττ€τ ,τω τα Οσεισαο.ε τιιαΙτσ Ισα.

@τα Γετ:εσστε μποτ , σιισ εσταττι τιτστίαε σαΙιτιιε .τα εστιτειιιΡΙστιστιεΠινιτιίὶΙτ

Ιιετιίιε αστεια τιιετιτιε ΓιιΓ ετισετε σα”. (ξι.σσετσσ στίαε ετ , οποία: είτατίστ.

τα εττΙιΙεττι τισ νιέτστιιε τιειτι αΙστιε τιετσααι.ε. Εστιτσεττι οσα ιιιστισειιιτι, Γεσ Ρετ

Γενετειατί Ρττεττιαι. τισΙΙιτ:ετιτατ. @στα τενεΙειτιστιεττι ΟΙιτΙΙΙ:τ ττιιΙεε τ:στιιΡεττετιε,

δε ττο.ττεττι σΙΙστιαετιτ , Ι)ινιτισ @Πα ιτιτιιιιιιτ. . ·

6. Ηετισ αισττι,Ι)τνιτιο. τιιστιιττι Ι:ειοεΙΤατιτ,ατΙιέττισαε σαο. σεστιετ:ττιτ,ίτιτι σε·

Ιετι ίεΙΙιτιεττιστιε τεΙιασαατιτ,ο.σ Ισα. στα στνιτιιττιε ΡτττΡειτειτ2. σεΙΙΙΙττισ Ιιτορε

τεττιτεε. Κστιιο.τιει νετὸ ττισετιιετ τεΙιτισαετιτεε , σε ΙττιΙιε Ισσετ ΡτοεαΙ :το ατΙιε οίἱ

τα Ρετειἔττιτιτεε, ττττισετιι τ:ατιι ττι€ετιττ ΙαΙιστε, ΙτιιΙιτε Με τιετιτιετττο, αιΙΙε διΙΤσ,

ΑΙΡιατιι ιιινοίσε σσερεταιιτ ττττιΒετε τ:σΙΙεε, σαιΙιαε σιτΙ·ΙειΙτ ττιεειτα ττατιΠτιε.τισβ

ττετιιὸ ΩειΙΙιστατιι αΙιετεε ττιαΙτσ ίιισοτε σακΙΙτσε ιτιἔτεΙΙΙ Γατιτ Ιιτιιιτεε. Ι.αΙΙτατιι

σαοτιαε ιιιτεἔταττι ιτι ιιτΙιε ττιστιιτι Γατα , ττασ μότο , τα: ΐασττι. τεΙειταιιι τ:Ιτ, νΙΙΙσ

σε ΑτιἔεΙιεἐ`τ ιτι Γστιιαιε ττισι·ιιτι, ατΙιεττι ειτσεσετιτεε,θειΙΙα τετττιταοε τιετιετττΙ.

τατιτ. ΡΙατεε νετὸ Οτο.ττοτιιε ΙΙ:ασΙο εστω Ροτετετἔιται·ιτ ατΙιεε , 5:τα&σταιιι νΙΙὶ

πιατα ίετιαΙετιι: ιιστι τα ει€ετιτεε πιεσε ττιετιττε τττιΡτιΙΓα , στα Βντον:1Βο Ιενττιιτιε

ιττιΡετειτα , τω ()ΙιττΙΙτ τιττιστε , τιτσαε Ατι€εΙιαε τενεΙεττιστιτε στιτ:στιτε νσετιται

τιεττιΡε σαι σιιιιτιταττι στο ιιστιιιτισ στα-ται ΙοτιΒΙαε σιίτ:εσεΙσετιτ σε ΐσΙο ΡτσΡτισ _

ττιιιτατιι τιιετεστιτιττιτ νιειαιστεε Ηετι εα:Ισ.

7. ΜαΙτστατιι ετ€σ Ιαίττιιατεε δεττιδτοτατιι Ισα , ()Ιιτιίτσ Ρτ:εσαεε στσεεείἱτιι

σενετιετε θετισττιετιιτιιτ:εται, :ισ νισιιιτι σαι σιτ:ιτατ 5ειΙται #,σαΙ ντα” ετσι: Ισετ

ΙΙττι ΓαΙαΙιτΙε, ΓοΙίσαε στιαΙεατιτι ΓεττΙΙιε , τα ιιιστιτιενεττισε Ρώτα: , σε στο Ιιστ:

τι ναιτιττΙιαεΙσαΒε σστιΙΡΙσιιαε. Ι8ττατ ΙΙΙτιο εισνετιττττιτεε, ετΙισαειττιστα ΠττιαΙ πιο.

τω Γατιτ. $εσ εατιι Ι)σττιιααε ει: Βετιιιτιει Ιειτιιτιο.σε εεττιιαιι στΙΙ:ισίαΙΙΙετ ιιωωι

αστε Ισα, τιεστισα 8; σιιειε Ρτσνιτιστο.ε σεεοττττετ Β. δετετιιτ:αε :στα τετττΙε τε

Ρασιτιιιε ΓοΙαττι, ματια ειτσαε ΐσΙιτιιτιαττι Ρετσαττετε σεΙιΙιετιιτ, ΓειΙΙ::ετ Ιιοτιιι.

ιιατιι Γτετιαετιτιο.τιι ίτισετε , σε ΓσΙιτιιτιο.ττι εεΙείτι εσατετ·τιΡΙτιτισιιε σι€τιετιιι σα

Επεσε σεσατ:ετε νιτ:ιτιι. Η:τισ τιατετιι Ι'εεαττι σεΙΙΙιεττιτιστιε ΙιαΙιττει , 8εταιιιτιαττι

ετττιιιοιΙι ιιί·Ειταε εΙστιαισ . 8ε Ιιετιεστό1ισαετιι εατιι Ι:ιετνττιιε Ι·-ατισετιε. Ιτι εσεΙεΙΙί

τιιιτι·ιτι τισε,ιτισαΙτ. τιιετεεττιιιιτ ιιισείὶειετιτι νται τ:εταετε.

8. ΑΠατιιτιτσιεττατ Γεεαττι σασσιιττι ΡαεταΙσ τισττιιτιο Ρι.ττνΔτιασ Οιτιτιιετιι

ίεττι στοεσεΠτιι τι Ρετιιτ. δετετιεσαε ιτ:ισιιε τειτιεττιΙΙτ $ειΙα:σ , εαττι Γαττιτιιο τιττιστε Ισ.

οιιτιιιιαιΡΙσότετιε , τεττιισαετιι ειται στα ιὶ Ι)σιτιιτιο σεΙΗτιιιτιιττι , τιοι Ρετ Ιοα€ει τεττι

αστα ετιττισαΙει ττιαΙτα ετιιιτ:αιτ ντττατιΙιαε.ατιτι τω” @στα ρΙετιεΙεσιτατ ,σοτιετ:

οστιτατιιτιιιιτσ τεττιτιστιε εατΓα τεττα εσττιτιε τεσσισιτ , σε ΓΡιτιτατιι ΡΙατιττιιε ειτστ.

ιιιιττιιτι νιττατιΙιαε στεΙσ ττιταΙιτ. να στιτσεττι νετιετιιΙιιΙΙε $ετετιισιιε (ΞΙιτιίΙσ σαιτ

ταττι τετετιτε , εαττι ΡΙειντιτσο σιίειρτιΙσ Γασ στιετιι σε Γειτ:τι Βστιτιίαιστιτ ( ατ τ”ετττιτ)

τιιισ.ιιΙενεινετστ, ΟιτιτιιεαΓειτι ρετετιε νετιιτ:ισ Ισειιττι σαεαισιιττι Γατιετ $ει·ττε θα

ιιτ Ι. ΟΙιΙο

σοντατι

8αΙσ εισαστε

τιιστπταε ,

νιατιι, σαι ει: σττιτιτ Ρεττε Γαι ίἱτιαοΙ-σ Πατιιιτιιε ειττιΙιττα σε ειττ:ιιτίΙα στνετίστίιτιισιτε °

Ιιἰτι‹: σε ττισε στοιτιιτιετιτΙΙιαε ιιΓΡετειταττι ΓεστιαΙιε, 8: ΜΗ εκ ατισ αιτιάται Ι:ιτετε

τιι·πρεσιετιτΙΙιατ ττισιιτιαιτι στΗ·ΙσαΙταττΙιαείετε εστιίΙειτ ιτιιιτ:οεδαε. Τετιιτιστει€ιτιιτ

ΙΙΙσ (ΞσΙΙιε σε Ρτ:ιαειε Κα: Ρτειι:ετειτ ΟΙιτιίΙ:ιο.τιιΠιτιιαε να· ΟΙιΙστΙαιτιαε 'Ι. τιτσ5 τα ΙΧ.

νται εαΙτι|ὶε τεΙιεισαε ντιΙσε ΙΙτειιααε. Ητιταε ιιιΙικτεΙιειτ τΙιο.Ι:ιτιιιε σιδτιΙΙΙιττι:ι εστι

]αιτ Ιιετττεε τιιειτιστικ Βιιτ.ττιτι.οτε , σαεττι σιτειιττι Πινιτιατιι εττιστεττι τιτιτιΙιε'νστἰ

τιετ:ετισεττιτ :ιτσστ , τιτσαε εετε8ιτε Βιιιότιτ:ττιετισ σΙτα ίαΙΡεασετιιτ τιταιστ : εαιαε Ιε

ραΙστατιι ὰ ΕισεΙιΙιαε @τα σεΙεοτατιστιε ίτσσαεατστατ, ειι3ίσαε ιιιετιττε ιααΙττ.

ττισσα: Γιιτιτττιτεε ταΗττιιιιιιτΙΙιαε ()ΙιττΙΙ:σ Ισ.τ€ιεατε σστιτιατιιτ.

τι. Οίιττιστιε να Ιιεο.ταε ω ]τιτιισιόταττι νετιιΠετ Ισειιιιι ,σείσειισετιε τισ τεσπα

τι Ισ :Η ρ:3ττιπι Γεα σΙτἱοτιετιι : αστα σΙτι:ετΠε τισ- ΙιιίΙστιειιιστατ:ττΙ 5α8τττιΙΙ,στιεττσ ττιΙΙΙιστι ἑ δεήσ

:παπι ιιΙΙτιιιιιτι στιι·σ :στα ΕτιιΙΦορι τατιΓσιέτιστιε , τιΙΙ- ι·τιττι ττνττ:ιτε σΙΙΙ:ιιτιε , ἱατετ @να τιττιτιτε Πιιτιιι στ:

σατιτισο στο τιασντε "πέτα Ισα τιιτιτς0, αΙΙτιαατισο στο Οττισιττι ΠανΙατιι , στα $τιϊστατ·τι “τμχ” “τα” ΜΜΜ

τιστοτ:Ι·τια αιωνια ιιί-τιτατιτιιτ. Με:: νται" τιιτττιεπι δ. Ιιπασ τιτσειιΙ τΙιδεττιι ΙΙτινιοΙσ Ια Μπιτ , σε στις) .ΙΙ-Ικα

Ρτπ)ε&τ τισ ειπα. σ”. ΠΙ στιτειιι οιττττιιιττι , νιώσει σττΙΙΙιι$ΑατεΙιααστατιι ΕΡΙΙτοΡαε:

Η1τ[ωτ.<, τ28ΙΙταιτι Ισα οτιισιιΙτιττι εσωτιωωωτο οΙτιιι Ρεπίσπ τω:: μέτα , ό· Μσσιωτισ στὸ”.

 



νττΑ ε. ειειιΕΝτει εσΝτεεεσιιιε. Π]

ωοσττε , Πισ εστεΓσαω ατσοττε ωστασατετατσετεστο. Ατσοτ νετὸ εασεω τσοστ- εσισ. τω.

εο στττασατ :τ Πσωτσε τστετναττο τ τετετττττέστσσε τσεσω σε στντσττσε σετττσατσω, 1ΙζαξΧ:ΧΙ·Ι

ωασσαε σωστΡοτεεττ Πσωτσσ σεω τσεωοται:σ στΓετΡετσ τασσεε τετετττ , σετ τσ Γε τοτιτετσ σεξ

ίτΡεταστεε σετσετσαω σεΓετττ, σε σε ίσα ωττεττεστστα Ρτ:τ:τσωεστεε τσεαΠ”ιιω σσσ "Μπεκ

Ρετσττ. Μστε αετεω ίσο ()στΓεω ττττσε σοττε ειστε τεστ: ετατ, εκΡτενστε στστ_ Ε”

σεω : σσσ εττΡτετσ , στιτάσεσ σεσεστιστοσετστσεσε ασ σταττοσε τεστ: τσ σεκτετα

αττε σε εστεΓστιττι ταστ τατεΡττστττττταστεε τ”οσττε Ρτστ·τεστε ττνσε , σετ τσεε Π

τι: σιτωσεσω αστε ΡτοτΞσκετατ,Γσσττττσε τσεττττε σατεεσσεσίσσε ΡετΡετε εστω _

ίεττστε τσατνεσω,αΡτσωσσε Πττεσττσεε τττσεττ σασΠεω. @σσσ Ι)στ τσιτσετιιε π

εστσεσε ,σεετοε8ε ωασσω ασ εεετεω εττσεσε ατι:: (ττατταε ττστ ασε , Ι)σωτεσ Ιε

εε , σιτττσοτσω σσσ σε οστττσε τετνστεστ , ετ τσ ωττεττεστστα τσα εοσΠσεσιτσιτε

8τατεττα Ρτετατε σσσ σεΠστε ωττετεττ , σετ εττατσ σε ωεωοτ ωετ , σε Ρετ στνεττΞι

εταστεστετσ εσττσστΠτ , σε Ασ8ετσω τεεω σεεστεΙσε Ρταεντσω Ρτεεττττττττ, σετ τττε

ασ σωστσεε τε τσσεστε εττΡσττ , 8εασ τσεετσ τεα Με ετεέττοσε στΓΡσΠτσω τεστ

Βετο εαττε Ρετσεττττ. τ)εστσσε τοεετσ :τ σσσ τστιε σεττσττετατ , 8ε Πτσω ασ σεεω

νττ σεατσεττασΠτσ σττΡσΠιστατ, Πσντσετσ8εσττστττωσσατ εκεετΠτ, σετ τεωΡοτε

εσσεω ασσατσω εσττε&τε σττ`εστΠσσε, αττσντσσετεεεσττ ττΡατσω ατνεοε τωΡτε

νετατ. ΦαΡτοΡτετ ντασττσεε νασα σεσασατ, εστω σε σωστ τετσΡοτε τασττ εστστττε

ττττε ΡτοΠισσττατε στττσεσττετ, 8εΡτατασσατεω αττττεστεε ωα:πτωσ Ρεσττασττσεε

τσιτασαστττε σασεσατετ. .

. το. Ιστετσα Πεντεω τταττΠτε εσΡτσσε, σττστε αεττεττταττε ατττσασατ ατσστε, Μπεστ α·

τεΠτεετ σεατττεττσ σεοσ ωετττε εοσεεΡετατ, εκτεσεεεσο ΡετΠσετε ΡοτΤετ. Ναω Έϊ:125Βέτ3

σεεισε σαντε αττσεα Ρτα σεεττε ασει·ατ, σεσεε αττα τ”αεετταε ττσωτστε τταστεσσστ ντεκ 1

στστατσ αΡΡατεσατ. Μεσττε ετεσ αετεω ασ εα:τοε εττσεσε, σταττσστΓετεε Ρτεεεε

ετΐσσσεσε, Πεσσω (Στσετεασετε σεσττ, σε Πετστστε ατνεεω τσ σε:ττταω τενάτσ-·

οσε στντΠτ : ετεσσε Οτσετε ενεστ:σε ωσστωτσε Πεωεσ ττασΠνττ , ετ ασ τσεετσ στ”

τατσω Ποωτσσ σεεεστε Ρετνεσττ. Πω τσεσ,σεωσ.ιιιτσ τε ΠτσΠττε ατσστε,εσω ]στ

σαστεα τσ τε τσσονσΠτ ωτταεετα ο Νεωσετσ Ατετιω Τεττατσεσττ, ΙΓτασττττε:τωσσε

τσεεωετέτσοιιε τσεττττεστσεω ασνεστέτττε εστσΡσττΠτ τ Απ ετ Ηεττια:σω εσω

Ηετγω Ρατττσ τσοε εστεττεε , σσωτετσσε ασ ωαστττττ τεσστι·εετεω τσ τττοτε ντσττττ

νετττ8ταε νετὸ τττε ωατσε αττοετσ τσσΠτττ , σεω Ρετ ντντΠεα: Πτεετε νεττΠτετσ τσ

εσωισσω ταιιιεστττετΠσε , (ζσττΠτ σωστο Ρετ τεεω Ρεταεσε τσντεω τω: Ρετ..

ντιιω Ρτεσσεττττ.

ιι. Εστετσω Ρτανατσσε ετεε στΓετΡετσε ετεΠσοστ τισνττατε ΡετεετΠ.ιε, σεω τττε” τ"

Μαετττττ νετττττττε Πε τσεε τσΠΠττ , ττστεω σεεω τετεσατ νετ τετ τωτσεωστ τσ :3::ΠΙ;τ

ασσαω εασετε Ρει·ωτ τ . @σσσ Γαέτσισ ΡσΠεα εσ8σοΓεεεε νεσετσεστετ ετ:Ρανττ , (σε σπα

τττεόσσε τσ Μασττττσω τετΡτετεσε , νεττιτε τσσοι·ε ωεσττε τσστεανττ ασεστεω.τ τω”

@σεω Ρατετ τετΡτετεσε ταετ ττεσστε ΡετττεΓεω, Παττω ττττσε αστωτ τστεττεττττ τσατ

τοτετσ , τασττσεσ εασταε εκαωτσασε σοτοττε αττ : (ιστεωτετοτ, ε τεστ: , τστττσε τσ

εστΡοτε τσετανττ νσττεεε εισατσεε ωεστετσ ωστείττα ετσετ τσι·εττσετ Α: τττε εσε

ττσσὸασ Ρεσσεττττεε εσττσεσε , εστσε ττωτσο νοεέσσε Πσσεττσοτα σεω τσΒεσττ

ωεστστε τεΓΡσσστττ Ρατετ , ττστσττι τττσω εσεω ισεεεω σετεττ, εαΠι σεοσαιω σεβ

ετσετσ Πσωτσε τεττσετ. Τσω τττε νεττε Ρταετσο ωατεστεω τστεεσε στΓετΡετσω τσ

σσττ: Οωσεω Πττωεσττε στστττε τσωτστεω ,Γστττεττότσεε σαε τοτε Ρσσε σο.

τοτεε : ττσετ τττε Ρτο σσσ τττττ:αττε σε Οστττττ εσττοστα ΡοΠτσε _ σο τε εεωΡοτε ίσο

τεΡτετεστασττετ Πιτνεε. Νονεω σαωσσε ασστε τατεστεω σεεΠτατε ναττατεε τε

ασσατεω τ σττ τ·τσεσττε, σε Ροίτσα Γασότο νττο ΠτεεΠιε εΠ: τεσσττεε. Α

σ.. Πετ ετστοεο εοσεω ασ σσεω Ρτττσσω σε :εστω εετεΠσε εΠ:, σεαστσαω ξ:ὲὲ5°Χ°

ετετιιττ εεττστειω , τσ σσα Ρττωτιω νετετ Γσσ ωσστεσ τεσσττο εειεΡττσστΡτταττ. τα· ωτ"το;;τά

τσττ ττασεε τστ Ρετ σσατσαω εστττεστα τετσΡστεω , σοτισε νοττταστε ίαωτ'τ ττττεε τε· τε Με

α Πετττσ τοσα αστε Ασέτοτ τστ`σττ, φωτ στ 6°απ8τ Πττττ. ?Με ερωτα τα στι/Μετα Μουσε :Μπέττυ

ετήσω.,,,,,. # “Με” Γ'Μί"· εττττιστο[ι τα [ια/συ [τιΡροσιτ, ερωτττικτ τετρττστασ Ηικεφ στο: ασίστ Με

,Μπέσσυ σσιωπι :τι “εεττ , Ρετ φωσ βετ ιίς|ταττ,τσι- Πισω· πτΜετττ, κοστισει :σωστη τσσειτ , Φωτ/σεω,

.τή."π ["ΜΜΜ," . ··σ.",".) ,ρυστωτ "βετ , ισ εΠ τε- μάτι: σε: τσετιωτστ'ει ιτιτετ" τ·ι.κειΠε



Πε νιτΑ δ. 5ΕΚ`ΕΝΙΩΙ ΟΟΝΡΕ$δΟΚΙ5.
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Ωο(Πεεκπ
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ΟτετἱοπΙ

8: “και Ιε

έὶἱοπί να·

σετ.
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ο
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δεάι1!π8 ὶτ1

Βὶνἱπἱε

οτΕεπε.

ΤετππΪιιτπ

εοπίτττιπ.

ό .

τποτ εἰτεπττιοπειοπε επτετείεετε , 86 το.ιπ όε νὶεἰπο , οπεδ.ιπ ότε Ιοπἔἱποπο ΗάεΠιππ

εοεΡἱτ ω ΙΙΙιππ τοποσ. εοπΗπετε. ΝετπΡε ετίἱ το.πτππι Ιετει·ε νοΙιπίΓετ ,τειτπεπ

ποπ Ροτπὶτ: οπἰΡΡε πεεείΤειττιιτπ επι: , οτ εΙὶεπεε τεπεοτεε τπ·Ιπεετπ .ττεπείεττετ.

ΡΙοι·εε νει·ὸ τεΙἱἔὶοΗ εε Πτεπιπ εε:πεπτεε , εεττειτππ ειο4ΙΙπιπ εοπεπττετε , ά πε

Βοπὶεἴππ θεετεπττεπιοι·ε οπτἰτπει επει:οπε πετάτε εοεΡετππτ. Πε νετὸ οτππτοικ

ω Γε εοπΗπεπτ1οπε , δε ΈτεΒἱΙὶε τπυπότ επεφτε Ροτετετ τππππἴεπ!ε 86 εεΙείΒε

όοεΜπεε ε!επετ άοεπεπεπτει , ΓοΠεττει· Ρτεεεενεπε$ πε ειΙὶοπἰε :ιό Γε νεπἱεπε Επι:

ΓΡΙτἰτπειΙἱ εεὸὶΙἰεετἰοπε ει‹ὶ Ρτοπτὶει ι·ειπεεπετ. 5εόοΙο πειππουε ίεειππ ΗΜ! :ενώ

νεοετ , εποε! Ποπιτππείειπάτε ρι·επότεειττοπτοπε εἰτ : Ρετ Με» που οπτικά. Ετ ἰΠιιό :

7ο: εβαττρ! τε%Μ.·. αιιοεἰτεε οτππὶΓτιιὸἰο ίε.τεΒεβετ, πε οιιΕΓοπειτπ εεαιτοτπτπ

τεπεοπε οΒνο!πτπε ο.πΓοπε νετ1τιιπε. Ιπιπτπε ὰ Γε πιππιιτιπι τεεεόετετ ο Γεπτπε, αυτ

πΙἰοιπε όο6Εππθ. ΕεεΙείἰείὶὶεἐ τπετπάττπε Ιἱπε Γερἰεπτἰει: εοπεΗιπεπτο τετςι·εε!ετε

τω· 1πίτι!ίπε. Ππἱεπἱοπε , μακ ΡοίΤε ντάεΕπιτ , ε:εΙε!Ηε άοπο. Ηι:επττ Ιτοεπτἰίἰδ

τω: ττ1οπεπειτ. Οετει·πιπ πππΙττ πω” Γεεπτἰ τποπὶτει, τεπ·επει ι·εΓρπετππτ πετώ

πωπω , δ: εειΙεεπτεε Ρτο (ΠιτΠΗ ποτπὶπε εετάπεἰ οο!εότειτπεπτε ιπππό1 , Ιππ]πε Μ

πεετεπε!ο τποπὶτἱε εεεΠΒε είτε ίππτ εοπτεπτἰ.

η. Ιπτετεε τππΙτοι·ιππ εΙ:η:»Πε επποτιιππ επττἰεπΙἱε,ὁιιτπ οικεάετπ τππϋει· :ιο

Ιπεπὸετπτπ νείπιππ εειιεθι ΡτοΡετᾶίΪετ ω! Ηπνίιιω , ὶπτιτοτἴιιε ιπΓΡἰεὶεπε , πωπω

άε οπο Πιοι·έτ ππεπππὶτππε , Επποεπε ἰπτετ πωπω ]εεετε εοπΓΡεκἰτ: οικω επτπ

ίπτπιπο @πάτο ει·ππιπτ , 8ε ίείΗπε εεΙεπτετε πό νΙτιππ Πεἐ όετιιΠτ. ΙρΓε τὶεπἰουε

Ηπι·πιπ ντάεπε ,τπε8πεεοτππἱΡοτεπτὶ 1)εο 8:ετἱεε τετιιΗτ, οποο ΠΙπιπ Ρετ τοτ

:ιτ1ποτιππ Μεἰπτετ ππάετωπ ό1Γετἱτπἰπε επ οτππἰ Ιεείὶοπε επίτοόένττ. Νεκποπε

τι:!ετπ τω τενο!πτπε Πε Μ: οπππἱ εοπετπτπ Ιεεἴπτο. τεΡεττπε ω: Γει!νιιε, τειτποιι:ιτπ

ποπ π: οπότε, ία! ἰπ ίετΙπὶἱε πιεπίὶΙΤετἰπεΙπΓπε. Ι)επτειπε ἰρίε εοάε:τ πππεοίοιιε

1π ἰΡΙῖπε ΒαΠΙτεε επίτοεΙππτ : 8: οποο πατε Πττετει εείΈπιπ παπα , τρία: εππε11ε Γε

1ίπτοεπττΒιιε οΓτεπΠοπε ενΜεππ εί·Ει·τπειτ.

Μ.. ΡοίΗιπε το!!ετε ν1τ Ποπππἰ επεπτετπ ωΜΜΜ , Βτεὸετἰιποιιε νπ·τιιτππτ

ΓοΒΙτε εοερἱτ ετεπτπεπτετ. Ετ οποπτειτπ μπι εΙε Πιο απο” εΧΜτετετ, με εΠοτιιτπ

ίἑιΙπτε Ρτεεἰοπε είἰἱἀπἰε Βοπππιππ εκοτεοπτ. Εοπτόετπ ἱπίἱπε ίιιτπππιτπ ίτοοπιπι

ίυετειτ , οιιοτἰεἴεπτποπε επ οτετἰοπε νεΙ επὶτπετπτπ ειτποττετἰοπε νειεειοετ , πιο

έτει·ππτ τἰιπετἱ Ρτοΐπποει 5ετὶπτπτετιιτπ , νετεύίουε:ιε πονὶ εοπνεπτεπτπιτπ Μ.

ΡτεετεΤείὶετπεπτἰ, ἴποτἰΙὶοπε Ιει:πτω εοπτετπΡΙειττοπε, οπαΙττει· π: πονο να

πατε: Βιέτοτπ εοπίτειτ, εποε 3π Με Με Ηεπτει·πτπ οΒΓεπτΙτεποπε εΙτιπΓπππ Με

Με , 8: @και ΠΙπεΙ ΡΓειΙιποετεοπτ 1π Ιεεε τπεόΙτειπε ὸἰε εε ποέτε τπΓεττε;ιοΙΙττετ ,

αυτ τπ οτειτίοπιππ ΠτικΠο, επττπ $ετὶΡτπτειτπτπ ιποτειοειτοτ εκετεἱτἰο.

η. Ιπ Οτετἀοπἰε ειπτειπ Καπο τεπτοε ἰΠπτπ ίετνοτ πεεεποει·ειτ , τπτ Νίουε

πεεπΙππτ ΓπΡΡΙὶεατἰοπε Κοτπο.πιιτπ ε Γεα Οο.ΙΠεειπιππ , πεεποπ 8: Γ2.Π&οτη1η Με

ττιππ ΒΕΝΕπιεττ Γεπ Οο1.11Μπ.επι ()πτΓιππ !ιοτ1ε ίῖπἔπΙἰε 1)οπππο εεεε.πτωεπ

Οοποτπιππ επΕκπ ΗΙ1ν1Γιππ Επετετ, οτ πωπω οΗἰεὶπ οπο) Ρει·ΓοΙνει·ετ , οποτπιπ

ντττιπππ1 ειότι:ε ]ειτπε!πάιιτπ ἱπ τπεπτέε ειπε Ιοεεινετετ: δ; οπο; επειτα ττπ1τωοπε

ίτπάπετετ εφε ἰπ οΠἰεΙοτπππ ΓοΙΙετππἰἱε εοπεττεττιτ ΜΜΜ. Νεεπ ποτε [ΜΜΜ

Με πατώ. $εεετεΙοτο.Ιειπ 8ι·εόππι ΓπΓε3Ρει·ε τεπιιεπετ, ἰΡΓπτπ εποε! ειεεερετειτ

1)πιεοπετύ.ε οΕΕετιιιπ εοτ1ὸὶε ΓοΙΙΙεττπε Ι)οπππο εΧΙππεπειτ. Ρετ ΠπεπΙοτ επὶπι

οτα Βιει·Ξε-εΙτετΙππε δειεετἀοτἱειιε τπἰπἰίἙτειπτΙο πόίΒιπε , οΜειττοπεε 1)οτπ3πο

Ρετ3:οτε εείτο τπεπτεοπε τ!ενοτε οΗ·ει·ι·ε ίτπάεπειτ.

ιό. Ι)επτοπε εοΙΙειτἱε ΠΜ ΠόεΙΙπππ @παοκ εἱὶΓεἰΡπΙοτίιτποπε ίτι!τιιε ΓιιΕἘτεἔἰἰε,

1π Β. Μεττἰπτ ΑπττΠ:ττΙεποποτετπ ποτπΙε εατΡἱτ 3πίτι·πετε ΤεπιΡΙπτπ , ποά Μιτ.ε

ι-ιΑ.ιιιιιε β 5ειΙοτιιιπ ΕΡἰΓεοΡπε :ιο εο πωπω εοπίτι·πέττιππ ΡοΠ:εει ίτιδοεε ω”

8. τ00Π8τ ε ΜὶΙεΒετόΙ Ροιιττδεετπε ροίτ ιπωωω (2

επΙππι ΓερτΕκπιππ τεῇΜ ω”. Ωστε $ετεπτειιπι Με

τι Ιζωηππτυπ ἰἀεπι Με Γοπετ Μ: Οε!ἔἰεπππω_ (_ΜΠοε

επἱτπ 11οτπεποεππτὶουἱ ηρεΗειΒεπτ. Ετ (ΜΜΜ ἴειι

 

ΟΠἱεἰιιπι Κοτπιππιπ , ηποά ἱπ τεΒιιε Ώἱνὶπἰε ΜΜ

Βετπι·, ΡἐρΡὶπὶ άυπιτεκατ Ρτἰπεἰρετπ τεεεπτππι είτ.

ύ Μ5Ιεπετιπε ἰπ ιιττεεμιεθε!Μ (ΞπτΙίἱὶαπε εοΙ|οεετιπ

Ροίτ ΡεΠἱνιιιπ , πώ ΟοπεΕΙΗε ΑυτεΙἰειιεπΠπυειι. πι.

ιν. 8: ν. ίΞτει:Ιο Κατσε ΠιοίετίπΠτ. Αι :πω δετετήεπ5

Ρτἰιιεἰμτπ Οπ!οἀονεῇππὶοτἱε Ποτιιετττ, πτἰ εκ Μπι.

5. ΟοΙππποεπιππ ΜΜΜ, εκ ΓπΡεήο;ῇ ηιμηςχ·οςση

θα. Οτάεττειι:ΉτοΙΞε το Π!» 8. Μα πε! απ. το88

ετιετπ από: , δετεπἰειτιπ τεωρου·ε Μττ.εΗΛεπτ 8αϊπ

τω» Ρσπτιῇω ΜΙωάψ έ» βοοιιΙο/σ Με ΜΜΠ,9κηπ

ιιπ]π:Φω .Μπι βκυωπο: ε:: τω... μ,ω,,, ",,ω,_

κ

Ρ[ενΙτ:



νιτΑ ε. εεεεΝιει εοΝτεεεοτττε. δ”

Ρτενττ. Ιτττετ εει:ετει τπιτττφε νττ·τυτιττττ τιτττετττει Ρεττεττττω φωτο τΠτιιε :του στα

εττοεττίοττττικττττε τοΒοτεινετε: πτειττεττμ φο.τεττιτε ττιιΠτ οΒ εοτττωττεττεε ττνοτεττ1

ιιτττοιττε τεετττετει: αιττοι·τετττ : εε Η τοττε ευτίφειττι ΗΜ αΙτφει ειόνετΓε τττο8ἐ`ιίτετ,

Βιιιτε 11011 ιτε ττοττετττ οετττε τττΓεφεΒειτιττ , τω νετιιτ εειττΠττττιττττ Γτεττεπτ Ιεντ Πτετ1

ττε εδεό!;ιι νεττετειβατιττ·. Ατ Η φτΓΡτεω ετε τεΒι1ε εττττΠτε ει» ὰ ΗάεττΒιιε ὶΠΓοἔ8

ττε ειττφοό όειτττιτι1τττ τιπότεειτ:τε ιτιιιτ:τε'ὶΠ`ετ , Παω Ρε&οτε ττειιτφτττο τΠετττ Βεο.ττ

1οτ: Γετττεττττωπ φωτο τ·ενοΙνεΒειτ τ 1)σωπτω , τττφτεττε , άστε: , ΒΜππω «ΜΜΜ,

.και Παω”ρΛεωΙτ , έω/είίπωώ : -β: πωπω Ζ)υπωπ ύεπεἐ2ἔἰππτ.|·δἰ€]ιτὶὸετ11 εφε

τττεττε ίετττΡετ εει:τείττβιτε ττττεττω, τεττεττει απο :τιποτε ΡοΠτάετε εεφτνετει:: φει

Ρτο τει· Βετο επττττειπε ετ: ειπε Για εοτττετττΡΙειττοιττε ειττφο ετοΙοτε ττττΡαετ::ι πετ-ε

ιτττττ ετεετάετατ. 5τ οικω: ετιιτττΒετ ττειειτι·τότεε ττττεττο ΡετειτΠτ :τετ ειπε ειεεεόε

τετπ , εκττοττειττοττε @σε φώτα εοττεοτάτμιεε ω! ΡτοΡττε τετττεειΒειτττ.

η. ()ειτττετττε φοφε οΗτετο. εττειτττ τη τεΒιιε ττεττττττοτττε οττττττΒιιε :τά Γε νετττειτ

@Με τεστ ττϋετ:τιτττετ εκτττΒεβατ,ιττ ε1ιττάφτό τττιβετε Ροεετετ, τη ττοΓΡττιιτττ ιιΓιτε

ε:φεττόετετ , ειόεοιτι: ιτττΙΙιττττ ὰ Γε τεεεεΙετε Με 611τε]11οπτυπι1Γειττο Ρετττττττετετ.

Νεε ετειτ ετ το ΓυΓετΡτεττετοτυτττ ΙτοΓΡττιππ εΧεεΡττοιτε ΡετΓοηετιιιττ τττΓετεττο , Πτι

εττοεε εεινεττε, φαΙττετ Ικα ]ο.εοΒιιε τεΡτεττειτὸειτ ΑΡοίὶοΙι1ε : τω οτττιτεε εεε1ιιειΙτ

ετττΡΙεότεττε εΠ:εότιι , 1)τντττυπτ το Με Ροτττιε φὲ.ω ττιιτττειοιττττ ο.ττεττόετ:ατ Βοιω

τετττ. ΡτοΡτετεο. το εειτττετε Ιο0ι1Ρτεε , τη ειΒΒ:τττεττττει ίττεττιτιιε , το ττττουΙειτ.τοιτε Γοτ

ττε , το ΡεεεεττττΒιιε ττττΓεττεοτε , το ετοφττε... . .το ντ<έττττε σ.ττετττιτε,τιτ εοτΡοττε επιπτ

εττττο. εειίττττττττττε , το εττ:τ δ: Ροτίιε ΡετεεΡττοττε τοΒττιτε , :πειτε τη εοτΡοτεει Ρι1Ιεττττ

ττιετττττε Γ εετε ετειτ νει·τιττ'ευε. Μιτττοε εττετττ νατττε Με ιτοτττειιε εκτεττάοε :τε εω

Ροτεει το ε ΡτείΓοε Ρετ οτειττοττιττττ ΓυτΈτει€τε τεετε!τόττ ττέετοε , τεΒττίτττηιτε τ:ττνετ

τἐιτιττττ τιΜττε τεΙΙιτεττοττε ὸεΡιτΙΓει , εοΓόετττ :ιό ΡτοΡττει Ιτετειιττεε τετττττττ πεφτει.

18. ()ίιτττφε Ρετ ττ·τιτΙτει τετττΡοττε @Με το τιιφΓτττοότ ΙειΒοττΒιιε εττετεντΙΤετ,

@εφε Ρετίεάιτε τη ετε, τέτταφε π18.τυτετ: εετεττε ΓυτΠ`ετ , είιτττφε εττειτττ τε111τοε

ε_τιτιε ΙειΒοτεε ΒΗΜΑ εδτειττει τεππιιττεταττεειτίετει:5 τττοΙείττ5 τειέτι:ε εοτΡοτεἔι Γιτιττττ

οϋττιτττπ Με ε1ιιτ Γεειττιτ επτα εττΓετΡιτττε τοτττετε πατώ :το Ηετ:τττευετττότεεινττ,

(Με ΑΝ.

σε. απο

ΜΑΗ ν”.

Ιπττιττετε

τ:πτττεττε

ρπτωτ.

Ιο!›_ τ.

ΟττττττΒιιε

πτυτττΙτατε.

Μοττ›ο πα

&ιτε πτωτ

κατ.

φοε ω: εφε Γειεετειπ Γειεττε τττοτττττε εττ οττεττιτε, το Ρειεε τεΙτττφεττε) όετιπτε

Οττττίττ ττττωττιτε πτγίϊεττο , Νοττεε Ματ] ΑιτΒεΙιετε νεότιτε εοττΓεει·τότε ει‹ὶ είται

αιτετντε. 5εΡιτΙτιιε είὶ ειιττετττ το εεάετττ ΕεεΙείτε Β.Μειττττττ φωτ ?ζώ Ειτι·τόενετε.τ,

φα: τ1ι1ι1ετττ τρίτιτε εττειττο Ιτοττοτε,τετ ετΈ Β. 5ετετττετ όεεττεειτα εοιτΙτ ττ:ι1τ3τττ1Β ετω

ττ ττ:ι&εττιτε εετττττιιτ ετιτε ίεΡιττευτα νεοετειιτττει τττετττοττει, δ: Πειτε τω ΓιτΡετ τττττττττοε

ετιιε τττεττττεΓεττττετιιιτι τετττεάτει. ΕΠ εστω τόση νεττετατετττε εε τττετιτεττεΙιτε τσακ,

τη φο ντε!ειπιττ ΓεεΡε Ι)τντοσε τενεΙειττοττεε :το Ρτοότετετ , ειε το ε]ιτε ττταΙετειάοτεε

ι1τττοτττιττττ ετε!στει τττττεειττει.

τ9. ]:ιτττ Ροίτ Βεειττ ντττ εΙεεεΙΤιττττ τττιτττοτιττττ εττειπτ τετττΡοτυπτ εΙειΡίτε ειιτττευΙτε,

φωτ ()ττικοιιτε Κεν Ετειιτεοτιττττ νειΙΙ:ιτιτε ττωΙτττικττττε ττττΙττυπτ Ρο.ττεε Ρετετει:

ΟεετεΙιτειε , ε!ενετττττ π! φοε!εταπτοιΠτιιτττ , φωτ (ττιιτττ είὶ το Ραμ Ώειτοτττειπιττεο,

Βειιτετ Ιοττεε εὶ Ρτεεεττότ:τ Σεπτέτ:τ εοεττοτ:το. ()ίιττηι1ε τττττττειττε εΧΡεότττο ευιτέτει ετα

ευττηιωεφτε νο.ίτατετ ντεττττει,εττειτττ ττιτ]ιτε ΓειτᾶτΜοττείἙεττυτττ° ιτε οΡυΙειτει είὶ Ρετ

ντοτειπτατττ. Νειτττ ΡΙιιτεε εοτι1τττ Γε.ετειτττ ττττιιτττΡετττεε εεττετττ , πιο τα τιτττ:τ τΠτεττε.

εκετευετιιτττ, που νετετττεε Ι)τνττπε ιιΙττοτττε νττττΙτέτειτττ , εεε 8. δετετττετ ΡετΡεττ

όετττεε τττετττο.,φετττ εαυτο ιττιιττετε Πτντωι τεστ ΓυΒΙτιττεινετειτ φωτα. 5εττ είπε

ίι1Ρετττει εττΓΡοίτττο Ιιοτιττττ Ρτοτετντειτττ εεττττττΠετ ίτετττετε , εε ί-ειττἐ`:τ ντττ τττετττιτπτ,

ειττιιε τοε115 τεστ τττενετετττετ ετ Ρετττότε αιτεο.Βειτι1τ , Ιοττἔε Μπάφετ ὸτνιτΙΒειτε5

εΡεε φα εττειιτττειὸεταιττ,αἔιτττιτε Εε1&ο εΙειιτΠττΓφιε τεΙτέττε ,:τιόεο τη εοΓάετττ Γα

τι Ιτοττε ΏιτοΙττε ΜεττεΙΙιτε , εττιπ ιάνεττττε $σ.τεεε- 8εΙαι:οιβ ία&οστι·υιΜπτ : μενω:: Ζητάει |ΕτωΙωι μεΙτυπ

:τα Τιποττοε Ρτείεότιιε Μ. ωτεεωτικτ26ω τω" Βαβ|ἰΜΜ ό· τ» :έπαψε στα αβι

θ Οκτεττειπ νττεττε τα ΗΜ. Ιττ›. 8. τα! απο. το8. »πωσ [Με , "στα Με” ό· “ΜΜΜ τω. Μυ»ωω

εεττ ό:: δ. 5ετει1τεἱ ΜοττεΠεττο, :τω/τά πρωι». 8 8ο- "9Πε/τ:ιΜτ. Νιτττε ΙοειιεΒεβπευι εε ΜκπέττΡτκω δ δε

ππέστ τω» Με” τοπ:"π,τοπυκευΜό ωΜεβΒ :τυπω- τετττετ εοειτοπττωτιιτε , τεοτεέτ:ιτε ετὶ τη ρπταετε!ετττ

[τπτ ωιπτ, ώτο Ο:·τίτπε Μυπιώτατ |κέτυπ Βοωὶ›ιτ/ἰ»ο- δ. δετετττετ ΕεεΙεττετττ , φα: τη εοπτττττο Νοτττκιτττττα

“Μ” ετπστωτι. Ωωτωπ επιστω82»τα , ω: [Μια , [ώ 6: Οεττοπτειιττεττίτε μΒτειά 5:ιττε.πτ ττττιττετττ ‹εττττωτ.

Ρτώβιτσ Ατσβίωσπάττω ΜΜΜ: Μάσκα τ» Μπα: Βσωτ›ττ

έΠετ. $$. Οπί. δ. ΒΜαΐ. δωεπίπω 2.!. Π Ι) εἰ ά

Μοττεττετττ

:τω ντοτε

ΐΟΓ('δ Ρἔϊ

εμε ριτ

ττττπτωτ.

τι

6
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ο”. Α» αττΙααοε ται·ααταε τττααταατ , ατ δ: ατε Ραατττιε Γααοα Γαβίταττατα αὸττααταατ , διετα

ταοαττε ΓαΡατατΙτο Ρατ Γ:ατοι·αια ΡτατταΡτα. τα αΙνααΡτοτααάει ΡτααιΡιτσ.ταατ. Νατα

Ρα ταιΙτε τατ ταααταατατ τατατι , ατ ταααττατα Ρατ ινατΓα Ραττ:τιτατα αααταταει ττιΠα

αο.ταατ αοτΡοτο., 86 :Ηττα Πανττ ατααε τατταο αοανατΓα. τααατατ αα.ατανατα.· Ατ Η

αατΓΡτατα ακατΡτααττε αειΓα ααα ταατ νο.τατΠατ αντιττατα ίττταιε όττατιταταει , ακα ειτε

τααααττ Πααττατε ειαΐοτΡταε νοτααειτατ ααατα.. δταατόατα πιατα α:: ατε τιιαα ιΠαα

Γαττατ αιτία αο.τατνο.,ατ ιααΙτα Ροίτ ταταΡοτ:τ , ααα ο.τααττααοΙατ , όααταΓαααττΒαε

ααατε , τα Μετα Πατατατε νττταταατατ σπα ,ατιτα μια τααΙτα Ρτα:τατταττατ ταταΡοτα,

8: τητα αειάα.νατο. Ρατ αττνατΓει Ιοαοτατα ΓΡειττει ακαΒατειαε άαταΙατττ απατα. Ητε τατ

τατ ΒαταΓατοτττνοτααταα ατατταττε , τειαταε τταταοτ ταΙτααο.τα ταναίττ ταατττταττταατα,

ααειταααε ‹τα αοατατα ατταταττα ααΠαε τταταααΡε αττααατα Ρτα:ίτιταΡΙτίΓατ ταίαττα αοα

τατααττειτα τα Με , ααα αατ Γααα1τντττ τατα Ραττταατα νττταβα.ατιιτ.

Μ", ἱΡΧ-β- ιο. Ροίτ:τπα0 νατὸ α.ααταατττααΙο ανοτατορ.αΙνααττ 5αταατατΓοΙΙατααττειε. Είπα.

Ματ. ααα :αστα Γοτττο αατ ττα.αα ΡαΡατειττε αοαΠαατατ αταΙττταττο, ΡτατέΓααα αατα τω

ατοατε απατα Γειααταπτ ίτατταταατ ναααταττ Ιοαατα , ειδααταατ τατατ ταΙτααοε, ααα

ΙοΙτατα τατατ Ι·τ·ατααατα , ααα ντα ταΒαΙΙαε , ταοτττσαε τααοταΡοΙτττ , Ιανττεταααα τα.

ίτο.ΒτΙαε,αατΙοατταΙτατοαα ΡοττΡοίττα,αατατΡΙταε ΒειττΙτατα οίττα Ιται·Βα.ε τω] Γαοε

αααειε οταΡοίαατα ατττατΓαταατ. @τΡτοττααε ταΓοτττο τιποτα τιατταττ , ααειταντε τα

ται τοταατ αοταΡαττα αατ, :τα αττο ατακα ταοαττε ναττταα Ρατ Γεατοτατα Ρτοαει τα

Βααταε, τα ΡτοίαααΙ:τ Πατατατε Γατα ΡτεαατΡτταττ , απατα: Β. $αταατατ τααττττε ω τω.

τταε ττΡω αταΡταΙταατα Ρατναααταατ τττει:ίτ. @αατ ατττειαατατα ταατττταατο ααεα αατατατ

ααταααε ντιτατ, τα τα $ειαδττ ιααττττε Ροτααττο.τα αοαΡττ το.αττειτα ατατα. Εταο 8: αοε

τατατταο αοα Βιέτατα αταάττααε , ατ 8α τα αατ Ρτοτατνα ααατειατ ετ. το.Ιτ ειαία όαταααΡε

ταΠΡτΓααταατ, αΙττίιΓααα τα Ιοατε Γειατειττε 1)τντατιτα Ροτααττατα ταατααταατ: δε; αατ

αττατειατ, δ. 5αταατατ ααταααταε ταατττει , ααταττατα οαατα ταττατοΙταε νααατειαετο

ακαοΙαταατ,ο.τααα τα 5ειαέττείατε αΒτααα 1)αατα οΡαταατατα μπα” αοττειαάε

ταατ. Εαταπνατο οίταατα τα Ιοαο αοττατα ααειαττ Ρατ αταΓατατα 5ειαόττ ταατττει τα

ταοατειατ , ακα , δω, αΙα.ατττ , νειττίΐααα το.αααοττααε αττΙτέττ αατειττ Γαατ, αοα αίτ

τααταοττ:α αοατταααατειτατα ααα τττταττε ακειτατατα : αΓα ατακα Γαο αττο.τα τΡΓα πατα.

αατει ααταααττΒαε νττααταατ. Ηεαα ααταια ταοιτὸ αοταΡααόττ αταττἐ`τ α ΡταττΒαε

Ραααο. ΓαΠτατατ ταττατΠ`α , σ.τααα , αττταΡατειτατα αίτ ,ααα ΓαττΡτο. αοταΡατταταε, τα

τα εααττατα τααταοττετ 1ττταΙτ αειττειττοαα ΡτοΙαττΙΤαα,

`

σε ΝαΙΙατα τα νττΒατα Γα.αττ Λαατοτ τα ΤτααΠαττο- ιτί/):0:β.τ Μσπιτωσ Μ«»ωωεωω ἰαβτοιἄισω. Ετ τα! τω".

πα Κατταατατατα δ. δαταατατ τα Οτίττατα-Τ αασττοττττ, παρα. Φώτο 6°. 6'ατεπτετ έκτακτα ΜΡ” ὅ Κάππα ΜΜ

νατ8δ αωτωπααη,ατ αυτι τα Οτααττααετοτ:0 μια Μτπ|Ϊ [ιφετ Πακέτα» , 8α8ταπ[α: ΜσωπΙα ύτττώέσω

αττατο τ:: Π:τττοττ : (τ τι τι ο 1. Ο [Ματια πριππω τω» 8. @κατά έ: Εατ!ψισ τα!ατιω2, ό· τω. Λία"έπτ δαπα

ΗΑ5'ΠΝ0Π$ Βαπτισ τω” Οοπτι|τωτι Νυα!4Μετ Νακ-· Πισω τα·υαπατατ ττιπβαίαΜπτ. Ντιπ ταΙτατω μα: κατ·

_|Μα:π α!! :ΩΡφαίωτω ,[ωιθιιυι ΟωΡια ( δτταατατ ) ὅ @τα ετα: τη Βιβα!Ιο ΤΙσαατίσττττ[κρατ ΔΙΑττυπωπ βισ

ΒιίαΙι&τα τα Παβτκα›-ΤΜεατι'αττετ τταπ|ἰπΙΗΜ Μ' , ό· ·ι.πκω[στ·υατατ, ό· ὲ ΟΜΙτα “ω” ιτε·υπτοπα ατοΙττιστ.

ΗΘΗΘ.ΗΘΗΣΗθ8ΗΡΗΗ8%Ηθαααααααααοααααωα»ωφααω ί48Η8ΕΦδ

ΈΣΐαΐ.'1: ν1ΤΑ δ. 5ΕΚΕΝΕΠΙ ΟΟΝΡΕ$$()ΚΙδ
.Μια :στα

ΑΡΠΒ ()ΕΝΟΜΑΝΝΟδ.

Ηέ'αβΡΡΙσπάκω ?Με ε.κου·τίτιω α:: Ρν·έοτέ ?άτα αἱ πωπω.

ΜΗΜα, : Α Να ·ταε αταο δεαεαεααε * αυτα αΡαατ γταατα ετα-ατα»! τα μασ

.τατωτ τα 8 α Πααοατειααταο ταακιαττΠατ, ΐαταιαο. άττατατιοαα ταίττταττ αααιτττατ· ω

ΈΞα:: ' ε νατατ, Γαττταατ ααα.ατατα αΙ:ίτιαααττα , ντατΙτατατα.ρταττοααια , απατο

 

ωτ. τίτιαααα τ:οαοτατα Ι)αο αοττατα ταααΙτααατατ οττταττατ. $ταΡα ατακα

” Σ·ω” αυτα: ταοατατα ακααΠττ , Ρτοατ ει» απατα 5Ρττττίιε αάίΡττττΠατ. Εο ατααταιια ΡΙαααε,

Ρετ αέττνεται αατ αοαταταΡΙαττοαατα ανααταε νττατα, τατατατε τταΙταττε ΡαΓααΒα.τατ,

ΡτεαΓατττατ αατ Ρατ τααατττττειτα αοττττε [)τντατε αοΠοααττε δ: Αααατοταια ντίτοατ

ιτε Εταατατατ, αατ Γαοε Ιειαοταε Ρτο ΓοΙειττο ταΙανειταατ 8: :κατω αιεταταττα ααα
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Π'

τιατειιτ. Πιιτιε Γαμώ εοιιτιειτ ιιτ Ι)ινιιιο ΒΡιτιτιι ΓιιΡετ Γε τατιειετιιι· , ατιεο (Με Μ·

τιιιὸτι ιιοιι Γοιι“ιιιι ταότα ω ιιιιιιτοτιιιιι ετιαιιι εο€ιτατιιε αετιοΓεει·ετ , 8εδΡιτιτιι )';πιζ;:°

νει·ιτατιε ετιοετιιε ιιιιΙΙατειιιιε ΓαιΙει·ετιιτ , ιιεε ιιι ειπε Ρτεειειιτια τιιιιΓιιιιαπι πιειιτιτι ι

αιιτιετετ. ε ,

9. Εκει·ενιτ ι€ιτιιτ Γατιια Βοιιιτατιε ειιιε ιιι ΡοτιιιΙο, αε τεΙιΒιοΓοτιιιιι νιι·οι·ιιιιι Μωτο8 “

ατι ειιπι τιιτΒα εστιΠιικιτ , εεττατιιιι Πει τειιιΡοι·αΙια Βοτια Γει·ειιτεε,ιιιι:ε τιιιιιιεπι τα· Γ: =Νι<ι=.

Πειτε @Με ΓιιΓεἰΡιεΒατα, Γετι Πατιτιι ΡαιιΡει·ιΒιιε ει·οεαι:ατ , τιιιιΒιιε εεοιινε.τΓο

εα:ιεΠιε νιτε ιιοειιιιιειιτα τειιτιεβατ, ΓοΠεττει· Ρι·.ιεεανειιε , οι: τρια αΒ εο αΒΓτιιιε

αΙιτιιια α:τιιΠεατιοτιε τεεεοΙετετ. 5ιτιιιιε τΙεΓΡετατιιε Ρεεεατοι· ατι ειιιιι νειιιΓΤετ , τατι

τιε ιιιιιιε ιτι·ιΒαΒατ ειοετι·ιιια: Πιιει:τια , ιιτ ι·εΙιετιε ει·τοκιΒιιε δε Ρεεεατιτ Ιαετιιε δ:

αΙαεει· ι·ειιιεατετ. Πιιιειιιιιιιε Πειιτ εκτιετιιτε νιάεβατ,ειεΙείτιε Δοιια Πιιετιτι μα

Βεβατ , τιιΓεοπιεε ατι Ραεειιι Ρει·Ρετιιαιιι τενοεαΒατ. Οιιιιιε πιοιιιτιειιιιιΙτι Ρατι·ι

ιιιοιιια τετι·επα ι·ειιιτιιιετιιιιτ,8ε εαΙεαιιτεε εατιιιει οΒΙεάαιτιειιτα ιιιιιιιτιι , @σε Γαετο

εοιιΓοι·τιο Ρειιιτιιε αιιιια:Γει·ιιιιτ. Ναιιι €ιὶΜ εΙΤετ Ιιττετιε ετιιτιιτιι5,8ε οιιιιιιεειιιε Γεια

πιο Γαιε εοιιιιιτιιε ιιι ἔτατια,εοε τιιιι ΠΒιατιιι:εΓει·ιιιιτ ταιτι όοδτι·ιτια , τ1ιιαιιι νιτα ια· θα” Μ·

8ιτετιιιΓοτιιιαΒατι ιιιιιΠ ειιαιιτιο αι: οτατιοιιε νει εκιιοττατιοιιε ναεατετ , Ιειΐτιοιιι 322:_8'

ιιιτειιτιιε “πιω ΠιιοΙειιατ ΡτοΓιιιιτια 5ει·ιετιιι·αι·ιιιιι τιιιιατι, νετε:ιε αε ιιονι εοιινε- Επέσπι τα.

ιιιετιτιαιιι ιιιΓΡιεει·ε Τείταιιιειιτι. να· ι·ιιιιειιε 8ε ΠιιιΡΙειτ αε ραειτατιιατοτ νιιιτιι Ζ;ΓειιιΡετ8ταιιιιιιο ΡΙαειτιιιε ιιιιΙΙι Ρτσ πια ιε ιιονετατ τετιειετε ταιιοτιειιι. Αι: Γι τιιιιΠ "Γ, ·

Ριαιτι ειε αιιιιΠιε τεΒιιε Πει αΙιειιιτι τιιιιιτιαΓΓετ,Ρε&οι·ε τταιιτιιιιιιο Βοιιιιιιιιιτι τΙα- Με ιτε::

τοι·ειιι 8εαΒιατοι·ειιι οιιιιιιιιιιι εοΙΙαιιτιαΒατ : ιιεε ετατ ει ιιι ΓιιΓειΡιειιτιιε ιιοΓΡιτιΒιιεΕει·Γοιιατιιιιι αεεεΡτιο , Γετι Ι)ινιιιιιιιι ιιι Με Ροτιιὶιε τω” Ιιιιτιιαιιιιιιι αττειιιιεΒατ =Ιι<ιινι

οιιοτειιι. Γ

ιο. Ιι1τειιτι15ετΒο ταιιι Γαιι&ιε οΡε'ι·ιΒιιε, εοεριτ ιιιαει·ιιε εΙαι·ετε ιι·ιιι·αειιΙιε : ιιοιι 0=ιιι>ιιιιιιι·

ειιιιιι ταιιτα ιιιεετιια αιτΓεοτιτιι Γιιι› ιιιοτΙιο , εεε εινιταε ΓιιΡετ πιοτιτειιι ΡοΠτα Ροτει·ατ τ ἔ”"ἐ:'

που νιεΙετι. Τετιιροι·ε ειιοτιιιιιι ειαιιΓο ιιιιιτιιιε εα:Ιο εὺπι τεττιε ΡΙιινιατ ιιεΒαι·ει:ιτιιτ, ωιο ΠΠ:

ταιιτα Γιιιτ τιιεΙΙιε Πει·ιΙιταε , ιιτ ιιιιιιιετιΓα Γατιιε τοτα Ρεετιε Ρτονιιιεια ναΠ:ατετιιι· : τιε- ""·

ΠεεαΒατ ειιιιτι ιιιιιιια τετταπι αιωιω , 8τ εοΙοιιιε Γτιιότιιιιι ιιιιΙΙα τω: Γειιιιιια :Με

τεΒατιτ. Ρταετει· ιιαεε ιιι€ειιε ΓιιεεεΠιτ τιιοτταΙιταε ιιοιιιιιιιιιιι , 8εειτ αετε ιατιιι τοι·

τιιΡτο νιειιιιιιιι ιιιιιΙτιε ιιιιιιαΒατιιι· ιιιτε:ιτιιιτι. Ει·ατ αιιτειιι νιτιει·ε ιιιιτιιιτι , τιιιὸτι

ειιιιι αΙιτιιιιιιιοι·ιΒιιιιτιιιτιοττι.ιοε Γε ειιτειιτ,Ρτοτιτιιιε ειτΓΡιι·αιιτεε ειιιτι ειΓτιειιι Γεμ

Ιιτειιτιιι·. ΒιιΡει· Πει: ιιιειιι·ΠΒιιε Ποιζιιιιιι αττιιιε ΒεΙΙιε , ιιιιοτιιιιιοΙαιτι ΓιιΡετΒιέὶ Ρτιιι

ειΡιιιιι τοτα Ρτονιτιεια τιιι·ΒαΒατιιτ, ιιτ ι·ενετα νιάετετιιι· ιιιιΡιετιιιιι , εποε! ιιι Ρτσ

ΡΠεταΠοιιιιιιιιε εοιιιιτιιιιατιιτι Μ ιτι·τύω,ιτιςιιιτ , ·υ2βιωύο ρφτώιπι πιστω,ιπράε ά· Π' τ

/αυπεό· 8Γαιίέο. Ταιιτιε ιἔιτιιτιτιΒτιιειιτιΒιιε τιιαΙιε οιιιτιιε ()ιει·ιιε δ: ΡοΡιιιιιε (Χτισ- η_"”' 7'
τιιαιιτιιειιιιι Ρτ:ι:ΓιιΙετιι ατιειιιιτ , ειπε εοιιΠιιιιιιι Γιιτιετ τετ εαιαιιιιτατιΒιιειιηιιιι·ειιτεε: Π

ιιιιι ιιιιι ιιιιιιιατιιιιιι εεΠιτ αιιιτιιιιιιιι , τιεετενιτα. Πεσ ΡτεειΒιιε ειιΡετειιτιιιιιι. Ιιι

τιι:τιτ ιιέιτιιτ ειιιιι Ι.ετατιιιε δ: ΜιίΠε ττιτιιιαιιιιιιι ιειιιιιιιιιιι. Τεττια νετὸ τιοετε ιε.

μια; ,ειιιιιαπι ΙιεΙιττιοΓο τενειατιιιιι εΠ: , Β. 5ετειιειιι ιιιετιτιε Ραττιατιι ιιΒετατι.

Εο @οι αειιιτο Ρτα:Γιιι 8ανιΓιιε είτ, 8: νειιετατιάιε ΓιιτιιΡτιε Γεειιιιι α Ιατετε Με

ατι νιτιιιιι Πει Ρετ ΓετιιετιΡΓιιιτι αεεεΓΠτ , ει απο ειιττι ιιοτιοι·ε ΓιιΓεεΡτιιε εΓτ. Ε.ιΒατια

ιἔιτιιτ οΓειιΙιε , Ροιτ απιατοτια νει·Βα ιιοτιειαε , νιτιιιιι Γεετετιιὶε ατινοεατ, ατινειιτίιε

Πιι εαιιΓαιιι 8: οττιιιιειτι Ραιισιιτ, τιεε Πιιε ιιιιτιι 1)ειιιιιε Γε νετιιΠε τεΓεττ. Αιπιιιιτ

8αιιέτιιε , Γε ιιε ιιιτΙιΒιιιιτιι , εεε ταΙιε ιιιετιτι Γοτε τιιειτ Ρετ ςιιειιιΡΙεΒειιΒετετιιιπ

ΙιιΓιατ Ρι·:ιεΓιι ειιεειιε τενεΙατιιπι α Πεο,2ιΓιιιιι ιιιΠ εεειατ, εκιιιοΒετιιειιτια ι·ειιιιι

Ρετ ειιειιι Ρ0Ρι1ιι15τι€Ρ6τιτει:. Τατιάειιι]ι1 ια εοιπνιετιιε τατιοιιιΒιιε εεΠιτ , 8ε Ιιεετ

Γε τιιεετετ Ρεεεατοιεπι , ΓΡοιιτιετ ταπιειι Ρτσ ΡοριιΙιε οι·ατιιτιιτιι. ΚεεεΠιτ ιειτιιι·

ΡοιιτιΓειτ. Τιιιιε νετὸ νικ ετεειει·εε ιιιιαιιτα Γε αΓΗι&ιοιιε εοιιιΡι·εΠιτ , ειιαιιτιιιτι Γε

ιαετντιιιε,ιειιιτιιιε, νι€ιιιιε οι·ατιτιο Ρεττιοιιιιιιτ. Ιειτιιτ :μια ιιιιιιτιιιιι ναιετ τιετπε

εατιο]ιιίτι αΠιτιιια,αεεε π φαι Ρετιιτ, ιιινειιιτ τιιιοτι ειιιαεΠιτ, ατειιε ΡιιΙΓατιτι αΡει·.

τιιπι «τι. ΡΙιιιτ ιειτιιτ αΐιιιιιιιε δε εοιιετιιε , αττιιιε ιΡΓο αιιιιο ταιιτα Γτιι€ιιιιι απ

ιιιιιιιι ει·ιιΡιτ ιιΒει·ταε,ιιτ ΡωιιααιωΠο ιαπι |Ρειιιτιιε αΒοΙει·ετ. Φωτ ιιιιΒτιΒιιε

Ιοτιιε αει· Γαιιιιπιτετ τειιιΡει·ατιιε εΠ: , ιι€ατατιιιε ΡεΠε ιιι€ι·ατα ιιιοτταΙιταε ιιεΠιτ.

ι Π Π ε! τι η

ι
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οπο. Λο.

οο.ικτκ.

δοτ.ττττκτ.

Λο Ερτίοο

Ρο Ακτή·

τττττοοοιι.τ

Ηοο τοτε

ω.

ΜΜΜ. Επι·

στο ποτα

τω..

τττοτττο

ΡτεοΓτ:το5

τοοτττοτ_

Αποτοξι

νοτο του

ΡοτττεοΠα.

οπο.

Ποτ τιττοοττο οοτ! ττοιο ΡτεοΓοοτοοο τοοττοτο τοτ Ρτο οοττο τοοτττοττε οοτ οττοτο

τοοττοοττΒοε ἔτίτοτττ , τοτ οοοττειτοτοοττ·ο τοοττοοε Γοτοττο.νττ. Ρὸίτ οοτ οοτοοοτ

τοτο οίτ οοτ: οτοε τοοττττε ε.οοττττΠο. οοτοΡοοτ1τ ττοτΙτ Ποοοε οτοε οοοΙτττο Ρειοοοτ

ίοοοτο , ετατοο Βιοτοε.Ροτττε 8ο τσοΠο. Ρο.τττοτ ττοτονοτο. Ο οτ:τοοτ τοοττττ νττοτοτ

Ο οοτὶτο οτττο.τττττε Ι)οοε το Γεοέττε (οτε 8ο Γ:το&οε το οτοοτοοε οττοττοιτε τοτε τ

τι. Ηοοο Ρωτώ! τ:ιοοοτειοε τονττοιο δ: €08θτοττ1 Ατοοτότο.οοοοτο Π::>.τοττ.

Οττττ:ειτ τΠο , 8ο οποίοτοτ το 1)το.οοοοτο Ώειττττοε.Ιοτο Κοτοειοοτο τοτοοτ οοο άο

Βοτο. Τοιοττοτο οσο ΓοΙο οοΠττ, οτ 0ο οοοΓοττο τετ Βοτοτοοτοτ. Ετττο‹το 5:τοέτοε

το τοτοτοο ττοοοτο ὲ. οοοέττε ττ:τοττοε οίτ, δ: ΡοττΡΓοιο οοοίτττοοτττιτ·έι τ)οο Μοτο!

8οοττ:ττττ Ροίτοτειοετοτ. Νειτο τοοτει τοοτειτ οτ 8ττιττο. Ειοττειτοττο . οτ οσο Μοτο

οτοετοδτο δε. νοτοο . ττοτοοττειοτ νοίττοοε βιοειτοοτοττοίττοττ5 τιο ττοαοττο οοιοοε

ΙειντΠ`οτ, τοοτττ ο:: :ποιο Ιοττ νοΙ Ροτττοοττοοε οοτο.οειοτοτ. Πο έτει τοοοττε Ραοοοτ

νοτ ττο οτττοτοτο τοττττοττε φοιτ ττοτττο.το ΗετοΙττοτ Ιοοοττιε :τΓΡοττει οοτ , ττοττ το

ττοτττοοτ. Ι.οοτοτοτο ττοοοετοιο Ποτοοτοτο Ρτοοτττοε Γ.ειοττοτττοίτττοττ. τιττττοτοοε

οποτε τοτοοο Οτοοτε ττοοειοοτο τοτττττττττ. (5οΠττ τοοττο. . :τοπ Η οοτε Ροτ ίτοοοΙο.

τττοοτοτ,οοτο άτοε τ:τοττιττ οοοεττοττοοτοτ: Γοττ Βιίτ:ττττοιο νττειοε οτοε νται: ττοοτο νο
τοοτ ίττΙο τττΓοοττειιο. τ

· τι. Οττιο τοττοτ τοοτοτοοτ Ιετοοτοοτ ντοοε1)οτοτοοε Ποτ τοττττοτο νοΠοτ , οτα

νττοτ τοττττοετοε τοοττοτο Μάϊο τωοτ. Οοονοοο.ττε οτ<ζτο τττΓοτοοττε τοτο μετάτ

οττ , οοοτοτο τοοι τειοτοτοτε ετ τιο Ρτοοέτο ντοτοτει οοοτοττοιοτοτ. Ποτ :οοτ οπο!

τττοττο τοοττΓοιιο. οοονοοτίἱ`οτ, οττειοειτοτ οοτ οτ Βοοοί:ιοτοοτοε οσο ττοίτοοτοοτ,

οοο ττοΕττειτοοτ τοττο τΙοτει δ: ειΓΡοτει τοοοτττ Ρτο Ποτοτοο, ττοτττοε οοτοοο. @το

τοτ τοτοτο:ι. 5οττοοτ το τειτοοο:ττο ειττνοοειε δέ Ροτοεττοοε ό. οειτιτειττοοε οτοίτττοτττε

οιοίττοοτο ετοοοτο, Ρτο οοτοοε εοτοτοο τοττοθοτει Ρετ:.ιοτοτ. ()οιοτΙοο τειττει ότο

ττττε ΡοτοτἐὶΠοτ , τοτοοτο δειοτειτοοοτο ()οτοοττε Ποτοτοτ,οτσοοτοτειοτ τΙο.ειοτ το

ττοττοτειτ ειοττοο.οτ Ηοο τοττ€οτει τοττάτττττ Ωτοειτοττ. Αοττττο οΙτ το οτοε οοττο αετο

Πτε·τοοτοτττεο τοεινττο.ε Αοοοτοτοτο οετοοοττοοτ , 8ο οττοτ τοΓοτττοε οτοττοτοτο οπο

οοτ τοΓοοττοτυο.τοτ. Λο οοτοε οΧίοοοτειε τοτο. τοτο οοονοοττ Ρτοντοοτο. , απο οτ

Ρειττοτο Ρειτττει: το.τοοοτειοτοε. $οΡοττοε οΠ: οτοο το ΕοοΙοίτο..οοτ τοττειοοΙτε οτειτοε

μοοττ οοτ τοτττοοτειτοοΒο.. 86 τοτττοτο οοτοοοτοτ Μοτο: τοττοτοττ νοΠιτοτε. Νατο

οοτΡοε οτοε Ροττ:τοοττοτο Αοττοεονττο ττοοΠειτοτο οίτ : ττοοτΙ οοεττττοτ Γεττΐτοοτ ο Π

οοτ :το ειοττοοτε ττοττττοτ Ρειοοτε τττο.ειτο. 7

η. Εειτοο. τοτοττ , οοὸττ ττοοο οοτοΓο.ειτο 5ειτντο ντοοε τΙΙο το ττοτοτοτοτο Μιάο

82.ν0Γ1ττ8 ΕΡτίτοοτ ττονοτττΠοτ. @οπο τοτο ειτττΙοειτοοττο Ροτττττοτοτ . ττοοοτο.οτ ντ..

εοε Μοτο τοτοοττοτ οΠοτ ο οτττο Αιτττο$ο.νοοττ , τΡίοοτ Ρτο τ:Ιοοοτιιοτ οοτ οοοο

ντοοε-Εοττοοοτ οΙτοττοτ ττοττττ.ιιοττο οττο.οτ ττοοοοτοοο ττοττττ. Ποτοττττοττοττοττο

Ρτα:ίοτ Β. 8οτοοοττοιο, Βετο Εοοτοττ:τ Ροοττττοσ.Ιτ οοοτττττττ οοτο ττοοοτο. @οοτ Η

τα ειτττοτ Ετ, οοττοιο τοτοοο οίττο ΕΡτΓοοοειττΕοοΙοίτει Β. Μο.οττοττ δειοθ:οιο τίτοτο

Βειτ:τοττ , οοοοτ ΡοΡοΙοε Αοττοεονοοίτοτο στον: . (3τοτοε ττοοοτειτ . ὰ. οτοε τοττοοτ το

οοτττ οοοττοοττοο ΚττΙοοττειε Αοττοίττ. ΕΠ οοτιο το:τττοτ τοοττττ $ειοότοε οοτ το οειτοο

ντνοοεὲ ΡΙοοο 1)οτοτοτ Ροττοτο,τ`ο.τοοτο 8ο Βοττο. τοτοονττ,οοοο οττεττο αιτοο Γο

τοτοε ΡΙοε τοοτονοτο Ροτοίτ. Ποττο νειΙττο οοοοτειιτττοε 8.ττΙοο οτε.ττττοε οίτ , οτ το

νοοοτ:τοττ Οτοτο 8ο Ρ0Ρι1τ0 οοτΡοττε δ: ειοττοττ: Γο.Ιοε οτονοοττιτ , ατομο οτοε οτοττττε

νττειτο τττοτοσ.οτ οοοΓοοοσ.οτοτ το οο οοτ ντνττ οι τοεοειτ το αποτο. Αιοοο.

.τωτοωωτ .το

απο στο
των

ποσοστο
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ῇσι::ἰ ί:: Ρϊιερτῖἰοπε ρωίηαίτιπ. .Ι/ἰιπι /`σ:·ίρ:ίι:πωι δ. νει!ετ:ο °" ΑΒΒα:: Μο::ειίἴετ:: δ. Ρε::τ: ::!ε .Με α, Μ:

Μο::τ:Βι:ε ΜΜιωτ 5απάουα!ίω ό· ΤΜΜ)κσ: :ευρω # ώρα· Μπα: ?Μια ά··]θ·ριέ:::επιπω δεη”. Μ». σ”.

πι.: ἱρβια @πώ ?Μαρ Ζ:: Πσπ6°0ΜΓΗ Κκεκί, σερ. _;. 5. 2. :·οίηυωι ποπππἄα_:›ἰιἰε:κ:· βἰϋ ιἰἰυεψ'

πω. Από-Μ· ί:: Με φα:: “β” .ωίάκε2: Ει.Γε:περ άΕβιρκ!ο: , Βε::::::.::ι:::: πρ. π. Έι:Ι:::::ι:τ:: αρ.

η'.Ω1ΓΠ.1Ι111ΙΠ αρ. η. ὶ ...ω π.υ:ν:ιίοπέ; [κι »Μπάσα απερέ:_ Πλω: !κσκύωτέοκι·υπ ἑωεπι.

@ΜΒ Παπούρ [απ&'Σ Ραπ! έ: Δκ!απζα απο (Μή/Η αυτ. :ι : ι. ::.·επιτ:2 παρων:: εάΜσηιπτ ?):·ιι- :

(ζωή... Ω:21ά01Μ/ίκ4 Ραπ:: :.Γιικά.::. Μωαβ, Ηἰῇωπ. ά!σθππω: Ταπω)·ια δ'αίαι.κ::· ί:: Μ”

Ψ.:.Ηερ.Μ. Μ ἐἰεπι :6. Αρκἰ!ἰ:; βά κυβ:·::::πι πιωάἰ: ρωρἐ ἰπρἰπἰιἰ.κ, ρωτάω σ:: πωπω::

βατ:: ω... , ρυάκι ω· έρβιω .4:·ΕΙΜ: όα›·Ιπιπ:ε; μα.: Μ... ρίπ:·ίΓυα Μ Ισά.: σωοπέα·υία›ωη

Μ. , μ.: μα... ἐρβια Λκἄ::·ἰ: :β ·υΜϋπικ:·. ωεωω.... @Μα ω.» , Μπι: 1:ειΒ:τας::1::ω,

ω::::άε::: ::οΓΡΜιιι:: αρ. :. ΟαποΒ:ι:::: Οο:::ρΙ::τε::Γεπ: εφ. :.. άσκοπα Μ ρε:::ι.ν, :αἱ ό· Απ.

:ἰεἰρἰ:: ρω ·υ::·Γ:: ἱρβ.τ. τενετι:ει:ε ρ:·ο ι·ενεκτ:τι:τ πάει:: Μ: @· :ΜΗ ρςβω; με βπίύί!ιεί::::

πο:: πω: .ΐ0:·ΓΡΙο:ν·ί; ἰπςςρπἰο , "Μι [ασκ!ἰ κ.·ο:·:·κριο!ε Μάκεπά.ο βατ,

:. Μεπιπίκ.σ πω:: ί:: Ρπερπίοπο βαο:άσ :ιοί (.'οπσοπίέσω Κε!κἰ. :τη άἰβἰπριισκ ·υΜ[Μπ Ή"έω06

Η.ι:ετ:.ιοεοε , “πιω ΒΜουσπ/Μι Ερξ/ί:υρκω, μι: έ: :πωσ α2Μ:::: : Μπαρτ:: Ρ::.ι:ετι:οει::κ Λύ- Μ. μια.:

βρω:: ; Μ...: Ρ:ιικ;Τ:.10811Μ Ερἰ[σορκπ: δορυ&έσπρ:π :μια ΜΜΜ πο:: ΡτιιόΕι:οΓι:τ::,βα' Ρως..

τω:: αρρ:ΙΙ::πάκω :Με απ|θ: Τα:τω)κ: .5'ι!.α.α:·. Δ:: Πι:&ι:οΓι:ε @Μαι Μἰκ:β: ὅ Ρτι:&ι:οΓο

Βω.·.υε::β Λπ:ἰ/Γἰ:ε, υπσ:·ὶτὁ έκύία::·ε Με:: Ι·'κπέπωεπωυ: Μο:Μπίέ κωυπ :ύ πω" .:ερ...!.....

π. ροιἰ:ιω·ω άκρ!£σὶ Κ08%ΓΔ Ι·':·:ιδ!κυβ Μπέκ: £::/ῖ:›·ἰρω, ε:ι::ιτι:::: Μια:: , ίπςκίτ , εἰ: Μεε::: Π

:Με Γτι:&ι:οί: Ρο::::Γ:ε:: Βτε:επε::ί::, εμε: εο:::Ρ:εόΙ:τι:: ::ι::τ:τ:ι:ε δ: ΜΒΜ:: αμεα. @ΕΜ τω.

πωπω:: είὶ ε:: σειρ. 18. ε:ι:Γάε::: Κεειι|ε:,::: ενο ί!::τι::τι:τ :Με φ:::άτε:8εΠτ::α Μι::::::::·Ιε: ειπα: ΓεΓ4

πω:: 85.1ι:ΓΗ8ε Ρ.:Ποτ:ε , φαι:: Ειπε :::Ρ::τι::: 5. Ρτι:6Ι:ι:οΓι:ε , εμ:: Πωσ: Μο::εΓΕε::ι:::: άειΙ:

ς:::::τ:: σε:: Γαβ ρεπτοεί:::ο Μπιτ:: 88. Με:ττγτιιτ::. Μισο. Κεει:Ι:: είΕ ειήι:Γά:::τ: ::Ι:ε::ω

Έι·ιι&ι:οί: , ει:: ::: :πιο (:ο::εοπ::ει Ξ: Γ:ιρετ:ο:: :ΗΓΗ:::έι::τιπ , επί: :τ:τετάι:::: Γ:: @ο Ι::ι:&ι:οί:

ε1Γετ:ριοτ:ε :πει:τὶἄ εο::Γιι::εΙει::ιι::·. Μέπίωκ.: π/Μωπὶκυ: Σ: Μωινάσ σα: :>ρ...ι.-Μ.....: ΚΨΜ

(,'.'πσπίεσ ..σ.ι..::..... .9ιωεί ίρρ ( :αἱ ρω· ή” ΜΒΜ ρω:: ιἰκσἰ£. #επω:ρικ Κεριι|επι ( ρω:: είσΣϊΜ. Μ:: ει:: ε:ι:Β

 

π.. :Μή έίΠ:ω: Γι) οριι/άσ::: Διαδο:·ί: :# Ρ:·πό?κσβ Β:·πσωππβ: .ερωνρι , π: Μάτια: αρΙσπε:ίρ:·, (Μη Κα" `

_Ρ,·ίπω εσπ/Μι:: επρἱ:κ|ἱ: καν. ιϋπί&ι Μ' Μοκαώί.< ;[επιπώσ ·υ£›·ἰ.ι· ώ· ρω:: :ιοί α:π·υεψυπσω ωοω

·υωΙσπιέ&κ: .άέεί::ίηκα Κεἔιιἱει Μοι:ε:Π::εε εο:::π::::::ε,σκ σιρἰικἰἰ: απ. πἔ>|ὁ!·νἱτκ›·. Οι:: Ρο/Ζ.

Μπα:: Ματ:: Χ:!κ!ωμ σοωρο[κστὶτ Ει·κδΙποβι· _. έψίπω: σα· βιύ/εδΐ.. ?Με αμκ η. @πε τω!.

καὶ:: ι:ττοε1ι:ε Για:: αΙ::::Βιι.: ΗοτεΒ::: Γει::&:τε:ε , :αμε ε:::::::ει ετεΓεεΒειτ Γα:::α ρε:ίε6Ηο::ι:::: ,

ι:: ν:::: απ:: Μ:: ω.. π! Γει::&::τ:: Γε εο::νει·:ετε::: Πο::8:εεεε:ο::ε::: Μο::::εΙ:οτι::::: π:εικτο:::ε

πώ απ:: Γ:Ι::ιΒιι: ω. Γε::&ο Γε Γοε:ετε::: ε:ο::Γοπ:ο ΡαεΙΙ:ιτι::τ:. Ηἱ:ισ ΚερκΙ.ι £'οπωικπέ: περι::

|2,.·ικω : @ΕιΠτετ ι!εΙ:εει::: ν::: απ:: :::ιο::::ι:ε ει:: ΓΠΑ: ε:ΒΓε:ι:ε ρετἱευἱο ν:νετε :η Μ ο::::ΓΕε:·:ο.

Ιω' πω” ω: βατιιί::::·,ι:: Μο:::ιεΙ:: απ:: Γοτοτ:Βι:ε υπο Μο::::Πετ:ο Ι:ειΒ:τε:τε πο:: ειιόεε::τ , πε

:με Οτατοτ:ι:::: εο:::::::.:::ε Ι:αΒετε ρπ::Γι:::::ι:::. @σέ ω:: αρη. Θ' βρακί ὑπὸ ασια”. Γ::

“περι Μ:: Χαρά:: ωπ/ϋπσ::τποπ μικρα. θεμα ·:πέφωιυπ μαπα” :Με Γε:::Βιιε ό· πρι:: ·υι:εψ.

Μ”. Θαί:ιιιυπ ‹Ιε :Πε Πο:::::::εο . :με ρπΚερκία Μοπω!:::·κυ:, Μ: :Μπιλ πρκιἰ ΗοφΜβιω: ά'

ρω 3 ἰηρηρ:”"° £σ”αίου: σ:κπίπο νού:: σε: /Εππκτέί.: ί:: ΚεέιιΜ £'υππωικί -/αι βσκπέι: ,(6- ερρἰ..

:Μα ο«ΐίαυκω κι:: ΜΜΜ:: ΜΜΜ. εσπβί::ικπτ : ἄρα ε:: Μ55. σΜπάκ: :·:|ΐέωεπάκω ω..

πωπω.

3_ Νοσ.·/Εκππιίω :ιο/Με ού/ΐκιτ , "Μ ίπ [οπε:›·ΐἰΜ Κε!κί. πρ. 4... 5. 3,ροβ ::ίωω::: δ. Ρτ"&“οῇ

ΕΡ:Γεορί ΚερκΓΔΜ :·:/ϋπικ:·Ισσα.: ε:: ΚεΒι:'€ι :ιΙιετ:ι:ε Ρ:::έΕυοί:, ?κι Ζω:: :β “ρω :ΜΜΜ Καμ!.

ου:: Μ

Νο·:·Δ_



;8:. ν1τΑ 5. ΡΚΠΟΤΠΟ5Ι ΕΜΗ). ΒΚΑΒΑΚΕΝ5Ι5.

(Μια λη.

Βς:.1.ΧΧ.

Ατ>ιι_ κ".

ΡΙΚΟΕΟ

605.

Ετυ6τηοίιιι

αυτη Ιίἰάο-·

.το 6:0τηΡ8.·

κατω.

Ά° Με' ΑΠ

9κέιτ άσε/ϊ.

Οι π. Σ.

Χτετο στ·

:ιιε βαττ

Ετ αφησω,

Ο

6'οπωικπέ:. τω τω. !εέσπάκω μαρια:: τα ΚεειιΙει Μακη ΡτηότηοΠ. Οεπἐ Καρτα βτιιπάοβκ

ΟΜ",""ήτ Λκδτω·ί, μέ έ» δσπ£οκἄἰα Χτέιι!ω·κω φιέπάεσέσ Ιικἐατκτ,ΕΡ1ΓεοΡὶ πωπω ΜΙ:Μ.

τω· ΔΜΖητ κι Ιο£ἱ.τ , πἱπιἰπυ›ι αφ. ;. 5.5. τή· αφ. 2.8. 5. ;. ?στὴ αφ, η. @. π.. ΜΜπάΙσπ “τω

"Μα·2Μπω Χ:Ξαΐα βακέτα ,[τςΜπά ωτδ ρα>·πέτσψβο αερα τηα!κω Ράπτη απ» Βασἱ›ι[σπρτἰο

Μ; "ω, ή"(Δωη, Νεφσ2 «κά» /ϊπυρετ Μ Μέσω 6021τ'ο74“πί.ά14807 μάταια Κτέκία 0064847 Ερἰβ

ςοΡητ:ρβμέάτω ων υ·τύκ.τ μι: ττἰ!ἰπτα Ισά; έ» ιμίύκ.τ ττ#Μιοπία σα· οι ρωάκτκπτω· , άκσάσεϊε: /ὺκ

Ερήτρἱ :Μάο Μτπ”Μττ47, Πατάμε ίπ τοείσπι φοτο ευπάίτοτ· |τ6°ιΜαΐω μ.Μπι , “Η Φ· |υ·ίωι

βν·έρση .5'ιυιδϊκ.τ €2ΡϊἱΜΪ!Ν7'. 4

4. Οθ]Ετ··υια·σ άωπτυπ Μπακ, ίτεεπκητητη ηηοάόητη τ!ε ὸἰνετίἱτετε ειΠΡατητη ί-ιιΔ:ετ Κεειι

Ιειτη δ. ΒεηωΜΗ > φαί ίπ ωνυτι4!!ί.τ !ίθο·ά: Μ.5'.$'. Ε'πιδτκο]Β κά/ϋπέρταυτ πρτήτω, έ» Έπεσα ο”

:τόπο ψ: Β·ιιδέκοβ .· αιμα: έ: ΚΨΜ εακβηπτητε απ» ΒεκσάίΣΗΜ ρ!ω·ώπ.τ @Ματ ίπ'Ρπτβτίο

τ;; τωί8.τμΙ“π Ι_ 5. 6_ πω». π. Β·πό?κο-β ?έκτη ηττσπάαπικ.τ, πρι: Με: ίπβν·φτίο Μ φο8τιΡθο

σ.ι·βετ:

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ ΜΗ.. ΜΕΜΟΙΚΑΤΙΟ ΜΙΚΑΒΙΙ.ΙΟΚΠΜ,

ηικι:Πει1ε Ρετ Βοηὶ οΒΠτε1ιιη ΒιτηηΙειτιιιη ΓεηόττΜτηΙΡτως·τηοω

ΕΡἰΪεοΡτ ειά αοττοΒοτειηάειτη Βάση ετσάτητηιιη Ιτειττητ

τη! Μητετη.

 

Ο ε τ ω: η η ε1ητηι1ετε τηιιητη τοηεΒτηε ΓηΡετησε να

τἰτεττἰε ηονο. ὶητηὸὶεινὶτ εὶητἱτειε , 86 :ὶδετἱε Κοτητιηο.,

Ρωτώ Ω.ι1&ει ΕοεΙεΙὶειτ θετΙπεὸτέὶ, Ετόο1 ΟειτηοΙτατ

ηοΒτηειτηηπ ΕηΙ€ηταηε τητὶὶητητ 1ιητητηΠτο.8 , ετηιιο

εκ 2Ξηρτο Οηοητο.Ιο Ρτονὶηεὶει , εκεεΙΙεητἰΠὶτηα

Θεα το τεΙοηΙε Ρτεετηττετεητ εΧετηΡΙει , ά. ηη]ιιε θα

εἱὸικε ΡΙειἔει: ε:ηΒικι ΡετΙιτεετετ εΧττεηητειε 5 Ρωτώ.

μια εΙειητιιττε ε8τεητο.ε ΒΙν1ιπαΡὶετειεἀηειε ὶηΙιιηηηει.

νη Ιηεετηειε,ΙειηοηηΜ τενετεηττΠϊτηητη ΓεὶΙΙεετ Μ

:υηα 8 σ.ΙτηΓετη Ε τΓεοΡητη , ο.τηιιο ΒοειηΠὶτηιιηι

τητηηει: ειτητη 8ι3η στη. Με ο.ιιτετη οτἱε ηὶτοτε εΙει

:ειτε , ὶηίὶἔηἰε ἰηἀηΙττἰἔι_ ΓοΡτηΙτἑεα: ειτττε ἰηἀΘΡτι1ε Ρτἱτηὶτὶαε, εΙοετηειτο. 1°€εὶΡτο

τωτ Κοιηετηοτιιτη: Ηἰονετὸὶη ΓειετειτΙΠὶηπο ΚεΙἱΒἰοηὶε ΡτοΡοΙἰτο 5 Ιτηηε-ΩιηεΉ

Ηειτητηέὶ τηττωω, ἰτεὶη ειιηθττε ΪΡἱτἰτηειΠβι15 εκετεττατιιε οτητηΒύ εμε οΡ€τἱΒι15

Γειηἐτἰε Ρεττο&ηε ειηἱειιὶτ,ητ Μ Ρειττιιτη Γε ΓεεἰΙἔ: τ, ηιιοτιιιη τετ1ηειτετ ειητηηοηιπι

τηετὶτἱε ΤΙιεΕπεοτιηη. Με ειόττντε νὶτπ: τηοΙιιίττώ ηητνει·Γο.ιη εκτηηΓοοηε παώ

νττ 5Ραηὶετη: ΗΜ: ειιιτοτη σοητοιηΡΙειττντε τητα: Ραπτη ν1Βτειηττ: ΪιιΙ8οτ€ φταιω ,

ὶητὶτηη εοτάτητη ἱηΙητηἰηηνὶτ ηττο.ησ.. Με αέι·εητο τητ1Ιειηε εΙοςιηο η ΙΙΒητ εΙειτιιΙτ

πώΕσωοιηε : Ηὶε ειητετη εηΙτηὶηε νίττητητη εοτιιΓεηηε, εκετηΡΙηττι τοΙτητηιεηε

Ειηέτω τοΗἔἱοηΞε , 8ώηηοοιιο €τεΙΤη Γεωτι1ε εΠ: νεΙἙὶἔὶο. Ρτεεεηηττε Ποτητηὶ 11ο..

ίτι·τ 8τ5ηΙνειτοτἰε: τη]ηε το.ητιπη ἱηεΗἱιΒἰΙὶει Γιιητ ντττητητη ε]ηε Ρτοἀὶἔἰο.,ηηὸτ!

ηο1ττει ηηηεηρητο ηοη νο.Ιετ 1ηεΡτἰ:ι. Φεττιτηιη ΒόεΙτ ηειι·ταττοηε το$ηοντ,Ρειυ
ω. τ!ε ΡτὶηεἰΡἰο κάτω ε]ηε , δέ Με ὸὶΠ`ετοηὸοΔΡετΙττἰηἔειιη.

Ηἱε νετὸ Β62.τηε τη: τ:ΙειττίΠτη2ι ΚεἔηΙτ ΡτοΞειηε εκοττηε,ΐηΒΙττηΙΠϊτηΙ σηΙτη1ητε, `

αφτο Βιιώε εκετεἰτιὶε ΗἰΓΡειηἱε Ρτο εε , τ!ηιηειάηηε Ρι1ετηΙυε ΜΒ ΡετεηηΒιτε τη:

@τα ,εσητ1 η ιιτ στηοόειτη τετηΡοτε Ρατετ εμε εαω Γεεητη ηηΒεηε τητα τηοη

ττητη εοηνο.Ι τη. Βετἔεηὸεηίἱε τ τωττωη , €το<έι1ηι Γιισιτητη το ιητετετ τειττοηεε:

ματι· απατη Γιιιιε €τεεεε άεΓεηΒεβειτ άρει οτιιτη τητ1οηεε ὸΙΡευτὶοΒητ.Ηὶο να

τὸ ΡηετιιΙι1ε ὶηΐΡἰτειητε Ποτηἰηο Ρτο αότΗω.τΙοηε Μοηειίτοι·ῇ τω. Ιοαι Ρεηίτιβετ,

δέ Μπα Γετητ:ττΡΓιιτη τεττηοηε , ηετηἱηὶ ιητιιηΓείτει!στιτ. Ροίτ ὸ1ί`εεΠ`ιιηπ ἱΒὶτητ τη

τεητητη , σ.Β]εέτο Γ:εει1Ιειι·Ι ΙιειΒὶτη , τοηἴόηιιε εηΡὶτε τω ΚθΗΒτ0τη5 τηττηι Μάο:

ΡΗΤετ, ττειάττϋτ Β: ετηεΗτηόητη ΪΡὶτἰΕι12ΙἱΒι15όὶΓ€ὶΡΙὶ13ὶ5 Γ:ιηέηίΠτηο νττο ()οΝΑΝ

Έ

ρΡητζη$ ίου τττιότιιε Βττἔτηὸοηίῖε τττινττμΠΔ«Π6τ δ. ΈτυέτυοΓο οττηιη όαΜΤε Ετ ηοηηηΙ|ἱ8 ετώττητ : τη·

ετνττΒτάτηΠΜιοοΙΙε νιιΙτζητὶ ηοτηἰηε7£οτζρ,|ιτηε πια:: τηετίι Τειτητιγυε δηΙπιητ , Μετυοιω Το1ςΚ°'ςἰ'ῇω,

Σητἰοηὶε τηοιπτε 8: (ζ'ειΙΙαπ:Μηι :Με Αητοηἱο Υφτιο, τι νηπόιτ:ετε 1η Μεττ)·τοΙοετο τ:οιπιτητ.

 



νττΑ δ. ΡΚΠΟΤΠΟΕΙ ΕΡΙ5Π. ΒΚΑΟΑΚΕΝ5Ι5. ;8;

τιο° ΕοιΓεοΡο. ()ίιιπ:1σε ::Ιισσεισ:ο :ειπ::ο:·ε ίσΜΙΙισε όεοετε: :·εει::ι:πε, Ρτο.. Ειπε. Απ.

ΚΠΡ οπο: ε: σε! πιεσ:επ σπι ποΓΡι:1ιιπι Ρ:εεΡο.τει:επ:, ::σισει:π Γσ:πο:οιί σε *Γε ΑΜ.Χγι|

ό:ε :ΡΠσε εισνεπ:επε ιιι:εττοΒονι: :::οεπε : Έ:: Μισο οοοσΡο.νιτ Ιιειοι:ει::σΙσιπι * € __

11είΡοπσει·σπ::Ρ:σ&σοΓσε.5:ο.:ιπ: :πισω :ε:πε:::α:ε π·σί:::ο.:σε, :ΜΙΚ ειπε θα. 10:?ω:Σ”

εισοΙσπ: απ:: μήποτε, ω:: σπάει:: στ:ει::::ο.:·ε. Φι.οσ :Πε ποσοστο: :ο!ε:·οι:ε πω”, Μ

Ι:Ισι:. Οσα: ε:ιππ ιι::επιΡεί::: σώσε Η εσ:ιοο:ππεε οσιεΓοει·επτ, Γσἱιἰ:ὸ εσπ:- [κι :Πλω

σε:π Ιιοί-Ρἱτισπι ει:: πο. :Παω [)οιπιιιι νει:ιεπε :οπο Γσεοεπόι: απ:: ::ι:σε εο::ιεπ·: έ”

ΙιειΒ::ο.οσΙο , οπο:: σ: εισΓοΙε: πιιπιι:ιι Ιιειοει·ε:σ:. Ιζεδ:ο ν::ΙεΙ:εε: :σσιο:ο Ι)οπιι..

πἱ , σ: 'εσπ::Ιειπ Ι:ισο::ειεσΙσπι , εισε:π :Πιο ΐσΡε:Β:::: ::::Β:όσε σίσι·Ρεινε:ο.: ,οικισ

τε Γα::έ:ο εισοΙεΓοεπ:ε εσπι πισω:: ::ε:ιεσΙο , Ρε::ιι:Βα:ιοπε ει:::ιιε @στο 8: :α

&σ:·.::: :::::σΙει::οπε σείετει·ε:.

Ροί::Ιι:εε ι·ενε::εσε επι Ιοεσπι :ΙΙσπι ΓοΙ::σσ:πιε Γσοι·ει:πεπ:οι·ο:σ:π,σ: :Ιενο::οτιετπ π.

φοιτ:: :Ισσστπ Ρει.τνσΙσε ε!εεε:ε:,]:ι:π Ρε:·ίε&σε:ιπο!ετε:.Νοπι οοπί::σεπε (Μεσο

πω:: (ΞοπιΡΙσ:επΙ`ε:ιι°, μια:: 1)Μπει ΡτεεεεΡ:ει,πιιιιΙ Η:: :εΓε:νει:ιε, οπ:πε ὰ Γε Βι- ?ΜΜΜ

εσΙτα:ιε :Με ίσοεΙΙεό::Ιε ομοσ:: 8: :ΒιοΙε::: οοιι:ε:·επε,εσ:π ΙοεσΡΙε:ιΠἰιπἑ σι:εινι:, ΜΙΜ

8: απ: ει: ίο.::ι:Ιι:ιε Γσε,σσὲττι ε:: εδνε:Πε ο άινε:Πε Η:ΓΡειπι:ε Ρει::ιοσε ί-εὸσΙὸ εοω :

εσ:·:·επ::Βιιε,εσπι ::Β:πιπε Μοπε:ε:ιο:σιτ: ει:Ησε:ι:ΗΒ:πο εο:πΡΙενι:.5:::στ ίε::Ρ:σπι

εἰ: ,οσι:: ΓειπΡε: Ωιπέ:::ει:ε:π ::::πσΙει:ιο ιπΓεσσ::στ :::::ι:ιο: , 8: εο:::ι·ει Βοιιι:ει:ε:π

:ισσπει: ::ιειΙ:::ει5 :Πω ιιινιάσε ν:: ισ:::σσε, Γοι·ο:·:ε ειπε :::εσ·ι:ιιε , σ.π:ισσι ::οΠ::ε

ΠτιιτισΙιε ιπί:ι€ει:σε _ εστω:: Κος; Ρ:οί:τει:σε Γστι·:Ρσι: ειπιπ:σπι ε:σε, σ: ειιιΠ:Ιειι:

σ:: ::ει·εσι::::ιε ὰίσπέ:ο Μοι:ειί:ει·ιο εισίει·τε:σι·,8::ΙΙισσειΠ :στο ε::ετεεπάει Ρσ

ΕΙ:::ει ε::ρεσ:::οπε οοιιΓε:ι·ε:σ:. @πιο οσο: πι:: Βεει:ὶΠἱ:πο εοιπΡετ:σπι οί: , Κα;

πι:: τω:: Εε::Ιοί:α νεΙα) 6:Γ::::έ:ει οπών:: πωσ, 8: ::::1::::: :πάσ:: ε:: ^, παμε σ

Π:::ΡΠ: 8: ζωο: πι: επιί:οΙο.::: εοπΓσΠοπίε8: :πει·εμιτιοπιε Ποιπιπίσσε εαπ

:πισει:ιοπιε , Γε ειπαμε εοπνε:::: σ: ]ε:σιιιιε 8: Ισό::σ ,- 86 Ισε:·γ:πιε ::.:::σε το

Ι:::::ο.:ε οι·ο.:ιοπιε. ()σπι πο. ο.σετε:σι·, Πωσ: :Ρίο 8ειπάοι·σιπ ::::ιισΙσε 8: οι::

οοο:: εισνε:Γιτισε σΙ:ιοπε πω:: Ρε:εσΙΤσε πω: νὶ:Ξι' Μπιτ. 5ί::::σε :Βάσω εΠ,

σ: σ: οοΙ::::οπεε 5ειπέ:ο:σ::: ::σε:ε:ιο.: ε:σίε:τε , :Ρίο ο:σσεΗ:ει· σε πο:: ΓεεεσΙο

::ο :με Ι:Βε::ε ό:Γεεσετε:,8: Γο.εσΙ:ει:εε Μ:: πω:: :·εΙ::ισσε:ιε , 8: :Ρίο Γεεσπ:

ίο!ειπ: :::·οσι:ιοπεπι Ρο::ει:ε:.

Η::: νε:ὸ Γειι·ι&ιΙΒιπσε εοπΗι·:πε:σε εσπ&στπ ΒεοσΙειι·επι οτάἰπειπ, ::οπί:::σό::ίζ :π

οσε εοωοι:η Ρ:.:::επι απ:: :ομοσ σιίε:ε:ιοσιε ::Βο:·ε. Ε: οπο. τσ:πο:· 8Ιο:ι:ε ε=9ωσια

ίέιπό:::σ.:ιε επι: εσπ:1:ιε ρ:ιτεο:εινε:ει: :·εο:οπεε, ::σσπι ε:: :ιισΙτι:σσιπε ό:νε:Γο:·στπ το!"”(!”

· σ . . . η=Π]

οσοστ:επτισπι :::εοι·ε:π: Ρει:ετε:σι· ιποσιε:σσιπε:π , Ιισιπ::πει::ι Γσε:επε Ιο.σάεπι

νεοι: σ:: ::σοσο.:π οι:: (οοΠείδοπειπ ΕοεΙείὶπ πω:: ὶΙΙ:σεὸΡι·ε::εσπ:ε3 Εειι·ιεεΙ- °°· μα· π

ε

σ!.εεεπάσπι νΜε:σ: ΤοπΔΜί0. Όσο πω:: :σ::: τει::

ρο::: Το:ιει::::: Ερ:Π:ορι , Ρει!εσ::πσε απ:: , απ::

Το!::επι:ε ε:: ΑΙΜ:: ΛἔσΙ:εσίἱ , :ΗΜ Ρεπιυπιέια 8: Οο

ιιιυ:Μα σ:&σ:,σσι ω:: πιο Αιι::ί:::: ΤοΙ:::ιιοΠκ

α·Π::. θα: εοιππι:ίΐσε σε:ἰ: Έτσάσοί.σε , ό:Γρι::σπ:

:-::ΓΡω:: $::·ἱΡ:ο:ε:. ΡιπΕαε:ισσ Πάω:: Γεπ:επ:ισ

σε Το::σ:::ιο ΐεσ Οοσσ:::ιο ΤοΙε:ειπο: :σ: :ο Μ:: Κε

8::ι «ωσσεω: σεφ: μι:: ΕιιΙ:ζειι:ισε :ο:π::ιοοισε

:τσάι ρο::ι::. Ή5:πισσο.πι πο:: :πισω :ει:ιο:ι:ε π: ιμα

::ει::: Οοπο::::: ΡσΙε:ι:ιπ: , :μι 8: Βε:Βε:ισε:ιπ ::Βιοπ:,

Έ:σ6.Ισοσ πω:: ν::::::ιω απ:: 86 :Ισςπ:οβισσπάΜ Ο·

ω:: μεά:α:σ: σ:: Η:Η:ίοσίο :ιι ω. Δ: δι:::ρ:.Εε

Με:: οπο. π. :

δ $ισσοναΙ:::: Ιος:: μπέωΙΙιιΙΙ,8:ιΙ::ιει:ιεια:ΓκωΙα!

(ΜΕ: Ι:&:ο ποί:::ι. ω:: Μεο:ππιοσε:ιο: ν: πω.

σ €αποβισιιι (ΞοπιοΙσ:ἰεσπι Π:: ΩοπιρΙσ:επίε , Μο

π.αβο:·άκω ω. Λιβ ό· Ρ«βυι·ί: σ:: 5 Βσ1ορ_ιο Οστά::

ΒΦπίἱ :::::::σ: , σεΓ:::ισιτί:ησε :κι Μεπιο:. $ει:όΙο:. πω.

με. ω:: πω:: :ιι0:ισ:π_ Π! οι £πατέστέ ΜοΜαπισ Ωω·

Ήώωβ . Με:: Μέσοι” Ρασιμ , ω” Μωβ: πισιι:έπω

ύ·εσπάω[σ ά·υπωπ , ωηΐπέ ·:.·έασ!έ Ευρώ:: έ: , θεά ὅ

09πέιώσ άΙ||σηιώιμο.· πιέ!!2ικέο: !πιβνο: , π: :Η Λοιπά

(ΙΜΠηπε σ·ιιΙΜ::Ι:σε.οΒο :π Ιοεο Οο:οσωι:π ιιι:ε:ρ:ε

:σ:ε , πο:: :::νι:ει::::: , σ:: :πο:ι:επι Ωο:σσΒει::: :τι Εσ

Πτσ:::σ Θ: Κ:8π0 Ρο::ι:εσΠίσο, με:: Ρο::σε::Π, οσοι::

:1ιοσ:επ: :σεο!ι:: Οποιοι: νοσοπ:.Ισ Ρ::νιΙ:Β:ο €πιπάο·

ίσ:σ::ιι Κεε:: Έτσάσοίο ΑΒΒει:ἱ εοπεεπο Βα_ύΉτιτ ω!

Μοπιιβ::έωπ 86'. Μπ:ητιιω Ιιι|Η ό: Ρισ|Μ·έσ [ουδ.

ΜΜΜ. ό· 6'.Μα"έπέ Εριβορέ [Μπι αβΙα.ι·:α :ΜΜΕ ?αἱ

ιίΙ:Μπ ΜΜΕ». ,[κό πποπ::Ι:·πρ , έ» :αφησα 7στεΞέσπιβ.

Αιιιοι·ι::::ε Υ‹:ρ:ιἱσε μισο, :οοο ΜΙΤ: :Π&ι::π Οο:ιιΡΙσ

πιο: , οσο:: Ω:.:ιδ::: Μ.::η:1Εισε ΟοπιρΙσ:ε:ιίἰΒσε ]σπο

8: Ρσίὶο:: Π: σεσιαι:σπι. Ροπο ΏοιπΡΙσ:σπι ο:::::::::ι ,

πω:: Ασπα έ: Ησσιω πορ:ΙΙ:ι:σπ:, π: Κεεπο Ο::ΠεΙ

Ε: Μει:Ι:::ο Επι:::πσ:π , Ιοι:ρ,:Ισπιε πω: ει. ::ιοπ::Βιι:

Αίϊσ:ἰστπίἱ:›σ5 , π: :μεσω Πωσ: απο: θα:: Ισ::ει:πι

Μοπ:ισε:ισιιι : οποσ απ Μάιο ίσηιε:Ε: , σ: α:: πο::

Ροτσιπισε.

ά ΑΙΜ ω <έει:σ8 εκ:πη›!σ μπώ:: :τι $εισδ:ο:σσ: Α&::

:εμ:ιεε. Ι:: Μοτο Μι:ει::. 5.Βοσε::. σε: Α:::ενε:Ιάσπι ε.

ε. 6.Πιρτἔι ::.;8 :..:σ::: π: σιιισσπι ει:πι:ΙΙ:ιε ε $.Βειιεσίε.

:: ΒειΠΙ:::: ::Μ:σΙ:ΠΕ: , Πι::Ι:18:ισε !Εσι:σσε 8. Βοιω

Δια:: πω:: Πωσ: : Οπέσ ω:: β ιι"πέΙΩυ απο πο::

:·οβι:κπέιπ. κα: ΜΜΜ Μ:: ισπάεΙαπι ιιστωόπω. Ε: 5.

Ει::»:::: απ:: Ασάοϋπο :κι :με :Πα ω. π.. οπο. μ).

Λαού, ἱηκΙ: , 8. Οο!ιωιΜ μι :Με : που:: πω:: Κα·

ιΜπρο·ι·,πή ω: ουιιυπ:πω ισθεσππω!έ Ιικῇια [απι

::ι "άπασα , ηισέέσω πω:: ΜΑΜ: [πι:έσω |ακυκ :α

πωυπ :κι α!ιβωπ , ει: πκπισιωπι “Η οι Μ: !σω ουκ·

ω:: ῇτιωΜΜ· αὐωάΞε. ΤΜ:: ο:::::οπεε πο:: «πωπω

Η σ:Βει:::: :Η::δ:σε. ()!::Ι :Μπι σιωισσ πω:: πο::

π: σε:: ΕπιοΙ:::::ι::ε Λ:σει:ο: Ρ



τη νιτΑ 5.ΡΚΠΟΤΠΟΕΙ ΕΡΙ5(Σ. ΒΚΑΟΑΚΕΝ$Ι5.

ουτε. τω τιττυιε ΓειΙιοτετιι ,ε8τεόιεΙιειωτ ὸ ΟοιιτττεΒατιοιιε , 822 ιιυότ15 νεΠιΒιιε Ρειιεττε.Β:ιτ

“Φ Ιστό ιιετιιοτοΓι, :Με όειιΙὶΦττιει ,τιίΡετο.3 8είτε.εοΓε. : ιιΙιι Ρετ ΓΡεΙυιτεεε δετιιΡεε,

·· Η ττιΡ1ιωτιτ ιετιιιιιιε , 8; τιιιιΙτιΡΙιεειτιε νι8ιΙιιε , δε οτειτιοτιιΒιιε νειεειβατ.

Ν ()οτιτιΡιτ ειιυτι , ιιτ όιιιιτ όιιοόειιιι τειιιΡοτε ιιτ ειιιιιΓότιιτι τυΡιε εττιότΒιιε ττιεΙο

Λι€=τειο· τεττι ει: εειΡτειε ΡεΙΙιΒιιε ττιόιιτιιε ειιιιτιίτε οτειτετ, ειόνεττιετιε τιιιιόειιτι τιτεἰίτεετνε

ιιτιτιοιτιε ει:ετεετιε ιιιίἰόιειε , @ιπι νιόιΠετ ειυτι ίὶτΡετ ιιτιιυτι τυΡιε 8τειότιττι το στατισ

τω. ιιε Ρτοίτττιτυιιι ,ειτιίτιττιειιιειιι τι:Ρε εΠε νειιο.τιοιιετιι,τετιόετιε τ. τιτειυιιι δ: ετιτιι

Σ=°Ι·°ἔ'>'°[° ιιωτω 16τιιτιι ιιτ όιττιιττετετ Γιι€ιτταιτι , Ρτονιόετιτιὲ`ι 13ινω ΓοΙΙιεττιιε ετει:ιτ ιιιο

* οΠετιότι: τιιττι. ΡοίΗι:τε οίτετιόετιε*ει Γε υπο ειιτιέτο. τετετειιε ιιΡΓε νετὸ ΙιετττιΙΙιττιιιε το

τωτ ειιτιι ιιτ τιεττιιιιι ττιειτιιτείτε.τετ. .

ΜοΠΣξωἱ3 ΒοΗ:τιτ20 όετιιτιιιε τη φ.ίτιΠιιιιτι. 8; από :ι.ττιιιε Ρτοειυ ἐ..ΓιτειιΙο τετιιοτει τοΙιτωι

πω! Με· ιιε,υ:ι ευεεΙΓοτιιτιτ ττιοιιτιιιιιι ΒιιιΒιιε ειόττιιετιε Μοτιο.Ιτετιιιιτι ΒτιτΗτιιετττεττΓεττι , 8;

τ” ετ€ει Γειιιότιιιτι ετΙτο.ττιτττι ΐε ιιτ ειιι€ι1Π:0 8: ΡατνιιΙο τεττιιίιτ ετ8τιίτιιΙο. ()ίιιτιετιιε

Π.υόειιι ειΙΙότιειιιτο τεττιΡοτε όιιιενιίΓετ , εετείΓει είτ οττιιιιε οοιιτττεΒατιο ()οττιΡΙυ

τειιΠε ΠοετιοΙιι] ιτιιιΙτιττιόο Μοιτειάιοτι11Π : με ντοΙειιτι, νετιιευτεε €]0€01°ιττιτ

ειυτι όε εειόετιι εΙειιιΓιιτ:ιι , 8: :ιό Ρτιίτυιιιιτι τεόιιι:ετιιτιτ Ιοειιτιι. Βειτιιυτι παρε

.ι τα εετεόιετιε,τιιτετ * ΒετεειιόειιέΞε τεττιτοτυ δ: (ΞειΙΙεευτ Ρτονυτειτε εοιι1:ιιιιΒιιε εεόι

Παινιτ Μοτιειίτετιιτττι νιΓι.ιιττετιίεττι.

νι. Ατεμ.ιε Ροίττιιοότιτιι ει: Δια Ρειττε @Μετα τη στα τιι:ιτιε εοιιίτι·ιτιότ Μου:ιΠ:ε.

Β:τωτκ τιιιιτι ΡΙιεοιιετιΓειτι. Ετ όιιτιι τιιιιΙτο.ιΙΙι ιτιτετιτιο εΙΤετ ιιανι8τιιιότ ιιτ ττιότε ιιι ΙοτιΒιιι

Μή- (1 ετατ Ροιιτι Ρειο. ο, τιοιι 8το.ιτόεττι τεΡετιτ ιιιζιιΙατιι : ιιΙιι όιιιιι εοτιειιΡιΠετ αυτι

Πει υινεττιιιιε ιιόειτε Μοιιτιίτετιιιιιι. Ε8τεόιετιτεε ειιιτειτι ότι τεττειττι,ιιαν1ευΙωι

Ρετ τιιυιτιι τττιιιείτετανεταιιτ , Ρετ ιιεεΙΡειιτιο.ττι ιτιειιτυ Μετα ίεΙιιτειιιι τεΙιόιιετιιιιτ.

Ετ όιιτιι ιυτετυ:ε αυτι όὶΓειΡιιΙιε Με οι: τιιιο.όο.ττι τττΡε Μοοτο.τετ, ιιτ εςιιο. όιιΙτε

Ρτρόιιτ:ετετ _ ει:Ριετο αυτεττι οΡετε ετυτι τεττε.ιιίτιτε:ιτε νοΙιυΙΤειιτ, ιτιιΡιιΙ1ὶι @τι

ιτιιτιιιει , νοΙνειιτιΒίιΓόυε ΡτοσεΙΙιε νιόειιτ ιΡΓειττι τιο.νιειι!ειιιι ιτι Ιοιι€ιιιεΙιιο τιι:ιιτε

Βετο ιιιτετ πυιόειε Ρτοιεό!:ειτιι. Ε: όσοι οτιιιιεε ειιιε όιΓετΡιτΙτ Γε.δτό. ΠΜ τιιιιιωιω.

σε όιΙΡετετὶοτιε Γε μετά τιιτττοτε όεΡτιιιιετειιτ , ιΡιτ νετὸ οτειτιοιτε Βέτο. Γε το τ:ιτιι

ΙοτιΡυιόυο τιιειτιε ΡεΙει€ο ΓοΙιτε Ρτοιεειτ. ΠΠ ειιιτειτι ότιΡΙο Ιιιότιτ δ: ειιτΙ:ιτιι υπερ

τιίΠττιε ΡετίττεΡε ειιιτ, δε ιΠυιτ ΡετιειιΙιιιιι ίοτττιιόειιιτεε, δ: Γιτιιττι υττετιτιυιι όε·

ΡΙοτειιιτεε. Ετ ετιιτι μπι Ρτω τιιτιιιο. Ιοτιἔιιττιιτιτειτε ότι οει1Ιιε εοτιιττι ειΒίτ:οτιόετε

Μω·ιε[ξη· τω· , 8: ιιτ ιιιτε8τειιτι τυετειιτ όεΓΡετατιοιιειτι5 ΡοΓτ ιιιιιΙτο. νετὸ Ιτοτειτιυτι ΓΡειττει

Ρτόειτι ιιιτιιετιτεε. , νιόειιτ ιΡΩιιτι τιο.νιειιΙε.ιτι ειιιΙΜΡετ ΡτοΡιιιτιυειτε. Ροίιττιιυιτιι

' νιειιιιιιε ειόΡΙιειυτ, εετιιιυπ αυτι ιιτ εειόειτι εόετιτεττι , δ: αυτι Βτιιιόιο τετιιεευι

τετιι: ιιεττι αυτι Γιιτιιττιει ΜΜΜ ΓιιίειΡιετιτεε τεττειιιείτετο.νετατιτ αυτι εΧΓυΙτετιο_

ν' ε2π1άξΣη- ιιε. ιόόιτιόυε* όειιιιυτι τε8τεόιετιε ιτιΓιιΙειιτι, υι Τα ειυιι υιειΡιετιτειιι Γειτιέτι

τα οΡετιείΡτιτιειΡυιιτι ιτινιότιε :ιτόιιε ιτικ1ιιιτε τττιΡεόιτε ιτότυιι τειιτει.νετειτ υιιτιιιευε,

Ρτοττιι ιυι1 αυτι Ρετ Ρινότιιιτιε εοτιίττιυτ Μοτιο.Ιτετιιιιτι, ΓοΙιτόττι1ε εττετειτιο ειυτι

όεόιεειιιε , ίττειιττε τεΙιτιυιτ ιιιιιτιιτιυτι.

να (1 Ηιυιιοτε ειόττιισε Βιιιέ"τιτ:ιτιε εμε ειιιιόιδ.ε ετεΒτεΓεετιτε , φωτα: τειοτιεχ Μ; τω

[ο 2::;;: ΒιΙεε ΡετΓοιια: ετιειιτι όε Ρο.Ιειτιτι ,Γετιιιτιιυιι Κεειτ τεΙιτιότιειιτεε , :τό ε] ιιε Γτιετττττώ

τιιο.ιτι ίιτιετττετ εοιιΗι€ετιιυτ όιΓειΡΙιτιεττι: εκ τιιιιΒιιε ΡΙετιόιιε :ιό Ροιιτιθεα!ετιι,

τ Ρ ΓΟΡωα όιιττε Ποττιιιιρ,εοτιἴεετιόετιτιιτ Ιιοιιοτειιι. Ιτττετττυοε ιυιιιε ΓοΡΙιιΓττι:ε *, ιιττεΠι€εττ.

τι:ετιιιε Ρετττιειττι ιτιόεΡτιιε ιιοττιιτιε Τειτοτειι.ιιε οΡιτιιΙειιιτε Ι)οτιιυιο ειι:ττιιε τα

ΡεόιέΗΒετιτιίΠιιιι ΓιιτΗει€τειτιτε Ρω1τ1ιο ,τη ειΙιόιτιΠἱτιιιι ΓοΙιτιιόιιιε, το Ιοειιττι :ιπι

υιιιτειιΡειτιιτ ()ειΠτιιττιό.εοιιιε εΡτεΒιιιττι ωιεττωτ Μοιιειίτετιιιιτι, 8τ ιιτ υπο Ρετ·

ιιιειιιίἱτ ιιίςιιε ειό Ητιιε Για τετιιιτιιιιτιι. ε

ντιπ. Ι8ιτιιτ Ρττείειτιιτ ΒετιτιΠὶιιιιιε Ρτιι&ιιοΓιιε ίεΓε Ποττιιτιο ιιιτιιἱἱιιτι ει: Ξτιειιιιτε και·

Κ · _ . υ . . . _ · -

Ι"ΣΤΡ"" τε ετιτιιιιι εκτιιΒιιιτ. ΡοίΗιττε όειιιτιιτε εοιιτετιιΡτιε ιτιΙεεεΒτιε τιιιττιόιεΙιΒυε στν.

τιειιι εισαι” τοι Ρεττιττιοτιιι εοΡιειττι ΕεεΙεΠειΒιιε Μακ, Ιιβετττε ίιιιε,εττιιιε Ρω

Ρετιιιιιτ ετο2<τεινιτ. Πειιι ότι ετετιιι Ρεττετιόειτε Ιστό, Μου:ιίτετιει ΡΙιιτιττιτι Ηιτιότι

ντι: , κι όιιιΒιιε τιιιιΙτειε ειιιιιτιο.ε Μοτιειειιοτυιτι Ρετ Βοιτειτιι εοτινετἴειτὶοιιετιτ > ε; (τω

δτατιι

ΆΡ°¦@ΠόἰΕ Με αυτι οτο.τιοτιε :ιό αεΙιτττι. Με νετὸιιιτεΙΙΙΒειιε τιιιὸό Ιτοιτιο εΙΤετ , τετττιιιιτ το·
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ᾶεττοτττίετρττοοοτ ετιττττντι:. τΡΓε νετὸ ττιτοττοτ Οοεοοοτειττ τττιτ ειτοδττε εοοττοο- το”. τω.

τεττττοιτε οτοττιτοτ τεέττε νττο εοοίτττιττΠετ,8ε ετττοιτοοτότιτ Μτε ττεειττΙΤετ , ττεντ- Αϊ; *ΣΧ

πιο ττεοιτεοτεε Ρο ιτττ εοοειττΓιτε, ειοεττττΠτιοο. ετετοτ τοεο. Ρετττ, :τε ττοοετοίτε , ιτοτοττ -

Γεετετττοιτε οετοοτ·τ ιτε το. τε οειτΙτ °' ίτιτττιτττ, οιτοε ειτττΠττοτε Ιοετε, οιτοε τοτο- ῇ°;& ,
ίἱΠττοτε Μντε, ττιτοε εττειοτ τιτρτττιτε, ουκ τοτο τοτετοιτε ττετντ:τε τιτοτ, ΙεττεΒτεο‹το το.. ε °

;ττεοτ ,τττ οσο ττιττο:τοτε,Γεττ τττνττττε οειτττε εετοετε:ιττ.

, $ε‹τ οιττο οοττιτΙτιοτε Ποτοτοο τττειο ντι· Γεοέτιτε τοτερτ·εττεοττοτΙττετ ετ·ετοτττ- οι.

απο ττετεεετετ: νττειτο ,είιτοοιτε τουτο τττττοεοτετ ετετττττττοτε ντττοτττοοε τεοιτττε. ·':,ΐατω'

τω: , 8: οσο τεοεττττεοτ, τττετο ντι· τττετ:τ8 ρειτνέΓοιτε απο ,οιττο ιττττειτο οοτοτοε Ρ Μ'

νιτΙ,ιδιτε €τεειττε18 τ νοεττεοτ, τοετοίττετει8 το Μοοτιίτεττο ΙοτοιττΠε ρεττττττετιττ. @στο '.€τεευτο.

εττεοττεοτεε νοτ2τι1 Ρετ· εττνετίεε μπα Μνοτιττο , εοιτίοιτε νοΙττοοτεε ρετοιτττε Β'°°°"°

ἔειοτ , οποιο-οσε τεΡεττιττο ειτο&τε τοοιτττεοττοιτε ετιτε Βιοέτοε τ:ττετττο.ε (Με ἔστι»

τττ νοετοιτε τττοττετεοτ, οποιο: οτοοτΙτιτε οτ·οροτειτεοτ. Τιτοε ττετοττε ιτοτνετΙτ το

ειττοττετο νττιττο ειττο εαιτοτο τοο.8οο Ρτορεττττοιοτ. ΠεοττΙιτε Πειτε Γιτρτετ όιτττ

τοτο , οτιττττε τοττοειττοτιττο @οτε ετεοτε ετΐιττίττ, δ: τοττο ντττιττιττο οΡετε τιεττττ

τεοτε Πτντοο εττττοτοτειττο Γτερτττττοε εοτιτίε:τνττ. Ε:: τω”. βετο ντττιτττττιτε στο

τιττ:ττττε Πεο τοτο οιτοε ειττοιττό. τπτ τοετοτειτοιτε. ·

. @φώτο οο.τττοιτε Με, ιττ τεττιττ , νεοσ.οττιττο τιττττ:τε ειττο ε:ττττοιτε ττειτοιττειοτ κ.

Ρεττεςιτεοετοτιττ.]τιτττ οιττττετο τοιτττο ΓΡειττο ντ&ο. οείττοΙο. ειττο ιτοτττοιτε ε:τοτοτε Β:'32Έξη

τοτε Ροτεοττοιτε τοοττετο ττττοττοετε Γιτε.οτ εετττετετ , ττειιττ οποτε τειοτ :το τΡΙτε ω- το. τυω.κ.

οττσιτε εοτοτττεττεοιτετετιιτ, τονίΓοιτε εοτιττο τοοτίτττιτ5 ὸεεετΡετετιττ, τττετο οπο- €ΗΜΙει)°Ε

ιτε ντι· Βετ ττετ (οιττο τοεοΒοττέτ νεοσ.οττιττττ αυτό. Ρετοεεο:ττ. Ι Ρίο οτιοττιττο Μ. ,::τιω

Ητοτει οιττο τοτο οιΜιττο ιτίτττετο Πιο εοοΓΡτεετετ·ειττεΙΤε Ρετίιτοτιτοτ , οτοττ τττ ντ

Με ντι·ιττο Πετ,τττεο Ποτ ειττ εο ττετεοίτοοετο ΡτοΡοίττειοτ ρτοετοιτε Ρτο Ρετετοτεο

ττο·νττ:ε ΐιττΙ:τ:τοτο τοειτο&ειοτει· το ετιττοετο ντττΙ)ετο.το Ιττοειτιττο τοἔτεΙΤιτε ότι

οιτειτο Με τττιττοτ ει!» οτοοτ ττο τ·οοοτιττο ττοτοτοιττττ Ρετ εειτττοοε ιτετεοττττ. Μοκ

εττειοτ ετιοεε Ρ1°οειττ ειοτετ τιι τι, εττοιτε·ειιτ Μοοειττεττιττο απο Γεειττο Γιο ΓΡοοτε

νεοτεοτετο Ρετττιτκττ. @το ,τττ τττεττιτι·, τειοτι1το πο Με Με οτειοΓιτετα ετττεότο. είτ,

ιτε ιτοτειττοοιτε Με οτοοεε: ,απο οιΜιτε ιτε ετιτε νείττ8ττε τττετιτοοετε ντιτετει: : Γειτ Η

νετ ΡειιτΙΙιτττττο .το εε τεεεττετετ, οιττοττιτοοτ Β:ττετε, :τικ νοετοιτε τττ·εοετ·ε εεΠο

τετ , οιτοιττοιτε π! απο οεοιτὸ τ·εττττετ. Νττοττιττο πατατα: στι: τοτιοΓιτετιτοτοτε, ιτι:

νεοτεοε ττεοιτεοτετ το τε&ιτΙιττο :το εττεε @το τεειτοσ.τετ. @το Με το τττνω

Μοο:.τΡιεττο τεμ εττοττττ:ετε Μο. Η :ι νετὸ οσο ττοτοετοοτ τειοττ ττεττεττεττ οτε

το, τττνατο του: Βετο οιττττεοτι: εοοτετττοεττ9.τ , οι :το Ιτοεττιτοττε Πιτ Ρτεετεοττοτο

οετοε οεειτττεοο.τ. Ιοι:ειοτιττο ΓετΙτεετ,ιττ Η Με οιιοειττοοιτε τττοΐε&ιτε ί:ιττΠετ το·

ειττο , στο ειττο νετττεττε ττιτοιττοιτε τεττετττετ Ρετ Ιοο8ττοτ τττοεττε τΡεττιττο Με

οιτετετιττ. Οιτοτοιτε οτιττττΙτοτε ττοε ει$ετετιττ , εαΡίτ το τοεο εοεΙετο απο: ντο

ειττο ΙοοΒε ττιτόετιτε οιττο ετεττεΓεετε. 5εττ οιττο ειοι:τοιτιτε ττοτττττ ι111ττεττοττοε

_ τ:ετοτε εοττεΓεετε το ΒΙοτττιτο , τοττε οετνετΓοε Ρετ τοντιττοτο αφτι: :το Ρατοετοτ,

° οιττττειτο οτττοοιτε τιτνεοτε νεΓτιοττε ΓΡττττιτ τοΗο.τιτε ,ιτοτοο Ροττιτετοντοτατεοε Με.

εεοΓιτε, ττεττττεοτε " Βτο&τΠττοο νττο τοΙτιτο οείττιτοοιτΙ:τιο τοοτττοιττ. εειοιτοτ το- “Μοτο

τετετοττ. 8εττ ετττο οοΠ: τιττττιτοτι τττεε ΕτοδττΠττοοε νττ ειττ Μοο:Μεττιττο τιτττΤετ τε

τττετΤιτε, τοτττεττε τεοιττΙτνττ οιττττοτιοτ εαυτο: εΙΤετ ειττ ε8.Ρτε8. Γιτει ετ ΓοΙττὸ ο1οτε

τιτοε τοτοττοε οεειτττετετ. Οιττ Ρτοττοιτε ιττ&ιττττ είτ, οιττο οιττο το ττοΓειττε ττΙν.τι

τ·ιττο ΕιττΙΤετ τοετεΠο, νεοτεοε οιτετ Με το:ετετοττ απο. Οετ πω:: εεοιττι Γιο Γιττο:

τοο ειττο ττοτοι·ε το εοοΓΡε&ιτ Ποτοτοτ Ηεότεοε , Γετττεττοτιτοτ το Ρεινττττεοτιτοτ

Ρτοίττεινττ, τω οιττο Βετ τττεο τοΓεττε οσο οΜ:ιττττ ΓιτροΙτετιττο Ρτει·:ίεοε 1)τντοε:

τττε1]εττ:ετττε Γενετττττοτε Μετα @τε Με ]ιτνετττε 8το.νττεοττιττο Μο ιτοτε Π:τιτττο απ.

τετοιο, τω:: ετ› εο ττει8ττεττε Ρετ ττττετττιτοττοε εατΡτε ,ιτε Ρτο εΠοοττοιττο Πιο

' ΡΙτετττετ , ττε @και Γιτοτο ΡεΠττοειτο τετοετττοτετο , Ι)τντοει ΡετειττΓιτε ιτΙττοοε ετα

ττεΙτ απο τουτο ττοττετ. Απ Με ίτο.τττο ειττ ειττο ΡτοΓεότιτε Ι)οτοτοτ ττοΡΙοτειντττοτ- κ

ίεττεοττττεοτ, :το τοοοιτοτ Γιτειοτ Γιτρετ ειττο Ροτιτττ: 6ο Μτε ετ:στοτο τοτο οσο το

“τοτο εοτΡοττε ττττιττειο Ρτττττοειτο τετττττοΙτι:, νετιττοεττοτο ττοτιττ,8ε ειοττοτε @το το

ίτττττττειτεε βετο οτο.ττοοε ειττονττ. ·

Αθ”. 86”. ·ω.τ. δ. Β. δ.ετττίτυπ ΙΙ. Ε Ε εε
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(ΠΜΣ. τω. Αιισει εισοτισε Γιιιτιιιιαε Ρατιεστιαε τιιιταεσισττι ιιαττατιτε ιισοιιαπι ιιιιειι νιτο

Απ 'ζ':·ι εοιιιΡετιιιιιιε, εισιιιοιιιε τετιιιιτ ΓσΡτατιοτιιιτιατστιι νιτσττι αιττιστιι εισαιιαττι όιε εσττι

Ζω. ' εετετια εοττιιτιιιιιε ισιιτιτιετιετιει·Ιοεα στα "Για ΕΙτατιια: εοτιτιεσα Γστιτ Ρετεετετ,

σωσει 2.τε1σε τιτονιτιεια: Ι..ιιιιτατιια: ειιιιτιιαττι στιιεττι Εττιετιταττι οτι ειειιειετισττι εε>τεΒιαι

“Μπι” νιι·8ιτιιε Εστατ.ττε ρετετετ, ιισατετισε Με Γαετ·α νοτα τιιετιτιε Για ιαετατιΠιτσιτ

πιαιισε η- . - . . . . . . . ν

επο οιυψ ΡετίοΙνετετ ετττειιε ίσιαιΈεότιισσε , στ τσίιετττεοτιιιιεέτσ Πει ειιιιειΒιιιε ρτεειΒιιεί

τοττσ><ων Ρετεείετιιιισε α Ποττιττιι Ιεεσ-Πιιιιτετι Ιατειιισα ριετατε Ροιι;σιατιοτιιε εΠ·-εόι:τΒσε,

αει ιτι σιαιιιι εισαι: ιιι τεττιτοτιο Θαειιτατιο ίιτα είτ ΡτοΡει·ασε , αότιιτεστε Ποτιιιτιο

Ρετνετιιτετ. δει! στ: ΓιιΡτα ειιιτιττισε , εισαι ιτι ΕΙτατιιαιτ ΡαττιΒσε να ίσα: εαττιετετ ιι:ετι

αεειιιιτιιτ εσιιότι ησιεοΙιεειο ΒεατιΠιτιιι νιτι ω” αεειιατιτ, ΡασΙΙσισιτι φταιω

τεστ : ιΡΐε νετὸ ισιιιιιιετιε ιιι αιιιιιτο τιετιιοτ·σιιι , Πινατίιττισσε ειεττΐατσττι τωετιιτι

πιο Ιοεο ιιασΙΙιΓΡετ· οι·ατιοτιιιισε ισειιιισιτ. ιισττι ιιοττιο τιτοίιτατσε ιαεετετ,

αιιτισιισε ιιοίτιε οπιτιιιιτιι ιιοτιοτστιι Γετιιρετ ιτιγιεισε εισεττιιιατιι τιιίτιεστιι αι: Ριε

Βεϊσττι νιτσιτι εοσίείιιιτι ατι Ισει.ιτιι ιιιιο νιτ· Πει οταιιατ Εστιιιστιόσε Ρετιισιτιτ. @τι

εισαι νιτιιττι Πει ειιιισιτε νιιιι!Τετ , ειιττιεσε ίιτιεσιατεττι,νιιι ωιιιιω, ειιεαΙειατιε τισ

ειιιιισε ρετιιιιιια , σιτε: ίτστετα εοσΓΡειτιίΤετ , στ Γειε ιται;ιετ τσίτιεα πιεσε ειιττι ει: ω

Ιιτατε εσιτιιε εοτιτετιιτιετιε , ασ εσττιόετιι νιτσιτι τεττιετιτατε Ματια ττετσε Ρτοιιιιιιι

αεεεΠιτ , είιττισιιε τιι€ιτινιιτιι ειιιΠιιιιιατιε, Ρτοεαειοι·ιιισε "Με εοτινιειατιτιο ια.

εεΠινιτ,αε τιιιιιι ειιτιότατιτε ιεΙετιι τιιίτιειιε Ρετσιατιτετ πισιτιε εοτιτιιττιειιιε νετΒοτσττι

ειιττι οιιιστεανιτ. δεσ ειστε νιτ Πει τειροτιιιετιε ττατισσιιια ττιετιτε ειιεετετ: Παει:

Γσειτινιια τιοτι Γιιττι , 8: ιΠε εεοσττατιὸ Γιι€ιτινίι οπιτιιιιιιε τιιοειιε εΙΤε Ρετιιιιιετετ,8ε

εοσίεισε ιτιίιιιι6ισ ιιιαιιοΙι ιτ·τιτατσι εΠ: , στ εσιτι νεθτε εισειιι 8ειταιιατ τιιατιιιισε ι&σ

νετσεται·ετ. (ἔστι ειάττι νιτ ΙΜ Ρατιετιτει· ΓιιΓτιτιετετ , 8: ιΠε τιετ·εστετε σου εεω.

τετ , πιο:: ει Ιιετιστιι Οτ·σειε εεω :ίτατιττι εστιι εια:ιτιοτι ισ τεττα στα , ατεισε αστε

Ρεειεε ίατιιίτι τω τεΐιιτιιτισττι εοττσετε ίεειτ. Ετ εοσίεσε σειιαεειιασειο ιασιανττ,

ιισοσιτισε εο ιτι ΡιοΡω ιατι8σιτιε ιτινοιιιτστιι ετστιεΙιτετ όιΓεει·Ρετιε ετσετιτατετι

Γεει νιτ Πειίατιθεσε τιτ·οτιτισε οτανιτ , δ( ρι·ιΠ:ιτιεε εσττι Γατιιτατι αιιιετιιε ιιΠα Δισκοι.
πατε τεΙτιτσιτ. ε

τι”. - Νιιτιε τω” σου ΡτιΓεα , ία! τιιοτιεττια; τιοτι νετετα , Μι τιονειια; εστι νατιιτ

;ΐ:ΐϊΙΏ: ιισιιισΠιβετ ί:ατισιιε Βέτα , τω ττιιταεσια νετιτατιτ ισιιιειο όεειαι·ατα , τιαττατιτε να

α” Με ττει·αΒιιι νιτο Βεττειι.4ιτο ΡτεΓτητετο , εισεττιαότιιοεισττι Βάια ίσοι: νεταειτει· εοω.

ω” Με· Ρετιιτισε.Ετ οι: ιιοε ιισισε ιτι ραειιιοιε Βτενιτετιετιε',ίιεστ αει τιο5 τιετιατα Γστιτ,αότια

Ν” τατι οιιιτιι εστιι νετιτατιε Π:ιιιιιο ΡτοεσταΒιττισε. Πετιιιισε ιατιιιιι&σε θειειιΠιττισε νιτ

τετσΙιτ ειιεετιει Πσιτι σε ρτονιτιεια Ι.σιιταιιιε εστιι Γατι6τιΠιιιιο νιτο Ρι·ιι&σοΓο ασ

Ριονιτιειαιιι Βατιιεαττι Ρεπέει·εττι , 8: ιττιιιτιΓετι αεκ: ιιιιττιετιίαε αε @εεε τιιιινια.ε,ιιτ

Ροτε ιιιεττιιε τεττιιιοι·ε ,ΡετττισΙτοε ειιεε ιτιειείιτιετττετ ειιιιιβετετιτ , δΕ ει: τιισιτιτσα

ειπε ιττιιιτισιτι τιιττιιιιιτι τιστιιιτια ειτετενιΠετιτ 5 αεειιιιτ ιιιε ιισαειαιτι Ρσετσισττι ειιιιι

εαιιαΠο , ετσι εοιιιεεε τω” νιτι Πει εείταΒατ , «Μπι τταιιιιτιεατ·ε εσττι εετει·ιε εοΠε

Βια Γσιε σιτιτστ, ιιι ατιιιιιε Πσετιτα ΡτοισσόιΠιτιια εεειιιιΠε, 86 ειιστιίιιτιιε ιιαι·ατω

στ8ιτιιτιι εσττι Με ιιιστιε τιεττιετΓιιτιι ΓσιΙΤε. Τατιιιεττι ιε)ιτστ ΓιιΠ·-ταΒατιτε Ποιιιιιιο

αιγιιιΡιιαι·στιι ειιΓετιττιισε ετερτσε , αει ετεριειιιιεττι αΙνει, τιιαιιείαδισε Ιιεετ, Ρετ·

ιιτιεςετε τατιιετι ττιετσιτ ιτιεοΙστιιιε.Ι‹ιετιι ασιετιι τω» ρασιιὸ Ροίτ εοε ττειιε ρτορτιο,

στ ει Γετιιρετ τιιοε εκατ, αΒιετσε νειιιεσιι ισναττιιτιε Ρτοτιετανιτ. οίιττισσε ασ (εοε

τιετνειιιΠετ εοιιιιιτεε , όιόΕστιι είτ ιΠι σσὸιι οτιιτιεε εοειιεεε τσι ιτι ατι-σατιι εεειιιιδειιτ.

Πιτ: νετὸιτι τισΙΙο ειιιτιιε εοτιιιτιοτσε , Γετ·ετιο νσιτσιιιιατίσσε ταειε αιιιτισε αιι

ιιιια τιια:Πιτια ειιει εττιατίστιιια, τω» Ρτ·ιεΓετιτατι ΠΒι·εεεριτ. $εά ιτα εοε τ·ετιετιτ

Ιιεεοε,στ ιΠοε Ησνιαιιε Μισο: τιιιιιο πιεσε εοστιΒι ετ, τιεε ττιαόιάσε ιισιτιοι· κι

τετισιτει ιτιέιεετε ΡοτιιιίΤετ. -

$“ἑ:ιἑ.κ- ,μισό ειιοιισε τιιιταιιιΙε ία&σττι ειιοεΙαίστιταιιιότο νιτο ι·εΓετετιτε εο Ποτε , Π

Μ” “ΗΜ ιετιτιο οεειιιτατε τιοτισειιεο. (ξΙιαιιαττι ιιιειριε ΒεατιΠιττισε Ρτ·σ&σοΓσε ενοτιοτιια

28σόσ σε ιιιιτιιετιειαε τέτατιατιε εινττατε8τια ετιιιαά ΒαιιΙιεαιτι δ. θεττοιιτιι τιανιζε)ιο ΡτοΕΕ.,

· άσε είι:. Πσιτι ιΒιειεττι σώσω τι” νοτα αειιιιτεστε Ποτιιιιιο ιιενοτσε ρετΓοινι(Τετ ,

δ: νεΓΡεταιεετιτειιιειτετστιι τεειιτε στιειενετιετατ ειιιΡοιστΠετ , ωστε: ιΡΙι $ @Πι Ρετ

Ιοτιαα @αξια τιειαει τιανετιι ειιιιετ·ιιανεταιιτ ,ΜΕ Ιαιιοτε τιανιΒιι , εστι Ιειιιιιιι τητα
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π! Βιι!ιει·ιιααιαιιι ιιανιιιι που !ιαΒει·ε Γε ειιιιετιιιιτ, νετιιιιι ειιαιιι ςιιὸει ιιιει Ραπ απο· Μι

εκττειιιαιατιι ΓιιΡετε!Τετ , απ ειναι εμιετιιιιοιιιαι·ι. @Με ι!!ε απ; Βεριεεο: νεα, Α2 ιζ;

οι αεειΡιατιε Ραιι!!ιι!ὺιιι ει ι τε!_ε&ιοιιειιι , 8: ασια !α!!ι ειιιε , νε! Ριιιι!!ιι!ιιιιι

ειιιειεατια , όιιιιι 8: εεε οιιιω πιει ιτιιΡ!εο οιιι·ι-ιιιιι. Νατιι δε !ιοε φαω,

ιιτ τετιιοε !ιιιιιιε_ιιανιε το!!αι:ιε , δὲ Η: Ραιι!!ιι!!ιιιι ειοκιιιιαι:ιε. @Με Γιατιπι

ο!σες!ιειιτι!ιιιε, 86 ιιυετα μαεεεΡτιιπι :ειπα * ιιανιευ!αε αιιίετειιτιΒιιε, νε! ετιαπιι

όοι·ιιιιειιτι!ιιιε , ι!ιεὸ ίατιέιι!!ιτιιιιε νιι· οι·αιιε , δ: οαπωω ιαει·ιιιιι ειιπι (Με *ΗΜ*

Έι·ατι·ι!ιιιε ρετίιιιι ειιε , ιιιι!!ο!ιοπιιιιε ιιανεπι εοιπιιι€ειιτε, τω Πει Γο!α ιιιαιιιι

Βιι!ιει·ιιαιιτε,αό.ιι :ει·ιοι·επι ατιιιιιε :ιΡατιι εε!ει·ιτει· ττατιίπιεανιτ. Ναιιτε νετὸ Γυ

Βιι:ὸ ει:Ρετεειαέι:ιΓιιΡει·ναειιαα ειάεπι νιι·οιιιίετε!ιαιιτ εμπετε!αε ειιεειιτεε: Φωτ.

Ε·ετειιιικιαπι , ενια ιιι ιιο6ιιε τε:ιε!πιε παπι !ιετιε Ροί!ιιτιιιιε ιιανι€ατε. @ι!ιιιε ι!!ε

απ: Νο!ιτε,ὁ!ι!ιο!ι,νοε ΓατιΒατε,‹ιιιια α!ιίςιιε νεί!το !α!ιοι·ε !)οιιιιτιιιε ιιοε ιι!ιι

ιιεΠε!εια!ιαπιιιε ιαπι Ρει·ειιιιιιτ. @ι ειιαι Γιιι·ι·επιπειιτ, ατηιιε Γε ιιι α!τει·ατιι Ρατ

τεπι ιιιιιιιιιιιε ε!Τε εοκιΓΡεκιΠετιτ, οιιιιιιρεία&ι τιιι!ιατίειιιε ττιιια!ιαιιιιιι· ειιιε!τιαιιι

ι:εει!!”ετ Παπ.

Ναπο 8: α!ιικ! ι·ετιι!ιτ :μισό οιιιιιιιιιο:!ιε νει·ιιιιι εί!”ε αε!!ιιι·ιιιανιτ όιεετιε: ο χ!ν·

(Ηιἴαὸαιιι Ι)οιιιιιιιεα ιιιε ε!ιιπι ιιιι!ιτεε μοεε!!ο!ιιτιαε!!ιτιιαβι!ιτει· ε!Τειιτ, ιε!επι Επι. ά::τε,

ευ πω” νιι· ‹!ε εινιτατε $ρα!ειιΓε αάιιιΓιι!απι ασκ Ιιτα είι ιιι τεττιτοτιο Οαι!ικαιιοι ει” νεται·

ει€ε!ιατ : ειιεπι Μπι ιιιιι!τι εινεε Ρι·αι:ατα εινιτατιε νε! ετιατιι Αιιτιίιεε ιΡίιιιε ει: ξιΕξωκ ω

Βια ο!ιιιιιιει!ιιε!ειιι ι·εειτιειε νε!!ειιτ,ιιτ ειπα ειιεε Ποιιιιιιιειιε ει·ατ, νε! εεττε ασια Βσ::ι:α.

αετιιιιι που εΠ`ετ τειιιρει·ιεε , ο που αιιιρΠιιε , ία!τεπι @με μι!! Μι!Ταιιι ιτιι!ιι

ωαωεω ατιιιιιετετ. @Με ι!!ε τα!ιτει· ι·εΓΡοτιιιιιΤε ίεττιιι· : Νο!ιτε , ο!:Γεειο, πι::

ι·ετιιιετε , :μια Ι)οπιιτιιιε όιι·ειιιτ νιατιι πιεαπι : ία! Η Ρτο τιιεα_ιτιιιιι·ια Γαςαειτιε _, 8;

α!ιειιι‹! το ι!ια Ρ!ιινια Γοτιιιιιειατιε, εεπιιιιιιιε Γειατια, ειιιια !ιοειιε ατιιΡ!ι!ιε ΡΜ

νια , φαω πιεσε αε!Γεειιιιε!αιιι ε!ιει !ιοι·ατιι σου απ. @Δια ιτα 8ειιιιιιι σωσει

νιε!ει·ιιιιι: αει ρταΓετι:εε Γυετιιιιι:. Ετ ρο!!ειιιαιιι ι!!ε !ιοιέὶ Γεειιιιιια ιιανεπι εοκιΓεειι

όιτ ,ιιατιω ρ!ιινια Με: , δ: ιιΓεμιε ςιιαι·τιιιιι ὸιειιι , ειιαιιιόιιι απ! !οειιιιι ειιὸ :επιε

βατ ρειαεεεάειετ,ιιοτι Ει!ιιιτ , ΐεε! τω” όιε!ιιιειιιιιτα εποε! Ρι·αει!ιι:ει·ατ ιιιιι!τα ι:1°8.η

ιιιιι!!ιται ω. Πιι‹!ε εοιιιιεετε Πἰιιιιιιε, ειπα τατιιε!ιιι πιιιιιιιιε ιι!ιιιτ , ειιατιιιιιιι › __

Ιατιδι:ιιε νιι· ιιανι€αιια,ιτι!οειιιιι είιιιιατιιιιι Ρετνειιιι·ετ. ()ίιττιςιιε ρι·αΐατατιι Γιι!ΐτα

εαιιτε Ποπιιιιο (ιαάιταιιατιι ιιι8ι·ειΤιιε ΕιιιΙΤε: ιιιΓ.ι!αιιι, ει: α!ια μια ειια!ι δε! οτιειιε πα Μια

ιτι!ιιπιιιιατιιι·ι.ιε δρατιιατιι , αι:σ.ιιιιεανιτ εωεωω ορε !)οπιιτιι Μοτιαίιει·ιι.ιπι _, ίο!ιτό- °'!Β!'·

:με Οοετιο!ιια!ι ω!! τεΒιι!αι·ε ειιιιι ιιι!!;ι·ιικιτ ειιει·ειιιι ιικ!ιτιιειιτο.

Πειιιφιε ιιι α!κιιτα ναιιαφιε 8: ιι ιιιιιιιε!αιια !ια!ιιτατιο:ιε ι·ειιιοτα Γο!ιτικΙιιιε ο Π· Η

ΕιωΡωιω 86 Με: ιιιαΒιιι:ιι‹!ιιιιε εΒι·εΒιιιπι ίιιικ!ανιι: :επι .Πει ιιιναιτιιιιε φαω)- ΓΩΤ,2ζ,,ι,

ιιιπι , δ: εποε! α!:ι στα ιιιατιε ιιονειιι ιιιι!!ι!ιιια Μαι , ε: ιιοπιειι «Μάικ Νοιιο , Παπ ιι Κ9ε= Μ·

αι·ε!ι€ιοΐο νιι·ο]ιιι.ιιικο Ρτε!Εν:ει·ο, επι ιιι εοιιειιι θα:ιιο!σιο αε!ο!ενιτ ει: μι- Ρ“!””"

νιι!ο , ακα ιιαι·ι·ατιοιιε εοΒιιονι !ιι·ενιτει· ιιιτιιιια!ιο. Ταιιτι Β!οτιο!ι!!ιτιιι ὰ. Μεσοι

Ραι·αιιι!ιε να! τιιιι!ο Ειι!εοτε ταε!ιαιια ειιεπιρ!ο πιει·ιτοι·ιιιιι, ικα αι·ε!οι·ε Με αεεειιε!ιτ

αιιιπιοε Ροριι!οι·υπι,ιιεεατει·νατιω ιιιιόιειιιε οοιιειιι·ι·ετιτιιιιιι αΒιιιιιια εοιινετΓοωιιι

ιιιιιιιειιίιιε Ιιει·ει: ε!ιοτιια. Ε: πια Βια ει:ειειιιια Ριονιιιεια: ι!!ιιιε νε! ειιειιτιιΓεριιιε

ιιιιάιειιιε εοιι!ιιιιιιιιε ΙιεΙει κεε!αιιιαί!`ει: , οι α!ιιμιαιιτιι!ιιιιι ρι·ο!ιι!σετετιιι· , ειια!ι Ρετ

ίιιει·ιτ 5 ρετίοιιαε που ε ε φα: ιτι επρεε!ιτιοιιε ιι!:!ιεα Ρι·οιιειίεετειιτιιι·3 ιτιιιιιτιιε

τα!ιι!ιε Ιε :ιε!αιιιτ εοιι€ι·εΒατε ει:ει·ειευε Μοτιαε οτιιτιι: Με: ι°ιοτι Γο!ιιιιι νιτοι·ιιιτι ,

ία! εκιαπι αιιιπιι ιιιΗαιιιιιιατειιτιιι· Γειιιιιιαι·ιιιιι .Ετ ειιιιι ιτι εοε!ειιι Γαιι6ιαεθοιιει·εΒα

πιοιιιε Ιοεο αεεεειειιι!ι αόιωε 11011 είε: ιιιιι!ιει·ιπτι οι·ε!ιτιι, τείει:αιιι ειιιετιιαάιιιο.

ε!ιπιι Γα6ι:α είι εοτιει·εεατιο Ρυε!!αι·ιιιτι.

(@;‹!απι νιι·εο Γαει·ατιΠιπια , ιιοιιιιι·ιε Βιειιιτοιετα , ε!αι·ο Βειιετε επειτα , αι. Βοζε:;ξά2

εεε ει: (Ξαι·ειιιιΒο ° Κεειε ΓΡοιιια , απ!οτεΜε 8: Πατιιπια απιοτιε Μάικ τε!ιἔιοιιιὲ ()ε!!απι μ.

ιιιεεειιΓα , Γεια οεειι!τε ίιιΒιειιε Ρατειιιι!ιιιε Γο!α ιιι€τεί!α ε!! ὸινετΓα ετειιιι !οεα , 8: Μ

ε Με (ιαπιιιιΒι ι1εΒιε δροιιία. ΘαιιιιιιΒοε Ορει- εισαιαμ, 8:ε. @με νοεεπι Ωερε ια ωραια νεΕ

ιιιαιεε Γεω Ρα!αιιιιοιι νιιο:ιιικειμετατε. Ιτικιιιιι: Οοιισι- 20τ!ιοτυπι τερε:ιεε, ιαπιειΠ 1-ιιιμωι ιιιοο!ε ειπε Π

ιιιιιι·ι Τοιειαιιιιιιι και εαρ_ α. Με νει!ιια: Π: ιιεω[α- Βιιιιισαιιιπι πο" ω” ιιιιε!!ιΒιιιιυ:.

ω $ααΜο:ι6κ.ι , [σε ΜΜΜ 0μιωα:!Ηφα!αιιι "με .
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εεε νιτΑ ε. ιειι11οτυοει πιω. ιειιΑεΑιιΕΝε1ε.

ει”. τω. Πειτι1Ρετνιειά Ξετιοτ:ιεττειιτιο ειείεττει, τετιόετιι όιιεε Ποτιιιτιο αΡΡτοΡιιιφι:Με

Ατ'Ριζ2 ω Ωιτιέ3:εττι ΟοειιοΒιι (Σοιι€τεΡ)ειτιοτιεττι. οτι ειιειειιε Ρετειεεεάετε, Γετι ΡτοειιΙ ιτι

· όείετι:ο ΡετΙὶΠετιε, @βετΡετ ιι·ιτεττιιιιπιοε Βιιι6ΜΕιτιο Πει νιτο, ιιτ ονετιι εττετι

:επι ιτε ιιιΡοτιιιτι ΒιιιειβειεΙιβετετετ, 8ι ιτι νιειττι @Ιυεε ειιτιΡετετ , δε ειιπιττιεττι Ποπ

ε Μετα”- τειιτεττι Ποτιιιιιιιιιιἴ ιτίτιιει!ιΒιιε όιίειΡΙιιιιειιιΠιτιιιΙΤετ', ειιιεΙιτετ Ιιοεε. ι3οτιπω,

τα τινι ονετιι Ρετάιτεπι ιιιιιετιε Με τεΡοττεινιτ εεειΡει·ετ. ΙΠε νει·ὸ Ικα: ειικΗειπε Μ.

ττιειιΙξιε οτιιιιιΡοτετιτι Ποιτιιιιο τετιι ιι: 8τετιειε , 8ε @Πιτ ει ιτι εειάετιι όεΓεττι ΠΙιτει

Ρετνειιι Βιεετε τιιειιιΠιιτιειι!ειιιπ. Ε: ιιτΡτείετιιε νιτ τείετε!ειιτ , Μια άε ίετιιοτιβιιε

ιιιιΠιιε επι εειιτι ειάΡτοΡιιιειιι:ιτε ειιιόεΒειτ , τω ει: τιοΒιε ΡειτνιιΙιε ιιτιιιίηιιιΜιε νιεε

Βια ΠΠ Ιιττετειε οίτειιόεΒειτ, 8είιιΡΠετιτιεπι τιειιιιΠτειβειτ: δ: ιτε ειιιιι :πειτε εοτιιιι

τατιοτιε ΐιιεεείίιτ, ιτε τιιιττηιιαιτιιΙΙι ειΒιιε ειΙιειιιιε Ροττετετιιτ, ιιιίὶ εὺττι ΒεειιιΜ

πιιιε νιτ, Ιιεει: τιιεόιιιιιι Ποειιε, τείιεετετιιτ, 8: Με εο Μιει:ιβεειιιιε ΠΠ ὸιτιΒετε

απ.

Χνιι. Ηιι:ε τιετιιΡε Μτιι:ιιειΙιΒιιε Πιιόιιε ιιιόε τα ιιιΠΡειπετ , είιττιτιιιε ειπε Γεττι:ι Ρετ

όινετΓειε τεττειε τιιιΠετ ΙειιιάειΒιιιτει·ΡτοΡει ειτε., τειτιτιιε ιιεΠεΙετιι :ιττιοτ ιιιΗεπιιτι:ι

Β'08ετ_ Με εετετεε όινετίοτιιιιι ΗΙιε.ε,ιιι ιιιιτΙιειιεειΙ:ιετιτετ εοκιΠιιετειπ ειιιττιιε: ίετιιιτιε·

τσιπ επετνεε,ιτειιιτ Μετα Ρτενε τειι1Ροτιε ΓΡειειιιιτι οἐὶοἔειιετιιιε τη (ζ'ουΒτεεειτιοιιε

ιιιιτιιετιιε ίεετατιιτιινιτειιιιιτιι Ε0ΓΠΡΙθΙ©ΠΠ: ειιιιΒιιειτι ειΠε. Μιτιιόιτιε ττιοτε ίοΙιτο

εοτιίὶτιιιτ ΜοτιειΠετιιιτιπ. Τ:ιτιτει ιτειειιιε ιτι ιιττοειιιε Γεια: ειιιιΜιαι ΗοτεΒειτ ΐατιθ:ιτειε,

επεσε εκιιιιι:ι ετείεεβειτ Μπα Ρεττεθ;ιοιιιιιιι 3 ιιτ νει απο Μιε Με ειά ίειιι&επι Γε

εοτινεττετει:ιτ Οοιιετεεειτιοιπεττι Μοτι:ιεΙιοτιιω : ττιειετοιιεε νετὸ εοτιιττι απο Μει

Α Μτιτο Με Με Γειτιέϊο ίε Γοειο.τετιτ εοτιίοττιο ΡιιεΙΙ:ιτιιτιι. ΒΡοι:ίιιε νετὸ ΐα:ΡεεΠ&κ «Με

'” τιιεΠοτιιτια: ΒειεεόιέΙειε ειιττι όοΙοτε 8: ττιεττοτε @Με ΗεΒιΙὶτετ ειόνετίιιε επι

τι ιττιιιιιΠιιε ΡετΙἱὸἐὶ ΙιΒοτιε ° τωιΔιε Μιιιιει @βετ Κεεέι. δίεειιιε όε ΡτεεΓειιτιει Κε

=> Κική: Θε !εΒ:ινιετ ]ιιόιεεπι , ειιιιτιτετ εοε εκειττιιτι:ιτετιιιόιειινετιτειτεττι , Οοττιιτετιε πιο»

τιιιιιε ΑΝεει..ατιι , ειιιι νειιιειιε τω ΜοτιαΠετιιιττι νιτΒιιιιιιτι ΚεΒιει Ρτεεειιιέιιιε

σ.ιι&οτιτε.τε εοττιΡιι!ιι: Ρτ:ι:Ροίιτειττι νιτέωιιω , ιιτ Ρτειεθιτειιιι νιτειιιεττι σ.ιε

Ποιπετεεειτιοτιε ίεεετιιειιε ΡτωΓειιτετετ, ειιιιιΙιτετ ΓΡοιιίε Πιο τεΓΡοτιεΙετετ3 Με:

εὺττι νιοΙειιτετ ΜΙΤετ εεετεΠΞι, ιτε οειιΙιε εεε!ιιιτι ιιπειιι1ειιε τεειπετιάο τυποι ίε ω·

Κεβεπ, ιιτ ίειειειτι ιΠιιιε ιιιιιιιιπιε νιεΙετετ. Οίιιιηιιε Με ειάνετίιιε εε.ττι :ιίΤετετετ,

φ κι Δω ιτε Ρετ Ρτει:ιειπι ΠοτιιΜ 8ΡιτιτιιΩιτιέτο τεΡΙετει ειπε Ρειιιειε :ιάεΙιιΙιτ* νετΒιε , ιιτ ω

:τα ει Με ιιιωτα που ΙιειΒετετ. Τιιιιε ιΡΓε ]ιιάειτ σιτε: : Βιιιιιττε εειτιι Ποιιιιτιο

Γετνιτε, ει ειυκτετιΒι εΙιτιτιπ ιικοτειιι. ΡοΠ:Βειτο εειττιόεττι Μ·ι&ιΜτιειτιπ νιτειιιετιι

Μετιωτ. ]ιιΠιι: Πινάτια Ριετεειτιττει Ρτενε τειιιΡοτιε ΓΡ:ιιιιιττι όε Με ΓεεειιΙο τιιιετειτε. Με τα.

&ιιιτι είε Ρετ ιιιετ:τ'ειΒιιετιτ 13οωιω εΙεότιοτιεπι , ιιτ ειπε ιιτ Γειτιότε εοτινετίειιοιιε

ειιτιθ::ιτιιττι ίε.ει·ειτιιτιι νιτειιιιιττι ιΠετιιιιι ΡτεεεείΤετειτ ετιοτιιττι , Ρτειεεεόετετ δι ιτι

Μπότα εοτ;-νετςετΡοιιεΐιιόιιιΡειΧειτιι ΒΙοτιετιι Κεετιι εεεΙοτιιτιι ι Ρετ εστι: ειιιι νινιτ δ6

τε σπιτι :και ε που οτιιττι, τιιετι. -

ιενιιτ €ιεετιιΒιιιιιε νετὸ Ρτιιέ1ιιοΓιιε είιτι1εμιε ειτειιιΡΙο Πιο εκεεΙΙειπιΠιωεε Γειτι6Ητιιόι

ιιιε εοτιιΓεειπεπι ΓΡΙετιότΗιιει ε!ειτιτατε ειιιι€εετιι ιτιΙιιιιιιιιεΠετ 5Ρατιιιιιιπ , ιιτειιιε Ρετ

Μ: Πάω ΙἱτιΒιιΙ:ιε άινετίειτιιπι τεΒιοτιιιιιτ ()οτιετεεειτιοιιεε ΜοικιεΙιοτιιτιι :ιά ιιιΠειτιτιιιοειιι

εοτε!ιε Μ Ρεττεθ:οτιιτιι ειιιιττιίΓετ 28τιιιιτε ὸἰΓειΡιιΙοτιιττι , ιτειιιι: ιιΓειιεΙιοόιε ιιιιΡετ

τιττιε εοτινεττειιτεε, Ρετ οτόιιιειιι Ρτιοτιιιιι ιιΙιίεεόειιτιιιπι $ειιιότοτιιττι νιεετιι ΓιιΜ·

Ριειιτεε ,ι1ιωε ειστιειιιει τιιιειίἱ Ι·ιοόιεττιε Ηοτεειιιτ εττετιιΡΙει , 8; ιιΓτιιιε τη Βηεττι ττωειώ

τιι&ιιε ο ετἰε ειπε @εκατ , δ( 2ΙοτιοΕι ίετιπΡετ ιι·ιτιονετιιτ ιιιεττιοτιει, επεσε ιτι

τεειπο εεε οτιιπι , 8τεΒιε ιΡίιιιε ττιιιΜΡΙιεειιτιιτεοτιόιε ειετιιιικι εοΡιοΙΖι.

ικα. Ροίετιιιεττι ειιτετιιειιτιδΜπι ΒιιπόΕιοΡετιε Μ ε!ενοτιοιιετιι ΐιιδτει8:ιτιτε ΓιιΡετιπτ

3ξ::":2- νιττιιτιε οΡἰτιιΙειτιοιιεω Μιιιτιειτιι Ρετε!ιικιτ Ρεττεάιοτιεπι, Γιιεεειιάιτ ειιττι ιττιπιετι.

Με; Με- Γιιε @Πει ε!εΠειετιι ειτάοτ , ιιτ Ρειττεττι οεειιΡειιιε οπωω , τιονειττι :ιττιΡετετ Ρετε

Μ" 8τιιιειτιοιιετη. Είιτιπιιιε ικα ειιτιι Ρειιιειε εΙεόΕιε όιΜΡιιΠε Με ε!ειττι ΡετττειέΗίΤετ,

δε τιεινειιπ Πω ω ΐιιΒνεότιοτιεττι ΡτεεΡ:ιτέΠετ, τιιι:ιττι αυτή Ρτα:όείι:ιο;ιτιοΠε εοε.

ο $ειιάονε!ιιιε 8τ Τειπιηιιε Ι0%ι1ιτΕ ἰιιἐοτϋ : σ.: ἰἱὅ0τὶι Ρτο Ιέ·υ0ιτι Ιτἔεπόιιπι εΠ`ε , Γειιείτε εοΙι:ττευιΞε με

Γικιάετ. -



κοινα 5. ΡΚΠΟΤΠΟ5ΙΕΡΙ5Ο..ΒΚΑΠΑΚΕΝ$Ι5.- @ο

 

Γεεικιετιε ττειοεΓτετε.τετ ΜΙ Οτιετιτεττι, εε υπο ΡτόεΙτι:οτε ε!ετεέτι.ιε εΠΓετοιΠο , εΒτεβ

Ποι·ιιε :ιεΙιτιιιιι εστι νει!ιτιεττιιρεττατε. @τα ττιιιΙτ:ιε @πιο Ικα: εεετετιωτ Ρετνετιιε

επι Κεἔιε τειιιροτιε ιι1τωεωιωω. Ροτιιιτόειιιει€ιτιιτ Κε:: δ: οιτττιεε Ρτιιττειιτεε ΠΠ

ΒιττιΠι:ιτττετ τιε!ΓτΓτειιτεε , τιε :Με Ποτ ΗιΓρειτιι.ειιτι εΙεΓετετε: , @Πιτ εοπι Ειτε Μεσα

ιιιοΙεΓΗτε ΡεττιιτΒειτιοτιε εοττιΡτεΙιειιότ , δε το Γε ιιΓειιιε Ρετοιιετ Οὺιιι ειιιτεττι εοπι

ρετοιι:τιΠετιτ, ειτοιιε απο τιιτιιιο. Γοτιιτιτοιιιε ιΙΙιιιιι ευΓι:οεΠτετιι:5 ιιοότει πω, οι:

Γεττιιτ , τιο.Βιτ:ιεοΙτ ΜΗ:: Πι οπο ττιειτιεΒειτ ττιΠΠε ειττττιιΓεείτε εειτετιειττετ 8: στο ,- (τι

νετειίοιτε ότιττε οΒΓετ:ιτιτεε ε!ειιιίττιε , ψήφο ΠΠ ιιιΓιιτ:υετ ειιΡεοόεε Ρετττιο.τιεΙιειιιτ.

Πύττιςιιεττιτετιιρείτε ιιο&ιε ΠΙειιτιο εΧΡετειΓεετετιτι.ιτ , εΙ:ιιιίϊτει Ρτοτ:ι.Π τομεα

οίΒέοιιε ρπεΓτι&:ι εετττεΒατιτ. ΙΙΙε νετὸ Ρετ Γατιά:ιε ΕεεΙεΙἰειε οποιο , Γεει1τι15 Ριο
τετεπιΙ)οπΠοἰὸεοτεεεοετυττ Γ

ΡοίΗι:ετ: ντόε!τεεε , Παπ ιιινττιιε, εοτιττει νοΙιιτιτειτετιι Γιιειτο , Ιειτιειτοττε ττιεετοτε

ΠεΡτεΓΓιιε , ρεττΠεττετ τεΠΠετιτιο Πι Γεόε ΜεττοοοΙιτειτιο. άοτιο Πει οτόττι:ιτιιε εΙτ

ΡοτιτιΓειτ°.Τειτιτο @τετ ΓιιΓεεΡτο!ιοτιοτε ΡτιΓΗτιετιι που ΠεΡοΓιιιτ εοτινετΓειτιοτι€:

Γετι ιτι εοόετιι Ιιτιοιτιι ,το εοοετιιουε ΓοΙιτο τΠοΗτιιειιτττε τι8οτε Ρετίιίτειιε , τείἱεὶιτο

ιτιτετ: Για τετιιτιοτε το ε!εεπιοΓΥτιατιιιιι ε!τΓτιεοΓεττοιπε παμε ΜοτιειΠεττοτυπι εοπ

Πιιιιττιεινιτ :ετΠΗεπτοιιεΒ.

Ιτεττιιιι ιτιτετ ΒτειεατεοΓειιι ιιτΒειτι ά ΠιιττιιετιΓεττι θοετιοΒιιιτιι το αιειιιιιιιιε πιο

οιειττιοιιττε ρτεεειΡιιιιτιι :ιετΠΕετινιτ ΜοιιειΓτετιιιττι , ω» Γιιτιιιι ΓειτιόΕιιττι Βιιιτιιιτιιττι

εΠ: εοττιιιε. Το.ιιται!ΙιΓυιτττιτεοτιο ιτιίδτιότειτιιτιι ΕεεΙεΠειτοττι τεττΙιθωττοιιε, Που::

ντο Ποιτιιιιἱ ΟΔεετΑΝτ ΑΒΒειτιε ειιιε ΡτιωωιωΡιιιι τεΓειτἰοιιε εοΒιιονι, ιτε εὺττι

οιιτεκτιιιιτο τεττιροτε Γιιοττι Ρτεεεο8τιοντΠ”ετ Ωιτιεϊτιττι ιτιιτιιιιιετε οοιτιτττι , δ: ετιττι

τ1ιιιΙτει ιοτ"είΓετ εοεΡτει οΡεττιτιο ττοιΠεειτιοτιοττι , τοοιιιου:ιτιτετιι * ΓεΠιεετ ντιπ

ΡτεΓειιτιε οετ:ειΓιιτιι ,που ΓοΗιτιι όιιιττιο τεττιροτε τοε ττιτετιιιΠΠοτιε οτιεττιΒειτοτ,

Ια! ετιεττι τιοεϊιιτιιιε Ιιοτιε Ι:ιτιιΡαοιοιιε :ιεεετιίτε το εοοεττι οΡετε ΡετΓενετειΒο.τ , ιιε

ΠεΙιοε Γετ:€ιΠο οιΓεεόειιε, σουτ Γετιει:ιιιιι τεΙιτιοτιετετ ιτιιτιετΓεέτοττι. δίσουε εμε

Βιντεο αόιιιτι1ε , οτοετε ειτε:: ΒάεΠτετ £α:Ρετ2τ οιΙιεετιτετ εοτιΓιιιιιττιενὶτ , οι ΗΠεΙτ

τετ Πεάιετινιτ.

Μεοιιτροε τεττιιιτιο ΡτοΡιοοιιτιοτε , Γεοτε εοττει:τιιι , 8: εἱιτιι εττιΙτοιιοε όιεε

νι ΓεΒτἰιιιιι τειιετετιιτ , οιιτιοαττι ότε Γορριιτειτιε τετιιΡιιε ὰ οοο ΠΠ οτε Γεω όιτοτττι·ι

Γοετειτ Ρτα:Γ:ιοιτιιε, ιτινετιἰτιΡΓιιττι ιιιΠ:ιτε εΠεττι, οπο Πε τιοεΓεεειΠο στι: ττιι€τειι:ιτ

τοε , δ£ιι11τ°1Εἰ2νὶΕ ωιωττωτ. Οιττιότιε τιιιτεττι Ηετιτιοιιε ΓοΙιιε ΠΙε ειτΓιιΙτο.Βο.τ , οιιιο.

Ρτοειι!όιιοτο Γετεοειτ οιιὸό α! ετε!εΠετιι ΓεττιΡιτετοάτιιοι.ιε €Ιοτιεττι ΡτοΡεταΙπιτ.

Ιι:ιτεττοε:ιτιπιβω ειιττι Ο τιττιετει: ττιοτι:εττι , τεΓροτιεΗτ : Ν οιι ττττιεο ΡΙτιι·ιε, Γειο

επιττι ουτε ετΙὶ Ρεεεειτοτ,εσΙ ρττεΓετιι:ιεττι Ι)οττιιτιι ττιειειττιΒιιΙο. ΡοΓΗιτεε ]ιιίΠε Γε

:ιο Εεε!εΠειττι τ1εΡοττετι. Ετεὶιττιῇεττι οτιιτιιατΙοττιΠε Γοτι:οτε!ιτιο.ττι Ιιτιοετε:, ιιτιιιιτι

νεττιιΠεττι Γιτι.ιτιι ιιοτιιιιιε ΒΕΩΕΝΤτι1Μ, οοι ΠΠ Εκει: ὰ Ρο.ι·νιιΙο Γετνιεττιι: , τεΠάιιιιττι

Ιιαβεβειτ. ]ιιΠιτ εοπι νοεειτι , 8: ττιιΡοιιετιε ει τιιτιουττι οτόιιιο.νιτ: εοπι ΑΒΒειτεττι το

Ρτει:ειριιοΤοτοιιτο ΜοτιεΙτετιο. 8ιε Πετιιοιιε τιετ:ε τά ΙεΒἰτιτιιὶ: Ρεετιἰτετιτἱᾶτιοπ

είἔ τεετείΓιιε ὸε ΕεεΙεΠο,οιΠιοι ειπε Γο.τι&ιιτιι με τειττιειειειιττοΙτετιιιττι τ.ΗεττιΠ

Ιιιττι , 8στιο6ι:ιε ρετειιττετιτεττι ΓΡ:ιτιιιττι. Ατιτε ετιιτιι ε:τΓιττ8ετιτε Με ετεΡιιΓειι.

Ιο ,ε:τΡειτιοει:ιε οποιο α! οτει:ιοτιεττι, Γιιιιπι ιττιπι:ιειι!ειτυτιι 8: Γειτιότιιιτι το :πτωτι

ΒιιεΙ)οτιιιιιιιτειάιοιτ ΓΡιτ1τιτττι , οοι 5ατιέι:οε Γεω εοτοιιτιι: Ρετ Βοτιεττι εοτιΓεΓΙὶοἶ

ΠξΓΠο

ω Ξ Βι·τιεετει. :!ΠΜιτιε , μποτ ΙιτιΒιιετἱι ρεεε·

Ηπα ΕΡὶΓ£ο σε , Γεά ιιτιι.ιε ιιΓετιιετιιε ιιττεττιτιοε

ΕεεεΓείτατι·ι οΕτιι τειτει·ιι:. Ετ Μεττἰτιιισ ΒιιτιιιετιΠε

ΡοτιττΓειτ $τιτιιιιε τττττοιιε ΠττιιΠ ΡτικΓιιιτ, οι: το ειπε

ΕΙυἔἱο τι που. ;·ιτ.«τωωω.

ο Νετιιρε Βτατ:τιτεπΠε Πι Ιοειιττι Ροτεττιἱἰ, τιιιἱ τη

Βοι·ιετΠο ΤοΙεττιιιο κ. ΖΕττὶ ΗτΙτι:ιτιιετϊ τω. ιτειν.

Ωτιτἰιὶιειιέι τω. ι.νι. εοπι ΓετρΓιιιτι οι.: Ι.ιρΓιι απ·

τισιι τιεευετιίΓεε , όεοοΠτιιε ὅ ΡτιττΠιιιε εΠ, Ηττε

τιιοΓιιε νετὸ Πι ετα: Ιοειιτιι ΓιιΜΗτιιτοε , ειιΠ μπι

:τοτε ΠιιττιτειιΠε ΕριΓεοριιε ΓιιΠΓε νιττετιιτ εκ Με

€οτιεΠιι Το!εττττιι κ. νετοι5: ΤΙΜ: "πιτπ&έ!επι Επισ

τιιο[τιω ΕπΙψι Πτυπιω[: Εράσμιω εσωπιστωτ Μι

κιαπι πο!!πΐω εΓεθιοπε τ:οπ_ιΉτιιέωκτ ΕπΓεβι Επτα

ππβι ειι!τωτικοτΙο £Μτίπετε. ΝΠἰ Γοττε «Πεοπιιιτ Πυε

τι1οΓιιττι εοτιετιι ΠιτιιΠ :επι τε Πιτ οίὶτιιττι ΓιιΠΙε τω

ειτε Μι: ειὶτιι Βιιπιιι·ι·ι τι ΕεεΙε κι , νικ :απο τοι!

ύ Ρτα:τετ ΜοτιειΠειιτι Με ιι·ιεττιοτπε, τωεωοωτ

τΠιιτει Με. ετειτἰ1Γε Γεττιιτ , το Με Μοοτιίτετιιιττι δ. Ρε

-ττι τ!εΜοτιιΠοιιιιιι καίω νετειάετιίἰ ι!ιατ:ειιε .αιω

τ1εετιίὶε : ιιοεΙ 5 3. νιιιεετιιτο ΑΒΒε.τε επιρΙιΠειτοττι ,

ΡοΙΕεἔτ νετο Ξι 3, θεπτιατιτο ΜΙιττισειιΠ ΕριΓεοτιο τε

Πιτιιιιιττι ,ὰ ΜοτιοεΙιτε ιιιετιε :το (.ϊτΙτετετετιΓεε κατώι:

:είτε ]οτιειιιιε Τεπιτιγο :το π. τω.

ΕΕεε Π]

Οτι ε. Απ.

ΩΟ.Ι.ΧΧ_

Απ.. Σ".

ΚοΒιο ε

:οτοετε Γε

Ρτοττι:ιιτ.

τή] επτετιιε

ΧΧ.

Π

ΡοιιιιΓειτ

Γπ&ι15,Μ0

οτιετι.ΜΙΠ

εοπι ετ πιο.

τα Μπι.

6

ΧΧΙ.

(ΣατιοΒἱἱε

εοτιΓττιιειι

ότε Μπιτο

τττιιτ.

# ρτοριτι·

φωτια

ΧΧ! Ϊ.

Μοττιε

ρττεΓετιι8

τω. ι

((

Ε(

--υ.---μ.



@ο ντι-Α 8. ΠΚΠΕΤΠΟ5Ι ΕΡΙ5Ο. ΒΚΑΟΑΚΕΝ5Ι5.

ειΜ%ΑΝ- ΑΕΙ ΒιετιιτιΠιιιιιιτιι Γειιι&ιεοτοοτιε ε]ιιε ίεΡιιΙετιιιτιε ειιτικιΒιιε ειιιι&ιε Ρετ(ενε

Μ· α* πιο: Π8τιο. νιττιιτιε. Νιου 86 ιιιΕτττιιιΒιίιιτιο.οτιιτ,86εΜπιοιιεε εΙΤιι€ειιευτ, νεΙτιιι1

Αιιιι.ιτνιι. _ _ _ _ _ _ _ `

ιικιιι. ειιττιειοε τιιιετειιε εμε ιιινιάιιτιι ΡοίτιιΙο.νετιτ ο.ιιιιιΙιιιτιι τ Μπιτ» ΡΙετιιιττι τι Βοιτιιτιο

· Ρετιτιοιιιε Για εοιιΓεοιιἱτιιτ Γτιιθ:ιιττι , ρτει:ΠειτιτεΠοττιιτιο τιοΠτο]εειι-()εκτετο,

οπι οσοι Βεο Ρεπτε δ6 Γιιιι6`ιο 5Ρωω νικά: δέ τετοια: κι ΓεεειιΙο. ΓεεειιΙοτιιττι,

Απιειι.

τι 6ιιτΙὶιιε ἱιι Νοτιε τά ΩοτιεἰΙἰυτιι Το!ετ:ιτιιιττι κ. (Μπι ετιιτ_ @ο .τοπιο οΒιετιτ δ. Ετιι&ιιοΐοε, άεΕ

Ικα: ΜΙιετ : Βίου »ω»οω σου [ωιιΉτιτάτ «ΜΜΜ. λ τἶιτε που Γιιιιρετιτ. $ιιΒίετιρίιτ (ΣοτιεΠιο ΤοΙεωιιο κ.

ρυριιΙι.τ Βτιιτιτεπῇὐωτ ό· ΕσωροβσΙΙππιτ “Μ” _β|ίο έκ ἱτι οιι0 ΜΗ Βτειαιτειιίι Ξι ΡιιττὶΒιιε ἱιι Ροιο.ττιιι Ιοειιιιι

ιϋωιτο Μ χω. ΚΑΙΙΩ!άι Μετά. Ωωμισ φαιά» Μοπιιβατο “το @πιο ιιε. ινι. Γιιίΐεθιιε εΠ. Ατυπο ιν. Μεσι

ιι!ι τρ[ο ιιωΐεπτε Μπι· Βτωπτυπ Ο· Βι·κτωι·πιπβμ:Ιτατα Με Χετ_ζιε , ΕτιτΗΠ 1ιτ:_ του”. Ι.ΠΟΠΕΕ1$ΠΙ5 το$τιο·

πΜποαΜΜ, ΡΜ” ὰ 05ι.ΜικτΒε ω». ΟστπΡυ|ΠΙΠ πτετιτο ΤιιΙιιιτιιιε , τωειιωπε ωααιω , €οικιΠο Βιε

ΑττΜφίτορο Θεωροβε!ΜΜ τσακ/ΜΜΜ ό! , Μέ Μπρικ :Μετά Π!. ΓοϋίετιΡΠτ. Αιιτιο Ρτοιτιάε τ:ιτεΞι ω. ιιικ.

Ρορα!ε -υτπωιπτω αιΙΕΜτ. ΜοτιειΠετιιιτιι το ουσ Π» Έτιιθ:ιιοΠ ΟΗΕΜΧι τηιοιιιττιιιε. Ριιι&ιιο(οιτι τε;τιτι·ιτιι

Ριι!τιιεω ΜοτιιεΙ|ετιίε νοε:ιτιτ , τΠΙΠτιθιιττι ὶι Τιιτο- εωωωι 3. Ρεττι κιτ: ΜοιιτὶΒιιε_ (ιι6:6::ΠιΠε Κοιτα: δ.

πιο μιιΠο ΕΦΗ ττιειιιοτειτο , φωτ! ?τομ Βτε.ειιτιιιιι νε!ετιιι8 ΑΒΒαε , άι: 41110 Δε! απιαστο ιιε_ :τον τιιςετιιιιε.

<ιωττωτττω εεωεειευεεωεωτοτυΜιτου«ειπα» φενεται»

Με ε. ΒΑΒοι.ΕΝο ΑΒΒΑΤΕ
]:.ι:::ιτι

Ρ088ΑΤΕΝδΙ ΡΚΙΜΟ,

ΠΒΙ "ΒΕ ΑΙ.Πδ ΒΑΒΟΙ..ΕΝΙ.5.
Κ.

 

νιιι τω» , ' Ν” φισάωπ τιμΧωρύο Βέόίτο:|ιται·ποβω Θετπωπτυ/τ εκβατ Ήττα δ'.

τ. _. 5 ΒΔιιο1.ΕΝι"' Αόόατ2.τ ααι Μπα πστωετι|οπυκ : ματι: ?Λουκ @τρώω

ιι- _ι-_ Μ... Ι _Βπι!τω οι ερω»ωπ πιάσει: έ» $ιφρ!τωιπ:ο Απιέρω. Ρωφ ω”.

Ιω ` άέωςπε Μπάστια Ούε/πέτισ β·:·έ έπτεεπωι Μωβ: τίπωττικατ ΡτσΪσ-ζο

ττὶὐά/ῇιιε τω» ιαφέταί2.σ ·τια!Ζευέτ Του” τ. ΗΜ'. Επι”. πο: νε:ὸ ρω·τωτιωετε

βα:πτωτισ ού εοπττπτω τιποτε απατα μάπα τῶι βια:: , βίάπιφιε !τόπωι υπ2πτω!ω

πιο» ΜίτεππΈπσ2:πω εκβτύω·τ :τυ·.«Μπω. Απτεμαω τοπβ22 πη?τέ ωε°πω τ.φσΜ

πω, 24!Η'κί τ έ Με ?Με Ατιδων άπωιάτι /ἱιπτ.

.ιωειωτι τ.. .4πί!ω·Μ Ρτοἰορ ἐπότεατ τά φωτ 2ρββερτπω βοκτα” Εο]ατε:ψεω λάωτα

δ( . . . . -. τω» ώρου” τω: ιτε πἰἰσἔτστττιτ: @ε ταπεο νιτο οοειτ ττιε ,τι ΡοΠτιτετιΓεε , πίττα άιΙε

6Ι:ιο , εε. οπο: το ειιιτετιετιε ἀιὸιει 86 ειστε οειιΙιε Με νιὸι τιετΐει·ιΒετε. Ν: υπό 9.2:

μια ότι: ·υστόισ άεβ8πατι 8:τφωτεκι ·υα!άτ «πεφτει» απ: τητω!τω, οτ:τιτπωτ#-

916επτε.τυτ:/Μ : ΑιιτετΕιιιτιι εοετιιιιιιι οΒιιε :ι%τει:Ιιετ,νοβιε οΒ]ἰεἰο,ουὸὸ ει: Ρ1ωι

τιιιετιοίττ2ζετν3:Ποιιι ιιεΙοειοιιτε Ρο ειιιιι 6ιεετάετιιιιτ, εειίἱΒιιε Ρετίεειιτιοτιιιπι

?τικ ?ιι επι ερετιετιιίτιεἔιτειειιὲοτιιπιἔε[ἴτα , οπι: ειιιιεΙεττι ὡιιιιτιςιιἰε πω οι
ε ιεε εοιπεττι οτειοειε οι ε οτε πι “ _ ο ·

.β Μαπαώττω .ΡΒσ# # ” ι 35 € εΠΡω Η'παφρόπη °4*80""Μ'ψ

· Γ - Γ 4 '08βυι,9ιστ αιμα· ε δ”. Βαβάτπο απέτεται, ά· πιττ·.σωία με

2ΜΜΜ (20 Η ΙΡ θ ·υτσΐατ ,β·τιττε πιαπώτοιτ. Ζ)επιτατ 248807 Πέ: έ:: αφ. τ. Μέ

οδτ. β· οει.ειι2ο Α Επι ΜιΙιεΙιιτιειιΠ τωυαρκ ρ›·ω$ω,ό= αφ, 3-_ ρφωτ(,,Μ

Ηιοοιιιε λέοΜ: ο Ροβιωφ, μι 0‹ἰ‹ι οποο ττιιΙΙεβτιιο τιιιιτιοοει€εΗτιιο ο:1:ινο ,

! ι::ιιιοέ Πτειιι©ο2ιττ2 Ι)εειε κιτνιιι. Ζιόε!Ζω;ι το: Μπι ΒΙσπ|Μτάέ Ουποττωύ/Β!υπ.
η πι· ι αυτι . ' ' ο · · · -

[Μ ·; ἰπΛ°ἰ:ΜΜΒΙ ω ο επι Ρ'ιταπι με κι /ἑί τσακ: β:: Οαμτπία πο·υττπέστωι «δι/τιπ

ΕΜΜὶΠΡ 3. (τι 6'42..Ι. Βαέο!ωιω· ιιοΜΙει Εσ.τετιτεε86εκ Βιιι·ΒιιτιάΙε οτι8ἰιιετη Παιχεοπ5

τω. ΙιαΒιιι(Γε άισιτιστ,86Β.ροΙοτιιοειιιι οττειτο οι βετο Ι.ιιΧοντειιΠιιπι ()οειιοΒιο οΙ)Ιτ.

Με [πιώ ,τιύιοπιτιοπι, !εέΐιοπι , υιτέιωτιυπι , α: βι·Ιρτιοπέ βάτάό σααι·ω>,·η_ Μ"

ἔεὲτιςἰεΠἔΐΐΣΖο›·, ω:ΙΙιιιε Ρειιεε 005 ΡΙιιτει νοΙιιτιιιτιει , ειπα μι” πιω" ΜΙΣ

τι ει.

Μ;; ίἄιἔ«ἔὰ2. -Ρτέτέ. εοΙιιτιιΒιέιι ττειίιέιΠτιιτιι Γειιιιιιε ειιτιιόετιι νιτιιτιι ΒιιιέΗΠι

& - Λ 8ξ τι (Ιει·ιο ΟΟΓΕιάΡτα: οι ε Ρετ οτεκτι τετιιιιιιι ,ετιιΓοιιε ΓιιιιᾶιΠὶπιἐ`ι τω

Γ1°ιτιει. ετα ιτιοτιε πι ι€τε8ετιι Ρετ Βιετιιιιιιτιπ ΒιιβετιιιιτοτπΓοιΠε @ωφα_

πετ τει:ετιι: , κι Γεειιτιόο νιτ:ε Μοτο Β. (:ο!ιιττιΒιιτιι 86 ιιι απο Δ1Γεεμι(πω

 

 



: ΒΕ δ. ΒΑΒΟΕΕΝΟ ΑΒΒ. ΡΟ55ΑΤΕΝ5Ι Ι. )·9τ

θ]1.15 ΑτωΙεε 8: ΕιιίΈειΓΗ :μή τ1οΓΓ€ΡΙ€ιιὶὸε ευΡὶτ, Μν€τ1ἰτε οποτπ. ]οΝΑε ποσους

ν:τ:ήειΜό1&Ι Ρειττἰε ΠοΙιιΜΒειιπ ὸὶΓετιἰΓΙὶΜυε τε!ειτοι·, ει ΜΜε Βε:ιτιιΜ ΜΜΜ Μ

εἰτυι· :Πέ Π;Πο άεάΓΙΓε ο!οτιίΙἰΜο,ίἱευτ Μ Ρι·οο:ΜΞο ΜΓΜε οΡει·ἰε ΜΗ: Μπιτ. Ζπ οι:

:ί::οοι:: :::::::ί:: Β::οοί:πι:: πω:: Εο!2:::ππ: :::πι Β.οοο!:πο Βοοέ:π/ ΑΜΠ: μπι::

πὰοπ :οπή:πά:::::. @πρ Βι:ιΖι:π:2'ι:: ::π:ΨιΝΝοουε μα:: ΒοΒοΙει·:ἱ , :μή παπι::

Β0ΒΜι1Π ()α:ποβΜ ΡΩΜΗ , ιποι::: Ζοπ.:: :π 7”:::: δ. Οο!::πιο::π: π::πι. 24. Δ::έο:οπ:

·υ:π:1οπ::::ο :::ποο:: οπο δ. Ε!:8:::: δ::ἰ:πι Νουιοπ:::8:ππ·απ ::8:οο: , τ:: :οπβ'::: ω:

?ΙΜ δ. Επβὰβ παπι. :7. ::οιπ::'έοι::ρπί ποπ: ΟπΓο:ίου:: Π. ::π. πωπω , οπο πππο

Ε!282::: δ::ὶοπι :π:ψ :π πο.: Μ. 2. πιο :. ὰ δ. :4:::ίο:πο :ί:::::::. .4:οπή::πι :ο :υποο

ο·: Β.οοο!:π::: ::8:ο:::Μοπαπ1:2°ί::πι Έοβ:::π/: , ο::ο:ί :πι/Ωω Οπίο:ίο·υ:: οππο παππ

άο ού::π::Μ: |:ι·:::ι·. ΡΓι:πο έ: πο: :πβὰ.

)·. :π απ. 3. Βοοο!:πι:: δ. Χ:οπο:!:::π , πο: :το τεΜΡοι·ε Μ ΓειΙτι: Ατάιιειπ::ι:

Μοο:.ΓὶετἰιιΜ :ω ::οιιΓΈτιικοτοτ , δ: νὶτ:ιΜ ετ:ΜΜεαΜ απο :Με Ι)εο όσοι:: νΜε

άυε6Βετ , ιπ·υφΙ: Γ:8::::π, ::ο::: ::Γ:ίιθ: Βοο2:ππο:::βδοπ:: :::.:πχ/2- , Μοίιπι:πο'οπο

Μοποπ'.ὰ 2:›π.::!οοὰ::#ο οὐχ:οπή>Πο:. Ποόε,:::: :4::ΠοηΙιπετ Μ:: Υὶτε Β . Κοτοπ

::Π αιρΓτιιΙο. Π:: :Μ :ο ΙοεΙΜιι:: $ικοείΠε Μ: ΠοαΜιιε 8: Ρατετ ΒοΒοΙοιιυε, £1ι1:Ρ1°0

ΜετἰτοωΜ ΓΡεο1:ιΗ @το ν:: :Παοκ ΑροΠοΗειιε , ευ]ιιε ΓυΡετΙὶιε ΜοιπιοτιοΜ Γει

οΜπι1ε. απ:: υπο:: :κ ?Με δ. Χ:πιο:Γ: ὰ Νο:8:πο β'7':ΡΣά ο':/ποπ::π::::. Ν::/ο::ιπ: ιι:

ιο Νο:2::::: , οι::Ηπ::8::::: οΓιἰυ: ΡΑΡοιει1ιιΜ / :το :π:πιο:πἔι:π: , ποπ Β::οο!:πι:πι)

.άού::::ιπ δ:::οι:Γ:π/:πι ω: ΒούΙο Οοι·ποο:ο ·υ:πΜ: :ίι:::π:, οπο :π/::έι:: :ΜΜΜ ρα::

ό::. δ::Μ:: #:πο δ. ΒοοοΙ:π: :οπΡ:ιτίπ::2οπ, Βοοοἰ:π::πι ΡοΓἱ εκεεΓΓυΜ Β. ΙὶεΜειεΙἰ

δ:::ο::Γ:ππ π: Μ.οίπιαπ:ίοπ:ππ Μοπ::/Γ::22: οι·::ίο:ι:ιπ Μ:οπ::πι ὸἰΓεοτὸὶέ`ι π: :ΜΜΜ

σουνάεύε /:ιποο:::οπ ::8:ιπιπ: ::β/!: , Ρτ:Μεοτι:Μ :ιόϋ ε: Ρειτι·ΜΜ , 8: Ρ:ιτΜι:ε με::

νο:ΜΓε , :ά ά:: ὸὶε Μ άΜΜ :ὰ Β. Μειττντἱε ΒΜιηΓΗ Γ:Ρι:Ι::ι·υΜ :ιΒϋΠ`ο οι·ειτιππ.

6. Ζπ ::::>. 4. ὰ οπο Οπ:ήποπ:: 2:Γ::ίο Μπα, ΟπΓο:ίο·ο:::ι. 8:82: ρ:2π::ρο:::: ὰ

ΟΗο:ίου:ο Μοοπο :::::::::::·. Β:2πά: πιο. :ο:::π:2 Βι.ιοεοιει:.ι:ε Α::ἰ:ι:ἰ:ὰ:οπι::

Ρ:::Μ):::ππ: ὰ 108: ΟΗο:ίο·υ:ο οο:2ποΜ.· οπο: ηιιοάό:.Μ πω: ::ειΠε!!ιιτο , :μπώ

9υατι1οτΜΞΙΙΞπτἰἰε ὰ ΜαετΠΒι1ε Ρ:.ι·ἰΓὶ:ιε;ι: ιι:ΒΙε :ΗΓΙ:ο.ιιε, :ιιπΜι:οΜΜ ΘειπιΙΜΜ

Μοεοὶἰε ΓοΓΓοικιιιδ.ΜεΙυε ΡτοΡυἔοεευΙἰε εἰτ:υΜεΜᾶιιΜ , Μετ0Μέ ΒιινΙο απαιτο

Πι:οιπε ΕτΜ:ιτϋ, νοοἰτειτιππ :ο Μοτο Βει€ουάοτιιΜ :Μ :Μ:Μι:Ξε, ειιιοό πι:: του:: Ιο

::ιιε :ΗσεΒοτιπ Εοπ:ιτει:Πε , απο:: ΓἱΓειιε Β:8:ιΙΙ:. Μο:: :οπ:2:::2:: :4:::ΐοποίέο πο:

/::.Ψ: ποσο ιπ:οτ:: τεετιἰ Ο|:!οάου:: , οπ::π>π:: Ματ:: :Με Νωνυεεεκιοι. Φεβ

οπο:::::. Ρ:ΙνὶΙοΒὶιιΜ , £πο::::, Μ εειάεΜ εοιπΓετνειιυτ ΕεεΙ:Πει 11Γε111θ :ιό Ρι·:::Γετιε

:ΙΙ::ΓυΜ.δ: Βοοο!:πι:: £:::::ιὰπ: Ρο::ποπ:πι :::::Π: ΡοΓὶ εΧεοΠ`ιιΜ Β. Β::π.ο:!: ,

Οπίοοίου:::ιπ :πω ὰ ρἰι::2οι:: :ιππέ: πιο::::::ιπ ·ι:::ί::: ποπ ποι::::. ΟπΓο:ίο·υ:ι:: οι::Ρο:

:απο ιπ:. ιν. πιο::::::: ψ, Χ:πι:::!::: :ά ::ππ::πι ιπ:. Μαν. βρώ:: β:: , π:: ο::

Μπι:: 4484 Ιοποοο·οιιιι:::.

7. Παρ:: @παπι ΡΜ: δ. 25°οιοοί:πι :::::οπ ποπ απ:: υπ:π:ἰιο·. Νοπ: Αι:οοΒειι

°1°υε Ρ::::π):::ππ: Επάο1ο::: :οπ/ι:πέ::::π :::πι :48:ίο:τιο, έ: 4::ο πει: Ρ':π::·ποι!:: Β:

:Για :οι Μ. ;. ΗΜ. απ. ο. πο: Αοιι.Βειιτιιε ποποπ: σο!ίο: :ο8ὰ:ο:ὰ::::ο:ὰ Οοο

ν:.ιΜΒ Ο::::ί:πω!:::πι δ::::οποπι :π Β:::::ππΙο Χ:8: , ι:: Για μα:: Μ:Μετοι: Ροτπἰ..

Γε:: : οι:: αΓ:::πι Ειοι/:ορ::οπ ΧΥ/Μἱ ποι::|ία:::πι :ίΐεπ::::::: :οπ/ο:::πι ὰ Κ:8: :π/ιΓί:ι::::πι

ποπ ή:::π: , τε:Μτ Μ θο.ΙΙΙ:ιΜ , 8: :ιεεερτο ΕΡ: εοΡ:ιω Ρ:ιτ:Πειεα: εἰνΓτει:Εε , Μάσα:

Γεω:: 8: ΡΙ:Μι:ε εΠετιιΜ οΒϋτ. £: :.:π::π :π ΛΙΓΗ: δ. Β.οοο!:π: :4::έοο:::::: :::Π::: Γε

Ρετεει·:ιιιιΜ έ ττειοΓΜοτΙΜε ΡειττΜιιε Βι:::::ποπ ο:ί·υ:πΜ: , οι:: Κεἐἰε Αιι€ΙΜ: :ιο

ΜΜε ΟΗοιΝν:ιμε ΡετΓεουτΜικΜ ον:ιόετετ , ό· ὰ Κα:: Οο!ο:ίου:ο Ειο:βοΙοοιοοπ

από:: Ροι·2:::::π:::οψ. δ: πο:: :οπ::π:ίο: ο:ποπι:π:οπ [::”: Αε:ίο:πι:πι ,:ι:πιο'έπο

οι:: .4:::ίο :παπι ποο:!Γοπ:πι, οι:ο:ί ποππι:!!:: ω:: βπι:ί: π::ί::ι::·έ Μι:: ::::οι·2πο:

:::::ππ·π ποπ πω:: ὰ (?οΓΓο ποπιο Οο!!:::: ι:: οιπ:::::πι::: ()€11ντε!εΒ 22:3:πι οποία

π: ()ΒοΜν:Ι:Μ ::οπππ:::ο:2.

8. Ζ:: ::ιο2:2οο: β·ο:ιπιο :ο ρο:::π:Ιο::: Β::οοί:πι:: ρ:ο:::πίπ:: Αιιόοβεττο Ερικ

:ορο , .Κ:Ζ: οποποοππ::, π: ΒΗἀεἔἰΓὶ!ο :οπ::οί:π::, Εοβ:::ππ Μοπὰπ':::ο ρι·::/:Σϊ':::

/::2//:, ο: :ορο πω:: :Μωβ Γ:8::::ι·. δ:: :ππιι οπο:: οπο. ο. Ι8ίτιιι· νὶτ Γειπόὶτυε Μ

ΠΜ:: 0α:Ρτ0 0Ρ€τὶ , (ΜΜΜ Μπα: 8: ΒΙΓὁ€ΒἱΓΪΙο ν:το νοικτ:ιΒ:Η , £οηΠ::ι1&ει

ΕΜΗ. Απ.

Β (Σ. Ι.ΧΧ:

]υΝ.κκνμ

(Ο

δ(

ΕοΓΤει::ιιΠ:

ΜοπαΙΙ::

:Η 1τιΜο.

Β:Βο!επι::

ΑΒΒ:ιε Γει

&1.18 ΕΜΠ::

τω: Μο

πεΓὶοτὶιιΠι

Ρ:τΓἰεἰτ.



$"Ρ·
οτ ε. ΒΑΒοτΕΝο ΑΒΒ. τοεεΑΤΕΝείι.

Οι”. Απ.

τω. απο

]πΝ. Με".

Β:ι<,;ειιι‹Ι:

ι]υτ τ

ΡτἰνΠε

ΒΕιιπι Γερ

1ε.τειπίε.

^° α:*Μπτ

Το.6..9ρέι:έΙ.

Μάκη .

ΒαΒοΙωιιε

. :ιτι ΑΒΒ:.ιε

Μοοείτετὶἰ

5. Οστικ

Μ.

1έωυέπ.

Μ. 4.:. 46.

νίκε δ.

ΒεβοΝΩτ

τετΙοευε.

είτ ΕεεΙείὶετ ἰτι ττοτ1οτε Οεπὶτττετε 136 8: 55. ΑροίτοΙοτυπι Ρετττ 8τ ΡειιιΙτ ευπτ

οττωτβιτε πότΗεύε εοτπ€τιτειπτει1ε Μοττειίττεο Οτότητ, 8εό εο€ει1τεΙοετ επειτίττει,

...τι ΑτμιτΙοηεττι οτι1τιτει Παπ εοτιίττιτότει ατΗΗετα : ειστε ω) Αιτίττ·ο π1οτιτίε ει!τττιτάτεε,

:ὶ Βοτεει νετὸ εττειτιιτ Ηιτν11ντετιτττο.τε. $1τιτε :.ιιττεττι Ιοετ ὶΡΠιιε είτ :απο τεττ10τιιε , οι:

`2Βὶ8τ1οτετ1τὶΒι15 Ριπετιιτ εΙΤε ετεωτιε.Ν:τω Μεττετι15 Βιιν1ο επειτττιεττιότιτε , ιτι1ιιπι

τειπτιιιτττι1οὸὸὶιπἔτείΤιιω ττε.τ εοτιπτιεο.ι1τΗσιτε. 5 ειτ1οί`ει είτ τττίτιΙο. τω ωεωωτω ·

Ιετ1ττιόπιε τειιτιετι νεΙ ιο11€ττι1ότι1ε Μ Ρετ όσο Γετε ω1ΙΙΙο.ττε ντάετιιτ επεσε!. Ζ)|πιπι

τἰ:2πτἰε άΙιἶίσ0° εφ. 20. άτ//επτε ιἰε ΜβΜ Ροβιτπβ , €τιυιἰ ὁ Λέτο @φπα εοπέτιτίέω:τ

ει: αεβπτω ΒαεαΜωπα αρμίία:πω μεπάέωμε ὰ Μω:τωΜπο Ο.εβπε ορρε8τω.

Μπι ευετ.νέπιμε αβυ·2:. Ωω Οσω!ωΙε (Σώστε έ» Αππα!. σέ απ. 62,8. πω. ιού.

ά· βεε. αττπωτέ σ.φεπάτ: ει: τε/απιτ : εό/ἑτυάτμε α: έωνΕυ ?πέστε ό· δτι!νΜπο,

ΒπΖ..ιατίω·πω πωπέπε 2πτε!!ΙΖ2 μεβαιωμε/αδέ2εβ: απ: πὑεἰἰε: ; ό· Βα3απέα: Βέσ

είο:Μπέ ευπρτ2ύαφήπεω ΜΜΜ ταρώ. Δ

9. Μ αφ. η. ΑιιάοΒεττοε ΜΜΜ δ. Βε.Βο!εττο ΡτὶνἱΙεΒἰιΔω Για ειι1&οτττετίε

:επανω , οτ τειωΙΡΓε φ1εΠ11 ΓιιεεεΙ'Γοτεε ΗΒεττ 86 Γεευτ1 τι) οτιπιτ ττηιπετιιτΙτιπε πειτε

(Πεττεοτυτττ ειιέτττι εττο.πτ Ιεϊεοττιπτ 1Βἰὸεττι ττ1ετττετε ΡοΠετττ. $τ νετὸ εοιπτε. Ρετ

τι·ιπιπ Πειτιιτει εσω ίεετΙΤε ειπε εειιιΐε.τιιτ , @τετ ()ειττοττεε * ὁ. δ. ΒοιττΈο.ετο ()ει·τεστ

πετώ ΕΡΙΓεοΡο δέ :ιΙ11εΕΡΙΓεο τε ίεέτοε, Μεσοι: ε]ιιΓεΙεπι $εεετάοττε ΕΡὶίΪ:ο :τε

π! ΠΒετεπιππ Ε τΓεοΡιιτη τπτ σε: 8ττιπνετττετ, ειιὸά Μοιπειίτ:εττο.1τι τρώωτεμ

Ιειι·Ιτετ νΜτιιι· , Η ετα είε άεΒετιτ Με οπτιπτ ττττεΡτειττοττε ΕΡΙΓεοΡοι·ιιττι δ: ΟΙετ·τεο

τοτε. Βε2πάε πατώ: .4είίω Βρψφω φα Ρπἰυὶἰεἔὶπω /ιώβηφ:2ωτε β.: βπτωεω

·υεπιπτ , ΑυοοεεκτιιΜ ΡαϊΜεπβΜ , θΑιιοεκιειιΜ .Σισεάτιπεπ/ξ·Μ, ΑΝΝοετιι

των: 8εποπσπβ·πι, ΡΜεετετ.εκρι1Μ / @πώ 7·υβ|επάκω) Βττιιτ1εευΓεττι , 1)ο

ΝΑτιιΜ ϊ/εβπ:2οπεπῇω .4πτό!φψφο.σ : τμτύπ:Ε ΕΡώυΡεποπ /φτε›π ῇπ:επ:Μ τα·

σεβ-τ. δω 86 Κα τρίε, Μστά!., Βινεττε ΓιιΒίεττΡΠτ, δΕΓτ10 τττοηοετειωττιειτε θα

το ειιιιιΙο ΚεεειΗ τοΠετττττ ]ι1Πὶτ. Αἀεί-ιττιτ βετ: ειιττετπ τη ιιτΙ›ε Ρο.ι·τΠιιε (:Μοόο

νεο τεετι.ειοτε απτο φωτο, Ιττὸὶὅτὶοττε ειτοςιιε φωτ. , ότε :πατώ Μειϋ π. Γαβ

ὸἰε ΙεΙιτιπτι Μο.τετιιπι: πέτρα: ΜέττΉυπε επειτα , Ζπά2έΐ2ο ::ν.·υτ! Ρώπα πρεπε»

ότι Μ.

το. Μ την. τα. ,2%έυΖωι: 5τεεΕττάο ΑΒΒετἰ ΕεεΙεΠιε δ. νἰεεεετ1ἱ Ρειι·τΠεεΠε,

Οτε/4Μεεαβεεπιθ.Ζε8ατα:/α:ΜτωΜι: άε:επτυ#βίία: επεωεωτετ:βθάττάηκεω

πατάω:: είε θυακιπε :στο , ω: Βεύσίσπα.τ «άρπωπι παώ: Ρα·.@τω ΜΜΜ ωττωωτ.

.Ροβετ2α: |Μετίτπ/ίωτωατ: ει: με:: επιπίπε ῇιῇεἔἰιωι Μ, “Μι Μ υπίετασ έτωωπο

ποπ Βαόοἰεπτιπι/ἱ·‹ἰ Βαεσπσπι »ταινια δ28αβ·Μοβττεββ ίεεωπα: : πρι· απιετωπι έ::

Ετσίσβιβέτο δ. 7έπτυπ22 βει δ. Θετπωπ2 @στο «Πτι α? 8. Β..τ.τ.... “-Ζώρωπε"

εσωπιεωοΜι2ο βαττ: βείία , μα: έτι Ι/βωτάτ Μοπα:|›ι Οε2°πΜ8Μ_β Ματσπ|σεέσ

Μι%ιπί πιΕπιππ:·.

τι. @σε έ:: αφΙτέόπ: τ!. 27. Μπι τί: Βίπία$ι//2 Καππα ρ·οβδ'έσπε Μετττπο

.Ρεπτάσε 19ιίέααε ιίυπα2Ισπε .Βταε2 ετα , πιω άε/επτε Ξ Βαέο!επο πι σΡεϊΔΜΜ Με

:Μπι άΣυΖπϋιὶ.τ Ζωρεεπιτυ , σε μβω ού /πιπωίτω ·υεέΐεπωι ·υ!π2, επ εκόπωθε τΜΜ

ωμά Με τερἰσὑαπτ , ε)ιι/Είσω μετ2ύπσ ατε/εδο κ>β·πιπτατ, εοπ»ιευτοπτβ Λά

:Με

τι. Πωστίυ·υευ αυτ” Ού!οτύω·2α: Πτι:: Μωπ2/ΐε2°ίε Εοβ:επῇνὶειιω $ενεἔὶι1ττ1

εοπτεββ, σε !ε$τιω ριπή: τω]·πωφ ακα". Ζ)Μέςτσε Ού!ωτ6.ιπέυ τω19 π8πτωιπο:,

που: φωτα" , ( κτ εφ. πωπω ίσεττω·)βά μαπιστώττω ιί:/Ξαπέϊ'σ , ώ· 22ψ .Βαῦοὶε

απ:: είέσωβφτωινω τητ!α·υΙτ νι. ΚεΙ.]ιιΜ , αππυρο2πτίε :ἰπ‹ὶ 0ο. τ.ΧΧ, εεΡυ.Ιτι1τιτ

εΠ: ειιτεπι ε]ιτε Βιτιότιιιτι £01°Ρι15 αἱ $εΡτεπιτττοικιΙεπι ΡΙ:.ι€ειω Γεεω ΕεεΙείἰεττι θα.

θα Πεὶ (ΞετιΙττἰεὶε ειΒ τΡΓο σοοίττιπέταπι . τι: ΡτεττοΓο ΙεΡΙόεότμιε Γει·εοΡΙιειΒο , το

6100 τττυΙτὶ5 ετωτερειιττ άεεετττετ Βιιαιο.τιιω , ιτΙ:τοΡετε.τοτΠοττπουε ε]ι.15 Ματ.

τιε νιττιιτεε.

η. Εκ ά28'Ι: τπ:Μ2$έτω, εαΜ Βαθο2Με .4%αιτέ Εοβττ:πῇ`ττ2ὑαα:. Ζ:ἔΜοπα

βαττ: Ζωτο·υτο , απ: /σττέ δοΖ/εππΜεσ στα·#21:: ·υτάεππ , ει: Μυπα/?εππω Σαπών*

# “το βασιτίο ΟΗετίουσέ /επτυπ: .στα έπβεασπ:2 έ ε:τ.2.8φι. Απ.·ύΜικεοπο Ρ.:

τέβαεπβ τοπβπσἔἰπω πδετε:. @ότε εε τοπ/πτΗ'ο 1%βετεπβ Μ.».../<ωτ. _ Ρ,ωωτ.·.

τι.: Βοπ.σω



Με ε.. ΒΑιιοι..ΕΝο ΑιιιιΑτιε τοεεΑττΝει. Η,
οι Ποπ.ιιιοπιιιι:2 Βι·οιιο ιπ δηιφισιιι. Αιιιιμιι. Ροτικ πάπια άιιιιιιιισ, .ι Φωτ (Μ::- Α*

Π(:. 1.ΧΧ.

ποπ ούιιοττοιιι , ω: πο: ιό μοοἰ άι· “κι ιιοπιιιιι: ιαβιιιιιιοπε οοιιιιιιοικοπιιοτ. Βοέοιτιιιι: Μ”, Η" ,

?ποτε Β. Μαπο Ειτιεβ.ιιιι/ιοιιιιιι: ιιιιιοτιιιι: ειμαι: ιιιβιιιι: τε/ἑτεπιἰι:. μα»ι.πει

1ιοτιοπιιι ιιι ιι: [έτσι παταει· , Μπι έ: ιι: με· α/ιω με:: ποπ ιτε τιποτα πω:: , μια

δ . με οιιιιι:ροπιιιι αιιώνα: , τεβριοοιιιιτ. ειπε: :οτιιιι: "κι απο δ. Μποτι ι·Μό.αιι: Κα·

ιιμιι: :Μπιτ π·ιι€ιο.ιι ιι !ιο,οιιιιιτιότι: ιιι Ετοιμα Εοβιιοπῇ` , μ.ε /ιι·αιιο οποιοι

:κι ιιιιιοΠ αει Οοποιαιτο: [.εσιώτι·ο: ιτιππβι. Νοιιιοι: ιοτο τσάι δ. Μ.ιιιτι ιψωιιια

ρω. Μ. 4ιΜπείο δ. Μιαιτι άι]ιιιιιιιι δ. Ζ). ΒοποιίιίιιΧειιοπιε εαι.ιιειιω ριπ

:φωτο τι ιιιιιωμιιιι: μι ιοτιατ ιει·ιιο Πτι ωιιιι.ιιιρρι Ζιιιαι.ιυπ Ρατάοπιιιι ω!

Μιιιι·οπιιικ /ιιι·οιιιιιι »με :ιππασία/ια τετιιιιιιι. ι ' Β ω

η.. @Ματ οβ κι @ο ΒΑΒΟΕ.ΕΝΠ8/εισ ΒΑιιιιι.εκι15 κιόμο Βούιοιιι:, άι· μο ιιι Αζι,,Ή,”:,

ε'|Φιοπίι.°ο Βούιτιιβ .ιω. α Ειιιιιιωπάο ?Μάιο Πει· βι·ιόιιιιιιιτ: Πε εο σου εειε- τω..

Βτατιιτ , τιιιαιιιειιιαιιι Γεεετιτ ιτιιταειιια, ιιτ ιτι αιιιιτιιιιε ιιΒτιε ιιαιιετιιτ. @βια πιο- Έβ:€2,2

μπει ιιταεΓατο ΜοιιαΠ:ετιο ετατιτ εειιτιιιτι τιιιαειταειιιτα Μοιιαειιι ιιιιιιταιιτεε τω: ιι. Με

ΒεΒιιΙα τιινι Βωωιτιι , ιιτ Ρατετ ει: ΡτινιΙειέιο Τιιεοιιοτι Ρατε. Ειτε.: 2°ωιι/ιιιιιο

με ΕΙι·ωιιιο @Πιτ Πω" ..μι Ρ'·υιοικοι Μ. τι. μιά. ΚαΙειιιι. 8ετιτετιιιο. αιιιιο

Ποτιιιιιι Μ. εεεε. ιτιτειι. :Με πω: ΡωιΜΜ δειιίιοπιιιιι Κιιιμιιτ ροιιιω

εαπ/Πτι: μι· Βομο,οιιιιι Βούιειιβιιι.

_ η. Πι/ιιιιμοποίιισ πω» Ριτυοι.ΕΝ08 Αόύ.ε: διιιιιιιιιιβ: , δ. Χειιιοτιι αμμι- Ραι><>Μιιιι

Μι, μι τοπικ: δ. δνιιιιιιοιιιι Μοιητιι: Χαμ .Ζ.ιιιίετιιιιιιιιπ διπέιιισιιβ Μοιιιι/ιε- 2,82ΐ:*”

πιο ·υιτιιιιιπι ιπτισ.ιιι2/ε ι:(ειιιιτ. .Σετ τισ Ριηιοιοπο ισειι Νοιεοπι: ιπ ?Με δ. Καπε

τιι. Ποπιιιιιιε δε Ρατετ ΡαΡοιετιιιεατι ειιιτι (Βεπιαειιιιιι ) ιτινιΓετιτιι τιιιιιιετιι ταυ

ει νετιιτ, Γεει ειιιιιιιιιιετετε ττιαΒιιιετιο τιιιέιττι τιοττιιιιιι καιω τιιαΙιιιτ. διιΓεεΡτιιε

είτ αΒ. ΚειιιαεΙο οΠιειοΠΙΠτιιε, ετ νιιιιτ αμκ! ειιιτι Πιιε οΗ`ειιΠοτιει τιιιιειιιε ω

ιιωεωω εὸ νετιετατ, εοιιιιιιιιτει Γιιιε ειτειιιιιιιε ω νιττιιτιε Πιιιιιιιιιι ιτιειτανιτ. σα

τιετιε κι Β. Κειιιαειιιε Γεειιιτιτιιιε εοΒιτατιε εἐ`ι εαιιεἐ`ι πιιΓΓιιιτι ειιιιι ΓοτταΙΠε έ. Ποιοι

τιο, τοεανιτ ειιιιι τπε :Πι ιιιΓο τιιΓεετιετετ : τιιττι ιιτετετεα οιι 1:ταττει ιιι τιιΓειτιιιιια εοτια

τιτιειιιιοε,ΜαιτιιιιτιτιατιειιΠ (Σοετιοιιιο, ειιιιιε Μοιιαειιι δ. ΒΕΝειιιετι ιιιιιιτιιτο

νινε!ιατιτ, Γαινα ιτι οττιιιιιιιιεαιιτ1οτιτατεΓιιαειιιιι τιταεΓεειτ. Ε: ιιι/Μ: διιεεεΠιτ ιΠι

Ποιιιτιιιε Ρα οιειιιιε νιτ ΑιιοΠοιιειιι. Εμ.: :οποια ιιι διμοιοτιβ Οιτποάιο.ιιατι

τιμ: ΜοπετΕι Βοποτίιιιιιιι. ο

ι6. Επι: ό· μια: Μία: [ποιο Βιιτιοι.ιιιιιιε Ρι::ύ)·ιιι· πι: Μοποοιιιι: 0ιιιιιάι- ι:ΣιισιτΜι

ιι.ι.εΠειιβ , μι δ. Οοινιωπι :ιο/οίκοι ιω.οιι.ιω ,οιιιιιιιιώιιοάοικ βοά μια”. όόό. 6:,':,2Ψ

·υιιίιιιιιι:, Αιτία άτβιιοβι. Ποπιμε α ΓοιΜ Μοιιατιιο Βοάισιιβ ιιι ?Με δ. ΕΙΙ|44- νι1Ιτιι6ι.

β Ιμάμ" νιτ νειιεταβιιιε ΤιιεοτιιιΙΓιιε εοΒιιοτιιετιτο Βαιιοιετιιιε, μι ιτι Γιιιιιιτ;

ιι:ιιιο με ιι·ιτιιιιιο ΒιτιιτιεετιΠε ιιτιιιε ΜοιιαΙτετια ει: ΒεΒιιΙα Β. ΟοΙιιιιιιιατιιοττιτιι

τειιΒιοτιε τιοΙΙειιτια εοιιΠτιιιτιτ.

ΜιιιΔενι.Α ε. ΒΑΒοι.εΝι

ΑΒΒΑΤιδ ΠοδδΑΤΕΝδιδ.

Ε:: Μ.Γ. τω!. Βιιιιιοιιιοοε τ. Οοι·ιιιιιιιι άι Ρι·οιιτ.

,,- Βι·τιιιτ Πειιτ ιιι Ρτοοεττιιο Ιιιιιιι: οτιετιε ιιτοττιιΠιτιιιε, ιιιιιε ιιαειιιιε τιιΒιιιιιιι Έχασε",

ι ιιιΓετετε τιεεεττιιτιιιιε εα ειπε ‹ιε τατιτο νιτο νεταειιιιτι ιιιέ1ιε αετιιιιιοτιιτιι

, · . νετιιιιεα 8ε τιτοΙιαιιιιι αιΓεττιοτιε αιι ιΙΙιε αιιτιινιτιιιιε ετ οειιιιε ιιοίττι: τιαττιιτι

νιό.ιτιιιιι. Ροιττιιιατιι ειεττιειιτιε Πει ιιιιτιι εετεειιιι ΟιιτιΠι ΟοιιΓειΓοτ Βαιιοιετιιι.ι

ει: Με ιιιΠαιιιΙτ Ιιιεε ατι εςΙοε ετιιι€ταΙΓετ, 8ε ειιιε εοτΡιιε ΓατιότιΠιιιιιιιτι τιιἔιιε , ιιτ

ό00ειιατ , Πειιτ μια ΡτατιιιίΓιιιιι είτ, Γεειιι ΕεειεΠαιτι Γατιέτατ Πει (ιειιιττιειε ιιιιιτιο

00τιιιιιετιιιατιιιτιεΓΓετ , ιιαιιΙΙατιιτι ιιατιεειΙΙε ειιι ιιιιι:ετειιατ , εε τιιειιι ειιειτι νιττιπε

Πινιτια Γε αΡετ1τε ετι:Ρ1τ , δε ΓατεοιιιιαΒιιπιιιι τιιιο Γατιέι:ιιε νιτ ιαεε!ιατ ΠΡιτιωω

ιιιττα Γε τεειιιειετε.

Πενοιιιτο ει· ο που ττιιιιτιτειιι οι·ιεΓ ατιο 8; ΕΩ£Ι€Πχ πω; ηπιο. ἔδ. Οπί.δ. Π'. δετιΒιιιπ Λιβ. , Ρ (ΒΕ 1ξ12°βω9"Μ 0415 Ι'

 



ω, ΜιιτΑε. ε. ΒΑεοι.εινιΑΒΒ.τοεεΑτεΝειε.
ειτε. Απ· ΙειΡιΠσε ιιιεΙε εεεισετιτ >τιινιιιιτι1ειτειΡετΓοτετο, Γειτιότι νιτι εοτΡσε ιιιΓτει εειστιετιι

ιΧΧ]·ι ισκτεΠει θειιιττιειε ΡετττετιΠιτ :παπι εσιιι με Γσο ΙειΡιόεο ΓετεοΡΙιεεο,Γοι·ειιιιισε

.Χ:ιν ο . . σ . - < · · · - .

ΒδΒοΙ°Πἱ επι τείτιπιοιιισπι ισ8ιτετ τιιιιτιεστε σι Ρο.τιετε.Νοιι Ιιοε ιτειτισε ειιιΡιετιι νισεε.τστιιι

€9τιπΘΈ ετετιιειΙε , εσιτι Πεο τιιιιιΙ εΓτ ιιιιΡοΙΙιΒιΙε : ιΡΓε εισαι εσισιιινετΓει τιιοττσοτιιιιι
ε τι - ι - · -

3Ξ_ εοτεοτει Αιι€εΙιεει ΡετΓοτιειιτε τστ›ε ,ειτΓστ ετε Ρετ τιινετΓο.Ιοεει ]σι›εΒιτ, δε Με

πω» . Ματσε ιιιτε8τιτο.τετιι τιεΓεειι‹:Ιο ει: εο.τ10τιε1 ΓισΙιτ 5 σσιεισεω ΒιΓειΡσΙοε εΙεσΙιε

'"'"“"""° τεΓστεετιειεισσιε ιιιττεινιτ : εεΙεττισιε Εισιε Γσο Γ·ιτΙεΙι ειιτιιεο ιίτσει εοτιεεειετε Ρο

Μ,_ Ι_ωι_ τσιτ. διε εισιΡΡε Γσιε Ιοτισειιε ΕισειιΒσε Ρτοτσιίιτ: @ασπαιτε κι Με, 06 εφε «εε

[ασίστ @σε ή· Μαρινα. Ηοε εεεο τι Πεο Γεέτσττι είτ ω ΡτορειετιεΙο. Βεετι νιτι

πιει·ιτε. , στ τιιεττιβτε ?σε ισ Γσο ετσισειτσειΠιι&ιοτιε σοσιενετετ Ρετνε.ΙιτΙο., ιτιΕτει

Οτειτοτισιτι εισοτιιΙΙι σοΙεΒοτε εετιιΕεενετετ ττειιιεΓεττειιτστ νιττστε οΡετετιτε Πι

νιιιε. Ιιπιε ιιέιτστ είτ Ιεν:ιτσιιι εστΡσε εμε ΡοΓτ επεσε τιισΙτοε Ριο Γτσόιο ΜοτιειεΙ:ιο

τσιπ ιιιιΒι [)εο Γετνιειιτισιτι,ετ‹ισε ιτι εΙτετειττι ΒειιιΙιεειιτι ( Ίσα: εΙεεειιιτιοτι οΡετε ε

β τεΙιειοΓο ΑΒΒετε Βεσει:ιετοε εοσίττσάει, 8: :ὶ δ. Αιισιιιεο $ειιοιιετιίιστιι Αι·

ειιιεΡιΓεορο ειιιιΓτισε Ρτα:ΓσΙιεσε είετιιεετει Γσετειτ ) ΓεΡτιιιιο Ιόσε Πεεεπι|ετιε ττειιιΓ·

Ιειτστιι. δεό εισοιιιειιτι ισειιτιοτιεττι Γεειισσε ειε όετιιεειτιοτιε ΕεεΙεΓιεε ΕοΙΓε.τειιΠε

(?οειιοΒιι , ΡΙεεετ ΡτοΓεέτο Ιισιε ιιοίττο Βτενιτετοτιετι ιτιιιεέτετε , τΙσοτι ε. νεται

Βσε ΡετΓοιιιε τεΓεττε εισάινιτσσε , νει σσοτι ΓετιΡτσιτι ισ ιΡΓε. ΕεειεΙιει ιτινει·ιιτιισε.

Νοότε ετειιιιιι Με , ειστε όιετιι ε!εάιεεισόεε Μαι”ΡτεεεεάεΒειτ , τεε νε.Ιειε τιιετιιο

τειιιιΙιε ειεειάιτ, -τειο.τσεσε εστι ισόιεσε. Νειττιτισε ιτιεισ Βετιτσε ΑτεΙιιεΡιΓεεΡιιε

?Γε εστι Ρτεετιιιιιιτισε ιιοότε, εσιτι ισ ετιειετσ ΕεεΙεΓιει ισοτε Γιβ1Γοιιτο οτειτστιι ιιΠ`ετ,
. ., . . .

οιόεισε ΡτοΠ:τειτσε2 ]ετιι1ετιιεισε ΡτοΙιετιι)ιε Ρτεεεε ω Ποτσιτιστιι 8: Βιετν11Με Εμ.

ειστε , νιτΙιτ ΓΕεειεΙιτετ Γειιιέτοε Αιι€ειοε στ οιιιιι]τιεοΒ εΙιΒι σε ε:ιεΙο όείεειισετε ,

τοτσττισσε ιιιειτεσιτσ εττιστιι εε ΕεεΙείιειιιι ΙσΓττετε , Γειετ;ιτε εττισε ΒεσεεΙιεετε , στ

Ι)ινιιιιε ΙεισειιΒσε ιΒιτιετσ ]σ‹ἐιτει· ετΓοινετιόιε ειστε εοσετσετιτιοτ Ι·ιετετ ιιιετιι ιο

εσε, σωστο 8εΓειτιότιοτ3 τιεεμισ σΒιτετετστ εισοτι ισ εο ΓΡεειειΙειτι σει Πεσε εΙε

. . . . Λ . _
ΒετιττιιιιιιΠοιιετιι , εσιΓεετεσειο όιεσιτετετιι άετιιιτε.ΓΓετ ΑτιεεΙιεετιι. Ισ Ιιειιε ιει

τστ ΕεεΙειι.ειττι όεΙ:ιτε Γσιιτ Ε. Βε.Βοιειιι τιιετιιΒτε , ισ Ίσα ΓειιιΡετ τεσσετιτεε ()!ιτιίι:ο

σωσει Ιεισάσιτι εοιι€τεεειβετιτστ Μοσειετιι , στ εστι Γτεσσετεστστ εΠιεισιτετεΠΜ

σι οΠιειι. Νε νετο ε.ιισσει ιιτιισσικιιτιε Γοττιιτιετετστ @εεττ Γειτεομιει€σε , @με

εΠ: σεεειιτετ ειιοι:ιεττσε εε ΓσΡετ εεττιιιιειε τισοτσπι :ιΙτιτσειιιιε εσΒιτοτσιιι εοΙσιιι

Με Ια ιειεε.ε Ροίιτσε..Ιτι Ρετιετε εισοτισε, εσι σε! εο.Ρστ ττειειιτστ ΓσιΓΓε ιΡΓισε ,μμε

σΓσσε ιοσιε Ιιε.ΒετστιιιτιεΧσε , ισ εισο ισνειιττεΓσετσιιτ ιιιΓεττειιττεττε εσε νικ ττε

εΙιτισο Μέι Ρετζτειτιτ, τἑιστιιἶεε νετσΓτειτι ει!σοΙιτιοιιε, 5είΕΡΙσνιειτιιτσ ιτιεστΠοιιε.

Τειισετιι νετο τι ε ιτισι σεει τιοτιεισ ετιιιειισε αυτ: ι ειΙΙιτιιε ιιινειιτσιιι εΠ:

ΒΞἔὲΪἔΠἶ· ιιοττιετι εισε εσιτι τετττιιτιο νι. ΚειέστΙειτστσ ]σΙιειτσισ άεΓετιΡτιιτιι εεΠιΒῖωἑ_

ΜΜ,,Μ5_ @σε όε τε(Ρετσιτ2 εστσ ΡτοεσΜσΒιο ω εεειοε ιιιιετσίΓε ι.Γε τεττιιιιιο $ Ικα ως

ΡΙστιΒσειΡ ισε ΙοειενετΙιειιιΒιιε σΓεσε ω όιειτι ιΠιιττι σε ινιοτιι Γσετιτ ττεισιτσε.

Λε τείτιιιιοτιισττι τειτστ Μ]σΓεε τει εισειιιι ΡτεΓειτι Γστσσε , εισαι ιιοΓι:τω πατώ με

Αιιαοιιε «σε νιειιττισε το ετιιιισε. Ρειτιετειτι ειστε ττετιεΓοτειτσσι δ!. Γειτιότι νι · Γω* ' Ι Ε Γ Γ Γ ά Ε Ι Γ Β Π ΒΡωεΠΠΠ

ιιιτετε το.τε8ειΡ στη οιιτσττι ,εσοσ εμε εε επι εε ε κι ει· Αι:ει.ειτιο εμιττιωι

ΙοειΡτεεεεστοτε,Ρο εε ΜιΙιεὶσιιετιίι ΑΒΒετε, επιεστιασάι ετατιθ. ΓσΒνετβι Γιιιτ ,

ειεΙΓ ειτιιτισε.

Ι Ι_ Α ια νετὸ @σε ΓοιΙεισιιιτεεηστε τοτε ε. άενοτιε εισΓτΙε Ιοει Ετεττιεσε,τισειιι ετιο.σι

εισοτιιιιι|εσε ι€)Ιισε ιτιΓσιτε ιιιεοΙιε, ΓεΓτινο εειεΒτετστ οΒΓεεισιο ,ντι. Ιάσε Βεεεπι.

:"5τί:π1:0α |οτιε , τισΙΙι τισ ιστιι είτ,σσισ Ιιτ εισίε ΤτετιΠειτιοιιιε , ειστε Γεετε είε όιειιοΓειτστ Ρετ*

εεστστιι εισιιιτισει€ιστε ειιιιιετσττι μεσω , 8ε_ εο ειισρ ισε. Ισ εμε εσιτιειιι Μ

·τιιτιιτιι είτε ιζεέτετιΒσε ειιιτκισιτσε ΡσίΓειτετιίιε ΕεεΙείι:ε , στ τιεινεε Ρετ εντσιιι η)

Ιισε ιιιΓσιε ειιΓεσττειιτεε εετιΓσττι ΡετΓοΙνετεστ σε ΡιΓεειτιοτιιε τιιετιτσιιι, 9ι1εηι Πω..

ειιΡειιιτ νσΙΒετιτετ Κάτω. @τι σιΓΡοίιτσιιι ιτιεο ιτε. ει·εεΙιτιιτ , στ εειο!ετιι τιιε Γεια

η Μοιιεειιι ΕοτιτειιιεΙιειι(εε ο!ίτε ὅ «στο @β Βτ- αρ. ι6. Ποτ:Βιιτ Βετιεόιέτσε ρτιτιειμτιι Ι.σάονιι;ι

σιιοιττο Ρυβυψι στε730Γ29 |ίωιπιθ"πάιτι ε» Μι- Μ, εσιιιε Μισο τω” 5. Μάιιειιε δετιοιισισ Ατ

τιωιιω ΜοσεΒιεε τ!ιεσιιιστ ισ Πιτοιι. ΡοιιτειιεΙΙ. τωΡωσι. οιιιιτ.

 



ΜιιιΑε. ε. ΒΑιεο1.εΝι ΑΒΒ. ι=οεεΑΤΕΝειε. Η,

ὰ'

ει νιτι ΤτειτιΠε.τιοτιειτι εε!εΒι·ειιιτιοιιε εοΡιοΓει ΡιΓειιιιιι Γειι ειΙιειι·ιιπι εΙειΡιιτιι Μ· Επι ε. Α”.

Ηιιειιτετ ωεεειω ΡιπΡο.τετιιι·. ”°·εΧΧ·

Ροττο ιτι Ρτει:Γειτο. Με (5ειιιτι·ιειε Εεε!εΠε, ιτι οσε ιόειιι Ρι·εειΡιιιιε ΟουΓεΓΓοι· ι ι ι.

ΓεΡιιΙ:ιιε οιιιενιτ, οΙειιπι ιιιιιΙειεειιεΒιιε8εεωιιοτυπι ειιπιειιΙιε εΙε ΙειΡΜε ειπε Γο.- ΟΙξιΗεχ

ετιιιιειιιΓοΙει ιιιο.ιιενι:, ειιιοιιιΗτιιιι νειιιιε ΙειιἔιιοτιΒιιε οΡΡτεΙΠ Ποιο ΡτιΠιτικ Πει» :::,:ΐο

τιπι Βιιιιτετιι·εάεΙεβειτιειιι·. (ῖἱιτιι νει·ὸ Με ω! Ιειιιόεπι ιιοπιιιιιε τω 8εειά όεεΙαι·αιι

άιιιι·ι ΜΜΜ νιτι τιιετιτιιπι (ΠικιΠ:ιιε οοετειτετιιτμιεειόιτ ιιε ά1εουεε!ειτιι 8:ιεετε!οε

ίΞιετο νεΙε.τιιε ιιιάιιιτιειιτο ΙΙΙιιε εεεεε!ει·ετ, 8ειπιιπονιάε 3ΡΓιιιιι ουσ ει·ειτ ιιιόιιτιιε

νεΠιιιιειιτιιπι εοόετιι Ιιειιιοτε ιιιτιιι&ιπιι τεάάει·ετ.ΟξιοεΙ εει·ιιειιε ει!τε.:ιε ωιωιια,

1τιΗειιιιιιιετιιε ιι·ειειιιιόιε Π;ιιιιιιΙιε, σε τιιοάιιπι τειιετε ιιεΓειι:, ιιιιιιιΙε πιο3ε νετοιιιιι

τιιειΙιειιο οτε Ρι·οι:ιιΙιτ,τιε νιάεΙιεετ ειιιἔιιιΠἰιτιι]εειι-Οι4ιιιετι Γει1&άεΒειι1ε εεω.

πιω εε Βε.οοΙειιι ιιιεΙγτι£6ΓεΠ`οτιε νο ῦτ:ιε Γοι·ετ,ιιτ ετιιΡ!Ηιε ειιιιάοιιετιι ιΡΒιιε Π

ειιιοι·ιε οΙειειο!ιιιιε 8ε ε!ειιιεεΡε ω απαιτώ ΙΠει.τιατεΕ.Ο11]υε ιιιιΓεττιττι:ῖ νοεεπι Ιϊατιιιι

Γεειιτιιε είε εΠεδειιε.Νειιιι Ι1οιιοι· ωιεαιω, 8ε ΙειΡιε ει·ιιιτ.Νε ετΒο ιιιιιειιιειιιι Ιιοε ω

ετεειιοιΙε νιεΙεο.τιιτ,οιιοΓειο.ιτι ΜοιιειίΠει οι·οιιιιε ι·εΙιειοΓοε νιι·οε ω τεΓΗπιοιιιιιιιι ιτι

πιεε!ιιιτιι άεάιιειιιιιιε,οιιι Γε νωιπε Ιιεε 8›ε ειιιεΙιιΙΤε νεκιίΒιιιιε ειΠιι·ιιιο.Βειιτ ειΓΓεπιοιιι..

Βιιε5Ηιιιιειι·τιιΜ ΓειΙιεεε εοἔτιοΠιΕτιτο ΟεΙνιιπι , ΒεκιωιιοιιΜ οιιοοιιε ΠΙει·.εω·ε

ειιΙ:ιιτι εΙι&ιιιι·ι,οιιοτιιιτι νιτο.Με ΡτοβειοιΙιε εκίΗτιΙΓε ά1ΒιιοΓει:ιιτ.φιιε νει·ὸ όσο..

:επι τεΓΗιιιοιιιιιιιι Ρι·οτιιΙιιιιιιε_ ιτι ι·οοοπιιιάιε ιιε ΓιιΒΓΗειιιτιιι· τεπιιιε , οιιοιιιο.ιιι

ιο οι·ε ειιιοτιιιιι επι: πισω τείὶειτιιτ εωιΡωω οτιιτιε εοιιίὶειτε νει·Βιιιιι. Ισ Φωτισ

Βιο ιι;ιιιιοιιε ΓετιεΗ ΜΜΜ, εποε! θΙειτιτι:ιΓοΙιιιιιι ε!ιειτιιτ , ειιιιάειιιι ι·εΙιε)ιοΓ.ιε θα

ιιοοιτει ειείΕιτι: ιιοτιιικιε Οοιιι.ειιιειιε εειιτιιαι νισιιιτι νεΙιιτι ει!τετ ΜογΓεε εέΠίζ

εεω ειιιτιοι·ιιτιι 8ε εο ειιιιΡΙιἱιε , οοι Πε Γε νιόιίΓε ειάίΐι·ιιεοειτ ιιιιιΙτιε νιειΒιιε. Π: ετεο

εεΡιάπιειτιιτ άειιε α:τιιιιιιιε , ετιεπι οιιαπιιε τείὶἱε ιιιττοε!ιιεεευτ Αυιειιε, οιιιάειιιι

Μοιιο.εΙιιιε ιιε ειιτιοιιιοι·, οοι Ιιεεε Γε νὶὸιΠε ειΠιι·τιιαβει: εειιιΡοι·ε όιοτιιτιιο. ΤειΙι

Βι1ε 8ετιιιιτέε ΒεατιίΠτιιιιε ()οιιΓείΓοτ εΙοπιιιιι ΒειοοΙειιιιε άεεοι·ετιιε νιτειιτυπι Π·

Βιιιε , νινει·ε Γε άειιιοτιίΕι·ο.τ ειιιιι (ΣΙιτιίϊο 8εειιιε $ειι&ιε. Διὶ ΓεΡιιΙετιιπι οιιοοιιε

5ΡΓἰιιε νε! οοι ειπε Γο.ιι&ει Ρει·ιιιειτιειιι: πιεττιοι·ει , ΡΙιιτιττιε ιιι5:ιιιιε Ρ::ι:Παιιτιπ ειιιε

ιιιετὶτἰε ΒειιεΗειει, 8ε τιιειι:ιιιιε Γεοτιε νε! Ρειτιεοτιιιιιι οι·τατιτιιιιιι ιιιεοιιιιιτιοόει.

@ειπα ιειτιιι· Γενετιτειτιε νεΙ νιτιάιέΕεε ιτι Με νεΙ ΠΕι εκΠΠειι: ωιιωωιε_ εΙιεειι- Β έ ν

ειιιιιι ιιοΒιε είε εισ.τ:ειτιοι:ε ΜΗ ΡτεεΓετιτιε. Ραπ καιω ειιιιεΙειιιι ΕοΙΤειτειιΠε ΕεεΙε- Αζε:ξ!”5

ωε,ε1ιεωε Ιζο:ιειιτιιε ιο Βο.ΡειΒιιειτε, δ. Βο.Βο!ειιο εοιιττατιικ οπιιιι τειιιΡοι·ε, Μάϊο Μ·

Πω ιο αστειο Γε εοιπτει ειιτιι ει·ειειτ Γιιοετοιο.ιιι , ιιε ειπε ιιοπιιιιι εοιιΓεετειτετιι μ”

ενει·τει·ει: παπι. ΙιιΓιιΡει· ετιειτιι Για: ωεωιε, ΠιιιΠιτειτ σ.Ιτε.τε ΠΜ όεοετε Π:ειτιιι,

ιΙΙ:ιτείοι:ε εοιινιεἰει ιιιιιΙιτιΡΙιεειτ 8ε οΡΡτοΒτια. δα! ιιΙττικ [)ει ὸειετει·ε που ει" Ρετ.

:Με δειπέΙι ιτιιΡτοΡετιει. Νεπι εο ειιιιιο εειΡτιιε δε νιιιειιΠε ιι·ι·ετιτιιε,ιιιίΓιι Κεειε

ΗεΝιιιει εει:εετε είε εΙειιιΓιιε. 5εό ειιοιιιο‹3ο ιΠιιιε ενειΓετιε, οιιιο(ιίειιε εοτινι

ειιε εεειιίε.τιιε Με: , Ροτιἱιε είε τετιεειιόιιιτι ειιιὰιτι ΡτοΓετειιόιιττι. δει ςμιοειιιε

εοο.ειιιιτοτεε ιτι ιιΙτει:ιε Γιιονει·Ποιιε εειΡτι ΠτιιιΙιτετ εε όιΓΡε:Π πω, εεω ΡοΡιιΙο ιο

όετι1ιιιιι 8ε ιιιιΡι·οοει·Γι εειιιτιευτιι. ΡπεΓειτιιε ειιιτειτι ΑΒΒ:ιε ιιιιΡιιόιεε Ρετε!ιόιε

Ρε.ίΈοτει!ε άεειιε58εοιιι Γιιο ΡτκόεεείΓοτι νιάεΙιεει; δ. ΒειΒοΙειιο οΒΓεειιιι ιιοΙιιιι:

ΓΡοιιτειιιειιε , οι: ιιεΒΙιΞεοτιειτ Για ιιιει·ιτιιπι τει!ι ΙιιώΒι·ιο εΠ: εΙεόιτιιε : είεειιιε οιιοά

ιιιαΙε εοττιιτιιΓει·ειε, ιτιιΡιιιιε :ιοτι Ρεττι·ειιιΠιτ :€]Ι1ἱ2. όειτιεερε ειιτιι ιιι:ετοιε νικιτ,

εκειιιΡΙιιιτι Ροίἔετιε ΓεέΕιιε, ιιε τειΙε εάνετΓιιε δ. ΒειοοΙετιιιιιι Μετὰ ειόιτιιττο.ιιτ Γει

ειιιιιε.

ΕιεΓΗ:ιτ Ρι·2τετεε δε ειΙιιιε ειιιιεΙειιτι Μοιι.ειεΙιι1ε Κοιιιεκτιιε (ῖειιοιιιειιετιίἱε 8ε ιΡΓε ν.

όιέΕιιε, ιο ΜοτιειεΙιοε εκετεειιε οΠιειιιτιι Ρτιοι·:ιτίιε, οοι ιτινιόιεε ίὶιτιιιιΙιε ει€ιτετιιε Β:"€,':?ο:

δε οάιῇ , :επτα ιιιόι€ιι:ιτιοκιε ειαιτΠτ εοιιτι·ο. 5ειιιέειιτιι Πει , ιιε ΓεΙὶινιτειτεπι Ττειιε- 5.1τιζΠ εε

Ιειτιοιιιε ιΡΠυ.ε, ειπε εΠ: νιι. Ιόιιε Πεεειιιοι·ιε, οιιει:ι·ετετ .ωωωιω, ιιιιΠο. εειιιι ει

εεω ι·ο.ειοιιε Πει·ιμιι:ικιτιιε εΕιτιι οτο εε 5. Αιπιτεεε ΑΡοΠ:οΙι νιεΙει·ειιτιιι· οέΙεινει: νοκ”

εϋπιιττι. διο Γειτιιε, ιιεε (Με ειιιι&ειτιιε νοτιιιιι Γιιιιιιι :ιόιιιιΡΙενιτ. Νειιιι εο ειιιτιο ι -

Γαἑε Τι·εικιΠατιοιιιε ειιιετιιοι·Ιεόειοιιεε οτ: Αι:ιοΠοΙο ίΒιτιιιτ, 8ε οέΙο τεΙιοιιειε ε

Ο ΓείΓοτε Με άεετενιτ. δεό δε.ιιέΕιιε Ποτιιιιιι Ρειτἰειιε ΓιιΡετ Ιιοε πω. Αιιιιιιει

τιπι νετὸ τεάειιιιτε εεόειιι ΓοΙΙειιιιιιτο.τε,όε ΑΡοΙὶοΙο οιιιιιιε ΜΗ: Ηει·ι ,εεω

Ρ Ε ΓΓ ιι

ΜΝ. πιο”.



το ΜιιιΑο. ε. ιιΑιισι.ιεΝι Αιιιι.τοεεΑΤΕΝειε.

@πιο τω. Βειοοιοποιτι οοεπισο.ιπ ιιισττιιοπι το , πεο ΓοΓτοιπ οιο εσ τι οοσοοειττι Γοιιειππι2τι

] τι οεσετε. Ποιοι νοτσ Γει.νεπτεε οετετι ,Ρτιτοετιιπτει ιιτ Μειιἶΐίιτο δ: Ρτιστι. δεσ

' ' οποιο ποπ ΡεττοΙιτ οιττικ οιεκτετο. Γ)σιπιπι ,εσοι.ιστι Γιετι Γε ιιιτι Γεοετιτ Β. ΑΡο

Γι;οΙι ποπ τειτπ ει: οΙενοτιοπε , οποιο ιπνιιιιτι 8ο εΙειτιοπε. Ιτοοοε οιιιπ ιοεττι Πεοο

πιο ποπ πιοΙτο ποθ :κι ποοεΠε.τιο. τιποτε: ιιΠοτ, δ: ΡΙοε Γσιιτο οι ιΠσ οτιετο οιοοει·.

_ τ5Ποτ,τοΡεπτο ( ιιτ πο. Ιστιιιιιτ) οπο νεπττιε Γοπτ ειιιετττι, 8ο Ρεοπο 0ιιιπιει Γστειε

εκιετιιπτ ιπτειιιπει : ειοοιιο ττιτιπιιιοε ειΙιοτιιτπ στ! Γιτειτοτπ τεΙειτοε, οιιιιι οσιοτε πι

ττιιο ποπ τποιτιε Πιττιετνικιτ οιιοΒοε , Ποιοστι 8ο ειοτπιτ:ιτιοπιιοετοε οιιιιιιΒιιε απτο.

οοιοτιτειτο Γειδι:ειπι ιιι εσ νιπόιότοπι νιοιεπτισοε. διοτιοε τπιΓετιοτ Γο.άοε ιιιιΓετιε,

οιιττι ποπ τειιΡιιιτ , νιτειιιι οιιτπ σώστε οπο. . ·

νΙ_ Φιιοιοττι οιιοοοε Ι-ΙιΙοιοτιττιοε ΡοιΓετεπιιε ΟσειιοΒιτο. 8ετεπε σΠιοιοιπ Ρτεοοεπ

Ποιο ΗΛ· :οπο ιπ εο.τιεπι Εοοιείιει,νιτ οοιοΙειπ οτειτ νεποτειποιο. οεπιοιε,Γε‹ι ιποιτστιεε ιπ δω.

όιοτπ Πει νοτικι ΡτοΓετειιο.τ τιι·τοοειπτιεο. Ποιο νετὸ οιιιιτιειιπ νιοε ὰ Μοπτιοιιιε Γι

τιεΙιιιιιτ Γειπέτι νιτι νι. ΚειΙεπειειε πιο οεΙειιτατετιιτ ττο.τιιιτοε , 8: Γγπειιτι πσόι;ιιττιειιι

ιειπι ει: Ρειττε όεοειπτειτει το ΑΒιιο.τε νει ὁ. Ρτιοτε τετιπιπειτετιιτ ιει.ΐτισ σοστιεοιτπο,

οιιειτοστ Ρτε.ττιιιοε, ιιτ ειΓΓοιετ, απτο ειιτοτε ειοιιτειτιτισοε,τιο ιιι ιιιιιιιο νοοιε οιιιτι

στοειτισ ΒεΓΙιοπΓοτιοιτι , δαπΓία: 1)σωπέΟοπββτειιτιΠιιιιε τειιο:ιπτιιιιιε,οιεε τετ

τιε ιΠοΧιτ πιο οιιιιι πιστιοΙτιπιιπε ιπ οτιιιεποισ ΡετΓενετειπτιοοε. Τοπο Γιισιτὸ πιο

ιι·τιοιιποιικ οστπιτιστιιε ()ειπτοτ Ρι·ει:Γειτοε ιπ πιεόιοτπ Ριοπιιιι , 8ο νιτ Ι.ΓτειοΙιτει Κεβ

ΡοπΓστιοτπ νισΙεπτετ :ιτι·ιΡιειιε οΙεοτιπτειτε οωΡιτ, Γεοι ποπ πιο ιιττιενειιιιιτ. Πποιε

οιιιπ ΓιιΡετ:ιτι Γε οετιιετετ, 8ο ()ιιστιιε πιω οιισοι ιιιετιι ιποειοετοτ τεπετετ, ποπ

ιιτ δοτιιιτιιτα ιοΒετ ειΡΡοιιτσ στι οιιΒιτσ,Γεοι Μοτο ιιπτισττοπο νει ιττε8ιιΙειτιτετ

ιιΙετιτισ ,δ. ΒειιοΙειισ ιπτιιΙιτ ΡΙιιτε οσπνιοιει, άο]0τ:4.τι5 σοὸτι οοειππιιιι νινετετ,

ο :ιοιιιινοπτισπεε οοιιιΓτιειιιι Οοσπιε ° (Γιιεττιτ ειοιΡΡε ειοέιστ ιιιιιιιε σΡετιε ) ιπ εε

τιεττι ΕοοΙειιτι ο:ιπτειι·ι ποπ Πιιετοτ. Μόκοιιε πιο! οιιιιιιε πω, δ: οειτιιτε ιπνσΙιιτο

σΒιιστιιιινιτ. Ετ εοοο τεΡεπτε .ποτε ειιττι νιτ Γειπέτιιιι ωιιισπ ιΙΙιοοοε Δε"Μτο.

Γοιεοπε οιΡΡοτιιιτ, απο νετοιε,οτ ιοεπι Ρὸίτ τετοιο, :κι εοιπ «πιο : ΗιΜοτιτοιε

ιπ πιο τεΓΡιοο. Αι: ιιιε ιιιιτο.π-ε το ιιΙιτιοσ Γε ΜοπειοΙιο νοοειτι , οιιτιιτε οτειέΙο τεΓΡε..

κιτ. ίδιο δειπέτοει δοιε πιο οιιιε Γιτπι ττετποπε οιιπι ποπ τεΓΡσπάετοτι Με,

ιτιοιοιτ δαπέι:οε, τιονετιε οπο Βειοσιεποπι , φοτο ι·ιστιιε εκτιτσοτέΓι:ι ιπ οσπΓτιοέτο

οιιιπιοττι τσΡτετΙ)στπιπι 8ττιιοιιττι Γετνιτιοπι. Ποτ ιιοτιστοπι ειιιΓεττο οσπ:ιτιε ,

οποιο πιι ι οιειιιτ Πεοε ιιι τεττιε ε Πιο ειοτοττι οιιπι ποπ ΡσΓΓετ Γεττε δεπόι:ιτιοΓΡε

έτιιπι , οειτιοτ Ιοέτο τεοΙιπειτιο στιετοιτ Γε ιτετιιιιι. δειπο”τοε νοτὸ Ποιπιπι (Με :κι

ειιπι 5(1οιο. οιιιπ ιοττιπιοτιτο ιπετιπι Γετνιτιοπι το Γιι ετΓτιτε ειτπΡΙιοε οιιττιΠι ποπ

Γιετι ,Γοιτσ οεττιιιιτπε , :μια νστο πιο ιπιπιτπε ΓτιιΓιτε. ετιτ , οσο επιιπ ειππσ τοστ.

το ιπστιετιε. διο οσοι ,8οιποιτ όιΓΡε.τοιτ. Πιο οιισειιιε @τινι οσπτιποὸ ιτιιιτιιιιτετε

οσττερτοε, οιεότο σοσ ιποοπιιιεοειτ ιιιττοιτιτ οοτιοιτοε,τεΓετεπε οιιπ&ει στα Π

οι οικω Γοετο.πτ Ρτιστι δ: πιο. Ετοττισοε. Ευ. ιιειπιοιιε τιιο Γετνιτιο δοτιο-τι οιπτιι πι

Γο Γε ιτπιπιίιτ,Ροτειπε απο εσ οσποσττιειτιιΓετιιιιιιιι ιΙΙι Ρι·οΓιιιτ. Νειιιι τεττιει άιο

ει%τεινε.τοε Ιεέτσ άεοιιΒιιιτ , πεο ιτιοΙε Γιιττειιιτ οΙοοοΓοοε νιοειιιπει Γοκτο. οιιο πιω

ιιπινοτΓετ οειτπιε ιιι€τεΓΓιιε ιπσττοπι οτιιιτ.

νΠ_ Νοτιο τιιιστιιοιιιοιε ιιιτιοπο τΙοει.πι Ρετ Γετνοτιι Γοοπι Βτιιιοιεπιιιπ νιττιιτ οπτ.

Βιι>οΙΤι οετ Πινιπο, ιπ Με ειοινετΓο.τιιε ΓοΗιοιεπτετ όιΧιιιιοε, τεΓΕ;ιτ οτ φωτα: Βεπι€πιτ:ι

Μσιιειο ο

Μ άνω) το.τιε ετ€ο. οι τιενστσε οτ ΡοτΡειοοιε οιιοειιποε. Μοπιιοιιιιτ φοτο ειοπωιο νι_

ε.ιιιισιτοτ. όετε δ:ιτιοτιιπι ττιοΙτστιεε ΓιιΓΡιτο.ο:ι.τι οιιιΡ ε σπιτι οιιεπι Ρο.τι·οιπ 8ο Ροιωκω Γε

ιιειοετε €τιοο!ειστιτ, οιιιιιΓοιιε ειπιστε Μοτο οτ , ειδ Πιο νιποιι Γε ειιιοιττιποσ ποπ

οιιΗιτιεοειτ. @οι ιπ οσο ΡετΓενετεπτι,8τ οι» ιτιΠσιπιπι:ιπ σεΡτοοειπτι Βιπ&ιιτ οι

ιπ νιΓο πσέτιε αΡΡ:ιτιιιτ , δε ιιιοποιο νιιιτο εοιπ ιπτοεπε , Ιιοι·οτπ ειοεπι άειττετει Γετε

οτι: οι Ρσττιοεπε άστο: Η:: τιΒι ,ειοοιΡε δε Ιεοε. Ωίιιποιιε, ει ιιτ νιάεοτιτιιτ,ιι

Βτοπι ειοοεΡιΓΓοτ 8ο Γσιιιιιπ οπιιιπ νεττιΓΓετ 5 ιπνεπιτ Ι·ισο αιΡιτοΙοπιι £ξΙιτιιιτεΠε

κιτ Γο.πέτιιε νιτ Βοοιιιιπ. Μο:: νετὸ απο. τονοΙνεπε,8τ ιιιιιτειοιιιοιτι ιιε ι Πιηιιι·ι;ιτο

απο τεΡετιειιε, τστιιπι Ρετιεειτ : οτ Γιο ενιοι!ειιιε,νιίισ ει: σοοΙιε ειιιε ενοποιτιιτιθ.

ιι Η οι Οοο Μοιι:1οιιοε ΕοιΓατοπιιτ , στο οποσ κ. πιο. Βιιττο.ι·ιιι οωηιω νιττιπι οοιιιΡΟΠΗ:_
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Η `

εισετενετΓσε ττιιτειειιιιιττι Ροίτ στα τιΙιεΙσοτ Ιιττεττε ττειότόιτ.ειε ττιιιΙτιε οσοσ ει» εστι.. εοω. τω.

τισετ:ιτ ιιεττττινιτ. ΑΙισε νετὸ άεσττιτσι εισεο νεκειτσε σώστε . στ: μα: σττττετ :.ιτισσ

Με Ρστ:ττετ ει» ττιοττεττι ιττισιτσετε , σε τιιτίετιεοτε!ιο. Ποττττσι τσιπ, ειά` ΐετισΙ

ετστττ Γεισέτινιττ εεεεΠιτ ιττττεΡιάσετ ιΜοσε οτο.ττοσε ΓσΡΡΙιεττετ τσΓε. Γειτιότιντ

τι στιιειτιι ειτττειτ ττιοττιιότι ισειιττΙΙει : 8ειτο. Πισω ετττετι οΙοΙοτε Ϊσε2το εΒιεττστ·

Ιατισε εοστισιιὸ. -

Ισ ΡοίΓετειιΠ ε!εττιτ1σε ντΙΙει , φτάσω ττιειι1εβετ ]σνεισε ειονεστι , Μεσα 8ε τισ

ειστε Ρτινε.τσε οΗὶειο , νιτΐτιιτσ στο οιιατεσε ττιεττάτεατιτιο. @Δω όεεσττιΒετετ

το ίττεττιι Πιο σοότε, οσοι νιτι οιείοΙΙεττισι, νιεΙεΙιεετ τσι τττισΠτίιε ειτίἰίτετττε,

άστο Μοσο.εΙιι τιο6ΕσττιεΙε οΗῖετσττι άεεειστατεστ . ντοιτ €ο1°ε1τ1ι τε ίἑιτιέτσττι νιτστττ

Πετττεττι ,εε οεοετε ιτε σε! ΕεεΙείὶετσ Με οτσεειΡιεστεισ. ΙΓσσε Γσστσ τιτεΙιιτιτε

τε εεε ττ σοΓΡιτειιι .Γειθτσιτι Γε οτεεστ ΓοΓΡιτειιιτ εοτιεττετίιΓοσε τσι· ειτε εεισοΙει·ι

τετ ειτ Ρε&ειΒιιτ όιετττ. Οσττκισε Βετο. ττιετιιτισττΙτ εστιτΕΙι ίσττεττι ετα, ΙτοΓΡεε.

ΡσΙεο σοττιτσε . ε]σε εοΠο τττισιιίἱτ τστιεττι, δε σε ὸεὸσιτἰτ σΓεισε τα! Εισότι νιτι

οποσ: Ματσε ΕτειτττΙσσε 1)εσττι ΙτισεΙεισττοσε 8: εειττιΡεσειε σο Με ΡσΙΓειστιοσε.

Βεο εεττ @πιω στο πω @στοωστε εοτειιιι οττιτιιΒιιε. Μεττι νετὸ ο.άο!εΓεετιε

νοεο.ΒοτστΡεττσετ ετσι στ σώσε Ροίτετι τετσΙιτ. ντι· Γεισέτσε.οστ ει ειστιειτσιτ Πτι

Ρσειισ όε οτε εμε Ρτοτττισετιε.ειτοττοε Γσοε ει το ειστεειστττιτΗτ. είε|οσε ει Ιοσσε.

στο 8τειισιτσττι τετΙάισιτ. Εεεε ισ στο Ιτοττιιτίε εισΡΙειτ ττιτττιεσΙσττι ειτσσε Βάσω

είε. ΚεΠΡτΓειττιτ ιττιτστ τεττισΙτ άετοεειστεε Ειστε 5εισότο Ποτιιισι. ΕτσΒεΓε:ιτιτ δ(

εοτιίσιτόειστστ, οσι εστττ εσττι ()Ιττιιτο τεἔτιετε ττοτι εοτιδτεστστ. Πείιττειτ εΙεττει

Βετιτισττι Ρεττισειετ:ι , εσιτι Ρετ εσσι ο ετιιιτ 8: τισεΙιετττττ Βέτα ίστΙΤε αστε

εσΙτι.

ΗσισεάειτστΡεττιε :ιόεο εττετενττ ισετττοττει, στ ετἰειττι αιτειττει το @σε σοτιιττιε

Βιετειτεστστ Ρετ ττισΙτει Ιοειι. Είτ τιετιιΡε νιεσε το τεττττοττο ΡειτιίἱεττΠ . ΓειΙιεετ στ

τετ (?τοττι:ιεστιτ εειΠ:τ·στιι δέ Ι.:ιττττιοεσσι Ροίἰτσε ετσι εσεττστ Πατηστε , το οσο στάσι

εεινετστιτ ΕεεΙεΠειττι Με νετιεττιοιΙιε Ρατετ Βιισοι.ιεσσε 8: Β. Εσιτειεσε: εοτττετσ

Ροτ·εισει εισαι Γσετστιτ . στ: ει: ειστεεεΙΤοτιοσε και ττειττεστιβσε σ.εεεΡιττισε. @και

Ροίτοστιττι τεειιιιεεινετσστ . 8: σωστο: ωστε ΕΡτΓεοΡστττ,ΑσοοιιεκτσΜ ττοιισσε,·

στ εο.τττ σεε!τεστετ :ιάνοεο.νετσστ. @τεστ σεεΙιε:.ιτιε . εοττΓεετανιτισ οτι όσο ει!τειτττι,·

τιιτιιτιι τη Βοτιοτε Βεειτεε νιτσιτττι Μιττιμε , ειιτετσττι νετὸ ισ Β. Ρετττ ΑΡοίτοΙο

ι·στττ ΡτισειΡτε σοττιτσε : ιστοσε ΡεττιιτισΓετσστ τιοτι ττιοόιεο τετσΡοτε. Ατ σει Γατι

θτιΡειττεε ΒειτιοΙεσσε ίειΙιεετ ειτοσεΕιιτΓεσε Ι)οττιτττο νοεειστε σε (ει:εσΙο πιτ8ττι

νει·σστ . 8: ετι:Ιτεειε Γετιεε με τιιετεετιε Βοσοτσττι οΡετστιι οοτισσετσοτ, ΐσοτειότε

τσε νιεσε,ΟειτιιΡσε τετττω, Βτετιόε στιετσττω οιττΡιετιτισττι Γσίτισσιτ, 8ε εισο

τιοε ετσι στι» τιεοττειο.ειστ , Με τΙΙ(ιεεισε τιττΡετστ εε εΙιίΠρενττ. Πττόε εέτσιτι είτ ,

στ Ρωσιειτ ΕεεΙειἱε σσΠο τετιεττ·τιτιτε οείττσετετστ , 8: Με εε! τιιτττΙσττι τεόισετε

τστ.Ροίτοσειτι νετὸ όενο.ίτε.τοτστιι οστεντι: ττττττιετττττειε. εοεΡετσστ εοΙοτιι τετιιτε

:το Ρτοττττε . δ; εετ!ισε:.ιτε εσωτειισ . τω) «σε τετιειτοτει εΙτ ΕεεΙεΠε . το οσο. το σο

:τοτε Β. πω, σεεσοσ δ: δ. Β:ιΒο!εστ άσο εοσίεετε.τει ίσστ ειιτειτι:ι.. οσε: ισιοι

όι1τ:1νετιιτιτ Ρετ ιτισΙτει ειτττιοτσττι ΓΡειτττι. ()ετεττιττι ειττσετιτε Ιπιβιτειτοτσττι τττοιε

Ρεεεειττιισσττι,εσσιάεπι ντεστσισναΠι: <έτειττάεισεεσόισττι. ιι:εστ το εο σσΠο. τα

ισ:ιτιετεστ σεεΒΗειο., 86 ισΓσΡετ τσι-ει εοτιετεσπιτετστ ΕεεΙείτει. τι!τετιε και βεειτι

`ΕιιτΓει Ρωστε τσιπ εοτιιΒσΡτενεΙτιτσισειΑΙΙισε νετὸ οσοει ισ Βοττοτεττι δ. Βιώσ

Ιεστ εοσίεετειτστσ ει·ειτ . :στο άεΓσσετ Ρτιιτττιτσττι σε τιτιοσσττι ττισΙτιΡΙιεττειε εστ

τιιτΠ`ετ, επι τοτο τεττιεισΓεττσσττστο&ει. Ηοε @τα .Βοσε 1Εεσ ΕΠΙ Βει νινι , Κε::

ΐι€εσΙοτσισ .σε Ιεισε!εττι δ: εΙοτι:ιττι ττοττιτσιε τσι δεισ νοΙσιΙτι, 86 στ τισειτττι εἴτε:

πιστή Β. ΒεΒοΙετισε όετσοσίττειτεε ττοτιιιστοσε. ισ ΕΡιΓεοΡετσ νετὸ ΜεΙόετιιϊ

Ἑοτττειτιετο «πιο το Β. ΒειΒο!ετιι τιοττιισε εοτιίεετειτει εί"τ ειτε. : φωσ σσΠειτετισε

ΜεΙοεσΠ.ε Ροτττττεττ εοτιίεετετετ , τσΠ τιμά τΡΓσττι Ρτο ττιει€σο ειστ ΜΒετετστ

ττιεττιοττει. (Ποσα. (ΠιτιΡτε , στ» εσιτι Ρ:ιττε δε Γεισθτο ΕΙσττιιοε. οστ $τιττέτοε τιιο5

ιτε τττωττω ισ τετττε . εισττι Ρετ ίἰἔσε. τεεσττι ειπε τεσσετε τει”τειττε το ε:εΙιε 8ε οσοι:

οι Γεττιττετ 8: σε: ιστὶτιττει Βι:εσΙτι , Αττιεσ,

ΠΠ τι

|)Ο.Ι.ΧΧ.

]σΝ. τα".

ν Ι Ι Ι.

Μσισε 8:

Γιιτάσε ειι··

τσιτστ.

Ι Χ.

Α Ιτε.τιιι. δ.

Β2Β0|ειιο

ιεττειτει.
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°.:2.°ιέ:ΐ 5ΑΝΕΤΙ Ε ΙΑΟΚΠ (]ΟΝΡΕδδΟΚΙδ

 

Απο. κα.

δε ΑτιειεΙτοτετα: ειΡιτόΜεΙόοε:

Ε1.0€ΗΠΜ ΗΙ 5ΤΟΚΙ(:ΗΜ.

89:Ξω ή Α τι ο τ· ο »τι Ρωειιιιτιπ *, "τητα Ρετιιιτιιτ, σπΙπε Μπα έ· Ατώπι;

3Ρ:1ΔΉ:1- _ τ :παπι :στο στόσ ::ίεύτττττππτπ , τπΜίπιπτ ρωτάτε π:/τεστ Ηπα: στο ΗΣ

τιω (ετεΓ· τπω, μα” στατε: δτοττπστπ ηφείίππππτ, σπασω 110ΒιΠΡυε Ρειτετι.

τιτυτε βτππτ. @τα πια Κτ·8έωπ τά έστω: ττ·τύπτιπτ. δαἰ ππσππιπι πο

ότ1τ ἐά(όπ," ίσετιττπιπ πατάει: Μ ρτούττππτ πτ·εππιτπω , Μ τοπβαπτετ πβτετε απί

πιπτ ποπ π : πει: Μπιτ: όττταδίππι Μια.: /ἑπτεπππ τεαπτέττ·πτπ , πετ τό π.τίτπιππτ.

.%πίίυπ·πα μ! ό: τω” #ττΡ[ττ·2: απτέμ2οπτπ όφτεπεπόέτππ.τ πττΖ|πτπ Η τι.

τιεο.τττιτο Επί/τοΡο ΜοΜτττππ , με Ρττπτ·εμπι @ποπ Οπίπτ 2Μπ:η?επτπτπ

8επ·πατ. Σ: ίπ ΚΜΜπι Ε'πτττπάτ 2 β· βτιΡω ό: Εέπετέπ π82τ ω”. πρ. ό· τω.

π: πω: υετὅπ : Ιιτ τ:υιτιιιτι Ρτο Κυότο νται: Αιι€εΙιαιτ όιΙι8ετιόο οΗϊειοΠΙΠττιε

δεοττοε ειτεοΙεΒο.τ ( δ. Ηιτο, ) ιιτ ετι:υτι Ιιετεόεε εοε όε Ρτο »τα Με τεΒιτε ἔτι

εετετ, παρε ει; ΚεΙιτιιυυ εοτιιττι εοτΡοτιιτιι , όιιτιι ΓατειιΙο. Μι αυτό νοΙεινετττιτ,

ειό Ρτοτεέτιοιτετιι τιοίτττιττι εοτιιτιι τττετιτιε Βετο εΙτιτιοτ Ρτονιιτειει Γιτ!Βεβιτ: ιιτ ει:

Β. Ρετιτι τιιιιιιετε ττιιτπειιΙοτιιιτι υπο ιιοΠ:τει ΜεΙόιετι εΙ:ιτετ. Ατιτι σειιιοότιττι τετ

τιτοτιο Πιο Μοτιο.ίτετιιττιι όιιοό όιειτιττ Βιιοττ.ιυπ Ιιτιυτι τετιτιετιιτ,ττιΒιιε όιΠειτιε

ιιιιΙΙΙΙιιιε ότι ιιτΒε ΜεΙότε , :μισό ειεεεΡιτ ιΠε νι: Γειτιότιιε Εείτιιε το ΡοΠ`είἰἱοτιε το

@ετατ τυο Ατιτιίτιτε @πει Ρ:ιτοτιε.

?είτιι8όιο· τ. Η2τ ποτππόπ σε:τστττιπτ πυπππ#π. ΡτΕπιππι , δ. ΕτΔιειιτι1Μ πτωπότυπι Ριετκιωτ

Μ· @ψ ποτ·πττττπ : πω: ποπτΕπε πι” Ει11.τ:οϊι18 Βε!υπταπβ , δππόπιωππτ ΑΛΜΑ

:στι τ: αυτ: πΡμἔπτ έτι Ρέα: πιπδ'έ Ι'πτυππ· [πετώ τ: τ. πισττέ:θ Μπιτ, όπτπ τα τπ

ΜΙ:

Βιι·ο, Γιιτιτ 5ωττι, Γεό 8: Αιι€Ιτ Γιιτιτ @Η που,

@Ρε τιετιε ττειότειΒειε, 8ωτιιυ:οε εοιιΠ:ιτιιεΙυιω

ιι. ειιυιιιτ- Ετ τιιιοτιιτιιιι Ρειττιε °' Ιτιτόυε τιειτίςιιε Ετιτοτιιε

Πο 11ε8ιιΙτι Ρτονεττιτ @ουτε Ρτὶττιἰιττι Μοτιι:ιΙιε.

Ηετεόεττι ΕΕΕΜ1Μ όεόιτ υι φωτ εΙΤε Ιππότη.

Ηιιιε ΒτοιΙιτττι ωωιτ, ετατ Τεττι Ιιυτι εοιτόιόιτ ΠΜ: ,

Ηἱε όιιιτιτ νιτειττι ,νιτειτιι Βιιινιτι τόετιι.

ΜεΙόιεει ιιιυιε @ιιτ Ηοτετ Ρτονυιετει Ριετιιτ.

.Νσττταπ Ρετ-τι έτι Ριπετιιιιιι πό τω:: τω” π/Ρετέπιππι τππωτπτπ ρωταω , παπί ίπ

πω: 8ππίι'τ2τ ΗΜετ·πτω τϋπέττ. 82: 5.Εττετιοτιιιεβ:έω Οππίο:2,ππέ πτπ6π δ, “Μ

τύπω πό /ΣεπτΉοτετττ ΜΜΜ πόόπτωτππτ, οἱι τιότιιττι νοειε πσππ.·π αστερι· Η:τ.ότιτυιιιε.

.Αἰπτππι πατατα τί2$πτττπ έπ πωπω: Ητίτίεεπτ·π , ώ , ίπποι: Μπι Ρτπιττ·2ο Ξ δ'. @στα

1ιιιωτιιιιτ τοπτεβιτπ , ό2ίίππι /πέβ πλέππππτίπ ΒτοιΙιτιιι. Τετ:2πτπ τίτπτππε Β. Ι'έπτ.·τ·Σππτ μπι

ΜΜΜ ποπο Ρωτάει τπέτ·παιΜ ττἰεότπτπτπ βιῇε : ?από πττπτπππε Επἰτστπ: ·υστβύπτ :στρϊττππς.

Ωω παρτ ΜΜΜ Με: , απ· 7βσπίπτ,πέττππ: ΜΜΜ τετπΡοτ·πτπ τ:: ἰοεστπτπ, τω

τ:τΖπτπ ίπ Μπτητο!πέτο @ο Ρτ·πτετπιτ/ττέτ, βαττ Βι·όπ, ?ττππόπϋεττπ:, Δάσ,πΜ..

πω·β:τοτππτ Επ/Ζπτωπ ππτΕππέ τοπόττοτ::.

ἔ:'ι:ι‹ἔιιτ£- 3.Εωττ2πτπ α!2ππΞτυ#πτΣυ τετπΡυτττ έτι υππ/ττεττο-δ.Οτπ:π_πππ: δ.Ε'πτ·οπτ8·, Ρτομ

εώς”ΜΡ Μείτίσταττι απόσα εοπβάφτ, μπώ:: ττιάσππ. @ουτε ι/πτί Μπππ%"χωπ :Ρά "τμ

τω”, Ρέσπάπτ ειπ/τπωίτ Ρτ·τε$τ·2ποτ Μυππεύο: δ.Επτο Ρτττπάτπ ωπίτπε π: τίτπάβ, ω: @ζώ

ρω έπτε!!τέττπτ. Ρ'ετ·πτπ Πατήστε ρίτωτέτι· νέα· :πρτόπ: Μπα τὸ "πότε π·πτυπιπτ

Βιοιιιιιτι σοπτειἰεπτε .Ρ'πτυπε πόττππέτ , ΒτρΠιτττι πστπέπε , πω :ἰτ'£πττφπβΪΖ.τ πίτπτπ. πω τη

“πω τπίπωτπ /Ξ·π πππώστωππτπ ΜΜΜ πΞεπ.τ ΕππτΕπ:, Οτπτοττπτπ ίπ |ωππτετπ Β. πρι.

Με τοπβτπττΙτ , ή· πό πάψω πῇπτε πεττπαππτ. 72” π: πωπω τπέτ·πεπίπ ποπ έκβα
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οπο. Ετ! στο:: @τοποσ τίτβτπ του: τοκοι, ποττεττωτ στ: Ζήτα στα: πω: ατοπΜπο το (Με Μ·

οε.τ.Χ::.

Αυο. :απο

#ττ/ά , ?απο δττττω Τσου οι. ε:: 4208,'εΙΡ|30 Ττηττττπβ τ·υτττεο·υττ »που βύττίτυ.

ή.. Ε. Απ· ιτε Ρτττειιτυ: ε:: Ητοετοτο οοοτττουε οπο: οοτεοττουε, ΓοΙττοττοοτ

νττοτο οοοετεοε , Μεττττε οττ δ. Ι·Πιττοοετντ ΕοτΓεοουτο ευτο οιττουτττοτο το.

τετοιο:: οττνεοττ. (οιττο οΙεττττεττυτο ετττο Ροοτττε:τ εοΒοονττΓετ, ο: ετ τοευιο το

οετοοτε οττ τε ε:: οτοοττο οοττττοοοτο οετττοεοτετο, οοτοτοε Βτο:τοττυοτ * :το οτοτο-·

8οέττΤετ, ευτοτοτττετο οετττυ::ττ. Βεοτυε ουτετο Ρτοεττιτε, ενιττΓο οετοοτε , Μοοο- ω” °°ΠΓ·

ττεττυοτ το οοοοτε Β. Μιτου:: νττοτοτε εοοτττυ::ττ, 8τε::τουειτο ττοτοιττο ΓεοτΓυτο Πέ:ζ,Ιτα,,,

τττττττεονττ, το :τυο τοοοεοε, οοΓοττετ ΓιτΓετοτεοοτ : ο: :τε Με το τττετο ντττυττ ττιτττεοε,

το Πεο οτοττετεοοτ. ()οτοοττ οτοοττο ττοττττ οττοτε ουττετυε, ουοττ Ποτ Γιτοττο

ττεοοτ, οετεο,ττοτε ο: οουοεττουε ετοοοοοτ. Εοτοέτ τοττυτ ετυο Γοοέτττοτττ Ιοτοοε

τοτόουε εοτοοεττο, οτοοεε τοοοτε οττνοττ , εΙτοουεε τἰνε εοοττοόττ ουτ οοτε τ,

οιττ οττο τοεοτοτοοττττοτε ττετεοττ, οι:: οτ! ειττο νεοτεοοοτ νετ :τεΓετεοοοτυτ,Γοτο

ποιού: ττοοοττττοοε τ`οοττοττ οτττττοκ τεττάεοοοτυτ. Ου]υ: οεοτο οοτοτο υοτετυε ττττἔ

ευττεοε, 8. Οττττ.τεουτο τ,οιττ ε:: Κοτοοοο: οετεεττοοττοοτε τττοετε οοοΙτευετοτ, (ττττΠεουτο

οττοτυ::ττ :το ντττεοττυοτ ευτο. (1υετο 5.1ττοεττυε πιο Γοοουτοε εοοτυοέτυτο εοΒοοτ. @το

εεττ: , Γ ττττυοττ εοοοοττοοε ε: ο,ουτττο ΓυΓεεοττ , οτοιτε τττντοο οΙΙοουτο ευτο εο νο

εοοε , ο τοιτοτοεττυ οουτΙ Γε ττεττοιτττ το Ι)οτοτοο, . ωτο.10τ.

;. Ροττοοτε Ετοεττυε οσο οοοεοε υοιτε τττοοτοτο οττνεοτεοττιττο τεΙενοτετ , οεεετἱ Ν,,,,,,,,,

τττ οττ Εοττεοουτο , οετεοε υτ Ιτεετετ ετ τοοτυτο οετοοττε ενεττετε , τττ τοτοετο οοτζ Ροττετο τι

τετ ττοττυιο τοεετε ειττ ουτττεοετο οΙετο οτο οοιτοεττουε οετεο,τττττε. ()υτ Ροοττ- Ρο:··τ 'Μ'

τε:: τοοτιττο τοΒοττ οετοοττε εοοεεττττ ,ουοοτιττο το ογτο τοτο ετοτουτο τοοτο οτο- Η ς '

οττο οποιοι τοτττεοττο, το υττο Με τοττοτο οοττετ εττευτοττοτε, ο: ουτττουτο τοττο Γοτἱ

τοτυτο εοοεΙυττετετ, Ιτοετυτο οοΓουε ε:τνττΙοττοοε , ττυοττ ττετε:τττοττυοτ οοτττττετετ.

@ο ουττττο ,ειττ ΓοΙττικττοετο τενεττυε, Γοέτο οτοττοοε, οοειτΙιττο οοετο τοοοιτ τε

οεοοτ, οετ τεττοτο ττοοεοοτ, 8: τ φοιτ εττ ιτττ1υ τοττοοττε ) οττ ουτυιο ντττ Βετ,ττ·:τ..

οτο οοευΙτ τεττο ττεοτΓεεοε οοτεοοτ, ο: οετουε οτοε δ: τοττετιτο:τττττε εοττυεοοτ.

. 6. Ιοτετεο τουττετ ουτεττοτο οττνεοττ, ουτε νττο τεττ:τε ττεοτΓεεοττε. τοττοειτΙο , τω- τ [επήτ-Π

οετοέτο οτ! Εοττεοουτο Γετττοονττ: Ετετοττοτο οποοοτττειτοτ είτε τοοουτο , τοοτεττ- παω::

ευιο, 8ττοεοοτοτοτετο οττετεοε, ε: οσο Ι)ετ ευττοτετο. Πετοττε ευτο εετετττοτε Μ

οτ! ετετουτο τενεττο , Γοοέ1ο νττο εοοντετο , εοοτυπτεττοΓουε δ: οτοτοττεττττοε πω

8ονττ,8:ευτο ου:ίτοτττοτε ΕοτΓεοοτ :ιο τοεεοτο οοετε εεττοτε οττεεεοττ : ' τυο:

εττοιο ΕοτΓεοουιο οττνεοττε ουοττονττ. Ηοε ιτε εουτο οο τοεεοτο οοετε εε οοε , .

8οττοτυε εοοτττττοτυε. Γυοετ οεττοιο τετε:τττ. Μττοοτττουε τοττοοτττοτο τυεεεττυοτ.

Ρεττο οοτοουε ττυττττττοο, ουτυ Βετ, υτ τετττοοτ 5οοὰτ ετΓετ ττοοτττοτ, τυο τοτο Ρεττοτο ο.

εοοεονυτο ετττετο οτοεττττττ Ιοευιο. (Με οεττο το οοτττετουτο εττετο , εοττετο το Φωτ: Μ·

Μοοοττεττο τετνοτυττ,8ττοευε τετοοοτε ετυε ττετοοοττ:τοτυτ : ευτυε το&υ :τεοττεε 38ΐω κά·

Γοτοτττε τεττττυιτοτυτ τοοττοττ-Ρτονοεοτυτ τοττιττ Ροοτττε:: νετοτε τουΙτεττε, οττνε- τ το: «τ.

τττττοτ ντττεττε υττοουε τοττοευτο, τυτεΙΙε::ττ Ετετοττοτο τοοοοτ ετΤε τοεττττ οοιτττ

Ι)ευτο , οι ττετοεε ο ειττο Γετνεοτττιε :τττε::ττ , ο: ουοτοτττυ ντ::ττ , ετ Γοοττττοττττε ειττ

ττοετττ. Ροττοτο νετο τοέτυ οοευττ ντττ [)ετ τοέτο υΓουε το οοτττετουτο τττετο οο οπο

τττ ττετοοοτττοοτυτ. Λο Μο τετοοοτε οιτο τουττετ τοο&υτο :Μοτο Ι)ετ οεειττονττ

οουττ ΕοτΓεοοοτο ιττουε το οττετεοε, τουττετεε το @ιτε Μοοοττεττιττττ οσο τοττονε- Μοτο".

τυοτ. Αττ ττοτο ττουτττεοτ οτονοεοτυεο τουττετε,οτονττοιτὸό οτοοτε τουττετ,ττυα 09τοτττ το

οτο: Μοοοττεττυτο το8τεττετετι11°, Γυτ εοτοοττε τοττττοττοτετο τοευττετετ. ω”””ατ°

. 7.Ροτττοοττυτο τοττυτ ου:εττοτττ τουΙτετ ιττνεε 8τοοοτττε νοτεοε ε:: εττττ ουτε! :τα

ετττετετ τουΙτεττ Μοοοττεττυτο οττετττέτιττο τοττοοττ, οττ Μυττ οοεττ οτο Γιτοοτ :οο

οτουε οτοοτττε ττοουΙττ. @το Γοέ1ο , ντ:τεοττουε οοτοτουε ουτ οοετοοτ ,. τοΓο ιτουτο

οευτυτο οτοττττ, οοεΜο νετοτΙΙ:ετο οεττοοτττττ. $εττοτ τοοττετοο τετοοοτε τουττετ

ττε τ.οττοτοεο τ το ΜοοοΓτεττο υοι:το οεττετο οοτιτττ , ουτ ττοτοοτοττττουττ , τυιοότ- τ. Με”

:με οττΓεεοοεο:το , ττοτοτο μου 8: ετυε οεευοονττ. $υοτ ο: οιττο τουττο, ουτε τοο- ο :
ττετεε ο: τοοτετΓυ Μοοοττετττ οτοετττάτ εοτοοετευτττ. Βεοτττε ττοτΙυε Ετοεττιτε το , τ

εοττετο τοεο ττοοτε ε: ντττυττουε εοτυΓεοοε , ευττυτο νττο: τ`εττεττετ εοοΓυτοτοοντττ
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οι” _τιΝ_ αει εσιιιε τσιιιιιισισειιαίι εστιτισιιε ειστισΓα ιιιιστ ιιιιι·αεσια. . . _

2:12 8. ιστει· σστεαεεισιτ , ειισσ σσισασι νιτ σεΜεστιαεε, ετσι σιιεε ιιαβεβατ ΡΜνη..

ΜΜΜ ε' ισα σισττιιιτιιε ισιιτσιατσε , 8ετασσετσ στ ασ Β. Ειαετιστιι σσεετετ, ιιιτσεστε ιττιτισ

ιισιτιεισιτε Γσιτ, στιιισι αστε , αιισττι ι·εττσ ,σιεσιιιτ νει·ὸ ιΡΓε τεΓεσιτ : 8ε ειιτσ ιτετ @Θεσσα

"ι""'· ΡετνεσιιΓετ ασ Ρεστετιι σει σιειτστ Ρεσε-ταΡισσε , ιιιτσεστσσι Γσσσι Ρεσεττι οιι·εσ

σιτ, 8εισ ιισνιιιττι εσττσιτ ειπε ιιαττε σε ιιιιια στσειατσαστιιιιιε : Βασέι:ε ΡιαετιΓσε

·εσττε σειιια.Ετ ειισι τει ειιιτσετ α ειτεστσιιαστισιια Ρωτοιαιετσι,τιισιτσ Ρατει· εστω.

αι στη. 1ισιια ισΓσιιει· σιισι·ιισι ιιετιιισιισι ιστιαιτιτσισε ετεΓιισσα Γε εαιεαιιιιετσ

ματι στειισιτ, ειιιιιιισε σειιτετέι ιαενασιτε αι·τιιιιεσε, ιισε σιιιιεσιτατε ασ τεττασι τε

σσιιιτ , Γασέτστσ αιιει·εσε στα αιτιιιιτε Ειαετισττι. αιισσ στ σιαστΓειιιιιε Ρατετετ, στα

σε τιετιει.ιισ , ιτα σε ισοτιιε·, σιτε , στ: σιότιιτσ ατι , σιιι ειστε ιαιιστανεταστ , ιιι Με

αττιεσιε ιιιιετατι Γσστ. ε

α Ντττετι σ. σατσετ Ρσετιιιαισεαστεε Γεατιιισ Νονισσισσι,τισ Ηιισιεσ ΙΓαι·α*σοιιιιικ

τι· τω Εσττιιιτ Γσιιτσετιι8ε αΡιτσιτωιωσ Γειττα ιιετα σΓεισε ασ εοω εεεαΓιιττι εισαειιτι

σιτε ιτινεστι , τασσεττι α τιιαττε σσετστσ ιιιετι.ιτιι , σιτεε δ. Ειαετισε :ι Γσιιιιιει·Γιοσε σε

σιστιιε ιιτισεσι ιιιιετ·ανετατ,ισνεεατιιε ατι αι: εα ασιστατιιε , στ Γιττιιιι Γαιίτσ οιι:εσσε

τετ σσαστστσ Ρειιετ αΙισσ Πεσσι. Ρειιιτιιιιιε σιιιιιετια στατισσετσ, ίι:ατισι τιιιετι

ετιιετΓετιιστ ιτινεστεε _ σιεεστεε Γε α ειιατιιστ σωσιεσιιισε ειπε ιιαατσε , Γεει Ρετ 5.

Έιαετιιιισ σιισε Γειστοε.

Τσσετι:Ισ ΙσπΦ1τσετσ σετετιστοτιε ιιττισιασεσιι ,άιοιγΡιιττ1τ εισαιι σνστσ ΓσΡετ σαΓιιττι τα

Με· ώ ι:τεστ,στ ασΓετ ΓιιιιιασεΡεσιιιιιιιιΓσσε τσοσ .τεστ αΡΡατεσε , ασ Γασέτι σε Μεσα

ιι:ετιιιισ εεσιισεσε, ιιιισιιε οτασε εσσοτττιιιτιτ, αε εστω Γστεεσε Γασατστσ Γε ισ

πω.

σωτεΐει τι. 5εετεσι Ρει·εΒιισι σε 5. Πισσειισ ιτεσιεστεε, ειιισ σου ιεσἔε σπασει

::::ιἔ°ὲ: Μετιαιι:εττε δ. Γιαετιι ,σικετιιστσιιατιιετ· ει: σιτε: Εασισε ασ δ. Ειαετισσι. Ιζειισιιι

ΡὶηΠτ. ιτετεκττετ σιττετσστ: σε νιΓεειι σεσ Γσσισε, εστι ιιαιιεσισε σεεείΓειτε ασ εεω ,

ιιιΓε εστι ιιαιιετ Ρετεατισεε στα νιΓεεΓεε. Ωσατιιστ τασιεσ ασ Βασέτσσι ισεεσεστι- ·

εσε, στα Ρτ:εστέι:ι εεε ιτττσεστεε Γαετιιιιε ειαισαιιαστι ιτε νιΓεοΓι ασ Μεειιεσπι για

εεΓσι·σττι. Νεε πιστα εεεει ΓαόιιΓιιστ, σε αεει·τια σειιιιε σιιιιι νισειιαστ. Ρεεσιτεστεε

ιαιτιιι: ειατσαΒαστ σεβ εισατσετ Γεειοε, ετσι ασ $ασ€ισσι Πει τιτσΡεταιιαστ. Δε ~Ιἱτ

Ρσταστεα εεε στ ιιτισε τττισετε , τεστ σσσιστεσσετσστ. Τατισεσι νιιιτατε 5, Ειαει·ιο

τενετιι,τιτα:σιέτει πετ«Με@σε ισιτειιετσστ εεεεεε,ετται·ε Ρετ· αετεε. ΟσετιεΓεεσ..

· εεε νει·σ εσιιιαισ εεε ασ δ. Ριαετιιιτσ σιιιτετσστ , σε ειιισ ιΡω 5ασειι ωιω-τςοϊ(ΜΜ

ιτσιιιεταστεε , ειιτισσετσστ επι νιΓσσι τειιιτσι. Ταστα αστεπι σιιετισιε σιετιτιε ισεατι

(?εσίειΓστια Ρετσετταστιιι· ιιι σινετιιε ιιαττιιιιιε σιιταεσια ` σ σ Γ -. . · ° , σιτε ε ισ ιιιιε σσσ ειι:
- σειιι·α: Ρειιιιιιιιτατιε Γετιιιετε. Β

ιιι::ΐιισι στ.. @ασ τιστταεεατισττττττω ι/?ε σε ττέττσ2Π'ει ωστε-τω τττ δ. Ματσε Οτατεστέτττττ /εβ

;:ετξξικΒΒ- τττΖετεττττετττ, Ρίατιττττ.ι τε/ίετττττττ τττσττετ ετερετττττετιτ2:. .4τιττε Μ. τις. ΧΧτΠ_ στ”, Μ”

:::α:σω ιιετ· ?κατάρτι σίε βεύστότο2ΐστήσεε , δ. Οεττττσττέ στα», υττΓ8στατττ Ματσε έτπετσιε.

ι Π ' ' .::::ιτ:τι::στ;.α:τ.::ι.ι::ιτ ,πειστεί ε; στα
> τε€τετιε ε: εστι: ΡΙ'ΜΕΙΡε1 τ: πατα ε τ; τ;.

/ετ, τερετττέ ιτι στττετττιστττ ό·[πωπω σεφ: , ετα/ια: στιτσεττητεττεττττεττι τεετύω ότε;
ά . έ σ |. _ . - ,

β τισττ τετττεττττετττ ερυ#ετε. Με τετετττ τσακ, στα· δ. Έτσετττιτττ φαι Βεστατττ Ρατσ

αυτ: τττ τττια!ε·υτε Βεεσαιισαιτι τω! τι τα Βεεσαιισε τι α ·
. - ι . εεε τι: , ετ επιασε Ματσε

τσετιτω!τιττι εταβετε /εττττττε·, φωσ αστε μη" Μετιστημτ_

η. Ωταττττετε 8. Εταετιατττ τττετιισσ/τττεττιατότε ιαωετατττετττ έτι·υστεττε, εττ.ειιιστέιτι

Μ” στα εκρεττ7τττετ Θε;ξαι ρτἔεἔαε σιτε? ισα? ισόστατττετὶ με: Σί1ΓεοΓ05 αρμ22απε,

ετεπιτε εεττ αευπ. των: ε “πω” στα «να @σε τ:ιτττττττε ειστε ε δ. Εστω βαττ/ι

νιΓεστσ δ. σπιτι τττετιετερστττ. ?φαι , σταση $ετω_τ , ΜΜεβρά,·;2ύτω εά/Μ,.;,.σ ρω

τα: , ?Με ?πέσετε :ετσι ιτισ'τετ σκάι: : εισαι ωστε: τττ με: £07271ετ/τω·. ,ΡΜΜ,,Μι2". __

εε: βαστα στερει/επεσε.

$- Με" 14.. δ. Παπά Πεί!ετ σε: Μεττεβετιατττ , πειτε στα τττιστατι α εισέτετεε σωστα

Μο”8Μ σέβεται τα Ρττετατεστ Μεττσσεττε 8 Εστ·εττιτ α θα ` ° · ·
.ι 0 β τε ,ε σώστε ετσετσΜ.τ:τώ: ούτω:

 

τισιτι "σε

ιστιτπτ. Ξισε|ιστττττετεεττττσεταττε: στα: εταβετττ δειττίστ ττεττττττε τττσεττττσ.ται.·ετεετε. Ζσετττττ τι- η

στ”
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?επι ..ὶ δ'. Ευκτ22 .πιω μια!!Μ2»ι πσέ|εβ8Μ ή· ]π:/ΐο Μοπαωπω «ΜΜΜ» άαβωϊΜι οπο. Μ:

Με...» ΑεΙ:ιτιπ Επσπαπω Αόύω,κηωτε: σε Μ: Μ... Μισή:εποε Μ. εεε. Μ". 26.· ή(
πο. 'κ.

|ετ2ρω. Ηεπετ Αω.Μ ΒΜοει ΡεππἰΠῖοιιε Μο::ιο.Ηετϋ Ε.. Πιι·οπήε (Μό. 5. 13.”.

Βιετι ΑΜ” ΜΜΜ τοτύΓει:ε ε]ιιΓάεω Ιοε1 Οουνεπτιιε άενοτικ «ετει·πετπΉι

()!πΗΕο ΓαΙιιτεττι. Π:1ιπ πάσο Ρτἑοτετιι άε δ. Ρωειιιο ΜεΙεΙεταΠε ώοεεεΠε (απο

δ( Βοιππιιιε ιποΙΕετ]εειι5Ώεωεταε , ΓειετειτὶΙΙὶττιο. @σε θεώτι·Ικ ΜΑΜΑ ,·οττωεβ

εμε 5:ιικΗε]ιιε, δε· ΡιπεεὶΡυε Μπι” Με ΟοοίεΙΤει· Ευ.ειιιυε όενοτώε. εε!ε.

ΒτΗιε , δ: ΓοΙΙει1πιπὶ·ἱιε Βοηετειιτυι· . Πύςιιε Βὶν-Μυε ει:Ιτι:ε , (ΜΜΜ εοτὸὶε άεΠε!ει·ω

ὸεἱἱεὶεταπιιιε ωμή , Ρετ τιοε ιιοίὶτὶε τεπιΡοτὶΒιιε ειι18εετιιτ·5εΝοε-ὶπ ισοΗτο α...

Ρ1τιιΙο εοπετεεειτὶ , ΙΜΒὶτε ΓιιΡει· @σε ὸἑΙἱεὅεητ1ττει6Εατυ , απο άεΗΒετειτ1ουεεει·οι

νἰἀο. ὸὶ8τιιππ ὸιικἰκιπιε οτεΙάι1:ιπόπω .ςιιὸό όεΙι1εεΡε Μι ΡΗοι·ειτιι Ιποίὶτο μα Με

ι:ονειπ Μοιυ.εΜ . ε!ε τεωἰο τεικτιεπ ΜΜΜ ΜοιπιίΕετϋ , Η:Μεττι Β1νΜε οΒΓει

ε1ι:ϋε τπαοεἐΡατὰ ,Γκε ειιππεἰε ιπ1ιΙ8 Οοκινει·Γιιε δ: οπο. Οοιπνει·Γο. ει:ί εοι·ι1πι Με

ΙὶίὶειπτοΒίεςμ5ὶε ίὶιβ Β2Βὶτιι Κεει:Ι:.ιι·1. Ρετ Ρι.οτειιχειι€ εΙειπωωπι ιωπιει·ιιω Η

εἰετ ( φωσ ΑΒΒειε ὸὶ€Η τιοΠ::ὶΜοο:ιίἙετϋ εΙε 1ΡΠικ ΜοπαΙὶει·ἑ1 Βι·επι·ήο 4οίΗτιιει:

δε εὶε Ρτεείἱεἱετ ) Γαβ τεἔυΙειτὶΒι1ε ὸὶΓεὶΡΙὶτιὶε 86 οβί-ετνειιπτἰὶε ι1οΠ:Π Οτώι1Β Βιώσ

11ει·ιόο εοτιτὶπι1ε τεθάεειιπ, οοέΈι1 ὸἰέςι1ε , Πει:: ὶτι τιοίὶτο Μοτιειίἱετὶο εοΜιιετυπι

είΕ θεά. Ποπήιπο ΓεωιιΙειππεε. . . νοΙιπιπιε 8: ετὶεπι οτεΙ1ηειωι:ε, ςυὸά Μάο:

ΡπτὸὶόἙιιε Ρτο Γε 8: Με μεσω. ΡπεάέΠε ο.άοριιε Ϊι1ίἔ€τ1τ2τὶοτ1ἱ5ἰΡΪοτμω ιπιεὶ

ειππ ............ ΙΡΙΙιιε Ρτὶοτειτιὶε τεὸι:ιΒιιε , Ρι·ονετιτΙΒι1ε 8ε]ιιτώιιε, ΜΜΜ δε με.

:Ματ δ: ΡετεἰΡὶο.τ ἰτι Ι·-ιιτι1ηι1ππ οτιπηεε δ; Π..Β..ι... οΒΙειτὶοιιεε , εοφ Ρωι;εχω εξ κ

νεεεοτϋι εειΡΜε ΒΙο:1οΠ Ρ:ιεεΠώ ()οείεΠοι·π ό: ειΠάε ω ΕεεΙείἱει 1ΡΠιιε 5αη‹Ξμ

6.εεετετο Εεεε.

Κ.

ε.

15. φυσά «Μπακά ε]πιβεασι/2πίά Χε!ηαΛα , βαστα: ε):εσ σοφια ἰοηπφψ Οπα.. ω«Μι

απ” σιωπή-τ .σέ “ω” Μ. ο. 1.Χιι. με σύ Οα!υάπάωτω βπωεπι Μ αωωω

Μ:|είω άεί«Μπι, ω Μη.» δ. 3ιφ|πιπέ Εα!εβι 5·εροβιππ Μ: ?τωΜυἱ.€ Ι'Σιίε!2απι

ωπαπβ.τ ἰσωπι δαπίί2 σας/Β Π.: €ἔ~ ευπ·υεψ2Ισπε σηπβ·;:αταΜ/πρεωσ2: ποπ @βία

8.εΡΜ: τερε:έω: Ριπτυπέ ..ι 1ε.-2ιμω τ::αμπιτε ποπ ρο2ωεπιπτ Μοπαι:ό2,9πέύα.τ

_:2,ωρΜ Μ.·Ι.ίω·υπ Εριῇσμω ΠοΜικιευε 5εΒ11ἰ€τὶι15αππσ Μ. εε. κια. ·υπώ

&›·‹υκ @ή 8. πω.»:|πω α28επιω & /Ε· 2πείαβιω :υπα,ἄ`:. Νε:ρπετστωέ::επόπω

Μπι! , επωά Μ υεεεη€ :Μι/Ωω Μυπαβε:22 υπ·πιύΜπα !ε$Ζωτ. Νεπιρε ΡωἰφΡω

λίεἰέσπ/ἶ.τ ερψυρα:Ικ Μαν:: επίέιισ Ιπι!π!$επωσ έκ ω...Μ δ. .Ρἐωπὶἰἐ Θπ$ωΙο

με, Ρυπερΐαι:ά:/Μ .απο κ. :υπα·//ε.τρούα:, Δε: .Μ έ:: Νοε νετὸ (μή ειΒ Ιτιεειτ..

χμήοηε 1)οπήιΜιτιοο Μ. εε. ΧΧΧιν.όΕε Ι·είΈο ·8.Τι·ἀτιἱτετἰε εοι·Ρυε εΙοΠοΗΠΒιιϊ

()οι:ιίεΙΤούε δ. ΡιΔιειιιι όε νοΙι1ι1τετε 8ε Ρετὶτ1οιιε τεΙἱΒἰοΪΟτΩτΠ νΙι·οι·ιιω ΑΒΒειτὶε

8ε (Ξοιπνεοτίὶε θ. Ρειτοιππ ΜεΙάεπΠε . ειι1!.›ι:ε ΓιιΒεί`τ ΕεεΙεΙἰει εϋ6Η Βο.τ16Η, ΒΜπο

ὶτινοεειτο αιιΧὶΙἰο Ιενεινὶτιπυε, 8: (ΜΗ ΒΙοι·ὶοΙῖίΪἱτιιὶ (Ξειτί-εΠοτὶε ΒτεεΜιιπι 1ο "Γε

ξιοτιοήθεο τεΡοΙἱτιποὶτι Ρξ8ΓΒ ΓυΒτυε νΗΙειιιι όὶέΗ δ. Πο.ετϋ ὸείειΉ Ἐεεἰτιτιιε_δε

οΠειπϋ, 8ώΒΜεττι ιιοὶνετΙἰε ()ΙπΗΗ ΗόεΙΙΒιιε Π... α! Με ιιΡιιά ὸὶᾶιιω Ιοειπτι

εοπνεπει·ο.ητ , νει·Βιιππ Βοτπἰπ1ιιιιιπὶειτἐ, 8εἰοὸιιΙἔειιτΙετιπ 8: τεπιΜΠοσειτι Γεο

ι·ιπτι εἰΓὸεπι ω πιιιΙτει μπε ( 6102011101 .ο ιποΜε επι: ) εοιπεείΕπιιιε Ρεεεειττιὶιωτιη

άε νοΙιιι1τειτε δ( Μπα.. ώθ;οτυπι ΚεΙΞΒἰοίἰ ΑΒΒειτὶε δ( Οοιπνειπτι'ὶε οτὸἱοανὶωιιε ἰι1

@Με πιοε!ιπτι ,ςυὸό ε:ιΡιπ: ΒΙοτΙοΙἱΠὶτΜ ΟοΜείΓοΜε ίἱι18υΙἰε ΜΜΜ @πιο πω

Ιιπο π: ὸ1ε ΓεΡεο δ. Ττἰιπὶτατὶε ω Ιοειιω π1ετττοτ:1τυπ1 ΡτοεεΙΙῖοηεΙἱτει· ὸεΕετε:ιιι·,

(Μ. Ρέιίαί2ύω ·ωπ5 ω! σε!εόπωω·»ι ευπ#αεπ:Σύω ειικιό τει8ἰι11:2 εΠεε όε ὶιπ]υτι&ὶε με.

Μτειπϋε , Ρεεεο.τει οΒΙἰτο., νοτει Ει·ειεΕι, Η ω εε τεὸἀετἰιπ, οΗευΓεω Ρο.τι·υπι δε

:παταω Με π1211ι1ι1ι11 1ιήεόΙΙοιπε , ι]ι1ε1τ1τι1Μ πι :ιοΒὶε εΙΙ, ωἱΓετΙεοτεΙἰτει· :Θεμ

ΜΜΜ, Πο.τιππ ειοιπο Ι)οτιπιπ Μ. εε. ΧΧΧνιι. ωε11Γε ΜΑΜ, 1)ρπέφω ]..ι......... (16

ΒεΙΙεειι1 Ερ.Ψφω λ4είέσπ[: απ” Μ. @ε. ΧΧν11. ιίίε ό. Οδ'ού. πβ·τ.α·υ2: :βανεπι

δ'. ΕΜετά , ω: εινα ρωπΜΧεἰΙμΜπι»ι ρω·:2υπσπι Η::Μψε Σασί απαβω:: ?επ

1)ιαέπ άΜωπβω εἔτ:$2ειω Τ:περίπω δ. ΓὶαπΙο επνσψε άαεω. πω.. πώέςπ ἰσ

ευπιπι ἰπ Ο.«ΠΜ Μιά:: @και δαπίέω Οπε:"Μ , ίπ ω... ού πεύκα ΜΜαι!α Μπα

ΪἄΪ",”.

¦-.”..

Α._.ι

.ε

16_ @ρω Χε88[4Μ :οικω $'Μπω.τ, συπ]ίσετε Μαιας” Μα, :πώ άάπω. ΚΨΜ 8:

ΑΜ» Μ”. Θεά. δ. Β.δ.εστώιπι ΙΙ. Ο εεε
ΠΙΟΣ$.



6οι. ΠΕ 5. ΡΙΑΟΚΙΟ ΟΟΝΡΕ5:5ΟΚΕ.

@μια ΑΝ_ ποπ |ιοι.·2. Ποπιέ$οπο2: οι: ΗΙοοαππι ποπέποπ Βοποάιδοπ2.ι 2π/Μπ:ί.σ οπ/οποπο:ο, απ

Λ1:::::=2 μπι Μοποεοπ.ι , ὶποοπππι. Νπἔπ›π ο.νοοίπψε πο... Οιεπούέππι π: Οοιἔιο , ιώι δ,

' ' $'οποιίιδ'Ι Χοεπίπροβοπ :περα οπο: , πψ/οπέ έπ δ. απο .4βοποπο .......π..ι.ρ

πιο”. Μ. Μ πο......... οποιώοποιοοοπ οποιοι οΒιι·. Πω· Ρεπο2τιπο: εκαψΜ , ποπ

άψ2ρπ!ο.ι |ιούιοψ |οεπιπ. .Ε|πυποτιοοπ πο! αππιιπι :πώ πο. Πεκ. οο!!οι·οπιο.η β

βιοπι άπο: πι. Κο!επιί. δομοοπό. :οἰοότοπο Μοἰάοπῇ:, @περα ΕδίΖάκθ οποιοι

27|Ισπ.·.4°.

$οιοτ, η. δ. Η.ποΙΙ ῇποποπ /πψε οποιοι: δ. δΥ11ΑΜ, πιω Μοπο/ϋ:οπι ΜΜΜπι εοοπ...

:σεβ βια δ. Έστω Ρπτώοποπο @απο , ό·Μοποβοο2ποπ ποοί/ωπιπρομ Ποιο!απ.

παπι απέ:οποπι εκ/2ποκοπ:οποοτπο·υοψοπο. @παπι :οπιίοι·ι Οαποοι) ο/?επιίππι πω πιο.

Δι δ. δπἰμο" ποποοοπο βιο.: ...οι πω., οικω |οι°2υπ δ. @τα (Πο.ιιΠι·πιπ Μπι! “οι

ρπάεπι οποιο οπο», επι Πο2ποποάπο :οποίοι πι ?Με δ. δμπε ππιποπ.ε οι: Μου·σ.

π. Τ22:ο_β'πω , οΜ.ίπεοσπά.ο 2 δ. @τα , ποιο ο Μ8|είσπ[681 Χ. .Κ4|£Ι2£ἰ. 2ν'ο·υεπιό.

εο!2:οπ, .θ Οο:ο!οπποπποεισ υπο Χ. Ζώα.: .ίπποι : πιο έκ: ποπ δ. .@πο , πο δ. δπου

πιπποπ.ε , [πωπω ψ.

·δωΧΦ9Β9%0ΜΜΜΧ0%0%9Χ0ΘΗ·δ!0·δ!ΦΜΜΒΜΜΜΒΜΗ:ΉΉθ!0ΘΡΟΜΜ

°ΜΑΝ·νΙΤΑ δ. ΑΠΕΕΡΗΙΙ ΑΒΒΑΤΙδ

ΗΑΒΕΝοεΝειε,

δι". πι.

Αιιδιοι·ε ΜοποιεΙιο ειποπιιιπο οεπιι.ειΙι (πι: μια ει: πιιτπιπ. ;. 8ειιΙτ.)

ειιιι ετιειιπ 55. Αιπειτι 8: Κοιπο.ι·ιει Α&ει Γει·ιΡίιίΐε νιεΙετιιτ.

Ε:: από. Μό”. ]/. δ. έκέππε δΙ1ψή Θ' οποιο” !.πωεο.

 

Ρι·αΪπιιο · . (π. Νειιι=Απιι.ιε δ: εΙεπιεπτιίΠιπιιε Πειι8]εειιε.Οπιιιετιιε, επιπ ΕιάεΙί.

Α"&οϊ1$- Ι_ ;· Σ' οπο Γιιιε πσι·ιποιπ νινεπόιετοοειετ,οποποπι Ιοεο απ: @ο Απο." π..

- Μιυπ.1.ιθ. τοπον: :παπι ποοποποοπ: π: ·υιάεοπ2 θΡθ,'ιδ πάτο οπο: , ό· 8|οιπΐαπο
 

- Ροιππι ·υώτοπι πιεί πι οπο: σο'. ΈειπιοΒι·ειπ Με 8Ιοι·ιθεαπόιιε πι,

ποιοι οοει·ετιιι· οοπιιιπ τιιΒιιιτ εΙΐε&ιιπι. Ετιοειιεο ποπ ΠΙεπεΙο. εΙΤε εεπΓιιιιπιπ

. οικω.Μπα 8ο πιππωιπ, ποπ ιποοει·πο τειποοτε απο Πιοι·ειπιιιπ οοιειΞε ΠΜ π..

...ι Αω_ εΙειοιΙιτετ Ροιτει· ποίϊ:ει· μ... οιτοιιε όιιΙειΠιιπιιε Ποιππιιε ΔΠΕ1_ΡΗχη3* ΑΜΣ” Ρα_

Σ:ιιοΒ “ εειτ ειάμινοπτε (:Βιιίϊο τιοι ειπιιι: ο Νοοπο ·υοπΙο πό πιο “πά ?ποπ Ρ4Ιε2°Με2σσ ω.ΜΕι

δ. @ή Σ: οιι:ποκοαιο. Πε Βεοτιιε ΡειιιΙιιε οπου Με ποπ έ” ι!!ι: ξιοπιιοπ:Ιππι , 86ε. απο”.

νειΒιι ΡειΓΡιειιε μια , ε1ιιοπ12ιπ Ριτεπ1τεπτια: Βοπιιιπ ο Πεο Ρετεπιιοιιε εΙειπειι

τει· τιιΒιιιτιιτ.

Α..1.1οιιι :..]οιιπ ι8ιτιιι· πιιπειοΠιιε ΑοεΙΡιιιι ΑΒΒοτιε ποττε1πόε1 .:ιεει·εοιοι· πάει.. Επι: επιπι

'""Μ· Ιεπιε ιιι νει·οιε.2 ΙιιΙο.ι·ιε ιπ οιοΓοε&ιπ ειιιΙειΠἱιπιιε ποπιιπιΒιιε , οοπιε πω, ό: οεπιι1ι.

ειιπ&ιε_οΗἰειιε Πει ι·οιπΡτιΠιιπε ιπτεπτιιε , οιΙιεπειιιιπ ιειιιπι ποπ επιποιιε, Μ.

νἱεπτιΒιιε Πεο οοπικ 8: όιιΙοιτετ Γιιο]εάιιε , δ: πιοε!εΠιεε Γεάειτοι·, οιππιπιπ π.

ιπιπιΒιιεΙειιιάειοιΙιτει :ιοτιιε.

.ΜΠΟΡ 3. Πεπιοιιεοιπιε π.. πιίἰ Γο.ΙΙοι· επεππιι ο.πποπ , ιΙΙο νιεΙεΙιεεε Γειεπτε οιιι Γοιιιε

3ιιι:ιιιι «ω. Ιιοιπιπππι εοι·ειο. πονιι: ,Ρετ ειετπιναΠ:ο. Με ι!ΙπεειιιεΙοαιτιιπ όινετι:επε ,ιιιτι·ιεεε

° * Ηοιπιιπο.ιιιιπ 8Ιοοοε ιιοειτοτε Πετιιιιπι ιεειετε εκίιιποιιειε πιτεΒειτιιι·. Ετ ειιιοπιιιιπ

Ριετ:ιε. ιπειι:ιι·ι·ειοιΙιε Πει ει·εΒιο ρειιιιιττει·ε ΓοΙει, ιιτ ίιιΡει·νεπιεπο ιΠει·ηπτω απ

Ραπ ιποειιΙο.ε :.ιπιππε ιιιιΓει·ιεοιοιτει· ποίιειοεπε ιιιιΠεετ 5 επιπ 8ι·οινι 8; ιπΕοΒο

οιιοι:ειετιιι· άοΙοτε, πειιιιτιοιιε δ( Ιειει·γιπιε πιο π. απιιπ:ε ΠειΒιτειοοτ πιεόεΙοιπ.

Πειππιιε .κοπο δεεει·οοτε , Η ουκ! ίε ιιιειιιιιπτ πωπω, ΡτοΗτοτιιε Βιιιπι οπο

πιοΙοΒεΠπω., ΡοΓεεπε οπιιπιε Για ιπεάεπόεε Ραπιτεπτιοιπ ιιπρει·πιι,οεπιιε [ΗΡ

π Ι-ιπειείτιιι· δ. Α.ι.ι..ι.ιι νικ πω... εοιποιεπεπάι: Γιιοτειππ :πιε Βάια, σιπιιιοεπτε Τεἐὶπ [οι Τακ; ΑΒ

πωπω παπι: ιιι2πάαιο άιει.ιπτιιιιιιίτο σπιτι. Με. - .



νιτΑ δ.. ΑΙ)ΕΕ.ΡΗΠ ΑΒΒΑτιε ΗΑΒΕΝΙ)ΕΝ$Ι5. 6οι

ο τεττιιΠΞοτιετιι τ!ε τιεεεειτιε τιιειε ειτιιΡιίει εστι ειιιιβιδο, Νεε Μοτο, ἀεΩῇΠπωΠωτι Π, τη

μα: ειιτ : 1)υιειΙΒιιιε ιιιευε,ειτι οιιιιιιουε Ει·ειττιΒιιε 8ε 5οτοτιουτ εοττιιιιεειτο*ε_ς- ει”. Μ'

:εεΡτο , νοΙο δε όείιάετο[.υιτονιυτιι υΠιιιε αει Ρτειττεε Γειιι&οε ΡτοΡετειτε , ειυοιιιειιιι τω”.

ιι1ιδιιωι1ιτετ εοτιτείΠοιιεττι ιτιεειιι ίεεετε εΙιΙΙιοι·ιο: τιυιΒιιε οτειιιτιΒιι$ νετιιιιττι ε; Σι;ει

Με Γεευτυε είτ εΠεότυε. ο ΜΧΡ'ἰΠΨ

· Ραιιιτευτια

4. Οιιιιι ετεο ΟτττιοΒιυπι ΓυιΙΤετ ιτιετείΓυε, πιο:: δ. ΑΒΒειε ΙΝοοι·ιτευυε ευ!· «Με Με.

- τοτ 1)ει υιιὲ. ευπι ιωττιωυ Ειτε νεΙυτ σε ε6ουιτειιάε :ετει·ιιιτε.τιε Ρττετιιιει νεΙυτε!ε Ξ""°°ω

Γυοει·ι·ιιε τιιυιιυε τιείτιυτιτυπι σ.ιιιΡΙεετευτεε ιΠυιιι Γυίεεεετυιιτ , Πσίουε Γιιιότο ι=τωι Δ

ΕΜιιιοισι ·' Μου:ιετιο εΙεέτο Πει εοιιιτιιευτιιιτυε , ευτιι ιιιυΙτο δε ἔτειιτυ ίτυόιο ει- ότι»

Ιεότυε τα. Νο.ιιι ιΠι τΩιε , τι τα Ειιιιιιοιιι ειε ΙιοΓΡἰτιΒυε ιτιίτειΒειτ ευη., Εττιτ νιτ '

Μ; Γειιιέτυε οΡετε 8ε ετειτυειιι εισΐτυ, τιυι ευτιι Γυττιπιο Πτυόιο ΒιιιιυΙειοετυτ Γο.ιιότο

Α εΙΡΙιιο. /

;. Βίιιιιτιυε ρετ:ιΙιτιιιοά ΓΡειτιυιιι τετιιΡοι·ιε Γτειτεττιέ`ι ιιινιεεπι Γτυετειιτυτ τιιΙεε- Ειι·ιτιιοιιε

τιοτιε,. :ι.όειτ ειιττειιιο. άιεε , υτ εΗ`ετυιιι ΑόεΙΡΙιιυιιι ΑΒΒειτειιι Γυι Ευτιεττιτετιτυτ °ΒΙΕΕ"°

«Μάτι. Πετιιειυε μπι ειόετ:ιτ ΓυτΒειιόι Ιιοτε όιει 8ε πιτ : Φο. Βετο. Με, [)οπιηε Επι- Μπι”

πιο , τπτ Γυτἔαπιυε 8εΡετεειττιυε ευ οτε.τιοιιετιι τι Τυιιι Με : υιεΓεε τιιοεΠετιιιι, Ι)ο

τιιιιε , όοιιεε Πετιυττι ιι€ιτετυι·8ε Ρετττειιτιυτ τα οτειτιοτιετιι. Ι ιεο Ειιιττιο όι€τείΠιε

ίοτειε, 8ε μια οιξειο.Ιιε ιι:ιιΒι τεττιειτιίιτ ευτιι ιΠο : 8εεεεε Γυοιτο Βτε.ειιιιυιτι ιΙΙιυετιο

|οτ ιτιεετιε ΡετευΙιτ, ίτατιττιουε εττι:Γετι νει·Βο ειιτι δυτεε,ειεεεεΙε Με, Ετ:ιιτετ,

τυπο. Ι.·νιΠιιιιυε ειοΙοτ ΡετειιΠὶτ τιτειε ιιυιτι ιιιευιιι. Ετ νειειιιυπι Οτυειε Πιιστε Που.

τεττι 8ε εοτΡυε Γυυιιι εοτι:ιβετιιτ Βιεετε , δε ειιεεΒειτ: ()Ιιτιίτε ο.άιυνει , ()ιιτιίτε ω

3ιινο.. Ετ Με νοεε ειιιιίΐει :ιτειιιε @το ()τυειε ατι εοτιετιι Βέτο Μπιτ (Μετα @και

είτ ειιιιιιια. Τυιιε ΡτοευΜυΒιο ιιι εοεΙετιι ίυΡΡΙετυιιι τεστ Ρτο1:ιτιετεε ττιοιιιτυιτι τιι.ιο

αυτ: Ουπιέ: μΖωπηαε άπνσωτιτ·Μ πωπω Βοιπἐπἐβἰυασ κά. ΕτιΠυά : .5'τιμοπτέε Ι.”ι_2_· μ.

τω» Μ ω”. ταπΙππ. .

6. 8τειτιττι ετεο :κι Μοιιειίτετιιιιιι Ηο.Βετιειειιίε Ρετιιικ ιιιιιιτιυε νετιιτ. Μόιττιυε τι. Μωβ

νιτι1Ιυίττιε Ποτιιτιυε (ΞωτιετιιωινιΝυε ΑΒΒο.ε β ε!ε ιιο&ε εοιιΪυτΒετιε ευιτι που Ε°ήἔΜΣἱ·

ΕΠ δ”

.Ρειτντι8ε Ρτοιτιιίευε τυτΒε ΡοΡυΙι , κουτι ΜουειεΙιοτττιι τυτΒιε , Ι.υιτονιιιιιι υΓουε ή” (ΟΨΗ

εΠ.ΡοτιυΙυε τυτιιιειτιττι ιιι ττεε ευιιεοε. Ρετἔετιετιτ Μπιουτ δε ειιοτι Μοτι:ιειιοτυττι

Ρεττει:ιτ,ειεεεΡτόουε εοτΡοτε·5ειιιότι ω ευτιι 5ειτιότοτυιιι ΚεΙιοιιιἰε, εετω δ; Μειωτ.

ει·υειΒυε ιιι€ειιτιουε ττιυπιτι!ιο ω εαίτεΙΙο Ηο.ΒειιεΙειιίε αει υτιισ.ιτι υΓουείυειιτι πιτ- Ι'

τετιιΙιτετ ττο.ιιΓνεΧιτ. τ Δ

7; Ντιττι ετιιιι εΙνειιιιι ΜοίεΠεε εείτειιιτεε μπι ττο.ιιίτιιε5.Π”ετιτ , εεεε νειιιειιε Γεω 89ιι&ιΦ9+

ά:ι Τεέτο.ι·, τιυτε8εθετιεοτυοιε , ΑΒΒετιΠ`ε οεευττιτ οβνιὲιιιτ υυ5. ευττι @του

δοτοτιΒυ5 €είτε.ιιτιιιυε δειιιέτοτυιιι Κε!ιουιω ευιτι εετειε δε ετυειΒυε, όινιΠιίουε πω.

ιτιυ!_Τεττε.

. . . ο . , . .. . 'Η 1 ιΓειιότι νιτι εοτΡυΓευ!υτιι ίετειιτεε Ρτεειο:ιιιτουε οτιιτιιτιυε : 8ειΙιεο εττιιτιυε ίεουεΒ:ι- Μ, α 8

τυτ ειιτιιιίιεει Τεέτει Ατιο:ιτιΠΞι Ρττεεεε!ετιε εΙιοτυπι Γειιιέτειτυιιι νιτἔιιιυιιι5 νυΙΒΜ)

ειυε ΡοΡυΙι τισιι; τετευττι εειΡιεΒειτττετ. ΚεΓοτιειΒιιιιτιπιττιουε το εκεεΙΓυιιι νοεεε

ΡΩιΙΙετιτιυτιι Ρει(Πιτι ω Ιειυε!εττι Με. Οτιιιιιε ιιειττιουε ιΙΙιε τεΡΙετε είτ τεττει νοειβυε

δε εειιιτιτιυε ειιτιΡΙιοτιο.τυπι δε ΡΓο.Ιτιιοάιτε. 5ιε Μπιουτ: όιΓΡουευτε Πεο Βιέτυττι

είτ , υτ ιτι εΙιειΙΙο ουσ ίείτινιτριε δ. Ατιιετι ει€εικιτυτ ο , ίἱΙιοΙιιε ιΡΙἱυε ίἑιιιᾶυε Αιοτι.- 8 'τ

ι>ιιιυε τι: εειτιειιι Βο.ΠΙιεει ευπι πιειΒιιο οττιο.τυ ΓεεεΙιτετυι·.

8. Ροίττιυειττι ειυτειιι ΓεΡυΙτυε είτ, ουτε νε! ειυ:ιΙεε νιίὶοιιεε εΙε εοτὶειιι ουιΕυίζ Αιιιειτι.

Μπι ΕιεΙεΙιευτ ειΡΡειτυετιτιτ, Γει!τετιι ειΙιειιιειε ΠΙετιότε τισιι ίιιιιτ. Νετιι·ιιιιτετιυεττι

Γε ιιΙτυε τω, ιτι ΒειΠΙιεει. Γειτιότι Ρεττι€εΙΙ:ιιτυε είτ , Μουτ ι Ρετιιοότο.ιιτιουε ω- .

81Βο.τυιτι εκευΒιε: ττιτωιωτ Γυιιτ. $ετι τ1υτΙτιι €τειιιτιε τιιιτειευΙυιιι δε νιττυε ιΒιόετιι ΩΈὲἙὶΣΕἔ"'

;ιυε!ιτ:ι ίυιΠ`ετ, Γυτ› ΠΙειιτιο τετιεειιεΙυιιι ιιοτι είτ. Ετ οιιοτιιειτιι εειτιιτιει δ. Αττιειτι ?ιτιτετ
τ - Μπιτ.

ι: Ιιι ιιοιιιιυΠιε Μπι τοΙσΒιιτ Β. Επιτιι0 Μοιιιιειιυε ω", Ντιπ: 5. ΑάεΙτιιιιι εοτριιε Πι ιιονιιιιι Β. Κουκ.

ι.ττωιωω ν. Κει!ειι -. ΒεριετιιΒ. εο!ιτυτ. πιει Μοτιιιίτετιυιιι ειιτει ειιι·ιιιιιι οτατ. π. υιι5 ειιιιι

ὁ θετιειιτεπιτιυτ Λουκ ιιτιειΡιτιο Ριατεεϊυιειιιι ἀε- Κειτουιιε 55. Αιιιετἱ 8: Κοτιιειἰει ττειιιΠειτιιιιι Δω

ιττετιι:ι ωικτω ίυει·ιιτ. τιιιιε τη ιΓιοτιιιιι Αέλι5_ Νοτει·ιάιιτιι Με ευ Αι:Ι.1

ο Νει·ιιΡε ιι_ δεΕτεττιΒ. Αάειριιιυε νετὸ Δω ιι. Ριιιυπι Με άιειΒ.ΑπιιιτιΕΙιοΙυτιι,ηυι ειΒΜειι:ιι·οο

εξιιίάεπι ιτιετιίἱε οιιιιτ,τιυο τΠε τιιιτ €ειιω ιτι Μο.ττ7- ιτι Με τ.. ΟΒιετι·ιι.τ :τι (Με τι. δεματιτι Κοιιιετἰει

το!οε,ιο Βειιαιι&ιτιο 8: το Κοιτιειτιετιιίι ΕεεΙείἰιι εο- τιει,ι05 , 8τ (Μιετττυάιε Πειτε: τιιειωτ , “Με :ιι Βιε

Ητιιτ.Εττειιιτιι Ατ!ειιιιιιυε ΑΜ:ιιε ΜοιιτιΓ-Κοιτιτιτιει ότιιιιειιτο Γεω ιιτιιιο_

1.9. ΛυΒιιιτι, τω! τω: Έοττε ΤιειιΠειτιοτιιε ώ, ιιιευιο

οστ”



αυτ;
νιτΑ ε; Αοτι.ι>Ηιι ΑεεΑ·τιε ΗΑεεΝοεΝειε.
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8: ΟτεΒοτΠ
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εῇοτ τοπιο

Ιο ειι:Ητιιτ.

'Πότε Μ:

Β:ιτΗΠι ῇιι

Με: Με:

(ΜΙΑ.
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τω. τα”.
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Εττττιοετ

οτε α Μο

τττιεττο Ε

Ρτί-τοΡιτε.

___.-.______--? .___.__ω-ε? ή · ·

(Πειτε @το ΡτεεταττΓεωοεμιτουε ΑόεΙΡΜτίείττνε εάετετ οτα , Ρετειέττε Μετιτττοϋ

1ητττοϊι Β.Αττπιττ τ:ειττετε εεεΡετιιοτ,ουεωΑόεΙΡΙιτοε ὰΡτιττιο νετΓιτ Νίουε εκ! Βοεττ1

«Με. νοεε 5οεττετ εετττενἰτ απο Με , πειτε Ιενετε άετττεττι ιικιτιιι ΠεττεειιΙιτω Ωω

εΞε εοπτιοετοτ Βιεετε. να ττοτΡΡε τε!τΡτοΓιιε ετος ερτ @και Ντικ εοτΡιιε ιττωΧΗτε

ντετΙτιΒετ. Ητε Πισω εετττετττετο Γο σε ειιιτΙΜτ :πειτε απο Ιειετγττιτε τείΒΠεειοε

Πειιπι 8τ Βοτυοοπτ Ρεττιττττ, Ηττιτὶ τττττεεοΙοτττ οοΒτε οτιττεινττ.
Δ 9. Ρο!Ηιαε τιιττεττι νττο Βετ ΑοεΙΡΙιτο οτα ττειόττο οο1ὸιιτο Βειεοτιοε Ρτοει1_

καστ Μοοείτετἰἰ οἱ: ττοειίδεπι ιιττΙττετεε οΙΓΡεοΓειττοεε το ΡΙο.τεο. Γε.οόΗ Ρετττ :τόνε

ττ1τ ; 8ε εεεε το Οτατοττο ωάΜτ ΡΓο.ΙΙετττεε τακτηι1επτ ΕεΙττνττετεττι εεΙεετωπεε.

Οο.11εΒατιτ αυτο» Ματ 0ετί`ιττττ: Με:: του». ,και @- ΔιΕώ«Μ η· , Βου. δεί-Ιστ

εειτοε εΙετττοοε είττοτετίετττοΙεε @ΜΙΒεετττετε , Γεά ΡοΡτ ΡοΓιΙΙοττι Γετίεττειτοε, πώ

Με Ιιοτο1ττεττι τεΡετ1τ τΒΜετττ ειόεΙΤε.

το. ΑΜάεπτοοετ!τε άπο £1ι1εόε1ττ1 εωεω Βεὶ τη ΒειΠΙτεο. 8. Ρετττ τιπ1ΙΧα το στα..

τἰο11ε ]εεετετρπάτντττο ΓιτΡτειο16τοΟτατοττο τεπηικιττι ΜΜΜ εεΙεοτειτττεε εειττετε.

ΡίεΙΙεοετοτ ετττεττι τ Ι.πτειΒτττιτ @Με το Βοττ1ττ1ο. Ετ εεεὶτἰε εΙϋε ΡειΙΠιΠειΒοε

ΟΙττϋΗ τ1ττειεςοεαοετετοτττ νοεε εΙτσ. εειοετττεε, ΓιιΓΡτεατιτεε οιττΡΡε 1:τ2.ττεε Μ

εΙεπι ΜΜετεω ΓοΙΙεπττ1τ8. εεΙεΒτετε.

τι. ΙΒἰτι1τ Μΐοττεε Ματ» ειπε «τε εοοεπτ ντΓεε Γοιπ]εττι ττεττετττ!ειε πετεοτειτ, απότο

τττετε ΓοΙτιτε ιτε τεΙὶΒοε Βτ Αιι€οΙτττττ 8τ εΙωτΗετ Ρε1Ρ:ιε 8τεττοττΙ, :με οιτοΓάτιττι Με

τττιτ!τοε ΙιοΜοττι ΡΙτεΙεπτεεε τοειιτττΙΤε , Μότηι1ε ίτιΡττε1οτετετο σε Ρετ τοτειτ11 τω

6τεπτ τΒὶἀεωωεοτΡοτε εαυτο ετττωτιε ΡίεΙωοε εειοετττεε εε ττ αεω ττοΠ:ίΒιιε :ΗΜ

τπιττειοττεοε ειτοτΠε δετετοτε Ντιω ότι Β. ΑοΒιιΠ:τττοε τετ-ετα: εοττι ]οΙτοτυπι εττ1τττ18

το Ιοετε σ.τττοεπτε]αΙτ.τε Βιεττοτ ΓοεΞεττε,Ιτεεοττθ. εἀεΡτέὶ οιιοε το Με ντο: οτΙε6Ι:οε Μ..

Βοετι1τιτ τενεττιτοτοτ ττιντΓετε Ρετ Γοπττττοτοπι τενεΙειττοττεε 8: εοτιίοΙειττοποτο Βοτ

τε.ττττττει : οποο δ: ετεΒτὸ ε&ιτττι Ρετ 5ειττετοτυπτ εοτπΡετττττοε Ιτετοε.

τι. Ντιττι πετ Ματ! τω) ΙὶΙετττὶο τετἱεεοὸιιτο είτ οιιοο εΙε Γειττ&ο ΑεΙεΙ Μο εστι»

Ρετττοιιε. @τρώω οεττηοε 8σ.οεΗττιοοτε!τε ττττοιιΙτι (;ΙιτΗΒ , Γιοετει τεΡ ετα όενο

ττεττε π! ΓεΡοΙετιιτο ὶΠὶιτε εεττ: ωεεωτ ΡίεΙτττοε εειττετετ , εετεω ει€Τετιτττ τοΓτε. ω.

πειτε τΙΙτοε τεττηι.τωπ τττοττττοτΜετο Μακ! εποε νεττεττοιιππ. Μοττοιτε Ιοειτε Με

ἰοεττατταΒἰ|ἱ_ ε1οΙεεεΙΙοε πειτε ωστε Γιτενττε.ττε τεΡΙετιιε εττττοττ. Ετεοτ ττειττηιιε

5ΒΜετιι 8ειοάεοτεε 8ε τ1ιτεΠ εκΓιτΙτειτττεε ι:ετίττει ἰι1ει1εττεΒἱἱὶ.

13. Ηετε οοἰὶΡε Ρο.11ετι ττετττιτει Γεω όε τττοΙττε ειπε: Ειιτέτει στοπ αΙττιΞΗεει Τες.

τετ ΑΒΒεττΠΕι ο τττετοοτίο.τπ Βετιττω ΑάεΙΡωτ Γεω ΡτοΡτει· εκεττιΡΙοπτ ΕΜεΙ1ιιτπ

το ΡτοεεΙΤο τειοΡοττε τεεο!ειπάει εοτττττιετττειττοΙο Με ΡττΙο ίοΙεο.ι·τ Ρτε>εεεΡττ,

οιε!]ιινετττε οτιτο5Ροτειπτ Ι)εο, ειιτ Με είτ δέ ωστε. 8: Ροτείτειε Ρετ· τωτττωβ.

ίεττιΡετ ΓεεεοΙο. Ϊεε£ι1Ιοτι1ϊΠ , Αττιετ1.

καποτεεκπαΜαετσαεεπεσεπωεπωταε απιστωεω

νΙΤΑ δ. ΕΚΕΜΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5()ΟΡΙ

Το Ι. Ο δ Α Ν Ι.

Ε: ΛΗ'. εσάΞεο άε[στουτα τὶ Κ. Ρ. πώ” Απ/ἑἰωο Βο!!έο το' ε:: [Μάο.

““ ΙετΜετιντοε ὶ8ὶτι1τΙΞιεᾶιιεετοιιε τεΙὶΒἰοΓιιε οττ118 εεττ τεττἱτοτἰσ Πω

χ ειεεεττΠε μια Ιοεο οιτοεοΡετττε ντΠοΙτεοττε, οιιτ νὶεἰττιτε ετειτ ΗΓεο φοιτ..

. όσ.ιτι-Κεειο ΑΡΡιεο 8εΗονιο τοποσ $ετιιτειοτε , τετπΡοτε ΠΔεοΒΕΠι

- ΚεΒιετοεΙΡτι ινε Με ε]ι15ΗΙ.0Β0νΕ1. Ι)ετττε!εΡτοεεΠο τετττΡοττεΓε

εοΙτ τεΒιιε ΓΡτετιε το οπτειιιεΙΙο. Μοοείτεττο ΓοΒ τετττττττοε δ. Ρετττε Ψεπάτε8τΠΙτ

ΜοοεεΜεοπτι εΠ`οτττΡΠτ ΜΒττοτικ είεοοε άετοιιτο Βοττττττο ]οϋεπτε Πιο Κεἔε

 

ο Ρἰοεἱπιτττι τω Ρἱἴεἰπιττο , ΡτΞ/[,· . Μπι ηιτοτπτ8ττι ΒεΞττο_ ΑΒΒττἰ Έοπτεττε|ΙεττΠ ·υΕ!Ζωη μ. τν".""· Δ!

Κετζιε το ε8το Ρπτἱτἱεεο, δ. !.ιιάοντετ Πειτε. Κετ,ψ Ρώσσοι με βατ η? ο» μμ ΡΙυπΜτεο/ἰ [ηταν κί·υικητ

ο' 'Η' ΙΙΙ"ΠΠΠ- ΜΙΝΙ” › Ψ'ωτ!,9 #0” › ΠΟΦΙΜΠΙτ το εφω,ω» ε0τττεΙΠΠε «Πωσ.

ετ οιτ.ΡοοτεοεΙΙ. ατο. τ.. Μ» Ηιι.οτττιτοε Κα 3.



_νιΤΑ. ε. ειιι-:Μοεκτι ει>ιεο. τοι.οεΑΝι. ω;
Ηι.οτιι.αιιιο ιιιιιιοι·ε, Πιο νιοεΕεε: Ριπείειτι ΗΙοοούει Κε ο. 8ε ΒειΙεΙιιΙοιε Κε· Επι ε. Απ.

ειπε, μου Β.εειιοι ΡοοιιΙίοοε εΙεέΕιοιιε Το!οΒιικε ιιι·Ειι οι· οπο: Αοκιίὶεε. ἰδὲ!

ΟοιιΓεε:Δτω ει·δο ιο ΡοοτιθεεωιοοεΠοεοτει· ίο.ιι&εε ΚεΙιεὶοοι εειίωοι.ιε οσο. Η_ '

νετΓειτιοοι ειειτοιωτιοα ωιωιππω. εοιιτιοεοτιεε ειοοοιιεΙ:ιοόειοόεε ,1εεωω Γατα Εεεεεω Γε

οτοοεριοεεΙιειιτιοοιεοω οοει·ιοιι: εοοεοιοειιιτι ΙιιτιιιιιοΡει·ε ειιτο.ιιι εωΡεΠεεοπ, 82”

ατοιιε εάιο!Βιι· :ΜΒΜ |ιιιιη;ιο.ι:Ιιε Ιιιπιιιπε ίιιοτιιιιι ιιιει·ι:οι·ιιιιι ιο εΙοπιο 1)οποιοι

Β.ι!εεοειτ. Οιι]ι18οπ0.ΙΙ2 Βιετιιπ Μαι: αποτο, πω: οείοει·ε απεΙΒιοτιο. νιττιπιιτιο Π·

ειπα. Ε:: οιιιοιιε οποιο ιιιειιιοπιοιΙε Επι:: σΡι1ίειιΙο εεοίοι ιοίει·ειιοιιιο.

Φιοοοιιιι παπι ιτε ι:εππΡοι·ε εετεΠοε πο ιιι:Βε ό1ΓΡοίι.ιετιιε οοιπιο Ρο.τιιοπι [πο- Πι.

μοοιιόΓοιιε ιιινι εεε ι πω! οι: εεωιε εοοτ3ειτ. Ι)ειιιοοε οι·οΓΡειε εο·:Ρ:ι.τω ικα ἔ:Ξ::°"°'ἑ°"'

εεεω πω, Ρει·νεοιι: 8 Ρπεε!ι&οιπ ΡοΠ'εΠΙοοεπινιΠοΙιεοπεω , οποιο τιιιιε μι» κε"ΒιοΒοιτι

π12οο5ἱΡίἱιι5 ιιοιιιιοε Φωεωιοιιο επ ΙοεεεΠΞοοε Ρατεπτυιτήιιτε Ειει·εοιωιιο ΡοΠὶ

κ!εΕπιι:. Μοτοοτεειπε εο οι εοόειιι Ιοεο, @ο :φωτο νεΙιεπιεοε ειιοπιιε εωιιοεπι

ΡοΠΗΒοοετιι εκιιι·εοοεπι ιονοΠτ. Οέιπιοιιε €ιιιωωιΠεεωιι Ηοιοικιιι οπιοειιι Μ»

[0τμι11°ο νιειιιιι . εεεϋΐιεἱει σεο15οϋε !ισει·ειιτιιι εοιιΓιιπιειιὸο ασια:: , ιιιιΙΙοίοιιε ΙΥπι..

ΡΙπιτοπι ιιιμοιο οιιιοΡιακιι ωιιιωιιι ιοίει·ι·ει: , οποιο ΓιιοΙ1οιιοτ ε] ιιίοειιι Βιοεπι

εΙϋ Με εΠοι·8ειετ ; παπι οιοιιεειοω οιιΠε.ι13 ει·ειιτιοοιε Ιοει ΓΡεπι ΕιοΒεοτεε. οι

τετοεΙΙῖοιιεπι Μπι Αιιτ1ΜεοΕεεωοει·τι εοοει·ο τιιιιιιεΙοιιι εΙΒιιΒιετιιοι @πιο

Επι;; οοτειιιιιι εοἀεπιΙοεο ΒιιΕΙιεο. οι Ιιοιιοι·ειτι 8. Μοι·η:ιε ιιτοοε Ροιπιθειε Πι

82τιιτι1ἱτιἱεὶ Ρωείο.το 5. Ροιπ1Εεε οΙιιιι €0ΩΠ:τοι.*):Δ . οι οιιει τοπιο Πάσο Ποίο! οπο

πιο Ριετ;Με οΡεπι Παοιτοϋπ. (Μπι οπο @πιο τεπιοείι:ειε ιτιετιιει·ει: , :Με εοοειτο

οΙο.πιοι· ΡοοιιΙι τεΡετοιύΓο πιω αΙτιιπι ιιττοΙΙιτιπ , ΒιιΠΙιεεε Εστω ὁ. νιιΙΒο Μ

Βου:: : 8: “οι Ιιιιιιιο.οοπι όεει·οτ,Ι)Μοιιω Ρει:εΒ:ιοτ σ.ιικιΙιιιττι ειτιίΙΞπιε ΠΜ οι οτε.

.Δε νει·ὸ Αοτιίι:εε ο.Ηοτιιιιι εειΓιιε εοιιΠοετειοε ., εοπιοειτιειιεΙο εοτιιιιι ιιιιίετετιιτ οικε

τιτοοιιιιε , ω: μοιοοε μεσω Πισω , ΜΜΕ οειειιΙοιιι ιικιιι·νιιιιι ΡειίΙοι·ιι1επι ουσια

ιιιειιιιι 8είϊειι·ε ΓοΙεΒειτ , εκτειιιρΙὸ οονιεὶτο Ηειιιιπιιε οικω Ειιτειιτι : ιτει·ίιιιιοι.ιε

Μαιο ι·οΙΙι·ιιτιιε οιο.:ιοοι ιοειιοιιιτ. Νεο πιοι·ο.ιιι ειπιειιΙο Με οποιο ιιτοιιε ιο οι!

ιιεοι:ιι οειιΙΙΡειίΕοι·ο.Ιιε 00τ1ττο. @και εΙειτιιπι Δεεωω, Ειιι·ιιε οιι1 νιεο ιοεειιάιο ··

ΓΡει:ΐετειι: νεΙιιτι ὶιοΒειιὶε Ροίι: τετειιιτι ι·ενιιι&ιιε , εοιιττάοιιε ΑιιΠ:τοπι τεΗεκιιε, ιστι

πιὸ νιοι ίἰιὶ ίιποι·ιε Μια: , εε πιω: ίιιιιόἰτἰιε Ποιοπιιιι·ιιιτι ΒΙοοιε. ΓοΡιειε ΓεοειτίΙοιιε

εοτιιιιεΓειιιτ. Ι.οιει·ι·πισε άειιιοε οοοιιΙι νεττιιιιτοι·ιο Βιιιιοιιιιτι , ιιιιει·οι· εΧωιοιιιωι

ε!εόιτ εοοειτε: Ιοειιπι δ ειιι&οπεπι τοπιο ιοικιειιΙΙ ειιο6ΗΡοτειιτεπι (Πιι·ιΠιιπι νο::

ΡοοιιΙΙ ε!ειι·ο εοΙΙο.ιιάειτ . οι ΕτετιιΒεττοιπ ΡοιιειΕεεπι ίειιι&ιιοι Γιιπιοιι οιιιιο Βειιιιι

πιετιτὶ Γοι·ε ι· Ρτοιιιιοτιατ. * ά

ω, εοε!επιι Εεεε τειιιΡοτε ΓεεεΠἰτ οι! ΜοοειΠετιιιιιι ΡοοτειοεΙΙειιιι . ιιΒι απο τω» ν. __

Ροι·ιε νεοει·ειοιΙιε Ρτ.ιι:εκειτ Ι(ε&οι: Ι.ωιτιιεκτιιε , ιΜοιιε οιΙιοιιειιιειιΙοιιι ω ΐετ1&ε. :8Ξ""'ΙΙ"

όεεε:ιε εοι:ινει·Γειτιο:ιε. ιιΙτιπιο εοιιίε&ιιε Γειιιο ΙειοΒιιοτε εοκι·ιΡιτιιι· Ρ:.ιι·νο : οσο επι .

ειιττειιιει ι·ιει·οιι&ιιε , ιοεει·Πινιοιιε Με” 8ε εοΙΙοοιιιο. οικω εΧΙιοττοτιοοείοιιε

ῇοειιιιὸιιε Ήειτιειιιτι Γιπιιει·ιε ει: νειιιΙΙο 8. (Σι·οεΐε Γε τιιιιιιιειιε, ιιΙτιπι ίιιιι ιιε νΔΙείει

@Με Ρτοττιοι1ε ίεΠάτει· πιι€ι·ο.νιτ επι ()!ιι·ιΠ:ιπτι Ριωιε Νοε Μειιἱ. $εΡιι τίιίοιιε εΠ:

νεοε:ειοιΙΙτετιιι Εεε!είιο. δ. ΡειιιΙι ΑΡοΠ:οΙι Ρ:1πιὸ ιο ιοΓειιοι·ι μπε ε] ιιΓοεπι Βιμ

ΓιΙΞεεε. _

Πιάτο νε:ὸ Ροίὶ ιιΙιΡιιει τεπιροτιιιτι Ιοι:ει·νοΙΙιι Βοοοι·ιΕεε ει·ο.ιιεΓει·ιεοτιιι· ίδ.11&ο- ο ν Ι

τοπι εοι·Ροι·ο. Οοτιέ:ε οτι1πι Ψειοοι·ε8ιΠΙιΓει|ιεετ. ΛοΠ:επι 8εΨΙΓιοικιιοι ε!ε ιππ- ...,:2;::2,

Έκο. ΜΜΜ. ιὶ δ. ΒωΝο ΕΡιΓεοΡο ιο ΕεεΙεΓιειτο 8. Α ΜΜΕ Ρεττι. τσιπ: οι απο πιο

ιιειιτιο:επι Ιοειιπι Ρτεείατ:ι: ΕεεΙείἱα: 8. ΑΡοΠοΙι Ρειιι 1 Ροίῖτιιπι είε ειο εοοεπι δ.

Βιιιιιο ΕΡιΓεοιιο εστΡι1ε ε] ιιΓοεπι ωειιι5ωι Ροιιτἰίἰειε Ει·ειοοεπι · ιο ειοΠάειριάε

ο Νεπιρε απο ΜΜΜ υπ. Ν. ε:: Οπου. Έ0τι:ε.- Ειήοιιιε Ροίϊ εποε τιἰεἰοτε π” ὅ ιτιοττε ε]ιιε εΙειοΐοιτ

σε!. απο. ε. . :ἔσω πω" οι ιυι[ιπἐοτὶ Με ε)κβωιΕισΙ:|Π απο Με ιν_ Βέει εἰ! , ΔΗΜ” οΒιιιιε εοιιΕΒιιιιιι ἀε

Με” παύει ωκωΙπω _. Μπι: Νεα :ποιά/οι "οικω Μ: ποσο ΟΙικιΠι:ιιιο »ο ι.ιικι. ο: οιιιάεπι Ρτίοιε πιο

πεύκα ποιώνει·ικ , :Μ πἰει/ἱωσ Ρ7ἱπ10ῇυ# Τηιπ]ΙωΙο- Μεἰἱ, οσο ἀἰε :με κτιεπιοτιο εε!εοτατιιτ απο Το!οίἱε,

ω” ρπώ8ιιω, ιιεπιρε 83. Υνεοάτε;,ΞΗΙΙ δε εΠοτιιπι, απο οι ΜοοιιίΙειιο ἙοιιιοιιεΙΙι, ἰιι €μ10ι:]Π8 Κελιοιιιιε

«μια μιάιε ΚαιΙειιά. Α :Με ίεθεο. είὶ. Ηιι·ιε “πιο οπο Ιιοποποιοτ.

δ.ΕιεπιΕιστο: Με. το 1ιεεοοιι:. Ναι:: Π απο: Τιιιιιβ .

Ο(ΞΒε Η]



6ο6 ν1ΤΑ δ. ΕΚΕΜΒΕΚΤΙ ΕΡΙΕΟ. ΤΟΙ.Ο$ΑΝΙ.

::"ω. ΑΝ. Παπ Ρτεεὸἰᾶεε ΒαΒΙἰαε: Μ ι1ιιο Ιοεο Ρε:ιιπυὶτοτυττττε‹ΙυὶενΙτ ειι:τὶειιΙει αηι1οτυπ1η -

έ:!:Χ::Α οι·ωοιπΒιιε Με ΡΙεΒεω 1)οππω ἰΠιπ: εοιπνεωεπτειπ 8: οΜεετειεπεω δ: φαε

τειπετο ὶιπ νοτάτατο Βοπ11ηυω ΡετΡετἰω ΩιΙνο.τιε, ΡτεείΒικιτο οΠ1111ι1Ι11 5ε.Ινο.:οτο

· (ΠπΗϊο.

62::3έΠε ΟφΩΓ€ςυ0ι1τἱεμοςι1€ΙΒΜ.Ρο1°€€ετΜεουε ΓιιΡι·ειόΙ6Η Γαιιᾶ1ΡτωΓιιΙὶε Εςςπψεπἰ

ἔϊῖἔἐῖὲΐ ἔἶΞἘΞΖΐΙΞἔἔἔΞἔἔἔἔἑ”ἔεΠἔἱἘἴἰἑἶἐΪ ἱἙἱἶἔἰτἐθἔἐΡἶἶὶΙἙἐ”οἙἑοἱῖἔἶΪ2δωξΐξζ

Ί

?”';ΠΈϊ οίἙ, ΒΜεμιο @σε Ναπωεειιε ε.: ΖικΒ:ευε ΠωΙΙΙτετ πιιωάειΙΙιιω ποιοι ετ:τι111111Β

' εχω 5η εοε!επιπ Μοτ18.Π:€Πο ΜοιωεΙιὶ εί·ΐε&1 σεεΙεΙΒα ΓΡετο.τε ὸἱὸΙοει·ιιιιτ.

νω_ Ρεόπω νετὸ ΙὶιοδΕἰ ΑιπΠΗ:15, πι ε1ιπο ττι1τα::ιιΙιπτι εΠ8οξ ΒιέΕι1ττι απ , Ιουεο

?εἶμαι α :ωπο:υππ :ενο Μα Ρτεεὸὶἀε. δ. δο.τιιτώιή Μο.ιττγήε πωπω ΕεςΙε:Πει , βορεε ώ

τιιιιπιε φειπατθι-αά νι::ιιττι ττωείετταυτ Βτιω.ι·ιιιτιπ υικὶ ειιω ΕΡιΓεοΡειΙι ηιιἴὸεττι

ω Πω Ροτπιθειε νεΠιιτπ:ητο. ΑΙΙειτο. νετὸ εΠ: Ρτεείειτο. Ρετόεε°°, Ροίϊοα ο.εΙ ΡοιπειικΙΙα:

' [ΜΒΜ. Μοηειίὶεκὶυτιπ , φα: ι1Γςιιε Δε! ποΙὶι·α τιπειοΙὶτ τετιπΡοι·:ι. Έσω:: ςι1οεΙυε ηιι1ε. ἱι1

Ρτα:όΙ&ο υπο ιΙηἰἀειω ΡτεεΒγτει· ΜΒΜ το!! ἰοτή δ: Βοι·ιεΠεε άαΠτιιε πότε,

νεΙΗωοιπιιιτι 5ειι&ηιιοά ἰτι ΙΜωοΙο ΓυΡετ ο πιω ΡεπὸειπτἰΓοτνειΒειτιπ τεττιετἱ:

ΜΜΜ ειι1Γι:ε εΠ. 1η (Νο 8: τοτικ:1τετεω τω τεειτιθ.ε, δ( ΙΙΙΙιιε ΓειικΜτειτεπι εποπτι

ΡΙὸβεκροττιπε εΠ:. Ν:πιτ Μπιτ :ιττεΡτι1ε ωει:σττιέ'ι, νὶττιιτεττι Γαιπέὶἰ εοοίἱτεΒειτυτ

Α1πτΜΜε : 5ἱ£€.1ι1€ (ΜΜΜ εειάεω ιποΙε!Ηο. £0ΒΠε νεκειτιιε , τειικ!εω Ρι·εώΒιιε

ΓιιιέΗ ΡτεεΓιιΙἰε Ετεκυβεττἱ ΩιΙυτεπι τεἰτπΡεττενἰτ Ρτὶίὶὶοατπ. Οοτρι1ε νετὸ με

Βιτ1 Ωιοᾶἱ ΡοπτἰΗεὶε Ει·ετιπΒει·τὶ οΙο ΕεεεΙεΠο. Ωιο&1_ ΙζειιιΙ1 ΑΡοΙἙοΙἰ πειιιΠειτιιοι

τεεμι1ε:Γε1τ Μπα ω ΕεεΙείἱσ. Γειοθε1 Ρεττ1 ΑΡοθ:οΙΙ πι Οτειι:ο:1ο ΓαπόΗ Μειι;τΙο1

_ Ροι1τΙΗώε.

ΗΘΗΘΗΘΗΘΗΘΒΉΗΘΗΘΘΗΘΗΗΘΗΘΗΘΗΘΗΘΈ%ΒΗ%ΗΘΗ8Ηθ ΒΡΞΗθΘΗ ΡΗ

Ξ:ΐϊ;;Π;νΙΤΑ δ. ΡΑΚΟΝΙδ ΕΡΙδί]ΟΡΙ
Οοποι:. >

ΜειοΕΝειε,

$Αυθεοτε ( στ νὶὸετιιι·) Ηιπ.υεοΑιι1ο ΜεΙάειιΠ ΕΡὶἴεοΡο >τεΒτιειιιτο

(Ζωιο10 (ΞειΙνο ΙττιΡει·ειτοτε.

Ε:: 21462 σωί. Μοπα/ἴ. Δ”. Ρατοπέ: έκβίππώο Με!άεπβ

ο8δΞΚ?!ΤΙΟΝΕδ ΡΚω€7Ιω€.

ν· Μακ:: · · · : Ι ν ι ·ι·Α ε ΜεΙἐο›·›ιω ··ω ΜεΙάαπω ΕΡφΣσρα!ίε Μ Μα:›·ο›ωιω @Μίκα , Με·

» Ι, Ε” 1 η - υ·ορο!έ δοκοπέω Ρτίέσω , πιοα'δ Ριυ#ίπω [κύρδ!π, αμα: :β Βπέ:έ9* Ιπιεί μα»

“Πω . ·· [ὰ βου:ίκω πεδαπέϊί απ» Μπα βοσβ κι: μαι/Μιά [κα ἰΖΙκ/ἔκἔπιπτ. ΕππψΙο/ἱικ:

Βμφ,εωζε ° έ! -· 88. Αοπ.υε -ΛΗω Κω πεπ_β: »ισ Ριιιιιιινωε @βια έι]Εφκ!κη Ριμ:ιιιυε ό·

 

ΟΗι1,1.Εμι15 ;Ρι1ΜΕι15, σε ΜοΜΒοιιιε Δθάκω ι.."επω.ψ 5 ΡΑΚΑ,ΤΗΕ00εοΗιμΒιε,ΒΕ11

·ημ_Α ,.άΗΜιψ > π: ἱωστἰπι Δκάυέκιιω, Μάσκα» β·ωτοπι Δ: “Μή” ρωταω έκτύω·ίκα

Μααπισ , ?αἱ σκακι.: πΙἰἰςιω ΜεΜΒΜ απί/Μυω /ζωιι!ο ν”. ίπ .Β,·ίσείο βσκιαπυπ. Πο.: Επκτκπί

-"' δ· ΗΜ, Μ: Απ: πωιεψυ Μἱτκἱτ δ. Ρπτο*Μσἰιἰεπβε Ερώ·σμα , ωρω ΑΜΒ: |:ΐσ /Μ;Μ ΡοβιιΙαι ἰπβπκιὶ

-πψ›·Ξ Μάο. @πυκνά ω», ἰΜΜ ι:ωιβει πω: έ: Μσπ4/ἰἰση ἰρβιι: Ρ,·οββοκε _ μου» απ: (.'!σ€‹:σ

!”Μϊκυ: Ερί[εφκω ΛΕΜ Ιστορία ωβυπκη μία1ιωεπ _Μοπασθο.σ π]ζιω Μοκαβίσω ΡωσβΙπω

!!ωίίρ βπυρυ· :β ρ›·οβι:πωσ , πω: ίπωπαίιδ !πισκ ίπ Μαπ]›·ο!οἔἰο Βεπειίέό?. ούΜωί:.· π:: εκπ:.ά:..

όλω ]θ·απέκόίυ|ω ε!0έω , εἱωι ἰρβια έ:/Βι παθω πψ71;4°]||αβτππάί: τοπ/Μακ: Ρἰκάωἑω. Ιούιππει

φαω ίπ Ε'ΐυ·οπ. δἰτὐἰνσπβ: αφ. :. 5. ιο. Εα›·οπσΜ Ρτἰωὸ ππΗ:οπτ , Μάο (Ποιόειιτυ, ω.κω

ΜοπειοΒιιω Μ ΒείΒ:κ:ο Γμβ Α8ὶΙο ΑΒΒει:ε ς:οΒικιτο ίὶιοῇιι!:[£τἰ!7ἰϊ. @ο Ιρω][επισπιίω μ”

- [κ. #09 ποπ απών .·β4%ί41ΜΜ Ραπ: μι» Ερἰ/ἰφια Ει:ε!έβι Κε.τύπσηβ: ἀωἰι`σιιἰοπἱ ίπατ:ή"κίπ. '

Α ι. 8. ΕΑποκιε ΡΊια»ξ |ίπα·ίΐ· ωιαδάπκπτ Ξεπέρασε πω. Ρτϋπια Πέ!έ:έατίω α Μ"Μεβο

ΕΜΠ” /εκδόί Πιωι1β) ΡΜ” 847ψ'0.8 Ξρι/`ωμα: Με!έσπ[.τ, έ: "ο ροβΜ. δασκπέξι: ΡιπςοΪω; Β:Βαρ.πημ

/ἰ: πωσ, @πάσι .5'ιιΜωσοππ: Μσ|άεπβ: , Ψ” ΝέΜΙσ Ο.αιωιποι ΔΗΜ:: δ. [πι:ἰ:, πκπσ[ωδΒ

Χ



_ __Τε.. .

Ό

ν1ΤΑ δ. ΡΑΧΟΝΙδ ΕΡ150. ΜΕΙ..ΠΕ.ΝΒΙ5. 607

.Ι·'ιιι·σπί: Μσιιιι|ίαι·ῇ ίπ ρ.ιωπ (Μαίσίαπβ, πιι/`ιίαπι ΜΜΕ ίΑιεί8 |σα›·σίσί: πατήσω 0°ασίπίι. ει:

φαιά: ίω/2·ι·ί|ιιίσ ώ· α.ισσιάίιιιιι απ· σσάιαα Ριιι·σπίσπσ ασπρα : ΜΜΕ ΡΑιισΝ18 Ρ:ίποίρίε :στα

ιιοΒΞΗίΪἱπιἰ. Με!άσηίίε Εα:Ι:Πα Ρειίΐ:οτίε ΡὶίΠῖιτιἱι να:: ἑι θ.Διιι=ιιιτιο ΑΒΒετε δ: ΠιιιτίΒιι€

αιτίΠίωίε ροΠιιΙσπει ἱι Γιπ.οοϊο ΒαΙνει:επίἱ , 5ιιΒάιεισοπο Μα!άεπίί ίιστοϊεὲ εοπ:Ροίἱ:α απ! Μι:

όστπ Βοιπίπί.

Ρτει:Ισιι·ι:ε εμιοπάσω μεει:Ισωπι οοικΠάίτ παπι,

διάετωπι Ιωτιεπ Κίρα: ωφοιπ:πίο αιευκινεπ.

Ταιιίιι: Σπόροι· αβιιπσπ)υιιιι: , σιιί ΗιίείσεΔηπ βιππι ίπ σσιπραπέίιιιπ ι·ασίαεί: . ώ !σσί: ιιίίσιισι αιι

:ι.·ίι: μια:: ιιπσι9απιιυπ , σα! [σπα ΔΗΩ»! σιιαπισίιιισ: .5'ιιι·ίιιι ρσπιφπι·ι:1ί·ίσθ: ι·αιίσίίιίίι, Τιν: Μπι π.

σιιέι·ιπίσπα: ία!ίιπιι: ίπ σσάίσα απαιπσπσπιισασ σ Μσπιαβαι·ίσ πσ_|ίι·σ [ΕΠΣΕ Ε'ιιισπί: ιισαφισ , πω

πι: ιία/σι·ίρισ ιαπιρσι·α σι"99ίσϋ Αίισσ:ί:, σ:ιί Μάτια· [ασ βπαιπ ιίασίιπί [ασιιίί Μσπιι/ίαι·ίσ Ρατσ

σιίιιπσ ΡΡ'.β€φ , ώ· 9ισίέα2ιι (κι Ιπιίίσα: πσπιιιι!!ί ίσι:βαπτ) Ιισ/ί Ριιίσιιπσίιιιπ , σιιί ιιππσ επι. υ:::χν.

αιιιιιιίαιπ ίσσιιιιι ι·α!ασιιι. (.'αι·ια ισππσ: πιίπίιπίαπι [α.ι·σαιιισ: πιο β πω: σίσιασδίαι·α: παπάκι”

σαί άριι!,°ιίρι.ύ _ ίπ πρι: ασίστ ι." ία!ιιιιιιιτ: Β:ενίσι:ίιιπτ ΗΒτο:ιιω σα:: ίπνευπ ΑΒΒιιε (ίΑΙ.Π1 :.

απ: 8.()τυοίε βιπέ:ίσιιε Ραι·οπίε.νετε:ίσ ει: ηονίΤοίΒιπποπτίνο!ιιω. Μο. να:: Β. Ρειτοπί:

Ρωτ.ω ιιι.νετίἱ!ἰεὲ ι.!.αείε Μίκα: ΗΒΗ π. 860. Γιιίασίί £'ιιππιαπώ·ιιπσπ)ιπι ιία$.Ι·'ι:ι·σπα #

ιιιπι σιπωιπιι: , ›·ιιιί /`ιστί: φ Ηίίσίασιιτίιιπι α.τίσίσαι·α,σιιί ίπ/ίιυ· σπιπίιιπι ιιιιισια ιαπιίσιιίσι· :Ια :ία

θα:. .5°ί σιιίιί ίπ Με: παπι: ιίί!πιιπι σσαιιι·ι·αι·ί:) [ιιί: ίσσί: άπί!πιισίιπιι:.

;. Ηι:_υεεωιιιιΜ ιππική πσπ ρτηση απαπφίω· κι.. ι.:.ριππι , σαπιιίπιιπι πω. |ασίίι:

πιώ-Μπι:: α)“ιι: φ ιιι2ΙΩ7ιθΙΙΙΑ σκίσω: ραι·[ιιιισίαπι. ΑιιΠσι·αιφ. 64.. Α νία:ίίππο . ίπαιιίι, οτάί

πιο Β.Ρσ.ι·οπίε πίειιισ ει! ΡταΓεπτεπι Ηιίυεσιιιιιι ΜΜΜ: ΕΡΙεςΟΗ ει: ΟοΙΙε·είο Μοπισιιο

αυτ:: ::!ει::Πίωί Μσ:τ.Ι)Εοπ Π: Σα:ποΜοσεμ:πίιιω με: σ!ε&ίουεπι πάΓσωριί, ει:: ωσπου.:

ΒΜπο Μιὰ απο ρτεείΕσπιί&πισ ΙίΙτιετ.πίί::ικε ί:ιάγ:ί Κεείε οστοΗπό κοπεί τεεί::ΗΜε σιιΙτιπ·π

ενεθ:ί , ω: πιιιιίΡΙίωιικ ο:‹!ο Ρ:είο!ιιττιΡ:ίο:ιιω πΙιιΓ:1ιιε Μπι: σκίσω Γειτοσασίαιο Μποστ::

:στα :Μποτσια τσαμπα: νοΙνεπάο. Με πσπσ:ί|ίααπιίίι: ιι!ίιι: σιιί·υί: Αιιδίσι· ΗίίιίαΞπιπ ιπαιπίπφ

χ», "ἐπί π: ΒιιτυίΙσπι ΕρίΓεοΡι1πι φρα!ίιίβι. Ψι·αιαιαι: ί/ία 5'σιίρ:σι· αφ. ι19. ιπίπσπ|ιιιπ καίω:

ιία μισο πω.. Ραι·:ισίαπβ./ιισιιίί α. Μ. σ!ιιι·ι%ιπσ , άι: σώσε οι:: ί|ίιιέ ιισσαρί#αβ ιίίσίι. Βα

ιιίσιια απ. ιη. ιαπιρσι·α Νσι·ιτπιιππσι·ιιιπ σιισσιιπι ίπιιιι:βσιια.ι ιπαιπσισι,|ανία·ίβ ρ·σβιαιιιη @ο

0ιιιιιίι: "σε σσπ·υαπίιιπι ΗιίιίαΪζιιι·ίσ , σιιί 6470” 6'ιιί·υί πω:: Μαίσίαπ/ί.ι ΕπιΤσσΡιι: σπασω: ,σύ “που

α,·ίπιδ παο. :,. κά μα". Σα απ: ιαπιιιι, σιιί ίπ Ειιρί Ραι·ι·σι·ίαπβ: Επί/Βία 99. πσαπίπιιιιιι·. επί

Ηίπσιππιι: Καιπσι·ισιπ Ε|ιι7Ε·σριι: Ειιί/ίσίιαπι :ία ιισίίσίσ μι· Ω4ιΜΜ αϋΜ;;:ί!. Ι.αέα ιιιαδϊίσσαρπ 6.220”

ειπε Ι/αι·ιιπισιπιαπ φπα: :οι σσπιίίιστάιιιπ :ία Βιαβίίασ [απ Μσπιι/ίαι·ίσ ό'. (ζ'ι·ιισί: Ισσιιίιιιι·, Κος:

Μοπσ.Πετίιιω.Βοιπο ΒιιίΠίοεπι ·ιισσιαι.· ρω φωσ Ηί!ία!ιαι·ίιι: Μαι Ερί/ί.·σριι:, ίπ ίΡ|σ Μσπισ

|ιαπίσ πισω»... ίπ·α›· Μ.....ι..ρμπ. τισ/πίσω". Ρ". Ε'. άπασα:: 6'ίσα/`πίιι: ιιιπι.ιιίίσιισ: χιασ

πιαπω ασίίσίαι·.:: Μπι: Ρίκα , :μια ρι·ίπιππ ίπια!»·σπι Ρι·σχαι·ίπιιιι ίπ ίιιι:απι. ιώαδίί: σιιιίιιιίί: :ισπ

πιι||ι:, σπα πίίσίί ι!ά ίσίβσκίισιπ /`σσα»·α τιίάαπιιιι·.

νων: ::Αιπτυ:.Α.

Ο Λ μ, Ι, Ε ασ σιισσί ίιιιιι 6'.σπΕίσιιιιπ π: Βαί . ιίσιισ ώ· μι· σιισιιι ρ·σσασίίι.

Ι Ι_ Βα να” πρ. Μ ή: Βασ. ώ·σιισά πίίσίί παπα :ισ/πι ψ βία παπά. ίιίψ Βασ.

Η Ι. .φισσί/σπέΐί ώ· ίισπί κι Ισσ.Μπι Φ/ίιπδίί ώ· ίισπί. ιισσίισίιιπι π Με/σπδίσώ· πατα σσπσ ,

ίσί α|ί Βασ.

ΠΧ. %σιιι0σίσ δ227δίί τσι ασια/σαι:: ίπ ιπιιπιίσ πιίι·ιισπίί:.

ν_ @ά ι βι·ίπισι·ίσιι: ·σψι ώ· ι: σσπί: έα δσπδισι·πιπ ·σίτιιι:ίσιι: Μπα: ]ΐαία!ίιαι· σίασασπι στα

ό. σίιιπ απ· Βασώ· πω· Βαιιιπ σραιαπιιιι· ίίία.

ν Ι, £'ίιπι διιπδίί ίσσπσι·ππιπι·. Βαιι: σκ: σπαι·σιιιι· ίπ ίίΙί:Θ° Ρ" Μ” ω##7'#ωι°

ν Η. Βα ιιι·έιιιπαπισ ίι πω; , Μ α|ί· πσιπίπα ώ· σστπρώίσπα ίσβιι: πσπιίπί: . ίιί 4ί δ. ΡΑιιοΝΙ:.

ν Ι Ι Ι_ _2ισσι·α Βιιι·εππαίίιιπσ Απ:: . ώ· απ· ι: θσίίίιτ /απαιι·σια.

Ι Χ. @ίσια ιία:σι·ιπίπατιιι· θιιίίίιι Ιίπιίιίσιι:.

Χ. Βα πσπιίπα Μαίσίί: ώ· απ: σσιπιπώιίσπα.

Χ Ι. 2ιισιπσσίσ /σπδίιι: Για” ίπ απο:: Καί: Τίιασέασαι·ιίβ 7ι"”ίΐΜ& φάω:: ΙΜπαπιίσιι: Ρισ

σαπίιιι:. . ·

Χ Π. ι @σΜι: 2Ισπανίσί Ριιιι·ί: .βί!ίσαι /σιπιί?ί Γαιι·σπί: ίπ σπα διιπδιι σώσω" ('σίιιιπόσπί ι

σιιαπι ίπ σίσπισ/ίω ιιιί σάπια /ιιβαρίι σίσπιιπι.

Χ Ι Ι Ι_ φωπισέσ πιω /ίιιιιιι Ε'πι·σπι :παπα /ππάι)ΐσσιίσπί: |ίιπδί·ί £'σίιιιπσσπί Βασ σσιπ!ατί:,

Χ Ι ν, _2ιισσί σωστα @πιω σέιιιίσπι·π |ιι·ιασίίδίπιπ Βαί τύπω πεί σίκρίθι7ι ιίθέια97°ίΐ @ΜΜΜ

)(ν. Βα σαπαιίίδιίσπα παπδί·ί £'σίιιιπσππί ίπ βίο: βπδίί .άπιίσιιι·π. .

Χ ν Ι_ Βα Μσπισ.Θαπ) σσπ/ίνπάισπα π /ἑπδί°σ * .4σίσπα πώ Ιιι|ί°ίιιιιίσιια δ. 6”σίιππόσπι Καμία.

:ιν Ι Ι. .Βα ασ σιισά/ίιραι· ]'ίιιυίσίπιπ Χαβιισαπ/αππ Βι·ία!απ/ί Μ _ωιιι_βιίι 0Ϊ#/2ί#Μ &.(“Μ @ω /ίίιι·

δία: .Βάέθ Μσπιι/ί·αιίππι έίσα·υίτ Βασ. Χ . .

ΧνΙΙΙ. Βα ίσιισίίσιι: μπει Πίνα 19ιπαι·πί: 1ιί6°ιπίπι πριίπιτπα ιππίίι:. - - -

Χ Ι Χ. Β: σά·υαπιιι σαΠ?α!αιπ /Ειπέίί 6'σίππισιιπί . ιίιιδίιι ιιυπαπ & Θ” θα" ·48Μηαι_

απ. Απ.

ω:.1.κ::ιτι

Φακοι.

πανια.

ΗίΙσημ.

π... πᾶσι

:Με 2

Οίσα[π .Τσ. χ.

Ηίβι Πωσ.

=:Νο·:ι.



ω: να». ε. τΑιιοΝιε Ει>ιεε. Μιει:οεσειε.

@Με Με.

υε.ι.ιαιι.

οετοι:.

ΧΧν!":

# "Πιό-Π

Με Μια».

Χ Χ. Π: έφ07°άί:Ι @· Ρι·σε!ίο Χ:(!»α» , Μ' ε» Τ»..».εωε @· Τ»..».»» Ρτ»τι·ι»»

Χ ΧΙ. Θ» Ντιπ:: »ιἰΜε πιω» »το έ» »Με Τ»ω:Μπι€ Και: »»ύώ»::»· Β'. Γ.ιι·σ.

Χ Χ Ι Ι. Π: βιβερτίο»: τι» Χ:ἔἰ: »πιω δΓ.νί!ρετίτι κι» :ο τ:: βετ: ῇι»τἰ: Βιντεο”.

Χ Χ Ι Ι Ι. 22% »πιάτο δ. Γετο»ί: ε»ω.»..»..: Και: εινα: σ:: ρ»»ρι... τ»υ»»τσ»ί»:» Μια» ΚτΏ”

πιο» μ·οπ»ει·»ετι:. ·

Χ Χ Ι ν. @ΜΚα:: ε»ωω.»..: Βο»οπ)ισδ δ. Πο!»»ιύ»»»π» »ει»/»»: »ιψ:·ίτ Λ!»:ι·ίεστ».

ΧΧν. Π: αν!»:ίστωο Ι.Γο·»»σοι·»τ» Κεν: .δη:»κο . βατ/ί: κατα» »σε συ»)»!ί: ώ· |ι:τωίιτ»:ιο»:

/Σι»δΗ Κυ»ΐι εο»·υ:›·/‹ι.

ΧΧ ν Ι. Π: εο.».»» σ!» .α».».»ιωε: »»Μ:»ι Γ»·::ίο!»»:ί:: Χ:!!».:.`

ΧΧνΠ. Π: ί»!ν·ψβαδ» 6'ο!»α»ύ»»ι έ» Ιτ»ίἰ»τ»ώ· μρ-φ:ι.». η.» ».»φωτ......

ΧΧν111. Πε ε». τεβε.είο»: »ά νέα: »»»Μτίο»υ» β»ιἴἑῇ]`»»ε Επι.

ΧΧ Ι Χ. Π: Ρει·τ»/:ίο»ε είι·υί»ιτ»: 7»..»2.»ω Χ:!ί: βε»»έ»τ» |ίν·ίρτσ ί» ΦΠ» μάτι» δ. ('04

!ιο»&»»ί . »αν απο» Γτ»»ευ›·»τ» θά» »Μαιο ΡΜ». »σε “π” Κα»... Μ...

Βτ»»:ει»Μέ:.

ΧΧΧ. Π: ›·φετίτιο»: τοπια» 9%ώ »ωπύ»»τ»τ Μιμή» Ε»!οτί:»τι]. ρτε/ί:»ιρία»: Ματ» Ι»·ορ»:.

Με »σο/Ζίτιταίο»ί: »ατά φάω» δυ!»ι»ύ»»ί.

Χ Χ Χ [. Π: [ζμ. το7»]υτώε»πο»ε, ι»έ»!»τίο»: .εεμ.»ε Κε!» [Μάβρα βεστππι »αηιἰωἐ.

ΧΧΧΙΙ. Πε!;»πί:» τ»φα»»έσκο αυτ:: τω».».».»: Χ:Ζἰ».: ς6·:·»:ϋτιτ»: »θο!ίω ΤΙΜ.ωπι Με

ιι· :.

ΧΧΧΙΙΙ. Π: Δέ,!»:ιο»: Ιἔ:!ἰ:. »Με πω» 6'»Ιοτ!»ιτίι. ε»! είται» Π» 6'ο!»:»ύ»»»»ι μ: !»:»»»»

ς»ί:ί:·ι» Ε»/ι· ω». -

ΧΧΧΙν.@Μ ρότα.: δ. δο!»»ώ»»»: »ι»»‹ἰ»:» Καί: »κοσμώ . Μ.» @έτσι ρω.»..» «των. 6·

ι·εβο»/»!ίε »ά σκι»:ίον» Μέσω πτ»ιβετίτ τίτυ»τι]βα»:.

ΧΧΧν. Π: ιίίνει:βο»: δ. ει.»..ρι ω' Β. Λέ»::·έσα»ι τ:#ιο»/Σι δ. Πο!κ»:|ω»ι ω' Κίζε·»ι [ει·ε»τι:.

ΧΧΧνΙ. @μ δ. 6'»»»ο»!ά»»ι [ι·»τι·στ» δ. πω:: νέα· Π» 6'ο!»:»ύ»»»: τ»ί»Μτ»α»»ώ»:τίτιι

»απο ει»ο»ά»»: έ» ριιατιτί» :ί.:!ε!»:»»ι.

ΧΧΧνΠ. Π.: 1:ι·.ιεφτο »Με συ!»Μύα»ί »έ]'στα»ι.

ΧΧΧνΙΠ.%ωί ατε/ι:: ΡΜ: Ροτ»‹ι›·»›» ..έωτ...». Μ» β: »Μα »:τι»Ξσι·:: »ι »κ»»τ»α» 19. £Ιωιω.

»Για και· δ. (ΐοί»:»!»:»ι »ίε!ε!»υσι·»τ »στα

ΧΧΧΙΧ.Πε σ6°κΓυΜΜ ΜΜΜ: ..»φι.». δ. Γεω »το »»Ρ:ε..»»» :ίο!οι·:·.

ΧΕ- Πα σή»α»:ίο»: δ'. Βήτα») έ» ρων» δ. Ρετ».

ΧΕΙ. Π: εξβυ·ν»:::ίο»ε ·τιιτέί»ίτιπιί: .ι δ. 1:47» .»ωετιψ:Μ.

ΧΕΙ Ι. * Π: ί»ωιΕΕ·υ» »κόψω ι»ετε»»τιο»: έ» ΙΜυ·"» Μπα» »»Μ!!»»» :τητα Εν»»έ:|έι ΜΒΜ

κι: »»ιίτοπ»:».

ΧΕ Ι Ι Γ. * Π: :.›.·σκ/»:ιο»: ί»·υίδτε Μ.» ».τη».ι.»ιε: έ» μακ» πρι»! δ. Ε»β:ψ»:» . τω» πω!»

Ρπι!»ω τω». 60τέε.

Χ Εἰ ν. *Πε »Φώτα . εο!!σε»Μ»: . εφ:: Α»!είί:·» »ά δ. Ε»ι··»»ι το»β!»:ίο»:.

Χ Εν. ·ι%Μ »Μι /ξ·»ιρ:τβ»τ ἐο»ι»·»,» ί» Πω Ροτ:»τε.κ »τ εο»τι·» »ΜΗ βα»ρει· ί»τρο::»τε: [τω.

024,» “Μπι »Μαΐ ρο[:έ»τ »ΠΜ πι.

Χ εν Ι. Μπι». Πι·»:»: σα»»ιρο::»:. Μάιο» Με: :β »ιιοοί/»σετε Μα» ω» Ροκ/ι.

ΧΕνΠ. *Ωά»ί »»ίβ»τ »ι»!ί . Μ» Βάια» μπω» ώ· ρω»... ψ.

ΧΕνΙΙΙ.*.φ»ιά ,Μπιτ »ΜΜΜ »Με β: πω.» μπαρ.: . ῇιἰ τ»»τι»» :β ρ·ί»εί!»ί: »ΜΜΜ

ε.π.·οοεί:»τιο.

Χ Ε Ι Χ. Ω»Μ τ»»ίοι·»:» Ρ.»..ω ω» » είπα:: βά Ροτί»: έψ:»:ίι: »ία έ:»ύωιΙΙιωτε.

Ε °[Πε »!!υι:»:ίο»: »ά δ. Ε»/ι!»β»ι» Β. Πισω.

Ελ. Π: Μπι.» ]θιέ»τιο»ι· . ώ· Β. Ρ»Μ2 Ρ::·β»ιδΐ»,» Ε»βεβ»υ» !»τ»ί»Ξ: σε24Ι07°κτ» πρι”.

πιο”.

ΕΠ. @Η ρ»τσι·1ι“π»»τ »Μι εο»»ιώέι ω». »ά δ. Ε».(!»»'»:» Μ»φι.». μαϊ».

Εἰ Ι Ε Π: β!» μιά!» »οί Ρτε/ἰάἰ»π» β»δΒΡ:ττέ Β»βιω.

τ.ιν. Π: ψ:: σταἰσ»ε .τεστ/ΜΜΜ κι» ε» Πωσ» Πω οωατ» ἰι»»»ἰ|ἐι»ἑ.

Εν. .φανεί εἰ Ραπ» »ισττστ» ἱ»τε»τ»·υ:τ»»τ

Εν Ι. - @Μ μια!» ΡΜ: »!υτευττιτ τ»οττε»ι, »Μα £'»ι·ι]Ιο Ι/ι›·Χἰ»ἰτ»:ἰ: ΡοΙΙιτἰτ»»ι »υ»Ροι·: 19.

έα». .

Εν Ι Ι. ΜΜΕ: δ. £'ο!»»ιύ»»έ Κε» ›·ε/Ισο»βίί»ιι: μι· .ά!»ω·ιτιυ» &ε»:»: Μυπιἰτω· Ε»/ι»β»:.

ΕνΙ Π. @Μ Ρ»:!!»π» .ἔι τ»Ποάί» α::»ρι·»:» δ»»ίἰἐ›»‹ι»ι»Ιιὐ»: ι»»Μτ Ρετ ΕΡφο·υ»,» νά.

ΜΜΜ.

Ι.νι »δέ Μσ»ε|ἔετἰ»»ι ἰτι»:π‹ἰἰτ»τἰσ »σε εἰ Ρτου»:·»τ»τ» [τ Α ριτσα.

ΕΧ. @σέ Ραπ:: ει»βεα» Χύ!ι»ί: ρω.: 6'»»»ο»!ά»:βί!έτετ κά· Β. Χτα»Μεύω·τα: »τσεκ

›·»τωε: /`»ύ»ω Με: β» Μ2ι»..ιε.

ΕΧ Ι. @Μ ί!ί!»: !σει [Μιδΐ»ι·» @· οριἰ:»τιἰ» :»‹ι»ἰτ»ἔ σπαστά: δ. Γο·ο»ί: :»»»ιβε:·»τιέ.

ΕΧΙ Ι. @ΕΜ !/υ»Μεύει·τ»: [Με Παππά: ι» Με :σόι ΜεΙάε»βα:» Ρωβι| ρω·ιρ_ ;” Θ,... Ρ..._

τω:: Ερβυι»:: τ»»έ»»: σ!»τ»ἰτ πω»... , »ζω ό· μ.»ιω»ω.ε6»: »άκτιστο τω.»φ

ρι»»:

ΕΧΙΠ
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η* π ο το ο Μό 4

ἱ.Χ Ι Ι Ι. .επ-ζεί δππποπἰοἰπ.τ πωπω έεππωππ: Παππά !.πι«ἰππιί π.. ΕΡάοοπ:. .

[. Χ Ι ν. Πε Ηιι.οεοΑιιιο εεε θαπούίωπποπ δ. Μουρ 00Πε!ίο παπι: Με!οίεππ.< Με. Ερ$
Βς.ί.ΧΧΙΙ.

6°0Ρ0. Οσοι.

Ε. Χ ν. @ΜΜε υεπεππποἰπ: π: Μαι: δ. Ι·'πο·ω ΡΜ πιπ!επο·ποπ ἰπἰἐ£ Ρ'έπς!ποοεπ εο!!εδίίοπε. Χ:"1"·

[.Χ νΙ. .Πε υεπεππἐἰἰἰε Βαίω |ακοίέέπε εεπ/Σι'επι δ. Γπω Ιοεί ίπ θε/ἰἰ.< ήπέ!ου·ποπ. πο· πποοί ποπ

πω. ἰπἰοί . με “Με” Β. Ι*πο·οπί.< ποππε δοο·οο·ί.τ ποτε: φυσαει οπο· Απππἰε.σ [π.Π·ο.τ

!.πιοεπποπυ· Κε!ποπ.

Ι..ΧνΠ. @Η Με): επέοεοϋπ ππ·ίπ/οπε ο.ο....πο Ιπποίε:. ?Μπομπ οι... άπο. ἰεπ Μ· απο: Μή.

παεί.: ππεἰἰσε εοο·ιππ ρπ!!πωπππε ορεππ.

Ι.ΧνΙΙΙ. .άἐπἰπεῇπΞπΖπτιπ δ. Γπτοπίε οΜίππιπο· ορεππ. .

Ε. Χ Ι Χ. 258...! πεζού εππέπέβεεπείππι Κε8ἰ: σοι.π...... δ. Εοϋ'0 πίσω άπο ποοο!Ζεπ·υίτ εοπβίίο.

Ϊ. Χ Χ. @πάω ώ·πκππεισπ βεί η” [ε δ. Εο2Μ ...ο.οοπ ποπἰεπτε ώ· οοππ!ίοο·ισπ πω.

Ι. Χ Χ Ι. Πε βορεο·ύώϋπο Κεέί.σ ΒεπεοπΙείέ πιπποἰπτο δπαοπισπ απ' Κεβεπ ΟΗοοππο·ίκοπ Γο·ππεοποπε.

[.ΧΧΠ. :ποπ πω... δπ.τοπποπ Κω: αερίπε!έ )π-βο ρππἰ›·ἰ πω,... οοπο»·π [σε ή· .Ρποεπσοποεπ

Ζωα.

Ι..ΧΧΙΠ. @Μ ο!πεπεκ δ. Ρπο·οπέε ίπέιι/Με είππτιο· Μό: κούπα πάω ίπάπεοπ,

[.ΧΧΙν. @πωσβπί!ιοε Γπ›·ο !.εέπτο: δοιοεοπαπι εοπβίίε ΖΞύει·π·υεήτ ρ·ω'ίεπεέοπιππ.

[. Χ Χ ν. .2π3οά ω: μπει... Πανο Μπελ:: 6'ππΜππο: ψ οπο: Κα· .ωπ...ο... πω; π·πάρ(_

Ϊ..ΧΧν[. @οα'πε ρπίπείείππ 6'π.υπΜπποεπεί: Β. Επ270 δεο·επππί.π[.ΧΧνΠ. @οι Κα Ρεπἰππππεἰ: 6'εο·πιππέπ Ρ,°οσενίΜ2εεπ βιοετοί.ε επί οπεπ_βυ·ππι @ποπ πω... Ρ

πἰεεππ2πνεπἰ£ Φαιά.

ΕΧΧνΙΠ. .%ποπ' π...» εππω πρωί Κεέεπι οποία @εε δ. Γπτο.πε εἰ οοπ)πποεπεεκπ αιππ.ίπε με

- π... ο

Ϊ..Χ Χϊ Χ. 1)ε εο πποέΡπετίιυπ ρου πο ετἰουπ άπεπππεο |οἰυεπἱ: εκ ΡποΡπἰο.

Ι. ΧΧ Χ. Βε ρ·προβείοπε νεππι·ίοπίε ο Χίου: ι:!ποποο·ίύπο ρπιφεπεπΙο.

Ι..ΧΧΧΙ.·Βε ·οπΖοώ%πιπ δ. Γπποπἰ.< ίπ Χεέεεπ ποοποπ.... οτο οΜπυ·ποίοπε εοπίί.κ ίπ μια..

εποπϊππε.

ί. Χ ΧΧΙ ι.ἑοπ Χεεεεπ πἰτἰο 13ΕυΞππ ἰπ/ἔεπεπ πι· . επί δ. Επποπἱ ίπ πέεπάποπ ρππΡεποπΙι @β

· οπο... οοεο!έπε ...ιο.π..

Ι.ΧΧΧΙΠ. Βε ποἰπεπεκ δ. Ρ47οπί.9 απ /οε·οο·εππ.

Ι.ΧΧΧΙ κα* Πε πἐεποπἰτἰοπε πεί Μπι ·υΕπξίπίτπτί: εοπ/επ·υππάπ ποπ επεπτἰ: βρεπεί!ίο. π.: δΙοέ.. 'Ρ ° .
π.....ρπεπ είοπο. ι) Μ!ίε. _

σε :αμκ

ιΧΧΧν._^ Πε οποπέοίέι Μπιουτ υ£πἔἰπἰ:π:ἰ: οποεί ῇποεοοἰπεπ ποπ οίκω υἰπειππω ..οροωπ. Η

απο.

ΕΧΧΧνΙ.* Ρ474έί8'Μπ ............ Ιοοο·εππά.ο α? Ηε!ίπ ?στα

[ΧΧΧνΙΙ,*Ρπο·πάέ τω: ε;π|Είεοπ εποε/δε οἰε Ηε!ιβο. ·

Ι.:4ΧΧν1ΙΙ.πω @πια ε/πβεοπ ·υίππτέε |ϊο·οππποί.ε οίε Ζ)ππίείε.

Ι.ΧΧΧΙΧ."' Ρ4πσάοΞεπ4 ·2επεποϋ ο.ε!έοποπ.ε Μπι Ρπετ·οο·ποπ ..ο @πε νεπεε·πτοο·ππι.

ΧΟ. @πιά δ. Ρπο·οπί.· ππίτππε [: επο!!έτπ: πο. πεί βο·οπεοπ εποπἰεἰοπἰἐπ:.

ΧΟ Ι. @ε οοποεοπ1οεπ ..ο :ο πιππάί οπποέμοπ ώ· πω... _ποπτόοπε εοπ]πέίο ώ· θἰεπἱεπεπ

...εφ...

Χ Ο Ι Ι. Πε Εεο!ψ`ἰε ποποο ..ο εο έεοεππ/βπε ΡΜἔἰἰ.Φ Θ [πεπΜπε οἰἰεποἰ.<.

Χ Ο ΙΙΙ. Πε Βεοἰἰοπεἰοπε Με!άεππ: £σσἰεβε @ΜΗ πω... Θ· @ΜΜΜ Μ απο ..ο εο Με:

έίοεοπε.

Χ Ο Ι ν. 62ο...! πιο: _|ΐπάίο ό· Ρ0/|ἔ/]Ϊοπππι άέτποπεπεο απού: !οεπ: [ππδΒε ποι....... [ο

ΓΔΜ. ` -

ΧΟ ν. @ΗΜ ποπ @Παπ οοπεεο·πιπεί: εοο!εβ: πἰπΏπε ·οίο!πί.· Ρο·οάεππε .]ἑοἰ ώ· οπιπἰθπ.σ οπο:

_ @πιασει έεπτέιοπι .ιοί β [παει ὐοππ/Ξιπδἐοπιππ οΡεππεπ πτεο·ππεύπε.

Χ Ω νΙ. .Ρε .άποίοπποπ @Με 7ίπέέπε: π... ποὐἰἰε: Ρετ εποπ Πεο |ροπτε οΜπεπτε. _

ΧΟ ν Π. @εδά Ξεπτέε δο·οι·εοο·ππο εππΜ ἰπ 6'π!!ίππο ο·οπ]ΐπεπεε: παοκ δ. Ρου·οπί.σ ΜοπποπίΙίε

έπίπί ω... πο›·›πππο πω... άοσπεάπτ.

Χ εν Ι ΙΙ. π... πιάτο: δεοπ·οο έπ ΟΜΕ.: Λπἐἰἰοε ·οί·οεπτε.< μπω [ΜΜΜ πεπεο!ίεπεππε _/Εεεε·ίε

πεπεάε:.

ΧΟΧΙ Χ. .Πε 3ποεΙο Μοποβετίο οποοί δ. Ρευιι:ε παπί: ἰπ ΡορΜοπε £πωεπεεπίπ δ. Επ

,.°”δ.

Ο. .Πε άεπποπτεπ/ῖρουἰποἰ4Πω 40ππξβτπ , πώ πι... δ. ΟἰοὶὶΙεπο ω... Ε'πποπίε Μάιο/Σ

πω.

(Π. Π: «πώ π.·ίτο·εο ε. Ρἰπεεπππ ἰποπποέ πω. αμε ίπ ο·οπ·υί·οίο δ. Γου·οπί: οΙποποὶ δ.

(.'ποίίεπο οππ:ίοπε ?Μέσοι πεάέπτεπππτο.

ΠΠ. @Μ Ρο/ἰ· οἰοπεπἰτἰοπεεπ δ. πο..ιο.-ωπ /ἰιἰ ἰΡ/Ϊπ.€ ]9·πτο·ί: . παπά Με ο....ι....π.

Με!άεπβ: Ρπο/Σι!ποπο δ. Ροποπεπο Ρποεπεππεύε Ρτε/ἰσἰεππ.

ΛΨ2?οο·. δδ. Οπα'. δ.Βεπειί. δοεεπἰιππ Ζ!. Η Η Η Η

€ιιιο. Απ.



61ο νΙΤΑ δ. ΡΑΧΟΝΙδ ΕΡΙ5Ο. ΜΕ[.ΟΕΝδίδ.

 

(311ο.ΑΝ. Ο! Π. @ίδο σοπ[ίκπίπκ2: 6'. Εκκοκο κπέ οίίεκκπι ο..κκ.ι.. [ο!Ιοοπκίτοιί.ε οπο: ο[ί Ικα: ἐ και”.

Μ-.-ΧΧΠί κάτοικο απο οκο·ί[ίποτί: ίίπίκτποκτο. ο

°:;ο;έ . (ζΙν_ @Μ Ρακίοεκπο κκίίο: [οίο οποίο [οί·οοκί: 2. οοπίροοίκοπ ·υίκοκίο.νΧ . Ο ν. 1): [ίεκίίίτκιΜ [κακοί απο:: τοοπΡο›·ο οπ:[]ί.σ ο·οπ·υοί·[ίι ίκ κύκπέκκίίκτπ οσκοάίδί·ίοκε

δ'. Ε'κοοπί.τ. .

Ο ν Ε. 1)2οο7:κ ΒΙί2οΐ:2τίο οκο[ίοί :οτοκοίίο οο[ίκ·ίοοκ ού απο ?κοπο κά_β..ο ο[κο [απο πο...

ι :ο κ: ο ο κ: οοποτοκι.

Ο ν Ι Ι. Ωκοοί ·υί:·ίίο [κίΐίκοκ κ.. ί!οβί.σ οοπίκοί: οκικοοπ οπτκοίί: οοποκοφοκείοοπ .ί ό'. Ρίο.

?'θ”ί ππίΡκτκοεκι: 22710723.

Ο ν11ι. Β: κο[Μ2ίτίοκο ·οίο·ί Βοί ίκκιίκτπ μ» ορίίο!"Μ.

Ο Ι Χ. κοοί νία· ί ο [ίιπδίκ.τ οίκο οίκω: το κοίίίππο οπο: οκκπέί , ώ· οίο παπί κα.
Ρ _ Ι Ρ

ο ΗΜ.- Ο Χ. Σ): Εσοίο[ίο ού ΒΑιτ.Ανε11ϊο π Εμρφ0 κοκ βιο: Με... ίπυίιἰἔ σοπ[ίο·κίίίι ίπ Βοτ

"και ο·ίίβοκι ό'. Γκκοπί:.

ΩΧ Ι. .Πο κίΙοοκοίοπο δ'. Ι·'ο›·οκί.ι· κά οκ[ίοοἰοπι Εοοίπίο κοκ ίκ[ίἔ σ.·οπ[ίο·κδίο.

ΟΧΙ Ι. Πο [ίσουοί·[ίοκο [κ[ί·ο [κακάο Ποί Βκπ!ίοο οοποπο [κο Θ· [απο ω·οδί.ο_

Ο Χ Ι Ι Ι. Π: οπο κ κκίί·οίωκ (ο ἐί·υίπίτκ: ίπ [οροπο οκοπίτο ίπ-βκίύκ.τ Κοτοοποππκπο . οκοοί ίπ

ο Εοο!οβο δ. Ρου·οπί: Μοίοίί: ποίοοπτ ·ιπ[κκί.

Ο Χ Ι ν, @ο [οίκου ίκίοοπιικ οίκω κα: ίπ ?Έτοιμο οοκοί·κδίο πω.

Ο Χ ν. Ωκοά οκ[κ[ 4728 οποιοκοπί Ρσκοκτίοκτί.τ οποίο.. ίπ [Ξ[Ε οπ.·κτίοποίο [κκε κουσ[ίί . [Μ
. β . Ι . . _ Ρ _

4 ούτοποκ [ί. Εκο·οπί: οοίπ ο!» Ιοο·ι[Ρίκο κ...! 7°οιίάπι8 ο[[κπο,

ΩΧ ν Ι. Π: οίκοκοπικοο Ρεο·[”ιοίκ ·υο[ίοοικ ίπ Ροκτίοκ [οπού Ρκακοο_

Ο Χ ν Ι Ι. κοιί δού :οίκω κοο!ίοοπτίο Ρίκκίοπο οίε οἰοκίο κ... και: π: ίοδίκ οπίο·οσκία.
Ρ _ . Ρ'' !

Ο ΧνΠ Ι. .θα Μοκκοκο Ροκτοκιεκπ σκι κοκιοπ απο [.ιιΡο οκίο·κοίίίίσκ Ροκ [πωπω ε. δ. Βίκου

[οποία

# οφ... Ο Χ Ι Χ. Π: οπίΙίω ἔοτο.αο 10 * πω? ἐδκκδ-ίί ίπ ΡΚέοΜ ίκ·οοοοπίο @κι .ο οοκο ο.ι·οκκο . [Η

- οΙοοποποί ιοκί κ Β.Γκο·οπο κ ·υοκτο. . -

0 Χ χ. Β: [ϊκιίκο οποία κο οοκκίκι]π7ιοκοκκπί ο[βοίο ιίο[ί·ίοκτο ._βοί άο εκίο(οίί.τ οποία:: ί

Μοπκ[ίτκίο δ,Ρπο·οκί:οκί ι.τ οποίο.

ο Χ ΧΙ. 1)ο Ι5ΡΑΝει.ιο κ πκ·υί ίπ Μοτο·2πκοπ ίκρ[οέ οκοπι ..ο κκάί.τ εκφϊκοπ κά” σο:: Ποίο"

ποδίκο·κκοκ απο πο. Μοκκο ί: Ρβιίκίο ίο οποίοκο £'κπ[ίίκο.

ΟΧΧΙΙ. Μ.: οκτο Μπρουκ Οκτώ [Μ] Ι.κοίο·οίοί Ιππροκκοοκίο (ΜΒΜ [ίκοπίπο Νοππιππού.0

[ίω·ίκτ ίκοοοπίτο, Θ* έα [οίκω :οίκω ίπ Γο·κκοίκκί ίκοκοίτκ. ύ· οίο εί·ίοκτοίι Ρπικοί:

οί: ί!ποοπίκίο.το οίκω.

Ο Χ Χ Ι Ι Ι. Π: [Μακάο οοο·κοπ Ρο[ί' οίοοίποκοπ οππκκι ίπ Γκοποίκοπ ίποκοπίο ό· έ: ο&[ξῇοκο Ρου·ίβί.

2ο· Ρίκκίοκοπικί Οίκο Ε[οί οποίο σκ[2τίοπο οί·υίτοοκκί.

Ο ΧΧ Η!. Πο οο;ίί·ωπίοκο Ζ.κοίο·οίοί ,Δούκοί: Οοοκούῇ δ. Ωίοπ)[κ . ό°° ίκο[ίίοκαθίίί ικο[ίου·ο

κ.: πιο -

- ΩΧ Χν, @δέ ίνο:οποπκί Ροκ οίαΐοκ κοοάοίππάκ: οίκοιικί[ίρί ο (.'κκοίο οπία·ποίίί κο·οίέίο.

“απο σ[ίοοο·κκο κ ›·ο οκο[1ΜΡη0. .

Ο ΧΧ ν!. Πο :απο [ίφοποοκοκ Νου·πποπκοκκκί απο ίπο|ίίπιοοί!ί οπκί:ίοκοίίκο οκί [πίσω [κ.

Ξποίσκο. Μ.°οφτο οποία έκίουί[[ίπιο ποιοί οικω πκΞεπτί μπάσο.

ΟΧΧνΙΙ. Πο Νοο·πκοκκοκκκι ίκπέο!ίτοπο ό ΐϊίπ0°ί.τ @πιο ›ηίο.νίοκο.

ΟΧΧν111. 1)ο οοοκοκι·ίοπο ώ· οκρτίοπο Μοίοίίο οί·οίικοί:.

Ο Χ Χἱ Χ. @Η σ!ποβ Μοποοί:3 Νοκοπιπππί Ζ)ί·οίκο πκτκ πτοί:ί * Μοκο[ίου·ίκω 6'_ Εκο-κή;

κοκ Ροίκοκκπο "Έκο ο.

ΟΧΧΧ. %οκοποοπ ο (.`κκί[ίίκπίο· Ζνοκ2οποππί [οί·οπ[ίο ο[[ίοίκο: Μοκκ[ΐ·οήρο-κά;καΜτ

«κι. ?κι :οίκω οκίο·ωι· απο ο[ίίκπί οπο. νο[ίιοκίί.

()ΧΧΧ ί. Πε Μουτ οπίπίοίίίτοο· ..ο ε!" ΕοοΖΦ`ο ό'. Γκκοκί: οίκο.. _, 444401 πο [ίί!ίοίπο μέ.

άπο πίκοκίο·οοί·ίο.

ΙΝΟΙΡ‹Ι Τ νΙΤΑ.

;_ . Χι” 5.ιιι&οι·ιιιτι Π Ηι(Τίί0 εοΙοοι·οοιπ Βίνίοί οτοο:ίε , οὐ ι:οεοΙο 11128τ12 τοποιοοαι.

τιοοιε , ηοη ρτονιοι·ο οετοο οποτιο.

η_ ρωοεμο οιιίιοΒοιιΙ:Ιο τέίί8ίβοίο ίτοροοόίτιπ $οοΐίο ἐΡΠ οτττίΒιιίτιπ οο1 Γοω&

- οι:ιεοο ιο οροτι ω οτι πο. .τ8ο οοοε νοοοπιιιε.οπ σε , οσοι Μος; (Μο 1 Β

εὶ (Ηρθε , θα! εὶ Ι)οί Βοοο :μισά οποίο ίοΙόπιουο οίὶ: φαί τοιποπι Βοουιο :ϊΪ

:Μιά δικ: Μ.) :ΔΕΗ ο..

Π!. ()ξ:ε οποιο (οπτ οσο Πωρίίοίο , οίιο!οπτ Με απ. οπιοἰπο Ροτοτοιπ , ΜΗ εε οΠἶο νοίοίίδ:: , κι

ίμια! Γοίιιοπ Βοοοιο οί,:. Ηείτε:ο οι:οπίαιο είν: οοι·οτο ίπ Μπα νοΙοιποτε άοΠιικίτ ,Μίκι οπο οι·

οιιοτιιτ δ: ί.οηθω. Πι1είο ιίοιοοτ δειοθοο ποπ ο Π: Γοιη&οε οοι·ιόίοοο οπο :οιιοπίαιο οοτυπ1Βοηοω

Ι & “το & ροίτο εκ οο Ποιον: , ε:ιηι:ε ιρΓοπι Μ. Βοηιιτο ά.

ν. Ετ οΜ1οο Π;ίοηάυπι οίἱτ τοτ ιτιίτοοοΙίε οοτιιίοετο $ο.οδτοε , οοοοίαιο ποπ ώ: ειἱίοιιίο ίπ το



ναι-ΓΓΑ 5.1:ΑΧΟΝΙ5 ΕΡΙ5(). ΜΕΕΠΕ.Ν5Ι8: ει:

Με ε:εα:ἰε :μοδα Γιιιιι::ιο δε Γοιο Βο:ιο ασ:: :ερα:ιι: δε διΓρο:ια:ιι:. Πε οιιιΒιιε δαιιξὶἰ , :1ιιἰα :α- απ:Α "_

:ιοιιαΜΙι :ια:ιι:α Γυο: εκεεΠειι:ιο:εε , ορε:α:ιτιι: ια πιιιικιο πιι:α, εο:ιιριεθειιτε :α::ιε:ι οπιιιια :ιε.:κιέ:ι.

ιρΓ0 ρο:ε:ι::Πιιιιο Βο:ιο εοπιιιιιιιιἱ ΒιιΒε::ια:ιοιιε , ΓειΠεε: δε ιΠο:ιι:ιι ροΓΓε δ: εα:ιι::ι :ε:ιιιιι οετοδ·

ΙΒΒΕΠει·ε. Χχν1"'

.κ

Ρ:ορ:ε:εα Η $ε:ἰρ:ο:εε Γαιιιοίῖε ΙαιιδιΒιιε Μερα ἔιΓε νιΓα νει αΒο:ιιε :εΙατα ασ! ιιοιιο:επι $α:ι- ν.

θο:ιιιιι εοτιιροιιιι:ι: , που εἰ: ε::ο:ι άεριι:αιιδο:ιι νει ιιιε:εάιιΠ:α:ι , ρ:α:Γε::ι:ιι :παπι πω". °

δια:: : (ΜΜΜ Ιω @Μία/Με σεεἄεπό. Ηοε ε:ιι::ι :Με εΙα:ιιιε δε ροτειι:ιιιε οιιι:ιιΒιιε ::ι::αειι- Μωυσι

Πε εἰ: , εποε! ιαπι ::α:ιίΓεε:ιάε:ι:Ιο ειι:ιέ:α :ε::ε:ια πω:: ειιπι Ι)εο, :ιι οοο οπι:ι:α πιι:αειιια ροΓ- ε

Γε δε Γαεε:ε :Με εί:. '

Ι8ἱτιι: είπε !ιοιιο:ατι:ιι: , εοιιι:ι:ιι: , ΓιιρρΠεα:ιτιι:· ρα::οειιιια 8α:ι&ο:ιιπι , Πει ι:ιόεΠει:α ρἱε·- ως: Δ

ταεδε::ιαιεί:αε ρε: :Πω δε ειιιτιιΙΙιε δε :κι Με αειο:α:ιι: δε εοιιΒ:ε:ιι:: Λε :δεσ οιιι:ιιΒιιε ·νο:ιε δ! “

Γεί:ινέοιιε νειιε:ατιοιιε εοε ορο::ε: ἰ:ιὸεΓἰιιειι:ε: εεΙερ:α:ι. Οθρ:ορ:ε: ρ:εεεΙα:α νιτα Βεα

:Μπα Αιι:ΗΗ:ιε Ρα:οιιιε ου: ΙαιιδιΒιιε Αιι8εΠειε 8:α:ιιια:ιι: :ιι αί::ιε , ιιο:Πε ΓοΠε:ιιιιι:ε: ει:Γιι!

:α':ιδο εεΙερι·ε:ιι: α: α:νιε. Πιε:ιιίΠ::ια εἰ: ειιι:ιι αε! ει:ε::ιρ!ιιιιι Γα:ι&ιτα:ιε αε αδ ιιιιι:α:ι:!α::ι νω

::ι:ε::ι ιι:ΠΙΠ:::ια Κε!ιΒιοιιι. · ^

ΙρΓιιπι :ια::ιοιιε ε]ιιε :ιο::ιε:ι ουα! ό: Ρα:ο , ::ια8ιιιιιιι οιιιάδαιιι · ΠΒιιιΠεα: ορε:ε ρ:ε:ιοΓο. νΠ·

Ηα!σε: ειιιιρρε Γο:ιιι:ιι εο:ιιροίι:ιο:ιιε αΓα::ιι:ιε δε :ο:ε ,εποε εεεΙεί):ιε δοξ::ι:ια Γαιιδο δευτ :σε

:ιιαιιαΒα: ειιιε αρ ο:ει ΕιιιιιιιεΒα: νε:ὸ ι:: οίΪιεἰο :εφε €1:10ά Βεί':αι.ια: ι:: :ιο::ιι:ιει Νοε επιπι

διποιιαρα: ορετα:ιοι·:ιε α&ιο ευω! :ε:ιιιερα: :ιοι:ιιιιιε ε:ιιιιι:ια:ιο. Α οπο Γεειιιειι:ια ουοουε πα:

:α:ιο:ιιε ρε:ιάειι: νεΙι.ι:ι υΒετα όιί:ειιΓα εοριἔι Ιαᾶιε ι:: ι:ι:ε:ιο:1Βιιε ιιιιιι:ιαε·-::ιειι:ιε ,δε ει:Γρες

τα:ι: ειιρ:είΠοιιεπι εοιια:ιιο :ιι Ιοεο Γε:ιιιοιιιε, :ρω Βιια:ι: εοΠεό:α νε:Βα ει: Γ:ιιια::ιιιιε εο:ιεανο

ο:ιε. δ:: ε:ιι::ι :Πε Ι56εΙΙιιε :ιοί:ε: εαΙα::ιιιε, ι:: απο δε ιιιι:αειιΙιε εῇιιε εερ:ιιτια:ι:ιι: Πρέσα ιιΒε:α

Γειιειιε , οι:: :Ια:ιιε!ενι εαΙαιιιο δε:: Γε:ιΙιε:ιεΙο :Νοε νε::ιο:ιι::ι ρε: α:εοΙαε ραδι:ια:ιιπι , :μισεί

ιιιιε Γιι::ι:ιιι:αε εοιιιρΙεδΗο:ιιε ι::ιροιια: Η:ιε::ι όι&α:ιδο. Δ τ ε

δ: ειιι:ιι ρε:Βα:ιι :ερε:ειιε αρ ο:ιει:ιε ρ:1::ια , δε ρΙαεεα: αιιδι:ε ιιιια:ε Βιιιι.ειιΝο:ο:Αιι.ο δε να: :

ιιο:ιιιιιε ιιιΠε:ιιτιι:, Γε:ιεε αιι:ι:μια:ιιιιι $ε:ι:ιιιπι :ενοΙνε:ιι:. ΟΗ:ιια Κο:ιια:ιιε δενι&α εἰ: θα· (Μά_Β"ίξ.°

:τιαιιια ,ειπε ροίὶ: δεγ:Ιιια::ιιιιΓε:ιο:ε:τι α Πα:ιιι!ιιο ι:ι:ε: Μιε:ιιιιιι Βιινιιι::ι οεεα:ιιι:ιιοι.ιε εοιι- ξΐέζιω' α:

εΙιιΓα ειιι8::ιι:: :κι :μια ω: εο:ιΒ:ιτιι:ιι::ι αι.ιο:Μαιτι 8ε:ιιιε ρε: Η:ιαι:εε εαΡ::ο:ιιτιι αΤιιιε:ιο (:ε- ;

ία:ε ρ:ο οί:ιειο :ιι:Η:α:ι. Ποιειι::ιειιε ειιι::ι εαί::α Κοπιαιιο:ιιπι ειιί:οδια:ιι ::ι:Η:α:ε::ι επί-ρεεε». σ:

Μπιτ, Για: Βε:ιιιε ειπα Γε ρε: Η::ιι:εε ο:ε!ιιιαΒα:ιτ ,αιιόεραιι:οιιε Μ: α:ι::ιιαε ατοιιε εο:ρο:α Γιια

ει·εε!ετε , ειι:έΓειιε Γεειι:1:α:ιε ειι:ιι :Με ιιο&ε:ιιιε ρα::ιτι , α::ιιιε :τι 8ειι:ε:ιι εοαΙιιι: :ιια8:ιαιιι : δε

ει: Ιοειε πωπω Γ:ιιιιρΠ:, ειπα ρ:ο Ιἰιιιἱ:ιΒιιε ε:ειι:α :ιαΙιι:αειιΙα εοιιίΗ:ιιτα Βιι:Βοε νιιΙΒο να

εα:ι:. Παει:: Γυο: Βιι:ριι:ιδιοιιεε νιιΙΒὸ (Με, Γαέ:ο :ιο:ιιιιιε α:ιοιιιι:ιε Βιι:ει. Η: ρ:2:ετεα ι·εΒεΙ..

:εε Κο:ιια:ιιε Μαι: , ριιιΓοιιαιιι οδ:ο8ιτιτα πιιΠια α::ιια:ο:ιι:ιι·:ίρα: Βιιε:ι: Βιιι:ιι:ιιε ι:ιΓε:!ε:ιι:ι:,

δε :ιοπιειι 8ειι:ιε οΒ:1ιιιιετιι:ι:, ει: :μια ροί:ε:α ΓεεειιΙα :αιτι ι:ια8:ιιι::ι Ρα::ο:ιιι::ι νιιιεΠεε: Επι;» -

Με:: ο::ιιιιι ιιιιιικ!ο Μετα τοΙε:υ:ιτ. Ε: :μισά αιι:ιοιιι:αεαεαιιόο:ε Γι:: ρορυΗ οΠιτι (ιαΠιαιιι δ:- ' ··-δι

απ, ροί:ε:ιταε ρε: ρ:ονι:ιειαε οινιΓα::ι ιι:ιαπι ρα::ε:ιι πιιι:α:ο :ιοιιιιιιε ει: Γε :η ΒΕΠ8Π11:ϋε:ή

νε::ι:. ο

οπιιιἱε ιια::·ιειιιε δαΠια Με Ιιτιιἱτἰριιε δε:ε:ιι·ιι:ια:ιι: : αΒ Ο:ἱε:ι:ε Αιρι:ι::ι ῇιιεἱε :ιιε:ιι:, αρ θα. α· _

εαΓιι Πιιιι οεεαιιι ειαιι:Η:ιι: , :ι Με:ιεΙιε ρ:αε:ιιρ:α Ργ:ειι:ε: ορί:αιιτ , ε: $ερ:ειιι::ιοιιε ΚΙιειιῇ ΞἙΐἔ=αΙἐΣ

Βιιειι:ιε επεσε οε:::ια:ιια ορειιιδι:ιι:. @εε :ια::ιςιιε ια δεεετιι δε Γερτειιι ρ:ονι:ιειαε ει: όινιΓα. Μια

Α:: :ια:ιι:ιι :με ιιε διί:ι:ι&ιο:ιειιι δικ:: Ρ:ονιιιειαε αδ:ιο:α:ι:ιι: , :ιιια:ιι::ι ιι:ια ΘαΠια Βάρκα αιω

:ιι: , δε αΙ:ε:α ἔἰαΗια Ι..ιι€διιιιε:ιΠε Με (ῖεΙ:ἰεα , οιι2 ιιιι:ιε Βιι:Βιι:ιάΙτα αρρεΙΙα:ιι: , διι&α ρε:

1οιιΒιι::ι δε ρε: α:ιεζιιί:ιιπι ι:ιΠει:α , Α:ριι:α:ιιεαπι ρ:ονι:ιεια::ι Γε:ιιιειιι8::. :Με αρ Ο:ἰειι:ε Με |

Μ: Βε!8ιεα::ι , α Με:ι:Ηε ρα::ε:ιι ρ:ονι:ιειαε Να:Βοηε:ιΠε :μια Α:ειαε εινι:αε εί:, δε πια:ι ω: . .

Πεο Π:ιοεια:ιι Ηιιτ:ιε:ι αεειρι:ιι:. διαιιιόειιι δαΠια:ιι::ι Ρ:ονι:ιεια Γο::ἰιιιι:ιι: :ιοιιιιιια α εινιτα:ι- '

Με Γιιιε Με::ορο!ι:αιιιε , ειιια:ιιπι ριιι:αΗ:ατε:ιι οιιι:ιάειια:ιιιε εο:ιιρ!εέ:::ιι: ιιιι:ιιε:ιιε: ιιι:ε: οιιαε

"Με αδ Πάπα ιιοπιε:ι ,εαρύτοιιε ι:ι:ε: :ιεΒιιΙα εο:ιδι: ειν::αε ρ:οΓιιε δειιο:ιιιιιι Με::ορο!ι:αιια

Γε|ἰεἰ:ε: :ιεεοι·ατα , ει:: αδιιιιι&αε Γιι:ι: αΙια: ()'ινι:α:εε ρε: εοιιιρ:εΙιειιΠοιιεπι Γειια:ι) τι::

Με. Δ ο Δ ε -

Ε:: φερω ιιιια εινι:αε, ειπε εΠει:ιι: Μειδιε ροΠε: εια:ιίΠτιια , Πτιιοιιε :οοι αρ:ιΓΗ:ιια , δε ορὶ- χ· _

Με ίεΠε:Πιιιια: :τι ειιῇιιε :Πωυ! ΓρατιοΙΜπιο δε α::ιοε:ιΠΕ:ιιο α::ιΙιι::ι ει:ειιωνι:ε&α: Πε::ιε:ι 2:Γάζξι!”

Μα::ο:ια.ϊιιιΒι Ποιιιόειτι ειεόΗΠιιιιιιε λ:ι:Η:εε (ἶὶι:ἰίΗ Ρα:ο Μο:ιαί:ε:ι:ι:ιι Γα::ιοΠΓΕ::ιιιπι °' ο::ιιιι Α' ? ο ο

Ιαιιδε δι8:ιι:α:ιε αε :εΗΒιοτιιε :ιορ:Ιιτανί: Για: :εεριιετιοιιι. Ωαιιείι αποφ:: :εοιιὶε:ιο:ιΞε ::ιαριιιΕ·

ο ΟεΙεΕπε ε:ια::ιιιιιιιε ει: :πω Μο:ιαβε:ιιι:ιι, δ. ιιοπιικια. α: ΓιιεεείΠοιιιε εεπιροι·α. ἱιαεε::α. Β.ΜΑπο

Ώ:ιι:ιεροΠεα δ. Εαι·οιιιε διέ.”:ιι:ιι , σωρο ε.Γεωτι, ω ι.ιιε εδώ” οι:: $_ ιαιιαεναρ Ἑα:οιιῇε ίιιεεεΠο:ιε δ: δ.

ΓιιΒιι:!›ιο ΑφιιΙο:ια:ι ΜεΙδα:ιι:ιι Β:ιιιιι , :μισά ιρΓε δ. Έα::ε Τ:α:ιΠα:ιο:ιειιι ειι:αΠε εΠει:ιι:, ιιι ο:ιι:ιιΒιιε Γε:ε

Έακο αιι:ε ατιιιιι::ι εε. Μινι:: εοιιί::ιικι: : ΠοιιΜει:ι ΜίΓ.Ιιιόι:ιειιε δείιδε:α:ιι:. Πὶιιιε Ώαιιο!ιιι Μο:ιαεΜ

ΕΙιΙο:Ιια:ιιιε :ο αρτιο πιο::ιιιιε , Ρ:ινιΙεεια ειδει:ι ()α:- ι:: ρ:ιι:ιἱε Ποιιρ,:εεα:ιο:ιιε Βειιεδιάι:ια: δ. Μαιι:ι 1:ιβ

ιιοΒιο @πειτε Με εαρ. η. Ιεριιιι:. Η::.ΙΑ8 μ: :::ιι:ιιιιιι α:ιιρΙει:ι Γ.ιιιτ. Εεεε εαριι: 11ο. Με,

ιιιιιε ιιι:ε: ΑΒΒα:εε Ιοειιι:Ηια:ιε:; αΙιο:ιιιιι ααα Με 0

ΗΗ ιι Β ιι
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°ι9.ε. Απ. εεπιιιιιιιιι ΑπιιΡιιιιε Ρειοπιιιπιιοιιιιιιιππι ειιπι ειιποιειιοπιιιιιι εΙιειιιιπ εινιιειιιιιι ιιι·Ιιειιι Με!
. ο Χ Χ ο ` - _

ΜΦΧΧ"· ιπι , απο: ποιπειι Γοπιιι ι!ιιΙειί!ιιιιε , πιιείι ειπε!!εδι ι!ιιε ι!ει!ιι&ιιιιι , εοπιιοι! Πι ιιιε!!ιιε οιππι

ο"ο'° εΒιιπι!επιιε ι!ιππιτειιι ειπα: ιιιιειιι.

:παπι- . Ω π π _ . η ι

Π: ει· ο ιεπιε ει: τε!ιε!ιιεειπε οπωιι ειι!!ειιπι ιι!!ιι!ειε οιιιιίΪει,ε ιιιιι:ενο !!οιετειιε·
κι. Ρ Ρ

Εειο πι πι. ι:εχιιινειιιιιιιι ιπτιε ει;ι!ειιι Κεπιε ΤΙιεοι·ιο επι πο!ιι!ιιει ειιιιι ι!οειιιπε (!!ιιιίιιεπε ππιι-ππωσ

Η 'Πιιο<ιε· !ε&ενιι. θεπιιοι πιιιππε ειπε ιπιει: Ριιιιιοιτε5 Ριοεειέΐπιιε ιΠιιιε ΚεΒιι ποπ ιιιειιιοειιιει πιει.

Μ!" "Μ" Ρο!!ε!ιει πεπιπιιε ιπίιππιε ι!ε ποπιιπε Ασιιεκιεπε,εοπίι!ιιε Βεπε!ιιιιιι διετα: εε ποιιι!ιτετε π.

κι”. . . ι . . . . . . . .
χ”. πιεπιιιιι νε!!ετιι8. Ηιηιιε ειιιιιι Ιειιι πι ι!εΓειιπιιοπιιιιιι να:: Β. (ῖο!ιιιπ!ιεπι ειιειειε !ΠεΠιοι:ια

ΛΕπα·ιωπι Ποια: , πιιειπ Με!ὸεπίὶ ιιιΙιε , νε!ιιι ει;!ε!ιε ιπιιπιιι !ιοΐπιιιο ιεεεπιιι επ επιι·ειιιε (ιε!!ιε εὸ ο

ειιιηετιεπι νεπιεπιε Γειι€ιο νι:ο ει! θεεεπιιιιι πω. Αεεεί!ιοπειιι ι!επιπιιε επιιι:ι Πει ει! Μπι: "Μ".

ευι:!;::Β' ειιιιΓε ιιιιιΓεπιιεπε πεπιιιι. Αι!ιει·ει πειιιειιι ο!ι!οι!ιειιιιιιι νι: Ρει Κε8ειιι π πιιι ΝειιΡιι·επι.

° Ρι·επειε ι:εππε!ιει,ιιι Γο!επιεπ !ε_ι:ειιειιιι,πιιο πει ΤΙιεοι!ο!ιειιι Κεειιιιιπ Η νε!ειει επ Ιω

!ιει·ιι Α!πιιιιιι ιιιπε τιεπίΓεεπιιεπι πεινεπιιεπ Ι)ετιι απο εοπιιιιιιιιε πιιι ειπε τιειιιιτειιι Ι.ιτπιχ=

ει! Τιιεοι!οΒειιιιιπ Κεπεπι πιοειιιειεπι .ι ίε!ιειιει ιιιπειε ειιεπιο , ει! ιιι·Ιιειπ ΡειιΠι νιεπι [Μ]

!ιοΓπιιιο ει!νειιιι. Ι)ε!ιιπε ιιιιιιι Με!ι!επίιε νιειπ ει ιι·επίειιπι!ο ι!οπει , ιιιιι πιιείειο νι:ο Απ".

ι·ιεο εοπιιιπ πω: ιιι ειιι·ιιιιι ο ιιιπι ιπι ιπ οιιιιιιιιιιε !ιε!ιειε Γε Γ ο οπι!ιι, ιιε!ιιέι· η_ _ ` Ρ Ρ Ί 9 ε ει!

ΤΙιεοι!ο!ιειιι ειι!ειιι εεεει!ει·ει : ποπ είε πεεείΪε εοπιιτει εποε ε ιεειο Ιειειε !ιε!ιειε. Αι! Με

ιιεπιπε ιπει!ιιε!ιειιιι πιω εΙιοιιιιπ ε!ιεπει·ε ειιιεπι , ιιτ ειιιοι·ε νιιι Βει πιο νε!ειει ιιε!ε&επι1ο

χω. Με δεειιιε ει!ιπιπιπιειιοπε πιει Γιιειιι ι!οιιιιιιπ ο!ιιι!ιο ε:οιπει:ε. Ιειιιιι πεπει!ιδιιοπε ειπιει

Βει ι!οπιο ειπε ι!εεοιετε, ιι!ιεπι ειπε ποιιιιιιε ΡΑιιΑπ ιπ πιιε πι” ιιιίεπιιε: επποε πω ππε!ωπ

γειπεΒετ , ιπεπιι Γεπειιιιεειιοπιε Γι12 Πεο νονιι. ε

χιγ_ Ρι·οΒιεΙΤιιι ιπιιε Β. Οο!ιιιιιοεπιιιπ ίεειτ !ιε!ιειε τιεπιιιιιιπ πει νι!!ειπ πια ει! πιιιιιιεπι νιι!πε.

Αιιι!ιειιιιιιι :επι ι!ιειιιιι· Ψι!ι:ιεειιε πιιει!ι€ιιιε Α8πειιειιι,ο!ι ειποιειιι ω πιοπιπ ιιι ι!!ιιιιιιΠιιιιι νιι·ι,πιπ πι.

ἶ!6ἶ!>'; ε· τι” σε: Μπι εξιι!ιιιε δ: ποιιιι ποιιιιιιε Αιιιι-ιΑΜιιι. ίπποι επιπι δοπιιιππ Με " ι!ιεειιειιιι·,.ι

ο' · · . . π - ..ἐκ ξ” πιιι!ιιι.ι πιιιοεπιιι!ιπ ίπΓεεπιιοπεπιιε ι!ειιι!ετη ειιιπ!ειιειιιε πι. Οιιιιι!ειιιπτ ιιεπιιε πιοπιπω άπο;

,, Ι. Με! Επι” !ιεπει!ι&ιοπι ι!!ιιιε,πιιοε Γπιιιιιιε!ιΒιιε νει!ιιι ιοι·επιιε ειε!ειιιι πιειιιιι ειιιιι 8επιιοι:ε , πω.

Χγ_ τιεπιιε εοιιιιιι πειΓιιπι!επι ιπνοεενιι ε!ε&οι Πει ιιειι ,πειιιειπέΓπιιε ιεεπι παπι. (3ιιιιιι να.

Δ' Με !ιοι!ιε ίιι!πει 8. Αιιτιι.Δ.ιιιιιιιξ , εε!ο ιιιεπιιε, οι ιπ ιει·ιιιοιιο @πετ !!ιινιο Μεττοιιε νι!!ει

π πιει-ειτε !ιππιειιιε εοιιιΓεει ιιιε8πιε πιιιεειι!ιι . Νεο ετιειπ πι; ειπε επ Με Βιετιε τ:ιπιπι ει!!ιι.

ι:ει·ιιπι ιειποιι , ιι: πιιι ιιιιιιιι νιιι Πει Ιιεπει!ιθιοπε Έπει·ιιπι ιιπιιι , εΠεπι & πειεε 8: εφη”

ΆάξΣ!ί) ιπει·ιιι. ς)ιιοπιιιι πιειοτ ιιειιι Απο ποιπιπε (ειπε: ειιιπ πω νοιιιπτειιιιιιε ειιι!ιεενιι , πόιιπιιε πι..

Φ. ιι ιιε1οιιι ίε!πιπι Μοπεί!ιει·ιιιπι ει: Βεειι !ιεειι!ε Πο!ιιιπ!ιεπι εοπιιπιιιι: ιιιιιιοι νπι·ιι πωπω

χνΠ. ΒΑπο ιπτιε ΒιιεπεπΓειπ ίε!ιιιιπ ίιιπιε Βιινιο!ιιπι Κε!!3εεειπ ει: Γιιπιει!ι&ι ιπι Κεειι!ε Μοπε!”.

ιει·ιιιιπ !)εο ι!ιεενιι. Ηιεε ιιιεο Με ιπΐειειιι!ο πιοιιιιιιιιιι, οίιειιι!ει·ε πιιεπτει ε: πι.ιεπι ιιιεΒιιη

πιοπεπιε επιεπιιιι ι!εί`εεπι!ιι Πιο, πο: τειι:ει: ίιιιι ε!ειε 8ιεε!ο ι!ιι;πε.

ΧΥΙΙΙ_ @πε πιω πιο ?Με πιοπιππιιιιειι: πιιί!!ιιιι Ρειιιιιιε ιιεπΓεπιπιιιι νει!ιο !ειιιιιε,ιιιιπε ί!ε&ε.

ιιιιιε !ιειιεπεε νοι:ιίιει ίειιιιοπιε ει! ?ΑΕΛ μπε νιτειπιε πιιι·ε!ειε επι: Γοιοιιι , ει· πιιιιιιι ποβ

Μπι: πεινειιιιε ει! πι:οποίιιιιπι Για πειιειιοπιε. !..ειιι!ει πιιιππε ΐοιοιιι ί.οειτ ιιιιι Γιειιιε, ει·

πω: Γιειιιε νει:Γε νιεε Γοιοιιε : οιι !ιοε πει· Π: ΠΠ: Γειιπο εοιιιιπιιιιιιι ιιιιιιειιοπι.ι,, πιιοπιιππι

Χα ιιτειιι8 οιιιι πετινιιειιε ειπιιε ιιπε 8ιειιε εο2πιιενιι ι:ιε!είιιι.

· Ι 'τοτε Τ Γ τ. Γ ' ' ° ° · ·ι πιιιιιι:ει::ιιιι:.ι::1:::::::ι:::::ιιι::::ειι:τ::;:::ειι·Βιι·ω··ι"°ιε··
ι · ειιιιι οποτε τ 'Β Πα-_ ιιιι!ειπ ΤΙιεοι!ο!ιει·ιι ειιιπ,ιι.8ιιινιεπει επιιιινειὸ τυπο ιπιπιιι!επι ίιειειπε ι!ιΓεοι·ι!ιε Βιι2ιοΤι:ξε

ε ιιιιι πι. - ι . _

κ! Τιπο- πιιίπιπιιιιι 8ιεΙΤι-ιεοποιπισω Κεεει, 8: ιιιιΙππνιεειιι ιιππειιι!ε!ιεπι οιππει ειπε: ειιιιιιει!νει·ιι, &

(ΜΜΜ δ( ιπ ε επιο πι πιιιιιιιι ειτε: επ ε!ιει·ιπε ππ ει οι:ειιπιιιειε ειιιιιι.Ι)επιπιιε πιαειπιιι ςει:ρωπκ

°Πιειιι!ε.. ειπιε ιιιι:ει Γε εοιι·ιπιιιπτ ιπ !οεο πει ιιιειιιιιΤιι!πιεειιπι!ε ()ε!!ιιιιιι: !ιοιτεΐεο τεί·-ει·επι , πω

πειππιιε ιπ ιπΓο !ιιπιπε Βε!!ι ι!ιιπι νι: νιιιιιπ Μπιτ , ιοΠιιπι ε!ειποιεε οΒιιπι!ειιοπιε (ι ει! Με" ,

“ ιιπιιε ιιονιιι ρενω· πει· ιιΠε πε!ιι!ιι, εεε!ιιιππιιε ίιι!ιιι·ε!ιιιιιι πιι!ιείειι·ιιπιπεε, Επι μια ιιι

ιιιιιπειιι εειεπνε , πι: ίεεεε ειπιοιιιπιπει εειπποε πειεπιεσ !ιοιιιι!ε,ιιει πιιοπιιε πω!! 8!οιιε

πε!πιε ιπ8Ιοιιο ΤΙιεοι!ειιεο,ι!ιιπι ιιειιιειι!ε ιιιΓεπιιεπιιοΤ!ιεοιιοΒει·ιπιπ ειιιιιειε ()οΙοπιε μπε·

Μ". ι ·

κ”. - ι . . . . _
ΕΜ, Πω. ΙΙΙιε πεπιιε ι!ιειιιιι ι!ιππ πεε εοπιιονειΠε πει:πιεπε ί“ιι!”ειε επι πειιιιι!ιειιιιπππι νο!ιιειει ,

@Με Μ” ι:!ει·ιιε πι ειι!ε!ζεπιε ΤΙιεοι!ο!ιειιι Μπα !ιεΒε!ιετιιι ει!!ιιιι: πιο Βι.Ρειο ιιινεπι!ι ποΙΙεω 2ςπτε-ΙΠ

"ω·"ηπ_ πιιε ιεπιιιπι νιιιιιιε πιιιι!επιιω ιιιιειιιιιι Ηοπιιι, ιιτ ε ΚεειΒιιι ιιοποιε ιιιεππιιιεεπιιιιιιπο ιιιιιπ!ι.

ΧΧΠ,

Δ 5. Αιιι!ιειιπι “πιω ιιι σε Υνι!ιιειο , Γειι νιι!- ι!ιιοι ιεππιπι ειιιι!ιιιιι !ιιιει·οι Βιιι· πωσ
ιιεεο Βια/Θ, ει! Μειιοπειπ ΩΡι::ιιιπι , & ιπΜοπείιειιο πποε!ι!ιιιιι, πιω πιιὁι! ιιιιιι ιειιιπιξιε Γεετ:1:

ΧειΒ.ιεεπιι, ιιτ ει! νιιιιιπ 3. Απι!ι επιιο 6_ιο. Μαι ιποιεπειιιι.

ει!ποιειιιπι. έ ΟΒιιπιΙειιοπιι νοεεει.ι!ο είπε δειιπιοι· Μπι ,,_για

μια οιιίεινεπιιιιιιι πιι!!ειπ Χει!οπιι ιιιιει· Αιιι!ιε-· δ.Οιείειι! Αιε!:ιι ΕπιΓε. 5ει:ι.ι|ο ιπεε. 67ε. ιιιιιιι Π

:η Επι» !ιεΒειι ιπεπιιοπειπ. . ει! ειιπιιπιειιι!επι ( πι νιι!ι:ιιιι ) !ιοιιιπι!ειιοπειιι: '

ιιΕι ιειπεπ ]οιιεε ιο νιιε $. Μπι; (Πιεεπειι€ο .

ι

 



νιτΑ 8. ΡΑΧΟΝΕ ΕΡΙ5Ο. ΜΕΙ.ΠΕΝ:Ι5. .τη

:Ρετεεπίποε Με , ιπεποπτιίτπποε Κεει: Γεαιτπ πποεπ.: τεεττιἰπε εοτιπ:, Μιιδοττι οι! ποτε:

Ει::ιτετοτ , ει: Ρτο μ&ο πτπἰεἰτἰε ΕΙιοτπ Οπι!πετιει Με:: :κοπο :ποτε ΓοΓειριεπ:', Βπρτἰΐτπειτι: Επι: Απ

πονο: τεεεπετπτοτ είδι:ει·ετοτ. ΩπΙοτ!πιτιο: ποπππε ροΡττποόοπι Μοπετεποε ττιοιπΚιι- Φε.ι.κπιι.

8οοιο.πι Ρτοπο: οπτεπτοτ εκ οτἰ8ιπε Ρτειπεοτοιπ :το τπετοιτ. Ππάε πιππὶἴεὶἱε ποιοι ἱπτεΠι81 ,

ιπει·ιτι: νἰτἰΒει πεπε σΠεπίτιιτεπι ετπετοιίΪε, ὰ οπο :ιει:Μιτ ΓριτιτοΙιτετ τεεεπετιιτοτπ εΠε.Ηιε

:Ιοοοιιε ποπ εο!τπετι :απο εοιπ Μοτο: νεπετατιοπε οι ίετιρτιοπιπο: Ρτινοεδιοτοιπ πο. οπο:

ΦεΪΠ: π! ορο:)πιπάι&1ΜοποπετιΡ ποπ πεδΙεπιτ εοιπ Ρεττεπι νοεπτε . Με απτο: 1)είοοε Απ·

ειπε: οι: ιποιειοπι (ΠιτιΡτοιπιτιιτι:ιοΓοπι οποιο ειι!ποτ:.ιτε. Ηιιπε ετδο επΙοτ!πιτιο:π Ποτεπτετπ

το ροετιτιει ιιοετπ Γοπετιοτ πεττοτιο επρτείπτ , νι: Βει ()οΙοπιβπιπο: οπο: , δ: Με |εεπτιοπε ίππ

τοιπ :πάρε Α8πετιεοιπ 8επιτοτετπ εοΙτοτἰ: Πει Ρατοπι:, ιρΓοιπ τΗΠ8επτί ωππωπτωοιπ Ρετ..

«Μπιτ , 8τοοοι! τεεοπεπ ττΙοιπ Κεεποτοπι ει : θεο οτιππ:ιτετοτ Π!. Οο!οιποοιιο τοπιο πισω :

ποστ! νοτι: ΓοΓρεπΠ: ε:τΓρε6Μπιτ. -

ΙίΪιο: εποπ Ρτοπνιι: :πιτ (ΣΗοι!ονεο:, ποἰ ρτοπο: Κ:: Ρτοπεοτοτπ @πάπια ΜΜΜ: εοέ

έπιτοτ ειΠ:ιτιτ οποία ΒεΠι Λοιππιπποτοτπ εκποττειτο: τι Κε8ἱππ π: ποτπιπε οποιοι:: , παπι

. Κετπίδιο: οπε!5 Γπετι ΒειρτιΓτποπ: εο!τοτειπ Μ:ά:: πάει Τοπιππ: εΠεειτ , ειιπᾶύπιππε Κε:

8ποτπ εῇο: πονοιπ ροροἱοπι Βερτιπιπι:Ιο , (ΠιτιΡτο8τ Γ:ιπ&ε ΠειΕεειεθο: τεεεπετονιτι Ποτ

επιπι Με ε!ι!οάονεο: ο οποιο Εεεε Ρτοπεοτοτπ ()τιπιτο ποτπίπε ΡΔιΑποποο φοτο”. Ε;

απο: Επι: ποτπιπε ίπποι :Μαιο πω Β. Μεπιιτοοιπ ποποινιτ 8οείΠοπι: εἰνὶτπτε , οπο: οι Κα:

ποιπὶπε επιτ.9ειιιεο: πώ οεειΓο: οι Μπι: Κεεἰπει: Γοε Γιιποιεοποπ: ρτορτετ ωιι1ττττιππ

Ι.Αππιιι1ει ε ΡτιππΡο ΡΔΙετῆ Πιτ : εοῇο: ΕΙιΠοετιει Με επι.οτιι.Διιο: Επι:: τοι: , πω.. (ει.

Ιὶεετ Β: Ροτοπί:. >

. Ιπτετετει εο!τοτ Πεἱ Οο!πιπΒεπο: το: ΐεπΠ!Τετ ( οτ ιπποπο:) άενι&οπι ἑΤπεοιἱετὶεο τοτο.

ι!οΒεττοτπ , πιο:: ΟειΙΙι5 ετιιοε θεττοεπιδ Ιπι!ιοτπ πρωτο ὸείἰιἱετἰοιπετεἀὶτοτ,εοῇο: :το Αι

1.οι.:ο"ΓοίΕ:ερτιοπε Κε8ε Ι.οπδοΕπιτι!οτοπι ἀεεεπτιΠῖιπε οιππι: Ιτει!ιτ:π τεΠο: έτειτο!ειτο οι.

ὶ Ι8ιτοτ πιο: ιτε: ποττειτιοπι: ποπτε μιοΠοΙοπι ει νιτο ΒεατιίΕπιεε ?σε νιτεεπε: νοιπάο οπο.

Χοπο:, ποπ ν:Ιεπτε: τε&οιπ ιιι!Γοιπετε εκοτάιοπι , πιο πετ Ρτει:τπιίΠι τΙεε!ιππτειπο: ττοποτοιπ;

.τετοτ οεοτπο:ὶ Γοπιιτετοτπ οτ τοιπιποιο επίε ο:ιτποτ ι!επιτοτπ. δει! τοτπεπ ποπ
Ί . ν:: ετ πε ε;

οτι1ιττ ιπιτιοιπ, πιο εοιπρεποιο:ε τερετπιπο: ο: ΡτοτιπΠἱ: πΙιοοε ιτετιιτπ, & Πε οι! ΟΡΜΧωπ

Ρετνεπιειπο: νοτοτπ. :

ΡοττοΤΠΕο0οκ1εο: οπο ἰπτετπεεἱοπεοι Μ Γτειττι: Τπεοι!οΒεττι οπο τη:: ΕενεΙπτἰ πω::

ΜεττεπΓε :πωπω οιπι1οπι , :πωπω πετειιίΐο: μια: δεί:: Β. ΠοΙοτοΒοπι , Για! ῇοπτε ΡΜπεο
κπιο: 'ι ο Βτοπεε!πΜε νεπεπο ἰπίεᾶο: ἰπΪεΙιεΕτετ ποπιιπετπ ειιΜτ *, οσο: οοειπ ΒοοΝεεπιτ.πιπ

ΕΠοι·π εῇο: ποτπιπο δ10ΒΒΕ1:Τι1Μ οι Κεεποιπ ΐοεεεΠοτεπι πείτιππνιτ πει:Ιοτειιοπιπ.

Ι8ιτοτ (ΞΙποτΙιοτιο: Γορτοτπετποτατι: νετΙπ: Γεερε ιτετπτο: ΒεατιΠτπι νιτ!εΙιεετ ΡιτσπΙ: ῷἱτἰ

τοϋ: οπο: ,ποπ οποιετποι· μτορΙιετικ νιτ1ΒειθοΙοιπΙππι, εοπττειάο οι οποιο επετειτο πω:

Κεεπι πιο: Γοπ τοιεωπ τΙεΙ:εΙπιπτοτ :πωπω τποΙιτοτ τεειρετε νιτΗ:ο:. Ατ αποτο 818εΒεττοι

οπο:: παπι: εοπΐι!ιίΓτιοε ποπτιοτπ εοπει: πειιοιεςο:ιτπ ροεπειτιιτο: ΓεΓε ει οιττο σποτ: : πο..

ῇο: οτιεΓοιπρτιοπετπ ιπ8Ιοτπιτπ Ροδο:: :ιεεττοπει οι! π1!π!οι·π τεοε8ιτ , ροπτποποπηοε απτο:

οι: 8τ παπι ΐετνονιτ πι! τποιπι:οιπ ίο8: ΒεΠι , εοιπρτεπεπιπτ οι Βτενι ῇο8οΙπτὶο 8ιοιἱῆ "τή

απο Επι: Μ: , οπο: ρτορ:8:τιο ΐετπιπι: οι! οπο: ιπτειιειτοτειπ ει ε Γοττε οτοτοΗτ. Βτοπε

εποπεππ νετὸ ιρΐε ()π!οιπ:ιτιο: ιΒιιοΙππτετ ι:ιοπεΙο ππροΠτοπι ε:ετειτοι π: 8,τοπτΙο οπεπ..

πιτ ,ρόο·οοε ιτιι!οτπιτοτοτπ εοιιστοπι εεοιπ: ιπτετιτιιτπ ιού Ριπ.οπι.ποποετο: ετδο τωιεποπ

ι1οε πωπω τι:τοοι:τ:23ξω:: ΟΙιΙοτΙοιτιο: Ροτιτο: :τι τοπιο Κεεποτοπι ιποπετεπιθ , @πιω

ε8τε8ιο: Ρειτο ιπτετ Ρτ ε: Κε8ποτοτπ ποΕπΠτετ οι ΓοΒΙιτιιπτιι:ι

Βεπιο;ρτπίπτο: (ΞπΙοτποτιο: νιτι Πει ΟοΙοΕπιπι ρτορπετπιτ επε&οιπ πιο: ιππ:|ετοπι ςεπ·ωπ:

ι!ε ιιοποτε Κε το Β.Εοποποεπ πιο εῇο: οι Ιοεο Μοπ:Ιτετιοπι ΕιιιτονιεπΓε τεεεοπτ, ει! ΙΕ πω::

ποιοι , πιο ει εππιπε στα οτ πιο εοιπ Γορο!ετπεπτο ροΒΠεο Ιε8:ιτιοπε τοπέιεοτπτετ, ω ω...

τιιτποοε ΟοΙππιΒατιιιιπ το ΠοΗετπ ρετδετετ, δ( ι1ο!ει Γο:ιΓο :ο Γε τενεττεπιπ ιιποποτπ ιπεΙ1παιτετ.

εστι·

. ιι 6τεποτιο: Τοτοπ. Ι::ριΓεορο: π: π: τω: ι.8. ΓετιΜτι τετι ι!ετοτίεΙ·οπτ.

€ιοπτεΙιτππιποιπ οι οπο: ΝετπΡτοοπτο ειπιμτιο Ε·

Ποιο οι: Βετο :ποτε εκεεΡιΙΤε , τι:: €Μοτοοιιοιπ πο

επιπίπε :οπο ἱτιίἱο: Οοπτεπιπιππι ΧΧ:τ.(ΠιτιίΠ οπο.

ΡαοΠο ποτε Βη:τιίτπι εε!εΒτιπιτεπι ιοί-ε (Ξοπτεππιπι

πο: ΡΙπειτοπι απο:: ιποΙΙιιετπτ, πωπω:: ερωμι , οι

π: Ε·τιιιπιο Ι.ι:εί:40:επ_β , δτποπιο Δο;οβάκπε:Ψ

Έι.πντοπικ ΟΔΗΙΜποβ ό· τα!ηκΙ: οπο: «οπο. Νο! ο

ὶΜιἰε ιπεπτιο Έικοιιι:,οοεπι εο απο:: κοπο: :τύπο

:εππεπ·ι , πεα!οιπ Μοπεοπι Β: Μπι ἔοὶΙΤε πω:

ττοιπ εκ ι!ιεεποι: εοπΜΙ:πτ.Εττιιπ ιοι:ε:Εοπεπι πρωτ

ΗΠοεΒετιιι: νετιπ: (οπίεϊεπιιΒομοοτπ ει: εο οοὁά

Επι: ΟΜοτοπτιπιπ οπο! νι: Ποιοι , £πΙοαΜτιο:

Έειτοπετπ Ραπ: ποιπιπε πιεπετο: επ οι: ιΠεοιτπιεπι :τ

ιενεκοπιτπ ΕριίαομΙειπ ι Η οι :πωπω Ιτοΐοιπι:οΓ

!ζΝ"ΠΡ': ΜοΜα"ϋ 8- (παω : ο Ητοπεεοιιοἰτἰ,

:::::::::::::3:τ:::·· :οι ο

σ Νεε 1.ειοοετιειιπι π:: Ι'τεοεεοπτ!ι: :ποΙτετιιοπ οπο·

Γειτοτ θτεΒοτιο: Τοτοπ. ιο ΗΒ. ό. επο.46_ω,ωξ ΕΜ!

μπει πο* απο ι οιτιπποοε πω πιο το πω 11εεππ·ι

Ρτειπε. οιείτοτ , οπο. π. εοιητηεηιω·",

οι Νειπρε οπο: πωπω πώ πε ΕΜΗ: ΚεΒππ·ι Έτοπε.

ιοίττιπιτοτ , π: ω;ο:1ο:τι τη. το. ω πιεοιοτπτοι·.

σ$ιειοεττο: ιπιοοτεοπι: επίΠοέΙο: , ππΠεο @ποιοι

ΜΒΜ: , οι ε: ΕττάτεπτΞι Οπτοπ. ε: . ει. εοπΙΙ:: , πι:

ἱτοιπιἰε Με Ιοι:ο: ι·Ιε ΤπεοοετΜ πο:: ιπτεΙΙιεεππο._

τμ Ει·επτειτο Οπτοπ. απο. μ. 8: πιο: ΚεΒοπι

ΕΜΑΧ· πιο. πι.

πιο: τι;

Οπου:

Μαιου.

.

. ›

ΧΧΧ".

:

ΧΧ”'.

_ ΧΧν.

(ἱωοτ!ιω

το μποτ:

ΧΧΥΙ.

ο

11τν1τ.

· ποιοι::

“πιο

πω.

τοσοι::

π, Μ: 88η

ω.

:'

# απο

ΧΧΧ.

ΧΧΧ!.

Ο

ΧΧΧ”.

ΧΧΧΙΠ.

ΩπΙοιπ:

τὶο: (ζο

Ιοτποεποπι

ἰπ (Ξ2Πἱπ1π

τενοεπτ.

ΧΧΧΙΥ.

(:ο1ιοπο2

πο: τιποτα.
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ο!

οπο. Δε.

οε.τ.›αττ.

θετο3.

πανι”,

ΧΧΧν.

`Ειιίταδιτε

εκ ΙταΙτα τε·

«Με (Πια

Βιιετἱειιπι

τοντΠτ.

ΧΧΧνΙ.

ΠτατείΠο

τὶε ΟΕΜ.

οοο-Νέο

Ρατοοτε

ίταττε.

ΧΧΧΥΠ.

# ΒτἰΒαττ

:Με

κκττυμ

#· τω! Με.

ό”. .

ΧΧΧΙΧ,

ΕΙ.1ΠΔΠτ.18

ΒιιτΒιιτιεο

Έαταπι ία·

ΧΙ..ϊ.

Ρατα Πεο

νΞτεἰτιἱτατἰε

νοτιιττι Ετ

ττια.τ.

ΧΕΠ.

ΧΙ.ΙΠ.

εαναε ταιπὶετττ αόνετι1εοτΙο ἀυΙεὶΠὶπια α!Ηαττοοε νοε5ε τΠι1ά Ρτοοἐττανἱτ. Μ Με ατιτεεΙυαττι νετ

Ι›α Βεεἰε ρετνετιὶεο‹!ο ειιτιΕτα ΓετϋίΤετιτ εμε το οποτε , τεὶυᾶατιτὶ ατιττττο εαριιΗτ εα Με τεῦ

ΡοιτΠοτιτοοε : Ραετεττι καφε εοτροττε ι·οεαττι ῇατο εστι Ιι1Ρεταο1τ ιτατατιττοιιε ΙιτττήτττΒιιε οεττΙο

πω, ΜΗ τιποτε Γεττοτίίουε τατιτίιω αυτ: τεεοτοατ1οτιε ατιἰιοἰ Ποτ οτε 1ττταεττιανετττ, τττοτιετττΙο Γε

ίυόΓε;ττι (Π:τττίτο νττατο ίεΙ1εεττττ!οεετε,ρταόεοτετ Γεττιεττοίιιττι τε8ετε, τ!Ηιεεπτετ αετα τοοάεταττ ,

τεὅἰττιετι αι!Γυπτοτυτττ :Με αττετιόετε , πιστα αοἰιπἰ Βοοετοατε , θ:αΜΗτατεττι ΗεΙετ το οτποὶΒικ

εοττΓετνατε , ατιτε επειτα το Πετ ίετνΜικ ατττοτε Γαττετα Μοοαίτεττοτιιττι Ιοεα πωπω επτεοΙετε,

αε τοτε: ωεω ατΪ ρτοτττετεοόοπι πω αταΗττιττι Πετ το ευτιέΠε εα τυοι!ατε ατεΙυε α1ορΙΙΒεατε.

. Η:ετ: νετοα αττιαοΗτε Πεο Ειιίὶαίὶοε αιιτ1οιιε εοιπεαντε Ιτατιίτα , τεεοτιάέττίουε αοτ1Μεττι τακο

τἰε , ΜΓτιιιε επτα τΙΠ58ειπτ οτιιιίτιιε α‹1 Κεβεπ τερεάατ . ερτ τυπο τη ιιΙτ1ττιἰε θαΙΗαε ούτωθεω

τιο νὶεΙοἰε εοτιΓε!τιι (τττ Ιιοτιοττε ΠΡτεοατ. Ρεεττ ποτηρι: αττεοτέι «στα ττατιΠτοττι ρετ ΓαΙτιιττι ραΖάτη

εεε Βτ1εετττττι , αεετάττττιιε άτνεττετιτ!1 τιεεείΠταε π! οιιαιτιοαττι νΗΙαπι Αεττεττετ 8ετιττοττε εΙατἰΓ

Ποιά Ρατοτιτα,οεεω Γεοετἱοτ ίτεςιιετιε ττιετπτο ἰο8ετοἰττανἰτ: οοτ Μα8ἰΙὶετ εφε Γεειιε οτοττιειτι

ετ:ετωπετο ττατταττοτιἱε αΙἰοοαο‹!ο ΙποΓρτταΙττατε εοὶὶεδὶἰοτιἱε εοττποοτατιιε Έιτεκατ. ' ·

ΕΚ φος; νοεαοεΙεω νἰΠεε ΡτρττπτΠιιττι , ατι:: ἱτιτετῇαεετ ίἱτιι Ροίὶττοτιἰε ατο υτοε ΜεΙόὶε εἰτεὶτετ

@εεω τΙττοοεε.Τετιε νετο τετττοιιε Μου! Ποτ αρτανετατ Αετιεττειιτο 8εττττοτειο αιοαττττίῖὶιτιἰ Πεί

Ρατοτιἰε απο εοιήτι8ε Γοα , ττιαττε ἰρΙῖοε ε!ε&τ ΠεΙ , ΕεοοεεεΝοΑ ποττιτττε, (:οτΙίττεοΙα δ: Γατκε

ττιετιιτε τ-επιἰτια. Ηοτίι ΡτοΙεε ὶττίὶετιἱε τ!ε τιοττιττιε ΠΗΑΝοατ.ουα τω αάετατ, οοτ πτΙτττ!τετ Πεὶ νἰττ

εο1ττωω το οίδετο ο!ετἰεατίὶε Ρυετ ἐιΠεο ο!ενοτικ ειιοπάαιτι,ευτ ρατιιἰτ ΒεΠυα οΗτο ατἱ οτε::

ρτιπτι ΜαεΗτττ ΟοΙοττιοατιτ ετιω τττοτατετιτοτ το ίοΙττοάτοε ναίὶἰ ετεττιἰ. Νατο άπο ΠΠε Με Βε α

τιτε ῇεῇιιτιἰὶε εοτειιε άσκοπα: ,8επτΜΙ αΗικ! φαω ματια τυττε ἰπ τρία ἴοΙὶτοὸἐτιε ρεπεε Βτἰεα

Μαιο' ετΒεττι το εἰΒοε εαρετετ , νετιἱτ ατ!Γιτετα αοεΙττε νοταετταττ ?ετα οτί-ιι: , εση:ίτοττε ττεεείΒ

:Με άεΙαιτιοετε ετοοε , αε ραΠτττι ροτττα οτε τ!ετταΗετε. Ούττηιιε Βοταττι τεΐε&τοτήε τΠεε τετττι1

πίιπετ, ΟΙ:αΒιιοα!άτιττι 8ετιοαοετο οϋίδιοτ Ρατοτιἰε οοίεειιτοτεττι Πισω ὸἰτεκἰτ, οτ εί5Γιτεταπι πτω

Ϊετατττ Ροτττοτυττ1 άετεττετ. απ! άπο ρατετιε αοΙΜετ, οτί-ιιιο 1τιτετ ττττἰε ἴιιττἱεεε τυοόΓετιιε ρετ

ναιςατε εοοΐρεε1τ αε μετα Ιαιτιοετιάο εατΡετε: ίεΙϋπιτε τεὸἱετιε Ρατττ (ΣοΙτιιοοατιο 1τιἀἱεατ. ΙΠε

ετιρετατ ει: εατ , ραττέττηιτε ίτιιττειιω τη @Με ίετεε τΙιούττατ, αΗαττηττε πω τεΓετνετ! ΑΙΜ

παιτητιε ()τιατιοαΜιτε @παπι ντττ Πετ τττιοΙετιε , ό1νταιτουε νἰτ8ἔτ ίτι.ιττεεε , τιιοόΓοιτε ερτ μ»

ετα τετεοατιτ, 8: Ραττετο Γοαιο ῇωττα ντττ Πετ ἰττιρετὶετττ :τττ τττ ?ετα εοττιεόατ , αΙτατοετοε ραττεττι

ἔτι τω» Μιά Πεὶ τεΓεττετ. Μπα το ἴεταοοεὸὶειιτἰα2 οεοεαοεατο ε:: οτοΜοΞτα ΠΜ ραττε αιτία

είτ εατρετε εεω , ΜΙ το Γε8τεΒατα 8τ οεττττ1ίΤα ΗΜ ττοττειιττι ραττε ταπτυττπτιοάο Ραεττια :εοω

ίἱνἰτ, οτιοαοείοοε νὶτ Πεἰ ὶτι εο εοττττττοτατικ ώ: Πεο. Με ετετιἱτττ (Πιαπσα!τ!ιτε 8ετττιαοττε Βα
Εατοπτε Ρτεί.:Ι Ι..ττ8άιτοο @απτο Ηοϊττἱτ , ιτε ττινττα Η Ειιίταίἱῇ * τερεττιτττι είτζ ο

“επεσε άττττταάμαεΒαταττι νἰΠατο ττιΓΡετατιιε αεεείΕπετ εττΙτοτ Ποτ ΕιιΒαίἱιτε , εοΠε8ἰτ απο

τπἰτο εατιτϋο οίΕετοβίδωε Αετιετἰειτε 2εττἱτοτ τπἱἱἰτἱε ΟΙιτΗΗ Ρατοτιἰε : εταττ1ιιε απο ραττε,τοα

τι·έει:ε 8τ τω. ΒοτιοτικοτοτωιΑ , φωτο τ!ενοτιιε Πε5 ΟοΙιιτποαουα Κεετ εετεττιο Γαετανετατ ίπ

τρίο :ενο τιιίατιτὶ:ε τεοεΠο οοο τα&αΒατιιτ , τττ Γιτρεττοτ ττιετιτ1ο ΡτεετοοοΒτανἰτ *. Ηυῇοε νετὸ

νὶτεἰτιἱε τατιτοε έϊο!οτ ἐπτεττοτα εοττΠε τοττε!επτΙο ίείε Ρετ πο” ρατείαε ρτσεοεεερανετατ, εο

ειιοό ειπα: ρατττε Γεττετ οπτοεε νετίατε ἰτι Γοα ἀεἴροτιἴατὶοοε , τττ Μποστ οεοΙοτοττι οι εα ττ

νιιΙοι·υιο !αετγτοατοττι Ποειπτα Ρετι1ττιατηίοΠε τειιεοτἰε οοττεοτΙατετιπτ ίτιΓετε , ἘεΒτἰύτηοιιε τ8πε

:στα πιαποΙα τεττετοτοττι τιπετοοτοτυττι Γεεεεττοετετιτττ Ατ νἰτ Πετ ΕοΠαΠιτε άιιιτι ΠΜ ρτα·ίεοε

ἰτιτεἱἰεττὶίἶετιτιἱτιἰττιε ττοίτταττ Με ΓαετατΞοοετο Β. εοἱυττποαιιτ τη 'τεΙοετο, οοῇοτεανἰτ ρα

ττετττ νετοἱε αειιΙεαττε,είοιτε ετοΙοττεετττΙο οίτευόττ ΡτοτοιΠεαττ στα αὐτή , εεω νττεο τω,

σ.·ΗΓεττττττοε ρεττει:Η αίδεετετιιτ. ΑτΙ Εεεε 8ετιἱτοτ ΗτοεΙαττοττειπ !οεο νοετε ειτρτττοετιε ατι: Με

παπι Ι·εΗεΙ Γοΐοττατε ττιἰΜ πιείίουε τεεΜετετετ ατυτϋε οεΠεΙετϋε, & Ξυτα τητοεοπτ ντο!ατεττ

τετ , ῇαττηεε ειιοοϋοτττοεΙο ΠΠιιε τ!οΙοτεε αοόι1&τ , ττιείττιιε αυτ» Μα ἰτιἴιτπτἱἰτ οοε νοτο απο εί

ίετττ ΡτοειιΙ ατττοττ ! Με ντι· Πεἱ ἀεἱἱτιἰτυα νετοἱε όεροΠτάουε ἰττάτ8τιατἰοτιε τεΠ5ε, ίετεοικ 8τείἔ

Βετο ρτορεταικΙο αά ρυεΠατ ΐττατιιττι οΐοιιε ἰοΗεᾶἰτ ,ειτο εΙατΙε άεΗτείεεοατ αττιατττιιώτω , ΜΙ:

εἱτατιιτιιε αυτό νοΙνετετ Γιτρετ Με τε ήττα ὸείἱεὶετὶοτο ττιεττττε.

Ατ Μα Γιά-είε Ιαετγττιἰε ΐαετε ρυάοτεοι1ε νἰτ8ἰοεο οοτΙυετα , νἰ:τ τοτα· οιιαττετττεεΙαιτιεπτο

τοτε ΠτιδοΙτοε, αε τοτα ετεοτα ΓιτΪΡἰτἱα τταϊτετιτ!ο εα αο Μο ρεέτοττε ετα ἱτ ἰτι νοεεπτ: εποε!

τιιιττπιι.ιαττι, ἰποιιἰεοε, τΙιαΙαιτιο ΠιοτΙετετοτ, Ρωτώ Ποιύάειτι ρυὸἰεἱτἰαττι ί.ε αἔτττπατ εοτιιίεὶε ὶατττ

ραεΙτουε δε Ιγεττιπε οΙεἱ , 8τ εαίτἰττιοοὶαττι οτα:: ῇωττα ΑιτεεΠεατ11 οαττιτατο τιιττΙατ άεΜετατε ,

φαω ΓΡοιιί-αἱἰα όεετετα Γετνατε,οοταοτΙτοιιίουε (υρετοιττο δροσίστε ίεΠεΞτετ εοπειιρτίεετε,

:μήτε τεττετιο ΠεοτΠτετ 1τι!ιαττετε : πειτε ε!εεαιπτιτα α νοΙιττιτατε ρατττε Με το τε άτπετττττε,

ττιιὲττι ρυΙεΙτεττίττιιιττι Ηοτετττ νἰτἔὶοἰτατἰε ατοτττετε : ΑΜετιε τοΓυρετ ΜΙΒ: ττιἰηἱε ατο οοε νοτὶνο

Ρτοροίἱτο ττυοό τοτετ τω( @σε στο Πισω (:ΙτττΠιιτο ετατ Γε ροίΪε ανεττετε , εεε Η:τατο επειτ

τἱοιπεττι αΙτεττιτοοε Η8ττ1ετιτἱε αἀιιΙατἰοττυτττανεΙΙετε. .

@το ετἰαιο Ραττεττι ατΙΡταοτεπι Ιαετγτοαοτιτ νοεε αεει·ετΗτοτ : Νιιττι, τοοιτττ , ωοτῇὸ ττονιτε

οτοἰε ρτττοοπτηαΓεεοάο Ρώτα, ετ ἱτιὁἱΒεαΕ Ρτο Βιτττιατια ίεεττοτὶἱτατε ρτοΠε Γοεάετατο εοοῇιιεἰο

ΐταττἰε ίοτοτἰΓοοε ε 86ο. Μια: /!κδξοήτ έάιο·βα Β. Γεω ακίβείτατοτ· πάσαν ·υω-σπ .Δ

Ιτατττιε αάνεττττο , Ρατετ άυΙε3Πτιτιε Ει.ιΡταΠ , ῇιικτα ΕναοεεΙτεα ρτεεεοτιἰα Με ε!εο1το Ιτοι·τοτε

 



νιτΑ 8. ΡΑΚΟΝΙ8 ΕΡΙ5Ο. ΜΕΙ.ΠΕΝ5Ι5. ω;

Πιιιτιιταιιι είτε σαττι , 8τιιιεε νιιιιιιιετα Γσιειιιανετιιστιιιιι στα σε σιιττιιΠ: σιιατεττατ:ε ιατιιιιιιι: Οι”. Απ.

τιιειιτι: ιιεστσιτισΠ,ιιστι σε τσιιιεατσ εσττιε, ατειι ατιιιιε ΙιτιΒιια ειιττι ιττιτιετιτι νσεε ει‹ειιιι, τω αι”. ΜΜΜ!

Παιτιιτιε Ατι8ειιεσ ιιι Γσττιιιι: Ντα εκεεσι σε Πιο τιιεσ Βετιιτστει Ετ αιιιιει ει: τε εισαι αιιτιιιιι: στι. ο"ω'·

νι ιιιιιιιιι: , ιιι εσ Πατιτε ισιτατιιιιιε νσει: ιαιτι ιιιιιιε εασιειιτισ αττταιιε. Νσιι ετιιιιι ιτιιαδιιιατιαττι, “Η”

τιεε εσισταταιτι αττε ττιετιειαει: 8ιιτιστιι: Έστιτιιι ετιιιι τιειιττιιετιτι: ιτισειιια αιιτισιια: Ττσϊιε τιιιι σατι

Δω νιΠοιιειιι , τω εετταιτι ατσιτε ειτσετιτιιειιτο ιιτιιιιτισ ι:ιεειαταιιιιαιιι πιο.

οι" τσιειτια ιιστι ιαιιι ιττενσεαιιιιι: στ:ετετιτα σι&ιιττι :Με Παιιιτιιινσιτιι: ιιεσσιιετετ σε- ΧΕΝ.

σιιιττι , δ: είται αιιτστ:ε ειτειιιιι: στιιιτατι·ι ιτισιιιετατετ ,ιαιτι ίατιίεειιτε ετεσιιΓειιισ, ιισιιτιιιττι τα- ?Με ΠΜ.

ιιιετι ασια:: ιιιιισιόιίΠττιι δσιι: ετιιιιτ σετ ι:ιινετΓα σσττεθι , στι» ειι: αιιΠ:ιτιιιε ιιινειιι: τενετετι·

άι ατιιιισάιιιιι ωιιιτ,σωιι: αττιετιτισιι: δ: σιττα εστιιττιιιτιεττι ιισττιιτιιιι·τι ναιετιτιαττι σετισιεαειιιυ:,

δ: ιισε τιιιιει αιιατιιιτιε ττιιιειιι αιιιτιιιιττι ιιισιιιτει Ειιιττινετσ εεττα ειισ τιιειΠιιιε τσττιιιιι: Πτττια

νιτι1τιι τιΒι ασπαιτε, ιισ τω: σστατα: ίσισιτατι τε τετιτιετιιιατιι. Όποια στο» ιΣ]Ε·κή&κτ σφι

τκΖω·ιωι των. τω". σ· ηκοπτικω κό @πάστα αιτευείτασ οικιβ»ικτ.

Βειιιιιε Με ειτσιετα νιΠστιε ιιιττι τσι αιιτειι: τισνα: Παει:: σετ σοιιιτιι ιστιεο τιιιεατι: ιιιιιιισιιε Ϊ·

τιιιι:ιιιιτιειιατ : & εεεε τσι: εσιιισε&ιΒιι: ,ιτιιιιιιτ νιτεσ Ραπ, ιιιιε ισ8τεειιειιτισ , ιιεΠιιετατε Ειιΐ- Ε"ΜΠ"'*

ταΠ , εεττιΠεασα: ιιιε σε ιιι: σιιιτιιιιιι:.Νιιτιε τε σετ στειιιιειιι ιίια ειτσεττιιιιι τισιι τιεεείιε εε στο ξ:=ω (Ε

ιιιιιιιετατε ατιττισιιετε ,σπιτι ιιιατιιτατὸ απ” οσε: τα αεεειετατε. Τιιττι ωστε: αιτ : Με ειι, -
ιιιτιιιιτ, τιιαιιι Γειιτειιτιαττι ασστοιιατε, & ιιιειστιιιιτι ιιιε ιιι ιιαε τε ίρετατε π. @ισα Π ιιατιε τιιετιε- # τα 4! ετε

ιαιιι @Μια στσνετιιτε ,& ειτε ιιιιιιειιΓε , δ: ιισε ισιιιιιι :μισά εΠ Γατιατε ττιιταιιστ. Ατιιιιι ιισιιι: ιι"=

- ττιοτιιτι: οταειιισ Ι)ινιτιο : ω ιιιτετιστα ιτιειιτι: ειτ ιιιτταιιτιιιιιι , ιιιιι στατιι ι)ειι: τα ιιινειιιειιτιιι: ,

δ: Πε ειιιτιι: Μια: τει Πιιε ιιτεΠτατιστιε τι σιιιετειιτιιι:. Ετιιιιινετσ ιτε αι ιαετγιτιι: , σιιιιιιι:

σστιιι: Μετα σιτιιιια Πτττιετιτιιτ ιιι: ιτι τω” Γσε&ατι:.

Ησε αι: ιιιι: Πε εε αετιιιιι, δ: στσττιιιισ ιτιιιτιετε αεεειεταιιτε ιατιιτατε, ιαττατιτιιτ εστιΓεειιτσ : Πε- πι.

Βτιιιττι ι8τιι: ιτιεσιτιττισιιιι: ιτι νιτ8ιτιει: ιιιετιιιιτστιιτιι εστιισαΒιιιιι: ειιιιιιιΒιιιτιιτ , ιτται:ιιατι σειιιι

ιιιτιιιτιε εστιιΓεατιτ, εισαι νιτιετιτισ ιτι οτιιιιιιι: εσιιεανι: τιαταιιτιιτ. Ηαε εστιιεειιτιοτιε ΓσΓσι- 1.11.

τατι: 8ειιιτστ ετατιιΙατιι: ιειιει,Πτττιατ ειιι:ιιιτα ΓσσιιΠ ,άεεεττιιτ Πατιιτιιιιι τετιισιι:"ιισε ειιίε- ώ [ξίωσς;

ετσι , νετίατσιιε σιτιιιε: ειπα: ισ ιισε αιιιιτιι. τεττισστε

Εεστιττα τετιιτειι: σιιεΠα ιιι νιτιιιιι: Έπεσα: εσιιΠτιετι: ,ιιτιιι Γεειιττι εσττιιταιιτε ιιινειιειιια ειατιι ΜΗ.

Ξιτισιιισ Βετιιτστι: είτ ειασία. Ρανιταιιτι εστία Ρτιτιεισι: Ασσιισιοτιιττι τιστι ισιιεε ω) ιιτΒε Με!. Ρατανιτσι

άι: ασστειιειιεΙετι: Οτατστια , ιιιεσ ιιια8τ Γσεια ιτι στατισιιιιιιι: σετειιτιετιτε: σε&ιιιειιΙα , ιιοφω απατα ϊ

τιδαιιατιτ τετταιτι σετ σειιιστιιτιι ειιττειιτια ιιιινισια , στετιιειιατιτ ειιτιι ίαειε τεττατιι εστιιιτι ιασει
σ:

ια.Π·στιτόισιιε σιιιειιτα: ΒετιιιΓειιιε τω” στσΠετιιειιατιτ , Πιιιαιειιατ ιτι σανιιιιετιτσ ιστιιιιιιιια Πειτε καψω

νιτ8σ ΡαταΠε στατι:: Ο Ρεττε τιιιιεκιι τεειια]ιιιτι: τείετατ Πει ιιιιίετιεστόια, ιιιιιιιιιΠιιιε σιιΓετα: Πγ_

ειιιιΗεπι ιιιιιιτιει, τιατιι τιιιι εσ8τιιτισιιι: ιιστιστιιιιι τιιαιστιιιτισιιε εΙανιειιια α Πάσο: εσιιίιι8ι Με

τα τιια Γαετα ιιιιιιιια σανιτια ε8ο`αιιειιιιιια ειιιιιιι, & στα νσιετι: εΙΤε νιτδιιτιειιια. Ετ ω,62ιιωτ

τε, ετανε: ιιστιιιιιιιτιι ιαιιστε: σιε ΐειτισετ ιιιιι-ετατε , σετ αετετιιαβιισετιιαειιια ει” Γετιισετ καιω

ιιιιιτι στεειιιιι: Πεᾶετι:, τετιιιττειιτισ Γστιιιιιττι σιαειιια Γετνα νιτειιιιτατειιι ιιιεαιτι σιιιαταιτι τιιιι

σετ :ετεττια Πιτειιια. - ι ·

Βιιιτι ιιτε (εστω νσινετετ τιιετιτε ταειτα , τιεε πιστα στι-Πι Ραττι: σεττιιιτ εστί-ιι: σιιετστιιιτι σει: 1.ν_

τεεετιτια ιιιεσ εαττι (ιιιιιεσιιιτιιτ νεΠιειστιιττι Πετια , ασια: ιιτ ειιττι σετιτιιαιιτ ιτι ισι.στιιτιι και ίιιτσ- ι2====_ πω·

τι: ιιατ ετιιτιειια ιτιατιιιατα. ΠιιΠιιιε σσίι εατιι σιιινετειτισνια 8]ιι5ει1τιι1 ατιιιιιε τιιτιιιειιιττι ειιττετιιισ εξςϋ;Πζ""

Γεεατιτισιι:,τεσετιιιτιτ εατιι ιτι Γιιστατιι&:ε ΒαΠιιεπ ιιιτετιστισιι:,εαιιτετιιιε ασ ιιιιιιτιανιτΒιιιι: Ρατα: '

αι:οιιιτιετιτ Γε τιιαιιιιιιι: , στονιτισ εοιιΠιισ εισαστε ιιιιε αιισιιατιτιιιιιτιι ΠιιιΠιιιιτιτ ιιτ ττιστατιιττι ίσα

τισ σαττι: τιιιτι8ατειιτιιτ σιιιτιιστιε: , τιιιισιιτ Πιιιτ Με: Με ; ιιαιιι τιιιιστε τιιιιιτσ ειιιιι σαιιστε ία

ειει, οειιιόΠιιιε ΓιιιιιιΠι: ιατιειιιιιε αετιτετ Πτ:νιειιατι Πειιισιτε ατειιττιετιτοτε ττιιιιιΠτι σαττι: τοπι

ω;ΜηοΠεπι Πιοτή; ει ιτττετιταιιτ , ιιι απο ιικε τεια νετιιστιιττι ιιιτοττιιιεττ Νιιιιι , ιτιιιιιιτ , ι ἔσω- ισσ

τοτε ταιια τιιιιιιετα τω: τιειιετιτιιτι Ατ ισειιτισιιι: ειι τιιιιιι ιισε ιιι ισεσ σιιιειιταττι ττισττετιι σσσε..

τετε , ταιιτιιττι ιιτ σαττι ιιετιιτ νετιια σιαειιιι εσιιιττιιΠι , σιιιιτιι Πστειιι νιτΒιιιιτατι: τεσσιωπξω

σετειιτιιιιι ιτε. Οιιιτιι τετιαιτι ττιστταιιιιιτι νσιιιστατε α; τιιει ατιιτιιι Γειιε σιιιια, τιιιιιι ιττισιιειεικ12

τιε!ε&ατιστιι Πιιιιιατ σιτισιιαιτι. Ηετε ιιιθτα, Π σσταΒιιεττι ιιισττειτι ατι στ2Γειι: ττιιιιι τετατάατι:ι

εσΠιΒιτε ιτισιιιιτα , 8: :είσαστε σαττι τι ττιε Πε στσιαται '

Βιιιτι ιΠτα ισίειιειτετ ιτα δετετειιτιιτ,τετιιιττετιτεΒε8ε ΒιιΙστιιατισ ασ ειισιετιστιε Πτι Μπει- ινττ_

τινετιεταιιιιειτι ΕιιΠαΠιιττι ,σετ ισΠιιιι Α8τιετιειιτιι ιτετ τενετΠσιιι: εσττισστιιτ ιιιισστιετιτε ιισε ΕιιιιιιΠιια

Βτατια Βινιτια. @τι ωστε: τιιιισιιο: ραττι: ιιαταττιιιε σετεσιιτατιιτ, σι.ιεΠαιιι ειιίτσάι:ε ειεσιιταταττι σ::

Γοινιτ, Πιτισιιειτατειιι ατιιτιιι σαττι: αειιιεατι: αιεω σιισαά σοετιιτετετ σιιτιΒιτ. Πειιιιιε σιιειιαιτι μι.

5αιι&ιιτισιιιαιισιι: :Πιτ ιιεΠτιετατι: νειιιιιιι: σετ Ατιτιίτιτετιι ετσι: μια” ΜειιιειιΠ: (ΣιιΝιιοΛι.υιιω ιντΠ.

τισττιιτιε , νιτιιτιι Ότο εατιιιιι σττιαταιιι , Πιιι ττιειιιτιιιιισ τεειιιαιτι: όιιεισιιιια: αε ει» Γεαιιιιιι: Αεσ- Έαταττι Πω

“Πρωτη στο ειιιιιισ ιιεεεττατιτιιιττι σειεεανιτ. · . ' ' - Πιεΐτ.

Ετ ιιτ αστιι: είιετ ισειι: εττεττ:ιτατιστιι , Ατιιιετ2 (ῖιιτιίιι ΜσιιαΠετιιιτιιστσειιτατιιτ νιτ8ιιιαιε Ρ"ε3)1εί0

ματια σαττε. Πειτε: ταιιτιετιι σιετατε σατεττια , ιιι ίσιο σιτε Πιιι ιιετετιιτατισ “Ροτε Με στα·σα- ΠΜωὶΠω

Π;; , αε ιιιτετ αιιιαττισε ιιιινισε νιτιειιεετ Μιιεταιιιδε Αιιιαττι άινιτισιι: εισαι: τιιΠι:ιιιΠιιιε οσιιιειι- σ' ΠΠ28Π

ω Ρωιωτιαιωτ εσιτισσιιιτ. Ρτσνιιιειιτιιτ ειιιιιι εστιάιτστε: Μην: σσετι: α στατίατσ ΡτατΓιιιε 3Βιιι ω"

ΣΧ.
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2ετύπτ /επίτέ

 

Ειτε. ΑΝ. (3ιιτιόοειωο Έτιιττετ ὸιιΙεἰίΪἱιιιι Β.Ρετ2 Οι-ι.ιιιοΜ.ιιιιε & ΨΑΙ.ΠΕΒΕΚΤΙΙ5, τιοι ίιιεεεποτ τότε ιίτιυε

πΦωο(Π- δυτιτΙοει!άι τιειειιι ι1τΒε εΙ:ιτιιιτ,τείτετιτε νται δ. Ευίὶειίὶι”. Ιίὶοτιιτιι νετὸ ιτιιτιειττιετιτο Με Ιο

0"”· ειτε ει τιιιιόειπιειιτο οτιτιιτ , τω θτιιθιιτει ιτιακιπιειτ :ικιιΠε:ιτιοτιιε όεειιίευε οτιιιιε οτιπιττιετιτί

“Π” ριι!εΙιτιτιιτ!ιιιιε εε άιτειτιετιτιιιιιιτι ΒιειιΙτετιΒιιε ῇιιτιε Με ίτιιάιότιιιε ΓειΒεειίιιιιιο Βεειτι ΜεΜε

* ία ε μι- _ . _

Μ,,,'ε9_Ε,.χ. Ρειτοιιιε ιιι ροίτετυιιιαάΓετιβιτιιτ πειτε τείετνειτι.ιτ.

ιπῇ| ω». Αννωοτωο νετὸΔε τ1ι1ο]:4.τ1°ι τετιιιιιτιυε Ροίτ ΟιιτιάοαΜιιιτι τιοιιιιτάεειιι·ιυε οττΙο ἐ 8. Με.

'ΠΟ. ΕΙ°° οχτώ Ρτιιιιο Αιιτιδ:ιτιιτιι ω Ειπε ιιτΒε ίιιΠὶτ. ΡοΙὶ τιιιεπι ττι:ι8τιι5τειιτιΠιττιιιττι Ρειτοτιεπι νιοείἱιιιιιε

Π"[Μ'6"“ οτεΙο οττιεινιτ . τμ οτιιτιι Ιειιιο!ε Γειι&ιτετιε τιοτι ιτιιμιτέιρτιοτΠ.ιιιε ιιεε ὁ ΓεευετιτιΒυε τειάτεινιτ.

“Μό”. διτιιιιάετιι & τεττιιιε ιιτοτιιττι ττειτετ ιιτετἰιιιιε ιιοιιιιτιε (:τιειτιοειιτιιιε , ειιιειιι Ρτ:ειοειιτιο :κωστα

ΠΕΙ. γι: , ωιι1ι άδειο Ρτετίιι!ειτθε Μοι·ιτε(:Ιεινειτο ειιιισιιιτ. Έπτιοτιο εκ! ιιειΓεειιάιιττι πεταει Η·

ρἰετιτιει Ρτεενιάιτ Βετττιτιιιοε ιιτιο ιιτετο , Ιιε τι) :ιττεττιο ρτ:τοττ11τιεινιτ τω Γειετατο ττιτιο ιιιιιιιει·ο

° εςιι·τι!εε ΓειεττιττΠιιιιο ΑΡοίτο.Ιιε:ιτιιε άδειο. Α νἱεείὶτιιο τιιιιρΡε οτάιτιε Β. Ρειτοτιιε ιιίτιιιε ω!
Ι.Χιν. . . . . . . . 4 .

ΗΜ 3_ ρτεείειιτετιι Ηιι.οτε.ιιιιι ιιιιιιιιΙιε ΕριίεοΡι ει: εοΙἰε8ιο ΜοτιιιεΙιοτιιτιι εΙειτιίΪἱιτιι Μειτητιε Βιο

Πι” ἔριΓε. ΜΗιΟοττιοΒιο τ!εεειιτιιιτιι μι· ε!ε&ιοιιεττι ετΙΙ-ιιτιιΡτι , :ιο ιτιιιιιετε Βιντεο ιιτιὲ ειιιιι ρτα·Ραιιιτιβ

για ΐειιί· Ποια ΙιΒετειΙιτετε ττιειγτι ΚεΣτε δωσει ει! τετιτι τε8ιττιιιιιε ειιιτιιειι ενεότι , είτ ιιιιιΙτιρΙιετιιυε

ΙΜ* οττΙο ΡτετίιιΙυπι Ρττοτυπι ειἀιιΓςιιε τιιιιιε τιιιειιι Γειαοο!εειτιιο ιιυιιιετο τοτε ετιτιοτιιττι τοτειιετ νοΙ

Υειιόο. _ -

Μ”. 11ιτει:ε2 τιιιἑιτι ιιιιτ:ιειΙιτετ ίιιΙΓετιτ Με ρτει:ίετιιε ΑτιεεΠειιε Μουτ νιτ8ιτιιε Βια ΓιιΒ τγρο μι.

ΗΜ Μο· όιειίΠιιιειτ εείὶιτειτιε , δ: ΓΡΟΠΕ21180 ΒιιιιιιΙατιι ΚεΠ8ιοιιιε; Βε:ιτ:ε $αιι&οτιιιιι ειιιιτιιιιτ εμε 8τω5

Β:(:::'""' Ι)ει ιιι ε2Ιιπτι ενο!εινετε, τιιιιιετιιιε ειτιτε τΙιτοιιιιιιιΑετιι Ιειετατιτιιτ, ριιιτιιιιει ιιι τεττιε Ιτιτ8ιειιάο

Η: Μα", ΒετιεΗειιι τιιιΓετιε ωοτω1ιωκ τωιωιτ. Εκ ςιιο εταιιιι ντι· νειιετειιιΙιε ΒευΑ στ! ειιετιιΡΙιιπι δεικ

3_ Β,,,8,Μ- τοτυπι Γιιεειιιέτε ιιιεττιοτετ άείετιΒετιάο δεί'εαΑιι8Ιοτιιττι. (?ετετιιτιι ιιετιιτιιιε ρτ:ιτεΙτιτιίΒιιιε εεΠα

“Ωω τω. νιτ8ιιιιε Ραπ Ρτ:εΓιιιιίευε Ρειτοτιιε Γιιιιτ ιοί-ειτε (ιιτ Γιιρετἱοτει όοεετιτ δε ιοί-εττοτε ) τοτε:: επικι

ηί·Χνι ὶεε Γείτοε ^ ίετιέιτηιιε Βεδιιιιι τεττετιοτυιιι νειιιτ ΙιδιιΡετιι ιιιτετ τεάοΙειιττει ΠοΓειι!ει Β:ιΙΓειιιοτυιιι

Β"ω!!πι σε Μιοτιιττι.οω ετιιιιι εκ Μια τειάιεε :μπώ ειστε Βίτσι:: Μιοτιπτι αΙΒετιτιιιιιι , δ: ειιιαίἱ Ρ!ειιει

αν. ει. εεειιπιιιιε.ΡιιΙΙιιΙατιτ ΠοτιΒιιε , ιάεο ΠοΐευΙο. νιττιιτιτιιι εοτιιττι ιι:ιττετιόο ττιτει: ΐε εοΠιε!ετε Βατι

ω ττειιτ Ιετιι ΠΒΠο νετΒοτιιτιι· θα! ιιιιιιε Γερετιιτιττι εειτρειιιιυε εΗτιιιει εκ όι8τιιίΠτιιι Ρτειεί-ιι!ιε Πιτσ

Ι-ΧνΠ- :ιιτ νετιιιιιιτ5Βιιε ΠοΓειιΙιε ττιετιτοτιιιιι. στ! τεΓΡετ8ειιάα Γιιανιτειτε οάοτιε εοττΙ:ι ΑυτΙιτοτιιιτι. Πω

Φωτ. τ.. δ: ιιι (Ξειιτιειε (:ειιιτιεοτιιττι τΙιειτιιτ: ΙΜεέτε τι:: |ΐστίύπω ω είτ εοιιίοΙειτιιιιιι πιε εκεπιρΙιε Βο

τιοτιιτιι.

ΜΟΝΗ. . @πω όσοι τειιιΡιιε ΓιιΡετἰοτεινἰτ€ἱτιἱε Ραπ 8εί,::: :Ιυεε ρτοττιρίἱιιιιιε ιιι ίεΓε νοΙνειπΙο Με

Ξυττετετ, τιιι!:ι ΙΐιεΙξΓ ΤΙιεοτΙοι:εττι, ειτ τιιιο ιιιειιτιο Ρτεετετιτο. έξι: ΐτετιιιετιε ιιι8επιιτισιτιε? ιιι

ΒτοΩκ · εεοτε ιιινειιτιιτιτ ιΙιτετιι ΒειΡειτοιιειιι Ηοτειιτεττι ει!εΒετ, ιιτ ιΒιετ! άιετιιτετεττι τιοτιοτιξ μπι

Νέα. €υτυτα ειιιιι Βίαια Ρτονιάετετ. (Συρο ιιιτιετιιΒεειιωιιιι τεΒιιι , πι: μπι ΡτετιιιΠτιιιιε : ειιιίτιιιε

Ϊτειττιε ΤΙιεοάεττει είιτιι ιιτ! (Πι!οττιετή άιτιοιιειιι τιιιιιιε ντα τιιΔιεθά:ι ί·-εΙιεττειε νεττιπετ πιπε

Πα |ΙΐΙιτει· , & ιιυιιτιιριι!εΙιτε ειιιιτι ιρίἱιιε ΕεΒιε ειιτει ωι1εωτι ΒεατιίΪἱιιιἱ Ρειτοτιιε τιοΒτΙιτειΕπιτιιτ.

· τ ειιοιιιοτ!ο ιιιτετ ετεριιτιόια τιιιιτι‹!ι ,δε τιτιει!ετατει ίειτειιΙι οτι1ε1ττιετιτ2 ΓειΙιιΒτιει Πει ΡοτιιιίΪετ

ςιτειττετε , εε τιιτιιυΕ:ιιΙοε ε!οτιο!ειΓειιε τω” όεΙεδτετιοιιιε ντα: οΙινετεετιιτεε ιιιειιτἰε νοΙετιι Πι

Ρετιιἱε άεΠάετϋε εε!εειτε , :τε ιτι εοττιτιιιιιιε ιιιιειΙιτετ ειιιι&ιε £ε1ιωιωτ ττιετιιιε Γριειιόείεετε,

ετιιοΒιιιτέτειιιε εοτιίἱίὶειιτιΒιιε ρειἱειτὶῇ εΙειτετε οπιιιἱΒιιε επεφτε ειδτιΒιιε , τιιοτΠιιιΓειιιε εοιιιΡοΠ

τικ ιτε, & ΙαικΗΒιιε ειριεετιιιε άιτςιιιαιτίε θιιτιοΗίΉΠιιιιοτ εκεεΠετε , εοιιΠΙιειειιιε τε8ειΙιε ρι1Μιεξ

εε ρτινετε επιοτιε Πει πιιι8τιιΠεειιτιε ΡτιιόειιτιΠιιτιε άιί.ροιιετε , ιτιτατιτυιιι ιιτ ιιι άείετιρτωτη

Με Β. ΟΙιιΠειιι νἱτι δεοττιεπ Βετιιιε ειτατειτιιτιι νιτ!εατιιτ ΙιεΒετε , πιε τεΓρυΒιιεει Πεετιι τι Με"

ίἔῖι::ἐτιἱἔιε(ετ|ι;ἔῖτιἔτιιιε ροτειιτιεε αΙιτιιιεινιοΙειτιοιιε ιιιτιε ντιειΙΙατετιιτ , ΜΗ ειπε εοτιΠΙιῇ άτυ

ιἑξἔἔω Νειιι 8ετιε δεκοιιιιττι ιΠο ιτι τειιιροτε !ιάε ιιιίτειΒιιιε τεΙιεΠιε εΠτεέτει, είἶετοτἐτιιιε Φωτ ειιιιτιιίω

ΗΒΗ] ω· τιά όι8ιιοΓεειιόυπι φα! Γαβ τιιιΠιιιε τ!ιτιοτιε είΤε όεετενιΠετ, πικαπ Νιιτιτιοε ιιιιει ειιιιι εοτιίΠιο

ΠΗΜΜ Κε8ιε Πιτ τιοιιιιιιε ΒεκτοΑι.ο1 Κεεετιι ειά Ρτετιεοτιιιιι ιιι Ικα: νετΒει: δεισ, ιιιτιιιιτ, :μια ποπ

ςΙι.οιω_- εοΠιειε τα ,Ειτιο·τιωτιτ , νικ: Βε!Ιειιιάι ιτι ετήσιο ιιἀνετειὶε ροτειιττειιιι νιττιιτιε πιε: , τιεε

:ῖπεἱἶε- τειιιτειιιι Γρετιι εοιιειΡιε ιιι τοΒετε Ρεδτοττε. Οξερτερτετ ιιιιτιιιε ειμαι πιε άεροριιΙετιιτ τεττει ῇτιιιι

ιιοιι πιει , βετ! πιω , υΒι ε!οτιοΐυε τεΠάετε Με τιιΓροΠτιοιιε όιΐροτιο, δ: οεειιττετε αυτ” οι»

νι:ιπι άιι&οτετιιτιιιε ιιιει Ρετ ι8τιοαιιιι τεττ:=ιτιι τε ρτεεπιοιιεο. ΙΜ ετιιττι εοτιίιΠο τιιεοτι.ιτιι παε

αιτιάιιιιι είἰ,ΒεΙΙα ειιττι Θεών: ει8ειιάτι ετιιτιτ,τιιιοτιὶειιιι ιτι τεδε ιτι τιιτε ιιιιΒεΙΙιΒιιε τιοτι επρε

τιειιιι.ιτ εε.

ΜΙ.οξξ2;Ρ Α: Ιτ.ε8ειτοτιιιιι κά». όιιιιι ρετειιιτεειιΓειιε 24 τιοτιτιαιιι ειιιτιιι Κε8ἱε ςτιΙοτΙιειτιῇ Ρετνωη'.

ΦΙΛΙΠ, α- ίειιτ. ιΙιεο εμε τε! τιιιο είτ ΓετΙετ Με ιιι1ττιοόετατε είἶετΒιιιτ ,ιιιοΧτμιε ΓυττΒιιτιτ!τι νοεε , οειιΠΓ

εη,ΙΒΜ ιιιιε Βιιι8ιιιιιε Γιιἱἶιιίῖε τιιΙιτ ιτιτεττ:ιθαιΒΙΙιτετ ιιι εοε εειριτιι!ετιι ΐειιτειιτιιιιιι. Ντιιιι ίτιΡειτοτε: δε

&Ατειιιίετιιοτεε Ρτιιιειριιιτι Ιιοε Εάι&ιιττι ω: ιιι€ειιιιτιο.ιιάο ατι οτε Κεειε ειιτιΒιιε απανω τις;

ι Οιὶπι Με δ, Ἑειτοτιἱε κκε ΐοι·οτΞε Η” @είτε ,τιε- ειάιίΤε ι!ιεειιτ!ιιιιι εΙΙ. Ντιπ Αιτιιοιιιο (Ιω ιιι ΗΜ”

τι11ε ιιι (Πιτοτιιτο ΡτεάεΒιιιιι , ιιεςιιε ιιι ΗΒτο ‹Ιε Φεβ Μι δ. Ε:.τοιιτε ΜΜΜ, ΗιΙάι·ε:ιτιιιε πιο:: τιιΡωσι

ι.ἰε Κεειιττι Ετειιιε.ει1ι1Ιευε τερετιιιιιτιιτ,!ιοε Αιιτιει1εε ειτ- Με

|ιαιιΓετιιιιτ,
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!ιειι!σετιιιιτ , εοπττετ!!εετιτ!ο Ριι!!-ιι νοτιιιιι !-ι18τι1Π1 τεἴτπι8ετε τεπτενετιιπτ. νιο!ετι πειιιτιιιε, ω- ο” π*

!!!!!!-Ππ : πάω ε!! τ!τιιπι ει: !ε8ειτι τεειι! Ρτειιτοτιιπι !πτεττε&ιοπε !ιοτιιπι ετιιι.ιε οπιππιτπ,!! το- Βτ:.ιΧΧι1.

τπιπι!.τετετιιτ, π) οτπ;πιε πετιοπιιιιι. ΟΝΝ

88ι! πιο” πε τιιΡτιε !ιε!ιεπιε τεθιεοιι!!!π !!!ιετε !τιιΡετ!επτετιιιιε Ρετ ειπε εππιιιιτπ Γετνιεπ

τε,Β. Ρετο οι!! 2τ!ε1Βετίι1?ΕΜ38πεϊ5 ποπτπει!!ίτζετιε , ε!,τιιτΞ: νεΙτ!ιπ Κεε!εΓο!ιτεπιρετετε 1:_πο[Μ `

ρτεττποποιτε μ:: ει”, ε τεπιειι σε ι τττε ιτι τττε πιιιιιι,ιιτ ιι: τ!! :ιτε τε: τειι ε !!ιετετιοπιε Ρτιιι!τ:πτή ι

εοτιιιιι !!ετετ. Ηοτ ειιτειιι ι!ιιπι ειιπ&οτιιπι Γετ!!!Τετ ειιπππ & ῇεπι ι!ιεε Με ι!εεει!ει:ετ , ε!ειιτ!επτε ΜωπαΪ·

ιεπι νε!!ρετε ο!7ττιΡι.ιπι ποπ !ιιιιιιιι!ε [οι .ν ετπιτειιιιε !ιιεεπτπιιιε πω: Μ!!!ἶιιιιε Βειτοπιιτπ ειι!!ο- Πτι; τν_

πω: πιι!ιτιιπι ι!εριιτεπτιιτ ττερ!ι!επτ!!ιιιε εππιιιε. @απο εοτι!ε ιπτετ πιοττειιι δ: νιτεπι ρεν!- Β:ψτιΓ·

ι:επτ!ο Ρεπτ!επτιε οεσιι!τε ιιιι!εε 0ιπιπι Ρετο ε!!οτιιιπτ πωπω ιπι!ετεπι:!ο ε88τετ!!τιιτ . Γιιει!επε πω!!! ω'

ΐ0πτε ε!ιτι!!πιπιτετπ !!!ι!!ρ!!ε !ιι!ινεπιτι δτἔι ι!ιιΡ!!ι:ι πιοι·τε Ρτιιτ!ειιτι νιι!επεετ δ: 8τεττιε Γε!ε Ρ€ΚΓΠω!"°

ίετνετε. Αι! παο επιπιιε π!! πιε!!πετι, Ρτενε!επτ!!ιιιε πιετιτ!ε τιιι!ττιτοττ!ι!!!τπι Ρετοππ , τοπτε

Γεετι !ῖιιιτ εΒ!ιιτι Ιιειιτ!ίπιετιε , πόιτιιιιε εττοτιε εοπνετ!“ε ε!! ΗΜ πι τ!!επι !!ι!ει & ε!ετπετπ , & τ!0

πιιττιετο Γετνιεπτπιτπ !τ!ο!οτιιτπ ιιιιιτετ! !π εοπΓοττπιπι Γιιπτ Ε!ιτ!!τιεποτιιιτι.

Ι)ιιπι ιπ!ι!ε πι: πω: οι:ειιΡετε ΗΜ ττειιίῖτετ, & ει" τει:!τ!ετετιιτ ῇεπι τεττιε πονο !ιιπιπιε !!ο!!ε , Παν. !

Ρτοεετιιπι τ:ο!ιοττεττι ῇεττι τοπττε!ιεΒετ τ:οπει!ιιιτπ ει! τε&ε Κεεἱε , εειι5ἔ`ι εοπί!!!ι οιι:ετεπιπ Πι

Ρετ νετΕπε !.εδειοτιιπι τπτεᾶἱεὲ 8επτε δειτοπιιτιι π νε! οιιἰτ! ιιτι!!τετιε τιιιίι!νε τ!ειππι τοιι!·εττετ

πιτετιτιιε εοτιιιπ.·δει! εοπι οι: Με !εττιιοπεπι ε!τετπετ!πι ει! ε!ι8επι!ιιπι ιιτ!!πιε εσπ!!!ιιιιτι τοπ

ίεττεπτ !πτετ εοε ,ιτι!!ε: ΟΙιτ!!!!Γετο !οπ8εε οιιετιτιιοπιεε τ!ιι!ι!ετετιε Γο!νεπε επ: Ηοε [.ε8ετοε

ι:εττιιπι ε!! ποπ ε!Ϊε 8επτπ 8ειιοπιιιπ, Κα! ιτιοι!ο τοπίοττεε ε!!ε&οε (!!ιτ!!πειιοτοπι. $!ειιτ επππ

ίετιιρετ ιπιτε!ιι!ιτετ ΑιιιΈτοτ Με & @εε ιιπιτε πιιπιτ!! Πειιε οοετετιιτ , πε ιπ Με ετιεπι επι

τε!ι!!ιε ειπε οΡετε Με ποπ ι!είιιετιιπτ ποξτε , ι!ιιπι εοπνετ!! ει! πιπππιπι (Πιτι!τιεπιτετιε Γοτ

τε ε!!ειιιιιε Ι)ει !!ι!ε!ιοτπ 8τετιε Ρτ2τ!!εετ!οπιε οΡετειιτε εΒΙοτ! τω! !-οττ!!!ιιιε οπτ!!ι !-εττι Βερ

τι!!ιιετ!ε , οπο: ετἱεπι πιε !ιιιε εεεει!επτε ν!ι!ι πω: πονπ νε!!τιΒιιε Βετιτ!ιετοτιιιτι. Αι! Μα: Και,

τιιπ&ιτιιιε !π ει!πιπετιοπεπι νετ!! πο! ττεξτε!ιειιτ εοτιιπι ε!ε ιιιοττε Ρετιε!!,!!ετιιιιπτ μπι τ!οιιιε

ρτετιο!!ε εο: εοππτπιετε ιπ Με (!!ιτι!!ι πω!! ιπ εποε νιτοε πιιιτετιι Βε!ιπιε τει!ειιπτ ει! Ρεττ!ειιι Ι.ΧΧνΙ,

πιετετπεπι τετιι!!!!. Ηεπε τιιιιρρε πονε!!επι Ρ!ειιτετιοπετπ ε8τε8ἰιιε ΠΜ!!! Ρετο Ρτἰιπιιε ρετπε οι:

8επτε δειτοπιιτπ !ειι·ιιπε νετὸ! Ω!ιτι!το ειιεο!ιιιτ ροττειιτ!επε μπι ο!πτ!ιιιιι ίιιτιιτιΡε!!οτιε,ειιιιιε

Γε8εε ιιιιι!τιρ!ιεετε ρται:!ιεετ!οιιε νοτὶε παπι” !-ε!ιο!!ιιιε τε!”ροπτ!ιτ πι τ::τ!!ε. Ρο!!πιοι!ι!πι ειιτεπι Ι.ΧΧν ΙΙ.

Ξρ!ε ε!! 8επει!Ο!ι!οτ!ιετιοΚεεε ι!εροπιι!ετε οιι !ιιιπιεπο !επιιπε πι τοτε τεττε ι!!ε, ιιετππιέπι

ειπε τε!ιοιιιτ ιιιε;οτεπι πι!! ει! απο ιιιεπΓιιτεπι πω! Κεειε επίἰε°!`ε εττοΠε!ιετ. Εκ ιιιιε νι&οτιε

εετπιεπ ριι!ι!!ειιπι πατε το!τιεπετεπι Ρετ οπιτιιιιπι ρεεπε νο!ιτε!ιετ οτε πε εετιεπτιιιττι,ίετιι!ιι:ε

πω: ε!ιοτοε !πτ!ε !ειιτ!επτ!οεοττιΡοιιεΒεπτ: "

ι Πε 6'Σ|στΒει·ίο ε!! επεσε &έσ Επιπτοι·επι ,

@ο Επί: ρισέπετε οι !ωπεπι διαιιιικιπι

.φάτε @πάτα ρτουεπι]]ἑτ ΑΙΜ: διω.·οπκπι .υ

δἰ πω: Μεθ·τκ.τ Ρα” έ: έστω Βιιτἔιιπιἰἰοπιιυι.

Ε: πι Επε !ιιιιιιε ι:εττιιιιι!ε τ

@ασιτία ·υεπίκπτ &αυπκω ίπ τω·πιπ Ρκεκεω·εω Δ

Γεω πόέ πω: Ρτ!παρ.ι .ο

!π/!ίπδίτι Πεί παπ|εκπτ Ρετ κάτω Με!έστκΜι

Νε έπτη!εΞεπιπτ ὰ Εεεε ΡΜπσεΜΜ.

Ηοε ετιπτι τιι!τπ:ο τετπι!πε Ρ!ετιιιτ ο!τεπτ!ετε. τιιιειιτιιπι επ οιιιιι!!:ιιιε εε!ε!ιεττ!πιιιε !ιεΒεβετιιτ.

Ν Ε!! 8: ε!ιιιτ! ποπ !!!επτ!ο ι!ε εο Ε88€Πτ!υπ1 οτ πι νιτε Β. επιτ.ττπι ιειιιι!πίπ ιπνεπιπιιιι. ΕΧΧΙΧ.

Όιεπι πειτε ριι!ι!ιεπ τρικ τιιιοτιι!!ε τ!ι!ειιτιεΒεπτοτ ιιι!-ο πι Ρε!ετιο , πωπω οοιιπτιιι8ετεπτ ει! Κα” ὲ_

ίεεεο!ετιε !ιιι!!επι , !πτετ!-ιιἰτ τιιι!τ!ετιι οιιεπι ν!ε !ε8ἰε ετ! επιεπάετ!οπεπι πιτειιτυπι ο!ι!!Βενετετ , "”"κ Μ»

οτ ετιεπι οπιπιε τεειι!τεε !!!πιε τετιιτπ ει! !ετ!εΐε&ιοπειιι ποπ !-ιι!!ιεετετ. (Ν: !ιοτ τιιιιρΡε ειπε Σ"

Ρτεττ!τε,ειιπθέτιιιε !ΗΡε !ιιΡε!!ε&ι!!ε ε! ετι!!τε!ι!τιιτ, Κτ:ε!Γτιιιε Ροτείτετ! Γιι!ιπειτιιτ. $ιιρετ οπο

τεό!ιιε Γριτίτιι τπἰΓετ!εοτι!ἱ:ε ε!ε&ι!!!πιοε !)ε! Ρετο , πιιιοεεπτ τιιιε!! τιοεεπε πι ι!ε!ιπο τει!τ!επτ!ο

ειιρετετε νο!ιιἱτ ρω εο. Αι:εε!!!τ πω!! τω: Ρτο τεο , & ι!ε!ι!τοτ Ρτοιιιιπιιε με ειιττεπεο. ὅτε

τιτ πω!! ει:ειι!!ετιιε πι ιιιτ!!ειο, πε ίετνετετ !ειτ !!πε πιι!ετπ:οττ!!ειπ ρτοιπιπο , εττεπτ!ειιε εκπι

Ρ!ιιπι ι!ε ΟΙιτι!ὶο οιι! πιιι!!ετεπι τ!ερτε!ιεπ!”επι ιπ εἀιι!τετ!ο ποπ τοπτ!εττιπενιτ οτε επεπο , ία!

Ροτιίιε ι!!τιι!!ἱτ τιι!!εττιιε ει. '

Ρ!ιιετ δε τεττπιπι ππ!τετιοτιπ ειιεττιρ!ιιιτι επ πιώ. Εεεε ιιιιαι!ετπ τ!!εε Γε ρτετΒιιιτ ορροττιιπεπι

νεπετιιπι ιτε Με! ε!ιΙοτ!ιετιο , δ: νἱε τ!ιιθτπτ !!!νε: Ρειιτιετειι!ετπ επ πιατα: !ιε!;ιιιιτ, πο: Ετεπ

!ειιπττιπ !!εεεπι ε!εττιοτε πι: ιπίε!!ι:!τετπ τιτο!ειιιιιτιιτ πιεειιο. ο! πιτεπτίοπε νεπετιοτιἰε επι.

Ρ!ιιιε ι!εν!&ιιε , !οπιτιει!ε ε!τι!!!πιο επ ειπε νοεε ι!!!εε!!!τ ε!οπεετιιε. ()ιιεπι πιι!εε απ!!! Ρε

το εοπι εο ειιοπεπε , ιε!ο Πε! εετεπ!-ιι9 Με τποτιιτ!οππιπε ε!! ε8ἔτε!!ιιε : Νοπ , ιιιτιιιιεπε , Με

ρειιρετειι!ε πι!!! ι!οΙοτε τ!επιετ Ρτο Γε , !.ει! ρτο τε : τιιιειπνιε ιΠε επ8ιι!Ἑετιιτ !ετ:τιπιε!ιι!! εοτ

ο

Ι.ΧΧνΙΠ.

Ι.ΧΧΧ.

διιρο!ιτ:ιτ

ΚΟὲξ| Ριο

ε!!!ι&ε.

!.ΧΧΧΙ.

ο Επι. τα π ΙἰΒ. ι!ε (Ξε!!!ε Κτἔιιπι Ρτεπιτ. τη» μ. 8: :το-πετ ιπτειπττ!οπε ι!ε!εν!!!τ τ!!επιιτ : ιιιιετιιτιιιεπι ΗΕ.

(18 (Με Πεποβεττ! πιο. τι.. πείσω: , οοι ρ!ι!οτ!ιε.- ι!τιεπιιο νε!τδιιε ιπ Με. Π. Εεε. Έτεπι:. ποπ (ΜΜΜ

πο: Βεττ!ιοε!ι!ιιιιι πιτιπ11 ριιιιιι!ε !ιιτττίτει!!ι:. 86 88- Με Ρτο!:>2τ

.4Ποτ.$$. Οτι!. δ'. Βι·πειί. δκτ'α!!!ΙΜ Π. Ι Ι!!
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(Πα Με' εε, ττριερειτίτερε!ιτπι εἰ! ροττι!ε ρω εοτριτιιίΓο τε8ιτριτιε. ΙΠε ιτι τε Γρεττι ροτιιτ Μπιτ!!! ρτεεε

Μ. “χ”. ρω Γε , δ: τιι εε ρωρτ!τε τεριτε !τι Πιερ ρω τετ Ρω ειτεειτττιειτε ετιιιτι νορτρι:ετε τιιε ειτε ετιιτριτε

οει·οτι. εττ!ετ ετερετιε Πειττρ τρτερτε,8ε Εεεε τ1ρτ ε Βεο εοτριιιιΓΓε εκρετττ τε τιοτι ρω ττιεΒρἱ8 , ιττ τιι

Χχν!"· Βετο; Γε‹! ρω τρίττρε Γιτε ρετνττετε. @ρττιοτ!ο ερίρι Μεττττριτε οτιτρτττττι τω! τρεΒιιο Γεδτο εε

με εετετιε Γιτρ!!ιρετο ῇερι ιι!ττε ε!τΓροτιετ τρεῇοτε ρτεερει·ετε ,εττετιι!ο Για τω! εοιιιτριΓΓεε ρετι

ρ""_ Π_ ρετεττΙετ ρεε εττερι ερ(εεζ εττε1τιτ!ετεΕτεο ειτοτ! είε Γεττρτιτιιι τεριἔρ!ΓΞζεΐ Νε ?στή “Με

ε: τα στι: τ: εποπ. εεε ετ: : ττιριιτττι !τι ιτ!τ ιετιιιτι εεεε ιτε ιτ ι:εεε ιτε τε τ τρεεε
έρΗτεΓτερτ εστω ρειιΓεε Γτεειτερτετ τ!ινετρετετεες,δε ετ! ρεεε ειττετιι!ιτρι εοτιτἰριτρ εττττριτε ΓοΡ!·

τω· !είΓετιτε. Ηετε ι!ιεετιε Γιτρττεκττ Γε ε ειτ!τιιἰρε ρετιτ!ο εεε!! εοτιεττιτε , δε ιτιιιρτεειτ!τε ἐστι..

ότιτττι ΓΠνετιτττι ΓεΓε ττιιττιτίεερε εορτ!ρ!!τ.Τιτρε εοττιιτ ειττνο ριετττε ριιεετε ειιρε!ιτιι ει!Γριτετο

!εττετιτε εετιιτρι ετ8ιττοε εειτ!τ , ρετ !ιτίττε ίἱΙνετιτττι εττεριττιτ!οε εοτρροτιιτ ,ειτε: !ετε εττειιιρεττε

ιχτεχΠ_ ειτε τεροερτἰριτε νοειριτε εερο !ορεε τεΓρορτ!ετιτρτ. δίεειτε Γεειττοτ ρετ !ρντοε Γε!τιτε ρτε:ντο Ιε

ΧεΧ ριπή· ττετιτ εετιιτττι “Με , & ερ εειτο Βε!ερτι ειτε ΓιιΓρερΓιτε ττττιρτε5 ΠΙντε ι!ινετρετερετ ετττΓιτ εστι

Πιζι, Οι· ειτο εσττιτττ , Βτενίειτε ε!ο!οτε ρεε!τε ετ!ίττ!&ιτε ιτρο !τι Ιοεο εορτεριτττ. Τερτ!έριειτε !τι Γε εερε

Μ". ιπ82°" νετΓιτε ε!!τ, τοΓιτρι!ε ρτετεοτάιοτιττρ ΓιτΓρ!ττε δ: ειιετιι!οΓοε ειιείτιτε εοτιττε ΓετρΓιττρ εττεετιε, ντ

ε!ε!τεετ ειτο‹! ε!εί!ι!ετ!ιτρι νερεττοριε ρι·τεροΓιτετιτ ε!ειροτἱ ρειτρετειτΙε: , ρω ειτε 8τεττε Πει ρω

ρωτεέτιτε !ιερε τιιετττετττ τρ!ιτττεττι Ιεεείρτιτε. Εκ ροε ττιετιιΓεί!τε ι!ετιττ ιρτεΠτετ, φωτ! Πει Γμ.

Με νετρε Β. Γετοιιτε ρω!ετε ίἱρτ ιρ Κεεετρ, ειιειιι πιο:: ιι!τιο ΒιντρειιιΓεειιιτιττ 8τενττετ ιι!

ε!Γεερτ!ο ει! εοττερτ!οτιετιι.

Ι.ΧΧΧΙΙ1_ Ρο!!· ε!τειτερτιτΙιτιρ ειττεττι τετρροτιε ρτ2Γετιτε Γεω τειρτΓΓο τετρἰ8ε ερ!ιρ! εειττ!ε τετιιτρ ρετρ

ϊ!! νεριτ ει! Γερότετρ Γοτοτετρ Ρετειιτι ῇετρ εορΓε&ετρ Ιορρεο ε!είτι!εττο νιΓερε!τ ειτιρ Βτετρε , στ!

μπι Γιτρτ!ερετιτιιτ ει! εοτιΓετνερτ!ε Γεετε νε!ειριρε τιονε Πειτε Μορείτετρ. ()εέιτιι ριτ!ερτε ρετ

Ηοτιτ!ετττε $ετιρτιττετιιτρ ετνε !ετε νεεερε τρι!εε ειιρετ Γεω τρετροτερτ!ε Γοωτιε Για: τρωω

τ11Βεριιτττι ριεε!εΓεεττ , εε ρ!ριτ!ε ειτττοΠτετε τρΓεειτ, τρττερτιττ ετἰειρ ροι!τε ειιι!!τοτιιτρ τρερτε:

ιΧΧΧΝ. ειττιτ Γεειτετιττιττρ. Οτιιειτττ 8τεττΠτριε Γοτοτ (Μ: ευρΏ: καὶ σερ. κα.

ΧΩ!. Πετιτειιε τρτειιτιτττι εκ Με Γιτιε (Με ειτε: ε!0τιο $ριτττιτε ρτοτιτ!ετετ Γοωτι ἱρΓρ!τετιτ: ετιιοτε

τττΈτε νεΙε.- Βινττιο ετιίτιτίτ , ιττ 8!οτ!ερι τεεε!ετρ τ!ε!!ειάΓειτε ρττρειρετιρε Γιττιτ!!τιτε εοτιτετρρετετ , Πειτε

218 'έ::>"' ειτε εορτι.τε!ε ττι Ποτε !ιτνετιτιττιε τεΓτερετετ , Γεειτε Εεε!είτε?τιεο οι·ι!τρι Γοετεττετ , εε ευρω

° 8ετρ Γιτετρ ροριτττε Βτ.1ρεειτιτ.ρευι ροτρ ιτρρετετρ ριττιτε Γερετεε νο!ιττιτετἰε Γεεω νε!ετρττιε Πω

χςΠ_ €εττιιιρεετετ. ετ ει! ορττρρτιτ!ετρ τρεετε ε(ριττ!τε 8τεττερρ , ετ! Γεριειριτι ρερΓεεττοριε & Βι

ντρεε εορτετρρ ετιοριε ειτ τιιερ ρτοριετερ ερτ ετε το ε ρτιοττ8 νιτε: ενετιε εερε ρετ €τ2ττεττι

ΜΜΜ”. Ενερεε!!ετε ρτετε!!εεττοτιτ: , ειτε: είτ: Μιὰ. νωπά οικεία «με »Με έτι ρωτρω·Ξύω, ό· ω”

_|δεκττ·ε Με τ & εε!!ειρετρ ρτορτ!εε νο!ιτρτεττε τ!ερεεερε , τριι!τ!ιροόεε οριτΙερτεΓειτε ροΓ!είρο

ρε: τεττετ Εεε!εΠεί!τεε ετ:!τιιτρτειι!ε ρτο εερτεριε τιιετττοτιιτρ τεειρ!ερότε Γτιτέττριτε ετρρ!τΠὶτιι¦;

άττενττ. .

ΧΩΙΙΙ_ δίειτττ!ερι ρειτρεττετε τρετεεΓεερτετρ Εεε!εΠεριετνιτεττε Με!τ!ερΠε , ειπε εορ·ι τε ΓιτΓΓτεε!ιε

Εεε!είτετρ Ρτοτοτρεττντιε Β. $τερρερι εε εῇιτε τοΓεο Γερειτἰτιε τ!εεερτετ Γιτ!8ετ εετ!τρεετε, ερτ! ρ:ιτε ντΠετιτττι

ω" ορἰριτε ττιιττιετεττε τρε=ερ!ί·ῖεετιτὶοτερι εε τιορ!!!οτεττι οτριιιιττιι τεε!ι!ιτ!!τ οειτρε. ΙΙΙιιτε Πειτιι!ετιι

χών. Γιτρρ!ετρ(ερρο εε ΓΪῖτόἱοΐειτἱτὲρ0ΓΓεΓῇ0ττι1τΓ άιετΐιετιτο 0ριιιριε Ιοειτε !3ττειιιτε Γετεε)Γιτρ!τριτε Ρετ

0τ επι ε τι ιτε ο ιιτρ εεττ τι ροτριρε ε το. περι τι ε τε εττεττι οτροτιττρ ιε ιτεειτ ε ορτ

ρεττετε ετεττἔτ!τ ΓττιτΕτιτττε,ΕρτΓεορτ! Γει!ἰεετ ετειτε ΜΒιρείτετττ, ροΠρΠρι·ετ ιτΓειτε ροε!τε , ετξει·ί.

ειτε ντε!ερτεει!τερε τρττετττιττ , δ: νιΓιτε ριττρερι εε εορνετΓετω ερττΠτριε Ιειττ!ετοττο όεδτ!εττο

εορειτριΓεερττε τείτετττιιτε Αρττρεετ εε ετἰεττι Ηιτνἱιτε Μεττοττε ριΓεοΓιτε ρτο ειτε!!τετε !0εοτιτττι
ετΉιτερτετ , Γεειττιτ!έτειτε ιτρεττετε ρεΓειτετιιτρ !ιετριτ!ε , ΓιιίΓειιε τετρροτἱριτε ερττΠιτρε. Γ

ΧΟ!. Νορ Γο!ι!ιιιι ειιιτρ εοιιτεττερειε ειντιτττι Γιτοτιττρ ,ειτοε τεετο εοτρριιτρτε νιτεΗριτε ειτι·τε ρείεεε

έέ:ξ:: 8ἔ_ ρετ , τιιτρτίττερετετε τει:!ττΙριτε Γιτιε Γεειτ!τετιτττι ορειρ ει! τιτιι!οε Εεε!είτετιτρι Ώρα!!! ετ18ερτ!οε ,

Χ08τωο8Ρ Γετ! εττερι ρετεξετιτιτε εττΓιτ!ιριιΓειτε ειτοε ιρΓιτρε τρειττε 8τεντ τ!!Γρετιι!ιο ρενω!! πιτττερε!ο ετ!ττε..

:Χ°ΕΡἱτ. !ιερετιτ ει! ερτ: οάοττΓετετιι Γεριεττι , ειτε: !οτ·ι8ε !ετεειτε ι!!ΓΓιτΓε ττΓειτε ετ! ιι!τιττιε Τν!ε *Γεω Με

ΧΟνΙ. ότε τεροερει2. Πρε!ε 8ερεΑρε!οτιττρ ἰρ ειτε εορτιτιι&τορε εριερττΠτρτετ νετιετετ!ορτε ττιτετττε

* Τά: ›ω- Γεω τιορ!!εε ειτεΓειτε νττ8τττω ιΙΙιτ!!τέΓειτε Γεριτρεε Μοττε!τετιιε Γει!ιεετ Ρετε ετειτε Κε!τε Πρ;

ττιὶ!ἰτερε!ιττρ ρετ ειτιιι τρερειρερετ.

πω! δτριτΙττετ ειιοε; ει: 8ετιτε $εοττοτιτιρ εττερ1ττιωτι ετροτε !!!!ιτε ετ! ρεεε τε8ἱορεπι εεεε!ετερερτ:

Χεν” & Πε ρτο ε!ιτε ροΓρ!τε!!τετε !ετε!τετιε ετειτε Γρ! Ρετττε , τε!!ειο Μορεεροτρτιι ει: Γοτιτε ι!οετττττετ

Χενιιι. εε ΓεριέΙ·ιτετε εοτιτρι ιιον!τ ρερετε τριττιττρ εε τ!οειττρερτιιτρ τρ εερτε Ρτερεοτιτττι. Ιτιτερτρττι νετὁ

ρω ίτιτερο νττα Αρρεε!τε:ε τ!!!τ8ερι:'0 οίδετε!οΠίΠτρε εοε 8εοττοε εττεο!ερετ , τι: ετιειρ ρετει!εε

εοε τ!ε ρτορτἱἰε Γιττε τεριτε Γεεει·ετ , ετειτε εκ Κε!!ειτ!ἱε εοτιττρ εοτροι·ιτττι , τ!ιτρι ΓεεειεΙε Ιεραπω

νο!ενετἰρτ, ετ! ρωτεᾶἱορετρ ροίττετρ εοτιττρ τρετιτ!ε ρ2ε ε!εττοτ ρων!ρειε Γιι!8εριτ , ιττ ει: Β,

τι Ρετττιθ ττιιττιετε ριἰτεειτ!οτιτττι ρεεε ρο!!τε Με!τ!ιεε ε!ετ:ετ. Ατ ιτι ειτοτ!εττι τετττττοττο Γιτο Μορε

ΧΟΙΧ !τετιιττρ ειτο‹! ι!!ε!τιτι· Βιιοτι.ιτιντ ίἱτιττρ τ·ετιτιετιττ , τττριτε τ!τί!ερε τρτ!Ηριτε ερ ιιτρε ΜεΙι!τε , 9Ποά
Εν. 'ο . . . τ τ . . . .

Μ· εεεερττ Με νι: Γερετιτε ΡεΓτιτε τη ρο!ΓείΠορε εορτοϋΠιτρε ερ Αρττί!ιτε ()!ιττΡτι Ρεωτιε. ΙρΓε ρετιι.

τ·ρτρι εορ

σα!!τ. τι Με ερτε ετιιιιιτιι ΗΜ!!! τρ!!Ιεριτιιιτρ νοεερετιτ 5_ Ειεεττιττρι ά: ενο που 67ο. εεὶττιιτε.

α.
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αμε ε8:ε8ισε Ρεπο νι:ιιιιι 8:ειτιἔι Πει ριεπισισ :ιοιιιι:ιε οι-:1Ι,Ι.ΕκσΜε σε εειιε:ε δεοττο:ιιιιι οι·- απο' Α κ'

. . . . . . . ι . . Χ σ

τσιπ Γει:ιθ:ιε εκιιο:::ιτιοιιιιισε επι ρ:ονιιιειεσι Αττερει:εσίειιι ιιιιίιτ,ιισειιιι :ιοΕι:ιιιΐι [Με (ζιιτιί:ο εε- Β.2τέ::

:ισιίινιτ , & :ιοτι ίοιιισι νε:ιιο Πινιιιο , ί.εάετιαιτι ιιιι:ειεσιιε Βιιι&ιτει:ιε (Σιι:ιίιο σει::ειιιιτ. Ηεεε ιρίει χχγηι_

ιισο:ισε ρ:ονιιιειιι :παιδι σε εισ5 :ιο::ιιιτιοιιε εο:ρο:ιε ειιι:ιίιιιιιε , ιιιιιιετιι: €ιιιΒιισ εισε ι:ιε:ιτιε σ:

σε ιιοτιίιιτιιε ισ :εεσιε. - ΐωΙὲ°"ἔ"'^

_ ο . . . - :τ -

Ναι είι α:Ισο:Ισε εισε νι::σε ει πιεισο:ιει ειροιειιόει ,ρει· εισειιι ιιοε πι ΜοιιειΡ:ε:ιο εσπι Ματέι-- ΒΠ8Ξἱ::ἐἱ=
κ . .

πιο Επεσε Βινιιιιι ρε: εσιιι @τοπια ειὶ ορε:ει:α. Νε:ιι εσιιι εσιιεια:ιι όιε ίεειιιι:ισιιι όειιι:σιτι εο:- ςι_

ρο:ιε (ΠιιΠειισε Ειιιάσε εσιιι Αωιιιιε Ρε:οιιε εο:ινιναι:ετσ: , ρι:ιεε:ιιιι σει-σ ειιεεΠιοιιιε εε!ιεειιι ΟΜΙΙι·ι·ισε

εισο νιιισπι ερσιειιιιιΒιιε ρ:οριιιιιιιιι: ,:ισι νιτ:εειιι ειειιιε:ιτο ιιιιι:ιο εοι:ιροίι:σε απ, Γ:ε8ι:. Α: ν” "ΠΚΦ

Β. ΟιιιΠειισε ι:ιςσειιε Βιειειιι ιιιιιιιί::ι ρ::ε :ιι:σιο ρεινο:ε ριιιιε:ι:ειτι , ρει:τιεσιιιε ειιιιειε ΠΜ ::ι- ε?3:Π

Βιιι ιετειι:ε: ροΐει: , ίιιρε: :ισειε οτει:ιο:ιε εοπιροίιτε ,.ιτινιίιιιιιιτε: :ε:ιιιι:ε8:ετει ει: ε:ιιιειε ίειιιτι- Ρ ·

εε , δ: Πε οεσιιε οιιιιιισιιι ισ πιι:ειεσΙο εΠεοιινε:ιε. α!

Ι:ιτε:ειι @ειπε ει: μια :ιο:πιιτιοιιε:ιι ΨΛΙ.8ΕΚΤΙ ΕριΓεορι ιιιιισεσ:Βιε , ‹ιε εσο ιειιιι ρ:εε:ιιι- .

Πισω' , ιιιιι ιιοιισΠ.ιεει::ισε ειιιιιτι: :ι δ. Ι)ιο:ιχίιο , σ: εΙεάσε Πει Ι:ει:ο εισε ιε8ε εο:ιΓει:ιεσιιιι:α- ζζ22Έ::Ι·

σε (με ισι:ε Ιιε:ειιιτιι:ιε ί:ετε:σειιι Τσεεείιιοιιεπι Ροιιιιβειιιιιε Με σι στΙιε ΜεΙάειιίι ιιιει·ε:ετσ: .ο °εάἱτ- -

Πει:: ισ :ιείε:ιρτιοιιισσε ναι: ειωι13ιω Εσίιιιίιι :ιοί::ει :ειει:ιο ιιινε:ιιτ Β. Α νι:ιεετειιιτιι :ειι8ιο- &

ιιίιιιιιιειιιησε ρ:ονι:ιειεε :ειπε ει: Γσ88ειιιο σε εο Πεεεπι ω (Πιιοτιιιι:ισιιι εισε ιιιιοισιιι τω:

:ώστε ΒειρειΓιιιιι:ιε , σ: ίσο εΙΤε:ιίσ ρ:εερε:ετ εοιιιιι:σειιάσιιι όιετιιΠι:ιισιιι Ρο:ιτιιισειιι ισ ρορσΙο.

@ι 8τειτσιιιτιο:ιε όι8:ιε ει; σο:: νειιιιε ριεει:ισε,:ιοιι ίοιιιτσ εοιιίε:ιίιοιιι ειιιιιισ:ιι ιιισιι:ιενιτ , τω

ετιιιι·ιι ιιε:ι ιιιιε Γε:ιιρσΙοίι:ετε ιιιιο:ισει ωισειωω. ΡΜ: :μισά ρι·ει:ειιι:ιίιι:ιισιιι Βιέισιιι @ω :σιτε

Βιιι&ι:ετιε ορε:ε`εσιιι ιιι εσ:ιθιεο:ιιεινε:ιιιι: , τείιισιτσ: όιειι:ι ειει::ιι::ιτιοιιε @επι :ιιειδιιιιιεεε

νι:ισ:εε , φα: οιι ιιιε:ιτσιιιιιιισε :ιισιιειο εειειι:ε::ι νειΙσε:σιιτ :εό:ιε:ε.

Ησε ιιετ:ιεσε ι:ιι:εεσισπι εισαι ριειει:ιιε εισόιτο:ιιισε ιιιιε:εισσε , κι άεσο::δι:ιοιιιΒιιε νιτ:εΒ. 00Πετωπ

ειιιΠειιι ιιοί::;ε παπι:: ει:ιίσιιιρίιισσε. €σιιι εισο:ιιι:ιι τε:τιρο:ε :ΗΜ ΡειΓειι:ιιιε ρε: οξιο:ιετιστσ “ΜΒ ρι_

:ιιε:σπι :ισιιιε:σπι ::ιεόιειαετιτ , ειεθσε Πει ?ατο Ροστιί-ειτ ισ ωιωεωο εοιιιιτιιιιιτιοιιιε , ισ :με επεπιειπο .

επιασε εο:ρο:σ:ιι Βιιρ:ιιιιτο:σπι ειοιισιιι Γειτιθι δρι:ι:ίιε εεειριστιτ ,ρε:ιιιιιιισιειιτσσι ειι:ιΓ::ιεε απο ΜΡ

Βιιι&ι:ιειιτιο:ιιε ί-ε «:ιενοτιίιι:ιιε οιιιιΒενιτ. (Μπι σε ι:ισσιτιετειΒιιιε τσ:Βειισιιι:εειι ΐειισ :ειτιοιιε- ΤΣΙ πω"

ΜΗ , ρενι::ιειιτσ:τι Εεειείἱιε ερ οεσιιε ΓσΒ::ο.ισ ει: :ερΙειι‹ιο , & σκόρ Γε Γε ίεεισειιτισιτι αει εοιι- π.

!ι:πιειιιιισιιι τιι:ιιιεε εισε ρ:2Γειι:ιειιι Με ειρριιεσιίιετ , στα ει: Ισια ειιι:ιετιι ρσε:ο :μι Ισπιιιιε ·

οεσιο:σ::ι :ιπ:οτ ο:Βα:σε.Νειιιιισε Δω ρε: ειι:ιι::ιειισ σιι&ιοιιιε ἔι Β.Ρει·οιιε ειο:ισπι Γειι&ι ερω

τιιε ρε:εερι: , εισε :εξω ειπε νιειιτ σωσει. Τσιιε ει·Βο ρ:ιιιιιιιιι τιειτσε ει: ει ιιονσε ετσι: , σε Οτσ- ·

:σε Βιιι:ιεει πισιι:ιι εσιι·ι Ισα: στα ει: ει. Ροίι: Γε εσοἀειιιιτιο:ιὁ σωστο ιιιι:ειτιιε είὶ πισιπισιιι ,

ειι:ιι νι:ιε:ιόο :σπασω ει: ιι8:ιιτσιτι ,εσι άεεο:ειιι ίσσ:ιι ιιισιιιισε ρε: εεεει:ετειιι άισ ιιεΒενε:ει:,

8:ετιει εισαι ιιιε:ι:ιε Αιισιιιω Ρει:ο:ιιε ΐσιιι:ξι πω εο ειιίροίσε:ιιτ.

ΝεειΠσό ρ:ιετε:εσιιάσισ ιισο:Ι ενειιιτ νιιι&ιε δε νιιιειιΙο εε:εε:ιε εοιτιρε:ιιτιε. Νειιι :ισιτι :_:1ν_

ίιιιι&σε Αιι:ιίιεε Ρε:ο ειπε ρει:ει·ιιιι ρε: σ.ιοιιισσεσιειε εινιτει:ιε νιει:ετειισεει νιίιτει:ιο:ιιε , ιιεει:ιι: Ι:Μ:Φ4·ι

ει ισ ρ:οΐρεθσ νι:: τ:ει:ιίι:στιι ειστε ειι:εε:ειτι νι:ιδιο:ιιτσ Βιεε:ε. @επι άσοι εοτιιρε:ιεε εισΒ:ιε- '08 ων"·

τι νιειιτε::ι ίειιίιπειιτ , ειιιιιιιι:ι: ρωτιιτειιτι:ι:ιι θιει:ιο:σπι ερ εε ει» σο:ιί”ε:1σι. Αι! ιι:εε ριετιιτε
εειιισιο:σε νι: Βει; Ειιιτε, ι:ιειιι: , εΒίςοΙστι , εοειιο‹ι ρο:ιιι:ετιιιιιι. $τιιτιιιι:ισε όιποισ:ει Πω:

νιιιεσια, ιιοπι ίε::ε νιιιε:ι:εε οριισειιεσόο Μπι ροιιιιε:ιε νε:Βιι. ΟΙιτειιιρε:ενε:σιι: ειστε:ιι ω:

Βει ιιιιιιι:ιει:ιε , εοεισὸό ίεσίε:σ:ι: Ρει&ο:ειτι :ε:ιιπι νοισ:ιτει:ιιιπι σε. Ωσειπι :ιά:ιιι:ειιιιι ίση:

ειιιιει Πει 1εωε ειι8:ιει, εισι Με άιίρο:ισιιτ εσπι Πιο οπι:ιιιι!

οσε ιιιετισ:ιιετιιι:ιι :εΐει·ειιιι, :μισά Πι: Βε:ιεάιθιο:ιε :καιω Γσιει ιιισιτιριιαιτεε Ωω @Μι ςν_

Επι: :ιιι:ιιτι 2 ()σιικιιιιιι «σε εσιιι ιιιιιιιιιιισιιι εσιιεσ:ιι :σΡ:ιεει:ιο:σιιι νιΠσιεε ρ:ο ρειιστιε Βιιιιιε Περι ΑΒΒ9Πα Ρε·

ιιιιιιιι:ιειιτε εοΠε&ιοιιε ::ιεΠισιιι ω εσπι πιιειΤω , εοεσὸό νιάετε:ι: ιιοιι :εΓροιισετε Πάει: ρ:ο ίΗΠ(ΙΗεω

Βε:ιιιτει:ε νο:ιε ιιετιεοιετσιιιι ειιι:ιιοσιειττι ρετιε:σιιτ ερ ω. ()σι Γρι:ιισιιιιιισε ει:ιιιιε :ιοεεικιο ΠΣΠΖώΠ::

νιιιιιι Βιισ:ει:ειτι εοε :ιισιιιειιε , Βειιεειι&ιο:ιεπι σΒε::ιιιιειτι Γσρε: εοε ιιι€ιωπ , ιιο:τειιε ιιι Ιιειε °

Πειιιιι ρει·ίιίὶε:ε , & ει·ε‹ιε:ε ροτειιτειιι είΪε Οριι·ι::ειιι ι·ε:ιπιι ι ρίιιτιι Βε:ιιιτιιτειιι ίτσ8σιτι Γσει:σιτι

:ιισ:α:ε σι :ιιιιιιιιιιιιιιι εοριεπι ειισιι:ιειιτιει:σπιι Ωω ίεΙιειτε: :ενε::ειιτεε :κι ρ:ορ:ιει, ωιωιω

:ιονειε ΐ:σιζεε ιιι Με” ίσιε όσιιι :ενινιΓεσιι: :Μάι ο:τεε , & ίεΒεε :ειτε :με ειιι:εε :ε::ειιιι ρεπε

Βετ , ι:ιπι @Με οεεσιτειιιόο 8τεινιιιιετ. Νεε πιι:σπι ο ιιοε τειιτσιιι Πει ω: Εεε οι:τιιισι: , σι πι..

ιιιι ισ θα @στο ρ:εεεερ:στιι Μ28ιιιιι1ιεΒιινιι , :μπι ρ:οτιιιιι: ιισειιιισε ίσιε όιεειιε : διόα(2καιώ

ράσα ιο: εταιικω/παριζσ , ο :Με &οβκινστιτΙ:, 9ΜάθΜάρ"ΜΠΠ.$ στις/ρα:: υπροβύι|ία:σ ούτιπεύί:ί.κ. Μωβ' 17°

Νεε επιιιιιι ΗΙε:ιτιο ει: οΒπιι::ειι‹ιιιπι, 9σειιτ22 νι::στιε εισε ειι8:ιε εο:ιισιιιιοιιιιιιε ΒιισεεΗ::- ει::

ΠΧοτειιι :ε

ε 3. (Πιιιιειισε κι Μ:ι:η·τοιοΒιοΒεσεά. εοΙιτσ: Με. εεΠιι: θιιιικιοει‹ιο ΜεΙ:ιειιιισιιι ιΞριΐεορο , σε :μεω Εξω' ω·

Ν ω. Ειιιε Ιζειιιισιεε σει εσιιι δ. Ειιιε:ιι Κειιιισιιε ριἔι αρ. Ν. 8: ισ να: 5. ΕιιιιεΠι ει! απο. 6:.)·, δικ- νι π·
ιιιοί·ιςιιιο:ι ΕεεΞεΠο. ΜεΙόιεο. ΜΤει·νεστσ:_ Οοιιτσ: _ εεΠι:, ι:ισσα:τι,εσιιο «Με σε.ΧΧνιι.ροΠ:ιιιΜιι (ισο

ΏΙΠ.

“ω” ΛΗιι:ιιαει , ιισι πω: ει: Α:τερετειιίισιιι τσιπ

οοιιεΒιο ( αιιοιιιεο:ιιπι.

Ι, νγ2Πκησε (εε ν νεΜερε:ισε :ιεε ΕριΓεορσι Μει

ειε:ιίι8 , ιιεεδ. Ι:Μοιιιε Παπ: Πιείτε ισ Αδιιε δ. Εσίισιω

ειιειισ: , σ: Με επι επι. 66;. οθεσιιιιιισε: δ. Γεω ως·

ειοειι:ισε Μ” :ιεεεΙιιι: δι·ι·ιοιιιιιιι ΚειιιειιΓειτι Μισο

62.;. (σε 1ιιιιιι::ιρτισιιε εοσιι:ειιενε:ε:. Ηι:ιε ©οΙΙιΒιιε

δ. 1-'αιοσε:ιι Ιοτιρε ροΙΙ (Σιιιοιιιε:ιι ιιιι&ιοιιε:ιι, ιιιι::ισ

ρο.σιιο πρι:: ιΠισε σιο:τε:ιι θιέϊιι::ι :Με ΕριΓεορι.ιιιι. .

11η ιι



62.0 νι·τΑ ε. ι=ΑττοΝι: ιει>ι:οοι>ι Μιετοι:Ν:ιε.Ε

Επι: τω. οι: Γτιστο νε!τιτιιιτιι τιιιιτιτ:ιρειτει ειιιτικτιτ , Γεωτιάιιττι φοά οι: το!τι:ιοτιτ: φάω: :τι:ιοφιι!ιιτιοτυιιι

Ν· Παπ νιτοτιτττι :τοι εατιιτ:ιο!ει&εει ::οτιιροιιτι οπο: εοττιρετιττιιι:. Για:: απο ειιτι: Γτιτάτοιιιιιιτιο: Πεο τω·

03:(:"° !ι:ειτοτιιι νιιι: τείιά::τιάο φα: νιι!8ὸ Ριι·ιτιονιιιάο άιι:ι:ιιτ ει: ιτι:: Γι12 ρτορτιο:τιτι: , ΡττεΓιιι ο::

ν ΙΙ” Ρειτο τιιιιτιά::ο :επι Γρ:: ρτττ·Γετιιιτε ειά::ΓΓο ορ::νιτ- οι:: απο ρτιττισ. ειιτάιτιοτι:: :::τιιιιΓΓετ, τιοτι

άιίτιιιι: ΑΜΒ:: Πο! τ:ιεττιάειτοττι ιτ:τιιτιι ιτι8οττιιτιτιτο. Α: Με !ιιιιο Γι:ειιτιάο ρτιτιιιιιτι τιοΒιι8:τι

:ιειτιι εοτιιιιιιιιι:. Οιιτιιφε ιτι: άιιο!ιιι: τιιιιτιάτιτι: τοπιο εάιεδιο :πιο ιτιοιιιοτειΓΓοτ , νιο!ετι:ετ ροτ
Ν ο _ι_ Δ ρειιάετι: τιοτι ροι!θε Γοειιιι άειιικτετιοιιεττι ετιιιιιι φωτο:: , νιάτ:!ια:: τι: νι!ιοτιο Β. Ητοτιτ: ιετι·ι

ΙΜ”, Ωω- :του !ειιιετ::τιτ ιτι ειιφει :ιτιιιτι:ιοτιι: άο!εθ:::ιοτιο , αι!!ιάιΓιιιιιο εοι·ιίιιιο τερεττο τω:: Γ:: :ο:οτιάι:

ιτ2 αιτή- τοτειττι ::2Γειτιοττι ετιριτι:, ιτι φα :οτιίι!τοι::: οττιετιιετιτιιττι ριιιο!ιτιιι: οοτροτι: , ιτιάτττάφε ρτο οτ

ΜΜ· τιειτιι::τι:ο τ:ι!ιειο , τ:ιτιάεττι τοι τιιοάο άτ:νι&α :ά!!ι:ιτ τισ: ρτ:Γειιτισ: ιτισοττιρ:ει. άιιτιι Γιιρετ

(ΝΠ Γρι:::ιε οι άιιι άοΓιάετ:Βιιι ριιτέιΓΓο: ιιτιιτιιο νιάτ:τιάο Γ:ι:ι:Γεεετε, ιιισο ο: ει::ιι!ι: Γετιοι!τ:: :ποιο

τιιτιι ιτι απο , ειττι:τιι!ιτιιο Μάιο οττ!ιοττιιιτ , τι:: νι:ΓτιΒιιιττι ειιι: ρτιοτι: εττιοτι: :τουσ ειιτοιιι: Γο

φειιτι: ι!!ισιτι ρε: ι!ιιιτ: ιτι:ιιιτιιττι Γειίτιάιο άειιοετ::ιοιιι: ετιιττιι Γιιτιάι:ιι: ενοττιιιιτ. κατά:: φι

άτ:τιι :ιάττιιτιιΒιιι: ιτι ιιο:: τω: τι:: εει!τιι!ιτιιο Βειιφ:: Γεια: Γεττ·ιιτιτι, φα Γ:: που: Ατι:ιι!ιτοττι

Γιιιιττι , τ:τιιιι: ει!ιοιτατιάο εοτιιιι:τ , εοτιίιιιο Γει8:.ειιιιιιιο :το Μιά:: οι!ετιιιοτιο Πει :στενά ρτονι

Μ."τΙ:. τα. ς!ετ·ε μα:: πω:: Εν:τιεο!ιοιιτιι : διοι·κικτ τακτ.|Βακάα!έι,στ το , σκακιού' :στο/τετ κι:: το. Ρω

και ιι:ιτιιφε οτιιτιο Γεο.τιάα!ιιτιι ριιιοτιτι:ιτάιτιι: ὲΓιιο :οτροτο , τι: μ:: οι:ιι!ιτττι εοτροτι: ρημ

τατιιτιι ιιιιοι:τιειιιυπι Πει ίξετιά:ιιπτιάο νιο!ειτοττιτ , φοά εάιιιτ:τινοττι: νονετιάο ιτι τιποτε.

δειει:ει: τιετιιφε :μια οριι!ι ρτιττι: Γιιτι: κι: ιιι:ιάιιιι: , δ: οπο: ρε: οοιιιο: ::ειριτιιτ :τά άειιά:

τιιιιιι ιτιοτάιτιιιτι ιιτιιοτι:. Πτιά:: φιάτιττι Ρ!ιι!οΓορ!ιιι: : Απ:: ιετιτ:ττι , ιτιφι: , εοιιιιτιοτι: ει!! Γι::

τοιι: ε: άιΓΓοινέτι:.

απ”. !ιι:ετε: π ρ:: ΠτιΒιιιει ορο:: Πιιετιάο ιι ι·ινιι!ο Γοτι:ΐι: οιιττατιι: τω:: , φτιιι:οτ ιτι ττιατιάτττι8 ::

ιοιτιιι::ει:ιοτιιΒιι: !)οπιιτιι !τιτάτει: ατιιτιιιιττι οποιο:: , ρτο!ιττιτει: νιάει:ι:ιττ ττιτ:τιτι!:ιο: Δι1άι:οτι.ιττι

ιτι:οιετατι:ιετιι μποτ:: : ττιαιτιττιἱ: στο:: Με:: ιιΓφετιιιτιτ: άσειιτΓ:τιεττ:::ιο ρ:: ιτιίι€τιιτι 8οίιει ει:: άι

θα ά::νο:έφε ορατά :στο !τιιάιιοτιτ ττιιτιιιει: !ετιιάιοιι: ροττιρετ:: ει:: ::ιτειιττιτ:. ]:ιτιι :οτιιριι: οι:

Γριιτιιτιτιτιει Μάι:: :ιατιάτ:τιάο τ::τει:το , άιβιτόΓφο τουτο: ::ετ!τιτιιιιττι ά::ροιιειιάο οτιδοτο. τω:: νο

!ιιτιτει: ιιτι:ττιτοτι: !ιτιετιι ιτιιροτιτ:τε , τ:τττφ:: τωρα:: Αιιάιτο:ιιττι :ο ιτιτειιτιοτιε φιοΓοετο.

@αι Ρεττιιιιτιίι: ιτειφε ιιΓφε :τά Κερι: τεττιροτε ειιιτ.οιετιιοι τιι:ροτι: Ω!ο:!ιατιι Κεει: ιι!ιο!ι Γιιι Β.

ΧΒ';πεξ: ?ατο , δ: Γ::!ιοι:οτ :::τ:ειττιστι !ιιτιιι: νικ:: £0ττΓιιττιττιετι8, νι:τι·ι ιιτιινε:Γε τ:τιττιι: Βιοτιο:ο οι! ιτιετ:Γ·

8. (Παρ Γιι: 3. Απο: φοφο Με:: Γαιτιάιτ ατά ει:: ρο!ι Γιιρεττιι: ε!ιοτι: !ε:ειτι:ιι:ιι: Ε!ε&οτύττιφε αττι

Γερειι:ιιτ. ριιιιτ:::ο :τι το τιιιτιιοτο , ω:: Μο!άετιιι τω:: , ττιιιι:ι: τ:τειοτιιττι ειτΓιιιτ:ιτιτε. ΟοττΓ8Π20Π1τ

4 . τω: τιετιιρε Γειταξι: τιιεττι!ιτει , φιισιι: :ά οτιιτιο ορο: Βοτιιιττι πιο: οτειιτιο ιιΓιτ: οι: $ριτιτυ:-Ωτι

(το: , Με ιτι Γρα:ιοΠιιιιιι: Βετιιιιτ:ει !ι:ιι:ι::ειιιιιιτι Ατι8ειο:τιττι Γ:ξτε , φοτο ιρΓε τιιιτο ορετε ιτι Γοη

άο ρτορτιο:τι:ι: Για Γιιτιάτινι: ιτι !ιοτιοτι: Γαιιι:ιΓεττε ετ: νινιιιεε Φωτ:: , τιι:τ:τιοτι Β:ρ:ι!!:: Β.

]ο!ιτιτιτιι: που: οτιιτιιι.ιττι Αροι!οιοτιιτιι. !Βι ειιιιιι Ατι8ειιι:2 ειτου!:ι:τε άι:: απο τιοθιΒιι: εφετι

:ιιτ, ιτι::ττισταττιττι ει: οιιιτιιΒιι: ροτιετιιι: ειιι!οάιετι:ιΒιι:. Ρετ!οτι8: ε:::τιιιιι Γ2:·ιιι: άιΓροτιιιτιτ

απο ειτειιι::το , Γετν:ιτιάο ποιο ειτοι:τιιουττ&ιρο:οτιτι: ειάΙειιάτ:τιι άιετιετιι οιιι: εΙτιι:ιΠι:οι (οτι

Γ:ΓΓοτι:, τι: Γεφετι: άι!ιιειάτιοι: οΓα:τιίιο ρτι:οτι:ιΒο: ιτιάι:ιι: ιτε.

(ἑΧ· Ειτίτι:ιτ ετιιιιι Ρτ2Γυ! τω: ιιτ!:ι: Ρο.!!ότφε Μιά: το:: ιιιιιετιι: άι: ιιοτιιιτιο ΠΑττεντιτιι: Β,

ΗΜονεττί τιιοάιοτ:τι: νετὸιτι Πινιιιι: ιιι:::!ιοδιιι άοειτιτι:ι!ιιι: , ιτι::ιτι:υττι τι: :πιστη φοτιάετιι νιΓιιιτι οι Γι::

ΕΡττωΡ; τι: Μπακ Εε:!οίιειττιιτι !ιοιιοτε δετιέ!ι @Με τσιπ:: Ριάετιι Γετιετιιι οποιο ειοθιιτιι Γετιι!!α

Γ:&ιτπ1. $γτιοάιι: :ο οιιιειο ΕριΓεορτι!ι νο!ιιι: τει:ιοτιτιοι!ι:::τ Γοτι:ιτο. !ρΓε ιιφιάετιιΕριΓεορυ: μια:: τω:

Βαιιιιε:ιτι :οτιΓετνειττιεετιι Κο!ιςιιιατιιτιι Γειστι ::οτροτι: Ατιτι!!ιτι: Ρειτοτιι: εοτιι!τιιιτι: ροττιρατιτ::

τιι:ιΒιιιτιιάιτιι: ει!::ττιττι ειρραιτει:ιιφο ττιιτιιιοι άε:οτι:. @το ριι!:!ιτι:οάιτιο ρο!ιοτιτο Γιτρ::τετε:

ειιιτιιι!!ειτιάο ρτιοτετιι Αιιιιιιιιι: Ρτιτοιιι: , φτιτιι ιτι:τ:τιτιοιιε ιτιά::νι&ε :οτιΓιιττιτιι:τετ , φοιιΓφο

Εξ18ει ει) ετάιΓιαιτιο τιττετιι ροτιτ:τε: , τι το:: ειάνετΓει ιιοτι οιι!!ιτισε:. Ούτιιφο τω:: ρειιιιιιΓΓο: :μια τει!άι

:ο ςοΜωμ τιιτειτιι Γι: Γει:ο άιοειι:: άτοιτι ΓοΒΓοφετιτετιιττάιιιαιτιοτιι: Μ:: μετά:: , τιοδτι: ρε: νιΓοττι τιοτι

:Η @ΜΒ πο: ιτιετιιιτιι , Γοά ροι!οτι: ντΓιοι!ιου: ιτιάισιι: νοτιάκ:ιιιιι νο!ιιι: φώτο: ΠειΡειτο και:: αιθο

ιιιτ›ν:::ι- άι ι Πρ: τοπικ:: ιτι !ιετ: πώ:: @σε άι:: , ιτιφι: , ρτ:τιτο!::ιιτ εοτιντ:τι:τιττι ροριιιι απο ερτ

ΠΠ'. :ορο , ιι: Με:: άεάιτ::::ιιτ άοττιιι: :ά τιιιτι:τιι τητα άοτιιίι:: (:τει!!ιτιιι: (ιτιφι: ειιιτο: Πιτ) άι:: :ά

!ιο:: Γ: Γιι:ιιτιιττι Γο!!ιτ:ι::τιάο τισ: ρτοττιιτ:ι: , οιιτέΓφο σπιτι:: ιιο!!τε: ιτι Γ:Γο τιάΓιτ:τιστιάο κά:: ,

τ ο

τι Ν:τιιρε πιο:: στ:: οτ. τ.ιτιτιτ. 6: φιάτττι ν. Κο.- τιιιτ) κι". τα: :τιιιιι:τιάο:. :ιφιττωιι ς;τιωο:1άιι:

!ετιά. Νον:Πιο. φο άι: ι1ιιι:ιτιιυ: 8: Λάο τ: ερ” πιο

τιιοτιατιι ::·ι:!:ιτ:τι: : ()'τ·ττττατε ΜΜΜ :. ΕΛ10ΝΙ8 Ερι[- Μ. ταν. ξ φο 3τιτιο :τά τιτιτι. Μ. τ.ιτι:ιτι. φο ατι::

 

!!ατοτιι: άττειΓοτ , (!οτι:ιιιο Κτ:ττιστιιι Γιτ!:Γι:τιρίιτ ατιτιο

πρι (5- τ.°οπ[ Ατιτιιι: οιιιτιι: ὰ ποιοι: :άιιι;τιετιι: , τιιτιι οι:

ρτιτιτ:ιρ::ιτ Βιιιιάττι:ι :τη ει: :ιιτιο Μ. τιτ. :τά τ.ιτιιτιτ.

::τειιττι: , τιιττι ἑι τεττιροτιτ αάνετι:ΐι: Τιι:οάοτι ()2τττιι1

τιετιιι: ΕριΓτ:ορι 8: Η:άτι:ιτιι Αι:οα:ι: Ι:τιιι ιτι Οτι!

!ιαττι αρτιο ( τι: Βε:ά: ιτι τι: :. τη.: Γι:ι·ι!ιι:) οτ.

:Μπιτ φι Ηπάτι:ιτιι:: λ Β. Ε2τοττο Μο!άι: :ιττ::ρτι.ι:

τωωιι “ριτσα Πιο:: “τα” Β. Έτιτοτιι ετιτιο: Ροπ

τιιι:τιτίι: ιιοτι αν: ία! ( οτι €ιτοιιιε ο αυτ:: τατι

τι:ιι: ωτιιιττάιι: οι! , :Με ::τιττιτιι ά!10τά001ττιτττμχηΦτιτ3

ιτι:εταάιιτι:. δ. Βετο Ηιιά:νεττιιττι τιοτι ννττιάτι.ιττ

τιιτιι Μάτι: ΓΜΕ:ΓΓ0τ:τυ , ιιτι ιτι ιιιιιιι= γν.ιω,"ιτ

Ειοριο :ά απο. 66; Ρτοωνιιιω:.

& δι:: Μδ_ τοτ!ωτ, είιττι Αι.ι&οτ:: ρο(τηιοι·ω τω

Μο: Ηιτάωκτιωι , :τοι νι: Μπέτυ: Γ:φ:τι: Γειέ.τιιιιι

ιτινιάιθ. 6: ιττιρττ!Γιι Ώιττιτοτιιττι μια:: ιιι ρτομιι;

:πιο τιιστωτ.



νιτΑ δ. ΡΑΚΟΝΙ5 ΕΡΙ$Ο. ΜΕΙ.ΠΕΝ5Ι5. 62.1

τετιτπιπ Ιιεεε πω: Π: :ιεεστΓε. Απ Εεεε Β. Βετο: ΑεειΡε πσπε πιεε νετΙιε ετεόιιΙσε , σ: εἰτὸ τε εΙι- (πιο. Με

τπιπεε ει:ττε πεπε :ε:ιειιι πιω: εοπττεττετιι, πε :ειπε τε Ροεπι:εειτ εάπιπιετε εποε! πιοπεο. ι-ιπ »ΦΗΜΙ

.Με εσΓτοειΒεε:σε Βετο. Μεο το:σπι εεεΙσπι οτιιιιιέπσε εΙειπεπ:ε πι ιτε εοπττε εεπι :ιοπιστπ ο"08·

Γσιι: ιπει:ετε,ιπ:οπσετσιι:εσε :ισε:σοι: επιπε:ε οτειε εισε ετ! ΓσΒνετίιοπετιι εσπι εοΗΜοτιισσε “γι”

νεπτοπιτπ ειιπιεσε :οτιιττσιε Γσ!πιιτιστπ , εεεΙιττπ:ισε οττιπε τεπισ8ιτ . τεττε:ισε εοπιτποτε άεΙιιΓειτ.

8:τιι&στε νετὸ Με σΓεσε επ ΓοΙσιπ :Πισω ενετ:επ:Ιο ΓσΙ:οτι.ιι: , τπετετιεπιιπέειιε Ιι€ποτστπ νοΙε:σ

εοπειτο εε: εε!Γσιπι: Ρετ Μπι νεπτοτσιιι. διο :μπειτε σΙ:ιοπε πινω επ εοπεσΓΓε , &εά πιεεπιπ- @ΓΠ

εειπάεπι άοιτισπι Μεπι Γειι&Μιτπι Ρετοπιε ΡετΡετσειὶεῇεᾶιοπε Γστιάίτσε επ ενιιΙΓε. Ε: εποε! Μέτσ

επ ιτιιτεἱΜε , Πε Ικα ΓεενιΜτιιε :ειπε πάτο τιιοάετε:τιτπε Πει επ Ρετεξτε , στ εΙσιπ Ρτοιτιιπε πειτε

δ: Με ΒεΓΜεε εοπισπ&ιοπε ε!:ετπε Γε ΡτοΓΡειιιΓΓεπτ , στιεε ΓεενιειιΜισε εἱετιιετιτιε εαπ επιπ

τετ ΡτοΙτετπειι:Ιο Γετιι·ετστ , εΙ:ετε :μια οτπειτιεπ:ο ΓεΡσΙτστεε Β. Βετοπιε πεεεπ:ιΜιιιοΓσΙ8ε:

εΙεπιεπτετ ΜπΓε εοπΓετνετε:στ. Α&ιίπιτιιιε είτ Μιι:Ι εε ίιιπΜ:σΜπεπι πιε8πι τιιιτεειΜ εποε! εε

ειειιτιπ |ΕεγΡ:ο ,:ισειιτ!ο :επεσα ΓοΙοε ΞεγΡ:ιοε πονετε:ιτ, δ: Μιοε ιπεει Ισει τετι:ισετεπ: ,

οπιπεΓ:ισε ΡΙεεε:π” δ:Μοε πι Γεενι:ιοτιε :!ιΓετενετε:ι:.

Βετιιπε τε:ιο ΡετΓΡιεσε ισόιεενι: εε πω:: ιπιτεΒΜτετ πινιτιι:ιιε οΒ Ιιοποτειπ τειι:ι ΟοπΓείΓο- ΟΠΠ·

π: δείτε Γεπ: ΟΙιτΜι ετε:ιε,Ιιεε ιπ Εεε!επε πω: εοιππιετποτε:οτιιε τπεπ:ιετε , ΓεεειΜΓεσε Ιε- ::οέ'ΕΡ

Βεπ:Πισε :τεε!ετε. Ετ: :ισιτισε ΡΙστιτπιε !ιοε πιιτεεσΙσιτι τεπεε: :επ τπο:Ιο ΡτιτιειΡετσιιι. Νειπ [Παω

:τσιπ πετινι:εε εεε: επ εοπιπισπιε πστπεπο εειιετι, εινετΓοε :Πνεττε ιπ Ιιοε ΓεεειιΙο Ρετ εοτΡοτε

Γσπάετ !ιειιε εε! Ισεεπι ,εεει:!ι: :ισεπιόειιι ΓσΓσπι εΓΓε εΒ σ:ετο ίἱπε ΙσιπιπιΒιιε οειιΙοτιιπι , ετιιιιε

εσιπ ιιΓτισε ει! εε!οιεΓεεπ:ιετπ πτετιε Πε Ρετε!σιτι(Γε. Ιπ :με :Μπι τεττιΡιιε οτΒε:ιιιπ νοΙνετετ,:επ

:Ιειιι ε!επιεπ:ιε Ι)ινιπε Γετιτιεετπ Γσι πω: ιπ Με τεΓΡιειεπε, ιποπετε νοΙσι: εσπι νιΓιι ποίτστπο

είιπιπσε Κο:οιπεπΠσπι Ιιεπε στΒειπ Ιοπεε τειπετεπι εάνεπιτε : Ισιπειι:ισε οε:ιΙοτυπι ιπ άο

τπο Β. Βετοπιε Με εισεε:ετε ,τισοπιεπι ποπ επεσισε $ειι&ι τπει:ι:ιε πιίι ΜισεἑιΠεο άιΓΡοπτσπι

εΓΓε: Πιτ νιΓιιπι Ρτοιπετετι. πάει ετεπιιΙσε Ιισπε Ιοειιτιι Ρε! επτιτισε ΡΙεπ:ιε Ρε:ισιπ εε.

8τεεπεπε, τετσΠτ εσίτο:!ι τιι.ιισε ΕεεΙεΠεε οτόιπεπι νΜοτιιε Ρτεειιιι σιιι. Ε: :Μπι Ρε: ε!πιιιεπ:οε

ει” ΓσΡεττιετπ νΜτε:ιοπεπι ΓσΓΡεπΠε εεωωπ ειιΓΡε&ετετ,οιππιΒιιΓεσε ποι:ιε ::Ιιετσπι ποε·

τιιτιπεσε Με πι ΒείἰΙιεε ειιτπ Μοπεε!ιιε ΡΓεΠεπτΞΒιιε Γε ῇστιεετε: εοπΓΜεπόο ειπε ΓεΡσἱετστπ

τπεεπι ΕοπΓείΓοτιε; ποΕτε εισεεειπ εστπ μπι πειτε εστοτε εΙετο Γπο ει·ερσΓεσΙο :!ι!ι.ιεΜει·ε: εε

εοπειπεπτεε Μοπεεπι τεΓοπετετι: Εεεἱείῖεπι :ισο:!επι νετΓιι Βετο· πιι]ει·τακι· ω|Β·έ ώ·θωεάίεατ

πσωτ, ς9·ε. ειπε Ρε!Ρεϊιττε πω:: εΙειιΓ:ε οτιΒιπεΗτετ Γσετεπτ , ιΠσιπιπετε: ΒΜετι:εε 8σττσΙεε

Γεπ8σιπιε εσπι ε!επιοτε , :Σεπτ εεεεΓΓστπ ε!ετε: πιει ιπ εοπεενοε οτΒεε: είετισε ΡσΡΜ.ε οεσ

ΙοτσιπΙιιτπεπ ιιιΓοΙιτσιπ ετΙττεθ`τσιπ ιππιπάεπάο Γε Ρε: Γεπείττεε ο:Βτσιπ, ντάεπτ τιονε οπιιιιε,

δ: τπιτειι:στ Γειά Ρε&οτετπ οιιιπισπι πι εσιιΕτε ιπσπάτ Γεστιεε , πονσε :ιστ ειιτιδτιο, & ειιπέτε Ρετ

ιΙΙσιπ,ιιιιτεπ:ιΒίιΓεσε ποτιπσΜε :πιτ εάετειπτ δ: ε:Πισε ειι:ισι ει: τΡΙιε νιτε!εε εστεε ΡεΓεειιτιο

ιπι:επτιιτ. ε

ΡσΙΓετ 8: εΙἰσ:! τιιττεειΜιπι Γετπιοπειτι ποΓ:τσπι , σ: ειιτπ ίπ εστἰΒιιε ΒιΒιιΙἰε ιιι:επάεπτιιιπι εΟΧΙν·

τπἱττεπισε , τρώω εσττετ εε! ττιεπ:ετπ ιπειτιοτιειιι Ιοιι€ετιι Γεειεπ:επι. Πιιτπ τισ2:ιεπι όιεειπΓε- Ε”:22Εξτ

|ιεεπι :ισειπάειπ νιτσιπ Ϊισ]ι15 ΒείιΙιειε Β:ετπιιε :Μιειο ιτιειιιτιτοτσπι :Ιεί:ιτιι:ιιιιι οστσΙΙΓΓε:, 8: Μ_

τεΡ:ετι:επι τπειιιΙισε δε εεΙει·πεΠιε ”' :ιΒιετσιπ εοπ:τε&στιι νι:: οίτισττι Εεε!εΠε: εσπιιπτιιε τε· # β τοπι

εεΡιίΓετι ΓσΒι:ε ιιιΓΡετετε ΓεΙ:ιε Ρετ ειπε οΓΓε άστε Ρετ:ισε νετιεε ΡετσΙεε Ρεττισε Με πανο- "ΜΙΒ

τσπι ετ:Ρι: :!ιΓεσ ττετε , τοτετιιειιιε ττιεπεπι εοτΡοτιε εσττι Βτενἱτετε Ιιοττι:Η ε!ειποτιε ειι:επάεπάο

ειιι:νεπι τεότετιι Γεεετε, δ: εε! ιπτεΡτεΙιετιίἰΒἰΙεπι πονειπ:ισε Γοτπιεπι τεΡετεπ:Ιο Ρετ οτππιε απο.

πειτε. Επιπινετὸ Εεε τιιεπιίεΙΗΜπιε νετσπι επ:: ΡΙστιτποτστπνιΓσε ε:Πισε τεεοτεε:ιοιιε ιιιεπ

:τε ιιιιε8ιπεπάο :επειτα , εε ετ! τεΓετεπεεε ε!ετιι:εε Ιεσεεε Β. Ρετοιιιε ειτει:ε:στ.

Νεε τιιιπιτε ετιεπι ποίττο εοπΓσΠ: επιπιο :εε Με εε! τεΓετειιεΙσπι πιιτεΙιι!ιε, :μια Ρετ πιιιὶ:ο- ΟΝ..

τσιπ ίτσΡειιτισπι οτε ε:Πιιιε νοΙι:ειι:Ιο ειΓεστ:ιτ. @:!επι ττεπΓΒ:ε:Ηεπε Ρτεενετιεεπόο :ιιιετ-_ΜετϊΪ8Ρ=δ°

τσιπ Ιε8ιε τπεπάετσιιι εποε ετ: , Ηοποπι μπαι ώ· πωπω; ιτε ΙἙιπισΙε:σε ιπΓεΙἰει , «τσιπ τε· φΠο:7ξέδ

όετ8σετε:στ ἐιττιεττε , ιΡτω πιει:ει·ποε πω: εποε Με ιπ ειπε Ρετ:σ εσπι :ιοΙοτε 8τεντε:τιπειιι

νι: , τττιτ:ιττιε εε ειιΓεετεΒΜε ετσάεΙιτισε Ρσεπτε τστΡιτετ εεπι Ρετεστιετιόο Γ:ε:!ενι:. Ιτι εστι Μ·

:ιο Πινιπε Ροεπεπι εεετΙιειπ ιτιιττιΜτ , εοπνετεέιτισε Γσιι: ιΡίισε Ι:ι:εετιιε :μια νσΙτιετε ειιίτι:ε

τω: πιε:τιε . πι τΡΓστιι, Με ιπτεττπΜιοπε Ριι8πιε ιιιεπιισπι ιτι·ιρετιετι:ιεσε εσεΓΓεΒετ Ρεθσε,

ΒστιιΒοΓ:ιττι εσττι εοπΓσίιοπε νι:Ιετι:ΐιτιι τε«Μεπε Γοπσπι. ()πρό Γεί:ϊστιιι νιΓσε ε:‹ι:ιε εσόιτσε οπι

πιστπ ιιΓ:ιιιε επ Ιεετιιτπεε ΠετιιΙεε ιιιονεΒε:. @π Ιοεο Β. $εΒετΉεπι ε ειπε ΡτοΡιιισσοτιιτπ :ιε

Ρστε:ιιε , νεπιέιιΓ:ισε Μιε :ιιι:είι:στπ οτεειιΙε ΓεΠἱε επιτι·ιιε, εεεεΡιτ ιπ ειιτείὶ τιιεπ:ιε τεΓΡοπ

Γσπι, πετιιιεεισειπ:ι Ροεπιε πιιΓετετιιΜισε εΒΓοἱνι :πιτ πω: ΟοπΓεποτιε τιιεεπι Ρετοπιε εε επι:

ΤεττιΡΙο ει:ιιιι Με άενοτιοπιε. Με νΜ:ετιοπε Ιιεε Βινιπε ετΙ:!ιιέτσε, ()Ιεσίττε Μισισε Ταπ

ΡΗ :Ισιπ ειπε :εττι::ιιιιΒσε ευεΠε:ιοπιτισε Ιεεετετι Ρεδτοτιε ΒσιπΒοεε τεΓοπετειι: , ιιιιΡτονιεε

Ρετ τπεπιΒτε ἀσἰετ Ιειιετσε ΓοΡοτε, Μύτισε ιεεεπε!ο ιτιετιετιε :εττειπ εοτΡοτε , ποπ ιιιιιΙ:σπι

ΓσΡετ ΓΡε:ισιιι σπισε πο:: εσιτι ενιδιιετιοπε εο8:ιονι: Γε εΒΓοΙσ:στιι :κατά επ εοἱοπ8ε άιΓεε

:Ιετι:ε. ΤετιιΡσε ειιοπιιε τιισπάτε!ε νιτείεε εστω ετ.Πιιιε Γετνεπ:Ιο ττιιπΜτε: εΙιτισεπ:ιε επ Με

πετ Με ντι-σ πο:ενει:στι: τπι:εειιΙσιιι_. ' '

ιιιι ιι;



δ: νι:Α φ ε. :ΑιιοΝιε Εεεε. ΜΕ:ιιιιΝειε.

_ίιοιιιε.

ειι1ε.ΑΝ. Αδ Με ειιιηινε:ὸ δειεᾶειιιιιε ειιιδι:ιιε Ωω ροΐει: ηιι:::ιτιοηετιι ειιδιιειιι Με ρ:ιεεεδεη:ιΒιιε

ιιε.ι.κκιι. Πετω ιιωΡΙιθεειιιδο ειδηε&ι. Αεεεδι:εηιδε:η σε ι:ινιιίιοηε ιιη:ιειιιι Μαη διεηιοηιειειιιιι @μμ

οἶτοΒ° Μπι δ: :Με ,ειδ ί::ι:ε::ιδ εδώ ειι:η ιιΒιιιτιιηιιιιιε Έο::ιίΠηιιε ω: ἐι Ε·ενιίΠηια ιιιεε:ει:ιοιιε ιιοηιι

ιιιιηι δετιιιειι:ιτιι: ,ειιιειιι ενειι:ιιε Ρ:οίΡετ ειδ !ιοε Τε:ηΡιιιηι ειι::ιιιδι ειιιιΓε ιιιιιι:. Οιι:η:ιηε ειδ

Β2::ησηιε.· ιιι:ει:ιοηιΒιι: Βιε:ε:η:η δε:ιρ:η:ιι:υηι δοιηιειιιιιι:ι εο:ρο:ιε ιιιιίε::ι:ηι Ιιοιηιηιε ιι:ιεηε:ε ιιι&ει·

ω8 Μια-ιι· :ε:η: διε:ηση, ειδ ειιηΡιιίιειιηδειε ιιιιιδει εε:εειι Ρει:οηιε :ιιηδειη Ροί[επιιε ιΠε ει: ιηιιηιιηδο

ω· Γρι:ι:ιι ιι:8ει:ιοηεηι νεη::ιε ειιρε:ιι: ιη ε::ιο ίο:ετιιι ιειι&εε Εεειείιιε. ρε: ίει·δει νειιιΒιιι

ὰ Έ2εδι :πιο ροΙΤει]Γο:ε ίεΓε Ριι:εε:ι8 ,τοτύ:ηδιιε Με ιη:οιε:ειιιιι ιΕε:ο:ε Μοηείιει·ιιιιιι :εριενιτ,

οίιεηδε:ιε έ: :με Γο:διδιΠι:ιιο Ιιοίιε ι:ι ιη:ε:ιο:ιιιιιε Ρ:εεεο:διιε ε.ιιιειειιιι:η:. Ε: Με διιιρρε

ηοη ιιιιιι:ο :ε:ηιιο:ε ὲνιίἱοιιε ριιι:ιι:ιο:η:η, διιο:ιι:η ΓΡι:ι:ιιε ειδιιιιε νινιιιεε:ιδο :εει: εποε,

διιω. 4

θα" νιδι: ετιιι::ι δ: ηοίι::ηιη :ε:ιιρηε ίειιι:ιίε:ε ιιΒε:ει:ιοιιε ἔι πιω: δε:εη:ιο:ιε δ2ιηο:ιιιηι :Πιπι

πιο: ειι:ει:οε :ιοιι :ηιηιιε ωιδιωιιτει. :ιιιο:ιιιη ο:δι:ιετιι ειιιει:ηι:ε:ιε :ιοιι ιιιδιεεΒε: Ηδη: Με:

πατα ιι:ι::ε:ιοηε ιι:οιιιιε. Πεηιδιιε Ιιε&ε:ιιιε ιίὶιι διιιιιιιε Με Ιοειιε Ρ:ο ιιο:ιο:ε :από Ρει::ο:ιι

Με ειπε: ρ:οΓεεητι Γηιηιιε.Νιιηε εε :μια :ε:;ιο:ιεε :ιοΒιε ι€ηο::ε ει: εο ηιι::ι ηιιη:ιεινε:ιιη:

ειφεδιεηιηε.

εχνΗΙ_ ΡιιΒιιεει:ει:η Ιῖδηιδε:η ει: εεττ: Ρε:Γοιιιι :εηι ειδ:ιιοδιιιη ιηι:ειιιιιε:η ιιιιε ι:ιίε::ιοηε ιιο:ιινι

Βιμ: Εε:- πιω, η: Ροίι:ε:ιε εισοδο:: :ιι:η:ιε Π: ιηοηι:ηεητι.ιηιμΝετη :ιση δε ι:ιεε::ε ειιιειιιηε ?εφε ιιοε διε

?ιιΕξιιιι5Δ :ιι:η ει» ιηιο ειιιειηιιιιι: ηιεη:ιε, Γεδ δε ιΠιιιεε:ε εεεεριιιιηε ,ειιιοδειιιιιηιεί: ηιι:εΒιιι:ε: δει

Ιοτε:2:Π:?: διει:ιι: δε ηοιηιιιε Εδω: *,0:ιιετιιε ιηεεΓεριεη:ιειτ, Ρειίιο: ηιοδε με :ειι8ιοηε Βιηθι:ει:ιε ιη

Μ) ΗΒα.ει__ Μοηειδε:ιο θι:ηοίιΠιιηο Ρε::ει:ιεηίι , ω» εοετιιε Μοηεειιο:ιιιιι πι (ῖιι:ιίὶο ειιιη ιΠο :στο ο:Βε

απ. εθε νεηε:εηδιιε. Ηιε νε:ὸ ειιιη ιη νι:ιδι :πειτε , νιδειιεε: ιιινε:ιιιι , ιιωιο Γοριιιειε Πο:ε:ε:, δ:

* Μπι» οι: ιιοε :ιη ΑΒΒε:ε Πιο δηινοειιιιει:ιι: Οοο , ειιιιιε ε::ιο: Γρι:ι:ιιειιε :ενε:εηδιΠιηιηιη ευηδιε

^' ρ:ειι:ειΒε:,δηιειιιιηιε ::ει&ε:ε:η:,εμιοηιειη ειι:ετει Γρεε ιΠιιιε Ιοει ει: ιιειιεριεει:ιε ιιιι:ιιιηιειι:ιε

Μη ρ:ιειηεδιτεΒε:ιι:; ειεειδι: ειιιδιιιιιιδο Αιιιια:ι ρ:ιείει:ο ι:ι:ιε:ε ειιιιι Πει ίοειει:ι , δυο :ιδιε

τιιι:η :ιιιοδ νιιΙ8ὸ διει:ιι: Γιαιπέβσπον·υ:: ε::ιιιΒε:ε:.()ε ειδη ιειιιι Ιοη8ι:ηδιηε:η Με: διΓΡοιι

κι: Πιρε:έιπε: ει: Ρει::ε,.ρά:ίειιε :είιδι:ιιι ειδ Πι:ιε:εηδιιιη Γοιιιει:2Πε: , ΐο::ε ιιινεηἰ Ρ:::διε

:ο Συρο ιρΓιιιη ιτε: μπι ρ:ορε :ι·ιεδιιι:ιιιη :ιεε::ι:ηιιιη δεδι: δοιο:ετη εο::ιο:ιε ιη ιιιΒιιι:ιε ,

θ ιητει:ιτιι:η η: ετιιηη νιε ειιιίηηιρ:ει :πιο ιη Ιοεο Πιε:ε:ο ειδ διειτιι: δε :ιοπιι:ιε δ. Τ:ηδοιιιε",

ειιιη δείεδι·η::ι δειιιιι:ει:ε 8:ενι εοιιοειι:ε: , δ: ιιιι μ: οιηιιιε :ηεηιιι:ει ε:ιιειει:υε :ηοιείιιο: παι

τε: ει ιη:ε:ειιδο δεροηε:ε:.]ε:η νε:ὸ Ιωδαε: νειιδιίΠιιιιιε ειιιη ει; Γυρ:ειιιιε :ειιι:ιιηι ΗΜΜ

:ειΒιι: , δ: εεεε ΐειιι:ιίε: ΜΜΟ: ειεπιειιτιίδ:ηιιε Ρε:ο ειιΒιειδο εδώ: , ηΙιι ΐορο: ιιιιιιιιε ειδε

1ηεηιιι:ει ρ:είΪε ?ει:ιειιΒιι:. Εκ δυο Ιοεο ιι:ηΒ:ιε :ιοθειε ίυ8ει:ιε Με” @Με Ρε:ε ιιινεἐ ΐιιι

Έειηοεἐ εο:ρο:ιε εε ιε&είι εει:ιιειε νιιιτιιε ορρει:ιιιτ , δ: ειιηι εο μια: ρ::ει:ε:ι:ι ΐο::ηιι Βιιιιιιιιε

ει:ιιΡιιιι:ι: οιει 8:επιιε ιΠιιι: εε:εο εεεεηίο εδώ :ε8ε:ιε ,είε:ιιιε Βιειιιδιε ιηιηιιιιιιιιε ιη ειιτη ιι:

νε:ιειη ιιι:ε:ιτιιε Με ιε:ιιιιιι: ει: ηιεδιει μια:: καει: ειδίιι:ι: νε:Βιε : ΑεηοΓείΐ:ιε πιει ι:ιιιιιι: : η

ιιεΓει: , ΕΡιΓεοριι:η ει::ιηε Ρε::οιιιιιιι ιι:ιιε Μειδιεει ηιε ιι:ιιιε: , δ: :ιο:ηειι ιιιεη:η διιοδ θα Με.

ειιΝιιο:Ακο , Με: ιηεοιεε δικη @ειδε ι:ιΙιειιτι:ι ειι::εητ, Ρε: Βεηε:ει:ιοιιιι:η ΓυεεεΠιο:ιεε Πιε

:ιιτη δεειι::ε:ε θιειειι:. Με ε:ειιιιη Αδειο: ιιιεδιειιι:ε δε: ιιιιιι:, Ηδη: εδο 2εινεχιι:ε ΩΝΜ"Π

Με :Με ιιη&ιοηε οιει. Αδ Ι·ηεε ειιι:ε::ι ιιΒι ιη ειιιιι δεδιιιιι: ιιινε:ιιε ρ:εείετιιι οειιιοε ιιιηιι

τιιιιιδιιε δειιι:ι: ,!ε:ιι:ε: ειδηιονι: Πει Αη:ιίιεε νιιι:ιε:ι πιιιηι1::ι Ιιειιιο:ε οιει :ηεδεΕιδιιιιι. δ:

ιιιειιι6::ι δοιεη:ιε :εδώ τηοιιιΠιιηο ευηδιει ρε:ειι::εηε ,δοηεε ιιτηριιΙιει :ηειιιιειιε ρηει·ι .Μάικ

ειδιιιιηιιι:ει:ιοηε οιει. Οη::ε , ιηειιι: ιηειγ:ιιε ειδ ριιε:ιιιιι , ειδ ΜεΙδεηίε ::ιειιηι Μοηείιε:ιιιτη ,

ιιοε εηιιιιιιδυο:ε ειιιιι:ιδε:ι:ε: δίδει: , δ: ει: εο ιιοε νειίειιιητη :ειιεε. Ηεεε διι:ι: Β. Ρε:ο ιιδ ω.

Βιιοίεεηδε:η ιηεδιεετι:ιε Εειειε:η :είδα νε:ι:ετε:η.Ενιειιεηε ιιινειιιε :ι "πιο Γο:ιο:ε , ιδιοι

εδω: ηιιιιιιε ηιοιεί:ιιε διποιη:ιε : δ: ιιιιοδ διᾶιι δι ηιι:εΒιιε, εο:ινοεε:ιε ειδ εδε:εη:εο:ιι

ρ:ειιε:ιδι: νε:ε εΠε :Με , :ιο:ι ν:ι:ιε Γοηιιιιε , διιιη ειπε ιιιεε Ρει::εδιεη: οειδιε ιιιε:ιιΙι:ε εισε

Γηδε:ε ιηεδεη:ιε ριηειιεδιηε οιει. (ξιιδ ειδη: ιη ηιι:ειειιιιε δεηδιο:ιι::ι δ: ηίι:ει:ιηε, δικι:ιι:ηε

:ιιίεΒιε ι:ιδιειιε ω" ιιιι:ηει:ιιιτη 8εηιιε εο:Ρο:ειι:ε: ορε:α:ι ι Ητε: ηειιιι:ιιιε δηειη:ηηι ρε: δω·

τιιιιη Πινιηει:η.νειε: ιη ιιινιιιΒιιιΒιιε :εΒιιε ει:εειιεη:ιο:ιΒιιε , :1ιιι Π:: ιη ιηνιΠΒιιιΒιιε ηιιιιο:ιβηε

ροτειιε ηιιιιιδο ειπα.

Οία. Αεεεδει: δ: ειιιιιδ :ιιι::ιειιιιιιη ιιοη ιιιιιιἰιε εηδιεη:ιιιιιε δειεᾶειηδιιιιι. Ι:ειιιε διιιΡΡε εεεω εξω

Χ0:83ιιι :η Ριιι:ιιιιοε (:οηιι:εε ει: Ρ:ιηιο:ιιιιιε Μεεηει:ο:ιι:η ιιιιι::ι :εΒιιιειη ο:ειιτι:ιηι Κεει.ε ειιι.οτι-:.ι.

::"Ρέιζέι2 πι: εδω Ι.ιιοονιεΙΙ:ηΡε:ε:ο:ιε εο8ηοηιειιτε ΡΗ οιι::ι Ρεπεδι ε:,ι:ιεειειιιιε ιιηηηιιιονιιηιιε

ΜΜη"- ει: Με ειδ ετηοι·ετη Πει ιιε:εδι:ειίτε ειδ διΙεδιιοηεηι :ιιιιο:ε:ηιιιιε ιιιίιι:ιε ίει:ι&ι:ε:ειτι πι οπιιιι.

Με δι.ιεείιιΠε Ηιε ειιι:ηνε:ο ει Βοιιιε οιιε:ιιιιιε :ιείΕ:η δινιιιεε:ιιε ειει:ιιιτ δε ηοιιιι:ιε Ποτω.

Ν

δ

ο Ηἱε ιΠε είϊ Εδω: Λεω Έετ:2:ιειιίιε, Η:ο.ιιεηι διειιίιε ιη ΗεειιΔηιε. Εεεε δ. Τ:ιιδοιιιε νι:ε:ιι_

διΐειριιιιιε Δοειιωι :ειιίιιΕμιε εδώ εΙει:ιιιιιιιιιε, :μι ε ι.ο:ιιιι:ιιιηι Ι:ηΡετει:ο:::η ωωιιβη _ λ δω μειω

:εηιρο:ιΒιιε €ε:οΙι Μιιε;ιιι ειδαμε ιιιιο:ιιιη Βο:ιιι:. ιιΠΒιι ειδα.

β ΑΜιιιιιι 5_ Τ:ι.ιδο:ιιε, νιιΙΒ‹Β δ'. Τι”, ω". Σεο- ' _

 



νιτΑ 5. ι=ΑιιοΝιε ΕΜΗ). ΜΕΙ.ΠΕΝ5Ι5. ω;

Επι” κι» επιτπ 8τατιιι Πινιπει σεεπιτοπι πιοπιιο ποπ τειιτιει:ετ , τπε8ιιιιιεεινιτ εοπι ίπ οποοειιιι (ιι1ε.Α.- ··

ιιεΠσ ποσό €ιιιστιιιιι·ιιιε Γιιοετιιιε ιπεπιστειτοε ειαιεπιτ εσπιτει Βοιετστοιπ 8επτεπι. Ισίιιιε Ρτεείει- ιιε-εισαι

τι ΚστΒιιτιι άεπιποε τεΙατισπε Γτεοοεπτι ει: ΡιτσΒιιτισπε σΡει:ιε εει·τοπι πιεπτε τεπεπιπε , Παπ οεἶω°

ιισε οπιιπε ιπΓε:επιιιε. ΡοΒιιεε Ποοιάεπι τοπιιι&οε εκ οτι:ιΓοοε μιι:τιιιοε Ρτειπεστοιπ πε Βιιι€τσ- ΧΜ;!π

τυπο Ρτονσεειτοε, ιπτετ ιτιιιιτσε ειιπεσε ειάνετΓετιστοιπ ρι·εΓειτοιπ Κστε:ιτιοιιι Γοτε ιπιστονιΓει απο·

οι , ιιε Πε οποσ ι·ιτιεπτι ειτεοιιιΓεΡτισπε τείΠιεοτιοιτι εσιι·οετε εσπιτιοιιτ. Οιιιπποε τειιε ποιεει

τιε ιστιεαπι :ειοξΙειπτεπι π! ειπε πισττειιι εσπειιτεπτοτ Ρεπεττειι·ε , Πιι ω! πιεπιστιεπι ιπνσειιτιο

πιε ιπ πω: :ιεοπε Ροίιτσ ειετεΠιτ Γοιιιιπ επιιιίιιπιι Ριιτοπιε πσπιεπ εκ ιπποιπετπΒιιιιιοε δειπέισ

τοπι πσπιιπιοπε. Α: ισε5 τπστπεπτεπείι ιιστ:?ι νοτο ιιτπιιΠιιιισ Πεσ Γε σιΠιε:ιπε οτ Η εάεΓΓετ Ηπε

τιιτστ τειππιε ρεεείὶιιπτιἴίιιπιιε ΟσπΓεΓΓοτ , οσε πι ισεο :ιτι Γετνιετιειοπι ει ΓΡιετσ πιιιιειιτισ ΓεεεπΙο

ιιεεεεΙετετ τιενστιιιιιιιιιε ποιο” Πιτσ ποιο νστσ ωππ Πινιποπι ειοιιΠιοπι, πιο ιπνσειιτισπε

πιπτι (ζοπΓεΓΓστιε τπιτειΒιιιτεκ ΙΠοετ:ιτιιε ενείιτ ει: Με Γ:ιοεισιιε ετιιτιειιίιιιιι:ε πισττιε ιπι:εΓοε.

@ιι ροιιπιστιιιιιι ιιεπε όενστιοπετπ σΒιιΒιιτισπιε ιιιιεπτιιιιιπε ειιΓεεοτοε , οοἑπι ιεοάειιιιιτει·

Ροποιοε Πιιοε επιιεεεινετιτ Γεεειιιι εεΠιπιεπτισ πω: ιπιοεσ Κειι€ισπι Μοιιιιιιιεειιι , παπι: πώ

τιιιοε ιπ στ:ιτισπΠιοε ΡοιΠιειε οι οε Γοττινιε, Ρειιτεοε ιο ειιιιε , εοπτιποοε ιπ νι8ιιιιε,εστιτιιε ετιπιπ

ιπτεπτοε ιπ τειισνιιιιτιιε (ῖοπΓεΓΞσπιιιπ οοεπιτεπτιιε ειιιιιτετιτ , ιιοπ ΓιπιΠεπι ποιιιε τειπΡστει πο·

πιιπιιιτοτ ποίιιτα, πω: π! ει:επιιιιοπι να ιιπιΠεπι ειιτ τετιίιιιπειετ8ιοιιτοτ. Τειιειιι ιιε πιπτιιιιι

νσιοιτ πιο ιιιιιπιτ:ιΒιιιε Απτιιιεε Πει ?πιο ιο Ισπ8ιπποιε τεΒιοπιΒοε Ρι·σειιτ:ιτε , πιο :ιτι ειπε

Ιοει επειιοιειε εο:ιιίΓετ νιτειιπ ΑπΒειιειιιπ πι! Πιιιπιιπειτιοπεπι.πιιΠτστοιπ όπεετε.

ΟΙιεττ Γε ι·εε ιπιτ:ιΒιιιε επιοΓτιεπι Γειιιιιιιιτ ,& Γε ειιριτ Με οτ:ειιιιΠιε πιιτπειΠιε Γσειιιτε. Ριν ς;χΧ.
τιιοΗΠιιποπι πειιιιοοε Μοιιειίιετιοιπ ριιειιιιι·οιπ ποσά νοΙ8ὸ ποιοι ]στιιοπ τ, ποπ: πσΒιε Γοειιιι ε» Ποπ". Γ

Ρετ οοιιιπει:ιιιι Ρο.οΡετειιι:ιπι ΓστεπΓεπι τειπτισπεπι ιιιιτειτοιι ιισε πισιισ ειφιιειτι. Ποιο επιπι ΜΜΜ τω.

Ιστοε Πιε Απ8ειιεοε ιπτετ ρει·ε8τιπστιιιπ ειιι·ειπι εκ ωπι1ιπ ιιιεπιισ τΙοειιιιόειιιι Γεπιιπειιπ οπιειιε ποιοι.

πιεκποτστοπι τστεπι εοι·ν:ιπι πο ειππιε ποετιιΡΙοτιτπιε ΓιιΡεεπτειι·ετ , πιοπιπι ειινιπιτπε Γοροτε ἐξ

Πει πεπεειιέιισπεπι ειιιεοιοε πιιιποΓειΠι ιι 8τε8ε Γειιδισ Β. Ρετσιιιε πιιπι , παρε πιο οπτειτειιπ

ιιειοιιιτπτειπ ΓοΓ πιω πΓΓεποι. οπο Γειδιο ιιτιειδε :ιενστιοπιε ιιτιιΡιΓειτοτ πεεειετιιπτε Γειπιτπτε

εισποπι Ρι·οπιιΠξσιιιε › οι:ενιιιεπτιοοε ιπε:ιτιε τπειεπιΑιιτιίιιτιε Ρει:σπιε.

Κεειριειπτ &Πιε ιπτειτ Γε πιω σποτ! πεειτιιτ πιιτ:ιεοιοιπ ειιιτι:ιπι Μοπετιισ ‹ιε ιιιιιοε ισει ετα Φαϊ·

8ε πστο. Μπα εοπιιιετοοιιπετπ ειιιτοπι Μοπειίιει·ιστοπι (με Ρι:σειιτεπτοτ σιδειπ:ιε Γσι·επΓεε «ιτι Μ9έ'"Β"*Β

πεεεΓΓειτιπ πει”ιε Γοι·πεποΙππ, σνιτ Ρτιστοπι τει:ιτισ. Πιιιιε πσιιτίιπι οι τεΓετι·ε οποιο ε: Με (ζ'οπ- ΞΗ:Έ:_

ετε8ειτισπε ιιεροτειτοτπ , νσειιιιοισ ιεπΑπετιοινι , ει! επεσιεπάοιπ τιο:ιΓειαιιι νιπεπε. Η” επιπι & “Ε”

παπι: Μοπιιιιετιι οσίιτισπειπ ιπτει·εοττιτ Πονιοε Μεττοπει. Ωοειάειπι επτεπι ποτε νεΓΡεττιπ:ι ποπ

ρτσΓΡετε ,ιπιιπὸ ιπΓειιειτετ πεειόιτ ει οι·σειιτει:στι ττειιίιτοπι Ποιοι επεπισιτετι ιιάΓοπιει:ε, ειοπι

αιτιπα τεπτειίΓετ νιτι:εειε αποειε Γοιεαι:ε , πιο Με εειΓο πειιιΡΓοε πι πιοΠΠιοε ιιπτιιε οι ι:εεει:ιτοε;

Γειι ιιιπι πρωι ιιειιποΓοε, οπειε ιιι:ιπιΒοε ει! Ρειργειιιπ ιιτσι:εοπι ΓοΓρειιΓοε επι νεειιιιιπιιοιιι οπ

επ ει·ιΓρειπτιιιοε οι επιτοε. διετΙοε ιιεΠιεετιε πο&ι ΠΠ ω επιισάιεπιιοπι πι νιιιειΠιε πεποτιειε '

επ σειιιπειτοε ,ποσοίοοε Π8ποιιι εικιτετιιτ Γοπιπσιεπτοπι ΒιιΠι ειιππιε. Ηοιοε ποσοοε ποια

Γοποε ίιέπι ειιιιι ΒιιΠο οι:ιοτιεπτι :εΓρσπειιίΓετ, Πιε στΓοε επ σκετο πο:: ιιισεισ ει !σεσ οπο Ρεπ

τιεπειτ : Ο ΡιιΠιιιιε ειιιι:σε παμε τιιΠειΠιπιε Ρωτάω: Γετνστοπι τοοτοπι Ρειι·σ , Πε οοο Γ:ιιπει είε

εειεπει·ι·ιπιε ρι·ιστοπι οοειτπ Βάι ειτειιιπποε ποιποοειιιιιπ τιιιειιιετιτιε εοπιιτιεπτεπι ΡσΓΓε ει: επι

σιισ Ρει·ιεοισ τιετιπετι; ποπε νει Η ποπ πιιιιι ιτιετιτσ , Γπιτειιι νει ποιο ιιε πιιιπειτο πιο ιπετιτει

εοπιιτεπτιοπι με ειπ8οιιι:ι εοιπροτετι νιιιεστ , πιάτο Βιετγιιι:ιπτι Γετνοισ , Γρεπιειοε νιτ:ε ποι

Μπι ΡιτιεΓοπιεπτι ποιοι ω εσπίιτπιππό:ιπι :ιπτιοιιιίιιιιιιιπι ιεπάεπι , οΡειιι πιΠιι εσιιΓει·τσ. Ηιε

νει·πιε πιεπτε ιιιεηιπειτοε ιιΒιπιιε εισοειτοκιι οποιο Γειιίιτ Γε πισΠιτετ πιπριεειι,πιειιιιιΓοοε οπο”

5 ΡειΡγι·σ Πάσιο εινεΠι, ειαιιιε οτστΓιιε Δε! ιΠιιιπι τιΡειτπ νει·8επτεπι εοπττε ιιοπε ισεοπι ττειπΓ

Ροπι , ιιίΓποε εοπι νει·ιιιε οι·8ετι :Εοττεπε πιο ρετπιεισοε σειιοπι Ριιιπτιε , οτ ιοπ8ει:ε τε Μ.

Πε πσ&ιιτπιε ιιστιε εοπι τοιε , δ: τενιΓετε εισιιιοπι εισιπιπι τοι Ρει·οιιιε, εοιιιε πιοεπιε εοπιιΓοε

εε ‹ιε ιιιιιιιιετίιοπε Ιιπετειιι πιετιτιε. Ετ πω] Με άιδιοιπ :πιιιιισιετ εποτιεπτισ , ιιοτιούΓοοε

πιοιυ:στοιιι τεπΠιτ Ροσιιειτετ ωιπωω.

Να".

.Με επ Κσι·σ.ιιτιοε , οοεπι μπαι οι·ειιιιιπ, Με πιο Ειπε οπο', ιιΠιαπιε π) οιι›ε Μειάσπιπι

ωοε|ει·πι ος;εΧ1οΜ Ι)Διιοπ προεΙΙ.ιιοπι , ειιιοε εσπ- |βιπισ βιιιΙΜ·πιπ οϋπιεβιω; Δύστου: ( ΓειΙιεετ Απο·

νειΕσι·ιεπι Ιοιι€,ε αΙιτετ εσιππιεπιστσιπε. Εειιιπτ Ποιιι- τιιιπι ) μπω πω, ιπ[ιώαπόιο Ρϊκι!!υιβ »απαιτει νε·

Παπ ιισιπιπει:ιι ιπτετ Βιιισιι Μει8πι σεΙπιτσιεε ειπε :πιο οιοεΓετεπιιο. Μπιπ πιο Πιιοε Λιιθτστιε :οικειο

ΡιιΜη)εω,ι·ει·ιππ πιοποποπ.τοπι ΡεττΩΓοπι ,με Μοπιιι3 Ροι·επει, οοι “πιο Χοπ μπι ι·Πιιιιπιη"υ·ηκ2:ι σε ρνο

;ιτ:ι. νιτπ :οοο π ΠειτοιΠε: σο πο” "πιο Ιοίιι;ιΠε ωπιιυιωμή.τ Γε π! ποσοι Μπι πιοιτιίΓεπιιιτπιπτ.€εμ

θα:πσΒιιι. Μοπιιειιστοιπ . τιιιστοιιι πιοι·ιεΙΙιπιπ ει: πω τε τ1οστι ιιε π:ιπιιεσ Πιο οποιο ειτεοπιΓεποι· ( απ ιτι

οισοεπι , παο Επι· ειιστοπι οποιο τΡιππωπ Γει·τειε ιιιειιιιιι·πιιιε Για νετιιΠιε παπι πιοκ ιεειπποπι :Γι σεεοι·

εεο ποιοπΓιιπιπ τιπτιππο.Βο1ιε ιπΡιιο&σ , εεφ|στενειιτ , τι: ) στο πιο αιτιεπιιιιισι·ιο. νεπιιιτετε ποπ επ επι- /·

Πεπιππ·ισοε (:αποβιτπε δ_ Οτοειε Γεο δ. Πιισπιε εετε- πιοε. Ε: τοπιεπποπιιιιιιι Μπι ()σπιτπε!πε Κα: πι ία·

πε Ριο:τοιιΠε ,πε νειιειιι Μοπ:ιτιιιτοπι , ιιιιΠοέισ Γε· ποσιο δ. ΟιιΠι ΓεεΠΓε εποε! ΕΙτιτειπιτάοιπ ιοιιισιεπι

απο Βιιπεπιει·σ τΙοσει.ιπι Ρια:ιισιοιιι πω, πρωι οσε πι πο. ‹ιε απο 5. απο οπο. ι. ιὶιειιοτ , ποιο π» μο

ιπτιοιιιε. (Άπω Οτεειιι ιιπιπσπε (ΞετοΙοε δ. Ε:ιιοπι α/βοπε επΓΔΜΠπι , μπω ε» Με. Εεεἰψι ΡιντύΜΜΜ

Δωσε (οπο: ειωωέσω ει: ΓισσώπωππΜ κΙΗΜπυκ [Μπι Ρ4Με, “Μ” πω: "και μτ·υιΜωοπυπ ιππική πιο

[ε. Μποπιπ δ. Μ.ιιιτιΔ ό· 8.ΙΜΜ πρωι ιίιωιουπ οι επ Μ αποψε: ·ισιιίι][υπ , Μπακ: ή οίιβέιΙιππω,



62.4 νΙΤΑ δ. ΡΑΚΟΝΙδ ΕΡΙ5(.ἶ. ΜΕΙ.0ΕΝ515.
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(Με. Α τι. Ήαέτειιιιε Ηττα ἔι τοττιε ΓΡιταιιτι τιιτιιττετιιιιτ ιιιιτατιιια ,ίτε! ιιοτ ιιονιίΪιτιιιιιιι απο δικ τω:

το ιΧΧΗ- τιιιιιιιοΙοτε ιιια:τιιιια ίιιίριτια. Ειτρειιιατιι ειιιιιινετο Γιιιτιιτιατιιιι, οιιαιιττιτιι τιιιιιτ τειιιροτα ιιοΙιτα

οσοι” ίὶιιιτ τιιατίτιτιτα, Ρ88Δτιοτύι11τμ1τόεΓοιατι0Πε ττττα ιιιιιτιε τιιιτοτιιιιιε Μια ιιι:είτιιιτα. ΚεΒιια τιιιο

τιιιε οιι2 οιιιιι Βιοτιοία , ιιιιιιτ ιιιΒιοτια; Ρτιτιτιούττιοιιτ νιττιιτ αε ροτειιτια ουαιτι ιτιδτιιια. Η:τ·τ

Νο"ΜΠ- νετὸ ουτε τιιτιιιιοε τείταιιτιιτ Μουτ τετειιτι εποε τερετιτια Βοιωτια, φαι: ριιτοιττιτιε ταάανετιιιιιε

ιιοτιιττι ττι ιιιιιιιιιιτταΒιιιοπι (Πιτιίτιατιοτιιιι·ι ιτιιιτιοαιιτ τιιττιετιτια ιιιατια , & Με ττιαιτιιιιζι Ποιιιτιι , τομ” ιιο

03ΜΗΠ τιιετι Γοτιατ δεοιιαιια: αΠιειιτ ετιιιια τω” ιοί-ιιιε Μαιο: οίιιοοε ταοτινοτιιιιι ιιιιιοττιεταοι!ιιιιιι.

ΞΒΡ:: Μ” Ροίιτιοατιι αιιτειτιττατιίιτιιε Βοι·ι:ε ιτιετιιοτι:ε Ητ.ιιοοντει Ιττιτιετατοτιε τ!ετιιιιοπι αυτή: ατιιιιιτιι *,

,τ "πι, Ώειτοιι δω ειπε τεετιι μα” νείτιδια ρτἱοτιε 8ιοτι:ε δ: Ρατιτ τιιοτανιτ ιο τιιί-τοττΙιατιι. Ετ οτι τιοτ

°ςςς. τ” 8ετιιετε εοερετιιιιτ Βοιωτια Μ” τα” ιιιττατιτια ιιιατια τω) Νοτττιιαιιιιοτιιττι ιτιαιιιιιια τατιιια ,

ε ουτε αρτιιιτιριο τοτιτιιτεε εειιτιε Ρτατιτοτιιιιι εταιιτ ιιιίτια "°.Τιιιιτ ρτιιιιιιιιιι ΐοιτατιτεε $ετιιιατιαιιι,

β τιετιετοιιτ ίιταΒετιι ιιοττετιοαιιι τπιο ιιιιιτιιιτΙε ιιαοιταιιτιοιιε τιττα εαιιι: ταιιόετιιοιιε ιιιιΠο τε·

τβτΜπ ίιίτειιτε αΡΡΙιτοετοτιτ ιτιιιΙτιτυοιιιετιι ιιανιιιιτι :κι ιιτοετιι επιω· ιρίατιιι Ο&ιιιτυιιι τι» αττταιτετιτ

ιιοτ Κεειιιιιτι ροριιιιιττι τοτο Κτ8ε οποιο Πιο τιτοιιιτουαιτι , τεττα απο νικ Πιιιιτιετιτε , τεειιιιιι..

οσε το τιεΠε Πω οΒιιτιιιιταιιτε ιιιτεττιιιτι ιιοΒιε Γτιτε τιιιταττιιιτ τιιιιιιετιιτιι. Ούιτιοιιτ ιιοτι τατιτατιι

ατιάατιαιτι ιιι Ρε&οτε τοιιτειιιΠετιτ ι:ταιιτι ,ιιτ ιιτταίοιτε ραττετ Ηιιττιιιιιε ΒεΠο οοίετιιπειιτ , το”

Πισω ιιιιετιιιιτ ατι τιιιιιατιι8τ ατι ιιιτετιτιιιιι Ρετ οιιιτιια Ιαοετιτια @τοϋ τ!ατο ττιΒιιτο τοριοΕΠι

πιο ττττ:τ. Οιιιιι ττια8ι·ια Βιοτια τετιτιιτιετιιιιτ εοε οριΠειιτιΠιιιιοε οτιιιαι αΒιιιιάατιτια αυτι & 81'8τη

τι ιιιατι , ατι τοτιτιιιιοτιεττι δ: ιΒιιοττιιιιιαττι Γοοτιιιιιτ

ΟΠΠ” ΡοΡτ Ιιαιιτ ιιιΒιοτιαιιι ιιιιιιιε ΠεΒιιι.8τ ιττιρτοοετιιιττι αΙιοτοττι Κε8ιιοτοιιι νειιιτ όετιττιιιε αιιιιιιτ",

δττιιπά2ιτι- τοι ιτετιιιτι ττοοειιοτειιι αττιιιε ιιιαιοτειιι ττιοΙτιτιιτ!ιτιειιι εΙαίιιιιιιι τεεετιτε εαε 8ιιοτττιατυ!ο Νοτι

ΞιτΠο. ττιατιτιοτυπιτΙεάιτ $ετιιιαιιστ ιτιιττττιτε εαΓτιετιι τιιατε. Ηι νετο νειιιτ Ραττεε Ειιτι2οοε ιιιΓατιαιιιιεε

":ς""α ει: ανιάιτατε ττιιτ!εΙι ιιιιιιιιτε:, αι› τ8τειΤιι τιιατιε οττιτιειτι ρυιτιιτιιι.ιτιιτιετιι τε8ιοτιιιττι ιΠατιιτιι

:ματ ιιιινιιτε $ετιιιαιιαιιιιιτ 8τ Με νειιιτ Ρατατιιΐιιιτι Βτι ιττιεαιΒατ ; 8ιατιιο ιττιρατιετιτι νοτανε.

τιιιιτ , απο νοτατι ιιαιιιιτικ σπιτια ττατΙιτιετιιιιτ ,οοοιιίουε τοιιτιοόττειιτ ιιι Γενιτιοιιτ τινιτατειτι

Ρατιίιι.Οινιτατεε νετο οικττιατιι τοττιιιιιε ιιτττιεε ιιοτι ροτιιετιιιιτ ΕριΓτοροτιιττι Γιιοτιιτιι Γετνατε

τ νιταιιι θ.

τιτΧιν. (ῖΙατιοτ αστειο αττιιιε Ροτειιιιοτ Ρτιιιτερε ιιιίιΒιιιτ οτ τιοιιιιι·ιε [.ιιοονιτιιτ , Ραιτοτ ΕττΙειζα:

Β:ΐ):ξι2” δ: ΜΟΝΗ; ,οσε ταριιτ τιιτοΠιτ Γορετ τετετατ Εττιείιατ τεττατιιττι ροτειιτιιι άι8τιιτατιτ & μια

ΜοΠΥΜ ° τιρατιιιιι οιιιιιι ιιοιιοτε ΐατιιειιτι:ε ατ τειιΒιοιιιε , ιττ1Ροτει18 τοπ αΙ› εοτιιιιι ταρτινατιοτιε τε ΟΜΕ-τ

ει' Πω "τα ()ιηιιε ττάτ:ιιιρτιοτιε ροιιοετιΒιιαιιι:είτιιιιαΒιιιΒιιε αυτι δ: ατ8ετιτι αιιιατα άι: οτιιιιι.ι 8ιοτια

“φωτ & οτιιατιιε αττιιιε τιετοτ αΒ ιιιιινετίιε ΕττΙειιιιτ ΚεΒιιι , πειτε ιρι-α αιιτεα Κοιτα Γε Γοο!ιαταιιι Πιο

τιποτε αιίουο πιωιο ίειιτιτ.

ΘΕΜΑ· Ιιιταιιτιιτιι ειιιτιινετὸ ιτα Πει τοιιτιτατα ειιατίιτ τοτιττα Ροριιιιιιιι, ιιτ @Μια τατιοτιε τιιιιιιτιιιε

ἔΊιἔ::,ΐ:ι αιιτιιτεττιροτιιττι Γτιτει·ιτ μπε εοε Γοοετατιτ ριττιιτιιΓερτι Γοιιτ τιατιιοιιε ἐι (ῖατοΙο ιιανιΒιο τω

τοΜΠπωφ ταιιιιι , ατ τιι.ιτιιοιτατιι ιίι ιιοίττιτόΚεεΓ:- ίΒιιιέ!ι νιίο, Ρετάτενέιιτιοιιτττι τιτίιοτιετιιιι ΓερτΡτἑιατἔτιιιιι

· τιιιτι τοτο τεττιι ο ο ο ττι οα αιτι τι α ε ιιαιιτε, α οτι ο ετιαιτι α τετο τε τισ ι ι ατο

""- Με , τιτΡοτι2 Πτι) ιβιοειιτττ1[.οτιι.ιιιιτ. Ντε! ιτα ετιαιτι] τιτίετετιιτιτ τι ροτειιτια ἔἱιατιιιιι νιτιιιιιι ι

απατη τοετιετατιτ ,τω ιιιναιιτιιιτιι τιι1οτιιιιι ΚεΒιιοτιιτιι Ρορυιιιτιι τοτο ίὶιιε ΠεειΒιιε αι: Ιιιίτιια ὶ
τιιτα ίατιδατιοτιε τιιτιιιΠιιιιτι ταρτιε οττιιιἰΒιιτ ιιανιιιιιτοιιιΒιιτ οοΠάτοαιιτιιτ, απο τΙε!ιιΠοτιε Ριιότιι

τιΠιιιια τε8τιι 8ετιτια Ρτατιτοτιιττι , 8τ τετιτιετ ΙτιΓοια το: νιέ`τοτετ.

8300”. Ροίιιι:ετ ιτατιιιε ατι ιιοτ ιιεταιιτιιΠιιιιοτιι τω” Κεειιι τιιαιιιτιι νοιιιιιιτ ιτετιιιιι ιιιατε ειιιιριιο

.παω ω· τεττι Νοττιιιαιιιιοτιιιτι ιτιοιτιτιιιιιιιειιι , οιιατιι "Με ειιτιτιιιιιτ μια τιιιιΙτιτιι‹ιο Νοττιιιατιτιοτιιιιι.

τιιτίιο, - ι . . . . . _ _ _

ΡΗΟΜ Ξ' Ρτιοτεε νττοα ίετιιιετιτιοιιε Νοττιιιατιιιι: σοι-ειδ , τιοιιιιιιε Βεζιε (:ατοιι Γιιιιτ ιιενι&ι , ιτατιιτιε

Ροίωἰοή_ τατιιετι όοιιιτ 8τεινιΠιιιιιε αυτι & ατεειιτι ττι Κεετιο ιτιιιιιειιΓατιιιε ατιιιιοιτα αει ιι2τ Ρτο οΜιτιιοτιε

Με νι€τι. ρτιοτιτ ιιιιι|τιτιιτ!ιτιιε νιέιιι: αΒιιτιοαιιτια. διττμιε ταιιτιειιι αΙιοιιαιιιιο οΜείΠοιιε τιιιιτιίΠττια τιτίαιι- Ν

οι α ιιείαιιάιοτιοιιε νιίι Γιιιιτ ΐορετατι αίτιιτια ατιιτιΠιτιιΞια Ιτα οιιοτιιιε είτ αιι ΠΠ: :τέτοιο & Με

ναιια ιΠοτοιιι αττειιτιιτιι είτ ρτοττιιΠιιιιι , ιιτ τιιίτττΙετιιιο ιιττετττοε τιαττεε ιαιτι ιιιττα τιείτιττιιτ ε

τιιιιιιι τιοιιτοτιιττι ιιιττοιτιιιιι.
ι . . . . . . . _ _ _

δυ3ξΞ5:35: Οττοευτιιιιι ττιατε τετερτιιτοτ Γρετατετ , ιΙΙι ιιιΗάεΙιτατιτ ιτιτιετε Βετο τετιιιιιιοε Ρτι0τι8

οικω). τ!εναίιατιοτιιτ ατΙαιιδτι ιιυττιετο ρττεττττιιττιιιιτ. $αΙτιιτιι ιιατιιτιοε ΒτιεΒιιιπι αττιριιιιιτ, τιιιιιτιιιε

α τω ροπείτοτιιιιιτ Βιατιιο τττιετιτι ι8τιτοιιε ταιειιτι Γροιιαιιτ , & ατι ιιιτιττιιιιτι !ιαιιτ τινιτα

τ:ΧΧνΠΙ. τετιι Μαιο τιανιδιο ιιτιρτονιΓο αττεΙεταιιτ; ματια αιττεττι μπε ιιο&ιε εαιιι 0τττιΡατιτ 8τ Γοττε

Μάτια» οι·

τιριιιιιτ ετ

ιτιττιπιιιιιτ.

η τω" Ι.ιιιιονιτιιτ Ατ1ιζΠιτοε ατιτιο εεττ. κι.. νινετε

τιειιττιτ, ασοεε ατι ειπε ιτιοττε τιετιττιιιε αιιτιο (Πιτιιιι

στα. τ.. τεΙΡοι·ιτιετ : οιιι ταΙτιιΙιιε απο δττιιιτοτιοιιε τιιιι

τι: Νοτιιιαοτιοτιιιιι ειιτιιι·ιδοτιιΒιιτ Γττιμετε τιοτι εστι

Μπιτ ι οιιοτιιττι :Μι αιιιιο οεττ.ιτιιιι.αΙιι α!ιο ατιτιο

ρτιιιιιιιτι Νοτιιιαιιιιοτιιιιι ιτι (3αΙΙιαιτι ιιιιρετιιττι τοιΙο

(ΐΠΗ'.

Ι: Ετ ταιτιττι :μισά Μοιιατιιιιττι δατιταιιττιΓετιι ιιι 1. τ.. οι:

Κτϋ. ικΠιτιε ΕατοΙι Μαετιι τ. :.ι.Νοττπιαιιιιι τ:τρΙοτα

ρτιιιειιιατιι 1.ιιωνιτι τη ιιανετ Ρ)·τατιται πιατα αέ

"πειτε ιιι νιτα. τω” Ι.ιιτιονιτι ατιτιο εεττ. πιτ. Γε·

τιιιιτιιτ.

τ Νεπιρε ἱιι τινιταττ Νατιιιιττιτα 5. (Σιιι!ιατόιιιτι ιιιε

ιιιιια!ιτ $.]οιιατιιιιτ ΒαΡτ. τω” ορετατιτειιι μεταπτ

τιιτιτ απο ιιιΕτιιτα(Πετιτοτιιτιι , Μοιιατιιοιιιιιι, δ: Ρτο.

τιιιίτιιι νιι|ι,τι τιιιιιτιτιιιιιιιτ: ιιιιοτι αιιι τοπιο υτττ.:τι.ιιι.

τω; ι.ιιι.ιεΐετιιοτ. Ε: Ευιωτ Νουιοαπαεω|ίτ Εβρο·

ρκ.τ,τειιτ Πιιιιοιιε ιιι Πο. τ. τ.ιτ Αίτιε Νοτιιι"π,_ "Μ,

ισιττττιπροτε €αιοΙι ΜατττΙΙι ιτι Οα1Ιιαιτι αριιιι1ιΙΤτ, 8τ [κιτ Πατατάτο 1Υ.ΚΔΪΜιἰ. τω) :β Ρ"τ7η:Μ.

ιετιι



νιτΑ :. ΜΜΜ: ιει>ι:ε. ΜειοΕΝ:ι:. π;
πρ:: ::εΓο:α:οι·:ο αεεεπι:ετε ::εί::παιι:; Ηαπιιιια: ουοουε ε:ι:: :πεοπιπιοι:ε:ιιεεπ:ε: παπι:: πω· Οι”. Απ.

τει:: πω:: :π :::ειπ ,:εποιαΓοιιε ν:α: ε:ι·ειιιιιιιιιαιιιιε ρεπε:ταπ:.Πο:ι·ιο: ετ:ατ:: Βε:πεπ::ιιπι απ 00-ι-ΚΧΗ

:με ό:νετΓα: Γε:ι:::α: στο:: ::ι:Γει·::ιι::: Γατ18ι::πε :ιιιιπαπο πιαειι:απ: ,ΕεεΙεΠέΓοιιε οΙ::τι νεπει·απ- 0°-'08·
εΙα: οπιπ: Γοοιιτε:::α Γ:ε:ίαπ:. ΡιιΙΓατ α:: Ειπε εΙαιποτ εοπΓιιΓιι: εεε:ιιιι: , :ατα ατι:ι:ε π:: 8επι:- Ναι”.

που: ρι·:28παπτ:ι:ιπ ατιιιιε :α&απ::ιι:π“εοπεπτ:ιιπτιιτ, αιιτεαιιιιε :Μετα πωπω:: ε:ιιε νοταε:Βιι:

Γιιοττα:ιιιπιιιπ

Αι1:::επ8 αι::ε:ι::ιατε :πΓρετα::: :ιοε Μοπαί:ει·::ιπι Η:: ν:ε:πιι::: ε:ν::ατ:,ν:ι: 8επατοτε: * :::ιπ:::::: ΏΏως.

Γε Γυο:: :οπιπ: εοπειιΓΓι:ιπ πονο Ρανοτε. Οιιί:οόετιι :απ:επ ρο:επτ:Π:ιπι:::: αε Γιιιιιι: ::οιπ:πιιπι *Τ ?ΜΜ

Β. Ρατοπειπ Γεειιιι: τε::ιιεπ: , ταπεΙεπι ταπ:επ αι:νεπ:επτε: Γετοε:Π::::ο: τεεερ:: ναί:α:οτε: , οι:: :|ι:ἄ:¦ἔ“ἐῖ

απ:: απο: α::νο:αποο :ιι Με Γαπ&α ::οιπο α88τε‹:: Γιιρε:τΙ:ε τεπτί:ΓΓεπ: , επιι::ε: " π: :πιο Ιοεο ΕποΜ“Η

π:::ι: 1):ν:πο :ιωτε:ιαπι, πιιΠ:: οτο:Γιι: αει·::ιιι: νε::ιετ:ου: πιονεπ::ο ΓεΓΓοιε: Γυο: οοαιιι::εΒαπ:. ΜΗΝ:: πι·

Α: Μ:: εει·πεπ:ε: πιαιιΓο:ειι:π :απ:: ()οπΓείΓοι·::, :πεοπτα:π:παταπι :ιατιε Πάει:: Γαπό:αι:: α:ιιιιε 2°Τ""'· .
::αΒ::α::οπεπι ποπ:: :πτει·:οτεκπ :το ::ιτιοτε ε:ιι: τπαεπ:::εεπ::αε ο:ιΓει:νανετιιπτ. ,. 'έ$Ξεζι

Βεπ:ειιιε οιια::αι·π :πε :::::πο::ι::πα::: Ο::τ:ί::απ:::ττ:τα:: ,:ια:::ταειιΙα ε:τεα πι:πεΙοειι::: ροί:· ςχχχ_ ·

τα πω:: Γο:επΓ:οιι: Η11::::8 ΡατεΙ:αι:: , :Βιι:: ραΒι:Ιο ::·α::ιιπτ , οι:: ε::πι Γι:α νοτα:τ:ε: Παπιπ:α :ι·- Ετε!ώα

τε:τα&αΒ:::τετ οπιπει:: ΓοτεπΓεπι ριι:ε:::·::ιιε!:πε:π Μπι:: Με: Γρατί:ΓΓε: :εν::ιιι: Γαν:Π:: :ο αεκ '::"τάεω *Β

πι:Η:: πιοι:ετατιι: :ια:ιεπ:: , Γεν:: :απάει:: :τι πιά:: ::πι::::Βιι: ΜΗ: οπο:: ετα: απ:ε ροτ::ευιπ: απ:: ΜΗ”

Μπι:: Γαι:&:ε Εεε:εΓι:ιε, ροι·::ει:::: :ιιιιιιαπ: ,οπ:π:ιιπι ν:α:ιτι:πι , ::::::ι:ε ν:8οι·επι ν::·τιιτ:: Για .

:ειπε ι:·::ταΒ:::τετ εαπ:: ::εροπετε. Κερ:ετ πιιο::::ε το:απ: Ροτ::ει:πι ν: εα:ο::: Γ:: οπ::::α :πατε

τ:ατπ:πα::εποευ:π επ:: ::απιι::α απ::εαΙι::: Γιιαν::α:ε Ιαπιοεπι:ο :πιιοειια ρει·ειιτι·:: , Γυ::::::έοι:ε

ειι:::::πα ΕεεΙεί:π ::ιιατιιοι· ε:ιι: μια:: :ει:ε:: :δ:::ιιι: οιιΙΓαι:: , πο:: Γο:::πι :ι::2Γαπ: ποπ Γει·νατ,

Γε:: ι:εε επα::: α::ειιιοε: νερ::8:ιιπι ΓοΙ:8:π:: εαπ:, παρε εο: οι:: :π ε:τειι::ιι :ρΠιι: εοπτ:ι:επτιιι·

πιαειιΙα:. @::ν:&οι· πατπ::ιιε οιππ:α :ιι ε:πετεπι τεΓο:νεπ:Ιο :Πιιε ιιΓιιιιε νεπει·α: , π:ε:·:::: :απ:: £ΧΧΧ1.

(ῖοπΓεΓΓο::: ν:&ι::π ει:: :ΡΜ ::ια:ει::απι::::Βιι: ::8:ιοπιπ: οι:: Ραι:Πι:Ηιτπ απ:: ν:εειτα:, Γε Γεπτ::.

Πα: ποσο: :επ:: :ιοποτε::ι Ιοεο :αι:::Ρατι·οπ: α::::8πατο, ι::Γει·εν:Η::ιε επι:: α:: απ:: Ιοε:: ε:ιι: πω..

τ::ο.Κεεο8πον:: επ:πι Γε πο:: απ:::::ίι: να:ει·ε π:ί: :πατα οπο:: οι:: Π:ν:π: π:οι:εταπ:::::: , 8:

:::ι·Ι:ε:: τα:::ει· νεπε:α:: 8από:ο: Πε: , & :πτεΠε:::: Γε ποπ ιιοΓΓε :π οπιπ:οιι: Γεειιι::::ι::: Γε , ΙΕ::

α:: αΙ:ο οι:: ε:: :::πιι:εκ ε: Γε , 8: οπιπ:α α:: :Πο δ: πο:: :: Γε. απο: :ΡΓιιπι εΓΓε επι: ε:: εΓΓε; Οι:::ι:::::

8:ο::οΓι:: ε: Ι)ο::::πε :ιι δαπέ::: πι:: , οι:: ::ιετ:::: ΟοπΓ:ΓΓοιτ:: Ραι:οπ:: ::ι:πε Ιοει:ιτι α:: :::εει::::ο

ω:: Γε:να:::. Ιι:!εο Ιαιιόε5 :π ε:ιεεΠ:: ::::: ::απιιι: : ρι·εεαιι:ε: επι:: Ραττοπο ποί::·ο ::ια8:ι:::εεπ::Γ

Γ:πιο Ραι·οπε, ιι: πο: & Τε:πρ:ιιι:: :::ιιπ:"εοπ:ει·νε: :ιι ιετε:ιιιιιιι , οι:: 8: :πο::εται·:: οπ::ι:α α:: :: Με::

:ε:ει·πο , ειπε: Ιπιοετ:ιι::: ατ:ετιιιιπ: : ροτεί:α: δ: :πα:εί:α: παπα π:απεπ: Ρετ :πί:π:τα Γεειι:οα

και:: ΓεεειιΙα.

Μ Ο Ν Ι Τ Ο Μ.

Ν ιφυέυ·ιφθο Ι·'ιω:πίππο :πί:·πειιΙ:: βαριά:: »ύ ΗΠάθ8'ά,'Γ0 ::ιεσπΓ:ί: /:2ήίσίτπ:· ε|ίιιά )ώ'_ Επ,-°,Μ

Ρ:·ιιι|ΗΜπι, οίκω δ. Χεπιίεή Βεβίαυπ σ.ιστ:·απικι·ωΜπ ..ο:·ετωπ:: έτσι:: :στο :των Μακ, Ρομπ

ίό πιπΙΜΜίπωι Ματσε:: βιο:: άσωεψυκ Μιά:: ΜΜΜ:: θα::κ!ο ε:·ίρκί2. Π: εωἰαπ εοάἰα Επι::

έ: ό'. Βι:·υπί.ι· Τι·απ/Ιπποπο Ιεέκπι·αι·: Αιιιιο α:: Με. Ι)οτπ:π: πι:Πεί::πο εεπτεί:ιπο οιια::ι·αδώ

πιο , ι·ε8παπ:ε Ι.ο::ον:εο :ιιπ:οι·ε Ρ:απεοτι:πι ΚεΒε, Ι):ν:ι::ι ( π: ιιοί:εα τε: όσοι:: ε::::ιι: ) :πΓ..

:ταπτε εΙε:::επτ:α,νεπ:: :ιι πιει::ει:: Ποπ:::ο ΑΒΒατ: Αι::!τεα:,ιιιι: :απο τει::ροι·:: Β. `οοπΓεΓ..

Ροή: ():::::::Ρατοπ:: τεεε:ια: Οοεποπ:ιιπι ,πε 85:16:81:: Γ8ιΞ1°α:"ΠΜ:Ρτ2Γυ::5 τεν:Γετε: πιειποι·α.

Ρει·α&ο ::α‹:ιιε Οπαι::α8εΕπια:: :ε:ι::::ο ,οι :ρΓο Γαι·το Γαι:&:ΡαΓε:ια: Γα:ι:ια:οι ε:: πω:: πο::

πο:: α:: εοπ:::επ::ιι::ι εοτιιιι: Βο::::π:ει:πι Μα::α Μαδι:α:επε ιιπ8ι:εππι Ρι·η:αταν:τ , ::ιπ::::&πε

ΑΒΒα: ποπ :αιιτι:πι Μοι·ιαεΙ:ο εοιιι::ε εοπ:επτιι: , ει:: Ιοει1:ιιι:: :πιο Γαε:α ιιιι:εΓεε:ιαπ: ιι:επι:ιι·α,

Επι:: ν:ο:α:οτ αεεεί::: : ρατεία&όοιιε ὁ αιμα ΙοεεΠο , :πνειι:: εοτριι: Ρτε::οΠιιτι Γ:πάο::ε :ποπ

::::::πια :πνοΙιι:ιιπι ,:π :πιο :Πω ::ιί:επε αΕΡατι1:τ , εαπιι:ει:: ί:πι:οπεπι :τα :πεοι·ι·ιιρ:α:π Γιι:ΓΓε

κραταω , αεί: εα::επι ι::ε Γαξ:α Γιι:Πετ . επι:: Ρετ ::·εεεπ:ο: δ: εο αι::ΡΙ:ι:: αππο: “εεε β.:σεω

το: |::·ε απο.: ) :π:Β: Γαει·: Απ::Ρ::::: οΓΓα :αει::ΓΓεπ:.Οι::πουε Ποπιπιι: Α:ι:ια::: Ρτα::::ιιι: το

Βατε:ιπ, π: ::ιεΓαι:τιιιιι πο: α Ι)οπι::·ιο τενε:ατιιι:: ε::α::: πομπο π:απ:Γε::ατετ ι ε:: εοπΓεπΓιι

Με:ι!επί:: Ρτει:Γιι::: :::επι :πιο ια παμε: εοπΡ::τιι:τι Β:ε :καφε παταω: πο:: Γο::ιπ: Με:::επίε: ,

νετιιπ:ετ:απι ρ:ιιτ:ιι:: εοπνεπθτε Γοι:επΓε: , 8:ε. πω:: άειιπάε πε:Μπι·κτ πιίππ·κ!α, έ:: Μερα..

πα εκ,-κ[έω τισ/δεί αμκ: Ροπταπα: ρτ:εε:ατιιι:: Απε:Πατιιιπ Πε: ΜοπαΓ:ετ:ιιπ: πιππεπτἱ: . ει:: :ἔσω

°Μ4!!Μί.9 Σ. Βαση:: πιΕπιειι!:: άεωι::·ίβτ, ᾶ δαπδι'ο ρεπεα#ΐι:: Μ Κα.: εκπιαΙιωι :σο/Μι απο:

Με:·κ:τ. Μ ι]:ϊιπ· Τωπ/Ια:ίσπέ: ›πεπιστίαπι α!έπιτκΜππκε εε!εύ:·:Μ: α:: βΡ|ι|ίαιτίο Βοπιίκίεέ Ρώπα:

ΡΜ «Πανω» Ρεβύ.: . έ» :μια Ισπβπτ:ύκ: Εατὐωἰπιἰἰ: Εε!:·/`ω 6'κιωπίε:: :απο ό'. Ε47οπί.: άε/ξτ.

Με σέ !σεισπ, φωτ:: σπαει:: Ρατοπ:: ·υο:νυπ. ΧθΓέ9%ΓΩ ε|ιι: Ρπ:είρκε ίπ Ρατοπίαπο Εεεἰήσ

::ά_ά·:··υππτιπ, απο Μ. ο. Με”. |Ββάκδ:σ πω: |::·υ:επτάκω £'ι:Ι·ι::πί/Μι·πω , οι:: ΑΖυπαβεω πι.

Κκι!_ ΜΒ) άτιμο :ΜΜΜ σε βφεΙΙεδ::Ισπι /διεπιππ «πέμπτο ήου!πσ·:·κο·ιιπι·.

Ἡ?)

¦ &ΕΕ:ϋΈ!»

πω. δδ. Οπἰ. δ.Βεπαί. .5'α·επίπια: Ζ!. Κ Κ 5: 1:



62.6 νιτΑ ε. Ε ιι ο ο ο Β επ: ι ΑΒΒ. εει.ιεΝειε.

ΜΜώΘ*ΜΜΜΗΜοΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

5:7τε:; ν1 ΤΑ ] 8. ΕΚΟ130ΒΕΚΤΙ ΑΒΒΑΤ18

ι>ΜΜι ε1ε1.1εεΝειε Μο” τι1εεΑε,

Αιι&οτε Μοτιο.εβο ΟεΠετιΠ , αυτ: ίο:Πι:ειο ΑοεοΝε ΑΒΒειτε Βετνεπίἱ.

Εκ @πεζού Ρα·οποποι:·Ξο 8' ΒΜακάο. .

οεεεκπωτιοΝεε ΡΧαΕΓ/!υΕ.

 

ν" 5."-;. _ ε Ιτ.«Μ 8,ΡΒοοοΒεκτι * @Μονέ πο· σοπἐἰωτἰ: Μοπε/Μ·ή δ. ΗΜ έ» !πῇιΙω
.' '' μ _ . . . κ . - .Η . .

μοιεε. ν ·· 6021497206 οπο” Τπσεω δσωμικιω σιωωτεοπ, Ικα μιίὶο Βτενιιιε ίετιΡ:ιε ει!

#·.9. Εο·πι4·· !· //
ΤΪ ·< Η8=νἰτ Ευρειιη8,(2]Π$ έέβέρι!ω .· ανήκε !ικαθι·πιάσκωι κέφια έκρωιΜιω κιικΞε

ω.·στπι·ιώιμο άτα· Μσπασ|:νω δεί!επβ· απσπ]πεια, :ή !οπἔἔ ροβαίω· ετων, που:

' κ ΜΜΜ ακιέΐστία:: απ: επιιἰἰτἐοπο ἄε/ἔἰιΡκτκ:.Ηκπε Μοπαι:Βιιω θάεπβπη?ιφ,σοπ :ί

άρπα: α· Ι/2ωβωεδΜ "ω". κα: !σκ(ά ΡΜ· Τταπ/ϊιτἰοπωπ :εωροτε δω·ο!ί δα!·υί [αἑ-Μπι νἰκ@,

;Μι2ίπω εκ πιιυπ.2_;. ω» έ: Ρ:·οβού::·τί βατιωι Ισοκωπ κά :Πε ΠΠ οι:οοιιε ρετΒὶοεπτ, :μή εῇιιε Β

ετειτἀπιττιἰ εοτΡοτὶε οπο Γε ειἀΓΡεΧἰίΪε Βιτεοτυτ.Νβπτωπ ἱ: σ/ἴ Αοεο κ!ύ&ασ Βετ·υσή:, Θεέ Οοο

Νι ε ΑΒΒοτἱεΩεΙΙειιΠε ρτεε3Βιιε,νΙταπο (ῖοιιἴείἶοτἱε (Πιι·ΞΡώ Ρκοοοκειτι ρτἰπιἰἱ Πω Μοοαἰὶετἰῇ

( ΠεΠεοΠε (ευ Ιοί-Με θετιπειιἰεεε ) ἰιπἱὶαυτοτοτἰε δ: ΑΒΒετἰε Γετωοηε νετεεἐ πιω & Παπ ΙΜ

[Μο εΧει·ωΜΤε,/2εκίο /ἐἰΙἰαι· άεσϋπο,Ισέίτια έκΜ” :. Λ θε/ι'έ.ε ό'. Επ·σΒΔύ) Λύωπί:. 2ι929κέέ

β)[ο!πω λαικο· παπεζεβρο:κβτπκ: Ικυκύπαίυπευι , επί ίπ :Μία Μδ'. Μσποβετέ) ί/πΠί.ε·-Μεοπτί:

ΡΜΡΜἰΜτ Μπακ 9%00τωαΜ ἐωωἰ /¦>"πεπάί κ!κώκέ:, ού [πιώ ω”. @νιόκι .· ῇιὐἔἰτὶσιο· Με

Τσακ/Μία δ. Β·σάο&οπί Ευω·οϊσο »που βήμα ! απο ἀκούω |Σ·ηποπίόκ: κι ]θβο δ'. Ρτσάούικέ Βιε

βίιί.ο· : ?κι αποψε ύσκεβάσ Κ!). Παικώ Μαἰἰἰστἰ) Εηπἰοτἰ.σ, σα· 172/Ε Μ02Μβ22°ώ ατφίπια:. δο

" (πο: οί4ΜΜ (.'ω·πισπ μ·ε·υίκω, π: πιάσω αυτι κακάο ›·α·ππωπ ·υΙάφωκκ.

Μ0Π?·α"'δ π.. Μεπιβετίαπι ωρα. θ:"Μπίσε ίπ ῇώκτὐἰσ Τκἰει//ἰπο . Μ θεσέάσπ!π!εω ε]κ/έω ισύιζ<

Β:::;Μ δ( ΡΙσρω , ίπ Μ” ρα!ιι[Μ Ιοί-σιε (Ξετωειππω ἐἰ6ῖω άκω “και” £'Βκιβ Βε_ ε. “%ωτκω ; ρυ#β

” σκίσω σέΒ:·υκω ὰ :ιωικ!υ δ. Βούίκέ Ερή:υρέ Τήασ/βιί , ΜοπαΙ:έ απο: ηωρΙἐβτπτοπῇκε@Α (Η

Ιε Βοοἰιπ , “βρε ΟεΠε, Μι7Μ2ίσή[Μ.9 Μοηείϊετ1υπο δ. Ρεττἰ άε (ΗΜ, ·υκ!έΒ ΜοτιίΉετ-Ια·

()ε!Ιε φροί!ατκω ε/ΐ. @ο ω· ΜΜα[ίντίσ !πεωΑιοοΒπαω ώ·5. ΒοωΝυΜ ΕΡῇοΡ0:.. 8. Κο

ΒΕκτιιΜ @Μπακ ρσ/ἔω Μο!]ωεκβω α!ίήκσ, Ρτοέἰἰ:ΡιετΜω , Πάοκ-β: ιἰἰἱΐιι: , @Μα ε/κ/άσΜ

6'απούή > έκέπάσ δ. 1ΐεωι:ςίΙ αρκά Καππα: , έσπασε Ερίβυρω Ε'αυ·ποτσπ[ω _/ἔ°#ἰρ#ἰ.ῖ θ'είσδ!πίπέ·ίΙ

ικ/Μ.σ, Ναι” δ:ΙΜ/Μ.ΚΧ. Ρατέόκ: Ε'υπέα·:έα:ίοπί: Βεπσέίδίίπε ό'. ?Μή α·εβοτσβέτ. °

(Πι κ Μ 1: Ν ω: εφέ. Ι/α!!έ:!πεεπτί:.

Πε ΓαικίΙο ΡτοεΙοβει·το ΤτεεειιΠ ΑΒΒειτε.

Πι ειιΡὶε Μ Ρειιιεἰε Ρει·Ρεοόει·ε Βτεοάίο νετΒἰε, ὶ

Ο ΕΠ Ροτὶε εε Ρειτνο εετι1ετε ιικι€οο. πω.

δὶ Ρ πετ ειτιτἱουοε ίϊοόΙο Ρετευττετε ΈειίΈυε,

Ηἱ5 ΡΙειεεειτ τεΒι1ε Βοε τιονἰτειτὶε οοι1ε.

πω τηο.Βοοτιιω εεΙεοτειιπιπ ἔείἱε·νὶτοτι1ιπ:

Νοε εεΙεοι·ειωι:ε οΡεε Με , ΡκοοοΒειιτε, τιιειε.

Ἑἰ μια· ὰ Ρτἰπιο όοέΕτΙοε: όεο1τικ απο,

Ιπιοιιει·ειε :επεσε τοτε ωειόεοκε οοἰπιοε.

Ι_γ_;;ς°γϋ Με ιιε Ετιιιονἑ] κάτω Γιιο]ε&ι1ε ΒοοείΒε,

ΜοΠω>υ=- Κε Ηἔἱοοἱε οΡεο·ι Γιιωἰε ειωειοόο Πόσο.

@ΗΜ Μο:: ΤτεεειΠἱΠειιπ ι·εοετεοε αεΙείΗΒικ ιποεπι

αωκωτ. ΜυΩετἱΒι1ε ΡΙειπικ 86 Βοοπαι:ε Ρι·οουε:

Ι.υεΜει Ι)Μο:ε ὡΗιιοὸεω εΙοετοειτει οοτιπα ,

- Πε ΡτοΠε ωιιΙτΙε ιι:Ηπειτε νΜε.

(ΗΜ άεΜοε ΡΙ:ιειπτ, Π:ι·16Με ΒαΒὶτε1τὶο ΪεΡτὶε5

Ιω οπο. εοοεΙιιίο Πάει ΗΜ: Παω.,

Ο οιιεὶπι πιιιΙτὶΡΙὶεεε όεεϋτ !ικε εΙο.ιιΓοτει ΙειΒοτε5>



νι ΤΑ 8. Ρ Κ Ο ΟΟΒ Ε. ΧΤ! ΑΒΒ. (ΣΕ.Ι..Ι.ΕΝ5Ιδι 6η·

δσιαε ια αΠ:τιίαι·σ άστα τααατ στα ι:ιοΙσι . Οιασ.ΑΝι

δεσ ιααΒα ταααε απατα (ασε Ιιασιτατα ττιααιΡΙισε, ` ι(Σια πιατα κακα, Ιατιστ ιααα απ. ·

Τααα αι·ταε ααι·ιαε ταααιτ ΡατνιίΠτααε αατι·ιι .

Νααα ι·ατιαατ ιααΒαι ΓΡιι·ιταε αιαρΙα μα.

(3α]αε σΡαε , Βσαιαιε Γαααι·, τα αι·α:Παα ατανιτ, - ΒσΒιιιαα

ΑατιΙταε ιαατιτιε ιααΒαιίιααασα ταιε:

Ρατ ταα αααα Ρι·στιοΒατταε σνααε ασαΓαΙτα Βααταε,

()σατιιιατ ΕααΙαΠαα ααΙαιιαα ακαΐα Με.

Ησα σΡαε αατα8ιατα τΙαοτι ααι·αιαιιιε. αασισαα Με . σ

ΠοΙΙατιε ταατΙαε , αΙτάσαα ταδτα Ιαναε.

Ια αιαἰσαε ααι:αταα ααα1ιε Γαβ Ιαασα αστιστταε , ,

8τατ ΜσαααΙιιΙα σαααε, αιασα και: ΑΙτιτΙιισααε.

5ταατ 86 αιιΙΙαα:α ααιαατσί`α Ρι·α:αιια ΡαΙιαα:,

Φιέιε στα ααΙα Με ασαΐαι·ατ αιτιατιτιε. °

Ηῖα ταάααατ Μία νααιαατια Ιαιαιαα ίτσατἱ , ΤΒιαιακα·

ΜστΒοτατασαα €ταεαε Μα σααισθι·α <,_δι·αναει ""Μ'""Β”"

()Ιαασαε ιαιτ @είσαι ασσιε ασιααα8α ΓαΙατιει

Ηιασαα όατατ ΓααιΙαε ται·ι·α ααΒατα «ω.

Π:αιασαιε δ: ί-σΙιταε (ατο: Με: αοΠαΡίαε ια ααταε

Παίὶαιτ ια ιααατατα τααταΒι·α πατατα Γααια.

@ασε ααεαί'τα Ρι·αιααατ ΐαι·8ααταπι αατααα ιααΙστααπ,

Η'ἱα ταΠααατ αααΓα: ασι·Ρσι·ιε αττΙαα ααιαια.

ει σαατασααια ΓααΙατατα ὸαΡταΠἱτ ααΙΡα ασαααταια ,

ει Ρατιτ Με νααιααι , Ιααα ι·αταΙιτ ίαΙααι·αια.

ΙαααιααταΒιιιααι τατιαατ ·Ιιαατ ατα Βσαστατα

Ρτιαιαια , να·ταταε, αιιι·άσαα ααΙτα, ααΡαε.

@σε Η ααα ι·ατιτατα ναΙιτ, ιαιΠααα ΓατιατΓαατ,

Ραδιαα ααα: ΙἱΙαιτ, ααα αστα· ατα αααιτ.

Ναια ια Βέτα Γααι·ιε Π ααα ασιααταΒαασαι·α Μια

να ατ,ιααπαααίτιιε νιααατατ αστα τω.

Ραααα ακα ίααιαατ Βτανισαε σαι ιαατασαΙαε ατα,

Ετ σαΒιτατσι· αι·ιτ, ααα Ροτιστα ααΡιτ.

]αια αει Ραταατααα ιαααααατ ιτι Γα:ααΙα ΙαατΙαε,

Ο Ετσασααττα, ταο δ: ιαιΓαι·αι·α εκατ
Τα τατιαατ ι·ααααια Ρα: Βαασια Ισα,αα Ιαααι·αατα: Υ

Ταασαια Βια ταααια ασε ι·ατιααι·α ΡοΙααι.

η Ι-1ιαι:α μια: Ρσααιια ιαααι , σαι ΜσαατΙ·ιαε ΩαΙ- (Μαρία [πτσαὐισἱτ ΟσΗται· 8. Βοσιααε ια Μαιτ)ιτο!σ·ι·

|ταΙιε ίαιίΐνε νιι!ατατ ,νιιιιΠαααα!Ισ ααα δ. Βοσιαιιαι , Βια Βαατά. στ ΒαΙΙιτατισ ια. Κα!αιιο!. Μαι σαι τα”

8: τ,ιαιότια αστα ΓατιιΙαιιι α. ατακα οι Γααααιιτι Υι- ΤαιιιΠιιτιοαιε α]α8 (ιι , ιιαια σα:: ειπε Μαι: ιειισιιι;

τα, Παω, 2.6. και" α 8. Βσιαασ αετσταατα 8: απιαΙι- τι.ιτ.Πα ασ ιαίιΞι αιιαι. η_

Μπα, :ατα αιτε!ιαια ίαατα1αι·α απ. "Μαι". @ααα

τιποτα" νιτιι.

η Πι τ να να ναΙτΙα ναααι·ααιΙιε,α :ααα ασ ια·ατιοαι: Έτσασααι

- ιαααισι·ιαε Ραοσσαεαταε, σααια ιαααΙατι5σα8τ Ρτο- ΡΒ Τ"°α(°

οσιτατα ΓααόΗΠιιααια, αινα ίαΙιαιΠὶιασ αΙινιαιταε ααταα- ιζιῇοἶιἐο

ΜΗ ΙαταΤι·αααΙΤααΠε σΡισι ταΠαε ατΐατατ,Ραι·αατιΒιιε σαι- Βαταωτ

όσα ιαασισατισαε οτταια , ΙΜ ιαασιαΡατασιΙι ιααατιε

αιτστα αΙατιΠιιαατα. (1αιΡΡα σαι ιατατιΡΓα ιααι τααατιτ

, αττατιε Ριαταστάια ναε αΙαατιοαιε ιαααιίαίτιΠιαια όαίιααα

ταε,ιαιατ`αατιε Ραέτσια ΓΡιτιτααΙααι ασ Ραι·Γαέα!Πιαααι

α αααΒατ νιταια , αααστατα αια8αιτατατα Γααέτιτατιε 8:

@ααα αστα ασαιΡααΓααε. ΠιΠεαατιαε Γααα ταιαΡστἰε τω: τανσ!ατθι', τα Κα$α

ΚΚιτιτ ι]

 



6:.8 νιτΑ 8. ΡΚΟ ΠΟ ΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. (ΣΕΕΕΕΝ5Ι5.

(πιο. Απ.

πε. ικκιιι.

ΞΔΝι.ιππ. π.

Ρτεπεοτυπι ()πι.οοονεο Πποοεεκτι ΒΗο , ὶτότποιιε Επιστωιμο ]ιιπὶοι·ε

ε]ιιίπεππ ΩπΙοεΙονε15Ηο,Ιπε ΙΡί`ε 5ειεει·όοε Ρι·εποΓιιε δ: Απο” ©ΧΗΜ08 όΘΡϊΦ

ΙιεποΙ1τιπ· Ηοι·ιπΙΤε , εὶιτπ εοω ΡαεΓειταπτ οι·Βεπι ΤτεεεΙΒπεκπ ΕΛΩΝΕ015ιιι15

Ροπτἱίεκ νΙεεπι ΑΡοίϊοΙ5επτπ τιππ1Πι·ειτετ. Ειπε πικαπ Μεπι Κειεπεο,15Ιπειπο.τ1ο

πε Αοιιἱτειππε, ΓεΡτἰιπιιε-ὸεεὶτππε _ῇο.τπὸἰέὶ:εε εἰνἰτετΙ5 ΕΡὶΪεοΡιιε: εὶε οπο ίει·τιιτ

ὶπτει· εετε;ει ,οιιὸά ΒοΗΠεειππ Β. δενΙπειε Υὶτἔᾶπὶε ω Ευπάο Μ Με εοπίππκε

πτ, ΕεεΙεΠειτπ απ ΡαεπόεΒο.τ Ιιει·εάειπ ὶπἱΗ:οεπε , πι εμπίοπε ποποπΗεε ΓεΡπΙεπε

μπα. νεα ειιιτεκπ Β. Ετοε!οΒεττοε πιο οιπποιιε πω: εὶνὶτετἰε ΕΡὶἴεοεπ 3, Μ.

:με ω ΑΒΒοΝΕΜ , οιπ νὶεείὶτπιιε Ρήιπιιε ε5πίδετπ ιιτΜε ΡοπτΠ·εκ εΧίὶ1πίἰ`ε €ο..

ΒποΪεἱτυτ.

:..νει·πτπ πι: πο! καιω οτὸὶπειπ ι·εειπτωπιιε , εοπίε!Ηιπ πε ε:τειε εττυΙἰε,οτε

ώεΉ ΡοππΗεπ Κεεπε ΜΗ ΓεΙιοΙὶε Ρει·επτππι ΙΙ:πεϋο ππιπε;Ρετιιτ.Ι πωπω Ρω

(Με επιππτυε, (με ε ε1, (με Ρτοοὶτετἱε .πιω πι ΓεΙπετἱΡ ο ΡτωτιιΙετὶτ , ε:φΙΙ

εαπ ποπ ΡοτείἙ. Βεπἱοιιε ειπποτε αε!εΜεμεπε: ππΡεπεε Ηεετειπε,‹1ιιἱἀοπἀἀὶπ

Ι)ὶνἰππ Ιεᾶἰοπἰουε 1πτεΙΙεόΕπ εειΡετε Ροτει·πτ , πιω :ιό εΠ·ε&ιιτπ (επόΗ οΡεπε

ἰπίὶαπτὶίΠππε ττειπείει·επειε. Ιαιοπε ΙππείεΙΤο ίΕικ:Πο Ροι·1$πιει 5ει·ὶΡτπτετππι

Ηπεπτε Γτεοπεπτο.πε, ὶπτεποπε Ιιοτπἱπ5ε ίεεἰεπι , οπεΠωιπωο οποόειιπ ΓΡΙεπ

άπϋΙΕππο ΓΡεειιΙο εοππΡοπεΕπιτ: ΓεεΙι3Γοιιε :επιιταβετ Ρετππι:πτπιππ , Η νε! μι

:στο οπὶἀΔειιπ Ιε8ει·ετ , οποο ποπ ενείὶ18ὶο εέΒεειεπετ εεϋτπΡΙετετ, ὶΠικΙ Γεειππ

δε ίτεοπεπτΗιε 8: Γεππ1Ι1πτὶἱιε τε Πεειπε , ποπ ειιιάΕποτεε τππτιῖιπτ Ιεἔἰε ειρπά [)ειππ,
Γεό Γει&οτεε πωπω ]υΜπεειπ. ξΙ“ιππ νει·ὸ εει·πετεε εοω Ρποπιπτ ΗΜ Ροττιππ

εκετπΡΙο. εει·τειπππ ετποΙειπόπ ΡτοΡοπεπτετπ , ν5ποπε εΠεει·πει·ε ΓιιΙΕεει·εε Ιπ οπο

νπτιππεπ πεπει·ε Ρεπίε6Επιε εππεπτετ. Ατππε πε Γε τοπιππ Πεο ι·εποπει!πΙεκπ

τπόΗτπατπ , δε ΓΡἰτὶτιιεΙε τπειδπιτει: |:ιοΙοεειυΠοπι, ω ιιίὶιπ1Γεεοπτὶπι1π: οτειτἱοπἱε

πΡΡΙ1ειπι: , πιπετέΓουε ππΡετὶεπε , ΑΡσΡεοΠειιπτ Ρτα:εεΡτιιτπ , οποσ! Γιπεὶπτεττπ1ί.

Ιὶοπε οι·:ιπάπιπ εΙοεετ, π ΓεὶΡΓο άτπΡοι·τιιπΗιε ε:πΞεοειτ. ]ε]ιιπῇ νετὸ οΒΙει·νεπ

πω] ποπ εεω ίι·ε:1ιιεπε οοὲτπ εοπτΙππω εκετεεωιτ,οο&ω ειπἀοτὶται:ε 1)οιπΕ

πὶε:'ὶ , Με όπΡΙἰε1 Ρπεπαπὸἰ €επετε πείαπάέΙΕπποεπ πω όεκποπ5οτιππ 8επιιε

ΡοίΓε ὸεΡεΠὶ. Ηπ]ιιΓιποόΙ εττπετιιτειτπ μπι τιιτπ πι Πὶνὶπεε ππΠτία: ίεΒοΗε πονι1ε

@ΜΙΒ ππΙεε ειοΓπππΡΓει·π , δε εεεΙεΙΙε ππΡει· ΡτοίείΤπε τποεὶπὶιιιπ , ΐεΓε :ιό «Μπά

Ιειπάει5 ΓΡὶτἰτπειΙεε πεοπἰτπιε ώι·επιπΓΡεεΗίιε Ρπερειι·οοειτ.

5ιικΜε πι·

ι:ΗΜΈκ.

ΙππΡΙει α.

οσε ηιιοε!

πω.

1.ΤΒΦΠ._γ_

Ι):ιπποπεκπ

@πιο Οπι

€ι8 ΈιιΒα:.

ΜπτΕ νἰ

Μπι τείΠ

πω.

3. Ιπτετεε Με πιω Ωιπε11ε τέτπουε 0Ρτὶπ1ι5 πωπω ποπ εεπεω ΙΜεΙει ποίΗε

εεω τεπτειιπεπτει. Ριπππε επάτπ π: εο Γειπε1ὶτετἱε εκεεΙΙεππετπ , Ιιππκιπεε Με

Με ιιἀνετΓατἰπε μπι ἰπ επιπε ριιετὶΙἰβω ὶπνὶὸεοετ. ΠπεΙε πειτε ὶΡΓο ΡοίΕκποάππα

ι·είετεπτε εοτπΡει·τππτ πι, Μπι Ρτο εΗΓεεπεΙο ΡΩι!τεπο ΓεποΙππτ ε::Ρετει·ετ, σε.

Βτὸ Γε άπιοοΙυε εμε :ιοί ε6ΗΒιιε ἱπΞετεΒειτ , Ρ:ινπΙοε Ρετ πειτιιι·πτπ πωπω πι

ἔεπτἰ πππεικιιτπ 8: ἔοτιπ1‹$πἰε ειπε εοπειιτὶεπε. πωπω μια· Πὶνὶπὐ ὶπἔεπΙ] , πω

πποπάεεε Γτο.ιιώε 8; νετΓπτὶεε ποπ ὶςπειτυε ,ΪειΙπτατἰε Περὶ εΙγΡεο ποπ τπίπΐιε ποπ

τετπ ουέιπ Ρε6Επε ειππποειτ , Πεἶιπτοιιε ΠΜ ειό]πτοι·εκπ πινοεαπε , πτσπωεπω
ΜΜΜ εειΙΙ1άει πωπω Ρι·οτει·εΒειτ. Ο

π.]άτποπε τεππΡιιε Μετα, ιπΙπεει·πει ουκ Μ: τποοπ πωπω επειτα» έπεται:

οεειιΙτατει, Πάετε:ε εΙειτἰτειπὶε ἰπ ΡοΡπΙο @Με 1πΙ:ι1πάει·ετ. Νετποπε πε ευ]υε εἴ.

Γετ @πό Βειππ πιεππΙοπ8ε Ιειτέουε εΙεπεΓεετετ , ΠΜ Ιε.επειππ Ρι,ιεήΗ5 ωποςω_

Με Ρι1τ1τειτειπ , Γυρετπο. όποοΠπο όὶἔπετει είϊ ππτεει: ο άεε!ειτο.τε. ΟοπήΒΜτε

οπε ιπειτι·ειπ @πε οεπΙοτπτπ Γιιίΐκοἔὶο όε!Ητιιτειτπ 1ιιιπὶπὶε άΙΓΡεπόπιτπ Ιπεπττ1Πε:

επιποιιε Ιοποειππ 1π εεεπτο.τετπ ποᾶετπ ττε1Βεπε , νπ:οιππ ππετοτε €011Π1Μετες.

όιε οικιό:ππ πιω ὶπτει· ειτπΡΙεκπε άεππιιΙεεπε οΒΓεει·ειτ,ιιτ ιπο.πιι Γοα Οτιιεὶε Π:

8ππππ @με οεπΙοε ήπιε εΧΡιππει·ετ. (ξιὸά άιππ Με ποποετετ, ιπειτετ νετὸ ω.

Εοττι1π1ιιε Ρεπιπ·οετετ , πιπάεπι ππιτετπἐ Ρεττποτπε ἰπΙΕειπτὶΣι , ἰπνοεειτο ΠοηπΠο

ωπτΠεευππ ίἱἔπιιιπ ΓιιΡει· οειιΙοε εεπΙττΙεΙε εκΡτεΠἱτ. ΙΠεο εεοεπτΠσπε τεπεΙσπε)

ΜΧ ειππεε τενεττάτιπ= ,8ε ΡετνιιΙὶ π1επτο ΕΝ] πιοεπιιπι πιστά Βεπεπεπππ αυτια:

α Ν""Ρ€ Κ! Π©ΠΙο› Εειιεοπἰο , ΒεποεΙάο , νν:ιτππιίτο δέ ΑΒΒοπε-ΠΙΞεο,ΚΦωτοϋ οικου Ια εοιππποτέιπε1εεί:πι αιμιά ΡεοάοαΜππι Μ». ι. απο, 6. πι” απο ι="ΦΨεω ΑΝΜ"=

 



νιτΑ 5; ΡΚΟι)ΟΒΕΚΤι ΑΒΒ. εε1.1.ΕΝειε. 6η

Ι:ιτιιι·. Ηοε εοτιίειιιιτι ιιιιι·ο.ειιιιιιιι Ρετ ειιιι€Εει νιιιΒιιτιιιιι ,ιιιιινετΓοε ειιιιοΙετιι Βιμ ει”. Λκ.

Ροτε ΡετειιΙιτ,τιιιοίιι:ιιιι νειιὸ ετιειπι ω Γειιιέι::ε νιτεε ιιιιιτειτιοιιεπι επιειιτιιιε ω

επανω ' '

;. Ειιιιι ιιι·αιιοιιιιιιιιτιιε Ροιιτιίειι εΒιιεειιιιιιιιι εειοΙεΐεειιτε ειιιπιι ριιιιιτειτειιι 8: εωιωι

Ρι·ιεεειΓο.πι νιττιιιιε εΗιεεειιιιιι εοιιτετιιΡιειτιιε, Βινιιιιε ειιπι ιιιιιιιΠετιιε ιιιιΡοιιτοΟιετιεο.ι:ιιε οιιιειο ιιιειιιειιιεινιι:. ΡοίΗι.τε εειτιτ:ιτιε Γοιιιειτιιειιιιε δ: Πινιτιι ιιιετι ι,ΚΡ"Π_

Πιιειιο ιιιιιτιπιτιιε ει! Ι..ιιιιονιιιπι ()οειιοιιιιιιιι ΓΡιι·ιιτιιιιιιε ρι·οίεει:ιιε ει·ειτιθ. άιι·ι€ει·ε

ιιιιιιωιι, ιιτ Κειι€ιοΓοιιιιιι ιιιιιτειιιοιιε ειιιεέιιιε , 8ε ιΡιε ιιι νιι·τιιιιιιιιε ει·είεει·ετ, δ:

τε€ιοιιι Για Ροίιιιιοιιιιιιι Γειι&ιτειτιε ει: ΡετιιεόΕιοιιιε ειιειιιΡιει ιιιιιειΠιιιια ι°εΡοτ

ειπα. Ρι·ωετε.ε τιιι·ιε ει Οειετιοιιιο Ψω.ιιειιτιιε ΑΒΒιιε,νιι· 8: ι·ειιειοιιε ιτιει τω

86Βιιι&ιτιιτιε οιιιιιιοιιε ΒιιιιοΓιιε.@ ειιιιι ει: Ρτεεεειπο Ροιιτιίιειε Ρει·νειιι ετ,

ει ιιιι1ει:ιειιιιιιειοεἰΡεττιβιιε, @τι ει:ΓιιΙτειτιοιιε ΓιιΓειΡιτιιι· , παμε ιιι Οοιιετεεει

πισω εοιιιιιιιετιιιιιττι όεριιτειτιιι·. (ῖιιιιιε ειιιιιιιι ειιιιειοι· 8ε ιιι·ιεειιιι·ο. ιιιιιΡΙιειτειε

ιιι·ενι ωεεω ιτιιιοτιιιτ. ΜιαιΒιιιιτιιι· οτιιιιεε ιιι ιιινειιε ιιιιπιιιιτατειιι εκιτιιιειιιι,

εισιιιιιειιτιο.ιιι ιιιεοιιιριιαιΒιιειιι, Ρ:ιτιειιτιειιιι·ίιιι€ιιΙ:ιτειιι, ειιόιιι·ιιιε εει:Ιείιιιιιιε Γεω

Ρει· ιιιτειιτιιε ειείιειει·ιιε νιι:ειιι Αιι5ειιεειιτι ιιιτει Ι·ιοιιιιιιεε ΡτοΓετεεει:. Ει·ειι: εο και·

Ροἱ·ε Ρτεειιοτιιιιιειτὶιιιι Ι.ιιιιονιειιιε οοειιοΒιιιπι ιτι (Ξειιιι(ἔε τεΐοιιιξιιιιε Ριετιε ω

ιι ειτε, τειιιι ιιι τει ιοιιιε ει ιεε, φαω ετι:ιιιι κι ετ ε ιοιιε οι: τιιι:ε. σε ει:

ἔειιιΓ:ι Ριιιιιιτιι ιιιιιιιἔε ιιι ιιεἐιιινιε Ρειι·τειτι Ρτοιιειετιιιι ίει·νοι ιιιει·ετ , ει&ιιπι

όειιι ιοειιιιι εεττειιιτιιιιιε Πιιιιιιε ιιιιιιιειιιε εοιιιιιιεΒειιιτ. . ε ι

6. @ιο επέο τετιιΡοι·ε Β. Ετο:ιοιυεττιιε ιιιιιιι τιιοτειιιατιιι·, νιι· ΑΡοίιοΙιειιε ΒΕΚ·' 3_ιωι2ιι€Μ

το.αι.οιιε Ι.ιιι€οιιιεοε ιιι·ιιιε ΕΡιΓεοΡιιε,ειιιειτιειειιιι ει: Οωιιοιιιο 5.$ε‹ιιιιιιιι °ΑΒιιει

:επι ,ΤΕι1ο0:.ΕΝιιΜ ιιοέΙιιιέιε,ετιιέιιτιοιιιε ιέειιιι ιΙιΞιἙεΙειὶιιιιιιΞὅιι:ιινι:. Διὶ ει» ιιΤειιιιο.ιε

-ιιε ιιινε:Γοιιιιιιι Β. ?το ο ει·τιιε ι·εςιιειιτιιιε σ.εεε ε ιιτ,ιιτ ει ο ετ καπ 'οπο- Μ'

ειιιει εοωνοι·ιιιιι αει ίειιιιιιιατιτ:ιτεε ειι·ιιειιτιιιε ιιιιιιιιεειτε. ΙΠε ειιτειιι τειιτΞι ιιι πιο

Πει ειιιιτι·ιι Ριιι·ιτ:ιτε εοτιιΡετι:έι, ειιι·ιοε:ι Ιενιιατε ιιιιΡιιιίιιε, ίειιιιιὸ ει:Ριοτειι·ε εσε

ιτ , ιιτιιιιιι εε ιιιιιΡΙιειι:ο.ε ει: Εοιιτε τιιιιιιιιι·ετ ιιιιιιι·ιοε Ρωιειω ,επι ω: ι·ιοιιιιιιι

Εε ίειπιιιιιιτε ειι , ιιιιιειοι:ιτιι ιτιειπετιι ιιιιιιιι:ιώ. ιιιιιοεειιτιέι Ρειιιιαι·ετ. σε ι:ιειιιε ι·επι

απο ει: ιΡι°ο › ειιιιιιι ἐι ειιιιιιιιι”όειιιι Ιοει Ρι:ιττιιιιιε, Ιιιιιιιιτιιε ει·ει·.ιι·ει Γε.τι8ειΒο.τιιι·

ιιιεΡτιε : ειιιιι τιιιτιειι ιΙιε ιιιιιιι εοιιττειειιεετε:, ιιειιιιιιεπι Ιιεόει·ετ, τω ιιεε Μία:

πω» τει:ειι·ετ. Ιω ειιιιτι νιι:ειιιι ιιιΠ:ιτιιετειτ Γιισ.ιιι , ιιε ιΙΙιιεειειιιιιιι·ιεε ιιειτιειιιιθ. Μ

ειπα, ιΠιιει ιιινωιωω Γτειιιιειιτιιιε ι·εΡΙιεειιιε : 7: χωπεκπιυιβ:Πω @πι ωμά ΡΓει-27%·

ω. Ιτειειιιε Επι Ιιειαιτειι·ι ιιιΓιιεειτειιτι πιιιιιιιιιτια: ΓεπιιΡει· εθειιτι:ιε ιικείει·ειιιιτ, Με

εειιειιιιιιΒι·ιιε ιιιτιιε εΗιει θεειιιο,ιιτ Ροιιετ Γειιιιετιε είτε ιιι βετο. -

·7.Πι·ιει ι€ιτιιι· ιιιειιιιιιι ειιπι ίε Δε! Ρτεείειτι Τειιειοιειιι ιιοἴΡιτιιιπι εοιιτιιιιΠετ, Ρ$κιπιιιιιιι

ιΠε ιιιιιιιιιιι ιιτιιιιι δε ει:Ρετιιτιειιτι Βι·ο.τιιι το ιινιτ ειιτιι , ιιτ ω ειιιιιΓειετιι Ρι·:ιτι·ιε ιτι ὲἑῖἔἔἑῖἰ:

Μοιιείιει·ιο εειιιιΙειιιι Ρεπέειιε, ειτειιιιιιι·ι ε ίε ειειιοττιιτετ ,ειιιιει·ειιε ιιιιιιιι ιΠιιιε εκεπιιιιιππ

ει» Με ιιεεεΙΒ.τιιιτισι ιιι Ιει·ιιιειιεΙο. ΙΙιε όπλο ειιιιιε @είπω φωτ , ιιτειιιε ω "Μ

ειεΙιειια:ιιιιι Ετειιτειιι τεΡιειο εστία Ρει·νειιιτ, ειιιι 8: ΠτιιΡΙιειαιτιε ειιιε εοιιίειιιε,

8ε 1ιιιιιιιι-η οι: ειιιοει ιιιι·εδΕιιε ?ιιετ:ιτ ιιοτι ι8τι:ιι·ιιε , πιεειιιιτιι πιει:: εοΠο ειπε ιππασ

Με , ιιτηιιε ιό αει ειινετίοτιιιιιι Τειιειοιειιι ειιιειιι·ιειιιΠιιιιε Γει·τετ οΒιιικιιδ.ε Μ

Ρει·εινιτ. Νιιιιι ιΠε ειιιιει:ειτι1ε , εκεεΡτιιτιι οιιιιε ίετε!ιατ πειιιειτιιιιιιτει· , ειιιειιιιςιιιιιτι

ιτε ιιιιιιιιιε Ροιιειει·ε ει·:ινειτετιιι· , ιιτ νιιι ειιτειιιιε ΡαιιιΒιιε Ρι·οιτιονει·ετ ιιιεειΤιιιιι.

Ιιιτει· ιιιεε τενει·ειι6ιΠιιιιιιιιι νιιιιιιι Ψ:ιιιιεττιιπι ΑΒΒιιτειιι οωιιιω ιιιιΒιιιε, ειιι

ιιοε ιΡίὶιπι ειιιοτιιιιιιιιε Ει·ο.ττιιιιιε μπι ίιιετο.ιτ ιιιιιιτιο.τιιιιι. ()ειιιετιε ι$ιτιιι· νεωτε

Βιιιε Αιιιιειε ονετιι ΟΙιτιίιι ιιιαιιιιιετιίΠτιιο.ιιι ιιιιιιίιο Γειά @ειναι ,ιιιτιιιε ιιι€ετιιιιιτ,

δε ιιιιιιιε εΠιι&ιετιι έξω: ιΠοι·ιιιιι εοτιειοιετιε Ιενιτ:ιτι. Μόιεςιιε νειιειιιειιτιιιε ιιιετε

ιιιιτιιπι ιιιιΡοιιτιιιιι οτιιιε ιιιιπιετιε ιιειιεει·ε ιτιιΡετιιτ, ε:ι.ιιΒιιιιιιιιε Ρει·ειιιιι·ιι: ιιιιι€ειι

τιιιε ειιιέι ίε ε:ιτιτορετε ίετιεατει:. Αενιι· Γιιιιιτιιεε ιιιτιοεετιτιεε , Γει·ιβειιειι “πω” :ώ

Γετιτ εΠε ιιεεείξο.τιιιιιι ειιιειιι Γει·ειιιιτ ειι·ειιιιιιιι ,ε!ιεειιε ειιιὸιι ει: ΡτεεεεΡτο Τευ

ιιοιειιι ω ειιιιιΓει:ιτιι Ει·ειετιε εειιιιΙειιιι άειιοι·ειιι·ει:. Οιιιιι ειιιιιι εΠετ 0ιιιιιιιιιοόεε

ειίι:ιιιι:ι: ειιΡει·ε,ειιιιιι εΠ`ετ ειι·ειιιιιε Ρειιιιιιε ι€τιοι·ειιιιιτ, Με τιιιιτιιιιι είε «Με

&

. Μ; 5. 5ε:1ιι;ιι10 ειι:1ίι1ιιε θαιιοιιι6 ιιι δα:ειιΙο ι. Μπα!. π! πιο, ;8ο. εειιιιιιε

Κκιιὡ



63ο; νιτΑ 5. Ι:ΚΟ ΠΟ ΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. ΩΕΠ.ΕΝ5Ι5.

α” ΑΝ_ Ματια, τιιιοτι ιιιιΡοΗτιιιτι εοΠο ΓετεΒατ. ΤαιιτΙειιι ΑΒΒειε ΠτιιΡΙιειΠιιτιιιπι οτι ατιἰα

9=-ιχΧΜ ιιιιιτιι εοτιΓΡιεατιιε , Ριετατιε ιιιτιιιτιι ει·ιιιιιΡιτ ιιι Ιαετντιιαα , αι:ειτίΓοιιε ειε @ιιι Βιοε

·μ””ΑΜ' τιιτιι νιι·ιιτιι τατιτα ει·ιιτιεΙιτατε Γατι€αι·ε Ρτα:ΓιιιιιΡΓεταιιτ , αει·ιιιε Γο!ιτο ιιιετεΡατ,ι

ειε Ρι·ο εεε τεκτιετιτατε @τα ΓατιεΓαέΙ:ιοιιιε Ροειιιτιιτιιιιετιι ιτιάιειτ.ΗΓΓοιιε ιτα εοτ

ι·ειιτιε , εετετι αειιιεεΡε Ετατιιε ιτιιιιι·ιιε τετιιΡετατιιιιτ. Ο νιτιιιτι Αιι€εΙιειε ιππα

τα Ραττιειιιετιι , 8: $αΙνατοι·ιε ιιοΓΙ:τι ιπιιτατιοιιε ΓεΙιεειιι, τιοι Γιαπ ονιε α Νότι

τιιιιιιι όιι€τιιε είτ ,δε ειπα Με τταθ:αι·ετιιτ που αΡει·ιιιτ σε Γιιιιιτι ι Ειτιειιτει· ει”

τιιιι ,ιτιοιιατιι, Ρι·πεεΡτιε ΕναιιεεΙιειε ΒιιειιΙαι·ιτει· Ραι·ετιε , Ρει·ειιτιετιτειιι Γε ιιοιι

τεΡετειιτετετ ,ατοιιε ιιιιΙΙε ΡαΓΓιιεα οιιοΙιοετ αιι€ατιατιιε , τιιιο πιιΙΙια ιιΙτι·ο Επσμ.

τατετ. Πτειιιε αιιιΡΙιτιε ιτιΓετατιι,ίἱ απο ειιιιι ατι ΓιιΡΡΙιειιιιιι ΡτοτταΙιει·ετ, ροειια

Ιειιι ει ει·ιιεειιι ιιιιΡοΓιιιΓΓετ , ΓΡοιπε ΓιιΓειΡετετ, ιιιαιιΓιιετΓΓοιιε Γετειιε ιιι Ιιιιιιιετιε,

ΟΙιτιΓτιιιτι Ι)οιιιιιιιιτιι Γετιιιετετιιτ. τ

τω” π- 8. Ατιιιιε ΡοΙτΙιεεε ρΙιιτιι:ιιιε ιιιτει·ιε&ιε , :κι ιιι·Βειιι ΤτεεαΓΙιιιιιι με ΕΡιΓεοΡι Για

;'5Β€2Ρ2Β άεΠόει·ιο 8τΡατετιτιιπι νιΓἱτατιοιιε ειιιιι ιιιοιιΓάαιιι ΡταττιΒιιε τετιιεανιτ. ΑΙιτιιιοτ

κήΠω1ι_ τω όιεΒιιε αΡιιά Ρι·α:Γατιιττι Για τα” τιτιίτιτετιι εοιτιιιιοτατιια, τεάειιι:ιόι ιιτιτὶε

νετιειτατ Ιιι:ειιτιαιιι ΡοίτιιΙαοατ. Ατ ΡοιιτιΓειτ Γαιιιοι·ι ιιΓιιε εοιιίΞΙιο, ταιιτιιιιι αε τα.

Ιειιι νιτιιτιι τι Γε ιιιιτιιττει·ε ιιοτι ΓΗ:ιι·Γοτε ιιιτεετιιπι ατοιττατιιε ινιοΙειιτα Ιιιιιιε αυτ:

τοτιτατε τετιιιιιιτ. 8αιι6το ιειτιιτ αιιαιόταεείιιιιαε τετιιΡοτε αεεεόειιτε ιτι Γεετετιο.

ιτε Γε εεΙΙιιΙ3. εοτιτΙειιε,οιιιιι οτατιοιιιε8τ νιοιΙιαι·ιιιτι ιιιίτατιτια, αεει·τιιιιιε Γε αε

@ιιιαιτε- Ριτ ]ειιιιιιιε εοαι·τατε. Οιιιιι ειιιιιι ΓεττιΡετ ιιιεοττιΡαταοιΙι αΒίτιτιειιτιτε νιι·τιιτε

ΕοΠετετ , Με τατιιετι όιεΒιιε αιιίτει·ιοτεττι ΗΜ εαι·τιιε τιιαεετατιοιιετιι ω: οι·ιε Γιιἰ

ς¦ξεχατςε;, οί'τιε ιτιιιικει·ατ5 ατιεοιιτ ΡΙιιι·εε εοιιτιιιιιόΓοιιε όιεε αοΓοιιε ιιΠιιιε οι» α τιιιιιιιειι

ει, Ειπαν· 1ο εοιιΓιιπιττιατετ.Πειιιιιιιε αιιιιοι·ιιιιι ειιττιειιΙο τεειιι·τετιτε,τιιιιιι Γε όιιαβιιε ντι

Γ:ι.ΡΙΟΜ ττιιιιιε ΦιαιτιταεεΠιτιιετιιιιιιΓτιιοοι ει·ιιιιεΙιτατε εοιιΓ·ιεει·ετ,Ιι:εε νιττειΙΙιιιε ωιιιω.

- τισ ατι τιοτιτιατιι ὸεΓεττιιτΡοτιτιΗειε,ιιεε τιεΓιιθι·ε τιιαΙενοΙι, ιιιιι Γατιέτιτατεπι ειπε

ιτινιόο τΙειιτε εαττιετιτεε , τΙιτ:ει·ετιτ ειιιιι, αιιτ Ιατειιτει· ετΙετε, αιιτ εοι·τιιιε Γιιιιπι

ωετιια νεΙΙε Ρει·ιπιετε.ΡτοΧιιιια ι€ιτιιι· ιτιιιιιιιιειιτε (ΔιατιταεεΠιιια, ΡοιιτιΓειτ τω

Πιιιιιι ι:ιιι·ιοΓιιε ,ιιιτι·α Ροττιειιπι Ει:ε!εΠιε εεΠιιΙαιιι ει εοιιίὶιτιιιτ, ιιι ιιιιθι ΓοΗτα: τιε.

νοτιοτιια οΠἰειο, αΒίτιιιειιτιαε τετΠΡοι°2. εοτιΓιιτιιτιιατετ. $τεΡιιιε ιιατιιτιιιε εεΠατι·ι

εκιιιιΡτονιΓο Ρετιετι·αΒατ ΕΡιΓεοΡιιε , εεττιιιε ειιΡιειιε ει:Ρει·ιτι οιιαιτιτο Γει·νετει:

Γτιιτιιο Γαιιιίτιτατιε , οιιαοτάιιιοιιειιι νιι·τιιτε αΒΓτιτιειιτιτε ΓιιΡει·ιια Ριεταε ΠΠ ετα

τιαιιι ιιιιιιιΓτι·αι·ετ. Μόιττιιιε ετιιιιιιιατοτιιιιι Γα!Ιαεια Ρατιιιτ, ετ Γαιιέτει: τ:οιινει·Γα

τιοιιιε ειιιε Πιιεετιταε ΕΡιΓεοΡαΙι ειιτιοΓιτατε ΡτοΒατα. ι·εΓιιιίιτ: τιιιόότιιιε απτά Π·

ιιιιιΙατιοτιι τΙεΡιιταΒατιιτ , ω Πινιιιτι=: ΙαιιτΙιε τταιιΠιτ ιιιει·ειιιετιτιιιιι.

0Ι=2 Έκτο 9. Ε:: εο ι:ειιιΡοι·ε Γαιιια Βεατιτιιαιτιιε ειιιε Ιοιι€ε Ιατετιιιε Ρει·Γοτιιιιτ ,ατιεοιιτ ει:

Σ: °' ω' ι·ειιιοτιοτιιιιιε τιιιοτιιιε Ιοειε ._ ιιιΗι·τιιαιιτιιιιιι ατι ειιιιι εατετνιε εοιιΒιιει·ειιτ, Γιιι&ιτα

τιε ειιιε ιιιετιτο ΓοΓΡιτατι5 ΒειιεΗεια τεΡοΓεειιτεε. Ατ νι: Πεο τΙι€ιιιιε ιιι ΙιιιιιιιΙιτατιε

ατεε Ρει·Πίτετε ειιΡιειιε, τιιΙ τΙε Γε ρτα:Γιιτιιετε , ιιι! ιιιιιοιια.ιιι ΡαΓΓιιε εΓτ Γιιιε ω,

Με αΠὶΒιιατε. ΟΙειιιιι ταιιτιιιιιιιιοτιο οειιετΙιεετιε , ΓιιΡετ κοιταω (Πιτιίτι τιοπιειι

οΒιιοιτιιιε ὶτινοεαοατ , τιιιο Ρετιιιι&ι , ι·εεεΡτιε νιι·ιΒιιε νοι:οι·ιιιτι εοττιΡοτεε αά μοι

μια τετιιεαΒαιιτ.]αιιι νετὸ ιιι εΠ·`ιιΒαιιὸιε ό:εττιοιιιΒιιε εέὶ νιι·τιιτιε Ρι·αείτατιτιέΡτ:τ

€1°ικιε ε- ΡοΙΙεΒατ, ιιτ ειιιειιιιιοιιε ετιει·8ιιτιιειιο ιτι Γτοτιτε νει Ρεέτοτε Πετιιιπι φωτ Μ

Ρι·ιτιιετετ , πιο:: ειπε εοττιΡεΙΙειιτε ιιιιΡει·ιο τιιαΙιετιιιε ΓΡιτιτιιε εΓΓιι8ατιιε αΒιτετ.

]ι1τε ετιιιιι ταιιτα ει Ροτείταε ιιι ειιΡιιΙΠοιιε τΙιετιιοτιιιιιι αΡΡΙαιιτ!εΒατ , ιιτ ειε Η

ειιιειαΙιτει· ιιιιτιετατετ , τιοι τοτυ.πι ε Ι)ινιτιοι·ιιπι ΓιιοττιιΓετατ οΙιεάιειιτιτε εποε

Ρτοτι1Πι.

Με” νιττιι- πο. Ετατ πιω νιι·ο ΕιτιόΗΠιιι·ιο,ιιτ Πι:ιιιαιιτιο απο τΠΓειοιιΙιε εοΙΙοοιιιιιιιι Γατιιι

;ΤΙΣΤΡ:°· ΙιιιτειιιΓετεοατ,οιιε α Γε ι:Ιαπι εεΠ:α Γιιεταιιτ, :ετιιΗεατιοτιιε νει ειιειτιΡΙι @Με

ειε ιιατι·ατετ , οοιια ΓειΠεετ οτιει·α Γιια ιιοτι αττοοατιτει· οΓτειιτατια,Γετι Γατιιετιτει·δε

Ιιιιττιι!ιτει· ιτιαιιιΓεΓταιιε, ιιτ8: Ι)ινιιια Ιειιιε Ρετ ιοΓιιτιιιτιιτιιο ιιι ιΕιΓο ετεΓτ:ετετ,8:

αιιτιιειιτιιιιιι αιιιιτιιοε ω Γατιέΐτατ ιιιιιιατιοτιιε Γτιιτιιιιτιι ιιιΓοτιιιαι·ετ. ιιατιτιιιιι σήτα

€Μοάονξο Γανοτιε νε! ]αᾶατιτἱαε τεΓιιΒιιε Γιιετιτ , ειιΙτιιτ νιτ:ε ΓοΗτατιτε άεεΙαι·ανιι:.

ιιιιιἄιε ει» τι. Βειιιτιιιε τιιιιιιατια: εοιινειΓατιοιιιε αι·όειιε νιται·ε εοΠεΒιαι, ΓοΙΙιειτα Γεωω ΙΜ.

ιι· · -
::Π;;: οιιειιτιἱιε ιιιειιτε νοΙνεοατ, τιιιοτιειιιι Ιοεο Γιιαε ΡτοΓεΠἱοτιι α‹: Ρι·οτιοΓιτο οΡΡοττιι.

 



ν Ι ΤΑ 5. Ρ ΚΟ Π Ο Β Ε ΚΤΙ ΑΒΒ. ΟΕΠ..ΕΝ5ϊ8. «πι

πιπιι π.ιιιιιτιιειιΙιιπι εοΙΙοειιι·ετ.Ετ οιιιιιποιιιιιπ Ρ!ιιι·ιτπι πο!ιιΙιιιιιι ι·ε8ιοιιιε,Τιπ&ιτιι. ει” Απ. ·

ο επι; Γ:ιιιιι!πιπΠιιιιε εο!ι:ειετειιτ , ιπεΡειιπι τειιπειι ιιιιιιιε ιὶ φοφιιιιι εοι·ιππ μια ῖξἐ=ἶ":·
τειπ @τι νε! μπει] ΡοβιιΙειτε , ποπ ω» ΓοΙιιιπ, τω εειειιιι ιιοΠ:ει·π εοιιΐιι!επε, Σ!. ·

πε ιεΙισιοΓ.ιι Ηιιτει·πιτειε, φαω ιΡιε πι βετο Ιιειππιι ει8οι·ειδιι·ε επ πω, ἑειιιο

Ιι!ιετ ί1εζειι!ιιι·ιιιιποιο Ιοεο Για πειιιιτιιτιοπιε φπι ιιιφιετιιιπππ νε πιοΙεπιπ Επι

τει·ετιιτ. (ξιοειτεει 1)ινιιιο :ιοΓΡιτιιιιτε εοιιίΠιο ι·εειαιιι ΡτοΕε&ιιεσ.ό αιιΙειιιι , ιππ

ιιι!ιεεπιπ'ι Οι-ιι.οιιονει πωπω οιιοπιπιιιι Βειέιε Ρι·ειπεοι·ιιιιι , Ιοειιιπ φεπιόειιπ

Ριι!ιιθ:ι·ειπ πι ΓιιΒιιιΒιο Τι·εεεΠιιιιι: Με οιιτιιιιιπ , φι ειιιιιφο ι·πιι ΙιιΓιιΙο. Θετ

ιπιιιιιεει νοειιΒιιιιιι·. Ι)επιεειιε νετὸ Ρο!! εΙεεεΙΤιιιπ ειιιωονω, ΗΙιιιιιι ειπε (Μια

'Π·ΙΑΕΠΠΜ Γεειιιιόο* 8.ιιιιο ι·εειιι ειπε ειφετεπε ,ιιιιιιιιεπτε νεπει·ο.πι!ι Βιιι·ι·ιιιι.- ΜΜΜ Ν.

πι: ΠεΒιπέι ειιιίοεπι ()!ιΙοτιιιιι·ιι ιιιιιιτι·ε, ίιιΡει° ιιι·ει:ίειτο Ιοεο Ρ:ινιΙεοιιιιπ* Κεειω :Η _

ιιιι&οι·ιτοεπ άεπιιο ιπει·ιιπ ο.εΙιΡιΓει:φοό φπι ιπ Αι·εΙιινιε ΠειειιοΒιι ποίΕι·ι ε ιιΓφε Ρ,€,:ζΐ,5,'3.

Ιιοεπε εοπεπιετιιι·, Με φπιεπι ιπίει·ετε 1πΡει·Ηιιιιπι άιικιιπιιε, φοιιπιπι ΙεΒετε Μ_<ωι4

ειιιειιιε νοΙεπτι ιπΡι·οιιιΡτιι ειεΙεΙΤε Ειτειπιιι·. ο :""Η"·2°

ιι.. Ειπε σ.ιιτειπ Ιοειιε ιε!επι Ρειι·τιιιιιι φιειειπ Ηίει,ι:ειιιιειι , ιιτ εΙιεΕιιιπ επ , Επι- Δι

Ιιιε!ιιιιιε ι·εΠιιειιε ειε ειεΕπιι Ιειειιιιιιιιιιιι ετιιιιτιοπε ίειιτιπιεπε , ειιιιιιΙΗΓοιιε τει-ει·

τιιε ΠΙνεπτπιιιε, Βείπε.ι·ιιιπ Ροτιιιε :ιε Γε:Ρειιιιιιιι ι οιιιππ Ιιοιιιιιιιιπι Γτεειιιεπεπε

εοιπΡετειισ.τ. Ηιε ιτο.ειιιε ΚεΒιιιιι ειιι&οτιτ:ιτιπιιε ιιιίΈι·ιι&ιιε , οιιόόειιιε επ ιππι

ιιιιιιιι Γιιρειπο ειιιιιι!ιο το!ιοπιτιιε , ΙιοπιιιιΙιε Ιοει ΓφιιΙοτεε ει:Ρειιιτ , ιιετάφε

ιιτιπειιιιιΙι οΡετἔὶ , νιι·ΒιιΙτιε ει·ιιτιε , ΙειειιιιίιΓφε πωπω , ΓΡο.τιιιτπ ΙιεΕιιι:ειτιοπι

εοιι€ιτιιιιιπ Ρτιεπειτο.νιτ. ΙΜ εεπιιπι Οιπτοι·ιόφε Ρι·οόοπει·τιιε εοπίπιι&ο , ειππ

Ρο.ιιειε Ριπιιὸ φιόειπ Ρι·ο.ι:τιΒιιε ΓοΙιται·ιιιε Με Ι)ινπιπ εοπτειιιιιΙο.ι:ιοπι πω
τω, δε Αιι€επειε Γειιιιιει· ιιά:ιοιιπιιιε οεειιΡειιιιε. ο · -

ι3.ΙιιεΙγειιε ει8ο Ρι·οοοπειτιιιιαπι τιιπε ειιειιιτ :ιιπιιιιπεειι·ε [Μ ΓιιἰΓειιιε εοιι- ποπιι- _

εείΓιιιιι ιιιιιιιπιτιοιιιε Ιοειιπι, Ρειτι·ιιποπιι τω φωειιπιφε Γιιει·ιπιτ @Επι μπει ?ω ω·

Ποιιείοιιε ει: πιτεοι·ο πι εοιπτιιιιπε πιιΒι εοπτι:ιοεπε , οι ειιια:ίιιιτπ εοιιιοΐιιιπ , ω81,?€ ω”

ίει·ποι·ιιιπ, ιιιιειΙΙειιιιιιι, ιι€τοι·ιιιιι Ρτιετετεὲ οι νιιιειιι·ιιιπ, οι τείιο.ιιιεπειε,οιιιε

Ιιαάεπιπ πο.Βεπτιιι· , οπο Ρι·ετιο ιιιίΒιιιτιίΕπιε ιιεφπειιε. 8εε[ δε ιποιι Ρειι·ειιτεε ΙΙ

Ιιιιε ναι παπι Ι:ιι·ειΙπιππε ει ι·ει·ιιτιι Βο.ιιιιίιπιφε Γιιιιι·ιιιιι εοπόοιιεινει·ιιπτ Ροτ- '

τιοιιεε ιππι·ιιιπειιιιε ει: ΙεΒε :πε Ρετίεδιιε. ΡιοεεΙΤιι νετὸ τετιιιιοτιε , Ιοειιε πιειπ

Ιζειι€ιοΓοτιιιπ Γτειιιιεπειε πι τοπικ ιιιει·ειπεπτι εοιιικιΙιιιι: , ιιοΒιΙιίιιιιφε εὸ εοπι

Βιιεπειιιιπ Ι.ιιι·ειιιιτε ιπτειιιιε, ι·ειιιιιι εε ΡοίΓεΠὶοπιιιιι τετιιιιιιοε οιΙαι:εινιτ : Γειι δ£

εοπει·εε:ιτιοπιε ΜοπιιΠιεα·· πιιιιιει·ιιε πι επεε εοιποιε Γιιεετείεεπε. ιιοΒιιε εε θ.

ιποίιιπι ιεόεΙππιτ ιιίπιιεφειοιιε ()οειιοΒιιιιπ. Νεο Μπι! Ρι·ιειετειιιιόιιπι , φοε! ει:

ειιιίάειπ Ιοει (:οειιοΒιιπ Β. ΈτοειοΒει·τι νπειιπ ιπίπειιειοπειπφε ίεφεπειΒιιε

ειιιιιιπΡΙιιι·εε Ροπιποοιιιπ πι ιιιι!ιε Τιεεο.Πιιιιπ ειιίπτετε Ροτιι:ιίιεεε ,ιτιτετ φοε ,

Αι.ιιοιιειιτιιε ω: Γιιιιιιιιι ιπεεπιι 8ε Ριεεεπιιια ΓειπόΕιτειιιε 3 ιιότπφε Βοιιιιιιιε * Ιπιιηιιιω

ιιειτιοπε Αφιτειιιιιε: φοι·ιππ ιιτειφε ιιιίι Ιοεο ιιι€επιπι εοιιιτποεπι εοπιιιιθτε, 23τιεπξι5Ξ

@σε ειιτιάφε οιιιιιιιε Ροιπειιε ω ιιτπΡΙιΗειιιιόο :παπι ι διεφε πι ΡΙειιιι:ιιοιπε ωωμι.

Βοιιοι·ιιιπ οιιει·ιιιιι ιπειπ ιιΙιιιιιιιιιι εοιιΓιιιππιιιιιτεε, πιτι·ει !ειιτο. ΒιιΙἰΙιεεε ειιιίε!ειπ Με· Οι·

Μοπο.Πειι] ιιοΒιΙεπι Γοι·τπι ίιπιτ ΓειιιιΙτιιτειιιιι @πιο πο. ιπ8είιπ ι·ει·ιιιπ επιε- Μ” [“ω'

τσιπ οι·άπιειπ ι·ειιετιιιπιιε. ' . '

πι. ΡΙοτειιοτ πι ί:ιιι&ο νπ·ο τΡιτιωι1ωω Ρι·οϊεδιιιιιπι ιιιε!επειειιε @πιο ποπ Η ΜΕΝ

ειιειπΡΙιε Γοπιιπ 8ειποτιΒιιε, τω ετιαιπ ιιιιι·ειειιΙοι·ιιιπ ΓΡΙειιεΙοιε ΓοΙΙειππι εοπι ποηεβιιι&ι

ιιιεπεπιτει. Ιπ φο φωτα πω Ιειτοιι:ειε , οιιιιιιτάφε ειίΠιιεπιπι ειιι·ιτ.ιιτπ , απο πι- %"::ΙΏ_

εάφε εωΡιω ι·εΙ:ιτιοπε εοιιΡεειΒιτ. Οοιιτιἔπ ειιτπ φοειειιιι τετπΡοιε πι ΡιιεΙΙ:ι- οι πω"

ι·ιιιπ ΟοεποΒιο,οιισο Β,@Ιι_ιπτιπι Μιιττγι·ιε ° ποιππιι εοπίεει·:ιτιιιπ, πιιτέιεΒ ιιι·πεπι @εἶπ

ίπιιιπ πι, οπο πιο νιιἴειι :ι ττιἔπιτει ίειπιε ιποεποτιππ εαΡ.ιιειει εοιιιιιιεπάθιΠε ,

φὸε! Ιοειιε πιειπ ει εΠεε Βιιπι!ιατιίΠιπιιε ,εε ΓΡεειειΙι εσ.ιιτειιιε ΒΙιιιιιιο εο ιιΙιιτιιε,

_ειίιίοιιε ει·ιιόπιοιιπιε τεεππιπι ΡεειιΙιειι·ιτει· ιπειπειΡειτιιε. Νειιιι ειιιιι με ινε ίἐιιιο

ιπο.τιε ιπειιτο π, οιππιιιιιε Ρι·ιπεπιειΙι ι·ενει·ειιτιο. εοΙετετιιι·,πι Επι φιΓοιιε πιω

ιπιπιι όειιιιτιιπο.τ Ιιοπιιιιι,ίι ειπε ειωιιιωιπι νε! ιπεεποετιτει· εοιιιιιιιει ιπει·ιιιΠετι

- ο 5ιε εοπι ιιοπιπιε Μοιιοειιοιιιιτι δ. ΒείοΙι Ισφιιιιτ ΑειΓο , ΔΗΜ πο:: Πεινεπίπ , πι ΑιίΠε δ. πιω οι

μπώ ω επιπ.6ι.ο. ' ο

6 Νικ! Ριιιπειιοιι ιαπειιιιπ πι πι Ριιοιπιιιιιι _Μοιιτωωιι ΑΒιιιιτι:ε (ιιΒπέιιιιπ.
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το νττΑ ε.τττσσστποτι Αττττ.σεττεΝετε.

Οτο Μ· οποτε το στοοτοττε 8: ττΡττττ στττοεε τοτε τττΐετΐτοσττττε εσετετ ,- σέφε 0ΠΕΠΙο09 το

στιοστοοτετ Ρτεετττοττετετ , ωττετττ στο.ττΠττοτττο δ!. ΡετσΡτσοττε εαπ. Ωτιτοσττσ τι.

· - οτ: Επεσε εειτττοτ:τε στττετσ.ττσ Γττοτεοσττοτ στ:ττττττο ΡΙοττοτσετσονσω.τετ ,σιτε στο:

στιτο τιΡστοετ:ετττο.το Γσοτσ σεΙΙειτο τοοτε στο Ρο.νττοεοτι τοτειετοΛντοτ εττοοετοοττο

τεοετττ `Γοσεττοττττοτ νετττττίσττε οε έστω ντι ατο τοσσοττοεοττττ Ιτττττστιτ σττ`Ρεο

σττττο στσνεοτττετ: , Ρτο.ττετττ στο Γεστττττ Έστω κοστος σε τττοετισττε τοεο.ττο τοΓτο

ατε ΡαεΒΡττ_ Οξφ Βέτο ( "Μοτο σττΕΕττ σιτσσ στη ντοττοτ Γοοετοε τεσττοσττοτ ω

ΓΡτεττοτ: τ:τττίστιε ττοετω εσοίοτττ,σοσσ στιετοτσ οσττττεοτιτ τσΡεοοοε στιτττο.4 ,

τετοτσ οεοτεοτι (1τεεπσττε Ιο.τεττοε οτιττΠ::τ Ρτστοίτττε τείσττοει στ. @το οττοττττοτ

οσε τεστ:τττο στεστττττ Ρτετατε, στο ετττο οσε οπττετττ:στσεε είτε τττοετττ δ: τοτε το..

στεττττττιτοτ , το οσοτε τ1ττσ€1τ1ε ΡΙτττττοσ. σσοττττ 5 το στττττοτοεο τοεοτιττετ τττοττττττοε,

το εετσετο οσοτε τετοετ:τσοστττο οτοτΙστοτοττε τεστσοττττ:ττ. ΕΠ εοττο τοετοττε Ριντττο.

οσο οποο. ΓσΙττοτ , νετοτοεττττοτ στνεε 8: ΡτοΗττει. Νεο τοετττεοστττο οε Εστω Ιστοτ

ιττ3ττ. Μ· το.τετττ τετ1ττοττττ τοσΡτει: σοσοτειτο ,το ετττΑΡσίτσττ155 @τι [Μποστ το έτ·πιστέΐτω

ο” τούτο , ό·τ. μέσα: ωττοτττω βαττ:: /τω2ποπττ,&ραπεω ασ ›ωτπωστπσπα μα·

/τισττ, ό· Μα!ττρίτωόττ έπετυποποι /τιιετττο 1αβ2:οσ ουβοτ·. · . ' - -

σωστο τε. ΕειτοτΙτεττε Με ττετετεττ νττσ Βετ Γττοετοτττττ Ρειτττεττο τοττττ:ιΞετοττττετ Πτιεο

?ω “στο ττ Μοτο τοσα σενσττττε τ:τττ:ττττσ, Γε.οτίτστοτττοττε Μεττγτοοτ νετ ΠσοΓετΤστοτο στο

ντττττετ, ττσιτετοσσ τενσΙτττσ ττοοτ σττεττΙστεσττττιίτοοτ, σεοπτι στττο νεοετττοσοε

ΓττΓστοετε. Νεττο τΠιτσ Ποτ ΓΡεστειΙττετ τοσοτετοτ , οτ Γεττ:τσττττο στεττττο Γεττ:τ.εξε

εοΙττιττ σοεισετοτ σοΓετνετττσοε ττετέτστετ, το: Ροτ:σ.τεε στοπ τΡίτε τυπο Μοττγττ το

εστοτοσττ, οσο τ:ττο τεττεοττ: τοσττε ττττοττε σεττοεττ. . - - -

Ιο ττττσ 5. τ6.Ιτει σττσοστττο ετσνεοτεοτε ΓΡΙεοσιστΠττοα ΓσΙΙετοοτττιτε Β. @ποσοι Μοτο·

Β::!2'Ιζ το ΡτεττσΙτ , ετ Μσοσττετττ τοῦτο ττιττοτττο Κστ:τττ.ττ οστοιοε , σετεττίσττε @οστι

στττττσοε οτσοτο.Ιτοοε τεΙτοτσοτε 8ττιττο.τονττ:ττττε είτ, τι: σττττ:ττε Βιντοττε εετεοτιτοττενττ Βιο

τατωπ· &τΠττοοε τοωτ·είΓετ, τττοττεσττε Γείττνττττττε ε:ττισττι,Γεο6τιτοττε στο τοετιτστοτο ο

οΙττοττττο Ιοοτρτισε τΙΙττίτττττετ. Ν:ττο σκεφτει σενσττσοε ετε:ι 8εοέτσε τοεοο1Βειτο

οτΙτ,εττειτο τΠττσ ειττο Γατα τοσο. Γείττε στεοττε ττεττοεοττττε εσεεοτττ , οττὸσ ετετοτττ

ωστε τεσττοεο εισοτοεοσ.τ. Νεο σττττττττ στιτο νεοττετ , σενσωτττοτ 1)εσ Ματ

τοσοτετΙττττο σείτσεττο τεΡτττττοε οσο σεοετε τττττττοττ. ΕττοΙετσ τέτττοτ το.στο.ττττο το

8ττττιττττο στττστσ νεΓΡετττοσ , τττττετβιτε τοττΙττττιστοε :τσ οσοι στνετΓστττι τττττττττττ ,

ντι· ίτιοστττε το Ετ:στείτα Ρετττττττ, έστω τοτττοτ Γεστεττε στετττσοτοττε τοττοστοττοε,

Γοττττττεττεε εττεττοτε.ε εττετσεοεττ. Α: τείειτει Αττοττττττητττττ Γσοέττο νττ εετετετ

οσο ττττοτοττιτο σοττσίττ,τ:τ.ττο φτου σποτ δειοότττοσοτετΙτοτο το Βο.ττΙται Γε σετ:ττΙ

απο, ε τε8τοοτ στττττσοτε τοττο.οττετοτ εστοσττοτϊττσοττσοε Ποιο ΙεττοτΠττοετο ποστ

τεττετο τέστιτὸ σποτ 5στσττοττε τοττο.οσ.ττττ. Μο:: Γειτττττ οττοτ:το:ο σσοττττττττε , ἔστι

στίτοπ:τττε σΡεττττο σττετττττοεττττοττ: ατοττΙοε ετττττττ τοττοτσττε , στο οποοσττοτοττοτ

Ι)ετ οσΙοσεισττοοτ στο οσο Ρεοττοε τσΠετε σωστο νεοεοσ τεττοεο ΓοΓΡεστε τοιο

στε τάσετε τεοτεινττ. Νο.το εσ.οσεΙο.οττττο στο σετεττε ττορσίττττε σαιτ Γοονεττττ,

ετττττο&όσιτε ττττοτοε, στισσ οσόττε8: τεοεοτοττττο στΤετ ιτιο:ττστ εντσεοτετ σίτεο

σττ. νο τεττοεο 1)στοτοτ το σταττσοτε ίττιστσ Ρετίτττττ 3 οεσ τοττοσο.οτε τεοεοττεΜΒ

ατο Ρστ:ττττ, στο ()οττττττε σ.οότστ 8: Έσω Ιτττοτοτε στττετεοττΠττοοε Έστω τ:τττττε στο

τεττστ σετττοε στο οσόττττοτε ωοεοτ·τε σττΙτσ:τνττ, τοεοε ττττοεο τοτττοσ. , Γετοττότ

στο: τισ σσοτεοΡΙοοσοτο Πετττο ΡοττΠτοτε , νετεε τττοτε τεττοΡο.σε τ:στοΓσονττ.

.το τττττεττ- τ 7. Ιοτετεο. Ρο.οσσττττο·στεττττττ τοτετΙαοεοτε στττττεττΙσ ,σο ΒεττΙταττο Β. Ανεο

'"°°° Μ* ττοτ ()σοίεΙΤσττε ,εμε οκτώ. ε:: τοστε (Ποιοι ττττοττΙττε εττ:σεσεοσ.τ. ()ίττοσττε τετοτ

Μ' Έστω Εεστείτο: Ρεττοττεττετ, σσοττεττ οοετοσειοτ εοετ8τττοεοτττο σετ:τοσοε σποτ

τετοτε νεκοττ τ στο τ·ετοτσο. Ρείτε α1ΡΕτντ15 άπο τοτΓετοτο σε το εττοεοττε. νετοιι οι

:το.ΙΤετ , τοτετ σετετα ίειτοτοσ. ΡεόΕσττε τττττσίτ, Β. Ρτοσοοετττ ΓσεΡτττε οστοεο τοσε

ττττοεττε,Γιοθ:σ νττσ νετοτε τπσσετστοττε τοΓττΙτειοεττ,σιτσσ εσ Γετστετε εκετα·οτε ντ

Ποτε, Γσοιττοτο Ιοτοτοτε σετττοτττΓετ. Ατ τοτΙεε τ:τττττττ ΙττεοτττΠττοττε , στττοστται:

:ωστε σσοτστττε , οτττοι οσίττε τττω τ:σοσττττ , οττΙΙετ οστών: τοτοειτοοτ τοτεοττσοε

ωττεττ, στο ()οττίτττε ετ:ιτ Ρτ:ττίτσττττο ,σε σσοττετ οσίοΙεε τοοσοτοετε τοειτοττττοττ

Με 5ττοττο·τσοττττο. @το Ρσττττε σττττοτὸ οσνετίτττο το εετττ1τοτοετ τωοσηττω

τττ:ττστο.

 



νιτΑ ε.ι=ιιοσοιιιιιιτι εεε. εε:::Νειε; 6;;

”ιιιιεε ιιειιιιι:ιεε ρι·εερει·ερε:.

εε:ιοι·ε εο8τιονε:8.ι:, :ειι:ὸ Γε :οιιιιιιιιιε εε Γρι:ι:ιιεΙει:ι ριι€ιιειιι εοιι:ι·ε Πω- (Πιο. ω:

σε.1.ι:Χ11Ι.

ιιιιιιιΔιι. ι.

ι8. Ορε:εεΡι°ε:ιιιιιι ειιιιιι.ιε ιιιιο σε ΠεεΙιιιιιι ειι:ιιιιιε :ι:εεε:ε,ιιιιὸε ει εφε, Αιιεειιι:ει8

ειιιιιιε:ι:ε 1)οπιιιιο ι Γεε:ε:ε εεεΙε ιι ειι:ιεε ρε:ιεεΙιειι:ιι: : 8: οιιοιιιειιι Γεπιρε: Βιι€. π·

πιειι:ε ιιι εει:Ιειιιιιιιε Ιιειιι:εΒε: , ιιειιίι:ιιιιι Πιρε:σε: ιιιειιιιει:ε:ιε Βινι:ιε ει ριε:εε '

Ε:εεισειι:ιιιε ρι·ορι:ιει›ε:_ σ: :ετιιεὸ εε ιιε:ιε ει·εε:ι:ιιιε ειιι·:ε:ε:, οιιειι:ὸ Γσενι:ε.:ιε

ει σε εσιεεει:ιειιι ερρε:ε:ι:ιιιε εεειιίιθ.ιιε:. Βιε ειιιιιιιιιιεεειιι νειιε:ειιιιιε 'Πιεσ

ιιιιειιιιιιιε ειιιΓεειιι Λεω Γιιιιιι:ιιιι , νιΠ:ετιο:ιιε ρε:ι:ει· 8: ιιιίι:ιι&ιοιιιε Γιιε:·

Με εε ειιιιι νε:ιε:ετ ι σι: πιω επι: ειιιι&ιε ρε: ειι·ειιι:ιιιιι Βειι€ιοΠε ιιιιιιε ιρ

Πι::ι Γε:ιειιιιιι νι:ιιι:ι ί:ε:ιιιειι:ει· ει:ρει:ει·ε , ιιιιε:ειιιιε ειπε ε: ειιιιο::ε:ιοιιε ιιιΡ::σιε

8: Βειεεει€ιιοιιε ροιΤειι::ΜΜΜ ι·οιιοι·ε:ι. Οιιιιι ·ι:ε σε ειι·εε ιιο:επι Γει·ε τα.

:ιεπι Ρ:οεοιιε::ιιε 5ριι·ι:ιι-Πιιι&ο ριε:ιιιε , ειιιιι πε ε:ο νι:ο Βιιι·ιιιιειιιΠιιιιο ο

Τιιεσεεεε:ιο ΑΒΒε:ε , ι:ιιεισοΓιιιιι ει: Γρι:ιτιιειε εε οιιιιισιιι Γε:ει·ε: , ειιεινι: Απ·

ειο:ιιιιι ειιο:οε ε:ιιιοσιεε. Πιενι:ε:ε ιιιεΗ·ιιΒιιιιιιιε εοιιεειι:ιι εε:ιεΠεε ιιγ::ιιιοε εε

Ποιό:: 86 ιιιεινιειι:ε Τι·ιιιιτε:ιε ΒΙοι·ιειιι εο:ιειιιειι:εε. ()ιιιιιε εε.ιιοι·ειιι ειιιεεειιιιε

ροΠειιιιιιιι ειιοιιετιιειιι ει::οιιι:ιε ειιι·ιιιιιε ιιειιΠ:, :είετιιτιι Τιιεσεεεε:ιιιιτι ιιιιιε :σιε

Με) :εΠ:ετιι εειιιιιιιιι:. @ιο ε:ιειιι οιιιιιοειιιιι :είε:ειι:ε,ειε :ιο:ι:ιε:ιι ριιι:ι

ιιιο:ιιιιι :εε :ειιιι πιιι·ιΠεε εεειιι·ι·ι:. Ο εε:ι νι:ι ιιιε:ι:σιιι ιιιιΒιιΙει·ει ιιιιι ειιιιιιιινιε

εειιιιε πιασει ιιιεοιε:ιιιιι εεε:ει:,νοεεε :ειιιειι εε:ιοΓεερετ ιιι @κι Αιι€ειιεεε,

Κεεειιι :ο:ε ιιοιι:ο Με ιιιι εινι:ιιτιιε ιε.:8ιειι:ε, (ισ: ειΠειριιιιε Πιιε ιιο:ε τε:τιιι δρι

:ι:ιιιιι- ειι&ιιιιι πιιΠι: εε ε:ιτιο. .

19.φ13εεετιι ειιιΓεειιι :εριοιιιε ιιιιιιιε: , Βει·:ιιε ε ρε:ε:ι:ιιιιιε ιιιι:ιειιρει:ειΓειι- Γιι:ιειειιι.

ε” :εέιι:ιιει:ιε ρει·ει:ε , ιιιιι”ε:ιε εεπιε:ι:ιεε ειιειιε:ιοιιειιι ιιιειιι·ι·ε:ετ, :μια ισι- :'ι:""°ω·

:ιιειιεε εοιιεΒι:ε:ιοιιιε εόιι:ιιιιε:ιιιιιιιι Γσει:ειιε ρεεε Γειιιρε:8ειιιιι:ειιιΙιειιιεε::ιιι ι'

ίεειιιιιε ίε:εισει:ιιι·ι Ηειιε ρε:ειι:εε ειιιιιι εε ρεεε °νι:ι ρ:ε:Γειι:ιειιι ρε:ειικε:ιιιι:.

Α: ιΠε νιΓεε:ιιιιιε ριετε:ιε εοιιιιιιο:ιιε ιιι€ειιειι Γο::ειιι ι:ιεοιιιι:5 :εφε πιο:: ισ ο:ε

:ιοιιειτι εο::σε:ιε εεει:, :οΠιΠε ιεε:γιι·ιιε ειιε:ιεεισε:ε:ι1:σε εοπιιιιει·ειε :Με

ει. Νεε εισ ειΙε:ε Πιο: σρε::ιεε ειε:τιειι:ικ ιιισ:ιε:ε εοριοΠι ε ιιε::ιοιιε ιι: :ιο οτε;

:ιο:ιε εοιιΓιι:εειιε νινιΠεε: Πριισιιι ():ιιειε εε κι εισε ιιιιροΠιι: , πιο:: :ιιιΓει·εισιιι

εεεειι:ε εε:ιιειι:ιε, ρΙειιι:ιιει:ιετιι τωει [ο ρι:ε:ιε ιιι:εε:ι:ε:ε :εεερι: , ιοιιεόε

ειιε νινειιε ροίιεε :ετιιροι·ε, εε Γειι&ι:ε:ιε ειιιε :ειιιιιιοιιιιιιιι ,Για Γεειιιιι ει:ειιιιι

:ιιιι: Βειιειει ίοΙρι:ε:ιε. Ηιε δε ιιιιιιιΓιιιοει νι::σ:ιιιιιε 8:ε:ιιιιιιιιιιιι Πει ιιιιιι:ειιι

Πινι:ιε ειιεεΙιειι:ιε ρ:ονειιερε:: εσειιιιιιιε ιιι Πιρει·:ιι :εριιιι εριεε επιιιιε:ι:ιΒιε

ιιισιιι εοιΙοεε:ε εεε:ενε:ε:,ιιι ιισιιιε ειιοιιιιε Πεειιιι ειιι:ιι:Πι ι:ιΠειιε:ιι ει: εειεε

ι::επι :εεεει·ε ρε: Ε:εοσειι:ιε ιιιι:εειιΙε ιιο:ι εειιιιΒε:.

ε.ο.]ειιι ειιιιιι :ειιιριιε ε ρ:οιιιιιιο Γε:ερε:ιιι·, οσο ε:ιιιε:ειιι Πιιιιιι Οιι:ιιι:ιιε :ι Μοεισ ει»

ρε:ιειιιοΓο ιιισιιει ιιιιιιιε ερο:ιε ΓιιΒ::ειιει·ε:,ε:ειιε ιιι Ρ:ει:ιο:ιε εεΠ:ο:σιιι ε.ιειεΠ :€:':ἶ8ὰ"::

:ιιιιιι νιέ:ο:ειιι ειιιε:ιΠιιιισιιι ίοΙιεε:ε:. ]ειιι , ιτι:ισειιι, :ειιιριιε εεε:ε:, σ: ρι·ο ειτε: Ρ

:ιιιιι:οι·ιιιιι Πιεο:ε εε:τε.:ιιιιιιιιιι , ρι·ο Π:ιε)σιε:ιε εΒιι:ιτιετι:ιεε ει·ιιειει:ιιισε , ρι·ο Με

νε:Πε εειιι:1σε ορε:ιιιιιε ριε:ε:ιε , ΓεΠ`ιιτιι ιετιι εοι:ρο:ε ιιειΙει:ο:ειιι ω ΓεΓε :εεε

ρε:ε:,ε:ειιε ιιι ρε:ε:ιιιε ιιιειιιιοιιιΒσε εοΙιοι:ε:ιιιιι ειιο:ιε 8: ιιοιιο:ιε Πειιιιιιε:ε

εεεο:ει:ε: , ε::ε:ιιι:ε:ιΓ:ισε ε: ιιιιιιιο::ειι:ε:ιε ειιιιέιιι ει:εσιιιεε:ιιιιι Αιιεειιε απ.

:ε:ει: , Αροι':οΙιε Γοειε:ε:. Ι:ειοι.ιε ίεειιι εοι·ρο:ιε εεει·ιτιιει:ιε εο::ιρι:ιιι· , :με

:ειιιε:ι ειιιιιιο ιιιεεΠειε:ι:ε :οΒιιΠιιε , ιι:ενιιιιιι ε::ε:ιιιε :ετιιιιιιε:ε:ιοιιιε ρ:οΓεειιιι

:ιι:ειιε:ιι:. ]επιειιειιιιι ε:ιιπι ιι: (ιιι:ιΠ:ο εοεΠε: , εο:ρο:εε: ιιιοιιε ρ::εορ:εΒε: απ..

εε:ε Με: ιισειιι:ιιιειιιι ρι·ορ:ε: ιιιΠ:ιι&ιο:ιεπι Πεειιιιιιι , ιο εε::ιε εΠ`ε ιιεεεΠ`εε

:σιε ρ:οΒιι:ε:ιιι·. Οιιι εε Πιιιιιιι:ε ΐεειι:ι:ε:ιε Γοιε:ιιιιιι ιιοε ε:ιεπι :ιιιιιιε:ιε Πινιιιε

Μειείιεε εειεει:, ιι: ειεειιι Γεε:ι τω :ωστε ειειιι ε Πεειιιο :ενεΙε:ε:. @κι

τε:ιεεπι :ενειει:ιο:ιε ρε:εερ:ει , :ο:ιιιιι Γε πιο:: εε Πιθι:ιι:ε:ε:ιι εο:ι:ιιιι: , ιιεε πια

:ι πιε:ιιειιε , τιεε εο:ρο:εεε εεροΠ:ιο:ιιε ειΓρειιεισ::ι :είο:ιιιιεειιιε: νει·ιι:ιι ιε Γε

ειιιιι Π:: ειιιι:ιιε:ὸ νοινε:ιε, :ιιιο:ιιειιι Π :επεσε ιιιιισε :ιοιι:ετ ιιε.Βι:ειτιοιιιε Ποια

:ιι:ε ει οινι:ιιι·, :ιιιιΙ:ὸ ιιιεΙιοι· ιο εεειείιιιιιιε ρ:ειρε:ε:ιι:. (Πιι:ιε:ιειιι ιΙΙιειι:εε&ιε

ειπε εοιιΓειειι:ιε :ε::οτιε πιι:ιιιιιιιιιι , ιιεσειετοιιε ρΙιιι·ιιιιιιιτι εοιιίε:ειιε:, ειιιὸε

:ιοιι ρ:ιείειι:ι Πεειιιο , ΓεεΒεο νιι:ε:ε: 5 :ιιιοε Με νοΙιιιι:ε:ι Βιιιιιιειιι ιειιιρε:

Δωσε. σει. 8.19. διεσεΜπ :: 11.11
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(ΒΜ·ΑΚ·- τεττσΙεττιτ.,τισοσ ΡτωττιιιεεοτΙείσοσε ωσττεστ ΠσίΡιτεσε. ΠεστσΠΒι Επι: σαι

σε ΡοΓσετειτ είε Ρτ:είετιτεισ. Ιειτστ τεστιτσσισε ισνο.Ιείτεστε σιΓτιΡσΙοξι εοσνο

εετ,εἰΓσσε οσο.τσειτ 1)ινιστι τενεΙστιοσε ΡετεεΡετστΈ Πτι σιεττι τ1°2.11Πτιι5 σετσι

τ” ς;τ.......... 8τεΧ ιτιιτιίΠτσσε σε νιειΙτισττΙΠτσι ΡειΙτοτιε σεεείΤσ Πωσ! ττοΓεσττε

τττΡωτετστ, τω” ειτΙιοττετιοσιτ ίετισοσε εοτιεεΡτο , οτσσεε εοστΡεΐειτ τι θετι

Βσε,εοσετστσΙσσσστσ Ροτιστ Ποτ τΙσστιι σοΙετισσττι εΠιτττιεσε, οσοσ στσ Ιιειδτεσσει

εσω νιιτει·στ, σστιε στατεσσιτσε στ! ΠΠ ΙΚεειτ εοσνινισσι νοεειτετστ. Με νε!

σιτιιτισιε ΠεΡε εοτιτ σε,στ σοτττιτισι Πισω: ιιιίστστιοστε,σσεττι ιΡίο εισοεεσ

τεσισττετεστ. 8τοΡετε.στε εοσΓΡειτει·στιτ, ισνιοΙειοιΙτ τεσοτε σΓοσε τισ σιτε τετ

ττιισι.σσ τ:οτιίετνστεστ.

Σωστε τι. Ιστετεὰ στα Ποι·ιιισται: ιστωτττω επΙο τεττό.σσε τείτινιίΠισσε . σε τοτο οτ

8: οι: εο!ετισσε τΙΙσιτεττιτ. Αεειτιε ιτ:ιτισε σσοΒσε τιοτσιστιτιττι σιΓειΡσΙιε., Ι..1ιοστ.^

ιτιισί Ροίτσ- ΐειΠεετ νται Πι.τι€τιίΠισο, οσι τσσι ιτι εοσεισ ΓστιστΒιο Λεω ισιτιίΠττισε επί-στε

“Ρ' @Με ειστ,ιτέτσεσε Ι.τττει.ι.ο , σσινιττε8τεοσνετΓεττοστε εμε ισΠετιιτι, στ ιΡΠσε [στι

Π' ,. Ρτο σεεΙειτο.τιστι εΠ: , στα @Πιο ττωστ1τττετιι ττΙΙιεεινιτ τ :ισ Ατιιοισεισ νττσττι τε.

νετετιτιΠὶττισττι ετσίσεισ τστιε στοιε Ατιτιίτττεττι (σωστο. εοτ εεΙετιτστε σιτειτιτ, στι·

σιιτισε ί-σΡΡΙιετισε, στ Οττιτοτιστσ σσο ?Γε !ιοτιοτι ΑΡεΠ:οΙοτσττι ΡτισειΡιε ισ

Πιρετισε σττττιΡιτ Ρ:ιΙσσε εοτιίτι·σιτετειτ, τε οττσε Ποιτιισιει εοσίεεττττετ. Οτε.

νετε.τ Ποσισειι·ἰ οΡιτσ!ειιτε Πεο Μοτιέετε!ιοτσσι (ΙΞοσ8ιΡετέστιο, ττιει]οτειιι εισσ.ιτι

σ στο σπιτι τσετστει τετεσσ ε6Πτσιτιτ Εεε ε απ. σε. οτιτι ει: σ εε.τιοσε εττ:ε τα,
ζΞΙ:::(^;Βέ- σι)τοσε οιΡσσ Πε τειτιοσε.ΒτΙιτετ ει:ΡεσΠο σεετβι; Ρωσεσύ ϊΠΒΒθΓεϊἰ9Βθ ἐκ ετσι:

.τα τη,..- Βάσω. εΙΤετετιε ιΠσσ :σε οσε Ρετε!ιτιτστ τσιτιισιε ΡοΙΤε εοτσΡΙετι3 σσὸσ εσω

τω- εσττι (Βετο Πιο ετ €εσωττωι οΠ:ιειοΠτσε εστσσΙτιτισε οεεσ στα, σε εοσίσετσσο

ΕεεΙεΠεΠ:ιεσεο στεισ Πετι σσΠο τσοσο εοτιίεστττετ. τσι ειΡσΙι τείτιστιστισε τε.

ιτιετιστεε Πιτιστο Με τεΓ οιιίΒ. ΡοσττΠειεσετσΙετσσττ εισαι ιΙΙε ετττειάεισοστΙτ

Βεστισε ετ το.τιοσετιιΙε ε ε Ρει:Ρεσσεσε, εΙενο.ττε ισειστοσιτιτι τα σττι ε.: Μετρώ

στα ΡεττσΓστ τ Ρατεστ, ιιιτισττ, ισιτιι 1)οττιισσε , σόΓσσε ΠΠ] ιτισσισετε, σσοσ σιτε

σιτε ειτειιισΓΡεότε σεεοτιστιι εοΡιτσσε , τττιτετσιτετεσι νετττεττι ισ εστισο 8: τα

σεσσσο αιΠ`ο σώστε εοτσΡσΙετιισ. Νε τιιισετι Πιιιθτττ ττιεσε Με σΓσσεςσετισε σε

Πσετσε Γτσίττετετστ, πισω είτ Ριετο.τε εοτιΠιΙτσιτι. $ισσισεπι στα οτιττσε Με·

τιοτιε ΡετεεΡτει, ιτι οότο.νσττι ο.....τ..τ.. τιστινιτστιε εσω ΓΡετΞσσι ντα Ρωσστιτ,

ιτε 1)οτσισο νοτε ε]σε Πτσ&ιΠιτσε. ΡτοΓεοσετιτε, στ σστ'τ ετισετσσσε σιτε Ρετ πιο.. [

τισε μιΠωιετι ΡοσττΠειε . 8: Βεΐστεο. εοσίεετειτιοσετσ , 86 @στα Πιετι @σε εοτΡο.

σε εεεἱΡετετ ΓεΡσΙτστειττι. ι

ει.. Ιτατισε εσω @και τιιοτεισ @σπασω οΒΓετνειστικ ΚεΙεσσιε ]εισιιτιστε

1)οσιτσισε ()ιτεστσειΠοσιε εε!ετιτττειε τωωωττετ, τισ ίεΠεεττι ττετιΠτστιι στ8εστε

τεστιτσσισε Πιιι6τει εισιτιιει ειτειοειτστ. Νεε Πε ττιτσεσ ὰ Γεισ&ιε τιιοσιττε Ιιτισσιτοί.

Πεισιιι τοιιτισετιστ ,σ.Πιίτεστεε Ποτ στΓειΡσΙοε ισσετε!Τσε ειτΙιοττεισε , σσειτεσσε ω

τετ ΓεισίοΙσστΙε εει.τττο.ττε νιτιεσΙσσι εσΠ:οσιτειιτ, ετοσε ιτι ειτΙιιΒιτιοιιε ίΞιΙσττιτσ

ο!ιεσιεστιτε ΡετΠίτεστεε , τισιοτεττι Πει ίετιιΡετ στι ειστε οτ:σΙοε τενοαιτεστ.]τιπι·

σσε ΓοΙε τισ τεΙΙστιε ισΠττιο. σεεΙισεστε . Ρτετε.τσϊσ Ι.σΡεΙΙσπι , σσιει εττω1τωστ

Μάσι σ<>- ο!οΓεσσι εοσίσενεττιτ, τσο.τστιτιε Ρτ.τττΡιτ ενοεειτι. Εο εοτέιτι εισσσότο στ Πιττιισι

::'::έει: ΕνειιισεΙισττι αστε ίε Ιεσετετ ιτσΡετο.νιτ. ΙΠε ειστετσ σοΙοτε ετιΡιττε πω. τοτοσε.

Εστω, αν· τι:.ιτστ. (Σίιττισσε , στ ιΡΓε Ροίττσοσίιτσ τετσΠτ , :ισ Ρειι·ετισστσ Πισάσ ιττιΡετσε

Β22:3:3° τισειιτινιε αστε εισιτσσσι σ Ριι!ιΙΤετ. ιτι ιΡίο ττιοιτ Ιεεεσσι ειτοτσιο ιτετ στιινετΠι:

σοΙοτ εισΓεεΙΠτ, στ στ! σο οσε, Ρτιίτιστε στ! τσοΙείτιτε τεΠσετετ. Ιστει·εε. Ρετ τα

τισε σώσε ειτεστΠισι Πεο ΓεσιΡετ ιιιτεστσε , εσω ττιτετ ΓΡιτιτσο.Ιιε εοΠοτιστε. Ποστ

Πιεεεσετετ, ει:ΡΙετει ΓοΙ!ετιισιτετ ὰ Ετειττιτισε ιτι ΕεεΙεΠο. Ρίει!ττιοσια: 8τ οτατιοιισσι

οσ:.ιστιτειτε,σσινετΓοε σειισὸ @σετ εσείΓε σιίειΡσΙοε 5 σίισιοσε αστε εσω τειττσ:

δεσετσι ΡσΙΠοσιε Ιεσετετστ υοωττωτ . ίσο οεσΠε οττισισιτι Πισέτει εστω εειττιιε εστω

δΠΟΠΗ.Π.6 νεΙεισιισε , £ε1ττωεεειΤσ αισεΠιτι Ρετιεττε.νιτ ε.

ο Π: 2Πο 5. Ι.τοσε Δώστε ΜεστσσιστεσΠ ΡτοΡε Με εστι είτ, εε!τ·Ιιτετστ. στι” θτιΙοτὶιετἰοΌτιὶοσσωι

Ττεεει.τείισσε 3ττεσ!ο τ. Βεσεσ. ισ εστι. ότε. ;τιστωσ ΠΜ: Πωσ σισ ΓσΡετνιιτειιτ εκ τισιτι.ιι. ("Ρίξτ

Ι» ΝετσΡε Χει!εσσιε ]σσσετιιε, Πεστι ισ Μεττ)·τοΙοσιο ετσι: οτιιτοπι εστω :ἐπὶ σε. "αυτ τεΡοτιιτιισσ. Εμ:

ΟεΙΙεσΠ:σσετσοσεσι ιτι ει1Πτ Πεκ ΜεττγτοΙοειιτ Π:τ:ετι- ΚτΠσσιστ τοισεισ εισΓετντιτιτστ·

ττοττ!ιστ ντ.Ισστ ε]σίστσι σιτσΠε , ετσι στα ΤτασΠειτιο



νιτΑ ε.ττισσσΒιεκτι ΑΒΒ.ΩΕ1.1;ΕΝετε. σ;;
η. ΕττΠσ σιιισειτι τω ει: ΙιιιτιιειτιιεείΤιιιιιΡτσ εσΙΙεσιτε, ειττειιιΡΙὸ τενετειιττΠιτιιιιε (:1Μ:. τω.

ιιεΡσε ειιιε Ψτιιστιιιιε, :τισ Ρσίττιισσἑιττι Ισεσ εινιιιιειιΗ το εσσετιι τω”. Μσιιτι- ΠΙ:°:"·

Πετισ ΑΒΒ:ιε ΓιιεεεΠι τ, 8τσίΓιι εστιειτσιτι Εσετιοσισ δ. Φιιιιτιιιι :ισ ιιιειιιστειστΙειιι (ἱἱΒἱτ:ι1σἱμ

ΒιιιιτιιιισεΜ ΑΒΒ:ιτι1ΙΞιττιΡετνειιιετιε,5ιιτι6Η νιτισσιτιιιιι τιιιιιτιεινττ. ·1ιιω στι» 8( ΨΗΦ

ιιιιιτιι Ρεδτστ:›. ιισνιιε τ1ιιισειιιι σε Επεσε ιιιτσΙει·ειστΙιε σσΙστ ιττιιΡιτ , ΡάτΓειιιε ίἐιΙιιιτιεεισΓιιιιιΡτει Ριιτεισστιιτ, τειιιτι Ρειττιε εισΓετιτιο. Γιισσεσειιτε. σωστο ιεεισιιε δειι&ι- τω_ωι<Ι=π·

ιιιστιιειΙιιιιιι εσετιι ιτι Ηετιιιτι δ: Ιειετγιιιειε ετιιτιιΡετιτε, νει:ιεττιστΙιε ΑΒΒιιττΙΤε κάτσε- Ψ”

τεστ εσττιτιιστει Ρτετειτε , ι·ειστο εστία τισ 8ειτιότι νιτι·εΧΓεσιτισε εμπιττισεΙεττιτιιε Ρτσ

Ιρετανιτ. Οίιιιισιιε ιτιτετ εσε σε Γιιτιετιε στΙισετιτιστ ττειέτειτετιιτ , Με. Ρετσιιιτειιτε στι

σειιΙιιε τιιτιιιι!:ιιισο Ρτιετισ.τειιιτε εστΡστι :Μεσα , τεΓΡστιίιιιιι είτ , εττιστιιττι σιιισειιι

εΠε τι σιισσο.ιτι ττωτιτι νιτσ Ψτιτ.ιιιεκτο τιστιιιτιε Ιειρισειιιτι ττιστιιιττιει:ιτιιττι, νετιιιιι.

ΡτσσετιτειπιεστΡστιε στι” τιιιΠο ττισσσ εστινειιιτε. Ειιιι: ειιιττι τσι ΒιετειττΠιττιιιε ντι· ΜΜΜ

τισττ ΓσΗιτιι ειιιιιιισ ί-ΡΙετιστσιιε , τω ει:ιτιττι νετιιιίτσ 8: Ρτσεετο εστΡστε ΓρεειοΓιτε, στ: ΒΜωω9·
ιΠι σιτσσιιε ΡετΙιισειιτ,σιιιετιιε ΓιιστειτιίΠττιι εστΡοτιε στΤει Γε εισισειιιΙΤε Γειτειιτιιτ. σ

ΜιΠἰε ιτεισιιε τειΡτιτιι ιιιιτιιίττιεω ισ σενετιετισιιτιι, πιο:: ιτιιτιιτιι ισ ιιισσιιιτι ιιιιτσειι

Ισ εΙατιιιι: ιιιιὸσ ἴιιιιιττιι εΠ`ει: ιτιει·ιτι , ατι ίιιτιεστεε ειιΓεσιιικ Ρ:ιτειστιιιτιιτ. Νειιιι

εἱιττι τσεττι ννσΠεεττιιε σιισΓσεττι εσστιιείτιειε σιτεισΙΤει: , σιτι ετιιστιιιτι Γειι·εσΡΙιει.τ

φωτα. σιιι ιΠιισ σείεττε νετιετατιι: ει!Π€τιτιτειιτ, ί-ιιΡετιιει σιΓΡετιίστιτε εΙειιιειιτιει,

:εισαι εσε ιιΙιετι:ιτϊσ τιιειιτιε εΙιιΙιτ , σε Ρτσ ν.ειΓειιΙσ στενιστε σιισσ ετιιΡτιιιιι Ριτσα ,

σΙτιισ ΓΡειτισΠιιε Θ: εειΡαειιιε,ετιισσ ΗΜ ισετιτι ΧΥ/ε!σεττιιε Ρι·κΡειτεινει·ετ σεΠειιειτειιτ.

(ξ.ιτισ ιΙΙινετιιειιΙσ ιιιιΡοιιετιτεε , τισ Ισειιτιι ε1ιισ ντι· 8ειτιότιιε Γε τιιτιιιιΙ:ιτισιιτιι σε

στενει·ειτ , σιι:ιιτιεττιΙΠιιιε Ρετσιιιτετιιτιτ. Ιτε. οιτιιιιΡστειιε Πειτε τ ειιι απο. είὶ σε στι»

πισω , τιεστΡΠε ιιιιισειιι σιιιετιΒιιε εΙεότι Πιτ Γσιτιιι!ι σιιισΡιτιιιι σεείΓε σώσε είὶ οΡ

Ρσττιιτιιιτιι.

Μ.. ΠιιινετΠε @τετ τισ ιιΓιιεΓεσιιΙτιιττε ξεττιιιειιτισιτε εΙεεειιιττΠιιτιε στερειι·ειττε, ΜΜΟ, ·

Γιιστεισιότιιε τενετετιστΙΒιιιιιε ΡσιιτιίεΧ , Α σειιτιιττι ΠισιιτΒιιιιστιιτιι ()Ιετισιιε σε τισ- ετ Εμπεσ

ΡιιΙιειΒιιιιιιε ειτειιττιΓεστιιε, τισ Β. Έτσσσσετι:ι ειιΐεσιιιο.ε Ρι·σσετειι:, τ:ιιιτι ειστιιιείιι

ετιιττι @σε εστΒιιειτι σεΠο. ΟΙιτιίτιειιισ ττιστε εσιιισσΠτιιτιτι ]εισει·ετ. ισ Ρτιιιιιιτιι, Διάσωσ

ιιττ:ιτισ εκσετε στ, ω στει:ίε.τε ΒαΙὶΙιεεε σεστε:ιτισιιετιι :ιεειιισιτιιτ Ρει·τι€ειισειιτι : Μ”

φωτο είιιιι ΓσΠετιιτιι σίΕτ:ισ εΧΡΙενιίΤετ, Γο.ετιιτιι εστΡιιε ειιτιι τενετειιτιο. εΙεν:ιτιε

ιιι ΕεεΙείι:ιτιι ιτιτιιΙιτ, σε στε φταιω σεσιεο.τισιιιε , ΚειΙειισιε ΓειΠεετ ]ειιιιιτιτιιε,

σπιτι Ιιγτιιτιιε Σε: Ιειιισισιιε δέ ιιτιινετίσ ΕεεΙεΠειίτιει σΠιετι εισΡατετιι στετισεε τη εε.

σεττι Β:ιΠΙτεει , σιιειττι ιρίε εσιιίττιιιτετε.τ , ττασισιτ ΓετιιιΙτιιτει:. Πει νιτ Βοιιιιτιι τει·τει:

νιΓεει·ισιτε οΠιεισΗΠιττιε εστιιτιιειισ:ιτιιε , ΓεΡτιιιιστιι 5:ισσειτι ειιιιι ΟΙιι·ιΠτσ το ειιιτττι:ι

σεΙεστειτ, σέτεινειττι νετὸ κοίτα σττιτιιιιττι τεΠιττεέτιστιι σειιετει!ιτετ τεΡτοττιτΙΪειιιι

ιιιτεττιτιιε, ιττιτιισ σε τέΙστιει τεειιι·ιιε ειτΓΡεότειτ,ετΠ εσττιστε τιιστι:ιιιιε, ιτιετιτιε τει

ιιιετι νινειεισιιειιιΡετσετιιιιτιι ΒΙσι·ισίιιε. .

η. 11εσιιιενιι: ιτεισιτε τη εεισεττι ΒειίΠιεει Ρετ σιιτιττιΡΙιιι·ο. ειιιτιστιιιιι νοΙιιιιιιιιει, ΜιττειιΠε

τιιιιΙτσ εσιιΗιιετιττιιτιι ιιτισιιιιιε ΡσΡιιΙστιιττι ει€τιιιιιε ίτετιιιετιτειτιιε , σε μετά: ειίΠσιιιε [ωστε

ιιιιτειειιΙστιιιτι ΐιιεεείΕσιιε ίεσιτΙσ σεεΙο.ι·ειτιιε. @ε ετιιιιι εισ Γειιιέτειιιι @σε ΜΟΠ1ο

τιειτιι ΗσεΙττετ στο.τιιτιιε ιιεεεΠιτ, σιιετιι τιστι σοιιτττιιτὸ ειΠεέτιιε σενα:: στατισιιιε

εισιιινετττε κατω σετιισιιεισι τεττι ειτιιττιστιιιτι ειιιστιι εσττιστιιιτι τεττιεσι.ει Ρττείτο.

Βειιιτιιτ , σιιτιι 8: σεστΙισιιε στιτστε ΓσΓΡιτειε ) ΓεεΙετιιτιι ιτιιττιειτιιτο.τε σεΡτεΠῖε ΓεΙτιτ ω

σιιΙΞεστιει τσνετιιτει·. 5εσ 8: Πσιιιε σει ιτει!ισιιαΙισει: εΠ1τέτιστιε σετειιτιιε ,ασ Βατι

σι τε στα ισιιιτιι εσιιτιιΙιτ, ειιιεεστιίοΕιτιιε Βετιεθεισ , εεΙετε ιιισιτ Ιενο.ττιειιιιινε

ιιιτ. Πει σετιι€τιιιε Πσιισιτστ Ρετ εΙεέὶιΠῖττιιιτιι Πιτ ιιστιιἰτιἱε ΕστιίεΠστεττι ιιιιιΙτει σε

ττιιττΗεσ Ρετσ€εΒειτ : σιιόττισιιε ντνετιτεττι εσστσΠε σσιιστιιττι σΡετιιττι ίΒΡετισιτε ει»

τιιιιΙεινετειτ τ ττισττιιιιιιι σιισσιιε ιιισεί:εΠτε τιιιτειειιΙστιιττι τττιιΙιε ιιιβΙιιτιεισειτ. @Μεττ

στι ιιτιινετΓστιιτιι εδώτα ιιιιτιιε ασε 5:ιιι&ιιιτι ίετνσι· εισεετισετσ.τ, των: ΡΙιιτιιιιι

εσιιττειιστιιττι ιισΕΙΙιιιττι , Γεσ σε $ειιι&ιτιισιιιο.Ιιιιτιι ίεττιιτιο.τιιτιι , σσσ ττισσιαιΙοειιιτι

τΡΓιιττι Ρτ:εσιστιιττι σιιιιιιτιπετε σιτειτετιι; , τετιι στο εισιΡιἴεειισει ίεΡιιΙτιιτε., σιιτιττι

οιιιτιεε ισισεττι σιιατιιτιιτικιττιε ειφετεσειιιτ 3 σωστη ετιειιιι οι: Με τιιιι Γ:ιετσ ΓειτιιιιΙει

σσιιτιιι· εστΡστι , εσττιΡετειιε ειΙιτιιστιιο. ιισιι σεεΙΪετ , ι3τσιιε τι , ε1ι1ο563Χ τεττιστιε τα

τ 1.1 Ι Ι ή

υ



656 νιΤΑ 5. ΡΚΟΠΟ ΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. ΟΕΕΙ..ΕΝ5Ι5.

ι

ο" ΑΝ_ <έτοιαααε δααέΗ Εαταα ΓεὸαΙὸ εοατταΙιεβατ, ὶταΡεαΓεε αααπατατατα οΗἰεἰο ανα

Ρε.ι.:ατι1. 1·ξΠηπ_

16. Ιατετεα εαττεατὶατα τεταΡοτατα !αΒεατε εΙεΗακα , εἱιαπ 8ε ἱ11ἰτ1αἰτα5 αΙσαα

τα “τα όατετ , 86 τααΙτοτατα εο:Ραΐετ τείττΒείεετε εατἰταε5 ιιαἱνετίαε Με ετἔα ΜΜΜ οίδ

°°ΒΙ°&"°· εὶιιτα Γετνοτ απεΡα1τ , εαΙτίιααε τεαἔἰοταε εείΓαατε) Μα οΙ1τα Έτεααεατὶα τατεΓεεα

τε , :ιό τεττ1Ραε τεΡαἐτε τταταεαΙα. Ηα]αε αατετα τειαΡοτ1ε νε! τοτΡοτὶ5 Ρετατε1οΐα

Ξαεατὶα Με οτάταε ταεαττα. Εαατ1εαε]αε ΕεεΙεΠαε , τ:Ιαατα Με( ατ ΓαΡετ1ἰιε εοαα

ΙΗτττ)τεεΗΠεανετατ , ὶα ααα Γαετατα @τα εοτΡαε ε!εΒΜε οΒΓεαιαἰε εὶἰιιτὶἱιε ίαεται:

Έτεςιιεατατατα δ: εοαΓετναταια , αατὶααἰτατε οΡετα ΡααΠατἰτα εοΙΙαΡΐα ΓαεεαΒαὶε ,

:τε αεαααε ίαΙε1εατε , ταὶααε Γααταταε ε!ΙΓΡεααταπι ττα:ατ. Ια εα]ι15 Ιοεο αΙτετα εατα

εκί'πταετετατ ΕεεΙεΠα, νεαεταΜΙε Β. ΟοαἴεΙΤοτὶε εοτΡαεἐα ετγΡτα Ρτὶοτὶε ααα

επ ατααοτατα ὶαταᾶίιιαααε ΡετταααΠε. Εται: Ρετ Μετα τετα αε Ρτα:ίατεε δεα1ε Απ

ο Μάτ., Ριιααεα·τιαετ αοτααπε, αααοαε ΗΠΡαααε , Ροαα εαΠε νὶτατὶαίὶττατἰοαε

εἰατΙΠἰαπαε , τα ΠΜαἰε τεΒαε ααάεεαταηαε οσα ταεώοεταετ εταεϋταε. Ια αεὶ μακα

ςΜΜ,,π- ετα ΒαΠΗεαε εοτιίεεταττοαεια α ΕταιτἰΒαε ενοεαταε, ταΗΡεατατε Ρετεαα&ατατ,

Μο·ὶ$ετὶὐ5 απατα απετ ΓαετααεΙοε Ρατὶετεε ΓεΡαΙτα αΙτααοτααπ εαόανετα τεεετεατατ. Πίπα

τ) . . . . . ."ε εμε εοτ11ΡετιίΤετ ιαείΐε ααααπΡΙατιπια , ατανετΓα Ρτιαε τα ΤειτιΡΙο ε!ιαααααάα Ρα

εὶΡὶτ , εοατείτααε Γε αοα αΠτετ εοαί-εετααοαἰε οΒῖεὶαπι ΓαίεεΡτατατα: τΒαοταβατ.

εαατι αάααε ΡτεεαοταΙααταε Ροατ1ΐεκ Β . ΡτοαοΒετα ταετττοτατα εχίααατα εΙατἱτα

τεπι , τεαιΡοτααι αε8ΗΡεαται οΒΓεατατατα : ααὶΡΡε ερτ παταω Μακ Ηε!ε 8ε πιατα

ααα ΡΙεαατα , αεε Ιεδαοαε ΡετεεΡετατ , αεε αΙΡ1απι εατεααε ΜΜΜ εοταΡετε

τατ.

ζΞο:4(:: [ ιἔὲἔΧΡΙὶε1ἔἰαιἐὲΠΤεταΡΙἰ ἀεὸἰεατἰοαε , ἶἱιαπαα ατΒίἶαπ τενετταε ιαἰταείτι!α Ρετ

αα ι απατα σα ε οτετα απατα ε:: τενο ατιοαε ε οταια ε αε εατιο ιιι5 εο

Βααντίετ $ Ραττιὸ εΙαα!ετα ἔιαετὶΡΓατα Ρτεετετἰτεε ἐαοταατΙα: ξτεΒεαιεατὶἱιε ατ

πωπη"Ε- εαιτ,ααεεΙααε ταατι Ραττιε εααΓααπ ιαιααε Ιιοτιείτε ττα&ατεται:, ταοτόαειτετ τα.

νεαἰτατ. Ρτεαεαόιτ ,αε αειαεεΡε Με δεόιε ΑτετατΙιαεοαατα ειπα ααινετίο ΟΙετὶεοτιαα α

τἰ81τ αΡΡατατα , οβιακε ΡταεἱΡὶεαε, ατ εοτΡαε νἱτὶΡτωεεΙΙεατΗΙὶττιἱἱτι ΕεεΙεΙἰαπι

εατα 1αἔεατ1τενετεατΙα τείεττετατ. $ὶταίιΙααε τετττααααπ ό1εταααε ΡττΞΗ:ατ ,ια τα

ίε νειαεαε , εοιπα Μ. πιω ΒοαοτὶΗεεατὶἐ εοΙΙοεατετ , αε Πισω ΤτααΠατἰοαἰε ε]αα

ΓεΡανττατετα , ΡαΒ τα οΗἱεὶοΠτατεΡετεεΙεΒτααε , ΡετΡεταο ατα ΡοΠέετα Γτεααεα

τεαόατα άτιατεετετ. πατατα Βι1]αε 5ααόΗ Ρτονεατατα όεΠάετα , ΓαΡετνεαὶεααε

α:εττιαάταΙε Ροαόαε εΙαίἱτ. Ναα1 νὶε1αα ενείὶαΒἰο ταοττε Ρτεενεατιιε, ααοεὶ με στο

Ροίαετατ , εΧΡΙετε αοα ναΙαἐτ.

ΟττΗΠ15 Μ ».8. Ιτατ]αε αίααε αεὶ ααααιαὶαεαταατὶνετβτ Πεεε. ι.χχττ_ ατα εΙΙ @Με Κα.

;Χἔῇυὶ_τυτ- τιο1.ι* ΙπαΡετατοττε ό: ΚεεΙε Ι:τααε1α: μια'. αεεεαατα τεΙΗατ 1απΡετίεάατα.

, ΧΧΧν:Ι Οταιτο τεΙιειοίἱΠὶαπο αε νεαεταβι!ιΕΡιΓεοΡο _ ααι ΡοίτιΡΓατα τεττιαε Β Ηοταἰτ ,

ο . ΤτεεαΠΞαα: μια ΕεεΙεΠατ ΒαΙυετααεαΙα όΙΓΡοαεατε, ίοΙααααοόὸ ὶαττα ΒααΠε:ι:

αταΒἰταπ1 εοΠοεαταε, α Ισα Εταττ1Βαε εαατἐὶ νεαεταβατατ τΗΠΒεατϋι , ααΙΗε ΡοΡα

Ιοτααα εοανεατ5Βαε £τεε!αεαταταε,ι1αΙΙἐί-οΙΙετααἱΡτατεπτἰαεατἱα εεΙεΒταταε. Νσα

ταταεα ΐαΡεταα Βετιἰἔαὶταε Βάια ΠΙαά ΡετΓΡίεααπ1 εαΙὶἔὶαοΙὶε ΙατεΒτὶε ό1ατΗιε Ραδ

- Γα εί'ε οεεαΙι:ατ1, ειιαα 8ετΡΠατ ταετὶτα τααατΙο Ρατεΐεετεατ , ὁεεΗῖεακ ἱατετεεΠῖο

::ΡεπΠΓ·· ΡοΡαΙτε ίαΒνετατετ. Ιζαἰταααε τεα1Ρείϊ:ατε εοεΡἰτ Γε ετΒαΙοεαια ΒΜαα: Ρττεαεατὶα:

“ή” Μ» ιααἔαιταὸο αααταΡΙατιταιε Ετατταα1 οίτεαάετε , αε ίτεεΙαεατ1αττι ν1Ποαααι Ροττεα

ὲιἔ::[ε11υ-'τιε τετνατιιτα 1)ειΡε&οτα Ρετατ8ετε. ΝεαααΙΗ ετααπ Γεετεαοτ1Βαε Ρετ αοθ:εαι

· νιΒιΙιιεια ΕεεΙεΠα οεεαΡατι, νοεεε ττιεΙΙιΠααε ίὶιΡετ ἴεΡαΙετααπ ε]αε αααΙὶ (ζΙετἰ

εοταα1 εοαεΙαετιαααπ ααεαεΒαατ , αΙα Ρετ Ργτατα ίεΡα!εττεΙΙΙΡοΗτα ε!ααΠ εΙαατόατα

ΙΙΡ!εαὸὶὸἰΙῖἱιτιαΙαταὶαατὶα εεταεΒαατ: αταΡεττε εοαΠ:ατετ, ααὸεΙ εατ !παιπααα ο!»

ε τιιαα τταααε αάεταατ , Ι)τνταα εἰ 86 ΑαεεΠεα οΗἰεἰα ΓαΡΡετεΒαατ. Ρτα:τετειὶ εο

η ΟοΗιατ ναι. Μ. ΑΡα1α δ Ρταὸεαιἱαε, Η1αε- δ (ΜΞΡΡε απ:: Ρταᾶεατὶατα 8: ΟταΙΐαπι ταεα5αε

πιατα: ΑατἰΠἱτἰ Κτπκαθ εατΞΠὶαπιε , ΙειἰΡιιε εοαττα @τα ΕαΙταεαε , φα ΟοαεἱΙἰο 5ατΠῖοαεαΕ 2ατιο

Ποταεα:αΙεατη αΙἐἱΓαιιε ωωιια. Νοα άτα τω: ΡοΙὶ υεεε. Με”. ἱα:ετἔαἰτ ; Οτα1ίαε νειὸ Ροατιβραεαα

Οοαε1Πααπ 5ατίασαειιίε Π. τα απο ασοεε. τω· αααο υτ.εε. κα”.

ΓαΒΙετἰΡίἱτ.
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ΜΜΜ εειτιτ!οτ!ε !:ιι&ε! τ!ε εεε!!ε Μ!!! ε!! ε!εΐεειιτ!!Πε , σε Ροίττμιὶιιι ει!!τ1ικιπιτ!!τιε!ι·- απ· Μ·

ειιιτινο!!το.νετειτ , ΓεΡιι!ετ! ει!ιι!!τει Ρειιεττε!!!ε. Ρετ !οΡοτ!ε ιι!!ι!!οιτι!ιπιε τμ!ετεττι 3,:::Χέι::

Ει!ιιτ!!ιιιε ν!όε!ιειτιιτ , τωτιιιιωτιι !τ!ειιι Ρειτετ Γατιέ!:!!!!πιιιε , βετο ειιιετΒειιε ε! τιιιτιιι

ο ειπε πω! ΑΡοί!ο!οτιιιτι Ρτ!ιιε!Ρ!ε Με ει€ετετ , παμε τα! οτειτ!οιι!ε !!ιιό!υπι ότι

τετ. Ρετ !ιεεε δε !ιιιμίἰτιοτ!! Ροττειιτει τιι!τ!!!εο. , !ιιεε ε!ο.τ!ιὶε ειιι!ιιε!ιειτ , τμὸε! Οου

Γε!!`οτ 1)οιτι!τι! Ρτετ!οΓιιε ., !ιιεττειιι ειι!τιιτετιι !τι‹!!Βιιὲ Γετειιε , 8ε !εΡ11!τητωη Μ)!

εοιιιι!!ειι!!ιε ΡτεεΡατειτ! ,δε οΒΐετμ!! τενετετιτ!ειττι !τιιΡειι!!!ιε !τι!!!τιιι ε!εεεττιε!!ειτ.

ΠΜ! ‹μο‹με ω! Ιιειτιε τεττι ειιιότοτ!τειττε εστι ιτι!τι!τιι!ιτιι ε.ίτετεβειτ, τμὸτ! εμ!!ιιιΕ

(με εκ! Εκτοτε Γετιιι!ετιιπι Ρτοειιτιι!σειιτ!Βιιε , ει!!·εότιιε οτειτιοτι!ε ά ιι!ιεττ:ιε εοιιι

Ριιτιότ!οιι!ε !ειτἔ!οτ 2Π!11θΒ2Ε: επεσε ιιτ €μοι! ‹:!ε εο ν!!!οιιεε εν!άειιτ!!!!ιιια Γιι€8ε

τε!!ειιιτ (:!ετ! εοιιΓιιτιιτι·ιειτειιτιιτ :ι!!:ε&ιι , οιτιιι!ιιττι !τιει:Ρ!ε!ι!!!τετ ειιι!πιιιε τε!!ιιει!ιειτ,

οεειι!τὸ`. τι!ιιι!τιιιιι !τιΓΡ!το.τ!οιιε Πε! Πιι€ιι!οτιιιιι ΡεεΈοτει ιιι!!ειττιττιο.τιτε) ιιτ‹με π!

τ:ιτιτ! ε!ΐε&ιιιιι τιεΒοτ!!!”ε.τι&! ε!ε!!ι!ετ!! ίτ!τιιιι!!ε Ρετιιτ8ειιτε.

η. Τα!!!σιτε τέιτιιμε εοιιΓΡ!ειι!ε Ρτοτ!!Β!!ε ειι!ιιιειτ!,νετιετο.!ι!!ειτι Οται.τιιινι Ρο!» ,Γ Μ' .

τ!Ηεεπι τιι!ειιιιτεε , τειιιτίειιε Ρειττ!ε Ειτε: ιικιιι!Βιιε δείτε Γετειιτεε, ω: !ΡΓε Β!ν!ιι:ε Πο!!! ἐξ

νο!ιιτιτειτ!ε ετΒει 5αιι&ιιπι 8: εοοιπετε.τοτ 8: τιιιιτιιτειτοτ εΧ!!!τετετ,!τι!τετιτ!!Πτιιε (Με

ΐιιΡΡ!!εο.!ιατιτ. Παμε εετιιετεε Ι)!ν!ιι!τειτετι1 νοτ!ε το.τιπιι!οτιιιιι !!ε!ε!!ιιτιι ιι!τιιιετιιι:ι

εμε τεινετιτετιι ,εοτιίε!!!ιιι ΕΡ!ΓεοΡιτε !τιτ!ττικ !τιΓΡ!τ:ιτ!οιι!ε !ἔτι!Βιιε :ιτι!τιιατιιε , εο

ειτόοτετιε8οτ!ιιτιι !!ι!ε!Ρ!τ , ετ ΑΒΒειτειιι δ: Ρτο.ττεε τ! εμ!!ιιιε μετα ΓιιΡΡ!!ε:ιτιιε,

!ΡΓε Ροίτπιοε!!ιττι τα! εεεε!ετο.ιιόειπι εοερτ! οτιετ!ε εΠ!εετε!ειττι , ιιιοτι!τ!ε ττεςιιειιτ!

Βιιε Ρετιιτἔετετ, !ιιτ!ετε!!!ε Ρτεε!!ιιιε ΡετΙ!!!:ετιε!ιιττι εΧ!·ιοττειτιε, ιιτ Ι)!ν!τιο. Ρ!ετειε

εμοε Με νο!ιιτιτειτ!ε εοιιΓε!οε πω", νοτοτιιττι εμοεμε ιιτ!!!ιιττι εοιιιτιοτεε εΠε

όοικιτετ.

3ο. Ιτατμε Δε! τειιιτ!!ιιε!ιοετ!οιιειιι ορετίε Ρτ!τιιτιιιι όιειιι Φ15ιτ!τεΉεί!ι1ισ.!!8 ΜΜΜ ΤΠ,,ωμ.,

ι·ιετιτ!εεεε!ε!ε ετιιτιτ, Ι!! εμε !τιετΕι.!ι!!!ε !)!ν!τιπ ε!!ἔιιειτ!ο Ρ!ετο.τ!ε, !ιοε Ρτ!ιιιιιιτι ττωπο

Βιιπιειιιεε εν! ειιτ!ε ιιι!τειειι!ιιτιι άεε!ειτο.ν!τ. Αεεεε!ετιτε ΑΒΒετε απ!! Ετειττ!τ›ιι; π! Ξ”:ί?ξ Τ!!

Ρ:ιν!ττιειιτ! !ε.Ρ!τ!εε τενο!νετιόοε, !:ιΡ!ε !!!ε εμ! Γειετο ίιιΡετιιο!!τιιε Γιιετο.τ πισω!- Ρωιι._ Ε!!

ττιετιτο , τιετιι!τιε!τιιΡε!!ειιτε Μι !ιι Ρεττειτι !ιιΒτ!ειιε τιι!τ, ιιτ εετετ!ε !τιιιιιο!ι!!!τετ #

ΡετΠ!!:ειιτ!!με !ιιιιιε!ιιτιιιτιο ιιιιΡε!!ετιτ!ιιτιι ιι!Γιι εοειδτιιιτι ν!ο!ετιτιίιε εεΠ!Πε μπει..

τα. !τιτε!!ε&ιιιτι ε!! ει!! οτιιιι!Βιιε Γειετ! ν!ττιιτε εοτΡοτ!5 απ!! τιι!!Γε τετιιι!!!ιττι , εποε!

με Ψιεετετιτ!!)ι15 ιιΙττὸ Γε ν!τ!ε!σειτιιι· ιιιἔετετε. Ρεττ!τι:ιε!ιάε ιτεκμε οΡετ! !ιι!!!τειι

τω, σε! τενετετιι!!τατιι!εττι τ!ιεεετιι εοτΡοτ!ε τιετνετιετιιτιτ , ειι!ιιε !τιτ!ιιιει όε!ι!τ:ε

εειιιτε!ει τενετετιτ!:ε !!!!ε Ρετίετιιτειτιτ!!ιιιε , ω! ειιι€ττιετιτιιιιιιπιτειειι!!!ιι τ1ιιοε!σ.ιιι_ο!Τε

εοτ οτ!ε !!ιιι&!!!!τι!! Οοτιίε!!!οτ!ε @τα αυτ! ιιτ!!!!τιι! !'Ρ!επε!ιιετιιτιτ, ετε‹!ο !Πιιε!

εν!ε!)ετιτ!Ι!!ττιε ττιοιι!!ταιιτεετ!ιεΓο.ι.ιτιιτιιΙοειιΡ ετ!!!!ιιιιιττι , ‹μ! Β!ν!τι! !ειτἔ!τειτεΜ

τιετιε Ρ:ιτεία&ιιε,Ρ!ι! Ε!ε!ε!!ιιτιι ά!!!εειιτ!3. ττειέτε!ιειτιιτ. Ετ α! τμιτ!ετιι ιιοέτε Επι

άστο Ρ!ἔιιιιε εο ετ!!!τ!τ πιοε!ο , εοιιτ!τιιι!ε Ιο.ιιε!!!σιιε εκ: ν!ἔ!!!!ε !!ιιεετ!!ιε !ιοιιοι·:ι.

πιτ. ()τει!!:!ιιο ΓιιΕειιτιτε , Ροτιτ!Γειτ πιειτατι!ιε ειόε!Τε ειιτο.ν!τ , Γο!επιιιίτμε οτ:ιτ!οτιε

Ρτειτι!Π`ει π! ΐειετιιιιι τιιττιιι!ιιτιι τενετετττετειεεε!!!τ ειιττι Ρτειττ!!ιιιε Ρίο.Ιιτιοε!!ω δε Η

τειιι!!ε εττετιτε!τιί!!τειιτ!!ουε. ΙΡίε ειιιιι ΑΒΒειτε8ε δε.εεττ!οτ!Βιιε Γειιιέτει οπο. τεμ: Οοτιιιιε τι

τειιτετ ε!ενειιιε , !!τιτεί!εμε Ρτετ!ο!ὶε οΒε!ιιεετιε, !τι !οεο ιιιιιιιτ!!!!!τιιο τ!τε εοιιιΡο ὁ Μ·

Με, εμεττι Ροτιτ!Ηε:ι!! 8.ιιτιιι!ο σΙ!Ι!8ειιτ!ίιε ΠΒιιειτιε , Βιετ!ε τ!ε τιιοτε ειιΡ!ετ!ε ει! απ”

ΡτοΡτιει τειιιετιν!θ. τ,

μ. Ειτ!ιιε!ε μας!!! !ιι!τειιιτ!ει Γεια! εοτιιτιο!!τ!ο οτιιειτίιΓεμε ΐεΡιι!ετ! και; Μπή5Ρα_

τειτ!ἱιε Ρατει!ιατιιτ, !ιι ειιμε ε!!!τιτ!οιιε τεττιΡοτ!ε, τμ!ε! τιι!τειει!!! Ρετ Ρτεε!Ριιιιτιι εισοτ Βοτ

Οοιιτε!Τοτετιι Βιιιεττια ό!Γ ειιΓετ!ο τ!! ι·ιειτει Γιιετ!τ ε!εεΙετ:ιτε, ω! τ:ιιτ!οιιε ετε μ”

ό!τιπιε οιιι!ττετιτ!ιιτιι. Και: εττιιε ςιι!ό€ιτι τιοιιι!ιιε , Ρει€! Ι.εε!ιιτιετι!!ε ιιιε!!εετιει, .

ειάνετΓιιε τιιειττειιι Γιιιιτιι Ρτο ε!!ν!ὸει·ιτ!!ε τοττε ειΙ!ιιιειιτιε ιτι Γεεετε μτΒε!πιτιιτ.

η Π!επι άο!!σιιιιτ Ρώτα !τιει!!τιιε ι πεττφε κι!. Κω ΑΜΠ! Ἐπὶ” πιεπ1ιοτΑτ Ροἔτ2 : τω! 1τμιιιιοι!!ε τι!›

Ιειιτ!. ΜΜΜ; δΊ: νετΠΒιιε: ε!ενει:!.οοε βετ! :01°Ροτ!8 , Βοτ!ο άι: !Ηνεπτ!0Πε νετα

έξωτ Ρώπιέ :πιάτο τοπβεπιἰἱτ :ΜΗ 8ττω!ί·ιισ :τιμ Κε!!εμ!2τυπι Γτοι!ο!κττ! εεττ!οτ τ-3ξ!ιιε τ!!ε!τιιτ :

Μαρ μπω! φωνη»! ,Ιτσττω τ!ποι!υπιυκ Με! ιτιι_ ΜΜΜ!. Αρτ!!. Ρτοτ!0!30ττ88 Φ!οτ111!εκπί

@σ14Μ Μάτι· ΜΜΜ -βύ! επίσω!πτ :των Κιι!ειιι!α:ι Βοο!οιι! ερμιτυ!!!ε !τι σημα τ!!ε!τιιτ , δ: ιιι!νοα!Πε

@Μεταξύ Μπι: Μάτ ›πω!!τωττω· °υ$:ετα κι" ΑιιιινιιιεκτυΜ Μοτιαε!ιιιιιι , ν!ττιιτε 8( !ετιειιιιιε

Καβτο [ετκττ:ή. Ε!3ΠΙΠ1.

ὁ Ρο!Ηιπε Μ” Ρτοι!οτιετ:! ημτ!τ!οτιετ Βοτ!οιι!

ι.ιιιιιι



638 νιΤΑ δ. ΡΚΟΠΟΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. ΩΕΠ.ΕΝ5Ι3.

ειπε. Απ. (:ίιτιισιιε Για Ρειττιπιειιστεε Γεεετιιειιε ττι:ιιιιΡιιΙσεΞ πιιποτεε σιιστιιιε ιιιειττι Μπι

ΐξέ:Σχέι:· ειιιετετ, Με Γτειιιόιε ιιιιΡ:ιτιειιε , Βιιιιτιι πιτ-τοπιο. Γειειεπὸσ Βειιπι πι Γε ρτσνσε:ι

“ - τετΓεὸιι!ὸ εσπιπιοιιεσειτ. Τιιπι πιιΓετ ΓιιτιειΙι Ρεέτστε ιπΗ:ιτιιιιι:ιτιιε ετΓεττιιτ πι

τιιιιττεπι , ετιιιι!ιίιΓστιε ειπε πωπω ΙιταεΙιιο ειι·ειιιιιΡΙειπε , ειπε Ρετὶεε Γιιίσε πω

ι·τιπι ιπι ιιτιειιτετ πω. ιιεπι πισιτ πινω ιιΙτιο εσπιεε ειτεεΡιτ: ιιτιιτι ε πωπ

ιισετε ΠιζιΓΙ:τι σειιΙι ετεειξἐἔττιιιΙττιτιιε , ειιιΓτιεπι τρωμε στειετιιι ττιΙι εΠϊειτΈιτ σε·

ττιτιιεπτσ , ιιτ τεττο άΜε Γεπιρετ πωσ πισω επιτειτιε πισιιιετο , εσιιΓειειιτιειπι ω.

Ιετιε,εκτετιστιε τιιισειιιε τπειτιστιιπισετιειιτιἐ τείτατετιιτ. (Φιτιετιιιπι πι :1τ18Π36η

τσιπ νιτισιότα: ΓετιΓιι Γιισειιιδτο , επιετιτιτΊ Ρ!εέτιτιιτ ιιιΓεΙιει. Ατ ιιι:ι.τετ 1111]ι1Γτιι0€π

εεετσιτετε εοπΓεότει, τεττιθ. τιιε ιιιιΓετεισιΙι ιιιοττε Ητιινιτ. Ρτο Ιισε ιιεΓειπειΓΙιπισ

ΓεεΙετεεὶ 5ειεεττΙοτε Ισει , .ω Εστι.εΜ Σεπσπιεεε ιιτσιε ΑτεΙιιετιιΓεστιιιπι Ρεπιπς

τιιε εΓτ: επιω Ρτ:εεετιτσ εστεετιτπεπεπιετιιε, ΓτιιιαΙστεε ετ€ειΓτιιΙι ττιειιπισ ματι

Ιιτ 5 Γτιπιε όειπεεΡε ιτιντιΙεΓεεπτε όιτιιιττιτιιτ , πε ιτισΡιέὶ όεΗειειιε πιστετετιιτ.

·' μ.. Ηιπεπει δ. Μιετι:ιε!ιε ΕεεΙεΠειιι ΡτοΡετ:ιτ , εο Ισεισιιι·ειά τιτισεΤιιιιιβειε ° ει;

% Ματέι” τιιιτισιισ νοετιτιιτι ιιτιτΙε όιετεΙΓιιε ΙΚσιιιιαπιει:Ρετιτ , τιιισ τιιτιε ΗΑΠΚΙΑΝΠδ ·+ Ρετ

Ρετ $εε!επι ΑΡοίτσΙιετιιιι <έιιιιεττιειστιτ. @τι @πιο ειιπι Ρετ8επτετπ τα ΕεεΙείπιπι 5.

οι
ΜΜοΙΒΜ .- , · ΡτεεεεΡιτ ενσεειτι, απ: ειστιε ειπε ΓσΠι.

Μιιιυϋπι- εἰτιἱιε ΡετσιιιΠτθι, σειιι€πε ειιπι τα! Ρττ:ιιιτετιτιειιιι ει:Ιισττειτιιε, άειιιιὸ ετιπι ω Β,

=28;ΓΒέΒ ΜιεΙιτιεΙιε ΕεεΙεΠεπι ΡετΒετε, ιτόπισιιε ει! Γε ιπιΡετο.τ τεττιετιτε. Α :πιο πω:

τιιπιειιισ.- Γιιε ετιπιπι Ραειιπι ΤτεεειΙΠτιιιττι Γοττιιιττι εὶενειιιΓΓετ, ιιπἔι ποετιιιτπ Γσπιπισ ςοπι_

απ. Γιοτιετ1Βτί ιιτετι ΒειΠΒεΐπι Γειτἔξὶτε 1)ΞιΡεπιττισιε 8; γιΒΒιιιιτ.όΜΑλιε Πττιω μ] τπτ

:του 8.εατιειε νσε:ι ιι ιιπιε ,εαπ ε επι τα σε ιττι ιιιιε ε σττσ.τετι:ισ πωπ

σπιτι. Ιεισοτε σωστα· ετ εεετιτιισιπε ΓεΙΓιιειτε πσιι Ρἔτετετ, Ρετ εΠΕΟΓΠΟΠΕι2.Π?Ρετ.

Γσπο.ττι όιτιεετε ειιτεινιτ. Ηιτιε ω 5. Με (:τιεποΒιιιτπ , τιιισ Β. Ετσάοβεττι με.

τισΓει Ριστιοτο. νεπετειτιτιιτ, Γσττε σενεπιτ: είιττισιιε ότε Πστπιιιιεἐὶ , (μια: [ΜΜΜ

ΑόΓεειιίιοπειπ Γεειιτε επ , 5:ιεετάσε εκ πιστε ΡιιΒιιειε Γεετιε σΡει·επτι πειτε: , Με

φωσ οΠιιιπι ΕεεΙεΓιτε οτειτισπι ιπειιτπσετετ, πω, ιιτ ιΡΓε Ρσίτπιστιίππ τετιιΙιτ,

ΟΙετιειιπι τιιιειπό:ι.πι ιιινεπιΠ όεεστιιπι τιεισιτιιτιιιιε τα Γε ειεεετἱετε, Ιιιπισίίσιιε

ειπε ιιεεττιτπε εστιττετιε τοτο Γε εστΡοτε νειΙιτΙιΠιιιιτ: εσιιειιΠἰΠε. @ο ιιτιτιιιΙΓιι πι

τεττειπι εΙιΠιε, ω ιπιπιοΒιΙιε μια, ιιτ Ρ:ειιεειτειιιιττιιε Ριιτειτετιιτ: επιω πωσ

ιπτετνει!ι, δε τιιιιετεπι στειεΙιιι , 86 Γεπειΐιε, εαΡιτίίσιιειπτεστιτειτεπι τεεεριτ. Ιπ

σέσιιε ςοι1ΓιιτΒεπε Μπείτε ασοεε Ρετεερτσ, στ:: ιττ€επττΙειΙΙιτιιτΗπε είιπι ιτεττιιιι

σετΙστιπιίΓετ,ειιιπτιεπι (Πετιειιτιι ειιιετπ Γιιτιτει εστι ΡεΧιτ Γκε ίισι-νετσε ΓτιπιιΙι:ι

τιιιε ιπειιΙεειπτειιι3 Ηοε , ιτισιιιτ , ιιιόιιπιειιτιιτιι ειιιο πιιιιετιιε εε, ΓιιΓΡεπόε τισ Γι

Ντιπ. πιιτι:ι Ετσάσσεττι. (Ετε.τ ειιιτετιι Ρτιειιιτειιτιιιπι πιστε ειΠεισ τειιιτὺπι ιπάιιτιιε.)

Οίιπιστιε σεΙισε Γετιιιστιε τσι1ιειωτ, 8τόοτιιιιπι Ρτοάσσεττι Γε ιιεΓειτε Γετει·ετιιτ

86τισιι Γιεισετε ιπεΙτιπιετιτυπι :ιΙιιιτι ετιιιΓετετιιτ , πιτετ πατε τι) ιιτισ σε·ειιΠσΔτω;

εκειττιτ. Τιιιιει!!ε :ιτιΧιιιε ειιειτττιπε σπιτι νιτΙετειτ , ΡτοτΙστιεττι σοπιιιε σιιατι;ιπι ω

Ρ:ιττε εΓΓετ ΓεσιιΙιιε εκσιιιτειιο.τι ()ίιιιισιιε ιΡΓειτπ ΕεεΙεΙὶεπι εσιιιΡετιΙΓετ , :απο

επι-ιιε Ρτσειιπισεπι Γστετ ΓσΓΡιτατι Γιιετο.τ τεΓσττπειτιιε , ιΠεΧΒιιωτιιι εΙειετιτατε ετ.

Γιιίιιε , ΤεπιΡΙιιιιι ιιιΠΙιιιτ , τπειετιιθεο.ιιε ειιιιι στειτεΓε1τιε ρετίοΙνεπε, επιω σειιεπεισ

82. ΓεΙιιτειιι τεεεΡετειτ, δ: εττινιΠιπιι Ιεν:ιτιιετι ΓεεΙετιε Γε Με τιιπι εΠε ετιιιόεβο.ττ

σερσΠτόσιιε Με ειΙιειο στ! δ. ΑτεΙιειτιἶεΙι ΜιεΙιο.εΙιε Εεε είἰειιιι ει: Ρτετεερτσ

ΑΡοίτοΙιεσ ΡτοΡει·ο.νιτ. ζειΜε πιιτεισι τε 8: αει πινω Ριετειτιε Ρτει:εστιιιιιιι πω

τὸ τεΓετετιτιο.: ποσό εισειπτετνειιτιι ΓειΙνετιιε είτε, επιω πε τισιιιειι σιιπιει·π “τὸ

ΡθΙ'ΟΒΡθ1°3.Ε: επιω νσεεισιιΙιιτπ πισιτ ιιτ σινιιιιτπε όιόιειτ, σπιτια:: εστρστίΓτι πε Με

:επι ειπε πιετιτο Γε τεειιΡεττ'ιΓΓε ΡετΓειιΓἰτ. Μιιιτει Ρι·τετετεο. Ρετ εσΓτιεπι στα , ετιτ

Βιιε Γεετι εστΡστιε εἱεΡσίἱτισ Ρο.τε.Βο.τιιτ , ειπε πιετιτσ Βεπείιει:1 Ρτονεπέτε Μη

Βιιειιτιστιε _ ΜΓ01ιι€ιι18.ΧίιΠτ:Ψ1ιόινθτΓ8Γεβτιι1Πι νεΙετιισιιιε ΡτσΠι€εττ , τω Β, Επι

τισβεττι οτιεπι Γε πωωιπω εοιιττι!ετιιιιτ.

ε Ετιάειτι ευρεΙΙ:ιτιστιε κά ιὑΜ.τ πωπω» (Με 6ΙπππεΓσΙιετιΠε κιτ·Πεπτιτ Μσπτεπι δ. ΜἱεἱιειἔΙἑε ἱιι ΕΜΥ Γ;;

Εκει Με 5.Μαιιτι, ι1ιιτιπι $2ειιΙο τ. Βειιεά. ει! Μπι. 684. τετιι!ιιιιι.ιε. “ “ μα.



νιτΑ ε. ΕΚ00ΟΒΕΚΤΙ Με. εε1.τ.εΝειε. α..

· ΜἱεΒαεΙὶε Εεε είἱαπι άεί:ιιΙετιωτ.

33. Ιτιτει·εα τεπ1Ροι·Ιε Γει·1ε άεΗι:ειπε, Κα!ειπ!. μου. όὶεε 1ΙΙιικὶτ,‹Ιιτο ὶΗιπτι απ. Μ.

ά1κ1πιιιεωιιιτόααΙεεεεώΡτυω Ιαβοι·ΙΒιιε α! ΓιιΡει·ικε εὶνὶτατὶε ειιΙππιπα ωεωιαιτ 3”:"Χ"'·

(ε. 5εό ειιοα1απιΙΠα εΠεε ΟἰτειιωεἱΠο::ὶ ΠοττιτυΙατ ΓΡεεΙαΙΙτετ τιτατιετΡατα , εεΙε- Τ“..ἔ.ῖἔ;.ἔ.°

Βτἰτατ1ε αΙτετἰιιε που ατὶτιπ οΒΓοΙεΓεει·ε ΓυΡετνετιτυ. Β. Ρτοε!οΒεττΞ αφτι... 5.Ηζ $·ΕΡ°ά°·

όσο ΓιιΓεερτα Κα!ετι ὶε , παιπίιε εεΙεβι·τε, πατατα νἰτἱεΒατι:τ εΙΤε τοιω.τω5. ςιιὸά μ”

ΡοΡυΙι15 1)οτητα1αε ΓεΙΗνὶτατὶε εεει·εωοοϋε οεειιΡατιιε ποπ ΒαΒει·ετ ΙΙΒει·ιιππ αεί

Β. ΟοαΕεΙΤοτὶε επιπϋ2. ε:: νοτο εοι:Ηιιετε. ΥευεταΜΗε $ταειιε ε; πιεπ1οτατι1ε Τι·ε

εαΠἰαα: ιιι·ΒΙε ΡοτιτἰΓε:τ, ευω ΑΒΒατε δ( ΡταττΠοι1ε ΡαττὶειΡατο εοαΠΙτο, τατΙουἰ

εοτ:8ι·ιιιιω ]ιιά!εατιιοτ . οτ ω οό!:αναττι αΒΜ:ιε ό1επι Ρτατιοωἰυατα εεΙεω·τταε τΗΕ

τ”εττετιπ . τ1ιιατεαιιε 8: Γείϊἱνὶτατἰε εϋευἱτατἰ ΡτοΓΡὶεετεατ , 8.: ΡοΡιιΙοτιιω όεΠάειάο.

αυτ ετΒα Β. Ετοὸοβεττὶ ΒΙοτὶαπι μια τιιι1εΙυεΧΡΙεϋΜτει· ατάεβατιτ. εοιπίἱὐτὶἱιε

τονὶὸετειπτ. Ιἔὶτιιτ ὸἰε ίεκτο Ιόιιιυπ ]αιιιιατὶαι·υπτι αεεεάει1τε. ιπο&ιατηαΙΞε οΗἱεϋ

ΡιπιέΗοιπε απο Ντα, Γαει·ιιω εοι·Ριιε όενοττεΙενατιτεε Μ Ιπιιωετὶε, ἱτι νὶεἱααττι Β.

@τω 1τὶεὸ εἰε ὸεεεωετε Μπαμ ιιτ 8: ΡεΡιιΗ

Γτετ1ιιεατ1α εοΡ1οΙὶοι· αεεεάετετ, Θε εΠεετιιε ΤτατιΠατὶοιιἰε εΙ1ε Γυεεεόετπε εε!εα

Βτὶοι· ι·εὸὸετετι:τ. ΙΜ ἰτατμιε πιατι1ττι:αΙΙΒιιε ΙιΥπιτιὶε αιτειιΠΗιε εεΙεΒτατἰε . πιΠΕε :Με

ΑΒΒατε ΕταττὶΒι:ε ΡουτΞίε:: ἰτινὶταΒατιιι·, ετα εο τ1ιιο τΠ&ιπτι είτ Έετνοτε ίικ:εει1

Πιτ . ταρω αεττιτιπε ΟΙει·τ ά. ΡοΡιιΙ1 π1ατιπΗιε αεΙείΓε ειιτανὶτ. -

Μ. @Με Γαιπε πιἰταειιΙΙ απο εΙιτοε1ιτε εοιπ5 ετἰτ.Γι1εεὶτ:ότα τεΙατὶοιτε εοηίταΒἱτ. Τ::ξ:°Μ'

Ετατ τεπιΡιτε τωΡΙαε1όπω. δ: τιτ Γε Ιιαβειπτ ὶβετιπα. Ρι·οΓιιΠε ΡαΙιιὸ5Βιιε ίικ1ιαε- ΞΐοΕοι;ζη1

τσιπ. Μετα 1τατ1ιιε Ρτα:τει·Ιταε Γι:Ρει·νειπιι , είπα εα φαι: αι! ίιιτιιι·ιε Τι·αι:Παττοιω εε- '

οΒΓετ:μι1υπι Ρεττ1ηεΒατιτ . ΑΒΒαε ειπα Εταττ5Βιιε ΡταΡαται·ετ 5 εοαΠόετατα αειιοΓα

τεπ:ΡοτΙε ειιαΙττατε , αιπι1ε Γεευπι αε ΡοΡι1Η ΓιιΡετνειατιιτἰ ἰτιςιιὶετιιἀἰοε ρει·τταάα

Βατ. Ετ. Πττικιω. ὶιηιιὶτ ΑΒΒαε Εταττ1Βιτε , ΓιιΡει·τια μα” Ρετ Ιιιι]τιε Β, Ρα.

Με :πωπω Ρα!ικϋε ωοΠΜεω εε!ιι τουΙΜηεετετ. δ: παντοτε Γι:Ρει·νεατιι ΜΕ

ειιΙτατεω 1τωει·3ε τεκπΡεται·ετ. Μο:τ αενοτα άεΠάει·τα εΙεωεατΙα Οτεατοτἰε εκει

τω, αο&επηιιε τοτειπ1 @ΜΜΜ :τεστ να.Μ1ΠΙωε εοαττανὶτ. Οπα 8αΙΙτετιπιτω

νει·ὸ πιατα τ:Μοπι εοτΔΒετἰε :στα οβόιτεἱτι1τ , κτ ιιιτἱνετΙἱε Ιἰευἰ‹!ὸ εΙατεΓεετετ , Β.

ΠοτΙοβετά Ραττοεἰιπο ατΙ Για ΤταιπΠατἰοιπ1ε οεευτΓιιττι ταειιΙτατεπι οΡΡοττυαἱ

Μπακ ΡοΡιιΙο ΡττεΡαταταω. Δ ώ _ '

ω: Ιτατ1ιιε οπ111Π:ι15 ατε ΡτονὶΙὶε φπα Μετα ὰὶεἰ οΗἰεἰοΙῖτατ ε3φοΓεεΒατ. με. ...Μπιε

τὶοΙἰ ΒΙεΒα εοτΡοτἰε ὸε Β. ΜΙε!ιαεΙ1ε ΒατὶΙὶεα .ι ΡουττΠεε εΙενατα, Ιηττπιοτιιω τωωτω

εοοεειπἰΒυεἱτι ΓιιΒΠωε ίὶιΒΙατἱε, το·ΑΡοΠ:οΙοτιππ ΡτὶοεἰΡἰε ΕεεΙείἱαπ1 ὶτιττοίετατιιτ,τατιτό`. Βαιιὸἰοτιπτι ΡοιπΡα . Μοτο ττἰΡικΙἰο ΡοΡυΙοτυπι , π: ΓοΙε εΙατἰιδε Ρατεβ τ.. Με...

εετετ. Ρι·κεεΙΙεπτΜΜ Ιιμοε αμκ! Ι)ειιω εΙΤε πιετἰτὶ , £:ι1]118 αμκ! Βοιωτια ταιπα με·

τακτηιτε τομεα ΒΙοτἰα τείιιΙ8εΒατ. ΙτιΙοεο @τα ΡτατΡατατο 1τιεοωΡαταΒ1ΙΞε Με

ίαη&Μπι1 εοτΡοτὶε τΙιεΓειιιτιιε ὸεΡοιιὶτιιι·, ευπάι(τμε ΓεΡιιΙει·ὶ οτιπαττιετιτἰε ο -

Ροι·τιωε εοπιΡοίἰτἱε , αΡαττε εαΡΜε ατα Βοηοτἱ Ιτωοεειπ1ιιπ1 Ματτγι·ιπη εστι ε.

απατα, Ταετοτιιω τ1ιιοτιιιε ειιΙτυα ΓσΙΙεωτι1Βιιε ΜΜΜεΧΡευτ11τιιτ, 8ττ`είἙΙνἱτατἰε

ε]ικ Ρ:ΜΙε απο . ειιιπθτὶε ΡοΗ:εα ΓαεειιΙΙεὶωωυταΒῇΙ1τετ οΒΓετναικΙυττι ΡοτπΗἱεαΙἰ

αυέἙοτὶτατε αικΙτιπ. Π5εε τοτα οπια1Βω ΙπτἱτἱἱεαἱΒατα ΡεταΞἱτιιτ . ε!ι10.τ1τό ειτε Ωω.

τΙΙο α ΡοίἙετὶε ΕτετΙιιετιται·ἰ άεΒεατ , ϋε ΡτὶττιΙε οΗΪεὶἰ5 άεΠειπατιιι·.

36. Ταοτὶεἰταειιε Ρετ Β. Ρτοόοβετττ ωετὶτα ΒειπεΠεϋε ειιιτιιιΙατἰ , 8τατεε 8ε"Βε;

ΒεΗεἰα 8τ ετατϋαετι1εΧΡΙεΙ:1Ιεε οωηἱΡοτειπτἰ Βεο 8ε αεἰττιιιε 8τ ΙιαΙ:εταιιε : ετα αοΜε

ΕΜ ΕαπιυΙαιπτὶΒιτε , τιοίτι·εε μετα , τιοίττἰ Οτὸὶπἰε Ρεει1Ιται·εω εΠ εποε είτΡαμ

:ατε Ρ8ττοιπ1ττ1 , ε1ι1ἱΙ0εἰὶίἰὶι1ε 8: α ΓυοόαωετιτΙα Ρτοραΐατοτ εκ ιίτει·ετ , 8: Κια ΙΙ

Ιιιπι ΒαΒτταττοιτε ΡτονεΙιετετ .ε::εωΡΙΙε ΒεαττΠΜ1ε ἱΠιι ται·ετ, οΜτιι ΓατιέΜΗΜο

εοτιΓεετατετ,‹Ιιιἰςιιε ν1νεω ΠΒποτι1ττ1 άστε τείαΙΓετατ, ωοττιιιιε ἱιτιωο ίεΙ1εττει·

ἰΜΜοττΩΙἱε. Ιοει1π1 Μπιτ δ: ΡταΓειπτἰαΙαετἐΒεατετ. 8τ ΡαττοεΙιπο ΡτοτεΒετετ,δ€

τηὶταειιΙὶεἱτιὸεΗεἰεατὶΒυε Ρ6τοττ1:ιτετ: Βοτιιω οττιοἰιιιτι αιι6τοι·ε , αιιΓΡἰεε, 8; α)

οΡεταιπε τττιπποτταΙ1 Πεο , ειιἰ Ρει·Ρεε εΙοτἰα . ἰτιίἱιπἰτα νἰεἙοτἰα , ωα]είταε ε; τ11εω

τω ΓεωΡἰτεττια, επεσε 86 ειστε ὰὶι1_οπιτιὶαΓκειιΙαίεεευΙοτιιω ,Αττιεο.

ΉΒ'ΘΡ'Μ.τ'<'



ω. νιτΑ ε.ι>ιωχεστι ΕΡ. Ετ 1νιΑκτ.ε:ΗΜ ΑΜΑιιιΝο.

^"·ωνΙΤΑ δ. ΡΚ/1ΞΙΕΟΤΙ-ΕΡ15ΟΟΡΤ
ΣΟ. Πα".

μ... αν.

. ΛΚνΕΒΝΕΝ$Ιδ ΕΤ Μ.ΑΚ.ΤΪΒΙδ

απο 8. ΑΜΑκ1Νόίειι Μιικ1Ν0 ΔΜΜα

'Αιιθεοι·ο ειιιο117ιτιο ετεΙυαΙὶ.

Ε:: Ιοκοκκο Βο!!κκέο οκ η. !οκκοοέ/.

Ο88ΕΚ7.4ΤΙΟΝΕδ ΡΚ:ΔΡΊυΕ.

·"Π (ω
"Ν Μέ. Με... 8.Ριωεμοτι # βιο Ριιοῇεἐτι Ερέβορὶ Λουεκκεκκ.< σο· Λεω”.

οι... ΙδωοϋφΙεκ . κοπηκε κού/κο οέκδίου·ε οοε·υο ἰἰττε›·κ οοοποιεκάκω . €,|οΏκο ·υκ!!.ι

: δ;; ·Ρ#°ἰ·Μ Ι' το κΙοθκκκε Βο!!οικοίο : σώσε άιβἰκδἰἰοκε: πκοπετοκκοκ ἰκἰτἰκΙἰκω πτέκκίωκ.τ. Μιάου·

. πο». Δ Δ '

 

: ΡΡἰΜο Ιοεο Μέσο: .εκεινοι @σκ ἰπεἰἰεκτ πιο”. ;. Θ· σ. Με" κι Ρτοἰοἔο ρω . :Μπι ]ο

κΑΜ ό'. δο!άκωέκκοκαάρκίκω, 012 πκπποτ1:: οίκω ορρε!Ιοο. Νεκο·κοκ ρ·ετεκοκιιτεκάκω εω

κἱοοικ.τ, κο κι κε” κε κι κία›·ίκ κοοιπκ!!κ οοοκωεοκοο·εκεκτ.

Μ"Ποω / :..Μ2·κοκ ?Μπι οίίε!ίιζ4%εο·ίτ. είβ·οκε ετέκκοκκκο δ. Ρο·είεδίο πιεοκοο·ίο. 6°κί ρ!κο·ίκικ αΙικτίκ. Θ”.

α:Ιι:Β:Β. Με.. άνω κοκ/ΕΜ” ίπ .4ουετκκ,|εά ετίκοκ κι κα. υ·εοέοκίθκ: κκκοκρακ @κια Ι:: κκεἰοκἰ: Μου·

στοΙοοίί: Βοκοπῇΐοε ρ›·.εάίσκεκο· απ”. Κα!εκά. Ρεο›·. οκο κίεκκοεο·κπι Βεοΐο Μκο·τ]τοίο!έκπι ΝειταΙο

5.Ριιοῇεοτι ::ε!εώ·κτ.Ε: Παοκ Ζκέέκκεκβ: δκοοκοοοκκ.τ έκ ΖάοϋΓ.ΜΒεέ4Μ: [τι ρειεο Αι·νετιικο

Μο.. Ριιοῇεετι Ε. ΗΕ. & Μπι. οιιί ωστε ρκορἱιοτἰεο εΪε&ιιε οΒ απο , Ρυτρυτεπτεπι Πάω

ίετνενἱτ Επι ΕτΠ101Ρ€10. ?πουμε Ρτοῇεᾶυω οποιο. βετ ΑππιτΙουτιι , οκευι ?βουτάω ό· «Μο

Ρτεῇεέὶο καφέ; /οείκκο κἄἄκκο Μ: Μ.. : Οἱνἱτειτο Αενει·ωε 3. Ρωε;εετι Ερ1Γε. δ: ΑΜΑΝ

Ν1 νἰτἰΠεἰ, :ΙΜ :ιΠἱ [στα ὲΡτοεετἰΒιιε ρτατίοταε ιιτΜε. 21οί)κκέεπέκ: πιο Ρακό-Μ ΑΜΑκιΝυε

βιο ΜΑιι1Νιιε κο σε . κοκ πω. Εικοιιιε Ρω)εδΗ ίοτεΙΙεε ..ο κκτἱοκκ· οκκοί “κάποιο : οκί με".

απο Ρπε]εδἰ·ο οοο·ιώκφε ἱκῇ·ὲ !εἐἱτκ›·.. /εέίκ2ετεβ μέ: ?κκ οκκ:έ οποία", κ: ω., Μου·στο: (πιο

:κοκ ·υοοκοοκε κοκιέρω ἰ.ε ·υέω ο @πώ οκκοκοκοκε ε:: απο/Ζ έκτενεοκτο: )!οοκοκ θώκο.

Μ.....ο.- 3. Ρω)εδΐιικι δε” ίίΒοί: ,ιο/Με κάπκωεπικε Ρ”·οίοκ ό· Μεπκτοἰικ. οκοά Πακέέοϋκεπ/ε Μο;

:ιιε Παω. ποβετἱκοκ ο·εξεπέκκι ορφω.. άοί·υεψυιτκτ ποκκκΙΙ£ , ορροκεκτε: ἰ/ἔκά Μοκαβεο·ίκοπ πω: Λάσκα

ά.υοκκοκ ῇιἰ/|ἐ· [Μ ΣκκίΗτκοκκι!ίκω . 7ΙΜ4° Ρπε]εδΐ·κ: Ρο·εβ1τεο οίίτε.τετίτ. Ηἱσ ἰἰτἰέει›·ε κοκ ε/ἰ· κπἱοκκ.τ,

ΗΜ κακο” οικω:: π: ιἰεΐἰκἰκεκο· κοοί.τ ο·εκπιεκπι έ4ίοέκκτ. Εἰ εκκικοι οο[εο··οκκάκω , κι οποτε απο

Ρώσσοι , κ: ακοοίκ ί/κ·έίκκοι εκατο κοϋκπέεο·εκτκυ· έβετεοέκ ·οίκοκκοι, κ οκιοκ: ι!!εο·οοεοκκ.

τκηῇοκτἰ έκ Ε!οοιο ε.τκω.ο..ιο. .οοκοφ Ιοιο·εκβο κά κκκ. σεο. οίοοκίωκ:. Ε: κε |οποικ: εποπ

Ρ!κ ρετκοκκ.τ , ό'. θεπήκ.τ (λυκε: έκυετκεπ/ί: , θκοκεἰκκἰεκ/ῖ: Ροποεκοκέ: εοπέἰπον· . Εοο!κίαοκ

τμ18ΕΕ2111 δ. ΟειτεἰΙΞ2 ίεοὶτ , ειιὶ Μοτιαάιοε οιτήιιωι1:. @4ΜκιΜΜ εφ κἰἰ.ε κήπο ›·πείοκε:. Με :απο

@!ο ο·εοεπ/Ξ·ποΐκ: ο κοοἰ.τ 421 δ. Ρεο)εί!·κ:. ?κοκ απο εο μοβ: κι· δ. ΑΜΑΚΙΝι19 Έκού Εαοοοῆ , ο;

Βεκεέίε?έκί οκίάεοκ (πιο οοκοἰοεο·ε Με: ) .κΞ!ούκο : :κοκ κΙἰἑ: Θεκεβκ.ι· δοκιε.τ "οποτε δ, Ρτο

]εδΐο δοκάε!κήεκ[ε Ροποεκοκκ Δε! Κ68ιι!ειπ δ. ΒετιαΠ&1 & δ. 02Γ81"ϋ πονο (:οιυπψ:1Μ σου»

Ιοο/κΜ, Ρο·εχεέϊκο κΙἰκά βιοκροοκ: βίο· "...ερ ἰο_β·ὲ Ζεἔκκτκ›·.

Πο ώνει πκ:τηοι·πι Η11.1:Εικιει Κεεὶε ουκ (;επποικει:

8α·οΒειτ Ρτὶιποφετιιω , εὺπι Αι·νο:ι·ιποι·υιπ ΕεεΙεΠει Ρωτιε:

8ειεει·άοτο.Ι1 εΙΤετ ειιΙωπιο ε!εΙΝτιπο 2, (ἱεΝΕ8ιι1ε 6ο πω

Ροκ νἱτ ΙΙΙιιίΕι·Ιε 8: 8ετιετοΗτατο ΡοΗοω οΡἰΒἰιΓςιιε οΡιι.

εστω. π: Ρτο:Γο.το. ι1τβ€ ττιιιοΜΓο.τωτι οϋτωεΒο.τ. Φ;;

ιιι·βε ἰωττιειπίἱτειτο όΜτω·ιιτπ ο Μι .Ρτε;Ροτει1ε , παπα

" Μειττγι·ιιπτ Γειτιἔυὶιπε ε!Μοι· εΙειι·ετ . τεΙΙιιε ειπποειιο. . :ΗΕ

_ Θιιὸά ιεΡἱητοτιιτιι Ηο.Βιάε ΪυἱττιἰυὶΒίιίῖς11ε ὶπευτἴεητὶἰοιι$

|, ΓαΡὶἱιεΓειτΙ€ατιιτ.ΠΒ1 Μια! τοεα! Εὶἔει·° Ηυνἰι15 ΡτωεὶΡΜ ει1τΓιίΡτε.:τ€τΠιι€πε,

.Αςιιἱέειηἀεειω Ρι·ονἰπεὶο.ττι επιτΜοΒετιε , Ροίὶ καψω ειιπίι·ει&ιιε δ: ΡτοΗ:αι τα

κοιταω ΓΡοτὶο. Οοαιωπτι οσοοσε ω. ΜετεεΗτιιτ-ωετε. δω Μ ΡτοΡοίἰτιιπι π

να·το.ωι1τ.

ΟειπίἰιιεἱΙ· Ι

ΙιιίΪτἰε Ατ- ”

"πωσ,

 

κ Νοτη:: Ροίϊ :πωπω ΡοΙἰεἱε ΕΡἰΓεοΡΙ , άο ουσ ἱπ ΜΗ νΜα Μπι. π.

ο Ατνυκι1οτιεπι :Μεεε Πτι: (Π2.ιΠε-πτοπ8, νιΠΒὸ Οἰετοποκ!, 2π1ρΙἱὑ5νὶἔἱΠτἱ ω11Μιτ1Βιιο σΠΠο.: ὶ Χάρη Μη...

οι ω. πιι5ΙΙο μΠΗπε Π: ΕΙ4ν©το Ι'Α¦ω,' › (Ιω Π] ΠΖΗΜ ΪΠΜϋ

ι. Οἱιιι1

 



νι!!! δ. ΡΚ2Ε]ΕΟΤΙ Ε!). ΕΤ ΜΑΡ.Τ. (Ξΐ.ΤΜ ΑΜΑΚΙΝΟ. 6.!!

ε. Οὐ!!! ο!!!!!!ο ε!ε ε!άε!!!ο δο.εε!!!ο!!ο εο.τε!νο.!!!!! , ι!! 1!! τε!!!ει!ε ι·ε!!!ιε Πε!! Μ.

Με!. !!!!!!!!ε!!!!, 8ε :ι!!!!ε ει!!! Ρ!ει:ίε!!! !!!!ετε!!!!,ετοι!ε !!!!ει· Γε ε!!Γεεετε!!ε!!τ.

ε!!!!! Ρ:!!ε!!!!!!!!!!!ε. Ρ!αΒ!!!!!!! (Ξε!!είἰι!!!! ε!!! Ρο!!τ!Ηεο.!ε ει!!!!!ε!! Π!ο!!!!!!!!!!!!!!!!

ίὶ!!!!!!!ο :!!!!!!Γ!! !·εεε!!!!!!!ε εε!!&!ε !!!ΓΡοί!!!Πε!!!: 5 !!!ε !!!ετ!! ε!ει!!Γι!ε , !!ε εο!!!!ε

ε!!!&ε ()ει!!ο!!ι!!!! :ιεε!ε!: ,!!!!!!ε!!!!ι!! Γε $8.εε!!!οτ!ο ίο!ε ε.ί!!!!ε!!ε εο!!ε!ο!!ε!!ατι!!.

Α! ε!νεε Ι!! ε!ε&!ο!!ε!!! Ρ!ωε!!εετ! νε!!!!! ε!εΡ!ο!!!Ρίε!!!!!!,οι!! !Ι!!ε ε!!ε!!!!ε ο!!!

ε!!!!!! 5ε!εε!ε!ο!:ο.!!ε ο!·ε!!!!!ε!!! Ρ!ε!είε!τε !!!!εε Βε!εΒατ. αι!ο!ι!!!! εε!!! ε!! ει!!εε ν!!!.

8! Ρε!νε!!!!Τετ εο!!ίε!!!!!ε. νο!! ο!!!!!!!!!!! ()!ε!!εο!ι!!!! 8ε!ειϊεο!ι!!!! οπο. ε!!!ε!τι!!.

Ρ!!!:!εεΈι!!!! ε!!ε!!ι!!!! Γο!ε * 5ε!εε!!!ο!!ο. Φ!!! ΡΜ!!! ! ει!ε!ο!ε !)εο ο!ε!!!!!!!!!! ΕΡΠ

εοΡι!ε. Εκ!! ε!!!!!! Ε!!Π!!!!ι!ε , δ: ο!!!!!! ί!!!ιν!τε!τε εο!!ίΡ!ει!ι!ε, νι!!!!! !!!!ε!!!ε, Γε!!!!ο

!!ε !ε!!!ε, ε!εε!!!ο!γ!!!ε 8ε !ε!!!!!!!ε Ραε!!!τ!!ε, ν!!ε!!!!!.ειτε Ρο!!ε!!ε , εο!Ρο!ε ο!!!

!!ι!ε. εει!!!ετε ε!!!!`ι!!`ι!ε, !!!!!!!!!!!ε!τεΙΡε!Γ !ε!!!!ε , Γε!ε!!!!ἔ! 8εε!οο!!ε!!!!& Ρ!!!:ε!!!!!!ε ,

ο!!!:ιτι!ε !!!ο!!!!!!ε, Και!! !!ι!!!!ε!!!ει σε Ι:!εε!ε Α.!!εε!!ει!!!! εε!!!ε!εε ν!!ει!!! !!εεε!ε.

Ηε!!!ε!!ε.τ ε!!!!!! τ!!!!ε τε!!!!!ο!!ε Γοε!ι!!!! Γατα !ε!!8!ο!!!ε Γει€:!ε!Π!!!!ι!!!! Ρε!ί`Ρ!ει!εέ

οι!ε Γο.!!ά!!!!!!ε ν!!!!!!! Ενοο!ι!Μ, οι!! !!!!!!!:οε Αι·νε!!!οι·ι!!!! ν!ε!!!:>.!!!!!!οι!ε !!!!!!ι!!!!

Ρο!!ι!!οε ε!!!!!!!!!! ε!!!ει!!ε !!!ε!!τοε !!ειΒε!!!ε ε!!! τωεω Εεε!εί!:ε (!!!!!!ο!!εα: ὅτε

!!!!!!!!! Ρε! Ε!!ε!!!τε!!!!ε: Γει!!!ε!!ε ει!!!!!!ο!ι!!!! !ενοεειν!τ.

3. δε!! ει!!!! μ!!! Ρ!!!.!ε!!! !!!ε οο!!!ε, Ο!!!!ί!:ο Ρ!εε!!!!ε !!!!ε ουσ !!!!!!! Βου! Α8!

ει!!,Ρο!!ε!ετ. εσ;Ε!!Ε ει!!·ε!!!!! Ρ!:εε!!ε”το (5ε!!εΠο ° Ποιο!!! εο!!ί!!!ι1!1°! Ρ!·:ε!!ε!ε Ε!

!ι!!!!ε , ι!! οι!!! ίο!!ο!εε ε! οσα: !!ε!·ε‹!!!ει!·!ο :μπε ΐι!εεε!!ε!ε ‹!ε!!ε!ετ ε!εε!ε.τ , Εεε!ε

δε!!! ει!! ουσ; !!!ε.ει!!ε.!!! δε; !ι!ἔ:ι!!! !!ο!! !!ει!!ε!ετ ε!!!οοτε!!ετ. @ο εο!!!!!!ο ν!!! απ!

!!ε!!! !ΐε!ε!!! ν!! !!!ι!!!!!ε ο.!!εΡτο . Μο!!εί!ε!!!!!!! Ω!ε!ε!!ι!!!! ν!!Β!!!!!!!! ίι!!ει!!!!ε!!!ο

Ρ!·:είε!τε!! ε!ν!τε!!ε 1!! !οεο.ει!! (!!!!!!ε!!!!!ε. !!ο!!!ε!! !!!ε!!τι!!!! εἰ!. ο!!!!!! Μ!!! ειτο!!ε

εο!!ει!!!!!!ε ίει!!!!εε!!ε ει!!ο!!!!ε ε!! ε!! Κεε!!!!! ε!ι!!!!τε!!.ειτ ν!!ο!ι!!!!! 5ει!!&ο!!!!!! . π! ε!!

8. Βε!ε!!οιετ! 8: 8. (Σ!εε!!!!!!, επεσε (:01.1ΙΜΒΑΝ! *Ε Ι!! οπο Μο!!ε!ί!:ε!!ο ε!!! αετ

εε!!!!σ.!!! !!ο!!!!!!.!!! Με! . !εΙ!!!!ο!!!ίοι!ε εε !!!ο!!!Ηεο.!!ο!!!ε ει!!!οε!!ε!!!.)Ρ!!είο.!!!!!!

Ενοε!!!!!!! ,ε!!!!!ε !!!Ρε!!!!ε !!!ε!!!!ο!!ε!!! Γεε!!!!!!ε, ΐι!!!!!!!ι!!!! Ρ!είεε!!, 8: :!!!!!εεεί!!

πατε!!! εο!!!!!! !εε ίι!εε !ι!!ε οοτε!!τε!ε ω!!! !!ε!εεο.ν!!.5ε!!ό!!!ε νετὸ Ρο!!τ!Ι·`ε!! οικω!

ω!! Γει!!!!!:!.!!! !!!!!!!!!!!!!ε ο!!!!!!! !!!!.το.!!!!!!ε , 8: εεε!!! ε!! σ.!!ο!εΓεε!!!!ο. Ι!! ()!!!!ί!!ει

ι!ο ν!εο!ε ε!!!ε!!ετε! , νοεα!!!!Ιο (3!!!ευ!!.!!!υ.Μ , Π!! Μπιτ!!! !!!Ρ!!!!!!!. .

ε.. Όε!!!ε!!ε !!!!!!ι!ε ν!! Πεο Ρ!ε!!ι!ε ι!!!ε!!!!!! απ!!! Γο.!!!!!!!!!!! ε!εΓεε!·ε , ω!!!

Μο!!ειί!ε!!!!!!! !!! ίι!!!!!!!!ειι!ο Ρ!πε!!&εε !!!!!!ε , !!! !!εε!!ο (::εί!!!!!!: ο!!ο!!!!!!!!! ίε!!!!!!!!:

εο!!!`!!ι!! !!!εεεε!!!τ, 8ε!!!Γ!!!!! ‹!ε οι!ε!!!εΙ)εο ε!!εο.!!ε Γεε!ε!.ν!τ. Α!!!ε Με!! ε!:ε!!!!!!

τε!!!!!!!ε Ρι!ε!!ε!!!!!!! !!! !!!!ε !οε!ε Οοε!!ο!!!ι!!!! ν!!! !εΡε!!εΒετι!!. Χε!!οε!οε!!!!!!!!

ειπαμε !!! Ρ!οΕ!!!ε !·ε!!ι!ε, Οτ!ε!!τα!!!!!!! !!!ο!·ε!!! ίεε!!τι!ε ,!!! !οεο οι!! ()ο!!!!!!!!ει-.

!!!!ε !!!ε!!!!!. Ε! !!ε!!!ε ε!!!!ιν!τ. Μει!!εοε νε! ί!!ε!!!!οε ν!!οε ο!!! !!!!!!ε ε!!!ει!!! εε

!·ε!ε!!! ο!ε!!!!ε!ν!! : π!! εποε!! ι!! ίε!!!!!ε! !!!!!!ε!!! εμ!!! πε!οτ! !!!ε!!ε!ε!!!ι!!, 8:

!ΗΡε!!!!!!!. Π!!! εεε!!!ει·ε!!! 5 Ροί!ο!!ει!!! νετὸ εο!!νει!ε!εε!ε!!!, :Με Ιοει!!!! εστω!!!

ε!;!!ε!!τ.

!. νε!!!!!! οι!!! Ι!!ο!!!!!!εε και!!! 8ε ει!!!οΠτετε!!! 8εο!!Γει!!!τετε!!! μ!! ε!!! Ο!ο

Με ) €ε!!ε!·ο.!·ε Γ!! ετ, !!οε Ρο.!!ε!ε ό!Π`ε!!!!!!!ε νε!!!!ε: παρε ν!τει!!! Ρει!!!!ε!ε τε!!!τ!!!!!,

Π!!! Ρει!!!ο!!ε!!! τε!!ε!ε απο!!! εΧ!τι1ε ε!εΡ!ο!!!!τ. ΟΡ!!!!ο π!!! !!ει!!ετ!!! .οιιὸε! !!! α!

εε!!! !!!!!ε Γι!!! Ρ!!8ει!!!ε Ρ!!!!ε!Ρ!ο!!ε !ε!έ!ο Ω!!!&ει οεει!!!!!ει·Ιτ 8:!.!!&ο!!!!!! , ο!!! Ε!!!)

Οοο!!! !!ο!!!!!!ε !!!οο!!ι!!!! Π!! ί!!!!ε!!!!!! Ω!.!!9!!!!ε!!!. Ηι!!!!ε !εΒ!ο!!!ε !!!!!!ε!Ρεε

(Σ!!εε!ι!Μ , δ! ν!ετο!!!ιε!!!!! , ΑΝΑΤο!.!ΑΝι1Μ ε!!!ο!!!!ε ΜΠΕ εο!!!!!!!!ε.ε επτα!!!

τω. Ι!!!Β!ε!!ε!!! (:οε!!ο!!!ι!!!! εο!!!!!!!! νονετε!: . Γε!! !!!!!!!!!!!!ε !!!!!:Ρεο!!:ι!ε οΒί!ειει!

!!ε εα:Ρτι!!!! εμε !!!!!›ε!Γε&ι!!!! !ε!!!!!!!!. 1)!ΓΡοί!!ε!·ετ τει!!!ε!! απο!! , ε! ο!!οε ε!!

!!!ε!!!ο!ετο!·ι!!!! Γοε!!ε !εΡε!!!Τετ .!!ε!!ει·ετ Ρε! Ιοεο. !!ο!!εί!ε! ε!·ε!!!είε!!ε. δε!! ώ!!!

ν!ε!!!!!ε Ρει·ΑΒΒο.τεε νε! ΟΙε!!εοε Ρε! Με!! 8ε.!!&οι·ι!!!! !!!!!!!!!!Π”ε!:,ι!! !!! Ρ!ο!!!

!!Νοε εο!!!!!!!!!ε!!!!!!ε Οε!!εΠ!!ε (Σο!!!εε Μάο! (:α- ΕΡ!ΓεοΡο 1.!!;!!!!!!ω6!!!ε!!! Ρε!ρε!ἑ!!! ε!εό!τι!ε.

ωε!!εεε!!ίἱε Ρει!!!!ε!!ο!!!ε ( ε!!! οι!!! !!! ΜΒ. Ή!!! ) ὐΗεε Κεε!!!πε Ξ!! οπο!!! εο!!!ρ.=!έ!!!ε ε!!!!ειω!εω.μ

ω!!! Πε!!εί!ο ΕΡ!ίεο!!ο Ρε!!ε!ε !!!κά!&!!!εεεΠο!ε , ο!!! Με !!μενε!ει! 5. Ι)ο!!ε!!!ε νείο!!!!ο!!ε!!Πε Ε!!!!εορ!!ε,

πο!! μπα! η!! κπό!Μυπεβετά!!Μ εο!!σεα<.Μό·πρώι!έ- ο!!ε!!!π!!!!0!!ι!!!! Π! ε!!!ε Ε!0ε!ο Α!! επ!!! 6μ_ (Με

ω· ω!!! !!!!!!!!!!!, Σ! !!οι!!!!!!!!ε Με!!! ω!!! Θε!!είΙο !!!!!ε. Εεεε Νο!!!ε !!! Με!!! ν!!!!!!!.

ΑΜ». δ!! θα!. δ.Βεπειί. 8«.·:!!!εω Σ!. ΜΜ π! τ!!

Α κ. (Η ε .

!!ε. 1.!!!!!ν_

ΗΜ!. πω!.

Ε!!!!!:ορε

το!!! κε!!

Η!.

Ρ!!ε!ε&!!ε

ε!!$!τι!!.

# :σε

Μο!!!!!!ε

!!!!!!! ν!!

ε!!!!!!!! ετ!!!

Βα!!.

Π!

Με!!! αΙ!!!εΙ

!!ε Χε!!ο!!ο

ε!!!!!!!!.

88. Με!!!

!!!!!! Κε!!

!!!!!:ιε ρε!

οι!!!!!.
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Ρ .

επ πω. ε. ι>Μεττετι .ει>.ετ ΜΑιετ.επΜ ΑΜΑπιΝο.
Απ.>Οι-ικ. Ρτπ, επ εοτππι νιοεΙιεετ Κε!πιππε, τει νετιεπτειιι ιπνειιἰτετ, επιιι ιΡΓπτπ Γεττππι

κι των· πττιΡπιίΓεε ,δε τπτειιπ οπιτιπε Γειπέτει εοτΡοτει τπτππΙειτει Γπετεπε πΡετιτε )πίΠΠεε,

ΙΑΝα-Χχν· Πινιπο ππτπ Ρ:ι.πΡετ οπτε!επι , ερτ Ρετ πιει Γετπιε ΙπΓετε. εεπεοπτπτ πεειΙιε, Γεω

ΑΜοπι τ:ιτεπι Μ τεεεΡιτ. Ετ Με πε επι ιπετεπιτπΙε νιάεειεπτ 5. Ρπε1εετι γιτεπτε Βείτππι

ω" ΜΠΕ, ιπτειπττιπι νετιτειε Ρατεε, πε ειπι Ιι:τ:ε νιάιτ,ιΡΓε νετιιιε ιπτιιπο.νετιτ.-Νεε

ιπιπιετιτὸ Ποπιιππε δειπέτοε Γποε πει τεπιππετειτι ιπ τεττιε πι€ιιετπτ, οπι Γπειε

ΡτοΡΙτετιΡΓπιπ Ιξτπελπιτετπιἔ νοΙππτεἔεε. €ΣοτΡοτει ίιίετὸ δαπέτοτππι ειΓπεεεΙΤοτε

πιο ιότιΡοπτι οτε νττο τι τι πιιτι εε ππτ τττιπ ατε. ο

Ει>Πειιτι- Ρ 6. Οίιπιτιπε Με 86 ει!ιιε ιιιιτειιτπΙιε ΡοΙΙετεε ,ο.πάιεπε Ιιε::ε Οπιιοτιοιιιιιιτπε τπ

“"" ω""° τοιιιε.ε: πτοιε ΕΡιΓεοΡπε , Πιο.εοπεπι Γπππι εππι επΙοἔιἰε εειπεἐ`. νιΙῖτετιοπιεπὸιΡ

Γπιιι επτειπε. (3ίπιιτιπε εππι :ι!ειετι τεεεΡιΓΤετ ειπιπιο ,Ιεεππι ιιι εοπνινιο τιιΓεππι

Βετε πω. ΑεεεΡτο τΓτ!επι Πιει.εοππε ΡοεπΙο,ΓοΙιεπε ει Ιποοτ εΠ`εειπιτπτ, εει.οι

νἐ τιεπιππε ΓετιπετπτιπΓεπιθι. (Σίιττιππε νεπετειοιΙιε ΡτωΓπΙ ΡΙιτεπετιεππι παρε

ΓπτΠιππεΙπιπ 8τίττπιπΙιε τιεπτιππε ιπΓΡειτπΤετ, εοεΡιτ εππι Ιενι εοπε.τπιπε εοπΓο-'

Ιπτι , Ρετ Βινιπππι επιπιπιεπΙπιπ πεππτ:ιπε , πε όιπτιπε μια πάνετΓει εοτΡπε (Πω

Πο όετιιτππι πΓπτ ε.τετ. Μπιτ πιιτππι πι ιιιοόππι Γο.ππε είπειτπτ , δ: πππιτιπεπι

πεπιεε ε τοπ επ: ετιεπτπεΙτιποτε. · .

Επιτπι «π- 7. Α ιο ειπαμε τειιιΡοτε εππι ΓειετειτἱΠῖιιιο Βοπιιπιεο Ρο.Γεπα ΙτεΓπττεοτιοιιιε

πε ετίπνινιπιιι ΙιειοπτΓΓετ ,(Ρπιόπιι:3 εἴ: πιιπιΠ:ίτιε, επι ιτἔίεττιὶε εποε εΐιΡ-ιΡ)Ππε ει!ιππι,

° να επ ππι τττ επτεπιπ πο τπετι ε πετειτ πττιπι ε. π ιε , πο π τπτε ο ιτππι οεεπΙεἔτε πιίπε ἔτι. Οίιτιιοπε απ] πιιπιίττι ιπτετ Γε εοπετιπιτετε εοφ” επτ,

τιπιόπειτπ τει πε ειτπεπεο ειέτππι Γοτεε,επι επτεε Ροπτιπειε επι ΓεεΙπεΓΡετνεπιτ,

]πίπε ιτε.οπε οπιπεε , τιπι ιΠο ωιιπο ε!εΓετνιεοεπε, Γπιε οτιπτιοπε μα: επτειτι,86

Ρο.τετπο εοε εοεΡἰε πιοτιετε επτιιπιπε ,πε οποτιΜε ειοΙ:ιτπιπ Γπετοιε , Ρετ τοπ

ΓεΙῖιοπεττι !ιεπε Ρτοπετετ πειτε. ποπ Γἰποιι , ποΕτε οΡαεει Ι)οπιπιι ειπιπΙιπιιι Γε

Φωτ ιπιΡτεεειτπτπιιι, πε Γειειππε τι πιιΓΓπιπ εΙεεε€ετεε, δ: ποιτει ιΠιειτε πΓπτΡειτ:τιπ

Γοπτεε Γετνειτετ , δ: ποιτιππι Γπει Ριετιιτε εΙπειειειτετ. ΕκΡΙετιε ιτειοπε νι€ιΙιετπιπ οι.

επβιιε , εππι Γε νιτΙζ)εο ΡΙεππε ΓοΡοτι όεεπΓΓεε, Με ιιι Γοτιιπιε νιτππι εειππιτ!ε νεΓ..

τε ΓπΙΡειιτετπ , πτΡοεε ΑππεΙππι Ρτε;ειε, τιπι ει ΓΈτειπιέτππι νε;έεΙζιΙπιιι έιει ἔτιι

τιιπι ετ:ιτ τιπιπο πε ο εττππι ,ιπ ιεπτετ. Ενω πε ε οπιπο . τπιε πεο επ..
Ιεε επιιέτοε ειπι εΒιεπι ΞιιπιΓτετιο άεΓετντεοπιιτοειεεετΠτι πω. Ούτιιοπε νιειΠιπι

οπιπι!ιπε Γετπιοεπιιιτπε ΓπιίΓετ , οπιο ει: ιΙΙο Γπτεο τεΡετιΓΤεπτ, οπιπεε ππειιιππιτετ

πεπεπειπεεε ,πιτιιΙ Γε ει: τιοε Γειτε εάιΓΓετππτ.Τππε νιτ Πει πιειππ :ιπππεπε,8ε

ε!ι,ετιεο εΙείιππειπε, ποτιιεπΙειττοιιιε ιποιεεινιε ,ο.ε!πεπε ετιεπιι τ ΙΠο δ: ιΠοιτε το Ιο

εο , δε Γπττπιιι ειοε!ιτππι τεΡετιετιε. ():13τπειπε επι Ιτἐεππι ιιιιιιιίτἑι τΙΈιοτπιπειτππιΕε

ιιιΓΓεπτ,νειΓεπΙππι ποπ πότε εαπ ετεπε, τα @ο Ροπτι οι εεπ ετππτ. ει.
ττοπεπι νετὸ εοτειι(Γι οττιπ1;!ιπε ο.1τΐεπεπε , 8τειάΡΡοεπιτεπειειπι τιπεπτπιπι εο!ιοττο.πε,

οπτιπτππι επ Γε ΡεττιπεΕπιτ , ιπππΙπειιτπιπι :ιεεοπιιιιοεΙανιτ. ο

ειπωω- 8. Ρετ ιόεπι τεπιΡπε ενεπιτ ,πε νιτΒειειτ! ειπΙο.πι Κεειε Ηιεπεπιει Ρτο εεπ

ΤΠ' 3ξεε· ε!ιτιοπε ΕεεΙείἱ:ε Ρετπετετ. ΑττεΡτο ιτιπετε εππι μπι Ρετ νειΓεεπι ετεπιππι νοθ

;.::ἶἔ;.,.: 8ππι ποπιιπε πετ επτΡετεε,ΡοΠ: Ι:ΜποτιοΓπιιι επΠειιι Ρετ πεζει πιοπτιππι 8ε τοπ

Με ω”. νο.ΙΙιπιιι , νικ τεπάεπι νεπιτ π! Ιοεππι , οπεπι Ποτοε.π(Ρπε ε· ΡεπτιΙι ΙιπππΞ Βατοπ

τι νοειτειπτ , πΒι παπά τοεπ! εεΠπΙ:πιι Μετα τεεοτ σ.τιοπιε θ: νεπετο.πάπε νιτ

ε ΑΜΑπιππε, ει: ΡετπιιΓΕι 8: εοππινεπτιέὶ ΨΑππτεπεπιι '° ΟΡτιτπειτιε, Γππιπιο

ΙαΙιοτε εοπΙττπιτετε.τ. Εοτιεπι τεπιΡοτε επιιι Πιιιπ Ρ:ιπΡεττο.τε Πει τιτιιπεπΙοε Επι

Βετετ,πε ντι: Ρο.πεπι Ρειιτιτιιο.επ πε! πιεπΓπτειπι εππι ΙγττιΡΙιειτπιπ Ροεπ Γπιπετεπε,

Με: Γπο ΡειπΡετε:ιειετποΡιπ, εεω) Ποπιιπο ΓειπιπΙειβειπεπτ @και 1Ηπά Εποπτ

Με”. Μ. Η] Ρτεεεε τππι , επεεπε: βαττ Ρωιμπε δρέι·Ιτα, ?πωπω έτι/τύπω ή? πρωι» ω..

πω. δε ποιο ιΒιοεπι Ι)οιπιππε Ρετ ΡτεεΓπΙεπι Γπππι νειιετ:ιοιΙεπι Ρτιήειέτππι

π δειντιτο Επι: Ω!οπεπεκτ,τιπππι Ιεελιοπεπι ΡτεΓει·επ- ΩΜοτιι:ιτιο Γεεπτιπο ίπΓειτπεπε, επτιι ειπτιο τε8πι εεω -

.πει Ριιτε.ιππε,επιπετΠ Ιοεπε ποΙ:ιε ιπιιοτπε πι. ίπ Μπι τΙιετή ιτι.Πτ. ειπππ πι; πιο”. :είτε Ἑιεὸεεςπτἰο Γι:

νιτι οίκ7ο.υτεΜ ποπ ΌστωΜειω . ε: Μοτερ” ποπ ιποττππε:ειΙΗιε οδτοΡ,επ:ιτιο ιιιιιιοτ οεεποπιΠε «πω»

κιβητια Γττιεπιπτ. Ετπε Νοτειε πω. ειπε :Με δ. Απι2τιππ8.

ε Ντιπ ννετππεΙιετίπε Μειοττ·Ιοπιπε πι Βπτἔππάπι ι

 



ντι-Α 8. ΡΙΜΕ]ΕΕΤΙ ΕΡ.ΕΤ ΜΑΚΤ. (ΣΗΜ ΑΜΑΚΙΝΟ. ω;

οοτειειιΗ οίτεοόετιτ , οσο είὶ ΠΙεοόστο. Πεοιοσε Ρτιι:όιέτσε Ατοειτιοσε τεοτειειτο- Μ. απ·

Ρτιόετο Γσετειτ εοττεΡτσε , ιοτο.οτιιοι στ οεε οτεΠοοι οιονετε ,Με ειΙιτοεοτσιο υι_

Ιστο , οι1ὶ Ιε.τιεετο τειοτοιο ,τιειστιτε ΡοΙΤετ. Ήοό είιτο :ιό σ.στεε Βεο.τι γιο Ρα

@ότι ιοίἱοσειοτιοσε Ετι:.ττιοσε ΡετνεοιΙΤετ , Γο ιτο.ε ΠοτοιοοΓΡτεεεε τσόιτε 8: πό

εεΠσΙ:ιτο σοὶ νεοετο.οιΙιε ΑΒΒο τοοτοτσε ]ειεεοειτ Ρετοεοε, εστο Βόει ειττοετσε8

το8στιστο τοετεΠιιε , νεκιΙΙστο (ῖτσειε ιοόεΡτιιε , Γο.Ιστε Ματέι €ει›το όιΓεεΠἰτ ε τοτε

Ροτε : :.ιΡΡτεΙιειιεάοιιε το:.ιοιι εισε , :ιό τείεέτιοοεοι όοτοσε ( τοιτστο ότάσ ι ) ειόόσ

:το ιΙΙ:είσοι. ΟοοοτειτσΙειοτστ Ετειττεε ΡτιΓτιου.οι Γειο1τειτετο τεεεΡιΠ`ε Ρο.ττεοι.Ήιό

Ποόετο $εισότι πιο , οσὸό :Με τοιτιιεσΙστο Ρετ ΒιιτισΙσιτι Γσστο Ρτειοεέτστο Ποτοι..

οσε οΡετετι όιοοε.τσε είτ , στ το ετεπιι νειίτιτο.τε ίσοιτο εεοετ τεεεΡιΠετ (πω.

τετοι -

ο. 5εό ΡοΠ: Μετα ΓειΙσοτοίοσε νετΒε οσοι Γε ΓοΡοι·ι όεόιΙΤετ . δ: εκεσοιειε :.ιτοσε

πιο” ετοοέτειιιε σΓοσε ειό 2στοτειτο όιει νο 1)ει εοοίστοιοΐιίΤετ , οσοι ]ειτο :ιστο
τθ. όιει ίΕοΙ τστιΙειοε ἔτειτιΠἙοισε ΓσιίΓετ τεόόιτιιε τεττιε , εσοι Βεοεόιότιοοε Εττιττιιτο

ττετ οσοό τ:α:Ρετειτ τιττιΡσιτ , ετοσε :ιό ΡτιοειΡεοι Ρεττετοτ το Ροτε. Ποτ Ποτοιοσε Η.,,,αιω

τεοτειτο τιΡσό Μειτοτετο-όοτοσε Ρτει:ίτιτιτ οτετιειοι , ιιτ οσοό τετοιο όεΡτοτοΡίἰΠετ, ό· Ηϋόω

Γστοιοο εστο οοοοτε οόεΡτσε οτ. Οο.σόεοτ Κατ 86 ΑσΙιει ειστε Ρτοεετεε ειτοσε ¦:(ἔ;ἔ:8_

ΟΡτιτοειτεε , ὰ Βοοιιοι 5ειεετόοτιοσε ίττεοσε ίσΓεεΡτσε είτ. ΡτινιΙεειο αστειο Εε

εΙεΠεε ει: εσότοτιτειτε ΡτιοειΡιε τοΙοοτειτο τ ΟΙιτιίτο Βινεοτε τειοεεινιτ αό ΡτοΡτιει.

το. Βτοτ ιΙΙο τεοιΡοτειο [σΡτειόιέτο τεττιτοτιο Ατνετοο οσεεόειοι Γετοιοει Ι)εο Μοτό τω

όποτε οοτοιοε Φω.σοτ.ατ οσα ἴεόσΙὸ ΡτοΡτετ εεισΒιοι Ρτετόιεειτιοοιε νεοιεΙπιτ, °*Ι";':

τιέΓοιιε Πω ει: Ρειττε Ρτεεόιέτο Ροοτιοει , νε! Ρεισ(Ρετιοστ οσοτ ιΡΓε τεεεΒο.τ οσο- ω., Ρ

τσΙιτ. Ατ οοο ΡοΙτ τοιιΙτιοο ΓΡο.τιστο τετοΡοτιε, ετοτσιο ιτοΡ!ενιτ οποτε:: οσο:

ό. Β. Ρτ:ιτ]εέτο Γστοτοο ειιτο Βοοοτε εΠ: τστοσΙεττι. Ηιε ιτε ττειοθ.&ιε , ετειτ οσιόειοπ

ΞοΕ:.ιτοιε το, Ηιεετοτι οοτοιοε.,οσι ειΡιιό ΜαΠἰΙιειτο Ρειττιεσιτοε Ιιοοοτετο Με

Ροτε ίσετατ , οσι ΗΙιετο ΓσΡτειόιότιε ΠΙεισόιο: ταΡτειοι ει; ΓεεΙετε οι Γοετεινετειτ, 8;

όειοεεΡε εοοειιΒιοειτιὶε ττιιίετιειτο τιόοτίιιε, ειό ΗΠόετιεστο ΡτιωΡεω, οσι εο απο

Ροτε σττο.οσε ΙΚεοοει ΓσίεεΡτο. οσοετοο.Βο.τ, Μάο πιο ιο τεεΙετε Γοεοιτο οοτοτοε

Ι.τοοεοωιτο , Ρετνεοιτ ειό Κεεειο, οσοό Ροίτεει το εισΓόετο τοτιττγοο Ρεά

ειεοόο Γοτοεε Γεειοόο.Ιτ ίσο. ΙοεσίατΡοοτιοεεοι, οσὸό Ρτεεόιο. Ρτοτόιότει: τετοιοτι:

ΟΙεισόιο Ποινιοόιεειτετ , εο.στέΓοσε Κεοι όεΡτοτοιτ: οΒτιοσίτοσε εστο ΡτιοεἰΡε,

στ Μι1Τοε εκ Ιειτετε όιτιοετετ οσι εσοι Ρετ Η εισΙΓοτεε οσοτι:ιτεοτ . 8τ το :Με ΙΚεο

οτε Γεεετεοτ Ρτιείεοτειτι.

τι. (Σέιτοοσε Με ιοίττσέτσε όε Με εο.σΓει :ιό τεΓΡοοΓιιτο όσ.οόστο νεοττετι Ρ,ω;"ω

οισΙτο τοεετοτε εοοΠ:τιότσε είτ , οσοι @το ότε: ΓειοεΣτι Ρο.Γεοω οοιοιοεΒειτ , 8: ικά:

ἰο ΡτοΡτι:ι στοε ιΡΓειττι ἴεετετἰΠὶοιειιτι Ρει.Γετι:.ε οοδι:ετο ΓοΠετοοἰτετ ει εεΙεοτειτε

οσο Ιιεεοατ. 8εό στ νετστο Ρτονετοιστο όιειτστ , Ιοτεοτιτειε δειεετόοτσοι οσο

τιιοετ ιιοΡετιστο Βεοιε ι Ηόε ετττιο.τσε , 8: οιιΙειιοι @στο @στα εοτεειστο Ρτο:

όιεο.τοτετο ΡειιιΙστο τοόστιιε , :ιό Ρο.Ιειτιστο ΡτοΡετσ.τ. 5εό οτ τοοε είτ , ειΡσό Κε. εμε. ο;

το τισΙο.το το Ιοεο στο εει.σίΞε νεοτιΙειοτστ ιοττοοτ.στ απο ΓσΡτο.ΓεττΡτο Ηε&οτε

ἔε ΓσΡοιόι&ο οεοοτιο το.τιοοετ Ιιειοετετ. ΙΡΐε εοεΡιτ τεοσετε , 86 τειτιοτιεοι νετειτο

τεόόετε,@και Ιτο.τστο. Πο.οοιισιο νεΙ Μετρο οσο: όιειτιιτ Ρτοτοειοει ε, οσοι οιειΒοσε Δ:

όιεε 8εΒΒειτἰ ετο.τ , οσο νιοιΙιειε Γειοότι ΡειίεΙιπ εεΙεοτειτι ίοΙεοτ πε οιιΠο τοοόο όε

Με εεισε5 τεΓΡοοόετε ΡοίΓε. 5εό στ είτ εοΠ8.τοτιιτο τοστ ,οτοοετ εοεΡετσοτ εο

εετε, στ τειΙι Ρτο τοσοι. οοο όιττεττετ όοτε τεΐΡοοΓσοι. Οιετοοσε νο Πει Γε σοότ- τ; μια

οσε τιττο.τιιτο εοΒοονιΠετ , οεεεΠὶτειτε εοιοΡσΙΓσε πο. τεΓΡοοόιτ, Γε εεισίειε Εεε Π:2':01::

εΙεΙιτε Ιωτοειιιτοτε Κεειοεε Β όιτιοοι ε:οτοτοεοό8.τει8 Ιιειοετε. ()ι3τοοιιε οτιοε το'. Κεεε τα·

ίεττιοοετο εοοοονιΠεοτ, ιτοΡετξεδτιιιο οΡιιε τετοειοίἰτ. Βεειτσε τοπιο· Ρτπιειί1:ιιε Ρ°ΜΞΪ°·

οΡετιε οι Ιειοοτετο , ετ οιιοιοοόο Ρετ ΒόεισΙΤοτεε νεοιίΤετ ε:όιιο1τιιε τειοόετο όε

ο Ττιεοόοίισε ΑιιοσΠοε Ατεοόιο όσο. τι. δ! ΚιιΠιοο @ο οσοό Ρώτα ΟοοειΠε. δσεΠἱοοεοΓε , ΤτιΒιιτὶεοίε

Όσα Ξεοετο τυο: , τα κάτω οποτε: ρτώ!ττ2 ,βαττ των» 8: 81ο Γοτειι!ο α. όεοοιετσοτι

ή, τω... οΜπόστωι Ρει|ΠτιιΜκτ τοποιατε[ωπτ. @Ετό Ισ ΙτοοεεοἱΙόἱε [ευ (ΠιιοεεοΠότε Φωτ δἱεἱΒεττἰ Ότι

οποιοι :ιό Ε:.οοοετ , εκατο οπο! Ινοοετο Ρ.ττττε ε. ο. τζοοεττι ΗΜ ίσΠΤε ότειτσι·,όε οσο οσοι: Μεσοι «του

46. όεετετιιτο ι.ιωη ΡτιΡα:Ρτττε5Ριεοτιτ,στ οι Μκκάσ- το.: Ποόείττόστ Ητωτικοοτ οι ιιι›_ π.. όε πιο Όποιο

τω» όπώσ »ΜΗ Επι, ,ΜΙΒ ττωεπτέυπσ.τ @ο ΜΜΜ! , τη. π.. .

ΜΜ το το ο



το πω. ε. ΗιΔ]ΕΩΤι ετ. ει· ΜΑιιτ. στι»! ΑΜΑτ.ιοο
τω. Επι. Ρτοιο!τ. Μ:: νετὸΞιτ Καμια τ!τοοτε Ρετειι!!! ,νεοιιιιο εοτατο οοιτι!!ιιιιι τι Ρτα:ι!!ετ

υε.ι.κιιι_ν. το Εμία)Ρο εΧΡετιιοτ. οι Ρτο ειπε !α!;ιοτε τοαττοτε Γιιοτ ιο!!ιότι. Ετατ ιταειιιειτι

!”"”””” Ρτε!!ε!ιο Ηεδτοτ!.τ οπο: τετοΡοτ!5 Ι.εοοιισαιιιιιε Ροτιτ!Γειτ. Οίιτοτιιιε μοι οπο

τ!τατιαττι Ρ!αταοι οι !ιιίτι·ίι!Γετ . ετ οι:εαΓιι τειιιιε οτειιιο!σετετ. 8: !ιοταςτ1ιιοτ!ε!!

τ:οοΓιιετιιτ!ιοιτ )!ατο οι ΡτοιιιΡτιι εετοετετιιτ,ιιτ Γο!!ετοιιεε νιτι!ιαε ΡαΓο!ιατ εε!ε!ατα.

τε !!ε!τιιιο ε!Τετ , ει: !!τεΐ.!! Ρετιτι!!Γο νε! τοα!οτιιτο οατιι . Ροοτιτ!εεε νε! Ξειεεττ!ο.

δ:ιετ!τοΡε- τετ οι!! το Ι!!.ε!ιιοτιιοι ιιτ ε ο!ι Κεε!αιο Ροτε!!:ατετο εοιιο!ο!ιατι Γιιεταιιτ, !ιετιτιιιιι

ιιιωι ω· ν!τιιτο Ρττε!εέτιιοι ΓιιΡΡ!!ε! νοεε ειιιιτ!ίιτ ΡοΓειιιιτ τ ιτοτοο Ρτεεαοτιιτ, ιιτ εατ!εοι

Μ'Μ” @τα ιιο6τ!ιι ν!ε!!!6. !Ρ!ε Ρτο !!;ιιτιι Κεεἰε νε! μα: Εεε!ε!!τε Γαετ!!!ε!ι.ιιο Πω !ιο.
,

τοο!ατετ. .. .

Ηε&οτ _ Η.. Οίιιοιιιιε τω: Δε ταοτα νειιετατιοιιε ΗειΕτοτ εο8τιον!!!`ετ, οια:τ!οιέοιιε τιιι!α

Με ΣΕω· Ψτ.τοατοι 5εο!οτ!ε..Βοοιιιε !!τ!ιιι:ιέι ΡετιιΓιιε ετατ . ιοτετοτιε!!!! οοιΕτε εοτο 5.

!.εοι!εεατ!ο τοα!!: ιοιι!τατο ιιτετοιιε Γιι€τιτο !οειιοτ. Οι!! νετΓα ν!ι:ε !!!ιιι:! αΡτατι

Ξειτ Ρωττ. Ροτε!!: ε!οε!ιιτο, εποε! !τι 5. 8!!νε!ττ! αετ!!›ιιε ι!εΓετ!!›!τιιτ τ!ε ΡετΡεοτια Τσου!

τι!ο μ!!! !τιΓετ!τιιτ . ιιιιὸι! ει!τ!ειιι !ιοτθι οιιά Β. $ι!νε!!:τιιοι απ! ττ!!›ιιοα! Γιιιιτο Ρι·ο

ι!ιι&ιιτιιε ε!Γετ , τ!ε ι!οτοο Γιια ε!εδτιιε Γει·εττο Γετε!ιατιιταε! τιιτοιι!ιιιο. Σετ! εοτο αιι

τοι·α ότε! άατετ !τι!τιιιιιι, ετ ]ι1!ήιΙ1:Γο!!8 !αττι εοι!οετετ τιΡττ!ιι, εοτο εττο Β.ε!τ Ρετ

Ρττιεετεε Ηεό!οτετο τετ α. νεττ! ε. τοα ια πιο οια8!ε !ο ιοοστεοι οιπι!!ειε Γατα

ἔετε εοεΡετιιτιτ. Ηεέτοτἔιετο εαΡτιιε , Ιέειι!!οίιΓοιιε ετ!!δτ!ε ΡετεοιΡτιιε Μ!. Γεο

εεατ!ιιε'νετὸ Ρτιεο!τετιτ!έι ι!ιιότιιε . 8τ!ιι ειι!!!ιιιοι Ι.ιιιτονιο ε ττιιΓιιε , πειτε Ρο!! οι

τ, οι: Γιι!ιΙατιιτ.8τ !τιΓτα ιιτ!ιεοι ΡτοΡτ!αιο, αΡιιτ! ΠειιιιειιιιΜ '° ιιιιετοι!αιο ΡετΓ!ι!ιιοι

8: οεοιι!Γ!!ιοιιτο ν!τιιιο . οι!! Ρο!!:εα ΤτεεαΓ!!οατο !τιειι!παν!ι: ιιι·Βειο , !ιιτο!ιι!!ιιιτ

ενιι!Γ!ε,τιε οσο Ρο!! ιοιι!τιιιιι αοΕιιιιοιτιο Οοτο!τε Ρα!ατιι. α!!ι!ε !!τετιιιο τω».

Μ! !ι·ι ιιετ:ε Βατετι!οτιιιο τι!οι!ε Γετοι:ε , !τιιΡ!ε να!ι!ε ΡετετοΡτιιε ,Ρα!τοαιοτω”

τ!! αι!εΡτιιτ ε!!, Γαετ!Γοιιε οιιτιτ: ν!ττιιτ!!σιιε Ρο!!ετ. . η

το! Γιιοτ κ· τι. ΙΒιτιιι· 8. Ρατι!ιιετιιε ει: Κεεα!!!ιιιε ετ!ι&ιε , νε! τοιιτιι!!εεοτιθ. @εοφ ιιτ Ε;

Φ' Ρ"!'"” τι! !αειιετατ τ!ε ττει!!!ε πο: ται:Γατιιε ΗειΣτοτ τε ιι!τε!ιατ ”ιιτ!!ε!ιιτο ατ!!ι!!ιιι!τ °
τιιιειιιιιΔ· ,· Ρ . Ί Ρ Γ!. 1 - . .ὁ

ιιι:τ!πο_ ιιιιαΙιτετ Βετο Ρετ εττιομια Εεε!ε!!α Ρο!!!τ!ετετι να!ετ!ιεειιΓτιιιε !!εΡι αττιιιε ΟΡτ!..

Μπτω8,ωτοο! σε !ιοοοτατιιτ τα! ΡτοΡτ!ει ε!! τεετε!Γιιε. Ηα:ι: α!! !ετιε Ρτα:τ!!&ιιε

Αοιατ!οιιτ Α!!!Βα , ε!τεα ν!τιιτο Πε! οιοο!α ΡτοΓΡετε Ρώτα , εοτο το Ατνετοα τω

τιιε ε!! ιιτΒετ ετει!εοιι ειπα Γο!ατο Η!! ο!! α!!τοοο!ατο !!ι!τεοταοι!οτιιιο Εταττ(ιττιιιιιε

εΒε!!:ατεοι αε !ειβοτετο Απο! οι ετειιιο το Ο!ιτι!το εκετεε!!ατιτ, Γιιο αι!το!ο!ειο

Ιο ΡτεεΓατιιε Ρτα:Γιι! Ρτ:ε!!ι!!ιιτο α!Γεττετ. &ιο νιΓο εετεειι!ε νιτ νε!ιιτ τοιιοι!ε Ι)!ν!.

οιιτοΓιιΓεεΡ!ι:, οι τ!ιε οοέλτίιτιιιε Γεειιτο Γοε!ιιτο ΓιτΡεττι! τοιιοετ!ε. φωτ! Ρώτα!. τε!

Ρτο!ιανιτ ενειιτιιιι ,!ια!ιε!ιο.τ. ν - . . ' . '

Μ, “Μο - οι.. δικ! εοτο μοι οι!! οσοι! ()!ιτι!!ο Ρτα:Γιι!ε τ!εεετετιτ ,ιτιιτοιι:ιιε Ιιιιτοαοι @Με

τιιια!!τιιτ πι! τι! !ια·ιε Γεττε οσο να!ειο ,ι!ιιιτι ιιιιιιια εατιτατετο , α!τετιιιε ιονιτ!ετ τεεεΡτιοτιειο ,

Μω· ι!ε ειτε Γετ!Βιτιιτ . ειι!ιιιι το!!!ε τιοεεοτ!! Γιιοτ ατι:εε, οιιετιιι!ειοι οεοιι!Γ!!ττιιιτο οι Η

!!ιιτο Βε!!αΙ α88τε!Γιιε , Ρετ οιιεοιε!ατο Ατιιιιετιιιντ αι! ν!τοε !τιτ!ιι!!τ!οε Ατνετοστι!ιο

, ΡοΡιι!οε ΡτοΡετατ, ιιτ α.ττε ιού. Ρο!Γετ ιο ν!τ!Πε!οεεετοε εοτιιοι ατι!ιοοε !τιε!τα.

τετ. ΤετοΡοτε !!Ιο Αετ!ε!ιιε τω» τ:οο!!!!ιιτο Ρτανοτιιτο ε!Γετ ατ!εΡτιιε _ οεε ωστε.

Ρο!!:!ιπε νε!ιιτ οε!!ιια !οΓτεο!ε, τοι:!ε ιιτΡοτε πιος!!! αοΒιι!ε !οοειτιιε !ια!ιεο!ε. αι!

.. Μ” ν!τιιιο Πε!νοΙν!εο "' του! τω!! Γατε!!!τιιιτι τιιτ!:ι8. Γ!!Ρατι15 ατ!νεο!τ . ε( τιιιατιτιιοι

το!!!!ατ!ο ιιιιο τι ΓιιΡται!!τλα ν!!!α.νε!ιιτ !ιιΡ! ταΡειεεε ατ! εαιι!α:ι ον!ιιοι °νοε!Γετε.ο

τετ , απο Γοο!τιι Βιιι:ε!οαι ι!ε ΓαΙτιι το!Γετιιιιτ. Βεατιιτ νετὸ Ρταε!εότιιε ατιιιιε Ατοατ!

οι!! τι!!! Γοο!τιιοι αιιτ!!ετιιοτ !ιιιεε!!ιατιιιο , ιιτεττιιιε Γε !ο οται:!οοετο τ!ετ!ετιιοτ.ειτ

=ι τωοπι- ΓΡε&αιιτεε τ! Ποιιι!!ιο !τοοιιιτεεΓε!!ι!!ετο τεε!Ρετε εοτοοαιο. Οτοοε νετὸ οΓ!!ε!ίι ",

;::·0$!ω τοι! οι ι:οιτι!τατιι ΡτιτΓατ! ΕΡ!ΓεοΡ! εταοτ ,αιιι!!ειιτεε ε!αο8οτεοι τιι!ιαι·ιιιο , μνο

τε Ρετειι!!! . νε!!! ιιτ οιιτ!ατι,6: τιποτε ειτΓΡο!ιατ! , Ρετ Γεοτεε ΓΡιοατιιοι νε! οετοο

τα εοοε!εοΓατιιτο νεΡτ!ιιτο νεττετιιοτ τετοιο Οίκο τα! οΓ!:!ι1ιο ιατο τ!οοιιιε το! !ο!

κ” .

.οι ΑΠΔ εαι!Γα ΓεεΓα!ιε δ. Ι.εστ!εττιτ!] οι δσ:ιιο!ι!ιιτο τ $!ιτε!ιεττιιτ ω! απο. 67ο. ο! Γαετιιοι τ!!ε!τ οι πιο!!!

Ι.ιιιτον!εοΓε ττΓετι:ιιτ !τι ΡτοΡτι!ε Αό!ιε !τιΓτΞι. πω! Πάω!! ΜτιῇΙ!επβσπ› Ραπτη ιιΓΗ6Μητσ Ρωτ

& ΑΡιιι! Ω.!ιε!!ι!ιτιο Θ,'Γ7”!θρ ιτι νιτα 5. Ι.εοι;!εΒιιτ!! στου» Πεμ μπυφ4°Ι.

Ρωαϊωσι·κτ ι!!ε!τιιτ , θαιοιιιιιτο Πισωπτωτ.



νιτΑ δ. ΕΡ. ΕΤ .ΜΑΚΤ.ι(ΣΗΜ ΑΜΑΚ·ΙΝΚ). Μ;

πιώ αει:6$ΙΤειιι:.8ε ιιιιικοιι:ε νειΙειιτ,.ειιιιε.(ιιτ Εστω) παω ει: αΙΕοιιιΒΒιιε Μπι ω. απ.

Βει 8:οθειιιιιιιε άοιιιίιε ιιοπιιι:ιε Οουοι.εωιε, Π: .ω ι:ει·τειιιιιιιε Εκο νιιοΒει ω. 100-ω(Ψ·

ι ω , ιιιεἔιεοΡωιιε Β1ειιι!.ιωιοΒιισι ίιιΒπιιττετε , ειιι:Ι:ιι ω ΐατειιΙσ ΙιιΡι·ει ωσπου ω- “Η” Βαν.

τι Β6ι ιιιάιιειειε Ρτοπιιι·ΙΒιιιτ.

η. 5εά ιιΜνι€ιιπι ΙΞιι:εΙΙιτεεΡεποι:ιιω Γοειοι·ιιπι όοκιιιιι:ιι Μπακ ίι.ιιιτ ειι·ιιιιιτι, Μ5>"=ιιι

οιιιιε Γατα: ιιιωΓε νειιοτει.ΜΙιε Αιιιαι·ιιι.ιιε επι Πει νιτι.ιιιι .Ραε]ε&ιιιτι : Βοιιιιιιοαιι , Σε.

Ξ.ιιςιιιτ.Ει:ιιιοοιιΕ1ιι ειίιΓαιΓιιε ιιάστιτ..ο.ά Με πιεσε ·ιι!ι.ιΙατιι:ιιιιιι8: ιιείειιιεΙο.τιιιπ

ξιοιιιιιιιιπι Ιοειιιιι ἀοπιιιε : Εοι·ίπατι ιιιιπ:ιεπΓει ΙΜ Ρώτα απ” .οτοετεόιερι·ενοιτιιωιιιβώιε. Αό Με κά: Πει Ρι:ιι:ιε&ιιε υε·Βιοιιι:!ιτ: 'Με. Ετειι:ειι·,τΠΙε,

ιμιιο. Η ιιιοά‹·δ :ΙΜ Μαι: οοι·οιιαπι άοίτωε!ειε , 5ΡΓεπι ειιιι:ερε ιισιιιιιηιιειω εφε

ω. Πι Με νοεε Ασιιαιιιιιιε αιιιτ.ιου.ιτ. Βαιι:ιιε νοιτὸ Ρι·αειοθΒιιε ρι·οΒιιιιιε Ριτσα

π! Βοπιιιιιιιιι Ηιικ!εω,ίπωιιι Βοπιιτισ οοπιττιωάει.Βο.ι: φταιω.

16. ΟοπιΡ!ετἐὶ ςιιοςιιοοι·πισιιειιι€ι·εώ τιεςιιιίΠιιιι ω, ιιι ειιι€ιιΙο όσιιιθειιιι. οωειιμω

Με” Στο Β.Ρι·σειοθ:ο Αιτιεπιιιιιιιι Μι έΞιιιιιιΙιιιιι ιιιΒιιΙ:Έκιιτιιτ. Ετ εΙιιιτι νι: αι ιιι ψ" “Μ

Ή:τ:1τιι ιιο μεσα, 8ι Ι:ιοι·γιιιιε [σπιτι ωοοιιΒιιιιιιι ειμαι . Ιιάστεε ειιιὸ νεκιε·ι·ειιιτ τω”

πεπιεσ.Βιιιιτ . δε Β. ΡτεειεόΕιιπιι!!πίαπι ιεΙιπιφιάσειιιτ.Ωιιοά νι: Πει εει·πειιε ΗΜ

αποιιειιιι Ει·ιιιια!ο.ι·ι , ΡουΓεοιιτοι·ιΒιιε άθιι1τιτο οἔειιοιιε . επ : Ηιε εΠτ φωτο ειιιοι·ιτιε .

ιιιιΡΙαο φα! νοΒιε ιιιιΡετ:ιειιιτι οι. ΕτΕιικ :Μακ , ιιιιιιεοκ ιιΡΡιιι·ιι:οι·ιΒιιε ι1ω

στα πι Γα:Ιειο ιιιιε!ειειοι·, Κιιυιιε·ιιτιιειιοπιιιιε , @Πεκ 84:10 , ριι€ιοιιε απο το

Β. Ρ1°2]Ε&ο Ρωωιικ ω Ρε:&ιιε. να αιιι68ιιιιι Βοι σαι Γο.ιι€ιιιιιιε ιιιικΙ5 ΡαΕιι ω.

ιιιιιοτο:ιεπι νιάσ.ει·ε που ίει·ειιε ,οοιιΙιε Με Διιέιιω ιιιιΡοίο.ιιτ ,εε ΡοίΗιο::: ἰιεΊιοι· ω

©2.ΡΙ1ΣΒ]!18 εΙειάιιιιιι νιΒι·εινιτ . εστεΒι·ίιιιηιιε @σεω δικ: Γειιι&ε Με πωπω. ω”

ιιεκιΒιιε ΓοΙιιτο. ιιιι€τ:Με :ιό Βοττιιιιιιιιι ιι. .ι Ι, Μ..

17.Βο.ι:ο νε:ὸ 8: Ρωιοιοιιε ιιιΒιιιιατοι·οενιιι.. ‹Ιω οοιιίειιΐιιιιι Ρι·αΒιιει·ειιτ ἴἐῇἔ·
:ιο ιΡί'ο ιιιειι·ιγι·ιι Ιοεο, ε=)ιπι που Ιοι18ἔ ειάΠο.ι·επτ.. =νιάει·ιιιιτ τι:εε ΠοΗο.ε μα». ..,::δ

ι!ειιι:εε ι:ει:Ητιιε ΓιιΡει· ιΡτω άοιτιιιιτι , ιτι εμε 5:ιιιοΈι Με ιιπωοειι ιο.οεΒο.ιιτ, Β εμ. ικά

Βιιε 11118 τιια]οτει1°ι ωιιι ΗιΙεοι·ειτι. @απο νιΕοιιοπι ιιΓςιιε Ιιοάιο ΡτεοάιόΕι νιιι Γε Α..άω.

Μακ εοιι6ι·ιιιιιιιι:. @ω τιιιταειι!ιιιιι δε ιΙΙοι·ιπιι αεὸιτιιιιε όετιιοιιΙΙι·ο.ι·ε εΙοι·ιειιιι, “#

8:ιΠ:οε ι·ενοοιιτε ω Ρωιιιτει:ιτιειω. ΝιιΠιιε οιιιιιι πι Με Ροβτιιε νιτει , Η εοιινει·:ι

νοΙιιετιι: , όεΓΡει·ειιιάιιε ΜΕ (Η ποια. Ποτιιειιιε,ιιτ Ιεειτιιι· . Ι..οΝοιΝιιε πιι!εε 1)ο

Μακ Ιειιιοεέὶ Ρει·ίοι·ενιτ , 8: άειιισεΡε εοιινει·ίι.ιε ς:οι·οιιειιιι ιιιαττγτιῇ πιιΡιτοι

ιιιει·ιι·ιτ.

4. 18. 5ατεΙΙικε νετὸ φα Με Ϊει£ἱτ1ιι5 Ρε Μια . ιιιιιιιιΒιιε αιιειιτι: εοι·ριιε Β. Ι.Μωι.,.

Ρι·:ήε&ι @παπι ιι: εοιιιΡΙετιιιιι ίεειιιε μια ειτοιιτ,ίοι·ωω ι·Θειιιιοι·ιιπι οοιιΓΡεο- κι Ρω=ὶ

@Με ει·ωπει·ιιιιτ. ΙΓἀειι·ι νετὸ ΚοιιΒεπιιε ,ω φαει” Μ:: επι Πει $ιι6ει·άοτειιι

οικι:ειιάει·:ιτ , ι1Μ0ιιε ΒΜιιο. ΡετειιΠἱιε . οοιιίιιιιιμίιΓειιιε ὰ νειιτιιΒιι-ε ιιιάι€ιπιπι

νιτ:ι.πι όιΒιιει ποια έιιιινιτ.

ΛΕΙΑ ν1ΤΑ ΣΑΝΩΤΙ ΡΚΧΒΙΕΟΤΙ.

ΡΚΟΕΟ θΠ8 ΑΠΟΤΟΚΙ5.

· 96; Το ο ι ι Βιιτειινω πιατα , 8: ετιιὸιτιβὶιιτιοσ Μια” Η! 2ο- 8..ωο....,.

` :οοι <ιΞεί!ει . πινω ιιιιι·ασιιιιε Θε ίδιιι&ιε αέΗΒιισ Ρσι!ετε απ- ες_Μ Μ·

ιιεΒιιιτ, @Με ΙΜΗΟ , @Γεω ειιιίΡιεε Πεκ ειιιο Μή! Μ- Βιζξ.Έι_”: π·

ν ι οι Δω” , ΙΕιιΙο Ρι·οι·τιιιι€ειι·ωτ , τμιιιτιιιιιε άε ΡΙ'860€16η

· ·_ :Μπι «φαω ιττιιτειιιάει,νε!πιεπιοτια ωι·τιιικιιάειιιόα.οο
- _. " 8ιιοΙαιιε πατατα !ηοβ0Ι8ε Βιοι·ιυ.ι·ετιιι·. Ειιειειιιιιε νετὸ (32.

' - Ιἰιτι6Ιἰε ιιι·Βιε ΕΡιίωΡιιο,νιτε!οῳιἐτιἐ`ι8£ίεοιιιιὁιἔὶ ΡοΙΙειιε,

` τιιει]οι·ϋ εκειιιΡΙει ΐα:ιπιιε ιιιιιιιτιιετοε Μειι·τγτιιιιι άεΓστιΡΠε

ειΒοιιεε_, φοτο ιιιιιτο.τιιε ΙΙιιιικιιε ιιίς5ιιι ()οιιίιιΙατιι ΤΙιεοάοΠι ΡιιιιειΡιε ΠιΙο εΙι

ειιιτ.8εό. ιιτω Γο.οτοε νειιιΞΑτιαε:Ιιοι·εαιε ετη506ΐεποτεε.Β.ΑτΗΔΝΑειυε ΑΙει::ιιι.

ότιιιιιε ΕΡιΓεοΡιιε,ΑιιτουιΒΓο.ιι&ιιε νετὸ 8; οιιιάιτιΠὶιιιιιε ω: ΗιειιοΝτΜυε.ΡωιΙι,

ΜΜ πι πι Π]
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τω. στο. ε: Ηττσττσοτε , νετ σε:ετσττιτο σοσε σστ:σε οσοστ ντο: τσσσσοττεε τεσσεοσ: , εστστ:

“το ΡΟ8ΤΗτιΜττιΝοε νετὸ , βιενειισε, 86(τ.σ.τ.τ.σε Μστ:τοι εστεστι νιτσοι τοτε

. . εστσετε τστιεσσττε. 5εσ 86οεσ:ιττττοοε σοσσοε θττεσστιτσε Κστοσιισε Εσστετττιτ

ΡοοτττεΧ, σστ σ:τστο τεστε:σ σ:.τεττ Ρσ:σετσο:, το ττοττε σστοσε :τ:στσοι Ι)τστσεσ

τοτο τοΓστστ:, $σοάστοιο σσσοεε ,τοστ:τττιοσσσσε σσίτσ οιετττττσσ σσοστστ: στ

ττοδτσττε στιτιστσ. ]στωε ε:τστο οσττ:τεε τοετοστττε ωτοτιστε νττ ετσσσεοε,ντ:στο Β. (:στιτοι.

- πω· οστιτ , 8:στΓστοστστττοι @σε Αττ12.τσ: ,Εσττ:στττ , ε: Βετ:στττ, τττσοτεο:τΠττοσ εστστ:.

Ασ σττστιττο σστοτιστσ:τοοετο , νεοι: νττεε νστοσσσττ είτε σεοτετοιιτ : Γσσ τοετοστεε

Μ,,,,_ 7_ 7, ττττσε1)στοτοτ 8τ.8στνστσττε οσττττ τιτσσετιττ, Ρτ·τττ·ε ά· ττ'.·τότττιτ ·τωτι6·,στωτττο ό

Μ,τ_ τοπ έστωπτεττ: , σττ?ιτε & σστ·ττετττο· σούτ: ε ε: ττττττε Ρτσττοσστσοτιτ στσσστι, στα» σε

πω”, ά. τοστ τω Μτοτ , σιτσοιντε :στοετσττο, οσο τσττιεο ίτιοτσΡ:ινσ, στι: στο

Γστοτι:τσοτε σωστο , τστττσοτοσε νεττττε ίσ:τείσστεοε , σο σιτσε σε τοτοτοσ Ρεττετεστσ

Ρσο:τττσε :στο ττισσσ:το:τ ττττσ, σσσιο τετσ:τσοσ Ρτοτττοστοττι τετιεττ, σ8στεστστ

:εχετε σείτσ. Ποσε τ.εέτστεοι σοτεστσ,( ο σστε :στοετι σσΡ:σε στοστε Ρσο:τττστε τε..

· σετε σεστενεττ: ) οσο σο:ετ.ει: το οτε Τστττσοστο ετσσττεο:τσοι , οεσ Οτ·σ:σττιτο ο

σσοστστο , οσε ΡτιττσΓστιτιστοτο ττσΓσιττσε , δέ 5:σϊσοτστο στνεττσε στΤετ:τσοεε , Γεσ

Ροττ:σ:εοι Γσοστ:σ Εσστσίτσ. Νεσσε εοττο σσοττσ ειτωοττε σττε Γετοιιετ στ! σε:τιστει

νστττσ: , Γεσ στσοττττε τετοτΠτσττοσε Ρεοοτε στνετ:τ: τισ :εττσε , δ: το:ετ Ρ:εστσε τω.

Ρε σσέ:σε,ε:τσοι ντττσ Ρσοιττ ,τσθτσστεσσε σστείτσε, ομοσ:: σοσσσε σεοΓεο:οτ.

Οτσο ιτε εττ: τστ:στ Βεσε Ρσ:στ τετ $στνσ:στ οσττστ]εεσε-(Σοτττετσε, τι: σστσοι

Βιοσττ-5τιτττ:σε σώστε στσοε:στ , τι: σσττστοετο σστστε σοτσσστ, ίσσστ:σ:ετο σωστο.

οισσε: τσσσεοστ , τι: τ:σ Ρτσ:τσ:τΑο:ττττ:τε, σστ Γστοτιετ στοστε (Σοτττττ ττσστσντ:,

νστεστοιτε στίτσε σττΓετστε , σοσττοσε εκετοΙιτστο ττττοε , ντττίττσσε σοττοτ Γσσσστε , το

Ρσττεττε σεοεσ: Ρτστισσσττ. φωσ :ττοοσ: τττε τετστο 5σ:στ τσ:στοσε στιτ:τιτσοτε

στσ:σ νεττι·σ , σστ τττισττσε τοτσοτττιτο στο: στο: στΓετ:σε. Ατοσο ε.

τι Ηττ: τεσιτσοσττττ το σρσστσρτισ Οσοιο:οστττοττ στο” Ρ1:0τοσιτε τι οσοτε στοτττ-σε , στο τιιισσ Βστττττισττοι Υτιτσ
° τοτττττιο ττι.στ:. τ τ

ΙΝΟΙΡΙΤ ντττι νετ. τ>τιεε1ο.·

Ρτ2τε&τιε σ.8Αττετοε τστ:οτ Ρτττετεστιτε τ:τστττ οστστττιτο οστοσσε σττοοσσε, (Μποστ

,τ,”:2';"' :τοσο , σ:σσεΗτο.τοι.τ μιτεο:τοσε τιτσστεσ:σε, Ατνετοτσσ :στ·ι·τ:στ·τσ στο

ιπποσοσ- εΧοττιτε, σε Ρττσίστισττι οσίσετε:στ ,τενετσ:τσοτε οινίτεττσ σεττσοστστ. Πεοτσσε

Μ· στιτο σ.σοοσ στσοτσε είε: το σ:ετσ , ττιστττ σττεοτει είτ ντττσ , Γσοστσ τοσοτττσο:ε στο

του. ντστ: οστοσσε στο σε: τσ:ει·σ τιτσοσε εστεστ , :τοτίτστο τσΓεσ οστι:τΓτοστε,σοστΈ

ΐσοσστοτε τιιοττσσοτε. ()σσσ στιτο σιιτσστο Βετ Γστνσσεοτ:ττιτ (ττιτττττστισ οσττίτβ

Γε: , τττσὸ σστισντ: σσσσ οσΓστ:στσε σιτε: τοσεοσε το τσσστο ττετε:, ε: Ρσττοσιτι πιστή

:ντο σσοσο:ε Ι)σιοτοσ σο:τοετε:.

τισττο ;. Ιο:ετεσ οστστ:σι· οσε: ετεσσοε ττσοεοττοσε σοοτε τσίσοτττε , τιοεττ:τσε τετοτιστε

""τ°"""'° τοοτο:τσοω , τττιστ:στ Γσοστσ: Ιστσστεοττε ,σ:σσε τσνεο:ε Πεσ στα σε:ετσ :οτοσ

Γσσσττοτο στσίτστεοει: Ετ:στεττσίττσσ οσττττοεο:ο. οστοσσε τισττετε: τοσσίτι·τττ :στο

τετ 8: ττ:τετστστο , Ρστεο:εε ττττσε εστο (το σκετο Ατστιτστστ:σοσ ττοτττιωττττωττι

τοεοσστε , σοὶ τισττ:τοσσσοι Ατνετοτε στοε Ρτει:Γστσ:ττε σο:τοστ: στσοτ:σ:ετο. στ

στοπ ντσττΤε: οποτε: οσοτττε σσετστο στττσεο:τττε εοτι:τ·τ:στο , τιττοε τιεστιοτειτο ττττ

στεστστ: το σττττιστιτσττι Ρ811ΡΕΠΙΙΙΙ: στείσεο:ε τισΡττοσσστο ει·σστ:τσοτε τοσσο,τοε,

(τισ εσοι τ”τεσσεο:τοε τσστεοσ:το:ετείτε εσοττττσ.

το, Μωτ, σ..νεττττο σστσ ττοττττσ Γσσοτιιε στ:εττσε τεττστ:σε σσΓΡτστ:οτ σσστσ , σστοεοωε οσε

:ο- στιτσστο ει: Πτεττστε , τοντστσ·: σσσεοττ ττττοστσ , σα:Ρετσοτ ετ ωοσετε τοττστσε εστει

° τοι:σ:ιε. Ι)εοτσοε Μτιστττιστο Οσο:στετο ττιστ:στι: , σ: σεσσεοστ Ρτει:τε&στο στι.

:στο σσσετστ. τσοε:στ οσε: τσοοοι τεσσετε , σσεττι νο: σωστο οτε “στα” ττςςσττ.

τι Ιστοστστο ίσο Ιστσσστστο 8: Πττσσστοτο , νστεσ τ): ήτο τοττσοτσττσοσ τι:: Μσοστ:τισεΕσττστεοτσε τοσοι

πω" , σρτσιιτο το Ατνστοτε , Βοοεστόττοσ δ. Αιτίττσ- τεσσ Τσ.ι. Βτοττσττισσετε Ι.σοοεστιτ: τι. τω. Ποστ. Μστη.

Πι00ττ (τασσοτο ττεσστε.τιπο , τισ Ετεινστσοι ττιιντιιοι. ίτστττττο (τσοστεσσττσοτ δ. Μττιτττ πωσ: στητωοσ στο
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»

απ: Γεά ἰπτεΙΙὶεεπε ιπποεεπε Ιειππευπα ΗΜ Ρεπιτπιπ , ππεπεεκπ :επιπτειά Πω- Απ. απ..

Παπ , Γειπ&υπ·ππνοεπ Μειι·ητετπ ]π!πιππτπ ; ΒΜπιππ εκποΓεὶτπυκἰὶἰπιπ. οι: Μ· “α”

@τω Γειπθ:ο Γε άοεεπτε δ 1πτπὶτειεππτπιπτπετποπτετ “πωπω πε ειιπέπ Ρατσι- μΝα-ΧΧγ.

τετ πιεποΓεει·επτ, ππὸό Η απ: τπεΙσόπιπι ιπε8Μτει!επα π: ρπετο Πἐνὶπο. Ρἱετειε Επ

Γυάί ε: : ειτπιιε Με πποπο άπνώπι ἐπ ειππππιποπεππ εοπνει·Γει εείΓπνἱτ. Ηεεε ΠΜ”

Γιιπτ οπετε πώ νεΙΠεειπτεπι Πεοτποκοε ρεθ:οτετπ ρπεπιπι Ρι·οΡπετειπν· πω.. : “ω” 7'

;. είπαμε Βοπἰε ΡοΠετετ τποτὶΒπε,;ὶ Ρτ.τόπΕΕο Ροππίἰεε ΙεὶοὸτεπΓε ὸἰοεεεΓΡ είὶ +- ιι

Ρτπ:!ειτπε : εεεπίτππε εείὶπειτε Γπ!πετε , επι·πει:ε νετπει·ε , ῇεῇππἰπ ὶπΠΓἔει·ε , οι·πτΞο- ^"“Μ'""'

πὶΒιιε ὶπεπτπΒετε , Ξετἱρτιιτειτπτπ νοΙππππει ΡετΓεπιπ:ει·ί. πε επεΒιιε @πιότειΒεΕπα π.

ΓεεειιΙΜιππ εοπνεππεπΙο. πεεΠπεπε, επω ἀοπιεΡπεὶε τειπτπιπ Ηπε1 πιππΗΜπε Ρετ

ΙΞτποπἰει , ειππ ε!εεκποΓΥπειτπιπ !ειτεἰτετε νειεειτε.

6. [Με ἰΡἰωι· επειόπιπ εἱιτπ ΡΙι.ιι·εε π! επτπ ρευρετεε ειἀνεπὶίΓεπτ, δ: εΙεεκποΓγ- Νυω_π·98

παπι Ροίἱπ πτεπτ ἱ νἰι· Πεὶ Ρετ πππϋπιππ εοἔπονπ , πυὸπ ειτπΡΗπε ππὲτπ όποε ΕΞζωΡω

πιιτπιποε ειπ·εοε ποπ πεπει·ε:, πεΓετπ ΓειεεπΙπιπ ]πΙ:ετ , ]εειιΜ Ρτεεε πιατα πινω. -

εανἱτ. ΙΙΙεὸ πω... Πίνίπει @Με , ίπ Γ:.ιεεπΙο πωπω ετενίτ , τειπτέεΙυε πω". εΠ:

πιππτποι·ιππ ἰπνεπτει ρεεπππι , ερωτα ρωπωπω ΕπιπΡει·πιπ πω.. εει:ετνο.. Νεε -

...πω Η Με €πεΙγτπε επὶΓε:: ...ή ΓοΙετπ Γιιιιτπ εκτεπεπ :απο , ὶπνοεππτε Γε πω

Γει·νι:Ιο πωπωπω ἰπΙἙιεεπΙο. _ -

7. @Μπι πειτπππε εΠε εΙπιπ ευιπ ποΓΡἰτἱΒπε ειΒΓΙ:ίπεπτ1Ισπε εοπνἰνπτετπι·, δ.: 1..τ..ω...

ΡὶΓεειπ οτππΙιποεΙπ πωπω ποπ πειΒετε:, ω.. πιά πππἰΠεππιπ εππειὸεΓυἱι:. Ριιει· ΓΕΙΗΜοϋ·

ει.ππ πω.. επ Γοπ:εκπ Ρεττεκ1τμ:Ιππι ποπ! ειπιπιτπ , ὶπΓρετειτὸ ΡὶΓεΙε νο.ΓεπΙππι.”””'

Ξπττπνἰτ. ΚεΒτεΓΤπε μια· επΗευε , ΡὶΓεετπ επιπ!επεε πτει:ίεπτεινπ , πυοό σ.πππόε

Ρτε:]ε&ο επιπ ποΓΡἰπΒιιε ΓυΠἰεετε ροτιπΙΓετ. ΡαεΠε Για Με πτπείπτἰτ, πω πωπω

άεπΙε πππἱε ΙΓτειεΙὶτὶεειτπ πι ετειπο επτπ:.ιτπ Ρεινἰτ.

8. δοΙΙειπππ:ειε πωπ ΡεΓεΙπε ειπνεπεκειτ , Ρτεε]εᾶυε Ατνετπἰε επ Ρ:α:ΓιιΙεππ .σ.ι.αίωμ

Ρι·ορετετ. Πίιιπππε επε επειεΙειππ ΗΜ ὶπ ΓοΙππο εοπνΜιππ ρτεΡετὲΠει: , πιπΙπποε '°3.'Ρ°Ψ'

.πω Γα:ειι!ετεε 8εποπ1Ιεε ππε!ετπ ὶπνπε:ἱ νεπὶΠ`επτ , :τα ἐπτει· εοε επίππεπτεε Β Ξἐ::ζ$:”1·

επετειπτ , πώ εο.ι·πεε1π εΓιππ Γιππετε ι·εεπΓ:ιΒειπτ. 5εό ειπε. ΓετπΡει· ετσ.νΙε εἰ! πω- Γ·

νὶε ιπεππϋπε Μπι $ειπέ!:οτπτπ , εἱιππ εοε ΓπεπΙο.τεε ω.. ππόει·επτ , δ: πω. παμε

οππτοετὶα μ&ιτο.ι·επη ὰ ν1το Πε! επτποπεπτπι·,ιπ εποε νεπετει·ἰ ὸεΒπἰίΓεπτ, ω

τσιπόο ποπ 1πει·ερω·επτ. δεσ! εἱιιπ ΠΠ πεςυειπιιππ1ΓεεοττὶΒετεπτ πωπω. Με

τπεπτιππ ΓοΙεπϋ επιπ ππππωΜπα , ταπτίιτπππε Ρι·π:]ε&πε εππι ΡοεπὶτεπτὶΒιιε

τείἰεἰεπε επ τπεπΓεππ ι·ετπαπίπ : παμε Γπεοπτει ΡτωΓπτπΡτὶο δ: εΗΒπει εοπΓιιίἰο

αυτ: Με π&οτἱΒπε πε! ΡτοΡπει Ρετὶνπ ειΒΓεεΓΓπιπ.

9. Ιπτετεει Μπα... 8ει·ππτιπ , νΙτ Ποιπππ Ρτ:ήε&πε 1)πιεοππε οι·πππιτπι·. Π......,...

οετΡἱτ αιωνα ροΙ!ει·ε,ΓεΕπεπτώ τεόυπάει·ε, τπεΙΙἰΗιιἑ ΓειπόΕἰτπτε Γιι!8ετε,ἱπ οτππἱ Με Μ·

Ρι·πόεπτεΐ άεεοι·ειτπε ίπεεόει·ε : δ: παπι ποπ Ροτετειτ ΕεεΙείἱ:.ε Ιπεετππ πΒΓεοπεὶἰ "Κ

πι». πποεΠο, ε!ο.τἰτετἱε το.εΠοε όὶίΤππὸεΒει: 1πε!γτο ἰπΓεττε εειπάεΙειΒτο. Νε.τπ ΡειΠ ·

Ποπεε Μο.ι·ιγι·πππ ΟΜΕ] 86 νωειοπω , ΑππτοΙἐειπἰ δ: Α&ι·ειποππ °Γ , πε εετετοπιτπ =+ ω. .πω

5ε.π&οτιππ επί π: εο.ε!επι ιπΒε Γεπειππετπ Γικὶετππτ Ρι·ο ειωπε , ε;!οποΓο Μαι· Μ^ω

Βι·πνὶ: ΠΠο. ΟΡ:ειΒει: ετεπὶιπ ΡετπεεΡε Ηεπ Μ:.ιπγι·ιππ, πω τειιπ εΗΠΒεπε εκ

εερτοι· εοι·ιιιπ ειπε μποτπω. ·

πο. Νοπ τπιιΙτιππ ποπ Με τεππΡιπ εΓΠοκετε:,Ρει.α ιπΒἰε πτεεόΓ6Με ΟειτπεεΙι·πιπ Μπα.

ΡοίΒόεΒειτ , 8: τιιπε ΩαπεΙπππεπΓσ ()οεποΕπιιπι επιόΜπ: ει! ι·εεεπεΙππι Ρι·;ι:]ε&ο. Με Θ·

(ῖίιτπππε Με Ηπε!επι ΜοπεΓἱἱεεττ1 εττεποΙει·ετ ὸὶΓεἰΡΙἰππιπ , 86 πιω απΙτπειι·πτπ Πι

ει·ε ππὲιπ εεὸἰίἰεὶοτπιπ Ρι·ονεπετε: Γϊττπ&πτειπι 3 ειπιιΓάειτπ πω. νο!επε τεΡο.- .

π Πἰσεεείὶε ίἰ8πὶΓἱεπ: ιετκἱιοιἰπι·π ΕρἰΓεορἱ , α μι- "πω πρπα!”έ [οΓα.

πω: Γειι ἀἰιἱοπετπ ( υπ ἰπ Υπο. δ. $ει·επΜ π! πω. : ΟπΩὁἰἄὶπεπΓ-ε Μοππίὶεππππ ποπ πΠικ! ππἰΒπΓ.

67ο· ποτανὶωιπ Ι πω] ε=ποεπενπ. πιω ΓεπΓυ Με «πω» πωπω πω. πω" ΠειπτοΕππεπΓε, .Με απ.

πΓπτΡει:πτ_ Νώε, ροΓὶεα ΕεεΙεΓὶπ μτα:εΜΗε :ιό ΑπΓὶτειΙεπι εὶνἱ

& ΒεκππιοΙπε πωπω. ἰπ ΝΒ. άι: 58. Ι.ειπονἰε. καπ ΡΙππειπι ,πιπιππρετ Μ). ΩπτπιεΙἱπε ΕπαιΙεεεπε

πΜπ. μ.. Τοτπο 1. ΒὶΒΙ. Ι.ειΒΒετιπειτ δ. ΟοπΓπωσιπ Με εεΓΠτ. ]οππππεεδπνπτο,ἱπ Με.Μ ΗΕ. :. πε πἱπειτἰΒ.

τω... Μππωεκι:. Ηπ,ἱπππἰτ, /ἰεκ:Επ πωπω:: Μπι» Πειι·οιποπτ. δ. Μ. ΓπΓΡἰεππτ , (¦.ιπποεππεπΓε Μπω

·ν0#κ]ΓοΕ::Ιεβι [κι Ιε8έκπν ,/`κέ:[σεΙΜ 6'. ΗιρΖΗΜπτ- Πεπιππ ίΠπό ἱΡΓιππ ΓπιΠε, «Με και Μπα! πό "Η

πω. @Με ΟΙππωυπωή: ,[πίππω :οποσ ιἰο ΗΜ Μύκο ν1:©πίππε μπινπ 5_ ΟεπεΠιιε Ερ$Γεοππ:.

πύ/έπεπή&ια πι π. Μιβώσ ό·ε. Με 8ΒῖΙΒΓΠΪσ|Ϊ: άπνο



ω: νιτΑ ε. τιιιεττετι στ. τι· ινιΑιντ. εστι ΑΜΑιιιισο.

σετ
~ · ω·-α---Ρ-ε----- - - ·ε--ή-'--.ε  

τω. εστι. τατε τσατετιατιι . ειστε σσαστασιστα Ρεσσσι σσσιετο ειεναιιατστ ιτι αιτιιτιι , εσω ιτα

?Α:::';:° Βετετοιιισια Ρτα:Ρατατα, 8σ.Π:τσ&οτεε Π:ατεστ ιτι τιιαειιισα , Πιιιιτο τι Πιτισασιεστο

. Ρατιετι εεεισιτ νετετατιστι , σσίτιιισσε ει: οΡετατιιε ιτα ίσα πιοΙε οΡΡτεΠιτ , στ σσιια

τεσσε ιστει· ΙαΡισεε ετ Ρσινετεττι αΡΡατετετ. Τσσε στ· Πει τεΡιετσε αστιετατε,

ιαετγττιατσισ ιιτιιιτεσι ετ?σσιτ αστε Ρττείεστιατσ εισαι : ισΠίτσσε ισοιεττι Ι:ιΡισιιισ

ατιιονετε ,στ Γαιτεττι νεισσαΠατσσι εασανετ ττασετετ ίεΡσιτστ:ε. @σε εσω τω!.

ΓετιιιιΡιετσττι , ιτινετιετσστ ιιοισισεισ ιτα Γαστιτσ , αεΠ τισΙΙο τσιιΤετ εαισ “στη με-.

]:εσττιε : άσσια ΡτεετεΠ:ι οΡετα ΡΙαεετεστ ΑιτιΠιτσο , τεΠαιιατστ οίιεσία νιττιτε ιτι

χ οττιισε ι ετατο. · ›

ΜΡ.. δ. τι. Πείστιετο ιτατισε Ρειιτε , εσω τσαιτιττια Ρατε (Πετι νει ΡοΡσιι Ρταιε]ε&σττι

ειτοαι6<> τ:σΡει·εστ ιιαβετε Αστιιιιτετιι , Ατειιισιαεοσσε στ ιι Ρται:Πατατ Οιιιοιιι.οσε ε ωστι

“ή”, σε,ειι ισιτατιτισΠιτιότσ ,(:ιετο εοστεισΡτο , ιαϊεοτσττι σίσε εοσΠιιο, ΕΡιίεοΡα

τσττι στ ισ Ατνετσιταε σίστΡανιτ Ρι·εττιιο : στα οσαστασιστα σιετστιι ενοΙστο εσττιτ

εσΙο , ισοττιε Γοττιτσε ειτ ττασΠτστιι.

τι.. Ι8ιτστ εσω στιοε Ατνεττιιεα Ρτα:ίσιιτ σειιιτστα Γοιατιο , θετττεισιιτ νιτσσι

ιτιεΙγτσττι δ: Βεσατοτιέὶ σιτέσιτατε Ρτα:εΙατσιτι ΡοτιτιΠεαΙιε Πατιιεστε ΠιιιΙιτσατε

νοισιίι`εστ ισ ίοΙιο , ιΡιε ντι· Ροτεστ 8: ίαΡιεσε ιιοτιοτιτι ετασστσ ισεαστε τιοτι αΡΡε

τεστ . ιτισι€τιστσ Π: ιισιε οΠιειο Ι:ατετστ εοτασι οττισιιισε: εισισ Ροτιιτε εοσειοτιατστ

ασ εινεε , στ Ρτει·:ιεέτσσια Πεμ ΡοΠ:ετετιτ ισ Γεσε ΡαΠοτιε. Τεστ: ιτατισε Παντοτε

ΡοΡσΙι εοσεοτσαστε , ισιττιο πιαειε Πττιότο δΡιτιτσ εσιιετσαστε , ιτιιτο εοιιΠιιο Με·

ιειίτσιτι ειε ετσστ Αστιίιιτεισ , σεετετο ετιαττι Κεειε 8ιτ ΡοΡσιι Ρετιτιοτιιιισε ατι

σσεστε. ΟιιιτισσεισιιΙιτσατσε ισ ()ατιιεστα σειιεσιέι:ιοσε ΡετεεΡτα Πιιιέετετ Ατι

σεΙιεα εοσνετΓατιοσε , ασειιατ Πεο ετατιατ ΡΙειιε σενοτα , οσὸσ ταιεσι 5αεετσο

τεττι τεεε στα ΕεειεΠα,οστεΜε ίσετατισοττε Γσι ΛστιΠ:ιτιε σεΠιτστα. Ετατ ειιιισ

νιτ Πει ίἔσᾶσε Ρτεειεόισε Ριιισιτιστ, οτιιτιιΠιανιτατε εοτιίΡιεσσε, νσιτσ Πισω,

τσΙσεστιοσε οεσιιε , ιιιατισστ νει·ιιιτ , νιτσισιτατε Ρτεεεειιεσε , εοτΡοτε τισιτιιεττι

τιισε . ειπε τιιτισσε , Πατστθι σεεοτσε , οσιιιι ιιοσιτατε τεΡιετσε.

τι. (?ίιττιτισε Πττιότιε Ροιιετετ τιιοτιιισε , τ:τσετσσαττι τειισιοΓσσι νιτσισ Ενο

τιτ σ τι ε σο-ττιισε ίοειστιι Πιιι ειεειτ, Ρετ ετσεττι ττισιτοτσττι ασιτστιε ΓατισΕτα Ρωσι

Ρωφ ώ εατιοσε ασ επιείιια σεΠσετια ισειτανιτ. Οττ:Ριτ ιστετεα νιτ Βοτιιισι Ριπήτω. μετα

|ιιτσιτ. σιότο θεσεΠο Πτασετε , στ ειστε ττισσσασαε ΓοιιοΙετι ιιοτι ιιαιιετετ , ΕεειεΠαττι Πει

6 τω Ρτο Πιιιε ασοΡτατετ. Τασσεττι ιτατισε νιτ τιοιιιιιε εισε νετιιιε εοσίετιτιεσε ισ

τ: Πιιιστιιατιο τσετιιοτατα: σιτε ΜοσαΠετισττι ε εοσΠτσεσε , Πιιι σοτττια Πισστιε Κε

μια: ιιιισετιι νινετε ισΠιτσιτνιτσισεε , τεΙισσατιι ατιιΡΙιίΠττιαττι Πιεσιτατεσι ΡοΠ:

ΕΡιΠτοΡστ

οτσισατστ.

Ασιστοτειιι

Ρτιτσιεατιο

Με Επσ

ε τι· - - . . .αξς"Ως:"Βα ισσττι οιιιτσιτι Ρετ ιοτ:α σετιστανιτ Ει:τ:ιεΠαι·σσι Γατι€τατστσ. ()οσΠτσιτιτ ετιαττι στι·

στο" εοσ- Πει αΙισσ Ποεσοοισσι νιτσισστσ ιτι τεττιτοτιο Ατνετσοτσσι. Νασι αστε ιΠσσ

“Π” τετιιΡσε,ιτι εασεσι Ρτονισειαιισιια Πιεταστιτ'ιτειιισσι ΜοτιαΠετιαισΠιτστα. Χεσο

σοειιισσι οσοσσε σε ΡτοΡτιιε τειισε αΡτανιτ, τσεσιεοε Πτειισοε ασσσανιτ, ατσιιε

ιτα εοσΠιτσιτ , στ Γετιι ει· ιιιισειτι νι€ιστιιετττοτιίασασσιασεΠεστ,σσιιισε εστατιε,

αΙιι τοτισεττι τσεσειισι σεεεσετεστ.

Μ.,η.."ω τα.. .Ασσιιστστ Ριτειιιαεσσα: εσττισιαστστ ττιγΠετια. Πιο ιτι τεττιΡοτε οσο ετεα

;::ξοτετ ΒιιτιΠιτσΙτοτεε αστιτισιτσε ΡετΓεεστιοτιιτ Γετνοτ ισεασσσιτ, ιστεΒτασι Ιεσιοσεττι

Π" τ

νιτοτστιι Πσειισιτι στια εσισ εοσισειιισε ει: Πιιετιε εατιιιίειτ ετσεστιιιι ειτΠιστιτ. νιτ

ισιτστ Βοσιισι Ρι·ιητότσι οΡτανιτ , στ εοτσττι εοι·Ροτα τιιιιτειιιιιιτ Ρετ Ιοεα εοσΠιι

τι ΒοΙΙατισο 0ιιέττιτΙσια.αΙ. ΟτττντιΜτω. 3αντιτο

ισ Πο στ. 5. 8_ τισ ισ ΕεεΙεΠα 8. Παω τεσσιεΓεετε σι

ι:ιτστ[ιιστιτα σιτωιττω . ττιιτατστ ιιοισιτιι .5°ωτίττ τι

τσισιτι ατττιιισι , σιΠ τωιω , ισιισιτ , νοεετιιτ ΡτοΡτετ

ΕΡιΠ:οΡατιιτ ιιοτιστεισ 6τε_

& Λο αΙιστ αι: Ενοσιο τισετιι 3. ΘετιεΠστ ΕΡιΠ:οΡσε

ΜαετιιιοεεσΠ ΜοτισΠετιο Ρτιτίει:ιΠε ισ νιτα δ. Βοτιιτι

ιτι;ιτιιτ, ισι:εττστσ.

ε Νιτσιτσσι ιτι Με :κι ,ΜΜΜ ΟπτιιτΙτι·Ειτ "σε αυτ·

τω." , σε σσισεττι/Μ στέκια Μ. ΡΡ. Βιιιιτοιτ:·τι,

Πιστευω ό· Οοτ.σιτσΑστ , τεΠε αΙιο νιταε Π:τιΡτοι·ε

σσιτι. ;. Οοτιστταττ (πετάω , ισοσιτ ιΡΠιιτ θεΠεΠ]

ιιιΠοτιεσε , Βι·σιτιο σιίωσιωτισ ιιται:ταίο ειναι τα|ι'ττυτι

Ρτυρτέτοιι ΟπωτΙιιτικιω τι τατιττϋτΠε τιτατιτττμταιτι σπιτι

στ4π Επιεβασ , 9τωττωτ σκακι τη βοτι°γρδ··ἰιυιτ”ἱσ τω..

τω” , σΙτττττω έκ ΜποτσΒετ Ουιτττττττ ΜΛΕΙδ ; τετ·

τέστ” Ραπ ΑρσΠοιο στα-τω, φωτ» /ξ.ειί.τ ·υιτέτυπι Ρετ

Πυικ συκωτι: ; ετιετταππ 8. Οττέ!ίιτ βατ, ..τι ΜΜ.:ΙΜ

αστική” στττπΜπ.ι ιτι τ.εα!τατιωτ 8. Ωη";;6- ..τι τινὰ'

στα· ΕετἰεΠπ#τι:Μ σιτπιΜτι·ιιτ Ρτε.τΠ)·ιετοι· άστε ...ι.”..τ.,..

ώ , »πιο Παπάκι» “στα ΡΜέτσ?.ετσωτ Παω,... (Μ

|ιωττ‹τἰ·πτω ·σ·υεπιστ. Νστιτ:ιΠσσ Μοτιαιτετισιι·ι εσει

Πιτσ εΠ. ΕΠ δ: Ρτιστατσε δ. ιΣεισιι ς;π....Μ.Μ.Π.

σιέι.ιιε. νετσαεσιε ε. σπιτι .τι 6'βΙ!¦ῆ,ςΙ”ι,·:χ_ὸὶα°:Πε

ιιιιιττωστ,τιτιτιιτττιττι,Ριτι1ιο ιστταΑιιοατιαττι ε.ττω.

ετσι , τσι Πιιιιτέτσε :Π Ρτιοτατσε.

ΠΠΣ!



·-ΐ-ι·- το

·τωσ·-ϊΠι- ·

ν1ΤΑ δ. ΡΙΜΕ]ΕΟΤΙ ΕΡ. ΕΤ ΜΑΚΤ. ΟΠΜ ΑΜΑΚΙΝΟ. @με

ειπε ττειιείετ·τεε: Γεσ ττισστεεσσττιε εετττΡστσττι ττιίστεεστε , σε εετεττ τιιετενττσ Ρτσ

Ρτιτοσειιεε Ρτετιε εσεΡειτττι σΡσε τττιΡτετε ιιοιι Ροεστε,Γεσ ΓσεεεΠοι·τΓσσ ει: Ρεττε

εττιτσετ εσ Ρετεεεσσστττ τεττττστε. Οττττι τ τεστ εστΡσε στιτσε 5ειιδτ:τ ετετιεττεττε στι

Ρετεε , 8ε ντ€τττεε ττιστε Γστιεσ εετεοτέ`ι εε, εεεεΡεσ ι·είττο τεττειιι ίσσετε εσεΡτττ

ττετττιτττιτε ΡεσΡετ τιστσεττι εσνετττετιε , οστετιτιτε τετ οσττιτε τετιετιετστ σετιτττε,τιι

τεστεσι Γειττεετεσι τεεεΡτε σΡετειιετοσε`Εεττᾶτε. Πτισε ετεστττισε ττι ττεε ντι·εστε

δ. Ρτετεέτστιι Ιιετσετε ίσετεεεεειτι εσττι Μετεντε : σε σστε8ετΡΓε Μετεντεε νετιε

τειιε , εστσιτι ΓειτιΡει· σεττσετεσεε ττεττ ΡετετεεΡε , εστιτ ττττε Ρετ Πσττιττιιτττι ττιττετεστσ

τστιΡετετσι· ντττσττε. Νεεττττττιεττεὸ ττττε ετστττετεττεεστ Ρετ Ιτεττττιπτ ττιττεεσττ , τιστ

ττττε τσετειισσε ει·εε Ρετ ΐεσΡσττιεπι.

η. Οσιτιστεεστ τσ τεσσειτι , ττσοσ ()τιτττ'εσε σΡετεεσεείτ Ρετ Μετεντετιι. .Πτεε

ετσι Ρείεττεε τοτετο ειιτισ εσνειιετεε , σε ττστσεσι ει: ιιτττιτττττε νεε ετσεστεσσιτ

ττσοσ τΡΓε τετνετε σεττσετεε , τιττετιιι τσσετετιεσει:ετεττεε. @σσσ εστω ντι·σ Πετ

ιτσσετεεσιτι τστττ”εε, 8ε [εστω ειιτττ εσέτ:στε τεεετεε , Γστττεττσεττετ τισότε στεττοστ τσ

εστιστε , τιιόττοιτε ττττ Ι)τντσε νττεσε δε τστειιι Ρει·τεετ 8: Εστεσττι σεΙτετιεντε. Μετιε

ειιτειττ Βετο εισαι ττιοσττετεσεστττττιιτίτττ, σε ίτιισσττ εττεΡττΓεστ εσιτιττΤσιττ βετιτσε

εττεστετε , ντι· Ποττιττιτ εστσεστιτ σει στντττττττε οττειιτιττιτ σττετττε, ετττειιτεστιτ τεΡε

τττ , τεσιτι εστιτ τιιεσττετττετιΓσεεσσττιε ττιττεττεστσττετ εείττσεντε, σε τεττε σττεττσε

Ρει·Ρεετεεεε : ετει:τσε ντι· τετιθεσε Γετνειιε τσ Ρε&στε ντττιττετιι στττττόττοιττε 8: Ρε

ττεττττε:, δ: Ρτσσειισο ντετστττ ετιίτ:ττιιττε, δε Ρει·εετισο τεσ τιιττεττεοι·στετιι οστώ

στντε. τσακ ττττσε είτ σττεττττσ,οστίτεσσστετττσττι στΓετΡστστττ οττετιστε το τ-Ρτττισ

Ετττει:ο. `

τα Ιιιτετετιεστ Ρεστιιεε Μει·ενττε ετει·ε ττιττ·εεστε.()στιτ νττ Πετ εισαστε εεισεετ :ισ

Βεστε Οτττι.οτειιιετ τετττσετετ Ρτεττετιττειιτι , ττττιετε σεσιτεειττε Ρετνετιτε τισ τοεσττι

ετσι Οτετ·σετιεσε ε νοεεεστ το Μσι·εσσ , στιτ ττιττττεε (:τιτττττ τεεεεεε ΡεσΡεττεετε στο

τετιεσ ττιστε ντνετσεσεΜοσεΠ:τεσ. Οίτττισσε τι Μστιεετιτε ίστίΓεε εκεεΡτσε εσιτι

Βεσστο _ ι·σΡεττε Ρεετεστ Μστιεττετττ ΑΜΑιττσιττντ νοεετιστο εστω τετιστττιι

εετττ ττιεστττιτισσο , τεεσε τιεε @είσαι ττιονετε μια Ρτπτετεσσετττ εττσιισσ εττττιετι

εσττι ΡοεστΙΤετ Ρετ·ετΡετε. δεσ ετιιτι Βετ ντι· :τισ εοτττιτττε ετιιττε τεεσττειιε, τω

τσττι ()τσετε τσΡετ .ει:ετσττι ΓεετΠεε, Ρτσεττιιτε ίσ8ετε Γετττετετιεεσε εεεετ Γσττεττττ,

ετετισε σειτσεσεεε , ττεεττττ ιιοθ:εττιτεοιτετιτεττι το ΡΓετττττε Ρετεεετσιτι:8ε τι σιτιτε.

Οίιττισσε εσ Ρεττιετσττι ΡετνειιτΠεε , ει·εττττεε ε Κεεε τσΓεεΡεσε , δε εστιι στιιτττε

νετιετεετοττε ετ: ΟΡττττιεττττσεττττιτε τιστιστετσε , σιττστιστσ ε Ρι·τιιετΡε Ρεεττε σε νο

τσετετ,τστΡεττεντετεεσσε νετεστεετιε Οττττσεττεσ Κεετ δέ Κεεέτιττε τΡίτσε στετιετ:

Πετ Βιιτιστε: Βετιιτειτττ.σιε *νετ Ρι·σεετττσιτε Κεστιτ , Ατνεττιτεεττι τεΡεσεντε τισ

ιιτοετττ.

η. Ασστειιε @τεστ ντε Πσττιττιτ Μεττιισε σε ΓοΓΡττεεε Ρσιτττττετε,εστιι στεετε

εετττεττε είτ τσοΓεεσεσε Ατνετιιτε , ()τιττττο Γετττεεε στΓΡετιΓειττε,σε οιιτ ίτε ει·ειιε

εετττεεε εστιτσττέττ , Ιτιτιστ επεσε τττειι·ενττσ εστσσεετ. Πίττιιτ1σε $εττόττ τσ τττετισεετε

1)οιιιτιιτ Ρετττετ εττττσειιειττσττι τεττιΡοττε εοιτνεττετειιεστ , εσιιετε εσε τ:ιοτττε εεττ

τισσε Ρετ πιττιτΠ:τσε Γιτσε εττετττε. Ι)ετιτττσε ΑστττετσΜ εισετιτσεττι νττσττι ιτείεττσττι

εστττττισντε , εεετιτε ττττσε εστιττττο Ατνεττιοτιτιττ Ρτσεετεε τττ τιεεεττι δειιότσι·σττι ετ

τιιενιε. Οίιιτισσε ντττ1)ετττιτιστ εστιίττττετετιε ττι τοσο ιιστιεσΡετσ νοτοντεο* , τε

Ρετιεε ΓσΡετ εεε εστττε ι·ιττε ΡετΓεεισειιετσττι, Ρτστετετιεεε ττεττιττστιι τετ Γστιτεσττι τοσε

ετιιετσσι. @ισ-τισ εσσι ττιττττεε ΟτιττίττεσεΡτΠεοε εσσττε,τιι οτει:τστιετιι Ρτσίττεετ

εσ εσοιιετιι ιτιεττντττ τε τττσσσει·στιε τεεΡετετε: τττττιτττττ νετὸ εστιτττι τιττττεσ εττττοτε

Ρετεστττ, ειστ ενεσετε Ροτιιετσττε, σ8εε Ρτεείτστστιτ σιτειεττετιττττ , Ρτεεετ σσσε τεσ

τττττι ετιττ απο δ. Ρτετειίτο Ρεττττεετστιε τ τεττοιτοε νετὸ σσσε τττεττ8τιετιετσττι τσιπ

σε τσνειιττ, ττσσσε εττττε Ρεττιττίτε. (Σύ.τττοσε τεεεε Ποστττιτ Ατττεττσιτε τοτεε νο

τιτττΤετ εετεστ , 8: Ρετ Ρτεστεεττσιττε τέτεττετιι ίστοι·εττι -ττττετσετε , ειτττι νττ Ι)σττιτστ

Απ. αυτ. ν

σε. τ.τττττν.

]ΑΝιι.Χ::ν.

Έι1ττττι σ

τειιισσ εσ

τττττιἴι εστ

ττΡττ.

(Σττττσεττ

είτ ειστετιε,

Αττιεττιιιιττι

τσιπ ιτα

τετ.

τι

σ· Βο!!.Βεττ

στιττσετ

τι $τε τεἑττ νντοτι τσ ΜτιττντοΙοετο : Βοττεττσιτε Ρτστεθετοτιτε Ρτετι·&τ τσ στήσει , στίετιιιιτε ει: εΙτε

νετὸ 1)αΝπΜ8Μ οι Ρ‹τ[τιτο. Ισ)τιοτιτε τοεσε Πνε 0Ιιτ- νται , τη σιτε Ρττττεεττ τισ Ρετεττιιιττ Ρτσίεόττσ σιιΡτεκ

:ετικέτα ττνε Βτιτστεπετα , Ποτοεπεά[ιτε τε2ειε. Οειιτττειτι σετεττττιεστ,

ΑΠ”. 88. Οπί. 8. 13'. διεττι!τω Ι!. Ν Ν τι τι

ΡττττειίΙστ

ειιττι Αστε

τττισ κτιστ

τνττο εστε

ττετιιτ.

* Ρ'ετ·υίτ



τησ νιτΑ δ. ΡΙΜΕ]ΕΟΤΙΕΡ. ΕΤ ΜΑΚΤ. ΟΠΜ ΑΜΑΡ.ΙΝ.Ο

ΑΝ. Όταν..

αε. τ.κκιν.

μα. τιττν_

Ε'

Ρτατεέτατ εοταΡετεαττ όιεεατ : Νοττ, Ρτατετ εαττΠτττιε , Ρτα:Ρατατατα εοτοαατα .τα

τεττε τ αυτα Η αιοιτὸ εαττι αοα ατΤεααεττε, τοτίτταα οΓτεααοα αττιααετ.

18. Φωτ Με ααότεαε τείτττττ, δε. τιτατεατεαττ αε εταοΒιιτ αιτατίτττε ταταατταττε

εοτοαατα ιααττγτττ ΡττοταεεεΡττ. Ούταααε εατατττεεε δ. Ρτει:τε&αττι οεετε!τΠε τε

ετεόετεατ ,8ε τοτειε αὸ ίοετοε τεταεατεατα, Με εοε ττεΙοεο τα ααο οι·αΒατ νοεανττ

δε ότττττ : Εεεε Με είτ ααετα ααα:ττττε , ταεττε ααοετ ειιΡτττε. Τααε αααε σε Ηττα 8ε

τιετε 5α:ιο , αοταταε Και:εταιειιταε, Β. Ρτεετεόταττι ΒΙαιττο ΡετεαΠτι: τα Ρεότοτο_

Τααε Με τοτεετ τααΒαττιτε ιται:τα ΡετίαΓαε Ποταταιιττι οταβατ αττεατττι8 ότεεαε: Νε

Παταατ Μα Με Ρεεεατατο , Ποττιταε, αυτα αείετααι: αατετ ίαεταατ. Ηει:ε δ. Ρα

τετϊΕο εττεεατε , 8: οταττοαετα τααττεατε , εταετττατ Πάτοι· ΒΙαεττο εαΡατ εταε Ρετεαί

Ιττ , εετεοτίιαιααε ετεεττ. $τε Μπότα ααττττα νταεαΙτε εοτΡοτετε αοίο!ατα τ! , τοτε:

εττοτοε ΑτιαεΙοτατα τεττιααεταατε (:ττττττο εεετείττα Ρετνετιττ :τα τε8αα , οοττατατ

εαττι 5ααέττε αιαττγτττ Ρατατατα. Μοτε ααατααε ΡτοΡΙτεττεο εΙεδταε ατα ιιτετο , Ρατ

. Ραταατεατ ίτο!ατο τοττττατ είτ τα ττταταΡΙτο.

Νεεττ αα

&οτε8 τατ

ταεατο εδ

νετΠ.

Τοττοτ Ρα

τιττα:_

δαα&οτατα

εοτροτα

ίεΡαττα αιτ

ττιεαΙτε τατ

Βετττ.

Μτταεακι

ι:ττΡΙεκ τα

29ο Βατι

το.

* τα το τα

?ΜΔ δ”. [0

[2ΜΜΒ.4&ύ.

Καταπατ

-βτ απ_ τιμ.

Αττα ταττα

πιατα.

το. @Ματια νετὸ εκ 5εαατοττΒαε Βοαο 8:Ρωτειι:α:,αατ τα ταοττετα ντττ Πετ

εοατεατατα Ρι·τεοαεταατ, αοα Ιοτιατ: αεΙΡταΒατιτ : εεταεατεείαοττὸ ντε!ετατιτ :τα

ΠεΠαε ΓαΡετ ετοτααιτι τα ααα $ατιόττ ταεεοαατ ΓΡτεαττετε, δ: ααα ετττΡίτε ττιατοτεττι

όαΒατ ταΙαοτετα. Οο€αοτεεατεε Μτ Ρετ Ρτετατεια Ποτατατ Με οττεατατα ΓαττΓε,

δε τα 5ααέτοτατα <έΙοττατα 8ε Μα Ρεεεααττα εοτιτα Ρετ Ροεαττετιττατιτ τενοετιατ:τα;
τεττοτε εοταΡαΠτ εοεΡεταατ ττε εοαττατΠτο ίεετετε Ροετατετε :τατεττττεε νετὸ αυτ

ττοείαεττιαε ΡετΡεττανεταατ, εοτΡοτα5ααἐΙοτιιτα τατιαταατα τεΙτααεταατ. Καιτε.

Βετταε νετὸ αατ Ι)ετ ίαιττατατα Ρετεταττ , ντνεαε εοαίαατΡταε «πίτα νετττιτΙ:αε , ετ

ττιότααατα ντταατ Ματια ταοττε ττατντι:.

το. Τααε ταατττταετο $αεεταοτιιττι , 5ατιέτοτατα εοτΡοτα ιτείετεατετ , εατα τω.

αστε ατατιτταο οι ιααΒατι ετεαατιττα τιιτααΙανεταατ, Ιτιαότατα Γετττεετ Ρτε3εάαια δ:

Αατατταατα 8.: ααααι ε τατεΙΙτττΒαε εταε Ετ.ταταια. ΩοεΡττ ααττιααε 1)τνταα τω.

αι! Ρτατεττότοταττι Ματτγταατ εοιἰΡοτα Ιαττταα ιτιοαΠ;τατε ττιτταεαΙα : τεττττε!τατιτατ

εεεετε ταιαττια, ετααεττε ΡΙαατατ οττάαΒααι:ατ, εοατταθ:τε ταεταοτα Γααατα.τεΡτοίτε

εαττε ατττετα. ΠεεΙαταβαατατ τ:τΡττιε ταταταεατα , τεοτατα ΓοΙνεΒατιτατ νταειιΙα;

ίαΒαοαατιιτ α!) οΒΓείττε εοτΡοττοαετατνατ αυο αΒαττο Ανιταε ΕΡτΓεοΡαε τα Ιοεο

ιιατ5αιτέττ Γαετατιτ τατετίεέττ ΜοααΠεττατα ίταετιιττ εοΙΙοεατε, Βαίτττεατα ετταετε,

οι ααααι ω: ΡατεαττΙ:αε ΓααόττΡτατε&τ , ΟοαοαΕΜ αοαιταε, Ρτείεεττ ΑΒΒατετα.

π. Ετατ αατιτατα α:αετ ττεΙοεο αατ τττεττατ Κεοατααε°·, ετττα τεοτε εοατε&αετνοτα

τα εοτ‹τε νονττ,ίταατανααττοαε Βατιέττε Γαιτττατεττι τεετΡετετ, ττε ττιΜτααττοΙα Για.

αόταατότόταιτι Εεετείτατα ε!εΡοττατετ. ()ίιιαααε εοανατεΓεετε εετεΡτΠ`ετ , δ; ΡτοττττΕ

τα εοττιΡΙετε νεΠει: , ιτττττεαΙτατε Ροττααεττ Ροτιαεττε αετ εαΙεεια ταοαττε ταΠ`αταε τετε

απ. Οίιττιααε αατιταε ττατετ , τιε ταεατταττ ττε ΡτοαττΙΤο νοτο αιπε 8ααδτοτατα σατα

τω αΡΡατετετ , ντττετιε νεαττε ΡααΡετεε , νοτατα ααοετ Ροτταβατ εττΠ:ττοαττ τ τΡΓε τε

ταατΡττε ντττΒαεαττ 5ειαεϊοτιιττι Ιτιαταα Ρεταττ: ταετεοΙτέαΓααε απτο , ναΓεατααι να

εααιτι αατε Εεετείττε τοτεε ότιατίττ. ΕἔτείΓαε ατ› Εεετείτα ναε νταατταιτι , ααοττ τεττ

ααετατ ναεαατα, οΡεταιττε ()ττττττο τεΡετττ ταβττὸ ΡΙεααια. Στεαιιε (]ττττίτατ τα

Ρεττοαατα ααταε τεατττττΡΙτετ αττταεαΙο ταΠττ Ρετ Ματτ)·τεαι : τεττεττατι; νττεττατι

αυτώ, τατΒατα Ραα εταια Ρανττ , αφτα 8: ΓαΓεεΡττ νοτατα ΡτοτατΠ`αττι.

τι. Ετατ ααοττατα οεο ΓεαττιαααμαοτεοαΓαετιιετο Γαεταττεττεαότ Ρτα:τεόΙ:α:ααοα

ετιτατοεαΙατοτεε νττταετ Γααατ ατττΗεταττι ὁεΡοττᾶΙΤεατ, α αοτεεατεε ταατα πατα

εατα Ρετ Γαα&αττι ΠετοΙτεατττ , τταιοτε Ρεττετττττ τΡτιιτα ἐατααατα τα Βαίτττεα 5,

57ταΡαοτταατΒ Παάαεταατ τεΡοττατε. Αατττεαε τεττατ τετναε Πετ νΕΝιιατ.Αττιιε

ααοιτ Ρετ Ρτα:ταταια 8ααθ;ιιττι ντττατεε αταΙταε οίτεαττετετ Βοταττιαε) τΡΓε ω Με

νταεαόαττι ετττεττττ αααατοεταε. Οττο μια τοτε Εεετείταια τττατεΠ`αε, τα οταττοαε

Ρτοίτταταε, ειτατ ταοττὸ Γαττειτττ,οτιταεε Μταε Εεετείτε ΙαταΡαετεε Μντατταε αεεεατζαε

ταεετε εοαΙΡεττττ. (Ηπα εταο Ανττατ Ροατ.ΑΒΒαττ Ιοετ ττΙτατ αιιοιτ ιτε τ`αταΡτα Ρτο.

πατα ατιτιο (Πιττίττ ττε. τ.κκιττ.αεεατατ εΙΙ.

θ ΗοΜΦ Εεετε!ἰα (Ζοττεατατα δ_ @εκατ τε(ὶε δα".

τοικ:ττι Πτι. τ. ιτε τττταττΒ_ Οτατοτα. α. η,

τι 8. Ρταττεάτ ττιατηττατα εοατταττ ττααετιττ Ϊατιαα.

ττο τω!! τιιιτιιιττι ΓαΡτεταιιιιι (Πτττο!εττετ Βαζω ατα τω.

Βιιττοττααι Ρ:ιτ:τια εετε!ατ:ιτο , ΡοΠεα τ:ττεττετ Λατιιια

 



ν1°τΑ 8. ΡΙΜΠΕΟΤΙ ΕΡ. ΕΤ ΜΑΚΤ. ΟΠΜ ΑΜΑΚΙΝΟ. «τα

Ρττο αει:ΙιττΙτετατ αόΙτετιαΠετ,8ε εΙΤετ πεεεΠτταε τΡΙτιιε Ιοετ ΓαιτττΙτα άεΓεττΒεττότ,Ρταε.

τττέτιιε ΑΒΒαε Ρετ Γεπτεττ Με ττοε ταεετε τΙιιβτταττε . Γαιτέττ νεοετται:τ εοττΠΙτιττττ

ο!) Με ετεατόττ εΧΡετειιττ,ιτττι.()ϋωαιτε Ρετ8ετεταὸ ειιω,Αττ8εΙυε 1)οττττιπτ Ρετ ντ

Γατα εαιτίαιαπ Ραττόττ νει:ιεττατιο. ΤοπΜε αεεετίττοε Νοταττοε τΡΙτι1ε τετιιτττττατετπ

ε:τεεΡττ, εοτιντντιιττι Ραταττ'ιτΠττ, δέ αυὸά ττιεπτοτατιτε ΑΒΒαε τΒτεΙετττ νετπιιτι:ε

είτε: Ρταττττ›ω τ11ότεαντΕ.Ο ττκ1ιτε νετΒα εοιττΡΙεΠ`ετ,τΡΙ`ε ΑΒΒα αθιτττ,άεΓεττΡττο

εεω αττΓΡεττττ , εΙε τενεΙαττοττε εο€ττονττ , 86 ιττεταιτε [)οι11τττο ετατταε τετιτΙττ, τ1τιτ

εοτιιττι ατττιιτοτ είτε το οπττττΒιι8 εοτιίτιενττ.

η. Αττττατιιτ αττ ()ΙιττίττΡταπ:οτττα ντττιτε ΡετΜαττγτετττ ΡατεΡαδτα. @Ματια σε

αυ&οτττ›ι:ε πατε 5απότοτυπι (Μαιο ττοττττττε , ΡετΒει1ε οΒτεοτιτ νειπατκττ , αττ τετ.

τω» ιτε εετιτο εοττιιττ , Γταέ`τό ειτε άεττττο Βταετττο εετετοτττω τοεπτβτοτυττ1@ωτ

τατεττι τττευττττ. δεσ! ετιτττ τωΙΙατετιιιε α τττεάτετε νετ ττιοατ1τατοττβι1ε τττεττεΙαττι εσπ

ίεςιττ οττιτΙΤετ . αττ ΐεττιεττΡίτπιτ τενετΙτιε , (αυτια αεττοΓεεττε ταεττπιτε , απο εοπτιιεε

εοτιτιι€ττ , 8ιατΙ 5ατι6ττΙ`εΡιτΙετιτω ττττεττττ ιιε ΠΜ ττιόιιΙΡετττταπι ΡοίτιιΙατετ , δ( ιτε

ΙαττιΡαττε (με τΒττΙετττ ατεΙεβατ αΠτάιιΕ: οτειιω ιπετετετιιτ αεετΡετε , 8: ὸετστΙτα

πιεττιΒτα Ρετιιττετ. Ωτιὸετ ετιιτι ττιτίΓετ ττττΡΙετιιτττ , τττέτο εττττιε τεεεΡττ Γαττττατειτι

ττιεττττ:τοτιωτ. ΗοετΠε εοτιίΡτετεττε όεεεττι !τΒτατιτττι Ροττάετε ναε ττε:ττι: ατ8ετι..

τει1τττ απ! Ροτγαπότι1τττ 5.Ροτ1ττττετε εκοτιταττάι1τττ τ Ποσό α8ιτοτεευτεε εετεττ αυτ εο

ὸετττ ΙαΡΓιι ττιετατιτ ττηιιττταττ. εεεΡετιιτπ Ροεττττετπταιτι α$ετε , 8: αιτττ ατττιτε απ.

8ετπτ εοἔτατιτ απ! ΓεΡιιΙετα Ματτγτωπ ττείττττατε.

τα. τατ τι: ΑτνεττττεοΙοευτ ττε ΡτοΡττετατε Βαιτέττ, φωτ νετίετοιπετττ αιπτ

α1υτταε νοτιιττ ιτιωευΡατε , υτ›τ ντττιπεε τττιιΙταε τττατιαβατι1τ Ποττττττι1ε ττεταοττίττατε;

αττΙεδτυΙιττττ ιιΙ›τ ίετΙτεετ 5αι16τω αττ τΙοτττττεττττιιττι εοττΓιιενετατ τεεΙτττατε. Πίτταειτε

· ται·ττότότι1ετΒτάεττι ατ!νετττίΤετ , τττττιτίττο ΡτατεεΡττ τι: αΙτεματιωΙιιιττ οτετ το ΙαττιΡαοτε

Εεετείτα: Ροττετε άεΒιιτΠετ. Οίιττηι1επτα8τεςιτατιτττΒταεετιιαε οττωττττοότε ττοττ τω

Βετετ, τττττττΙτετ ναίειιΙιττττ στη οΙεο αττιιΙττ, τατ:ταπηι1ε αΒιιιπτατιττατττ οΙετ Βτ

ντιπ νττττιε τιττιτάττ, ιιε οττ1ι1εε τατιπΡαττε5 ΕεεΙεΙτα ΙταΒιττΙΤετ ιτττττε εοτττΡΙετετ.

αι;ιοττ εττττι ταότιιττι τιιτΠετ,αόττικ οΙειτττι τεττπαιτίττ, :πειτε τη αΙτα Βαίτττεα φαω

τΡίε Πτίτοτυ 'ττοιποτε δ. Ρταττεέττ εοτττττετετατ, νατει:Ιιττια ἀεΡοττατε ΡτωεεΡττ, 88

τττἔττιτα Μπι αττεε εχτιπΙε εοτιτΡτενττ. ()ύ.ττηιτε αότιικ: τη ναί`ε εοάετττ οΙειπτι τα

πτατιΠΙΤετ, ατ5)αΙτα 5αττότοτιτττι Ιοεα εκτττττε τταττίττττίττ ιιΒετττττηιτε τιαΒιιττ.

η. Ητεε Μαηνε ττε ττττταΒτττταιτε ΡττοττΒυε εττεετΡτα τι:Ητετατττ, τ1ιιατττιιιε Με

8εττετετ Γαίτττττιιτττ ΡτοΙττττταεΙε6ττοτττε , 8:ατΙ ΙαικΙεπι (ζΙτττίττ Ρετ Ματητεττι ττπ:τ

τετιιτ όενοττο ΡοΡυΙοτυττ1. Βετ ττιττττΟΙιττΙτιτε Ποττιται:ε,ιιτοΒττττεαττι τΙΙτιτε νε

τιτατττ .. @στα τττιιΙτα Ρτα:τετττ, αυτ Γεττίτι τειπιττ Μ:: Ραικα εοιπΓεττΡίτ. Ρετίενεται:

Βοτττε οίτει:ιΓα Ρετ Ρταττε6τυτττ νται” ΑΙττΠτιτιτ , που ίοΗττιπ τη τεττττοττο ιττΒτε Ατ·

νεττπτεε , τω υΒτετ1ττηιτε το Βοττοτε τΙΙτιιε Γαιπέτε εοτιάυτττιττ Ρτεττε1ιττα, ττιιιτττΡΙτ

ετα νοτα ΡταείταιττιττΡετειτττΒιτε σΡετατ1τε Ροτειπτα ΟΙιττΠ:τ,ειττ8:Ιιοιτοτείτ ατα.

ττα ευττι Ραττε 86 8Ρττττιι ΐατπάο Ρετ σωστα Ια:ευτα ΒεειιΙοτιττττ , Ατττεττ°.

ι Η Μ5.εοιτττ:ε ΟοιπΡττωΙτεττΠ ίττ8ττεττιττ »ιττωιΖωπ ΜΜΜ Ρσωτικω Ι:Ιεπττω τετττο τπτΡετατιτε ετΒα Ρε

ττιτω ]υότεεω τμ.ιεττττταπι τοτετιττττι , 5_ Ρταττεθι ωΙτιιτ αότττ&τΠιπτικτι , οτ: πάμε τ Ραπτε ΗΜ οΙ› τιιτιιΙτα Ματ..

α Πα: τε1ετναιτε ΡτατεΡτιιτττ.

Με ττωτν1τταττοτντΒ. ττετ.τανταπΡΜ

δαέΝΟΤΖ Ζ)Κ/ΕΖΕΟΤ.ί.

· · ΑΝΕ?? Ρτι.4ετεε:·ττ αστρα.: τ» Ι/ο!ο·υίτικ/ϊ Μαπα]ϊστέο ματιού .τα Ρἰρρἱκέ ΧοΖἰ.τ

Ρτικεψατι4Μ , "ο διπΕτέ ΧσΙἐακἱο έν: Πα·υΜέσωπι Μυπα/ὶετὶπω ) μια αίττπάε τα

-·. Μυκα#σήϋπα ό'. Ρτιωτέ μυ ο .κίτσέ14/ταΜ Ριτυπωπάκυττω ωικ/Ιαταβικτ. Μακ..

/, :φαω υφο0ΜΜΒ.9, Ραπανε ο 7σΙα·υιτυ άΙαπέα. 8

α.. νοτοντευτ βκ νοτντωε ,·υκξίαΨοΙντε. νέα: 4! "έκτο [στο »ΜΜΜ ώ πώ: .4τ·υστκο

,φωτ κά ύστωΙαπ ΡΜέ4Μ: :κατω θ” Μπακ ίκω·.δέακ:ς,α:ιυκ Μονωθοιάκω & ρτιάΗΣΗΜ στοί

ππωι. ΑνΠιι8 Ερτβ:ομ.σ τω. δ'απώΕκπι συιΜέτίιβά ΟοοοΝτΜ Λ'ύβαιωπ ΡτηεδΗ ..».χ.."ε,.;.

κατ» σο” .Πά"Μσω.τ Μ βαττ τιστπκΙέση/Ισάφω οτἄἱπἔΡ/ὶφ7κὶ κατ». το. |σέτ2%7. @τοκ «τω»

› Νοε τι

 

Απ. Οκτ.

τω. απ”.

]ΔΝ. το".

Αιτίτοτ τω·

ετα τωτω τ

α: €ι1Πτ εε

τεττε Ραπτ

πω.

ΟΙειιτιι αν

!ττίιε αιι

τέτοια

νοΙοντεεω

τε Μετα

Ιτεττιτττι.



ότι. ΠΕ τιιΑΝει.. ΚΕΙ..ιΦΙΑΚΠΜ δ. ΡΚτἘ]ΕΟΤΙ.

Απ. (Σιιιι_

σε Ι.ιωτιν.

ΙΑΝΙ1.ΧΧν.

Η

Ττατιιιατιο

Πανιιιια

σπιτι.

# ι°.4τ.ρ›ττ

ιιι Βιιταππ

.τα

Αιια ΑιιΒιι

Γιαπι Υπο·

τιιτιτισιισ

.τιιτπ.

* ρτω.τ

μττττ2Ιιτ ,

κατ:: βάτα

!)τη Ι-Ιτττο

"Μι τυπο

αποττττιτα,

(Μπιτ:

ΜτιτττΙΙιτ

ό· .Σκωτί

ότι!ττΓε πιτ.

Απ πιπε

τιαπι τιστιιο

:ιΡιιτι Μυτ

σατ:επιτε.

τ» Ιτιστττττ 'Β. Χτήτωτοττιτ ετα.... Χε!τεττττττ ι ιοεσ επι νοεατπτ Ιειστιοτπε , [τττβιτ .τό :πάστα τω.

το τινα/Ζεα:: . ττι ύψοτττι τ;..χ.ι.... ττ..../ι.......ε. ?Μπιτ τ.. ιτττττττωτ τ..ττω... Μ·υπττττττττ . σε

έττττάτ Μεττ.τ.τττττιττ τοέττττε Ι.ιιιιτταιτιο πάψω, εστια.άεττπ ΡΙΡΡΙΝο Κτέσ Μετα. ?Η Βατο

ύττττττ Μ.τττωττττττ ασ Ατνεττιιτα πτσε τιεεεπι πω” τπιιιισιιτήτ τοἔττοτττιττ.<τττττττ τἰτετττττ° , εστιιιστι

ιιιτετ ασιιαε εοπιιιτππι Γιτ. Ρετ.ϊτσετ στίατττττττττε τ......τττω. £'Ιτττττετο[ττόιοδΜ , τι με τοτε:: Ρο!

·τ.ιέττττ τ.. Ρτἰττττττττττ ( τττ·ιωττττττ) βτττριττωτ τοτίττδιτττ. πι... ττι.υτττττττττ ιιτρττττ ττττάτεττηττε μ.

ινττ!ετω, τι τττττττιτττο .τιττ.ττω....ττττττ.φετ.ηττττττ, ποτε @τι ττάτίττττττ Ρωτει... σήτα

τώρα Χώρια τω... οβεττάτττττττττττ Μπα: ..ν!πτ·τττττ ·υττ?τ θτττώίτττττ τα /ττ·ιτττο μετσ!ττστ. Πιτ”

τίττττ ω...» |ττι|ττττττττ· Χώμα τω» ριτσα δ. έττττττίτττ , ετσι ροβτ·τάτε τωι.τ. .Ρτ.ηττ?τ τω..

Ρτητττο τοΙιττττ·.

5. ΤετιιιιστεΜΜΜ Ιπιρετατστιε , Μετά: Περι ΕΖε·υτττίττει Αττικ:: τα δτττοττιτο , Ρστιτιιιεα

τππι Πσπιατιτε Εεειείιτε τεπεπτε Ραρα (5τε8στιο επιω ιιτ. ωτιιι...ειω (ῖαιιοσιι Ριανιπιαεετιιιε

ιτι εαιιτσ Γιώτα ..τι τι Π.Ψιπιιασσ Ασσατε, δ: Μ.ιεστ.ι.ππε Ασσαε σττιιπατιιε πω.. .ττω....ττ Α"

τω.. Το. τ.. πω. Ι.ττΗν. Ισέιττττ τειιαπιεπτππι Ψιιιετωπι Ασσατιτ επι Οσιιιισιιιιτ κι. επι τεεε

σατ ΒαΓιιιεαε δ. Απιισειιιι δετιεισεεπΓιτ . δ.Πεειιιαι: ΜΓεπΓιε , δ. Ι:εττεσιι , πσι ιΡΓι ιτι εστροτε

σπιεΓεππτ, 86ιπΓπρετ Μσπαίιετιπιπιπ τε ρτσρτια Γπτιατιτατ ιιτ Ιοεσ τιππεπρατιτε .Γιανιπιαεοιπ

αετο ΒιιτπαεεπΓε , ιτι Ραεο ΑιΓετιΓε'” τα! ιισιιστετιι δ. Ρατε]ικτ1 , φαι Μα80αιτιο Ασσατι επτα

Μσπαεσιε Γπιε τιειεειιτατ. τω.. Ηττέο Ζίτσα: τ.. δ'έττοτττσο βαττ ετττττο : Ατιιιο ασ Ιτιετιττι. Ι)σιιι_

Με. ιν. Ιπτιιότ.νιιι. σοσ οαντοπππι ΕΡιΓεοεπιπ (νετσάιιπετιΓεττι ) επι ιιτ ειτρεάιτιοπε στι

ρετατστιε σσιιτ , Ποττιππε ΜΑΝΑεεεε στόιπατι.ιε .ιι Ασσαε πι Γιανιπιαεσ τισιισ Ιπιρετατοτιε Ριτ

91Νι. Ηιε εστρπε Β. ΡταειεειιΜαττ.α νοιονιεσ τιειατιιττι Εεειείι.ιε Γπα: ιτιτιιιιι νΙΙΙ. Μπα Νο.

νετπσ. Μειοπτττ Μπιτ» Κτ2τεττττνττττπτ δ. 2τ.η.ετε ει· δ. άττττντττττ τττττἱ στη Χεέτττ.ε επιω

ό· Μτττητιτ πίτοτέτττετα δ...ττωττττ ΚιιΙτ9ιττιι.τ Μάικ μας” ατιβτ·υετττ Πειτττττττεεττβ.τ ...τα , τι'

τα: ετττάττττ δ. Ρτ·.εισδΐτ τ» /ἑτἱτττο ατέσττττο . εσω ·υστ·ιτ Με Μ ήττα: αν ΙτΖττο τωτ..τ. : “Μεσα ντο

τι απτά ετττ/ἰτττττττ ετσι πιστή: ω... Ιεύοτ·.ττττ. δ. Ρτ.ττττω Μ... α!τιττττ.ττε ττι Εστά/ια ΕΙ.«·υτττέττ

:στή !τοττττεττττ· , ρωτά σττιάττττ εσω υφ.μ.τ. νιιι. ΚττΙ:τττιτισ Ρώττωτιέ ; βεττττάτι :με πετ/ττι..

νιτι. |άττε Νοεττττέτττ, Μπηκα “κι Οίτττττττι :σκιά τω.. ΧτωΙτατο σιτητοττ.τ ιινττ. τω....ι_

..όττέττβα.

τ.. Τεττιρστε @τι ε..τοιι Μαεπι ιττεππιΠιπιι Κεειε ,στα @τι ετττττττττττετττ δ. ?κοιτώ χ'.

Ιτετττττττττττ ?ι·τττι/Ζττττο ἰττ τττιππτ .4ττέττβετττ ?στοτττττττάττοτττω , στου» σα· Μ εσάττ.·τόττ.τ Σπάτα

δ. 2ττττττίττί ρττύΙτα·υίτ ΟΖ.τττάττττ Ηετττεττττ.τ ττι Ρτο&τττ.Ηῇἰ. ί/εττττττττττά. Με τττοτίο :

τιθεται.: Γειτινιτατιτ , Ρταττετ ΜΜΜ , ΓΡΙειιτιστ ιττατιιτιιιε τισε ιιωιωι , επι ποπ ιιιιιιιτι όε

απ” , Για! Γοιατι Γετιιιιετ ιπτεετιτατειπεεπι Για εΙατιτατιε ειφατιτιεπε τπατιιΓειτατ. Η.ατιε τ·ι·8σ πι:

τιιι8ιιιτ ιαπτιισιιε ΓπΓειριαπιπε , Β. Ματτντ Ριιτειεετπε πσε ιιιΓιαι·ιτετ ιτινιτατ , σπιτι ττιιια Γιιι επιπε

τιοπε εειεσεττιιιιαττι σίιει·ιτατ. . . Ιτι Με ετετιιιτι .ιιε ιιτ ατιπιια τεεστόατισ , τιπαιιτετ σιτε ρτι

πιιιπι ατινεττπε Γπετιτα ίιπισπε Ατνετπιε:.ε τε8ισπιτ, & ποσιε αττιιιετιτ νετπαπτιαπι Γιοτππι & νιτ

τιιτιππ ΓιιανιΓΪιπιι οτιστιε. Κεεσιιιιιτ & πι ιρΓα δ: ιπτε ιιασετπτ τεεοιετικιππι , σπαιιτετ τ Πατήσια

επ σιτε ιτετππι επι πω. μια. ειπε εστρστιε Κειισπιατιιιτι. Τεπιροτε παιιισπε τε8πι (Σωστα

Μπιτ ιιτετιιιιίιιιπι Κεειε , Μοπαι)τετιπτπ δ. @πωπ :μισό Γιτπττι τα ιτι Ρα8ο νετοτπαπι:ιετιίι Γπ..

Ρετ ιιπνιππι δοπτετιατ Ριιιτατιπε Ασσαε τε8εσατ Γιτετιιιι:. Ηιε επιπι Ριτιταάπε Ριρριτιι Ριε8ιε ε.

ιιπε Γιιιτ , Γατιά" νετσ ()ατσιι Μ. Απτιιετιε ετεο σε νιττπτισπε Γατιθ:στπιτι Ματτντιιπι , .τω ρατ

Γατιιπι Κεεεπι Οατοιππι , ιιππιιιιτετ τιεστεεαπε,πτ τιατετιτπτ ιιιι Βοιωτια τισ Β. Ματτντιε Ριι..ε

παπι εστιτοτε. ΩπστΙΚειτ ιισειιτετ απιιπιτ , δ: ιΠι επι ιπίιιτ εετεστπττι, σποτ! Η αάεσεττιιτ @πιο

τι. εστροτε Ματτγτιε ει:επίιιτ . δ: αιιπτι πιεπιστππι εστροτιε τιπσό αιαιτι νοεαπτ [ατιιιι. (3ιιττι απ

τεπι ρτττΓατπε Ασσαε ΚεΙιτιιιιαε αττπιιΓΓετ , & πα ραΒιιτπ νετσπιαπάεπΓεπι ΡετνεπιΓΓετ ι πιιιιτ Ιε

8ατιιπι Γιιππι ατι δ. @πωπ Μοπαιι:ετιιιτπ , πιαπειαιιε Γταττισπε πτ ρατατεπτ ρτοεείιιστιετπ, δ: επτπ

άεσιτο ιισποτε Γαπξιαε Κειισιιιαε τεειρετεπτ.νοιεσατ επιω ιΓτιεπι Ασσαε Γοειατε Κειισπια: δ.

Ματτντιε δε Ροπτιιιειε εσττιστι Β. ()_πιπτιτιι ταπιιπεΙντι πιιιιτιε δ: Ματτντιε. δω στη οΠιι·ιισ Μα

τιπαπι Γιατιτ ρτ:ενιτιιτ, ρτειι:Γαταε Κειιτιπιαε αιισ τταπεΓεττε & ισεατε τιιΓΡσΓπιτ: ετσι .ι Ρταττισπε

Μσπαιτιεο Οττιιτιε τ!εεεπτετ στιιατιε & πωπω ρτ.ιετιιότι Μσπαιτετιι ,τενειατισπε , ισεατιτ ιιοτισ

τιΓιεε τετιπιεΓειιπτ. Νττττιττττττ τα ΑΜ.ττττι δ. ΡτειοδΙτ. με τττἰΛττΞττβ.ο τττττττο.τ στα” στι. κοντ.

..τ Μάττ!ι·σττο Ρ'στοτττεττάτττττττττ Πακέτο σκ/ττττδ!α, .απο ( ἰταὐετ Ηετττετ·ττττ.τ) Μ. ςςςς. ΕΧΧν_

τιστττω τὶ εσω... Κατι ει. τω!!ωττίω αὐτὸ· Φαιά. ττι Μιτου» ττττττ]Ιατττ :β . ττόέεττετττττττττε[ττύ

δ. ΒετττάτΠι ΚτέτσΙα €ΐ° Οτ·έτττο μτ·-ββττ. δττττοτττττ Εεε!ε]ι.τ δο!!τέτττω @τρώτε ?ετ·στττττττάττοττττττ

τττε.ττΙΙατττιττ[σττοττω δ. σπιτι. , Μοττττώτ σαιτ τωμετττε ετα/άστυ τικ/έσω δττττὁ?τ Χε!τετττ.τ.τ

ἴΪΉ#”Ϊτ

[ 5, Ε:: Μ: εσττ·τΞτ:τ Εττττττιτττττ ,ατά ..τι 2.;. απ”. Θ' ιδ. .Ντακ βτίύιτ Β. »φαι Λτωτττοττωτ

Ερτβοττ Κε!τεττιτσ Ρατε›ττἱτ ττι πι... τπιβτευεττ. Ντώπττ τσιπ” ςβ.. τα Μτττὐαετττ/ἐ.τ (.`αττώτω

πι... ...πω @τοπ-θέ ·υίττάτε.ετο τπτ/βατ. Ατττιττττάττ.ι έτσέϊτττετττ /ὲττττττ Ερώ·σροττωτ ΒτηδΙτεττβττητ

τα” ι658.·ιτττ!έευίτ. δαπξιοτιιπι ροττο ιιρΓαπα ( κι τα Ρτσιεδτι & Απιατιιιι) π. αιιιτιιιΓιιττιο Μιιτ

σαεεπΓι Οσειισσιο ιιαδιετιιιε επιω τειι€ιοΓσ αΓΓετνατα Γιιτιτ. @μισο απτετιι ρτιπισ εοιιάιτα , & τω.

ρὸΡτ ειι Γ.ιπεισπε νσΓετζι πιστιτιε πω.. ιταπΓιατα Γι: :εεσιιτ ιιστιιτπ δαπ&στπττι επιω Εεειειια.

ά



. Με ΤιιΑΝε1.. ιιε1.ιεχ11ΑευΜ ε. ιπω;εε:τι. 6.3
Με ?οτε ττεάΕτ Με: $τειτι1τοτυω ( ιι: νοοεπιτ ) ΕεοΙείἰ:.ε ΤΙιειπηεοΠε. οι1εων1ε άε οτἐΒἱπε Ροχ·νε.. « Α Ν_ Πα

τυΠεε& εεΙεΒ:ἰε Ες:ε!εΠε: 58. Ρ:οῇε€Η & ΜετἰτιΙ ( νυ!ευε* Αιιπετἰηυω* νοαιτ) ε;ύΓ‹1ιιε Με- “ικκιν.`

όειτοτε ΜΝ! κα! Με τ:.ιειἴπιἰἴετ1: οΙ:ΒνΞοβι ειιι:5ι1υἰτειε , ρτοΒειΒὶΙο πικαπ εΡε ε:ιιτι ευω 5ΙΙιιίὶι:1 “]ἔΝ"^Β°

ΜυτΒεεεοΠ ΟοεποΜο εοερἰΙΪἔ: εὶτεει πωπω οεο. εενι1. δέ (ῖοΙἱε8ἱιιωΙιο‹: ὶιιττε ίειυεεενοΓ68Ι " °

πωπω ρτἰπιπἰιε ει·ε&ιιω ἴιιἰΙΪεἱπ Βοτιοτοπι $$. ΡτοῇοἐΗ & Μπἰτιἰ; Μάο Ιοει:ε Με ε.. ορἰ
@ἔκ απ·

ι . τ - 'Ή υ .

6υΙιιιιι εκεεενιτ. & νιιἰ8ὸ :ὶ Ρειττοιιο ποιτιοτι Γοπιτυπι εΡε δ. Αππειτιοιιπι* ΓοτΙιτετι ιΠοιπΙοεο “:ηκΙοτε.

Πισω ε:ετΜοτιείἱετὶυπι δ. Απιετἰηἰ , όε εΙυο ίι:Ρτέ. ὶιι ΑέΗε πατε. 16. "' δ·›Β^°

ΉἄΪ".

ΉΡοΐνεοΐνΘΘΉΨΦΉΨΨΦ:ΦΦεΒ·πετκεψψ:Ώ=ψψψψψψψψΨνε!αθον

ΒΕ δ. ΕΜΜΙΑΝΟ 5Εν /ΕΜΙΕΙΑΝΟ

.ΑΒΒΑΤΕ Ι.ΑΤΙΝΙΑΩΕΝε1 εΕ0ΠΝ130,

σει Με εε. ΜυΜεοιο ετ ειο%ηο ΑΒΒΑτιευε.·

_ Ή ΑΓ.ΙΝ2.4ΟΙ/Μ # Β:·2εέά ραἔέ Οαπούέπω αέΜωτοπαω,ρίπτε: τα ε..Παε π..

. Ε: 8421803 άα›ωγ2πο:, ΡιιιιεειιΜ, ΕΜΜπωευΜ , #2 ΕΜ:ΝΙΑΝι1Μ ΐΠΣεαεω·

Με” γι| 5 · · # η
£Μιπ.υικιιΜυε,ΜιιΜεοευΜ ..4Μαιω, Μω,άε$αταπΜ Ρπωνυι , @- ,...ΜίωόΙ_

ΑΝεει.ιοΝΕΜ Μοπωύπω .Μ.πωωρ. : μ26α: «Μ Ει.οιΒιι1Μ

ΜΜπεπε αάιίαπ2, :σέ Μ ?Λκ δ. Ξειψ2 πεί απ. όχο. ιί2.νϋπα:. Να: «υπό πό ι/Ζοπωι

ππωετο αε!πέσπάκ: ή δ. Ο1πω.κουε ε:: Μοπσώο .6α:ΜΜα·κβ.4όύω ΕοπΜπεἔεπ

ΒΩ_ Μαν.

.Μ.εκτ. χ.

 

 

 

Ρ

β , φα Μ Οέσσπ. ΡοπΜπείί. .έρμπά:σε αφ. 7. "Ξ :παπι Ρ:νι·::ρ:στε /ιω Ηεκκε

-ῇε@Μ @μια ΡοίΪ: πει:Ιτοε νετὸ εΠοε Β. ΜυττιΒοΙιιε ΓεΞεοε ὸΙἴεἰΡιιΙοτιιω επιπποε

Το άβατο· Ρἰιπϋπιϋπ :οαΜεπάα:πτ. Βε δδ. ΕπιΜΜπο , Μεοπ&ο!ο ό· Εἰσμ2υ ,

ρωταω π: “Μ εοπ/πι.τέ πά·ταπεα›·, ω&π2: έ:: "παπι πγιϊωση22: Με αεεπιίαΜ.

ε. @ψ δ. Ε'ω7Ξ·ο έ:: τε82πεπ .Ζωάπ2α:έ Μυπαβετ22 βσαώ”επιχ Ε: Μ? Μαν· ΑπέΖω ΡἔἄΓ°ἱΒ'°°

τω. ΑΜ ΕπιΜΜππω , ..ω Μππιθυ!πω, «Μ Εἰυμὶαπι ρτ.ρεβτππτ. Επιπέκπο [ασεπ :Π..Β._Μ_

?Με ό'. .Ριπβ2 δ::·φ:υτ Ζω.. ά· μπιπ:έμα:.. ωπιί2υπωι :Μετα ω.. ωιδοτ2Μ:.

.Επ πωπω ε.:Μ” Μπα. πω». 2ο. (6 Π. δ. 'Ει1τίξ2ιιε Ι.ο.τ1ιήειειιπι Γιιὶε τιπιιπἱΒυε οοι»

Ιὶτιικἰτ. . . Δε που πιιιΙτο ΡὸίἙειιιἀὶετιτοε Με ιιΙττειπιειτὶώ εοΒτιειτὶ παμε ειιπὶεά ,

Παω! απο Β. ΕΜΜωικο εεεεΙετανετι1οτ νετιἰτε π! ΓατιᾶὶΠἰωι:ω »άτυπη Ευιιεει:Μ,

ςι1ὶ οσε ΕιοτιοτἱΗεΞ: ΓυΓεὶΡὶειιε 8: Παω! ευω εΙε πκιιπΒιιε σΡεε·ειοε τηαει:ιοΡετε εοω

ίὶτυΧἱτ Μπα: Ιοε:ιπτι. Ετ μέ): ἴΡετὶιππ εΙηι1οτειπποτυω εοτιτὶἔἰτ εὶ ιιτ τενεττετετι1ι·

Με 8.ειΧοηε:ιω νΙΗτω·ε ΡτοΡτὶοε εετωειιιοε ίι.ιοε , ΜΜΕ ΡοὶΙΙειιπιιιπ δ!. ΠΙτειοιιω , εποε

εΠω3Πτ π! τεἔειπἰυττι Μοτο ΜοικιΠ:ει·1ιπο. (Με 1η Μι τιεΙὶιιηιιειπε Γοόε ΕΜΜι.Α.Νι1Μ

νὶτιιπτ ΙΞιηέΕιιω ειιι·ο.τιτ Βτεἔὶε α8ετε, ὶτετ αεεε!εωΕπιτ. ΝΜ ετ$ο Μι1πιΒο!ι1ε , |Έ·έ

ΕπιτΜεουεβα ΕπιΜετειιε , ·υα!ει5 ΞιΜΜηι1ε , Επή2 Μπακ έ.. £α:έπιπαπβω·.άω

πιω ασφέτ. Ε]:ισ »πωπω μυωπτω ω ωάεπι _Μωιαβεπο εε!εάτων::· @ααα Ζώα.:

Μι27'Πί : :ε:επι ήτο.: 8ιβα Μέ ό· Κείέμέαπιπι βαίω Ξεπσωπ:ατ.

;. Ρωπτ Επιπιπιπαπ ΕΙοςιιὶυε ό ΜιιιπΒοΙω 8. Ειιτῇέ βεϋ Ιπω· .ΜΜΜ ΕΙοσω ά

Ζωιπωαπβ.σ ππωεπιπ:ια: πω· υπό α!ιαφτωβτεπέω ρΥ, πω: ρω :οπ/Ζω. 2ο- ἔἶὶ:ή”:ὲ;_

@πωσ δ. Μ:ΜΜΕ .4ίέα :Με ίπ ε,.-υ»ωω..»πω..-φ. :του Μ Μδ.:οιίέσε Ου»φω. Με.

ά2επ[, ρω Μέσω υπυιὶπό @πε απ:: ?Με δ. Είυμ.ϋ ὰ δω·Ιο ω! «Μπι 3. .Ζ)πευιότ.

·υα!ε.ιπ2. Ωαφρε το8τιειιπτο (Π1Ιοάονοο Μιπι1βοΙαε ε:: ΗΙΒετοΞει ΜΒΜ ὶι1 θειΙΙὶειττι

νωἰΠὶτ εΠε:Ιτιπ ευω ειΠςιιψιιε νεοετο.ΜΙ1Βιιε νἱτΙε 1:ιιτίεο . ΠΙ::ιπο , ΡοἰΙΙαηο ,

Βοϋτἰειιπο, ΕιιΙοΒἰο , ( 2.: ήπιε; :β Ε!ομΖω @Με άίδα:) ΑὸαὸΒἰί-οε ειτςυε ()οΒειιπο, ··Ι.ω;.ω..,

μα» εο!ιιιπΒειπιιτι1 π·εσπ:2υπ·: ρέπετιπτ. Η.π ...πάθω ραπ βπισπ:22: κά· Ε!υμέσ ^ΐ"°[Μ" ·
_ . - . :ισμι:εοφω

πρθω,πω ή...!ΜΜΜ , κά; Αόσ.άΞιΓο ατηι1ε ()οβωπο ρ·..ε:εωιβ.σ , Ευ:τορω Ευώ
- έ» Μοπα[

810 μπω". Π:ἰπ‹ἰε Μππιἄοἰισ.τ Ζωνπέα:2 Μυπαβετ22 :απευηπιέΜ2ε Επή·σ ῇιβερω Μ98.ΜΙ·

ι|:ικ!ά: έ»

ὸΙεΒοΙἰὶοίὶἰοᾶυ εοτπι·ο. Κ: εκεἰτατίοε , τεΒέΒε οπιιπΒιιε απο μισώ Ετει:τὶΒι1ε ίιιΡι·ειΗιινἰιιπι οιιΝοεε.Βιι!υτη είϊ Πειτε, Ιοεο ευάειοτηιιο νοαιΒι1Ιο Βιιιπό:ιτωιιε ιπιτιαι

Ρειτιιι·, ει·επιΜαιω ὸωιἰτ κάτω: . ὶΒῖεΙυε ὰ νἰτὶ5 τοΙἱἔὶοίἱε βοοοΠΗάτ ΓυίεεΡτυε δ: π....Ι....._ ,

ειΒ ω...) νετιεταβἰΙἰ ΕΡὶΓοοΡο ΡτείΒγτοτ ΗΕ εοιπΓοετο.τυε, ε.τι1ι1ε μ:: Πιειιπ σκιώ

Ίιιε €ϋα00ΠΙ1°ι Ιἱεεοτἰεπι ειεε:οΡ1τ Ρτειεἀ1οειπὸὶ. @Με Μωαβ». αυτώ: ηπα! Μπα».

ΕΙσφάσ πΜπαπωτ, πώ «πό μυ Οιιω!ωι·ωε ρω..." θὶτὶτπειει15 #4: (Ξτ1ιικι

Ν Ν ο η ὶῇ

(Μια. Με. .



6” ΠΕ 5. ΑΞΜΙΠΑΝΟ ΑΒΒΑΤΕ 1.ΑΤιΝΙΑεεΝε1,αε

ειιο-ξΝ. απ. @ω σιέσεω ›πιι·σιιιι!ιι σ.ιέσπισ σιιέέωσιισ σπισισπσ ΙΙ!7Ϊ9ΙΜ Μύιιέπειιτ, ει: σιιιέ σα!

Βζ;;ΐνδ( £'07Ι2Ρ£!4! , έσβιιι·σ ποπ ρσβ:. Μ σώμα ι!!ιιέ @Ωω έιβή»ππι: σ/ί, σιιὸέ Μσικ|ισ.

Μ: ιιιειιΓε Νονειιιιπιο Μ: ε!ιε Χα. ΚειΙειιέ. ΠεεειιιΒ. ΕΖσσιιιιι: «από τετι:ιει ειιε

ΒεεειιιΙπιε σύ21//σβ22αϊ: Με /σριιΖιιιι [Ιιϋ ιιι ι:ιιιοέαιιι ιιιοιιτε @Με ει%ει·ετιιι Επι

ΒΠειιιιι Πι ετΠιινιιιτιιιιοιιιιτιε δοιτιιιιετοιι, συ ισα ίσιο ιιό2 :στι/Μέι π: Οσβσιικ, πιά

Ροίὶεει :ιεέΈΗωτο. εΠ: σεάιειιΙο. ΓιιΡει· τιιπιΒει.ιιι ε] ιιε ΡτοΡτει· ει·εΕπσ. ιιιιτε.ειιΙο. ιΒιεΙεπι

οίὶειιΓειι ι!!σ υσπ3,Μιιωέο!ιι: βι!ισσ:, κι Ιοεο σι ισ εοτιθ:ιτιι&ο , ειιιι ειιιειιιιιο νο

ειιΒιιΙο (Σιιιιιέτιιιιιε ιιιιιιειιΡο.τιιτ. Βσ ιιιτέιι/φισ Τϊ472/24!ί07Ι2 σπασω: βι!φσπιπσ ισ

βιπιυπια. '

4.. Ζν'σω ιπέσ Μιιω6σίσ ρωιι2ικ 424788! , Ροίϊεσι έιΓΡοι·ιετιτε Πεο «ΑΜΠ εκ

Μ* χω.: Αι.ιτι-ιοΑιιιο* Ροτιτιθειθαιιιει·:ιεειιΠε' ΕεεΙεΠει:, σέ ειιιιιε όοιιιιιιιιιτιι φωτ

?το αιι- ιΡΓε Ιοειιε, 86Αειωιιοο .Ρ::ιεΓιιΙι Νονιοιιιει€ετιίι , ιιι ειιιιιε ειιιιι·:εεΠ ι·εειιιιεΓειτ,

_ΒΜΜΒ ιιτ οΒ νιι·τιιτεε @Με Ι)οπιιτιιιε Ρετ πιετιτο. ιΡΠιιε οΠειιέεΕισιι:, ιιιὸε ει·:ιιιείει·ι·ειιτ

ΩιτιέΕιΠϊιιιιιτιι εοτΡιιε “μια ΙΜ Ρ:ι.ινιτσ.τε ει: ειίΠιιετιι:ια Ροιιιιιι ( ιιτ τειιιτο νι:ο ει

@στο είὶ ) ετσιτιιιεοιιετιιιιει ει.τειιιε ιπι Με τιιιιιιιΙο.τειιτ ΕεεΙείὶει , εεε:: είἙ Ρι·ιιιειΡιε

Α οίὶοΙοτιιιτι Ρεαιιιοιιιιιιε άεεΙιεειτει. Ηιιτειειιιε σέ έεέιεσιτιοιιεπι πιω ΒειΠΠε:ι:

ιι ττειιιείετειιό:ιειιιιΙΙειιι ίειει·ι εο:Ροι·ιε ΚεΙιειιιισ.ε νειιετιιιιτ: ιιΒι νετὸ τιιτιιιιΙο Γι

ει·ο τειιιονετιιιιι: εοοΡετειιΙιιτιι , ι·ερει·ετιιιιτ ιιιΓΡει·ειιιιιιι Πινιτιει: νιι·τιιτιε ωεωω

Ντιπ, εοιΡιιΓειιΙιιπι νιέεΙιεει: Γ:ιιιότι Ρο.τι·ιε, ιιτ ω Ρετ ττιιι!τει ειιιιοι·ιιιιι ειιι·τιειιιο.

3σιειιετειι: ιιιεοι·τιιΡτιιιιι. Τιιιιε άειιιιιιιι απο ιιιοΡιτιειτο. ΠιιΡείει&ι πιονιαιτειιιιι·ειειιΙι,

ετσιτιειε 6$ετι1τιτίι1Μπιατ Ι)ινιιιιτειι:ιι ειπα ίΞιιιότιτειε 9112 ιιτι νινειιτε εΙειι·ιιει·ειτ, ιιι

ιιιοττιιο :ιοτιισιτεΒιιτ. ΠεΡοι·τσ.τιιιιιιτο.‹1ιιεΒεσιτιιΒιιιιιιιι Οοιιί·είΓοι·ιε (]ΙπιΠ:ι εοι·.

ΡιιΓειιιιιιτι ιτι μπι ιιιετιιοι·σ.τικ ΒαΠΙιαισ ιιιττο.νιτ Ιιαβιτσ.ειιΙιιιιι. Ρεβύ” π_βσωπικι·

Βιιιέιιιι Ρτσ:όχιστέ β·ότισέΜπιι: σιιι·σιτισ , :ισα σε: ρσιτσι9ιτισι τσέισιιτισ : φωσ ωἐπισπἰιι

"Μπι δ. Ε!σσιιΕσ ι·ιέέ$πιιπ:ιισ. Ζβιιι: Τι·.ιπ/Ζα:Ισπι.τ πικρα: σκ Α1.1τι-ιοΑκιι &

ΑοΗΑιιυι ιθί'έΐ8 πσρσ:σπέσι ώ. ΗΑι.ιτΗεΑιιιιιε Οσωσωσσπβ ό· Εικιιιιιιιε (#ι· ·

Μέσι βπόσπέιιω υιέσειιι· απ: Αέσύσισιιι:,πση Πέσιτιιι:) ΝσυέσπΜ8σπβ·, Ρσπιάσ.σ

ω έσβέπιιτέ ·ιιιέσπιιιτ, σα! Ζιιέιι·υίσι Ρϋρ·ιπσφιιιιιβιιικι ιισσι·σπισ ὁ'σέσικ ισπιισπιπι.

Ηιιέισ δ. Μιι»ιέο!ι Κσ!ιμέισ έ» Αιιέιιβιπαπο εσωππωιω Χσειιίω·ιιι»ι Οσσιισόισ,

Ροιιτιε δ. ΕΙιΒιι έιίέσρ›·σρσ Οσι!πιιισιιω σιέπ Νσυιοωσι$σπ/ἴ: ιψιέιιω σέ/σι·ωιπτιιτ. Ε::

Μ: σου·28ασ Μστϋισσ!σεῇ Οσιέισιιπέ Αιιίίστσιπ , ?κι Μειωέσί2 σωμα Ζσωπιισιβ

2ιι!ιιιικ, α: σκ συ ἔσω ΟάἔΠΪσΖΠΠΙΙ ,συσίίιιιω @Μέσι σιτέ έέσω 18. Νιι·υσπιό. ω» ίπ

Μσιτι9ιτσίσε2ο τω» ίπ διιρρίσιπσπσσ.

ΤΕΙ0<21ιιῖἱ_ο 5. Αριιέ διιι·ιιιυι ότσ·ιιισσι· Ρστ/Μπέισιιτ Κσ!ισιιΜπιπι δ. Ε!σσιι22 ?Μη/λεω έ::

Π” ει” ” 7υιι!σισέστσπβ· Οισπσόιιυπ,ιπ Οσικιωιιι Νωπιιτισπ-βσέΜσ/σιω,φω Τι·σιπβι:Ισ ω

Ούτσπισσ σιιι/έσπι ΟισπσΜ (Γωπσ ;.δρἰσ2ἰσἔΙι Ασύσι·έσπι έσ/στιόισιιτ Μ:φωσ:

“Με Μ- Με” τιιετιιοτο.ΒιΠε ΟΙιτιίΗ ΟοτιίεΙΤοτιε Ει.οφιι ιιι τειιιΡοι·ε Πιο* ?στη να!

ξ7;ζωΙαπέ 8ειιπε ιιοι:ιτιει Ρειτι:εε ιιιι.ιτιεΗ ει:ΡΙενει·ιιι:, επι ειιιτι Β. ΡοιΙΙσιτιο (ειιεπι ίπιτι·ειιι *

ριωφιε- (παπι Γετιιιιτ 5ετὶΡτοτεε ειιτιειιιιιιιιιι·ι τεΙ:ιτιοιιιιτιι) σιτειιιε απο Β. Ριιι·ΐεο επι Πιε

Ε:: εείΒιιιι τεΒιιιιιιιε Ι.ιιιιιιιειει Μοιιαίξει·ι] ,φαι ιπι θεειέειιτ:ιΙι Ει·σιτιειο. ειε ε το

Μ." , ..ι έιειιιιΒιιε ει ίιιει απο. ίειΙιεετ Ηιβετιιιιι εοιιΠι·ιι&ιιιιι Γιιει·ειτ εἰ: ιιτι·ιΓειιιε, επι ιιοἐτ:ισ

Μ? Μ· όενειιιτ Ρειι·τεε. ΟΒ έι!εθτιοτιειιι ειιιίέειιιι8. Ε!οςιιή εοτέει ιιτι·οι·ιιτικ1ιιε έενοτι

'Ρ::_ ΓειΠεετ Οοιιιιι:ἱε ( ΕιΠ:ει·τι) εσσιωιιιω εοιιιιιἔἰε ( Ηειἰιιίἰιιέὶε ) Πινιιιιιε ιιτιιοι·

Η ΑΜ ειεεετιέἱτ,8ερι·ομει·ίει·νοτειιι ιιιίΒιιιτιιιιτι τιιιι·ειειιΙοτιιιιι εμε ει!) εο Ηει·ι ιιιὸείὶ

""'β"" τιειιτει· εοιιτειιιΡ|ειΒιιιιι;ιιι· , ιιι εοιιειιΡιΓεειιτιο ε]ιιε ιιιειεἱε εικιτίει·ιιι·ιι: , δε ειιτιω.

τιοιιε ιιιει]οι·ι εοερετιιιιτ Γει·ιιτιιτι , ειιο οπιιι·ιε ειεΙ ειιιε εοιΡιιε ιιετνειιιτειιι:. Πειτιόε

ειιιοιιισιιιι ιπι Ρτοειιι&ιι Ι.ειιέιιιιειιΠε ΕεεΙείια, ηιιο ω εοιιτειιιΡΗιτιοιιε @ενω

ετειιιιιιαΐ όιικετει: Μεσοι τεΙιεΕο. Ριιίι:οι·ειΙι ειπε , 86 ιπι πιεπιοτειτο ΜοιπιίΈετΙο ειιιβ

άειιι δετι&ιεοτριιε ιειεεΒιιτ , απο ειιιι εοέετιι τεττιΡοτε Ι..ειιιόιιιιετιΠε Εεε!εΠεε τε

εεΒειτ Ροτιτιβε:ιιτιιιτι Ιιιιιιιι!ιτει· ι·οεάτιιιιτ , ειιι:ιτειιιιε εοιιεεεΙεπει: ειε ειιιιτιόε ιιισιιιο_

Κ0έοατέιι8 Ωω:: Β. Ειεςιιιι εοτισιιεκττειιπεξεττε_ηιιὸ Νοέ ΙιοτιοτειΒὶΙἰιὶε δ: εΙενο:Ηιε ειιιιι οβΓε

9ιιιο Πινιιιι ΐειιιιιιιιιτιιεει. @Πεο ΒιιιιιιΙειιιτιΒιιε εοΙΙοεειι·ετιιι·. Εεε!εΠει ειιιιιι Με,

μ” απ” κι ειιι:ι Ι)εο ΐειιιιΙικιι κι νιτε Και εκιιιΒιιετει: Βιιιιιιιιιι:ιιιιι , ειιιιιιιηιιεισι Πι απο ετε

60ιιεεέπ. ιιιιι:ιεο δε νειΠειτιοιιε εο τειιιΡοτε νιέετειιιτ εΠε , ιιι Με ΓιιειὲΡὶὸεΙιΒιιε Ωωιαι



ΠΕ 8. ΑΞΜΙϊ..ΙΑΝΟ ΑΒΒ. Ι..ΑΤΙΝΙΑΕΕΝ5Ι, 86ο. 65;

οι:ιειε Ρτει:όιοτοιτι ΙιοοοτιΒιιε ΙοειιΡΙετατει οιττο όι€οοί6ιτιιτ : ιΡίο, ιοοιι:.ιιο, ιτι ει”. Απ.

οοει τοεοιοτεΒΠε εοτΡιιε @σε τετοΡοτε ιΠο τιιιιιιιΙετιιοι τεοοιείεεοειτ, Γενιεοτε ΒΙ°ΡΧ':ΪΧΣΚΡ

ΡειΠιιο Ρετ οτΒειο ετι.ιόεΙιτ:ιτε Ι)2.οοτι111ι 6τειοειτε. εΠ:, 86 ιο ιιε8ΙιΡεοτι:ιιτει όιεΒοε

ιοιιΙτιε Ρεττοσ.οεοε, αΒίτιιιε Πινιοι ΓειτοιιΙατΐιε οιιοιίτετιο οιι1ενιτ, τιιιτο.6οΙοτιιιο

ΡτοόιΒιιε Ρετ ειιτο εοτιιιεαοτιΒιιε ιοόεΠοεοτετ, 6οτΡοε ΕΙοοιιιι εοοεεΠ`ιιιο οι

τ)οτοιτι ό νεοετεΒιΙι Ιζουο.ειτοο Ι.ειιιόιιοεοΠ Ροοτιθεε. διαιιιε τοετοοτο.ΒΠε

εοτΡιιε ειιΙτο ΙιοοοταΒΠι 86 οσο τοεόιοετι όενοτιοοε (Πετιιε εκ ΕΡιΓεοΡετιι ειιιο

ΕΡιί6οΡο ,(3οτοιτε 86 τ:ΙειτιίΒιοει εοωιτιτο :το ΡοΡιιΙο τεττ:ε ττο.οΡτιιΙετιιοτ εκ εο

Ιοεο, δ6 οοο Ποε οιιι€οοτιιοι ιοιτειειιΙοτιιοι οΡιτιιΙειτιοοε οΓτιιιε :ιό Βσ.ΠΙιεειο·ι Β.

Μιε!ιειεΙιε όετιιΙετε. ιο ουσ. τετΙοιενιτεό όιετο ειοοινετΓειτιιιοι Για όεΡοίἱτιοοιε _

φωτ το. Νοο:.ιτιιοι Ι)ε6ειοΒτιιιιιι εεΙεΒτειτιιτ. Νειοι οΒ οσε ειοε ε.οοο.Ιιε ΤτειοΠε- τ'°:"ἔ8°

τισ όιΙειτ.ει εΠ:, οιιοοιε.οι ιο Ιοεο (5ιτιοιειεο, ιιοόε ττεοΠειτιιτο είτ 6οτΡιιε ειοε,όιεΒετο ει: Ιοοἔὶοτιοὶε τεΒιοοιΒιιε τιιιοτειοοιε εοονεοτιιε όινετΓειτιιοι 8εοτιι.ιτο εσο

<έτεο)τιΒατιιτ, ιΒἱοιιε ει: τοοτε ΓοΙΙετοοιΖειοτεε τεόόεΒειοτ νεοι Πιο 13εο δ( [Μ

‹:`το (:οοίεΠοι·ι5 ιτε. ιο Ι:ετιτιει όεόιιότιε όιιοΒι.ιε νε! ττιΒιιε όιεΒιιε ει!ο.ετεε τεκτ

τεΒειοτιιτ τοτο Βιιιιτειτι τεετε.ειτιοοε αοιοι:ε Κα. Ηειοε ΓοΙΙεοιοιτ:ιτεοι ιο6ΙΥτοε

(ῖοτοεε, 86 Β. ΒοιωΝΝΑΝοε ιο τοεΙιοε ιοτοτοιειτε εοΡιεοτεε, ίτειτιιετιιοτ φωτ.

τεοιιε Ρτονιοειττ:, οι οιιει ΠιοΠόιιιτο ιΠ:ιιιε οιετοοτε.Βιιιε Ρειττοοι νεοτιιτιιτο απ,

ιιιιοτιτιοόο οίτεοόετετιιτ, 86 ετ8.ττ1οτεε ΓΡεέτειτοτεε ΡτωίτοΙιιτεοτοτ :ιόνειιτιιιο

εμε . 6ι1]ιι5 οΡε ειΡιιό Ι)ειεΙεοιεοτιετο . 86ιοτετεεΠιοοε ειιιΓόειο τετιι€ιιιιιι , εστι

ΙοΙατιοιιειιι,ειιιιτιΙιιιοι το τετοΡοτε οΡΡοττοοο 6οοΓεοιιετειιτοτ. .

6. Ητε ιτ:ιτιιιε όιΓΡοΠτιε τοτο Βιοιέι τω” οοτοιοιε Ρτονιο6ιτι τεΡΙετετιιτ, 86 ΤΓ8ΠΠ86°

:ιό τιιιτεε ιοόιιίττιοτιιοι νιτοτιιιο τω :ιιιόιτιιε 86 τ:ιοτ:ε εο8οιτιοοιε τοτοοι· Ρετνε- Ρ"Ή“”'

οπο, Ητ Ρο.ιιόιιιτο οτοοιΒιιε , νοκ ειτίὶιΙτειτὶοοιε ιο εκεεΙΠε ειττοΙΙιτιιτ, 86 6ιιιο

ττιΡιιόιο εοτοιοιιοτειιι6ιιοόιτετιε ειΒ οιοοιΒιιε Με όείιόετο.Βιιιε ειόνεοτιιε ΡτεεΠ:ο

Ιειιτιιτ. $τατιιτο Πειιιιόετο τεττιΡοι·ιε τετοιιοο,όεοοιοιοατει όιε, νιόεΙιεετ όεΡο

Πτιοοιε Για , εοοΠιιεοττει όινετίοτιιτο Ιιοιοιιιιιττι 86 Ρεοτιιιοι εκ Ιοοειοοιιιε Ρετ

τω” €0Π$1°0€3.Ε2. απο οτιἰνετίο ιοετειτοοοιο. ειό Βετο: τ:οοόιέτειοι ΓοΙΙειοοιτω

τετο τονιεειο Γε εοΙιοττοοε Ιτιιότιιτ ΡττεΡ:ιτειτε , 86 εεΙεΒτετο τεεοΙεοόιε ιιιειιο

όιτετιε 86 £11τοτεε ΡτοΓΡετιττιτιε τοτε τοεοτιε τινιόιτε.τε τω” ειτΓΡε&ετε. @πό

τοιιΙτειε εε!εΒτεΒιΙιε ΓοΙΙειτιοιτειτιε Ρτα:όιάκ όιεε τιι. Νοτι:ιτ11ι1ι ΒεεεοιΒτιιιττι

ειόνεοιεοετοιτιειτιιτ. Ετεεεεειόνεοιεοτε Β. Ειοτιοιο απο Πεοιε 86 τοιττιεοΙοτοιο

Ρτοόιειιε, εο.τετνατιτο ει οεειιττιτόινετΓατοτο ΡΙεΒιιιοι ει:ετειτοε. @ι ότιτο όεΓετ

τετιιτ Ρετ Ρει!εοιετοιεοΓετο Ρ:ιΒιιοι, τοοτιειτ ει ττειιιΠτοτο ΙιειΒετε Ρετ νι6ιιοι οιιι το- εστω

6ιτιιτ Κοοιοοτοιοδιο: τιιιο όιιτο ιιοΡετο ΡοΡοΠ :ιό απο τοιιΒιιεοτιε .τ όεΙετοτιΒιιε ἔ:5ἑ:ἔΪΙ=

όεΡοοετετιιτ οΒ ίιιΡετειτετεΓεεοτεο·ι ττετιιιεοτιο.ιο , 86 Γεό:ιτει ΡΙεΒε ιτετιιτο Με .

όείιόετο.ΒΙΙεοοιιε Ροττιτοτεε τεοτατειιτ ι·είιιοιετε, οιιΠο οιοΙιιοιοε ιΠιιό τοονετι

Ροτοιτ. Οίιιοτιιιε ιοιτιιτεοτιιτ αττοοιτι , δ6 ίττιΡοτ νεοειοεοε εοιοΡτετιεοόετετ εοε,

εκ τιοε εεειόεοτι Βιτοει. Ποιο ττειοοτιε,ειό τμιειοό:ιοι οοΒιΙειο Ψιότιεοτο Ρ:ιΙειοό

οιεοΓεοι Ρετνειιιτ , «Ρο τοοιτ το εοοΙΡεότιι οτοοιιιτοιο εοόειο νι6ο Βεειτο ΟοοίεΙΤο

τι όιιοε ιτοιοΐοε τεττ:ε ττιΒιιεοε εοοίτιτοιτ , τμιότεοιιε εκ τοτε Ρει!ετοε.οιεοΠ Ρεπο

εΒιε ιιιιειοιιωτιιιε όοιοιιε ΠοεοΙιε ειοοιε όιτοιόιιιιο όειι:ιτιιιτο ΡετίοΙνε.τ ιο νειΙειο

όοτο , οΒ νεοετ:.ιτιοοεοι εΡτεΒἱι ΟοοίεΠοτιε. Ι.ε8ειΙιτετ εοτοΡΙετ:ι όοοε.τιοοεΙιειε,

απο ε:εΙείτιΒιιε τοειοόιιε νεοετειΒΠε εοτΡιιε ιτετιιιιιΙενιΒιιτοττι ιιοτοεοΓει νεΙοει

ο

τοτε εΙενο.Βειτιιι·,86ειιτο ττιΡιιόιο τοει€οκ ιιιειιοόιτατιεό. ()Ιετο 86 τοτΒιε ιιοόιοιιε

εοοετεεετιε ιιίοοε :ιό νειΙειοόοτεοΓετο ΒαΠΙιεειοι όεόιιειτιιτ.

7. Οίιοπιιιε ΡοΡιιΙι τοοΙτι απο Β. ΒοοΑΝοτικο , Οοττιιτε

ΜΒ Ηειιιιετοοε ει: τοτε Ρτονιοειο. ιοΒιτιοτετ ειτΓΡεότει.τεοτ εόνεοτιιιο ειιιε, όιε

εοοόιότο. ετα: τιόνεοιτ Ιι.ιιοεο εοτιιτο , 86 τοιιοιτοεοτιιτο Ρι·ονιο6ιτε, τετιιΒιιιτο

τοιίετοτοιο 86Ι:ιοοοεοτιοτο Ροττοε, ΠειιτενιόεοτετιιΡετοιτ ιοετεΠιιε ειιιε. Νειιο

ότε εοόειο ιΠιιιειοετεΠιοοιε τιιιιΙτι ὲι "το ιτιοτιοιτο.τιΒιιε ΙιβετατιΓιιοτ, 86:ιοτε

φαω ιοΒτεόετεοτιιτ Βο.ΒιτειειιΙιιτο Ωιο&ιΗετττιοοιε , νιττιιτειο Πει ιο Γε ίεοΓε

τιιοτ νιΠτιιτιοιιε ΠΙΩ. 5εό οε ΡτοΙοοτειε όιεεοόι ο.ιιι€ιτιω Ρεοεττο·ετ ΙεἔεοτιΒιιε,

τειττοιο τοιταειιΙοτιιτο ειιιε τεΡΙιειιτε όιίτιιΙιιοοε. ΒοΗἰειεοτετ ειιιιιι Βετο ιιινεοιετ ,

Ειι.ιειειι·ι·ο86 Ποιο- ΜΜΜ·

Ρ:τττε.τε.

-.___4-.-._...__.-~



6;6 Πε ε.ιεΜι1.ιΑΝο Απ. ιΑτιΝιΑεεΝει,ω.

απ. ΑΝ. @ιιι εοάιεειιιι€είιοι·ιιιιι ειπε 8:τι·:ιιιΠο.τιοιιιε Ιε ειιεο τεειιιιιετ. ' -

Μ-ιΧχν· 8. Νοε ειιιτειιι σε επιβιειιιαιτειιι ειιιίετειιιιιιε ει ειε ,‹Ιω ει: Ιιοε φαι ιΒιιιετιι

ΜΑΡΩ'. ιιΕ

Νο" ι·ει:ιετιτιιι: ‹ὶε ε]ιιε Ττειι·ιΠειιιοιιε ὁεΤειιιΡΙἱ εοτιίεει·ειτιοιιε Γεειιιάο.Ιι2:ιιιτιιι· 3 οΡιιε

* Η” #0· είὶ οίϊειιάετε ενιάειιτι :ασοεε , ει: αιΒιιε ΓοΙΙετιιιιιτο.τιΒιιε ςιιοιιειιιι τιοΠ:ι·ιε ιιιοὸο

$ι:2222ΐ: εεω” ιιτειιιιίιειΠε νειιετειι:ιε , τειιρ›Ιι εοιιΓεει·ειτιε , ᾶΓΟοτιἙποιῖιΖἶἑἔιιΙἔῖτιἑι , δ:

ωωω. Με σε: ιιε ο ετιιιιιι::ιε :πιο ει. ιτε: ει· ε ι·ετιιιεε ιιιιιιι ι ιιι : πω·

ΞἑΡΙΞΪΩ 5 ΡιιΙΙι1ιΙετε!ιι εοι·όιΒιιε Γιιεεε)όειιτξιιιι 31ηιιε)ειΕΙΙΤε είὶ οΙὶειἔἀειιἀεἔιτἔὶιιειἐε ὲειιτἐΡτι

Ε ο ·· ε, ῖ πιει Τεττι Η εοι:ιΓεει·ειτιο 8: :Με :ατι :ιτιοιιιε ο ετνο.τιτι:ι ει ε. απ; ιειιιΙ εκατο ειι€ιι τετιιΡοι·ε ιιι είιιο ιι)τι·ειειιιε ΓοΙΙειιιιιιαιε Πειτιιι:ει Ειιιτ , 8: οιιιιειι·ε εοὸεπι άιε

_ Γιιει·ιτ ιτι!Ητιιτε, ειτιΠὶιιιε άειιιοιιίϊι·ετε. διιΡετιἰιε κιειιιςιιε Ριαίειτι Γιιιιιιιε , (Με
ν εοεΙειιι ιτι Ιοεο-ιιτιοΙε ι;ι·:ικιΠατιιε είὶ , ιιιιιιιιιιιει ΡοΡιιΙι Ει·εςιιειιτιο. Δω εαόετιι ει; ω

Μισο πιοι·ε εοιι€ι·εεεΒετιιτ, 8ε Ρειει&ει Πινιτιω Γετνιτιιτιε ΓοΙΙειιιιιιτ:ιτε τειιιΡιιε

ὸεὸιιεετι‹Ιο απο Γο.Ιιιτειι·ι ι·εθ.ιειο 612 ειιιιιιιιε ι·ενει·τεΒο.τιιι·. Ηοε ιτειςιιε ΓοΠειιι

Πε τεπιΡιιε εοτιίΠιο Πιο Β. Ροπιιιιιειιιιιε ιτι τιιεΙἰιιε τείοι·ιιιειτε6εΠόεταιιε , τιιιειτειιιιε

ιιιει]οι·ιε επιβιτιοιιιε 8ενειιει·ειτιοιιιε άΙΒιιιτειτε @Με 8: ΓοΙΙετιιιιιτειε ι·εεοΙεικια :ψ απ

ιιιΒιιε :ΜΒΜ ειιιιΡΙεόΙ:ετετιιτ,Ιιο.ε ττεε ΓοΙΙειτιπιτε.τεε εεΙεει·εεβιΒιιιιει οΒΓετνειτιο

ιιε εοιιιΡειΒικιανιτ, δε ειιιιιιατιιιι κι ΙΙ:ιτιιειιε 0ι1Π:οάιτ1 , Πεάιεειτιοιιεπι ΕεεΙεΠε ,

ΤαιιιΠιιτιοιιειιι ειπε ιιι εεισΙετιι άιε ΒεΡοίἰτιοιιιε Για Πιιτυιτ.

9. Εβα· ΟύτυποςΜρύα: Ι/υαί:Ισάστσπβ: απο πππωπ Μ. εε. Χι..#πέρβ:. δ. Εὐ

9πή Κείιςπέω· βαδεκα: #ν·υωπ 7·υαί:Ιοάυτεπβ: Μουσώ2 , ωπκή Ζιιυ2πωσηβι

δαπ8έωοπΜίε:, Ρ,·υμ δωαπα:πω ορΜωπ αεί Μορυπ, ειιι/ιίεπι 542182 σωμα πιω

υβέει: απέ::έπι Ραπ:β θαύεπ κιβ:·πωιπτ.

ΟδεθΕΘΝΕ·οΒ%0%Χ0ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜακΜΜακεωωπ

ΪΣἔῖΧἔἔΪ°νΙΤΑ 5ΑΝΩΤΙ ΑΙΟνΒΡΙ ΑΒΒΑΤΙδ

Μ' 1.ιειιιΝΕΝειε ετ ΜΑΡστικιε,

Αιι&οι·ε Αοιιιιν.αι.οο Μ0τιειεΙ1ο ΕΙοειειοειιίι , (Ιω ΟειτοΙι (ΑΜ

ΡιιιιειΡο.τιι Ηοτιιὶτ.

| Α ..Μάο εοπικιέΐ.ι @-.ε:φοἰἰτι ,βεί ω' ΖΗΣΩ σοιἰιἰ. Μβέταινι.

0Β6'ΕΚ7/!ΤΙΟ ΡΚωΕΙ/!Η.

' ΜΜΜ Ε ο ε π. ΑΤ Βάβ)"(,πϋί.ί δκήιι: 5. Α-1οιιιτι βιο Αιοιιιιι* Ι/ἰτω›ι κό Α0ιιΕιιΔωο [Μ.

ει; ..Β ° μακ .άπαξ-Μπα “Με” πωπω: άεβιτατζιω .εαωεκεα β· :εκτυ·αδιΐ.ιω ά· «Ιω μι, ,Μάρ

;; · Μπι απο η 8ο. Μιέωι:. Ν” ρΜειω ?πα Σιιωυω Ι/υπεπτιο ΒενπιΙἰ , ?εἰ Τητπβ.μ

Μωβ· δ”. Βεπεάἰἑῖέ Μ δα||ίππι σύ/εκπιτε Μεπιστίπω νεῶν:: , ΜΜΜ μέτωπα ω( πω;

Μ$$. ρετειιιτιςιιιΓηιιε εοω. ΠοειιοΒιι [.ετιτιετιίιε εοιιιριΙειεειιι , σ!ἰ»ιἰπατέ Μαιω Τιππ/Μίσκι8·

πατκατἰοπε , ·υπζζωίτ «πω» ι6ι ;. ίπ Οβποποίσέέσ /ἰΜ Σεπέπεκβ. καὶ φαω” ίπ ΜοπαεΒο 012.272·

εατἰοπέ δαχ|ίπι·π[ εάέιέ?ο απ·ιυπεκε|Εππέκφ , ρτοθα›:Ι κ:ἰ?ιιι· ποπ μωβ· ίπ ›·εεεπ[Με Σιω,4Μ φωσ

Μ:8. δο!υπίε [θα , υιό "ρεεε |ατιω·ί Βι]ἰ°υ›·ιἐ ὰ δαπο Ρωθέικέ , ΒακνΙίι· σσωρέΖωΙο ἐπ[ω·ω Μ

Μό”. σοιἰ. ΠσκΜι:επβ ό'. κ!ξεπέβ Ι/ΐΜ ὰ πωσ Μι: Ξεκιπαπο ει· »κείνο _/Μ0 π·ρ›κε/ξ>π:«ω ι]Μπ μι·

]'Επ ἰπ/ἐπἱμἰοπεπι : Δ

Ρ110ΕΜΙΠΜ ΡΑΤΚΙδ Α1311ΕνΑ Ι.ιΒΙ

άε νιτει δ: ΡειίΠοιιε νεπει·εΒιιιε Μοιιειειιι Α ι οιιι_ ε ι

ΡΙοτιειεετιΠε Ιοει.

 

 

ω", ως- - Α Ν ο τ ο ιι ιι Μ , ΐοι·ειΠιιιιοτύττιςιιε ()!ιι·ΠΗ ΑτιιΙετ:ιτιιιιι με αι·όιιέ..

:ἔσω ω· Ι. εεε εει·τειτιιιτια,ειιιιΒιιε όιο.Βο!ιιιιι ιιιιιιιόιιπιειιιε ττιιειιΙειιτιιιιι πιστη.

- ΡΙιΞὶτιιιιι:, Μακ εοιιιιιιιττει·ε, ΓιιεειεΙιήΐςιιε ταιτιΠιιιιτει·ε, ιιοιι Με

“ ειιιιιΓειιιιηιιε οΗ·ιειιιιιι , ιιετιιο είὶ Ρειιε @ιιι ιιοιι ιιοτιτ. Ετειιιιιι τοϋ

Με τικιιιιιετιτα εεεάειιτιιιιιι Ηε!είειιε ειιιΓΡιειει άεόιεατιτιιτ , :μι Βόιιει;3 πιω

επι ιππιτιτιιτ,

ε|,~`τ77
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ετιἰτιιειιτιιτ , εειτιτειττε ω:: ‹!ιιΙεετ!ιτιε ΡετΓεεΐτι ε!ε!εθ:εωτι1τ , εειιιτεΙ5 ειΒοιιοτΙιετεε

τιε Γυεείιοειτιτ εμε!! ειιιοε!ειτιι ο!εο Ρετίιιτιτ!ιιτιιτιιτ 5 8ε Η !εΠ`ενετ!τιτ, !ιοε τιιετ!ιεειωι

ιιε Γοττιτιιτ!ιτιι Ρτι!Ητικ ι·ετ!τ!ιιιιτιιτ. Ηιιε ειεεετ!ιτ οιιὸά 89.τιδ!:οτιιω Γοειετατι , τιιιοε

ῇτιω τετιιιετ Βεσ.τιτιιτ!ιτι!ε Πτιιιε ιιοΒιε εε!!ιιιε ιιπετε!ιιΓιιε, Με ει!!εθ;! Γτεοιιετιπετ ω

τετίἰιωιιε. Νεε1ιιε εστω εοε ΡτοΡτετ !!τιεειιιιετιτο. ε!ι!!8ιιιιιιε Γοτιτιίεεο., ία! τιιιὸε!

Ριι!ε!ιτοε ιιονιωοε ωετιτοττιω ΡτειττοΒιιτινό.: (μια: ε!ιιω ιιοΠτιε εοτε!ιοιιε Ρετ !ιιίτο

τιο.ω εοτιιω τεειτειτο. ιτιίετιιτιτιιτ , οπο!! Ρετ τιιιοε!ε!ειω ΓΡεειι!ιιω π! τιοίττοε ωειι

τετ οειιΙοε Ρτεεΐειιτετιτ!ο. τει!ιιειιιιτιιτ. Ε. ειιιοτιιω εο!!εΒιο τιοε ιιτιιιιε νιτε.ω ΡειΠὶο

ι1εωςιιε,ιτ!ε!!: Αιοιιι.τι τιοω!ιιε,ιΡΠω σ.ωοτε Ρτοοιιο Πε ν!ιε!ι: δε μπω ε!! ,

Γετ!Ρτο ττειι!ειιε!ειω ΓιιΓεεΡἰωιιε5 τιοτι θα! !τι€ειι!1 ειετ!ωοιι!έ., ίεε!ι!!!ιιε ]ιινειωιτιε

οι!! !ιτιΡιιειε !τιΒιιιτ!ιιω Γο.ειτε!!ΐεττειε: 8εειι]ιιε Ρτοω!!Τιιω ττιωτιιιετττι θτω!Πιω:ιω

τετιεωιιε εωε!ιοτειω τ!ιεετιι:ιε: Αρω εκατ” ό· σ8υ ἐωρἰεόσ έ|ίτιά.

τ.. 5ετ! τιοτι ωε Γιι€ιτ τιιιοτιιιιιτ!ειω ιιΓιιε ΓεωΡετ οιιιετιτειιιτιοω , τιιιὸ ε!ετιτεω Ιο

εετιιω ΗΒετε τιιιεειτιτ, τιιιοτιιω ΓοτΓετι Γειιτειιτ!ει ετιτ: @τι τιο!ι!ε τιιτ!εω Μάιο

@Με , νε! Ροτιιάε εοτιθτιωτιε Μεττγτεττι ε Νιιω ειιττι ειΙιτιιιιε Ρτο Ητ!ε ΕΜΗ!! Ριου.

!εινιτ Ρετίεειιτοτιιω ε Ατιτ!ειιιοτιιω ε!! το.!ε Μο.ττγττιω ττοΡ!ιιειιττι, ιιοτι ιιονιτ!!

:ι!!ειι]ιιε ττι!τι!ιε εειιιτε εο.νετιειε !τιΠτ!!ειειτιιττιτεοτιιω , ευ! Με οιιεὶω οτεν!!!!ωειίι

εττιετΓετιτ ,ΓιιΗίει:ιτ ει. @Μ εστω Ρταήιιτ!ιεειτ ιιττιιω ειπε οιιιιτ!τιιι€ειιτοε νε! ότι

εειιτοε ειτιτιοε ει!ιοιιιε Μειττγτιιω @Με [οι ειιτίιιττι εοτιΓιιωωετὶτ ι Νιιωειιι!είωιω

ιτιίΡεθ;οτ εετττιωιτιιε ιε!εω ίεωΡετ είτε δει! Εεε τιοτι Παπ νε!ιιτ τω Ρετιίειτιε!ει ,

εινα: τιιιὸ νετοί!!οτει, εὸ Γο!εω: ε!Ϊε ετο.τ!οτε. Εεε! είὶο, τιοιι ειιττι ΡετΓεειιτοτιιω

οιιιίουεωιιιτεττεε!τ Ρτο @οτε εοιιίε!Ποιιε Ρ τιιιιιι ]ο!ιειιιιιεω ι!!ιιω ιοτετ τιειτοε

ωιι!ιετιιω ωειιτιωιιω Ηετοτ!εε ΡτοΡτετ (!!ιτιί!ειιω εειΡιτε Ρ!ειε!τ5 8ε που Ροτ!!ιε

ουτε. ειὸνετΙἔιτιιιε ε! το νιο.!τιιοιιιτατιε ειτΓτ!τιτ, ΡτοΡτετ νετιτετεω, ουσ: Βειιε αυτ,

ειιω τε!;ιιιε !ιιιωο.τι!ε ειεεωιτε Ιε!εόοιιε Π ει!!ιιτιτ!ε ειιιιτ!ειιι:ιτιι ΡτοτιιΡετιτ, τιιιοτ! Ρτο

Β.]ο!ιο.ιιιιε ΓιιΓεεΡετιτ , !ιοε 8ε Ρτο Πιο ν!το νετιετο.οιΙι Γε ΓιιΙειΡετε ε!ετιετε ωεω1

τιετ!τ. Ηιε ετ8ο οιι:ὶω οτεν!!!!ωε Ρτεε!ιοειτίε , εκ! τιειττε.τιοτιεω , Ω!ιτ!Ρεο Ρτα:ειιιιε

τε 8ε τιοΠ:το. εοτιειω!ιια ]τινο.τιτε, νετιιειωιιε.

ΙΝΟΙΡΙΤ ντιπ!.

3. (Μπιτ Με ε.τιτιοιιοτιιω Γεω ωος!ετιιοτιιω δετιΡτοι·ιιω , ω: ειιιιιε ἔεΠει

εττιιιι: τε!ετιιτἱ , @σε Ρτι!ιε δε Βετιιιε 8εωιτινιιω ει:Ρτιωετειιτ ΓοΙιιω, ετι:ιω

ΙὶωΡΙιειοτιε οιιιοιιΐοιιε Ρειτετ. Ήοτιιω τιοε οιιοτιιιε ιιοτι ειΓΡεττιεοτεε είπω, Β.

Διειιι=ι.ι Ρεττιειω εειιίιΓοιιε τιείειετιτιτιιιε ΠΡιιιΗειιτε ειιτειωιιε. Οο.ίΕτιιω Β!εί`ετι

Γε " !τι Ιτιπετε ειι]ιιΓ‹!ειω ε!! Ποιοι ωοιιτιε , ειιι εοιιτ!ειιιιω είὶ Ιιτιιε Ι.ιεετιει

ειωτι1ε , ιε!έωοιιε Πω:: * Ρετιιιτ!ε Ρτα:τετΙειοετιε , Ρτιετετ Ρ!Γειιιττι εοΙΡιειιτι , φαω

Π!! !οεο Γο!!εωτιιΕιε εετετ!ε ειι!ιιοετ,ει!ιειτιιω ειιιοειιιε Γτιι€ιιττι, ντο! ε!!ιεετ δε τει

(πιο. Απ.

ιιο.ι.ιαν.

Μ". Πι.

Κβ!. 8ο.η.

Α!ΒιιΙΓιιε

Με Μεττ

(ΥΓ.

Αιιέ!οτι:

απο.

Α !;Π κιι8

ΒΜάτια,

"ε ΒΙσἱ:·

^° ία ιο" .

Ετιιωετιτ:ιτιω εετετειτίιωτιιιε !ιιιωειτιετ: οεεεΠΞιτιειτιιω τιποτε ωο.Βιι:ιω τεΡτεεΓειι- -

τατετειωιω. Ηιιιιιε μετά εει.Ιττι ιιιεο!ειε Δειτε Ρειτετιεεε Β. Αἰἔιι!Η , εεττιΙΙὶωει

τε!ο.τιοτιε ε!ιτΙιειωτιε : τιοιι οιιιτ!εω ωιι!ττιιιι ΓατιΡ)ιιιοιε ετΙτι νειιτοΗτ:ιτε ΓιιΒΙιωεε

ιιεε οΡι1ω ωιιιιτ!ιειΙιιιω τι!Ητιειωτι τιιωιε!οε , κοιτα το.ωετι Ρτο!ε ίεΙιεεε. Ετο.τ:ιετιιω '

ιωτιε εοτιιω τ!ε οιι!!ιιιε ΑΡοί!ο!ι15: Ζπξτιωι παώέκτο: , Μερά, ό· εοπτσιπρ:Ιύϊ

Ιω ε!ε82τ Ζ)τω,ό· οι τω ποπ βια. Ηἱε ετσο ιιιε!ο!!ε ειιιιτ!εω πτειτεττι τιιιει!!τετ πω·

ΓεΒετιτ ιιο.ττειτι1 ο!Η·ί:ι!ε ε!! τ τιιιιιΙΙτετ ει!ιεετ Εεε!εΠεε τ!ιιΙεε !ιιιοιιετιτ ειΠιτ!ιιε

τετετε!τω!τιει, δειεετε!οτιιω οοίετιιι!!ειτιίετν!τε, νι€_!!!ειτιιω ειτειιΒιιε ο ετεω οτι

τε ,ΡειιΡετιιω ιιεεεΠιτειτιοτιε Ρτο νιτι!ιιιε εοτιειιττετε,τοτίιωτιιιε Γε !τι τ!!εε Πιπερ

Ιρε !ιοΠ:ιειω τύπω ,Γειτιτ);ειω , Βεο ΡΙειεειιεεωιτι :ιτε Γι! εοτε!ιε ΓΡιτιτιια!ιτετΠο

:πωσ ίΡιτ!τιιω ωε.&ετε.

Δε νετὸ πει ειιιιιοε ετΡΡιιι!ιΕ ]ιινειιτιιτιε,εοεΡιτ εΠ`ε οτιετι πω! ωοτ!ὸ Ρτο. , Γε‹!

Βε!ιει!ι!τιιε Γεεειι!:ιτ!ει νετ τι ιτε ιιε ειτι!ωο τιιιοτι:ιτιι εδώ εεε τετιιιαειι ο αετο
Ρι:!ε, ωιιτειτο. Γοττε , εωται εο!!ιιΡεε!ιοιιε Γει!ιι!πιτει· ΙΡεε!εω !τιτιεᾶετετ. δα! τΙιιω

!τι Με τ:!!Πετιι!ετετιιτ , ωοτέ.Γτιιιε ιτιτιεέτετετ ωοι·ιε , πιω: εοιιΠΠιιω ιιτι!ε ουτε

τειιε!ο( τιετιιιε εστω τειιιτει τεε ΡτωΡιτι Γε τ!εοετ ετεε!ετενοΙιιιιαιτι, Μ! ωιι!τειω

Δε". δδ. Οπα'. δ. Β. διεπει»! ΙΙ. Ο Ο οο

ι.Οστω17.

Β. Μπω

ωο!! Διαι

Ρ!!τιει: Γε

ττειάιτ.



το νιτΑ ε. Αιοσι.ι=ι τω. τιεισΝΕΝειε.

στο. ΑΝ.

.ιπ:.τ.ιτκν.

διΡι·. ιιι

ιμιεεεω

νινικ.

Ζια.ι8_ τ.

Πι!. μ. τ.

Ρ_βι!. τ.

8 _ Βοιωτικ

τἰ Κοιτ

τιιιιιιε ιτι

ΘειΙΙιετιι

ε!:Γοττ.

'τ οτί Μ».

ότι.

ΑΝ.ιωΙ.οτιο

ιιοτιίἰε οίδ

ω".

τοτττιόττιτιοτιοπι τοΙιτι ΡοιτσΙτιιιτι τσιιιοτ Β. νιτι ΜσινιΜοτ.ι ΑΒΒειτιε ΠοτιειοοιιΠε

οισε αστα οοοσιιοτ, @πιο τιειιιιοσο τοτο: οισεΙοτιεο Ιο.τόοσο τοτοϋτιτσι·. Ηο.ς τω

οπο. οΡιιιιοιιο ιωΡιΒοτ $οτιέτσττι νιτσιτι ωιω εισοιτέοσο εισει:Πιτ: οσο οοιτο,οο

Ποοτιστιι οσο όισ Η:ιοτ:ιβειτ ειξιοτσιτ , 86 στ το ιισιιιοτο οοτσιτι οιιοε ιιι Γι:ΙιοΙο

(ΠιττΙΗ ιτιβιτσοσοτ ιιιιοτοτοτ , σττιιΙΙιττιο. Ροτιτιοιιο ΡοίτσΙονιτ. @ο Ματσε νιτ

ειικιιοτιο, ττιοτο οιιΐοιΡΙιτιω ΓοτιιΡοτ ιιττιιοο ά το8σ!ειτι τω: ΓοΙιτο ,οιοτισε Ρτοοειτιο

τιιε ττο.ιιιοστίιε 86 ΡτοΕιιιτιοιιιε οοτιιτιοτοτιτιοσε ττειιιίΓεοτιίιε , οοι·Ειοτι Βιιι&εο Οοο

Βτοο)ειτιοιιιε (στο νοΙστι ιτιοτιιιιτστιι ιοοιιοσιιι σιιινιτ.

;. Ποιο οστοιιι οεισΙ:ο ιτιοοιιτσε Μοτιτιίτιο.·ο,ιτιοιτ οτιοτσ.ιιτο Ϊπτιἀἰ-ΒΡἱτὶτσε νιτ

τστο , οοετιιτ ττιοιιίττο.το σιιιττιτιΙ Γο οΙΤο τιιστιειιιιιι 868τοοι τιτιτστιι αι:Ιοί!:ι. ΕιιιτοΙι:ιτ

ιτι οο νοΙστ ιτι ονο ιιιτιοοοιιτιεο Ρστιτο.ε , ιιι ιιιιτιοτιο ΡτοΡι·ιοι·στιι ιτιοτιιοτοτστιι και.

τιτιοτιτιει Ροτοίι::ιε , ιιι ΒοΗο τ:Ι:οτιιοιιιοσε ιτιόιότο οσοοει.τιιτιιοάο τειιιτιτιο ιιιθοιιιΒι

Πε ασθ:οι·ιττιε,ιιι ο.ιιιιιιι τιστιτειτο οοΙσπισιιιο εισ!οοόο ,ιτι οειίτιτειτο ττιοτιτιε δζ οστ

Ροτιτ τσττσι·ιε τιιστιοιτιει Ρτεοοτιιιιιοτιε : ιιοο ο!ιΙινιΓοοβειτστ ιιι @το πιω οιιιττι:ιΙ

ιιισιιοσιτι οοοοτιιι εισαι σιισιιΙοτιι Ηιιοιτ δ( τσττιιτιειτ: ιὸοὸοσο σιι€σΙτο οινιίιοτιοτιι

ιιι οιίοι·οτιοιιο ιτιτοΙΙιοοΒο.τ , τιοιι ίοΗιττι Βοιιι 86τιι:ι.Ιι, ται οτιειτιιιιιτοτιιι Ιιοττιιτιιε

οοσίέιιτι. Ροττὸ ιτι τσιιιιτιειτιοτιο νοι·Ιιι Ι)οι τοτιοΒ:ιτ ειίΠεΙιιοπι τιιοοιττιτιοιιοτιι, Το

οσιιοτιιιι εισαι Ποιιιιιισε Διοτι @τοπικ #νπρστ σποτ , ό· ποπ έ:(ΐτυπ·. Ετ ΡΓαΙτιιι

Μ: Βεπεάτωπα, ὶιιτισἱτ, Ι)ΜΜιαπι ιτι ποτέ τεωροι·ετ /ἐπιρετ ίσοι: ήτοι· έ:: στο πω.

Τοτ οτοο οοοότιε ίσο στιο νιττστιτισε , νοΙιιτι μια:: τΡωτισ1ιτ , οιιιτιισπι νοτιιειΒ:ιτ

<έτο.τι8.νιι·τστσιιπ 586 ιιο ο.Ιιοστιτιι τεσπα ΡοΠοστοοιιει ιτιοσττοτο ]ει&τιτοττι , ει8ο!ιατ

εισαι ειο νιτο ίοι·ιοιτστ @Πο , οσιει τιιοόιτειοιτστ ιτιΙοἔο Ποτιιιτιι (το :το τιοθ:ο. Ιιι

οσισεοκοι·οιτειτιοτιο τις! ιο εσΙτιιιιιιε ονειΠτ, ιιτ ιιοτι ττιοτιο οοιιιΡτονιτιοιει!ιοσε,ίοό

οτισττι Ρι·οοσΙ Ρώσο @σε οοέτι·ιτιει ττιιττιοσΙο τοι·οτ : Ι)ινιιιιτοτι νοτο οσοο πιει

οτιιΡοτιοοι·οτ οσοι οσι :τισ οοιιτσΙοτειτ τιιστιιτι,ΠΒιιιε @οι ονιάοτιτιοσε οΠοιιτΙο

το ΡΙο.οσιτ.

6. Ν:ιττιοσο Ποο σ.τι·ιτιοι!ιε , 86 τοτο οι·Βο οοΙοΕιτειι·σε ειτοσο οτιτιοτιοσε , Βο8ιιΙο

ι·ίΓοσο τοτε Πτι8σΙοι·ιε Ιτιίτιτστοτ Β ιιιτεοιοτσε, ιιι Βοτιονοιιτειιιτι Ρτονιιιοτο ττισΙτιε

Ρτα:οοοοτιτιοσε τιποτε »στο Βσισε σΙτιιιιτιπι οΙοσίοτειτ οιοτιι , δ( το οειΓτι·ο ΟειΙΙῖτιο σο

οοτιοι·οτ ΓοτισΙτσι·ο.ττι τ Γοτι τιοΙτ σου τιισΙτστιι τοιτιΡοι·ιε 9 ΐοοστιοσιιι ΡτοΡΙιοτι:ιτιι

οισΐοοιιι οικιιττωι τω , Μοτο Ιοοσε εὶ Ι.ειτιοοΒειτοιε αιΡτσε ατομο ιτι οτοτιισττι οΠ:

τοο:ιέτστ. νοΙοτιε ειστοτιι πωπω οιΓΡοΠτιο 86 Ρτεοοιότι ΩιτιὁΕἱΠἱτιιι τω ΚοΙιτισιοε,

στ οιετιστιι οτα, Ιιοτιοτο οοτιει·σο νοτιοτο.τι , 86 (ὶειΙΙιοειτιιττι μποτ Ροτ αποτο τω!

νοστσιτιοοτιίοΙοτ15τιΣΡειτσιτιο.ιτιοιότο Βοιιι€τιο ΑΒΒ:ιτι ΜστιιτιιοΙο, ΡτεοοιΡιοιιε

στ Ρωιιετσω Αιοσι στη το ()ειΠιτισττι σίοσο πιοιιτοττι ίινο ο:ι.Π:τστιι ττιιττοτοτ , οσε

τιτισε ΡιίΠὶττιι Βοτιοάι&ι οπο. τι·ο.τιίνοιιοτοτ: οσοο δ6 Έειάστιι το οοιιΠ:ειτ. Βοο ποστ

οσο Γοττιοτ ΡτοοοοεΙοτιτο 86 νιο.ιιι @σε τιιιτειοιΙιτοι· Ρι·οΓΡοτειιπτο το.ιιτστιι οιιιοτιίσε σα,

ίειοΠι ιιιοιοιο εισαι οσοετοβο.τ , τοΕιοτιτ, 86 ι·οτιοττστιι τιτι:ιι:ιτιιοοστιι ωΡωιο ω Ρα

τι·οτιι οσι Γο ττιιίοτειτ τονοιστ. (ζήσε ΒιότιοιΒιιοΓοοιιτιετιι Η οσιε Γοι·στισΙοΠτιτ ιιοιΤο
οιιτιιτ, Ι.ιικ-ιιιι άο Με το οοττιτιοΠτι Ιο&ιοιιο .ωτιιτωιο οσιοιτ.

7. Ηειτο τοε Ιιοοτ ιΠο στι τοσο οσι·ο.τιτι ιττιτιιοτιΓειτιι τοτο τιμά Κοοοιιι , οιιτιτιι τω

ιιοω«ω·ω ΕιοΡοι·ιτ Γειτιό`το νιτο Γειιι&ιττιτιε οΡἱιιἰοιιοιιι. ΙΒιτστ @στι Ειτιιει νιττστιε

ο]ι15δί. Γταοι·ειιιτιει Γειτιότιτειτιε ιιΒιοσο ι·οΓΡοι·οοτοτσι· , 86 ΙγοΙιτισε ιοτιο Πινιτιιτειτιε

οοοοτιίσε ]ειτιι Γσιιοτ ου.ιιτΙοι:ιοτσιιι Ι)ινιιιο ]σόιοιο τιοιιι οοΒοτοτ 5 οοοο Μοιιειοτιι

Μοιιιιίτοι·ιτ Ι.ιτιιιοιιΠε τι ρτεοίὶὸ οτιίστιτ , Ροτοτιτοε ΓΡιι·ιτσ:ιΙοτιι ΗΜ τωτιιω Ρα.

ττοτιι. Μοτο ιιτι.ττιοσο Μοιιειίτοτιστιι οσοι επιτομή Ποτσοι·ιτ Ρτ:οτοεο.τινίι , ποστ ο]σε

ττιαοιίτοτιοΙοιι€οΙειτοοιιο ΡΙστο Γστιάτιτο Ποτ Μαι Ι-οτνιτιο :σιτε 1)ινιτιο; οο οι

τιιοιι τοτιιΡοτο,εισότοτο Διτωοιο, οτιιοτ8οιιτο οιΓοοτόιο., Γοοσε οιιεὶιτι 6ιοοοτιοτ το:

νειοιΙΙο.Βειιιτ. Οσοι οτοο :ιο Κοεοττι ΡτοοοτοΓοσο @σε ειοΙτιτει οΙΤοτ Ρτεοόι&οτιιττι

ΡοίτιιΙειτιο ΜοιιτιοΙιοι·σιτι ,86(στοΙΤο!οτ) Και ΟοιιίἱΙιοτιοε οσοτσιτι εισότοτιτειτο

ΚοττιΡσΒΙιοειττι τωτιιισιιιωι οοιιΠ:ο.Βειτ οοτιΓσΙοτοτ , :μιά τοϋ Βέτο οιιιιε ο(Γοι:$

.]τι .πιο ἔινιτιοοιιτἰο ΒεττεΙἰοοτιἴιτοἱιιτιτἰτ ΑισιιΙΓιιε ρτιστ Μοτιαίτοτιο δ. Ατιιιισ.τιι :ΡΜ Αστο!ιο,τιοο Ρο::

εοτο εκατο· : φτου! Ρωτι μποτ Β:ιττιιΙοπι Ριοτισιιιιο νΜτιιτιιτ.
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νοκ ιιοο., 6ΜΤεοΠο οπΙΙτι, το.Ιετο τεοτύτοτ:με νττπιο 62.” οΡοττετε Ιοεο ΡταΗετ , Οπα Απ.

·Ρετ επετο εει·τπτο Γοτετ86 ΕΟΠ3ΡΓ8. ετ18τ , 86 οεΒΙεθ::ι το ε.οτ1τμπιο Καυτο τείοι·- Μ· "Με

τοειττ. @τμ τοπΙτε.τ Β. ΑτεπΙίπε ππὰτοΙΙΒετ τετοτεοε τιττ1πει·εΙπέτειοε εοτὰιο Μάο. 88” Π”

εττπτ,επτάτμε ετ Μοοο.Ιτετο Ρτει:ΙΙΒειττ ποΡοιοτπτ €τιπάεοτε Ιζεεε, επΓιοτειοτπ

Βίι!τμε εμε ΡττοεὶΡὶΒπε,εοππὸὸ τεΙειο $τεετίπο τητοοεοε!ποπ εἰε τοοοίττει

νετττ Ρειίτοτειο. Ι..ίσετ ο:ιο1τμε δεο&πτο νττπτο Μι ο το τοπτεετεοτ Πεπτοι , εκτε

τοεο ΑροίτοΙτετ οοο ττοτοετοοτ ετειτ ΡτεεεεΡτἰ, οπο Ρτεεεοπτπτ, πτ οποιο ειτοτοτι του». η.

Ροτείτετ.πσπε ΪπΒΙτοοοτὶΒπε (πΒιοτει Π:: ὰοττοὰΙ οτιτοςπε σεπΙειτπτο, 86 ποεπττπε

εττεπτοΓΡε&πτο ετειτ , δ6 πι: ττοτοὰεπΙὰτπτο τοὰοετετ , οπο: μπε εττεπτοΐΡεέτειΒοτ.

μπα νετὸ οοεττ ἴπΡετΡοίἰτο 6ετντεετο ΓπΡΡοοεοε , Ρτεττετ ΓπίεεΡτοτ απο , 86

εοπι οΡτοπ5 εμε μιο εοι·πτο επτα ει!Ιεττετετ , Ιεετὶε απο όενοττοοτε εττοΡΙεδτποτπτ

π1ι1τε5εόωπε δ6 5ΡΓε τεεὶρτοεο 8τετοοιΙτ 6οοίονεεετ ειτοοτε.

8. (ΞοεΡττ 1οτετεειτο εοτπτο ὶπτετἰοτὶΒπ5 :ωστε Γετοτοειαπο Γετετε νετΜ , οπο ΡΠαΗΠ

ΕΙΟΕθΙ'θΕ εοε νττττε*ειΒάτεειττε ντττπτπτο Ρτεο6Ιετε επΙιοεο: οεπΙοιπτο ὰετετο οπο 64π·ωπα

8εοπειπτ τοτεττοτπτο , εοπι τοποόπε Βεπε ντόεττ οοοοτίὶ 6Ιειττε οβτπττΒπε ΡοΠῖτ: ὶ1:ἶ:ν8[,ἱ8

Με ίεΠ:πεειτο ττειΒέτοιμε απ] Ρεοττπε ΡτοΡε!!εοπειτο , ΙἰΒἱὸὶοὶε ποίτετο οοο οπο

τἰὸ ὰ εοτΡοτε νετίπο 86 ειΒ εο1ττιοίπτοτοοπετε ὰτεεοἀπτο κιΠετεοε οοο εΠε τμ

τοπιο πτ8πωο οει!οτε.ττοοε ΒΡΙτττπε-Γειοάτ , οποιο τείπεετε 6οτ εοΙΙπντοιοΒπε

τοποποτ!ιε εΠπετπτο. Μποππτο δ6€Ιι12 εμε Ποπ, ὰ εοτότε εποοτε Γεε!πόεοάπτο

Ρετοτἱιε εΠϊττοεοε, κοπο Ρτεττετ φωτ Πειτε μΠΞτ το Γε‹!ε ειτοοοε , ω επ ἰο οπο..

ΕὶΡ3Η εοτάτε Ιοεαοόπιο,τό. είτ εΙΠεόττοοετο Ι)ετ ΓπΡετ οτοτοσ. , 86 ρτοιποὶ Ροίτ

Πεπτο : δ( πιοΓοπτε μπει· Ικα , 86 πω: επ πατε Ρετττοεοτ ΡετΙειο όπεόττοιοε πε

τεο6!ετττ, Γοττοεὰτὶοοὶε οοο ετΓπΞετε ετττοεο5 δ( πτεο τεττεο6!πτο Ιεπτεοττὰ Πει..

ντά τμὰ άτεττ: Ρετιίέέψί'έ πω:: με βυ·πέωετατ σε: τι. Ηἰε 86 τοτε” νετπτἰ Με τω. π.

6Πειιε ΓΡττττπεΙτε επτΜοττε τογίΗετε οοο τοο6Ιὸ τοετΙεττ ΙοοειιοττΙσπε ίτπάεΒειτ Ρτοτ

ίεοττΒπε , ία! 86 Γπτπττε οΒντετε τοτεΒὰτπτ τοεοιοτοοπτε.

9. Απετειτ επτετο Ι)οιοτοπεεμε εοοε.ττΒπε , Με επμε μνατοτοε ττπίττὰ ΗΒΟ· ωτττοττε

τὰοτ πιο εεάτί·ϊεο.οτ άοποπτο. Τειοτο.το τ!εο1τμε εττιττειοι Ποτοτοπε ε]πε πορετττττ το

@πιο εΙτ πο&ττοτε,πτ οοο τιιοτπτο ΡτεεΓεοτετ επτο απο πποπτοε ειπόττεοτ τω- α"·5 :€80

άτττιτε 5 Μ! 86Ιο (τπτ οΙπο ὰ ΜοοειΠ:εττο όετεεετειοτ , ίπτοοπο απο 2.Ι'6ι01°θ τεμ- [Με

πειτεοτ,86 ()οο8τε8ειττοοτ Γετοετ πιστή ἔ2ΠὸθΓΒΠΕ. Οετοετε ετα Μοοο.ίτετ5πιο νε

ΜοὰΙνεὰτἰπτο εμοάπιιτο οτοοεε τεε5Ρετε ὰὸνεοὶεοτεε,ππὶ Γε :φα Ποττοοτεεε :τπτ

εΙΤε .πιο νεΙΙε Ϊοτε τετεβειοτ: οεεοοο ΓκεπΙεττπτο τοπ!τοε με εοοίεττε , 86 ΓΡ1ττ

τπει!τει ὰ $ειοέτο νττο τείεττε , :τπτ ΐεεπο6Ιπτο ΑΡοίτοΙππι Γετοτοειοττ τΡπτωο,

Μι ιοετεοπτι επΡοοεΒεοτ εατοο.!πι.

ιο.Το.Ιτο. εετοεοεὶονπὶω ότει!ποΙπε επμε ἰονὶὸὶὰ οποτε 5οττοἰνἰτἰο οτοετο τεττο.- Μοοετοο

τπτο , εμεΓετεΒὰτ τάοΙεΙυετ τε τι) Με εκρεΙΙΙ , εποε άπππτο εο.ππεΒειτ ΗΜ ΓπΒ]ὶεἰ.Ιάεόςπε εει!ΙΜπε ε:6ΡΙοτειτοτ π! ὰττεε πεοπττοε μπακ εοονεττττπτ, εΧΡΙοτὰτπ- οτε μπω.

τω οποιο τονεοΙτετ ειΠηπετο ίποτπτο τοτετ ονεε Ι)οποποεο.ε Μ: σκοπο. ΡεΠε

ίπΐεειτπτο , Γεἰεοε πποπτεπι ποττειοτπτ επτο οπτ οπο: ε:: Ρο.ττε εμε. Τεπτε!ειο ετεο

τερετττ ποστ , 61πτεπε τ:ιπηπτιοτ ΜΜΕ. πΓπε ΓετΡεοτΣοὰ το ΡεπτειάτΓο , αποτπτο εοτ

το ΓοΙΙτεττειΒετ , δ( το επίεοτάμπι πτεεΒο.τ. Ηοτπτο ποπτ Απετ-πωπω ,επτετ τοτε

Βειτπτ (.ΐοιπποπε εοοττε.ττο Μο πτεοε οοτοτοε : απ· οατοππε εμε οοο ὰ πωπω».

ΗΜ ὰΙ1εοπτο , τω Βεπτ ΑΡοίτο!πε Ρεττπε 5ποοτο επτ,το ίεΙΙεσ.τττετττπάτιοε , δ6 Απ. το .

οΒΙΙΒεττοοε τοτ61πττε.ττε πετ εοονετίπιο. Ιο πωπω ετεο εοτάει , πω:: 86]πό:ε,

ο·οποπτ Γε άπιΒο!πε, πτ Μεετίττπιο ττὰὸετεοτ$ οπο.τίοπε εο Ρτοίπεατο ονεε τοτε

Ρείτοτε 6οοΗτεειτ:τε ότίττειοετεοτ.Ιττιππε πω με οεεπΙπθτε εοοειοοοει, εΙὰοεπΙὸ

επΓετΓεεοτεε μα: πο: Ροτπετε ΡετΗεπτε. δα! 6μειάετο ότε επτο μτο 86 οπτοετο

6οοΗόετεοτ , 86 το. τετο πΙττὰ εεΙετε οεεμττεοτ , νε!πτἰ Ηειτοτου. του ΡτεΠ`τι τεοεοτιτ

το ΡπΒΙτεπτο ΡτοτπτοΡποτ. Ρωτώ απτο τοεΙοτπτο ὰ όποβπε εκεττὰτει ΠεοτΓεττε

ὰὸεὸ εοονὰΙπὶτ , πι: να ὰ Μ28ἱΠΞ1°ἱ ετεπε 86 Βοοοτπτο νὶτοτπτο πώ ΗΜ τιπΙιεετε..

Βετο τοειοτβπε τετοπετε.τεοτ. ντάεοτεε Ροττο οπτΙσπε ΡεττεπΙπτο ττοτοτοεβο.τ, πιώ

που. τεοὸεΒὰοτὶοὶτοὶεοτπτο τ", τομ: ΓπΒΠότο Γε εοτπτο τοο.τοΙσπε εττΡπετποτ, 86το τ π Μ·

ο ο ο ο ή οποτπτπ
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@ιο-Ατι- Εεε!ειιιιιιι 5.]ο!ιο.ππιτ Γοιο εοπειι!ετππε, Βοπιιπι ΡοεοΡαιει δΕ ττιιίοι·ιοοτε!ια οσε

$';'::!”:'; οιπιιπέιειιιε Γπειε εοιπιποποειπεεε.

©οτάο ω? π. Βειιειιε :ιιιεεπι 86 Ρετ οιιιπιο. ιπιειΠιπιπε Αιοιι!ίιιε ποπ ιπιτποπιοτ Ρπειεπειπ:

Μ" "'°!Ι'° Επι: δέ πιιιιιΓιιεεπόιπιε ιο!ιεκ εε! οοε σ.εοει!ιε , δ( !οπιι!ιιιιιε νοτ!:›π οοτιιττι ειιπιετιειε

π “απ” οοτόει πιο!!ιτο ίειιειπιε. Ηιε οπιπι νοτοιε οσε οοπνεπιει Ο πιιιιι ιιιι!οιί!ιπιι 86 πι.

., πιιππι οπιειπειΠιπιιΕι!ιι , οπο ιιπΡπ!ιπ ι:ετε!ι15 Ρο.εετιιπιιι Γτειεετπίιπιειπε νιο!υ.ειει

» @τι ι!!ιιά είε ειιιεδεινοε τοΡτιοε Ετιιετεε Γεειε πει-ειτε ο Απ ιπποι·πειε ειιιὸιι (πι

ιι !ιο!πε εσ.ιιΓι. ίπ ετ!ιιιε 86 Τεοτε!ιιι: ιπειι Ροτειιτ!ιο.επε πε οπ!πιιτιοε Νιιπι πιοπτε

ε, ει6εεΠιε ιπΡετ ιε ίο!ιε :ι.!ι!ειεο.πι ειτε Ρτο ιιπιτιιει νιπε!ιε1ο. ππιοπεπι !ιπιέιιιο , 86

π πιιττιειιι:ιττι τεΡπτειειιπι πιιι πι:!νεπεπ 5Ριτιεπει:ιπ&ι οοειΒιι!ιιπι ειιτιεειειε πωπω

ι> ειε ιπ ιΡ)πιε ΓΡεοιει Ι)ιΓοιεο απο !ιπιπ!εειει!οιιε τοπιιπειειτε, δέ Βοπιιπι νετιιιε οπε

“ει” ιι· π οπο ε!ιεοπειε: Πάνω ὲπκ μια »πω @πι ό· βιοπΕί2: οστά. @οι π ΡτοΡτετ πιο

ίση; τ, π !ιοε ειπιειιτ ,ποθ νοοιι]οπεε νοτ!οπ : Το!!ιεε πιο ά πιιεειτο ιπ πιειτο : Γεειιιε επ επι

ιι πιει νοοιε Γοοοι·πι εοτΡοτε, ειπὰπι Ρτεοΐεπε νο!!:τἑ ετιιειειτι ειιιΤοτιίιοπε.

Πει·ιιιιι ` τι.. ΗΜ: οι·ειειοπε πω ει! ειιιιιιεττι πο! εεπιΡιιε εοττιΡτεΠιίΓο πιοτιιπι 86 ιπιει€3_Πο

Γιιτοτοπιι ιπεειπειιπι πε ιΡιι Βιεετεπειιι· οιι!Ρεπτι , οοεοπιιοτοπείειτιεπι€ειοποτπ πω

Ρ!ο.ειι.τε πι. ειπε Ρτεεεει6οΒο.πε οιι!Ρ:ιτιι. Αππο οπιπι ιπεοπτο ειιιι!ιο!ιιε ιπ ι`Ρο!ιιπειε οοτε!ιιππ ι!

Με· ιοτιιπι πιο εει!ι ιιτπΡ!ιειειιεο ειο!ιειιιε ιποο νιτι Ποινιι.!πιε ειιιοπιειιιιιπι ετε!πιε, ιπι.

πιο εοπειππιε πιοπιειε ει!ειει!ιιι!ο πιοπειε οοτιιπι επιπειιιειπι πιω οοειιτιιεο. απτο πο.

πιο , ειιιιπ ΓεπιΡετ ιιιειο!ιιπο.τεπειιτ , πειειειππε εοεΡειιπι Γιιιιττι οΡεειεο ίιπε εοπε!ιι

ειετοπε. 5οει οιιπι ιειπι εει!ιει. Ροτ πιιι!εοτιιπι οπι νο!ιτειτεπε, 86 :κι Κοπεπι πΓειιιε

Ρετνο!ιοτοπειιτ , νετεπτεε εοπΓΡιτο.ειοπιε ειιιοΈοτεε, Βοειε πε Γενοτιεειε ιπ οοε επι.

ιτιιιεινετεετεε ,ε!εετενοτιιπε πε ει!εετ οοτιιπι , ιε! ο!! Ατε!ιοε!ιπε Μοπ:ιίεοτιο ειπα

πειτε, εοπιτποειιτιιε (:!ετιεοε εινιεειειε, 86 ειιιοΓειιιτιοιιε Γεοοιι!πτιππι νει!οτοει Οτι

!ιιτιι!›ιιε νετὸ ιιιίτο. Μοπτιί!:οτιιιιπ τοίιε!οπε,εοε πι ό. $ειπό!:ο νιτο ι:ιοΐοινετεπε πι

Ρετιιειιο. εοεΡεο. εοπΗτιπειτοε , 86 Η ειιιοε ΡοΙΤοε Ιῇιι Γοοιοτεε. Αι: νο·το 5ειπάιιτ πι

Ρ[..ι_ 87. Αιππ!ίιιε ΓεπιΡετ ειοέ!:τιπιοιπίιειοειε ιιιεεπε : Ρτειετεε 8Ριτιειιε-Γειπό!:ι νετ!οπ Γιιπει!ι

οεπειε : Ι)οπιιπιιε ιιπο.πιτποε Γεω: !ιο!σιπιτε ιπ ε!οπιο. Ωιιιετεο πποπιπιιπιεεπι

ποπ τοποτιε, !ιει!ιιεο.ειοπεπι ιιοπιπε Πει Ρετειιειετιιπε , 86 ιπ ιιια!ιοΙι Γοττοιιι οοιι

οεΙΤοτιιπε. Ιειοόειιιε οΡοτεεε ποε αιτιειιειε νιπειι!ιε πάει, 86 ποπ Γοιιιιοπιοιπ πι.

νιε!ι. ο

έδο!ιιιε!ιιιπι π. Τει!ιεοτ|ι!!ο ειιοπεο 86 ειιεοπεο ι ειιπιει.ιιιτι πιο Ατειιιιε!ιιιο τονετΓπε ιιιειιπι Ιιιι

πιι!ιεειεε, ιιέ!:ιΓειιιο νετοιε, ΡτοιιιιιΤο. Ρταεεετιεοτιιπι εοττοό!;ιοπε, !ιειΒιεειειοπεπι

Μια Ετιιιιπππι Ρτοοει!πιειιτ.νιτ ειιιεοπι Βοπιιπι οι!:επι Ρι·ιιενιειεπε !ειεεπεεπι, πω

πε ειειπιεεπει!ιιιε , ποπ πιοε!ὸ ποπ ειππιιιε, εε! οει:ιπι οιιπι εχετε Μοπειίιοτιππι πι

ιιιιπεινιε. 8οε! ι!!ε ιπιιιτι:ιε ιτπΡπειεπε επι ειιιοτπε!ο.πι Γε οοπεπ!ιε νιοοτιει: οινιεειειε

ο ΡτιπειΡεπι ε ποπιιπε Μπινιινιοι.ππ,Γπο.ειεοπε οι πε πι! Μοποίιετιππι πετ ειιπιιι

πιιιΙεειε Ροοιιπι:ιειοιε!επι τοΡετειιτπε. Ιπ οιιιιιε Ροέειιε ειιπι ποεειπι πι Γειεοπι ει»

Ριε!ιεειε ιπιεοιΠοε, ιποππ6πιπεοε ιεετ :ιττιΡπιε, 86 Μοπειίιοτιππι Γε.πε1ίιπιειιιε πι

τιιπι πω: 86 ειιιιο. ε:το!ιτο οιιπι οοε!επι Μιιπιπιο!ο ειο ιιει!ιεειτε ειπιτπ:ιε εοπτετ.

το οτα Γο!ιεπε , πιιιι! νοτιεπε οιιιτι ΓιιΓεεΡιε , 86 τπο.<έπιιιοο οοπνινιο ειιπι οιιτιιτι Γο
ι ειε. ]ειτπ νοτὸ ιπιιιιιιιτιιτπ εοπειππειειοπεε Ρετ Αποοεπειιι οοπτιονοτειε Ε πεο

8·Κοεοπιι- Ριιπι *. Μιιπιτπο!ο απο Ρτοπειοπεο 86 εοεετιε Γεο!ετιε οοπΓΡιτεεοτι!οω , πω,

_Β°°[°"' Ατο!πιε!ιιιε σε! Πιπι!ιεπε!ιπετιι πιο ειιτ!σι'ι ιιιΡειειιε ιπο.Ιιππέι οοπίειειτ, 86 ΜειΒιι`.

ετιιπι οοιτιΡτε!ιεπειι , νιιιοιτι, ιιιίει!ιίιΓειιιε εππιιι πω: ειποε!86 Βιι&ιιπι πι. Ιπ

ςιιιιιιιιι α απο. νιτ τοπικ ο.ειεπειει:, τοπιιπιΓεοπε Πει,86 Βοπιιπιιπι ποπτιιιτι1εειιΜ-Ωππιι.

¦ἱξ:'"'°"ω τοπ ποπ Ρι·ο ο,Γοει Ρι·ο ποιιιε ειιπο.τιοτει Ροτεπ!ιΠο ,86ιε!εὸ εοτέι πε!πειέι (πω

ι>ρι_ ιη. ε:ι!πιε ε!ιοοπ5: 2αΜ τοπιύπωπ Πτυπιπο Ριν απυπότασ πιω ππϋπιτ πιέ|:Π πω!»

βίιτΜπισ πτειιο2πωή·ποπεπ πωπω ιπ·υακάο. Ι.πι:οτειεπε απο δ£ νιπάιιε, Μάι

τι Εεεε Μετα πωπω Ρτι›ιτιρωπ , ιι πι ΕΡιΓεοΡιιπι, πε ΡιπΓεπτι παο ι·εΓΡοιιιιτε : ιαπιετίι Εετιιιιιε ιιιΓιι!;

πι: επιιιι ποπ πιώ ΕΡιΓεοΡοι :ιΡΡε!!ειπε_ Ιπ νιτει δ. ποπ Ρ:ιτιιτιι πιω :ο Πεετιιι εινιτοεο (ΜΠΕ Νπιβι·)

Ατιιοπιιι απ» η πι! ειπιι.6·μ_ειιειιπτ ΜιωωικΙπι Ου· Μπι $ειιι:ιπ αΡοετπΡ!ιο ν_ Ο Π· Η=Ιον=ω. [

Απρ, Η ει! Πειοειιιιε ΕΡΦ:οιικτ. δ Ατιιιιτιι:!0 πεοεπι Ρ'ιατιι !ει_ιιτιιτ Νπ“^|.. @η Ν"“,εμπ "πω ιζήΠ!)Ρ:

ιιιοΙιιιιε πιο. (Βιι!ιοπιιπιε Γ:ονιιιο , πω: δ( :Σεπτ , Γιι- ειιιιοτ πι. !
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ττττόουε τιτιοττυε,τιοτε οτα ΡετΓεευτοτυτο Γυοτυιο εττοοοεοετυτ, ουουΓοοε ω:: (πιο. τω.

Ιιιετ τυοετουεετετυτ : ου:: ευιο Πιο τετοΡοτε τεττοε ο ετττε τα: τΙΓεττ τοτοτΠ:ττ 8'23·Τι"';::

Γετειοειε εοε ουοε Γειοέτο νττο Γε.οττΙτετττιε :ιττττωίτΓΓε Γετε ε.οτ,ετ(Ξ ειυττττε Μοοειε - ' -

Βετο εάυότοε , :το Ροττετο ο.ττάυευοτ το.οιουειτο Ροτττετ ειυτττεοτΙοε , τε ο.ιιτετο νετε

υτ ίτιουΙ ΡείΤυτοε τ οοο εοττο νοτετε:.ιτ Βὶντοττειε τοΙυτο Ρειττ Ρεττοτεοτ ο Γεττ |τειβετε

Ρειτττετοετο Βτεοετο.Ατ @το 8ε.ο&ι νεττε νιττυτιε , υτοοτε 8Ρττιτυ-Γεοέτο εοοΓοτ

εεττ, ουσ.ίτ τσ.ιο1έτοουε τυουΙοε εοΙτουε οτωοιτυτι, υττιτουιο νατε οι οτεεοε.οτ,

86 εΙτετυττυπι το οΓευΙο. τ·υτεοτεε εοτοτοεοττετοιοτ ΓετΡΓοε Ι)οτοτοο , εττοεοτεε ετ

απο ιττευτττοει ττάυοτει: Ρτοοτετ τε , Ποιοτοε, τοοττε ε.Πτεττουτ τοτε οτε , τεττ:ττοειττ

Γυτουε ίτευτονεε οεοτίτοοτε τ οε ετοο οοε τεοεΙΙ:.ιε το ττοετο. Ιτότοουε οτοετοιτιτ :

ΟοΙΙοεττΠ:τ οοε το οοΓευτο ίτευτ τοοττυοε ΓεεεοΙτ. Ητε 86 ίτιοτΙτουε νοετουε δ( οοε

ττε τεοεοτεε 8: οτοΡττειε ΓοΙαοειοτυτ τετυτοοεε.

το.. Ιοτει· οπο :.ιυτειο 8τιουτιιτε τιττοποειοτυτ 9.Ποουττε$ οε ουτε τοΗτοτοτυιο το Αττοτυε ο

τοΙτουε ττεττεετετ, άπο εττεο.τ νεττεττευε ΑΡοίτοτυε: Ντιπ @του εοπτίί$πτε ρεβτπω· ::'ϊἱ'ἔ:ἑ:'“

όποιο· :ταρω ωί[τιτπτα»ι $!ω·ττι»ι με· ττ·υτίσέττω· Μ ,τούτο δειτε υτ Γε τιειοετ τω- τω». ε. .

τοειοτ εοτΡοττε οποτε ,ἔτεε τττΓττττε. Γοοοτ Γοτττο οτειντοτ εοε Ρατττετ εοτττΡττ , δε

ντοέτοε Γετττεετ 8ο ευίτο εε : Γεττ υουε ευΓτ:οττυιο τοτΓεττεοττττέ`ι τσ.ότυε τεθ:υτο ευίτο

του: Γυβτττ , ευΙτοεο ουττεινττ,8τ :το Γυοετο εειΡεΠεοτΙοτο 8ε.οετοετονττεινττ: 8τιοότυε

νετὸ ΑτουτΓυε οτε.ττειε τΙΙτυε τ1ενοττοοι εεζτττ , τω ετ τ10ττειτυτ ττιτοττοε ε.ττουτενττ, ει

εεοε:5τνε ντντοτυε,Ι)οτοτοο ντντιτιυε5 Με τοοτττουτ, Ποτοτοο 1°Π01°τΓΠυτ5Πνε ετ ο

ντνττουε,ίτνεοιοττιουτ Ποιοτοτ Γυιουε. Ετ ουτε Γετοετ εττΓΡοίτττοοτ τΠτυε τοετουε τὶ

οτιουε ,ετ υε ειοτιοο οιτοττοε τεΓτειοε.οττουτ. ΟΡυε εοτιο τοΓτυε Γυτουε , δ: τΡΓε Ποιο

Με οοττετ. Νοο ετοο τεΡτευτο Με εοοττει ΡΙειΡτετο Γυυιο εοοοιιεττ Γειε είτ , τττεό

ουε 1)οιοτοτ Ποτ ν0τι1τ1τε18.

η. Ητε τω. τττ&τε τεΙτουιιτο οοέττε Ιουε Ποτ ντοτττοενττΠτντοσ.: ΡοΙτ ει1]υε2Β- Ατττιεττττ

ΓεείΓυοτ ΙυείΓουε ΓυεεεΓΓυτο ττοΡοττο.τοτ εε.τετοττεττε Ατετιτιοτυε ττοττττοε τττετοοΙτ 82: ?Ω Μ”

ετττετοτυοι ουοτυιοευτοουε ιιΓυτο, οίκο τοτε( υτ ΓυΡτε τοοοίττειτυτο είτ ) αουτ “πω”.

Συετττ τοττυε ετττοτοτε,ε.όνεοττ νετοτε ουοοειτοτοοετο ουΙεοτειττε, δειοότοτυτο να

τεοε τεοττε ετοΙοτειο. Ατ νετὸ υουε τΠοτυτο , Τουτ:Αιιτυε οοτοτοε , τυίτο εοτοτοο

τιτε ετοτοτε ου:τουε τοεοε εττότεινττ οοτότνε Γυειτττ,το Γε.ετετο ετ οΒτεοττ, ιττεεοε:

Ευιο τιοττεττοοε νοτὸ είτε ττττυιο τττειοοΙτ , ουτ ετιιο :το τοτετττυτο ττοΡεττειτ ουειο

ουε , εοοΓυΙτοτ τοΓυι·τετ ντττεττ ειροετττ τ Γειτ 8τ Γτε.ττειο ]υ‹τω , Ποιοτοτ ττεττττοττε,

ουτ ε.ετ Πιοττττυεττοεπι τΡίτυε Ρτο οτευτο Βέτο νετοει Γεττετ οτεΠε ουτττο οτειοετττοεο

τοτυτο Γεετ Γυεετε νεοεοειττε τεΓεττει. Αι: νετὸ Γ:ιετεε ττοουττοττιτει ετυιτεΙττειττ εσο

τυοότε οοο ΓεοΙττ τοετεοεττοοτε τοοοττειτ τοΓυΡετ ττοΡοττυοο Ρτετ:ίτε.ττοεεΡτειοι

Γεοτεοττειττι. Νετοουετοειο τοτΓετ Ατετιειεττυε,ιιτ .Ποσο ντττετετυτ Γετεετε οοο Γε τι

εοττΤε ουκ ΞετΤετειτ, ο.ττ Ιιοτειτο τετττετο $ειοόττε ετοοε δε Ροευτει οτστυΙττ, ετ σε το

ττετεοττυτο τειτοουε.το εοτυιο εοτοΡειττεοε τΙοτοττ τονττειοειτ: 8ειιι6ττ τοιοεο , Ιτεετ

εκτττοΓεευε τιοοετεοτυτ, οοο τετεὸ ΡτοΡοίτττ ΡτεουττιττΓουε οτεττττ εοοΓυεττιεττοτε, Νοτ.Α.

τεΓοοοττετυοτ,οοο Γε οετοετε ΡοίΙε ιοίττττιτει Ρεεευτοττει , οι1ει:τΠο τετοΡοτεεετ τω- . ‹

οε.το υΓουε οοτειτο ετττεοτττ τετυοτει τυοεοτ: ετεουε τετοοττε εουτττε εοοΓυετο τοο

τε τπτ τιοτειτο υΓουε ΓοΙττο.το ΓοΙΙετοοτε. τττΙ:ιτο. Γιιοτ τετυοτει. Ποιο νοτὸ τετοΡυε ΓοΙ.

νεοττετ εττΓοτετ :ιοΠ:τοεοττω, υοτιοττοττετ Ρτο τΡΓο Ατεττειτττο Ρτεεεε Γυττετυοτ,8ε Πε

:το εο οΜε.τυτο εττειιτο ΓυτοΡΓετυοτ.

16. Μυτοτοοτυε τιυτετο ουτ τειΙτουε οττεοΓυτο Γε ντττεττνοΙεοε ὰ ΜοοειΙτεττο το· Μιιπυιι6- `

εεΠετειτ,τετττο οτε τετττττ, ειτουε ευτο τοτεοττοοε τοειττττττει ττοουΙοτυιο εευοτειεεττοττ τοουττετε. δα! Μοοειετττε τεΓΡοοττεοττουε οοο ττευττΤε υτοουειοι οτε ποιου οταττειιυτε

Γειοόττ ντττ εοοίτττιττοε ε.Ιτουτά Ρτοοττυπι ττειοετε. οε ` ιτε νοτυοτειτετο οιτττ:τετο , Γεττ

είτε οιττοτει οτοτιτουε εοτοτοι1οτε.5 τΠε εετοεοε Γε εἶπε ΓΡε ετεετττττΤε. :.ιΙτοτετιτο Γε

νεττττ : ουτοεοττο οσο τεΡετττ Ρττν:ιτει, τι·τιιττ το ΡυΒΙται 3 8τ ουτάουτττ τετοιο

Μοοε.ττετττ Γυττ, διευΓεττε ευοτττττειε Γυειτττ,οτοττ Ρεοττυε τεττουττ.

η. Εο Ροττο τεεεττεοτε Γειιιότυε ΑτουΙΓυε ευιο εετεττε Γεευοττυιο ττοττυτο Αυ @ΜΗ το·

ετιειετττ 86 ()οτυτοοτ ευττοεττεΒε.τυτ , δε Ρετ ότεε ττεεειο το ετοτιίτυΙο εοοΓτετεοετο

τω· εοτοοτε , Γεα! Γετοετ Γοτειοειιττιττ οοττε.οιεοττε Βοτοτοτ τττεεοττε: ΝοΙοτ Μουτ: °

ΟΟοο το

>τ`/κρΡΙτ τἶε+

τε



επ νιτΑ ε. Αιοιππ Απε. ι.ΕπιπΕΝειε.

οπο. ΑΝ.

»ο ι.ιτιτν.

5ιυτ. πι_

Ι.ικ.ιι..μ..

πει. η..

ΜΑΜ:.2.;.

Τει·ππω

τε )εδτε.ιι

τπτ.

Εβα!. τη. Θ.

Μπι Με ετι

ίει τε Ιο

τιππιιιπτ.

ΟειιΠ εε·

τυπι επισπ

τω,

ΡΜ. πι.

νΗιτιπε ιτι

τ·Ιππιιτπτ νε

Ππιω.

τω”. ιτι

ὶπίπΙε Οτι

ρκιιἱε εεΙε

Βιιιιιτ.

ρεβ|ιισ ειπεν , ειπε: εσωρίασε2: Ρ#Ϊ?”ἰ εαπ” το" πρώτ Χεςπαπι. Ιτόπι€ιπε : Ρετπω!.

Με πώιώι:ωπα πρεπει· πο: ίππων πι Κεβεπ: .Βε2. ΡοίΗιετ: επτειπ τπιπιίτι·ι

επε.ΕιοΙι, ()οΙππιοπε Γει!ιεετ.86 Ατώπόίπε,τιιονεπτεε , πιω δ. ΑπτπΙΈπιπ , επειιπ

ι·εΙιτιπειε Γειπέτι-5Ριτιτπε νιότιτιιειε πανι πποοΓπετππτ , 86 πιω απο ετεπιε!ετππτ.

δειπέτι Ροι·το εεττιίΕπιτ:Ρ.πι ποίεεπτεε ππὸτΙ Η] πιοττιε πει·τ!ει·ε εοε ε!εετενιΓ.

Γεπτ, πιπτπὸ Γετπετ Ιιοττποεπτπι· πιοπιτιε Γεεππειπτιι ΑποίτοΙππι , τειτιτὸ ιπειειε

φωτο νιτιεοε.πτ ετιπι·οοιπππεπτεπι ό·ιεπι , πε ειστε ιΠοτππι επποτε νιτετ ριπ:Γεπ

πε ειπε τιτποι·ε πιοττιε 1πεεττπε πιιπιτειε τ:εόετεπτ : πιιιει.86 πιοι:ε τιτα!επε ΙἰεΙΙΙΓει·.

τπτ ,ποπ @πω τ ίπτπτει νετὸ πππιππειτπ τετπιιτιο.τπτ ε όιεεπτε Ποτπιπο ιπΡω :

Ζω επ @Μπι «πωπω. 5εά 86 ΓεΙιε1τετιε $επ&οτπιπ Επι: αιτεοιτ, Βοπιιπο πι

ε!ειπ όιεεπτε πάεΙιοπε Με ιτι ειπε πάεΙιτειτε πάμε πι Ηπειπ ΡετΓενετεπτιοπε : 72

πέτα ύεπεάἐἔθ Ρωτώ »ιοί , ρεπέρέπ Κα8παπι εποπτεύει ρωπιπω άπό επέ$ίπε σωσει

άι. Ηιε 86 Ιππι!ιοπε ειττιΙετεε ()Ιιτι1τι πι Ρο.Ιαίττο. ΓΡιτιτειΙ1 ει.άνετΓπε νετΓιιτπιε «Μισο

Η δέ τπιπιΠ:τοε ειπε Γπτ·πε εκπειτατοε ότι:ιποπιειε ειτιπποεπτπτ.

ι8. 5ειπε Ροίτππο.τπ πο.νιε ειπε πττοΓτιτιε Ρειπτετ Γετεοειτ, ΡετΓεεπτοτεε νιάεΙι

εετ86 ΡετΓεεπτἱοπεπι Ρετιεπτεε,ειΙτππι Ρετιιτ ππιτε, νεπτι εοπττετι] Γε τοΙΙππτ,

δέ ειΙιοτίππι Ρετίεεπτοτεε όπεππτπτ νοΙππτε.τε,ε.Ιιοι πικαπ νεπτοτπιπ Η:ιτπιπετ είε

ιιπε Ρετ ππειάτοπιπτε. τω, εποε! που ειπαμε ιπιι·ειοιΙε είτ , ι·οτειοεπτπτ τοτο

Μο οοει·ι·τιπτεε Βετο , πτ πεε ιΡε Ιιτπε τιι·ετιεΙετε , πεε πποε τπειτιε πεινεπι πιετΒε

ιτε ποΙΤεπτι ετεπο τποπίτι·ειπτε Βεο ποιά τπετετεπτπι·ιπιοπ :Γετι πτ ποπ Ρειτετεπ

τω· εποε! ιπετεοειπτπτ ίοπτεε, οΒιεεε οπιάεπι είΤε ιπΓοπτεε εποπε.τπτποπο ι Γε

ειετπεπτε. ετΙὶ ποπ νοεε , οιιει·ε €12.Π18.1°θΙ1Ε: Εεε Έπει·ειτ Γπι·ειίτει·οε Με ειπτ Γγττιἔπε

ιιιωτ , ειπτ ετιειτγΒάι νοτπτι , Η ποπ είΓεπτ Με ιπἰιττι , ππι ποπ πιετεπτιιτ φωτ εποε

ππι Ετ πἰὸεπιιπ τιιΙπνιο ιπ Ρτοπιτιτπ Επιτ ποιτιοε ππόιε ιπνοΙνι , ππι ετειπτὲ Βο

πσι·πιπ οειεττιτε Γεει·ετι : ΑΣΗ τιοε πω: νοτο.νιιππε , πιω. ππΙΙππι ]πιτοτπιπ

επ τπιιττπιπ νιτπιππε. 1οπε.ιπ ει πΙεπεεπόπιπ ιποοεπιεππειιπ ΓπΐεεΡιτππε , θά ὲ

Πεο οι·τιτοειτο.τπτπ ειιπτπππιτι ποίτπιπι ΐειτππε , επι 86 ιΙΙππι ΓειΙνεπάπιπ ειιι·εετει!ι

€πίἔ0ᾶἱε ίἰιἴεἰρετετ, πετ (πιώ επιππι εοπ·πτπΡεππο ιπ Γπ.ει τπεπιΕπει ττει]ίσετετ ,

ία! επειΠ πεοοπτπιπ εἱιπι τεροΓεετετιιτ τεοπτΓεπωετ. @τι τει.Μιιιε (:τεετοι: νε

Μ, επεεοε πρωι ποε Γεπτεπτπι Ηπότπειτι ία! Με ππππι Πιπι!ε τετ:οτόπιιιπτ ,Ρεπ

Β ΓειΙιεετ πειπΐτεπιππ ό ππι Πιπι!ιτετειο ιπιτιπιε νιπάιιε, επιιι ειε ΡεπεπΙππι ειτε

Ρεττπε επ τπειπππιπ : ΓεεΙ πε 86 ιΡΓε 88 εετεπ Ρεπι·επτ , ειπε οπιτιοπε ποπειτππι πι.

Ροι·Γιπ απο 86ιποτὶὸ Ιιπιε δε.πέτο νιτο ιιπτιειτι ὸιΓετππιπε μι· ττιοπιτπι· πιπππε :

Μεότιιιε τιππι ειτΓΡεοτειτπι· ειπε ίεπτεπτπι , Με 86 ιΠειε ]:1&ειΙ1Επτ, ΓεεΙ ενεάεπ

οι ειπιτπε ει πεεειτπι· 5 88. Γεεππόπτπ 5ετπιτπτειπι :μια πρ] ιπ ειι·επιτπ επιτευ

Ιει.πτ. .

ιο .Ιπτει· πια: εοιπιποπε νιτιεπε εΙεπίπιπ πιει πιειτε, 86 τεΡπτειπε Η τει·ι·πε οτετιπε

τεπτ,86 δειπέτοτπιπ ιπποεεπτιει86 πιει τιπτετετ ει·πάεΙιτειε, ΙιπΒιιειε $ειπδτοτπιπ τεειτ

επεωι. @ιο Βιέτο ππο.Π ιπτε πε Πτι πιε ΡΓειΙΙεοειπτ : Ποιπιπε πω ποΙιτει

ειοεπεε, 86οε ποίτι·πιπ ειππι1πτπι πιω :π τπεπι. 8εό τειπτο πετιπειτιπππι πιοτπε

ιιιπ·τιεπΙο , ιπ ΕπιιΙιτπάιπετιι ΡΙιειτειοπιε εοττιε οοππτειτιιε , τωιεωπ εεε ιπΠΙτειοει

πι. νιτιετε επι: Ρε.τεπε Ιπιπιττπιπ , 86 πιΙιιΙ πιεΙΤε Ριεειπ , 86τειιπεπ νετΕπ ΡειΕε

άπΕιπε ειοΓοΙνι. Ατ επιπ απόιτετεοε ΟοΙππιοιιε ιπ:ιπτιιτο πιοι·εΙοοπεπτεε, ππ

Ριετε.τεπι Γπει.τπ ειπεπιεπτειπε ,Ιπτπιπει εοι·πιπ ιπΠἰτ τετεοτειτι τ ππι τιππειι ὰ Ιειιι6ὶε

πινω ποπ εεΠ`εοετιτ. Ετ Παπ ειτττιπΓεεπε Ρπνετι Ιπιπιπιοπε, αν. τειπιεπ οιιιοιιε

Βεπε νιάετπι· Ιιιτπιπιι Μπι Γε 1ιοΙιετε Γειεπτεε, Ηπεπτετ εοπιπι εο, ιπιπιο ιοΒ πω.

Ιθωιπ Φ0ΦΜθ8: .οι 22 ίπτωτιέπιπ: πιώ:: ,ιο/πετ , πιά Μάικ:: Μ ω!ι2ι·. Ιιπιπ:ιπι

τειε Ροττὸ (ΞοΙπιποι 86 Γεώ] ειπε σπα 5ειπάοε πε‹: Πε οπιενιτιεπιτπνετὸ νείτιπιεπ

πε εοε ειτπι ππιππε ιπε!πτι ει·ειπτ ΡτεεειΡιππτ , 86 ίοτότόει τιτο εἰε νι|ιΠἰτιιάτιπε ιππα

τἱ:ποπ ι·είοιειεπτεε τπιίετι,τιππι ππι ΟΙιτιίτο ιπτιπτιιε πι Γεειιπεὶπτπ ΑΡοίτοΙππι

τΠεεπτεπι 5 πωπωπωπω» πυ#ΜΜ ]εεπΜ -(ῖπ τι ιετπινι 5 86 ιτειππι ; πωπω τω;

πιάσω πΙριππΖω, ό·σ. πιω νετετιε,πιΙ Γοι·όπιι επιπ πεόεεοπιτε ΡοΠιτ.

ι.ο.Τ:ιΙιτει· Ειπε ειε Ρετ τππιτοε ]ει&ο.τιε (πω, ειροπΙετππτ ιπΓπ!επι 9πτε νοςπ,τπτ

ΟιτιταΠπ. Ηπιπε Πππε τετιιιεοπτ πιεικιιππτπ εκπιιιετι Μοπειειιοτπιπ τ επι εποε



νττΑ δ. ΑΠΣΠΙ.Π ΑΒΒ. Ι.ΕΚΙΝΕΝ5Ι5. 66;

άτνεττεητεε @Με ίει·ϋι ειπε ΡειΓεΜι , Μια: ΠεεηειΒοηττητ ιΠεττιιτ· , ΒετττΞητΠιτηε ειπε. τικ.

ειιιιιιε ΜιτηετιτΠἱτηε Γιιητ εκεεΡτι ,τη Πε Μακη , Πειιτ άεεει: Μ0τ12ε1105τς08ττττα 8”.ξι::";Κ

ετιττη Ρτο!ηεει εοτιιητ ττ·ιΒιιΙετ:τοηε, ειτε ΙοηετΙΠτηε 8ε τηίετιεττΠτιτε νεττο.τ:τ τιιετιιητ,

ΠείετηαΜιτιτ: εοε τεετεειτε ιιιιιΒιιε Ροτετειητ τηοὸιε. ΠΜ ἱΜεΙετη τηοτ:ιητιΜιε Γατα

τιίΠητιτε ειιὶνεηιτ Ρο.ίεΜε ΓοΙΙετηηιτειττε εΠεε : τη ετιιτι ει3τη ΜτΠΞιτιττη οΙ·Πετιιτη έεΙε- -

Μετετιιτ·, τηΠεΙιειίΠτηιτε δε ΠεἔἰτἱοΠίΠτηιιε οτηηιιιιη Ετοτητηιττη ΟοΙιττττΒιιε, τηίιι

Πε Πτειεοητο ειΡτἱε οτΠετο ειάοηεττιτε τιιτηετιτο.τττ Πτε1εοηιτε ηττηιίτ:τειντι: , εοηΠη

ειιιιε Πττηπιητε,Γεά Ρει·οΠιε οΜιιττΒιιε Βιντητε. ΙηΠιΡετ ειιτη :τά τό Ιοετ νεητιιιη

είε: , ειιο ()οτΡοι·τε 8ε 5ειττειιιητε ΟΜ·τΠι Γεετιιτηεητει ρετεερτιιι·1 οτ'ειιΙο. ΠΜ τω

εετη ΙιΜιηι:,ιΙΙε τηίεΙικ ττοη ὸιτΒττεινττὲ. Γε Πε ετ·ιτ·εΙεΙττετ τηιιΙτατιε οΓειτΙ:ι Ρωτά

Βετε, ηοη εφΙιτηιΜηα_Πεό ΡτοτΠιε εοεντηο. ειιιεεεττε εειττιττα. Βετιτιτε Ροττὸ ντε

Αι ιι!Πτε ειιτη Γοετιε ω , ειττη Γιττητηει εττΠτΙτειττοηε Πεο τέταιτειε ετιιειε Ροτετ:ιτ

τε ει·εΒειτ,ιτοη τηοεΙὸ Ρτσ Πιτ τεει·ε:ιτιοηε, ετιιεητιιτη Ρτσ ιιιτηιεττΠι Ετειττιιητ ω

ηιιοε @ΜΜΜ εοε ειάετιιΧετ·ειτ ε:ιτιτειτε.

π. ΕΧΡΙετει ΡειΓεΙτειΙι Γείιτντιειτε ()οΙιττηΒιτε ΕΡΙτεΠιτη Ρεττνττ , ιι:Ροτε ΙιοτηοΓεειιΙτ Πιτευται·ιβιτε ηε8οτττε τηΓετνττιιτιιε. Ιηιετττη δ. ΑτΒιιΙΓιιτη ειιτη ι·εΙτειιιτε Ρ&ωεχομ.

εωεω τη εοόεη1ΜοηειΠεττο ότηττΠτ,Ρτεεειριεηε τη Γετττετ τενει·Πιτιττττ οΡΡεττ- Μ ΙΜπεΠ·

κεητιιτ. Τ:τιητειτττ ετ€ο Ποτητηιτε Πιηέιο Πιο ΑτΒιτΙίο, ηττοιτΓετιιε τηιιιιιιιε Με τε- ””°

νετ·τετετιιι· , 8τ·εττειτη αιιττΜτιτ τη Ιοειιεττόο , ιτε ΓετηΡετ Γειττετ:ιεετη αιτεϋτοτ·ιιττι

εντάττει5 εοτηιτ2.τετι1τ : τΡΓε ετητη ετη ι!εόετ:ιτ €τ·:ιττειττι οι: ε1ττ18ι1τ5 Ιοε1ιτετεειιι·,

τΡΠε ειιτόεΜιτ €τειττειτη @Με οι €τειττιιε ειιιεΗτετιιτ.

ω. ΙΚενετΓιιε ειιιιετη ΟοΙιττηΒιιε ώ ΕρΙτεΓο, 8ειττειοε έιΜοηειΡιεττο ειΜιταΙιττ, τηιτεεΒάι.τ

δε τιετ.ντ ττει·ιιττι ττηΡοτητ : δε ειιτη ΓιτΠ:ιιΙιίΤεητ ὰ Ροι·ειτ δε @Ποτά Γριτττ] ΡτοεεΙΠΠ ? :::°ἰ°

(ειτε , οεειττττι Με ι1ιιιι:όο.τη ηιιντε ε:: Αίτια νεητεηε, ειιτ $ειη&οε Μειττ τα ιτηΡο- Η “

Πιετιιητ, ΠιτεΙΙιττΒιτε Πιἰε Ρτει:ετΡτεητεε,ιττ εεΙτηίιιΙ:ιιη νεηιεητεε ,και ιιΙο Ατηει.

πιω", ττη:ει· ()οτΠεειτη 8ε 8ο.τότητο.τη Πτιιτη ,ΙΜ 8ειιτθ:οε εΙαειτο εοττΠεετεητ: ειιοετ τ Μ- Α·

δε Πτι&ιττη είὶ. Ρει·νεητετττεε ετητη εειτητΠεεε Γειετ·ειτιιττι νι&ιτη:ιτιττη ω Ιοειιτη ΠΜ ""”””ω

ε!είΗηειτιιτη , ΡτεεεΡττ5 ττττΡϋΠιτητε οΠἰετηετττ ηεετιιἰτἰκ Με ττηΡεηε!ετε μπειτε:

Πει!. τοΒο.ηττβιτε ιικτιιετο.ε οτειτιιττετηε!ιιιεεητ. ΜΜΜ ειιιτετττ ΡτοΡεηΠιιε έιε ι:Ιιιιτ:ιιιε

ειτητηειε Πιεε Ποτητηο εοτητηεηιι:ιητεε , τ:τ.ηόετη :ιη οτ:ιτιοηε Πττ€ιτητ ,δε ειιτη οτη

τη Πάιιετει8εειΙαει·ιτει:ε τητα· νετ·Μι οτεττοτττε 8ε Ποτητητεα Ιειιτε!ιε ίΡιτττιττη ετητε

εθ:ι·ε ιτε νειΓευΙιε ειιτ·ητε , Πιβ Με τεττιο Νοηειε 5εΡτετηΜτε 2. · · - ι ε

:.3.Εεε1ι1τόετη ετιι:ιητιιητ εοηττειάειι:ιιτ, πιω Ιτιιτηειητε Ρετ·Ρετιιιτε 2τηιτΙιιε Με- Βιετ><>ιτ

ΒοΙιτε ς ιτε ΠΜ ντόεΒειτιτι·) ηττητε εο.ΙΙιόε ει€εΒειτ , ω: ΓειΙτεει Πε 5:ιττδιοτ Ρετττηετετ , ε;τά“Μζΐ:

ετιιο.ττηιτε εοτιττη Ρει1Πο τιιοττειΙεε Ιειτετ·ετ5 ηεε ΙταΒετεητ ντνεητεε ε Ρτοστιτηο εκετη- ηττιττη ωτ

ΡΙιιητ ,ετιτο τοΒοτειτεηιιττ· ω Ρειιιεητικ Μ·ο.νιιιτη εειΡεΠειιιιιιτη. Μο.κττηιττη ηε1η1-ω'"""°

ιιιιε τηεττ:ιτηεητιιητ εΓι σε! νττιιιτειη ΓοεΙ:ι!τε 8ε Ρι·οττττητ εετ·ττετε τηεΧΙταιιΠιιτη ντ

Βοτετ1°τ5δε Ρι1άοττεΠ2 οιΡΡειτετε όεεεηετετη,ιτιιετη εετιιο.τπ εοιεειταΙετη ω με;

απο. τἑΙοττοΓει Ρετ ΙειΒοτ·ιιτη εναΠ1Τε εεττειτηεη. ΙηντάεΒειι: ειιιιτη τηοτειιΙ1Μιε ιτε

ετιιιίΠτηιιε ΒετιεΠετε. ΡτοΓιττιττει , φα Ρετ δαηόιοτιιτη ΧεΙτετιττει: Με εοηίετεηόει Μ;

ντηττιιε ιιητιιιτε ΡτεντόεΒο.τ. $εά ετιτἑιτι νετ·ειεΗΠτηε Ι)εο ειιητειτιττ· 3 @παο Με τω. Μ.

ματι βπττωβ ω! 2Ππάεπιίπω .τη Μηε εοητιετ νε!ετ.

μι.. Ειεηττη @τη ττιτεεε ειιττείιιοησ.ι·ι] ειπα δο.η&οτιιτη οεει:Ριιητιιι· Ιετητετι.ιιητ6 νει πτωτ

ιτηιτε εοτιτητ,Κιεοτηιι8* ηοτητηε,Γ ιτττιτ ειεΙετάιιε Βιντηο, ΓεειΡΙιο.τη Μάικ Γι» :::::ζξξι:

Μη, 8ετητετηεετοττι Γτε.ιετ·ηεε Με Πι όιιττττ:ετι1ετη Μ !ιοε ετεεΠτττιτε εΠντηττιιε τε- ωτω ΑΠ

ίετνειιιιτη , ιτε $ειη&οι·ιττη ΡειίΠο οεειιΙει·ειιττ. ΙΡΠιιε εττττη ι·εΙειτιι 8ε τηοειιιτ ΡειίΠο- $$5 Π;;

Με δεηθιοτιιτη τω! ττοττττετη τηοττοιΙτιττη είὶ ΡτοιΠτιτε, δε εοι·Ροτει ω εοηΙΜειτιο- :ι“ἔ;ἔτ;.

ηετττηοΠτο.τη ει· Ι)ετ €ι·ειττειτη τηαητίείεπει Πτητ ,8ε ω Πηεε ηοΠτοε τεΙεται. Με Με

εΠ: ο.ιιτετη ει·ε ετε ειιτη ηοη είε εττΡεττετη @στα (απατα , ειιετη ηοη ιιτηοτὲ

Μ2ττγττο τττΜΒιιττ , ΓεεΙ Ι)ειιε π! ταητετη ιιττΙταιτειη εΙε!ε8τινττ. Ιτειιτιτε τεάειιηιε

ιοΔΒτηνἱε δ. ΠττζιτΙΠ τηετηοιτα τη ε!ιτοΒι15ναετττ- :σε ΠτΙΙετηιιτι:ετ εε!εΜπιιτττ ΠττΠε. Η ιεΠει:ιιτ δειτ

τητε Μειτ:γτοΙοΒιττ€αηοΒτ] ΠοττειεεηΠε ττοη εοττΠ- μοι· 1τωωε ψ"ωτωτ1ττ,φτι ρττηειρετιτ ι.ιτόοντεξ

?μποτ μιτητττττι τηετττιτ τω τεεεττιιοτιτ εοηΠετ επιηετ·τ ν!. νἰνεΜι, τπτ τηίετιιιεττι ΠΕ. Βίτσια ηιττη_ τι. ι·τιὶε~

:με ΜΜΜ ιἱτ€ΠΙ ό ΠοττεεεηΠΒιιε στη: ετττττοε Π·κεεττ- Μτηιιε.
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Φωτο. ΑΝ.

τιο ι.κκν.

.5ει>τ. πι.

Ώοτροτει.

Γειτττι πενε

Ιιιιπωτ.

Απε:ιτΕΓπιε

δ. Αιετ1|Γι

τ:0τριιε Ρο

Βιι!ειτ.

ώ

Ξερω: ειιπι

Ιπειειιιο

ιπιΡεττειτ.

&

απο. νι

Γιιπι Με

ΡΗ.

.Τ_ΐ"-ξζ.

στο :κι Μοιιείτετιιιιιι.]ετιι πι Ιοεο 5ο.ι·ι&ι νιιιΑιΒιιΙΒ ΓιιΜΗτιιτιιε ετειτ νἱι· νειιεταιιόει:

νιτιε , ΚιεοΜιιιιιε ΜΜΜ. ειι]ιιε τει τιιιιιτιο αυτι ιΡ6 . ειιιέιιιι Ι:ι·ειττιΒιιε . :πωπω

ιιιόιότιιε είτ Ιιιότιιε. Ατ νει·ὸ είιτιι εο.ττιι εοτιιτιο.τετειιτιιι· . ΓΡιτιτιιι εοιι€τετιιΙει ω

τω, Γειειιτεε ΓεεεεΠΠΓε ειε Ροίτ ΙιειΒιτειειιΙιιιιι Ιιιτειιπι . Ρετιεττ:ιΙε ετττεττιετ: εινιτειτιε.

ειι]ιιε Και 8: εοιπ!ιτοι· 1)ειιε είΈ. Ρι·οετετεο. Ιιιιιιιε ιιιιιιτι] ΡειττιειΡεπι Γειειιιτιτ πωπω

όειιιι ΑΝεΑιιι5ΜΑΜ ιιοπιιιιε , ετα ω νιειτιο Μοιιο.Π:ετιο 5οι·οι·ιΙιιιε Ρι·ιεει·ετ δειπ

εττωοειι1ιιιω, ὰ Γειιι6το νικο ἐ.Ρι·ικτιεενει :πειτε το.ιιι 1η 8ετὶΡτιιιιε ανω, ενω

ΜοιιαίτετιειΙιΒιιε ιττιΒιιτο. ὸοέττιτιἰε. .

η. Ιειτιιτ εοπιιιιιιιιι εοιιΠ!ιο 8: οιιε τιο.νεε Ρι·:ι:Ρειι·ειιιτ . εοπιιτεε όεΙεεειιιτ. 8τ ει

?ή Ιοει1ττι τιονετειτ :ιὸιιιτιἔιιτιτ : πιει Ι)εο Ρι·οΓΡει·ειιιτε,Γεευιιάιε Ηειτι1ιιιε, τω

άειιε ειιιτ:ιτιιπι τειιιΡει·ιε ιιίἰ. τΙενεέτιΓιιτιτ ωιΙοειιιιι ιιι απο Μειι·τντιιιιι €Ιοτιοία:

3:ιεεΒιιτιτ εκανα , Ιιοπιιιιιιτιι ειιιἰὸειιι άείτιτιιτ.ιε ειιίτοόιέι , τω ττι:ιτιιιε Βινιιιεε Ρτο

τεότιοιιε άεΓειιΓεε. ειιιιττε ει: οιιτο.νει·ο.ιιτ τεΡεττιε . ειιιιι ιιιεκιιιιε ο.Ιειει·ιτετε. 8;

Γιιιιιτιιο. ι·ενετειιτιει , ιιτΡοτε Μειττνι·ιΒιιε όιΒιιε. . πανι ιττιΡοιιιιιιτ , δε εοτιειτο ιτιιιε.

τε ι·εόειιτιτ5 ειΓειιιε 1)εο (Με 8: ι·εσΙιιεε . ίεειιιιόιε 1:ιοτιειιτιβιιε εΙΤεεΉΒιιε , 8τ εοτ.

Ροι·.ει 5αιιε`τοτιιιιι Μοτιειίτετιο Ι.ιτιιιετιΠ ιιιΓει·ι·ε τιο.το.ιιτιβιιε , οενιο.τιι Γε τιι!ιτ Φέτα

ΑΒΒ:ιτιίΓε Αιι€..ιιιΓτιιει, ειιιιι τιιιιΙτο. Ρτεεε οΒΓεει·ειιιε.ιιτ ει» "ΓειειιΙτειε :ιττι·ιΒιιετε

τω· Μεἔἰίττι εοτΡιιε ιιιιιτιο.ιιόι Πι ΜοιιειΠ:ετιο Γιιο φαμε είι: νοεειΒιιΙιιτιι ()ι·:ιτσ.

ι·ιιιπι ε : ευ]ιιε όενοτει Ρετιτιο, δέ ΗΠοι·ιιιιι ει·Βει Ρειτι·επι ιιιεοιιιΡετει!ιιΙιε εθ`ε&ιο,

Ιιιιιιιε ΓοΙὺιιι ( ιιτ Πε εΠεειιιι ) ειιιιιεειΒιΙε Μεμπω Γετιιιιι.ιτιιιιτι. Νειιιι τετοιου. νειιε

τειΒ1Ιιε εΙεΠόειιο Ηι·ει€τειιιε εοττιιιε ΡετεΒετ5 εΙιΓειτιιιΙιειιιτειιι εεε τιιοεΙιειιιιι ατι ει

Με Ρι·οεΓειιτιει Γεεει·ιιι νοΙεΒειιι:. δα! τοτε: Ικα ττιεόιειιιι Γε οΒιεειιιτιιιε Με ο

Γιιιτ ε.ειτιτειε, τ1ιι:ιετο.Ιιει όιι·ιπιει·ε εοιιΓιιενιτ. Νειττιιιιιε δ; Γειτιιτι:ε τεΡτεΠἱτ τινιιΕο.

ι·ειιι νοΙιιτιτετετιι .ά ιίτοτιιιιι ὸενοτιοτεπι ειιιιρΙιενιτ τεεεειτειτετιι:ειάεοιιτ Μετ

τι·Πιιιτιιττι ειιΡιιτ Γειιιότιεοι·Ροιιε ειιπι Βτεο!ιιο άεκττο ΓιιΠ·ιεει·ετ : τεΠειιιιττι ειιτειιι

εοι·ροι·ιε αυτι ΚεΙιτιιιἰιε 8ειιι&οι·ιιιτι τ:ετει·οτιιτιι ειά Μοτιείτετιιιπι Ι.ιτιιιειιΩ· εὶ

Β . Βιεοιιιιτο 8: Έτατι·ιΒιιε ττειτιεΓεττετι1τβ Βιιτιιαιιόιιτιι.

14.. Ροττὸ Γειιι6`τειε ΑΒΒετιΙΓεε τ!ενοτιο ιιεςιι:ιςιιειιιι ιιιεΙοιιιιτει ι·εΙι‹ΐτει ό!. Επιτ

ειιιιιι το ΜοιιεΠει·ιο ιΠιιιε ιιιι:ιεόετιι 8οι·οι·ιιτιι.ειιι νιΓιιτιι ε!ειιιεοπιει εἱπεΡτιιπι Με

ΓἱεἰοΓειε τεόόιάετατ νιε!ετιόιΓειιεθτεε : ΡειΙΡεΒτ:ιτιιτιι ιιιιιιιειιιε τε ττιιτιε οειιΙοτιιτι·ι

ε!οΒιιΙοε ι·ετεεεΒειιτ. ΡΙειιο. @τετΜε ειιιιι ι·εΙιτιιιιε, ειστε εωτ ιιτιει·ιΒιιε ΓοΠετιι

ιιεε εκτιιβεβατιτ ειτειιΒιεε , ιιοέτετιι τοτειιι οι:ιτιοιιιΒιιε , Ιειιιόιτιι5Γειιιε οιιεκινιτ Πι

νιτιιε: ιιι:ιτιε ειιιτεπι Βέτο Μ:: Γιιεειτει Δω ι·εάιιτ , 8: Γει·ιι Με: Πινικιει Ιιιεε άοικιτει.

ιιιιιιιόυτιιΓοΙεΙιιίτι·πτυπιΜτεΒιιιιόει εοιιΓΡειάτ. @τιο τιιιι·ειειΠο ειόεὸ οτιιτιιιιιιι ει!.

Μάτι Γιιιιτ εοι·ε!ει εει·τιειιτιιιιιι , τη: ιιοιι εοε τεεόει·ετ ωιοπε Ριιτι·ειιι εοι·Ροτε.ειιεπι

εοιιιπιο.ιιετε εσ.ιιόει·ετιτ τιιιι·εειι!οιιιπι το.τιι εΠ·ϊεεει ιερι·ει·:Ιετιτ:ιτιοτιε.

η. Νοε τιιοεἰὸ ειιιτειιι ὸενοτἱε δέ ὰ Πεο Ρετ Γε ΒειιεΗειε ιιοΓεετιειΒιιειόετιι

Β. Παει· ειὸετετ, Γεό8:. ΡετΓεειιτοι·ι Γιιο τιιιιιιιιε οριτιιΙιιτιοιιιε ιιτιτιετιε!ιτ. Νειιιι

ΟοΙιιιιιΒιιεε]ιιε τιιοττἰε εοιιειιιιιειτοτ, εἱιτιι τιοέτε ετα όιειιι Μειι·τνι·ιι ε]ιιτ Γεςιιε.

εποε , Γε Ιε6ΕιιΙο εοιιιιιιιΠΙΓετ , τ1τΡοτε πιετιιΙιτε τεΙεΧετιιτιι5 ιο ειιιιετεπι , ι·ερειιτε

νιι· 1)οιιιιιιι εάΠ:ιτιτ.ειιι·ιιιιιιιετιτιιω Γε τειτιτιε ιιιειΙιε :.ιάόικετιτιιιει·ειιενιτ, τιποτε

ει·ικΙεΙιτ:ιτιε ε]ιιε ιτιιτιι:.ιιιιτειε ιιΓειιε .ω ΙιοιιιιειεΙιεπι ιιιιιοεειιτιιιτιι εκιιι·Γετιτ , νε!ιε

τιιειιτειειιινειιιτ. (δώσε (Με , ΓειιιΒιιιιιιε εΓΓιιίἰ τζιιττειιιι όιειτο ΓιιιιιΡΠτ, δζήτ13

Ρεότοπι εκ άοι·ίτι Η8ιιιιιιι πι ιιιοάιιιιι ειτειιΙϊ ἰτιιΡτεΠἱτ. @ιο νιΓο πιιΓει· ττεπιεΒιιιι

όιιε .ω τιεε!εε εῇιιε εοιιειάιτ, 8: οιιΓεει·ειι·ε ΓοΙιτειιι ειπε ιιινιότό.πιφιε ριετ:ιτειι·ι εεε

Ριι: , ιιε Γε τ.ειτιτο ο!ιιιοκιιιπι ]ιιὸιεἰο.ειαιτιιιιιιι·εΓετνειτετ Βινιιιο. Τιιιιε 5ο.ιι&ιιε

ειιι5 Ρι·εειΒιιε ττιοτιιειιιιιιιιι ιιανυπι όετετίιτ 5:ιΙιιιιιι ειιιτειιι ει!.ιοΙετι που ΡοίΓε τω.

ΟοΙιιτιιΒιιε

νιίτι ΜΒΜ

Γο ότι: με

Με.

ισ Πιίικτιι: ΗΡΓιιε ! Οτετοτἰιιττι Μοτι:Γτετιιιιτι ἰτι Ρτο

νεται ιιιιΙΙιιπι ιιτι·ιςιιιιιιι Μι, Γε‹Ι τη ΟειΙΙιτι Βε!.ε)ιτε

μορε εινιτατεπι ΒεΠον2.60ττ1ττι , ΟΜΕ, νιιΙΒὸ :ιερώ

Ιειτιιιιι , ειιι ΡταΓιιιτ δ. ΑτιειιτΙτιΓπιει νιτβο ΜΜΜ. (ΙΜΣ

Ρτονἰιιειεπι ωΓιιΙάιπνε Ι..ετιιιιιπι πειιτηιιτιπι ιικοΙιιΠϊ

Γε :Πειτιιτ Πι ΡτοΡτιιε Αδτι5Γυβ ΗΜΙΠ δεχτω "ΜΗ

Βειιεόιετιιιι τεΓετειιάΞε. ει τιιιιι Εεεε ΜΙ Α&ιε5. Αι

ΒιιΠἱἔι νιιιεειιτιο Βει·ταΙι ιιιτεκτιοΙπτιε, «έτρεφε εΟΡκ10

Πισω έκ Απ» μέ .4αΙκεια ΔΗΜ." :ση!"αέτ βια ημια

·τικ , ρνερο[κἰηπε τα .9:ικίΗυποπίοΙΜι ΡΊ78ΐνιεω πωπω·

Α Νε.«Μ8ΜΑΜ Β!ε|βιβω , ετων» απ” ΜΙΒ ·υπέΞπιθεω δ

(Νώε ·υεπιτε1αβται. Απε:ικιΓτιπ Ρτοιιιιιε €ΗΠτηΒικη

τισ-Μια :Φ Ατ182όττΓΙΏ2 _. ε” 0τιβηκ Τ;"ωΜΜΒ

Γιιιτ.

6 Νιιιιιιτιπιειε Ωιττοε!ι·ειιιιο τω; , τη: ν.............

Βιια:ιΙιειιιΙετιιιι.

τ:ενίτ,



νιτΑ ε.Αιοουει ΑΒΒ.1.ε1οΝΕΝειε. - ω;
εονὶ:,ὸοοεε ειο:ε Οοι.οπονεοΜ ε' Κεεειο ΗεοοοιούΜοοε Μα]οτε:οοοπποε, σο. Απ.

8: ΡοοΠεοπο Ε:ο.πεο:οτο ]οεπεΙοτο ει:Ηποετε:ο: εὶ :ειοε:Ηοιο : :μισό 8: ΒιέΙοπιεοοΠ:ει:. ]οΠο απο: Κεἔειο Ρε:οιπΠ:οε, ἱπνεο:οε οι, 8: ὶο ν:οεοΙο εοο]εάο:, ,σ -

ει:οοε]οοιε:ο Ρ:ειοεο:οπ1 Ροεπει:οπ1 Έε:οεπο:ε οΓοοε :ιο τοο::ετο νεκε:οε.

:.8. Σκε: :ιο:ετο ἰο Με ποπ εοο]ε&οι·ἰ εΙἰοοΜ , Γεό ρΙοοε ὶπ:εΠὶεε:ε οοἰά οπο φαω::

Ρο::επόε:εο:. 8οοεοπ εοἱτοΗΙε Με:: :ο Γοίοε,1ποοεεο:ὶοὶο:εΙΙᾶεὶ:ο: νοο επ ξὲἔο"'°ὸὶ°

ΡεΠΞι, ῇοΙΒι:ο οοΠοΙοοε νἰπὸὶεὶο3ο :οο ε 1)εοε ε!ε ροτοο :ειΙ1οποποεί: ΑοεΙε, πο: '

:ιο Ρ:ποο:ο Ρε:ίεεο:ο:ετο , Μ είὶ (Μο : ?αν ΡιπΖειέπο βα:π2: πι: :Μπα ω! απο. (Μ. 1.

Ιπορ:είΠο ρο::_ὸ ἴοπεοἱπο 1ο άο:ίο νεΙ ὶο εο:Ροι·ε Ρε:ί`εεο:ο:ἱε ο ειιοκοπόνε:Πο

Μπά1&εε :μια εἰ άεοεοε:ο: Ρ:οοὸ:ο3Πἰοοε ΓεεΙεπε. Ποοε ε: ΕΖεεΙοεΙὶ Ποποποε

οπο, οοὸο τεοοἰτο.: Γειοοο:οετο Ρεοεο:οι·π οε :οειοο ποπ οοποοεὶειο:ὶε μΠ;οιάε.

ΕτΠοιοΙοοε]οόΜε : Π: υεπ2α:ῇφε›· ω: οποιο βορά: ]π:/›1α: μέ ε!βεβ: ο7βυρσ, οπο). 23_

:επιπι, Μ εἰ: οωοεο οποιο: Γεοἔοἱοἰε ]οίΗ ἱοποεεπ:ε:ἔοίἰ. Ρο::ὸ εὶ:οοΗεΠἰ

8ἰεεὶοενὶοιΒἰΙεπο ΡπείαΒοοει:ο:ίεο:εο:3κοΙ::οοετο: ::1τεοΙοε εοπο ἱο Γετοε: τα

απο: , οοο Ιοιοεοε οοΒοΙει:επ·ι ε:ο:οιο. ΠεΜε εο·εοΙο Ποποοοε εοπ::ε 5γοεικο

ΪοΒ :ΥΡο :ΠειΒοΗ: Ροπωπῇοοοἰ:, :άτω!απι π: πωπω.: πω, ά· /κπιυπέπ Μακάο 4. Κω ω·

Μ. Κ.Βιβόειο:ειο Με ὶὸετο εἰ:εοΙοε εί:,8ειοΕοειιο Ρο::εοἀεΒπ:ἰτοΡἱο ίἱε:ὶ οΙ:ἰο- Ν.

οε:ο , ο: Η::Ιο:ιπο οί: :Βιφ|Σά εσπϋπιυπε εαπ:: σε: : οπτεροΠ:ει·, ε: Ροί:ΡοΠ:ει ΜΜΜ

εο·εοΗ ΗΒοτει5 8: Ρι·εΓεο:ἰ Ποοειοει: , 8: ΡὸΠΈο:οτἐὶ ρΙεε:επάοτο οποοοιπο Πἰνὶπἔὶ π.

Γεπτεο:οϊ. Α: νε:ὸ οπο: όε:ε:ίοε ε1:εοΙοείπποεοει: εοιο:Ιε:ο πιοέ:ιιτο νοοιο με

εεω: τω: οΒ:ὶοιπΙΤε , πε ρε:Γεεο:ο: πιο: αε:ε:πο ἴε:νει:ε:ο: ε:οεἰο:ὶοοε,ἴεεοο

:Μο ΡτεεεΡτοτο $εΙνειτοτιο 8: εΧετοΡΙοτο ύ οοο Ρτεεεὶρὶοπο: ο::ιποοκο Ρ:ο Ρε:·(ε

εο:οποοε οοί::3ε. ΑΙ:ει· ειο:ετο Ρε:ιοειοεπε 8: Ιιοιοὶοοτο_ῇοὰὶεΞο οεΙεπεΙοεο :πιο

απ: :Με δειοόΗ οτο οο απο: ὰ Ι)εο ίο:ο:ειτο νὶοόἰ&:οο απο Ρ:οοπειτο Θε! Ποτώ

εο:οτο :εΙοποι·ἰ , οε το ὶεε: ο::ε:οἰε ὶοεεοὸὶἰε άεροΓεοπτοιχ ποπ :ειππεο εἰ: ποροοε

εεόε:ε νοΙοο: :μια νε! :ο Πεοτο , νε! :ο Ρ:οποιοοε εοιοτοὶΓΘι·ε Ηειἔὶτομ Μ! ορο:

τε: 8: επ εἰ: ποο!ε:ε (μισό οἱ: ΑΡοί:ο!οε : δέοσιο/πεπρ/ο: βιά2αιππω , πω: πέρι: ' @ΜΒ '

Ϊαάἐσω·υπα›· : είπω: @άπνοια «ποπ , ὁ Βοποπο εοπέρ:πο:·,α:ποπ πω: Με :κακάο π. '

επωιπσωπ. ΗΜ:: εἰ: οοὸό Πανο! Ρεεεοπε$8: εοι·ει:ο Γε ει:εοεοτε Ρ:ορπετε, οοο

οπο: οπο: Ρεεω·υέ Βοπι2πο :οοεΙο·ε τπετο::: Βωπ2πω τωπβα!2: ρεεωωπι πιο», ε.21:2.:ί;

πω: Μπακ:: Ε: :ειτοεο οοο: ειΒΗόποο:οοε οι·οο:ε: Ρεεεο.:οτο οπο:δοπι οΙΤεάοε ”·

Ε: , Μάο:1οοωοε εὶοε ει€ποΓεει·ε οοὶΒΙ:. ΡειοΙοε Με εΙεοΗοοπ ροκ οτοπἰοοε ο

Βο:ονΙ: 3 8: οοίο. π:: ΒΙΑΓΡοετοοε, ο: 1Ρΐε Βι:ετο: , 8: Ρε:Γεεοτο: , ΙΒ8:οοτει ίε

(που 61ο:: ἱο εοτΡοτε Γοο εο·εοιοΓε::ε , πω:: νΜεοεε: Ιοπο5::ιε Ρε: Ωι:ὶεἔειᾶἱο

παο :άτα Ρι·2:ει·ὶ:εε. Ηοποιο ει·Βο 8: πο: τετοἰοὶί-εοτοοι· ; 8: ο οοο:: ( ο: Μοτο: )

Ρε: ῇοὁὶεἰοιο δειεε:οο:οιο ὸοοοπ:ο:Ρεεεοιοἰπο :ιάοοτο οοΠ:τοτοπο 5 οεοοειοοεπι

::ειιοεπ πάτο Ρει:ε5 Ρο:εοποεμ εΙοπεε Βεο ο: όπ;ποιο εΠ: , 6: ποτοὶοιοοε οπο: ω

ποοε,Γε:Μοεοιπιοε , Γεὶεπ:εε οοειο:11)εοε παπα: Γε:νοε Γοοε , :Ιε οοὶ ο: οπο:

@οτωι82:τω: ,μωῇμ2 2ππ$ἰΙΡπΡἰἄ4Μ »πιο οπο. Ι:οτοο ποοοι·οο:εε εοε :ο οοο Ζω). 5._

Μ:: ΒοΗτπ:ε Βεοτο Ρε: ποσο, εε:ετάοοε Βοοο:ο:ο οΡε:οπο εκε:εἰ:οι πονο::

:οοε , :ιο:Ιοοοο:ο εο : πωπω ὑεπειἰἱἔΐ2 @πωπω. Ε: :οπο οοο: εο Ρο::ε ε]οε 8:

$Ρὶ:ἱ:ο-ἱἱιπᾶο :εΒοοι·ε :οει·εο:οιο·, ἱΡίο ποΧἱΙἱ2οΕΒ , απο: :ε8ποιο 8: οοΡε:ὶοιο

οπο πο:: Ρε:ποιπε:ὶο ίιεεοΙο ΓπεοΙοτοπο , Ατοεο.

Νοτο

Μωβ. η.

ο Ι.εεεοάο:ο ΤΜΜο»·έσέ. Π: ΟΙο·οοἱ:ο ΜοΙΙεεεεοπ πο: ποΠο πο: Β:ενἰΠἱ:οο κοψω: Μ) ΩΜοάοπο απ!

δ. ΜοοΙο τοειτ:γτἰοιο ά::Ι»οε Τοεοἀο:1:ἱ :οοο 8: ποποο1Πτσ.νΙ:. :Με 5_ ποιοι: πε:ε:ο :ποιο επεἑ

ΕΜΠ: Μαῇο:ἰΙοοο›οε ειε£ἱἔὶίἶεΙ€8ἰ:ο:. @Με Μπω- πο. Μ". ::Ρο:ποιοπ

πο: :πιο Ε:επίπο8Ιοο:ο πε!εο:οε Ρει1ε:ή Ρπείεδ:ο:ει:ο,

&Α«ΜΜΒΜ

@οοο

«Μο». 86'. θα!. 8.3επω!. 8απΖωΠ. Ρ Ρ ρ ο

|

Α::___ο.._ο
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τα πε ΤΖΜΝ.ΜαΤΖΟΝΕ αεττ.οπωω7Μ

δ.4Νδ'ΤΙ ἈΖΟ?ΖἙ'Ι τ??? ΟάδΤΚ27.Μ ΡΧ77!ΝΕΝδΕ.

δευτ. πι.

ν: Ι/ΑΜΙ)Ί6' ὶπ/Ητιιτἱ ποβο··ί τω ακἰἐ°εττα ·υίιτ,ααΙΜ , τα .5'. .4ίέκβ Τταπβατίσπευτ Καἴἰ·

 

τ ακἰαπσπι έ» ρ·ορτ·ίατα /ασαΙιυπ πβ·ταππασ ; μία πωπω Ζήτιοα·ία ακα θα έα ταβπ7:2α τ/τι,

α" " «πάω Τααπ/ἰατἰοπα.τ α'ί·υσεβτ 2αΜροτίθω [αδτα.: [παιι| ασ!!ί!Ιτ, Με απο ίπτιιίτα τα; τ·ουυπα

ΒεΠΦω: ο 1 α. ,πατατα ;..-Μ. Ια απταακαπα;τΕπατακτη οξ/α··υαπακω α_/τ. Ιαπασαβ:ραπ06ιτω αρα

δ· ΑφΙΗ Δ.Ρο·ποιασπβώω .ο .5'. ,4ιέκζβ ροῇ/[ἱυπα &ίηπιατ·ιαπ σσατεπααπ. 29.1:: ί/ιπαπωσ Βαπαίκ τα

π» τ 6'Βτοπσ!υ!Ξα Ζακί». αέ'ό·πιατ. ί.τρίαπε δ. Ατειι!Η ττὶ8ἰπτἐοπα τττιππ Μοποαποτππτ απ” Γοατοτιππ ἱτι

$ειααΠο δ. (?τοατε ραπαε Τα εοίαανεττ ὶπ οποοειπτ που. Π8παπ ασεπ Με ὶπΙατἰΡτἱοπα : Η.εα :οπτ

αοττυοκα 88. Αιοοιοτ τετ $οαιοποπ πω. ατοπτι1ιτι νατο 8. Αὶ8ι1ιΗ πι Κατω αΙαεετπττ εππο

τ” τ . τοΒτατεθ&. δ'οπτκα Μσπατω Ρτἰοπατίἱ.τ Ρτα·υίπσαβ ἰπ σαβποῇα τω., Ρπι·υέπο ἐἰα:ψ`.τ δαπα

πεπ τ: , πω: Ρακό: αν!κωταταβεκατ Β. Ματ·στιζσ οποία /ϊθέ οἰααἰσαατ . σέ· Μπι κατα: ἰρ/ἰτα μα”

πια!ααπι Ραπευι Κα!έακέαταω ο]τυπαιιικτ: αΙἰαααπι ατέατα[αα·ί σωρού: ρω·τίωτωι απο ΒαΙνίαζ/ταπω

αΙααεπα ο/ταπάεύαπτ ΠοΗαεσπβ.τ :κατά ΙαεαπωΣ Με: ἄἰτἰτπατ°α_. π: ε/τ αφσωτ.το ά· ἰπυἰἐἰα ΡΙσπα.

κα». εαω απτο αππο: [τ.·ναπτο: Ρτα·υίπσπβ Μοπήα›·έαπα έ» &οποπ:α δ'. @άνω σοαἐἰΜΜ βοά:

ατι' τοπτἰπαπιἰακ Μα· Κα!ίακίασ . ακα: $τιππ1Νυε [δα $εοιι1Νιτε δαπτυικαι Μπϋ7Μ·. στο» @το ρι·ούα

τα!. & @σωστα τβα::α ἱ›π!ι‹|ῖτ; ααα-β Ρπκυἰπεπῇκω ρο·αροπέατα:α αφτα τα .τω σαιτ/α Εφάπα

]ίαπι , ατα β δ. .άΞέκβί Κα!ίακίαα σσπῇτνἄ//ἐπτ , σα: [κι ααἔἱο πω: ρ›·ωπώαθ απ» α!ί:3/διπππω απο:

τω· ταύτα: . ρά/δ:Ραταάπτ αεί επααίκω, τστίπατ[απο Τκαπ/ἰατἱωω Μΐοϋατα μπώ ααἰάαυιὲ Μα.

τι 4ττ°ίο βαυ·ίασηΐ ότι ΡΙοτἱασαπ.β. ασ τραεττωαφ;» 6'ι2/6'Ι!Μ Ρπιιυἰπκπι λβεΜιά” αποτυ·υπα.0

ία τω;" ΒέόΖΕο:Ρ.σω.·α ΚωιἱΞἰαπα αρα @ΜερεκβπίπεΕτ. Δ Δ .

ΤΗΜΜ ΜοΙτα απο: ρτεατατἱτα αΙατοτυτπ νἰτοτοτπ 8αίτε παΒΙἱΒαπτὶἔ`τ & ρἰἔτἱτἰἶι $ατἰΡτοτοτπ ρατΙοαΜοιπ

τω... Μ_ αοπίτειτ αίΪα & πτοπἰίαίτιιτπ...@ρτ! άι: Β. ΑὶΒοΙίὶ ΑΒΒειτὶε ακττππ τταπΠποτειττοπα αοτροτΞε απο.

αστο. απϋΠα ρατίρταουτπ αίτ : οποπἰειτπ ππΙΙἰιτε $τ:τιοΙαίττατ ίτιππο & ορατει οτποαΙο Γεττρτιτπτ ταρατττοτ,

οιιοτποάο ναὶ οοο1ττατ ω! Ρτπνἱπαπία αεἰταΠυπι πατΙοτυτπ ἶοατἰτ...ΗΙα αὐτπ Βοπαίττε νἱτοτπ τυπο

Π8ατατ ιποτἰΒπε , αοτροε Ροττἱε αοιπτποπἱε ποίτττΒαπαάτέττ ἐιεείππτ τποπττε Ιοαο , τποΙτο απο: Μ.

Βοτα πι Γτεπατε μετα απο Μοπείταττοπι ΓπΡατ Εἱεατἱπτ ροΠτιιτπ τ!ατοΗτ. Ροίτατι κτατο ί.αππαπΠε

Μοπείτατϋ Ρ:.ιτατ αοπίτττοτοε , ιπΡειίΠο τω” ΡΙαπἰται· απίαουττοτ , ὲὸοοΒοε Γααἰατοτ5ίΙΪπιὶτ ΓοΙο

ποτπὶπα ΜοποαΜε , Αταποάτο δ: ΟοΙοτπΒο , οπτ ατοπτ ἰττιτπεπἱοταε ίεαΙατα επτα εποε , αιππ τω.

ΡΙοττοπε Ρτατττοπε οΒττοπαοττοπα αορττΞε τπειττγτἰῇ αοτοπττπι ρτοτπατιπτ. $αρπΙτοτειτπ νατο τοπ

όὶ8πετπ πω τΕπόαπτ Γοττἰτιπ πι ὰ οποοεπι ΑΒΒοτἱίΪο ναπαταΒΠτ , & Ιοπ ο ΡὸΒ: ταιπροτα επιω

Μοπαίτατἰοτπ δ. Βαπατ1τξΗτ!αΜττοτπ αίτ αστρο: ΞρΠοε, & ΙτοποττΠαα τοπτιιΐοτπιπ ὶπ μετα οιπατα

όοτιπἱνἰτ. Όπιπ νατὸ Ατττποπε Νοτττπαπποεὲ ίἱπἰΒιτε Γιο: αεταΙΤιιτ Ἑτεπαἱοτπ οαρορπΙαπόο

Ειτρτιτε ειττατατατ , οιτ:ιτποτ Μοποαππ δ. Βαπαάἰδττ ταου: δ. ΑτεοΙΗ ΑΒΒατῆε8αΜαττγτἰ8 πίτσα

ΡτιτνἰπαπΓα αειίττοτπ ίο8ἰαπ‹!ο άατιιιατοπτ, τ8πα ατατπειτο ῇετπ Μοπείταττο 8. ΒαπαόΠ1τ :το αοάαπτ

Αίττπ8ο. ΠαροΓοατοπτ οπτατπ (:οτρικ ἴαπᾶὶίΪἶπτυτπ το ΕααΙαποΙετπΙτδπαοπι ἰπ Βοποτα 8. Με·

άειττ:Ιτ Ερὶἴαορἰ όὶαειτατπ ὶπ ίπουτΙπο αῇπί-ὸαπι αειίτττ ροίἱτετπ. Βοοιπ.τοε ἀαπἰοιια Και: Παπασ

τιππ . νττ οττπἱε ΒαΙΠαοίοε , απτποαπι παουτΠτιπππι Μπορω ΒαΠο ΑΒ απ" , Γορρατ1.ιτ Έαταπω

ΠΠ Β. ΒεΝεοιατο , οτ ίπ ππτειαοΠε αμκ Ια8ἱτιττ , 8Ι:τάτο ρατατπὶτ , & τοπαοτιππ Επαε π. απο

τ!τταρττοπα ατἰριιἰτ. Οτιπτ ατ8ο ρατίααυποπω .ω τειοἱαε Νοτττπαπποτιιιπ επτα τποττατπ Αίτέπεἰ

Με ,","".μ ποπ οοἱαΙΕατατ.οποε ΗΙοτιππ Μοποαποτίι αοτροτττ τπΗττπττετα τειδτοε τποτ1τοτ. Τππα ταΠοιπ και

Ι” ",[Μ Ρτοτταε , ΠτπΗατπ ία τποττὶε αείιππ ΜΜτιπτοετπταΙΙι8απταε , πα Γεπ&ιιιτι απου: Έοτττνα αυταπα

ωαπω π- τοτ :τοτ ντοΙαπται· , πιατα. πιππο το ταπαοττε ίιτττἱν:.α ποέΗε πι Γοπόο ταΠοττε ταροίὶτο ππιπώΙαο

ΪσωΙπιασ. Μάαπτ οπο ρταττοίῖ ΜεττγτΞε ταροποπτ Ιαταπτατ,ροΠτο απ! αερα αῇοεΙἰΒαΙΙο ρείδοπο πω.

Αααἰτἰὶτνατο οτ πποε ροίτ πωπ:: Επαιπ ίαααταπτ νττ: , πυΠτ Γορατίτττοιπ ἰπιὶιποπταε οτ: βαττ άτα

Βιιτττ οααπΙταττοπα. πω... πα Β. Μεττγττε οποΙοταταπτἱπ ειοΓαοπόττο , Ιοαατπε αυτα ατατ τω.

τποτΠο αοαρἰτ οικιΠ Ροδο: Γορατ ααπόαΙτιπτοπι Ιοαατα , δ: αταΒτἰε τπττ:ταπΙοτοτπ @τοτε αΙειταίαατα.

Ναπτ ίαΒτταΞτεπταε 8τ οποττοπο τγροΙειΒοτοπταε8τ ίτΞ8οτατἰαὶ8ε ν2τἰοτπτπ άοΙοτοτπΙειΒοτΠτω

οτττττί , οΙιππ Εαα!αΠ:.α Β. Μαάετάτ Ηπιτπο ταταταπτ . άιππ ατποδτειταπτ πεετπωα ντξΗίεττττττ,

ἱπαο|πτπαε ω! ρτορττα Μή ταραὸοΒαπτ,οιτοτπνὶε ?πορτα ο ποπιτπα Μεττγττε , ετήτ1Ξ οπτπὶπο

ατειπτ ἱεπειτἰ. Ραδτοτπ οι ειιττατπ ἱπ οπο ότατοπτ , τω, ροΡιπιτε οααιπ:ταπα τα! ΜτΠ-ειτοτπ ΓοΙΙαιπππι

Δυἀἰαπιἰει , άανοτοε οοἰἀετπ οπτ νατωττ 5πίππ6το ότατποπτε αοπΓοανατ:ττ , ΙιοττΠπΙατ ἰπτοποτ νο

ααε τπαΙοτποπε : Μπότα ΑΈοΙτα Μεττγτ & ΑΒΒο ἱπααπὸοτ τοτε οτοτἱοπἱΒιιε. Τοπα ΡορπΙοτΜΡ;

οι” π! αΙεπτοτ·αε νοατίατοπτΞε , 5πταττοεοπτ ΡΙτταπαΠτπ ροτταπτατπ , @τι Ετ αυτ ταπττπ·π πττοποτατ

α!ειτποταπτ. Ατ ΠΙα αΙαποταπε οτεττο Ιοαυτπ απ: Ηὶα , Με ίοαΗτα πιππιππ , & αρΡοι·ξωτ Μι...

ΙερΜαυε , πΒἱ ῇεαατ Αἰ8ιιΙΗ ΑΒΒατ3ε & Μεττγττε αοτριτε. ΙΠαο Ρορυ!πε ετταρττε "τι... τ=βοΙΒ

πιωιο Ξπναπτυπτ ΓεταορΒεεπτπ αοορατουΙο όαΓιτρατ ορτττπα ταΕτιππ : οπο ρα: τττοποε Ρτ·αίΒγτατ·ο.

τοτο τατποτο , ντοαπτ ὶπτιιε ροίὶτιιτπ αετοί-ειπα Ιὶεπαατπ δ: ΙὶΒαΙΙοτπ ΡειίΠοπτε Μεττγττε: (12ωοΠίωκ
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εστεττι εοτττεττττο ὲ σπτσοστο ΙἰΒετετστ. Κετεέτο 18ττστ ττσισίοΙεο τ:ΗΠεστττ Γσττιτσε απο Γετττσα- Ουτε. Α”

ττοτιε ω άοτσττιστσ ΑττΜερτΐεοΡσπι $εννικσΜ Ιεεειτοε, τμ ετττπε Μποστ τιεττετττ. ()ττοτΜΙΙε το. Μαν..

εστ:Πετ1ε ,εοσνοετιττε ΑΒΒιιττοσε ΙοινιΜ.«Νοο ΑΒΒετε περσι:: ίσο τοτο ρτοΜε τοοττοσε σεεοτατο, $!”·Π'·

& ΑΒΒατε Γετιδττ Κεττττ8ή Ι)οτττττο Ψ1κεΜΑΝΝο »στο τεΙτεττοΓο, & Ατεστάστεοττοτστσ ττοΙ:σΗΠτωο

Ποττιττο Εεοτεττεο , οστ ετ το τε8τττσιτε ΑτεΜερτΐεορατσε σ68στΠττιτσε ΓσεεεΙΪοτ εττίτττττ , ΡΙσττπσε

εττειττι (Πεττεοτσπι & πτσΙτττστΗσε ρἱεΒετε ροΡσ!οτσιπ , άστε ίεεετ εετε85σε σε Ρεττεττττ τα! Βακ

Πειτττ , το εστι δεττ&οτσιπ οΠτστο τϋεττει εοσεεττεε πετ τεροΠτε. Πωσ τενοινττ απο άἰΙὶΒετττΙττ

εοορετεσ!στττ , ἰτττσετστ εαρΓεπ1Ηετ188ττ1 ΜΜΜ οΠτοσε εοσίεττετιτ. Μοττ εεόΕΕεεττ ῇσΒετ εηΡω..

Μπι Ιερτάεαττι , το οσε Πιετσττι εοτρσε Ρετ τισιτισε ΑτεΜερτΓεορτ σεροΠτστσ είτ

.9ε·συίπατ βια δτέαίπατ .4ττβίερ]τομε Ρταβαττ Εα:!ψε 6'εποπίσι κι& απο τω. Μ πτωσρ”ωωμ

με “ωρα” Γ/·υίπτωαππκε θακούῇ δ. Κεπτέ!ή ίπ ῇιὑκτὐἰο δεποπέτο , πιο” άεβτιάί , Λεω." "απ,

α: ίπ @το ΜΗΜίκα. δ, Χοπωπί α!Ματσ· τω' αυτ. με; . .5'τιτα!ο τ. ΒΜ:ἄ. ·υΜίωκτ.

ΜτιτΑεντΑ ε. Α1εντ.ττ.
Ε:: δυό. ΑΜ. Κ 6'. Β. Ηττ·σω!.Ψ.

Β σε π· ε τι τ π· τ ε τεστΡοττοσε @σε εοΩτἱ8ὶΠε οοντττισε, σεεσοτι 86 το

- σοίτττε ττεσσετττετ επιασε Ρτοοενττοσε , σωστα οσε τΙτεττει εΠ`ετττ τσε

τττοττει δ( τεΙειττοσε, Ρετ τσεστττιπτ ίεσ Ρετ οσοτστσοτιτσ σεΠότειττι στά

τσΒΗσττι τετττιότε ίσιΠε. δεσ οστοιΙστο σε οσιοσίτΙ ειστε ενειστε Ισ..

Ιε:ετ , »στα το.τσεσ δεοδτοτστττ ω68τω δέ τσττεεσΙει ΒΙοττοΓο. οεοΐοσειστ οΒΙτντοτσε

τεεττστοττετε άεΒεστ οΡεττττ , ία! :το ττοτττσιττι 86 εοττοοοτειττοσετσ ΕτάεΗσττι Ηττε

ττε :ιΠῖἔττετετο ΡσΒΙὶεστσ ε!εεετττττσσε Ρτοί·ετεοε!ει. ασ:ιρτορτετ εεο Πεετ τοΗτοσε

οσποτσισ ΙΙττετειτστο Γεὶεστὶἔι 86 εκετεττὶο,οοσ τιΙτσε τοεετττο,οσοσόοπι τοΠεττε στο

τειεσΙστττ Βεετἰίἱῖπσ Ατοστ.ττ τοειττνττε τω! Ι:ισό.εττι Ι)ετ86 εισετσετττστο ΕΜΗ στι·

τττοΙτετε νείτττε εισττοσε ἱτττἰτττειτε , στΙσετότττεσσε Ρτετ:Γσπτο.

:. Ροίτοσειπτ εστω ἴεοᾶὶίἰὶτσσττι εοι;Ρσε Ατ8σΠ·τ Μεττγτἰε ὸἰνἰττἰτὶτε τενεΙετστπ

86 τονετττστττ Ϊσἰτ , Ρετ τσαοσε ΑτεΙ:ττερτ εορτ $εσοοεοΠε δεσ1τττττ σοττττσε, το οσο- ΕΡ'Έ.8·

άστο Ιοεο ττετιΓΡοίἰτσπτ είὶ σε ε:επτεστο 86 ΙτιΡττάτοσε εοπτΡοΙἱτο , οσοσΓοσεετεεω ώξ:Π, Σ.

τεστσ νειε Ρττερετειτστσ εΠετ , το οσο βαττ σε εοτοσε ττεοΠετσισ ἔστεΓεετετ. Ρατ- ε=ΠΕΡ=ΠΕ

Ρο.τειτο αστειο ΙΙΙο νειΓε τιτεεοτεο εττσοττεττσε 86 σετσοοίτττιτσε-εΗ: "ε" Ρο "

 

τεε το οσο στοά ΕΠΣΠ.

τπτ ττεττΠειτἰο Ηετετ,σ.ό οσειστ τοτίσε ΡοΡσισε τεΒιοισε εοττνετστετ. Ασνεοτεστε

_ νετὸ ότε ΠΙο 86 εοοετεεετο ττσ5σε τε8τοτττε ΡοΡσΙο , σεειτοττ δέ 5Τεττ-τΑΝο ° θα

ττστε 86 Ατ.Α (:οπττττΠΞι εοο]σ8ε ίσα οσοι πιστα ΡτἰσεἱΡστττ τπσΙτττσότπε , το οσοτ:!- #

ότιτττ Ρτειτστπ ΜοττεεΒἰ Ιισ)σε ΕεετεΠ:ε ΒιοττοΓστο Μ:ιττγττε εοτ σε σετσΙετε. Ρί

σἰτο ειστεττι Ϊετττιοσε ασ ΡοΡσΙστσ Ρτετρατενετσστ Γε ντττ τεΙτετοΓΡεο σεΡοοεσόστσ

το νεΐε ετ8εοτεο εοτΡσε ΙεσέΕτΠτωστσ. Πωσ αστειο ττιετττοτει τειοττ Μειττγττε το εο“ΜΜ

εο.ΡΓε οτετερειτοτ:ι όἰΒοε νεττετττττοτιε τεΡοττστττστ εστσ τηπσσε 86 ·Ιεσόιοσε , εεεε ωΒτωτ.

:Ματσε πετ τιστότιτσ άτοιΠε Ιπποτει:ίεστσιτσσι 86 οττετοειστετ εοττττεέτσε τοτε πισω'

Βτοτσιτι οο1τη328ίσε σε!Ητστσε, στιτστεΙτε τοάτεει:ιτι ἰισῇσε τω:: , 5τεΡΙστοσε Κω

ττεΠσε εοΒοοπτσσε. Νου εστω ροτεττετ Με εοστττι&σε οεστοεετά αεἱσπτ εττεετε,

ίοΙτε ττπιστοσε 86 Βεστοσ-ε στ Ροτετειττττεεόετιε, τοΙτιττοσε Βτοετο σεττοσε,σετ: ΜΗ

Ρετ εστω] σε εσεττ!τστσ Γε τττονετε Ροτετειτ. Με τ1εωω νοεἱοσε ἰτστπεοίἱε ειστοΗστττ

ΜΑττγττε τεεΙαττσιτε εατΡἰτ όποτε : 8. ΑτεσΠε Μεττγτ ()Βττίττ8Ιοττοΐε,εάείτο

ωετε Ρτεετοσε τσιπ :το Ρτορἰτἱσε , «Χόα πιστή ίεστττιτετσ το εοτΡοτε. ΕκτιιιάΜτ

Βεσε οτοστΡοτεοε νοτ:ετσ ε]σε, Μεττγττε Πιτ σωστα όεειεττετε νοΙεττε:86 εοερετσοτ

ττιετποτε τε8τοττ ετερττετε , 86 (οττττστττ τσεΒοστσ άειτε. Νεο τιποτα ,Ρτ:τ:νεστεστε

Βεἰ @Με 86 ΜεττγτΞε ΓσΒΓεοσεοττοσε τσεττττε , οιττσἰε τ:οττιμ8ο πτετττοτοτστο

τι Ισ ίσ1τ 5τερττατισε, εοεττοτσετττο Ηετιτἰεσε, Οι» »κάτσε τϋΜεπιβενίσ 1)σπσπι Μ”, Τστωβέπτ , δο!!επ[.τ

σιτε (Άτομστα 86 ΒΙείατσιττ Με ΤττεοΒεΙτ!τ ΠΙ.. σε

οσο το νετσίτο 3.ΡοΒτ2ΡΙ10 Μοστιθεττ] δ. Κττστε·51

:ΡΜ Κατσε τπτ: |εΒστπσϊ : Απ" Μ_ κισσα @κά

8τττο›τω τεΙσόττιτ.τουι η? Εσωττ1έσω , οι ειτε τω» Μήν·

ωττω[ισσάεττο Σ. τΙἐμῇῖ ΡττΑνέπιπύτ τα Τ Η!θΒΔΙ.··

τι ΟΜτραπέτ. @ΜΜΜ ¦Δἄιι. Ησε ΐοτέτετ Ητσ

@τ Ρτ2ττεοΠ1ττε Κεετε στρΙοττω ὶι Ώειτττσι.ττο το ?τοπι

τσεττο τττωεω τε!ετσπι , οσο Κε:: ειιτισττ 'Πιτσ

αΜο (πωσ , τι: τ” Επτυβπ ε. ΑτμΜ[κύ τ>"τω,ωτε

0ῇἱτἰσ|Ϊ!ΠΜ, στου” τι!» τρβ ύστιο]ΐτίο:δ τεπώστ, Παπ: Μο

το!ιττωίποτί , Ρττωέττ·υδ μπαι. @έδεσε μιατά· ἔτι 6'Μοή

:στο μΙατέσ , στι” Μ:Λ!”Μττ Ι·'ετἔτ Μ. κτ.νττι. ό· πετά

Ηυπτό τομ :τν π. (ζώ ὸἰρὶοτττεττ ίσΒ[εττϋστιτ (ἔτι.

υστ1τσ.ε ΑΜΜεΡ. $τττοσεττΒε , Ιτωπτττσε Ρεττίττετεσ

ετ , 1εωτι.σωσε ΑστεΙτττττωΠε , ΜΑΙΝΑΚΒσ8 Τα·

εεΙΤεσίἱε , Ησε ο ΝτντττττττΠε, Ηπι” τι” ε ΑστἰΠἱο

τἱοτεσίἱε . ΐνΛ1.1°3λΗ18 Με!άεσίε, Εράίτορὶ . :Ματσε

Ρτοεετ05. Νιιστ Ρττοτ:τσε δ. Αἰ$σΙΗ Δρα! Ρτσντττσσ·ι,

στἱ δι Μοσ:ιΓτεττστττ (:εΠεπΓε εσὶ Ιστήεθ:σε “ϊ ,ὅ ΚΚ;

ΡεττΠοσε Ωοτ1Βι°εΒ2:ἱ0Ωὶ8 5. νττοτσ ττεττστ.

ΡΡΡρ~η
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ξηιι3. ΑΝ.

ιιε. ειπεν.

Μ”. πι.

· ει: ε!! πεπ

ειιπειτιιττι,

?πιω ιιε

σιτε

Παει” Με·

πιετι πει

Ριι:.

ΤετιιΡειιιιε

πνετι:ιτιιτ.

Πιεετιειιιιιπ .

τειιιιιΒιιι

Π".

ειπεν: Ρτιιιε ειιΓΓοΙππι Γιιετ8.ι: ,νιειεπτιιιιιε ειιιιέ1ιε Γετιιτιιτειπ τεεεΡιτ,86 ειιιοΙι πιιΠεπι

επτειι εοτΡοτιε ιιεΒιιιτιιτεττι ΓεπιιιΓετ,Γεπιιε 86 ιπε:οΙιιττιιε Γιιττειτιτ. ΙΠε νετὸ Γειιιιιε

Γει&ιιε,'ιιπ6πεπιειπιΒιιε δ. Αι πε Γετνιιε ετιιειτιιτ. πειιιωπ ιτειειιιε Γειπιτειε πι

απτο. ιιιι ετατιιιετιιτνεΙειε Ριε ε επειιιιω ειπε ω ειιεπι Γειιιιπι ειπε ΤτετιΓιειτιοπιε

ειεινεπετειτ , 86 οπιπιΡοτεπειε Πει ιιιιιΒιιο.ιιει νοειιιιιε εκε:εΠιε εοιιιιιιει:ιτ. (ιοπιεε

ειιιτετπ 5τεΡιιτιπιιε ΓιιτπΡτο εοπιιιιο ειιπι ΟοπιιιιΓΤε 86 ειιπι οιιιιιιιΓειειττι νιτιε Μπι

τείιιιιιοπιι ειιιι ει Γειιιιιιιειτεε ετιιπτ 86 εοπιιιιειτιι , Γειεπε ειιιιιι πιεειιετιιτεττι Γετιιιυ·Ποι.

πιπιιε ΕιιειΕπιιιι=ιιε Ρτιιιεπι ιιεειετει: Εε:ε:ιείιεε, ιΡΓε τπεειιει:ετετπ πιεειιετετιε Επι:

οιιετπ πεπεΒιιε Ιειιιειειπτε ΟοπιιτιιΓει εοπεεΠιτ ,86 εοπιιτπιεινιε ιιιτε ΡετΡεειιο πω

ειετιειειιπ ΕεειεΓι:ε Β. ΑιΒιιιιι 86ΓετνιτοτιΒιιε ειπε. Βιοιιιειεπι ττεεΡεττεε Γετιιιιιιε

βετ Εεοιειιο. , 86 (:οπιεε ειιιιιττιιιπ Ρειττεττι ει» τετιπιιιι: δ6 εοπειιι&ιιιπ , πι: Ρετ Εεεε

Γοττιοτεε είΓετιτ Ρ2.":65 Εεειείιει:. ΟοτπΡοιιτιε 86ιιοποτιιιεε εοΠοε:ιτιε Κειιειιιιιε

ΒΙοτιοΓι Μειττγτιε, Μοπιιειιι τενεττιιτιειιτ Ιο.ιιειιιτιεεε 86 €ιοτιίιεεπτεε Πειιτπ , επι

τπιτειΒιιιε πι ιο 5ειιιιίιιε Γιιιε δ( ΒιοτιοΓιιε ΡετιπΓιπιτει ΓεεειιιαΓ:εειιιοτιιτπ , Απιετι,

5. Εταε επιπι φάω Γεπιιιιιιε ιο ιπΓιτπιειτιε ειιιι ειειοιΙιΒιιε 86 ιτιιιττπιε Δε! Γετ

νιεπιιιιττι όεριιτετιιε επι: : επι ειιπι Γεετετετιιιε· ΕεεΙειια ΡτεεεεΡιΠετ ιιτ εειιιεττι ειε

Γεττει: πει επιιιεπιιιιε πιιιπιιε $ειεετειοειιιπ, εοπτιπιιὸ ιιειιιειιιι ιιε Ριιτεο ειετιιιιι: 86 ιο

Ιοεο πιει Ροιιι ΓοιεΙυει: τεΡοΓιιιτ. ε:ιιπι ε.ει ειοπιιιττι τεετεειινειιεε , ΠιιΡοτιπι

τπετιΓιιε ειτειιτπειεειτειιιιτι ,86 ειιιιιιι εειιΙειε Ριιπεετεειιτ ιπ οειιιιε, Ιιιπιεπ οειιιο

τσιπ Ρτοτιπιιε επι τ, πιει οπιπιπο νιειεπε,πεε ποτε, πεε τεττο πιονετε Γε Ροτιιιτ,

ΙΙΙειτειειιιε τιιττι Γιιιιιτὸ ιιιτπιπε ετιιιίΓο με: ειοΙοτε εοεΡιι: πιειπιιε ειει:οτοιιετε 86 επι

:πειτε : δ. ΑιΒιιιΓε ειιιΙεεειο Ρο.ιιΡετιιπι , το Ριιιε ε:οπΓοιειτο1° πιιΓετοι·ιιτπ οτε Ρτο πιε

ττιιΓεττιπιο Ρεεεεεοτε Ποπιιπιππ. Λε! ειιιιιε νοε:εε ειιειιττετιιπτ Μοπιιειιι Εεειειι:ε

86 πι] νιτι 86 Γειτιιτιοε Με πιο! οι ειεειειετειε ειιΡιεπτεε εετπετει πιει οπιπεε νοει

Βιιε ειτεεΠιε ειειπιοτεε :κι πιω τοιιιιπι:. Πεπιειιιε ιιοττεπτιιτιΙΙιιτπ ι.ιι:Γιιο εοτΡοτε

παπι Μειττγτιε Γε Ρτοιιετπειτ,86 ιονοεειιιε ιιιιΓετιεοτειιιιτπ Πει 86 ειεττιεπτιειτπ Μετ

εγτιε ειτΓΡεει:ειτ οιιοιιΓειιιε Πειιε ιΠιιτπ τεΓΡιειειτ. Τοτε ειιε ιΠε πιιιιΙ νιεΙεπε ιιιι μι.

επι: ειιιοιιΓειιιε ειιε ει! οε:εειΓιιτπ ιιιπι ειεεΙιτιειπτε ΡειιιΙΙιΓΡετ οοειοττπινιτ. νεΓΡετε

ΒιέΙο ειιιειΓι ιιε ετιινι Γοτππο ενιοιΙαπεΓιιττεκιτ , 86 τείιιτιιτο πιει Ιιιπιιτιε "Με Πει

86 ειπε ιιεειιιΓΙιτπι Μετητιε ιιΡεττιε οειιΙιε ειιιτιιιε νιειιτ ειιιτιπι ειπτεἐ νιεΙι ει: 86 πιε

1ιιιι,ετ οπιτιεε ειιιι ειιετεπτ εοεΡετιιπτ Πειιιιι 86 Γεπέιιιττι Μετητεπι Ιειιιειιιτε 86 επι

τιιιεετε ειιπιπτιιιιι Ροτετειπι:. Τιιπε ιΡΓε επι Γειιιιιτιιε Γιιετετ οιπιιιιτ Γε , ιιε ειειιιεεΡε

Εεειειιιε 86 Μοπειειιιε οιιιΒιιε Γε ειεειιτ ειιΙιεεπτιίιε Γετνιτετ. @σει Οοπιιιιιιιι 86

ειοτπιπιιε Ηεπιιιοιιε ιιιιιιε ειπε, ειιιιιιιιειΙιε ιιοπιο ετατ , εοπε:εΠετιιπτ 86 Ιειιιειεινε.

τιιπι: ω ιειιιιιεπι Πει επι επ ιιοποτιπ @ειπε Γεεειιιοτιιπι , Απιεπ.

4.. ΑΙιο ιιιιοειιιε τεπιΡοτειτι ιπττοιιιι $εΡτεπιβτιε ιοΓτει Ρτιινιπιιπι 8τιιτιιιο ποπ

πιοειιειι εεειειιε ιτιεοπΓιιετιι , ειιιεπι πεπιο νιειετιιτ, ειιιτ ειιιιιιετειτ @πι ΓοττιιιειοΙοΓιιττι

τετιιΡείιειεεπι εεε:ιειιΓΓε ΓιιΡετ τεττειττι. (ιιιιιιε ετιιπειιπιε ειιιιιπτιτειε πιειιοτ ετατ ειιι:ιτπ

τιιειιι Ριιτιιει,86ειιιτιειεε ειπε ω" Μι ιειιε. (ιτ:ιπειο πεε τεΒιιιεε 86 ειοπιοε 5. Αι

ΒιιΠι ιιιιιιεοειτ : ειιι.ιιΡτοΡτετ Μοπεεϊιι "Με Ρεττεττιτι 86 ΡοΡιιιιιε ι:οτιιιε οριάι

:κι Εεειείιιιττι εοπειιττιπιτ , εοτΡιιε Β. Μεττγτιε :κι εεττειπι ειεΡοπιιπτ , ε:ιοτηοπτερ

οπιπεε νοε:ιΒιιε 86 Ιειετγττιιετ δ. ΑιιέιιιΓε ειιιιιτε ειοτπιιε , ειιιιιτε ποε Ρει·ιτε Ρειιετιει

δι νετὸ Πει Μιιττγτ εε , Γιιεειιττε τιοι:ιε ιο ιιττιειιΙο ειπα πεεεΠιτ:ιτιε. Εεεε εοπ.

τιπιιὸ Πινιπε πιιΓετιεοτειιε `νεπιτ 86 @Με Μειττγτιε ΓιιΓΓτειπιιιτπ ειΡΡειτιιιτ. πω"

τεττιΡείιο.ε Με ειπα "Με Γιιετιιτ , Ιιπε ιαειιοτιε Μοτι:ιειιοτιιτπ 86 τοι.·ιιιε ΡοΡιιΙι

ειτὸ τετιιιιπίιτ ιπιετνεπιεπτιιιιιε Β.ΑιειιΙτι ττιετιπε 86 Ρτεειοιιε,:ιεεπτε ω νοιιιπτειτε

86 τπιΓετιεοτειιε. ποιοι Κειιετπ τοτιε,ειιιι απο Ρειττε86 8Ριτιειι4ειπ&ο νινιτ 86 τε.

εποε Πειιε Ρετ οπιιιιιι Γεεειιιιι πειιΙοτιιττι , Απιεπ.

;. Ηιεπιιε νετὸ τετιιΡοτε 86 τιο&ιε ΡτιιιειΡιο ειιιπι πτεινιε Γοπιπιιε ειιιοιιοπιιοιπε

ειιΒιιιΓΓετιιοτπιπιΒιιε, ιππιε ειεεεπΓιιε ειιιπ οΡιειο δ. ΑιπιιΠι νειιετπεπειΠιτι·ιπε ε"

επ Ρειττε ειπε ειιτιοτεε ειοπιιιε 86 πιειιοτεε εΠε νιειειιειπτιιτ. Ετ εοεΡιτ ιΠε ιΒιιιε πι

τειιιιΙιτετ ετεΓεετε πι; οπιπιει εοπΓιιιιιετετ, εοοιιὸιι πιο: ιιεειτειε ποπ πιοειιεε ετατ

86 εειιι οπιπιε εοπΓι:τιτπτετιιτ : νεπτιιε ετιιιτπ εοπνο.ιεΓεεπε οιιιιΓι Γιιτοτε Ρεττησω,

ειειιιιοειιιττι νεπτιιειΒιιτ. Τιιπε εινεε 86 Μοτιιιειιι ειιΡετεεΓιι&ι ειιιτποτε ιπΓοΙιτο ειτ
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εἰτετι σοετιιτοιτει· ιιτιΡετσττι τεεετσοτ ::σοττε ιεοετο εσΡιεοτεε ει:Πιοττσετε. 8εό απο Α".

ττσίττε τω: . :Με τεοτιιοεεοόιι ετόο1°εΙΤ186]ΜΠ ειοοε οσο Ρστετεστ Γιιίτιιιετε. ·

νιόεοτεε εστεττι Ηειιιττιεε τετιόετε εό Εε::ΙεΙιεοι δ. Αισιιιτι :στο όσΙοτε 86 €εττιιτσ . .

ειετιιεσεοτ τ δ. Αιεσιτε Μεττγτ Ρτετισίε Γενετσ οσΠ:τιε νοεισσε, Με όσοισττι

τσειο ει: στι: ιο::ειιόιιει 86 ετσε οσε ε ΡετιεσΙιε. Τοσο εττιΡΙιετιε τείιισσε εό Ε::

εΙείι:ιττι εσττστιτ,86 εστετεοτεε ισόε ::στΡσε εοτε τεοτστο ιεοετο όεέτσοτιστ ιετιετο

ιΠσττι ει:Π:ιοεσετετ , εστ εστΡσε εισε ιτιισι εοοετεπιετστο τειιιειιετετ. Ηιειτε Ρτσε

Ρσίἱτιε 86 ΡοΡσιιε ::ιειοεοτιοσε ::οοτιοσσ ΡτωΓεοε εΗ`σιτ τοιιετιεστόιε Πει δ6 Βιο.

:ιού Μεττγτιε ειεττιεοτιε τ οειτι ιετιιειΙΙε Ιισττιόσε Ρτετιιτι ιεόετσε είι: , 86 Γσι ετόοτιε

νιτισσε εοτιίιιιιιΡτιε ει: :στο ::οτοΡεΓ::σιτ,86 ιενιτιε νεοτι σττισιοσ εσοτι::ιιιτ. Με

τετι ετεσ ε τεοτε: ΡετΓε::στιοοιε Ρείτε Με τισ €εσόιο τεΡΙετι ίσοτ,86 Βιοτισισττι

εοτΡσε δ. ΑιεσΠι ε:Ριιιτ1ΒΡτιιοιείξ6 εεοτι::ιε ε Ε::σιεΙιεοι τω” τετετεοτεε ::στο :του

σε νεοετετιστιειο ε ε σε τε ιτσσοτ.

8 6. @οόεττι τειιιΡοτε ειπε ιιοεοι Ασεσίτι ()Ιετιεσε σσιόειτι Ρτσνιτιστο όε- θα .

νεοιετιε 86 όι::εοε Γε Πεοσοιεστο Ι.σεόσοεοίιε Εεειείιετ 86 όε Ει::Ιισιιε νεοιτε.τοιίε- ωις:1 τι..

τετ ( Ποστ όι::εσετ ) ιο Ρεττιειο ίσεττι ΡτσΡετστιιε: ιόεὸ οιιτιτισττι ίτισττι Ρτσνιοι εκ- “ΜΡ ει;;

Βιετ1εΒετ.. ΕΡετιιο ΡεειΞσεω Γτε:ισεοΉιτετ 86 Σετοι!ιετιτετε;ο εσιι(ὶ ΜοοεΞΙιιε Μ
α” ”

ετει: , σε ε σε εοι ιε :στο ειε νε ε πιο σε, σιε ι εεε ε εστιιε εοόσιο
οσο Ρστετετ ιονε1οιτε. @επι τείτιιτιεοτεε ΡΕιῖοΡτετ ει:τ2τιστξεττι εΡΡετεοτιετο Βοιω

τεΒιιετιι 86ισίισττι , Ιισεοτετ εό Ρτεοόισιιι ισισεΡετσοτ , 86 ::ετιτετινε όε Βστιιε Με

τετεεετσοτ. Ροίτ τείεότιοτιετο εστετιι οσο εττεοόειιτεε ιο εσ Γεεσοόστο τεειεττι

οιιιιι οιεΙα ίσίΡι::ισοιε, εστιτεε :ισιει::ετε ιο Πστττιιτοτιστο.τειισσετσοτιΡίσιο ιο

Εσειείιε , ετεόεοτεε :ισὸό οι: σειστειτι :Με νεΙιετ ιοιΒι :ισιεΙτετε , εστ στετε. δεό

όσοι ιιιε οεσ σεττι οιιιιι Π!» σΒεΙΤε ΓεοΠτ,ειενετοσΒι Γει:Ρε τεΡοτιι νιόετετ εσεεΡιτ.

εττοετιστο όιΠ·ιττοενιτ .86 ττεε ::ειιεεε απο Ρετετιιε ιτιόε τεΡιεοε , τεί·ιττοετο εποε'

τισ 86 ειενε ιο ισ::σ ίσο τεΡοίιτε , ιΡτω ::ειι::εε ::στο Ρετεσιε ( :ισσό Ιισττισιιε είτ

:Βέτο ) ιο ί·ιιιιισιετισσε τ· Γσιε σεεσιτενιτ. Ο :μεσω Ρετιεστιο. σε ι ΠεΙιεεε ιΠσε ιο + Η :τι

σισσε ::στιόιε εσοίεετετστ νετσιτι εστ σε 86 νετσε Γεο σιε εεσ-ΟΗι:ιε·ττ : ετ “ωπκθ

εισσε ιιετιιΗσετστ ΓεΡσΙετσιο Ποττιιτιι ιο) όσο Ρσίι: ΡείΒἔοετιιξ εισε ΓεστετιΠιτιι€ιτι Β,%τ”

::στΡσε ισσιτι ιεΡσιτστο Μ” Ρετετιεε Ρετ :ισεε ιιετιιΗσετστ ΙεΡιε Ροιιτσε :ιό σΒ:ισοι

εοσοσιιιεοτι ; 86 ::στΡστειιε Ρετ οσε: ίιετιιτι::ετστ Γσόετισιτι δεινετστιε , ττιιτεοόστο

είτ :ισσό ΡεΠ`σε ει: Πεσε ιτε ιοιισοείτε ττεέτετι. Ροιτειι τεΙενετισ σΙιετστ,Ροίτ

Νστιεοι απο Μσσεειιιε ιόεττι Ιεττσ ιιεσεοε ιο τετοσιετισσε:::ειι::εε , Εισιτ , 86 Ρσίτ

Βετο εεεε τε ιιεεοτιέι Ιετσε 86ειεεετ, ίιεστιΠε όε όσο σιιΙιε όσΒιτετισ ετετ . Ρτο

ετεΠιιε ε Έστω. Μεοε εστειτι Βέτο όιΓΡετΓε εστΡοτειιε νιόετσοτ, Γεό Ρτο Μαπ:

εεΙεστεσόιε σεΙιεεε τοιοιττιε τεΡετετσοτ. @ο ιοόε- Μοοεσιιι ΡοΠιοτ τεεετε

σει-εισοτ , τστοστ νεισ::ιστ ειστε ει:ιιτ ιο ΡσΡσιστο, οσε Γεεισε Μοοεετιι £εωΓε

τετστιτστ. ΠιεεΒεοτ οτοοεε :ισειι σοε ειστε: Αιοσόὸ :με Π: νιτε Μοοεσιιτιτσττι

σίτεοόετοτ τ τοεοόετιισε (ιστοιτι στ Πτι σε:ισειο 86 Ισι:στιοίι ίστεε ειισιεοτστι δέ

ειιι τειιΒιοίι ιοεο εοτσιτι ισττσόσεετιτστ. ΙΡΓε ετιετο Ιεττο :στο ειιιε νοειΓετεσετ

νιτσΡετεοόσ νιτειτι εστστο. Οσοι ετιιτιι ειι:ισεττι όε Μοιιεειιιε νιόεΒετ Έστω,

οστά Ιεττσοεττι όι€ιτσ ειττο· εΙτετι όετοοοίττεΒετ. Ποόειιιε νειόεΜοοετιιι Ρετ

τεττιτι 86 νετεσσο-όι όε Εεειείιε τστεε εετεόι νετεσετιτστ. 8στιιΡτο ιτε:ισε εστιιιιισ

Γι.ιΡετ οσε ΡΙε::σιτ σττιοισσε , στ ::στΡσε δ. ΑιεσΠι :στο σεΡίσιε εό τεττειο όεΡσοε

τετστ 86 τετοόισ ιΒι ιε::ετετ . :ισσσί:ισε ΐεετιιεεσιτι Πεσε τενειετετ. Πεετενετσοτ

ετιεττι στ ΡΜ: Οτετιοοετο Ποιτιιοιεετο ιτι ΜιίΓε ττεε ΡΓεΙτοι τοτο ττιΒσε στετισοι

Με ::εοτετεοτστ , σ: Πστοιοσε Ρετιτισοεπι εστσττι Ρετ τοετιτστο Γεοέτι Μεττγτιε

ειτο.σόιτε όιετιετετστ. Ηο:: Ρετ σέτο όιεε Πάσιο , οσοσι:ισε Ρετιτισ εοτσττι επεσ

όιτε εί):. (Διεόειτι ετιιτο νιόσε:ισε Ροίτ ττιεΙΤοτεε ἴΡιεεε :ιό ::ετιιΡσε εσΠιεεΒετ.

νιόιτ Ρτεεόιδι:σιτι (Πετι::σιτι ιτι εετοΡιε ιιιΡετ εεετνσττι ιεΡιόστο εειιεεε εσοτιιοΒετιε

τεττι τ εό :Ισεττι ειττο νεοιτετ 8: ιτιτεττοεεοε :ισιό εεετετ, τεΓΡσοόιτ ιΠε , :Με πιο

ττισε εΙΤετ. @ετ εσιτι Ρτε:τετιιτ 86 εσ τεεεόεοτε ειτὸ τεόιιτ , 8: νείτιΒιε στο εεΙιεεε

ίτεεετετ ιονειιιτ , Μοοεετιιι:ισε δ. Αιεσιιι :ισα νιόετετ οσοτιενιτ. Οσιτσε ετιετο

νιοεετστο όείσΡετ :ισεόειτιι ετοστε :με Ρετ νιτισεε τεἴΡιειεΒετ,νιόετιε ΓσΡετόιέι:σιο

ΡΡΡΡ τη



~ 7ο ΜιιιΑε. ε. Αιοιπ.ι=ι Απ. ι.ιιιιιΝΕΝειε.
(Με Μ· ειεετνσοι σΡιστω Ρι·εττΞιτσιιι (Σ!ειιεστιι, ει! !οεστιι ρι·οτ!σσε νεσ!τ , !!ι!εισε ε!σοε ΙΑ

ἔξἐ, Ρ!ε!εε οσἰΒσε αιΙιεεε €οιιΕτ68ετ8Ε 86!ιι ε!ε εστι δέ ετΒεστ! νείτιεἰει ιερετιειιε εσιιι

μεσω ΓισίΙο ει·8εστ! , εκ! ΕεεΙει!επι 5.Α!8σ!Η τοτσπι ε!ετιι!!τ 86 Ρτιοτ! »ετ!ΔιΔιε

@σο εοτιιΡεττο οσε:τ!τσι· εΙει·ιεσε 86 ιιινεσιτσι· , 86 Η !ιατε ιτε Γε !ιεισειιτ !ι·ιτεττοδει

τω. (Δι οιιιιι!ο. ιτε εΠε ι·εεοΒιιον!τ 86 ειμαστε τεε!τ!!ε!ιτ,ειε οιιισσι Ποστ μέτα

ίσει·ειιτ σειι·ι·ο.ν!τ , δέ :ιιε!ι!ιι!ιτ ῇΠὸ(! ει: οσο εο.!!εεε ι·ερσιτ, εεε ειΒ!ιτε, σεε ίσ8ετε

εΙε ν!!!ει Ροτσιτ , εεε ετιειιιι εοτιιεε!ει·ε νε! ι!οι·ιιιιτε. Φιοε! ειπε εστ!ιίΐετ σώνει!!

τιιε οσοι!!! οι!! Εοτιε ειτΓρεέτει!::ιτ , ει! Εεε!ε!!ετιι εστιιιιιτ , τσιπ!σιιτ ρεέτοικι, τει·ι·ειιπ

ο!εσΙειστσι·, ιιιεεο!!!εειστ Πειιιιι86 Γεισότσιτι Μειι·τγιιε εοι·Ρσε σε Μπι !ενετιιι·86

!τι !οεο Ρι·οιπ!ο ειιιιι !ιγιιιιι!ε 88 !εσε!!!οσε ει6!ί!:ει:ιτε ΡοΡσ!ο εο!!οεετστ. Μισο Με

!τιτ!!εο.τστ δ6.6!!8τ1115 ΪσΡΡ!!εἰο , κ! στ ιειιε 6:οτιι!π1το.τι.Ιτ , Με ίιιΓρειιτ!.ετσι· , νε!

ει!!οιιο !ιοι·ι·ι!!!!ι τιιοε!ο εισειετστ , ειΒοιιιιι!!ισε ειεε!ειισιτσι·. α!!! !!δοτσε π! Δε.

εΙιἰεΡ!!`εοΡσιιι πι!ττ!τσι· , Μ! όθ εο εισ!ε! ροί!:ε:ι Βιέτσιιι Πι: , σο!! σείε!ιιισιι.

σε!!! εοιι· 7. Εο τειιιροι·ε οσο (Ξσιι.ι.ει.ισσε Ρι·ονιιιε!ει!ιε Ρι·ιοι·ειτσιιι Εεε!εί!α δ. ΜΒΜ!!

:ξ;ΐι:”::: τεεεΒειτ,οιειοεσετ ιτι ι!οιιιο Ο!ειιιεστ!ε 8ο.εει·6!οτ!ε εισιετ!ειιι Ρει!ιΠεεισα !οοιια Με:

- 86 !οεο! 6ε!!:!ιιιοι:ι!!. Ηετ:ε ίετιιισει εσπι ε!ιε οσειι!:ιιιι ω! οσε: Πισω Γεε!ειιτ!σιιι !ε

ε Ρι·ει:Ρει·ειτετ , εοτιτ!ιισὸ ει” πιο.σσε @σε ε!ε:ιτει·ει: , οσε!! τσιπ! ε!ΐειιτ, Μ. τεττο!!επι

Γστιτ σι Πιρετέ!ε!ε ιικιιισε , στ σσ!!ο πιοι!ο ι·ετ!σει , ιισ!!ο ιιιοι!ο ιιιι!ε νει!ει·ειιτι!1

νε!!!. φα! απο Με Υ!ε!!!ΓΕΕ, Ηειιε ΒΕ εισ!ειτιε ειιι·ι!τ π! Εεε!εΒειιιι Β. ΑιεσΙΒ Μαι.

τγι·ιε , 86 ίσο εοοΓο. !τι οσε εοτιτ!ιιειιτσι ο!!Ξι εισε Γε στοί!:ι·ενιτιε!εστεεεισε απο νο

ε!Βιιε δΕ !!ετ!Βσε στ Πι! ιΡΠιιε ιτι!!ετε:ιτσι·. ]εεσίτ!!:ι :Πι οι·τσ ίο!ιε σίτισεεισο !ιοτε

ε!ιει τει·τ!ει. Ρσ!Γενἰι:. Τιιοε οτειιιτ!οσε Μοτι:ιε!ιιε86 πισ!ἰει·!!›σε Ρτο εε νι6!ετιτιοσε

· ειιτιθ:!ε σε ιιιειισε @σε εί! ι·ε!!:ιτστε. Γεισιτειτι δί. ι!!ε!τι Γο!!ι!!ιτ! , στ ιιιι!!ει !τι ε!ε πετ!

22 τσε!ιο!ε νείσε!ο. ν!ι!ετι Ροί!ειιτ Ρετ πιει·ιτσιτι δ. Αιἔσ!ίὶ Μειι·ιγι·ίε. °^°

ι 8. Ισ μισο Ασι·ε!!ετιετιίι Γσσει· Ησν!σιτι Ι.ὶΒει·!ε Πτσιιι ε!! ΟοειιοΒἰσιιι οσοε!ι!ειιι·
Πό,'Ε”θ

;ί2[ΒΕΠ- τιιειδιιεε ιισ&οι·ιτπ!ε δεῖ τιοσιισιτ. Ι.οεσε Με ιτι Ρι·ιοτι τειιιΡοι·ε Ρι.οιιι!ιεσε νο..

Με, (ο 5_-εει!ι:ιτσι· , Γε‹! Ροί!εο. ιιισεατο ιιοιιιιιιε <έι·:ιτιο 86 νεοετοτιοσε5.Βειιεε!!&!ιιιοι!ο

ΑΦΜ δ. Βεισιευιετσε ιιστιεσΡετστ. Ε!! ειιιτειιι εεισίο. ιισει·ε τ!!ειτσι· !ιοε σωσει: πω.

ειπε. Βεειτσε ειι!τιι Αι€σ!ίσε ε!σίεΙειιι Οοειιο!ση Μοτι:ιε!ισε,ν!τ Μοσο.!Ηει Οτε!ιιι!ε

εει·εεισε,Ρει· τενε!ατιοιιετιι Πει Ποπιιιιι σα!" , 86 Ρει·ιιιισσότειιι οΒει!!εστιειισ

ΜσΜισοι.ι (ιιι ΑΒΒ8.τι8(Ρτεεπιοιιιτσε Μοιιτειιι-ςοίΒιιστιι ζο!!!ε!τσε ει6!!ιτ, ε!ε οσο

Β. Βεοει!ιε!:ι εοι·τισε σ οσε ει! !οεσιιι Ρι·εειιοπιιιι6ιτσιιι νιι·ι!ιτει·86εισε!ειάετ τ!σεε

[πιάτο 8ριτιτσ τοτσιτι ι!ετσ!ιτ. Ροί!6ετι νει·ο ?αίτιο Ασεπ Εεε!εί!ειε Ι..!ι·ιιιετιί!ε, ει!!

ιιιί!όε!ιοσε έ!!!οτι:ιεί!ί!ε ε1σ!‹!επι Μοιιειίτἶτὶ] τιισΙτεε Ρθ1°ίςΐΙΕ!0Ε188δέ ιιι] στ!ειε-!σΙ!ἰ

τισιτ , οσοσ οσε σε ιοιιιε 86 ΙΠ2ΠΥΙ'11 σε. Μίι€0τ002τι.15 ε !ειτει· οι! Βοιιι!τισισ πι!

ει·:ιν!τ. ()σισε εοτΡιι$ ίεικι&!!!Ξπισιιι ΙοιπΒο τειιιροτε μι· ι·ενε!ειτιοσειιι Πε! εε!

ΜοσειΓτετισιτι δ; Βεσεε!ι&ι6!ε!ετσιιι ίσιτ. Πε!τιτ!ε πιο ισΒιιιεστε οετ!εεσσοιιε

Η.ιετιισοι Ρι·ιιιεΙΡ!ε Νοι·τιιωιιισε, τ!ιιιοτε!!Ιισε εκ νο!σιιτ:ιτε δ8 ι!!ΓΡο!!τιοσε !)ει

δ. ΑιεσΙίσε σΓ6Ισε Ρι·σν!ιισσι ε!εσοιτειτσε Γσιτ σΒ!οσ!εΐε!τ,σΒ! ΒΒιιει 86 Π1!Μει,1!2

πισ!το. €ωτ. Οσ]σε Γο!!ετιιιιιτειε ει ιιι! Ρτσνιιιστιι86 αμκ! δ. ΒειιεεΙι6Εσω @Ποσο

Μ Ι_ Β ι·ει!εσιιτε ειιι·τιεσΙο εισοτειιιτι!ε ίο! επισιτει· εε!εοτειτστ 86 ίεΠινε Γετ!οτσι·. Αα!

Η !θΐ ο ° · · · .

@πω δ· ι!ιτ ειστετιι στει:τει·ιτο ιιι τετιιΡοι·ε ετισ6! 8.-Βειιετ!ιθ:σιιι Έστ ιιισ!ιετ τισεει!εισι Ετειιι

αξιέι:!1Μ βσι·εζιε ιιοιιιιιιε ιιι ι!ιε ίο!!ειιιτιιτειτιε Β.Αιεσ!ίὶ Μειι·τγι·ιε ίειιετιτιΒιιε οιιιτιι!ισε ει!!!ε

μπήκα, 26 ὲΕ ετεἐ!σιιι 86(ττσίσπι ειεειΡει·εΕ86 ί!!ει·ε 2ιζε1ΒΡιτ. άι? ()!ειι€2ε @επι

εοι!επι ο- ι! ιιι εστι ριεει·ετ, τιπιεσε οιιιιτισιιι εττγι·ειιι ιεσ στο νει Ξ τε.

τιιιιστ. όειι·τέσιτ , οσὸε! οσιε!οσειισοοετιε Βιεει·ετ !τι (σε ωστε: Γο!!ετιιιιιτο.τ!ε. οι·είΡοιι

6!ειιε ειτ:Νείειο εισιε 8. Αιεσ!ίσε ε!! , σα: !ι:ιοετστ ιιι Με νι!!ε, 86 σΒιεστσεισε Ετ,

εεε Εκει” τιεε ιιια!ειιιιι!ιι ί·Ξιεετε Ροτείτ. νοείστεεε!Ριτε ρειι·τοε!ισιτισ "ΜΒ τε

τιει(Βε , Έιμι εεο ιιιιιιιιΙιι4ε τεΐ·ιειΒο !ιοέ!ιε,ιισιιιιι εΑ!Ήι!ξσε ιι!!ι!! ισι!ιιιι·ι!σΞΗτειΒιτ

σο ε Ρο ιιιι ν!νετε. οε οεστει ε νε στ! στι:ι 6!ε σ σε πισ!ιετ!!οσε. Ετ @πιτ

€Μ:!!ιι10 εισ οΡετε ιιοΙΙετ εισ!εΓεει·ε ορρτ!ιιιειιτε !!!ειιιι !ιιετ!!ει , εεεε ιιιιιιισε ε]ιιε εΏιτ

τει·ε ιιΓοσε ε6!!ιι·6ιε!ιισιιι ε!ετοττ8 ε!! , ρο!!ιεε Μο ιτι Ρο!πιε , ι.ιει·νιε ε!ιε!τοι·σω το

"πιο , οσε εεε πιονετε ροτειειτ Βιεὶετιτε !τ!νιι·τστε ε!Μιιει δεε!οτ!οί! Μειι·τγι!ε

Αι€σ!5]σί!!τ!ο.. (Μπα εισοτισε φίλε δ£ Ρει!ε: Μι τει τεεσινετ! Ρι·οστ Γει!ει·ε εσπ

 



. ΜΙΚΑΕΠΕΑ 5. ΑΙΟτΠ..ΒΙ ΑΒΒ. Γ.ΕΚΙΝΕΝδΤ$. ε"

οι·

Γοενετοτ Ρεοττοε εσοττοεττ Γοοτ , ττοοτ οεε Γοτεετε, οεε :τε Ιοεσ Μο ωονετε Γε ειτε. τω.

ΡστοτΠετ. @το τοοΙτετ είται τοοτοτο οετιττττοτεω εστΡσττε Γιο ΡετεεΡτΓΓετ,οοεῇ Ρε. Μαν.

οωεοε εθ`ε&οετοωοοε 8εετοΙοοε εε Β. Βεοεοτέττ βεοείτετο τεε!οωοοε,οο οοιτετε Ε” ω”

8ε ντετοτε οΓοοε :το ετοε Εεετείτοτο οεΡοττοτο είτ . οτ τΡΓτοε Γοοτοετοοττοοε ωεττττε

Ρετ Πετ ετοττοω Γοοττοτεοι ττοΡεττοτε νοΙετετ. Μττοιιττοοε Πσωοσ Οοιτ.τ.ει.Μο

ετοΓοεω !σετ Α!ιτιοτε δε Μ σοοε!ιτε 8ε στοοττ!ιιιε Ρτο :το , οσνεω οτετιοε το ΕεεΙε

Ποτοεοττ , οεε τοωεο οΙΙοτο Γοοττοττε Γτεοοω τεεοΡετονττ. @το οο οσωοιο Γοο.ω

οεΡσττοτο , Ρετ τιτεοοτοιο τοοτο·: τοΗτωττοττε οο!στετο Γοίττοοττ , ωοτττε ωτΓετττε

οΡΡτεΓΓο, ωοτττε οοτοττοοεοΓΗτέτο, ιιιΜοιοτοεστοωττοττε τετοεοτοιο οοτΡτΓετ σε

τοττ,οοτο τ:ιεοε Ρτσωειοετοτ. Η:εε ττοτιοε Ετεωοοτετε οεΓο!ειτο εε ει: τοετο ιτε

οείτττοτο , οσότε 8: οτε στοΙιοτ :το Βστοτοοτο οτ Ρστει·οτ 8ε Γετε!ιοτ:8ε εεεε το ντετ.

Πο Νοτο!τε Βοιοτοτ ( οτ τΡΓο τεττοετο!ιοτ) το ντΓτσοε οΡΡοτοττ ετ :ιοοεοοω ΡετΓοοο

εοτιοτοο,Γοετε οεεστο, Ρι·οΙτι:ο. !ιοτοέτ, νετττοοε ο!!ιτε τοοοτο , εοοΓοττοοε Μοτο

Βεοτεεοε :νοοε Ρτοντοοτο , :ιοιττε Ατεο!Γοω :ιοτ το! εΠ: , το! εοτο τονεοτεε , τΡΓε

τοι! Γοοττοτετο ττττιοετ. Ητε ττο ιοοοοο.ττε . οτι εο ΡετΓσοο τεεεΠττ. @Μο Γοεετετ

ωοττετ ο τω:: οοοτετοτ τοεοττ , το Γε Μεοττο τεοοττ 8ε τοτοεο ΓοΙτ ΟοΜεΙτοσ Ατιτιοττ

ντίτοοεω Μοω Γεετετο τενε!ονττ. ΙΡΓε νετὸ ετοτο:ιοτο ΡετΓσοο οτι:ετοτ, τοοΙτεττ

Γοετεοοοω είτε Ιοιιοονττ. ΝεΓεττ Μο ειοτο Γοετοτ , τιοτο !ιτειοε ετοντε το!ιοττοετοτ, -

ε: ΡΙοντο , οτνεε εε 88ο ττετ ετοε ττοΡεοτεΒοοτ , εε τοεὸ εοοοοδτοω τονεοττε οσο

Ροτοἰτ5 :ιοοιοντε !!!οτο οσΙοι· τοΗτωττοττε οΓΠτεει·ετ , τοιοεο οΓοοε οτ! Ρεοτεεσττειο

τω Γοοιο οττεττοτοονττ. Ιτοοοε οονεοτεοτε δ. 5Ρττττοε ΓσΠετοοττοτε τοοΙτετ εοιο

τοτε ετοε ]σΓεε!τοσ οεΡοττοτο νεοτεο!τε_ττετ Γοοω οτττΡοττ 8ε οΓ:ιοε ΒτοϊεοΓε * Ρετ.. ,β Β ά ΜΒ

νεοττ εοίτι·οω , οσο Ιιοτιεοε οτττο :με οωΡ!ττιε νε!·ιτεο!οτττε ΡσΠετ οοτε. τω:: ο Μ.: ] [

οπο οΓοοε Ρτοντοοτο οεΡοττοτο οι εε τισΓΡττοττ·Γοοτ το Ροτττεο Εεε!εττοε Β. Ατ

Βοτο. Νσο οοΓο τοτοεο Γοττ το ΕεετεΓτοω τοττοτε, οοοεε !ιοτιετετ :τοσο Β. Μ.

@Με στΓεττετ. Ιτι ετοίττοσ πιο ει: Ιοοστε ττΙττ οοοε εοοοεΙοε ετοεοε , ΕεεΙε!τοω

τοττονττ , οοοω σττ'ετεοε οο οττοτε τΡΓοτο εοτο οενσττοοε οΓεο!οοε, 8το!τετοω

οοτε ετοετοι:οοι Ροοεοε. Ετ ετιιο ΑΓ ετε οτετ 5οτιτιοττ τοττοΙΤετ ΕεετεΠοω τ τστο

εισότε ντοι!ττε 8ε οι·οττοοτοοε τοτεοτο εΡτεεοτιε Πεοω 8ε Γοοέτοιο Μοττγτετο τω

οετο Ρετοιοοίττ. Ρσίτ Μοτοττοοε Μσοοε!ιστοτο , οοτε:ιιιοτο οοι·στο οτετ εΙοτεΓεε.

τετ , Ρει·Γοοο :τοπ ετ ο οο Γοοετοτο Βεοεοτ:ίτοιο οΡΡοτοετοτ. ττει·οιο το ντττσοε

οΡΡοτοττ ετ οτεεοει Μο τετ οο!τ ττωετε, οε!ε&οτε το Πσωτοσ 8ε το Γοοότσ ωοττγτε

ΑτΒο!Γο.8ε τΡΓε οοτιττττοτ Ρεττττοοειτι εστοτε τω. Αονεοτεοτε οτε Πστοτοτεο οοω

δοεετοσε 8: ΡσΡοΙοε ΡτοεεΠτσοετο ετι·εο. ΕεεΙεττοω Γε:ιοετεοτοτ , οΓΓοττ ωτΓεττ

εστοτο $οΙνοτσττε 8: τετοε Ατοο!Η. Νοω ττιετοτιτοιοοττεττε Ρτοεοτότο: οτΓΤστοτο

ττοτττιοε στοεττε , οί!!Βοε 8ε οετντε ετεΡττοοτττιοε το τοοωεοτο τεΓτττοτο Γοοτ Ρι·τ

Γττοτε Γοοττοττ. (Στοκ ετιιε Γο!οτο Γοοτ ε: Ρεοεε Γοττοοττ,ιοοοοε τετσττο ο: οτοτττ

τεεοινοττ εε τοοττε&τ Γοοτ ει:τεοΙτ ωο!ττε ντοεοτττιοε. ΜοΙτετ Γεοττετιε Γε Γοτιοτοοι

εΓ!ε,Γοττει:ττ το Ρεοτοοε ΓοτΓοω . ε: Γεεοτο εΠ: ΡτσεεΠτσοετο εοω ο!ττε ο_Γοοε :τοτε

στοετοι:οω. δι τιποτε Ρττστ ΕεετεΠιε 8ε Μοοοετιτ οοοτεοτεεωττοεο!οω 8ε δοεετ

οσε εοω ΡοΡο!σ ντοεοτεε εοττοοτ οο Πεοο , ττοτιοοτ ετιστοοε,νοετε ο!ττε ?ο Ποιοι

ίαοοεπτο: εοοτοοττο ει:εε!Γτε. _ _

9. Ι.οοσνιει Κεετε τειοΡοτε Μ: :ιοτοοπι τοποσ τετττο ο·ιτ!τοττο οτι οιτιε (:οτοο- Μ°Ρἰωω

τεοΙτ τιοοεοε ωοοΙτσοεω. Ητε τοστ!ιο ει: τωΡι·οντΓσ εσττεΡτοε , !εέτο!ο οοοίτ τα στο "το

οτεω !ιοτιττοτοε Γοωο!οτοω ωτοτΓτεττο τεΡσοττοτ. Νεεοοω το Με ωσττισ τττοτο '°°!°!""'·

οτετοιο Ρι·οΓτοι:ετοτ ΓΡοττοτο,ετιω νοετε8ε Γο!ττοτο οοττοττοι· οΗτετοιο δε Γο!οε οπο

Πε εο!οτ Γττετοσ Ρο!Ρττο!ιοτ το ΡεδτοΓεοΙο. Εο τεττοτ το τοΙτ οεστιτο Γοττοοοτε οοείτ

ετ Γι. Ατεο!Γοε το ντίτσοε νεοετοοοο ΓΡεετε 8ε Γετιεωοτε Μοοοε!ιτεο εσοΓΡτεοιιε

τοοττ τοεστοτοσοτ ετονοιοεο ΓοΒοτοτο8. Ετ τετττο οσιοτοε ετοε ττετοτσ ,τενσεοτσ

οτοτ!Γιε νσετε οΓοετο :ιοστοσοσ Γε Γε τιοΒετετ ΒειιτεοτΠτωε ΓετΓεττοτοτ. ΙΙΙ:: οοτεοι

Β!ντοοτ Γενετττοττε Γεοτεοττοιο το Γε εστι τεΓτοοε , νετιειοεοτετ τοεο!οτοτο ΓεοοΙὸ οτι

εο οεΡσΓεττ !τοετοττοοτε Γστοττοω. Οοττο!ττεττοτττ Μοττγτ εΒτεοτοε:Α Πστοτοσ

τοτΓΓοε Γοτο , οτ τττιτΓοτοττε ττοΡεοοοτο Βεοεττετοιο : Γιιτεε τοπιο· 8εοωσοὸ ττιεοΙο

τοτε Ρει·ιοοοετο , ε:: Ποιοτοσ οτοττοε ο8ε Ρτο εσΙΙοτο ΓσΓΡττοτε. 5ετοε οοτεττι πο.: ο



το ΜιοΑο. ε. ΑιεΠι.ιιι ΑΒΒ. Ι.ΕιιιΝιιΝειει

Ωι1ε.ΑΝ

τω. Μαν.

δευτ. ιιι.

Βοοττεο

πιο ετιειιστ.

Οι”. Απ.

τιο.ι.ιανιι.

]σι.. :τι ν.

Υιτιοεοτιιιτ

οοιιιΙιε

Ετει.οοιιτ.

# τω”

1)εο ιιιιτιιτιετττ'ιΠε , στ Με Με οοτιντιΙείοειε τεστιτσοιοο. 8στοιτ νιτ το Ιοδτσιο 88ο

τιειε εισεοε δέΜαπτο :Μέσο-ο : 86 εκινεοιεοε οο.ίιτστο Ρτσνιτιεοίε οποτε οοοιιτιτισ

το ιτι Ιεισοετο Μειττγοε Αιἔσιιι ΡΙστιτοο τιετΓοιιιιιιε οτποοιιιο. οσοι ετιστιιο τοπια

τατιο ΡτοΡτιο. . 4

το. @σαι ει:μπε νιοιι,86 ει: τιειττο ειιοειε τιοι εειισιιι νιοιετσοτ τισοινι Μο.ττγι·ιε

Αιοσιο σώσε ίσοι τείεττο ιιιιτοοσΙσττι. Ι ιτστ ο ()ειίιεΙΙο οσοτιοτο Ιττιιιτο οσοτι

Μοττοτισε οιιοιτστ οοιιτι·ειέτσε ιιοττιιιιο Κιο ειτοσε , ι1ιωιωσ ιττιΡοτεοε, σιτισε Ρισ

νιοσοι όενεάσε ,ποτε τοτοε ΕοοιεΠειτ Β. Μειττγτιε Κήποι· οιοιιίειε οσειε ()εοιβιοτ

νοοει.οτ ιιοΓοιτειτσε ειτ. οι» οσοι ὲι Κοιεοτιιε Νονετιιιιτιε σίοσο το Κοιοοεσιε Ασ

Βσιιι τοτο ιιιετιιο οσὲτο τείτε.τε οοοσειιιιττιιτει· οοοτιοσἐίΤετ. τιοι ΕοοΙεΠιιιτι Βε:ιττο

Μετα εεπιο Ρι·σνιιιι . σοι τουτο τιιιτειοσιτι Ιιετι οιιτιιοιτ , Γε ττειοΓνειιι τιετιιτ. @τι

δ. Αισσιίσε ιοτιστσε Μπι νε!τε86 ειτοιότσε οειρτιει τιστοστεει Ρετ νιΓσοι οτιτιειι·σιτ 86

οιΧιτ.ε8·ο ίσοι ΑιεσΙίσε ιισισε Ιοοι άοίοοιτιτ 86 οσίτοε586 οσοι ίσο τιΙ:ιε οιεειε οοιιτσε

Βιιιι,ιιττιοτε πιεσε ιιοΓΡεε, τοοιιστιε εε 86 το πιο οινοττο,86 ιο Ρτοιτιοιο οι στ τι Πεο

οστοτιε. σεττι οοιτιοτιιτιοοετο Ποιοι 86 οοοΓοΙτιτιοτιοοι οσοι ΓετιιοΙ 86 Γεοσο‹ιὸ

ίοτιέι:ο Μοττγτε οι οτιμιτοοτε τειι·άισε οστι.οι τιειισιτ τετσιιίι`ετ. τι Ι)εο ΡετοσΠ`σε

οσττιστσιτ ,ιτοτίιτιιοιιε νιιιτο.ι:σε ει: εοτο Γεοτοτστο τιιιοτσιτ, 86 ω! 8ειοότι τοο.ττττιε

οοτοσε Γε τιεττι·ο.ιιι στ: εισειιιιίοι·τσε ιο οσοι τεΓτιιοετοτ οσοι τοσιτιειειοιγττιιε ειτο

ποστ. Εοτσοι οποιο τιοι ιιτο:ιεοτεε οτιετο.ιιτ ιτιο.οιιισε οοιιοττει.τσε . Ιιοττ'ι ΜΜΕ: οτι.

το στοιοισεειτοτιε τιιιττοοιιιειΙιε :Ματσε οι, ιΒιοσε οιεοοιιτσε. ΜΜΜ. οιειιιοσε οεΙο

Ιστού. οσι ιΡΓε όενοτσε ιοτοτίσοι·ειτ ειτοτε.τοι· . ιιιο.οιιισε 86 Ρετιιιισε τεττοοσι·νο..

τιε ι:οτοστ Ροτσιτ οοτι:ι.ικι.τστ οι:Γστττετε. σα! οσοι ιιοοτισττι νειιετοτ , οοοιιιτ το·

ιτιεο τεΡετε ο Ι)εο νοιοτιτε τιειιτιετοτοττι ο ι ΡτεοΓοτιτιειιο Βοοιττοι Μειττγτιε ΡοιΤετ

οττιοΒοτο,οσισε ιοτετνεοτσ ΡΙεοιτσο!ιοοοι Γειτιιττιτιε οιιτιοετο Γ ετιιιιοτ. Πει τοιο

οσο 8οο.οιίιτιιιτισοι ίσΙτσε τισιτιΙιο οοοίοοοιιε οτειό.ιοσε 86 σο οο&ιΜοττγτιε 10ο

οσοι σΓοσε Ρεττισότιιε,Π:τιοΙεοτιιισε ιιετνιε86οιἱιιισε86 τειιιτσοι Βιοιεοτιιισε οτε.

τιιττιιτι , στ: τιοι ο.οιεττιιιτ τοιτοοτοε :ι.σόιτεοτ. οτεέτσε Βετο Γο.οέτσιιι Γετεττσιιι όεοΙΞ

οσιειοε,τιτο τιιοτο Βετιειιοιο το.τιειε εειτ. οι: ιοτιττοιτειτε οσειιτι ττιοοοιο Γσίζ

τιοσει·ειτ Ρωοοο οστατιιοι ο Γεοτιεοε, ΓΡοοτε Ωιοότο Μειι·τγτι ιιοττιιιιισσι Γεοιτ.°

ὰ. τι Βοοιοο 1οεοιει.ιι4ο Ροττειτισε οοοιιιτσισε ιο τοιοτσοι τοιιστ οοττισε στο.

στο, στοοσε ττωτισιιε Εοττιιιιττιι τετοιο.

δ. νιΝοΕΝΤιι εεν ΜΑΒΕΙ.(ΕΑΒΙΙ

οοΝΕΕ55οο15 50Νιιοι15 το ΗΑΝιοοΝΙΑ

οι.οοισΜ ΗιετοσιοιιΜ.

, Ε 8.ντιτοιεσ·τιορα ΜΔΠΕΣΟΑΚΙΟ τιποτα εκρ2στ.4Μ ΙΜΣ

Υ &τιτ έι:επέα οσωποπτ. Ι/!τιβή.τ $ιτποτε @τι Μειάοιοτιτισε με.

πιο:: , τΐοιπάε νιτιοοοτισε ηφεἄατω , μου” ΒχΖάή:τ“

· Εράσμιο Νυυἰυττιο$επβ ίπ Ούποιου , ό· Ρ|πί:Ατιω Βυπο

ι δρα .4όύω· Οοοιιτοοι οπο”. 1Μ&ιοπυ· ?τα στο:: ματιά

Ϊ ΗΜειωσα τίποτα:: Με βήτα: »Μπιτ βρω:: οτα έ42”'ά.

ο, τι που» , ΜειοιεΙοειτιστο τοπήιπάεπτετ απο ΑοιειΙ8:ιι·ιο , 982” τι

@τεράστιο .πίνει/κα Ρωτβοπετ :κήποι 1ι':·εώΖωεω τη

απ”. τη. 78'. άστα. Νοττισ το' Ι/έπτυπωω οι Ιστό στο πωπω $τετιιεο. *Ιτι,·φ.τ οι”.

:Μαιο ,οι Ηαποσπέα, α: :Ματια αιτιρἰτπωτο ρυβ·βοπετ . οπο: ωτάεύοτ οι τΜ$ο

Ηαἐποποπο , .με |ιοτίτστωτ Ητιπποποτ μια: :β , πτωέτιμε ού 1-τωω @τοσο βιο

Μέσω. Ι/ιποοπτι] πυὑιἰέτω· οπο· μυθοι", του: στο υεταβι24· .4τιΣ?στέέω , ὰ οπού;;;

το· ιΠσιττιε ρνττίιτοπιτ5 :απο το :τοπία ΨειΙοεττσοιε οσπ]πέτο, οπο· :Ωποβπτωτ τω.

ι ποτε:

 

 



ω: ε.νιΝεεΝτιο :ευ ::ΑΠ:::Αωο εοΝ1=. ω;
πω:: ά· Ρτορίπε:ιο: ,ο :οι :ο ΟυΝοει.ΑκυιιΜ Μαρια:: :ΙοπιέΞε ::ν:::::828Μ Μ- @Με Μ·

- Βε.Ι.ΧΧνΙ1.

&"π' Με” χ”.

ι. Ρ':::::π:Εο: :τι :οπ):::ΖΕο :πώ :άπο Ρ'υο!:ίο:Μά: μ:μφω υὶυ:π: , βατ:: λύκο: ο:: ΦΕΚ Μ”

ο:: ῇοῇορἰ:. @μποτ ο: ιά/$παπ: ποποοΜ , Ι.ο.πάτιει:τη , Μάεττιιάεω, ΜειόεΙΒετ- ι"Μ>νΜ

κατ: , 8: ΒοηεΙ:τιι1ιηβρωπο»: :ο οὐ:: :ί:/οπίέ::πι , Χ:/2ι:*ποί Χίιοποποι :οι Ο(2·υ:::[·:- >:= ω::

]π:!:ου:: ό· :::!:ωπ. ΑιεΙεε:ιιάετ:1 ά· ΜαάεΙΒεττατη , ΙόΠο87% :ψ :$!!Η'ά7% .46:ο:ερο

Μ:ἰέο:ἰ::π/ῖ>:, ΙΌπ:οπ:ή ά· Ρυο!ά:::πάιο [Ζακ@ψ , έ:: :ΗΜ δ. |Πιί:8:ιπώ: απ”

όἔ4.οο#:·υ::οἰ:κπ:. ΑΜεττυό:: απ:: ::::::::: Ρ'νο:ἰ‹ἰο::·ποἰ: Μ:ἰὅο:ἰι] , Μειάειβεττ2.

Ζ:ο:ἰῇ έ:: παρ:: ό'. Ζωπύο:·:: Ε::!:7ΐο :οίο::::::·. Π: £απέ:2:ο ::ο/Η.

3. Ζω:: ::ου:ιμο:::: :ΜΜΜ οΡεπ2 ο: 8. 7επ::::::ο μπω:: , που: μή:ο:::ο :Μ/ξά :ιωωω

έ:ύο: οέί:Μ:οπ:οπβ: Μοπ::/?:::7 :::ί9ΐ:α:ίο , οπο· έρβ:::έ:::::::. ΠΙιε1ο ΑΜ:: .4|::- ΞΤἑῖΓὲΙΠ°'

»ιοπωιά`: έ:: Μο:: :ἰο δ. Μοκ:ο#ο Ρ::ρο οπο: Ι.ιετΒειιτο Οοσκοπ:::οβ Ερ:βορο ςομςϋς, 1

απο οΐπ:οπ /ο:::ί: Απ. πεπ:ορο·υ2: , [: Μ:: :τι πο:: :οο::έ:ω· έ:: Μ. :. οοο. :. :μιά

.Βοἔππ:ἶ::Μ έ:: π!. Μπα. Εί: Ιοει:ε ίὶιΡει· Ηυνὶι::τι δετιώτει:μ ωιιπει:Ρειειιω Εεεε, οἱ

Ρειττειποτι ὲτοτο (παμε εηὶιτι σ.ε!εο ετπ:ιπειπε ό: ) Μτι::-πποηε όάθειιο, :μιση Π

Ιι:ίΈπιτ ΠαποΒ:ιιτι11ίοτηποΓ:ε οπτὶςιιἰ:οτὶ:,8ε , οτ εοη]ὶεὶ άετιιι·εκ νεΠΈ::: ωπεεείζ

Γοτυππ, ωπηιι:ε ιποΒΙΙ1τ:ιτΙ:. 51ε1ιι:ὸεππ πτετε:3 ο.Β Αη8εΙο @σωστο ΤεπιρΙΙ πιω. :

Γιπ:Ί, νίι1εεητωε ΜεὸεΙἔειτἰυε Ροτειπετ Ιο.Βοι·εν:τ :τι εμ:: Πτιι&υτει. ά:::ίίο:Μπο

Β::!ο'::·::::: :πΟβ:·οπ.ί2ο..:.:.3;.Ν εε Ρτετε:ε:ιω ν:ει:πι,εμ16 ΑΙειιτΜποπτε:τι :Πειωτ,

Με ἰ:τι:τιετὶτὸ Π:: ιιοττι:τιο.τιιω , εἱιττι Β. νὶιιεεπτἱιι: απ:: ιπιιΜε νΜε τεἱ-ἰεὶοίἰε εμιἱ

απο εο Βιετο.τιτ, Μι εουνετΩι:ἰο:›ε τεὸὸἑὸετἐτ ΓυΒΙ1ωοτυω.])ο:το Με νἱπεειπἰω

Εστω:: ε τεΒ1ιιε, 5.Ψο.!όεττικΙ:: :ιπππι:ε , @και εμιὶόετιι θεειιΙο.:επι ετώπω

τω: 8: :είπε 8: μπω: Ροτε:ιάίΕ-πτυε,ε:ιιώτ:οηε τοπια: 8: ε:είπάε πιοι:Μου1Με

Β. Ανήκω Ροιπ:Παε (:ειπ1εταεεπΠε 1οίοπικιτυε , Γοοει:1ο:5: ΙΒΜάα ΡοπΨοω

Ρτοει1ἱ οΜιοι·ωπ , Πεί:1ιιε οΒίεςιιϋε πιο:ιε:Ρατε Γε Ρωτώ: εΓΗωειν:τ. Με:: ΗΜ:

ό:: Ιοεο ἴυετε0Ι1ΥΒτί-2τἱοι1ὶ5 ε::Ρει::Μο ΓοΙΗεπικ οικω:: Βε:ευει: , πο:: ἔεΓιιὶ: 131.

κήπο. ΡΙετειε Γ:ικιέΜ νὶ:ἰ όείἰἀετἰι:ω εοπ:ΡΙεωτο.. Νεκ: ε1ιιο.άο.πτ ΜΜΜ με:: Ποιο::

οι:: ιιἰνετιπ , δε σωσει:: τεἔἰοτιετιι εἰι·εἰιπι νἐἀε!ὶεετ 8: @καὶ :Ανω :στο τεΓρε:Π: ,

εκεεΡτο ΡειιΙΜο Ισά, :μισά Μ: ΓυΡτοὸἱἀο νίεο , :ο πιοάιιω νὶεἱεἰὶεετ (Χακ, :

τεΓΡει·8ειπ!υπι ι·είετνον:τ. ΉροΙ ν:: Πεἰ Πιο ε!εΠ:Ιου:ο εει:ΙΜιε εο:π: Με, :ιΙτέοι·ε

εοσΠΠο ὶιπεΙΙεΧὶτ , ΒΜιπόφ.ιεωό:είο εετάσι· ίει6::ιτε, πω:: εοάεπτ οεο Μοηο,.

ΙἙετἰιιπιεκ ΡτοΡι·Ιο Γεω τι: 6111ό2.κάτ.Φοά πω:: Μ:: ΜεεΝϊει· ΑιπΒεπι:ε νὶ

κ:: Γεει:ιπ τεΗε:οΠε :ιὸΜἔΙτἰ: , ἰι·ι Ι:οποτε ΑΡ0Π:ο!οτυππ Ρεττὶ 8: ΡειιιΠ όεὸὶεονὶω

5Βίςι1ε ν::Γειιτ:&ιιε ίεΙΜτε: εοιινε:Γειτιιε, ΙειιιΔειΜΗε νἰτοε Ειο&::οιτεπι όυεε·τε ω!.

Βι:άι:1τ.Αά εφ:: ΡΜ:: εοι:νει·Γειτάοηεω πιιιΙτἰ ω:: ι·εΙ181οΠ εοι:ΗιιΧει·:ιοτ , τι·ει:Η

:Πεκ Ραε!11ε 8: ΡτοΡ:ϋε :εΒιιε απ:: ΜΜΜ νὶτο όεΒετπε: , π! ν:τετ ι·ε8ι:Ι:ιτΙ: :ποιε

ω:ιω Με εοτιί::τωΧετοιιτ. .ωω ?Μο Ιο:ο :ἰΜ:ο : Ι).αοοιιιεκτυε ΙτηΡε:2:οτ!ο- Α Πεεο

`

απο εΧεοΙυἱτ , τεΒιιε 8: τεά:τ:Βιιε εΙ:τειν:τ 8εεωΡΙΙον:τ : Β€Ιὶε1ι1ἱἰ5 οι:ο:1ιτε ΜΜΜ: Ε7°"°Μ”

. . . . . σ:: :ι -
τυπι-, μου: μπει: υτετειιε εω·ιιιτι , όεεετιτει· πιιωετεινιτ 8ειΙΙιιίΒ·ενιτ, :ά ε!ιιιΒιιε Ή:Η: έ.

Γετνιετκὶυττι τει· εετιτιιιπο Γει·ιπε ΜοΠειεΙαοε εοτιίΗτωτ. Μπα· εμε: 8. ν:ικε:ιτ:] Μ· Μπι

τετεείΠι έ:: ΠειεοΒεττ: ΚεΞἰε εοιπάιιέΕι: , δ. ΜετεεΙΙι:5 Ραμ δε Μεττγι· :Μ Ραιεό:

ω:: Μεσα: απ:: Ι·ιοι:οή: ἔτειτὶει εἴ: ττειιαΠ:ιτι1ε. 7::βοπ:: :οί:ο!::: πι:πο'οῇ:: #2 , #.

9::Σ:ἰ:Μ ])::Ζούπ:::: πωπω:: :β απ:: οπο: ο':::›κ , φάω Μο::2π::: :ο Ροπ:9ΐ:ο:οω

αοί/::Μ67:2::Α ΡΜ: Νοέ! απ:: ρ:·οπωι::ου: μωβ έ: Α|::π:οπ:οπβ: Οαποοὶ| ο:ί8ίπ: ,

μου: α:ί απο: ΕἰΓ£‹ὶ υε. π.. ::·οο:οιποο:.

ο.. @Μιω: 1):::: Ψ:ιΙάεότιιό2 Πέπη: :ιιτιοτἰε Γυἱ ἱΔΓΡἰϊἶὶπΒῖ , ἰΜπἰ: δ0°:Ρ:" ΥΕυεε:ιτΞυ:

Μαρκ: Η:: .5'. :42οί:887Ι:Μ , Πάει:: απ: Μπι:: νἱτ @ω Μπάεἱἔετἰι18 δώ απο π:: Ω "°

Βεἰ είε εοπίΕτ1&εω, εοτινε:Γειε Μ:: :ιό Μοινιίϊ:ετωπ1 €1ι1οβ νοεει:ιιτ Α!το-ωοοτε, σ”

ιχε ΓιιΒ ΐοι1&οι ιιο::πο Μοτιο.εΒοι·ιιω εοι·ιίΗτιιτι:: πω:: ίΡὶτἰτμαΙεω άε στα, 8:

Βοι1Ιε ΜΜΜ:: Ρει·εΙυτο.:ει:. Ρτει:Γειτα νετὸ εου]:10Χ εμ:: είπε μι:: :αποτο ο ετ ὰ απ.

ΜΗ εοηειιΒἰτιι, :ὶ Β. Ροιπ1θεε ΑιιόεΒει·το εοπίεετε;ιιω Ρο.ΙΙ1ωτι οεεεμε, Γάμο

ω Μοηείὶετἱο ( ΩείΜὶοεεπΠ ) φαιά Ρ:Η:ε οοόΙΠεει:ε εωΡει·:ι:: , τετι·ι:ό1 ΡτεεεΡ:τ.

Μοοί:Ι$οοή :οπ·υ:ήοποπ Χάο: :νέα 8. Θάσο:: έ δ::::ο Μάτ:: :ΐοδου: :ί::2: :ο πω.

μ:: _, οπο Βοβ2:ο::: Μουιοβ::ή Οοά':οβ: ά:ίί:ο:ΜΜ Αι:ώεπι:ε ή· Α:πωάιιε, θα::

ά[ι102°.δδ. Ο::ἰ. δ. Β. δο::::ίωκ Ιλ - (1α(1 (1



ω.. πε. ε. νιΝεεΝτιο επι ΜΑπει.οΑιιιο πο”.

Απ. αυτ. παο Ρτεεε!ιεππειΒαε ()οπιειι ι!!αι!:τιε Μπειο!8πτιαε οοπιΡαπᾶαε οι! , 86 ιπ!!πειΠιιιιο

.3°::Χ::!;· πιατιε!ο παπειαπι τοπιιετοιιε , Ααε!πετει ΕΡιιεοΡι ττιπιιιβαε εοπίπε πι. 86 πι πιω.

- . ιιιοπεο Μοππ!!ιεαπι ιπε!αεαε !ιπ!οιεατιι ,ιτιο!αιαε νιι6ιε αιειαε πε! οιιιεαπι Γααπι.

.δοπεπιπ: ;. ΟιΕπι παεεπι Ιοεαε, πι: 8ππωιι·πι ρτ.πωιται· . π. Κοπιιιαε 86ΡτιπειΡι!οαε πιι€

[""'!"° ιιιεπεπτι86Πτεπαετιειπ Ρτπεταπι ΡοΡα!οΓαε οοεΡιΠεε !ιπποτιι αε !ιπετιιπε Πεο νει

οπτεε,πι ιοετοι:ιοτοπι !οεαπι ΓοεοΠιε. Ε: περι. πιό. Ηιο Ρτοιεόεὸ πΒ ιποο!ιε 5απ.

ηι_ Μ,... οιπε*παπειιΡπεατ. α!σι ιΡιονιτΙ)ει π. Έτοειαοπτιπ ΡοΡα!πτι τοπιοεαε , Ρτπετιπαε ·

επι Μ· ι οοιπεαε Μ.οπππετιαιιι Πτακιε , ιιιιειαε ει6:ιδειε !ιαιαε νιεεε εαττιοα!ιε Πο!ιεπετ, Π:

Η:ζιωτ δ. Ρα!επε εππι Π!ιο Γαο Ι..Αποπιοο Μο!ε!οπΠ ΕΡιΓεοΡοιπ Ρποο ειαιειοιε. Απ Διπέ:2

πι)ε!ιιιι6- στι: Μι·Μεπιβ |πετ2τ ΕΡιβομι.ι, σ!πόίΜπ2 και μεπτι. Οπίπατ έ:: Εα!επιπ δαπεεισπ]ΐ π:

πω: :ιῇπε ιίιωκ πω: ?πωπω , μέ μπι.- Ζα'ισ Ζιιἰῇ .απο επτά πο. ι.ΧΧνιι. .ι...ρ

δοπεπιεπ- π). Μωπιβετιωπ ΞωισἔΖεπ/ἐ , τυπο πιτ/επι· τἰιβττωι Ξ Μοπτιύα: Ηαππαππο , πατε·

ω: πι φαω” , πάθω-έτι πω Β. Βτωισ .4τ:|οαφι/2φα: Οο!υπέσππ.ι ό· Π” 1;στόπωπ

' €ιοιιιΠΡπο (Σπποιιιεοτατιι Ποεα!πτιατιι εο!!εἔιαπι οτε!ιππνιε σκετο απ. ι.Χν. ατι Με

τον:: πι Οια. .Β67Ι£εἰ. εκ Μταύσ Οπιβεπο τοπυκσωσωτ. Ρεττω πιι....ω ΕΡ672°ορα:'

Αραβυ!απ δωἰ2: ·Ζε8ατα:. ωραιο”. Ριπεεπτά βιωικπ ὁ τώρα τυφοπ , παπά πι

δαπ:$2επ-β £ετίεπ): ΟΜι·Ζωπι Μί!επετ επβωίιωτ.

Ήιιιιιοπ· 6. .φωό πάνω: αεί Μυππ/?επιπω ΑἰτΜιππτεπΠ· τ ,σπιτια ειπε /πττππασ (ίπ/Μέι:

;:”ιξ:τἰΐ4νζῖ ΖΜΜτι·Σεπτ που πι ω. π. απο. 3)·. ποια πι Μ. 3. απο. τ. π: πω: ωτό.α : δα!: Κεπιπ πιπ

ιπ επιπ- πα Ρετ πια!εοε ππποε ποπ ιιιεειιοετιεετ Ποταπ. 5αΡοτνοπιειιειιιπε παεοπι επιιΠε επ

22°"Μ0,π νοτιπταιπ εοτιιΡεΠπεαπι παπι !επιπιαε . ()οπιιει!ιαε ιπ !ποπεΠειαπι ετπε!ιειιπι επ,

· δέ πει επιιειιπι επι-πω Ρπ.α!!πειιιι ειονο!νιεαι·, αε Μοιιπε!ιπ επεΓεπτε οοπεΐειε, Ρπαεο.

ταπι ()!ετιεοταπι οα!!:οειιπο πιππε!πτοεατ. Ρι·οοοε!επεε νετὸ εοπιΡοτο οοπει€ιε Ατ

πα!ίο Ρπετι [)οπιιιι Ε ιΠτοΡι. π(3οιπιτο Ηετιπιπππο πι !ιοπεΠοιο εοιπΡοπΓπι·ι,

Ηιο Ρτοίεάο παιιπο ε ππειειιιιεπεε 86 Πιπιιππ νεπετπειοιιο !οει, Ποπει νιτ Πιτιιπ

πι! Ρτιί!:ιτιαπι 8τπε!απι νο!αιε τει:οτπιπτε , Ποτ! ΐα!ιτιΡιοπει!σαε οπαΠε Βε!!οτατιι ποπ

Ροεαιε. Ρο!! επι αε οΧεο[Γαι1ι σπιτι Ατπα!Π Π!ιο !ιοτεειιεπτιο εειΠε , !ιαιιιε πιπιιπιπι

πιο!ιοτπτε νο!επειε ειεΠειοτιαπι Πινιππε!ειποπειπ Γεοαπι:!πνιε. ΙΡΓο επιπι τειιιΡο

το Πτπεετ Γααε πε! ΡοπειΠεπεαιτι Γα!)!ιττιπεατ . επι αι εππι οοπΠ!ιο οαππι πιπιι!ιο.Ρα!.

Πε ειαιιιοπι ()πποπιειε.Ποπιπο ΑΒΒπεε Κιοππικοο Μοππε!ιοταπι το!πέιο τονο

επεατιειαι Κιε!ιπτειαε Ροποπ Ρ11Ι.ΕΙ.ΙΙΝΠΜ ΑΒΒ:ιεοπι πω Γα!:Πιεαοτο εεΠιιιιπνιε,

δ6ο. @υπ απ” Μ. Μπεντ. τωιπέιτ, τ;" ει: παμπ· Μέι· /Μφετ @πιώ Βειπ·ιΜΜπ

Ρεφνωτ·υιτ. Ρωεωτ Μέ Οοπιώιο Ηπι.ιοαεταε .Μάικ , απ» δ. .4πώι·πτω που»

Μαεσπβ Λ!πτιβε: @β Τύεστίετι:2 Κ:$ι: σε έτι που εκ/τ)!π·ωιτ. Ποπτέτ ά· πι πιάσω Οι

220Πίσ δ. ΨΙ.ΜΑιια5, πι!... Ρυβεσ πρωί Μοτιποι, είε ?τω π8εωω $.·εσπ|υ πιο

φωτιά. .

-ιωιιοιιοιιοθί0%0ιΕ09ΕΟΧΟΜπ0%ΜΜΒΜΜΜΜΒΜΜΒθω πο π-οικιιοιιο

ξέ22;.θ.2°δΑΝΩΤΙ ΜνΜΜοι.1 ΑΒΒΑΤΙδ

 

Άπω ε.

Ρ!..ΟΚΙΑΟΕΝ$!5 ειιουΝπι

ΕΕΟ(ΗΠΜ Η! 5ΤΟΚΙ(:ΗΜ.

· ι ι πει;; Ε Β.ΜαΜΜοι.ι πωπωΕ|στωεσπβ $£χΐἰ:Ρα8£.‹π π: Μ

. ' τ - όσωπι σαφ2υπ22Μ, ιι!ε παύει: αυτοπαωπ άιτ.αυιιιιτ, Βίαια
· Π' ανά: Μυπαβετή ΡτωιοπἰΜ έκυψ28απέα βια,

Σ ι.. Αοπενιιι.παε Μωπιτύω Γίστ2.4:οπβ , ουτπιιιωι πι!

πω; Πωλ ' πι. 07°ίΖί92ι9 Παππά] Είστια:επ[: βι·φ/ιι·ταπτ απεί?απίπππτ ,

_ :Μπιτ πι Μπι.. 2"πιπ/Ζωιοπιτ δ'. Βεπσάιέ?2 απ «καιω

έ 6Π. τι·Ζωπ,Ι.εοπτιιοοαΜ .46ύπωπ Μυπαβετιι βιιιΠ2

` Αππωω (παπά ποπ τω: Πεαπι ΡτοΡο πιοεπιπ ατ!σιε Απ

- · ' το!ιπιιπ:, πω: Οτι/πρωτα Ετεἰεβα παπι: ιπ.μ.... τι·υιωτιτ

παώ/π ) /σἴἰπ ππωωιεωπ .αι·τι·Ρ%· π (Σ!ι!οιιονοο Κοπο Ππεο!σετει πωπω πι'



οτ ε. ΜιιΜΜοι.ο ΑΒΒ. τι.οιιιΑεεΝει. ο,

. -ΡΤ7

τιιέεττυτο ουετοττειιο ΕΙοτττιτεοΓειο ευιο τιΡΡεοότοττε Γυτε τοτε Ιοο,ο,τ: ετ τττοι·ε

τ.τοεττε ττωτίτττπι πιτττττττότι: βρω ούτω Αντ/ΜΜΜ: ουοττΤείτε.τοευτυτο , το.

7τ&τ, τουτυ:ε ντετίτττιιτττοτε υΓουε οοιττε το Ατεοτντε Ρυοττετε οοττττ τεΓετντιτυτ

Μοοτιίτετττ. Ρτατιττότυε :ιυτετο Ι..εοττεοοιτυε το Γυοτειιττάο τιοεΠο εοεΡτι: 2ιττοαιτε

οτιοτττιττοοεε Μοοειτοτε υτττεετ τετττττεάοΓουε τοι Βειίτττεοπι το οοοοτε δ. Ρετττ ,

ττότοουε :ιτττυο το οοοοτε δ. ΜΑΝΑ Ποιοτοο ττετττεειττ νοτυττ. ΟοΠε8ττ τοτττειο .

οιι.·ιτοοτυτεε εττ Γετντεοιτυιο Ποτοτοο Γυο οοτιοε. τεουοιττ ντνετε Ρατειτοε , Ρετ

ττειοουε 86 Αοοειτειο το ΡτωΓεεττ τιοτοτοε ΜυΜΜοι.υτττ ουτ ουετοτττυ τεουε

ουτο:ιτιτετιιτετΓυττ, υτ τττοοευε Ρο.ίτοτ οποτε πιο εοτοιοτίττ Γοτοεττο ειιτειτο ειτοτΐ

ουτε. Η”Δω..ττ....

τ.. Ηετ.ω.τ.ουε Μτπατύπτ έτττττπι Ε!ττττττπβ, Κυότο» Ρπιπττττττπ Χτετ [πιπέ

|τατιτ,έπέτττ ?Με @πιο .Κττττττ ρνττπάτ Τοϋπιτπτωπ Ζτττἰτύττἰτ πό Λάττ·ωτττίσ

πιτπττωτππτ, βιίτύπτ ττ#ττ/ττπι τοπια' μπω:: οι: ?πιο πσπππ/ίπ τττττττϋπ τἰτἰιτὑπτππ.τ.

Αοοο Γεευτιττο τεοοε.οτε ττοτοτοο ()οτοιτονεο 8τοττοίτίττιοο Κεοε Γυο ότε ν. Κα

τεοιτ.]υτττ Ι..ιιοοεΒοουε Β.ειίτττετε τ)οτοοτ Αοοτειοτ Αοοει, τ:: βια οι πατάτα: :τα

τιποτα”, ετ πω.. οπτττττπ ίτοπτ Βειίττττετ: Βοτοοτ Αοοτειοτ , Λουκ Βειίτττετε 1)οτο

οτε Μτιιιι.τ: ουειο1]ου.ιιΝοεε ΡΙοττε.ευε ετ οονο ουοοτττιτο τουίττυιτττ, υοτ νευε.

το.οτΙτε ντι· Ρυταιττυε Αοοε ευίτοε και ρπτττττε :κατω Μοοτιίτεττο φωτ το ο.ο

οοτε 5. Ρετττ τετττττευτε ττεττοεττιτ το τιο,το ΡΙοτττιεο , ουετο ευιο ΒΙοττοΓο ειτουε

ΡτεεεετΓο Ποιοοο Οιιι.οοονεο τΚεοε τετ οΙοττοΓει Ποιοο8. υττοτε ετιιε ΒΑΙ.ΤΗτΙ.

οτε Κεο_τοο. ντΓυε εττ εοτοιουττιΠε , το ουο Μοοτιεοτ @και ΚεουΙετο ΓουόττΠτιοτ

ΒΕΝεοιοτι 86 Ποτοοτ ΩοτυΜεττοι εοοίὶίτετε ττεοεειοτ. φοτο ττοοτιττοοειο, υτ

ττττοτοτ οτιοεσ.τυτ , οετττε ττιυοτετοο.Ιτουε τιτττοειττ @ότι , 86 ετιιειε ΕΡτττοοιε,/τπ :απο ο

22.«πτι, υοο τετιοτε εοοΓεττΡτει8 Γιεττ, ι1οετο ουκ το Αττοτνο Βοτοοι τεττι:τεο.τ

Αοοττιοτ , τιττειο Μοοε.ττεττυιο Βοττιοτ Ρετττ Ρετ Γιαυτο τειοτιοττι τεΓετνε.οτττ.το τετ

ετοτειτ. Αότυτο Αυτεττευτε Ρυοοεε τουσ Με. Ποτοτοτεειτ τω. ιοτιιι. το τοεοΓε οτε'

οτο,ε.οοο Γεευοττο 1)οιουτ Οι-τι.οοοντι Ετεοεοτυιο Κε,οτε,ττΙττ Ποοοοειιτι 8ο.

οτοττε. $πΜπτύππτ Ι..τοοετεοουε Ρεεεειτοτ Αοοτιε, Αυοοτουε ιιεεεε.τοτ Ε τΓεω

ουε,το,οε.οτε νεοετε.οτΙτνττο Ι.εοοεοοιτο Αοοτιτε, Ι.εοοεοτιιιιυε εεττ το τ8ουε

( τον φ/τ ρητή:: ) ΕρτΓεορυε , Βεεεει.τουε Μιτου. , Αοο Αοοει , 8.ετ.οοιστε

Αοοει, Ι.εοτειοουε Ατυπο, τιΙττουε οοτοτοεε ΡτοτοτΓευτε τττοοττε.ττε οέτοόεετοι.

τ.. τω οι Ματ 2°τ/Μπττ·πτο τωττπετιτπάτ, Πουετὶουεε, οσοι: ΠοτοοοΙοετεα,

δυοΓεττοττοοεε. Ε: Βοοτιττοοεε πατάω υτππωω· Μ· τητα .ο...ττω,ουκοπο.

π.. τπ το πιτπιτπτω ύπδ'τππ.τ ρο_Πτίτπτ Ε!τωιττπβ·.ι ποττττ. Α: εοειτειέτετεε εοτοοο

Ιοοτετ ,οι το” ΓυοΓεττοττοοεε τοπττττωτ πττωττπωπ ρυ#τιπτ. Ντιπ τουτο Γεευο

ττο ()οτο ονετ .4πάττπω πσπάτυπ στα: Ερψτρω·, πετ @ρ Οτίττίουτπ:, ποπ :πτω

ττππΕτ , πωπω τω» τπτ ττππτυπ πο” τίτττιπππτ. Οττττ τωτττ2το τίτπ τεπττττττπι

Οτίττ'ουττ ππόττττ , τ:: πιτποτττττ βιτπιτ Εττο2πτπ!άτ Μαριώ Ρἄ!ἄΪ# , μπα τίτοπί

ττττιπ Ετττππω!ταε .απο ττ8πτ Οτττττοττ ττττττ άπτπιπκπτ τέττππττ. Βττπτἰτ τιτιουε

Με. Ποοιτοτεστ 13ο. ΧΧιιι.ττυπ ποιο Οο!υτιττοτι πτά.τττπτττ τοπβ·πτττ: ?το :τυποι

αυτ· τπ Αττπο2πτ Ριντττβττ, @ο τπ |τύπτ /ττο 2. το· Μέτπτ. δ. .Βεπττί. την. 1.β 472710

Μ.ν. β:τέττττ ττ/Ζπτπτ: οπττπαππτυπ του. πίττπω τἄτεπτ απ” τττττπ:τ[πτο τέττ2τβπτυ

«απτο τ ττπτίττπ Οττπτω Πττττττπβ. 13τπτοπτ τουτο Γεευοιτο τεο,οτ ()οτοετονετ

πωτττωπ Γεοτοτ το» εστω:: Βειοοοεττυε, μια: δἰ$ἰὅτττσ τοπια πιο πεττίτιπτ π!τττ

Ώτιετττττττε πω.: ττ·πιτ. · .

ε. δίτ @του π: ἔτ/ἰτι ·υτόττπτ. ΟΗτ.ορονΕυε ττ#τ Γτττἰτἔττἰτ ἰπ Ο/π·υπ. τοϋ. δε.

:ιοοο ιν. τεοοτ Γυτ, τα η? Μπα οτ. τπτ. απο Νεοτο1τόε Κεοτοτιῇω πο” #46,

.Αυτεττ:ιοτε το Βυτουοττττε τττεοουτο νεοττ , τοτο, οιοοεε δεοτοτεε, Ρουττοεεε, Πυ

εεε 8τ Ρττιοε.τεε ιτε 11εοοο Βυτουοτττω :το τε νεοττε οτεεεοττ , τττττρττττττ $τπτ8πτ.

?τα Στττίτττττω πω." Ματια/τῷ $.Απππιπ2Ποττε.τυοι ντευιο τίτττ Ατττοττι

το οτει:τττο το Αττοοε.ιτι [το ττττπ Κτ·οτ τωυππωυττ. Εττίττπ ·υτ!τπ/τοπεπττ τετοιο τοπ

τίτττττ Τιγία›πτπτωπ π. Κτττπά. Ζπτπ , τπτ 7τπ'π:πτπ:τ Αυοοεκιιε , τιοοο οι. τεττ,οτ

ο ()τιτοττονετ τπίτπττω .Κτττω.τοτπβ Εμῇτρπε οτε Βοιοτοτεε. ποτε Ι..ττειοτειτο τω

επτττπτυπ, ό· Στοτττεττττπε .άπττ!Μπτπβ Ρεπτοτεατ βέβητβτππτ. Μ” Ζττάτττ:

@(14 ε ο

ει”. Απ.

οε_ι.ιι:ινιιι

Δυο. ντιι.

Ι.εοττεοοιττ

Τεττετοετι:

οπο.

Ειτιτοττιε-€

ΠΠ”.

Ετοειιιτι

τι".
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απο Δε. έ:: πω” φα:: “ΜΜΜ Ε!:Μ:::π/: Μυπαβε:2πω εκαί:[::::, :Μπέκ Β::.Π:::3· ,αἰ

::πά δ. ΜΔιιυε,Μ:πέ δ.:Ρ:::: :::::ΜΜΜ, ::ρα::ιππο :ι::ὲ με. κ”. β::::ως:π

:πιρ:β::: πωπω». ΙΜ: ν€το , ωρα:Η:ές::|:ίω κι Ρ::ίο8: κά ?παπι Κούπα ΙΙ:8ι.€,

ιιΓεΙυε ειά κνιιι. πωπω ππειτιοτο.τΙ Ήε8Ιε ΟΙιΙοὸον:ὶ Ροτάιιτ:4.ικ , ΡοίΕτυο:Πιττι Ιω

:Ι:.ιΒ1Ι1ε να:: :ιιι·Γιιππ Γεικι&ο Με εοτιεΙυΠτ , ωιπ:ρ·ο2πά: υ‹:. υηα: Ο/ΜΜ:·ω: πω.

»πωή:Ι:. Β. Β:ι|ώΠέ:: !Ι:::π:: άΙ::::Μ· α: Ρπωίε$Μ :οπ::/!αβ· |:8:::::· ΒαΠΙΚΒ δ.

Ρ:ττ18ε1)οωιαὶΑιπιπὶαπἰ, 8:ο.αύ: ΒειίὶΗ:ω δ. Ρεττἰπωπω: , Μ:τωβετΙαπ Σ. πω:

Είω·2::::π[.τ ( π:: πω:: :ϋπι::::: ά:ίίιυπ β:: , ::βσυφ:ο Ραα/ἰυ2ὸβ δ. ΒΕΝΕΙ:ΙσΠ

·υ::::&α!: ) Σπ::&8:πέπω ·υέιί::α:.

ΙΜΟ”- ό. Ζ): Μ...: Αύόκι:: μ:: 2Πυπαβ::έσ 1ηο:Μ::πή ρτ.:/::ί: , ·υατΣαπ: κἰιιἔἔστε:.

“Η ι_Μ>Μ5 %ώ·:υ:Μω :κ !::·ο ρω..ι. :πωσΜΜΜ. ί::ιυπ ΜιιΜΜοι.ο .πωω·. .4:Μοιπω ει:

Εξ,Μω1- ί!ύ. 4. βιβ. αρ. 42.:ιό .47εί::::Οό:ή:: ω: :::ί/:δέσ ΒιοοΜΜιι1Μ ΜικΜΜοΙο

ρ·..εω2::2: Μ: υπό:: ΖΕόι6€8.τ15 οΙαεΒυε ΒαΠΙι:ιε, ιπιέὶ ιο Εισαστε ΑΡοίΕοΙοτιιπι

ΡτἱτκἱΡὶ5 Ρεω , :ιΙΙ:ίεΙυε .Η νοτι:τωοοε (Ξ€ϊ1ὶττἱ€ἱε 13ο: ΜΑΜΑ, πιο:: :πιω σου

ίἙ:υΧὶτ(Ι..εοὸ:Βοὸυε) ΙιαΒὶτειειψι Μοιπο.:Ιιοτυττι ιιίἰΒιιε :οτ:2τιι:4. : αε!ιιικιτίΓςυε

ςιι5Βοί:Βοοϋ1Ι1Βυε.νεΙετὶειιτι Βετο ΓετνΙτε :ιιΡὶεπτὶΒιι5 ΑΒΒειι:εω ΙοίΗτιι1ε τ1οτΙΠοτ.3

Κισο Μ». τιιιΜΗιιὶ £111ἱι1φ1ὶ€Πι1ἱ0 εΧΡΙστο ε:: Ιω: ετο.ι1Πειτε Γε:ετιιΙο Γα:σεΙΤοτ:τυ ει:

ΜΜΜ. σεΡίτ ΗΟΜΜΕ ΜαΜΜο 1.ι1Μ. @: νετ:: Ααἔίω·Ο|ποπἰ:: δ.Μακ:π::7βα Μαἔ::

“παρ :επ[.τ εκ#τἐρ#:, @Μπέσωπ Ο67π::σπ :::::!Ι:. Ε: τυπ:π .4Ζωο:πω :π Οαππυκ έ:

. Ττωι/Ζωϊυπε δ. Β:::: :ίι'ι μ.: :ίέσ αρ:: :φαιά Ο : πω: πό]εί!ο ( :επί Πανω::

/αιρ:Μ2: ::ί2:ί:Μα:) :πιώ Κ2$σωπο, ΜΙ:ΜΜυ|: βΠιέ, α:: ί4:ίτευαίάζισ , πα:ππιπ:.

&::Αρ: :Με πιεση:: α8::::έ: δ. Β:π:έ::ίι Τωπ_#α:£υπε _, αφ:: Μπτπυισἰτω· αδ::

[::2:,[α::ίθ Ρω:::·»ιψ Κέεοπωπ :ου::βτωπ Σ:: Μ14ΜΜυ|::Μ , α:: Μθα:/είί: Διε

ά:»:ι·πό:::: ·υ:Ζώωι:. Ο:π:ὲ ω... Μπιιω :Ισ να: νε! :ιόΙΙΒι.ιε ΑΒΒ:ιτυπι Ρ|οτἰ:ι

α:τιδιιττι ό:Σ?:πω άπ::ί::αιω/::έρ:πω ὰ /::ί2:::Μ ?Με δ. .4!ύ:π:: Αθώα:: β: Απ.

..ΜΜΜ Μ:: ό: ω:: Αόύα:απι Ε!στέααπβω Μ:: :Ρυτά α$επ:: μα... :πάω α::

Θ:: Δι] :::ά:πάωπ :/?.

7_ .απο ω: Ζ::: Μοπαβ::2ό·υ: 4!::ΜΡ!!8.9 Ε: Μπωω:ίω Μ ::εέπισπ Οαπ:ώ) Πσἐ

πω» :: , πω: άρτι:: Π: Β::·υΖω:: Μδ. Μ:παβ:›ή δ.Οπ::2: αρκά Βατά::α!εω “Η

# ω:: ε. /::ό πωπω: δ. Μι1ΜΜΟΙ.ΕΝι * :Μπακ , ε/ιέ/:α: /ἑρἀἰ:›·πω & Χ:ίέμπε ο/?:πάαπωη

^ωπ",°ω σ.: .4Μ::22α δ. έππΜπέ :ί:ίι'α: ά2:2:απ /!ικ::2π::: ε.. (ΜΜΜ:ά: Τπιπ_/.&:Ισπ: 8. Β:·

πε:ί2:?:ΜπωωοΖοω” πούι!ΙΜέσω ωωω. ΜιιΜΜο1.υε Ιιιιἰε πωπω, μπώ

τμ1οα1ι18 :ΜΜΕ 86τ111811. Ε: α: Α:ί::υαί:ίο ίπ |η?στία Τπεπ/2::. φώς:: ,4:ωσέπο

Όσοι:: Μάϊος ό :π #2:: 8. Λ!28αβμ:.4ά::πω!έπω,Βεειτυε ν:: ΜιππωοΙω ΡΜ

.-ά::::::4:. Ο:::Μ :πε/Μ απ:ηαΖω:.

Μψνω;>· 8. Μ ρΜά:ίίο δ. Οπ:::: Μ:τωβετ2ο ,ιο/Ζω Βατα'ί84Ισπ-β :Με !:Κἰ:ι:: Ερίωρ/:Ιαπ

$ΏΒι:Ρ1"- δ. Μπ:ιπποίσπέ ίπ »ωτωσ:: :π:2ύωι, α_ύΐκάωμ: μπω: , μ: παπά: ήτε/άστε δαπδίὶ

0 κιίβ.:::::. Εμ::::ύΙσιω ό:: πιωίο /:6::ό:::

ΤΗ10 Μαμμιεετ Βοκε ιιεεοιωσιοπικ

Ηιωνιι1.ιε κι>ι_ΜοΜΜοι.εΝιιε

(ει) να” ΑΝΝ” :σε εει>τιωωικτΑ

Δυο:: @ΕΜ καιω: Μπιτ υοι.ιιε ινι.η.ιω

@οι με” ειπε πω. ]0€:11ΝΒι1ε

Ηοο :ετ Αεεει>ιτ τκ1:Νειτιικ

δ” Με νι. Που: Αοι1ε1°Δε

Π:: που: ΛΙ1011$ΤΟδ οι:: ε1:1)°1°ΕΜ.

ΑΝΝο ν.111ΖΟΝι1Μ ι:οιικι Νδετ

ΟΗτ.οι:ονει κι:: Τ

Φεβ »::τω:α:· ::::Πσπ:::Ι: Μ:π:ίο//.ΐέωα Μ:: :π/ξ·πι2::έ: , ·υΖ:ίσπϋ1: πἰῇ. θα:: ρω::

κωωω ΜΒ: 42/2: 2::β::α'::, σύα:·.:ί::::.σ & β:·2ύ:π:ί: ΜΜΜ: :β ρ›βη."Μ Μ..
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2:ΜΜ2 :ῆἔΙαΜαασ Ε:::αρα::::::, ω:: :Μωβ ρ:::::::: οό|:::ο:α:::::η αο ἰπιἰοἔΐο α”- ς;:Μ_.ΑΝ_

μα:: β:: :::ο:: α':ρ·αυα:::::: α: :::α::!α:α::: αφ. Ε: αα:α:::: ω:: Μα :ο:::ρ::απα: 2=::::ν::ι

μ:: :ιτ:Πι1Μ ε1ιτιοτιιω ()ΒΙοε!ονει ::ο:::::ο:! :Μα απ::α::::ατα :οαοἰ::: α::α:::α::α::: Μ' ω”

α.: ::::::::::ί::: α: ()ΒΙοεΙονευε, ΜΜΜ ά::α::α2°ε Ζ::::,

. 9. .:4:::οα::αα: α: ῇΐο £ρ::αρο:ο ήπια:: /:π:::::ίαΜ , ώψα2:·:οα::::: α:: :ακα α: ΜΜ,,Μ,..

ἔιιιΐτηοΙυεΪα::: ω: ΜιιαιττιοΙεπι:ε α::::α:. Ιοί μα” α_&ΜΜ: Βωα:δώ."2β|Μ |ι.ιεαπ::Ισπι

Ε :παπα πω: Μο::α:οοπ:::: :Ια ::αά:::ο , α:: :ί::::: :::::ο:· πο:: ο ' ω” Μ""”
_ . κ . Π:οπ::::: α::ί:ζο- ! ,

πω.: , :ου::α:::::το [κ πο:: :β Ου:: :ατα::: :ἰ@·:α::: Μι1ωττ1οΙιιε ό: ΜΗωΠωΙα πιο ω::

ει:: , ό·β:::|ο ::::·:::::α::: πωπω: πο:: :ίοί::::α::: ΜΜΜ: α::ο::::::οα'α:·: μπα:: Ζ:: @αἰ

8α:ο Τώα:::::πο :α:::::ο: Μο::α/Ζ::·:: 8..4α:::α:::α:οαο νΙΙΙ::.τη βειω!;:ετου ω::
:Πέ ιι1Χτο. ::τω1ιπιιτ:ι ςΙοι:::ιε:πΐε = νε! ΠεοΙΙο νἱε:ο ό:: Ι:ε:τεό:Βι:ε Μι1ΜΜοΙ.1 εεςξιπ- >+ ω:: :κι

Ρει:::ΠΪε οί::::α: : ::α::αα::: .Τεβα:::::::ο Μι:ΜΜοιΕΝιιε ρ:ο#ηΜ°Φ ::Ρ"χωπ έ” ΜΒΜ::

β;·:ο.:||: αφ: 122ιιππι11οΙ:ιε π: Τα!α:::::::ο :::::::ο:·α:::: , :::::::ο α:: Μι:πιπποΙι1ε παω

ἔ|#°:ἰ#Ρ#ἶ7#$ 24 α! :Ζω 952°:Μ2α::: ::ατφ7:α::: λί:::α/?::α |:::::ί:: νέων:: όαοα::·::έ

πιο : ::α : , απο:: : απο κα: απ: ο::α :ο μα:: : :Συ::α:::::Βα:α:εα|αυ: πο: ασ::

. ί. . 2 . . . Β · ·› .
πο:: :οκ :8:::: 2ο: |:ο:::::::·π:/απΗ::::: α:ί δ. |α:ού: Ταφ/πω α: ΟαΧ!α::α::ι ::::8::- Βι1τώεαΙ:

::α:::::: α::::2, ό· :τα :::ί:::: αροοἴ α:::::α:::-:α: Μοτο: ::::::::/::α::: :ί::::: :ἰαο/Φ, Μ” ω: Τ”.

έί!;':ΐέέ.Ζΐ.:?::2ΐΣ:ἔΞΖΞἘΞ“7Ρ°.28 ””ἔΪἔ”?ἔ” !”;έψ3ΐ'έ'"Ζ'έ””ὶ'“1°ὶ^"ἱ”ἰ°. › "# ω” . σα:: :: ακα” : πω: Μία: α::δ'έ

1α:οό: :οφ::: α:: Οο:::ροβοαα::: ::::::α::: ::α::'::::: ΗΜοαπ::: δ:::Ρ:ο::.(α/:ο

Μα:: :κο:ίο α:: Μαι:: ρω:: α:::: :νο/β , α::::::ἰο , ΜυτιπποΙιωτ /Ε:: (οι: ·οο!:::::)

Μιιι::πΐεπι2::, ρ:οραβα::αΙ: Αααα:: Β::::α:Σί:::: ατακα :ο αοα2:α:::α::: ::οβί:ια:::,

Β:::·Ι:8α α: ο :ψΣ·. 2:::ρ::: π: :|:α::α παα:::α::ο:::: Μο::αβ:::1 Κες;υμε ,-ω:28: Η

Κα: ο , Οπα. δ'. Β::::οί. :ίων:. Ι:"αβ::::α: π: ἴυα#οπ:α , :μέσα Μοπαβο:·:α::: απ:: Μ..

ιἔήοπ:: Νοτ::::α::ί::ο:°α»: Μο::αβ:::ο Είο:·:α::πα /::ώ· |::ο]:ίι'::::: ίο8:::::. δ:: απ::

Έ ιιΜΒ.:1.υυ:ΕΡι €0Ρι1:Ψ8Γεοτ112 , Ψ:1.1.ε1η»::18 $81πη βια ΨειΓεοιπιιπ

` ·τειτθἔε]α: , #11:: Ο:2:3οο:| :::/?α:πα:ο::: :ο Ι::/9::::»:::::ο απ::ο ε”. 1.ΧΧνη. Α" α:: :ο

:ο::/: ο:::::: ::::τα οα:::::::::: Νοτι1τ::νετο έτει: οπτιπιβι:ε . ιΒ::!εω ε:: :::ιτηιιο Τ., ._ Μ:

·Μοοο!ϊ:ιεεε 1:1Πιτι1τ1οπ15Κ08ι1Μι11 ΗοτυιΠε:8:ιόειι·εο εὶιττι ο.τιτηι::τι:ε Μου: Ιο- “ΜΜΜ

1:55: Έἔητ 5ῳ::Ιι‹: ,τιτςΐόοτι:ιε :ετι:Εοι·ιβυίζ όέξιτι1τ Βεσιιι.::. (ΒΗΜΑ: Γι:Ρα· Ρ' Μ'

: ι ι τ οι1ειππι απτο ει απτο: :1ιπιετ:ιτε ι: ι:ειιπ: ιιε, Ρετεειι11 ηι12:οοιιμ

σφι: Γ:Ριειπ:ιατυ εοπ:Ρεττι:τ:: σ:Πτ, ειπε οττωο.:1ι1οτιιτπ:::υΡτ:οηεω 8: Γιά άεΕ

ττι:&ιοιτ:ειπ, ιόςιπ Μορα.Ποι·ιιιιυ Παι:οΒιο ΕΙοι·ιεεωΕυτυ Γυ:ΙΤε ΓυΒ]:3&ι:τη . . __

βοά:: αΡτιιπ:ιιι1: εοιπάΠιο Ριτοΐιτηι1οτιιτπ Μ: βάεΙιι:πι ηοίΕι·οτιιττι ςι:ε:τιά:1:11 (Πο.

Παοκ:: , Ε(ΐ2.τ:01115Ι10 τα: Βει]υ οι:: ω! :εσε:ειΒ:Ιοτ:ι ΑβΒειτ0113 ΚιωιωκοαΜ Επι

·ττεςε!ιιο Ε οτιειοεοἴεε απ:: οιπιπ ΗιΡΡΙιεειτιοπο άιτε:Χιτπι:ε Ρι·ε·εειοτοε, σε :ΡΓο.'.Π

Ποτ: ΘοΙΤετ, :Εἰ -Ρέεεέ:τυι:ι Ιοειπ:ι όε1εε:ιπΙοτετ , 8:::. Οι:: :ααα α:ιαβ Μο::α/ίο::α»:

βε$α α αυτ:: μ: ι·ιιέ1:οιπ:τπ ο:: Νο:::::α::::ο:[α:Ψα::: Οα·::οο:ο :::::α::::ρ:- Μακ: ε”.
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' ' - · - . - ῇ|_ .”,.°
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α Κ::|:α::!ο αβ·:::::οπ: α::::απαα:::::: , ::α::/::::#: Γίο::α:ο Μοπα:ό:8· 4:44:24:: α:ζυ:
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|:::ί ::::ρ::::::: ο:::::::: :αα:$αποΐ:::::, α::ο:ία:βο::α :·:α:::::: με: Χ::::ατα::α: α·ίοόα:::::

Μο::αβ:::Ζ Κ:8::ία :::::: :Μαιο σα: :οπ:::::: Χ::έατα'ο ::::ἰ:::: α::::έα:ο :ο::β:::α::α:_

Μο:ιαβ:::: Σ. φπα: Β:::α:οα!:::α: οποο πο:: Μπα: οο/::::·α. Α:: α: δ'. Μα::::::ο

ω: ΜαΜποίοπα:αυ: :·:]2::: :οβ::, πο:::ία:π:»::::5 πο: :::::: α::::ίοαι πώ:: Ζώα::

:::: Ζἶ:::::: Β:1Βε1ά16 , αει: #:::: Ο::::ού:] |::/¦ο:2α::::οα/::φα:. Ζ:: Ε'ο::/?2:α:ο .Ζ:::ίου:.

:: Ρ:: Ζην. ::::::Μοοαα:::α :μια άοιπε δ: π:ιΙιι:ιατι1 ίασετε όεΒεω, Μ:ΜοΜΜ:ξ

: Μ:: ϋ1



678. ΒΕ δ. ΜΠΜΜΟΪ..Ο ΑΒΒ. ΡΕΟΚΙΑΟΕΝδΪ.

 

Οσο Απ. Μοποποπποπ δ. ΟτποΙ: , απ ΒππἰΈπἰοπῇ· , 2ποοπππο. απο οποιο· Μοπππεππι ?υπ/ἔ

:οποιο ΜΜΜ: ποπ ποοεπρ:πο·.

εΡπἐ- 1ο. Η:: :οι ΡΜοπ%: ,ποποοίοοπ ΜυτππιποΙειπιιε πο:: Μποπ ΜιιππτιοΙιιε : έ” "·

ΡΜιιω ε- · · · · :
.ΜαιάωιωΕ πσπ:οποπ:π πιάσω: Επιοοποοποπ

Ηπ: κεο!μπ:ιτ πωπ ΜεΜοιιιπ Ηι1Μιι.ιε (ΣΗΜετι πινω Ι ίου Απ.

Με ΜιιΜΜοι.εκι:ε, ε1ιι:ν1κπ οπο:: οποτε: = εευτυΑοικτΑ, που:: @πιο

καιω τω:: οοι.ιιε :αυτ : :πωπω : φ: ΜΗ ΜΜΕ πω: , 1οειιΝου:.

Ηιι: ο πωπ: :.εεει>ιτ τιω.ΝειτιιΜ υιε νι. Ιου: Αιιουετω , πι:: (Μ απ:

1>ο8τςξ19Μ ) "στο ( Γεω ωεοι.νιτ ) Αι:οι:ετιιε πω:: εε:>τεΜ , ΑΝΝο

φ3Ντο :ποια ΠοΜΝι Νοετιιι ΤΗεοοειιιοι9 Ιὶεοιε.

π. Ερἑιποπὶποπ :π ΙΜ: οποιοι:: οοποποίππ2ποπ:. Ε: Ρτἰι11ὸ οπ2ιίοοπ πω? ΜΜΜ:

ΈΙιτά!Η ποί]ο:2οπο: ἴετνιιεῇπ ΑΒΒο.ε , που:: οπο: πωπω πιτπ·πιοππο. 5εοιιι:ι‹ὶὸ [π

ιΜέβ2:ποοπέπο πποστΙ:ο πιο απ. βιο απ. βΜέοποπο εεε. ποπ Μάο/π ίοίι'2οπο άο

ι.·οο:2 ποππο&,τι·σεωτοε ί-€Ρτιιει€Ιστο. πωπω Μποπ:πο!ο :π2οποτππ:.Τ€ττὶὸ π” άο

Ιιιε τηο.Ιιιε ποροποποπ, όοΙιιε αυτ ιικιΙ1τΙει5 οπο: απο: άοΙιιππ Βοιπιπτι έέ:σεΠ$? @παο

!οοο πο: !οέ2οπ:·.. Ιιοε θα ειεεεΡἱτ :ι·ειτ:Πι:ιιττ1 (παπά οπο:: πω: πο: ώ: ) οοπο.ωπο:,

Με ΙιοΓΡοε οεεεΡπ ττειι:Πτυτο , πωπ ά- ρω 2ππαΪ2Ιοπέ εοπ·οοππ·, πο: οππ|οποπ πρι.

πωπω βπ)›:2οπο οιόποη·οπο υ2:ίοοπτ. @Ἀπὸ άοπΖοπο, οπο:: οποιο οπὶπ:ο ΟΗοποπεΕ

ποοπρο ροππο'2 α'οοο/[β· ποπ ρο:ποτΙ:Μποπππο!π:,οπο Ε!οποποοππ Μοππποπο :Μπέ

Μ |οπποφέο το·Ζπ:Ού!οάουο2 ροβ222$οπ:παππι πάθω: άκρο-ποπ: απ' 5 ίοοο (ζωοόονοΞ

πεπο/πέπιπ: ΤΙιεοὸετὶειιιπ , 2ρπο: Οπίοάουοι πω: , απο: :νεα απο μπι”, απο σε::

το Οπίοιπππ7 βπιπ:, ΜπυππιοΙο: βοή:οιπ οπο». 82οπ2!2: ἰποῇι: Ιπποπο ε:: Αίἰπ/Ξπο

::2 42969- , οι:: ρπ€π:2ρποπ Ο/οίοάο·οο2 παππ:)Μο «#Έ>ί!π: οϋο2:πο· : οπο: :οπο/άπο πω:

ο·οοπππ:ο Τβοοιίοποο Χοπ.: σοποο8%·,π:2 πιο πω. όχ)·. οοβο·οπ·οΙπιπ:. Οοποοίίπποΐ

που: βο2:.

πι. δ. Μοοποποἰπ: /ὲπο πο: Απορώ ό· μ: οέΐο οοπ:Εππο: οπο: ὁ .Βοο·οίιοο!οπβ

Η: :Μπιτ σε βοοποπτα:πο· πιποποι το!22Ιοπο ,οεἐπῇπο ω!πο2όπ: @μια πωπ:: βο

οπο·. Επι: οποοποππ οπ ροπυ::οβο Μππιπποίοο2ο Είοπέποεππ εστω 1ο87. σκοπια

νι. Κει!επά. Αιι€υΙΗ εοππέπποπ:· ό· "ποπ ρ:οποπο »απο π: οπο:: Μαίου:: : Ματια

ιποΗ ΑΒΒειτὶε 5 πιο: έ:: Μπέμπα: Μοοϋποίο8Ιο ποίπτομο: :ο πωπ:: πωπω». Επο/ἰ

πω: ΧοίΙππω :π Μοππβοπο ποπ” δ. Οπα:: οποιο' Επτά: πἰποπ έπ οποπππιοπ:ο 22247'

οποο·οο οο!ππιπ:: :εμέ οππποποπο2: Ιππέ::ο οι: :ποσά @Με έποτπιπ ·υώ2:ο ποίπτυππτ

οπο, ππω.·ποποοπέποπ α!τοπποπ οποά/Μπέο πο·Ζοποεο οποίπποοπ ε/ἰ.

μακ Πο- η. @Μ πεππε: απ Παπούῇ Ε|οποποεππ: άοοοπο , έ:: πο:: ἰο:ο ποπ Ζοππιοπιοπο:·,

""'"'ω· πο ροπο2οππ είΙσοπάο ( πωπω: οπο:: πέσετε ίπ/ίππ:2 Με:: :απο ποπ πο: ) απ5οοποπ

:ο ιίέεπέ:.ο:οπο άφποποποπ:. Γίοππέο πποΜοοπ οπή·ο:οπποπ Μισό μπακ, Μωππποπ

πω:: ό·.4ωάοποοπ , /Ζοπο2: ό· ποτέ: /οπίι12:, οπο: Μ”, 85. Αιου1.ιτι1ε έ:: οποποπ , ουσ πω: ά· 0$ΨΑΙ.ΠΠ8 Επψοοπ: Ι/υΖεοππ2οπβ πω:: οκ. ίπβοποπ:2 πε

,ο ΑΒΒο έ&ύΜ' οι Μπ:·συ·, ‹ἰο οπο:: πιο |οεο. .Σερ Οπτο!ποπ δοπ/β·]ποπ Μ. πι.

άσκοπα!. Εοο!ώο·2οπ:!.αο2 ι:!ε @οπο δωοο!π] ΡΙοτὶειεεπίὶε αν 2πψβ ἀεὶ!.

 



νιτΑ ε.. ιΕοοεοΑιοι ει). Αυστ15Το15. :::::. .::::ππ:. ω,

ν1ΤΑ δ. Ι.ΕΟΠΕΠΑΚΙΙ ΕΡΙΞΟΟΡΙΑ:-:::
Μ:.:.ΧΧνιικ

Ατπ;υετουσΝεΝειε Ετ ΜΑ1ιτ:κι5,

Αιιέτοι·ε ο.:ιοτιγωο Μοτιειο!ιο Αι1€ι1Ρεοόι:τιωδ , :ε‹1ι:ειΙἰ.

Β:: Μό'. υπό. @· Τοπ:: :. ἐπὶ". Γ:·τιπε. Ρ'. Ο. .4πα':·επ 6'τ::ήπ.

οπ:επ:απ::ο:νε: ::Μ:·:.π.

-- Α κατ:: ε Ι,εοοεωιω: ""/Ε:: ΕΕ110ΩΑΜι:: , ἰπσϋ:τπ: απ:: Μπ:Όρω τω· ί:::όπ:: Η: α! ἱ_

: κ::@ο δπἰΡ:ο:·:: ::πτίππι:: : ΠιιεΙΝιιΜβ:|ίεστ @·πποπ)υπο: άπο: : έ: Μ:: ποππ::!!π :ποια πω.

Ρωπο::ιπέπ /Ϊιπτ. ' =: ε. ωρα

- π.. Ρ:·ίπιπ: Απδο:·, πἰἰἰ: πάρτε Ρ:·πβ:·επάπ: , Μυππσππ: π:: Μπέ:ιβυέπποππ: . ώ· Ρ:1πιι::.

9:::π'επ:( κτ ·υίάστιο· ) δ'. δρπ:::::::·έππί ἰπ κά, ππί β·:·ίι::τέ:::::·π: βια:: πππσπρπ·ι:ίτ ΗεκΜεΝΑΜο

σ:: .4Μπτσ Μσππ/Μ·π ὅ.δ]π:ρἰ:υτἰππἱ Απέκ/:ισα'πποπβ Ρ‹:[2ι βε:::ίΐπ:·:π:π Ε::άφο, μα:: Μ:: Η”

ωο:κι:5ιιω & ΗΒτπ:€τΜε2Πιιω πωπω. πω:: τπτ/ὰ ΜΜΜ ω:: μπώ: πω: :π ΡΜ|υέσ,τππ:

“ω” ΜΡ : :. Μ: Ψ:ποΒέττοιπ ΑΒπετεπι ι:τιυι:: ξ: Πι:: Ρωττ:Βι:ε πρ:::|ίπη @·ππίπ'υπ Μακ/τω

ά::πω:/2·:π , ω:: Ρωε!π:·π π:‹:::ἰππ·πτπ π βεοσίεδα:·το 4πέ·:4τ::ίππ: :·ε!ίδτ:: ΜΡ. : σο:π:πωπο:·πτ.Τε:ΐ:3·

1°πίτ ίπ |:!π:·ίύπ: ::σπΙ::τπ:. Νπ:π @παρ π. πω: :πωπω απ: ε β ω· στ: Ε6τυίπ: , βεοάιέππίπ:π Ε::

πι1ε Μι:: σοπβι:πεπέπτπψ ;ώ·σπρ. η. να!» β νΜ:ΠΈ Μπα ΓοΗτυω εδωσε ο:: στο Ι..εοάεεει.

:·ϋ Ροβ!ὶπἔπ:: :·ο/τίτπτ:::πεπ:.Ηκπε Ι::σπό:·πτέοποπ: ::α:·:]]::: :β ί:::ρκω4 ΕτΠ1επε:ήΑυδυίΗόηηεη

Π: Ερ:Π:οΡ: & ί-Ρ'τὶτυειὶἰιιω ?αποτο Ηεξςἰτειτἰοπε , πποπ:π:ίπ:Μππ: ίπ Ρ:·ο!:ζο Μ:: ΕΒΜΕΝΑ

πω:: Ματ:: Αθί:πτ:]/π::: Οπά:::·σαπβ:π ε: ξ: β εκεἔἰ/]ἐ· το/τπ::::· εφ. :7. Μ: :τπτ :ία :πέ:·πσπΙ:: :π δώ::

π'έα,.ρ Τ””:/[."Ξ°π¦ |Μ”πω, πω: ρω:: πό Αι:ουι.:ο Μοππβα:] Σ. Μπ:απτή π::::: βπἰρτ::

:::::πά::::: :κπ:ί:τ.

;, δεσππἄπ: ήκἔἶστ° :β υκεΙΝιιε απ:: .:9:π:!ί: . Θ:: :πτωτίόπ: ΑΝεοΑπ.υοΗδτπυοπ[Ερίβ:ρο εαωωω:

Άιιοι:ι.ι=ο πω· |::πάπτο ( :πωπω Με Τ:·ππ/!π::οπ:: :ιπδτο:·, Με επ/ἑσπτυ›· απ|τ:::τ ) δ”. βεοπτεΞπ:·:]

8ε/ίπ ΜΜΜ: :τἰππ: σ:απ:::ίτ. Η:: π:ππ:::::7:ιπ:π :ί:]Επτίτ. πσπππ:πππωπ Μπ:::::: σοπβπτ:: απ::

Μ:: πωπω:: , πι:: Ηπώ·ίππο :α:πρ :π::·:τΪ: ρ:·πβ:·επιίπ: Μάτ” , Μτπεπί :::::::: Ρώπα :πίπ)::

πω”, Ι/τ:·π:πππε .4::δτο:·επ: π:: ·υ::!!πυίτ Ϊ. δ”. .2!ππ'υ·οπ: α::β:ίπ:, Ρτ·ίππ:"π ::::ί:ία:π ω· 60:91:62

π:: Ιπα:Η δ::·τπ:πά: , πωπω: σ:: :::τσφσ!πτέοπο δπ:·έπππ .· π:: απο:: :ίπύ::ππ: πτ:·ππ:π:ω, :πωπω

σε! προέκπρπππ: Πτ:εβ:ίππππ: ίτ::·ππ: σ.π::δϊ::τπ . π!τ::·π::: πεί Μ.5”δ. σ::έέσε: Μοππβε:ίο:·:::π ό'. θα·

 

- πω:: Ρ:::::·π]:: @· δ' £ω·πε!ἰ · 6'οτπμπέ::·π-β:@πάω Μ:: :·ιβτπτ:ιπ:. Β:]τ:πδτ:οπ:: αφπππ::: Σπ

:·:: @· 6':::/:::: π:π:ψ:::: :·πίπώέ:ππ:.

π. Τοπίπ:π Απέτο:·στπ : πού:: οπ::βιπ: ίπωπ::::::: :π Ε:·ἔ:π:ἰππἰυ :παπα εκπ:·πτο ::::πτω: Γ::!ἰεπ

[: Επσϋτί δαποθή δ. Βε:·ππ:·:ἰἰ αρκά βπτσσἰπτπ Ρπ:Ψω·ππ:, π::ἰ /!πδτο:·::ποπ)·:π:::, πο:: :ππίτσ ΡΜ? δ.

Ζοσέ: πάσα:: τωρα”, πω: τπσπύ:·π:ίοπ::π ίπτε:·ρο!π·ι::τ. υίτπτοπ: @πω ίπάίαιτ π:: ἰπἰτἰο π::

ιἰππ: έβεοάεέαή: Ι:π:·επττύπ: σπα:: @ο τ:ΜΡωτ είπ:·:: Ιω:πίτπ:· Μ: Με:: : ΙΗιπτι ετεπἰπ: εΙετὶΠἶωἰ :

ω:: Ριτει:ιεοκοπι Ρτἰιιεὶρεε πο:: πκό:οετ:ε ροτειπ:ετ Ρετετιτοε "“ 8επι:ετι1τιτ,όε ::ι:οτι:τι: :π8οπιι:·· ,, Μ. μμ

απ:: , φοιήεπι αόΒιιο ΡΜ:: εῇιιΪἀεω ρι:οΐερ:ετ Ρτ:τια::Ρεπτυτ :τι 8Ιοτἱοί.ο Πε8:·ιο Ρτειτιο::: , πο:: "Μ, ε. οπτ

ω: σφι:: Με μα:: (Μετα Η: Μ:: €ι:ἰπιΠ Μ:: φ:: , ν:ιΙετ ε:ιρετ1τ: , φ:έιω οοΒ:Π στα: ν:: τ:: :::::::

Μπι:: άι: ηι:ο !ο‹1ι:ἰττιιπ ετιἰτυε:ἱ:.Ε'4π/ἱΜ ή:: [στἱρτἰοπἰ: :ίσστπ:·πτ ίπ Ρκο!:Ξ:: π:ίππ::πάπ:π Ρ::- ΜΗ"ΜΜ

πω: /έπ .4%::ταπ ίπ Μπι· :π::έππ: : Ρτ:εεερ:Β: οτ Β. [.εουεωκι1 νεπεε:ΜΙε: εδώ: εο!εΒ:::ιι:

άάτ:ηικτ ΡειίΠοποπ: π! Ιι:εΜ:οι·επι οτά:Πειτ:οτόπησε πιοι!ι:τη ΓετἱΒετκὶο τεόι:εετε:η. δ2Ρἰ1:ε α·

ω:: Μ: πεεΠεοπτώ ττει::Πξτ:Βωτ:ε , Γειι ίο:τέ ἱετιοτεπτἱἔ ό:&ει:ιτ:: , Εν:: ι:τ:οειι:ο , πο:: Μπα

0τόίΠοΕ8ττ:111:Ι111Ω.111εΠ1τ€Π€&ι1Π1 εάωΙτιεπτειπ (Μπα: στ:: :Μπιτ εοιηι:εί)::οηεω. Π: :μια , ω;

ΪετεΒειτἱ: , ετιεκἰττιἱ: τι: οπεπόε!πιτ , ςιιὸὸ ειικηι:ιιε Με ιήι:Π!επι ΡειίΪΪοπἰε ί-ε::ρτοτ ( ?ήπια/δί

δατ, "με απ:: πω:: ::έπονφ υίά:::::· π: έκδτ::·) ἰηῇιιίὶξ & Πεκ ό:ΐε:τετ:οςι:ε τ€ιτιΡοτειτυεητο Β;

Εεοάε8:Μι:τη , πεἴετἰύττηιιε ΠΜ:: ροτί-αυτοτεκπ ΗεΒεο:πυιτι ρ1ιιτ:Βι:ε :η Ισά: εφ:ΔΙε8 :Άπω

πιο:: άυΒ:τεινετἰτ. Π:εεΒειε επὶιτι Πευὸιιὶεπτὶεπι ηοςι:ἰίΪἱ:τ:ἰ απΜΗ:::ε , :ΜΗ Ιιοιπἰπ1ε Ειτιθ:τειτ:

:·:ι:Πο πιοάο ροτιιἰίΪε £02€Ιι12τἱ.νἱττι1Ε€Πι11ει11°ηικ: ευη: νἰτὶο :ιπιεπτἱε ε:Ρε αεάετε ιι:: ι:πηυωπ

ετπἰεεΒἱΙἰ εοπΐοττ:ο. Τοπ: οΒΓεςιιετιότ Πηι::οΙσπι Ρ::εοεΡτἱο:ιἰ τι:: επτε::οπεπάσω οοπ::1:οἀἱ:

ο:ΜΗιπαν:: Ορ::: /ἱιπ:π .4κέτο:·έπ τύπο: ρπ:·τίτπ:· έα”, ?Με @Πίτα π:: Μί:·π:π!στπ:π. Ρ:ἰ:π::::: π:

Με:: ΡεπιΕΗ [.εοάσε:ιτή . Ρτεττεε εετ:Π:ιπ: , νεπετεΠόε:τι ρείΪΪουεω άΠεδΗοιή πίττα ι·ε:Ιετιι

κι:: . «δα. Γ/ὅἰ ππέ::Ι:::·ε π:::έ! τω:: μα:: :::Ιίωμίπ πό πώ: ρύ:πάσ ἰπ/ἐ:·τπ, Ρ:·::τσηππ:π ππ:::ί απ::

Ρ':|ίπ::: β:·:Ι:πτ,Ωυάσεπτίαπι Εππουἰαπ: πσσε:ίσπταπ: :ώ Ετ::·οίπο Ρετ::ίτε νοι::::ιτι , εσπ-ββ::π [Ε

21ηι:1ό :τι εο ρ:ε‹:ἔιίΪο; Μ· :::::ρπ::: τυπ:τπστπστπτ,πε Ζευέςεπ:·όπ:π απ:: Εἔπσἰπο σο:π:::::·π:·σ Μάρ

Τοπ::18.

4___π-,:--:Α>



68ο νιτΑ ε.1.εοοεοΑκιι ΕΡ. Αυου:Το1σ. πω. Αποπ:πιο.

Δι ΦΠ” απ. Ε:: β·εκππίσ :]π:Μ:·ο μέ: πω: ἰΠε έπδΕυπάφ.°ίΜπ: Μ: ·υπ·ύέ:: Αιι:ΗΜ5 , Ηπα: νωπετιάί

Ρω-ΧΧν11ι 8:Ι)οπ1ϊτιί , ςυέ1ε:οη?τευτώ ΒεωΒιιἐτα: $ειΙνατο:ὶε Μεικτγι·εω (ιιυπ1 εοττοΒοτενὶτ ; άε!ιάτιε ω·

0"°'·"· 8ι1οΪεει:ἰε πιἰτεευΙοτυπι Γυ:ινΞτατεπι . . . ΟωίΙΤε ίειΜεΠίει:ει ιιιιιΙτΙΡΙἰεὶτπε , εΠεεπιυε μπε ὰ:

ΜΗ: ππι·ασυ1:: πο:: Ι:8ὶιιιιιε επι: ίε&α ἰιι μιτ:1Βιι: Αςιι1τετιὶε: , ώ: :αμε δ. Μεττγτἱε τοΗτιπ

Πιιιππε νειιοτετ:οιιεκι1εοΜυε & ό:: ΠΠ: Ρειυαι πω:: νἰὁἰιτιιιε @το ιποτει:εωιιτ πι ($ειΙΙ::ι..:Ρ[Μ Βε

Βειτπυ: Με πει·τετε, :με νωσικΙο ἀἰόὶεἰιπυεὶπ Ηι·ιΕΒιιε Λ1αττ1ετιτιἱ2,υπ! οιοκιοευικ ωιωτ :κ.

ειναι ΜΑιτνιιιε ὸἰἔιιἰ: Ιευἀἰβιτε,δειτιθώΡεττε5,νεπετεωίΜ-Ηίπσ πρρπι·::. Μοπωθω Μ:: :εἰ

πω:: βπὶύἰ: ΑΜπππππο: |Βιβ. ?Η αιμα δ. Μπ:ηι·ά: πω:: β· :β άίαπεπτ. άρπα' Ισπιππεπι Κ”

:Μπι ίπ 7ο/Ειέέβιαι ΒΚ »μή £ιφ.1.2.. |σέπππ:. δ.Εευέο!πτί) αιμα ( πιω έ: τ: Ροβωι) πα]έπ)ο·ί

ειριιά Μυ:Βεεαιίε: Μοιιειώοε,ιμο: Μ:: Μ37Μή ποπ ἐπὐἰτιυππ:. !π :Μία Ηι!έσπβ ά:[ιιί"πππσ

· ΗΜ πιπ·πεπίπ. πω: ποπ ίπ Οπ!ἰἰπ, πω: ίπ Λ!ππιπππίπ ὰ [έ οφ: /2π%· :4ιιδἔο›· απίτπιπτ.

Απ: (πω. 5. Απ, θα υεπἰ: ίπ παπι:: πσ/ΐι·π: Σ. Εσσά:έππί ?Με πἰπρ|:.τ .ε ΡΜπ:::: Ικιπ!!ο έί·υεψ: πω: βἰ

μπω. Μ:: ε: π. Ο. πω: Η: Ρεποτι Βοί!·ο:·ε π: /Βσἰυ δούοπέσο , Επποπίω θα:·ποτσπβ , ε:: Εσε!επι (Άνω

:επ/π προεκπΡπο “προ π.ρπΡΜ πι· :πιπ/ππ[Ση πω: π: συάέσε Μοβ€6επ-β, πιό παπι· :β π. ΟΕΜ::

ιἰἰ) ΜΕ) Οιποπίο·Ε Ρπ:·Μπω Εε:!εβ:.Ατ Ρώπα :Πἰ β: ί/πβπἱ !πσπότπ:ίο Ισά: πω.: :πρσἰἰ:π@·

απδίω, π:: ππἰύπ[ἰπσπ :.τ::πΡΙΞ: οβ:πάεπιπ:.· “ω”. : /Μέοποπτπ:π Μοπιώί Λπυπμπἰ, πιά :πιο

[Μπι Επποππο·ίο Εράφο ιἰ:α'ὶ:πυἰτ: 9ποιἰ ]9·πέτπεπτππι υΒΐι·ίί: Βί·υίπό: «μπω ίπσέρέωαὐ ω: υπ

ύέ: : .ΜΜΜ , Π·επε:, δ: 1:ιτεΙΙ:8ίτε: ε1ιιοιποάο :ΠεϋοΙι1ε :ΜΜΜ Ρυεοπο εοιπτε εαπ:: Μπιε

τιιιιιπ , 8α·.

μοάΕ8,_. σ. Μοππσπονππι Ρπω· ασ Μυππεππ:]9:έτ 5.Ε.ΕοοεοΑΜυ::ππΙΙἰ :πω απ:: Οπω!2 Μππ::!!ὶ Η!»

πω: Μοτια· εἰΙππππ: Μοππσπέ: ρω1%Ζώππτππ Λωππ:: πώ- Μυππώί, ποπ σωπ παιέππ. πω: Οπδοπιι:

ΦΕ” Μπέππ: ποπ βτπ:! ίπ φἰ/ἔοἰἰ:/ἰ:ἰ: πό Μοπιώοπ:πι :·ε!ί:πίπε εκσ!πα'έτ.δ: πιά: πωπω οι· απ::

Μοππά:συ·κτπ Ρ:·ω!πτπ: οΜέππόπ:πν·, ί: Μο:Μπ'ι6'0 ΜΗ:π άπιπ1Ρω Οποι'έπππ ρ·ο1ϊισθα:πτ. Ιππέ::ί:

:β πω:: ίπ πω: Ρ”επππά] Γοπκπστί !οσπ: έ: δ. (ΐεπτπππο, πιά ππ::7ππ:π Ρπ:·φοπιυπ ΕΡζίνρκ: 4:

β:: σκατα:: [παπα σα· Αιι!πβοπίππεπ/ϊ: Εεε!:/ίω Ρτεβ)τε:·σ ΜΜΜ Μοπιάσπέά δ. :]πρπππ.«π , σύ

ίάπι:: Μυπασ!ποπ ίπέπε:·πτ. Νππι εάερτυε ετεπ!ιιππ ειπα Ρείἴοτειἰὲ: ?κά/πιω /ἐἰἰἰσετ Εσ::Ιυβω

:Ισ τε!κμιο ΜουαεΒιιε ρετΠθεωτ. Ιἐυπ έ: Βευέιέππίσ παώ: : Μπι σ:: .:4τσβίάίασοπο ΡἰΠπυεήῖ

[κιἔἱπ: οβΜοππβ:Μ Σ. Μπ.α·επτϋ .όόόπ:. Πίπα ἰ!ἰἰ πω: Επί/έα” Ππέέππι π:: έ: :··:[Η:ποπ:ι'π δ'.

Ραυ·ι2 Β:παϋΕΕ Χ:έπίπ ίπ ποππιι!ἰὶ: δαπώἰἰ: . ?κι αἱ Μπίσηεβιο τοπροτε άψέρύππρ ; ε.: 9,..,..π.):

πω:: .ώ:έψοάκπσπ]: :ο ρω/ἰάεπτο ΜΜΜ :πππψβέ παω". .

ι>κοιοούε Αυστοιιιε

Μ: ε11ΜΕΝΑιι111Μ ΕΡΙ5ΟΟΡΠΜ.

 

:α ' · Ο Μ ι Ν ο νετὸ /ἐπἔἴσ ό· Αρώπίέσπ ·υοπεπ::2υπε ωί:·πόσ ΕΚΜΕ

ΝΑιιιο 4%πβπίππεπβ: από:: Επρπ»:. Ρ6τΓιιτρο ὁ. νοΜε ]ιιβ
; · _τ · π: Γιιε δ: ί-ΡιτιτιιαΙιυτο Ρτο.τι·ιιω Πο.8ιτειτιοοε εοι11Ριιπυε , 80Π::ι Β.

: Ι.εοόεπειτη Μειττγι·ιε :ιημε Ροιπιθειε τειπάεττι' Γει·ιΒετε Μπι

π! ν Ρ 21€(έ1°ς(ΐΒ8.1όθ0 επιππ ε!ιιι ιτπΡΙοι·ε μισο. νε! Ροτὶτει όΙΙΙ:ιιΙΙ , φπα

·: άιιωιεεωΙΡφτιαω σουτ:: πιο νιάεΒ::.τη εοηΓιιτἔοτο, οικω έἔιιο.

:ειπα ε: @και σπασω: 8:ἱ τιο.νΙειτ , αΙ1σ.ττι Ρτιιάεκπ1Βυε ω.

:Πω όε :ὶΓιι* νετειπε Ρατεΐοετε. Οτο αφ νείὶτο.ω Η ε!επι όενοτάουεω ὶηΡτΙιτιἐε, ω:

:πεε τιιΠ:Μαιτ1 νεοπιππ ὸετἱε, δ: τατιιιιιτιωοόο (μια: νοΒὶε ΡΙει::ι1Η: , εΙειττι Μ: Μ

τει·Ιιτι ιθα:τω5 ,6Ιοικε πι:: ειΜοή Γετωοιπτ ε:: 9112: πιο: νοΜε ]ιιΒειπ1Βικ πώ»

Ρειν:ιππιιε τε από: 5 αυτ α!ἰοτυιτπ ίο.ΡΙοτιτιιτπ εοττεέϊει 3ιιεΙΜο Πω: τεΒεοΕΜέε,

φωτ: Ρρίὶ ο ατιε,:ὶ νοβι: ΕτοΒετ;ι μπαι:: άιδτιο.. Ηοε: ·ειιιτςιπ Ρες1:1π:·:· μ

το,ιπ νικ: ο Με οΡιιε επί::ε1ι:οιιάυπι, εμε: :Μη εοπΓεια1τιατ άοικΒετ ιπ:Ρε:

πω, νε:ΙΙτο.ται·ο Ρτεοιπη ΓοΙΙσπΙ Π:ικΠο 8.Ρι1€ι Βοπι1ιιιιπι οΒτωαιιιτ οΡΡοττιιτιε.

 

ΓιιΞἘτειΒἰει.

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ 5Ευ ΡΑΒΒΙΟ.

α:.1. Ι.οιιιο:ιτε @τπτ ει:: Ρτ:εεΙ:ιτι1ε ξ.εοεΙες:ωιι: ιιι·Με ΑυΞιιΙἙἰόυιπεΠίἱε ΕΡἰἴεο;

μι: $ (μι ()!:ιτι!):ιειτιοτυπι τοπ1Ρ:›τιβυ: σ:Π·Ε&υε ώ: Μειτ.τγι· πονο: $ ιιτ τετι·εω.

“Μ” Τ” εεπετοΠτετε τιοΒιΙιτει· ό! εκοττιιε, πει Πινιπει ει·ειτιο. εοιπιτωπε ςιι11η ὰ [ΜΜΜ

Μπι: . :Β :πειτε ω νΜΗ τοΒοτε ειοετεΓσετετ, :Η εμιοευπηικ Βι·;ιόιι να! οι·ά1ικΡτονε 8Βειτιιι·

Μο"“ "π οκΠ:ιτικ μα: εστω εΙεόΙ:ι::. (?ι3πηιιε ὰ Πωοκε 9· ανιιτιειιΙο Πιο ΡιέΙ:εινιε ι1ι·Β1:

ιι·ιιΙτιπ, · _ _ _ _ _ - - .

π!.ειΒ Λάο- ΕΡιΓεοΡο,Ψ.ιιιιΙττει ΜΒΜ: Πιο: ι:ιΠΒοι εοΡ1ει Ρπιόετιπι:ε ά1ν1Ε12.τύΕΠ(μιο (πω:

Μ: στο:

 



ντι-Α δ. [.ΕΟΠΕΟΑΚΙΙ ΕΡΙ$Ο. ΑΠΟΠ5Τ. Διά. τΜοκειτου. @ι

ο'

ετειτ τεΕΙετοε, ΓιιιΠ`ετ Γτι·εοοε εοοττιτοε, δε ε άινετιιε ίτιιοιιε, φτοοε ΓττειιΙι Ρα Με ω!»

τεοτεε οοετε ΓοΙετιτ , ειιιΡΙεοε ιτι οιοτιιοοε τιιΓοιΡΙιτιτε Ποιά εΙΤετ ΡοΙιτιιε 5 ιο εειιεττι δ9·"°""':'

ετιετο ιιτΒε επι Ατειιιάιεεοοετοτο Γοιτ ειετΐτοε. Τεοτε ιτι εο Γοιοτὸ Γοττιτοόιοιε ετε Α::(2.1 ·

εμε ΓεΡιεοτιιε τοοιιτ ετοιι:οιτ , ιιτιτοΡετ Ρτ:ε Γοιε εοτεεείΓοτιοοε εΡΡετετετ, ΡτεΓετ.. τοξο:τιιτι ειττο οιοοτιεοτε ιεειε εεοΓοτετο οσο ιοτιοτετετ, Γεεεοιετιιιτο τεττιοι|ιε μεμε: ΡΙΚ:

τω. Ετ άοιο Οετιοοιειε οοετοετιοοε εΠετ τεΡιετιιε , ειιίτιτιτ Οιετιεοτοτο Βοότοτ

ετττε8ιοε. Ετετ φοεμε ιτι τιιΓειΡΙιοε τιειιοεμεοτιοι:τι νινιτιοε, εμι ι:ετοιε μοι: οιττο

τμετο ειτίτιτιτ τεΓοιοτοε 3 Γεεεει εοτε ΡετνιειΙ ιο Εεειείιείτιεοτοπι οΗιειιε, Γττεοοοε

ιο τετιοειοιιε, Ρτοτιετιε ιο εοτιίιιιιε, τοτιΙετιε ο ειοτμιιε. ΙτιεοΒιιιτ ιοτετιτο εειιΓε ΕΡἱΓ°°Ρ"'

οεεειιιτετιε, οτ ιτι ΑοΒιιίι:οιιοοετιίι οτοε εοτο οττιιτιετε τιεοετεοτ ΕΡιΓεοΡοιοε. Στφιόειο οοΡετιοτετ φοε εοτιτεοτιο τιε εοτιεττι ΕΡιΓεοΡετο ειτοττε μετα, δ: ιιιΣ ==τιττοιιτ

εμε εε Γεο€οιοιε ειτοΓιοοετο εεττετοοι.Είιτοιμε οοοε ιοιτιετο οεεοΒιιιΠετ ιτι τοστ. °“Η""""°

τε , δ: εΙτετ Ρτο ΡετΡεττετο ΓεεΙετε τιετιιε οιττο ιτι οιειιι εΧττοΙιοοειο 5. οιττο ΒΑΕ-ι .

τοιτ.οτε ΚεΒιοε, φα: ειττο (3ιιιοτοετιο ΓιΙιο Γτεοεοτιιιο τεεειοετ ΡεΙετιιιτο , Βἱω

νιτιο ( οτ ετετ:Ιιτιιοε ) ιοΓΡιτετε εοοιιιιο,ετι τοετοοτετετο ιιτοειο ιιοοε ίιτεοοοοι τω

κιτ νιτοιο ιοιτιετο είΓε ΕΡιΓεοΡιιτο: ιμετιτιοε δε ΕεειεΙιε φα Ρτεοε Βιεττοιο μοι

φειι νιτιοετειο ΓεειιΙι Ηοέτοετιοοε τετοεοΓετετ , ιιιιμε €οοετοειτιοτιε νει Γοττιτο

ιιιτιε τοετετοτ , δ: ει: ιτε φιοοε ττοΡοοοεοετοτ εΙεΓεοιετετοτ. τοτε τοοιτε τ ιτε ιο

ετινετιτο εμε τεττιτεε Γιιοτ οτοοεε ΕεειεΙιετ νει οτοιε ιΠιοε εάνετΓετιι , οεεοοο δ: οι

φι ιτττετ Γε οτιιιε δε ιιοτιιιειτιιιε ιοεεΠιιοτετ εεττεοειιτ, οτ τοετοοτιετο ττεοΓετίι:ι

ΓεεοιιεΙι οοΠετιτ εοτιιτε : φιε εμοε Ρτετε!ιεετιο ετ! εοοεοττΙιετο οσο ετιιιοιτετετ, μ- _

απο δ: ιιοττοτ εοεεοετ. ]ετο ετιιτο εε ,ΕΡιΓεοΡετο ιιιΓΡεοΓεοτε Βοτοιτιο ειενετοε, %ί::ω Χ

εμεοτίι ιο ειιτοοοιε ΡεοΡετοτο εμε ειτίτιτιτ Ρτε:ειΡοε εοτε,ιοο8οοι είτ εοεττετε Ρετ εἐτιτ.Ρ

Ιιο2<τοιε. 8ετι τιοοιε ιτε τεεεοτιοοε εμε τείτεοτοτ οΡετε , νει τοεττιεοΙε φετ ειδ εο.

τιετο ιτιίτιτοτε τείιτιετ εει Εεειειιτε ιεοοειο , νεΙΓΡεειετοτο ΡοιεΙ:ιτιτοόο φε: ειιτεο

Γοιεοτε τοτιιε.οτ ιο Εεειείιεε τοιοιίτετιο ; οεεοοο δε ΒεΡτιίὶετιι οτοετοεοτε οιττο

οΡετιοοε Γεοτιεετε-. @εαυτο φοφε ιτι :οοετε Μεττ τοτο εμε τοετιε Γοιτ ιιενο

τε , ίιΙετιτιοοε ιοτιιεετ δ. 5γτοΡΒοτιειιι Μεττγτιε ΓεΡο τοτε Γεο ττετιΠετιο Γετιότι

εοτΡοτιε ΒιοτιοΓε. Ρτεετετεε ιοξιοιιοτ εμε ιοάοΓττιετο Εεειείι:ε Ρενιτοεοτε νε! Ιε

τμεετιε ειιιτεει δ: εττιι εοοΙττοδτιο οοετε δ; τοοτοτοτο οτοιε τείτεοτετιο δ: τιοτοοτοτο

τεΡετετιο , δε εμε: ετεοτ οιιοιε νετιιίι:ετε εοτιΓοτοΡτε Ρετ Γε ετεετε τετιτιοτιτ νετε τι

εΙειιτιοοε τεΠ:ιοιοοιε. δοΓιιειετιτοετε ιοΡτιτοιε Ρειι1ε8. τιε ΡΙοτιτοιε. ΑτιιΠοτι τειοΡιιε

εοτινεττειοοε εΙοφιοτο, φο ΑτιιΙετε ειιτιτο εοοττε τιιεοοΙοτο τιιοιιεεοτιι ΓιιτοΡίιτ

εκοττιιοττι. Ψ

δεοε?τοε ιτεφε ΡοοτιΓειτ ξ.εοεΙεεετιοε τιιιτο ιο ΑοΒιιίτοιιοοεοΙι οτοε το Π·

ιι:: ιο εεε εοονετΓετοε εμ ΕΡιΓεοΡοε , Ροί,ττμετο οτοι·ιιε εμε: τιποτε Γοετετιτ ιο.

οοετε ετδε.Πινιοιε οΗ·ιειιε (Πετιιτο ετοοιίΓετ, Ρτετιιεετιοοόφε εΠιειοοε εετιείτιει `

ειιιτιεοτε ΡοΡοΙοιο εοτοτοοοετετ , δε εΙεδτοοΓγοετοτο Ιετ8ιτετε Γονετετ , δε ιτι 1)ει

ειιίτοιιιετιι:ιιε τοεοιιετιε εμε ετιιιοοε εΠετ τοτοε ιοτετιτοε; ιτε ειδατε: Γιιιτ ιΙΙιοε νο

ιιιοτεε ιο οτοοιοοε_ οτ φεεφειτοΡιετε όεετενιΠετ , ειεὶ Ι)οπιιοο εοΓφε οιιΕςο1

τετε ττιοοετετοτ εΠ·εέτοε. Νεε εοιτο ιτο τοετιτο Γοετο ΟτοοιΡοτεοε ιΠι εοτιτιιΙιτ το

τιειο , φιε Ρτιιιε ιΡΓε Γε τοτιιτο τιενονετετ εοΠ:οτιιτε εμε τοεοσιετε. $ετι φιε τι ο- Ει>τ6ιετο

οε νοΙοτττετε ΓεττιΡετ τιιΓεοττιετ τοεΙιτιε , δ: ετιτιφιιε ΓετΡεοε ιονιτιιιε Γετο ετ ιονε- :?1:"';ά_
οιτ Ρετ φοε ΓεετιιιεΙοτιι Γειοιτιετ5 ειιφι ιιοοοτετιΓΡιτιτε!ιε οεΓειετιτεε, ειι Ροτιειε ειττ. Ρ

Ροτεοτι:ιτο Γε:εοΙετεοι τιιοεοτεε , νιτιεοτεε ιιιιοε νιτοτο ιοΒετιιοιΙετο Ρετ μπω

ειιΙτοεο ειτίιΡτετε , ιτινιιιο εοεΡετοοτ Ιινοτε τοτφετι , δ: Π:ετοοοτ Η Ιιτ ετΙιτοε εμε

οονιετε τοΓεότιοοε. Ετειτ ετιιιοιτιιΠιε τετοΡοτιοοε Ηιιιιτιοικοε* ( οτ τιιττιτιιιιε*) ει· "' ΕΜ·

Μειοτ. οποτε , τμι Γιο: Κεεε (.ΐοιοτιιετιο τοτιε τεττεοετ ΡεΙετιοτο. 1ετο Κεειοε [Πιείτε μ

τμειο ΓιιΡτε τιιιτιττιοε, ιο Μοοείτετιο φοε Με εοτεε ΡττεΡετενετετ τειιιιε!σετ :Ρτο 1>"Π= Ε

Ρτετεε τοετοοτετι ιονιιιι ετιεοτιτ Ηειστοιοοτο , δε εοοττε Πει νιτοτο εμε ιτι Γοτοτε Μ”

ο φωτ Με Αιι&οτ εοττιτοιίΓεπι ι.εοάτοετιο ι:ιτ- τε ε!! : τειιι!επιφε τοτο Μεοτιιι.ιτο ΓοΓΓεέτοε Ι.εοτΙε .

πιο Λοοετιειετο τω. Με:τεοτιιΜοοεΠετιο, οι οιιοτι τοτε :οπο τε τιι (Πιιοτιιετιι τν. το ιτι οτε νιτο °..

εκ Γεειτοάε νιτο ττΡετεοτιιιο·ι το. ΈιττεοΙο ΕΡιΓεοΡο τω" . α1τιίξι πιο ιτε. Μπι. τω: ιτιιΈφεοτι.

ΑιιεοΠοιιοικοίι τιιοττοο τοιττετιτιο Με τιεΓττιμε. :που

κ!δου·. Η. Οπί. δ'. Β. δ'ατσίτιω τι!. Ε. ΚΚ τ: τ



#8» νιτΑ 8. `Ι.ΕΟΠΕΠΑΚΙΙ ΕΡΙ5Ώ. ΑυίΞΠ5Τ. Με. Ακουω”.

Απ. Επι..

πε.τιανιιι

Οετοι.ιι.

ΠΙ.

@πωπω

ΒιιΙοτιτιο

τποι·τπο ,

Οριππο.ιεε

ιτι ΕΜΠΕ

τιι:πιπ εσπ

Γ.-ιιιιιιπτ ,

επτ2

Απ. πο.

ικα.

κι

ΕΒιοιππε

εοπιι·ετιπο

ποια! Κοιτα

νιππι επίπ

12τ Ι.εοπε

Β2.Χιο πω.

μετεπτε.

Τπεοπετι

τπτ τοπίπε

επ δ. Πιο

πΥπι Μο

πεπετιππι

τε1εμτπτ.

ΠΠ

@Μπω

ω:“Με

Με τω· .

πι: , πι6Χ·

3πε ιεΓτιπ·

π.

ΓπΓειτιιπτ επιπιπιπ :45τππιπ νετιτο.τιε πεεπΓιιτιοπεπι ποπ ιπνεπετππτ , πιεππιιειππι

πιιπππ εοπιἰπεππτι παπι ππιπ οπιπεε Ηεοιοιπι ιπΠιοπιππε οοεπιτεπτ, ΐοιπε

!..εοπεπιιππε ΕΡιΓεοοπε ειπε Με εοπτεπιπει·ετ. Επιτ επιιπ ιπειποι·ετπε Ηεοτο`ι

ειπε πο. οποιπιτε.τιε Ειτε Γπετεπίπε 8: ιιι ειιποιτιοπε Ρεεπππε πεπιτπε , πι: ΠΠ εοι·πιπ

εοιπιτε.πι αιπΓοπι το.πτπιπ πποετεπτ, πω πιω Ρεεππικ πετπιιΠεπτ. (.`πιπππε πι

ιι:επεπ πωπω, πι Ρτο ιεπιπιεππο.ιππιτιπ επιπ ιιπι·ι ατεεπτιππε ι·εΡΙεΠ`επτ Ραπ

πια; πποι·πιππο.ιπ ο.πιτπι οι: ιιπιπε εππΓπιπ ειτΓΡοΙιι ποΙοτε τπ&ι εοπττει επιπ πω.

πω: μπι εοιπιποτιι Ετ πωσ. ποππιω ι·ιιο:ιειτατιε επει·εεοπτ εοιππιετι:ιπιπ , Ρτο

ιεγι οπ:επίο. ΐο.πππιπειπ ποοιιιπιπ ιππιτοτπιπ ΐπππεπειτ ιπιιοιπππι. |

Βο.πόι;ιιπι ιτο.τιπε Ι.εοπεππι·ιιιιπ ιπεο πποεοειτ ΓπΓΡεότοπι , ποιο. επιπ Γιιιιει·πι·ε

ποπ ν:ι!εοπτ ιτι νετοο , πεε ειππιπτιοπιε οτ ι:ετετι ει ιπποεππεοειτ οοίεππιππι, ετ

εοπτι:ι οπιπεε ιπιπο.ε Γπ:ιε Γππει· επιπ εοειιονει·ειτ οετιπιιπετε ιπττεοιπππι. Τγτ:ιπ

πιεπιπ επιπι τππε πεπετε.τ επι€Ιππι ι πτ πε Βπτἔπππιιε οπιιτιοπε ππΗπε Ρι·τειππιε

τετ ειπιι·ε ΡειΙο.τιπιπ , πιιι ππι ειπε ιιεεεοπΤετ ιπαπ ιιτπιπ. Τππε πε ιπετπ Ρτιοτιε απ

πεε Επετππτ ΐπΓοεότι, πποπ πο:: εΧεοπιτειι·ετ πι ίππιπ Βιειππε επιππΙτιππππι , πτ

ειπε πποΓπο.ιπ εειΡιτιε ειιιιιΠιοπε πιιτππειι·ετ , ιιπτ πιΓΡεππια θιοπΙτιιτππι ιπι·Ιιπετετ. Ιω

τει·ιπι ποπεε αιπΓι ΓπΓΡεππιτπι· , Και [.0°1°ΗΑΜπε ὁ. 1)οιπιπο νοεπτπε πε Ειπε Με

πιιΒι·ενιτ··. Σεπ επιπ Ηεοι·οϊππε ειπε ίι·εττειπ εει·πιειππιπ ποπιιπε Τι-ιεοοεπιεπιιι

εοπνοαιτιε ΟΡτιπι:ιτιοπε ΓοΙΙεπιπιτει ( πι: ιποε είδη πεοπιίΓετ ΓποΙιιππι·ε ιπ Κε
εππιτι , ίπποετοι:ε ΓΡιτιτπ τπιπιππε εοε ποιπιτ πειππε εοπνοεπτε° :ιπεὸ τπιιΒιε απ

Ρετππτ πιετιιει·ε, ειπὸπ ΚεΒε τιπειπ απ πΙοι·πιτπ Ρ:ιττι:ε μπω πεοπετιιτ Πιπω

τε, ππιπ Ροίτ Γε επιπ ι·ετιπετετ Ρτο ποτπιπε, επι ιπο.Ιππι οποιετ:ιτ πιο :ιππεπτετ νεπε

τετ ιπίει·ι·ε. Οπιπππε πιπΙτιτππο ποοι!ιππι ππι απ Κεειε πονι Ρτοοετο.οειπτ οι:επι·.

πιω , πι:ιππεπτε Ηεοτοϊπο ιτιπετιε πεεεπιίΓεπτ τετιππιπιπ 5 ιπιτο ιτι εοτπιπππε

εοπιιιιο , τεΙι6ι:ο εο οπιπε5 εκτιετιιπτ Ηιι.πειιιοπιιι ειπε Ει·εττειπ ιππιοτειπ , πιπ ιιι

.Απίτι·ο Γοι·τιτπε ει·πτ Κεπππιπ. (Ζποι·ππι εσπίπιο ππι τππε ποΙπιτ ειπτιπιεΓεετε, ιιιιτ

ίπεο.ειτει· ενειιἱτ , ιιπτ επιπ πω: ΡετιεπΙο ιπεεππιο εοιπιπιπιιτπε ειπτιπιενιτ ιπνιτιιε.

(?πιπ επιιπ οπιπεε σο Ηεοτοῖπι τγι·:ιππιεππι ιπετπιπ ΗΠπει·ιεο ιπππχιΠεπτ απο

Νεπίτι·ιεπιπ «μπαι Βπι· πππιει: Κεεππιπ 5 ει8ποίεεπε τγτο.πππ5 Γπππι πω: Β.τ:ιππε

Ρει·τιετπιτπιπ , απ ΕεεΙεἔει: εοπιτπειτ :ιΙτ.ιιι·ε, ειίιίππε ιπ ιππιτιε παι·τιοιιε τυπο πιο

ί:ι.πτπε επι πιι·ερτπε 5 8τ τιποπ ιπιπππε πιπ εοπετεπεινει·ειτ ιππιε , πιΓΡετἴπιπ πι π.

οπο Βεπε. ΕΡιτωΡπ τππο πιιιοπΓπειιπιπτει·οεπεπτιοπε, 8τοιπ:ειοπειπτεινεπτπ

Απτιίτιτιε [.εοπετέπτιι εππι ποπ ιπτειπτιππτ , τω Ι..πιτονιο Μοποιίτει·ιο πιτιπιτπι ιπ

ειι(Πιπιπ, πτ Γειειππε πποπ Ρειφεττ:ινετειτ ενο.ΗΠετ ° οεπιτεππο. Σεπ πιει τετι·επιε

οποιπιτειτιεοπΙγει·ε οεπιοε εοιπιε ιι:ιοπιτ επεσε , ι εὸ πι επιτπειτπ :πει ενοΙειιιι πι.

ιιπιπ ποπ Ρι·οίπιτ Γειοιεπτια. (:πιπ επιιπ ΗιΙπει·ιεπε πετιπειπππι Γπππι Γπππι πιιετπ

Ρει·ιτπε νεπετ:ιτ , Ποιιπετ ΡτεεΓεπτειι·ι ιπΠΞΙΤετ πε εοΙΙοππι ει πεοει·ετ5 τππε πιιιπιιιιι

ππιιπ Κεεπο νιπεπο.πτπι· είΤε Ρι·ιιτιειτιι , 8τ ΗιΙπετιεο επΡιεοππτ ΡΙο.ειπε ο.ππΙειπ

πο πιεσε, ετιπειπ πι ποιπιπι τειπεπτιιτιε επΓπιπΠετππτεπιππτο.τε: παμε θα

τι·ι πο επιπ ίτπππει·ππτ Ρτείεπτει·ε. $επ επιπ Κα: π εο ιπτει·τοπειι·ετ, πιππ πε

Γε ει€ει·ε νεΠετ 5 ιΙΙε νει·ὸ πω: ΓοΙππι ππὸπ ιπιπίτε Επετιιτ πε !οεο Κεἔπι ποιοπο5,

ιππιεειπ πι» Πεπιπ εαπ πι ειπ` εέτει.ι·ε οι·οίεΙΤπε. Τιιπε επ Μοπ:ιίι:ει·ιπιπ Σ. Μ”

τγι·ιε ΠιοπγΠι τείἰπετε επ: ]πίΡπε , ιοίτιπε πάμε Γ:ιΙνο.τιιε , ποπεε ει·ιπειιι παπι

ππιΡπτεινετεπτ ειιπτπτετ : 8: Πεπε επι ππειπ Γειππιεεπι πι Ιιειοει·ε τιι·οτείΓπε , τε

Πείτε: ΡοΠ:πιοππιπ ιΡΓπιπ Ρετιπιπτ ι·εοπιιτε.

Ιπτετεο. ΗιΙπει·ιεο 11εΒι εΧΡετππτ ππινετίἰ , πι: Μια πειι·ετ παταει Ρετ πιει πω:

οπτιππει·ιιτ ΙΚεεπει , πτ ππιπΓεπιπΓοπε Ριιτι·ιτε Ιεπειπ νε! εοπίπετππιπεκπ οοΓετνα

τετ , ίἱεπτ επτιππι]ππιεεε εοπΓει·νανετε , 8: πε πε πω τιι·ονιποιο. Κεθ:οτεε ιιι Μπι"

ιπττοιι·επτ : παμε πΠιιε :ιτι ιπίτιιι· Ηεοι·οιπι τΥπιππιπειπ είτπιτιετετ , π: Ροιππο

ππιπ Πεπτ ιΠε εοπτποει·ππΙεε ίποτ πείοιεετετ: τω ππιπ πιπτπει πω Γηςςε[Βοι·ιε

επΙιπιπιε Εισ.Βει·ε εοεποΓεετεπτ , ππΠπε Γε πι επτείει·ι·ε :ιππετετ. Π: νετὸ ιιιι

ο οπιτη:ιε ιππ·ι ΓοΙεΒεπτ Ορτιπιπτεε Έτσ.πεστιιπι Γεερτιο,οχωώ (οΠ° ἰωροῇ¦"ω 'ΚΕΜΟ “Μο” π.

πιο! εοπΓιιτπεπππιπ Κεεεπι ι:οπνεπιι·ε , πε ιτι παπι ίιπ- πειει·ι , ππει·πειπτποππιτι Ηωτιεππε ν;,1ώπ5 ω πω

@Η να!» μπειτε , ττεπιτηπε ιιι πωπω ΕΜΗ Ρτο Πεπτ.1ιο.ι.ι.οοίετνονιτ.
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Ιτοοοτοτ· Ροτττ:τ οοοοοΠττ , ΠοΙτοτοοι το Ρει:οο 8οοττΙτοοι όοοι·ο.νοτοε οοοί11ω .το @χμμ

οτ στο τονοοτΙτατειτο Ρτεονοοτοε , ίτιβττὸ (τοσο Ρτο· Γο.Ρτοοτοιιι οοοίτττει οοοίτττοετ: 1κ-ΜΧι"Π

νοτοττοΕτειοεινττ. δο.ο&οτο τοπιο· Ι.οοττο8:ιττοοι οοοοὸό οοΒοσνθτ0.τ οπο «πω- ΦΗΜΗ”

Ειτε Γειτιτοοττω Ιοοοτο οοοΓΡτοοοτο, τοοοοι ειΠτοΙοο τοττοοτιοτ το Ραιτειττο. Ηι1]τιο Κα το

Σά €80%τ οτονττ τοοΙοτοιο τοντότο τοιττντνο. , ατομο οοοτιο απο τοτίοτο οοοιιτοττο- Β22%:,τ,
οοιο οιτττοττοβοοτ τοπιο. , ττειοτ φταιω: Κα: :τΒοτοτ ειιιτ τοίτο τοτοίτόνο τοτττοτο , πιονοιο. τ

ότοοτοοτ ιΠτοε οττοιτοο Βιέτοτο. Ποτ ιτε Η οΒτοοιΡοτθ.Ποτ οοιιττΙττε , το τοττοττωε οφ..

!ιοΙετΠοτ 1)τντοτε. 5οετ :τοτε οεοΙττοετοιο ΪοΡοτνοιιοτειτ @τα Γοοτοοττο , τόοὸ οοτ οτοε

οσο νοΙοττ τι Ρτοτιοοετοι·οτοττττοιε τττΐοτΡΙτοειτο : ΓοοΙτοτττοτοτο φοιτ ΤοεοοΕΜοτο

Γοεὶ Πω οι: Ροέτο.ι·ο ΡτοίοΙΤοε οίτ , τοΙοττ τοοτοττ Γοοτοοττ3. τοττοτοοττ. νο ειιιτοτο

Ι)οτοτοτ οτ οοεοονττ οοοττο. Γο ττιντάτειιο ότοβοττ τοαιτοΓοοτο , τιιοο τοκτο. ΑΡοττο

Ιοτιι Γοτοοοε Ιοτιοειοι οττοιότ εειτοοοι τειΙοτιε 8ο οτειάτοτο ΓΡττττίιε , τιοοττ οίτ νοτΒοτο ΕΜ!Μ"

τ)οι, οοτιττει ειοτιοοοτο τιοίτοτο ιοινιτ ΙτοοοΙειτο οοττειτοοο. Ετ ουτε. 5:τιοοτόοτοττε -

ιοτοετττοε τοτο:τε Βοετε οοΓοττ τοοτοοτο , ΗτΙοτοττοοτο οτιοΡττ σ.τοοοτο , στι· οοοΓοο- Ματ απ·

τοτττοοε Ρο.τττειε οοοε οοοΓοι·ντιτο ΡτεοοοΡοτειτ απο Γοτιττὸ τοιοιοτοτΤοτ, ΙττοίιΙοοο ;τε;το·ττ

τοπιο· οτιττΙΤο , τιοὸό ΙΚοοτου. τουτο τιιιτιοτιοτ οοοτοΒοοι , 51ο :τιποτα ονοΠσωμ δ( ττεττττ.

οτττ οπο Βιοτοοτει οοοι τοΙτ οτε τΠτοτττε τοτ:τοττοοε οοιοοοειττοοο οοτττσοτοτ -
Πτντοειτο απο ίττιτοτττοοοοι τιοοττὸ ττοοιτοοτο οοοοοΓοοτοτ. Ατ Ητττ:τοττοιτε ερτ:

όοοι Ρτττοττοε ττοοιιτοτ οοοτιττ τιοΓοοΙτει.το : (αἱ ΓοτοΙΙττιοο Ρτεον€οτο5 οοοίτΙττε, οΙοοι

νοτοτι οτοε όοΒιιοτοτ τω! οοιοοόοττοοοοι τιοτ:ιτο , ττο Ποιο οιοττο οοαιίτοοοε τωΡιτ

τοοιοττοτο , Γοοιόοοττοοε οοοτΠτε, τιιιττοίττττοοι οοτιτοττοοτ ονοττοτο , δ: τοοτττοτΡΙτ

οο.τττονοοτττο οΡοτει Κο<ἐτ Γ:ινοτιοοτ οιτοτοοτο, οοοοοο 8ο Με ειι.ιτ Γοοιο οοαοωτο το

οττοοοτειοτ ττ·τοΡτΠο. ΜοτοοΒο.οτ οοττο το οπιοτ:5 8: τιοτιιτο ίττοτΙοε το νοΙοοτ:ιττΒοε

£·οοοΙτοοονοττοιιτοε , ο Ποτοοιοτοο Πιο οικω οΙοίτι·οτ , ετοιο οιιτο Ρτο ιιονοτοιιτ

Ροττοτττττω εοΠοιο τοΗοιττοττττοτ φωτ τ ντττΙττοτοτο οοττο ο:οΙοίττε αντε ΓοοοΓοοοε

οιοοττοε ο)τονεττοε νττττε οσο νειτοττ Γοίττοοτο.

Αττ`οττ οοοο τοοο τοτΙΙτε όποιο ντι·οοττΙειοι οοτιτττε Ηιο·ι·οο* νοτ:8.το'ε οοιοτοο, ν·

τ1οτ τοοο Ξοτοβοτ το ίειτοτοοε Ρο.τττοτειτοτο Μειτττττετ: , ο1οτςΙοο 0°θηεττ5 ΠοωΗωτε α Μ"Μέ

Ρι·οοΙοτιττει ίτι:οοΙο.ττ , οτ οΙοι·ο ίτοιοοιειτο σποτ , τοι οτειτ Ρτο: οο)τοττε οτπάττοε. Ητο ξ:Ξ""οφ

οοττο το! ΗτΙττοττοοοι ΚοΒοοι Ρτο οιι:ιττειοι τω» 2ι1τνΕ110τ:1Ε , 8ο Ροτ ντο Ποττοτοτ- " ΕΜΜ

οοΠτοοοοι οοτιοοτο Ροτιτο ί Ρ̀€τε1τι:ιτ , οοιιιτιοο @πιο οοΓΡττοΙττοττε το οττσο ίου. 1)οτ “

5:ιο&οε τοοοΕοτειτ , όοοοο Ποιο Ροττοτειτ τοτε τοτοττοίττοοττιοε οοοι Κοἔτ οοτοοιοο

οτο.τοτ. Νειτο τοτιοοττέτοτο ΗτΙοοι·τοοτο το ΕοοΙοττει οττιτε τοπ το ΡειΓοτιοΙτ ΓοΠοτοοτ-τ

το.το το8:ινοτοτ 2.όνοοττο. Ηειοο τοντάτ τοιιοττοοτ οοοειίτοοοιο,Ροτ οοειοι οοτιοτττειτο,

ττοειτο οοτιοττο οοτ Κοοτε οττοετοτοοτ,ειάτοιΡΙοτοτιτ.Μοτοι·οοικτοτοοε τοοο οοιιιτοο

Ψοττω.οοΜ* το Ποτ οοοοΓοττοοο οοοτοιι8οοτ , τοοοοΙοοοτο ΓειΒοΙΞι οΙο [.00ό888.ττο # το. νη.

8ο Ητότοτο οοοίτοοιιοτ., τιοειίτ τττοὸ τοΠοιοτ τοττΓοοτ οσο] οοέττ,οτ Ιζοοτε.οι ττοοιτοει- ΜΜΜ

ττοοοοι ονοττοτοοτ , 8ο Ροτοίτ:2.ττ5]οτε ίττιτοιοτ οΓοι·Ρο.ι·οοτ. Αοτοτο.τ οττοοι τοοο ερτ

τ:Ιοοι τοϋ τοττοτοοτε τιο.τιττο τω Μοοειίτ:οι·τοιο 5. 5γτοΡτιοττειοτ Μοττγττε , οοτΡοτο

οσο τοοτιτο ΚοοΙοίοε,οοτοτοο ΜοιιοοτιιιιιεηΓοὸ οτ Ροίτοει Ροτιττοο οποιο Ροττοε + σωρο.

Ρτο ατοοτοοτττε τιοοιοοτε το.οττττιοε νοΙτιοοοττοιιε ΓΡοετο τοττοτοοτε οοΡτόοε οττοτοιο. ΜΜο1°

Πο οοιοε οοονοτΕιτιοοο , οιεικτοιο ετοιο οτοοιοοε τιειτοττ , οιοττοε Ροτο Μοτο, στοέτοι Μ”

Μοτο. Ηοοο οι·οο Ποτιοότότοτο Κοιττοοοι·οοε , οιοοίτ Βοτ ΡτοΡτιοτοιο Μωβ”ω

οτοοττιοε , οοοιοὸὁτὶο ντο Ποτ :ιοοοϋ.ττοοτοοε @το νοτοοτοττ Βινοοττο οττοΙοτιειτ

Ρτο: οοιοτοοε. Εει τοττοτ οοἑ`το αμα Γ:ιοέτειο Ρει.ΓοΙοιε ντοτΙττο οοΙοοτει.Βοιοτοτ το οτοο, [Μετα τ.Ξ_

Κοιττετοι τιοειίτ Πιτροότοε , τοτττοοι οοΙοττ ειόνοοττοβ , Γοττ απο Ραοοτε τοοο Γειοτοττ- €ΜΜ το·

Βοε :το Ροι:το.ττ τηΡοοτττετ τοοοττοοε οοοττΙτοοι , μοι οοοττο. Ποτ τοιοοτοοι οπο Ρα"

ἔοοτο Βοίτο.οε οιοτοιοοι , τΠτο τοοιΡοτ:ιοοοκο οσο ιοοτοττ ΡειτοτιοΙο ι·οοτροι·ο τω- ο" Μ”

τ:τοιο τ Ροίὶοὁ. νοι·ὸ απο ττοττοοοτομοι ό. ντοο τοιοοΙοοτοε ο.Ιττε τοτοοτε Γο.οέτει τω- τ·

ο Νοοιτιο ο ττΡοττοετο.το ο ?τομ (Πιοτττα Γοτ:τττ5

(οετοττοόττοτοτο , φωτο ΟΙειοάιο ΑΝοτοοι1ττ Βατο

ίτε τοιίττοοϊ ΠΙτ:ὶ τοτηιτ.ττοτ. Ι.οβο νττο.πι Σ. Ρτιεττότ:τ

ΕΡτίτοοτ ώμο το! οοο. δ7η.

6 Ε: ττικοτοτο Υπο ττ:τοοάι σε: :πιο ττωπικπτυπωτ

[κπέτωπ τιιοι Κο;; ροι·οορτπο Ιοσττοτ : οσο! Γοι·το

ο0τι το απάτη ΕΕτΞττττο · [το το οοιττ:το ιιτοο3ιιέτοιο το

τοΙΙτεττο οτα. δ. Ριεικότειε Ατνοτοοτιτοι ΕρτΙὶοροο

τοτοοι Κοεο Γιαπ οττττιτᾶίΪο το ΡΕ0Ρτιμ Λέτο @στο

πιο,

ΚΚτι· τ]

ή._..Δ.______.-.-._έ----.
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Μ. @ΗΜ ιειιιιιια ΐπειιοιαιιτιιιοε οιιιιι Εοοιειιατιο ΐοι(Γετιιι€ι·ειΤοει Ι.εοειεεατιοπι οιαιιιι:ατιε

τ>ωΧΧνΠι ι·εειοι:ε ια: ει: ιιοπιιιιε , ο: εοιιιι οιιιαιι οι €ιι€απι νει:ει·ετι οιοτιι $ιαειιι Ρει·οοιιιο:ιε

ο"'"·"· ιατιι ιιι:ετ ιιοτι:ιοε ιιιιιιι:αιιε :ε:ι·οιιιΤετ. (Σιιπκιιιε εοιιι ικιιιοε οιαιιιιι:α:ιε ω: οι Βα

Ρτιιιε:ιο οοΒιιονιΠε: , ιιιι οοοειοε ιιι:ι·οιετιε, αει :ατισιοιιιιιιιε·οιατιτα:επι Γεο Με

ΝοτΔ. 1·εηιςιιι·ι[ιτιατιο, αιιαιιιιιοιιι ιααΡ:ιπατο:ιιιιι Γατιθ:ιιιοατιοιιε Βετειιαιι:οι· οωωΡω:.

δεοι οιιιιιι αει οιαιιιοι·επι ειιιε ιΡΓε ι·ει!ιο:ιοιει·ετ, ΑιιΓοιιι5 ιΡΓιιοι ιιοιιατειιοε :εω

ΒιιοΓοειιε ει:ταιιιιι: ,ο ατομο ιιι Εοοιειιαε οιοιιιιιιιι οΒι Ραι·α:οτιι ετα: ι·εΓεοιι:. με)

ιιι νετὸ α ιι ειιιιοοιιιβει νι:ο νιιέιιιαε οειειιι·ανειαιι:, τεοιιει·οιι: αοι ιιοΓΡιτιαι ιριε

Κεεειιι νετο ο: Γαοι·οτιι Ρει·εΒιι: οιι'ιοιοιιι, ιΚεεειτι ιιι:ι·ειιιιιοε Μο: , ιτα:ιιτικιοε απο ιπει·ιιιε

οι Μ” πιιτιιιιιε :ε ιιιίινι: , οοι· αιι:ε νιἔι1ιαι ιιοιι νειιιιιε: , νει ιιι :αιτι ιαοι:αταε ιιοοιιε τω

Ιω” ιειιιιιια ι·ειι(ιετιιε οι ετιιιιει·ε:. Νατο οιιιιιιιιιιοει:ιεθ`αιιιιι Βοιωτια: αιιιι‹ι αποα

ο Με ιιοτι ναιοιΠε: ι:ει€οκιόειε, ΓιιΓΡε&οιιι Γε εοτο οοεοιαιο οι:: ΦαοΓα €ιιΧιτ ιιοικτα

Μο"ω Ιει:ιι: οι: 1)ει Ι.εοιιεΒαι·ιοε οεπιειιε αιιιιοι ατιιιιιιιιιιειοε ειΤε άειικοιιι, οοοει Βια.

οι ιιτ!" άειι:ιΒιιε ία:ειιι:ιιιοε εοτο ιιιια οιιιιι Ηιδιοιε , Που: :ιεοτενετα: , τεει:ιετε: ιιι:ε:Γεο

απ” τοπι, αυτ Ηιέ:οτιιι αιι€οίιια ιιοο: :ιτιιειια: οοτι:ι·α Κεεειιι ιιιιιιι·ε οοιι:επιμοιιι5

ιιοιι ‹ιε ιιια νετι:οε πιοι·τε, ἴε‹ι ιιιοτοιιι ειοι αει ει.ιιιι οαιιεέ`ι τοιτιοτιιε καοινετιεταιι:

Ρει·τι·αέιαιιε Γαιοι:ειιιι 5 εκει: Ροτιιιε ιιι:ειιιιι ια:ετε Ρε: Έιι€αιιι , ειοαιιι (καιω

:και Ρι:αιειιετε,ο: Ρε: ειοε ιιιατη:ιιιιιι Κειοι·ιεόιωιιιε Πιιτιιι:ι ιοιιετιιιιια οτοειιτ:ι.

. 1·ξΠαπ, κι ειιιιΡετε:οτ Εοοιειια , ο: πιο · ιιι τιοι αει εοτο οοιινειιει·αιιτ, ι:ιοοιιιιιι:ε

αιιιιτ:ετειι: Γιιαπι νιταιιι. Νεο ειιιιιι ορια απο καιω: ίο:ιιιιοιέιΠε αοιεοοΓοιοε πια:

:γι·ιοιιι. Ναπι οιιιιι Ρ:ιόετιιΡετ αιιειιιειαιιι Μοιιαοιιοιιι πιοιιιιιιε ΒιικοΗΔιιιιιΜ οι

ιιι Ποιιιιιιιοα Φωτο: ‹ιε Πιο ιιιτει·ι:ο ΓοιιΤε: ιιιιιι:ια:οπι , οιιε ΡαΠιοιιιε ι)οτιιιιιι σα

Ποιο ιζεειεΜεΡαια:ιοπι , 8ο οι:τὸ Γε ιιι€ει·ειια ιιι εο οιιε ιαιιἔι11ΠΒΠι οικω: νοιιιι:

()ιιτιιιο,οιοο Ρτο οποιοι Γαιοτε Γαιι€οιιιειιι ()ιιτιΡεοε ειι`ικιει·α: Γοοιιι. Ναιιι 8: Βια:

εαοιειιι :Με ιΡωπι ΡτοΡι·ια ιιιαιιο Ρει·οο:ει·ε ιιοιοι: , Γεό οι› Πει τενει·ετι:ια Ομοιο

τοπι οιιοι·ιιιιιιιαπι Γαιιιειι:οιτι οοιιιιιιο Ρι·οιιιιιι:οε ίοι:.Ιικιιιιιι:αιιτει·νε:ο ο:ε:ιειιιιιι

αει ιιοο εοιιι οιινιιιιτοε :οιιο ίοιιι“ε ιετνα:οιιι, ιιτ ο :μιά ιιιιιιιαιια οοκινει·ια:ιοοε,οοα:

Εεε οοιΡα που οιοοι:οι·,αιιςοιό οοιι:ται·ιοιιι ίο:ταιιιε ατ:ι·ακε:ατ, ιοιι€αε Ρετιεοιιτιο

' πιο Γοι·ιιαι: ειιιιι·ετε:,ο: Ροιιοα νειο: αι·ι‹ιιιιιι τιιοτιόοτιιι> ιιι εα οιε ιιια:ιο ίοι Κεειαιιιια

Ροιι:οα, α‹ι ιιιίιαι· 8ειιιττιαι·οιιι Γιιι€ειι:ιοπι τιιιταοοιοι·ιιτιι νιττοτιιιοε οοιιιιοατε:.

α Ποιο ιει:ιιι· :ιιι ιιιε @οι οοοαιιοιιιε ιιοιοε εικΓΡε&αιιατι: ενειιτοπι , Ρετιεοοτιο νειοι:

Σξω;"= ειπε: οοτιιιιιο:α Ειοιι εοιιι, Ρι·α:οιιέ:οε Μετα: ιοιόειιι εΡ: ιιιτει·ι·εέιοε : δ: ιιοια νιτιιι

τει· Γε ιιιεια: ιιείετιΓα:ε οοιια:οε, Ρειιτιι::ειι:ε Ι)οιιιιιιο α ιιιοι:ι:οοιιιιε ω:οΡΡιεΠ`ιιε

οοιιι αιιι1οιιιιιε :μι οοττιι:αιιαιι:οι· οιιιτι εε: Νεο ετιιιιι ιττιΡοιιιιιιιε οτεειι:ιιτ ωε:ι

Μαι·:γι:ιε ιιιει·ι:ιε ΡοΙΤε αροοι Ι)ειιιιι ιιιιε αιιιττιαΒιιε νειιιαπι οιιτιιιετε , ιιοι οοιιι εε

οιοιιι ιιιιιοοειιτει· Ρε:Γεοοτιοτιιε Ρτοοειιαιτι νοιοετοτι: οιεοιιιιατε.

νι. Ιει:ιιι· ι.εοοιεεα:ιοε Βει Γατιιιιιιιε εοτο α οιιιιιιο(οιατιι £ωιΙε: :ιε:ειιτοε , Ηιιόει·ιοο

3;:::ξιιέΒ Γοιιιτὸ τιοιι:ιαιι: ία&οπι : τιιακιιιιατιι Βι·αι:ια-ιτι ιζειδιε Γε οτεόιοιι: ιιαιιι:οι·οιιι , φινα

ιηχογωπι, ιοι: οοιιιιιτειιειπιειε ι..εο:ιεεα:ιοπι. Ρετ οοιιιιιιοιιι :οιιο ΟΙιτιιιια:οτιι νει ΕΡιΓεο

π1°$πιπ· Ροι·οιιι ιοΒε:οτιιι:ετιιιι άοοι ι.οΧονιο Μοιιαίι:ετιο, οιοτιεοιιι οοιιιιτιοτιε οοιιιιιιετό:

(μια ι·-αοει·ειι: οιε :αιι:ι ιιοιιιιιιιε ω). Ιιι:ει·εα οιιιιι ιιι :μι Επιτιιι νιειειιαιι:ιιτεΠερα

ια:ιι, οιιττι Ποιοι αΒ Ηιιοιει·ιοο £ωπειι: οοιιο1οιιι:ι οιιιοοιιοιιιοιοιτι οιε δαοο”:ο Πει

ὸεοετιιετετι: 3 ιιοο οοιιΓοιια τεΓΡοιιάετιιιι: νοοε, ο: ο ει νι:αιιι οοιιοε:ιετε:, Πιο

ει·Ρετοο ει:Βιιο απο ιιι ι.οιεονιο Ρεπτιαιιετε ιοι:ετε: : οοιιιιιιιια:ιε Γιιοιτὸ ιο(Ρετ

€ιοο οιεοι·ε:ιιιιι ιοοιιοιιιιι 5 ΕριΓοοιιιε νειὸ αιιιιιιιιιοε νει δαοετοιοτιιιοε ιοιεὸ εστι ει»

Ν) Μπώ- :ιειι:ιιιοε, ο: αει ΡτεεΓειιε εοτο αΒ ιι·α 11εΒιε τεοιοιει·ειι: ιιιιεια Ναπο εεΡωιειω Και

"Με Με Ρι·ανοτοιιι ιιιεέι:οε οοιιιιιιο ειιιιι αοιοιιιοι ]οιΤετα: ‹ιε ι..οι:ονιο , ο: αει νοιιιιι:α:ειιι

ε" ΗΡ· οαοιαιι:ιιιιιι οιιτιι ιι·τιιιοιιε όεοοιιτιιτιι , Ρτοο: νοιιιιίιειι:, ιεοι:ιετε: ιιι:ει·ι·εέιοοι,

ι?ι::::: Ποιο: οιιοιιοιαιτι Ηετοοιεε οιιιιιοΓοει·ατ]οοιιιτιε ίαοετε Ρεττιιιιι. Αιιεια: αο:ειιι νειιε.

~:αιΕτ:ο=- ΜΒΜ νι: ΑΒΒαε δ. εγτιιΡιιο:ιαιιι Βαιιιιοαε ιιοιιιιιιε ΗΕΚΜΕΝΑΙΚΙΠ$* , οοι Ροι:

"ω" οιίοεΠιιιιι νιι·ι Πει Κε:: Ρε:ι:ιοιιιΒοε ΡοΕιιιιι Αοειιιιοοιοιιαιιι οοιιιιιιειιοιανετατ οι:

ο Αριιτι οιιο(ιιιιιιιι ; α: "οι"Μ ΠΠΠ74 [ο Ειδα: , ιιι Οωιβι!ω: -υει·ωνειι: _,6Μ“σ “σα” Οοαβι| «που» ::ΜΗΜη:,

ο Ωιιειιιιοει:ει: , ω." "πιο :οποιο ιίιιιισ6ΐο :ο ΙΙΜάι'7ι22 [κι @ερ-σ υηωβιω. ιερειιο:ιοιιι τιιιειο: , ·:,·;¦;“

παταω πιπιπέιωι , οι οι ( ιει οι μιΠοιι:ι0ι1ε) π'α και:: |:ιέ Και.: ιωμιμω.
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Βετο 5 εστο οοτοεοΠοσε Ρτεεὶοσε ετεοτὸ Κεεἰε ΡεσΠοσε είϊ Ρι·ονοΙστσε , στ εστο οι Μ- ΟΗΕ

ΣσΧονἱο :είἱσε:ε Ρετποὶττετετ . οε εισ εΧΓΡεδαιτίοοετο ετσσεΗστο, σσοε άσσο.. Β2:ΐ::'

Με εοοττο. απο οι ΓστοτεΓσεεεοσετειτ, ]σοει·ετ εισσσεΙ. ΤοΙ1τει· ειοοσ]σΓεειοοσ1 . -

Ρι·εεΙοσε 8ε τσοε σο ὶοτετΓεόΗοοε Γο.Ινο.τσε . ΓειΙεὸ σσὶσειτο οΕοοειοτεε, οσοσ 1σεὸ

Ιζεἔἱε ΙοιοΙτειεσΙο. Γτεσιιεοτ:2.τετ, στ εεειιΓ:ιοσσιο οποιο σετ , σιιὸ εσω εἰ

ΕιοΓεοΡειτσιο ΓΙΗσε τεοει·ε Ιἰεε:ετ. Νεο1 Ιοοεε ε. πει· οσοσ, δε σσΙο εειι·οειΙΙε

οεσΙσε ΓΡὶτἰτσειΙετο σε!ε&ειι:Ιοοειο οοο σσσ, :είστε εἰ Ρώπα εΧΙΗτει·σοτ Ποσο

οΡετεωσσ1ο οσοσΓσσε ΡαεΓεοτ1ΓσΡετΓσΙτ «σα, ε]σειιεεεΠὶτετἀοσε 1ο οσο νο.Ισο:

ειιοτειτε πι1οΗΜοστ σωστο.

Ισ πιο Έσω· σ1εοσε εισοσε εικΓσΠο Ι.σΧονἱο τεΓἱσεΒετ Ηεοτοἰοσε ΜοοειεΙσΙἰ νη.

ΒεΒἱτιι τοοίοι·στσε , ΠτοσΒιτειτο 8ει·εοε εοοεοτσΙαοι , εμειΠ σσιο σεεπΙσε σοειτο,Γεσ εφ Ε°

σἰΓΡειτεε εΧΙἰΙ1ἰσεεεΡ1Π`εοτ Γεοτεοοεσο , εοοεοι·σετο σσεετεοτ ν1τ:.ιτο. Ηὶε ὶοτετσοὶτο ΒείΒε Ι)Μοειιποο σἰσ σίίΈσστ Μισο Γσστο σε ΗΠσεοεο σειι·ε 3σσΙεὶστο. Νστο

ε] σε σΠΓο!στει εοονετΓο.σο οοιοἱοιιεὶοετενετειτ ΡειΙοτὶοὶε ΟΡτἰτοετὶΒσε. Τσοε οοσο

ε:: επ Με τοοΙεΓοσε Γετεοε μα: επεσε, σστο νεο:ισοοετο 1ο ΒΙνευ.2 Γεεσι·σε αποκε

ι·ετ, εσιο νσΙοει·ε τοοι·σε οει·εσΓΠτ. Ιεὶτσι· ΡοσΓσσεσο Εεεε ενεοὶΓΓεοτ, σσιο 13ο

εεε ε1ισσεοπ σσο , σισοσε ]σίΓστο Γσετειτ, δ. Ι..εοσεεειοσκο εισσσεὶ σε Ι..σΧονΙο

ωστοσο σε:οοι·έσειιτ , εοοΓΡΙτεινετειτ σοσεεοτστο ιο1οΜει· , στ Η ΓειιοσΙστο Ι)ε1 ως

σε Εσκονἰστο εετοει·ετσΡΙσοπ @οσοΡετεσΠὶοοε οεείσει·ετ.Πτ σ.στετο εισ οοο Ρετ.

νεοτστο Γσἰτ_ὶτει οοι· ε]ιιε1οτοΙετεἱοΙὶε Ρενα ΡετΓσσὶτ , σε οοο ΓοΙστο σωστο , τω

εστ εσεσο σε Πεὶ ΓστοσΙο απο @σκάει εο©τσ.Πετ, νοεε ΡσοΗεο. εοοΗτει·ετστ, 8;

ττετοεοε ε]σε Ρεσ1οσε εΠ: ΡτονοΙστσε .1οσσΙἔετ1ΓὶοὶειΒ εο οο.οε οεσιιΙτΓειιο σεοι·ε

εειι·ετστ. @οστ οίκο Ησσει:1ε1ιοοωΓσοπο οσοτσιτει ΓσΠΓετ, τσοε Ισ σσΓ σο @σε

απ.

Κεεοί Πο

‹σε οοο

ΗἐΙσεοεὶ

:οοπεπι.

ο

3οίΠοι1ετο εκΠΠο Γι1ετειοτ εοοσετοοο.σ , τειτοσσειιο νεοε τειοΡοτε ΡοΓὶ: Ιοετοετο Γο.

Ιεοτ σε εενει·οο Γε εοτεε νεοεο.εισ Ρεοεεσετε , σσ1σειιο Ιὶοε ιοετσ Γσετσοτ :ενετ

Η : σσοτσιο σεοειεσΒοοτε Γσ:οι·ε Πιττε:στ τοεισο2. τστοσ.σο οοτσα , ποστ ιοεοὶΓεΓἙε

ετεσει·ετστ εισνεοτιιε Γοοοἰοετε Αοτ1εοτὶΓὶἰ. Ηὶνετὸ σοὶ ΚεόΕοτεε τε81οοσιο είε

σεΒσετ.ειοτ, εοοοοσ1ε οσσε Γε ἰονὶεεο1 εοεΡετσοτ ΙειεεΓεετε 5 8: σστο Κε:: τσοε

οοο οτατ ίὶειοὶἱἱτσε ὶο εσΙτοἰοε , οσοσ στοεσὶσσε τε&στο νἰσεοετσι· Ιο Ρι·οοοει νο

ωστοσο, Ιιοεειοεο:ιτ Με Γοτιο1σΞοε σΓΓεὶΡΙΙοεε. Ασεὸ τσοε σεω Πεἰ τοειοἰΓείὶε

€οἔοΟνὶο1ι15 ενεοΓΙΓε) σε εσ:οο ΠεΙΙει σΡΡ:ιτετετ ὶο Ιἰσετε, φοτο ΑίετοΙοο1 εο

ποετεπο νοο8.οτ ε: ὶο εσ]σε οπσ ειΠει·σοτ Ειιιοε τεττειο1 τστοειι·1 , τοσε:οΓοοετο Κε- εοω[”.“

ἔσω, νεΙεοτοτοοτἰοοετο 8εοοσιο, Ρετεσίἰῖοοἰε εΙεισ1σιο ὶτοτοὶοετε. ΗΜ: εοσο

σωσει οσιο1Γείϊε τσοε εοοΓΗσε ενεισίΓε. δεσ οσοι, σε Γεσοτστο είὶ, Πωσ οοο

εοττἰΒσοτσι· νετοἰε ,σσο.ιιτστο τοὶοοοε Ποσο 5 Ισ σσἰ εστο ιοειΙενοΙο σοσοο τεσὶε.. '

τσιπ σε εΧΙὶΙἰο , σσἰσσσἰσ Ρι·οοτε: Γσο. ΡεπτσΙΠΓεοτ Γειεὶοοι·ει, Ι.εοσεἔο.ισἰ Γο.6Ε1οιο

οσε Ειστε Γε ὶοεσΓειοτ ΓσΠΓε ΡετσεΠοε.

Ηἰε εοσο σὶεοιιε νὶτΠοτοἰοΙ ε. εοποιοετοοτοσε Πσεὶοσε εαπ σο ΓειΙνετἰοοετο 'Πω

σετεοτσε , σ σσἰοσε οσοσ σε Ι.σΧονὶο Γσει·ειτ εσσάσε. Τσοε οοσο ΓετοσΙο Γσο οτε.- Ι.εοσεσ):.-.

σε Γσοετοο. εοοεεΓΓετειι: νεοετειοὶΙετο σἰἔοἰτοτετο, στ ὶο ΗΜ Ιοεὶε το.το Ρωσσι 13ο- "';ΐ ΓΡΟΡ'ι'

εεε φώτο εοτστο οπιττοο:ε , ΙἱτοίιΙσσε τοἱοὶΠ:Η σοἰνετΓεεσσε ΓειοὶΙὶειε οεεοοο δ:νσΙοσε ΡοΓσΙ1 πο ὶο1τοἰοετεοτ. σε ΓειοετἱΡΓοε με εο οοο σσοπειτεοτ οΓΡει·τε.

Οστοσσεά Η σσἱΓεεστο Βε1ΓστοσΙστο τετΙοεοειοτ , οσεο Γε ιοειοεοοοσε ΡοτείΈει

τσοκ απο οσοτἱέὶΓΓεοτ , εοσσοσ 1)Μοειοπ @ποιο ΓὶιΡετ Βεἱ ΓσιοσΙσοπ Ι.εοσε8:ι

τἰσπο εοἔοονὶΓΓεοτ3τεΙὶἔἱοΓο (ΞΙιτἰΓΗειοἰτετἰε ειτοοτεὶτσἱιι @σε εισΧΠὶσιο Γιιετσοτ

Γοεἰειτἰ,8εεοοΓΡὶτεοτεε οπο· Γε εοοΗτιοεινετσοτ, οι: σισο ΙοσΙΓε5ΡΙΙοειτο Ικα σο.

ο Μάσκα ετἱτ αποκτα τστοο.τΙο , Η ΡοσΓσσειτο Τοεοσετἰεσοι Ρειτἱτει· ΓσΒΙσοέὶΙΓεοτὶο

ο Νειοοε οι Μ". Εισεοοϋ1. (Με νἱΠπ Κεεσε

ποκοοίι , σοὶ οσοι εισ1σωσσ οι ΡΑΙ2οο κοοτειτειστ,

ο ΒοσΠοσε :ιτοσιιο σσει·ο ΡεισΙΙο ειστε νὶτΒἱε Γε:σε εε

ε1σεκιτ , οΙιἱΓσσε,1:ιτ‹:ΙἱἰτἱΒσε ετσσεΗτε: οπεοποίιστ

απο ΒΗὶεΙοΙσε “στο ΡΚ2€ο2.οτε οσοσ τε8σἱ π. (Ποσ

ΓΗ υε. ι.κκιιι. (με τα οι εεΠο Πειτε. εεε. μ. σεβ

ε:Παοστ: οσοτιοο εοφοκε σ. Β.ιΠΠεει δ. Ήοεεοιο.

οσα σιισε 5. Θεοοειιο Ρκο.πεσσε σ1εοστ , ΓερσΙιε , εισ

οο Μ.οε. 1.ν1_ σετεεΜ τω.

Γ: νεοετσοἰΙἰε οσοσ.1.4.Ηεσ. επι.. Αυι›ω οΜωωι

Με, πο. :.κκν:η. ἱο‹1σἱτ,ιε”σο”4ἰ! »παώ .4πμβο/Ι:ΙΙο

οι” άἰεΠω· αποκτα ό· Κούκ: υποβύια: ρπωεπεπ:, δα.

@ εΠε1:ει· ποσο Τοεοσωίεσε απο ΠοΒοοεττο δὶ

ειοετιὶ δΠο , Βιεοοετιἱ ΓεοἰοτΙε οεροπε , σε Κεεοο

εριισ Εἱοἔοοειε σεεει·ιδιΓΓε Ιεσοιιτ ἱο Αθσε δ. $2Ιαοεχ

ε:: σε! απο. 6”. κεΙο.σε.

1111:: σ]
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Α”. απ. Κοειιο ,αΠειιιι Γοιίἱταιι Ταιι&ιιιιι νοΙιιιΠοιιτ ΜεΙοτο Ι.οοάοΒαι·ιιιιιι, οοι·ιιιιι Ριοτο.

Βε;::::ι Ροι·οτιιι· αιικι!ιο,.Ηιε ειιιιιι ε!ιοΒιιε οἔτοΠ`ιιε ορο όε ΙειιΧονιο. οτιαιιι ΗοΒιοιιιιιε :μια

Εβ[οἰ,,“ι ” ιαιιο ΠιιιιΙιε,οιιινιταπι Βέκκα ΜοιιαεΙιοιιιιιι τοιιιιιτ. Ετοιιιιιι εὺιιι ιΡί`ο ταιιι αιιιι

ιυ><οϋο εοι·ιιιτι ειιιιὶιιι ΓαιιιιιΙοιιιιιι εοιι1ΗΡατειιιι ΓιιΒιτὸ εοιιιιτατιι, Ρια:όιέΗ οιιΓιιΙοε ειπε οι

Ξἔτ;5:]ΞἐΠ$ Ροτοιιτοε οΒΓεειιιιιιιιι , ιιιαΙιιιιι ε1ι1οά ε!ο Βια αεειιΓατιοιιο εοιιΒιιιιοιιιιιτ , ιΡ(ιιιιι ιτι ω

(α) ι.οοιιο- Ριιτ εοιιίΗτιιιιιιτ , σε @οι αιικΠιο νοΙ εοιιβΙιο Με 1)οι ιιοιιιιιιοτιι ναΙοτοιιτ ιιιιαιιι

έ:'0 “Ψ ιιιιτοτ νιιιε!ιεαιο. ΙΡίο ειιιιιι ΗοΒτοιιιιιε εα οι: τοΙονανιτ νοιιοιιοΙὶιιτι , ό: ειιιαΙι ω

. Ροι·α ιοΠαιιι·αιιε νοιιειια Κια , ΙἰτιιιιΙαιιε ίο ο 1οτιιιιε ΤΙιοοάοτιει ΚοΒιε ΒοοΙοιιι , 6:

οι: !ιοεαεΙ οιιιιι ειιιιι Γοειιε ειιιαιιτοειίιε ΈοίΒιιαιο. (Χιτιι οιιιιτι νιι· 1)οιιιιιιι ειιιιι Κα..

σε ΐιιΡιαΐειιΡειε οοοΙοιιι ΓοΠιιιαι·ειιτ καιω , ιιιιαιιτιιιιι ιιοε ιιιιιιιε (Με ία&ιιιιι οΠ:

ιτι1ιοι·ιεί-Ρατιιιιιι 3 αιιτοειιιαιιι ΑιιΒιιΠιάυιιυπι ιιτΒοιιι αεεοόοτειιτ, οι οιιι:ιΒιιε Εαυ

τοιιΒιιε ΗοΒι·οιιιιιε ιτιιιιιοπιοι· αιτιιειειαε όιιάιιιιι- ΡιοτιιιΠξτ , ειπα ξιεΙοιιι νοΙιιιτ

Δε. θειιο- εοτιιΡιοΗοιιόοιο,ιιιΠ ΟΕΝΕειι ΜοττοΡοΙιε Ι.ιιο;εΙιιιιοιιΠε ΕΡιίεοΡι εοιιΙὶΗιε Πιι!Τοε

52"1ξ';; ΡιοιιιΒιτιιε, αυτ: τιιαιιιι ναΙιεἰα απο ειιτιι οο αάοιατ Ροττοι·ι·ιτιιε : 8ο Ηθ:αιιι τιιιίὶιε Π

αωωιι οὐ· τιιιιΙαιιε ατιιιειτιαπι ιιιικτο αατιιιιιοδιαιιτοι· Ροι·νοιιοιιιιπ ι:ι ιιι·Βοιιι. Ι.εοταιιιι εινιταε

ΒΣ°ὲΞ9ἐ·ἱ_ 8ε οτιιιιιε ΕεεΙοίἱα ιιο ΡαΙἙοιιε Ρτεο οιιιια ιοε!ινιναι ΡΙατοα: οιιιαιιτιιι, αδιταιιτ Βια

ω. Ρ οοιιιεει·εοε, (ΠοιιειττιΡιιόιαιιτ απο αιιτιΡΙιοιιιε, ἔαιιὸοτ εινιται :στα ο αε!νοιιτιι

τω Ροιιτιθειε ΡοΠ: ΡοιΓεειιτιοιιιε ριοεοΙΙαιιι. Νοε ιιιιιιιοιιτὸ Ιαιιόιιιιι εΧΙιιΒεβαιιτιιι·

=+ Ριατοιω. οιιευΒικ , ειιιια Ειπε οιιτο* Βοιιιιιιοω εοιοιιαιιι ΡιοΡοταιιατ ιιιαιτγτιι : ιβίαιιο Ριο

515[κοωἰ- αεΙνοιιτιι Ρται:Γιι!ιε όοΙιειαε Ρατανειιιιιτ ετιαιιι αόγοιΙατιια. ΟταΠιιια νοτὸ ε!ιο ειιιιιόο

ω” Μ: , Ρατιτοι·Ριοιιιονειιτοε,ιιτ αό οεειιτίιιιιι ΤΙιοοε!ειιει Κοι;ιε Εταυε.Ροι·νοιιιτοιιτ ιιιιιτι.

Μοο=ωΦ- Ιτιτοιιιιι άστε Με εοεΡτοιτιιιοιο Ρει·νοιιιΙΤοιιτ αι! Κοἔειιι,ὸοιΡΓο ιειιιοιε Ρατιιοιαιιι

ιιιοόιο ΗοΒιοιιιιιε ιγιαιιιιιιε οοιιιιιι άοίοι·οιιε εοιιιιτατιιιι·ι , ω Ιιιοε ιιΓειιιε Ροιιιαιι

μα. ιιιιοιο_ Παπ _ ΟΙοι·ιεατιιιιι ο α.Βιιειοιιε , αό ιιιιιΙιει·οτιι ο· , ι:ι εαιιιε αὸ νοτιιιιιιιιι , ΡΜ! Γαει·ιιιιι

_ Μ 2' νεΙαιιιοιι ιοάιοτιε. Ιατ ειιιιαιιι εαίΕιιεςΒι·ιΒιιιιιΙιταιο που Ροτιιιι:, απο αιάνει·Γατιιε

Μοτιαάιο.- Γα:ειιΙαι·ια ατιιια αι·ι·ιΡιιιτ. Ετ ειιιιιιιαιτι όοτο!ιειιιοι·ατ Πιιειιι δε Πειιιτι , εοτ1τι·α τει-Γε

π:Πάί παπι άοτιιιιιιιιιι οτιαιιι αΡοττιιιιι Γε Ειι·οεΙΜιε αάνοιί-αιιιιιιι. Νονιοιιι:ο ειιιιιι νιΙΙαιαιιι·

ω" "_ τοειιΡοι·ατο Κοοιιο ειιιιεΤΙιοοάοι·ιειιε ι·εΠόοβα: Γεειιιιιε, ωω ι·οΡοιιτιιιο Εφετ

Ποια. _ νοιιτιι νειιιτ ΗοΙποϊιιιιε ειιιτι Αιιίιι·αΠιιε. (Με ειιιιιι οιιιιιιιοι·αι·ο ΡΙοιιο ναΙοειτ,ειιιω

τιιιιε ω: εΙιτοιιτιο όο ι·οοαΙιτΕιοΓαιιιο ιιοΙ ΕεεΙοΠαο ιιιιιιιίΕοιιο , φαι οιι ατιιοτοιιι

ιωεωωι: 0ιιιιααΠιωε ()ατιιοΙιει :ειτὸ ΡιιιιειΡοε ὸονοτιιιι Βοιιιιιιιειιιιι εοιιιιιΙοιιιιιτ Βια..

Π" (Π. &ιιαιιιιιιι,Μα]οιο-όοιιιιιεΒιιιιιε οτἰαιιι ιιιι:οιΕο&οι Ιόεὸ αιιτοπι ΡοιΡετιανιι Με

.ι ιιιαΙιιιιι , :μια α όια.βοΙιειενιι·ιε ιιινιόο αιιιιαβατιιι· εοτιθΙιο. Βο!εβατιτ ετιιπι Π: ω»

]οδι:οε εΙΤο Ρετ ιιιοι·ιτιιπι , άιιιιι ΡοΡιιΙιιιιι ιιιιινειΙἰιιιι ΠόοΙιτοι· εοιιιεΒαιπ εΙοεΙιιιαι·ο

Ροίι ΤΙιοοε!οι·ιειιιιι , οίιτιιεμιο]ατιι εοιιΗιτιιατιιιιιιιι Κοοιιο , δ: 1)οι ίαιιιιιΙιιιιι Ι.οο

όοααι·ιιιιιι οιιιιιιΙΙιιιε Βι·ατια ιιι Μα ιιι·Βο ιοΠεΙοιιτοτιμ Μοτο ιιινιάιαειιιο ω εαΡο·

βια εΧαἔἱ- ιιιιιτ ιτοι·ιιιιι : ενια όιιιιι]ιιίΗ ΠαΒαιιτ ειοέ`τἰ , απ! ι·οευρειατιοιιοιιι αεεεε!οι·ο που να.

€';]·ιοάο- ΙοΒαιιτ ΡοινοτΠ. Ετ Ποια Πιαόοιιτο όιαιιοΙο αει οοε Πάο ιιιιάανοιαιτ , όσοι νει·ιταιιε

γςίι (χω- εοιιίΠιο @οι ειοεατι , ιιοιι ιτινοιιετιιιιτ Ρετ ειιοά όοίΕτιιοιοιιτ Βοι 5αιι&ιιπι “Μάι

ΒιιἱοἱζΙἑ:ιΜ ιιαιιτ απ! ιιιαιοιοπιιιιτοιιτυπι Ρετ ΓαΙίὶτατιε εοτιιτιιοιιτιιιιι , Ρετ ηιιοει πι Κ08τιηηπ ω

Η) ' τιιΙοι·ιιιιτ ιιια8τιιιιιι ιιιαΙιιιιι 8: Πταοοιιι εὶεΡοΡιιΙατιοιιιε κι ΡοιΓεειιτιοιιο τιιιιΙτοιωιι.

. 1)οι·ιηιιοαεεοΡοτιιιιτ ιιιιετιιάαιιι Ρυοι·ιι!ιιιιι , ειιιετιι ()ΜοτΙιαι·ιϋ ΕιιΠε εοιιΕιιιιο

ι·ιιιιτ Πίσω , Ιιιιιιε ιιι ΡαιτιΒιιε Αιιίὶτι Γεειιιιι Ιοναιιτοειιι ΚοΒιιιιιιι. @αι ιιο :ο πω!

τιιπι εοΠε ειιιιπ ΙιοίΗΙιτει· ΡοΡιιΙιιιιι , οοεμιὸὸ. νειιΠιιιΠο ειιιι&ιε νιάεΒατιιτ οπο.

Έτοιιιιιι απο ὸοΡοΡιιΙατι‹Ιο Ρατι·ιαπι ΓιιΒ]ιι€ατοιιτ , οτιαιιι κι ιιοιιιιτιο Μ Κοι;ιε

οποιο ἴαΙεὸ Εοεοιιιιπ , Ριιι:εοΕτα1ιιεΙιειΒιιε ιιαΒαιιτ ὅ τιιιιε αει οιε νοΙειιε ιιοΙιιιτ ω

ιιιιιοίεοι·ο , αυτ μια ΡοτείΕ:ιτιε αιιιιίιτ , αυτ Η ιιοιι Μα Ιατοιιτοι· όιΓεοΙΠτ _ @ααι ω

τοιιιοειοιιε όειιειιιτ. @Με οιιιιιι Ρετ Με εαΙΙιάιτατιι Ηαιιιοιιτιιιιι ΤΙ'1εοόοι·ιευιη

ο ΕΒτοἱιιἰιικοτ ΗΜ Εειιὸιιτιιιὁἱε , φις ιιιατιτο 20- άοιπίιεΗΙιιιε,άε Μήν! απο ΙειςοΟοΠα Κοιζ Ριιιιιε ε”.

&οι ω” εοηάοιιόι ΡαιιΙιειιοπιε Β, Ματια: ειιιιιά δυο(- ο Ηπα: τεέὶε ε0|ΠΒιι Ηαι·Ιτιαιιιιε νΜοΠιιι) (ΜΜΜ

εοΠ28 “οι Με ΜΒΜ νοΙιιιιι τοπίο ΕΒι·οιιιο αεεορε- ιιιιιιι ιιιοτιοιιιο ?απο νιικτμι:ιάιιιιιιιιτι , πω; “ω” χ;ω_

και. Με: ιιι!ιιοιαια ιτιΡειΗια πο! Σ. Ι.οοιιο€υ.ιιι ΕΡιΠο- ιιιπι φιατιιοτ , οι ιμιιιιαιπ £ειΠιιιιιι , Γε‹ὶ €ὶιι2ωτηὸςςἰω

ω". (Πιειιιιο νο:: «ΜΜΜ ἀεοίἱ:. . ιοιιιιᾶίἶο, ιι: οι ΕΙιι.ιιιι ΕΒιοιιιιιι ΠιΒΠιιιιειο ΡΟιιιοιξς

& Π: δή: Μιιάοιιιιε ΕιεΙιιιιοαΜι ιιιιοιιιἱαιιι Μαῇοιιε· Ηφιε ροΡιιΙο ροιίιιαάοιο. ?
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εποε ε!ε!οοάιοο, 8: Οιιι.οοονιιοινι Οιιι.ςιτι!ιιιι ε!!`ε 5!!οιο ετει!!ε!ει·οοτ 2 Ει·ιιοι: ω. Ο;ιιι;

. Μπι οι Με οιεοε!:ιε!οιο Ιιι·ιοι!8ε οοιι!ἰ Κεάοιει μια!! Πεειοειιιιτοε εοΒοο- °ω""”"

. . . _ . . Ο ο”.

ιοεο:οΙ)ιοοο>+,οοιιο οι·Βεθο!ιι!οοε ιιοοοε!ιιιο !ιιι!›οετιιτ οι·ιοειοιιι:οοι,οεεοοο δε ιι Σ!'.0,=...

εῇοε ει2!εεε ΑΐΧιιο ή 9ο! εἱνιεετειο[νιι!εοεἱιιιο !ιει!ιοει·οτ ιο άοιΒιιιΒοιτο. ΝεεΙεο!ιτι έ!6°.!·

κ!! ο! οοι: οτ ι οοιο!οεοεοι· Ε ι εο ι , ο! το: ο εει·ι·εο!ιι ε ι πιο νε οει!ε .ν ..ι_ Μ»
τειξιοοι·ε!!!ιοε ειοεεοι:!ο Ρεεοο!ιι Ε·ι!!8!!ιι!!·ιτ , 3οοι ι:!έιο!οιε!:οε πιο ειιοιπι!!!!ε ω!!!

άι!!ι·16εο]οοιε!ι·ει!ι:!!τοι·ιΓοοτ ι·.πιοοεπι ο!!ειποοε. Ηοι·οτο οι!ιοιο $εεει·ι:!οτοοι

8: Γιοι!!!οιο ΟΡτ!ιοποιο Ηε!ιι·οιοοε τγΜοοοε ο!οε εοο!!!ιο , ιιι!εοο!εοε ε!ενειτοε

8: ει:εεεεετοε ε!! ιο !ιοε !ει:εο!σ , ειοοο!οοε !ιοΕισεο!τεοε οοιι:ειο!τιιτοε ε!! !ο οι

Ϊετο0. Κει!ειιιοοε π! ο ο5 ω: τοιο. _

Ιο !!!ιε ο!ιε!ιο: πει ω!!! δ: Εξ· !ἱοεο!ε νο!οτἱε , οο!”τεΒιαιτι ()!!!!ε!ει·ιεοε ε!! ἰοτει·· α.

Γεε!εοε, Ρο!!:οοιιοι Εοι!εοο! νε! Ριιτι·ιε!! απο Ο οιοει:! οεε!ε Νεο!!:τ!εο νε! μπε υωφἱ α

ίεοτιει Τ!ιεοι!ει·ιει οέιτειοοε ι·ει!ιι!Γεοι: 2οιί18ιΚι οι: , ειιαοι οι ι·εΒοοιεοοέιτιοετο Σ! Ι1:32::έσ

το πιο. ι·ε!ιε!ει·εοι εεοι! “οποιο πιο ! ο επι *τοονειοοε εκει νει· ο, πιο ο ι.,.,.ι. .ή
ἔοεΡειι·εο. εοιο απο εΙο0 ΒεΒειο Ο!·ι!!ε!ετιεοοι εε!!!ε οιιτο!πιοι:ι Τοοε ειι!;οοέΒε ιιι=οέινέ

ο!! !ο εοο!!!!ιε οεειο!!!!οι!ε ιοιτιιιεοτοιο !οει!ε εοο!ο!ει·ε ω: ο. οοεοιειι!πιοε!οιο ξ°ΞἰἘ::ξ:'°

εοιοε!ειο Ροιπι!ιεειο ι!ε!!:τιι€τε οοεοι!Τετ. ΒΧ Με εο!ιο Οοο ι!ιιιι·ιιε ουσ νιε!ε!!εετ Ε!ιιοιιιιιπι

Βιοοο 8: Ψωινιοιιοε ε: οοτοιοε εειροε εδώ!! ιοιι.!!ιιιε , ε!ικει·οοι οο!Τε Γεεοιο

πιοει·ε ε!ε ε!ν!τετε , 8: οι εοιο Γειεει·ε ν!οε!!&ατο , ει: εμε πιιι!!ι:ἰο. Ηε!ιι·ο!ο! ε!!ει: Γι. Μαΐ οι·

ειπα. ΩενιΠιε οειιοοοε Ηε!ποιοοε (ο εοι·οιο ι·εΓοοο!σ , ε!εε!!ε εἰε ει:ει·ειτοιο εο- 3ξε'2·ο Ε”

Ρ!ο!`οιτι νε.!ε!ε. Φ! Εε!!ιοε ι:ιεπει:ετοοι: π! ε!νιοιτειτι Αοεο!!:ιε!οοοιο. νο- πω!!!

.Βοοιιοι Ι.εοι!εΒιιι·ιοε ε!ιτο οι! ίοιιοι ο!εΒειο τε!!ειοπιιε!ιιιο ι·ε!!ε!ει·ετ οι!›ε Γεια. ,Μο

οε!!ιοειτοιο εοοτιὰ !ιο!!:ιοιιο οπο: !οιρο!!οιο,οοο ε!! ραδιο οι: ο!τι·)ι !!ιεεε!εει πιο

ε!ειεε 8ι·ε!Γοιο , !ει! ιοκι·εξιιε!οε ε!ε !ε Ποιο!ο!ει:Τοεάει!:ιιιτ!οι!!ε!οιο. Οοοιεο!ιο ω,ω,

απο ίοοιι!ιιιι·εε οοε!ιο σιωει νε! Βόε!εε!ιοοι!οετεοε . οτ τ!ιεΓεοτοε ιιοοε !ἱΒἰ @Β ι!ι=!3ιιι6ρ ·

εοοτο!ει·οειιοΓει·ιει: 8: ιι!ιΓεει!ετετ 5 οοιι:εοοε!ιο!!εε @σε πιοι!!!:ολ οετε!ιτ!οοε εάν!!απο νε! ι!!ιοε οει!εεοτιοοε ι!ε!!Ρεεεεοτ 5 ι!!ε !ιιεε οο!!ιιτεοοε εισ.!οοιείεεοε ι ία! εο: ι!ι:.

τοοτιοοὸ ιο τ!ιε!ειοτοε εοονοεοοε , οποιο εΙο2!!ι!ε1ε!ε!!ε!ετατω!!!8οποε , το!!ι με.

Γεοοεοε νει!ιιι : Ηιεε οιοο!ει φα: εειοι:ιε , Πο.τι·ειι , οοιιοιε!!ο τει·ι·εοοι·οπι Ιιοιιι!= “

ποιοι σιε νο!οιτ Βι·οτ!ειοι Ι)ειιε !ιιιβετε , ω! εοτοιοοοετο οτοιιτοιο! Ρτο!ιτ οσοι! Με ··

Ηάε!ιτει· εοο:ο!ι. Νοτιε νετὸ Εοι!!τειο ιε!εο ποιο! πιο! Μι: !ιοιοιοε; τει·ι·εο! , ορια ο

Βοοιιοοε οσε νοειιι·ε ι.!ιοοετοι·εε! @ποιοι εεε!!. Π: ιιοιε! εο!το !ιει:ε !ι!οε ιιοΓετιιπιι ε.

φα: οιεεοιο !ο εεε!οοι οσο το!!ειοι ε Ει·οο Η νοοιε μπει, εΒο ε!! ο εοο!!!ιοπο “

Ικα οοει!ιε ι!ιιι·ε!ο ο!οε οιιοΙ:ιει·οιο , ειο!!το εοτο ποιο! !ειτε!οιι Με!! ίιεςοεο!ιει·. ν·

:ειτε Ρετ !ει:ευ!οπ1:ι1τ!ιο!τειοοτ Β. Ι.ιιοτεοτιοιο , Μοτο εο £ΙΠὸι! ε!!!-Ρει·!ἱ: 8ει!ε- ·# ὶ

οι: ριιοοειιοοε , !ο!!!τ!ο ε!οειοειοετ οι Γοεο!οιο ιεεο!!, δει:οτοο ε!οε ει:ο!ωτοοι ο ι

ε!! ιο ε!οι·ιει. 5ειιτ!οιοοε ]ο!!!τ εο!!οι!!ε!!!εοε ειι·εεοτεοε ι·ε!ιοοό.ειοενει!Ξι φοτο· ο

Ρ!οι·ιιοει !”οτειε ε!ιεει·ε , 8ε ειι·8εοτειτιοε εοιοιοει!!ε!ειιε!ε!Γε , εμ! τοιοοτοτ!ιο εοοέ!:α

εοο!ι·!οεει·ειπ, ουκ Ρετ !!ε!ε!ιοοι ι!ι!!τιεο!ιιι:ιοοετοιο!!!τ Ραορει·ι!ιοεει:οειιιι. (ει:

οοτειο εκιοε!ε !:οετιιο: Εεε!ε!!ει!!ιειε ο!!!ιοε εμε , Εεε!ε!!εε ικ!ε!ιι!ιτιοιοι!!ει·ιο.

Μοοο!!ει·ιοι·οιο βοε απο νιι·οι·οοι οοι!.οι νιι·ειοοιο ιο!:ι·ε οι!ιιειο νε! :ει·ι!ιοι·Ιοπι

ι!ε εοε!επι επ8εοτο εοο!ο!οτοε ε!! οιιοοει·τιιτειο πιο!ι:οι·οιο. (Με Πιο: τοοε νιι!οε .

νε! οι·ο!οιοιι, νε! οτοοιε οι εοοιιτιοοε οειοοει·τοε :με ι!ι!ειθοιτ, οκ ε!ε ε!οε Μι·

8ιτειτε εοο!ο!ατ!οοεπι οσο !οι!οοι!Τετ ε νιι·ιιοτειο Βοοιιοι οτ εναι: ο εοοιοπο!!Μ πι0ο!τα.

Ριεοεοε , !ι:εε νει·Βιι!οεοιοε ε!! Ει·ιιττιΒοει Εΐο , Ριπιιιεε , ι!εει·ενι μοι ι:!ε !ιοε !α- ο !

εο!ο οι!ιι! Ρεοιτοι εοεἰτετε ,!εε!ίοοοἶ!ε ΓΡ$Έει επι οεοο!τιειτοίειοθιιο τει·ι·ειιοΡο !ιο- ο

Ποιο ιοειοετε. Τεττεοοε οποσ ιτε ειο εο ιιεεεοιτ Ροκ ιιτειο ,οτ Ρετ ε οιι- ο

τοι· , εοοιοι·ε!ιεοε!π , οει·ι!ιι: , ιοεεοι!ο.τ , !οτει·!ὶε!ιιτ 3 !ιεεε οο!!ιιτεοιιε οο!!`οοιοΒε!ε- <<

ε!ιοιιοτεε ε!!··οτέετε. Ε: Π Με ττοι!!ιοοι:* ε!ε ι·ε!ιοε ιι·οο!!τοι·ι!ε ει! ε!!!ειο!ιοιιοι, οσο <<*_ε!- Μ·

άε!ρει·ετοοε , ιιοοιὸ οοει!ιε Βαοε!ε!:!ιοοιι ιο ίοτοτο ι!ε ποιο. Μοο!ειοιοε ει·Βο νιτ- α ι”

τοι:ι!οοε ειο!τοειτο Ποιο! 8: ε!νιαιτιε εο!!οε!ιαπι , οε ιονεο!ειοε οττΙοοε!ιο!!ε2ειά!:οοι «

ει· οο‹! !ο!ει·ιιε ο!!!οτ ρετἱεο!οοι. Οοιοιοονεοε @τον οο!νει· οπο οι· ο ι!!!οε ο

ΒοΡΞ!ιιτο , απο τι! οειοο!ε!οοιο , εοπι !ιΒοο Οτοε!ε δ: Κε!!ειο!ιε Βιιοό!οι·οιο, απο “Μινι <Β<

_ _ . . ο ! !' '

:οποιο επεοοιιεοε ειο!σιτοιο , Ρετ !ιοεο!οι ει:ιειιο ιιι:!ιτοε Ροι·ι:οι·οοι ι:ει·ιεε ει:!!ια

ω:
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ω; ειοι. πω, Ποιοιοιιιο ι:!εΡτεεεισειι:οι· :στο Ισει·γοιιο,ο:Πι!!οπι νοεοΒιιτ σ.ι·ΙίσειΠισοειο,

ΡΙεισεοι ΠΜ ει·εσιτοιο οσο Ρσιοιττσετ εειρτινειιο : όσοι στο:Πιτιιοι ε -

Π, ΕκιΦω Ιτειοοε σου σο ιοειιιιο οσίιιιιτο :σκοπο ΡοοιιΙι οοι:ιισιιε Γε τεεεριίΐειιτ ιο οτΒε,

ἱεωεεσ σε τοεειι:οε οσι·ισι·οοι ἔστι οΒιοιέὶίἴεοτ Γσειτο , σε Γορσ στοοι:ι ιοοιιιιισιι ιο οι·

::ΙΣ"1:;Ξ[' οιοε ιπσΡο οσεοιο.ΠιιΠιι: νικ ΠοοιιοιοοινειΓσεΞοστεοι ιο ΕεειεΠοιο , ειιοειστοιο

σο. ιοΒι·οοΙ σο! οιειοε ἰοὸοὶἔεοιιειοι ., οι: Η σοετορισιο ιΠοι·οοι , οι ειίΐσΙετ , όσο οπο

πιο ι·ειΕιιιοε!ιοιε ιοετεοσΠει:,:ιοι:ιο νει·ΒσΙιεΕπετ, ειιοσιοΙοεοτιειοι ι:Ιειι·εοι:. δεισ

Επι: αστειο και: Βει ιτετ ΡιιΠὶσοιι ιοει·εσιεοε , οσο Ρι·σοείΤε πιστ)·οοοι, Ποιοι”

ι:Ιετει·ίσ οσο στοκ ΐοσιτ εοτ σοοοοιιι:οιο νεΙ εειιιιστιε !ειιοΡ:ιοε ι!!οΠτειτοοι. Νο!

Ιιιε οι: ι:οοε ισιόειο το? ίειι·εοοι Ροι(οόΓΕι&ρεεΐιοε , σοι ι;):ιεΒΈΠίοιπε3έτονιιει·

ο0ΠΜ&α Ιει:ΐοε οσο στοοσο εοτ ο πιο ιιιιιτοιο ο ι ετ ενοτοε. σ :εε σιτε ιονειιιο.

Μ"(Μο· τιιι·ειοοοεο εκει·ειτο,εσεισοοοε σε :ιο οο·οοοε Ροροισ Με Εοπιι:σ οΓσοε επι

νεΓρετοιο σιοιιε:ιι:οιο. 5εσ σου ο) ιιστοιοε Εισίοιιιο είΤετ εινιισε οσΠιιισοε νειΙιιια

εσιιωιιιιο. ειι·εοιοσειι:ει , 86 σε οσ&ιιοοε νσειΪειιιοτεε οι: ειιοεε ειτειποιτεοτ ιποσο 5 ΡτσΓΡι.

ειεοε νο· Ποοιιοιεινιτσιειτοιοιοετε οσιεοΙοπι , εσοιΡεΓεοιτ στοοετο Γοοσιοιι

;, :σε εσοΗιόιοτο , εσω. νσΒιε Πισω εκσι·ιιτε ει88τεΠιιε εΓι ρσΡοιιιιο : διοιτε οιιιεἴσ

,, εσοι·τιι οσε οιιοοιιοσο εσοΗισσε. ει πιει τοοιιιιο εσιιεΐι Με “ο εισνεοσοοι , σε

,, τοε ιρΓο οποιοι ίσιο εστοιο Βιιιείσεει·ε νσιοοιιιτι , εστίιιοοιιε οοοεοι·ε ίοι·σι·εοι.

›, Τειτοεο σε ιοαοσιιι νισειιοιιιι· @τσάι , οιιττοιοι· ι1οιιε ε ωοιοο εσε ιοσιιιι·ει·ε,

,, οσο σε :οσοι οσοι: σΒΓεσΙει·οοι: εινιτ:ιιειοι Ποιο Γιισιιὸ οι ΜεοοΔιοο Διοτι

ο οι,.ι·,,ϋ σε: σπιτι ι·εοσ.Βοιοτο" Ριιι·άΠ”εοτ ε!είεεοίοτο , ρει·οεοιειιε ασ Βιιισσοετο σο; ει : ει

:ζο:Ι.2==- οσε οσΠ:τει εοοιοιιξει·οοε βιειοσι·ειι οσο οι ιοισιοι Ενοιι€ει1εοοι τεεστόετιε Γεο

Μ_Μ σ· εεοεισοι,οοι Ι)στοιοοε σπιτι δι πω: σιωψπισ |:υσκέπιδασΡε:εα2Δ εικοσι , πο: Ραπ:

ο· σεβ::σοοϋπε μεινω: νιώσε. Ετ Ποιό : 2ο σου Μέσι 1εωί2:2ορωί2ικυετΣω , μεσω»

"'° 7· *° σο». 5ιιοίι!οοε σε ι·εεειοε οτιιοΠ:εοι εσοιΡεΓεει·ει: , σε ι·εοεοιΡιισοετο ο οσοι σο..

τικωσι- Μπιτ ειει:ιοσεο δε σου. ισοοοιιοι Ι:ιοιάιε ι;Ιοτιι:ιει,Πεοτ σιισοσιιοι Κε:: ΞιέΥΡτιο:

ω Ε4°ω σΒοοι·εινεται: εοτ , σει νει·Βο. Πινιοει οιιΠιιτεοοε Ρσειιιτ εοισΠιι·ι. (:οιοποιοοιιιε οι

;:::π για ειοιΡοε οσο Γε οι: ιιοοιιοοειτισοε εινιτειιιε όιΓεεόσε , οοσεισοΓοιιε Ι..εσοεσιιι·ιοοι

νει!ει·ει εοτοοι·εοεοσει·ε , 8: Γιο οποιο νει-οσο όειισσισ Ωιτοίιιεετε ; σε σε σο)- ·

οσνεσ ._ :μισο ί·Β.Ιεσ Κεοσο Γεεει·ειοι , Ρτοτοιττσετ Βοεοι. Ηιιτε εοιοι σο: Ποιο

Ι:ιοι σεειιιισ, οσο. σιοοεε εοιο ίαει·ειπιεοι:σ Τοεοόετιεοπι Κεεειο ειΠει·εσιιοι ΈοιίΤε

σεΐοο&ιιοι. '

οι. ο Αιισιτιε παμε νιι·Ι)στοιοι Βιενει·Βιε , Επι: οσο Με τεΓΡσοΓο : Ηοσ »σοι ω.

›: οπο Π: σιοοισοε απο Μισο οι Π·σ.ττισιο , σο:ιοι ιοιοιιειε 8ο Εισίιισοε , οσοι σοσιιβ

ο οσε ιοε Όσο ιο Με νιτει3ιιΠετιι Γοσει·εΠε , οσο οιιιιιισσι· εἰ Ποε οοιιιο ΤΙιεσόσιεσ

ο Ρι·σιοιίι εοι·:ιοι Ποιοιοο εοοΓει·νιιι·ε. (Μπρικ ιοειιοι οεσενι ρσιιοε ιο τοοιισο

ο σίΐει·ι·ε,οιιιιιο σ.ιιιοιιιιο στο ιοΗσεΙιτιιτε τοι·Ριιει· σεοοσειι·ε. Ηοίιεε νετὸ Με ω»

Η°Μ>Ψ το τεΓΡοοΠε , απο :σωστο μεσο σε απο ιοεεοιιισ ί:είοοσοτει·οοόιοοε ιοι1ιο

ίτζεΐξ:€_ οσοι ιοι·οιοι·›ετε εινιι:ειι:εοι. ΙΡΓε νει·ὸ οοινσΠε Εισιι·ιοοε νιιισσιεεοε, ριιοο86

πο @οριο νιοι Ροι·τιεισιιτιοοε εσοιτοοοισιοε , εστίιοιοοε ιιοι›ο εστε!σ εοοΗι·οιοοε , Πισω ει:

]."""'· οι Ωστοσο όιΓειροΙο ιοεοιστισ.ιο ρειίΠσοιε εσιοοιεοοειοε , σε! Ρσποι·οιο εστω

Ρσι·ειιιι ιοιι·εριοοε , ειρει·ιιΓοοε σωστο Γοσοτε Γε σΒιιιΙιτ ρω εινιοοειοιπιέειε.

ΑάνετΓειτο νετὸ 8:ινιΠ , τειοισοειοι ονειο ιοοσεοσ.το ιΡΓιιιο οι Ιορι ίοΐεεΡει·οοι ιο

οεοΙστοιο οοτοετο. (ιιΕοεκεΙαιοειοε ίσιο: σιιιιίΤει εστω οσο σιοοιΡοτεοτι Πεο,σοιοιε

όισοστιο επι σι:ιιε $Ιστιοεοι·ε. ΠΙιειοτειο ιοιοοιίΠοιοοι Ρεοε εκεσΒιιειοιεε εσο

Ρω,_ ιοεοτοιο , οσοι σώσω ειιριτε Ιοτοεο ενοΙΓσοιπ σεοΙστοιο :οι οσο ενιιΙΠσοε στ”.

ιιιιοκιο:ιτο οιιτιιι·:ιιο ιοειοσοσο σο νιίοε είὶ ισ!ετἔὶΠ`ε. Τσοκ εοιοι ίσοι: οποιο

ιΙΙιιίι:τεε «οι σοι εο:ισσοτ ιο στ]ι;ίεο2, οσοι οσε νιοεέιιΙοοι ιο οι:ιοισοε εΓι ρ:ιιΐοε

ιπισσοετε , οεε οσοοιιε ρι·σεε ιι: ει σε, @πισω ιιετιιοτ οσοι @ποσοι €2

ιτε σοι Ιστιοεειοε [)σιοιοοτο Γεω ει·ιοσόιιιοποιοει (Πιάσε εειοετεΡί-σΙοιστιιοι.
ΒοϋοοῖΑιι· Ιέ'οι:ει εετἔτσε Πιο: σοιοιιιο σετ (3:ιοΒΡσ.οξε , ννιιιΜιι.ιιιιε νσεειτοε ιο οσοοοε, σοι

ἔ3ἔἔἔ:τ':: επι οσε οποιοι ρει·Ρειι·οοσοτο :ιΒιιισοε Αοίιι·ι ποσοι απο ΒιοοοΝΕ_ Ηι ως,

ιο1:οαόσοι. εοιειο.ιο Βσιισοι , σοι οορει· απο ιιοποεπισ.ιε Πισω σε ΕΡιιεσμιτο νει!εοτικ

οι·οιε «Νιώσε , ΑοεοίοεΙοοοοι εισΠεοεινει·οοειο ειστοιοιοιο , ιιοπισ οσοσι σε"

Πειοόοιο.

εν εοιίΤε. _
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Ι:εσάσισ. Οτνεε νετὸ οΡΡ:εΠἰ τεεεΡετσσ: εονετΓεττσισ , σωμα: Ρεί:οτετσετσ:- Μ; (Με

Γετεσ: Πισω, Ρετ εσ]σε οτΙΡεσίε:τοσετσ Ρετσε οισσε Ρ::εΠό:στσ είΡοττενετσσ: ΕεεετεΠε:. Νεα: Ρτσ εὶνἱ:εσε τεόετσΡ:ἰοσε , οεεείἱοσε τεΡεττε, σ: οστσοσε σσΠΠοσε

ΓοΗ«:Ιοτστσ το:: ΕεεΙεΠε: ε: εσ:στσ οτί:τεό:στσ , Ρτεε:ετ ΓΡοΙτε εΙνσιτσ. Ε: :ρετσ

οσετ:: Εεε!είἱε Ρετ:σΗίΐε: ε :τεσσ:οτσε τεοσε :ϋΓΡεσ:σσσ: , σσΙΙστσ ετ:τσ:Ιε Ρετ-τ

Με: Βοτσίσσε εβάσετ εεΡ:ἰνστσ. .

Ι8::στ εστσ σοί:εεΙεε:εσ:ετ οΙΙνΙίἱΠεσ:ΓΡοΙἱε5ΓσΡτεΓει·ἱΡ:ο Ψεσσετο Βεἰ σο. Μ:

:στσεττι :τετσοετσσ: σ: εσί:οάτεπι ,οσἰ απ:: εοοε:σ νε! εκε:ετ:σ τεΡεὸενὶ: εά Ρε· ἔ::ὲὶ'::"'

:ττετσ_ Βεεισειωτσε νετο εοεσοσσσε Πτυοί:Ρ σσε:σισ Βοσοσε 8: εστσ Ασει.- ε0ΙσΙσἱ::ἱ.

εποε Ι)σεε, σεισὶ ίἱνο εοεσ: Ρε:ττετστσε ε Ρτονὶσεἰιε, εά Ρε:ττε:ε:σσπ ω)- Μ·

:σ€εσοστσ Ρε(ιΨτεκετιΕ,σ: σΓοσε εε! Ι.σ8εΙσσστσ , σ:1:ε εστω:: εΒοσεετεσ: θεσε- ΒέΕξΙΙαι

Πωσ , Πεσ: σε ΑσεσΠ:τάσσο εΙσάσισ εΧΡσΙετεσ: Ι.εοοεεετίστσ. δει! τσεσσ νεΙ1‹:Ιε ε. θεσείτσ8

ΡοΡσΗ σσό:οσε εοΠεέ:τ στΒε:σ σεσε τσεκττσεστ Πεσ Ρ:ε:ίσἰε σο:: ΡετσσΓετσσ: σ- ?"€Ἑΐὶ'τ::Ϊ

τστσΡει·ε. Η: νετὸ οσἱ Πε: ΈετσσΙσισ οσ::ετσσ: Ι.εοοεεεττστσ , σ: σσσ:ὶενετσσ: ΕΕ"ωκ

Ηεστο1σο οσοε! ίσετε: :Βάσει , σ: ΠΙνετσισ Γεετε:ε εισσ :οσα τε:τσάτ , 8: σε ε]σε ειπαμε :οσ

τσο::ε οστά: εσεεε:τ Ισ εοσἰε ίεΒσΙετσ τσεσε!εεετσ εοσΗσίΐ, ε::εισ :στσσΙστσ ίεΡσΙ- Η::ιμΈτ

:στε: @σε εοσίΗ:στ,οοσεε:Ρίστσ ΙοσΒε: ίε:στε τσεοΗ:Ί σε ετε: εοσΓσισετε. :Με .Π","$

οι:: εσόττε Ρο:στ: εσ: ντάετε ε , νετσισ ωστε:: Με. δεσ οι:: Ηε!τε:σ Ρετ εοτνσισ

Ρεν:: τσ ετεισο , σε:: Πισω ἰβὶόεσ1 οείετστ:ίετσο!σισ. Ε:εσσσ Ροί: Ιοσεε:σ οσεισ

Πε: Μετ:γτ Ρετ:ιστ:ίεισΜσεεΙ:ετσ ,τετσΙσὶΓεεσε Ψεσσετσε Ιιστσεσεισ ἱσ :το σε· ?νεἱτσετσι

:στετσ σοσ εΗ:ετ σε ΡοίΤε ό:.τετε: πώ εστσ ετσι:: ετε:τε ίσί:εσ:ετε: 3 σ: όοτσστσίσεισ εσισ τσοε: Ρετάσετ : άστε ε:εσσσ ντίεετε Ρτετε:ε εοεΡετσσ: εσσοΗΜ. (πω: ·

εστω Ισ τεσιτ!τετ5 εοΙΙοοστο ε: ΓσὶΠ`ε: εοΓσε:σε , σε Γετ::ε:ετσ σσσ: :ο Ρετνο :ετσ

Ροτε Ρτοί:τε:εισ εάοσσιτ: , δ: τεστ ἰΡἴστσ εΙσετσ εοστσΡετσ :ιό Πεἰ :ἱτσοτε:σ εοτ» “αμεα”

νε::τ:, σ: ετΡεσ:σισ ΕεεΙεΠε: οσα! σσ ετ Ρτο τεἀεστΡ:ἱοσε εἱνΙ:ε:ἰε ΑσΒιιΜόσστ τω: εεεε#
`

τεεεΡετε: , ε: όενο:σε οΗ`εττε: , σ: εεε:ε:οσπΙοστο εισσοε τεεετε σεετεν1ίΤε:. μ” ε

. . . Υ “τσ

οσο:: νι: Πει εεεεΡ:στσ Ρετ οσετσοεισ Ηάε!εισ ΑΒΒε:ετσ σοτσισε ΒεστοσεΜ Ξέ:ζ::έ1°

σε! Ρ::εστέ:ετσ τεόττ1Ρεσε στοετσ , :Ρώτησε ῇσκτε ΑΡοί:ο!σισ εε! άοτσείσεοε Μ_09εΠω.
_ _ _ _ _ . . . . . . - ε] σ _ΗεΙει οινιοεοε , νοΙσσ:ε:ε:σ εμε οΡετε εετι:ε:ιε ΠοεΙι:ετ εεΙιτσΡ!ενι:. πω:

σ Ι.6. ω.

Ιετ:στ :σε πω: ΓσΡτεεΗ6:στσ εί:,Γσστσ Γεε:σσεοτσ:τσε ΗεστοΙσσε ΡετεΠ:σε τω: -

οεεσΙ:ετε σο:: ΡοΠ`ε:, εΙε ΚεΒε οσε:σ :σε Ἐπὶ: όεεΙἰσε: ἱσ8εσὶστσ , σ: τσ Τσεο- Εστοσιιιε

όεττεὶ τεεΗτετ ΡεΙε:τσισ. (ξσοτιιισοετσ ίεό:τοσε ίσί-ε:Ρ::στ,8: τ:ετστσ ί-σΒἰ:ὸ ΡεΙε- ΙἐἘΓἐἐ”νξ°

σ: Με3οτοοισιιε είσετ:στ. Βετο εστι: εστσ εΠ] Ρεσε!εσ:εε , εΙσ :σσεσ:εε ἰσ εσΙτσί- "μασ,

σε ΓσΒΙτισεΠεσ:ΙιοσοτΙε,εοι::ὶσσὸ :Με «Με εστέ:σσ: ει:: Η σσσ οσἰά εστοσεισ ΜᾶΪΉἔ°δ·

οστσ τσ :στσε:τοσε τω:: τσ:σσίΤε: :σίΡεσεΠσισ νε! Ρτε:σετσ , σσΠάσε ε:: σο:: εε- @Η (σε

σετετε:στ εε!στστσε. Ηεεε τω: οεεεΠο σ: σοσ τεοόετε: ΓΡοσστσ , οσο:Ι τσττσί::: σε”.

Π:: ε: εοσ:σΙετεσ: σε Ρτεεοε:τοσε ισσ!:οτστσ. (Επι: εσ:εισ Η:: τε:Ηντνε εοεΡἱΙΤε: :

ίοΡετοτε , όο!εσε Πωσ! ό: ισε:σεσε σε ΓσΡετίσ:εε σεΒετε: εετσσΙοε , οσοτσ:σ Ρε- εοσᾶἰ:.

ι·εσ:τοσε τσ:σΙετε: τσε!ιιτσ : μια: εσἱτσ ]στε Ρο:εί:ε:Ξε εσεΡ:ιιε: οιιΡΙτεεν:: τσε!ὶ- :"2ζά";!

τἰετσ εστστσντοτε. Νετσ Ρτ:οτεε ΟΡ:σσε:εε εοφ:: ἱοΠεο:ετ ΡετΓεοσἰ: οσο: :σε "εΜΗΜ

τει:: εοτσΡτεσεσόετε νεΙσΞ: , εσ: στο:: ἱσ:ετἔεᾶἰοσε Ρτοί:τεντ: , Με:: ::εσ:εε ό::

εΧ:τεσεεε εο!ε:σ ΪεεσΙ:ε:ἱΒσε ε:ΐσΞεντ:. δεσ:: :εττσσετσισ σοοἰΙἰστσ ΜοσεΠ;εττε Ξ:ζΉζοξ

οεί:τσεσε·: ,εετίιι1ιοσε τεΙἱΡἰοσὶεΡτΞισετἱεε σ: εΜῖΙἱστσ οΜΒεσε. Ε: οστε πτετεε- τ: "εφ

:::ετσ:σ οτσετσεσ:ε εοσεσὶεεσοτεεεεΡετε: Ρο:εΠ:ε:εσηοεο ΠσεσΠε τστΓετε:τοσε * 'Μ“”(”

σ: Ροτεσε σοσ :τοποσ :σεΓεστοτσισ οτσετσεσ:ε εοσεσΙεεσεΙο τττστσΡετε ΦΗΜΗ.

Ε:οσοστεω σο:: νε!εΒε: τεῷὶεετε εε:Ιστσ , τόεο εοτ εμε το :εττεστε εσΡὶὸἰ:ε:ἰ

Μ:: [στο σΙ:τε τσοόσισ το:: όεδ:τσισ. Ε:εσὶτσ ε:ιτσ Ηεοτοὶοσε ετσάεΙτε άε ΐσΡτε. :_",άφ

Φάτε τεοσεΐσσισ ἴε:ἱεΠ`ε: Ϊστοτε:σ , τστΓσισ οεεεΠοσεε εοφ:: εκοσττετε , σ: Μεβ :ἱιἐΦὲ ε: _

Ρσεσσεισ ως ετιιὸε!ἰ:ε:ἰε νεΙετε:εο οεσΠε σσστεισε εσΪεττε.Τσσε(ῖΙσΙάε:ἰεἱ :σου Σα::ε Πτσο!εοε: ΙενεΙΙε ντσεΙ1εετε,εστσ σσΠσε εστσ Ρττοτ οσετσ :Με νοΙστίΤε: τσ:ετττε, ω.

(Ρσωτεε: εσσσ εΠ:ει· :μεσα ωστε: σσσ εσάεΒε: ΡετίεςσΜοΠετσσ: Ρττσε:Ρεε Με.

εσ Βε:τσεσο (σε 5. Ι.εοεΙεΒει·:ιῖ εΧΜοσεΠετὶο τσ οσο :εσεοε:στ εΒΓεόοτ:σε @τε

ε Ηἰε Γετρ!σισ Ασ&οτ άεσεσετε ντά:τσ: . :Με εε τσοάστσ :1σ0 5. Τοσεσσεε ἱσΕνετιΡ. τη. η. Ε: ει:: νἱιἰἰ:,

π|4Ζωοσωπ ΡΜπέκέ:.

.4έϊ'σε. Μ. Οκ!. δ. Β. δαεἰσιπι ΙΙ: δ» δ
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Απ. Ο" εΙ1,8τιπ Ρτεείετιττει Κεετε]πΙΤεεεΙτ εεεετ5τ1. @τει εοπτε:[ωεό Ηεειτοιτιιιω @Με

ΒΈξί'ζ:ΐ:: ΠιιειίεΡετετε ειιΡιε οπιπεεεεεττειτοτεε πι τοτε Επιιιειε,τικιω Ροτιιι5 ειιιΐετ5 (Μπι

” ιπε!ιεπιι-ε ειεεεΡιθ;ι Βιοτιει.ιτι. ΗΜ: τι ειιιτΗεπε Ηεετοιτιιι8 ιιεςιιιίΒιιιιΒ ε 6-Ψοπ Με·

ι ειπε τεΡιετιιε ιιιΠττ ιπτπιίττιεθΔιειπιιΜ ττεττειτι Ρι1ετο1°88 εϋίττειιι , δέ ή @ΓΗΠ

ἔζῖάἑἔ:: τιο ΓεΡετεπ , ιιτίεΡ2τε.τιττιιι1ΒετεΠΕΜΡΗΠι1°ι2 πε ιπιιιΙεοεὸεΙεᾶετεττεΙιε @πιει

ΜΗΝ”, τω. Οἱιπι ειιτεπι όιιεετετιιτ, Β. Ι..εοόεεε.τιιιε τ-τεττετιι δινω 2ΠοειιιιΕιιτ όι0€Μ:

Μπε€ω ›› ιΖΕτιιιο ειπτπιο είτε, ΓτειτετεεττΙΒτπε, πιιοπιεπι οΡοττετ τω; 005 Ρετι,ευτε 000 ἴιιιιτ

ζ'Η:"'"="°ιε .εοπε!ιέπειτ ΡείΙῖοπεε τιιιιιιε τετπΡοτ1εω Επτυτεπι ΡΙοτιεττι ει” τενειεειτιιτ τα πισω.

τω”. το Ρεεεετε. ετεπιπι τιοίττε ττιι.τΙτει πω: , ία! ππίετιεοτάτει οττιτιιΡοτεπττε ίιιΡετετπιπεπε

"· ε: τπετέπάτιπε ω ειΒΙτιεπόει εΙεΙιότε ίεΙειιόειπτιιιπι ίετπΡετ είδ:-ρετετε. Η” Μ! τειιι

τι Ριιε Ρειτιπιιιτ ειπε πιοττἰε όεΒιτοτεε Γιιττιι.ιε , ΜΜΜ τιοε εκ1Ρεάειτ επτα Η Ρεπεπτετ

ε: ίετττπιιε ιΠ:ειτπ οετιεπι , ιιΒἱ Με Με Ιετε!ειπιυτ το εεεΙεΙτι @στα

χι". Τοπε ωιω τι Πε:ιτιιπι ω ίτιΡιτεπι Ρετπιτιπιιτπ ΙειΡωιετιε οΕιτιιετε εττεΡετιιτιτ.

εειιτττιιι€ε: ΙΙΙε νετὸ όεΡτεεειΒειτιιτ Ποιτιιπιιττι όποτε: Ποπιτπε]εευ Βοτιε πει ποπ νετιιίΗ

ι: νοεετε 3ιιίτοε Τα! Ρεεεατοτεε,ΓιιίειΡε ίΡιτττιιττι τω” τιιι,ιιτ πει όιετι:ιτυεεε ετ! ίἱπιτ

ε: ΠτικΗπεπι Μειττγτιιιτι ΙειΡτὸ1Βιιε ε πιε νιτε.ττι ιΓτεττιπποττει!επι ευτεττε , μιεεειε (ε.

,, τττετιπίΒπιε νεπτειττι Γεειετιππ ττιεοτυπι τττειιετε. Η:εε ότεεπε οτεπτὶο ιιιττττιιιττι

τ ετΠεινιτ ΓΡπιτυπι. Βεειτι1ειττιςειε 1.εοΔεεωω ευΡὶεΒετ ειιπι εετππιπο νττεπι ω

εξοεεμ. τε , ετ ΠπιιιΙ τπετετεπτυττιιτιιτειω εε εεετεπι Ρ:ιτειειΡ:ιτι. 5εά ΗεΙ:τοτπιιε ηπατι

Ρ:: Ε<έΡώ 11ι.ιε εΙπΐεττε νοΙεπε ειπε εκιτιιττι,.υτ Ρετ Ρι:ετιειε ΙοπΡε όιΙειτειε ει ΡτπΡετατετ :ετετιιειε,

ε.: Μ, 8: πε εοτοτι:ΐ ειεειΡετετ ττιεττγτη,ιμτιι Ροτιυ.ε εατετετ Ρτειεττιιιε @στα ΓεπιΡιτεττι:τι

ειιωετατ- < τιιπε ]πίΒτ ειιττι οπότε μπωΡετ ετιεττιὸειπι ΡτΓειτιεττι ττετιίάπει,ιπ εεε ετεπτ Ρε

ττα τιιιειίἱ εΙεντ πιειάεπτεε ειεπτα.φΙιεπιοετεττι Με ειπε 8›τ τεεΞεπι εοπεενεπι τω.

τ!εΗτετ ῇιιΠ.ἱτ ιπειι!ι Γεττο,πεεποπ 8τ ιπειτα ΡΙεέτωπι τεττο Γεεετιτε ειιίεττι,ιιτ άιιττι

απο” ειεΙετι,Ρεττεειετπ Εοτετι,Ι1πεπειειε Μετα. εΙΤετιτ τιιετΓει,8τ εΙτιπι επ εεττιεεειτ οπι

πεπι ίεΙιεττετεω ειι:Ιειτατιι , εοτΡοτἰΓεττε Ρειτττετ νττεε υπόπτιιε όετεειΠεπτ πεεειττε,

όι.ιπι Με οειιΠε εετπετε νἰετπ , τιεε Ρωι ιιεττιεεόετε εειΙΙεττι , εεε Επειτα οτΕετιττπ

ότιπτε Ιεικτετε ειιιἰνετἰτ »Με υπότειιε Πτεε.τοτεπι , εε Ρετ Με εεε!ετετ πι Με!.

ΡΙιειιιιετπ ε!εΐΡετειπε , ειιιτετεπόο Δω ίειΙυτεπι , ευεπι Ιειιιτ!:ιτιόο ε:ε!ιτιιε ειὸἰΡὶΓεἰ

ιπετιιιιΠετ πι€ειιτεπι. δεό πο! ειΒΓετιιε νοειΒιιεεοτότυπιεπόιτοτ είτ Πειτε ·, πιειειε

ειπε: εοτ εοπττιτυπι φαω εΙετιοπε ΓυΡετΒιιιπ , 8εΓυίειΡιτ νοεεπι τ:ιεειιτιε πιεειε

πυὲπι εΙετε Ιοεμιεπτιιιτπ ; ποπ Ροίτιι!ειτ εωωπιωω νοεὶε , ία! τιιιιπΠττετεπι τω

τω. Νεπι εππι Γε εο€πονιΠετ ΡτεεΠότιτπι οπιτιε ετπἱίὶΠ`ε τιιιιιιο.ιιυττι , τοπε νιτιΒιιε

Δω Ρετιιτ ειόεΠε πινω”. Νειπι εμπιπτιιτπ ιπιΡτετειε Βοιωτια τενοεειτε ειιΡινιτ

νν"ήΠεο εε απο , τετιτυπι Ριετεε ΠΜπει παω επτπ τεειτ απο. 8:ιτιότιιτπ ιτειετιιε Ποπιππ

ειιίτοὸὶεπ- Ι.εοόεεετττττπ όπιπιάε εεΙ νιτιόιθ:ο.πι Γετνενετιιτιτ νινιιτπ , 8: τιιτΡιτετ άεπιτόπτυπι

έ:: "°“"° Ρετ ΡΙειτεειτιιττι ΡεΙττΠτιειιυΠετιιπτ ΡετττειΙιτ πιιότιτπ _,είιτιιςιιε εε! νιπόι&επι ετιιαίἱ

' ο άείοτιπειτοπι ττεὸιὸετιιπτ νιτο ποτπἰπεΨετιπ οΒ,ιιτ Ητε ειπε Ρτεντ όοπιιπιο επειτ

τετετ ετιιεπιτιιε ΓΡττττιιτπ. Οτι ειιτιππιιιιιε Ηεἱτοἱπιιε : ΑεειΡε,ιππιιττ,Ι.εοε!εεε

παπι ευεπι ε!ιειιιειτιάο ν1όΗΠ ΓιιΡετΒιιπι κάτσω, 8: εοπΡτἰτιιε Με τοτε επ ΠοεΙιει : επ:

επιπι τειιιΡιιε Με νοεειττοπιε,ιιτ τεειΡιειτ φοιτ πιετττιιε είτ ὰ τοτε τπιππειε. Οτιπι τω

τεπι Ιοτιεξτε εΠετ ε]ιιε Βοί.Ριτιπιπ , Βτι&ιιτπ Πει Μεττγτεττι τπιΡοἴτιετιιτιτ ίτιΡετ νιΙε

]ιιιτιεπτί'ι. Ετ οτ εοεπονιτ ιτε είε ππΡΙετιιπι, ειτττΡιεπε πειτε Ρωτώ νετΠειι ιιιπ5 7:

τω. γι., έπειεπτειπ,ιπειιιτ,/ατ?ωβω,ώ εεεβυψετ παοκ. Ε: ετιτπ Μεταμπι ποπ ΙιειΕιετετ ετ

89- ΙιπΒιιειιτι,Ιειιι6εε Πει ΠΙετε πο:: Ροτυπ 5 Μ! πιεπε όενοτει νοεε @σε νειΙι.ιιτ ὸε εοτότε

ειτε:ιτιο ττιΓοπιπτ. (:ίιππιπε οπιπεε ειιπι εττιετιτε.τίι €τεινττετ εετπετεπτ,ετετιιόετιιπτ

ιιτ οΒ Ιιοε όιπιιττετετ φωτα. Ετεπιτπ ετιπι εποε ε ποίττιε ΡτεττιΒιιε ΑΒΒο.ε,ποτπιπε

Ψττιο1ιιεκτυε, ΡτωειΕ&τιπι $ειπέτυπι Πει ι.ιίαιιε από ΙιοἴΡἰτἰιιπι εΙοππε ίεειιτιιε Με

ΜΜΜ. ἴετ,όεΡτεεεπε ειιίτοειεε ετ Π!» ΙετεπτετεεΙ ιΡΙιππ εεεεεετε Ιιεετετ2 πινεπιτ ειιπη:ι.·

να” “ω” εεπτεπι πι Πταππιπε οΡεττιππ ε!ενετιιίτο Ρε1ιιτιο τεπτοτπ_τεπιιιΓΡιτιτιτ ΡειΙΡιτεπτεπι.

ταυττπιτ- Ετ τὶιιπι τΠιιιπ ω Ρτεεΐετιε ετεοΙετετ ε:εΐΡιτατε , ιπίΡετο.τυπι ιπνεπἰτ ωωιωωω

τι Ηἰε ετήειι|ιιε ειιπι ίετιιιεπτι επι νετεπιπ Γεειττιό0 Ι› Πι Γεειιιιτ1τι νιτε ?υΛιππευ , το “Μπι Ἡυιιτπἐμιιἱ,

ίετιΡιοτι εοπεοπιειτ , υπ εειΡιτει τι. ά ιι._ ντιπ ίετιιιεπ· τιιιπε Λέτε ττιιετιιτε τείετειιιιτε.

ιτε τοπίεττιιτι μιτ«Μτ.
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Νατπ τπ:ετ ΓΡοεατπτπα Γαπ8οτποω τπετΓα ττπαοαΕπεταττττε Γοττεοω εοερτ:τεττττετε

ετοετοτοτπ. Ε: ετοτα ττεΓεέττο ταΒτοτοω οτοττττεε ποττανετα: ετεπ:τοω , ατττπ:οε αΓ.

ττα:οω εαπ:τιτπ Γοπτ:οτπ τετττττττετοπ: νετττοτοω. Τοπε τε πιο ετ εττεοττταα νεπετα:

εκτττβετε αττ εταπττεοω , ε:ττΡττ ττετε μα: Βαοτττο,8ε εοπετ:ο εταττο ΗεαΜεκπατο

ΕΡτΓεοΡο ποπ:τα: Γαότοτπ. τρΓε ετοοττοε αοτττεπε ντταττπεοω Ροττοτα: , ο: αετ Πετ

Ματ:ντεω Γε τπ:τοωτεεα:.Είιωοοε εετατπ Γοττπεττ:ο ετ ΓοιτΓεε εοπεετΓοτπ , ( οωπεε

επττπ ο: τεοπετπ ττα:οω τπε:οετταπ: Επατειντεοποπ °, το εττ Ηετε:οττνοΜ , ττττοτπ

Ρετεττ:τοπτε 8: τττροταω τπΓεττττ, Γκνοπτ ενταπτιοω ) τττειπ τ›οπα: τπεωοττατ Ηεττπε

ιααττοε , :τπτ ροττ: εοω ( Πειτε Γορτα :ακαντιποε) ΕΡτΓεορα:ιτε ττοττοτε τοτυττωα:οα

επ, νοτπετα ετοε τττττ8επεετ τττοετοτε εοτατε , 8: ατε:: :μια νατοτε$ Ροεο ::ττσόε111ε κίτ

εετε, νεττττωοοε φαω τταποτ: τπεττοτετπ τπττοετε. Νοπεπτω οεταω εεττεπο τπο

ωτπτ , Γεττ ο: :ταπΓτα:ο Ματενττ τενετεπτετ τωΡετ:τοπ:οτ ττοποτετπ. @τι ττε τε ποπ

Γοττττω τπττοτ8επετατπ :τε Ρτει::εττετε , νετοπτε:τατπ απ εο Ρτοωετοετοπ: ιτε Γο:οττε.

Ροττειοαπτ επτω Ψαττττεοε εοω ττοτττε το ΡτοΡετα , Ι)ετ εοωτ:απ:ε εταετα εσωτε

τοπ: νετοεττιε εοπετα παεοταιπ ετοε ταῦτα τεετεΓεετε , ττωτττ:ετ οπα εοω ττπεοα

πεεποπ 8: νετΒα νττττ οτ:τα Γοττεοω απ ετοε οτε ετττοετε. Πτιω πο:: ωτταεοτοτπ

εοεποντίε: ΨαττπΒοε , ποπ οτ›ετοταε απτωοιπ ετ τωΡεπετετε ωατοιπ,ο: α :νταππο

Γοετα: τοΓΓοιπ , Γεὸ νετΓα ντεε ταω Πετ Ματενεεω τεεοτεποΓεεπε , αεεερεοπτ εοτπ

αετ Γοοπτ Ρετττοτττε (Σοεποτττοτπ ετοοετ νοεαεοτ ΡτΓεαωποωτοπτ ετα: Οοπ8τεΒα:το

νττ€τποτπ , ετοτποε Ρτα:ετα: Οπτι.πεωαιιωτ Γαωοτα ()τττττττ τ το πα ωοτετε τττεΒοε

ττατττ:ατοτ εοπνετΓαπε ω» εοτττοτττα ττε:τε. Ναπτ δ: ττττεοα μποτ α Γοτττοω τεεετττ:

οτττετοτπ , δε ωα<έππω ττοότττπα: τοκ Γεωεπ οίτεπεττε το ΡοΡοτο. Φταπετοποε τοτε:

νττ8τττττω αεεείττε εα:ετνατπ,εαιτεοω ( ο: Γετ:οε) ττοτετ τοο ΓοτΞετ:τα: ετοετοτο,ο: τπτ

τατεπεοτ ποτεοπτειοε αοεττεπεεε , οοαπεα τ)ετ είτε: ετεπτεπετα τ 8εεοπνετίτ :τ Ρταντα

οΡετττοοε νετοετεετ Ρεεετεπε πετεπτεεο:τατ Γτοέτ:οτπ. πω ετοτπ τπετα Ρατνοω Γεω

ετοτπ ταβτοτοτπ,Γαοετοω νετ ττπΒοπ τεεερτττε: οττἱετοτπ,εοττοὸετ οπτα:οε Γοετα: τ -

Γε τατπ Βοτπτπο , εο:τετταποω τωτποτατε ττοετοτ: Γαεττττετοεπ. Ε: :τοω τπ:ττπΓεεπε

εοω το:: ΓΡτττ:οαττε ττπΡτενετα:, :τε εστΡοτετ5 οτ:οττε πττεοταττα:. Νατπ εττετσοε α::

ποόττττοε το τ)ετ ταοεττττοε πετντεττ αάίτ:αττα: , ο: νετ Ραοττοτττω αττ πεεείταττα ωτ

Ροττ5 ντι: αττετοαπττο απ Ε.εετεττα Ρτοεεττετε:, ο: νετ ετοτΡΡταω Γοωπτ εττττειοε

εα ετε ροεοττΓεε. Δ

Βτεοτ εττω ροττ εοε ΗαΒεττα , ο:ετεεεττα: Ματεντεω τ Μετα Ροττοττ ετ Γατποτα

:πω εκττττσετειτ: νεπεταβττεω , επτα ποπ Ροτείτ Γοτ› ωοεττο τοτ:ετπα ατ:Γεοπετττα

ποπ τοεετε, τπαπτΓείτε οτπιττΡοτεπ8 Βεοε οωπτττοε ετεεταταντ:. Νατπττοε εοερτε

αετνετΓαττοε ετοε οτετΓετ ετετεΡεπεε. Ναιπ ετοιπ Ρετ τστεππτοω Γετε ττ›τετεω τπ Πετ

ταοτττττοε τεττττετε:,εοεττΙτ ποπετανετοπ: τπ:ετΓεέτοε, απ: Ρτο τπίτττεττ:α:τε εοτΡα

τπ τεετοπτττοε ατττε είτοἔαεοε. Έ9ετττε $ταντ:ετ ττεττεπε , ποπ :τε οτ:τοπε εαντΓοε,

Γεετ εεττ ττπε Ροεπτ:επ:τα εοε εοωΡτεττεττετεττ: τποτττε οεεαΓοε. Εοετεω :εωΡοτε

ντι· τέτοττοΓοε ΤΗΕοοεπιτ:οε Κε:: δ: τετεω Ηετττοτποε δνποετοτπ εοπνοεανεττιπε,

αετ οαωττατπ ντττατπ Βεοταω εοπνεπτεπεεε ωοτεαπτ ΕΡτΓεοΡοτοω :οτπατπ αετεΓ

Γε Γτεετοπ: , ττττιτοε τττ:ετ εε:ετοε ΠτοποΝ:Μ :τπτ Γαπάτοω νττοω Ι.εοετεεαττοτπ

εοω ΧΧ/ατωετο εττΡοττ: :τε Γεττε Γοτ ΕρτΓεοΡαεττε , δ:: ετατττεττε Ρα:πατ τττε€τοε , εσπ

ετεωπα:οω απ τΡία δνποετο εατναττετ αεεε(5τ:5. τπ εαΡτ:ε εεφοτΓοτπ Γεετε8απ: α

Γαπέτα ()οπ8τετζα:τοπε. 1)ετττττε Φωτο εσπ εωπα:οε τποτ:έττοε Γεεο:α Ρωτώ ε::

:ήττα εκΓοτντε ποτττετοτττ ττοττ τπ Γαπότο νττο εκετεοτε. Απ] νετὁ ΕΡτΓεοΡτ :οπο ετ Κε

ε Ρετ Ηεπτοτποω τπ τΡΓα 5νποετο [πειτε ττωττεω Ροεπαω Γοτ:τ:τ,ΡετΡεεοο εΧττττο

έτπ: πε οτ:α:τ.Ψαττπεττοε ε:επτω @οτ αετ Γοπταεττθ:οιπ Πετ Γατποτπω εαΡτεπετ:τω

απ εκπττ:οττα Ηεπτοτπτ τττθ:α Γοετοε Ρετπτετετ ετετττεετα: , τΐοττεαττοαω απ τΡΓο ω

οοὸτττπ ετοε οτ:τοπε εοπΓεπΓετα:, ΕΡτΓεοΡαεττε εεαττο ατο σετ: Γοετα: Γοτ›τττπαεοε,

Ροττ: Ραοττοττιτπ τπ:ετναττο ΡοΙτ:οτπ οτ·τεπΓαιπ ετιτε ετεετετεπε$ τ)ετ ( οε οΡτπατποτ)

πο:ο ωοτ:τε Πα$εττα:τοπτποε οτττο:οε εττ)πετπΡε ( ο: Γετ:οτ) ταοοεο τω: τττΓΡεπΓοε,

:το ωοτ:ε :οτΡτΠτιπα ( ο: ετεεεΒαε ]οττ:τ Ρτοεττ:οτετπ) εοπετεωπαεοε, :ταπίτπτΠτιε

τι (τττεΓοτοε τταττε:: Φακο:: "τω, τι: Μπακ ένιωσα πισεκεύαπε[ι·υκω υτοπκτυπ.

εεττ τ;

Απ. Οπα.

1Μ:-ΕΧΧνττ1

Οετοιτ.τιτ

Μ: Ηετωε

παττο επιτα

ΠΠ”.

το

Ετοε 1αΙ›τα

8: ττπΒοα.

τεετεΓεοπ:_

Αοέτοττε

που.

ΡτΓεεω

ποτπ πετάτε·

ετ:οτ Σεο

ττε;ταττο8.

ΣτΠ;

Ιπτωτεο.

τοω τοτ

παπτ τητα.

τ ΕρτΓεοπτε

Ποτ εσπετα

τττ5 τπ δν

ποττο οπο»

οπο: ,

Νοτιτ.
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τω, ε”. είτ :ιό εειττ:ιτιιττι. ΑεΠιιιε επιω νττ Πει δ. [.εοόεεο.ττιιε ττι εοεὶεττι ΜοτιειΓτεττο 53η;

Β°ἑ:ἶ3°::ι &τωοτιτει!τιιτιιτο ειτε τις! ειιίτοετιετκτιιτττ Ροίττττε Γιιετ:ιτ εοτττιπετεεειτιετ. Ιειτιιτ ειά

.ω $,ι;,-° Βε:ιτι Μο.ττγττε ΡετΓειεττεειτπιτε.ττι εοτοττ:τιττ ετττΓεετ νετΓιιτιτε εττιΠιε Ηειστοτττιτε η

έΒΐωτΓε τειτιττιιε ΠιρετΓιετι: ντνιτε* , εμι εε. ειικΡειΓΒοτττε εμε Ιοτιοε ΓιιΡετετε.ττι: ειεττωΡιετε

,, .ΜΧώ εΙεβετει:. Ιτετιιτττ :τ.τττττμιιε Γετεετιε ττινιε!ιτε ,τττοΙείτε ετετιε Γε εε εοόεττι Ιοεο εμε

οτειττοτττειτε ΓιιτΙΓε εττΡιιΙΓιτιττ >ΓΗτιτιιΙειτε τιιτΓιτε εοεΡιτ ΗεετοιττΙιτίτττ ,πειτε τεε!ιτει

ειιιτι τεεεε τε π! ετΙο.ττιιτττ, ιτε Ε τΓεο οτιτιπ εοτιίΠιο, εμε τ τι;ιττι ετει: νεω
τττετττξιτιπ 3,τιζιιο.τετιι€ε σε ττοε είΓετ Ιετ τιπξ:τεΙτετιιττι, ιιτ Μετὰ :του €τει:ΓΓιτττετει: οΓ.

Γεττε ΓειεττΗετιιιτι. Πω τιιιττι ι:ιετιιιότιιε ΓιιτΠετ :κι ττιεττιιιττι, ττκμττε ετιτ εε εο νετ

ειιιιωτει Βιιττι,ιιτ εΙε ΗτΙιτεττετ τι1οττε εοτ·ιΠτετετιιτ Γε εοτιΓειιιττι. ΟοειτοΓεει·ιε Ρετ ὸἰειΒο

Π°°°']' ει Γ'° Ιτειιττι εοτιεττιετπιιττι τιιτΓιτττι ΗΜ τττιιιιιττετε εοιεΗτετιιτιπι τι: εΙε τιιιτττεττο Γε που εττειι

άμα“Μ Γατα εΙεΙιετο ,με ετε τιοε Γειεττιοτε ττυΙΙο.τετιιιεόικττ ΓιιτΙΓε Γε εοττΓετιιττι , Γεὸ Πεντε

Ροτττιε ιμὰιτι Ιτοττττιπεε Με εΓε Γειτε ΡτοΓεΓΓιιε. Τιιττε 8ετΡΓιιτιι ετιτ εειττιόετττ 5γττο

τΙιτττι εεεετΓἰετιττττ που τε.ττιετι τττΓτει ΟοτιετΙτιιτττ εοοΗτιιπειτιιτ ΓιττίΓε , Γεό ΓεοτΓιιτιι.

Κεετ τιμ-Ι· Εο τεττιΡοτε απο Κεεε εοιΙετιι εοΙΙειττοττετττ ΓεειίΓε εΠεττιττ , ττι εμε ει μετα

Βεζ221°"· ΡωττΧιτΓε Γιττιιτει,ιμτε εγειιτίΓε τττατττΓείτε εοιήιειιιιττιττ. Ετ €ὺτ11 ότε Η:ιεττετττεε

' ει ει!ιιιά ποτε νειιιιιΠετιι: εΙτεετε , εμε τιιιτιεειττι εοττΓετάετιιιπ ε εειΡιτε: είιτιιτιιιε

(τιτσττοϋετ- ΟΗτιουοτεεκτο*ειττότιτττ , ετσι τιιττε (ῖοτιπεε ετ.ειτ ΡειΙειτὶ],]ιιΠὶτ ητο.ιττιιιε ται ιιιε

ἔ:ΠιΞΟΣ παώ, 8εΡτεεΓειττετττνιτειττι ττι εΙειεΙτι ΡετειιΠἱειιε ειιιΓεττι. [.:ετειΒειτιιτ ετιττττ €)ετ

ω” (τω- Μει.ττγτ τη οιτττιτε:ιτιετιττει , ειστε όεισιτειττι (Πει τεττιιιτιετο.τττε ΒΟΠΗ11ο τττειττγττι

:ιιτ των ΓεττττεΒε.τ ετΡΡτοΡιττεμ:ιτε εοτοττεττι. Αεεεετιιττι ειτιικιεττι Οτττοτ!οβεττιτε :ιό Γι18ιιι

:ττ7:ττΙεέ;. 3. (ιζ-Μαΐ ε!Βάιιτττε : εετττ2τιε απο ε:: ιτττιετε ειε τττΓΒ;·-ττιμο.τε ΐεΓετΓιιττι μΠῖτ επιω ει!

τιιιστωιο. τε οει :το στο οι:ιιττι. τιτε ιιο.ττιετ ιττεεττπτει τ ετα, ιιττιετι ττιτιστιιιττι ιιιιΠιτι
τοτε εττειιΙο εὶἔ απτο ἀεΓεειἔεττε ΓιιτΙ:ετ εειΡιιτ εμε τεΓιιΙΙἱτ. Τιιττε ττεττιετιτ(τἔε στη

ω°ἐω."_ εεε ετιτ τω:: Πετιιιττι ντόετιιτιτ , είε εεε, ιιηιιιιιττε, άοττττττε εποε! :τιΡΡατετ

ΓιιΡετ εειΡιιτ τιιιτττι , εμειίἰ ττι ειτειτΙι τττοάιιττι ΓΡΙευτττάιιττι ιὶε εεεΙο , :τιμά επιπ

:: τμο.ττι ὰ τιοΒιε ΠττιΠε είτ νιΓιιττιε ΠΙε ετοτιιιε ττι και ειάοτε.νιτ όιεετιε : θτειττεε ττΜ

:: ασε οττττιιΡοι:ετιε Βειιε εοττΓοΙειτοτ οττττιιιιττι πειτε τεΓετο, ετιτ ΓιιΡετ Γετνιττιι ειιιιιπ

τ: ο ειπ!ετε ότετττιτι1ε εε τειΙε πιιτειειιιιιτπ. Τιιτιε ντάετττεε οττιτιεε τμειίὶ ττι εττεετΓιι

ττιετπιε Ροίἱτι ,τειιτάεττι ειττάεττι τεΠιττιΡτο ΓΡττιτιι Ειπε! ΒΙοττΠεετπεε οτ11ι1τΡοτετ1

τεστ Ι)ειιττι , 8: εοτινετίἱ ειΙτετ στ! τι!τετιιτττ εΠεεΒο.τιτ : νετε Με ττοτ11ο Γετνιτε Βει

είε Ετ: εοΙΙιεεεειτιτιιτ εκ! Πειιττι ΡτοτΓιιε Γε ι:εικτετε Ρτο νιττΒιιε. Ει:ετττττι εοπιτιτα

ττ10τ2.τι1ε νττ ετιτττ ειπε τη άοιπι1ττι μπω ΡετάιικιΠετ,ιτει ἰτι εμε ειάνειιτιι Βετεεότειιο

τιεττι ετι:ιεΠ:εττι τεεεΡιτ , ιιτ ειιττι οιιτιτεε τΠτε τιειΒἰτετιτεε Με εο8τιοΓεετειπ , Ρεεε:ι

τετ.ΡτοΡττε εοτιτἰτετπεε εεττειτιττι ε.ά Ροετιττεττττετ τττετΙιε.ειιτιετττε εοττΓιι€ετιιιτ. Ηειε

ετιιττι επιω Γι.ιι1ι11 ΓεττιιιΙιτττι Ποιτιιταιτε ιΙΙιιΡετο.νεται:, ιιτ ιιΒιειιιτηιιε εετΓιιΙ Γιτι1Γετ

ττειεΙιτιιε ιιτ ετ ττιΓεττει:ιτιιτ τιεεμιττοε ,νετΓο. ν1εε ΓειτττιιΙο.ΒτΙεπττΙΙτ οττττ1εεἱιπΡ_εττόε

ΜοττἰεΓει:- τετ:: τενετετιι:ιειτττ. Τ:ιτιι!ειιτ Ρετνειττι: ότεε ττιιιττεττε , ττι εμο ΡετΓεειιτιοτιτε εμε

;ΐ:::;δ εΠ`ετμτπ Ητττε. ΤιιτιεεὶΡεΙειτιο Γετττετιττετπειτιόε.τιτττΙεετετι , Ι.εοόεεειττιιτττ ιττιιιιτιε

:Χαμ νιΞτιετίιζ ττοιτέ.ιεεετε. Οιιττι ::.3ιιτεττι 1ι1°1Ριι1ε ΗεΒτοΉτιε νετετετιιξε, ττε ά ξι!εΙιΒιτε

Ο τι Με σποτ ετ τττιΡετι ετετιιτ τττεττγτη ,ττι τ νατιιιτι εστι ετα ει μ ετ ετ.
τμττι Ριπειιτιι, 8: τΙστόεττι εοτειιε εμε τττιτττετει ττιτειεΙειτιτττι , τμο.τετιιιε σε ΡΙιττετ

τετττΞ νε! ΙειΡτιττΒιιε οιπιιτειτιιττι,ιτιεο8τιττιιω ττοττττιπιβιτε ΓειεετεττΙΙτι:ε ΓεειιΙετιιττι.

Ρτε:Γειτιιε ειιιτετττ Οτιτοάοβεττιιε ττπετττττ Ρτεειττεο.ιπε εο μα: αΙιειιτιιετιιΙιετιι εοεισε.

πιτ είτε εοι1νετΓιιε. <Ιάεόεμε τιοτι νειΙετιε τιιοττεττι ντττ Πει εοττΓΡιεετε, τομτικιι:

εμειτι1οτ τ: Γειττιιι!τε,ιιτ εε ετιτ:: ΓιτετατιτωμεεκΡἰετετιτ.Πτ εττιττι το τΠτιιε ὸοιτιιιττι

ΒΗΜΑ.

τι

τι Ηοε ττι ε.τόειι|ο @σε οΒΓετνετττιτε πιοι!οε τεότεςετιτΠ ιιΒἱ τιἔὶτ ιτε ΟοτιίΠιο Ρε.ττΠεεο το ετιιιΓτι Ρτ:ετε:ττεττ Κο·

ΒΡτιεοροε τη οττττοειτι, τετιτωι Ρετ άεεειτναιτοιιεττι , δε τοτττ.τττειιίιε ΛιιττΠιττ5 ττττ.Βττο , ειπα (ΠιτΙρεττει Κςε,Β,

Ρετ ιιιτττεατ ΓεἰΠἱοἔεττι.Ρτέττιι(ΈοεΙΓΙΡΐτωετι Ιτείεεττιιιε :μι Ρτμτε2ι_ι:ει2 ιτεροίτιτοττεττι ιιτ ετιε , Ρετιιτ, κι τω: τα·

τι, Κεση]3 τω” .Ειπε ι1ο ι Με. τ;ιε8τειτ τε εεττ. και εμ: τω πωπ,τιω απ” πω:: εδΑυημ Ρ ;' τα

16. οι; ΡτέζιΡιτ , τι: Μοπικβω β]ατ·υκ!ετωπ στα πιιίο- ετα »ω!εάέίίτοπετ ΣεπτΙο:τατε τοπτέπετ,[πρετ τιμί;|2.μ

Ιιβωτττωι σεπιβτδΐειτοτ εκεεΡττε ειΠτε μπαμ, εσ7τυπιΜ κειτακτια, στα πω· μέτττωπ αυιτυ·π στι» /Μέπετιου·,

«πω» 8.#ιπ μυρέτέ.τ »Μάτια , έτε,εΖωτιτά[εκε τμτρέτετ π: τη μτρωικω ισπτωτωΙαπω. Σεεςε πω: η]β ι·|εςδωλε

ορρντόττυ μια”. 5ετ:ιιτιτΗ νετὸ ττιοττι εκετιιρ1ιττη :κλιπ τω” άτχιιημε με ντι;; 5. Β1νωω Μ! ζω". 05- >

πειτε θτ·εδοτιιτπι Τιττοτττειιττι ΕΕτΓε.ττιΙ.Β- 1- α!). Οι
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Ρετνειιιτ τιοειιιιτιτιιιτιι ,ειπε εοιιιιτττΙτιετιι Ηετε εοετιιτ αττιατο,εο‹ιιιὸἀιτι νιττΓιιτ ω. αυτ;

τιιττιιίτετιιιτιι ΡετνετιιΙΓετ ταιτι ετιιεΙεΙε Πα8ιτιιττιι_ Βΐ::Χ:;::'

ι€τωτ ιττ εο8ιιονιτ νττ1)οτιιιτιτ Γ.ιιιτιι ιατιι αάεΓΓε τετιιιιτιιιττι,τιιιιΙτετειτι εοετιιτ τα.. '

εοτιιεΙαττΙττΒετιτεττι όιεετιε: ΝοΙτ τιιιτεΓο τιιεττταιιΠτιιε εαιτεθ. Ηετε, τμιια τιεςιια- «ΗοΓτἱ·

ειιατιι αει τιιοτε τιιεα αε! νττιεΙιεταιτι τετιιιιτετιιτ,Γετι Ρωτώ Βετιετιιεττο εΙε εεεΙτε α

όαΒιτιιταΒεο, Η εοτΡιιΓειτΙιιτιι ττιειιττι όενοτε εοτιάιόετιε τη ΓετιιιΙετο. Ετ εὶιττι σε

!ιατε τϋιτΠΓετ , ιιτΒειιττειιε ττιιτιιίττιε ναΙεἀιεειιε , το ΓΠνατιι ειιττι εΙιτειιτιτ οτ 3ιιίΠοτιιε Η Ισειψ

' ΠΊ=.ΐ(ΥΠΙ

ιτιιΡΙετει:ιτ Γειιτετιτιαττι.]ατιι ειαιτιι ατιτετι ςιιαίἰεταιιτ Ριττειιττι ,ιτει εοτΡι15ε]ι1ε α!εζ άαωεω5, _

Γεοτιαετετιτ,ΠειιτΓυετατ ]τιΓΤιτττι5 Γεεὶ τιιιΙΙατειιιτε Γιιιτ ιιΙττα αε ειε τετιεττυττι, Ετ

εὶιιεειιτεε ειιτιι Ρετ Ιοεα ιιιεο€ιιιτα ιιΓειιτε ιιιΡιτειιιόατιι Ιοειιττι ιτι τιιιο αόίτιτιτ τω

ειιτειιε: Νοε ιιεεείΓε !ιαβετιε , τω] , Ιοιι€Ηιε ατιΒατιτ ατι τ1ιιοτὶ νετιιίτιε εττὸ τωτε, ..

τι: ιττιΡΙεαττε νοτι1τιι ττωι€ει. τιτ νετὸ ετσι ειιττι ατά Ρετττιιετιττιιτιι ότιεεΒατιτ ,ετατιτ ε.

9ι1:1τι10τ ιιιιττιετο.Ττεε ειιιττι ει: Με ΡτονοΙιιττατΙ ΕιεεΙεε ειπε όετιτεεατι Γιιτιτ, ει:

ειε ττιάττΙξεετιττατιι άατετ, 8τ ΒετιετΙιε"τιοτιετιι Γτιατιι ΙιτΡετ εοε ότΒιιατετιιτ τταττετε.

Φαττιιε νετὸ τι ΓιιΡετΒιιε ατΠταβατ εναἔἰτιατο ΒΙατιτο Ρατατιτε ειιττι .ατὶ ιιιτεττττιετι- π

άστε. Ροίττ1ιιατιι ΒετιετΙιεττοτιετιι Γιιτιετ εοε τταότόιτ , ό: Με ττιτετΓεδτοττΒιιε νετ- εε.ττιιδει

Μπι Βει ατιιιιιιιτιανιτ ,τιιιιε νιτ Βει ττιειττιιβετιε οτατιοιιι απ : ΠοιιιιιιεΠειιε οπο- «τεστ Με

τιιΡοτετιε, Ρατετ Βοτιιιτιι τιοίττηεειι-Οκιιτε·ττ Ρετ ετιιεττι τω τιοτιττατιι αεεεΡιτ α”

τιιιτε , Πειτε νιττιιτιιιτι αε τοτιιιε ετεατιιτ:ε Οτεατοτ, τε Βετιετιιεο , τε εΙοττΠεο , ετσι τα

τιιε τϋΒτιατιιε εε ατι Ιιαιιε εετταττιιτιἰε τΙιετιι Ρετόττεετε. Ιὶοἔο άειιτεεόττΙυε Πετιπ- «

εε, ιττιΡΓειτι τιιε]υΒεαετιιτΓετιεοτότατιι τιιατιιΙατἔιττ, δε τιιεττττε $ατιέτοτιιτιι τω» τε

τοτε ττιε @Με τω” ΡαττιετΡετιι επτα; αετου: εοτιΓοττετιι, 8: τττΒιιε ιιιτΙττ1. (.

ττετιτταττι Με τιιιι Με τττΙ:ιιτΙατιτ , ττιτοι:ιιαιτι εεε Ρετ εεε ετεόο το εοτιΓΡεετιι τυο ε!ε- τ(

ττιειιττΠιττιε Ρατετ ΒΙοττΙιεατιιε Γιετι. Ετ ειτΓιττΒετιε εετνιεεττι τετετιεΙιτ, Ιατιτατοτεττι «ετω8 ω;

εοτιιτιιοιιιιιτ ιιτ εισαι ει» 3ιιΓΤιιττι Γτιετατ αεΙιτιιΡΙετετ. Οίιτιιτ:1τιε Βετο ἑεετετ , με ντώ>τϋ τα

ειιίΓοτ ειττετιάετιε ΒΙαεΠιιτιι ατιιΡτιτανιτ εα τιτ ειπε. Ετ ετεετιιτιι εοττιιτε ειπε Γιτείτι
ω”

τιΓΓε @τα ιιιιιιιε Ιιοτ:ε ΓΡαττο όιεττιιτ. δε άστε τιοτι Π:ατιτιι ειιτιι εαόετε 8Ιαε!ιατοτ ·

εεττιετετ, ευω ΡετΙε ΡετειιΜτ τιτ Πε ειττττε το τετταττι εΙεετάετετ.5εά τιοτι τιιιι!το ρετειιΙΓοτ

ΡὸΠ: ΡετειιίΓοτ ειπε αττεΡττιε α άατιιιοτιιΒιιε 8τττιειιτε εατιτιιε αε Πει ιιΙττοιιε Ρετ- ::Ρ“” Ικ

ευΓΓτιε τη ιετιετιι Γε Ρτοτεειτ ,ιείςιιε ντταιιι Βιιινιτ.Τιιτιε Με εοτι]ιιΒἱε Ιιιιιιιε νττι $ατιθτιτείΕ··

(ΠιτοτΙοτιεττιιτι ττιτατιιόατιι νιΙΙατιι 8ατεττιτο Β ειιττι ττια8τιο Βετο ΡΙαιι€ετιτιιτττι Ια- Ρώτα.

τειιτετ α τω. όετιοττατιιε, δε Ιιιιτυε Γετιιιτια: ε!εει·ετο ειιτιι νεΓτιΒιιε,ιτι ειιιτειιε τω

τ:ιτιατιιε Γιτετατ, ιτι ΡατνιιΙο Οτατοτιο Βεατιτε Ματτγτ είτ ΙεΡιιΙτιιε.

Ηιε ιττιτιιιε όιετιιτε Βαεετττοε τιιιιὸατιι επι @με Οτατοττ] ΓιττιΒεβατιιτ οΗιειο, Χ"

1ιιτιιειι ΓΡΙετιττιότιιιι αΒΓειιε ττιιτιιΙτετιο τιιιιιιαιιο το εοτιετιι εο8τιονιτ ιιοδτιΒιιε τε- ΪΞΞΠἙΙΕΞἑἙ_

@Με Ιοεο, 8: τετττΙιτΙττετ απο τιιτειιιτατιτΙο εαιιττειιιιι Γε Με αΠετιιιτ αιτεΙιΠε ωετι1ττετα

.ΑτιτςεΙτειιτιι › ατ!εο τιτ ττετιιετιε τεΓιι€ετετ, τιε ιιιΓοΙετιε * ΓΡιτιτα!ι νιΓτι ιτιτετεΓΓετ. :Ψ ω”

`Πτιάε τιτττιοτ ττια8τιιιε ετιιαιιανιτ το εττειιιτιι Ιοει τιιι]ιτε. νετιετατιιΠε Ματτγτ τ @εμε

ττιιιΙταε τιιτΒει5 Ιαιι€ιτειιτιιττιι 8: όινετΠε τιιΗτιιιιτατιΒιιε άετετιταε νετιτειιτεε ατι @σε οι

νετιετατιάαε οτατιοτιεε Γαιιανιτ, εΙαιιότε ετιατιι ΒτεΠὶιτιι (Με , ετεειε Ιιτττιετι ω

Βιιιτ , οβΓείΓοε αεΙα:ττιοτιιΒιιε ττιιιιιεΙανιτ ,τιιιιΙτίΓτιιιε ντττιιττΒιιεττι !ιιιιιιεΙοει «πιο

τατιτΙο Ιια!.ιιταευΙο ετιιἰειτιτ : Με ειιιΓάετιι ΕεεΙείἰω Βαεετάοε αττείτατιιι·. Ναει 8: Μ” βει·ί_

τιιιιιιε 5αεετόοττε τιιιτιιίτετ (Πεττειιε 8ειΡΠιιε ΕεεΙείἰκ ειιίτοε τιιιαάατιι ιιοετε Ια- Με (πειτε

ττοεττιιτιττι ΡαΓΓιιε είτ , ττατιτ τι Ιατι·οτιιΒιιε οττιιιιε ΓιτΒΠ:ατιττα Γυο. £ωττετ αΙιΙατα: ιτιτεττιιιατιι εαΙιεττΙαττι Βεατι Ματτγττε @πατε με τενετετιττα Πει!ιαβεβατ αΒΓεοιιόττατιι, τω.

Ιαττο τιεΓειετιε Γεειιτιι άετιοττανιτ. ωττττττε εε Οτατοτιο εοτιΓιιι·Βειιε, ά αεΙ ότι

πιίειΙιιιτιι Γιιιιτιι ΡετΒετιε ττινετιιτ οτιιτιτα Γυο. Γιιτατα. ΕεΓι:ιτιιιε @τω Ρει·8ιτ αεΙ Ιω.

3ιιε νιτι ΓεΡιιΙετιιιτι, ε!εΡτεεατιε τιτ ει τεττάετετειιοτι Γιιττιιιι Ρετάιτιετατ. Νατιι :στα

ιΠα άτε8ε Γετιιιετιτε τιο€τε τι: οτατιοτιε αά εμε τιιτιιιιΙιττιι τετιιιιατιε 8: ΡΓα!τιιοάτα:

τι Αιι&οτ τεττττιε ΓετἱΒΞτ : @πωσ ΜΜΜ νωττωτ- τω» έττσ!!ατέ .Με Ετιτοττιιιτ , τ» Γεω ετιτ κάτω” δ'ίΓ·υπ

.ειτε , @Μπι νν.αυι-ιτιιι εστι εοάεκ Οαττιοτετιίιε τιττι€ιτ. 8: Ετσάεριτ·ϋ , Μιτι!τό[με ή! τ» ΜΙΑ: «κι σίτττττα· δεν

Ι› Βτι.Ιτιεττειιε Νοντοτιιετιίτε τι.: Τοττιαεετιίἰε ΕΡἱΓ€0Ριι8 τω , με :β τιτ εοπ]ϊπίσ Οττωπιτττπβτ @ψυχή ό· Μο

5τιΕΙιτοιι. Αττετιιιτ.ΙιΒ.1. τη. ιο.ιισ.ιιε Μίωτιατιι Πε ττπεπ[:. ·

Βτενὶτετ Ρετίττττιεττ: Μ τετι·ττεττο Αττώπττηβ Μιττ[έκτ
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ΒΕ.!.)(Χ'ΗΠ

Οετοιι.ιι. .

Εί.ιτοιιιαιι

αι εαπια

Μπι Μαι:

εκρίοιεεο

και,

ΕΧΡίοι·ειτο

ιιε παμε

εεε πιστα:

Ραιιιιαε.

ΕΕιι·0ιιια:

ιιιιρατιἰ

πεε εκί'ιιιι

μπακ,

ο

2ι·σ·ι.ι.16.ι8.

ΡΙΙδ σεω

Ιοιιε 3

Νοτιι.

ΣΕΥΠ.

ασ :επι

μια::

είε ΡΙΩΡ.1τ3.·

νετιε, Θε.

·____η ηε- -ε----__.Κ.____ ______

ιιιίιίεειιε ειάίεειΒιιε. ()αιιι νει·ὸ εΧΡίετιι οκειειοτιεσ.ό ίειο.ιιι εεΙΙαίο.πι εεττιεᾶίίεε ,οια

ιιι:ι ααα Ρει·ειιαεαιε ε: ααα! ει: ειιι άιιιιιειαεαπι εατιι εο.ίιΒιι!ε. ίιεο.ει Μ:ιι·εγειε Μίνα

ιι=ινεαιε. Βοιιιιιιαε νετὸ ίειει·οιιιε ειαι Ρτο ίει·νο ιατε_ιαι·ειιιεΙο 1ιιτεινετεε ειειὸα ιιε

εΙαειειαετιι ίιοε ιιιειίαιιι ε πω, ι·ενει·ίαε όοπιαπι νιεειιιι ί·ιιιινιε, ίετναε εει~ὸ ίεείαε

ααα! ίεεει·ειε Με εστι αιιιιιιο.νιε.Ταιιε πιειειε τιιειἔἰίεἔαε ?Με ίετι&ιεειειε ί`ειιιδει

Μειτεγι·ιε Ιειεεεεειε ι·αιιιΡιε , 8ε ΡειαΙίοΡὁίε εει εμ:: ε,είι;ει αιιε Ηείποιι·ιο ιιοει Ισ.εαιτ.

@ο εαόιεο ιιατιειαιτι πιιίὶι: οεεαίεε ,ααι Με: ιιιααιτειιε ίὶαὸιοεε αει νεα ιιαιι

ει:α·εε. αι ιιαιιειαε ]αίΠε ειαε οίιεειιτιΡετσ.ιιεω εμε :ιεεείΠε εατιτιαΙαιτι ,8ε απετ

ι·οεειιιε έι εαί'εοείε είιειιειε αΒιιισ.ιιι [.εοόεΞει·ιαε 3:ιεει·εε. (Ηπα εεεεαε ααι νιίαιιι τε

εεΡει·ειε αι νιτι:αειΒαε Πει Ιιαιε αει εοιΡαε 5ειιιέΗ ι·ει:1ιιιείεει·εε όιεεεεε , δεω α)

Γε ι·εεεΡεοΙατιιιιιε ίεενιι·εε , ίιοε ειαΙΙε.εειιαε εεεειιόιε ,ίεεΙ ίαΡετΒιέὶ εαιιιιείαεειεεε

ε!ετιε οι·ειειοιιί ειιίι:αΙιε ιιιεαιιιίιετε, ειαιιι Ροειὶιε όείΡιειεειε ίιατιιαπι Ρεάε ρει·εαίίιε,

δε ίίαΙεε Ιοειαιιεαε είε εοειαζιεί ιιείειι·εε νιι·εαεετιι , Εεειιίιιι πιοι·εααε, ιιιααιε,νιι·ειι

εεε ιιεειαιιειαειιιι ίειειεε. Νειιιι ιιιιίει· εενει·ίαε ρειαίαιιαιτι εε ειαιιει:ι.ιτεε ίιιιιε ὰ :ιιιο

ιιιιίΤαε ίαειαε , αι ίειιιεειΡίε εοΒιιονιε ςαο.ιιεαιτι ίειιιέειιε Μειι·εγι· νιι·ταειίιαε ΡοΠε;

εεε. Πατιι νετὸ αει· εο.τΡετετ , Με νιεειιιι Ρετάιειιε , δε ει έι ε1αο ιιιιίΤαε ί:αει·ειε Με

Με ιιιιτιειο.νιε, δ( ειιιειιι ειιιεαε που εεεειιείιε, Μα” εοιιιΡαίίαε είε εοΒιιοίεετε

εμε αείΡει:ιε. $εεί είπα ε.ειιιεω τει άιναίεαι·εεαι· 0Ρωιο,α ΡιάεΙιβαε ΡεονειιιίΤεε αεί

εειαάιατιι , ι-ια ιτε εοετιιειε Ηείιτοιειαε ιιιιααιίΠιιιαε εειειεο εοι·είε ι·εειιιεΒειε, 8: εεε.

τιιειιε Μετα ίε νετεεαιιόε μπει· εοτιιιισειιι ιιετιιιτιι ιιι:ιτιιίείεειτε :ιαάεί:ειε ,τιε ίστ

εε ετείεειιεε είστε.- Μο.τεγι·ιε, ίαει ειναι εειίε Ιαιτιειι εκίΗιιΒιιει·ε εαΡιείιειε είί`ειτ (ω

πιατα ω ΡοΡαίιε. Νειπα Με ΓΡωιε αιεταιιι ειαειαεαπι ιΠε πιιίει· Ιιοε Βοιιαιιι Ιειτετε

εαΡιείσειε , εαυτο τιιειΒιε αειααε ι·ατιιοι· νιτεαεατιι ίαΡ:Μιέεο.εατιι Β. Μετεγι·ιε Με

εεεαε ι·ειόιει!ιο.ε. Μοιε εειο.ιιι αε Ηείποικιο Βια Ρει·εοειιιεαιιι, ιιοΙαιε εοι·ι·ιεει·ε πω.

ίαιιι , ίεεί εοτείε μια επεο εατιι ίαιε ίεειαο.ειΒαε ιτιει·εάαΕε:ιειε οίπίαι·ειεαε οίιίε:.ιεα

ίο.]αΒεεειε ειιιιτι τιιιιιειιιόο ειίιίεοιιάι , ααα! (:Ιιτιίίαε 1)οπιιιιαε ειά εοτιίοι·εειιιόατιι

ιιιει·εόαίοε ω @παωτω Μειι·εγτίε ίαΡι·ει. εο.τιείείειίσταιιι Εεείείι2 Ροίὶει επί Μωβ

ει·ο.ειοτιετιι Ειειείιαπι ειι€ειε.εαε είε όετιιοιιίεεειτε. Εεειιιιιι εἱιιιι πιειιε εγι·:ιιιιιι Με

Πε:ιειε ει·ιαβιιιιειει ιιαεειτεε, «Θε ιιιιΙΙειεειιαε αεί ίιατιιιΙιεειεειιι νε! ειιιειιόεειοιιειιι ίαἰ

εοιινετεει·εεαι· , εειειιιι αΙει·ει ίοΙιεαιιι αι Βιίία ίαΡει·Βαι: εει·νιεειιι Γααιιι εοκιει·ει

οιιιτιεε είι:ιίιοΙειε ετιἔαιίΤεε° ,εαιιε αι εο ίαιε ιιιιΡίεεαιτι δείοιιιοιιιε Ρεονετειαιιι:

Ρππ/ῇτωω Μυπίαεπι· ευπόσπιέπε:,είσεω πυ·,ό·- απτε παύπωπ εκαίωεπτβετίω.σ.Εε ιιε

το.ιιει Ριο.εαΙι ία&ατιι ιτιιΡατιιειιτιι ενειείει·εε ,Με Δω νεΙαε ΡΙιτειιετιεαε :ιτειεαίαιιι

ιιιοτειε ιαφαιε. Νειιιι εαιει:ιτιι ΟΡειιιι:ιει , εΙαι ειιιιε ίατιέΗοιιειιι Ηίεειίειιι ιιιιιιιίει·:ι

νιε, ιιινειιεει οεεειΠοιιε εοιιίαιιε ιτιεαΙιε ΓΡοΙιαιτι, είοιιεε Ρ:ιετιε ειαίει·εεε οιιιιιε εμε

ειι·εεόιιιιιιι ιιιίαΡετ τιιιιιειΜεαε εειαιιι πιοι·ειε Ρει·ιεαίαιιι. οετποε ειαεειιι να· ιΠε

μια Ροίί: εκίΡοίιαιιι , τιιοι·ειε ει» ιιιιιιιιιιει·ε εκιειαιιι , οΒίιι·ιιι:ιε ειιιιιιιαιιι ειεςαε σε.

@ιιε οίίιατιι ειπε Ιαεειιι οίσίει·νειε ε8τείΓατατιι. 1)ιεε ειιιεετιι :ιεεΒειεαι· Βοιιιιιιιαι ,

ιόεόειαε '° ΡεοεείΤαεαε ετατ π! Μο.ειιειιισ.ι·αιιι ί`οίΙεττιιιιει. (ζώα ειιιιιι ιΠε Ρεαεττι ίο

πιε τιιιίὶίΓεε είε Ιιτιιιιιε, εεεειίεειιιΓΡεεειεε ΡτοίἰΙιειιε 8Ιο.είιο εατιι Ρει·ειιίΠειιι εε

Ριτε: εαίαε ιεια οΙιιΡΙιεειιι είεειαιε αι ιιιοι·εεπι. Ετ πο. είε ειΒί8.τιιιτι είε ί(εΒιιο εαπ

ιιιίειααπι είοιιιιιιιατιι , ίιεαε εΙαοιιείειιιι Πανιείεὶ Με Ιίτειεί 8.Βίί:αίιε οΡΡεοίιειαιιι

Ρι·οίεεειεο ΑΙΙοΡΙιγΙο Ρίιιίιίειεο.

Τι·ειιιίεέεο νετὸ ίΡειειο ει·ιαπι Ρ;ετιε ειιιιιοι·αιιι, αι ίειιιΡει· ΙααειιεΙο Ηείποιιιο

ειαι ίιο.τιε ίαεετιι:ιτιι τιιίαι ίαει·ειε εκίί:ιιι€αετε , ίετιιιο Ι)ινικιαε ιιιιΡΙεεατ. Νειπι ενα

ιιιαίεοε είειείιο ιιιεει·επιιε, Ρει·εαίΓαε αΙειάιο δ: ιΡτε Μια. Ιιιί·εΙικ εε ιιιιί'ει· ειαι πιο

είε ίιοιιοτιίιαε ίαΒΙιτιιεεαε αι ει·ίΒαε ιιιαιιὸι Ρωιιω ειιιεεω ίειιιιέι ιειειαίετι:ε Με

ροΠεΒειε ιιιεει· ίιοτιιιιιεε, ειιιοιιιειιιτι ιιοίαιε Με ιιιιιιιιειε [)ει ιιιειαείειεατιι ιιιιΡΙειι

ασ ιιιάιιίεεαειαιιι ει·ιΒαετε , αΙειίεειιείο εοε ιιιαίεοε ειεΙ ι·εΒιιει εεείοι·ατιι ί·εειε ιιΒιι·ε.

(Β:ιιτιοίιι·ειιι νει·ειιείατιι νο.ίόε είε, αε ιιαι εειιιεοε δειεει·εΙοτεε ει: Ρι·οεεεεε αΙείοτιιε

Με εταείεΙιεειεε αιεει·ειιιιε , αει Ροειίιε Ρατιιειιιι ΡτεεΡε.ι·έιίίεε " 2εεεττιειιιι : 8; £1ιιιτειιη

κι Εεεε καφε. Βεενιθιε αι Με. Με ΕΒι·οιει απαι

εαε τη. η. τιείειιιιιτιιι·.

6 Μοε ειΒο καιει εειιιμοτιε απ: ΟίιειίΠειιιιε (μισ.ιιιαπι

να εειιιἱίίἱι Με ίρεέι:ιΜίιΒαε, α: :Πε Ι)οπιιτιιεει. Με

τατιιιι5 ιιιεετείιειιε οίδειιε,
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ειεεεΙΓειτι φοτο οιιιιοε Ρτεοεοτοοι |τιεοετε τοετοιτ Βιοτιετο ΡετειιειιΙΤετ,δε οεετετο Λο. στο.

νιτεοι φετο Ρετ Ρετιεοτιετο ετιιΡιΓει φινετει: φταιει. Εεε Ροιιεμετο ιοτειιδ Βεει:ΐνι:Ι

Ηεοτοιοιιε.νιτει ιιοετο τιιτειι , φοε ιονιιιι6. _εΙοετοεοε @ει Γετνο οειεεεεωτ,οε. 00,,τΕξω

$οιε Ιεοειιοοε Ιοοεε Ιετεεμε Ρετετεοοιτ. οφεως ιειτοτ· οτ 5ετεοιτετι Κε 'ε εδω-εε·

ειίιΓοοε Ρειετιο ειε νιττιιτιοιιε Γετιι€τι Μπεντιε νετεειτετ Με εοεοιειοτι : οι: ε! (“ε””
. τ -' ν

@οιττο Ποτοιοοε ει!. τιτοιιιιο με ιεοοιε εοτο εΙετιιιεθ.Π”ετ @το νιττοτοτο _ ειττοεάιοιοιτιοοε Κε:: ετετ1ττΙιτοιέτοττιτ δε εετεριε νεοετετι οι; Μπεντεοι , οοετε Ρετ .

εεεοΓιτιοοετο τντεοοι ιτε ετειιιάετετ οπο: οι! εΒιιετο Τοοε οετιετοττι το απο -

.οτοοεε ιο Ρειετιο, εμο _ τοοιτιε ειιεοοε ει» ετοιοιο πιο:εοΓεοοΓοιο, Ε.τετ εοιτο οι

ιοιιΙτιτο‹ιο οιεοοε τοεπιτοοτοτο ΕΡιΓεοΡοτοιο τειιιεετ 20 Ρτ0ε:ετοτο,οοι τω;;; Μ.,

ιετιοοειο οι: Γεμάτο Μεττντε ιοτετ Γι: ιτειιεττοτι 8επιιτστεοτοτ εποε! ‹ιε «τοΜε

βετο” το οιεἔοε: Γεο&ιτετιε Αοεοει006 ιιτοιε Ριζιενεοιιε Αοςιιιεε νετιιοτο οι.

τοΙιτ ειιεεοε τ Πτιοετοοετετοτ τοιοι οΡτιο .φιειιοτιιτο το ιοειιτο ειιΒΡετεοτετο ,

δε εε Ρετοεοιε ποιοι εοοιιοιιΤε εειοοοοτιε ΡτοεεΠιτ $τετιετο , οτ νει οι ιτε εοτΡοι

εοΙοτο τοετοιιι`ειο ιιεοετε τιιεεοτιι. το εφε εειετετ Ηειιμοοοιιιιιε ΡοοτιΓε:τ εμι

ει ΠιεεείΓετε.τ το ΕΡιΓεοΡετι1 ΑοΒοίτιειοοεοοε οτοιε , δε.ιρΓε :το @Με τοιοι οπο:

1ιομε νιτι εοτΡοε,ειοοοιειτι μιι;οτο ειττο ειττο τεεμι.εΓεετε οοι Γιο: ΕΡιΓεοΡοε.

Τοοε ετιειο νικοτει.εοοε ΜΜΜ ΑΕΕ8βετεοδ5. ιο 0ο_ιο561ε$2τόιεοΦεβ @πιο

Γεειιιε, ειιειτοτ τε1ΡοοοιΠεεΝεειοεειοετο ιτε οι:: το με ειιιοι Ροοτιιιεεε ιο τω.

τι ειτε τ ία! ιοιοι ειοοετοτ ι·'εεοΙτεε »στο οετιτι εοτροτιε οτοοεε , ειιιοοιιιοι οι:

ιοεο τω” οι ιο φο ειιοτιετιιτ τεφιεΓεετε. ΑειιΕεοτε νετὸ εοοετοτιιοι τοτο

Ρτ:εΓοΙοιο,ειεεετοοοτ οτ ιειιιοιε δε οτεειοοεε ιο Με εοοιιιέιο ιὶετειιτ , οι: Ρετ ·

|ιιοε ειι€οετετοτ Ι)οτοιοοε οιιεοτιετε οι @με Φωκά μοι τουτο: τεειοιεΓεετε.

Ηιτε εοιιιειιτεεεάοοιενετοοτ εεετετε, δεΓεε?τε οτιιτιοοε απο ιειιιοιοιο τοτε

Ρετνι8 εοιιιοιιε τιειιοιτιοοε ΓετιρεεδεΓορετ εΙοετε οε>Γιειε τ, οτ οιτεοΓεέιε οτεειοοε

,Βοτοιοοε ιιεεΙετετετ , ιο ειιμε Γοττε Με Μπάσο Μπι Μεττντιε εοτοοΓειιιοτο

Ρετνεοιτεε. 1ο ετεΡτιοε ειτε οτεοοοε εεττ Με εε Μιπετοοι ΓοΙΙειοοιιε ειττο

ιιιιοτοετο,-οοοε ει: οιιοιιιτιε μιΙἰιε τι Ροιιτι - στο» τετοοοτε ιοεοΒοιτειο * Γοϋτετ ε ε#- Με

Ρειιετο ΡοΓοιτ ,δεεοετοιτιο νετιττιτιε ιτι ποιου Γιο νεοιτ. @οτι ειιοετι νιτιεοτεε δω

εμι ι·ιοιε ΓΡε6τεεοΙο τιειετεοτ, εοΒοο!ιεεοτεε εοοε!τιτοενετιιοτ ΑοΓοειειι ι>ωτιε ΑιττοιιιΔιο

ειε εΠ`ε μίιιτιετο , φοοιετο Ιτομε τει εΡιιιοιε εΡρετοιίΪε ειεειεττιβετιιτ, οοοιι νε. επ:

τειειτετ τει1ετει:οτ.]οτο τοιιε Γιοε εοιοιΡοιτετε εοοιιτοοιτο εοοΓιιιο , εοιειετο νιτο Ετνω"ε,:

1)ειΑΒιτετιΓοο οοιοιοε Αοοοι.το ιιιιετο ΡοοτιΓειτ Αιιίοειιτιοε μιιιτ,οτ Γείιιοοε Γεωο”π·

τοΡτετ οοε Γεοέτοιο εοτΡοε Ρετοετετ , δε απο τενετεοειε ειεβιτ8 ιΡΓοιο ειΓ Με Γι»

Γιιοι Ρι€ιενεοΓε ιιιεΓεττετ : οτ οι›ι Ρτιιιε εοεΡετετ εοΙτιιτο Πει ει;ετεετε, ι ι εμε

Ιοεετοε οτοοι τεττιΡοτε ειοιεετετ. Τοοε το @τι Γεοετι Γιο Ροοτιιιειε μΠιε οτι..

τειιιΡετεοε, Βεοειετιε εοτο Γείιιιιετιοοε Ρεττειιιτ αει ιοειιτο οοι τεεμιενετετ εοι:.

ΡοΓεοΙοοι.(ξιοεΙ εοειιεοτεε φι ιοοεοιτεΒεοτ ιο ειι·εοιτο Ιοει Μοοεειιι εεεετι ο::

νιτι εε τοοιιετεε, ε!ενοτιοοε τοειοοε εοοιΡοοότι ,Γειτιοεοτεε εοοεοττεοεοτοτΠο.

ειττο. στο ειττο Γεοετεοτοτ τοοιτι τι ΙεοΒοοτιοοε εινετι1ε, ετεΓιιιτεοετττ , εε ι:ετοο,

εεε εοοι τοεε:τοιε Ιεοειιοοε , δε τοτοε ιοοιτοτοτο εεοεοτιοοι Ποιοι δ; Ηεοτιοτο Α»

Ειτε Γεοότι Μεττντιε (ιιεοτ μΠοιο ετετ ε ΒιοτιοΓο Βοτοοο Κε8ε Τι-ιεοοεοτεο)

Ρτοοιονετοοτ ιιοε Γειι€τοττι εοτΡοε. Ετ8ο ειττο ιτετ μοι Ρετεετεοτ, ειινιιιοετοτο

εΓι Ρετ ιτιοετιε Ιοεε, εοεΡετὐοτφε οοειιφε ΓΡοοτε ιιεκττε ιιενέφε εοοεοττε

τε ει: ΜοοεΙτετιιε, νιεοΙιε εε νιΠιε τοι·οτε Μοοεειιοτοτο Μ Οιετιεοτιιτο Ρετ Ρο

Βιιεοιο εοιο ετοειοοε εεεεοειΓοοε εετειε δε Γοενιτειτοοι οιιοτιιοιιε οβνιετο Ρτο

εετιεοτεε. Τεοτε ετεοιτο οτιοΙτιτοοΙο σετ, οτ νικ φιΓφετο εεεεειετε ΡοιΓετ τοι

Γετεττοτο , δε εεεεΡτιε εοτοιοοε όεΓεττε ΡοιΤετ ΓεεΡιιιιε. Νειο εμιΓοοε εμε τιε

_τιοεοετοι· ιοιιτιοιτετε ετιειο ο Γετεττο εεεεειεοε τεοεετε ΡοτιιιΓΤετ τοεοιι , το

τιοι ετι Ρτιίτιοετιι τενεττεοεοτοτ Γεοότιτετειο. Νοιιι εοιτο οεἔεοετοτ Γεοιτεε, ο Ε"""Μ2

ειττο Με τειιοετετ ιιομε Γετεττι οΡεττοτιι ιιτοΒτιεε. Ιο ΡεΒο εοιοι ()ετοτειοο * ΑΒΒετιιια
δ

οιιιοοΓειετο ιιεΙειιοοε ΡοΓεεοτιοοε Ετεττιοοε , δε ΡτεεειΡοι: Ρετιτιοοιοιιε ΕιιΜεοτε- |ξ'2°
_ . . . “ο

Με ΑοοετιιΓε( εμ:ε εει οσε οΡοΓεοιοτο ιτοΡετιεοτετ ιοτετ εετετοε οοε εοοιΡο- Με

Ιιτ Γετιοετε ειε Γεοδτιε εμε: εοιοιτεοεοτοτ νιττοτιοοε ) τεΙετιοοειο νετειτι τοτο * ει: οι·

τοι:νιοο
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τω. ειτε. πιεπιοτετοε Αοισιιιιτοε , ο!›τ τπτετοττ εοεεεετιι , Ρτο πιο!τττοετπε ποπ νε!ετε Γεττ

°““"" Βετε, Γο!οπιτποεο ειιπι Γει·τετοτ ειοει3ιτε εοοΡετετιι:ε Ποιιιιιιο νιεετετ τιιιτεεο!ε

ο · . . . . . . .
ιι:τι:τι::1 εοτοΓεετε: τεε εΙΤετεπε , ιτιτιοιτ , Η εε ειτε νιεετετ τιιιιΓειιετπ Ρει€ιτικ τπτετετε

$πωω!· νο!ιιτΠ”ετ , εε ττιεεπττοετιτιεπι τετ τττ τεττ!εειιεο νο!ιιτιιεπ Ρτε!πιοτοπι εκεεεετε.

::8$:_άοβ Νοε νετὸ τιιιοε Ρετ εετπεειπ τε!εττοπετιι εοετιονττποε , εοεττε εεττεετεπττ!:οε

Βτενττετ τπτιτπεττιοει

ΜΙΜ- Ιτι ττοεεετιι ντ!!ε εοτιιε ει νοεεεο!οιπ (Ξεοετεειιε °ςετετ Ροε!!ε ειιεεεεπι πο

ξε"';:Π2° τιιτπε Κεετπεε , εοε ετ› ειιιιτε ΓεΡτεπι τιι Ρετειιι:οττι εοτπο τεεεΒετ εε:εε οποτε 86

τττπειττιτττ· Ρετε!γττεε. 8εε ετιτπ ε!!ετε ε ΡετεπττΒοε εε Γετετι·ιιιτι Βεεττ Μεττγττε τιιτΙΤετ, εε

°"° εεω ποε!;ε ΓοΡετε εετεπτε οτ ιι ντετττ`ε ετειτοτ εοοε νιτεε τΡ!επειεοε τττ εειιτε Με

τω) εείτίΕεπτεε. Βεε ετιττι εντἔτ!εΠ`ετ,86 Γεειιτπ ντττοτιεττι τπιτετετιιτ, οεο!τ ε]ι1ε τεεε

Ρετοπτ ντί-οπι 86 Ρεεεε ετείτοττι 86 !τπΡοε !οεοττοπτε οτττετιιιπ , ττεοτ τΡτε εττε!ε.

πιενετττετεεπε: (ετεττεε ττΒτε8ο οτιιπτΡοτειιεΠεοετ τιοτ Ρετ Γεπ&οττι Μεττ)·τειιι

ιι τε :Με !..εοεεεεττοιιι εε τιιτεετειπ Γεπττετεπι τεΡτττιιτε τ`ιιιτι. ΑΒ εεε !εοεε τι ετεετε _ επι

πττ:ιοε τπειιι!σττε τετιε, εοιπ ΡετετιττΒοεΡεττεΧττ εε ΡτοΡττε !οπεο τετπΡοτε Ροττ..

εΡι1ε Το· ιιιοειιιτι ντετι1τε. Βεττιεε ειιπιτπ τεττττοττοιτι Τοτοπτετε ετνττεττε ΡετνεπττΤεπτ πι

ντεο δο!πεεο·τειοτ ΡτοΡε ετετ,εοεεεεττι πιο!τετεειετποπτο νεκετε ε Ρετειιτττιοε

ηά,,,,,1 ττε!ιεΒετοτ ει τετεττοττι Γειιεττ νετ: εοε: ετιττι τεπεετιι τιινττε ετεοε εοεε!τε εε

νεπτεπε τεττετΙΤετ τιιιτιιε τετετττνεί!:τιπεπτοιπ.,τποπεετε Ρι·οττπιιε εε ε εε:πιοτιτοτ

` δ( τενετΓε εε ΓεπΓοιτι ΡτοΡττοπι , ιιιείετε εε!ιοε νο!ε!›ετ ετι·εε τετετι·οττι εεττττετε,

τιοοπτει·π ετ: εενει·Γεττο τιιετιιεΒετ ε ττετοπι ετττΡτ. Ητε ττε εείττε Ρεττετοττι τττ

° εε ιιτ!εεττι. Ηοε εοετεπε ετοτεειπ ετνττει:τε Ροπτττεκ , ερτ τοπε ετετ νττ 1)ετ

+.π.·τωο- Βιετντοε ", Ρτοεεττττ ο!εντε!ιτι εοτπ ε!ιοττε ΡΓε!!ετιττοτιι , εοτιι !εττιΡεετ!ειιε 86 ειιιιι

$2Τ:2'ω ιτιεε,πο τιοποι·ε τοΓεεΡττ τει·εττιιτπ. Ετ ετιιτι Ρετ ετνττετεττι ττεπτττεπτ , εοε.

τητα; τω- εεω πιο!τετ εεειιΓετε Ρτο πιοττε ντττ τετ εο!!ο εε ιι1επτβοε εετεπετε εοεε!οετιιτ.

'Με Ι!!ε ει.ιι:εττι ετιιιι ττετιετετοτ τττ ε!εττιετ›ετ : 8οτενειιτ πιττιτ , τιεετε Ι.εοεεεεττ,

τιοτε τπποεεπε Ρει·εο τε!ττε εεεοΓετοττ!εοε ε!!τ8ετε. Οτπτι τιοε ετιττΠετ , τττ

εο εοπΓτεέτε εετειιε ει: εο!!ο εεετεττ, 86 ιτιεπτεοε τοτε εετιιεεττι εετεπειιι πιω:

πιο!τει· Ρι·οτεετι: Με τετεττο , 86 εΡΡετιιττ τεοιιεε , εοε: Γιιετετ ε!εΓειιε Ροεπε

Ροιιττε. Οτιπι νετὸ τεεπι Ροιιτττειτ εοττι ιτιεεπτε!εοετΒοε Ρετ Γοεπι Ρετοετττειπ

οε τεπέτοπι εοτΡοε εεεοεττττετ , δ( τπττενττΤετ Ρτετενεπίε το!οιτι εε ειιιοε

τι:Μ!”,"μ ετετ εετττπετιιτιι › τεεοτενττ ειι!!ο!τιτπ το εοοεειιι ντεο!ο ΙΒοτεπεε* νοεεβο!ο:

ο!›τ ο!εντετιι οεειιττειιε τιιιτ επι ε!ειιεοε, ετιιτι τε τπ οτεττοτιτ!εοε εε τ`ετιέττ ντ

ττ εοτΡοε το τει·τεττι ΡτοτεετΠ`ετ ., ττεττιιι Βιιιιιε Γεετιιε 86 ΓιιΡετ Ρεεεε “Με ετεε

ΑΠζήόΞΒΡ εοε εε Ρτο ι·τε τπεοτοττιτε εε τεετεΙΤοε. Τοπε εοετειιε ποεεεεττι πιο!τετ τι ειιτοε

::=τ!τω1· ττιεπτ!σιιε ε !ετε τοει·ει: ΓΡεετεε , 86ΓεεΈτει·επτ ετοε ετετττ εοτντ,ττεοτ πιεετο τιιττττε:

' ετ!ει·ιτ Ρε!πιε: , τιιτετιτοτιι οι οπεοεε τπ εετιιε εΒΓεοπτε ΡτοΡττεττι επιτίετετιτ νττ

τιιτειιι ;τΡΓε τεττιεπ ετιιπ εΡΡτοΡτπτιοἑίΤετ εε τετεττοτπ , τιινοεετο ποιιιτιιε Πειτε

τιτ δέ Γετιε!:τ Μεττγττε εττεε1ε εε Ρτττττιιειπ Γεπττετετπ ιιιεεπεε ετεττεε εεετιε Βεο

τενετίε εττ εε ΡτοΡττεττι εοπιοπι. 5εε 86 πω: ποπ είτ ττ!επεοιπ τιιττεειι!οτπ , ειστε

νεΓ=ι Μο ντι· Ι)ετ ΑπΓοε εοε ΡοιιττΓεττ εοετεπε Γεπέτιιιπ εΡΡτοΡτιιποέὶεετετπ εοτΡοε, νεο·

':ά""ό""· εεττι ιτιτπτίτι·οιιι εττεττττ , εοτ εκ Ιιττετετιιιιτε ντ!!ε (ιτε εετετ εΒοπεειιττεττι νττιτ,ιιτιεε

Ρεο ετεε 86 τε!τ ιιοπι νο! ιτε, ειιιτ εοιτιττε!εεπτοτ τειι&οτπ εοτΡοε _ !:ιεβετε Ρο

τιιτ επ: εε τετοετ !επεοττι ε τείεειτοπειτι. 5ετ! εεω !ιοε ΓοτΠ`ετ ετειιπι, ποπ πω!

τοιτι Ροίτ ΐΡεττοττι, ποπττετοπι είτ εοὸε οιππτε νετεο!ε εοω ττιττε εΡοτΙιεεετιι,ιιιι

εε τΡΓοπι ντιιιιτιι εκτετετ, Ρεπε νεεοε τετιιεπτετεπτ, τετιτι Ρ!επε είτε ντεε!ιεπτοτ, οι

εττειιι ΓοΡετετΠιιεπττε ντπετιι Ρεντιιιετιτο εεετεετεπτττΡΓε τετιιειι Ρ!επε τετιιεπτττὶ

ϋτιεπειιτϋ επ. Ροί!:!ικε ετιπι ω ντΞετιτιετιι Ηοντιιττι τπ ντεοτιι Σεπποπε νοεεΒο!ο Ρει·ι,·ε

πιί!επτ,ετετ νεπτοε εοπττεττοε ΠιΡετειπιπεπε τΡτιιττι τ!ιιτιιετι τιιιτιτεοιτι οπετε. Πτι

“Μ εε πιετοεπτεε πεοτετ εεεΡει·οτιτ Ρτο!ιιβετε τιενιεεπιτεε ιτιττοττε , πε Ρει·τς!ττει·επ_

τοι· τττ Βοπιττιε.Τοιιε ντι· Πετ Αο!εεε τεπιετέτιτε εοτοε επτα ετετ εετεττε 8ετιεττ εοι·

με, εοτιττεεπε εε τιιεττι°τε (επέττ Μεττγττε εοτιιΡο!ττ εοε ετεετιετ Μττττω τ;; Πρ”

ντπι 86 ττειιτττε Γεεοττ, ειπε 1)οιπτιιοε Ροτειιε εί!: Ρετ τιιιτιιε $ειιέττ τπετττοιιι Με οτι

εεε εοιπΡετεετε. Οτιιτι ειιτειιι Ρο!ττοιπ ἔιιτΠ`ετ τττ πεντ , 86 πεντεετε εεεΡττΤειιτ

πεοτε:,
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. οτ:τοι ΡοοΙτα οοο: ταοοοατ το ατττο Β. Μαιτοοττ] ΡαταΙνττοα,οτοοτα οιοτοοτοτοοι

οα.οτε , ίτ:αττοι οτιτττο φτονοι·οοτ 8: Ρι·οΓΡοτο τοΓοτιι ττοτοοο τταοττοτοοτ. $οττ οτιτο ΑΩ Φωτ:

οοέτο το Εοοτοίτα ι·οφτοντίτοοτ, οοει:ττατο Ροι·οεττοα τοοττοτ ετοιο απο τοταοτοτο 'ε)°:,::'22

ο:ιτοο αττνοοτΠοτ ,τοτε τΙΙατιοέτο Ροτντοτταοε το οταττοοο , τ:τττοοοΙοτοταοε τοτοοο τω οτ...

τΙοοττ αοιτΓοι·ατ τ·οοοοττ. Ιοττο τοότο τττοοτο Ροτνοοτο οίτ αττ φατοττατο ντΙτατο 8ο!. τι;:==τι τω.

οαοοτο,αοτ οτοατο ντι· Ποτ ΑοΓοατττοε Αοττττοε οτιντατο Ρτ·οοοίτττ οοτο τοοττττοτττοο Ρ -

(.ΐτοττοοτοτο,νοτοτ ΡοΡοτοτοτο 8ο ΡαοΡοι·οτο απο ττιοτ·τοοττε αο τοοοοττ Γτα$ταοττα,

οιτοι οι·οοτοοε ό: οοτοτε αοοοοττε αοοιτοτοίιΓφο τοιιτττε οαοοοττοοε: οοο ταοότοπι

τ:0τ·Ροε ίτιτοτοτοοε Ροτ·οοι·ο οα:Ρττ ατά οτοοοι. Τοοο τοτττοοι φτοττατο αττοτατ τ`οοιτ..

ιια οιοτττε τατο αοοτε τοταοτοττι οοτνα ,οτ οττατο οαοοτ τοΗοττοτο οπο: ατττοετοτοτ

Βοοτοοε, οτιοτ Ραοττοττιτο οοοτοε οτοτττΠ”οτ οποιο αττ Γαοέττ Μαι·τνττε ττοτοττοτο,

τονοττοτο οίτ α‹τ Ρι·τίττοοτο ντεοτοτο οτοε οοτριτε. Μτταοτο Ροοττττοο οι 0Ιοοττοοε (τοοτταθτο

οιιιοτΡίο αετίταοττοοε ντττιττοτο Ποτ αο οοαττΠττοτ Ματτνττε , τοοο απο οαοττοττοτ °"8"'"·

οιαοοτε Ιαοάτοιιε Ροτνοοτοτο οΙτ: αττ οτοοτο. Είτ το Γοτιοτοαοο Βαίτττοα το φα Μοτο

Κατ:τοΒοοότε τοετοτοΓοττ, το φατοτοττοτνττ Ροοτττοιτ απο Γαοότο οοτΡοτο Ματτν- τ>ττονο

το , τοτφο αττοτατ φτττατο Ροι·ατνττοοε οιιτ το οτοε αττνοοτιι τετοιο οίΐοότοε οττ. $οττ ΡοηΙ7ττ°α·

επτα τους.οτιτο το Βαίτττοατο δ. Ηττοτττ τ· ττοτατοο·ι τοτττοτ Βοατοοι οοτοοε , αουτ Ρατατνττοοα :Ζω

ταοοοε το ντα , τιοτοε ταοΒοοε τοτοττοττι , Γαοοε Ρτοττοοε τω” οίτ. Ραοττορὸίτ:

οοεοόατο ΡοοΠα οεοοα 5ατιέτοτο Ποττονοοαοε , τοτοοτι αοιττΤοτο τ·οοοτιττ: οτι:: τακο
τα οτοοο αά οτ το τοτοοτοιο Ροτνοοτοοε ΙιοοοΓφο οτονοτα ττοττοτνττ.

Ιοττοτ οτιτοτοτττοι ττιιιοτιτοτ οοι·οοε ατοοτοτο οττοττ :το οττιο, 8τατι τοίτοε οτντ- -_
ταττε Ρτωτιττο οοιο στο Βαοοτττοττοοε 8ο τοτοτίττ·τε οτοοι·ττε τ:τοιοοττε τ·τοτττοτ ττοττ:τοί: ἔΟΣΞΞ:ἑ,μ

ττατο ΓΡατττε τοοτ ττοΡοττατοιο δ: το, Ζοιτιιοϊατο ο οοοττατο ντοοΙο οοτο τοα<,τοο το. τη οτττττο

Ροοττο ττιτΠοτ ττοΙατοτο,τοτ τοττια οιαοοα Μοοαοτιοτοτο οι: 5.Μαιτοοτττ ΜοοαΗ:οττο, :ΨἙ;:°Χ°

το φο Ρττττε ΑΒ!» τοοτατ ο6Π:ττοτοε,οοντατο ΡτοοοΠοτοιιτ,Ραίτοι·οοι απο τοαοτιο ο·τω..,τ,

τ:ανοτο Γοίοοοτοττ οτονοττοοο τοει8ο8. 8ο ΡΓατοιοοΙτα το οαττ6 Εοοτοττα Ροτοοέταοτοε. Μα _
Πττοοοτο νοτὸ ττοει:τταοι αοοοετοοε οιοττοι· οτοτοτοοε Γοτοτντνοτο το το·αοτιττε τοτταοτο;τοιο Ραειτο :ιοοοτοττι τττοτο,οιοτ ΡττοΓοοέιτο αττ ίαοότοοι οοτΡοε οοτ·νοοττοτ,ατοτττττο το. Α

τοπιο· Γοττττοτο , Ροι·αοοοΠττ. Ήοτο ττοοοι·ταοττο αοοοττοοε ΡοΓοττ Γοο τοι·οττ·ο,

8ο οοοι ττοτιι τονοοανττ Γαο€τοτο νττοτο τττοοοε : Ποτοτοο τοτ , τοττττο ττΙτοοι τοοοτοτ

Ετ οτιτο τω: ττοτ·ατοοι τουτο Γοαττο τιαοο ττορι·οοατιττο οτατοαι·οτ, φωτ ττο @το

Γοτοοο οντοτταοε τοτ”αοε νοοο τιοα νατοοατ ιοαττ·οτο τ·οφττοοε αττ : Μειτοτ· οτττ οτ ο

Ιοττι Βα.οττοοε ι·οοοοττ ττΙτοτο τοτττντνοτο , φοτο αοτττοτατ τιτοι·τοοοι. Ηοο οια

ττ,οοοτ 8ο ιοττατττΙο τοπ τοτταοοΙοοι, οι: οοο τοαοο:ι ττττοε οτοοοίτττ το Ροτιοτο οτε:

τατο Ροι·τοέτο νττο ,οοτοε εΙοτ·τα οτα$οα οιατιοτ το οεοτο. Ποτοττο νοτὸ Γοοτατοτο

οίτ οοτΡοε οοαττΠττοτ Ματτντ·τε, δ: ττοοτοαοττοοετοτο ττοοοοοτ τατοιο νττ·οτο ττοτοτττ,

Ροττατιτοι οΙτ. Ετ αοΡοτοοτ ττο :το ΜοοειΠ:οττοοι Β.Μακοιιτττ, το οοο μου: Ρατοτ

τοοτατ Μοοαοτιοτοτο. Ετ φτα τοτοτ οοοοοτατ Ρττοε οιοοτοε οοοιτοοτο Ροτνοττο

οοο τοοτατο αττ οοττοοι Πτντοοιο, φοτο τοτττοτο Ποτ :το Ρτοντττοιιττα οοοΓοτοτ· ,

οτ ντι·τοττοοε Γοτοοοετο Γοιοοιτε οιτοοιΡΙτε οτοττιοοε αττοοέτοτοτ Ποτ οοοττοοε.

()ττοι αοτοοι ττοτοττοτοι· , οοοοττοοτ οτ το ντα ττοο ΡαοΡοτοε , τοτττοοτ νττ·οοτο ωτο

τ·ο , ντι· οτιττο οοοοι οοοτοοι αοτατοτο τιαιτιοοε, οοοτιοτ νοτ·ὸ ττοοε, οτοτττοο αφο

ττοοτοε :το Γοτοττοοι, τοοττοτ τ·τττο Ιοοιοο τοοοΡττ οοοΙοτιιοι , νττ οτοε οΙοοτττιοε το

οοίτττ απο οοο οεοοιιε. Ρττοε οοττο φατο αοοοττοτοοτ, ντι· ττ·ατιοττατ τοοτοοτο οοο

οατο, ι·οοοετοοτοε νοτο οιτοτ τοττττοοε ντοοτο νττο ττειτιοτιατ Ροίτοιοτττιιο οτοοοιο.

Νατο οίιιο το·τιτε Μοοαοτιτ οκ τοΐο ()οοοοοτο τοοτοε ΡτοΡοτατοοτοοοοτΠιιο,φ:ο..

Σ.

·

ΣΕΠ(

Μοττττ τ·τ<

άστο ντΓοτο

τοοτρττ. ντε

τοττιτοττε

ατοττϋ

Ρατα.Ινττα.

οοονοτοίαοιτΓοτ·ατ, οτ οοτοοι οι·ατ , 0τττοτει. @το οοιο οοιοοο αοτττΙΤοτ Β. Ι..οοετοΒοτττ,

- το.

οιαοοε οτ οοα τοΠ:ττοτα οττ: Γαοτταττ. Ποιο νοτὸ τττο τοτττα Β. Ματτνττε οοι·Ροε το

τΡίο οτ·νοοτοτο τοττΤοτ ατττο, οτοοτα τοοτοοτα οτιιτ τΙτΠ`οΙοτα , οτοοτ τιιτττιοττατο

αιοτ οτι το Ρτττττοτε ι·ονοι·Γα Γοοτ οτττοττε, αο τΡΓα τοτα τοοοτοτοτε οΠ: τοττττττα. Ηοο

ντττοοτοε φτ τοτττοοι αττοταοτ τοτταοοτοιο, ταοτα οοεττφο οοοτὲτοίτ`α το ΡοΡοττ

τοιιττττοττο ,οτ ντι: Εοοτοττο ίοο αττ·τα οαΡοτο Ροτοτττοοτ οτοοτοτο αττνοοτοοττιιτο

τ; Αοδτοτ τοτττι.ιτ ΜΜο/τττττυπ σ. Ητω·ττ νοοατ_

-4807. δδ.Οπί. δ. ο. δ.τ.·οο!πω Σ!. Τ Τ ττ
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ο

Δε. ΕΞΩ Ροοοιοτοιιι οε:ετν:ιε. Ι:ιτει·οα ιιιιιιιετ απο ει: ιοιι€ιτιεμο νειιιοιιε, ιοπιετι οοιιιο_

Β":2Ζ”::' τοττιοιιττι αει Γατιέ`τι Ματτγτιε αοοειιιίιετ τοιτιιιιοιιι, τετοιο: οοει αττιιιετατ. με

ΜεΜε ειαιτι αειοιοιοοιιε Ποιοι 8ο Ροοιια εια:ιιιοτιιιε νει:ατι οιιτιι ττοιιιο αεᾶι αει ιοοοτιι Με:

Με· Ματ: τιε Ρετνοτιιιιετιτ, νοττιιτο Γαιι€οιτιιε ενοιιιε εια:ιιιοιιιΒο: αει Γοαττι Ρετνε:ιε

του: αιιι:α:ειιι.

ΧΧ. Μοιτε 8ε ιιιιιοττιεταιιιιεε νιττιι:εε ιιιιεειιειιοε Ρετ εοτιιειεττι Ματτγτετιι ο ετατα:
Δ ματ. Ναττι εμιοοτιιςοο νοτιιίιετιτ πιοιτοτοπιιαιιΒοοιιτιοτιι , οποοι·ιιιτι,ιιιι· οι·οτιι,

πιοτοτοττι , ατιειοτοτιι , οιαοειοτοιτι ατομο ε εικττιοτιιιιοε νει:ατοτοιιι ,τωΔιει ει: ειε

?ΜΜΜ Γατιιταε ιτιοοιιιιιιιτα:ιε. Ναττι ειιιττι ιτι ι:ιτιοι·ε ειείετι·ετοτ, τατιο Με ιιοττιετο μι:

ιιιοιτιτοειο Ρειτ:αιιτιοττι. Μειττοτικ νοτὸ τιοιιιιοε νοιτιιιιετιτοτοττι οτιιατιιοιιτα εειΣ

Μ- ταιιτοε ,οιιιατιε ιιαιιιιε νειαττιειιτα ει: αοτο 8ο ιιοιοίετιοο δε οι·:ιατιιετιτα οι:ιετοτιτοε

ιοτιοτ ίετεττοτιι Ματτγτιει ιτιτατιτοιτι οτ εα ιτιειιοτ ιιι τιιει·ι:ιε οιΤε €αοοιετε: , εμε::

χ" ΜΜΜ ιτι ιιοιιοτοττι Ματτγι·ιε :που νοτιιιτι ιοοιιι 1)οιιιιιιο οιιτιιιιιιοτ. ιιι φαω ιεεε:ιε

πιο” 5:ιτιο- ειτε Μα::Υτιε ιιοιιοτε μια Ροτιτιιιοιε οιοιτιιιι Αιιτωιειι οΡοτο Αιιιιατιε Αοειοιιι

ζ:: Γ°Ρ°ιι· απο: Μοιιαιτοτιι ιιιιτα: ιιιαΒιιιτοοιιτιιε ίαιιτιοατα ει: ειοιτιοε, οιιιοε ίαΒτιοα ιωιεει

' :ιο είτ ειιιιιτιιιιιε οιιιτιιιιοε Βαιιιιοατοιιι οοτιιιτο&ιοτιιιιιιε. @οι ιιιΡι·αειι&οε Ρωι:ι

Πτι: νο:οιιι Ροι·ιιοοτε νοιετιε,ιιοιο ιοοο αοοειιιτ εοτο οτιιτιιοοε με: Εοοιείιε 82.

οοτειοτιιιοε , αο τω:: ιτιαετιιδοοτοιιι οατοτνέεμε ΡΟΡωι τιιαΒιια. Ε: εμιειοττι απο

πιαετιιε ιαοειιιιοε ίαιιότοπι Γοροιινι: οοι·Ροε Βεατι Ματ:γτιε, ιτι εμο ιοοο οτιοι·ατοτ

οοιιιιιιια νιττοτοττι.ΠΒι αει ιαοειειιι τιοιιιιτιιε Οιιτιιτι ΡετΡετοὸ Η: εαοοιοτιε τεοοι·

με, 8εαει τιιοειειαττι οιιιιιι ιοειοιοετιτιαιιιεμε ροοοατοτιιτιι 8: οιιιτιιιιοε τιοι οι: Η

:ιο αειοοιι:,τιτοοοττι οαι·οτιι οιι:ιιιοτε οοιιοεειατοτ ιοΡΡιετιιετιτοιιι , :ειμαστε Πο

:ποιο ιιοιττο,οοι ει: ιιοοοτ8ειιιιΡοτιοτιι, νιττοε δ: Ροτείι:αε Ρετ ιιιιιιιιτα (τετοια

ια:οοιοτοτιι. Ατιιειι. -

χ” Ωοιιιιιττιττιατιιτιι ει: Γαιι6ι;ι ι.οοειοεατιι τιιαττγι·ιοιτι εμιτιτο Νοιιαε Οείτοιιτιε,

ΜΜΜ 8εειοειιοατιο Βαιιιιοα: Με: τετ:ιο Κο.ιετιειαε Νονεττιι:τιε, ττατιιιατιο νοτὸ Ειιιέιι

ω· απο οοττιοτιε ττιεειιο ττιοτιι`ο Ματτιι.

με.

τ

Ί

ΑΕΙ.#ινΙΤΑ δ. 1.15οοεεΑοιι

Αοδτοτε ο τ: ε 1 τι ο εμε ετοοαιι.

Διὶ Ματ. :ΜΗ Θεωεπεε/έω @- [οσφεπάΞεπήοπ τς/Ζέτσιπι.

Ρικοι.οεεοε ΑοΟτοι:1ε

Αυ ΑΝεοΑι.οοΜ ιεειεοοεοΜ.

Με· ΟΜικο ,που βυθό;" Ραππίι·2 ΑινεοΑτυο Ρωβ22

Ρ:ίι'αυσπβ ΠιιεΙΝοε ρεαωτοτ. ]οιιιοτιι οιιτειιιΡεταιιε νειζ

η :τα τοκοι, Βεατιιιιττιε ΡαΡα , ιιιιιιιειιτο ιιιαιειττια ει: Ρειττε

: Αοι:οττο Ραττε Μοιιαιτετιι Β. Μαι:οιιτιι , ο: :ιε νιτιι κι

ΡαΠιοτιο Β. Ι..ΕΟΒΕΟΑΚΠ :κοιτα ειε ιιιιιι:ιε ειιιι::ιοτιι τω:

Γοτιιιειιοιο ιιαι·τατοτιι. ίδιοι 0Ροε τοιε ιιιιΡετιιε ειιιΓοοιιετι

· » ο ε ειο εειιοετε οομειιαττι , :οι ιιιιιΡιιοιταε οοι·ειιε πιει δ:

" ιτιετε ίαοοιιειια ιιοο ναιετ ει:Ριιοατο τατιτι νωωιω κοιτο

τοιιι. (μμε ατιειιτια ττιοειει·τιιε τειιιΡοτιιιοε εματιτα ιιιίιιτιοι: το:τοτιοε, εμε: πο

ττιστιονιτ ιιιιιιιιε Γοιοε ,ω Ρωωιιτ ιιιττιιιίοοιιε. @ιιοοοοιτιε ιατιΒοιιε Ρτινατοε

οοοιοτοιιι αοιε , εμιει δε οιιατιτοιιι εΒιίΪε: ιιοτιι , οιιιε ειιαττατε Ροίιι: , ω). :ιεε ω

 

 

 

ιιιτειια: ιιιιτιιιιοι· :μι ιιοο οεττιετε ναιετοτ, οτ :ιοοο οοοιιε ιιοο νιειοιιατ 112,ττ;;ιτε

εμινιιιο: 2 Ναιιι ιιιιιε οροτιε οιτετιόιτ οι:ττιιιιεοοε εμαιιτα ιιιτοε ια:ειιειο Με:

τω.

ΑΠξΪ°ΙΜῖ° οτιετατοε. Τατιιοτι ιτι εμο αετιιτα εμε τιιιιιι νιτα τω: δε πιοιτοτοιιι τοια:ιοιιε ςοιη
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Ρετι ,φιαιο σατο τσίτιεο Γει·ιοοοε, νοοιε ιιοοεταοτιοσε εσιεει·ε οοο σιίτιιΙι. 51 Απ. οπο.

οοΙσ φοβο σατο Ιοο8ιτιε νετοιε οτ0Ρ%έσ.τε ίτιισοι, ασ σιΙΓει·εοσαο1 νεοτατιε Π- ἔ°ο='ΞΧΒ';:

οεαιο Ι·ισοε ττατοἰτειο ΡοΓοἱ: Γιο νετὸ το: @σε νιττιιτιοσε αΙισσισ Ρι·εετετοοίι, οεο “ .

Π:οσιοεε €είΠ , οσεο νετὸ 18οοι·αστιαιοτει·ιοιττεοσο .Ιοετωι. Ησε ετεοιτο Γειω

σιιοτΠοιετο ,φιια φιατονιε φοΓφιτε εστί Γετοιοοιε εΙοφεεοτιθ. ε]σίσειο στο Με πιο- ,

τα σι ει·ετε εσΡιατ,αΡεττιίτε 8ταΒΙοσε ΓαΠαεσεοε @τοτε Με οσονασεατ. Ετ τω. Ωω· σο

Πταο ναΙσετατο 8: οεο αοοοεοτε Ι)εο εΙασίἰε αε ατε αΙιφιιοσε ιοεοΒοοιε νετΙ:σε '"“

οαι·ι·αι·ε : ισεο αστετο οοΙστ ,οτ φοφιε τιιίτιει εισαι-οοι στα αοσιεοοτ ἐστεΠι

Βαοτ, -8ε σενοτι αΡΡεταοτ εμε σιιιτατι επεοτοΙα , εισσε ιοτεΙΙεκετιοτ αιιστεοσο

ποιοιεσΙα. ,

1ΝΟΙΡΙΤ ΡΑ$δϊ() Ε]ΠΒΒΕΜ.

Γ ο τ τ ο ιι ΒεατσεΕεοο·ιεειιιιισε ει: οτοεεοιε εεΙΓι Ρταοεοτσοι αε ιεοΒΓΙιΓΕτοε οι Κ

Ι·εκοι·τοε , α Ρι·ιτοεεν:ε τετατιε :σεωιια ε Ραι·εοτιοσε οι ΡαοΓατιο 'Ηι.οτ-οαιτιο :,,2%:-,,,

Ρι·αοεοτοιο Με ττασιτσε, ατε εοσεπο νειτο 1Κεεε οοο ιοιστιετο τετοοοι·ιε Ρα.Ιατιο,

ΒιοοΝ1* Ρωσιι Ριετ:ΒτεοΠε οτΒἑε, ανιιιιεοΙο ΓεσΒιεετ στο , ασ ιοιό:ι::1εοσοοετεται·στο Γτιισσεσατοε ε . σειο ι επι Ρτα ο εσι`αοι Πειδαεετ · ιισσ ει·ιε- Μ: ὶοΓοα;

σιτιίΠοιο ασ ει·ιισιεοσσιο ἄαιτ. φιετο Ρετ· αοοοε:οϊστοοοε τοοεοιε -οοεσεεσο- Τει”

οσο , ·εσοέτοιοφιε ΡοστιΓἰει καιιισιτ , ι·εεερτοιοφιε Γεεσοιιοσιιιε εισσεσΙιε ° Γσο ω” Π”ά“'

ειιΠ:οσια σιίειΡΙιο:τ τετιοιοτ,ιιτ φιετοαστοοσιιιοἰσειοΡοοτἰΓεΧἐ εαΓτοτο εοτΡο- ε μ. εστι:

το εσΡωσιετατ ··,εστοσειο φιοφ:ειο ΗτοΗετο οσωπιει νοΙσιτσιεεοε ει , τοοοεο- Ε':$$ω.

σο Γσιοτοέι Γτεφιεστια, οτ Γε νιτειοετο εοοΓετνειτετ °°, οι Με εΙε€τιοιοε τοιεεσεσε -+ σ. σα”

13ο τιισσοιο Γ·ιετετ , φιοοιαιο οΡταοαττ εοπι ·Ιισ1οε ειν-ιτατιε ΡοΓτ ε: εεε ΔΕΡἰΓεο- 22Μ·ι:,°ε

ΕΜΠ, α· _ · ' _ οποτε,

δεσ εοπι ασ οοο οΡι1ε απο εετοει·ετ ΡετΓΡιεσοπο, ε: οσοσ τω: @εστι στο: τ :Μοεθ·

αοσοτιιιο , ασ οΗὶεισοι Βιαεσοατσε εΙει€τσε είτ, ατφαε «σε ΩΡΓο Ροοτιθεε-εσο- ζ':ΐζ,,,ο,έ

Γεει·ατσε. Βειοσεοοο οοο· ποσοστο τετοΡοοε Ατε!·ιισιαεσκοπε εΠ·'εάοε, τοτε Γοο τω! 4

Ροοτιίἱεε οιοοιοσεΕεεΙεΓοε ἰΡΓἰσε σισεεεΠε εΠ: ΡτεεΊατοε. Ματ «στο οιοῖΙτὐσο -Γα- έ

ειιοσιατ ΒοοείΗΠοοα: σεσττοε ,Πατοτέὶ Ρτ0εετιιε , τοτε: Ρ1ετοΓφιε ΡσΙεοεοσιοσε , Β.,α,,,,Μ

ασΓΡειΩσ σεεοι·σε , εΙοοσιο Γοανιε,ιοΞεοιο αεοτιΜπισε,μοσεοσα Ρι·ονισσε ,σε ἔοο Δτεοτε

Ιο [κι 8τατοοι·ε Γει·νισσε , Ρετσετιιαέσσε νιτειοιτατιε ( στ ετατ -τοοσιτιεε) εσίτοε. Πα””"'

δει·ιοτοτιε Γαετιε αε Μεσοι σοέττιοιεΗιοέιιφαε ε:ιοοοιειε οτατ εσοδτιει)τατεε!!εοατ

οι Ρατοεοιατοοατο τεεεοσαιο ΓσΓεεΡει·ατοαοιταοτιοσε. Ιοταοτοιο νετὸ αΡτιίΓ- πιο: σε·

οισε οιοοιιιτο Γεοιοι·στο αε εοαττ1σαΙισιο αε Γσοσιτοι·σιοι οτατ , στ ε1οσσεοτισ Γοίυξ °ώ

Ιαεετετ οιοοιοσε πιο εοΠο σεοτιοσε , ιταιιτ τοα·:τεοτι σε ι·εσσετετ Ι:εττοιαοι , Γεε..
ετα 8ει·εοτιοσε σιΓειοΙιοατοΐΙΝατο ιο Ραι·νι·τετοοοτιε ΓΡατιο , πιο Ροοειδοτε ω.

εετ ιτοΡετἰο , τοαοοαιο Ραοετο Ρτονισεοτια Γιο τε:έιτοιοιε ττασισιτ Ρι&αν'εοδ. ν

ΓοΙο.

Ι)ειοσε εστο σσισατο Ρατει· ει: ΜοοαΗετιο οσοσ είτ Μοτο οι Εισαστε Β. Μα· οι.

:αφτο οοΜΓετ, φσΓΓσ Ροοτιίιειε ισειο ΓσΓεεΡιτ ι·εεεοσοτο : οσοσ Ρετ Με Γετε ασ. (ΣΕΒ

οοε Π:ι·εοσε τοστ, ιΠέισσσε τοαἔοἱε οοιοσε σιτανιτ. δεσ εοπι @Με οιοοιτα Γιο Γ

Ροοτιίἱειε ισοοεοοπ Γε ΡττεΡατατετ , 8ε εΙαι·σε Γιαοει·ετσι· με: οοιοιοσε , οπο: οσοι· οι αιι!α.το

εφοΓσετο Γσανιτατιε ιοταοτσοι οι·οεε1Πτ,στ σΓσοε·ιο Ρεσατιοοι Κεφε τεσοιει·ετ. Ετατ Μεω·

|Εσσοτιιιο

εοιιο εοσετο τετοροτε τοιοοτ Ηι.οτι-ιωιισε εστο Βατ·ι·ιΞεο1τοε οιαζιεε Κα;; το.. (πω, Ε_ ·

εοε Ει·αοεοι·στο Κεεοσοι.(Ήσαδοιτα εφοε οτοσεοτι:Ί, εσοιεοτεε εστο Γεεσιο Μ- ι>ιΓεοι>εε

ἔει·ε οι ασΙα Κεεια-, ρετιετσοτ Ροοτιοεειο οτ Γσατο ει σαι·ετ Ιιεεστιαοι Γεοστο οι..

οαοιται·ε ραΙατιστο. Ιτατιοι ]σΓΓα εοτοΡΙεοε , ιοαοοιε τεοσε σιτατιιτο 8ο Γαμοσ

σα: Ποτιοσε ασοτοατιιιο οοτετοΡεταοε εοτιιιο νοΙσοτατι νιΓοε ε!! σείτιοατε νιτσοι,

ο Ηἱε εοσε›ι ΟατοοιεοΠε ἰοΓετἱτ οοοοιιΠα οι οσοι: βαοΜΜι μ8ΐω·ι, με @β τοπ,ρ·πω:Ε έ» ποσοστο Μ9Γἰἰ:σ

οωσιιι·ο ;|εια·Δημα:επι οι 2» μινι οσΙεισσιωτι »μου μπαι:: :ι!ΕΕ: Μειωσα ΜδιΗικτ. Έ:ε τοτἰσειο νεττοε

που:: του: @Μέσω , ασβανεκ σα” ΗΒΗ υπ:ιφου·ιυπ: σε (.ΈκεΒοτιο Μ. α ΡασΙο Ι)ιαεοοο 1ετιοσοτιιτι ε:: φτο

ό: ῇ μια στέκια», μιση/β: “στο ρω·τιρι·νο, πω: βρο- αΙιιΓφιε Ιοειε μποτ , ι:οσιεεοι (Σατο0τεοΓειο ειικεφο-;

πι· ι:Ηινουιέ ΙππίδΜ , Μέ “Μ” μισο: επωωπι ΜΜ- Ιαιοπο είΓε.

πωισα!πιτ. ΗιικήαΜηιω μι:: :Με ῇ:ἐὐκπιἰσ σοἄπὶπι.

ΤΤττι]
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λαχεια· (ξσοοι Κο:: αταιιο ΚοΒιοα νιτιοοτοε οοοοιιΠεο ίστεοΡοτσιιτ, ατο Ραυειε όιο[ισε

:κτ ασΙεια ίσα ιιοιιια 8ο Βοτιιτατοιο οΙτοιιτιιτ , ιιιταιιτσιιι στ Και ΠοισΙ 8ο Κοαιιια , ΡΙο

τιασο Ροιιτιοεοε 8ο Ρτοεοτοε [στοα οιοιιοε οσοι οι αιιιοιοοι ΓσΓειΡοιοιιτ. Ετ ασια

οσοι νιεΙεΙιαιιτ τιι€ουιο ατι! ΓυΓεισιοοόσοι Ιιοιιοτοιο, ευοόιοτσιιι εοιιίοοΓυ Ρτπειιισι

Εταοεοισοι :κι Ιιοιιοτειο ΡοοιιοεαΙοιο οσοι οΠε τόοοουιιι ΡτοεΙαιοανοτσο τ. Φιοιτι

ατι Ιιοἔ οοιοοεοΙοότσιιι , Ασασίιοάσοι, ασκ οίι:/Εάι1οιιιοι τω” , ειοανεισιιι;

Ροιιιι ετσι.

ιν. @ατο ευιο Ρετ αοοοε οποιο α Γιιοουε 8υ!ιοτοαιοτ , οοόοιιι τοιοΡοτο Και

€Μοτικ"ω ΗΙοται·ιιιε , αυτ οσοι εοοίΗτιιοτατ ΕιιιΓεοιισιο , αοίσιιότσε οΠ:. Τσιιε ιτιοιιι Ρτ:εΓσΙ

ιια:ε ασειιοιιε ..εοοειτο εστΐσ ιο ΡαΙατιυτο Ροτιοιιιτ , αε εσιο Με ΠιοιΙι!ιστι όο Κοαο

Ιἰ(ΜΟ'ΊΚΕἑ ττατιατο εοοιιιτ. @οι ασαιειιτοε ΗιτοεαιειιΜ.ΑσΠιαΠοτστο ΚοΒοοι οι αεΙοιοΓ.

ΜΟΝΗ. εειιτια ΚοΒιισιο μπα Γιο τειιιιιοιιε αττατειο οστιιοε ε!ιΓΡοιιοιιιοιο, οΙοαιτ ασιειιαιτι

'8::22ιτι Ρατε Εταοεοτσιο.νοΙοοτοε ειιιο ΙιαΙιοτο Κοαετο. Νατο Ειιαοιτισε › αυτ Μα]οτ τω

° τοστ ίσοτατ πιο Ρτοαο ΗΙοτατιο, Τοεοοτιιτευσι αοτοιαιισιιι οιοε εσΡιοβατ Μοτο

8ατο ί·-τατττε οι Κοαιιο.ΙΡίο νοτὸ ΕΕτοιουε ετατ τσιιε οάιοίσε σποτ Ρταοεοε. Ετ

ι'α ιιιοτσοβαοτ Ιισισε 1ιοιιαοτιε ισΒιιιιι? αυατι Ρετοσιιιαοιιι ΐυίτιιισοταιιτ ΓυΒ Κε

Βο ΗΙοιατιο , τοΙιέτο ασε εοιιΙὶΙιο ΗιΙεΙοιιευοι το απο ΓσΒΙιιιιανετσιιτ Κοτέτιο

Ει)"Μο Ετατιεοτστο. Τσιις ΕΒτοιιισε νιιιοοε (ο τιοΠ:ιτστσιο 8ο του ιιιΙοΙο ίσσοι οπο εοιιίὶ

Ιισιο ._ τοττιτσε Ρανοτο 1ιοαοιιι τιοτιιτ στ @τέστ οιιιιιιΕσε νιιαιο Πιο εοοεοάοτοτ,

(Μιά Μ: δε ιο Μοιιαίτοιισιο αιιιτο ιιοτιοιττοιοτ. ()σιάουτοεαιιτι δε Ποιιιιιο Εοοτιοααιτο οι.

ι>ι==ΙΜιιιι. τετεοὸοιιιο Και εοοΓοτιίιτ,8τιιι ΜοιιαΓιοτιυιιι [.τ1ΧονοΠιεο όοΠαιιανιτ σε Μοιια.

εΙισε @και υο!ιοτοτ. Και νοτὸ ΒιιιΙεΙοιιευτ εοοΗττοατσε οι ΚΒΒτιο,σ€πηαΠΠΠι

ι τω” ΤΙιεοάοι·ιεσιο ευιάαιο Βει Πανο ο εοιιΓετναιιτΙσιο ατι ιιιιτττειιοΐιιοι εΙεεΙιτ_

Ιόοιιινετὸ 5.όΙ..οοαοεατιυιο ΡΒοτιθεειο Γσιιοτ οιιιιιοιο άοιοσοι ίσαιιι ΓυΙιΙἰιοανιτ ,

# δοΜα.οτοιο- οιουε° το οιοιιι σε εοοίτιτσιτ.

ν. ` (Βι1αεεοτιτιε ιιυισε ΚοΒοιασΒοτιιαευΗε, ασιεΙασιά ιιιαιιιτοε αανοτευε Ιο εε ατι
ο τιαυοιυιο Β.εαυιο αε ιοααιιοτσιο Ρτοεοτυιο , ασοισιο νιτα ΙαστιαΙιι!ιε εοοἄαΙιατ,

τοΡοτὶτ ιοοιιτυιο , αεὶ ΡτιΠ:ιουιο τοάσιοτ Π:ατιιοι. Ιοταοτυιο νοτὸ υίαυοασαασο στο..

οτα ΚοΒιια Ρταιιεοτσιο τοΠ:ιτσιτ,υτ οποιοι ίε €ιατσΙαιοιιτστ Κεαετιι 561 ΜΕΘ,

τω :ιτε . το ()ΙιιΜετιευιο αε Κεάοτοιο ΡαΙατι] Εοοτιοαατιστιι. Όσοι [Μες ματια “Με

22:::Επει σώσε απο όεεοτο ιοαΒιιο ααετοιιτστ., τυοε αεΙνοιίαουε , εσιιιε τα εοοΙσοτστ!ιοιε

· τονιτ!ια εοοόιτιοιιιε ?στο Βοοα άοίι:τσοτο, ετα ιτ ΐοιιαΙοε Ϊυοε ασοε Γοευτιι οιοδο

τατ Μοτο Ροοτιτοιι !ιατιοτο Γοειοε αυιιειοαεσ ι, Ροττονιάται: ιοαΙσιιι ιιιίτιαατο, δ:

σποτ ιΡΓυοι8τ ΙΚοαοιο αιιαιιια τιιΓεοτόιε ίειοιιιατο. Ηιε ιταασο αιοΙιυε ]ατο αυτ

οοτιατ εο!εΙιοττιοισε ΡαίετιαΙιε τω. Τοσο Ηαειταιιτο Ρουττω, στ ατιστι ΑσαυτΕυ

ειυιισιο στοοιο @ατο ιΡΓσιιιΓαοδιιΠιοισιο τιιοιτι Κο:: ισοετοτ εοΙε!ιτατοδιΙΙο ιιοασα

ταου: μι· ασαιιι τοοσοοε ιιοΡΙοτο ιιιτιτσι νοτυιο ε!ετιιεεαιιτιε. @τουτο αρΡτοΡιιιασατειαοι

:ἐἰ'ἔ:ἑ= (σε αό ΜιΠατυτο ΓοΠοιοοια εοΙοΒταιιεὶα αοα: οίτ ΓαΒΒατοτυιο ( στ τοστ οτατ αου

Αυαηαο- αυιε)αυ:ε οίτ οι αμα Ραίετια: ,ιτειιτ Ρατιτοι^, 8ο ιιιαΙστο ίετιιιιιατισοι οιιιι Πωσ!

ί:: Με ιιαβετεοτ αΒίεοιισιτυιο α τσιιε ιοίιιαατοτ υττισΓασο ιοαΙοτυιιι αεεεόοιιε οιόοοι

...ι Ροιιτιιὶει απο: ΟΜετνα το, ιιιασιτ ,ίαιιέτο ΡοιιττΓοιι , ασια τω.Πααι εεΙευτιτατο

ΜιΠατυιιι α Εεεε (ααα το οπο ιιιτειοετοιιόσιο, αυοιιιαιο Γοιοοιι οοαυαιιι αεΙνει·

ίσα το ατι τοιιοιειε τω, ασοιοατιιοοεισοι 8τιιι @σε εοιόο ]αοι ασιεΙοιο οΗιο εΠ: Γο

ιιιιιιατστο , ιο Με οσε-το εοιιΓσιιιιιιατι οΠ: ειοετοτυοι.

ν τ @θα αυε!ιοιιε Ροιιτιτοκ όιίΠιουΙαιιτΙο ειιίτσΙιτ, 8ο Γε Ιιει·σιο οίτοιιάιτ, ιιοε το

$αε ισ τ· ” ' 'πώ δ” ιιιααιιο εΙυεοοε αΡιιαισιτ νσΙτσ εΙαισε, 8: ΓοΠοιοιιια ΜιίΓατιιιιι ασκ ειιοΡοτατ ο

αΙ:ιΓτοάιτ.

ιιΕιαο ιιτιοο (ΗιΙοιιιατη ρτὶιιεἰΡατΐιε αιιαιτο, ειωτιι ΑΒΒαιἱ τοπ[οι·ιιππάκ: πι: παιτΜιάκι· :ακουω ήιήευτ

1ις:. τικ Ι.οοιιοααιιιιτ το δει!ειιι ΑυασΠοιιιιοοοιοοι ΜΒ σ:|.ιτιιε.

Ι-υτιιριιιε το, ίιαυτάειιι (Πι!οτιιαιιυε αιιιιοεκιν. καιω.- τ: Η.ιάτιαοιιε ναΙοίὶυε ἱιι Κα. Ποσο. Μι. τι. 8ο ι,ιοΙτ

ντα απο (ΣατοΙσε!ε αυτ" :τα αοιι. 67ο ΜΒΙυαψη-|ιτΠστ

ΙιΝἰιιιἱιυιο ΑΒΒιιιι ΜιιιιαΠοιή δ. Πἰοογίἰι , αυτοι οσε !οτο οιυψΙικττπω τοιειστοιαοτιιι: εοιιιοιιάίιου

οι να» ριιιιια εοτιίιατ Αιταιιιοι·ι Η.ιάτιαιιυε καιω αυτ Μ:ιιοτατοιο άοιουε Κεαιτο τυπο ΙᾶΪεαηι ιιιαιιιια

Τιιοοιιοτιτυτιι ΜοοαΕΙιοοι Μοτο» ΜΒΜ , ι:ι! ταοτσοι πιο , αυτ ΡοιιιιΠτι τοιιιιιιιο του νειιιώατ.

οι το Βαιιοιιιο ωιιωιιι ιυΠυιιι :σε :ιΕΒιιιιαι ,ιΜαυο ι! Συ ριτιοα-Υιια Κα οσοι Ι,εοόφαιτι ΜΜΜ (τη

οκήιεθατε άσοι εοιοα Μετα ιοειείτοιοι. ΨίαΙι·ιιι (στο Επι:: ιιοΙοἰΙἱο τΙιειιυι , Ρα! απο Μ.ιις“Πο ΚςςληΓο

κουτι:: τον:: τοσοι” Μοτο” Με πιο ΤΙιτσ1οιιευτ αρσι! 5. 5γιιιιιιιοιιαιισιιι το! εεΙουιΜο.
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ηεΓτττττητε εοηίτιτηηιο.νττ. δεη εοτητηοητοηετη Γιιηέτο.τη ετττη τοτε πε Και Ρετεε- ΑΝ. στι.

ΡτΙΤεητ , Κε:: εε! Ρει!ειττητη Ρετἔεηε ιιητττ ΡτειηΓοτοε : ΡοηττΓειτ νετὸ ετιτη Γιωτη Ρετ. 'δ·ι*Χ""

εοηΓοτητηέιΠετ οΒῖετιιτη , 86 τηετιιτη ειιτη τοτε ο.εεεΡτΠεττ Πεο: είτ Γτε8ττττο.ττε τω- Π” π.

τηιιηε: , τηετιιεηε ειητιηοτττο.τετη Κεἔτε , τττιότητε ειιτη Γοτε εοεΡττ στοπ! τη ηοε εοη

Ητέτιι ει€ετε ετε!σετετ. Οο8τιοηε 86 οτειηε σε Βοτηττιοτη εοηΙτττιιτη τεΡετττ,'

τηεΙτοε ετ είτε οτηητιι τεΙτηιτοετε 86 θηττττοτη Γεττοτ, τιιι:.τττι τοειιτη Κεἔτ ετιιτε,

86 τηειηι1ε Κεετε ΓοηΒιιτιιε 5ειεετττοτοτη τη τετη τηιι€ηο ότι: Γείτο εοτι161οτη2ιττ ,

ιτε Γοτττ: Γτει·ετ Κεἔητ Ρτειηεοτιιιη οΡΡτοΒττοττι , 86 Ρετ Γε οηοτη Βοιητι1ετη τη το

τη ΡΙεΒε ττετει: τττΓεεΡτεττο. Τοηε τεττέτε Κεεε 86 οτηητιιτη ΡοτεΠ;ειτοτηΚτητττητ

:ειτε , Ρτο ηττιτΙο τεΡοτειιιε τ1οοιτ ηειτ:ετοττη τηοηττο , εειιτετη ηοέτε Ρτοεεετεηε ειιιη

Ρο.οετεττε ετ.εΡττοτστΡο.οΡετ Οττττίττ ττετι ΡοτοιΠ`ετ. Ηοε Κα: ειοεττεηε εοητττΓτε

τικ είτ γει!ιτε,ειε τηιετεηε οοεηπτε.τη ε:: Γιο: ΗετεττΒοε ειιτη εττετεττο τηει8ηο Ροίτ

τΡΓοτη τητίττ. Ετ Γεττοοτοε εοτη Ρετ τοτητη ηοέτ:εττι τΠο.ττι τττΙοειιΙο τεΡετττ , ατο::

τ:.ι τοΓΓοτη Κεετε εοτη τεόοιτττ. ΙΡΓόττιτε Ροηττττεε 6τεΡτεεεητε,εά Ι.ιιττονττ ()οεηω 88% Με

Βτοτη ιιτ ετ ττεετετ τεττότο Γεεεοτο νειειιτε Βεο,τιοτητττ ΡοηοΓεττ Ρτεεε Γε ὸτΓτἔθΠ

άοηι : τιιιετη Ρτοττηοε τΠιτε εττττΒετε ηοη εΙτΓτιιΙττ. τ`είττηοε τη ΜοηεΠ:εττοτη τεετηττ,τιτ;..

Ρετνεητεηε ,τητάειιιΕΒτοτηοιη τετη ΟΙεττεοηι*τηνεηττ, ιττεεηε Γε ε.Ιτττοτττ=+τη εο Ξ2°Ι€ἶ:;:ἔ:

ΡεεεᾶΠ`ε5ντετΒτιηττιιε νεητειιη Ρετεητεε Γτετετιιητ εοηεοτετεε.]οηεητε τ:.ιτηεη τω- Μωτ_

Βτιτε Γετιιη&τ,ο.τττΙοοά ΓΡειττοτη τετηΡοττε τττττ61ι1ε ροεηττεηττετη :ιεεητεε,τητετ εστι- * Μ τί' Μ»

τοΒετητει Μοηειετιοτιιητ ίττεττοε ηειΒττειτε ττοειίτ Ρει·ΡετοτΜοηο.ετιτ εοηεττ Γιτητ. Ιτἱ,ΐιἐἔντ

Ρετ τετετη τετηΡοε ΗιτηΕιιτεο Κει>>ε όεΓιτη&ο , ετοε €εττητιηοεΤι-τεοηετιτειτε τα

τη Κεἔηο Γοϋτττη.ειτοτ. Η:ι:ε ειοεττετιτεε οτττιτΓττοε ετητεττιτεττάετ:ιητεε ειιτΓΡεέτοτη οΒΗ:ΕΕ0°

εοτιιτη εετηετε , εοιη Γεινοτε τη:ιειτο νοι:ει εοιηΡτεητεε :τά Ρι·ορττει ηττιιητιιτ ακτη- τηοττοσ τη

εετε , ΡετΒεητεε ιτε οτττΓ6Ιοε Ρειτττβοε τπτ ΓιιΡτειεττέτοτη ΜοηειΓτεττοτη εοττεΒειητ Μ” ΩΣ”

εοε Ρτοεεττετε 86 πιτ εοτοτη άοτηοε τεητεειτε. @τ ειι180τε τηοττοτη ιτίτιτειητεε, τω.. :

όειη τττΙεέττοητε ετητετττειτέιηηιτε μετά ,εοφ Βιιτε:ιττ ΓΡιιτττε τεττειτοτη Ιοηεεεντε :σπιτια

ντιΙόε Γοετιιητ, εοηΓεηττεητεε ειόττοτενετοητ ττεΡτεε:ιητττσοε. Οιττη Βεηεότόττοηε

τ1ιττΡΡε Ρ.ειτττε ΜοηειΙτετττ τΡττοε εοηεΙοττηειττ Ρο.ετε εοηεοτότἐ , ρτοεεάειτιτεε νε

ηετιιητ ΠιηοΙ Εητοτηοε Γετττεετ εοτη Ροηττττεε Ι.εοάεεο.ττο τπτ ετντττιτεττι Γιωτη Απ.

$οίτοιτοηιιτη. (ζοε.ττι τετη τοτε ετνττο.ε ειοτττεηε ΓοΓεττειτει είτ τη Βειιάτοτη : 86 ετ..

να Ρτοεεετεητεε οηνι:ιητ τεεεΡετιιητ εεε εοφ 8ε.ιιιτιο 86 τηειτζηο τττΡοτττο Ιτετειη.

τεε , εοτιοὸετ τεεεΡτίΓεητ Ρτιττετη, τΙοετη ατητΓὶΠε ΡΙειη8εβο.ητ οΙττη εοΒετηειτο..

τεστ. @ετη ι·εεεΡτοτη εοττοε8.νετοητ τη ΓετΙεττι Ρττίττητιητ ,οτ Γτοετετοτ εοτη Γιττε

Ιιεττττει.€ξιτ ετιιη τττηιιτ Ιιετιιττ Γοτητηο 82ι1ιττ0 τττΡοιττο.τεητ, εοΡτε!πιτ τη ετο.Β:τ

ηιιτη ττττ:ιτοτη ΕΒτοτηοητ εοτη τηεεητε τιοηοτοτη τηοηει·τηοε τπτ ΡτοΡι·τε. ττεΓττηειτε.

Ιετετη νετὸ ΕΒτοτηοε ηοη είτ ΡειίΓοε Γτιοε νετ τηοτττειιιη τετιιττεΓεετε , Γετ:τ Γιτεειεττετ

ηοέτι1 Με Με εΒΓεεΠττ ετνττ:ιτε, 86 ειιτη Αιτίττετττε ττοο5 €1ττι1ι12.ι1ιέτο τιο.Βιιετιιτ τω..

νετΓο.ττοε, Γε Γοετεινττ οτ ιιτητετε. δεετ ηοη Ροίτ τηοΙτοτη τετηΡοττε τηιιτττε ΓεετεττΒιι:

Βείττε, εοΠε&τε τη τη:ιτοτοτη Γοεττε, Ρτε1ηεοτι1η1 Ρετ νττη Ρεηεττο.νττ Ηηεει 86 εοτη

τγτο.ηητττε ετοεΙεΙτΠττηε Γε 8ετεηε,ΤηεοεΙετιετ $τοττοΓτ Κεστε Γε ΡτεεΓεητεινττ στ).

ωτω, πειτε ειΒ εοττετη Κεεε τείτττιιτοε είτ τη Ρττοτε ετη ο. .

Ετ ετιτη Μετοι·-ττοτηοε εΗ`εέτοε ετΓετ ,εοεττο.τε εα:Ρττ ττε ιιΙττοηε τηττητεοτιιτη ντττ.

ττοτ εοφ ηοτοετιιητ ηειβετε $οητεεοΙοτη. οτ οτ Ιεο τοετεηε τητετ εετετειε Γεττιε,τεΓοηιιττ τιιἔττο3 εμε Ρετ Ρτ:ιηεοτιιτη τεττειε. τηηεε @το οοτ πάνετΓοε ειιτη οΙττη τ.: Ρετάετιο

εοεττο.νετο.ητ πιατα ττετηεΒιέτι, ετοι τετιι:ιηΓετειητ ε:: εμε επετε Ρεττεττετιιητ τη το- (το _ι·°°άΡ°

ζωη. Ητε ττειιιιιε ιττετσοε νττ Πετ Ι..εοεΙεεο.ττιτε ετιτη πιά Γιιειηι ρ!ετ:ετη τείτιιοταη- ἔζἶιοςοψ

ττειτη τεΓτάετετ οττ›ε τ... ΙΒετοει , τετητητΓεεηε ΕΒτοτηοε τηο.Ιοτοτη οτηητοτη τητα εττ

εε. εοτη εοτη Κεἔε Ηττττεττεο ε8ττΓε τΠοτη Ροτε.Βειτ , τοηε σ.ιττοηέττε ΠΜ ηειτοττΠ

τητε τηττητεοτοτη Γοεττε εοηΓιττετε εφΡίτ ιΙοετη.ειάτηοάοττι εοτηάετη Ροηττττεετη

τΙετττοετε ΡοτοτΠ'ετ. Εκ Με ΟοηττΙττιττιε όιτο , ντεΙεττεετΠτηηο # 86 ΨτιτΜιιτιοε ·

τι Ι)τιτο Γεσ Πτττττο τη σούτ ΟιαδίΙστια ετωπάτω βΛδτ“Μ" ρο·Ιτιτέρωκω , νντιτωττω νεττ`› Βια· (Ζ'.ιωμπίε ετα ·

οιττττεττοτ τη ειττ.ι Υπο., ΡοίΈι·.α. ΕΡιΓεοτιιτε ΤτεεειΠτηιτε, ε:: νται 5.Ρτατει'.ττ ΕρτΓεορτ_ δ. Βετεητιττιιτ ΑΙ;ωτω)"

νεηΓτε κάτω: Ητττο]τώυπτ·υπ ,[ω·τω· άτων] ε ρου» ννΜΜ "το τη τστωεκτοττυπ ό'. Σε0Δίεέπτύ τετοια , τηττοττ ΜοΠ;.

ετιιιε Πετνεηίτε τη ιτι..τντωω. δ. Βετεητι.τττ ηιιτη. τι. ττιΓτὲ στά στη. Με -

τ ΤΤ τ τ τη '
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- `

Απ. σο. ει: ιισοιιοε··εαοσι εΗε€ιι ιοαιιιιαι , σιι:εισοτ Γε ΕισΠε εσοι ιασει·ε σεεινιιαιεδε

Β:22ΐ οι εσω ιΓαεει·ε νιοσιειαοι ,ει οσα ,ιοαιιιια Εοι·σιοι στο: Γαιιαια. ςΞανιΓσε ιιαοσε

.οσοι οι: Εοισιοσε σε εσιιιοι ιεΓιισοΓσ ·σεσιτειε ειισειτοιιι εσιιισΓσοι ναισε. @ο Γείοοι

<>σσε Μ· ιισι·ει:εισοτ ασ εινιταιεοι ιΈσσσι·σιο,σεειισσοισαοιεε στο εσσειιι ει:σειισ σε

1.22: ,,(:2: ναιιαοαοι σπα οσοι ειιεσιιιιοι. σε:: σο Ι)ει ΡισΓΡιεισοε,ιεισιοαοοσ αεεεοΓοε

οσο με· ΓιιΡετ ριεοε ΠοιεσιοοιιΠα,Ι)σοιιοι Γεοσσισεει:ειιιΡΙοιο,αισιοαοι Πισω ιιια!εοε

ΦΒ”'"ι Ρσοειιε στο ·ονιοιιε Γσιε,εαΓοσε εσσιεοε ΙοειιΓα·εειε , οσσοι Γιιαοι εστι σια!εοι ο

οιισ·ει·ε ΓαΙστεοι ,σι·οοεοι (:ιεισιο εινιταιιε αοοι·εοαι·ε οπο, δισκο Κε ιοσιιε ει: ;

ειιιειοσε8ε ειισιιε ΡΓαιιεοιιιιοι σονιατο αοιιτ απο σει ιασσιοσε Γσιε ιοιοιιειε, σε

@ειστε Γε σοισοτ ασ Ραοοαοι Μαι·ιγιο , ο νσιοσταε οσο σεΓσιιΓει Ρετεοβ

στο.

Όι- _ (Διαστειιι νεοσαοι ασ ειιοι σοιεοσσοι , αοΓοσε ι·ενσεοιια Κειιοσιαι·στο

μ” απο εσιιισιεοεοσειιιοι.οφιι ει:ειαιιιαοε ιιστσι σιι:ιΠε : Βι·αιιαε αοσ Βεσ σοιοι

ιισιεοιι Κεσειιιστοι·ι , οσι οιε σιοοατσε σιοσσιε οΙστιοεαιε. Ρειοεοτεε σο

ι:σσοτ εσοι ει:τια εινιται:εοι , 8: ιοιΡιεοτεε μια Ριιοειιιιε Εοισιοι, εισεισοτ

σεσισε εμε σ. εαιιιιε. δεσ ειιοι ει ισιιιεο Γσιισιει·σοι: ΓσιιοΓεεοε οσοιαοσοι, ιο

ιισΒιιιο οι τιιοΓεειιε ιοειι:ιΓεισοτ Βινιοσοι. Ετ ττασειιιεε ειιιισσιοσε ιο οοσσσαοι εσοι σει

έι382ΐβετιιο σιιι:εισοι Οι;ιεοσοιΒιιο ,1ιο οσο ιατσιτ Ρειἰ αοιΈιεισιοειι·οσιοιιι σσσι·σοι , ιοιοσε

' ισα σοι :ει σιι σιιιι ιτατιε σα: ειισιι σοι ατιεοτιαε.Χ- ΕἔιΠσειο ισ3ιιιοιε εισΓσειο ἔειιοαοιιεΡθΑιιι11Ξι15 * οσοιιιιε , οσι σο τοεισοι

ΒΕ"Γ:::” τσΡισσιειι Εοισιοι εσω σε οσοι Γσοανεται ει: Ριαοεσισιιι Ρισεειιοσε Ψα

:οποιο ιο- εα:στοιιι* Ισιο·ανειαι εε,ισιΤιι ΚεοιεοΙσι·ισίιΤοεσσειιειαε Ριιοεισιε Εοι·σι

€2:0 Ε° οι σεει·εισοι εΓι οι α Ραιαιισοι ι·ενστειειστ.Τσιιε ετιαιο Β. Ι..εσσεοατισοι ει:

σο. σοι- Μσ·οαΡτειισ ιο οσο σεοεοατσι αοΓεσοσιισε εοιεσι σε ιο οι·α.··Γεοιιαοι 11εοιε ιιιίζ

πιο ίσιο είι αεεετιιιι.αιΙοειδιιο Ποιοι εσοιοοιιιι σε σοισιιοσε Ριιοεισσιιι ΓσιΓΓεοτ σοΙα

;;:Γ:έξ_ ιι,ιιισιιιε εσοι:ιιιοε σε αιΓεσιι σεσιιιιισοι·ιιε στο Εοισιιισ ΓσΓεειιτιε ιεΓοσοσιΠε Γε.

οσο, ε; ι·ιιοισι *ο Ηαιι: τοσοι: ιιατιιιισι, οσια Βσιοιοσ Ρεεεανιιοσε : Γεσ οιαιστ είι σο:

ιι ειειοεοιια οιιι οσε σιοοατιιε οι νσεαιε ασ ταιεοι εισιιαιο. δεσ το , ιιιιΓει· ιιοισιτ

μισο .ο σε, οοι ιαοι:αιιι Ρσειιαοι ιιιοσιε Ριαοεστσοιόεεοτι, Ροτιι15 οι τε σΙειΓεει·ιε, οσι

Ξ2ο>:ιο· ιι νιταοι σε ασε-ιτε εσιιιε. Μιιιτσε εοσισεοι εεειιιίι:ι , 8:ει:Γσιεε α ΓσΙσ Ρατσοσ

ιι·πι1:0Π_ ιι ΓεειΓιι : Γσσ οιαοιε το ει:Γσιαοιε , οσια σε τεοιΡσιαιεοι σε Γστιιιαοι οισιιαοι

Μινι >> στὸ σει·σιε ιοσσίοιαοι σιιοι σο ιε Γσσει·αι·ε ίοιοοεε οαοιταισιεε ιο τσια Ριαοεια,

›› ισαοι στου ασ σε σαοι ιο ι οσε αεεε ι ι σιιαιο.
χι_ Τσι1Γεασσιει·ιε οσε9Εοισιιισε δισιστε οιαι)οοσ €ι)·ειιιετσε ισΠιτ οιιοιΙοιε Οαιτιοσοι

ειστοσιι αοίιταοι 8εσοειιιιαοσ Γσσ Γειιατατι ,οι Γεσαιατιοι νισσεοτσι Ι:ισοιιι, οε Ποιοι εσε

2:::ξ;:';,ο_ σεΙεέιαιετ ιαΙια νει·οα σο. Οσοι αστεοι σσεει·εισι· , Β. Ι.εσσεοαιισε εσοι αΠσοσι

σοι σο, τσι σιεεοε: ΖΕοσσ αοιιιισ εΠ:σ , Γιατει· εατιιιιοιε , οσσιιιαοι σιισιτει οσε οπο Ραιι,

ΐἑ'ξ?:':¦°ὸ°,, οσια οσο ίσοι εσοσιοοα: ΡαΠισοεε οσιιιε ιεοιιισιιε ασ Γστσι·αοι οιστιαοι οσα ιενε

Β,,,,,_,3_ ,, Ιαοιτσι οι Ποσο. Ρεεεαια εισιιοι οσίιια οισιτα Γσοτι Γεσ οιιΓσιεσισια σοιοιιισ.

,, τεοτιε Γσσεισοιοει ιιιαοιια,οσα: ασ αοΙσεοσα άσσο. Γε ιασσαοιισιιι ΓειιιΡετ σε α

οι ιατα. Ηπε ασ ισοιισε ιιαιιοισι·, οσια οισι·τι σεοιτσι·εε ιιιοισε, σε ιΙΙα οσε ει: σε

ιι σαι νιτα, ο ΡατιεοτειΓειιιιισε Ποιοι ιισσιαοι , σοι Ποε Ποε Ιαειαοιοιοι ιο εωΙειιι ι

ιι 8Ισιια Τιιοε οιιοιιιιι ασ οι ιτεοι !ιοατοοι θαιιιιισοι , ιαΡισιοσε σοισει·ε απΡε- ο

οι τοστ. ΙΠε νετὸ 1)σοιιοσοι εστεεαοαιιιι· σιεεοει Ι)σιοιιιε]εεσ οσοε, οοι οσο νε

ιι οιιιι νσεαιεισιισε Γεσ ιιεεεαισιεε , ΓσΓεοιε οιιι·ιτσοι Γσνι τσι: σε οσι οσοι σιοοαισε `

.ιι εε ιο Ποιιιιισσιιιε Μαι·ι ι·σοι ιιιΡισιω νιτατο Ποιοι οιστιαιεοι αιιΓειιιε , ισοεαε σε.

ο οιειιτιιιιιοε νεοιαοι Γεειεισιο οιεσισοι ττιοσειε. Ηπε σιεεοε , σταοσσ σιτιοισοι

ειιιανιτΓ ιιιισοι.

χ” Βεαισ1ι ιταοσε [.εσσεοατιιιεειιΡιεοαι εσοι οετοιαοσ Γσσ νιταοι ιιοιι·ε , στ Ποιοι

οισει·εοιστ Γσιστατο νιιαοι ασ οεαιαοι Ραιτιεισαι·ε. δεσ Εοισιοσε σιιΤει·ιε νοΙεοε

οσοι σοι εισε ει:ιτσοι,σι σει· μισιαε ισοοε σιιαταε ει Ρια:ιιαιαιετ α:ισοαε ,σε οε εσισοαοι

επ"Μ“"· αεειιισει οιαιτοιιι, οσιο Ρστισεεαι·ειετ Ρι·ιειοιιεοιοιιαε Γειοριιειοεε, ισΠιιεσοι

ιισσιε οτειιιοσε Ρετ οσαιοσαοι τιιΓειοαοι ιιαιιΓσσει, ιο οσα εταοτ Ρειτα: Ποστ εΙανι

ιοεισεοτεε αεσιι. 1)ειοσε ιειι·αι Ρι·σιοαισιοεισειε ιιιιοσαιο Ιαοιαοσε Ριαιεειιιτ,
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τι: άστο οειιιι :Μπι , Ρετιεε ιειιιι Γοτειτι , Ιιιιτέιιο. εεΜε ιιιειίο. , ό: όιιττι ὰ Γε εει·τιε- Μ. Οικ

Βειτ οττιτιειιι τ.ειιειτειτεττι πιεττιιστοτιιττι οΒΙειττιττι , εοτιιοτιίτιιιε τιειτιτετ νεα ιιιιτιι- ΒΒΧΟΧέ':=ι

:με τιο.τιιιΠετιτ πεφτει: , Μπι εεε οειιΙιε εεττιετετνιειττι , τιεε τιετιιΒιιε ιιιεεειετετ . -

ε.ειΙΙετιι, εεε ιιιιΒιι:ε οΗιειο Ι:ιιτειειτε ειιιιτετ Οτεο.τοτεττι, εε Ρετ τιοε ιτιειειετετ ιτι ΗΜ.

ΡΙιει·τιιειιιι όει-Ρετε.ιιε , ειιιίετετιτιο ει» ΐειιιιτετιι,τιιιτιπι ιιιιιτιειιιτιο ε:ειιτιιτ ωιΡιτει πιε

τιιιίΓετιτιεετιτετιι. 5ετι τττιιιιβίιιιιε νοειιιιτε εοττιιιιτιι είτ ειιιειιτοτ Πειτε, ττιε8ιίειιιε

εοτ εοτιττιτιιτιι τιιιὰιτι εΙειτιστιε ίιιι:ιετιιιιττι εοτιιΡιειτ:ιτιιτ, ΓιιίεεΡιι: νοεεττι ι:ειεειιτιε

ττιει€ιε τιιιὰττι ειπε Ιοειιτειιτιιιττι 3 ΡοιττιΙ:ιιιτιε Ωω τιιιιτιιιιιιτι , ιιοτι ΐοτιο νοειε, τω

ιιιιττιιΙιτειτε εοτειιε. Νοτη ειιττι ΓεεοετιονιίΤετ Ρτ:τίιόιιιτιι οτιιτιε ειιιιιίιίΤε ιιιιττιατιιιιτι,

Με νιτιΒιιε ΠΜ ετιιτ :ιάείΓε Βινιτιιιττι. Νετιι τιικιτιτιιττι ιττιΡιεττιε ιιιιττι:ιιιο. τετο

ε:ιτε απο ειιΡιτ ε. :ι.Ιτο , το.τιτιιιτι ιετειε ανω ίοειιιτε 1ιεειτ ειιιτι εεεΙο.

Τιιτιε Ει:ιτοιτιιιε ειιειτιόιΐ. ειεεετ ινιτ νιτιιιτι τιοττιιτιε Ψειιιτιτςιιιιι,8ι ειιττΑεειΡε,ιιι- μια;

ειιιιτ,Ι.εοάεεειτιιιωθιιεττι ειιιειιυ.τιόο νικ:ιιίι:ι νιτι.ιττι τοτε ΐιιΡετιιιιιιι, δ: εοιιίτιτιιε Γιιιιειπα ειιίτοόιει. Ετιτ ειιιττι τετιιτιιιε Για νοειιτιοτιιε, ιιτ τεειΡιειτ εισαι ιτιετετιιτ ὰ Γιιιε τω» ω-,

ιτιιιτιιειτ. Τιιιιε ειεεεΡτιιιτι ω Γιιιιττι Ρεττιιιιτιτ θα:τιοΒιιιιτι , εισαι νοεειτιιτ ΡιΓεειττι- 8Π=Ι°°ὶ1°ἱ'·

αυτ, ει» ετειτ εοιι€τεε:ιτιο 5ειιιότιττιοιιι:τιιιιττι νιτειιιιιιιι, ειιιιΒιιε Ρτεεετειτ (ΜΗ.

1)ΟΜΕΚΟΑ Βιιτιιιιο. ΟΙιτιίτι : ιι: ?πιο ττιιιιτιε ειιειιιτε εοτινετίο.ιιιε ιι8.Βιτειτοτ ίτετιτω

ευΓτοτιιτι, Νειιιι δε Μεσα. μπει ε.ί-οιιτιιττι τεεεΡιτ οιιιειιιττι , ό: ιτιιι€τιιιττι ειοάτιιια:

Για Γειτιετι οίιειιεΙιτ ιιι Ροτιιιιο. @ιο.τιειοειιττιςιιε ιτιτετνιτειιιιιττι ειεεετιετετ επετ

ν:ιτιι , απο. ς ιιτ Γεττιιτ ι ‹ιιιΙειο. Πιο. ΓιιΙΒειιατιτ εΙοειιιιτ , ιιτ ιτιιτε.τειιτιιτ τμιιειιιτιτιιτε

ειιιάιετιτεε , τιιιο.τιτει Πει οτιετ:ιτει Ετ εΙεττιετιτιὰ , δ!. εοτινετίι ὰ Ρτει.νιε οΡετιΒιιε να

Ιοειτετ Ρετετετιτ Ρωτιιτετιτικ ίτιιέτιιε. Νειιτι τιιεΒιιεεε ιιοότιιιιιε ιτι 1)ει ειιΙτιι Ρετ

νιΒιιειτιεεόίτο.Βειτ, ιιτ νει ΡειιιΙΙιιΙιιττιω τιεεεΙΤο.τια εοτΡοτιε νιιτ ὰιιιιιιὰτι‹ιο εε Εε

εΙειι:ι. τιτοεετιετετ, νει ειιιτιτιιτιττι Γοιτιιιι :τε ειισοτιιττι ΡετεεΡτιοι:ιετιι εειΡετε Ρο..

τιιιΙΤετ. `

Εοὸεττι τειιιΡοτε νιι· ΒιοτιοΓιιε ΤΙιεοτιετιειιε Και δε ιτιεττι Ειιτοιιιιιε 8γιιοτιιιτιι _ΧΙν

εοτινοεατιιιιτ,6ιο.ει ειιιεττιόειττι νιΙιειιτι Κεειειττι νετιιετιτει, ττιιιΙτεττι ΕΡιΓεοτιοτιιττι Σ::

ειιτι;ιεττι 2.όθίΤθ ίεεετιιτιτ. ΙΒιετιιειτιτετ εετετοε Πτυοο , τιιιι Βιτιέιιιτιι νιτιιττι Ι.εο- Ραπ".

τιεεετιιιτιι ειιττι Ψιιτιντικο ει:Ριιιιτ ‹ιε Γειιε ΓιιιΕΡιΓεορο.τιιε, 8: μια ττετιιτιιτ Π

1εδτιιε , εοτιειεττιιιὰτιιε ω) ιΡΓει δγτιοειο εει.ινατιωτι ειεεεΡιτ ιιι ειιΡιτε , δε εΧΡιιιίιτε Γε

ΒτεΒὰτιιτὰ ἴὰιιέΕει (:οιι€_ττεε:ιτιοτιε. Πειιιτιε ειτίιΙιο εοιπιετιιω.τιιε, ττιοττετιιτε Γε..

ειπε Ροετια εε.Ριτιε μπει ειιιτιτιιιιό ιιοΙοεε ιιι Γτιιι6τιιττι νιτιιιτι εκετειιιτ. ΑΜ νετὸ

ΕΡιΓεοΡι τιιιιε ὰ Κεεε Ρετ Εετοιιιύ ιτι ιΡΙὰ 5γιιο‹ιο Ρειττιε ίιιιιιιειτι (σπιτι τ:ιοιιιιειιιι,

ΡετΡετιιο ειτΠιιο Γιιτιτ εΙετιιιτιιτι. Ψειιττιετυε ετιειττι ΙιτιιιΙετιι ειτεεΡιτ ίειιτειιτιιιτιι

ειιιιι εετετιε. Τιιιιε ΕΒτοιτιιτε ειιιτιτ :κι Β.Ι.εοτιεττειτιιιττι : τειιιτοτ ΡετΓιτειόεε Ιο

τιιιετιειο2Μ:ιττγτ εΙΤε ίιιΓριεὰτιε,ιὸεὸ τε Μπι τετιιετατιιιττι οιτειιειιε. Αειιιιιε τιιιι!τιιιτι,

ιτιςιιιτ, όιΙετιιβετιε , Γτιιιττὰ Με τιεΠειετειε ιι:ιιιετε ττειιιιιιιιι. Ν:ιιιι ιτε ιτιεττιετιε ιτει

ετιε αεεεΡτιιτιιε ιτιο.ττγτιιιιιι. ΟΡτειισε.τ ειιιιιι ετιιτι ιιιιειιτιιε ει‹ ίτιιι€τιει·ιεΙιιιτι, ιιτ φωτ

ὰ ΕτειιΙι€Ιοτιο. ]8ΠΊ νιτιεικιτ εοτιΓιιτιιΡτιιττι, τενοεατε ΡοτιιιΒετ Βιιτεττι ὰ ιιιετιτιε

8:ιιιέιοτιιττι. Νειττι ιιιιειε ειιττι Ριιτειιοειτ ειιιιειτιι , ιτιτιε τιοτιιτε ειιιιι Βιειεισειτ Πιιτιίτο

ειιειιι £ιεεεωωι ειι:ιιιιιιτετε , ειπε. τιιτειιιτιιιτι Ρτοτειιτιειιὰτιττ ειπε Ροειιει,ταιιτο τω...

Βιε ει ειιιττεΒειτιτιιι· Ρττιεττιια.

Τιιιιε ττωιτιιτ απο ειιιτι:ιτιι νιτο (.`τιιιοι:οτειιτο*. Αεειτιε, ιιιτιιιιτ , ειπε Γαβ τω.

ττιιι€τιο. ειιΠ:οειιτι Γετνειιιτιιιτιι : σ.τιιιιιε ιιτιττιειιιε τειιιΡιιε νειιιετ τιιοττιε Με. Αεεε

Ρτιιττι ειιιτκιετιι ειιτιι :ιό Γτιειττι ειοιιιιιιτι τιετιιιεετετ , εεττιετιε ειιτιι ει: ιτιιιετε :τε Με
τω, ειι:Ιιτο

τιιιτειτε όετεΠιιττι,ιιιΙΠτ ει τι:ιτι ω τείοειιιειτιόιιττι Ροτιιιιι. Αιιτε τιιιεττι ειιτιι Ριτιεετιιὰ ΜΜΜι·

ειειΙιίι:ετετ , ιιιττιετι ιιιτιετιιιττι ιιιι:Μι ιτι τοτε ειτειιιιιιτι ε εκιο τιεΓεειιειειιε ίιι ει· εειτιιιι: ι"2,"Σ,':;,;

εμε τείιιΙΙιτ. Τιιτιε ττεττιειιτεε οιιιτιεε επι τιοε ίι€τιιιττι νιτιετιιτιττ αεκ! ε Με , ω. Κιιοττιτττο

φωτ, όοττιιτιε εισαι μπει: Γιιτιετ εειΡιιτ τιιιιιτι ςιιαίι ιτι ειτειιΙι ιι·ιοειιιιιι Ιιιιιιετι

ΐΡΙετιεΙιειιΠιτιιιιττι ετιιιΙΤιιττι ‹ιε ε::Ιο ε τιιιιιιτιιιατιι ὰ ιιοΒιε ίιττιιιε είτ νιΓιιιτι. ΙΠε Ρωτι

ιιιιτ ιιι ΈθΙ'Γ2.Π'Ι εο.τιετιεειεΙοτεινιτ οΙιεετιει (3ττιτιεε τιιοι , οτιιιιιΡοτετιε 13ευτ , εοτιΓο

ιατοτ οτιιτιιιιιιι τείετο , ειιιι ίιιΡετ Γετνιιιιι τιιιτττι οίτετιόετε όιειιο.τιιε εε ττιΙε πιιτειειι

ιιιττι. Τιιιιε νιτιειιτεε οττιιιεε τιιιτιιι ιιι ειτεεΠιι "Με Γιιτιτ ΡοΙιτι , Γε‹ι τειιιιετι ?Με

τεΓιιιιιτιτο , Ιιιτιιιι €Ιοτιίιεειιιτεε Πειιιτι οιιιιιιΡοτειιτειιι εοτινετΙι Γι.ιτιτ ειιτετει τω



7οιι. ΎΙΤΑ δ. Ε.ΕΠΠΕΟΑΚιιΕΡΙΞΟ ΑΠΟΠ5Τ. ατα. Ρώπα;
Με ο επι τοπι ειιεεπτεε : ειπε πιο ι·ιοπιο ιετνιιε Πει πι. Ετ Ροιιιεειιαπτιιτ αειΠεοτπ Ραπ.

Βε';ιο”:::' τω τοτιε τετιιιετε νιτιιιοε. Τοπε ιιειτιεεΡε ειπε Ρτ:ειιιεατιοιιιοοε Ρεπε οτππεε Ρα.

' ι τεπτεε,εοπιοιτ αε ταπιιιιτε ιιοπιιιε ειπε ιιιπτ εοπνετιι απ Πει ειιιτοπι ι αε Ρετ ιιοε

ε] οε Γατπατπ αοι:ιιεπτεε Ρετ ειτειιιτιιπι ιοει εοπεοττεοαπτ ατι ειιπι νετΒοπι οποτε.
τοπι αοιιιτε εοΡιεπτεε. Ιιιε νετὸ ποπ εειιιαι:ατ Γοα Ρτπειιεατιοπε ειιτιδτοε ιπιιτοε

τε , τιοαιιτετ ατι τεεπα ετειοι·οττι ναιει·επτ Ρετνεπιτε.

Χ" δειι ποπ Ροιτ πιοιτοπι τεπιΡοτιε ειιπι ιαπι Πειιε οπιτιιΡοτεπε Ρτο τατιτεεΡατιεπ

Μ! τια: ειοπο ιιεετενιιΤετ τετπιιπετατε ΐοοπι ιιιιειειπ ίαπιοιοιπ, Ειιτοιποε ιαπι οπο

πεταιιιιιιτπ πατοε ετοιιειιτατεπι Γοαιπ νοιεπε ιο ειιτπ Ρετιιεετε , νειοειΙΙιπιοε Ροιι: εοπι

επιιιιτ ετιιιιτεε πιπιιιιτπ ΡετπιειοΓοε επι ειιπι πιοττε Ρετιττιετεπτ. νεπιεπ.

' τεε ΓοΓεεΡετιιπτ εοτπ ‹ιε ειοπιο νιτιεοιιιιετατ τταιιιτοε αει εοίιοτιιεπειοττι, 8ε ειοεεπ.

τεεεοπι Ρετ ιοεα πιω πιτα ιιίοοε ιτι οοεττιιιαττι ιοειιτπ ιπ οπο Γοιιιι:ιτιτ ιποοιετιει

Νεο πεεείι`ε ιιαιεετιε , ιιι , ιοποιειε ιατιοατι: αει 3ιιοτι νεπιίτιε ειτὸ ίαειτε οτ ιπι

Ριεατιε νοτιιπι τπειιι€πι, ι-π νετο ποινεπεταπτ α εοπι Ρετιττιεπιιοπι εταπτ οπο..

τοστ πιιπιετο. Ττεε ετεπιπι ει: ιιιε Ρτονοιοτι Γοπτ αει Ρετιεε ειοετ ειεΡτεεαπτεε οτ

ειε ιποιοιΡεπτιατπ τι Πεο ιιατετ , 8: ιιεπειιιέι;ιοτιεττι Γοαπι ίοΡετ εοε ειιοπατετοτ

ιι νναιι1τι· ττατιει·ε. Φαττοε νετὸ * ΓοΡετοιιε αειιιαοατ εναειιιατο Βιαιιιο Ρατατοε αει εοπι πι

"ι"ΞενΙΙ τετιπιεπιιοπι. -

@πιώ νετιιιπ Ροιιι:ιιιαπι οεπετιι6ιιοπεπι ?οπο ΓιιΡει· εοε τταιιιτιιτ , ε: Με ιπτετίεειοτι

Μια ει- ,, εοε νετιιοπι Πει αειποπτιανιττ τοπε νο· Πει ιπεοτπιιεπε οται:ιοπι αιτ : Ποπιιτιε

2ικ1°-,, Πειιε οττιπιΡοτετιε Ρατετ ΠοπιιπιποΗτι]εεο-Ππαιετι , Ρετ ιιοεπι ποτιτια τοι αε

,, εεΡιπιοε , Πειιε νιττοτοπι 8: οτππιε ετεατιιτιε Πτεατοτ , αε τοτιοε εεπετιε ιιοπιαπι

,, ΚειιειπΡτοτ, τε ιοετιειιιεο , τε οιοτιιιεο , επι πιε ειιοπατοε εε αει ιιαπε εετταπιιπιε

” τιιετπ Ρει·ειοεει·ε. ΙΙοεο τιεΡτεεότοοε, Ποπιιπε, οτ ιΡΓε τπιιιι ιιιιεεαε τπιΓετιεοτ.

,, ειιαιπ Ριετατιε τοε ιατειτι, οι πιετιτιε δαπάοτοπι τοοτοπι πιε ειιἔποτπ Γαειαε Ραι·τιει

” Ρεπι δ: νιτιιτ ιετετπατ εοπιοττεπιι δ: ττιΒιιε ιπειοιΡεπτιατιι ιιιε επι πιε ττιιειιιαπτ,

” οιιοιιιαττι Ρετ εοειπ εοτιιΡεάο πιο ει·ειιο ειεπιεπτιιιιττιε Ρατετ ιδιοτιιιεατοε ιιετι.

(Μπι ιιιεε ιιιεει·ετ , ΡετεοΙΤοτ ειιτεπιιεπε τπαποπι , εναοιπατο Βιαιιιο απιΡοτανιτ εα.

Ροτ ειπε - 8; εοι·Ροεειοε Γοιείι:ιτιιΓε ετεειοτπ , ‹Ιοαίι οπιιιε ποτε: ΓΡ:ιτιο τιιειτοτ. $ει:ι

ιιοτπ ποπ ίιατιπι εοπι εατιετε ιαειιατοτ εετπετετ, ιΡΓοπι Ρεειε ΡετεοΠιτ , οτ π: ει

τιιιε ιπ τεττατπ ειεειειετετ. 8ειιποπ πιοιτο Ρὸίι ΡετεοΠ`οτ ειπε αττεΡτιιε α τια:πιοπι..

εοε 8ε πιετιτε ειιΡτοε :ιο Πει ιιιτιοπε ΡετεοΠιιε ιπ ι€πεπι Γε Ρτοιεειτ,ιιιιοοε νιταπι Ε.

επιτιιιιτι πινιτ. Τοπειιιιιιι εοπιοΒιε ιιοιοε πο ()ιιτοειοιιεττι ιπ ειοαπιειαττι νιιιαπι 5ατειτιεο+

ποπιιπε ειιτπ τπαοτιο Βετο Ριαπεεπτιοτπα τπιπιίιτιε ιιεΡοττατοε ειι: ιιοιοε ι·-επιιπαε

ιιεετετο , απο νειιιιιοε ιο οοιιιιιε ττοειιιατοε Γοετατ, ιπ Ρατνοιο Οτατοτιο ιεεατοε

" Μ π· Ματτγτ πι ΓεΡοιτοε. Ηοο νετὸ «Με ιειττο ' Νοπατοπι ()&οι:ιτιοπι α&οπι είιε ετε

Χο 9!ΠΠΐο . ο . 4 . . . . .

ειιτοτ : πι οπο ΓεΡιιιετο ατιτιιε ι:ιοοιιοε δ: τιιπιιτιιο ιιοπιατιιεΜε ειιειτοτ.

ΙΝΟΙΡΙΤ ΤΙΚΑΝΠ.ΑΤΙΟ ΕιΠδΠΕΜ.

ιινιιι. Ιε ιταιιιιε ειιειιιιε Βαεει·ειοε ι1οιιιατπ , επι ιιοιιιε Οτατοι·ιι ι”οποειιατιιτ οιιιειο ,

ιοπιεπ ΓΡιεπιιιτιοπι αισιοιιε πιιπιίιετιο ιιοπιαπο ιτι εοειεπι εοεπονιτ ποε`τιιιιιε

(Με πω. απο ιοεο. Ππειε τιιπιοτ πιαπποε επιαπανιτ ιπ ειτεοιτο πιο ιιοιοε. νετιιπι νε

τιιεπτεε επι ιιοιοε ιιεατι Ματτγτιε νεπεταπειοιπ Οτατοτιιιτπ , πιοιταπι τιιτιιατπ τω

Βιιεπτιιιιπ ειινετιιε ιπιιτπιιτατιιιοε ιιετεπτοε ιαπανιτ , ειαιοιιιε ιειιιεετ τέτειιιιπι (πω,

εεεειε ιιιπιεπ ττιΒιιιτ, οιιιεΠοε ει τιιεπιοπιιιιιε ·τποπτιανιτ,πιιιιτιιιιιιε νιττιιτιιιοε ιπ

Μηαπα_ ιιιιιιιειοειΜαττγτ νεπεταιιειο ιιατιιταεοιο ετπιεοιτ.ι·ιοειταοοε ειοιιιειιι Εεειειι:ε

το Ροτιιιιτι- αττειι:ιτιιτ 5αεετιιοε. Ναττι δ: ιιοιοε 5αεεττιοτιε πιιιιιιτετ Πιετιειιε, :ιι τετεπι ιθτέ

Μ' ατά ·υει·όπω τα τα Ρώπα πιο: απο. Μ.

κα. Τιιπε πιαπιε ιιιαΒιιοοε Γαιιια Γαιιέτιτατιε ιιεατι Μειττγτιε Επι: Ρτοι·ιιΡιτ , ειπα:

Η ?Μ ΡαοιιοΡὸιι Ρετ εα ποπ τέείι:ι Γοπτ, Ειατοιπο ποπ ιατοιτ.·(ξιο αοειιτο ποπτιιιπι πιο

::[ΜΣι;: ει οεειιιτε, πιο ιιοε ιιιτιιιιτεπε ιιιιτιιοεε πει νετα ποπτιατετ. @ιι ποπτιοε ιιιιιιε

πιο πιο· ειπε οιιτεπιΡετειιιε ατι ειπε αεεειιιτ τιιπιιιιιιιιι : ὰ ιιιτεττο8:ιιιε ιιιιιεεπτετι ε πω

τιο ιιιιιιειτ οιιι ΐαπόι:οπι εοτΡιιε τετΙοιείεετετ. $ειι αεεετιεπε οτατιοπι οιιιοιιτ ιο.

εοπιιιετε,



' νιτΑ 5. τ..ΕΟτ)ΕΟΑΚττ ΕΡτ5Ο. ΑΠΟΠ5Τ. 2τ2σι9. Ρ'εῇ`πο. 7ο;
π'

εοωττετε, πιιτπ Ρο:ττιε ττεΓΡτετεπε τιοωοιπ Ρε‹τε ΡετεοΠτ: 86 ίτιιτεΕ: τοπιιτ:οτ ω· ΑΝ_ (ΜΚ

απο, εοποὸετ πεΓεττε: νττ:ο:ετπ Ποτ: Εεεπτω , τπποτε, εποτει1ιι5 ντττι1τεε πεποα

πιιαω Γαετ:. Ναω τπτΓετ τενετΓοε οττοΓποατπ τεποπ:τατε: πω:: α πιω ωτττοε πιο

τα:, το ΓεπιεετΡΓο εοπποντ:, ποαπ:ιιω Γατιέτοε Ματ:ντ νττ:ο:ττσιτε Ροττετε:. Ποιοι

νετὸ τ:ετ εατΡετεε, τττεο ντ:αω Ρετττττττ: , 86 ετ τ ποο ωττΓοε Γοετα: τπτπτπτε τεποπ

εταντ:. Ητε τ:αποε εο8πτετε Ετ:τοτποε εαετ:ο εοτετε τεετπετσαε, δέ ετεωεπε τπετα Γε

νετεεοπτττα Ρτα::ετ εοπτοΞεω πετπτπτ ωαπτΓείτατε αοττεοαε, πε Γοτεε ετεΓεεπτε

πτοττα Ματενττε , Γεια( πιο :ατε τοωεπ εκτττπποετε εοΡτεοα:) είτε: τττωτπο:α το

οι:ιοττε. Νατπ Με ΓΒα:ττε τττετιιω ποαπεοω τττε ωτΓετ ττοε τοοπιιω ταετΈτε οποτε

Βα:,εαπ:ο ωαπτε ο τποε τοωοτνττ:ο:οω Γοοταεττέτατιιω Βετιετ Ματενττε τττταεα

:ιιε ταεττατοαε. ΤταπΓαέτ:ο νετὸ ΓΡ8.ττο :απο απποτιιω εττιιιπ ε Γειπρετ τοπεπετοε

Ετττοτποε, ποτ παω: τοοετπαω πτΓοε Γιιετα: εκτττπποετε' Γετωο Πτντποε το εο

ετεω τωοτεεοτ. Νατο ποτα πταετττε ωιιτεοε τπ:ετεωτ: , ΡετεοΠοε @απτο τοτε Ρετττ:.

ΙπΓεττκ ασ ωττετ , ποτ :απ:τε ττοποττοοε Γοττττωα:οε ,το :Αττικ ωοπεττ Ρατετττοε ότ

τα:α:ἔ›`. Γαωἐξ τπετοίτ:τττε Γοπ Ροττεοα: τπ:ετ τιοωτπεε: 8: ποοπτατπ ττοτοτ: Γοτε τπτωτ.

. οτε Πετ τπαπεταεοτπ τωοτεπττο τπιτοτεεπ:ταω ετττοιιετε ,οοο ιιτετΓεεπετο τπιττ:οε αττ

11επτια εαττοτιιω Γεετε τω. αιτατποοτεω νετεπετοττι νατιτε εττ, ο: πιο :απεοε Μ

εετττοεεε αε Ρτοεετεε ι1τττοπτ5 Γοα: ετοττεττ:αεε τπ:ετειπτε, πε τε οοεττιε αεεετπατ με

τα ΡτεεΡατανεττ:. Ε: :ατο εετΓαω ποατπ πιιττοε Ρταπεοτοω τιατσετε ωετοτ: ἔτο

τταω Ρεττττιττ: , 8ε τσεα:αω ντ:αω , ποαω πετ Ραετεπ:ταω αεττοτΓετ ποτνετα: ,

αωτττ:. ·

$εττ οττποατπ τπΓεττκ Ετττοτπιιε ντεκ ττπεω ετεεττ:, ποσό τπνττττα ττοέτοε ‹τε Βετ

Γετνο α Γεοπττετα: , ωαετιτε ταοεττοιιε τοπτέε Ιαεέποε Ρετετεοοτε. Τοπο πατα

τιιω εττ: εοω ταοετε το Γατα:τοω, ποο‹τ τπιιτ:τα τττεττοε απ τετποτο τα:οτ: ατ:Γεοπ

Γοτπ. Ετα: επτω τπτ πιο :τεοττο ωα›ττωαΕπτΓεοποτοω Γετττεε: αε Ρτοεετοω , πιο

ετο.ιπ εοττα:τοπεω στο 5. Μαεεντε τπ:ετ Γε τταττετεπ: , 8:αττωττατεπεοτ ποσο οτε εο

αιτεττεττα:οτ 3 :οπο ντε ωττα: Γαπόττεα:τε ΑπΓοατττοε ΑπετΓτεε νεττοιιω τπειιττε τττεεπετ

Πετιιαω ετατε:οτ ωττιτ οικω, θα. ?στο τεράστια τη». «Με. η. ς:'ν·βσκεπττύπτ πρωτιά βατ.

π τττεπι οπο:: 17ττωοε Αοέτοε εαπ. η. Τηπ[οεΐο

[τοπίο που» μπε απκσΜΜ , 8ες_ Ητττε ποποττι ποο

5. τ.εοι:τε;τττπε οττττ: εοΙτττ_ζετε ττεε:. Ετατοτοοε τε

8τττ Ττιεοττοττετ :οπο α. τ Η 5τπεττετεο ετε:τττπιιετ

(:τιττίττ πο· απ”. αοεττττεποεττττ εκτττπ&οε είτ , 8:

ποτττεω ποθ :τα Με πω” πιτττω τπατενττο ατΓ:&οε

Γιιετα: Ι.·τοττεΒαττοε: ποτ Ρτοτπετε απττο Οτττττττ πο.

τ.κτεντττ. πετ2τι18 :τι , πιτ ε:ταω Ωτιτοτοε το Οπωω

εεειΓε:. Ητε εατεοτοε εοπτττωαεπτ :τι εο , (μετά Ετ:τοτ

11:18 Ρατα:ττ ρτα:Γεέτοεαω σ.οπο τοπιο Ττιεοττοττετ τπτ·

πιο τ:ετα:ο αττερ:οε οι, Ραοττο με εστω: νεκατε

τ.εοττεπαττοω,ποτ Γοτ› Υναττπεττ Ωαωρατιττε Ποπ; εο

ττοιττα ο:: Βτοποτοω το ποοετ:τω Μοτιαττεττο πεπτι

πιο; Ρωτώ. Υνατιτπετο εοτπωττΓοε , ,πετώ ετούτο: , πω:

:Η απποε Γεώ οπο: αμε ΕτΓεαωτιοω εκΓοΙαντε, 'Τατι

ετεω ττοττ $ντιοττοτπ αοοο Ττιεοετοτιετ Κετττε νι. (ο:

5τΒετκττι1$ ττ:ττττττ) τιαοτ:2.τπ , τυπο Ετττοτπτατ:ιετο&οε

επ τ Οτιτοετοοεττο το ραβι.ιω Λττεοα:επΓεω,οτ›τ ΡαοΙτο

μια απο: ικτεοιτ:οτ νι. Νοτια: Ο&οτ›ττε : τοτοποε

εττετπ απ:τποτε Ματεντοτοτ,τττε ( ίτ Βετταε ΓαΓτοε εττετ

μια) εοπτωεπτταεοτ, αρο‹τ ττπεετοοι ΠΓοατετοω πω;

Μποστ Γ» επτττστ·τε ,πωπω Ρα]πε Β. Ι.εΜεμπτ

πιστιατκάτιπαπβτ ΕρτΓτερτ, πισω: ·οατττ: τπτκτττ.τ ό· .τι

το” ετ ¦ταρρ'ττττ.τρτο παντα:: ττ#τ26?κω Ε!ποτπκ: Μιτου·

13ωω2τ τυρι. τπωη'):ττ. Λάο νετὸ; Μ .4τωεττ , πέτο:

6°ττττμτο , Ρ6/]το Β. εεταφπτι , ότε. ο: Πτοατιτοε : ω

τττ:0, αστα: [επιασε αστρα: Οι άτατεβ ΡΜ'.πωτωτι υπιπ[··

τετοιο , το Ματια/τοπίο Β. Μτυπωττ ε/τ ύποπτα”. τω"

“τή-ετ Γεο Αιτικέτοπ[ετ νοεατ:ταπεοε οτττπ Αι:1°αττατεε .τα

Ατότοπι , Οβπτωοτ :τπτ .ω οτεοω , ποτ νετὸ τω

Αοττ:τοω τ·Ιιετττώτιπτ , οττ Ματττταπεοο το οι). τ.. ετο

Μοττοτε τη). Π.τετιεοιττωωττ. Ε.: :ατω:π τω.»

(μπι, τ.εοετεεατττ Γ:Ροτεοτα: τοεοε, πετ ετ το::ι15 πω

πεεε:ι15 :τι , οεετποε ντεοε 3. 1.εοττεπατττ τττέτοετ (Με

ποιετεπτ απ Γοπτεσ Ατεεϊατ ττονττ , Με νετΓοε απτο:

@Επετε:) Αοτττεοαεττοοε Οεετετεπεαττα είτ : (1ι12Πι...

ποαω ποίτεττοτ οπο: ραιτττιιτιτω ω δ0Ρ:ετ11:Ιτοιιεπ1

νετεπεπε , Αοατ:επττοιοι α:εττττοτ ροεείτ_

πατατα

@Μεσοι
«στο .

ΔῇθΪ'. 86'. Οτο. 8. Β. 8'ε:τιία›π Σ!. τίνι”

Βε:.Ι.ΧΧν11Ι

Οετοτ..τι.

ΕτττοτποτΓ

εεττιω το ε.

Οοπ-β77τ·- α

το” Ι. τη·

ι6_

ΧΧ.
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ν1°τΑ 5. Ι..ΕΟΠΕΟ. ΕΡΙ5Ο. ΑΠΟΠ$Τ. κ.Γπ&ί 7/Μπο.

ΑΝ. (Με.

1:ε.1.ττκν1τι

οετ08.τ1.

Σε” Μ”

ό'. Μπατα·

Π: 8ι::σί. τ.

Βεπωίίδ.πά

ιιππ. 6η.

Ι.εοτίεΒετή

αμε ω:: 9

11ειιττι:ι:ε

«Με.

ΕιτΙτιι:.

-.ω.__Χ_ζ-

ΒΕ δ.ΖΕΟΒΕΟ2ΒΙΖ Τ:επΝεωι:τοΝΕ

ε? :τε::1%:τε

ΟΒδ'ΕΚ7ΑΤΙΟΝΕό”.

· ΑΝετ 1 Στοάσεπί·ίτ ερτ·Ριπ σε: ·υί!!π .ΐπα·ιτίπ ο ίπ δ. .Ππ:τεπτί: Μοππ[ίπίπίπ Απ..

Έ Ξ ποπ-β , Ρώπα .άπ/ίπτωσ τω· Ακόπωππ Α πω.. πππ/!.πππι , ίύΜεπι πισίο·υίτ πῇπε

- ! στά Φτάστε Νεί·τιππππωυπ : "τω... Ρο· Ρίδίπυι·πβ πωπ έω//π:::ίΓπι: Μπ.π.·επτίσπρ:

` εά·τε Μοπιεβίβεί·π: Ρ:·ιάί&ί Μπομπ ωτπ·υία: τσιπ απ:: Β. Μπ.τοπτι: Χε!ί?πίί: Ρ:·ίπίδ

Ρωτάει: ίπ .ά:·πιστίεπίπ, ά:ίπάσ :τά Α:··υσί·πο:, Ρο/τω .4πτί/]ίοάο:·ππί ίπω.τωιπτ. Βιιπππι “Ήσα

το ίπ δ”. .Βοοιία!πί·ίτ πεππε” Επτοίίο Μοπα/ίω·ίο ( μετά π: .4ΐ:··ι:ετπιπ·ππί :απο μ:: εί:·είω· π:ί||ίύπτ

ώῇῖπππ ίπ φίτίπ:π ασκείς πετώ μη" Οπίίπί Βεπεάίέΐίπο |ίιύμδίπω Ρ) ΜΜΜ: πει/οπτ:: μπω::

Κε!ίεπίπτππι δ'. Εισάοεπίή εππ: επρεπε δ'. Θπί:·ίπί στι:: |ί·πτ:·ί: :ίίπιίβί·ππ: μπω· αφτι: & πτετιιιε,

με Β::·π.::·τίω θκίιίο Ζίπτωσπ-β: Ερμ; ίπ πω. έ: 85'. Εππο·υίε. πωπ. τω. τιμά Μοοείτεττιμη

ΜΒτιτα·ειιττ·ι Οπίίπ. δ. Β07Ι€έ. Ριει όενοττοττε :τοϋ α!β·πιπ:. τχετττωμ |:πίΙσππ: Με)ιπιποσπ[ε:

πο ί.

σ.. Ε: Μπιτ:: ίπ Μοππ/Μ·ίί: ΒεππἰίδΗπἰ: Μκτ&παππ. Οοίπετία·ππ ώ· Ρ:·πτείΙσπ|ί στερει Σ. Μα·

ε)·τί: ιιί[ατυπί·ί άίσίπο·. δππἔ Μπτὑπεεπῇ:ῇιρετἰοτἰ: ΛΠεριι·ίε Μωπκί:ί Ρ:·ίίππσ·ίί: πω:: μι;

ίπ/ίτπίπεπτί: @· ππι·ί?πο πίπιππυ· το/τίπποπίο Με.: Λαξ-έπί: . επί .5'. [πσεἰεΞπη] Ρ”ίτωπ τοπία: Απ:: ΩΠ

πο: οΠίπέσπτσ: εππ:. _φι·ίρρε ΕκετιετΑιιοιιε πω». Βίοι· Μπτόπει·ππ: 6'απού:] εσπάίτσί· , ΕΜ.

ε!ώτυπ Σ. Ραπ: ώ· Β. Βω:ίε!π:·ίο τω· ΙΧ·υίάι·έσ:·πποπ .42·επτίπεπμπι ΕΡίβ:υμππ :απο Ε.`ί:::]τί Με,

:οττιτι1. είσαΓίαι:·ί εκί·π·υίτ. ?Με ίπ φπα: ΕΡίκωΡΜο @Ρίτα Με πού:: .·

Ρτο Με: είοτ13ττ8,ΕΕ00ΕΟΑΜ ,ίιιοδε Βεεττε.

Ε: κατ.: Βεστί:έ·πί·ίτ /Ε·ί·ίΡτο:· τοπία, π. στα: ίπ 06ρωπ. ρουτί: έί:.·ίίππ: , τ:Παπ:·. τη Με”

Αιετττατιτττε ΒιοττοΓιιιιτ σε ιιτ ττιειγττΜεττγττε [ποιοί πι: πτωππ!ί: ί!!π/β·ππί ίπ Ριτσώνα: Μετα.:

|τιπ·ίο, πκοά ποπ πἰίπά επί:: πω: ε Μπτύπεεπβ Ντιπ: ί/ίπτί Μπ:Μ/Ζ·θήκΜ [η ευπ]ίπίσ ?φαί ,

..4!ππωππίπ τῇ· @Ζε/Ειτε Ρομπ: .τι , :ποπβτπ:ηκε πῇιω ΜΜΜ 6'. Ιποέ:Ρπ:·ίτ αφτι: Μιπωε·|:ί

Μπι·ύπεοπβ:, ?καί τ: Ρί·ίπτο Ιοεί ευπάίπι Ραπ:: β ίπεδο·ί π1|Μίπ:. ού Μπι:: Εεσίεβπίππωπ π. ,5°_

.Εισάο!πη) Μπακ:: εοπβ·σί·πεπίπ ε/[ἑ.

3.Νοπ ω..! πωσ:: πί·έιιίπίτπ. πκίόπ: Ρππε!!επ/ιί: πσ|ίτ·ί Ρωμιοί: πωππτπ:· 2πίΡΡε σ[ίεπτίππτ Ιίττω·τα

Χμμμ:: ΕεχοντξΠε ΕΡτΓεοΡτ,πά απ:: άία:ε/ίπτ :πτίπεπτ, :τοσο ττττΙιεΠτττο €€1°ττεΠι110 οδτο[9,εΓιτττο

τετττο συπσε/[π:, παώ:: ]'ίτίτπ:[πι:ίτ έ: εοπ/θεί·.πίσπα πίτπι·ί: ίπ Βοιωτια:: δ'. ?Ύπατο Ε'ππ:ιππίσπ[: @πΧ

[ποσία!π:·ί) Μππ):·ί:. απ:: “Ρία Με· βπύετί Αεπώεπτ ίπ Μπι· π:ιπίππι: Νοτιιιιτ Πτ οττπιτοιιε τεστ

ΡτεεΓετττιΒιιε τμὲττι Γι:τιτττε , φοιτ εεο ΚΑοιιετιιε Πε: τττιΓετατιοττε ί.εκοντειτίίε ΕΡτΓεοΡιτε εοτιΓε

ετειντ Βοε εττειτε τι: Βοιιοτε 8.ΤΙιοτικε Μειττγττε.& Β.Ι.εοάε8εττι :τι άτε Εττειτατιοτιτε δ.(:τιτείε :ιτι

ττο τι:: Ιττε.ΠοτπιτιτττιτΠεΠπιο εετττεΓἱττιο οδτοεεΠτιιο τετττο,τε8ττατιτε ΓτατιεοτιιιττΠ εεε Ρι-ιτι.τυυο,

ΗεΝτιτεο Και: ΑτιΒιοτιττττ, ΠοττττοεΙο ΑτεΙιἰεΡιΓεοΡο ΚοτοττιειεεττΠ. (Ξοτ·ιΗΠ ετ8ο ιτε ττττΓεττεοτ

«Με θε: δ: ττττετεεΓΠοττε Ρτεεόι&οτιιττι Μεττγτίι,οττιιιτουε ετσι ει! :Με ειιτετε τι ττοΒιε ἰτιόἱ8ιτιε ίση..

Γεει·ειιιιττι Ρτο εοττΙε 8ε εοτιττττο ειεεείΪετττττ Ρετ τοτυττι Ρτιττιι:ττι ετιττι:τττ Με” εοττΓεετειτοιιτε ,

& εΙεεττεοΓ)·τιτιε Γιιειε οΒτιιιετττιτ ; τετττειιττ Ρεττειτι ττιμτιετ:ε Ρατιττεττττει: τε!εττειττιιτε , δε με.

επειτα εμε τττετττοτττετ τιιτττι:ιττει Γτει8ιιιτειε τεττττετε ιτοιι Ρομπ, τω ιμοΠΠΠ τ·ει·ΠξΠ οι)ΗντοΠε &

εοιπεττιΡτιι Ρεεετιιοτ :ΜμΕ Ροετιιτιιιτ, τιιΙ:Ποιπιτιιιε τεΙειετειτιπιτε. $τη8ιιΙιε ειιττετιι ετττιτε ὲ Βο

 

οποία αυτ:: ΑΓΓεεπίτοττεττι ττττετ ττεε ττεΒόοπτειάειε οτττι·ιιΒιιε νεττιετπ:Βιιε 8ε ε!εειτιοΓμιεε Γεω

οίΓετετττιΒιτε ΠττττΙτ πιωιο Γιιεειτττεττειιτιι άεετενττπιτε: τμοτιταττι Μ:: τττεΒιιε ε.ττ>υτ ετοτ.τοετ

ΜΑιιττιιτε ΕεοοεεΑτιτι ὲΜοττεετιιε Ιτιιμε ΕεεΙεΠτε ΡοΡιτΙο νετττετιτε άεΒετ οίτεττάτ , & στα

ττοττεε& ετεεττιοΓχτιτε :το τΡίὶε θεά, δε Ρτο Γει!ι:τε οΗετεττττιττττ ΜτΓΓε ΓοΙΙετιπιττετ εεἱετετειτἰ,

Ηοε τεττιττ ει: ττιειτιοττεττι Ροί)τετοτι:τττ ΓεττΡτι ττοίτττ ττιιιτττωτττε δε @τα ιττιΡτείΠοττε τ!ιικιτττιτε

τοΒοτει·ιτίιιττι. Η::δίσπι:: π: σωμα.

+. Ρίκα» ψ:: Σ. βεοέ:Ρ·πί·ίτ Χώροι: , Μ:: επισπίτιπτ πω.. ίπ Ράντπίπο Μοπα/Μ·ίο πρωίδε·

ἔσω: σε!εύε:·:·ίπιο . πω». ίπ δ. Βπ/ὁἰί διεπούίο τιμά Κωιεππ: ; π'επίεπε Απ.: σ:: δ”. Μπ:·ίμ·ί: απ..

Η: πω:: ίπ Κε!π!ί: 5'. Βίσπ)π) @ΜΜΜ μερα Εκτεείπω ΡπτΦοί·κπι παύπί/Ε·τππίπτ. Ηπἐεπτ ώ·

πτίππτπ: εκπ./έπω πω: ευφυή: Ρπτιία:Μ: Μπ::επτίππί :το/τή . @κά πιο:: ω. Σππδτπ: πίίπιτππιέίπ

ΜΗ: , ώ· Ροβ :πωπω έπί πεπίε·υίτ. ή: πιπίΡ::π μα: στι:: Κε!ίππίπί·ππί ίπ Εύτσίίο Μοππβετίο .4›·..

·υπποεπίπ . πωπ ίπ :Μπι Μπείτε:: εσπάίτππι έί:τίπσπ: : |:πδΐεππ: επ/%έίπιτ.

ε. Νοπ[πεί!ε ω:: επ', εκππι·ππί Β. Ζποπε!πτίτι: πρωί ροΡπίπα·:: πω: ιπιβεπτυεπεΜτίσπετπ ; φωτ:

Ει.·ε!πίπ:, Ο:·κπστίπ . @να υπε:·πι·:·ίτ. ΜΜΜ:: Εκππεο:·ππι Κι:: :οπτ Ηε!2π!είσ Μεικτό:: Είθε-με..

επί/ϊ Μοτι:ιίτετιιιιιτ $. Ι.εοττεεςετιι ττι Π!" ΑτμτΙιττε εοπ[Μαίτ. Ε.›τ·βπτ μπακ:: ΜΜΜ:: δ. [πρ.

στερεά: Οτο( δ'. Βσπσέίδτί ίπ άμεσο/ί .5'ππότοπαππ, ίπτεί·Μα!!επεππί @· ΛΗ:πία›π Ε, 2|ίπχ·"πί) ) Μ;

πι.. Ρωμί: Ζ.:οτί:!πτίω·. Μ.ιίτο: Ρετ θπ!!πυπ Ρι·ίοτ·πτ:π πωπ: πιτπσπΡπω:.
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δ. @πεί καίω: πεί δ'. βιοπεο·ίιι·ι)/;ι·ίΡιπ , είπειιπι]ϋππιπποπ'ιίππι πιο· Το/ίπιποπιππι , 9π0έ οι·ιι- Απ. ἐπί·

ιίίτίι ίιοπιίπίθιι.ι ιπει·ίτο ποπ μούσια, Ζιε!ε Με είε ίπ[ίι·ππιεπτο δοιπιπιππποποι ίπ Πο!!ίιι δίπ@π- ιιε.τιτκνω

πο, δίφί14πιππΡετατά ίπ δο|!ι·δίίοπε υεω·ιιιπ ίπ/ίπιιιπ.ιιά Ηί/ίοι·ίπίπ Βιιι·ειιποίίσπιπ ρει·ιίπεπτίπιπ ) ?ηει”

ώ· εαι··οίιιπι Ιε Ωωίπε πεί ιιππ. 666. Μο!ίοι·ίι «πάπια ποτε ειιί/ίο!π ΗΜ οοπ/ο!πιοι·ιπ δ.βεοοίεοπ- "η, α”

ή Με ιιιιιιι·επι [απ. ?ποπ Με: Ρπί!ίιπιπι Βιιοοειιι ίπ Τοπίο ε. πω. ειιιίέα·υει·ίι, βίο τοπια επ

Μό”. :Μία Μεπεπιίππο /ίιωίείσπέπιπ εφ παπά πο: π: ριιιπιππ:.

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΟΟΝ5Ο Ι..ΑΤΟΚΙΑε

2οεπι 8.1.εοοιιοιτιιιυε Εμποροι Ηοδοοπιπι ποπ οοποπ Ζι·επιππί πιί ΟΑΙ11ΕΝΙ,

ποπ' “πι” οι.·ιιίοι ό· πιο 2πι·φι , είίππίε πεί έεπίπίι·ειπ ῇιππι διιε·βοπι2ι·

ίπ Οα·πούίο Ριισδππιπι , ίπει;οίι.

ΟΜ 1 τι πι δε $ειιέτίίίίιιιιε θειιίττίεί $ιστωοΛι , ειυ2 είπω Ρετ εο8τιειτίοτιειιι ειιτιιίο , ιιιοτίο

Ρετ εοτιίιιιι&ίουεττι ΓΡίτίτίίε Βέτο εε και τιιιιτετ , δε ίιιιρΙετυτιι είτ ίΠυτί ουα! δειιιθο νετί

τ” Δίου , 2ιξίειιιπππε επίπι /ί·σει·ίτ ·ποίιιπτοιεεπι Ρειι·ι2 πιεί επί ίπ πω· ή, ίιι|ί πισω ρπιπ, πω, Μι".12.ί'0.

@πικαπ ή; ΕεοοετιΑιιιιιε Γετνυιι Γετν0τυπι1Εευ·(:ΗΜ5Τ1 δείνειτοτίε ιιοΡετί , ετ:ιτί:ι νοΙιίο δε

μι:: εί Πεο Ρειττε ιιοί,τι·ο δε Ι)οιτιίι·ιο ]εευ-Ουκτετο. (.ίτετίαε 880 θεο ιιιεο , τιυί που εΒΡτυΙίτ ιιιί·

Γετίεοττ!ίειι·υ Γυοιτιὲ ιιιε,Γεεί ο!εδίτ :ιυάίτυί ιιιεο Βουδίυτιι δε Μετίτίειιι Ρτο ίίδε ιιοίττει. δε ρειτίειιτία

ίπ οιιιιιίουε Ρετίεευτίουίουεδε ττίουίειτίοιιίουε ειυε,ουαε ί_υίτίτιυίΙτί ίιι είτετιιρίο ίυΒ·ί ]υδίείε

Ι)εί , υτ δίειιει !ιοτιειιτίε ίι·ι τεΒιιο Πει , ίτι δυο εΙεείτ τε Ποιιιίιιιιε Ι)ευε ιιοίτετ ]εευε-(:ι-ικιετυο

ουτε εοτιίίιτυτίουετιι ιιιυιιδί, δε δεδίτ τίοίιιοτι ΐοίιίιιι υτ ί11ευτιι εεεδειε ,τω ετίειιι τιτ Ρι·ο ίΠο

μιτίειτίε, Η ουα εοιιίοΙειτίο ίπ ΩΙιτίίὶο,ίί ευω! Γο!ετίυπι εε1Γίτετι8 , Η ουα ΐοείετιιε ΓΡίτίτιιε , Π

επι:: νίίεεταιτιίίετίεοτάί:ε ίτιίρίο , ίυιΡΙείἱί δειιέτοι·υττι εειυτίίυπι, ουιιιίε ττίίτίτίο. νετΓε είτ ίπ

Ίεετίτίαιτι ,τρία ιιυΠο τιιοείο οοοττεί.ι:ιτ ττίίτιιτί , ίίευτ ειίτοε:ιτίΠίτιιυε Ρεττιι5: Μοείίοιιπι πιίπε π ι_ε·,,ω_4··

οποία: εοπτει]ίοι·ί ίπ ·τιπι·ίι3 ιεπίπείοπίθιιι , π: Ρι·οοπτίο οε|ί°Μ πείεί πιάτο ιικείοποί·πτ .απο οποιί

που· ί!πεπι ι·ο!ιπιππ.Ιτίι& Β.ΡειυΙυε τεθ:ιιτιιτ δίεειιε: Ιοί επίπι οποοί ίπ μια/επιί Μ· ιποπιεπιπιπειιιπ 1. ειπα. ε.

ό· ίε·2ιε επί πίοπίοπί: :ιο/ία βρει: ιποάιιιπ ίπ ροωπωι είπω: έίοιίε Ροποίιιι ορει·ιιτιιι· ίπ ποδί.τ,

299. Ετ ειίίΒί: Χειπεπιοι·πιπίπί ιιιίβίποι είίει ίπ ?Μίκυ ίί!ιιπιίππιί πιπέππιπ εεπιπποπ /ίι/ίίππί/ίί:|ιο/Σ Ηιοι·.ιού

ποπιιπι : δε. Ετ τιτ εοτιίιτιιι:ιτίο δε τεττίΒιιτίο τιιειιεοτ ίτι :ιττετιιυιτι , ειδείίδίτ δίεειιο: Νοἰίιε ίιποπε

ππιίτιει·ε οοπβείεπείππι οε]ίι·πιπ , οπο ιππέπππι Μπα πιπππωπίοπείπ. Ρπιίεπείοι επίπι πεει%πίπ

ε|ί κι /πείεπτει ·υοίππιπτεπι επι: περοι·ίετίι ρ›·οπιπ/ίοπεπι , πάπια: επίπι πιοιίίεπιπ π|ίοκοπεπίπίπ. επί

ειεπίπι·πι επ ·υεπίει .· Ιιι/ίπι παπι Ε» με ·υίτιπ. @ἐπί π /ίιθιν·π.ι:ετίι # . ποπ μπω: πιιίίπε πιω,

ποι 4%ίεΜ ποπ βιπιπιβώιππδίίοππ ίπ ροι·οίίιίοπε, βεί' ίπ πάπιιῇιἰοπε επίπια. Ο Ποιιιίιιει τιτι:ιιι··

τυιιι 8ειιιδίυπι οΙιοττετ τε Ιιειίσετε ίπ Ποιιιίτιο, τιεε ίίυευει εΗετί , ιιεε Ρει8ίτια νειίετ εοτιτίιιετε. Πε

τε!ίουίίτί οικω τ!ετείίιιειυειιδυιτι απ, ειδειιτε εε ευω! δείίδετενίτ ειιιίιτιιι τω. Είτειυδίνίτ Βουπ

ιιυε οτειτίοι·ιεπι τυ:ίιιι δε νίδίτ Ιειετνιιι:ιε οι” , δικιο τιιιιΙτίε ρετοδτίε ἔυτίίίὶί ίπ εουΓρεέτυ ειυε , δε

φαί ΡουΙΙυίυιιι νίδεί:ιιιτυτ ίτιιΡεάίτε ει! ε:ιρίετιδο.ιιι :ετείτιαιτιοεετίτυάίιιειιι ττυιιεεινίτ Με, ίιτ

«που τι νίτιευίο ΕπιιίΙίετίυιιι δ: Ποσο. ατι 0ι11Πίεσιτιρετίε ιτίυιιδί Ιιυίυενειεεε δε νίνειε Ποτιιίτιο ,

δε @Με ευείιιι Γυαινίε είὶ ()τιτίίίυε. ΙΡΓε πι Πευε ιιοΡτετ ,ίρἴε εΡτ Πεκ ιιοΡτει:, ίΡίε ό): Κε

τίειιιρτοτ πεφτει· , ί ί.ε νία δε νετίτιιε δε νία πι ο8ιιίτίοιιε Βεί Ρειττίε,νδε Πω , δε δρίτίτυε-Βιτιδτί;

ίρίί ίετνίετιδυιιι εε ίτι ρετοετιιο ,είε δυο ΡΓαίιιιίΠει απ: .βία πεει·ίοιιιέπι Οοπιίπο πιο οιππίδιει Ρ[ιιΙ_ πι.

πιω πσυ·ίύιιί2 επίίοί? δίεςιιίθτ:2τι8 ευω τετι·ίουειιάυιιι Πι: , ίίίεο 21τίίτιτικίτ : Ε'π!ίεεπι/δι!πισίι πεοί

ρίιυπιώ·ποπιεπ Βοπίπί ίποοεπίιο. ΟίεΙίιτ ωστε ουα νίτειιι ττίουίτ! ίεΙίιτ ειιιιίΠίο τετιιιι·ι , ειπε

δίνίτίειε τεί'τίτυετ Γετιιρίτετιιειε €Έείίκ ττίί,τίτίο , «με Βουδίυιιι ειΠεττ Αιιεείοτυιιτι ! ΙιιιρτεΓειιτίιιτυιιι

ρτοτιίιίτί , ειυοιιτυπι εΙεπιειιτίΠίτιιυε Ποτιιίιιυε 1ικυε-Οιιιιιιιυε ιιιίίεττυε είτ τιιί ε ειυί τίενοτίο

ιιειτι ΓΡίι:ίτυαίειιι δε ευίτοδί:ιιιι βοά:: δί(είΡΙιτι2 δε εσιιτειιιρτυτιι τιιιιτιτίί τίΙιί ΙιειΒετε εοιιεείίίτ ,

δε ρίετιοτε υτετί τυί δε :εττιτιιτιει ίιυίυ: Εεευ!ί δε Δε εττοτε Ρτιείειιτίε νίτέ ετίριιίτ , δε δεδίτ

@επι νίτσε εετειιι:ε ίίε ευω Ιυεετε εοτει·ιιε ειυειΠ τιιοττυοε ο Η ίυΡετίτίπεε τε!ίουίΠεε πι ιιιυτί-τ

δω δε τίυίτιυε που είί Ιιεοειιδοιιιτε Με ,Γετί τιιυΙτίτιιοδο 8τοτίίιτιιιτι εξείο τείετειιτίο. Βετο Ρε

ττί δε Ι)οιιιίτιο ]εευ-ΟΗιτιετο. Εεεε ειΒΒιτιι ερτ είι!ί8ο , ουκ οΒΓευτεΒιιτ ρυρίὶΙίιιιι ειιιίτιιεε , εεεε

ε!ηε&ει είὶ ΓυοΗιίείιιιιτίο &ευτε1ΡτΞεί.εΠτί8νίτ2. ]:ιιτι που ΙιεΒετ ιιυτίυε ίυ&ειιι υΒί ειδίι:ετεειτ

ιιιειτιυε Γυο ί_υίεερτο ίυ8ο ίενί ροι:τειιιε εευεευι (.:Ιιτίω. δεουειιτε8 ίτεουε Ποιιιίιιυιιι ,είυε Ειτε

εεείειιτε ιιιίΓετίεοτδία ,ίιιττερίδί Ριτοεεδειιιυε ειδ εεττευιετι: ΗτίεΙί: ειιίπι είτ ,είειΒίτ ιιοίιίε νίε

τοι·ίειι·ιι , :μια ίρίε ρτοείίεΒίτυτ τυο τιοΒίε ,δε εουτετετ Γετειι:ιιπι Γυο ρεάίουε ωδείο νείοείτετ.

Ευ ειυὸ Πευε Γυοε ιιιΠίτε: νοευτ :ιό εεττετιιειι , ειυίουε ροίἰ νίδτοτίιιιιι Ρ:ιτ:ιτειε ΙιειΒετ εοτοιι:ιε ,

δ: τει!ίουε οποίο ίιιτίυίτ , ειυιιΙίει ίιιίιι·ιίεί εοτυπι που ίιείιετιτ , Μ είὶ Γευτυπι ίίδεί ,Ιοτίεεπι ιυίτί

είε . 83166101 (Αυτο , ίιι δυο Ροίίίιιτ οιιιυίει τείε ιιεεμιίΠίτιιί ίΒιιίτει ειιΡτίιιέυετε , δε 8Ιοείίυπι Φί

τίτιίε ουα! είτ νει:Βυτιι Πεί , Ρετ οιιιιιειιι οτειτίοτιεπι δε οΜεετειτίοτιετιι οτειιιτεε οιιιιιί τεπιροτε

ίπ ΓΡίι·ίτυ , δε ίτι ίρίο νίεί!ιιυτεε.Νίίιίί νυίτ Κ” τιοίὶετίτι (Με ιιιίΙίτίουε δε νετετἰΒυε ειι·ιιιίο,

ιιεε δε νετετί νεΡτίιιιειιτο ι·εΡετίτε , Γετί ίιιτιονε1το8 νυίτ ρτοΒιιι·ε οι! ρωεΙίυιτι : δε Η ειιίτιυίδ Πιε

τίτ (ευω ειΒίίτ) δε νετυίτε εοιιίυετιιδίιιε , εΙυε11ινί5 ριιτνυιιι νίδεεευτ , τιιίιιτίιιιυι·ιι Βετιετετ δε

ττίπιειιτυττι , Ρτεείουε Η ιιΙίτιυίδ οτίίί εοτιττει ίυίτιιίεοε ίυετίτ ίιι εστδε , ουα! ενεττίιτ Βευε :ιο

. ΥΥνν ί;



?τα νιΤΑ ε.τεοοεεΑαιι το. Αυουετοο. Με. πω...
Λιν. (Με.

οε.τκκνιιι

Οετοααμ

Ισὐ.ι_ ι6.

Σκαιμὅα.

Σικ.Ιο.

αι1τισο Οτιτττ:ιασο:σιιι ττττεττσιτιι(Με εστω σο:εττ: σε:τε&τοτ είτε ντ::ιιε ,σε τττττΒεσάο ττιτπιτ

008 ττιατεα:στ ετττ:τ στα” Ι)ετ ,& ότιτιίκτεποΙο ττεοτ:ο στε.τεα:ιι: αστοΙντ α ντιπ:στο. :τετιέτοτστ:ι

τσοτσιπι τττεετι:ε Ι)οσιτιιο: δέ μέ: :Ματ Μπέβιντ. απο [σιμασεΜ ό· 146! #0” Θέα › “Μό Μετα..

»πιο επί!. Οσατειτι νται:: Ποτιιτιισε ττοεστ: τετιστ , αστττ οσισ ότοειιτειπ ειὶιιι ασ! (σωστα ττε: ,

ΒουιΜτ Ραπ. τίταιιιτττα τω. . :μια π:/ἐἱιιπτ σιστά/.ιτίκπτ. $τ Λ0&Οϊ να:: Ματια: :ιστ εα:τιεισ :τε

νιτσ,ττιε αΙστοσιε σεεεα:τ τιιαεστα αττσιτισττ:, στο ττιττοτετα οταοατ; εισαιιτο ιτια.στε τιοε :Ιστ στετιτ

τσουπ σεεεα:τε,οσο::ε: τιιτιστεοα :ττττεετε, δ: στα:: στο ετα ι σ: τπιτ:αιιττο 1)οττιττιστιτ δ: τε

τσιετιττο τττσιτι , πιετεατιισ: σα::εττι κατω το :εμε ττττσε εστιι Μπόστ: Ε: Π τσιπ ι·ιοτιιισΠτ

σσοε σετνετττ:αε ντ:α·: το εοιππισιιτοιιε Μιο'οτε τεσαταοα: , ταπιειι το τα οσοσ εοτιτττττ τσιπ σο::

τω: οτττετιτττ,τεττ σο:τιττ σ:οστε: στεεεεσ:α τ).:τ τττττσετιτττ. :τα Πατηστε τσιτιττιοσετε :ανεπ

:Ισιτι ετἰ , σ: οσο: Ι)τντιια στεταε σε εσ:α :ε:σπι τει:ισοταττιιστ τττ:ε:αντ: , ιισττατει·ισε οεε :στρο

τε , σε:: αιιτισο τενε::ατι:σ: : 8: Η :ισα Πτι: οσια: τω:: τεετ:τπιο ττεοετιτσ: , απο οπιτιτ τετττιια:το

σε νεστττ:α ασ: ττα:α,νετε:ταπι άττσειιτατα σασσετττισε , ασ! :τιεταστσιπ ι:εετττεεετεί):τε δ: ατε:

τιατσ Βεα:τ:σττττιετιι αστιτισ8ττ102τετεατ. Ηστε εκειτιστο Μα:τα οΒτετισε:τε , στο: τεττεοα.: αιτ σε

σε: Βοσιττιτ ,ασιττεοατ νετοστιι τΠτσε: Ματ:τια α:ι:εττι τα:α8εοα: οτι;εα τ:2:τσετιε πιτττττ:εττσττι.

@σε πω: δ: ατε : Ποιτιττιε σοσ ετὶ :Πιτ εστω , .μια τοτε: στα: τετττισστ: σιε τοτα::ι πιτιιτττ:α:ε,

στο ετΒο ττττ σ: στα ατττσνε:, δ: :ετσοιισειιε τττικτ: ττττ Ι)οσιττισε : Μ.ι::τια , Μι::τια τοΠτετ:α ετ ,

8::σ:τια:τε ε:8α στι.τττπια, σοτιτο σιισττι είτ ιιεεείταττσπι : Ματτα οσ:ττπαιτι σα::ετο ετε8ι: 61:12

σοσ αστετε:στ ατι σα. Τατιττ ατιιο:τα εετὶσ Ματτα τιι::τιιτεεἰιε ατιττεταοα: , σ: ε:ταιτι ε. ::οτσο:αττ :τιτ

στττε:το Ποττιτστ ναεα:ε: , δ: τοτα.ττι ετσε σο:εσ:ταπι τ):τ:α:τε , ττησατιτσισ Ποπιτιισε ετ σ::είτα

σα: , εοιι:ετιιστατε:σ:, τοεο οσοτ:ε: , σ: εστττιστε αιτ Μπι: εοτι:ειτισταττοιτειιι τστ88τε τιιε:σε:ττ ;

δ: σιαττε τιτισεάτα:σ: οτοτταεσττε , στο αε :ιοίτ: Ρτατιστε δ: Ηντιιιιτε & Οιιιι:τετε τσι:τ:ιιατιτισε να

εαιιε, & οΒε:ττειπταισ $ΑσεΤιιτ Πεοσι..Ε. ειιττ:οτττειτα , στ;ετ:οτε:στ νειιτετι:ετσ Ποτσττισπι αποτι

τα ταπτσαιτε , σ: οσισ νειιεττ: δε σσττανεττ: , εοπτετττι·ιι ασε:τα:στ ετ. Νττιττπιεττσε τιστιιιι :σποτ

Βετ, ιτττιττ ττστετσε φοτο :ετσττα:ε τ:: πιατιάα:τε ετσε. Ο οοτια ττοιιτττια , οσοτττττατ στι” Ποιητ

ιισε στα:σατα.:στσ τω:: , σε:: οεστσε νττττ:, σε:: ασ:τε αστττντ:, σε:: το εε: Ιιοιττττιτα αττεετιάε.

ιτε σο:εττ. @αστα το σταττετι:ειτι ντ:ατι·ι το Ποτστοσε ι:ειτισιιε:αντ: , ασάτ δ: αστεστ:α. Ρτο οστε

σσσο τα:σστα:σι·ιτι:1εττττ :Πιτ οιιετπ: Ρ:αττεε τατιέΙο: , ειστ εο:τ:ττε στο τε οτατι:; στο τε:ντ:το απ.

ετττα:σιπ ττεττττ :ττ›τ δωστε: τατιέταα, σσαι:σττι τ:οιττοτ:το τ:σεττε; στο ταοοτε στατετι:τε ντα,

ττστετε:ιι τη εοτιστεΒα:τοτιε Μα:ιαίτε:ττ ιστο αττιττττοιιε τετοιο , 8::τσ:σ:ατιι Ι)τνττια:τι 8: πιετττ..

:αττοτιεισ 8αιτίταιτι δ: οτα:τοτιεισ αίττάσαι:ι τ στο ασιττττοσε σαι·εττ:σπι, τιαβεε νετιεταταττεπι δ:

ταιιέτεισι Ποιστιταπι Ιτιατιωτι Ασσα:τττ.ιιιι : είτ :Πιτ στατε: , είτ: :τΙ:ιτ τοτο: , είτ :ττ:τ Ηττα. Τα

ττατισε ετ ντεττττ:στττι1επι πατάει @τα , σ: εεττσε τσιπ. τα (:τι:τΡ:ο ]Ε5:ι , εττ νοτατε ω: στισιιι 8:

αστιιια σπα. Με:: τε οοτιττττο ττα σωστα αεεεστττε ,τιστα σοσ Π18τ5 πιεττ:τε , τετ! τοστ ιτιτίε:τεο:

στά (ῖτιττίττ σε: :μια στα:τοιιετιτ δ: τασττ:τ:α:ειτι οιττιιτα τω: :τ Οτι:τττο εοττατα τσιπ. Ρτττεττε τε:

πιο δ: οιιιιιτ αεεεσττοιιε :ττσιισε , αστα οτιττττσ9 ]εεσε νειιτ: το τιστιε ισσιιάσπι σεεεα:οτεε τατνοε

ταεετε , σσο:σωσ:τιτισε ε8ο τσιπ , τεττ τττεο ιτιττε:τεο:.τταιτι οοιιτεεσ:σε τσιπ , σ: το :σε ετετιιετι

τττΕιτισε]Ε.εσε οττετιάετε: σαττεστταπι τσα:τι τα εοτιτοτα:τοσειιι οπτιιτστιι σεεεα:ο:στιτ & τσετι·ι νε

στα:.%σττ ττιτοσε ασιιττ τιοε :ε::ετια τιατ:ιε:ιτ: τι.ισττατι:τα, ττε :τιετασ:τε ταε:ατιιιτι ΐεττσ:στα:στιτ

νοτατα τττι:επτιτισε : δ: είπα τεεεττ:τε δε αστττεττ:τε, Βτα:ταε α8ττε Ποιοτιιο σε: τα:εστα αττετιια ,

ιδιωτη.

7. Ματια/τονίσω Μετα:: .$'.Με›·ἰιε ασκἰδιιτβοπω θι·άίπ. δ. Βωπτίτδΐί, τ.υιδτειιατ ]τυππόπ

,σπιτι . :σκάσω Εθι·οίπκ: αυτι [.ειιτκσοε ταση· [Με στ· Βουιιπε μι.. . στ·τιπτι @Μουτ ίπ πακέτο

χω;; Ζω” πιτάτω!!τυ απο πέσω , ρώτα ίσα.: έσβισ ιο·ύίτ πιακία.· :στο Μοι·ιαττ:ε:το τ:α τση..

:τατο , τιισιότ βπἰστο›· ?στα δ. Βινικβ·ίστιίτ . ττιαι:τιτιαισ ττ›τ $αιτέτιιιιοτιταττσισ εατετνατιι α88:ε8αντ:

Βταστἱσε , ετττιιιε ΑΒΒατττταπι στ:ετεετ: ιιοιιιττιε Στα” ματι , ( ἄ Βασέτέαι·Ιο [ἐστὶ ΙτΗειιυιισ

άτέΐ·.ωι) :ισαιτι ει: τεττ8τοτο ]οττειιττ Οαιιοστο Ποτ ατττετνετατ. ΕΜΗ: ασκάΜα!ώται·εω Χσεί·

πτιτάκω σι Οοιπσετιἐἰο Ηιβεα°. δισε/|ίω. Ρι·τυί!ε!Ξκω ετά02Ι Μυπαβει·έο ωιισιῇἰωι »τ ΒινιαβΕυπε ..

σι·σττ.·:·τκ: Αρκά Βο!!αποίαπι σοὶ άίωι :. Μει·:έτ & τι: /Μέωτάττ . άκου» Αιι8.ιίτ:ε $σετΠοσσιτι αιι

ιιο ΧΙν.τ€8ι1τ ττοπιττιτ :ιοττ:ττ ()τιτο:τιατττ Κεετε , ίπ με τεεσιιττσιτι Κε8σταπι 5. Βειιεττ-τέττ . ατΙ

ιτιο:τσιπ [.σκοντετιττε Μοτιατ:::ιτ φωτ Β. Οοτσιστιατισε τετιστ:, πείσω” ):468Πϋ!7' ?πάτα Πεο

βει·τιτ.ι. Ειυτιάτω Κεειι!.πω £ε0ιἰε!40°ἱι4: @μὲ Κεετιτατιι ταιι&αιτι πρρε!!τιτ. ΙΙτιτσ τισεαπέι·.:: Σί

Ξιπέσ Ζ.:ιιά:(ε·.ιι·ι] που, απτεμιωι τι στ: Εέτοίπο «καστ πασ:Μ:.· πω βότοπτδ το. Ισά 46 Ετν·οἰπιτ

ι·τ!τέτι:τι . νεται.: σε πω.: ι·:Ιτσττβι τοπια/β. `

“ ΆΒ2°ι-Β'

αξΙΗ$$ε

·θττ"τττ'

τα



νιΤΑ 8. ΑΜΑΝΙ)ΙΕΡΙ5ΟΟΡΙΤΚΑ]ΕΟΤΕΝ5Ι5. - 7ο.)

ωωωωωωωωωωωωωωωΜωΜωωωΜωωωωωωωΜ

νΙΤΑ ε. ΑΜ.ΑΝοι Ει>τεοοο

Τ1ιΑ1εοΤΕΝε15.

Αιιόὶοι·ο ΒΑιιοΕΜυκοο ΜοοειοΙιο ΕΙοοτιοιαδ , ειτοιιειΗ.

Ε:: Μ/]. σοιἰιἰ. .Μάο@ Βο!!οαάο.

ΟΒ.8'ΕΚΙ/α!ΤΙΟΝΕ.3 Ρ.Χεό7Ιεέ.

 

. α! .ΝΟ ΤΙ/Μ ΑΜΑΝ0ι1Μ Μπα ΛοοβοΙοιυι θαδο-88|εσ , Εοάομοι ?ΜΜΜ

. /δτ.τ βιο ( κι νεται:: Μ». ροπέκκι ) Ττο|οδΜεβ.σ υέπάίοαοπ μ!! Ϊυοτιπα:ἱοο/Ε.τ. Μπέικ

3 ποτα:οο[ω οποοναυπ [Η ααποκο›·ο ονοΜαικτ. @απο ...απο αοοιοα/?ται Βαρέω

.. - ...ο Ιω..." οαΜυα Ι/·οοποαιέσοβο οιιαΕοφορο.τβο: δ. .κ.ϋκακάκοκ απο καβα

:: ο/Εοια.ο :τι ααα... αα Η:2°ι88ΜΜ α: ΕΡιβ. Τκα!τ.Ο° Ήα;εο?. ο”. 2.6. 8. 5εενοιτυπι ΤυοΒτεο

Ηπα Ερ1Γεορυιτι Ψοτιπετὶ:τ :ιρΡτοΡἰτιςιιεοτοω Γοίοεμι:. Επί” δ,ποιίο Μέτίροικωβ απ” εεε.

και. 6α!Μα Λωοοο!ιιε Ατ8οιιτἐοοοίῖιιιπ ΕρὶίἐοΡω Εκροτατο Ερή·οοέ 6'ο!οπέωβ οἰαυκπατἱοπὶ

τοιιίεΠΠΠο Ι-22τιστ, Η: [α›ιἔ καποια :οτοο/ἱεοκ!ο απ:ίοκέον 4! ποβτο Λοταποίο : μέ Μακ: άφοπέαί

άσο:: αἱ: .άΜοΜέσ ΈκΜι!αΙοοβ Ακη/Με , αοἰ «μου δ. ΡακΙΜέ Εοφο!ο σώμα οίέτσδϊα βαθοοικο.

Ω!ασκοπαπι ΒκτοίίέξαΙσπβ: οικ!τα δώσω Λυσιακάο @το . οσο βαβοπέθιο· αία»πιωο Ρ.Ψ...ο

.Ε·οαπέο!!κω ρωοι'έοα]σ !ο(οίικο·. φορώ.. οοοαβοποσκ έσοδο Ηιβιαπιο > πο: "στα β'αβυ||οπικβω

ΕρώοΙπωπ ]ἱ»ἔ πο:: οκ.» τει!ΐο το και Ηοπβοοπέω.

ι. ΐ|Παπ1 δ'. Μπιακοίο 7ο.η.εωρ Ερφορέ ρουκια/οπέρβ ΒΛοοεΜοΝοοε α... αώ·ψι4Ικα , .με

@βια .οΜΜα Ήβαιοοκωυπ α ΡΙοοΙοορο .4Βοαπ τοΙαπω ΜΜΜ οτομέα ρ.ο.ρο. ω"... Έπιασ

Μακάο βιοοΙοοεοπτκοπ Θ' οο....... ποοι.....οο α: ΕΙο·οοπέοπο: αο!ροέ:. 04Μάο(Μ780 ?Μου ακα

ικο›· ι.ωο υπο·ίά ω! Η:οποουιο ΑΒΒοτεοπ νεο!ειίΒουκτι ..ωω Μ11.ο Μοπαούιο· πι· δαοοπίοι

ΕΜοπεπ/ί: . ο». Μαίου /οοιιΖο κοπο οο·υοοαι.κ: ωσβφο!εωωπέ σα!. α. πω. ω.. σο· σα· οπο. 8. αρρα

πο. ?Άπω οοβ /ῖοοοΖο πίπή7οσπι απ” Μ.‹:. μα. ΡΗιωοιπιε Ηοιτνεο8ἰυε , ο;.εω.οοΕ1εεωοωο,

δοκο ηο..°αοοο Οτο!. Ρτοοιοκ/Ιτα:. Μάμα 8. Αρ,Μπάο .....ι.οι.. ΒΜί9%8 Αηξὶοι· .........Π. Αφη

τιιτιοε θσβα δ. ΑΙοιιὶ ( /ίο Απιακοίκαι Ποιοι) Μ οοοφσΜίιωτ ›·ω!σέίτ , οοοκοα:ίοκε Ι/αποοΜ.σ :ιοί

...ο οποία. οι ακα δ. α!Ιαοκ.σ Ρα2ΝΜΜ οο!έτω·. 2κατισοτ @ο Ι/πασ απο ΗοτιΖοτἰῇαΞ›ιιοο:ο σα...

οϋτΙοοαππο.τ Βο!!ακάκ.σ ??υπο π. ω.. ο.ιΉοιο θοάο[τέοίω Ηοπροοπέι4.τ .....υφ..... οοπσΜοπτατέέ:

ο!!ιο/ΐτα·οέ: : ποοβΙκοι 75°ακάοοικοακοι ασκ αω.... 5κρο!οποσοτο ο.·».ο.ω.οο., απο αΙίμοιωέ

ΜΜΜ ορια Ρεπό'. ΠΜαποδ Χο!έοκοαο ο” ΟαΙΙ2απι Φ Βταοοακοποι οἶσἰαΙα: οαπαια [πω.

3. Ε οΙωάκ: Πακοού:α δ'. α!ποακάο οοπβτΜΜ , οε!οοπτέακυκ :β ΞΙποποπ_/ἔ /ἐκ Η:!ποποπ_/ἐ,

οιιοοἰ ό' Ραθκ!ατοκοι οοοα›π . "...ο 8. α4,ΙΙ:"Ι6ϋ έέέΐωπ . ορέ.άο σοι/οσοι πουοέκέ.σ άοοοτατιωι › ?κο

οοα.ι·υοὲ έεΙοέΐαι·κ.τ ε/| δ. έωαπο!ισ:. “ο ό· βοιοΙτκκαΜ σ|σ2Π : "ο... Μ ΑΙαπουε ία Εροσαοι. 65.

@Ηπα ορο 22ο απο” δ. .4ουαοοίω βίο” Χάσκα/Νοέ [κοιίαοιοκτα μβο:Μ . που: βοά: οσο/Μι.

Ε-ϊ/Ϊοπ ΒΑΟΟΒΕΚΤΙ ΡταοοοΜΜ Καὶ: αέ|οΙοοκα οικω :εΒοἰ Μ. θα: ψ απου (Ποτέ/Π Μ. Με”.

οἰαΜοι , οποσ Ιοεοπι Μπα ε!υοε ΒιινΙοε δαπρ δε ΕΙοοιπτω Απιακοίο οοποεοϋπ : μα», οοκα#ϊοκοω

ΜΑιιτικιιε Ραμ: οοοῇτουέπο οἰἱοἱιι4›·. Ε: οἱοἰκο κ·υέο!ο ΠακούΜοι ΞΙοοοοκῇ αομ||ατιωι. ]ωι .ω

Μοκαούκ.σ δοθέσπ/ίο ο. ΡτοΙο·οο ?οι δ. δώσω ω, μα" απ” τοπιο ο :κοπο δ'. Β'οπκω . θα :#

απ” υο. μια βή!κοαι. ΕΖοοοεπι οοποοπικου ὅ β .άωαπέκυκ πώα:ιο· Με οποία: ; (ξοωςΜΜ

πιο δε ρε: ττΙεοοἰιιτο οεοεπι€ Ρετ οτο νεΙ1οτ δ: (αποτο Ηιπτὶε Μάϊο , Με οιιοςυε ίξοιτεοε πποΠε·ε

ἴοᾶοικὶο νἰειε πιειἀεἴοεἰτ Γκρι: δ: Μοτο ρειἱυε ΕΙιποοΞε ρ!ειιπαε 0ο νοοετιιοἰἱἱε ΑΜΑΝοι ΡοτιτὶΗεἱε

ΐυΗι·ο81ιιιο , (μή Με εοπΡοτυτοε πι Μάο κατ” δὶεαοποτοτυτο οποτε; Ενεο8οΙἰεοπιυετοπε

εοξέτεε:. Μ... οο!!ιέασ , Ε!κοπση/Ξ Μοοαβετέπω μ». [κΦ απο αποο.τ αΙιακοτ αάοβοα:κω . σούπα.:

ρ·ίωοτο!έα αδ αποκοπ άπο υ‹:. Π”. ο·ώοίωκ.τ. ί.οοιυπ [Μ ουρκο.. Ρο.ιοφο. Λούα ἱο ?οι

οπο. 7. π.6.ο.. [.οουε ἰρί_ε Μετα Μοοειρἰοτιιοπ ίἰοε5 ροίῖτυε,Ρτοροιπἰἱε Νειτνίιίοιιο εοοτετπιἰπιιε,

ΪΪ€υτΚ€ἔι1ἰΟ€τ111Δπἰ€ὶ& Βοοιωπ Μο είὶ Ιτορετή; Πο ΒοΙ8ἰε: Βοοποθε ροττἰο . Πι: Ποια .1Η

εποίΗτι:: οπο Ρτ:ιτιοοι:ιιτο. ΗΜ: όιιοΒιιε 1η αποτο εοτιθο6οοουε Ηιινϋε ΕΙιιοτιο δε δεειτρο ίμι

τἱοΓοε Μ τοαΗο ἀἰίὶεοἀᾶτιιτ .ιο8οΙοε , ώ·αι φοτο Βιιοοικ άτομα ρτατε , ρεΓειιειὶἰε υΒεττειε δε

ρἰΓεειιὶο ίεοοιιδο ροττἰεὶτοτ: οεΜοο :ηπα νειιειτἰουε Π!" ......π... ρτοὸυᾶἰοτὶε οΠ-εττοτ. @Μπι

Με οὸΡι:ἱτηἱ: ΪεττἰΜ , σα: ῇεῇοπει , ΙειίΠε δ: ττιεΠἰε οορἰεπι ρτεττοςιιτ υίἱοοε ἰοοοἱοτυτο. Π...

8. Ατ13:1Πάι18 1η Μαιου: ΑροίὶοΙοτοπι Ρτἰοεἰρὶε Ρετι·ἰ ἴυιιἀοινὶτ ΕεοΪείῖοττι. δημ ωκΙτέρω-.';ο

αποκτα ὲῖιιοόοτοεοτἱε ίπ Καποτε Β. Αιπἱτεατ ΑΡοΠ:οΠ ἔοΒτἰαιτἱ )υίΠτ ΕεοΙοΠερπ.

ΑΝ. θεα.

υο. 1.κκ1Χ.

ΈΕΒΚ. Ν.

Απιεπόικ

Μή ΕΡἱΪ£ο

Ρι1εΞ

κα... Μος

?τοκοι Ι

ΕΙοοικ·Μο

Μοοειίὶ‹:

Μαιο. ο

ο. “Μα δαπούέκωμο β αΙΐοοακο!έκ των 3.ΑΜΑΝουε , μα! Καπακι οιοοκοορτοΒΕΙ·ατκ.ο ΑΒΒο,χο5_

γνιιιι .ο



-;το νιτ-Α ε. ΑΜΑΝοτ τεττεοοτ>τ ταΑτεοτΕΝε1ε.

Απ. (Επι. ό'. ]οτυπο ΑΜαιτ ΜατεΜπεπ/ϊ ωπυκτβτ. Οτο» απτο β του» καστ” ρτοκίτπ:4Μ ατκετσι, ενο€3·

Ρ::ςΧ::(· απο , ίτπμίτ ΡΙ:τ!ίρρα.« σαφ- .+8.ταετ το νεοεταοττετττ Αυοαε.Αττ , οιτετττ Βατττταεο.” Ρττιτα ΑΒΒατειτι

,τ έ. ἑ° ἑ” ρτα:τεεετατ, εοττίτττιτττ τορετ τατττττταιττ Γοαττι. Ζίωἰτω Εμτηψικω ?κι απο: άστυ» ΑτπΜπάο

“Μ,,,,. βσμτουτψ άτωτιστ .ο σα: ΜοΙαπο & Ηντοττα 'Πτωττι·ττβ /τσ κατ” :

α Ι. Ποτ: τοττιιιτοτττ οιιτουε ποπ τττενετετττετ αόττε,

Αττότεατ $ατιδττ τοευτιττττ οιττα εταιιττττ & τω”.

@τ οτι” δ: Ρτττττεττε ,τιιτττττττε τοτε , 8: νεοεταττάτ

Πτίοτριττιτε Ρατττε τττττοτ δε. ΓιτεεεΠοτ Ατττατττττ.

* ΜΜ.Ετ- Ηιτττε Ραττοτ απατα Ρτατίεττττα εοτκτττοτ αυτα ,( ,

°Μ°'_~"·$"° Η ο ο ο Ιεναοε τγωρττετοιτε τοεττε τττεοέοοε τ:εεοτιττεττα,

ΡΜ” Μοττττατο τιττττιττο Γοττετττοττετ Με τετοεαντττ

Ρεοτε ταττΐοετττεε Με εοττνατιιθτε ττεοιτετττετ.

“Κω Μ ;, Ι]Μέτ.· Ιτττατιττω [Μάτι ωτηκτικ.τ Ρτο αρτιο πτηου·κτια οτ @β πωκίββκω ε|τ τα· Μ!.

τετατττω, τ.οΝε δ: Ηι1€ΒΑΙ.00 Μτυωώτέ Ε!ποτισττβύκ.τ.μοτττω πωυτκ!!ι ως|έπτομα_/Ξ·κΙα. Ηιστ_/ταδωτά

μισά Ιούτωκω Ιαούκα του Ούτω. ΜΡ. τα Ε. τ. νέα: »το Βοουτ.το ΖΗΜΙε .9·έτβέτωπβ. οοτ τττοτττεξ

Ιτττετατιτα ατ› ΑΒΒατε 5. Ατττατιτττ θαυτεεττττο ΜοοαεΒιιιττ εφε ΗοετιΑτ.ουττ νττυπι ττττετατυτττ τπτ

Ρεττανττ Μ Γε τττττττ , τττ ατι εο τοτττοετετοτ.Ετ έ. α.εοτιοείτττ το ρττείταττατιπ ΗιτεΒατοΙο Μοτταεττο

τττ: Μοτταττεττο δ. Ατττατιτττ , οοτ ευττι ττττττοττετατ τττττττετατοτα , ντΠαιττ Μοτο: Μοτιαττετττ ( δτττττ~

νεττττε ) τττ ραΒο νττοιπατπτεττττ τττέτατο Ηετότητ-ειτττεττ1 απο ντττοττε :το απο ρετττοεττττοιτα , απο

Ρτο τετττροταττα τοταττο οεεείττταττε , οιτατορτο τοετεεττετατ:οττα. Ετι4/τποέτ άσκοπα τω» Ρτο

σφτοτίθυασ ετο!αθακικτ. Ντακ .5'ί8εύετττα Μ0014106844 ΠτυπύΙτα·επβ.τ τττοττα αι! Μοτο & οτττατιττττ

Εεετείτατ, φαϊ αττοιττττετατ νοτοττταττα εοτιτττι οιτοε ττττττοττετατ ττοετατττατε, εοοεεΠττΤε !τέτη"·

έ:: Πτυ·οπ. θτωθΙτα·. ?τυπο α. δρτεί!εΠ %!ε!κττωττ. Ρωβτπ στάκωπκτκ στ έτει:: σεΙεύετττωκω Η”.

,τοπ/Ε δ. έωτοιάί (.'αποβάκω Οκτ. δ. Βσττειἰ. Μωαβ: Ήτκπεσπ[.τ.ιά:σπάσπσκΜ που” τττ-βέτο

Μπἔπῇΐσοπ£ἱ4 έτι/τακτατκω.. Π: Ιτιτέκβι Βεπτάτδτέτω ρτττπιτιτ.τ έκτύτβτ·υπω οι Ρ72/;α!τοπσ τω.. ε!

ενώ άέα·έ»ικ.τ.

6. 5. Λυπωτάτ »πωω·τττω αΙτύπωτ "Μοτό .δίκττ]τοτσέτ Ρ_βωτάκτ ά Λάο ντττ. Με" Μύτικ

τι| . 7140 έκ ΡΙοττι.τ τ» »Μάπ, τω! Βαίω Μοτ:7τοΙοέίκω θα· βατό:: : Ετοοττε Μοοαίτεττο ττεροΠττο

δ. Αιοαικττ Ερττε. οοτ ιττοττοτιτττι ττττταειττοτττιτι ντττιτττϋυα ροΠεττε , τιττετ αΙτα τ-εττιιτ , οιτοττ τουτο

ειττ απο: ττιοττετοἑι ΙΞενο τοτττεε ντταπτ οοο Ροτττττ ττττρεττατε , Ροτττττοττετττ α Ρτο τοτττεε (Π1ττττο

νττατο τιττοεττανττ & ίαΙοτετο.

τ>τιοτ.οουε Αττοτοατε.

Ατττατ:τΙτ

τττετττοττα.

· (ζτιττ>τι:τωε ντταιττ Β. ΑΜ.Α.Νοτ , Ιταοττατοτετττ @τα τονοεο $οττττοπτ

__ Γαττέτοτο , οι: οιττετοε νττττττεε Ιατοτττ τττ€οατοε ετ`τ, τοττττ εττατττ εαε Γεττοο

Η ττετττ τττοιτατ ιτατταοτττ : οοαττττοε ε:: εατττατε πω: ττεοττυιο τετνττιτττ5

ττττΡετπτατο οΗτετοτττ , δ6 ττε τα τατεατ οοτ οτττττττττοότε ω: ττοτταττουε.

Παπ: εοίτο ταττττ Ποπ ττορατ το8εττττ .ατοιτε ουεαετταττενετ ττείτάταε Ροοετετε οττρττ

οπο· . ατά τΠιττο ταπτεττ ΓΡετττ εττεο οοτ τττττττ: ;-τρα·2 ο: που» , ό· 22ο αέΙ77227!εύσ ΜΜΕ

τττακτττνέουε νεττττε Παω τοτΈτα8ττε , Μουσε! τττετε τττεττττε οοττοετε οοο "τω,

οτατττε Ρτο πιο Βεατττικττοε πίττα, οΡιτε απο αττ:τουτττατουε ετττττεττε, ο τττεοοε

τταότεουε τοττττειιΠτιτττ . ΓιτΡετοα ορττοΙαοτε εταττα ΡοΠττττοεαοετεοτ. ΡΜ” ΕΜΠ

τότε Με ειτοτο, Με αὸ οτττοεε ντττοτεε ττιταε Ρετ απο Ποτοτουε οοεταττοτ8οατιτα

είτ , αττ:τοοετε ττττττττοε ΡοίΤε : 8: οιταιττντε :το οιττοτα τΠτιτε Ρετνεοττε ττεοιτεατττ.

τατττεο Ρτοιττ Ποιοτιπιε νττεττοτυοετττ , ρατιτα ο ΡΙοττοιτε ετττΙττο τοοετοότόουε 25%

ω: ττα τ:ττεαοτ . Βτενττετ αοοτετττ εοοαοοτ. Ιττοτ8ττοτττ είτ ετττοπ ιτε τω ταοτο νττο

Πτετε ουτε αιτοεατ. άστο Ρτοε τεττττττ Ατττττετ ταΙετττ το ΕεετεΠαίττετε ειτττοτα: εαι·οοο

ειιττοτειο τοίτττττττ . Ρετ φωτ ετ€τι1ττ1 τΡίτσε τοτετττα οΡεταττοττε ττοετ ταίττο εοΙεττττ

:το τ:ετττεοτ ουτττεττ τεετττιτιο Οτττττττ τεεεε εκετετεετετ. δαττε εστω [Με τοΠτεττα

εττοα Ιτιττοαουτττ Βεττιτα ττοτττεοίτε Ι)τνττττταττε Ρτοντττιτα τετττετΙτα , οιττο τατετττ αττ

τττοοττοαττοοετο Ραττττε τττοττατοε είτ τττττοετε τοττεττεοτάτα εοοίοΙετττε: οι ττεεε

τοοΞε τατέεμπετε ρετ τοττττοετοΙοε θινοτεε οτνοτἔατε ττοΙοεττη πετηται . ο: ατε τΡΓα

Ι"Π“Μ. νεττταα, ετντταετττ τοοοτε ροίττατατετε οοο ροτιτττ. Ετ (φωτ ιττττττ μια: 5αττότο.

τα. πιω οτττττττττττ ττεεατεοιπτττεττ) ιποΠτ είτ τεειτοττοετο τττεττττε εοτιττιτ . οιτοτυππ αοττο.

ντοπιτε ντττικεε. Ιεττιιτ πε ρτοΙτκα οταττο ττοττοτετοτοεοττατ €εοετέτουε ( ο: αίζ

(στο: ) τεεεττττ Γαίττάτιιτο, νττατττ δ. Αιοαοάτ οιιατττετ α Ριτεττττα οίοιτε αετ ΡετΕε&τω

 

ξ[τιΙ.8ο. ττ_



ν1τΑ 5. ΑΝίΑΝΠΙ ΕΡ·Ι5ΟΟΡΙ ΤΚΑΙΕΟΤΕΝ8Ι5.” 711

- Π.

νἰκεται: πατατα , αι:αιΙ:τέι·να ειπε ΕΡ:ΐ:οΡετιτω να! :τι ΕΡ:ΓεοΡατιι εεΠΕτΠ: , ει:: τω. απ.

στα Βεαιω:τι δικα: αι:ειΙ€ε εκίΗτει·π , να! φιαιΙΙται·:·Ιαοτειι: :πωπω ειπαμε απορώ. Β::(Χ"°·

τω:: τε::ικι·Ιτ, Με:: :ιιίὶἰ‹:ο απ: ΡΙεΒε:ο Γετπιοι:ε , ΡτοΡτει· α:κεπτΡΙιιτι: καφε:: νά .Η

Μἰτπὶοοεω π1£ττ1οτἰετ εοπτεπ:Ρτθ. νετεευτκἰὶαϊ ιταιάετε ειιταιΒο.

ΙΝΟΙΡΙΠΝΤ ΟΑΡΙΤΠΙ..Α ΒΕ νΙΤΑ νει. ν1κττ1τ11:05

δ. ΑΜΑΝοι Ει>ιεεο:=ι.

Ι. Ι) Ε ττ:ατία α·απ·υατ]ατίατττα τΙΙίαα:.

Β: βταακτα ατα· Οτα Με.. αταττακτατα τω.: [:ααατα.

ΙΙΙ. Βα ταῷαττ/α καί ρωταω αυτ: αυτ: /`ααια!αταττι καψω αααα!τατ α]κτττατα βαθίττατττ.

ΠΧ. Πα ααί·υατιτ:α τα... ...τ /Ξαααΐτβακτ Ματτταί /αατα!α|ατκττι @· ατα 6'|ατέαατά: Ιααττατα.

ν. Πααα ακααί ατυατατατα Βίτταττα·πα “ρωταω αατέίτ Λια/τττΞιβκω ά ατα αακυαψατία›τα ατα”.

ν1. Π: αα/ττπατιτία αφτα: Φ ακα!ίτατ Ραττττττττ αατἰττ. .

νΠ_ .Πα αα ατ4ααί/ααΐατατα ασ :τα αα·τα/ϊττταττττέ: ααπτα βατ:: Εαε|α.β.α μα:: [ακί-τω "στα πἰἰαατττττττ.

ν:Π. Βα ταααττ?απα ταβτα: :τι 6'αΙΜ: ό· α1|Ε α/[κτττατα Ερψαρατττ.

ΙΧ. 1)# ακαττα αττττττ: _ €ἐ°τἰα τα/ττττί!·τακα αυτια”.
Χ. Ν Βα τατατβακα Ια/ἰκ:ὲ Κατω: . Φ αΙα ρ::ατα :τι Οακτκτττ-ταΙΙαττ/ἰ Ιαα·α αἔ αίαατττατ:α παρα.

ΧΙ. Πα τατιταα/τατα τα: αα|ατέα ατΜ . Φ ατατταττα ταύτα: βαίατα.

ΧΠ. Ρα τα ακαά τα κατα ταβα!αττ: . πατατα: αυτ: αα|Ιααττττ:4τ Ραττττ:.

Χ ΠΙ. .Βα τατέα α:4ἱ ·υατώτι!κτττ α? Πακέτα απ: .ω αττατα Μτατατα.

ΧΙν. Πα ττταττκα /τα/ξ·ατατα.

Χν. .θα Βια:: ατα/Μετα ά 6'αΜΙίατα: ααττ·υαταΐ: ατακα ὑαα:ἰι.ατιἰ:.

ΧνΙ. θα αα ακααἰ ατααίτααττακί: απατά ατά Σώπα.: ραττα.κττ.

ΧνΠ. Πα τα ακαα! Βααα!τατττ:: Κα: /Ζωδτα βατ ω.: κἔΜαΜτΪσ ττατίαττττ βΙἰτ::ττ ααα:: άβατο α.τ.·α·ΐ·ε

μα: [στα ατακα απαττ:τατ.

ΧνΠΙ.Βα αα αταααἰ ΕααΙαβαττα ?τ·αταδταττβιατττ ατά ταἔααάκττι/:α/ἑααἰτ.

ΧΙΧ. .Πα ΙττβαΙα τααατττα ά ττττ!έταττακα ταβια: τ:: ααα : Θ αατ:ταττταταττα::: πιατα: ΙΜ.

ΧΧ. .Βα αα ακαα! ω» αα›:ταττι Ι/αβατιατ·κττι ατακα» Βατκτττα αάττταττατατ .τα α:: παταω:: [τ , θ' αἰα

ΜαττττΙα!α α άσκοπα απατα.

ΧΧΙ. Βα απο α:: 49844 τ:: ακα: ·υττ Παἱ πατατα: ατύΙτσίτ τΠΚΜττΜΜ.

ΧΧΠ. Πα ταττατβακα ταύτα: :τι @ατακα .Ρταπαατιωτ αυτ: Μαπαα|:τ: : & αἰα δατταἰτἰα πάτβα·τατα.

ΧΧΙΙΙ. Πα σαττιίταστατ έρ/ίτι: σέ σ|ατ|αίατταπτττ Καέαττ: ά ττ::ατιταίατα τττταατατα, ά· αἰα Μ:ατττττταΙα α".

ίττατ ἱκτατ-/Ϊαατα αυτ: ·ατα!:4:τ.

ΧΧΙν. Πα ττττα!τατα απατα τα απατα Βα!·ωταακ/α ἱἰἰτατττἱτταττπ θ' άαβτ::δτα [πω.

ΧΧν. Ι.Τα Μαπαα!αα απατα· τπα!τααίαα»τίαττι αἰτχῇτ!κτα μταΙΜ & αταπίαττα έρβ:4: [απατα.

ΧΧν1. θα α!τττ:α ·υαΙ_/αμα!τιατα: αφτα: :ατακα ·υτττισττα::: ταΙτατατ:.

5Ε(19ΠΝΤϊ.ΤΚ ΤΙΤΠΙ.Ι 8ΕΒΜε)ΝΠΜ ΒΕ ΟΕ8ΤΙ8

ετ 1.αιιοε ιι>:ιυε.

Ι. 57αφΙααία ακα «Ηττα α/τ ΙτααΙΙα πάτα /Ζωέδ .άττΜπαίτ αἱ Μιι.σΝε Μακατατ:α ά· 5'κααταίατα

6'ααατα!τα ταβια:.

Π. Ε.τααττταΙατ Εατ/ταΛα Μακτ:Νι Ραμ.

ΙΙΙ. ?Μάιο άα ούτω κ!ττωτια!2 αμαν».

ιν. 27έτ0%απΜΜ ακα “πατατα ααατκ: 6'|ατα]τέ ααρα.α έττταττται,τα: να! κατα:: ·ιταΙάς/ΞαττΠ:::['τ.

ν_ δαττττα Ιααατιαίτι: :τι ??·κατβτ:α-βατα τα: Παραβτταπα ταβτα: ακα α/τ ν: 1 ι. Μι:: Ι'αύττ4πτα. ()τωΙΓω.

νΙ. @ααα αντρα: αυτ:: Αττωτ:τία :τι Ιααα ακα πατατα ταακταβττ[κατέτ ττα:ταΖατ::τττ νη. ](αι|αττά.

Ναυαττώττ.τ.

ΧΙΙΙ. 6'αττττα ατα α!α·υαττατια αατρατέ: ίαβτσ.τ ακα[αΠα α/ἰ α Ζατἰτατἱα ατα/Μία άτιαάααίτττα ΚατΙΜ&

Οαταύττ:. -

νΙΙΙ. Β: :ακα αα!ατέ τα ττταττιατίατττ ταβ::: Πίσω: ·υτττκτα τττττιατΙΑ·ατ Μεση/α.



?τι στα ε. ΑΜΑΝσι εσεεοι>τ τσΑ]ΕΩΤΕΝετε.

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ.

'' Μ Δ. τ: ο σ ε τεττστ· ίασσ:τΠττσσε ατεμτε τ·εΙτετοΠΠτστσε Ασσττασταε Ρατσ.

Δ Με ° Ιτασσ ΡτοεσΙ αὶ τσαττε θεεασι @Με ετ: ΟσττΠιαστε ατσσε τσεΙεττε

εξω' Ρατεσττειιε εσττσε Ρσει· στ. Ρατετ· εμε δεσεσσε σοστισε , Βεσττττττ νετ·ὸ

` - ΑΜΑΝΤτα νοεαΒατστ. δεσ εστσταστ ασο!είεεσττατσ ττασίτεττε στ το!εστ

Πσ€Γ2"Έτ νττΠε , 8ε τστστοστετε σείτσετττε τσ ΟΙτττίττΠαετατετ αστοτ·ε , Ρατσαστ σα.

1°ει1τέΓφε τεσσετσεσε , Οταστ τσίσΙατττ στα α στοπ: Οεεαστ τσασε ετσασταετστα

έ· στίτατ τστΙΜεσείεΙτετ σαντεασε εστω . τασσεστ Ροτ·τσστ ΜοσαΡτεσ] Β Ρετστ , σττσιτε

σ ΕΗτΓἱΒσε ΓΡττ·τταΙτττσε εστσ τσαεζτσο τεεερτσε εΠ σωστο. Ετ ετστα ἴαεταε ασ τσίασ

σε σὶσὶεετατ Ιτττεταε , εκ Με στατοττ σείὶσεττο ίσεεεσίσε , αστττΙτττε ττσοσστε τσ Βετ

τ·εΒσε ετ·είεεΒατ.

Π. @σασατσ τε>ττστ στε σστσ ετ ὰ Ετατι·τ!τσε τστΡετατσστ ΜΠΕ: , στ οΒεστεστΞε εασεἑ

Ρετ στίσΙαστ σεατσΒσΙατετ , Η: ετ οσνταστ τεΡεστε :στα σταεσττσστιττε ΓετΡεσε, [τεστ

τίσετσ ντι· Πεἰ σατ·τατε εοισσενετατ,ττα τσ8εσε δ: τστσταστε , σσα!τε σεεΡὸίἰ: , σεε

αιττεατσ εασετσ ντίσε είτἰσΓσΙε.: σα.» ντΓο ΡεττεττττσείΡσετ,σεστ τεστ ΡαττεΒα:στ·

α:ταε τ ετστσ αεετεττ σοταΒατ. Τσστ ΓσΒττὸ ΓσΡετσέ τε σώστε @ατά ασ οτ·αττοσσστ

εοσίσεττ εισαστε τ ἐατίτσσσε ΓοΙο στοΓττατσε, είττσ αΙτσσασττΓΡετ οταττοστ τσεστ

ΒστίΓετ , ίτεσσστ (:τσετε εοστταστττσασετσ οΡΡοΐσἰτ ασΒσετσ , Ροτεστίεισε ντττστε

νε:Βοτσιττ σε ασ Ιατεἱτταε ετσαστοετὶιε τεσττετ ττσΡετατ. @ισ στότο οΒεστεσε αττ1σε

ασ ίὶἔσστσ νττἰ Πετ Ι··σετεσε, τ·αΡΙσόσσε εστΠτ ασ ΙατεΒταε τετσεασε , τσ εασετσ τσ

ἴσΙα σΙτεττσε σσίσσατσ εοτσΡατσττ: είεςσε εαστσειστσΓσΙαστ Ρετ οταττοσετσ Β. ντι·ἰ

Ατσασσἰ οσττσΡοτεσε Πειτε ασ τσττστττεσττΙτΙτετανἰτ ΡεσεσΙο. Ηοε σττττσστ @ἔσω

τ·στσ @σε ασ σοε στσΙτοτ·σστ Ρατσα νο!αστε ΡετΙατσστ εΠ:.

.τ ΒΒ1Ε,ω Πετσσε* εοετστ ρατετ ε]σε ΒΙαιτστεεσστ Γετστοσστσε τττ·ετττε , στ: σσαστοετσε σε

.ττωσ ΜοιταΠ:ετ·το εει·εσετετστ·8τ τ·σι·Γσε ΓωεσΙατεστ αίΪστσετετ Ιταττττστσ. εστσετσε Με

ΞἱΒ:Ϊἱἑ'ἐςτ ατησε ττσ]σΓεεισεστ ΡετΓσαΠοστττσε αστστσστ ὶΠἰσε εοσατετστ ανεττετε, ο!πεΠετσε

:Με στΠ ετττσε αΙΪεσίσστ σαι·ετ στ: σε Μοσα!τ:εττο εετ·εσετ·ετστ ,στο ρατετσα μτνατε

τα τσι· Ιτετεσττατε 3 τ·εΓροσστΙΤε ίετ·εστ : ΝτΕτΠ στττττ Ρατει· ταστ ΡτοΡττσισ ντσετσι·,

ε: φαω στ εστω αίΠισταισ Γετντττσστ εμσ είτ Ρατε 8: Ιτετ·εστταε τσεα. Βε Ρατετστε

ε: εσττσ ίσΒίταστττε στΙττΙαστΡτίετ εσρτοτ ΓοΙσισστοσο @ΜΙΒ σττΙἰτεστ στε Ρετσσττε.

Ν· δτεσσε τσ εοσεισ Ρετ·τσασεσε σεΠσει·το , τεΙτέτο ίοΙο Ρατεσττβίιίσσε Τστοσοε

ασ ΓεττσΙει·σστ ΓασέΗΠὶσττ Ρετστ Ματττσἰ, στΞσσε Ρι·οστατσε , δ: Ρτοἔσίὶε τσ οτεττοσε

ττωττωε Ιαετγτσἰε , ε:: τοτο εοτστε Ρετστ αθ:εέτσ . σσασττσε νἰτ Γασέτσε τσ οτασοσε

ίσα αρσσ Πεσστ οΒσσετε τσετ·ετετστ· , στ σσιττττσατσ εστσ Βοσττσσε ασ ΓοΙσστ με

στήσω τ·εστεατ·ε Ρεττστττετετ,ίεσεστσετσ τω: Για εστἴσστ τσ Ρετεἔττσατἰοσε εττ

Ρεσσει·ετ. ()ύ.τσσσε ατ› οταττοσε Γστ·τετττΠετ, Πατττσ εοσταστ εαρἰττε Γισ αΜετστττ

ασερτίιΓετσε ΟΙεττεατιὶε σοττοτ·ετσ , οστσεστ ετ·αττατσ ττασΙΤεεσσεΒαττσ ()!ετο.

ν. ΡοΠ:ττα:ε νετὸ ασ ΑΒΒατε τΡίτσε Ιοετ δε σ ΡτατττΒσε σεσεστόττοσε ρετεερτα , ω.

* Με Μ. νττατεστ Βττσσσαε ασ Γασέτσστ Ρετστ Ασετσεετεττ.σΜ, * ετισ τσσε τσ Βετ τεστ”

6”' τσαἔσἰσεσε ατττιτε τσΠεστε τταΙ:τεΒατστ. (?στσσσετασ εε 8: ατ› @σε ΑτεΙτἰσταεοττο

ε στα τω. ίασ6σΠτστο ντσεΙτεετ δισ.ι>τετο * ετστ Ροίτεα ΕρτΓεοΡσε εΙαι·σττ , εΙεστεσσΠΞστε ίστΓ.

644· [ετ ίσίεερτσε*οτττστ εἰ Ιτσστασττατε εΧΙτἰΒττα,εεΙΙσΙατσ]σκτα ΕεεἱεΠαστ στ Γσττεζ

 ΑΝ. Οστι. ωἶ

Χ)Ο. Ι.ΧΧΙΧ. τ

Γεεττ. τ”.

ο

 

*άσσο εἱτ·- . . . . . . . .

,τ π. ,τα :τοπ ειντταττεστστο εοσΙΈτστ Γεεετσστ: ισ αστα εεΙΙσΙα στσΙττε στεΒσε Με αστοτεστ

ιι ΜτΙο Μοσ:ιεΙτσε στ 5τιρρΙ. σερ. ε. τσίτΞι Αστασ

σστσ σε μο·ιώπω.4 ιιἱπισἱοτκω ό· μμ ΗετΙ:ΜΙΙ:6°

σατιτστ στά:: Ε: ΡΜ τρρσε ΑΒΒαε; εσωτ.=ισΜ , τσ

σττ , Με πωπω ή! ' στά πωσ πακέτωσυσ :στα τπσέσω,

2τω· σε Ο:ε.υιο που ρ!ιο·τωσω σέβαϊ, σε Ασαίωσετε

“τεστ” προσέ. Ιτττισο οΙτστ Ασστταστατ ἴεεσσστε στ

τττΙ.›στΙτατστ ραεσε Με ΗετΒαστΙττσε , νσΙεϊτ Ηαεωρ,

τσ αστο Ναστσετεσσ , Οοστἰτατῖιε άσσο στσ€ιττε; σιτσε

Βτττα·τστατ Ατ·στοτ·τεε ε.στσιτάιτε. Ισ εο εκίΗτσ σοσσἄ

στΒε ΗετΒαστΙΙα τετ·τα: ττταισ ζ Πεστἰ ?ειστε ) αΒΐοτΡτα.

Σε;; Αίτα δ, Μιτ·ττστ ΑΒΒ. νεπανειτΠε 52:εσΙο τ.

Βεσεσ. Ισ ΜατητοΙοετο Ρετνετσίτο Αωταττιτ: Σ. Ματ·

Με Τοτσατεσσε,Ατσεισστ Ναιτ·υάσισ Ν στο: Μή ωστ

τσετσοτατστ, αιτσο στα σ. σπα. εοΠοεασσα εκ στ

εεσσἱε τσίτσ.

ύ ΙσΓσΙα Οϊα τ ΐεσ Οετα,Ογε, τσ σσστσε Ρτέτοσιτστ

ε τε8τοσε ΚιτρεΙ!π μέσα , τσΓσΙσ Κατω Γεσ 8. Ματ.

τὶστ Μάσα, εστω:: ασ ΜοσαΗεττσστ δ ΜὶεσαϋΗεἰσ

ΕΝ:τσο , σσοσ ΑσΓοαΙσσε Ρἱἔὶαν0τσΙσ ΕΡττωμττ ΜΕ

σε5ΗεΙοεττσττσ (Ιστοστεο ΜαΙ!εαεεσΠ ασ ασσ. 877,

εστω πώ Σεπτ0ντεεσσε Βρτιεορσε στα Νοτστασιτο..

πωσ ε!ασετσ τεθασττΉΐε τσ (Πττοστεο Ασεσταττ ασ ττΠΠ_

917. ΕΚ 8ε :στα ατσεσΙσε θεία στεωστστσετττω

Οε:εστ Βτττασστετ στοα: Ισα:: ΠαΙεττττττ 8τ ΟτανεΙτσ

Βατττ . 6: Ισίσ1αΟετα τσ στατείἰ ΤτεεαΠτσ:ι ΒήςΒῇο

με:: εοσστσε_

2(θΓΠΣ



νιτΑ 5. ΑΜΑΝΠΙ ΕΡ:8ΟΟΡ: Τ:ΚΑ:Ε.ΩΤΕΝ5:5. @η

α::ο:σαε στα: ο:::ο:ο τοθ;σ: 8: ο:σοτο,:ο:σσ::: ατ::::σ: ατσσε :σεο::α, σο:‹:εαοεο Α:: οι::

σο. Ι.ΧΧΙΚ.

:ασ::ισ:: Ρασο οοσ:οστσ: ατσσο αιμα ΡοτΡασ::σ:σσι ,οο:σσ: Γσσισ ΐσί:οσ:αν:: σο- Π” Η

:::ι: εισατσ α:σ:τ : ::οσσο:σ:τ:οσι :::::σ: ίο:·ισο σι::::ασ: :σί:::: , α ν:σο 8ο ::οε:α οπι

σ:σο ασ:::σσ::. -

Η:: ::α 8οί::: , οα::οί:::τοτστσ :σΗασ:σ:ατσ: ::ε::::οτ:ο, :σο::::: ο: οο8::α::ο , σ:

α:: ::τσ:σα ::οατ:Π:ισο:στσ ΑΡοί:ο:οτσσ: Ρετ:: δ: Ρασ:: Ρ:·ορετα:ο σώσετε: : αϊ

Γσσ:Ρ:όσσο Γεοσσ: σσσ :αστσισισο‹:ο οοισ:τε , Γσσα::::α α:σσο τ:ον:α :σ::τασ: Ιοοα,

:ασ::εσι Βοτσαστ Ρο:·νοσ::, :Β:σσε ίασέ:ο ία::ατσ: ::εί:ο:ο::ο , Ρ:2::σ:ο:2 :σ :::σ:

σ:Βιι: Αροί:ο:οτσισ ::Βοσε.οΓοσ:α , :::ο::σ: Εοο:ο::ατστσ Πε: ο:τοιιτσ::›α: Ιοοα,

σοό:ο νετὸ ω: 5. Ρετ:: τονει·το:›α:στ Εοο:ε::ατσ.

@:α::α:σ σασησο :::οΣ:ασ: αΡΡτορ:σσσασ:ε νο:ροτα,οστσ οσί:ο::ε: :σπα τσο:οισ

:σ Εοο:ο::α ίοο::Τοστ σ: :Βοστ:αισ , Γασέ:σ: ν:: Ποσ::σ:Ατσασάσ: ο8:εσ::οστ:::σ:

οσσδ::: , :σ Ε.οο:οί:α Ρασ::σ::ισ: Γσ:::::τ::, Η:: ε:: :Ιονο::οσο :στα σοέ:ο ν:σ::ατο οσ

Ρ:οσ:: τσι:: νετὸ σσσ: ο εσ::οο:::3σ5 ετσι: :σνοστσισ οοστοτσρτ:::::τοτ α:::·::έ:σσ: :σ

]στ::: ε:εο:: εκ:τα Εοο:οΠαισ. $εσοστο αυτοι:: εο :σ ατα:: :σοσ::: :σ ἔταο:::›σε

αστο :στα Εοο:οΠεο, ΓσΒ:τὸ ο: Γαι:έ:σ: αΡΡατσ:: Ροττσ:, Μασάζ: :οσ:τέτσσο οσσ:

α::οσσ:τσ: , σ: ο::ασ: :σ (5α:::α: α:: Ρτα:::οατ:οσοσι οκετοοσο:ασ: τονεττ: ι:οσετε:

α::στοσσ::. Πο :μια ν:ί:οσε Γαι:έ:σε ν:: Πο: Ατσασ::σ: ::::ατ:οτ το::::::σ: , αοοεΡ:α

::νεσεο::Ο::οσο Αροί:ο:: ατομο ραττοο:σ:ο ίε:::::ο: :ετσεαν:: :σ θα:::α:.

Πωσ :σ:ο::ισ ρασο:: ΡΜ: ::·αι:ίαθ::: :::οσσ: οοαό:σ: ε: Βο:ςο α: 5αοε:‹:ο:::›σ:

ΕΡ:Γεοσσ: οπ::ιπατσεεί:°, αοοορτόσσε Ροσ::::οατί:: ::οσοτε θοστ::›σ: : νοτ::στσ

ΕνασΒο::2α:ε οσορ:: Ποι:::σ:,ατσσοίο:Ρ:σισ ισ οτσσ::›σ: ε::εσ:ΡΙσ Ρτε:Βοτο σσσ::

τω:: οροτσσ:. Ετα: αστοτσ ρ::Π:σ:σ:,ατσσο ο:σσ::σοσ:τα:ο :οσ:ετσ:, νσ:τσ:οτε

σσ:,ε:εοσ:οΓγσ:::ατσσ: , ΓοσΓσ Γο:α::σ: , οοτσοτο οα::σ: , α::1σε σποτ :::ν::ο: δ:

Ρασσετε: σκάσω: ::ασ: ΡασΡο:ο::Ι:στσ φα:: ΡασΡοτοτσ αε:ΓΡ:οετοστ, :::ν:το: φα::

ίσσοτ:ο:οτσ :ο α::::τσατεσ:. ν:8::::: ατσσοοι·ατ:οσ: ::οό:τσ: , Γοτ:σοσο οαστσ: , Η

σο: ο::ασ: οαρτ:νο: νο: Ρσοτο: ::ασίτσα::σο::σνοσ::Το: , τ:ατο Ρ:οτ:ο :ε‹::τσο:οατ,

Ρ :τ:τα::σσο οο: :οεοσε:ασ::αναοι·ο ,::τ:οτ:: α::ατ:τσ :σισσ: Ρτατο:Ρ:ο::α:: Ρ:α:σ::Ε

:::σσε :::›οττατο σε: :::νο::-α: το::σσσο:›α: * Εοο:οί:α:, Ρ:στοΓσσε ο:: σ:: Ροί:οα ΕΡ::: :: ,,:_ Μή.

οοΡο: νο: Ρ:ε::η:ο:ο: :οιι ::οσο::::οο: ΑΒΒα:ο: :τύπο ασ:::ν:τσσ:. :Πτωτ

Ι::σ‹: οτ:ατσ σο:: ο:: ρτεο:οττσ::τοσ::σσ: , ησὸὸ:Γτ:εισ ν:: Πο: Ατσασι:σ: α Κοισα Πα

Γεοσστ:Μ :ο:::οι::,αΠοοσΓασανο ροτνοσ:: α:: Οοι:τσισοο::οι:Γοι:: : Ιοοστσ. @ω * -:

::ατσ:σ::ιιτσοδ:ο σσσ: Γο:σ:,σ::::: πιο: οτα:,οτατοτ, ::σσ:σσ::σ: :Ριτ:τσε σσσσ: ο Η5';ί:::

::α:σσ::: αΡστο::οσΐα τσασσ ττα::ο:οατ α:: σ:ατο , νο:οσε οστ:: Π:: ::εσ:οτ8:. δε:: :Ποστ Ιω::

:σποτ στ:: :τα::ο:οατστ σπασω: οοορ:τ νοο:::σ: ο:ατσατο :::οοσ:: Ο::::::ο αο::σνα πιο,

(:::::::ο α:::σνα Με. ΜοΧ σ:α:::5σιι: Γρ::::σ: ε:::οισ Ρσοτο :σίσ::αι:::ο :οΓΡοσ:::::

σα::: (:::::Ι:σ: ο δε:: σσσ: μια· σσ: :τα::οΒα:στ τσ:σ:ισε τοΓΡοσο:οι·οτ , α:: Η::

ίασέ:σ: Ασ:αστ:σ: : Π:ο ::::,Η::,(:στι::σ: σσσ: Πο: ν:ν: ο:σο:::κσ:. 5:α::ισσσο ω:

νοοεσπ ::::σ: :σ:σ::οσ: σ: :::σπσ: ενασσ::.

Νοε σ:σ::ο Ρὸ:: οστ:: σσασασ: ‹::ο σε: σ:οε::στσ Ρο:ασσ: σαν:σατο:, σαστέ:σσο

νοτ:αστσ τσοσε:ετ Ποτσ:σ: , τω:: αρΡα:·σ:τ ΠΙ:: αστε:: τσα€σ::σε:ισ:: Ρ:Γο::. Ναστεε

νετὸ τσ::ΐο :σ σε:ασσ: το:ε,οστσ‹:οσ: Ρ:Γοεστ οοροι·σσ:. ()ίισησο εΡσ:ατοσ:σ: σ::

:σίίσσο Ρ:ασΙ::›σ: οκίσ::ατοσ: , Γσσ::ὸ :σορ:σα:α :εσ:ροί:α: ο:: σπα , στα

ο:σσο εοτστσ εασ:::σσπ :σ:σέ:σσ: οοσνο:τ:τ. ()τπορο:σστ αυτοι:: σι::::::σ::: :σ σαν:

ΒαΒο::ασ: τω:: α:: :::Ρεσε::σσι οσο: , €10:Π12::0ΕΠΠε Γσσ::ά:στσ, νε:οτ:ασ: Μισα

νι.

ν”.

ν1:Ι.

κι

ό

:άσσο στα

130. ΧΧ".

Χ.

ο Αππασάσ: οτε::σατσ: ο:: Ερ:::0σσ: , Κοσ:οσα::σ: ιΜΜεβακιω,ό ·υσ:·:::/:ιρτή:::Εοπ5:::«[:Μ έσπ'22: 87.282:

Γο::::οτ , :σσοστο Καμ Οι-:ι.ο·:ΗΛΜο , στ: τ:οί:σσα:

Ρ:::::Ρσιι: Α:::Βα: , δ: ::σ:::ο:σ ασσο ο:τοα σε.-ΧΧν:.

ο”:ρωω δ· Δωσσιέ: :τι σ0σσσ:::: Ματτ)·:σ:σσ::: ν”.

Κι2:οπι:.Νσ·υοΜ6.Κεε0::ΕΠΙ'. Ι.0έο Μ:Ιοσ:: $σρρ: εστω.

ύ Ν:π::τστσ Το:ι:Μεσί::·›σ:, θασσοσσ:σσ:, Ρο::οα

Β"_ΒΜπ::Μ 5::αν:: δ: να::οσ:σσ:. δ. Ασἀοἔσσ$ Π:

ν:τα $_ Ε::Β:: ::Β. α.. οα.σ. α.. Το:σα:ο::ΐο:, :::ατ:::τοι1

(ε: , Θατκ:οσίο: 8ο (Σοττστ:α:οσ::: Ε:: :ο Νον:οτσα

ετσι:: ΕΡ:::οσο :::ο0 ατ:τ::›στο: ασε:: , μα:: :πισω ψι[

ω:: ";ίο:ισ Μπέκι: σύκα ω: μα:: :μπ:ψω:ϋ οντα::

Αί:ω·. Μ”. Οι:: δ'. Β. δαπίσω Ζ!.

σκίσω οστ.: σέκυβε: β”, π.4!!:ι4Μυπ [4-:κΜπ ·νστόπω

72:φσπ· ρωπωι

ο Ρ:::::ρσσ: ΑΒΒα: ττ:τ›::οο:·σ Αισειστ:ο ροτοσι·:σα

τ:οσοπ: Κοσια::απ: ττ:::σ::,σσα: Ροτο:ζτ:08::0σο: Η:·σ:ϊ

οσοσ:σ: :ονοοαι α:: 2:11:05 σο. ΧΧνΙΙ. Μ:: 8: :_. Πι:

Ρ::οοτσ ταστι:σ: σ:ςσοΓ:ο:ο ν:::οτστ Βασ::ο:σσιπ:σ8 : ρτ:··

ΙΤ:ΞΠΊ Μισο 2::::ἔ 130. ΧΧ". Π::ξ:ΈΠΊ Μισο 13ε.Ι.Π. (ΠΠ:

()ατο:οΙο Ουέστ: προι::σ:σ:. (Κα: Μ Πο :σ να:: :σο

τ:::ὸ ίο::ρτ:: Μπα: κασισ:σ Ατσα::::: :ποίοέ::οσε: Βο

ΙΠ8:1253Βσ0:€:τ.

ΧΧ κ :τ



7ο νιτΑ ε. ΑΜΑΝοι ει>ιεεοι>ι τιιΑρεο·:ιεΝειε.

ει: το”.

.ΠΩ_ '-ΧΧΙΧο

Π". νι.

πι.

ιι: τερω

# Επι::

Β

Ι°|7.,,σ ΙΙ·

Ϊ!.

οποτε :ιεινιε ιο ρειοΒιιε ο:οιιι:ε:ε, νειιεοιεοτό:οιιε ιοιιο:ι ιιιιιίιε:ε, οι: οτι :εποε

εε:ετιε:εοτο: : Γε:ι ιιιιιιι οιιι:ιιοο τι:οιιεε:ε νειιεικιοτ. Νιινιε νε:ὸ οοιιιιιιτει Μ::

ιιιίιοοιιε ίε:εοειτο:, ειτοιιε οπιοεε :ιε νιτὰ ΓΡειο ιιιιιιὰιο ιιιιιιεοτεε :ειιιιι:ιει·ειτ : οι

τι:ικιιιε Μοτο: ιιιι Γε:νιιοι Πει εο:ιει.ι::ε:ιιιιτ Αιοοοιιοοι , :οΒιι.οτεε οι: ι)οοιιοιιοι

:ιειι:ει:ο:ετο:,οιιοτιοοε εοε Ρε: ο:ιιτιοοεοι φαω :ιε ιιιιιιιιοεοτε ιιισε:ει:ετ Ρετι

ειιιο. νι: ιι:ι:ιιοιιε Ποιοιιιι Α::ιιιιι:ιιιε ιιιιιιιτιο εοε εοοΓοιειτοε εοοιι:ιε:ε ιιιιιιτ,8: οτ

:ιε Βοπιιιιι ::ιιιει·ιοο:τιιει ιιτιιιοιιιιο ιιιιοε:ειιτ ιιι:ιειιτε: ιι:ιιιιοοιιιτ. Ναυτ:: νε:ὸ οι

:πιο οι: ιιιι.ιο:ε Με ιιιίιετιιιε ι:ι οιινιιιιεειιιιοτιοτιο:ε ιιε :ειιι : ιρίε ετιιιιιι $ειοόι:ιιε

ιο τιιιιιιιι οσ.νιε ι·ειιιιεοε οιιιειεειιο.τ. Τοοι ει ει: ιιιιο:ονι ο Γειιι6ιοε ιιιιιιιι:ιιιτ Ρετ:οε

τ:ειοιιεοε Ρε: Ριιοτιιοι οανιε , ει:ειτό.οιοοε ειιιιι οι: ιιι:ι.ο:ιιτε: ιιιιοοιιεοε ει:: Νοιι

τιιοε:ε Αι:ιο.ιιιιε,οοο ρει·ιιιιε, οεοιιε οιιι τεειιιιι Γιι:ιτ. Μοιι νε:ὸ :οι νειιιιιοι ιι

ιιιιε Γειιιιτο τεοιρειιιιτε , ::εοοιιιιιιοιε :εὸειιτὰ ειι ::ιειΒιιιι , 8είιι6ι:ο πιοοε , οιτιοεε

οπι ιο οιινι οιιιο νι:ο Βει ε:ειοι: , Γιιοι ετ:ιιιε ιοεοιιιιιιεε :κι τε::ιιε @πιο Γιιοτ.

Ρε: ιιιειιι ιιιιτειιι τειιιιιιιεειιοι ιοεονει τιιοεεει-εε οι: ιιοιιοιι:ιιιο ιοιιιι:ιτικιιοειο

νι: Ποι:ιιοι ει:ειιοιι:ετ Αιιιιιοιιοε ,ειοτιινιτ Ρειειιιιι είε :Ιοειιι:ιει:ο οικω: ι·ιιιεοτε.

8οοιιιι ι· ιιιινιι ,εοινοειιΒιιιο:ο είτ (Ξεοιιεινιιιιι * , ειιιιιε ιοει ιιιιισιτε:ο:εε ιοιοιιιι·οε

ιιιοιιοιι εο ει:ειιιτιοοιιοιιε ιιιοοειε νειιειιιεοτε: ι::ετινιτ , τι: ιοοοιιε τε::α: ιιιιιιε

:ειιέι:ο ι)εο :ι:ι:ο:εε ε: ιι€οει Ρι·ο Πει: εοιε:ειιτ, επεσε Γεω νει ι:ιοιὰ ειιιο:ο.:ετιτ.

Ρ:ο τε:Γε:οοιτιιτειο ειιιιιι οεο:ιειιιιιιε , νει οι› τε::ιε ιοΓεειιιιιιιτει:ε:ο οιιιιιεε δει..

εε: οτεε ὰ Ρ:ιετιιοετιοοε ιοει ιιιιιιε ιο Πιιιτ:ει:ε:οιιτ, ε: ιιειιιο :ιιι:ιειιειτ ιο εο:ιεοι

ιοεο νε:ισιιοι ειοοιιοτιιι:ε ι)οιιιιοι. ΟΦ οικιιτο νι: ιιιιιιίι:ιιε :ιιεειε εο:οιο οιιἴε:ὰ

τοε ε::ο:ειιι, οιιὰιιι ‹ιε νοκ Για ιιε:ιειιιο :ιε::ιιοείεεοε , Α ιοιιιιιιιοινι ΕριΓεοιιιιιο,

οι πιο:: Νονιοιιιεοιιε ιιι·οιε (3:ιτιιειι:ε::ι Ρ:εειι:ιειιειτ $ειεε:ιιοτιιιειο, απο , εοπι

Ξεοιοιιε ιιιιοιιιιτε: ροιιιιιεινιτ, ο:ω ιιεΒειο Βιιοοιιειι·:οινι οιιιιιιτοειοε Ρε:Βε:ετ,

ει:ιιιιοιιιίοοε ει: μου ιιιιιιε ειι:ειιιε:ετ , ο: ο οιιιε Γε ιιοιι Γιιοοτε οι:: Βιιιιτιίιιιι κι"

ε:ιιιιι :εεεοει·ιι:ε νοιιιιιι`ετ ,εοειέιιιεὰ ΚεΒε Ωιει·ο ειιιιοει·ετιι: Βιιρτιίιοειτε. @οτι

ιτε ι·ιιέιοοι ειι ε. Ρε:εεοτει οιιιοτιιιε ὰ Κεεε οτειι.ιιτε 8: ι:εοειιιέι:ιοοε ὰ Ροιιτιιιεε

ιιιιιο νι: ι)οιιιιιιι Αιοιιοιιιιε Ρε::ειιιτ ιιι::εΡι ε. να ειιιιιι οιιιε ιιιΒιιε εοει::ιι:ε ιοί

ιιοιετ , οιιιιοτεε ιΒιι.ιει:ι :πο ειιιιιιι οοιοιοε ρε:Ρειιιιε Π: ιοιιι:ιειε ,8::ιο:ιιτι θα

οποτε: οι: ιοεοιιε ιοει ιιιιιιε αει-εε Π: , :ιεε:ιοιι ε: ὰ :οιιιιε:ιιιιιε νει ὰ :ιιιι:ιειε οσο

οιιιοιιε ιοιιι:ιο Π: :ειιιιιίιιε , νει·ιιοι ε: ιο ιιιιιιοεο ιο:Ρε ρ:ιεειιιιτοτοε: :μια οοιοι:ε νι:

:Μαιο Ρ:ο ιιιιιιιο :ιετιιιτειοε , νειιιιιιο Ποιοιοι οσο ιιειιιτιτ οιοοε:ε, τοεπιο:ειοε

ιιιειιιι Γειοδιι Ενιιο8ειιι Γεο:εο:ιιιιο τιιι:ε ιιιτ:Μορ::ικ ωτιωι:οι ?ΜΜΟ Μό:: , οπο:

κι: ιιπιπωπι @πιο Ρ07Μί μι: ΡΜ απο: /Ει:1:. (ιοοιιτεε ετιεοι ιιιιοε οιιι ειιιο Γοε:ειοτ

881°ΠΜοοε2.1°ιτ2τΒιι26οτι ,οιι ιοειιιιιιο νει Ιιε:ιιιτιιτειο ιοει :κι Ρ:οιιι·ιὰ :ε:οειιοτεε,

ειιοι ιισιτιειιι ΐοιοοι :ειιτιοε:ιιοτιιΡιε νε:ὸ ιο Ρ:ειιιι:οτιοοιε Ρε:ιοιι.οεοε οιιιειιιιιι_

ειι:οεοτιιοι :ι:οι:ι:ιιε ει:ιοιιι:ειι:ιτ ιιιοιιιιιοε. Βιιοι: εειρτινοε ιοιιοοιε:οε :ει:ιιι:ιειιε

βετο ιιειι:ιΓιοειτε εοιιιοτιιιιιοτ , 8ο ο: ιο οοε:ιιιιιε ιιοιιιε Ρε:Πίι:ε:ειι: , ιιιιειιτει· οι»

τιιιιετιιι·.

ιιιιιτι ετιιιοι ορει·ει: Ρ:ετιιιιο ιιιιιε ι-ειιειιιιιιε ιιοοεδιεοιιιιιο ιιιιτὰνιιιιιιε ,οιιοιι νι:ο

νεοε:ιιιιιιι Ρ:εΠιντε:ο οοπιιοε Βοοο ιια:::ιιιτε ειιιιιι:ιιιιιιε . οιιι τείιειιιο:ιι: οι με

Γεοτειιι ίιιιιιε,οιιο.οειο ιι:::ε @Με :εε ειι:. Αιειιιιτ ο:ι.πηι1ε οιιὸ:ι ()οοιεε οιιιιιὰιι·ι

ει: 8εοε:ε Ρ:ει:ιεοι·ιι::ι ι:ο€οοιιιιοε Πο·:το , €0Π€Γ0Β2Ε2 οσο ιιιιοιοι.ιι ::ιιιιτιτοτιι:ιε

Ρ::ιοεο:ιιιιι ιο ιι:ισε Το:οιιεο ιι , ο: ε:ειτ ιιιι ιιιιιιοέιιιιιι οτι ιιι:ιι:ιειιιιιιε :ειεειε:οι:

ειδιιοοεε. Τιιιιι ΓιιΒι:ὸ ὰ ιι6ιο:ιιιιιε :ιοτε ειιιτι Ρ::::Γειιτειτοε ειι οιιιτιο.οι :ειιε,τιοεοι

οι:ιοιε τιι:ιι:ι :ιεειιι:οιιοειτ ιιι8οοπι είε τιιο::ε. Επι: οιιιιιτιοε ιιτιειο ω, Ριει€ιειειτο

ε:ιι:ιειι:ει· ειιΤειίιιιε νειιειοεοτε:οιιε ειι=:Γιιε ,εο:ιιοι·ε ετιειτο ι`εοιινινιιε. (Σίιιιιοιιε

Ρ:ει:ειτι1ε Ποττο ιιεε:ενιΠε:,ιιτ απο ριιιιιιιιιο ιιειιε:ειιτ ιιιιιι€ε:εινι: Βοι:ιιιιιΑιοιιιι

:Με ειιινεοιεοε οιιιιιιιιι :ι:ει:ε ιιοιιιιιοι·ε εοειιιτ, ο: ει νιτσ.ιο εοοι:ε:ιε:ε ιιιΒιιιιι·ετιι:.

ΧΠ.

Αιιιίιο:ιε

που.

* Τιιια:πη

ο Η ετι:ιοι Ρ:ιειιιιι: ()ιιιιιιε:ιτιιε ιιι ΡΩΜΗ. πιο

(;:ει_τοιιο Τιι:οιιιι:ο Ειιιι:ορο ιο ιιιι. 6. αφ. η. 86

διΠιιιιτιιε νσιιιιοτιιο:οιι·ι Μ:: ιο Ηιιιπιοιιι , Με: :ι:ιτιτ

ο: ιιιιιιι:οεΒιρτιιιοοοι :ει:οιοοε. ευιιιιιιι|ΙαιΜΜ :ιι-αιι

·ιιιιιιιψι/Ε.ρι.τωςέι- Μπιτ:ΜΜΜ ε.: Νο από @Βιο

οιι:ιιιι Οιτεοιιιιε Μ:ιΒιιιιειο ιιιι. ι. ΕΡιιι. ει. .ιο Υι:

Βιιιιιιι·ι Α:ει:τεοΓεπι 8: Τιιεοιιο:οοι Μ:ιιιιιιειιίε:τι

:μασ οε ριιιιι:ιιιιοιιιιι [ιω·ιιι:ιπε . πιο:: οικηβιαιε οι

Βιι:ιειι οπι :ιιοιιε: Εεεε Έ:ειιεκα:ιιιιο ιο (ιιι:οο. :πο

η. 8: Αιι:ισιιιιιιιι Ηιιι. ιιιι. ε.. την. ει.. Ηιι:ε οιικιιιο

5:ιιιο'οιιε :ιιιιιςιιιοοοιιοιε Τιι:οιοι:ιε ιο (Ξειιιιει οπο".

:Με ντοιιιαια οι.

 



νιτΑ ε. ΑΜΑΝοι ετ>ιεε. τιιΑ]εε°τεΝειε. οι

δετί ιτε ετα Γενιιε :τε ιτε οτοοί ΒεΠιτει ετιτείεΠοτ, οιοτι:;ξιτε απο οοείοετε Ροτιοε, τω. ε”.

Χιτε Ρωεωο είί:,τιτοιιε εκ- κ· ΜΙΧ

Ε

Τεοόέτοοιιε :ὶ τοιοι είε νε! οιΡΡο.τιεοττοιιετίιίεπι ίιιτει

ετετοιιτο εκοο.Ιοινιε ίΡιτίειιτο. Βοτεο @τα είστοιιτο τενετίιιε είὶ οοιιΠ εοοίΗΡοειιε

εοεετνέ`ω 5:ιοέειιε νετὸ ντε Βοιωτοι Ατοποιίιιτ ετείι`ιε το! ΡοετοιιΕιοι ειιειττττε , Μ

οιιοόοηιτειο.πι τοοτειιιτιο ιονεοιε , όεοοίίείιπιειοε είε Πειτε οι! ειτοιειιΙιτοτ ιο ειτε

Έ εκ. Μ.

Ο ίΞιιοιΙιοτιεετ οτειτε εοοίιιενετεε όείεττι ίεειε , Ετεττ1Βάίοιιε εείίιιίέὶ εξετείΠε,

ί Γε ίιιΡετ εΙείιιο&ι οιεττιοτο. οτειείοοι εειττιτίιιι ίοειιΒοίε ίτιετγοιιε :το Ποοιίοιττο Ρτο.

ἐίἰε :τε οι·εειΒιιε , είοοεειιιβεοτε Βεο ειοιτοει το εοτειιε τωιει, :ποπ απο νιτο 136

Ιοτιιιι εοεΡιε. Αιίνεοτεοτε ιεειοιτε τοειειιτιοειίι τεοιΡοτε , εοονοεεειε Ει·:ιεειΒιιε
οοιιειτο ]ι1ίίττ τοσο , Με 2.ι.1τειο Γιιίοιεο.οειΒιιε ιτε εοτ ι182ά ίεΡεΙιεοοιιτο , Με ί “

τοστ οι, ειοΙοετε ιίεΒει·εει ίιιοιτο εείίιιΙειοι ιοοτείίὶ νι ετιτοε ειιτοείετο ίιοττοοετο °

ΕΙι.ιετο τοοτειιιιοι τείίςι1ετε.τ1τ , Γιιοιιοι απο νου Ι)εί ίεάεοεειτι πειτε τοεοΙιιοιεοε

εοΙΙοειιιεοεετο : ιοιι·ατίοιιε νεοετοεοεετ εοεοετιιοε, οσοι! νίνιτιο ιοι:Ιεί:ειοε, οοετο

ΡοιιΙΙὸ :τοτε τοοτειιιιτο τείιεΙιτετοοε. Τιιοε τοπιο ίΞιο&ιτε ντε Ποιοιοι Αιοοοείιω τω

11Π:€Πτθ$ ειιο&οε νεοεοπεοειίΒιοε οοεείεειτι ετι·:Ριε , ιτε τιε ειοοιι:ιτο ιιτοοιιτιοι με

ιίετεοεοοε ντείεΠεεε οιι Ρετ ειιοι Βοοιτοιτε οοετειτί όιεο:ιειιε είε, ειίίετεοε οσο

Για Με είΤε εεΙΓεττοεοάιιιτι νιτειιει , ί`ειί τοιίετίεοτάιπ Βοτοίοι , οιοτο Γε ίΡεταοει

Με ιιο1οιιε τίι€οειειιτ πείείΓε. [.0το ιεοοιιε οτοοι εοι· οτε ειεςιιε ειεαεττειΒοε , εειτοί

εειτοετο τείειειοε , πειτε ‹1ε οΙοοιε οικω :Μεσοι Ρετειι ετειε , το είπε εοτΡοτε οιιΙΙιιτο

τοι:ίιετοιτι ειΡΡατετεε: ίὶεοιιε ειιοι αεί ΡτοΡτοιοι τεοιιττεοε είστοιιτο , ΡετεοείΒιιε τε..

Ποιοι: τοεοΙιιιτιεοι. ο '

Δε οι οσε οιιτοειιΙιιτοΙοοοείειεεοιιε οινιιΙΒοτιτιο είε , Μοτο ΙοεοΙιε τεείοοο

Ποιο ειιτίιι εε1εοω ειιιο εοοειιττετιιοε, ει: ιτε εοε Γεεεεεε ΟοτίίΜιιτοε οιιοοίίεετ

ΡοίτιιΙειοεοε. Βετο εείειτο ουτε Με εάοτ2τε εοοΓιιενετειοε οτο[Βοιε άείετιτεοτεε

ιοτιοιοιιε , ειό νιτιιοι Βει οιοοεε ιιοτιο1ττοεετ Ρετνεοεοιοε. Νο.το ο ΙΕειοει ι1είετιτεε

βοοειιτ, νο; Ποτοἰοί Απισιοτίιτε απο ε:: τοι1οιοεεοτιει Κεἔίε τ φώτο ε:: εοΠοειοοε

τεΙιείοίοι·ιιοι νιτοι·ιιιο τε|ιοιοίετίιπιοιτε ίετοιο:ιτιιοι , Πιτάκια Μοοο.ίεετιε * ειτε

ΕεεΪείὶειε εοοίετιιεΒο.ε : νετοίςι1είοεττοοΒοίο ΡοοιιΙιιιτο τείἱεὶεοε , οτοοιιιτο εοτιίε

τοειοείοειε ε:ιεΙείειΒιιε τΙΙιτιοιιιειοειο

Ποιο μοι νιτ1Έιο&ιιτ νιείετεε οττεάτεειειοοε ίιτε οιιοίείατο :το Βειιτο εοονετει ,

εκ οσε ιοει]οτι :είειιειΒο.ε είείΜετιο , τιιτοετοιιε ειτίοιιε οτι εοονετεετεοει1τ. Αιιιίίντε

τίεοιοιιε τιιιὸό 5εΙ:ινιοιτοτο εττοτε είεεε ο ο όιειοο!τΙοοιιειε εεοετεοειιτ οροτείίἰι

τΠίιεςιιε οιειτεγττι.ΡειΙοιαιο ί'ε είίετιιιτ Ρο ε εοοίϊόεοε, ττειοεί·-τετε.εο Π:ιοιτοίο εε

τίετο ειι·ειιοοεοε Ιοεο. , Ποετο νοεε ΕνοοεεΙιιιτο αετοί Θεοετοιιε Ρττεείιεεε. Πιο

είε νετὸ εκ ειειο ()ίιτιίτο τε εοετοειε ,νιεΙεοε ετιειτο πιο οσο ίΞιετε τιεετείεετε Έτο

ιθ;ιιοι, 8εττιο.ττγττιττο φαί ίἔτοΡετ ειιιιιιτεοειε οοοείιιοι ειτίεοειιτιττο , το ΡτοΡτίοε

τεετοιο τενετίιιε είε ονεε τ ειιτάοιοιιε 8ετεοε ειιτιιοι ,αεί εεε!είί:ια τεεοει Ρεωκτιω

τίο Ρετείιοτίτ. - _

Ιοεετεε Ποεοεεκτιτε Κε:: :ιιοοι·ι οιιιΗετιιοι ΡΙιιΓοιιοτο οοοτεεΒιιε ιίειίιεοε,

οποοίοιιε ΓΡιιτειεοιΙίοιείτοιε ιοΒο.οιτοοτιιε , ί`οΒοΙεοι ιοιοττοε νίεΙείκιειιτ οιιβετε;

ΧΙΠ.

# @ρ Μ;

Ισπιτβο· με

το που» ότι

οι.

τον.

ΧΥ.

ίεά εειτοεο στο Ποιτοοι εοοίιι€ιε σ.ιοττΙίιττο , οεοτεεοοεείιτοιιε ΓειίιιΙο , ιιτ ει Η

Ιιιιτο ιίο.τε άιζιτοοτεειιτ , :τοι Ροίε απο Ιζεο)οτ το Βιιοετοειτεε ίεεΡετει. @ΜΜΜ@το

εε.Ι)θο Ειέειιττι οι. Οίιτοοιτε ΠΜ οιιοειο.ειιτο ί·`ιιτΙΤεε τρίτο εἰ Ποτοιοιιε Ποιοι είπε

ι:ίι€οτιειιτ είΤεε , οκιΒοο τοστ Βιιικὶιο τεΡΙετιιε εοεΡιε εοείτετε ειιτ 1ΡΓιτοι ροετιιτο

ττοείετεε, οιιι ειιιο Βετο ΒαρειΓοιο.εε τειὅεοετειτε εΙεΒετεε. 5εειείτοοιιε οεεετίἰειε

τοιιιιίΜε,ιιε Γ2.Π&ΠΠ] ετοιιττετεοε Αττοιοτίιττο ίοεο.ειιοεεοτιοοε Ρτιιτεεεοε. Νειοι

όιτείοιο 1Ρίε Ροοειίεττ ατο το εειΡτεο!ιΒιιε ετἰτοἰο1οιιε ( ειιτοτί οιιΠιτε εκ $ειεετιίο

Μπιτ ίΞιεετε ειιιίιτε είε) το στο τεείειτειιετεε Κεεετο, ]ιιοεοτε εο οοο τιβίοιιε το

]ιιτιιι είε Κεεοο ειιιε ίιτετειε ετιριιΙίιτε. ΙΠε νετὸ τετοοετοτει ΡετοιιιτεοεΙοεει, νετ-

Βιιιο Πεί (ΞεοείΒιιε Ρτει:είίεο.Βοε.

Οίιοιοιιε ὰ τοιοιί'ετίε ετιοιίειο ί·(ιιιίΤετ τερετειιε , 8ε ιτε οτί ίζεεετο Με ειιίτοοοιειιε 3

οιετοοτοοει!!ιτεί ΑΡοίεοΠΡτεεερτιτοτ,ΡοτείτειειΒιιείιιΜιτοιοτίΒιιείείιιοόίόεΒετε, _ α. _

ε:ιοείετο Ρετνεοίε Διὶ Κεεειο οιιΠοιΙΙιε είιεΒιιε το Μία επί νοεαΒιιίιπο ΟΙΙΡοιεοτ Ψο.ΐζζ:Ξ?

το Π10τ3ί38.Ι:ιΙΙ: ντεότιιιε Και οεεεὶίίὶιοο Αττιποείο, τοοΒοο τεΡΙεειιε είε τετιιιτίιο, Με;

Χ ΧΧ::

ΧνΙ.

Βετο. τ;. τ.



γιό νιτΑ ε. ΑΜΑΝοι ετ>1εο. ΤΚΑ]ΕΟΤΕΝ5Ι5.

Απ. απ.

11ο. Παπ.

Π”. νι.

Ι_ ΤοΜιι>+ι

Χν11.

ΧΥΙΠ.

Ρι·οοπσ.τίιΓοπε Μετὰ πο Ρεοοσπε, οεΡτεεεΒοτπππε τοπιο Γεειοπ οποο ἱπ επιπ Ρετ

Ρετιέ:ινοτοτ, νοπἰωπ Ιοτοὶτὶ οὶἔἰππτετππ 5εο Με πε ΟΨΗ: πποΠπππε :κοπο Γιιο1το.

πιο πω αποπε, οπὶπε επιπ ο ενενΙτ ο. τεττει , πατώ πο1π ο ε: ετι·:π:πτπ ο ε·
ιπεππΠὶπξο ΙποπΙΙἰτ. Τππο ΚαιωΓο.π&ιππ επ: ΑππιποΙππ1: Ρο)ειποοετ πιο νειΙοο

φαι Π:πΙτο ειονοι·Γπε εε εεει·ππ: Ρι·εοοι· @τπτ πε πποπππεπε ἀι·οπτὶεε οπεππ οι»

άττοοεινὶ , ειτοπε οτεεἰτπεκ οπο. ΓππιτποΡετε ΡοΙἙπΙο πε οεοάοπεπε ειπππετε. Βε

οπ απο Βοππππε ί·Π1πιπ ποπ :ποπ Ρτεεεοοεπποπε τπεπτἱε , Ρτεοότοπο π: απο Πι

οι·ο οΙοπεπε σ.ΒΙποι·ε ΒειΡτοτπειτο, ατοποάπ ΗΙΙπιπ τοπ ΓΡὶτ1τπΙο:π ίπΓο1Ρετε. (χω

νἰτΒοτπὶπἰνεπετπεπτεκ τοππεπε, ἴοὶποετ Μοτο εΙΤο Γετοππιπ , ππΙπειπτοπι Πεο

ποπο οποτεὶπτΡΙὶεοπΙΞεεπΙπτὶΒπε ποοοεπε , 8ο οπ1ετπιπ εποπε τεκποτπππ Ρο.Ιοτπ:.

ποπ οε:Βετε ίτοοπεπτεπ·ο ΙΚεοίει5 οοοπΓΡεέ1πΚεΒἰεοΒί-οοΠἰτ. 5τειππι @απο Κα:

οπο πο οπτπ νπ·πτπ οΙπίΕι·οπι ΠποοΝεπι :κοπο οπτπ οο νεπει·ειοοετπ νπ·πιπ ΕΙ.Β.

οιιππ ο οιπτπποὶπ ΡοΙειτἰο Κεζοἱε πιο ΓεεεπΙπποεοεοο.πτ πο.Επτπ: οποε τειτποπ Ρο

Καὶ ο το Με $ειοετοοτεε ε.τοπε Ρι·εεεπι:οεω πποποε , Ιὶοπἰε οποοπε ειτοπο οπο

τὶοπε ἐπὶ ο, ΡΙππππε εαπ ει·τπτπ είΈ. Ηἰνετὸ πππππτετ νάτιππ Πεἰ Ρετἰετππτ,

πι: Ρτοεὶοπε Κεοπ οπο: ει επΓπιπ , :κοπο ΠΗπιπ ᾶΡίὶπεἘιετο οπὅποτετπι· οΠποτε

Εοπτε ,οι πε επιπ επππ·π·ε :κοπο Ιεοε1πποπει·ε Ι)Μπο. οποπτοε1πε οιΙΓοπεπετ : οι

εετεε οπὸο Η πω: π- Βοὶποπ τεππει·ετ,Ρει·πο.πο ίοτπΙΙπιιπτειτοτπ ΗΒεππε 5π 11εοπο

ὶΡΙὶπε νε! πΒ1οπιποπο εΙΙοει·ετ , Βιιοετετ πεεπτπιππ οποοΙεπιπο1 , Γεπ ποποπεε

οπο.πιοΙπτοε ε: πο.πο οι·ειποτπ Γε Ροδο οοποππ·ετε Γειτε επτα. Τειποετπ Γειτ38ο.τπε

ι·οοΗ:πε επι οι·πιπ ,ΒιέΕπτπιπ ΓοοΠ`ε Ρι·οπποτ. Απο1επε ειπτειπ Κα: οπὸο Ρτοοἰ

ἱπε Γπἰε 8ειπό!:πε ποπ ι·εππει·οτ Ατπειποπε, Η:ειτππ Ρπετπιπ οίπιπ ειΕΈεττ1 ο ΡτεεεεΡὶτ,

οπὶ Βιτοοειτπι· ποπ ΡΙπεο.πεπιπι:ο.τεπο”οποτπ ο1οε οποὶτετ οικιοπιο1πτο. Δε·

οοΡἰτ@τα Μ· Γο.π&πε Ιπ ππιιπἱοπε Ρποι·πτπ , 8: Βεπεοὶοεπε επτπ Οπεποεπιπεππιπ

ίεο1τ. Οίπποπε 5ππο. ο:οποπο ποιπο εκ οἰτεπκπίὶεπτε πππΙπεποἰπο ι·εΓΡοποάίΤετ,

Απποπ 5 εο:οτιπτ 1)οππππε σε ποσά , ειτοπε πποὶοπτὶΒπε οπποΗε οΙο.το νοοε ι·οο»οπ.

οπ:, Ατποπ: Μτίπποπε επτπ ι·οοεπει·οπε Γειει·ο ΒειΡτὶΓτπειτο, ππι οίἱτόοπε πωπω:

διοεπειιτο , Κοεοπι εποπε οτππειπ οπο ο::ο:εππιπ δ. Απποπ πε ιπ:ιοπο τεΡΙεν1τ

ειποάο.
ε Ηππ:ει οείπο, πονεπὶεπτε οοποε τω ο1ο,Τι·ε]ε&οπίἱπτπ ΕΡἰΓοοΡπε ΓεΙὶεἰτοι·

ἔπἰἔτπνὶτ πο ΒΙοτποοπτπ. 2ο:: ὶἔἱτπ: ππ]πε νοπετπΒὶΙἰε νπΐ οο:]πΡεπεπε οΒἱτπτπ ,

ειπόΙππι πω: πε οο1: ποπ ππι , ποπ το ατά πε ππι πω Με 5ειοοι·οοτιππ

ΡοΡπΙἰοπο απο» ποπ τποοἰεο. , :ιο τεἔεποἔππ ἔι·ε;ο&οπΙῖπτπ ΕεεΙεΠοιπ οιιτπ οπο:

ΡοΓπὶτ. ΙΙΙο νετὸ ι·εππεπτο ειτοπο Γε ὶποΙἔπιιππ νοε1ίοι·ειπτε , οιπποε οπο νοοε επι

τπειΒειπτ οὶεπιππ επιπ είε 5εοετοοτὶο , οτοπο οπ ειπππο.τπππ ΓοΙΙὶεἰτποὶπειπ Εα

ο!επειτπ ππιοἰε οποτπ Ρεοπππε οπ:είϊπτπ οεπετο ΓπΓεο:ετε. (3οπέΕπε @τα ο Κεεο

πιο 8:ιοει·οοποπε , ΡοποπεειΙεπι ΓπΓεεΡπ Οειτπεοπιπι εείοοπο Ρετ ποεπιππιπ Ι·ει·ο

ν1εοε νοΙοειίΕτει επεπππεπε , νοτοπτπ ΒοτπἰπΙ οοπίὶειπτοι· οτππἰΒπε Ρτεεοἱεονὶτ.;

ΜπΙτἰ ετπιτπ ( οποο οιεω οποοπο ποΓο.ε εΠ: ) 5ειοει·οοτεε ο.τοπο Ι..ονἱτει: Ρτεεοὶεει

εὶοποτπ 1ΙΗπε ι·οΓΡπεπτοε ειποπε οοπτετποίοι·ππτ :επ Με Γεεπποπιπ ΕνοποεΙππω

εεμπκπ, ΡπΙνετεκπ οε Ροοἰβπε πι τείΗιποπὶπτπ οκοποοπε, πο απο ΡτοΡεπιππε
Ιοεει. Φ

Ι ππι· το.ποειπ Επιτνοιπ τοΡοπεπε ἱπΓπΙππ1 επἰ νοοεοπΙπιπ εΙὶ (ζ'οποπιπε ε , @πω

δεσ. οπιπ Ηπνἰπιπ , ειΠοποπτ1ε ο1εππε απο Ετοτποπε ΓΡΙππο.Ι1οπε οποεκπ (ῖπτὶίὶο

ππΙπειτο ΙΙποππ5 Γεο νοι·Επ ΠεΙ οοπτετπΡτοι·οε Ρετ Ιπεππὶπτπ Με ἱπΒεπε πτετἰνπ:

ΡΙειοο. , 1τειπτ οποία οοιππε οι ποπ Ιπ ΓοΙπποάποπι εΠεπτ@πιο πεοποπ ετπιτπ ο

ο ΝοξπΡο ἱπ εἱνἰπιποππ Απτο!πιπστπκπ , πω επω- Τκπῇεᾶοπίἱε :οποσ Ξπνἰί-ετΞ: Μειι·ήππιπ ΡοπτἱΕοοπ1

Βεττπε $ἰΒὶΒοιτιππ οι [απόΐο “οπο” :Σοφα/Γε Ιοοππτ

ηπο ΕτοοεοπτΕπιπ ἱπ (ϊΙποπ. οπο. «π. ο: οπο!"

ποπ! Παοοποτιἱ σ.ππο νι". οιπ οποσ Επτά ἰ πο.

απ. τοΓΡοποετ.

ο Ροίϊ Βητἱἴκππτπ 8ἰοἰΒεκτἰ ποπ οοπιἱππο Λιποπ

οπο Ττοῇεέὶεπίῖπιπ Ερὶἴοοοπ: οποιοι :Η : τω πω:

πιτππποπο ΒιέΙππι , ?οτε ΓοΡιοπποεεΞιπ οπποτππτ ήπι

εἱπκπἰπκετεοπὶε. @με Ϊοποππἱ λεπο ίπεεεΙΠι Α

τπΑποιι5 οποσ άπο πο. χ1.νπ_ :ποπ 3.ππο :οοἰππππ

Κοππιππκπ , οπἰειππο πο. :απο Γεοετο εφε'. Ροπο

Τκήεθππι απο" ω ΜοΓεκπ , νπΙοο ΛΙπεΪΜ:Ι›,

οππιπ Απιπποπο μ:: στο 211π08 καπ. οΜΕποποποε ε!!

Μ: Μπι εσεποπήπε, πω, νοππποιοο οπο, (με:

'Τπηε&πκπ ὶπΪοτΙπε οἰεἰτπτ , οι! Κποπιιπι ω. Ι)ο

ΚοπποΙο δ. Αππιποὶ π' $εοε Τπήε&οπΕ ίπεοεΙΤοπο

(ποτὲ πο απ. 664.

ο Α!. επανοΙσπο, νιιΙοο Οοο”, ἱπί-πΙ3 εποε πο.

]11ειδω πι ποσο Μικτή κΠποτϋ:.



νιΤΑ ε. ΑΜΑΝοι ειπε. ΤΜηιιΩΤΕΝειε. Π,
ει νει ειιιιτο. :ιειιτιιετετι:ιιτ , τιιιιιιιΓοιιε Ρε:τιειτι Με τεειοιιιιιιιε τετιιιιτιετειι, :μπι νι

Μπι ι)ει εοτιτεττιΡΓετιιτ Ρττε:ιιεειιιτεττι. -

. Νεε τιιιιιτο μια , ειπιι ὰ Εττιττιιιιιε , εποε οιι ιιτιιιιιο.τιιπι ειιτεπι Ρετ· εποε τε

ιηιιετιιτιοειι τοΒο.τετιιτ, τι: εοε ετεΓετιτιθ. πε νιιιτειτε:, 8: ιι: νετιιι επι Ρειιιιιιο

τειιεετε ειιΒιιατετιιτι τ:ιτι:ιεττι τιτεεε :πεφτει Ρετνειιιτ ω εοτ, ιιιιιιιινιτοιιε :ιο

επ 8ετιτετιι :ιιιιιττι:ιτιττι τιιιιιτιι νειεεεϊειττι ε ιιΡΡειιο.νιτ τιιιτιειιιιτειε , οτα Πηιπ:

νιιιἔο ιιιιιιειιιιιιτιιτ ΨιιΓεοιιιιι,ιιιττιιιι εττοι·ε ::ιεεεΡτειττι , πω: τιιιΒιιτιιτ νει οιιιιιι

εττοτι ιιετιιτει , ιάοιει ετιιιιιι Ρτσ 1)εο εοιετετ. @ιτε μπε ετ:έει Ργτειιεοε πω” Ρετ

ειΓΡεττι επεσε ιιιο.εεείιιιιιιιιι :επι επι.: ιοεει , Γτεττἰοιιε ιι€ιιιτει:ε Ριι€ιιιιιιτιι θα

οιιειιτετ Με: οεειιΡειιιιιτ ιιτ.ιιτιεοτιιττι. να ειιιτεπι [)οπιιιιι Αιιιειιιτιιιε εοτιιτιι Με.

πιεσε εττοτεπι, ετιιι:ε εισ.ιιοτ:ιτε εοεΡιτ , ιι: εοεὰ ειιε.οοιι τενοεειτετ ιετνιτιο. Ι)ιιτιι

ειιιτεπι ειενετιιιιτιι τα:ιιε:ιτετ Πινιτιιιιιι ειτοιιε Ενε.τιεειιιιττι ειοτιιιιιει:ιτετ Γειιιιτιε,

ιιιιιιε ε πιιτιιιιτιε 2. ιιτεετιε ιενιε ιτε ιιιιιτιειιε, τιεετιοτι ε: ΓιιΡετιιιιτ., ειτοιιε ετιειπι

ὰΡ:ὰ εειειιιτιτιιιτιε τιιιιινετιιο., τιιιεπι νιιισιιε ττιιττιιιοΒιιιτι νοεο.τ, Γετνιιτιι ειπα:

τιετττιιιετε ετιετιιτ, Ενσ.ιι€ειιίιιιιοιιε :ιτιο:ιοττειιιεειΒα: Ρτο τιιιιιιο ειιιεετε. 5ετι ω

ειεπι πιοι: ιιοτὰ :ιττειιτιιε ὰ ιι:επιοτιε ιιιιιετ ΡτοΡτιιε τε εα:Ριτ τιιτιιιιιιιιε ιειιιιε.τε , ετ.

πω: Ριιιιιιεε εοτιιιτετι , ειιιὸει σε ιτιιιιτιειιιι ειιιετιι Πει ιττοΒο.νετιιτ ιετνο , Με:: Ρετ.

Ρετι τιιετετετιιτ: ι.ιετ1τιειιιιΡΓο εοιιιιιτιιτιιε τοτπιεπτο, πω:: ει:ιιιιιεινιι: ει:ττειιιιιπι.

ιιιιε :ι.ιιτετιι ειιιιιιιε πι εοτιιπι ετεειτο.τε τιετιιιιιιιετιτιιιιιτ , :ιιιττι νι: Γι.ιιότιιε ατι πι:

:ιεττιιστειτετιοετι, τιετνετιιτω εινιι::ιτειιι οιι:ιτιιτιειτιιι ιιιιι ει)ιπι ειι ΕΡιΓεοΡο απ.

τω: δω ιιοιιοτιιιεε Με: ΓιιιεεΡτι1ε, δε. ει ιιοΓΡιτειιιτε:ιε τιιοτε ΕΡιΓεοτιιιτ εις1τιειιι

ιτι πιειιιιιιιιε ι·-ιιτι:ιετετ , ι`εετετιιιε Ρτεεεετιιτ ττιιιιιιιτο , τι: εειιιι:ιετιι ει:ιιιειπι ιιι :με ω:

1)ει:ιΒιιιετε.τ πωπω, ειιιι€ετι:ετ ιιι Γεετειτιο Εεειείιτε ειιιιοειιειιειεττι :ιειιοττειτετ.

(1ιιο:ι ιτε Γειέ'ι:ιιτιι ει: Ρτει:ιιετιιε τι:ιττι:ιιιε εινιτειτιτ Αιιτιιι:εε :Με πιο” ει:ιιιτι:,οιιοτι

εει:ιεττι νει Πει ιιετιεειιέ:ιο Γιιιιι:επι Ριειειιιιιιε τειιιτιιετε ΡοιΓετ,

Εοτιειιι ειιιο:ιιιε ι:επιιιοτε ιιοπιο :ιιιιειο.τιι ετεειιε ίε:ιειιιιτ ειιιιτε απο Τεπιιιιι πιω.

(Με: , επι τιιιιιτοιεττι τετιιτιοτε εοτι:ιοτ:ιιεπι επιιΓετειι: νιΓιιττι. Α:ι οιιεπι εινιτ:ιτιιι

Με: ΕΡιίεοιιιιε ει:: Ο ι:ιοτιιο , 6 ιιο.ιιεε ιιτιεπι , ιιιιιιιε οειιιοε :μοι ει: ει:ιτιτι πι

οπο. νι: Πει Αιιι:ιιιειιιειιιιιιιιτ πωπω: εοτιίιτιο ετιιιιι , :μια Ρετ πω: Γατιέι:ιτει:επι

τιιιιιιειπι εοτιιετιιιετιιι ι:ιιιιτετιι. (Σίιτιι:ιιιε ιΓ:ιεπι επειιε οειιιοε ει: εειτιεπι εεττ:: :ι.ιι

Γεω , ιι:ει:ιιιι ιιιιιετιτε Πεσ Ρτιίι:ιτιιιιιι ταοΡιωιωω , ιτειιιτ οιιιιιιὰ ειπε νι:ιετετ.

Ηιειτο. ρετιι&ιε,ιιάεπι π: Ποτιιιιιι Ατιι:ιτιειιιε πι πειτε τετιιεεινιτ Ρτειτιεοτιιπι , ειτε.. π

νε σ.εΡτονιι·ιει:ιε,τιιιιιτε.ε Ρτσ ιιοπιπιε @πει ΡεττιεΙΙι Ηιετιιιιτ ΡειΠιοτιετ,επιιι·ι

ετινιι: Οοετιοιιιιιιιι ιι , τι:ειιιε ει: ειΓ:ιετιι Ετιιττιιιιιε ιιιιιτει Ροίι:εει Αιιιιειτει Γειιιιο
τιοτιιιεοε νιειιπιιιε νιτοε. ι

Εο:ιεπι :σε τετιιΡοτε νιτ Γειπέιιιιε Ποιιιιτιι Αιτιειιι:ιιιε Ητι.ιιΕ Με ΠΜ

ιιτιιιτ Βειἐεπι , είιτιιτιιιε ιιιιπιιιιτετ Ροιι:ιιιεινιτ ,·ιιιι:ιτιιιιιε ει ειιιοιιο:ι τιιιιιιιέιτιιιιπι

:τει εοτιιιτιιετιιιιιπι Μοτιειίι:ετιιιττι ποπ ιιττιΒιτιοτιιε ετε.τιτι , τω οι: 2.ιιιττιεττιιττι :τω

:επι ιετΒιτι τιιττιιο.τετιιτ. Πε:ιιτειιιε τιτει:Βιτιι: Κω: ει ιοειιπι τιιιτιειιτιιιτιτε Ν:ιτιτοι,

8ι:ιιιε ιιιιι ιοειιπι Ρτ:εειιεειτιοτιιτιΡτιιτιι , ω πιω ειιπι Ρτ:ιττιιιιιε :ιιιι ειιπι :το Ρετ ει.

κι Ηεάτιιιιιι.ιι νε.ιειιιιιιιι τετ. Ρτιιτιει πι. ω. πω: Ατιιετιιιιιτιι έ» @κι :Μωβ ΡΙ';"πση"μ_

εττοτιε Βαιιι:ιετιιιιιιιιιιττι , Πιτιοτιιιιι Ηιιιιαιετιίετιι Εμι

εοριιπι,Αιιτιοεπιιττι δ: Ιιτειιειμτιιιπι,νειεοτιεε ειιιιιιιιιι

:ιτε νειε:αοε :Πάτοι ει: Γετιιιετι:ε:: :μια Υεεε:ει :ζ:ΠΒ

Ηιίρειιι:ε Έπιασε. Βιιτιι εττιτιιε ιιεεοιιι, ω:: ι ΡΧ

:απο νειΓεοπιιιίιιφ τιιιιι:.Εεεε Λει.5.ιιιατιωι: πω.

& Ηεπι-ειιετιιιιτ ε0ιιι:διιι: , Μοτιιιιιετιιιιτι Με πιστω

τιιιιιττι ιιιιιιό ιι.ιιιττι πιο ιιιιιιπι ()τι:τιοιιιιιπι ιτι απτο Βοτ

ιιοιιιο εοιιιιιτιιιιι ω Οιιτιττι ιιιινιιιιιι , υπ πω: ορι

:Μπι δ. Αττιιιιιιιι 8: Ρτιοτο.τιιτ Ρτιοτι :ισ Μοιιτε:ο Με

Μοτι:ιειιιο- Μοτιεειιοτιιπι τιιαεειιε (Σισ.τοττιοτι:ετικ

(ιιιιιεθ:ιτε. Α: :ειτε ιι: Μοτιειιετιίι πιω Απιειτιιιο (σπιτι

σπιτι: οτιΒιτιεττη ιιοτι νιτιετιιτ :επι εει:ιιτε πω, ιι:

ει: εο ρΙκι·ιτ ΔΗΜ:: ό· Δω,ερι ω:: ειιιιιτιιιιι ω.

Οτειιιιιιιε :Η Με ΜΒιιω (Σιι:τιοιιιιιπι ΕΙτιοιιετιΓει

τιι.ιοτι :ιιιι:ιεττι αυτ". πιο Αττι:ιτιιιο Νεα:: ειιιιιεε:ιιπι ,

Μ! :ιτττι ΑΒ ιιιίο οι: ιιτατιιεει:ιετιιε ορτιοττιιιιιπι:ετιι Μ·

ιιι:ιιτιοτιιτ ετιιτιιι πιο Μοιιιι.ιιετιιτ ρτα:ιτι:ιιιιι. σο::

Ριιιιιοριιτ πω: πι εστι. 7_ ει:ροιι:ιοτιι ιισιιτι:οττιτιι

:το τω: , 8: Μοτιο.ίιετιιιτιι Ειτιοτιειιιε οι Ιιωιτι1%·ιτιι

“τω” Με:: , ιιτι Β8ιτιιιεττιιιιιτιιιτ Ρει.ιιιο ιιιρετιίιε :ιιι:ι: ,

ε Επι:: ετιεττιιιιιιιε ιιιιιιιι Μοιιιιιιετιεπι ΝιτΜΜΕ

ιιι&ιιπι οτι. δ. Βετιε:ι. ιτι ιιισ:εειι ντιιττετιιι, ιιιιο"Μμ
ιι: Ρεττιεττιπι ::οτιιιιιιιιπι ::ιιιιι (::1:τιοιιιο Ντιπτω @τι

Νιιτι:ι1τιεσ ιτι Βιιττειιο τιιαι:είιτ ι.ιιἔ‹ιιιτιετιπτ , :πως

Ρτιστε:ιι Οοιιτττετιιιτιοιιιτ Ωιιιιιιιιεετιιιιι : ειπα: Νιιτι.

:πιει θσ:τιοιιιι Ρτιτιιοτιιιε , ιιοπιιτιιε Νιιωτιω ιιπιιιι

τιι:ιιτιε, Απι:ιτιάο πισω: πω: ειιιιι$ιιτι:ιττ. π:: Με

ό: Νιιιι:ο ?Μάιο ε: Οιιιιιιετιεο :ιοπει:0 , ε: Μοιι.ιιιει-ιο

ιιιιιιι ιωιωιο Μ.ττ2πτΠτ , τι:.ιιιιο πιο" ιτι :πιο Μιὰ.

ιιι·ενιοτι $ετιιι:οτιε Ατιιιι:ο.ιιιει ,επι Ατιι:ιτιιιιιτιι να;;;

Ατιιιιιιι , τείετιιτι:ιιτ ω: "Με : δ. Αι..ιιιιιτιωρ:,Μ..

«Με Κυρ 6'ιμύει·Μ( Με ειιιιΔει-ιω ι Μπα:: τοπικ: οι

Οπιιιι: επι πω." νιιιιι:ιιιι Θ ει: Οα:ιιώιτοκ “τω”.

ω». Θεά ερτωρω ροπή” τιυἰτσιἔι Μ: Μπιτ» μια: ,

@απ-τ [Μπα!ι: [κιτ,ια Μάι· τω» φαω» κατά :σιτε οι

τιιίω·επτ,6: εετετιι :μια Με εοτιιπιεττιοΜτιτιιτ.$_Αιετιπω

τ:: Αττιιιτιιιιιπι Ρεττοιιιιττι ιιττι·ιοιει: οικω ναιττετιΠτ

Δ: Με:: , τιιιτιε εινι:ετ ΕιιιΓεομιιιε (σε ΜεττοΡοέ

Νετιιοιιετιιι ω Λεο:ι.ιτιι ιιιινιιιτιι,

Χ Χ ι: ιιι

Απ.: Ειτε.

Πο· Ι;ΧΧ ΙΧ.

Πεκ. νι.

κα.

ι:κι.

ΧΧΠ,



οι νι°τΑ ε. ΑΜΑΝοι πω. ·τιοηεο·τιειντιε.

Α” θα το ουσ νττ [)στοτιιτ Βιοτιετ τοτεοττσοε ετ:Ρττ εττττττειιτε (3α:οστοοιο. Μοτο

να Μαιο Μουτ· οοτοειτο ιιυτετο Οιτοοτττε ωστε ΑτιττΠ:ετ νο.τοε τει·ετιιιτ ιοστείτε , ουστττττ

Ποιο νι.

τι

ΧΧΙΠ.

Λυδισττε

2:28.

ΧΧΧΥ.

άστο ντι· 13στοτοτ ειιτοττετοΙσειιιο ιιοΡεττονει·ειτ ιὶ ΙΚεεε , τονττττωοοε Μοτο Δε.

εεοΓοε τ ευτοοειο νττοιο @οποιο σιτίττοεοετε εσοειτιατοι· τιιιτττττοοε ειοτττοοε ντι·τε ,

τυΠττ οτ εοιοττε νττοοιΠετ ὰ τσι:σ τΡΓσ εσοτειοΡτιτιιτττει· ιοι οτιιειιττε&οιο ε]ιεει·ειιτ,

οοτ των: το εσττειο Ροιιτι·ετιτ τοσο. νεοιεοτέΓοοε το! ευτο οιιοιίτι·ι , τττοοτειτο άστο

ιττιτετοτιτ ουσττ ετ τσι.:οιο ο. τυτο οι! ι:οοθττιιεοοοιιι Μσο:ιττ:εττυιο σίτεοοετε οεσε.

ι·εοτι το.οτοτοιοσόσ τ:οιοττ τε ττΙυε Ρι·σΡετιιτε οετιει·ετ. $εττ εστυτο τιιττιιετιι. τενε.

τιιοτε Πεσ οπο:: οσο Ρστοττ. Ποιοουσ εοιιι ου Ρτιι:τττέτοιο τσιτοτο οοεετε ίτιουΙει

ι·εοτ ο οσο τοτετυε ντι· Ι)σιοτοτ Αιοσ.ιιττοε ουσ εοτο το τσεσ τοτεττιοετε εττΓΡοοετεοτ ,

πιο ττετο Ρετνεοετυοτ το! ΓοΡετετΙτυιο ιοσοττε, οτ εοτο Ποτ εοΡττε ττοοειιτεοτ. νο το.

τοεο Ι)σιοτοτ τοτε οσο ουτε τιιοΙτεοτε οστοττ, ουτε. οι! ιιιιιττνττοτο τττιεοττΠτιοε

Ρι·σΡετειΒιιτ. δω Μοτο οπο. τειιιΡείτειε ΡΙοντα: ετο.οοτοττοοε , στοοετο τΙττοε τοσο

το τσι:υιο τεοεστσΓιε στιτειιετυοτ οοτιεε , ττειοτ :ιΡ ιιτιτστεε ουι π! ιοτετττειευττοιο

ευιο τοει·ιιοτ τοττττ , σ.οιττΤσ Ιοτοτιιε οττιτΙ Ρεοττοε ντ ετεοτ , τΡειιιουε ντττετειιιι ου!

Ηοο τιιιτιειιτει·ι , Ρτστττοιττ Ρεττττιυε τε.ιιόττ ντο νεοτειιο Ρσίτοτοσιιοτ, 8ιτοτ εοε ντνσε

ιιιτιττε ττοετετ Ιιοιοττττετ οεΡτεεοΙσειοτοτ. Τοοε νττ Ι)σιοτοτ Δε! εσοτοετο. ι·ει:οι·

τττ Ρτιετττττο , Γετττεετ τιο στο.ττσουιο σ.οιιτττιι , Ρτστοεττοοευσεττττοε τιιετντοτε τειιο

του στειττσοτ τοεοτιοττ , όσοεσ ι·εττοττο. Γετεοττειτε, Ιοιοτοε εττειιο ιιΡΡειτττστεε τετο

Ρτο , οσο ιιΒΓοοε τοετο νετ ττοΡστε στ! ΡτοΡι·τει ι·ενεττετειιτοι· ι το.Ιτοοε Ρετευτττε το

τοοτε τοτοτττττε , ντι· Ι)σιοτοτ τοσι·τειο τοεστυοιτε ενειτττ.

, Νεο τττοττ οοσοοε Ρτ:τ:τε τεοοοοτο Ροτειντ , ουσττ Ρτεί'τιντει·σ ουσττειιο τιστοτοε

Αιισιιιτοοιειι.σ νεοετοιοτττ ειτοοετττοεττ ντι·σ ιιιιι·τιιιιτε ττττττετ. Ήοττειτο το ετοιιι

ντι· Βστοτοτ Ατιιιιοόοε το Ροδο ΒεΙνειετοί`ε νεττιυιο Πσιοτοτ Ρτσα:Ιτεειτετ , Ρει·νεοττ

τιο οιιειοττειτο τσεοιο , οοτ νσειιτιοΙοοι είτ ΚστΤσοτο, τοκοι Ατσοοιιοι οντοιιι:

ετέτοοε Πιτ ιιιοττετ ουιτ:οιιτο απο. , ουτε τσοεσ@οι τετοΡστε ιιιοττἶο τυτοτοε , ιιττιττ

Ρτιττετ τεοετιι·ειε ιιΒοσνετατ. Ιιιο;τεΠοε ειυτειο ντι· 1)ετ ττοιουιο ττττοε , εοεΡττ Ρετ.

εοοέτειι·τ τισ το , οοιιτττει· ετ τοτε αεσττειε ενεοττΓετ. ΚεΓΡσοοίτοοε τττει , οοὸετ οσο

σο τ:ειιιΩιοι ειττιιτιι ετ τΡΓο. ε:ι:εττειε ενειιτΠετ , οοτ ουσττ ιιοουττει νετ Μοτο. ΐετοΡετ σο

τοει·ειτ. ΙοτοΡει· σίτεοοττ εττσεοτο,το ουσ Ρι·ιι:οτέτοιο τττστοιο ειάστειι·ε εσοτυενε

τετ , τσιτττετ σιττιστειο ουτε ετε.τ τττειοσοτ ττετττεο.τει. Αο ουο.ιο νττ Πστοτοτ :το : Νσο

τοττστ Η Ρτο Με Π:οτττττιι απο. Ειστε ττε , τα! εττοιττσι· στειοεοττειιο Ι)σιοτοτ , οοτ το

ειιΓΡε&:ιιιοσ Πιίτ:εοτ:ιτ, οτ ετιιο Ειιθτστετο σε ΙζεττειιιΡτστεοι τουτο ειιτστιιτε ττε..

Βετο, @στα οιετοσοεε , 86τοστει ιιιιιτιι,οοιι: οεο οτι οεο το Ρσίτοοτ τσιτείτε.

Νοοε τοττοι· ιισστΡε τεευττιιι , 8ιτιο.ιιε οετιιιιόειοι ειττισι·ετιι οοειοτσεττιε υεετάει·ε

τετοιο. , ετ οοιιτο τοτοεο ειιοτττίττ εστΡσττε, 8ειιιιτιιιιιτ ετττττττΠ:τ Γειτοτειο: εσιιττοσ

εοττο οοσο ττττττοττετ στεοΙττΙεττε , Ιοτοεο Ρττίττοοτο Πσοιτιισ ΡσΠτε εσοτεουτ.

Πεττοι!το. ιιοτειο τουττει· Ρυεττα: του: το:ιοττιυε , το τιττιστειιι εττττιε ετνεοττ,οτοοε

απο ειιετττετε εσοιισειτοι·. Τοιο νττ Ποιοτοτ Αττιιιοουε απο οι! ε ειονσαιιιτι ο

8οίιτοοοε (ζτοετε ΓυΡετ σεοτσε ετοε ττιιΡι·τιοεοε, τονσεατσ Ωτιττίττ οσιοτοε ΡττΠ:τ

πιο ι·ετττττάττ ίτιοττ:ιττ : τοτττο6τάιοοοε οοιιτττει·Γε ειοετε ττετιετετ τεττοουεοε, στοιιτ

Με τττετιοε νττει: τοτε εο.ίτε :το ΓσΒττε Γε ειιτιτοιιττ , δί. εσττεἀτστειο ττετιισεΡε νττειιο

Βετεοε , ιοστεἔεστοιιιυτιινττ το ιοεττοε.

Ησε ουσουε ουσττ το εοτουΙυιο Ιο.οτττε ετυε 1)οιοτουε σττειιττετε οτοοο.τιιε ώ: ,

οσο ντττετυι· τττεοττσ εσοτείἶτ. @τω ττειουε τετοΡοτε αυτο ειιτοειτο Μσοοετισ,

ντοεττσετ ΡτιεΡστττο Μοοει ετττ τοι Οιιιισσσιωτοο εστέοσιιιτοε , Ρετ οοετοοο.ιιι

τοτΠοιο υΠτΠετ , οι: νεοτεοτειο.ττ οουιο το οίτουε Ι·ττ:ιττυιο Μσο8.ττετισ ττείετειιουο·ι

ΡτωΡιιι·ιιτε ττεΒετετ , τΙτεττοτ τοοΙιεττιεοε ειιτττττΙΤε. 5εττ εοιο οσέτ:ε ειιοετο οτττσ

1)τντοει τοοτεεοτο. εττ:. Νειοι εσ ττετ ειοεοτε οτ το νττοτο 1)ετ Ρει·οει·ετ ειιεοΓιιττσ

οτυε ι:εοΓετ. ΑυιτστΞοοτ το ντιο δ. Ετος” Πτι. π.. ειιΡ.ιι.,

Δυο Ει.ιιιΝοτι κατω/τω ΕΡέ[τομιω τετοιο. Ητιιιττ8.

ιτε οι ετειιιεοιτ ν το Ο , τιιτ:τττε Ο το τ) Ρεττουτιιττο.

δειτε το ντιπ δ. Αιο2οττἰ τιτειιιΡτιιτττιοε 6ι Αιιέτσττ

Με οοιτιιιτουε τεΒτιυτ Οιτέτηβι , που» 0,ωμάτοβο

ο Μπωωοτικ Ρ'Ει·τιί.ι Ρντιιαρι· του 60272” δ. Αφοτ

τιιτο ΑΒΒιι επι τ..εττοειιΙετο ιοο!ιτε ττιτιιτττε οττεετιτι: τε·

Βτιοτ ιτιριἔι ε! σο. σ”. τιο τιτειο απο “το ΜοτοτιιοΙσ

Οιττττιιο του Οττοτττιιτιτ οοετο Πτἰτειιί-ετιι του Πεεττειι

βιο θιιτττιτ Νιιττισιιτιιτττ ΕΡτΓτοΡουι ίυιττε Ηειιτ©τια



· τι!

ν!!Α Σ. ΑΜΑΝ!)! ΕΡ!5(). ΤΚΑΙΕΟΤΕΝ5!5. 719

τ!!! εασεθι,εισο!! νε!!!εσ!α !!!!!!!π!ε !!α!!ετετ, !τα ε!!ε!τιιτ σπιτι! εοτΡοτ!ε εοττ!Ραεε

Ρατα!γ!! ε!!!Γο!στσε _ στ τ!εε τ!!απιιτ!! εισ!τ!επι νε! Ρει!εττ! Ρο!!ετ ι!!ονετε , ο!!!!!!!!σε

πω! εατ!!ε νεΙστ π!οττσα π! !ο!ο Ρεό!οτε ν!τα!!ε ατ!!!ε!α!!ατΙΡ!τ!τσε , τει!σίεισε Πα!!!

εοπΗτετ! στ να!ε!›ατ π!τε!!ατστ, τισὸτ! σε !πο!!ε!!!επτ!ατ!! 8ε εοπτσι!!αεται!! !!α:ε Ρετ

Ρετ! !!!ετεΒατστ. Ιε!τστ Ρτ:ε!`ατσ!!! Μοπαε!!σ Ετατι·εε ττ!!ττει!τεε!π τ!αν!!!! , α!! Μο

πα!!ετ!σ!!! εσ!νοεαΒσΙσπ! Μα!οτεε !τ!τ!!!!ετιι!!τ Ηε!!!οπεττι, 8ε απ! ν!τσι!! Πε!αε!

ε!σι!ετστ!ι: Αττ!απε!σι!!. Οί!πιεισε μι!! νε!Ρεταίεετ!τε ε!!ε !!!!!τ!ε Μ!!!ατσττ! !εσ νε!!

Ρεττ!ι!ατιι!!! Γο!!ει!!π!!ε ν!! Βοπ!!π! τι!! τε!!ε!επτ!στ!!!ιαταπ!οτε!!! !!!Γετ , !σ!›!τὸ ε!

ι!στιτ!ατσι!! ε!! , εισα!!τετ Πάει!! Μοπαε!!!!ε τεΒτοτατετ , !ει!!τότοσε( στ α!σι!τ) Μ!!!

ε!επε ι!!!!!!Τε Γεττστ: Α!!!!σε π!α!οτα !!!!!!!!ε!!!τ Ρετ!εσ!ατ πω!. να!τ!ε!αε!απτ!ε ατοσε

!ποΒεε!!επτ!α: ε!εε!!τσ8 ετα!. 5ετ! τατ!!επ Ρτε!!ητετσ!!! οσει!!ε!αι!! !!ε!ε!εττ! νιτσπι ω!

Γε νοεατι Ρτ:τεεΡ!τ ,ε!ε!έττιοσε Μοπαε!!ο εα!!εει!! ν!!!! 8 Γταετ!!επ Ραπ!! Ρετ εσπ!

σε!!! τταπ!ττ!!!!τ Ρτεε!ητετστ!! είεισε ι!!αι!!.!ασιτ ε!!εεπει ναε!ε ετ τ!!ε Μο!!αε!!ο!!!!,

στ Μπα! Ραττετπ Ραπ!! !!!!σε α ν!!!! , 8ε εταιισ!!επτε Πεο επι!! ασ! εσπ! ν!!!τατιτ!στ!!

Ρεττεκετο , ο!αν!αττ! τσι!!! Ρτοεε!!ατ , δε σ! !εέ!σ!ο ιαεετε πο!! Ρατ!ατστ. Φωτ! !τα

Απ. Οκτ!.

πε. πιο!!!

Ειστε τι.

!αέ!σττ! ε!! ΑεεεΡτα !τατισε Με!!! Μοι!αε!!σ3 Ραττ!ε !!επεε!!ε!!οι!ε* , !τα τοτ!σε +τττωικ!ε

€οτΡοτ!ε τεεεΡ!τ Ιατ!!τατεττ! , αεί! πσ!!!εισα!!! σ!!αι!! Ρεττσ!!!Τετ !ε!!οπεπ!. Ατ!νε

π!επτε!ε!τστ στα!! ν!το ο!!ν!α!!! ε! Ρτοεε!!!ι:, :παμε εσι!!εο !οε!σ!εοεΡ!τ: !!!!τα

τ!!!σενε!!ε!!!επτετ Ρταττεε εοεΡετσι!τ , πω!! νινσι!! !ι!εο!σ!!!επ! ν!τ!ε!!ατιτ,

ειπε!!! ττ!οττσσπ! Γοτε!σΓΡ!εα!!απτστ. νι! αστε!!! !)οττ!!!!! Α!!!απ‹!ι!ε !π‹!σ!τἔτ Ρ!·ατι·!

ναι!!! , στ τ!!οτεε ε!ε!τιεεΡε !τ! !τ!ε!!σε εο!!!!!!στατετ ατ!!!!οπι!!τ , ατε!σε εσπ! Γατισττ! α!!

Μοτια!!ετ!σιπ τ!!τε!!!τ.

Α!!α εισ!ε!ει!! !!ι.!!τ τπσ!τα 6111112 Ρετ εστι! Ποτ!!!πσε οΡετατ! ε!!8τ!ατσε ε!!, οσε!!

εισ!ε!ει!!!πεοιττ!!τα ,1)εο αστε!!! ποστ: Γε!! εισατιτσι!! α!! τ!ο!!ταε !!!!ε!!!ασε παττατ!

τ!!!σε ν!τ!ε Ρετ!ατστ!! ε!! αστε! , !!οι!!!!!α εσΡ!α!!! Ρετ!εε!σ!3 ε!!εε ιιτ οΡ!ι!οτ αστε

οι!ατπ !ετ!!!ο εε!Τα!ο!τ. Ναι!! οσα!! Ρετ εστι! Πο!!!!τ!σε ν!ττστεε ποτ! ετ!!ε!!τ, εστι! ό:

!!!οττσ!ε ν!τατιι , εα:ε!5 ν!Γσττ! , Ρατα!γι!ειε τε!!!!!!!, !εΡτο!!ε τ!!σπε!!τ!αττ! , τω!!

ασά!τσι!! , αὸαεττιοπ!!›σε οΡΡτε!!!5 τε!!!τσ!τ απ!τατεπ!ε

Ιε!τστ !α!!έ!!!!!ττ!σε ε!ο!!!!τισε Ατ!!απ!!σε εστί!! !!ε!ε!!τετ Ρεταό!ο , τεΡ!ετἰ!!`σι!ε στι!.

τ!!ι!!!! !›οποτσττ! οΡετσττ! !τσέ!σ , αε!νει!!επτε !απε!!Π!π!! ο!!!τι!ε !!!ε Γε!!ε!τετ πι!

ταν!! ε α!! Ε!!τ!!!ι!!!! , !εΡσ!τίι!σσε ε!! εσπ! !!!αει!!!!εο !!οποτε π! !οεο εσ! νοεα.

ἔσ!σττ! ε!! Ηε!ποπε , !ι! οσο !οεο ττισ!τα !!στ!τ ε!σε ο!·ατ!οπ!!!σε !!ει!ε!!ε!έι , 8ε!ασ

ε!ατστ Π!! α!! οι!!τ!!!!σετ!οττ!ετ! Βοτ!!!π!]εισ-Οι-!!ιιιττ , εσ! ε!! ευ!!! αετεττ!ο Ραττε

8ε 5Ρ!τ!τσ. !ατ!ε!ο ν!τι:!!ε 8! !!οποτ , ε!οτ!α 8ε!ττ!Ρε!!σιπ , !ασε τ!! Ροτε!!αε Ρετ !τι!!!!!

τα Επι!!! !εεσ!οτσ!!!, Αττ!επ.

ο ΑΙι!ερ,σστ!! Αϋ!!ατ!!!!ι: Νίε!!ιοι!!ε!!!! αΡρα!σ!!!ε Ιε

Ρ_;τω- ε. Λ!!!α!!ι!σε Ρο!! 0!:!!!!1ι!!!.ισΠι, απ!!! τε!!!Ριιιι !τ!

ε!! !!!!!στ!ε!!!ιιε. δαι!&σε Λ!!!ατ!τ!σε ΤεΠατπεστιι!!!

α Ρ!!!!!ΡΡο Ασπα!!! εαΡ. 8. να!! τε!ι!τι!πι ε!!!!!!!!!!!!ε

οι Ματ/Ντ!!! Είσαι!! Μπι· [και Ι·'ι·στι·στ νη!!!τ!λιτ.

νετ! τιι!!!!ε!!! !!!!!!!ε τ!! Λ!!!!!ι!!!στ!! Με !τα νοΙτ!!!!ε;

Μ! ω τα!!! μια!!! εοι!!!!!!!!α!!ο!!ε ειιε;,!!!ε , πο!! τα!!!

£ο!ωιτ α!!!ισ!ρετΓσα!!!!!! !!α!!εσιτι!τι Ε: Μισο!! ΜΝο

Επι!! "στο Μπιτ!!! :από ΤΜΜπέττ , Β2σι!ε!!!!!σε!ο

ἴετ!!!ε!!τε,σσο!σΒ εκεοτιιτ!ισπιει!!!ο!!!ε 8: τ!1τιιτ!ατιο

τ!!! ΡετΡετσΩ !πτεττ!!!!!αττοσε !!!!›ι·τ, τι: ατμ!!!!ιοπ

!!! $σΡΡ!ε!!! ε.6. !!!ετ!!!!!!τ ΠΠ!!! Τε!!2Ιι!ει!τ!,τ!ιιο(! κ

!ε!ε!!!σε !!!!ετ!σε, σ!›! ετσι!!! σε δ. Αττ!ατ!!!! τωιι]τω

φτασω.

!.:!/ΡΡιεττο στο!! απο τι!!! Ε!! Ζ.!ΒΕΖ.Ζ.Ο Ντε

8. ΑΜΑΝ!!! τ! Μ πο!! τι Μωιαόω @ $ατστάστε.

- !. Κ .ε τ. τ! τ ο !!!!ε!!ο ε!ε ν!ττστ!!›σε 5ατ!έ!! εε!!το , !`ε!ετ!ε!σ!!! ε!! τισατιτσε

τ ν!τ Με!!! , δ: εσ!σε !!οτιοτ!ε !ια!!!τσε ε!! αΡσ‹! !!οτ!!!πεε , !!εετ !Ρ!`ε σε

ε!!τ!ατε !!οι:!οτεε ττ!σι!!!! !εττ!Ρετ τ!ε!!ε!ετατετ. Ναι!! ΚεΒε5 δε Κεε!πατ Ρ!στέ!ιισε

!!!σ!!τεε σ!!! ε! νεπετατ!οπε!!! 8ε ει·ατ!ατ!! Ρ!στ!ττ!σττ! !ι!!Ρεπτ!ετε !!στ!σετσπτ, δε

τ!ε !αεσ!τατ!Βσε !σ!ε ν!νο αι!!!σε !!Ισπι π! εοτΡοτε τ!!ατ!επτειι! πο!! πιοε!!εε σ!

τανετσπτι ν!!!αε εισοπιιε 8: Ρτ:ε‹!!α αε ΡτοΡτ!αε !!ετει!!τατετ , εοεπο!εετ!τεε εσπ!

ε!!! !”ετνσπι Ποττ!!ι!!,!!ε!ε!!!!!!!!α ε!ενστ!ο!!ε ε! !ε εοπΓεττε ΒασσεΒατιτ.ΠΒ! ! Με

1)οι!!!τι! Ατ!!απε!ιιε !α€αε!!!!τ!ια !ι!ε!σ!!τ!ἑ`ι !!!!ε!!εσε ν!τ!ε 8: ()!!τ!!!ο !!πεετε ε!!τ!ε

ταπτ!!!σε π!!!!τατε , Μοπα!!ετ!ο εο!!!!τιιεστ!ο!!σε!!ο!!!!!!!!ε ε!α!›οτα!›ατ. Να!!! Μο

!οι;!:! , ι!!σ·

σετε

ω!!!



δ.

7ι.ο νιτιι ε. ΑΜΑΝτιι ιει>ιεεοι>ι ΤπΑιιεεΤιεΝειε3

Ε ε”. τη,

ΜοτιαΠετια.

2ια ΔΙΩΞΗ- ΒαΓ1Πας"$ια

(ιο εοιιιιιιι

ω.

Αττιατιάιιε

Ματιιιιο Ρ.

Ϊαιτιιιιατιε.

ιιιε α Ματ

τιιιοΡ.άατη.

παπι.

(ζοιιειιιιιιιι

Κοπιατιιιιτι

Μια Μα.ττι- _ _ _ _ _ _ _

Πο “ω”. νιποτιιιιι , ΓιιΡταποττιιτιατιιε Ματτιτιιιε Ριετατιε Αάνοεατιιε , Πεπτ πι επιω ΡοιιτιΠ

ΧΙ.ϊΧι

Μ. Επι., τιαΠ:ετιιιττι ειιιοάπω” Βι.ΑΝοικιπΜ, ιτι (:αίιτο (Ξαπάανο Πτιιτπ,° πιπες. εισαι

ΠΠ.Ι.ΧΧΙΧ. νοεατιιτ Μαι·ειατιαε, πεετιοτι 8ε ιΠιιά επι Με ΓαπόΕιιε νιτ Ι.οτοΓα ποττιετι ιτιιτιοΠιιτΞ

Γειι Κοτιιαεε ειιιοά είι: Ρτατείατο Ραετιε εοπτιειιιιιιι εεεΙΙιιιάτπειιιε φα: ιπιπειιτιατιιτ

,ειιιειτι Ιοειιιτι ειιττι αάιαεεπτιιιιιε ΠΜ ατιρετιάιειιεΗ ιι.ιιΕπιειιε Κειι° δε

ΗιτΜιειΕει-ιιι.οιε Κεειπα νιΠ Πιπτ εοπάοιιαΠε: ειιπέια ιικε αιι ιΡίο Πει νιτο απάτ

Πεατα Με Ρεεπε οιτιπιιιιιε τιοτιιιτι είε ,πι άιιιιιιιε Ιοειε Πταττιιειιε νει Μοπαειιιε

Γιά: Κεεέπιατι ποτιτια εοπίιιτιιτιε, ΓιιΡει·ΡοΠτίΓάπε ΑιιιιατιΒιιε 86 οιτιτιιιιιιε ι:ειιε

οτάιπατιε, αά Ροίι:τεττιιιτπ Ηειτιοπε ΠοετιοΒιο :.εάιΠεατο , ιΡΓε ιιιιάετιι απο Πιιε

ιιΓτ:1ιιε αά ΓατιὰιΙΠιπι οιιιτάε άιεπι @πιω £ειιειωι- τπιιιτανιτ.

α.. ΕτΒο δε α πά ΜαιιτικιιΜ (απειιιΠιτιιιιιι αε ιιεακιΙΙιτπιιιιι ΡαΡατιι @Με 8:

ΑΡοίιοΙιεα: ίεάιε ιιτΒιε Κοτιια: , ειιιι ΓεΡτιια8εΠττιιιε ειιιιπτιιε ΡοΠε Ρεττιιπι ΑΡοίι:ο

ιιιττι Κοιιιατιαιπ τειιιτ ΕεειεΠατπ , Ριιιτιττιατιι Παπιιιιατιτατιε αε τενετετιτιεε ετατιαιπ

οιιτιπιπτ. (Μ ετιατιι Ρτα:Γατιιε ΑΡοίιοΙιειιε ιιιτετ εετετα :ειπα άιιε&ιοτιιε άι€πα

Μοτιοτιιειι. ειτειιια,άιτειιιι: νοιιιττιεπ 5γιιοάαΙιιιιπ Πεει·ετοπιπι ειπε με εάιάιτ, ιιι;Ροτε ΡαΠ:οι·

νιΒιιαπειίΠιιιιιε , ειιίιοάιεπε ειιιιι Πιιιιττια ΓοΠιειωάιπε ιτι ιιοᾶε ιιιιιιιε ιατειιιι νιἶι

Ιιαε Πιιιτα 8τε8εττι Ποττιιπιεπιπ ΠΕΠ ετεάιτιιπι αάνετΠιε ιιιΡοε αε Ρτεάατοτεε Εεε

Παε ιια:τετιεοε Οιτπιιινι Αιειταπάτιπιιτπ ΕΡιΓεοΡιιττι , διεπειιιΜ (:οιιίι:αιιτιιιοΡοιι

τατιιιιτι ΕΡιΓεοΡιιιιι, ΡιτιιιιιιιιΜ, Ριιιιι.ίιΜάιιε Ραττιατειιαπι ΠιεεεΠετεε ιιιΠιιε ,

εοπειιττεπτεε Πιιι νιειίΠττι ιτι ιιοε εεττατπεπ , ιιπαπι οιιετατιοπεττι πι @πιω Πο

τπιτιο τιοΡττο Πεο Πινιτιιτατιε 8: ιιιιιπαπιτατιε τιι·οίιτει·ι αιιάετι τα: ω” ΟττΙιοάο

:τα Ριάεε ΕεειεΠατ ()ατιιοΙιεκ Ριο ΓεπΠι εοπΠτεαπιτ άπαε πι @απο εοπνειιιειι

εεε πατιπ·αε 8ε οΡετατιοπεε. ΟΡετατιιτιταειιιε ιιτι·αάιιε Εοτττια Πινιτια ατειιιε Πτι

:παπα ιτι ιιιια δαινατοτιε πάσι ΡετΓοπα ειιττι αιτετιιιε εοιιιτπιιιιιοπε τιιιοά Ρτο

Ρι·πιιιι πι, νετιιο άιιιάεττι οΡεταιιτε ειιιοά νετιιι είι , εαττιε αιιτετιι ειιἴε τιεπτε

ειιιοά εαι·τιιε είι5 8: ιιπιιττιιιοτιιττι εοτιιίεατ ττιιταειιιιε , αΙιιιά αιιτετιι Πιεειιττι ιτ πι

3ιιτιιε : ιιτ Πε ΡτοΡτιεταε Πινιτιατ πατάτα @πω , άινιτιιτιπε ειιιπ νεΠε δε οτιετατι

Πινιτια 5 ΡτοΡτιεταε νετὸ ιιιιττιαιι:ε τιποτε , ιιιιτιιατια νεΠε εε οτιετατι ΙιιιτιιαιιΕ; _ τι;;

αΡΡτοιιετιιτ ιτι ιιπα ειιιιάεττι ΡετΓοπα , Γεά ιιι άιιαβιιε πατιιτιε Πειιε δε ιιοττιο παω

ι·αΙιτει· εΠε. @παω εοιιιτιιτιαιτι Οττιιοάοικε Πάει Γαπ&α 5γποάπε ()ιιαιεεάοπεπ

Πε Πατιιιτ, ιιπινετΓοτίιττιάπε ειιοτιιε Ραττιιτιι Πατιιοιιεοτιιιτι εοπΠττιιανιτ.

3. Ιπ άείιτιιέΕιοπεττι ιταειιιε ΓιιΡταΓει·ιρτω ιιαετεΓεοε αττιιιε ειιΡιι€πατιοπετι·ι Γιιτιετ.

Βιαε εοπτταίειεπτιατιι Πει Γε ειεναπτιε,ίειι δ: εοτιΠτιτιατιοπεπι Π0€ιιι€1τιιτ11 οι

εαιιιιιιε ιε8ιτιιι·, πιιΠτ8ε εοπατεΒανιτ ιπ ιιτισε ΚοιιιαΕριΓεοΡοε εεπττιιπ Θ; άιιιπα

τιιιε,8ε ίεειτ $Υποάιιπι Γεειιπάιιιτι ιπίιιτιιτα Ρατι·ιιιπ Οττιιοάοχοι·ιιττιιιικτα ΕΡττω

Ριιιτπ Ι.ατεταπεπΓε, τεΠάεπτιιιιιε ΕΡιΓεοΡιε, ΡτειΒγτει·ιε αάίιατιτιιειιε , Πιαεοπι

Με αε Οιετο ιιπινετίο : δ: εοπάειππανετιιτιτ ()γτιιπι Αιειτατιάτιτιιιιιι ΕΡιΓεοΡιιιτι

δ: $ετειιιιπ Οοιιίιατιτιποροιιτατιιιτπ ΕΡιΓεοΡιιιτι , Ργττιιιιιιι ετιαπι ΠιεεεΙΤοτειπ

ειιιε, Ραι.ιιιιιτι ειπαμε ειιιιάεπι ιιτιιιε Ρατι·ιατειιαττι,ειιιι ιτιΠατι ΠιΡετιιι;ε ΓΡιτιτιι αά

νετΠιε τε&α Γατιάαε Πει ΕεειεΠα: Ποεπιατα αιιάα&ει· Ρτα:ΓιιττιΡίετιιπτ Ρατει·τιιε

άεΕπιτιοιιιΒιιε εοπεταιι·ε , πειτε πονιτατιε εοιιιπιεπτιιιιι εοπετα ιιιιιπαειιιαταπι

η Ρτει:ετ ΜοιιαΠετιιιιτι Βιαιιάιιιιιιτιι δ. Απι2.τιάιι8 ιιτ

εαΠιο Οαιιάανο εοτιίιτι.ικιε Πα:ιιοιιιιιπι θατιάατιι αιι

ρειιαιιιιιιι , ιιοΠειι 5. Βανοτιιε .ιιατιω , άε άπο πι νιτα

δ. Βανοιιιε αά ατιι·ι. 6”. Πε ΜατειατιειιΠ ιιι .καπ 8.

Κἰειτιιάιε. Πε Ι.ιιτοΓαιιο ιτι Ηαιιιιοτιια 8ε Κ0τιιαιεειι

Π ιιι Βταει::ιιιτο εοπιιιτιιιιε,ειιια ιιιιτι£ (στι: εοΙΙερ)ια

εατιοιιιεοτιιιιι , ιεεζειιάιιε Βα.Ιάετιειιε ΕριΓε. ιιι ()ιιτοιι.

(.ΐατιιειαε. 84 πω.. Με. ο.. εαπ μ. 8ι πει-ιιε ιιιιιιρετ

$.ΑΠΜΠάι 00τιΠιι0 δέ ιιιιιιιιέιιι δ_νιτιεειιτιιιε Πειι Μα

άειτζατιιιε δοεςιιι€ιιΓε ιτι Βταιειιιιιιιο αά Πιινιιιπι Μπ

π:ιιτι; δ. (ιειττιιάιε Νινιαιωπ ιιιάετιι ιτι ΒταΒαιιιια;

δ. (ιιΠετιιιε ()εΠειιΓε ιιι Ηατιιιοιιια, ιιιιιιε εστιάιτοτιε

τω ιιοτιιιιιε άεεοτατιιττι ι 8, νναΙάεττιιάιε ΠαΠτιΙοεειι·

Ν; 5. νιιιεειιιιιιε ειπε πιαιιιιιε Αιτιι·ιιοιιτειιιετ 5 Α!

άεπιιιι.ιι8 ΜεΙιιοάιειιΓε, δεαΙιι Μια ΜοτιαΠετια :αιι

άτάε.ιιιιι:, ιιτ ιιι ΡωΡιιιε εοτιιιτι Λεω ιεειιτιιτ.

6 Πι νιεο ΒατιΠ:ιεο, Β"][7, άιαεεΠε Ι.αιιάιιιιειιΠε ει,

οριάιε (ζοει;ιρο ε; Ωαιιιειο εε ιιιινιο ΟεΠ.ι. ιιιι5 ?σε ιω

ή (ιιιμτατο στι" ειιαπιτιιιιιε Ρτιοιατιιε Αιιιιατια: Ει

ιιοιιειιΠ Πτι $_ Αιιιαιπάι απτιιιιιιιιε: επι !Αιιάιεειε δ.

Διιιατιάι άιΠ;ιριιιιιε, ροΠεα ΕιιιοπειιΠε Λεω , ιιιε πιώ

Ατιιαπάο μπω ρτε?εέιιι8 ω.

ε @Πε Π: Ηιιάειιειιε Με 6: ΗχτττιεειιιΙάιε Κεεζιιια·

ιιε επ τω” εττιάικοε. Ηειι!ειιετιιιιε ιιι ί.οιιιττιειιτ. πι

νιι:.ιιιι Π.Ατιιαιιιάι ιιιιτιι. ιο. 8: αιιιιι , εειιιετ Πιιιιάε- -

τιειιιιι ιΠιιιιι Με διειιιεττι Πιιιιττι , τιιιι ειιτιι Ητιπιιε

ειιι!‹ιε :πειτε ροΠ διΒιιιεττι οι›ιτιιτιι ΑιιΠιαιιοε τοια

ιιτ. Μή ειιιι.ιωεω Με τοιω Βιιιο..ιονει πωωι

Πιιιιτιι: δ: ι-ιμιτωιιιι.ιιε ιοευ ιεροιιετιάαιιι είιε νει

ιιιιιιιιιωιι ιιιατιτιπ τει ΒΙιάεειιιιάεπι ειιιιιιειω πι·

Με ΜΚΟιεΠι.

Ριάετιι

 



νΙΤΑ 8. ΑΜΑΝΠΙ ΕΡΙ5ΟΟΡΙ ΤΚΑ]ΕΟΤΕΝ5Ι$. 72.1

Ηάει·σ τοτιειττ ΓαστΙασε&ετε. ΩατΡΡε ασααπα 5ΡΓεω εκεΙαόετε στοσετε.ατεε ,

ι12τετίεοταιτι εΙοσπαιταασ εοαττὰ οετβοΊὶεο.Μ Πε1 ΕεεΙεΠεπι εοαίαίἰσσεπι εσα

£ί11ι1εινεταστ ,εια:ιτΙιειαεττε αΙττσαε ΡετεαΠὶ Γαστ.

Δε.. Ρτοετετε:ι Μπάκα” ΡαΡει Βεὰτ1Πἰπιαε ίειεΕεαε εεεταΡΙειται στοετ!Ι&ί νοΙαπα

τα: Γγαοαο.ΙΙε ,Ρετ ασοεε ττ:ιόταε Οτἰεστἰε8: Οσ£ἰὰει1τἱεὸἱτΒΧὶτ , εάσαε Ρετ απ

ασε Οτταοάσεσταια Ρὶτἱεἰὶατα ὸ1Π`εταἰαὰνἰτ. Παμε Μετα εκεταΡΙειτ Ισ ΡειΡατετε

Γτ:ΙιετΠε ετΗτατσ ΡεττΙ ι1οΠ:το Μα τϋΙεάΗΒααο Ροατ15ετ τατεεατ Αττ1:1τ1όο , φτια

ασε ὶΡΠαε απ!αΓττΕοίΞι ΓσΙΙτεἱταὸαπε ε1αΓάεια ΓεετοΓατιάειτ 8: ὶατεταετὰτα: και στα

'ττιαΙΒο.τάσιιεε ΟειΙΙΙειτατα ΕεεΙεΙῖἰε νσΙεσ.τεατατ. Ισ !ια]αε ταΐαΡετ ίἱσε νοΙαπιἰσὶε,

ασε! αττο σαἰὸεπι εστΡοτε , Μ! σατασαε ἰαε1ίὶσαὶσαε Ιεστσταττι άΜίαπι εΠ:,

εισετΠθταε Μεττ1τιαε ΕΡπεοΡαε Ωιαδττε @Με Ασο1τοΙτετι: «πω» Γ εείειΙετα Ετα

ΙτοΙειτα νττο σε ττειαΠταΠτ Ασυ.ιπΙο , Ρετ φωσ 1)ετ:τετει @ασ Ιαι,ίαάτα σε

ετΒὰ ἰΡΓαπι σεαΈααπι τΠΙεδαοσετα Με αΒασσεσαε ωοσΗτεΜτ , ω: σε α(2Βα

ᾶὶοσιιιτι :ιαἔστἰΒαε τ:ο:ιι·τε.ταε ὰ ταο ταεστἰε στορσΠτο τετ:εσετετ ὰὸπιοααἱτ, 66

ΓεττασαἰΒαε 1ιιΠισετ εκτισττειτοταε :Μ τοΙετειστἰειττι ττἱΒαἱὰτἱσσατι1 σαὶΒαε ὰ εστι

“στα @ντιπ τε!181οτα ΡτεΙΒγτεττε Γεα Παα:σιασαε, σ.Ι1ίίσαε 5ειεετάστε!τε στ”.

Ποτ] ααταΒαε 8το.ντισειτατ , τιιααπτε Παατατ. Ρτο σαοταπι Ρσί!τεο. ειιισεΓεετα

τἰΒαε α: σετετ1αε Γεε!ετω:στατα εθ:αατα 1ι1εοι·τΙστσάΙεσαε εκεείΒΒαε ( Ιἰατ Π·

στατσ κατω εμε Ιεἔεατἱσαε Ησαετ) εττειτα ()ατΙιεσταια ΕΡΙΓεσΡα ΗΜ εσωπαίΠ σε

Γεταὶτ ,σαΙνετόισσαεσεάαπι Ιαστατα (ασεπ τσατεωστστεε Με:: ΡΓ8ὸἱ08ἱἱ0Πἱ$ ]ακ

τὰ Ενο.σ€εΙα:ασπ Ποιταια Ρι·τεοεσταπι ὶσ τείταποιααιτι ὶΠἰε εκεατἰεαε ,Μ Ισεει Με.

ὸθΙΠἰἔΓ21νἱΓ. Ρτπτετεει θϊΠΙΏ]8ΠΙΚϋάΠ$ ΑΡσίὶοΙὶεαε ε)αΓάεπι ΡΔττἱε εστω δισε

ΒεατιιΜ ΠΑοοεεατι ΗΙααα, Κεεετα ν1τΙεΙ1εετ Ρτεια:στατα τοπιταεσσετε Πα

τω: , στα σΙΙτα εαΠιαε ὶαίὰαε , σκάσω εισΙιαε τιιιτισττιΞειαιττατα όΙεταπι εκεεόεαε

ααταετατα , τ!ατσ ὰ Β. Αταειασσ σετιετὶἰεετετατ, Ασπα σα!σε φωσ σεετ!ατα εστ

Λα. (εκ.

στ.1.:σωτ.

Π". νι.

ε ΟοτιτἰΙ5ῇ

εκετασΙαπι

:αὶΙΪαπι ει!

Αταειαόσω

:στα ΕΡΙΓε

τοΙ:ι.

ΡΟΗ: αία όΙὸὶεετὰτ, Ρτο ττιστἰ ρεεὸὰσσἔὶ σωστο σεοΙειτο.τισο , τ:Ι:ιτει νοτ:ε Ροίτ ία

στα: Μετα οτειτὶσαὶε Ρτοιιαατωνὶτ. Πτ νετὸ Ρτσσότάκ Ιοεατἰοσἰε ασθ:τιε ειίΓετασ

ὸετετΓο ὸασἰετὰτἰε παταω τ:στιθτωετατ,στπθιτειτα ΕστίτοΙειτα ε]αΓσετα Ρο.στε π!

Β, Αστειιααττι όα·εθ;ειτα ααα: αοίττο ΓετιιποσὶΓαΒ]ασΒετε ΡΙειεαΙτ, τ:α]αεΗτε απο..

Δω σα:

5. ΙΖοΕΜίωο Πωσ ΑΜΑΝσο Μωιτιααε. Ετειτετιατειτ1ε τω: ΗατΉο μετα

ΒτΙε €οι188Π2.ΙΠ ΕταίτοΙειιτι ίαΓεααειιτεε , ο.σααοε τιοίττοε τεΙενὰτἰ εσΒαοΓε1.
πω: σαὶσσε σαοια:ιτσ Ιπα]αε θεοαΗ ΗαέΕΝεισαε ειτσαε ττὰσίἱτοτὶὰε ἀείςΡἰεἰεσε σ!).

Ιεότατ1οσεε, Με». :με Ρετσετα:ι8: ιιαε1πω άσσο. στο Ι)σπατα Ποτ τισίὶτὶ στασ

σαϋε ττὶσααστατ , ὰΡΡετετε απο. είτ. Ε:: τεΙὰτἰοαε ὶἔἰτατ @και τετιστετα ταεε

Ετὰτεττατὰτἰε εσάΠ:οΙω Ιὰτστὶε Ρτε:ΐειπτταπ·ι, Ι:ισοταια ταοταπ1 τεττειταεσ σοφο

νατιαε ,εκ σώσω αεΙείΗε Ρὰττὶιε ειίΓεεαΐαιτι ΙιαπαΜτ1ε ταετιτασαε ειττΙαε σωστα

τἰε εοτσοτἰσαε νοΜεξατατοτατα ἔ2Ι1άὶΟΣΠΠΊΙ2ΓἔἰΒΠὸ8. Γατα; πωπω. Νο.ττι εἱιττι

ΕτσαΠεε στατασσ εοωΡὰτὰτἰοι1ἰεοεεσαιισάατα , τ1ασσ ὰ Οτεὰτοτε ηοΓττο στο σο·

Με ἴετνἰτ1ἰε εσισρεαίζιτατ, τ!ατα στοα σ.τσαε Ρο.τνο τετσΡοτὶε ΓΡὰτἰο Ηιαατιται· Ια

Βστεε , σαοε Ρτο σΠεάτσαε τΡΠαε Γαίτταεισαε 5 εοσΠτἱετὰτἰοτιε τείτἰἔετα ασε οσοι·

τετ ΙὶΒεατἰ ειιπασο τοΙει·:ιτε στ:εΓετπ3ε κατὰ: εια8αία:ιε, δεσ σαε.τ1ται11 αοστε-Ιεσσ

ταπι νείτι·στατα σΡετειτΙσ απεσε.τα σεατ15] νετἰτὰτετα απόαεΙτ, το.στιατι στο ὸατἰ

τὶὰ 8:ιεετάστατο ἔεατἰε Παω εστπεταπατ , σαὸσ ΡοίὶΡσίἱτὶε ΓειιατΙε ΐαεε Πιί?τε

σ)ϋε , ιιττΙαε Κετἱεταστοτἰε αοίττΙ εσστειααεστεε ΓετνΙτἰὰ, κατώτατο Γτετἱετἰσαεὶτι

στεινειατιιτ. @Με ω ΡτεεΡὰτειστὶ:ιω ίεΙατετα σαὰσὸοσαὶάετα τειτιτο ασε παεί'

Ϊε εΠΙιασσττιιστε ΡτεὲὸΙεὰτὶοσἰΒαε ὶττιπιἱαετε,σαὰτιτο ασε Ρετί:εέτω ΠθἔΟΕἱᾶΕἰΟ

Με ετετατοτιιια :ωστε τὰΙεατοτατα άαΡΙταιτ σ.ίΠΒαειτ1ο , ειττιαε ΒοιτιἰαΙεει: νοεὶε

ετα ΓιιΓεὶΡὶεατΙ:ιω εμε τετιατεια ΡετΓαο.τ1ετ ειΠετττο. @Μάταια είτ αειττισαε αοΒ1ε

ωτΙαὸτἱ ΡτεΠσγτετἰ Και Βἰεκσια , ειΠίσαε δειεετάοτειΠε οΗϊτ:α σοῦ: Γαειε οτὸὶσὰτἰσ

σεε τα ΙεισΓατα τιηατα:ιατατ : Χ Ρτοστει·εο. τααασ πυ:τστε ΈτειτετσΜτετα:ταειισ Μ.
ΑΩ”. δδ. Οπί. δ. Β. δ‹ι·:π!πΜ .Πε ν Υ γγ

π. Εε:τωΡΖω· ΕΖ)ΜΜε ΜΑιιτται Καυτο.
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με. νιΤΑ 8. ΑΜΑΝΠΙ ΕΡΙ5ΟΟΡΙ ΤΙΚΑΙΕΟΤΕΝ5Ι5.

.εω.οπι ,, ίὶππ8ἰ, νεΙ!έεΙυε ΡείΕοτεΙε οΒΓεππὶιιτπ ΙΡι·ο εοι·ιππ ἰποΒεό1επτἱε ε!εΡοπετε, δε

;;:1ΧΧ:2°,, νεεετιοπετπ επ ΕΡ$Γεοπετιιε!εΒοτΙΒιιε ε
@οτε , 8: ΠΙεπτὶο ετηπε οπο ν1τεκπ άε-°

σε μα: , ΜΜΜ Μ Με πω: ει» εοπιππΙΤε Γιαπ Ρεττπεπει·ε,άκεπτε ΒοπιΜο : Βεετπε

συ πω ΡετΓενετενετὶτ είπω: Μ Επεκπ. ΠπεΙε πετπευε Βεετε Ρε:ί”ενετεπτἰε , ΜΒ ό::

» ν1ι·τιιτε Ρετἱεπτὶωε Με. Γεεππάιππ ΑΡοίὶοΙὶεετπ Ρτωὸἰεεποπεπποτππεε πιιἱνο

Ιιιει·Μτ Μ (ΜΜΜ π: νὶνει·ε ετΓεεπποπεπε επεπτιπ·. Ιόεό πε Ετετει· εεπΕε . Ρ. , ε). . . . ε ›
Μπε ποπ νοε είΒιέΕιοπιιτπ ειπετιεπόο ε ιο π1επτιε νείΈτε: το οίἱτο εοεττετ τα

?, δ

,, εεόετε ,εοπΗάετεπε επεπτε Ρτο επίοΙπποπε ποίΕπ8ε ΙΜετεποπε (:τεετο: Πω .

,, ΜΙππίπι1ε ποΓτετ Ρει·τιιΙει·π , ππἰΒίιί-νε εοπτιππε!πε Γε εΗἰε1επεΙπτπ ττεὸὶόετὶτ , πι:

» ποεὲ. νὶπεπΙΙε Ροτείὶετὶε ὸἰεΒοΗεεε ΙΜετετετ. Ρτοπτετεε πυΙΙει:επι1ε Μ πιππΐπεοάί

» Ρεεεει:ο άεΕπεπεπτΜπε εε! ὸείὶτπᾶὶοπεπι ()εποπιππ εοΜΡεΠὶοπεπι εκΙπΒεετ.

>> Νε.τπ πιιἰΓετπεΙ ποθ Γιιεπι οτὸὶπετὶοπεΜ Μ ΙεΡΓπ° εεε1όεπτ, όεὶπεεΡε μπε (Μ.

» ΡΟΠΕΠ8ετἰτ,πι11Ι_(ιτπςι1εετεόπω82τΞετει0τί] Ροτεπτ εεϋΡ1Γεὶ 5 Γεά ΠιΗἱεΙετ ω Μ

» τπεπτετἰοπὶΒπε ΗετἰΒίιίὶΙπε εΠἰὸπἰε, πι:οπίηιιε εόνΜετΙτ, Μ εειεΙειπ Ροειπτεππε

›› Ρετάπτετε, ιιτ εοτπιπὶΠ`ιππ ὸεΗᾶπ:π ΒὶνΜε ἔτετὶέὶ εεείΗπ8υετε νε!εετ. Η επππ

›› τε!εε πιιετὶιπιιε εά Γεει·οε ΟτάΜεε Ρτοπιονεπάοε , ε1ιιΠσπε πιιΠε τπἔε ππΙΙύπηπε

>> κάτω εοπτε8Μπε ΡταΡεά1εωςπεπεο ππεεπ Η ΡοΠ: οτὸὶπετὶοπεπ1 Ιὶιετπ πιπΓΡ1εκπ

» Μ ΙεΡΓιι εεεΜεπτ, 8: Ρτε:νεπεεε1οπάε Ρεεεετο ό.επι·επεπόετιπ οππωιπιε , οιππἰ

›› τποόο τοπΜεπόπε εθ ειιτπ τπεπΜπε ΙιιτπΙεπτἰε ετε!ιιε ΡοΙΙιιτὶε πηίΕεπιιιπ πο

» Πα θ. ιιτὶε ττεθ:ετεε παμε ππ]πΐτποσΗ Γειπρετ ]ιπαε Γεετοκιππ (:ε1ποπιππ Πε

σ» τιιτε Μ πεε νὶτε. άεΡοΙὶτπε, πι: επ ἰΙΙο πώ :πεπτ1ε Ιπτετὶοτείετιιτετπι·, πιιΙΙεκπςπε

» εΙε ονΜπε επετε εοπεειιάετ, παπι εάΓ εκεπτ ίἱπεετειπ Ροειπτεπιὶεπι εμε, Μ του.

» :ἰΜΗ ]ιιόΜο πεπεετ ι·εεοπε1Ηετιππ.Ι εόςπε ὶτετυπι 11οττειτπι1τ εεπτετεΜ τιιετπ

» εκεππΡΙο εμε πω Ρτο ποΜε Ρεπ 8επεοπ «Με, ι:στοιπΡτοε νοε Μ εππόΗε εῇπε

υ ίετνὶτὶὶεΡετππεπετε, παμε νοε @βετ τειπΡοτεΙεε απώεεπε Ρτο πωπω ποιώ

» πε ΓιιίΗπετε: Γεά εκποΙυτπεπτο πωπω τεπιππει·εποτπε Με ί:εεπΠ νεΧετὶοπε8

» τοΙετει·ε Ρε:Γπεάεεπτ. $ετΙΡτιππ πεπηπε εΠ:: Με! π·Μόπωω 1)ωπέπο ΡΜ ΜΜ

>› Μ: εφε π·Μέπίτ πιἐύέ Ξ Οπίέσεω β!εΜπε α::2ρπευι & πωπω Γεω2πέ έπωωόυ.

π Τεπιπτπ επππ ε ποΕπε εκὶἔἀτιιι·, επεπτιιτπ ΡοΠ`πτππε ΓεπιπΙετι1ε ποίΈπ οΜεπιπε

>> εοππιποπετε. (]ίιππ1πε εππέΕε πω: ποΜε εε! εοπίοττεπεΙοε Πετετπἰτεπε νεί'ετ:ε

›› επὶτποε Ροτει·επτ τπἰπἱΙἙτει·π Ιει·81επτε ΓπΡει·ππ ΜηεΠει:Ιε ε!ειπεππε νοΜε Μπι

» Ρι·οειιΙάιιΒΞο τπεπἰίείὶε 5 τείὶετ σε εΙε εΙΙἰε,‹Ιιιεε πω Ρετ Με Γει·3Ρτε εοπἴπΙιπτ,

>> Ρτετετπἰτετὶ νείΈτεε ίἱἔπἰίἱεετππε. Οτεὸἰτππε ει:επΜπ εά νοε ετνεπΗΓε , ε1ποτποάπ

» Μ εοπτπι·βεποπε κά:: ΕΜεΙ 8: ΕεεΙεΠεε ΟετΙιοΠεκ εοπεπ εεποπε επι:ε πωΡΜε

» ππΜπε πιππάεεππ επποε ε 5.ειισιο Γε!Γο ΕΡὶΓεοΡο ΟοιπΠεπτὶποΡοΙἀτεπο, Μ. ει»

>> επΠο πεπεπτε τυπο πππετεπτεπι Η ε π .ε ε ι. ι ο Μ , εκἴεετεπεΙε & εΒοττππεπάε.

=> Β:ετεΠε Ρυ!!π!ενΙτ, ΑΡοΠἰπετὶΙἙετπτπ δε δενετΙεποτιιπτ , ΕπτΥεπἱεπἰίἙετπτπ ει:

» εμε Μεπ1επε:οτιιτπ εττοτειπ τεπονεπε . πι1ετπ ΜεεεΙΤοι· εῇιιε ΡΥππι-ιπε Μάτι

» (με ΕΡὶΓεοΡιιε , πω ετπΒΜοτπε ΓείΈιι ΟοιιΙἙεπτἰποΡοΙἑ:ειεετπ ΞεοΙετπ ω

π μπε , Μ άετει·Με ειππτ. Ρτο ειπε τε ΓπΡἰἰιε ΑΡοΙἙοΙὶεε δεόεε ΡετΓπείἰοπὶΒπε_

>> εοπτεΙἙετὶοπὶΒπε ετππε ἰπετεΡετἰοπΜιιε ΡΙιει·Μπε εὸτποπιιἰτ εοε . επετεπιπ επ

›> πιι]ιιί`τποἀἰ ει·τοι·ε τεεεόει·επι:, 8: εά Ιιππε11 Ρὶετεπε ε:: πιω ΙεΡΠ Γεω τετπεε

>> τεπτ. Ετ ποπ ΜΜΜ ειπε ποε ίεεετε ππΙΙετεπι1ε νοΙιιετιιπ;:, Γεε! 8επιιπε ΓιιεεεΓ.

» Γοτεῇπε Ρεπι.πε τετπει·ετοτ Πόε1 ΕΡὶΓεοἔιιε Οοπίὶει1τ1ποΡοΙὶτειππε εΙΜό πεςι1Με

εε εχεοἔὶτενὶε Μ Ρτεε]ι1ἀἰεἰ0 (3εκποΙ1αε Η εἰ εοπεπεεπ . (Με ειπα ε. ἀεεεΙΤοπΜιε

,, Με πωι·επεε εΧΡοίΪτει Ηιει·επτ όείϊτιιεπε , 8ε ΙππΡει·ΙεΙεκπ Τ Ριππ ° ί-8.εωεΒο επΓιι

>> τοτΜε Ιεπιππ ΡετΗἀὶεε ε εΙειπεπτὶΠὶτπο ΡτἐπεὶΡε ποΠτο επ ΡετΓπείἱτ , Μ παο

π Ρτοπππἶ ετιππ είΈ ιιτ οτππεε ΡοΡπΙἰ (Μτὶίὶἰεπὶ ει·εε!ετε ὸεΒιιἰίΪεπτ. Ιόείηπε πε

π εεΙΤε Ιιεἰιιἰιππε,πε Ρτο επεάετπ ιπεἔΙἰΒεπτᾶε δε επππετιππ άετπτπεπτο, πια πο

κ. ΝωπΡε Μ ΙεΡἴπτπ ειιΙρεε τεκπεΠε , ΜΜΜ ρετραπε άι: ιι6Μπε πεπεπάε , «μπω Τ)·Ρι1Μ κ!ειππενπ τω..

';|εποπτΞσπ:(.?ειτοιιεε Ἐειὶππτ.Ι.εΒε πω: Ιπρεπἱἰιε Μ Πο

Βἰο 5_ΗεΙΙειΉ] Μπι. 7.επιιο 6;ι. δ6 πω: ε‹! Ρώπ

π·ιπ Υπειπ δ. θοετΜ ππιπ. μ. ειπε. 649. οπ(ετνενί

βΐΐΕπε νοσεπτ Εοπίὶεπτὶε Αι:ΒιιίΠ ΕεπδΜππ ά: Π

άοεπε Ρεμ Μειτιἰπἰ άεεεΠοι: , ΜΓέπιππε ιΙεπιπετὶο

:και ΓεεΒπἰπε ΕπτἱΜ Ποπιἰπἰ ίἱμρενἑ:_δι1π|Ιε πε Με;

(ΠιτΠΗ νοΙππτειε ΕάΙ&ιιππ , Εε:ΙιεΠπι όἱόὶπιπ , Ζω.

και εεΠάετε: ΗετεεΙἱυε `ΕοπΠεπ:1ε ενιιε_, ε. 1οπεΠΜ

Μερα Ἀπὸ μοΓ:κΜππη. ·

 



νιτΑ ε. ΑΜΑΝιοι ει>ιεεοι>ι τιιΑιετ:τεΝειε. 7.;

Με εοιιιτιιιΠ”α Πιιιι:, αστα τειιτιτσόιτιιε ιιτιιι:τιιι8:ιιι·ιστ ,εσετσιτι ΒειιετειΙετιι Ρτε- ..ΑΝ-Φω

τι·σιτι δ( ΠοϋριΓεοΡοτιιιιι τιοίιτοτστιι ιτι Με Κοιιι:ισει εινιτειτε εοιι€τεΒιιτε: σσο.. ..ΣΕΒ-Πω

:στη ωεω.ι ττιειιιοτειτοτστιι ιι:ετετιεοτιιτιι ΐεεΙετοΓει εοιιΓετιΡτο. εκτιιιιιιιιιτει δε “

ὸειισἔειτ:ι τω, 8: ΑΡοαοιιω ττισετοιιε, Ρειττιιιιιτισε σειιτιιτιοιιιΒιιε ιιιιο οτε σιιό. .. _

σιιε τΡιωσ εοιιάειιιτιεινιιιισε :στ εοΒιιοΓεετιτεε σιιινετιι εττοτειιι εισι ισ ειε εοιιτι. ·' =

ιιιετστ, εοτιιτιι ΡοΙΙστιοιιε ιισΙιειτειισε ιικιεσΙειιτστ. Πτιειε Ρτ:ενιτιιιιισε νοΙστιιιιισ ..

.<έείιτοτσιιι δγιαοάειιιιιπι ισ Ρτ:ιτίετιτι νοΒιε τιιτιιέετε στιὲ εσπι ειιε (σε *τιοιιτει , ει: “ιι 1ηιισε..

τισοτσιτι ιετιε οιιιτιισ ΓσΒτιιιτετ Ροτειιιε εισάιΓεετε,8ε τειιεΙιτειε ιι οτσιιι τιοιιιΓεσιιι ..¦:ϊὶ°ι'ψ

σε Μ] Ισειε ειτίιιιι σετε. Ιτιειτεο Ιιστιεειτ Ετ:ιτετιιιτειε τσ:ι οιιιτιιιισιι ε:ιτιεττι ιιιιιο. «

τεΓεετε.,ιιτ τσιπ τι τιιισιιτισο.ττι σωσει ιιοΒιίεσιιι εκίεετετιτστ, εισό.τιιτισε Για

Γιιστιε Γειετιιτιιετιτει ιιιόιΓεετε νειΙεστιτ ,ειτσσε 5γιιοτιειΙι εοιινειιτιοσε οτιιιιισπι Ρτο..

τι·σιιι ό: ΟσεΡιίεο οτιιιιι ιιοίττοτιιτιι Ρειττισιιι ιΙΙ:ιτσιιι εΠ·-εόια, Γεεσιιτιστιι τετιο

τετιι·τιεγειιεεει ιιοἔιε επεσε ίετιιιτει σιιει εσπι ί-σΒιετιΡτιοτιισσε «Με ιιοΒιιιιιετ

τιειιιτι:ιτιόσ εοσεεΙεΙοτειιτ, εοτιιιτιιιιιιιτεε τιτσσε εοτιΓετιτιειιτεε επ, σα: Ρτο Οι.

τιιοτιοιτει Με 8: σειιτσόι:ιοιιε ιι:ετετιεοτσιιι νεΓσιιιτε ιισρετ ειτοττ:ι: ειιιοΒιε Πωσ. α

κι τω. Ετ διοιιιιιιιιτσισ ΡτεεεΙΙειιτιΠιττιστιι ΗΙισιιι τιοιιτιιιιι Κεεετιι Ετειτιεοτσιτι ..

στο Για Οιιτιιι:ιστιιτειτιε τεττιετ!ιο εοτιισΙτιΠιτιιε ειτιιιιοιιετε* ιιττισε Ρτεεο.τε , τω. “ΏΕΜΠ°_

εεττ: τιοιιιε εκ εοττιοτε Ρτειττστιι τιοίττοτστιι ειιιεθ:ιΠιττιοε Ε ιίεοΡοε, εισι πω 6: Μ

ΑΡοίΕοΙιειεΙεσειτιοτιε, Ι)ινιτιο. εοτιεετΙετιτε τιτοτιιτιστιοιιε, σιι€ετε τιειιε:ιιιτ, 8: ..

Ίσα ιτι τιοίιτο (:οτιειιιο Ρετσ.όι:ει Γσιιτ εσιιι Με δγιιοτιο.ιιΒσε ειιιιειΒσε ιιοίττιε ασ .·

ειετιιειιτιίΠττισττι ΡτισειΡετιι τιοίιτιιιιι Ιιιιε εισΒιο ειΓΡοττ:ιτε Γειειεττισε: στ ιιοΠ:το. 8.

:στη Μιοτσιιι ΡιιττιεεΡε εΠ·-εδτσε, τιιετεεεΙιε εστιιιιΙσπι ωιΡιτει νοι!ειιτ, δε τω Κε. .(

εμ Ρτοτεέιοτειιι ιιινετιιι·ε εσιιι, ειιισε ασια ΗεισιτειτιτιιΒιιοΓειτστ. Ηοε ιισ.ιιισσε α.

δέ ιτι @σε ετιιίιοΙει ειιιιοττετι εστιι εο€ιιοΓειτιισε. ΧεΙιεισισε νετὸ 5εισάοτσιτι, σε

εισιιισε ιιτει:ίετιτισττι σποτ τιοΒιε εισιτιιοιισιτ , τω ΡτεεειΡιτιισε. Ναιιι 8: εοεΙιεε8

ειιιτιειιιιτι Γστιτὲ ιιοίιτο. ΒιιιΙιοτιιεεο., 8: σιιεΙε τιιιτετιιισε ει τιιιΙΙο.τειισε Ιιο.ιισιιτισε. ·'

ΤτειιιΠει·ισετε ειστειιι ιιοσ Ροτσιτ,τισοιιιιιιιι ίεΠιιιειιιτετ σε Με εινιτειτε τε8τετιι "

ΡτοΡετεινιτ. τισ ι€ιτστ ιτε. τιτ:ιειιΒιιτιε , ειστε ιι ιιοιιιε Ρετ εΡιίἰοΙειτιι νοΒιε ΓετιΡτει. π

στις ειΤεάσι ττι:ιιιειΡ:ιτε Ρτειτετιιιτο.τειιι νείιτειιιι ιιοττειιιιστ. Παπ τε ιιι€σωπι€πι ..

εσιιοσω, ειι1ε&ιΙΙιιιιε Ετ:ιτετ. ι · -
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κ _

τη. ?Μάσι έ: οὐἰω »Μή Αιιιιιπιἰἰ £οπβ|ξτἱι. _ '

ό. Ν Ν ο Ισε:ιτιιειτιοσιε Ποττιισι ιιοΙιτι ]ιεεσ-Βιιιιιετι Γειτεειιτειιττιο Γειω

Αεειιιτιο Ρτιτιιο ε, Ιιιτιιέι;ιοσε φωτο. ,ΕΡει&ει εισιιιτειόεειτιια, Οοιιεσττετι.. Δ:

τε τΙσιιττο , τετιιιιτιο εισοτιεειπιο ΚειΙετιτιειε ΑρτιΙιε , ΡειΓεΙισ σωστο Κειιειιτισ

:στη ΑΡτιιισιιι , Ι.σιιέι νι€εσωε τιτιπιθι , σωστο Ιεισε Εειιτσειτιι, οσε Ποιιιιιιιεθ, μι.

σε Ιιτιιιιει,οιιιιτ $.Αινωι-ισσε 2.τιιιοτσιτι ειτειτετ τιοσειειιιτει.

ιν. Ατέτσαεπτα:π ?του τειπΡοτε ύ2:22%.τ 6'υκβιβι· 2ιθΜ7Ιά!!.Ι σε! πατα:

Φεί ιίε7%ιέϊκ.τ β:

7. Ε τετιιτιοτε ιιιιτινιτατιε 8: εστΓσ «στα ιιτσιιε οιιιτσ Βεο.τι Ροτιτιιιειε εισαι

Αττιειιιτιι , :Πισω ιε&ιοιιι ιτιιετετε οΒΡΙειιιιιτι εοΒιιιτιοτιεπι Ιεσετιτιστιι

ιιεεεΠιι.τισιιι όσιτιιιισε : τισι Παπ ΡτοιισΒιιι :ιτεσιτιειιτο ιιιιιοτιιε σε ειιτοιιιειε πω

εοσειιιετιτιιισε ιιινεΠ;ισανιπισε , ειιιτιο ειιι Ιτιαιτιιστιοιιε Βοσιιτιι τιοίττι]ειιι (Πω

σι Ίσιτισειιτειιιιιο ΓετιτσειεεΠιιιο Ρτιττιο Νοτιιε Μαι] πιειιιιε ιτι τιτονιτιειο. Ατισι..

η Ηιε ειιιτσισε , εισατιτσπινιτ ιιωιωε σε Αιιέιοτε σΙοτιεο,ειτ τω., 8: σιιιτΙειιι ιιιε Πσιιιισιτε. ισ δεισ

ΒΕ. |.ΧΧΙΧ. ..

ιιις]τιιξατι18 , Και:: Με σσ:ισσ.ιπι μπώ. απ» ετιιτιι ει:

Β:ισσειιιστιιιο, & οι ιρίο ΜιΙοιιε ιτιίτιι, Ασιο.τιάσε :κι

°τιιωσειιει ρτισιμτιιιιι ιιετνετιετιτ , ιιιικινικειιισσε

τ;ιιιιωιω Επι! ειπε ειστισπι σε. κι". ιστοτί:&οι

οιιιιιιτιο Αιιιατιτιι οιιιτσε σΙι:τε Πισω σωστο στοιισεειι

Με ω. 8ιε Φωτ Διιιι:τισι κι” εοτιιτιστιεστια. Μοτ

τιισε ειι Αιιι:.τιιισε τεΒιιιι.στε μια ΕιιιΜετισ:στιι 'Πιτσ

Γειιτστιι Γειιτσετιι Ιιττεττι Β ιιτειιιτσιιι ιιιεισετιτε , στ

Ρτε!εστιιι.τι Αιι&οτεε Γετιιισιιτ.Τοτο Τιιεοσοτιει Κ: ισ

Ρτιτιειρετσ ω: Ποιιιιιιιεα ιτι Γεκτσιιι πωωι; ιτιει ι:

σιιιιι: άσιιιτειιτει.τ υε. ικιτικ.8κ σε. ιτε. τωιετιει “πι”

Αιιιιιιιιιι0Βιτστιι Γετιι`ιε Λεω. : τιτοιτισε τετιτιετιιισσ

οιιετιστ , τιιιειτισιάσιοι:ιστιι (Ιστοιιι8 Ια Ουιππ τάδε

ποστ.

ΥΥιιϋ



7,... κατα ε. ΑΜΑΝοι ει>ιεεοι>ι ΤΚΑ]ΕΟΤΕΝ5Ι5.

Μ. εαι.:ι:αιιιοι·ιιιιιι 8ςΡαΒο Ρι·α:Γατ.τ ι·εειοιιια νοεαΒιι!ο ΗετΒαιιΙἰεο, ει: Ραττε 5ωωι,

ιἔ°Ε°·'ἐΧ'ΐ;'° Βετιιττἰεε Αιιιαιιτια,ιιατινιτατιε ιιιιειιιιτι ΙιαΒιιιτ , απατα .Γε-ἱΙἰεετ ΓεΕπιιιιο ειιιο με

' ιι ._ .

· δω,,,; Τ1ΝΙ1λΝΙ ΐιιεεεποτόιιετιι4ιιε ωιιιω, αυτι $οΡΙιια εοιιιιι€ε @τε ειιιΒΙιεο ατακα

ΙττιΡει·ι] ΈΒΡθιΒΒΕ..Πιι0 νιάεΠεετ τεττιΡοτε 1εΗΑΝΝΕε ΡοιιτιΪει: Βοτιιαιιεε ΕεεΙε.

..κα 52 ιιι οι·ι1ιιιε Ροτιτιίἱ£ιιτ11 ΓειταεεΒιιιιιε τεττιι18 ΟαιΙιεάι·αιιι ειιιίςιειιιι ιιτΒιε αυτια

τω ΡταεΓιιΙατίιε οέΙ:ανο ίὶτετιιιε ειιΕιεττιαΒατ. ΟοιιτιΡιιταιιιιιτ αστεια αΙι αιιιιο ιιατινι

:Με Ρτιείαιτι νω11οιιιωαιωι ι:ιίειιιε ω οΒιιιιπιιΡΠιιε ΡοιπιΠεεε Β.οτιιαιια: $εόι;

ΐειώεειιιι., α]οΙιαιιι:ιε Εει!ιεει:=ιι:ιειΡιειιτεε ιιιιιτιει·αι·ι _ αιμα ο6Εανο ατιιιο ΡοιπιΕ.

εαΕιὶε ιιαι:ι.ιε ειι:,!ιοε ωοόοΞίι·ιπιιιε ιάειιι1οααΝΝεε,ίεειιτιάσε Βειιιιοιετιιματιιιε

Ρει.αειιια , ςιιιατι:ιιε τιιι:3: 31)ΡόΙοτ ΕΕε!εΠΞτ θαιεοοιιιιια έτι ειιιααοιόιιιατι€

Με ιιιιτιο υποειΑωω νιεε ιπιιιιιι εεω επι α::ατια α ε αι: απιτιιιπι , ιτι ο ἰ.

ιιι νετὸὶ Με μ0Ρε τιι€εβιιιιιπι απώτατο , επι εκατ αειιιιι€α ει ιιατινιτατε Ι)οπιιιιι

Γεκεειατε ιπιιιε ςιιιι·ιτιιε , :εεω αιιτειιι 1:οε.αε @Ματια αιωνια Γεειιιιάιιε , ίἱειι.ει:Ια

νεοει:αΒιιιε Ρι·ειΒγεει·ιιι (Πποιιιειε Με :είει·τ. Ετ ιι: εοε τιιιιι ΡετΓεειιιατ ακα.

Ιιιιιι,ίὶιεεείΪοτ Πι·εεοια] Ροιιτιθειε ειιιιιτιια 5.ιιιιΝΙΑΝιιε, εκτιιε Β0Νεεαειιιε.Γεμ

τιιιιιιε αΙτετ Βοιιε·ι=αειιια, οόιανιιε Πειιειαειαιτι ιιοιιιια ΒοΝεεαειιιε, όεειιιιιι5

Ηοκοιιιιιε, ιιτιάεειιιιιιε Βενειιιηιια_άιιοάεειιιιιιε ]οιιαιικιιε, τει·τιιιεόεειιιιιιε

- Τιιιιουοιιιιε , ειιιαι·ειιεόεειιιιιια Μαατιιιιιε Β. ΑπιαιιτΙο ΓαιιπιΙιατιΠἰιιιιιε, εισαι.

τι1εάεειιιιιιε Ει1οΕΝιι1ε ,Γεκτιιαάεειιιιιιε νιται.καιιιιε , ειιιιιε τει·ι:ιο αιιιιο _ΡοιιτιΙἱ

εατι'ὶε Β. Αιτιατιειιιε είε όεϊιιιι&ιιε ο&ανο Μπα πιειιΙὶε ΡεΒιιιιατι] : αι:ειιε πα εσει

ιιιιτατιαΕι αιιτιο Ιιιεατιιατιοκιιε Ποιιιιιιιαε ςιιἰιιἔειιτείὶιιιιιε ἴεΡτιιαιὅείὶιιιιιεΡτὶιιιιιε_

η ιιι ετα: αιιιιιιε ο&ανιιε Ρτα:ΓιιΙατάε ]οιιαιιιιιε Ραμ: , ιιΐειιιε α‹ὶ αιιιιιιιιι Βοπιιώ

ἔκεειιτεΙἰτιιιιιιι ΓεκαεεΓιιιιιιωΡι·ιιιιιιτιι, ειιιι ετα: αιιιιιιε ΕΡιΓεοΡατιθ.ε νιταΙιαιιι Ρα..
Δ :Δ Ρε τεττἰιιε°. απο 5. Αιιιαιιάιιε οΒιιτ ,ικινετιιιιιιτιιι· αιιιιι νιτεε ΡτεεἴατιΡαπειιὶ Μα

° ιιαἔἰιιτα,ιιιιιἱιιιε Ρι·είετιι:ιε και:: ιιιιιιιιιε ει:ΡΙενιι:. ι

ΙΜικτπσ· 8. 8ιιιιιΙι ετιαιτι πιοεΙο Η 11ειΡιιΙιΙιεα: ΙτιιΡετατοτε8 ι·ενοΙναε, Γερι:επι ιτι τεπιροι·ε

ω· για: Ρται:ίαιτι Ραετιε ΑιιιακιόιΚεειο οίΗειο ΒιιιέΙ:οα ιιινειιιεε Ιιοεοι·όιτιε : Ρτιιιιιιιιὶ

1ιιίΙ:ιιιιαιιι ΓιιεεεΠ”οι·επι.]ιιετικιαινι ιιιτι1οι·επι ,ειιιιιε ίεΡτιτιιο αιιιιο τεΒιιι ωστε

' εΠ, ίεειιιιόιιιιιΤιιιιιιιιιΜ , ι:επιιιιιι Μαιιιιιειιιινι, ειιαι·τιιιιι ΡοεαΜ , ει1]ι1ε Κα..

ειιιιόο αιιιιο ιιτιΡετὶ] , ιιτ μια ὸἰκιτιιιιε, επι ει·ατ αρεσε Ποιιιιιιι Γειεεειιτείἱτιιιιεα

ἔἔΐἔΐἔ.: Οἶιἶἔ?ξἑἱ8ἔἔἔῖζιἔἶἔξἐἔ.ἶιἶ.ἔἱἱΙζ.ἶ.; ἔἔἔΪΪιΪα”Ἐἑἔ.ἔ'ιὶ?ὶἶ"ι””””“
- , , , ΟΝ$ΤΑΝ

Ι· ·ι·ικιιΜ °,Γἔιτἱιιιιιιιι ειιιΓοΙειιι ιιοτιιιιιιε ΠοΝεταιιτικιιΜ ,ειιιιια αιιιιο :εεω νι8ε.

# Πιιιοτει·τιο °, @ιιι εκατ αιπιιια Βοιιιιιιιεεε Ιιιεατιιατιοιιιε (εκεειιτεΠιιιιιε Γει:α8εΙΙ

δ ιιιιιαΡτιπιιιε ιιΙτιιιιιιτιι Ρι·εεΓετιτια α:νι ι:ειιιΡιιε Ετρεόι&ιιε Ρατει· ειιΡ!ενιτ.

Ρωκοτω 9. @ἐπὶ Η 86 ΡιιιιειΡεα Κεσιιι Ει·αιιεοι·ιιιιι ειιιι τετιιΡοτε νιτα: ειιιε ιιιε Πε8ιιιιιι

Σω” . εειιιιετιιτιτ,αΙιειιιε ειιιαι:ι·ει·ε νο ιιετιτ 3 (-ει.ιατιιιιιιαπιιά που ίαει!ε Ρι·οΡιει· Μας)

:ιαι·ιιιτι ΓετιιιΡΙειιαπι ιτιεΙαειιιεπι νιε!εατιι;Ηετι ΡοίΓε) όιΙιεειιι:ιίιε αιιιτιιι νιναειτα.

ἐξ Ρει·Έιειειιαά, τειι€τιει€ τειιιἔοτε νιτ:ε ειιιε ζω αΡέιά Ρ:Ια.ιιεοε Ιιοιιοτε Γιιιι&οε

ε ιο οι: οι· μια τιιιιιιιιι Ηιι.ι>ειιιει1Μ , εειιιι επι οτε·ιαιιιιιΜ κατω”
ΠαΒοοιιεκτιιΜ, (ιιιαι·τιιιτι διοιειαειιτιιΜ , ειασφα Ρι·αττειιι Ι.ουονἑ`ιιιιι εεω

απο, ειιιιιε Μ] ίιιει·ιιτιτ Μ, ι.οτιιααιιιε ,Ηιειαεαιειια,αε ΤΗεουειιιειιε. Γεά

ξί.οτ!ιαι·ιο ιιι ιιινειιτιιτε·ιαιοπιιο,αε όειτιάε ΗιΜετιεο αΕταεισοτιιιτι ΡτιτιιατιΒιια

ιιιτει·ΓεόΙο , ΚεεαΙειιι ειιατιι ιιιιΡει· τοιιίοι·ατιιε αιτιιίει·ατ ΤΙιεεεΙετιειιε ι€εεεΡιτ (Η.

ειιίτατετιι : :ιό ειιέιιε ιιΓΕΕ.ιε τειιιΡετία; Βεατιιἑιι νικιίΓε ΑιιιαΒισ:ιιιιιι ()ὶιαὲ·ται·ιιιιι ιιιιιω.

ιιιεικιε ααα ιι οοε &ειιιιε α. ειιτιιτ οεειιιιιι·. ιιι ιιε ετιαιτι ιεΒιια Ειπα”Μια Μέξοι·άΒιιιιια ιιεθιιιάαε Κεειιο Εκαιιεοι·ιιπι ςέ.ΐιάεε ιιιξει·εβατ εαΙαπωα,

εεε , αιι€ειιε άε εΠε ιιι άιεπι ιιΓειιιε αει Γει·αιιι Γεε!ετατα ΡιαειιΓα ιιιοι·τειιι 3 αει Κε8ι

Β

οι νἰταΠαααἰ αοωεωω ἰιιἱτἰιιπι Μια:: Αιι&οι·αιι- Μ πο. ιοικικ. ι·εΒιιιιιιι Ειιἰἰτ. (Ιοί εα!ειιΙο ?ανα Πω

πιο εε. πι”. Βαι·οιιιιια νε:Ει 3ιιτιο εε. ιν. Ωοιι(ιι!ε ὶ‹Βαιιιια ιιι ΟΙιτοιι.εαΡ. 8ι. ειιιι Ηειαε1οιια οι, :εεω

Πιτοιιο1οΒιαιιι ιιοΙΙι·αιιι ιιι Μια Μαρί-εε Τοιιιι. Βιενιιαιεω ίἱιιιι1ι:εκ εΧριιιιέὶο _ ς;ο"ΜΜΒΒΜ (ΜΗ

-δι ΗεκαεΙ0ιιακιι ΟοαΙιαιιιιιιι ΗΠιιιιι , ΟοιιΠαιιιιιιι α!- Πατιιἰ Ισειιιι·ι «Με αιιιιο "μ ΟΜοἀονεἱ ιιιιιιοήα

καιω ίου εωιωιω ΐι·α:κειιι οπιιτιιε. Γεειιιι‹Ιο 8$τπι:ιΕ : παιιιειίἰ Βατοιιιιι: ΟοαΙϊατιτΞε μια.

:: Βιμ Οοιι&αιιιικιιια πιο πωπω Λιι€ιοιιε 2ι.ιιαο (Πω. πωπω αΒαιιιιο σε. ιι ι'; σωιιω. ·

σ

α. ιη'

 



νιτΑ 5. ΑΜΑΝΙ)Ι ΕΡΙ$ΟΟΡΙ ΤΚΑ]ΕΟΤΕΝΣΙ5. 7η·

βι18τ:υτοοτοο: ΡοΡυΙο Ρεττυτοσ.τ:: ει:: υ:τ:τουττι οτοο:υτο τοαιΙοτυτο Γυοτυτο στ- Α". Οκτ.

τουΙυτο Β. 1.ταουτοαιτιιυ:ντ τ::νετΙ:: τοττοεπτοτυτο τοπιο: ε:τοτυο:σ.τυτο (Π:τ:ίτ: ἔ”°””'”'Ϊ
Μαιττατετο Εεε:τ. δ: ου:: νετὸ :τυοε Γεττοοπετο τι:: ε:τ:ου:ταιτο :οοεο:οΙ: τω:: 88ιωμ

άερτο:οοτυτο οοο:: σουτ:: :τ:οπουτο :το νοτ:ταιτε Γυ:ϊυ:τυτο ΡτοοαιΒ:Ι: που:

τοεπτο :ονοί::οτιτο νοΙυετ:τ 5 :τυπο τοοοετου:, οι: Ρτ:τοὸ οποιο:: οΒ:τι':: Ρτοτ::ι-·

τ: Οοτ:ίοΙΤοτ:: αυτο: Ατοαιοτ:: . ου: ίυ:τ ε: οαιτ:ν:τσ.τε Ποτο:ο: ΐοκοεοτεί:του: Γε- .

:τσ.οεί:πτυ:Ρτ:του: τ::Ι:οεπτετ τοετοοτ:ετ ποστ , του:: :ο εο που:: Ρτ:οτο: οοΠ:τ: οο

π:: οοο ΓοΗιτο :ο Ι:Βτ::,Γει: οτ:αιο: Ια.ο:ι::ου: οε οΒΙ:ττετα.τ: ΡοΠετ Γοτ:Ρτυτο τε::

ουετυοτ , τι:: οοο τττυοτ:ο ει:: 1)οτο:πυτο ττο.οί::τ. Ποτ:ο οοο ουτοετο φαι:: του::

τοοπτο :ο τιο:τοο ί:ειο:::τετ εοΙΙοε:ιτο ,πο :Ρίο όετουττι ει:: Γυοετ:οτει αιΙου::ιο

τΙο ποοαιο:οτσ. σ.ττποτυτο ου:ου: ν::τ:τ ουτοετυπι οοτοοιιτοτ, 8: Πε ει:: ου:ποοπτο::- ο

τουτο Γοοτυσ.οε::τουποστ:τουπ: Νιιτ:ν:ττιτ:: [)οτο:ο:οοτ α.οπυτο ουο οπο: οί:: Γαττε..

α::δτυ: Ραιτοτ· οταιοειτ:ττι ρετνοο:ετ. Η:: :ο:τυτ τ:υοου: εαιΙουΙ::,υοο οττΐι:, 8ται:τοτο .

στου:: α::::οοπτετ :τοπιο εοτοτοεοοαιτ::, αιοΙ:::Βοαιτ οι:: :::::οτ:αι: Κεουτπ ου: :το

τοτοΡοτε :υ: τεο:υτπ τοπυοτυοτ, :πΓυοετ δ: Ο::τοο:οαι: νοττετατο:Ι:υτο Ραιτι·υτο,

πεοοοο δ: Ι:Βτυιο τ:ε Ροοτ:::ε:ου: ΑΡοί:οΙ:επ Βετο: ετ::τυτο: οόίουε ουσ.:: αυτ::

8; τεττο οουΙαιτυ: :οπο 8: :οοο (απο: ν:νειο:ταιτε ε:τουπτΓΡ:ο:αιτ, σ.τουε ου: τη»

:::οΙ:ε:, υ:νε ΙιοΡετσ.τοτε: νο: Ρτ:οο: ε: Β. Ατο:τοοΙο :ο εοτΡοτε :άουτ ν:νοπτο

Ευοτ:οτ οΠεττοτ· εοπ::α:ετοτ. Ετ:: Ρ0:Εου::σ.το Ι:Ι:οτ:: οΡεταιτο τε:νετ:τατετο :το

νεο:τε οιι:νετ:τ. οεουσ.ουσ.το :τοτε οοίΕται τ::έτο. ου:.Ι:ειουτοουο :πιο , υτ οο:οστ,

τεοτο::σ.ο:τ. .
Η

γτ. Φαα!:τατ αστρα:: Β. Ατττστταἰ: :τι !σασ απο :πωσ τααιαΖάΖτ βατ:: Μωβ

Μουτ: , τά έα αίαάέατιτ:σττα Βαβίτατα ατατ έα σταἰ:ττατέαττα Ετηβσπατέ: ο

φαι::@τουτο Καἰατττἰ. Νστυατττό.

:τα :τα Μ Βοά:εττο1το Ε·ιοτοΓαιπέταα Γοίτ:ν:τατ:: ΓοΠοτοπ: ι:ονοτ:οοο 11εΙ:ο:ο:

: ' :οτυπτ εοονεοτυ: οεΙεοτοο:Ιοτο :Ρίο τενοΙυτ: τοτοζοτ:: ουτΓυ: :πτ::ε:τ.°

Ετ ουοπ:αιτο ΡΙυτ:το: :ο :πιο ΡΙοοε :ποιο Ροο:τυ: εττΡεττο: :το το: σώου:: τειτ:οο::,

τω:: οτ:οί`υτο άυττ:του: ε:: ποτ:τ:8.το τα.οτεια ει:: απο τα:: τουτο:: εοΙεοτ:ταττ::. 1)::
:

_

εττυιο :ο:τυτ,:τοπτο ποεο:::ιτ:υτο ετου:του:>υτ ου: :ί σ. εεΙο :απο 8: ουαιτε εεΙοοτετο: . - : ::

:οποταιοτ,οοοπ:τ:οπο πυρ: 1°ΕΙΩ3Ρ18.ΠΕ: 8: οι:: :ττιόΙοου: τοπιο: οοται Γοί::νο τω:: :·

Βοποτσ.Βο.οτ,ο:οτ:οΠυ: :το τενοτοοτ:::: :ατο ποτε: οττεοΙετο ατομο νεπετειτ: τ::Γεειπτ.

@τι οτοο να: το: :που :το Μος:: ΟοοΓοΠ”οτ:: απο:: ΑΜΑΝοτ Ι:ΒεΙΙυ: ίδο:

:οοο ΓυΠ·:ε:επτέτουο ὸ:ί:`οτιι:ΙΤο εοοοοΓε:τυτ . ουα.Ι:: ουσ.οτύΓουε Μοτο τ:υτο ΜΒ

ἰυτ: π:οττει::ταιτ:: :::::υ: αετυτοο:: τεοοτοτιιτ ε:τί::τετ:τ, ουαι::Βοίουε οπο: απο::

οοίο: Μου: θεου:: :.πίτο.έτυ: ν:ττυτυτο οοο:: ε:οτυοτ:τ, οοεοοπ 8τουέιτο Ιοοεδ

::το: :ΙΙυ:Ιταινετ:τ , αιτουε τ:ε τεοοοι·οΓει :τυ:υ: Γκευ:: ΑΞογοτο, εοΙυτοπί: Ι..εο::, Π::

ν:οαέουοοτσ.τ::ε Ρτοτο6::οπε οτααουπτο,Ρετ που.: Ρ:οτυτο Ρτοίεότυυτο τοποσ.:

πο: ω: τεττειτο τεοτοτο:Π:οο::( οι· ουσ.το οπο: ν:νοοτ:υιττ Πουτοτυτ)ουαιΙ: Ειτε

το:οτεινετ:τ 5 ο:: :οτοτ:το τω:: :τ:: , στ: :οε:ετο:τπάο. αιΙ:ου:ι ι:ο τουΙτ:: Β:ν:οοτιττο

οΡοτυο: τοαιοοιι::ου: ου:: οποσ. :ΡΓυπ: ε:ίτΓουο οοτΡυ οιτ:υιο τω:: ε:υ: οΒ:τυττ:

Β:ν:παι οΙοτοεοτ::.ουαππουαιτο :τοατοΙ:τυτο τ::τ:οατου: Γεττοοπ::οΗ:ο:υιο. Ε.: ετ. Αυθ:οτ::5·

οτι ου:: τεΓοτ:του:,αὶ Ραιττ:ου: :Με :τετ τείετεοτ:ου: αιυι::ν:του:, ουοτυτο :Μοτο τω·

οο1ο:Ροτεοτ:(Π1τ:ίτο οοπττο:ττ:πτυ:,:Ρυά ουοιο ετ:αιτο Ρεπό:: οοο:: :ο::οπτ:αι,

8: Ρτο ΡτεοΓοπτ:ου: Μοτο: :τουτο ετοοΙ:του:: ευ: τοοοα!αιο:υτο Απ: ε:: τοσ.Ιο Μ;

ο::ΓΡΙ:εοτε οοοποΓο:του: . Νοπ οπο:: Βοαιτ:ν:τ: τοετ:ται υτ εΙσ.τει :ιοτο:ο:ου: οοο::

τοαιοτ τποπότιο::: οοετιτ :ιόί:τυ: , :το 8.τοΡ::οτο. οιι::.το εττΡΙ:οαιτ: πιο:: ουο:.πτ , το·

Μοτο. οπο:: ::π:ο:ου:ταττο όεοεοτ τω. δει: του:: ‹:ο ο:: ποπ Ρτο Γυ:(ουοτ: :το

ΡοΠ:ΒΠε ε:: ) τ::οπ:τ:ιτε,ίεά Ρτο οοΙ:τ: :του εκατο :ποεο:ο:: ει::ουει ΡοοΙοουεο

τω τωο:τοιι: α τ:υπε 1):ν:οσ. οο: οτει:ευοτεο ετοεπτ:τι το·οοοί:τυτο οοο:: :τετ τα::

ω

ΡΘΗΠ118. ' 8. Αυτοι::

τι; Αοπο :ο:τυ:· Ιοο8.το8.ττοπτε Βοτοιτοςεο Γεττεεπτο::τοο Γε:τειοε::ιπο Ρττπτο *ο έ:: 22:=·

ουσ. ()οοι::τοτ 8ο Κεε:εττ:Ρτοτ τοιιποΙσ.οο: το:Γετέιτυ: οποτε: οποιο:: ι::οπσ.τυ: ε ω...:

Υ Υ Υ Υ :ο ήττα:: Μ.



72.6 νιτΑ ε. ΑΜΑΝοι ε1>ιεεοι>ι τιιΑΙεεΤΕΝειε.

Μ; απ. ιιηἰι·ὶ ηατιιτα.Πεο Βοτήίςιιε ειπ:έΒε ατικιΒὶΙἰε ΑΜΑΝουε Ροί]; πν.ιΙτα Βοιπο·τιεπ1 °

;';;Χ:Χ· @Μετα ΙιεΕ8ιπει π! @Η ειιιΙ:ιπι Ρετεοοπει· απο ΟΙιι·Μο , ειιι όενοεΞ: ίετνινιτ,

” ' τε8τ:2τι1τι15 2.Πεε11εΗτ. Νεε ὶππιιετΙτὸ €ἰὶι1ττοειπ1τἱ εεεΙείΪ:Μ Ρειτυθτε ΡεΙειειο., Εκο

ηι1ΙΒιιε ὶΡΓε ἱτι τετ:ὶε ΡοΠτυε νοεε εεπτεινετε: ἰοὸεἔεπει : @ειπε ειππιβι!ιο. Γυ.ιπ,

ὶτηιιΙετιε, Βοππωε νΙι·τιιτιππ ταβετοο.ειιΙε τω ε εοηεοΡΙΓεπ δε ὸεΗεἰτ 1ο Με εικιιιωι

κκε. Ιὶεεμιἰενἰτ νετὸ ειιπιο :ετειώε Για οοικι€εΠωο , ιπετιΓε Εε:Βι·ικιτ1ο , ίεΒι·ἰε

ταέΕιιεὶηεοιπιποὸο.ὸὶε ε!ιιοειι1ε Ποττιὶοἰεο . ευἐ ωστε Με ω! Ρειττἱειω , εκ Ρ:α:ἐ

Γειπἰε νεα εκἰτιιε . Γεεμειπ1ε σε οιιττηυεπι εΠΜα ία&ι1ε είΕ ππι·οποε. Αὸ επειτα

πιιιΙτΙΡΙὶεὶΒιιε Βιι]ιιε πιιιτπϋ ει:τιιιτιο1ε ειΒίοΙιιτι1ε. Γιιἰ Ποπήκή οβτιετϋ.σσε , ΡΙει:1ε

οΙεο ΙειιιπΡειὸἑΒιιε,νἰττιιτυιπ ΓεἰΙὶεετ Ρἰ8τι1ΙΠ Γε.τώΙΜιτε, τ11€1°ιτίτ ειΡΡατετε εοι·ιιΕ

ΜΜΜ ΐε· ειπε. 5εριιΙειιε Γεώ: εΠ: όεΜτο ΡΜεΙΙιιιπ !ιοιιοτε ω ΟαποΒΙο ὰ ΐε .ωεεωο, ειιἱ

Ρ”Ι“”° ει: ιιοπιἰτιε ΗιινἰοΠ ἐΒΙόεειιττετιτὶε ΗεωωΝιενοεο.ΒιιΙυιπ ΒαΠτ. (Βετο νἰὸεΙἱ

εεε Ιοειιπτ ε1ιιοιιόειω ὶΡΠ νὶτο ΠεἱΡτειικοτιιω Ρ:1τιεεΡε Ι)Λεοιπειιτι1ε ΗΙνείΙ:τΙ

ο εοωενειιοπ ὶοὁἰ8τιιιττι Ρτοτιει1ι:ε!Ιἔι·ιὶ εοιπιιΠ: όενοήοπε, :Με ΙεΒιιιπ ΓαικίΗοι1ε

ΙΕεΒ1Ιἰτι1ττι. Ο11]ι15 Ηεετ ει·εΒτο. Ριτ1Π111οτι1π1 οΡωἐοπε άΙάΙεετΙι: Γιιπἀὶτατεω ,ανω

ΡΙΝιε πωπω ( ιιτ ΙκιΙΞΒεΙΙο ν1τιε ε]ι1$Ιεἔἱτι1τ) ειιππ!εω ΗΕΙεω Ρτὶιπεείεε Με Μ] @ή

ΒὶΞεΒει·τὶ εοιπτειικιτιιτειω ιτιὶταΒὶΙ1 ΡτοΡτετ ωΓειιπὶεω Ιοειιτὶοοε. σὺ Ηπα μα

ΐευτ1ει(ϊΒτΙΠοδειπ&ιιω Πισω ιηἰτὶἐῖεειτι:ε,τιπει·υ1: 8ετ1οΓεετε ιτιειπἱΓείἱειτπ. Ρεπ

ὸἱέΙοὶ8ἰτυτὶι1 Ιοεο εμύει ειτπΡΙΗιε ΦΠ1ιπ εετει·1ε ὁ. Γε εοπίὶἰτιπὶεὸιΙὶἔειπὸο εχεο

ΙιιΙτ. ετὶεπι εοι·Ρι1ΓειιΙιππ ὶΡίἰιιε ὸϋεἱΡιιἱοτιιω Πιοτιππ οΒἴεεμιὶο τιπτω!υπι Πετιπ

#Μελ ΙΜ: , Παπ ετιειω Τείωιπωτο ε τει·ΗΜΙ1 Γε:1Ρτο Ρτο Με π. ειιιοό Με ατεΒἱνἰο
οοίΜΜοιιΔΠεώ Β2.εΈετ1ι1εἴετνετυτ,ὸεετενὶτ.Νοτιςειτ11επΠ1ὶΡΙΩΔεΙυε τπωε τε.

εμιὶεΓε1τ ΡοΠειιε ά: ΒεΠΠεει , ία! Μ:Μετα εαπ ειά!ιι1ε ΓιιΡει·είΈ Ρτ1ιπεἰΡἰε ΑροΠω

Νοε·Δ. Ιοτιιπι Με ΜΜΜάεώεειτει : ειπα: ειιοι·Μπι(Ει·σΜ Ρειτνἰεατε υφή ΡτείιιΠε ω..

πωσ νὶἴο. ΗΜ ὶιιεοιπἔι;ειε,ειτςιιε ετ1ο.ττι Γεειπι ο Γεκιιἰ ΡτοΡτε: ΜουαεΒοτυιπ Μ

ΝτοπνσεΜ ΒἰταειιΙα1ι1αεεεΠ`ει,Γτεε1οειτιτὶ ΚεΙἰἔΙοΓοτιιιπ νὶτοωπι εοιπνεοτιιενὶίὶιππ είδ:εΠ.4ιπ

ΜειΒπἰτυὁὶΩε Ρ:::Πειτπεω άεΒει·ε εαΜ·ϊεπί, φα ε:: ιπτοςιιε Μια ὰ εουΒιιετιό

Μο ΓιιΗἰεετετωυΙτἰτιιεΗΜΡοΡιιΙειτἰ. ΟοπιΡΙε:ο πειςιιε Πεο εΙενοι:οτωπ Γυωμυ.

ρΡετε πω.. ωὸ1Ηεἰ] , τεπ1Ρυε ειάεπιτ «Ιω Με άεΒει·ετ τταοεἶεττὶ.

Οση>ω Μ· 12..ΠΠε @τικ άάεΒιιε Γι:Ρετει·ειτ :ιάΒιιε Βιιωειωε ι·εΒιιε νεοετε.ο:!υε @ΜΙΒ θα»

ΓεΙΤοι· ππὶτεΒΙΙὶύτιηιιε οΡετυπι Ρειτι·ειτοι· Εεεειιιε '° , ε1ιπ Βεετ1Πὶττιο ΡοιπὶΗεἰ

6 ` Ατιπιπάο άιιπι εὸνὶνετετ Γιιει·:ι: Γε:ΜΜι·3Πϊιπιιε , εε ΓαιιόΗτατἰεὶΡΙὶυειιοη πωπω.

Ηἰε ὶταεΙιιε ιιά ΠεόΙεσ.τωιππι ιπον:ε Εεε!εΠο: ειτε1ιιε π! ει·ειι·ιείετειπάειε Με 1Πειτπ Γε.

'αἱ εοτ οι·ὶε 11εΙ1εΙυΒιε Μι ιικΒε ΝονΙοωει€εοΠ νεπετειτ: ΡΙιΗἱΙΏἔὶ εΙιιἰΡΡε ἰτ: Για:

όὶαεε ιε ΓοΙΙ1ε£τιιὸὶυε ΓεΒεεΞτετΙε 1ηάυΠτϋι ροΙ!εΒο.τ. ΠΜ νετὸ τυππι1Ιο Βετο τα

πτονἱτ εοοΡει·ειιΙι1ω. τεΡετὶτ ΙυΓΡετο.τυπι ΒΜηατ νἱττιπὶε τΜτειευ!ιιω . εοι·Ριιίζ

ει:Ιιιππ Γε1Ι1εεε Γειυᾶ1Ρατ:ἰε, Μ: ὶΒἱ ειπε ίεκόεεπτι επεσε ΡοΠειιτιπ Γιιετιιτ Μπος

ι·ιιΡ:ιιτπ. Τοπ: όετιπιπιπ παω ὶησΡὶιπιτὶ ΡειιΡείει&ιιε ιπονὶεειτε πιἐτεειιΙἰ, μπωε8ίι:

Γιιττιππα Πὶνὶιπἰτετἰ, :Πω Γο.ι1&Μ.ε εΙιιεώτι κάποτε εΙο.τιπετειτ , Πι ωοττιιο πο:: !ε

τεΒετ. Νε ειιἰ Ειπε οε ΡτοόὶΒΕιιω νὶὸεειτυτὶοετεὸὶΒὶΙε,τιοο ε!είιιάι: :ιεΠιιιε ςιιέ

:τιἰωΒΠἱιιε ειΠ .ω ὶι1ὶΡΠιιε ΐαιπέΙὶ νὶτὶ ἴειετετΙΠἰωο εοτΡοτε ποίΈτει Με απο πωσ.

«Ματια Γε εαπ τητα νΜΙΠΤε:φ.1οό ε:Ξειιτι ε.. εΙτετο ε!ε ΕΙενειτ5οιπε 1ηεοττιιΡ:Ι α.

ὸενει·ὶε ε]ιιε Γει·πιοιπε ΜΜτο , ειιἰ νοΙιιετἰτ :ιοΠ:ι·ο. ε!ικι!ε.ιευωφιε Με: Ιεεει·ε , Ρο

καπ εοἔηοΓεε:ε.8ὶ επἰππ ειτοττκιτα ΡΙΒττιειιτειτὶοτιιπ1 ετα: εοτιθ&ο. Βιιτυο.ιπει Μειω

ειιειω ΡοΠ: ιποττεπι Ποιππ Ρι1ττείεετε εεό2νετ8. ; πιιιΙτο πιειεἱε ει·εεΙΙ @εεε τειιπΙ

Ρειτ:οιπιπετ1αι ω1:ειΙ:Π1ιιπι οΡεωω ὶιπΗεϋε όεεΙο.το.τειΓεενει:ε ΡοτιιὶΠ`ε ωεωΙπα 3

 

ιι Π: Κεβεπ: Ετυποτυπι ίοΙἰε Κ:ΧἰΒιιε !ϊερΙΙι Μ- ώ. Οεπἑ "111,ζ280 δ. Αππιν:Π Τ:Μπιεκπο Μιιιυιο

πίιυ»,ιιι !οηιιἰ:ιιτ ΠτεΒοι·.Τιποπ.ιώό.ε η.Ιά :Η μπο

Ηχοε ε; Μο: μα:: Με:Ικι:. ΗΕπε ρια:ιΠυπι ΕΙιιοπω

Ω Ντε: :πιά ὶπἀημιιιπτ :Μάνα

6 ΜΠοΜε εο.Ιειι!υπι ΙιοεετἰΞι Πι Ιοεο εΒει·τατε εοιιΠ:ι:.

@εφε τείὶε $.Αιιάοϋπο ἰιι νέα: $.ΕΠΒΠ Με. ε..εειΡ.ι.

ΒΙΒΗ” τωιιιΜπ @με ΜΜ:όπω πρι. ρωπω ω»...

νῇ πωπβ° ίπ “προ”. Νου :Φο ..Με ΤΙιεοὸοιὶεὶ

ΒεΒἱ5 ΜαεΞμωπι , εμιο κωΡοκε Αιτιεοάι.ιε :ΜΜΜ

ιιτ4ι:ε Εμβσμ.υ Ε!ἰεῇῇ ωες:(Τοι· ΪιιΒί-ε:ἰρίἰΠε 108ίτι:τ.

Ναι εηζο Απιικιτἱὶ ΕΙενεικἰο ω»... ροιεΠ ΕΙΕΧέο. 5αἱ

Με Ιρίἱ :Παω Μιιπιπιο!επο , τμή πω: εἰπἐ με,

κα". ( ιι: .ω ΥΞιειιιι δ. ΑικΙοιιηΑ Γη:: π! πι11.

667. οΒίετνενΙωιιε ) ἀεεεΠἱιΞ , :απο επεσε εἱπεἱτετ

ιπιἀεεἱτπ (μήκη δ. Απιειιιά1 εοφιιε ε Ιοεο πιονετετιιτ :

παω πω ΜΡ: οΜωπι ίεΧτ0άεεἰ1πο ία&ιισι :Ω , υπ

Ιεἔἰιτπ ὶπωτ



νιΤΑ ε. ΑΜΑΝοι ει)ιεεοιπ ττω]εετΕΝειε. με

_ εεΙετειιε νοτιε εεΙεβτενει·ε ΓοΙΙετιιιαιΒιιε επεσε Με

ο

νεΓειιΙε νιάεΙιεετ Επι ὶτι ειιιΒιιε ΙιεΒιτενετειιτ, ιιιεοιιτειιιιιιετε. ΠεΡοττετιιτιι ιτε

‹1ιιε Με ΡοιπΞΗειε Ατιιετιάι εοι·ΡιιΓειιΙιιτιι ΗΜ ΡτεεΡετετεε εεάειιηιιε όιε Μάι

εετω ΒείἰΙιε:ε ικιτι·ενιτ ΙιεΜτεειιΙιιιιι. ΙΜ ιιΓειιειιι Γεεμεπιτειιι ὸιετιι ΓειτιιιΙειιιι”ιπι

είὶ οβΓεειι1ιο ειιίὶοὸὶτιιιιι , άοιιεε εοιπΡ!ετεεΡττείετο Αιιι:ιΠ:ιτε ΕΙε8ιο ΜίΙΤει·ιιιιι

ἴοΙΙετιιτιι εεΙε!πετιοιιε, ιιι€ει:ιε ΓΡεέΕεειιΙιιιιι ιιιιινετΓεε ΡΙεΒι Ρι·:εΒιιιτ ω Με εικΓε.·

ε1ιιιεε εοτιετεεετ:ε.ΟοΙΙοεετατιι ετειιιιιι ιτι ιιιεόιο 'τειιιΡΙι ετι·ιο εοτετιι εΙτει·ιο εοτ

Ριιε!ιοιιοτιθειιιτι οιιιιιἱΒιιε εὶτειιιιιίὶετιτὶΒιιε ΡτεεΒιιιτ εοιιτετιιΡΙετιάιιιιι, ε]ιτΓάέτιι

ειπε νετιει·ε!ιι!εττι νιιΙτυπι άετεεωιιι ειιΡιετικιΒιιε τιιι·Βιε τιιοιιίὶτενιτ ιτιωεκιόιιτιι ,

ΡεειΓετοε ἰτιίὶιΡετ ιΡίἱιιε δειι&ι Ρεόεε ετειιιε πιειιιιε εοιιεείΠι: οίειιΙετι νιττιι

τιιτιι οιιει·ετιιεεε. (_Δι-ει!ιε ειιιειιώΠιιιε ιΒι ίὶιιΡοι· €ειιόιο ιιιιιετιιε Πιετιτ, εκεεΠεω

τι:: τειι·ι ιιιιι·εΕιι!ιε Γεό`τι Ρωπ. Ιτιετιεπεβ1Ιε ετειιιιιι ι:ιιιιε (ΖΗΜΜεοΙιε ιιιει·ειτ εεε.

εΗιιπι , εὶιιιι Ξεκιιιιιι 8εεει·όοτεε Αττιειιάιιε επεσε ΕΙεΒιιιε οτε!ιιιε α πιετιτο 1τιεΙγτι,

πω:@ο Ιιιττιιιιει·ιε πιιιτιάι εω!εΡειε ττιετι:ιε 8ε τετι·ειιε εοπιΡΙειιτεε νιι·τιιτιιιιι τε

Δω ,εοτεπι Ι)ινιιιο εΙτει·ιο σεω ΓιιίΠεειε οτετἱοιιιιιιι ίὶιει·ιιιιι Ιετ8ιτειιτιιτ τι1ι·Βεε

ειτειιτιιίἙειιτι 5 εποε Ιιοτιιιι·ι ιιΡει·ετε ειιτκ1ιιι ΙιοΠ:ιε τγι·ετιιιΜε ]ειιι εοπι ()Ιιι·ιΠο

ίειΠεετ ΚεΒε Πιο ιη εε:ιείΕι @Με ττιιιιπΡΙιειιε, εΙτει· ιτιτετ νετιε ιιιι]υε πιιιιιόι

εει·τειιιιιιε με εοὸετιι ει: ιτινιιιειΒιιιε ΑεοιιιτΙιετε εεΠιεειιε : ιιιιιιε ει: Με ει: επιε

ι·ιτιιε πιιΙεε μπι ίἱιιε ΙεΒοτε Ρι·πιιιιε ωεεωινε τεεετιΓετιε , εΙτετ εοιπτε ιιιιιιιετσ

ΐοε Ιιιιιιιε νιτε ΙεΒοτεε εε ιτιιιΙτιΡΙιειε Ρει·ιειιΙε Ππ:Ιοτιε $1°:Ιν21Ει15 ειιΧὶετετε ΡετΠΕ

τειιειιιιιαε Ιιοτιιιιι ]ιιτε ΡοιιτιθεεΙι,ιιιοτε νιάεΗεετ Πιο, ΡετεεΤ:ο οΗἰεἰο τερειι

ω” , εΙτει· ιιεεὸιιιτι πει·πιιιιετιε ΓοΙΙετιιιιιιε σε ΡοιιειΕεκ (Πιι·ιΠ:ιιιιι Ροιιτ1Ηειιτιι Ροιι

ειδατε ιιιτετΡεΙΙειιε. Ετεἔτετιτε @τω Πι ἱεετετιΠἱιιιο ί·ετιιιιΙι Πει Αιιιειιόι ςοι·

Ρείειι!οιιιεοι·τιιΡτιοιιε πιειιιΒτοτιιτιι 8ειιιετιτοτυιιι, Η ειιι ιιιτετετειιτ ειιι ευ νι

νειπε ὸε Π8τιοι·ιιιιι ιΡΒιιειιιεειιιτι1όιιιεάι1Βιτενετετιτ,ιτι πιοπιιο εποε! ιιιιιΙτιΡΗει

ειιιιοτιε ειιιιἰετετε Ρενεΐεει·ειιτ νιεΙε!σειιτ. @Η ειιτειιι εε ειιεΙιτο τισιι οΒτειιιΡετέὶίΓε

Γε @σε ΓειιιΒι·ιΒιιε τιιοιιιτιε ιιιετιιιιιετειιτ , Γε Ιιεεε Ρετν1ΡειιςιιίΤε Ππιπιιο τιιε.ττοιιε

Ιεπιειιτο ΡΙειιεεΒετιτ. Ατ εμε ειπε τιιε8ιΡεει·ιο ΡΓεεεεΡ€2 νιτεΙιε τιιιιιτΞειιτι ιιιΙιαΐε

τεστ , ίε Βαε 8εειιι·ιΒιιε εωιιιτε δε εόΗωιε εκετειιιίΐε Βειιε!εΒεπιτ. Πιτ νετὸ τιιτΕιιε

εμπειιινιε εάΙιιιε ὸεΙῖὸετειιτιΒιιε τεεόιέΕι1ε Αιιτιίὶεε ΕΙεειιιε @Με ίετιείεέΕιιιιι,

ΡτετιοίὶΠὶπιιιτιι ἀεΡοίἱτἰ εοτΡιιΓειι ιΤΙιεΐειιι·ιιιιι εΙτιίιε τεΠιιτι ( σε :Με ειιοτιε ετετ )

ετεόιόιε εΒΓεοιιόειπάιιτιι :ο νιάεΙιεετ σε οπιτιιΒιιε εοπι με ευε:ι·ειιτιι:ιτε ιιινειιιε:ιάι

Με ιιεεέει·ετιιτ ίεειιΙτεε. ΙΙΙιιιε @εφε Τι:ειιΠετιοτιιε εε ΓεριιΙτιππ όεειιε 8: :με

οΠ:ειιε εεΙεΒτειιοΙιιτιι άεετετιε

Πετιιθι·ε ΓεΙιιΒτὶΒιιε , ΐεετε: ΓειΙιεει: ετιεεειιιεε ΒεΠΕεεε , επεσε όιε εεόετιι ε!εΡοι·.

τετι εεεενετιε Ρτοάιειιιτιι ιιιειιιοι·εΒιΙε , (μισά Ιιεθιετιιιε ε ιιοΒιε τιιιιτιετοίο ΡοΡιι

Ιοτιπιι εοετιι εὸ Ειπε ί`οΙΙειιιιιἰε εοτιθυεπιτε, ειιιιινετΓετιε ίεΡτιπιο Κε!εικ1εωω

ΝονετιιΒι·ιιιιιι ὸἰε ,όεΒιτο εεΙεΕπετιιτ Ιιοιιοι·ε. Οτάιιιετιε @τα οτιιτιιΒιιε επεσε

ιιτιινετΙιε ειπε εε οι·ιιεωπι Ιοει (ινε ίϊιΡειιάιε οωιωε Μοιιείὶιει ΡεττιιιεΒετιτ, Ρτο

ίεειιΙτετε Με βειιε εοιι8τιιετικότειιε άιΓΡοΠειε, ΠτιΒιιΙι ι1ιιηιεε ΠόεΙιιιιιι εε με

Ρι·ιε τειιεεΙει·ιιιιτ Βειιόειιτεε , εζι·ετιεε Ιειι&εε 8›ε ιιιεινιεω Τ:ιιιιτετι Γιιι:ειε ιιιειιει·

τεΒιΠΒιιε εφε εεειιτεε ιιιυιιετώιιε, ειιιΒιιε ε!) ιτιἰτιο ίετειιΙι οιιιτιἱΒι:ε ε ιιι νει·ιτε

τε ευ:ετειιτιβιιε εΠ; πιιΓετετι ςΠειιετυε. Κετιοτιεττι ι1τ ετεεΙιιιιιιε !ιοε!ιει·ιιεε Μινι

τετιε τεάάιόιτιιιιε, εε (με ιο εε εο!ιιιιιιε, ιιτειιτιιειιιε Με ΡειιειίΠιιιιε Γει·τιιοιιιΒιιε

εΧΡΙιεενιιιιιιε, Γε.ετ;ε νΜεΙιεετ ΒεΕΙιετε Ι)εόιεετιοιιειιι ετςιιε ΤτειιΠετὶοιιετιι Ιιι

ιΡίετιι Ροιιτἱίὶεἱε @επι Αττιειιόι ιιιετιιοτεΒιΙεω

ι3.Ρτεεει·εε σε ειιειιι νειιετειιεΙε εμε ΓοΙΙεπιιιιτεε (Με :Νεο που ιτιάεεει·ε Πι·

εε!ειιΙο , τετ:ιε ΐιιΡτεόι&:ε εεΙεβι·ιτετι εειιΓε εοιιειιτι·ιτ, ΕΡΙΓεοΡεΠε ΓειΠεετ !ιο

τιοι·ιε εΠὶιτιιΡτἰο, ειιιε τενει·ει·ιόιιπι Ρεττοιιιιιτι ιιοίἔτιιιιι Ιιοόιει·ιιε εΠε νειιει·εΜ

Με: ι·εεοΙιτιιιιε οι·άιιιετιιιιι ,ετειιιε Μαι ΡΙιιι·ιττιοτιιπι ίιιΡει·ιιε εΙΙι·ίΒεπιτε εΙετιιειι.

τ1εΡοιιτιΠεετιι εετὶιτἱιε όετιιιτι. Ηεεε ει·Βο Γιιιτιιιιο ὸενοτἰοιιιε οί·Βειο ΙιοιιεΠἱΠ`

ιιιἑ: εε!εΒτειιιιιε,ειιιιιόειικμε οτετιοι·ιιιττι ιιοίξτει·ιιιιι εάιιιτοι·ετιι εε ΓιιΠἔε8εῶ

και ειιι:ετετιιιιε. ΡΙιιτιπιιιιιι ειιιΡΡε ιο εε:ΙείΗΒιιε ΓεόιΒιιε οΒτὶκιετεΡοΠε ει·ετ!ιτιιι:

]ειιι ειπε ε:ιωτω ΡοΠωε , ειιι κι τει·τιε εοτινει·Γετιιε πι οπιιιιΒιιε Βοιιιε εδΗΒιιε Γει·

νικ Πιιόιιιι: ιιιόεϊείΤιιε. Με ιΡΠε Πειιιάεπι Ριιει·1τὶεε (Με ετεΡιιιιὸιὶε 13ινωιε Γεε

ΑΝ. Ειπα;

11ε.1ιαιι:_

ΠΙΩ. γι. ε

Νοε·Δ.

(Με είε στ·

ειιπικιιε Πιε

ιιτ εμΓεω

μια



72.8. νιτΑ ε. ΑΜΑΝοι ετ>ιετ:οι>ι ταΑ]εστεΝειε.

ΑΝ. (κα.

οι: ι.ιτιτα_

Παπ. Μ.

ΤΜ, τι.. 7_

Αιιιιο 8 οο.

ίτοι.ιΙετιιττι

δ. Απιατιάἰ

ιιιιιτιάατιο

οι: αττιιι€ι

τω.

# α:.ιαι:. [ιι

,τα

(:οηιιι5 ῖι

Ι.οι!ιατιο

1τνατιιτ.

ιτιιιΙατι ε!ο8ιτ οΒίττιιιιια,αο τοτο εοτάο νινιίιοιε Ποπιιιιι Γιά οΒοάιτο τιιατιάατιε.

Νοε ιιιιιτιοτιτὸ ΑΡοίτοΙιοο νοεαΒιιΙο νινοιιε τιιετιιιτ ιτιΠέιιιτι , οιιοτιιιιι οιτειιιοΙα

εοιιειιΡινιτ ιτιιιτατι: Ποιιιάετιι οια:οΙΠε τοπικη ιιιοτιτιε @Με !ιαβιτιιε ΦΠ Ρακι

εε ε ΗΜ , οπι αττ15 , Ρατετιτιοιιε, αο οπιτιιΒιιε πιιιιιάι Ρο!ΤειΠοιιιοιιε ΓΡτετιε,

ΟΕτιίτι οΙοειτ άι τεΡωω οΗῖοι , τα !ιοτοε ιΡΠιιε ιιιοττετετιιτ ιτινοτιιτι , Ρι·ο οπο τω.

νετίαε νοΙιιοτατεε εαάιιοι οοτιτοπιΡΓετατ ιτιιιιιάι. Νοε: ταιιιτιι ταιιτἰιτιι ΑΡοίτοΙΙ

σε άιΒιιιιε οίΙ: Ιαιιάιοιιε αάατοιιατι , Γειά ετιαπι ΑιιαοΙιτιε ΓΡιι·ιτιοιιε ασ ιιιιινττΠε αε

ιιιιτιάιιιε ωτιι,εττ. :

τω. δ07Μο έα Εἰεωτἐοπε @βατ ?ΜΒ βιίέα ψ ά Ι.οτιιαιτιο σει/Βάι

απ. Καἰσπά. 0ιθ'ούτέ.τ. °

τα.. Πιιι οΡοτα οτιιιιιΡοτειιτιάΠοι οιιαττατο ίοι·ο Ιιοιιοτιίἰειιτιι , Ρετ Κα.

Ρ!ιαοΙσπι ΑτεΙιαιι€οΙιιιιι ωτ1τιτο τιιοάιοιιια: άοετ:ττιιιι· ΒαιιιΙτιτιι 5 άιετιιιπι

ατοιττατιιιιτ ,ιτιιιιιο τιοα:ΙΓατιιιιιι , ΕΙονατιοτιοιτι οοτοοτιε (αετατιΠιτιιι ΡοιιτιΗοιε

ΟΙιτιίΒΑτιιατιάι ιιιοιιιοταοιΙοτιι που ταοετο. ΕΠ: οιιιΡΡο το οα ετ Πινιτιι ιιιιταοιιΙι

Ροττιο ιιοτι τιιιιιιττια , 8ε οιιιΓάατι βάτα νιτι Ιαιιάιε απ: Γαιιδι:ιτατιε πιατοτιοε Μ

ηπα. ·

ι;.Ι8ἰτιιι· αιιτιο κατά» εατιιοτιι ααι ίΕιΠεοτ ΠΠ] Πει τιτο Μοτο αε τοάοιιιΡτιο

πιο ιιιιιιιατιι Βοιωτια ιτιοατιιατι , οἐ`τιτι8οιιτοΙὶιιιο ιιοτιο , τιιιι τ:τατ αιιτιιιε α τταιιΠτιι

ναι Πει Ατιιατιάι οοιιτοΙιτιιιιε οιιιτιοιιαΒοΗτιιιιε ι· , ΡΙυ.ιιιτια ιιΙττα Γ01ιτι111ιαφ1ατυπι

ιιιιιτιάατιο Γαότα, πιιιΙτιε ιιι Ιοειε ττισταε Γιιαε ειτοοΠετατ, ατοιιο τιτωωμτωω Πω

ιιιιιιιοιιεα8ι·οε άατιιιιοΓα Γοεττιιττι ναοιιατιοτιο τιιιάανοτατ. Ωτιοά Ροι·ιοιιΙι ιιιαΙιιιιι

αάοοιιίοιιο οιττ:τονετατ , ιιτ οτιαιιι ιιιτ:οΙατ ΒιιτιιιιιιΒιιε Ρτοιάπιι ΙιαΒιταοιιΙα ανιτα

οοοετοιιτιιτ άτίττοτε,8τ ιο ΓιιοΗτιιιΒιιε οοΙΙιοιιΙιε, άοιιτ:τ: άτοτοΓοετοιιτ, πιιιτατιε

ταοεττιαειιΙιε ΕιαΙιιτατο. Ηπα νοτὸ οιτοτοΓοοιιτιιιιιι αάιιατιιτιι εοΡια άο άιο ιο άιοπι

αιιΒιιιοτιτο ιπιοτιιιιιι ιιιτμτιιοΓοετιε , οτιατιι οταε Ποιά] νοεαΒιιΙο .Σταρ τιιττιιετατο

Γιια ιιιιΡΙενετατ, ειιιι ΒοατιΠὶττιιΡαττοιιἰ ιιο1ττι Ατιιαιιάι ττιτιιτιΙο μια εοτιτιοιιιιε,

που αιιιρΠιιε :ιο το οιιατιι νι€ιτιτι Ραιεωτ άιίτατιατ. @Η ειιιοτιάιαιιο ετοιιιοτιτο

ΓιιΡοτοΗΙιιοιιε , ιιιταιιττιπι οικτονιτ, οτ αά Ιαττοίαιι€τατιι ΓαετατιΠἱπιἰ οοτι:οτιε Γε

ΡιιΙτιιτατιι αοοοάοτοτ, ατοιιο οιιιιιο ιΙΙιιά ατάτειιΙα ιΡω Γοατιιιιιι οιιοά ειπα Ρο

άοε αάιαοετ , ΓιιτιετΓιιίἱε αοιιιε ωΡ1τωτ , Ποείιτιιοιιο Ροι·οοιιτιοιιε τοι αταάιοιιάι

πω· ιιο8ατοτ.

16.Ηι1]ιιε ιτατιιιο ιιιοοιιιιτιοάιτατιτ πιάτα ονοτιτιια, ΜοιιαοΙιοι·ιιτιι αιιιπιἰε Ματ

τοκοι τιοτι πιοάιοιιτιι ιιιτιιΙιτ , Ρτπειτιιιο νε:ὸ νοτιοταΒΠοιιι Σ.οτιιααιιιΜ, @σε

ΤετιιΡΙι Πιο ιτι τετιιΡοτε αΕάιτιιιιτιι , που τιιοάιοοι·ιτττ ΡοτειιΠτ. (ζήσε ίαιΒαοιεω

πιτ ιτιάτιΠ:τιατιι οΡετίιιιιοιιο οΗ:ιτ:ατ:ιατιι, 8τεοττιοι·α Ιιοι·οτιιιτι ιιοΠ:το ατοΙιινο Μάι

τα, ω: τοτιιιε ΟοττιοΒι] το πιοΙιιιε αιιατιιτ:ιιτατα , ετιαιιιίὶ Βοιωτια Ιιτιειια. ταοτατ ,

ίατιτιοατ ίτι·ιιότιιτα εΙαπιατ. τικ ι8ιτιιτ ωτοιιτι Ροι·ιιιοτιιε ιιονιτατε άιιιινι] , Γα:ιιπι

οοτΡιτ Ρετττα6τατο ιιιττιτο @το φωτ τιιοάιε ιτιιιιιιτιοιιτι Γιιτειιττοτοτ Ροτιοιι

Ιο, αυτ ταΙι αο ταιιταε Ρατιωτι οιιαΙι οοΠίτοτοτ Γιιέϊτα8ιο. 5οΠισιτιιε ειιιτιι ετατ,

ιιο Μάτια αά Ρωτιοπωωι ΤΙιείαιιτι άοτιοΠτυπι , Γαετι νιάεΠεοτ Ραττιε εοτΡιιΓοιι

Μπι ,αΙτίν:ιε τοΠιιτι, ιιτ ιο αΙι:ετο Γ:τιιιοιιο άιιιἰπιτιε , α Βτατιτ πιοιιιοτιπ Αιιτιίτιτο

ΕΙοειο άοί·οδιιτιι , ταάεττι αι·ιιιατιιιιι αΕΠιιοιιτια ΕΙΡοτιοττατοτ, ατοιιε φώτο οιτειιιιι

Ηπα Ιιιιτιιεότατ1οιιο8ειιιιοτοΒο αιιίτι οοιιτιιι€ειι ο νιοΙατοτ. Τατιάειιι €τἔο ατιειοι

τιάιιΒιοτατο ΓιιΒιιιοτα αά Βοο (ο ΓαΙιιΙοτο οοτιίὶΙιιιτιι ΓιιίτιιΙιτ,Ι)ινιτιο( ιιτ ατά άο

ωτ)ωαωεω απιιιιατιιε,οιιατοιιιιε ιΡίαιιι οτα οοι·Ριιίε:ιιΙι ιιτιιαιιι άο ιαωωτιοω

αά αΙτιοτα Μάμα , εαιιάέττισμιο άοιιιστρε αΙ› οτιιιιι Με αΙΙιινιοιιο τιιτιίΠιιιαιιι

ΙιττιοΓάτιιιτ ΡαΙΙιιάο ΓοετοτιίΠττιατιι Γιια ΡτονιΙἰοτιο τοάάετοτ.

η. Πιο ι€ιωτ οοιιίτιττιτα ΟΙετιτ:οτιιιιι εατοι·να αά ταιιτιιιιι οΡιιε εοτιεττ€ατα,

ίσίΓοτοε ιιοεοΠατιοε αά!ιιΒιιιτ , :ποσο ΓατεοΡΙτιαΒο ε·Ιοναιιάο ΡΙιιτιτιιατιι άάι

τςειιτιαιιι ιιιιοοιιάιτ. (ιιιοά Γτιιιιττια εαιιτεΙα, οτ άιοιιιιιτι οτατ , Ιονατιιττι , ιη ΠιιιΓττα

Ραττο άτροιιι £ωτ, :το ίοΠινα εοΙοϋτιτατο Ρτ·,τ αιιιΡΙα Βάια ΓΡατια Ιγετιιιιε πιο

τοιιτιοιιε ΜιίΓατιιιιι ΓοΙΙοιιιτιια Ρτο ταιιτι Ρτα:ΙιιΙιε Ιιοιιοτο ά€νοτι1ἰὶιιιὲ ειτοτίιιε , Πι

ΡΕΙ'



νιτΑ ε. ΑΜΑΝαι ιετ>ιεεοτι ταΑιεετιιαειε. @τα

Ρετ εαττιάειιι τιιιιιαιαιιι ιιτιΡιενιτ. Ετααιιιιινιειιι ειτειιιτα ιΡίιαε ΓεΡαΙετἰ, αφτα

Με Ιιαιιιοτ ειτττιτιΓεεἱιε Γαετιτ , ιιοτι επιτιειι αιτι·ιιιΓεεαε ΙαταΙειιτιε Γοτό1Βαε Γεα αερα:

<τατταΙιε ιτιττοιταε ειταιτ. Νεειιτιιιιετιτὸ ετεαιειΙε τα Ι)εαιιι ια οττιιιιααι εκει..
τι Ρ ι

τατειταιτι ιι:ιτατει.ε Ιιτο Πιο ειτβιττιο τα αιι:ιΓεαιιιααε ναΙτ τεταττι ΓΡεειεε εταιι5Γοτ-

ακα, ειε τατιιεΓεειιτιει τιιειται Ρτοτιτιο αατα ιιτετιιε τια:ια Ιιο.Βειιιε ΓοττιΠἱιιιιε θα

ιιιιτ,ετιεττι εΙιΙεότι Γαι εειαεινετι , τατιτι Ιιοιιοτιε Ειετιεθειαιτι Ρτεείι::ιτε τιοταιΓΤετ αι:

ιιιττει ιΡΙιαε ιιττι:ε νιιΓεαΙαιιι , ειαο ΡτεαοΓααι τεαεΒειται· αετιοαταττι , ααα! αιτιο

τετ Γοταιιιτιι ; ατ εαιιετιε Γιετετ αατατω νετιετο.τιαι Ροιιτιίἰειε ττιετιταπι Μετα.

Γείταιτι. _

ι8. εΧΡιττα @Κατ ΜιΠὶιταιιι ΓοΙΙειτιιιαε , Ρ:ιαειε Γεεατιι ε1ασε νοΙαιι: εκ Μα

τιειετιιε τετειιτιε , εετετοε ιιΒΓεεάετε Γεειτ,:ιε τιοιι παπι τειιιετο.τιο :ιαΓὶι, ααταιι Η

ααα ειιιιτιιι εΙενοτιοατ: Γετνειιε , εΧΡΙοτε.τε ατιια,τιιτιατ ιιιιιιεο. εατιοΓιτειτε ὸαιτἰτ

εοτιτέτααττι , φαι Και οεαΙιε ΡοΠταιιι ιιιττει ατετιιιτι Γααττι τειιετετ «Με τεεεΡτο.

εα!ιιιιιιΠτιιίιΙααε ει:ίτιιτιειτιε τιεεεΓΕιτιαττι , ιιτ :κι όενοτιοτιεττι νεαετειτιεΙεττι ααα:

τειιτιατιι , τα ΡιιΙνετε εειτιιιε Γινε τα εΠΠιατ Παω τοΠετεε αΙιεια:ιτιτειτιι Ροττιαιι

ειιΙ:αιι Κε!ιαιιιειταιτι. Ιτιτετε:ι οιιιιιι άαΜετ:ιτε αιΒτιιοτει , Μετα ατετιιεαΠοε ω!

ταιιιαΙατιι μια ΓιιΡετΗειε Ρανιιιιεατι Ροιιταιτι τιιιιιιαιτετ :ιεεεΠιτ,:ιτειαε οτιετεα

Ιο Ι:ιΡιόιε αιιο τεα,εΒειτατ τεττιοτο αιΙιαετιταιε ιιιττοΓΡειατ. Ε: εεεε οΒταΙιτ Γε

οτιταταιαε ιΠιαε να εεαιο εειΡἰτε τενετειιααε , :ιΜΗτιετιτι:ε ειειειιιτιιοτααι ιιιαι·εοτε

φωτεοττιιταιαε νιι:εττιτ ΡειΙΙιααε , Ιτιιι6τιτ:ιτε ιιιοτατιι τιιετιτοτίιττιειαε Ρτει:ειΕιαιιε ,

ιιιεοττατιτιοιιε ειιιοτιιιε ιτιετιιΒτοταιιι Γα:ινε ττ·:ια,τατιτιατιι ειατιίι ειτοιιι:ιτιειιε πε το

το εοτΡοτε ιαεοτιτειιτιιαειταε , Ιιοε ΓοΙο ατα»! ιτι ίεΡιι!ετο ιεεεΒειτ αοτιιιιετιτι Π

τιιιΙΙιτιιιιε,νεΓΗαιεατιε ΡοατιΠεειΙιβαε ΙιοιιεΓτᾶ Ρα!ετιτααιιιε ειαοττι:ιτιι5. Κα τω

απο θα ν.ιΙαε ιιιιτο.Βιιιε , παμε ατο Γαι ττια8αιταόιτιε !ιαιτιειιιο Γετττιοιιε νικ απο ·

ΡΙιεειΒιΙιε. @ιι ειιιτιι Ρατεινετατ Γε τιαττεΓο.ότεε εειττιιε, ατι τα τιιοτταιε ΒετιειΓΓοΙετ,

τε!ιααιαε ιιινειιτατατιι , τομεα: αΙττει :ι:ίαιιιατιοαετιι , ιτινιοΙο.τι εοτιιοτιε ττιεττιο

ΜΜΜ Ρτοαιζα,ιατιι. @ααα ατα: νιΓιο τιιαα:ι τιιιτ:ιεαΙο , ειαάτιιααε ιτιιττιετιΓο Πατσα

τε Ρτοιαιιι:ι. Γαετα:, εΙοααειιτιει τιαιτι:ιτιι ιτιαετια ε!Γατι ιιεαιιιτ , ααιιι τιιιιιτιε ω

ειιτ:ιε τιοΓΕτι Γεττιιοιιιε 112€ ει:ΡΙιαιτε ατ αεεετ, τειιαιΠιιιιιε ν:ιΙε:ιτ νετίιιε. 5ταρτ:

Ειότιιε ιετιτατ, αι: Ρειτ εται:,τιιιιι ιτιοιιιιι:ιτι νιίιοτιε Ειοττετιτι , οιτιιιιΡοτετιτι Βεο

αειιιτιε Γ:ιααιΒαε ΙιειιεεΙικιτ, ταιιτοταιιιαιιε αοιιοταττι Ιειτα,ιτοτι ατετι:ιε εαπ. Όσα.

8ειααειιε ετιιαιι τατιτι ιτινετιτιοιιε τΙιεΕιιιι·ι ,αοα ττιοαιεο ιτεταιτι εοεΡα ΙζιΙΙιειτα

Δω :ιτιἔοτε εταειατι , ιιιαΙτα ειτιιιτιο νοΙνειι5 , φαι. ει: ιΡΓο :ια εοιιιιιιαιτιοτατιοῳ

ιιετιι Γεαιιεατιιιιιι Ρτο ιιιατιετε αεΒετει: ειαΓεττι ,

19. ΠΜ νετὸ Ηαει:ιιατιτετιι ειιιιττιιιιιι ειιιεΓιοτέι. ωταιιη Π:αβιανιτ, εει.ΓαΜττι ααα

ετ:ιτ ιτιόατιιε ,ὰΙὶιετατιΠἱτιιο σα:: εοΠο αΒΓταΙιτ,εατιιόόιιιααε ια Ιειταε αττατιιααε

νετΙξιιιε , αι.ιιιι:15 ατατιτ:ιιιιαιιι ΗανιτιΙεε , ααα: Γαβ ιρίὶι οΙιτιι Ροίιτεε Γιιετο.ιιτ ΡτοΡτετ

Βατιιοτ0ιιι ετααατι!ειιι, ΓιιΒααιαι: , Ματια: Με ατιιααια ττιιιιίιε τα Ρεττιειιαειιε,

τα ετιαπιειε εοττιοτε ει!ιαα:ιτιι τοΠετετ ιιινιο!ειτοταιιι Ροιειοτιειιι ιιιετιιτιτοταιτι ,

νεττιτ :ιαότιεεε ,απ πο. τιιε:ιτιι ,τα εεια:ινετ νειιεττιΒιιε ιτι:ιιιαε , αιιΒιιέΓααε φαι

τα:ιΙιε νιταΙι εοτιιαα Ρτοειαεετιι:ιε δε αιιααΙο.ε Γεεαιτ. @τε Ροίτ οβιταιιι ιΠιιιε εοιι

ετα τιατιιι·ειττι ται εκετενεταιιτ,ιιτεταιαι τιιαιιιετιε τιισ.τιαατιι ε]αε ετετιιετιτο Γαο μι.

τιεττατειιτ. Νεετιοιι 8; Βατὶιαιιι Ροιιτιτἱειε ,ιιοΓττι ΓειΠεετ Αειτοιιιε , Ροίὶ ΓεΡαΙτα

τιιιιι ιΡΠαε τεετεΓεετιτετιι τοτοιιαιτ.

το. Η:εε νοτὸ οιιιιιι:ια!οι Γατιιτιιο όενοτἰοιιιε οΒΓεααιο τοεοιιάειιε, τιεε ΗΜ

τειιιιετι Γαιίααε (Ματια αιΓΠεετε εταιει·ιε,εια σε Γ:ιετιιτιίΠτιιατιι Ρετ τιαοτι οτα

απ: Ριετατι ετεΒτα: οτειτιοιιιιτιι Ρτεεεε Γαετ:ιιιιτ ΓαΓε, τα: ν:ιτιιε ΕιοτιαΙιε Γτεααεατεε

Ρτπαιεειτιοιιοε αιτεότα:, :ιαΓαεεΓτ ττι:ιιιαιιι ττιιττετε,τιτςαε ΠειΙιειαειιι τα άειιτΞΒιιε

ιΠιαε ΡοΓΓετ εκιτιιετε , ίτιιααιτ Ρεττετιτ:ιτε. δώ 86 ετατι Ιιοε με εοτιιιιιε!ετιι Ιἱττιιἰ

απο ιιοααιτετ ΡετΠεετε , ΓτιΙιτιΙι ιιιίτταιιιετιτο, τειι:ιει να:ΙεΙιεετ Γοι·ειΡε τω, ότι

ειιιΣ_τινιε τιαΙεΙιετταιιι οτιετιαοε αετιτεε εάακιτ, τα!ιιεατιτιο ώστε, απ εταιι ααα,

σε ειιιτι‹1ιιο Γ:αιρ!ιιτο Ρτετιοαοτεε. Μιταττι ακα ΗεΙεΙετιι αα:ττετιε ειαόιτοτειιι,ειαοτΙ

εοιιττει τι:ιταττατι εί'τι αιοι·τιιι ε:ια:ινετιε απ: εΙειιτιβαε «Μια ΓΗΠεε Ηαιτετιιιιτ εταο

τιτ,ααμτωε τιιοτιατιειιτι ιιΓααε αι όιεττι τιοαιεττιατιι τείαιιιοτιιατιι :ιεεττει με,

..4έι'ατ. 85) Οπί. δ. Β. δωσει/αυτ Σ!. ΖΖ 2 2

Απ. €αιι.

ΒΕ.Ι.ΧΧιΧ.

Γ.εΒκ.ι·ι,

(ῖοτριιε ιτι

πατατα τ:ὲ

ρετιιατ.

ΏειΓιιΙα τοϋ

Ματ.

Πειιττε ααα

τιττι·ε!ιατι

ται· Γιατι

ετιιοτε_
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ω. εστι. οστ σΒοι·σσ ,σεττιτισ σωστο ουσ τοΕιιτσ ττιστστ τσιτσιττοσ. σιτττι ττ›τ τστνστιτττ ττιτττσ-'

ΒΒ.ΕΧΧ|Χ.

Έτσι. νι.

£οφιιε το

τσιπιιτ ( τττττσοττσ Φέτα τ ) στιιστττστ:ι , σα.

τ.τ. Ισττιιτ :ιτστ:ιτσ5 ‹τσ σοτιτοτσ νιττ Βστ Ατττσιιστι τττοτστττστττοτστσε Κσττοιιτ:ιε

“το” “το σοττ€τιιο τοσο ττστιττο ττοττοτσ ιτστιοτττττ : τσΡτατιιιτι σττστιτ εσ:τοτσε. ττσετιοττ 82 ασ

προτιττιιτ.

Α ιι€τοττ5

πατε.

τιτσιττσ.ττοε σετττττσιτττ, σττάοιισ ΡστΡτιιτσ, (τω: σετ τ·ιοτ: οΡιιε σΡτσ ντστστοστιτιιτ . σκ

τιιιτίτνττ. Ποι·Ριτε νστο νστιστσττττσ :τ εττσ ετιιοστσστττιο Κστστιττστιττιτ Οάοτιττιιτιτ στη

τουσ στσνστιτττι σττ.ιιΓοιισ :το ττσστιτιιιττι Κστστιάστιττττ Νονσιτττπτιιτττ ειιτττσιτε πίττ

τιιτιτττι σίτ , Ρα· τττἔττττσ ττιτοε σττσε ττιιιτσ τσττ·στιτ τττειτιστσ ΡστττιτΙττ , σε ότσ σωστο ,

ιττσ.Βιιο Οτσττ . ΡοΡιιττοιισ σοτινστιτιι σοτιστσ<έστο , τη τοσο Ρτεστιο.τστο τσσοττοεσ

ντα ιιττιστιιοιισ ΓσΡιιτσιτ, ττοιι ιττ στττσετ ττιστστ το Ρτοττιτττττοτττ)ιτε ΡοΓιιττ, τα! το

τιιΡσττοτττσιιε.ττσιιτ ττιτ:τάσιτιστττιιττι ττττιιε ντετσττ,8ε τιιιιτσιτ Πιτ: τττο σσσστιεττ Ρώτα,

σοττοεσνττ στοιισ το σο τττιιτττ Ρτστττιτ νστττοιιτιιτττ, ήτε π·στιτττ »τω ία [εστι/ΜτΙ

(πω, ότι: Μύτωόυ , τωπτωττ Με τ Μπι , τι τσίσττ π. Πττστιτσιτσ νστὸ, Ετσνσ

6οτισιτι ντττσττσστ σοι·Ρ2ιττε σττ.1ι10 έσττττιιττοιιιΕτιτ , σστε:τ:τσιτι σίτ`σ τ”σσττ, τοτε σττστιτ

ΓιισσσΠοτττσιτε ττοττοτσοττσττι το ΡστΡστιιο τοπ: Τστικττ. @σετ ττσέτσττιιε οσε άσνο

τττττττττ: ττοτττσι·τισ σστστιτττστσ τ:οτττττιιε , σε ττοτττοε ιιτ σει τιτσιτσστ σιιτσ Ροίτστ·οε

ιττοτιστττιτε.

στ.. Ηεσσ ττοε απο στΡστττοιιε τιιιτ Με ττιτ2τττιστσι, θεσιτττιισ ττιιιτιστοίτ ΓιίιτιστΓιττττ,

σιιτττΠ`στττιιε , Γτσ ιιστιττ Γστττιοτισ τισττστιττ ιτε , Η σιτττο ττσοιισοιιστιτ το τιτσ"τιτοΓο

τσσστσ ΡστττττΠτ Ριιτττιισ : τω σετ τσιτιτσιτι Οτττττττ ΡοτιττττστΓοιτσ τοττιιε ) Ποστ ντττ

σττέτστιι , Ροττσττε ττσττΓττττίττττιιε. Τσττττιιε 8‹: τστιττε ιιτοιιστο Ρτσετστιε νττττιττΒιιε, στ ιτε

οστσοτσΒτττε ττοιιοτστιιι· τιιτιιιιτιιε. τζ)σ ίσιιττστττσιτε νστὸ το Βιιττττοσ στιιε, ουσ τσ

οιιτσΓσττ,τοττιιε ττιτστνστιτστττττιιιε ιτισττττε Ρσττσττε,σττοιισ Με οοττιιτιστττοτστσ Πι

τιστΓστττττιιιε: ετιιοτιτστττ ττσ Με Γσττε ττι ττοσττο νττεσ ττττιτε στττιτστΤσ σοστιοΓσττττιιε. 5τ

οιιτιτσιτι σετ στιτε Μστιτοττστττ σσσσττσε ντίιιιιτ , Γιιι·στττσε σιιττττιττττ , ττστστΙττσε @σπιτια

86 τσσττιιτοττσε τττι€ιισ: ι·σστΡττ οτττστιιτιι. Ηττα: τισττττισ οιισττ σοτττττιιιτιτσ $στιότο

:στο στοιισ τσίστι·σ οτττττττττττιε , οιιτσ σετ ττττισττι το στιιε Μστττοττσ σττντιτττιιε σασπ

τιιτττ ττττιιε τσίττιιστ ίτοττττιιε . σιιτ τιστ:σε Ρτοτισ ετσνοττοτισ σοτισιιττττ στιττττιιε τ.

νι τι. Βε @σε :Μάτ έ» Μετττοτ·έσ έστω Δωσστι'2 Β2=υττω =υττ·ττιτσ

ωτττ622τω· ασεπ/ό.

κ

Έ.τττιςΔι-ιτ σιιττο στο Ιτισσττισττοτισ Ποιτιττιτ οέτττισσοτσίτττιο οιιττιοιισσσίτττιο

οιιτιττο , σ. τι·στιτττιι νστὸ τ:σστττττττττ Αττιστιτττ σστιτστττττο τιοτ:σσσίττττοοιττττ

το , στοιισ στο Ετσνσττοτισ σοτΡοττε ττιίτιιε τιιιστττσ$σίτιιτοτσΡττττιο . σττσ ντσστττιτο

ιτιστιττε 5στιτστττττττε , σστστστττσε στιτττνστΓσττσ ΓωΡσεττέτσε Ετσνσττοτιτε ττττι15 ττττττιτ

ιισοστ , στα ιτιτιιιδ.ε τττ8ττο ετσνοττοτττε ττιιτττο Γοττστττοτε σκίτσοστ. $τοιιτι:τστιτ ετιιοττ

σττστττε σττστιιιε σοτιΓιιστο σοτιτστττσ οτττοτο ιιιιττο ίσττσττ τιοτιοι·στστττε στστοτ:τσοιιτο:

οιιστττ τισ8ττεσισττσττι Ι)τντιτο σοι·τσέτστττ Ρτοτττστο ίσοιτσιιττ τπστιτίσττ:ττιε ττοιιστ:τι:

η.

 

τι Ητιιισ τιτττοττσπτ ρσιτττο στττστ άσΓσττΒττ Αττ:τττττιιε

1ίΡτεττισττιττιστσ τη. ροτττιιισπιτπ ττττιιιε ρττ;σοστε:ττττοιτε

ττε Βστττττ:τι $.Αττιστττττ 8: Μοτισττσττο τιστ (Με τι.στι.ιι

1°ι1Μ Ρτ·τσΠιτσιπ τσττττιιττε, ό: Εεστσίτσ δ. ΜΑΜΑ ά

‹τσ τιττττιιτο δ. Αιτιστττ:ττ σεττ_ 5τσ σσιτττ Ερτστσττιττττι

το μ..

Βττπ:/π:Μ ρκιβωτ.τ Ρετ·υτιττττ τΜίπτι Τωτρττ

Μρττι.τ πατε/τοπ: :τωττώτττπ Χωρα @οποσ

Νου κατι: ΔΙΚΗ οΝιιιι/-αέσττ Τρ:τρτ.τ $σεω!ω·.

Ιτι/[στ·ιιτ τ» πιάτα: πτατιωιττ τω: σωστα Ρτο[ιττ,

Ι.ττττοτ· αφήστε: σημα ό·[τώττωτοτ ξ[Μ ,

6°ηφοπεπ.τ 1°εδΐ):]τνΜΜο.ι τα· στου" "στα,

ΛΙ1]ττσκι τα ΜΜΜ ]ττ·τωιτ·στ αττ:τιτ:τ.τ :πιτ τω,

Ρστωιτα ΡΜετατι τοπρεποπ.τ πίττα Μέπιβτο

Μἱτ:τ›πἑἰἱ τ:ιττΠτσττ]ττ στο τιτωβιτ τ» απ: ,

ήτοι:: μπε: Φτου: 6°ισπίτσττσυτ Και Ροτστωττ.

Ηι.οτι-ΜΜιιε θτιττο: βιτ: ιπαπάτυιτο Μαδτ/ττσ

6°σωρετ· τ» “πωπω 6“ττττ]ίτσ: :σ›τ[ττ·ν.·τ “ΜΗ”.

@κι τεστ: Μ: ·τιπ[κτ στα:: τητα Ρεθοτ·σ μα”

Αι.σιιι:·ιο ·υστττωτι |Μι·τ·τωτι τα Οττττ/το σττωττωτ.

Ιτστττ Ετιττζτστττττιστσ ότι. ΑΚΝοκιτε 8, ,απαιτώ ποστ

τσα»τ τ·τ·»υ·υέβ ττττττιιτ. Ε: ΕΡτιζτστττ.τ.τ8. Ακτιοιστιε

Ρτι[τιτ τσεεττωττ Βσύτττ:σπτ τσττσνΞτΪσ δ: ›ντε!έτσι Μ72[ττ°π

Μπι, ειτηιισττι ττοττοτσιτι δ,Μτετιστττε , δ. Ρστττ σε 5`_

Αττιστιεττ ιτατττιττΤσ ίσττιιτ, νοτιιττττηιισ τα [τιπόϋτω

μθωτάττωτ , τω: :Π αι:ιιιστι:ττιιτττ , Ρι·σττ·ττπιτ σποτ. Η.

τττιστρίτττε ΕΡιτέτσιτττττσττε Δτι:ιττιιιιε τετρττιτττ Ι.σέτ:οττττη

Ρτσ€ττ3ι.18 σοτττττττττιτστ. τι: ττττε Οστττττττττιιιε οτίστντιτωσ

(στι: «μιστιτσιττ. Ατσιιτηιισ το έτττοτττσο Έστω. στττΓτ1ττσ

:τοσο πω. ιν. οβτττττ τττσττιιτ.Ήτ @τοπ ττστττ: Μπεστ

τττ Ετσνεττοττσττι οιιττττο ρὸίτ στιττο Βάσω τ:στττττίτσ

μπω: Η):τττάσ στι Οτττστιστωσ τττ Ερτστ. τι. πτσττ·ιο

1°;1τιτ8 Μπιτ :Η σιτττι Ατττοττο,8τ ουτε τττσ ΑτττοττιιτΡΟστ·.

τὸ Οτττετισττιισ στ: Ατ;ττιστσ Ετττοττστιττ ΝοντοττιστισττΠ8

Ερτττ:οριτσ σττττο Μο. ιοττ:τι. οτττττ, Ετττοττσ τσριιττιτε;

τι.ττιτε Ερτισρτιτιττιι σττσ.ι:ο τοσο Ατσιιτιιτ.ιε σοιττττοτττττ.

νττω Φωτο τστστοε Αιτιοτττ ΕΡτττ:οΡτ Εστ:τσττα ΒΑΠ.

ΒιιτοτττΠ ττττσιτττ ντα $_ Βιιττττστττ $σττΡτοΙ Τοτ·ττο ς_

Αττττη. Ισά. Οστιττττ : ει: ροττιτε Ετιιοττοττττ Μοη2,[ζητο

σόττνστιττσ ττιστιττσίτιιιτι τ:ττ_
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εΙοττσ!σ. Νο!! εστω( στ α!!σσισ ετ!απ!!π τταπ!εστσι σ!εατπσε) Πε! σπ!!!!Ρστεπ

τ!! ι!!!ταεσ!α Με Ρετ !Ρ!σι!!, !!νε Ρετ τπ!!!!!!τσε !σσε τω!!! , ταπτσιπ τ!!! !!τεΡ!τστπ

δε Ρ!ασ!σπ! !ανοτόπισσε νσ!8! ε!τε!ταπσσιπ ετεσ!ιπσι Ραττατα 5 ει! ασ !!σειπ εστ

το!!σταπσαι!! ετεσεπτ!σιι! εοττεΡτισπόι!!σσε απ!!πατσιπ ετταπτ!σι!! εατΙε!!!α τετ

σπα!!! τποπ!!τατ! σΡετα τεπει!!σε εεττ!!!!ι!!σπι : στ σιτε. πσστ!σιαι!!! Ρτα:εεΡτοτσι!!

Γαετοτιιιπ ασιπσπ!τ!σπ!!!σε ποπ ειι!επσαιπστ, Ρσττεπτ!ε εισ!!!!!!σαιπ εισαΠ !!!π!σ

!ατοτσιπ αεσ!ε!ε εσττ!εαι!!στ. Ε! εισ!α ωστε εεπετοτσιτ! !.στ!! σΒσστατ! , στ ετ!

τστ:ε 5σσοι!!ατ τετσα !σε!επσσ Ρτε!!εα!!!σε,ατοσε ασ π!οπτει!! ν!ττστσιπ α!!!εεπ
σαι!!σι σ!!ει!!τε ι!σξ!σι!!σε3 !!τ στ ποπ!! !εττι!σπειπ Π!ν!πι!ιτ! τισ! Ρετ τω!! !!εστα

τστ,ε!!ια!! Ρετ !ι!σσπ! !οεισ! νισεαι!!σε,τεττ!!!!Ι!ασσε ΡτεεεεΡτα ιποττετ!! ατε Ρετ

σ!τ!οπε!!! ι!!!!!ατ!τ!α !ιιιττα ΡτσΡ!!εται!! !π εαπτ!εσι!! στ!! πο τ! νετταιπσε.

τα.. τω!!! ιταεισε !!!ο σε εισο !οτ!σ! !πεεΡ!ι!!σε !!Βιιο , !ει!!ε ν!σε!!εετ ΠΜ!!! ασ

εε!!!!σπε πω αστποπ!τοε Ρστατε σε!!ε!!!σε, π!!! σ! !!αι!!!παιπ 8ειι!!!!:ε σ!!εό!!σπ!ε,

Πε! ν!ι!ε!!εετ δε Ρτο!ε!π!!, π! πσ!!τ!ε εστσι!!σε αεεετ!σαιπσε, ειπα !π εσπ!Ρεε!σ ίσω

!!!εε Μτι!ε!!ατιε !σεετε να!εαπ!σε, ν!τ!οτίιπισσε τσ!!!ε!πει!! σε αθτ!!ασε πο!!τ!ε αι

σστε Μ!!! πισω , σπιτι!! Πσιτ!!τ!σε πσ!!ετ !π τετται!!, !!σε ε!! τεττει!α εστσαι!!!!!ι:,

ασ Ρστσιπ ε!τΡστΡεπισι, στ σεΡσ!!α Ρ!σιππ! ,ισ ε!! !π!σσ!τατ!ε δε Ρεεεατ! έ! πώ!!

Βτανεσ!πε, ασ εεε ε!!ε σ!ασειπα πσ!!τ! Κεειε σπα!! αστσιι! Ρστ!!!!ι!!σι!! πο! ΡτεεΡα

τει!!σι ε 5εσ σε π!! !ατ!ε, εισα!!!ν!ε Ρτα:Ρο!!ετο στσ!τ!ε σ!εεπσα !σετ!πτ, τα:σεεσα

Ραπσσ σ!!ι!πισε: πσπε ασ !Ρ!!σε Περι πιαεπ!τιισ!πειι! !!πασα: Ρ!εό!τσ δε εα α!!!ο ία!

!σετε αεεεσα!!!σε.

α!. Πιε πω!! εισ!!αιπσ!έ!α!!! ε!ενατ!οπεπ! οτσ!ι!ε τει!!Ροτ!ε Ρττεεεσε!!ατ, τετ!!!!.

πατα !γπαιτ! νε!Ρεττ!πα: εε!ε!!τ!τατ!ε , πο!! !τα Ρ!επσ στ σ!ἔι!σι!! ει!!! αΡΡατατσ !στ!!!

π!! , πετ! σε ετ!αιπ !ε!!!νο εσπνει!τσ στ: σεεε!!ατ τστ!!α: ΡοΡι!!ατ!ε , !ο!νε!!ατ !σ! !αι!!

ε! εστι!! !!!ι!!!πεσ !8π!νσπ!οε εισαστσΡεσεε ,αε !τατετπο αι!!στε ίσιο!! Πγπτ!!!αε ν!

εατιαι!! !σπό!!σπειι! Ρτε!!εβατ 5 !!αεσσεν!ε!!!!τσσιι!εα!τετπα!!τε , πωσ!!! ποΧ εεε!!

!εο ε!τεσπ!απ!!ό!α ΡεΡ!σ νεπ!ε!!ατ , (]σπ!Ρ!ετοι!!!!.!σε εσιτ!Ρ!ετ!ε τεπε!!τατσιτ! ποτ

τστ!αι!! Ισεετπ!ε εεε!!ατ ! αε εισσπ!αιτι σι!!ε!εεπσ!τειπΡσε !απ! νεπετατ , Μσπαε!!ο

τσιπ !!ππσ!!!εό!!!!ετπ!α Ρετ!ετι!πτ εσ!!σσ!!›σε !π ασ!α ΒαΠ!!εατ τε!!θ:!ε. Έ! ι!!στε

Ε!!! !ο!!το !σεετπιτ πο6!στι!!ι πο!!! ατσειε πιει!! αεεει!!!ι , ατσσε σπ!νετ!!ι Ρετ τστα

.2Εσ!ε !Ρατ!α εετε!ε ε!!!!!πό!!ε ,σσι!! σπσε εστσπ! Ρο!! Ραιν!!!!ι!!! !ι!τετεαΡεσ!τ!ε!ι!

τε!!!Ρστιε σ!!!Ρεπτ!ασ! Τει!!Ρ!! ο!!!ετναπτ τεσ!!!!`ετ,εετεστπ ασ 5από!!νε!!!8!α αι·

σετε Γο!!τι!πι αε Ραι!!!ὸ αστε ειι!!!πε!σπ! !σ!ο εατ!!τ!!ε !ει!!ε εατισστε τε ετ!τ τα·

σ!απτει!!. @και σσ!!! α!! απ!! α:!!!ι!!ατ !!Ισπ!!πατσιπ , !τετατὸ ετεσ!τ ε!! !πεσει!

σπιτι. $!ε :! !!!!Ρ;!!!!ε ν!ε!!!!ιτ! !σεεεσεπτ!!ασε τεττ!ὸ ε!ε!!!τ!ό!σε , τεττ!ὸ π!!!!!σιτ!!πσε

αΡΡατσ!τ ωσεί!! !ετ!ε εστι!!οι!. @τι σε τε σποτ! !σΡετετατ τι! σπιιπ! εσπνεπ!επτεε,

αι: Μπι!!! Γε εσιτισειπ ειι!!!π!ι!!Γε ιπε!ποταπτεε , δε σ!!! !Ρ!σι!! τεαεεεπσετ!τ εσπ

σσ!τετ!τεε, !τα εσιπσε!π σει!σο ειι!!!πεσεπσσιπ Ρστανετσι!τ , στ ετ!αι!! εατ!!οι!ειι!

πι!! ει: !!!σ τε!παπ!ετατ ειπσπέ!στ!!ε σ!ε!τ!ε ασ!τι!ετεπτ , Ρτο!αατε νσ!επτει σττιδ.ττ!

τσ!!σε τεΡετ!τσ !σιπ!π!ε εαπσστε ται!!ατ!!!τ αΡΡατετετ. Νεεσσι!! πσ!ΡΡε τειπ τεστ!

π!!ταεσ!! Ρ!επ!τετα<ἐι!ο!εε!›απτ : σσαπισαπ! ται!!ε!! αι!!τι!σ !σ!!!ε!τσσ!πει!! σε!!σε

!αό!σ !απ! σιππ!!!!οσ!ε εαΡ!ε!!αι!τ. @σα σε τε σπιτι !Ρ!στι! εετεσπ! σσαττὸ καε

εετ!!σπ! ω!!! !εετε!!τ, !!σΡεία&! , !ι!!πιο Ρεττεττ!τ! , τισὸσ οσα!! τε!ι!ετατ!σ ( στ πι!.

σ!!τετ!ιπ ) απ!! εισειι! Ρτοσ!Β!ο ο!!ν!ατε ε!τ!!!ι!εσεπσσ τει!ταν!!!επτ, !Ρ!σι!! τστ!εε

εν!πσ!εατσιι! ε! !σιτ!!πε!ΡΠ εοπεε!Τεισπτ. τα!!! ι!!!!!τ!ι ι Ρετπ!!!Τσε ε!! ε!σε ε!!! !σ

τ!ε , εσ!σε ν!ττστ!! ι!!α!ε!!ατε τω!!! ν!ε!!!σε αΡΡατσ!τ !πν!πε!!!!!!ι. Π!σ !ται!σε !σΡετ

!!αε τεΡει!τ!π!πσν!τατε ιι!!ταε:!!!! Βιισσιο Γσπ!!!ισ αττοι!!τ! , ταπσέιτ!!!σε σσττι!!τσιτ!

εσπτεε , !!σΡ!σοε οεσ!σι ΓοΡοτ!!ετατ ττασισετσπτ εισ!ετ!.

:.6. ]αίτι!σσε πο: !Ρ!`α ταπτο !!!ι!!!τατα !!!ιτι!πε ΡιοΡε τται!!!ετατ , δε αστοτα τσΒε!ἔ

εεπτε Ματστ!πστσιπ Γο!!ει!!π!ταε ΡτσΡ!πεισα!πατ, τω!! !πτετεα εσ!!οσεε ετα!!ατ!ε

σι!!!!σε εισ!ενεταπτ !σττε!τεισπτ,αε σε ειπε!! !εΡτειπ ι!!α!τ!!!!!ι σ!!! ασ εαΡστ ν!!!

Πε! Γι!!! !Ρ!`σ !!!ασ!ο!ατσ !πττα εαπεε!!οτ Γι!!! εοι!ε!αν! Ρσ!!τ! !!α!›αι!τ, σποτ ει!!!πο

εαπσοι·ε !!αΡται!τει τεΡετετσπτ. Ε!τ!!!ο αστε!!! ασ Ρεσεε Ρο!!τ! οσε!!! Ρασ! τ! αστε

αεεει!σι ν!σεταστ , σι!σε ι!!! ασ εαΡστ !!ατ!!τ! αι:εε!!!! !σειστ!τ ποπ σσ!!!τα!!απτ.

! 2.2.2: ι!

Απ. £τιιι.

ΒΒ- Ι.ΧΧ1Χ.

Έτσι!. νι.



α. νιτΑ ε. ΑΜΑΝιιι ΕΡιεε:οι>ι Τι1ΑΙΕΩΤΕΝε1ε;
Μ, σαι. πιω νειὸ Ματιιτιιιοι·ιιιτι ίοΙΙειιιιιιιιε , αε εΙιε ιαιιι εΙαιεΓεειιτε , νιιβατα αει Με.

Μ: ""°'Χ· οιιιιιε ΜοιιαειιοιιιιιιαΒιιιειιιο Βα·ίιΙιεαιιι νειιιτ, επεσε ίιιιιιιιια:. αιι&εε οι Με

Β". γι' νιάιια: Τι·ιιιιταιιειιοεΠιε !αιιόιιιιιε νοειοίιίοιιειιιοιΙαιιτΠ.ιιιε Βειιεοιιιιτ, ΜιίΤαι·ιιιιι

εΙειιιοε ΓοΙΙειιιιιια ρω ειιιίε!ειιι ιιοιιοιε Ρατι·ιε ιι|τια Γο!ιιιιιιι άενοτιίΠιιιε ιιιιιι!ενιτ.

Α...ειοω Ποιοι ιιιειιΡ!ιοαοιΙιε ιιιειοιιιατ εαιιιι!ειιαιιι οιιιτιίιε ιιιοτειαιαιιι εεο ιιιίε :μι !ιατε

πι» οιια!ιαειιιιιοιιε Γιιιιτ άείετιιιο,εοιαπι Ροίιτιιε δε αιιοινι αιιιιΒιιε , δε ιΒιιειτι οειιΙιε

νιιιι , επεσε ιιοε ετιαιιι νειΠειιιοε ιιι Μι εοιιεειιιιιιιιε :αστο Ροιιτιίιει όιιιι,

ι.ιιιιιειι ιιι αετιιειεο ειιιαιιι ε!αι·ιιε Ιιαοειιε ο!νιιιιιο

Μοιιίὶταίὶι Μοιιαειιιε , ΡιεεΓιιι ΑινιΑΝιιιι ,τιιιε.

@α ίαιιιι.ιιιι ατιιΒιι·ε πια: εοιιΓοιεια νιταε, '

Π: ναΙεαιι: οοιιιε ραιι:ιειιιαιε ειπε.

Ηοε @τα εειιιιιιιιιιι όινιιιοιιιιιι ΒειιεΗειοι·ιιιιι ιιιιιιιιιε , εΙεναιιοιιειιι Μια:

Γαει·ι εοι·ιιοι·ιε αάιιιιιαοιΙειιι , αι: όατιοιιειιι ιΒιιιι ιιε εα:Ιο πω; ιιιειτιοι·αΒΠειιι,

Γιιιιιιιιο οενοιιοιιιε ει·ιοιιοιο αει αΗ·`ιιειε εε!ειιι·αιιιιιτ , ατοιιε ιιτ αιιοΠει·ιε εοι·ιιιιι

ιιοτιοι·ετιιι όεει·ενει·ιιιιτ , ετεοειιτεε ιεναιιιειι αο!ειιτιιιοε αιτει·ιιιιιιι. οιιι ε] ιιε ιιιειιιο

ιιαιιι απο οεοιτα ιιαιιιιει·ιιιε αθ:ιοιιε Βι·αειαιιιιιι.

ΑΡΡΕΝΒΙΧ ΒΧ 1.ΙΒΚΟ ΜΙΒΔΟΠ1.ΟΚΠΜ

ε. ΑΜΑΝοι,

Ι)ι:ιιτι εοι·ιιιιε Ρετ Ριαιιειαιιι άεΙατιιιτι είι.

Απδΐυπ Ο κ. ι. ιι ιι ι: ιι ι· ο ΜΜπσ|1ο Ε!ιιοικιψ, ι·ιβε 0αι[επ0.

 

Ιιιεειιαιιιιιι

ω; Ν ιι ο αἱ: Ιιιεαι·ιιατιοιιε Βοιιιιιιι Μ. ι.ιινι.α τιαιιίιτιι νειὸ 8. Αιτιαιιοι
ι " «.

Ειιιοιιειιίε. Ι. ·· .. εεεε. νι. Πιο ι:ει·τιο Ιόιιιιιιι Ρεοι·ιιαι·ιαι·ιιπι ΕΙιιοιιε αεεειιἴα: Μπάο

. χ. ' έ απ” ιιι ίσιο Ιιοι·α ίει·ε τει·τια , ιιιιοε οι ιιι ιιιἴαιιι ρι·ιεόιόι:ι ΡοιιτιΠειε Εε..

εΙεΙἱαιιι ΡΙιιιιιοεια καιιιιΙιε τε6ιαιιι μι· τεΒιιιαε ΠιοΜι τα!ιιιΙαιιειε Ηαιιι..

πια ρι·οιιιιιιε , αιιιιοιιι !ιοίιιε ( ιιτ ει·εάιιιιιιι) ιιινιάιθ.. @αι ιΙιΓα απο οιιιιιιοιιε (Παο

Πι·ιε Γιιιείιατιιιι είι ιιιεειιεΙιο ιιεναΠατα , ιιεειιοιι 8: ΑΡοίΈο οιιιιιι ι>ιωειΡο , τω 8:

ιιΑιιι!ιε8 αΙια 8ει·ιιιαιιι ιρΠιιε * Εεε!εΠα. ()αιιιιιαιιαε ίιιιιάειιάο ιιι ιιιιΙνει·ειιι Και: ιεάα&2,

εΙιι·ιιια ειιαιτι οιιιεειιιε οιιιαιιιειιτα Εεε!εΠαι , εο!ιιιιιιιαε άιεο ιιε Ρωο Ιαριάε απο

ατιαιοΒιο Ιιοιιεί`τε ίαΙιι·ιεεε. ω ειιιιάι:Ιαιιι εοιιι:ιΒιι: ι·εΙατιι όι€οιίΠιιιιιιιι, :μισό δευτ

νιο!ειιτει 8: αιιεΙιειιι:εε ιιι ίιιιιιοι·ειιι νει·ιιι· ι·ιοτι ιιιιιιιιιιιιιιι, ικα Ιεδτιιιιε, ιιε ιεοι,ειιι:

νεΙιιιι ιιιοιιΠιι·ιιιιι. Ναιιι πιο:: ιιτιιιΓα: εαιιιιιαιια: .ι Ηαιιιιιια Γιιιιε ιοναΓα , εεερει·ιιιιε

ιιιίἱιιιιιΙ ιιιιΙΙιιιε ιιιΠ ΓοΙιιιε Πει ιιιιιιιι!Γιι ι·είοιιαιε , αείι όινιιιιιιιε ιιιοιιει·ειιιιιι [Πακι

Ξει·ε ιιιιιιαιιι Για 8: ΕεεΙείἰαι , οοιιει:,ιιι ιιιιεΙιοαιιιιιι εΠ, ιο ιιιιΙνειεπι ίιιιιι: ιε

όαέΕ:ε.

Ποιιιιιι ε. α. (Μήνα ΙιαΙιιιατιοιιιε ι·εΠιτιιειιεΙαε ει·ατιέι Ει·ατι·εε ειιιιι ΑΒΒατε * ιΡω Ιοει ει:

εοιιίιιΙτο Ματειιιοιιιε τει·ια: ακιιιε ΕΡιΓεοιιοιιιιιι , Ρετιιιοιιε οιιοοιιε Ριαιιεοιιιιιι

μ· ω..Β.._ οιιιιιιια , ί:ει·ετιιιιιι οπο εοι·ιιιιΓειιιιιιιι νειιει·αιιοι Ρατι·ιε ι·εειιιιαΙιατ, Ρετ (5αΠιαιιι

το αν Μ- όειιιΙειιιιι: : οσοι απο ταιιιο ΤΙιείαιιι·ο ΒαΙΙι ιιοι!ιοετ Ιοεοι·ιιιιι Ιιοιιοιιι'ιεε 8: Πιπι

“ωο πια ειιιιι όενοτιοιιε ΠιίεΒιιει·ιιιιτ. ΕιιεεΠιιιιιια Γαιιε Μοιιαίιειιο νι ι. Ιάιιε]ιιιιιι , ω..

ιιεόανιιιιιιειιι Μετα Πιο ιε ιν. Νοιιαε μη. @κι αστειο Με ιιπει·εαΡεοιιιε ειπα

τιιοι· ΙιεΒιιοιιιαόιιιιι ιιιει·ιειε ίειιεοι&ι Ροιιιιίιεια εοιαιιι ιιιιιιιειιιιιαιε νιιΙΒι ιιιιιιίδι.

ιεειοιιε Πε €ειιιιιιι, ιιοιι ειιιειε ιιιατει· ΕεεΙε!ια ιετιεειιοιιτιι.

@φαω 3_ @ια:οαιτι ιταειιιε Ρεια8ταιιτεε Ιοεα.,()αιιιει·αειιιιι ιιι·ιιειιι όενειιιιιιιια εΙιιειι

αιιιιιι= ε· :επι ΡοιιιιιιεαΙι Οαι!ιεοτα : ιο φα ΡτοΡτετ να!ναε οιιιόαιιι ιιιΓειιίαιιιε εοιιίὶιιᾶιε απ..

"πω" τιΠιιιιε ιιι ιιει·νο ιιεειιιιιιε ιείιάεΒ:ιτ, ειιιιιιτ :ιο ιιιεο!ια α!αιιι ΒιέΙ:ιιιιι είε ιιοιιιε, οι:

ιιιιιιιαιιι εαριιιε αιιιειιτιαιιι οιιαιικιαιιι ιιι·οριιιοιιαι·ιιιιι ιιαι·ιιιιι Γαιιειανει·ατ. πιω @ιιιε

1ιοιιοιιίιεε αο ΑιιιιΙΙιτε Ι.ιετιιεκτιιο ειιιιέιόοιιε ιρω Ιοει ΟΙει·ο ι·εεειιιι ιιοΐιιι..

ταιιε!ι @πια εοιιιιιιατιειειιιιιε , ιΠιιιιι ιιιιίειιιιιι οοιιαι·ι δ. Αιιιαιιι:ιο ιιιτει·Ρε!!ανιιιιιια,

ειιιαιειιιιε ίοΙιιιιιιιι νιιιειιΙιε εοιιιοιαΙιΒιια, 5αιι&ιιε ειιιοοιιαι·ετιιι αμκ! Πινιιιαιιι

 



νιτΑ ε. ΑΜΑΝοι ετιεεοτιταΑιεεττΝειε. Π.

›
ε!ετιιειιτ!ο.πι ο!ιτ!τιετετ ε!ατττιοα!:1ε!ε ειΒΓο!νι ιιει!!!›αε. ααα! 8ε ιτε! Βιέταιιι εἰ!. ΑΝ- ει!!!

Νοτια 8: Ροτιτ!τειτ ιιο!!:τ!ε ειί!”ειιίαττι ΡτεεΒα!τ ρετ!τ!οα!!ιαε ,8ε!!!ε Ροτιτ!!:ΟΧ ιιο!!ετεα!αε εοτρι15 ε!εΡοττα!32.τατ , !!!ιετατιι τιιετιτετιι εσ.τειιαε εεΡτ!νετοἑ Πιπιτιιο Ρου

τ!!!εε Ω!ιτ!ίτο !τιιρεττειν!τ : Ματ !ατ!ε τιο!ι!Γεατιι ρτοετεε!!εαε , ιια!!απι πιει!είει!ι!

εεια!τ!ε !ιι‹!!ε!ατιι α!ττὲ Ρτατειιε!ετετ.

4.. ΑΒ ! Γε. ααοειαε ατ!›ε νεί!!ετ!ει ι!ετοτςαειιτεεεαπι !ιιιαιεαΐο εο!ιι!τ:ιτα ε!

ν!ατιι , τειιε!ε!ιαπιαε νετἴαε οΡ!ὸατιι ει!! νοεει!ια!ατα ε!! Οοεεϊατιι : α!ι! ιιια!τ:ε εινετ (-'Μ.Ψτ

!!οιιεε ει!ι ορ!!!ο.!ιο θα !ατ!!εε ε!αΩ!ετιι !οε! , ίειιιι!!!!!·: !ατετε!πιτιτατ δ. Απιειιιό!, ά:1::$18.

εαπ ε!ι·ε:ι !Ρίατιι ε!εεε!:ιειτ οΡ!ε!αιιι. 5εε! αΒ! !οεο ειαὸ τ!!ΓΡο!!ταττι ετα τειι!!ετε

Ρτορ!αν!ιιιαε, εεεε ειαεπιε!τιιιι Ρτεί!ιγτεταιιι Εεε!ε!!:ε !ιι !ιοτιοτεδ. !!εττι!ε!! ει:

!!ταέ!:.ε , Α!ε!οιιεπι ιιοτιι!τιε , εατιι Ρ!ε!ιε ρτοιιιἰἴεα! Γεια” ααα τιιοό!εει οεν!ατιι Μ

!ια!!ιιαε !ιατιι!!!τετ όεατεεειιτετιι , ατ τ!ιεεειπι Ματ! Ροτιτ!!!ε!ε !τι !Ρ!ἑιιτι δ. Κειιι!ἔ!!

Εεε!ε!!ειαι ε!ετ·εττ!,!!ιίτιαε ρεια!!α!ατιτι τεαα!εΓεετε Ρετιιι!ττετε!ιιω. Ε!! ειατειιι ει!ι

!ιοε !οεο τιοτι πια!ταπι ε!!!τ:αιε ετα!ε!ει!ιι ν!αι!α5 τιαειτι ό!εατιτ νεττια!!ατιι Η Ια !ιοε

3:ιεε!οειτ ττια!!ετ !!τειτα ι·εεατ›ειιιε Μ: !τιιιιιειιίαττι !αιι€έαοτειιι αιετιι!ποταπι , ετα: ε!

!εδτο τιεεια!νετε.τ πω!!! με: εαττ!εα!ει Με εια!τιειαε ειιιαοταττι. Ηπε Μ)! ειατε Ρετ

εερ!τ Γοιιοε ό: εειιιταε Ρ!ε!ι!ε εὸ !!!νεττεατ!ε.,εεια!!ιιιι Ρετεατιό!::ιται·. (ζίιτιιειαε στι!

ε!Πετ εοτιιιιε δ. Ασωπό! :ὶ τ!ε!ε!!!ιαε ται·ιιτι!ε !!!ὸ ττσ.ιιετεττ! , εοιιτ!τιαὸ !τι απο νετ!ια

`^! !'ει·παΕΕ!

Ρτοτιιρ!τ : Ο Ι! ι!ειτετατιιιε!!!!τετα τιιειιιι!ιαε τετιταιιτειιι αυτ!!! ιια:ι!!ταρε!!ειιι Μ»

ν!ειαι θα! ! !ιιια!οτετετιι δο.αέ!:αττι €ια2ιτειιαε !ιιτετνεατ!οτιε Γεω! παπι: Γα!!!·ει€ειτε.

ται· !τιι!ιεε!!!!τοτ!. δα! ε!ιαι ιτι!ιιειτιτετ :ιτ!!ετετ ααα: οτιτεινετο.τ εοαιρ!ετατιι!τ!, α!

τετνετιτα κατ! Ρειττ!ε ,εμε νου. ε!ετιιετιε ρτοενεαιτ Ποτιιιααε. Οοιιτε!!;!αι αετι!ειι.ιε

ίαιι€α!ε !!!!εατι·ετιε ε!τεο. αετνοε τιιειιι!ιτ!ι !ατιΒα!ε!τε !!τιιιαν!τ τω.

Ι)ιαπίε άτω/!ιΜκιιτιστ Μπαι·κΙα. έ: Μακ _β·ω!»ω τωα!ιθτωο Ιοεια!έ άτυπο Με μια άά·ί!!

βαίωτέ πβέικτο α! !ρίο !!ιιι!!ιε ροττεταιιι εει!!τ! ατεε!!!ιειι!.

;. Ροί!ε:ι ε!ειι!ειαε :ιατοτει !!τιεττι ε!ειιιτε τιιοτιτεττι !..:ιαε!ατι!! κατ!!! τιιαε , !Ρείιαι. !.εαειιτι!

εμε πω!!! εοιιΓεεαό!τιιαε,τιτςαει!ι!ειΒ ΕΡ!ΓεοΡο Ειεκ.ικοο αιι!νετίόειαε @αδ “""""!"
. . . . . . . . θέτει.

ε!ειιι !οει απο εαπι ια8ειιτι νεαετιιτιοτιε τεεετ:ιτι εο ότε ααιενιιιιαε.

τω. Μ/Ξιιικτ πω!!! :τυπικα ε_βί!κ: !τι Εεε!ε!!ιι δ. Μετ!εε ,ΐ|ά...ά. Μιά!" επδΜ . “τα !!!κωέ

πατα › πιατα: |οσκεΙα εοπτ/];8.

6. Ιτιε!ε ατ!ααε εατιι !αιαιεαΓ:ι νιι!τέ! :ι!!ιετ!ε τιτεί!`ατει ε!ετοτειαετιτεε νε!!!Β!ει,Ρτο. (ΜΠ(ϋ

εε!!!τιιαε τειιάεατεε νετίαε Νον!οτιι! ιιισετι!ε. ]ειιιι εαττατιι !τιιιιιετ$ετε ΐο! Οεε€ιτιο . '

Ρατε!!ιετ :ιατεαε , είπα εειί!ε!!!ι!αιιι εμε!! νοεεαιτ (Ξει!αεϊατιι ' αε!νειι!ττιαε : !!ι!ειαε ·ιφτωχ

!ι!!ειτ! τει· !ιο!Ρ!τ!ο τεεετιτ! ιιοδτα εα!εν!αιιιε. 82· ω

ΙΗ :καποια μεινω ἐ ›ωτ!·υ!ωτε ειπα»! ΙταβΜ: : ασ &ειιι ρετν!;;!!ετιι ‹!α::ἱτ , ει!εα!ιειιε ται τετε- ς Μ” !

πο δ. Ατιιειτιο!!. Μ.....ω εωΜΜρτ πό τα το!ατί,!!ετιτειιι θερεό!έ!! Ρειττ!ε τω!!! ορετε, απο ἀε

εεητετ Ρο!!τιαιι , !)2.£Π!Π1Π€1ΠΟΨ.!Β Γαιιιεπιτεε !ιαο ΡτεΕι!!εατ!οτιι5 Γιι;2 τεκετειτ ρτ2Γα!;ιτατιι° , Ρετ-ιτε..

τατιτ ιιτ ρορο!-εετιιτ ετ:α!ττ!κ !!ιρετ !οεει !ατιι!τιατιι : τιετνόααε ειτρ!ετο !!ιτετνει!!ο, πιο:: ραετ! οεε!

!α!! Πιο αταιιτατο!!!ε!ο : ιιεε πιστα ο:ιτιοα!ε! ρτο!!!!αιιτ ω! εαπια!ιατε, ιιοε ειατεττι (Μεσα »!ισδ!οι·)

ειιιιι ρορα!ο !τι !εα!!εε ατοτιιρ!ττιιιε Π!ν!ιι:ιε.

7. Πε!ι!ιιε Νον!οιιιαπι * ηαὸ !τε τιετεεΒο.ττιαε Ρετνετι!ιιιαε , !!:!ειαε δ. Ε!!$!! Ε"°)!ο"!!

ηαοαε!ειιιι 5.Αττιειαε!ο.!!ατα ατετειαε :ιε!ν!νετετ.Ειττι!!!ετ!Π!ιτι! !οεα!οε ττετιι!!ιοε, ων!"

ει!τεταπι ειπα Μοιιο.ε!ι!ε , ει!τεταιιι νετὸ εατιι ()!ετ!ε!ε ο!ιν!ειιτι !ιε!ια!τιιαε. Πω ως

ε!!νετ!!ε εια!!ιαΐειαε οτε!!α!!ιαε ΐαΒατεεια! , ο και!! , ο!ετ!ε! απο Μοιι:ιε!ι!ε ειίΠιθ

τε, εια!ιιο!!τ! Ρειττοκι! τ!ιεεειιι εαπ! !πιπιετι ε! ΓαΓε!Ρ!ειιτεε νειιετειτ!οιιε εε Ϊατιιαιε.

ε!ενστ!οτιε.!τι !ΡΓειτιι Ροτιτ!!!εει!!ε ()εττ!ιεε!ττε Εεε!ε!!ειττι αετα!θ:τε. ΤετιΓο !τειειαε α!

Ρ!ει.τεα ατει!ε ιιοί!;το Ρειρ!!!οτιε , !!!!επι Ματιά !!τιε !Ρ!!αε !οε! Αιιτ!!!!τε ΒΔ.ι.οενικο

τενει·ετιτετ τεε!Ρ!ειιτεε , εὸ εΓΡοττεινετε Μοτο δο.αε!ειιτεε !ιοΐα!τε. Πα! τιοέ!:ατα!!ι

ε!ε ωστε ειτρ!ετ!ε ν!8!!!!ε , Ματιιτ!τιοτιιπι ααοςαε τιο!!τ8τ!ι1ι Ρετ:τέ!:!ε Γο!!ετιιιι!!ε,

ειι τιια!!ετ ει!ΐα!τ οτιατε!!!ι ετιοται! άο!οτε νει·τ!8!α!ε, !ιιτειιιταττι ατ Γατίαιιι ειατ 662

ττοτί-απι !!νε ί!τι!!!:τοτ!απι ιιοιι νει!ειιε εειτιατ !!ε!!εέτετε , ?στα €ειαε!!ο εει!!!τ Μπι!.

Με. @Με ίεεαε τετετταττι ο.ε!!!ειαε α! !Ρ!!ιαι αΓεαε τιιεε!!:αιτειιι !αεεπι απ! , τεε!!!ίτε

ε!! !11Ω0!ΠΠι!8.

Σκ&ά!τιιι·εκτατίο &υπαίωξτ άαΐο"ομάσ Μόοπω:!.τ, κω!ά!ηκε έκδτστ τ πο! ρτα:ίετιε ει! Γετ!!ι!τιιαε

ε!ιιπιτ:ικειτ ,ειαοταπι τιο!!τοε οεα!οε τιοτι !ειταετατιτ !τι!!8τι!:ι.

Ζ Ζ : 2 !!
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ΔΝ-ιεΗΕ- 8. $σά δέ τιιω τστὶσστσ οοο όοσίωοε εοωτοοόοω , σοοό. Βοο.οϋ· Ρστἴρσκὶωοε

ὶοίὶτἑτιὶτστ Ρστρσττειτοω. @Βάσω οπωσοσωτστ οὶὶειεὶτὶσοὶοωὶε ΡτοσσΠὶτ οοΒὶε

ΖΟυ==ὶ ίσωὶοει, ίσά οσίσὶο σοὶ τσε:οὶ οΒοοκὶε , οοο σίΠονσοτα $τω&ο οα:οττστσ ὸὶσοε:

Μ” ΓοττοΠὶε ω εοω Μπομπ ΒΙεΓΡὶισωὶκ τω, σοειτιτ οσσόοω ὸὶσιτἐ`. Ροτοστατ: ροσττὶτσο

τὶἔι. Ποιτὶσ ΒιέΕοιο σα, οτ ὶὶειτὶω οΒὶ όοτοοω τσεὶὶὶτ, Ρσόσε σὶοε οειτὶΒοε , Μοτο:

σιιοσο(σ ρσέτοτὶ σοσ.Π σἔ-ανὶε ὶοΗΧἙΙὶωτστσοτεισ Γσοὶὶοὶοττοει ὶεισστστ. Ι·ΐωσ τω

τισ νὶ ὶωοε ὶ Μιά στ οσὶοω ο:: τὶ Ρο.τ:τοτο οσο ωοττοειω , σε οσοο οω σ
1(ὶὶτἱιε ὶο Γε: νὶτΙἔε (Ρὶτἔσοὶοΐο Ρτεστσοάστιτσω σι3Μειω σΙσί-σττὶ νσΙὶὶἙοΙο : Γσό ἐστι

ωοὶτο ΡὸὶΕ νὶὸὶτοοε σειω ρσὸὶΒοε τσΓοΙοτὶε :ισ ωεωὶΒοε νστίε νὶσσ σοτεω ὶρΓο

στσά:ειω εισΠειτσ ίστσττο. Ηπα: Ποπ σοὶβοε Ρστ ΟειΙΙὶσειω Ρτονὶοσὶενω ΒσειτὶΠἰωὶ

Αωεοό1 ωστὶτ.ει αἱ τσωοσΠετσ σστ:Ιειτσιτσ :Ι1Βοετοε σὶ`τ Ποωὶττοε.

ε.. Μπα Μέσα. Δ". Ατυπικάέείπω αστρα: ε/ιιφετ· Βπισθωτωπ ι!ε!α:πω ή.

ο. Ατωο Ποωὶοὶσω Ιιτσ.Μ.σ.νττ. ()οσοοΜο ΕΙοοοσοΙὶ Ρτ:ιεΠόσοτσ ὸοωὶοο

ΑΒΒτιτ:σ ΗοΒοοσ νὶεσὶὶωο Γσσοτιόο :τοποσ οτεὶὶοειτὶοοὶε σὶοε , Ϊστἱἔὶ Γσσοοόέ Ρστιτσ

η . σοίτσε,όσοοττσσοω;σΠ σοτΡοε-8εοᾶὶ ὶο ΒτασΒειοτοω. νστιτοω σίὶ ω Ρτεκὶὶοω

π. δειτ:&ι σοοτ! όισιτοτ Αοόοσωπιοτομ8ωισ ετΙιοόσοοσΙ όισιτοτ Α‹ὶ δ. 8ειΙνειτοτσω:

τι ΡοΡοὶοε οοόσ ωοὶτοε εισσοττιτ. Με σοεσε!ειω ωοὶιστ αστε. Ρστ εὶσσσττι δ( οέΙο τοποοε

ὶο Μάϊο άσσοτοοσοε σοτοοτὶε ὶοΗτωει Ρειττσ . ο! σίὶτ στοτὶΒοε δΕ τὶΒὶὶε ὸσΒὶΙὶτστερο

πὶὶνὶτ $ειοὁὶοω πασοκ. Ἐπὶ: ὶΠοσ Ισ ὸσοοττειτὶ , Ροοὶτοτ ΓοΒ τστσττοω εωστ.

#2 Ρστ εΙὶσοοτ Ιιοτειε οτα: τὶὶωὶο άοΙοτσ νοΙοτειτα ΡοΡοΙὶε ειἀΓΡὶσὶσωὶΒοε ..το

ο τὶ ω:: ,πάΠο.: ἴειοει.

1οἔ Ποω ἀσΑοιὶοσοοὶο σε! (ΞστειΙάὶ ωοιπσω άστσοττειτοω σ0τΡι1ε $αο€Εὶ,εὶσ

(ΞστειΙὸὶ ωοοτσ :τά ΗστΙσοἔονειω ε!σίσττοι· ίοὶ ὶοτὶε νὶΙΙαω....(ζίιωσοσ σὶτσει Μ

:στο τσττὶο.ω ειπε ἴιστατὶΠῖωοω σοτροεὶτὶσὶοστστὶτΜὶὶΐειω σσΙσΒτει·σ , νὶΓοε σίΠο

€εσὶο σὶτσοὶοε σειττόΜ1εοΙοτΞείοοτει σοτΡοε$εοέΗ τσΓΡΙσοάσι·σ : τάωσοσ ὸὶο Ρα.

Εκσοτττωο. ωειοϋτ, σΙοοσσ δεισστόοε ΜὶὶΤοιπ σκΡὶσνὶτ....Ιοεὶσ οστΙετοτο σίὶ ὶεὶσω ΡτστὶοΓοω

σοτΡοε Πωσ: τσττσ.ω , οο‹:ὶσ ίὶΒὶνὶοὶστὶτστὲ σοὶΒοἴἀειω ωειΙὶεοὶε ΒοωὶοὶΒοε ὶτὶὶο

Ξω.Π, τὶει Βσωιτ5Ρστ ΜΜΜ: τσττειε σοειε ΠΠ τεστ ὶττὶοίἙὶτὶεω ὶονεΓστεοτ : Με σοοσοσ

“Μετα δειοάοε εσσοὶὶὶὶωσ οοΠο τσΠίτσοτσ Γοὶηὶσισττε ωειοσὶ πο. Ατσοσ ο: Ρτωίσοτὶε.

$ειοέΕὶσοτΡοτὶε,σοὶ νὶνσοτὶ5.Ρσττοε Α οΠοΙοεοοτσ ειι:σω @εοω ὸσὸὶε ειτσοσ

ΓοΙνσοεὶὶ , οωοσε σοὶ ὸσὶοσστ:›ε σε τσττὶε ὶ Πε ει: ΙὶΙνὶε αΙὶσοο.ω δωσω Ρτεε:Γοωστσοτ:

ὶοὶοι·ὶεω ὶοίσττσ,Ρτεττοω σοὶ 5ειοθ:οω σοωὶτεΒεοτοτ8ε σὶτσοωΙἙεοτὶε ΡοΡοΙὶ

σοοίσοίο . οτὶε 8: νοσὶε ΡτοσΙαωετὶοοσ Γοοτ σΧσοωωοοὶσετὶ.

Σι4&ὶἰεἰτιστ ιΜπάσ :οπτπιδἔί μισού ι·τωπίσ οι τιέπσπδαπάωπ τωβο·; &μσε!!ι :από@Μι Π!

σοειὶστο εστω «Ισ σοσ. τττὶὶσε σοὶεὶεὶω Παω Πσωοτιτο $οτιΕὶο ΪεσὶσΒετ ὶτὶὶοτὶεττι , στο »Μα πιώ τω·

ΜατΙο π-[ἱρτσἱκ Ιτσω ωὶτσσοὶοω άσ .Μοτο ΓοττΙο τσΗὶτοτο Τοτοεσὶ &ε.

ΜΜΜ. Ηιζσ οπικί&ια αάάὶι Ηοπ_β.·Ι:οπίω Εμβο!ιω ΜΑιιεττ.τ.σ ΑΒΒειτὶίΪ:τ: Κοτοεκπέεμβ.τ ..τ ΒονοΝεΜ

φωτ: Μ”. Εὶοοτισοἴσω ΑΒΒετσω, στά ΕρφσΜ Ματίὶὶὶει ΑΒΒατὶίΪει Ατισὶὶὶειτοοι (ξὶιτὶὶὶὶ οὶτὶωσ δ: οτιὶνστΓε

Ρ="β _νὶα δοτοτοοι σοτὶ8τσ8ετὶο ὶτι οτΙ›σ Κοτοω:.ι8σττΠ Βσο δε ΓειτιΕἱο ΡταεΓοὶὶ Αιτιειοόο ί-στνὶσττε “βασικη

καπ"π!”' σοοωόετιι ὶὶὶοίὶτσω ἴσωὶτπωὶο Ρει8ο Ι..γΠεσσοΗ ' σττττο Βοωωὶασ Με. Μ. σ. ν”. σ:: :.:Ισημ)α

'Έ Ζωα” επιβεπι ώ· ιίε|2::ταὐκπάκω . σε! ΕσσΙσὶὶειω Β. Αιπετ1‹ὶὶ ω:Μο&σω , σοὶ οοτ: ίρσσὶεὶὶτστ 8στιοε νὶττο

τοω ε?ι $τιΙνσ.τοτσ σοΠατοτο στσάποτ , οτ σὶ ιιοΠε ντε άτσωοτικιω νσὶσστ τσΠΡ:στσ. Τοτισ .το Με σοὶ
ὶτιτσ8τ:σ Ηάσὶ & ὶτπσὶὶσέὶο ΡστΓΡὶσεσὶοτσε σπιτι: σΙσστ:στιιω σΡτ , ο: εστω άοΗο ὶοΪοίὶτι οστισώσστσ

τω· , δ: τ.. στειίΗττο ρστ ωσ.οοε δεσστάοτοω εοω ὶττνοσετὶοτισ τιοωὶτιὶε (ἱΙὶτὶὶΗ σὶοε νὶττο:ὶε σε

ροτσίοιττε τοΜσω άσροτ1στσΕοτ. @ΕΜ έρ/`α τσ[κείσπ.τ , π.εεψει. σε: χω:: ρφΙι στο: αφτι: τσζώω:

|ιιτικέτσΙο _/ἑ_|ἑ βήιστωίτι. Ε.ι·ιικίωσ έκ τυπο» άφοβα: , "Μι "Με ΑτσΙιὶὸὶεσοοοε σοοὶὶΙὶοω όσ

στο. , οτ ετιτσσοσω ὶΙὶοσσΓσστστ, σειόανστ σε Εσσὶσὶὶε1 εΒΠτεΙιετστοτ . δ.: σιιειιοὶὶβστ οι Γονσαιτι

Ρτοὶὶσστστοτε ίκ·υπατο Ζ 5απδΜποπω!ιβω ό'. .ό77Μπέυ τω.» τσΉΜΜ στ.

.εωωωωσ
ποσο·
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ΦΕ ΤΕδΤ4ΜΕΝΤΟ ΕΤπεω2ππ: ό'. αΙΜΑΝΠΙ ΑΝ_
· (ΕΜ.

ΣΗ:: Χ.ΧΧΙΧι

π. Ντεο_ιωινι Αιτιοι·ιόυπα ἀἰττιἰττοωιιε, ῇιινετουεεἀειω ό:: επ:: ΠεΙίουΗ: οΒΓετνατε: 20 Ε··"· Η

τείεττε επι: ΤεἱὶειπιεητιτπιἑΜΠοοε Γυρτεὶ απο. 6. Ιαιιόετιιττι , ὰ ΡΜΙφρο η:: Αθ:: :ιι

:ίε:τυιο τω: Με :Μπαμ _

!π πο:πίπ: Βοπππί ποππί]εεο-(:κιι1ετ1 , @ο ΑΜΑΝουε ›πίπ::τίπιπ: , @· ρ:::ατο›·. Ο·:απ:ππ: :οπί

απ: Πι·υίπατπ πο: ρί:τα:::π :απο ή· :Ι:π::π:::· πείνα:: ·ο:!ί: , φπα ά· ίπ :πιω ποπ:·ππι ίπ πιππέππ:,

ώ· ::τίτπ:π έ: πιπποίο απ:: π::π!α ίρ/: ρ::ποπ·ί:. Ρποίπ:ί: ο:ππίπιπ ποπ παπί" ίπ:οέπιπιπι, απα!ί::: πο:

:Με ία:ίαπ: ρ:: ππί·υ::πα: ρνουίπ:ία: πι: ποπ:: ρ›·ορ:::· απιοτ:›π :παπι πι: ·υ::πππι Β:ί αππππ

πω: ΜΙ Βαρτίππιππ: Με:: :ἰιππ:πι:π παππίππ:: .· @· πο: έ: :πιάτα ρ:τί:πίπ ρί::α: Β:ί :τίριιί: , ώ·

κῇπ: :::προ›·:ιπο ρ::·:ίπ:::: :πΞπα:α: επ. δ::ί παω μπι σωρο:: πρ. ού· πιπ!:ί: ιππποπ ρατίζα:ο

μπι ίπ πσππππ ρππω ραπ: σωρο:: ρπιτποπ:πο :::ί:ππι έ: πο: :παπά ίπ ρπο.τί:πο παπα: /ρ:τα:ππ:.

ό· :μία πο: Β:::: ίπ ίπππι |ο::Ιπππ ακί ·υο:απο· Είποπί: ρ:::ία:::·: παπα:: :π . ππ:›π πρ:: !απ€ί:α::

.Κ:!ία ρ›·ορ:·ίο |αποπ: οφ' πω:: :οππππ.·ι·Φ; δί πο: π: 1):::: έ: πο: τπππ:ίο έ::::··υ:πί: :πιίέπαπ:·,

ρ::ο ό· :παω :οπο ]εευ πίίο Π:: :οπΙππαπ: ρ:·.:παπο ) π: πα!!ί Εριπ·οροπππι σε! Μππα::υπ . /:ππ:

:πία›·ίππι ·υί:·οπππι , απ:απίππ/ππ:τροτ:πα:ίπα: πο: :οπ::·απίπαπ π: , α: :οπρπππΙππι π:::ιπι ίπ ίρ/ο Μο

παπ::ίο απο:ί πω:: απίπί:ππ: Ε!ποπ: , ίπ:::· ί!!ο: Ρπαπ:: π:ςπίσπ.·ατ,ίιπί ω» πο: απ ίρπ: Ρ:απ::

ά· :οπρο:·:ώ·· απίπια :οπππ:ποἰα·υἰ›ππ:. Ε:π ίπ ίππων , απ: πο:: πω: ποπ:: ρ›·ο·υ:π:πίτ , απ ίρπιπι

Ιο:π:π , απ::ππιρ:πίπ: πι:πιοα·α·οίπιιι: , :οπρπππίππ: ποπ:ππο !ί::πτία:π παπ:απ: Γπαπ·:: τα! πο:: απ:

ίρ/ο Μοπαπ::·ίο Ε!ποπ: ίππί::π ::·υο:α::. δί μα: πω:: :οπτπαάί:::: . απ: έ: ίρπ Μοπαπ::ίο :οπριι:

πι:π:π ρω· πω:: πρ,πω. απ: ::π::›·α›·ίο /ρί,·ί:π :οπ::α:ίί:::: ·υο!π::ίη ίπιρ›·ίππίτπ: πιπδ:α Τπίπί

τα:: ίπ::π·›·α: οπΕπ/απι , ό· απ οπιπίππ: Ε::ίπ: Ε'α:πο!ί:ί: ::::οπππαπί:.ππ: αρρα::ατ , @· α π::ί::α::

δαπδίου·πτπ ::::»·απ:π: :πἱ:ία:π›·.· ώ· απα:ππα:ίοπ:πι :παωπω” @· Απίτοπ πιπίππ::·ππ: , παο: πρ.

πι:: ·υί·οο: απππ·παί: , ίρ/: πιπίπ:α: , @· π: απα:π::πα :παππ:α:πα. :ποπ :π ρ:›·:ἰί:ἰο . ίπ α:ί·υ:π::: Βο

πππί ποπτί]εειι-(:ΗκιετΙ. Ε: π::π: :το/παω ·υοίππ:α:::π πιατα:: ·υαί:α: ; πιο.: έ:Ιίπ::ατίο ποπ›·α

ίπ ρ:πρ:ωο ππ·πιαώ· ίππίοΙαι·α ρ:›·π:απ:α:. Ε: π: Με..:απο :παπα ρ›·ορπίπ μπω.: : ώ· οπα

πο.. ποπ:ίπίππ: Β:απι τίπι:π:ίππ: π: π:ππωο.. π‹ρ Ιί:απιπ: @· ›·οοατππ:. παπι ΕριποΙαπι Γ:α:πί

ποπσ·ο Β.ωοΕΜι:Νοο Ρπ:/π):::·οπ:ν·ί ›·οέα·υέπιπ:. Ραδππ:ριπο!α ίπ Μοπαπ:υ·ίο ΕΙποπ: αππο παπά:

:·:Ξπί Βο:πιπί ποπ:·ί 'Γκεοοομει .οποίο/ί Χ:ἔί: πώ :Με οί::ίτπα οπίπ:π ΚαΙ:πα. Μη. Ε!ο ΑΜΑΝ- :ο Βήτα

13:18 ρ::οατου· π...: :ριπο!απια π:: /αδ:α:π :οππ·ππ ώ· πιπ/:›·ί Ε!ο ίπ Επ:›πίποπιίπ: Κεοωε·· Ιαπω.:Πε

α:π ρ:::α:ο›·π:ππ·›·ίρπ. ζ:: ίπ 6'π:·ίπίποπιίπ: Μι1ΜΜΟΙ.ΕΝιτε Ερί/:ορπ: π:ρπΡπ. Ξέο ίπ απ. " Νο)'·ο·

ποπιίπ: νιΝοιε:ΑΝοε ·· α:π ρ:::.πο›·Ερῇ·ορπ: παπ: φποπ... καμπ:: Βοπιπο· Απ:απάο οοππ·ππ :”2”::ΩΠ

ώ· π:ρπρπ ΙΞέο Βειιτιιωε πω:: " π:ρπρπ. Εἔο Αεοεπεκτυε πο». π:ρπρπ. Εοο1ο::Αω
εεοΠε

Με πορτα: α Βο:ππο Αππαπάο .:οπππ:ί:π: παπ: :ρ·πο!α›π π:ρπρπ. Εέο ΒΑιιοΕΜοΝοιιε ρ:::αι·ο:· : δ1ιΜνεπ

π:π:π:: Βο:ππο τπ:ο κΙππαπ:ίο παπ: :ρίποία:π οί:ίίπ::α:ίοπ:: π:: ού· π:ρπρπ. 65

π.. Η:ι&εουε Τείὶοπιειπιιαι δ. Απποπό: , απο: να:: ία&ι:ιτι είὶ Τετ:: ,ίὶοιιὶὸειπ Γερι:Ιτο:οππ κοψω

Γοτεἱτι1: :ο :ο Μοτιείὶε:ἰο ΕΙοοοεοδ , πο: ετ::::ποι:οε επ:: ΚεΠεμι:::ε :τι :Μαι ὶοουτοτει ειθοοτε @ΡΜ ΗΜ·

ε!ειοοτειτο οΠε:κ!οι1τιιτ. θα:: εοητὶπι::ι ει: Ρετρετιιο Επι:: ἀφοῦ:: ροΠείΠο Ειποοεοδοιιε ροτεθ: “Π”

Μπάκα:: Με ει:8ιιτοειπ::. Αιοει:ιάΕ εοκρυ:ε τιπτιιιΙο ροΠ οποσ: Ξ: πποππε ίεκάεε:ιπ εΙοτιπο είὶ,

& :τι πονο 8. Ρετ:: ΕεεΙεΠει άεροΠτυπι. Βεἰπὸε ἱιιευτιτε @απο π. ε τα:: Ιενει:ι::τι ο:: [οθω

ι·ίυπι :Εάίωιιπι. Αιπιο Μ. πιο”. α! ::ιθ:ου:ειοάοιπ ΕΙ:ιοοεοΓειπ Εε:Ιείὶειτι , :με ίο:τιπτο ::ιεεο:Πο

εοηθεει·εινετατ , ε!είει·το: εο:ρυ: δ. Απποοὸἰ ρε: ΟοΙΙ1εω. οπο:: :οοο Μ ε. ν11. Ρετ ΒταεΒοπ

απ:: : :με οιτιιιἰο εΧ ί-υρετἰοτὶουε εοοί:ετε ν:άειπιιτ. ΝιιΠει οσων:: πεεείπτοε εοτροτίε θεά

:Ηὁ ττοπείετειισ1:. Ε: τεττ1επαππο Μ. :ε. αν:: δ. Λίπιαπάί Ερπορί :ο:ρ::: :ονεητι:::ι ἀἱοἰτιπ :κι

απο:: ΜοοειΠε:ή ηοίὶτὶ $. δωσω: Ρτατεοίἱε ρτορε [.υτεεωιιιΡετ:Ποτυω : :υπο ἱπνεπτἰοοῖε

ΜΒστωπι ει:: οειι!ειτο τεΠε 0οτ1Γε1°φΜΜ , Μ&ειιυε 58οοτει:ι·ι , Π: πάρε ει: ΜΕ εοά.

2ποπίαπι (ποπ:οίίπί: !πάο›·π: ) Ηττα: πω: ίπάί::: :·::ππι . πέπα ·υ:›·πο›·ππ: . οπίππ: εαπ:: π::

ίπ:π, α: ποπ:: οι'ίδί·α απππ:ίππι ώ· ρ:::::·ί:α:π:π που: ππ: πο:: ίοαπππ:πη @παπα ίί:::τα›·ππ:::ρ::

τπ:πι::ί: ρ›·ορ:επ Μ:2ποπία:π π:›·π›π .κτ π: οπ!ί·υίοπ: πιπίαπτ παπί: α!!Ι8επτα:. Ιπ :απτα :Μπι παπί:

τα:: π:: π:: απαπί:π:ίο ο::»·απ: οπιπία , π:: π:::πο:·ίπ ::τίπ:τί. Ιπάίοπππι :πί:π πο: πώ πΙ:πτίο ρ::

ρ::·π:, απα!ί::: :Με υπί σωπε ευπρχρπ: ΑΜΑΝοι Τπα::δί:ππ: Ερφ·ορί ·υ:π::·απίΙ: :οπρα: ίπ

Ε::!:πα :π·υίΠιπίπιί Ματηπ·ί: πίπ::π:Π , π::ποπ :!οπίοπ/ππ:ί εοπρ/ππ: :πω (ἴ:›·:πα_πί Ησί

πρππ_: Εριπ.·ορί πρ:παπι πωτί:. Επ ἰςοί::ι›·ί|Ια ρ›·.:α'ί:`ία Ε::!:πα :οππί:ιαίοπ: απ:ίαπίπίπια , πιππί:

δαπδ:οπκπιπ:Ιτα ραιο·ο:ίπίί: , απο:·παπ :οπρο›·α ίπίά:πι ποπο:·: :οποίίοπο πρπ!τα πιω. δω' παπα ρ:::α

π. :.›.·ίε:πόππ: :·ί·υίτα: Ραππ:ππ: :Με πρ Μοπαπ::ίο πια/Μπα πώ , ρ!απί::λ πα›·παπί: απωπα.

Με: ρ ππ:Μοπα:πί: απ:π:::α:ππ:::έ·Ιαπίο παππαα·οπιππ, ώ· α ρ›·.::ίοπίπιι: Σαπ:?οππππ :αρπα: οι'ίπίπιί,

α: δαπΠ·ο:·ππ: Χ:!ία::ία: ο::αΙ:α:: . ω! ::ία:π :ἰα›·: π‹ρα›π. .9ί:7π: αδία:π :π,π: αποκκπποία:π ο::πί:απ:::

:οπροπα ίπ πιπ::η·απ:ί: ώ· οππ:πδΐί: αππ:ατίοίί: . οπο; ρ::ρασία: :πω πποππ:ποία:π δ.:πίί·οπ:πι

απροτίππ: που». .5'::ί ίπε:απψ:πτ: πιο!:/πα ρ::Ιίο›·ππ: . Κ:3πιππ Γ:αποοτππι ραπ: π:/ΐν·πίππ:·.



= 756 πο. τεετ.ετ κειτα:.ΑΜΑΝοι εοι:ο.τκΑιεετ.
ΑΝ_ ΟΗΕ· Τοπίο οι" ώ·ίποίο ο·ο·οοοο·πποο: Μοππσπί ιππ!οπ: ίπποποοπτο: ·υπβπ:πο· Εοσίο/`οπο: ώ απο: ροπίοιἔ:

πωπω. άο/οΙποπο , οπιο!οπ δππδίοο·οοπ σοοροι·π ρΙοοο·ίοιοο ίπ ΕοσΙο/ίο: ποιο ποποοο σοποίίοπο σίπίοοπ ο·οροι·οι·οοπτ.

Σε”. νι. $φιοποοπ “ο πίοοιοο·οππτο: :ιοί Μοππβοοίοοπ ρο·ορι·ίοοπ , οπππίοοπ οπσο οοβίοιοοπ ίπ ρι·πάίέΐο Μοπκιβοοίο

[πιο ποποο·ο]ίσί: σο!ἰοσπ:π. Νππ π Οοποίπξιοππ ΗΜίιππίπτοοπ σι·οιίτποο Ιπ·οοίο/ίοπ Μπι·ο,ι·οπ οιο11οιιιΜ

Βοοπἰοοπίοοιπ 2Μοοοπσποοπ . ώ ί|ίοο/ίοί/π>πιοπ πί!ί:οπ ΑιιΚΕΜιιΜ ,πιο ώ· οοπτοοπ οπο: οοποιοέοπ πο.

ποίπο ΝΑτοιι ω: ποἰ ρο·π/`ποιοπ Μοππ/ίοιίοοπ οίο:ιο!οι·οοπο. (.”ο:οι·ίοπ π Νοο·οιππππίπ έίοπίο/ίοπο πω

ρο·οβίοπΤεοπιΑνυπ , ποπ πίποο·ί: Βο·ίτπππίπ Βοίοπποοπ τοπίο Εσο!οβππ. σοοπο Β. Ι.ειιτ1=κευο πο

οποιο βοπδίωίιπο , πιο οπο οίίδοπο ..άπσπίπποβοί ποσοο: Ροποπίσοο οίοι·οίίπποοοπ: , Μοππσπί @ποπ ίοποίοοο

ποποοσππιπ: ο[ί ίπ οποίίπο/πσπο. δοοί οποίο |οποιοπ ο/ί πποοοίπ ιἰο πποιοΙοο βι·ίθοο·ο, πιο!οπ δπποίοο·οοπ

οοι·ροπο ιοποίοσοοπ οπο ποιοί/ποπ Εσσίπίππ :ίο:οοίοι·οοπο. Μπι· πιο:: ·οοποο·ποίΙο οποιο: δ'. Αππποίί Τοπ

ίοδέοπ/ί: οί·οίωο·π Ερβο]οί ο οποίοι:: :4ίπππππίπ σο·οπίοπο·ππίποποποβ, 5'οπί (π:ποροι·ίοο: ΡΜ[πτοοπ οβ)

]οι·.ο!ίοο·οοπ ίποοιοοπτο ·υίο!οποίπ, ίπ /ίοποσο·ι·πποί: πο·ππι·ίο!π· οίιβοοοδίοέ: άπο δππδίοι·οοπ ίο/οι·οοπ σοφο

ι·π !ποοοοο·οοπ:: οποίοι ποιοί οπ οσοοοίιπποο·ππο, ππο·οοι·ιο ποπ: οοπποποιί. Επί: ποποπ πορι·ποι'ίδίί Ρποποίο:

οποιο: ποποο·ποίίο ίπ οοοοοίππ π:·ππο·ίοΙο Εσο!οβπ ρι·π[ποί θοι·πππί ι·οσοποίίιιοπ τουσ ·υίοίο!ίσοτ «πω.

"' ·τω"Μ το βοποίο]πιπί Τποοι·ίππί *βοά πο:: ποπ πιο πο πποίοοοοι·οοπ ποποο·οπ καποιο: : !ισοσ ί ποπ :πποπ πιο

27:23:27: δ° ποπποί ποοπιο,ρπ πιο ίπ/οιίο·πποο Βί·οίππ σίοποποίπ ) ποοοπ ίπίοί ·υοποοπποίπ ποπίιο·π Ροποπίοί: πο

άώ"". ποοίο/σοο·οπο οίίσοο·οσοοο·,δίοοοοποπ ποί ί!!οοιί π!:πι·ο ποο!:οο·οοπ ροι·οοι·ίποποοπ σοπ·ιιοποίσοοίπ σο:ίοίίο κιβω

Δ ΓΕΩΡ'ο" πππο οπο, ποπ πό: !πποιοοο·ίοοο: ριππι·οποιοι. :οι ποί·οοπίοποο: σοοπ οίο·υο:ίοπο |ίοι·ίίο: : παπί: .5'ππδοοι·οοπ

Πα· θ” Ρο·π/ίοίιοπ ρο/ί ποοίίσοοπ σοπροοἰ: β·σιοποίποί ο επποίοοππο.δοσι' ώπ οίποο-|ίοπ ίπ ιοοοο·ο Ροοοοοοπ που

ΐέ;:'ἰ'¦;' οππποο: :ίποοΜπο ποοι·οίνιοπ ρο·οιίσοι·ο: ἰἄοοσ ·ιοοπίοποο: σιοπ οο!ποίοπίοιο: ώ σπποίοίί: , οποιο: ε: οιο

Β.βιω,,; οίοοο!ο ποο·ί:ί: 6'πποί·οποπ σοπ:ίποοο /πίπποποοοι·. Σοοί ππίπ οίίδοοοπ πί:πο·ο οροι·ί: οπο:: ·υο:οοποπίπί . Μιά

σ. δαπΜπί ·οοίοοοο·ιοπο Μοπποπί ίπ ποίίοοί πωπω: ο·ορπι·πι·ί.Αππο ίείσοοπ υοποίίπσπισππ:ίΜ.εα μονοι. Ροπ

#οπποιο"- :πίσποιο: Βοπίπί Οι.εΜιοΝτοε βασι·οποπέοπ Κοππππ Εοο!οπο Ρποπ ΙΡ. πππο ο.. ο·ο!ποποο ρίί]]ίπο

Ζ)οί σοο!οοι·ο , Ι_.ηυονιεο °° Κοέο Ρποπσοποοπ ί|ίοοβο·ίβιπο, ι·ο!πί ·υοι·ο ίο/ίοο: πι. οίίο: |ο/ίί·ιιιο: ποιά

Φ 86,60. Ρπο·πο: πο ίοιβι μι· ππ:οίπιπ: @ο οίίο Ροποοσο/ίο: ίποίίσίοοοο·. _φοοποίοοπ /ίοοοπ ΡίοίΖορροοπ ποοί!ιώΣ

ποοπ ιιο·υοποπ απο πιο: ποιοι” Κοοπί ίρβοο: Ρκοοοποοο: ·ιοο!οοί:]ίοι·ί πίίίοο:. Απ ρο·ο[ποιοπ ποιοί

οἰοπ οίίοπ ποο!:ίοοοοίο απο/π Ρο·πίπ:οο·οοπ . Οοπίσοοπώ· Βπιοποοπ : ώ ποίπι·οο.πο έοποίοοπι πο οππί Χοροσ

Γο·ππσίπ σοίίί!ί:οοι·. Τοοπο ίππιοπίοπ]9·βίοίοπο ώ· ίπσοπρπι·ποί!ί: Ρπο·οποο: σοίούΜοοοι·. οπο” μια:

Νοππο Ιοοπίο ·υίιίο!ίσο: ί!!ο πίο οπο ·υίοίίίπ Ροπτοσο/ίο: σοίοίοι·ποπτιοο·: ·οοπίοποο: Μοππσπί ρο·ποίίΠοοπ

πο·ιπποίοίοοπβοοοο·οοπο: ώ· ίπτο·ο/ίιίσίοπιο: ·ιοίοίοο·οοπο σποποπ ιοπππ ίί!ποππ . ω· ρπππο πάσο οοοροι···

οποιο. Τοοπσ Μοππσπί σοοπ :ίποπο ώο·οοοο·οποίπ πιο ίπποοοί οπο: πο πο·ππι·ίο!ο σπο/ππ ποοίπ/ίποπίί

ποποποιοποο: ,ποροι· πἰοπι·ο ποοοποοο·οοπο βιπδοιπίπί Τοιοππ·ιοί. 1)βοοροο·οπ οπο απο/π οίποποοπ:/πσοπ

:π ποοποο·π Ροποί/ίσί: ίπ πιπππο πω: ίπιιο!ιο:π. Ιοί:οοο·/ο!!ίοίοο Ροο·ποοίτοποο: . πβο·ίροπ μωβ:: πο.

πιοποοποο: ίποοπίο·ί , ποπ απο: σο: ο·οποίοι·οπο σοοιιο[ποσίί οῇοπο· ποοιοοβποοίί Κοοίοοοίπ ο /οπ “πιο πίπί·

απο ο·οροο·οοπτο: , ππ/ίτππτο: 4οοίοί οι'οποο·οπτβοσοι·σ , ποπ πιοοἰίσοοπ :οοοοποπποοοο·, Νππ οιοίοίππ οοο·οοπο

·οοίοοππο ιο: πο·ππο·ίοίο οποίο ο.ποι·πδιιοοπ [κοπο ; πίίί·ιοοο·ο σοποο·ππίίσοποο: ιο: ίπ /λσι·πο·ίο οπο: πίίί: Σπορ

δοοι·οοπι οπο ο: σο!!οσπο·οοοοο· . πίοοππο. Βιοπ ποο¦ιοβποσἰί π: ίπποι· ίρ/ο: πίτοο·σποίο , πω:: ποοίπίππ οοι·οοπ

Ρτο/οποίο· ίποοι·ίοπ:, ·οίοίίπ/ποοο |σίιοοίπίππ ώ· οππ πσσί.πίοπ: ποί ππποο: Ρπίοπί: οι·ππίο ποί !οποποίοοιπ,

5. Αωοο6ί Τοοπο πρωι: ποοποιο ποπ Ρο·ίοι· πιοπίίοποίοιο: οποίοι:: : Ηιο μου· 8. ΑΜΑΝ0ι15 ΕΡΙ:ΩΟΙ;ι:5.2ι9

ΕΡπεοΡἔ ποοοἰίοο οποίο: ι·ορίο:ί Ιπτί:ίπ σΙπππυποοπο.· Τε Π::ι1π1 Ιουάσιιτουε. Ροοψιποίοοο: ίοποοοο παο: ώ· πο.

::2:111Π” ππσπί: ίπ ίποοποπ Βοί ο]π!ίοποίοπ:, σοπ·οοπίτ ποο!οποοοίο ποπ πωπω :οποιο ο·οοποο·ο οοπσιοπ. Τοπίο

, οπιπίοοο:οιοί ποίοοππ:Ποι·οοο:ώΜοππσπο: ποί !οοοποίοοπ /σίιοπίοοίπ οβοποίίτοοπ, ώ οππίύοο: α! π'οοβ

σιοΙπποίοοπ οι·ποίί:οοο·. Ρο[ίοπ ίπ πω” /πίίοποίοοο: Μοππσπί: σοφια /πποΐωΤρποπ οίφοοοποπ,-,

Οππίθιο: ποοοίοἰοπ ίιππ:πποίοιο: οιοίοί οἰο ο π.: οοοί σοο·ριο: /ππίί·οβποοπ οπο: ι·οσοππί:οοπ @απο πιο..

τοπιο: ; σίοπ πο πρ: οποσπ !ποιο: /προο·ίοο: ω· τοσο ιίο7°ίο·οο·οο, ποοπσ πίίσοο!ιί ]θοο7/Ξ·ο ο·οροποοποβά οι:: οο

ἰπ:οι·ο ππποι·ο: τοοπίί:οο· οίο]σοοροποπ. Ε: ποσ οποία ι.·ποπ'ίτοοι· πσοίπ'ί/]ο· ρο·οποο· ·ιοίσίπππ ίπβ/οποίοποπ

Ι/·υπποίπίοι·οοπ ροοή·ποοοποίιοπ πο! 6'οσποι·οοπ , πιο: ρπορτοι· σοίοποπ @οποιο οποιοι: Μοπποίοί πω:: πο.

ο·ίροι·ο σοέοππποοοι·.· βοοοοί πο: οο·οοίίποο: οοῇἰοπ Μοππσίοο: /ποπσί σοππΙίο πω· οέψ, οι: ·οί!ίοι·ί πιο·

οπο: ώ· οποιοι ποπ πω: |ίπο πποππι·οοπ σοοίπ οί::οι·πο·οοποοπ οοίποπ £ού|ίοποπ ποποι·π ποιειπιτ.

ποπ σο!!οσπο·οπο .·πο/οι·οο ίπ]'ίοίοΙο: |οι·ποίίδίοοπ πο·πιπι·ίοίοοπ [οπποοποπο, ·οο!οοοί ποπ πίπί! πΙίοοοί πωπω

οί:οβοοκο: ποοπο·οποο: ι·οσοποίίοο: , ποποι·ο σοποίίέπο |οροο!οπ ποιποο·π Ροποποσί: ίπτοοπίοοπτ : ώ/ίσ οἱ:: οφ

ποπ ποίοοοίέ/ποι·ί!οοοοπ Ροηιοοο·ποοπ:: ποοοπίππ ίππάο!ο: :ποιου οοἰίο ίοποοπο οπο”. σοο·ροι·π , οι: οπ

οι·ποίοι·ο βι!οππο ί(οπίοοο: , πιο: ποίοοοπποίο ρι·οοίοίοοπο ίπ ο!οποππ. !!!οοιίπππίποπ πω." πίουοπίο)“ πρ..

σίοίί ο , ποπ [ο |ίοοο·ίπτ ποποοπ Ροπιι)ίοοπ π:/οποποπ ίπ ·υί!ίοο·ί Ιοσο. :ίοοσπ οιίίί]]ίππ,|ίπο !ίιοο·ίο πιο:

πέίΠί: , ρποιοποιοποπ προοδο: ποπίππ:ππ πίπίπππ βίοοοίπίππ. ώ· ί!Ιππ βί!ίσοο οσσπί:πιππ .· πιο::

οοοοοί ρο·ορι·ίί: οοοο!ί: Μοππσπί ·ιιίοο'οι·ππο, ώ·πίπποο: οκορπίπ :οπίίπποι·ππτ, οό|ίτοίσπί το·ποίοπώοοπ πιο.

οπο: ποοίίπτοποο: ο.ιοο]ίίπποππτ : π: βοοππιππ οι ροπβείο: [οιπδί:οπ οποιο: ίπυοποοοπο πίίοιοπτοποο:,

ποπ/ί π!ιοο·ίιο: ίοοπίπί: ο/]ίο /2ιοπποι·οπο, οι: οποιοι βροοΙοοοι·ππ: σίοπ πρωί ί!!ο: ποπ: /οπροοοοοβίοοι·ίο

οοποποοο: :/ίοοι·οοπ σοι·οιοι·π ποο·οοοοι·ιοπο . ώ· Μποοιποοοιπ ρποσίοπο ποποιήίοοποί/]ίπσ /ορο!ίο·ο. Νιοπσ ίοί

“πρωτο :οοποιοιοποποο: σπίπποοπ ιοί οπσοιππ ώ· ποπ οο[οιππ οπο· οο·π'ίποπ ππι·ο·οποο:. .άσσίπίοο·πο/ίππίποπ ποδιά

ουι€9·6: Ρο·ποίίδίοο: Χοπ ποί οππ:ί σίίσί βι!!οππίπ σοίοοι·οποίπ ποοππιο!ιοοίπο: Κοοπί ῇοί Ριπίπτο: ώ Ριοσοι·ι:

2τ:$"ωνε ' ροο·υοσπο·πο, πω· οπο: Οποιοι:: Λίθοι: πο/ίι·ί Μοπο/ίοπίο απο ο·υοοπ:οο:. Ε: οπο: ποβποο πο·

οπο



ΠΕ ΤΕ8Τ. ΕΤ ΚΕΠ%5. ΑΜΑΝΠΙ ΕΡΙ5Ο. ΤΚΑΙΕΟΤ,_
Τ”

ία:σ παπα ιπστπίπα σσπ:ίπσσ:·σ πιαία:σπιι: αιιασπαιπα:. πω· σ:ίαπι :ια/Μπι σπα: ι:: :αρα :παρπστι::π Α:: απ;

σ·σρία ρσ:·ί:σι·ιππ ρωί Μπαρ, αα·υσπ:ιιπι φαι:: ρπσ/ί·σία·::ίιπι:: ίπ :::·α/ίίπιιιπ, π: ρω ίρπιπι μία ίπ

. ασ ι:::αιιωι, μια: σσπα!ίιππ παύσι·σ:ι:ι·. !π·υσίιι:α :μεσω απ:: , ρ:·σι:: πισ|ία: ρσ:ιππιι::, ίπ

αιισααπι ραππι /ω·ίσσ σίτσιισπ!ίσαπιιπι:: σαπι /!σίί: σιιαπιρ!ιπίπιί:,σιππίαι:: πισαί: £σί!!α ρω· σίι·σιιί:ιππ

ίπιρσπσπ:σ: : :ισ σα:: /απέ:.ι ριΖπσ›·α αι:α!αισ: σ::ι.·απσπσ ρ:ψ: σ·σπ:ίπεω·σ. Τα” :ίισσαπι βρω· αίται·σ

Ρα::·σπί :ισ/ία /απόία/ίιπί Οσι·πιαπί :·σρσβ:ίτπι:: . ίσίασ:π σ·ι:|ί·σαίσι:: ασρι::α:ί:, πια ι:Θιω πα “Απ”

:ιιπιπιθσα:ί: πσέΐσ αίἔσι:σ σσι·ρι:: βπδίωίπιαπι σιι/ίσαίσσπ:. Ηίσ αιισσι:: πιπ·ασιι!ί: σσασ ίσ::ι:πι. Ε:

πω:: σ# π: ιιπα αίω·αιπ πσί:ί: σπιπίία: ίπ δαρί:ιασ Μπέ:·σέα:ί: .ιαίισα:σιπ πσ/ίι·ι:πι ρ›·παίί?ιισπ

απ: ιιπαπίιπί:στ ρσ:ί·τιππι:: , ι:: /ί:ρω· ρι·α:πί/]ί: σσπ/ί:ίσ:·σ: ι·σπσπσπαι::π Ρα::·σιπ $ιΜοπεΜ :ί:ιαί πω

δἰ·σ 6'σσαίσ Ρ::/σρ:σσι:ιπ ΟαπαίπαΙσ:π : προ/Μία: 5σαί: Σιθ!2""π .· πια Μπι ρω· πίσππίι:πι Ρα:·ωι::

π:σι·απι Χάσκα: ρω ασείπιί: σσ|ἰιἔσπαί: , απ:: Εα·ίαία (ίαίίίσαπα αα/ίιαβαιι:πι Κσπιαπα Εσσίσβα ό::

ΧσέπσΜπ: σ:: ααιασσπ:ίιιιπ σσπσσ/|ω·α: ρω· ::·ίσππίαπι :σίίίέσπαα. .φπα Χαμ:: ίπίαιιί//ίιπι:: ΜΑΝ

Παω:: πι:: ίιπίπιί Ρ:ιεοεκι::ι πι:: σ:·::αρα·υ πι:: ·:::σίσπ:ω·,:·απι :πι:Ι:ί:αασισ δαπασσπσ:·ιιιπ ά·σίία

:·ισπι έσπ:ίαπι ίππιιπισι·ασί!ί. :σε (]ωι-σ.ιιε Ε'σιπσ: ΡΜ!" ρπσαίδ:ί ΖΩ ί: Γι·απσίσ σα: απ: πισω”

ααπι ί:ίπ:: α Κσιπαπί: πιστα: σ·υσσα:ι:: : :απι ασ ί π: Μαπρί·σασ πικαπ: σ πι:: πιίίί:ίαι:: ·υίδίστίαιπ σα..

:ίπιιί: απ:: σα, ά πι: :σ:απι :σιπ·αιπρσπί:α: /ί: [ι:!α·τιί:. Ε/ί θα: :σπα σίασ:·ιιιπρσ:·:ί!ι]ίιπα, απο: αα

μια: ::·απ[ιπαι·ιπα: Ξαι:α::σπί ακί πω: πισι·απαπ:ι::· ίπ αρα:: , πα·σί!ίσ /ίιί: σσπιρίίσίαι:: ::·απ:|σι·ι·σ

σ·σπβστισ:·απ:. Ε: ίασσ ίπ Καμ: Αρκασ /σσσ›·ιιπ: Νασίισ:·ία: πσσαίπίπιαπι σί·ιιί:α:σπι ίπ σπα πι:/αιιαπι

Μία: !:ασί:αίια: πώ/σίιππιπσασ δαπασσπί. Ηασ·/ίαιιιασιπ αφτα σί·υί:α:σ , ό· σσσώ: ίιασί:α:σι·ίσι:: , :ισ

::·απ/πιαπίπί: ασ ::σ:ω·σ σίασ:·ι:πι β:α·::σπ:ίσ ρω, α δσιπί:σ ρσπί:ι:: ιππίθστιιι· , π” εμαθα: ίπ ίαί: ραπ.

πω:: π::ίία:σπι:: ρσ:σι·απ: :.·σπιπισι·αι·ί. !/πασπ:σ πω:: :”απισ π:: Ρ:ίπσίρίίια: ώ·6'σίααπί: πω: σσπαασ/ίί

ασ :Πα σίέ:σι·ιιπ: σπιτι:: ρα:ίσσαπ:ιπ ρσπ:π·ία. ΤΜ:: σ :·σ/[[απ: ι:παπίπιί:σπ ίπίιπίσί Γιασίσσπ:πα απ

βία:: αασσ ασύσί!απ:σ: , πασα σσι·ι::π ρίσ:·σ/αι:σ :τα ίδ:*ί /Ϊιππίπί: :ίρα:1είπί:ίσπα:τσραίσπίπ:, ώ·:σπ:·π

[:ιπδία |σσι ασ/::α:σσ:ίπ:. Ησσ αιιαί:σ κατα” ρσ/[πισ : Κα:: Ειιοονιευε ό· (:Αποιιι: απ: [Η

Χσέπί Ρωσσια:: :·σπασίασσιιπ: :πίιαίιί.'έ:σι· απ” /απδία. Τι:π:: ρπααίδί·ι:: Βσέ·α:ιι: ρ:·σαίσα:ίσπωπ

ἔσω: ασια:: σα. δίσγι:σ ραδ:απι σα, α: ίρβ· Κω: σ·ι::πρία::ίσι::0· πώ: . Θ· πιια:ί:ιιασ πσπ ιπσαίσ·α

'Μί!ί:πιπ.Ε'σπιί:απιςέι·Βαι·σπιιπι, πσσπσπ ρ:·σπιιβι:ί ραπ:: μα: ίππι:πισι·ασί!ί: απ:: α::σσρσι·ίπ: ρ:·σ

ωρα:: των:: |απδίσ. Τιιπι (Μιά: ρι·ισαι:·.ι:ίσ ίσπΧί ία:έσισσ:φαω : Βάσια ασ σπα/α ό· ρίαι·ί..

όι:: αἰίί: πσ2σ:ίί: απ:: Εσσα:ι:: πιια:ίρίίσί:σι· σ:·σιιρα:ι:: . αι:ασπ·υί: ρ:·σπ:Ψβ: β ·υσπ:ιπ·ι:πι :απι πι::

ασ·υσ:ίσπσ παπι:: παπι: :ισ/πα ρ:σείσι:: σ:.·σί:α:α: αα δαπ:Π·ί ρίξςπστα π·υφπαα: :απισπ Η: ρωμ

αί:ι:: πσσσ:ίί: πσπ ρσ:ι:ί: ρω·βπαίι:σι· ίπ:ω·ιβ. ὅσα :πιβ:·σσπσ:ασί!ίία: Ρα::ίσι:: : ΟυοΝεβπδία

θσπσπσρα , ό· (ιιεκΑιιοο :ιο/Μ Μσπα/ίσ:·ί, .αύσα:ίό::: : [:α 6· Μα!ί]ί:·ί: Οι.εΜεκτε ^' αι·σί:ίαία

::σπσ Ζιαιιαι:πσπα τ ώ· ΒΑκτι-ιοι.οΜιο δαπσπίσσ παι·σίίαπσπα, :αίσ αίξπι::π σσπιπ:Μ`: σρ?σίαπι,ι:: 5'από?ί

πρι:: πιάσω:: ασ :ί:σσα ίπ ακα πιαπσσα: :σίίω·σ , @ίπ α!ία ίσσπσπασσ :·σρσπσι·σ. δ:α:ι::σ ασπίαι:σ αίσ

7σπσ:ί: απ:σρσ/ίπιπ Β. Μα:·ία Μαρααίσπα . πιω π:: ασσώαπ:ριι·ί : @··ί!ίασσ/έσπ:σ αίσ αα πσ/ίι·απι

Μσπα/ίσ:·ίι:ιπ εσπ·::σπσ:·ι:π: .· σσίσθι·α:απασ Μ/ΒΠεπιπί:σπίπ ίσσπσπσπι /απδί:7]ίππί σφαιρα: είπα”

./Ιιπαπαί πα αΙ:α:σ Β. 6'ωπιαπί, :σπα /?ιρω· αί:απσ ό'. Ι/ίπσσπ:ίι ασρσι·:α:ιπ ασ ἰρρ`: πισσ:ιω πι

απ:: |Ει|ίσιππίσιι: σι·παπισπ:ί:. Τιιπσ α:: :Μπα χω:: σσι·ρι:: σ::::·απι::::·, επ· /ί:ρσι· αί:α:·σ ιπσιπσι·α:ίιπ

ασρσπί:ι::·.·ίπ:ι:σπ:σ: Μεσα παριιαιισ: ΜΜΜ: οικω:: ε:: :Ντεοευ ίιασσ:·σπ:ιιι·. ω: πιι!!ίασίπ

αρ: :αίσρ:σπισασ αιισίαπι παύσα:απ , αι:ίπ σπιπία πισιπό:·α :σ:α!ι:σι· ίιαθσι·σπια:. Οπιπσ: ααπω· ρι·αβπ:σι·

αα/πί:πιι:, πρι:: :πισω αιιίααπι /σίίσιππί: Νι:π:ία: Ηῇιαπια Και: πι:: πσί:ι:β:α: α::·σισσ:α: “πω

πι:: , π: ίίίί α: πσ/ίι·σι·ιιιπ δαπδίσ:·ιιπι :ΐσίίσι::ί: πιί::ω·σ ασπσπσπιιι:.· απ:: πού:: πι:πιί|ί:σι· β:ρρίίσαπασ

(ω: σπίπι ίπ πι:: |ί::σ:ί: αίσσα: ) πασα ρ:: ·ιιίδ:σι·ιαπι:αιπ σί Πω:: σσασπι αππσ ασασι·α: βρω· ρίιπίθι::

πιίΠίσι:: δαι·ασ.·πσι·ιππ , απ:: πάσι:: απ: αίιπίσαυσι·α: ,πα σιππίίσα: ίρβ: ί:::σπ/σέΐί: , ώ· α Κσεπί:ρωιί..

ή:: σ]ιθέα:::Εσ:!ιρα: ιιπαπ:α:παιισ σσπ/::ι:ωσρασ·ίσία:: ( παπι ί!!ί: ίπ Με:: πια!α ρσπί:ι:: κα: Εσσίσβα)

ή· πω:: δαπέίσ:·ιιπι :ΐσίίσι:ία: :·σσιιί:·σσα: , π: ίπ Εσσ!σβί: πσπσ:·ιβεσ :·σρσπσ:·σ: . π:: ίισπσπσπι ίρβι·απι

σ :πίΕσεί:]ία σσπ/σσι·αια. Ρι·σαίδ:σασπίασ:π Κα: πιπέ:ί Λιπαπαί ιπσπ:απι πιί::ί:ιπσι:πι σιππίθιι: ασπ..

πω:: ίπ/2·σίσ:·ίσιι:.· σφι:: απ:: αίίί: πι: ί: [απδίιιαι·ίί: ίπ :.·ι:/ίσαίαπι [εστί/ία ::·ααί:αι· : ασ πω, ασπ:ί

ίπ:: , ώ· αίσίιι: α:: Αύίια:ίσι:: ι·σιίπσ:ια·. πρι:: Κσίίσι:ισ σσι·ρστί:·ρπιπισ ιπ αι:αααπιρα!α πιι:παα:ί

σπα , ό· ρσ/ί ίπ ραππσ βσί:.·σ αί!ί!σπ:ίι:: ίππσί·υαπ:ι::·. Οισσα:πίι(ζα:ι: ι:απιισπέιίία[:α /2·βσαιι|ί_ι

ό· πια!πί: !ί::σι·ί: πσί!!α:ί: , πιω πσί έσα:: ιπσπισι·ιαπι :σ:ιπω·σπ:, :απι Αίθα:σ:αι:α:π α!" :πίαί ίπιρσ

πκ”Μα Ν” “#29” 0.(,ά"πα_σ θα:: ίπ α!ίί: πι-ιπαπισίι: ααπι:σ σ//σπ:αθβρπαι:α δαπδ:σι·ι::π :ΐσίίσι:ία,

ρσ:ίυίιπι:: α: σπιπία ραπί:ω· αι·π:αι·ίσία ρί·απρσ:σπ:ιιι·, σ μια ψ: ιπ:ω·ια: ·υιασι·σ:ιιι·. Γ:·αδίσ ίσα”

δ'. Νίσσίαί αππα:ίσίσ να: ·υί::σι:ιπίπυσπί:ιιι· : π:: :·ι::π:σ ίαρίασ.-β·απέί:ι4:. βια:: παιιίασπ:/απέαίπσ

σσα!ιιία:σ ρίσπιιπι , ιπι:::ί: σπίσι::. ασπ:ισιι: ·υσ/ίίπισπ:ί: 3 ααρια:ίιι:: (παπί: πάπια:: παπα. 29

πα:: Μπα:: απ:: ιιπί·υσπ|ί , π:: σαι:: παπα:: :ασ [ασια ρσπι:ι:: ισπσπαιπι::. Νψ` πω:: ασ Ζίσσίσρ`:

|Πα:·σι·ίσι:: (ίσσι·ρίσ , πιο·σίίσ , Να:α!ια , Ρσίισσό βιίισ/α : πι:: αι:πι :ια ιπαι·8·ι·ιισπι :ι·απσ:·σπ:ι:ι·,

στα σσ:·ιιπι ό· σ·σι·ρσι·α !αρίαίσι:: σ·σπ:ισπασπαπ:ι::·: @παπι /απέι:ιπσπι απ:: πω:: Ζ)σσ ασ:υσ:α πιιαίω· σ·σβ

|.Ξίρ , ώ· ρσ[ίπισι·:σπι σσι·ρσ:·α βρσίι·υί: : σ: πικαπ: σι:σι·ι::πααπι σσι·ρω·α πού:: ασ Ηήιαπιι:/ί:π: αί

Ιατα. Τιιπ::[:ιπδίί ιπσιπθι·α Ρσπ:ί:ΐ::ί: ίπ σιισααιπ /ω·ίπίσ πσθι!ι :·σρσπιιπ:ιιι· : Χωρα:: πωσ ίπ @πια

Β Ι: Γσμι1ω:σί: π: Μοιιιιί:στιο :Ρίο Οσ::ιπικιωΠ, εκί::ιησσ απ:: τυΙτιιιιι:5 στι:: ΕΞη1ευΙιι:τι :σόι ΕΡίκηΜο

άοΜ“Μπέίσ:·. 88. σα. 6`.Βσπσα. 6'ισσι:ία:π Π'. Α Α Α ε: :ι

ο::. Παοκ.

Πι”. νι.

.ΐίιποπε

Ι.ι·Βειτο

ΑροΒοΗ

το.

ΚσΙἰηυἱ:ισ ”

σκειτι·ιιιιαπέ

Π".

:δ

Οοτρυ: Μ.

το;ς:ι:ιτι ως

ΡΕΓΙἘΙΙΙ'_

Αιιδ:.0:

κίΗ:.

Μαι:: τι

Μεσα

Ηιίρει.

:Μισεί



πει :σε πετ. ει· ήπιο;; ΑΜΑΝοι ΕΡτε€:. τπΑιεετ.·

ε ε Μ----ε κ. :ή Π __

Με. (πω. [στέκια ι» ριι»ιω /Ειίω ι»·υοΙιιιιι:. ώ· #7°Μι"ΠΔ' /Ειἱιήἰ.‹ , ιιιιμιβε Κι·/2ιο»ρι·ιο ειι»Μ»ιίθιι.ι Μι».ιειιί:

δια Παω ἰ» Ρο»τιβε.4!ιύια:α».ω.» Μάι @και [Με-Μπι βειιτρειίιιι» βρει· ι»ιηιιι άτων ιφο»ιι»ιισ. ΑΠ»

Μ”. "- ρω ι... Ε» Εσε|ψ`ιι δ. 6'ιι·ι»ιι»ι , »πιω πω» Μ. εε. πιω. Με». Ιιι!ί;. '

(Μ... Α- 3. Εκ Ιρίει πειταιιιοπε ἰπτεὶΙἰ8ὶτι1τ , ποπ Ρεπεκπ τ:.ιπτιιιπ Κε!ιουιατυιπ δ. Αιπειπόι , ΐει:Ι ιιιιιιι&ιιι

Μ... Κε- Μπι» ει· ι»τε.ειο Με ΒήΠε ἱπνεπτε. Ετ τμήεΙετπ Ξπ πω... ποί)τι·ει θετπιειπεπΠ ειάζετν:ιτήτ ετιεπα

Ιὶ9ι1"" πιιπε δ. Αππο.πι:Η εεΡιπ Γειήπιο ιπειιιτειτο ιπεΙοΐυππ , & πι:.ήοι· μια ΙὶεΙὶοήιετπτπ ιπ ω... εκ Π

8πο όεευτατο ι·ει:ιοΠτα. (Μπι ετ8ο Ε!ποπεπίεε θαιποΒιτεε ποπ-ήπιε ίοπήιιτπεπτο εΠἰτππεπι:,

5.Αω..ΠΔι εοτριιε ρεπεε Π: Βεβετι;ποπάεετππτ ίο:Πτεποπι οριπεπτιπ, εοτοπεδ. Ατπεπάι π.

Ρτειτεπίἱ Μοπείὶετἰο ιπνεπτιιιπ . ποπ Απήιπεή Ττεήε&επΠε ΕΡἰΓεορἱ , Για! εΙτειιυε Αππ.ιπάι

Ερἱίεορἰ πι... Νειτπ δεχήυ:εε Μα Αιππιπ!οε ιή:ήτπήε ὶπ ΟΒί-ετνοτἱοπἰουε Ρτενιιε , δ: π.

πω... τερετωειππ εοτροτε ΓεπΡτιππ σε: όιιωτ:.ικετ , δ'. Αιιι»»α'ιι.ι ΕΡιβεριι.ι, πι1Πο Γεώ: ιππ

_ τἰοπεί-εᾶει. Ηεεε ο.ι·ποκε νετἰτειτἰε ίἱπεετε ε:φοΓιήιπυε, εεοιι1ε !ε&οποπε ρετπήίἶο ῇυἀὶε1ο. Όι:

δ. λιπειπάο Γειήε.

::·.ε:::::ν1ΤΑ δ. ΕΤΗΙΙ.ΠΚΙΤ.Έ ν11ιοιΝιε
]ιιΝ_ κια".

ΕΤ ΒΕΟΙΝΒ . ΑΒΒΑΤΙ85Ε ΕΙ.ΙΕΝδΙδ ΡΙ(ΙΜΕ.

Αιιόεοι·ε ΤΗοΜΑ ΕΠεπΠ Μοπ.ιεΙιο , οιι1ΓεεειιΙο Χα. ν1:ήτ.

κ. Ε.» Μ·π ΜΗ. ΚΚ. Ρ!). Βεπσάιέϋ»υι»»ι Λιιἔἰέε.

οπεεκπήΤιοινεε ΡΚα.Εί/Ια.€.

οι ΗΕ,... ..έ Ν ε· Τυ£ Ετιπι.πωτ.ε ”" _βιι ΕΤΗΕΙ.ΠΙΚΕΠΑΞ Επιιτιιππίεγε 84!» &ιωιιιι

πω». ι2ψηφι ω..ι..ωω ΒεπΑ ι» Μ. 4.. ΑΜ. ει». ω. !ιιιιῖιι 0φἰι:#ω# Τποπ.ιε Μα»

Χέα ΑΠ· :βια ιεω..ι.. »κι @πιο πω. [»ιώΒι Κιέι».ε ?ΐνι»/Μιιο»ει» »Με Μ. μια. /Ϊσἄιιωι

ΟΕ”.

 

- ειιιιιρ!ε.τιω ο|ἰ. Ε.π·βα»ι ι» .2Μειι.·ιβιευ ΛιιἔΙιειιιω 7%αιέ4Μ[722ΜΓΠΙ4 @Με ?Με .ὁ

οιούι.ιρ·ιι»ιιι» ω· Μ] ευιΜ. σιιιιε,ειι]ιι.ι ω»... ΤΒιι».ιιβ Μωιιιώιιι» £!ιι»|ἱ.ι 6'αιιοΜ ρεβε

π.» πι Μ»... π...ριω.ι.ε. εφ. 2. Μ: Μ». @ερι·ορτει· , Ρωττεε εε.ιπΠιπή , ὁ νοΙήε υφή ποπ

ιπο:πεπτειπεε,Γεά εοπήπιή:τοπτ:ε νωμ... πιειποπειιπ ὶπ εοπίρεέϊιι ρτ:εΓεπτπιτ Γειει·ἰ εοι·ροπε

ῇιήὶε & Γεπ&ε ι·εεοΠπε , & οτ:απόιππ επ , δε εττεπήήε οτε.ιπόυιπ @ο Ϊ/Ϊ°υ#&ιι# -4$80,' πω, ΜΜΜ

ροβι||ιιι» ?ι·α»βιιιίο»ιι» , »τι φρενο: σα: σερ. π.. Ηοε νετὸ ίοΗιτπ , ι»»ιιιι . εἱο ρΙιπΙΒι15 :μια πι

ΤτπιιΠπτἰοπε εοπεἰ8ετυπτ ΕιετειήΠήπιε νἱ:Βἰπἰε εε Κε85πειε Ετπε!ότεεΙα ..κι :ετετπετπ τεΐει·Επποε

ιπεπποτὶετπ , οποά Μπι"... ιππιήπειι πόπι1ε Γιιρετίπτει 86 ρ:ιττεε ποίὶή ...ή νΜετιιπτ δ: Μ..

τυπτ πειτωνετππιτ ποὶήε. πετώ» Ιιεε:ιὶ δ'. ΕτΜΜιιω σα.: ΙιΜἔὲ .ερ..ιει . [άι παω» οιιιιιι»ο α.

ξ'”“##ι#ιρυισ (Μ... ω: ιίάι·τι4.ι ...πω πιο [κι ΙιιειιύΜιιο»ιι οιιιβιι» ά ιιιΣιιι»σιπιιιιι 8.27ιυιί2

ΜΙ(Μ αφ- 33. »κκε ι» ΜΜΜ» : Ρι·επ:ι.ιπι ιτ:.ιοπε όεΠάετιο εΗΠΒεπτετ :.ιε ΓοΙΗεπε ορετεππ ό:.ιπτεε

ἴετἰεἴεεετε επιτεινήπυε , πω: ἰπ Βοήει παμε π. ί-ετἰρτἰε Απἔὶἰεἐ5 νει [.εήπιε ‹ὶε 8ΙοιήοΓ:.ι άοπήπει.

& Ρεττοπει ποίὶτε ΕιπεΙοτεόει αριιά πω ιπνεπτε ί-ιιπτ ἴετἱρτ..ι , ῇιικτ:ι πποάιήπιπ ...ωιι.8.Πω πο·

Με πι υπιππ πιΠοτήιΙιτει· εεκιιἰτπιιε. !» 6°ι22α|υέο δη·ιΡι678Μ Βιιιιι»ιιι.ε Ριάισ.ι »Πέρα οιιιψι·ιιιιι·

τΝΩΜ|Απ βιο» .»ιισι» »ύ ..ω Τήοιω , ‹ὶε ΑπιπάεΙΙ ευες»υι»ιπαιιι . .πω @εφερε :Με ριψι

των ι!αΐιιιέιιιι·ι "σεβ ι

Μειποτἱ:ι 1· . Ει|ιι!έι·ιω ΜΜΜ» σσίσθιιυπ Μιστητο!υέι» βαν» Β€ἐώ . ?ωιιιώι!ωπί. ιΜ..ιω ά

έπξ.ιΠιιι.ι- .ἄιἰσιιι:.ιΧ.ΚειΙεπἀ.]πΙἰἰ , δ. Εόήττιιό2 νωπ.... δε Ηε8ιππ ιπ Βτὶτεππἰιι , επιιιε εοι·ρυε ειὶπι

ΠΠ· ιπ:ήεεήπ εππἰε εΠετ Ιεριήτιιιπ , ιπνεπτιππ ..τι ἱπεοττπΡτιππ. Η:: δ'ει.ί.ι . φάει»... »απο πισω.:

Γβιιιι·άια €6°/Μο. Ειἰιι!ιἰιιι»ι» »μισά ρι·ώο.ι κ!»έ!ο.ι ι»..ωι.ι ί» »Μοτο |ιιιύιτισιιι [κατι ει!»

ω· κ7ύΜύα»ιιι4 Ι/·ιώι!οιιιι ι» ΑΜΠ: »ά δω·ο-Ζ.»ιι»ιιιιι Βσιἰα2 Ιιῇοτιιιι».

ΕΜΜΒ 3. ειωωιι.. Απ” θι·ιι»ιιι!ιιιι» Α»!!οιιι»ι ιε.-έε.ρι.... ροβ/ἐιυ»:ιιι» έ» .1..μειε ι»ιιτήι»οιυ.θ»

Φαπο6η υιιἔἰιιἰιιιισι» εππο πο. ι.κκιιι. ..ιω.ιει Πα»ούίιιιιι πω.» ΕΙγ , ιἰιἑῖιιι» ΕΗεπίε , ι» με ...ω .σε

6”"'ω“Χ· /θΡΜΜ Μ”. πω: εοετιήπ .......τ.1...τεχοιτυπ ΜοπεεπιΠ πω.. εοπ8ι·εΒενιτ , οιήοι:ε Μ.. Ρτιππ.ι

π... ΑΒΒειτἰίἶει : & Μι Γπεεεάεπτε τετπροτε ήήαιωτ Γ:ιπ&ε ΠεΗΒιο Πιο ΑΒΒετιπειτοππ τεεήιήπε

ε. Χενικ.ιιππἰε ιιίοιπε Ποτιήιήεεε Με. πεε:ε. μα. Ιπ οπο οιιΜετπ .ιππο Εεε!εΠε ΕΙγεπΠε ἑι Ρ..8..Πω

εοιπΒιιίἱε εΠ·. Αππο οΜ. απ. Β. Ετπει.ννοι.οπε Ψ1πτοπιε Ερ1ΓεοΡιτε ιρΓεπι ΕεεΙείῖεππ ιππο

Ριπή: . Ρι·είΒγτει·οε ἱπ‹ὶε ωμή: Μο....ι.όι.... ἐπικοάοιήτ , 8ε νἱωπι τεήεἱοίὶιτπ ποπήπε Βή:Ιι

ποάιππ εΞε οτὸἰπενὶτ ΑΒΒιιτεπι. Αππο Ι)οπήιή Μ. ε. νιιι.ιτε;πι νετὸ Κεζιε Ηεπτἰει Ι. εππο ποπο,

ΕΜΗ επ ττεπίπιπτετἱο ΑΒΒ:ιτιπ ἰπ Εοἰίεορατππι (ιιια»επτίθιι4 ται»ειιΜοιι»Μι.ι) με: Ρερ:ιτπΡεΓ

επεήεπι ειππο ΡοπτἰΗεαΕιΪε Γιή όεείιπο. Ηπα ΖΗΜιιβάο .4»δι!ιειιιιο. .Οι Κιμ!» έ» Μοιιαβιτιο

ΕΖιιιιβ ριιι»ιιιιιβι·νιιιιι Λεει Ν0Ι'ιΦ.# ι» σφι: ιο.

Τ.-`. -`__-·



ν1ΤΑ δ. ΕΤΗ11.13α1Τε ΚΕΟΙΝτΈ ΕΤ ΑΒΒ. Ε1ι1εΝεια. 7”

Ο Α Ρ α τ Ι. Ε/αιαείστατα Ιἱεἔαπι/ἔτἰε.τ.

Ν ο ι. ι ιεεαοααοι νετετεε ιιιίτστιαε τεοιΡοτε Ματτιαιιι ΡτιοειΡιε ατιτιστ

εεατιιοι οιιιιιοααοιοτα Γε:: αοτε σεατστατο ΑαοαίτιιιιτΓοειστίιιιιοιιε @το

αανειιταοι ιο Βτιταοτιιαιιι ς τιαα:οαοε ΑοΒιια αιειτατ) ιατιτ αανεδιι, τιιιι τα πιστα

(ιεττιιααι:ε τοτιιΠιοιιε ΡσΡαιιε , τωι , δαιτσαιιααε, Μετα ατ]ατιε αανεοεταοτ. .Πε

]αταταιιι στιεζιιιε ιιιοτ Παοταατιι, αε 8αιτοτιισαε Οτιεοταιεε $α:τσοεε, τα ΑοΒιια

νετὸ , οσε είτ αε ιιι:α Ραττια ααα: Αοεαιαε αΡΡειιατατ,Οτιεοταιεε ΑοαιιΠιιιτ εκστ

τι , δ: Οτιεοταιετιι ιΡίιιιε ιοιιιια: Ραττεττι (ουτε αιοαε ιιοαιε ιιοἔιι£ι .Αιι€ισταιιι

ΕαβαπΖίε αιειτατ ) Γστιιτσ οοοιιοε Πιο: ααεΡτι , δε ωαταω ιιετεαιτατιε Ρστιαιιτιιτι

Εκ τιασταοι ίτιτΡε ττιιιΙταταοι Ρτονιοειατατο Κεειαιτι @ααα στιειοεοι αυτοι: α ατα»

ααα Ρτα:εειια νιτἔο Εταιετσαεσα εατοε ΡτοΡαΒατιαα ειιίτιτιτ-,τια:ε ταοι εττιτιιια

ίαοότιτατε ττιιταιαιΙια, οιιατο Κεττ)ια αι8οιιατε ιΡεεταισιιια ίεΙιειτετ ετοιεαιτ. @ισα

εειίιατ αΡΡατετ,εατο ιιο8αια εκ Βεαα νει ιιιιιστιιε εοοιΡτοσαοτεε,Κεεεε ααοαοιε·

ταοαο Ρτσνιοτια: , σττατα σεατα: νιτειοιε ιτα τετε:τεοαατο αεατεαιοιατ. Ραιταατεαι

Κα: ΕΠαιιτέ!ιπ Κ εσντιτσαε οστοιοε , ααααιο ιο (Ματια Παει ιαεταοιεοτιε ιαπω

τικ , ιδεα τταΙιτα. Ναιτι το αιτοι·ε Γαα ίεαιι€ιαε , ιιαιιαιτ Ρσίιετιστα Ρεισι·α Ρτιστιιιαει

δ:: Ιιεετ τιτλο ιττοσειιιε, ταιιιεο οαταετατ οσΒιιιε , τω” νιαειιεετΤντιτι , εαιιιιι

Ρατετ τω: Ψι.τι *, α οιισ Κεεεε Οτ·ιεοταιιαιο Αο8ιστατο Ψιτικοιτε *αΡΡειιαοτι

]ατααιδτο νετὸ Β.εαντα!ασ ιιιεεεΠιτ Αινταντατοαε αυτ. εμε) τιιιι ΡετΙαααεοτε

αφ Νοττιιατιιιαοιστοταιο .#Εσννιινο Ριαετο @τα 6ειαεταιτιεοτα Ρτιττιιιιιι Γαβ

Ρ:Ριτ μια] εααεττι Ρτσνιοεια ,ιειιιοσΒ.Ρσιιτοιαιταπι τειιιΡστιε σεειΓαε τα. ()αιαα

ατετ Σαμ τω” να Ρετ σιιιαια Ο τα ιααι ιιιιαε ατοαε ασειιΠιιιιαα, ειπα Κεεοσ

Ρστιταε είτ , Ρτονιοειαττι ττιιααε αοοιε το εττοτε νετιιιταιτι τα τεέτααι Ριαεττι δε

σΡετα ιαιιιιιατ Ρετ Γαιιέιαττι Ρετιειεινι ΕΡιίεσΡαττι Ρεταακιτ. Ια ται ιο ΟαΙΙια εκ
[Ματια ταττιιιιατιτ ετεταια, Αατζιιατιι εατο εσ Ρσίι: αισττειιι ΔΑττονταιαι νεοιτ , 8:

ΕΠαέιαιστατο ΕΡιίτσΡαε εΠιειται·,αεεεΡτα ι-εΐιε ιο ()ινιτατε Πωπατατ , οιιαοι Γαα

Ρτατ ιεατισοε α Ισοδαιοιτταιτατε αττιαε ιοτε ιειτατε ιαιττα οστοιιιιε Για Βιεταιιιεο

τατιι ΗΒετανιτ.

τ. Ιοτετεα Κε:τιαετο τεΙιέιιε Κεεαιοειτοιιιε ό: εοαοατο τΕειιιιιεσ εοοιιιιετι- ειτακιτε

α/ατια,αΐ δέειιΡεα Ραττειιι ειαιαετιι Κεε)Λοι τεοειπΡτ ιΜοοαΠετιαοι τιαΐα ιο βατή- “Κα

στα του ε ι ι εεετατιοττανιτ , αεεε τα αετοο ατα.:τττετοσ Κατι πιο το τειιι οτε ·
αεέιτε ιετνινιτ. @τα αατιι ταεετετΕΣ εΒιιτιττ)ιτ αεοτετιι Μετειαταοι αατε ιιΕ8τ-,

Ρετισ.-ι ιιστοιτιε , αανετιιιε Οτιειιταιεε Αοαιοε το Βειιααι Ρτοεεαετε. @τα αιιτο

ιοτετιστεε ἴε Με ιο τιειισ ΡτοιΡιεετεοτ, τοξιτανεταοτ διτέιιιαεττατιι ω εσοιιττοαρ

Δε. στα;

στ. Μπιτ.

Μια. κατα.

ἈτιΒιι ατι

τατιιιι:ε το·

ναισιεε_

Ι.

Εεεε: Ο

τιτοταΙιατο

Αιιαισιατιι.

τω. Μ. α.

σ. η.

τι' Βριαιε

ννιΒ _.

^γνιιιααε:

αιιοι πιιιιτεττι ιεεατιι νεοιτε ιο Ρτοειιιιιιι. Πιο νετὸ οοιεοτε αε εσοττααιεεοτε , αι- Μ” ω- 9· .

νιταιιι ΜοοαΗετιο ει·αεοτεε αακετιιοτ ιο εετταττιεο , ιΡεταιιτεε οιιιιι`ιε ττιιιιτιιοι τω. :' ω'

τοστ ττεΡιαατε , τιιιοίιε Ρτα:ίετιτεααεε τμισοαααι ίιτεοαιΠιττισ ΡοΠε τιιααοι οτα

τατι. $εα ΡτστεΠισοιε οι: να· παταω. οσο ιτιιιιιετιιοτ, αιιιτι σΡιιιισ είΓετ να!ιατιια

ει:ετειτα , οσο ατα νιι·Ραοι ταοτιιιτι ιο τιιααα νοιαιτ ιιασετε , σετιιιιιοιιε τα ααα εαιτι

Βεεε ΖιἰΞετιεο δ: ειιιιᾶαε εοτιιτιι ιιιιιιτεοτιοαε Ραεατιιε. εα:ιιιε Με αττΡωιιι εκει·

ειτιιε. Λεια (ατι: ιια:ε αοασ αβιοεατιιατισοε νετοιΠειΓεκεεοτειιιιιο ττιεείιττισ

ίεΡτιιτισ.- .'ΒιιεεεΙΤστ αατεττι αφτι ιΠσταοι τ:ιειαεείι ΑΝΝΑτω βατ αε τεεισ Ρε

ιιετε , νιτ σΡτιιιιιιεατοαε οΡτιτοα: ιοΒοιιε ἔετιιτοτ ΕτιιεΙατεαα: 1ατιιαιαεε ατοιιε

ιστστιιττι ειαε , Ιιεατ Γεειαετιτια αεε!αταιιτ. οι Κεαοατιι ααεΡταε, Μοτιαίιετιατιι

εταοα νιτ Ποτοιοι Βοιωτοι (αε ττασ τιιιταιαιιια ιεειιατατ) αΡτεετατσ Πειτε διΡιΙ

Βεττσ αεεεΡετατιο εαίιτοετ Μερα .απώτατο Οπώ|κτττέατεύ αιειτατ, Κα: Ρτσ-σ

νιοεια: ιΠιαε Αααα αταιίιειαι δε αστιατιιε Ριατιιιαε ααστοανιτ.

τι. @ιααΡατετ @ τπατετ/ἐπίἰε Εεύε!ακαε/απέι'υπ 8επαέι·αβαοΖεω.

3 Εκ ιιτιτατΑΝΝΑ αιτστειτι *ταοτο εσοαιττοατο @σοι-σ ιοτιιταε είι: ταοττοτε, τι οτι το.

οσο αιιΡατεττι ιιαταΙιιιαε αατοσαίιτιιααε αιστιοαε εετεαιατο , Ριιιτισιιε αοτε- φτάια"Π
ι . ο . τι ,

:ματια Ιζεἔοαττι ααεΡταε τα αοιιιε. Ηστατο νιτατιι δ: ιιιστεε ταοι εσΡιοἴα Πεατ μ”. Μ”

σεοεαιθτιοοε ΙοειιΡιετανιτ , αι: Ρετ νιτιατατο ιοετεττιεοτα ίειιιΡει·αοιιοσε ε!ενατεαι:

Α Α. Α α α τ;

Αααα. τω·

τωτι,

Ι
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Μ. απ. το Γυοετο5Ρειυροι·του: ΩΙπΗΗ οΗΜτιω τωωτ ἰττπΡοοτΙερτο;, εοπιοι Πτωπωω

Μ· Μα· ίο!ιατεΒειοτ. Ετ τετΠουε όοόΜορετοπι οεοτοἰτὶἱε , ὶιηἔοοιτε εειτοειΙἱε Βοοὶτοτττ Ητε

“ΜΗΝ”. τοίΠοοο τ:Ιττωτοτ. Ντο Γυοτ οτεΗΒοττ φοε νέωΙαοάο-οτΙτε 6: πιο” ιΜΜοοπτιιιε

Ρτ:τἰοΙΞι τοωτοεττοετ 5 Μ] αυτου ουσ , Α του ιτε-ιτε Ϊατ1ᾶυ5]οκ1κ4τττι1$ δ ει: Με

τ1τιο.τοοτ , οττωοοοοάτα. ν1οοϋτ:ετ Βεττιιιιττω τοτοιοτι ι·οτοοιμιτο.ΜΙω 3 ΑΞοΗ_

ΒΕτιοΔ , Ε·τιπτ.οκιοΑ , οτφτ: Ψι:τωοοιιο». , ουτε: τπορτοτ Βοτιιτοοιπ οποτε

τΠοττ!ποε τε(τωοοτεε ., Μπι· μ·υοτοτοε ν1τ·85οοε ο!ευπι το ντιΠε Με τιειοετοπωπω.

πω. Απ.υιιτ.τοε υπο φὸεΙ Βτττειτ Ασπα Ρτοεζτε Μι” , τπτ το Ρττείοοτἱ εοοτοκὶτιπ

φοτο , ττοΩουἱἱὶε.ό€δ8οοτι1τ ὶοὸὶτἰὶε τ οποιο φοτο. Βοο:τω ποσο τττΠοττοε , Ποτ

τοοἀἰττιοε , οοωΡτοοΑτιπ. ]οτωτιωε αυτα” φοτο Γουέτττοε νΙτετ οι μιίΗτία: ποστ

τω» Βοτιττπο τοτοοπτιόειοτ,Βοοτ το θοίἰ:κ ΡοιπττΗειιιτι Αο8Ι5ετ: Ιοἔἱτιιτ,ίτοτοτ τοΗΤο

νττετοτε ΕτΙιοΙότεάετ ΡοτΜοετιπ.

4.. Θεό @το φώτο ΡτωοτέΕπιιιπ Ηιοτἰοτ Ρτἰτττοτὸἰο. Ἐοττιἱηετιιω , φεΙΞε Ρτο

ΒτοίΓιτε,οιιΙτ Βοτε,τϋΠ οοτοτἰοἴοἰτἀοοὸοπο Η:το ο:τωοοο Μοτο: , οτ: φα Ρτο

8οο1οε τουτο Ρτοοϋτ , Η Η τω Ηοτοτἰτέ τι0Ροτίε Κτ8τε Εάντοτ ΝοττΙπιτπουτυοι·ο.

ποιο , 8τ. :ωσπου εῇιτε Ηειττωιττω. Ετεοὶτο το Υπο. Γο.ιιέτετ νἰτἔἰττἱε Μτωι1ττοκε

ὶεἔἰτιιτ: $τ:τουι·οο τπεῇοτ Ασπα: Βοείε Με Ατεοπιοτττο ΚοΒτ θεοτικιττοτυιτι

τω” Με :οο]ο€ἰιιω , ίοι·οτ Μπότα: νττ8τοτε ΕτΙιοΙοι·οοε , τ:ιφε αποτο: ΗετεΓνττε.

τϋποοετοτ. Νεφο Μα τουσ τ€ττ1Ροτὶεἰο τοτει ΑοΒΙοτοπι ΜίτοτΙο , Γα! οοφο το

(Πποοἰτ:ἰε ΑιπεΙτετε νο! ΜΜΜ τοοετττοι·,ουα τοΗτ1οττ1Με οεοίοι·οτιιτ,Ρτοτοτ Μπα

Γειοάετιιττι Βτιιτττἱοοττι ἔοτοἰτιετιιττι, φοπι Μάτι ΡτοοιιΙ φοτο ιτι:ιττοπι ΑΙου!Η Κα

επ ΜΒΜ:: ,όο φα το εατιωΗΒιιε ίτ:τηπιπο Ιεφουε.

5. Ιὶεἔο Είτοο8Ιοτυπ1 ΖΕοοΙννοΙοο οοίτιοθ:ο ΙὶιοοοΠῖτ ΑΙάιιΙΓιιε. ()ι1]ιιε ιππιτοτ

ΗττοίννἰτΙιει, τόποι· @Με Ηιι.οΑ-: ΑΒΒειττΠά,οικιι·ιιω μια:: Ηιεττειιτουε , ω

3ιιε μακ· ΑΞοτιιοιπε , ειφε μποτ ΕοννιΝιτε. ΙΡΓει ικιωφο( Παπ Μάο. τοΙτατιπ)

' τω νττο ετΙττ:το ΗΒειτοΙπιουττ οοττιἰοο ΞεοετιιιοΑΜ οοτ· νττ€ο Γειοόττι ΡετιτπωΙἰτ.

δοκοιιτοει νοι·ὸ ( τι: ΡτωοΜΤοιο είτ ) τιιιΡίὶτ ν1το :τυπο φἰοτο ΜΒΜ [ωστε εμε Ετ..

οοοβεττο Κ€ἔἱΟ21°1Ε112τἱ0τΠϊΠ : ειΙτοτει τιιιτοιο ΗΜ Αεατιι)οβ Οοο ό1Ιοέ`τειτη Ρετ.

Ροτυπ νΙτἔἰοὶτοτἰε ΒΙοττοπι τη φιφα τοι1τὶτιοιπἱτι Γοτν:Μτ. Νειττι σο τοποροτο πο

άουτ τηιιΙτἱε το το8τοοο Αο8Ιοτυπ1 Μοτιοίτοι·ἱὶε τ:οι1Π:τιιδττε, τιπια!ττ τΙο Βτττειοτήα

ιτιοοειίΒατ οοονοτίἔιτὶοοἱε Βτοτὶἑ`. Ρτοικοτιιττι Μοοειίτοτἰο. :τω ἴοΙοΒιιοτ, Γοἀ 8; Η.

Με Ειπε οτιιτΠοοοοε τιο ΒΡοοίο εεεΙοίΗ εοΡυ!οτιτ:Ιειε εΠοεττι ούττοβοιπ , ιιποΧὶτιι‹Ε ἱτι

Μ τω, ΒτὶΒο , δ: ἱο θεά:: 8; το Αοτ!ΈοΙοοπ °· Μοοειίτοττο. Ηττα· φειε οι·ειτ Ρτετότότει 5ο(Μ(12_

. ΗΜ ιυτοτ5ε Λουκ Κοξφε ΟττοτιτοΗιιττι Ατ1€ΙΟττ11Π άο τω) φωτο νττο , 8τ ΗΜ τω..

τιιτειΙΙ5 @Μοτο ΚοΒὶωΕὸοΙΒυτΒει, Γοι·ν1εω Ποο·οπο το Ιοεο οοτ εΠοτττιι· Βτ18α

ΨἰτΙιΒιιτἔεν. νοτὸ οὸοΙοΓοοητἰοτ ΗΙτειτιπο, Κοοιιιτπ οειτοε δ( Ρ:ιτοπτυπι Βοτ1οτ68

οοιποιοικοε, ΙιοπιτΙοιπ Ιοτ:ιτπι το Ρειτοι·οο. Ρτονὶτκἰει ΡοΠ: τοτοτδοέτίουοιπ Ρτιτι·τε

εφε! Βγτοεβαττι ΓοΙἰτειτἰΕ νοΙοοε ντνοτο οΙοΒἰτ. Ηετε Ρτοιιτ Γοι·τοε εοπ1Ροτττ, Η

οοτ Βτον1τοτοττοΧοοτοε, οτ: Ποοο!1ε Ι..τ:&οτ Ρτομ1ο. νοΙτιπποει ΓιιΗῖοὶοοτοι· τω»

οτα.

ΖΗυ, ;. τ_ ϊ

Πι. @οδό ό'. ετΒε!έπέα έ» 2π/Σιπ:Λιβκόϊο @έστω σωμα

6. 'ΕΛΤΑ δ; ἔΙοτὶοἴο. νΙτοο ΕτΙποΙάτοόο αμκ! ΟτττοτοΙοε ΑοττΙοε το Ιοοο το

οποίο /Επεπέπετ· οι1οετιΡειτο οοΒτΙτίΠτυτε Ρειτοοτ1Βιιε στο., οτ ντΠωττω

Βοοτοτ δε ν€τεεὶΠἱττ1ι1ε ΗΜοττοετ:ιΡΙιοε τείτα.τοι· Βοοο, Αποτε Κο το Οτὶοτιτει

Ποιο ΑιπἔΙοτιιττι οΧίτὶτἰτ ΗΜ , οτ· τττοττο νοοιιΒιιΙο ΗετεΓνν1το( δευτ οΡτ·ὲ (ΜΜΜ

οίτ ) φωτο. (Ξοοετ1εὶταοιιοΡτοΓοΡὶᾶ οοβ1Πτοτ ΓιιΜτωοτει , ιποο1Ιττει.τοττι τιτοττττε ε:

ΒΙοτἰὲ ίἑιοέτὶτειτἱε όοοοτ;ινττ. Ντου το 1ΡΓο. τοί:ειτττΒι τύπω Βοτιο. το οο·ιιιτιπο οι:ιτΠε

ττονΙτ ΐοιπΡοτὶη ττιοΙΙιτε , Ρτ:ττοοοοπε ειΠφω ἰι1 Π: τίοτιο Ποτ Γιιτιιττποπ. Ωτείξοβ.:ιτ;
ΕτΙιοΙοτοάει ὰ Βετο Ρτ:τοΙσότε Μπα: ΜΜΜ , φοιτ :ιτττιΙτα , τπτ :τΠφοΙοτ :του Μι, αυτι

Ντωτ. 4..

. . ·

τοτηοοιιιτι , μιτπτ!ιτάιτιο τΧΠιπέτοκοότ; οοττω'μ-, α,

ἱτιΙοτο ω!πιίώ·ν οτἰαιτιπτιιιτ τιρροΙΙ.ιτο “Μιά Ρ:ιττττο

που Βοποἀἰἔὶἰτιτιπ1 τοτθιιε ιτἀὶῆττιταπτ Μ;

τι· ΜΒ Λ,"Μεμικ οτἱ πριμ! ΜΜΜ ἰτι Ιἰο.;.τ:2Ρ 8.

ΒτττττοΙτ ΜουτΠοττυω , φωτ: $_ Ραπ οτθ.οπτ δ:

(ΜτΠίτ Μι ΚοΓοοΙἑ ατυπιτπιπτ 1ττοΠΙτιπιτε ΑΜΗΝ

ΒουΓο "το :το Σοφ:ιοτιπι , φωτο πιΞΗΙτιιἰ ώμο Κο.

 

›ΉΉ



νιτιι ε. ετιιιτιιιιιτιε ιιτειΝιε τι ΑΒιι.ε1.1ΕΝετε.μι
Ρ:ιτειιτιιιιι εοτιιιε , τιιιΠι ιιτιιοιι:ιιιι τιιο!είτε ,νετιιιιιΓιι:ινιε , όιι1ειε οιιιιιιιιιιε ιτε πιο

πιτ. ω: Ιιοε τιιι-ι·τι!οιΙε "Με είτ 8εΙειιιάιιτιι1ε , ι:ιιιοάτι.Ιι τω: ιτιίιιιιτια τιειάιιτιετιτιε Γο

Ιιτιετιιτι ό: Ριιότειτιπ ιτιάιιΙ8ετιι , τιιιτιε τι:ιτειιτιιιτι νείτιδιο. εοτιιιττιτει τι που:: τ:ιΙο. ιΕ.€

ε-!-εΗ:ι: Ειιετ.μιειιτιιιιιιτ 1ιωωι , τιεεΙεθτιε τιιιε!!ειι·ιιτιι οι:ιιε ΏειιιιτίετιιιΙο ει:οι·ειιε εεω

άε!ιτιτ. Μιτειιτιιτ τισ.τειιτεε ί:ιΙιο.ιτι Γιωτη τειΙιΒιιτ ε!ε!ε&ο.τι ΜΜΜ, εεω τιστιιιε πει

ΙιΒειιτἶτε 8τετἱέ`ι ω: ιιιιιτιΙιοτε νιττιιτιιιτι ττιιιτιετε-όοιιοιιοαττι. Νοε ετιιιτι Ιιτίεινιιιπι

εοιιι εκει τιιιιτιοι , τοποσ ειιτΓιιιιι νιτεε τα:Γετιτιε το νιτ ιιιττειτε εοτιίτιττιττισ.ιιε ιι
ΒιιιέτΕΞ: , τε!ιο)ιοΓετιιιε νινειιτιο εΙεἔιτ ειττξιιε εοιιτειι:ιιτ 5 ἔιτ ιιε εε ιτι ανομπι ιτιιιΐιε3

ειΙΙιοτε οιοτιιιτι Βιιιιειιτιε ιιΡτιετετετ , Δε" /επτΠω:2τ νέα: ἱΜΜ4£Υ4ἰὲ24.

ιν. @ιωποάσ £:Βε!τίπάεμΕΜΜ έιτε τί! «οι , ?το μπει: :σνομπ φωτ.

“ 7.εΠΜοξε τιε:ιτιι νιτΒο ΙιιιιιΜιιΙιε νιττε τιτοεεΙΤιι τιιιει·ιΙετατιιιοε ττ:ιιιίεειΠετ,

δ: ιιιιιιιειιι οτιιιΙτει ιιιιοιΙιε ειιιτιοι·ει·ετ, ιιτιιιιε τοπιο οινιιι€ειτιτε Γιιιότιτιιτιο

ειιιιιιι ε:: Ριιιετιιιτιιτιο εοτΡοτιειΙΙιιιε ΙοτιοεΙτιτεοιιε εετειιτιε ει:Ηθτει·ετι ιιεεεόιιιιι:

Ριι1Πι11ι , 9.ττΙιτε Γοι·τιι:ι: νιτειιιιε ει:εεΙΙειιτιιιιιι ει:Ιτιιιτο.ιιτει, νιι·ειιιειε Ριιτιτοτιε ότι»

σε εει·ετιι:ι Ισ.ιωιε ΡτοΘειιιιιιιτιιτ. Ιιιιιιιιιιετιε ετειιιιιι @ιιε τιιιιστιτιτιιτιο εεω ιΒιιιι

ςοτιιΡΙ:ιεεΒιιτ , 8:.νειιιιίτ:ι Βιειεε ε]ιιε ει! ΡιτεΙΙιιτεε Ρι·οτιιονεοειτ ειιιιιι!ει:οε. Η οίο

Ιιιιε υει ιιιΐΡιτειοειτ στ! τιιιιιιιιιιιιιιι , ειιι νιτειιιειιιτι ΓοιΙΙετιιιιιτει· ετιιτέιειιιιιιιιιττι εεω

ειιιεΙιετ,@βιο ετιιιτιεο , 8: Πα εε.ττιιτ @οι ειπε 1)ενιτι ιιιΓιιόεΙιιιτ Ιτοιοειιιιίτο.

Ιτιτετεει ι-ιιιιει·ιιο]ιιτιιτε τιτονιιιειιτε :κι ίεΠ;ινιιιι·ι νιτ€ο όιΓροιιιτιιτ:ΕτΒειοτεοε εεω

ιιιιιιιιιιι δ: :κι τιιιιΙ:ιτιιιιοι ιιινωω οιτέειιιιε ΓοΙΙειτιιιιτει·8τ τεθ:ινιιιτι. Νεε ιιοε εεεΙιιι

τιιτ ιιτ ειπε τιιιεΙιειτιει ιατόετετιιτ, Μ! οιιὸ ιιιιιιοι·ε ιτι Με εεττο.ιιιιιιε τιι·οοιιτετιιι·

τι:ιτιειιττΐι, εὸ :ιτιιτιΙιοτε σ.ττιιιε ιιτετιοΠοτε Μειττντιιεοτοτιοι·ετιιτ νι&οι·ιέἱ. Τειιιτιετιι

τιοίτιιΙετιιι· ιτι εοι·ιιιι€ιιιιιι ι ΤοΜειειιτο ΡτιιιειΡε Αιιίττειιιιιιιι (Βιι·ιιιοτιιιιι : :μια

ιιττιοτειιι νιι·Βιτιιε :ιτιιτιιιιιιι ιιιίοτιικιιιε!ιιιτι ωιιιτωι, ΐιιότιιιε απο ιικιττιτιιοιιιο εο.

τιιιΙιιιιιὶΡειττε Καμ τΙοτιο.τιει:τιοΓειτ. Αίΐετιτιτ νοτινο τιετειιτιε ιιινειιιε :ΙεΠόετιο,

στο ΕιτιεΕιεετε Κει: τιειεΙιε ιιιτετιιιιτ. @οι Με ειιιτΠειιε ιιιιιΙτιιιιι Ρεττιοττετ , Δω

τεειιΕιτ, άτα τιεοειτοτ, ιιτιιοτε φωτ: οιιιιιιάεΠόετιο νιτειττι ιο νιτειιιιτ:ιτε ορτ:ιτιειτ

ιιιιιιΙετει τω νιτιειττιιιτειιτιιτιι τιιιέτοτιτ:ιε, ιιιιιιιο :ιιιιιιιι @ιιε Γειιτετιτιο.ιτι 1)ινιιιει

ιιιιιιιιιτειτ Ρι·ονιάειιτιο , ουκ ε:ιιιι Ρτεΐειετιειτ ει: ιιι:ιτι·ιιτιοτιιι Γειτειιιιι ΒΙοτιοΠοτε ω..

τοιι:ιιιιιαιτι εαΙὶἰτατἱεΙαιιτεᾶ. ΠείΡοιιΕ·ιτιιτιτει:1ιιε :ιΡΡειτ:ιτιίΠιιιε Βιετιιιιο ειστε ιτι

τετΓεέτιοιιειιι Με Πτι ,ο.ΙΙιο.:ι.τιιτΙιεετ ιιινιτει εοιιιιι€ειΙιεοτιιιίτε, ( ίἰειιτ Γετιιιτιιιιι

ιεΡετιτιιτ) ιτιξΙο.ιιι Ε2Ζε :ιο εοτΙειιι ΐτιοιιίο ειιιε σ.εεεΡιτ ιτι :Μεσοι τιιιο Βέτο Ρετ

Ρετιιὸ ιιιε.τιετ νιττιο. Εεεε εισαι ιιιίοΙιτιιιιι τιιιιιιτιο ιιιιτοτιιτοιιιτιιε 1ιοττιο ,ιιε ους.

ντε νιτἔο άείτιοιιΕιτει νιτο ιιτειιιε:ιτιιιιιιιειειιΙειτει: ΐετΙ ιιιιΠι Η:ιτετιιβιΒιιιιτιι ιτι εο8ιτει..

το Ιιοπιιιιιιτιι αρτιο Πειιιτι Ηετι ΓειειΙΙιιιιιιιιι , οιιιτιοιιιιιΙ ε]ιιε :ιτιίτιεετιιε ειεεετιτ Ρο

τιίΠτιιιιτιι. 1)ειιιοιιΕιτ:ι τοπιο· Μειττεττι Ι)οτιιιιιι τιιετιιιτ ιτιιιτει.τι, ιιτ ει: εοιιειιΡιβ

εειιτιτι ειιτιιιειιινιδτ:ι είΪετ Ιἔιτιἀ:ι εοιιιοτε ειε φωτο. Ετειιιτο ειιιτι ιιιτετ τΙοτοΙεε

τειιιιιΙοε ιιιεοττιιιιτ:ι νιτ:ζο εοττιιιιτιοιΙιε νιτ:ε ιιτετοετετιιι· ειι€ιιΠιιε, Ρετ εεεΙείΗτι

ωτωιε όεΠάετι:ι ωειΕιωιι εοτοιι:ιιιατιιτ ιιιιιττνι·ιο. Ετ Ιιεετ οοιι:ιτετιιτ ὰ μπε

Γροιιίτι ιτι.ιιτιτο, Η ττιιιιετι ιιιιιι·ιτιιε όιεειιοιιεεΠ,:1ιιι Ριιτιιειτι:ε τι:ιιιιτιει ιιοτι ιιιτιιΠτ.

()τεΙιτιε ειιιτειτι ΡτεειΒιιε δέ ειεετιιοΓνικιτιιιτι ίτιι&ιιιιιε ιιιτειιτι ιτι ιιι οιιιιιι ]ιιίτιτιει δε

Βιιιότιίιεειτιοιιε , τιοιι το ιωΡιωιεττω ιιιιτ (ιιιιεττιιτι ειπε νιτεε οιιεεΒιιτιτ «Με ίσοι:

ιιτεττ1ιιεειιιτιι ιιονετιιτιιιι:ττιΙεειιιιι εοιιιιι&τι ει: μαι νοτο Γειιιᾶιοτε. τοτε Βοι1]ι1.

Βια.

8. εωιιω τιοίτιιιοοιειιιιι τετιιτιοτιι ( Παπ Βετιει τείτειτιιτι ει: σ:1ιιο εεω τιεεετιιτ

ιιετιιιιέτο 8: το τιιετιτο εειίτιτειτιε εοτοτ18.τ11 νία Ρετεετιιτ τι Ποιιιιιιο 3 τειιιιετι ιτι νιτ..

@Με εοτιτιι ετιιιο ,καὶ νει·ιόιειε νιιιτέοτιιιιι είτ, Ιιοτιιο ιΠε ιιιίτιιε δε επι τείτίτιιο

ιιιιιττι εοιιιιιτςιιΙε ίειιιτιετ ιιιοιιίιιτ;ε νιττέιιιιτειτιι εΙεε”τιιε ειττιιιε εοτιίτιτιιτιιε Πιο ιιιξιο

τιιοτιτ:ιΠ Εετιιιε ττιειιιιιο νιι:ιτ : τη τιιιοτιιιιι εοιιιιΙει ιιοιι εοτιιτιιιι:τιοιιε εειι·ιιιε ιιιιιιιιι

εοτιιιιε, Γετι ( ιιτ ετε:ιιτιιτ με ()ΙιτιΠ:ο ιιτιιιε ει·:ιτ ετιιιιιιιε, όσοι ιιτεττιιιε Α ροΓτοΙι

εοτιίΠιιιτιι τειιιιιτ , τιεε το.ττιετι όιΠιόιιιτιι ειιιτ όιΓεοττΙιει ιιΙιοιιιι.ιιάο ιιιτετεείἴἰτ. Ετ

τ1ιιειτιινιε νιτἔο με ει:ειιιιιιιιι ::ΙεΗενει·ιτ ίοει:ιΙε , ειι.ιιεΙεΙιειτ Ροτιω ίοΙιιτειιιι Γε απ:

Α Α Α ο ο Η]

ΑΝ. Έτ-ΠΕ.

ιιε, ιι:ι:ιιτ.

Με. Χι:ιιι.

8η. 45 ρ.

τα". τι”.



7.μ. νιτΑ ε. ετιιιτιισιτιε ΚΕθΙΝιἘ ΕΤ Ασε. Ει.ιεΝειε.

ω. Φιιι- ισ εισαι Ιιιιεττατε. όε ισεο εοιιισΒιι Γρει·ασε σε εναίιΠ`ε ιιιιιιεόιιιιετιτει ιιισσόι.

σε ι.ιιιιιιτ.

]σιι_ ιιιιιιι.
Ηιτιε ιιτεειιισε 86 ε!εειιιοινσιε Γε Πεο τΙιστιιιεατ . Ιαεινιιιαε Χ αι·οιιιειτα Ετ:1€τε1τ ,

οιιιιίτσιιι εα:Ιόισσε τειιοατ. Ετειιιτι νικ ειστ ιισσισσασι ιιοτείι ηιι:ειιοετ τερετιι·ι

οσε εοιιεστιιΓεεστια: σοτι ιιιιιιιειατστ ιΙΙεεει;ιτιε, σιτε :ιό σσοτιαε ΓΡεειοαε τιετνε

στ, Γεό @και ιιιατιταΙιε σειτοτιι , ισσεΡωσ τεει!;ισε αρι.ιό Πεσιιι οιιτιιισιτ ,στιλ

Ιαιιι εσιιοόιτετ ιιιιιιιαειιιαταιιι. δεό σοσ όιΠ·ι ειιόσιτι είι , ιιοιιια αετο.τε Με Ροεσιβ

Γε,τισοό :ενο Ρτατεεόειιτε αΙιφοι:ιεε ία&στιι ΗόεΙεε ιιαιταιιτ ιιιίιοτικ.

ν. .ΦιόειΪ Βεσία εκινηυ!αιιι1ρώιέτ ότι Β. Ετσε!τι'π>ιιίε @-/!ιοιιβ σε: ΤουιΜ·το.

τι. Π.ειισστ ιιοιιιισΙΙι ισ φα Ραειιια Με ιιιιι:οτια ι·ε.Ρει·ιτιιι·, φδιό Βεόα ισ

τεΙιιιιιοιιισιιιΤοτιιοεττι αε ιιιοτιία: Μισο 8.5 ΕτΙιεΙότεόα: Έαέισιιι αΙιτΙσοτιεε

αίΪεισιτ , Ιιεστ ιιόειεε ιιατταιιτ ιιιίιοι·ιω 5νιόειιεετ τισιτι:σιι νιτ δε ιιισιιετ ισ εοιιιιι

@ο όεΒεστεε ιιιιισαεσιατι ασ αΙτειστιο ΡειΓενετιιΤεστ. @Με με οιιιιιιιισε6ε

Πισω· οιιισεε οε-τιεόιόταε ιιισΙιετεε Βοιιιιιιι ιιοίιτι θεσιττιεειιι εσω ίσο ιιιατιτο εα

Ρτσιιι εοτιισεισιιι ΓετνιιΠες ίιεστ ιαετα σοβιε Ενατισειια ιιτ:ειιειιτ ιιιόιεια) Πιισσια

και νιι·8ισεισ ΡταεΠεσαισσε ΜΑιιιιιινι , δ: α!ιαε φαι·σιτι εοτιιισειιιοτατιοσεσι

Γασετα νειιετατσι· ΕεεΙειια. νετιστι ιιοτιιισΠι ΡτοΡτει ιισισε τει αιΤεττιοσειιι , αΙισιι,

όε Ρτοιιατιοιιειιι ιιιαΒιιιιιεε εοιιτειιόσιιτ ασόιτε. Πτιόε ΓεόιιΙὸΙιιιτοισισ νοΙσιιιι

σα ιιιφιτειιτεε . ειτειιιΡΙσιτι ιΠοτσιιι αόνεττετε εσΡιειιτεε , τω Ροτιιιε ιιιοιε ΓοΙιτο

ισ Ποιο ε , σπιτι (]οΠειτιοτιεε Ρατισισ ιιοιιιιιιαστ , Πσόισσι αόιιισειιτεε, οτιτατσιτι

αε όισ εφι:είιτσιτι σιτε ιιιασιιιιιε ιιινειιιιΤε εοιιτισιτ. φοό :ιό σαι·τατιοσιε ίει·ιειιι

εοιινειιιειιτει· αόόσειιιισε. Οσο φιόαιιι Ρατι·σιιι ι·οσανετσιιτ Πεσιτι , σε οίιεσόεα

τετ ειε ισ φωσ ρει·νετιιιΤειιτ ιιιετιισιτ:ιιιι. Ετ νεσιτ Με νοκ όιεετιει ισ νιΠα.

ιΠα ειστε ειι ισ /Εἔνιιτο . σι ιΠιε ίξεεσι:ιι·ιε εισιόαιιι Εσειιατιιισε ιιοιιιιιιε δ: σιιοτ

εισε νοεατστ Ματια 5 ιιοτιόσιιι Ρεινεσιί'τιε :ιό ισειιίστασι ιΡίοι·ιιιιι. Εκισισειιτεε

ιΠι όσο Γειιε5 νειιετσιιτ ισ νιεσιιιιΠσιιιι δε Ρειειισειαιιτεε ισνεσετσιιτ εεΠατιιιιι..

Πω. Ετ νιόετιε ιΠοε Ιειιειτ , Ρ:ιι·ανιτ ιτιεσιαιιι : τιιιίιτφε αφαιιι ισ ιιεινιιιι σε Ι:ιναιει:

Ρεόεε εοτσιιι. Ετ όιι:ει·σιιτ ειιΝοτι εσΡταΙιιιιισε φιόφασι , τιι(ι ισόιεανετιε σώσε

οΡετατιοιιειιι τσαιιι. ΤσιιειΠε εσω ιιστιιιιιτατε όιιτιτ ειε: ΕΒο ίσιιι Ραιιοτ ονιστιι :

δε εεε σιτοτ ιιιεα ω. εσω νετὸ ΡειΓενεια!Τειιτ ιΙΙι ίειιιοτεε το<ἑαιιτεε εσιιι στ:

οιιιιιια όειισστιατετ Με, δε ιιιΓε σοιεσατ όιεει·ε , όιιτετσιιτ ει: Ποσα ιιοε ιιιιίιτ ατι

τε. Ασόιειιε αστειο Ιιοε νει·σστιι τιιιισιτ , όιιιιττι σε : Εεεε ονεε ιΠ::ιε ΙιαΙιετιισε :ὶ Ρα

τειιτιιισε ιιοίιι·ιε , δε οσιόεισιό ει: Με όοιιανει·ιτ Πεσε ιιοιιιε , Ε·ιειιιισε ιΠσό ισ

ττεε ιιαι·τεε . Ραττειιι σιιαιιι ΡασΡετσιιι , αΙιαιιι ισ ΓσΓεεΡτιοιιειιι ιιετεειιιιοτσιιι , τετ

εισαι νει·ὸ αει σΓσιιι τιο(ιτστιι. Εκ όσο αστεσι αεεετιι εαω σκοτειιι, σεφε εφ σοι

Ιστσε Κιτσ ιιεφε σε. ίεό νιτσο ΟΠ: Ιιτισσιι ειιιτειιι α ουσια ιειτιοτι όοτιιιιιιιιιε. Ετ

τισιόειιι ισ ιιοδτε ισόσιιιισε Γαεεοε.ιιι όιε νετὸ νείιιισειιτ:ι ιιοΠ:τα5 δε σΓφε Με

ιιετιιο ιιοιιιιιισιιι Ιιεεε εοτιτιονιτ. (3ίσιιφε σιτε ασόιιΤετιτιΙΙι Ρατι·εε, αόιιιιτατι Γσιιτ,

δ: τεεεόειιτε5 €ιοτιίιεανετστιτ Πεσιιι. ΕιτειιιΡΙιιτιι ειστειτι Ιιοε ει: Ιιιιτοι·σιιι ασέιο

ι·ιτ:ιτε ΡτοΡτει· αιιτιφιτατεισ σοσ ιιιστιιιτει· Ροιιιτσι·, στ φι Τοιιιιιεττσιιι 8: εισε

ίΡοιιίαιιι ΕτιιεΙότεόαιιι ισ εοσιιισισιιι ετ Ρὸίι , όοεειιτε Βεόει , ίιοΙατιι Ιεσσιιτ ία

«Με εαΡτιτατιε , 8εισ πω( ίιεστ σιωσι είι)αΙιφοτιεε Γαέτσιιι σοσ όιΗιόαστ. Ετ

σιιοσιαιιι σοσ είτ ΞιετΓοιιατσσι αεεειιτοτ Βεσε , εσω οιιισι @στα ισ οιιιιιι οι

όισε,άιι οιιιτιι€τα σ , ισ οιιιιιιόιἔιιιτατε ιιονιτ Ποιιιιιισε. φ ισιιτ ειιιε3 8ε όσοι

Ρωσιεσισανιτιιιωσσιεασσ στ οεε ΡασΡει·ταε. σεε όινιτια: αόιιιιαιιτ ιαιι&ιτα

τειιι , ιιεε τιειίεέτσιτι οιιΓεστιταε . ιιεε τεστοιισιτι εατιται ίαει:ιτ.

ι

τι ΝειιιΕε αφτι ΠαΠιαιισιιι ΟοΙΙατ_ η.. εαΡ. ιιιε στο σαι νειιτατειιι ειιτοι·Γει·ιτ. ΠΠ ειτειιιιιιο ιιόόετε

Πφειι8 ιιιιιοτια ιιιιιιΠο αΙιτει τιατιαιστ , οιιιιΠο νιι·ι Ροτετατ .λυθει ΡσιεΙιει·ιαιιι Αιισσιιαιτι , στα λάδιτι1

ειΠιιε σκοιια ιιοι·ιιιιιε : σε: ισΠιτσε όσοι Ρατιεε ει‹εε- ιιο Ιιιιικ·ιατοτι ιισιιιιι . νιτσιιιιιαιειιι ιιιιιι.ιιαιιι Κινσ

ι>ι ε , (τό ειιετιιτιιι όιτιισιιι ιοΙιαιιιιε ΑΒΒατε, (μι ασ νιτ_

 

 



νιΤΑ ε. Ετπιι.πιπινε ιιΕπιΝι·ε πι· Απ. ει.ιπιειε. μ;

ΑΝ. απ:

νι. ΙΜ τπιπ-β:α Ρι:ι.ιε:ιε Ε,υπέφέ , ιιἔἱ/ἑριἰπι.ι@εαπ ΪιΪΕΣΧΙἔΞ

ιο Ει.ιΧ ετεπιπι ΟπεπεπΙιππι ΑππΙοι·ιιπι ΕιιιΓεοιιπε , όε οπο Ρι·πειπέΠ”ιιιπ επ,

όιιπι όεεειιι 8; απο πππιε ειόεπι Ριονιπειπ: ΡοπτιπεπΙι τε8ιπιπιε ΡππΓιιιΕ

Γετ, πιιόεπι πΡιιό Πιππτιιοε ιπ ιιπεε νιτππι ππινιτ, πππο όποόεεπιιο τε πι Αππεε

1ζεπιε. Ηιε πικαπ Ιοεπε πό πιττοπ:ιιιπ ιππιπι: όε 69, όιειτιιι· είε, ιι ι Μοπππ

Πει·ιιιπι ιππππιιιιι ο: ίππιοΓιιιτι πω, πι οπο ποπ πιιπιπιπ εοπ ι·ε€πτιο Μοππε!ιοπ

ι·ιιπι π ειποόππι νεπειππιπ ΒιιοιιΕ-Ι.ιιοτιποο ποπιιπε εστι :πάει οτόιπεπι Επι

«Με ΡπεΒιιπε Μι ΑΙσππτε Ψειιιεεειιοο οπΓει·νπνιτ. Ιπ ΑππΙιεο οιιιΡΡε Ιεππιιι·,

οιιὸό ΓππεἘιι5 ΡεΙικ νετιιε Μοπππειιιιιπ πΡιιό 5εΙιππι 86 Εεε!εΙἱπιπ πι ΚεόΙιππι

Ρι·ιτπιτιιε εοπόιόπ : Γεό Ρπππποτπιπ μπε ει·ιιόεΙιε 8ε ιιιιΡιπ νεπιεπε όε Πππεπιπι·.

επιπ , όείξενιεπειιι οπιιιεε Ηπεε ΑππΙιπε, Ιοειιπι Ριπόιέὶιιιπ πε ειιι:επιιε Ρετ επειιπ

τιιπι πω) πε Ηππιτπέὶ όεροιιιιΙππε ,πι ΓοΙιτιιόιπεπι ΡοίΕεπ εοπιιπιιτπνιτ. ΠπόεΙο

απ π Πινιπο ειιΙτι;ι όπιτιπε ενπειιπτιιε , τειπΡοι·ε Κεπιε ΟΑΝιιτι Κε!πιπιπ ίπιι&ιβ

πω 1:επειε ΟοπίεΙΤοπε ιο Ι(πιπεΓειεπΓε (ἶοεποΒιιιπι πω: ττππΠπτ:ε,8ε όιππο ειιπι

ποποτε ι·εεοπόιτεε. 8επΙιει·ε πιιτεπι όε Ιιοε (:οπίεΙΐοτε Ι)οπιπιι ιιιΓει ΐετιεε ππι·

ιπτιοπιε Ροποίεει·πι: , ειιιι Κεπειπ Αππππι 8: όοπιιιπι ειπε τοτπιπ ειιπι επόεπι Ρι·ο

παπι πεπτετπόπιιτΙιιποιπε ) ιπιόθ. Βποτιίπιπτπ πΕι!ιιπ:,8ε(πΙιιτπιιπόοεπιπεπτπ

ιιιιΡεττινιτ.

ω. ΙΜ έωει·ίιπ πωπω· Κε,ε2:, σ πιώ!! βατ::/ἱιέ πο!! και #28παπε:·πκπ

π. 9 Πεεεοιεκτιε πικαπ τειιιιιοτε ιιι·πείπτιιε Κε:: Απππ , ποιπιπε ειιπόεπι πε όί:

ο επιτπτε πι ΑπεΙιπ Ριπ:επιιπεπε, πι εΙοι·ιπιπ τππιεπ ποπ επ εΙπτιιε !ιιιιππππιπ,

Γεό Βει πι Γε Βοπππτειιι ππιπε ι·εεοἔποΓεειιε , ΓεόιιΙὸ ιπεόππΙιπτιιι·ποπΓιπιΙππε π.,

Ρει·ε: ό: εππι είΤετ Κα: Γοπο πιπΙππιε , όοπιείΗεπι Γε ιιι·π:πεΙιπτ :εςιιπΙειπ , 5πεει·-'

όοτιπιιε ΙιιιππΙεπι , ΡΙεπιπι·πτπιπ. ΜππιΠι επ·επ Πει ειιΙτιιιιι όονοτιο, πιπ·πιπ Εε4

εΙείπε εοπίπιιεπόπ ίοΙπεπιιόο. Ριιει·πτ επιιπ πτει· οι·ΡΙιπτιοιιιπι 8ειιιόει: νιόιιπ<

ι·ιιπι, πε Ρπιτπε όεΐεπίοι· νπΙιόιιει πό ειιιιιε (Τα ιόπιπι ειιιιΙπιετ πω” 8: ποίΗιππ

ποπ ίει·επτεε ιπειιτπιε εοπίιι€ει·ιιπτ, @ο πό οπεπόεπόππι τππτι1(εππι ιππ8πιπ

εεπτιππι Γει·πσει·ε ΡωΡοωι , ιιτ νεππ·ε ροΠππ πό Ιπποπππι Ιπτιοι·επι. Αεειόιι: πω

τειιι είιπι ΚΕΝιισΑΙ.1.Δ ειιιι Ρπττι ΚιΝεειι.εο ίὶιεεεΠἱι: πι Κεπιιιιπι , Ηόειπ δ: Γπει:ι.

πιεπτπ ι·εππι επεΙεπιε πεεπιει·ε τεπιπτ , νει·πιτι Ροίπποόππι επιππι τεΒιιι τει·ι·επι·ιε

Ροτεπειππι Ρει·όιόιτ. Κειιιιόιππιε Ρεπόπε ΚεΒιε Μετειοπιπι οιιππι όιιιιεκπτ, πΙπιπι ·

πεεειιπ ιιι:οιεπι ιιόεόειιιε ΒεΙΙο Ρεπτιιε , πε τεετιο Ρι·ινπτιιε είΕπΕι ιΙΙο. Οπιπ μα

Ιὶόπιπι ιπ πΙπιιιο ποπ πινεπιΠ`ει:, ΓεεεΠὶτ πό Κεεεπι ΟτιεπτπΙιιιιπ ΑπεΙοπιπι επι

ιιοπιεπ Αιιιιπ ,ποιιό οιιεπι ι:ι·ιεππιο εικΓιιΙππε Ειόεπι εοεπονπ πε ΓιιΓεεΡιτ νεπτπ

ι:επι. Νππι 8: ποιο π πό οιιεπι επίπιπππτ, Και ειπε ποπιιε , 8ε Ειοπ:ι πε ίππ&π απο

Ιε ίεΙιι:, Ρπτετ νιόεΕεετ Βεπιπι·πιπ ίεπιιππιππι, όε ειιι1Βιιε πιπιπιιιἐ Ιιοε εοπίΈπιτ

οοπε.Βπιιτιππτιιε επ ΚειιΚειινωιπ πι επόεπι Χι·ονιπειπ π ΡεΙιεε ΕΡιΓεοπο:πιιεπι

όε ίοιιτε Βετο Κειι Απιιπ ΓιιΓεειιιτ, ειιιιιε Ρο τποόίιπι πιιιπππ ι·εόπτ ιο ΧΥ/επ

Γπι:οπιππι , Ρπτετπίιτπειιιε Ροτειιτετ πι» ΙιοΠ:ιΒιιε οΙππιιιπ: Κεπιιιιπι. @πιό εεΙεΙιι·ἱ

ιεπποπε ππινετίο ΑππΙοπιπι οιιιι νιιΙππτιιιτι οπτιιιτ , πΙπε ΚεΒιε Απππτ Πιιόιιιιπ &

πίΡεθ:ιιιπιπ 1)επτιι πόιππππειΒιιε, πΙπε ίπιιδιιτπτειπ Ιππόπιιτπιιιε, ειιπι εο Γοεόπε

ιιιιόιοιιε Ρειιι€ετιιππ ίοΙπ τπιιτίιπι Μει·ειπ πόΙιπε ΓΡιτππε δ( ππΙιεΙππε ίεόεπι ΕΓΕπιι

πιοι·ιιπι , ιπτετπιιπι ιιιιππππτιιτ. Ετ ΓιιΙι·πΙτιιε εοΕπε ΙιεΙΙπτοιπιπι ιΙΙοε π%ι·εΙΤιιε ω:

ειφιισππτε. επι Και Απππ οπνιπτε ίεΠ:πιππε , π εοόεπι Ρεπόπ ΙὶεΒε Μει·ειοτιιιπ

οεει πω· πιιτιο τεππι ε] πε ποπο-όεεπιιο , πιο Ιπεπτππποπε νετὸ Ι)οπιιπι Γει:εεπ

τείπιιο ειπιποιιπεεπιπο φωτο : επι Ει·πι:ει 2Επει.πιειιιιε ίπεεεΠπ πι ι·ειέπιιιπ, Ηιε :Σ"::ν

Ρεπόπ: Κεπ,ιπιπιεπε ίπειιιε,ΓιιΒ εο ιεΒιιπτιιτιιε, όειπόε πιίεεΡιτιιιιΡετιιιιπ. παπι . .

επόεπι Ρτονιπειπ Ιοειιε νιιΙΒὸ ΒΙπωπκώ νοεππτιιε , πι οπο εοι·Ριιε νεπει·ππόι

Κεπιε Αππεε ΓειιιιΙτιιιπ εΠ:, 8: ιιπιιιε πό Ιιππε όιεπι Ριπ Ριόειιιιιπ όενοτιοπε νεπει

τπτιπ. ΙΙΙιε εππιπ ΓειιιιΙεπε επ ΗΙπιε ειπε Πεο πεεεμπε Ιππινιιιιιιε , [πό πιιιιό @Η



ω, νιτΑ ε; Ε·τιιιιιιιιιττε ιιιεειιιιτε ει· Απ. ει.ιΕΝειε.

τω. ει”. τιιιτι-ιετν·οιιοε (> μα! ιιιιιιε δ, Ειιιιιιιικιιιττι ο.ΡΡεΙΙειτιι:) ΡοΠ:ε:1ττειιΠατι18·εΠ: 8:

ἔκ· Πα:Χ· Ιιοτιοτιί·ιεε εεΙΙοεατιιω . - - .

Ν. Χ Π. . ο . . . '. ο - ν ο

έταξε” ιι. ΤιιτΒ:1τ1ε ΙιιιιιιΓεειιιοε!ι ι·ειιιιε Οτιειιτιε Ατι€Ιιειε, Κεἔιιιο. Ροίὶ Κυ Κεειειτιτε

πε ιιτ ω- 1-ιωττι ειειμειειι5 ιιιιιιιάιιτιι, ειΡιιεΙ ω11ω Ρετεετιιιει ιιι Μοτιειίτετιιιιιι (Με ίεεεΠιτ,

'έξ' ιιιιε τεΒιιΙειτιιιιιε ΓιιΙσόιτει ειιΙειΡΙιιιιε εοτοτιε11ϊ1 ειτιΡεδτειΒειτ σετεττιο.ιιι. Δε! φαω νε

Ριιιιιι_ ιιιετιε 8εΡοίεεε'Ηιι.ο.κ ίοι·οτ ιΡΠιιε, τεΙιεΕίι μετά εμε :ετΠιιΙει.τ:ι. εκειιιΡΙιιιιι, το

εοόειιιΜοιιαΠετιο Ρετεετιιιειττι Ρτο Ποτιιιιιο νιταττι όιιεετε νοΙειιε5 τω Μι Αι

ιΜΝο ΕΡιΓεοΡο Ροίὶ :ιιιιιιιτιι αει Ρ:ι.ττι:ιιιι τενοεο.τει5 νιτειτιι Μοτιο.ειιιεειιιι ιτι ιιιο.

8021 νται: ειιιιτιτ εΒΡτιτιετιτιο..

€ιττΈιιιι . ι3_ ΡείΗιεεε ειιι1ο ΓετιιιετιιιτιετΒάιιε Και Μετειοτιιτιι Ρειιότι. 5ιειΙΙιεττι,Εεε

ιιζ;1,3: :κι , Ατιτι:ιε Κεειιιτι ΕΠεαιι€Ιετιιιιι, ιιεετιειι Εεικνιτιι 2ΙΕί1Πθ Οΐκινε.Ιόι ιΚεειιιιι Νομ

ι‹ω με ι, ΙιετιιιιιιιιΒτοτυπι οεειΓοτ,ττιειιιτο. !ε$ιοτιιΒιιε τοτιόειικιιιε τιοΒιΙιΠὶιιιιε Ι)υειΒιιε ιτι

°· η· ΙἙτιιεἙιιε , ιτι Βεττιιειο.ιιι ω όεεεΙΙ:ιιιόιιιιι ΚεΒειιι Οεινιιιινι ειόίεετιάιτ. Ωω τΙΙε ειιιιι ι

Ειίτιάο ΗΜ ιιιιειτιι τε.ιιτιιττι Ιεἔἰοτιεττι Ιιεεετιε , ΙΜ (ΣΙιτιΠ:ο τιιιεε εοτιιιί_ιιε οεειιττιτ.

Ν.ειιιι ΗΙιιιε Μπι; ειιιε ΖΕοτιιιυιιε τετιιΡοτειΙΙο ιτι ετονιιιειο. Μετειοτιιτιι φαει Κε..

Βιιιτιιτι ειιιίόειιι Κεει:ΚτΝεεννιοΑΜ οΙιΓεε τειιεΙιειτιιτ, τιιιι ειεεεΕπιιτιιε ετατ ιιι

εοιιιιι€ετιι ΐο.ιι&ειιι νιτειιιεπι ΕτΙιεΙάτεεΙειιι , ‹ιε ειιιιιε νιτιι. δε νιττιιτιΒιιε εσενα

τιιειιτετ Με τει:ιι;ιιτ κατ. δεό8ε ΒΙιιιε ΟΓννειΜι Κεειε Οιιιννο.!όιιε, ειιιι ειε τω

ΧιΙιο τιιιιε εΠε άεΒιιεττιτ ,ω Ρεττε ετειτ εάνετίζιτιοτιιττι, ειιιίάειτι εοτιετ:ι. Ρειττιειιτι ά.

Ρειττιιιιιιιίὶιιιιτι ΡιιΒιιο.τιιτιιε όιι&οτει:Π;ιτετετ,εμιατιινιε ιΡΓο τειιιΡοτε ΓεΪε Γιιβετ:ι

ιτεττιτ , ενειιτιιιιι εΙιίετιιιιιιιιε τιιτο ιτι Ιοεο εκΓΡεόΙ:ειΒειτ. Ιτιιτότιιιε εεττειτιιιτιε ίιιεει.τι

ίσοι: 8: εεείὶ Ραετιιιι , Βιιεεε Κεειε ττιΒιιιτει, 86 ειιιι πό ειιιιιιΙιιιττι θ]ι1$νΕΠΕΜΠΕ Ρεετιε

οιιιιιεε ιιιτετίεέτι, ιτι ειιιιΒιιε Ει:ει.ιιειιιιιε Γτιιτετ Ατιιιεε Κεειε Ε&ειτιεΙοτίι ειιιι ΡοΠ:

ειιιιι τεΒιι:ινιτ, ειιι&οτιιιίε ΜΙΒ, ιιιτετεττιΡτιιε ω. Τιιτιε Και ΟΓννιιιε το εσω

τα Δω νιδεοτιει εΙιιοεΙεειιιι ΡοΙΤεΠὶοιιεε ειεΙΜοιιο.Ιτετι:ι εοτιίιτιιειιάει8ε Μπι Γιιιιτιι

Μ°°°α°· Ευειετεω.Μ Ι)εο οΒτιιΙιτ ΡετΡετιιει νιτειιιιαιτε εοτιΓεετειιιόειτιι, Ησο ΒεΠιιιιι

2:2Έΐ- Κα: ΟΓννιιιε τεττιο-άεειιτιο τεειιι Πιτ ειτιιιο ειιιτι τιι:ιετιει ιιττιιιΓειιιε ΡοιιιιΙι ιιτιΙιτατε

Βἱπι ασ εοιιΕεειτ. Ναπο Γιιειιιι $ειιτειιι εε τιοίΗΠ Ρει€:ιιιοτιιιιι όειιοΡιιΙ;ιτιοιιε Ιιτιετο.νιτ , δε

ω· ιτιίἐτιιἔετιτειιι Μετειοτιιιιι Ηιιιτττικιτίιιιηιιε Ρτονιιιειο.τιιτιι άεΓεέΕο εατιιτε ΕιετΗόο,

ω Η εἰ (ΠιτιίΙ:ιειτιιι: ετατι:ιιτι εοιινεττιτ.

μι.. .θεά ε1ι1:1ττο ΡὸΙὶ ειιιτιο Ι)ιιεεε €ετιτιε Με ειάνετΓιιε ιΙΙιιιιι τεεεΙΙενετε , Ιε

νειτο ισ Βεἔειιι ννι.τειιο ΗΜ Ρετιει;ε ειιιετιι οεειιιτε ίετνεινετε : είεειιιε ειιιιι Πιο

Εεεε, ()!ιτιΠ:ο ε.ιιιόετιτετ Γετνιετε. @οι ιικοτειιι :ιεειΡιειιε ΗΙιο.ττι Ετωοτιιιεκτι

Κεει5 δ: 5ειώιιτεκ Πιτοτἱε νειιετειιιιι.ιε νιτΒιιιιε ΕτΙιεΜτεειοε, ιιοπιιτιεΕιιΜειιιι.

ΙΜ- ιΜΜ , άε εμε Γειτιεειιιι νιτ ιιιειιι εειιιιιτΧΨειιΒιικοΑΜ, τεειι:ινιεςιιε άεεετιι 8: Πα

Ρι:ετιι :ιτιτιιε, Παπ: ιιι ΒεἔεΙεἔιττιιιε. ΟεειΓο σ.ιιι:ειιι Κεἔε Ε.Ιτατι€Ιοτιιττι 2ΕάεΙΙιε

το,ιιε τωιτιιΠὶιτιι είι ,καιω Γτει:ετ νοε8.Βι1Ιο 2Εοιετ.νω.υιιε Κεειιιιτιι ΓιιΓεεΡιε.

ἰιοιιιο οτιιιε εε νετιιε Πει ειιΙι:οτ , @Με ειιιοει Αιιιιο. ἴτειεετιιιίἱιιε ω ίἰιὶε δ: οΡετι

Με ίειιιότιειιιεεάειιε, Αά τιιιετιι εἰιτιι Ιζειε ΟτιετιωΙιιιιτι 52ΧΟΙ111Π1 $ννιτιιετ.Μιιε

ίτεςιιειιτετ τεειοτιε εοιιΓοτειι ειἀΓεειιὸετετ, ειιιιι :ιττιιεειΙιιΙι 8ε ειιιειΠ Ει·ο.τεττιο εστει

:ιιε είε εοιιΙἰΙιο> ιιε τε!ιθω. ΜοΙοτιιττι νετιιτο.τε ετεο!ετεε ιο Ι)οιιιιιιιιιιι ]εειιΜ

Ω'Ηιιιετιιινι. €ξιιΓενετιπιΒιιωιτιιιειε ετεάιάιτ,8εΒειΡτι:ειτιιε ΜΗ (ΜΜΜ Μετειο

τιιιιι ΕΡἰΓερΡο, ειιιιτιιιιειιι Ρτονιιιει:ι. Οτιετιτειιιιιιιι Αιι€Ιοτιιιιι αεΙνειιετ:ι.τ: @Μπι

ίιιΓεετιιτ ει: Μάο. ΒτιΡτιΠιιετιειόετιι Και φίλε €ετιτιε Είι:ειιι€Ιοτιιτιι Γτ:ιτετ Α1ιιιαε

Εεεε εοτιιτιιόετιι, τεειι.εινίτιιιιε @τω ηι1ιιιηι1ε..ΡΟΠ ειιιεπι Αιιτιεε Κεειε ΒΙιιιε,

Έτιιτετ νιόεΙιεετ νιτειιιιε ΕττιεΙότεάει: ‹ὶε τιιιο μπι εΙιιιιτιιιιε, Κεειιιιιτι ίἰιΓεε τι:

Αυιιι.ι=ιιε , ειι]ι15 ΗΜ ΚΕ13Βι1Μ:Α ιιι Κεισειιόιιτιει ΑΒΒειτιίΓει το.πιιιΙο Πει (ΞιιτΙι ει.

εο Βιτεορτι:ιειιιιι ΡΙιιτιιΒειἑιτιΙιιιτείιττηιιε ττατιΠιιιΠτ, ειιο ιάεπι νι: Βεἱ Ροίε οι»

τιιττιΙοεειτετιιτ δε ε1τειιιιι ειτετιιτ.

.-η

9111. .%4οιποάο



νιττι ε. ετττιι.ισιιιτε ιιτοιΝτε ετ Απ.τττττω τα

' Απ. 63%;

Μ". ἐἔτωττΜο ΕτΜ!έτετία έτει·τιω ότι”, νέα , ιυὶτἰεἰἰσε: Κιιέέ Νσπ|κτω τ» Ματ

@ΜύΜΜυπ , @- μέ στο» Με ··υσττετακτ,€:τώττωιπέθ ··υέκέι: ”Μ"ω"”

η. Π: νετὸ Ρτ:ιεθ.τιιεθιτιιιοτιιιπ ΤοτιιΒει·τιιε, εϋιιιιιιοιι Πιιιιτι1Μ τετε

Ροτιε ει: τιιιο ΕτΙιε!ότεάειτιι :ιεεετιεττιτ εστι] ιι8ειτι, ει:Με ιιι(ΜυΗι όι%ειΒι:

νιττι5ττιόιηιιειΙΙο. νεΙιιτ ΡΜ! Μεωιειττω τεεε το ω” :τά Ρι·τιΡτιτιττι το Ιψυόεβ

εετιτΙιτ άοιτιιιιιι , ιτι τΡΓε. ττι:ιειε ιιιΓιι!εωβ εκει:: ατιτιιιττι τειτιοτει εοιπνειιτιβι1εράιτω

Πο Ι)οτιιιτιο τεττιιιΙειτιόεεεττειτ, ιτι τεΙττ:ιιιιιττι ιτο.ιιοε ττιιιτιάι τιι Επι: !ιοτιοτεε, Η:

Ιειιτιιιιιι Γεπιρετ8τ νιετω ΡτοτΓιιε ιἔιιοΒιΙεττι ειδεάτιιιεύ ιτε @έ ετιΡ:ιτιιιτ. Ι.οειιε

ειιιτετιι ιΠε τιιΗτειιΙττιτε τιάειιτιόι 8€ειτΒοτιΒιιε Ιιιτιειιιάε ειτειιττιότιτιιε ΛιειΒετιε ειτιιτειε

τΙε ΓιιΡετεΠιο εοΠιε τειιιιετ, ίεάιτττΒιιαε , τιιιειΕιτι ετετιιο Γεειιτιι ΙιεΕιιτο.τε οοεΡιτ5

δέ φοε Ρτει·:τ:ιΡιιτε τε!ι€ιοιιτε εΙΤε τιονετ:ιτ, ειάττιοτΗιττι Πει τιι τιιτιιειτι:ιιτι εοΡιιΙεινιτι

(3οτΡιιετιειιιιεΙυε σ.ττετιιιαβειτ νι8Πϋε , ειΒοτιιτιι ειΜΗτιετιτύ. ,ΜιΡωττισότε, δ: κι.

τειιττοιιε τοτε ειτιβειο.Βειτω εαΙεΠ:ιει. ΤειΙιΒιιε ΕτΙιεΙότεάειοθιειιε επετειτατει,ιτιτειιι

τιιωιωι όιιΙειιιε , τιιΙιιΙάεΙεέ1ειΒτΙιιιε ιιέιττι ειτΓιιΙττιτε ιτι Βοτιιιτιο , ι.ιτ ει ΡΙειεεειτ ειττ

Γε ΡτοΒ:Μτ. ΟτεΓεεΒειτ φωωιε ιΙἄιιε νετιεττιτιτΙο. εΙενοτιο, 8ε τιιειειε εκ ιιιτιετττ

ειιιε Γειιι&ιιττι όεΠάετιιιτιι ιειιε ίετι&ι 5Ριτιτω ειεεετιάεΒειτι1τ. εκ ιτι εε τιειτιιτειιτι ιτι

τιιωωτ εοτιίιιετιιόο , ιιτ τιιιιΒιιΐότ.ττι Ρο.τΠττιοιιιεε τετιιιειειιΙιε εο.ττιιιιεε εο!ιιΒετει:

ειιΡιάττατεε. αυτά Ρώτα; μπι Βει ΜΜΟ Ρτιιτιο Μιοτε άετεττιιιιιειτο5 ιι:ετιιττι

Βε:ιτ:ιε νιτἔιω Ρττωε φωτ” τ:Ιετικιτιόετιιτ εεττιιτιιετι, ιιτ [Μπι νιιέΒιτιιαιτιτ εμε

τιιιιιιτιο εικεΙΙετιτιιιε εΡΡτιτετετ. Εοόετιι νετὸ τεττιΡστε Ε8Γτιτιιιε ιτι ιιιΒιιε Λεει

|οτιιε ιτιτετ Αιιειοε τετιετι; ιιτιΡετιιιτιι , ειι]ιιε ΕΒοτειαι. εινττειε Κεειιι οβτιτιετ Ράο

ειΡιτιιττι: Με Κα: ΡτεεεΙειτιιε 8: ΜΜΜ ιτιΠετιιιιιο.τιιτ ιτι ειττιοτετιι νιτΒιιιιε, Με

οι:ιειι εοτιτετι: ιτιτιιιιτιεττιει όοτείειιιε ΓΡοτιτΙετ τιιιιΙτιΡΙιεεε. 1)ίιττιτιιιε τιοτιοτεειιιε

εεττοε εοιιιτιιετιό:ιτε όΙΓΡοιιετε:, ΡτιιιειΡιε Ρει:ιτιο ιτετιετι·ιειιτιίτε ιιιι Βέτα είτ οτιε;

τι Ρωτώ ειιὰιιι τιοτιοτι: άειτιάε Ρ:ιτειιτεε 8]ι18 Ριι!Γ:ι.τ ΡετιτιοτιιΒιιεοΒτιιιτιε. Νιιττιτ

τιιι:ι.ττι νοΙιττιτο.τι εοτιιττι τιωτιω τεΙι.ιέτο.τι ιιοτι ΓιιΠ·εεετειτ , Ποπ ιτινιτει ειττ ιιΙτιττιιιττι

νοτιε ρετετιτωπι :ιάςιιιενιτ. ΙΒιτιιτ( ειιιοεΙ σου ΓΡετεινιτ) ειιιιιο Ιιοίτ τιπετιτιιιιι μι

Με Γυτ Γειττο ι· ιιιιειιιιιιιι νοΙιιτιτειτε Ρατετιτιιτιι τειτιΡοτε Ει3]επνει τι Ρειττιιι Με τιιιί τι ΔΗΜ;

οίὶ Βοειτιιτιι Ατιτιο.τιι ετ ειΙτετιιτιι Ι·τειττειτι ειπε τιοτιιιιιε Ε ε ετιιττι τε8ιιεινιτ, ιτε: Μ- Π·

Σπιτι ό:ιτιιτιιι τ:οιιιιι€ειτι ειΙτετινἰτο , Κεἔι νττΙεΙιεετ Ε8τττάφτι!ιο ΟΓνιτιι ΚεΒἰιι

ΝοττΙιειιιτιιιιιιΒτοτιιτιι,ειιιιιε μιτετΕυεττωουε,ειιι ιτε ρ:ιτετ Ευειιιτειιε. Ητο Κα:

8τιιιιτι οΙπιιιιιιτ Ροίτ Ατ.τ.ιε, ειττ Βειτοτιιιτἐτεἔιιιιιιι ττιεττιτο. τιτιιιΈ ιιτ-Έτιιττωε τε..

:κιτ τοτε! ειι.ιιε τιοιιιειι Β. (ὅτε οτιιιεείιιιι ιιἔ ι ετιπε ιιετοε τιι οτο οτιιειιισιτι.
νετιιτετ Ρἔτω5 εΙΙιιτ3ετιε ειι:έι ΑΙΜττω Ματέι ΠειΡΟτε:ιτοτιε Με ιτι ΡατττΙ:ιιιτ

οΡοττετ εειιιττ1τι.

τ6. ΗαΒιιιταιιτεπιιΓόειιι Κε:: ΟΓννιιιείταττετιι Γο.ιι&ιιτιι ΠειΜειττγτειτι ΟενΑτ.- αντι Κ== τ

»τω , τιιιιειιιτειΙΙιιιτι ιιονειιι σ.ιιτιιε τεἔτιιιιτι τειιιιιτ , 8: εετετοε φοε ΟΙιτοιιι:οιι Με”

ετιιιτιιεττιτ, 8τ Γοτοτεττι ιιτι:ιττι τιοττιιτιε Εεεε , Γαβ ειιιιιε ιιιειΒιίιετιο Κεειιια Ι)εο

€τ:ιτει ΕτΙιεΙότεάει όετιοΠτο Κετιιιι άι:ιόετιιτιτε τιειΒιτιιττι θα: Κε!ιειοιιιε Ρώτα ιτι.

(πω, 8ε ειστε Μοτι:ιίτιαε ιτιίτιτιιτιοτιιε Γιιιιτ 86 οΜετν:ινιτ 8; (Ματ. (3ετιιιιτ απατη

Και Ρτειτόι&ιιε ΗΙιο58ι τω, Παπ Αιι€Ιοτιιιτι ιιειττ:ιτ τιποτε, εοτιίΒτιιιτειιτε τι

Μπι Ιὶιιιτιι ΕΙΓττόιιιτι Κεεεττι ΪιιΡετ 1)ειτοτιιτιι Ρτονιτιειειτιι; Ε8ττΜιιττι νετὸ ιτιιιιο

και, τιιιετιι ιιιτιιιιο τιιΙεττετειτ “κα” , τω εοιιΓοττεττι ΚεΒτιι ΓιιΡετ Ρτονιτιειιιττι

Εβοτειαιτιι 5 Ιιοε είτ Βετιιιειοτιιτιι ειεΠιιΒιιιτ , τιιιοτιτειιτι εοτττοτιε Βτεινιτει€εάεω

ΡτεΠὶιε τεειιιιιιτει όιΠἰειΙε ΡτοτεΒεΒειτ. ν

η. Εττιτ ειιτειτι ΕΒίτιόιιειιινειιιεειτειτετ τττεττιτ:ι. :ιιιιιοτιιιιι , Γετιιιοτιεισειιτιόιιεί _ ν

ιτιοτιΒιιε εινιΠε, νιτιιι ειτττιιε Πτετιιιιιε, ντ/ιιτι·ιτιι :ιττιτειττιε νει|όε ωατιεττω. Ετ ΠειιΕ 2829· 4·

το ειιιειττο Ιιιίτοττετιιττι ΑτιΒιι:ε ΗΒτο Ιεειτιιτ , τιεεεΡἰτ Κε:: Ε8τττάιιε εοτιιιι€εττι πιο- · '

ττιιιιε ΕτΙιε!ὸτεὁειτι ΕΙιο.ιτι Ατιιι:ε Κεειε Οττειιτο.Ιιιιιιι Αιι€Ιοτιιιιι,νιτι Βωξ τεΠειοε

Εεε Ρετ οτιιιιιει ττιετιι:ε 8: οι:ετε ε8τεΒιι , τιιι:ιττι δ: 0.Ιτετ ειστε ιΠιιιτι ντι· ΙιειΒιιεττιτ

ιικοτετιι , ΡτιτιεεΡε νιτ:ιεΙιεετ Αωωιωω οιωιοωω , ειιιιιε ιιιετιτιοιιετιι ΓιτΡετιιΞε

τεετττιιιε. Με τειιιιετι οβίτο.τετ, Η ΡοΙΤετ τειιιτιεοτιτττὶ. Βιιότει είτ ι€ιτιιτνιτεο ΕΜ.

Με”. δε. τω. ε. τι. εωτττωττ. Β Β ιι Β »



746 νιτΑ ε. Εττ-1ττοιοτε τετοιο/σ ΕΤ ΑΒΒ.ετ.ιεΝετε.

Μ. Ειτε.. 5ὶοοσά σὶνσε ΒσΒΥΙοοὶε , Ισά Ι-οτοσσὶ5 σὶοεὶττσσοάὶο ωὶοὶιοσσίτσάοίὶσ. Πὶσεὶοάὶ

Μ·ΈδχΙΧ· σὶτοτ τὶοΡτὶσΙὶΒοε σοοΙσστσοάσ ΓοΙΙσωοὶὶε , σου Κα ΙὶΙὶσω Κσἔὶε Πω άσΓΡοοάσστ_

1“Ν“Μ““° Νοὶσὶσὶτσσοσ ΕτΙισΙάτσάσ σοω ωοΙτὶωοάο άσσοτσ σσ άὶνστΙο ὶεετσοτὶοω ττὶΡοάὶο

νσοστσοάο Κσἔὶ , ωσἔὶεΙὶὶΓΡὶτσοε σά οοΡτὶσε στσΙσΙΙὶε 5ΡοοΙὶ. Ετσωω ὶΙΙὶοε Ισο

όΙ:οω ΡτοΡοΙἱτοω σωοτ σττ:Ισίττε σ σστοὶε άσΙὶάστὶο Ιστνσνὶτ , δε Ιὶ σοὶά σὶε ΚσεσΠε

ἔὶοτὶσ οοο ὶοἔΙοτὶοω σοοτοΙὶτ , οοάσ οοτ Κσσιε ΗΜ. ΒΙΟΠΟΠΟΓ σΡοστστστ , ωσ ὶε

Ρτο σοοάὶτὶοοσ ΒΥΙΙοε δε ΡοτΡοτσ σοσω ὶοΧο δ: τσΙΙ:ο Ρστ σοοε άσσιάστστ εοω σ

σσὶοστ. $ὶσοὶάσω οι σοὶσ οοτ σστστεσ νὶτσὶοσε σοιοτοοτσοτσε άσΙὶάστὶὶε ΙοΙσοτ σ: οτι..

τσ σστοσὶὶοοε › Με ὶΠὶοε στσωσοστοτ ὶοσσοάὶο.ὶο σοσω άσΙὶάστσοτ Αοἔσὶὶ ΡτοΙΡΙ.

σστσ. Ιτσσοσ ωοΙτὶε σοοὶε σάάτέτσ , οὶοοωοτστὶοοσ Πὶνὶοσ ΙστοΡστ τοσοΙὶτ οι

τσθ:σ.

νοιτττσο ι8. Ισ ὶά νστὸ τσωοοτὶε Εσίτὶάιιε [ζσΧοΡστὶΒοε Ι`σοέτὶε άσάὶτοε σοττι Γοσ Κθ8ΙΠ2.

ΣΒ: ΕτΒσΙάτσάσ ΙἱωιιΙ ΕΡ1ίσοοο ΧΨτι σωρο το οωοτοιιε οοσάιστιτσε τσάι 5 μι:: δε σο

"Μ_ άὶοω οι οΡοΙοω δε σοοιίτοσὶΓστι νιστοτοσσοσιο ΙτοΙΙ:σε Πσο σά]ονσοτσ Μ: σσο.

τα Γοοτ, Ιὶσοτ ω νὶτσ σὶοΙάσω ΟοοΓσΙΙ`οτιε Βοωὶοὶ ΙσΒὶτοτ. $σά δ: σοὶτοσ Βσστττσ·:

τοστ: σε! 5σοόΙ:οω Βσὶ οι ΜΜΜστοοτσ σοΠτσστσ σΙτ , στσοσ σκ Με σοκ Πω Ιοσάστσ

σοοὶοἔὶὶ σοωΡστσοσοτ , σοω ὶΠο σττὶσὶΡστσ σοτσνὶτ. Νσω ΑοσοίτσΙάσοίσ σάσ..

με». ὶρΓσ Κσσὶοσ 1)σο άιὶσσΈσ Ετοσ άτσάσ.άοωοτο Ποτοιοο το Βοοοτστο Β. Αττάτσσ

ΑΡοΙτοὶὶ ἔσΒτὶσσνὶτ σοὶοωοὶε νστὶιε δε Ροττισιοοε ωοὶτιε ἴοΙΐοὶτσω , σοτε ΡΙσοιοε

νὶΙο σωστο σοάὶτο ὶοτσΠὶΒὶτοτ. δσά εοω σά ΠοετοΙσ Ιστιοε νσ€σωοτ, ΡτοΡοΙὶτοω

0Ρστὶε τστάὶοε τστοτωσωοετ τστοσο-σοωΡσττέι σοΒοὶτὶοοὶε σσοε3., οττσε Ρτοοστ

ιοτιωσωιιε.

ε. Οννὶοὶ το. νσοστσοτ στοπ σσ τιοοοιιΙΙὶ ΙὶάσΙσε νὶτὶ σο ίσωὶοστ άσ ἔτονὶοσὶσ Οττσοτσ.

°1°$Έω· Ιὶοτο ΑοσΙοτοτο , ὶοτστ σοοε Ρτ:σσωοπ σοᾶοτὶτστὶε νὶτ ωσσοὶ σοε στστ Ονικοε τ

οοωὶοσ , Μοοσσοοε ωσσοτ ωστὶτὶ , δ: Ροτσ ὶτττσοτὶοοσ οιΡστο::σ τσττὶΒοτὶοοὶτ

ωοοάοτο άστσΙὶοσοσοε: άὶστὶοε σοὶ Ποωὶοοε ΓΡσσὶσΙὶτστ Ιοσ τσνσὶστστ στε:σοσ,

άὶἔοοε σοὶ Βάσω οσττσοτὶ σοτσε σσσοωτοοάστσοτ. Νσω εεω: νσοστστ εοω σω

άστο Κσἔὶοσ ΕτοσΙάτσάσ άσ Ρτονὶοσὶσ ΟτὶσοτσΙὶιτω Αοο_Ιοτοτο , στστσοσ Ρττωοε

τοὶττὶΙὶτοτοω δε Ρτὶοσσοε άοωοε σὶοε.ΤσΙστο ὶτσσοσ σσ τσοτοω άσσσοστ στοπ Μ.
Βστσ σοΙτοάστο δσΙοοτοω ΡτονὶΙ-οτσω , σοὶοε νὶτσ σοοά ΙΙοωὶοσε τιποτε Ιὶσοεἔτὶτσ

= τὶεδεσοοά ὶοτστοοω τσΙτστο τοσσοτ τοστὶτὶ Ιοὶτ : σοὶ στὶσω ὶτττστ νσσὶΙΙσοτσε οποσ.

άὶ Βοοοτσε οονστστ σΙΓσ -, τω οσσ σ!ὶσοσοάο Ισστστὶε σστὶσΙτὶΒοε Ρστ σοὶωοτο

άσσΙΓσ. Νσω ΡοΙὶ: σὶωστ Ιοισ οο]οε ὶοΙὶΒοὶε Κσσωσσ σοονστΙὶοοσω , σάσο ωοοάὶ

τσΒοε , ΡοΙτσοσε οεστστσ Ροτσοστοτ, Ισ σκοττ . οτ τσοττιω ΙτσΒὶτο ὶοάοτοε σοτο Ισ

.σοτὶ δσσΓσὶσ ὶο τοσοο .στά ΜοοσΙτστὶοω τσνστσοτὶΙΠωὶ Οσάάσε Μστσὶοτοτο ΕΡὶΙ.

σοοὶνσοὶτσσ , δ: οοο σά οτὶοτο,οτ σοὶάσω, Ισ ΜοοσΙΙστὶοω ὶοττστσ Ιὶἔοσβστ.

Πω Ρτο Ιο2 τσνστσοτὶσ άσνοτὶοοὶε ὶοτστ Ρτσττσε σΙτ ὶτσΒὶτιιε , δε Ι`σοότο ΕΡὶΙ”σοΡο

νσΙάσ ίσθτοε σοὶὶσοε,σοάὶνὶτ Ιορστ σοω σεΙσΙτσε σοτσ ὶρΙἱοε οΒὶτοω νσοὶτσ σοο

τοε. Ρτ:στστωὶττο ΡΙοτὶοτσ οσ νὶάσστ ὶο οσττστὶοοσ ΙὶοσοΙοτοιο ωστστὶστο σπα

άστσ. -

τοττμ1ττω 2.0. Ηοσ σοοσοσ άὶσσω σά ΡτοΡοΙὶτοτο τσάὶσιτε,σοὸά Κσκὶο ωσττὶτοοοὶοΚσ.

Β:2"°Π· @τα Ιὶτ Ισετστοε: σΠὶάοὶε σσω τοοΙσστ σὶοσιιὶὶε, Ισά άσΙὶάστὶὶει1οο στοοΠΙτ. (ζο]οε

=' . Ρὶσω σοονστΓστὶοοσω σε άσνοτὶοοσω ὶοτσοάσοε σάωὶτστοτ. σοὸά Ι`οὶὶο Κοσμά

ΓοΒΙὶωστσ, ωοτιιω Βτσνὶτστσω σοστο σοοΓτισνστστ, οσσοσσοστο οτοτσνὶτ. ΝοσΕσττ·τ

σοὶω Εστω άοκὶτ ὶοἴοωοσω ,άὶσω σΒΙσοσ σὶΒοτοω σΙὶτοσοτοἱ δε, οτ οοοσ σ.

τοστ. άτσε σο οοείτσε σοοττοοσοστ ὶο οτστὶοοσ ; δε σοω ωοτσ σοο]οσστοτοοπ Κο

8ὶο τΙτοτο σσσιὶΒοὶΙΙστ , το:: σοωοτσΙΤο Ιοττωο :τά σοοΙοστσε τοσο Ρτσσοττι οτστὶο

οσε , οσσ σε! Ισότοω οΙττσ τσάὶτσ ΓοΙὶτσ Ι`οστστ, Ιὶσοτ σκ Βσάεσ νστΒὶε ΡοΙτσσ άοσσ

στο. 5Ρὶτὶτοε σοὶω Ισοστοε, σοὶοε σοτ Ι`οοω οσωτσσιιΙοιο Ρτετρστσνστστ, Γοα: ὶοΙὶσΜ

τστὶοοὶε άοωὶσὶὶὶοω σο οωοὶ σοττιὶΡτὶοοσ ΙὶΒστσΒστ, οτιάσ νὶτ ο Γοττὶε ὶοτστσά

νστΙ`σ δ: ΡτοΓΡστσ Ιὶ›εσ Ιτστὶτ δ: ὶωΡσττσττὶτσ , οτ οσο ὶΠσω νὶοἔσοτὶσ ίτσοσστστ .

. τι Ιο ΜστητοΙ Βστο:ά ν. Νοτοτε Μσττὶσε Ιὶτ σοττιτττσωοτστὶο Β_ Οντὶοὶ ΜοοστΙιὶ ,άσ σοο Βσάσὶο τω. σ.

ΟΡ. ; Π: το ὶτστοτο ιοίτἔι αρ. ιο_



°νττΑ ε. ιετΗιτοιιιτε Ματσε ετ ΑΒΒ.ΕτιιτΝετε. 7”

Με ειτττοτ ΡττιιετΡιιττι ετ ΓτιπιττττΚεετε οΒτεοιτττε τιττττϋετετ, Ρτο ειιτιττ ετττεέττοτιε τω. Ώτ-ιμ

Κεετιιει ΕτΙιεΙτττεττει ΡτοΡοΓιτττ το νοτο νττειιιττειττε Ροτττιε ττειττενττειπι ττειιτττεετε,οιιτὶττι :τιττειπο. ττΒτεΙτττε ντοτειττ. Τακτιετι τιιτιότει εεττ ετ τεἔε εοιττιι8τιττ, οοο εοοτιτττ. - .

εττοτιε εειτττειττ τ τεό όοτετ τττιΡτοτσιιε Ρτα:ττο δε τηΡεττιτίεττ τι: Ρττοτε εεττεττττιπε

ε είτε Ρτοτττε.τιιιιι: ιττπτε εοττττει εειτι ετετιιιὸ το ιιτεττ τιεττττε. Ιόεττεο .τιεττοτεε

Ε8τττετο Π:τττιιτΙοε ειετττεττ_ δετιετ εο Μοτο ντι·εττιτε ΡτεεΡο.τειιετο.πι τετοεεε ττττιτε αυτ.

πιω νεττεττιετττετ τττεεττόττ, δε εεττ Μό. μπι εοτιειτι1τ είτιιττἔι Γεετιιεετες φοτο Ρετ

ΒΙτεει εοιπνετΓειττοιτε ττιειΙειττττ εστι Ροτετετ ντοΙο.τε : δε ειπε εε! εοιιτιι ε1τειτι τομι

Ιειττι Με εοιτιιιιιιιιτ ττεΓετεττετ τιτΗεέττ , Ρετ ττττεειτιιιετττο. τττΓετΡΙιτιτε εξ' ε:1τι1ετεε τ!

τεεετστεε τΡετειοειτι1τ τιτετττιεττ. δεττ Βειτε Βετιτοττε εττΓΡοτιττ ετ! ετοττο.ιτι , ουτε τιοδ

ττε εττττειιιιτε νεττετε τιττττιιτ τπτ τιιτττειτιπ τ δε οιτετιιτιοττιοοιιιτι Ρττττιειπι εκ τΠο ντι·

Βο 3Βτττιιιετει.τ ντετοττειπτ , τω. ττε νττετττεο εοτΡοτε εκτίττιιιειι: οϋττττετε δε Γεώ

ειιτι τω.

Π. @ιοτπωι'ο Κε:: πω: μπώ: πιτ ιυἱτἔἰπι2 τυπωιό2ο , @- Ρετ·[έπέτ'απ

Ρ'<υιβιάωπ ερτ: απέκπικιβέι έ!!έσττε τεκταθετ, αἱ σ” αποκτα

εαβέτατι8· ρπετεπιίέε.

π. Τ ιτε ουτε δε Κεετι:ιετ εοτιτττιειιττε ετι1τ1ττει115 ειπα ντττιτττ ετετοεετ , Γετατ

τειιιΡοττττιιε τΠτε τ:τοε Ρετ τοτε.ιτι Ατιττττειιτι εττνιιτ8:ιτιπτι δε ετεετττιιτιι , ω: ‹τε

ίδετε εετττ ΡΙτιττττιτ αΠετετ.›ειιττ. Κα, ττηιιειιτι , ντττιιτε εεετττι:15 ( ιι: ετετττ Εεε είτ) '

Μετά εοττεΡτι.ιε τη Γε τετττττιε Π:ιιΡιιτττ Κεεττιειττι Βεειτττττττιατιι τιτιΡιιεττεε εστι το

ττεττ ,ττεειιιε εοτττττττ:8.νττ , τιεε ειττετειιτειιτι τττοτείττετ: τιττιιτιτ : ειιτοτττο.ττι που ι1τττε.

2τττειιτ αυτ: Ρειτεπι ,νετιτιιτι ταιιιοτιειτιι όοιιιττω.τιι Ρετ οττιτιιο. νεττετειτ::τιττ1τ. Ριτ ιττε

τιτειτττιιε τιιειιτε εστι εποε, ττοτιτττιε Με οΡετε : τττ Με εοιπτιικ , ιιοιτ τιτιειιτε, εεε

απ”, τοτο ττοτιιττιε ιιοτι οΡετε. Τειττιεττ τττε οΡτ:ιιτ ετεττττιιιιι ὁ. εοτ1τι18ε τετ! εεε

Ρτεεττοιτε,ιτεε Ρτοττιττττε ειιττττιτιιττ τττττι5 τω: νοτιττττεττ Ροτιιττ τττεττοειτε. Βειττοτιε

$ζ Ψττίτττττιιιι τοτε Ρετ τε ειιι:τττι Ρετ :ιττιτεοε εκττττ, ΙτεΡτίιτειιιε εοτανεττττ οτειιτε δε

οτ:Γεετειιιε εε τιιεκτοιοττιττι ΡοΠτεττ:ιττοιιε ειΙΙτεετε τειιτειιιε , ειιτὸ Κεετιτα: Ρετ

Π18.ετετεΕ3 ιιτ οτιιττΤο νττετιιττειττε ΡτοΡοίττο ετ τιίΤειιτιιττι Ρτεττοετετ , ειιιοετ εττειττι

νετετε Βεετεε Ροίτε:τ ε:τΡττεειιιετιιττι τιττττιτττετ. ντιτττ ετιιε ειΠτι:ττιωτι τοτε Βεειτο Ρατ

Γιιτε Γειιτττττετττετειιι , τΡΙτιιε ττττοτιτιειδ:ιτιττ Ιιοττειττιετττττ , τΡΠιιιι ει:ιττιιτε.τκιτιιτ τι:

Οτττττττ ε:ττττειτε: Ιιτιιε Ι)ετ Ρτ:τεοοεπι ττιιίτ:τει Και ττιτττέ.ειτ Ρταιτιττε, οιιιτιειωτιτ

ετ·ττττι Με νττεττττ τιιτΡττατ Γιτειετετε , εεε Με 11ε8τ νοτιιττ αετοιιτετεετε. ()ιτιτιε εεττ
ταοτττο απο ετιιοετεεττιτ :τιποτε ιττετετι1τ(ττειιτ τεττΡτιιιττ εττ;τιιττετο τεττιιοττιιττι Βε- ω ,Μ τ,_

ό:: ΡτεΙΒιιτεττ) Ρει·Ρετιτει τειττιειτ ιτττιττίττ νττ$τττττειττ5 ττττε$τττ:1τε εΙοττοΓα. Μττει

τεει τττττει Ι)ετ @το τ νττ<έο τιιειιιετ το τττο.τειιιτε 5 τοΙτιιε Πετ Γεετετο ΡετΡι:τ είτ τω

3ιτε τετ ιτιτταβτττε εοειττττο ) οιιοιττοετο Κεἔτττει Ετττετεττεετο. Ρτιοτιτι ττι:ιτιτι νιτιτε το·

τσιπ ετΈεττιτττεινετττ : δετιιιει τειιιέττ-5Ρττττιτε :Με :ιττεττιιε εοιιετιΡιτεειττιω ενειίετττ

τοτείτετττεε. δειπέτττ:ιεατιιιτι νετὸ ίττττΤεττιΡΙιτιτι Πειιε το ντττέττιεο εοτΡοτειιιτΡττειττ.

τεΒε ντοτεττ που Ρετπιτίττ , εεε ττεττττει τιιίττττω τιιτιοεεττττε εοιιτειειο νιετο. εστι

ίετιτττ. $ταιιτε Κεετει νττἔο 1)οιιιτιιτ ετιιτετιτ ΕτΙιεττττεετε, @στα ιιιΙ)εο (τουτο

1ζετττιπτι. ΨτΙτττττιιε ετεττττττ νττετιιετ νοττ Βιιιτοτ εΧίτττετιτ ντ<έιτειιττιε τιιτιττιι Γει€ειετ

τ:ιτε Ρτοειττ:ιτσετ , ιτε ειτε Εετιττιιεεε ττιεττττε ττιεοττίτειιττιἔ`ι νοτιτττι ειδ ιιττειιτιοτιε

νττἔο τιιιιτ:ιτετ , δε τεττετττε τΠεεετ:ττε :ιτιιιτττιτιτ :ιτιειιι:ιτιττο ετενιότει τιιτσΡοττετετ.

ΒτΠτιιιιττεινττ ειιττετιι Ρι·οντετε:ιτουε Ρτιιττειττετ τειιιτειι.ειττι τΚεει τεινετιε δε ετεττδε

Π] Πιτ ετττε:ιετ.ιιιι 1Κεετιιτε Ρεττιιειόεοετιιω ΡοτΙτεειιε , νετιτιιε τιε , ττειιτ εοιπτειτ,

στο τεττι τιιιτιττεεωοτττ οδτ·ιτΓιτττι τττι.1ιτι ττετιετετ. Ετ @οι ειι·εει τετΙιο., ιιτ πωπω

Βετιιτ, Γο.ττάιτε ΡοτττττεΧ Κεετττειιι·τ :ιΙΙοε1ιττ τοτειπτετετ,ετε εεετείτιε νττεε ττιιτεε‹:Ιε

τιε ι:ττιότειτε ττι1ετιττττ ετεοιτε Πετ ντττιιτε Ρτωττττιι_ Ρετ εοιιτττιιιπι Γ:τιιιίτι Ρι·ει:Πιττε

τιιιττατετιιιε Κεετείτεττττιιτι Ρτετσιτττ: εεττε1ιτε νττ Βε:ιτιτε τιττιιττόιιτττιθι, ιττ Ροτιιτε

ότνοτττιιιτι οιι:ετετετ, οιιτττττιιε τττοεττειτε Ροτττει Γεειττιιιτι τ·ετιιιοτιετε δε ττιαΙειιιτιο

εττετιιτ Κεετε ίεΙτεττετ ΡοτΤετ ττιττεττετε. Οιιτιιε ιττοττιττε οδτετττΡετο.ιιε δε ΓΠ88θωθε

· Β Β Β Β Β ττ -
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Με. Οι".

ΒΩιΧΧΙΧ

]ιικ.ιαιιι,

ωττωτο

Ποιοτιι ω:

πι.ιιιιμι

!ιιιτι ειστιατ.

ιιιοιιενιτ8ο @Με οιΙεέτιΠιιιιει( τμ Ρε τιιιειιι τιιετιτο ΚεΠ8ιοιιιε νει·ει ΠΜ τιε

ιτιιετειτ ε:ιιτιτειε ) ιιτ @το όεΠόετιο Ιο.τιετεεετετ ιτι Ρι·οιτιτιιο σ.ΡΡιιι·ιιιτ.

ι.ι..Ι)ιΓΡοΗτιοιιε ειιιτειτι Ι)ινιτιο. ατι ιιιτι!τοτι.ιιιι ιΠιιε νειιεττιτ ΓιιΒΠόιιιιτι, με εε

τιιιίετιεοτάιτετ ειιιιτι!ιιιτιι ειιτιότιε Π:τιάεΒιιτ ιττιΡειιτιετε : τιοι εισαι εοιιΠίτετετ,Γειτι

θα τεΙ5οιοιιιε τιιιιιιΠ;τοε ιιι τοεοιιε τιιιιιειτιιι: νιτσε ειε ττιιιΙΙετεε ΠΜ :ιεΙτιιιττεΒ:ιτ,
ειιιοι·ιιιιι εοιιίΠιο αττιιιε εοτιίηοττἱοἰτι οιιιτιετιι Γειτιάιιιιοιιιειττι Ρτονε!ιί,86 ίἱιστιιτιι

ΡτεΠόιο τιιει·ιτοι·ιιιιι εοιιΕονει·ι ειτοιττοΒατιιττ Ρι·τείει·τιτιι τω! Με ιιεΒοτιιπιι Μα

ιιεοε το νται: ιιιιιιιόιτιε 86 Ι10ΠΕΠ:1 εοτινετΓο.τιοιιε ιιι ίειτιιιΙΙ:ιτιτοτειιι εοΠιεειι

οιιιιι οτε ει: ετιετιι δέ ετο.όιι ΜοτιειΙΗεο εΙΤετεΒειτ τ ιιιτει· τιιιοε ίετιότιίΒιιιιιιιι με

ΓτιΙετιι ΨιΙΓτιτΙιιτιι , 6ὶε οσο ιιι Ρτει·:Γειιτι φωτ, ειΠιιιιι νετὸ νιτσε Γοιι&ιτειτιε τιεεοτε

ιιιΠ€τιιτι1τιι Βεο.τιίΠτιιιιιιι Οιιτιιιιεκτυιντ Αιι:ιεΙιοτετειιιι , ιιεεεΙιιτιι νει·ὸ ΕΡιΓεο

Ριιιιι ,ιιι ει·οτιειιιτι :το 8ιΙεότιοιιετιι ειττιιΒιιιτ, 86ειεΙε Γιιοι·ιιτιι ίαειιΙτατε Ειοιιοι·τιιιι

ΡΙιιτιιιιει όενοτε τιιιτιιίττεινιτ. ΙιιίὶιΡετ οΡιιε εκιτιιιιιιιι σ.τοιιε Ρτεεε!ειτοπι , ΠΟΙ2Πὶ

νιόεΙιεετ86ιιιο.τιιΡτιΙατιι ΠιιιιΠε ιιιατετια: εκ αυτο 86Ι:ιΡιεΙΙΒιιε Ρτετἰοίἱε, ΡτοΕιτιιε

(τιτίεττιιτ) ιτιοιιιΒιιε,τΙοέτει ειιιτιτειττιιτο: ιτιἔειιιο πω, εΞτιιιε σο ιιιτετιιεε Μα

τιοτιιε ιιιτιιιτιιιιι Ρτο ΒειιετΙιέτιοιιε οίΐετετιόιιιτι όείτιτιεινιτ , τιιι:ε ιιι ΗΒτιιιιτι ιιττιιιΕ

εμε νετιετ:ιτιοιιιε ειΡιιτἱ ΕεεΙεΠαττιΒιιιιΙιεΙτιιι ΓθΕν2ΠΕΠΣ: 61ιιιΒιιί.όειιιι ΡετετιτἱΒιιε

Ρτο τιιωέτι:ι ε.τΠιιιε οΠ:ειιοιιιιτιιι· εΙι€τιιτ:ιτε, 86 τἱε τιοίττιε τμιιτΙο.τιι Τα ὶἱιε ει6ΙΓΡεκε

τιιιιτ.“]ιιίτε ετιιιιι δ( Ριε νιι·Βο νὶτΒιιιετιι,εΙΙΙε‹ΐτει όιΙεότιιιτι τοϋ όεεε ετ οΡΡιἔτιε

τοτε οβΓεουιο , ιιτ 1ιεΓοΗιττι ιτι εοιιΓΡεότιι Κεἔἱε Ποτιιιιιι ειάΠίτετιε ιιτει·ετιιτ, 86

ΗΠιιε τιιετιιοτιτιιιι ιιιτετ Γιιιέτο. 5ατιέτοτυιιι ΜιίΓεε ΓοΠετιιιιιο. Βιει!Ηιε τεοταΐειιτει.ι·ε

ΡοΠετ.,86 Ρτο εε Ποιιιιιιιιιιι ιιιει]είτειτιε Ρο Ροί'τιιΙοτιοιιε ΡΙειεειι·ετ. Ηοε ιιι Βετὶιι

ιιετιιιτιοιιοτιι ιτινειιιτιιιιε,ίεά Ρτο ειιτιέ`τοττιιιι ιιίτιιιε τιιιτιε τείτιπιοτιιο Γει·ιβειιτ!ιιπι

ειιιίτιτιιονιιτιιιε. Ναι ΓοΗιιιι ειιιτειιι ω οιιοε όιιτιιιιιιε , νεττιτιι ιιιιιιιπιετι ΙοιιΒε

@ο εειιτεε , τω” τιοτιτιιι ίἰττιιιΙ 86 εοΠοοιιιο Ροτιτι όεΠε!ετειοειιιτ , ω: τϋνετΓει

εκετιιοι·ιιιιι Ιειτειτειτε ε!εεοτειο:ιτιτ. Εττιτ οτιιιιιΒιιε ειτιιεΒιΙιε_ειΙΙοτιιιιο τωιω, ω

ΓΡεθ:τι οεεοτει,εκιιιιι] Ριι6ιοτιε Γιιιιιιιιειέοιιε Ρωιτιτι2 οτιιεττι νιττιιτε , όιΙι€ετιε. τα

απο , τιιιΠει ειιτειιιε Γτι:ινια Ρτ:ετετ εεε!είτιει. ΕεεΙεΠ:ιτιι οτι Ηεςιιειιτει· ωιιτ , στα

τιοιιι ιιι€ιτει· νειεανιτιιιιιοε νιτει πω” εοτιιΡΙτιι·ιΒιιε Βέτα είτ ΔιτςιΡ1τω,8υιττω

Με 632111 τι:ιτιιτει Ρετιετιτ, 86 νοΙιιιιτειε ει6ει·ειιιτ , 86 @το Γει·ντινιτ.

κ. Φωκωέο Κεέίπε Ει&ε!άι·εάκι Μοπίτξτ Β. Ριπ/ιΕ!ί.τ εείοέΐο έἐΦοπτἱωκ

έ Κ88θ :ὅτι ρο/ία!ατυπέτ , /έτί Μ:: οθιέπεπτ Μ07ΙΔ#6Ψἱ!4Μ βούέέτ,

σ <υε[4Μεκρ12τε?6242ίε 66 το βιβφέι·.

η. Πι ε ετιιττι τἱἰἔιιε ιιιετιιοτετ ιιι φωτο. Βοιιοτιιτιι ειτίεειιτιοιιε νιι·8ο ΠΠ:

ιιιεο ωιττω1ι νιιτετιτ , τειιτειτιοιιι!ιτιει ε:ιτιιιε δ( ει:ίτι!σιιε ίἔιτὶε ειταιι·ιιτι;ιτα

ιιεε τειιιιετι ΓτιΡετατειι οτεινε ιιιτιιιε τιιΙιτ νιιιειιΙιιιτι εοιιιιι€53 , ςηΡιεη5 (Μ·ΟΜ δ(

εΠ`ε εοτο (Στιτιιτο. Ρετοετιάιτ ιτειοιιε οιιιιιε τΙεετιε Ιιιοτιετιιιι $ν1τειιιι ΓοΗιιιι £2Ιαζ

τειιι ΓΡιτιτιι ιτιτε!Ιιἔετιτι:ε'Ρει·ειιιιετιι εοΒιιοΓεετιε,ειΡΡετιιτ όεΠόεταητιΜτηξ νἱνε_

τε ἴο!ιττιτιε. Νονετειτ ειιιιιι Μ» εοιιίτ:ιτε απο τιιιειιιΡιειιιι ΡοίΓ0,6]υί ιιιτετ πιιιιιτΗ

όινιτιειε :ιιιιτιιι τιιιο.:τιτ ΗΒεττ:ιτετιιτ 86τιτιοά ετοιτιιι1ε τα! ΓτιΡει·ιοτε ὸιΒἰεΠἐ: Ρετνε

τπτ , τιοι ιιιΙ·ετιοτιοτιε ειτοιιετ:ιτιιτιιοτι ιιιεεο1τ.Πιιάε απο ιτιιιιιπιετιε ΓιιΓΡιτιιε ειτ

ειιτετε Γε τειιτειοειτ 8ο ιιι80 ι·εττιιι ,σ.τε!ετιε οτι ()Ιιτιίτιιτιι ενοΙειτε δ6 ιτι ΟΙιτιίτο τε

οιιιεΙΤοετε. Ετ εὺιιι Σε: τοι: ειιιιιοε τιι:ιττιιιιοιιιι Ιεἔε τειιετετιιτ, ιιοΙειιε ὸιΗ`ετι·ε

ι.ιιτετιιιε (Με μπι ιιι ττι`ειιτε εοιιεεΡετειτ, τω ιιοτειτο (ΗΠΒΟΠΕθΕ' οτε 86 Ιιοι·ει,

ιιοτι οεειιΙτε τω πιειτιιΓείτε , ιιοο απο τω ετεΒτὸ Κεἔετιι ιιιειι·ιτιιιιι Ροιωμπ ω:
. . 6 τ ο , ,

ΒιτειιΙι ειιτο.ε τεΙιτιουετε :ιττιιιε ιτι ΜοιιοΠει·ιο τειιιττιιιι νει·ο Ι(εΒι ΟΙιι·ιΙΙο Κατω-σ

Ρεττιιιττετετιιτ. ΚεΠΡτιτΙ)τιιιεεΡε ετιιιι εττιόιτ, ιιεε ίειειΙε ωοτιιτιειτ , <έτεινιτεττιιιε

ετοΙειιτιιιιιι Γε πω , ΠειΙιτ1τιειτιοο εοτιτιιι€ειτ εοιιιιι€ε τιιιτω. Έεττε τ!ινοττιιιττι ,

Ιιεετ ει ιιιιττιοιιειττι εοτιιιιιιέτιιε εΠετ ιιιοτε εοτιιιιεειτοτιιτιι. ΡοΠ:ιιΙοτ ιτει·ιιιιι Κε Ε

υπ φωτ! Ρετιετο.τ , ΗετΗ:ιτιε 86 άιτιτιιιιε ΡοΠ;ιτΙιιτιοιιιΒιιε τειιιτο ιιτιΡοττιιιιιὶιε ιτιΙὶΙἐτ,

Ιειτόουε 8ωιωτιωεω ΓειτιόΕ:ε Κεἔὶτι:ε ιιιιτιοτετιι ε!Τε οιιὲτιι Γειτιια τιιτΡωεω σο- _
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φωτο ὸιΗἰειΙἱιε οοτιοεοόοοι ετεόιόιτ οοοά Ρετε!ιειτ. ΤτειοΓτοΙιτ :τοκοι τοτοοι τω. στο.

:ιό ΓοΡετοε άεΠόετιοιο :το ειιοοτειο αεΙεΓΗε Γ οοο Ηὰ8τὰοτιΠὶοιὰ,ἰΡίὶοε οΡΡοι·τ °“Χ*"°·

τοοε οτα:Πάιοτο Η:ιεττεοετ 5δζ οοὸ φωτο ‹ὰ)ε οοο ετιΡι άεΠτΙετειΒειτ , στὸ ωιοε “ΜΠΕ”

Γετνειιτιι3Γ95εοοι Ρετ οοσο ετιΡιετιόειοι Γε οονιτ εκοτε.τε ιοτεοάιτ.Νοο «και [οπο.

ότι εοτὶὁὶε οοτοοι οΜεοοι:ι,οοο ΓοΠετιιοεε ιιΡΡειτο.τοε,οοο τετοιο οΡοΙεοτἰο. @πιο

τοε Ροτετειοτ απο ὰ ΡτοΡοΙἰτο τενοεατε. Και νετὸ τετιόεοι νιετιιε ιΡΠοε ωροπο

τοε ΡτεειΒοε, Ιτεεττονιτοε , τειτοεο εειοι άτοιιΠττονιοετοιΙεοι. Με. οιτιιιτοιο εενιΓετ

ν:ιΜε ‹ὶε Κεειε εοοεεΓΓο εττιοε Πεεοτιει. , τιοειιονιε ὸἰΗἰεοΙτετ 8τ Γετὸ ιοιΡεττατέ`τ ,

Γοιοτιτιοοε Γεεοτο ΡΙοτιΒοε Ρ:ιτειτιε _ οοϋΠιε οφ 8: Ροτεοε Κεειοει ἰοττὰνὶτ Μο.

οὰΡτετιοτο Γεο6τω Επι' Αιεω.τιιοε ς Ποτε ετειτ τιτοιτει Κηφ @Με ετ 8 @β η", π.

ΨᾶΙὸἱΜᾶΓΕΥΓΓ$ ΟΓνιοιΙζεεοοι εεττοποει. ) ΡοΓἰτοτο το Ιοεο οοεοιΟυίω2: ε οοτοτ- Με ω.

ο:ιοτ οτοετο , ε.εεετιτο νεΙειιοοιε 8ειοότιτοοοι:ι.Ιτε ωτοττοε ὰ ρτ;εΓειτο Αωιιιω ΚΥΜ- ”

Μάο : φωτο ‹ὶε Κεεοο τοοΙτι ΡτοΓεειοεοτεε οτι το: Γεττιιοα: ΕεεΙεΙοε Ρτο Βοιω

οο Γε Γοοε!ιόετοοτ , Πεοτ Οποιοι” το;ι]οτ ΓειτοτΙοε ε]οε τοετιτὸ Βεο εειτοε , Γεετετο

τοτοιο αε!είΗοτο ειοάιτοτ, άοτοιτιο: Γοατ νε1ΗΒιο. Γεεοτοε, οοο οΒΙιτοε οοει!ιε Για»

ε τι: , νιτειτο Μοοτιετιιαιτο τεΡετιιτ , οτ Γοτιτὰ τετοΙοοοε. 5ε‹:Ι 8: ασια: νιι€ιοιε ά:

Κεειοει: εοονετΠοιιεοι Ιοοεε εοεοοΓεεοτεε ΡΙοτεε Γε:τοΙο τεοοοτ13.τοοτ , νε! το

Βοοιε οοετοιοε ειΒοοόο.οτιοε Γε ει:ετεοετοοτ.

Μ.. ΙοἔτεΠΞι @το Μοο:ιΓτεττοιο ΕτοεΙὸτεάει , ΓιοΓΗειοι νἰνὰοι Γε Βεο οΒτο!ὶτ,

εοο&ειειοτε οποιοι Γοτιτ άεΓετιιιτ , ΓΡτενιτ , ειτειοε ὰ εοτάε Γοο ΡτοεοΙ ὰΒ]εεἱτ. Ιο

ίορετ Ρτο Κεἔο. ι άιο.άετοειτε, οοοιιΙτ οΒοτοοτειτοτ νεΙειτοιοε , το ο ΓΓο 8τ οτ..

Ροτε. ε.ιοΙοτοτ Μετα '° νείτε δέ ὰΓΡετει. Τοοε νετὸ Ρττοιοτο Γἔτε$τἶὰτε ιοἔγτε _ Γ·

Κεἔἱοει ετεάιάιτ, οίκο :κι Γετνιτοτειο @οοι όε Κεεοο ΗΒετε. ειτοτ , ιτειοτ οοο ΝΒ' "ώ

ΓοΙοιο Κθ83Π2 οτοειιοεοτε ε!εΡοοεοε Πεο Γο.ειτο ΓοΒΙΒιοτοιοι εοοτοΗτ , Γετι Ρτο Π- “Η “ω”.

Ηοε σ.τοοτε τοοτιο.Π:ιεεε Ι1εΗ8ιοοιε οοττοειτο ΓοΓειτιιεοε νοΙοοτε.τειο ΡτοΡτιειιο δε

εειτοετο Γειτιότε ο!ιεότεοτοε Γοβάιο1τ, οΒιοοοειά νινετετ εΙοτο τεοτὰτοι· ιοΒι·το:ι,

ιονεοτει είτ ΡετΓεότε. Μετιτὸ Μο: , οιετιτὸ 8Ιοι·ιοΓει, Ρι·οοειτ:ι οοετοεοτικ @οτι

Παιτοτ ΡὰΠὶοοε, δ: Γειοόττε εοοΓτιτοτα άιΓετΡΙιοεε , τε.οτοτο Βἰνἰοὶτὰτιε εο!τοε εκετ..

εεοε οἱ: Γοανιτε.τετο Πινιοτε εοοτετοΡΙὰτἰοιιὶε :το Ιιοοιοοιε εοετιΒοε όε!ε&οβ:ιτοτ

ειΒιοοει , οέ ΓοΒ Γοεειιἐ Μ:ιτειο: τεΠοετετ , τΙοιεττ ΓοιοιοοΡετε ν:ιεειτετ Ματια.

Λο ιοεοτει πω· το εε :του οοἰτὰτιε,τε οε ετείεεΒο.τ ιο εαόειιι άενοτιο Ι1εΗ

«ἔἰοἔιε ΓοΡετ οοιτιεε Γοει:ι.ε ιΠιοε (:οο8τεΞε.τιοοιε : οοι Ρετ ειοοι ΓΡειτοιτο Δωιεπ_

ειοι:ι ]οἔοτο Βοτοιοι Γοεινε εΠ8τοοοε ειοε Ιενε. Ιο οοο ετὶὰτο Ιοεο τειιο Γ:ι.οότα:

εοονετ1ὰτὶοιιἰε εοΙοιεο ειττιΡοιτ,τειτο ΡετΓεότιε οιιοιιΠτειττε εκεοιΡΙοοι οΠ:ετιτοτ,

οτ το ε]ο5 του. ει:ΡτεΙΤοτο ιτιτεΙΙιττετετ τοειτοίι:ετιοπι,Π οοο Γιιιδτ:ε ιοΓΗτοοοοιε τετ

τΙοἰτετετ άοεοοιεοτοτο ; δ: νετὸ ιοτιο:οο, οιιοε τοο 8εοιιοιε οτιιειτοτ νιτ8ο ττἱοιο

με. Νεοο άοοβοε τοειτττιε ὸεΓροοίὲιτει , μου νιόεΙιεετ @οοι εε άεοοο Βετο _ τω

Βεἰ νιττοτε αοιΒοτοοι Γτοίττ:ιτει είτ ωιιιιοΒιο. Ετ εεεε ωιπι€ιτ, οτ τροπο νττ

8τιιιτο.ττε ΡτοΡοίἱτο Γετορετ :ι.οοοοτο <έεΠϊτ ιονιέτιιοι , οιιτοτιοειτο εοττοοιΡι Ροτοἰτ

ε!οοτοιο νιοΙεοτιέι τοειτιτοτοιο. ΙΡΓε ΕτΙιεΙότεεΙειοι Ρτοτειοτ ὰ Ηειιιιοιει εοττοι:ιτιο.·

πιο, @οι ττεε Ροετοε ετοιτ ὰ εο.ιοιοο ι€οιε Βει!ηΙοοιε. `

κι. Ωιιδτἰ Και· Ε(εβέάκτ έα Μοκτιβα·2ο τω: 02°ι27ι978 Ζώοπιφέτ, ΛΗ Βι·έ
ππάνωέσπε /άΖωινο·. Δ

Ε ο τ Ν». νετὸ ΕτοεΙάτετΙει_οτ ΡττεΗοιτοοι εΠ·, ΜοοειΠεττ:ιΙΙΒοε οοο Με2.5.

τοτε όιΓειΡΙιοιε ,Γεά Και Ε8Γτ1τΙοε τ.1ο1 ε]οε ιΙΙιο:ιττε εοοοΙο.τιοοι τοο Γοε

τι ΟοΙοάι ιιτΒε οοεΙιετοτε $τοτικ Γοωατετ οι μονοι

εἰει Μ8Π:ΙΙΓ2. Γεο ΜειΓΐει..

$ Νεο ετΒο νιε,ζετιειοτ οι (ζωοοΜο (¦ο!ικ!εοΠ ΙΜΗ

ειιτο $τοττοτιιοι , (ιοί νεΓὶε εειοάιάο. οτεο.ιοτοτ : οτα:

Ρωἰωε ο; ΕΜεοΠ Μοο2Πτήσ ὰ δ. ΕτΜΙάτιω. ροΓϊεπ

ε:οοΗτιιτλο. Ωστε ΕάειΠοε ΜοοιεΓιο8 ΏοΙοὸεοΓἱε,ΡοΓἱ

ιιιεειιοΠοοι ΕοΙοε1εοΓε σ|ε οοο ιοί-τὰ τη. η.. Γε τεεεριτ

:είτε Βα!ιτο ΗΜ. Με. Δ. εερ_ η το θιτνντεοΓε Βεότε

Μοοτιθεττοιο πιοσὸ τοτε οοο ρεττοιΠΠεοτ Οιτννιεο

Γεε Μοοειειιἱ , ΒεοεάΓ&ιοτε Κεεο!κ 8: Χ0πι2ο0τοΙο

:Μοτο ιωωοτοωι , Η ΕάειΠοε δεσιτοτοτο ΝΒιιΙοε

ει: πιοτεε τειιοἰ1Γετ. Βετιιςιιε γνι!Γτιάιιε ΕΡιΓεοΡοε ,

ΕτοιΙότιιοτ Ρι·τ:τερτοτ ,Ρετ Βιιτειιοταφ ιοΓοΙτιιο Κο·

πι:οοε οΓοε οι ΕεεΙεΓοε , οι ΜοοαΜΜε νετὸ Κεμ

Ιειιι Βετιεἀἰᾶὶικιοι ἱτιΓενιτ , οτι ννι!!εΙοιοε ΜεΙπιεε

οπο: Μοοετοιιε εΠίτιοε εαπ ι:τειάοοτ : ιιόΓΩΙοε 82

ειιΙο 1οΓεοοεοτι οι 5. ννιιοωι νττο οΜετνειΒιιοοε.

ΒΒΒΒΒ τι;



πο τπτ-ΓΑ 8.ΕΤΗΙΙ.ΠΚΙΤΆΕ ΚΕΒΙΝ/Ε ΕΤ ΑΒΒ.Εϊ..ΙΕΝ5ϊ8.

Μ. ε". τετ ὸεὸττυε,ιποιι Ιενττετ Γετετιε όΙνοτττυιπ ΓΡοτιίτε τὶΠεεΈο: ΚΨΜ. ττιοτἰυτο , τσοκ

°°·”Ο“Χ· ὸεἰΙΗιιε εΒΙεείΠιεοεΡὶτ εοττττΙΒ:ετ18ετικείτοε εΠε.Πιπάε ίτιοτιττυ ΓυεΒείΒοιπε :ιτ

)"Μ(ΧΙΙΙ' εμε τιπίττιιέτιι,ὸε ΜοικιΠ:εττο Μετα: _ Μαι: Ραπ ίζιτιότττο.ττε νεΙεττιτι1ε οϋτε&εω,

εττΡετε εοεειΒετιττ.Νεε πιστα , εε! Μοηείτεττιιτττ ιιΒἰ Γο.ττ&ο. νττ€ο τ!ε$εΒτιτ, ειπε

τιιτοτε 8: Γτεττττειι ΓείΒικιτττετ ειττΓεετιόττ. @το ε1ι1όἱτο Μετα Οοιπετεεεττοιττε ΕΒ

Βτι ω: Με. Γτιετι ΡτατΠότεπτ Γοτε ίὶιἔἔετἰτ,ετετιτίιττιττιιε Γιιο.άεΒειτ τω ΪιΙἔ:ε ΡττεΠ

ώτιττι Ρετει·τάειιυ. ΙΜ Πετ ντττετε τιπιτιττει,άοτιεε ΡετΓεετιττο εείΓεττετ εκεετττ ε;

ΈΡΙτττυ τ:ττειτο. Ι)Μιτο , τ1ιτο ειιι:τέτετιιτ νἰτΒο τη τεΙττ1τιττττι ειέτττετε ΠιτσΙιτττ : κα:

εΙυτεΓεειπ!ιωτ τ!οτιετ: το ττΙοτειτιτι Γιτειιιτ Ρετνετπτ:ιτ πι ΕΦ @Πε Πετ κάποτε τττεοιπτ

Μετα ετιειτγΒότιττ Ροβε ντττιτε εΙεετενττ. Ροττο ειπε Έπειτα Βεετττ «ΜΜΜ τω

τϋτιΓτετττιτε , 8: τττιΡεττι1ιτι τεττειιιιττι εοτττειππτειπ Μοικιίτεττιτττι ΙτιΜττ, Βέτο. είε

πειτε Αι1ετΙΙειτιιττ1 (Π1ττίτί Βιιτπιι!ο.) οεειιΡ:ιιτε ΜΜΜ. τοἰιπἱίἙετἰοτυιΜ ίετντττε. 1η

ττιΙΙΒιιε επεφτε όεΙεέτο.βειττιτ νττ<έο Βεο ὸενοτει , Ιιο.Βετιε ΠΙτιά ΓετπΡετ ειπε

ΕττΙἱ.;_ιο. οει1Ιοετ .Θέματα ττωἔπω ε: , ύπω2ἰΜ τε έτι οπτπτύω. _

:.6. 5εά ΡτοΓΡεττε οΡτετεε ετιιτει:1ε ΠὶνΞτιο επιιπετε εοτ1€εΠἶ5 που άεΗτετε ἰτ1ίἱὸἰ;ε

ΜΜΜ: ιιτπ!ε ΡτοΒτιτιιτ το εε. νετΙΠὶιτιε ΑΡοίτοΙτ τείτττττοττ1ττττι, εποε! Μια: μέ

τ.ττω.μτ.. υυἰαπτ μέΜε” τ:: Ο/πήστ μψσωππωι Ρ.«Μιπ2:π. Ιτιίτειι: ειτττιπ Κε:: τε ττκιττἱ

τιποτπἱο ειιΡτεττε απο τείἰιιτιετε,τ1οτ1 οπττττεττε ΡετΓετΙιιἱ , Η Γοττε νειΙεο.τ εοτ11Ρτθ

ΒειπΙετε τ Ιετὶ ἴετιᾶἰττποτπἰεΙἰε Εεπττιπι ττετττετιε 8:Με :πωσ εεττττττειτο τἰττιοτε ότι!

εεε Ι:ιτεΙστεε εοεέτεἐῖτἔἰτ , δε ε:τττττ Βοτιπιτότ1ιτε Γεττω τιπειετττιε Ρτιὸ1εττἰετιπ ωστι

τ·τιεττάεν1τ. Ετ ά18τεΙΤο. εΙ:ιτι1 2τ11ΒὶτυΠ1 Ισά ουτε ότι:ιειιε Βεὶ ειττετΙΠε 5ενεΝΝΑ

δ: ΒΗΜΑ». εοΠεττι ετιπἰτιετττετττ ΡτοΡε τμιτ Οο2αΜατσ6-6ευπ, ειιοό Ι:ιτ1ττε €14ρ,π.

ΟΜΜαπ2 άτε1ττιτ,:ιάϋτ 8: ετ!Γεεττώτ. 5εά Πειτε ττιιἰ νετπτὶε 8: απατά ττπΡετατ θ:

οΒεότιτιπ εὶ , εστι εὶετεΙἰτηιτἰτ ΐΡετσ.ιπεε τε ίε5 ΙΙΙἰιιε]ιτίΓιτ ετεάττττιτε ΗΘΗ :μισό τω»

τε Γετιιτι εΙνειιιττ ετέτετΠεττε πειτε ειτ1τιο.ε ιπιιΙτἰρΠεἰτετ ετΈτιττόεεε , Ιοει1τιτ ἰτι ε1ττειπ

Πιετω νττετιπεε ειὸίεετττἰετειιττ εττειιιπάεόττ, δ: Πειτε εΒ1ικοΠεΙοετ εεεεΡτωτιε, Ρετ

Ιερτετιπ εοιπωιιοε εΗεε Με τ:Η:ο 86 Ροτιτ το οτ:τττοιπε εουΠίτειπεε εεε οετ:ττΙιιττ , 86

( τ1ιιοτί ωττειΒτΙε τΠότιι εΠ:) ΐο1ττοε τεευτΓι15 οΒΙΜΐεεεε, τ1ιιετιττὁὶτι Κεκ Μάτ: πω:

Ρειτεε Ιοεττιπ ιποτσ.Β.ειτιιτ. $τετιτ ττετιιτε προ. ετ! οίτετιόειτόιιττι ετιιπέττε νττε>τετε

111ετττττιπ : δε επειτα στα ειό ετἰ]ιιτοτἰυιπ δε :τά τιιειτόιττττ, δ( τ1τιαΠ αιμα που ετειτ τα!

ιτοεειτοΙτιιπ Με εΙΙΓΡετὸειπάτιτιπ.ΤτιΙ1τετ τιι1εΠΙτι (]ΙτττΡττ ωτιτιἰττι ΡτωΠότο , ενεΠε

τη1τταε 11εετε,ιτεε Γεοίἰτ τ1ικιτικμιε Ιετ:Ποηετττ :τε εο. Νειττι τιτΙ1τ ειιικτΙΙιττπ Βοιπττωε

ωτΓετειτοτ εΒετιττεττι , :παμε ΓΡουΓεω εΙειπευττε τ!εκττεε ε1ΥΡεο Ρτοτε:τττ Μπα

πικαπ. Ιω ιεοιπειττο αύτη Ιοειιε Γεετετιιε εε ΓτιΒΙτὸ Ρτωιπτιιτττω €τεττή Πεἰ Γε.έττιτ

είτ , τπτ εκ ιιττο Ι:ιτετε πποητἰε τ!ε τττεάτο Ρτεεετίτι ε:τεεΙΓετ ι·ιτΡεε ΙκιΒετετιιτ, δ: τετΙιτειπ

ΡΙτιιττετετιτ πκιττε Πιι&ιτε τετ·Ιιτέτο ΡειιιΙΙτιΗιιπ Με οίτειπόετειπτ 5 ω: εεε εκ! ενειόετι

@τη ΙιοΡτεττι πίτα. ετεττπ1 ΓοΙτττιάο Ρετετετιιτ. ΡετετεΒιιττ Γτιπιει ιιυάηιτε Ιιετιιε τετ

:τε τατιτἰ τττττετετιΙτ , δε ττωτιετιιιπτ τ1τιι νΜεττπιτ νεΙ ειιὸἰεττιιπτ , εοεττοΓεετττεε Β(:ι1τ1.1

]υεττετ εΠ`ε Ρι·οτεέτοτεττι εμε.

η. ()ίιιτπ]ιτε όὶυτἱιιε εΠ`ετπ το ΓιιΡτεττιο τ·ιιΡτε ειεεειτιἱιτε 8: ετ1τιατυω τουΙττττι

τΠττε ιτττεΙττ]ιτε εττειιτικΙαττε, τω ειτε Ρο.ττε εεε ΡοίΓετ Και εἔἔτετΗ ττεςτιεισμιεπι

τηνεπτΙΤετ 5 τειιιεΙειτι τιἰΒὶὶοιττὶιτιιε Βιετιιιπ ειότηττ·τιω, το ίτιτΡοτειπ νετ1ῖιε ‹ὶε Ιοεο

ν,,;;ΜΜ τεεεΠὶτ, ΕΒοτειειται κάτω εεε όετιπεεΡε Ποτ:ίεΠ”οτετε Ποττττιπετιτττ Ψτ!ίττο1ττω ἑ_

Μ19 ΠΜ Ιεετετἰε Γειτ ειέΐεάτι ετ ετ1τεει εοΙιιττ,ίεά Ησαυ ὸὶα τειεττο εοτιττο. Μετα Γαβ ΡεΞτο

Μ' τε τ5είΠτ , δ: εκἴΡεᾶατἔι Βοτέὶ οἱ: τΠ:τιιίτττοάτ εειιίο.ιπ ει.ιτπ τὶε ίεὸε ΠΠ ΕΡὶίεοΡΖτω

εκριιΠτ. Ι)ειτττ1ιτε είπε οιτιτττ ΜΜΜ ω! εοΡεΙειττι ίετ:&τε ΒεΒἱττεε τενεττἰ ΡοίΓε

Κα Ζωη] άείττττιει·εττιτ , ΕτιΜΕΝεειιοΑΜ ΗΜ ιτπιττἰτιτοτιτο τ:οΡιτΙ:ινττ.

Με Με· ι8. 5αιτέτττττοιποΙεε ειιπετιπ το τυΡἰ5 νετττεε όεεετττεε ειιτπ Πτἱε ετὶτϋτετε Μ

ΓἔΠΈ.

Ε(ΜΕ(ΜΗ τττττιιτπ αίτιτ:τιπτεε ετεινετετττιιτ,ΕΒΒε. νεττετειΒτΙτε ΑΒΒτιτἰίΒ ΕττιεΙε!τεόεττι απο

τωεω ρτε- ωοτιετΒοττπουτπ ΕΙιττίτττω εκοττττε, ετ @Ποτε αφτι: ΗΜ Ρτ:είτετ Π: εεε Πω,

Βιιε'πι - · · · Λ . _8τττ_ ι Ε” ι1εεεωτετε , ετιι όε Ρεττο. Ροτεινιι: ΡοΡτιΙιτιτ1 Πτιτιπ το άεΓεττο. Ετ Ει18:ι ιτπειπιἱιε

ω Ποιηττττιιπ οτειτιοτιε ειπε Πττπιτπει ωεητιε όενοτιοττε , ί:οιτε εφε: @και @τη

εοείείΗιτι ετιιΡἰτ ΙιτεἰὸὶΠῖιππτιε, :πειτε τιά Ρτεεεε @σε ειπε Ρετ· ιπετιιτ·εω ποπ Μ

τω, Ρετ εταττε.τιτ Βει ειττάει τυΡεε ετ1τιο.τΡτοΓτιάττ_ @τα το είστε ὶΡΐειττιιπ ΓιτΒῖεε

έ



Π!

νιτΑ ε. ΕτΗιευκι·ινε εεειΝε ει· ΑεεςειτΕΝει:. 7;;

και· , σε:: εεεεΠὶτειτἰ όεεΠειπ: δ: ιιίεΙυε Η: ενια!! τι!
εοει·ε και εεΠἔιτ, ιιπδ!ε Ρο· Α" αν”

απο Γυππει·ιτεε Πεο 8ι·ειτπιε εεετιιτιι€8ε ΜΗτω!ε εε!!ιιιε θι!ιι!σετε!ιπει ρτεεί!ετ. Μ- =>εεΧΧα-_

@Ρετ ππεωοτἰε!ε 8: μ:: εει:ει·ιε ωιι·ο.!»!!ε ε!! , ε1ιιὸ‹! νεί!!8!ει Ρ€€!ιπ11!!!!ι15 εις!Γεεε- ω “Μ”

Ματσε ΐυ!!:εεετειτ Πτ1$!!!:1τ!111 ειιη&:ι ο·ιεω!η!Π”ε νε! ειικ!!τε , νε!

ωετε , ειπε ε!ε οτιπι!Βιιε Ρετ Αι1€!!:ιπ1 Πιο τεπιΡοτε δειπέ!!ε ΕεΒιιιπ , ία! τι!!! @ΜΗ

ει!!! δ: Ρ!ιιτὶπ1ὺττι ε! τε!! ίοΠε 8ε νει·Μ!ε1ε Βιετιιιπ νι1!88.Ε8,!!ΕΕΕΠε εοππωεεόει·ε

ε!!ΓΡο!!ιεπιτ. Ηἑε ω! εε !ε εκ! Ρ:οΡοΙἰτει τενετε!ππι1τ. νετίιω ε1ι12.:1Εί1Μ Ιιπ!ε Με

!›οι·1!σιιε Γεω Ϊιιτὶἔατ!οτ1!!σι15 Βεειι:ο. νἰτἔο εκειάσ. Ηιετ!τ,άουεε ω Μ!! ευο τεκιάε..

βετ Ρετνευ!!Τετ, εκ Γεευειπι!»ιιε εοπιμο!κιτιιι·. -

χω. !κβἔπε π·βωοπέιω οέτἔἰπἱ:‹ι:ἰ: ψιβευ:.

', ε!!οτύττηυε

- , Ποια Βεε!:ι δεωέωε ε!!ό!εετ:ιτ,

Γει·1ΡΗτ , ειηι1ε ετι:ιι11ιτιΠεπε νιτειιπιτειι:ιε εε!!ιπποη!ιππ ΡετΒ!!›επε πε εοτιππεικ:!ε

βετ , ι!!εει1ε:(1ι!9ο!ειπ1 ειππ εΙυ!Βιιΐε!εω νεο!!Τετ πι άιι!)!ιππ ‹!ε !ί!:ι Ώ!π!!Η ΓΡΟΠω Μ,_ Μ”

156; νΙ:<έ!οε, !ιπω!ιπετ ίε!Γσ!τ:ιετ! ει: Βοε,ἑτ:ι εΠετ,!ε!εω Βεειτιε Ππεττ1οτ!:ε Ψ!!

Η1ε!ιιε Ροιπι!·εκ ι·είετεε:ιτ άπο”, ΐε τεί!εω !ιπεἔτ!τετἰε ε]ι18 είΓε εει·τ!!Πωιιιπ,

ειόεο σε Ε8!Ηε!ι1εΡτοιπ!Γει·ειτ Γε ε! τετι·:ιε εκ: Ρεειιιι!εε ωι1!τεε είε όοηετιπιιτο , Η

ΚΨΜ: Ρο!!ετ ΡετΠτεο!ετε ε3ιιε οτ! εοειπιι!)!ο , ειπε ίε!εΒετ !!!ειπι ηιι!!υτ11 ν1τοτι:ττι

μι” Με ε!!!!8ετε. !!!:!ιιντο.ωβιετκ ν1τ5!ι:!ε Ριιό!ε!τ!επι Ρι·εεό!εω·ε ά!Βοιπτι ε!!,

ειπε ε! 8:!τι :ιε!νετΙ!ε Γεειει 8:10 ΡτοΓΡε:ιε εεπ1εε !ικ!!ν!άσε Μετα. Πε !!Βετ ευ!

εμε εεε!Ρ!ευτ : εεξο ε]υοό ε!ει1όοε ευτε.νετιτ!υ νιτει Βια , ςιιὸά αεεοε ετὶεω Με..

111!ιτεινετ1τ, δ: εΙυοε! π! ι1οιπιι1ε]εευ Γεωνετιτ ωπιπηει·οε,εχ Ρ!οωπι εκτεΠεε!ο..

εε εοππΡετ1,ειτευε ΓετἰΡτυτει τεί!ε πιο!Τε εοιπ!ε!τ. ΙΡΓο. εκππι ε!! ν!ι·8ο ίἑιετετ!Π`

ιπ:ιά 1111;ιε!ε 11ιιΓΩε1°ο Ρτιιε!ειπ!ιιιπ ε1ικευείε!ν!τ τ!ιοτιΔω π: όε!!έ!;ο, Με ε!!ετε!!”ε.

ε!! ει1ιπ [Μια Με! ]ειεο!), ιιτ νὶὸετετ 111ι1!!ετεε ε!!επε:: τεε!ρο!ε, εεε ορΡτεΠ`σ. ὰ

$!ε!πειι ί!!!ο Εστω ειι:ιιπ!οεμιε εοπι1Ρι:!οη! εοηεεί!!τ:, ε1ιι!ει ΐοιπάειτει σετ ΐιιΡτε.

15ι·ωωπ Ρεει·ειω. Ν!! ε! Ρτοι·Ι!ιε ε!ε τεττειπ:ε τε! ΡΙ:ιεεΒετ ΓΡεε!ε, Γεε! ι·εε)ιπυπι Μου..

ε!! 6: οτο:ιτι1π1 ίἱιπ!!1τει· €οι1τεΠ1Ρ!!Ε ΡτοΡτετ ειπποι·εππ Ποιπάτι! ]εεω()ΗΜετι ,

(μενω ππειπε8ε Ριιτο εοτε!ε Κιμ: οττιι!!εά!!εΧ!τά! ειιο Η!! ι1.ιιτιε τεόε!!τει ε!! σο

χ·ο112.]!1!!!ΕΠΕ. Ετ !!εετ ωειττνι·ιιιω ειιιετιε τετηΡοι·ε Μαι! Ρει·τυ!!τ , τεσπα ε!ο

Μ! άεεοτετιιτ ωετιντ!!, εεε! ν!τ!!ε δ: εοηειιΡΙΓεεετ!!ε εοι1Η!εεηε , ετικετιπ Βοηι!

η! ]ι1€!τει· ε! Γιω- εατι1ε-Ροττε.ν!τ. ΒΡετο εετ:ΗΠπτε επεσε εοιπίιόο απ: εε

εεΡεὶΠἰιιπιτη εΠ`ε ι!!ιε ει” !!ο!28 Γυειε-!ενετ!ιητ π! Γιοευ!ηε Λεια! ; δ: εειπτἰειιω

τ1ονι1τ11 άιι!ει!Επιε ειστε τ!ποηιιιτι Βει εειπιτωπ. Έξω Η Γυ!› Νετοτ1ε νε! 1)Ιο

ε!εε!ο.ιπο ὸ!ιτπἰεειι·ε πωσ !!ευ!!!”ετ3 Ρτοειι! όιιΒ!ο εε1ιιιι!ειππ ΓΡοητε εό!σετιό!Πεε,

!ς_ςτ!!!τι1ε Γε ι1!ττο !υι:ι:!ΙΠ`ετ , ηιιιιηιιεω ω!!! νε! !ειππιπε ε!είεαπ! ιΠειυ!οτει :ΜΜΕ

[ετ. μα! νει·ὸ ειὸνετίἰωπ οτωπεε ραιπειε :ιαμιε ίὶιΡΡ!!ε!ε, ευ!!σιιε Ρ!ετιιτικ1ι1ε εείἔ

ω!ωπκιιπι !ο!!τω!τε.ε με ὁ. εοπίείΒοηεΒοττπηΙ πο:: ι·εεεόειιε !ο1ττιο!)!!!ε οΒ!!!.



π: νΙΤΑ δ: ΕΤΗΙΕΒ_ΚΙΤ?Ε ΚΕΟ[ΝτΈ ΕΤ ΑΒΒ.ΕΠΕΝδΙ5.

Μ. ε”. ;τΠετ;τω 18τα.ψεκχωτ , δειιάειτοετυοτεττουε οιιτε!τΒετ ωτετ τοτωειπο. τωίΓετ.

1)°·"°*ΙΧ· δεό ι1εωςι1εω Με Με τττ1ετάτ, ταητΓενττ θα: ετιιοι·ε ωτττγττιττττ. @το νετὸ
ζωη.ρεμμ · . . . ε . .

ο μ: τετετοττατιτ Ιτιιωαιτοτιτωοο!οτεω :του ΡεττιτΙττ ρο.ΙΙΙοιτεε, Γτιωεω, τπτ

μιτ,ττιτο1τετεω, ειττειω με ΙττᾶτωειτττΒιιε,Η›Ι·Ηεὶτιτἀτττεω Ρτο ΡεττεΙττειοττΒιιη

φορ. ΓοΙττω ε;εΙείττε ποτε άιτΙεεε!ωεω ω τεττἰε ττωενετειτ , οτ το εοωΡο.ττιτιοττε

εμ” ΨΗτεοωοοε ειεΙνετΓο. ωιωε!ι 8: ΡτοΓΡει·τι ντΙεΓεετεοτ.

τω. ζωικτάε έτΓτε!άττώι ιντεπάέτΜΗ), ,Θ ?τα Μέτέπετε ε2 σΜπξξίτ.

μ). Ε ε είτ νεΙάτ οριττετα 8: Γεωοτιιω ττοίττοτι1ω τεΙειττοιτε εστω τττιτΙ1ττι,

οικω οωωε- τοντοεττι,ω οπο. ε.εετάετε.τ, νε1ιιτ Βείτεττττιω τεεττετε Γοτ

183 86 ωεωιωτ. $ροττ του τέττιττ Βοωωτ ΕτΙτεΙότεάτιω Ιοειτω εοτ ἔτο ΕΙιττΠο Γε

ΓττΡΡοΓο-ιτ ,ωιττετε ό: ωειοΕοττεω αΙττὶε εετετε@Με ΚεΒτε οιτοτ·τ τω ΓροιτΙΞ Γιιι

ωτεΙΒιτιο εοωΡεΙΙττοειτ. Ετ ειΓΓεωρτ.ιε παω ΡτοεΓιιττε Ι)ετ τιττετΙΙτε 5εντεοικι 8:

δενετε,ὲ Ιοεο :πειτε ετονιιτεττι τεεεΠΞτ,1)οωωτ τεττει12τεεεεΡτυω : 82 ρεφ·

αατ νετ/αεππτύοωΙπετέπ απο οοτοετο, @εοτ έτι .Μεση Πιτωεττ οιτοττ εΠεττιττ

Ηατκύτε Ρετνεωεω ,εετιτε ειΙνεο Ιεντε ειναι: τω ιτΙΓιτ ττειιτΠτοτιτ Ροττιιω πω”.

δωεπέεΙΜΜ τοΓΡετε είτ τιεΙνε&ο., ίεά 1ττόε οικω εάττε άεεεω ω νἰειτΙιιω τΙτνετ·.

τεοε ω ωο ι1ωτοΓιτΙτε ΡειΙιτότΒιτε Γετε εττειτωόο.τιτω ΑΜτ!ωπι ττοωω:ιτιτω , απ;;

]ετιτότόττε ΡιτεΙΙτε ΙτοΓΡιττιτω Ρετϋτ 8: παοκ: τΙ:οίοιτε Ρειιττ:τε εΠεΒιιε ωτιιτΓἰτεττε,

στο ωετττοτττω ωΠ$ωτι τω» Ροτετετ ειΒΓεοιτάτ,Ποτωτιο ΕεεΙεΓἱειω εοττΠ:τιτ:τω

ειτε τη Ιοεο Ρετ τΡΠιτε Γι:Η:τεετει ετεοτο. ωεο!τε Ρττείτειτττιιι· ΒεττεΗειει. Ιικτε Βε:ττε

νττ8ο ιτετ ωτΡιτττ ττωοιιτιιτι 008. εΙε ΟΙιττΓΗ Ρετεεττωε το νεΡτε ΙτιιωΙΙΙ , ιιτ ποπ

ΓοΙίτω ωει·ιτε, Γετὶ εστω τιποτα: ΡτοΡτετ Βοωωιιω Γε ΙτιττωΙτατετ. Νο:: πω)

εειΠε οιτὸ τεττόεΒειτ , ιωωὸ τττττ:τετ «Λεω ετειτ:ΙτεΒειτιττ,8τ ιτε εΒιοΠεΙτατοττουεΡτο.

Γεειιτει ΡοίΪετ εοωΡι·εΙτεττάτ ε.τττειιτόοτιτεεΓΠτωιτΙΙι Γιιιιω νοΙεττε τενεΙειτε ωγίἱ

τετιιτω ,αυτ ειττοιτειω ὸτἔτείἰὶοτιἱε Για εττΡοττετε εειιιΓεω. Ούωετιτε τιωΒιι!:ττετ,

εεΙοτε ΓοΠε ιττετττε 8τεκ ΙτιΒοτε ωΓοΗτο ωωΗτω Γειττεειτει, τω: ΓιτΒΠίτετε “Ιω”

Ιοειτω ιτωΒτο.ευΙτάειωωττττεττε,οιτο Πειτε Γιτεἱοτε όττΠιτοε τεΓτἰΞετειτε 8; Πεντε

ωεωοτε ΡοίΓετ τειοεΓεετττιο. νιτΗτιτε τεΠεετε, ό1Ιι€ετττεττιΡΡετιιτ5 ιτετ: οτε Γτ·ιιίτι·τι

τω· νοτο , Γεά εε!εττε εθΐεειεττι ωειοετΡεινττ οΡτειτιτω. Ετ Ιετττο Ρεε!ε Ρτοει·εάτεω

τ:ΙιΓΡοιτειπτε Βετ €τειττει εοωωωτιε Ιοειτω Με ττεεεΓΓειτττε τιΡτιτω οΠ:ετττΙιτ νττεττττ

:τωτ6τιτω οποτε ,το τεττο.ιιΓεττοιτω ττωτΓειιττττοιιτ εοττετιτιτω , ωττειττόει ΡΙ:τωτιε

εοιτΓἱτιιω , οτ Ροτιίιε ει: ιττόιτίτττει Ριττατετεετεεοιι:ιτιτω ,ιτιτάτοιιε ε.όΓΡετΓιτω Πο

:άουτ νετἰοτιιω εοΙοτττω. Ιτττεττάττ νειΙάε οΡτειτιτω , ντόετ εΙεΙεδτειΒΠεω, μια:

ΡειιιΓειοιΙεω ωττοε ΜΜΜ εκ Ιτει·βατιτω οόοτΠοιιε ε!ιιΙεττετ ΓΡιτσ.τε. εετιτε επτα

ωτειτε @Με Μο.τετ ε!ε!ε&τιτει ωοεΙτεττω τεΡειιΓετε,ωοὸιεὺω Γε τεΙεν2τε Φωτ:

τειο:ιτ, ιιτ τεμιτε.το ωεωοτοτιιω ταΙ:εΓεετττιιιω ντεοτε , τε!ιοιιιτω ττωεττε ΓοΡΡΙε·.

τετ. Ι)εωοιτε Γε εοΙΙοετινιτ , :πειτε άοι·ιηινττ, τοίετιιε το.τττιιωωοάο ε1τττε1εε

Βτιτ,ιωτ εειω οιιτεΓεετε Ι:ΜΠτιιόο εοεετΠετ.

μ. Ετ ωτττωόιτω νει!ιτε εποε! ττειττο , εετιτε τετ νοΜε τω εττττε ευΡἱο ιτοττττττω,

οικω νετεω εΓΓε οιιΠιτε :τωοτ8ειτ αιτεΠεττττιτω. ()ίιωτιιτε ε Γοπωο εντδιΙειτει οΠ;

ΡειιιΙΙιιΙιτω Γιτττεττ1Πετ, ωνεττττ ΒειειτΙιτω ἰτωετἰε Γιτι οιτοό πό αιΡιπ ειιττεο. Χε

τετ :ιττε!ιιω 8: οτα ωνετεττττιτω , ρω ντττάτ τιωτδτιιω εοτττεε Γτοικ!ιττΓΓε , τις Εο_

Με ΡτοτττΓΓε:οιτοά Με ωτι1εττε σ.άωττετιεΙο ΓτιιΡιιἰτ, 8: με το.Π Γο.έτο Πειιω ως

ωττωο εοτε!ε εσω εοττΓοτττοιιε ΓιιιεΙαιιάειιτε Βεττεοικττ. δεεΙ ιτετιιιειειιτο.ω οσε νε

το; εοωωεπττετιτω τείττωεττε: ι:ιω&τ οιιτόεω ττονετε Ρι·οντττετε.!εε τιτοιτε ν@χ°“1

Πωιτω ο.ΓΤετιιτττ. Ηοε ειιτιΡΡε άε ΜΓτοττιε 13011 τονειττωιτε,ΓεεΙ τ:τΗ εοωΡιτΙΠ τω

εεΠῖτειτε τττεοωΡοΠτυω που τεΙωτ:1ιττωττε. Ετ ειωότε ουτε: Γεεττ ]εειτε εὶιω Γτ:τιΡτε.

που ίιωτ το ΗΒττε ΕνειττεεΙΙοτιτω ) Η Ροίτετι τι) ειΙτοιιο ωετιτοτετττοτ,ουωςμω

Μεο και νετε εΓΓε Ρτοβειττ ΡοΠ”ιωτε (Στενττ ει·τέο οιτιτ:Ιεω Ιτο)ωτω Μετά , 8; βάζω

εΓτ Γτε.κιττικ ωτικιωτι ειιττέτετιτω τιτοοτιτω Ντικ Ρτοντιτεἰτε, οιιειω ει: τιοίτττε ω

Ιπιτε μετα ντάετιιτττ.ΑροεΙΙατιτε είτ Ιοειιε Με ιτΙοιιε το !τοεϋετιτιιω ὸὶεω τω.

εΓΝές#Μπε, φοιτ Ι:ττωε Γοτιειτ Κεμ.ιιΓτιτιο ΕτΙτεΙάτεοτε τ ΓειτΈει τω; ετττω "με

ΕεεΙεΙἰο.

Πιτ.ιο.τ;.



νιτΑ ε.ττειιι.οατινε κοιταω ει· Απ. ιετιεινεια. 7.3

ΕεεΙείια ιο Ιιστιστε Βεαταε νιταιοιε .τι ιαααειο Ποιοιοι οοιιτι1αεα- (:ΗΜ5Τι , τω. Ειτε.:

ααι νεοεται:ιιιε τα ιο 5αοει:ιε Γαι5. Μ·"""Χ·

πιο. ι:ι:ιιι.

τον. @μια Εστίαβι ωταε Ρα/ἰ Μια: αεταβιω @τα εακβωΡατα τα'.

μ. Εε αια Ρσι`τ αεεεΠ`ατο νεοεταοααιο ΕτΙιεΙατεα:ε Μοοαίιει·ιατο νιτἔο

οαττι αιισα ()σιααι Μαιο Γαετατ. ιο αασ ιιαιαιταοι Κειιαισιιιε αεεεΡιτ>

Ρετ εαΙΡαοι ιτιεατιιε Γιατιιιιιιε αΒΓατιιΡτατο το. @σα ταιιιεο α ττιαΙιτια ιο!ιαβιται:ι

τιαιιι ιο εο , δε τατειΡαε ιΠστατο ααι οιαιοτεε Με νιαεισαιιτατ εσοτιαιΓΓε . στοοεα

ααι οσνεταοτ πιο Ρσταεταοτ αανεττετε, αασα Με ιτιιοιττιε Ρτα:τετιιιιιιε. θεα

οσο αεΓαιτ Ραοιεοαιιι ααττισοιτισ Πινιοαε Ριετατια, ααα εσττεΡτι ΡετΜατια , Πε.

εοτ δε Ρτεεεε ιταοι α Γε αα απο: Νιιιινιταταιιι ιαιιι]ααιειε ανεττετεοτ. Ετατ οειοι.

ααε ιο εσαεοι Μστιαίι;ετισ νιτ τα εεοετε δεοττστατο ΑσαινιΝΑΝαι ε οστοιοε , ω- η

εετια νιταιιι ιο εσοτιοεοτια δε στατισοιοαειοαΙταοι Πεσ αενστατο.Ηιε σεειιΡα.

ειτε οσει:α νιτιιιιιε δε ΡΓαΙοιιε, νιαιτ Γασιτα ααΓιατε αει ααεττιαατο ιοεσεοιτι ναιτιιε,

εαιαε ΡτεεΓεοτια. ειιιιι ειΓετ ει:τεττιταε , αιι:ιτ ιΠι οε τιττιετετ , δε αααΙι Γατοιιιατι απο

νσεε αΠσααετιε 5 Βετιι: οτα, ιοααιτ,τειιιΡστε τισεΈατο;ε ααιετιε οσο Γσιτιοσ ιτι

ααΙ<έετε, ιεα ναζιιιιι δε στατιοοιιιιιε ιτιαίι:ετε, δε Γεααιὸ Πεαττι αεΡτεεατι. Το

τατο οσε Μσιιαιιετιατο ει: σταιοε Ρετιαίιταοε οισαὸ Γιοααισιαιτι ΙεέτσειοΓΡει:ι,

δεοετοιοετο Ρτ:ει:ετ τε ΓσΙιιτο εταα Γαοιτατεττι αοιοιτε Για:: σεεαΡαταιιι τεΡετι,Γεα

τστΓαε οοιοεα νιτι αε Γετοιοα: αιιτ Γστοοσ τστΡεοτ ιοεττι, αατ τα Ρεεεατα νιοι

Ειοτ_ νιταιιιεε Πεσ αιεαταε εσοτειιιΡτα τενετεοτιἔι Με ΡτοΓείιισοιε ..τι νιεεοι

ΓΡσοΓαταιιι οι ΡετιεαΙατο Γαι απο: Γε ααοτοαοτ . αατ ει:τετοσι·αιο νιτστατο οι:

αοιιειτιατο εστιιΡαταοτ : αοαε τιιετιτὸ Ισεο ιιαιε δε ιιαβιτατστιιααε ειαε αε εεεισ

νιοαιεΊ:α Ηαοιιιιιε Γα:νιεοτιιααε ΡτωΡατατα το. @σα πιω: εσοατεΒατισοιε Ματτι

νσταιααισ Ποσα: °, ααα: ( ατ αιι:ιτοαε) Πεσ αιαοαιιι Ετιιειατεααοι ιο Κειιαισοετο &

ΓαΓεεΡετατ, δε ιο ιιιιαιο αασΡτιναοι οαττιετατ ατααε ασειιετατ, εατανιτ ιοαιεατε,

Ατ ιΠα αε :οι ττεί·ιαισ οιετιτὸ τατιιατα ααα:: @τοτε οσο ειτιιιε Ιισε εσιιιΡετ

τατο οιιιιι τενειαιτε νσιαιίτια @τι τεΓΡσοαιτ:Τιτοαι ΡτσΡτετ τενετεοτιαιο τιιατο,

οε Γσττε ιιιτοιιιοι εστιτατσατετιε : οι ταοιεο ιιαοε εσοΓσ ατισοεοι !ιαιαειαιε, ααὸα

ιο αιεισαε τω: ιι:εε ΡΙααα οσο ΓαΡετνεοιετ. ααα νιιισοε ναιΒατα , Ισει αεεσια

αΙιααατιταιιιοι Ρααειε αιει:αε τιτοετε δε ΓειΡΓσε ιοτεττοιΠιε Γαειοστιοαε εαΙιιαατε

ε3ο:ΡΩτι1τιΕ: νετιιτο Ροι`τ σιιιτατο ιΠιαε ΑΒΒατιΠαε τεαιεταοτ το Ρτιιτιοαε Γσταεε,

ιιοιιισ ΓεεΙετατιστα Γεεεταιιτ. Ετ ειιτιο αιεετεοτ, Ρα:: δε Γεεατιταε , εΧτετοΡΙὸ Ρα..

Γατα αιτιοοια Γατα: Ρωοέιτοαιτατι. Ρτσιι ασιοτ ι εσοειταε οιιτιιταοι ιιιιαε ει:ίτιτεται:

ιοαιειαιτι ενετιισοιε , αασα οσο οιετειιαοτατ ατατιιιιιιια: οι€ιτιο. ΓαιΈτα$ατι εσο

Γοττιο , εαιαε Ρτα:Γεοτια ΓταΓττατι ιοιΡιε δε Ρετνετεε αβατο., ιοεσττιΒιιοιε: Ρετ.

οιαοΓεταοτ , οι: τιεε Πινιοο εσονετιι ααοισοιτα , οεε νεοεταιαιΙιε ιιτι.ειατωε εστο.

Ραοότι αενοτισοε .σο ΓεεΙεταοι εοστοιιτατεττι δε Γε8›ε ισεαοι ΡεταιαιίΓε , Πεατ Βε

τι.. ττιεοιιοιτ,ααοσΓειτοαε : Γεα τιιειτιεοτοτε ααι ιεαιτιε νει αααιτιε,ιισο ιιοε ασιο..

τε οιοιιο δε τιοιστε οσε οτε ΓετιΡίιίΓε: ΓεοιΡετ εοιοι ΓΡετατισ οσοσταττι αεττιττιετι

τατο οι ΡεΠιιτιστατο.

τι Πε Πιο Λαατοοτιοσ ε: ιιιι'τοιια οσε ειιΡιτε α‹·ΓετιΡτα

.και νιτιετ:ιαιΙιε Με ιο οι. α.. ΗΜ. Μ;» τι ΜΜΜ·

οι ααα Με αιιιιτιΡΦαετιααε νιαετατ ται Πιο ΛααΠιιι2Πο

Αααα:: Μισο , ταιιια σΡετα ΡΙατιιτιι δεσττσιαιτι ΡαΓ

ειια 8: του: Κσιτιαοστ τεεεΡεταοτ κατω: Βεαα ιο α».

1- ςΒΡ_ η. δε εωιττωσ Λαικα ιο τω. το Νιιιτσ

Μ... υιαστιαττι Κεεετιι αΡαα :απιαστο Βεααιτι α». τ.

τι..

(ΐ)Εσιια ΑΒΒατιΠα Γειιιιιιιατιτ τω. 5.(Σατιιιιεττσ ΒΡιΓεσ

Ρο . ατι εκ νιια δ. Πατιιικττι Ρετ Βεατιιιι στα. Ν. απει

ιιιζωιτ. Πε τα ΓαΡτἔι αφ. ισ δ: Βεαα ιο Με. 4- Ηια·

εαΡ, η. Ια και: Βειιεαιεὶιοιε ττΙ:τιτατιιτ ιν. ΚιιΙωάτ

$εΡτειιιιι.ιιιιιε ιν.Νσιι_ΑΡτιι.ΟΒιι: αιιιι_.ι. ειπε οιιιτατιι

5.(Ξατιιι:εττι, ια :Η ατιτιο σε.ιτι:ειιι.ΟστΡστια ειιιι ιο·

νεατιστιεπι Γαι'.ι:ατο μια Παοοταιο ειειαεττι εφετε

νιαα τεΓεττ. Πιιιιιιααεοαα τα ασ :Πιο εσΡοσοιιιιε ΕΒ

ιια Ματια ΑσιιατιιΓα εοΙααειιιι , ααα: :τοσο αεεε. ι.ιιι:.

εαι·ιΡειατο τιιετιατ νιτιιιοιταιιε εστιαΙιατο εατο Με :ια

νετ α8 Πααστατο ιτιΓαΙταε ει:τσρ3ιιανιτ , :τα ε0ιιιτοεττιο

τα: το 2.οτι0 Μα.ττιιεατ ΨνειτοιστιαΠετιειιΠε Ματια

τω, ιισΓατιε Γασ Ισεσ οσο σιιιιιτειιιαε. .πιο Μια:

τοτε: δ: τιιιαα ()ι:::οοϋιατιι πατατα το! Πστννεο

τιστιεττι Βιινιατιι ΕΙιταε/Μ·αΡΡεΙιαιαιο. εαιαι Ματτντσ

ΙσαιατοΑοΒιο-Βεοεαιδιιααιιι .τα 2.;.ΑαΒαιιι πιετοιαιτ.

εεειτειε

Δευτ. 68. Οτε'. 8. Β. 67ττα!ατα Π. 9ί)_Πεε



π.. νττΑ ε.ετΗετπιπτ.ε τ.εεΙΝ.τ ετ ΑΒΒ.ετιεπειε.

Άπ. Επι.

ΒΕ.ΕΧΧ!Χ.

μια αυτ.

@Μ Β. Ετύε!τι'τ·ειι'α έκ Ε!γ :τά Ρο//ἰ//ἰοπεπι μ·ομ·έπω πάτε, ετιεαυε

πΜπῇιιε/έαέ'.τ/αύ Μυπασ!1ί!ί Μάικ εοπἔτεἔαφέτ , μπακ; ιιιαέ!ιέτ

τω. ]ςιθσ·ίω·υέι· Εα!τήτωτ.

33. Νττττε.κ ν!τεο Βοτπ!π! Ετω.ω τω!! επππιπ ε:: παο νε!ειπ1ε11τι1τπ -Γο.πότ!.

τετ!ε ΗιίεεΡετατ , Ρετ !ππιιτπετει !τ!πετιιτπ τ!!ΐετ!πι!πει θα !2!901°€5 ὸ1νθΓΪ0$

στ! με. τεε!!τ πι £έν το Ροί!εί!!οπεκπ Ρτοπττειιπ , επιασε ε!Τοιπ!σεττο Ρτππο @οπ

ίο εμε μι·ε όοτἰε,ὶπ1τπὸ ε!!ν!πττ!ιε!!!1 ΡτεεόεΙτιπο.τεπι ά Ρετρετιιὸ Ροδι!επάεππ

ε.εεεΡετατ,τ!ενειπτ, 8τειιιπ εε τπετποτε.τσε επε!!!τε Πε! μεμε: ΠΒ!ετ!!:πετει:ιτεε,

πω: Γυάοττπιτε !!!!ιτε Ρο.τττε1Ρεε , τ!ιιτπ εΠετ π! Κεεπο 8τ τ!ιππ τ!!νετΓει Ρετ:ι€τετετ

!τιτ!!σπ!ει, τπιι!τ!Γ:ιτ!ε. επιπ ε:ιίιιί!:!ι1πετιεπτΡεττειιΙα. Ιτειτ1ιιε Με! εμ(τ:!ετπ !τα!ειτο.

τ!ο Ετ!ιε!ότεε!εε ]εειι-()ΗΜετι Εππιτ!ιε π! Γοττετπ εεειτ!!τ: !!!ίεεμε άε!ο!το ειιτπ

!1οποτείιιίεεΡτα,άπία!ωπ Ρο!!!ετ!!τ, 8τ ιιτ με Ρτοπτ!ιππ πω: τ!!ί`Ροί`ιιἰτ, ειιο.ιπ

ἰπ :ετεττπιτπ με ()!π!ί'το Ρττείτι!ε ετ:ιτ!ειτιππ επιιπει·ε !!!πί!:το.τ 86 εοπτ!πετ. Βεατ

τιιε είτ εειτπ ντι· !ειπάει!π!!ε , Ηιπω ποτπ!πε , Γτιπέτιτε 5ειεετε!οε , τμ! τποπ!τει Γει!υτὶε

τ!!! άει!πιτ8τ $ειπάοι·πτπ!πίτττιπε @Πίεσε ε!!ί!`ει·ιπτ, τ!ε εμε πι Γεεπεπτ!Βιιε ό!

εειπ!ιππ είτ. Νπω: πικαπ !οε! ε!1Βιπτο.τετπ θα ποτπεπ Ρτείἰεπετε οΡΡοττιιπιππ

εί!, τετ τμει!!τετ νε! ὰ επτ!ειιε τεμιτειπόι1ε εΠ`ετ, !εέτοι· εαπ” :ιε!νεττειτ. Νεε τμ!

τ!ετπ μπει ειιοτιππάειτπ ο!σί!!πειττοπετπ ΕΖΞε ε!ε Ρ1°ον!πτ:!ε επ (ΣεπτεΒτιΒε , Γε‹! τα

νετει ( Ποστ Βετ:!ο. τ!οεετ) Οτ!επτε!!ιιτπ Απε!οτιππ , τ!!ἔπ!τειτε δζ ιπ:ι€π!τιιτ!ιπε Κε

το. νοε:ττει τ:ιππ!!ειτιττπ ε!τε!τετ Ιεκεεπτο.ι·ιιτπ, το Πιπι!!τιιτ!!πε !πίὶι!α: νε! πω

ἐιιε ε!τειππτ!ειτο. , νε! τιποτε @σε τπειτἰ:ι νοεο.πτιπ·. Ππε!ε δ: ὰ εοΡ!:ι Αιπέιι!! επτα! ,

ηι1:τε!π επτ!επτ Ρει!ιιτ!!!σιιε εε.Ρ!υπτιιτ,ποτπεπ ο.εεεΡ!τ, πω: τπιιτειτο ποτπ!πε πτε

!!οτειικ!ο ΕΦ πππευρετιιτ, τποτ!ὸ !ε!!!εετ ὸὶἔπ:ι Βετ τ!οτπιτε, ω! ποτπεπ εοπνε

τπτ εμε ,νε! Παπ ειπε!:ιτπ εκ εμο!επε νετε!ε ΗεΒτειϊεἰε τ!!ί!”ετιιπτ , Ε!Βε : τμοπἱετπ

τ!!ε!τιπ Ε!!)€118,8ε τεττει, ηπα! πω!! Πε! τεττει Γοπειτ. Β5τέιτε επ!τπ !πΓυ!ε τα!!

Π8πειτιιτ οποτπε1τε , πω: :Με !πἰπο Ωπτ!Γτ1επττεττε 8:ΡΜετ το Απε!!ε Ι)οιπ!πιππ

μεσω: πω:: ετεο!ετε απΡ!τ 8τεο!ετε:ιι!π Μοπείτετὶιιτπ !ιεΒετε όεΠόεαιν1τ πτε

ιποτετε. (ζ!π!Γτ1 Βιιπιι!ει, εμε: ‹!ε Ρτονὶπεπι εοτιππτ!ετπ Οτ!επτει!!ιππ Απε)!οτυπι

ὶΡΩι ( ιιτ Ρωτώ! Πιιπιτε ) εειτιπε οττ€!πετπ ω” ΙΕ! ετ!ειτπ ΡτοΡ!ιετἰ:ε !Ρ1τ1τιι ιππι

€πί!ειιε τπἰτειειι!!ε ει1πέ!:!ε !οπΒε !ε.τετμιε !τειπ1τεπτ!Βιιε ν!τε. εμε !πε!:ιτιπτ.

34,. Ετ ειπε. Γο! μί!!τπε !)οτπ!πιτε απ!! ί'Ρ!επε!οτε μα: ε!ο.τὶτειτἰε !!!πί!τεινετ:ιτ, 8:

πι: ειιπόΗε !ιιεετετ ίπΡετ τποπτειπ ν!ττιιτιιτπ !!!ιι1ε Ρεττεά!οπετπ τ:ο!!οε.εινετε.τ , Γε

!!ε!!:ι1εΡτοε!επτ!Βιιε τπετ1τ!ε ω 1ΡΓο. ποππιι!!! ν!νετε ε!εεεττο.Βιιπτ, Γεε! δ: Ε!!ειε

με” :Με ω. 1πίοτιπαπάεε ττ:ιόε!σε.πτ. Α!! τμο.ιπ όιππ τπιι!ττ Ρετ8ππτ, εΧειπΡ!ο τ!

!!ιιε ιττετπα: κάτω ειεεεπε!! ε!εΠε!ετ!ο εοεΡετιιπτ , επεσε πε !!!!ιτε ιπαετ!!τεττο με

οτπιπΡοτεπτ!ε Πε! Γετν!τ!πιπ Γυπό!ε!εωπτ: !πτετ ειπε ν!τΒο Βοτπἰπ! Ψεπιτυιι

ε!! Με ΕΒΜεπιτ.ωε εεττπειπει Για !ειπδτκ 5εκπιπτέτε βιαία Με ε.τ!νεπττ , :πειτε

επ εε ποττπο.τπ Κε!ἱἔὶοπἰε εεεε !τ 8: τ!κ!!ε!τ. Οετπεπε ττειςιιε παπα Μετα· ρ!ε

Βεε τω! ί-ε εεττειτ!τπ επττετε , !ειιι‹!):ιν!τ ΠοιπΕπιππ , δε π! Ρι·οίεέΕπιπ :πωπω Π118τι..

!οε εο!ιοττειΒ:ιτι1τ, ώεεπε Ρπετετὶτε 58ιιτειπ παμε τπιιικ!!, 8: !!!επιπ επι: νετειπ

ν!τειτπ @τα Ρτ:εΓεπτ!ε νται: ειπετετιπ !πεοτπιποό0.

36. Νοπ επἰτπ εε!!ιπε π! !πΐιι!ε. τιιπε τειπΡοτὶε π!ίἱ ιιπέιτι1ετατΕεε!εΠε ἔι Β.Απ..

€υ!!!πο Αιπ8!οτιππ ΑΡοί!;ο!ο Βιέτει, ία! ὲι Ρετ!ῖ‹!ὶ ΚεΒἰε Ρεπτ!:ε Ροίτεει εΧετε!τιι

ω! Γο!ιππ όε!!τιιθτωειιωπ τ!!!εέττ!ΧΙ)ε! Ετ!ιε!ότεάει Ροίτ !οπΒο.τπ τ!ε!ο!ε.ττοπειπ

τεπονειτε ειττμε τείοι·ιπατε ΓιππιποΡετε !ει!›οτειν!τ. Ετ τ!ιιιπ τεκό!Ηεο.το. οτ Ρι·ππτ

τι1ε!π !ιοποτετπ Γειπέτ:ε Πε! Οεπἰττἰεὶε ΜΑΜΑ τ·υ!τ,τιππι1ιπετειΒ!!!Βιιε Πττπ!ε 8;

ν!ττυτ!Βιιε Βεο εοτἰὸὶε οΡεταπτε τεθι!Πτ. Βειπιππ με! Πτιιιπ Μοπείτετ1ει!!!ευε

:ετ!!!!επε τ!εεεπτ!!!ππε ειόοτπαν!τ. δο!ι1τ!ε νετὸ Ρτὶοτ!ε τππε!επτεπτ! τε!!ττιιπε πον:ι.

οπτιπ!τιΡτεΡατεπτυτ.νεττιπι !οτ:ι15 ττιπτεμε!τετ !!!›εττετε 2.ττΙιτε !ὶ!›ετ:ι τ!!ἔπὶτ:ιτε

Γοτ!τιιτ , ω: ε! πιι!!ο Κεἔυιπ Απε!!;ε Γεω €επτ!ε ν!ε!πα ειάνετΓειτετιιτ, νε! Ρτο πιω.

ι!σετ μπε τ!ε!πτο αι!υπππο.τετιιτ , ία! τ:ιππμαιπ τεΒὶο !!!σετε. !ια!:ετετιιτ ειττμιε

εοπί!!!ετετ. 5ο!ι1ε ειιιτειπ Ψ!!Γτ!τ!ιιε Ροπτ!ίεκ, τμειπ ν!τἔο Βεττ!πε. με: οιππ!!πιε

Ή!.



νιτΑ ε. ετΗιτυιιιτ.ε ιιεειιω ει· Απ. ε1.1ΕΝεΙε. ?Η

Ιι·ι Ιὶεἔιιο τΙΙΙεέτιΙιτι 8: ε·Ιεότιιιτι ΙιειΒιιετο.τ, Με εποε τΙεεεΗΙτατΙΒιΙε ΡτονΙΓοτεπι :Με Με ΒιιΙΙ..

σε. ακα:

]ιιΙΩ. :τιτιιμ_

ΙιιΕιιιΙτ , @τα ΙΙΙΙε ειάιΙΙΙΙΙΙΙΙτανΙτ ΕΡΙΓεοΡαΙΙει , ὰ ειιιο ΙΡΓε. ( Πειιτ Ιτι Βεάει ΙεΒἰτι1τ ) Πε.

έτει εΠ: ΑΒΒεττΙΙΤο.. Πεετετιιιι·ι ΙΞΙτιιτ εΙεεετιτΙ Ι·ετΙοιιε εὶ ειιιΙεΈΙε τιιυε Ατ18ΙΙτε ΡτΙ

πιοι·ιΒιιε τ:ιιιι Γ:ετιιΙ:ιι·ΙΙειιε τιιιέιτιι ΕεεΙεΠειίτιεΙε ΠΙΙτ, ιιε ΙιιΓιΙΙειπι Πρ (ς]τιειτη εεττ

εΙεπι $ειι6τιιιιειιι:ιΙΙε ΠειιιΙι·ιει τπο άστε ΡοΙΪετΙετειτ , τιιιι·ιε νετὸ Ιτι ΠΙνΙΙΙιιιιι ιιιετιεΙ.

Ρεινετειτ οΠΙειιπτι ) 11011 εε Κεἔε , που τΙε ΕΡΙΓεοΡο ΙΙΒει·τειε ΙοεΙ τΙΙιιιΙτιιιετετικ νε!

ΙιτιΡοΠτετιιττι εοιιΠΙιΙ8ετετιιτ : τ1ιιοτΙ ΡΙιΙτΙτιιοτιΙιτι ειιιέτοτΙτεττε·ΑΡοΠοΙΙεοι·τιω ΠΜΣ

Γε εοιιΠι·τιιειτο.πι ει: Ρειρσενιετοκιε ΡτΙνΙΙεεΙο εοτιιΕτεΒτατιιι·,τιτ ΠιΙε ΙοεΙε ΡΙε

ιιε ιτιίει·ετιιιΙε ε , ιιεεεΠΞιτιε Ρι·ιιιιι?ιιιΙ ειττετιόειπεε οΡετ18ιτιεεΡτι Ιιιίτοτιειιιι ειτΡΙετει

ΙΡΠι ΠτιιΙΙε!επι 8: εΙενστΙΙΙΙτιπι ΕτΙιεΙτΙτετἰα Ροίτ ιτιοόΙειιιιι Πτειτι·Ιε ΠΠ πιετιιοτ:ιτΙ Κε

Βιε ΑΙτΙιΙΙΠ ειιΙκιΙΙΙε ιτι:ιΙοτε ΙτιΙΒΙ τ:οιιίτι·ιιέτο ΜοτιειίτετΙο, νΙτεΙιιιιιιι 1)εο εΙενο

τειτιιιπι Ρει·ΡΙιιτιιιιιι Μετα· νΙι·εο εΙτεττιΡΙΙε νΙτεε εοεΡΙτ είΤε 8ε ιιιοιΙΙτΙε, τμιετιιτιι

υΠΒιιε ει: Ιτιτε8το ΙιΙΠΙΙειιτι δ: ΡετεοιιΠΙτιιΙτ , δε Ρετ τΙΙΙεέτιιιιι.Γιιιιιιι ΧΨΙΙΕτΙτΙιιιιτι

Κοιιι:ε ιιιιτιι ΑροΠ:οΙΙεο εοι·ι·οΒοτειπόιιτιι ε!είΕΙιε:ινΙτ, ει: ειΒΓτιιιε Με. ΡετιιιτΙει ΙΙΙ

ΒοπιΙτιο ΙετνΙτΙο τΙε8ειιτεε, Πω ΙτηιιΙετι:εΙΙιΙε ειι]ιιΠΙΒετ ειτειότΙοιιΙε τιιΙτιΙίὶτΙ :εεω

Ι:ιι·Ιτει· Ρετιπιι·ιετετιτ. (ζιιεὶττι κάτι Ι)εΙ εοιπΙΙτοτΙε ΠιιΙτ τΙΙΓΡοΠτο. ι νΙι·Βο τω

ΡΙιΙΙΒιιε είτ ΡτεεΡοΠτει, @και φωτ! ΙΙΙ ει·ιΙεε ΡειΠΙοιΙΙε ΟΙιτΙίτΙ νΙτιζο Με εοπιιιιΙΠ

εινΙτσΙιΙΙ 5 ιιτ νΙνειιτεε νΙι·εΙι·ιΙ εοτιτεειιετιτ ΠοιτιΙτιο ειιιιιιιΙετ:ε Π·ιτε”τιΙ εειιτειιο.

Νεε Πιτιε ΙΜ τιιιιιοι·ετιι Ριιτετἰε εοτινετΠιιιτΙιιιτι Ιω ιιιιΙΙτΙτιιτΙΙιιε εΠ`ε νΙττιιτειιΙ ,

ειιις[Γειτιιτιι ΠτεοΒιιζιι ΡτοΡτετ 1)ειιιιιι νιεετιιτιτ , ηι1:Ιττιδοτιιτιι: είΓει)εοευοΐεΒτΙε ,.

ει” ε ε ειιιτιτιιιιτιιε :ι ιιιηατιιε €ατι ιιε τειιΙονει·ιιιιε 01111 ιιε ι ι Με εε επι

1ΚεειΙΙει ω, Ρτεεειμια νΙττιιε8εΡι·Ιττιει εΙε οΒετΙιετιτΙο. ειιΙιοτ ΒΙνιιΙΙ ειιΙτι3ε, 8: τΙε.

εοτειτι τΙοτιιτΞε ΒεΙ τοτ:ιοΒΠει·νεπιτιει ει1ΠοτΙΙτε.Ιιι ΟΙιι·οιιΙεΙε νετὸ Αιι€ΙΙεΙε 8τ Μ.

τΙιιΙε Ιιΐ›ἶτιῖιἐ,ἔἑιὸά εατιπι2ι1ΒΙτιεεττιατΙοτιε ΠοτιιΙιιΙ ΓεἑτεεοτεΠιιιο ΓεΡτιιει εΠτιιο

τεττΙο τ π· ι· ει Ισ Με· τΙειιε Ιτιεε ει·Ιτ , ετ ιΙε ΙΙΙ τενΙ εοετιιιιι ιιτι·Ιιι σε Γε

:τύ.ε Πειιιιι τΙτιιειιτΙιιιιι ΠιΙ› τωιιιΙτε νΙτ€ε τεἔυΙεἙΙ8 εοΠε8Ιτ, ΠειΙτ ΒετΙ:ι Ι3°ΙΡΠτ:

εΙΙεειιε Ιιι εΙιιΠόειπ Ι)εο εΙΙεο.τω νΙι·8ΙιιΙε τΙ·αιιΠατΙοιΙε, οιιιτιειιι εουΒι·ε8:ιτΙοιΙεπι

ΙΙΙιΙε Ρτειττιιιιι ΙΙΙΙιιε 5οτοι·ιΙτιι ΡΓειΙΙει·ιτειιι εΙτευτιιίτετιΠε ΠεριιΙετιιτιι εμε. Πτι‹Ιε

ΙτιτεΙΙι8ιτι1ι· νΙτοε δε τιιιΙΙΙετεε Ια εοόειιι ΠιιιιΙΙ Μοι1είτει·Ιο εεεΙιβετιι ειέΕΙτατε τω”,

ειτςιΙε κι Εεε!εΠο. εΙΙιιτιτιε Γει·ν:ιτιιτιι ,ιιε ΙΡΠι Πειτιιει·ειτ, τΙοιιεε Ιοειιιιι ά Ρ:ιττΙειιιι

])ειι·ιΙ ΓυΒνεττετιιτιτ,:ιΒιιοΐεΙιιιιιειφωτ! ετιειιιι ειριιτΙ ΟοΙιι‹ΙΙ 8εΙι1 ΡΙιιι·ΙΒιιε τους

.Ατι€Ιοτιιττι ΠΙΙΙΤε Εεε!εΠΙε Αι1ΞΙο1°ι1Π1 τείτατιιτ ΙΙΙίτοτΙει.

::νι. @.ιοποιώ 6'. ΕτΠε!έπώι Μ Π), ὁ 6'. Ι/Ιἄζ/ἱ·έιἰυ ]Πιιέϊτι ε/ἰ Αθύω·ω?ι.

36. Αιε:ετι1ε νετὸ ΠοτιιΙεΙΧ'ΨΙΙΕι·Ιόιιε Βεειτεε νΙτεΙι·ιΙε που Ιιι·ιιιιειιιοι·, Με Γε

εΙνΙεΙίΠτιιτΙΙτιε εΙΙΙεέτΙοιιΙε ΙΙΙΙιιε εκεΙυάειιε,ιιτ εεω Ιιπ ΕΠ όεΓεετιτΙΙΙΤε ω

8τιονετειτ, ΓείΙΙιιιιε ειόνοΙετ. Πε ειιιιτιιτε εοιιιιιιοεΙΙε , ‹Ιε Παω τιποτε ε!ε τιιιαΙιτο.τε

εοτινετΠιτΙοιιΙε ττ:ι&ειτιιτ: τΙεΙτι‹Ιε Ιιι ΑΒΒ:ιτΙίΕιτ οΗΙειο εεω 8τεεόιτιετιε ΙΙΙΙε Με

τι:ιτιιιιι εοιιΓεει·:ινΙτ,Ιοευτιι Πιο. εΙΙΓ οΠτΙοτιε εοτιίΙΙτιιΙτ, τα” ΙΙΙ οιιιιιΙΒιιε ΓοΙΙΙι.

εΙτιιιιι ειιΙιι6ιΙΙτ : ιιΒΙ νΙτο.τιι ιιοιι ΠοΗιτιι ΠΜ , ΓετΙ ετιειιτι ειιιιέτΙε ΙΙιΙε!ειιι ειτΠΠ:ετιτΙ

Βι1ε ιιτΠετιι :ιΙΙτιιΙειιιεΙο τεττιΡοτε τΙιΙΧΙτι :ὶ τιιιοΙΡΓε ΡΙιιι·Ιττιιιιιι τεἔειιτΙΙ εοιιΠΙΙιΙπ1

8ε νΙτ.ιε ΠοΙετιιιιτι Ιιο.ΒιιΙτ. Βεβι·Ιεϋειτιιτ Μετα νΙτἔο ιιιετΙΙτατιι εεε οτιιπι , εΠετειπε

Ιετε;ιπι τιιιιιιιιιιι εΙεειιιοΠμιο.τιιτιπ , εοτιτΙιιιιετΙοιΙειΙΙ τΙΙΙΙεετιε οι·:ιτΙοιΙιιι·ιι , Π·ετιιιειι.,

τΙειιιι εΧετεΙταιιε νΙΒΙΙΙειτιιιιιηιιοό Βεόεε ει: νετΒΙε ΙειιΙιιε ει: οιΙΙ νΙάετιιτ.νετιιι·ιι

τειιτιετι ε:: ειιιο Μοιπιίτει·Ιτιπι ΡετΙΙτ,ιιιιιιιτιιι:ιιιι ΙτιεΙε ΓεεΙ οΙϋιιι Ι:ιιιεΙε νεΠΙΙειΙε

υτΙ νοΙυετΙτ,τειτότιιιε ΙΙΙ εο.ΙΙόΙε ΒειΙιιεΙε ι.ιτπ:τει:ΙιιιιιιΙιιετιτΙΒιιε τιιεΙοτΙΒιΙε ΠοΗειιι..

ΙΙΙτατΙΙΙιιε , νετβι ματιά Ρο.Πε!ια, ΡετιτεεοΠεε , ΕΡΙΡΙιειιΙωΙανετΙ νοΙτιετΙτ. ΙτειιΙ:

ΝονΙΙΠιιια οτιιτιΙιιιπ ΙοτΙε Ρι·ΙΙιε ΠΙοτυπι Γιι:ιτίιιιηιιε ιιιΙΙιΙΙΙ:ι·ειτυπι οΒΓετιιιΙο :ετε

τΙε ειπε ΙΜ εΠ`ειιτ ΒιιιιιιΙειΒιιε (ΠιτΙίτι. @Ετ ειιΙτι·ι Ιοτει εκατ εοττΙε, που τιεεεΠε

ει·ετ ιιε Ιανεττετιιτ εοτΡοτε. ΟοιπιιιΙΠίιττηιιε ΠΕΠ ετεεετιτι 8: οι·:ιτΙοηΙΒιιε μετα

ΛΕκΠιιτ Ματ! ΡιΙνΙΙτεΙιιπι ΙιιΜοιιττΠ.ΑιιβΙΙε. Το.1.άΙττάιιιιι Είκ·υσπΐ0 Καμ1πεΙοι·πω, τιι]ιιε μιιιεΙΓ:ι

:τι ΙΦάεΒ6ιτ ΥΙ&οτ Π. ΗΙιιε μπει Αιι€τοτειιι Μακη πεταει τΙεειιιτει.ι:ιιιιι ΜΙΚ. "
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7;6 νιτΑ 5. ΕΤΗΙΕΠΕΙΤιΕ ΚΕθΙΝΧΕ. ΕΤ ΑΒΒ.ΕΠΕΝ5ι5.

Απ. ε”.

ΠΕ. 'ΕΧΧΧΧ.

Μαι. πι”.

δ)

Β

Ο,

εει:ιατ Μάικ, α ιιιοιιιτιοιιιΒιιε ΓειΙιιΒει·ι·ιιιιιε ω ειι:ιειιιει Ρι·ονοεειιιιιτ : 8ε( :μισά

πιο.Βιε ειι) (μια :ιεςειιά.:ι όοεειι:ι.τ , ιΡΓο. με” οτιετιιιιειε Ρι·:ειιιοτιίτι·:ιιπιτ . Ιτιιειιε

πιατα· ιιιε. σ.ιιειέτειιιειτόιιιεεε Γοιιοιεε Οιιιιίιι τιιιιεεειιιιε, ιιι Ρει·Ρετιια εειι·ιτ:ιτε τω..

ιιειιε Γεειιιιι οιι·ιιιεε Βιι€τειιτιΠιιιιε ατι εοιοτιο.ιιι @στα , ειιιιιιιε ιιιιιιιιΙιτιιτιε δε.

ιιιειιιιιιετιιτιιιιιε ιοτπιαιτι Γε ειιιιιιιιιιτ, ειττιιιε ιιιιιιιιιειιτικ νιιτιιτιιιιι ειιετεετε νιτιι

ειπε ιιιιι·ιιιιαι Ρι·ιετιιοιιιιιτ. Νειιιιειιιε τειὸ μπει· ιιιι:ιιοι·ο. Γοιιειιιιιιιι νει ει·τιοι·ειιι

ιιεεεΠιτ:ιτειιι Ριιιἴειιιὲιιι ΓειιιεΙ Ρετ ειιεπι πι:ιτιάιιε:ινετιτ, @Με νειιιτιιιιιιι.ιιιιεπι

ειιειιι ιιιτειιιΡετειτο.ττι νειιτι·ιε Γο.τιετατεπι. Ετ Η σου ιιιιιιιιιιτειε Βι·εινιοι Ρτοιιι

ΒιιιΠετ. ιιι τειιιΡοι·ε Γνιιιιιιεοε ιιΓειιιε :κι οττιιιτι άιει ιιι Εεειειιει Ροίὶ Μειτιιτιιιοε

ιιτεειιιιιε ιτιτειιτει Ρετιιιτειιτ. @ετ ειιιιε 8ειιιιι.ιιιι Ηεκιοιιειιι , τισ-οτ ιτιτιιιιι απ·

(ιιε ειιιιιει·ιτ εοιιτι·ιτιοιιεε . Ριεειιιιι ειπε τιονιτ Γιιίεειιτοτ , νιτειιιιτειτιε ιιιτεετεε

εοιιιιιοε δ: ειτιιιιτοι·.

ιινιι. @ωπισάο @ασ Βωπἰπέ Ι»Ι/ιν&ιπέα ωωιω Βε!έ8έωιέ.ι έκ ει)! /ιώ

Ε!|1ε|:ἰ78εἰι8/ἰι/ἔ8|9Ϊϊ.

3,7. Ε ι: ειιτειιι Ψιεειιιιε Μετειοι·ιιιιι, ιιιιιιε Ρεικι:ε, τιιιιε τειιι οι·ιε νιτέ`ι όε

εείΓεπιτ , επι Ρτιιιιιιε ιιι εοάεπι ΚεΒτιο ίιάειιι 8: ιεινειει·ιιιιι :Μετα τεεειιε.

ι·:ιτιοιιιε ειεεεΡιτ , :ιτειιιε ιιι τοτε. <έειιτε ιιιε εικιιιοιιιοι·ιιιιι ειιιτιιι·ειιιι τιείτι·ιιιιιτ,

Οιιι·ιίτιειιιε ιιοιιτιετι ιιι:»ιςιιεΙοεοι·ιιιιι Κεειιι τω (5ιι·εει:Ιιαιτε ιιιιιιτ, 8: ιτι πιιιιτιε Ιω

ειε εαω” ιεειιΠεεινιτ. Με ει· Γο.ιιιοιιιιτι ιιιε Μοιι.ιιιει·ιιιιιι 7·υεάε:|ωπβωίε,

τιιιτιε Βιικ|ι νοεατιιιι·ι , ΡοιΤείΕοιιιιιιι58ε οι·ιιο.ιιιειιτιε ιιιιιιτιιτιι άιιανιτ Ρετ διεπει. ο

εσω , Ρτιιιιιιε ΔΗΜ: δ: ιιιιιτιο.τοι· Ιω ειιιιιιεπι ιιε ιιοίιεει ΕΡιίεοιιιιε Μει·ειοε

πιω ιιΒ εοεΙειιι Κεἔε ει:Π:ιτιτ. Ποιοι Κεειιιει Ειι.Μειιιι.υ.ι , ()ειιιτιιιιι·ιοι·ιιιιι Κε.

ἐκ. Ειεοτιιιει·τι δ( 8εκιιιιιε:ε Κεειιιιε Με , Ρειιει·ιτ ει ιιιειΒιιειι·ιιιιι νιττιιτιιιιι νιι·8ι.

ιιειιι 8. ΨειΒιιι€ειιιι “μια μπε τιεΕιιιι6ιο ΓεεειιΙο τειιιιιιτιεινιτ, δε ΙιαΒιτιιιτι Γεω

θα εοιινετΓατιοιιιε ΓιιΓεειιτιιι·ει , <έετιιττιειε ιιιε: ιιιειτει·ιει·π , Μετα: νιάειιεετ Ετιιει

τιι·εόεε , Μοιιιιιιει·ιιιιτι ιιππινιτ , ιιιιι Πεο οΡετιιιιτε :πειτε Ρειττεινιτ ιιιιτ:ιειιΙει. Με.»

ι·ιιιιτ ειιιτειιι 8ετιιιιιιιι Ιὶεἔιεννιίετι Ε·τιιει.οιεοιιε, ει” Ρωι ετιιτι ιεεΡτι·.ιι Κε..

επι ἔιιιιετιιεινιτ: Αιιιιε Ρεισ.ι πιει Αωιωιιιω Αιι€ιοι·ιιιιι Κ08ιιιιιιι τειιιιιτ , Γεά

“ιιε εοιιιιι€ιε ιποςιιτιοιιε ιτιιΡΓο ΡειΓειιο.ιιε. ΜΗ :επεφτε ρει·ειιιιιτιιε ει`τ ιιιιιιτιιιιι

ιιείειτιι: ; Τει·τιιιε Μειιεινω.οιιε , τιιιι ιιι Οεειτιειιτειιι τιει€ει Μετειοι·ιιιιι Κεἔιιιιιιι

τειιιιιτ. Ωω Κεειιιο. ιιιε εαω ΕιιΜειιιιιιιιεΑ,Κεειε Ετιιιετιτετιι ΗΜ, Ρειιετιτ :εεε

Μαι, Γειιι&ει.ιιι Μιι.ιιιιιιο.>.Μ , 8. Μιι.ειοιι.ιινι , 86 5. Μιι.οιιιοΑΜ , ιιιιίιιικ1ιιε

ιιιιιιιιι Μιιιιιιινικιικ ιιοπιιτιε , ειιιιιιιιι: τωιετιωω Ριιειωιι.

ιτνιιι. Βο Λάεσεπτε Μια $εκόπι2ιε έκ ει»

38. Ν εοειειιι τιιιιΡΡε Μοιιο.Γιετιο :ιό νειιει·ειιιτιειιιι ΑΒΒο.τιΠιιιιι Ετιιειά:ετιειιιι

ώνει·Γε τιιετιιτειτιε 8: :ιετιιτιε ΡΙιιι·ιτιιι εοιινειιετειιιτ, ΕιΒ ιΠιιιε ι·ειζιιτιιτιε νινε

ι·ε ειιΡιειιτεε. Ετ ειιιιι ειιιιτιειιιι ιιιιι€ιιιιιει νιτι δι τιοΒιιεε ιιι:ιττοιιο: , ιινε ηιιιιιιιετ

ιιιιιιοιιε αιτειτιε , Γεεειιιι ιτειιωτ :ιικιιε:ιτιε Γε ωτειΡι τοἔειτειιτ , Ιιεετ όιιΕειιιοτα.

Εεειείιιε εοιιιιιτιιτει ειε ρι·οτιοιιετειιτιιι·, Βτεινειιιιιε εΙΤε Μοτι:ιίτιαι: άιΓειιιιιιιιι: Ιω

Βοι·εε εἔιιοΓεετειιτ, ειιιΡΡε ιιιιι ιιι:ιιιιιιιε Γενετιοι· φωτια .ιιτειΡιιιι.ι. που ιιιε

τεττοιιΒιιεΒιετιιιοτι θιειιιοτιιιιιτιεΒιιιιιε νινει·ε ΡοΓεετειιτ, τω ιιιειιέιε ιιιιε ναι ιιε

Γετιιιτιιε Πι εειιτι οιιιτιεπι οιιετιιειιτιιιιιι Ι.ιτιετιιιιιιιιτ, ιιτ ιιιιιιιιπι ο.ιιειιι:ιτιειο ειιιιιιτι..

Ιιβετ ει.ι·ειιιιιιιι ιιε ειιιιιειιε εοιιΠ:ιτιιτιιιιι ι·εειιΐειιιτιο ειιιι·ιι€ετετιτ. Ε:: ειιιιιιιιε δ. Ηιι

Μι ιΠιιιε Ρτειιητει· :Μετα ιιιιιιιιιιτ:ιτιε νιι· Ιοεο Ρισοίειιιοιιειιι ίεειτ, παμε ιιι Με.

νι τειιιΡοι·ε νιι·τιιτιιιιι εκει·ειτατιοιιεΓΡει·ίε&ιιε ειιιιειιιτ,Ροτειιε ιειιιιιιιε, ωιπιιιι

τετε εοιιιιιιειιιιε , Με Επεσε , £ωιε ε ειιιτιειιιιε Μοιιιιειιιε ιιιιιτιιο ι·ειι€ιοιιιε :ειμα

νετιι.τ:ιιιπιε ιιιιοιιιιιιιιιε,ετιειιιι ειι:ι ιΡΓο. Μιιτι·ε εοιιετεἔατιοιιιε ιιι:ικιιιιι ι·ιοιιοτιε

8εο.πιοι·ιε ειιΒιιιιε ιιιιισειι.ειτιιι·. δεει 8: $ειιιέι:οι·ιιιιι 8ειιιτι·ιιτ 5ειιιιιιτ8:ι, ΐοτοι· ειιιι`.

ειεπι Βειιι:ιΠιιιισε ΜετιιεΕτιιειάι·εόεε, αωωιωω άεΓοιο.τιοιιειιι κι 1ζε<ἐιιο Επι»

 



νιτΑ ε. Ετπιππιιιιυπ ιιΕεπιπ ει· ΑΒιι.ει.ιιεΝειε. πι;

ι·ππι , πω: :πι Αππειο πει οι·πειιιιιπι πεεεΡει·π:, εοπεεΡι: πΓιεε:ιι νι:πιπ ιιππΡεπ Απ. (Ἐπὶ.

ιιοι·επι πιιιΡει·ε , 86 Γε τεόισετε πι) πΙ:ετιιιε ιιο:είι:πτε : ιπεοπετιιιιπι πιιιι:τπιπ ,'°·"'ἶ“"°

πιπε ΡπεεΓΓε,ειιπι ιιιΓπΓιιιιεΓΓε μπι: ποπ όιόιεετπτ. Αεεει·Γι: Ρι·οπιόε Μπ:ει· Η- ΠΣΝΧω

Ιιπε,Απππ:ιΓΓπ ΜοπιπΙεε ει» εοπΓοι·:εειπ Οιιτιπο ,ειΓόιιε Γιιππι ιιτοόι: ιιοπιπ:πε

:επι πε νο:ιιπι όιεεπε : νοι:ιε , ο ειπε ,]ιεειιπι όει·ειιποπο :ιι:οι·επι Ιππό:όΓειπε Από

8ειοε ειπε οπτππγιιιΡΙιοε , ιιΙιππι Ρι·εε:ει·επ πιεπιπ Εττπεπιιόπιπ «Με Μπ::επι

ωωιιωο , π: ιΠιιιε εοι·όπ νεπτπ ππιπιεπ:ιπ· πιοπι:ιει, 86Γπιπ:πτιππε πόπωπω

ει·πόιπιι:ιιι όιΓει Ιιπιε.Επο νει·ὸ Οπεπ:πιεπι Απ Ιιπιπ , πι ειιιι1ε ειπε οτ:π πιω,

ιπνιΓει·ε πιοι·ιοΓιιε Γοι·οι·ιε πια: Ε:Ιιειόι·εόπε ιπππάετιοιπΓοι·ιπππόπ , δ( τε8ιιιπτιπ

ιιιιε ειιιΓόεπι πιπιππόπ όοέ:ι·ιπιε,ιιιιιιε ι·οΓεό:ό εοπιπιππιεπτε ιπιιοτιΒιι5 , ιιΙιιιε

:ιπι·:ιειΡπι·ε πι:επόεπε 86Ρτ:ενιιι. Πειπ ε ειιπι επ πεεεΠ`πιιπ ιι:ιΙπει·86 ιιοπεΓΗ:

ΡτονιόιιΓε:, ιπ Επι ιιΓειιιε ιιεινεπι:, 86 πι οεεπι·Γιιπι ιΠιιιε :ο:πιπΓιιιπ Βι·πιπιπ:ιιι·,

1Εεειππ Κεπιπππἐ ει6εεΡι: , Γοι·οι· Γοι·οτειιι εππι :τιριιόιεῖ ιπετοόπει: : Γιιιιόππ:

ιι επιιπ πε σπιι ιο πε ιππε,ει: νετπ επιι:πι:ε ιπ:ει· επε π::ιππ επιιπππιτ. Βιε

ιεπι ιιππιι)ιπεΐιιιΙεεόιπε ε!ε&π:πε , πι:επιπ ιπνιεεπι εοπΓοιπιι€ιπε Ρτοπειιιπ:.

νεππ όινεειΙΙπ όε ιιτπεΙπιιοπε πό Γιιιιιε&ιοπειπ ,όε ιιιππιπι·π:π πό όιΓεπιπιπ:ππι ,

πιιπετεπεπ ιιεπιπ πιτοι·ε Γοιπιπιπ όιΓειιιιιππε δ( ιιιιπιιιι:π:ιε , :πιπειιιπιπ Ρ.:ιιιιι1ε

.πό Ρεόεε θπιππιιειιε. Ρειεόει·π:π: ιπνιεεπι πεπ:πε Γοι·οι·επιπ ιιπι:π:ε Γιόει, Ρετ οπι

πιπ πω ιπππόπ:οι·ιππ Πει ΓοΙ!ιει:ὲ ει6Γεπιιεπ:εε, ειιι·Γιιιπ Ι)εο Ριπει:ιιπι εσπ

ΓιιιτιπιπΙ:ε ιιι:ειιόιιιι: , Γπιι&ιΓ61πε νιι·:π:ιΒιιε ιιι·οπειειιππ:, π:πιιε ετεΠειιππι; πί

_ςιιιε π εκτιεπιιιπι νι:π ιιπ:.

ικα. @συπιυόο Σ. Ε:Γιο!όι·πίε μ·ορικ·2ιεϋπίππω πιω», π· ΙΑ·υ299·ιόω

· Κουπιπι Ρεπεκιτ, Μ π·όἐεω Πάπα ο!υφ επεποπέ:.

39. Χιιιπε ει·ειπεΓειιιι: ιιιππειιιπ, ωπιιΡωιιιω Γιεππ,86 πό νπ·πιππ πω.

ότεόπτ πιει·ι:π ΓιιιιΙιιιιιιιε όεεΙπιππόπ πιππιιε Οιπιιιιιο:επ:ιε εκτεπόι:ιιι·.

Ιπ:ετεπ όιιπι Γε όε όιειπ όιεπι πιπιοιιιιιιε νπ:ιι:ιιπι ιιι·οΓεε:ιΒιιε ει6ειεει·ε: , Γα

8ππόοτοπι όε εοι·ροι·ιι:ιιιε οι:Γείιιε όπεπιοπιιιπ ιπει·εόιιιιιι Ρι·εεόι:π Ρο:εΙιπ:ε, πωπ

όι:π πει· Γιπειιιοε όιεε Γιπππ Γπειεππ: , ποπ Γοιππι Ρι·πεΓειιε παμε νει·ιιο ::ιπ:ιιπι,

ΓεόπιιΓεπε ουοουε ιιι:ει·όιιπι ειπε ιπνοεπτο ποπιιπε , ιιιπι:ι π όινετίιε πιοι·:ιΒιιε

εο:ιόιε ειιΡιειιππ:ιιι· , 86 πιπππι ιπ ιποόιιπι Γι·εοιιειι:πι›π:ιιι·π οοριιιιιι, νεπει·πιιπ.

τω· πιι οιππιιιππ,πιππ6π:πι· .ι ειιπέΙιε. Ρετ Γ πι:ππι νει·ὸ Ρι·οοιιε:ι:ε , 86 Ρεπιιεπ

:ιππι ποπ ι ,κι ειπε: ιιιοτι:ιιι·π Ρι·πιόιιιει·π:, 88 πιιπιετιιιτι ειιιοπιιε εοπιπι :μι όε πιο

ΜοππΓιετιο πε όε πιιιπόο εΠ`επ: ι·ποιεπόι, ιιππιτπ ειιπέ:ιε ΡιπΓεπ:ιΒιιε ιππιππνε

πι: , ειιιοπιπι ππιπιοπΓετνεπ:ιιιε :επεππ Γιιετπει·ε 86 επ:ιεΙιιπ ειιι:ει·ετε πόπιοπιιι:.

Νεε επιπειιιππι επίΓπ ιτιιιιι·οιιπ:π επ: Γειι:ειι:ιπ νιι·πιπιε , επιπ Γιπ,<ιιιιπε οιιιιιιιε ιπ

ΜοππΠ:ει·ιο ι·οιιιιιιιπ Ρι·εεεοππ:π Γπετπ: ειιι:ιιιιι , οποιο ιπ:ει·ιεει:ο :ειπιιοτιε πω

:ιο ιπ Ρπειε Γεπιπο όπιενετιιπ:. Βεπ:ιΠιιπππι πιο Ε:ιιειότεόππι πω: νιιπιππιεε

πιππιιιιιιοε πι όοπιιειιιιιπι Ρι·:επιιΓει·π: ι·εεοπόεπόοε ΓπΡει·ππιπ , δ( π: ιρίπ πω

ποει·ε:ιιι·ιιππιοι·:πιι ιπ επιιε όιπόεπιπ:ε εοι·οπππόπ , οι:ιιπππι οπιπιππι όοιοτ πω..

νιΠιτπιιε ιιιππι οεεπιιπνι:. 8:π:ιιι: πιι:επι Είδε ΜοππΓιει·ιππι ιπ πω( ιι: όιι6ιιιιιι;)

νπ8ιπεοε ειιοι·οε πι) ιιοτπιπιι όιΓειιιιιππ Ρετ Γεο:επι εοπ:ιπιιοε ππποε ιιοπείΒΙΕ.

:πε πω. Αιπιπ πω” νιτι:,ο οπιι:ιππ Πεο Εποπεπιεπι νιτπιπιιπι , όοδ:π ι πω.

:ιι-Γππό:ο ΓπΓεειιι: Μοππίιετιιιπι τεπ,επόιιπι, πιιοό Γιιπ Ρι·π·:Γεπιπ'ι ρετπετιιὸ Πει:

εοπίεει·π:ιιιιι: 86 ω. τυπο ιπ εοτιιοι·ε ιιιπιπιιιι νι:πε Γππέ:ιτπ:ε, ππ 86 πιιιιε

ποπ πιοι·:επι 1)ινιππ νιι·:ιιτε. Ιρίπιε ειιιιόεπι ΡΙιιι·ιπιπ τεΓει·ιιπ:ιπ ιπιπιπιπ, πεε Ρο.

:πειιιπ: εειπι·ι. *πωπω επιπι όπτπ ιπέιππ:ιπιπ νι:π: οεειιι:πνι: , πεεμιε ιπ παπι

πιιπι πο:πιππι π πει: ρεινεπιτε :ειιιιρρε πω: ιιιιπιπππιπ Γιιιιπππ:ιπιπ Γιιρειπ,ι·εΓ

π , νιπιι:ιε Γοιιιπι εοπΓειεπ:ιπ πιππόι Βιοτιππι επιεππε , απο :εΠ:ε Γονετε:πι·,

@πό νεπιπι εΓΓε , νει ει: Με πω: ποιιιε εοιιιιιετ:π πω: , πεε ιπ:ετε ιιο:ιιει·ιιπ:,

ΡοΓΓπτπιιε πι:Γ:ιπιπιε.

ιι.ο.Ρει· ιόεπι :ειιιιιιιε Ψιιίι·ιόπε Α:επιειιιΓεοοπε, πιιι Ιιοε ποτε :πεποιο Επι
Ο Ο Ο ε ε πι π



7τ8 οτι( ε.ιετοιτ.οιοτε οΕοττω ετ Αιοι.ετ.ιιεΝειε.
Απ. στι.

°ς.Ι.ΧΧΙΧ.

]τιτωτιττττ.

το το: απο

τω»! Βα·

ω" Μ. 4.

:.19.

 

Ηιιοι μποτ εΐτ,οεοτ Βεεια τωροτ. Νατο τιττα τοτε: δ: ῖἱε€εὶο Εεττιοιιοι

όιΠεοΠοοε, μποτ αΒ εο άε Γετὶε το ΕΡιτεοΡαττωετι Εῇ· ω» 1ιωιοτιια ΕτΙιεΙ.

ότεάα ορτοιατιιτ, «οι τοτιο ετητιστιωτιεεεοω Ρορο!εωτ , φωτιά νοτίτ , το

ει' @τα ΕοἰΓεοΡαΙιε αότοιοιίττανιτ. Πιο:: Ρατατι: Μοετίε αάτοιοιτ:οΙιε Κοτοαιο

αέιιτ, οοιΒτεοεοιοτι Ραοα:αε οΙοτιτοοτοτο τοτΙιειο ΕΡἱΓεοοατο ιονεοτιιτι είτ το

8οι1ε είε. Βτιτοιοιτοττι τεθιιτ,οτονιοειαοι $οτΒἴαιτσοιατο ετιι·Πτο ττωετε ίεειτ.

ΑττοΙιτ αιττεοι το καιω το! ηιτιοιτιιετττοτο ττοοτοτοτ!ατο θτεοοΒιοτοτο ι>τωιο

ετα ,ουτε Μοτο” όιΙιοεοτετ3ετ:οοι τσ1ιιτιττωτιιε ίει·ϋατα οταειιαοι Ισειε οπο

τατεττι εοοτεττε οοΓειτοτοτ. Άεεετιιτ ετιαττι αἱ: εοτιετο Ρτινι!εειοοι Γορετ ΕΙΒε

Μοοαίτετιιιττι , οτ ορτανετατ διεύτο τσ€ανετατΜατετ ιοΒοοιε ΕτοεΙότεάα, του..

τετοια αο&οτιτατε 5. Ρεττἰ εοτιττα ιτοοτοΒοτιιτο 1ττορττοοετ Γεεοτιοε Μπιτ. Με·

τιιτο εΠ: αοτειτι ότιτο το τοαοετετ, εσόειο αοτιο( Πτ:ιιτιο ΟΗτοοιοιε Ιεούτιιτ ) Ετ!ιεΙ

τιι·εάα του: του Πιοτο Ροετιτιοωτ Ποετο, τ!ε Γετ:οΙο τιιιτττέιΠ”ε τΙεοιιοτιατοτ. Ναιο

τιοΠτ Ραιτεοε ά_ιεε ,'νετιιεοτειιιιιιτιο,ιιιιω ὸοττοΙτἱοοειο αοάινιτ.

ΧΧ. @Μ έυοΐΜιποσ Ρώσο Μπά'έ.τ μτιτἱττιἰτ.

μ. ή Νει·.Α.Ντιε @τα τετοΡοτε οτιο Βοτοιοοε Γ οοΓατο οι ι:Ιι!εότατο τι) τιιιιιιτ

2τιιτοοοΐαε τοεα: οειτἰΒιιε ειτετορτ:τω :κι οτε Ποτε εκἱείτἱε Ραττια: Βαοότιιο1

ΐοίι:οΙιετε- ρτεΠα είτ οοοάαιο οιαιτΙΙΙ:τ: τοτοοτε ασ εοΠι τιοΙοτε, Και οιιὸά ιοοτ.

τοατα Ιιαβοετιτ τοτοοτετο τοαιτιτοτιτο τω) οιαιτιΙΙα. Ετ ετανεἴεεοτε ΙαοΒοοτιειο..

εοοιτοοε!ιτατε , τοοΙΙιοι:ιοοε οοτττοιετιττε εοτΡιιε αΙΙενιαοτΙοτο Ιεότο ΡτοΙτετοιτιιτ,

Νατο τιιτοοι· Με ΡΙοι·ιτοιιτο ατΜεοατ αετιοττε ιοειταττιεοτα οοΙοτιε 5 Τα! οιΙοΙοττιι

τιοε εοοί-τιετα: οτατιοοι ιοτεοτα ετατιαε αφ: Πεο , οιιἰ οτοοεε οιιοε οιΙιειτ, Πα.

8εΠατ , οτ εοττιοατ. Πο!ετ ΡαοιιΙιατεεοιτοε οοιοτιε οοτιοΙοε τιτοετ ατοιττετε τω

οιιοατο , νιτειοαΙιε εατετνα Ματτετο εΒτε8ιαττι ,τιαιτοετεε ειεετοοΓγοατιιτο Ιατει

ττιεειο,ΟΙετοετοεοοοόατο νιττοτοιοορεταττιοετο. Ετ άπο Ρττείατο ττιτοοτε με.

ιοετετιιτ,ιοοΙτοοι άε!εότατα είτ Με ιοθττοιτατιε Βετιετε , τοτα αιοοΙεότεοε :Μοτο

τατε φοτο ε!εΙιειαε 8: οττιατοεοτα Βιοτια: , το: Μπα όιεετε: Βετο εεττιΠΞτοε τρία

οιετιτὸ ιο εοΠο Ροοάοε Ιαοετοοτιτι Ροττο, το οτιο ιιινεοεο!ατο οιετοιοι Γοοετνα

ειια τοοοΠιοτο οοόετα Ροττατε 'Η Ποτά εοιτο τοιΙιι ιεταε ιονεοιΙιε Ιο8εΠἱτ, οοοά

εοΠιιτο τοοοι!ι ιιε ετοτοατε εοοΠιενι : ιιοειε τω” Ριετατι Ιαοόεε 8: ετατιαε

τεΪετο ,οιιὸτι Με οε›Ιοι· οι·οοεατ , Μο εταοι ΓοΙιτα όεΙεόταοιΙετο τοιοιΠ;τατε οι.

τ_τοτετο.Ετ ετετἱο τιοὸά τοεο οιε Γοοεττια Ριετατε τιοΙοτε τ:οΠι νοΙοιτ Βτανατι , οτ

Πε αΒΓοΙνατα τεατιι ΐορετναειικ Ιενιτατιε τουτο τοιΙιι οιιοι: Ρτο αυτο, 8ετοατ8α.

:Με άε εοΠο τοοοι· τοοιοτιε αττιότοοε οτοιοιοεατ.

:στο _,%ια!έτετ ωτοστόπ: «απιτωιτα τἰοἰ00°ἱἔ%:,/Ρἱ7ἰ!#Μ οε!ο πάιίΜίι·

:εντόπισα άσο.

οι. ΠΜ ιτατιιιε ρτετιοΠιτοα νἱτἔο ιοτετ τΡ1εωωιτπωω ΡτετιοΙΞε ντα ττἰιιττι.

ΡΙιοε Πεο τετει·τετ Βιοτιατο , 8: ατι νιεΙεοτιαοι ΓετεοιΠἙτοατο Αοαοτο ΙΜ

Βιετεοι αείττιατετ, οεε οΜετιιιιιιοι ήττα Ρτα:οιιο ,οεε Ιοοττα ειτΓ εέτατιο εα:ΙείΗ

τοετεεόε όεΓταοόατοτ. $ετι οτιο τοετοεοτε οποια ασ τοαειτ τοετο τοτοιο ιοεοτο..

ιοοτιιτατε , αοιτιΙιιιιο ΜετΙιει ιοοιιιτετε ίτοοεοτ, νε! Η ΡοΠεοτ τιιιττεαοτεε ττοΙω-τε

ιιοροττοοιτατετο αιιί·εττε. @πιω νετὸ α σιτειιοιΙταοτιοοε αεεετίἰτοτ ΜετΙιεοε ,

Κιοτττιτοιιε οοτοτοε , ιιτ Ρετ ειιοι νιτΒιιοιιτ ιοοΙείτια τεοιοετετιιτ τ Ί.ιοέτοιιε

τοιοοτετο Ποιοι ιοειεΙετε, οτεΠιοετετ οοιτιοε Ιοιοιοτ (το ιοετατ.Έοά απο θα.

τετ , νιτιεοατιιτ ιΠα ει·Βιτιοοοι αΙἰτιοατιτο Ιενιθτε !ααοετε , ιταιιτ οιο!τι οιττατεοτ

:μια Γαιιατι οοΠετ α Ιαοεοοτε , οιοττετοτιοε ταΗ τειοεάιο ιατο Πε τιεο1ττιπέ

Ττιιιιοτετεοιιο είΠοιτιτ, ατόοτ Εετ Μόοοοι αΗτιοαοτιιΙοτο :εεε π: ετατιιιαοτοε

ιιοινετίἰ ,τω εοτοτο Βαικ!ια οι ἱτα ει: ιοιοτονιίο Πει τεττοιοανιτ Ρτονιάεοτια_

ξεε! οοὸἀΔΡΙετοοιτΙτιε τω; τεττια €τανιοτ είε νοΙοετατιε 8ε ρτο!ιιτιοτειο ο·ιοΙεί..

τοεο 8εοετατε ίοΙετ αΙΠιέτιε 5 Ποτοιοτιε νοΙεοε Γοατο νιτοιοειο ίεειιοι εοοτεοοα.



νιτΑ ε. :εττιιιι:ιιιτ.ε ιιτοιΝοε τ: Αι:ι:. τ1.ιΕΝειε. πι;

τε :ο εεε:ε::::συε, τεττ:ο ε::ε Ρτ:οτιοι:ε ιι%τεινειτο. ε:οΙοτ:::ιιε , τοοττειο τετοοοτε- ΑΝ_ ω”

:ει:: Π:: :εοτ:εοε :τοο::οετε, ειιο&αιτ: οι: :ε εοοΒτεοε:τ:οοειο νεο:τε τ:τεεεει::τ, ΜΜΜ»

τει::Ρι:ε 8›τ ::οτειτο :::;τ: νοει:ι:οο:τ οι:οε ι:ε::Βο::οε , ::ειιτ :τοτε εεττι:ο: Ρτεει:::τετει: ω" χω"

τ::ετο. 5ετ: ε:: οι:ε:οτι:ο: ε:Ρετ:τιιε ποτ:τιιτ::ο:ε ειτ:ο::ττε::ετ , τ:ι::εετ::οετο ε:οέ:;τ:οοε

ε::::ε:::τοιιε: :::::ι:ε::2.τ , οι :τετοια ν:τει: ιι:τετοιε ττεοε:::οι:ε::::ιτ, τοοοεοτεειε ιιτ οτο

οπο:: ε:ε:::Ρετο:ε οιιτοοι:ειτ:: ι:ει:οοετεοτ , δ: :ι:ο.νετο ε:::ι:::: ετε:ε:::ε:οει:οι::τει

τι: :ο ()::τ:::: :ιο:οτε ίι:::::ταοτ:ο οι::::ετεοτ, οι:εττ: ιιτ:::ι:ε :ο εειτοε τ:εοεοτεε Ρετι

τω:: ορρτεΙ:εοι:ι:Τε οοο Ροι:ετ2.τ:τ. Τει::ο. οι::τ:Ρε ω:: :::οο:τι: :ει:ι:τ:ε οοο Ρειτ:ε

::ειτι:τ μι:: :τιποτε νε: :οοι:: , οι:: ουτε απο:: Πι: εε:τ:τειε. Τοτἐ εο:ιτ: ::ο:τοέ: ε:τ-·

οι:ε ν:ττι:τε (3::ι·::::ό::εέ:: Γι:: :ι:οι::: :ειε:εο: Ρτενεο:εοε, ::ιτο:ο:ε Η:ιο:το.::ετ ο:

Ρ::::ττ::ε, ι:τ :Ρ:τ:τι:ιτ: ε:ι:ε τ: :ειοέ::ε Ατ:οε::ε :ι::ε:τ›: :ιι::ε2.τι ι:ε:τ:ι:ε ()οτι:οτε δε

82:ΠΒι1:τ:ε Ποτο:::: ε:τ:τιιι:: :ι:ι:το ο:ι.:οιν:τ : :::ι:ο: τ:ει:τεεειοετι:τ εττεοτ:::5 τ:τοτ::

τομ:: :οτε :ιιο:ι:ετ :ιιρετ :οε: :ιει:::τειτοτεε οι ειι::οι:εττ: Ρετοετιιι:ιο.

τη. Ποιο :::εε ::ετεοτ , τ:ιρτο. ε:: εοοίε:::ο: ι:ε τοι:οι:ο , ΓΡ:τ:τι:το :ο ιοειοι:ε:

Οτε:ιτοτ:: 60Π1:ΠΕΠι:805 ι 8ε( Πει:: :ετ:τ:τι:ττι ε:: :ο ::::το :::::οτ:ετιιτο Βει:2 Ρτετ. τω.

Μια:: ε:ο:οτει:: οο:ι:ειο ειε ο:οττετο Ρεττ:ετι:ει ωστε εε ν:τέ:`. ιοι:τειν:τ. ΡιιιΕ:ι:ο:

ε:: οοο: εε :ιεει::ο ι:::οτειι·ετ, ι:τ Ε::ε:::ε Μοοιι::ετ:ι:ττι :ο ττ::::τ:ειο: νεττει·ετιιτ

τω:: ιοοι::ειιο: εΙε:οΙοτ:οο:ε8τ. :ι:&ί`:ε. Ιοοεοε ετ::το ι:οΙοτ 8ε Βετο: Ρτε.ττι:::: ει::

οιιε 5οτοτιιι:: ε:τοττιιε ε:: , οι:: τ:οτ:::ι:::ττ: :υπο που:: Ρειττοι:ειο: οοο :τοτοετ:τὸ

οιοτιι·::::ι::ε ι::ιι ΡετΡ:ειοἔετε Ροτι:ετι:οτ : Γει: ν:τοο Γειτ:&ε: ιιτοι:ε @οποία εειτο:ε

ετΞε:::::ο εε:ιιέ:ει ,πό απο:: Βεο:ε ειτοι::ε:τι:ε :ο εε:ε::ε ει::::ει::ιιο: ε:: :ι:ττοε:ιιε

τα, Αοι:: :εοι:εοενε:::ο:ο :οτετ ν:το:οι:το ::οτ:::οει. Με:: μι:: εειτο:ε :οεεοι::::

::::τε:τι:τ ει:ο: Αι:οεΙ:ε οι:: :πειτε ειο:ι::ει , ει:: τ:ετε:οτιοτ ει:τ::ετει, οιι:ε Ρτει::ε:τε 8:

Ρτωοι:οτ:::τε ι::ετιι:τ ειι:ει:οοει οαι:ι::ει. Πε τ:ε:εττο οειι::οι:ε Ρτεε:ετ:τ:ε :πει:Ι:_,

εοπ::τ:ιοτ:::ι:ε :::οε:ι:‹:ε Αοοε:οτιιο: £::01°:5 , τοτε: Ρι::ε::τ::., τα:: :ο:τοειει:Ιοτε ει::

ίεεοι::τ: οσοι:: Με: 5:οο ν:ι:εοτεε ::εειτ::Βο:τ:ο: οττεε::εο.νετιιοτ 8: Κεε:οτε Ιειιιι:ειε

ιτετι:οτ εε:ιο. :Μοτο ε:: π: 1)οιο:οι:ι:: ν:τοο Ετ::ε:οτει:ει :ο :::ετ::ο :ι:οτι:το οοοο Μοτ:τωϊι€;

Κιι:εοε:ει8]ιιι::: Ρο:: ιιοοοε ΓεΡτει:: , ε:: οοο Α:::::ιτ::Ειε Βτειι:ιιττι :ιιΓεεΡετατι δ: Ιω· :Σω

που:: (ιιτ ιρ:ἑι :ι:::ετε:τ) οοο ::::::: οι:ε:ι:: :ο ο:ει::ο :ι:οτι:ττ: :απο οττ::οεο: οι:ο ΜΙΟ 79'

ττειο::ετ:ιτ , ::ἔι:ε0 :ο Ιοεε::ο ε:: :εΡι1:τ2.ΤΞΔο::ν:τΙει:τε1Π ειοοο εξ Ιοεειτο::τ:οοε

1)οο::ο: :ε:τεετεΠο:ο ε τι:: ε::ο:ο οοοο εοεοο απ:: νοτειο:οε ι::ιιε τοι:οτ:: ει::

εεε:ε::::ε 8ε:ι:ε::8. τοτο:: :ι::: Κἔἔ:::ι:ε Αοο:οτι:ο:,ίτ.ιιττε ε:ι::ι:ετ:: ν:τ:ε::εετ ΑΙΜ:

::ο Οτ:εοτει::ι:τ:: , δε :..οτ::ετο :::οέ:τε 5ε:τοι:τοετ: ::::ο Ο::τ:τιιτ:τ:οτι:τ:: : ::τοι:ε :Πεμ

π:: (3::τ:::: :ροο:: ε:ι:ε :-ε::ε:τετ εοΠοειιτ:: , Ρτο οι:::::::ι:ε οο:::ε :ο εοο:Ρεδ:ιι :`ι:ο:

το: Ραπ:: :οτετνεοττ::τ ειεΙ:::::τει:::τ:ι:ει. @το ΓεΙ::τ εε ::ετιτ:: ν:τοο, ουτε ν:νεοε

:οεοττιιΡτει εοττι:ιοι:: οε:ε:ε ετ:ειο: τιιιοι:Ιοτει ι μι:: ν:τα ι:εει:ε οι:οτ:ι:ειτο :ι::ετ:τ:ετ

τε:ιιττε6::οο:ε ,`:ο:ι::ι:τειτιι ρτ:ττειο ::ει::εε απο:: τε:ιιτοει:τ:ε. Ναι:: ετ:::το ::οοι:ιο

Β:ν:τ:: ο::τ:ιει::: οοο ε:ιι:ι:ετο :·-εο::οα Γει:ι:Ιτει απο ( ::ει:τ Βει:ει τε::ειτι:τ) εοττι:το.

τ:: οοο Ροτι::τ,:τ:ι::ε:ο ε:: οι::ει :: εοτ:το.6::ι: ν:τ::: :οεοττι:Ρτο. Ρετι:ιιτειν:τ. Ι)εο:

οιιε τω:: :Ρ::ι:ε ο:::τι:ι:: όσο: :ο τιιτ::::ει Ρει::τιτεοτ ο::ἑ. :εΡιι:ετ:, ::οοοι·ιιτο οοο

ν::εειτ ε::Ρετε , νετ::ι:: ο::τειει::οτι:ο: Γτεοοεοτ:τ'ὶ :οοο ιιοι::οι:ε εε:ε:›τ:ε τε:ιι:::τ.

Νεο: οτ:νετ:::. εοτι:οτ:ε νει:ετι:ι::οε ε::νετ:: :ο.::οτι:οτεε , οοο: οΡει:: ::ι:ε::τετ επ:

τιιι::::ι:ο: :Π:ιιτ ε:ο:ο:εετει:τ , :ο:Ρ:τε:τε ΠΙ:: :·ει:ι::τε: Ο::τ:::: εεττετ:το :8ιιι:2:38Επ

το:ιοο::Ι:α. Νοοοιι::: νετὸ τοοτ::ο ι:ετεοτ: ::εετ:::οτε :ο Γοτοο:ε ειι:ο:οοεοτι:τ ε:ι:ε

:.ε:::οε:οτετ :ποτε τ::::ι::ο:ειιτ:: ιοι:ὸ ε:τ:::ε ε::ττ: Ρετνεο:::εοτ , εε:ε::::ε Π:: τοεε:ε

:κ ::εοε::ε:ο. ει::Ρ::ε: ι::ετε::εοτι:τ. Η:οε :::8::.οτι:τ νο.τ:::: Ρει:::οοεε ο: τ:ει:ι::οο:::,

εκε:ιιι::ι:οτι:τ :ιιΡΡ::εεε Ρετ Ποο::οι:το οο::τιιτο ]ιτει:Μ-ΟΗιι:ετ::ντ οι:: ειττο Πει:

Ρειττε οι ΒΡιτ:τιι-::ιο&ο ν:ν:τ δε τεει:ειτ :ο :πει:Ιο. Ωιτει::οτι:ιο, Ατοεοτ

:οτττ. 23ο /Ξπέΐο Ηι:τυι Σασεπἰοτε.

44.. Με.: Ι:οε τετοτ:ι:ε δ. Ηι:Ν:ι 5::εετι:οτ ε:τ:::τ:τ, οι:: ότε οτι::οε Μοοειε::ο:

τω:: δ: Ρτε::ητετ :Ποπ Ει:::ε:οτετ:εε ::ι:::Τε τ:ετ:::::ετι:τ. Η:ε( ιιτ :εττι:τ)

απο :Πει νεοετο:::::εοοοτεοειτ:οοε :ο :ε:ετιιπ::ε οι: τοιι:τ:τοο εεο::τι:,Γετ: 86 τοι::τ:

τιιτΙο :οοετε τΙ:νετ:τε εοι:τ::τ:οι::5 86 ετιιτ:ε εοτ1ιτει:ετετ , ουτε :ο τοτε: ε:ι:ε ::εοε::ε:ει
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τω, (τω. ΡΙσττωε ίσετειιπ εΧΡεττο. , εῇσΓὸεισ @τότε Ματσε εεΙεβτειντε εκτεσστεε,8εεεττι

οοο το ΙειΡΜε εεΙειτο στι: ετοσοσε αστο ειτεστσσώε, Γεό (Πω: Μ: τοϋ. Μεσσα

- τστσ εεεεΡετστ) τη εττστεεττο Εεε!εΠεε ]στττ:ι Γσοε ΓεΡεΙΙνὶ:. Ετ Ροίὶ νεσετεττοιιττι

ὶΠισε οΜειιπισοτι τσ ΕεεΙείὶει εοσίΗτττ , ίεά το εειεΙετσ ΡειΙσόε ΡτοΡε Με :τό φταιω

Μπι πτοότε:ιισ τσί-σΙειιτι , στα @σε σοττσσε νειεειτστ Ησσετε., ίεεείΒι: Ϊο!ἰτατΙειπτ

εΙἱἔεσε νττιιτττ ,στ το.τττστττ ε1στεττ νειεεισ5Ποιστσο σττΙΙτειι·ετ, σΒἰ ε1σ:ιττκΗσ Μάτ:

ΒΙοττοθ.τσ πτωση όσκττ , στα οτττσἱΒσε Μαξ: εΙετσἱτ : πο! :υ]σε τστττοειτττ ανήκω τε

εσρετ:ισσει: ἴασἰτατὶεἔτεττά εεεεάεστεεΓοΓΡπιπετσ ἐρίἱσετεεσΡετἐΠ`ε τσεττττε ΡΙε

ττοσε τείὶειπστ. @καὶ τΙστόο.τσ εοΒοοΓεεστεε, ίεετετε ε]σίσεττι Κε!τοσσιε, Ιετεο

ΡΙιεεο Ρώπα Γτα&ο, τιμά Τοτττετειτσ ττ:τσΓροττ:ιστεε τεροί-σετσιπ ,ΓΡετο.στεε ὰ

Βοσττττο @σε Ρειττοετσττε Θεσσα] α τστΐεττεοτστετττ.

 

ΧΧ1Ιτ. @εδά μέτίωτ κοπή” |9ΜΜ φἰεἔἐπέ.τ με 6°πα·έξσέπω βίαια”

ποτε μπω: α·έπω!ι.τ τεκιν·τ.

Μ” Ι,,__,_ Μ, Ν εστω οσο Βοιτιἰτισε νεσετε.ΒτΙεττπ ντττζτσετσ Πισω Ετ!τεΙοτεεΙειτσ ω Ρε

σ. Π· τεσσετσ εεε!είΒε νττεε @σώσω :το Με νται εοττσΡττωΙτ Ρτονεττἰτ , τπἰτστπ

δ; εισισττ·εισάσισ αεετεΠτ ότε ειιιοσετσ ΗΙἰσε τσΙστίττο, οσα! Βεόει ΓεΙστἰ πισ!τοτσιττ

ΙστεΙ!εκτιεσεττασεΙσω. Ιστετ Ε8τττάστσ ετἔο Κεἔετσ ΝοττΒεστιστσΒτοτσπι μπι

τΙσόσττι ἴροσίστττ ε]σΐσεω νἰτἔἰστε 8ε ΕττιεΙτεόσω Κεἔετσ Μετεἰοτστττ εοσίεττο

8ι·ο.ντ Ρτεειἱο @κα Πστσεσ Ττεστει ,σοτ οεετΓσε εΠ: ΑΜΙσσε ίτατετ ΕἔΪτἰεΗ Κε

Βίε , ειι]σε ίοτοτεττ1 Είὶτἰὸειτσ ΡτεεΙ1&σε Κα: ΕτΒε1τεσσε ΒειΒσετειτ σ:τοτειιτ , τττ

τετ εΠοε σε ΜΒΜ ε]σε τοποσ , σοττσσε Υτστσα, οεετίσε είὶ, οσἰ ότε 8: σοέτε Γε

εισετπε ΠτστΙιε πτοττσομεεωιτ : τεισάεισ τεεεΡτο Γρὶτἰτσ τεντ:τττ, Ρτοστ Ροτσσ:

νσΙσετε (σε :ιΙΙττέ:ινττ,ὸε1σὸεΙενεινἰτἴε·8ε €σ:Ρἱτ σε :Γεσ εττὸ εειΡεσε5. ντττε Ιιοί.

ιΠτε εκετεττσε 8:ειο όοττσσστπ Πισω εοσπἰτεσπ νΜεΠεετ ΕτΙιεΙτεεΗ ΒεΒἱε :τάσσο

ειτε εἴ!. Ατ Με ΓσΓετΡτεστ εστσ ,εστ:ιττ°τ νσΙσεττΒσε ετσε εεπ , 8ε σοτ ΩισεΓεετε σου

Ρἰτ, σε ίσε,ετετ ντσετττ Ρτωεετ›π , τω νἰσεὶτἰ σοσ Ροτσἰτ. Μο:: νετὸ σ: ώστε εοε

Ρετειιπ οστ απο νισκετσιπ,ε1σε νισεσΙσ. ίσα ΓοΙστει. Ιστετε:ι ()οτσεε εοεΡἰτ ασ·

τειι·ἰ 8ετστεττοεμτε εΙσειτε @ω σου ΡοΠετ. ΠΙε τεΓΡοσσττ: Ηειοεο ί:τ:ατεττι σο·

ωστε Τσσσα ΡτείΒγιετστσ δε ΑΒΒει:ετσ ΜοσειΠεττ] το ετν1το.τε οσε: :το ε]σε σοτσἰ

σε ΤΙΜπασς/ΐτε νοε:τιτστ , οστ τω: ττττετίεόΕσω Ρστ:ισε , Ρτο ατε ΜΠΐ:ιε ετε!οτεε

ίο.ετω 8ε Η σσικ το :στα εΠ`ετσ :στα ,Μ σωσει στα ρετ ΙτπετεεΠὶοσετσ @σε ίοΙνετε

τστ ὰ Ροεσἰε. Ποστ νετὸ ντσεσΠε τεσετὶ σοσ Ροίΐεπ: , νεσὸὶὸἰτ εσιττ τσΠσοΠω

Έτεΐο εστόειττι: ΐεά σα: ειΒ ΗΙο , εἱιτσ ΗΠε όσεετετστ, σΙΙ:ιτεσσε ΡοτσἰτεΙΙΕΒετἰ,

ίεά Βοτέὶ οσο.ττεΙο ΜτΠΞιε Βεβεστ,ΓοΙνεΒειτιιτ. Ετ εὶιστ ντεΗΠεε: :ΙΜ εστττ ετττετ:ιτ,

ντσεσΠε σου ΡοΠε εοΙστοεττ , όοτ12νττ εἰ ΒιειιΙτατετσ Γείε τεεΗτσεσὁἰ Η ΡοίΤετ. ΑΠ

τΙ!ε]στε]στεισόο σε τεσπα: νά ρεεσσἰειτσ Π!! Ρτο ίε τσἱττετετ , νεστε (::ιτπτειτσ

ω Ι.οττιετστττ Κεε,επι , οστ ετσι ΗΠσε Γοτοττε ἴειττἐὶατ ΕτΙιεΙστεόειε ἱἰεςἰσεε (οσω

8ε τΡΓε οσοσσετιτ ε]σΪἀειτ1 Κεἔἱι1ετ·: σττισΠετ,το είε Ρτσεετττει Εσετειτ] Ρετϋτςσε

ὁεειεεερἰτ ΑΒ εο Ρτεττστττ τεόετσΡττοστε Με , σε Πιο Ποιστττο σε Ρτοωτἴετετρι·ο Ι`ε

ιστβτ. ρο1τω Ι·-τειττεστ τενετίσε, ειισότειοσει: ΠΠ ΓοΙειττει τη ειόνετΠε [κατε

τσΠεστεκ σώστε τερΙτεενττ.εο€σοτ·ίησε εο τείετειπε ΗΜ τσει:τίτσε τετοΡοτἱ.

Με στα ί·-σίΠε ντττεσδει ίοΙστει,σστΒιιε Ρτο ΓεΜὶΠἔιτστσ ΕσετειστἴοΙΙεττπστε εεΙεοτει.

:τι ,ίεό8:ο.Πα ρετἰεΙἰτσστὶ ΗΠεοττιτσοε!ει εοτιττ8τΠε, δ: ρτοίρετο. Ρετ τστετεείδο.

τ:ετττ ίτ:ιτετσεττι 86 οΒΙατἰοσετσ ΒοίΗ:ε ΓαΙστστἱε εεεΙττἱιε ει» ίστΠε ὸοττειτει τιπεΠε

ω. ΜσΙτἱ Ιαε εισότεστεεέ Ρτεεθιτο νττο εεεεττΠ ίσστ Με :το οενοττοσε Ρτετειττε,

δ; :τά οτεσσστττ νεΙ εΙεετττοΐγσειε Βιετεσε!εε νεΙ:τό οί?ετεσσετε Πεο νἰᾶἱστ:ιε Ρτο

ετερττοσε εοτσττι (τστ το Με όε Ωεεσ|ο στἰ€τεινετστιτ. ΙστεΗεΧἰτ εστω οσὸά Μ

εττΗετσισ ΩιΙστειτε ω τεσετσΡττοσεττι νειΙει·ετ εσττσει·: δε εοτΡοτὶε ΐεισΡττετσ:τω,

δεά σεττσειςσειττι Βοε :ιάττστεττάσσπ Ρσωοττττσε οσοεΙ σε Βεε!α: οΡσἴεσΙτε 1ωμ:

οΡετἰ όσετττσσε ἰσἴετεσὸστσ , Η @Μπιτ Ι)ετ ἰσ Μπότα Β€ἔἱτ1:1 σπισττΡΗεττετ :στο

ΜΜΜ ειττεττόο.ισσε : εσ]ιιε όενοττοσεττι Με ἰσ ση·Πεττστσ ετώιοεσε, εο0ΕθΓΩΡΙ;μ

:σε εστω εανεσεΙσπι οσίάνε ει€εσσσισ ττονττ, σε Πεο άενοσοτ ετεΠΠ:ετετ :εττισΙ.τ.

Β:ιτστ.
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Βτιτιιτ. Ετ ιτοιι Γοττιιττ τττε ιτε ειιιο ΡτιττΓειιε Γετιτιο εεττ, νει·τιιτι τιιιιιιιιιεττ ντττδε Γε- τω. ειπε

τω” ττι τΠτιιε εοιττιιττετιττο ττεεειιτεε , είται εΠειιτ ττι 1Κεετιτ ΓοΙτο Με ττι 1Κεττετο

ιτε Ροττττ,εκεττιΡτο τΙΙτιιεδε ιιιοιιτττε Γ τεττε ιιτιιτιεττ όεττετιε ειτοιιε τΠεεεττττε πιο

τιιιιτ ετεΓεειιττοιτε Ποιτιτιτο εοιιιΡΙειεε ειιττ : ττειιτ εκ Ρι·εεεό.ειιτε εειΡττιιτο ετιιε

ΡτεΠτντετ δε Μοιτειετιιιε 8. Ηιιιια ντα δεΓετιιέτττιιτε τιτττετιτε , ετοιιε ιιΙτιιε οιιτετειιτ

ΟιινιΝιιε ιτοιτιτιιε, Μοτι:ι.εΙτιιε ,Γειτ Ρει:ετειεοΒιιε δε ΡττιτεεΡε ετοιιτιὶε ττττιιε εοιτΓετιιε

ττε.ιτικιιτ.

]ιιιι. ται".

δε Γεετετοτιιιτι ε:ιτ:τεΠ:τιιιτι τ.ιιετττοτ, ιιτ ΓιιΡτετ τετιιττιτιιιε. δειτ δε νττ ιττετττο Γο.τιέττ- ==τ·- #

τειττε εετεεττιτ , ειιίτοε ιι€τοτιιιιι τΡίτιιε εττιτ ( ττι: ιτιιΡετ Βτντιιιι ντίτοιιε οίτειιΓιιττι είτ)

νοεειττιιΙο δ. ΖΕι.εοτιιε εΡιιττ ΒεττέΜε/τυυστάε, ειπε είτ ντττο. Βεειττ Μεττνττε Εά

τιιιιιιτττ,εστΡοι·ε τειιιιτεΓεετιει ιτε οπο ττι Γετιιιειτττδιιε ιιιιιττιιιὲ: είτ τετιεειιττιιιιι.

κιαν. @εδά @#80 Βωπέκί ΡΙ/ετθπτ·έτι ότι ΕΙΡ ιιψησ:τι , οιιέ!πιβωπ

Εσείιάίτ Ρτε_ίστωτ.

46. ΑΜοξε τιιιτειτε νττεο ΟτιττΓΗΨετιιιιιιιεΔ ττι Εῇι Γαβ τεετιττττιε Εττιετ

ιττεετ:τ:Α ττειττΠά τω: ( ιιτ ΓιιΡτεὶ ττιειιιοτο.ντιιτιιε ) Πτντιττε τιιιιιιετΡειτει

οτττεττε , οιιιιτεε Μοτιο.Γτ:ετττ Γειιιιιιτο.τιιε ειιττετΡεττιιτ,οιτιιιτττιιε Γε τιιΓεττοτετιι με

ττεττο.τ,ει·Ρο. οιιιιιιιιιιι ιιεεεττττειτεε νιιτττετε.τεε εειτττε1ττε ντΓεει·ο. τιτιΡετιττεΒειτ. Ετι

5ιιε Γο.ιιέτττειτειιτ ετιτιι τοετττέτιιε Κε:: Ετττεττττεττιιε Ρο.ττιιιιε Γιιιιε εοιιτΡεττΠετ, απο

τιτ‹τε εεΡττ,εε ειιιτΒιι εΙο.ιιτι νττετιιιιιτι Μοιτειίτετττε Αττττε.ττΠά τιιτε ματ-εεττ, Γετττ:

εε: Ητωπόιιττ6 πειτε τττττπτε!ωπ.

Ριν. Ρο ο!ιέτωπ Σ. Εεύε!άτ·ει!ε/ότυτ ε/ω δεκτυατέα ἐκ ΕΙν /τιέϊτι τά' ;

.κώ τπτ τι, ετά2-·υέπέτατ ἐπ/Ρἐπιτε !εωσ·τ @ι στο· τίεβ=Ρα!ι.ν·ο.

2”. Οποτε Ροίτ 8τοττοΓιιιιι δεειττι·: δε €τοττοΓεε Εττιετττι·εετιιε ττειιιτττιιιιι, τιιιο δε

Με ιιττΓετιι τιιοττο.Ιτιιιττ νται, ειιΡτειιε τττΓΤοτντ δεεΓΓε ειιιιτ ΟττττΙτο, ιιττετεινττ

:κτ τιιιιττοττετειιι ΒΡοιιΓιιτιι Γι.ιιιιιτ,τιτ ειιτιιε εοιτΓΡε&ιιτεττιΡετ Γιιοτιιιτι ιττοτε είτ Ρτο

ττοΓει 8ειιιέτοιιιιιτ : Ρτοντάειτττο. Ι)τντιιτι Ιτοιιιιιτιιτιι Γειτι1ττ ΕτΙιιτττττετ Ριοντετειιτε

Γιιττττ:ττιιτει είτ ττι τεετιιττττε ειιττιιτετιιιιτ τιτ ΕττειιΓε Μοτιεττεττο Γατα νττεε ΚεειιΙο.ττε

οττΓετνειιιττει Γοτοτ ετιιΓετετιι Πεο ετενοτο. 5Εκιιιιιιετι, ιτοιτ τειιιτ Γοτοτ εειτιττε εο

ειταττοτιε ειιιεὶιιτ Βοι·ιτ οΡεττε τιιιττειττοτιε : ειιιειιιτ τιειΒιιετειτ ττι εοιττιιιτειτι Ετεοιτ

Βεττιιε Εεε:: Οσ.ιιτιιειττοτιιιιι. αυτ: Ι)τντιτο. εττΓΡοττττοιτε Ροίτ ιιιοττειιτ Ιοτοι·τε ὰ δε

τοττττιιε ετεέτο. δε ετττεέτο. , ιττετιιττ Ρτ:εεΠ`ε το ΑΒΒειττΓΓιε οτττετο : ττιττ ττ:ιτιιττε τιιΠ:τ

ετα: Γοτοττε Γεειιεττο.τιιτ εττειιτΡΙει. (δίιτιιοιιε τέι·εετ Ποιιττιιτεο Γτιο δε Γοτοττε ττι:ε

εττειιτΡτο ( ειτε: εο.τιτε τιιοττιιτι ε1Ρι1ετ ειιτιτ °ντνεττειτ Βοιτοτιιιιι οΡετιιτιτ ειττεττειττοιτε)

εειιτε8τε ΡτοιτεΙΤε Γειτει€ετετδεττιιδετετ οιιιὶιιι ΡτεεεΠε , Ζετο Ι)τντιτο Μοτο. πειτε

ΓοΠτεττει Γεειιιτι τττιι Ρετττειάειτ ειτειιε εττΓΡοιιττ Ιενειτε οπο. €τοττοΓατ νττετιττε ετε το..

εο ειιιο Ρτττιε Γιιει·τιι: τιιτιιιιτατιιι ιτειιιι τιιιιτιιΙειττο ετιιε εεΙεττττε Ιττιττεττει.τιιι·. Πειτε

ειιττι Γιιτε ετετττείεειιτε τιτττειειιτοτιιιιι Γτετιιιειτττει δε τιιιοττειτιιιττοετο ειιτεετιτε ιττετιι

εοιτΓτττιιττ ,ουσ τειιττιιττι ΡοΠ`ειιτ τεντΓετε ττιεΓειιιτιιτιι , ττι Εεετείτε. διεπει: 1)ετ θε

ττττι·τετε)ΜΑιτι.ε ττοιιοτειτττΙτίιε ειε ι:τεεειττττιε εοΠοετιτε , τιτειιιε τιτ Ιοεεττο ιτονο

ετοττοτττιε τεΡοτιειτετιιιτι ττειιιεΓεττε , ετιιτι το.τιτ Γετιετεεττιτ τιιτιττε ΓεΡιιΙτει ετΤετ. Εεε

ττειιττ εεετττ3ε5 Γετιιτττεε εττετιιιιι ειι1οετ ε.τιεττιιιιτ, ειε ΡτοΡε ειττττειιιτεε ετατιιτειιττιιτ ει:

νοτο.

τιιινι. .5°ετϋπι·ετι ?κώδικι δε· Ριτιττέτωτ τω» @μέσω επε7ε78 /ἐΡιι!επι!ε»ι.

4.8. Ι..Δ.ειιι·τ ττειοιιε Ρτιιττττέτειι: ΑτττιαττΓΓε, ιιτ ιττδτιιιτι είτ , Γοτοττε Για: Κεττ

Ρειιιτειε τενετετιτετ ετε τεττ:ι εοτττΒετε , ειιιιιττι Οτιττττ:ιτε ιιιιιττοτιιιτι τεττττιτο

.ιιτο Πετιοτιιιιτ Βτ01°τττ. δε τενετειτττἔι τιιιιτιετο Ρτ:ετττε2Πετ2.Π1 τιττιοτιιττ : τιιττττειιε

ετιιοΓετιιιιτ Ε: Ετειτττττιιε ειιι:ιττετε ττιΡτετεττι οτε ττιτο ΙοεεΠιιιτι Γεεετε ΡοΠειττ. Πτττετττ

(με εοε ιτε οιιιττειτόιιτιι ετττετττιε τ:ιΡτιτειιι ΓεΡιιτετειτεττι τειιτττε νττ€ττιτε ττετειτω

τιιιιτιειττοιιτ τετοιτειιιιι , ειστε ττιτετττιε ττιΓιιτει τειΙι τιεεεΠττειττ τιετιιιιιετιιτιιιτ εοιτετιιιιιττ

]τε.ττετε Ροτετετ.ΙΡΓε ειττιιι τεετο ΕΓετε ει: ιτε.τιιτει τοετ ι111ιττε1ιιε δειτε δε Ρατιιάμ

.άίι'οτ. δΈ. Οπί. δ. Β. δαπἰιω ΙΙ: τι Β Ι) ε! ό.



762. νιτΑ 5. ΕΤΗΙΙ.ΒΚΙΤΧΕ ΒΕΠΙΝ1Έ ΕΤ ΑΒΒ.ΕΠΕΝ5Ι5.

αυτ. (Με Με εΠ: ειι·ευτιιόατα , τιετιυε Ιαΐπάεε υια]οτεε ιιι Π: Ιιαβετ τιιΠ αΠυτιόε νευετιτιτ.

στ; ιιι Πατιιιι αάΓοετιΓα πανι α” καυτα» νειιετυυτ ατι εινιτατυΙατιι υυαυιάαιιι τυπο

τετιιτιοι·ιε όείοΙαταιιι τιοτι ΡτοτυΙ ιιιόε Πτατιι ,ειπε Ματια Αιι€Ιοτυπι Οπεπτετοβ

:ετ ε νοεατυτ. Ετ :Μπι ιιιττιιτιτιι ίοΙΙιειτι όεατιιιιυΙαι·ειιτ ., υιοιτ ιυνειιετυιιτ μπα.

τιιυτοε τω” εἱνἰτατἱε ΙοεεΠυτιι εΙε ττιατιιιοτε αΠιο Ρυ!εΙιεττιτιιε τεότυπι ιιι Ιυεε ειυι

υΠΙυε ΙιοτΠε Ετωεπ/συττω Φωτ”, τό εΠ Οτιυε τιιιΠ. Μιι·αιιτιιτ Πτι€υΙι , τιεΒατιτ

νιειιιι Ιιυ]υΠιιουι ΙαΡιοΙειιι Γε ΙιαΙιυἰΠειΙΙο ιιι Ιοεο νε! αΠεΙιιατιάο νιτιιΠε. Ετ :τα

εεόετιτεε ΡτοΡΠιε που α τμιοΙΠιετ Με ΡοΠτυπι αΙΤετε!ιαιιτ, Γεό Πει ΡοτΠιε ]υ1Πο

τιε ασ! ἱΡΓοτυτιι υΠιε εσε·Πτιιε ΠιτΠ`ε εοΠοεατυτιι : που «τω» ταΙιε ιιατυτα Ιατιτε αυτ

φωιτττωτ Με ι·ετιεττυε εΠι Ροτετατ νετὸ ιιοτιιιιιατι Πτι ιιοτι νιτἰετἰ. νει·υττιτα..

ττιετι τοτἰυ5 τεΒιο ΑΠειταιιιιτ τειιιΡοτιΒυε αυτ Εετιιττιε τιιατπιοι·ει εφε” Ιατιιτ!ιε

ατι!ιυε ΠΠΠε νιόε!ιατυτ:Γετι τιοατιτ τΠεΙιιιε 8τ Ιι:ι ειτε ατυιιε ιιι εα ΡοΠε αΒυιιτ!αυ

τει· ἰιινειιιτὶ , ιιιΠ€τιιυπι :ευτΠεια οτιετυτιι ιιυότυυε αειιιριιίτταυτ. ΩΡετειιΙυττι ετιιο.

τω: ΠιιιιΠε τιιατετιει τοΙοι·ιε ετ ιάουε:ε υυαιιτιτατιε 8ευυαΙιτατιε τεΡετιυτιτ, ατ

υυε αβΠΙυε υ!-Ια Ραττιυιιι εοιι€τυαι·υιιι υιΠ:αιιτια Πνε άιΠσεαυτια ΓατεοΡΙιαΒο Π·

υιΠΠυιυιιι,ιιι τιιιο ετἱαττι Ρτωετι εοΙοι·ιε άεεειιε εατιτιοι· όεεετιτει· επιιευιτ. ΠΠ

αυτεττι όειιινειιτο Π1ΡταΜοάυιτι εανιΠ, ιιιιόε δε ιιιτεΙΙιευτιτ τι Ποτιιιτιο ζυυτυ ιτει·

Ρτοΐρετατυπι δ: ττευοτιυττι αεεεΙετατυτιι, ετατΠιε αἔετιτεε Ι)εο Ρτο ειιιιότιε ΒευεΠ.

(ΣΗ5 εμε, τιυαιιτοειυε νειιτο ίεευιιυο τετυ!ετιιτιτ ατι ΜουαΠετΠιτιι. 5εκβυι·Βα νετὸ

τιιατυε 1)ινιτιι πιιιιιετιε εκτιιΙατατα ΒειιεΠειο , Βετιεόυυτ Πευτιι υυι αυτ τιιιταβΠια

τιιει€ιια ΓοΙυε. Τατιάετιι ειτουει·ατιτ οτιετε <έι·ατο εατιιιαε, δε τυαυίοΙευιιι οΡτατυιιι

ιιεε εΠυ υυα:Πτυτιι ατι Ιοευιιι ε!ενεΙυτυι·. Νοτατυι· Μπα τιιετιιο:Πε εεΙεβτιε , 8; ως

ΠιΙτατιο (ιιτ ετεεΠιιιιιε) Πτ ιτι ΠιΡετιιιε , είπα Ιιοιιοτ 5αιιθυε ειττιι!ιετυτ ιτι τεττἰτ:

Αεευττιτ ΡοτιυΙυε Ραττια ιιιιόιτιυε, α:υτοτατιτυιτυ ιιιακιτυα εοτιΠυΧἰΡτυτΒα: Γε

κατω ίατι€ατι,8: ττυαειιτικ1υε ΠιεοπιιιιοτΠτατε όετιτείΠ,αό τυττιΒατιι ιΠιυε Ιενἰ

ΠἶΡοτε ιιιτετεεΡτι_ε]υε ΓυΒνετιιευτιιιυε ιιισετιτιε αυεΡτα ΠΜ ίαίτιιτατε ααυυεβαιιτ:

α ιοι·υτιι τΠνετΠείυΒνευτεβατ ιτιεουπιιιτιο Π, υοι·ιιτιι νοτα ιεΙει υτιταε εστω
ταΒατιιτ. Ηοε :επτα Βεατα: 8εκιουτ8α: αιιιιιιοε?ιιακιττιε ει·ειτιτ , υτ Ιε:ιτιι ιτε νετετι

εκτταΙιετετ ίετιιιΙτυτα, δ( ιτι ΕεεΙεΠα τεεοιιάειιεΙαττι τοΙΙοεατετ, φαω ιτι τεττα

όιυτΠιε εΙαυΠιτιι ία!νατ δ: Γει·νειτ ΟΙιτἰΠι Βοιιιταε εοιιττα ιιατυι..υι.

ιανιι. @τα σοφα:βεα·αττβωτε ευέ72έπί.τ ΕτΠε!τίαεεύε ΜεοαΜΡ:πω Ξα<υεαίτ,

@'- ?Μέ ΜπιὐέΖε ρω <υιιΖωι: έ:: απ” :απατα απατιωτ.

4.9.ΩΠτιιτιυε Πατιιτο εΠε ροΠ τοτ αι·ιιιοε Γαετ:ε νἱτἔἰιιἰε εοτρυτ αεΠ:ιοτιίΞι:

(Πιι·ιίτι ε!εναιιόα εΠειιτ σπα εε τυτιιυΙο, 8ο τη ΒαΠΠεα όεεειιτιυε τιιπιυ

Μπάτη μια ΡΙυττπια όενοτ:τρΙετιιε εοτιΠυκετατ ατι Ιιιιιυε ΤταιιΠατιουἰε Πιιιδτα Γο!·

Ιεττιτιτα. Ετ τιυοιιτατιι τεε ταΗε εοιιΠττιιατΙ όεΒετ τεΠἰτιιοιιἱο ρΙυι·ιτιιοτιιυι, ΡτεεΪατιτε

ΑιιττΠεε Γαιιότυε ΨιΙΠιόυε, αυτ Βεατα: Ετ!ιεΙυι·ευ:ε ειυαιυότυ Ε8ΠΠ·Ιο ΝοττΙιαιι.

Ιιυτιι!ιτοτυιτι ΙζεατΓοΙο ιιοτιιιτιε 8τιιου οΡετε εοιι]υυα!ι Πεετ Πιετατιιειιτο ταψι

Βἰ] όεΠιουΠιτα Πιτ, ίαττιι!τατιίΠτιιυε δ: τεΠιε νετειώΠιτιιιιε εῇυε Ρετρετυα νιΓεωτ

τατἰε ωιιτιτ , είτιυε νεΙαπιετι $αιιέΗτιιοτΠαΙιε Ιιαβιτυε ΠΠ: Εεεε ΑΒΒατιΠατ υιαἔἱ.

ΠετἱοΚεἔἰε Ε8ΠΠΠ ατυιτ:τ αμκ! υτΒειτι ()ο!υεΠΠιετατυτυ ιυιΡοίιιιτ,ατυιιε ευτιι

ιιι τε8ιττιιιιε Γυετατ Π:ατυτα ατΠτιιατιιτιι ιτι ΕΙγειι!ε υιοιιαΠετιο ,Πειιτ Βετὶα Πτωτ,

αΠὶὸυα Γατιιι!ιατιτατε ιιι οτιιτιεττι εμε τιεεείΠτατετιι τΠΙΙυετιε δ: ίοΙΠειτυε αό]υτοι·

ατΙΠττετατ3 ετ ως τατιο ΓΡεεἰοΓο 8ε ]ιιτε ΠιεότατιτΙο ίΡε8ατυΙο ιυτετίυιτ,α ευη

ετε!επι τιιιταευΙο ΠιΠιΙιτο στα Ρτα:Γευτια ά αυότοτιτατε ττι:ιευυτιι ετευυΠτατιε ου

ὸιιε εοτιτυΙιτ , ατειιιε Πιιιυπιετι υυι πιονετε 8: αόίυετε ΜΠιΠιτιι τεΠαι1Πιιιτ: ε‹:Ι ε;

ὶιιτει· εετετοε ατι ατιιρΙιοι·ειιι ι·ει εεττιτυυιυετιι 8ε νετιτατιε ενΜευτιαιτι Μεόιευε

ΚγιιεττΠιυε , @τι Πευτ πιοττειιτι ΠΠ , Πα 8: ε!ενατε ‹ιε τυιιιυΙο ΡτιτίετιτιαΙιεατΓυιτ,

ιιτ ΙιιΠε τατιι τιιιτατι‹ὶο 8: Ρτο τατιτατε τιι·ετιοΓο υιιταειιΙο τεΠέε εκΠΠετετ.

η ΠΗυτ υττιἱε !ιαθττιυτ ω” τ:εττιιιιιτυτ ντΠιδιεπει: $Ετι!ο τα Ττιταττο ατιωιωα έ! μη” (=Πτώή5ψΧω μονω(52 Μαίοιωπι Και: .Ιο



νιτΑ ε. ιετιιιτιοαιτε αεειΝ.ε ετ Απ.. ιετιι:Νειε. με

το. Μειιιοτ ιτατιιιε ιιιειΓιιιατ φταιω οι.ιοτιοαιιι τεεετατ το ειπε εοτροτε , οοι το.

Έεττε ετα: ίοΙιτιιε οιιὸτι Μα ιιεΗτιιιατα ΙιαΒιιετιττιιιτιοτετιι πιακιιιιιιιιι Πιο ιιιακιΠαι

ατιτατο @τετ 8ε τιετιιΡετ ε!εεετιτετ εοιτιτιοΠτο ΡαΡι!ιοτιιε ι.ιτηβταετιιο @μη οτιιτιιτ

εοιι€τεΒατιο τιιιιε Ετατι·ιιιιι ΗΙιτιε 8οτοτιιιιι ΡίαΙΙετιετεριιΙετιιιτι @οι ειτειιιιιίτατεη

α88ετε εειεέτο τοθ`α ε!είοεΗτιιτ δ: ττιεεα εε ριι!νει·ε ε!ενατιιτ. Ι Ρία αιιτετο Λεβα

τι!Τα Μπότα 5ειώιιτΒα αόαοεττο Γετιιιιτιιταε οΠ;ιο ,εοπι Ραιιειε τατιιοιιαπι οίΓα ε!»

τοτε 8τ άεΙατιιταιτιξει·ειιιτιιτ: 8τίαότο ιιιοτΙιεο ιιιτει·ναΠο τερειιτε οειιιτιιτ απόψε

πιω 2ιΓατιι νοεε πια ιια Ρτοειαιιιατε : διτ @Με τιοιιιιιιι Ποιιιιτιιαιτι1Ήτιιι τ ετ ιιτιΡια

Ρατε ει·ειιτ Πιο Ρτοΐατιοιιε8ε ταείειιτιατεΠ:ιιιιιι , ετιατιι τιεε τιιιι!το ΡΜΕ εκατ”.

νετιιτιτ τιιε * ιτιτετ τεΐετατο ΡαΡι ιοτιιε οίτιο,πω ε!ενατιιιτι ιτε τιιτιιτιιο8τ ΡοΠτιιττι

έτι ΙεέτιιΙο εοτιιιιε θεια νιτειιιιε τΙοτιιιίετιτι Βιιιι!ε. (:ύττιςιιε εοι·τιιιιι ειπα ετιατιεττο

ίετιιιΙετο εΠετ ΡτοΙατιιτιι το Ιιιεειιι: ιτα ιιιεοττιιοτιιιτι ιτινετιτιιιιι εΙτ ,αείι εοτιειιι

ειτε Μπα όετιιιι€τα Με Ιιτιιιιι εοι·ιτιιτα. 8τιιΡειιότιιιι ιτιιιίἱτατἰιιιηιιε ιιιιταετιΙτιτη

δε ειιτιτ1:ια τωιιιι. Ρτεεσιιεαιιάιιτιι ι ΓατιετιΠιιιια νιτεο ΕττιεΙότεάα ωιειω Γαειειια

Ι)εο ιιιιΡεταιιτε τιατιιταιιι , ουτε εατιιετιι Γτιατιι νιιιετια Γετνανετατ ιιιιιιιιιιιειτι α Μ

Βιιιιτιετ ιτιιτιιιιιιιε οΠ: τιιοττετιι τεΡεττα είτ αεοττιιιιτιοτιε. Ετ ετιιιι Ρετ [ειτειεειιιι

αιιιιοτιιιιι ειιτι·ιειι το τεττετιο ΡιιΙνετε άεΙιτιιιΠετ οβτεετα,οιιαΙι στα τείιιττεέτιο

ιιε τοτε ττετιιιιι τετιινινα ετΈΙοτιιιτ , ΓΡεειειιηιιε τεΡτεἴειιτατ τη Ιεέτο Γιιανιτετ

ειιιιετεειιτια,ιτι τιιιΠο οΒιιοιιια τιιιιιιατιτε εοιιτιιετιιόιιιιε εοττιιΡτιστιι, ιιιιττιὸ τοτα

ΡιιΙετα, τοτε τοττιιοία, τοτα ιιιτεετα είτ τερετται Ετ τιιτεοοοεττο "Με ιτ1τωΠιειια

το τιιοιιίι:τανετιιτιτ ετιαιιι Με νιιΙτιιιε ιιιειΓιιττε , εισαι τεεεταιτι, ειιτατι.ιτιιε ιταιιτ

κοιταω ιτι ιιιοε!ιιιιι [πο αΡει·το 8ειιιαιιτε νιιΙτιετε εοπι οεο ΓετιιιΙτα ετατ τ τειιιιιΠἱ

πια τιιτιε ειεαττιειε νείτιειααΡΡατετειιτ.Φιε αιιόινιτ ιιιιιοιιαιτι ταΙε ε αυτ τιιιιε τι

τικ ως ΒιιιιΙει ντιΙιιιια , τιιιοατι νινετετ (μισά Ριιττιιετατ το ιιιαιιιΙΙα,ιτιεοττιι -

τιιτη 8: ιιιτε8τιιιιι άιιιτιιτιια τετιτϋάιτ ΓεοιιΙτιιτα. ()ετετοτιιττι εατο εΙεΓιιτιέτοι·ιιιιι δε..

Ρώτα άιίΓοΙνιτιιι·, φωτ νινετιτιε τιιτιιοτε τΗΠοΙιιτα Ροίἱ: ΓεΡιιΙτιιτατιι τεΡαι·ατιιτι

αΙιοτιιιιι εοτΡοτα ειττετιιιιιιαι·ιτιιτ, ιίτιιιε ΡΙαεα ΡοΠ: ιιιοττειιι ι·εόιιιετατιιτ: αΙιο

τιιιτι τιποτα ΡιιττεεΙιτιε εοτιΓτιτιιὶτιιι· τ πιω ντιΙτιετι ιο ιτιαιτιΙΙα Ιιιατιτι τιιετιεΙα ε:εΙε

Με ατΠιιβετιιτ. (Βιινετὸ Ρταείειιτεε αάεταιιτ, Πει ττιιταΒιιια νετιεταιιτιιττ ιιιιΙΙαιιι

ιτι ειεαττιεε τεΡετιιιιιτ τιιτΡιτιιεΠιιετιι , Μ! ίοεάεταταιιι @τα τιον:ε @στα Ρετ

τιοτιε. Ναιτι ετιιττιιτ Με ΒΙοτιοΓιιττι , οσεο εναιιιιιΠε ΓΡετανετατιτ το τανιΙΙαε , το

απο τετΙιτιτεετανετατ Ι)ει νιττιιε δε Ροτείταε. δει! τιεε ΠιιΡειιειιιιιι 8: αόιτιιταιι.τ

Δω νιάετιιτ , Η εοιιΠεετειιιιιε οιιιιιἰΡοτετιτειτι Ποιιιιιιι ετατιαιτι,οιια οττιιιια ουκ.

ειιιιιτιιιε νοιιιιτ , τεειτ το εατΙο 8: ιο τεττα, 8: τιιει·ιτιιιιι νιτιέιτιιε τιιιίετιεοτόιτει· τω.

καντε ιιτ που ΓοΙτιιιι ω) ιΠιεὶτἰε Ρτο αιιιοτε εμε όεεΠιιαι:ετ , νετιιιιιετταιιι , οοο ιιτὶ

Πεετιτετ Ροτιιιτ) τεττετιι ΓειΙιεετ ω: εαττιαΙιε ίτιοτιίι εοιιΓοττιιιιτι εοιιτειιιΡΠτ. Ρτα

εΙατα. ισιτιιτ Ρτιτάιεαιιτια εΡτ νιττιιε Πει δ: Ριεταε το οωιιιεττεφιι τιιΒιιιιι ατε!ειιτειια

α εοτιιΒιιίτιοτιε, τιιιιΒατιιεΙετιιιιι Ιαειι Ιεοτιιιιτι ατο εοτιιττι ιιιοτίιΒιιιι Γετνανιτ Με

βια” Ρτιετετ τιιοτειιι τιιιιιιαιι:ε εοτιόιτιοτιιε ειιιαόατιι ΡτετοΒατινα εαττιειτι εοι·ι·τια

ΡτιοιΙετιι <έΙοτιθεανιτ το νιτειιιε,ιαιιι εοΙΙατα εατιιιε ιτιεοτττιΡτιοιιε.

:ανιιι. @εδά έ2=υΖπέτει Ζιφἱ.ι° /έρα!επι|έι <τιέι·έΖπτε ε!τόε εοφτεται·,

εεροβτο φετειι!ο εο2πΡαέο πω: φρασ·ετ.

τι. ΑΝοεΜ νετὸ απο ιιιιιΙτα τενετετιτια Ιενανετιιιιτ Με , 8τ ιιονιε Μ.

ερωτα· ιτιτιιιτιιιτι «καιω τατιτο τΙιεΓειιτο εοι·ιΓετναιιόο ιτιοιιειε ιιιττιΙεα

τιιτιτ ω Εεε!εΠαιιι απο ιτιατττιο 8: τιιιιΙτιιτιοεΙο ε!ενοτε ειτΓιιΙτατιτιιιτιι ττιΡιιόιο , απ.

εεε το εο φαι αΙΙατιιιιι είτ ΓατεορΙια$ο Ροίὶιετιιιιτ.Ιτι ενο οιιιετεεω.ε:τΓ .εότατ τα

τΗτιιιιι Βοιιιιτιι ΓροιιΠ @με τετοι·τιιετ εοτειιε τιιιιιιιΙιτατιε εμε, εοπι Βιιτατιιιτι

εωΡοτι εΙατιτατιειΠιιιε. Ετ τιιιτιιτιι ω ιτιοάιιττι οσε το Ιοεο τιιιιιιιιιε εΠ: τετἰεειι

Δω, ΓεεΙ Εεεε ΓοΠειτιιιιτετ 86 ιιιεεΠατιτετ Ρτεεόιεατιάιιιτι , τιιιὸό τατιταιιι αΡτιωτιι

ι·ιεττι 6τεοι·ιετιιαιιι ιτειιιοοΙΙειιτιαιτι ειάειιι ττιαιιΓοΙεο ετατια Πινιιια εοιιτιιΙιτ ατα

εεε ιτε. ατιτατιιιια εστΡοτι νιτ8ιτιιε τατεοΡΙιαΒιιιιι ιιινετιττιιιι είε αείὶ ει ΓΡεεια ιτει·

Ρτττοατατιιτιι ΓιιιΠετ , ιιτ Με τιιιαιιτιταε Ιαιιιοιτ το εοιιτιιιετιτια τιιιατιτιτατεττι Γαετἰ

Β Π Π σ! ο ι]

ΔΝ. ίὶἰἱι

ιτε. ΕΧΧΙΧ_

1μ_Ν.ΧΒιι".

# ?πω Μι'

Μαΐτη Κ]

›ια/Ήά; τα:

Β:έα Ιώ, α,

Ο Π;



564 του. ε.ετΗιτοπιτε ετοιΝο ετ Με. ΕττεΝειε.

 

Απ. του..

πε τ.›οτικ.

- ]πο.κκιο.

Π

εοτΡοτἰε εκεετΙετετ, πεε τοΠ·ε ΓεΓε τεοποοειο ποιοι? τ:οοτΙοεπε ἱοοτἰΙὶτετ εοπἰ.

Βετετ: 86 Ιοεοεοοοοιιε εεοἰτἰε Γεοι·Γοτο επτΠΠοιε Πειοετοε εΡΡετοὶτ.

τι. Μοοοεοετποοε θεο τοΐοοπεπτε οτονοοε , οτεοίοτε οπο ὸἰίἱἱππἰΙἱτετ οσε·

οοετε. 5ιιοετοοΠτοε εοτεοπ ΙεπτεοΠεοτοτ επειτα το·εττοΓε ιοτοοίεοπε !ετττετ οπο

@που οΙτι·ε ετττεοοε ποπ ἰτπιπἰπετ, ὶοτο5 νε! οποτε ποπ οπο” οποε Ι:εττττε

τεπτε νεετΙΙετ.]τιοθ;οτετο ποΗετο τεοεττεε,ιιΜ Ι.ε το Ιερἰτἰἰ εοετοεπτο τοποε&ττοτ.

ΑΡΡετετ οοπττΙοετο νείτἱΞἰοιο,οοο τοπποεττεοπ ε τοοετο τπνείτπβετε τυπο” Πε

οΡετεοΙοπο Πιο οοὶτοτο είτ νεΠττιΙο , οτ οοΠε σΙΜΠοοιε Πτ ΠιοτΙιτοόο τ ΙεΡΙε οπο:

πε οοοοοε εΡΠεΙτοι· , είτοοε εὸν1τ8ὶοεΙὶεΙοτεἔτ5τετὶε τείτιτοοοιοπτ τεοιοτεετετοι·.

Νετοι·εΙε οοοοοπποοετο είτ ε:: Ιε Με οπο εποε τΠντοετε , όοοε εοτειο ποΙΙοτπ εο
τονπποε ετττΠεεκπ το οποοπ οετοτεΙἶὶτετ εοοοΙέιΠε. Ετ Ρι·εττετεε Με εΠ ετττϊειτ Με

τπὶτεΒ1Ιἱ5, εο]οε οπππτε πετοτε ΠειποΙετοι·οοοει·1ο, δέ εο εμε νοΙοπτετε τοοΠτετε

ετἰειπ ποπ οπεοτοεοτ. @πωπω το τΙείεττο Ποτε ΙίΙ·ετε! εποεε τὶε οετι·ε Ρτοοιποτ ,

5ΡΓε οε άοοοοε εε! οοίεοο1οπτ νο·οτοπ οποιο θεο Ιετοοεπι ποοετενΙτ. ΝοΙΙετεποε

Ρι·εενεΙετ ερει·πτ πεε οοεΠοετ Ροτείτεττε ωτοω, ποσο επΙείτιε οποιο ΡοΠνττ

ΑτττΠετε, δέ Φε:Π1επτοὶοόἰΠ`οΙοΒἰΙἰ τείτε τοετεοε ΓοΠοενττ: ποοπτειο ]οεοποοτπ 8;

ὶπΠἔπετο Πεοε ὶπ τΠο Ρτερετενἰτ τοε!ειοοτο, οΒἰ οι τετπε ΠοτἱτΙε ΙοεοττοΡτε

ντι·οο οτετο τετΙείττοτο Ρτε:ΠοΙετοτ ποΡτἰετοτο. Ηὶε εΠ: τπείεοτοε ιΠε τοεοιπΡετε..

πιο Γεπτεοτοε .Ι)ετ , οποιο ει·εετιπκ οποιο οτεπτὶε εΙεοΠπο 8: τΙΙΙΒετοπι Πιο τποοὶ.

νο ΠοοεεοΙο, πεεόΠοε&οτοΙτεοοε μα: ετ ποοπεοο :Με ΙπποετΙτὸ. Φ; εποπ

οΓοοεπτ Γειτοπε εοΗτοετ ΓοοοΓο τοεπτεΙτ Ιεοε πεοεότε ὶἔοεοπ ἱτε εοτΡοτεεε νοΙο

Ρτετἰε εντοττ, Πεοτ Βεετ1Πὶοοε νΞτἔο ετικιτοπο Γροο σε Ποττὶτε εεποοοε, εμε:

οε!οτειο εείτἰτετἰε τοτεοετττπποπτ εοίτοοΜτ 2 Ηεεε: 8: εΠε τοοοπτετε ποτε

ΕεπεΠετε ΕΜεΙτοοε Με ε]οε οτε:Π:ετ ιοτΓετἰεοτὸ1ε , τμ οοοοοετο Μεττνττ Πιο

ΟΙεππεπττ το πιοοοι·π τειπρΠ ιπετιοοι·ετ πεοττεεοΙιιππ οτεερετενὶτ , εο]οε οπο

οποτε ΑπεεΠεο ΙεΒἱοππε εεΙεοτετεε είΓε οΜεττοτο. Ροποε εοτοοι·τε τοποε: Γερο!

επ Πτ εοοίοττοἰε. Εεοετο τω Ρτ:ετοοεττνε οεετὶίΠιοε: νὶτ8ἱοἱε ΕτοεΙοτεοεε, σοὶ

ίεΡο!ετοπτ απο οοοεοτε οτ:τΡετετοπο ,ΑοξεΠεο ( οτ εοπΠὸἰτοοε) εττοοὶοἰο

ε:: ἱπΠΡετετο είτ τονεοτοπτ. Ετ εποε ὶΒοοτοιπ εοεετοι· οοἰοοε εε:ίοττ ο: ἰοίοι·

τοετοτπ οοτοίιΓνε Π: ροΗτοπτ ει·ττΠοιοοε τ ίεΙνε οπ1οετ1Ποε οσο οΙΠεττ, (Με 8:

Με εεΙεΠποτο Ποτ οΠἰεὶε τοτπἱίτετὶοτοιο. ΤτεοΠετοιπ είτἱτεοοε εετεοτοπτ τω.

Ροε τπ·εττοΠίΠτο:ε νἰτἔἰοὶ$ 86 Βεοτπ:ετοΠεοπι ΕτΠεΙοτεο:ε,εππο νττΙεΙτεετ ε|ο Μ

εει·οεττοοε Ποτοτοἰ ίεκεεπτεΠιοο Γεπτο:ιοεΠιοο οοπο . Πιο οτε Κε!επόετοιπ Νο..

νειοοτιοπι Γευττοτ!εεττοο '°, δ( το ΕεεΙεΠε οεετε ΪετοΡει· νἱτ8ἰοὶε Μποτε: , επεπ·τ

Με ε ίοοἀετπεοτὶε τοπίττο:τετετ, εο!Ιοεετοιο,ιιοτ οΐοοε Ιτοοτε το ιοεπτοιε νε.

οει·εττοπε πεοετοι· εά Ιειιοεο·ι Ι)οτοτοτ ποΠτήεεο-Επειετι ,ι1οτεεπι ε!εοπτ δ;

Ρτ:εθΙεἔΙτ οι: εΙΤετ τετπΡΙοτο 8: Π:τοττετοΙοιπ εΡπτττττ-τεΠεττ. °

αυτ. @εδά ‹ἰε =υεβέ:πεπτέ.τ τυέεἔἐοἰτ ΕτΠε!έεεείε θεπε/ΐσΣε ρεεε/πιει”,

Β.Ρ Ι.οππ φαμε ε!ε εε τοοε τετπο3οτ1ε τΠνοΙΞεοεοτοτ 8εΓτοτοτο 5οΠεοτε,

οοτε Γεττοτοτε τείτε ΒΙοττοεε Πε οπο οεε είτ τοεοοετοοτο ΙίΠοοε εοπτε..

τε. ἰ.ὶοτεετοὶπε νετὸ οπτπτε ,οοΙοοε τονοΙοτοτο ει·ετ τ:οτοοε νεοετεοπε, πο. το

τετ;ι·ε εποετοετοπτ 8ο πο. πονε, οτἱ πο) οτε ντάετεπτοτ εείτἱε ε]οε οπεοσοττε είΓε

επεοπποετε. ()οπττεττ εοτειο ετεέτο τποοτοεπτοτοπτ εοι·οτο 8το:ειοοπτε Μ) ο!.π

ΓεΕΠε εΠοοετε εοι·Ροττοοε , 8: ιπΠι·τοττετεε εΙἰποοτ1εε εΠε εοτετεε. ΗνοτοΡΜ

νεοἰοοτ 8τΓεοεπτιιτ,86 οινετΠε εΠΙιόττ ΡείΠοοιοοε Ρετ. ε]οε οποτε Ιὶοετεπτοτ·_

Νεο ττοτοετιτο89ο1ΡΡε πω: ΓΡιοτοεΙεε το εετοε Πιε ττιοπποπενετετ Ροτείτετεε,

€οτΡοτεε5 πότε το τεο)ι·οτιε οοι·ετ ιπΠτοπτετεε.

ο !.εεεποποι εππο πο. ταν. ἙτπἰΗτἰτε οοἰρρε εππο

πο. τ.›οτικ. τοσττοε, οσο επποε Π:κόττοπ :Χ ὸἱδτἱε

εερ_ Μ. ε: ε:: τΠεεπτΠε τη. μ..ττεπΠετε εΠ. $επεεπ

πο Ιεκτοὸτεἱτοο εΒὶρΠοε ττοττο Ι:ε&ετο Με πτοπεπι

οπο: ΤτεπΠεοοπτιπ , τεΠεπτοτ Βτά:Η1Ποοε: απο·

ρΙετἰε των «Με απο 1πεπο πεταει ποεπτοοετο οι

Μ$3. Φωτ Βεύε:, Πιἰιετ‹Π ό: Αὸοπἰε Μεττντο!ποπε

ποπ εποἰ ίεκάεείοτ, τω οΜετοιι τεοτιὶπτ ποτπετεπτοτ_

6 Εοάεπτ οτε δ: εΠε Βέτο ΤτεΠΠ.τττο Ρετ: πωπω

:Σποτ .πωπω εποε πι. ‹:_ νι. .ο ττο21οο1σ.ι€οτ



ΥΙΤΑ δ. Ε.ΤΗ!Ι.Π!Κ!ΤιΕ ΕΕθΙΝι!Ε. ΕΤ ΑΒΕ Ε!..!ΕΝ5!8. 76;

! ?στα επιτόκιο· ἔεπιἰ:2 , έστω ῇοιετικ ώμο::

πιο 13ε !οτε!Ιο έ:: οπο: /ζιιιι!τα /!ιιιίτ ωίπω!α »απατα

Η.. Ευ ο: Ρετ Ιοειι!ιιιιι !!οιιειιιτι , !ιι οιιο Ρωτώ!!! νιτσο ΓεΡιιΙτ:.ι Βιετετ , σα!

ιιι1!!!οει1!05 τ!ο!ειιτ!!αι.ιε Ει!ιιτ! Με τεε!ε!!τοε Ρετ!!!!›ετιτ: οι!! ε!ιιιι εειΡιιτ

Ποιοι ε!τ!ειιι Ιοειι!ο ιιΡΡοι·ιετιτεε οτθ.Πειιτ, ιιιοιτ τ!ο!οτ!ε ί!νε εει.!!ε!τι!ε !ιιτ:οπιττιοτ

όιιιιι το οειι!!ε ειιιιονετιιτιτ.

πιο. _2τιδάβετ οτἰτπτ οι ἰστο/ἔΡιιἰτατε ήτο.

Η. Ε Ε !οεο τιι.ιτεττι !τι οιιο !ιιι!τιε ν!το!τι!ε εοτΡιιε τ!ιετετ Ρτ!ιιιὸ ίεΡιι!τιιτιιτ

Γοτιε 2.οιιτε οι·ιτιιτ !ιιε!τ!!Π!ιιιιιε , 8τ ιιΓοιιε ιτι ;εντιπι ιιι:ιιιειτε ιιοτι τ!εί!ιιιτ .

ιιιι‹!ε !ιι Ροτιιιιι Η τεοτοτ! οιι!!!!ιετ ΓιιιτιΡΓετ!ι·ιτ τ, Με οι: !!!ο οοιιΓΡετΙ! Γτιετ!ιιτ,

!τι Ρτ!!!!τιιιιτι οοιινο.!ε!εετε ν!εοτειιι ιιιειτιοτειι:ιτιιτ.

πιο!. Ματέο αιέϊω·ί.ι .τι Βοσπιτωι@τα θειιι%ίωτω Ετ!ια!άττώιω.

56. Πινε !ε!τιιι· ι1οιι!ειιτι!τι ειττειιτ!ετιόο ιιιειτετ!ετιι εΙιοιιιιιιτιι!!ιιιι ιιιοτεειιιε

νειτ!ιτιιιε,8τ εΒοτ Κα!!! ιιιιιιτ!τιιε !ττι!ιεο!!!!!ιιιε οτεν!ε εί!:ιοΡιιε Πτιειιι

άε!ι!τιιιιι Ρο!!τι!ιιτ, !!!!ιιττι @σε !!εετ,ε!ιιιι Ι)ε! οΡ!τιι!ειιιτε οτιιτ!:ι οΡι15 επειτα

νιιιιιιε Ρτοιιι!!!`ιιπι. !ιιοιι!τει τιιιτειιι ίετιΡτοτιε οτ:ιτ!ο νετιιιιιιι τιιετεειτιιτ. ετ!! που

ιτιετιιιτ ΓΡετ:.ιτε ιιιετεετ!ειτι. Ετ Βε!εοε.ιιτ!τι νετΒοτιιττι τιοτι Γοιιιι!τ , τ!εί!τ!ετ!ει το

ττιετι νοτ!νει τοπ! !εν!τιιιιε. (ε!Γοιι!ε ειιιτειιι !Βι όιειιτιιιιι οΡιιε ΡετΙεοετ!τ , νε!

!εοειιτ! ίο!ιτ!ιιιιι ο!οτ!οί:ι ν!τοο τιτ!!ι!!)ε!ιιτ σ.ιιτ!ιτιιιιι. Μ!Γει·ιιε εοι·ιιιιι Γοττ! εοττιΡε

τετε,οιιοτ τ!Β! όενοτοε , Μετα Μετα· , !τιτειιι!ετιε , οτο.τιοιιι!σιιε τιι!ε !τινιι , δ: τετ..

το.ιιιειι !ιοιιιιιιι Ειιτιιτει !ιτιιιιοττο.!!τειεΡτοΓεοιιιιτιιτ ΡειιΡετ!ε το! ειι!τοτιε , αουτ τω:

ΗΜ! ί!ιτ!εινιτ !τιοει:ι!ιιιιι:όετ!!εειιτιιτ ()!ιτ!!!ο τε !ιιτετοετ!ειιτε !ο.!ιοτεε ε!ιιει!!Ι!ιιιι

τε !!ιι2οιι:ι τεΓοιιιι!ιιτ , οιιιιιιιτ!!ιι !ιι !ιοτ: εοι·Ροτε Ρετεἔτὶτιει νετΓιΕ!τιιι·: τίιοιιε ειιιιι

ίει!τειιι !ιι ιι!τ!τιιο τιιετε ειτο.ιτι!ιιε, ιιτ ετε!εί!!ε @στα ΡεττιειΡιιτ!οτιε Ρετίτι!ειτιιτ.

ιι!ιι!ιτιιιιο τω! ιιιι!νετί!ε ιι! εί!!ι&ιοι·ιε Ροί!τ!ε τιποτε. Ρτιετειιτ!ε , 86 Ηιτ!ε!εε το!

Ρετ τω! Γειτιότ.ι ΓτιΡΕ!·οο!ει πεταει: νιττε ττιιιιτ!!ει πιετε.ιιιιτιιτ , Ρετ απο οτι! τε Μ!

ΓΡοιιΓ:ιιιι ειίΠοτιο.ν!τ]ετιιιι(ΣιικιετιιΜ ν!τοιιι!ε Η!!ιιττι 8: Υ!ι·ο!ιιιιτιι ΓΡοτιίιιτιι, Κε.

τ!εττιΡτοτειιι ιιιιιιιτ!ι δέ Βοιιιιιιιιιιι , οτι! εεττ! Ρτιττε 86 $Ριτ!τιι-Γειτιέ!:ο ν!ν!τ ο.: τεο

@πιτ Ποιο Ρετ οτιιιι!ει. Γεειι!ιι Εεειι!οτιιιιι , Αιιιειι,

ιαιτιιι. 2τιιδιί έ: :Ρ/ά ἰιῇἰοτὶ‹ι Μάτι |υτ2τιτι!πι σσυφΜιέτ, τω· αίτιο:

·υττβθω α#ετιιὶτ.

57. Κιιτιιιιιτι !ταοιιε τ!εί!ε!ετιο τ!!!ιοετιτει· :το Γο!!!ε!τε οΡετειιιι άιιιιτεε !!ιτ!εΒιε

τοτε ειιτον!ιτιι.ιε, ουτε ιο Βετ!ει ,ποσο !τι !ετ!Ρτ!ε Αιιο!!ε!ε νε! !..ετ!τι!ε τ!ε

ο!οι·!οί`ει Ποτιι!τιει δε Μπιουτ ιιο!!τε Ετ!ιε!ότει!ο τοπιο τιοε !ιινειιτο. ίὶιιιτ ίετ!Ρτει ,

@και ιιιοε!ιι!ιιτιι !τιτε!!!οετιτ!τε τιο!!τα: ιο ιιτιιιιιι !ι!!τοτ!ει!!τετ τεκιι!ιιιιιε : ετιιιτιι οιι!ε!

τι!

' | Απ. Οτε!

ΒΟ.ΕΧΧΧΧ.

Με. πω!.

ιιιεττο ‹!ε εετ!ειιι!ΡΓε τεεειιίὶι!τ, τιιιτιο ιιτ!τ!ετε οΡοττετ. $!ε ετιιτιι ι!!ε Γετ!Ρί!τ: νι. τι Νέα Μ.

τ!ετιιτ οΡΡοι·τιιιιιιιτι !ιιιιε !ι!ίτοτιτε!ινιιιιιιιιιι ν!ι·ο!ιι!τειτιε!ιι!ετετε,οιιεπι :τοτε τω.. τι *°'°“'·

ιιοε Ρ!ιιτιιιιοε ιο !ουτ!ετιι 8ςΡτεεεοιιιιιτιι ειιι!!!ειτι Κεο!τιτε :το ΐΡοτι ει: ()!ιτ!!!! ε!ε- τα

@ειτε ιιιεττο τοτιιΡοίτι!τιιιι5,8ειιιι!τοτ! τιιοτειιι Βιετεε 5ετ!Ρτιιι·:ε,τιιιιιε !ι!ίτοτ!ετ αιτ- τα

εποε! !ιιτ!ντει 8τ !ιοε τιιεττο :το νετΙ!!ιιιε εοτιίτο.τ είε τοιιιΡο!!τε. τα

.Ζάππειο τω» ταφ:!: Αύπα Ώστε: :τωιιω.

.86#.2 Με” π78πτ·τ : πο: μια: έστω τωιωττω,

Λιππτω πο: ί?!»·2ή'έ ; έτώι Μοτο πβτιστ.

Ετυ·»ι!τω (Μ#τ$ πιώ! , [τότε πω! περιτο: Ηε/επτε :

£τικιω· στι: ίιιύττω·, αιτΜΜα αι/δι πιώ!.

1)07Ια! βρειτε: ίσοποτ, »πάτε πω: μπώ: 7'το2.τ.·:

α Ι. Μ Α Παω· Ττἐπἰτω·. οτι! Μωβ: ταπΠ.4 $τιἐετπω,

ισούται τι
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Ά”. (Με.

Μ. :.ται:τ.

]υτ·1.ται:τ.

Ε:: βαττ: ατα:: αατ: ·α:π:ταπαα ΙΚττετπτα ατακα: ,

£τα:τττ τα τ.ταπττπ:: απ Β:ττ: αίττ:: ααττ.

· Έττπίπα Βέττα αατ:: απαπατα:τταται τταταπτ:τπ:

Ραττα Ματτα Β:: , @παπα στα:: ρατττ.

Θαττα:τ απατα ααα:: α: Κττετπ: πταττ: Ταπαπττ1:,

Πτετπττατα πιτ:απ: εαττα:τ απατα :οβατ:.

Οατα: |:απατ $επτατ :ααα α: Ιαττετπ: ατακα,

ΡΙτατπ:α: αατ:: ααα: ααπατ 8:παττ.

Σαπών: τητα βαττ υττἔα παπ τα:: .48ατα:::

Ετττα!τα ό· Ρταβττ :απατα π/τα απ::

Οαβα τθταα βττα:τατ παπα: ατα τττίπιτπ: Τ::ία:

Ετ:ρα:πττ: ταρταα: :ααα τω: αττετατ.

,Ζατα ττα:τ εταατα: ]θ·ττα ταύττ/ττατ ααα: :

Οα·:ατα τπβ·βα: @τα :Ματ έταατα:.

Ματτπ: τα ατα: ·υτ8:τ Ρ:τῇταττα :αταα ττττττπτατα:;

Σαατέαταττ: απιατ πττατττ: απ ατα: ·υτε:τ.

Να/ττα ατταατ:: :απατα μα: ττττπτατα ααα: α:α·υττ

Επιετ.ωιευα παπα πτατα απατα· :απατα :

Οττα τταττ: :::ττπτα, τ:$αἰτ ά/τ:τππτατα :τατα :

Ναατίτατ Παττττπα τα αττα Ραττ: αττττπτα.

.Ρ:τ:ταττ ατα: α::τ:: Καετπα_, ό· /Σ·τττα τα αατ::

Ρία: ήττα:: αβτα πταπ:α: τττ:τρατ ατα: α::ττ:.

Ωτατα τω:: αταπα ·υττατπ /2>απβ :ατα α:αττα @απατα 2

$ταπα:: τω: Οπτώτ:: , τα: :στα αίτπα ·υττττπ:::

Χ:ετα ό· ατ:τπτ Ματτ:πτ :ατα :τααα #απαττ.: ,

Τα απααπ: α: πτατ:τ Κατα: τα ατα:τατ.

.Στοπ/α απατα Β:α α:: β:: τα$παυ:τατ απατα,

Ζητω· Μαπα/ττττα τα @Ματ απατα Πω,

Γατα ῇτ:τατα τα: ::Μ: αατ /τατττττ αξία,

Χτααταττ Ματ:: απττπατπ τατα [απατα μία.

ΡΊτατπ:: :Μπα :ατα τα τταπτττατα ό:: ατα: Ναυ:πτατα:,

Ν:: ττττ:τ απ τααταπ:α παταω:: αττπα των.

Οταττ/τα τα: :/τ αττ:ττ: ατττα ατα/τα ό· :τα/α #·απ|:τα

Ιπ·υταίατα πατα, στα:: τα: :β αρ:τα:.

Η)·ατα: ό· ατατ αατ: /α:τα ατα στα:: απατα ,

Ματα: ατ77-παταπτ, πω: ό· ατε: απ.

Ζ:ἰπ.: τπ τω: τω:: απαπααπτ απ: ·υτ::τατ Εττατπ:

?ααα τττατπρπατ α·υαπ:, Κατα: :π ααα: [πω.

παρτ:: πατατα Ο:: ααα· α: τα: μα:: τττττ::

@τα απαπ:ατ :Πέμ αα[ατ:: παρα Πω.

Μταπ:τα ία·τα :ατα βαττ:: [αζαταα Ματ: :

Ετ:: τω:: 8ραπβ:: , τπττπ:τα τω:: :αρτ::

Ε: πατα απτά/σπα απαατ:τατΙ: τατπταπα ρἰ:ίττα ,

δραπβτ @απο :τ:βατα: & πατατα απἰτψπα.

Νττ!|τ:: :τα αττττ|αταπτ :α:πττατα α·Σζτ:$ατ ,4επτ.

@ατα αβαττα ττα:τατ ατα/τα: αα αίτττπταπτ.

τακιν. @τα Β:αα ποπβίττπτ ίπ αφαττα απα!αταπτ ἰτἐτο , τα ατα” τα Μο

απατα α: Τ:πτιττοττθπα :οπαταττ, α:: ααα βα·απατ_

:8. Π ο ο το Μοτο ΚεΞιτπ: ΑηἔΙἰα: Βοάο.όο&Μπτυ: ΡΙ:τηο @Μουτ (ει: τικ

:το άε Γειεττιτ:ίΠωτι Κοτἑττιει ΕτΜΙότα!α. εάΙότι·, ότΒείτο:τι ΙπειΒε:πυε · πιατα

ε:ττειιτι :μια εκ τρίο. ἰι1ΙἰΒτο άι:Τοπ:Ροι·:Βιτε , ςι1οά τα! πωΙτοτυπι οίΗεπτειιττ εσω..

::ιατιτα.τιι: ::ίτ,Ιιεο: Β:ονττει·, Μ: εοάο:τι τατικο ΜΗ:: :μπα πιοτπωπ Ρ:·Ζω;ω-πε



νττΑ ε. τ:τττττατιτττα ατεατιέτα απ· Μαι τεττΕΝετε. 76;·

τα_····π

αοα εοανεαττ. Αααα αατετα Ποαττατεα: Ιαε:ατααττοατε ΓεττοεαταΙτταο Γετττααα::Ιτ. “Αα.Ετια:

πιο ο61ανο (τατττα ααοττ Βαταόοαττ) $γαοτταε αατνετίαΙτα Οοαίταατταρττοττ ω- <#0.1.κτατιτ

Ιοτττατα είτ τεττατοττααε ΡαΡα: ΑοΑΤΗΟΝτ5 Γατα Οοαττατττταο ΡτταετΡα, Ι.ε ατα “ “Η

ΑΡοίτοτττα: $ετττε δέ ΕΡτΓεοΡτε εεατατα αιττααααατατα αετίτττεαττΒαε. @το ντἔτεττ- σε

απ αααο Γααότα δ: ΡετΡαταα ντταο ΟττττίττΕτατ:τάτεττα ατα Αααα: Κεατε Αααα)- τα

:ατα 8: Ρττταο αττεττ νττο Ρετατααατίτσο δ: αοα εατα Εαίττετο Βεατ εοατακ ααα, ..

αυτ: Ρετ άαοετα:ττα αααοε ταοτατα ταεοτταΡτα Γετνανττ ταατττατετα , Ροτ"τ Βτεαταατα α

αταΡτο νεΙααττττε: Γαετο νττΒο 5ααέτταποιτταΙτε εΠτεττατ: αατ: ταοτα εττατττ κατ-α- α

αατα Ματοτ δ: αατι·τττ ατα 5ααόταταατ αα:εατο τα εοαίτταοαττατα ΜοιταΒ:ετταατ τω α.

:ο , ααετα Εξασ νοεαατ. θα] αε ατετττα ναττα τείτατατ εττατα ταοτταα εατο , ααα Ροίτ ..

ίσκετεετατ αααοε τἐΡατταττι: εαατ κατά: ααα τανοτατα`είτταεοτταΡτα τεΡετττιιτ. να “

Ηττα Γατα ατττοττατατα , δ: εατα ταατττατο Π:αεττο εοατΡαταατεε , ετταατ τα Βατατα- -

νεαττααε αααατα Ρττεταοαίττατατα άαΡοίτττοατε ατακα νττατατε ΓατΙΤε,τα ααο Τττεο..

ττοτααΠοτονοτατεαττε ΑτεΙττοατΓεοΡαε ααεττοαε Ρτττετα ΕεετοΙτετίζοαΠααττΡοττ Ρετ

ταετοΙττα ( τα ααα ααα‹: τττττττααε) τααΙττιατ εΠττ τατΒατατα , ΕεεΙαΠαε Ααατοτατα,

ααττταε Ρτατετατ , ατ› Ιταταίατοτττ τατατααεε ττεταατατε ετείτττετααε , τατΡετααττααε τα

Αττατοτατα Κοτζατε Εαίττττο Νοτττταατταταατοτατα τΡΙταε ντάεττοετ Γααότα: Ε τττεΙ

ττττεττω ααοαόατα εοαταεε,ΕτΙτατότεττο Κεαρ Μετατοτατα δε ΑττταΙτο Βεδε ΕΙΣ

τααατοτατα τταταε Πεσ ότααται: Γεαττααε αετταααο , δε Ι..οττταττο Καφ Ωαατααττο

:ατα τ:ταίττετα ααΡοτε : Γατα ααοτατα Ρτατίααττα εοΠοδττο ΕΡτίτοΡοταια Ποδτο

τιτατααἐ ΡΙαττιαοτατα εοτ:τα , Ιτοατ ταααόανετατ Ααατττο ΡαΡα Ρτε:ταταε , αι: εαταε

εΙΓοατ ααα Ιταααττ Γοαατὸ ταααττοτοτ, οαταταταααε αααατατετα τα Πάτα Ωατττο:

.αοα τατετττ εοαΓοαΓατα.

:::τττν. Πε ο&ται Μια $εκαατέα ΑθίαιτΜ”ε.'

39. Αααα τ:τεατααε ΕτττεΙεΙτατα εατα Γααττο τααταττοαο «το ττο‹: ΓταετΙτ εοτΡο:

το ταΡατετατ , Γοτοτ ααα 5ακΒατΒα Ρτεττοία νττααο τα ΜοααΓτεττ] τοαττατασ

ΓαεεεΠττ,ατ τατα τττ&ατα σα, ατεαόταααε τατ1)οτατατεατα ττοόττταέτ δε απατα να

τα τεττατοατε ταίττιατττ. Ηοε αατΡΡο τα αασταεατατττ νττταττε εατα ναΙ‹τε Ρτονεατττ,

ααὸετ εοτΡαε τατα τττέταε νττατατε Ετττοττττατα: αττσ:ὸ τατεαταατ ττΙτττατίιιαααε τακτο

αττ, αείτ εοότ:τα ττιτΙΤετ τττετταταατατα , ααοττ Ρετ ΓΡαττατα ΡΙαττταοτατα αααοτατα

όεατοΙτταατ ατααε εοαίαατΡταατ α:ίττταανετατ. Ετ ετιτα ταατττε νοΙνεαττααε αααο

:ατα οτατττε ταετε:ίεΙΓα ετα εαττείτε τοααατα ααττετατοτ , ατανττετ :τατοτατε εοτ:Ρττ ,

ατέατααο τα: νοεαττοατε τατταταετο Ρτα:Γεαίττ τ ααα: τα ταε:τττο Γαοτατα Ροτττα ,τα. τα

ετοΓααόττε]εεαά:αατεττ ταγίτετττε απατα Γαατα τααατνττ, εαατ Ματ Ρατττατο τα

τααααε θταατοττε Γ ττττατα εοατταοαττανττ , ετοααε τα Γεατ:έτατε Βοαα τττετα τω

ταατα τ:ταατττ. $τατα τα αίτ τα ὸατεαττ Ιοεο Ροίτ Βεατττττατατα Γοτοτεατ ίαατα , αατ

ντττατατα ίαατατα ταετττα Ηοτετο αοα όείτααατ:ΓεταΡέτααε ααα Ρτωεοατα ατα

Ρταατ ταετεταεατα5ατ τα Ιτατο° τΠταε οααττατατ. ,ι

τααντ. @Μ Ετατεατιτιτα Ρώτα: ]θιέϊτι ώ ΔΗαιιψ , 8 77εταιιααε βατ

Εσείψτυπ έα Καυφι τ:στπταεπιία·υία.

6 ο. Ι. ο τε αατετα Μοααίτεττατα ΓοΙαττο Ματττε 8ε. αατττττο , Παο Ρτοντετεατε;

αατ ότατοαττ ττοττααατα Γαταττ οταατα Γαανττετ, άτα αοα αείτιταττατ.Ετοαττα

νοτο ατταττταττ 8: εοατέαΓα τοτταε ()οαατο!ττοατε Γααέτα Ετατοαττετα Ρωτ οττττατα

Βεατα: 5εττττατεατ Ιοεο αατ Γατ:εε$τ. αατ τοτταε ττοτατααττοατα ατατττττοαα αε

ξατεέτα, τ:οταταετττταττε ΟττττίτονττατατΒαε αατΒαε ατα:ταττ,ΐααδτΠτιτταατ Ματτατα

1ξ:ςατα_αά (3τττττττ ΡααΡεττατεαταααατ οΡτανετατ, ααα οι· τΡΓα τ:τενοαττ. Ετ αυτα

αΡαετ ττοαττττοε ττοαοταττ τετ-ααα: , αΡαττ Ποαατ 8: αρα! οταταεε ττααατετα Ρατεε

τα αταΡΙτοτοτττ : αατ α εαατ3;τε όταατ: ίαΓεεατα ,·τοτιατ Οοαατοεατιοατε Ματετ οί.

. Ι.ττττατα τΙτατα πρωτα: αοτττα αοα αστα. $εκβαταα. τα ΜαττγτοΙοατο Βεααττέτταο τοτττατ ματ. Νοαατ Ντα;

αυτα: «το ΤτααΠαττοα0: :τα ααα. τι. ε. μ. χαπια, τα 8. ΕττιτΜττα αίττοαται ατΠοτανα ΤτααΠαττοατα

τ



72ε νιτΑ ε. ΕΤΗ1ι.πιπτ.4ε :πωπω ετ ΑΒΒ.1ει.ιτΝειε.

Με ειιιι. Γεε1ε ει. 1π Απε!ιεο επιι!ετπ !εττιπιιιε , τιιιὸε! $ειιι!ειιτΒε ιπ Εεε!εΠε ε!ε Στεπενε,

ΠΕ.ΕΧΧ!Χ.

ω"“Π” παμε ιπιτιετπ Π!ιει Πιιε Εττπεπι!τ!ε Πι!) εε ποτιπειπ Κε!ιΒιοπιε ΓΡτετο Κεἔπι ω!.

, 3000211. @Με πίεζε ιἰουπέπέ Ψεεεεεέε ,πώ ο!ειιπιπ σεεττἱτ/ἱω ΕππωιΜε

επειπ εοπΡττιπτετετ , ε Β. Τ!ιεοἀοτο ΑτειιιεΡιΓεοπο ιεπότιτετιε νε!ειπεπ εεεεΡιτ,

πιιπε ΡοΠ:εε Γιιτπρ π. @τε (μπι ιτετ ετ! Με ΡετεινιΠ”ετ, Π!ιετπ Γιτειπ Ψει·Βιιι·..

8επι Ρτο Γε ιπ τπιπιίτετιπ ΑππετιΠε:, Παπ ι!ιιι οπτενει·ετ ,εοπΠιτιιιτ.ΤτεπΠιτ ειτ

τειπ !επε Γεπ&ιτετε 8: μΠιτιε ετ! τεεπε ε:ε!εΠιετ, 8: ειιπι τπετεττετε Γιιε Γεπέτε

νιτιε ιεετ Ετ!ιε!τ!ι·εε!ε μπε ιπετι·επι Γπειπ τετιιιιεΓειτ εοπόιτε. ΤεΠετιιτ πιοτε

εμε ΡτετιοΓε επεπτεε Γεπάιτετιε δε Ριετετιε εΧΠιτετιτ, ειπα! !ι!›ετ νιτ:ε εμε με

πιώ τιοεετ.

ΜοπεβΜεω Ε!,<εε ›·σ8επάεω /ιιβερέτ, σ πω βρείτε:·εω ε!εειτ.

6ι. Ροπει ι8ιτιιτ Ποιπιπι Ψετ!σιιτεε ειιπι πιιιΒιιΓτ!ετπ Εεε!εΠιε τιι·εεείΓετ, πι:

ΓιιΡτε τιιότιιπι ειτ , Ροι!: ε!ι!εότει: 8επιττιειε Γι1ετ: ο!πιτπτπ μτε Ρτεε!ετιοπιε

ετιειπ ΜοπεΡτετιιιπι Ειέε ΓιιΓεεΡιτ. Ε!εε,ιτ τειπεπ Πινιπε πτεεΓειεπτιε δε νο!ιιπ

τετε ΗεεπΒιιτ8επΓε ΜοπεΠει·ιο τεειιιεΓεει·ε εοτροι·ε : ιπ πιω !οεο Πει τπει·.

ετιτε ειιπι τιεπιτε τενετεπτιε τιιτπιι!ετε , Ρ!ιιτι!›ιιε Π,εποτιιπι ιπάιειιε Γε Ετο

!ξετ νινει·ε ιπ εε=:!εί!:ι τέ!οτιε. Ππτ!ε τεπε!επι πι Οειττεπι , εεε πιιπε τεπιιιειειτ,

ει! ττεπΠετε ε. Εειιπ τιιιιΡΡε Ροί!: ιΡΠιιε τ!εεείΓιππ , !›εετεε Γετπιπει: τμετππι ποιπι

πε Γο!ιιιε Πει πονιτ Γειεπτιε ,πο!πε ειιτειπ ιπεοεπιτε , Γιι!› νιτετ ΡτεΒιι!ει·ιε οπΓει·..

νεπτιε Ιοειιιπ ΕΓΖε ιπ !ιοποτε δι ΓεπετιΠεετιοπε ιιΓειιιε εε! νεΠετιοπεπι ό. Πεπιε

εεΠ:ετπ Γετνενετιιπτ.

ΧΧΧνι11. @Μ εμε! Ε!ν ωΙτιπ· πω.: πρεπε /επέϊεεεωπω» Παμε:

και, έσω: @κι ει βετο <ωιβεεετιστ .ι Παω.

Ω. Ο ε τ· ε!ιΓεειΓιιτπ νετὸ Γεπέτετιιτπ Ετ!ιε!ε!τεε!σε , 5ειι!πιπτω , Ετιπεπι!όε ετ;

Ρτιιιε ΨετΒιιτἔε: , Εεε!εΠε £ίΞε τπιπιτπε νεεε!:ετ επ οΡετε Πει : ιτππιὸ

νιττιιε Πινιπι ειιΙτιὶε ιιιπ Βεετει·ιιπι τεΒιιπιπε Γετπιπετιιιπ ποπ τετιειΕεπτε , Πει!

πιεσιε ει: ιπεειε ιπ εε ΓετνεΓεεπτε Γετνοτε ι!ιΓειΒ!ιπα Κεειι!ετιε εε επίτοε!ιέι Μο

πε ιεκ Ρι·οΓει!ιοιιιε τπιι!τιε επποτπιπ ενο!νεπτι πε οτβιτιε Ποτιιιτ. 8εἀ δ; Εες!ε

Πε ει: ΜοπεΠ:ετιε, πω: ειιειμενει·Γιιπι π: Απε!ιε ετεπτ, τ1ι.ιεπιπιιετπ ιιινετΠε πω

νιπειιε τ!ινετΠεΚεεεε Ρι·ειεεΠ”επτ,8τ νει·ιο πι) ενεπτιι Γτετιιιεπτιειπνιεεπι πε!!ε Γπε..

εεε!ετειιτ, ιπ Ρεεε δ: Γεειπιτετε εττμε Ω!ιι·ιΠιεπεε !εττιε ειι,ετπεπτο εοπΓετνενιτ

<έτετιεπι ΓιιΡετππ πιιΓετιεοπιιτε. Ατ !ιιππεπι Βεπετιε ιιπΡι·ο!σιιε !ιοΠιε τεπτετ Γειτ

πιτετιε τεπιποτε ποπ ΠιΠιπεπε ( τ1ιιοπιετπ εΡΡετιτι1 !:οπετ νο!ππτετιε εει·ετ , !›οπιε

ιπνιὸετε ποπ εεΠ`ετ)Γο!ιτο !ινοτε ιπΓεετιιε ιτειπ εε πεΒιι!οΓεπι εοπειτενιτ ταπ

Ρείτετετπ ιπ εππετιε Απε!ιε: Ππι!οπε. -

πατα. Μ μαπα» ττωΡου·ιύω Παει άει·υεβο·σεΜετ Δεε!ιεεε , @- κά·

έ!!ω·εω έπτετέτα.

63. Ντι ο ειιτειπ επ Ιπεεπ·ιετιοπε Ποπιιπι οετιπεεπτεΠπιο ΓειτεεεΠιπο

ΑΓεκτο,τεεπεπτε Κεἔε Ετ!ιε!ότει:!ο Οεειάεπτε!ιιιπι $εκοπιιπι , πιεπ,πε

Ρεεεποτιιτπ Με Γιι!› ΙΚεεε Ιποιιιιπιτ ειιπι τιιιοΒιιε Γτεττιππε εμε Ενιιττο δζ

Ηιιιεπεπιε επιπ εο!!εἔε Πιο Πειτε ποπιιπε, τοτιιιε ωι 8: ιπε!ιτιεε ι!!ι Ρετ οιππιε.

εοπΠιπι!ι, εοτπιτεπτιΒιιει!!οε ττι!ειιε Βεει!ιιιε, Ηοεττ1επιο. ΒΑεετε 8: οι11°Ηπι1Μ:

86εστπιπ Γοττιτπόιπε, επιπ Ρ!ιιτιτπο εοιπιτετιιΠιιεπιπ 86Ρτοεετπιπ( εποε επιπ

ιι δ. Εττπεπι!‹!ε το!ιτιιτ !ι!ιΒιιε ΠΜ. Οιιμε Κε!ιτιιιισ:

επιπ πιειεττει:τ Με Ετ!ιεΙιιι·ιτε: τ:οτποτε επιπο Μ. ε. νι.

ε :ειτε !ενειτ2 Γιιπτ,

ΙΠο!ιεππεε Βπιπποπ ιπ (Σ!ιτοπιεσ ιτε τετπ εοιππιε

αδειο.: : Απ” πωεω πεεε. την. με Βιιι·ι·Μικ ΚΜ

Μεττιστωπ τ:: Παω: τιμά ΙΖιμπιισιτ ε:φιι!Πα Γισιτ,

Ηπιπ6πτ8επΠ: ιπά.έμπε από .παω επιπειιε πύ!!ιατ2

&ια λ Κιι·ιΝπ0τ4 ιίέβιοθεπτ, μποτ: [Μπιτ σοφια δ.

ννιικτιπιπο.ε ισπρ›ιπ ει.. Μάσι» /τρι!ικω, κι Ξε[..

Μπακ Μωεωυπ και ΙικΜυ Μιτου: 2Μπ/ιπ!πκπτ.

ιπετετε



νιτΑ ε. ΕΤΗιτοιιι*ΜΣ ιιεειιιε ει* ω. ιετιι:Νειε. ?ο
οιεται·ε οιιει·οΓιιοι είΈ,ιιι (Πιτοοιεα νετὸ οεΐεοΒιιοτιιτ) ςιιιο ιιιοιιιοεταΒΠι οιιιΙ.

τιτιιοιοε ίοττιιιιιι Ριιτιοατοτιιτο ιιε ΒαοιιΒιαιοΒτιτταοιιιαοι αεΙνειιιτι 8τ ιο Κεειιο

Οτιεοτα!ιιιιο Αιι€Ιοτιιτο, εισαι Είταο8Ιε τιιειωι, ιιωωιωιε ω» Πεο αεεει:τιιε

ο 9~-%.€1

τη. εεε:

οε.ι.ΚΧιιτε -

Μο. πιο.

Εάτοιιιιόιιε πιο (Πιτιίτιαιια: ειιΙτοτ τεοεί:ατ ιιοΡει·ιιιιο. »ο οιιιοεε Ρετίεειιτοι·εε _

ΟΙιτιίτιαοοτιιοι εταοτ αειεὸ ει·ιιοεΙεε οατιιταΙἱ ίει·οειτατε ; οτ οείειαιιτ οιαιιε βρω-ι. _

οιιιο πιιτεΓεει·ε: ατ:Γοιιε ιιΠα οιἱίετατιοοε ΡαΓειιι:ιτιιτ Βοοιιιιιιοι ετιιειατιΒιιε 5 εε

ιιι:ιτα ΡτοΡΙιετεε νατιειοιιιιο , οιιὸεΙ :ιό .έμ2!υπε«Με» σωπενοα!επι, Παιιτε Βοι·εα ,

α @Με οατινιτατιε Με ίεεΠΒιιε €εοε εατιετιι οετιιιαιο ΡτοΕΙινιτ,Γιι!ειτοε αε ιιε

ειτετοε τιιτοιοεε ιο οιοοεε οοεε Βτιτταοοιατ Ηανιτ,οιιοε πια:: οιιοε τεττέ`ι εὶτειιἰειιει

Πατοιιιἰε αε τετι·ο ειιοέτα όει:οΡιιΙαιιε:8ε οοι ανω ιιοΡεε!ιτετιιτ οιιΓετατιοοει

εοοαταεΠ: ιο ε:ιτετοιιοιιιοι αειοιιεετε τοτιιιε Ποεε Βι·ιτταοοικ. Ετ οιιια Ιεἔἱε [Με

ειιΙτοτεε εοε εΠ`ε οονει·ατ , οιιιιιιοο άεΙετε αιιτ Γει·νιτιιτι εοε ΓιιΒιιι€ατε οποια.

Με. Οοο ΟΙιτιίτιεοΙιε Ραεεοι Ιια!:ει·ε ποιών:: ιιοόε Μοιιαίτετια ανω Ρετιιιιτ

τεοτε ῇιιτὶιειο ιιοινει·Γα αι: Με ίιιοοαιοιοιΒιιε εΠττιεοεό εα:οιΙ:ιιε δε; ιοεεοόιιε Δε.

ιταΙταβατ. Πάτα Γιιοτ !ιατε αιιοο Ρι·ιτοο @ο Ρτεετατι Κετοε ΕτοΕι.οιτεοι Μ]

Εεεω16. Πειοτιε αοτιο Γεειιοτιο εεοε Ρτωεω απο:: δε ἰτοΡἱα ιιε ΟτιειιταΙιΒιιε

ΑοἔΙἰε ατι ΕΒοταεαοι εινιτ:ιτειο οιι€τανιτ : Με τοα:οπια ε:: Ραιτε οιοοεε τετε

ΝοττΙιτιοιοτεοίιιιτο αετιιε οεειΠε ότιοΒιιε Κεειι:ιιε ΟίΒιιτΙι δε ΕΙΚ: οεΙετι οεειια

ΒΠθΓΠΠΙ': (με νετὸ εναΓετιιοτ, Ραεειο απο Ρειοαοιε ΡεΡιἔετιιοτ. Τεττἱο αιιτειο

Ρὸίτ αιιοο ΡτεεεΙιε?τιιε Ραεαοοτιιπι ε:τετειτιιε οι·τοιιιοΙ:τοε τεΠοοιιειιε νεοιτ Με::

εἰατο ,8εδκντΙιιιι€Ιιαοι αόιιτ,8ε οι Ιιιετιιανιτ. (ξιιΒιιε πιο; αάνεοιεοτΠ:ιιε Βιοτ

:ιΉαεοιιε Κε:τ Μει·ειοι·ιιιο Ραεειο ὶοιιτ : τοκοι Ροίὶ: αοοοε Γετιτειο Ραεε τιιΡτα Κε.

<έοιιτο οείετει·ε Κοοιείτοοιιε εοιιττα Γιιατο νοΙιιοτατετο αόιτε εοϋεζετιιοτ , Κα:

Βιιίιοιοιιε Μετειοτιιοι Πιο όοοιιοιο ίιιΒόιεΙετιιοτ. [.οεα δαοόιοτιιοι ο: ΜοοαΠ:ετιαζ

5.Αοει!Ιαι·ιιοι αττιιιε 5ετνοτιιιο Πει ιιοτιιτιιιε όει:τ.ιεοαοτεε εοτοβιιΠετιιοτ. Ετ Με

:πιο αοοο οιιαττο ΕΒοταειιοι τεοιιτ,ιΒιοιιε ρε: αοοιιιο ιοαοίιτ. Ιο τιιιιοτο νετὸ:

ετ Μετειαιο ατι ΟτιεοταΙεε ΑοΒΙοε τταοΠνιτ, 8: ἰο !οεο οοι όιειτιιτ 2"|:·ευιίβΜ

Ειεοιανιτ : οοο ετιαοι αοοο 8Ιοτιοΐιιε Κε:: ΕοΜιιιειοιιε ειιιΓόεοι Ρτονιοει:ε ( Πα

ειιτ ιο ΟΙιτοοιεα Μοτο: ):ὶ Ιστοί-ατο Κετέε ι:αΒαοο Ιιι€ιιατε τοαι·τγτι2ατιιε είτε είε;

τιιιε Κεἔε οεειἴο Ρα$αοι οιιοιτιοι Βιοτιαοτεε , τοτατο ιΠαοι ι·ε8ιοιιειο Πιο εΙοιοιοὶο

Γιιοοιοετιιοτ.Φο ετιαιτι (ιιε Γεειιιεοτιει ιοΠοιιαοτ μτοοο ΕεεΙεΠα εΙε 59 ιεοε οσοι.:

Μοτο είτ ε:τΠ:ιιιέτιε οοιοιΙ:ιιε οοι ιοτιιε θΓΩ.ΠΓ; _

64,. Ηιε ιτα ἔείτιε Ρι·φόιέτιιε Κε:: ΕοΕιτιεοιιε Πει ΚιΙτιιε αόιιιτοτιο , ε:: οιοοἰΒιιε

οοι τιιοε Αοτέιιιε ι:τα;εταοτ, (οιιιε τείιΓτετε τ:οτιιιτ. Ηιε εοο8τεεατο οοο τοοοι

το ε:τετειτιι αΡιιό Αἰίετιιόιιοι οοΠ:εε ιοναΠτ ,Μου ατι·οειτει· ιιτοιοοιιε Ροετο

τιιιο είτ. @τισ ιο Ιοεο Ραεαοι [)ινιοο ιιιοιειο (ΣΙιτἱίΕιαοοτιιιο ιιοΡετιιτο οοο τε.:

τεοτεει αΙτετ ‹ιε ότιοΒιιε Ραδαιιοτιιτο ΚεειΙ:ιιε ΠΙ:Βα . .. 8: τιιιιοτιιιε Οοοιιτεε οεα

ειΠ οεειιΒιιετιιοτ,8τοιιιΙτα τοιΠια ιΠοτιιοι οεειΓα εοττιιετιιοτ. (ῖεειεἱιτ ετ€ο ΒΑ

εεε Και, διοιτοε Γεοε:τ (ῖοιοεε, διι:ιιοε ()οτοεε ιιιοιοι·, ΟεειιΕκτιιε ()οιοεει

ΡαεΝε ()οιοεε, Η.Α.ιιιιι.ι:ιιε (:οτοε55 δε τοτιιε εοτιιοι εκετειτιιε οι Γιιεατο νει·Γιιε

οι : οτι εοειειο αοοο Κε:: Εάετεοιιε εκ Με νιτα (1ιτεειω,ωι ΓιιεεεΠιτ ττατετ ιο

Εεε ΕΙντεοιιει οοι αεετ ιοΞεοι] Ρετ ΒατοιιΜά.]οΗακΝΕΜ άο&ιίΠιοοε Μο.

οτιεοοε ταοτιιτο οιίτι·ιι&ιιε εΚ: , οι: :ο Βτενι ΠΙ:τοι·ιιτο οιοοιιιιο οοτιτιατο Ιιαι:ετετ,

τοτίιοιειιιε ιιονιιτο 8ενετιιε Τείτατοεοτιιιιι ἰο ο!αΙοειαιο ΑοΒΙιεα: εειιτιε τταοΓοιιι

τατετ. Ηει:ε ο τ1ιιιε ΡΙεοιἱιε ίειτε νοιιιει·ιτ , οι ΟΙιτοοιεο Ρετ οτάιοεοι Πο8ιιΙα τε

Ρεοετ.

κι.. @ΜΜια: ιπἰ Η): ιι|:2:!έσεπτεε> Μοπα/Μ·Επιπ εοπιύα[Μικτ, Θ Θεώ'

εαυεοπε ιπποεπεκια: και τοιείιάεεκπτ.

65: Οετοιι_ΑΜ @τα Ρει·ιοιΙΠι Πινιιιο [πατατα εεω ΒατΒαι·οι·ιιοι ΙιοΙΗΙι Ρετ

ναίιοοε ειιο&αΑο8Ιοτιιιο Ι:οοα ειιι·ιτ:ιιιτ, ναίτανιτ , ιοεεοόιο εοιιΓιιοιΡ

Μ, ΜοοαΙτετιοι·ιιτο Γερτα εΙιαΙ:οΙιεα ιαΙ:ιε Γοεοανιτ ; ταοοετο αεΙ οοτιτιαιο Ηχοι

Ποιο Ρετνεοιτ αεεοΙατιιτο. Οοιοιε ιιοοιοιιε εεταε , οιοοιε ιιτοπιοιιε ίε:ιιιε εοιιεΙιτιο)

α4807°. δδ. Οτι!. 8.8. διε:αἰισ:τι Ι!. Ε Ε Ε β ο

Ισπιπ. τή.



78ο νιΤΑ ε. 1ιιτοιιοιιιΤε ιιΕοουε ετ Απ. ιει.ιοΝειε.·

Με ε". νινεο‹:ιι εοοειοέτε εοιοι·ει, οιειοιτ Με οτειοε ιιΙοεΓοΒιειιειο Γοιιιιεοτιιε ειιΓΡεο;

Διοιο Ρετι,εΙο·.ιοι Γεοτετιε ιιοιιιοοι ειοΒιε εοοετεειι. Ηιοοε ιιειοιειειο εειιοπιοιιιε

τιιιιοιει:ιοοιε 8: ιιιιΓει·ιεε ιιοιιετεοοε ειιοετειιιιτ ΕινεοΙιε ιοΓοιε Ρι·:εΓειτιο·ι , ειιιο

τιιιοεο ΡεΙοειεε8: εοοιε ειιιιιιιιε ειι·εοιοειο8ιτοι· ιο ιοετε ιιοι·ι:ιεεοτοτ,6: ιιτ ει›με

ειΠ:οεοτιε εεειιιοι·ιε Ποεθειιιοε ειοει·οοιΙιβετ οενιοιο ω εεοιι.ιεοι ιοΓοιειο οσο οπο.

ειιιε εεεειιιιε. ιο ιιεοε νεέιε είι: ειιειιιεοειο ΒΟΠ5 εεειειο εοιο οιιιιτιε ιοεοιοοε , Ρο.

τεοε νεεοετοιο ειεΓεο'Γοιιιιοε οεεοΡει·ε ιοεοιο. Ειειτοε Ιοει ειεοτεεετιοοιιιοε ετ.

ειοε ετιειο ποιοι οι·οετ ,οτ ιοιιειιιτεοτει ιιοτ νιοεει·ετ ,εοτ οι:Γιειιοοε Γετιἔετοε

ιο ειεειιτιοοεοι ΓοΓειοετετ , εοι: ιοεο ειεεεειειε εοιοοειιειεει εεινειΓοιο ειοσε

εττοειοιεε ειιιιειοε εεεοΙει·οιο ιοάιοεοε: -οΒιιίιει·ε οιτοοτιιι·. Οοοτιειτ οειοειέιε

ειιιο ιιοιτιοιεοι τεΒιοοετο Για ειιτιοοι ιοιοοεοτεοτ , οιοιτοε ειεΔοέειοι·οιο κι ι

ιι εεοει·ε εει ιοΓοΙειο Γε εοοΓεπε : τειοεο νειιτι τεοτε: οιοιτιτοι:!ιοι σιτε οε οοιει

φωτο ιοΓοττοοιι οεεοι·ι·ετετ, ειοεοιοοειο νινιοι ιιειιο Ξειι:ει·εοτ (ΜΜΜ , ΓετιΓε

ειιιε ΓοιΕειεοε ιιιε ετεειετετοι· οεΒοτοε , Βεειοεοειοειοε ειιιε τιι·ε:νειει·εοτ Βετιιε

ι°ιε 5 Γεει ιοιιΓε οοειιειοε ιεοετιοιιε νιειοοε ιο εοιοιιοιο εοονοεεοτ,ετειοε ειειεεε

απο ει·ιοετοι·οιο ιοεοοιο οι» ειιιιΙιεεοτεε :κι ιοτειοεειοοεοι ιιοΓιειο οι: ειτιιιε

Ρι·οΓιετοιιοτ ΡεοιτίιΓειιιε ειειεοτ. . - _ Ε. - .

66. Ηοε ειεοιειοε Ρεέι€ο :οι οτιοι·ειιιοοε Ιιιιει·ετι εΙιειοεοειο, ειιο ι·εΓΡιι·ει·ε νιι:ιε.: ,

Μοτο:: Γεει οσο εειεὸ οεε ιιιιεκτετε εκιιιιτει·ε νειιιετοοτ : νει·ιιοι ρι·ε:ειιειοε ιοε

ιιΒοοι·οιο εοετοε νιττοτε Γοι·τιοτε εοοΒτεοετο ειτει·ειτο εοιο Γοο Εεεε τιιοτιτοο

ιιιιιετο οιιιιτοιο εοιοιοε ι·οεοτε , ειεεεεειιετιοοιε οποιο Γιενιεοε ιο εεε οπο,

Ρει·νεειιι: ,ετειιιε Ρτοιιετοιτ. ΡΙοτιιοι ιοεοιειοοι νεθτιιιοε εε:Γι οι εετιιτε, οοειιιιιιο

Γοοειε ΓοΠειοοι Γεροιτοτ:ε ττεειι οι·οιιιιιιτε Γοοτ , εΓειε Βειι:ιετοιο δε νοιετιιιοιο

Γιιοτ το]εδι:ε. Μ Οειεοοιιιοοι εοτειο νιτοιοοοι οοοει οιοτιοΓε νιι·Βο 6: ΓΡοιιΓε.

(3ιιτιδι Ετιιειειιεειε εοιιίιι·οιεετετ. τεοειειο Ρετνεοιεοε . με ειοΙοι·ι ιιινωο, Επι

ειε εοοτειιιιοετ, εοοεοιεετ εε ειιι·ιΡιτ:Ρι·οτεοοιτοι: τειιιειοι·οιο Βιεειιοε ιο ιεειεε

Γεει·ετεειοε εοΙιε , τοεθιετοι· οτ νιειιοιε ιοοοεοε Ξεοειιιοοοιειιοοι εετεινε , δε

ειιιοΓεοιοειοε τετιει·ιτ Γεει·ι ειειιειετιι Ετεττε58ε δοτοι·εε, εΒΓοοε οιιε ιιοιοεοιτε.

το ε:οιιιιειεπετιοοε ΡιωΡιιι Ρειιετοιτ Γι:τεεε. διεοοε Μοοειιετιο ε1οοει νει·ε Πει

(Πιιιίιιεοιε ΕτιιεΙειτειιε εοοιιι·οιεετετ . εοιο νιι·8ιοιβοε 8ε οτοεοιεοτιε ό: ΚεΙι

ειοιιε 5εοόιοτοοι8ε 5εοέιει·οιο εοιοΒοίιο, εινιτετε ετιειο ΓΡοΙιετε δ: ει·εοιετεί,

μπω: οιιεττετε ειιιετι , οτοοιό.ειοε ειοΓειεοι ιοει εειιιιιεοτεε ιοοιιιΙιε ετειοε οτεο..

Πιο., ιοιιοιει Ποιοιοι ιεειιετοοε εει Ριοτιιιε.

πι. ,2εΜ Ραέεκπι /Μιοιεπ[Με οι /έρα!σω Ι/ὶεἐὶπἰ: ,βιἰ :Με :Μάσα

Πέευέιω μπα#ιι ε/ἰ.

67. ΚΑΤ ιοτει· ιτιΓοε ΓετοειΠιιοοτοοι ιιοΓιιοοο εοοεοε οοιόειο ειιιε ιιοιοε.

οιοι·8εετιιειειιοτ ΓετεΠεε ειιει:οιι . ΓΡιτειιε επειιε δ: Γεο€οιοιε, ενει·ιτιω

Γεείτετοτ _ ειιεοει·οοι τετοιο ττοεο!εοτοε ετιιιετιτοι·. Ιε ειοιο τοιοοιοιο Ι)εο οιιεειε

νο8ιιιο. Ετιιειειι·εειετ ιοτιιει·ετοι ,ι·εοοιιτιιτο ιοιΒι τιιεΓεοιοιο εΠ`ε ετΒιττετοι·ιοιι

οποια ιοτετιιοοιτ, δ: πιο:: Βιοεοοι ειιιεοι ετοεοτιε €είιειιετ ιοεοιΒοε, ιοετοιο

ι·εοοι νεεέ1οο εοτΡιι8 ΡεοΓει:ετ νιτειοεοιο , ει·ειιι·ιε ιδιιιιοε Γετιτ ε ιετετε , ο: εο

Γειιιεετ ε τε6ιο , Ρεεοοιεε ειιιεε ιοτοε ΓεΙεὸ ετεειει:ετ ι·εεοοειιτει ενιειε ειιτιΡει·ετ,

οεΓειεοε ιοΓειικ ειοετο οι·οο)ει·οτο τεοιιιιιε Πινιοε: εοιοιεεινετιιοοιε ιτοτοιοετετ,

ειοο Ροει·ιεε ιοιτοτοε ιοιιει·ε ιιιτει ειε τοεειιο Γοιετ τετιιεοειοε. Ο ιτετετο ιοιΓει·

τιιοοιο , ειιιτοτε: Πειτετιε οεΓειοοι , τετι·εοι Ιοει·ι εοτιιειοιιι, ιοΓε ιειεεΓο ι·οιτο

ι·οοιι @ο ειοιο εοιι·οοτιοιΙιε Ρεεοοιε: Γεειιιοε ειιιτιεΙιτει· ετειετ,τιιεΓεοτοτο νο·

ιοεΙειιι 8ε ιοεοι·ιοοτιοιΙεοι ιοειοιετετε οσο τιιοετ : τοτε ο Γετιεοτιε ιιει·εοτιτοι·

εμε Γεοοιει·ειιε . ειιιο νειοτ ιο τΙιειεοιο ι·εειοιεΓειτ ειιιιιιι ΓΡοοΓε Ρει·εοοιε. Μο!

τιΡΙιεεοτοτ @το , Γοτειοεο εΗιειτοι·, οοοει οΓειοε ιιοειιε ιοεοεοε εετιιιτοι·.

68.αοο Γεδτο οοιιε εε:ιεΓιιε νιωιω ιιτειιιετιο:Γεει εοοΓείιιοι οεοιιε ει: ειοε

εετιιτε ειινιοιτοε ενοΠιε , Γεει·ιιεεεοι ιιιιιιι νιτεοι Γιοινιτ. (Ναι εετοεοτεε εετει·ι,

οιτειιιιε ειιοειο νιτειοιε <έιειιειιι ιιιειοιετετε οοο οι:εΓοτοΡΓετοιιτ. Μ οιτιτοοιο



νιτΑ ε. ΕτΗτι.οιιιτε κεοιΝε ΕΤ ΑΒΒ. ΕΙ.1ΕΝε15. Μ
ίεττο 86 Ηειιτιππι ειιοθ:ει εοοΓιιτηι1ιπ, ι·ιεε οιιΙοοιι:ιω Ροτείὶ εΙΤε τεΠάοιιω, ουο6Ι Με 08%

που ὸἰἴΡετεἱειτ ττκιοι1ε ὶππΡἰει Β:ιτΒει·οτοπ1. Τοτιιε ρεεοε ττικ1όατι1τ (Παω , ειοάιι
?εἰ

άτα: ὶο εειΡτὶνὶτειτεω ουὶἴουε ι·εΠόιιι1ε. 5ίεοιιε Ιοευε [Παω ]ειεεοειτ ὰ ειιΙτιι Μ- -

νἰτή οΗἰεὶ] 86τἰτιποτὶε οπιοὶοο άείοΙατι1ε, οιιΠιιε :Ιω τιπὶηὶίὶετἱιιτη ὶιπΡΙεειτ ποτε

ιιετ,οιιιΕεττιιτ εειιπὶεωιπ Ιειιιὸἰε αιετἱτῇ2 , Γοτιο.τ νοΧ Ιυε"ιιιε ιιτιόηιιε 86 ιοΙΓεεπι:.

ΒΧ ὶΡίἱε όειΠοιιε (Πει·Με (Ιω ὸεΡτεεετὶ* Γεω , Ροί`τ 2Ποιιοτ :πισω οδΙ:ο τενετίἰ * α(Μπε·

Επι: : όε εμποτιε ειΠοιιΙ 1η ὸεετεΡὶτει πειτε ττο.οίει1:Πε τουΙποτιπτι ειοι1οτιιππ ειιττὶ- “Η”

ει1Πε οΓουε :ιο τεττιΡι:ε Εοικεοι ΚεἔΙε Ρετνειιετιπιτ. Ηὶ Ρι·οιπ οτετειοτ τ:1τ1τεε

εει!εωάτωε τεπιροι·ε ΕεεΙεΠεε Ροττἱει1ε τεΓειτεΙεοτεε , Β1νΙουιο οΙνεΙπιιπ οΜε

οιιὶιιιτι : νετϋ.ττι ὶΡίἱε εΙῇ Πιεεεο!εοόο (]Ιετὶεἰ , οποτε ετνετΓοτυιο ίὶτΡετΒἱα: 86 ανω

:Με άεόΜ , οοο Οο.οοοΜ , ὶπιτιιο νΙταπιπ ΙττεΠΒἱοεε 6Ιιιεειστεε , ω εττοτειτι δ( το

τηει·Ιτατεοπ εοοτεπιΡτἔ`ι ἱποοεΓτειτἱε τενετειπἱέὶ 1ικΜετιιοτ. @Φακο 5ΜοΙεοτ1ω11

Βειιε οΒ Γαιιε"κω νπ$εω ττιετὶτιιτο Πω ὶοἀὶΒοατΙοοε όΜΡ.Με , ει: @Με εκει

:πἰοειτΙοιπε ὸειτοοενἱτ : εΙε οιιἰοιιε Πιο Ιοεο οΙεεοάιπτι είΈ. ΗΜ: οιιοοιιε €είϊο. Γεω Αωκ› Με.

61000 Ποπιἰοἰε:ε ΙοεειτοατΙοοὶε οέΗοΞειπεΠωο ίεΡτυει€εΠωο 5 εειπεΠιπο ειιι- Μ*

απο 86 οοικιεεΠωο ίεκτο ε:: οπο εεειτει ΕτΙιεΙότεάο. 1ο 159, ΒιέΙει είΙ ΑΒΒατ1ΙΓα.

ΜΕΝ. Μ· Φίέΐσ0°ίπ Καμπ Απέ!έω, @- α? πα2=υ2ιατε ΕοοΑιιι Κςει::.

69. Ι. ν ιι ε ο ι: ε ἰἔὶτιπ Κε:: ΡτεεεΙ1&ιιε ΡοίΕ Π·ειτι·ειτι Κεεοιιω Πτεοιι1ΙΒοπε

Ατεοιιὶτ νὶἔὶιπ1 οόὶο ειοοἰε δ( 6ΜΠΠΣΠο5 Γεεἱ ΙειϋοτὶοίἱΙἰὶιπε 1οπΡιπΒοατι1ε,

νὶόεΙΙεεε ει: επι :μια ίι·σ.τετ ἐΡΠι1ε Ρει8ειοει @Με , οικιω ὶΡίε 86 Μ] εμε άε εεεΙο

9.ό]υτι15 Ρτοττἱνἰτ ετοιιε ὸεΙενὶτ. ΑΒ Μο νετε Αι:ιεΙ16ιμΙουε πι Ιωοε ὸἰεπι Γυο

υπο Ιὶεἔε ειιιάει είΕ , τε8τιεινίτοοε ΗΠιιε @ο Ρι·ο εο Ε6Ναιτουε εΠ&ι1ε Γεοὶοτ. Ηἱε

ΙΠυΙτο ΜΜΜ οιιεὶω Ρο.τετ Ειπε Κεειπ1 εΙ1Ιειτεινα , εφκ1εω εΜαιτεε 86 ιποεε πιο.

ΜιπάΓουε Ρτονἰοεὶειε , οικω Πω τουΙτο τεττ1ροτε (ΡοίΤεόει·ειιπ , οἱπὶουἰτ 86 Ροβ

ΓεεΗτ, Κεβεπ ΡΙιιτεε ἰο ὸεὸἰτὶοηετο εεεεΡὶτ. Ιο ι:Ρετ άιιοε Ιζεεεε, Η:ιττεε Με

Πεετ ΙοΒυειτε Κεἔἰε , Εν!ίο δΖ ΗειΙΓόεοε Ροίὶ ΡΙιπἰοποε ειιπποε οεε16Ητ , 86 ειιτο εΞε

εε:Ωι πω!τει πιὶΠΙα Ρει€ωοτιιππ εοι·τιιει·ωπ. Ροίὶ τουΙτειε νετὸ τεε εετεε_οε @Με

οικω τεἔοἰ Γιιὶ νἰεεῆοπο-οιιειττο οι Με νἱτει τταιπΠεοε, ΕοΕιετΑΝο ΗΙὶο ΚΨΜ

ΒοοετοεειιΙο. ι·εΙ161ιιἱτ ; οιιοεΙ ίΕι·ειπιΜΠιτιε Ρετ οεεετο ά Γε:: εισοοε τειπιιὶτ.

7ο. Ροίϊ οικω θεια: εμε ΕΒΜι1Νοι15 ίὶ1εεεΠὶτ , ω! Κεἔὶιπει Πιο Εοιοιω όιιοε

ΕΙὶοε_ΡεΡετὶτ ΕυκνιΝιιΜ 86 ΕοσωιιιΜ. Ετ @υπ ΡεΡετὶίΤετ ΕόΒειτυπι , δ. ΠιπιΡαι

Με :ιιιών1τ ω ΓιιΒΙ1τοὶνοεεε ΡΓεΙΙεοτὶοω ειτουε ὸΙεειπἰυπι : Ραπ ΑΠ(έΙοτυ1°τ1 εΧοτ

τί οι:οε Ριιετὶ 86 Πιιοίὶειτιἰ οοίὶτι·ὶ τειτ:Ροτε. Ηωε ἔεοεειΙοτὲἰο. οοΒΙΗΠὶιιπἰ ΙὶεΒἱε

Εὸἔετὶ ΑοΒΙοτιιτι1 ΒειίΠε1 οπι1Ι:οι·ι1ττι ()οεοοΜοτιπο Ειιιπὶατοω 86 ι·εΠειιιι·ειτοτΙε Μ.

εΙγτἰ,ουἱ ΕΙἔἰεειπι ΕεεΙείἱειπι ΒΙοτἰοίὶὶιε τεΙὶαιιτεινἰτ86 ΡοίΓείΕοι1Πσικ ΙοειιΡΙετει

νἱτ: οι1οά 1ιπΡοί'εετιιττι Ρτεετετἰτε ὶοὸἱἔοιπτι είΕ. ΕάτπιπκΙιτε οιιοεμιε Κα: Ρτεεία

τικ απο Ρετ ίεΡτεπ1 86 ὸὶττιἱόὶιιττ1 ειπιοε Ι(εΒιπιπτι ιπειἔιπἱίεὶεε τεοιιΠΤετ ἰιπετΗεὶ

τω, 86 (3Μ.Ποιύατο ὸεΙετυε,εὶΒ_ Βιιοίὶειοο ΑΒΒατε !εΡεΗτιιτ: ππόΧ61ι1ε μεσο

:Με Ιιετεε Εότεάιιε ίτεττἰ Πιεεεόεοε , Κεειπιππ ιπονειο εοοὶε 86 ω Βεβοοιο:ιώ..

Βιιε τεουὶτ. Ηι1]ιιε ειι1τετο τεπποοι·ε ιπὶτιιιπ 86 :ωὸἰεοτὶΒικ νειΙάε Πι1Ρεοόιιοπ :ιΡιιά

.Ε!μ εΙε 5αεετἀοπ1ΒυεἰΒ1ἀεωεἱε ετ1τἰΒι1ε εοτιοἔὶτ, ευω εοω ΠΙοτιπτι ΑΠεΙππτε

οοτηἰηε ω) Ρει·Γοηει ειΙτετὶιιε ε Γε, οιιἰ εττοτὶ 86 Βιεὶοοτὶ εαυτο εοιπίεοΓετε.τ, '

είΓεπιπτ, ΓετὶΡίἱτ, ουα! Με τω) ΙἰΙειπὶο που Ρτεετετἱττιυε.

πω. Εκόοπαππ 6'ασεε·άσ.τ Αε·σθι)υτε/&]τεεπω @Με παππιτΑ· 662 με Γ

9ΜΜ2%7 ΜπισιιΖι.τ : ειιμεκ: Μπι ασκοπα) κάβα 2Μ287:2αΜ.

7ι. ΙΚΑΝεΑοτιε Με αποψε απο Β11]ι15 τειτιΡοτἰΒικ πι ΑοεΙοι·ειω οφ

κε , Εάτεε!ο τεΒοειιπε , οιτειιτόο ιεΙο εειτΞτειτιε Γτ18εΓεεοτε ετοι1ε μιξερ πω

ουἰτετἰε ίετνείεεοτε ΒτἰτταιποΜ οι·Βἰε ΩοεοοΒὶο. Εεεε ώ ἰΡίΙε βιοάο.τιπ1οιΒιε

οτιτοΙο. ειπε ιιΜοιπε οτιποἰροτειππ Πε1 πι ιικιὶνετΓει μιεεοεοε Ρι·ονιοειει Γειππτετιε

( οπο πάω ; ) ττιειεετὶὶε άεΓοΙο.τει 5 αυτ Η (με: 1ο 8.οτιοιπιε ιιτοιΒιιε τετοαοίεταιπ πι

ΕΕΕεε ἐ]



ε” νττΑ ε.ι:ΤΗτιοτιιπε @επι/ιι ει· ΑιιΒ.ετ.τεΝετε.

Α-ισ.ΚΡι-ιιι. @με , ο.Ι.ι ιιετιιιΓφε τεΧω Οοτιοιιιειε ιιοτιιιιιε τιοτι ότιιτιιτιιτε ετιιιιι: οεει1Ρ21τ8. ότε..

3°::::1'ΙΤζ τιίΠιιιε 5εοτιτιοι:οιιοφε ω: Μοτιο.Ρτετιιιιιι Πρ· , όιιοό Πτιιιιι είἙ το ιιιΓιιΙ:ι το φα.

Γ:ιτιέτει νιτ8ο ΕττιεΙότεό:ι τεφιείειτ ειιιιι 8εττιιειτιει ιιοτιιιιιε 5εΧΒιιτ<ἐα ειε νεωτε

επι τιερτε ΕττιιειιιΙόει,ίὶιο εοι·ιιιιι ετ:ιτιίττετ όοττιιιιι:ι. (ιιιοτιιττι ΑτεΙιτρτείΒγτει·

ΡτειεΡοΙἰτιιε 8ετιιιισιΠ;ετ ωτιωειιι ίτ:ιιιόιε όετιιοιιιειε:ε ειι.ιΙιιε είὶ ίετιιιΙετιιττι ΙΞιετ:ε

νττ€ιτιιε νιο!ειτε , ΐιεει: Ιτιειιιό ιτιιΡιιιιε , τιιττιετι Με τειτιοιιε. ΑΡΡτοΡιτιοιι:ιιιτε οπο.

όειΠι τειιιρείτειτε ειιιίόεττι Ρτ:ιτΡο!Ιειιτιε ΙΕιτιέΙ:ε Ρτε:όιέτει: ΪοΙΙετιιτιιτετιε ότε, εστι

νοετινιτ εετετοε 8:ιεετόοτεε ιιε (]Ιετιεοε ειιιι!ιιιε Ρτ:εετειτ,ευττι ειιιιΒιιε ΒειΠΠεειτιι

ιτιΞτεΠἰιε :ιό εοεόιιότ : νοΙο ιιιόιιοττειιιτετ Γειι·ε, Η νειιετειοιΙιε νιτἔο Ει:ΙιεΙόττεόε.

€τιο.Γτιιιιιιιε ιιιτεετο. τιιειτιετ αιττιε,Πειιτ τείετιιτιε Γειετει ΓετιΡτει νετιετειοι!ιεΒεότε

ιιι Ιιτ-Ποτια εειιτιε ΑτιεςΙι8ετιετ: 5 ειι1τ Η :ιΠφιό οτιιτιιτιο ει; εει τιιιιτιει: το ττιοτιιιττιετι

το ότι φο οΙιιιι τιιτιιιιΙειτει είε εοττιοΓειιΙο : φοτιιειτιι τιιι!ιτ ιιοτι νιόετιιτ εΠ`ε ναι

ΠιιιιΙε , τω Ροτιἱιε ει·εόο ειιιὸό ιιιΙιΠ είὶ το Γτιι·εοΡΙιιι€ο. @ο τεί-Ροιιόετιτεε τω

@Με όιιτετιιτιτ τιιτειιιίτο : Φοτιιοόο ειιιίὶιε Μπι ττιειιτε τειιιτιιιιι ΓεεΙυε εοιιεττιε

τε , ιιε τιιτιιιΓοΙειιτιι νιτ8ιτιιε ιιιτεττιεττιτα: ιιΠο τιιοόο εοειι:ετεε 2.Ρετιι·ε ε· τιότιιιε

οιιιτιεε τεε!ετειτει τιιοττε ΡτοΡει·ότι:ετ όεΙιεττιιιε νιτειττι Ητιιτε,.ιιιίἱ οειιὶιε εεΠ`εινετὶε

ὲ τ:ιτιι ιΙΙιειτο. ΡτωΓιιτιιιιτιοτιει @όψει Με τείτιοιιόιτ Ρτοτιτιιιε: (.`τεόο όιιὸό Η

νιτεο τ.ιιιιι ΓειτιέΙ:ει, ιιτ οΙιτιι ,οι Ρτ:εΐετιτι μπειτε Β:ιΠΙιεει πιει· απο Βειιε ΡΙιιτιττιε.

ιίΗιιε ίεειίΓει: ιιιιτειειιΙ:ι.Τιιιιε ιιιιιιειΙΙιόε $:ιεετόοτιοι.ιε ότιότι Ιόεἰτεο, όιόειΓεει

Μ, τ:ι!εε τιτοίετε ίετττιοειιι:ιτιοτιεε , ειστε ιιονιτει· ειό ιΠο.ιιι ει: ιιΙιο. νει:ιτειιε ΙοΐιιΙ:ιττι

Ρτονιτιετιι, τιιιιιιττιε νιττιιτιιτιι ντόιίΗ ιιιιι·ο.ειιΙει φα: (3οτιόιτοτ ι·ετιιττι Ρετεειι:ζιτιιιιι..

τιιετ:ιοιΙιει Ρετ Ιιιιιτιε Βετο: νιτ8ιτιιε τιιετττει. Β φἰΒιιε ει: ΡΙιιτιοιιε τΠιτ τεἴετατιι

Ρεττκιιιεει, φ:ε ΡειιιΙΙο ιιτιεεφειττι Με ειόνεΩτετεε Γιιιιτ Ρ:ι.ττειτει.

ΒτιιεΙότεό:2 μ. Φέιτόειτιι τιιεττοιιο. τη φοόιιιιτι Με νιειτιο εοττιττι:ιτιετιιιτ ντεο, φα εεττ;

"""""'^· τετ Με ειιιτιο5 ται ετατ εοτιττε&ο. ιτιτοΙει·ειΙιιΙτ ττιοτοο 8: Ρειι·ειΙγίι ι·εΓοΙιιτει οττιτιἰ

ττιειιιιιτοτιιιιι εοιιιΡ:Μέε , ιιτ ιιιιΙΙειωτιοτιε τιιειτιιιε:ιό σε όττι€ετε ,οεε νετιετ·ειοι..

ιιτ # ει” Ξι Ιε βι!ιιτ:ιτιε Ιἱἔτιιιτιι ετιιειε τιτορτιιε Π·οιιτι ιιιιΡτιιιιετε, :ὶ τιιΙτο * νειΙετει: ΓιιτἔετεειΒβ

1':&ο (με Ι·ΞιιιιιιΙειτιιττι ιιινο.τιιιιιε. Ηπε Ροίιφειτιι Μεότειε τιιιι!τειιιι ιττο8εινετ:ιε φετι

τιιειιιι, τιεε ειιτειτιοτιιε ιιΙΙειτιι ει!) ειΓόειιι ΓιιίεετιιίΓει: τιιεόεΙειιιι , Γιιτιετιια: τεΙΡεετιι

εΙειιιετιτττε ειό ιΠειττι Με φειτιιοτ ιιιειιιειΡιτε όεϊετειιτιοιιε ειεεεΠιτ ειιιΙειτιι : ιτι εμε

ει)ιιιι ἱΡίἔι νιετΙ:ιτε: ιιο&ε , τιιετιιιτ ἴειτιιτειτεττι τεειΡετε , 8ε ΡΓΟΡιιτι ὶηςεόετι$ πω..

Βιιε τενετἴει είτ ειό Ρτορτιο·|ειιιόειτιε 8ιε!οτιθεειτιε Πει οπιιιιΡοι:ειιττειιιι.

73. (ξιιόειττι ετιειιιι ειόο!είεειιε Ρετ Ιερτετιι :ιιιιιοτιιτιι ειιτττειι!ει όεεεοτιτ ἱΠοἱτι

τετιιροτε το οιιιιό:ιτιι νιΠει ,φοτο ΒΜάηιιιιίε ειριιεΙΙειε ΠΠιιε Ιοει ιτιεοΙ:ιε :μι Π

ιιιι!ιτετ ιιτ ι ροτειιτιοιιεειό Ιιοε Τετιιιι!ιιττι είἰ όεόιι&ιιε , Πειτιιτι Γο!ιιτει ΐιιτιτ νττιειι

τα @οι δε ΡτοΪ2τυ5 εί`τ τε&ιε ίετιιιοιιι!ιιιε , όιεετιε εοττιττι ειιτιότιε ειι·ειιτιιΠ:ιτιτιουε:

Η εόε:ιτιιιιε Πόσα :ιό ΙιοΙτιιτιιιτιι , φοιιιειιιι Ρετ Μετα νιτειιιιε ΕτΙιεΙότεόει: πισι

τιιτιι ,Ι:ιτοτειιτε οτιιτιιει ετε;ιιιτε Πεο ,ειιτ:ιτιιε ίσοι.

· μ.. (ξι:ιτόειττι όετιιφε ΡιιεΠει ιιτιτττιιοτόιο Για τιετινττειττε ετιεε:ι,ροίΙ ττ:ιιιΐιθ:α

όεεειιι ετιτιοτυτιι Γρατιιι,ιτι ιΠιεότεοιιε ίεΠειτετ είὶ όεΙειτει ειό Ιι:ιτε ΤεττιΡΙι πιω

πιο. Η:εε, τιιοιτ τις @Με είὶ ΒειΠΙιεο.ιιι ,ΙιιΓεεΡιτ οειιΙοτιιτιι τιιεόεΙειιι ,ά απ.

Ρα τιιίτατι Ιιιιιιιε τιιιιιιόἰ πιαετιιτι:ιτιι τιιειιτειιτοττι εε ΐιιιείόιιτιι,τυοέτοιιε ΓοΙἱε το

τι!ιιιιι φοό ιιιιιιιφι.ιιιιι ειπε ντόετατι Ι)ειιιιι ειιι&οτετιι τετιιτιι τιιειειιιΕεειοε, οσι

τιποτε φωτ εετιιεξιειι: ττιιι·ειτιόε ετεεινετ:ιτ. ν

π. (φιό:ιτιι ιι:ιιιιιιιιε ιιινετιιε τιιιιιιιιτιι τι:ι.Βετιε οι·ιόιττι :ιεεεΠιε:ιό ίεετειι:ιίΒτιιιιιιι

11Π]!.18ωΠΊ2 νιτειιιτι τιιιιιοαττι,οιιιιιιι ιΙιεὸ εκτετιΠε Ι:ιεεττι τιετνιιΠε ττιε :ιόΒ;ωιτε

νειΙιιιτ ειρετιτε νιτιοιιε τεεερτιε : φοό νιόετι:εε τιοιιιι!ι φι ειόετειιιτ, Βετιεότιτε.

πιο: Ποιιιιιιιιτιι φι ετε:ινιτ οιιιιιια.

ιι6. @πιω εεετιιτιι Βιιεετόοε το Πιο εοτιιτιιιιιιεΒιιτ ΟοετιοΒιο, φἰ ΡτοΡτιειιιι

εοιιιριιΙιτ ίετνιιΙειιιι το τιοττο εοΠιεετε οΙει·:ι Ποτιιιιιιε:ι ότε ειπε Τεττιειτιι, ΗΜ:

όιιιιι Ιὶιόειιι ωιριιιττει τιι€ειιτετιι , φ:ιτιτιιιε Ρτορετ:ιτιτετ όοτιιιτιι Πιτ εΧΡΙετεε

]ιιίΠΟΠεΠι , τιποτε ειτε ετιιιι Ητττιιτει· ειότι.ιείιτ Πειιο φοό τετιεοειτ :ινιόε, 86 ιιτιόε

τιετ!ιαε ενεΠετε όεΠόετιιτιειτ ιΠιειτε , οι: ιιιιΠιιε !ιοττιιτιιιτιι οιιοΗΒει: εοτι:ιττιιτιε Μ

μπαι εὶ τιιο.τιτι τιιιι!ιετιε ΡοτιιιΠει: όιτιττιετε. @εεε ότιιιι ιιιιιιιετιίο τοτειιιει·ετιιτ



ι>::Α :. τττοιτοιτττττ :ιτει::ιτε τ:: Αι:ιτιετ:το:ι:. 77:

ετι:ε:εο::οε,οιι::ιττο νε:εοτε: ο::Γετεε ε::ι.τε: :ι:νεο:εο :ο:Ρεοι:ετε, Γιτ::εο: ο:εοι:: Α,,_ ω!"

:ο ι:ττεοι:ε :οε:ε:ετι:οτ Ρεττε , ::εοιτε Ρεττοεο::τ ε::οο: οι::οοιτε. (1ιτ:::ι:: εττΡ:ετ:: που»

τοτεοτε επ:: εετε::οε , εοοτ:ο:τ οο: εοον:νετι:το: οι:ετ:ει:: τ::ε ει: ε:οο:ιτο: Ρτο ]”Μο""°

ε::δ::δεεετε:οτι: εοονεο:τε. @οτο τ:ιτο: εοοΓΡεττ::Γεο:ι:: ετι:ε:ετ:ιτ:ττεο:οτ:ι:ο:,

Γεε:ιιτεο: Πε: Ρετ:τεε6ι:οΙεοτε: :::ιο:::ιο, εοοεοττ:: νοτο εε: ε6ν:νεοτεο: ι:::τ:τοι::

Ρτε::ητετι:ο: : Α::τεοι:ετο Γιτι::ετοι:: ε:ειτο: , Ρετ:τετ τ:ι:εεο:ι:: ετ: :::ιιι: ::εοε πιο.

::ετει:Ιετο Τεο:Ρ:ι:οι _ Γι:ΡΡ::ε:τει· εεΡτεεεοτε: οο:ο:ιτο: Αι:ε:οτεο: ετεετι:τε

τιιτο,οι:ετει:ι:: ε: ι::Βοετι:ι· ο::Γετετ: Ρετ· ο:οτ:οΓιτο: Γεοε:ετ ν:το:ο:: Ετ::ε:ι:τει:ιε

:οτετνεοτιιο:. Ο! τε:ΡοοεΙεο: οτοο:::ι:: εειιι::εττ: τ:::τ:τ Ετεττ::›ι::: Οο:ο:Ροτεο:

Πει:: Ρτο τει:: οτι:: εοο::::ο νο: εο::οεετ:ο εε:ε::: ΚεΣοοο, το:: 8εοέ:: Γτι:ι:οτιιτ :ιι-

το:οε ΡετΡετιτο. (ιιτ: Βε::::εεο: :οοτε::: ,τοσο ιττ τοοενετι:οτ Ποο::τ:ι:ο: , ετττεο..

Γε το: οτεοιι ο:εοε:Ρ:: Ρι·ο:::::ι: :::Βοι:οτ , οιτοτ: :πιο εε:·οε εοοΓιτο:Ρτε εε:Ι:τετεοετ

εοττ:Ρεο:οι:: ο:::ιτοι : ::εοιτε οτιτ::ετ Π:ν:οιτο: ΡετεεΡ:τ τοεε::εει::εοτι:::: , τ:: α».

τι:: ():ετ:εοτι:ο: τεετε::::: ε:: ει: εοττν:ν:ιτο: , οι·ετ:ε: εε :ειιι:ε: τεΓετει:: Βε:νε

το:: Ο::τ:::ο. (ὶιτεΡτοΡτεττε οιοοεο , Μεο:::ετ,ι:τ ε:: ει:τ:εε:::ι:: τ:: :Π:ε:τ:: εεΓ.

Γε: :οε::οετοεοτ:: ΡτοΡετε::τετ. @σε :: Γεττοοο::τι:: οτε:: ετετ:ετε οο:ι:ετ:: , εοο

τ::8:::: :::Ρτ:ι:::: ττ:οττε ο:οτ:ετ:: , εε ε:ε:οι:ε Γι:ΡΡ::ε::: εοοε:ετ::οετι:: Γεο:Ρ:τετ..

ο:: :οΓε::ε:τετ ,ΡετΡετιτ:: ετιιε:ετ:::ι:: Γιτ:::εεε::::, νεττο:::ίι:οιιε τεττετε:: ,εε :ο

Γετοε::::::τι:: :οεεοε::::.(Δ:: ε:: εε τετ εοο:ο:οο:τι:::: Ρτι:ε:εοτ: Γεοε, οο:ι::τ εε:ζ

Γετε ε: Γεε:ε::::::τοο εοοεο::ττε: Γε:: εοονοεεν:τ οι:ετι:οτ :ι:νεοε: ε:: ε:ετ:εε:: στ

ε::οε , οπο: εοοε:ι::τ:τ :ο τιτ:οετο ίεε::ε εε εοοε:ετοοετ:οοετο ΡετΡεττετο ετ:ε

ο::::ε.

το.:ν. @Μ |ετ::είετε Π:: έ:: Ρωί:ά'ε .4π:τοτε::ητττ·ε @· ο:: τεττ/ὸτ·ῷ

είπε ε!ε.::έτ.

77. Κ:: ::ειοοι:ε :ο ει·εε οι:ε οι::εΓεεΒετ :τ:τΒο Γεοε`τε , οι:τει::ιτο τ:τοι:Ιε,

οιτεττο:::: : ιιτ οι::ε:εο: Γεοε:τ τετιτ::τ οοο:: ε:: :Ρ::: $εεετι:οτ::τι:: οι:: :ττεε

ν:ε:ετι:οτ ε::τ::ε:τ ) ε Ρεοεο:: ()::τ:::: ει::τιιτετο τ:::::Ρεοτι:τι:: Γεο::: Γι:ετετ. Νεο:ε

οι:ε Νοττο:εοο: ετιττ:ε:ε: ΡοΡι::: ο::ιο,οι:εο:ει:ο:οε:ι:ο: Αο8Ιοτι:ο: Ρ:ιττ:ι::ε: ετ

οιιε Ρτεοεοτιττο Ρ:·ον:οε:ε: , εεΡτε:τ:ενετι:οτΕ:ο:εειτ: ο:::::οο::οι:: :οΓι::ετο. Φ::

ο::οι:εο: οο:οεο: ():ετι:ο: , δεοέ:::οοο:ε:ε: , εε ΡοΡι::ι:τ:: Γεττο δ:: :ειτε ὸεΡοΡι:

Ετ: Γι:::Ε , Ρι:ετο: ετοι:ε Γεοε: ετιιι:ε:: :::οττε Ρετ:ιοεοτε:,εόο:εΓεεοτε: εεΡτ:νο:

εε :ιινεοε: εε: ε:τττετ:εε: τ:ι::τετι:οτ τεο:οοε:. Ε οιι::›ιτ: σοι:: :τοο:εο:: Νοττοιεο

οι:: ει:Γι:: ε:: εεεεεετε ει: ΓεΡι::ετι:::: νιτο:ο:: εΒτεο::ε οι:: ετοοι:ετο ο:εοι: Γετεο:

Β:Ρεοοιι:ετο , τετ οι:ετετοιτε :::ετο:οτεεο: :ο οι:ε :εεε:τετ Ρετει:τ:εο: ε:::εο: , ΓΡε.

:·εο: :τοο:εο:εττ::τ:νει::τε Ρεειτο:εο: , εοοΓε::ιι:: ιιτ ε:τ:οιτεο: Γεε:τ Γεοε::τεΠεο: :

οειτ:ο: ετο:::τ8εν:τετο. Ε:τ:Ρ::: ε:εο:οι:ε ():ετ:ε:: , οι:: ε:: Ε:8:εο εεΡτεεετ: Γι:οτ

(:οεοο:::ο,Ρο:: ε::οι:εοτο: εττοο: ντο. ει: :ΡΓι:ο: τεΡεεΙενετοοτ :οει:ο:. Ε οι::- Ρ

οι:: ε::οι:: :εο::τ: ὸεετεΡ:τε εετετε Ρτονεό:: ττεοΓειιτΓε τοιτ:τοτι:::: ειτττ:ει::ε εοι:οτ ε

:στο τετι::ετιιοτ Γεο: Ρτε=:Γετο εο τεο:Ρο:ε ει:οΙεΓεεοτιτΙο , ::ειττ Γετ:Ρτιττο ε:: :ο

:Με εοτ::ε:Πο. (Φο: :οτε νετ:::: ΡτοΓεοιτοτ ΓιτΡετ::ι:::: Ατ: ::εοε Ρτε::ητετ :ο

Γε::ττ στο: Γεε:ετι:ο: οοε::::ι:: εεεε:::τ, οι:: εεε:Ρ:εοτε: Γεεει::ο: οιετετ: * ι:οτ:ε *οτετε;::Μ.

Γι:ετετ εοο:Ρι:ε τοτ:ι:: Γι:Ρετ::ε:ε: Ρεν:ο:εοτ: : οι:οΓοιιε Ροοεοτε: :ο Γε:·εοΡΙ:εε: :Μ..ττει”·

Γοτεο::οε , Ρο:: ττ:τ:ιτι:τ:: οτοοε: τοεο:Γ:τ: ευ:: Γιτοτ Ρε:Ρετε εστΡι:Γει::ι:ο: εοέ:ε:

ν:το:ο::. Τιτοε δεεετε:ο:ε:τ :Νι:οε τεο:οτο εο::::οι::τετ:: Γετι:Ρι:Ιο :οι:ιτ:τ:τεοτετ

Γε:ο, οι::2. εε:::ιτε :ο Ι:οε τι:οιιτ:ο τεοι::εΓε:ι: Γεετε ν:τοο , Πε :οοετε Ρει·οτεοεο:

εετοε.Τι:οε Γεοε:τ οι:: ειπε Ρτο:::οι::τεε: ειττ:: ε:::τ:τ 5 :ο Ρτο:τ:ο:ο Ρ:ι:: ::ε:τε: Γε:

τ·ε, οιτὸτΙ Ρετειτ:Τι:: :εεε:::: Πε: ιι:τ:οοε. ω:: τιττΓι:: ε:τ ::οεε: Ρεοε:εο: νετ:ε:ο:ε

Γεο::: Μο‹:ὸ νο:ο :οοετε :: νε::ε: ε:ι:: ετ:ετοοι:οε Ρεττοεοεοτ :οτεοτεε. (@: εεττ

τ:ε:ετο εο:τε.ττεοτεο: ν:τοιτ:εε Ρετ Γοτεο:εο :τ::ο::::τ ετει::ε: οσε: οοετε εοοτ:οε:τετ

:τ:ετο:ττε $εοέ:2 : Γει: ΡΗ:: :οτι:: οεοιτ:ν:τ ετ:ΓΡ:εετε οι:εο: ::Γοτετ εεεεετιτ: ιτττο

οι:ε :ιττο:οε.νετ::ιο ετι::ει:: εετ:τ:ε:ε( ιττ Ρετ:::οεοτ) εεε:τ::τ Γι:Ρτε δεοέ:ετο,8ε

τετοι:::: ετι:ετ:: Γι:Ρετ Γεετε: ιοεο::τ νεοι:: , τ:οοεε τοτε εοοετειοετε ε:: ε::: εοτ:ἐ

Ε Ε. Ε. ε ε το
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Δε. του.. ττοεετε Ηετοτοε τοετοεοτε. Ποοδ:τ :απο ει:: ειεΙετειο: Ιαοεο εεοεἱεΙοε ΡτοΓΡτετε;

°°·ιΧΧ'Χ· απο: , :ματ Ρετ Γοτ:ιτοεο ὸείεΡο!ετο εκἰΒει: , 86 ττοὶὸειιἰτ·Ι 1οΓτὲ Ιει:εΒε: ετειοετἰ

μ” χω!. ΡεττττοεΓεεο:εε, ακετοοτ 5εεετάο:τ τοττοε εττοοοτε ε.οότοττ:ΜεΙοιε Γοτε: τε οοο

ΓοΗΓε τ1:ειτι1το ,φέτα εοτοιοἰττετε ΓεεΙοε τεο:ιοο: εοε οεε τε!εο εείΓενἱ: ὰ τοειΙο

τοτε τοεοτἰε ΡτοΡοίὶτο. ΑεεἰΡὶεοε οε.τοεΙοε Ρειτ:επι ατα:: πιο: απο το οοο ετι

Ρἰτε, εοω τοτΓοε τὶοεὶεοε ειιΙτεΠτ ιοοετοοε ΜΒΜ: νεί::Βιιε νττ€τοτε ΓειοἀιΓΙὶτοεε,

ειναι· ειοει:ετατε το εαυτο εοιοΡΗεειοε :ο:ο εοοετοἰοε οτοτοοτο αι: α!ετεο: α!

Γοτετοεο Μακ Ρετττεκ:: : ετ :τοτε οι:Ι!ειτο Ιει:Ποοετο ΙιεΙσεΒεο:, :τοπιο εσεΡ5:.

@ἱ εοοΓεΓτττο το$εο:ετο τοεεΒιετειτο εττἰΡιο: , 8: εΧἰ8ι1ετο εκἰοὸε Ρειτ:τευ!ειττι

ὸωιοοοοτο ΓοαΠοοε τοετατ, εε:ετἰε Γοε!ειΠΒιτε , εΙοετοοτ νΜεΠεε: Ρτεεα6:τε μενε

:Μοτο , 5ΡΓειτο νεΓ:ετο Γοτεοτο :τειοεο:τΒοε ε: ατού :οποτε τε:τοεο:1Βοε. @Με

Ροί:ετοειτο Γεε!ετειτοτοτο εοο:εότι: α: ντοΙε:ει, ὶτε το: ἱτοτοοοὸἰε εαυτο τοεοιΒοε

είε ΓοΒ:τεετε, (δεν: τε:οΙἱτ Ρι·εΠη:ετ ηιο οποτε ετὶτοἱοἱε Μ: Ρειτ:ἰεεΡε ) (με

απο :παθει :οτοΒετοὸοο Γοτ:τΠὶτοἰ το:Πτεε τε:τσ.οετεο:,8ε απτο ΞΡΓε ετΠοιε «τω.

8ο @τότε νΙνεοε ετε αεετε:: Νεε Βεὶ οεε τοεειτο οεΒεει:τε ετε.:τειο1 , εμε εοίἱ

εΠίε εοττοτοΡετε ΠοεΙοοετο οιεαο.(ξοεΙ τοιιΙ:εττοο:τ ὶοἔεοεΡείὶΙε εττιΡοἱ:ὸο.

τουτο :Ποτε 5ειεετόο:τε, αυτ: 00:1]:18εττ1 @σε εε ΗΒετοε αοοεε ω: τοοτ:ε Ρετ.

ειιίΠτ, :ο:έ.ιοςοε ΡτοΞεοτετο ΓεοόΜιε εκίΗτΡαντ:. ΙΡΓοτο εμ.ιοετοε ειἀ ει!:ετιττο

εο:ο:οἰΒτεο:ειο Ιοειτοπ Ροίὶ: Ρειοεοε αεε ὸεόιοτἱτ ἰτι τοΓετοιιτο , ττιιοοἱετο οοο

Ροτεεντ: Ρετ Ροεοὶτεο:1ετο ΓεεΙοε εοοιτοὶΠὶιττι. $εά8ε ό:: τΡΠε:1ιτο.τοοτ Γεοτοτἱ.

σε 1)τντοει :οοο Ρετετοτ: άοοε οεκ155τεττί:15 απο εΠ`ετ ἰοίὶἰτοτοε οΗἰεοε Η:τε.

τεΗΒοε , Εεε!εΠειί:Με, εε 5ειεετάοταΙ:Βοε, πο. Ρτο:ἱοιιε το ει:οεο:ἱετο νετΓιτε (με.

από Γανττ εἰ: οϋΙΙ:οε, εεω :οοο ααεΠΓετ Ρεοὶ:ἱιε5 εεΙΙιοε νἱνεττε Μ:: Εχετε”

εΙε :ατο @απο Γεεἰοοτε , αιοτοειο Ρετ ΠοετοΙοε τοεοΓεε ΡετεΠ: ΓεοΓαο , τοεο:Ξε

νὶΒοτε εεΒετεοτε, Μπι εε:ει:ετο του.ο:οτο Ιοιεεεειτ τεΡε:εοτε. @εποε νετὸ Με:

Ρτε:Ιιβε:ιτε ΡτείΒγ:ετ ΑΙΓεΙτοοε :τα δε ἰΡΓε ετα:: εεεττ:οεοοε εοττεΡ:οε :εποε

Ρετ οδ:ο τοεοΓεε τοειοΠ: ΡεταΙγ:Ξεοε ,τ!οοεε Ρατεοτεε τοεεΓ:: εε εΙαεοτεε , ευ:Βοε

αει: οτοεοε , ὸε:ιιΙετοο: απο απο ΡΙιο·1τοτε ιοοοετ1Βοε :ιό Βεε:ὶΠὶτοτε νττεττοε

εοτΡοε. Οι:: απο Ποόετο τΡΓε ντετΙο.τεο: οοέΙ:ε Ρτοτοἰ:τεοτεε Ρετ Γεετε:οεοτε.

_Γει:ΙεΓεέττοιτεο1,τοετυ:: εαυτο κατ· τεεὶΡετε Γειτο:ει:εοπ Ρετ νττετοτε ετΙιο:ε Ε:ΙιεΙ

εΙτεόεε το:ετεεΓΠοοετο τ 8: ιοειοε ε>Ιοτ:Βεειο:εε εοΓτοἰ Κεε!εοπΡ:οτετο , Με:: τενετῇ

Γοα: αἱ εαυτο τοεοίὶοοετο. Εεεε ειιοά τοΗ:ΙεΠτετ ὸοΒἱτεο:ἰε τετοετε.ττε Ρεοε

τεν:: ΡττεΓιιιοΡ:το,εεεε εοω. το3οίτε. @Με Ρταοετοὶτ εέτἰο. Ηειοεεοτ ε): Με

φωτα: Γεετετοτο νοΖωωο τοότεοἰ ει::τεετε:οτεε ΚεΙὶαιἰειτοτο, αοε οοοτοΓἱ

απο εοτὸὶε τοιτοεΙ::1ει ε: ουτοτΙττετετά άεεεο: ΡτεεΓοοπετε. 5εεΙ οεε φ1Μετο Εε..

εΙεΠει Πε εε ἰοτεμιοτοιο εείἶενἰτ ΡτεΓΒγ:ετοτοτο εΙοοοτοο, :τετοιο Γαβ εοτ:ττο πω.

ΓτεεοΓει Βοοετοειττοιτε ιιΓ:1:ιε σε εΙοοόεεττοιιτο τεΒοἰ εΙοττοΗ Κε8ἰε ΕεΙΡο.ττ εοοοοι

Ποθ:αεΒατ.

Χεν. @ιωποεΓυ Κε:: Βάζετε: τεςξεωυττ.

-78.ΕΒΜεειοε αιοττοε Κα: Αοε!αυτο ΡττεΓειτοε Εάτεεοε όεεἱτοο τοποσ τα

:τα Γιο :εΒτοτεινι: ό: τοοττιοιε εἰ: : εο]οε Γτει:ετ, εοω Εώντουε, 11ετέ15

ΓεὶΠεε: Εὸτοοοὸὶ 8:. Γειοέτσε Εάττ€γεΙτεε ΚεΒὶοιε ΓΠοιε , ΒεΒοιιτο ΓοΩεΡἰ: ; εοετωοτ

“Με τετέοἰ Ρετειᾶἰε όεΓοοέ:οε εί:,8:. Ψτο:οοπε οι ΜοοεΙὶετἱο οονο είτ ΓεΡοΙ:οε.

Πο]οε ΚεΒοιιτο Γοοε εεττοεοοε Εάτέετοε εε αοτο ΑοΒΙοτιιτο ΡοΡοΙο εΙεέτοε πιο::

:πατε Γι12Γ-εΧτοἀεεἰτ11ο Γ:1ΓεεΡΠ:( 8αΡΓε :Ιε εεοετε ΚἰοεἔτΙΠ “τω Κεἔ;5 (μι:

Ρτοοοε νεΠ;Γατοοοπτ Κετέιττο 1:1ε!ετο ί)ΙιττΠ:ι ὰ δ. Βἱτἰττο ΡετεεΡ:: ) ὰ Β. Ποεάωο

όεεεοτετ τοΓΗ:ιτ:οε , ΚεΒοο ΑοΒιοτι1το Ιεεεε @Με εοοΠτττιο: , Η εεοό:1ιτε :τετο

ςοἰΙΙὶΠἱτοο αοτο :ετοΡοτε Ρο:Ι:ιιε εί::άεΠτο&ειε ττοοει1ε Εεε!εΠετε τεοονενττ 8:

ἀ::εινἱτ , εταεξοε ε:: Οοεοοοϋε ΟΙεττεοτοττι οποτε, :ιό Ιειιόετο Πα , Μοοεεοοτοτο

ά $εοέτττοοοοιΙ:οοπ εε:ετνεε :ιΡΡτετἑενὶ:, Πεο: δ: ΓεεΙοεοτε άοεε:ιιτ οΡετε. Νοτια

Με Ηοετο ττοΡοοεο:εε οττοειτο ΡτοΙτκττετειο όενττειντ 5 :ετοΡιτε απτο εἰ: ο: Ιεττοεο

το Πα: οταοε:ιττ τοι:ιιιοτ , δε ο: Ιο:1ιτεοα νἰτεε το:ετοο Ρετ ΠΙεο:τιιτο τεμ.

καστ.



:νιτΑ ε. ΒΑ1:τΗιι.οιε ιιΕοιΝπε εκΑΝοσΜπ4; - π; π

Μ. Ο Η Ι Τ Η Μ.

ΧΝΟΤυΕ Ε:ΙππΜέπ Τπ8π/Ιαποπε:π πωφπππ π. ε. ν: Ρ:›·ΒιοΗ.ιιιοιυέ ειππεπ πω..

τσιπ [πέΐ·ππο _βο ἰπο π/εππιπ.τ.

ν1τΑ ε. Β Α τ. Τ Η11.υ ι ε 1ιεοιΝπε ΕΚΑΝεοκνΜ, Ο”. π.:
πο. Μεζέ.

Ροίὶεο. δειπἐὶἱτιποπὶεΙἰε ΚειΙουΠ8. πω, ω;

5οΗΡτε. Μ: Αιιόὶοτε ΑιιοπΥπιο οῇιιε :εςυειΙἰ.

Ε:: Μό'. εωἰ. ΚΚ. ΡΡ. Ρπἰἰεπβππι Μη? !οΪπ:ππε Βο!!απείο;.

ΟΒ.5'ΕΚΨ'.άΤΙΟΝΕΣ ΡΚωΕΡΙω£.

 

 

κ! Ν 6' ΤΖ ΒΑι.τΗ1ιοπ [ά Β.η.·τεςΗπιο1ε, ω· ΜπέΙο-δαππππ»π :·ε!ίυπε :πράσα νΜε 8ω_έν. · ι ίπ Ρταποίηπι πἰπἰπδἔπ,σπ Ετεπἰποπΐιἰἰ πππαιιου·ίο ίπ δωοπίου:ί ]ππωτί: “Μ[4ΜΗΜ :Θεέ-ΒΑ [πωσ.

π. ά:Μπαπππα ω· Κεέίππ Μοππ[Μί) Κα!ιππ.τ Μσπασπισ κά π ευπάσα, άπο: παπί:

Ψ °α····χ^ πω! ρω /ἐτἱΡ202τ1 , πππιπ :πα παώ ηπε!ευπ.ρπυστπ πππἰετπ π: ίωροΙπππι ; πάπια

ἰπτπρσἰπτοπσω , πιιέΡωπ3ΜΜΜ ρπιιΙΙΒ ε!σεΑπόστί @πωπω πω: Μπι πιππωἰ: ?Μπι :.π·οτπα·υίτ,

Με πιπΙω πιώ· πίίππι απλά: . ππωπαπ'πιυπιΜπ ω· παω: ἰρ/ΐιπ ίπ πω· @Μιδέα πισω. η. ›·άπτί: ,παππ

]9/Ι·πυπ ε/ΐ. Ρπιτπ|ίσππ: Ιππίπείε π.·κίρτστεπι ππ:έππίσππω πιά τεέπππτε πάπια: ΤπεουοΜεο ππω.

ΑΕ: ῇΙἰυ . ΤΗΕυΟΡΒΕ0ο πωπω· μπω Οπίππππ, πππΕρ$φυ πν·έθούιπ , ραπ: πισω. π. ό· ό. ώ:

Ιδπέ 2ε/ἔπτπ›·. Ροβετίυππι ίπι.·πύπιτίυπευπ ε δπτἰυ κάπου” π Ήο!ίππάσ π/ΐίταπππ. :πΡἰἰ:πτἰοπἰ:!τα.- `

πέ πιόίπάσ ατπίππιιι:, πε β άπι·επιπ: ύπτεέΜπι . “Παπ τ:: ·υκτύί.φππ!Ιο απππ έπεις[τπτπ τ:Ρετστε

ποεπεπιππ, >

μ.. .ωππ ΒεΙτΙιἰΙὸἰε πωπω: Φπ0°ἱἔ ρίπ.τυπιπτ ππτἰππἰ πσωίπε:. πω ΒεΙτΒἱ|ὁεω πι· ΒεΙτἰΙὸειτὶ; Ν°ΠΜ;

ΒαΙτεεΒΠόσω [ἐκ ΒΜι·ΙεάΜάεω πι; . πσεπτέσπ: ΒιιάιιΙάε·πι Ρπα[υππτ.· πο: ουδ /Ξπππππυ· .άπδίο- ·

π: απτίππίπτω , Βσέππι , .ΑΙππάιππ ίπ πεπποπο ΒααΠε δπ.ι·οπΙσπ , .π!έε!ατάπ:π πω. Οοτὑσἱεπ/ἑπι

ω, δ#####ἰ# › όπσ!έπ, εμέ Β«ΙτΙιἰΙὸ:ω βπίθυ·σ «πωπω ππὶἱι: ΒεΙἀ€€11ἰΙἀ€π1#π ΒειΙτεοΜΜεπι ,παπί γ

α:: Μ £σιἰἰιπ4πι ι:ο!!πάσπε σπβ·π·υπωτππ:. ΟΗΕ επίππι πο/ΪΜΜ: πικαπ” Ρία Καππα ποππ:π ωπἰδ

ο-β·πιπτ. Βειιιάοιπ π:: ΒπιπΙιειπ πωπω μπα: πσ_/Μ ; πιω: ίπ υπ ωππίππι ΒιιτΜιά: ππάΞ:πκ:

πποέ πωπω ΒεΙ:Ι·ιὶἰὸὶε , ειιιόαα:ιπ ΗετοΜε; Βε.τΒΠόκ, υτΠεππ Ηοτοἱόει θετυπππίεζβέπίπσπα

;. Επί:|:έωεπι ππτΙσπε· δπκοπί8.υπ Ρπαἰἰσππτ υπιπ::. Έπωσπτατ πιό ίπ 6επιπππίσπ διασππιπ 76- ΜΜΜ.:

$ἰοπε πωΡαπίππι !οινιπτ. €Μοὸονευε ειοε0ρὶτ υκοτειπ ε!ε δωσε $:ικοηοτιιιτι ηοιτιὶπε ΒειτΜΙόοπι

Ρώκ:Ιπειω νεΙόε & οι1πή ἰτιιςευὶο Βτεοικιτιπ, Μ Μετά: (Σε/Μ Ιϋππσ. αφ. Δ”. πω. Ε: Β·εέςεπτί)

εοπ:ἰπππ:‹»· αφ. μ. €Μοάον8υε ΕΙΔΗ Πε8οΒετιί επι 8εικτε εΙὶετιἐ8οηετυω Κεες1ι1επτ εεεππειιε

:ιοπ1ἰιπ: ΒεΙἀεεΙιἰΙἀειπ , Ρτυάεπτειπ ετηικτ εἰεἔαητειιι,8οιπυἰτ οι: «τα ΗΠοε πω. (ἰεπτσπι $πποππππ;

δπκοπε: έπποφπ·ιπυ·: α· θέτππππέπ ππἑ σα” παω· ώ· Μή: ίπ Β:·ίταππίππι ίππι!πιπ /ἑεπἰο ν;

σ#ἱ‹|ἱπ , π ππἰύπ; ΖΜπιππέα Εξ:π::επἰπεήπ πιπσπάσππσ δοκοηεε#π ΑηἔΙἰ-δεκοηεε πΡρεΙ!πτια. δι!

πωπα 6'εκπιππίσί ποπέππι δπη]ίπππ άπτ'ίου·ππω Βπἰταππἰσί μπω εοπβεόππ:πτ. Πίπα ππππωπ

6'πτέ/Ηππα, ‹Ιε ρεττἀΒιιε ττωίὶπατἐτιἰε ς·υστππβπτ !π:εφοΙπ:οπἰ.‹ ) ΜΜΜρτονἰἀεπτΙἔιόεραᾶετε,

·& νΗἰ Ρτετἱο Ϊεά ὶπαοπ›ρετ:ιΒἰΙἰ εοππιπετεὶο νεουκικΙοτει ωνειπτ ίπ Έπιπάππω ἐμὲ ρι·ε:ὶοΓει&

ορτἰππι ΙΜ ωατ8ετἰτει : 8τςι10 ὲΡτΙικἱΡε ε1ωράειιι Ρτοικοτυπι νΕτόε1ικ ε!ετἀίῖῖππο ΗετάΜιωΙάσ

ηι1ἱ τυπο Ρεἰετὶυιο ΒιιΒει·πεΕπιτ , εοτιίΪετ εΠε τεεερωτι1. δέ σα· δπ.ι·οπίπ θσν·πιππία Ρτο::/]ῖ/|ἔτ Βα!-#

ιπέ!α'ί:,ποπ (Η: ρεκι€Βυε ττετιΠτιετ1ηϋε ποίπεπψ άί:επιίπ Επιπέππ μια: θταοπίππιΜπεπππι

Ε!ιΞίπ: πιάτο: πάε2π1Ρωρτωσ.τ άί:ίτιο· ίπ ?Με Μ. ι. εφ. ω. Ρ::ιταΡυξ: εκ 8επετε δευιοπιιττι , ςυἰ

εΠυικ·Ιο σο τεππροτε νεΙυτι 8τε·εεε ἑι Γ:ώΒιιε ρτορτΠε ονυἰίὶ πι ό1νετί-ει ἀἰίΪτειΒεΒετΔτιιιπ @Μ

απ” ρ›ποβί:2τ Η. ππΜππ πω" 6'επτπ!.ι , [προ Ιπ Βάπιππίαπι π” έκ ι·.πιβ Ρπο,|Εδΐπ.τ.

π.. Βπωύ!ιίυπ πωω 8ΤΠθ7'θ παω πω? τε/ἴπτπ›· !πεεφο!π2υπ, απ:: Α" ῇπτεπτἰπ ,παω οβ απ”

@πιάσω : Νου ΙενΙε π] «ιοφω , ποπ ρτεΐυτπΡτυοΓε Πι νετΒο , ΐα! ευτιθει φαει Πω ΒοηείΗ ιπιἱ:

πιοόοι·οΒοτυτ 5η8ειπο. απο επιπηιιε ΐεπευάιπε (Με: εΙτετἰιπ 8οιπΞε Γειτν5τετ οΒίσειιΜε ) ρτοΑ

ερως3_ ε;;χωπηη άεχηοηΠτ2Β2τιπ. Ε! ίπβλΝ11Ευ ΒὶνὶΠΟ €88ΠΙΠ ΦΠ6: €ΙθάΠΠΠ › Π! 9112 ΡϊἱΠ£ἱΡἱ3

ιπυρτἱιιε όενΙτεινετατ , ροΠεε (ΞΒΙοἀον€υω Πε8οΒε:τἰ πιιοπάεω ΚεΒἰε ΒΒιιπι πι σοιπῇυεἰυπι πά

Ραετ , δε πιετἰτο ΒυιτιἰΙἰτετἰ: ω! εΙτὶοτ€ττ1 8τωιιιη απο εάτοΠετοτ. Πι προ ΜΜΜ όἰἴρεπἴειτἰο

απιπΙοτιπ Βουοτ:πο όεετενετ:π : ω: @το πΜπατυπα Βε8ὶε εοτιτοπιρίστε: , Μ! Κεεῖε οορυ!εω μ”

·νεππετ , επ:ηικτ ε:: @Η Κ εΒαΙἰε ΡτοΒεπίεε ρτοεοόοτετ. Φ-9όΜ80 ροι·ει&ι:επεΠ2 , θα:: οττπι5Βυ8

μπα , ι:: πσίε φα εκ” εκ Η ΕΟΑΙ.Ι υκοοεκιε , Κεε5οιπ Γιππετα «:ορυΙ:ιπι , Κοΐέπηι:ε εὶετιε·

π:: ΓοΒοἱεπι. Ισπαππ:: δ:ο·υ·ιω ίπ πρ. Απέ|έσ. @αν :ο ίπιτούπ.< Μα"π·ππσπ: έπ Ε . _;. έ: Μπίπ.

π.·πρ.5·ο. ππππωπ Χσείπαπέσππ.< έπίπσππ: πι: ννοάεπο διυ.·υπππι @παραΕ:ΙΜΒΕτΜπτπΕαὰΒε!ῖ



ω ναι: ε. ΒΑΙ.ΤΗ11.οιε :ιεεΙΝ.ε Η:ΑΝε:οιιΠΜ.
(ΜΚΟ _ι:Ν_ :Μπι Βήτκππἰε Βαζω . Βκι!ι·Β:Μί: αυιωη9· μπω:: : σκ:π: Β.«Ι:Μία'ίε σα· [Μπα Ε:σο:τιΒε::ο πφτί:

υε__:‹›:‹:_ ]ςι::ίτ Π:ίειι.ι , Κ:έυ!78Πο ΡΜ” Κεφσκευι δρέ[ωμ άφιοπ/επι : ε:: θα:: δ. Βο:Μ ΑΜα:πι Β!ιυιεί.:

]Λειιι.ιου:. “ῇβμ·σἀε›·ἱκ. Ων·:έ «ΡΜ Βσέαπι πι :::/1ι. ἰ:ὐ. :. πρ. η. ιει·υεπ:ων.:. ε:: Ψο::ειι:Η::Ρε ::ιιι:τει·ιιιιι

Ρ:0νι:ιε:2τι1ιιι Κε.<::ιι:ιι 88008 ο::8::ιειιι ό:ιε:Πε: ώ· ιπΔί!π δ. Βεπε ΚΨΜ.: Ρ”:·[.:παπι Β«Ζώ:|ά::

παρτυ» Κι!ούαπο Βα·Μπι εεπαφ'Σ>. Με αν:: έ:: ΠΠ.: .4ί?έ.: :πιείτε εωωώωοπε ι».::έ.6»: . απ: ί!!.ί.ε

πέβ:! απ: Με άΕ π· σοηξεει·ε Παπ.

Μο"ΜΗ.Π. 5. Βἰσ: πω: Ριπή: φωπτειω Κεί:::ιύ!ίσεποπ [έξω :ί·υίΙ:: , /ἑιἰε:ἱπυ:ι'2!Ιοππ/ἔ:σα Ζωμ:.1ι.ρω"::

ει) Η ω... Με α: Ρἰεππἱ άεύωτ. Νοσωππεπτο [Με 6'Β:·ούσι!:ίτ , Καέε€κπάι.πἰιῇπε:ἰεπ.: Χ:έ:πι.τ'εσπρακτπ:,

ι1::::. ' Ειπα.: Ρίαπι πιπέκ:[::επιίαΜ |90:1Εεφισ7κε μεείέσεκτΡπε!ατα με σε! συπεύεζι: σε! ιίοΜ·υ:: Μοπιι/Ω

ή:: . α: .κΜέ:ω·ε πω. όπωτε:· £σΜ2π£Μ0ΜΜ. Βια: Μπα:: ΡΜ ::εταί: εκτιι|ιτ.δού:ίσπρ α: Κα!επ/δ:

:ία σε:·&είσπρ άίσε:ιάκω, ω: Τβευέςρεάιιππ εξι:[έσω Ζοσί Αθύσεω ρ·ΜικΜ ίαπεία&ίπα.:; Μ:: έα Κα

Καιςπτς_ ίεκβ Ρ.:ιεει.: κέεκάαΜ. εω.:ωω. Ώθίυέεωί Μ. ευκ:κ.π· Ριστωιω ΟΜεσήπω απ:: εξί'ιωτ αΠαΠε

ευπ/:εκκεΜ: κι ΚΜ:: β:: διά:: ε·έ!!α Κεέ::.ι @ή Ραπαϋπό αεί Μα:70κΑΜ ρω"Μ . φις” Ρ”:α·εέπρε

ΙΜκαι: Βδο βετ:: Ιω πεπ:: . α:: ίπ]:)ι παπι. :8. βι·ίθ::ισ. ΠΠ:: :κέφια Ρατώεποπα .ι ]θωάκυκιαπ:.ε

από: Βεί:ΜΜ:: . Ο :οειι::ι , τό:: ?Με ίκτειφσΜωπ . ν:Πιε ε:Πιιειι::Π::τι:ε δ: ιιυειιιιρ:ιι::Βυε ευη:

εε:ιιιιι :εά:::Ι›:ιε ειιιρ::Ηεεν:: 8: εικοτ:ιειν:: , 8: :η Ρο:εΡ:Δ:ε ω) :ε::8:ο:ιε :Β::Ιεπι ν:νε:ι::ιι:ιι Γε

ε:ε:ιιι:ιν::8:ιιιιιιι τ:ειἀ:ὸ::. @μπαι ειι:::ε:ιι νοεειΒιι:2 ΡτοΡτετ :2:::ιιι::ι Ιεεε:ιτ:ιιιιι :ε::ειι:- ΙΙΙικ!

νε:ὸ :::ίε:ε:ε ειι:ε:::, ειιιοά Κ6&0τ:Βιιε ε:υΓάειιΜοε:νεΙόε ::::ιε:ιάιι::ι εί:. Μ:: Ρ:α:εερ:ιι:ιι

Βρε: Με εο:ιί:::ιι:: , δ: :ιια:ι:Βιιε ρ:ορ:::ε εε ΕΙ:ο:ιιι:ι Καμπ: :οΒο:::ν:: , Π8::Ιόει:ε ί:Βιιειν:::

:ιι ευο Τε:Βιιτιειιτο ::ιτε:ιιι::ιει:ε ε:: ρε: :ηνοαι::οι·ιειιι 8. Τ:::ι::ει::ε δ: :::ετιι ::ετιιε:ι::: :υ:::ε:: , οι:

:ιεπιο ρε: Πιεεεάειι::ετε:ιιΡοτε Πάω: :μι:Π:Βε: ε:ι:ίάεπι1οε: :1ιι:άει:ει::ι ::ε Με ν:Π:ε :Ιυεε ::ι ιιΓιιε

:::νει·Γοε ε:ιι:Ηεπι Φο::ιοΒ:ι ΜΒ::ειιι::ιι::ι εο:ιτυΙε:::: ί::Β:::ι:ιε:ετ , ει:: Βε:ιεί:ε:α::οε ειι::ιόε :Μυε

ι·ετ. θεο:: ί: :εε:Πετ, ραιι:ε ::ι:ε:ιιει::Βιιε ειιιιι ]υ::ει τ:ει::::οτε :ιε:ιιι:ί:::ιιο δ: ευΡ:ἀ:ίΪ::ιιο ει:Η:&ιιε

Π:ιε :Με ριι:ι::ετιι:. ΙΡΠ::τιςιιε Τεί:ειιιε:ι:ιιιιι ί: ειπε ειι::::ετ:: , :τι Α:ε:ι:νο ε:ιιί::ειιι Εεε:εί:ετ :ε

ε ρε::ε:. Ι:: Με:: ετ::ι::ι ρ:ει::::θο Οοε:ιοΒ:ο νειιε:ε:.::!επι :εΙ:8:οϋιιιηιιε νει::Ιε Πε: €ειιιιιι:2:τι Με...

Τι:ΑΜ , φαω ει: Μο:ιεί:ε::ο 1οεΙ:ο ενοεεινε:ειτ , :ιι :οεε Μετ::ε ρ::ιτιεπι εο::Ρ:::ιι:: εεε. ΒιιρΜε

ΙΜΜΒ ευ ίπ ίσα: Μοπιιβετίκω ·υίππκπι α: Ραείίω·πω @Μι ω· ?και δ. Β:›·τἰἰε βιο ίσου τε/εππιίέ ανεβει:

ΜοΜ(Μ Β.ιΙ:Μά:: πωπω: Με:: ΡΜ·έ:Μπ ά:επ:τω:: σοπ:.:!2: ς;~ |συπο:ί.:°. ΠΜ: :οκβιω·ύακι ί/::2ίπε: ε:: εί:τω·βε

ΜΜΜ. ,....:...:. . ε:ίκω ω· £π[ίιΙα Β:έωππίπ , 2:/ΐιεκτε Βεα|ει :» Μ. 3. Ηι]Ϊ°. 6'εφ. 8. Μοιιεί::ε:ε εο:ινε:Ωι..

::οιι:ε 8:ει::δ , φαει” Ψ”::!ίπε: Κα!επ/Ε.: 1διωπη:ι_:·εί:έίοπε απείπεπτ. @ήπιε Η:ι.οΑ. ε9·/»·σκείω·

ΗειιεεννιτΑ .κ!!έ:ψ: Οπ::·πω!ίαπι έπέ|οΜΜ Καφ :Μαη Βι·::.υυπίε :ἰιΖπἰπιτἐ Κεβεπ:: ρ·ε:κ!::κπτ.

δ'αίε από:: Με Με:: μπ:::πιίττεπέα που /ἰυτ:.
Η:1«:::ι.. Α 6. ΑΠ:ιο)ίπφι:: Μ. 3. αφ. η. Πο::ι:ιι:ε2 Ιιιε.ο‹:. χω. :εΙ:ε:οί:Π:::ια Οι::ί:: :.ιπιιι:ε Η:Η:ι.

ΑΒΒιι::πε Μοιιείὶε::: €11.10:: :::ι:::ι.ι: $::ε:ιιιεε:ιεΙΙι, Ρο:: ιιιιι:τει ει:: ία:: :τι κα:: ορε:ε επ:εί::ει,

ει:: Ρε:ε:ρ:ε:ιάει ρ::επι:ει ν:::ε αι·:εΗ:ε ::ε :ε:::ε ε:ι:ε::ι :::ι::Πν:: :Πε Π. ΚειΙε:ιάε:ιιω Πεεειτι:ι.

. ε:ιιιι επε: ειιι:ιο:ιιιιι ίεκε8:ιι:ει Γε:: ::ιιι:Βιιε ::εμι:: Ρο:::ο:ιε ό:ν:ί:ε , :::8::::ε: ::εε Ρ::ιιιοε :ιι (πω

Μ:: :ιε:ι::ιι ιιον:Π:::ιε εο:ινε:Γ:.ιεε εοιτιΡΙεν:: . δ: :οι:::ειιι ίειιιιειι:εε :ιοΒ:Ι:ι:ε :ιι Μοικιε:ι:αι :Με

Ι)οιιι::ιο οοιιΓεε:εν::. Νεττι 8: :ιοΒ:Ι:ε :πιω επι: , Με ε:: Η::ει :ιερο::ε Ε::νν::ι: Κεε:ε νοαιΒιιΙο

Ηε::::‹:: , απο ευ:: ε::α:ιι Η εδε ει:: ρ:εεά:::ε::ο:ιεπι :καπ ιιιετιιο:::ε Ρειιι:::ι: Ρ::::ι: Νο:::ιει:ιμη

Β:ο:ι::ιι Ερ:ί::οΡ: Ρ:::ετιι δ: $ειο:ειιιιειι:ει ΦΗΜΗ ίιιίεεΡ:: . :ιτειιιε :Με ιιί::ιιιεόιι::ι ει:: ε:ιιε ν:ί:ο:ιεπι

Ρε:νειι:τε ιιιε:ιι:τ , ::ιτει:ιε::ι:ει ΐε:νεν:τ. @Ζε ει:ιιι :εΙ:θεο ΜΒΜ: Πτειι:ετ: Η:: Πι:: ίε:ν::ε ἀε

ε:εν:ίΐε: , Γεεεί::: ει:: :ι:ον::ιε:επι Ο::ειι:ει::ιιιτι Αιι8:ο:ιι:ιι. Ευ:: ιιει::ι:μιε ρ:ορ::η:ιε Πε8:ε :Π:ιιε:

άεί:άε:ειιιε ει::ιιόε , ί: ειιο ιιιο:Ιο ροί:ε: , ὸε:εΙ:&ε ρει:::δ δ: οιιιιι:Βιιε ςυ:ι·ειιιιιειιε :ιεΒιιε:ε:,θα:

::ειιιι ρε:νε:ι::ε , :ιτειιε :τι Μο:ιει::ε::ο Οι::ε ρε:ε8:::ιειιι :πο Βοτιι:ιιο ν:::ιιιι όιιεε:ε : :::ι:δ ία:::
Ηαζι-νἱα :Με ρε:ρε:ικι:ιι :η ε:::::ε μι:::ε:τι ροΠρε: ιιιετε::. Νοτη & :ιι εοι:επι Μο:ιεί:ε::ο ,Γο:ο::ρΙῖυε

Ηειιεενιτ , πιατα· Α:άιι:Η Κεε:ε Οτ:ειιτ:ι::ιιτιι Αιι8:ο:ιι::ι, Βε8ιιΪε::Βιιε ΜΜΜ :::ί::ρ:::ι:ε :Ρίο

τειιιρο:ε εο:οιι:ιιιι ει::ρε&ειΒα: :ετε:ιιει:ι : ευ:ιιε ;ειιιυ::ι:ε εκειτιρ:ιιι·:ι& :με ρ:οροί::ο ρε:εξς::..

ιιειιιό: ειιιιιιιτι :ο:ιι::ι :ιι ρ::ιεΐε:ει ρ:ον::ιο::ι ι·ε:ειιτειεί:. Πε:ιιόε εε Α:όειιο Ερ:ί::ορο :ιι ρει::::ιιη

:ενοε:ιτε , εεεεΡ:: Ιοειιιιι ιιιι:ιιε ::αιιι::::ε ει:: $ερ:ειιι:::ο:ιε:ε:τι ρ:εεει:ι·ι Ψ::: Ηυτιι::ι:ε , ιι:›: ακμή;

ει:ιτιο :πιο Μο:ιει::ι:εει::ι ειι:ιι ρε:ρειιιε:ε ί-οε::ε ν::ει:τι εεε:ιει:. Ρο:Πι:εε ἴεᾶε ε:: ΑΒΒ:ιτ:Πζι :ιι Μο

.. π. Ηωμ :ιειί:ε::ο Ηεο::Ιιειι*. Βεἰπάε εοιιτ:ειτ εεε: Γιιίε:ρε:ε ε::επιι εο:ιΡ::ιιεικ:υπι δνε ο::Ι:ιιει:ιάι:τιι Μο

τω. :ιεί,:ε::ιιπι :ιι :οσο ει:: νοε:ιτιι: θ`::εε:ιεε:ι:ι::ι , ειιοάοριιε δε: ::ι:ιιιι&ιιπι που ίεΒιι::ε: :ιιιρ:εν::.

'Ηπα :πιεση επι: :Ρία ρ:ιιάε:ι:::ε , ι:: πο:: ΓοΙ:ιιιι :ιιεό:οε:εε φάμε , Γε:: ε:::ιπι ΠεΒεε τα: Ρ:::ι·

ε:ρεε :ιο:ιιιιιιιιςιια:ιι Με εει εο:ιί:::ι:ιιι ειια:ε:ε:ι: δ: ::ινε:ι::ειιτ. Τει:ιτι::τι ·Ιεδ::οιι: Β:ν::ιει:ιι:ιι

Γε::ρ:υ:ει:ιιπι ί::οε :πιεσε Πι:κ:::οε , τειιιτι1:ιι ορε::Βιιε :ΜΜΜ εκε:εε:: Γεε:εΒε: , ω: Γ.ιει:ΗΜξ

ν:άε:ε:ιτυ: :Β:άε::ι , ει:: Εεε:εΠει:::ειιτιι ε:ειάιιιιι :ιο:: ε:: είτε:::ε ο:::::ιι::ι εμε ί:ιΒ::ε:ιτ , ρ:ιι::ιιι:

μπε :ερε::::. Πειι::ιι:ε ευ::ιει.ιε ει: εοόειιι Μο:ιεί:ε::ο Ροί:ε:ι Ερ:ΐεοροε ν::::::ιιιε , δ: Ιω: ο:ιι...

Με ί::ιειι:ει::ε πιε:::: ει:: ά:ες::::::::ε ν:τοε , Βοίἱι , Α::ι:ει . ΟΙΗι€0Ε,]ο:ιει:ιΠΕ8 δέ νν:ΜΜ. Πα·

1:«βι: Ρεψ:α:ί @καιω π: α!έβέ επωέσω τω: ἰτετιι›π αέπε :σἔε›·::πιιπ·. Ησ:·ε/·ῦυἰιιΜ [νι Ποπ/ΗΜ

ινών ίπ Μαπ]το!υ!ίο Βεπεείίδ:ίπο Κα!εκα'έ.: δφτουιύ. Η:Με να:: ΑΜ.πωζι Χν_ ΚάΜά_ σσ”ΓΙ"π

Μεκβ:. Ηετε/ἔΜἰώε /ξ·|επ|επιυπ ἰ›ι Μυπεβαίσ Μονο σ/:Μάιπιπίπ οπιιο:·έσ δ. Ρυ.ιι!ί : ?Μέ πεἱηρη

Νάσια:: ,/ίσιι:είεω αρκά Κσίαπι δακέ:έωυκΜ!ί.: ·υἱ.τἰ:.

Βε::::2. 7. Ηιο·κω δαπδΜποπία!έει:π Λ2ε1%·π ώ· ΛΗωπέβ /Μ: δ. ΒΕ:=.·:::Α ) :·:ς:.«.· 44.1. Μη-ϋ

δ.::ιώ

··-τ·:-- --
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δἔτπσΪἱ τη_ Κεπεάίέϊ. τ·ώα·επικα. Εα ίπ !ασα “Μ” ΑππαΪίτααΦίτ ΗεἔἰΝΠεΒ εριπἰττἰκ ]ικἰἰτΗ Ιπι- Ουτε. ΑΝ.

Ροτατεἰεῇε, Ζασάανἱεἱ Ρα ααπραααα·, καὶ ία Ηζεατέα Τταπ/ΙαιΕαπέ: 5.ΒαΙ:ΜΜΔ πα α”. οτα. χω; ι ι τ. ΙΜ “Ω

αἰιἰεὐἰαιιαε. _ α μΝ"°ΚΧΧ' . ·τ

_ 8. Απτεακααπ Με αα/Ετωιτίαπε.τ ῇπἰαυιασ . αρσερ›·εάαπ ε[τ αιαεα!ατα απ· ΜΜΜ αία!ει·ε , απα›π ξωτἱτἱἱὁὶ9

Ἑαἰώἰἰἄιἐ: αιεωατία Ι/επεπώί!ί: Βετία έπίία. 5. Ηιβ. σα. ιο. Γ:·έαΐεέαα'ια Καετα ακίάαπι ίπ δατααἰ- 223"Ε:

ατε έ: ?Με δ. Ι/·υίψία| , ή· Ρ'·υέ||εΙαπω Μα!Μεβατίε Μαπααὐκ: έκκαετιωτ. 2ιέρρε αίιυπ. ί/·υίί- ΠωΙζω

]ΐ·ίαιωι , ραβ·ει Εαα›·ααεαβω Ερψαρωι , ααα: Καπακι αά τύπω Ει:α!εβα Μαπασαατέωακε ανα·επεία:

Ρταβαώ·επετιο·, βιιέέαπί ε Ζ)αζήπα ααα Κααταβαε έετεππυα . απ: ααα/ΙΜ Ρεπιδία Καταακα ἰ:ἰπετε ία

ι·και πα Μέσα Βκωαπἱῇταἔ ε.ταερικαι :ακα τεαπ'ααι·ε Βααΐακ: Βα!!ω!αΐισααΜι απατα: έίσίτιαβ.

Νεακε ακάίεαπϋ βατ, ακὶ Βτι1η:τω!άτ:ιτιίασα ΒειΙττ1τΙότεβξ/ΐέτκαπ:: :που ακία Μυ·ί απανω απ:ἰαιιἰ

απ: Βεαἰε ·αεψα δαατακίαα ετα .α4ΙΙ"'2άθ Καμ /αδϊ·.π ΒαΙτΙιἰἱὸοπι Ρτα/επιπτ, :και από.: παααἰιιαι ία σί

·υί.τ σα: Ι/·υέαθέαίκ: . μια: Βπιπεύ:ί!αία ·αέυε:·ε έεβία. πω», ακααιω· Βα!αἰαἰίει'α .ε!δ!α κατ, ακατα

Μπι «τα έα/εκεααία Εριβαριε ατα/Σαϊτα μα: ακα απατα πιεσε αύαα›·υ·επτ [κατ. /ΐατίω ἰπΙε|ἰιἔἰτ. ΠΠ

8εβειτ :πάτα 5αεετάοτεε οτ μπα: πε: α!έα νία διααὐετα·απαι(ι /εκ :$'ίαεα›·απαϋ ΕααψαΙαέ ία:ετ/`είτα

π: ιίε:|ίπατε /Ε· ρατ- ιΜααιαα έκβτέαω ε.τι]τίατανεπιπτ, μαπα _β ααα" πατατα έκ Ιία!επ/ε Μακα

|ΐστἰππι . τα” άκιίκαι @απάτη β ›·εαέρεα·ε βπετε:ια. Ε: απΜεπι ία ἰ!ἰα Πααΐαί ¦ααταύα :πιάτα εα›·»·εα>

8ἰαπε @στα ·αίαίεατιστ ΝκΙἰα: "άτα ΕΡι]ααΡκ.τ παπαἰπε Β.:ζ|ίπκ.τ Ει:αίαβαπι Μααίκπεπβ·Μ π.τίτ. Κ"

8.Αηηςη1ηΠάοβέβ Ε&ταίαί ίπτετβδτα Ι)ει1Ητιτ1τη βια/?ίτιαίτ Βεα'α_ακί ε:: Ραραία›·ίιυπ [απατα πατατα

8ἶαπε ἰααεπά κα· ίπ ·ωι|έκ.τ ]αδΒατα τα ααζ/ατέρβτ ΚαΙ:Βἰἰ:ἰἰ Κεζακιωτ :και αώαιἱπξ/ιιτακτί , αιιααί ετω

πα.τ Ματ/απ Βαυακ: Καρτα εα έπαααβι!ια τω: Μπακ .βοκτα-β ἰαυἰτα ρετε!ίτ. διιατακέ $$δοΒεττεοάυι1ι

[ἔκ δά88Βτεπιόυιπ Εριβαρωι, είε ααα: “έα έπαθα πιστα. τα. αίτια . επαια'εα2 ψ ε.ναι]ί·έωεπτ εκατ

ΑΠΠ.ΊΠΠΠάο ) θα; λ Ρ,πτί: %8οΠω κατά” ΒτεοΒεττειτωω αααπαππίααηω·βε. Ιάβετἐ α σε” πω: Η

ΜΒΜ» πατάτα. Νεαααε Ι/·υίψία!α: Κατααπααι Ρεϊσέ%ίπατίαπεΜ Μπι Κάαρα σαέααταεπτα Κεπε

αΙέδι'α καα›·εαϊι: α! καιω 6'απβ·έ ω. τι”. πω· ίαβααΜτω β Καπαα'α σε/Ζ7εαβ α; Μ». )·. σα. ι6. ώ·

Έία›·επιέα ποιαα›·πίααβ φαω! .·ϋπαια πάσει [ετἰἱι: , Μέ ε:: Βεἄα ία Πα. π. Ηἰ/Ϊ. Αα64ΜΜ 2140..

κιβεπ] @ί αα|Εαίτια, ακί α!αδι'αυ· ακα Ρώπα: Βωταρί Καπααπασ ΡΡα[:$απε1.β€δΐασ ἰππκἰε Κακααΐ

ε.·αακ νπαΙἱαωΡαρω . αιιΞ κα:: ακα· “κα” στ. τ.νι. 6”εάεαι Καπιαπα»› έαίίτ. Ι/·υ!αθέείαιε α: Μ:: Μ?

των εαυ·ερτκ.σ πιαεαα › αρκά Μααίαπεαβω ΕΡι]ααρκω ααπεσ εαπ·υα!αί: πατατα: Κα27ιαΜ ἰπαἰε

μ·αβέϊτι:, πιετιίεε εΠαιιοτ ἰΜ Ια ΜΜΜ οι:ειιρετιιε ίεΙΜΒιιε εκε8ἰτ, ίαακέτ Βεα'α τω, ;. Ηι]Ε

απ! ααα. ιο. α:: ρα/τεα τε:αΙΗτ τα! ΠεΙδπιιιπ το Ο2ΙΙτειω : & :τετ ετιτιοε αμκ! τρωω τ:οττιτυοτει·

τττε , ειττοτιίὶιε Μ): ώ ω, & ὶτι :απτο Β:ιΜτυα εοτστσ , οτ Βστοάοττι ΠΜ ΠΙιιιη.Βιεετε εο8τωτοτ.$εά

ω: Βοε Ηετ1 Ροπετ . Ατιτἰίτ:ε ετιιάτ:Η τιποτα: Ρτ2τ8Ρτιτε τά. Ε:: Με υιτε!!2α2.·α», εαααεα.αατι ω

τω, πείσει εαπω!φ καιρου: . ασια Λααεπικαιώ Ερώαρί ίαιαάκαεαβ : ακί Ρ2°αίπείε πω: έωαεεωα

ία'επι απ: διΣαύευ·απέα Μάτια. @Ζε Ηαώ·ίαπατα Και τύπω Μα είε αν έκ Κα. Γταπα. Πα.

μ. αααιωπε α'Μεεωεπι , α: μα! απ: δ'ατα!ιυα Ια Ορτιπε καί ακα. 6”.. Παπἰακε ία!Μακεω Κα!

Ιαπείιυπ, ακί απο κτηιπιακε θα:: ατεκωεπικπα σταδτα·αιω αιμα: άακαδδαπε.τ ία·βα]είτα ἴἰΜ :τό-ζ

πιστευω

αιιοτοουε Ασοτοκιε.

Ι Η τ φαω» ι1τ ἰωΡετατυω ΜΙ , άΙΙοάΒίΠττή Ματσε ;

π! τεστ ΓιιΒτΠε Ρὶίιττιαικ οΡι15Ρετει€€ιτόιιτπ ΡταεΠιΙο

(Π1ττΠορτΠ ίττιΡεττττει όοτιεΒατ Μπα ττοΙΙεειταε ΜΠοι·τα:

ΓάιοΙαίττεοτύπηιιε πτωτική οτό1ιτειπ ΡτοΕΕτοτκΗ5

Γετὶ ναΙὶὸὶιὅε ιποΒΙε ΙοιΡετα.τ ΡΙετιτΙΕππε εα.τ1τ:ιτΞε ειέΈεε..

τιιε,τιτνεττταε Ρατεατ, 8τ μέτειιαττα ηοτ1ΜΗ0τ, Νονἱ..

τσιπ τω” Ποττιίιπι1ιτιξεευΜ-ΟΗιιτεττιΜ τη ΗειιΙικτα.

:πει ὶε ίτι16τιιτη τεςιιἰίἱΙ ο αιιεὶω ΓοΙΙ:ι. Ετ ἰὸεο νεώτε

. ε - ττεέτι&ιππ ΓιΨτ:τ!υαετιπεε εατιτΙεΙαβτιππεό α:τἰὶΪἱε:ιτἰομ

Μπιτ πκιΙτοτίιτικ1ικ: ΡτοΐοέΕιιι11 ΡοτΡατείειοετε δ: ποπ οεευΙτατο όοστεν5τιπιτε.

ΜΙΠτιε Ποστ Ρεττττ ίαΙιοΙο.Ιτται , Γατα! τιπειΒἰε Π:τιτΙστο νσ!ιπτιαε Ρατέ:τε κὸἰΙῖεατὶοιπἰ

Ρ!ιιτὶτποτυππ , ειιιἱ νεΙιπαΡ€ε Ρτιιάτ:στεε άι1Ισο τεταιιἰτυτιτ εκ Ποττβυε κάτω· , ἱό εΠ:

απ; νει·Με ΠιπΡΙΜΒιιε νετὶτειτἰε α.ιι€ιπετ:τιιπτ αιιὸά ττια8τε ατόιΠεειτ σιιτότειπτοπμ

τρώω τοΗα.τ, υπ ἱωἰτειτὶ ευΡὶ€πτὶΒι18 εοιπΡοικΠιιτυ Ρἰετατὶε αΡεττὲ οίτατιάειτ. ΗΕε

Β:Βο σου τειπι άεττα.έΙ:οττΒιιε;ίεά ΡστΗιε ΒάεΗΒιιε φωτο Ροτττ1ιτιιτε νττ1τατοιτι οίτε:ττ.

ιπιιι-ε.

 

!

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ.

ΒατΜΙ‹Μ

α.. ΕΝεοιε·τιτε Ποτιπἰτιιιε τατιτντιΙτ σιπιπεε Ηστ11ΐτ185 ΓιΙνοε ΗΜ, δ6 ειό α€ιπἰτὶο- νωπα ω

@οποια νετπατιενετιιτο, αιιι δ: οτ:κττατιιτ οιπιτιει τη οττιιαιΒιιε νεΙΙε: δ; Ρωααβ ΪΩ-ἱξΙΙΞἶᾶΙ€ΙΟ

..4δέατ.8δ. Οπα. δώ'. δααἰααι 212 Ρ Ρ Ρ Η '



57ιι· κει». ε. ιιιιτι·ι4ιτοιε πειτε τιι.ΑΝοοιισΜ. ' [
απο. ω. εετε. Ετ ιτιεο ιιιειιιιο ιιζί4ιΐσεΙοσε εειιιειισιιτ εΓτ'Ρεισεόπ.:9Έ:τότοτσιπιιπετιτιε Πεκ πια'

8 σε σιιιε ειτνιε ω πια ιιοε ,ιπιπιο σι ωστε ενιιτ σ απο,ἔἙΕπι εξι1ιιΓεοεξε Γο.ειτ εσπι Ρ.τιιξιοιοσε οορσςΓι Γσι, Ποστ 86 οτεεΓειιτεΙ:Π Ξειιετιιε

οιΙειιι ιιιιι€πιτισε πωσ Γειιιισειιι Ι)οιιιιιιοπι Βιιι.τιιιι.οτει Πεειτιειιιι: οσων σε

ειττιοσε ττει.ιιιπισ.ι·ισιε Πινιιιει τιιτονισειιτιο. εονοεειτιε , 86 νιιι Ρτετιο ι(επι1τΠόειΕ2.

εσεειεΙνεσιτ ιΡΓειιιι:ετιοΓει 86ορτιιτιει Πει ΠΗΣ8ΩΓΗ8: ι·εεειιτιιεισε επ ιι ΡτιτιειΡε

Ρτετιεοτιιπι νιι6εισε ιιισΠι·ι Επειιικοπι.οο·οσοποπο , πι εσισε ιιιιτιι&ειιο ιρΓε

εκιοΙεΓεειιε ΙιοτιείτιΠιιιιε εοιισει·Γειτο· ει, Μι:: με ειπε εοπεειΓατιο 8τεοπιιι=ποιο

Ιιε €οιιιΡΊσ.εετετ τεπι ΡωιειΡι τισεΙπι·86!ιοπιιι·ιιοσε εμε ιιιιτιι·Γττιε. Ειτειτ ειιιιιι ω.

τιι€ιιο. :ιτιιπιο 86 ιιιοτιοισε οπιπιτισε ΓοοΕιει, τιι·σειετιε 86 ΣεισἘ-εὸ,_ιισΙΙιΪιἑεεΙιιἑιἱπε

πιιιισιτι, Νοε Ιενιε ιπε ο σιο,τιοιι με σπιιιτσο επι νετ ο, ε ιιιεσ ιε :ιε ι σε

ιι Με ο6- Γιιιε ιιοτιεΠιίΠπιιι. Ετ εσπεείΓειτ ει: Θετιετε 5ιιιιιοιισιτι ιι Γοτιιιέτ εοι·οοιιε @πιο εε

Πτ·υ·"·ι>"· ΠιΒτιΙιώιτιο.,86ετΙΓΡε&σ οεεοπι Τνιιιιτσ ΜΜΜ ., 8ειιιεεΙΤσ τέ)·ι·ειντε;·Ετ σπιτι ται-πι εΓζ

Μ". Γετ, Γσιτ οπιπιιτιο ειστε Ρτιιιειιιι, 8τ ιονειιιτ πτετιεπι πι οεσΙιε εμε. Με.

τσιτ στ ΠΜ πι εσΙοιεσΙο οοσιε οοι·ι·ιεετετ , εε στ Ριπτει·σε ΒοπεΠιιΠιικι Γ:ι:Ριιιε

τιι·σ:Γειιε σ.οΠειτετ πι ιιιιιιιι

τω. :στο

-)ε·1>ιπι απ.

ει·ιο εμε. Πε τσισε οιεπιτε.τιε @απο ιισΠειιι Ιι:ιοσιτ σε

τοΙΙειιτιο.ιιι , τω Ροτιιιε πι ΙισιιιιΙιτε.τε Εσπάειτ:ι, οπιιιιοσε ετο.τ Πιιε εοπΓοτιο.Ιιεσε

οΒεόιειιε επεσε ο.ιιιειΒιιιε @οποτε τοπ πιο τιιιτιιίτιτο.ιιε Γειιιοτιοσε, ιτειστ σε εειι·σπι

Ρεοιοσε εεΙεειιιιιειιτο. οεπειιιει·ετ ει: οι σετετ,_ πρωι. εισοτισε εε! ΙεινιιιιτΙσιιι ω

Γεω:: ,τα νεΠιπιειιτο. ειιτσιιιΓειτιιιεπτετ 1:ιο.ι·ιιτετ. Ετ Με ειοΓοιιε ιιισι·ιιιστιο Βοσο

86 ΡΜ :Μισο ειιετεεΒιο.τ ειπε ιιιιιιιΠει·ισπι - υ .

3. Ε:: οσε @σε ιιοΒιΙὶ εοτινετΓ:ιτιοτιε , πιαιτιιιιει ει· ιιιτει· Γοειιιε Ιεισε επεσε ειπιοι: "

ειειοΙενιτ. Ετ ιιιτιιιιτσπι Γε!ιεειιι Γει110.ιιι τιτοπιει·σιτ , στ πισττοι·ιθι Πι τειΓ6τιΡτ1.

Ριιιιειοιε Ει·ειιιιιοο.Ιοι οεΓσιιέι:5,ει εοιιι-ΡΙειτ:σιΠετ στ οειισο πω ΒαΙτΙιι οεπι Με

τιείτιίΠιιιειιπ νιτιέισειιι ιιι τΙιοι·ο ιιιατι·οτιεΙι Πει Γοεπιτετ. @σε τε ιιιΠ εοιιιΡει·τμ

Ι:ιτετιτει· Γε 86 ΠσεΙιοεε :ιο εισε Γσοττεστιτ ειοΓΡεέτσ. Ετ τσιπ @πι νοεει·ετσι· ειά

Ρτιτιειριε εσοιεσΙσιιι ,Γεετετο Γε ιΡΓει :ιοΓεοπτιιτ πι ιιτιἔσΙο, ΓιιΡετ3εότιε Ποτ ω

οσε Ρ:ιιιιισΓεσΙιε , ποστ ιιειιιιιιι Ρ:ιτει·ετ ιΙΙιε ειΙιοσεπι ιιτει·ε οοτσιΠε. ΙΡΓ:ι νει·ὸ

στ ΡτσεΙετιε 86 :ιίι:στεινιι·οο μπι τσιπ Ιιοποιεε νειιιοε Γσειειιε 86 ΙισπιιΠτο.τετιι σε.

μι”, τειιττιο:ιτ στ Ροτειειτ Ιισιιιιιιισπι εΙενιτει·ε τΙιοτσπι, στ πιετει·ετστ π! @Με

τσειιετιι εεεΙείτετιιοσε τιετνετιιι·ε 5ΡοιιΓσιιι. Βετι 86. ιΙΙσε! Ρι·οειιΙ τισΒιο Ι)ινιτιθ. Ρετ

ειιζτεΒο.τστ Ρτονιοειιτιει, στ ιΡΓε Ρι·ιπτετιε ιΡεω τστιτ: οιιει:Πτειιι·ι πιιτιιιτιε ιιινειιι

τετ , 86Ποι ω τοιιισ ισπι αΙιτιπι Γοειειι·ετ. Ετ τσιπ: ιτε. οεπισπι ΒειΙττιιιι:Ιιε τισεΠει

ιιινειιτει εΡτ ιιστσ νετ Πει ιστ εισαι: ΡιιτιειΡιε ιιιιΡτιειε άενιτθι·.ιιτ, ΡοΠε:ι. (Επι)

ι:οντσισ Βιιοοιιιεκτι οσοτισειιι ΚεειεΠΙιιιιτιιιι εοπισεισπι :ιεειΡετετ , στ πω

τσπι ΙισιιιιιΙιτ:ιτιε ω εΙτιοι·επι ει·:ιόιιιιτι ειιιιι ιιττοΠει·ετ. Ισ οσο @που ιιιΓο.ιιι πω

πει όιΓΡειιΓετιο άεετενετ:ιτ ιιοποιειι·ε: στ εισπι ιιιιιιιΠτσιπ ΒεΒιε εοπτειιιΡΓει:ειτ,εά

11επιε εοτισιιιιιι Ρει·νειιιτετ, ετσι οι ιΡΓε ΚεεειΙιε ΓοτιοΙεε τιι·οεεοετετ =.ῳω ιισιιο

Ρετειέτσιτι εΓτ , Ποστ οπιιιιοσε τιιιτετ, ιΡΓε. εισε τιστιο Κεεειιι τεΒιιιιιιτε Ρι·οπειιιε.

ε.. δω 86 σε εοΠειτέι ει» ὰ Πεο οτσοετιτικ €τειτιθι , νιει!ειιιτι Π:στιιο 86 ΙΙε8ι οβ

τετιιοει·ειοειτ στ τΙοτιιιιιο , 86 Ρι·ιιιοιΡιοσε Γε οΠ:επε!ει:ιειτ στ πι:ιτει. $εεει·όοτιοσε

στ ΠΜ ,ισνειιιοσε Γεσ αοοΙεΓεειιτιοσε στ οιιτιπιιι τιστιιιτ , ει·έ.τ σε ιιιιιιιοι!ιε οπιιιι

@σε ΒιιιοετιενειΙοε 5:ιεετοοτεε στ Ρειτι·εε ,86Μοτιο.τΙιοε στ εττεε , Ρειστιει·εε σε

με. ιισττιιτ , ΜΒΜ-οσε εΙεειιιοΓΥιιιιε τιιΓτι·ιτισειιε Πιι€σΙιε. Ρι·ιιιτιοσιιι τιοιιοι·επι

εοιιΓει·νειιιε, εοιιΠΙιό.τισε εοτσιιι εοπετσο. τετιιιετιε. ]σνειιεε :κι τεΙιο)ιοΓε ΙΕστιιτι

ΓειιιΡετ ειιιιοττετιε , Κεει ιισιτιιΙιτει· 86 ε.ΓΠοσε Ρι·ο ΕεεΙεΠιε 86 Ρειστιετιοσε ΓσΒἔε.

πω. μπι ειιιπι Γσο Γεεεσι:ιτι Ιιο.Βιτσ ()ΙιιιΠ:ο ιτιιιιιΓι:τειτε εσιιιειιε > Γτετισειιτειοειτ

οι·:ιτιοτιειιι , εοτιοιε εοπιιιιειισειιιε Γε εσπι Ιει.ετγτιιιε ()Ιιι·ιΠ:ο Βεπι επιεΓτι. (1σειπι

ι Γε Και Ρισε τοιιΓοΙειιιε @και Ποεπι 86 όενοτιοτιειιι @σε (Με ει εισιστοι·ισπι

σσπι Ποε!ειιι ΓΔιτισΙσιτι ΑΒΒιι.τετιι θεπεεισινι , Ρετ τσισε ιιιειιισε τιιιιιιΠτειιιε ιιιΓα

 

Ειπε οστι

σ” Γσειτ.

Πιιιοόοντο

Π. ιισιιιτ.

Η:: ΚεΒἱ

κια οιιτιιιιε

ιιιιιιιετοΓΠ

τιιιπι.

ΟειιεΠο

ΕιτειιιοΠ

τιατιο στι“Η ιι Ει·ιΙοτ!ονεσε σε 3. Βε!ιΜΜε ι:ιεε ΠΙιοτ ΓσΓετιιιτ, Πτ,Γει1 ετιιιιιι σττοιιιιι·ιτισε Γοτιεπι 86 :είπε Πινιιιο ιι?

'πωπω Κεεεε Πιισιοε, τΞΜοτιισ.ιισπι ι ειιιιιιασφ Βαισε πωσ ιιιιτάιιιιι, στι Ασάοϋιισε πι Με. π.. τη».

86 Τιιωόετιτσπι , σε (μιιβι1ε ]ε;επάε νικ. 5 ΕΙιΒιι, μ. εοιιιιηετιιοι·π. ;

(χιπ ποπ ΓοΙστιι ΟΙιΙοτιιει·ιι οιτσπι Ρα Κεε.ιιιι€ εισιτη

ρω_ε



_ νΙΤΑ δ. ΒΑΕΤΗΪΣΒἱδ ΒΕΟΙΝ:Ε; ΡΚΑΝΩΟΚΠΝβΒεεει·ἀο:ὶΙ›ιιε ε( ΡειιἀΡετἱΒυε5 ΡείεεΒεεεΒεροϋβε φάηεΒαπ_ νείΒΒικι η;.1άρε; Με ει”. Μ; _

ὸὶοί-ἑεἱυε ίεΡεΙίτε στάίτ12ΒΜ Μόω10α, ςἰὶτὶεὲϊ$8 ΡεΗΒΐψη,εά Ο3ε11οΜα νίτοι:1;ιμΣ 0°·Ν99

αεΚΠι€Μι1ιπ ειιτἰ »ει ετἔειιτἱ ΙετἑἰΠῖωειωιιιιετε. (2911Βίε ΏΒΜΗΓεωι1Ιυε άσττωμε

(ὶειπε1ἰιιε ΡοΚαι (Πιτ5ίΕο ]ιιΒ_ειπε- Ειιεεευρ@Με οτό1ηε;υε είὶ ΕΡΒἰΪεο Μ, ”Ιζήιμ;

@εκει Μ ΡεΙετἱο Ρτεπεοτυπτ ετα: ΜΒάιιιιε, Ρετ φωτ:: ( στ όΜημμρ )· Η; _ _Πει1πηρδ

ΒεΙεΙπὶΙὸὶε ΜΗ. ειπε Κεεμ ΟΜοάονεά ἱ~~τι~›~ Γεωετειαιτε. ὶΡτομε; Μειώ με

ειικιέΗε ΡειιΡετὶΒιιε Ει.τ€ε Βι·οεεάεΒετ Κεκέξ8:01εέτ11οήσε·Ρετ Ιεςαιωι:1α, ι

;. @ΜΡ1εω Πεοῇμ_`_εοτεε ΚαιΟι1.οι5οϋ ιιων1: ε$τεεἱηεωὶἔεευμω @Ψ (ΒΜ)(ΙΜό

Ροκ: ἑεΙἱᾶάεμιε Γο·βοΙε ίἱ_!ὶω=ιιω :πω ιη:ιαε,Βιβευ11; 11ιεσΕρίξ @με ΒΕυρ εόμε)Φοιτιεσ.

ΩΗιοτιωιιιιιε οιιιοιπάειιπ Εεεωεοειιω Ιζεερυφ. 'Παρε ετειύιμ ΕεεεςεΙ1εμξψμε_Φ

ΡτὶιπεἰΡὶΒιιε Πε-ικοοοεΕΜΐο ΕΡὶΓεοΡο ΒοηΒεεο 8: ςὶοωιπο.Αηροἐη,ιςεω Με “πωπω”.

Ειιιιοικο Μα]οι·ε-Αόοπτιιε ειπε τεΙΙεμπε 5ε;ιἐοι:ὶΒυ; κι εεπετἰρ ηι.ιεχαιμιτε1εμε, ε; ^

Κεειτο ςιιΜεπι Ρι·ο.ικοιττιω Η: ΡεεεεοεΠΠεετΙ.Τιωρ εεΙαι @με 8ε ΑιιΩιταΠ] ` '

ΡειεΗἱεο οι·άπιε οι·άΙοεπτε13σωπει Βει!εΜάε Ρετ εουΠΙΒΜζ ή.εωε01 ·δεσ1οτιιττ1

τεεεΡετιωτ Πιω.οειιιοαΜ ΒΙ-πιπι εμε Κεἔειι; ΑηΩτ1, Βη:8ι1οεβοο.εε νε:ὸΡωιπεἱ ΒιότΕ Πιο: ειπα Ετ ετεαΜπιιε Πεο ευΒετι1ειππε]ιι:εω 1)σωεεεΒα!τΙΜεβ

ι11:ιΒικιιπ βάεττιΙΡΐει Με ΙἐεΞιιο. εποε Μπα Ιε πειιε_Β:η,1,ὶ: Ρ89β α1000πϋ201;

6. Ρειδιίιιτηι1ε- εΙΕτιπιε Ρετ εεπι που: Πα ε: εΧΙιοιτειιτΙωιε εφε 8:ιεει:άση- εεωεωεὶ

Βιιε '° ε ω: Μ:τεΠε Πωο:Μεα @εεε μ:εινο Με ωειευΜΒειτ Πεἐ ΕεεΙείὶειπμ @με :ζ

@Μο ΡωεωΙ:ι εσπετε. οι·τΠεεω ΕΡ1ΓεοΡωιε ειεε1ρε1·ετευτ Ρτεείεςει 13οφΜΒα1- Με “ΗΜ

τΜΜΒ Ιιοε 1ππΡἰι1π1ι5εΪειε Ρτ0ΒἰΒετετ,υι τιιιΙΙιμπι Ρι·:εωιιι111 Ρεο Ρεεεἰεὶεεἀὸβ Γρ 6

ετὶε ἔτειὸ1Βηε οτιωὶησ ὶητετειτ_ι·ι·ετετ. Οιτὸἰτιειπϋτ ετειιἰπι Ιτιπτιὸ Ρε: απο Βοπι1- `

πω.) 8ε ι1τε1Η2. ΡεΙΠτιπο. ε: Με Μ εεΠ`ειτετ εοτιΓιιετικὶο ε μι; :με ΡΙιιτεε Βεωφεε

ΓοΒο1εω Γεω: 1τπει·Ιι·ε ροτὶιιε ιιιὶω πετάτε ίξιιόεβο.ε:, όιπη ά1νΜεβειτα&ΙοΠεε

ΡυΒΙἱεει8°€1ι1;ε εὶε εε εσι1ΓεετιιΞωε πι€ετε!πιητικ πώ ει·ε5ι1τ Με εκ Με ε;·2... ;·

ΜΙΠτοιιω καιω (ιιεεεω ωΓεεεεε€ όμωιπιιω. ΡτοΜΒυπ σε ῇΡΩι Ποωικι, ρω τησ; .

εεόε Μι 5 α: Με ιιιιΙΙιιε Γεεετε ΡεεεΩιτι1ετετ : ε:: πω: ίε.άο εοΡἑοΓειω β: νιιΙεΙε πια

Βιι.ειττι πιετεεε!επτ ε5ιΓΡεεΝιτε ε Η _

7. @Με οψη νει!εειι: ά1εετε @απο 8εςιώηπ ττ3ε1€εει εοτιιτηοάο. Ρετ ΙζεΙἱἔἱοΓοε 1γ!ωωΙ=€

τοτε ΟοειποΒἰει Ιετ8ἱειπἰο 1ιιτεἔτ:ι Ρτεείὶὸὶει,Ξ«: ΠΙνο.ειιη8ικι: :ιό εεΙΙι.ιΙειε Γεω Μο· ξζδμ

επιΠετΙα εουΠι·ιιεπόο. εοιπεείἰὶτε @ο εεπιππ 8ΜΡΓει πω· Ραπ Με ίειι 8ε Ρεει:Ηα- ω.

:εε Πεἰ εειιιΓειεμά είὶ Κει!ει Π: Ρειτὶίὶεεσ Πεο Ιειετ:ιτειε ΡιιεΙ εε (ζοει;οΜι1τητπει

@πιω ΨΗἴὶουτιπ ετάιΠεενίτ : ιιΜ 1)ε1 Γειτπι1Ιειπτ ;·εΙὶἔὶφί`εω "Με Ρι;εΙΙειω ΒΕις;

ΉιΑΜ Μ παω Ματι·1ε απ: Ρ:1ιτιειιπ εοΜΗτιι1τ. Μ (με) ε: 3ΡΙΖι νεοετο.ΒίΠε Βοπμ

πε ΒαΙιΙπΙεΠε ε!επι 6:οτινει·ΩπΙ Με 1ιπε8ι·ει ΒέΒυ12. ΙΧεΙ38€φημεε Μ ρεεε τεεΙυ!εΓεε

π: εοιπΓιιενετειτ,8ε Μ νεΗτετε άσσο. π! νοΙιιιπετε εοττιΡΙενὶτ. Ρτα·τετευτωυτή

που είὶ, ειπε. α! Ιειιιε!επι Πεἐ Ρεπ1ιτε€ @σἰὸφιἰά ΠΣ $806Η5 δ£ ΒΙεεΉε [ΝΒ ττὶἑἐεΒἰ›

Πτετ Πειιε οΡετατιπ ε ηιικι ς ιι: ὸΕεἱτ δετὶΡτ0Ι2 ) ΠΊἰΓΘβἱιὶ8 ΟΦΗ» ἱο Βετ16Ηε Με; Οι

με. 5ρπ1:ιιεΡειτεεΙἱτιιε εοορετατυτὶηεεηἑιε Ρε: Βοοεφ νοΙιμητεςεπη ω: ΪετἱΡτι1Μ

είὶ: @πω Φεἰεπ:ἰ έστω;» Ωω:: ι.°σφσΜ:πεβ Μ2 ; Παπ δε ΠΗ φωέπεε Γεηπη; Ρμ.σμιε

(οικω νεεωιετΜΙΒ. Π: Μπα ραΒιε @Με ,επεφτε »Μακ εφε: :υμών

Βετ5ιπΠεκ” ΙΙοειιαηυαπΜεετεάάεεεπεττε1τε ε]0595ΠΙΠ8 Βο11Π8ΙΩ©Ωικιιτ

τ:ιε εοπίεΙειτάοοεε νεΙ -α:ήετοιάει Διὶ εεί`8: Πεἐ ΨΒι 8]95 Ρ20ΡΘτίβϋ8 ΡΗ) βΒήΠ:ξ

ε1τποτε ε!ιιαστάίηι1ε οΡΡσττιιιπἰτιιΕεε ό: εοπιτυα!ε ἰΡΓα Ιο.ι·Βιτει είεςυειΙεφιε Μαι::

Πετ1Π ε1ιιοά νοαιτιιτΟοώεεπι 1η ΛωΒὶετιεοίἱ ΡεποεΜε Πιο οι:ει·ε εσιιίὶτμιΧὶτ,ιιΒἰ ξ:ςπ» (©02

(Ι€Π ©·

Με ε

ι ΙΠΕετΡειΙΜΟΠ πωπω έωυι.€πω πω: Ειπε ο ονε11ε,

·υέτ ήιι:,έρα:πι ο·υσωπ:: Πίνέπε, !φήωπιίε:έωυ τε!ωβ

ῇσ Απ”, πθα: αεωμω ι”ΜΜπωω ενά: αἱ [Δ:κΙσ :

τι! σΐέσισε βύοίε |ί!ίοΜπι αυτ: :παπι , @φα ίίΜεβίι66:

ήιι: Ι.ο:|πινέκσ Κω: Ρ"υποπυπ υ·ο!Μππ. Ε: [ιι[τιΖΑπ¦

Με; ρ›·εωΙωι:ψάπε Ρτὶ8£ἱριὅΜ ( :ο Ε. Πεορ1 Ρκὶω

ώρα ΑΡΡεΙΙΔιὶ ) Ει-ικουσεικτο Ερέ Μ» Ριιυ·ύπεσ

ό· ΒΜπισ Αυο0ἔΝ0 Κστοπσβηά.,|ειι ΕΜΙ.οΙΝ 0 Με·

]ου·ε-Βουκω πω» πΜρω ω»Μξωκ ω! :πιω φωσ”

Ρωι·έπιπ Χημ2 Μπου·επι 9ισιτυπα$κσ . ΜΙΜ!Ιαπω Ρηνα

συι·κυι κι μ:: :σπ[Μκιικτ. Εκ Με Μτοφ1ε :είΒιιιοιι1ο

ίοΙιιε ΒΜοιΜτωε μη” ώ ψΓο ρεττἰε οΒἰτυ ίὶιΓεερἱΠε

γΜ«·ευτ πυρετΙιιπι , ΟΜΙς!ετ1εο 8ι Τὶιεὸἀεήες› ώ::

ηε:ἰοκεω εεαιεπι Μα πιαι:ετικ ὸΙΓεἱΡΙἱΠε εοΜἰΠειιτἰ-·

Με ε Δ

&; Ρκεεἰριιε ΕΙἱΒΙο δ: Ιωάοϋπο , ίῖειιτἱ Π: Υὶπε δ. ΕΠ

Βἰῇ Μ. ι. εφ. 1. ἀἰεἰκιμκ

σ (ΜΜΜ ΙικεφεΙποτ : ιΐαυ1/ε ω ·υΕίε!ωε: εκσέΐίδ·

πο: 1ΐε7έ; Ρ.εωεμ.,α ειπαμε τοπ[πετειάηι: , ηπια!ε

με!αθιπ:Μ πεςέρω·σ , Με. :Μ·υΜωπιπ ειναι» βις"υπ

μ;Μωπικι ιί82ΜΗΜσ.

ΈΗ=£εϋ



78ο κατ!! ε.ΒΑ1:τΗ11.οιε πεειΝει:ΚΑΝεοΚΗΜ.

Οτε ΑΝ- νετιετε.!ο!!!ε ν!τ ΠοτττηπεΤευοοπευ.Μ, φωεετιτττι * ΕΡ!ΓεοΡυε,τιιι1ε νετὸ·ΑΒΒΩ.-' ·

ΠΕ. ΚΥΠΕ.

]ΑΜΠα ττκιει·ιο @εφ Ρτειττιπιπ Ρτ:είτι!τ: φιεττι όε Ι.ιυτονιο ΜοιιειΠετιοΡτεεΓετε. Ι)οττττω.

η: μα. Βει!τ!ι!!ε!ιε :! ι·ενετετιττΙΠωο ν!το Ποτιπτιο ί5ω.ΒΕ1ιτο φ1οιπ!ειτιπ ΑΡ!σετε τ· εΧΡετἰ- '

2 ντε, 8ε τπ!τα!»!!!τεί τω! !ΡΓυττι Οοει·ιοΒ!ιιτη Ετο.ττεττι !: εοιτά!τεΧ1τ , φι!ι1ιιτιε 1Ρίε 86

!8ι1:1!-ε1!3ι!!τετ εσυ π. ! ε ' °

εεν<Μ5_ 8.Φτε! ετιἰπυ τα! (Ξειιπετ!ειιττι Βοτττι·ιο ΡιιΕΒειιτο νἰτο τεΗἔἰοΓο δ: ί!!ν:ιπι πω:

=ἑ2: Μ” Βιπετιπ εκ ί·ΙΓεο ιι!›ὶ !ΡΠιιπ (3ττ11ο!)!ι1τη Ετο.τττιττιΠτυττι ε!! , 8: ττω!τ:ι τυπικα δ; ΡαΕ

. Με άε ΠΓεο όοτττ!τ:!εο ττε! !Ρίὶιτιπ Μοτιειί!;ετ!ιιω εοιπίττιιεπε!ιττη εοι1εε!Πτ. @πτέ

=τ ω. Μα- φτε νετὸ Ι)οτττιπο Ε.εεοΒΕιιτο * εε! ΟιιτΜοο!ε ο Μοπο.ί!ετ!ιιττι δ: ν!!!ετη τπεἔτιειπι

εοεεΐ° νοε:ιΒι1!ο ΝαΡατετιττπ,8ε τει!ετιτει φωτα ατεετττ! νε! αυτ! εφιστά Γεω Κεφτ!ε

φιο τΡΓει ε!ι1€ε!σετιιτ ε!ττειι!εω ε!ε ΓτιΡτ:ι βιετ!ε !ιιττ:Β!ε Με άενοτε ιι!οίτυ!!τ, δε

Έι·ιιττ!!πιιε Μ ε!εϋιτιοΐνοειιπ!ΡΓυιπ τ!!τεΧ!τ. Ετ !ιοε τοτιιττι Βι!ετ! νι1!ω εε !σετι!Βοο

ὸ!ΓΡειπΓα!›ιιτ ειιπιπο. Πε απτο 5ετ!Ρτοτε τ!!ε!τ 5Η!!ατεω ε!εττοτετ13 τ!!!!εφτ Παω. 5!

α ππ!!!τετ :τά Ροτ:τειπε!!ειττι ει1!οΒ!2^ Ρ!υτα εοπεεί!!τ 8εεοτπΡειπ!!ε. @ειπε ειπ!πι π!

Ειυτονἰυιπ νε! π! τε!!φια ΜοικιΓτετἰει !ια Βιιτει1πό!ει, δε ν!!!ειε πιιι!τειε !ιπτε8τειε

εοιπεεΠ!τ , δ: Ρεειιιπἱειτττ !τ1ττυπ1ετ8.!;!!ει11 ό!τε::!τ. @Σά εκ! ]οττωπ Μοι·ιει!!ετ!ιιιπ,

ιιτττ!ε !!!ειε Γειετο.ε ν!τε!πεε εφε Ρτ:τί:ιτει 1)οιτττι:ι Βωιτιι.ΑΝΑ ΑΒΒ:ιτ!!Τει π! Κο.!2.

” Μπιτ! ΜοικτΡτεττυπι ειτεε!!ἱν!τ, φωνα ἰΒἰι11ι1τ1ετειδετ!ε 281“!3 8:Ρεειιτι!ει του!τα

εοτιτυ!!·τ. 5!ω!!!τει· δε επ! Μοικι!!ετ!ι1τι1 δ. Εειττε,Γυο. Γ:τΡε !ειτἔει πιιιιπετα ε!!τεΧἱτ.

Αε! ιιτΒετιπ νετὸ Ρειτ!!ῖο.εειτιπ τα! 8ειτιετοι·ιιτπ ΒειΠ!!εειε Γεω Μοικ1ίτετ1ο. 8ε ν!!!ειε πω!...

Με δε ττ1:ιΡιπιε εοπτιι!!τ, 8: ττιιιι1ετ!!)ιιε Ρ!ιιτ!ω!ει!!τε.ν!τ.. @ΡΜ Ρ!ιπει τ ιτε ε!!:τ!ωιιε ,

!1οε τιειττε.τε ποπ νει!ετιπιιε Ρετ Ποει!!ει. δα! ι1εφτε νετ τι1εε!!ο. τοτέφιε ε!!ε! ε1ιτε

Βοιπι οτιππ!τι_ο ὰ ιιοΒ!ε που ΡοΠὶιιπ. ε -

Μοπ==!=ο= 9. Ρτ:ετετ1τε ετι!ττι που τ!ε!:ειππιε φ:ὸι! Ρετ 5ετε!οι·εε ΒειΠ!!εειε Γειιπέτοτετπ Ποτε;

:ΗΣ τ!! Ι)!οιπνίὶ] δ: 1)οιπιπ! (5ετττπιτι! , 8ε Βοτιπτι1Μεε!ετε!!8ε δ. Ραπ!. νε! Ποιπιτ!Απε

!ωττωτ. φωτ! ίειι8. Μειτττωμ νε! ιιΒ!επωφ1ε @σε Ρεττ!τικετττ1τοτ!τει , Ροιιτ!Ηει!πιε Γειι

ΑΒΒ:ιτ!!πτε Γικιε!ειπ!ο Ρτο·2ε!σ Βε! ΡτεεεεΡ!τ, 8εεΡἰίτο!ειε Ρτο !ιοε ε!ε τ!!τε:τίτ,

οτ Γαβ !!ιτιέτο τε8ιι!τιτ!Οτε!!ιπε Ετειττεε!ιπ !Ρ!ει!οε:ι εοτιί!!τειπτεε ν!νετε ε!εΒετει1τ.

Ετ οτ Με !!!›ειπετ ατ!φι!εΐεετειπ , τα Ρτ1ν!!εφο ε!ε Πτττκιτε ]ι1Πἱτ , νε! εττ:ιπι

ειππιο!τατεε εοιπεε!Πτ,ι1τωε!!!ιεετε ε!ε!εέτειι·ετ Ρτο ΙὶεΒε δε ρεεε διιττττπὶΚετἑὶε

(Σ!ιτ!!τ!ε!εωετιτ!ωπ εκοτατε. Ετ Νικ! εοιπωεωοτειπάιιω είτ, φπα εε! τπετεεε!!5

εφε ειιιπιι!ιιιπ Ρεττίτπετ, φιὸε! εαΡτ!νοε !ιοττι!τιεε Ω!πτ!!!!ο.Νιποε!τε Ρ1°ο!1!!311!Ε: Μ·

τάἴφιε ΡτεεεΡτ!οτιεε Ρετ ΠιπΒι1!ειε τεΡ!οιπεε,ιιτ τω!!ιτε το Νερο Ετειι1εοτοτυ εε

Ρτ!νιππ !ιοττποετιπ Ω!ιτ!ίττετιτιιτι Ρωτάω τταττΠττ!ττετετ. 5εε! τηετε!ε 8ε 1ΡΓει άπο

Ρτετ!ο εειΡτ!νοε Ρ!ιιτ!ωοε τεό!πτετε Ρτσεεε π, 8: !!!:ετοε ι·ε!ωτενάτ τ 8ε ει!!οε ει:

1ΡΠε !τι Μοπειίτετ!ει !ιπτοπτ!Πτ , δ: Ρτα:ε!Ριιε ε!ε 8ειστε Επι ν!τοε 8: Ρυε!!ειε φωτο

Ρ!ιιτεε ε!ετπυττ!τω Γεωτττ. (ζικιιπειε ειπ!ιπ τιτττο!ιετε Ροτυ!τ, εεε Ρετ Μπότα (λειτο

Β!ο. εοιπιπειπε!αν!τ , 8ε ιιτ Ρτο εει ε:τοτειτειπτ ε!ε τ:εεεΡ!τ. Ετ!ειιπτ π! Κοπτειπτ ιι!φιε

ει! Β. Ρεττ! δε Με!! ΒειΠ!!εε.ε, νε! τα! !ζοττ1ε11 εε ΡεωΡετεε Ρ!1.1τ2. εε !ετεο. ΓκΡΗιε

. ε!!τε:τ!τ ιπιιπετει.

κ.σωωτ. 1ο. Ετειτ ει1!πτε]ικ Μπότα ε!ενοτ!οτιιτ Η: Μοτ12!!2ετ!ο φιοό Ρτ:εό!Χ!ππυε 11ε!έ

ω!! α Με φοΓ:ιτιιττι ίετιι!ιπιτυππ , !ποε ε!! !τι Κει!8. φιὸε! !Ρΐο. ειετ!!ίἰεειν!τ , εοπνει·ίΞιττάε!:ετετ.

ε · · - έ . . . . _ . .

Μζτ:Π Να δε Πειτε! Ρτο εμε εισαστε Με ιικι:τιωε ε!ι!ο.τει!κιτττ, εεε θα! Ρετπιιττε!υ.οτ,τιιΠ

π Νου ΕΡ!ΓεοΡο. Η!τιε εοπΗι·τηετιιτ Η φωτ! ἱτι 5. ὸἰε πω: 66ο. εΒ!ωιπ,

` φωτα!! Ε!οφ,ς!ο Δε! :ιττιωπι σ”. ό!κ!ιτιιιε, απο »των άΑ!!ε ν!τει ΜΒ:: : 8ΜΙΙίω· ό· πι! ΡοπτΕπε!!ακι ό

φι:ιπι Εεε!είἰ:ε Με!ε!επΠ Ρταία!!!ε_ Ι.σέΜΜ ΡΜ” το»αβι &απε|ΐ:έτπιππ ευωΡσπάω , φ1:ιε

ό Βο!!ατιτ!ι:ε !ττ:|ἰτ Ρο·.αι·τκω : Πτι ετἰαππ !εε!!!-ε νἰὁε· 8ετπιατήοτ !ε&ἰο ν!ε!ετιπ. Ι.0Βτιππ ετα: (_σεττοΒ!υτη

τικ Αιποιητι·ιιιε Π: νετΠιτπ τε!!ι!επε: εἐ- τω! ρτω!!θκω Ριιε!!ατϋ !τι τα Νευ!!τ!τε πείσετε φτ:ε φωε Νοττπιιτι.

Π·ι:τιωι Παπούπωι τυπώπω:. οπτ!!Η ΔΗ: Ρ.=ιττε Κω Με. ό!ε!τιπ. 111 το Ρο.ττ!ιτυοττε πιατα Μ!!ω:ὶε Κε...

τειιτ!σε , τα τ!ε Τ!τωι!οττεάο ετἰεττι :Με Γι.ιΡετ·ΙΠτε τ..- ε!υ!! ννἰΠει,Μηιευ· Εχω-ή: Οιινιώῇ τ!!εττιιτ τι: Οπου.

τε!!!ε)ετπ3τι ν!ι!ετι1!.° ' ' ΈοτιτΔΩε!!. εφ. ε. Αιτίεττ!!ϊιε Ἑοπτατιε!!:ε ΑΜ” κα! 1,0

ο Πε Βιιι·Β!οπτΜϊ ΜοτιεΠετἰο τ!!κ!τηι1ε 3εεειι!0 1_Βε< Φωτ: !ϋυ·πω “πω” !τετιν!τ.Ι.οε!υτπ (Σαοο!:ταπι Παω;

πετ!. !τι να!! δ. Ι.:ι.τττοτττ:ιτ! ΑΒ!). στ! αυτ!. ρε. :ι&ιι- ετα: !12ι.ιἀ μα!!! ἑι Πε!!ειΜ!!οττ!ΩΡΠιιε τω! :τριτη ι!νεἱ

τ!τ!ε Οττπιετἰεετι!! !τι νἰτο. 5.1·`!Ι!!›εττ! !τιίι·τι τω! Με. 5τ‹Ιιιειτπε: ιιτιτ!ε [.02,!εττΠ5 μπω: οΡὶτ·!σ θειιιτ!εΒεεε0

684 Ροττο ό: Ρωτώ !!!Ρτ!τ απ! τωτι.6”.!η Αε!!ε Βιιτ· Ρτοκτπυ.ιε :τοπικη :.εεεΡ!τ.

Βιιττε!οίπε:, τ!ε ζ!οττεττΠ νετὸ 1η Ε!σείο $.Τ!ιεοάεε!ι!!

ι



νΙΤΑ δ. ΒΑΙ.ΤΗΙΙ..ΠΙδ ΚΕΠΙΝ1Ε ΕΚΑΝΕΟΚΠΜ. : Η::

εοιοοιοτ:ο :Πα ί·-ο:Πετ Ρετ το:ίετοτο διοοι::::::ιακοοΜ ΕΡ:ίεοΡο::: :..-εο:οεί:ιΡε:·. ειιω.::α.

Με: :::τετ Εται:εοε ι::ετο:τ ιοοττ:ε το:οαττ:. Ετ ε::::ι::ε σπα :οτεοτ:οιιε του:: :Ρίὶιτ:: 32':·ιιχ2°δ

εοοττα ε:οε νοΙτιτ:τατε::ι :οτετΓεεετοοτι τοετοεοτεε οε Ι:οε :Ρα Ποτο:ια εο::ττα : .ζ -

εεε εταν:τε:· Γε:·τετ, αε ν:οε::εατε :Ρία::: εαοίαο: νεΠετ, Ρετ::::ίετι::ιτ εαπ: ΓοΙ::τὸ

Ρε:·8ετε α:: :Ρίοττ: Μοοαί:ετ:οοι. Ετ ί:οτταί:ε ε:ο:::ο::: οοο εί: , οτο:: :Ρί: Ρτ::ιε:

Ρεε τοο:: :Πο:: :ο ::οτ:ο αο:οιο Ρετ::::ί:ίΤειιτ. δε:: :Ρία Ι)οι::οα Πε: νοΙοτιτατετ::

εοοίἱοετατιε,οτ ::οε οοο ται:: εοτοτ:: εοτ:ί:::οτι: , φαι:: Πε: ίο:ίίετ :::ίΡεοίατ:ο.

οτε:οε Γατιά:: εΙενοτ:ο Ρετ οοατοΙ:::ετ οεεαί:οοεο: Οοτ:ί`το εο::ετ::αοτε εΠετ :οι

ΡΙετα. Πεε:οέ:αοοε :το αΙ:ετο:::ι:ε δεο:οτ:|:οε, νεο:τ α:: Ρτ:τ:ατο::: Μοοαί::ετ:τι:::

ίοιιτο ΚαΙα . :::ίε:οε α: ίαοέ::ε ΡοεΙΙ:ε οτ ε:εεεβατ Βοτι.ο:·:ί:εε δε ίατ:ε αοια:::Ι:τε:· :τι

ίαο&α (:οοετεεατ:οοε τεεεΡτα εί:. Ηα::ο:τ ε:::τ:: τοι:ε οοο :::οι::εα::: ειοετε:α:::

εοτ:ττα εοε°, τιοοε :Ρία ::.οΙε:τετ οοτ:·:νετατ. Ρτο φα τε :α:ία:ο*:Ρί: εα::: Ι:αΒιι:ίἔ α(Μ:==:ΠΣ

Ι`ε::τ ί`οίεεΡτα:::, ν:: ετ:ατο Ρτο ::οο:ε ττ:αΙα ε: τεΡεοίατεοτ.5ε:: δε Με εοοΓετεοε :::1τα:::.”

απο Βαεετε:οτ:::οε ε:τ::ιε ε:ε εΙει::εοτει· εοοέ::α :::::οΗ:τ , 8: οτ :ΡΗ ε: :ΙΙα:ι:εοτό:ε 6

εοοποοτ:οοειο :τ:τ:οΙΒετε::τ ΓοΡΡΙ:εαν:τ. Ετ :Ρία Ρα:: ::ιτετ :Ρίοε Πο::::οο Ιατ· ΜΒΜ

8:ετ:τε Ρ!εο:ί::τοε τεί::τοτα εί:. _ Ρ

ιι. ΙΡία νετὸ Ρ::ίΙ::::ο α:Εεε:οτ::Ι:Βεβατ 5οι·ο:·εε οτ τοΡτ:αε ::Ι:αε. 8: τω:: :::.α:.

.ΑΒΒατ:ί:α: εατο ο::εε::εβατ οτ :::αττ:. Ετ το:ο:ί:ετ:οτ:: ε:: :ι::ε:.:ατ ε:ε οτ ν:::Π::::α τοι- Π"".:.Μ'Η:

ε:ΠοΙα ε:: ίαοέτα τ:ενοτ:οι:ε : :ταοτ ετ:α::: εαπ: αε:::οε ::εττετετ Ρο::Ι:εο::: Ρ.:Ιατ:οο:.8ε:Ρία ν:ί:τα::ατ Γοοτο ία:Ρε ία::τ1ο::ι Οοεοοο:οτ::, :τα ::ο::::Ι:τατ:ε :::α8:ιαε ίοττ:τετ (=ι:εω

ε:::::Ι:εβατ ε::ετ::Ρ:οτο τ οτ :Ρία οοοτιοε :ο εοτιο::ια ττ:::::ί:τατετ $οτο:·:::οε 5 δε

τοοοε::τ:αε ν:Ι:ίί:τ::αε, ετ:α::: ::εατο::ο:ατ:οοεε ί:ετεοτοο: :Ρία ο:οι:τ:ατετ. Ετ Ι:οε το

τοο: εοοι Ραοτ::ο αε Βετο Ρετ::ε:εΒατ αο::::ο ται:: :ιοτ:::Ιε Ρι·ο (Π:τ:ί:ο το:ο:ί:ε

πιο: Οοο εο:ι:: ετε::ετετ οτ ίοΒ::ο::ταε τατ:τ:τ Ροτεοτ:κ . :τα ν:Ι:Π:το:ε αε:ι:::ο:ί::ταα

τετ :·εΒοε , τ::ί: ε: ::οε ιοαοοοε ()::τ:ί:: ει:εε:ίΓετ οο:οιοιο::ο ΡΙει::Π::::οε α::ιοτ : Ι::

Ι:Κεί:έτοοε αί::::οε οτατ:ο::: ::ενοτα απο Ιαετγ::::ε, 8: Π:ν::ιαο: :εό::ο:ιετο θα

Ρ::ιε Β·εοοετ:ταΒατ. ΟοοίοΙατ:οοε:τ: νετὸ εοοτ:τ:οὸ Ρετ ία::&αιο ε::Ιιοττατ:οοειο:

8: ί:·ετιοεοτε:ο ν:ί:τατ:οοει:: :::Ηι·::ιο:·οι:: :αε:εβατ. Βο:ε::ατ ε:ι:::: εο::: ::οΙε:ιτ:::οε

Ρετ ί::οε::οτο εατ:τατ:ε, δε απ:: Ραοε:εοτ:::οε Βαο::ε::ατι δ: Ρ:·ο ίατ::ε οτ εοοίο:α

τεοτο:·, Ι)οιοο:τ Α::Βατ:ί::ε Ιιο::::Ι:τετ ία:Ρ::ιε ί.οεοετε::ατ. ()τι:οε Ρετ:τ:ο::: :Ρ

ία οτ Ματετ ατ::α:::::τε:· εοοέ::α Ρτ:::ί:αβατ,τιο:α νετὸ ετατ ε:ε :ποτε ΑΡοί:ο::εο

εοτ ο:ιο::: 8εαο:ιοα οιια , οοι:: Γε :ον:εε::: τεοετε αε ΡΙειι:ίΙ:::::ε τ::Ι:ττετετ:τ :ο

(:::τ:ί:ο. ,

η.. ΟοεΡ:τε:οε :Ρία Ποι::::α ΒαΙτΙ::Ι:::ε εοτΡοτε :οΗττ::ατ: .Σε ν:ίεε:·ιιτο :::ε:ί:ο:ιε,

ΡείΙ:::ιο :ι:ί:τοι:τατ:ε ν:τ:ο €ταν:τε:· Ια::οι·ατε. Ετ ο:ί: Με:::εοτοιο ί::οε::α ίο::νει::ία

ίεοτ,-Ρα::ιε ::ε::εετε. Βε::ιοαα:ε:Ρία α:: ε:ε:εί'τε::: Μετ::εο::: Γει::Ρετ Μα:: :ιαΙ::ε-

Βατ ‹:ε ίαΙοτε (αει. ΙΡία νετὸ Μιά:: εοοί`ε:ετ:τ:α δ.: Ρ:α οοο εεί:αΒατ Πεο ιέτατ:αε

α8ετε εΙε ί`οα εαί::ετατ:οοε , 8ε ω:: ε: αί::οτα οι::::ί:τατε εο:ιΠΙ:α ίει::Ρε:· , 8εΙ:τι::ι:.

::τατ:ε _::ιαττοεε ε::ει::ΡΙο::: ε:: ::::ο:ί:ετ:ο Πιο 5οτο:·:Βοε οί:ε:ιε:ετε Γοι·τ:ιαι:: Ρώτα·

τ:ε. Ετ εοοίετεοε ία:Ρε στο:: Ματτε ΜοοαΡτετ::,οτ δ:: Κεεετ:: Σ: Κεε:οατο ὰ Ρτο

..:.:...:.

:::ότο:::

ι:0:οτ:Π:

Κ:: Ρα.τ:εοΦ

τετ.

α Π: αΙ:α :Με δ:εται:.ιικοοε :::ε:τιιτ , οπο: Ρα::

::οτιι:τι ΕΡ:ία:Ρο::: @Με απο:: ό: πιο: Μπα :ο θα·

Ιετνατ 8 Με. δ:Βο:ιετταιι::: :α:::εε εο::τ::::τ οποσ ε::

τ: εε. τ.:::ν. οοο Βα:::::Ιτ::ε , τοπ: ε: μι:: Ρετ Η::

Ό:::οτ::α::: εετατεπ: α:: τσουπ: ::α::::ετο Παπ:: , :τι

ΚαΙετιίε Ραττ::εοοι:α Γεω τ_ τω:: αι:ιιο και:: ΠΜ::

τ::α.:·:: Η:: ν”. α:::ιοι: Κεε:ιοττ: ατ:ιο::::ι:τα::ατ . Ποτ::

::ετο :ο 30:10 Βετ:::είτ:τ:ο8 Ατ::ΜΜ0τοΙο Ε·Ρ:ί:0

τοπ Ρτ:ν::το:οττ: ::::τοιιο:τατ:ε Μοοαίὶετ:0 ()οτ::ε:ε::Π,

Ρετε:ιτ:::οε Ε::Ιοτ::ατ:ο 8: Βα!:Μα:Με Κεε:πα τ0ι:εεί:ιί

Η: Μοτο:: : ·

ό Ιοτε:Ρο:ατοτ :εαπ στου” ω:: απ” :Μα “ΙΜ” :πιο

;,-χυ"α;,Ρ:·ο ακα Με:: και:: ::[α απο: βααα:πτπ: ρ::

Ριιααπι . ό·:. 08ο Βα:τ::::::::ε α::νετίοε Μο:ιαε::αε :ια

Βυςή: οοετεΙαι::. Α: :·ετιτ:ετ:::α ::δ::ο :ιοί:τα,- :::τετ

Ρ:·ιται:::α οτ:τιοε τ:: ΟΡτ:τ::ατ:::οε ι:οι:οο:::ε , οι:: Επι::

οαιιιίαοοϊατο ία!ί: ετ:τ::::::ε αεεοίανετατ:τ. Λι:τε νετο

τω:: Βα1τ:::1:::ε Κα:ατο Κ: τει:::>ττετ .-εοταντΕ οπο::

Β. ΕΙ:ες:] ΝοΥἰοτοαἔεοί:5 Ερ:ίεοΡ: . ε:ί:ία:ιε εοφ::

Κα:.ιτο τιαοεί·-ε:·τε ίτιιί”:τα εοο:ιτα τ:: , τείὶαοτε Αο::υ::Τ

τ:ο:::Ι::: τ.. τ:ε να: $.ΕΙ:Ρ,:: εα::.μ.. 6: ίε:·μι.:1ι:: 8:

ω:: τη. ;9. 5. ΕΙ:Ρ:οι:ι Ρο:: ο:::τοττι ί::οπι ::ίτιοε

τω:: αΡΡατο:ί:α ΜΜΜ:: ρε:[ονι :τι «Με Με:: ΜΙ::

Μ»ι::, τα· Ρτ.46:;:ΐ, κτ βια Μπακ:: :απόΐ.ιπ:Επε ..εεω

Κεεϋπτω Βα:::::Ιιίω: οσωπισκεπ σου: :Ζώκα _, απ:: :καὶ

μια: απ:: εαΜΜανάπηκε οπ:απππω οι::δοιτ πάθει: α::

:πίτα πτώατω· , ώ Ούτω: [απο πυσκεο::απ: αεροπ::·ί

πο:: Ρωνυππωσ , Εστία:: Με πω: απ:α:ιμ:α α:: οοο-π::

τ:: α:έωοποίοι:ο, ΜΜΜ α [ω:σπββ:»: στπΔΜΜΜ νι·

:οσ:: . Με ρωταν Ετα:Ι::Ι:: απο.: [αρα β· 98ί:::Ι:ΜΜ

στπαυπει:οκιω π/αι··ωθο::. Οτω::α |τασκθ :τι είο:Μο0

π:: :::[Ρεπ:επ.τ , μάσκα οποιοι:: :ο ω:ττ:: αρα:: πριν

ν:: , φωτο: πα σερί:: 6'. ΕΠΣ:: [Μοτο Ρωαρ:τ, ό· του·

μπι. :ο Π: τοο:Βατο, ε:: απο:: :ποια Μέσου αερα:

ρ.:.:..... , ατακα:: [τιμη Ποια/ξ·ποτι.: »ισούται ::.Ρσ[α:Ι.

Ρία:: Αο::οϋ::οτ. : ·

πω::



στα κατ». ε. ΒΑττΗ11.στε ττΕσιΝ2ε ταΑσσσασΜ.
στο. Μ. εστσε τ:σσστατισ Εισσστσ εσω εσΙσσσε Γστσσετ νιίὶτατσστ , στ στατ τσσίστ:τσσσ ,στ

] Μ· χ” 5σία σστσσεσσσασπ Εατσαστ ττσαισ στ:Ρστατ σοτι. απσττστστ , στα ατσΡΙισε ίσωσττ σι

ΑῖξιζΞαῖτΐ° αθσέτσ σαττταττε εστσ·στσισσσε ατστστε αττΙσσ·ναΙισισε σε Ποτ σσπσστ: σεττσασστστ

Ρτ:ττΙαται ' Με (!Ηξ&τοΒαστ (ωστσσι είτε Οραττετ & ω?τωοατιω σωστα άαπω σύ τα μτήστε

?” “Μ” /τ)παδά σταεστΡσσ σστατσ σαιτ στσσ18ττισΓΡτττιτσ :σστΓσσπτισ ίτσσισ στο τσιίζετα

12ϊτσ.;.7. εστώα8τσι!σ&άσσσ τσ ἱΡΠε στσΡστἱκσΡσσσἰ. Ρτο ΕΙιτστί ατσστε: Γα!σττε τσστστα.

ίαιετ%ασρΓα Ματστ Μσσαίτστσ , ασσσ:α αΙασττ ασ Ιτττσ ατστσσ ασιτσΡΙσσατ σωστα:

τω :παμε σα σετσσεσε σΙΙσπισσσ ασσσΡΙττε τσίΓασατ ,. στο τστττετστε τ:οσπσσε

στα ασστσεστσ. · . · ' _ _
(ΗΜ να η. Ατ νστσ ]ατσ ΡτσΡἰσσσαστσΒΙστἱσΓσ ησεσσιτσ, νιΙῖσ σταττ:Ιατα οι στα σίτστα.

` ίἱσστσΒὶ- τα 8τ:αια σωστα σωστα στ Παω αστε αΙτατ1σισ 8. Μαιιιατ , ωστε οσΙισσσ εασσσι

;':ἔ[':: τσστΙσσετετ, ετ σσαίἱ ΑσσεΙσε Βσὶτοτσὶταστεε,στ τΡΓα Πσπτσ2 ΒσΙτΒὶΙσὶ8 τισ

στσἔ ίτεσσστετ Ρετ εαω: στ σ:: Με τονσΙαττοσσσατεστστ σατετστ ιστσΙΙισι , εσσσὸσ

Ρετ ΙσσΙὶσσα σ]σε τσστἰτα Ρατὶσστἰα 8: ΙασισιΙιταε σαπιασ στσΠτσσισττσ αττστσι Κα.

€τε 8τασ Ρτπτσιτ εστσσατσ στα” τ:ταΙτασσατσ Εστσσσετστ. σα. τ:τιαιστΡΓα Βοστ

σα ντΠοσε εστσΡεττα τ:σε_σσνιτ Γσ σσαστσετσεσ εστσστσ τσι: τσιστατστασι , τ!

, πωπω Ισα στ» ]ατσ σΙσσ τ!ισΓαστσισ σσστσστσ τεσσσσστατ * Ρετσοστστασπ. ΙΙΙσσ σε·το Πε

στα: . Με στ:τστ:Ρα 9$στ σΓσσετσ ττασστσσι Πισω στο σστστιετσαίτιττα 5οι·σττΙ:σε νε!

Ματσ Μσσαίτστσ τΡΓα νσὶσ σσσ-τσστεατττστ. 5σσ Ρστισε τρία στα α!ατ:τι τσεστσ

α.αταατα τσα<έτεασ τσασὶε Γασ6τω τσίστατα Ριτσα , ετ ΓσσιστἰΡΓαστ εσω εστσιε σσστσττοσε

σα ρττττἰ· ωστσΗττ:τ σααΐσίττΙΚεστ Βσσπτσο]εεσ-(Ξσατε·τσ· εσωτσεσσατε αττσσττσε. Ετ στ

Ε” Δ' ωστε εκσστταΒατιιτ ΓσστΡατ νσΙ τσσίοΙασατστΠστσσατσ Βεατιτ.ακαΜ δε δστστσε,

σσσσὸσ-5ΡΓα @σε αΠσσαατσΙσστ ασ1σσττιστατεΓσαεοσναΙσΓεστστ τσεΙΞσε. Ετ στα

ΙῖισσΙαΒατ νεστστατσ τστείτττταστ σε ττασίἱτσ ίσο, φα σπασω Ρσίτσα8τ Γσστταστα

σε τοσεϊαστ.

στ.. εσω νττσ τρία Ποτσσα ΓεσΙῖτ ρτσατἰτσσσα Μεσα Πισω , τσιπ: ισεσε σ]σε σα;

Θα ασ ταΙσισ τ:τσ€τα σίτ. Οσττασσσ Γα€τα σε·στατϊτσστστε ι·στττσσττσσε ε; Ρτατησο

τσαεσσ , ΡτσΙσσσττ ΐσοστσ τσσΠίτεσσΒσε $ στ στα ΞστστΠ:σε Βσ‹: σσΠατεσσε τσιπο

ττ:Γσετεστ, στο Πστσσα Ασσατ1Πατ τ1στε ναΙσσ 8σὶΡΓα τσΗττσασα:στ , σε Μ:: μια

,;τωΗ Μ. τοτ Ρ€τἰ€Ιὶτ2τ€τιΙτ σσ σπασσττσστσττσ τττίτττ5:τ. Ετ στατ αΙ1σιια σσα:σατσ τσσσ ω

:::ἔτ“ιτ:Ιὲ ίαστσΙα ΓσαΗ!1σΙα°, σιιαισ Ρτα:στ:Ριτ στ ίτσστσ ιτστςστιατ 8τιΡΓα Ισσιτσ σ εστΡστε

Ι, ° οσα , 8τιταπτ ασ τστσσΙστσ Ρτα:ττΙΕτ. Τσσσ εσσΠ8σασε & σσσίἱσσστστ ε; [Με

τι· Ρ", “·(:_ στ:σΙσε απ: Γασέταε τσασιιε ασ σασ!στσ στσ&αε', Μπότα Μα ατσισα α εστΡσττε στι

σατέν. εσΙσ το σπα ΓσΙστα στ. 5τατίισσιισ σἐνὶσιιε ΓΡΙσσσστ τσ ἰΡίσ ττσΒ!εσΙσ σ!ατσΒτσσ

τστσΓτανἰτ. Ετ Με σσστσ ασ ΑστέεΙσττιτσ εσσι·σ ντΙ σΙανταστσ ασσεσ ίσο σπιτι

τ Πωσ σσσσσαισ θεσεεισ τ ΕτσΓσσσσ ΒΙσττοεσ τΡΓα Γασέτα ασἰτσα :στομα στ, σ:

τσα€σστσ τ:]σε σκὶτἑτσατ σκετττστσ. ν

η. Ετ Με σα. ΡασΙΙὶΓΡετ $στστσε ἰΙΙαε εσω τη ταστἰ σσΙστἰε <έτσστσ σσστἰσσσέ

τσιπ 8: στὰ Γα ]σΠ`ττατΙιισ ΠΙσσσσ , πα ταστστσ στ ΓσΠ ταστσσσ 5α:στσσττε στή

@σε σσαττΠξσπαστ ασσσατσ Πστσἰσσ σοστιιτεσσανστσστ , ΠΙΝ σίτ σσσσστἰατστσ.

Μο "πμ @ετσι τστσ Ρσίτσα εσ€σσΠ:τσε ΑσΒασΠα σε εσσότα Οσστττσσατάσ, εσω ισα8σο

στα «τω. Ητ:τσ τεσισττστσε σσσισσσσ Πε ἴσΒΞτὸ ετ σσστσντεὸ σετ ΠΜ το σπα εΠττ ασ

""°ω"'· τσε ἴσὶ αστα, τετ τΙσαΠ ταστα Γσ1Π”στ ασ ττεσστσισα1ΙΙασιστσΒσε σε ισστα!σΠε. Οκτ

τσΒίιίσσσ σΒΠ:σσσία&τε Ρατὶτετ στσίττατ1 1Πτ:σ Γσσετ Ιιστσστσ στσΙτίίσσσ τω στο..

ΈσΠε Ιαστγσσε εσω σστστσΠ σσ οσε στπστσ Ητστσε , δ: Ρὶσ Ι)σπσσσ σ)τατταε

ασ)σστσε δε σσΙΙασσασττ:ε εσωτσεσσανστσστ σ] σε ίασέταστ ατστσαισ στο Κατζατ @ως

το,στἰΡΓσ εαω το Γασέτ:ε Ματσε τ:τιστσ, τσ Βασέτστιιισ τ:σσίστττσ Ρετσσα:τα_

τι Ισττσ αστα Ισττ:τΡσΙατστ. Πω: στὴ βατ $οτ·"Ματ ΜΗΝ πό Με βιαι!υ τυΞενασΕτ, τιήσε τ:στρσΐτσΙσστ στα

στα τοπ/δι &ιψιτυπωύιΙ2: ·ται]ΐοπί.τ [παταω ρατ·φ.2,ασ ΒαΙτΙιἱΙσὶε ΤτασΠασσσετσ Ισ Μπότα: Χ0ετηα ""ημΙο

Μιττ7ί Μοπιστω στ! ταπισητω 6°οτυπτω Με σεβ εσΙΙστατστσ €ὶΪ;σσπ£ἰτττοτ Γατα" 1μση._Μ_5 °άιξτν=(στ'

Μααστρτω». τ ΑΜ: Ασέτστ τσ ασΓενετασττσε “ΜΜΜ Με “τω”

6 ἱστ:τσσ!ατστ. ΗΑσεωτί ρτατου·επίΡία Β.ΜΜα ΒηΙ:ΜΙ- Ετ τω» ΕΜ: Μπακ” ασ Ακρωατω τω”, , °ΜΜ,". .Μέ

στ: μιαπισαπι έηβυ:κ!.=ω , φωνη τα: [αστο Βαμέθιιατττ |ίστωσπτυ θεσςβοβτ!έτετ Ερι]τσοσ , στά ·υ![κτ :β σώσω,

[8/1·ερετατ, ό: @τα τσταιπσΙα στ Μίἱστἰα ΤιασΠατίσ- “Με των τεραστια ΑπρίσττΜι τ02::Φ. 8-“,"°Κ. 6,ρ"π.
Με αρμ1!ατστ Κασισσσσιε , στα /ϊμϋπο .πωσ [σας τα Με· Μέτσο ε!! υστερα. ' σ

κ

 



· ι

ιιιτΑ ε. ΒΑι.ΤΗιτοιε ιιτοιΝΑι: ΡΚΆΝΟΟΡεΠΜ. »ο

Ετ ιιτ τσιπ ει” οικω ιΡΒιιι, ΓειιεΙιειιτει τ- ειιιιι ειιιιι τι;ιε.οι;ιο Ιιοισοτε ετ ιιιιι1ει οπο· ω;

τενετειιτιιιι. Έσω: Ποιιιιιο. ΒεττιΙιι.ιιιι ΑιτιοαιτιίΓε μια Πιιτ!ιο Ριετετιιτιε ΓοΙΙιειτιι,_. ικ-ΧΕ€·_

εοπιιιιειιιιεινιτ Γατιιθ.ιε· 8εεετι:Ιοτιιοιιε86 Ρετ ΡΙιιτεε Βρειτε;» οτ @εις ιιιετιιοτιοι ΙΑΝ: ΜΧ'

ΐει:ιειο.ι ιιιιεεω σΒΙ:ιτιοοιοιιτ.εΙΒιιιι.εΓεειεοό2. @τι ιιιιιιειιίοιιε με Μαι. ιιιιιΙττι

τιιεοτο ειιιειιίΒάιιε-εεΙεοισωτ. ι ο ο .

ι6ι.Κειιοιιιτ εεεω ειιειιιοΙιιιιι. Γεοιιιιιιτιοιιε Βιιιιιι-Ιιτιιτιε.8ε ίΕιριειιτι.ιε , φαω Με Μ

Γιιετικιιτιιε 86 ΡΙειιιΠιιιι:ε τΙιΙεέτισιιι: Πιιόιιιιιιι, ιιιι:ιαιόοι ιιιΒιιιτε τιιιΡετιεοπόι2$3ω1-.ιέωοωΡωεεωεωι1Μεω 86εοτιίεΠιοτιειιι ιιιιι·ιτειιιε, δέ ειιιιετε. Ρετ εοι=ι£ἰ

Βιιιιι, 86ιιιιιιΙ Βιιε εοιιιιιιεειιτοεοιπιιιτιο είΓε ί:ιειειιάιιιιμίεάι τειιιΡετιιτιι.8τ :εοω 6

ΜΒΠε1 Ηετι ιιιιινειιΓα. Ηιιιιε ριετατιι τεοιιιο.ιτιεοιιΓοο_αΗΒιιιι ειιειιιΡΙιιτιι Γιιιι&ιΠΞε

ιιιιιιιιι άει:ε!ιοιιιι:, ιιιι:ο οιιιοιιε ιιιιτιείἐιιι&ιε νιττιιτιβιι6 δέ πιιι!το ΡΙ_ιιτιοιιε Γιιι€τιε Γιιιιι

πιει·ιτιε τεεετιιτ ΜΒΜοποιο εοιοιιιιιτι τω ειΒ0ιιιιι1ο οι·ιιτι τεροίιτειιι. Ετ πιο

εε Με: ΑιιοεΙοε ιιιεοιιἴΡεέιιιι 1)οιιιιιιι 86 5Ρωιε σε ειιιιι ετιιιτιιεΙο

νιτιτιιιιιιιι οιτεοε οιιοὰ όείιτιετ:ι.νιτ ιιιιιιιιειιΓιιιιι εε Βιιιιριτειιιιιιιι οιιιιεΙιιιιιι. Ετ

που::Μ άει:Ιειτατιάιιιιι ΕιιιεΙιΒιιε ΓιιοΙιιιιε ειιιιιιιιετιτιιιιι Βινιιιιι μετα» :κι Γεει·ιιιιι

ειπε ίει:ιιιΙαιιιιι ΡΙιτι·τι ε:5ειτ ιιιιτειοιΙιο. Με ο·ιιιίοιιιε 181 Με: τοττεΡτιιε Γεω. τι εττοιωιω

8τειιιοιιιο νειαιτιιενεΙ ι:ιτιιιιιι τιοΙοι·ε εοιιτι·ιτιιι π! Ηόειιι.ΜιεεεΠειιτ, ιΙιεο ι;Βινιιιωι νιι:τιιτειιι86 Ρετ @οι Βιιιέτειιιι ιιιτετεείΠοιιειιι @του ε!ετιιιΙΙξι οιιιιΙι ετ Μτυπι

ιιιιοι·οοιιιιιι Ρειὶε, Δω ετοιιε ιιιεοΙιιιιιεε ιο Ι)ει ιιοιιιιιιε ειιιιισιε ιιι·οεεάιιιιτ , ιιτ Ξ0"°ς""' 5”

86 ιιιο‹:ἱὸ τιιιΡει: τω :ιΙιοιι.ο Ριιει·ο ιιιο.ιιιτείτε εοιιτιοιτ °. _ Δ:

η. Υειιιτ οιιιΡοε επ ΡειττιΒιιε Ρι:ονιιιειιε οιιιιιιιιιι νιτ ιιετιετιιοιΙιε ΕιιιιοιετιΑιμ Με; ω

πιο °'ΕΡιΓεοΡιιο, ιιιιιιειιε86 ΒόεΙιε ΜοιιιιίΒει·ιο Κιι1ειιίιε ειιιιιε, ιιιιειι.ιιιι πο. @νικ °"°"':"°
Μαιου ιιι·ιιΡιιι-τ, οι εοιιιιιιιειι ὰ ίοειιε πω: ΡοΙΤετ, ΜΒ @σε ιιιειιιιε ΡετιεΓοιιε ω!. αΜπιι·

ΙιεθιίΓειιτ ,εοοιιὸό οι› ιιιιιιι:ιιιι Βενιτιειιιι οιΙ:ιιιιαι·ετ οιιοε εοιιτιιιοειε Ροτειειτ. @οι ~

όσοι :κι Ιοειιιιι Γ:ιετιιιπι Ρετνειιιτετ , δέ (21°εοΡΕι28ι1ιιι :ιΙιοτιιπι ειιιότιι τετιοιΙΤετι,

ίιιΒιτξι 86 Γ:ι.ιιο.τιιιι δ( Με νειιιτ ονιε εδεότιιε εΠ: οΡιτιι!ειιιτε Ι)οιιιιιιι ιιοίττι

]Ε8Π-ΟΗ11Ι8°τι ετο.τιο.,οιιι ι·τοιι:ιτ ιο Γει:ειιΙει ΠεειιΙοι·ιιιιι ,Αιτιειι ε. ι => ρ ο ω»

ΑΡΡΕΝΒ!Χ ει: 1Ντεκι>οωτοιιε Ραπ ειι/Εοι:Η. 8 “Μ

ι8.ΚΕ τ:ο τι Μ ιι ε οιιιόειιι ιο Ρτ:ιτιεοτιιιιι Κεειιο ιιοΒΠεε 86 Πει ειιΙτιιεεε ΒιιωιΞΗισ

οιιιιίτι:ιτιι ΓιιιίΓε Κεοιιιο.ε, Πιιιιοοεει-ιιι.οιεινι ίειΙιεετ ιιετιταιιι (5ιικοιι €5:ωιΞζ*'

μπω 11εοιε ειτοιιε ιιιιιοιιι 86 :ιιιτιοιιι ()ιιι.οοοντι ΙΚεοιε εοτι]ιιἔειιι , οιι:ε ιτε. εοδΡ|Πα:

ειιιιιτιειιι ΡειοετιιίΒιιιιιιιι νετίε ιιιίι:τιιιιιτ ειιιιοττειτιοιιιΒιιε, τιτ τοτε. ιιιειιτιε ιιιτειι- Μ·

τιοιιε :κι ειιΙτιιιιι ειωτιιιωε ΙΙεΙιοιοτιιε Γει·νεοτε Με εειΙοτε εοιινεττετετ. Ετ

που ΓοΙιὶιιιι ιΡ(ιιιτι , τω ετιιιιιι ιιινω οτειτιιΊ “Με ΡΙιιιιιιιοε Ι:ιτιοεοτιιιιι Ρι·οεε

:εε τι:ιιιιτ ω ΟΙιτιίτι :ιοιιιτιοιιειιι 86ειτι ()ετιιοΙιεεε Πάει όιΙεέτιοιιειιι. Εεε!εΠειιιι

ουοουε ιο ιιοτιοι·ε δ. Με, οοι ΚεΗἔἱο Μοτιειίτιει οτόιιιιε νιοετετ, Ρετιίιιιέ το Μπι·

ω, ιιεειιοιι 86 (:οειιοΒιο!ιιιιι ιη ιιοιιοτε δ. (Ξεοιοι) Γεει·ιιι·ιιιιι νιτοιιιιιιιι ιιι Με

Ρτιιιιει εοτιίτι·ιιΧιτ.φιοει Ροίτειι οιιιο. ειιιιοιτιιε Εεε!είιοΙιε ίτι·ιέτιοι· ειειτ , ω το

Ριειιτιιιιιι ΡΙιιιιιιιιιιιι οι·εεειιι 8:ιιι&ιιιιοιιιιιΙιιιιιι ι @Ρε ιιιειιιοι·ειιιοει Ι)οιιιιιο. Βια

Τιιιι.οΕ ενετίιιιιι , 86 ΒαίιΙιεε. Ρτει:οτειιιτιι @Με ειιιιΡΙιτιιτιιιιιε τ:οιιίτιιιέτει : ευ.

3ιιε ιιιειιιιιιιι :ιΙτιιτε ιιι Ιιοτιοτε $Έιιιιδτιε Πι·ιιειε , ετοιιε Με 6· ιιι Ρο.ττε τιεκτετιι ,τι Μια;

ιο ιιοτιοι·ε Γειιιότι (Ξεοι·Βιι τ οσοι! νετὸ επι Μενο.ιιι είτ ο ιο Ιιοτιοτε Γιιιιότι 8τε

ΡΙιιιιιι Ρτοτοιιι:ιττγτιε τιτιιΙειτιιι· εοιιίεετατιιιιι. ΑΙΜ ετιιιιιι οιιαιιιΡιιιτιιιιε Ρτο πιει·

εεσιε πτετιιιε τειιιιιιιετιιτιοιιιε ιο Ιιοτιοτε δειιιδτοιιιιιι ετιιτ!ιτ Ιοεει 86 ιιιιιιιειιοιιε

Ριιιιιιιιιε τιιτεινιτ 5 Ρειτιοιιε ιιιοτιο οι: Πι.τιιοοοτιω Γει·τιιι· Κεοιιια Ειιιι.οιειιειι

η ΩΙιιιιἰιο τιιτιοΙιτοι : πιο", οι |ιτοιιτΜΐπηιω απο: , :ο ό-ΜιέιιΜΜι βορεια· ιίιβωΙσπέι. Ρι·ιτιιιιτιστ Αικ

02ι.°τοδιασ ωπιίιρπασ Λ!"Μι,υι Ε;τ!ιβε 6°_ Ουιι:ισ οεώιπ κει ωπικι"ω Ιετιρίιτρτο τουιωειιιιο: οιιο τιοιιιιι·ιε Π·

@ρ Ξ [ιιωΙρκωτι: τοη?ιιινωιτ, τυφα.τ έωιιβωιωι εειιτιιιτιι ιιιιεΙΙιειιιιτ 2.ιι:1οιι! ΞειιΡιοιεε. -

μινωνεπιπ:, ό· :οικω βαση [μωιλέοκε π-υινωτικ τ Μειιι εοω Αιιέτοι· Ποια ιιε νικ. δ δετειιιτι πιο.

“,,Μ,.ρρ.ι;."πι. 84 οιιαπι ίὶιριὶ ω ειιιιι. Με 1°ετιιιΜιιι$, .

Ι› Βο1ιιιιιιιιτ »οι β». :σωπππω , ΙιιτττροΙιιιοτ 20- ι2 Ιιι Με νιω 1.ωιισμιιρα, 9.11 Ι.:οτιι:ιτιάιιι Εριΐεο

"οι μεμε κ: ΜΜΜ: Με» ο Ι ρποβιωρικσιε .αιμα Ριι:ΤιιιτιιτειΠειιω Θ! .

οίι|ίιιιι·ει,βά ΜΜΜ των ΜΜΜ :][ε/):τιτειάε αποκτο



78.6 Ύ”Ιΐλ δ. ΒΑΈΤΗΠΒΙ5 Ρ6ΕθΙΝ/Ε ΡΚΑΝ(ΞΟΧΗΜ.

Π(Ξ ?ΕΧΩ

Τιιιιιιι. ιιιο:

Πιτει·οοΙα

ιοιΞε πω.

ΒιιιιΜ16ιε

ιιισε ιιιο:

ω.

Ω'ιιιο.Ακ. τι νΜεΙιεετ ΟΙιιτἱίὶιειιιιΠὶτιιὶ Κεἔιεεοτιιιιἔε, εοοιιὸιι οικω: εΠ`ετ οι·ΡΙιο.ιιοτιιιιιξ

εοκιΓοΙ:πτιιι ΡιιοιΙΙοτιιιιι , Πιίϊειιτοττικ Ρ8.ι1Ρετι1Πι 86 Πει Γει·νοτιιιιι επεσε ειόιιιτι·ικ

. Η:ΙεΙιιιιιι Μοιι:.ιεΙιοιιιιιι. ΚεάΕ: οσοοσε 86 ιΙΙιιιιοι·οεοιεειτοτ ιτιειιιοι·ειοιΙε ίει&ιιιιι

Γιειι&ιε δ6 νειιετ:ιΒιιιε ΚΑι:ΕοιιΝοιε μμε ()!ιΙοτ!ιο.ι·ι3 οιιοιιόετιι οιιτει·ιοτιε Με

Βιε εοιιιιι€ιε, οποιο εαυτο Γειιιἀἰ-ΒΡἰτιτιὶε Γιιεεειιόει·ειι:Βι·ειτιο. , οι: νἰνιιιτι ι·εΗιιε

(μετα εοιιιιι€ετιι 86 Γε ()Ιιτιίϊο Βοιιιιιιο τω) Γειει·ο νεΙ:ιιιιιιιε εοιιΓεετετετ, ιιιο!

τέιοιιειιΙιο. οιιιι=:ιιι :ιάιοιιε ε] ιιε ιεΒιιιιτιιτ Ρεπι€ει·ετ.

ιο. δεό οιιιιιιιοικιιιι ιΙΙιιεΙ εοτι(Μει·ο.τε !ιοεειε οιιοά ει: ιΡΠε Γιιιι6ΗεΓειιιιιιιε ειέΕιιιιι

ω, ΓοιιιιιιοΡετε το.ττιειι ι·ιοοιε π! Γιιιι&επι ιιιο.τι·ετιι Ποιιιιιο.ιτι ΒαΙτιιιΙοεττι οπο:

ιιοΠτιε εΗ·ιιΙΠτ τειιιΡοιιΒιιε , τιεειιοτι δ( ω @σε πιετιτ:ι <έΙοι·ιοθι ειπα: ιΡίἱ οι: εεε

€είιει ιιονιτιιιιιε 86 νιοιτιιιιει ι·ετιιτι·ειιόιιπι είε. Πε ειιιιΒιιε Με οιιιο!επι Ρειιιεειοε

Ριιιιιιιιιε εοιιιιιιειτιοαινιιιιιιε . Ρετ ουκ ιιοιι Ριιτειιιιιιε απο ἱιιἔετἰοτειιι πιει·ιτιε

ίιιι!Γε Με ΡτιοτιΒιιε . Γεο! ιιιιιιτο ιιιειιέιε ιο ΐειιιέΗε Βικιιιε 86 Βοτιιε οοει·ιΒιιε·εειε

ΡτωεεΠῖΠ`ε εοΒιιονιιιιιιε. Ροίὶ πιιιΙτο. πιετιιοπιιιόει οπο: ΞείΙιτ οΡετει . Ενοπ

<έεΙιεεε ΡετίειΕΕιοιιιε εάιιιιοΙενιι: ιιιιο.τιιιοιτει, ι3εΓΡειιιτ ιιιιιιιιιιιπι 86 εοιιειιΡιΓεειιτιιιιιι

ειιιε,εοτιττινιι: όιοΙοοΙοτιι 86ΡοιιιΡοε ειιιε,Γεειιτάοιιε είΕ ΟΙιι·ιΠιιιιι 86 Ρι·εεεεΡτο.

ειι:ιε, ι3τοιιε πιο Μοιι:ιεΙιει Μι οποιο. ι·εΙἰΒιοτιε Βεειτοιιιι νιτειιι ΓεΙιειτει· εοιι

Γιιιιιιιιεινιτ, ιιτιιιιε ιιι. Κο.ΙειιεΙειε ΡεΒι·ιιοιτιειεπεκι·ειιο. ι;!είει·ειιε δὲ εαΙείειο οιΡΡεο

πω, ειιιιιιιειιιι Ι:ιεειτοττι βετιιΒιιο ]εειι ιιιο εειττι όει!ετατ, ιιιιιιιιιιιιιι 86 ιπιτιι:ιειιΙο.

απο τεεοιιΠοιιεινιτ. Ιιιιιιιειτείειιιε ιο μια ι·ειιιιιεΓειτ ιο ΚοΙο. Μοι·ιειίΕετιο,86 ι·ε

@Με ιτι ΡετΡετιι:ι ]οοιιιιόιτειτε αυτι Ι)οτιιιτιο . που ιιιιτιιετιιοι· οι: οτειιιιιιιιε , Πιο..

απο ΗειεΗιιιιι . οσι ειπε ειιΡιιιιι6 νεαιεΙτετ ειττοΙΙετε Ρτεεεοιιἱιιτιι. Νοε νετὸ ετΙἱ

που παοκ όεΒιιιτοιιε , ΓεΙτετιι ιιτ Ροτιιιιιιιιε νείϊι·ιιιιι ιιιιΡει·ιιιιιι οόιιιιΡΙει·ε επτα

ινιτιιιιε. Ιιιιρετιτιοιε Γετιιιοιιιε ιιιόιιΙδετιτι:ιιιι όειτε , 86 Ρτο ι:ιιΙΡιε ιιε8Ιισειιτιοι·ιιιιι

απο ε:ιτιτ:ιτε Πειιπι ει:οι·ειτε. Νοε ει·εο οσι ειιΠιιιε ιιιο!ε εει·ιιιιΙιε ει·εαΪΐ:ιιΙι ΡτεΠἱ

ει: ιιιιιΙτιΡΙιει ΓεεΙετιιπι Ροιιόετε Ρι·ποι·εινοτι ιπι Ιιιιιιιε Ιει!σειιτιε Γει:ειιΙι ΒιιέΗΒιιε

νει€ιιιιιιιι· οιτιιοιΒιιι, ειπε ίὶιἔτειἐψι Ριει όενοτιοιιε Ροί6:ιιιιιιε ειΠΗιιι. ιιτ Ρτο ιιοοιε

:1Ριιό ιιιιΓει·ιεοτοειιι Ποπιιιιιιιιι ιιπετεεε!ετε όιΒιιετιιτ , οιιειτιιιιιε εΒιιιτοε οιιιιιεε

Βιβε ετιιιιιιιιιιιι Ρετι:!ιιι:ειτ Ρτο ιιιο. Ριετατε επι εεεΙείὶε ι·εοτιιιιτι, σοι ε1Έ @οτιο ιτι

όεΒειειιε, Ρει·Ρετιιο. μα. Ιιιιιιειι ΓετιιΡιτετιιιιιιι αυτι Ραπ:: 86 ΕΠιο δζ ΒΡιτιτιιο

ίαιι&οι οσο.: ΡτεεΡατεινιτ Με επι οιΙιΒιιιιτ

[ο ιρΐο οι. Ξ_ ΒειΜιιΙοιε Ιειιι·Ιετιιτ ιιι Μαιο ΠΓιιιιτι:Η

Μειττοιοιοεζιο Με ωιειειω ιοιτιιοοιοιυπώπιοΜΒΑι.

τι-ιιι.οιε Καὶ”. Παπ Πι νετειιιιιιο (ζοιικιειιΠε ΑΒ

Βοτιτιτ ΚιΙωάειι·ιο ειπα: οιιιιιοε Γερι:ιιι€ειικοε σχετικο,

πι. Με!. ΜΙ». ΚΜ: Μοοιοβου·.ο ιέορο/Μο Βια ο εει-ιιι.

:ιιε Και” ιιιιιο ιιιο ιπι ΜοιιοΠειιιε Εοιβειειιίἰ δέ Κο.

Ιειιίἰ «ιτε ΙοΠεπιιιιιιιε εεΙ:8ιετιιι. Ώοι·πιεειιι·Ιι σοσ Η

βιι ωιιι Ε.7(ιιειάι , σ:οικιβειιόιιε 86 Με οσι νιι_ ΚΑΙ.

Ποπ 6οιτιειειιιιιιε ειιαπι ννο.ιιόει!Βεττιιε οσι Υι_€ειω6Μ

ΚιιΙειι‹ὶ. άειιιιμ εοιι·ιβειιι!ει οιιετπ ΜιτητοΙοεμ Κο

ι·ιι:ιιιιιπι , Βειιι·ι:ιι&ιιιιιπι οι: ΟαΙΙιειιιιιιιιι,ιτι ειιιιΒιιε

δ. Βει.Μιιικιιε Νει::ιΙιε ΠΙ. Και. Μ». ε0ΙΙοε8.ιιιτ. Απ·

:πιω οπο $.Κεειιιοι οΒιιι, ηιιιιιιιιιιτειιιιε ιιείιεςιιιιιιτ οπο

εΙιειοθ.ε665 Οιιιοιιο1σει6ι, ιιιιιιε ὶι ιε8τι0 ΤΙιεοι!οιιεί

θΠΓΠ.

ειπε ΕΠ] οιιἰ ΜΒ!.'ίρ287β01ΕΕ805πε ι!ιειιιι6 ιο ναι

Γεε:ιιιιιιο. δ. ννοι·ιόι·68ι οι ε”. π.2.:ι!τετ ει: πιοιτε Σ δικ

τιείἱῇ Ι.ιι;;όιιιιειιΠε ΡοκιιιΕοιε, οσι ΙΒιιέΙα επιπτιο6ι:|ε απ.

μια ιιιιξτειιτι οι.νωιιιε |εεζιτιιτ ιιιιιτε παπι. ι.,.οωι:

δ.(ἱειιε ιιιε ειιιιιο ν. :εΒιιι ΤΙιεοάοιιει, ΟιτιΠι ιιε.

ι.κκνι!. Κει.Ιειιι!. ΝονειιιΕπιε : Ποιιιιι6·ιιι που ΤΙιε0··

ἀοιι6ἱ ίερτιιιι0 Αιιεικττιιε ειιιι Ι.ειιτΒεπο Λοβ. Ροιιτε·

ιιεΠειιΠ Μ ιιιΐιιΙοε Ι.ιιιζάιιιιειιίεε Ροίϊ θειιιίιιιιιι :νεο

το ίιιθ-εθιιε :Η , ειιιιιιιιιι ι·:ειτιιιιιιε Γεειιιιιιιιιι·ι οιζι·Επ,

οιιε:ικιάιιιοοιιπι εκ Αέὶιε δ. (οιιόει!ι ιιιΙ·-ειιιιε Εεεε..

τειιάιε εοιιΠει:.Αιιιιο ρι·οιιιόε ειπε ιι. ικκιι. 5 Βια

τιιι!ιιιε Μ Πιρετοε π:ιτιίιιι. Ειπε ίεΠιιιιι όιεπι Ειπα· ιτε

Μ:πιοι·εε ?εΙ”τινιτει:οε δ. Αι:ιεΙσιτιιιιε ΑΒΒοσ ΟοιικΞεοΙϊ.ε

ιιιιιιι. ι. δ! π.. διεπει, (Ξοώ.ι:ερ. ο.. εεοοιι&ι·.

ΜΟΝΙΤΠΜ.

(1 Οι ιι ιι ε δ'. Βο!ιΜΜέι· :οπο Β72”ΙΐΕι2 , £οφοι! Μ» Ροοριείο οποιο ίπε!ιιβωι οτίουοιποικο Ε»

. Μοποβοτίο ΚΛου/ί το!ί!ίο.τέ σο!Ξεκι·, Ρ7'ι2ΐ"' ίπιβέποοοι :ΜΜΜ βφοι·ιοτι: ροττέοποοι , φραπε

('οι·οι·ίοπ/ο: πο/!·ιί αππο /ξα·οοπτοβοπο οποοίι·οέψοπο ῇιπἰοιο @με πιέ|ίψοπικοι 4ο ἰ|ἰιι[ἰ·›·ἰ »ιο 22:πη·η.

&ί!έ .46οωρ Μα(εάα!"Μ οὑτἰπκοπιπ: , ώ· Οι αι·οοπτοπ εί]ζείο απο απο δ. Βοοίπ.ιε οι: Μωπκ-ΙΜ

··υο!ο οΙππόοκο ω... ροβιοτππτ. Πιφίο.π· οο!οοι·οικι· 8'. Βαἰτὑἰἰοἰἰ.ι Τακ/Βυτίο. Μισο ω”. Κα!οπέ.

ΖΙοκί!ι.ι, »ύπνο |ου·ιιίιο Κοιἰοπα'. Μπκωή. Με οποία» Μ Μοπο/Μ·έο Καίοπβ ού οκοπιώεποβω

άιιόιο/2ιαέ σαρκὶ: που/Ζοτίοοουι ίπ ποιου» ι.·ορ/οιπι ΠΜ ίπ δοκοοίαπβ ιοοιιδ οι: ΚοΙοπ/ῖ ού ει..!

ο!ο·ιιοιἰοποπι ,61ιι:ε Βια ίεθει «οπο εΒΙιιι:ετιιειτιοτιε Ποπιιιιι και ΧΧΧΙΠ. ιιιιιιο νι8είἰτιιο ιπι·

Ρετειιιτε ΗΙιιιιοννιεο ί-ετειιιΠιιιιο Αυεζιιίϊο , δ: σεΙεΙπειτιιτ κ”. Κει!ειιι:!. ΑΡι·ιΠε , “ή ίπ '022εηί

Μο :Μία (?οτοείι·πβ |οέίτιο·. Ε: οπο :Μπέζα Ματστο|ο!ίκΜ Βοποοδοΐέπκοπ, ίπ ?κο θα:: ο!"ΜΜε

@ο Τοσο/βυτίο πο. Κα!. Διατί!. οποοποπστκι· :οκικ.τ ΕΙο·οοτίοπδε οαΐοοΜυι βιο Ιοοο ο·οβτοοοικ.κ δά2Ήι.

π. Βοποοίέδωιο.

νΙΤΑ



Χ ;_ ο::::ο:::: 8:ο:::::

. ν) :ΜΒ ::ο::::,β·ο::·:: |:οέ:::: β::ΠΜ':::ο: ΡυιωευΜ Θ: Εοπω.
ν και:: .:4Μο:::, απ:: μπώ:: έ:: &:::ο:::::::: .8:·:::ο::::::: :::·οβ:Ψπο·. επ_

άΙιιιιιτιπε Μοπαθετή Ρι·οβει:Ιοηε οπωιπ:, 2ἀ ετεππωΙοττι Μ

ϊ απ:: :ηιιΙ:ἱε Ρα: που:: ΑΒ εοόε:τι οΙε:"φω , άαεΙΝ11: οπππΒιι:

ειπἰε 8: πω:Μ... :ιό Π·ειττε::11 ΓυιισηΡιιτίουέυ) εΙιι:]:ιπτ :βεόμ

` τὶε:ὶ μία:Βετιιτ νὶτέἱ Γο!υε Ρτοίεάιιε ω. οπο:::οά:::οάο::: Α:::(?ο:·

ο” Β. Ε':::βΙ αφ:: οίψ:°:2:Ωα!!άα28,'. βάψω Μοπο/?εψ/ἱ:: δοκο::::·2 απο ΙΜ!

|ο::ο :ίο::::::::ί:::έ ::: Οοἄ:ο:::: παώ· , Μὴ” Οιτ::οέ:::::: Δα:::::οα:::: :::·ι:ο:::ο Επό:.

::οο!:ίο Μο:ο:Μο::::2: ο·:ίο::ου::. [Μα ΐΡεηὶυιιι ει!ηιιοτ ::ιπποτυιπ , ί::9:::: :ί:::ζίο:·

ΙΜ:: ψ:: Μ::.ιο. εοπτἰ8ἰ: ε: ιιτ ι·ςνεττεται:ι· ὶτι 5εικοιπ:ιω ΜΒΜ:: Ρτορτἰοε μι.

φωσ: Πιο: . Μ :Η Ρο1ΙΙ:ιουω 8: ΠΙ:επιιια: , «μισο όιτΜΠεεό το8οοόυωώι:τη Μο..

ιπιίἘετἰιιττι. Ι/:·::Ε::: :::ο:οο ο: :κοπο π: 2480 Ρο:::Ιοο υπο Μ::οο:2:ο :::::::ορ:::: , έ::

“ή” Ρο:·:·ο:::: βρεί::ιο Μ. Ε:: ρώτα πά:::3::::: ιο: , οι:: Εο:|ί.«::::::: ό· Ρἰ:ο:::::::

:::νο:::ε Επ:::·ο Ι:: Ο::||:ο::: .:::::7::|ύ· οκηί::::ο:::. '

2. Μο:·:::ο Ε:::/:·ο :::::·οπο εε::::.4:::14 (λα/ότου: ο·οί:::::: : .ο::::::οπο ποπὴαἔ:,οο: Ε':::·βέ

ςο:ιοο::ο ΕΖωο::ο::: 17υβα::::ο: 2 :::ο::: 4:::::πο:· μ:·ο:Ψ.ο ::::ο:ή:Μ·. Οο::::::ίο :4ο

@φπα Ν:υ:::ἰο::β: Εο:!!.:::::::: ό· Ρἰ:::::::::: ::α::::: , :αμε ίο:::::: Γο#::ε::/ε β:: :7ο/ οι:κί:5

β::β :ί:δ::::: εο::::::::ίο Οα·::ού:ο ο'ε|ο9:υ::. .Ζἔ::ρ‹ψ :παω Ε'
ο:&:::ηθο::::βφε::έ:* :θ μ”

πού:: ::ίο:ο:::ρπ:::::::/: Ρί:::::::: , μα:: Θε::::::ί:: :::ο::: :::·ο:ο:::::: έ.: ::::::::::::::: ού:::ἐ:

# Μ.7::έό:: οο::β:ίο::. (Πιο: σ:::::: :ΡΡτοΡπηαειι·ε: :Μαι
ΙΤυτοΡείοΜε εισίοπεε ΠΠιιε , νωπά Δ: πώ'

ι:οιπτι εΙ0 Έτσιτι·:Βιι: δε. ΡτπεεΡἰτει όιατικ : νειάο ίείΗικιππει· :ιά:ΙΙιιτιπ Ρετεἔπουιπ Α ω” '

. ' . . . χ 480.φ:: ηοπποε νασαι: ν 1. ΤΑ Ν ο ο , φ:: :Π::αποτυειο ΜουοΠει·ιο (ΙιιοεΙ νοςο.τυ

ι·
Εοί?ι:ειπίέ , 8: όἱο:ι‹ὶ :Παω : πο:: ΟΙπΠΗ θετα:ιιώε ΜΗ: πιο :ιό το ἱτ1τθττοἔεΙ1

ὸυπι ω , ςυει!ἱ όΞε :πἰἔτειτιιτει Π: όο!πειε Κκε. .Ζεἔα:ο έ:ο:::[8::ου:: Ι/ί::::::::5 αμε·

ναό:: έ:: Ι/:::: δ. Οο:·:::ιά:: οι! απ:: έ:·:3). ::οίά::κ:::::::. . ν

3. Ρο/2 οπο:ούρα Ι/|::::::ισ Μο::οβο::ο Ρ27ΜΙΙ:η ::$2/::::ο:· οριο Ε::ώ·::: βρώ ·

. . . _ ω. ἐ>η:: ]:::'σύ4ί , ω:: :::ο/ο:(ί::: Φ. :4»:α:::: δε::ο::::::: :4::::έ:: :απο :ο:::::ο::: :υπο Β η

ιΟτΕΕΑΠΜΤΒοοεΙοτΙε: ω! Ροττοοειω, αμκ: εΠ: πώ: ΚοΒιοι :ο Ρε1€ο ν1τοπτειιπΙοτυω, Μερα Μ: Μαι·

Ρετὸιιᾶιιε , ίΒΜεττι Μ.: Βουοι·ϋϊεο ΑΜπιτε ΠΙτειπο ειιΠοοϋε μπω:: ωειοε:Βρετι:ε. Μ”

Νο:·:·ο::ίο::::ίε ΡΜ: δ. Λ7::::::: 8::·::::οη δ. Ει:ψ: :π Οοἔ:ο::: :::σ:#::::: ο:: :::ο::ο::::

Ροίἔ ευ]ιιε ὸςεείΓυτπ , :::ο::::, άπο εετττιειτιἰ @σε , ί::η&ι:: ἴοὶΙἱεετ Γο:Ι|ειουε ΕΡ5δ

(:οΡι15 8: :πώ τοοοΠτατι:ε Δώσε ΠΙ::ιους, ίτ:ιτετιιο όιιέΗ επτα:: , ὶωιτιο ΠΑΛΗ::

οι·όϋπιτ:οοε ί-υΒίεςυειπεε , ΡοΗΒιοι1ε ΡοΙΤωΠε (:α:ι1οβΙ] ρτἰνὶΙεἔὶο ροΗτυε,ΠΙ::ι

οι:: εΙυοςιιε ειπέὶ ΣοτετοΞτειτέε ό:: ΡοττοτιεοΠ ΜοοοΠετὶο πιπΡ!ιαιωε , ε: .......:,..:

ν:8ι:ει·ιιω:, 8::ιέΗ ι:ενειΙυει·ιππ. Αό Γι:: ὶ8ἱτυτ]ι1νε1τ:12ο ,/οοο':: :Μ::ξ/υρώ ω.:

_:<:οίίο:, βαση: Β.ΠΙ::πιπ ΑΒΒ:Με ε:φετΙοϋειευτ ΓοΙειωετι “ '

Ρτονὶὸειπἰ:ὶ ὸεεεοτΙΠὶτπἑ :τι ::ο:Με επτα 8: ΓυΜΜο :Η

εἱιιῖε. ΡετσκιιπΠεΞτεςυε θα: ΡτπἴιιΙΑππειτυεἱοΙποεΙσεοοοο ραι·νο τοππΡστ:ε ίΡ:ι. - _ -

τὶο , 8: εΧΓυΙεινἰτ Μ: ΑΒΒει:ε Γ:Ρε:όι&ο νετὸ Γειοθεο 8: Ρετ οι1:Μει @εἰ ίετνο:όοπει:: 6:

Ρτο πιο:Με ωωωω :τι ΜΗ:: Ρετεερωτιιε €οτο11:1τ11 ΠΙτειουε Ρ·.πετ :τὸ Απἔε|ὶε

νε!ιετει:υτ Μ Πόετεαιπ ΡειΙωοιπ. Ι/!:::::: Μπι:: :ν:1::έ:: οπο:: ω:: ι:ο. :απο :·:2:::

]'βευάσ:°Ι:°Μ Κ:: ο::::::::: :οι::::βρ:::::::::: ο8ού:::. Οο!:::::· Σ. Ι/|:::::::: :ο Μο:9::ο:

|08:0 Βο::ο:ί. ::|::[7:::· ::::·::::ο::ύ::: Κο/σ:::ί:: Μ::ο , ἐ:/ἰ:::ἔπο::‹ἰ::: ού !/ἰ:::::ο Μο::ο...

ό” Ζ::::ί::/::::::::[, φπα”. Χάο: 2:::ζαβ2 έ:: Μα1°00°0[. .Βο::οα'. Με:::ο:::::::·, :ΜΜΜ

::/?ο:::: Μο/::::ο μπώ: ρω:: Εο//ἐ: ορ:ο'::::: :ιθα::ή: £ιο:ί::::β έ:: Εα/οβο μ”.

:ο ύο::ο::.·::: Η. .4οο::θο· ο:Μ:ο//Έ σε:ί:::::. Εμ: απο: β/α:::Ροβπβ: Οα::σ:::::2::ο..

Αιΐίο:°. 8δ.Ο::ί. δ. Ε. δ:ε:::ί::::: 22. Ο Ο Ο ε 8

0Ιτστωεουσια: ά:

 

: : Α: `

' ' :Ά · '



οι: :σε ε. ιπ::ΑΝο Με. τεκττοΝΕΝει.·

(Πεο. ΑΝ.

1:::.ΧΧΩ.

Με:: 1

Λο ΑΒΒΜ

ΒειίΠιεπ

ΡεττοοἔΓἱε

δ. Εστία.

Μοιτείτττἰ]

οοτοεοΕΙε

Πε0τ:1τη

Β.:Γ:Ιιειε

2Ρτε:ι.ιτο.

8:ο:τοτιιτο

πεοοἀο

ετοει.

μ:: :Μοτο εφώοίοπττττ τττ ::::ττττττ Νοτια: Μοτο: ::/τ:τττπ: 5 Ρ:τ·τοττ:ττβτ Με το

/:.ιτττττττ Νοτια.: :ο[τί:τττ , τι:: :ο πο/?7ί Μοττττ.Ωτττττττττ:ττῇ: , οτι: ?Ματια @Μετα

βαττ :Μπακ ορο/Ζακ: : α:: έ: :: μια:: ::8:ττάτττττ.

. Ρ::τοττα /:ττ Ρωτοπτι α: Ρ:τττοττα :οβ'τ·οτττ βετ Ροί:ττττττττ ::ττττοτττ.τ , @τόποι

«τά 6οττττττοτττβττ·υττ:τττ, άώτττετττ :':::τ Ξ Ρ€Ποτ12 ντΠο. Γι: Ρετ δανειο Ηιτνιιττο , έ: ο::

Βοί:ί:τ·τ:τττ Ερψ. Νοετοτττοε:ττβ τττ Ούτω. Μ. τ. :οτι το. οοτ οπο: Οττ#ττττττ Οπωσ

πτ::ήτττττ , ό·οέΜοττο δ'. .έπαινο Οτ·τί. δ. Βιντεο. μ.: αρκά Μττοτττττ το Νοττ:. :στο

6,4 το Γι:ΒιιτΒτο .Ρεττοοει -βτττ :ίτ:ττττ:. Ρέτττοττοτττ :αβατο :τά δτ:ττττττ:ττττ Ροβο:οτ::

Εττ:ύτττοοίέτττ Μηο::ίοτττο: Ο|τίο:ίο·ττ:τ /::::ττάτ , τοτα:: Β.το!τ:οπτ :οττ:ϋ:ίττ. οίττττ Με.

οείτετιιττο .ττΡ:#οττττττ , τττοοΓο Ε::!:ήτττττ :οίίτέταΜυτ. ..4ττ ο!τοο:τττάο Β.τβ2:ο τ::

Μοττο:|ττε ττοττ::::: , .ωττ.ττ ττοττοττ#τ .· Με:: Λεπτα: Β:/ττττττττε τττ :στο δ. Ετιψτ

:: /2· εοἔτ:: ::ίτ:.: , τ:: Οττττοτττ:ο.τ Ε::ίοβ:: .Ρ:::οττ:ττβ2 τούτου :οπτίττττ ττττ27οοτο: βιψ

:οτττ:τττίττ.

5. .Μ ατττ:οττ:ττττ :ττβττττοττττ::, ούβ·τυ:::: :οττ·υ:τττ: Ρτττττο , Μοττττβ:ττ7 :τοπια του:

πατάω Μοττττ:οοττττττ .τούτα ,β: :Μουτ Οἰ::τ:οττττττ ττωμττ :ο ατομο [τττ]: :τττττ.

όποια : ?Μετο Αττί!οττοτ:: τττ::ϋ.: στα:: , το Οττοττττ!τττττττττ ἰτο:τ.τ , τττ Οοττ:τἰττ.: [ε:ττίο

π. Γτ:τοττττ, τω:: ω...» :τι #·οτττοττοτ:: ΓτΜοττ:τε , Βο.Ιοιιιοο ΕΖτήοΡο ό· :Μάτ ρ:τ_άτττ

ο::τω·2:. Ε: Ε::!:ψ): :τυπο Οτττο:τί:.τί:τ ποπ :απατα τττ Αττε!το τ:: απ:: :τ Μοττο:|τττ

|τοτό:οαττττττ· , βατ Μουτ :τι @Μα :τ'οπ:το:τττ:τττ· το:: ::Αο:ώτττοττ:. δ:: Β:τί:ί:τ·::τττ το

Ούτοττ. Μ.: Με 1. Ε::ἰοβ.‹ττττ ρ:2τττ:τττοτττ ::·υτ::τ:τ.τ Ο:ττττ:τττ:τ αυτ:: ΜοοεΓΓ:εττυπι

δ. Ματια; δ: ατο. η. Αττ:ύτττ:ττβ·τττ Βοβίτ::ττττ τττ.ττ]οτ:τττ κοράκι: ΜοοεΓ:εττι1ο1

δ. Μετα ιτε: :1ιτοοοειττι Ροοτιοεο. τε Πειτοεάττε ΡτιοετΡει:ιιε Γιιετε:, το: οιτεοτεειο.

:τι οεοοοἰεοε Φ α::.

6. Σ::τττττίο Μ:: οΜ·τυοτ:του.:: . τττο!τητ:τ/.::ττ!τττττβρττττττω ::::$τ 19% κ:ττοτίο8

:Με το οπττττττττ δ:οττοττωτ /:ττ Ητο:τττοττττττ Μοττο:|τοττττττ , αποτο :τιποτε Ρ:::έττ.

παπά: :ίευο:τοπε Θ:τΖίττττττ β:οττ:τττούτττττ. 82: Β. θ::2τ°τ::ἰἰ.τ ?πετ ή· ..4%:::τβτ Ντ

τττοί:ττβτ ίο:τττττ ΡοίΓειε :ΜΜΜ Εοτ/!ττττο & 7ἰ::τττο :οττ::β:, πο: Μοττττ/:ττοτττ ([::ττττττ

κ:ττο:ίο:/τω Μ:: :οΖττοτττττττώττττ: ) :οττβ:ττ:τ:ττττ. δ:: δ. Έτο:τ·ττττ :τι Μοττ:τ/?:ττο ῇτο

Β:οτ!ο ροττττ!.ττ·:τ βατ . τι:: :ύ Σ. ΙΜ:: Μ:Μοττττττ Ερτβοτττ:τ δ:οττο.τ /:ττ Ητο::ττοτ,

εκ:τρτ:οτττ. Π: :]τ:/τττο:ϋ κ::τοοίο:|ττοττττττ :ίτ/:τ|Π:ίαττο71ε Οοττ:τίττττττ Μ:!ά:ττ/: οπο:

1εεεε. Χεν. ::!:ύττττοτττ :το :οττοτ::τττοτ Με 4‹›. Αε!τοοοεοόει είτ Βετο:: τοοετοι:ιτοο

οε ΗοΓΡ::ειΠΒιτε ειπε :ετοΡοτε ΡττεάεεείΓοτιιτο Γιτοτιοο δε; οταοετο ό: εκατο Γιτε

τιιο:.8ε ιοοεἱὸ .τι οιτοΙοιο Πιο: τειτο.έτα_.. δεό 8: ΗοΓΡι:εΙιτι δεο::οτιττο ειτε Γ:ιοέΠ

οοτοιοεε εεο:τε :Ποτε το οοε ΚεΒοο εοοίττιτ::ετιιοτ, 8: τεΒιτε Ρτο Γ:ιο&ί::ιτε Γοα

εάοιιιΠ:ιε τττοΡΙιενετιιο:, ει:: εοόεο1 οοΓΡιτε!ιτε:ιε οΓΕειο Ρεοτττιε Γιο:: :ιΙιεο:ι:ε.

Ε: οοο ΓοΙοιο ΓιιΡετνειοεοτεε το εεόετο ΗοΓΡιτεΙιτι οοο τεετΡἱιιο:ιττ, νετιττοε:ιτιοι

:ΡΗ :τα εΒιιτΓεο:ιτιτιτ ειίοετοΙοειε Με τεΠοιοοε Ποτοιοο τοΗτ:εινετιτο: , εττἰοεὶε

ειιειιιο:ιττ , 8: οίὶἰετἰτο τοεοόιεετε εοειτο:ιττ, δα.

(ΜεΓΠο τἱε

Ρεττοο2.

Μοοείτε

τισ “ήντ

τιιτ.

7. Ηττ :το ρωτττώτε τττοττττττττττε, ωτΡε1ττοι12 ΜοοεΠετἱοτο ( #: :ττττττΙ/βοτ·:ίοτ

το Μ:::2)#7οΓοΖίο |οοτττττττ·) ..τ οττοτττ: Οττττοτττ:ττβ::2: :::ίοίτί:τττττ,οττ Μοττ:::ύττ ! |)ο/:.

το.: :Με :::τ'οττττττττίτττττ ·οττί::τττ·. @αέρα Ε::/ττττο:τ!τίττε το:: :οττά::οτ :τοπ τττ Ο.:ττοττ:3

:οττττττ , βεί τττ Ρτυβτ ΜΜΜ:: ά· Μοττο:ύτ $πτ:τ:ττττ :τί φα:: τοο/τω: Μ. δ:: τω..

.4οίτο:$τουΙτ & ::οτ:αίτττττ Μ” τί: δ. Στά: τττττττ:ττίτ.τ οπο». το. :τα ω.τροτττ:. Ε::|τ:

ττωΜτττ ΡΜ Ζ):ττττττα:τ Μοπ:τβ:π] :οοβτττίττοττ:τττ , Ρετεεοε ΡοίΕνττιττο Γειοθτιττο Η”

Γειιιο αει: εἰ: Βεο Ξτει:ἱ:τε “το , ειιτι :ατο :Με άεατ ΡτοΡττιττο ,ιιιο :Πο εΠΒοοτη

τιινεοιίΗ ΙοιΙο:οειιΙιιιο ::οαΗε:ι 8: οτάιοε εΙ:ΠΡεοτετ , οι: Π: :τα 8: :ιιἱε εΡτοτο Ρε

τεοοιΒιιε τετοΡοτ1Βιιε. Εεε ειιτ:ετο τοτετιτο ΡτεΕΡετε.Βο τοοοτετο ΟνΒοοΡιιτο οοτ

Ρεττοο2. οιιοειιΡειτοτ : ο: Η εεεεΡ:ιοτ :τα ΓιιετΙ: , :εεω 8: ιΡΓιοο : απ:: Πεο μ

[ποτε τα τετιιιιεΓεεο: εοτΡοΓειιΙο. οοΓττο. Α: το.: Πιο/τττ: απ:: ρπερ::ίτττ:: .Φωτο

έττ:οί::: :τοπ ττοτττ:τΙ: τοτα:: , ?απο τττοτ·ττττοτ /:/τττΓττττά ή· ττττπ::ττ!τ: :||Ι:#7.222ί!5 Εττό.τ.

ποττ!τίττ.τ “τοτα αφτο:: το...: τττττττ:τττοτ°, Βοτβίτ::ττττ :ρ :οττβτττ:?ττπτ Ρ'ί::τττο Μοη.α

:Γτο δ. Ι:τττβ·τ βατ:: ::5:ττώττττ :οττττοτήτ. δ:πτ:ττττοτττ στο/θεα :.:|:ττίο βιο :ἰτῇτ·::= @το

οπού:: Η..ω.Μπάψω τττ Και Ετ·ττττ:. Μ. π. νΙ:ετιιιε , τττοττττ, Ρτε:ετειτ Ωω

:τοῦτο ΡεττοοεοΠ ο!» ΕτετοοοεΙοο Ρει:ττειο ετ:ίττιιέτο . το :ιιιο Γτ:ι:ετ τΡΠιιε Β. Ετ”
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Γεω ΓεΡιιΙ:ιιε απ: ςιιοό εμε δεοτυπι ΑΒΒετεω δ: του!ε_οε ε]Μόεττι κια:Ιοτιὶε Μο- ω”. Α»

ωκΙιοε ΜΜΜ: , δεοτοτυπι Μοπο.Πε:1ιιω νιιΙεὸ σ.ρρεΙ!αΜιατ. Η.οο ω» σ|ιπξβ. Μ· δ”

οπο: , οο2 ΟοτοΖω Ν: (Σώστε «οί απου. ο”. που». Ι.ρο/ωω. ΜΑ” μ

δ. δαπέβμούσα οοπωνέοπικ δεοποπεω Μοποβοο!απ , ποτά Μοάο_βέτοϋΜ

δ. @μπω οτι ποοπτερομ Ρεοποποοπ, άι· οοο ρώοοι .ο$εωτισ “Μ[Μβίποπο δ. εοφ:

.Ρεποπεοψη ; Μοπσώο: δοπου: σο |ο:2 /αψ οποποίοοι, 0287210720!! [Μονά :οποοϋατ.

.Ϊοἰαπο ω: .4οωο!εύω Επιποοποπ , οπο: Μο2:οπβ: ·υοΐοπο ,/οεα!ο α. :οοιο'έπο πω”.

/οβοοπ Μ. Αποίίοο· επ2οπ Μοο:οπβ Μοπο:|οπο .Μ «οπο. όρο. ρο/!οποπι πομπο Ζ)οιώ·

·ιοΙοδέοπέκπα ωίνηβισ Τβοοάοτέοιυπ Χο8οοπ ο: .ΒοποαΜοοπ Μοοοτοοοι οίοοπά: αραιά Το.κ.

:πωπω προϊΜ2αΜ άο/οοορβιε ΡΙιπὶωἰ , οποια: ώ· 2°ύοοοίωοωπο , σε Ρι·οεΙὶο ίοΒοϊ

ΙειΡβ Εε:ε!ε:ίΠε δ£ ΜοικιΠετήε Βία όεΐεπόευόοε ετοόΜετιπιτ : ομοτιπτι τΜΧΜε

ττπΒει ω Β. @ΜΜΜ Μεττγκἰ:Ιἰωᾶοο,ιποτιουΙΙἰ ω: ΡειιιωκΑΜ δεοτοιωΜ Μο

πωτειιιιιΜ ω @ο Β. Ρυιωευε εοκυοιιιε Β.Ε081Ε5€1Τ.€οι1Η19ιτι11 ίεεει·ιιιπ.

Ρτο ςιπΒιιε ἰιπετνεοτυ ΑΒΒει:ιππ Ιοεοτυπι ἱΠ01°ι1Μ ππτὶΠἰιυυε Ρτέιπερε Ρὶρρὶιπυε.

.ιεεεΡτἰε εΒ Με τειιπιιππποόο ίἑιετειπποτιτὶε , ευιπᾶἱε νὶτειτιπ δ( Βεταϋωτετπ Μπα- ·

νὶτ. £τἔο Ρει·τοπει Μου:ιΠεεΙυττι δεοετοτυπτ ΜοπεοΒοτυπι Μπέφ/οοπ 8Μ2,ίΠ δυο!

Β. ΕΜ ειπε εοι·ροτε τετμήεωτε πο! πω. Μοπο/ίου2ο δ. Ρ'ΐ2οπο: ρ›·οοβιοο.

9. Ηοο Θ? Μοπο/ίοποπο ώ 48ο κάβο· δοΜιοπι€ο ώ· ΤΙΙΜΙ£|4!Ϊ07Η δδ.2οϋπ.ϋά ε . __

@ο Απο» απο. ι.κκΧι...ΡειΒο.ο5,2ά ώ Νοποκοπο2 , (ζυτιτεὶυιιι ἰι›νειὸετιτοε δ: ἰΠἶἔΪ;:Ξ!.,.

Ἐτοοεἰειπτ ΠοσΠεΞε 8: ΡτὶιπὶΡὶΒυε τερετὶειπεε, υίηικ: Ρετοικιπτ δεοτοτυπι να <!σωϊν

:πετυτιτ,εάωηυεὶΒτιὶ ίῖιεεεοόετιιοτ. @ο εκ καμπ· Μοποούοπωπ Μοο·οοπυοπω: 'ω'

άοβ//ο υέο!εωτ, 46' .τω/Ζω ἰοοο ο·οβιωο Οοποποοοπυπ οο&ίζίαΜ ῇια·οβ#ἔ. Οοτ:έ απ::

[οοπίαοπ κι. Οίοοπέ !οσωπ έ!!ωπ Ροβάοοοπ:. .Ν47ΙΙ Αο·καζ/`ω ἄόό@ ΖάΐἰΠἰά££7Ι#Ι,4ΒΪ

ρ.ορω @πιο /.-οοπίΙ Μιδέα δ. Επψ2 :πωσ |4!“Ωθ,' ρπέρβ, ΜΜΜ@ο ιοοκροπο το..

οποιο , Οοποπέοιο Μ Βα[!Ιοο δ. .Ρπώ·2 ρποποοΜπι ὶοαιοπ ΜΜΜ ΕτεΒέπει!όιιε , ἰοπ

οπω,8: Ρι·.είοτο ιικοι·Γιιε κει.τωοεοε ΟΑΝοκιε:οε :ιό ἴετνἰεοὸυτπ Οοο δι 5οιπὸ`τἱε

ω. , δ.: ΡτεεεἰΡυΞ: εἰε ςυοτι.ιττι Ρέαἴειπτἰει Ν.›Μετιπ Βο.Βοϋετω . @Με Βαιτοτυπι Ρο

τι·ιιω εΙεστε::ι ὶπίἙιτυυτιτ ει: ΡοίΪοΠἰοιπΙΒικ Με οιτιΡΙὶΠἰτιπΞε ὸἰτονετιιιπε. Ει με

δ. Μ.παοΜ :οφοπο ιίσία!ίο726Μ Ρεποποοπ οποιο Μ. ε. :. βοδί.υπ οτι |22:οπαο· ποιού!

”Μοποούα: Βοοπέ$ωπα: , Μ: οι'α Ρεποποι & Οίοπο:2τ Ροπ·οποπβ: ΒαβΈο.οο πιάνο. Ρετ

κοιταω :ιρΡτορὶτηυανἐτο, ορΜιππ Πω (ΙΜΟ... Ιο‹:ἱ ιτιιιιπὶτὶΙῖῖπιυω . ΜεοΗιτικπ

υιιωοτοΗωτε ΡοΡυΙοἴυππ, Ρτωειιιἰικοτὶ εεὸΙΗεἱοτιιτιπ τυει2οὶτιιὸὶοε εε!ὡεττἱττιυπη

οΡιι!εοτἑἔι ΓυρεΙ!οόΗΠε δε οιπ:ηυειτ ὸ1ἔοὶ:εεὶε <έ!οπΞι σετετἱε Ήτοππω:!επΠε Ρτονἰο·

σε: εειίΜε ρττεεεΙΙειιε . ΜΒεω κι θ: που :πωπω ςιιειοτὶτατἰε 8: οΡ€τοί:ι: εοωΡοΠ.

τἰοοἰεΤετιπΡΙιιτο , πκι·5τΙε δ: οοτροτε Β. Εστί-εἰ ειοπΡΙὶΠὶτπὲ άεεοτοτυττι , 8:. Μ Πιτ

ιτιει€ιπάθα:πτΙ:ε ευιπυΙιιππ ΒοοείΗίΠτώ ει... ΙΜ ἴετνἰεπτἰε εμού ου3ιιἴόειω εἔτεἔῇ

δειπιτύ.ε ποΜΗτειτο νοοιιΠιιππ , δ(Ο. .

ιο. Μο»ι .48διοτοπί πο: .Μο πο.: »κοψω ωωωι£οΒοωοἰ Ηειττἰεἱ ΑΒΒΔτἱε ΜΜΜ. δ.

πποιπἱε δ. @Ξτπἰιπἰ , εΙιιοὸ (:σειποβίυππ. παμπ, ὰ Ρεττοο:ιόυοΒιιε εἱτεἰτοτ ὸἰίἔειτο @ψΜΜ

νιόετιπ ττιἱΙΗατὶἰε , (Μυπο π: απο οαΜοοπ 5 ) οιίοέ:οπο . ΜοοεπεΙιοε Μοτπἰε δ. @έα :;;2“Π""

ω... τε!ει:ἱοιπε Ραίὶοτὶε ΠΠ άιπ:Μ.τοε , εοάσπι εοππτειπε, πιιόίε Ρεάιβυε ςιππ Μία- .
επιτάοικ Ιετοιππε σε! δ.Μ:ιτευ!Η ίετετωππ ΡΟττοοει11 ν©11ἰίΤ€ δ( :παύει Πιο οϋταΙίΠηο.

Πο/οποϊα: ρα Οοποππο: ίπ δ. Παω ΒαβΒΜ Ροποπσπ/2 ρτ2οιοπίοο3· ο.ι·β2:%· .οβ

το” :οποοπτ, οχι/οπο: δ. 7!Μπωπ ι1οπΒοβίο:.-ο Επάνω: , βεί Μο›ωο δ. Ωπίποίπέ

Μοπο(?οπο οί( Λίοποιοόο1τ Ρωβοι%·. διο2βοοοοπτ :οποιο οωι·οί.οπο .4όοίύετοΙ Οοοπέ:2:

π.-"Μοποοπο. ῇπ6επω έ:: Μ” ΜοοἰΜπ : Εἔο Αο.αιΒεκτυε (?οτικωποτυω ΜΗ:

νοΙο τω: Ρτ:ι:ίἰ:ιπτἱΒυε εΙυὲπι ω....... πκ:ο νἱτοπκιιπὶεοΠ Οοττήτειιιι ει: :ιιπἱςιισ

εεωΡοτε εΧΗΜίΐο ΕεεΙὲίὶεω π: Βοποτε δ. @ΜΜΜ ΜεττγτΞε όεοΠαιτεκπ Μ: ιποπ

το: Πωτυ @και νκ:υππ Ρει·οο:πη, φαω ηυοιπΙ:ιω Πε8οϋεττἰ ΚοΒΒ ουόὶοτὶτειτο,

ΕτοΒοτιαΙόά Ρτωἴεἐὶύ άοικΜοικ, δ. Ε!ὶἑω Ροτι:ΗΜεΒεηεὸ1ᾶἰοπο,ΠΠΔΝιιε ηι:ἰ

‹ὶ.ιππ εοιπ·τε δοοτιιε.ΡτοἴοΠἱοπε Μοηειο!πι1ε. ΕεεΙεΙὶειίΗεἰε ΓαπόΗοιπΒιιε εκ Μο

ΜΗΜε ἰοίὶἰτυιτ ὶιπίΗ:ιιτΞοι1ἰΒι1ε, ΑΒΒειτἱε Ιποιποτε ίυτιέΈυε. Ροθ: αήιιε εκατΠ”ωπα,

ἱτιειιτΞεΈ ω: Βατὸετοτιιππἰοίὲᾶοτὶοτιο εισΙ αιτιτ:.ιω όείοΙΜοοεω ἰρἴει ροτνειπἱτ Εε

01662 , ω: να κατα ειπ:ηυα: ΙκιΒΙτει:1οιπε αΡΡατετεκπ νείὶᾶἔἰει. Ηειικ @κατ Ρτο

βθδεξ; 1]

ΒΔ*.--..._..
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Πισω. Απ. πιεσε τεττισόιο επιτυιε,ΡαάεσείΤοτυοπ Με Ιιει·οόιπτι ιιπεοτυω Μαιο , [ΜΜΜ εστιν

ίΑ'ζ·ΙΧΧΙΐ· ΡιπιέΕυε ιηΓΡιτειι:ίοιπε @ΠΙ σ.ίοιιάσ.ιπειιι:ο τεεεόιΗεατε5 8: ΑΒΒιιτε εοιπίΗωτο ωπι

ι:οιπϋΠο ΒόεΠιιω πκτοτυω ΑΒΒιιτισω Γιαόω όοτιιτε, εὶοςι1ε Ισ Ρθ1°ΡθΕ00τ11 :ποιοι

κ 8:ιοι:οηνιι!ίιιω Ρε·τωειικτε. Οσισπσ σκ ινσω Διί φωσ 0ιιισιτι·2 .4σέσω Ν0°ισι

@πάσι ι·ι·μισπσ'σ5 σ:: σιιισιι: ιίιβισιιιι: ιιτιιπο στα (]Ι:ιτιίΗατα εινα. πω. .Ευω!σίσσι

.ΜΜΜ σπασω έσβσιιπιισ ίσισ έωσσβιισι /ιιάσ. σέιἰσἰσσπι Οσσιιιιι: |ιιισπε στά

ΟανισσῇΜΜΜ δ. @ωιιω ισιωΐι·σιισπσΜ ιιιιίσισιιισπσιπ .σύ σσ [σδ&ισ #εδί.σπ2 ,

σιισισιιι: σιππιπσ ασεπ:: σ%· ιίσσιπι : σιισισπιι: πιστό Οαπσόισσι ..σ Επσσπισιι!ιίσ .σπιι“..

σιιιιιι: σ.ιβτιιίιιιισι ρυσή>τιιπι, σιιισιωι ιπσιιήιισπσ ιπι!28επι. οσωπιιι πισιιπισι Πισω

σ·σπσπβ·ι , ιιι Μσπσι|σι.ι Ειιἰψσῇι.σ πσρσισπώσ σιιιισσπσω Ρ7'Δ'6'ΖΙΙά!7"θ7”', βεβσπ ἔσω·

ρω” ιιι ·υιιίΞιι: , Ρ'ίισπιιιπ πω: Ειιι·βσπισ Βιιβ|ΠΥ8 ρι·ισθιψ , /ειἰ Μσπσβσι·ισ :πιάσω

ε» πωπω μαι” σιισπιίσπι σκβτιιἔἰσ : φωσ! Αιίσιάσπι Οσιπιιι: κ8'Ζ20 έσω ·υιιίέσ μια

ριιιβιω ετσι.Ν#12! Μέσι άι· Οα·ιισσισ ΜΜΜ δ. @πωσ .σριιιί ιιἔιιυι .4ιιἔ¦σππι ιίσσιισισ

/?σιιι!σ σπισι·ισσεω πρει·ιτσ ίιισσ: ω: σιισ |ιιβισ άσσιωιισπι ίσια: τσίιπσιιιπιι·. Εσιιιιἰσσι

ιιι Μι: Μιί.ι|όσπι (ΜΜΜ ίιιιστι:,ιισπ Οσ8σύστσι β·ιί Ο/σἰσιἰσυσι σιιι.τ [ά] ατιι(έσπισιέ

σε: πισιισιιιίσι ι[σι. Οσσιωσι σιισπσβ7!ιιισσ: Μσσιι δ. @σπιτι-ι ρΜ/ιισσι:, 3.46.

:υπ Ειιώ·ιιιισσι πιω/σ β·σιιι: ά Μσπαι/σσ: δισιτσ.τ ιιι ει: Ρσβισ: σαιτ. .αιιι Μσπ.ιισέ

σιωω ρωτά: ισσιισω τσισσισικ Μι» ατισ ιιι θιιἔισ δ. 13ωιιιι€ιι Κ88ιι|ι8Μ σέπι

2ι·σιυπ.

ι-ιω--νΙΤΑ ε. οιει.ΕΝι οοΝΕΕεεοιυε,
πο. Μια.

Οετοιι.ι::.

οοΝοιτοιιιε επι/ε 1Ν ΗΑΝΝοΝΙΑ,

Αιιδιοτε ειποιη.ιωο ΗΜ ιΠειυπε 5:2ουιο κ. νΙΜΠο νἑὸετιιτ.

σ! Κ. Ρ. .ΜΜΜ Οιιι!!σσισπσ σι·ιιισ οι ΜΗ'. απ!. Οωσσι.ιιισ.

0σεεινοστ10Νε.9 σκ.ζεσιω5.

: Η1.εΝιιε * /ἔιι (ΞΗιεΙ.εκτιιε ( σιιι·σσκιφι , πω: σκακι» σωσει: ) πω: ιιπιιιπ/σπίτιι.ι·

· πι” βια /ιν·ίρισηικ. Ρπιπιιι: ]θιίτ 4220277778!! Μι”. ιιπιἰσιιιι:. σιισ ιώ·.τ :/ΐ/σσιωώ

Ϊ .Ψ σ” ,σίιιί!·σι· Μπι απσπ)ισιιι.τ σι πω: Μι ειἰἰιιιω ασκ: θα τιστσιι ,ποπ Μ. ΜΜΜ Πω:
*τ ι ά ὶτιιιιιιιπετειΒἰΙὶα φα άι: Για: νιτο ω.ωΙΒΜ (ΗΠεηο ρορυΙοτυωιτυωοτ τείεττ,

νά εμε:: ιιι σἙιιιττυΙἰε σητηυιίΒιπιε ιὶἰΗἰεὶἰἔ: ἰιπιιετἱ νεΙειπ , δα. Ηιισσα!ιιιι.τ 2ιΙσπσώιι: Ε!πσπιπ

'β, σιιἱ ιί:βισσιτσ /Ζσιιίσ πω" σε ιίεάιιισ ίπειισιτσ ·υίκιι ; 7ἰ!ι2Μ.9. σγωι Μωβ:: ίπ @δισ δ.σέβ

άσσιιπσίίι πρωί 8σ!!ιυισίιισσ. Ροί'ιΜτε, ίιισιιιι. οι: ιιι να.. Β. ΟἱΠειιὶ ΡΙετιιιδε ὶτινεπἰτιιτ, άιιιτι Β.

Αιπεικἰιιε Ποιπιπιεσ ιιο&ε ρι€πιιε όίει·ιιιιπ τειιτηυσι11 Ηυιπαπιιιιι ττκπιπιιιτι Μ Ιιοττειιπι οΜοίΐο

ι:οτιι!επόιιω ρειἱεἔι ειιτιπε άεροδτι1 ιτΙηματετ; ιτι Μ.. Ιιοτει Β. ΑΜ68υιπΙίε νι€ιΜε & Εγινιηιε

Μ Εεε!εΠει (ῖοειιοΒῇ ΜοΙΒοΔἱοιιΠε σωστο Μισή ΒΪοτἱοίΪτ θε:ηιτ:Με Ι). Ν. Ο. Μιιιιωε Μ·

Φ.Π..Β.ι...τ ΓΠΡΡΗςπετ, (Χα. _2ιι:ι!ωπ ?Μου δ'. δώσω ἰ2Ι!€||ιΞι4! Ηιισσα!άιι:, ρήσιω·ιιυπ .σπ/ἑ.

ι·ιικιίστίπιπ. ίκι·στιισι. Ε: ΒαΙιισι·ιι·ιι: διισιι!έ κι. δστίρισι·ίκ £'|σι·σπ. 6'σιπει·ιιι:. !ισ. σ. Ει!Ρ. μ. 6'ι/ίε.

πω:: εισαι θιΠειπιιω . εμιἱ «:μιευτικ , ιιίτ,νοΙ ειιιεΠε ν1κετἰτ,ΠΒετ ιιιιι άι: νίτε Ι Με εοιπροιιὶτιιι:

Ιετ8ἰτ€τ εεΙΜετιτ. δισιισσίιι: @πᾶσι Μινι: Ρπιι|ἴσ|1σἔΪ64ϊσ|ιιΜ Μσέπιιω @ Ζω συίσιισι /!ιισιιβιιτπ.

-βιιιιί σα· βιο ?Με σύ :σ βήμα ίπια!!ίέιιιιι·.Τει·ιίιι: Λιιδἰω· ΚΑιΝειιυε διίιεκ[ϊ.τ Μσπσώιι: αισ

04771 ίιισιισι·ιιιισσιω ιιιι)ι απ» πι” Μίωσιι!σπισι ιι!!π[ιι.τ ε/ἴ° ιιιβι Ρ.Ατπιιουτ ΑΒΒατὶε , εικοσι

απ” Μ. και. άεσεβ//ἐ Ι/”ικσθιιπτίιιι έ” όπω!.Ησωισιι. εφ. η. 4ῇ727ΜΛ Χιιίπσπισι βρρι·σ[β ω..

Μϋπ σώσω σσκιι·.ι.τιισιισ διιι·ιιι: . Ερἱ|Ϊσ!ιἔ ιίσιίισιιτσκίέ , Πωσ Μιι·ιισ. ΘΡ7°α[πάσπι σπιι]]ι.ι. τα τισ-

›·σ /έσιιπα!ιισπ Αιιέΐσι·ι·πι ιΜσιι)υπιισπ Χάιπ7σ βρει·ίσκω .ειστε ιιιι|ϋπιοικιι: . [Μέσι πωπω έρβιι:

|ιέ?ισ. σιιί τ:: πσππιι||ιω ασ ιυισιηυπσ /σσιιπιίσ Ρσκιπωί/[ω βια /ἑτἰριἰσσιί ίωτωβιιίι , ιιιἰῇιἱ: |σσἰ.ι·

06/ι:ΡΘιτωΜΗ.9. @απο άιιδΐ.›κ η? ΡΗιι.ιι>υιιε :Φ ΕΙι:δωοί-γικι Βσπιε.#πι Απ" Ου°ἐ. Ρι·σπιση?.

σιιι Ισσικισ/.ΞσιιΙσ σε". /ι'στιιιτ. Ρ70[σέιιΜ β: ἰιιβἰιιιἰι:$ιιηέὶἰ (Ιω άι: Βιιιυε εειτιιἰε ετἔείὶιι!ο διο.

.ης ΟΜΜ° @· ?Με ἰπἰιἰιιω : Αυθοτ τετιιιιι οτοπἱιιω Ι)ειιε , &ι:. _φιιιιιιι: δσπἰριστι·β Ροέτε Έπστιι: ιιι ›·ιισίί:,

πωπω 64- Μια: πωπω ἰπσἰρἰι σύ Μ: ιΙσπισιιιίι ”

 

νν_ δισ ι·πϋκ Μίκι σ.ισσυφΙσι· θι]ἰσκἱσ›ιιισπ ιιι Ερί/ιισΙσ άσσίισ.σ

“ή Μ" Μι·ισ :Ρτεταρτοτι Θ*. ρσττιειιΙσ.ι·ιτετ Ριπ·Ιστο πι. ΜοικιοΙιιιε ρατικιιΙστιε & ιιιΗτπυε ι1ιιοά νει

::*· ""”” Επι;; ωιικωίωΙω Πισω”, δςς. 5ε.τιιισπ Μέσω ΜΜΜ: σιιι δ. εγω ες/ΐ.σ τις/Μι: σφι: Ραβ·ω.

Ἡ



νιτΑ ε.ο1ε1.ΕΝἱ οοπ:=Ε::οιω. ;π

Ξσἱτ:τπἰ/|ῖι:π /`πσέπιπ:. .5'εσππάππι. πεπίππι . πιππποπ . πο ῇππππ ππδ!ση: σα· Βίωίο:Μεπ Οσἰἰεπ/ΐ οπο· Απ.

.ῆπ (ΐι]π·πίπππ πσσερἰπππ:_ἐεπιἱ|ἰσἰσ Κ. Ρ. Β. δίπποπί: Θπ£ΖΙπππ+ι£ δπρρπἐρτἰ: ππαπππιππ/πό: π ποἔἰ:

ίππέπτἰ . πποπ ίπ ιπβε πω: σπά"·ππάί: παϋπιπποπι /!ποίίώΡ?:πππι ππύπί:ππ:. ΕΔ: ίΠέ: .άπδί·υπώπ:

πωπω β·Ι:·έππιι: Αποπ)υππαπ βσππάπ,π ύπέΐεππ: ίπαι'ίτπσπ . ποπ ππέύπβίκππ Μππσπ!ί: π:?πίππ·υ

έών·ππί: , τε!π2πν·ί ίπ Νο:π:π πιά!! ίπ πι:: ππέπίπι·σ οαπππν·π. - ι

2.!π·υπ τπππ·π πωπω ερπωπω πεὸἰεειτοςπιιπ π! ΚετΒΒοόυέπ ΑΒΒεποπσ δεἰ!επ/ἑπι έν:: 21.5',

τω'. 6'πΖεπέππο Με πάπια”. Επ Χπίπεπί·υπύπ : Ι)σπππο ΑΒΒπι:: ΝΑΤΗιιοπο πκ::πο νεπετεπάο

δ: επιρΙ::&οπάο πππἱιπυε ΗΜ ΓυΒεΠτοτυιπ Πειτε:: Κ.41Νεπυε υοὸ π:: ΡιἀεΙἰΒυὲ ι·ορτοππτεπ

οτππἰυτπ Βοπο:υιπ !ειτππο: Πευε.Τοττυ:: ιπο,Ρεα:: επιππτὶ Με, ΘοΡ:Μ ποπ οοπτεππποπάει

ῇυίΪἱο , δ: , π: :και πωπω: , πια επανειτπ οίϊ πι! ἰεππετἰυτπ νείϊι:υπι :πετ ΡυΠΙΙαπ5ππτειτ:ε εοιπἐ

[Απο , ίσια:: ποπ νεἱεπε πεποπυιπ , πυοά ΜΒ ευέϊοτ:τειτο οΒεἀἰεπτ1:ε Ιππτιπο επιιπο νείωι ω.

ροΓυπ π·ιεπ>ρ:τιιάο. Ρι·:τεορ:Με, ειπππτἰίΪἱυιο Ριπτυπι, :ποπ πωπω:: πτπαπυ Π. ΑΒΒιιπε Μπο

Με (ππ/Ξι:: 5ίτποπ Λέω:: Ε'ε!!επβ: απ:: Κπιπποέκπι Απ” πω.πωπω σπέβσυφπ·ππε Ψσπτὶουε,

.θΠὶἀο,ΡοΡΡο ό· Ηετ1πτειπεΙυε ΚπιΜΜι πωπ- ] νπω Β: (ΛΠεπἱ Ιυευ!επεο Ππο εκπτετε:,ειά

πυο τπἱτιιουΙει ἰρίἶυε ποπ τπἱπιὶε ροΗτο ί-εκπποπε ΜΗ:: ί-2ευΜ άΜποτε. Ε: εποε. ΡΙυτο. πο

ί-υπτ πως ορυἴειιἰο πυ:ε ίποπο ὸ€ΒυὶίΤοπτ, ίου! πιο:: πο:: Η:8επάο , πο:: ΗοΙεπάο πα έυ:Πεπάο

ι:οτπΡοτΙ, π:: άεριτοπ::πάετε: ἴειἱἴπτἰυε Γοτἰρτοι· , :πίοτετο Μα! ποπ Ρι·ει:ΓυιπρΠ ,_ π5Π πυοό ω

επειττυΠε εκει; πιοτποτειπ1ε ΓΡπτΠτπ Μ:: πορετὶ : ρ::είο:ππι οἰππ οπππἰροτεπτἰε νυ:ευε πυ:ε ΓοιπΡω;

:Μαι οποτπευτ , π: ςεπέπε ω: ιπἰπππἐ π ο8:ετ ειάΜυὶτπΘπἀποἰὶε. Ρειυεπ τειιποπ υτουπιπυο "' Ρεεῇ π

πω:: ειυππυ ΜΜΜ:: Ρέαττυπι πυοτυιπ δει::οτάοταΙιε ἰπἴυΙει & ΙὶοξπυΙπτἱε ευευΠα ποτοιπ :αἱ σε

άεπεΙιππ ππΜ θεά: πω. @ΕΜ οπ1ΙΙυόπυοόΡιπώ πο πω: , πυἰ πω:: όαΠτ Η Πα:υιπ πι επί·

νοπτυ Β. ΑτπΜιοΙἱ ,δευτ α:: ΑΒΒατο 8ιποΝε (πω: , & πεταει πυπόιππ πυ2 Γεῇυπᾶὶπι άΙΙἰ8επε

[.ε&οτ πωε οοπποί.::ετε ροτοτ1τ.οπεποειπιππυο π: Ποτπἰπο , πυοό νοίἱτο πιίΤυ π: επειτα·

τυιπ , νεπτε;3 επειιπἱππτἰοππ δε ετποπεὶπτἰοπὶε επί-Ρε&ειτ ῇυἀἰεἰυπι. Χε!ίππποπ Χπίππί !ππ·πύκπ.

πωπω οππ::ἑ›ππ: . Θ επ πω: Μἰππσ. απ :ο πϋβν·έρτο βΙσπίτππ: έππιτπ.ππτ Ροτἰσ›·π .· πππι π,ππ,.π

αποείπ: Λ πω: ›·ήπε πρ πό ω ›·:!π:.ε Β:δΪπἱ πιίππ: /πρἰππ:. π

- ;. 6”ι]Ι:πί απσπιστίπέ»ιππτέππί: ΕΜΗ, 7·υππάπι!ύ«›·:ί, ί/πιππίί. .:πππ:, Ηπππππἰ @· Ν(πωή

Άέ4%)ποίυέίί: άφπα·πτππ. Μο!πππ: ίπ /Μπέτ. κά 2/πππίπππ θπΙσπππι !ππα'πτ νη. Ιάυε Οθο

ἰπὶε πι· ΜπτστοΙυβο ρ·ορήσ 6'ε!!εππ: Μοππ/Ϊ:›·π Με ἰπ/ἑππ: : Ιπ Ρππο Ηπίπππ , :Π ΙΜΟ

πυἱ τυπο έι εὶτουιπῇεεειιτἐου: Ρεποπ1:Βιιε ποπιἰπεΒειτυτ ΠΕΠ:τΙ0ιιέιτε , πυπε απ: νοε:1τυτ , Μ;

απο 8. (Άπω: ΕΡἰΓσορ1 & Οοπΐεπωπ5τω Γππᾶἐτατὶε να: , πι:: ΑτΙιοπὶοπΠυ:π Ερἱίἔορυεἴιιἱτ;

διο. .Απ δ. 61/Ι:π14.9 ΕΡΗΕορυε πω». πω: π:: ποπ/Βια Νπιπ πω” Ηπ:·ππΜπ: ίπ πω: Σ. ΑΜ:

Ξππέἰ:. παπι:: ΡπΙίω·τπ: Εράφπ:ίπ ?Μι .5'.Αππππάπ πιο Απἔἔυ›· π παπί: επ'έ:πίΧαέπετπ|Θε ίπ πω;

ΡΜ: δι7ϊεπί ΑΣΗ: , πσ£ ΒπΒίσπιά::: ίπ αποπ. απ: Ρπἰἰιρριι: Ζώα: ίπ ?Με επι/παπι δππ.δΗ , ΜΜΜ

άἰ!πἱω2ἰ: Μ: Ερι]ξπρπ!ί: π:επποπ::π [:σίππ2: /ἔσί Μπι δ'πόσπέο:ιππ /πέΐπαπ . σ:: ππωίπππ ειπε..

Μυπώιεπίσ Ρωππ Αβϋπεἰε ΜποσΗξΠοηε ίπ ππόσπ 2ΐωππππ , ά:ίπά: ἰπ Οπί|έππι Ρωρδ!πτπ :#2 β·ή_

Μπι. Ρτί»ππ: Θ]!επο Ερι]Ε·πρί πωπω π·ίύπέβ πω., Ροδ:π πποπ)·πιπ:, πιά πι:: ιπυπ ,πω

ά ΜΜΜ. Μ: επίππ πω:: απ. ;. .

ΑτποΠοἰ ίὶιιπππο ὸεἴιιπΕἱἰ ποτπρο Ρειττοπο,

Ηίπ:: Γράτπιπο Ποπ ΡΙε:Βε :ήπια ΡτοΒιιΜ|ο νοτοῖ

(:οπίωτυπι Ρετσ8Ιτ, ΟΜοιιἰ άο8πππτε ροΓοπ:

Ρτ8ίυ! υ: ΕοεΙοΙὶ:ε Μιτυπτ ἴυΒΗιπἰπ πυτιτπιιο.

.Ἀοπ::8ειτ δ: τςἴυ8ἰτ : υειπυιπ ΜΒ Ροπάετο ίὶίΗτ;

πω”οί:Β·&υπι , &ε.

π.. ΟΠ.: Μοππβπίππι ίπ Ηππποπίπ Μ' Ηπἰπππι. π 5. 6'ιβεπο σοπα'ίιππι : π :σπ:ϋτοπί: πεππίπε

υπιπίδ συζποπππππππ , π.απἐπ:/ὸ›·ιε: παππίπ. Εωθιπ: πω: ρπίπσίΙπππ 6'ππο!ί Μ. Εα!φωπ &

ΜοππΠ·επίπαπ ἰπβπιιππυἰέ . Νοπιππππί ρππ!!ο ΡΜ· βι/έέππσ Μέ Ρ!εππππο πἰΜ επεπτιπππτ.· !ιπ:ππι

Ρε/Ϊσπ ο!ω·έσέ οσσ:πυπ·υεππιπτ απ' πππιυπ :ήπια απ. Μπα. ?πο “προ” Ε”π“ω·:ί Εριβοπἰ ('π:πωπαπ

π: ππὁῖοπἰτπτω ;π//Σι θπΖώεπέ Βπ:ί: ό· Κεπέπππή Ηππποπέα πωπω, μα· δ'. θε:·πνάπτπ @πωπω

Βτππἰεπ/ἑπι Λάππα/Βάια:: πσβίπστππι ή! Μυππσπέ: ΒεπεπέδΙίπέ:: πιά Μπα' :2ίππιπαπσ π:ἰἰἔἰ‹ψ]|ἱτπἔ

πιίπππί/ί·πππ:/ίιύ [ε!έαιόπ: Οσπέν·σέπποπέ: ›·εβτππιπο δ. ΡΙππάέ ππ/πίοίί:. Ε'ο!ππππ·ίπ :ο Μοππβε

υπ Σά Ι.πωπεπ·:υεώ· Βει.ι.επιυ: Β.62/Ζ:πό ἐψἰρπϋ, 8. ΘΕΚΑΚου: ή· 8. Ρουυο, .4%πτ:: ε;

π”, ρἰσ1 Ει.εεω:: β:: Επ.ει·πω ό· Οονιπυε πΜππ·:, Μ:: /ΖοπΙο π. Μ: !π!π>π:σ μι,

πωφωπ
«παπι
σπα:

Οθθέε ω

πο. και.

Ο::τοιι.π:,

Χώποτϋ `

· ΕΡΠϊοΙει

άαΠεειτο··

κὶει_

Νο·:·π.· Ϊ

Σ· Ι.νηπειξ

6ἰΩεπἱ πιξ

πιοτπι.

Ε :ή ΠορπΙἰε

ά:πιιπππ

Μοπ2.Π€έ

πω.



79ο νιτΑ ε.ειειΕΝι εοΝτεεεοκιε.

1>ιιο1.οευε Αυετοιιιε.

τ.) Ρ τ ο Μ· ιι τ: ο Μ οοΒἱ5 , Ετειτι·εε εετὶίΪΪιτ1ἰ , εε νειΙάε εοτιπποάσπ1

τ' ε τεοτ,‹:ὶε $ἔιᾶοτιιππ εκετπΡΗε Ρειττιπτι Μενα ΙἰεετὶαπΡοΗτο Καπο.

]) σε νείδ:ττε ωττωτ ττωετε. δω ιπειττετ 1πηρεττττοε ακα: νετεοτ ει€

_β - η; Θεώ οριιε, φα! 52τ1έτο ετΞεοτε ΒΡιι·ιω ίτιιπέτυε εκΡΙενιτ Ηιετο

@Ρ @Ψ ' τ1ΥΙ11ι15.Πεετ Πω πιεΠ€οι:ε τειιπτο οΡετἰ , ει·εόιΒΙΙΙτετ Μπιτ [ετω

ηπτι. άστο ε1τΩοττιὶουτιπἀἰπτίἱε Βοττιτητ πέτα εοεττειιτὶ ό: εἔετπτ.ἱ: Αρι” σ: πιω, τό·

08ο σιίΙΜΡΖώσ 222πά. 5ειιπίτιππ σερ 5ΡΜτυπι ε1ι.ιἱ ὶιτ εετε!ιΒιιτ ττι:ιτώτ ΕΙεέτοτυπι

ΓυΡΡΙἰεἰτετ εκοτο ,ατευε ἰΙΙἰυεΓΡὶτειτπεη τοτε ττιετ:τιε ωτετπιοττε ιιπνοεο : οτ Π

ειιτ Ντ ειιππια!τε ίεοίὶιιυ ὶτιΙΡἰτεινἱτ :τὸ ΙοεΙυεοὸιιω , Με πιώ εοπεεινιτετεω Ρετ

Ιειττ ΓικινττεττεόυΙετΓοιπ Γετωοιπε τεΡΙεειτ, ευὸ νε!ετιιπ εοτὸειειιιὸἰειιτ1υιτιὶπτεοτα

τεεΜετε , 8: Μ Ιε.ιιόαηάυτπ Ποπήτ1ιπιπ ττωΙτἱττιοὸα νοεε ετ Ρετίττερειπτ ππεειιω

τοάεΠιτευτετ ειόπποεετε. 5εά επτά εἔο τειοτΙΙΙι:ε πιΠεΙΙιτε ε επτά Ραπ εΠο8υτε

ὸε Πεἰ @Με ΡοΙΤιιω εΧΡΠεο.τε ειτοΙετε, @τα Ραεεερττε οΒεἀἱετιτεε Ποττπιπετε,

(Ππιίτί νείτἰἔἰει ὶοὸείείῖὶ Πιτττ ΓεευτΙ :ΜΜΜ νοτὶε 2 ΠὶΒιπιττι οειττηιιε ό: ]ι1Π:τιπι

ΗΕ, τι: ό:: ι1ιιο βατ 8είΗο, εα:Ρτε νοΒἰε ΡειτιοΙο.τ οτειτιο.

 

(.ΐικε.Ακ. Ι·εε. και. <

θεϊο1Μ2.

ΙΝΟΙΡΙΤ νιΤΑ.

επωπβ Ν ε ιι Α :σε τ: ε @ματ ΒετΒεεετάοεβτει.εκι:ετη εεετε Αττἰεει ἰπεΙΥττ8

@πωπω Μ. μπει ΐατειι!ι 8ι0τ12ιΠ ΡατειπτιΒιιε, (Πιτιίτιειτπει ιποΒιΙιτοτε τιιτεοτιΒιιε εκίτιτιτ

Με ό” οτἰυτιὸυε: ειιοτιιω ροΡο!ειτεττι ΡοτιπΡειω Μια ἰττἀοΙὶε ρυετΗοεεΙΡεοόεττε, ΟΜΕ

ομ”””' ίΗ αιιτετιπ εΒείτατε 8εωάετιε, ΜΜΕ οποτε τματεΒειτ ςυειΙὶτετ ΙὶιΡεττιο Κεἔτ με

εετετ. Ττειώτιιε ετ8ο ΗΒετειΠυιτι πωπω Ρεεόει€οεβ εε τοπΒιιτι1ε ρΙεπἰτετ Με , Πιτ

ὸυἰτ ΡΙιΙΙοί-οΡΙιἰ:ε Ρὸίὶ: ειΡικΙ Ατ!ιεικιε ιποϋτΠΠῖιτιατυ θτπεοι·ι.ιω υτΒειπ , ειστε

ευιπΕΜε τωτἰοιιιιτη ΜΒοτε ττ1Βιιἰτ τοττυε Ηοτε5 ε!οιμιεπτΕεε. Ηοε ἰτειευε ΓεειιΙετἰ

ίτιπϋο ειίἶειτἰω εάοετιιε , ΜΒί!ηι:ε ἰο Για νεα Πἰντιπὶτετἰε Ρεφειπ:Ιεττε,υοόε πεπε

Ιπειε τ8ποτειιιτΞεε εκΡεΙΙετε ΡοίΤετ 5 Γεπτετ εάι1εαΩόιττΠ ττειόιό1τ Παει: Γετ1Ρτιιτ:ι:

ητα8Μεττε.

ΜοτκιεΙιιῖ 3. Ηἱε ετ<ὲο ευΐρἰεἰἰεὲρυετο ἰτι τοΒιπ νΜΙε ΓυΜίιωτιιε , τΗΒιπιππ όιυτττ Μικἱ

Μ” τοτε ΐ:ιττε Πεο ἔτειτἱιω , Η ω ΓΡουτ:ιπεο. εοτόίε νοΙτιτιτ:ιτε τι: ΟωιπΡοτειπτε Μπε

εμτἰο εοπίτττο<έετετ τ κιμήιιε ε1ΤείοΙ)ώ τικι]οτυππ τοίτὶτιιτὶε. Επτωνετὸ (ΞωτιοΒὶυιτι

τι ὶπττατιε Μοοειεττοτυπτ , τεΒιιΙετττετ δ. ΒΑειτ.ιι τι ττοτωειτο ἴετνενὶτἔοττττετ. ΠΜ

ιιτ ειΡεε ρττιόει:ε τη ττιειπὶε πωπω: εοπεΙπει άΙνετΓειτιτω ντττιιτιιτπ αόάτώτ ωεΙΙει,πτει

]οτἰΒιιε απο τωιιοττΒιιε ΙιτιππΝττετίε δ: σΒεεΗεοτὶ:ε ὶοἔευτἰε ττὶΒιιειπε εκετττΡΙα.

ΡΙειππε ειιιἰρρε ντττιιτιιππ εΙπιττΠτιατε ευΗσειτ απο ΡΙΞιΙωιΙτα εΠεετε : 2α2πι @Με

ΡΜ· "8° [Αα:Μα: Μ! είσειιΜ τω: , Πτυπέπε /ιφετωσί ό· [Μπακ στ! πω.

Ματέι” 4.7 ]ιιί`τὶτἱ:ιε ετἔο πεότειτε τεε!ποττοε νειτοτειετΙΙε θιετ.εκιιε , ω Οτὸἱτιεε Βωξ

ΜΜΜ” Πο.Γτιεοε είτ Ρτοι·ποτιιε. 8ειεετόοε ττεςιιε 3ιιπι ΒιέΕυε , εστω Πεἰ5ειπᾶοτἰιιιητιε

ῖΜΜΘεΙ· εοττΠ εμε ειεεεΠὶττι:εὸὶεὶβὶΙΙε, τπεπτε τενο!νεω εΙυα!ὶτετ Ρτἰοτσππ]υἰὶοτυππ Ιο

”“" μ” Π:τυετετυι· εΧετπρΙιε. ΤειΙιει ΠεΙωάετη ὸεΙὶΒετωε εοτάε ΠτιπΡΙὶεἱ , τεεοτάετικ εΠ:

Γετη&ΠΠττπτω ΟΙιτὶίΗ Μειττγι·εω ΒΙοογΠιιιτι οΙὶωΑτΒεοὶε 68τεποπι Κοτικιπι ΜΠΕ

ΐε ιπεἔοτἰο ντίετπτΙοτυτο ΡτὶιπεἰΡιιιτι ΑΡοίτο!οτιιπτ Ρεττὶ δ: ΡειιΙἱ, ειιὶ @τη απατη.

:Νέα εωΙοε ωΠεειπΙεταιπτ. Μάικ Πε! τεΓτἰε ετπωειτιιε εΧεττ1ΡΙο 8ε ΑΒΒετἰε Μοω.

Πού] δ: οππτιἰυπι Ρτε1ττυττι Βοττειτι1 ΒειΠ8ττο , εἔτείΓυε ε Ιοεο Ρετϋτ Κοπτειπτ Ρτ·.~;

ετιιτι 8κιτέι: υΒΙ ετ€ειω το Πεἰ ρτεεΙΒιιε :τε 5ειτιότοτιπο Ιοετε ἀἰυτἰΠἰπιὲ: ττιππποτ:ιτιιε,

νοεε ΜΜΜ αόιποοετι11° , φ1ὸ τοττει(5αΙΙ3εενεπτεοε ρειευπ·ι εμπετει·ετ ΗΘσωπ,

8ε ἰιπ εο Οτειτοττυπτ :τεὸὶΗεειτετΙο Βοοοτετιπ Ρεττἴ δ: ΡευΗ ,εε Πεο Η)Μετιπ Ιετωεω

νἰτα Για· Μεταττι ΡτεείτοΙειτετιιτ. ΤειΠ Κατσε ντΠοιπε €είΉετιε ει€ει·εά1τιιτ Πει· (ΞειΙ

Πειι·ωπ μπειτε Ρτοντιπετειτιιττι, Ιιο.ιιά ἰωΡειτ 1ΙΙΙἴιπτιιπο ΡΑτττειτεΙα , ειιἰ ότάιιω εΠ:

ι ΟτΠωικ Μ ΟεΙΙἰει ( τα ‹1ιιἰἀεπι τκὶίὶὶττιετε μι· :Η ) ΓτέΜιτικ :Η 8. Ατιιππἀ1ὶιιίἙ1τιιτε , ό: τμιΠοηε Μ: ΠΜ”

8οτειι11 Γιαπιτ1οιιε.

 



ν11°Α δ. θΙ8ί..ΕΝΕΟΟΝΡΕ55ΟΚΙ5.' εφ

νετεί·ί $ετίοτου. τείὶεστε : £κ2 είε :απο πω ό· είε ωρ.εωει πω: , ό· να? έ:: :πωω ει”. ω:

98.422 πωπ/τω·υεπι πώ. (ἰείίίεω νετὸ Ρί·εσείω Ρεσεττεσε εσω οσοοσε είίΓείοσΙίε Β°έΤ°ΞΧΒ°:·
` ο . . . . . . Σ. ί

Ι.Λίνίσειιτο ° οι Βει.ί.1Μο ίσΠτετίε ΡεΠίω στίσιοσε ο: ι·εοιοσιοσε Ρετνεσιτ τετ» Ποπ, π..

είεω εΙίοσεσείο εκίωίσε Ρετεί· (ἱίΠεοσε μεσω Η.α)ιππα: εσ]σε οσοοσε νίείε (Με. ·
8 Απιεισάα ` .

οοοίΠοσε εκεΙΤε εοσΓοε&ίε , εσόίνί: €εωεεεωε Δε Β. ΡαεΓσίε ΑΜΑσσο ωσίτε ν ...ω

δ.: ΠσΡεσείε είίεετε. Ρτοίίείίεεοε σεωοσε επί εσω,ίίωσί εοΠοοσίο Γε ίείστεστεε.κίε

:ποσο είεί1ίεςσω ΠείΓσσε Ιοοσεστεε,νεοετεοίΙίε Ρτεείεε νεοετεοοσω Ιίσίτ εΒίτε

(ΞίΠετίσω. δίε εσίω Ρει·νεσίε βεί Αστίίίεε Β (-ΣίΠεσσε ε‹ί ίοεσω οσί ()είίι·ίίοεσε Ιέ _

είίείτσε ; σοὶ ΠοσίεΙεωΙοεσω εΠ`εε:ΙἙίωειίε οσίΙίοί οίνίοίτσείσετεε είίείσε,εοο ίτ ε22:_οςι'

τοτίε νίτίσσε Γρίσεε εε ι:ι·ίοσίοε 8ο σοπίε οσκοσε τεοίείτσε εκίΕίι·οετε , εσοίεσε ιοί

εείίσΙεω εοσΠι·σετε , οσε Πεο εσείίίετί ΡοίΤετ.

;. Εεοσίοεω τεωοείίετε τοτίσεΚεΒοί Ρτεοεοι·σω Μοσεί·εσίεω εάωίοίίίτε- Β.ΒοΕκπο

βετ Κεκίοείμσε ΒΛοοσεκτσε[εο τσιπ: νεοετίοοίε εεσεἐὶ εί·ετίσ Ρεοο 3Μ:Μπ:. Πω ν=

(ξεωοίετεω οσεείεω είίε Ιίσίσε σεΒοτίο Ρει·ε8ι·εσε Γοίίεσείίσεω Ηείοεε θσνίο 22:::"Μ'

εοοτίΒσεω , σεοείΐεεστεε ίοοεοτεω ωονετσοτ εεσεε στΓεω ,οσε τεΡί‹ίο εστί-σ ωεω.

Ρει:ίίτ ίοεσω οσο μείωσε ΑστίΠεε ΟίΠεσσε ετσωσοίο ίεΒοτί ίσΠΠεβετ . ίεοσε

είπίίεΙίτ ίσο 5εσ&ί νείΕεε φα: είε ετοοί·ε Ρεσείεοεστ : οσεω ενείίίοίὸ ίεοσεστεε

εεοεε, οεοσεοσεω εσόεοεοτ νε! ρι·οκίωετε ε‹ί εεω. νεοίεστεε εσεεω 8: νεοε

τοι·εε ίείΤεοσσοί, Ρει·ρεοοεστεε οσοεί οοσ εσοετεστ εεσεε Ρτορίίιε εεεεείετε , Με

ίοίσττεΧετσω: ίσ Πεί Γει·νσω,είίιίοσε όίΐείοσίοε νεί·Βίε εε ίσίὶίοσε εοε ετοσεστεε

νοεεοεστ ωεεςοε 8ο ωεΙείίεοε , οσοι·σω ίσεεοτετίοοε ΠσρείεεΈί εεωεε ωίσίωε εσ

είει·εοε τερετε οεΙΙσεω. Ιστετεε εείνεσίεσε Κε:: οτείετσείσίΠτ οσίεΓεει·ε ίσος

ετοσε εοονετίσε εεί Βεί νίτσω θίΠεοσω είε : Πίε σοβίε οσίε εε , ο: Η οσί τεεσω

Γσοτ, εστ εστ σοίίτίε εεοίοσε εει·ωίοεοοο σοεσίΙὶίε9 Βεετσε νετὸ θίΠεσσε :είε

τετ εί τεί-Ροικίίτ ίοττεοίείσε : Νοε Ρι·οτίσε τσοεσοσ ίεείίωσε εεσεε,ί·ετε οσεω οσε..

είε ίίίο οσίείείτ ίσ ίοεο , Η Ρίεεετ Κα: εεείρε εεω , οσίε σσΠο ωοείο ίιπίίΒεωσε

εε ,ίσοίοεωσε εστεω Πεί ωίτωεοωίε. Αοίωεείνεττεοε Κε:: ίσ νίι·ο εεεΙείϊεω

νίπστεω , τεεεΠίε εσω εεοίοσε Γεω οσίείεεοτε Με νείΕίσισ οεοεσάεσείσιο

σωίπε.

6. δεοέΙο ίτεοσε (ΗΠεσο εσω Με εοορτο οΡετί ίοΗΠεστε Γσ:τε::ἱτ στΓε . επομε- Α'εμίίίε Με

ίίεσίέοσείεο&ί νίκί ΓΡοττἔὶ σε οσε @σε ωΥΠ:είίσω ετετ , οσο στείσετσί·ίσ ίεετίε έέ:=ίΡ::δι

ΜίΠ`ετσισ ίοΙίεωσίίε.οεοετεοτιισ εοτεείίεσετστ. @Με εοἴΡίείεσε νίτ Βεεισε, Πρωτη το.

νείίεωεοτει· ίσ8εωσίτοίεειίε : Ο Πεσε ίωωεοίε Ριετετίε εείεΠο ωίΓείίο. οσα! ευεεω

Με. ίείνἔιίΗ Ρετ :εμε ωεΙίΒοε ι·ερεοοε. Τείίε οίεει·ίε Βεετσε ΟίΠεοσε επίΡίτ

ίτει· εσω Με ροΠ Γει·εω Γροι·ίεισ οτε ίετεστεω : 8: εεεε εἰ οονίεὶω εείνοίετ εοσίίε.

8ι·εσοίε Ρτ:είσεοε ίεΓε οσεεω 5εσόΕο εσοιίἔοί`τ σεΙίσεω . ΐεοΙίω εστεω νοίίτεσ

τεω εε ίσοίοοε τεεκίοεέίειετεω , οετοεο π Ρι·οοτετ (οί εεσΓεω εε:Ιίτσε :πάνε

πίΠε : οσεω ρτοεσίόσβίο ίεεΙσεσε σΓοσε :σε εἔτοεΡετεστεε , είιω εοσίίε ί`ε ίσ

ΜΜΜ τεοεΙίοίίΤετ εετί , πεοεττοε ΓείΓείτετστ Ρεεοτσω εσΠοοεε ευ νίὸίΠ`ειπ ίετεω

είίοσίο Γει·εστεω , 8: Ρετ εοσοεσίε οπο” εοεσστεω. ΟσίΡείίοτεε.Εεεε, ίσ

ησ1σστ, ειπε τε ΡτοΡετετ ροττεσε οσείί οσοεΙοεω νείΙίωεοτσισ οτε. Ηοε επίεω Με είἱὁ

νίτ είωσε εσόίτο εσεστί·ίτ Ροίί ίετεισ,τερετίτοσε εεω ω όσωετο οσα! τσοε νοεε- ΞΗ:° με:

Βετσι· Ι/ψείσπρ:, ίιίε0 Πε οπο”, .με ίΒί ίοίίτε επι: εεοεω στΓε εετσίοε ίονετε: Ρ .

ωο‹ίο νει·ὸ οιιοεσΡετιιτ @πιο σοωίοε. ()ετσΙί νετὸ τεοεοτεε σ.ίείετεω ε. ωεττε

Γροι·τεω , οτε Βτεοοίίΐοσε Ισοεοεοε ε:: εε. Κεεερτο ετοο ίωωεεσίετο ΙΞιο&ιι.ε

(ΞίΠεοσε ίοείσωεστο Ρτε:εερίτ ΐετεε εσω ίετίοσε εκ ί)εί νετοο ί·εωοτεε :αστε ίπ

ίίίνεε εοστίσσὸ . σσίίίοσε Ιιοισίοστσ Ρεεσείύ.ωνε σοεετε σίτετίιΣε ίπ ίΠο Ρεοο.

Ρετεοε οσίοοε ίετε δεοελί νει·Βο τεεεΠίτ , σεε σΠί οείοεεΡε ίσ είΠ.ίεω ίοείε σοεσίτ.

Ο οίωίσω σεοσίοτεε ΒεΠσίε , (ιοί οσο ίοΗιω δεο&οί·σω , νει·σωετίεω ΟωοίΡο.

τεστίε ΓΡετσσοτ,οτθ οΙοίοι·1 κτίσει. Εεεε νίι· Ρίσε ει: ωίτίε ίσοετ,είσοείίε 8είωωί

α Ι.εωΙππσε δ. (ΜΜΜ 19ίωΙίω ερρεΙΙ:ιιστ ίσίι·είσ πωσ ΒεΙίοσίε εκ εοσε:Πίοσε Μεσεείιοί·σω Μίκο

1ίοτοΜίτεε. πίσω. ;. Ι.εοίοετ:σε δέ ΒεΠίπίσε εοΙσσ- ίσιο.

πω· ίπ ΜοοεΠεκίο ΟίΠωίεσο , 8: ίσ οετοεσίεοε οοί- Ι› Ηίσε οεεείδοσεω ίσωρίίΠε νίάεσιιπ Νεου:ετίεί,

οί ΕεεΙείίε, Ρείίε ε.. Ροί'ε Ι)οωίσίεεω 4_ Ρείείω:: οσε στ (ΞίΠεσο Ερίίί:οσί οίεσίτετεω ετ:τιοσει·εστ : εεωειίί

ίπ ΕεείεΠε. είε ειωίε οποία: εεσιδ εο:σωοείσ ΜΜΜ· Ασσετεε ποπ Με. ΑσιίΠιιεε νοεεσιστ, ο ω



..

οι .νιτΑ ε. οιειΕΝι οοΝεεεεοΜε;

@πιο ΑΝ,

οτ:. τυποι.

Οτ·ι·οο, οι.

(ΞσΠσοΐσ

.Μ.οτιο.ίτσ

ποιοι ωτο

σοοε, Ξι 5.

Αιιι:οσττο

στσσΠιιιισ

ιποοσ.ιιιτ.

ι..Πτυ.ι..η·.

# Κιέβου

το ?στα οστά : !ιοτοο ΡτοΡιστ οιιστο βέτο Πιο: οτοοιιι , ειι:ισοτιστιε @οι , Πιοάσ το

Οτσιιτοτι, σε οποιο στσειι:ιιττι οοσόιστ Μο. Ροίι:ΡοΠτιειΙΙισ , σε οττΠοσ σιιο6ιο.Ιοτ

οιι:ιτοιιτ. ι .

γ. ΟιινιΓιιε σοιοινστο σιισοΙσοτιιο ΟιΠσοιιε ότι ι”τιστο νσΠιτιι στ: Ιοσο Πιο ιὶ Ι)σο

σΙσίτιοειτο , κοσμο Γσσιιτιοιιε !ιοοοίοίιίοιισι σοσοιτ σιιιο Ρτοσόιθ:ιε Ποε οιιτιοιιε Ιο

σιιιο σιτΠ:ιτοιιτσ, όιιοιοεάνσοτσέίιιοόιτοε σνσΙΙστσ. Ειοιιοτιιιτο σωστο Ποιο τισ

οτοοἱοιιε ωωισιο οοιτοε , ισόιΠσειτσ οτιιοιδιτο όσστσνιι: Βο.ΠΙιτ:τιτο οι Ιιοοοτσ

85. ΑΡοΠοΙοτιιτο Ρσττι 8: Ρειιιιι,ιιτι οινιοιτιιείιιστιιτ ιοιοστιιτιιτο στ. Ετειτοειτοοιισ

Με οιιιοοιιο σιτΠ.ιΙ , τοτιιιε Ρωσία: Ηοτιοιιε τ:οτοριιιε , ΡστνιοΠ ιο οτοτιοοιΒιιε,

ΙιοΓΡιτιιΙἰτοτσ οτιι:στροοε, ΠτιιοαΙιτειισ σιτιτοιοε , τιιιΡΠΙιε Ρο.ιιοστιοιιε, 8ο οοιοιιιτο ντι·

τιιτιιοι @πιο σκ ιιΠσ ιισσοτειιιιε. Ποιισ Ποιο ΑΡοΠ:οΙιιε το: , (Τοπίο έστω: Μ”[το

πιο: , οτιιοιο Πιοάιτειιιε ουσ οστ νοΙοιιε οιί·ΐοίο.,οστνσοιτ ιιίοιιστιό. Ισι:ιστο ειΙιοι Ρωσ

ΠιΠε Αυτο σιντι. οι1ιοΡτοιοοιοο!ιιιτ τοοιτ Πιοθ;ιιε ΕΡιΠ:οΡοε σ.ίΐσοι:ιτσ, οσοι. τω..

πω: Γστοπιιτο σΠ-σι Νσ[Ιτε Μπιτ /ρωτω τωίω· .,/σάρΜάατσ/οϋέτο:Π ε:: Πωβοιτ,

οι ΗΜ! , Οοιποι μούσα· , οτωιἰ όσπτωτοΐ2Μετσ , οι τσ!ιοιισ. Ιτειοιισ Ρτεσσοοσ τοιΠο

ΡτκΓοΙ Οιι.τοστιισσιιΠιιτο 5. Αιιιοσττιιε το:ιοόανιτ,ιιτ στο Για τιιι&οι·ιτειιε Γιι€οσΠιιοι

ιισ όιθσττστ οιιιιοτοσιιιε ιτσ Η Ρτ:ι:σσοτο Ποιιιιιστο ΡοοτιΠσειΙι οτοτειοτστοοτστο

Ρστε1ο5 , 8.ΒιέτσίΓιι5 σΠ ρτοΠοιίσι οι ιιτοσοι. Οίιτοοιισ Ρτιοσοο :στα ιιιοοτειε τισ.

ισοτσ :κι νιΙΙειττι νσοιτσι στο Κιισστοιιε *οοτοσο σίΕ ; στο ιοιιΙτίιοιοιισ οιιεσΠιιιοι

Ιιοιοἰοστο ιονσοιτ , οιιι σι τττοιιιτ ΙιοΓΡιτιιιτοι Νοδι:σ οιιιτΙστο πιο διιο&ιιε οιιισιοτ,

ιοο.οσ νστὸ όιΓσσΠιιτιιττι !ιοί-Ρσε ι·οοεινιστοσσοε: Ριιιστ μου: Ρστοσιιτιο οπο. Ποπ

:Οσο οι:ιστε ουτε ειΒιε : τόσο τοτε τιιιιοιΙιιστ ίιιΡΡΙισο οοοιιιιτι , οιιειΙιτστΡοίΈ σοΠε

ι:ιοτιστο απο Εοιίσοι:ιο το τοσ οιοτιστο τσνσττι. @σο 8›σ ειοστσ Πιοστιιε (ΣτΠσοιο

τιοο τισΓΡσιιιτ. Ρστνστιιστιε στσοιοι στι οτοσιο Οιιτοστιισιιοι , ιιιο&ο τεί-σοτειτο εσΠ:

ΕΡιΠ:οοο Αιιτοστι:ο,οιιστο Πο :ιΗ··ειτιιτ ΕΡιΠ:οοιιε ιοοιιισοει πιο οο τε Γτο.τστ, στι

]ειτο σε , €ι1]ι1Γνσ ὸιἑοιτειτο ε διιο&ιιε τσΓροτιόιτ θιΠσοιιε : (Στει:σοε οιιιεΙστο Ποπ

οσιιτσροτιίτοιοοε νστο οιοοιιιιισ. Αιτισοιε τιστοοσ στο” 86 στο”, Φωτοι Βιοπιβ

- οποσ ι·στιατιιε :ιτε Κοτοιιτο σώσω μι· Με οτισσσοτιιοι Μπιτ: ρστνσοι ιο ριιττι:ιοι.

Έσοιιοτιοι

ιτι τοπιο ΙΝ·

τιστιτοιιτστο

Δω,

Ιτι οποο Ηαέτωτι ΓιιΡστ Ποιοσο Ηιιιιισσ ιο Ιοσο οιιι άισιτιιτΠτΠόοοοιιε ορστοτ ΙΏ2.σ

:Ποιο , εστιιΠστιτσ οσίτιστιε Όσο Οτατοτιοτο το ΑΡοίτοΙοτιιοι Ρσετι οι ΡοιιΙι Ιιοοοισ.

ΒσΠοστιιοειοι σοιιιόσοι ποιοι σιο:ιστστσ ίειοόΙειτ:ιτστο, Ρστιτιιτιιε Πσσιιτιο.το οοσοτΠ

οιι:ισ Γιιιιτσοσοτιι :Πσιι Ρτιιτνσοιτ @στο οποιο: οισ ιισοστΠνιτ. Ιοτιοτιιε σωστο ο.

τοιιε ΒριΠ:οροε ντο μοι ίστττιοιισσ , οιιιίΙοιισ το στο τσρτσιισοΠοοιε σΙσοτσοσοτισοει

οικω σιιτο ει:: οσοσιιιέτιιτο όιιοιΠτσοιτσ , το8:ιοε οσοι! σοσοστειτ Πιο σουτ» οστεοσ-ε

τστρ.τοιισ Ρσι·:ι&ιιτο σιιτο τιικιιτστ (ο Προ οοιιιτ οσοσιιιδιιιτιιττι.

8. ΚσοτσίΓιιε στοο τω σο!σοε!ιιε (Η σοιιε , πιο: σο Πιιιιτο ΠιισΙσιο τιοΐριτστο οι

νιΙΙιιτο Κο.σστοιιιο,εισ σοκ ιιιτοτ νιιΙσΙσ εσοτοτειοε !ειοοτιιοστ ο!:› Ρ:ιττιιτο :οι12ΠΊ0ΒϊΕΠ$

ι·σΠοιοΠιε ΙιοΓοσε νιτιιιο Πεοέτοοι ιο :Με Ποστ: ιισσσοτστ ιοιιοστσ ι:Ιοιοο. Πιτοτοι

Ρτιστστσο ιοΠττοιτιιτσ οτεινιιιε στσίσσοτσ.ΐσΠιιιιιτ νο· οσιιιε :οι 5οο&ιιοι Ρστίιιίο Ιο

ο στγτοιε νιιιτιι τιισσοε ι 5σι·νσ Πσι , τοσει:ιοιι!ιστ1Πισσιιττσμοι τοοτιτιιτα , οσοιισ το

Βιιοοοσττΐι

σιτστοιτ.

τΠοοστιε Πσι Ριστειι·στο οτιιτσ Ρτο σιτττσιοιιτο ΐριτιτοοι στατιστικα Ποιο ΗστιΒιισ

Με ΠιοιοΙιιε οιιΓσττοε , οτορτιστιαι νοσσ σο: «ο Πσροοσ Ιιοοιοοτοοσιο οι:είτι

ποιοι . οιιοτοειιο τσνστίιιε ι:Ιοιού τιιιιτο τονστιισε ΠοΠΡιτστο οιιστο απο ιιιτοτσιο ποσοι.

Ατ νο· Ποστ τοεισίιιιε Πιιτιοι τσάισοε όοιοιιιο , ΠιοιΡΠτ τισ σοοιιιοσ Πιο:ι τΙοοΙσιτ Βοο

ιιιιιιο , Που: νινει νοσσ ιιιιτιιστειτ οτι σ:τωτιι οΙιιτοοοιο. Νε1τι1Πι Ποιοοσιο ιιστιιτο

δ. θιΠσοιιε τισ Πισω τοοτσ Πάσιο: . ιιτοιισ νο ιΠσ ρι·ο τιιοτιε οσιισΠοιο Ρσι·Σσεισιιοι

ποσοι Ποτ ιὶ Όσο ωτοτο, οιιιτιοιιιτι τοιιιιτο το νιΙΙτι Β.:ισστοο Πιο ,ειΙοιο σοτορ:ιττι

Πιο ττιιτ!ιοιτ σε! 0Ρι15 55. Αροίτο!οτιιοι Ρσττι 8: ΡοιιΠ , οιιιοιιε Οτιιτοτἱιιτο φωτ.

ΚσνστΠιε ρτει:τστσε Πει τσΠιε ()σΙΙειττι , Ρστίσσιτ οιιειτο ιτισΙιοεινστειτ ΒιιΠΙισ:ιτιι β.

ο. Ρωτιιότιιε τοπιο· Και Ι)τιοοοσττιιε , Ροίὶ ιοιιΙτιιτο τστιιΡοε,ιτστ όιισσοιιτι ιι:‹τα

τι Μισο ΓστἱοἱτΒαΙιἰστὶσιιε το (Ποσο. Π!). τ. τη. ι8.

"οι δ. Λοτοσττοε θιΠ·τιιιτο στο:: »τροπο νσπσωτιτυισ Πο:

σειιέ/[ι· ιιι€ιτοτ. δι Ετι!··Πτιω οπου: του:: Σπιτάκι :αφτα

πω: επισπηΓυ βαν:: Η έν» Μάτι το Μου" κ! ιο/τ'ο!”πω

ι:ινι[σιτέρ : οσοι! στοιοι Γιι.ο:ττιιε οι οσο δ. Λιποπ

τι Ερτίσοοι σοοΠτοιοτ.

& ΡοἴΠι22σ τοπιο διιτἱιιτο ἰιιἴστἱτιιτ :ιάνσοτικδ. Α:

:Μοτο το! ΟιΠ:ιιιιιο , 8: πιιτ;ισοΙιιτη ο: ΡΜ: ὸἰνὶῇἰ:ὸ·

σοιισσΠο οι! Λοιποιιι τσίσόιιοιισπι.

δεο&ι

 



νεται ε. οιει.εΝι οοΝτεεεοια.ιε. Μ _

Βαιιέιι (:οιια : Για! ασια ΡιοΡτοτ Ραισόοε ὸιΗἰοιΙιε°οτατ Μα οσιιιιιισε ω! ιιιαιιι.ισιιιΡώ οι”. Δε;

1γωΡιιατωαιωια, τιισιιΒσΙο,οσιιι τιιγιιιιαιιιατο ιαιιέιόο1σοΕνασεοΙιο ΡιααΡατα: Ρ; Πα.

δαιιέισε οΒΜαιτι Βοοι , Γοιοτιε ιοτιιπσιιι : διώρίί2 ο/ἔσ2: "και Μπάκα επααι·πωρα·ω "Η κ

ρω·Πειυπ, βια· .Βο8!ΜΜ784Μ ρωα·Ζ/επτϊ. ΑόΓριοιοιιε νοιὸ Και νατοιιι ΐαιιέι:σιιι

τοεο€ιιοΜι ιιιτοιιοἔαιιε οσιιι : @Η Με Ποι Μάιο › Αιτ ιΠι δαιιέΈσε: ΕΧΓσι 8: Ρο.

:ο€ιιιισε ω” , Ποιιιιιιο ιιιι Και , 8:ιιαε ιιι ματια ειο τοσα Ιοιι€ιιισσα νοιιι μια: οίὶ

οιο Ατιιοιιιε ιιοΒιιιΠιιιια θτα:οοισιιι Μισο. Ποι στιιισο μαθω: : νοίιι·αιιι ιισιιο οι»

Μιά: ιιοΡοίοο οατιτατοτιι , σιιὸ τιοίιι·ο όι8ιιοπιιιιιι ΙοοοΠο ιαι·Βιιι οιο Πο8ια νοΠτα "
ΡοΠηοΠιοιιο σιιοΙο αΙιοισιό Μάθε ΙιαΒοαιικίαιιισιαιιτοε Βοο ιιι οο . οιιιοό.ιιτησο ΡτσΒοΒιε ιιιοοισιιιιταιο αποιιιο ()ιιιιίιο ΙιιιροιατοιιΓσΡΡιιοατο ισαιτοι·. ΡοΠσιακιοιιι !

ιταεισο δ. (ιιΠοιιι Κο:: ασι·οιιι ιιΒοιιτοτ αοοόιιιοοιατιε , τταόιόιτ 88. ΑΡοΓιοιιε Ροιτο

8ο Ρασιο ΙοοοΠσιιι Ρια:ίατσιιι . εισι ιιισειο ΟοΠα νοοιταεσι. δί σσιοισσιά ισ οιι·οσιτσ

οισε θα ίιΙναι·σιιι , ασσαι·σιιι . αΙιαιι'ιιιισσο ι·οι·σιιι οιιιοπι ιοος› ΙιαΒιιισιτι , ιιιΠιροι· 8ο

ΜΠαιιι Ηοιιισισιιι οσιιι ίσια οιιιιιιιισε αΡΡοιισιοιια. Πατιε αστοπιιιια ιιιοιιτο Ιιιιαι·ι

ιοΒαΙιτοι·,αιιιιι: Κω: Μαιιι ίσαιτι ἔασἀοιιτοι·. ΤαΙι εισσσσο Κοἔιο ΓοΙαιιιιιιο Μι· Ιασ

Δαιιιιιε θιΠοιισε αΙαοιιοι ι·οο!ιιιιιια , €ιαιιαι αεοιιε οι σοι οσιιέια Ιιοιιι€ιιο ιτιοσοιαα

:Μισο Ροι·αΒιτ. - . ο ι_ .

ιο. Ρε·τα&ο Ιισσιόοιιι Οτατοι·ιο αιιιισε Αιιτιίιοε (ιιιΠοιισε Γσἔἔοιιιι: ιιοιιιιιιιε οωοϊω`ι

Εριίοοιιιε Αστιιιειιτοαισσο ΑΜΑΝοο, στι νοιιιοιιτοε Ροιιιιίιοαιι ασοιοιιιατο [ποσο. (παιξει-ι

ιιιοοιοιιτ ιιισει. @θα Θ: νοιιοιαβιιοε Βιιιίοοιιι οΒοτσιιτ νοτιοταΒιιιιοι οσιιι ιιισοιιτι """·

ο σΙοι·σιιι αιιιΒιτιοιιοι . . .
Ρ Τστιο οτιαιιι τοιιιΡοι·ιε οι·ατ ασιιιατιι ιιοΒιιιε Μ: ιιοιιιιτιο ΜαυεωΑκισε ,·ησι ν"Μ"Μ

νιΝοεκτισε ρὸίιὸιέιισεοίιιιι Ραιαιιο ΓσΡιαόι&ι ΚοΒιε.οσισα ιιΧοτοτατ οοιιιασ- όοπι ωσσ

8σιτιοα ΚοΒι , ιιοιιιιιιο ΨΑ1.υετιισοιε. @άσσο Μαόοι€αιισε Ποο ιιιΓριιαιιτοι °2ϊ;ιξω

ιατιέι:οτίιιιισσο Ρι·ιοΐατοι·στιι Ρια:ΓσΙσιιι αόιιιοιιιτιοιιιιισε οοιιιΡσιιέισε, δ. ΑστΒοττι Ρ Η Ω ”

ιιιαιιιιισε «Μπα οαΡιτιε αοοοΡτέὶ , ιιι Αιτο-ιιιοστο ίσιι δ. Βεισεοιοτι ιιοι·ιιια ΓοΓο

Ιισιιιιιιτοιι ι·οοΙσίιτ,σσαιιισσο Μαι” ιιιιοτοιισε ΓοτναΜτ. Ηχοι· νετὸ οισε Ιιοαια

Ψαισοτισόιε ιιι Γαιοσιαι·ι Ιιαβιτσ όοοοιιε , Ρι·οιοε ρικόιάσσο ΠΜ α 8οιιιοι·ο * απατα =+ ω σε ω·

ιιοΒιιιτοι· τοΒο!ιατ. Βιιιιιινοιὸ πιο ταιιτι Μιι οοιιισιε Γκοσιι α&ιιισειιισόοιοτιιι· , οι- ωῖΐ° Μ

Μιια νοοο 5αε:οι·ειοε όοιιιιιιι θιΠοιισε οόοοοτστ, σσὸ οαιιι ιιινιΓοι·ο σσιοι αιΓατσ πωπο”

αιιιιιιατοτ ισ Βοιιο. σε: ιιιιιιιόι Ροιιιριε αΒι·οιισιιτιατιε.οκοιιιΡΙσπι Γσι Γοσσοι·οεστιαιτι

ωιιιιι Ποιιιιιιι. Αισιοιιε οισιΡρο 5αιιέι:σε , Ιιοι·τατσε θα οαιιι αιΐατιιιι οαιιιοἴα ασια

:Πίσω ιιο&τιιια. Ασειιτιε οι·Βο ()Ιιι·ιίιι ίαιιισΙα Ψαιιιοττσόιε “Μι Ρατιιε θιΠοσι

κιοοσιιιοιιιιε , σαιτ ιιοσσαοισατιι ιο νοΠο ιιοεοι·ο ιιι ωσιι ε)Ιοιια , τω ιιοΓοιι·ο σιιι

αυτ σσαιιτοι· ισ Βοι ίαιιισιατσιιι Γοιιιοτ αόΡετιιι€οτοτ. Ροίι:ιιιιισΓτιισόι Γαοι·αε αειιιιο

πιιιιοιιοα , Μάιο Ποι αιιοιΠα νναιιιοιισόιε ιιι Μισ εισαίι ιτιτι·αιοι: ΕοοιοΙιαιιι εισαι: οίι

ιιι νιΠα Βσιιστο * , δ: δ. ΟΛσοιειιιοιιε° Εριἴοορσα Ματια:: οατιι ωτΡισοω κιαιιατ α. Μπα

οι οαΙιοοιιι οιιι:ιιιιο ΡΙοιισιιι νιιιο , όιοοιιε : :λαο εισαι ατέιε , ΡΙαοοιιτ οιιιιιι Ποο 86 ·

ιιιιιιι φα: α8ιε. (ΣσαΜΠοιιο Με ι:οινοιιε ισ υπο ιιιιιίι;σιτι . ιια οιιιιισ ΡοοιιΠοσσα

ιαιιέιι $Ριι·ιτιιε εέιαιια οοιιιΡσιιέια , οοοΡιι: ισ Ποι ί-οινοτο σώσω. , όιοοιιε οαοιοίιι . .

Βροιιίο οσιιι Ρίαιιιιοιέι·αΡιιο: ουσια πω: 2πώπωι: ?Μπι ρπα!αται ψ. (ξι'αιιι οτιαιιι ΡΜ· έ”

νιΠοιιοιιιι οιιιιι σσιβσίσαιιι Γσαισιιι ίαιιισιαισιιι ιιιιιΡΙιοι:οι· ιιιτιιιια.ίΓοτ , σε ταιιΒσε

Ροτί-οιιιε ιιιοε ίσιο αποΙοτ,ιιιτοτ (ο νιιιιτιι ιοοσιαι·ιτοι· οοιιιοτοιιιοε ροι·νοιιιτ αό ιΒιιο

Βιιοε νσιἔι ασιοε. (Μισό οοιιτια Βσιιιιιιιοσε ίοι·ιιιο ταΙια οοιιιΒοτ Ποιι,Ιοεισοιια ισ

Εναιι€οΙιο : Να[ί2αραπε7ο »ωπέαπισ απο μπαι. Ροι·οοισιιι οτοιιιιιι τιιοιο νσΙ

Βσε Γιο!ιοΙσπι ὁοιἔιιοΒιιο.ισΙι:οισιιι ιιιέι:α αο οΡοτα οοσ Βτσιιιιιιοικιο ειοιισοιι ω

οσίατ. Ποσο εισοσσο ιιοίὶο οοιιιιιισιιι ΐοιιιιιιαιιτο ιιοιιιισΠι οοοροισιιτ ειο (Πισω

ίαιιισια οαισιιιιιιαιιτοε Ωω Γοοσε φαω :εε ίο ΙιαΒοτοτ. Οοιιίιοτιιατα @τσι ΓσΡοι·

Με αιιοιΠα Πει . στ Ροτο ασΙισο ισ Με "Μια , Αιι€οΙιοα αιιιιιοιιιιιοιιο οάοέια ισ

ίοιιιιιιε ιιοροισιι: οιιτοιιιριὸ ιιιαι·οιοιιι ιιιστιιοπι. _ .

ιι.. ΡοίΗιαι·ο ιτοιιιιιι νοιιιοιιε αει οι Γαιιθ:ιιε (ΞιΠοιισε . ιιιέιιιιαΜτοαόοιιι 5αιιέι:α Εαιιιιιοιιι

οι Μίιοιιοιτι φαω Μειοι·ατ . 8: οιιιὸ Παιιι ιιατταίΪοτ ιιιοιιτο σιιιΡιισ τω ἔαιιισΙαιασε Π' ΡΓ°ΡΟΠ·

Ι. Νικ α..

ΜΜΜ. 7. ε_

π' - . Λ - ι α. .. . ο ΠΟ £0Πει·..

ο1σοιισσο οι οιοι·σ€αΠι.ιιι: Ριστοε,σοοιιοιι 8:ΑτιεοΙιοα νιίιτατιοιιο Επι· νιΓσιτι στα ιιιαΜ;.1.κ

Δ: Η οτιαιιι , ιιιι 8: ίΕοσειιιια , ιιι να.: δ. νναΙσε:ισε1ιε:ιά αιιιι. 688.οοιιισιοπιοκατσι·. ι "Τ"

.4ί!υτ. δδ. Οπί. δ.Βοποα'; δάί!!!!ΙΜ Ι!. Η Η Η ιι



οι νιτΑε.σιε1.12ΝισσΝτεεεσοιε.

ο". ω. τσστωτο. Αοσιοε ειοτσοι Με Γο.ιι6τοεθιΠσοοεάιιτιτοιΙιοιοιΙιτει· : Τειτο τογίοσποι

Μ. ιτ:α:ι.

Οετσιι_ με,

ντ1τιτιτσοι

οικω.

ΑΙοσ:;οο

τικ οποιοι

δ: Μιστοτο

:σκοτωθο

Ποιο οισΙι·

τω,

Α Ητοοιιόι

σΒιιοοι

μετο11τιτ.

Με νιβσοσιο πιο ΓΡιτιτοο!ιοοε οειτοΓεισοτο οωοιΓΤσε στο το ιοΓτι·οστο @ο Μ

πω, οσο Γα:σοΙειτιοοε οιοΙιστσοΗε ΓεωοΙσ Δωειο. Νοοσιτσ.οοε σοσ‹:Ι Γτοιοε Γο<ἐ

ἔσω οι» οτ: σιθ`στο.ε @στο . ίσο τοτε ποσοτσ ιο Πει ΓοιοοΙατοοι τοποσ: σσονεκτε.

Οίτσοόειοι τοσο πιο σοοι πω. Ιορτιτοιε ειιίοι οίκο Με ειττιει τοποσ . σοει:τωε

ο!ιι άσμα: :ισ Πω οοινιΓΤειο ΓεοιοΙοι·ι, οειέτοε οπο σοιόστο ποσοτστο ΙιΙνσΓοοι,

Πεορτοιο Η ἔστι:: σιτΠιι·οστοε Πω σΒΓσσοι σοοιοοτιοοε : ιΠοτο στσοοο Η ποτε

στο:: , ά ο» ατὸιἐἰἶ:ο οι» !ιειΒιτεισοΙει τοιΓσοσ Γσσοτισιτιοε. Ποωοε νετσ Ποιο σπιτι,

σΠ:σοάιτ. ΟσΠιοοιτ σοιάσοι @πιάτο ΨοΜεττοτο Ισι:οε , Γ:ιο&ι αοτστο ωοΙΠισ

@απο ποιοι: τοι νιι·οοι νεοσιοοιΙστο Ηιι.οοι.ι=οΜ , σιιιοε τοκοι· Απο στο: 5ο.οέτει:

σοοΓειο8οιοσει , σΒΓτ:τ:τειοε σοιο οτ ιο ποσοτσ Με σίτωΓο σσιιΠ:τοστστοτ όσοιοε,

σοο (:ι·σετστι Γοσ Δω οοέτοτιοσ Γοινιτττ. νωισοε ειοτσκο ΗιΜοΙΓοε νεοετειοιΙιε

νει!οσ Μοτο εθοδτοε ΓοΡετ ιίτιοΓτοσόι οι:ιοεΙετσ , σποτ ὰ ΡσΙΓοΓΓστιοοε Ισσοοι _, :ιτ

τιοσ τ:σοίττιιιοτ οι τοσοτιε νεττιω οιιοιοπο στοιοτ:οτειο σστοοτο. είιοισοσ Πει Αο

ειΠο. Με: οικω σώσω ΗΜ Ροτ8το.οι . :ιοΙισι·τοίτ σου οποιοεοτιο.το , οσΙσοε (πιο

ΡειοΡετεο!ο. Γοτιστοειτο ΙιοΒιτειι·σ ιι:άστο.(3οιοε οοοιιΙιτο.ττοι Γοτιει·οοε ΑττιΓειτ πτω

όσοε, οσθεσ Γσεοτο ιοὶΙῖτ νσοτοτο νοΙοιοοι σοιο ετιιοσιοο , σνσττιτσοσ πωπω Π·

οπο τιστοοτο. Ρι·ο:Γοτιοτοε τ1οσσοσ νο· ΗιΙάοΙΓοε αποτο σοοιι εισε:ιτιστειτ , :σωσει

νιτ το! Ισσοιο, :το Ποιο Ρετ δ. θιΠσοοπι σιάισστατ Ξειοέτο.,σίτσοσιτ τι :μισο Βοο&οε

σαετισι·οτ σιτίτιτοειτο Ισσοτο : ιΒίσοσ οσιοιε τ:ιόισιτοε οτοΡοτιιτίε ειι·ΒστιΒοε , το.

ΡττοτΈιι το οι τιστοοε ιο τοσοτιε οποτε , οι: Οτοτστιοτο οι 58. ΑΡσΓτσΙστοοι Ρσττι δ:

ΡαοΠ οσοστσ°'.

η. 5:ιοέτοε ἱΒἱτοτΠσἰὅοεστὸσε διΠεοοε σο τστσ δ. Ψώσετι·οτοε ΕιτοόσοτιίΠε

ιοοε σσοΠΙοιτσι·.Ιισττειτοε εΠ: απο στοίισιΓει οτι @απο Ρσοτιδωτο Αοτοεττοιο,

οτ @ο ειοέτστιτειτο ΓοΓοιΡετστ ἰοοσεσοτἱε νιτεσ ιοάοποσοτιιισοστ! δέ ετιιτο.οτετ Γσειτ.

Ασεωτιε ιτο.σοσ @στο νεΙο.ποιοισοε ποσο ΓστοστιΡΓ:ιοι Γο:ισοσ στοοοι Πινιοιε το»

«Με εότι!σοε , σίτσοόσοε ΡοΓΙὶιο Για Γιο6τιτο.τιε σιτσοιΡΙο. ΡΙοι·ιοοε. Αοιτοειάνεττειιε

Γἱσοἰὸσοι 8ΙστισΓοε οπο· (ΜΠτοοε απο ιο Γ:ιοέτσ οτσοσίιτσ Ρετ στοοιει είε τοσο

:παω , 8:ινιΓοε οι νει!όστ φοιτ σοστι οι ω όιο σΡτεινοτο.τ ,οσοΙιε ιοτοοι·στοι· τοστ

οπο.

οι. Πεωτσι·σ ποσοοιτ 5:ιο&ιιεΒιιο6οιοι ΓοΡετ Γοι·σι·ε Γιο Αι.οεσιιοοιι νιι·οοιι;

σοΙσ. . οτ 8ο ἱΡΓει Ποιο ΓοΙοστειι·στ Πω , 61ο” σιισσοσ Γοειε οσο οεο!ι€ετετ , τοπιο «πιο

σοοΓεει·:ιτοτ Πω, Αι.οε·ι·οοοειο ΓειΙιωτ ει:: ΜΑοειιιεκτΑΜ. Εοιτονσι·σιοΓρι

Μοτο Πινιοιτειτο οι:: Γειοδτ8. ΨοΙσσττοόσ Γοσοστεοτε δ( Ρειττσ ει!οιιΒοσ θιΠωσ

σΙοτσοτσ . ΓσΓσ οιΙοιει ΑΙὸσἔοοὸο σσοτοΙιτ Πτι ΓειοιοΙο.τοι οι Οσι:οσΒισ ΜοΠισ..

σισοίἰ . σοστι οι Γοττἱ: οι Ρειτοε οιειτήΓσοσ Ιιστσόιτοτσ ωοττ:ι οσοτσοι Γο:ιτο Γεοέτειοι

(ΞεοτοοοεΜ όιτοιΠοιο οπο. ΠΜ σοοσοσ :=.τοιίιτ:ειτσ Οττιτστισ αΙιιΓσοσ !ιοΒιτεισο

Πε :τοσο ΑΙειω>οοόιε Γοετο ωιο Γστσι·οοι ιιινιΓετσ οι ποσοτσ ()ιιίττιΙοεσ. @το

:ποιοι @είται ίστοοε εοοόο!σοε , £οτιεττ:ι. το οσοι Ιισττειτι , οτι ΜΜΜ ιΠσ Ισω πετ

επι Γοοτο , σοι οποσ: τισ τοτ:Πστ σΙΓστ Γστνοτοτο οοοιΙΙειτοπισοσ Γτσσοεοτϋ.. στο

Γοο&ει Ψε!όσττοάο : ΜεΙσ . ω, Ιισσιο Ισα; ,Ποστ ιοσΡε όιωοε νέα: οπο: Βετο

σΒΓσσοἰ, σοεὶτο ιτε σοὸ εσέςιε : Ποοε εοιτο οοἰσοσ οσο Ροτιστοτ Με ροτιτσ οποσ.

Πινιτσε σοιόσιο, οτ ΡΓ:ιΙτοιίτο ιοτιιιιτ . εἔοετοοτ 8: οΓοοετοιιτ : ιοτιοιτοοτεε :οποιο

Πστοιοοτο . οσο ιοιιιοεοτοτ σοιοι οσοσ. Ι.σω οστοοσ οσο Ποπ ερωτά νιντιιο,

τοπιο στι· Γοοιο ΓειτοοΙοοι διΠωοοι Πἰνιοει Ριστειε ποιοι όσΠ:ιοανιτ. Βετο στΒσ

αυο τυο εσοΓοοἔοἰοσιε. ο άοΙσιε 5στστ . οσοι εεε τσοο!ιιτιτστ. »Με τοιτο πιο το.

ωίΠτ Πω οστοιτσ.

η. Ε:ι τστορείτειτο Γειοότοε ΡσοτἰΓσΧ Ατοειοόοε Γιο σιιτΓο ΜΜΜ σσοΓοτοιιιοτο

Γριι·ιτοτο όινιτιιε εεΙσίτισοε σοστατιιτο τσὸόι‹ὶἰτ οφ ατστοσ. @στο Γτιοέτει νιτ8σ

ΑΙσσεοοοιε ιο νιΓο :το ωόστο ΚσΒσ ΒσΒοοι Ποοιιοσ οσο αε|είτι οοιόεοιειτο εσ

τσοειτι. @απο σοιόσιο νιίισιιοοι οοσΠειτοιο Ποιτοτο Γεσοιο όσοοοτιοιο ιιοΠι νο

Μο ι·σΓει·ι·ε .Γσσ ιοἱΓΓσ οοοτισ σε! Ποι νιτοιιιΈιΠεοοιο . μποτ εἱιιο Γστστε :κι Γε

νιΗοωι οπού. νσοἰτσ. νοοισοτιοοε :τοκοι οι , σα:οττιτ στινιέοι Γ:ιοέτει νιι·8ο,

ο Ντοιμ τοπιο! ΌπωιΙστιιοι:σοσ το Οτιτστισ δ: ΜσοειΠειισ :ιττοοιιισοτσ οι Λέτο δ. ΥνοΙάτττοοιε ειο·:οτιο.

 



να:: ε. Ει:8ΕΕΝΙ εοσιεεεεοσιε. ε::
:σ !οεο συ: :::::::σ: Με:σ::νσε ι 8: σισ:σὸ Γε Γε.:σ:εισ:εε Ιοσσε:ισσ:σ: σε ε:ε:εΓ:::ισε οσε. Μ:

εκΓσ!::ισ:εε. Τσσε Μπι:: ΑΜε::σσ:::ε :σ:::ιιειν:: ν::`σ:σ Με; Οι:: νεσει·ε:ι:::ε ει:: Μ· χω·

Ο:Πεσσε : @σε σιει·σ:::: , θ ν::εσσεσΙσ, Ι)εσσι ν:::ει·ε Π:: ειιι:ε: εισ:σι:ισι εσω- 0"0"Β

:ιεισ:εσι, στο εε::ο Γε::ιε σο:: Ρ:οΡ:ει· :Πωσ :ισ: εο:οσειΒα:σ: , Γε:: στομα:: :ετσε:

:ρθω :μια σώσε :σ εε::εισι:σε εε σε: :οτε οί:εσίσ:σ. Ι:στ:ι:σει·ε αστα:: σε: Γε::ο

:στα :σί:σσ::ε ::σε:σ ::::εσ :οσο τε:σε::Ρί:ισι :σ Ι)ε: οΡετε ί:εισ:Ι::ει· ί:ι·τσ:ι , σεΡο;.

εεσε ε:σε σ:ε:ει:εσι σ: :σ :ε ::::σσει::ι :σεοιιι:τιο::::ει:ε:σ ιιι:::ει:,σε: :1σεισι :ισ:8:ι

τ:ο::εό::::ει εισεεε εσπ: ::ισέ:ο Ασιασόο :ε:σσσε::ι:: Ρε:Ρε::σι. @με σ::::ισε ν::Βο

£ισε:ει, Εν:ισεεΙ:: Ρε:::ε:εσε πεσει :::εεσ::ε ε φεει:εωσ:Μω @επι Σ:: σοεπισιιιϋ, ω” "_ σ

έ:: ω:: :ε·ΜΜα :ΜΜΜΜωσ ; Ρε::::εὶ Ι)εο ::ιεο:ιι:σσό:: 8: :ισσε:ι·ει :ε σιει·σ::. Νει::ι -

:σ σε:::ε:ο. ε:σε ισει:ιιτσ:::ει σιο:Βσε ασε:: :::·:::ε ε:: (ἔστι: :ιιεσσισιο:::::ι:εισ

νε:ιεσιετι:ει· Μα:: , :Με Μεσα: Μισο ει:: Ρι·οίσ:σ:·:::ιι Η ρει::εστε: Γσ:ΐε:ι·ε:,

εισο::σσε ία:: ::σε:εσσε. Ρ::ε::σΙε:σ::σσσε εοσϊε:εσ:εε :σ:ε: Γε νε:Βει 5οι·οι·εε

Ρ::ε:::&α: εσπ: δ. (3:Πεσο ΟοσίεΙΤο:·ε, εοσισισσ: εοσί:Ι:ο σε:::ενθ:ε , σ: ΟΒΙ::

Ρι·:ε:::έ::: :ιο::ι:σ:ε Πε: οι:ισ: :επι:ιο:ε εοσ:σσό:ε ε:Τε: Μοσει::ε::ο εστω: Α:σε8σσε Ο:Πεσίε

ό:3:9:10€: Ι·ισε:εσσε::ο. ρε:ισεισε:. 5:ει:σε:σσ: ε::εισι σ: ΑΒΒ:::εε Γε:: ΑΒΒο.::ίΤει·: Μο"εω·'

πω:: Με:9

ΜεΙσσό:εσ::ε ΟοεσοΒ:: :σ σσ:νε:::ε σεεεΠ:ι:::ε ρτωί:ὸ ίοι·εσ: ΑΒΒει:: Ε:ει:::ΒίιΕ Βοὁἱ°Π£

σσε:ισΒ::εισ::::οσε (:εΠεεδ. Ο:Πεσ: , Ροσ:ε:σσσε εοσί:::σε:εσ:,σε: :ισεσι ::::εΙ:ε :Θεσσ

Ροσσ:σε οτει:σσι ρεπέε:ε: ει:: Ιοεσσι Ρ:ει::::έ:στιι: :ισ:ει , σ: ::::Βιιο:ε::σι·, Ρι·οσ:ει·

Ρ:::σσεε :σν:σισε:: ::ε:ρει· :μισό σ:: :Πωσ Πε:Ιει:ιι Ρε:8::σι·. Ηεεε νετὸ :ισα σ::

::σσ:σι·στει:εερ:ο ΟΑσο:.: Κεε:ε Μεσσ: :::ισει:ει Γσσ: :εισΡο:ε Ε:.ε:ιιστ:ε ΑΒΒει..

::ε :ρί:σε :οε:.

ιό. Ισ:ε:·εσ$. Ο:Πεσσε εσσι :Ισια ΨειΙ::ε:ι·σ::ε ι·εόειισ:εε , νεσει·σσ::σ ν:::ει:σ Με @Η

Ει·ειισει·ε:σε , εισαι:: ε::σε:σ Ωισ6::ι εισε:::: : 8: ::εε::: ε:: σε:: :Μάο ν::ο Ρει::ε:σ Με: ω::

σσεισι :::εεσε : Αεε:Ρε ΐε:νε Ι)ε: μπει:: σε :::ιεισεει ΡοίΤε:::οσε,σσόε :ισΒεσεσσει:::ε:· ν:νει·ε :ρεεε εστι: :σ:ε [ασε. Ι:: :ενε::: :σσ: ει:: :::οστ:σ. Ρ:·σ:Γσε σειτιο

μετά: ε:οσσ: σωστα: Γσε::σ: δ. (5:Πεσσε σε Πε:::ισισ:ει ΨειΙσε::·σ:::ε εε:·::.::::ε,

εισά:σειιιε :ε:νει:σσ: σ:::ιιε :σ σ:::σι:ι :Με ίεσεδ:σ::ε. Ρ:στ ίεσε&ει εσ:σινει·ο σεσι::

εοι·σσι :εσπ :ισ::ισ: :σν::ετε ειΙ:ε:σσι : σσόε ::ο::ιπισσ: :Ιεε:ενετιιιι: εοσ::::ο :σ ν

ν:Πει Οσ:ι:ε:σ:οσε'εσ:Ηεσ:: Ο:ει:ο::σσι :σ 5: Μει·:γ::ε (ιισιι::σ: Ιιοσοτε:::Ιίιεσσε : @Με

ίο::::ε:εισ: εοΠο:ισ:: εεισ::: εοσνεσ:ι·ε. Φο:: ε:::ισι Ο:ει:ο::σσι Ο:Πεσο ::::::::::: ε'''''

ε::: ορσε 58. ΑΡοί:ο:ο:σ::ι Ρε::: δ: ΡΜ:: , ει:: :είοε:ΙΙσσόοε :σο:ιεε εισοε Ρ:ε›:ίει:σε

Ασ::ί:εε Ισρε: εισ:σσι 8: :οσει::οσ σε (:σ::::: εισιο:εσι :.::Ι:€εσει: , εσρ:εσε σ.σ::::ε

:Πεισι ισεΙΙ:Πσασι Ποσι:ιι: νοεεσι :σ :::ε εκ::ετσ:ει:::::ι:σ:ε: Ωἔωπείἰπ β:·σϋ απ: ε::

Με:: Μωεωε:,ωεωεω. Α: σ:::ει σεσσ:ιε Πισ: δ: :ιισσσιε:σΒ:::σ σα:: σε σο:: ν:ι·ο

::ισό:::::ιτιο (::Πεσο Ροσσ:ο:σισ :σσιο: τε:ε::, νε:σσιε :σ εΙιει::σΙ:ε εισ::σσ:Π:ιτι:ε

:::Η:ε:Ιε :σ:σε:: νει:εσ:: :σ σσ::σσε :::σιεσ :εσε:::σι· :1σεισ:σσι ::Π:::σσε ίσα:: στα

::οσ: ,ν:::,:Ι::ε Γ:ιε::ε ::ι:εσ:σε, Ρε:::σιοσ:ὲ εοσΓΡ:εσσε , σ:ισσε::ει::ε νε:::α:ε εστι-ε

τεσ:σε , ε:>)εσ:ε ::::εάσε , δ: εσσό::ε Πε: ν:::σ::Βσε ι·ε:ε::σε. 4

η. :Β::σ: εσπ: Κε:: Ωεεσ:ο:στιι στο Π:: :σΒο::εσΒοσε Ρο.::ιι:ισι σει·εσσ:ε ε):ο:::ε Μω:τσ:4ε

ε: σεει·εν:Πε: ι·ερεσεΙει·ε, σ:εσσε :::ει·σσι Βι·ει:::ιτίισισσε,:Ξι:εσΙο :μισά σ:: :σε:σ:σ Γ°?°1""*°

Πε: ν::::::ε: ν:ε:: :ε::&ο,:Ρ::::σσι Π:ν:σ:ε ::ι:::δει:σσι ο:ίε:ισ::ε Πιο :εό::::::: Οτε::

:ο:: ε: ν:νεσ:: :::σιιε ι·εεσεισ:: σε: Γεσεσ:οι·σ:σ Εεεσ::ι. (ῖσ:σε :κατσε ει::εσσ::ιε

ε]σε ό:Γε:ριιΙ: νεσε:ειΒ::::ετ ρι·οΓε:ισεσ:εε , εοτΡσε ίσσό:::Π:ιιισσι εσσι :σεεσ:: σο

σο:ε :ισσιεινε:σσ: :σ Βε::::Π:σιο:σιιι Αρο::οΙοι·σσι Ρετ:: δ: Ρεισ:: ΒειΠΙ:αι , σε:

Ρ:εί:εισ:σ: Π:ν:σσ. Βεσε:·::::ει :::σσ:ε ε:σε τσε::::ε :σ:ετνεσ:εσ::Βσε σε: :εισ::εσι δ::

σώσει:: Βοσι:σ: σοί::: ]εεσά:ΗΜετ: , ω: εσσι Ρα::είεισ&όσσε 8Ρ::::σ σε::σει-ι

σε: 2:ετσ:::ιε , σισ:ε:`::ιε 8: :::ισε::σιτι σε: εσσδ:ο:σσι :ει·:ιΡοι·σσι Γρει:::ι. Ασιεσ.

ι8. Ισ :ισο !οεο σε: :ιιιι:::ι εισσο:σσι εσ:::εσ:ειΡτεεό:Θ:: 5. (5:Πεσ: ::οι·Ρσε εισ:ε: Ε]σ8εο:ρσε

ν:: 5 εισοιιίσσε Μεισσσε Κε:: Ο:ισοι.σε εσ::Ισσι Λεω:: σ:οσ:σσσο :σε σο:σ:σε €Ι::'1982

. . . . . . . . _ . . . Π10νε: ο:›
. σο σ:: ::οα·:Τε:ι: θιΠεσσε , Υπ:: $‹::ιρ:οι·εε σεσ:: Μπα. Μάσα Πε:"Μησ :Ρία :εί:::σ:ισ Εεεε:: Μν2 Ες

σο:: σ:ο‹:σσ: Να:σ::πι ε:σε:::εσι νιι. :::σεΟέ::0:ι::ε ::::σ:, πισω. ()::::σε 5. (;:::εσ: Ρ61:1:Ιο σε:: :ιιο:- οι€62 (Κά

εε:::›:σσ: (Ξ:Πεσ::ισ:σ:σσισι, ΤιεισΠε::0σε:σ Ποσιι- :επι δ. Απιεσ:::, σ: σεισ:Ιο :ισα-Σ ΛΙ:::Βσσάιε ::εεεΓ- ·

ως:: :ε:::.: σο:: Ο:.`::ιν::ε Ρει:ε:ι:ε , :ει:::σ::οσε:τι Κε::- Ισπι ::.ι:σειι:Ισε ε:: ει: :::δ:ιε , σ: ε:: :σ:::ι πω; Βς_

φ::Αω::ι ει”. :Με ΝονεισΒ::ε, :σισε::: :σ :::›:ο ώ. ακα. δ: σε. “ε”.

ΗΗ Η σ:: η

αι::σσεσι.



796 νιτ.Α ε.οιειΕΝι οοΝεεεεοκι·5.

(πιο. ΑΝ.

πο. πω.

Οοτοπ.ι:ι.

ιι

@Με το

“ιΠΙΕΙΟ 6ζ

Φὶεἀοε.

8. 6ἱΠ.·πἰ

οοιΡοπἰ:

ΕΙογο:ὶο.

Ειεεωετι° , ΡτεοΒιτιππ Ιοοπεπ οοποοΙϊἰι: Γοτνοποππι , ΓυΜέπιπΉοπο 8ο ΡιιΙοτἱἰι5

οοπίΈτι1οπόιιπτ Οτοιτοτπιτπ . οιιοὶΓὸοιπ ΐο.π&ιιε οιιἰοίοοΒειτ. ΗοποιοΒοοπτπιε απ

και ΠΙο :οοΗΠοειτο , ΡοΡοΓοὶτ Μοτπ ποΜΜ ΑΒΒειε ΕΡὶΓοοΡιιτπ ΟιτποτειοοπΠιιτπ

ΗΑπ.Υπω.ιιιι1Μ νοππο 8ο οοπΓοοι·ειτο πιω :ποιο ο:ιτποποο. νοπὶοπε οι·Βο ΕΡἰΓ.

οοΡπε (υπο ποπ οοΒοτοΗΜ:Ι ΒοποοΙΜ τποποπτο Μακ ειΠου]ιιε δαπέΙ:ί οοτΡοτο απο

οιΙΙοιπϋπε 5απ&οι·ιππ ΚοΙὶοπ1ὶε.Ιπἑτόοπο ω” οοπίἱΙὶο οΙονοπτοε ΒοειτΕ επιω άο

τιιΙοτιιπείοι·:ιε Μοποίὶοτϋ Οτειτοπιππ , οΒοοπτοε οοε Ροίὶ ο.ΒΒοοτπ ειΙτιιτίΓοπο ο.

ποίΈι·οτπ.οπ ἰοπε Αι›ω ΕΙοΒιπε ρὸίϊ τοϊοπο ὶΠοε Μοτο. ΒοποοΙ&α οΓτ παμε

ΒειΠΠοει πι Εοποτο ΑΡοΠοΙοι·πτπ Ροττἰ οι ΡοπΗ σκοπο οοτοτοτιππ ΒοπόΙοτιιππ,

οθ:ειιιο ΚειΙοποοιε Απἔυίὶὶ τοτπΡοτο Ι.ι1ο13ονιο1 ΚοΒο Ρτ0Π5 ὶποΙγτἱ (ῖοτοΙὶ.$οὶἴο1

τοτο σ1ο1ποΙο ΕΡΞΓοοΡο ΑΒΒ21$ (πω όο Βιοτο-ίοπ&ο οοτροτοΜ οοΒοτοτ, τοΐΡοπ

οϋΙΤο Εστω· ΕΡὶΓοοΡυε; (ΕΣοίοο.τ1ΙΙΙο $ειπ&ιιε , ε!οποο 136 ΡΙοτοε εποποτιιι· οπο.

ίειοοι·ο ο]υε πποπτει ιπππ1ίοΠ1ιΞε οιιπέΗε ποτπΙπίΒοε. ΈπονΙτ ΠοιποΙοτπ Ποί δειπ€π

οΙοβο. αιππε πωπω: ΡτοΡτοτ Ρε18ε1ποτπιπ Γτοοιιοπτ1οπι θ: $οπ1οπιππ ΓοἔπΙτἱοτπ,

οι1οιιίοιιο Ιοοπε.τοάπτ ἱπ οτοτπὶ νει(Ητειτο1π.

ιι Ε!οί:ιπε ΑΒΕ” ἱπ Γπο]ο6Ιο Εκοοτμο ποιοι. άΜεικ

υπιιϊωπκω πω,ω."Μ, Κ€ἄο7_ ΗΜ: οσπ]ι·&επι ποπ

πι:Ηί τσιπ :ιο Εοοππω:Ιο @ποπ Μ.οοποπο πωσ! :Μπι

ΐιΠΠο. ΕΙ€£Βι18 Ρτὶοτειιιπτ ουοπποεπι ά'.4Ιωπιπ.τ η»

ΡοΠατυπι ἰπ κΠο:οοΠ $ικίΠοποπΠ ἀο::ἱΠο όΜτιπ.ΚοΕ

ποωεἐπ Μοτο Μπα. δ. ΟΜΙοπ1 «πωπω ΛΗωωιπέ.σ

νοοπτ , μα” σ:: μπε ΛΜωπ ΕΙ:[απ:έ: ιίέι·ιυπ κυββα

Β. 6'ΜΜο : οπο ο νΞΗιι οὰπι οπο οπο: οοπιοπ:ἰο1π

τοτ Οέ/Ζώα·Μπι ΜΜΜ, 8.5'. Μκπψη"π ο”ῇ›εωε ό·

Ου·έ;]υέκπιπέ βιωα!κω δ: οΠοπιοε (ΞὶΠοπΞεπο8; :απο

τοποοπι (ΠΠοπ1οπΕε ππκειου1ο :ΑΙΜ

βΧ ΕΙΒΚΟ ΜΙΚΑΟΠΕΟΚΗΜ δ. ΟΙ8ΕΕΝΙ

$οτἰΡτο ο ΙΚΑιπειιο Μοποιοπο ΩοΙΙοπί`.

4 ΠΑΜνιε Ρτ1ΐοἰε τοτπΡοτιΒπεὲΙοοἰ τἱτποτὶΒπε πωπ :οὸἰΗοἰἰε οιιἑππἑπίἱἰε

χ. ~ απο Ιὶοἔιι!ατὶΒιιε,ιποοποιπ οτὶοιπ ιιοο ΓειΡὶοπτἰω 8ο Ϊοἰοπτἰπ ποπ ιπὶπἰ.

· ππὺπτΙοοι1ε ()οΙΙοπΠε ΪυὶΠοτ όοοοτειτικ5 ΡειπΙΙοτἰτπ τειπποπ :ὶποπτπιτπ
ουΙτι15 δ: νοιποι·οοο ἐΡΗπε ὸοοοΠἰτ, πΓοποοπτπ ὸοΡτοοοτἰοπο ειο]ι1ΠΕ:οπο (ΣΑπο

Η 11οἔὶε ΑΒΒειε Ει.εοΑΝε τυπο τοτπΡοι·1ε ιπι:Ιτατπιπ ΑΒΒειτἰατππ1 ΚοοΊ:οι· οΡἰ

π:4.τ1Πϊττιπε 8ο ΚοἔιιΙειτὶε ποττπω ίοτνειι1τἱίἰἱτππε πι τποΠοτοεπ Π::ιτιππ οιιπ1 οιππὶτπο

οκ τοΡοτανὶτ. Νοο Πο οιποοπι δετοπατἱπνὶὸἱει οοΠὶτ, νοτὶιππ οτπΡΙὶἱιε ππειΙἰἔπἑτ:ι

Με Έοιππο οκοτΠτ:ποο οοίΗοτ €1ι1οι1Γ€1ι1ο ΜΒΜ Ρ5ι·:ιτσ.ι·ιππ ὲποιιτΓυ πού οποοειιπ

ἐποοπὸὶο Μοτο (ὶοΙΙἰ:ιε €το.ΙΓειτοτιιτ . ππάο ΡτεοἴοτὶΡτιπε Ιοοπε απο τπιιΙτὶε ειΠΜπ

νειίἙὶίΠιιπιτπ ίοΠτυοϋποτπ τοοΗ8οτοτπτ.

2.. 8οο @τι πιιπο οπ:1Πτοτ ΒΜπο. Ρἰοτειε ΓιΨτοτποπτοι·ετα: (ΗΜ: πιἰίοττο. Μ.

οιιοΙὶτοτνο οἰποτοε εωω πι Ιποοπο ι·οτπ!οπτ, Ρτο αποτο ὶπἔοπἰοΗ ΡειποΙειιποε.

Υπ· ΒοἱειΡ επιιΜπ ί-οτππάε οιπόοτπ πο: ΪειτπὶΙἰ:ο Ψικοπ.κοο ποτπὶπο. πποποπε

ΙΙΙιππ ΒΙοπο)α. νοοο , σε οοτΡπἴουΙ1Μ πτπο.τπ οκ ΓοΡοΙο:11ιπἰεἰπ οοπΙοε οΕΡοτειτ 8ο

Πε :ιβίοπο πΙΙο. οι1π&:ιτΙοπο. @Με οοΙιποπἰτπε 8ο ἰΡΓο πὶπὶΙοπππιιε όο (Ποπ: άΙοπι

μια ιποποπτἰε οι·οοτειίοπ:ιτ . ποΓοἰοπεπτΡοτο τιιίΕοπε, τοποτοπ1 Με: οπο Μ οκ..

ΡΙοι·ο νοΙοο.τ. Φιι.ζιοΙο οποίο. νά: Γ:ιπ&πε οποΙὶ Ιπο38τιατυε οιΡΡοι·οτ οἱ πατώ. οοτη

ιπὶποπε 8ο θ·οιπο υπόπε : ΙΜπτο . Ξποιπτ, ΡτοουΙὸπΒἰο ἰπνοπὶοε οπἰοί-οοπτοπι

οοτΡοτο, ιιΙο1 οοπττει ΕοιποΙὶτεο οΜΜοιπ ν1Γιιε οι» !ὶιιπ ΙιοΠοεπα Μάϊο. Βὶοπτοιπ

οπεοπε (οπο νοΙοπε εΠοτπ οὸἴππιοπὸὶ Ιοϋοπε , ποπ ΙειΒο.τπτ τποτποτἱο. ὸΙοε Ρτ1(11ο

ΧαΙοποπε ΟδΕοΙ:Με . φπα: Φωτο οΧ ποιπἱπο ΜἱοΒοϋΙἱε Ατοποπἔοὶὶ οππὰἰε (ΗΜ

!ΗοοΠε Ροι·τπιιποπτπ ΓιιΙοοτ οοΙοΒτἱε. νΉποι·ειοιιε νοτὸ ΐοτππο οκοιιΠ”ιιε . Μάσα

πωπ οοπίωτο δ: εΙονοτει ιποπτο οκΡΙοπε ]ο]υπἰπτπ . (.ΐΙοι·ίοΙε οὸνοοοτἰε α! οΡπε ΠΕΠ

ἰπ]ππᾶι:πι ΡτοΡοτο.τ πό Ιοοιππ Μή ]ειοοΒο.τ οοτΡπε Γοοτοίοιπ&ιπιπ: εἱοοιιοὶπτΙππο

το οκ οοποπόΙο ν1τἱ Ποὶ ΚοΙοπὸοτπππ οΠο Γοοϋοπε , ὶπνοπἱτ οοπἔοπὸοπτἱΒιιεοιιἰ

ειο!οτο.ιπ οεοΙοΠ:οτπ τ!ιο(ειιιτι1ιπ. ()οτΡιιε Ππάοπο ππιπόο. ὸ1Ι1ἔοπτὶΠὶπ1οὶιινοΙπειιπι
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8: Μ: :.ιε:.ιΙιτιει:ιε ε εΙεινε Η:::ιὶΠἱ::ιε οΒΓε::ι:ιιωμ ειιόειιι εμε :1εΡοτιιτι1:, :ΙεΡιι

:Με Ρ:ο τετιιΡο:ε εκειιΒιιε ΟΙε:ιεο:ιιιιι : :μοιππιπι Ποπ εικὶεΒειιπ :1υμι:Ιε:ειιιτ Γε

ε:οε ει:ιε:εε ειιοιμα::ι ::ειωίε::ε τι::ιο:ε εο::εΡ:ἰ 5γοοόειΙΙιιιιι Ιεειίπι Β, εΙοιιεε

ειιυεέι :ΙεΙετέὶ ει:Ι Οει::ιε:ειεειιΠε ΕριΓεοΡιειιιόιτιιω , Μια:: :μειΙε Κιμ:: Επιμίεειιιο
:Η :ιεεο:ιο εΒ :το ειεειΡε:ε:π εὶεε:ε:ιπιι. ε

3. @μεειπε :.ιεε:Ριε:ιε $τε:Η.·ικιιε ° ()ειιτιε:εεειιΠε ΕΡιΓεοΡιιε_, Ρ:εεΡει:ειτ Γε

:ιό :::ιηείε:ειιόιιιτι εΠειιιΠωι ω:: ω: ω: ΐεό εμι:Ιει:τι Ιεεετιιε Γει!ιιτεττι δ( επι

:ιειπι ειθε::ε1εΚεεο.ΙΙΒιιε Γε:ΙΗμε , οΗΕε:ε:ιε ΠιτιιιΙ:ΗΡΙοιπε απο ει:Ηι:Ηε ΙιιιΡε:1ει

11ιμε , ‹μιι›ιιε πο:: Ρει:ιιιτι οεειιΡο.:ιιε ::ι:ε:ιτιιττΙτ Ρ:οί:ε&ιοιιειιη Γεό :εεεεμι:

Οι:.Βο1.οο Α:εΙιιε!ιο.εοιιο, ιι: Με ι:1ε ()ειτ:ιε:ειεε:ιΠε ΕεεΙεΠτε Ρ:ιιτιο:1Βιιε δε::

εισαι ::ειιπείε:ει:. (μ: ιι: ΜΜΜ: :ΙεΙιε εεεεΙε:ειι15 Ρο.:έ:ε ΡαεεεΡ:ιε νειπε:ειιό:

Ροιπιδειε, εὸὶ:Ιοειιω αυτι Ρ:ιτιπιτ:Βιι5 εΜτει:ιε. Ι)επιιι::ι εοπετεεετέι ΟΙε:5 Ρο

ΡιιΙἱεμε νιιΙ€ε:ιε τιι:Βέ`ι πο:: :τιοόιςέὶ , Εμ:: εο:Ρο:ιε ιι:ιπιιιι εΗ·`ετιιιιτ ευω Ι1οιιο:ε

ΐιι:τιμέςιιε :ενε:ειπιἔι , ι:ιίε:ευτεί:μει:ι Γειιι&ο:ιιτι1 Α ΡοΠ:οΙο:ιι::ι Ρετ:ὶ δ: Ρ:.ιιιΗ

ΒειΠΙιεειω,ιιΒι όι1ειιιιτι Ρε: μου. τυπιιιΙειτι1ε μετα: ο.ιπιο:υττι ει1::ιειΠει :μπειτε ποπ

:ο ιιιίε:ιο:ιευε, :ιε νι::!ε:ετιι: Ιιιεε::ι:.ι:ὶ Βο:ιιιτιο ειεεε:ιΓε :Μάιο ΓιιΡΡοΠ::ι5 ίεά

μπώ: Ι:ι ΓιιΡε:1ο:ιΒιιε οΠ·ιειοΠΙΠωε τ:ειέι;ειιιτεε Γειε::ι τεεο:ιόιιιι: Ριειιο:ει. ΠειιπΙε

ο::Πιι:ιτιε ::ιτιοι·ιεΒΠι:ε: οτ:ιτιιΒιι8 Ρ:ο τειιιΡο:ιε εομει :με είπε Γειε:ιιιιι εοι·Ριιε ω

:!εΒει:ιτιι: ι1εεεΠΞι:ὶὸ ο:όμειπάει, Α:εΜάιειεο:ιιιε απο Με ειν5Βιιε :ενε:τι:ιι: :κι

Ρ:οΡι·ι:ι. -- ·

Πε Κε!ί?κώ .$ιπέϊέ Ξ Μα!ίσσάέεπβθα: ]9ιπέω β»Μπέ.: , ΛΗ 78Φ8|4ϊἰ022£

ΒΜέσω μιτψἐῖἐ:.

η.. Ι: @και 8: ειΙϋε Ιο:ιεεΙειτόειιε :Ιε δ. (ΞιΠειιο :ΜΈιιΠε , ωΗοω:. 8: οι:ε:ιιιπ

Πινιτιο:ι1:τι ΠΒιιιε εοεΡἱτ ιιιπϋεμε ΡοΡιιΗ ιιιιιΙτιτιιάο εοικιι::ε:ε απο οβ

ΒιτιοιιιΒιιε , εε ί:εεμε:ιτα:ε ΒΒειι:ε: Ιοειιπι ὸινὶιιὶτἰιε Ρετεία&ιιιιι. 1ιωει:.-: Ριν::

τε:εει ί:ιειΒιιε ‹μι:με :ιιειΙΙἱ:ιἰ :.ιεεειιΠ εοικι:1Γιιτιτ Γιι::ο 8ει:ι6Η εο:Ριιε :ο.Ρε:ε ά ( ει:

:ί-ε:τιι: ) ::ειιιί`::ι:ι:ιιιἱε Ρετ:: ιιε ::α:ιείε::ε. Π:ΓΡοιιειπε ε:ε)ο Πικάσο. εΙεπτειπιει εμε:

Πισω Η:ΙεΙεπι Ε:ε::ιιτει::ι άε :ειπε ι·ετ:ιο:ιε Ιοτ1$Πεμε :εφε :ιό :ΗΜ νειιι:ε @σε

νι: , Βοτιιιιμπι :ιεηικιιτι εοι·ιατιιε Ρι·ιι:ιευτε: :ε(€ι:εΙΠ:. Ν επι Μο.ΙΒοάι_ε:ιΠ5 Οοιι€:ε:

Βειτιο εείΗ::ιειιιε :ειΡε:ε δ. (ΉΠειιιιιιι Ρε: (ζει :Ποει ΙπιΒιτειτο:εε, :οπο εοιπιπιμι

εο:1ΠΠο τιιιΓε:ιιιπ :ιοιπιυΠοε, ευ: εΙειιιι νεπε:ειτιάιιιιι εο:Ριισειιιίε::ειπ τ. Ειι:ι:εε απ

:επι εεε:ιιητ ευω ι:ιεειπι εειιιτε!ει, :μαι ει:ιιιιιιο 1)οιιιιιιο ιοΐμ:ει:ιτε εοιπεεΡε

πι:: :ενε:ειίεμε απο ε:ι.ιι:Ηο νεοε:ιιιιι: ιιίὶμε ΜειΙΒοεὶμπι: ‹μιΒιιε οΒν1επι να

ιιἱειπεε (Πε:ιειειι::ι 5ει:ιέΜιιιο:ιιειΙιΒιιε ει:: ΡΙειιε Μάι, ΓιιΓεεΡτιιιιι ΐο.Ιιιτ:ι:ε οιμε

(Π:ιε- Μ!.

Πε. πω.

Οετοιιικ.

ο

6

. :

Οαπιε:ιε

:ε:ιΠ Εμί

:0ρο μ·

Μετα

ὸετιιΙε:ιιτιτιιι ΕεεΙείἱειττι Πει (Ξε:ιι::Ιειε ευω ει::ιΒι:ιοιιε τιιιι!τε. ' `

;. Βιε ιτει:με ίεεμετιτἱ δειεε:ειοε Ρ::είειτι Ιοει( ΟεΠειιΠε) ιιοτιὶιινετιτο Βετο

εο:Ρο:ε τιιτι·ιιο τι1:Βειτι15 εΡ: πιετιι , δε ειιιιέΗ ειτείιιιι ιικι:ιειπεε ειικ!ιτο :ματι πω

Μπιτ, :ιιτιιὶἱιιτι :ιι:Βιιβει:ιτη:, ιΒιιο:ει:ιτεε ειιο εμπιετε:ειιτ Γιμτιι μμε: 1:ι:οικιΙει

τιιιιι Ρ:οτειΕΕο:επι. Ράμπο ιιοδιε Γεευτει νιάιτ :μι:Ιειιτι Εε::Αιιουε ω νιίιι ςμπειίἱ Η:

Ο:ει:ο:1ο εΠειτ εμί:ιετιι ()εΠτε ειπε ω: Θε:ιπ:ιειε ΜΑιιυε Παω :ιΙτα:ει εὺιιι εε

εενιι· :μιόειτ:ι :ιΡΡει:ε:ιε ω:: ει 5ει:1&υε: :με Γεω εεο 9 ()ίιιικμε :Πε :εΓΡο:ι..

εισε:,Νετειο. ΕἔοΪυιιι,ὶτ1‹]ιιὶτΙ..ΛΝΤΒΕ11Τι18 με: Ι)οτιι:ιι ΠιΠειιι ΗΙιοΙυει ω.

ΙΗ:ιαιιι :!εΡοιπιτε :μεττι Ιπιβε:ιε ὸε εο :μι ε1τὸ :ενε::ετιι: :κι νοε μαι: Ρειτ:1ιπι5.

8ιΠ€ΩΠ5 ε:δο Με ) :Πε ΗΕιιΒειιτο (ζο:τιιι:: :1ιιιμειτε: εκίιιτι: όοτ:ιμε πιω οι»

τιιιιιιε νὶεἰτιιιε , ‹μο:ὶ επ ΜεΙΒο:Πιιιιι :Παω Ε:ει::Ημε 86 δο:ο:ιΒιιε Ιοει , ιι: κά..

ΜΜΕ. ΠΙΠε:ιιιτιι , ειιετιιΙει:ειι:ε: :ιΜιιιΙε:ιιιι: μα, εμειιιειιε Γεειιιιι :ετιιιειι:.

Ε:ειιιτιι :ιε:με Ι)ειιε παμε ιρίε ωΡι: :Με ττιο.:ιε:ε ,τω :ο Ιοεο τ.μετιι εἰ όιΒιια:ι1ε ο

“ξ Οτωι:Ροτειιε Ρ:ονιάε:ε. ΝεεΙιεε:ιε νε:ὸ Εε:ει::Ιιιε νιΠοιπει:ι , ωω1ιωωω :ε

ε ΛμΙωι $ἰπιιι!ε©:ιππ ε:: _Τε:ιιΡΙο:ιι::ι ο::ια:ιιπι Ρωι:Ξρε €9'Ερ:/Εοροιπω ό· ρω. .5'-γηοΙδ Ναυτία.

$$ηιεςετ : [Ιος μα» @ΜΒΜ ι: δ:εΡΒε:ιιιε αι::ιετω:ειιΠε ΕΡιί:ομ15 τεΠετικ Β3Ι··

Ι, Ι” 87Πο:1ο Μ;ι€ι1η:Μεα απο:: 1)ς::ς, ΧΠ1_ΪΪΔ- €ιετιεο κι ω. :_ ςΙ1τοπ. Ωεπιε::ιε. Με. 68. Μωβ:

:ειναι είϊ σειρ Μ. 7”Μπεεμ· “Εμ” .εωεϊιπκω :Ζώη :Λεω πω:: 0ιππωπι !2π. απ. ΧΧΧ”. πω: Με:: Ρο

“ ω! “Με” ΙΜ"κ: ρπ[ωπιι: ωιπ:/:::: μι: :οπ_ύ!ιο |πιωή:

πωπω: η
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τοΙττ (:οοττττ , Πεο 1:τειττεε εοοΓοτειοε :το Ραττετ τεεττττόττ Ιτττεττεε δ: τοεοοετο5. Πο:

_οατοττ ττεοτιο δ. ΩτΠεοοε το ντττει Η:ιντι€το τοτττειτο ΕτειοετοΞεοτε οοιοτοε Αοετ.ττ

Μοτττ:τίτοοε ετ: Νοο τετττεεε ποτε Μειτοοτττοοτ οτότοτοε ΡτεεΙειτ:ε Τοττοοιιιτοτε

8ττττττε 5οτοττβοε6τ 8ετεετάοττοο8 , οτ τεττττεοτεε Ποε εοοέτο.ττοοε εοτΡοε οποια

τεΠττικιτοττοεο Πτο. Μειοε νετὸ Γοτττεοε τ:ιοττττότοε Αττετεττοο5 Γεεττ οτττοτει ετατ

τοΙΤετιιτ 8οοέτοε: τΠτ νετὸ οε8ττοετττετ @το τττέτο. ΓΡτενετοοτ. Μοτο ετοτετο μα

τοτιο αιτ ΕΡτΓεοΡοτο Οο.τοετοεεοΠοιο 1)οτοττοτο δτεΡτ1εοοτο , νεοττ τιεεεεΙεοε οίζ

τοτε :το ατΙτεΠοτο ΜοτοοιττεοΓε: ΠάοΠΙοε Γοτο τοττοτοτΠτ οοτ τττεετεοτ τοετοττοοε

οπο: Κεττττττε οικείο, Ετ:τττεε :το 5οτοτεε,:τττοτ ντιττε (ΞτΠεοτ εοτΡοε , οτ Γοο τὶ

()ΙτττΠ;ο τΙο.το τεττττοιιτοτ τοεο τ Πο (τοτιο εττεοτοτττοοτεο.Βο , οε τ1οτε το τιοε τοεο

ΜτίΤο.ε οεε :Με 1)ετ οτυίεοοτο. εεΙετττετ. @οσο :τοτττεοτεε ΜεΙοοεττεοΓεε, τττετ

εοειέττ , Ροτοετοττττειοπεο ΕΡτίεοΡο. Τοοε οοοοιιετοΠττ Ε ττεοΡοε [)εεειοοτο νε

τοτε οτιο οοττττοοε Πεεττοτα: Ποτ Ετειτττττοε , σ.τοοε 8ειοόττ Ξ ετσεττο τετεττε απο τε

νετεττττο.8τ Ιτοοοτε εοοτττΒοο. @τω τοΠτε οτττετο ετ.ειοττΒοε, ΡτεεεεΡττ εττειτο

Ερτττ:οΡοε, οτ ΠοετοΙτ $ειεετετοτεε Ρετ Ποτέοτειε Πεο οτττοοειτ εοΠ:οττττεοτ Ιοεοτττ

οτιο Πιοέτο εοτΡοτε , ετοοεε ειιοτ Ποτε (Ξτειτοτειντο οοεττετετ , ττοτ Ιοτ:οτο εοτο.τ

ττετο Γετνοτειττ οττο οοδτίιττοε. Βέτο. εΠ ΠοοττΙεοτ Ιττττσοε Πεεετττοττε τετειττο Πο

ετοτοοτ ττοετοοτ , 8ο τεεοοεΙττοτ εειοεοτ οτε απο τοτοτττοο στο ΡΙετττΠτοε τττττο

τττοτο Πτοε τοετοοτειτο. Βο.ΠΠεο. ΑΡοΠοτοτοτο, τοστ ττεΡοτ:τττε ε:τεοοττε Πτετοτττοτ

οτάτιτοτττ ε_τοττο.ΡετΓοΙνττοτ τττο οοότίιοοε τΠτ ττοτ είτ Μο Αοεετοτοοτ , νεοετττττο

ττοοττοε 5οοέτο Ρετ οποτε Ποτοε νττ:ε εοτττεοτοτο.

Οτε. ΑΝ.

Μ. τπτ.

Οτ:·τοττ το.

Οττοοοτττε

Μοοσ.ετττ

τοτττοετο

τοι· το σο

Μπιτ με:: δ.

θετο.τάοττ.

6. Ώτοττ τεΓΡττ:ιτε τοεΡτΙΓεοτ Ρτττιε ντιΠειττ ΡοΡοττ , οοοΙτεοτοοοε τοοττο τρώω

Ιοεοιο ΟεΠοτο νοεατοτο τεοοτεττοοτε 5.(ΕτΠεοτ τετοετε τοἔτεΙΠ Πτοτ (::τοοοτετ,ττοτ

εοοττοτοτοτε ντνετε τοτοεΙεοτεε, εοοτιτοττε ο.τττττετεοτετ, Πεεοτειττοοε ττε$οτττε Γε

τοτΡΙταιοτεε τ Πιτοοτειτοιο τοτιο ()οοτεΠοττε ττοετο εοοτ τεττο,

Ιεοτ τ ετ:ιοτ ττεττοοεΠειτττεε τ οτιο οτειτοτεοτ Γοτττεττοτττοετο ετιΡτεΒο.οτ οτε Πιο ΈειτοτΙτα

ιτοτττεοττο , ττικτοτ ‹τε Ποτοτοτεει ΕεετεΠο. ττεοοττιοττττ. ΙΡΠτοτ εττ:ιτο εοτΡοτ 5_ Οοο

Πείτοττε ΩτΠεοτ Ρετ τ1ιτττοοε τοεα ττεΡοτττιοοιττ , 8; οοτττττοτττ Ρτο οΒΙετττοοε :το ία

τεττοιο ετοε εττεοοτοκιοεοττοοτ Ρτοεττοτττ τατοττετε οοοίετεοειτ, οοο ΕεετεΠτε το

Πτοτοεοττε ττειβειιττ,Γεττ :το ΡτοΡττοε οΠτε τοι·τττο τεττττεττεοτ. @κε τετ Περὶ: τοτττε

τοοεττε τττεττττο.τεΠτ Ρτεεὸτέ`ττ ΟοοτεΠοττε οΠ·-εοττεΒ:ιτ , οεε τειτττετ ΠιτοιτΙ:τοττοοτ εοοτ

Πτετοτττοετο ετΡοτοοετο:ιτ. @τω νετὸ οοέτε Γοοτ·τιΓειτο Βοετ Θτττ_τοΕΜ-ο το

Γοτοοτε ντΓοε ετοΡοτττττ , ττοετο ποτε Ρεττττοοτε νοεε ειτττοοοοττ: Πει τοτΙο @τουτο

οοοοτ , εοτοε Ρτοτεέττοοε τοι1οτειτοτ ττο.Βττοεοτοοτ πτεοτο , τ1οτει οτττοτττοε τττττΡτεο

τττ:τοε Ρ:ιτεο εεττ τοτο:οο , οεε Γεοττο άειιττιτειτοε ειονοεειττοοετο ειττττοειτο. 1)οετ τιο

τεοττοτεττοοττοττ,ττοεοτ Γεοτοτο Ιτειοετε οττττττετ, ττεττττ ε1τοτοε (3τΠεοοε τεΓΡοο

Πτοτ ,ττοὸὸθετωτιοιτΜ ΑΒΒ:ιτειο νετΙετ, ττοτ τοοΙτειε ΑΒΒοττειε τεοεοε το τ Πε

τ1τττοτ, ΡτοοετοτΙτε ντττε1τοττεΒιιτοτ οσο τειοτοτττ €οτειοτ 1)εο τ τω εττιιοτ εοτειτο το

οττοτοοε. Τοοε Πο:: εοτειτττ Βετεοε ττοτοε τετ , εοονεοτοτο ΡττοετΡοοτ Π::ιτοττ :το

ΡΙοεττοτο τεοεοττοοτ ειροο Ροττο11τ ΒΕποπτντεοτε ΡτεεεεΡττ τω. Ωτοο Έκτο· Ποτ;;

Γτειτοττ τετοΡοττε ιιοτττΠτοοειττ Ποετε εοονεοττεοτ 5:1ττε1Ρα , τιττΕοττ εττ2τη τω”ω;

(Ξετ:ιτόοε ΑΒΒειε Ποια ιοετοοττω , το οοετο εοτοττ Βοττ ττοτοΓοτοτττ Γετοτοοεοτ·

ίειεετε :νοε εκ ΙτορεττοΙτ ετττέτο οοαοτΡΙοτεε Ατωττω τεἔτττε, οτιο: ττοττειοτε Πεο

δε νεΠ:τει ίοΠετττ τττΠτοΠττοοε ΡοΠείΠοοτοοε ειΒοοττειιττ τοοΙττε 86[ετντεοττοοε Πεο·

ΡΙτιττττετ τω οεεεΠττετε ΡοΓεττ ττοο‹τ εοοΓτειέτοοτ ΓοΙτττατε , δ: ττοοττ οεετττττ το οτε

τ

νττΙεττεετ Ρετττ 8τ ΡετοΙτ , οετοοο δ. (1οοτεΠοττε (5τΠεοτ τοοττεττει , νοεειΒοΙο @το

οορετΙειτ:ι , οοτε Πιο τε8ττοτοε ττοοττοτ οοΠτττ ΙιοΡετατοττε είτ εοοτ τοοτττε οΙττε ωτο

Ροτοτει , τω Ρτο εττ!Ρτε οοΡτττε ττε1&εττοε οποτε οεοτεέτει: φοτο τ:ττττοττντ ττοτεεεΠ

Π.ττεε ετε τεΒοε :το Γε οετττττεοττοοε εοοΠτοκετοοτ , Γεο τοοτ:ττο Ρετ ίετττττοοεοτ Πα.

εοττ Μοο:ιεττοτοτο οττττοε οιιττοτ οοοοττειοτ ΠιοτιτΙ:ιβωττοτ , οοοε ()τεττεοτοτο τοτ

Ρειο νττοττττΠτε όττεεοττοοττττοοοε τπτ οτττττοοτ ττοΙτιτοτ. τοτιο Ρτεεοτ οτ Δε! νοε

τεετοτ.ειττε , δεΓεετιοττοοττοίτττοττοοετο νείτττ Οτττττττε ττειο τοοτεττε, ετεδττε τοττε

νοτοετοοε ()Ιεττετε. @ιοττ Ρτεεεερτοτο Ρτττοὸ Δω” ντΠΠΠ [απ (ΜΜΜ) Ρτο

τοίττοτε 8ετετε ττεοοτΠ ·

ιτε τοοοτειτε. ΕΠ οοετττοτο ΑΒΒειττει το ττοοοτε Ρτττττε1τοτττ ΑΡοΠοττετ Οττττοτε ,·



ΜιιιΑσ. ε. σπαει” εσΝτεεεσιιιε. Μ

ιιιιιιτιε ειιιιε ΑΒΒειτιιε φωτ ιιώεβειτ ειισεττιειτε: Πα! Ρστιιιε εε.εσιιΠιιο εετετσι·ιιιιι στο. Με

ΡιιτιειΡιιπι ΠσιεσιιιΡετιιιτιι τσετιτιιειιοιι ΓΡτενιτ 1)ιιειε Ρετιτιοιιεπι ιιιιΡΙει·ει 5ίε- ὅ°·. χω·

εμε ισειιιιι ιΙΙι.ιτιι τεεεΡιτι :κι Με: σιιετιι ειιιτιι νικιτ,ιιοτι ιιεεΙεκιτ σιιειτιτιιιιι Ρα εΤ2ΜΧ'

τιιιτ :ιτιιΡΙιΠεο.τε.

_ 7. ΤειιιΡοτε Αιικιιιτι ετ ΚΑικειιι Ώστιιιτιιιτι Γετιιιειιε Ρ:ιτι·:ιτιιιτι είτ ιιιιι·:ιειι. 8_ αττική

ιιιιιι. Τιιιιε τετιιΡστιε ότι ιιεεεΠιτ:ιε σει:ιτιιώτιιιιε εΙ:ινιε Πκετιιτ νιειιιιει Ηο.ιιιιιεειι- τστΡω Με

Πιιιιι , νιὸειιεετ Πει·ιΙιτειτε τεττ:ιτιιιιι, τειτιτειτε ΕΙιινιαι·ιιιιι , Γεειιτισιιε Ιισιιιιιιιιιιι ώ $°ν'°"

. . . _ › (υ τι
ιιιιιιτιΠιιιε εο.ιιΠε ειιιιΒιιεΙειΒσι·:ιτε πω ἔειιιιε ιιιιιατιιιιτι. ΙΡΠ ετι:ιιιι ΜσιιτειιΠ:ε

δ; Ηστιιιιτετιίεε τετιιτοειτ:ιτιιιιι Πι·εσιτιιε εχετεειιώτιιιιτινιεειιι, ιιτ ειιιιι τ1τωιω Με "εξι

εΙιε , Πειιτ @με ἴσιώιιιιτ, Ριιετιώτισ εοιιειιτΠιιιι Πιεετειιτ, ει: Ρ:ιι·τε ΜοιιτειιΠιιιιι Μ"ωτ'

εαειει·ετιτ ειεεειιι. Πιιειε Μστιτετιίεε τειιιτειε ιτιΠιιιιιε ιιιεει·εΒειιιτ ΗοιιιιιτετιΠΒιιε , ιιτ

Π εσ ιτι ΡσΠιΒιιιτ:ιτιε Με άαι·ετιιτ, ιττεειιΡετ:ισιιισιιε εσε ιιτιτιιιιιιατειιτ εεεειιΒιιε.

Ρτο ΚιιιιιΠιισάι ειο.τιε ΡειειΠεώεΙει, ιιεειιοιι 8ε Μια ιιιιιΙτιιτισι:ιει ιιεεεΠιτιιάιιιε ιτι ιιιε.

Ιιτιε τεΠιτιιετιότι, όεετετιιιιι εΠ; ώ ΑΒΒ:ι.τε Βιινιστιε '°, σει ιΡΠε όιεΒιιε Ρι°2εετ:ιτ ε

σειιωτ ΕεειεΠ:ε , ιιτ Ποιοι εοτιιτισττειτειιτιιι· εστΡοτ8. δ. (5ιΠειιι σε 8. ΨειΙειετιιι

τι” ισ (Ξτ:ιιιτιετιι.Ισειιιιιι ειστε τιιιοτιιιιι Ρτείειιτιώι σιτιιιεε τιιειΙεΠιότστεε Πισιιτιε

τεστ Π: ώιιιόε έι ιιιιιΙεΠειε στιετιιιιιε Πιιε ειιιισιιε ειστε ιιιΠίτει::ιιιτ εεΠ`ετε , ετ Πε Ρ ω

εει·ετ Ποπιιιιο Ηε.ττεΙΙιιιιι εισαι Γυρετειιιιιιώτιτ :ιιιτισιι:ιτε. ΙΠε ιιιιιιιτιιιιι εσιινειι

τιιε ΠΠ: τικ τειιστε ιιιτιιιε"τιιε Πιιτ ι. Ρι·τεεεστστιβιιε, ιιτ σιιιτιεε ειιιι εσιινετιτιιτι ετειιιτ,

Πιιε ιιτιιιιε Ρτορει·στειιτ, ιιιιόιε Βε;ιά στατιστιεττι εκτειιΠειιιειιιιιιιιε. δει! Μοιιτειι

Γεε ειοΙστε εστεΙιε τειάι ιιιττιιιιεειιε στο σεειΠε Ρ:.ιι·ετιτιισιιε σιισε Ρι:ετιιιιιτιιιιε ώ

ΗστιιιιτειιΠΒιιε , τω ειστε ειιειιι·τετιιτιτ , τιτειιιειιι Π·ιιτεότα 8: ΜΜΜ. :ιτττιο. Πιο.

Πιι·τιιιι €011Ε©ΧετΗΠΕ: ιιε φωτ νειιιειιτεε ΗστιιιιτειιΓεε ιιζιιοττιιιτεε α ιιιιΡισνιΓσε

οεειεΙετε νσΙιιει·ιιιιτ. 1ιιιιι€ετι:εετιο.πι ΗαιιιειεειιΓεε το ιΡΠε ειιειιιιε φωιω ΜΒ.

Π·ιιΠτώώτιιτ ΟΡωιωε ιιιιιίΠτώτεε ειιτετιιττιιιιι ,φαι νειιτιιτιιττι ιιώει·ετιιτεστ

Ριιε δ. (Παω (Ισπιιτι Β.αι.σιιιιισ ώ Δώστε Βιιτιοτιε : φαι ΡσΠεο. ιειειιιτιιε Ρτο

τιιετιειειειστοικινιτ εκιΠιτιιο.τιστιε. @τι μετα: ω Ισειιιιι ΓιιΡι·ιιί:ιτιιω ειιτι·ι απΡο.

ι·ιΒιιε Γειι€τιε Ειετνετιιτιιι· , ειιίτι€ειτισ ΡΟΡιιιι ώ ΑΒΒειτε $ιτιιστιε ωειΡιωι, 8ε αει ιιΙ

τιτιιιιιιι ειτειιισ.τισ ειε νειιειιτιστιε Μαι εστΡοι·ιε ώ ιΡίσ ΑΒΒετε ιτε ιιιειισιιτιιτι

Ο 1)σιιιιιιε.ειιιιιε νιΓιιε εισιιιιιιιιτιιτ ιτι τιιειιτε, Π νετὸ Γειτιιτὲ τε , ιιιτεΒιιιιιι εοι·Ριιε

ιισΠτι Ρο.ττσιιι Με εισεΠε , εΙειτιΠεο. Με ειστε εστί εέτιιιιι ειιιιιιτώτιιιιιι ιιιεΙιεισ

νιττιιτιε τοτε. @στη στατισιιετιι Γεειιτιιε εΠ τατιτιιε δώσε τοιιιτι·ιιι 8ειιώιιΙιε :ιτε

σιιε εοπιιιιστι τιεΠισει· τσκ , ιιιΓιιΡετ 86 Ρο.ιιιιιιιι ειτειιΠιιιιι είτ σποτ! τε€εΒ:ιτ ίεει·ε4

τιιιτι τιιΒιιι ΟσιιίεΠστιε : ιιτ Ρτσειιιιιώισ εσετισίεει·ετιτ τι επι Ρτιι`ιε ΠεεΠτειΒειτιτ εει·4

τὸ εστΡιιε ιιιι σε!εΠε , τιιιστι Ριιτώειιιτ ώεΠ`ε νειιεΙιτισιιιΒιιε ιΙΙιειτιε. @τι νιεἔι

εο.ιιετι σαι ιιιΠτιιο.τιτι:ι :σπιτι :ιττιιιετιιιιτ , εστιισιιτιότι ιιεειισιι ά ειιιιε”τι :ιιιι ρτσΠτατι

εστιιιιιιιιιι νστσ εσιιεΙειιιι:ιιιτ,Πισ ΡειειεΠιοιιΠστιε σΒΐετνειιιτιιιπι ειιιιιιιιιιττι δ. ΟιΠε

ιιι :1Πιιιτίωι1ΒιιιυΠ€τιβΠ5 ειιιιι ειιτώτεε, ειιιιι $ειιιάισ τετιιιετιιτιτ ειιιιι :κι στσΡτι:ιιιι

()εΙΙ:ι.ιιι τερετιειιιτεε.

ι12°επιφιπτω:ΜΜΜ σετι σιιικ[άα»ι ΜΜΜ Βοιπἰπἰτἰ,7κἰΜε οσκ!ἰι· ει· ηπα Ρτω 8. Οιτιτωι

μα” Ηιικσ ι.σιιε ε/.€νί!Ηκ.€ρθΙ: ρι·εύκετα . Μπακ στιιΙσποπ των Π.

8. ΝεεεΠιτ:ιτε εσιιιΡιιΙΠ Ποιιιιιιιε ΑΒΒειε Ητιιιιιιωινσιιε ειιιτι ωιιωτιιιιω Α”
. . . . . . ιτι ω

:ιιιιισ ώ Με. Πσιιιιιιι ιιοΠει Ο. τιιιΠεΠιτιο τι·ι(<τεΠιιισ σωστο , που ν:ιΙετιτεε Πειτε μ:
:παπι τι:

ναίτο.τιοσειιι ΠΠ Ιοει ,απο εστΡστε Β. (ιιΠετιινιΠ ΠιιιτειόιιΠε εΙετιιεστιαιτι Ιιιιτιε- τω" στο

τατσι·ιε Ποπιω οι , Ιτιει·γιιι:ισιιιτετ Γε τεεισ.ιτιώτεε ειε νσΠειτισιιε ΠΠ Ισει 8; ειε τω

φωτια τω βοειισΒιι :τι ειιισ σειιι€ιιιΠιπιε εστιΓσΙειτι , 86 πιιιιιιΠεειιτιιε ΡτεΒιιε όιτιιτι, @τι στι.

ιιιΠιΡετ 86 τετέ:ιιι ιιτιΡετισ ορτ:ιτει Ρ:ιεε εισιιιιτι , π! ιιστιιτιι Πει (ζ'τειισσιιιτιι ειιτιι Πι- ω”

ετιε Ρι€τισιώιιε σου Πιιε Μάτια Πιιιτ τενετΠ. (]ίιπι ιε)ιτιιτ νειιιίΤειιτ στι νιΠειιτι φα

νοεατιιτ ΚιιιΠιτιιιιιι , Πιιιε?τειιιιηιιε τζιεσπιτι δ. οιι1εωιω ιισε όετιιΙιίΤειιτ σει Μαια

Πετιιιιιι , ιιτιιιιιιόιιιισιετειιτ Πινιιιιιττι σιιίεσιιιιιτιι 5ωιτιιωωιω ΕεειεΠεε νιτ:Ιειιε

ιιισε ιιιοιι€Ε: , οΜετ:ινιτ οίτιιιιιι , ά Πε τεΐεόιτ ειστε ΜοιιειΠει·ιιιιιι ,τιετέειιιε Γε εΠε

ιΠιιιε ΤειιιΡιι εΙανισετιιιιι. Ρετειιτισιιε ετἔο Ετ:ιτι·ιΒιιετιιιι νεΙιει.ιατιτ Πιετιιπι εσι·

ΡΜ , ιιτ εισετιτειιτιιτ ιΠιε ι:ιιιιικ ΕεεΙεΠω ,ιιτ ΡσΠειιτ ε:τΡΙετε Πινιτιιιιιι σει”, ιιιιΠσ

τι ιιιιιιιιιιι Μ. ΧΧΧι. τωιιιἔιιι`τ . νὶιιειιηιιτιιιε ιτι Ασπα!. Ηειιτι. :τιμ η. τισεετ. "

& διιιιστι τω” ()εΠειιΠι “πιο Μ.Χν_ι1ι0ιτι1ιι$ :Π , ιιιιιιικιιιιιιτ ωρα κι ΟΕιΠπνειε μανια.



ω: Μιιωο. ε. ·οι:ιεικιι οοιιι=ε:οοιωε.· _

Ι

(ΪΪΚο ω. ιιιοόο νοΙιιιτ :ιεΙοιιιοΓοετο ιΙΙοτιιιιι ΡαιτιοιιιΒιιε ΡιοεάιόΕιι: ιιιαιτιοιιΙειι·ιιι:. @ι ω:

0°8::Ά ιιιοι·ειιιτοε, 86ο: ΠΠ: οοετιιαιτιιι· ιιιιαιιιπιιτ::ι· οι·ειιιτο:μιου ΡοτιιοτιιιιτιιιιΡετιατο

Εαι(Μ,: ε1ιιοά Ροίξοοειιιτ ιιιιίιιιιιτιοε. Με! απο μπι ιτι ιό ιΠοι·ιιιτι είΤετ τοιιίΠιιιιιι, ιι: ιιιόο

Σ:: ΦΠ· ιοάοιιιιτο: ιιι ιιιΓιιΙ:ι οποιοι οι·οιιτει· οιιι€εΒειιιτ οι·ενια Μάιο πωπω, Γιιιιιιι τοπι

“” άσσο: τοιιτοτιιιπι ; ικα: Πινιτιοι νιτ:ιιτο αΡοι·ιιιιιτιιι· οίΗα ΕεειοΠει: εΙειιιιοιιτιοιιε

οιιιιιιΒιι:, @στο :ιοί Ξ)οιιιιτιο. ι

οιιιωπκ- ο. Ρπείειτυ: @και ΑΒΒειε Ηειιοτειιιόιιε πω· Γιιιιτίι Ρει·ει€ειι:, οίκο ΡετνειιιΠ`α

"Μ" Το" π! 5ειιι&ιωοιιιει!ε: ἔσω ιτι Τοι·ι·ιο τιιιΙιτειιπ Πεο Μ: ιιιΠιτιιτιε Κε8ιιΙετιΒιιε οι , νί

 

ιιειοιιΠΒιι: _ _ 4 _ _ , _ ,

αιοωι:, :πιο δ.(5ιΠοιιιτιο.ιι οι·ιΡτειιιιΠοιιιιιιοΒιιειΙΙι:ιιιεΙιιΙΠειιιιιΙ:ϋιιιίιιΡει!ιοοοοιιόεο:

“Η τιΒιι:: ασια: :οι ἔωτιέὶ ΡιποΙο.ι·ιιιτι ΟοιιίοΙΤοτειιι @Για (ΣίΠοιιιιιτι ιιι ιΠειΦέτι8. νοτιο

ίδ - . . . · · · .

τε1τιοιι€ ΙιειΒοιιτο: , οιιιιιιΡοτΒιιτι Βετο ιιι ΕοΠινιτο.τε ιΡΙΞιι: όονοτἔ: οιΤετιιιπ οοΒιε

τα Γει·νιτιιτιε Ιο.ιιεΙε:.

οι Νιιιιο ΜοιιαβοιιιιιιιΤ!ιοιοοΐο όιόπο;Πε ι.:οσΙίοοιιΠε πιο! ΜοΠιιιι νο:Πιιιι :Π ιιι οοΙΙερ,ιιιιτι (Βιιοιιιι:έτιιιιη

τ1ιιο.τιιιιι 'ΑΒΒ8:ιΙΙΒ (βιο ριοδτιπιιτ :ποιοι ΜοιιιιΜεα (α:ιιιιόιιιιι Β:ΒιιΙ2.ιιι 5.Βοτιτάι&ι.

οωποοωπο ιιοοεοποποπο _

Ξΐ22.ΐ.· νιΤΑ 5.ΗνΜΒΕΚΤΙ ΟΟΝΡΕδδΟΚΙδ

 

ΜΑΒΒΧΧί εκ ΜοιιοιΠοτιο ΜειτιεοΙοιιδ ιιι Ηο.ιιιιοιιιει..

Εκ παπί.: |ίοίί: ΜΔ`6'. Θ επίί:ί:.

οπ:ειιππτεοινο: ΡΚἄΚιἴΜΕ·

Υπο ηιι5 Η Ι.ιιιιιι ο @πιο δ. Ηιιινιιιειιτι Ι7ίΜ::, "παω ο Μάο. οιίίΐίπ πο Ηεπ|Η::πίο απ·

αίμα το: «ί ε. _:. Μοτό) ,: ί0°ϊίοΙΜ πππδίί |ίιοππ: ο:: σοοίίσίύπ: Μ.Σ6'. οί·οπίοι·οπι οπί

οίοοπ , /ἐπί ποπ ρπποίοποι οοπιρίοδίτπτοοπ οπίιπι πίίπ: , @ίπποι 4ιπρίίβσατίοοπίω

_ ` _ ιοί-ία : β/οι·πί Ηπα:: Ηπίπίοι·τί ροποοπίππιίοποπι Καπακι” ο/έῇκο Τπππ/Ιοποπσππ

::ι:οιμπ.:, οπο πα: πω: σ:: πιο Λέω· ίπ/ίο·είπω.

Αη (Μάι- 2. δ'. Ηιπποοππο πίπίτοπίψί:οπο ίπ Μ” @οπο οίίσπι ίπ Μοππ/ίστίο Μπι·ίοο!επβ απ:: απ παο-τ

το: €αιιο· τον |πίπιππίπ: πω, ποπ @πιο ώρα. ΒπΜαίοπ: ίπ δίποπ.!ίο. ι. οπο. η. απο.: 6'ίπιπιπι οἰοποιή

Ξί"κο· τίοππ· οπίπ[οίπίπ ία&ιοΜοοείϊετιο Μετιεοιοοίι Πιο ΡιετΓοιιτιει ά Εοποιε Β: νιτιόίοιειιιιΕΡιίοοη

' οι : ?και είοποπίο "είπω ΕιιιοΝιιιειιιοΑίθπ:ί ίπποι ίπ :απο οποί:πΙί, πω: ίπ ίΡῇ› :απο ,πιωπ;

πι1Μπι Ε'οίοοπεπίπ: ίπ Ναί: ΗιιιιιΒεττυπι !οεο (]Ιιοιισοεττι ποβί:κοποίππι απ/ίτ.·πά πικαπ οποέκπι

/ΜίΜ": ίπ δω'. Βοππ:. απο. 5. Θ· Ηοπ|ί·ίοεπίπ: εοίίοίωιπ: ε:: πρ: ( π: οίκω 2 πατο!πποπο ίπ π;

οποίο: Αιιιιο όιιοάεειιιιο :οδοί Ι)οπιιιι ιιοίὶτι Ηιι.οιιιο1 ε!οτιοΠ Κο85ε , Ε8ο ιιι @οι ιιοιιιιτιο

ΗιιΜΒΕΚΤι15 ειδ ιιιοΙιΒιιιι: Ροεαιτοτ , εο:ζιτοιι: ‹Ιο Πει τιιτιοι·ο να! :οποιοι οσοι ι:ειι·ιΒιιτιοιιο ίου

ιιΒΙιιοιιοι: πιει: Ρεοοειτι: . . . όοιιο οιιοά ιιι ροτρι:τιιιιιτι άοιι:ιευτιι εΠΪε: νοιο ω! ίΞιειτοΩιιιᾶιιιιι Μο

ιιοίίετιιιττι «μαι νοι::ιτιιιτ Ματιεοι:ιε , οιιοάνιτ Πιιιί)αι: Ρωιοοιιιεκτιι: οιιοιιε!ειιιι Πιο οικω εστί

πω: , οοιιΓεεωτιιιιι ιιι Ιιοτιοιο δ. ΜΑ ιι ι Α Μαι: Ποιιιιιιι Πορτο ) ε : ιι - Ο Η ιι ι : τ ι δ:

85. Ρ6τι·ι & Ρειιι!ι ΑΡοί'τοιοτιιιιι νει τε!ιοιιοτιιιτι Ποιιιιιιοτιιιιι οιιι ιιι ιρί-ει Βείιιιαι πικαπ

#ι:,"Μη απ. ίίτιιπι ίιι ΡειΒο Ρειιιοιτιοττειιίιηιιρετ Ηιινιιιιτι :ιοί νοο:οτιιτ ΗοιΡτα , ρατιτειιι πιειιιιιτιοιπι είε:

ΡοποίΒοιιε ιιοίὶι:ει ί-ιιρετ Ηιινιιιιτι οιιι νοεειτιιι· ΙΙΞιτειιιι , οποιο άο ενια απο Πεο Εκτοτε Αιιέιίιε1

πιο οιιοιιόοι·ιι @το ρι:οτιο οι:: νοιιοικιοιιι: ιιτιιιιιιιι εοιπροι·ονι , Ιιοο είὶ ιιιοιιἴο: όοιιιιιιιοοε,

ιιΒι Μ: ΑιιόιΙιοικιιιιειιιΠτ νεΙΡοΠεο πο: ;αίιθείινιωιι:,δε τει·ι::ιτιοικ: & Γει·νο: & ειισιΙΙο:, δεσ.

Α&ιιιιι Μετιεοιι:, ιρί-ε :εισαι Ηιιιιιοοιω: ετίῖ Ρεσεειτοτ ρτορτιο ιιι:ιιιιι εοτιίιτιιιο. Νοπ οπζο

Ηππποεπτπ: ρι·ίπίππίπ: ι:οπβποία: :β Μοπίοο!οππ: Σ'απούπ απΠ·οί· ./ίοί Χππ'οίοι·τπ: : :αποφ ::οπτίνιάί

απο Σ. Ηπίπποπί Μέλι) ίπ φάω:: πίίοί!ο›πίππ: Ηππιίοι·ιπ: βοο·πιβ οι'ίοί:πι· Πι1Μετιει Ηεἔιε Πίπ

οι7οποπ .οπο @μου ἐοπατίο [πεδίου ο/ί.

Αι)ΜΠπ Π? - ;. Νεο; μπα, ( ?καί πωπω: 6'οί·οοποί·ίιο:) Ηπίπίπτιιπι, οο/?ιδίοιππ πεί ρ›·ορι·ίο οίοπίπίοπεοπ.

πωπω. .ά&ύπτεοπ /.ΖοπΙπποπι ποπ Κοοπίαπεοπ. Ιοί επίτπ ίπ οποτε πποποι'απι Ρ0[Μίπ π: ΚεοπΙππε: .4ωπικ.ο

-|ίιοπίτπιο: /ίιπ: ίπ Ρίο: Μ): ν·οοίπποτίπτ ε:φοποίεπίπη; βα·απτί: ε.νοίπΙοίί: οοπ/λπ, ι:τία|ίπ: οθ[οποπθί

πιω. 6'οπί Ηππιθοπιππ ίπ Επποίππαππ Μυποβετίο πεο!π/πίπ υίπι]]ἐ·, ραπ: οπ/ἑοπεπ:ίὑπ: Αδίί:: πιιοέ

Μοπο/Μ·ίποπ ό'. Ρ”ίποεπιίι /ίοί]/ί· ορίποίπιπ·. 2ιπυποποπι ίπ ό'. Ιοέιπππί: Βπρπίβο Ρπποπεποπο ρου· Β,

δπ!ποοι·εποπ ωίίβοοτο οτίποπ ·υίπί /ἐπ Μοπποπί ρι·ορί·ία: ποὺ: ποιοοίπιπτ. Επί: Ρί·οίποίε Ηππποεπτια:

Λοβ:: (π Μποκοπι απου: [Με _)Έι·έαίου·ί: ποπ βιοπίπο·ί:.

ΗΠΜι,"Ε; 4ι. Ηιοπίω·τί αποοποπίπ ίπ οπτίππί: Μαπ]ποίοοίί: οοτ/ίπ: ππίίπ,π: ίπ ·υστπ/ίί: ι_ικισνιω Η] ΑΠ;

ιιισπισιι% 80% αρκά Μίωκοπ πο. π.. Βοποιο. Μ!). 8.(?ειτοιι εο€ιιοιιιειιτι διττιρΠει: αρκά επίπείεοπ ίπ Ν0Ιίτίη

απο. 5ο. πἰίῇπο πίίου·έοποπο α'ιπο!οπππί:, ΗιιιιιΒεττιι: Βιιιδι:ιι: Ρπειίίσποίιπ, είιίῇιιο σοφία ίπ _2ιάω

7Μ_/ίττ·ίο



νιτΑ ε.Ητ1Μιιετι εοΝεεεεοιιιε. κι

ιιιβ:›·ἱε Μει·ίεο!επβ Θείο/ειτε Δε” @ΕΜ “Μπηκα εοπ]ίπωετ Βιι!άει·ίαι.ι έ» δωσει. ΒΕ τ. εεε. Εειε. Με.

67. ό· Μι. ;. αφ. ει.. Ρει·[Με ειἰιιωιιιιιιε ἰιιβἔπἰ: .4ύθειέε Λἔαϊἱεσἰεπ-β' . ·υιι!'εσ ΜειτοιΙεε , πι δε

ΜἰΜΜ Η.”ηιωιέρ , άέαεεβ διυπει·ιεεπβ , νέα· «Μπι π:ΜΜι·ί κι Ζεπέπειαεσ οικείο ιἰι/Ϊεπω κά Ηεί- °
. · 4 . . . ΜειιεΠει”

Μπι ·υέκπι, εἰ ιίε.ττσωπι $.ιδι :σε δεπιύκε τι επι πι ιιΕπιιώ·ε:ικαιω /ἱιὑιτ. ΜΜ_ η

Ρ 'Ϊ

· Ε Μ ι> ο ιι ε Ηιι.οειιιει εΙοτιοΠ Ριο.ιιεοτιιιτι ΙΚεειε Ποι·ιιει·ιιιιι: ι-ιωικιω,

ε ιιιιιΙτι Γιιιιέει νιτι Γειι&ιτετε ιιιΠιέιιεε , ε ειιιιΕιιιε ειιιτιιιι: Ροπή· 1%:τ€:

Γε:: ΑΜΑΝοι1ε , α εΒιεΒιι ΑιιτιΡ:ιτεε Πιιεινιωιιιιε εεΝιειιειιιε δ( Μ",

4 ε εε Β. ΗιιΜΒιιιιτιιε ούτε Γειι&ιτετιε ω. Ηιειιι€ειιιιιε εποε μα. ω.

ειιιτοιιΕιιιε ε , ιιοΙ:ιιΙιοι· Ριιτιιιτ Με βειτιοιιΒιιε. θειιιτοι· (μι- σ

ειιι ειιιε Β. Ειιιιιιιιιιιιε, 8ειιιτι·ιιι νειὸ Ροι>ιτιι , εΙειειιιιεε

Βιι·ι5ε Ρι·ειιιεοτιιιιι οιιιέιιιειιι όιιιιθι·ε. Ρειι·ετιτεε ειόνεττειιτεεέιιιει·ιιιιι ΓιιΡει·ι·ιιι νά

τιιτιοιιε ιΙΙΙιιΠτει:ιιιιι, ΡΙιιιιε ιιοιι Γιιιε Ι)ινιιιο εοιιΠΙιο Με ι.ιιιειιΠε 5εό.ιε ιιιΙ:ειιι

εάειιιιτε ει» Πιιιιιιτο ΕεεΙεΠείΗειε Ιιο.Ειιτιι ιιιιΙιτι:ιε , Με νεΙιιτ Νιιιο.ι·ειιε ἀφοῦ.

το αεκ εειΡιτιε ιεἔιε8ε δειεετάοτει!ι εοι·οιιο. ιιιΠειιιτιιι·. ΡειειιτιβιιεικιΙε ί·ε6ιο8ε

επι Ρτε;Ρτιο. ιειιιεειιτιΒιιε , νετιει·ειιιόιιε μια ω ΜοιιειΠει·ιο ι·εεΙιιόιτιιι·ι .αει Γε»

ετιε άι ειΡΙιιιιε :ΜΜΜΜΜΜ, ιιιοτιΒιιε εΒιειέιιε ειόοι·ιιετιιτ , Εεε!είιο.Π:ιειε Για»

&ιοιιιΒιιε όεεειιτει ιιιί:οττιιο.τιιιπ α Πε ιιι·οΗειειιε πειτε 8: ετειιιέι , Ρετ ει·ειιιιε Μ

ΒιιΙοε εεΙ 8:ιεετόοει] ειιΙιιιειι ιιΓειιιε ΡτονεΙιιτιιι.

ι.. ()οτιτειιιΡΙειτιιε ιτα·ς1ιιε ει:ιτιιιιι @Με εεόιθειιε ΙοειιιτιοΓεει1ε εΙνειι-τιι582ιιιΒτα, βΞΗξοκιβ

° ιιειιι ι·ιοι·εε ιιιιίεοΙιε ΜιιτιεοΙειε εΠιιθι·ε ιιιι ετι·ειτο. ιι ειιιιει·ειεειι ιε ε ιε Εμ- ές<#ιισ·

ε]οιιο ΙιΒειιτιθι Οιειτοιιιιιιι εοιιΡει·ιιιιιι: 'ε, ιιι είιιο @και τετοιο Π:ιΡειιειιει·ιετιι ἔπειτα. ω"

και νιτοε Γιι!ι ΙιεΒιιιι ΜοιιιιΙΗειι: εοιινει·Γετιοιιιε εοιιίΗτιιιι:,ειιι Ρετ ιιΙιιιιιοτ έσπ- ἰτειιι ειιιιιι.

Ροιιιιιι ΓΡειιιει π» ε!εΓει·νιΠε Γει·ιιιιτιιι·ιίεά ιιοΙιτιε ειιιιΒιιίόεπι ιιιεει·τιιιτι ι ειπε ιιι- ι'

ειιιιιβετιι:ε εΙΠΒειι!τειτε , ειιι Ιοει Πει·ιΙιτει:ε, επ ειτειιπιτιιο.ιιειιτιιιιτι ιτιςιιιετιιόιιιε

ΙοειιειΙΙε αΙιι:ιιιο τειιιΡοιε ειΒΓιιιιε Μοιιο.ίιιει επιτύ,5 οΒίει·νειιιτιει νειεειΒιιε °. νε- σ

ιὶιιιι ιΠο ι·εΙιεΙο , Ιιεικι εισαι! ειιίετιιιιιτ Δω ΠεετιοΒιιιιιι , ειιιοειει.ι ιιοΙΈτει "εφε

τειιι στο. ΓιιΡει·ίιιιτ , ιιι ειιιο ()Ιετιεοε ιιει·ιιιΓειιιε εοιιεΙιτιοιιιε 86 ετε.άιιε τιιΒιιιι::ι.

εοιι ιτιιιτ. ·

3. Ιιιίϊειιτε ειιε ι·εΓοΙιιτιοιιιε Γειιι&ιίΠιιιι νἱτι Ηιιτιιιβει·ει, τειιόειιι ιιιτει·Βιίειιιιι

Ιοι·ιιιιι Πειιτιιιιιι νοεεε, 8: ιιιιιιεεε Γο.ΙΙειιτιιιιτι Ιειιάεε Γο.ιιέΕο. ιΠιιιε ειιιιτιει εποε

ΚιΙιιτει ειά ιετΙιετε:ιε ενεέὶε είε Γεὸἔ. Οιιιιιε 00τΡι1ε ΓειιᾶιΠἱιιιιιιιι ΠιΓειΡιι|ι ειιιε

ει·οιιιεΙειειιε εοιιι:ΙιειιεεΡ ὸεἴιιΙειιιιιτιιι Οιο.τοιιειιιιιιι1ειάίιρίε εοἑιΙἙιιιἔἰε 2Ιιπι ΙιΒιιιι.

ιιιε8ε :ι ιιιιε,ι ι ιιε ε ε ιει·ιιιιε ιιι πιο σε οι·ιει. ο - ειιεε ιιιιι . πιο ει

τι ιιιιιιΓειτι ιΙΙιιιε ιοΒι Ριοἔιιιιιιιι,Ιοειιιιι ιἔΓιιιἔειιιιι Με εΡρειιὸιειιε ι·ειιειιιιιτ Ρετ

ιιΙιιιιιει τεπ1Ροτυπι ειιιι·ιειιΙ:ι. Ιιε ειιιι;ειιι ε ιιιιιιιιΙο ΓιιΒΙιιτιε ΑΒΒειτιιι Με Εεθ:οιε

ιιιιιΙτιε ει:Πιι:ιτ ειιιιιι5.

 

Μοιιιιιιζ

.4ΡΡΕΝΒ!Χ ι. Η ιικΒιιιυο εεΝοΝεΝει ΜοΝιιειιο

έκ ?Μι Σ. Αίάεεκπέέ.ι.

ε.. Τ ιι ο ι ο ε ι ε ε ι ινι .ιι 1)ινιιιιε ΙεΒιε, ιιιάεΠιιειιτετ εΐιιι·ιειιε νειΒο εαΙεΙΗ Γεω Δι.ιφε.ιι

τιετιινιι·οι·ύττιςιιε δειιι&οιιιιιι εε ι·εΙι€ιοΓοι·ιιιιι νιτε.ιτι ειιΡιειιε ιιιιιειιι·ι, Β. Μπα" Μ'

ΗιιιιιΙιει·τιιιιι αμκ! ΜειιιεοΙειε Ιιε.Ι:ιιτειιτειιι , νιι·ιιιιιιιι Γο.ιι6Ι:ιτει:ε ιιιειΒιιιΗειιιιι ,ι1. Ν”

Ιιιίιιιιιιιιιι Γειειιτιιι8ει·ιΡειιι·ω, ΗΒιιιιιιι ()ι·ιιειε εε Αιι€εΙο ιιιιΡιεΙΤιιιιι εεί!;ειιιτειιι

ιι ει: «Με ΜεαήΕι , ω ιτι επι ΥΠΑ Ιειζιιιιι : ιιιιι η.

ειιε ιιιΠιιιΒιιι ω" :ιι οριεΙο Μιιεειιιε Διὶ ΜοΒιιιι , δ(

Μ: Με νιεο ιιι ΡειΒο Λιτειιπειιίι .ῇωι οι μπε Σακάκ

πυιβ @με βιωικυι Ι[ει·εω, επι μετά:: εΙοιιειιο Ηπει

&ιειιι , ει: εμε Μιὰ.

& δι !ιιΠτιιιιιειιτιιιιι άοικιιιοι·ιιε Ξι Μιιιεο ιε1ιιιιιιιι να

Ι:: , ΚοιιοΒετιιιε ριιιιειι:ειΗεανεπιι £αιιοΒιιιιιι Μπή

Φ0ΝΜἔ ι φωσ ροΠεε ΗιιιιιΒειιιιε ειιοιιιινιι ει Διι

Χι!.

ε Ηιιπιβειιιιε :Μπι εμε ΜειιιεοΙειε ιιιοιειι εεεριτ,εΠ

ω" ιιι ιιΙιιε Α&ιε ειιεεΡιπε 88. Αιτιειιι·1ιιιιι ό: Νια

ιιιιιτι , ει ιιιιλ :επι Με Κοιιιιιιιι μεεεω «Με, Με

48". 8δ. θεά. δ. Β. διεεείππι Ε!.

Με ιτειιιιιι περετιιίΐε :. εποε! ιιιι·ιιιιιςιιε ΡιιἰΙὶ μ”

Ηεινει·ιειιιε Βοιια-δρει Λώ” ιιιιιιιι18 τΜάιιιι ε ια

Α&ιε δ. Αιιιειιάι νιἀετιιι·_ Ηιιι·ιιιιειιιιε ει: Γεειιιιιιιι ε·

ιεετιιιειιοι·ιε ιενειΪιιε ὶιινιίἰΙΪε άισιτιιι· δ, Απιειι επι

ΕΙιιοιιε εοπιιιιοτειιτειιι , παρε Ποιιιιιιιαε ρι·ιιειε Γρε

είειι·ι ιιι εει:ιιιε ιιι2ιιιιιπε ΐεπιιτ: απο [πιώ μπα Μ·

ιεΙΙιμπ, ΠΠ [ο μι· "και πιεπιβειάσπισ ΜΙοεισπ_βιωε

υπιέϊΔΜ), εσΪιε:|Ϊ8›ιισω "παύει πιέιιεθει έ» εεφει·ε. Ή:

ειιιιειιι Γρεειε ιηιιιιιιιιιπε Ιεείειιι $.ΑΜ68ΗΜΙι εε εμε ιιι

εριιειιι!ιεε κ. ΡοΙΙ Ι:ιιιιειιιιΙΙιιιιι ρποίεόΈιοι·ιειιι Κωπα

ιιιιπι Ηιιιιιβειιιιιι ΕοειιοΕιιιιιιι ΜαιΞεοΙειιίε εοιιίιτιι

ω . Β εΠιε ειπε Α&ιε Με: :Πι

11ιιι

κ



Βοτ. ιτι-ΓΑ $.ΗΠΜΒΕΚΤΙ (ΖΟΝΡΕ55ΟΚΙ8.

 

στο. Απ τσ νστΙ:τ€6.,νττΒο Ρτσσειιε ντΠτανοι·ατ , Ρασστο Πινττιτ νει·τιτ·Ρετ αΙττισοτ σιτε αἴ

Γτσεσττ.ΐι οσε @σε ετιστατα , τ:σττι στο επτα νιτ:τσα Μοτιαττετιι εισασασι στο σεασι.

' Βστασατ : Γεσ α:ίτσατιτο Γετνοτε: στοτ εστσ Ρα:τι0 ττττ σείτοετοττ οτατιτε νιι·ο Βετ

τ:στσ τΡΓα νττετσο, Γοσε ττττ:ο σστοτε τ: τεττα σονσε ετσασανττ : νττεο τεσεττιιτ,

Γοσε σΓεισο τσ ΡτατΓεσε σοσ σεττεττ. τα

πιω σ- τ. Βεατσε ατιτετσΗστσΒεττσε σεΡοίτττοιιτε Γσα: στειτι στατιιοΓτ:εσε , Ιτσεαε κισσα

ασ σΓσε ειτΓεσσιατσιτι Γιιατσσι ατε ιΡΓα γττ€τσο(Ροίτ:στανιτ : στομα· σσαε σσιτι πισ

° τοτετ σεΓετεσσαε , τσιΠ`ιιε :στα ανττ<έισε στα αεα Γστστι, Ιε:σατο τιοατι νισ τσ τσε

τι στο τττσετε τ:σισ νεττττισε ΡοΓτιιΙαττε οσοσττττ τι.

ΑΡΡΕΝΙ)!Χ ΙΕΕΧ ΜΑΚΤΙΟ ΒΟΖ.ΖΑΝΒΙΑΝΟ.

Οτωδ 6.ΕΧε τΑ·ι· σεΡοίτττοστε @ιιε εεΙοτιεττττσα στα ο&ανσ. αστε: ΚαΙετισαε ΑΡττττε

στι. στε 'Η εσσε εοτ σε Γασόττττττσστσ (στα σΙτ οσε ατοτσαττσσε τ:οιιστοστεε,

σετστετιιστ τσ Ο]τατοττσεσ σσοσ τΡΓε οοιιΓττσιστ εστσ Ιιγιιτιστε8ε ΡΓαττστε, ττεττιστ

Γσσεττοτσστ εστσ ττιαεσα στοτταιστιτ ΓσσταΒασττσσε τσοττττε @σε σ€στ:Ηετα Ρτα:Γ

ταστστ Ι)τντσα ασ Ιασσεσι 8: $τοτταττι 1)οιστστ σοττττ ]ιεεσ-Οι-ιιιιε·τι.

Κοστιισε 7. Ροίτ: σιτεοΓΓσσι Β. Ηστστιτττττ , στπΓαττ ττττσε τοστ ΡτοΡτστιστ Ιοεσισ τΡΓσισ

τ:στσ Γστε α σε:σστεττε τει:ετσστ Ρετ· αΙτσιιοτ τετιισοτσισ οστττεστα : Με αστειιι

ἔ: τιισσσο στεταττε , Ατιτιαττα Με Χάσατε σιστττε ειστττττ ατιστε. Φιοσατσ νοτὸ

τειστιοτο νεστ:ταστττε τιστσατσ 5αεετσοε, σοτστσο Κοι:ισσε , ασ τσετσ ΜοσαΠ:ο

ττστιι εταττέὶ οταττοστε ασνεσττ. (Σαμο. αστεισ οοεαίτοσε Εταττεε εττεστσίτε:τετσιιτ

ιΠσισ , στ οτε Ρται:ετΓε σττσετετ σσασττσττετ Ροίτστατιτοε. Φιοσ ετιιτι τιστστΙιτοτ το

Γσσετετ, δξ τιισιτισσιιι τασττ εσΙιιιτσε τιοσοτιε Γε: τεεΙατσατετ 5 τασσετσ τΙΙοτιιιιι

Ρτοεττεσε τσΓτασ;σε , (].4ιτιοι.σΜ Μαετισιτι αστττ , τεΓετετιε τΠτ σωστα Ρταττιισι

Ρ€ττττ0σ€ ασττττέτσε ασ τοἔτττιοτι Εοετοττει: ΓοΙΙτεττατετσι· , σσόσοισε στΙιτΙ τιιαστε

@στα αστ τετσΡοταΙτε τσεττ €ι·αττέι τιισσότσε , Γσιστιιπ τετ Ρτ:τ:ετΓε οστατεατι Μ!

«μια εοσττσετατεατ τεατιιισ οωσσωοσιε ΓστιτετΓσσετε Γε σοσ ΡοΓΓο, Η στττττατεισ

Ρταττστσ σεΒΙτσεττ:τ , δ: ασ τοΠ;ττσεσσστσ Με εισοσ στττττεττσΙστο σιονεΒατστ,

ΡΘτττσαοττετ τεσσεσατετ5 τιστσε τετ Γοττστστσε αέτσε, Ιζεστε ΒεσενοΙεστταισ τετ

ττο&αιισατιι ατΓττσιανετατ. Ναισ 8ετοι:τ ΡοΓεετε ντσε:τεατστ σττΙτταε,στ σα σσ:ε να

τσίτατο εοΙταΡΓα Γστ:τα.στ ,τοτιονατεστσττσαττ ετ8ο ΠΜ τοεανττ Ρτα:στέτατιι Με·

τοαττατιι τεεεσσασι. Ασσττα €τΒο Κα: 1:ταττστιι Ρεττττοτιο, δζ ντττ σοσ τειιοωΙτ ω”

νετΓαττοσε , ασειστονττ νοΙτισταττ εοι·σισ. ΚεετεΓΓσε ετεο γεσετατιτττε $ειοετσοε

ω ΜοσαΠεττσιιι , ατισ αΙαοτττατε σ Ρι·αττττισε εικττιττστ.

εσωτεστι 8.5σΡοτνεστεστενοτὸ τετσΡοτε εοσττσττ,ιιτ σοέτο σασασι τ:σσι Γε Γοτιοττσε

σιΠ`τ:τ , τσ Γοτσιιτε ατι ΑιιεεΙο τσονετετσι· , εισατεσσεσιοαττ ΟοσΓεσοττε εοττισε

. ττασεΓοττετττ τιισιστο , ισ εισο ισσττιε τατσ ασστε ειστονετατ. εοσνοεαττε ττέττστ

Ρταττττισε ειιτιοΓσττ τΙΙτε τενοΙαττοσεττι , τιιστότόεισο τ@σιιτο τιοττατιιτ στ Γαετσισ

τσσιστστσ ττιστσονετεστ. Τασο τ@σιιτοτσσι στο Ασσαε , αεετττε στατΓοστττιιιε ντετ

στΓσσε ΟοσΓταττττεσ8 Γοσ 8: ισσττα Ιατεοτστιι τσττιέὶ , τσττισανττ τΠτε σσαΙττετ σε

Γατιέττ τοτσοττε ισοστττοσε αεττττιε ΓστΓΓοτ τ:οισιτιοσττσε. Αιιστττε Ει·αι;τεε Για

νοτ:αττοτιτε εασττε 86 @σωστα ντττοσε , ετοττί·ττ:αστ 1)εσιτι , τῖσισΙσσε Γε αεεττι..

εσστ 5αοετσοταττοσε τσσσιιιεσττε , ττσΡοΓττασιιε: αστιτιτιοσα ετ:ιτροτσστ Γοσστ

ει·στσ σετεΒετε. αι€έσ σστσ αττττιε σεττετιται·οστ , εοι:Ρττ ασΙταττττι σεδτε.τοτοσο

:Β Γτα8ταιιττα]σαττ σε Ροτσ::Ισ τσΓσιεΙστ. Πτ αστετσ Γασέτττετιισσι σοι· σε αΡΡατσττ,

α τσιτατι ετσι @τι σοσ αττε τσστ:, τσοκ αστοσι στε σε σα σαττι σττττ:ττ, σασ.
τα ιστττ οσοττε ΠιανττατετιστΓσίτ Γσστ ειστ ασεταστΓΙΕτσσο(Ισ ιιι(σιστε Γτσ εαε, τ:2στε.

Πισω σστιισσασεττισσε τετττσε ασσσε στΡοττττοστε @σε Γσστατ , εστσ τ τω Γαει·σιιι

α τ.7τιστιιτιστ Γαθτιισι τσ ατττε Αέὶτεἱι $σι·το δ: ΗοτιΓ- ισα, σ: Ρτοτσσε ΗιιτσΙκτισε ιιτιο ατι: αστειο :εστω ?Με

ετιι:τιτο εστττε :Μπι ι:οττιισειιιοτατιιτ : στ ΡτπΓετατισιιε σαοΓΠτττ νισεαιστ : στιιιτστιιι τσ τιιιοσ εκττοιιισισ ζεί.

Ηιιτ:τιαΙσσε, τιιιτ Ρττισσε σα: σου: Γι:ττρττττΕ ντσοτιιι. στα Γοιτιιτ ΑΙσε8ιιτιστε , :Η τοιιτ:Γίτο νοτττε θληξι;ςχ

& Πο ατιτιο ετιτισε 5. Ητιτστκτττ ιιιτιτΙ ειφΙοτατσισ. Ηιιιιιτιεττο Γάτα.

Ετ Γσμιτττε Γιιττ δ_ ΑΙσεΒιισστε :απο στ. ισα:ιν. πιστ
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εστΡυε Μ. ΠΙτεΓυπι δ6 ἰυεοττυΡτυυπ τυνευτιπυ είτ,ειεΙὶ ε:.ιτΙεττι τΗε Γρὶτἱτιιιτι εαπ. απ. Μ:

Ηπα 5 υτ Η ΙεότυΙυυπ εοττιΡοΠτυτυ ντάετεεωοττττττε Βοττυοεπι κωτικιτεε.νετυιπ [>Ε-ΧΧΦΠ·

εττευπ Ιίτιτεειιτιτυο., τ1υΗ:υε τυνοΙυτιιεεΧΓεευτατυπι τεπ1Ροτε τυετ.ειττ ΠΜ! εστω- Μ“μ'χ>"

ΡτἱουΙε το ί`ε Επιβετε οπιτυΒυε μιτυετυυτ. δα! 8εΙιετΒτε, ειπε ίειουΙτυτεε εῇυε ὸἰε

εΡΡοίἱτ:ε Γυετειυτ , ευειε αυτ υυΙΙ:ιε εΙΤε Ρτο τεττιΡοτυπι :ιυττυιιἱτυτε , αυτ το ΡυΙνε

τειιτ τεΓοΙυταε Ρυττιτεεμιόεο ντττόεε Γυυτ τεΡεττω,εεΠ τεττω τειόἰεἰτυε τυΙπετευ

εεε τω ι1ἱε ειτ1υτε νἰτεΓεετευτ. Ι.ενευτεε ιιυτειπ ευττι τενετευττο. Γο.υότυιτι εοτΡι1ε

ττειυίτυ ετυυτ το Εεε!εΠειττι ευρω ΡτατεΗέτυε ΑΒΒο.ε υιυΡΒυτἰε εεευΗευε όΠειτευ

νετο.τ.

9. ΜυΙτο άετυςυε τευ1Ροτε ΑΒΒ:ιτυι αυτώ τετυυπ ΓαευΙτειτ1Ιευε είτ 1τυπυυυτυ, ΜυτἱτοΪεπ

ευειυτὸ ΐεεευ!ειττε οτείὶετἰε τ1υτἱΒυε τυυτιεὶΡειτ:ι. Νστο 8: Ι1ἰυυἰΕεεΙείἱτιίὶἱεἰ ευΙ
τι?ιε οΗϊευε τετεΠΙε ντάευ:ευτυτ, υε8οτυεΓκουΙειτ1Βυε?ιυτο!ΙΙΒετττΡ τυΙικτεΒευτ, τ: ς:ΗΜε

Μοτο τω! ο Κεδτοττε τευο εοετεεΒευτυτ. Ροττο ι υὶ το υἰ εΒΓοΙυτὶουε Ψω6 Μ·
θὶττ τεΙἰΒἰοΠ π! εοτυπιυυεττι ΒιττιυΙευττυπ1 υίυπι εουτυΙε1ττυτ,ΡΒΙ τι: υΓυε Ρτο ττοε ΜΜΜ*

τετοτυυευτεε, ΓυΒάττοτυπιτυόίυευττυπι :του ιιτἱεο ευτεΒειτ1τ : ειπε αυτου ε. Γώ

]εττιυεττι τεττιΡΗ οτω.τυτυ ἴετνειϋετιτυτ,νἱΙἰε ττιετευτυτεε ὶιτιΡευὸἱὶε ότίττετιεΒ:ιυτ.

ΠτττΙε τειότυυπ είτ ,ια Οττοκε ΙττιΡετειτοτε , Ηετιτἱεἰ ςυουάτιτυ Κε8ἱε ΗΙ1ο . ὸυττι

Ρυπ.υΕκτυε ΟειττιεττιεευΠε 5εὸὶε τ Ιυίττἰε ΕΡἰΓεοΡυε ΓυΡετ Βι1]ι1[τΠοάτ υυετεΙειτττ

τΙετεττετε!Ιε ΡτἱτιεεΡε ΟετΙιοΗευε° ΑΒΒειτἰεω όε πιειυυ1εΑΑε,εΙυτ τω:: τετυΡοτὶε #

(Σοττιἰτατιὶε άτυυττ:ττειτι αόπυυτΠτεΒειτ τεεεΡτειττι, 5. Μετα Ώειτυεττιετ ΓυΒ]εάειτττ

Βιεετετ , 8: Ε ΞΓεοΡειΙτ τεευτυυε τυ6άεττΙ.υτΙτιπι άεθ:Ιυειτετ , (μια: υίεΙυε τη τιοὁὶετ

:τυπο στ! ε:ιτυ επι ιπ:ιτττε ΕεεΙείΞτε $εάεπι ΓΡεέτειτε ντάετυτ. νετυπι τεε€Εετ:ΙεΠει:,

πα: Με ευ εκτεττυε τευεΒατιτυτ , 8τ αυτ: ντοΙευττε τυνυΠουΗευε αυτ το ειυΙΗε ( ιιτ

1υττωυε ) ΟΙεττεοτυττ1 εοτινευτἱου1Βυε Γυετευτε.Ιτετιειτα , τιουτΙυτυ υΓτιυε :τά που -

Ρυε θειιωκοι Ε) Ε τΓεοτυ άτττυυ Ροτυετυτττ. ΡΗ:: εΙυειττοάεετυπο ΗευτὶεἰΙιτιΡετο.. &

τοτἰε :τουσ Ρουτἱ εαΙε (εε αυτο ειάεμυε , άυπ1 Ιυίττειττε ὸἱοεεείἱε Πω ΠτυΒυε,

Ρετ ΠυυυΙο.ε ΕεεΙεΠειε @ιτε πετ ΒΜυα υπἰτυΩετΞε ττεθ:ειΒευτυτ Ρετςυττετεττ 86

ευ Ευα: Ιοευττι τοττε τττιττΠτυττι τειετευε ότνεττετετ, τεΡετὶτ τΙετοτττυ Ιιοττειπειτι ΟΜΜ6:4

. . . . . . . . . Π· ά
ίΡεειε, ίευπιτυτει τετΙιΗεια, οττπυκι ὸιΠῖρειτει,υτ Μπι: Βοίτι!επι εττετειτυττι ττειυΠΠε ΠοΙ::=108

Ρυτειτεε. "Ποτε ἰΒἰτυτ τΙείοΙ.ειττοιυε εειυΓειω ΡετευυέΙ:ειτυε , εἱιτυ ὸἰὸἱεὶίΓετ ττιειτυπιε τετ:Πτμ

ει; ἰυΓοΙετπΙει ΟΙεττεοτυττι το.τττειτυ τετυττι τυτυειω οΒοττειττι , 86 ἱΡΓε υιπἰνετΩ:ε εο

τυπι τηοτεε τυπι Ρτἰνατἰε απο ΡυΒΠετε εοττεΡτὶοτυΒυε ἰυετεΡἱτευε, υετΙυειςυεττι

Μ: εττοτε Ρτεινω εοΜυετυάτυτε ΡοΠ`ετ τενοεσ.τε;τ!εΓΡετο.τει εοττερτἰοτιε , ε]εετι:

ΠΙοε ὰ Ιοεο , ΓυΒΙΗτυευε με Με Οτόττιετυ Μοτιο.τ:Βοτυτή , εουΓυΙτΠιε εεε ετΒτττει;

τυε ΚευυΙειττε τΜεΙΡΗυπ τιοτττπιππ τευετε, 86 Η υυἱτΙ οτἱτετι1τ υιΓοΙετπΕεε ΒιετΙΗτε

:τά τεδτυυτ ὸυεἰ. Κευοντιτο ἰτειυυε πειτε σ.ττιΡΠο.το Μουο.Ρτεττο , εοεΡἰτ ΡοΠείδω

εεε Εεε!εΠεε, ίὶευτ›ὶ Γυετωπ ,τείτε.υτειτε. ,

το. νετι)ιτπΙυ' ττυτ εῇειἱΗ Γυετειιπ , τιεςυειεΙυτιττι Με οΗ'εττΠοιυε ευΙΡετ·Β τετδυτειό- Η....υ.υ

τω, ΙΜ τυεΠοττΒυε τυὸἰἔυειτιτεε, εοεΡετυτιτ ττυ:ετετε οΡΡοττυυἰτειτεττι , ειυοτυο- 2Έ'ΙΖΡ.Ψέ.δ

ὸο τεΒυε αυπἰΠὶε τ:ουΓυ!ετευτ. ΜἱΠ`ε. @πιτ ΓΡεευΙετἰουε ,εοτ18τυυτη υεΒιτυε Πιτ- ς"Π;;8τα.

άυε ενευτυττι τεΡετἱυυτ , υυο ΤευπΡΙυπι ΓοΙυττι οτΈευε!ετευτ, δ( ΑΒΒτιτειτι άεεΠε εΗτωε ›

ευτυ Μουσ.εΜε , ειυἱ τοττε ():τωετο.ετ Ρτο @τττε εειυΠε ΕεεΙείἱειίἙἱεὶε ειΡυτὶ 5γτιο

τ1υτυ Με ἀὶεΒι15ἀετἰι1εΒειτ1τυτ. ΙὶειΡὶευτεε παμε τεττ1Ρυευά οεεειΙῖουετυ ΓεεΙετΙε

Ρετ εττειυιὶἰ ,εοειδτο. αυτου Ιειττυτ1ευΙοτυτυ , ίει&έεΙυε ὶττυΡτἱοτιε, ΜσυειΠεττυυι

ντοΙετπετ τυττετυιπ ό 8ε τττιέΗε Γετἰυϋε 86 οττιατυευττε , φα τοττε τε ετετευτ , ετ

τω: ΐυίτυΙετυυτ3 τΙετυευτεε, ω: 3υἰ πετ: Γο.ετΠε πε ττιο.υυε ώ ἰΡ ο ()οιετεΠ€1ττε

εοτΡοτε εοτπτυυετυτπ. 8εὸ 8: τΙΙυ εΙΤυτυευτεε τι τεττιοτἰοτε. ΓειΙτιΞε τΙεΓεττει ττειττε»

ιι Η Όπου) $ἰττιρΙἰεἰ Πειυεοτυπι Κεεἰ ρτἰττιὑτπ :τὶ

Βυἰτ Β:ιΜετττυε Η: Με. π. σερ. 67. υΙ:1 εετοΙἱ τετε

τυ:·ιυτ Ιἰττετ:τ : τ!εΙυτ!ε τοιιΕττηπτουεπι αλ: Οπου:: Γα

&απι ε”. 71.. εσπτπιετυοτειτ. Οι:το ευπι στα σΜτι1 Ρε.

ττἰε Ηετπτετ εοευοπτετιτο Αυευρἱ8 Μπιτ) εκ τσουπ.

θετττκιιιΜιπ τεεζετε _ το:ΡΜετ , :Με ετα. τα”. τουα

τ:ι·ειτι1ε ΠτιΡεττιτοτ Ροίτ πω” υπάετττη δτκ·τυ ΪΠΙΡε

:αυτΏ σε: νὶνευώ Β:τ1τ. Π0Μτἰουεπι Ρ:Μ16τε.υι επή

ίἱτ ετπευυεπι είε: Ιωρετετοτ,Ευυτάεω ΈυΠ:εττυε Ερἱ-#

(τ:ορυε δεόεπι ()εωετει:ετιίτπι κουτί: :ώ απο τη;;

πωπω! εκ. ινε. Ε: Κεβεπ ταυτυπι Γε ρωτάτε τπτ

ΠἱΡΙοτυετε ειρυά ΒαΙυετΞευττι τε!ετο τη Με, τ. την; τ..

6 Οετειτὸω ΕτΜτουυε εουΓεεττιτυε ώ: :τυπο κ. τα.

@Μπιτ :τοπικη τον. τηττυ Ε. Ηευτ1τυε 1τυρετατοτ αυτ::

π.

Πω τ;



τα. νιτΑε.ΗοΜοτοττ εοΝτεεεοαιε.

κ

απο τω. τοΙετοοτ , φιο Η οσο αΙἰα ωετεεόε, ΓαΙτεω Ρετ Ιιοε Ρατετετ φα τεεοτΓοε αό απ: ·

ττφοιω Ιοεοω,αιιτ εεττε ω ε:ττετοαω τεετοοεω νετιαΙε τΙεΓεττεοτ. 5ἰε αΒ Με

. τὶεΡοίὶτοω Ρετ τ1οοΓφιω ὸἱφεἰτωιε. δεσ! εοοεΙοΠτ ὶΠοε 1)Ινωα Πεἱ Βοο1ταε,

φωτ ειιττέτα Γοττττετ τεφτ8τ Πιανττετ φΓΡοιοτ , πε ΡαττΙα ταοτο Ραττοοο οείτττοε.

τετοτ, οεε Ρτανα νοΙοτιταε εδεδτιιτ Πο τεατοω Ιοεοττ·ετετ. Νειω Πο!εΙεε ΕΡΙΓεοΡτ,

Πρωωπ οπο:: οτ ω. τετ ὶοοοτοὶτ, τενοεαοε αΒ ωτεοοοοε ()Ιετ1ε5ε , τεεεΡτοω ε1 τΙ:τεΓαιιτοω

τεοφόετιιοτ, νεοὶαω (Πετάετε ἰωΡΙοταοτε5.

Β€Γεττοτἱη 1τ.Ιοί]ταΒατ Γοττε ταοΓα ΜοοαΠετο ,τιοαω ΡτοΓεφο ΑΒΒαε ΜοοαΓτετο τ!εΒοε.

ΐ23%ΐ81 τα:: οαω ()Ιεττει, όε φοΒιιε ΓοΡετ1ἰιε ωεοτὶο Γαέτα είὶ, ντΠαω οοαω οι Ραεο

ό”, ,Με Ηα2πωι, φιαω δενιεττ:αε νοεαοτ , εοἰάαω ΜΗΜ Ρτο εεοείὶε φωτο ΓοΙοττοοε

ΜΗτυτὶΟ- τΙοοανετατιτ, εμε οι ωαοο ΒΑ1.οοτοτ ΜατεΙοίἰ Ροί]: οΒττοω νΙτἰ όενεοετατ.·

ω” Ηαοε τεΡετἰτοω ΑΒΒαε , Η φπα Ηετἰ ΡοΠετ, πε ΡαταΒατ. Ποτὶε ΡοΠ: οοατίττοω αΒ

ΕΡὶΓεοΡο εοοΙἱΗοω Π:αττοτ·το Ραἔοω ΕΙαοτ!τεοΗοω Β. ΗοτοΒεττὶ €0τΡοε @να

Βεοφιιο , οΒἰ ἱΡΓε ΒαΙἀοἱοοε το Ιοετε ωατωωτε Ρτο τετοιο οΡΡοττοοὶτατε Γε εο

τεωΡοτε εοοτἰοεΒατ: ατΒΞττατοε (?οωττο αοἰωοω :το ΒεοενοΙεοτἰαω ΡοίΓε το

Ηεζτὶ, φωτ Γε Ιοοωωεω , φ1εω ]οτε ωοτταΙἰτατἰε Γάτα εοττοΡτἑοοἰ οΒοοκτοω,

α ίαοεἘο Βεὶ ΟοτιΓείΓοτε τεοοἰτ1 ΓΡεετε Ρτεεαοτὶε εοοΓΡὶεετετ , φωτο Ροίτωο..

όοω ωφεετετ Ιιαβετε Ρτεεατοτεο1. Παμε Γαότιιτο εί'τ.

24"ΗΡτο- μ.. Τταοίφατο ιτατφοε ω ΡταεΓατοω Ραεοω ΓαοέτιΠὶτοο τοτΡοτε, οοἰά :το ἰοίἱἔοε

,,2“)Γ:::: νφττοτοω εμε εωιεοετιτ, ίΠεοτιο. εοωΡττωι οεΓαε εΠε ιοφτανὶ. ΓοττεωοΙτετΙο

ξιιέ;!"," .ή νιεο , τοι οοωεο Βτοεατ ταοτιοοιταΡ οετ!ετατ, εοωωαοεΒατ,φαω οωοτε νιεωτα

ΝΠΕΜ,χή,Ρ εκ ωοΙτο τειοΡετε Γιο8οιοιε ΡτοΗονιο οονετατ ΙαΒοταοτεω. Ηεεε τεΒοε Ρτιωοω

ΙοεοΡΙεε ,φαω το εο Γοετατ , οτ οωοεω Ραεττε ΓοΒίταοτιαω Γοαω το ωεφεια εοη

ΓοωΡΠΠετ. ])εΓΡετατα τταφιεΓαοἰτατε ετιω νοτἰε ωοττεω οΡτατετ, φα ν1ττΒοε

εΧΙταοίτἰεὶονἰΓοω ΓΡττ1τοω τταΙιεΒατ, αοφνἰτ Β. ΗοωΒεττοω Βαοό Ρτοεο! ὰ οφ

πιο εκΓοΙταοτε ΡοΡοΙο ὸεΡοττατἰ. ΕκΠΠεοτε Με , εεττἱοτ τἱε ΓαΙοτε, ΡοΠ:οΙατ Γε

ὸεΓεττἰ το εοτΡοε , φα: εεττε Ιτωεο οοωι'ὶε Γοα ωοΙτο ε:: τεωΡοτε τταοΗτε οεφττ.τ

νετατ. Βα]οΙαι1τἰΒοεἱτατΙοε ντττε φιοΒοε , Ρτἰωἰιω τΙοἰτὶεω ΒτατΙοτε τττττοτα ΓιτΓΡθ11..

Γο 8ταφ1 εοεΡἰτ,οτ Ροτετατ ,ΓείΒοατε α‹:Ι εστΡοε,εοω ΡαοΙΙατὶτοξτεΓοίἰε νττ1Βοε

εοεΡΙτ φαω ωεΙοιε Γεοτὶτε. 5ετΙ τοτΒτε εοωΡττωεοοΒοε , οοω Μ οφ νετιεΒο.οτ Γεή,

τεττοω νεΒεωεοτἱὶι5 οτεετεοτοτ , δε φα εοι1Γεφ1εοφ φΗἰεοΙτατε τατεζατετοτ ,·

ωὶίΓα Ιεἔατἱοοε, οΒτείϊατοτ ωοταττ εεε ΡαιιΙΙΙΓΡετ. @οἱ εοτΡοε Βα]οΙαΒατιτ,οεΓ-ι

ετεοτεε εαοΓαω Ιεεαοοωε , 8: Ρατνά εοτατ1τε5 ωαοοατοω , οοω ττε Γείττοαοτ,

αετ:ετΠτο οπο εκ Μοοαεωε τ” εοωἰταΒαοτοτ ,ἰοφτατ ἱοτῖτωἰτατἰε ωοτΒιιω 8τ

ΓοιοΡτᾶ εκ τοΙΙο εατεοοΙα ατεεοτεέτ , Ιιο]οίωοφ ἱτιτοΙἰτ νετΒ-α: Ηοε ω1Ιο , Ρατετ,

τείὶοοοω εθ: ε:τ Ρεεοτοα φταιω οοωετοΓαω ΒαΒοεταιο , τεΙτοοαω τ.. ωεφεἰε του..

. ΓοωΡΠ ,Βαοε ω ΓοωΡτοε ΡετεΞτὶοατΙοιοε τἰεΡοτανεταω ,τετ1ο1Πτοτα ΓοΒίἰὸὶαΡε..

το 8τ ΡαοΗ. δεό φοα οσο ΜΒΜ. Γοω Β. ΗοωΒεττἰ ωε ΡοΠ`ε ωετττΞε ]ονατ1,Βοε

τ.. ΓαΒτἱε:1ω τὶοωίιε φοιτ Γοωττε , Γ8.ετύωφ1ε Γετεττοω τεΓτατε οοω εεε Επι

Βτὶαω Ποάοτοε εφοε εοοτίοεαω Γαε1τε. ΟοοΒοο εοΙω , Η τετοέετο , ΓαΙοτετο φτα

ταω ωε τεΡοττατε. (ιοοτὶ δ: Γαότοω είτ. Ρετνεοἰεοε ετοω ασ! τοτΡοε,ωοκ οι:

ΡαΙΗοω φιο τεεεΒατοτ ατοφτ, Γαοατα είτ τ ΒεεΧΙἰΙἰεοε 8: Ιαοφ1τ1ε 1)εοω , πάτο:

:το ΡτοΡτἰα,οοττ Ποτ: αάοοταοοοε τοοΙτοτοω ,φιω τ1οατ: αΗεο1ε νεΒτεοΠε :τόνε

οετατ, ΡτοΡτοε €τείΒΒο5 εκΓοΙταοτεω τεφτε ντφΠ`ετιτ. .

α.. Μοτο η. Κε οττατοεα ΕΙαοότεοΠΒοε Ηοωοε Β. ΗοτοΒεττιιε οι οτΒεω (]αωεταεεττέ

Γεω ,φεΒοε Ραοεἱε οοὶενἰτ ω ΕεεΙείῖα Β. Ματτωἰ, φωτ Πτα είτ επτα ωοτοω

πο,,ωΠ1τ_ Ιταοο ΡτοεοΙ αΒ οτΒε. Με φοωετιτα ΜοοαεΒοτοω οσο Ιοοεε α ΒαΠΙιτα ΒοΓΡτ

τὶο εοίὶοφεΒατιτοτ: τεΓοΙοτὶε νωο δ: Γεωοο εοίτοφΒοε , όοω οεεΠΒεοτετ τΙαοΓζ

ττα ΙιοΓΡἱτΙ] ωιιτοτα Γοτεοτ,ΡατεοττΒιιε ἱοτεωΡείτα οοέτε οίΕοε, οοοε εκ Πτω

,, ωατἰἰε· εοτοω εττΠΙοτ , ετττιΒοοοοε το Ιοεεω οΓτΙοε Ρτοἔτεφεοε. Φεω ΓοΗ..

ναεοω οΓΓεοοεοε νο φιὶὸαω ατΙ τιιταΗα οΡετα ωαοε εΧττοτοε , Ρετ: ΓατΞε οΓφιε

ΠτΙεΙιε ,εαΡτα οεεαΒοοε τεεΙοίἰτ ω όοωοτο φαω , οοετεω οΡΡεττεοε φα Γοττὶε

τι $οωωα.τ1οε Γτο Γαοωαττοε , :φοιτ Γειτεἱοατἱοε, ἐστὶ στ? ατομα φωτ Γαττωαω ίἱεοὶτἰτατ.

 



νιτΑ 5.ΗΠΜΒΕΚΤΙ ΟΟΝΡΕ58ΟΚΙ38 8ο;

οΡΡοττιιιιο. νιόετιιτ , ιιε Ρετ (Μπι ε!εΡτετιετιε!ετετιιτ, Η ειιο ττιιιιατε τειιτειι·ετ. Με- (Με Α8- .

ιιε :ιιιτειιι Βέτο , ειιίϊοόεε, εἱιιτι ειΡεττο οίτιο εάνεττετετιτ ε!εεΠε ιιιτιιειιτιιιιι,εΙει

τιιο.τιτ τειιτειωτιι ὁ. Γιιτιτιιιε ΙιοΓΡιτιιιιιι. Φιτείι:ιοιιε Βιέτει ειιι&οτεττι όατιιιιι ω.

ειιιειιιι τεΡετιιιιιττ Ττιάιιο όειιιειιε ει:ΐΡεθτο.το εἱιιιι ιιιιΠο. ά:ιτειιτιιτ ιιιόιεια , 86

ΏΟΧΧΟΙΙ.

Μιικτ.ειεν

όείΡετειτιοιιε Εειέτο. μοι έιιιιικτειιάο εΙεΠίΕετειιτετιιιιΙιετ σιιικόειτιι (μια: οτατιοιιιε .

8τειιιε. ίοττε ε:οιινειιετ:ιτ, νεΙιιτ ιιιόι$τιαιιτιεεΗ·ε&ιι ΐε ειτειιιιιΠ;ιιιτώιιειτιΕε: ΜΚ

Ιιεετ Με ετεάιΒΠε όιι6ετιιιι , ειιὸτι βιτιθ:ι1ε 1)οτιιιιιι Ηιιιιιβεττιιε τιιιιιιΠτοτιιιιι

Γιιοτιιιιι ιιίὶΒιιε βιετιτε ιιιιιιειιωττι Ρειτετετιιι·,ειιι ειιιιιΙΤο ειιιιο ειιιιιε τμιοιιάειιτι ω

τιοιτιο.ειΙεττι ιιτ ιιτιι Ρτει:ΒιιιΠε οΗιειιιτιι.ΙΠιιεΙ ιτιεεττιιιιι ,ατι Μ ὸετοἔειιτιὸο, @Με

ιτιετεόιιΙ:ι ὸεΒεεεΙιιιτετιιτ , ατι εεττιοτ ‹ιε ιτιετιτιε Γειιιέτι ναι 1)ει , Ιιοε νετιωτιε

ΙΡιτιω τεΠιΙτἔιΙΤετ. $εεΙ τιεεάιιιιιιΙΙει νετΙσει Βιιιετειτ, δ( εεεε ειιι ιιιιιιειιτιιιιι ΙὶιΒεΙιι

κατ, ροειιιτειιτιέι όιι&ιιε, Με: ιτινιτιιε,ατιτε Γετεττιιτιι δ. ΗιιιιιΙιεττι ειιιιι Ιειετγ.

ιιιιε Ρτοίτεττιιτιιτ , τιιιιόειιίςιιε ΡεόΙ:ιιε ιιιιΓετε.ΜΙι τιιιείτιι ΒειΠΙιαιιιι οιτιιιετιι τα

ΡΙετιετ. πωσ ειιιιειόετατιτεκι“Ρε&ειτε, τιιιι6ιτιε.ιιι @Με τειτιτοΡει·ε όοΙετετ ε είιιιι

Με ειάΠιτεειιε :ὶ ειτειιιιιΓΡε&ιε τιει ειάθ;ειΒειιιτ, ΑΒΒειτειιι ΠΜ άειιιοιιίϊτειτι τοεατι”

τιιιεττι ιιιτιιιτιιε, ττιοκ εμε Ρεσ.ιιΒιιε ΡτονοΙνιτιιτ , 86 τειιτιι Γε ετιιιιιτιιε ε.εει1Επτιε5

Εεο , ιτιτιιιιτ , Ρ:ιτετ, εἔο Γιιιιι ΡετάιτιΠιττιιιειΙΙε, επι νείὶτο. εοττιιιιοάει Ιεττοειτι:ιτι.
Ω . | - . . -· '

ειι Ετειιιόε Ρεττι1τω.νι, νεΠτιιπιφιε ιιιιιιετιτιπιι , τιοτι νείετι όιΓρειιάι] , Κα! άστο

ιτιτε!ιειτατιε τιιεεε ιιοιτιιιιε ,Γιιβε!ιιι6ι. (ΣιιΙΡ:ιιιι ιιοιι όιΠιττιιιΙο , ίεά εττοτιε νειιιειιιι

ΡείτιιΙο,τιιιιιι ειιιοάειιιιιΓετετιε,ιΞιΙνιιτιι εα:ε τεειΡιτιε. Ειτιε ει6Ιιειιιίτιιτιι [οτε

ΡΙιει],‹ιιιοὸ Ρετ τοτιιτιι Ιιοε τττάιιιιιιι τιιιιε ΡΙεέτετ ιιΙττιειε Ρτιειιει Γοτττιιόιιιιε 86

ιιιενιτειΒιΙιε Ια!ιετιε. Νειιιι ιι: Γειειτιε τιιιαιιτιε ετιιειετ ττιιίετιιε , τεττιο. όιεε εί”τ ειιιο

εοιινειιτιιεΙιοιιιιιιιιιτι τιι€ιετιε,ΙιιεεπιιΡΓαιιι τιτιιεο,86 ΠειιΒι εκατ, οΙ:Γειιτο τιιε

τεειΡω ιιττιΒτειωΙο : τιςι&ε νετὸ Εεε:ιτιι ειτιΡτεΙιειιάο. εεε εισαιω”τιιιιιιε Εεεε

ττειτιεΓιιἔιιΓε, ειιτιέιάειιιε ΡετιειιΙο. ιιιιΙιι Μακ νιάεοτ,Ειότο ετεΡιιΓειιΙο ειπε ια.

ιιιυ.ιιι τιιιιιιε ΕεεΙείι:ε , τ:ιτιι61ικιιτι Γοττιτιο όεΙιιίιιε , τιιε ειόίΒιτε εοιιιΡετιο. Ρετ Με

φωτ Ιιτιειι!ειε τιο6Εεε, ιτιεκττιε:ιτιιΙιεΕιι€ω ετιιειοτ ΙειΒοτε ;εἰιιιι εεε :ιτιιιιιειΙὸε
Ροιιετε) Με τοτε Ε” ερ: ΙειτἰΒιιΙο. τεΡετιτε. Ωοιινετιιοτ εΙιετιε τεειτιΈε ιιιει [στα ν

τιο ,τιοιι ΓιιΡΡετιτ ΒιειιΙτε.ε Μ εί?ιιΒιιιτιι , ιιεε τειτιο :κι άεειΠοτιιε ειτΒιιτιιετιτιιτιι.

ΟοιιεΙιιΠτιιιε , Ι·Ξιτεοτ ., ιτιιτιιιιτειε τιιεει , ιτιίΒιε οδειιΠοιιιε τιιεεε Ειο.ιιό Ροειιι
τετιάσ. ιιΙτιο, δω ιιεε ί·στιιίϊτει ετεάιόετιιιι Με τιιε τιι:ι.Ιιε ιιτεετι ει: ιιιόι€ιιειτιο

τιε δ. Ηιιτιιτιεττι. ]:ιτιι τιιιτιε Ρ:ιτετ, Γ:ιΙνιιιιι 86 ιιιεοΙτιιιιε 9ι1ο£Ι νείττιιιιι εΠ: ΐιιβ

εἱΡιτε , τιιιΙιίτιιιε ειιιιιιτι ιιοιι ττιετεοτ νειιιετιι άοιιειτειιιοιι ιιι€τετιιττι άιεετιε ετ:ιε

τιιιιτἰε ΒειιεΗειιε , εἰιτιι τιοτι ειτιιΡΙἰΕιε ιιιιόιετιτιε ωιιω ιπιιιιετΓιιιιι Η:ι€ιτιιε. ΒιιΡΡΙ1

ειΒιιε ιι::ιτιιιε νετΒιε Πειτιιε ΑΒΒειε π! ιτιιίετιεοτάιειττι , ιτιόιιΙΒετ Ιιοιιιιτιι εποε το.

Βέττα: άετιιιτιτιειιε ιιτ ειιιειιόειτιιάε νινει·ετ. Πετιιιιιιε ΡεταΙιειιοτ άιεεΒ. ΗιιιιιΒιετ

εεε ειιιενιτ ιιι Βο.Π!ιαι , ειιιιιε ΓιιΡτεὶ ιιιετιτιοτιειιι Εεειτιιιιε; _

με. Ι)ιεςιιιιπι ιιιτετε:ιω” είΈ ΕΡιΓεοΡο, Ιιἰτιε εοτειιιε ειιιε ΓιιΒιτιοτιιπι , ίΒιτιιι

ιιι ΕεεΙεΠει Β. Αιιὸτεε:ε ε ΑΡοίΕο!ι , @απο ιΡΓε εοιιίττιιΧετο.τ , 6μιατιιοτόεειττι τω

ΗΒιιε Με ιΡΓει ιιτΙιε όιΠ:ειιιτειιι ,Ρτο εο φαι Ιοειιε Με τιιιιιιιτιΠιτιιιιε θα, ει! τείεΙ

Ιετιόοε ΙιοΠ;Πεε ιτιειιτΓιιε. δεό86Ιοει οΡΡοττιιτιἱτειε Μετα. εΠ;, ω: ιιιιΠει ε]ιιε μα»

Πτίτιι&ιΒιιε ιιιίεειιιιάει, Γεά ιιιιινετΓει τεττει οΡτιτιιει 86Εετειι6. Νεπι δέ ΓΡοιιτε.τιεοε

ίτιι&ιιε ΓοΙι ιιβεττειε ιιιιιιιΠ:τειτ, 86είὶ ιιετιιοτιιττι ίετειι6,86ιόεο όινεε Ρεεοτιε, 86

ειΒιιιιεΙειιιε Ι;ιδτιε. Τεττει ΙειιιΜΙιε86 τιιοΙΙιοτ ειό ειτετειειιιττι,ειιΙτιιτιε €το.τιέι 86 ΡιιΙ-·

ετιτιιάιτιιε ΓΡεειε , εκτετιιιε ΙιειΒιτειτοτιτιιιε Γιιἱ άεΠάετιιιιτι ιτιιτιιιττιτ , σε ι·εΙι&ιε

Πιιιι:ιιιε Π.ιιε επι Ιιειτιε ιιιιὲ. ΜΒιτ:ιτιιτι ε: όινετίο εοιινετιιειιιτ. Λεια @σε όιιΙεεε

Ιιἐιιιίὶιι , δέ :ιό Ροτειιιόιι-τιι ΙιειΒιΙεε : Πε1ιιιόετιι ιιεε Ρο.Ιιιίττιε ιιΙιΒιιιιεετε.ΠιιιτιαΙιευιά

αυτ τιιτΒιόιιιιι ειίνειιε τεείΡιτ, @Με ειτετιοΐο Παοκ: ειτειιττιειιι€ιτιιτ3ιιτιάε δίδθ

τιετει Ριίειιιιιι ειιιὰτιι ιτι ει!ιο Πιιιιιιτιε Ρτει:Ρωτιτιοτο. Πιτιτ. Ηειε τειιιτει τετιιτιτι οΡΡοτ..

τιιιιιτειιε ιιιάιι&ιιε , 86 ιιιαιτιτιιε ΡτοΡτετ Γτειιιιετιτιειιιι ΡοΡιιΙι Πειτιιεται: ΕΡιΓεοΡιιε

ΕεεΜιε Γειι ΜοιιεΠετἱυτιι δ. Αιι8ι·εε: ιτι (ΧίιεΠο Οειιιιεται:είϋ Εκο Ρεττοτιοι εΠάο Ξι Θετειτο:Ιο ΕΡιΓεοροιτι

εεριιιιιι , ἔι Ι.ιειΙιεττο ειιιε ίιις€εσ0τε ρετίεδιιιτιι , τι;ι&ετιιιε Οτάιτιι ΒειιετΠ&ιτιο 1ιι!ιμάιιτιι ω. Ι.εΒε Β4Μετι

ι:ιιπι ιτι1ιΒ.:..ε8.Ρ. ω. δέ Μ1ι€Σ1 εοά.Π0111τ.€2Ρ..4.6.δέ 47. . . . -.

Ι Ι Ι ιι ιι)

οειίὶεΠἱ

@Μετασ

Πι ίιειιε

6:οΠιιιι0

Με.

ο

δ. Ηι1η·[Ω

Με ιίΠιιι6

τεσ:οτιάετε

ΜτιιιιΕΡιβ

:ορια

θ



ΜΙΒ νιΤΑ 8.ΗΠΜΒΕΚΤΙ ΟΟΝΡΕ85ΟΙΚΙ8.

Πιο. ΑΝ.

τι: ΧΚΠ!.

Μιιιιτ.κκν

ΜειτἰοοΗιε

Μακη Γο

?στοπ

Ο

Ο”. ΑΝ.

13ε:.ΧΧοιν.

]ΑΝιι.ιοικ.

δ. ΗιιπιΒοτιιιττι οο Ιοοι οι:Ροιιι: Μ! το παω διιιει ιΡΐο νιτ8:ιτιοιιιε, ιιτΒειω. οοτι.3·

νοοτιοιιΙει8εειι·νει £ωιιιι εΙονιτιιτιε, ειι·ιδιιτιι Ροτιίιε ΓοΙιειιάιοιε Ιοοιιπι δοΙοειίΤοτ,

τιιτιιιιτ πιο οι: οοοειΠοιιο οοΙοϋι·ιοτιε Ιοτ:ι Ρειτοι·οτ οιιιιΓειττι οΙΙ·οοΠοιιιε. Κονοοειιδ.

@εοτ Γοκιτοιιτιέὶ ειδ ειιιτηικιπι Γοδοπι ι·οιιιιττοιιάιιττι οΧιαιωωι. οοιιΠάοι·ιιιιε απ

τοπι>ιιο νοεοι·ιε τιι:.ιΙιτιιι: ιιοειδιιτιι (Μοτο ίιποιο , οοτιττο. τωεωω Ιοοιιπι ειΠειιιιδ

Ωιωει πιοΙιι·οιπιπ 5 οοιιι7οοειτιε νιοιιικ το81οιιιε ΡτιττιοτιΒιιε , πιο δω ιιιΠάιο.τιιττι

σωσει Ρτ:είο.τιιωΙοοιιω ικα Ραοοι·οτιιιιι·, οσε Γειοι·ο.ττιοιιτο οοιιΡαιιυειτ. ΚοΡοΙΙ

τω οΠ: ιἔἰειιι· ΡτοιἱοΓιιε Ποπιιιιι ()οιιίοΙΤοτ ΗιιωΒοι·τιιε Ιιοιιοι·1Ηοο , δε οὶιτιι πιο

@κι ΡΙο ιο οιεΓιιΙαιτιοιιο ιτι Ιοε:ο Πιο ,Πω οοι·Ριιε οιιιιδοπι πιω ὶιιοοττιιΡτιΒὶΙοπι

τοΓιιττο&ιοτιιε <έΙοι·ιαπι δε ειδνοιιτιιττι τοΓιιττο&ιοπιε οΧἴΡοᾶειτ° , τΡωιω νοτὸ ει]

οεοΗε οΡτειτειε ιιιιιοτιε νἰίἱοτιο 8ειιιοσττιΡειτειΒιιι αυτι $ατιοἙὶε ἴτιιἱτυι· ει:τοι·ιιει: Μια

@Με ιοοιιτιάιτ:ιτο. Αε! οποιο Ποε οιιιε ιιιτοι·νοτιτιι Ροτνοτιιτο οοοοοόειτιΡΓο ειιι&οι·

Ϊιιιιιιειιιι Βοτιοτιε Ποιιε ο διά Ρτο ιιοΒιε ειοδιτ ιιιιιοιιττι Ρι!ιιιτιι Γιωτη Ι)οπιιιιιιπι

ιιορετιιτιι]εειιΜ-ΟΗΜεμιΜ ,ειιιι ιιιιιιε οιιιιι οο δεδΡὶτὶτιι-ίἔιιιὁὶο νινιτ δε το8τιο.τ

Ρο: σωσει Γεεε:ιιΙ:ι Γ:οοιιΙοτιιπι , Αιτιοτι.

σ' 5. Ηοωοεω11ε1ηωσι ΒιέΕοιιιι: ἱτι ΜΜἱοοΙοιιΠ Μοιιιιαοιιο Οτιἱ δ. ΒοποιΣ ειΠεεπιιιιιτ.

ΗΘΕΦΗΦΗά8ΗθΕΦΗΘΗΘΗΘΗΘΗΘΦΗθ%ΦΦΗ8%ψΈΗΘΗΘΈ Ρ!88ΗΠΒ

νΙΤΑ 5.ΑΒΒΕΩνΝΒΙ5 ΑΒΒΑΤΙδ5ΑΞ

Με1.ΒουιΕΝειε ι>ιιιΜΑ2, '

Αιιέι:οτο ιιιιοιιιιτιιο ιιηιιιιΙι,ιιτ μια:: οι: παπι. 18. η. δε 2.9:

Ε:: Μ.5°. ουδ. ΚΚ. ΡΡ. Γιιίέεκβιω Μ0224/2879 δ'. Βετωπίέ Ριδ,'%

οιι.εεεπωετ101νε.9 1>κωεπεΙυε.

'υηα δετἱ·

Ρτ0ι°ε5.

ΜεΙΒοεΠοιι

Πε ΜοτιΜἔ

ατι] πωσ.

* Μπκ&εκ

μ

" “υπό”

Ν η Οι4ΑΝΝοε Βο!!απδκ.9 .Μ εδω» ω. Ιωιωπϋ πω· /Αϋ7Ι88 Αι.οεοιιιιοιε /ἑκ Αιοιι:

δ, θι1Ν0ΑΞ ?Μα ΜΜίε: ρ·ίπωιω και”. πποπ)ιπισ _. Θεά α!ίδ ί/ίτδ νοτυΒιίδω:δ [ο

| δ ιιῇωι μια". [ξεαπώιππ "ει". (κ: ει·ωίίτιο·) Ηιι€ΒΑΙ.00 /εσπ!ί με, Λ!ωΜεβρ Ε!.

- ~ποπεπβ,πττίπω είε ακουω: 6'ε!!επ/ϊ /ἐκ δωεπΜπο Μοππώο άάτψη"μ_ 72"Μ_

που: Πίσω ιδια ὰ Βσ|ἰΔπ‹ἰο ρει··υε/ΠΞεταπ πιο πΙ10°Μπι έπωκίωκ: Μπάεπι ἐκ Βιέ!ίοώσεω ΧΚ. Η).

Ειι|ίεπβιω ήωωπἰε δ. Βεινωτ·είι αρπιίΡαι·ιπο: , :έκαμε Μωβ· Σε Κ. Ρ. Ου·σίσ ἐ δ', Ιψρβο ὑεπἰἔπδ

εσωωκκίωινιω Με ρποβι·ίωκ: , 047ϋ.ιάίσηυπ Αιιέῖιπκπι /Επ:επτἰιξ‹ἰπ κάπσωτίυπε: πΜΜ. έ"..

Π:Μ: Μια: κ!!άεεκπέί: πω: εοἔπσαπἰπἰ.τ. ?πιο ι.ο. Μπή Τι·κπ:Μπή μια: θα:ιάαυκω αι!έωσ·, α'ε

9144 Με πο» πέίωιι:. -

σ.. Νοκ απο ει. ΜεπητοΙοἔἰπ απ:ἰ9ιω πο/!76 ά!έεέκπεϋ: υιωπἱυπωι /εεἰκπτ, κά ἰπ/ΜΜ άία·4

πω. Νοεαπάιι ·υει!πι Ποτέ Βἰαεσπά Βιι€έκπιπβ ίπ άάάίτ. επί Βειἰα Γα/ΐο:. ΙΜ. Και. Μ.._ Ια

ΜιιΙΒοάιο *' Μοιιείὶοτιο ι·ΙοροΠτιο δ. Α1οο8ωιαιινιτ8ιΠιι , οπο: οι: Ριτοί:ιΡιει Πο8ειΗ Μπα , ίσε
Ποιιοτιι :Μαιο Γιιρο: οοτήιω&ιοποιτιωπιτι ίΩΡοτιιοιιε . Ο1ωιωω ί-ροιιΐι1ιπ οιοΒιτ : ποδι: δε @κι

2Ποοιιτιοτιο δε ίτρο Αη8οΙιοει πιοι·ιιιτ ροτίτιιι. Με!όσάίκπι [έκ Με!ύοέίκω σ!ίπι ¦οοιιε ιιοπιοτο

Π:: ει: εΙοίοι·τιιο κά: Ηκεύα!άο. ρο/Ζω Ριπώεποπ σύ δ. Αἰεἰεἔιιπεἰε απ·δ!·ιοπ ό· έσωεκπι, »απο

φἱάιιπι :β Ηωυιοκίε ίπ Βείέίο πέ|ίκ·υέκπι διόίπι 'Η Μυπαβετή ρ·ίωστάία[ε ά4ξ·πό2: Ηκεύα!

Μ: Ε:: ?Με δ'. Λ!έο!απόέ: ὰ διετία ό· ΒοΠακέσ :εδω Λ!ιι'εέκπαίί: "μια ΕκάΜί: ρ·ω.·έ άεεΙ£

παπα . Γιιειτ τιοξἱιι ωΙοοιιιιι ιιοιτιοτοΓιιπι δω νοοετιιι· ΜοΙΙιοοΙιιιε , δε ιιΙιοι:οτ όιοΒιιε Μ Ιεωιο.

$ο‹Ι οιιτιι ειιιἀιίΪοτ ειδνοιιιπο δ. ΑΜΑΝοιιΜ που:: νοηοι·ειΒιιοπι ΑιιτιιιιιτυΜ Εριίοοροε ιτι Μο

ποίιοι·ιιιιιι ΑΜιτιοπιτιε ,Νικ Ρωιι›ω ιΠιιο ρι·οροτεινιι. Βοδιιθιι οίὶ ὲ @Ποιο ΕΡιτωΡω ιτι θειι

τοι·ιυπι οιιοάδεικτι οῇιιΓἀοιπ ΟειοτιοΒιι Πι Ιιοιιοτο δε τιιοπιοι·πι δ. νοδιιίΠ όοδιαιτιιτιι , υΒι Βοηοάιο..

τἱοτιο δεοοκδοτοΙι ει: ιρΠε εΙιειιο οοτιίοοι:ετα, Ειστε ΚοΠΒιοπιε νοιειι·τιοιι ἴιιἴοοΡἰι & Ιω1)μυω_

δριι·ίτιιε-Γειι&υειιι οοΪιιπιΙ›π ΓΡοοιο Ρωιωω Π: ΓιιΒπιιτιοτιε ,πισω δικιά οοιιΓ:οτειΒειτιιτ οιο

ν:.ιτιιιιι ροδιΒιιε δε στο ΓιιΡειιΙιι:. ΑΙδοΒιιιιάιε ε!ο ΑΙτοπιοτιτο τονοι·ίΞι 5η Ιοοιιπι ω» [πιώ Ιο

τιιοτπ , οικω ἱρί-α ΜοΙΒοάιυπι ποπιιιιεινοτιιτ , ειιιι Ιοοι18 ειδΙιιιο δοΓοπυε οπου: , οα·ριε Ειδι

ωιπωι Ιοοιιπι οκοοΙοτο , νορτἱΒιιε δε :ιτΒιιΡειε τειδιοιιιιε οιείδ:ιτρατιε ΒιιΒιιοοιιΙο οοιιΠτυοτο ,

$οινοτ δε Αω11ω Ποι ιΒιδοττι οοιι8το8ειτο. ( Επι: "έα ἰὐἰ ΜοΜ/!ει·ίκω εύφ|οχ , ω; ό..

ίπ Νἰυἰεἰεπβ . Ισπ·επβ , ό°6°. ) Ποιιιειιιο ροΜιειτο :ικΙ1Ποενιτ ΙΜ Εοο!οΠιιιιι ιτι ιιοτιοτο 8ο

πιοπιοεπι Μιὰ.: Βοι Οοωαιω ΜΑΜ Δε. Ραι·δια Γιιει δε ΒιοιιΙτειτοε δε Μπα οπιιιιιιιοιιω

 



νιΤΑ ε. ΑιοΕοεΝειε Αεε. Μει.ΒοοιΕΝειε. 807

αει ιοεα $αιι&οιετιι ιε8αιιτετ ειιιιιωε δε ραερετιιιεε ετο8ανι:. Ι..οεεπι * Μαι μια:: ο: πιατα ειεα (Ειπε. Απ.

Γερειτι Γεεταιιτ ιι·ι ττιειιεε τερατανιτ, & ιΒιάεπι ιιιεοε!εοιπι $αιι&ιιτιοειαιεε αει Γετνιετιιιειιι Οιιιιιω Μ· Ποια

Ποιιιιιιο οοιιιιιτειτ. Ιιι Γεριαιιιδιο νετο Ιοεο ΜεΙΒοάιο εοιιιιιιο Β. ΡτεΓειιε Αιτιατιιιι δε αε:κιιιο ΡΝνΐΧΧΧ°

Πα8οιιειτι Εεεε εειιι ιιιιαΒιιε Γοτο:ιε Γε:: Β. νναιόεττεάιε ΓιιιαΒεε ΓειιιετιρΓαιιι εοετταειιοιτ. ”02::2λ

Ηατεπι ειια ΜΑΠΕΙ.ΒΕΚΤΑ , αιτετα νοεαΒατει· Αιοετεεεια. Ιδει!!ο Με” .έπιασε-μπει θ9ΙσπΜπει, ,"",._ α_

?κι αέι·ε!έθ ι.ει!!κεέπεικι· , Μπι δ. Μεβετικω Κοτοπια!απβα .4πσειαρεΞ·υρκω απο ίπ .κ!!πίπιυπωι|ί

δ'απούίο ε.ε[ε!ζώ·[Μύίτ . ό· Μπακ Αειιοετιειτι Κοτοπια8ειιΓειιι άΞι.·έπ ίπω:βιψ άεάέι:αιοπί Ει::|:

[ε Μσἰὑοέἰεπ|ἰ: απο δΈ'. Ατιιαιιιιο , ι.ιτΠτιατο , Ειιιιιιιο , Ηειτιοεπο , Ετιιοιιε , & Ειοοειο.

@Με Μιάου·μια" Βεβιαι»ι 8. ΜΑΜΑω”»Με «ύ Λ!!άεεεπείε ιιι'έβσαπισ _|δν·ί&ιτ , ,ηηρ Α¦2η··ηρμ

ιτι ιιοιιοτε 88. Αροιιοιοτειτι , “πω” ραιοειιιαιειιιιε ιιοιιοτε δ: εοιιιιιιετιιοι:ατιοιιε δ. @Παει

Μαι:η·ιι5. 34Γέστίσπ.τ Ερέβ. Μ ει”. 6'επεπιε. Μ. ε. Με 36. Μι ΜεΙοοιιιο , »Με ΜοΠιιω.

ι:ιεπι Ρεειιαι·επι ιιεατα ειωει νιτ8ο Αιιιε8ειιόιε ω οΡεε Γεπ εοιινετΓατιοιιιε εκ Ριορτιιε ρεαόιιε

Μπιτ ::1εοειετιαιτι Β. ΑετΒεττιιε πιειτιε «σει Γεεεπι αιιιιιΒιτιε ιιεοιεανιι. ΠΜ· Μεπκά:αι πω:

('εποπέσω ( @ναΜΜΜ κι: »απο ε.εβί:[ε. ίπ Ρι·.ε/α:ίσπε ρ·οΓΜείωκ:.

· ΑΝστΑεεΜ νιι€ιεεω Γειιινιτατεε αιιεινει·Γαι·ιι ειιεειειιι*ι·ενοΙνειι
ι τει·ιι ΓεειεΙε εειειπαιιτεε ειιιιιιο Ρι·α:Γειε αειιιιιιιιιεε , άεπι Με τιιετιιιιΨ ιιεΒιιοΓα ειιι·τιεεια παιιΓεεετ , ιιοιιι·οιεπι οεοοεε τετιιροι·α ετεΓεειιτια >ηειιιιιζι.

εεετεΓεειιτιέ.οεε εεεεττεετ : ει: ιιεπι εατιιαΙια εαι·ιιαΙιεεε ιωΡωιιιι·- κ; πω·

:εεε , ΓΡιτιτεαΙια οεοοεε τΡιιιωι Ποπιιιιο Ρι·οοετεειεε , ετ (μι θα:Γαι·εεει πετο- ν η .

πιειιι θα:Γατι ιιτιΡεοειι ΡτατεεΡιτ , Γεα :επι ιιια8ιια νοεε που τατοατε εοιιιεειιιτ.

Πεσ Ειε&ιε Πει ειιειιιΡΙα νιττετιε ιιαπατιτει· , ει: 8: οει αεάιεετ εε Βοιιοι·επι ΓεέΕιε

ιιιειιιιιιατι Ι:ειιιιεεετει·,8αιε Βεατα ιιιεπιοιια Ριιιιιιιιιι αι·‹ιεΓεαιιτ 3 ιε‹ιε ω Βαεοια

πτετιια: ματια αειιεΙειι: : ει: οεαι·ειτι αιιιιεα νοεινα εειειπαιιιεε οιιιεια. , εαι·ειιι ει

τετεεΓιιοιιιιιεε αιιιεναιι πιειεαιτιει·.

π.. Μισο πιεπιοιαιει· νετεΠ:α Γετιε ΓεΒ εεειΡοτε Πιιοοεεατι ιιπ:ιγτι Κεειε ιιι.8...

Ρι·αιιεοι·ειιι ιιεατα νιτεο ΑΙ.ΒΕοεΝ13Α ΟΙιτιθιο αιτιιιιιιΙιε , :μια α Γαιι€ιια α6Βιιιεε ὸ?°.ἑΧ Μ·

αιιιιιε εεει·ιιιισεε ιιοιι ι·εεεΠιι:, Γε‹ι πιαετιο ειπε ατιιοι·ε ειεε ιιιιιιαιιε νείιι€ιιε , Ρι·ο 8%,,.!;:0_

οεο Για8ιΙι Ιιοίιε ΓεΡεταεο ειιΓειτατ. Ωω Μεοιαι:οι· Πει 8: ιιοιιιιτιεπι Ποιιιιιιεε =ι===ιεΒιι·

ιιοίιει· ]εεεωθειιιετεε ετιιιειτ αάπιιτιιεεΙειτι Ραειε , οεοει εΓι: αιιιοι· εαι·ιτατιει , οει. 822:σ

Ρετ ΓετιιεειΡΓειιι ται·ται·εοε ειεει·ενιτ αιιΓοΙνετε ιιοιιοε , νιέιότοεε ειιΓεεει·ατο ιιοιιε

ττιεπιιιιιαιιε , εαρκινικατετιι εοιιταιτι Γεα @Με νιι·ιετε εαΡτινατε,ιιεόιτ ιιοτια εστει

ιιιισεε. ΙΡΓε ετιιιιι ιη Γειιε €ιαΒιιι νιπετεπι εαΠιτατιε εοιιτεΙιι: , :με οπιιιιει ε: ιιιιιιιο

ει·εανιτ. θι·τετιι Ιιετιιαιια: εοιπιιτιοειε ειιιε ιιοΒιιι ει: Ρι·οεειιιε Ρατειιτεια πειιατει·.

ΦαΡιοΡτει· ΡιοΡιιιοειταιετιι ιΡΙιεε Πιιέιιιιι Βιενιτει·οεε μα:εοτανιειεε , ετ Γε

οεειιε Βετιει·ατιο εΙειιιιαειοκιιε οτιο ναεαιετ. νειιεταβιιετιι εειιιτοι·ετιι ειεε "αι.

1:1ιιιεκτεΜ 8 ιτιειιιιτιιιιιεε , 8: μειώσετε ειεε Βεατιι.ιικεινι , εει Γεια εαι·ιιαιι εοιι- ο

ιιι€ιο , Μάιο ιεΗατιιιιιαιιτε Ι)ινιιιο , νιτατε ειεεεταιιι Γριι·ιτεαιετιι , Ραειι ιιιιιι:αιιτεε

πειεια ειιεετιιιε _ ε: οει ιιαισεε: ει:οιεε τακτιοεατιι οσε Ιιαι:ειιιεε Εεε. Πεοιετιι

οεοοεε ανειιεεΙοι·ειιτι ειεε ΟεΝοει.ΑΝοι Β 86 Ι.ΑΝοειει τιοιιιιεα Ρι·ιειικιιιιεε, ι,

εει Ριιιιιατεπι ΡεΒιια: Με τεΒιοτιιε τειιειΓΤε πιειιιοιαιιιει , ι1εοε (Μπι $ειιοια

τω, ιιοε εεοοεε Βειιατοιεε νοεατιιεε. Μιτα είὶ ιιειιιαιια ωιωειο, τω ριεε τει.

ι·αιιιιαΒει Ροτειπια. Βε τα οι ιιοιιιιι €ειιειε Ριο Βιιιιιιι απιοτε μεμε εΠ:εέια εΠ·,

ιιε εειεε Ραερεττατε ιΡΓα δ€ οιιιεεε ειπαπιιιι· : 8: ειιιιι Με: όινεε ρι·ο ιιοι:ιε ΡαεΡει·

αΡΡατειτ , ε: τιοε ι!Ιιεε Ραερει·τατε ειιται·ειιιετ , ιΡΓο τείιε οει ειιειτ :1εω·ι μοιρα:: πω». ;.

_/ΡΓΪΓΪ# , παπάκι» έρ/ιππω η?πρεπε ωίσποπ.

3. Αἔ Ιιοε αεειιιε ΓΡιιιτεαΙι Μενιι·8ο Α1.1:ΕοεΝ131ι αι:ιιιιοειτα, ΓεΙιτιιιιε £α:- Ριενινειι8.

και αεεειιΩι , όεοι·επι νιατοτειιι ωστε Οιιτιίιι ιτι εοπιιτατιι Γαιιειι·ε εα:Ιειιια Με. ἐ:Πΐ:ἔἰ'ἔω

εεε δ: οτα:ιοιιιιιεε , εοεΡιτ εοΒιιατε οεαιιτει· ιιοΠιτ ι:επειια τειιιιοεετε Ρτομετ ιτικεφειια

ιιοπιετι Βοιτιιιιι8εατιιαι·ε αειειιια. Πι·ειιι·ε ειεειτιοΓγειε 8: νιἔιιιιε ριο αιιιπιο ει. Μ·

τειιια , ιτι Ιεό"ειοεε ΜΜΜ, οπιειΓοεε ει·οΓΡετιτατιε Πεειιετιι Ριεε κι Γεια εεωια.

 

Ιβ”.χ”.

ι Βοιιαιιόεε ΓεΓΡιεαιιιι νναιάεΒει:επι Γεε ννε.ιι:ει·- 8: ΕαεΒαεειιι (ΞτειιοΒιετιι βιο :. πιά :σωμα [ΜΒ ρε

ιιιπι 8 Αιιιεεειιιιιε ραιτειιι ει: ιΡΓειτι νναιόεοεκπειιι "κι ιιωιεΙει·ι επ: εωωω, ιιιιιειε ΑιιοιητιιεεαΙιει·.

Οθιοιβευῇ ΒοΜεβιωπι €9' 17ικοπι ιι Ηειιφατιο σα”. Γι Ιιι επιιωιπω Γιαεπιειιτο θειιό0ιαΜεε Μαιου·

με 8: 9ο. ιιιοπιοι·ατεπι : αειιαμ ΒοΙιηεια: ΡαΕετι- άσκοπα ΕιιΙοτιιατιι Η. δ! «Μ @πιω αερεΗΜΗ ο Μ"

:επι Αιεεεειιιιιε ειιακιπιεπι ααιωιιι ιο νιτ0 φωτ· ειιεε Με ιιιιιιιο αιιιΓιο . ει” κι Γεεειιιιει α14φωιε

ιοιτα Πε (Ξιιιοκια , νει.<ιο 0οκτώπωιειετ ΜαιΒοιιιειε νεα Μηιπι:-ιιοπιαιωσ ιιιΣπιιυιιΞ ιιόπιικιβΜ[[ε ιτειιει_



8ο8 να». ε. Α1.αεααΝοιε ΑΒΒ. Μια.ΒοατΕΝειε.

απ. ΑΝ

ατ_-_ 1016".

]τατα.ιτιικ.

νναιτιεττα

ιιεαι Γατο

τεαι ιτινιΓιτ.

τι· Ρίτα Μ·

|αι.

ο

# ετατα1ο

εεαίἰ.

Ματια. η.

η.

τωτιιααε οετοεΓΓα , ?μια ιτι αοίττιε ειι6ι:ιοαιΒαε τιιναι8ατατε εαια·εατα τεαι

με ιααεεαοι τααττιαιοτιιο Ρτοτιιαααατετ , φαι άειιιττε αοΙαατατιε εαταα τε ατιιαιιαε

νεΠετ. ιτέαοτααε αιατετ8εεκαιοτατε ειείιτιετααε ατιταοαιτα αυτα : ΟοαΓΠιατιι α

αιαααε ΕταειΙιτατιε Πεο ιαΓτιΒαατε εειοεεει εαΡιο , Γιταατεταο αιοτε, ειιΙεότιιιιταα.

πωσιπ10Ωιο εοΡαιατι όεΓιειεταε. @ααα ΓοΙιτο ταοτε Βοιιιτατιε Γταειιααι εοετεατι τιιαα

τα όεταΙιτ ειιεεαε τ Πει οττιαιροτεατιε . ιαειαιτ , εοαΓΠιατα ι8τιοτο ,ατε πατατα αιεα:

ΓΡοτιτααεω νοΙαατατιε Πεο ιαΓΡιταατε νετιια ααα αεαεεο; ΟΙιτιΓι:ι Γαα μετα (κατ.

νιτε εατιιο, ετ ια εμε τατεεατιε τιει·ΠΓιετε, α: ιααοιε νααιΓειαε ασπαιτε Ιιαιαε Γαε

εα!ι ατοΓΕτατιε , ειπε ι οτανιατα τα ΓαΡεταιε €ααειαε ναΙεααι εοταΡτεαεαοετε ,ω

ειιιο εταοοαε Γαα&ο εμε όεΓεαΓα.ιαοθεαΓο αετιε εαΙείι:ετα 1εταΓαΙετα Γεααε!ετε,

δ: ιαΓτα Ροτταε ααταειιΓι εοΠοεατι ταετεατ. Η α εαπ αατιιε . ο ότιεει:ιΠιταα ταατετ,

ΡΙαε οαιαιιιαε τιοΙοεααΠοταατιοαε τιιΙιεο. Ια ταΙιοαε ταεαοαιοαε , τα ιίτιε εικαστ

τατε , ε ΠόεΙιΓΙιταα Βεαιττιιτ3 τρια Ιια·:ε εΠ: νοΙααταε 86 Ρετιτιο αιεα. . -

τι.. Ηοε εα ειεΙιε!εταατε , είται Ποαιιααε οτααι τιετεατι Γαα: αιετατιε ιεναταετι τα

Βαιτ , ετ τιαΙΓαατι νεταειτετ αστα. Γααειατ8τταττεταγΓι:εττα Ραατιιτ , ειαιαεαιεατεε ατι

Γε αοα άεΓετιτ , τω ια Ιοειε τατιΓΓιααε αιααιειΡια εοΠοεατε τιετταιττιτ ΒααιαΙιατα

Για ειιιεόταε νιτειαι ΑΙειεα>αιιόπ €εταιαανιτ , τιοαααιειαε α!» ειτ ααα ιαει‹ια τααΓΓα

αταΡΙιτιεανιτ: :ααα ΓοτοτιΓααετιοαιιαε Ψατ.αεαιιααΔ τΒαεαι αταοτιε ιαΓοιτανιτ,

ααα: εοετιιτ ια ιΡΓα ειτΙιοττατιοαε ΡετΓἱΓτετε , ετ Βοαιε ορετιιοαε ταΓαειατε. νιτιετιε

αατετα εααι ιιεαταε να εμε ΜΑαετ.εατιταε Γαα αυτα Πει εΓΤε εοαΠτιετατα , οττιαι

Ροτεατι Πεο ετατατιτι ατιιταο Βατατ αεετιε , :ται Γτιοατε Γαα ΓΡιτιτααιιααοαα Γαιε

Βε!ειιααε ειιΓΡεττιτε ειιεααταε εΓτ . αιαεαα εατα ιτοεε ατε εΜεταεατο αοΓετι.Ποαιιαε

ια Βεαετιιαειτο ΡΟΡα1ιται, ταῦτα αοε ια ΓαΙαται·ι ταο. ΙΡτιαε Γιαε νετΓιεαΙι εοαιΡΙετο,

εοανετίαε είε αει ΜοτιαΙτετιατα εταοει νοεατατ Αιτοαιοατε , ατ Γαα Γααέτα αοταια

Μοααειιοτατα εοαΓτιταταε , νιτατα ΓΡιτιτααιεαι αΙεεετετ ,ά τιοαιε αδι:ιΒαε Ρετόα<

"τα ΠαταιΠαε ιτετ ΡΓαΙιεΒατ ειιεεαε τ. Πιτι8ε αιε ια νετιτατε ταα 85 ειοεε απ,

ειαια τα εε Πειτε ΓαΙνατοτ ταεαε τε Γαίιιααι τοτα ειτε. Ροίτοαατα νετο Ποττιιααε

ΓειατιΙΙατααιιεαιεαΙατιι ΓιτιειΠατιτα Γαιε αεεοιιε Γεεααειατατιτοατιααι νοΙαατατεατ

ειιίτι·ιΒαιτ , εατααιιε ΓαεαΙταε ενααεΓειτ , τοτεττι επιείτιε ματια τιετΓαατιιτ, ετ οαιαια

ατοαιατατα νιτεαΙτα ΗοτεΓεαατ. ΡταΓατα νετὸ εοαιααιτ εμε είται μαι τεταοτα εΓΓετ

ε εατααΙι εοαεαοιτα,αιταιο ναοοτε Γιειει αεεεαθα Ροτιτιτιεε Β. Α ααεατευ.·το εοατ

Γεετατααι ΡαΙΙιατα ° αεεετιιτ , Γεειαε ια ΜοααΓτετιο* εταοτι οτιιιε ατόιαεατεεοτ:Ρετατ

τεττατιι οταεεεριτ. Ι··Ιοε αααιτιαε Γεέι:ααε,6ε ταειτετ Πει ιτατιιοτααε ααιτιιιατιι,ατ

Γοτοτετα Γαααι τιιαιτιταε :το ιιαιαε ΓατεαΙι Ιαοαειε Ρωατ ετιΡετε , ατ Πεο ιΠατα Με

τατα τεειόετε ναιεατ , εταατα ε τιιετο Γετνο εττιαιτ αΒι ειιειτ: διετα πρωτα , από”

επτα αυτ” άετε:βια, :απο 'τα ποπ/επιπαυ2, αα#Ιδε ΜΙ ποπ @κάμωπω: .Γεω αι

|επττωτ πατατα παταπττώετά , τα :επι Φταίει:: εεε τεεφΦω απατα· ?ααα επειτα α? στα

τι πω! Ηοο ααοιεαε Βεατα νιτεο τεττοτε εοαεαΓΓα τιταιιιτ εααι ΡοΓτ Γε ΓατσετΠιτετα

έαιιττετε , 8: αε α Βοαιε και” αροΓιατατετ Ρταετιι&τε πιατα Βεττιιααπ εριιτοια.ε

τιιι·ειτιτ . τα εατα ατι Γε νιιιταιιαατα αιτεΒετετ. ΙΙια Ριετατε εοτααιοτα ιτε εοαεεΙΙιτ,

ιαΙειτααε ατ εεΙετιτει· τεταεατετ '°. Πααι αατετα ιτετ αιεισατ : ΡετΓιεε ετεΓΓαε πιεσε.

Ποταιαε , ια Γεταιτιε ταιε . ατ ααα ταονεαατατ νεΓτιεια ταεα. Ηαεε οαιατα Β. νττΒο

εοαιιὸετααε ια εοτειε Γαο, τιεΓιεΙετα!ιατ ααιτιοε ατ 8εταιααα Γαα αεεερτο Ρτινιιεειο

Ματετ Γιετετ ααιαιατατα.

. Με πιατα 5ατι&ιταοτιιαΙιιιαι τιοατιαττιτταααι ατι

ΡεΠατατ. ΠοΙιε&ιο Οααοααττι ΗιαεταιεαΓ Με. τη.

“Ιλ το. Το. ε. 5αιειΙ. τσαμπα» ΗΜε” πι .τι «ΜΜΜ,

Γ: Ηαει:ιαΙιιαε Γετιιιιτ , ΑΜειτατιάετα ροΓι Γοτοτιε

εοαετεΓΓατα τενεττιίΓε Μ! τααττεαι με ττιπτωστεύεται·

Μρ,-"Ιιε [με ετωτί ωωτεμτω Οταντιπο!τε : δε Ρετιτα α

ττιαττε Ιιεετιτια τ:ετεατιι ΜιίτιτετττΖωα μετά αυτ: @και

Ετσι: Με” , :εεε Με α τααττε τα"... Γιατεπατιωτ,Μ αιτία

@και ιἱιεῇΗ =υεβωεπωρητιΜπτ. ΛΙαεεζαατ!ετα πιο

εμ:#@.Γ ..τι Δείτε' εφτωττιωιω , Γεα,ατ Ααοα)·ττιαε απ.

ι·ιιατιατ Ιοειαιτατ , τΓιυτ]-ωεΙιε ·ταβιωεπω , τα: [Με.

:σωρο/εφε : τιατιτιαε αει ραταταε Γαιτιτατετα , Γιεειε ρε

«Με Γαρετ ααα” .Μπότα ατι-ται , έκτακτα “σπασει”

[τιβεατιτατιθτα Λαμια ταεεΠτΓΓε , 86 τα απαέρια Με

επιιΙτωΜα ετΙταβοτατα ;ωπιεκτ απτά” ( ααα! Ραπτι

ταττι ατ2τΠααι ετα.τ ) [17:0ΜΜΒΜ Επιφειππτ “αβατο

:εφε : Ρατεατεε τααε!εττι ε με ΓεεεΠαι πατε αιιααιΓΓε.

Ν:: τα ταττιετι ΑΜειταιιτιεττι ι τοει Εατιοτιιε ΡετΓετα

τιοαε Γεεατατα , α·ιοτταα αιαττε αειΓΓε ια ΑΙτιταοιιτειιΓε

ΜοααΠετιααι , αει Κει:8ι0κίσ αε2εωω[α/εφωτ σε Ιτα

Ιντττιπτ τα Οττταπίε φωτίσει εττσ[ΐταα Παπούα , τα @πιο

ό· ταυττεται ε. καρτ «Ματ. , εμαω.αι (το τι νε

ιααι ιττιροαεατε : τιετιιίιταιιαε ΜεΙΒοτιιαττι Μοτιαιτε

τιααι εοαΓττακιΓΓε. Ατιοαγτααε θιΓιεαιααατεαάεττι @το

εοτααιεττιστατ , αιΓι ειαὸά ΑΙάεεατιιιιε εαττι Γοτοτε εστι

“και Ρτιοτετα τετιεετ. @τα οαιτιια ια αΙισ @Ποτη

αιο ατι Με ραττετττιαΓα Γατα. Εεεε ΟοΓετνατιοαετ

Ρι·:ενιαε.

;. Πααι



νιΤΑίε. Α113εεΠΝο1ε ΑΒΒ; ΜετοοοιΕΝετε. ίσο

' νετίε.τετοτ, Μοτο ΒεειτιίΠτο:ι Ρετ νίοιο οιιοοεοποοεΙο οΙοτοοτοετο οινιτοιτοτο

5. Ποττι νετὸ Γοο εοτοει!τεοοότττοοε το:ιοετετ,ετοοετο όοιοετιβτιε Ρατεοτοιο εέΚολο.

. _ . Ρ _ _ _ ].κοιι κοκ.

ἴε Ιοιοιτοτειτο. ()οτοε νιΠοτοε οΓτεοΠοοετο οίοΙιτειτο τοεοε ΡοεΙΙοτιείοΡτεοοὰ‹ο νιΠΜω_

ετετΠ Ροτεί: εάοοτεοε , οιοτΙοειτο νεΠετ νιίἱο :εοἰΒιοειτιεει τοοοτειο:ιτ. ΙΡίξι οοο- @πιο τω

οοε :καιω (Ποίο εοοΠοετειοε , οιιεε]ειτο Μετα. Πετὶτ πό ο1τοιοτ οΙτ›τοίιε τττοοοοε """""°·

ίεΡτετο εοΙοτοοτε ΠοΗΙο.τττο ΓοΒιεικα: , τ:Ιειτο τ:οτιδτο οτοειτοεοτ:ι ειτοτττε.τιιτο ττ:ιοτ:ιο- °

ττειτοττοΓΡεΧττ, κοπο νειΡοτε $οεντίὶτοόοοε οόοτε Φωτοτ τοιοιιτο. €ξι.εΡτοΡτετ

εοεΡἱτ ε!εττοε ντόετε ]ειιο ἴοΙοτἰε Ιοοειιοτε ειΒ οεοΠε , όοοοτο εει:Ιείτε Ποτ Ρτοιοίτ

(οτο ΡετεὶΡετε :το Μο οτο ἀἰεὶτ : Ι/°επω- ω? Με 029222:: ο” Μέεωω & ωκωτ2 :βέτο ΜΑΜ Π,

ό~ του τά:Μπι να. ]ειοε νετὸ Πεο οΡἰτο|εοτε :οποτε εοο]τιι1&τε Με ιιοίττιτε δΡἰε 28· ·

ΙὶΕτ15-Ϊ2ιτ1ἔτἱδ6νἰο£οΙο Ρειετε , οοο τεοοτε ουτε Ποιοτο1 ίοοτ τοεοτε τοεοίοοε Ροίτ

εοοττειοι νετττεττε νοτια Γεδτειοτεε , ωοτο οοκοοε το: Μπι οτ οονιΠἰτοε τετοτ:ιοτεε,

εεο ὸτιεενοΙοετεε ἱο τΡΠε ΡειίΠΒοε]οοᾶὶε Με τω είτε ΡτοΡετεοτεερὸΠοπὶΙεοτοτ Με

ό:: οοΠοοε Βοττοοοε οπο: @οβατ 2β2 ?το τι: πετάτε «Ματ, @ο οιωῇτο/τυπόκ “Με φ, ω το

πσβασ βια/τ! οιΡτοΡτετ αΡοίτοΙτεειτο ΒειοτοετΙοοεοι οπετοετοοτ ΡετεὶΡετε5οοοε

το ΡτεεὸΙεατἱοοειο Επιασε τοτΠίε νετἰἀἰεε ΙεεΝο τεί::1τοττ Ρωτοτε αιοεοτεε, Γε..

οοοοτοτ οτειεο!ει τοεεοτεε : Οοίτο:Ποοε Ποτοτοε οτ ΡοΡτΙΙατο οεοΗ,Ιοβ οοτοτε.

οΙειτοτο τοετοιο Ρτοτεοε οοε. -

6. Ωτιτο μπε Αἱὁεἔι1τ1εΙο ετε!σττοε το οτατἰοοεεοτὶὸἰειοει ίπποι»Με (Ξοτἰίτο ειτε-οτο

Βινεοτε ΡετΠίτετετ , εοεΡὶτ Βοοοοιιε ττκηείτεττε τοπ ίἱἔοοτοτο τοὶταειιΙει εοτοΙἶ 2(238:3°

τουτου. Ρετ ντΠιοι οοεΉε ετάετοοοίτοτε. ντοΙεοε οοεΠεὶενετοεὶ τεττε οοτοτοετο έΗιοοτοσ.

@και ΐε ίτειοτετο ΑοοεΙΙεοιο οειοεοε * τοτοΙτιιτο οτοοο ΐΡΙεοόοτε εοοΡεττοττ›, με

οοετο @εδώ νττοο οοο ὸοΜτειτ είε οετονοΙοτο : 8ετεΓΡοοΐοιο το εο όεΙΜεταοε η· ω>εΩ·

ειΡΡετὶ,οὶτοτὶΠΙοτο: Ρτοί.Ρετττειττε ντΠοοετο φοτο ντάεε το οτε , ο Βοοε 5ειτοτ, "ω"

εΙοεὶὸει. Ιοτεττοοειτοε τοοχ ΓΡττττοεΠε νετΒο. ειττοΗτ τοεεοε : ντόεο οοοί Ιἱττετειε

Ρετ εὶτεοἰτοτο εειΡιττε τοἰ. Ιτετοιο ΓεεοοεΙὸ σ.όιοοοττοε ὶοτἰοκτοε :το : νττ:Ιεο νττοειο1

ΙοτΓοτο ετεότειτο ὰ ε;ιΡάτε τοο οίοοε :το £εεΙοττ1.ΤεττὶὸἱοοοἱίΪτοε ε1τ:ΑτιοΙντ νοεετο

οι ]ετοΐειΙετο , οοὸεΙ $ειοάΞοποοτει!τε ετἱε. θα:Ιείτίε. εε!είτε εοοπτοετοοτεοε οτο τί·

ώτ:Ωπτ ή άι· τττω,τίε :στα |οοπτ2τοτ,μ2 τὰ· :Με ·ττεπ2:,βρετ·οππετ εή';Βοε οοοό νΜίτ Μ”. τω.

86 ειοόΜτ , οσε τείτε.τοτ. Οοο ΡΙοε οοὶΡΡε ντοΗ:ιτ ΐετοττΠει εεω , ΡΙοε εεεεοόττοτ -

:ττοοτ (:ΙιττττΙ. Ροίτε!άείΠοτιεοι ΞΓτἰοεειεὶτοὶοτειιΙὶ , οτ:οΙοε εΙενειοε Δε! @Ποιο οποτε

οτα Ο Κεέτοι· ΪοΙοτἰε εετετοτε ττετοεοάε , οτο Ρετ ΑοοεΙοτο τοοτο τοότοοειο1 Μοτο

Βετο τοεττι νΗἱτειτε τοοοειτοε εε : τοοε είτ Βοοοτ 8: ντττοε Ρετ τοΗτιίτει ΙεεεοΙε @στο

Ιοτοτο. Ροετο Βοε,ειοόΜτ νοεετο ΑττοεΙΙεειτο τΠεεοτετο @ο Ο νττοο Ηοττοετει .

εε!είΗ κοιτάει εοΙτοτἰ , Η Γεἰτεε όοοοτο αεΙείτε οτο ὰ Πεο Ροττε Ρτοτοτίοοτ , μια

να οοι είετ ΓΡεετεε οο]οετοοοότ. @ο οποίείτε είετεοε όοοτ:Νοτι Ιτειοεοτε :Μοτο

[Ροοίοιο , οτί (Π:ττίτιιοπ Ποτοὶοτιτο. Είεοοε εοοτοττειοε απο δ: Ιοοοεοε ιοο!το ό::

τεοοο Βεἰ, 1ΙΙοεοο]οοάτε ντΓεεττοοε Ραπ: οεοάτο εεω : Ποτ οοειΠα τοτε ίεεοοε

ότιτο νετΒοοπ τοοτο.

7. Ιο Γεοοεοττνετὸ οοέτε Ροίιοιιτοτἱοειτο οτειτἰοοετο νἰὸἱίε Γε τοετοοτοτ Ρετ ο"Ρω

πω] νεΠ:ετο ΙιοΒετε ΡτεττοΓεπι , οοο: ὰ τεττεοὶε νεΠ;ιοοε οτίαΒειτ τοεί.ιοιΙι (του, «το Με·

εε!Πίτεοεεοτειο εο, οτο ίοτοποΕιοπ οετεοε ΓΡεετετο το ΡιιεττΗ οειτοτο οτ τ 81 Γεττεε ;'::Πΐ21$“°

οικι!τε ντόετοτ είε ίοΙει εεΙείτε οο:=ιοπ οοι ά:ιτοτ Ποτοτοιιε : οοο ΠτοΗΜίοοε είε “πωπω

ότΒοοίεττοτ5Γεό τοΙΒετ Ποιο: ἴοΙ δ: Ιοο:Μο τεεζοο Ρειττἰε τοεὶ. Βοτο [απο ἰοτετ τε °ΧώΠ"'^'·

εοτίεττεοτ ,ειΠοε το εΙειτ:ι Ιοεε τετοΙΠτ,είοτοε ΙκεΠτεοτεοπ : @ο οτο νΙοετοτείε,

ὁ ΪειΙνἰΗεει , οοὶ Ιοοοττοτ τεεοπ12 ΑττΙΙει εείττοοϋ:ιτ ΑοοεΠεειτο είε νὶίῖοοειο. Με

οοτετο Ρεττεοτετ απ: Ητο είτ (]οττίοε Ρ1Ποε Βεἰ κοντ οοι Ιοοιοτοτ τεεοτοίΡεε απο

ΓοΙειτἰοοὶε ό: ντττοε οοοοτοιο οΡετοτο , Ρ:ττοε ἴοΡετΓοΒίτειοτΜὶε οτο ὸε τετΡτο του

.Βου #ωτΡαπΙ: τοπικ: , ?τα ΔΩ· :Με έε/Σεπιίτ. (Ξτειοοεοε δε ε:: ἴοὶτεοε το εοτόε Ιοοοετο τω”. ”.

οποοοοε Ρτεοοίτεττε τοεἰΗΗοὶε ΡεΒοΙἰε (]τιτίτί, ετείεεοττοοε ίἱἔοἰεδτιοἱτεεοἱο- μ·

τοτο Ροττεοτἰε,ἰτετοττπ ποτοτττετὶεε νὶὸετ Ρ:τΙοκιτο ίε οτιοετε το οποιο Ιοεἱίοετο

οποιοΒιιε οΒτοτὶΒοε εΙ:ιι·τοτετο , ΠιοΠέτοοοε εοτοοετο αυτο Ρ)ειοοπίΐοοε τεοεττοοε

Ρεττεκτειτο οοο οποοοτοθεοπ , ἴετ! το αεΠεὲ Πεο (οτο τοττο:ιτ:ιουδε οποτε τοπο

κ!δοτ. δδ. Οπί. δ. δ. τδ)ι·επ/πω Ζ!. . Κ Κ Κ Κ Κ



επι νιτΑ δ. .Μ..ΒΕΕΠΝΠΙδ ΑΒΒ. ΜΕϊ..ΒοΒΙΕΝ$Ιδ.

οι”. Απ. οσιΠτἱοιιο :ιο:σπι Ιισιποποε :οε :οΙιποσι άοΠάο:οτ, ΑΡοίτοΙι οοπΠάο:οπε Γοότοπι

άιοοπτιε: Οιππ.έ: οπο π.: ορο: :υπ:οπάΙτ ιού ω»εωφ“οπο” : 2//ε ?πόσοι οι ωπαρτΙ:

ιοιπ.).ι;. ύ!!επι :οτυπωπ ατοφΜε ο πο.: «των» έπου:::ου::ιω. Ροτοππιε :οοπι Ρ:οιιιιο οτιιΡιτοι

Βάιιιοποπι οσιιιτ , 8ο νι:οπι ΡοΠιάο:ο οετο:πο:π.

ΩΣΠΐΐ::0° 8. Εοοο μπι ιπ οΠο:τιοπο τιοπο:σπι οτιοι·ιιπι οοοσ::ιτ οι άιοΒοισε οοιι Ισιισε °

;..Βο._ :οποιο , Ιιοί':ιε οπτιοιισε νοΙτιτ Ιοο ί:οπάοπεο ίτ:ιάοπίοσο άοπτιιιιιε Με , οσοΙιτο:

ίοΙοτ τοΙιότιε οοΐιιΙιε Ποοιε Ε·ισοιιιιιε τοπιιιοι·ο νο:ιο:ιο πο: Ιιιοοε Πι!:ίιίοσο νοἔο:ἰ

οιιο:οπε οιιοπι άονο:οτ , δ: ιι:οοοοι ο:ο οι: : Οι: :πιο ιΠιιάιε οοΙσπιπ:ι ι:π:πο!ιιΠεε

Βοοπσπι οιιοά ρο:άιάι άοιιιτ πιο Οπιιιιροτοιιε. 0ιΓΡιιοοτ :πιιιι-νοΙάο :ιιο νι:οιπι.

:ιιε , δ: οοποτιιε Πιπι οοπι οι» ο:ιρο:ο , Γοά ποοσοοιιοπι. νιιοο νο:ὸ @Μπι Μάο

Βιιπάο Η:πιοτο Ροέτο:οιπο:οιιοπε οσπι οιτ : Νοοιτο:ο :ιοίτίε τιι:ιο:σπι , πιοπε :ποσ

νοΙο , ιι:οΓι:ονιτ το Πο:πιπιιε ποίτο:]οεσε-Οποιετσε ροάπιιιε Με 9 ιτο:ίι:ποιιο

πω. οοπτι·ο Ιιο-ιπιπο:π οσι οίτιιποοο ιιιίἱσε , 8: οοποπε πιο:τιτο:οε Γ:ιο:οο:ο Ηοπι

πιοε πι ΐοπισιοε ί·-οιιισιοινο Ποι ο οσιΒιιε ιπτιιιιο νοπο οοΓΗ οπιπιι τοπιο: άο @Με

Ιοιπροάο. Αροίτοτο, τι:οοοιΡιο οι» ιπ ποπιι:ιο Ποιπιπι ποιτ:ι]εεσ-Οποιετι , ου:

το οι:ίιιΡοτοτο πι @ιιε ::ιιιιιιρ!ιοτ οσπι Ροτ:ο , οά ιπίο:πι οιοιιίτ:ο άοΓοοιιάο:ο.

Μ) ΑΜΚ, ΙπιιπιοιιεάιοιιοΙσε ίτοτιπι οοπτιιΓιιε ονοπιιιτ, νι:οο 1)οπιιπι ιπ Ηάο Ρο:τποπίιτ. διο

οοπειιιι6ι- τιπιοιιο Αποο!σε Βοπιιιιι ιπ οοπτ-ο:τοτιοπο Μοτο νι:οιπιε ΑΙάοοσπάτο οάίιιιι:

"ω άιοοπεε Ροκ πιο , οοπτο:το:ο,νι:ιιιτο: οΒο : Ποπιιπιιε τοοσ:π , Βοποάιο"το τσ σποτ

. νι:οιποε : ίο:οιτιιπι οίτ οιιιπι ποπιοπ τι.ισπι ιο Πισω Μαιο· , δ: Ρο:τιο τιιιι νο:ο το:πιι..

ποτο οι ιπ ιιιιιιιο:ο Βιπ:1ο:σπι νι:οιπστπ. ασοιι:οιιτο:, ο Μοτο νι:οο, οι:ιο:τοτ

το Ρο:πιοιιο:ο πι νι:οιιιιτοτο πιο, Ειπε οοοιτιο:ο οο:οποιιι, οσοπι πι): πο: νιΓσπι

ποδτιε πιοπίτι·ονιτ Οπιποιοι:οπε , οιι:ο ο:πιιιοιιε άοπιε νιίΠιιιιιισε ο: ιπνιίιιιι!ιΒιιε

Γιιιιο:οπιιποι: , δ: οτι ιΠιιιε τοπτοτο:ιε άοοιιιιιΙο ποοσιΠὶπιο ονοάο:ο. $ιοοιιο οι:Ιιο:

τοπε 8ο οάπιοποπε οοπι ΑποοΙιιε Πο::ιιπι_Ππο ιπτο:πιιίΠοπο νιτοο Ποι ΑΙάοοιιπάο

οιιιιι Ιοο:γιιιιε μι:: οοιιάιο ιιίο!ιοΒοτ άιοοπε :νοΙσπτο:ιο Γοο:ιθοοιιο πω , 8: ωοθ

τοΒο: ποπιιπι τιιο,Πο:πιπο,οσοπιοιπ Βοπιιπι οΠ:.Ιτο:ιιιιι άιοοΒοτε ΡΙοΙΙοιιι 8ο ιπτοΙ;

Ιιοοιπ ιπ νιο ιιπ:ποοιιΙοτοι οιιοπάο νο:ιιοε :τά πιο Ετ ιτο:ιιπι : Ροο πιοοιιπι @πισω

ιπ Ειοπιιπι ιιτ νιάοοπτ οσι οάο:ιιπτ πιο δ: οοπίσπάοπτιι: , οιιοιιιοπι τσ Βοπιιπο οά

μια:: πιο 8ο οοπίοΙοτσε οε πιο.

ο. ]οπι ο Γοι·οιπιε Ροοοοτοι·ιιιπ ιιιοιο 8ειιιοο οο:ποΙιε οσ:ο: (Πι:Ητο Ηιιοι·οιιτο

ο ίοΕοπε Γο Ιιοοτο νι:οο :Πο ο:ορτοτπ,οσο: οπποΙιτιιιπ 8:οτιοο Ρο:οππιε Ρο: ιπιιΙτοε

οίτοπίιοποε ιπο:ΐοιοιΙοε ΓοπΓο:οι: 5ιοπι ονιε ο ί·οσοο Ιστιι,Ιιοπι Ροίτοι·ιε ΦΗΜΗ πιοπσ.

ο:ορτο , οά οοιιΙοε ιιο:οππιε Βοοιε οπο. οιι:ιοεέι άιΙιοοπτιο οί: :οάποιο, οπιποιοτοπτιε

Βοιιιιοιτο: ιιι·ιοΙοι·οπε νιέτο:ιο:π: ιιτιΠιιο ιιππιοοιιιο:σε οοιιτινίιίοσο ΐ ι:ιτσε ιιο:

Γοπιιτο:π μιιιιτιο :οάιι·ο νοΙοοτ$ ιιπάο :πιο το Ιο:οιοπτο οάνοπο:οτ : οιιιιι Κα: πω..

ΙΜ”. 7 'απο Πε ιπ :πιπιπιιεξ πιι:οιιιΙιιιετοπιο:ι οπο:ο:ιε πι πιοι:ιτπιε, οιιι ο:ιάο Ειοότο:ο ποτο

58_ ' άιΠοοποτοιιτο ιπι:ιπιοάο Ιο:οιτοτο ι::ιοοε,τοιΡΓο τοίτοοιιι άιοιε : διοιιιε Βατικ

πιοτ οά πιο 65: Μισο: . 8: ποπ πιο: ιιΙτ:ο,οιιοπιοπι άονοπτ:ο :ποπ Ηιιοπτ οοσοο νινοτ.

π. Ποἱροτο Μιπι οπιπι ιπάιοποο :ονοΙοίτι Γοο:οτο πιο Βοιιε πιοιιε, το άοοοτΙοσε ό: νι:τσε πο:

Μ” *ω ιπΕπιτο Γοοοιιιο ΐοοοιιιο:ιιπι. Απιοιι.

άοιιιιπι πο: ` . . . . . . . . . _

Α.,ο.ιι.,.Π ιο. Οιιπι οτιοπι κι ορτιο:ιτσ ιτιπο:ιε Γσροι·πι ι·οοπι Ποπ: ο:οπε , 8:άισι·πο ροίτσ

σιποιοι- |οπε πι Μάιο , οάτιιιτ Βινιπο πι πστι.ι ΡιιοΙΙσιο:πιι·ο οίΐοέτιι ο:ποτο, ιιοΠιάο οοι·οπο

στο , οποτιι: οπιιοο : 8ο:ο: οοί`το ,, Οοπιτι·ιιτ Ι)οπιιπι ποΓ::ι1εεσ-Οποιετι πιιΠο

πιο οά το οιοιΙο:ο:οοσιά νοΙιε. ΙΠο ίἰπο πιο:ο άιοοπτι ΗΜ οιπΝιιιιιοπΡιιο5ιο

άιΒοο , ό οάιπι:οιιιιιε τι:οοοπιοε :οίοι·σπι , πιο ιιτ νοΙσπτοτοιπ ιρΠιιε πι οιιιιιιΒιιε οά

ιιιιιιιο:ο νοΙοο:π , οιιιιιιτο::οοοπτο οσοάο:ππιοάο ίο:νιιΙο άιοοπτο , Βοπιιπο οιιιά

πω». π. Γοοιοτπ ιιτνιτο:π οι:ο:ποπι ΡοιΠάοοιπ,:οΓΡοπάοπε οιτ:Β2!28ε: Βωιππωπ1)επω πωπ,

37' οι: :πο σοτέ: πω,ά· σ.: :στα ακουω απο , @ι ε:: Μυπέω ·ωπίέω πιο: 3 ώ ρι·πιι:έπιπω “απο

[και :ο @πωπ Ιίτο Ποιο: οπιπιο οειω οιιΡιο ο ο οοίτιΠιιτιο :οάιι: νιιιοο:ιιιιι. υπ ια

οιι:οε ονοπσιι: ιοπιοο::ιο ΗεινοΓοοπτιιιιιε ο:ιπιιισε οά οίτι·ο :οιποοπε. Πσπι πι οπο:

ε. Ροττσ5 ίτοτιοπο οάίο:οτ 8οιπι:οΙΤοτ οσπτοπι , οτιιιο:ιιιι: πιο πι οΙο:ο Ισοο , οάνοπιοπε πο:

ΣτΠ ω” πο: οπο Πιο τοπάο:οτ, οοΙιιπιιιο:σιιι Βο:οπε οοι.ιΙοε 8ο ΑποίτοΙιοσπι ποΙιοπε Νο
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τοτο εσωτιτ εστε.ιιι εε ετ τοτ : @τά ΓτοΡεε τ Βετο Γοττι Ρεττοε ΑΡσίτοΙοε]εεο- ΏιτοΑιι€

(ΙΗΜεττ ιτιιΙΓοε :τά τε,Ιιεεισάι οποτε ΓοΙνετιάι Ιιτιοεσε Ρστείτετειιι. Ισ σοσιετοδασέτστοτιι εε τεεεσίῖτο τ ο Ρσάιεει. ΙΙΙοε εστεάετε,άεΠάετειτ τε Ι)οτσιτιοε ,οοσ.. ”ἔ .

ιιιτιιιι πιστα οι Ιιστοε ΓεεεοΙτ.μ. Ρτειιτιττι Ιιτιοετ. Ν οΙτ τιιιιετε τ οοι τιοιετ ιιοσ είτ Ρετ

Γεέτσε ισ @τιποτε ; Γεά ΡετΓεότει εειτιτειε Γοτειε σιιττΙτ τιιιιοτετιι τ εισοιιοιττι τΙσιοτ

Ρωτιεοτι ΙιειΒετ. _ . _ Ρ _ Δ

ιι. (Διειάεισι άἰε άσοι εΓΓετ ἰσ Γεετετο εσσιεοΙο άοιιισε Γστιτ,8ε εΙειοΓο σώσε εοω Με ὲιι36;

οτιιτετ , 5Ριτιτοε-Γεισότσε Ρετ ΙσΓεττοε ΓετιεΠτεε τειάισε :τά ΠττιιΙιτσάΙσεσι $οΙιε δ:

Ι.οιι:ιτ ετιιιττεοειτ ΓσΡετ απο. Ωστε 8εσο Ηειτο μα: ιιισιισ ΓΡΙετιάστε Ρεττεττιτει τείἔ

Ριειετιε νιάιτ ΑσεεΙοτσ Ι)οσιισι το τιετε Ιττιοτειιι, σοι άσο: :τά απο τ ΙσνεσἰΙΙι στο.

στοπ ιιΡσά Α!τιΓΠισοτιιι Νοσσε νιάεε ιιιτισσοττι ΓΡΙετιάστεσι 5οΙΙε 8: Ι.στιτε Μεσσ

τεττι ΓοΡετ τε τ Ατ Με τεΓΡσσάεσε ειττνιάεο, Ποττιιτιε τιιι,Γεά ισιιοτο σσιά Με. @το

τεστ. ΑσσεΙσε οάιτιστιιτοεειοιΙΙσ οσισεσοιτ εστω εεΙοτε Γεά Ρ:ιτιάετε, στο αιτι

άεΙειττι οσο Γσο σιοάιο,Γεά ΓοΡετ εστιάεΙειΙστοσι Ροσι ΡτεεὶΡιτ σε Ισεεειτ σττιτιισσε

σοι οι άσττισ Γοστ τ ιΓάεσι τιιεΙΙιΗοο οτε εει:Ιείτε Ρε.τιάεσε σιγίτετιστσ :ιτε : Ρετ Μάτσε

δοΙιε Ποττιισοε σοίΙετ]ιεεσε-(ΙΗΜετοε ΗΡ<τοτειτοτ , σοι άε Γε ΙΡΓο τοτ: Εεε @το Για: τω» τι

στ”. Ρετ ΓΡΙετιάοτετιι ωστε , τετιισσεττιτιο]σίΙστοσι Ρετεσσιε ΙτιτεΙΗΡιτστ, άε οσο.

Εν:ισσεΙιίτε άτειτ: ΡωττπΖττ/τ τό· βαττ Με: άψεωόττετ @- τωπβ·π.< πωιαΜώττ Με 17. τι.

Μο. Ισ τειΙΙΒιιε Ιισττειτοτ Ι)οιιιιιισε Γοἱε τΙάεΙιοσε οσεισάο άττ:Ιτ : 1)ψ2τε ά τω· ?στα

»στα ό· ΜΜΕ: αυτί: , ό· τπυτιιέετι: τητιττικ σκοπεύει πιάτο τ ιατροι τω» »τιποτε

[Μπιτ τ/Βό·'υπε: ΜΜΜ !τιιτ. Ιεσειοειτ :το ΙΙΙειιιιι ε (Πισω ποστ ποσο τιοττειιιτστ

στο τσιττιεσΙτι τ σοτὶτιι ΙΙΙετε σ.σετστιτειε :οτ άσοι ττιειΒιε Ιοτ:εττιει εστι ε.εεεσάιτσττΡΙσε

ιισοιΙο ΓστΙ:οΙΙΙ τσοάι] οοΓεοτειτστ. Ηεισά ειΠτετ Ι)οσιιτισε σσΠετ ΓΡοιτιστο Ισα: Γει

Ιστιε Ιισττιτιιιιε οστοτιοιιε ΡετεΓτιεετε άτοσειτοε εΓτ : στ Γσιτισεσει εστάει τοοιιΓττιε Γειά

@πιο άσσιειτετ , 8: Ρετ νιΠοιιεε ΑσεεΙιετιε τιάεΡτοιτι οσοιΙισσι τεΡτιτετετ. Ποτά

τεΓεττεισοτει ότι _ ι -

τι.. @άσοι τισότε ΓοΙΙτο τιιοι·ε άσοι (:οτΓοσι Μειτοτττιστσιτι Ρετειοετετ,ιισάσσε στο τη;;;

Γεεοτιι οι εοττιιτε.το άε δοτοττοσε ειάΓοτετέ μπι σοκ :στα σΡτιετι ΙἰΙεστἱτι εΙεισΓετατ.

@σε :στα ειστε Γστεε στο; άοσιιθ.ε τ τεΓΡιειειιΓοοε νιάιτ σου. Ιοεσσι ΡΙο.τετιτοττι το.

στο ΓΡΙεσάεΓεει·ετ δε νεΙστ ΡΙστιοειστιεοε το οσο άεΓεεσάετε,νιΓΙοσετιι ΑσσεΙιεειστ

ΓειεσεεΓΓε νετιάιεεττι Ιπτετόεισε τοιιττιο εοττιτ ισττισΓεεὶιε. @σε εεσσ Πειτοτ σιοτε

ΓοΙιτο στ:ιτιε τ Ο τιστιε ΡτεεεεΡτοτ ττιΡΙιειΓοσε Ισττιἰοἰε :ιοδτοτ σοι σιεστεε τεοοντιε

τιοΓττειε , Με τεΓΡιεε τσττιιτιε. [Με , άεεοε 8: νιττσε οσε τε άεεετ οοιιε @στα

(ΙΙιτιίτε: ()Ιιτιίτε ΓειΙοε Ιιοτιιισσιτι @σε Ιισσει οσα ειιΡιτσοε. Οτε τοσειιερειττιο εεΙἱ

άε Γεάιοοε στο : 5οοειττΙιεινι τε τ άοτεσι άετοΙι , ττιοσΙΠΒοε Γτιετιε οτσενΙ : νεστ,Ρετ

ετΡε οσσά σονι. ΙΙΙ:ι νετὸ άστε απο εε Γσετειτ , εσττεσε νεΙοεττετ τιστιτιειιιε δοτο

τιοσε τοτ : νιάί ιτιἰτειοιΙισ οι ειάνεστο άοιιιιστε σοΙΙτειτ; Ι8σιε εεεεσΓσε εΓτ το στο»

ΡΙ:ιτε:ιτσιιι , σσετιι Γσειτο εντιΠτ. ΙΙΙτεΙεττειστεε στο νοεε άιιιετστιτ τ Οτοτεε Ιεισάεε

σοι (ΙΙιτιίτε τεΓετιιιισε, σοι οσε Μ: τοσο ΓΡιτιτιιειΙιε Ματσε εοσΙΙιτοιΙΙ:Ι : Τε άεεετ

Ιειοε Ρετ ΡΙστιττισ. ε

ι τ. ΟοστιΡιτ ιιτισιάσε στ Ρετ νιΠοιιετιι Πινἱσετιι οισσίτττιτετστει ειτἱτσε Ιισττιει- τετοιο σε

πιο ΓτειΒΙΙιτ:ιττε. Εεεε άσο στι τιάΓΗτετοιιτΙοειΗοι , στιτταστεε σοτιΙΙε εΙΤετ τεσισ- :ΞΕΒΡ

τιετο.τιο]οΓΙ:οτστσ Ρετεσσιε οσιεσιεισε Γεεσσάὶιττι ΡτοΡτισττι τσετιτοτσ. $ειεσε σο· ΜΗεω ·

τεστ ά 1)οσιιιισ ιτιιίΓσε ΙοειΠσσε το εοσΓσττειτισιιε Γοι ειιιτΓιε σε ττεΡιάειτετ, Βετο

νοΙτι 8ττιτΙειε εεττ. ΡοΓτεττι άιε ΑστέεΙιειε νιΠοτιισσε ειάιτιοσιτει. εισάινττνοεεσι άτ

εεστεττι ΠΕΙ : δΡοσΓτινιτ τε Ι)οσιισσε οι ΓεττιΡιτεττισιιι τ οτισεοττσΡτιοιΙεσι τοτο

ιιτισι ειεειΡιειε. 5τετἰτιι νιάειιε Γε τι!) ιΠο οτο:ιτι ΓΡοσΓειΙΙΒσε νεΙΙ:ιτιιεσσε , σεισάισ τεε

ΡΙεττι ιτιτεττοσεισε στ: @στιισάο σοι ιισττιετι είτε τσι τεΓΡσσάιτ : (ΞάοτιοΓσττι είΙ:

τισσιειι σιεσιτι. Με ιιοτι σιιτοτ Γετιτιετιάει Ι:ιάεΙισσε τισ ΙΙΙο σοι άιειτ : @είται πιω -Μ'.7. τι:

.β·τίττ η? τ (ό, »τιποτα ισβ2[ττίττ Ρτριτπτω. ν

Ι.4.. ΙΙΙιε τεττιΡοτιοσε ετ:ιτ οοιάειτιι ΕΡΙΓεσΡσε ιιοττιιτιε ΑΜΑΝοοε, εττιτειτιει στο- 8- ΜΜΠἑἰ

τσεάι ΓειττιιΙιειτττειτε τιάσειτοε. @σώσω σοέτε άσοι Γε ΓοΡστιάεάιΙΤετ,Βε:ιτ:ι νττ€ο ι2,Ιοτι:ιοι

νιάττιΙΙιισι ά. Ι)οτιιισο εοτοσειι·ι , 8τ σιοΕσοσι ετιτετνεισι εισιιιιτιτσττι απο ιΠο Βεειτί- Ματ

τσάισειιι (Πισω ΡετειΡετε , δε νοειΓετει στι: ΑτισεΙιτ Εεεε ττιοσοε ιιττιστιιΙε : οσσά -

Κ Κ Ι( Με τι

ΜΜΙΙ.ι. Π,

`
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το”. τω. οτε στατάτεαοσο ασοστΗνιτ,Βοτοιοο εοοισΙιτ. Πεατοιει ίαΙστε νιτοο σεαια τοεο

Ιαοε, Βασσει ειιισΙταοε το εοτε!εΓσο.: ' Δ | - ο

_, “ τι. Ιτετστο οΙανιατιτ ει ιιιαοοΙσε τιιτοιατο τέετεοειοιτισιατο εοοιι·α εαιο αιτ : Βασε

ΒΜ>01_ται· Πόε το·ιοτστο Ραττστο Γετνατα, Γεετετα ΡατατιιΠοεοι Ρεόιοι·ιε ρετεεριίτι , 8ειοαο..

"$1"ά"° βοιωτια οσατο Ρετ τοοΒετ!τεοτιαττι Ρετσιότ , οϋεάιεοσο ΡετειΡετε Γείτιοατιοιίτο

]οεο εοεοοΐο : ιονιὸἱἐι`. ὸσὁισε εοσίστιτιοι. στο εεοοττα Βεατα ντιεο τεΓροστιιι:

]αιο ιιιο (ιιιο , Γταστ ίΞεναε τιιαΙιοοιτατια,οε οτε ναειΠατεειο ΡιοΓΡετια, οσι ίετοΡετ

τοοι·αιτε το ατινετΠε. Βοτοιοσε οοίι:ετ]ι:εσε-(3ι-ι Ματσε οσι τε εττίσρετατο ιι·ισιο

Εισαι το εαΙιε , οοιιείτ ΙοεαΙιε Γεσ! Ηττιιασε τε8τιστο οοίιτστο Ρετεοοιτετ , τιοἰσιετ

ειιαοε Ιατεστοίστο τεσατανιι , στ οιαΙεσιότιοοι Γσσιαεεατ. ]άτοοσε οτιτεσειιεσε ασ

τ άστε νετοιε εναοσιτ 'α.

οσοι στο ·ι6. ΡοΡτ όιεε αστειο οσο ΡΙστεε άστο είΓει ΓσίΡεοΓααειΒο Ροτιαοσε εαι·οαΠ,

ιττε=ϋω- ίοΙιτα οταιἰοοε οτοίτι·ατστ * , Με οσιοσε τιοε <τεσσε οσο ειιεττστ. Ετατ αστειο εΙιεε
*ι τοσα" ο '

Μ" - ΡαταΓεενεο. Ματιε αστειο ίαΒΒατι Βέτο, νιόετ ΑοοεΙσττι Ποτοιοι Ιοοσεοτειο ·

στο ατοσε όιεεοτειο τ ΡιοτοιΙΤαττι ιιιο τι Βοτοιοο ι·ειοσοει·αιτοοετο Γειτο ρετειΡετε,

Ρτοιτισιό.οσε αΙΠιθ:ιοοε οσατο ΡετσεΠστα εε το Με Ιαοεοτι ίἑεεσΙο , εοτοοαι·ι ασ

εο οσαΠ σοσε ε:: οοΒιε. Ασσιεοε αστειο τω, Μια εεεισιτ ιο ίαειετο Γσατο. @οι

*Με Γε Π:ατιττι αΒΓεεΠιι. Ι)στο το ταΙι ΓσΓΡεοΓσ ασι-οτει, ίτατιτο ι·εεοοιιατ στο το) εο οι

τι! Μπιτ νατι , οσι Γε το τοσΙτἰε αιΠιθ:ιοτιισσε εοσίοτταντι , αΠἱτττιαοε οατοοσε '°' ; Μαοίιο ιιιο

ΙσειΗσα το εα:Ιιε είτ οτα: αι·ατα.

Μ(,,ι,(, ω η. Βειοτιε νετὸ νο ειπε Πεο ιΠατο νεΙστ οΒτιιστο ασι·στο οι ίοι·οαεε οτοΒαι·ε,

εττεΡιιίαεταια γιι·Βο Οιιτιίτιτεετοιαιε , οτιοιόοσε Ιαοιέσοτε εατοιε ατΠιοι. @πιο

π” οο&ιε τοεσια οποιο στο εαΙοτιίοσε ιοΗτοιιιατε εοοίιτιεια , εοεΡιτ Γε τοττιτετ Ηττα
` β εαΙοτίΓοσε εοαττατιοοε εοοΠ:τιοοετε σίοσεοσο αστοι·α εοτιίστοετετ : ίαετόοσε

παο-ε στοπ ιΠσιο αστιοσστο τιοίτετο Γατατιατο τοοιεοοιιε φοιτ Ηαστετο ειτεα Ιοεστο

το οσο ταεεΒατ. Ετ αιτ ασ ιΙΙατο : Οοοίιτιθ:σε ,ι-ατεοτ , τοιοτε ΑοοεΙιειε εσι· ιιετσιο

ασίσε ίσιο Γατιοατιοοεττι ἱιοροοετε , εστο ιαττι τοσιτοττεε ετσοείεεοτια τισότσε εστι.

@ίσα αΒΓεεΠἱ ε οτοστια τοατι·ε τονισια εοα&σε οπο: ΓεειΙΤε τατεοτ , οσα τοετιε Γεσε

Ποτάμια στοίτιανιτ. ]ατοοσε ιοτοσσε Ιιοίτια εττεοτοτοσοιεατσε εναοσιτ , νιτιέο

Εχ="ΗΠΕΜ εισαι ίαιιοατιοοε ίοΙσια οι·αιτοοι ΓοΙιταε Γσσιαεσιτ. Πιε αστειο οσαττο αΠατσε

ωτςΜο οι ατι εατο μια· ΡτοΡε ιατο Ιϊ101°ΕτΠ15: ΡτοΡιοοσιοατοοσε ιΠισε 1ατο όεΓΡεταβαστ

σε νιτα ρατνσΠ. ]σΠἱι οαιο σε Οοι·ιίτιεοΙα Γαοετα εοΠοεατε ιΙΙσιο αοτε εοι·τισ τι

τατιε , Ιοεο το οσο Ιοεστσε σεται ει Ι)οτοιοσε : οτατιοοε νττοιοο Πατιτο ίαοσε εθ

ίεεισε οι τοοοεεοε. Ετ εὶιτο τοιοτίττ·ι ετσι το οείτα σεισΙιίΓεοτ σε τοεο!στοιιατε

μετά, Μοτο Γεοστα Ποτοιοο νιττστετο Πεο. Νοο τοετε,ιοοσιτ , τοετιττε ιΠστο

τεΐσίειτανιτ Ποτοισσε , εστι: στο ιοστΠιε ιο οτοοιΒσε.

Λάο" ι8. Ο ισεδαΒιιε τογΠετιστο εισιιιι ι @τι να!ετ εοοΠσεται·ε τιστια ίΞιο6Η οπο;
@σε ο· το αυτ ωστε ειτοΙιεετ,τόα&ιε αιΕτττιετ ο Ναιο Η ει· οτάιοετο εα τερΠεεοιστ οσε

""""· Ρετ· στα ΡιάεΠσιο τεττιὸ ασοινιτοσε, αοτεα εΙατα ιξοιετσι· στα νεΓΡετε εΙασΓο σοσο

Ρο, οσατο τετττσε Κάποιοι ειο:Πεετστ· τι σοσο. δεσ! ιαοττιτο @κια το οσοσ τω

τοστ , αστ Ρετ· Μοοεοε τεΠ:εε αστιτνιιοσε,ισσεοτε ΟΙιτιίτο Ρετιτιοοιοσε νείτι·ιε οσε.

σποτ Γεττοετε εοοασοτ. Νε ραειοοΙε οοιιτπ τσίιτειταιιε !εοεοτιοσε νε! αστικο

Ποστ ι:εεΙισοι οεοετεοτ, ατι οτόιοετο τιτσΙοι·στο τεε!εατοσε. 8σρι·ατιιέτα ΓασισΙα Πεἰ

Αιτιεοσοσα ιιε νιίιοοιοσε ατοσε τενεΙατιοοιοσε Γριτιτσα!ιοσε εισαι Οοι·ιΡτσε @στο

ΆσθοοΕι8 ίσα εισε τενεΙανἱτ , εσιεΙατο νιι·ο ι·ε!ιοιοΓο $στιτΝο ΑΒΒαιτ σε ΝινιαΙεοίἱ Μοοαίτε

ω” τισ τιατι·αντι οτάιτιαοτετ·,8τ ίετισεοάο τοωωιτ. Επι οοιιτα Ρατνιτατε ρσεΠε Ραι·νσΙα

` ' εοτατο ΐε Ιεοετε Ρττεεεριτ: Γατίίοσε τοιι·ατι τσιιοσε , οσια αστε τίτα ιετοΡοτα σΙτιιοα

ίἱτοἰΙε οσο ασε!ινιιοσε , οτ εα οσα ασάιντιοσε νεταειτετ ετεεΙιτοσε.

τι ΗσεΒαΙάσε ατιτΠτ ΑΜεοσοτιειο ειτροίἱτέ'ι Β. ΟΗΕ- εσω ἄρα 7ηΕοε.[σοττω Πω πιστωτι- πο” ωοπέβε.

σο οαεεε νιιιοοε τΙιάτειίΐε οσοσ το ιετοοσε σοσ Ιοοεε @οσοι αοΜιτ : ΒεπτΜ στον» Πατατόπιτα έτρτήττοιιισ

αΒείΓε : οσοσ εττατο το Υιτα δ. ΟιΠειιι εοτοτοετιιοτα- [οι τω» στσπορεπ:"Ηεω Φεβ:: .οι Μια αβοιάσπτω

(Μ' .. . [παταω σύ έρβι ?πισω ραβιιΜυΙτ. Βε τοτιο: εαι[στη

6 $σΒιιειτ ΗσεΒαΙσσε ΑΙσεοστιτ!εττι ἱτινΠἱίΪε Β.ΙΙσσω- τω: Ασοογτοσε (ΗΠεοιαοσα. Ωοοίετ Ύπατο ιλοξΗ
διττιστο αραιά Μαι·τισίω· βούτιππιεπτ , ό· το” τσοκ στι· Ησι11ιαεττι ΑΒΒατι5 Ματιεο1εο(τε, ν

απο Μ0ποβετ9 :στο Με τίσεωόπίτιττιστοπτε ·Ξυσ 136



νττΑ 5. ΑΠ)ΕΟΠΝΙ)ΙΞ ΑΒΒ. ΜΕΙ.ΒΟΒΙΕΝΒϊΐ. ἔτβ·

Μ. Πίττττττιτε τοτετ ΡιτεΙΙα ΡατνττΙα Μ ττοτττο Ρατετττιττττ , ετενἱτ ειττττ εα ατττοτ Ειτε. ΜΗ

Κάτω εα:ΙείΗε86ειττα ε!εετττοίτττατιττττ Μ ΡαιτΡετΜιτε Οττττίττ : 86 ετιτττ ττοιτ ττα!τε. ”ω"“'"” -

Δ _ ' _ _ _ _ _ ].ττω.κκττ.

τετ Μητταττττττττ τττεττε Ιατττα ραιτττετιΒιτε τττ ετοΒατετ , Βεττττττττ τΠτιτε τταΒεβατ τεεοττ- .ττιτττεττττττετ

ττττοε ΓοΙτόο5 φοε Γτετ1ττετττετ εττιττττεταΒατ. $αττότό.ττιτε νττΒο ΑΙε!ε8ιτττττα Μ νττ- ἔΨΒΡἶ:Ἐῖ'°°
τοτε (ΜΜΜ εο8ττονττ τττ τΠοε Μ Ραιτττεττϋιτε ()ττττίττετο8ατε όεΙτετετ. Ρετ αΙτττιτα ι : Ι '

ττατττττττε εττίρεέταιτε τενεΙαττοιτετττ , τττ νεταετὶτε εο8ττοΓεετετ αυτά εττΜόε νο!ιτττ

τατΞε 1)ετ εΠετ ; εοττττετταΙτετιτο ότε τττ Ρτεττὶτετα ἔετττττἰττ Μα τΡΓοε τετττττΠΠετ ΠΜ

ετατττ τεεοττότττ .ττττοε τττταέτοε Ρετ ΡΙιτττττταε ντεεε ττετεΠεττττ. Ετ τιτττεΙ)ετ Ε!εθ:α

Ρτορττα ε!ενοττοττε ατεεττττ,ττιτοε Ραοττεττττττε Ρτο (Πττττττατττοτε τττίτττΒιτττ., Βεά

εττιττ Ματετ θα:ττοΒιτα.τιττττ εΠ`ετ, 8τ ατττε Ρεττεέτα Βοτττε εττεττΒιτε εττετττττ!ιΓτμτε

Ι)τνΜα: @τα τεΡΙετα . ττττΠτ επ Ρεετττττα ΜΜτίτττττττ νείτττττετττα εαετττε ετττετε.

Ρεεττ τταττηιτε ττιτοττ εἰ τυετατττττΡετατιτΜ , δ: ττιτοό ί-ιτΡεττ-ιτττ τ-ατττιτΙ:ε Βετ ττετι1Πττ . · '

8: τττοτττετττττιττ ίτατεττε ΜΜΜ ρωτάω ττιτοτΙ ετττρτιττα τοτττττττΠτ Μνειτττ. Μία

ιταττττΙιτε 86 Βετττταττα Μα ναἱτὶξ τ8]τττατττετ ηττ)αΙΐετ Με Ρσιτόττ2τε?ίΐετ , Π:ατέτττ τεί:

τ:οσττατττ Ιοετττττ $ετττττιττατ ο τ τείττ ιιτ τι στ, αύττπτω τι απτίαιύτττ οτ:ε Μ."τ,_Ψ

ττττΐ ττττιττιτττε ΓτατττΙττιε ΟττττΓΗ 8: ττεεε-ἐτττε τττττττίττατ ίτιτέττττττ ε!εετττοίγττατιττττ. “
τττττΙττττΠεατιΜτ Μ α:τετττα τετττττιτττοττε ροΗΜεττττ. Δ τ

το. (Σοττττ8ττ ττατττευε τττ Πωσ ΡΙΓεατοτ ττιταόατττ ότε ἰτττττταττετττ ΡἰΓεετττ αΒ ατττττε ττεε ω

ντνιττττ εττττατττίΤετ , φτου Ποτττττε ΑΙόεειιττότε άετττΙττ. Ατ ιΠα ΜΗΝ τΙΙιιΜτττ Μιτ- “ωε.Ψ

τατττε ντνιττττ Ρτο]τεετε. @Η ίτατΜτ Μεοἔττττα Με :τε ὶὁαιτε Μ αττττατττ εΙεΠΠττέ :ἔἔοι=ΧΜ

νοΙτ.τετεε ττατττττιτε ‹:!ε ντεΜτ5 ατΒοτΜιτε τοττνοΙατττεε; τα! εετττ άενοτατε ταΒττὶο οτε

ττεΠόεταΒατττ. Αότιτττ ττατττττιτε Μ Ρτσττἰτττο αεττιτε αιτττἱειτΜε όεεατττεττε ΙτετΒαττττ`

/ ντεΙόττίττττε ττττ:α τττΓεετττ εοτνοε ειτευττττ τττττερτόιτε , εοτιτΜίιίαιτε εντεττ Με τΙενοε

τ·ατετττ τΠτττττ. δαττέΗΜοττταΙεε τταττττμτε ντόετττεε αΙοττεε , τττττατττιττ αυτώ αερα ”

ττεε τΙΙίτεττττε όεεττττετετ. Φα: τεΙττττατττεε ττττεττετιττττ Ρτί-εετττ ντντττττ . είιτιταιτε

Ματττ ΓΡττττα!τττετιτΙετιιτττ. Α8ττιτε νετὸ Γεηι1εΒατιτττΙΙαε. ντόεττ8 ττατττττττε τατττιτΙα

()Ιτττίττ Γαιτέτα ΑΙε!ε8ιτττάα 8αι1εΠ0 τερ!ετιττ , δ: οτοοεε δοτοτεε τττττατταττττττ |:τττ]υβ

τ:ετττοόττετ ία&ιττττ ,ττττττΙ τΜΜτατττεε Ρτο ευτιτε τττετττο ταΙτα ΗεΒατττ.

εμ @ιτατταττττ ττοότε είπα Πετ ίατττττΙα ΑΙττε8ιτττάα δε αετττταττα Μα ττατἰτετ Μ Ιτα-` ΟττττττεΙα.

ΒἰταεττΙο τΙε :τιποτε νε! :τε εοττνετίαττοττε Ιαττέττ @εεττ ειττ ΠΜ όοετττιτα νεΙ εττεπτ

ΡΜ ήττα ντνεΒατ εοττΙοφτεΒατττιττ , εαττόεΙα εοτατττ ετα ττοΙἰτα Γττεττὸ Μ τεττατττ ω;;

εεετεΙττ δ: εττίττττετα είτ. Εττΐρε&ατττεε ΡαττΙΙτίρετ τι: αΙτετταΡιτεΙΙα εττττετετ απ! τε.

ΞΠιττττττταττότττττ , ΜεΙιτταιτε Γε Βεατα Μετα εαττόε!ατττ α τεττα ε!ενανττ , 8: Μ ττταττιτ

ετιτεεΙατοι3ιτττττττετείιψΠτ : ΐοττΗτανττ Ραττετττ (αυτο εεεΙείτετττ ειττ Μ ΜΜΜ: Μ;

ΒιτΙαττοττἰ ιτε εατττ του οττα ατ.

τι. Ροίτ ΡαττΙΜΗΜτ τττττττ τΙΙαείετττοτεε εετ·τττατταε άε ωτα 8τεἔἱε 8: ετε ΜΜΜ ΒαΜ2

τατεΜοτταίτετττ ΜἱτττΙὶταε ΜτττττΓεεττε οτόΜατττετ Μίττιτετετ, π! ττοτατττ οταττοτττείεκτο.Μ ατε! Ε.εεΙεΠατττ νετττειττεε ΡττΙΓανεττττττ οΠ:Π1τττ. ΜΜτίττα: ΕεεΙεΙῖ:ε ττετττε;

τεστ. @Με Γεττ Ρτο τμ1οΙΜετ οΡετε τοταε ετττετιτττττ Βιττττ Παω Μ εττΓρεέταττοττε.

ΓιτΒὶτὸ Πετ ]ιτΠτοττε ΙΜε Ιτττττταττο αιτττἰΙτο ττΙττο οίΗα 1:τατιτεττττττ. Μἱταιττεε τττττττε

. τετ Βείττττττ ττττταει1Μιτττο!δετιτττ1 οτατἰοττὶε τεττότττττττ, αά εατιττττ τταΒττατι1Μτττ €Ιο- - ”`

ττατττετ τεττΙτετιττττ. -

η. 1ιτ8ττετΙ)ετ ΓατττιτΙα ττταττόατα ΒοτττΜτ Μ τττετττε ἔετεΒατ 5 Μετττοτ ττ1εεεεττ.τ τω. τα

ΒοΜΜτετ τεΓΡοττίτ όττεττττε : Στ ω: ρττ/ττ?ατώ , υπό: ·υεπιίτ Μετα τω· |ταότ.τ , @Ψ ΡΜ Φ"

τίττρατφεπτέτω,ώ- ΜΜΜ τύεβτπαπτ έ:: τ.ε2ο, ό· ω” βασικο απ. Ιίτα εοττΙΜεταττε πτ22.,:τ _

ίαττέτα νὶτ‹ἐο οττττττα αυτ α ΡτοΧτττττ5]ιιτε ΙτετεεΗταττο ΡετεεΡετατ , τεε ΡτόΡτταε, ω. _ |

αιττιιΜ,ατ ετττττΜ , Ιαρτάεε ΡτεττοΓοε, νείτεε ττττταβΠεε . Γαττα τττετττε ίαΙι1Βτίττιτε ΖΤ”Ι)° χ*

εοττΠΙτο α οτττατττετττιωτ Εεε!είΞατιττττ 8:Μ τετ Ραιιττεττττττ, Ρταττετ Με νείτττττεττ

τουσ 86 νὶότιττττ εοττάτατττττττ , ειττ ΡτεεΓεττε ότίττ1ΒιτττττΙιττα Ρετ $ετΜτιιτατιττττ τττνετία

τείτττττοτττα,τττε!τυε είτ ΜΜΜ ΓοΙτάιττττ ττταττττ Ρτοττττα Ραι1Ρεττβι1ε τταττετε , φαω "

€εοτι1τττ ΡοΠ: τττοττετττ Ρτοττττττετε. Ιόεο αυτώ @δειτε ττττεΙΙἰἔὶτ , ντνεττε αόττττ- "
Ι .λειπει ἔτι ντ

Ρ απ' _ _ _ _ _ ` · _ _ ττιτπτ του·

τα. Μα Ρετα&α τ, εοττττἔιτ τττ ντετττα ιτο&ε απο ασ! Ιταιιτιεττττατττ αττιτατττ τΙε Με. Μτωττ.

ΚΚΚΜε Η] " Ρ'°""*
τοτε άτα



απ, νιτΑ ε. Α1.υΕεΠΝιπε ΑΒΒ. ΜΕΥ..ΒΟΒΙΕΝ8Ι8.

ααα. Μ. τε αό. οΡαε Γααω ίεεαπάαω εοπΓαεταὸἰπεω απ ΜΒεπόπω ωαπίτπ αττα!ὶΙΤεατ.

ΩΣ:?'::έ ίτατἰωὶπ οεΙοτεω νωί Γαἱτ εοπνειεία. Ηπα: ποπ ὸαΒἱαω είτ ΠΠ ΡοΠε πεεΙατατε

> Χ Π8παω , πω ΡτεεεεΡταω Ι)οωιπι ποίττι]εεα-επαιετι πι οωπασαε αεαωΡΙετ.

υψα_8 ας Ιτεταω ενεωτ , ατ ααα ε:: ωΙωίτπε Μπότα: να·Βατα ἀωΡΙενἰτ ατεεαω αφή απ!

(Μ' ό”””'" ωαπαε Ιαναπόαε. ει'ιω Ι-αΒἰτὸ-τενετία ὶπνεπἰτ ΗΙπω ναεααω , νεΙοε1τει· απατ

τα: παμε- _ · _ _

απ. τεπε αό απααω ττεωεΒαπὸα. Ετ εὶιω εΠ`ετ ι·ενει·Γα ιπνεπιτ ιΠαω αε ]αΠἰοπε 1)εΞ

Ρ!επαιπ , Ιταατ ωα·αι·επται· εααΓαω τετ μπε.

παι'α:οτΞεο- η. Ραπ ααΜαω Ρτεί!αγτει· Βοπἱ τείπωοππ , α Ραει·Μα πι ΜοπαΠετἰο πάει:

ω· τάεπε , πια νει·αε1τει· ασεπ παττανΙτ , επτα εΠετ αατε τοτα Γατα πωπω Ρπωα πο

ΧΪἔἑἔΠἙῖἱἱ8 τα ποόπη νὶὸἰίΓε εΙοααω ἰἔπεαωεκαετε «μια εαοαετταω Ρεπωε Ρανοπἱε. ΒεΙζ

(πω, “Ιω εεπόεπε παωειαε τω: ΓαΡετ ΙιαΒιταεαΙαω αΒι νιτ8ο ΐαπε3:α ΑΙόεααπόα πατατα.

απ. ]αεεβατ. Ροίτ πο&αι·παει 8ε ωατατωαε νἰἔὶΙἱαε ααα 5οι·οι· ‹Ιε Ιοεπ ΜοπαΙτετα είπα

Γε ΐο στό ὸεὸ1Π`ετ, ωγίΒεαω οί'τεπεπτ ετ Ι)εαε νὶίἰοπεω αααΠ Γαπέτετ ωεωοι·πε

Β. Α αεΒαπάα αε!ίτετΙΠετ απτε αΙτατε ὶπΙοεο Βαεετάοπε ,ά οΜατ1οπεε ΜὶΠ`αΙεε

ωαπἰΒαε ω εαΠεεω ΓτεαΜετ. Ετ εοπνετΓα ασ! ίαΡταεα&αιπ Γοτοι·εω (παπα : να..

αε 8εόΞε 5αεετὸοτἰ,ιιτ ΙαΡετ παω: εαπεεω Μὶίῖ`αταω ΓοΙΙεωπ1α εαπατ : φπα ΜΙΣ

τετπα τα .τανΙε ὶπίἱτωἰταε ωεω!ποταω ωε ΡτοΒἰΒαἰτ εοιπωιιπἱεατἱ , ποεπε 1)ο

ωάπο αιππ ἰαπτε είε εω·Ροι·ε @παω Θε ε]αε ΓαπΒαἱπε ΡαττἱεὶΡατὶ αεΠε!ει·ο. Ραέτο

:Πε ΡτοεεΠὶτ 5αεετεΙοε, ωστε ΓοΗτο πααεω 8: εαΠεεω Βεπεαπατ, ααεω ΓαΒἐτὸ

π: αει·ε ΓαΓΡεπὸετε νἰεατ . 8ε εατΓαω εέ`ι αστα ίὶαΒὶΙἰε πω” θε Ραπτετ Ροίτεα ΡαεΙ..

Ια τΙε νΗἰοπε8ε Βαεεταοε άε Γαΐρεπίο εαΠεε ΓειωαΙατ Πω παι·τανεταπτ. Ετ ταεὶτα.

εοΒΙτατἰοπε εοπΓετναπε πατα Γε , ποπ όαΕπταπε ααὸα νεΙοκ εΙεΡοΙὶπο εστΡαΓεατ

Η Για εΙΤετ Γαται·α.

Μ0α8:Βα :.6. 8ΙωΗ1 ωοεΙο πααάαω όἰε επτα 5οι·οι·εε Ξεπεω επίτι·αει·επτ από απααε εαΙεία.4

::1,ξ"'ξι€Σέ εἰεπὸαε , Π:αΒατ απο. ε:: δοτοπΒαε ατά Ρταπαε.Ιι1νὶὸἰοΓαε παωπαε ΙιοΠαε πια πω.

π. ωαε δαπέτοταω εοτἰεΗε ε!επεΙΙαι·ε ποπ εείΐατ , Με ὶωΡαΙΓα πι Ρταπαε δ: Παω;

+Μπωτα ωαε ΓαΒἰτὸ εεω Ρτο]εεἱτ. ΕατοΗ·· Γετνεπτωαε αερα άεΓαπετ ΡεααεΒαπτ. Ιπνο

αω: ' εατο ποωἰπε Βοπιε ωεωοπατ ΑιόεεαπεΙα, άεὶπεεπὸἰο αε Ροτείτατε ΞπὶωΙεἱ πι»

τετεεάεπτΙΒαε ωετἰτΞε Γαπόταε ΥὶτΒὶπ1ε , ἰπεοΙαωὶε Ποωὶπο αό]αναπτε πρωτα

ιπέπαε "απο

τω» πω. η. ΑΙἱπαα ΡαεΠα άε αεΒαε πεεεΠαταε Μοπαίτετα ειιι·αιπ αετεπε Γεεαε Ρεὸεε

ΜααΙίτι·αε 86 απατα Γαε α εαπαΒαΙἱε ι·εΒαΙαπτετ πατατα πι, ποωἱπε Ατ.πιεπααα

^ υπ ε. Πω Βεατα ΜαΒΜτα. Γαα Ρι·αεεεΡ1τ ατ Γταεωεπτα εεω: ἰπ απαω ωαΙΤιω

ξαπάει·ετ,8Πα ΡαΙνετεω Επαεται·ετ. Παω π: Ιοεο ἰΠαω ἀᾶνεττὶΠετ, εει·α Ιωακε

ίαότα Γετνεπε παρε 8ε Παωωα εοπίεεπὸὶτ ω αΙταω. Ηατε ν1άεπε Μα, ε!σΙοτεπω

ωεπτ1 εοωωοτα ἱπεἰαΒἰταπτετ εαεαττ1τ . 8: παπα ωαπ1Βαε ναε ΠωαΙ εαω εετα όε

ὶἔπε εΙενανττ,ΒταεΙπαᾶαττἱεαΙοε 8εωαπαε εΙεἀἔπε 8εεετα ΒαΙΙ1επτε ΓαρετίαΓαε

ἱπ Ρανἰωεπτο αεποΓα1τ. Ετ ία&αω επ Ιπτετεεόεπτ1Βαε ωεππε πε Ρτεε5Βαε Βεα

τεε ν1τἔ1πΙε,ἱπ εαι·πε νε! εατε παΠαω @παω Ιπεεπόπ νε! άοΙοπε αΡΡαταὶτ. Α

Βοωἰπο Γαπα α ΡεπεαΙο ὶπεεπόῇ εΙΤεότα αΡΡαταἱτ.

(πατατα :.8.Ηοιπο εΙαπ:!αω εεεατα ΡπεΡεὸἰεπτΙΒαε Ρπναταε τω", πε νἱτα πιω ότι:

Ιπτααε,ὲ.ΡατεπτὶΒαε αόταε εΠ:-απτε εοπί` εέταω νἀτ€ἱπἰε,πατι·απτΙΒαεπααΠ ιπ.;

Ηι·ω1τατε ὸετἰπετεται· Ιιοωο : ]αΜτααε ὶ Ιαω νεΓΡετε κατω απτε Γε , @παωεοπναΙι:Γ

απ. πω. ὶωΡοπεπε ΓαΡει· εαω. τΙοωαω ι·ενετίαε . τπίεααεπτἱ πο&ε εἰΒιιω δε

Ροταω ΓαωΡΠτ, Γοωππω τεεα εταπε αεεεΡὶτ ,αε άεαπεεΡα παπα αετωαπατ.

?στο έ.ΑΙ- 2.9. (©πτο ὸὶε απτε Γααω ο παω ει·ωαακ αυτ: ιπαεπα δ: ωιταΒιΙιε αΡΡαταπ:

::0_ ι·ενεΙαπο Αααα ωὶΠἱε ΑΡοί'τοΙα επι ἰνεΙ ΑπεεΙοπιια αεω1ιαΒαε αό. αττπετε:ιε

απ «πιατα ΓετΙεε εετωαπα Γαα ΙαπόΙ:α ΑΙάεπαππα άεάαεει·εται· π ΝἰνἀαΙΙα Μοπαίὶεπο. ΜΙ

Μ8""""· ταΒΙΙε Ιϊαπαω ία&αω ωἰπἰωαω ίατεοι· , ία! απο καθ. εΠ`ε νεταεὶτει· πονὶωαε.

Δ Αποαγωαε να 8. ΑΜεααποδε $ετΙρτοι· ΑΜιπ·π- τα εοπΗτωατ. ΛΗ:τπιά1ε απατα: ΔιαφΠαε ωΜεΙ

που: [δικα [οτστΙ: 7·ωιΙιΜ"Μέ: παπωπα. ΑΠαω Μ· ΒοαπαΠε Βααοπή τεἔἰωεπ ΓαεετΠὶτ , ΑΙόττκααι Μα.

ε!επαααά πτατεω Μπα πι: επανω , Μάτια (οποια απ: τ!εΠ:εττει.

Βασικα ετ1Βα1:ΗαταπΙααΜ αττιιτπαατ Υπ:α 8. ΘΗΚ

-__ ω~



νιτΑ δ. ΑΕΠΕΠΠΝΠΙ$ ΑΒΒ. ΜΕΙ.ΒΟΠΙΕΝ5Ι5ξ
8η·

ίοιπιπα νοιατα απτο ττιοππιιιιπ , Ριιταιιπιιιιιοιτατοβο οιιοτιιοπτια . π ίιττατιι πιο τοπ

πι ιαιιοτο ΓοΡοτι ιο οιοτιιτ. Ωιτοα ποδτιε ιιιοειιιιιιι πιο ιπεοπτιε ιιιιιιιπιε οιατιτατοπι

Ροτ τοιιτίι:ταιιι ιπετοιιιοπτοπι, ιταιιτ οιππιε ιιοπιιιεαΡανιιποιιτο ιιιιιιιο ατι τταιιοε.

ο (πιο Ροτ 8οιιε τατιιιιπι τποτιτιιαιιιιπι οΙΤοτ ιΙΙιιιττατα.·Π ιιιπ Με πιιταειιιιιιπ :τοπι

ότι ιπτιιιτα οιΤοτ , @Μπιτ Γοπιιε οιιοτιε ιδιαιιοπτιιιπι πωπω νοοιΒιιε τπαοπιε ασ τοι

πιπιιε ιπ Ει:οιοιια Β. Ροττι ΑΡοίιοΙι αιιιιιτιιι· , ιιιιι νιτΒο οιιπιπ @πάει θειι

·1-τωπιε τ οιιττι αιιιε νιτἔιπιπιιο ΓαπόΕιε οοτΡοταιιτοτ τοοιιιοίτιτ: 86 ιπ πιοιποπτο

τοπιιιοτιε ιιιπιοπ 8: Γοπιιε ΡιαιΙοπτιιιπι Ρατιτοτ Ρετ αιιτοε ΓΡατΓοτιιπτ. Τιιπο ΜΜΜ

ιιιοπιαιοε ίι:ιιΡοία&ιοιιιτοτ το οοπτοτοιιτοε 5οο8πονοτιιπτ όινιιιιτιιε τταπίιτιιπι Γα..

οτατ:ονιτοιπιε Αιειοει.ιπειιο αιιοίΤο , νιΙιε πιιταΒιιιισιιε ποιο ιιοΒαιιτ α Ποιπιπο ω

Ξοπτιι:ιιιε πιοτιτιειΙΙιιι5.Τοττια πο&ο ο8τοΠιοιιιο οπο. ο οοτιιοτο.οκοιιιιτοε οαιιεέι

Ριοτατιε 8ο νιίιτατιοιιιε τιο τιινοτίιε αοινοιιιιιιιιε ιοοιε. ς]ταίτιπα τιιο εοτιπαπα οιιιε Βοι

ίαιπιιια παττανιτ ποοιε , οιιιοιιιαπι τιιικειαιιι 5οτοτ επτα πιοιιιαπι ποδιοιπ οταπε Πα.

πω: απτο Γοτοε ειοτπι3ε .νιτιιτειιιο νιοιιαπε οΙαι·ιτατοιπ νοιιοπιοπτοπι (πωσ απ.

οοπιιοπτοπι ΓιιΡοτ ιιαβιται:ιιιιιιπ ιιι›ι οιοέια Ι)οι ιποοπταιπιπατιιιπ τοοιιιιοιιτ ιΡπι

τιιπι, αι: τιοιπόο οοπτιπιιὸ ιπ αιιταε ΓΡατιιτ. Ο ιπιτα απο. οπιποε οτι Ριοταει πι;

οιττο ιιιιιιιαπιε οιατιιτιοι;ιε ταΙια Ρτεοιοτιταπτιιτ α το , πι: ποοιιιίοιιιε ‹ιο ιιτιοιιΒιιε

(ΣιιτιίιιόιιΒιτοτ $τατιαιπ Ρτο €τατια 5απότιε α Ι)οιπιπο Ροτειροτο.ιιβι ταπτι τω

Βοτιε οιατιτατιιοιιο Γιιπτ ιιιιταοιιια. 5ρατιιιιι ί`οπιιε ΡιαΙιοπτιιιπι οαειοίτιιιιιι'αἔπιι

ιιι.ιτ1°ι αιιιιιτιιτι 8ο ιπιιιταιππιιιποταΒιιια @μια α Ι3οιππιοιιππι: ιπ απο $από`τοτιιιτι

Γαπέιαι·(ιιππιιο νιτειππιπ . ιι: οιιιιιε πατα ΒιιΒοτιιαιιτιιτ ιο τοι·τιο,οιιιε ατιιιιτοτιο

Ροτειιιοοι·οπτιιτ ιπ εα:Ιιιτπ πιο! ιιιιοτιιιτι οιιοιπΡια ιιπιτατα νιτ8ο ()ιιτιίτι ΑιτιοΒιιιι

πα Βιοτατ ιπ τοπια τ ιΠοι·ιιιπ ι:οιπιτατιι απο Ροι·ιτοτοτ αιι οατιιιιιι °τιιιιιαπτο Ι)οπιι..

πο ποίι:το ]εειι-(3ιιιιιετο επι πατε νιτἔο ιΠιοατα ιπνιοιατάτ:ιιιο (οτνινιτ. τιιιι οιιπι

Ραττο πι ιιπιτατο 8Ριτιτιιε .Γαπέι:ι τοπ,πατ Ποσα πο: ιπιιπιτα (τοπια Γεοοιιιοττ'ι. Αιποπ.

ὅ

)[)ιο Ραταίοονο ° απτο 5αιιοατιιιιι ιιοτπιιτιοπιε Γαιτιιιιιο Βοι ΑιτιοΒιιπόεο, οιι:οτιαπι ει”. Απ;

ιι Η τα β.τιά @οι Μ:: τω» :πιω ό· ιΐοι·υιιιι0

ω: Μπιτ οωιιι Λ!ιιιέπιιιώ.ι, παπι αΙιιιοιιποπἔπιιιε

ῇπιοτρτττατιιι:. Πι οπιπι τιιιιι:Ιιιιττ «Με Ποιπιπισιια απ

τιοιιιε απο 11οιι.ιττο&ιοπιε Ποιπιπιτιο .Μπιτ , Πο 8:

ίσια (Μετα πιο: Ραιτιίτονεε. Ηιιιι: ιπτοιιιιταε Αιιιτει.ιιι

τιι:ιπ 3ιιιιΒιιιο ιποι·τιιαιπ οπο. .

6 απ: 3. ΑΙιιοοιιιιιιιε Δω 5ΑΒΒατι , οι: ποπ, 8: οπι

ιδοπι πι. Καιοπά_ΕοΒιιιατιι , ποπ ιιο. πιιιιτο ροίτιποτ

:επι 5. Ατπιιποιι , οικω απο πο. ι.ιιιιικ. (καιω: Ρτο

ανιιιιιιο. Ρτοιπτιο Αιτιοοιιιιτιιε οιιιτιιε ποπ:: ιπ:.ιικοιν.

ἱΠ€ΓΞ· Βοπιιπιι:α1ι Ο απτο Βιιτοκιιιιπ ριιιιτιιτο τοΙιο

απκω5 “μ δ'πΡιά!Λ τ!! , ιιιιιιιιτ Αιιοπ)·πιιιααιτοτ, οι «πι

μ βιο ιμιιιιιιιικ ιιιιπππ κ!" απώτατο απαιτει» @σπιτι

εσωτι και] απο ιπ Λιιιιιια τοεπαντιιτ. Ηα:ι: Τιαιιεἐ

Ιατιο Μπιτ οτιοιππ πιάτα νιτιοτιιτ : απο απ ιπ πποπ

τιι οι! Βοιιαπι αιιιιιτιοπιιιιιε οι ΜΜάιιιιι_Τωπριιιι 8:

.4ΜεΞισπάτι καιππ ποτατιιι·. Αι.ιπ Τιιππειιι·ι·ιο @Η

Οίιοπιιο οοτροτιε δ. Αιιιοπιιπιιιε , πι. Ηαιιτι.ιπο ?του .

Ροιιτο Μαιοοιιιοπιι ττι`το οοιιιατο ι:ιείετιρια, οοπτιαιιι

οιιπο τι. ο. ι.κι.ιιιο 6. Με; ,απο αιινοπιτ Νιτ:03.ΔιιΕ

θππιπιιτωπι Ειπβαρισι ό» απο οι .4ι·ι:!ιΜι.ατοπι άι

οιιιιωμιιι·ιπιι 8. Μπιτ ό· δ. οιπ_ωιτι Οιιιιοπιτέ , πω

Μπιτ ό· ΒΔι.00ιΝΜ Ποιοι: Μιιιιιοπβ.ι,όισ.ιιΠαΜ[απτ

ό· :ωραια ό'. οσωπ ό· Σ. 7·υιι!έσιι·ισάι.ι. Ιπ[ισμι· ό»

Μ48ιβ27 ΟΛι.·τιιιιιε Ι.ιιιιιιιιιιιι/ι.ι πωπω κιιι·υιιιιιξ

Μιπα εοιοιιται:ι , ιοί ντιπ: [οιόπισιι ωφωει . άν

[Μ ιυπόδωΙ:'0 Βιιι·ιι]/Ήι·ιι , πω :παταω [κια ΡΩΜΗ! πι- [ιιιιδιιιιι ·υπ[επίπω έ» απο κυρια Σ. μπέμπα πιιισ|τώικ

,ποιού επειιιι:ιιιιιαπ_ ΡοβΜ.: κι Κατα υιτζχισ διο €3ειτ-· ικ·υι.·ιωτισιικ @ο @πιο [ΜΑΜ α” Μαι· [ιιιι·υιπιπκι>

Το τυπικο βθΠ“ΜΜΒ Ρέιέιιισ Αιοιταιι1ιε /ΙΙιοπιιβι αιμα [ιια·ιιιωκ,ιππιιιτ Αιιέτοι,[πωω πωπω "τι".

,,Μ|2.ο;πω ή σοφια: τω: οι ιιικτικιριιυιι Μ|Ζ&°άἰ“,”υ

9πωί πρι ( π: ι» :παώ ειιιιι·ιιιΜπι τοιπτατιιιικ.ι ιαπω

άμ"πηίσ ωιιιβιια:Μ:: "ιι ΜΜΜ: οι!" τιιιυπ07°Μ › #6

,,”Ματιιτ αιιιι[Μι Μπέκι.: ό» ριωϋ!ιω βατ! ωτιιιιιισ.

ΕΙιμηψΙιειω πυρ Ραι|ΜΜπι /πωικτι ΜΜάιιηιισ

1)ιπ|ιι·υιιιιιικπιπιαιωτιβωτε τιμώσι, Θα. Πο ςιιι:·

πιιοιιααιαπω (ποια. ΜΑΜ ο ιιιιιιτιιοτ Υπο: δετιρι:ο

τιιιιιι προ: ιιιοπι οιιιιιιε Σ. Αιιιητιιιιτιιε , τιιιοιπ νιιιιιε

ιιιειιιιε Ει:ειοπιιιιιοι ΕΜΗ σ:ιώιαπτ. Νοιπρο νω

τιιιιοοπιιτ ειπε τιιιιτιιιπιτ τι. Καιτπ‹ι. Εοοιιιιιτιι , Ποτιιε

ῇπ Αειιιιτ. τοπιο οιι.ιιιοιπ Κιιιοπιιιιε :ισα ιιιφοίιτιοποπι

ΠΊει·Ποι·;π , φις; Βιιαι·π οι: Λάο οιιιπ ι:οιοιπατι πω”

(Με πω , φωτ αΡιιτι πω Αιιέτοιι8 Μαιο οιιατατιιε

1·ι.ιπτιιιτ ; Ηιιιιιε Νονοπιιιτιε , «απο απ διιτιιιε πι οποια.

“ιωππο νιτ:ιπι δ. Αιτιοοιιπιιιε ττροι:ιιιτ, Βιοπι Νατα

“τη 5_Α ιιιοΒιιπάιι τττοιιιιιτ Μαιιιοιιιοπιοε ιιι.Καιοιιιι_

πωπω; , ΤιαπΠαιιοποιπ Ιτιιιιιιε Οδτοιιτια. Ριιιιοε

κωπιπτιιι:ιιιιι “πάτο Τι·απΠατιοποε. Ριιιπαιαδι:α π,

ΑΤἀοττιι‹ιο Αιιιιιιτιίια ο ΟιιττιίιοΙτα ιπΟτοποοιιιιπ πω.

ι)ωιππι _ (πιτ-πι 5ιΒιιιιοττο Κοιτα :παπι που πω”,

ΗΜ πιο διοοιιοττο ΤιιοοτΙοτιοιιεττποποπιιιιε νιι:ιοιιιι_

Ηωωιοπιιιτ τπιποπ ιιιΕκοετιιιιιπιπατι πο! Τοπι. ;.

Μικτή μια: τοτιποπτιι1πι απο δια8ι;ΜΗΠΒ ι Π!" Π3·

τι: ιιιιι·ιώι!ιωι· προ». Οτωιοπιι·σιιπ: Ερώιφασ Μακάι!

“πιστα έα μάθω τοπιο Μιιιιιιι·ιβιθιιι ό· κτιειιίισ σοβι

κωι, ό· ειιραι[πιιδκω ει: ιωικιωπ ΡΑΡ'22 ω” Μωβ

ι·ιιιιιι&ιιι ι:συμι·πισκι. οοτριι: Ραππ0 (οτιι:ο ιιιοιπ(ιιιι::

ιιι που ιιιοαι ιεποπιιιιτ. "Πισω ΤιιΑπει.π·τιο Γιο-ι

τα άι απο ΜΜΜ. Βσιιι. Μ. απο. ΧΧκιΧ.|ι>ι·ιπ 3. 0223.

πει Ρεπιστο|ια.ι πω. πω: [Μι ιό. »κκ-πι Μμ9 , πιο

Οπιιιεινισειιβ ·ν.ιωιιιιι: οπο Δω Κονοτοιιι:ιι.ια ιπ οιιιιιω

Ριιιι:τ Π. Ηιιι_ιο Ι)α8πι:πΙιε Ειιιίοοριιι ιι Οιιιιιτιιιο Οα

ιποται:οπιι επι Με ιοι:.ατιιε. Θ: νοτοτι Εστω: ποπ πω;

Μαιο ιτα;,τιιπτια οιττι·αιιιτ :αουτ , ( οι απο πιο: ό» απ·

Μπρικ ιπιαΙιι ό· ιιΙιπιιιιι @και ΓιιΡι:τοταπτ ) κι Γεώ'

.ιιιιιιιτιιπ ιπ τ‹:1ιιιιιιατιο , οοτιιιιι πιο ιπ πονο Ματια

2.τεοπτοο τοροποταιιι·. Ηιιιιιιοο ΤταπΠατιοπιε αποτι

ται παπι: ΙιιιΒιιε Οέτοιπιε αἔιτιιτ_ Μ! πω: απ: πι. 0ο..

πιο. ιι: Β. ΔΙ.ιιέιιιιιιι: :Μιιπειιιστιιιισ »ο Ε!ι·υιιιιοπωι

αΙιοιιιΜι ιιεἰ Τπιπ/Ιαιιαιιοπι απο. οι πι. _βιόΐ'ι "Μπεστ ,'

πι: οι: Βτονιιιτιο Μαιοοιιιοπίι Βοιιαπιιιιε επιποταιιιτ.

δ. ΔΙάτοιιπτιιε πωπω ιΕΡειταιιε ( ιιτι ιιιιτιιπιι.ι ) :πο-ι

ι:ιε ιπι:ΙιιΓ:ι: ατιίττν:ιπιπτ ιπ ιιιαιοτι ΕεοΙοιια (Σαποιιι

ι:ει.ι·ιιπι ΜοΙοοιιιοπΓιιιπ άοιιιι:ειτα δ. ΑΙιιοττιιπιιι , αιμα

Ραττοοιπιο οαποοι·, ιπιιτπιιιιΠαιιιιπ οιιιιιι:οιατιοποο, άσε

ιοτ :παω , ΜΒΜ, απΒιιιιι δι Μπα μιιιιιιιιιι.·ό

πο.κιιι:ιν.

]ιιιιιι. :απο

>β

ιι· το” ιοί

απ. 08.

Αιιάϊοτώ

πω.



816 νιτΑ 8. ΓΙΓ.ΙΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. ΠΕΜΕΤΙΟΕΝ5'.

Ω'“°Α”ΎΪΙΤΑ δ. ΡΠ..ΙΒΕΚΤΙ ΑΒΒΑΤΙδ
ΠΟΧΧ(`Εν.

Α τι ο. χιτ.

ΟΕΝΓΕΤΙΟΕΝ5Ι5 ΕΤ ΗΕ.ΚΙΕΝ5Ιδ .ΡΚΙΜΙ, ο

Ασθ:οτο (Ξοισοττοοσσ Μοσαοτιο ατιοσιισιο Γσστιαττ. Ε

Ε:: ΜΗ'. οοιίσ. σ' Ηι/ἰ. Τι·οποιο. Ροιι·ι Η. £τιῇ?οιιΪ.

ΟΒδ'ΕΚΡΑΤΙΟΝΕδ ΡΚοόΡΊτέ.

νωΕ 8αι. .: ι Μπι Μ 8. Ριτ.ιιιεστιά Μισο οτι οιιιτοκο .4ιιΕτοι·ο αφιερω . τοσοι” ?τι

μοι. 1 Ϊ 5'_ Αιι/τι·οοοπο Αδτο τίποτα ιιι.ιιιιίουιι οποιοι ιΐοιἰριοι· οιι2ο29πιιι.τ οι: Ρι·ο!οέι ῇιέ

ο 5. ΕιΙοοιι , ) πισω:: νοτοοτ στ: σιττιτ οοιιττιι€ατ ομοσ οστσοιτιι οοιιττἔτίΪο αιισιντ , τιοι το8ατιιε

 

τισττισΓσατιι ιιτττ τονοτοστιίΠιστ Ριτιο:·τττ Μοιιαττοτττ βιοισοττοοσΠε οσοιισοτιι Με·

. . π . ο ι . . . ,

Βιιτιε νιταιιι ατομο οοτινοτΓοτιοτιοτιι Γτιτο σιτιτςοστισε οιτοτατο , ιτιοο Γοτιοετο εοτιατσε Με. Εστω

στα: ασ ισ:1σσε οσισΓσαιιικτοεοτισι ματια ΡοτνοιιιΓΓοτ, σοΓροι:ιτ & ττττίττ , δ: τοσετ: σποτ τ@ΧτηΠ1

δ! οτσττιοισ τιιιιττο τσοττσε στΓΠισττττοτ τισιιιστεινττ. Πωσ: σψιιιιισ , ό'. @ιιοο ?ίσιο ρι·ιιιιο 9"ί·

ιἰοιιι πωσ ιιιιιιοι··υιι οτι ιιιιροι·ιιο φοραω Γιοικιιιο ο.τοιιιτιιιιι , σοιιι ού ατισ £.2'Ρθ“ΠΠΠα ?οποιοι α.

τσουπ ·υοιοι·οτ ιιιοιιιοι·οσο οτιιοτιιο στο οιίιιιιιιι , Θ!!! βιιο @πιο στα οιιιιιιι βοιιιιιίιιτιιι πιο “ο ιιἰιἰο

τω· (?οεοιιιιειτ Μοοοιιτ Οοιιιοιιοοιιστιιιβι οοιιιινοβιο. Ετ ιοιιιοιι Ηιιι·ιιιωτι Μοιιαοιιιι.τ ιιι Ποιο.

απο!. ω. τ. του. :Αι/Μπι Ιιιιιιοι·οιιοιιοιιι ιιιοιι!ιοιιιι τοσοι: ιιι τσιπ: ιιιοιἰιιιιι : Ητο ( Οοβτιιιιιιτ ) ες!

ισοτταιιιοιιτιιτιι νττιστιε 8: ασ οιιοτιιιιτστιι τσισεαττοστε οιιιτισατιιιιι Ποτ οοιιισιτΓΓατστιι . Β. Ηττ

ΒοΚινιταισ σοΓοτιτει ισττττ ,νοτο τιιιισοσι Γοσ σοιικνατσο @στο Γοτισοτιο: εισιοτιο ειστ Γιο τοτιστ

8ο ιοοο.: , στ: 8ο Πιιιστιοιοτοε οτι το&ιοτιο αστσοσιισι [Ποσα Γτστίτσιιι ιστοττι8οτιτιιο @φοτο Ροβ

Γοστ.
€οΓοιιιιιι π.. £'οβξιιιιιστ .ζωο στ-Μιεοοιρ οιιο/τοιἰο ρι·ιιοι·ιιτ :Με οπο Βιιοιτο·υτοι Αφοι οιιιιι·ΕμιιΜ_'

::τΞειατι5 οοιιιι·ιι μου» αιιί|ϊοτιιι: οιιι/οτ.· βοιιιισοιιι Ρώσοι” οίιβιριιίιιτ·οχ/τιιιβε (ο /!ιοιισι·ο ισιτοιωμοφ

ο · ρ" Ρι·οινιιοιιε 4!ιοιιι, οιιοιιο δοιιιιιτοιι|ο Μοιιαβοι·ιιοιιι τοπιο σοβ Κιοιιιιι·ιιιιιι Γπο ι·οα·ι[ο στι".

Νοε το/οτι τοποσ Εισιιιιστιισισε Μοιιιιι:τιιιτ θοιιιοιἰοοιι/ἰτ , Ρ0]Ι“οι8 224832 6'οιιοι·ο3ιιιιοιιιτ Ηοιιοι11ΐ5

.άο!πιο, Μισο έρβιιιι !ιισιιοι·ιιιιοιιοιιι ιιιω.·ιι ιικιισιιροι·τιίτοιιο Ηιτσστιιο Αστ:ιαττ απο Ποιο Ρύσιο "Γιαιιτ.

ἰοιιἰιιιι:` οι· ιιιίι·ιισιι!οι·ιιιιι δ”. Γιίιοοιιι οτι σ: οοιιιιτιτο: Ι οιιιιιι ριιι#ἰιἰτ ιιι οιιιιι @πιο , ιιτ ΗτΙσιιιιιιιτ

33ι/ο!κέιι 3;ι·οιοκσοιΣιπι δ' ΓΣ!ιο:τιι , πιο ;ιιιιιοιιιιο οιιι[οιτοιιι ?πιο ίοδτιοιιο ιιιοιιοι·οιιιι , βάση”

ο οποιο τι οιιοιιι ιιτ ο ο :ιιι σπα Ποιο οδο!·υοι ι πιο τ · · ·Ε __ θα: ί. ! ||. .ΐ €ε , Μ β 6. ιιοο ι·ο!.2 φιοιποσιιιοσιοιιι κι /σιέ|ρεο_τ σοτέ',

ιτττιοστΜιι & ο τον κι. @ιοοο ι·ιιιοιιιιιι·ικτ οπο: ιιτ .ιιιοτιτοιιβτ ι ι·ιιιιι ιιιτιιιιιιιιι Τιαιι/!ιιιιοιιιτ δ.Ι·`ι!ι.

ο Γ 0 ο · ι- ' · ο

“Ρ 8· ο” ιιι ΜοσαΓτοι ιιιιτι Βοαεσοέποιοιιιατκιιι,οιιιιο Πιο.τ)οιιι.οδτισ8οιιτοττισο ττιτέοτιιιιοΓοΧτο Γαστε,

οίιΕτ.ιιιιτ ιιοο” Ηιτοοσο νοσοτοσιτι Αστιειτο Ηοιιοιι/ἰ.·ἰιοι·ιιιιι Με ιιΖτοι·ιιιιι Τι·αιρ.ιωιιι ότι πω.

οιι!οι·ιιιιι Μπι (ιιοο Μέσι: τισ/τ αιιτιστστιιο. Ποτστστοπ ο&τιι8:ιιτοττισιιιιι ΓοιοαΒοττιιισισ Γοιιτσιτι,

οιιαιισο $. Γιτιοοττι`οοτριιεσο οοιιατσο τιιοτστσ ασ.ΜοΓοιατιιισ ντττειιιι οττ ττατιιτατιισι. Ροτιιιιιιιι

( σιοιιο/ιιι;/3 απο απο ?ποσο Ιζσοσιοα·οιι Ηιί.·ΐιιιο ΑΓιοιιιιο δ'. Βιοιιῇ έσω;;; “ΜΜΜ

ιτι οπο ιρι ο ιο.ιιιιιιιτ , ιιι ι ιοοο: ι ιιιιιιιιιι ιιιοι·ιριιι οτ.

1:ιμω-Π 3.5'. @ιοοο ιιοιιιοιι ἀκούω ιιιοιίιτ ιιιιι€ιτιιι·, στο Ρτιιτιοττσττι ,ατισ Ρ11ΗιΒξτΕυιη παρ,2”ιτικ)..

ιιοισοτι. άπιστοι: ·υοιοιι·ιιιιι οιιιοιιιο πιο Ρτττοοττιιισ Μισο οϋ22Μι2ΜΜ οι·ρι·ιιιι.ιιιιι 3 ι·οι:οιιτιοι·οε οιιιΜέο7ιιο

Ρτιιτισοττιισι , οποσ Μισο οοοοοιιΙκιιι Οποιοι οι·ιοιιιιε Φ· οι ιιοιιιιιι|ἰιτ ο.ιοιβιιιιιιι·οιιιι· , οσοι Ριτσα· σε

6'.ι!!ισο ·υοτοιιτ σο: θοιιιιιιιιἱοιο. απο Βοττιιε δοι·ιιιιιιιοι·ιιιιι Ιἰιιἔιιἔ, οτατιιισε Γστ8οτιτοΠι @τακτι

σιιιιισιτο Αζιι€β€4τ : ομοσ Με στι, ομοσ ιιοιιιοιι Ριτιὐοι·τιιτ οτ Ρι!ι!ιοιιιίο τω” :σαιτ ) Π022ά","

ιισ/οοιιι ροτιιιιιιιιτ. Νοκ μα" αιιιιοΓιι Κοίιοι·ιι βιιιοιιτιοι . οι” ασ σιιΖοοιιι (ΐιιίτω (Μισο ΡΜιίικΠω

ιιιιοι·ρι·οιοιικι: αιιιοτιε Βαττιαιιι . ( ιιιιιιιώ Βοττ δοι·ιιιιιιιι: τισττιαιιι βια". ) δι οιιτιιι @Διοτι οτιι[Μιιι

ο;ιιιροβιιοΗΐιισ οιιι€ιιιιιτοιι!έιι οσοι, Ριο/οιιοιιιιι.τ οπο” Μπι . μια Ριτισοττσε Ζιισιιιο οι· 6οιππωω

ι ιοιιιιιτο ισε ο ατιιε ιοοιοτιιι.

Μ"Πολ.Μ 4_, Σ. Γιτιίιοι·ιί ιιιοιιιοι·ιιι ιιι σιιοοι·ιτ ?βατό ό· Αιίοιιίτ Λ|.ιτι]ι·οἰοἔἱιτ ει”. Κατοιισ. 8οοτοσιο.

ιιι Ειστε. οι οοΙοϋπιιιιι·: Ηοττο ττιΓτιτα ΡτττοοτττσΒοαττε , σιιτ σοσ ιιιτττττασι τοισροτειτοσι (Πισω στο

οιιιιο ισιιιιιτιο:ιτσε . ΜοιιαΡτοτιοτιιτσ οιιίτιτιτ Γιιιιττατοτ σονοτιιε. Ειιιιισοιιισιιιοι ιτιοιπ ?σο οι"

τοι· "στο Ηιιιο οιι·ι·ιοοιιιίιιτ Ψιιιισιι!οοπιιτ , οι” Γιτιοοι·ιιιιιι Μιιι·ηι·ο!ο!ιο σου ση/εγιρβο _,"Ι!_ Κ*

Ιοιιιί. Αιιέιι|τιι τιο-οτιοι·β : Ετ τοτσαισ σοιιασι Ριτιιιεκτιιε Γασττσε ασοτιιατ. Έιιιιιστοιπ !ιιιιιίτιο σο”

Μισο: Ριο/τηιοι· ιιι Κοἔιιἰοι $ο!ιτ. οπο. 44. ή· /!!οιιιιιιιτ ιιι ΕΡι!74ΜΜάιο τι 5_

Ηαιιο Ρατοτ οετο81σε παπι Ριτιιιεκτιιε Ιιατιοσιτ ,

Ρτσττιιια οοιιίττιιιτττ σιιτ τοοει Γαιιξτα Πω.

Βιιιισιιιιιι· οποιοι Γιτιοοι·ιιι.τ ιιι πω: 8.5'. 21%: , @οι Χο/σ.ιοοιιστ, Ψ.ιιιιτκοει/ϊτί Ἑοιιιαιιοσοιι/ἰτ , σε

“έπί

 



νιΤΑ ε. τιττΒευτι 'κ
Α!.___?>-εε

Απ. εεΜιετιετΝειε. τή
Μιἰτἰ Θεωετία·πβ: ,κ!Ματιωτ ; τω» :παπι ί:: ?Με δ. Βα!τω!τίί: Κε!Επι τιἰἰφμι:. αμα Α,...

4,. Μοκαβο·τι έ” εσπβ·π.είτ Ρἰ!ἰἐεπιιτ > θεωστέεστιβ ώ· Ηα·Ξεκρ ; _%ίπείκττη/Ξ ἰττπι ·υίτο- Μ-ΧΧαν

τω» τ τα· ΡΉί«π·πρ βατ Μοπτέυέ!!ατ·τη/ε _. καποτε Ρωε?Μσεπ/τ! ΡΊτέέκιτω υπ:'ίπα·υϊτ : :οτ φάω: 21:!6°δ*
- . . . . ο π . Πε ι;

σ.ωωττωρ, @υτεπιτεπβ , στ· Μοκτινι!Μτεκβ· ετωπιπαπτ Ρετ/τω». Ηθ,'ΜΙΙβ ρυβ ακυρη Μ·

α! Νοα·τυπωπίτ [πεταει ευπ·υαβυπ :β :τι Ρτιστατιωι Ττ·εποπτεπβ κ!θΜΜε βιωσί!:τω ; Ρ.τ“[Μ

απβ ίσα» έκ Ρτἰοπιτκπι. ?το απο Μ. Π. Μοκυβετίο βυπ*Β (Μτ!ω·Ικα ίπ »τοπια ΚοτυπωέοΜ

β ατττέίπιτιι.τ Μ!. ΡΜ %πάκτηβ Ια: Λέτε [ΜΜΕ .4ίωιώ·έ @θά . ό· ?Μουτ /Συεδτε Ζήτω

&ετω τη: Ραιι!έπε:π[. τω «τιποτε 7οτι.. τε/Ζ·νεπώιππ. Θεωετίαπβ Μοκυβετέκτο ἰπβἔι αφ. δ. τίε|Σ (ΜΜΜ

ετἰἐέτιιτ.· ού ἰρβ: βη· Ρκἰπωπἰἰἰ: ἰσἔἰτκτ ΜΜΜ πσπἔΜΜ.8 12!άεπαθε.: ε @Μουτ πω!Μπο Ραπτη @Πω

...4ίωάτο .ΑΙΜατσ :στο τω· ούἰέ/]ἑ @ίπ ω|κπι αιόίίβ· έρβκε Λίαια!τί @ὅτε τε[ίκωτισ. Εκσπςἰεπτ του”.

Μπι απο Νοττυπιπποπτω τ.°Μώ07ί στι». :.·τβ2τιπ·, ΨέΖίείωκτ 6:Μτ·τίστεβ.τ Μ ίίβ. τ. Η:|!!; ΔΗΜ.

Μ”. αφ. 6. πκδτυτ :βαττ Με θεσπετίττυπ δωδώπιπι βωἰπατἰκτπ τῇ· αυτή!. Μ το ΡΜ!" ΕΞΩ

όπτυπι βσκω·κω $$. Απειτο1ευε ΔΗΜ” $τυοοιυε ΛΙσπ.ττωτβτω!υ [τρωω , δ. Ηι1εο /1Μυτ

@· Απ:έβε:Κοτοτο:ιεεοΠε βιετκ!υ 08.100 , Ρ. !!κ!ΑΙΜΙΝιι$ μπω: ρυ/π'αποΜ π/Ητκιτυπω ΛΗΛ

[αιτία κ. έ: φάω α!επο!αΜ /ίιίτ Ιοεί:. Ποτ:: ::ίτωπιστε ίποςξπε @σε Μυπώιστίκω, ?ατά λ Ριπ

η·έ!πιτ συπέττ842ίυπίε Βεπωἰἐδτἰπε Σ. Μεικτίιαάπτυίβνιτκτ.

6.ΕΚΜεΝΤΛ$ι1υε]Ϊ4Ρτὲ !.«Μακε ?τα (τό Ατιδ!ω·τ· 4πσηππο Μπι α!έτ.τ τω»ιέβι £'ω·τωπ ό· Ρω

[Μοπτω πά ΗΙΙ..0ι11ΝιιΜ ΖΗΜτεΜ ω” πιω):

. ΡΚΧΕΡΑΤΙΟ ΕΒΜΕΝΤΑΚΙ! Α!) ΗΙΕ.ΠΠΙΝΠΜ ΑΒΒ.

Π. ο υ ι τι ο ΑΒΒειτυιο Γυιοιοο ίἱτ ν!τει [8.!ί1.Γ(!!!ε,

διτ τε!!Χ νιττι,ἔ!οτὶ:›. Ρετεεε.Ατοεο.

Το τοετιτιε του τυ!τυε νει!ε:ιε Ειτ.ιτευτι ,

νιτειο δ: νιττυτεε ειουε !ιει!›ετιτ!ει εφε. _

διε ιοετοοτ οτο ίυ1.οοΙ!:ττ ττυοτιυε Πε το!Γετεΐεεοε,

Παμε το! ι!!ε τοετοοτ Πτ,τοεοιοτ είτο Μ.

Ι!!ε Ρτεεεε τυο τε Βοιιιτουιο Γυτιτ!ετιτ!ο Ρτεεετυτ,

_ Π: Μι:: νινειε, 8: ;υτιτττ νιεεετε. ο

Το τρωμε ΡοΓεε Ριυτο Κεεειο ΟΑυοτ.υιντ τενετεοτετέ . ..

@το ιιο!οε τειιιυετο ε!ετ το!ΐετειοε!ο !οευιο°. ! !

νινε Δω Γε!!κ. υευε!εοε Ρετ τειοεοτει του!τει,

Ετιιυευ- εο!το νεί!:ετ -ΤΑΜι1ε Με ευΡΙτ. Α

ν!τεοι Βετο! ΕιττΒευτι ειττιιιε οιιττιευ!ει το ε_!υε ΤττιοΠετΙουε τ!εε!εττιτατ

(με: " εεε» τυοε τειιιΡοτιε τιτυοευ!υε το!ουε ευ!το εοτορο!υτ ί!τ!!ο , Ω!ειτιτυτ!!- τ(Μεττ

οι πίττα: τοιττετε ειιτεινττ ιιιιειτεοιιε του τεεοΙεοτεε , ‹!ε ε!υε ττετιιοι ττυοΓΡο- "!“^ω!.

Ι!τιουε εοοΠε!ετετιε.αϊει Ιὶευτ οΡτἰοιε ιιο!Ηε. ΡτοΡτετ Νοτττουουοτυοι ιτιΕεωτ- . ι.

τιοοεοι τ! ου!!ο ε! Ρτα: ετυτ οΓτ!ειυτο : Ρτεεΐεττιοι τυπο τιεε Πο εοοίιί!:ετε , οεε

ει!ὶευ!;›ι !οευτο τ1υὸ ττ:ιτιεΓεττ! ΡοΠἱτ, ο!›τιοετε ντι!εειοιυε. 5!νετὸ Με οεεοτιυτο

νεί!το Ρετοδτυτο ίυετιτ τιτ!!υτοτιο, ( ΡοτείΒε οτιοιυιτε !τ! Γ:ιει!!!οιε Ρετίιεετε, Η

ΡοΠ`ε εοοοτειτυοι ίυετιτ νε!!ε , ίεευοόυτο τΙυιΡΡε Ρο!! Κεεεοι !οευοι το οτοοι!ευε

τεοετἰε) νσ!ο!ε τιιιο.ιοοκιΧιοτε οοο τοοο!ο ιορττεΐειιττε.τυιο , νετυοιετιε.ιο το τιιτυ-ι

τυτο ΡτοΓΡιε!ετιε. Νοτοεο άετουυε (Σωτοτ.ι ε!οτ!οΙ!Π!το!Κεετ!ε οοί!:τι ιε!ειτεο οι

Μιτειευ!οτιιτοΡττεΒιτιυοευ!;ι τοτετ Ρτετττεε τ:ιεετυτ, ουτε ευο.οόο ουτε €εΠ;ε Ειτε..

τυοτ . οι ειυ!ει Κεἔιει ευετ ουττ!ε!πιτυτ . ετυτ!!ε!›ειτυτ , τοίττυε!πιτυτ, ΙΣτοτυτ Ω νε[!;τα

Βεο!υοιΠιιοο. ΐυ%εΙ!;ιοοε ειίι!ουε !ι!:ετει!!Πὶοιει !ετειτιοοε ετ!τοοιιιτει εΗ:εότυοι

οΒτιτιυετιοτ 5 ΓετΙυευε Ι.ιβε!!υε τ1υιμτοι:!ι&ι ()οοτεΠ”οττε Μιτεευ!ο. οι;;; [τιΡετΓιτητ;

νε! εμε: ειι!!1ι1ε (οτ ετεε!ιτυτ ) Ρειοόευτυτ οοοτίιιε!πιτ , νεί!το ετ!Βετιει!σιτυτ πο..

τοιοι. (3τειτυτο Γειοε ιιιτ!ιεεινι Γεἔειε!Ηἱοιυοι νεί!τυτο Ρετιτυτο ιτε τοεεοιυοι , υτ

Π ΐεευε :τε ε!εεετ ΡετΐΡ!εο.Ι!ἰτοιιε ιο !1!ε νείτετ !οί-Ρεκετ1τ τοτυιτυε, οοο ιιιοττ!ειετ

Γεε! !ετιι Ρο!ι:ιτυτ Ρυτοιεε. ·

Πε νει!εειε ιυτέτετ, Ποτοιουτο τ!εΡοίεο ίτευυεοτετι

. δυΡΡ!!εο !υΡΡΙιε!τετ οι: το.!εειε έυε!τετ.

ιι€ετοΙυε θει!νυε.!ιευε!τ!υΒ!υτο Η!Ι‹!υἱοἰ τοεατιι.ΗΠ- προ @Ε :τιν_τ!ετοίιτοςυε .4ΗωτΙπω ε. Ρπ!ττἱηπἰ Τα.

ωρΛΗΜρτά Μωαβ” ει: Μοωιβωσ .5°.Π!τόττ·ή, ὰ ιιοτειετιΠε απ” του: ν. Ω!υ·ΜΜ ισετε. τω”. ιιυετυτττ

|πετείπτωίτ07ττω ΙΜ! ό· [ΑΜΠ Ε:τ!εύε , τηωἰεἰτιυπῇΕ- τ!οοιιτιουυτο Ματια εΧ!!:ιοτ το Ω!ιιτ!!ετο !ι!!!οτιο 'Πες

“τα Νεττωιπποτπω,[κτιεπτκ. @αβατο ·υι!!πτ πι! -ττ- οοτε!εοί!.

Ϊωἔἰκω τωιτε||;πε !ε;!τυτ , Μψωιαιω 6: ε!ιεε, Ατυπο

κε". 88. Οπί. δ. Β. δωσαίωπ Ζ!. Ι.!..Ι.!!

2



Μ ντ·τΑ 5. ΡΙΠΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. ΟΕΜΕΤΙΟΕΝ5Ι3.

πω. ΑΝ.

2°·ΧΧ"'· ΡΚΟΙ..Οθϊ.Τ8 ΑΠΟΤΟΚΙ5.

Αοε.κιε

, Ν ο το: τ ο εφε ΑτΙοτετ , ἰο εοφοε Ιαοοε ΓσΠετοτο 5αο&στοτο εΙιστοε

ε' τσεΙαωατ ΙοεοΙεοτετ , πα α:ν5 Ρετ εττεοΙοω φΓΡοΓοὶτ ΓαΡὶεοτετ , οτ πο

Γ' Γεε εφοε Ποο1Γετ οσο ΙαΒστατετ ιοαοττετ : Γεο το εοοετεΠο ν1έτσοε αφ

]οτοε 1)τνωσ ωοοετε 8εΓεοοαεὶΒοε Ρτα:Βετετ οοττοαιο νἰτα: , δε φΡΓε Γο

νετετοτ εοω οαοτΙ1ο Ρα.Ιωεϊ ποιο. @οσο ετ1ω φνἰοσ ΓΡἰτὶτο Κα: Πανο! ΡτοΡΙιε

ΡΒ πιο· ττεσ εετοετετ στατοΙο, φωτ αά 1)σωτοοω: 7.«Μ· 6οπωωτ @οιΜε: :τα Βεπ.τ,πί

πιο τοπβπατα: ε/ί Ρποτέρωω ωττωτ_ἙοΡτσΡτετ εοσ ὶοίἱτοοε ωτεΠε&ο νεὶ σΡετε,

ωφεταοτε 1)σωοο Ποεεοικο Γαο&ι αοωτοἰε (ΞεωεττεεοΗοω Ραττε , οοατο

οοαω ὶοφοοοε ὶονσεο ε!εωεοοαιο ΦΗΜΗ , οτ ω Γετωεοόοτο νιταω ΒεατὶΓΠιτο

Βιτ.τοεκττ ὶΡΓε ΓεοΓοω ωεοω ετοφατ, οφ Βτοτα ΙαΒἰα αΠο:ε Γεεὶτ Ιοφο ,ΓοΡετ

οοατο εστφε οτείΓοτΙαοότεαοε ΡτσΡοετα ΓεοεΒατ.

ΪΝΟΙΡΙΤ νιΤΑ.

 

(-:,,_ ι ΑΝο-1-οε ἱἔἰτοτΡχΠΒΕοτοε ΗεΙὶΓαοσ= τεττἰτστὶο σττοε , Γαεεοὶατἱ Ρτοοεοοα

ΝΜ""' οσο τοόοέτοε, οοφοοε φωτο. τοστεω φοτο Βτεοοοε, οτΒε νο:ο.]οΙο είτ

τΓια,5,αιοε αυτα ωωεὶτοξ οοὸο οεοὶτστειο τΡΠοε ΕττττοκοοοΜ οΒτεοτο Κεεο

,οοΒεττΜφ1· οι1ωοοετ1ε ΙειϊεαΙι αοωιοιΙττατισοε εεΠαοτε, εινεεΙοετ ιΠιοε εκΡετιίΓεοτ Ρσοτιο

. ω": απο @φώτο Ρτατόττ1οτο αόοΙεΓτεοτεω Βοο:.ε τοτΙσΠε Γοτε+= τετοετετ,εοω Κε

ΜΠΕ εἰ Ποεο14εκτο εσωτοεοεΙατε ίΕοφοτ , οφ ιοτετ τεΙἰοοοε Εταοεστοω @εφε

ΓοττὶΠἱωοε Γοἰτ. ΤοοετΙΙε οσΒ1ΙΙτατἰε ΙαωΡατ!ε ΓοΙοεοε εσοΓοττἰοιο ἱοὸεΡτοε είτ

Αοοστοι ΟΡτὶτοατἱε , οφ Με αοτεο ΒαΙτεο Πεοτο ναΙτ!ε τἰὶΙὶοεοε , τοτετ τεΙτοοοε

11εοοτ Ρτοεετεε ναΙὸε ΒαΡεΒατοτ ΗΙοβ:οε , 8ε Ρτα:ΓοΙοεοττΒοε νττ:ε.ωεττττε ()ατοε.

οτατο ΓοΒοτ ΚστΡωαοεοΠοω Οτνττατεε,8ε οοο.ε νὶττοτοω @με Γο!εοταοτε πιάτο

εστοΓεατ ω τεττ ε. '

Ποιο ἱοἰτοτ ΡφΒεττοε 3ονεοἱε οοατετοἰε αοοοτοω ΡοΠετετ ΙοΠ:τίε , Π1νὶοα

Δξἔἔ'ὸἱΐ#ΦΕΞΞ ΡτατεεΡτα αοφεοε εΙεεττ φοτο φΓεἱΡοΙοε οετἱ ΡτοΡτοε οωοτΒοε τΙετεΠόοε. Νεο

?Με Γε ταιοεο Γοσ ατΙοττ1ο ετεὸτοἐττοοἰα οσε φτοεττ οτ ΡτεεεΙΤε οσο αοεΙεατ οφ ΓοΒείΤε

°ΟΠΗΜἰ'· οσο ἀἰἀἰεετ1τ,οεε οΒεφεοττατο ΓοΒφεόττε ττοΡετετ οοατο ΡτεΙατἱε εετΙοΒετε οσο

οονἰτ,Γετ! Γετνοω τω ἰοοοἰτεοόοω Ποὸοἰτ,εο]οε νεΙ1εωεοε τεΗΒἰο ΡτοΒατὶΠΒ

# .ο ο [κ. το;; (Οκτ, Αοοὶτο ἱοἱτοτ οοσφιω Πεἰ ωἰΗτε Ασττ.ο °τοοο·οοε οοἰ Ρτετ:ετατ (Σα

. ΙΜ οοΒτο ΡεείΒαεεοίἱ , οοοτὶ δ. ΑοτΙοεοοε εοω ΓοΙε εοοΓστοΒιιεΙο ΡτσΡτὶα εοοίττο

εεετατ τεΠοτε , 8ε ὶΡΓοω νἰτοω Ι)ε11Β1 τοΙτττοετατ τὶε ΜοοαΠ;ετΙο αφΙοέτοιο Ι..ο

ότοντεοΠοω Ραττειο , οοἰόοοἰά ΙταΒετε Ρστοττ το εΙεεωσίνοαω ο:Ιεω ετοοανὶτ.

Ηεε οοἰεὶοοαω εεοοφτ αωἰεἱε νε! ΡατεοτὶΒοε οτατἱε αΗοοίοΙ ττὶΒοἱτ,Γετἰ τοτοτο

ατο ΚεοαΙτα οεοσττα εεε ετεφτα εαοτε 8ε Ητ!εΙττετ φΓΡεοΓανΙτ. ΠίιωοοεατΙ με.

τϋέτοτο ΟσεοοΒὶοω ΡετνεοΗΓετ, Β. ΑφΙοε ΙΙΙοω τέταταοτετ τεεεΡττ, Η:ίοοε νο:

Ποωτοὶ Ρτ!τΒεττοε εστοαω όεΡοΓοἰτ , αε φοεοω ΩΒτἱΓτἰ Γοανε δε οοοε εφοε Ιενε

ΓοΓεεΡἱτ : ταοτα:οοε τεΠφσοτε εοΙττοοε ε:τετενΙτ ,οτ ν1ττε ΡετΓεᾶτοτὶΒοε ττοτταΒτ-,

Πε Πετετ. -

ΠΙ? ]οίΓοε ἱ ἰτοτ αεὶ Ρτἰοτετο ωεοΓατο Γεεἰετε , Π:οφοτ ἰΡΓε οιοοἱΒοε ωἰοἱίττατε, οτ

@Η '”” ὶ οπο τειξετεοφ ΓοΙαοοω ω Εταττοω οοΡΙΕεατετ οΒίεφιτοτο , οε Γατὶατοε α ωεο

ΙδιτσοΓοτοετετ Ρεταθ;ο εσονἰντο.(.ἶίιωοοε αοτἱοοοε οσΙΗε εμε ὶονὶἀεοε αΒίτἰοεο

το: ΡοΙΓατετ αοτωοω ὶΙΙὶοε οτ Γοτοετετ αωΡΗστα εφ:.Πα , οοτο Βετ ἀετεἀοε νττο

Βσωἰοἰ Ρετ Γοωοἰοω είτ σίτεοΓοε. Ναω εοω οοαοαω οσότε ΓοἰΠετ εἰΒο τεΓεέτοε,

τ. 5ΡΓε νεοττεω τΙΙΙοε ΡαΙΡατε τοεΡὶτ ασ φεετε τ Μσ‹Ιὸ Με Βεοε , ωοτὶὸ Με Με Ε:

Ρειοοτιεπ1 Τοοε ωΠεε Βσωτοτ τοοοσΓεεοε 5οοὶτα φαεοΙα ττοοοετ , @Με Γε ναΙΙαοε οποιο.

φαει,

τι ΠΙοίττΞίΓ Ρεττοε φ: Ματτα ἱο ΗΜ.Βτοατο. πείτε ΕΡἱΓτοΡιιε.

Μο: Ιοεοπι ἱοτττΡτετατοτ τ!ε ΕΜΗ ΑοοΙταοὶ:ε φος. 6 Ησε ΓΑ&οτο ΑΡοτΙ ΟτττοΙαϊτοπο ΡτεεΕγτττοτο οι

νἰτοΊοΠο Γεο ΑτοτεοΙἰοιο εἰνἱτετἰ νοΠοσ τω' οπο· Κτ·οοΙατ $οΙοατ. τη. μ., εσοιτοτποστατοτ,

τϊπή, ατά ΗΠΒαοόοε δ. ΈΗΠεετττ ματ ΡτιτΓ:&οε :Η

 



νιτΑ ε. τιι.ιιιειιτι ΑιιΒ.εεΜετιεεΝειε.· @ή

τιιιτιε τιεοτεπι ειιιίιιτιετιτι:.ε ίιιι:ιιιιτ ετιΡΙιεειτε86 Ι)ει ειιι:ιιιιιτπ ιπιΡΙοτετε εοιιιι·ε ειπε. Με

:Μπα τντειιιτιι. Οίιτιιειιε τιοθτιΒιιε ιιπειιΙιε ΕεεΙεΙιειπι ΐτεειιετιτειτετ, πι ττιιιιιε Γε 2';"ξ(2"

εοπττει ιΡΓιιπι τετιτειτιιεπτιε εποε ειιιειιιε ετει:ιτ. Νετιι είιιιι πι Με ίΡε::ιε ειπιι Με.. '

Εεειειιειιιι τειπ5Πετ τεττετε, 86 ιΡιιιπι τιοόιε :ιΙιε Γει·τεο εειιι:ιεΙ:ιοτο πιίοε ΓιιιΠει:

ττειιιείιεετε, νειιιοδιε τεττιει οΓτιιιιτι ΕεεΙειιατ ει:τετιιιε ΙστειεΙιιιε νεΙιετ ΡτοΙιιΙιετε$

οττιπιει ειιιειιιαειιιιτισ.ιπειιτε ιΞιιιιιεττιιε ει:Ριιιιτ νιττιπε Πινιιι:ι Ρετ Μιὰ:: Φωειε

ιιιΔιειω. _ - ε __ Π Ρ _

Ιειειιτ ειιπι Β. ΑΒιιιιε οιιιιΠετ ιτι Ποπιιιιο , Ρτατι·ιιτιι εοποοτόειτιτε εοιιιειι(ιι

ω» 1)οπιιτιι Ριιιβεττι1ε ίὶιἴεεΡιτ τεειπιιπιε ιοειιιιι. (3::Ριτ ιιο.τιιειιε ιιοπιιιιτειτε Ρο!

Ιετε , ιιοΐΡιτειιιτειτειιι τεεωι, ειιιίιιτιειι:ιει νι€ετε , Ρτιιε!ειιτι:ε ΙετιιΡεοιε ωεπω,εο

τιεετ.ει εειτιπιτε νετιιο.τε, πιο Βει Γιιεεεπάι , :ιοπιιπιι πιει ττει:ιιτειιιι ίιτειιιιε ειιιιετ4

πατε, ιιιιιιιιιε ΡετΓοιιατιτι ειεειΡετε, ιτινετιτει νιτιει τε:ιιειτιιε ει:ίιιτΡειτε. Τιιτιε ποπ

ιιιιΠι Ε: Ρτεττιιιιιε τιιειιιεπι:ετιε τΡιτιω1εωωιωι, :ι.ΠιιτιιΡτει τειιεΙΙιοπε ίειτιόΈιιπι

])ει πιο Εε::ιεΠε ΡτεειιιιιιΡιετιιπτ ει:ι:τειιιετει ίεά "πως ιιιιιιιιιε Πει ιιοε ιπιΡιιιιι

τιιπι ποπ Ρεττοιιτ. Νεπιι ιιιιιιε ει:ιιε Γιιιττιιιιιε ιειειιιτωπ, πιω πιοτε Ατιι ιιι Πετ

ειιιιιπιιιττι οτιιιιιο. εεωπεεω :ιεΡοΪιιιι: , επεσε ιτιεΙιεπαιτι νιτειπι :ιιετιει τποττεΗτιι

νιτ.Τιιιιε τεΙιειιι τιτποτε Ρετειιιιι Ρετειιτεε νετιι:ι.ιιι Ρτο Βιειιιοτε , ειιπι πι ιιοιιοτεττι

Ρτιιιιτιιιπι ίιιι:ιιιετιιιιτ τενοεο.τε , ατειιε ει εΙειιιεεΡε ειιπι αιτιι::ιτιε ίιικιιο οΒε::ιιτε. ε

$ε:ι ειιιο. Ρετίεέτινιτι ΓετιιΡετ ΡετΕε&ιοτο. ΐεέιειπτιιτ, εοεΡιι: δειεετ:ιοε [)οπιιιιι ν;

38.ιιέιοτιιτιι θειετιοΒιο. ειτειιιτε,ιπ ειιειιιει επιοιιιτιιεπ:ιει: ΓιιΓεεΡτιοτιε ειιιεκπιε ΟΨΗΟΜ

νειιετετ ειεειΡετε. Ι.ιιίιτατιε Ι.ιιι:ονιιιτιι 86 ΒοΒιιιτιι, νει τειιειιο. ΠοετιοΒιει τω) που ω.

πιει 5. Πο 1.ιιΜΒΑΝι :ιεεετιτιο. , επειιε οπιιιιει Μοιιειίιει·ιο. ειπε ιτιττει Γεω ετεπιιιιπι

Ετειιιεια 86 Ιτειιιο. 2::1:οτει εοτιεΙιι:ιιτ Βιιτειιπ:ιιει, ειΠ:ιιτε ιιιτειιτιοιιε Ρτονι:ιετιε σε

Ρτιι:ιειιτιιιιτπε :.ιΡιε ειιι:ιειιιει τιιεΙιοτιοιιε Ηοι·ει·ε νιεΙιτ Π;ικιιιε, Ι;ιοε Με ττειι:ιτ ει:επι.

με. ΒΑ5η,11 Γειτιότι εΙιετιιιιιιιτει, Μω::Αιιιι ΚεειιΙειττι ) ΒΕΝΕΠΙΟΤΙ Βε::τετει, 0ο.

ιιιΜιιππι Ιτιίιιτιιτει ΓειτιέΕιΠιιιιει Ιεδτιοτιε Γτεειιετιτειοειτ πειωε. εισειιε (πωπω:

^Οσπώ.νιδ

ειπε.. ειτ

ΠΜ.

Ι ν.

ΑΒΒ:ιε ΚΜ:

Βειαιιιιε

ειιει:ι1τ;

Ρετίεειι:ιδ..

πεπι Ρει:ιη

κατ.

νιττιιτε ε.τοιιι:ιτιιπι Γεειιο.ειΒιιε Βιιι&ιιτιι τιιοτιίιτειοειτ ει:ετπΡΙιιτιι.

5ε:ι ειπτι Βινιιι:ι νιττιιειιιττιεπ πω: ΓιιΡετ ε:.ιτι:ιεΙειΙετιιιιι νεΙΙει: εοιιΠ;ιτπετε, πι: ν; ι

ΙειιιιΡαε Γειτιόιιτειτιε ιιιιιιεΙοπεειετέειιε τα ειιτο.πτε νιττιιτιιπι τε:ιιο :ιειιετε: ΓΡιετι.. Θεων

ειετε 5 Ροιιιιτιτι εοτ:ιε πω ΓειιιέΕιΠιτιιι , πι: ει: ΡτοΡτιο ΜΒοτε 6ιει:ετετ ΜοτιειιιετιιιπιΕιοτι::ειτε. Τιιτιε:.ι ΙΚεεε Ετειιιεοτιιπι Οι-ιι.οι:ονιιο ιιοπιιιιε, ειτειιε ειπε Κεειιιο. Μει..

νος;,ιβιιιο ΒΑμ)Εεπιτου , Ιοειιπιιιι Ρ:.ιεο Κοτοτπ:ιεετιιι, ειιετιι νετιιιιο νεα.» #

ΒιιΙο (5επιετι::ιιτιπιΒ ειιιτιειιιταε εοτιΓιιενετοτ πιιπειιΡατε , οιπιιιετιε ιιι%ειιιοτιεω- θ

με ποΒιιε ιιιι6ιεπι ζα:ποιειιιπι νιίιιε επ εοπίι:τιι::ιίΤε. νετε :ιιέ_ειιει ετντιιοιοειε

ιιοπιιιιιε θετιιετιεππι ιιιιιιευ ετιιπι , επι :ιινετί`ο νετιιο.τ :ιεεοτε πιοτε 8θΙΉΠΠΠΙΠΊ;

Ηιιιε ίτοτι:ιιιιτιι εοπισ. ιιινείξτιε, Ιιιτι:: ιτιιιιτιΡΙιεεε :ι.τοοτιπιι ίτυεεε5 ιΠιιιε Ριο.εειξ

ιιΒεττιτιιει τεΠιιε , ιΠιπε νιτετιτιο. τετε ταπιιτιιΒιιε , ως ιιοττοτυπι ο:ιοτιίετι

Ηοτεε , ιιιιιε νιιιεε.τιιιιι εΒιιτι:ιο.πτ ΒΒττιοτιἔε, επι πι τιιτεετιτιιιιιε σειιιπιιε ιιιεειιτεε

τιιτιιο.τιτ ιιι ωεωι5. Ωωεωω ι1τιςιιειιε ειειιιε τιιιτ:.ιτι1τ ιτι::ιντο. εεξιιε5Ρειίιιιι Ρεεο

παπι εοιιστικι, ιιιιι:ιεπε ίτιιεετιιιπ&ιίετειιτι,ειινετΠε νειιοτιιιιιε ειΡτε. 5 εινιιιπι ω·

ποτε ιιιεΐοειιει. 8εειιο.ιιειιπ Ρειττε ττιτιει τπιΠιει @τα 'ε, ιο ειιιτιο Βιίειιε ειιειτετιιο ισι- @Με

Μάιο ε ειιο τιοτι @ο Ρτιίιιτιο νετειτ ειιτιιιιιι , ιιτιιπιι ωτιτπτιιπιοὰὸ εοττιπιεειιιτιιιιιε 87ιει Με

ω” ιιιετείιιιττι. Ναπο ο.:!Γεετι:ιειιε ττιειτε ετιιέι;ιιειτ , ιιιιτιε επι Ιιτιιιπι τε:ιιεπε ει€]ι12- (ΜΜΜ

Πε:ιιοειιοά

:επι ιιιιΡετιιε πιο.ιι:ιτ ,εοτιιΡεπόια τιεινιιιπι, εοπιτπετειει ΡΙιιτιπιοτιιιιι , πιιιιι [Με “επεσε πι

εεττ” Ρή

ιιιιιιιπι νετ

:: δυστ3εε.τι1ϊεοενι1ε Αιιέιοτνιαδ. Β.ιι:ιιιιιιιε Με ειιι Σπιτια Επεσε: ι·ειιοπειτι ιιΔΒειιαπι τιπ:ιειιι δ::τι- ει.: ςι"·ίηω.!

νετιιιε : Διά Ουπαππω Ποπ” Μπάστα ω... πΙέρσ[σ

όιβΙ·υπω υπεριππι ω: |ῖ[ω , ιώΕ 02ποβιωπ Ι·'πιτπωι

]ἱΜΜ έξ ό· πιάτα πωπω: ό· Ριβια :Η @Ή ἰστπἱπἰσσ

ατι £ρ[ιο» Μαπε[Ι"Μπι τυπ.ι9"42πά14Μ τοπια/β». Εττειιιτ

εφε επι ω ΠεεοΕι:·ιτιιττι τείετιπιτ Οετιιετι6επίιε θα·

ποιιιι Ρτιπιοτειια , ε1122πιιο «πει τι::. ι.ιν. :Μισα

:ειπε . Ροιιειι:ιιπ Ειιιιιεττιιε :ιιιτιοε πιω.: τεεεπ:ιο

Ρωι Λεωφ Κάβα:: ν:ιτιιΓειιε Ρετσετιπειτιοπιβω

ΉΠΡεπ:ιιτ.Βοπι:ετ νικειτπ δ. Αειιι ΓιιΡτΞι πο! απ. 6;ο. -

θ ΗαιιἀιιιεΡ:2. εηπιοΙοει:ι, ιιειιιόεπι απο Ρετεε

ν:ιιιι0 Ο:ιιιι κατω πι2τετπο ι::Ιιοπιιι:ε είτετειιιπτ

μού. Ρτο :ο εποε Ιαιιιιε εστω Χ:Μ77ΜΜ:. Με:

Ετοπ8, 8επιιτιειώ ιιεκτε Οσωπεπωω ; επι @Μιά

Μι Κοπιιιιιιία. τιεεΙει'.Β εεπιιππιοιιε Πωιστάσκω

Ριτιεειισ.ιιτ. (Σι-ιΟεπιετι::ιιιιι ὁ ει:ιιιεπτιο :ιετινιιπι, ποπ

Γειτιε εττεπειιιπτ οι! τακιοπεπι τεπιΡοτιιιτι. Ρτιιιε επιπι

θ:·πιετιειιπι Και θεπιπιετιειι:τι πιεσε :ιιεεΒιιτιιτ , ειιὶπι

ιι Μοτιειειιιε εποε εειτιεπτεε νασαι:: ιπιπιιιιπιπτιιτ. Πα·

:ιο δ. @μπω Πεεεπιιειπ πι.. ε.. Δ: (ΜΒ. Νοιπιππ.

ΜΜΜ πι νι:: δ. Α.πωπ ΟΙωι·ρω ει:: 0ιωεβυιβ

ΜοτιαΠετιιιπι ΓετιΒιιπτ. ει ειπε ἔι "Με @ΜΒ ΘΗΠετιρ

σπιτι :ιεειιιεετε νεΙιτ ( πιιτπ 86 ΟιιΙΙι πωπω ποπ τε:

τΞι ετιι:ειΙΓεωτι: ) οαιιττιτ νει: Μ... :μια ΡΙεπικιμιιπεπε.

εμεις”. _ . __ -

τι.ι.ιι ε)



τω νιτΑ ε. οιιιΒιετντι Ααο. οΕΜοτιοοΝειε.τ

Επι:: Απ.

|)(:_ ΧΧ(Πν.

ΑΜ. ΧΧ.,
!

π

ρτΠοοπε τρἰὸορΜ Παωτωτια νοΙαοαΙτε Ροποίτποαε 8ο οτρἰπὶε ΡΙααΙὶτὶε, οτἱατπ

ατορο τατ1Βαε. ΙΒΜοπι ()αΠ:ταιπ οοπότόοι·απτ απταρτ. Ιοὶαὸίὶαπτὶιι αποτο ποΒἰΙτα

()αίττα Ποτ , αΙ›ὶ ΓαΓΡὶταπτοε Ρταο (απατα) ΡαταπτΠ οοπιαπτ , τρὶ 8οτποπτοε τοταπ

τΙΒαε οοαΠε , ὶπ Ηαπαπτε αΙτττοΠρε <έοπαταπ ποπ οταπτ. Ποτ απο: αΙιπαε , πο ορο

Ρτα:ίοπε Ιοπαιτατ τοΧταε , τπιιΙτἰΡΙἱοἱΒαε Ιααο!Πρε οίτ οο!οποαε 3 ερτ Ραττἰατοπτο]α

οσο :ποιο νοταΙτο ὶπ ἴοΡτααΒὶπτα απαπαι·αιπ πατποτο Ιίταιπ όοίοοπάττ ὶπ οτοιπαω ,

απόττο ΓοΡτοτπΡΙΜ ναοταιπ παιποτο ΡτοΡτοι· <έτατ1απ1 ἴοΡτὶἴοτπποπτ πατατα,

ν Π.

ϊαΒι·Ιτατ

αοί:τέΡττ0.

Μοπαοπο

παπι άΠΗ·

ΡΗπ α..

3°_βιι8 _ 16 α..

Τ! Π Ϊ.

Ρἱίἔἰαπτ

ωπιτποοΙΙ

κατ,

ΙΧ.

ΑπποπΜπ

τἀἰνἰι1ἱτιὶ8

αταΡα.

Χ.

Μοπαοπί

Ϊοοϊοπτ πα

Ρτ:ττο Ιου

αατ.

ίαπέττ.

στα ορο Ρτονἰὸοπτἱα οοπίττωπτ Ροτ τραάι·αιπ τπποπἰα τατπτα τποΙο Γατἔοπτἰατ

(:Ιααίττα τοοοΡτἰοπἱε πατα , απνοπταππΒαε οΡΡοττιιπα. Ιπττοι·ΐαε πορτα αΙτπα

ίαΙ<έοτ παταταπτ1Βαε επειτα.: αο Εατο ΙαπὅοπεΕοοΙοίὶα Οταο1ε 3πίτειτ οτοέτα , ωρα

αΡτοοπτ οοτὶποτ αΙτπα νἱτἔο ΜΑΜΑ , αΙτατο απτο ίαοὶοτπ ΙοδταΠ οοπτΙοπτο ΒοατΠΕ

πιο ΕΙΙὶΒοττο ΡΙοτατπ Βοπ1ππατατπΙαπππο , τοτπΡτατπ ααπ 8τατΒοπτ1οοπἔοτἱο , απ

αττοορο Ιατοτο ]οΙπαππὶε8τ (:ο!ατπΒαπτ απο παω $Ιοπαππ ΒοΙ. Αποτατ α Βοτοα

@τωνΠ] Μαι·τνπε 8ο Βοτπταπτ ()οπίοΠοπε 2ΙΞό1οαΙαππ όοκτπε ποΕπΙο Ροππαποτ

Γαπέττ Ραπ οταοαΙατπ, ο Ιατοτο Γαπέττ παποπε. Ματττπ1 5αοταπατπ 2. νοτοττ α

Μοπά1ο ()οΠαΙα ὶΡίἱαε 5απέδα Βοἰ Ροττοο ιπατ8ὶπο ΒοτοΓοοπτο. ΟΡοτοΓα Καπο

οΙααίττα εοπαταπται· ατοαε , ναπίιπηαο άοοαε οπΙοέταπε απάτπαππ , ώπέταπ1 τιποτα

Ρπαπττοαε ΙντπΡΙαε. Παρα νοτ<ἑοπε απ Ααίτι·ατπ τΙαοοπτοτατπ ποπαοτπτα Ροπαπι

ΙοπΒἱταὸΙπο , παὶππααεὶπτα ἰπ Ιαττταό1πο οπαποτ άσπρο τρἰοίοοπτα οπτοπτα. απ

ΡαΙα Ροι·Ιοέτα Ια:: ταοϋατ Ροτίοποίτι·αερττατπ Ροποτταπε νοππαε τ”ονοτ ατΙΓΡοθταε

οοοπττε. 5αΒτοι· ατόοε εοπαπαο όαοΒαε οΗ·ϊοπε οΡΡοτταπεο. Ητπο ίαΙοι·πα ίοτναπ

πα οοπτρπται·, προ ΡταπτΠα οΙαι·α Ραταπτατ : ἰΒἱτρο οοπνοπἰαπτ ερτ απο @απτο

«:Ιοίοι·ν1απτ , πὶΙαΙπα οπτοεΡτοΡπαιπ , παΙΙο οοοπτοε οοτπΡοποπο , πατα ΐΡοταπτοε

τα Ι)οπαπο ποπ όοποτοπτ οτππὶ Βοπο, ατ νοτοἰπ οτε. απΡΙοατατ ΓοπΡτατπ : Κα::

:καίω άΞΖΙἔεπττιύω !ο$ο›π πω», 1)σπιέπε, ό· πω: :β Με /εαπτἰαἰοπτ. (ῖατὶταεἰΒἰὸοπ1

ίαΙοοτ πατα , αΒΙτἰποπτἱα τπαἔπα , πατπταταε Γαιπππα , οαίπταε Ρο: οτππἱα.

Βοά 8ο απο παταω ορο α ΓαοοαΙο ποπ οτατ αατατατπ, πο πάρτε ιπαππΙεΙπνα

ποταπτ οοτπΡοποϋαπ1. Νατπ αποτο τα τοττοαε 8ο :παρε οαΡἰαπται· Ρ1Γοοετπαππἰ

τρτπτραοοπτε σωρο Ιοπἔἰ , τρτ στα ]ανατπτπα Εταττατπ ΓαππΡττ ἰπ οΓοαε , οτ1ατπ

οΧΡοΙΙαπτ τοπο ταε Ροι· Ιαοοτπαε: αττρο οοπτι·α πατατατπ ΐαὶ ατρα ααα· Ιοποτπ οοπ

Γαονἱτ οκίτἱπἔαοτο,Ρ)οτ παττἰτποπτα ΡτποαοτΗπα πρωι παττἰτ Ιαοοτπατ. Αρτ πω:

πποπτατπ Γαπᾶἰ ΠΠ οττἰ 8ο 5αποτοτατπ ιπαΙτἰΡΙἰοοε ΓοΡαΙταταο , τρἰ Ποπ Γοτν1οπτοε

αΠὶτἱαο Ροτ Ραοὶε τοππΡοτα, οοπτύπ Οταοτ ΡτοΡπα νοΙαπτατο, αΒοποπ1 ὶππΡΙονο

ταπτ ιπαττνια], 8ο οοτΡοιτο @απτο οοιπτποτταἰ οΧΓΡοδταπτ σπορ Βοτπππ,οοτοπατπ

πιαο)ιιτ οοττατπὶπὶε τοεοΡταπ. Ηατο πο ίἰτα Ιοοὶ οτονΙτοτ απορω. Ναπο απ Ροίτο

τατπ οι·π1ποτπ τοποαππαε. 4 ·.

(Παπ @τα να· 1)οπαπτ τποππε ίαΙοοππΒαε οτοΓοοτοτἰπ να·τατο , 8ο οιιὶὸτρὶά

Πα αΒίΗποπτὶα: παοκ Γαοτταποτοτ, πω: ααΡοτὶΒαε δ: ποίΡ1τραε οτοαατοτ : «μα
ἀατπ οπο ΙαΒοταπτὶΒαε ΡταττὶΒαε Ραπὶε τΙοίΕζατ ,παω οπαιπ απόο Ηοτοτ οπτπαποταε

ποπ αποΙΤοτ. 5οτὶ οὶαπ ὶΡΓο Ρταττοε ΓοτπΡοι· ὶπ τοΗΨοπτε ααιποποτ·οτ, όποια

οπο ΡτοτππΤαιπ τροτὶ Βοτπἰπαε απἱππατπ]αίτ1ἔατπο:πο‹ρατραιπ αθΙοοτοτ, [απο

πατα Βοἰ τρὶὸαπι Ρταποαε “Ματ , ορὶ ΓοΡτοτπ Ραπο5 8ο Με τοι·πα αυτ” ίατο. ποτα

Η: ποτό. τρα τοίὶοἰοπτα οοτΡαΓοαΙατπ ποοοΠἱταε ΡοΡοΓο1Ποτ. Ταπο ΠΠ πιο επανω

οοπτοτταπ , 8: οκἰπτἱο ΓαΗὶοἰοπτοι· παοαοταπτ , 8ο αανοπτοπτραε οατπ φοτο ποτα

Ιοταπτ, αττρο οι: 1ΙΙα οπο τπαπτοα παπκρατπ όοίαοταπτ πα!.ατατοι·τοαε Ιοο1 Παω

οΡΡοτταπα ίτατποπτα. :

ΑόοΙαπτατ Ραοτπω πονα ΟΙπ·1ίττ_παταοαΙα.Οατπ να· Ποἱ Ρτο οααΙα Μοπαίτοτῇ απο!

ΗεοιιοικαΜ Ρταποοι·ατπ ΡττποΙΡοϊπ νοΙΙοτ τροτπόατπ Μοπαοπατπ όοίΗπατη Μ.

νοπ1οπετΙΙαιπ Ρι·οίττατατπ απο τοΒτο , Ιπρωπτ οτ οααΓαιπ οποταοπττ:ο π] νατατο

οι Ια τω!. πως. 8ο ναΠἰε Ι.αο.ΜοΙοταε ρααΙΙο

ὸἱνοτΪαε ω οΗ:οττατ. Ηιήια αυτά μερμ Μπέκ τω· εκπίι'α

άτοπ2/]ΐυπο Βαβ|έτα . έ» πιο: σω.αφυτοπιύ· Πεο @ΜΜΜ

ωοϋιθεύοτ οοβακέτυπ , ο ΜευΜίε τ0αββούατ.το]κτ »συνα

πίτπα Επ:οπ›μηι&άΜ οικω: ατο παταω: άπτττώΜΙω·

»

ιωεόταβατ. ΒοπαΠοτίκω Με πϋέττιπτ Διά Ζήτηση;)

Μ ποποεἱπτο Ροιἰισυ |οπέτΓ:4ιϋπο , Φ· 9Ιππ9τω18"”| Μ,

|ατΙτιιάέπο τοπιἰοἐπτπτ : ε” απο ΡΜ: @απο #π·έιι!ιε μι·

@Πα Μ:: καίω: Ρετ-βτποβτατ ·υτττπω Ρ:›πτωα: , Μπακ

ομαδά!τ σώου:: Ισρππέω.€κύτστ[ω: ετΙ'τ.τ!:Μέπα απ.

 



_ ο νιτΑ ε. ι=ιι.ιεειτ:ι Απ. οΕΜετιεεΝειε. ει:

@πει ΐοιο νε:ιιο ιιίἱιε ιιιιοε:ιι: νεόε, ι:ιοιιιεπε, 8: :ενε:τε:ε ,8:ειιιιιιιιιε ιιοιι ειιιε. Απ:

Γεο:ιει:ε:ε. δ:ετιπι ε:8ο Μοιιεειιιιε Γεπιιε ί·'ε&ιιε Ρε:ιεειτ οιιεπτοειιιε :μισά ει Επι· Μ· Χωνι

&ο Ρ:ιτ:ε :Μπιτ πω: Ιτε νι:ι Πει Γε:πιο 8εεειιίειιι οο:ιι:ιιιιτ,8ε πιο:Βιιπι ω- Με' α'

εενιτ. ι

(Ἑοόεπι νε:ὸ τεπιρο:ε Ρε:ιιιιιε ()ινι:ετε::ι ει:ι€επτε εειιΓε όιΓεο::ιιετ νι: Πο- χι_

ιιιιιιι Ρεεεπι Ρει·:εκε:ετ :είο:ι:ιε:ε Η Οιπε:ιτο :μισό νοιιιι:5Ιε::ο νεπτοε ιΙΙιιιε Με €Μεο_τιι=

ειτε Ρ:εεΓυπιο:ιοπε Γιι:ε:ιιε είὶ. ΙΡΓε :Μπι ιο ε:ει'ει:ιιιπι εοε ποπ ι:ινε:ιιιΤε:, :ποτε

ΐοιιτο Ρετιειιτιειιι τειιιιι: , τω ιιιι:εΙικ ιΠε Ρε:ειιΠιιε ει Ποπιι:ιο Ειι:ι:ιιπι ποσό ίεεε:ετ Με.

ἔε:εΓεει: , ε:όε:ε Γε ειοΙεπειπειε::ιεοετ , δ: εΙιιιεΙ Ιοοιιι ποπ Ρο:ε:ετ, πε ει::ε:ιΠε

:εειιιιε Πιιιιπι ειιπι ι·ιι:το εισίεοπόιτο οεπιο:ιθ::εΒετ. Πιο πιοι·ι:ε επιιιτετο εινεε ιοει

ιΠιιιε εει ΓεπέΕιΠει Ο:ι::ιοΒιιιπι Ρ:επιι&οε "επεσε ειπε :εοπείε:ιτενε:ιιπι: οοτιι..

:Με

Φε:ιειιι :ιοέι:ε :Με ω Βειιιιεε Γειι&ι Ρετ:ι νιειιε:ιε ΡΓειΙε:ετ , ποιόεπι Μοιιε- Μ;

ειιιιε πει ιπ:ε:ιιιε νι€ιιειαε: 3 :εοε:ιτε εοπΓΡει:ιτ,τε::ι:1ιιετιι οιιιεε ιε::ιΡε:ιεε Βιι€ετεε, [εμε Πε

οειιΙοε ιΠιιιε πι δΡι:ιτιι-ίεπέιο πιιεε:ε Ρ:ε::νι:ιιτ. Ε:ετ ειιιπι ει @Με ιεε:ν::ιε:ιιιιι οΠ“Ης”κ'

εοιιεεΠε , ιι: ει)ιπι Γε ω ο:ε:ιο:ιεπι όειιιΠετ > Γιιισιτὸ ιεε:ν:ιιε:ιιιιι Ηιι:ιιι:ιε ιεπέιι ιι;

Με οειιιι ε::ιεπε:επτ. δεό δε ιιιειιιιιιιιπι ιιικιιιιιιι ε:ε: ιΠι ο: ειιτεε ειισιιιιι ποπ ω

:πειτε ε οιιιιπι ειιπι Ποιιιιιιιιε Ρε: εοπιΡιιπέι:ιοπιε €:ετιεττι νιΠτε:ετ. `

(πιω εποε Μοπεειειιε νειιιΙΤετ εε! ει:τ:επιιι:ιι ιιιιο::ιε , τιιιιτιιε ειιεθ:ιιε επ ειπε. Μ".

ΙΠΒΓθιΤ05 Πει δεεε::ιοε εε! ιΙΙ:ιπι , ΒΙεπειιειιε Γιιεόε:ε εοεΡι: ιι: Η Ιιεοε:ετ απο!- Μο:ιοιιιι··

:επι Γεει:ιιιε, εποε οοε:ιι:επτιετιι ποπ εειΠε:, πι:ιιιιιπι ειπε ίι::ιπεε:ετ. ()(ιπιοιιε :ΧάςΈ"61

ιΠε ιτε ΕεειΠε: , ιιι€_::επιιε νι: :κι ΕεεΙεΠειιι δ. Μειιυι-: εοεΡιτ Ποπιι:ιιιπι ει:ο:ε:ε, Με; :ζμ

ιι: 28:ο :ιι€:ιε:ετιι: ιιιιΒιιειιι :ε:ιειε:ε, πε εεινε:Γε:ιιιε ειιι::ιεπι Ρ:ο εΒιεοπιο οι; :κι

πιι:ιε νεΙε:ε: Γιιο:ιιε:8ε:ε ιο Βε:ε::ιι::ι ι) ιοι·ει·:ιι. Πιιιιιοιιε δειι&ιιε πε ο:ετιο:ιε ε.

εοπΓιι:εε:ετ , ει Ρ:ετε: ειιιιε :ιιι:ι:ιενι: εποε! εεε: Ιοειιιι νεΙε:ετ, δε εο:ιίεΠιο:ιε::ι

ει όε:ε Γετεεε:ε:. ῳω ιτε ίεάιιπι ει; ιιεπι εοτιίεΠιο:ιε Δω οι :εεεΡ:ε Ρο::ιι_

:εποε :ειιοι:ιι: επιπιε::ι Πο:ιιιιιο)ιι: :ιεε δε:ι&ιιε ει:: Ποπιιιιο ειιιιι:ιε:ε: , πεε εεε:

ιο όειοε:ε:ιο:ιεπι τ:ε:ιιιι·ε:. _

Φε:ιεπι :ιιε :Μπι Ρ:ε::εε :ιιεΙΤε:ιι Γιιεειιιε:επτ , δ: τιιεπἰοιιιι ΓΡει·ίιπι Ρε: ε8:ιι:ιε χω; ι

ιεεε:επτ , τειιιΡεΠεεπεπειεπε ιιι:οιιιιι: , 8: νε:ι:οε ειιπι :ιι:οιπε νεΙιιιο Γε οίι:ε:ιάιτ. Ρ:οεειΙειή

Τιιιιε δε:ιόι:ιιε πε Ρ:ε::εε Ιειιο:ε::ι Ρε:ειει·ειι:, ειπειιιιε ιι:εειιιιε Ποτιιιπιπ:ι ]πειιΜ- “ω”

ΟΗΜ5ΤΗΜ ιιιεΙετ:ιενι:. Πιο εε οι·ε:ιο:ιε Γιι:8ε:ιτε Πινιοε νι::ιιε :ειιιοείι:ετεπε
εΒΡειιιιτ , δ: ιπ :ιιιεΒιιε ιιινιίειιι Ρε:τιΒιιε εΠ·δι1Ξενιτ. · Μο:: Γετεπιτετε :εει:ιιτε , :αιώ

όε:ιι:ιτ Μο:ιεειιι Πεο Ιειι:ιιε Ρ:κεοπιε. -

Πιεε ε:ε: Ποπιι:ιιεε , 8: νι: Πει Ρωειο ιτιιιε:ε ΐειιι:ιεΒε: εε! Οοεποοιιι:ιι ΜΗ) Με

(παπι εειεΒ:ε:ε ιοΙΙεπιιιιε: Ρε:νειιιέιιιοιιε εε! δεοοεπει:ι ιοίε ειιπι Ρ:ετ:ιΒιιε εάν Ε<ιεεπι -

Γεειιόι: πεινιειιιεπι, εεΒεΙιοε ειιιοε ιι:ιοοε:ε: :ειιοιιιτιπ Ρει::ιιιε. :εξω Κεειιιε :ο 5ΐ|¦ἔὶοι1;'Β

:είιε:ιιιε :Μπι εεΙΓΡει:ιτ,εοοιιπι ω: νι: Πει ι:ιίεειε:ε: ι·ιι::ο εΒ:ιοκι:. δα! ειιπι τε πιω. -

:κι ειο:οιιε:ιοιιιιι ιοαιίΤει: , :εΡειι:ε Πι::ει:ιι: , 8: :απο :ιο:ιτιιιιιι Γιιεπι Ηειιιιιιιε ω

:ιειιισιιε ε::ιε:ε εο:ιίρει:ιτ, εεεωω ιιοε πω: πω” που νι:ιε:ετ , δ: ειπε επιιιετε

:επι εοιιιριεε:ετ, ΓιιΒι:ὸ δ: ι Γε Ιιοε ποσο νι: ιΡω νιόεοετ εο:ιΓΡιειε:ιε, Ρε:.
ειι:ιέι;ε:ι ε:ερι: ε ειιοιιιο :ιε ι·εΕιδιιε δε:νο:ιιιιτι Πει νι: Γεω ιιεισε:ε: ι:ι ί:ειι:ιε. @Με

πιει εοΒιιονι: ,επιοο Ρε:ι:ε: ιιιιιΙε::ι πιο:επι ίεεε:ιιπ:,άο:ιεε δ: άι:ειι:ε :εό:ιε:ειι:,

δ: Ροειιι:επ:ιει:ι ειιιιι ιπ:ιιιιεεο:ιε :εεεριιΤε:ι:. _ '

' Πιε οιιε:Ιεπι Μο:ιεειιιιε επι ιεπειιειιι:ιΒιιε Γε:νιειιει: ει: πιο:ε , δ: ιοΓειιιεοιιιιιιο.. κ". Δ

:Μπι νιιιιε εΠ ι:ιειι::ιΠε. δε:Ι πο:: νι: Πει εοετιιτο :Ειπε ει: πάω ιιεοε , δ: εεε:ο

τε:ι:ιΒιιε Γε:νιε:ιε :ο ιιοιι ειιιοιιιιε εεει·οτε:ε. ΜοΧ Μοι·ιεειιιιε ο: εικιινιτ, ιιιΠιοτιεπι :επι :επιε

Ρε::ιε εειι::ιοιειιε δ: ε:8:ο:ιε Γε:νινι: , δ: ιΡΓε Γε:ιιιε Ρε:πιειιιι:.

σε Ροιιιιιι:ε πι απ!. απ». ι98ι:ιι:: .ω “Πιάσε Βο

1Πε θα: /Β!ισιόιπ ειπε #δΐιθΜ Επ·υιιΜιπ, ει: [ιιραιὶ ω:

πιιισ . βη:: οι πέβι|υπ "ικά &ε!Ισπάι, π: με μια

ά./-(0,άι.”Ι ρυιέπε:ετ , ,πιω ω σου· απ” 2 Με." _ π;

ΜΜΜ με πο: ?ατομικό ιιιιμέ ευ·υεπιρε "ΜΜια,

@βια Μπι ω” [κιαπων. ο -

6 Ηοε Ιοεο ιιι:ιιιε:ε νιοετιι: Αεεωθοειώσεω

ειιιιΙΤο νοειε οικω ρε: Προ. 8: ιιιι:ιιε ΜΜΜ ποπ νε

Ιετε , ::ο:ι::Ξι πιιιιπι δ. Ι.εο Μεμιεε πι ΕΡιπ.μ.εά,

ΤΙιεοειο:ιι:π Εοιοιι.ιΙιε:ιΓεπι ΕΡιιεοριιπι ηιεπε Με,

ι.ι.ι.ιι ε;

 



ε» ντα ε. ι=ττ.ττοειντι ΑΒΒ. οΕΜεττοεοετε.  

εοτο. Μ. Ποτο νττ Ποτ τττοεττε ει€εοε εοτΓοιο,Γορετ Ηοντοτο Ιίο.τειτο Κοτο:ιοοτοτο τι @να

2: οιΠετ το ροττοιο , οσο ιονεοτο ο:τνιΒιο οτειτιοοτε @φετινο ρτοείτοιοτο. @το (τπτ

τον”. εεοτε οτε τεΠοτε, τερεοτειονεοετοοτ ειΒοοοοο τοττΤο.το οτινιτο , τροπο εοτο Πει

* #'01Ρ το.οότΒοε εοτΓεεοόεοτεε ο.Ινεοτο ττοοίέτετττ Πιοτ Ποτοτοτε.

ΧνΐΠ_ (1ιτο:ττειτο τεττοτοΓο. τετοτοει Ρτονετοο το ντΠο. νττοτο Ποτ το ρτορττειτο τεεερττ

ντΞ_νο το· εικττεο!ειτο τ τοοεοε εοτο το εεττοττοτο τοτττεεττ , ετ νεο ντοοττοιο εΙοοό τοοοο εττεττοτ

:δΒ::Τ“άσ Βεοετττοετε , ειτοοε το εειοετο ετοτοο τετ'εέττοοε ρετειότει τττοοειτετοτ οοότε εεκτετο

εοττττοποετε. @το οΒτεοτο εοτο το οοοοτε 5ο.οδττ εοι1&τεοοοττοτοττοοε νετ οσοι.

ττοοε ετοτοτ τΠτοε ντοοτο τοτΠετ Ιειτοττετ ρτορτοειτοτο, τΙτο οπττοττοε οτΓεεόεοτε με.

ἀτ6`τει ωτοτο τοετετΤο εετττιττοοπ, πο. νειε ρτεοοτο τ·ερετττ τρίοτο,ο.είτ οτοτΙ εε εο ΜΒ

Χ τετ ε:τρεοΐοτο.

ΠΧ· @Μοτο ντεε εοτο τρΠοε ρτοοετοο ρετεοΙΤοε ετο.νττετ ὰ ροττετΙει, μπι τοοττε

ετερειΓεετετοτ πετρα , πιο:: οτ τρΓε Βεοεότόττοοετο ίορετ εοροτ τρίτοε ττειτττττττ,

εεεετ νοτοοε το Γε τοοττ ρεττεοτττ , 8αιοτοοε ατομο οϋΓετνειοττει τοεότετοτε τεεερττ

ρττίττοετο Γοοττειτετο. Νεο τττΠττοττετοττ τΙΙοττ , εοτο εο 5εττοετοιιτο τι·ειοΓεοοτε Μ.

νεε με οποτε. τετορείτοτε ρεττεΙττοττ εοερτΠεοτ , τρίο οτειττοοετο ττοοεΙεοτε , οο.ντε

τοτε. το οοτι τρΓε ττ:ειτοιτ, τετοοοεοττοοε εοτο, το οτειτο ττειοΓνεέτει είτ τττοττε.

' ΧΧ. Εκο εοοΓοετοττο ΜΜΜ ττε Μοοετττεττο εττεοιοοοετοιιε :το εκτιοττοοττοε οοττο:;ε

2'::τ:°;έζ Ρτειττεε ττειοττοτττετε : 8: εοοΗοεΒειοτ τω! εοτο ντττ Ποβττεε ετ ροτεοτεε ρτορττ:τε

το εοτο: νοτοοτειτεε τετροεοτεε, 8ο οιωττω Ι)οτοτοο Γετντεοτεε. (Ηοο τοττοτ νττοτοτο το·

Β::έΠΕε;;- ετεντΠ`ετ το Μοοειίτ:εττο τοοΙτττο‹το , οττοετ εοοίττοττττ Οοεοορτοοτ οοτοτοε Μοτο

τω. απο ττεεετο τοτττττσοε ὰ θετοεττεο ΓεοοεΠ:τοτοτο , οοτ Γειοέτειτοτο £οοἔτεἔεινὶτ

τοοττττοότοετο ίετοτοειτοοι , οοετε Μ: Βεττ8τοοτε οοττοο ρτο ντττ Ποτ οοεότεοττει

ΒοοετοοΒειτ Μειτετ ρτοττεοτττΠτοει , στα οορτΙτ ρετεοτεΙεῖ , νοοειοοτο Αοεττιο

Βετντο. 5εστ8ε τοοΙτο. Μοοε.Π:εττο ρετ· ετοε εΧετορτοτο Γοοτ εοοίττο&ει το Νεο

# ατο τα ΟοοΠοεΒειοτ ετ! εοτο 88.εετάοτεε Ποτοτοτ εορτεοτεε εκειορτοοι ττττοε ποτε

οοτ , 8: ττε ε] το Κεεοτει Γοει οτο:ιοτιοτ Οοεοοοτει.

χω. Ότιτοοοε ετ Κετττο τοοοετε 8ο Ρτάεττοτο οιτρττοτεεορτο. ετ Γορετνεοττετ ατραπό,

Βξετεττ (τε Π:οοετοιτ οτοοεε Γρετ:τεε ττεεττο:ιτε. 5εετ εοτο Με τοτειτο εοτο Βιοετετ , Γειορετ ρΙοε

::;;"ή ο τονεοτεΒο.τ τοτόττοτο οοετοι ειοτεο. ίοετο.τ ττεεττοετοτο. Ιρίτττο τρττοτ ετεειοι:οο το

Με τη>ττ· εειρττνοτοπο τεοετορττοοετο ετ ροορετοοπ ειττπτοοτειτο τΙεροτειοε.τ,τοτοοτοτο οτ Μο

:ΪἙ:·'°°““ οτιεττοε Γοοε ρτορτετ οοτ: εοτο οοοίττε οτιντοοε ροτττοοε ττειοττοειττοτε ττοοΓιοτττε

τετ , 8: 8τερεε εειρττνοτοτο ρετ τρΓοτο τεττετορττ Ιειοετοτεοτ ροτεοττοιο φωτο. δεσ! ι

Ν ° Π· 86 εοτο ρι·ο Εττιττοιο εοτορεοόττε τοοοετοτετ εκετεεττ οεΒοττει , οιορττοε ετατετοοε.

βετ οοὲτο ε!ειττ ο τοτεο!εττοοε εοοτοετοττο οΓεετσε.τ. Ετ ρτορτετ τιοε Βοοοεοτε ντε

ετοο ροροΙο οτε τεΒοτετοίτ:ο τοοέτοτο απο ετττοειτ εοτοτοετετοτο. τ

Ε6ΐοξ:ξώ Οοο τ του· ρεΓτττετ Ητοιιοτοοε , οοττὶ €τειοεοτοτο ρεοετε ρτο οττοτε ετοττεττε

ὶΠα°Ρ" τοτε οτε ρετ :ττιοο οοοοτετοετο.τ ροτίοε , εστω όετοοεέτρτετιεοε τ.οττοντοπο το8τείζ

Με , οροττειτο ίο.6τοε Γριτττο τοοΙτττοττοττε ετοιο.τοε οοεριΙΤετ κάποτε ττεοττοοε Γτειοε.

τε Γορετ οοοτΙεε 5ειτ:ετττοτεε ετ Ρτοοεοε ,ειτοοε εοοτεοττεοττοοε πιο ρτοτττοτε εοο8]

ττε τοειοετο.τοτο .Ι)ετ τετ:ερτΠετ Ιοεοτο Βοοοττετ δειοθ:οε οττ εοτο Ετττοεττοε οροτ δέ

ρτ:τεττεειττοοτε νεττοει ττορεοττττ. ()ίιτοοοε ετ Με ττοτε τοοοεττι τοετοοο νεΠετ, ντι·

Ι)ετ εοοέτο. τεΓροεοε εττοροττειτειτο είτε εοτο , οεο Οοττίττοοοοπ τ1οτοτοετο εοτο εο

ρειτττετρ:ιτε ετεοετε , εκτίτττοειοε οοὸά οτοτΙΤετ Με βέτο ρετ :ιειοοεο ίετττ μι!

Μοτο τοειττγτττ οοττοετε. δεσ! ίετντιντττ Ιοτο Βοτοτοοε το τοοττοτοιο ρτοτεέτοο1,

οοτ ρετ εοτο νοεοοότ ετοιοτειά τεττοοτο εκτοτοτο.

Τἶηέἔἑξ# Ρτετοεοε Ιοροε το.ΒτεΙοε ειοττοοτοοι Βτερεε ὰ τοτε το.ρτ όεοττΒοετοεττειοε, ττοοίζ

το εσ.τρ;:: ττειτο οττοε Κοτοπτεττεοίτοοτ ΟΙεττεοε εοερττ εττωτεοω το8ετετε , δέ τοετενοΙο

τετο 'ο ο

Β_ Α]οττοε- ^' οο"(Μ"Πεεω"( Ι“"°ΜΜ2°,"Μ: Μ Ρϊ25:τ'(Πόπω τ:τπροτε άυποτοπτετ τίψετεπτ :τικ «άτυπα το τοπ·νετ/λ-·

αν ΙΗΜΜπσ"υπ. ΕΠ :1οτετο Κοοοιοτο, το ΚΦπτυτ , ττοδτοε τρωω, , ο: το [τω ρωμτο τών ρωτωβ άρύ"!;"- @ή

Μ^Ψ ΝουαΠΣ Φ φωτ-Π 8οφ·ΜΠοτ Ξὶ ΦωαοΠΠΠ [Νεο Μπέ·υετβτ ρτωττωπ.τ τείι'τυπ Πάνο Βονοάπτ κά" Ι. Ο.

"1""Ε· . “ποτε οι τοπον” ΠεἱΜΜ ό· ποιοι" ροτίστωτιιω το·

ὐ εο"Φ· Μάι: τ δω Ι°#2##7# ## #Μ"#" ϋΜἔΗ Μ, :φωτο οπο” ω! ρω». , τπτ: ·υττώτα [τω κάπου"

°”ω”Μ .ο ΜΜΜ 00% τω., πωπω »πριν , τα «τῇ βατ , τιττσ7ΗΜΜ ό· ωκτ:ι.τω οττω·]τε 6.-τύωσοτ τοτττοτττπ.

ΛΗΜ#" Ϊ” Μ,Ρω Μ·νΜ/?σττε ττίτπμσττπτ . το! Με- @το οοτττετο το σ.τττε ΜΗ] εο‹τ‹τ. τιτσωουτ_

Μοτο ρτυ6πη2]τοτυ: το! :τυο ττωμτωτ , τα του» το τσπΞε



νιτΑ δ. ΡΙΠΒΕΚΤΙ ΑΒΒ. ΘΕΜΕΤΙΩΕΝ5Ι5. 82;

πιο: ΐειοόιο ΑικιοΒιιο Ροοι:ιοει .ο ιιιιιωω νιι·ο Πει ιοεαοτει·ει Ετοιιἱ:ι όιεεοτε

ΑροΠοιο , Οωπικιμπ: Μοτο: έσω: :σώμα πώ: 3 ει·εόεοε βιοδιιοε Αιιοοεοοε

Βιετιεοτιιοι εοΙΙοοοιιχνἰτιιοι 13ο ΡιΙιοει·τιιοι οοειο Με όιιεκει·ετ οιτοΗιιο. Μ·

Μοτο ιοΠιτετ82ΠοΙο , φαει Με ιι·ιτέτε!Τοε εΠ ειιιο $ωωιο. Ποιο οιειιοιιιο Πιο

όεοι όεεειοτειτετ Πεινιόιειιοι . ιοοιιιτοόο τοοιιιιτο οοι νοιειοόι τετἱοεοι: ποιοι 86

ιοιε!ειο εποε εοο8τε8ειιι ει! εοιοιιιιιιο, ΠειείΈ @οι ιιορειιο , 86 Ιοειιιο Ποιοι

ΐοτάιόιιιτι 86 οΜειιι·ιιιιι Πινιοει νιττοε εοιινετιιι οι οόοτειο οεθ:ιιτειιιο.

' Εἔιείἴοε‹ὶε εειτεει·ε ρει· Ιιαει·ειε Βεειτι Αοοοεοι,:ιοιιι ΑΝεοιιι.οιιινι νιτοιο οσοι

Ιειο Ρι&ανοτιιιο ΡοοιιΗεειο οι: Μοο:ιί'ιειιι @οποιο εοι·ιΠιιιεοόι , οοο τοιιΙιιτιιόο

Βοιοιοιιιο οοι Ρετ Ρι·ιωιαιτιοοεοι Ποιο :ιο 1)οτοιοοιο εοοΠοεο:ιοτ , οοο οι Ιοεο

εερι οοο Ροτει·:ιοτ. Με ιιοοοε ε!ιεΒοε ιο @οοι ροτειιτιει ιιιωιιιω ωι€εω Αο

Ιο:ιΙοοε.ειοεοι νο· Πει Γεειειὸ εοπιοιιιτ , δέ ιοιιΙι:ει εἰ νεοτιιτ:ι ρι:οόικιτ,οιιιε ροίιεει

κι ενεοτιιε ρτοοανιι:. (:ο€οοίεει:ιε φοτο: ε!ε&ιιε Πει βατ Αοίο:ι!οιιε νιιιιιο Πει

φοιτ” Ρι·οοοετια: ιεριετοιιι , ειιιτοιοε Γειιδοτοιιε ετεᾶοιο , ιο ειιιε Γε εοοιΠιο εοιο

οιειιοτινιτ εκ ιιπε8ι·ο , 86 Πιο Ι(εΠΒιοιοε οοιιοει ΕΡιἴεοροΙειιι εοεριτ ιοε!ιοατε Ρο.

τειιιιειοι. δύοιοοεειιιιι νεΠετ Γεειιιο τετιοετε ιο ιιτΒε, 86 8. Ει!ιοετιιιε Γειορει·

όεΠε!ετειι·ει:ετειοι νειίοι:ιτειο; Βιι€ιεοτε Ποιοιοο Ηετιο° οποιο Ιοίοιά!οεσνι: (ζω.

οοοἱιιτο Αοΐοει!όοε οΡειε 86 ειεειοοΐγο:ιε Ιοι·Βιι:ετε , ΠιιΒει·τιιε ιεΙιΒιοοε,ὸοἀιιοέὶ,

οΡετε ,86Μ002€110τι1Μ600€θιι€. Ιοοοειο Ιοειιτο (ο εειιιιοειτο ?ανο θετοε.

πιει [Άνοια τοεΙΙειΡεττειιετιιοι: απο 6ιοιοοιι·ιιτο ε:6ιιιοιοε , οιιεοιΑροΠο!ιεοε πιο·

ΛοΓοει!άιιεόε ι·εΒιιε ριοοιιιεάικανιι:ιοιιοειιΒιιε ιοει8οιε, :ιδια εοιιιιιιιιτειιιοοε οι

Ιειτοιο απο ΕεεΙεΠε Ρι&εινεοΠ.

Ιο:ετιιο οίκο Γιιοδτιιε Ει!ιοειιιιε οεε απο ΕΒτοἰοο εοτοιοιιοἰοιιειοιιιοοει·είοεε

οι ΝεοΠιι.ιιιο ιεάιιε νεΠετ. Γο.οθ;οε Αιιοοεοιιε ὸἱιιο οι !οεο ιΙΙιοε νεΠετ Αοο:πεοι

εοοίοιιιει·ε, 86 ΜοοιιεΙο €ωιιιιιωι ειοΓοοε ΡεττοιΠὶι Χε&οιιε Πο ιοιΙΙ.πειιιιε .κι

εοοιεοίοοι ΡοτιιιΠειιτ ιοιιοε ιιε τει·ι·οοΒιιε νε! Μιιοόιιιιε Πεόϊι , οι ει άεοιιιΠεοτ

ει!ιοιιιιτεοιιε εοοίειιι.°ιι·ε , 86 Μοτο οιιειτο οποιο Ιοιοεοειοειοθ·ιο€ετε; οοιόειοι πιο

ία Βοιοιιοι:οΙοε νοεειοιιιο Οι-ιιιοοοιιεικτιιε, ειιιιιε ΕΙιιιοι ιο Βι:ειιΙο δ. Ει!ιοειιιο

οε (εποε ΐοίεερει·ειτ ίοοτιοιιε . 86 ιρίε Ροίὶεπ ριοτιιιιέέὶ οοεόιεοτιέι ε]08 εκίιιτετειι:

ΜοοιιεΙιι.ιε , εοοττειιιιΠιτικ ιοοόοιοτο φώτο ΜοοειίϊετιιιοιΠι!εεριτ ει! τε8εοοιιιο.

Εειειετο οειοιειιιε όιε ἀειοιοειτιοοἰε κι" ρει·εοΙΤοε ιο Ρεάε τοοτοοτείὶ ειιιώατοε εκει·

οιΙΙιτοει Ρείὶε , ιιε Πιο νινεοτε οπο ειε ιρίο άει:ιοετεοτ , 86 ωιιωιιιιωι νιτειτο ιοἰΓει·

πιο». ιοοπε εοοΓοιοετετ. .δω είιτοιοΙοεο ιιιήοε ΒιιοιεικτιωΝΝοε'Ατεοιόιοεω

οι” ΒιιιΤετ ὁ. Β. Αικιοοιιο Αοτιίοτε Γοοι·οο>οτοε,ιονεοτο !οεο Αοτιεποτιοει: Εεειο.

Πα ()ειιοεόοιε εΠ Ρι:ειοτοε, ποσο Ηεοι·οιοιιε ΑΡοίϊειταιοιετίεάιιε.

(ἶοεΡιτ ιοτειιιο 5Ριιιτιιε.Ωιο&οε Β. ΑιιιιοΒιοΡτα:εοτοιεεειιωτιε Βιοψειόε ίο

Η.ιοποιειτε ιιιτειοτιιιιι οι ιρίε οτο Βεειτο Ρι!ιοει·το ιοιΠ`οε ὸιιιἔετετ,οοοτεουε οι

νεα οπο εοοεοι·οοι ίε νιάει·ε όεοει·εοτι οιιοἴειᾶο Γιιιιιο ιεεεριτ (ΣοεοοΒιοιο.

Θι·ειτοοιι:οι· ο.ειοιοιιε τοτε ΝεοΠιιει οι: τιιοτινιτι Ροιείειιιι:ι , οι:νιει Μοοποοιιιιο

ποιοι ειιτο Ι:ιοάιοιιε 86 Βε!ιοοιιε εΡεεΒιεΠΞι, εάεοιιε Βιοάιιοι Πει ιιιΈτο ριοοι·ι]

ι·εεερει·ιιοτ ()!ειοΠω ΜοοειΠετιι. Ε ίιιοοιιε οοο ρειι·ιτει· 5αεετάοτεε Μάιο νειατ

οοο Ιιιτοιοοτιο ιιιιιοοι,Αιιόοειιιιε 86 Ριιιοει·τοε, εοονεοιΠ`εοτ ω Μοτο, νεοιαιο

ΠΙΠΠΙὸ ΡοίιιιΙοοιεε, ιτινιεειο εοΠ:ι 86 οιειοιιε ε:6οίεοΒιοτεε , ιτε (έιιιτιο:ιτι Πιο: οι

νιοεο!ο @Μπι , οι: οιιοιοιι6ιπι ΡοΠ:εο ίιιιίΤεοτ ὸινιΙὶὲ εοιοΕοιΒε εοτόιε. Μετά

ίοε εΠ οαιοειιιε (Ξεοιετιειιιο :.ιοοο Ρει·ει&ο οόΙ:εινο'ιοειριεοτε οοοο : φαι Μ.

Με ίιιτιποιο εὶ ίειοθ:ο ρι·:εάιδιιιοι Πισω: ΡΗιβεττο. Νειιο εὺιο οιιιόειοι ιιιίε!ικ

Ποιεοοο.εύε οΗἰειο (ιιοΒεο: ετιιεειο ΜοοειίΕετιιιονοΙοτειιο ειι€εοιτο ειΓΡοι·ιειΠ”ετ

ιο ί··οι·το : οίκο ιοειοιεοι:ε όιε οοοοίαειοιιε ΒιιίΓει: ιονεοτιιιιι , νο Με ειοιοιιε σε

άιοιι·,νειΒο τεοιιε ὸικιι,οιιὸε! τω: ιιιιοιε ιοίιιοι ΜοοειΠειιιιιο θα: Ρο.Ποιε όεοειει·,

61ιιοτ οποιο ει·ιιι:ιε ΠιΒοιο.ιο Ρωιιιιω.

0]πειοε.:οιοιν.

Δυο. Με.

1.(:02.1)'3).

ΧΧΉ!.

Ει;ιειζιιε :οἱ

ΑιιΓοει

κοπο ΕΡι92:.

ικα”. (ι:

ιει:ιιοι.

Εο οριο'

Ιεοτε Η:

ποια Μο

οιιΠειιιιοι

6οικο:.

Π

ΧΧΥ.

Οοφο ιικ

εεΠοιεέ οι

θειικο

α) Μοκ

πιο

# Η. Εεε

Βιιιιιιιιιιιιιιο

ιι καιω" (οι Ηει·ιο Μου οι ΕιιιΒιιε Ριέὶοιιιιοι 86 ῇεἐὶοιι·ι. ]οιιιιι·ιιιεε Μπι". οι ΗΜ. σο”. ΠΣΕ”.
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Ποιποε εἱιπι ίιιιπει αιιιιτειε ιπτετιΡΓππι δε Ποιππιιιπ Αποοϋπι:ιπι Ροι·Πίιει·ει,

εοπνοπιτ ιι: οι» Ι)οιππιιε πωπω νοΙοοετ Ρειιονοτιιι·ε όοοετοτ , δ: ιπ απο ιιο Με

Μοπειίιοτιιε ιοι:ο οοριιτει·οτ ιιεειωπ Ρτα(επιιο.ιπ . ποια Ιοποιοοιιι ιτιπι:ι·ιε ΓΡειτιο

ιρί:ι Ποεποοιο πωπ ἴο απο: όιίι:ιιππει. ΟοπνετΕιπτο @τοι πιο θοιπειιοο , οι!

νιιιτειπιιοπι Πει ΓειιππΙπιπ ι:οπποιι: ειονοιιιτο Ρι·είιιΙοιπ ΑπεοΑι.οιιινι 3 κίιπιοιιο

ΠιπιιΙ εοπνστΩπ·επτιιι· , πιιππιιτιιπι οι οιε οιιὸο οιιοιπά:ιπι Μοπιιοπιιιπ Γριι·ιτπειπο

Ιι€πιιε νοιιιιιοι:. ()πιποιιο πωπ άοιππιπ ιο οπο ει:εοτ ιειεοοειτ οποιοι· σπιτιο

ποιο πιιιιτω , πιειιι€πι15 ποιοι Πειιιιιι ιιοΓει:Πϊτ , δ: π οπι αιοτιιε ιπεπτο ι:εποικιιιιι·

[εποε τειπειπίὶτ.

Εοοοιπ @τοτ τοιπΡοι·ο Ρτιποορε Ρει:ιτιι ν/ΑιιιιΑιτο ποιπιπο ιο (:αιτιιιο τετ..

πιωιο οοιό.ιιπι ττποιόιτ πο! Μοπειίιοιιιιιπ νιι€ιπιιιπ εοπΓιι·ιιοποπιπ , νοαιΒιιιο

κωω>,ποι πάμε πωπ Κε!ιΒιοπιε ποιου ίιιι€οϋπ Ιοεο.

ΚοιιιοΠιιε @τοτ Ριόπινο τει·πτοι·ιο επι Γοοι·ειΓοι·ιοτιιπι Ροπτιιιο€ Απίοειιι:ιπιπ,ιπο

ἔπο τοι:οΡτιιε επιπ @ποιο Ρει·ιοκιτ αιππειιιεο Μοποίιτοτιο ο , ποσο δ: ιΡΓιιιπ πο

πι οΠ: εοπίπιι&πιπ ιο Ιοεο : ιιποο ιιόοιπ Εκει· νε·τοι·ιΒιιε όοιιιι·ιοοιιε οιι·οιιΒιιε

ιΡΐπιπ ιιποιονοι·ει Μοπειεπιε , οι» ()πιιΡιπε ιιιειτοι· οι:: Εειιπιιιοε εοΙιο.ιιόειιιιι· ιο

δαπέ1ιε: ιΜοιιο εια:οΡτο ι:οπίΠιο ιιπιππ οι: ιιιωΡωπ Με ο!ε&ιιιιι , ΑιοΑπ ιιι:ιινι πο

ιπιπο, νιι·ιιπιιοοιιοιιπι οποιοι θεπιετιι:πιπ .ιιτ ιοί-ε Ρο.ίιοτειιι οΗ:ιειο ιΠιιιε Βιοτο

8:ιτει:ιιι· ιπ Ιοεο. Ε: Παει πικι·επτοε Μοπο.εΕπ ιιο Ρτιοτιε Ρεττιε εοι·Ροτιιιι ιιοΓοπτιει,

τειιποπ ΡτατΓεπιεε Ρετπωπω νιτι Γειπέιι ιτπΡΙονοι·ππιόεει·ετο. , 86 πιιιοπι Αιο:ι.άι·ο

Ρι·οπιιίετιιπτ οοεόιοπιιειιπ. 5:ιπέιιιε πικαπ νικ 13ο οσε νεπιεπε νιΠτειτο , εοιπι·πο

πεοειτ πωπω. ιιτΓεπιρει· ΚεΙι8ιοπιε ΡετΓενεταιεπτιπ οποιο. Ιιειοιιε εοπιιιιοπ

ι:Ιειπε οσε Ποιπιπο , οοπαιιθ:ιοπο όετε , με: Ρτιι:ιπιίΤο. Ηειιιιιπ οι :οποίοι ιο Ιπ

[ιιΙαπι , 8: @ιιποιεειιιπ Μοπο.ίιετιιιιπ πιω πο Με Μοπιιοπιε τιοιόιοιτ :κι το·

8επιιιιπ·ι. . . .

Είιπιοιιο Ηειιο ιπ Ιπίιι!ε άειποι·οι·ετιιι·, οιιιόειιπ Ποιοι· νειίιο εΙοιοτε ι·Ιεπτιιιιπ

τοι·οιιοοετιιι: οιιι επιπ ΡειιΙΤι:: ει: Ηόε :οικω Ποιειο.π πι» δειπέιι Ρεοοε Ϊιιοτειιιτ

·Ιοι;ι ,ιποκιιτειοπειιΙΙα Ιοριιιπ ιιοΙοι·ιε ιοτιειτ,οιοτιππε ιο νιι·τιιτο επιω άεππιιιπ

οικω όοΙοι ι·εσειΕτ. Πάτοι· οιιιάσ.ιπ ιοιιιοπιοιιιπ απο ιπι:οιπιποοιιιπ Γιιίιιιιειοτ,

πο ιπεπΒιιπ Βιπάι Ρειτπε ει.ι:ι:οίίιτ. Οίιιποιιε νι: Πει Ρειιιι!ιιΙππι οΙει ει1τπ€τιι€πι€π

το Ραι:ιιε ε:ιεΙεπι Ροι·ιιεκιΙΤοτ , Ρι:ει:εριτ νει·Βο ιιτ ειπιΡΙιἰιε ποπ ει:οτοτειιιοτ. Οιιι πιο::

ιιτ εοιπι:ειιι ΒιιοοεΙΙο.ιπ ρ:ιπιε απο οΙοο,ι·ι:ΡεπτΕ: Γεπίιτ ὁ. Ι)οιπιπο Γε ίειπιιιπ βέιιιιιι.

_ Βετο οι εποε Ρι:ιτει·άιιπι ιπ ::οι:ι.ιιιππ Γιιι:ιποιοτ , ω.. .ποιοι , 8: οι·οοπιιιιπ 2νιιΠιιιι1

οι: Γπο Ιοι:ο ειιιπ άοΙοι·ο Γιιττειιιτ. 50ο εέιι·π ριιεπἱ: όι:Ηι:οιοτ ιιΓειιιε πο! ιποποιπ , ω

νεπιεπτο νιτο Πει παπι; ιιτ Γι: το ιιΙοιοι·οιπ παπι] ετιιι:ιε Ππποεπιιιιπ ΐειοετοτ.

Τιιπι: πιο ΙιιιιπιΙιτιιιιε Βι·ειτιθ. ΓιιΒιιιε οιιιιιΙειπι πιά ειπε ιποιπιιε ι.:οιιττ8. ΙπειεΙιιιιπι

απο νοιπΙΙιιιπ ει·ικιε ιιΡΡοίπιτ , οι ειιιπ ιειΙιιτι Για” οιδιο ειιιπε·τείοι·ππινιτ.

Βιιιπ νιι· Ποι εΙο.ιιίιι·α Μοπο.Ιιετιι άειιιποιι ειπε πωπω , ΟεΙΙειτιιιε Μοποίιετιι,

διιι:οπιιιε ποιπιπο, οι πωπ: ιποιεειι·ε οπὸο Ιιοποιοιπ οΙοι ποπ Ιιειοει·ετ,ιιποο

πι Εα:Ιοίιιι Ιιιιπεπ ι:οπίιιετιιιιι ειι·οοιετ. Ιπτοιι·οοειιιιε Η πωπ ειιιοιιιό οΙει , πιπ

Επι” ποπ πειβετε το οιιιιι: οιιιιιτι πιοιιιιιιπ Ιιοιιιιπ οιοι , οικω ΡιοΡτοτ ποίριτεε νο!

ιπ π... ιΙΙιιιε τοπτεινετ:ιτ ιοΓετνειτο. 5εό πωπ ριεαιΡιεπει!!πά ίπ Μπιμ.ιοιοιιε

επιω , εοοοἰτειἑΠοπιἰπο Ιιιιιιιι·π οιοιιιεΙ τοπικ ειππιίΕπιπιιιπνεπιπτυπι Ρωωι:

απο. 86ο οπο: πιο εΙει:Ιιπειι·ετ :κι νεΓροι·αιπ , πιιπτιιιε οι: Ροτιι1 ιπιιι·ιε “Μπιτ οι:ἰ

οι “πιο π:ινιιπ ι:ιιιπ οΙοο πιιπτιανιι·, οπο: ιιο Βιιι·εΙοοει!επΠ ιιιΒε νεπιεπε οικω

ΐοι·νο Ποπιιπι :ιο ειιιιισιε, οιιιιοι·ειΒιοπι ιποοιοε πω πείοιοΒιιιΙιοιιοπε : παμε

η (Ξοικ:ιΙιο Χοιοπιπεοπίι πι. Απο”. "πιο πο.

ιιιιο:ικ. πωπω Απίοιιιοικ , επι ΠιΙἱιιιιε νιιιιιιι $.

Ι.ι:οιισιμιιι παιιαιιιιι:. Μπι:: Ηει·ιεπίε Μοπειθειιιιιτι

Αιιίο:ιΙάιιε Παπούέπωι9. ΜΜπέω Διὶ Ετωπιπο ιού

[ωέπι1Μιοψ ψ@Μη μωρο Ριάινοτοιπ πιωιο, Βε

παιιέϊο επιω ο οποιο Β. Ηιππο εοι:νοπι οικω-κ

πιιιιτιιμιιιιπ τ, ει.&επιισ πωπω , Πιέοιιο ιΜκι μι

Δ πιοπιιιι Β. ΕιΙιικιιο , ειιιι Μπι: εοΙοπιεπι οι Οοπιεπίσο

::ΐ1?ε @πιο πι (Π1τοπ.Μ2ΙΙο20. οι: ‹1ιιο ιπΓιἔι.

& Μοπιιι`νιΙΙειο , Μοιιιι·υ$Φω, ιπίἱιζικ Μοπει.ι:Ιπι

ποπ Βεπει!ι&ιπειιιιπ ΠαποΒιιιπι @Με Ποιοι ίπ

τιιι&ιι ΟειΙειωιι , ιιιιΙΒο πω. πιο...» Εεεε νιιαπι

5_ Αιιίικοετιιιτ πι! απο 7 ος.

ε Μοιισ.Πι:τιιιπι δ. Βεπει:Ιιθ.ι ει: οποιετο , "πο

ιιιιπιπιιι€τειι. Ιιι Βιιιοπ. ΜεΙΙαιεειιίί ὁ ]ο!ιειππο 1341]

ι:ιτειτοιπ Ηιιι.εΡια. Ρι&ανεπί. ιόοπι Πιιοετιιιε πωπω

(ο «Μπι ΟτπούΙπω 6'. πω. Ι.κ:ἰο›ιεπῇ.ι, πωπ Ι.ικ5ω

μπαι» ιπ,.....ω πισω. ΜΒ: Υπιιπι Σ. Λαμια

απο 687.

πει απο



νιΤΑ ο ΡΙΙ.ΙΒΕΚΤΙ Απ. σεΜετισΕΝειο δε;

Πε απο ΡτορΙπετια: ΜΜΜ ἴεεσοὸσνἰτ απο Πωσ σ!εο 1ωτο: [Με εοοίοι·οοιιε επε·ΑΝΙ

ίσο. να ὸεοἰφε .ΗΜ είιιτι εοετετ ΡΜΒοεσΜε ασ Ιοοοοειτάο. εοοεὶοοαοὸει, 86 ὰΒοοποο ρεπετετ στειοοοε ειΜουει οι εμε τοιιοετε εοΜιο Γυρο!ετεπιπ ΙοοΜεο:Μ$

οποοεί.ι&ο ΜοοειεΙΜε νεοὶεοεοοοτἰσιοοσοὸσ οοιΒιοικο Ρὶἴεετο ΜσπιΜΜ , Μωβ

εοΙοιο οσιο5οε, ποσο τοειτΙε σετιιΠΓΓετ Μ Μοτο , ε:: ειι]ι1ε εποε ττΞΒΜτε Μο6οοε

ΡἰοΒοεἀἰοὶε Ρτειττε5 τΕεο6ετυοτ Μ Ιυιοὶοε. δεσ οοο τεοτΡοτε εοω τεττΙτοτἱιιτο

ΡιάεινεοΓε εσεΡὶΠἔτ Βι·:ινάε Μεσοι ειοΒιιΠΜι·ε , 86 νο· Πεἰ ίοΙΗεἱωε σε οεεείΠτειτε

Επι:2οιπι επτεο:Με ΜεσιοΒετεὲ οτειτἰοοΙε ΜΜΜ 5 σκιφ Γει6Εσ οιοΙιἱτοὸἰοεο1 Ρί

σΜοι , σιιοε ΜειτΙορΡειε νοαΜτ , ἱι1νεοετυοτἰοει!νεο, σιτε εΙυεεοτεε :τἰΒἰοτε 86

ίερτεΜ τεεεσεοτε τοσο τεοπιοΙετοοπ Μ Ποσο. Ποσε 86 Ρετ τοτοτο σοοἰ @εαυτο

Ρωι:τεε οσοοετιιο: εοοΓοΙσ:ἰσοὶε εσιοΡεοεΙὶοοι , δέ ΡΙοτοοει Μοι1ειΙὶετὶε νε! Ρεο

Ρετεε τεΪεόἙἱοοἱ5 οωιοπο. ' · '_

ΑΙΜ ουοουε τετοροτε εσνεοτειοτεε Βτἰττοοεε οσ.ιιτΜ ]ονεοεοοπ Μσοειίὶετἱ] ΜΜΜ

(οΒορυετοοι: Μ Π:εΙετε οπο :σίυοσσε νεΙΙεστο.ά Ρι·σΡτοι τετοεειτε , σωρο @Με

Μτυποείσετε, 86 ΜΠε ρετΙευΙοτο τοΜετο Τοσο φΜο.ιο σε ο:Μοεπ Γεοί-ιὶε τω

ΜτεΙΗΒεοτεε οσνὶΒὶυτο σοΙΡἐ`. ΡετΞοΙίτστο ίοἰΗεὶτε επίστοτειοτεε ἰονεοετοοτ εο

ι·ΜΜ 86 αιτοεοο Ραοτει· Βονο , 86 ι·ενετ:εοτεε ΙιοΡε !εοτε νεοτσ ω Ιοίο!ειιο εἰΜ1

ωοο(οποπ εΗτεραι , ποσού. ᾶοὸσΙἔεοτᾶ:ὶ , ΠοεΙιτειτε ΡτσοοίΠι, Βεοε6οδοοοε Ρετ

αφτα τενετΠ Γυοπεοοπ μπε σο! ΕπσΡι·οι. ΑΙΜ φσφε τετοΡοτε εὺτο σε:ίοεοτε

νεσιο επανω Βτ1ται1οἱεεε τοοι·στεοτυτ Μ Πτοτε , οσιπἰεὶε ΡετἰεΙἰτσοτΜιιε Βιτοε 6ἱιττ1

νο· Πεἰ ρΞετατε εοοεοτε ουσ σοἰιοσΙ1ει 86 ΗιτΙοειτο νε! Ρ:ιοεε Ρτο:σερ5Πετ επ ττιΒιιερ

τε , σι·ειοοοσιο ρω εἰε απο Ρτεττ1Βιιε ΐειεΙεοε , οΒτεοτο νεοτσ ὰ 1)οΜΜο Μ ει·σ.Πο

«Μπι ειε ἰτορεττεινΙτ ὁ. ΟΙΜΠο ρι·σίΡει·ιπο οενὶ8ῇ ευι·Γοιο. ΠΜ ὸἰετιιτο ίεσεοε

απο ΡτεττὶΒι1ε 1μοω Ρτσροετοε τεοΙειοε Με επ : νετε , Ρωττεο,Βεο ἐτο.ιΙειε

ε8στοσεΡετ σιοοΜ,σοπι στὸ οοΜε ὰ Ρειι·:Μοε τοστὶοἱε σὸνεοἰεοε σΡΡσι·τοοε οστού

Ρεοε!Μ. Νεο οποιο ΡοΠ:Ξεοετοι·οτο οο.νΞε ὸὶνετίἰ5 Μετεὶιοοοἰἰε [Πωσ ω Πωε

Μετἰε εοω, φα· εειΙεεειοεο::ι σε νείΗΜεοτε Ρτει:τἱΒι:ε Ιειτε5. εοΡὶἐὶ ιοὶσιίἱτενὶτο

(ἔσω οεπισιιε Ρτἱτουτο σε εο 6Πεειτοτ , οιιἱ‹.ἱ οΙτίοΜΜ, οοο είἙ οοΠ:τεε Ρετνὶτετἰε 36106118

εκοΠεετε ίοΙσ,οιΠ ΠΠ ΟΡΗ'ίεΙ Πιτοτοσ φἰ οσΜετσετοοΙτἰτιιἀΕοεοπ ΠεΙΙει·στο.Τειοωεκατ ιο εο Εποειεπειε , οι: φἱὸσιιἰά εΙοε ΡτκάΜιτε:,Μΐε ρτ1ἱιε ἰτοΡΙετε Ωιτε8ει·ετ. @η

Ετστ εοὶιο ρ1επιτε τερΙετιιε , ιοἰίετἰεοτὸἑέὶ Ρι·εεσποε, Ισ Ραὸ1εετἱοοε Ρατετιιε , Μ

ΜτεΠε&ι1 ι·σίιιοι:Ιιιε , εΗίεπετσε ἱο]ε]ι1οἰἰε, εσΠοσιοσ ετοαβιἱἱε , νΕεοι·ε Ϊοττἱε , Ρετ

στοοιει οσἐ1ι:σΙἐε , εειρονστιιτο ι·εόειορτσι· ; όοΙειπΜπο εσοίοΙειτοι· , Ε.6:εΙεΠει·ιιιο

σοοθ:ι·υ&οι· ,ειΒΜοεοοεε ΓεόΕσι:οτ : οοο ΜΜΜ αστειο Με , Τα! ετἰειτο Μ εκειορΙιπο

5ΗΜε ιοιιΙο. Με ἔσἔἰεΒ:ιτ ιοεοσσε$ιιοπ τωοσοσιο Π1οττ2Ιε νεοεοιπο. ΩΔΜΜΜι15,

ΜΒΜ” _ Μ σκοπο ορετε οσοσ Ρετίεθ;ιιε. $εΜΡετ Μ οτε ΠΙΜε Οοι·ΞΡεομ ΙειοΡει· Μ

σοτὸεὶΙΗιιετείὶιΙΒεΒειτδρπὶειιε-ίσοέὶυε. Νειτο οι”. Κει!εοσ. δεμετοΒ. ΗειπάΒι1ε Πισω

ΡσοιιΠε ,σειιισει1τιΒσε ΑσἔεΠε , εισ1τοσ ΜεΙΥτ5 δειεετόοοε σε ΜιιοάΙ ΜὸΜτἱο ω- Ι

ἔτανἱτ ασ ΕΙιοΓτι1Μ ε, ΡετσεΡτιιτει ὰ ΠοιοΜο ΡειΙΜειτο @στα Μ ττΜποροο.. Ποτ· σ

ΡΜ τει·ι·σίσίεεΡΙτ , σκοπια Οο:ΜσκεεΙσπει οι ι·εεοαοι:ε Βοτο1οο]εεω()ΗΜετο,

ει1ὶ είὶ οσοοι· 86 ΒΙστὶε Μ Μεσοι ΓεεειιΙοτι:Μ , Ατοεο.

κι Β. ΡΗΜεπτοε οοο ΕΙποΕοΙ :κατω σ8εκίῖΙἰσ :ενο- Βεττιιε , Με οι ποιο @στο 160. ΜΜΕ. :Με ΜΗ

εποε, οσιπΙσοσοκοποροι: ΠΜ οϊεε Με. Αοοσ μεσω οικω. Ρκσὶοἀε 5. ΗΠΒετ:ί οΜιιιε που απο »το

'Πιεοἀοιἰςἰ π. Εοποιοιιπι 0αιθυο είε “οι ΜΒ- 1αοιν.εοΙΙοεεσεω @φαω

ΜΟΝΙΤΗΜ.

ΒΕ ·ωο·ΕιΣ· Σ. ΡΕΙΙὐεπἰ Κο2ίφΜπου ?ἶ°πκ#σ£ἱοπἱ&Μ ρ·ίυ»Β ΜΜΜ Μ Μσοοἰἶετἱι:Μ Πεεέ

εοφ Με. Όσοι. ποσο. οκκνι. μοι/Μι π: Ιω: 6'ωωΙάκω . Μάέκπκοπ Φ'α:. σοοσ υα:ο. οοι.

άσκιωτ ·υο·Βικ σκ/Μ4»ι Ή·συση·ικα_/ϋκ Ήτκκοκοι απο που. Με”. [εδώ “έσωσε .8'εσ0ίο Μέ

Ἐωκιἰ.

άδΜ. 86'. Οτε!. 8.Βεπωί. 8ω:α!πω ΙΙ, Μ ΜΜ το π!



82.6 κατι: εε. ΒΑ110Νετι ΕΤ 13εε1ισειιιι εοΝιειεεε.

εεε..::::ν1ΤΑ 88. ΒΑΚΟΝΤΙ ΕΤ ΠΕΣΙΠΕΚΙΙ

ΑΝΑει-ιοιιΕΤΑε.ΠΜ ι>ιετοιιιι ιΝ ΗετιιυιιιΑ,
Μειιω:2εν

Αιιάϊοτε σ.ιιοιιγττιο ε1ιιι Πεειιιο Χι. Πειτε νι:ιετιιτ ει: πισω. 6.

Ε:: Μακάο Βο!!απόέεπο.

 

ἔἔ:οτἑτἔἱἱ Η Ε ο ο ο ε: ι ε ι Πε ιε τειιιιιοι·ε, ιιι ειιιε Κεειιο ιιοΒιιι ει:οι·τιιε Εεεε;

Μοξπ[Μ .ε εοτιιιιι 8ειιει·ε νιι· ε ειτιιιτ ιιιΠεέιιιε ΒΑιιοκτιιε τιοιιιιιιε. Ηιε Βινι

ει:ι:ι·ε. Πικε ῇ ιιε Γιιεεειιίιιε πιάστε, οπο ειιιιι ΡτοΡι·ιο , Α(Η.ΟΑΙ.ΠΟ ιιοιιιιιιε,οτιι
Ρ"'"·- Γ ιιειιι πιιιικιι ΡοΠΡοιιειιε ΡοτιιΡειτ1ι , εοετιοιιιειιετι:ι τοτε. τιιειιτε επι

Ριεθ:ι Πιι:ιιιιτ εοτινετιιιτιο:ιειιι. Ιιι βεειτιΠιιιιι ιτ.ει:ιιιε Ρεττι ΑΡοΠοιοι·ιιττι Ριιτιει..

η Ριε Μοιι::Πε:ιο, ι..οιιἔοτετιιπι° νοεο.το ,ΡΈΡω εαΡι:ιεΙεοττιειτιι ὸεΡοΠιιτ,ιιΒι Μ.

1)ει ο ει·ε ειενοτιΠιιιιιιε ει·Γενει·εινιτ. Εο επι ειιιτεπι οεο νιι·1)οπιιιιι τ:ιπι Με
ι·ιΠεο. τΕιιοτιετιιι· νιΠοτιε ,ιιΕΑιι€ειιεο ΓιιΒνεειιιε οΕΠειο , δετιόιοτιιτιι επιείΈιει εοιι

ἔκ:: ?οι τιιεκι:ιο*ιιοΐεεεεε Βο.ιι:ιιει , 8εΑνειιιι :Με ΡτοΓΡεθεσ.τετ τοι·ιτιειιτε. Με:: ετΒε Πτι

· · Ρειτι·ετιι ΟειετιοΒιι Γεειιιιιε ειεΡοΓεει·ε εσ:Ριτ Ρτεειισιιε .ιιτ εμε ΡεπτιιΠ`ιι (ΞειΙΙιειιτι1

8ειιιτε.ιε Γοιιιπι αει ιιεετει: ε!εΓει·ει·ε, 8ε οι·ειτιοτιιε εειιιεἐ`ι όινει·Γει 5ειιι&οι·ιιτιι (Με.

Με ε.:ιιτε, Παμε ειειιιιιιιι ειιιειειιοι·ετιε:ιιιι νιτειιι :ιιιεει·ε. ΡοΠ Ριιιι·ιιιιειπι τω

ειειιι ιτιειεΠιιετιτειιιειιιε ρετιτιοιιιε Π.ι:ε ιιιίια:ιι:ιειιιι ειιιε ΡειΠοι· ειιτι:ι οτιιιιι ει·εξεε,

Εεεε ιιινιτι , Πιο Γε.τιείεεετε :ιεΠειει·ιο : :Ριετατε ειειεΡτο εοιιίετιΠι πιει: νι: Βεεπιιε

Κοιιιο.ττι Ρετιιτ,ιιτ εεεΙοι·ιιιτι ΟΙε.νι.<;ει·ι, ‹ιιιι με Γε ει :ια:ιτιοιιι:ιεει ει·ιΡιιε:ειτ Ρο.

τεΠ:ιτε , Δω ειεΠειειτο.τιιιιι νι:ιει·ε τιιει·ετετιιτ ΓεΡιιιετιιιιι. ΟοιιίειΓοι· καφε (ΜΜΕ

Βετοιιτιιε,ειὸεΡτει Πιι Με: Ιιεειπιο. , Ρε:εξετε Ρι·οίεέι:ιιε, :ιιιπι οι·ε.τιε ΡΙιπιιιιοι·υπι

ΡιΠει·ιειι·· Εε:ΙιιΠιέιΠετ Μεττιοι·ιειε $ειι&οτιιιιι , Κοιιιἔι Ρει·ΤιιΓει:ιτιι ι·ειιιεε:ιε , ει·εττιι:1ιιε Π

έΡ:εια ι ιιινειιιετι:ιε: Γοιιτικιιιιι ιιιιιιατιε, ΡιΠ:οτιειιΠεβ οΡι:ιι εΡΡιιειιιτ τει·τιτοτιο : ΠΕΠ

ι. ΕιτιιοΠΠιιιιιιττι σ.ιι:ιινιτ εΠε Ιοειιτιι ,ΐοιιτετιεε νιτπ ιειτιε εοιι8:ιιιιιιι, ει:: Οιτιετιτσ.ιι

Ριειἔει πιοτιτιΒιιε ειτειιιιιίεΙιτιιιιι.

Ε0Πω ν=_ ι.. νειιετε.Βιιιε Έκι” νιι· 1)οιιιιτιι ιτιεοιειιειεε Πει Γοιιτικιιιιιε νιΓει·ε ει:οΡτειιιε

ΤΙ;;1ζ5:ο Ιεειι:Π ,ειιίιιιε ιειιιειειΒιιειιι ιπι ειιιεΙιτιι ΡετεεΡετε.τ έο.τιιετιι.Γειιι&ο Γε ῖιιιεειπε 5Ρι

° :και αει: ιιε ετνειιιτ : δ: ετιιιιιοι·ιιτιι ιιιεετ τει ιεεε ιιιοι·ιτιιιιιι ειιιιτιειιι ω
@Με , κά:: τειιιιιετι :εκατο €ι·ειιετιειιε , πιο:: ιΙΙιε Ρωνειιιι Πει εοιΙ:Πιιιετε εοεΡι::

εειιιιιο.τιι. Ροίι:ειιιαιτι ενοτιίΠπιιιε @Με ετετιιιεοΙε εοεΡτιιτιι Γοιιτιι:ιιιιιε Πει Ρετ.

δε: ετεειέιιιιιιιιι , ειιιοιιιειιιι ιΡί`ε ει:1ιιιε εειτει·ετ Ιοειιε . ιιιι:ιετιι Γε ιιι οι·:ιτιοτιεπι

το.νιτ, ιι ιειΠοτιιιτιοιιι:ιεΠειειιτειτι ίο.ιιετιτιεει ικι:ιιτι εττειι·ε ιιιετιιιτ νειιειιι ω.

ειτιό.ιιιεμ.ιε ΡτοΡιιιε τιιε.ιιιιιιιε ει:εεινειτιε ει·ειιιεΙιθιειιι , εινι Εοιιτιε τιιιιιιετε :ὶ Πινο

1ιοιιτε ειοτιειτιιι·.

ΠεΠ:ιετιΠ 3. Εο ιτει:ιιιε Πει Γεινι1εΡετΠΠετιε Ιοεο, ειιε ιιε ιιοθεε ιη Ποιιιιιιι ιιιεειιτειιι:ι.ε

?ὲ'35°ι¦=ῖ·°ἀ τω· ιεεε, ιιε :ιε ι€ιττ11τ€1 ιτι έι·τιπετιι Ρτονεόιιιε .21)ειιιιι :ιεοτιιιιι ιιι διοιι νι:ιει·ε

τω, 8;.ι.ι ιιιετε:ετιιτ,ειιιιι ι·ο ετα εεεαιι::ιιιε, @Μάι εδω απ: πω.Βοωιπε 1)σω ω»

ΜΜΜ, 2αύει·παεπ!α,13:οπ:πρψ2: άι άά:$π Μιά: :επί «πωσ πω. (Ειτε ε.ιιτετιι

ιεπι Μπι νιτι εειεΒεττιπιε Πιιιιει Ριιιιω ειινιιι€ειτο. Με ιΙΙίιε ιιε ΠΡ3Γ8ετετι1τ _

:1ιιιειειιιι να νειιει·ειΒιιιε ,εο8τιοΠι€Μ0 Βεειοιιιιιιιε , εοιιΡαιτιτιθ. (Παει , Πάει , αιτι

πειι:ιε ειιιιιο.τιιε , εε! Ιιιιιιε εεεεειιιιτι @ΜεΡαπτη , ιιτ :τιοε ει:ειιιΡΙο ει·ιιεΙιωε ει!

τα Γεειιι:ιετετ τεειιει Ροιοτιιιιι. Ηιιιιιε ιειιιειειιιιιε Ριεεεοιιιιιιιι Πιβίεειιτι Πιιιτ8ε Μι]

ει:ιοΙεΓεειιτιιΙι ειι:ιτιιοι·,:ιιιι :ιείει·ειιτεε εε. εμε εειι·ιιιε Πιτιτ , ΡΙειειειέ`ι ιιιειιτε, Βε..

ιιιΒιιο ε.ιιιοτε, Μπι νιτι ιιιεειΠετιο Πε:ίι:ετε :ιιΓειιιιι: εοΙΙο., ε1ι1ετειιιιε Ποιτιιιιι..

ιι Ρε Ι.οιι€οτετο ΜοιιεΠει·ιο ειιαεεΠε ΒιιιιτιεειιΠε εεειιιω εΠ ιπι Λέιιε $. διει_ιτειιιιιι ΑΒΒ:ι:ιε ω απο. 6;»

ὅ Ρ1Ποτιιι:ιι Με ΡιΠοιιει ω» Εριιι:οΡει!ιεω Μετ:οροιι Ηοιειιτιιιε σε ΑΡετιιιι:ιι Μια", απο: Ποιετιιι:ιω
σ: ΜΜΜ ι
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εσιιι ασιιιιΡΙσι·σιιτ Ρτεσσει:τσιιι εισσ αιτ : ο! όστσΙιτισετιτ Ραττειιι αυτ ιιιαττειτι νε! (Με. Μ.

οιιιιιιασσα: ίσα Γστιτ, εσιιτσΡΙσιιι ασειΡιετ. Ιταςισσ άστυ 8: Η ΡστίσότιίΠτιιι Με@τα ιιιιιτατιτστ τισ€ττιιιαιιι , νιταιιι σε σιισιιιΡΙσιιι , ασ Γστιιιιισιιι σιιΙιιισιι Γαιι6τιτα- ' '

σε εσιιισειιάστε σ!ιΒιιι ίσει·στιτ. . - ν

α. Ρσίτσισαιιι αστσιιι Β. Βατσιιτσε στατΓσΙ8ιόιε στιιατσε ιιιοι·ιΒιιε νατἰἰἴςσσ στ- Μστιτστ;

τστστιι Ηστὶσσε εστσίσσε . Ισιιεσ @οι ίοι·στ Γσιιιο ίεΙΤσε, σατιιιε σιιινστΐατ Γσσισετια

σο τταιιιιτσιιι , τσακ τετι·αιιι τεΙιτισσειιε, Με τΙιε σ€τανσ ΚαΙσιιὸατσιιι ΑΡτιΙιιιιιι

ΈεΙισιτστ ιιιιετανιτ ατι τεσπα σττΙσι·σιτι, σσιιι (Πιτιίτσ Ρετειιιιιτστ τεσιιατσισε. Οι

3σε σσι·Ρστιε ΡτετΙσίἰΠὶιιιατιι 8Ισσαιιι ΔιτσιΡωι εισε όιΙιεσιιτιίΒιιισ Ρτσεσται·σιιτό

δ: ιτι ΒαΠΙισα Ρσαιιι ιΡΓε νινστιε ίστιάανετατ , τισιιστιίισε τΙσσσί-σστσιιτ. Ισ τισσ Ισ.

Φο δΕ πιστη ιΡ σ Β. ΠσΠόστισε . ΡσΠ: ΡΙστιιιισιιι ΓΡωταιιε σιτστσιτατισιιιε Για Ιατισ4 στε.ι..ι..ε

τσιπ , στιιιι ει: Με ιιιστιάσ ατι Βσιιιιιισιιι τταιιιιιιι€ταΠετ, Γεσιιε @σε νσΠ:ιεια Για ᾶὶΡἴ°πι°!·

ΡσΙτσι·αιτι Ρτσιιιετσιτ ΓσΓσιΡστσ σιιιιι Ιαιιτισ 86 8ιωια. ΙΙΙιε σε Μ] τιιιατσοι·, τισσ.τσιπ ΓσΡετιίιε ιιισιιτἰσιιειιι τ-εσιιιισε, τισΙτ ιισιιτιιιΠα αιιιιοι·σιτι εσττιεσΙα ΠιισιΠατιιιι σε Με ε:

σεΜε Ισσε Γσστιαότι , ΒΙστισΠίΒιιισ Ρατιτετ ίσα τσιιισΙατι. Ισ τισσ Ισεσ ιιιιια 1)ει ω' *°

νιττσε Επι· ΟοιιΙ·.σίΓοτεε Ισσε ΡτστισίἱΠὶιιισε εστιάισ ι·σΓσ!Βετ Γσσετ εσε.τισι τισνοτ

τι: ιΙΙσσ στο αΙιτισισσε ιιιΗτιιιιτατσιιι ιιτιΡεσιτιισιιτιε σοιιίσΒισιιτ. 5ιιιιιΙι ιιισάσ 15;

Ρσι·ναΓοτισσε . Η σσι «Με εσίτισιιι ιτι αΙιτισο στΈσιιτιστε τιισΙιστιτστ,_σιτισ Βτανιε

ιιιΓσι·τστ.

;. Ι.σιιτιο αστσισ τισΙτ τειιιΡστε τισιιι Β. Βατσιιτι τσιιισΙσε ΡΙστιιιιιεόινστειΓσσσ σεη....ιι...

ωστε σσι·σΓσαι·ετ ιιιιται:σΙιε,ασσισσίοΙατιι εισε τσι·τασΡτιιιιατισσε ισ @σε !ισιισξ Μή [Γ]

ισ ισιτΙετιι Μσιπαίτσιισιιι εσιιίττσέτσιιι σΙτ , ιτι εισσεΙ ι·στισΓα Γυτ εσττιστιε πισω; %,2ΐ.ξε._

Βτα α Κιεεται.σσ τι Ριίτσι·ισιιΠε στσιε ΕΡιίεσιισ ττατιδατα Γσιιτ. ί=ιιιιι. -

6. Ρσίτ νειιστατιιΙσιτι αστειιι αττισσ ασιτιιταιιιΙσιιι Β. Βαισιιτι τταιιΠατιοιιειιι,, ΙΜέ'απ

ίαιιέτα: τεσστόατισιιιε εισΓάειιι εστιτσισετιιαΙιε ΠείισΙσι·ισε.σσισε ίστιτα ιτισιιτισ.. σώσει ε:

> :πιο ίσειιιισεύ ιιιιΙΙατστισε ίστσιιε Γε αΓαιιότι Μασιί"ττι εστΡσι·ε ΐεσσσίττατσιιι τοτε ε ^“°""" α

Ι

στεΒεττιισε ιιιιιιιταιισσ τιστι ΓσΠιιιι Ετατι·ισσε ()οσιισΒιι ιτι νιΙισιισ Γοιιιιιιι ασΡατεέ

τε νοΙσιτ . Ισά 8: τω σσαιτιΡΙστιτιιιε ασ ιιισΙιστισσε σε ιιιαιιιτσΠ:ανιτ. Κατι σσιΡΡε

ναΙὸε ιιιισίταιιι Βίοι Γαθ:αιιι τενεΙαΒατ. στ: α εσΙΙσεα ίσο τιι ΓσΡσΙτστα Ιται·στ Δω.

ίσε , εσιιι ιισσ ιτι ()αττισΕσα τ:στιισιιάσε Εισε , δ: ατιαστιστστισασ νιτο: σοτινετίατισε

τισιιι σιιαιιιιιιιτστ τειισιτ , δ: σίτισε ιιι Ητιειιι σΙτιιιισ τσιτιΡοτε ειι!ιαΙατιτιε τΡιτιτσε

Ξτινειιτι Γσιιτ σπιτι αιιιστε σσιιίσετατ άιΙσότισιιιε. ΜσΙτιε ιτατισε ειιτει·τιτι νιίἱσιιι

Βσε . 8: εσττι ]αιιι τσάάιτι τατιι ΑΒΒαε σσαιιι σετστι ιΡΠιιε Μσιιαίτετιι Ρι·αττσε.

])εσιιι σΙσιιιετιτιΠιιιισιιι Βσιισι·σιιι σιιιτιισιιι ασθτστσιιι άενστιε ιιισιιτισσε σιιστατσ

εσσ στσιιτ , στ εισι Βεατι1Βιιιεσ Ηεισιιατ σώσει: ΚεάσιιιΡτισιιιε Ιιετισιιι φοε! Ρετ

ιιισΐτσισιιι Ιασειιτια αιιιισισιιι εστιιεσΙα σεσσΙτατσιιι τιιστατ, ιιιαιιιτείται·ε τιιΒιια

τσε εΡτ 5 ιΡΓσ εστσιιι αεσε!ετατετ Ρστίἱσει·σ νστσιτι τσΡστισιιτ!ι εστρσε σσατι στι.

1)ετιιιιιιι νσιιτσιιι είτ ατι Ισσσιτι , ιτι εισσ ΓΡεταβατστ στττεΒιι ()σιιί·σΠστιε σώσω

εοιΡσε σσισΓσει·σ Ιισιιιατιιιιι , τισσιιιαιιι Γσιιτειιι ΙσσιτιιΠιιιισιιι ειιιαιιαισ ει; σο ιισιιμ _ .

τισΙΙι ]αιιι νισει·αιιτ τιι νιίὶοιιε. 5ετΙ σε Γισίτια νιάστστστ είε ΓΡσε ταιιται·σιιι τω».

ιισιιι , ειστε εατΙιτσε τσνεΙατατ Γσσταστ , σ ΡτσΕσιιτΙσ τετι·α σιιασσατα ατι νειισι·αιιτισιτι

ειισεΙΙστιτιΠιιιιι εοι·Ρσι·ιε ΐσΡιιΙστιιιιι Ρετνειιιτσι·. Ετ ςσσιιιαιιι Ρει·ίσέτα 8: Ρι·οΙιατα

8αιιέτστσιιι νιττσε ατισττε τετιατεσσι·σ ίσΙετ ιισΒΙιεσιιτσε 8σιτισι·στισΙσε, σε εστω

1:τατι·σιιι εστό8. αΙισσα σε $αιιότι σσι·Ροτιε ιτινειιτιστιε Δωσε τστΒαι·στ όιΠιτισιι

τια,ΙαΡιε ιιιατιιισι·σσε ιιιισι ασ ειΓάειιι εΠ: τσΡσι·τσε Ι..ατιιιιε αΡισισσε Ρετ ΠιιΒιιΙαε

έισσιαε ταΙιτει· ειιαι·ατσε: Ηιε ιιιισιιιιεεειτ εσιιι>σε δ. Β.ιιιισιττι ει· 8. Πεει

»και σσινι εστ:ιιε ειπε: τισι ΡσΠ:σα ιισνιΤειιιΡΙι πισω ιιιίσττσε ατιισσιτι στομ

τσΙσ ρσΠτσε, ιιιτσίτιιιιοιιισιιι 5αιι6τστσιιι σσι·τιστσιτι σίτισσ ιτι Ετα·:ίστιτειιι ίστα

τιιι· όιειιι ,ασ αεσσι·τειιτιστιι ΡσΡσΙστσιτι ιιισΙτιτσόιτισ Ρετ Γπεσ ιιιΓΡιειειιτισε Πε

νε ρει·Ισσειισιιε. Ε:: Με άεΙιιιισ ατιισισσε τιιαισι·ι τσΒστατισιιε ατιιιιιατί Ρταττσε,'

Ιισε αττισε ιΠσσ ίσειισιιτσε , σε τιτσ σε Με τεΡτσΒσε Ι·ιαβετστσι·, Μ] ΠιιειΙΙατιιιι τε

τισισίσειιτσε ,ασ ειίσειιι ιτι Με τετιει·τι Γστιτ ιιισιισιιισιιτιε. Ετ Η ιτασσσ εισιι Β.1)ετ

σε ΙΚτσα1όσε ει: ΜσιιατΙισ Ραιιιισιιίἰ ΒριΓεσμιε ιιιιιισ ί:ετιι1ι κι. Μιοιωιε ΕετΙσ6α ρωωτ.

ΜΜΜιιιιτι τι
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είτε. ἈΝ.

ιτε. :εχετε

ΜΑκτ.κ:τν

τοπιο τοιΒ.

κ

Ψ Η :β

εττοτπο τττ

πεεττότοπι

ίΡο τττετε,

· ·- ·ξη-:_-π

Ιτττεττο Ροτττετ ἐτενετεοτττε ττωτωτ. εΙενειττ το τιοΙο.το οοντιπτ ΤετπΡΙτ ετοττοίττζ

οποτε ίοτιτ τττιπΠο.ττ, ίοΙ› οτε ίεκτο Κατεποειτοτττ ΑΡττΙτοπτ , τοπιο ο Ρειτττοπε 13ο

ποιο τοτττετττπο οότο.νο ττεεττοο. Βεειτοε ειοτετπ Βεττττεττοε το! Μεττόττιποπτ Ρτο.

@το ΤετοΡΙτ Ροτττοε είτ το ΙοεεΠο πονο ,οοτ ο ατομο Ηοεττε ετττοτ τιεεεετττ,

οοοόεοτοοιιε ττοετττετ ίοοοετττ Ωοπίείίοττ το.πτο ,ετοε πτεττττε τοε άοΒτο ττπΡε

πατε νο.Ιετ ετΙ)οποπο. Β.εττοοοτοπτ νετὸ ίοετοτοπι ετοε εοτΡοτ8. ὰ $εΡτεοπττο

ποπ ΡΙο8:τι ίοπτ τεΡοτττο., 8τ εοω εοτοτπ οοποπτι οπτνετίτε 1:τοττττσο8 εΙΤεοτ το

εο€πττει , Πεο νετὸ ίοΙτ ττοπεπο ,Ροττ 1)ετ Οεπττττετε Μοτο: οποτε, 5αοε`ττοοε

Με.τττοτ ττοποττττεε εοΙΙοεσ.τ:ε εοτοτπ Κεττοοτεε ίοετοπτ.

ν1ε1ο δ. ΒΑΚΟΝΤΙτ

Ε:: ΙΜΣ. εστί. πιο/πο Θ' Ματέο Βοἄσττκἰἰτιπο.`

ο. Εποιωτιτ τττττοτ νοοτε νοτο , τττειττετ ετττίΙτιπτ , Ρετ οτότοετπ , οοτττ πτο8

ο ττετπο τετοΡοτε εοπττοετττ.Ιτι Μοι·το.ίτεττο δ. Ρετττ ΑΡοίτοΙτ , οοοό πο..

τπτοε Εοοἔοτετοε οοπεοΡειτοτ, φτάσω ποτοτΙτε(Ρτοοεπτε, ΒΑιτοο·τοε ποπττοε ,

ποΡετ εοπνετίοε , Ρετνεπττ τπτ Μοοειετοιτοε Οτ τοσο: οοτ εοω Μ:ιτοτττοιε πιο

ό.εε Πεο το ΕεεΙείτε απο Εττιττττσοε άενοτε εοτπΡΙείίετ , πιω: οτ :το ΙεότοΙοπι

ίοοπτ τετττττ,τεΡεπτε ίεοτε εοττεΡτοε, Βετο! εττττεπτοτο ίοποε ΡεττΙοετοε,εοετοτ

111:1επΡο ττοτοτίτο[Ρτε ετοιοττειττά €ττοιποοε ίιΒοο ποτοτο(Ρΐιοτ.οπτ.Ροΐο νοεο.τε, οτ

εοω οποοει ε τπειττοπε τι οοοπτΜ τειεοπεπτ ε ετετ ατο ο ειτε , οτ εοπτ

Ρτο Ρτετεττιο οποτε νεπττετ νττττο.τε. Τοπε τΡίε Ροετ εωΡττ εοτττ ετοΙ:τιτο τπ:ιοπο

εοττετε , 86 ν0ε8.τοπτ Ετ.ειττετο ίεεοπτ ειεΙττοεετε. Ατ οοτ Ρτ:ιτεττο ε:ποεΙεττι ττοτοοπτ

τοττεινττ,το οοε.. ττοετ Βειτοπτοε το.εετοειτ, εοεΡττ εοπτ τοτε τέτοοε ετΡΡεΙΙο.τε. 5ετ!

τΠε οπο! Ετοπτττο ν:ιτοττ Ρο.τειοοΙοτε ; ίεττ εττεττο Ροτο.τπ ίοειπτ ετ τοοοίττειΒο.τ , 86

οπο: οεοτοε ίοοε Ρειτττττε ίοττττετ τεΡοΡοαΒατ. Τοοε ττετπείειδτοε Ετο.τετ το τοπ

τττ.τιπει οπο;; εοπνετίοε ,εοεΡττ ίε @πειτε , δ: εοπτ Ρεπτττο οτειντ τοοειοειτ εοοΙΡ:ιτ.

ίοπτ* τπτ @ο οοπτοιο ίειεετε,οτ τοτΒει το8.ττ8ποτοτπ ίΡττττοοτπ ετττπττε ίοοετεε

τπτ. $εττ τ τε Εττιτετ τπο.πτοοε το! Ιτιτοε ίοοτπ εΧτεπίτε 8: οεοτττ οποίο, εεεΡττ ίεε

ποντνοε τετιεετε , ττειοτ πττττΙ ΡοΠετ οπποπο ντττετε. ·

8. Τοπε ίετε ποτὲ τετττθ. Ιττοττεε εοπνεοετοπτ ,· οτ Ρτο ετοε ειοττπει Πεο ίοΒπἰ;

:του Ρτεεεε ίοοετΡΙτεπτ: οοεπι οτ ντοετοπτ οοΠοτπ τοεπτοτοιο ειεττοτε , Ιειετνπτο

τε τα ετο οτε νε ετοεπτετ οποτε εεε ετοπτ,8ε το εοε οπτιοει εοτπ οπετε τπτ...
τποζ εοεΡετοοτ , οοτ Ρίεττποτττετ εο.πτοει:·εεττετεπτΕΡετ οξ·τττοεπι , οτ εεεΒίττε Μετττε

εοε τοτττετετ ειπτποιττι το @ο εοτΡοτε.5τεοοε ίειδτιτιο πι, οι: ΡίοΙΙεπτεε Ετειττετ

τοτα οτε ποτποοειτο τοτεττοτπΡετεπτ, οίοιιεττοπτ Ρετνεοττ νείΡετττττοε οτ‹το ,το

οοο Ιοοοεε Ι)εττποτε ίοΙττοτο Εεετεττο. εειοεπετο ττπΡοπετεπτ. Ατ τΡίε Ρτατετ Πε

τειπττίΡετ τΙείεεττ το εοτΡοτε , ττοοτ Ρτο ποττοε οοτ εοπτ ντοεΒοτ, ττε ετοτ νται τω».

Ροτε1Η Ιοιοετε ττττοετοτο Ροίίετ. $ετΙ 8ετντ Ποτ οτ ντττετοπτ , ΡίειΠετε ίοττττετ εοω

Ρετοπτ, δ: Ρτο ετοε ο.οτττοι επτεττ:επτ το8ειτε ()οπετττοτεπτ , οτ οοτ απο ττε ΖΕέτνΡτο

τοττεοειτ , ε3ΙΙοε1ΐτεττο οττετοο. τετττοοεΒΒτεοοε Ρετποότοπτεε το ΡΩιΠεπττο , Ρετ;

νεπετοπτ σ. ο οτοπτ ετιπτοιπ, το ω. οτα τι :ιτοττ τοττεττ)τττε ντττοε ()ττττίττ σε.
τοπία , οοε πΙοπ ττεΙυετ τετεεττ Ρετ τοτειππ ατά ποιο ΕεετεΠειτο :οτ οοτ ειοότοπτ

εττΡεινείετιπτ ‹ὶε ίοτε νττττε, 8τεττ τοτο εοτττε ε0ονεττ8.πτοτ Μ ()ττττίττ ίετντττο. , πε

το ποντΠττοο Ρτο.πΡο.οτ το ΡετΡετοο. Ροεπει, οοε Με ετοεπετατε ποτοετοτττ Ρετ με

οττεπττειτο νετειπτ. ΜοκτΠτε ΡίειΙΙεπττοοε εΧΡετεεία&οε , οεοΙοε οΡετοττ Με τετ

οοε, Ιειοόεε Πεο τετττττάττ, δ: Ρττποι που. τοτε ε:: οτε εάτττττ: ΟΙοττει ττοτ [ποπ

8τοττο. τοο ΒεοετοΙοττ:ι τττ›τ Πεοε. Οοπττεὶ Ετειττεε οτ ντττετοπτ εοω , εοω ττε..

τποτε ποιοπο εττιττο.ε Ι)εο σ.εετε εοεΡετοπτ, οοτ Πε ίοοπτ ίετνοτο τεττότε!τΠετ ντ

νοτο το εοτΡοτε , οοεπι τυπο ποΠοε ίΡετοβειτ σ.οττττε τοοοτ.

Ρ.Τοοε οτποεε εοοετετττιττ ίοπτ το οπο, δ: τπτεττοεονετοπτ τΠοτο Ρετ οτότττεπο

οοτ ίοιτίετ, νετ τυπο νιότττ”ετ, οτ ετε Ρετ οποτε εττΡοπετετ. ΙΙΙε νετὸ οο:ιίτ ε:: Ρτο.

νιτττπιο ίοτοπο ενιοιΙειε @το :το εοε:ίζοοποο οτε ντοττττε ττείτετπει ποότε Μιιτοτττοο



νπ·Α εε. ΒΑιιοΝτι ετ πεε1οεκτι οοΝτΕεε ω· ε

Πιιιοεε ΟΠτΠΗ νοΠΠειιτπ ΙπεοΠιτπειπ εοπΠιπιππιτε, πιο:: ιιτ ειο τοΡπιιτπ Με.

τπιπ Γεω ι·ενετΓπεττππε ἴπΒὶτὸ Γοπππο Βτεινε.τοε οΒοοττπΞνὶ , ίεεΓίτο.τττπ ἰπ 5Ρίο

ΓοΡοτε νεπει·ιιπτ οπο τετπ οτεπποπεε , οποτιιτπ εοΓΡεέτοτπ ττειπεΠι1ποιιε Γει·τε

ποπ Ροτετιιτπ , ουτε τπε ίττειπΒιιΠιι·ε νιο!επτετ εοεΡετππτ τ επΡΞεπτεεππε εΠεε

πιω οεπτΠσπε οεΒ!υτΠε,8ε Πε ειο ἱπἴετππτπ οεοιιεετε 5 8ειιΓοιιε ω τωΠω Πο

πιω εεεοεοοπτ ιπε ειποιιεἰτετ. ΑΜΠ οπτεκπ τπΠΠ το ειο]πτοτΠιπ1 δ. ΙζεΡΠεε! Αμα

εΠτιποεΙπε ἰπ ΓΡΙεποοτε εΙεπτοτἰε ίυ1εοοπε, οιΠ ΠΙοε εοεΡἰτΡτοΠὶΠετε,πε το ιπε

οιπΡΠθιε ουτε ει€ετεπτ. 5εο ΠΠ ΙΠΡεΠΠ εοπττο. επτπ τεΙιτότειπτεε οΠτετιιπτ : 5τ εἰπ

τττειε Πεἰ επιπ 5.ποτΠε ποπ ειπΓετετ$ το πιιΙΙειτεπιιε Ροτεεεπτεττε. Τιιπε :οτ ω Π

Ιοε δ. ΚιιΡΠοεΙ: 51 1τειείτ οτ οτεἱτὶε , εειτπιτε Ρεπτετ ειο Βεἰ 3οοτεΠιτπ , πετ τεΡιτ.

οτετιιτ πω ειποειεΠι.

ΠΠ: !‹ι:ἔ έσβή&έτισ πωσ Βιέτοπτἰ ώ· ἀπἰπω εξω εφτασε «ο :Παπ ό· έκβτπκΜ .ν Με

τ·ηφτίπι Με» .4ιιέΐοπέ: ›ηθτίπτκ:.

το. Κο.ΡΙοο εστί-ιι Ρετνεπἱτππε ΠτΡει· ΜοπεΠετὶιππ οποο γοεειτπτ ΜἰΙΙεΒεε;

ειτε , ΠτΡετ οπο δ. Κ8ΡΠει€5Ι οτενἰτ ΡωΠΧε... ΡοΠ: ΑτεΠεπΒεΙὶ νὶΠτειτἰοπετπ δε

εοπίοττειττοπεππ ΜοπεεΙΠ οιΠ πεει·3:ιεεΠετ Πι Πτο ΜοπειΠεπο, ΑΒΒει Εεοποπτ.4

πι” ειίΓετττ , οπὸο ΠΙέ`ι Ποτο,οποποο ΙΡίε Ρτειτετ Βε.τοπτι1ε Γε οὶεὶτ αοΪιιὶΠε ΙΜ

οεπτ επιπ δ. ΚειΡΙιοϋΙ ( πΜΠπτω τωρα· ωύσεττω2 01%ει7) ιπΠ·ιππ ΓΡΙεποοτεπτ

Π:Ρετ Πϊαιπ οοτπιππ Γε νὶοΠΪε τείτετπτ,ὶπ οπο. Με εε8ει· Ρα ἰι1ίἱττπὶτειτε ]ειεεΠειτ

δε τππΙτἱιτπ Ιπ Ρε&οτε οοΙοτε 8τε.νατιιε 3 8: ΠΠΠεεπτιιτπ Πιπέτιιππ ΚειΡΠειεΙ Πι

Ρετ Ρεότιιε ὶΡΠιιε1ιπΡτεΠο Ποπο (]τιιε1ε ττο.πΓεππτετπ : δ€ ΠΙει Ποτε. οε Πιτι1πθτπΠ

τοτε Πιπετιιε εΠ. _ ο

π. ΡοΠ: Πτει οτππἰτι οτ ἰΡΠιιπ Μοπειίτετἱππο ετττοπίΜππι1ε,οεεπττετι1πτ πο.

Με ειΠ] οικιτποτ οιετποπεε πτ8ετττππ... δὶε Ρο εε. Γεεπποἐ`ι Ρπἔπο Ρετα&θ. νεπτ

τπι1εειο ΡειτειεΠΠ Ρτἰτπεπτ Ροι·το.ππ, πο! ΡΠπ·εε νΜΠποε ε:: Ρτιιττ5Βιιε ΜοπειΠ:ει·Π

ωτω, οιΠ ει·ειπτ εοπἔτεεεττ ΡτείτοΙεπτεε Ππετπ Ρωτώ, ΠΕΠ 8ειιιοΠι εττετπει ΡΙεή

πττει· τεεἰΡἰαπτ : οποτιππ ποπππο Γοπτ Ρπιτυπο1.Εππε ΡτεΠητετ οιΠ οτεε Π.ιοε

απ. Λκ.

πο. Με”.

ΜΜΠ.κκν

--..ε-.”.:..-.πμ

Βεπε επίτοοὶνἰτ , Αιιεττωτ.επε Ι)Πιεοπιιε πω ' Βεπε οΡετοποο ὶπ Πεειι]ο @ΠΠ ··Μη.1Η

Βεἰ ιπἰΒτενὶτ, Ι.τυοοΑτοπε Ι.εεοοτ οικω Πειτε Βεπεοπτιτ, Ιοπο Ι.εέτω: Ι)ετ Μοπτεττ°

Γετνπεε1εέΕπε... ΙΙΠ1πτππΐεετιετειέΕτ πὶτπὶο οοΙοι·ε,ιιτ εοεπονει·ιιπτ τπεεΠε οε

ΠΙοτιππ εοπΒτε8ειτὶοπε, Βετπετε εοεΡετππτ 8ε οπει·Ι, οποο πιιτποπειιπ οΠιΒο!πε

οε εοοειπ ΜοπεΠετ1οτταΙεοπεειτε ΡτεεΠιτπΡΠΠε ιΠΠιιπ οπἰτπειτπ,..ΕΧΡΙεω οτει:ζο..

πε νεπΠπι1ε ειο Γεειιποετπ Ροι·τεπι Ρειτοο1Π...Ρετ τπεοἰιππ Ξειπέτοτιππ ἐπίειπτἰιιτπ

€αὲΡἱπ1ι1ε Πει· @σε τοπικ 8ο εΠειτπ Ροττειτπ : Γεο απτο. ετειτ τπιιΙτὶτεοο νΠΉτπιιπι

5π ιιττοοι:ε Ρεττε,8τε. Πε5ποε νεπιτπιτε ω τει·τιειτπ Ροττε.τπ Ρωτοτε... ΠΠ πιιΠτττ

τιιοο 5ο.εει·οοττιιπ $ Κε. Ετ Παω Πειτε οτππ1ει οΠίΒεπτετ εετπει·επι , οοίπ1τοπιιε ει:

Ρτετττουε ποίτι·τε ποπππε Οοκοο1.εΝιιε οιιἱ μπε οΠιπ οΠΠτ, 8τ ἰΡΓε τπΠΠ ὶπ Με

ΙοεΙε πποπίττεινἰτ ιπειπΠοπεκπ πποεπο οΡει·ε εοπίτι·ιτότοτπ 8τεΠτ: Με εΠτ ιπεπΠο

ΑΒΠετἰε ποίΈπ ΓιιΔΝεωιοι, 8ε παπι: εμε τπεπτο εειππ ΠοτπΙππε τεεΡει·ενΙτ.

Εεο επππ μπαι οπο: οεΠΠπε εείΠε »το ,εκ οι·εΠπε τείετωπ : ουτε. Π ε τπε επιτέ

οε ίετιΠο -

@Με πω.

Μαιο.

τωΠωτιτ

ΑΠΡ. Ποτ

τπεπτ 8.6 ἰπἔαπτἰο.. Ει·:ιτ ἱπ Βεὶ τττποτε οενοτιιε , 8: Γατα ΙεόΙ:1οπεοπίτςπότπε , τετ ΒΙΠΕ”.

Ρετ ΠΠιιε τεΠΒὶοπετπ οπο: Πιπτ ειο ἐ Πι1ε ΜοιιειΠεπιππ πι1τι1 Βεὶ ΡοΙΤεΠὶοπεε,

πποε δετνὶ Πεἐ8ε Ρει·εετ1π1ΠειΠεπτΡ επειτπ εοπίοΠιτ1οπετπ. Ετειτ επΠπ πιππτοι·

8τ οο&οτ ΠΠοτιππ ποπτΠιππ: τιιιεκπ Ιοπεο. ιεἔτἰτποο Ρπτ€ενἰτ, δ: Ρετ Με Μπα

Πιάτα ΡτεΡετενἰτ ΠΠ Ι)επε παπα. ΒειιιοΠι. Πετποε 5π8τείΠ τεττ1ειιπ Ροτταππ , πω.

τσιππω ΠιπέΠ Μο.ι·τγι·εε,8τε.Βετποε Ρει·νεπΙππιε2ο φωτό Ροι·τειιπ,8τ ΠΠ εο8πο.

το τιπιππ Ετο.ττειπ ποίττίι ποιτππε ΒΑπποτ.επιιΜ,οιιτ ειΠ ιιειποο ]εειΠτω Ροττειππ

Μοπειίτει·Π ποίτπ εοπττ·ο.&ιτε ἰπ ετε.ποίτι·τΠπΙετΙοπε.Ρο τποπττ1οπετπ ΕΞι&ειτπ]πίζ

Π: 5_Ρεττι1ε οιιοΙεπε ΡυεπιΠε, πτεπε ΜΒω Ρτἰτπειπτ Ροττειπο Ρωτάω οεοιιεετεπτ,

δτἱποε ειο τπίετπιττπ,ιιτ οτππτει τοτππεπτει Ρεεεειτοτιππ ὶπΓΡἰεετετπ , δέ Πε οείποε

ιιΐοπεω Μοπο.ίτεπιππ ποίττωπ ΠΙα:Γιιππ Ρει·οοεει·επτ. Τιιπε τΡΠ Ρπεπ υΓοπεοο

Ρτεεοὶδτπτπ Ιοειππ τπε οιπτει·ππτ. δεο ετ Ρτειττεε :πε νὶοετιιπτ , τοΒενετιιπτ @απο

ε:: ΕταττὶΠιιε ποιπ1πεΕπωεποΔι.πιιΜ, ςπὶ ὶπ Με ΜοπεΠεπο ποΠι·ο Π: ΡαεπΠ

ΜΜΜ ιπ ιπ Π]



νιΤΑ εε.ΒΑΡ.οΝΤι ει· τιεε.ιτ3ειιιι εοΝι=εεε. τ

Ωω. Α::

τω. κιαν.

Μικτ.:αν

Ε60Ζω”.8.

ΡΜ. μ. τι..

Μιπ.ιι.ι.8.

Μι:.ι.)·.”.

1οΙω., η.

:πειτε 8. εοι·Ροι·ε ιιιι€ι·ο.νιτ . 86 :κι Ιι:ιιειι ΕεεΙεΠ:ε 5.Ρεττι τοτριιΓειιΙιι:ιι ε]ιιε ματ,

ιιτ ιιιΓε πιε :κι ΜοιιειΙΙ:ει·ιιι:τι ι·ετιιιεει·ετ... Ροίτ Με. οπιτικι ειε?ω , €τ:Ρ1τ τωιιτπω

ΙΙιΒο Ρ::ιτι·εε ττιΖετε, ιιτἰΡίὶ πιε ιιι ιτιιιετε ὸεἀιιεετε 6ιεΙσει·ε:ιτ , 86ιοΕετ:ιιιτιι νιίὶ.

τειι·ε:ιι... Πι: Μπι:: Ψτειιιιιιιιε ΕΡιΓεοΡω απο τιι:ΡιΙΙιπια νείτε ιιι πωι1ιωΔωε

ιιιειιάιοι Ιει.ιεΙιειτ $1Βι1)ιιιο ΕΡ:Π:οτιιιε ει·ειτ , 86 Μ:: εποε ει: Ρ:ιτειιτιτιιιε Μαι:: :ε

εο8:ιονι... Μ: οίι:τιιοςιιιιιι ε:Ξο 86ιΡΓε1Μιτε:Ετατιιιιοε.Ιότιε ιτε: εο.ι·Ρειιτεε , Ρετ

νειιιιιιιι: :κι :ιο :επι Μοπιειίτε:ιιι:τι : :κι ιρίὶιιε 2.όνε11τυπι ετιεττ:ι ?αυτ οίτια Εεε!ε

θα 86 ιιι€τεΠὶιε οτεινιτ ΡτοΙιιτε , 86€ΧΡΙΕΕ2. οι·ειτιο:ιε Ρετνειιιιιιιι: :ιό ιΡω ΓεΡτιΙ

ετιιιιι , ΓτιΡει· ποσά :Ματ Με εειΡιτιιΙτιιιι: ΜιΓετε:ε πιει 86 ι·εί-ιιΓειτει πιε ιιι :άνευ

τιι τυο Ποπιιτιε , 86ο, _

Μ.. εκ Ροίτεο. ο:ιιιιι:: ΓιιΡετώε ::ιειιιοι·ειτα _ εξ:ζο τιι1ἰ ίετιΒετε ρτεεζιιττιΡΗ , που :τι

:Μο όιότει ία! Ρετ :ιιεπιετιΡΓιιτιι :ιτι Ρωεω Ρτοβ2.62. άιάιει. Σ: τιοι: Ιιοε οΡιιΪει1

Μπι ὁ. :ιιε ίει8ττιπι Ιεεε:ιάιιιιτι ιτι ττιειτιιΒιιε :ιεεε ει·ιτ , ροτείτ :ιιε τιε :τιίτιειτειτε

νετἱσι τειιι·ετιειιόετε,:ιοτι Ροτείτ τιε ιιιειιὸαει] ει: ΡΒ. :εόει:Βιιετε.

η. ιιιΓ:ι:ιτιι ιΠε εΠ:,Ε:ειττεε ωι:1ιωι, τοεο,τειπι Γετι·εει:ιι πιειιτειιι τιειΒειιε,

τιιιεπι :ιοιιτει·τεει:ιτ ω.: όειιιιιιτιετο. ΓιιΡΡΙιειει, ιιβιόιεττιο:ιεε ιιτιιιτιιτιυετιιτιιιε με

αιτοτειιι ὰ εο:Ροι·ε θΒΓΒ€ΗθΠΕΕΠΙ απο νεΙοειτε: :ειΡιιιιιτ , 86 ίεει:ιιι :κι ΜΜΜ

ττειΙιιιιιτι Ηοε δέ 5. Οι·εΒο:Ιι:ε εοιιίιτ:τιατ , τιιιιο. ει:ιι:ιιαιιι Ρεεεειτ:ιεειιι πω: 13ο.

ιτιιιιιιε τὶιαΒοΙο έ: εοτΡοτε ττει:ιε:ε Ρετ:ιιιττιτ, ιιτ εοιιιΡτιΙΓει όιΓεειτ, ει:: Γε ΓΡοτιτε

ιιι Ρωείειιτι :Με τ::ιτιιάιτ ιιι ω! α, @Θε :επι Μεση: ετιτ :ὶ Με, ει:: Γειιτε:ιτιειτ:ι

ω:: που ει·εε!ειτι $ετΙ ιόεο πιο τι ιιοο ε:ετιιι:ιτ, τρια ΡΗ:: εοε τΙεΙεέτετ :σποτ Γε

ειιΙι86 εοτιιιιιοάο. τει·τειιε ,τιιιὰτιι τΙεΙεέτειτ α::ιοι· Βει 86 Γοειετειε Αιι€ε!οι·τι:ιι π.

:με δα:ιετοι·ιι:ιι. ΟΙεισιο.τ Ρ:οΡΙιετει 86. ὸἰεἰτ: Νοκ ωκάεω::: 6Μ·υεπέ αἱ Ωω

πιο:: , ή π: ιἰ@πιπιπι: έ: έ:: έ:: :Μπι : ω.: Μ». ...ωΜ: ψ:: , ό· ω πτωση· τω

8:29.: ι1:ρωιω πο:: ό·φω μι· τηνΙάιω::πι :οπέυ·:έωνέωπ:, επτά πού:: ῇΜἄετπωτἐ

νοεατ πο: :τετοιο τΙιεε:ιε : κι” β:: «πάω τω, Μποτσω Βουιυπ άπεύο τω;

νοεειτ πο: Ρετ Ενειιι€εΙιιι::ι τΠεετι:: 92%:: Μ πι:: «υπικ:,μ2 Ζώω..ι:: ό· Μερα:

Μ:: Γει·ειιιιε Ρεεε.1τοττ1τιι . @- @ο ω: αη?σωπ: νοεειτ Ρε: ΓετιιετιΡΓατιι δ( τω::

πω:: ΜΜΜ:: Ραπ:: Με: . ροπ·άρ::ε τε$πωπ, 480:ί1Μω.: ραΜτωπ :β .ιό ω2ἔ2πε

παπά. Ρ::.εάιεο.τ ιιοΒιε 5.1ο!ιατιιιεε ΑΡοΠ:οΙτιε: Επ::π·: καίω ά¦|Ϊ8£7£ Μπιπάπιπ ,

αμε ω: τρια· έ:: Μαπ‹ἰσ @κι , άν. 5ετὶ εοι·άο. Βιιτιιειιιιι ει:Ριάιτειε :πάστα τωιιι

ιιτ ΙειΡιάεπι τιιιτιι:ιι , πιε ι·εί-ιιτΞετε ΡοΠἱτιτ :ιό τεὁτἱττιὸιτιετιι ΚεεειΙεΓεειτ ει·εο, Εμ.

τω: όιΙεότιίΕτιιι,ί·ϊτιεε ιιοίτ::ι., ειά ε;ειείτε:τι νιτσιπι όεΠάε:ιο. ιιοίττ:ι τενοεε:ιιυε,

εοιιΠάει·ειιιιιε φώτο όιΠ::ιότιιε]ιιόειτ πατατα: είτ, επι που ΪοΙὺΠι ότε Μ. οΡε

ι·ιτ›ιιε , Γε‹:Ι ετιειπι τιε εο€ιτειτιοιιώιιε τιοίτι·ιε ]ιιόιεειτε άΙΓΡοιιιτ Μειιτεπι Εο"ΠΠΠΠε

:κι Ιει:ιιετιτο., ω... ιιοΠ:τε. 8.ττιο.τεΓεε.τ ιιι Ρτιειιιτειιτὶει , :πε Ρετ τει·τειιιιιιι ε:ιιοτειιι

νι:ιτιι6τωι Γε:ιτιατ ιιι :ετετιια 8ο.ιιι:ιατιο:ιε . Γετι Βο:ιει :Βέτα πιο: Ρτονοεειιτ π! πτει·.

Μπι ι·εΒιοτιεπι : ιιτ τιιιο.ιιάο ὰ εοτΡοτε ιιιι€τανετι:τιιιε, Ατι€εΙιιε Γο.ιιόττι: Μ... :κι

αειείτε τεΒιιιιτ:ι.86νιτειιι πτει·ιια::ι Εισ.Βει·ε ιτιετεειτιιιιτ, τω.: :με Ρι·χωΗ·ε .ω

€ιιετιιι· ,· @οι ειιπι :πειτε Πεο-Ρεττε νινιτ 86 τεε:ιο.τ ιιι ίεεειιΙο. θεειιΙο:ιιιιι,

Λακκι.

Α&ει Γεω: βαττ: οιιιιιιο. νικ. ΚεΙεπτὶ. ΑΜ:: ιιι Γειττο :ιοοο ι τεΒιι:411τε Τ::εο

φωτια: Κεεε Ει·ειιιεοιπι::ι.

οΕι2ο 1ιιειιιιτε :ιιοο Βοιιιιτιἱ εοτ1€τΡτἱ Μ. ακα.

:πιω ΩΙιἱΙἀε:ὶειιε απο ιιε. πω”. Διιτιιιιι:ιο ι:ιειιιιτε

ει:Ρτικι&ιιε Πιετατ.8:ιιάιιι Ιτηιτ:Πε: νιιτει·ιτ Βειιὅιιιε,

ι:ιτειωιιι. Εμ:: οΒιωπι, άτα:: εε:τιοτ ::σ.Ιειι1ιι: ποπ

ίιηηιετιτ , Μ! ειιι€ιαπι ειτὸ πο. απ”. τενοεΔιιιιιιμ ΡΜ:

Δια: ΒετοιιτίνιΒο :::ιτιςιιιε εποε: τω: :Με Οικο

Με:ερΙ·ιιι: ΜεΙΙε:.ετιιΠε Τοι:ιο α. ΒιΕ:Ιιο::ι. Ι.:88:ειια

ι·Ιεεωτατιιτ :επι ε16ι:ιτεΗτο :εωΙιτ: δ! Κιιφε:τιιε Μο

ιιπεΙιιιιἰ:ι Μ: σΙε ()ειίιΒ. Μο:ιαΙ'τετιι δ. ω:: «πρ. 9.

Νικ» Ηεττπιοιτι πισω: άεΓειιμοε ιεεεωεκι:, ?Φώτα

ξν:::ιω ώ Βιιυ·οπ:: ιιιειιισ:α:. Ησ.ταποκω: ?απο πω

:Πο ΓιτειιΙσ α. ΒοΕεδετ. Ηῖε Ρ:ιιΙιρρι Έεκτιι:Η Μιτιος;ι

τιοιιε:τι εκ (ἱεταΙοΒο 58. Ι::.Ι. :άστε ιιινε.:_Ι.ιεετ)ιΠ

«ω, ΝΜιι. 88. Βετο:ιτι 86 εφτασε; Π: ΜαπΥΧ·ο..

ιστό:: Κο::ι:ι:ιο νιιι. Κ2Ιεπό. ΜΜΜ άεΙε:ιετιιε Π: , ιιι

Εεε!είιπ ιειαιειι ι>ι:ω:ιωε καιω:: ν. εεΓτ!ε::ι Κώτσ

εΙ:ιε , «μια Ροτἱἰι5 Τ::ιτ:Πατιο:ιιε τὶιιὲιιι @ΜΜΜ ως η

Φωτ , ει: :ιιιιιςιιο. εοιιίι:ετιιάιτιε εεΙετι:εω:. Ν.: μ.

Μπι:: όιειιι :πικαπ ίεΙΝπι Μ) :σώσω Αιιιιιιιιτίετιο

Με, 86 ίείτιιπι δ. ]ατοΒι ΑΡοίτο11 εαπ! πω:: ό:: Μ.

Με.ττϋ ττειιίΙσωπι άίτε.:ιιιιε. Με. Με.

88

στη.:

 



ντιπ: ε. ΒεκοΗΑκί1 ΑΒΒ.11ετάεΜε.· ε.:

@σπασει-ίσιο :καποιο

νΙΤΑ δ. ΒΕΚ()ΗΑΚΙΙ ΑΒΒΑΤΙ ΐ.'2:..ΐ.2ΐ
ΜΜιτη

Αιτινι1.1.ΑιιΕΝειε ετ οΕκνεΝειε οΜΜΙ.Αιι&οτε Αι:ε.οκε ΑΒΒειτο Ι)ει·νει1Π ε1ι1ίο.:1ύο «Μ. οΒ1ίτ.

Ε.: Μάϊ οοέ. £οποιοοπέίοπβ @- £οππίζο:ί Ι3:·οσπΡοποίίο.

οοεεκπ.οτοοΝοε οκ.επ:.ο:.

 

 

,Ι _. ΟΗ :.ΒΕΜΗ:Μ.Μοί.ίο ?ΜΜΜ οπίέοπι οί ωίπδίοΜ οποπ7›πο έο/ο:·Ερίπ /ίίίο >: ·ί_ΒιππΉ

' ί:: τπέί ώ· ίπφο!ίτο, έοίπ Αιπο ΜΜΜ: Πσπυοπ_β: μέ: πιοέίποπ ροπίπίπ κ. ε.φοίί·οί:. ,'#

. Δ 4 .. ()εΡτειΒιηιιε ΐεπιέΗ :ο ΡΗΠἶτπἰΡτοτεέὶοτἰε ποίϊτἰ ΒΕΜ:ι-ιΑΜΙ , ίποπίί Μοπέο!οπο Ι:2:85"Η
 

`· · Β::νεππ: πποπ)υπία :π Νίκο βοποπτί ΜΜΜ'. :ιό ε1ατεωυτιπ 9ιιοαά Ροτιι1τ εοπιε:τιε

ίεΡοτε: Γαευπἀἰ2: ΓρεέΜΜΙίε , Γρ:::Πτ τοτ5υε δει!Η:: οτ:: , :μα ατού:: ἰικιιΙτὲ “απο ΜΒ::

Βειτπιπ & ειΒοΗω. Ε: Ροοέοέ:·έω Εοο!οβε Κ:πκπβ: 6'αποπίοπ: ίπ Ηί/ιι. Και: Μο. 2.. οπο. ι7. Ιππέ

ίο απ:: ω!έ/οπεπι δ. Βοο:ίοππίί (Ζε/ίπ οποέέπι ραβί·ίπ.π:οπιτ. 27έ/οπί: ίποπο:·π:ίοποπι έ Νίοοίπο θα

ίππζοπο Μπι :οίίΜΜ Μέ :ποπ πομπο “ό” Μίί·έσπ!οπππι ίπ Ρπο:πρίπατίο ?“ποσοβπο , απ: Μό'.

τοέ. πίο.ο. :ιο/ίπ Ε'οπφοπέίοπβ: οοίίπωυπ βίο ο.τοίθοαππ:. οποπέο ππ:ἰοπίο›·οπο δ. Β:›·οί:π›·ἰί οφ

"σκίσω π«αποφί ποπ ίίσπίί. Μ Μ.5”δ. σοοίέ.ί)ί°ί Μ:: ποπ ρ›·οποί:πτΞέβπί: έκδίουί: πωπω:: πίεσ

ππίπποπ Λέβπο: :/]Ε· @Μπι Πού Μίο·έοπίο:·ποπ , οπίβωοοιιίβί::. νού:: ρπίπιί Ροπῇ‹πέεπ:.

2.. Σ. Βο:·οίππίί πωπω ίπ απ:ίοπί: Ρα/Μ· έσβέστπ:πί·. Ιπ ·υο:οπίτπο :πο/ίπ Ρ“πίππέί εκεπφία:·ί ..ο ΜαυοΧω
απ:: οδίίπέσπ:ί: ε.ι·οπέτο δ'. Βποπέ:·ίπ: πω:: οπίέεπι #οππέέο·ίπ . π: ?κι έππο: οπέέπίπέσπτο: Δ

[40ἔίἔ ΡΜ /δ° β". ΜΜ:0%Ιππ :Νικ Κε!επό. ΝονειπΒ. ( οποίοι Τποπ/ίο:ίοπί: Μ:: έίο:π ή: ίπβ

τίί:: έίοοπιπ: ) Μ: οπο:: .· Πανο Μοιπιίὶετἱο δ. Βει·::Βετή Μω)·::5 ετηικτ ΑΒΒατίε. Ιπ Βίρίστπ4

πο... «απο Βπέο·υί:ί Ρο ήποπ/ίί, Οκτώ δ'αίυί π!ίου·πίποπο !ί::σί·ί: Βετάκιτίυε ξε:ι&ι:ε ρ·ιέίοπ

ω, ο @οπο εοτρυε :η ΒετναιΠ ΜοιπιΙὶετἱο τεςυἰείὲει·ε έίοίίππ Επί:: Μεττγτειπ Μαιο:: οπο οπο.

αν .4::δί πω: οποία 8ΜΙί.: , οπί·υίτο: Ρίο: ·υίοίσπίστ πεοέ:ο: οπποπ:ποπο σα· Μπαρ Μπηκα.: φρά

Ζούέπο. .5'ίο δ. Ρτ.πήε&ιιω .4κυπποπιτπ . ΤΒεοέετιΙιιτη Τκπέι·οί·ππι : Ι.οοόεεε:Ισπι υ£έποππΜ

Ξρίβορο: ;-ΑπηιιΙίωττι ὶτι ΡοτείεΠΠ Ποιπ1τ1νο ( πεί ίπ Ε'ί»·οπίοο Μοβοπέμπβ Το. α.. 5ρίοίΙ. 21

::ίκο·ίππί Ιο·έί:ιο·) ὁ Ιεττοπ:Βιιε ίπτοπ/Εδίπππ. ΑόαΙΒοἰόπω δ. Κοέίνπέί: πιπτίίπίπ. Εόυειτόυπι .έπ

έ!οπ::π &έο:π :ί πο·υο:·οπ ποσπ:ποπ. έ!ίό'ῇπο οππίποίππ:: Μεικτχτυττι ποτπίπο οποτπαπί. ίπ άδίί: δ'.

Ιωοείεεππί ..ο οποπ)·ίπο έώνίοτί:*ίο!ππίπ:· Ιοί ν:›·ῇ:. οπο. ;.Νε‹: σκήτη :πέσο ::Ρείωοιπάιιω είἱ, .ί Μ” Μ;

απο (Ι.οοόεεα:1υιιι) ΐοτιπκΜΙΕ ωετιγτὶιιιπ.Νεπι ειὶπι ρ:Μεττι μα· εΙυεττιόειω Μοικι::Ιπιιπι παπί· οπο. :ΜΒ

πο: ΒεκκΗΑΜιιω :η Ποιτύωεο Παππά:: Πιο ε: ίι:5(Τετ ΜπετΙτιι πιιη:ἰετυιπ , :Με Ρείἱῖοτιἰε Ποιπἰιιἰ

ετικιπυω Κσ8ἰε ΜΜΕ ραιαι:Ιυιτ1&ε.2ποέ :ίπ δ'. Βω·είοπτίο Αοίππί ρο/|ί: ποτού, Βιέΐοπί: ίπέἰ

οπο:: ο/ίο. @πιο δ'. Βεί·οοπν·ίπ: Ψοίωοτιιιτι τοτιπιεπτοτυ:τι 8. Εεοάεεειτῇ :απο [ἔσω Ροί·έππίβ

Ηίστο/οί]π:πίπ έίσίτπ:· ίπ Μ. Μί»·π::. πποπ. π.

5,5'. Βοτοοέ:·ίπ: ρ›·οτοτυπο·ίοι Οί·έ:οτίπ ωέί/ί:έπίτ έπο Μοπέβετίπ . Μί:ί·υί|ίέππβ Ρ:·ίτπί::π . ρο/ξ ΜοΠ3::6

τω: Ζ):›~υεπ./ἑ, οπίύπ: ίρρ ρπο/`πίί. .4ίίίυίίίπ:·οπβ * έίαοοπ: Κ:οποπ/ί: πέ Μέ::·οπίππ βί·υίππί, πο.

"πιω ππ!!ίο:·ί ὰ σι·υίΜίε Κσπποτπίπ. ΐεευπάιιω Πε:;υΙεπι Ριπτυπι θ. ΒειιεέἐΕΗ & (?οΙυττιΜΜ *Η^.“°Μ°

( π:ί ίπ Νί·οοπί: /ἑ·π Νί·υπί·έί Κοπιο:·πίπ Αποί/ί·ίτί: σο”. ὅ δέπποπέπίσοπί: ·ιπί!!πτέ. κ: Ι·7οέοπο·- Δ”

οίο Μίιέ4Μ ρω/ου·ίω· ) Μπέίτππι έ:: : Βοκοεπῶ* έμοί: ίπ Ροπή * 6'πίπ]ωπίο ροέο _. έία·οοπΟιω- .. Μ”,1Μ,.,

ί.ιπποπβ ίί:ίο)οδίπίπ . Το:οαΜπέ|ίπίτίπιαπι απ' @οίκοι ί/ίέοΜπι'^' (Μ: ΚεΒιιΙα δ. ΒεΝτ-:ο1ετι Μέσω πι· Με

οοπ/ίίπδίποπ έ δ.Βο:·οοα›·ίο ]θυ·ίπτ ίπ Ιπ/Μυποπτο Επέο·υί:ί Η] Μαρ. πππο :πω Χν. :οποψ,οποέ ”ί#Ρ#ΐΐί)Μ

δαπππιπποππί Ρο/ί· 6'ίπβιίπτπ πίπία·ππ:. βίο:: ::ία:ππκπο πο·π:ποπο Μοπέ|ίστίπίπ πο Βοποέίδίίπέ * Ι'' Κ'"”

δ. Ι/ί:οπί Ποποπέα:ίοπο: Αί:ί·οίΙίω·οπβ ?Μέσω δ'. Ποία:: Κοίίςπίπα·πίπ σπίτι: ίίίπ/ίπιτππι; Πο·

ωπβοπο ομ[έοοπ δέπξίπ αιμα, σΡίοίπί0 ώ·ίππβί:ίοπο /Ρίτίίποίί. ?Μπι ίπ ίρβοπ οοίέπίπ:π @πε

οι:: οπίποπο Μοππ./ίστίο |ίίο::δίο: ::.·στο::.

9%ΗΘΗΘ

ΘἔΙΗξΐἑξτ

Ή?

Ή



το. νιτΑ ε. ΒειισιιΑτιιι εεε. 13εονεΝε1ε.

Απ. Οοο.

σε.κκεν.

Μσιι·τιτ

ΧΧνι1.

Βετε!ιαοοε

ιισ!ο!ιε Α

οιιιταιιοε,

ι!! α!. Βε

ΙΒΝ!!!

Ν!νατοο

αφοεοτε Πτ

ττ:τιε φοι!αιο·

“Π”.

Δ!

Ρ1101.0608 ΑΠΟΤΟΚΙδ.

Η το ο!στ!σΓαε νιτσι·οω !!!οΓ!τ!οω Ρα!ιοαε , αε Ρτπωἱα οιετ!τσε

ι·οω , Γαοετα Ρετ στΒεω δε ιιιονετΓα!ιε εοωΡετεοοε σ!)Γεοοιφ

Γοο&ισοι!εοε !ε!!εοιοφτετ ΡετΓσ!νατ Ρα!!!ιο ωατετ Εεε!εΠα θα·

ε!ιο!!σαφοσε οοσοοε Ρτο !ιιΓτο&οοοιοοανφα Γἱ!εοτιφ τοο!ταο

οσε Γοτε ατ!αιττοτ , Η οείτα εφοε !ατεαοτ , σοφοε ΓΡεσια!ιτετ αΡοο

οσε δε ν!ττοτοω ειιοΒετατ εσ(ΡΙα, δε Γαοέτει: !οίτιτοτισοφε τε

Γιι!οεοτ !οετεωεοτα :Ρτα:ειΡιιε εὶιω Γαέ!α Ρτα:σε εοτιοω , Γα!οτιε Πε ωατετιεε ασ!

ωειοστφαω τε!ατα Ροί!ετστοω. Αέτοε φοιτοτ ασ !α!:ιοτοω εετταω!οα Β. Βοιωτοι

οιι ΑΒΒατἰε δε Ματτντιε ο!στΙοί! Γοωωατιω Ρετίττωοετε σοΡιεοτεε, ταοτο Με

ει!ιοε!ιαοσ οατταοοι ιοατετοιω Ιοωίωοε, οιιαοτσ ασ! εΧΡ!ισαοοαττι !ιοφοε οΡετῆε

ιοαοο!τοοιοεω οσε !ιοΡατεε Με ΓεοτιωοειΓεο οσο ε!! Π!! οιΗἱειΙε ε!ιοοοεω οι

νετΒα τεΓο!νετε , οοεω εοο!τατ ωοτα ετφαω ε!εωεοτα σσοΓσοἰε νοσἱΒοε Ισ!!εω

οιτετ Ρτα:οιεατε. Εα !ταοοε ΡτοΓεοο! !οτεοφωοε, φωτ νε! α!› ιΡΓο οσωεΠοεσ

ΒιοέτιίΠωόοοε εφοε εο!!εοφο οστατα ε!ατοετοοτ, νε! Ρσ!!εα Πιν!οσ !σετιεοε!σ φα

Με εσωΡεοΓατα τοετ!τιε , α:τατι οσίτττε ΡετΓεττι Ρστοετοοτ.

 

` ».επέδ ·"'φ

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ.

α. Κισιτιε οισοἰιοεοτα τεοιΡστἱε ΡαοοοιΑοο!ταο!εοω σι·τοεεφοε τταοιοει·ε ασ

Ροεοετ!εΜε ειιστοιοω. Ρατεοτεε εφοε νιτα νεοετα!ο!εε δε να!οε τε!φοισο ιο

νιτα Γοα, ε:ττετιστε ατ!!οεοτια τετοτο οσο ωεοιοστ!τετ οεσστατ!, δε ( οοσο !σο,οσ

σ!! εκεε!!εοτοιε ) οοσοαω Ποοο!ατἱε !οοσεεοτἰα: ασ ἱοτετ Γοσε Γε!!σ!οιο Ρτσνεο

τοοτο Ρτιν1!εεισ !οί!οο!τφι οτι! σοιο σοοφοοα!ιε Ροο!ε!τ!α: φοτα Ποει !οτεοτιτατε

Γετνατειιτ εσωωσοιε τετοΡσταΙιΒοε (Ρτεσσε !εοτεε , Πινιοστοω τατοεο σΡετοιο

Ριαιοτεοτιοοε !τοοιο Ρει·Βαοι·αοτεε, οΡετοα: οιΓΡσΠτισοε ε!ειοεοτια: ταοταοι ασ

τα!ετο τοετοετοοτ ΓσΒο!ετο ασειΡετε , εοφοειο!!ιτοτισοε δε ωετιτιε ιο ασ!ε!!!!εοε

εα!!τιε ο!νεαε ω!!!ταοτ!οτο!οοοωετα!ει!!ε ωο!τιτοοσ Βοοστοω Γτο&οοω Ρα!τοαε

ΡετΓεττετ, δε ωο!τἰΡ!ειτ αοτιοοι οεσεΡτσοε νετΓοτια α!ε!ατιε Ποε!ιοτο αοιωατοοι

ΙΡσΙοε οεΡετιτετ. @Φο Γαει!ε σ!! οεΡτεοεοοετε,ίἰ οιιιε α!τἰστι!εοε α!είτιοεοε ,ουτε

Ραοεα ιο εοοΓεοοεοτιΒοε ο!οοετοτ αονεττετε. Οο!ν!οε!!σετ εκ ωαττιεοτετο εοτο

Πιν!οι φαω τοοσ Γαο&ιοεατιστιε ωοοετ!ε οι !οσε Ρτσοεοοτι , ωστε Αοοιταοισσ

Βειιτιιοιο* α Ρατεοτισοε ιοοιτοιο εσοί!:ατ Γο5!Γε νσσα!ιο!οτο,ταωοοαιο α!;› ιΡΓο φαω

οαΓσεοοι ειιστοισ Βοοα: Ιιετεοιτατἰε !ιετοιο.

3,. Εσ τειοΡστε Εταοσοτοω !ωΡετιοω Ιζεοε ()ι-ιιι.σιειιισο ε Γε!ἰσ!Πἰωε φΓΡσ.

οεοτε,ν!το οο!οεω τε!αοε Βε!!φειε ΡστεοτοΒωσ,ε!τσα Εσε!εΠατοω αοτετο Πεἱ

εο!τοω οενστιίΠωσ ,-Β. ΡοοτιΓε›τ Νινιιιισιιε Γαοδτιτατφε ασ τε!ιοιοοἱε ωαοοιτο

φοε τοτε Βταοεστοτο στΒε ΓαωσΠΠἰωοε , ΑΡοίτσ!!σα αοετοτ!τατε ειι:!εί!εω ιο

τεττιε νιταιτι αοεοε,Γαοότα: Κεωστοω ΡτατΓἱοεΒατ Εεσ!είἱατ. ΈφοοΙα ε!!ετ με

οιιε αοε!τοτ!τατ1εδεοτατφ:ε, είιω Ρετετετοτ οοσοοε φνετΓαε τεττατοοι νε! οατιο

οοω ταω Ρτο νἰταειοετ!τσ οο:ὶω ετιαιτι οοεττ!οπ αΓΗοεοτἰε ε!σ στο Ραττεε τον!

Γετε,!ῖοεε Αοοιταοιαε α!φοοαοοσ εσοτφοιτ ειιΡετιίΓε ,ατφ1ε ασ!! !οο οΓοοε Ρτα:.

φοτο τταφτοτ Ρετνεοιί!ε , ιο ουσ νιτι το! ΙΡατεοτεε νφοε!εαοτοτ ΡτσΡτια ίτατισοε

τεΓεοι!Τε. Ναω ιοτει· σετετα οι.1εσεΧοοτε οΡετοαε ο!ΓΡεοΓατισοιε Με νο Γαοεϊοε

ασεεΡετατ,οσο τοεοιοστιΒοε οοοοοε Ρατετοιε !ιετεφτατιε τιτο!!ε ο Ρτοοετοτοτ!

!εοε τειοΡστα!ιτετ ετιαω σεττοω σ!! Ηστοι!Τε, οιισο ν!οε!!σετ , Η οοιε οι!φοεοτετ

Εο!!αΠο,Γεο αΥνα!οεΒεττσ Γεοννα!τιττισ ΛΒ!ιαττιαοοο

τοσα σε. 1._ ΑΜνἱ!ΙατειιΓε €σ:ιισ!σιι.ιτιι ετεκιτ , Βετ

νειι!ε Ποιο στο ι:ισ.Ι.ΧΧ. οτιοοοε 2οο0 (οι ποιο)

σε. απο”. σφι.

τι $σ!!ετοοε τ!! Αοδτοι!δοε, οφ τε: εε!!αε $αιιεὶσ

τοπι !ὶττστ!ε ωα.οοανετοοι, οτοοο οοἰΓφιε Βτεοε Πο

πιο: , εσοετιι οποιο Με αΙΕτωειιτ: οοσο Με οοοοοε

α!› ΑοΓοτιε Γαέτοιο. Βετεοατἱιιε Ω!ιΙσι!ιατιφ Π. Ρωτώ

?απο οαιοε «τι, αρτιο Εοκσνιοπι αφ:ΠΓοε ε!! οσο Πα

νε!!τ,



·νι°τΑ ε. ΒΕτιεΗΑιιιι` Απ. οιειτνεΝει53 ο;

νεΙιτ, οι Ρτοιοτιτο είτ ειΒοοΓεετε ,εΒιιο Ρει:ιπε οίτιοε εκ! Μα οοίτι·ει τειοΡοτέι @οτ

με νιΙΙει58τ οποιο απο οΙττο. Ι.ι€ετιτο , οοι ΒιΓειειε τΙιειτοτ , οικου ετι:οτι οπο.

Ητιεε Αοιιιτεοιεε εοοΠ:ιτοτει , οι οοι πω το Μοοειίτετιι Γοι τεειτοιοε Ρτοοαοτοτ

ΓοεεεΠῖΙΤε,ΡετΙοο<ἑο. τειοΡοτοττι εοττιεοΙει ]οτε οοιετο ντο Ποτ ΡοΠεόιΠε. $εά

ιοΒτοεοτιοτο εειοεέὶ τοο.Ιοτιιιο , Ρο.ττιιο ιιε8!ι<ἐεοτιἔι τοτΡεοτιιιιο, Ρ:ιττιιο ετι:ιοι ετο

οειιΡετνετίξιτοοιιοτείτε.τιοοε εεοτιοττι νιόεοτοτ ετιιιΠξι, εμε: ειιιοι1οατο Μτω.

εΙ·ιοι·οπι Γιιετε.οτ οΠοοε ειτττιοοτο.. δεό οτ :ιό το ο'οοο εοεΡιττιοε εΧΓετΙοεοεΙοτο τε

όεειτοοε , άπο Ρτπάιέτοε ΡοοτιτεΧ ΐειοετιιε , ἐνιτι Ι)ει τω.τεοτιοοε όεοιτ:ε τεκτα

τιοοἱε ΙιοετοΙιτοτε, οτ Ρετ απ, οΗῖειοίὶΠὶιοε ΓοΓεεΡτοε , οοο.ττιάειτο Γοτοτετ ΜΗ

τοοιοιε ΓΡεειεττι τοττειτετοι· το Ροετο Βοοιοοεττε εετιε!ιάατοτ ΠινιιποιοίτιοέΙο θ

σε τογίτετιιε εοτο ειΡΡΙὶεεοὸοτο εΙΤε Ρτετ:εεοΓοίτ. Ηειε ιτ:ιοοε οωι:1τωτ Ροοτι

Πεο τιοετοτιττιτε ειοττοειτι τΙενοττΠιτοι εεοιτοτεε, τοίτει τεοετοε τιιιοοε εττει€τ:τ: το..

το.οτιω , τειοΡοτιε οΡΡοττοοἰτειτειο ωτττ,11ττετττοτα ΡτοΓεΠἰοοιε ΓοΙτιτειτιοιιε ὸἰΓ.

ετΡΙτοιε ττιοττιοατιειΡαοόοιο είε όεεετοοοττιο τιοο Ρτεεει1οτε ίορετοω ιΙΙοίττει

τιοοιε τοοτιετε, εοτο Γο.ετ:ε ιοίτιτοτιοοΜοΠαοτή ΓΡιτιτειΙιοτο ετιαιο όοοοτοιο ΓοΙο

Γετιιτιτ ιοετειοετιτει. @οι @τω τιοτι οτιοεε μποτ Με τἰε ΙοετοιίΠιτιο Ιιττετατοτο

ίοιπτε εοτιιτοετειο. (οι: αποτο τειιεττε ετεΡοοτἰιἱε ειτόεοτιοε ει€8τε$ειτε, οοιοοε Ροβ

τω. το νιι·ιΙε τοοοτ οτἰΓοτἔεοε,8ε το οι τω ειεΙ ττιεοΓοτειτο Ποτοιοιτ:3: όιΓΡεοΐε;

τιοοιε ΡοτοιΠετ ΡτοεΙεΠε. Με του τοτιε ΡοετιΙιε ιιιεοοίτοοτιοε τοοτοε, ττοιοοε @με

Με. τετειε τοπιο δε Ηο:το. τείοΙν1τοτ, τιΒοτε ντττοτιε ιτιἔεοἰτεε 8: ιτιοτΙετειττιιοιε @Η

εοττιΡοοετιε Βοοείτειτε, οτ Ρτεττετ Ιπεε οοιοοε ειοεΙιέτοε τοεττιτ Ιιττετειτοττι εστω:

ποιοι οτι το Γε Μοτο τεΠοετε μτετετοτ, Πιο τοττετΙοιο :ιοτορετ.ει Ριετειτιεο€ετετ,

αυτ εεττε Ρτοοτ οποτε εοοεείΓετιτ, Βιεττεοτειτιοτιοτο εκετεἰτιιε άενοττοε ὶτιίο-ι

Φωτ. ' '

4..Ιἔἰτοτ @το οετ Μπότα: ιτιειοΙιε απο τττωο. ειοὰττι νιττοτε ετιιιοτ εοεειτοέ

Γοοε οι·ενι Ρτεεεε ετετ ,τιτοοε ΡτιοΙΙειττπι οοτι:ειοτεοτιοοτε οτιτοοτειιιε π! εττΙείτιε

1τοΗτιεε ΡετΓεεττοε τιτοετοιοτο όεετενιίΤετ ιοτεοόετε τ ΓοΡεττια: τοτε: ετ:ίτο:ιοτιε

ειοιτοι οεΠοετιο εοι:Ριτ ειΙτιοε ωτΡω.τε , τεττεοειτοττι τετοτο εοοτεοπΡτο ΓοΙΕ;

ειειπε ειτττοε εει τοτε :ιο νιττοτοποιοετετοεοτει τεΐΡιειοοτ Ρετεοοιε ιιιτοιτο @στα

τοτιτοιΠοοε σ.ττεοτειοε, @απο με: οεοΙιε ιοτΙείεΠΕι εστιίτιτοετε, Ρετιτοτει πο

ι1εοτιοοε εοιτ:Ρει1Γατε , τΗνετΠε οίΠιότιοοοττι ετιετιβοε ειΠεέττοοοτο εειτοειΠοτττ

τοοΙιοιοοο. εοειττ:ιτε ,ειτοοε ειάοΙεΓεεοτιτε ετε οτ, Πινιοι ειτοοτιε κάποτε τοοοτε..

τε. 5 Ρτετιε τ!ετοοε ΡτοΡιοοοοτοπι 8τ Ρειττἱτε τεττοεεοΙιε 5 τοΙΙεεοτετ τεοΙτετιτιε, @τα

ε1οι 11Ον22 εοτινετίειτιοοιε τοάιτοεοτ:ι ΪοἴεὶΡὶοοτ,τειτοεΙοεττι Ρετεεέττοοε 86τιτϋπε

ποτε τιοτι εινεε (οσε τοοοεΙοε ωτΡιτοτ ; Ρτετ:τατοπι θιο&τίΠοποιο Νινειτόοτο Κο

τοοτοιο Ροοτιθεετο Ηει.ει·ειτ ιιτεΙοι·ε εΧΡετεοόι. @ο Πεοτ Διτιωω, ΑΡοίτοΙιεώ

ιοίτιτοτιοοιε Ρτεετοἔειτινὅ. Πιθο!τοε , οοοιΙιτο.τιε τιοτιοτε εΙετιίΠιοοε , τιποτε οπο.

τιοτι 8εοετιοοε τιτΙοτο2.τοε , οπο· Ρτειοεοτοπι Ρτοεετεε Ρτιτοοε ιο :ἰοιει Κετ5ιε , τι

τα 8ε εοονετΪειτιοοε ὸιἔοιΠἰτοιιε ΕοΙ€εΒειτ.· Ρετ το τετοΡοτιε εει εινιταε $ειοετοτοτττ

ΑΝ_ επιτ

υε_ Δεν:

Μιιιι·ι·ιτ

:οινιι.

Ρωττιοε ειδ

Νιντιτάοττι

τε ττώριμ |

@Με εοΙαοτττοοε , δε Πεετ ιοτετ ττοΙιτειτεε ειΙειε Πιο ΡτιωΡε Γοο ΠοιΙοετίεο, ·

εο.Ριτι το.ττιεο ί`οο εοοἴοοει, τ)τνωι σ.τοοτε εοΙτι'ὶε οτοείοοΡοΙοίἑι τΒτττττ.τ. Ηιιιο5

ττειτιοε τειοττε οΡιοιοοιε εττιτι:'τ Ρτονοε2.το5 Μο: :ιιτ!οΙε εετιε Βετε ειτιοε , ΕεεΙε

ωιτιω ίεετο.ττιεοττε, Με, Μοτο οι ειέτο :ιΡτιΠὶτοοε, εοφ ιΙΙο Μοτο ί“εοε, στο

ῇοτοΡτιὸειο όιότοττι ὰ Ποτοιοο τοετειτ , Ε$τειἰεπ ώ· ταου: ή· είε το$πατέυπε τω

@· υπο οι ποντικι ραπ ΜοΜΜυεΜ τω, ή·/τι:Ζωπ π· επβετε έτι ἔσω” ›ωτ8παπ,

Ηοετο Ρειι·τιειΡειοε 8ττοετιτοιο , εοἔοατιοοετο τεΙιτιοοεοε 8ε Ρειττοιιο , Ροίὶ: Ιοοεἰ

ΙειΒοτιε εΧειιτίοτο, Ηττεε ιοετεοιτοτ Ετο.οει:ε ,τ-οτοτοε εοττι 5. ΝινοττΙο Ροι1τιΗεε

ετνιε ΓεΙιειΙΙὶτοιιε ( οτ Ρο.τοΙοτο είτ ιο Γεττοειιτ1Βοε όεοτετιεοόετε) Γειτιότιτ: Καπω

Πε ΕεεΙείἱεε , το ειο8ττιεοτοττι ντάεΙιεετ οοετοτιοτιιε ΏινΙοτε τ οικω Ποιοιτιί οποιο

Ροτεοτιει 1Κεάετοοτοττε , το Ιοεταοοιε ΕτΙεΙιοτο ειοιτοειτοτο οοτείτιΒοε Ρετ Με @σε

Γγοετοοε τεΙιειίΠτοοε Ειτ:εοτάιοανετειτ ετοιττιΡΙετε. Ηιε Ξειτοτ Βεειτοε Ροοτττε:ς οτ

[επι ετ οΡτεινετειτ, το ι ειε τιιοτο ί`οΡΡατε ειοεοτο, οοοτιι:ιτο ιΡΓε εκτετιοττΒοο τω

πιο ει: τειοοΒΙιε:ε τοετειτ οεἔοτιιε ττοΡΙιεειτοε ,τεἔἰει: ΔττΡοπτιοιω εοοΠΙΠε8ε 8.6:

@Με ττεοοεοτετ ιοτετεΠ`ε , ΡοοτιΗεειΙιε Ρτονιάεοτιεε ισοτιοοε νοΙεοε οο!όοΐνε

ΑΜ:: 88. 0πί. 8.19. δαα!εσω με Ν ΝΝ Π Β -

Οι”. !υ ξ



834. νΙΤΑ δ. ΒΕΚΘΗΑΚΠ ΑΒΒ. ΒΕΚνΕΝ8Ιε

?ιιι. Επι.

ιιε.ιτικν.

Μ.ιιι·τιι

κια".

Βετιιεειο

ε:ειεΠι οι·ιιιιιετιοτιε ΡετΓει·τε . ιιιιιιιΠετιιιιιι πω ιιιιιιτιότιιιιι τιιιτι ΡιιοΙιεε τιιιιι Επι·

νετιιιι ιιιετειιειιτιο ,ετειιετιτιο . οι:Γεετειπιο , ιιτ ΡετΓεέττιε ειςτιεοιε Γεειι.ιιιιε στα.

εετε,Βειιιιιο τεΡΙεοετιιι· ιιοιι πιοάιεο , ΓειιιιΙιετι ι:ιοτιτιιε εει]τιτοτε ετοιιε ιτι Βι

νιιιιε οτιετιιιιιε ιιενοτιΠἰτιιο εοτιΓοττε.

5. (Δι(ετιτοοτετ ειιΡιετιε ειιιιι ιιτιοεειιιτιοιιε ΡετΓεέτιιιε ετιιειιτι , Γετιέτιοτιισιιε εε

Μ0τωεΠ· τειι€ιοιιοτιιιιιε 1)ινιτιεε Γειειιτιε: Με, οιιοε Πει ιιιιτιιοιιε εοΠετε Γετιιιιιετιτετε ω

οιιε :Μάι

κατ.

ι.ιιιτονιιιττι

τιττιτ.

τιιτιει·ετ , εοΡιιιειιόιιιιι ειΓε εοιιιιιτιιιτ . ιιτ νιάειιεετ Ριιιτιιιιοτιιιιι ιιιΠ:ιττιειιτιιιιιι

ειι&οτιτετε τιιΓεετετ, (μισό ΡοΠιιιοτιιιιιι ΡΙιιτιιιιιε ιιιιιιιΓττετετ. Ιιιτετ οιιοε τιιιιε

τειιιΡοι·ιε ιτι Κε ε. Ρτετιεοτιιιιι Με ΡταΡοιιειιτιε ιιεετιίΠιιιι Κεινωει.ι Ρτοειιτε

τοι·ιε ε οιιιοειιι εετι Γει·ιιιιι Ρειετιι Ρι·ιιεΙετιτικΒε Γειιετιτετιε τιτιιΙιε εοτιιτιιετιόετε

ιιιιιοιιε ειτετενετετ οιιιτιιο νειιετειιτιειουι ΓειΙιεετ νιτ ιιιειγτιιε, ΟοιιΓειΓοτ Ροίτ

ιιιοτιιιτιι Ι)οιιιιι:ιι <έιοτιοΓιιε , τιιιιιτιε ΠΒιιοτιιιιι νιττιιτιιιι.ιε εΡΡτοΒετιιε , ΡΙεειτιιιε

ειιιιέτιε, Βετιιιέτιιιε ιιτιινετΠε, ιτι ΡτοΓΡετιτετε τιιοειείτιιε, ιτι εάνετΠε ΡετιετιτιΠι

πιω, Με ιειιάειιιΙιε , ειοε1τιιο ειΓειιιιιε , Πε τειιιΡοτεΙιε εειιττιε ειτειοει:ετ, οτ

εετετιιε ΓειιιΡετεισ οειιΙιε ιιοτι ενεττετετ. Ηιιιιιε τειιε εε τειιτι τω Γεετιε ιτιίτιτιι

τιοιιιΒιιε τοτε Πιρετιιι ιιεότετιε ιιιιιιττετιόιιτιι Β. ΒετεΙιετιιιε ιιιιτιι Ρεωιει Ροιι..

τιΠειε Γε ττιειιιιτ Ρτο τειιιΡοτε ιτε εοι:ιιιιετιιττι , ιιτ ιτι οιιο ΡετΓεέτειιι ειοδττιτι:ε πω.

Πειτε ιιιτεΙΙει:ει·ετ , ιΡΓε οιιοοιιε Ρετ Ιιιιιιε εετετιε Για εε τιιοτιιιιι ιιιιισεειΙΙιτετι

εοιιΓιιιειιε , ιιοτι τετιι Γειειιτικ οιιεπι Γειι6τε: Ριιτιτετιε εοτιιιιιετειε τεΡοττετετ.

6. Ιιπετεε ειιττι εεετι νιτι ιιιίτιιε εειοιεΓεειιε Ρετ ειιοιιοτι τετιιΡι15 ττιεἔιΓτετιο

Π·ιιετετιιι·, 8: @Δειτε με νιτιιιιιε οτεειιιιέιΠετ ΙιειιΠτιιιι Γειιιειιτιεε, Ι.ιιιτονιειιΓε

ΜοιιεΓτετιιιιιιι εεεερτο τιιιιτ ειτοετετε, οιιοτιιετιι Β. Οοι.ιιΜιιωιι ειιιιι-ιειιε εσω

ιτιετιόετε Κεειιιιε ,εε Γε Ρει·Ιετε Πιετετ Γετιιε ΚειιΒιοτιιε. Ετετ ειιιιιι εσ τειιιΡοτε

ιτι ειιτιότιε θειιιετιιπι Ρεττιιιιιε Ιιοε ΦοειιοΒιιιπι ειιιιι ιτι τιιιιΙτιιιιοειιε τετιιιιι ΡοΓΓεΠ

Ποτιιιιιιε , τιιιτι ετιεπι Βινιτιε: νειιετετιοιιιε ειιιτιιιιιε τιοπιειι Πτι τιιετε Ιιειιειιε,

οιιὸτι ιιιιε ετ Διατιειοτιιιαιωτιο , ό: Πιιόιιιιιι ίεΡιετιτιεε ΡΙειιιιιε ιτε ετετιιτ : ειι1επι

νιτιειιεετ ιιιιι·ε: ΓΡεότετιοτιιε Ιοειιιιι ιειειιι Β. ()οιιιιιιΒετιιιε Ρετει: ιιι πιείτε νοε8ι

ετεπιο ε Πιιιόειιιειιτιε εοιιιι:τιιικετετ, ιιινειιτιε ειιτιοιιιΠιιιιι οοετιε εειιιΠειιε απο

εοιιιε ιιετιιτέι ΓετνετιτιΒιιεε τεττετ νετιιε ιιιτι·ὸ Ρι·οειειιιιτιιιιιε,ιιιιι 8: ιΡΓε Ροίτιιιο

@πιο εεετεεετο Ποιειιιιιιι ιιιιπιει·ό Γειτεειιτοττιπι Γει·τιιε Μοτιεειιοττιιιι 1Κεθτοτ

ειιΠιτιτ,ιοτιεόοιιε τετιιΡοτε ειιιειιι ΜοιιεΠ:ετιο ιιοΒιιιΠιιιιε ΡιπεΓιιιτ, ιιιιιιτιΓοιιε

τιιιτεειιιοτιιπι ΠΒιιιε ιτι εοειεπι ιοεο ειετιιιτ, οοτιεε Βιιιιιιεει-ιιι.οιε Κεειιιε Πτι

ΡιιΠιιιιε,εοοιιὸ‹ι εποε Πιιοε Πιοε οιιοε ει: ετιιιιτετιιιο Τιιιεοοειιιει ιιεΓετιοι Κε

τζε . ΠΙιι νιοειιεετ τεειε διεειιεττι , εοιιιιιΒιο Β ΓιιΓεεΡετετ , Πιο εοΠοοιιιο τζε Παω

ειιθτιοιιε ιιιιιιειιοε μιτωιιιετ, ειι εο Ιοεο ιτιΠιιιέτιι όιει:οιιεο Ρι·οτιιτΒενιτ. @οι

ιιοιι Πτιε τιιε πιο ιιιε:τοτε 8ειιιέτιι οπιτιιιιιτι τεεεΠιιτιιε Με , ΕιιετωτιιΜ νιι·ιιττι

πρι: Γειιότι ιιιιιιιτι ειι€τιιτετε @Με δε νιτέι ιιιιιίττιΠιιιιιιτιι , οικω ιιιΓε Ρεττο

οτιιιτιειιιιιι ι..ιιι€οιιιεο ε Ριιετο ιιιΠ;ιτιιετετ , ειάειιι τιιιττιετοΓο Ετεττιιιιι ωιιεἔω

Κεει:οτειιι ΡτπΓεειτ. Ιιι‹ιε 1τεΙιετιι ει:Ρετετιε, ΒοΒιετιΓε οτειιοΒιιιπι ιιοιι πιιτιιιε

τιεεετιτι οΡετε Πετιιιτ , ιτι οπο εοιιΓιιτιιιτιετιι5 νιττιιτιιιιιε , Βεετο Πιιε ειιιιενιτ. 8ετι

άσε νετὸ ΕιιΠ:εΠιιε Ιοεο Ρεττιε τεΠειειιε, ιιοτι ιιιιιιιιιιεττι Μοιιεειιοι·ιιιιι τιιιιιτιτι.ι..

οιτιεπι ιτι Ποιιιιιιι Γετνιτιιτε νετιιι58εειτειιιΡΙιε Ρτεειιιιιιιιειιε , ιιοιιιιιιιε δε π·ιετιτί

ιιιεειΠτι ιιετεε ει:Πιτιτ. Αωιτε ιΒιτιιτ εεε τειιτιιιοιιιιιιιε , νιτι τειι€ιοπ ιΠιιε τω

όεειιττιειιιε εοιιΠιιιιτιτ, ΙεΓιιόΓοιιεΙιοετοε οιιιτιιιιι εεττετιτιι ιτιιιιιιειιειοε οΠ`ετιιτιτ,

ιιιιιε ειπε οπιτιιε. ειιιεεπιτεε Ρει·ιτιειιιιιιιιτιι , Πνειιιοιτ ιοιιεε:νειιι οτοοετιτιε Με.

με: τοιει·ειιτιετιι,οιιοοετιιιιιοειο ετιπιιττι ιιιετεετιτιιτιιι Οοιι€ι·εΞειτιοιιετιι.]εττι νε

1°όειιιιε ιοειιενει εινιτει.ε που 8ειιόεετ,ειτ εεετινιτι όιΓειιιιιτιε Κεετοτειιι ΙιεΕετε

])οτιτιΠεειι·ι νει Αιιιιετετιι, ει)τιιι εοιιιτετ εκ ιιιιιιιε νιι:τιιτε ιιιεΒιίτετιι Ρ:ειιε τοτιιιιι

Ρτετιεοτιιιιι οι·ι;ιεττι οεετετιε Κε ιιιετιιιιι.<ι ΠιιΙΓε Ρτιωτιττι εΙεεετιτετ ιΙΙιιΠτετιιιιι ε

Βει·ειιετιιιε ιτειιιιε Γειιιιιιιιε ειιτιιιι ω ειτιοειε νιτε: ΓετιιΡει· ιτιΠιτιιτε εοιιΓεετιειε

Π πλιι·ΚειιιπΙιιε εε εισαι” ιτι 'Μαιο ἔσω” ειι τετ Πιιοσ Ιστορτιοε ΓιιΓεεριιΓε ει:Τιιεοιιετιεο,ςοι Βω

ετιιι.ιιι Βετειιετιιιε ιτι ειιιε ειιιιίνε :ιι-ιτι το νιιιετιι:, Ποε ιιεειιιιειιε Πεμ: Γιιιτ , εικιιιε ρτοιιο:Ροτει οι [ειπε Βε

Γετιε εσιιιιετ. Εεεε Λέτε δ. Κειτι:ιειι εά ειιιι. 66 4. τιετιινιτ.

· θΕσιάε ΙιεΙΙιιειιιετιιτ Αιιέτοι, Π Βιιιιισειιιιιιεπι μι

 



νττΑ ε. τττττεττΑτατ Αττα. ατεανεΝετε. . τα

τε τπείταετατπτ,ΡοατταεττΓατ εταότοτττατε αφτα, εεΙεττ ἔτεΙΤα τω! Ιοετττα Ιτατ·τε Α Ν. στα

Ρτσ νοτο ΡτοΡετατ τ Ρτπί:ετττ Ηττα τι :ιΙαετττατε ωτττττ€τττττ αΡΡτοΒατατ Γτττ6τω 1:29 τωκ

ΜοαειεΙτοτατα εοΙτοτττ . αοα ααα εοτττοτε απατα· τατ:ατε 8τετέτα 1ττετατατ·. ,ΐ·

7. 5αΓεερτατ ετατετα τα εοταταααε ειπα τετεττε,ετ$ατεΠίιΓααε τ!εααο τετταταιαια _ἑ ε

ατΙπΙετε. τεεεαττΠτταατ ΜΜΜ: αγατααΒατα ετττΙετττε . Ρττετετττοτατα ττατττεαποτ εετ

το.αττττατα , 8τ τττττ αατ ντττατατα τα ΐτααττασ.τε Ροίττατ, τα ΡετΓεθττοαεττπ Ραἔαατ

αατ ΡΙεαε Με ΡετεδτΙΤεττ αφτι: τατίαε 1)τντατε σΡεττΒαε ΓΡττττατα εοετεετε,
νεΙατὶ ειπα εεταετεε Μοτπαίδ:τεατ τττΠ:ττ&τοταε ατα:: Ρτττττατα τ·αεΙτατεατα ΓαΐεεΡτΠρετ

τεττπίο ΓεταΡετ ν:Ματοτ ,-8τ @τα ίαΡετα:τετΙΙαίττεττοατε νται: Ρτεεεεἀεαττε ττττττττ-τ

τ:ιτε τοεαττάτοτ·.]ο.τππ νετὸ ΗΜ αοα Ροττττατ ορετα.τταο.αττι τα να·ο Πετ Γαετττ αατ

ττττΙττο.ε, φωτο. νττταε οΒετ!τεαττιτ: , φωτα ταοάεΜα: €τεινττ:ιττ ττ:τατ:τ αττττττετ

αττ.ατ:ι Βεαταττττττε, αατταταταο.αΓαεταόο,ττα:ταταεττεταπΡαττεαττεε ττταάο.ΟΙπε

Μειωσα τα -τα]ααέτπ αεΒοττατα ται τττικτττττ ττετεαττττ ττττΡεττο τ τα ταετπτετττ τα

ίαΒΙταπε ότττΒεαε.ττεε ΜΜΜ Βαταααεε εσαπΡεαατει φατσα , Μάταια Ρττεταταια_

ἔΙοττω , τετ Ρετεααττε Ρτεττο ααΠο τ:οτττΡεαίό.τετ. εταττεττττωττττ αΠοτατα τοαΠ

. ετ·τιττοττε ΓεττπΓατττ αεΓΡτεετε, 8τ απατα τττταττΓε εττα&τττ τττεΙτετττετατ ττττωοτ, τα

ζτατατΙττο.ττε τττταεττ εαΙτατιπε εεττα!πο.τ σταατΒαετανεαΜ ΓαβΙττατοτ·: απετ:Π:τΜτααα1

τ·ενοΙνεαε Η ααα τα Μο Γτιπέτο εοΙΙεταο Ματια Έστττο. τιτττε&ο.τετ , αυτα Με το.

γεατε 1)ετ <έτ·ττττο. ίε€αττ;τε ττττττττττττ. τ· ώ - ν

_ 8. Ττωτττττ ΠααΜετα Ρετ· Ματ τεαπραε , Ματ τα εε απο ταάατα τ1τττττττττττττττ‹==ττ_

απἰατίττατα έ τ:αΠεαΗ8 ζ τατ:ατατα Ρτοταμαατα , Βτεέτσττε αατταντττΒατίττετεΠτΠετ Ξ;

βίιταττιτε Με ττετττε οΜετατττα ωτΡσταττατ αττΡεττατταττττ εεττ ετετ,ττατ1πΡε ααεττττττττττττττ
Ιττεααατα τα οταατα Γ:τα&α οαετΒεαττ:τ Γεεετατ 9 αααετεσττττττττΕι ίαετ·ειατ Ρταάετπτετ ν οικΔτ”*

τατετεβατ. (Ζατιττατα νετὸ Με τΙααπ ταΙΜατ τεαετατταπΡΙτετταετ Ματ ?Ματ ΕΠ τττ-`

Ιτττὸ νοεττταε. ΕοττετΙΙε τααε ατοαττττατιττατα ταΒτεΙΤαε , ττατε νετ 1°τετεττττ , 8ε Για

ςΙεττπ αυτ: νττΙΒὸ ααεττταΙττττπ τι. στα Γατα-εε: ωττωτττο ότεττατ τα ταετττα τετπετπε, τι

τετεειΙετττςαταΡαοταε Ροτατα τα αεττττατττττττττ-ατατττα ατπταε ]αΠτοατε ττατατα

εατΙττο ΑΜπ:τττε ττοττττττε, τεΙτό1:τε αυτ: τττττττωτ με α·τιιατΕπττε εοαττταε τ:αεαττττα

ὸΒΙτταε ττττΙοτε οΙπεατεατττε8εντιΓττοαΓετν:ταττπαν8τ ττττπΡΙτετ:τ ατατεΙτιτττ. Ούτω:

έταε νοτ:ειταε τιάΠ:ατετ ειπε ΑΒΒο.ττε αττεΓεαττετα , ττττετ·τττ·τ οταε Με τα νετΪεαΙατττ

αοα εεΠ`ατπε αεΒαετε Γιώτα· Ροίἰτατα, Ροίτττατιτα τα! ΓαΡετ ετετα νειίτε Ρετνεαετατα

τα ταοττατα εοΙατατπτε Γαττεταε εοαΗΒτατατα τα @πατα ·εοτσα:τττ ετττΡττ. ΠΙττὸ απ-.

αετεε ΜαοΙ $ειπαε ττττττττττττττττ , αυτ: να: εΙααΡτττεεαατίτπετἱ νο.Ιεειτ , ατ εταοαάειτττ

1)ετ ττειττΓεατπτε ΡοΡαΙο ττττΓτταε Ιττοττ'εατ]οτόετπτε Ρταετπτα τα ΙΜΜταε τοΜ 5 α:

Ιττταττὶὸ ΡεττεΓεετετ αιτεατει ετΓετ γττ·τατ οϋεο!τεττττω , τ:α1αε ττα&ττε τταΙΙοτττοτΙο·

Ρωατ τα τεττ:ταπ ττεΡετττε. Αι: νετὸ Με αοα Ιταε ΑΒΒαττε ττάταττττττοαε τενετΓαε,·
τ:τέτατα ΠαΡαττ.τταοό Ρτ·τττε ΡοταΜεὲἴε θεα οτατττττο αοα τ ττεΐαταΡΠττ ατατεττ . .τα

τα Με Γτιτπᾶαε Με Μισό αεετε!εττιτ αοα Γαο.,ίεό τστατττ Μ: ττττατ τττετττο όε-ἶ - ··τ

Ραττινττ. ° ·

9. Με νετὸ ετατα μια εΠ`ετ ΚεεαΙααΙπαε τττιΡττττττ τττΓετ ατα ετΙοέταε, Ι)τντατε ΜΜΟ, τα

ταΜττα: τα αττττττττταε τττττ·τετττ απατα Ραεταατττταετ τα νττΙε τεετ Ρετ ατα ααα Ιοττ- "τω, τα.

τΙἔο εττετττττο ΜάτετΠετ, τα Ιαεττ Βοτατταετ τ!τΓΡεαΐαττσαεττττετατ ΡΙαττταοταατ Γετ

τπτ εοττΓαΙετε ΡοτατΙΤεττ1α τονταετατα Κεταοτατα τα! 8. ΝΙντιττΙατα τΡοατΜτετττ ωτττττττττττ

ι·ενεττττατ,ττατ ααα πατατα τα φωτα τε!πατ, απ: εΗταττταε, τττΡττ 8·ττττττ τα τ:αίτο- °°ἐἱΚ^Μ

. . . . . . . Δ . . . _. . . ΐοετο.ταττ

Μετα ντατΙειαε , ΙτοΓττε ιαΠόαιτ τεΙταεωτ, πατα: Βεε!εΗΜΈτεατα άι€ατττιτετα με» _

ατα ΓαεεεΠΜαε ττατΡΙτετατιττ εαίτιαε οΙττα νοΙνεαττΙπαετ απατα ΒΜακ τττΓΡττ·τιττοί '

τι 8. ετττττττττ ετααοΒτο Ι.ιτττοντεττΠ τττττίττττ ώ τιττττο μα: Αα61οτε:, Με τατττεττ ττττεΙ1τΒεατττ νττ:Ιετττατ :ΑΙΚ τ·

αε.τετττ.ετά αε. το". κατα τεττττποτε Κεταεττίτ Οτιτ!τεάτα εεττ Γεα ΡοττΙΙα , τα ε:: ίειταετττττταττ @μπα

1:ττ2ετατ Σοτταεττατ, τα τω Ι.εαόετττΠατα , ΕπείΙΒετ- τ Με α:τνΜετττ Μι :ττατττ νοεττ.τττ, εοςαὁά ε:: :επτα

τατα 8τ Ι.ο.τττΙοττετττ ΝτνττττΙατ εττττο εττεἔτ ιτε. τ.. Γτιτ:τεβ τότε:: ττττιτ·ττε !τοττΙετ ΡσττΜτττατττ εΙτεττττατ. Η επτα:

Βτ.Νοττ παο ΒετεΙταττττε Ι.αττοντααπ αότατ(Γατ είτ ΑΒ ατἱταεαΙἰ ττττττατ τα Υττε δ. €οΙατττΙτεττττ Μπα, π.6. ει:

ΕτΜτίτο , τω τοττατΤελ νναΠτεττο εῇατ ίατεείΐοτε,ι1ατ Βετεττττ.ττο :μετά αοα Ροτε?τ : Πτττττάετα ίττέττττττ Μά- τ

τα :απτο αε.1τττν.τττ! σε. Μ". Ιοετττττ Ματ. τατ ΟοΙττττττττττττ τταΡε.ττο, τταττα Βετάτε.ττττε ίττΡΡατ τὶς 7

& ττττττττ ασΙτσαΙα Ρτσ τ:ττΙέριΙττ αοτττταττηαετττ αίτια οτε:: αοα ματια τ . · τ.

ΝΝΝαα τ]



856 νιΤΑ 8.Β'ιΞΚΟΗΑΚΙΙ ΑΒΒ. ΠΕΡτνΕΝ5Ιἔ.

Απ. ΟΕΜ.. Με ιπίτιπέτιι Με ειι·άοι· ΓεπΠΒιιε ιπετιιτ, ιιτι ιπ πιιοΙιτιετ πω: όιοεεείπ εοπτιιΒει·›

18:3Χ:::· πιο εο Ιοει τω Γετνιεπόιιιπ Ι3εο νινειιτι τιοιπιιπι εοπΡαιιετετ, πω ι·ετιιιιι τσιπ

;.π.,_ `ετεπτιει ειΡτιοτο. Βινιπεε ίει·νιτιιτιε εοπιιποπει ΡτειιτιιΙιίΤετ. ΙΜ ετειτ πι Με απ;

Βει·:ιτιοπε ιποι·ειτιιιπ εο.ιιΓει Ρει·ιπειιτιτπιι , πιιοπιππι εΙεείΤετ ΡετΓοπο. νοτι :κι πι

ειπεπτιιιιπ Γοεια Φ πιι:ε 8ετιεπάετιιιττι ΓιιΡΡΙετετ Ροπτιίιειε , 8: ίττειιιιει πι Πει ι·εΒιιε

ιιιιιετιιτετιιι· ιπίτο.ι·ιτπι ΓιιίειΡιεπάει: το.πτα: εοΙΙιιιιοπιτιοπιε. 5εά τιιιι ιπ τιιιΒιο Γτιίζ

Ρεπίιιε επιπιιιε πεπτιιιπιιιιτπ ίτιιίττε.ι·ι Ροτιιιτ [Ρε μωΡιιτιωπ εοπεεΡτιπ ιιιτεπ

τιοπιε.Βετετιατιιιπι ιτειπιιε Ρι·ειττιΡιτ, νοτο ειΡΡΙιεειτ5 εοπΓι.ιΙτιι ΡτιτεΙιπιτ,νιτιιπι

πιιιτΙεπι πι Πει ι·εΒιιε ιτιοπειιπι, τεΙιπιοπε Ριιτόιτιιτπ, ιιπιιιιο εΠιε:ιεεπι, εκτε

τιοι·ιιπι ειτΡετιεπτιἔι ποπ ιιιιιιίιε ειπἱΙεπι πιιὲτιτι Ρτιιόεπτειιι. Οίιπιπιιε Ρετ ιτὶτειπτ

μπω ιιι·Ιιε Με., ιιτ όιιππιιιε , 8: τπιιΙτοπιιιι Ηοι·ετετ ιππειιιο , 8ε. ιπ ο.τΙππιτπτιοπε

ΚειΡιιΒΙιε:τ, ])ινιιιοττιπι οΡετιιπι ιπίιππιε !ιο.Βετετιιτ εοπιτπετειο5 Ιιτιπε τππιεπ

ίοΙτιπι, τιιιπε ΠΜ αόΓειΓειτ ΡτειιειΡιιιιπι ι επι εοπίοπει ειι.ιέι:οτιτ.ιιτε δ: πιετιτο π

τιιτ;ε θιΒτιαε ειιι·ειτιι ὸεΡοπετετ ι 86 Γεω τΠΓΡοίιτιοπε , ωππιπ οπιπι ΠΠ Π:ι·ιι&ιι.

πι: ΓΡεει:ιΙιτει· ΡταπειεπτΙιιιιι όεεει·πει·ετ. Ρπαιιιιπι επ ΡιιΒΙιειιιπ πι Ρ.ιιπο Βεπιειι

τ* ΒΜΜ1ἶ Η οέτο τιιιΙΙιΒιιε πιο ιιι·βε τω· 2.ι·:ιτιιτιι5ειιι νιτιεΙιεετ απο ΡτιΕεεόεπτι ΒΡ:ιτπειειιε·ι·

ποιπεπ ΒιιίΤε εοπίι:8.τ ιιιιΡο ιτιιπι, πιιοά οϋπι πιιιιιεπι , τετιιΡοι·ε ίειΠεετ (:τι!ο

όονει Ρτ:ιπεοι·ιιπι πιειππι ΡππειΡιπ πιιειιι Ματσε ΚετπιπιιιτΑΡοίτοΙιεε απότο

πω: 8: Ρττετιιτιιε 86 Ρτοτιειτιιε, τΙοέττιπέ δ: νιττιιτὶΒιιε τπειπτιιίιειιε , ειιπι Γιιοζει:ει·.

ειτιι , ιιτ πι πείτιε ειπε Ιεπιτιιι· , ΑιιπεΙιεο τπιτιιΠ:επο Βετο εΙιτιίιπ:ιτε επτα τε.

πεπετο.πτιε ιΙΙιπιετειτ5 ιόειιι Ρο.τετ ιιιιτιίιειιε ποπ ιιιοτιιεεε πιιειπτιτειτιε Ρι·ετιο ειόπιιιι

Ιἱετειτ, πε Κετπεπίειπ ΕεεΙεΙπιπι, επι ειιι6τοι·ε Πεο Ρτεείιάεπειτ, Ιιετεειετιι εοπίτι

τιιετο.τ, Ι)επιπιιε ΒιοτιοΠΠιιιιιιε Πει ΡοπτΠειτ Νινιιτόιιε Ρο.ίτοι·ει!ιε Γο!!ει·τι:ιε εαπ

τιιππε ιιόπιιπιίτι·ο.πε οΕΕειιιπι , τιιπι :κι πιο. πια: όιοεεεΠε Μαι ιπν1ΐεπάει. , τιιπι

πιιοπιιε κι ιιιιιπε ΓεεΡε νιειιπι επτετιιεπε , ποπ τιιιιι Ρι·ο ότι: ειιιιίειε ειπει;ιατ πω!.

τιιτιε , πιιιὶπι ειιπδτιε ίε-ειί·ΐο.ιιιΙεπι πιιοπιιε ειττιιΙιεπε, Γε ι.ιτεπι ΓιιΕπεδτοτιιιτι πω·

Με ιπιΡεπὸετιιιτ. (:ίιπιπιιε εΠεε πε πο&ε5 ει:όιτιεππόι (:τπποΒιιιπι πι αΙιπιιο Για

όιοτιιπι Γιιοτιιτπ , πιιιιιιιε ποΙιιΙιτει· τειπΡοι·ιιΠ πιιοπιιε ετιιοΙιιιιιιεπτο ΡοΠεΙιετ,°

πωπω] εοπτιπιιιιτιοπε ΡετνιπιΙεε ὸιιεετετ,ειΠ`ιιιπΡτο πιο ιΙΙσ, ιιτ @Ρε ΓοΙεΙιο.τ,

ποπιεΠ:ιεο Ιιειιτο Βετε!ιιιτιο ,αι.ιιΓει εκίτιτιτ, πιιειΕΡτείετιι.ιιι νιειιτιι ειτΡετετε Ρτο

πιοι·ε εοπιτσ.τετ. Ητιιιιε ΡτοεεΠὶι ιτιπετιε , πιιο τι ειιιιτιεπι νιειιπι Μιιτει·πιτ Πτι

πιιπιε Ιιτοτιτιιιε εοπτιπιιιιπι τεπόιτιιτ ,πιιιόο.τπ τω πιώ Ιοειιε ει·:ιτ ει·ειτιίΒιπιιε,πιιί

ΡειιιΠιι!ιιπι ι·ετιιιότο Ηπα ιπ ιιιοπτιε Ι.ιιτετε ειιποεπιΠιιπο ΙιετΙ:ιε νιτεπτιιιιιι ηπα

τίιπιπιιε τινιιΠε ει: ΓιιΒιιπιι νεττιτ:ε !επιτει· εΙΠιιεπτὶΒιιε , πτἱιοτιΒίιΐπιιε :ιο νι

πειε πι (παπι ειτειιιππιιαπιιε εοπίτιΡειτιιε , ιπτιιεπτιιιτπ οειιΙιε οΒΙε&ειιιιεπτε

ΡπείτειΕπιτ. .

Σπιι6ο πι το.. 5ιιιιετιιε ιπἱτιιι· Ροπτιίειτ Ιιοε ιτει·τιππι·ειτιιε , ετιπι μπι επι Ρειι·τεε Ρετ εΠνιιιιι

"ζ(ς:"' τποπτιε ειττιπι!Τετ, πω· τιεεοπττα ιΙΙειΙοειπτειεΙιεπτιε νιίΠιιιε ί-ε ειιια:πιτειε ΡτοΡιίιε

οΒιεειπετ , ίιιΡει· επιιείττε πιω Γει·εΒιιτιιτ νεΙιἰειιΙιιιπ εο ππινι ί`οΡοτε άετιι·ιπιιτιιι·,

ιιτ οπιιιιΡι·οτιπιιε ειιπάιΒιειι!τατε Ρι·οίετιΡτιιε , Γγιιιττιιίτειιι Γιιιιπι Β. Βει·εΙι.ιιτιιιπι

ιπι:Ιο.ιιιειι·ετ , οιππόπιπιιει!!ιιπι επιιείτι·επι πιιι :απο πω: Γε εοπιιτε!ιατιιτ οπιέπετιι

Πειτε Ιοεο Ρτ:ι:ειΡει·ετ, δ( πιιιτιιιε επι ΓοΡοτειπ ιιτπετετιιτ ΡτιτπιιΙιε Ριιτειιτιιιε Ιππι

εειι·ετ. Εεεε,ιππιιιτ,ιι·ι·ιιεπτε ΓοΡοτιε Επιτπεπιτετε ΙεειΪιε ίο!ιτο εοπειιτιοι·:ιτει πι: |

Μπι: ι·είΤιιιιι τοπιονει·ε , ιιιιΡοτεπι :πε απ: οτπτιιτιο εοπτιτΙει·ειπ. Ρτοειιι·ετιιτ

απο έίΠε ειττιι οι ιπτει· Επι: νιι·εότε. ειπιιιεπιτειε ΡιιιιΙΙιιιιιτπ τΙινεττεπόι, ιιτ ι·ετιειιω

τιΒιιε Ρετ ΓοΡοτεπι Μπιτ εοεΡτιιτπ τεεωατιιτ Βιειιιτειειτει· Ρετειπετιόι. Ιπτει· !ειττἔ

Ρ:ιτειιτιει πεπιοι·ει τιιίτιιΠε ποπτιιΕιιιε, νιι·επτιιιιιε £ο1ιππιπιππ τει Βρειτε Βιπιιε πι.

εκατ.

Η:ιτε πι” ιπτει· τ:ιπτιιτπ ειιΡιιτ ειττιιΙιτ ε!ποε,

Φιιπτιιπι Ιεπτο. ίο!ειιτ Μ" νιΒιιι·πει ειιΡι·είΐ.

Ηιιἰε ιτειπιιε παπι οειίιε Γε Γιιοτει· ιππειιιπτει·ατιτ'ι πιιιεΓεεπάι. Πει ιπτιινιιιιιἰ

τω εοιπιτιε Β. πωπω; Μο άεειιπιΒεπτιε ίείτιπειπε εοτπΡοίἱτο νεττιεε πτετιιιο

ι·εειΡι , Ιτει·πιτιιτ πιο ΡατιιΙετ ι:ετιιΕπιπε [Μι τεΒιιιιιιε τιιειξ @τι και τι.ιτιε πιιτειςιιΠ



νι·ι·Α ε. ΒΕι1ε:ΗΑιτιι Απ. οΕιινΕΝει5. . το ε
τειιιιιι οι οίιει:ιίοοι , Με ειο:ιι οιιιειο οοο ιτοΡτοοε ιοτιιοεοειοτο . οι ιοΡειοετ πω. Μ. (ΣΗ.

ιιτετιοοιε νει·ιτετοΓιεοτιετετ, οοι εΠ`εοτ ειιιοε ιιΙνετοιο ε!εοιιτεε οιιτειιιΙΤετ. Ιο

τει·ιιο Ροιιτιιιεε οοιειεεοτει ίεοέιοε οι Βετειιετιιιε ιο εετΙοοι ειειιιιιε Ιοιοιοιοοε ἐειιιι.

εειΓΡιειτ Γοιειτο εετε Ρετ Γει·εοοτο εοοιΡιεοο εοιοτοοειο ιι τ: ιοΒιιιιιιοοε ειεΓεεο- ε

τιει·ε , οινεο ίοιεοτε τετιιεοτειο , ετοοε ειτιειο εοι ιοΒιιτετι ιοεοιετεοτ ε.Γεωι Μοι

τει· ιοίιτιεοτετο. Οιιιοοοε ιτι απο οεοιοι·οιο ιιιτιεετετ εειειοι οιΙιεεοτει·ειιΡΙοτει·ε !οεο με

εοΡιεοε , οοείοειοιο Ρεττετ εΙετ ιιιειιινεοε ειεειιοει·ε ειεεειοετετ τ τεΡεοτε Με

ποιο ιοιοτο τετοι ιο . το ετι:οτε εοι ιτιιεε!ετετ Ρτοιιιιτ , 86 τοιοΡεοε εετε νεειιοτο; ε

@τοτε ιΡετιοιο οι Λεει ειτεοιονοιεοε,ιοεοιο ιο οοο (:τιεοοιιιοιο εοοιιτοιειειιεετ;

8ντο όεΠεοειτ,Ρτεειεοτιθ. Γεοᾶιθεετ, ειιΡιετο Με Ιοιιτειοιοε,ι·οτιοε οοτε πει

Ριτοτ ετΒοτε. Πιιτοοιιε εοιειειο το ειοΒιτοε ειτεοιοε οοι οοοτιοε εε! τω” τει

ιιτιοιτετιε ιτιτιιειοτο τεττιὸ τεΡετιίΪετ , Ρετεοτι εε:ιο τεεοοοιτοτ, 86 οιιιιιοτοιοοε

ιιοοιιτιιοοειο τεττε ιιεΞεοτιΒοε Πινιοτε νοιοοτετιε Ρτ:ειεΒιιιοι εΡετιτοτ, 88 οοντο

εειτοιτετιοοιε νειιι€ιοοι τειιοετοιτοι. Ιοτειιιειτ Με νιτ Μπέττυ, Ροι·ο οτ ετετ εοιιτιστ

ιιΒοοιο είε επιείιε , οοο 86 6ιοΒιτεοτιοτο εοιτοι ιιτιοει·εοτιιι· , 86 ειιο ειιιετοιο οΡοτι

ιο Πει ιετνιτοτε ι”οοιιει·ετοτ. Ο ιιεετοιο νιτοιοει1ιοιιεοτιιτοτεοι·Ριστειι ιοτοιτιι

ΑοΒεΙιεεε ειιιιι)οιτεε νιιισοιε @ο ΓΡεειε εοιοιοΒε: τοτιιεοτιε , ω εοιιιΡτοοεοτιοιιτ

τείιιιιοοοιοτο ιτιοοεεοτικ 86 Ροι·ιτετιε. ΕΠ ετιειο ιο Με το ιΠοιι οοοτιοε οοο τοι-οοο

ειιτοιτειιιιε. οοιε οοοειιιιε εοτΡοτειιιιοε τιεΡτειιεοτιετετοεοιιε , ιιοε ιιιειο ειοιεί·

εεω Γεοειοε Ροοτιί·ει6 ιεοιετετ ιοΡοτε εε:ιειιιενιΠοοι3. Φιιεἰιτο Ροί'τειιτΙοεο

τοιοτο ΡετεεΡτε: ετοιετιε ι-Ρετιοτο ιοιοτιο εκειτοε , εεΡοτ :ιο ιιοιε ιοΡει·οε ωντιε

τιοοε Ρτεεειοότοε ετι€ετετ , Ο , ιοειοιι: , νοτοτοιο τοεοτοοι εοτοΡετ ιιιιειιιΒοο

ειοειο 8τετοιο ποιο ειι Με ΡεοιΙοιιιτο €ι·ετιε ΓοΡοτιε Ρι·ο τειοΡοτε τιινειτιιΤε,ειοειιι

εοοιι:ετ Ρετ Με ε>τετιειιι τεοτε: ι·ενειετιοοιε ιιινίιει·ιοιο εεεΙιτίιε εεοονιΙΤε. Εεεε

εοιτο ιιιοε ιειο ιπτοε Ρτοιέτειιιοι· . εε:ιοτοιο Πειτε ίεειοοτ , τιοοει ειιο τιι€ιειεω τοι:

ειε εειιενετειο , ιοιτεοειεε νιιιοοιε ετεεοο ιοετοτιοε εεετετιιεοειοτο του: εοιοΡει4

Ιω· : Γετι οε Ιοοοιιιε τεε ιοοΡιοετε τε ειοπετιτ , οοιτι νιειετιιο Ρετεοτει· ε36Ρετιιο.

Ε: Ριου Ρι·ιεΓεοτιεε Με ειΤε ειοτοοιο Πει , οτ Γειιειιιιιοο οοοοειειο εοτιοοο Ρεέ

ττιετειια . 86Ροι·τειο ατο ποιο ιιιτιιΒοο @οοι Ποτοιοι ίετοοιο τιινιιιιιιιιτ οιιεο.

Γεω. Νειο τοο:: ΓοιοιοιΠιε εττοιοοε , ιοϋιτὸ Με ιοΡοτε-ΡτατεΡτο5, ειιιο νικ οι

οττειιιΙιοετ Ρεττειο νο οετοι·ετ οοιείεεοτειο ιιοΡεΠετετ , νιτιετε ποιοι νιιιεοτ θι το

Ρετοιειοίιετ οινει εεοιιοι·ιε ΓΡεειετο εειεΙΤε εοιοιοι:ω , οοο Ροίι ιιοιοε ετΒοι·ιτ ιτε

ιοτο ,οοοιοεεττε ειοὸ τεοειει·ετ , Ιοεοιο βοοε Ρτε:Ρετι εοτιο νοιειιειο Ρτε:ειο ο;

ει·ιοότιοε ενω ετοοε Ρει·εέιτο εεεΙι εεεοιοεο τεοειιτ. €ι·ειιο ετΙοιεΙειο Με Ρει

εοοεεΡτεε Ρι·οιιεοοιο ε Πεο Ροι·τεοτοιο , οτ εΙοοιι ετετ νοτο ΓοιεεΡτοιο , ιετο εετιιί

Ρτεειοοοεοτε Ετ εειετιιιε ειιιεοοεοτιοτο. 5ειιέι:ο Με Ροοιιιιεε Ρετοτεοτετ Μη

ιοοοιτ Β. Βει·ειιετιοε οοι Γεοετο νιι·ο ετειοιι Γοιτεειιοετοτιοοι ίεεετετ , ιιιεΙειοιτι,

Ρετει Γεοειιιιιοιε , εεειειιι Ριοοιειοιο νιιιοοε ΓΡιι·ιτοε ειινιοιτιιε οοι τε ει·ιε Με..

τοιο , τοεοιίειι:ε Πει νιττοτε οονετιε ετιετο εοι·ΡοτειιτετΜεεοοΓΡιεετιιιο.

ιι. Ηιειειτοι· εΙτετοιειτε εοοιετεοτιοοε, ειτει·ο οοιιιειιι οοοει ιο Γοιοοιε Γεω τιτειιτιετοιο

Γετει:. ειτει·ο νετὸ οοοει οεοιιε εοι·Ροτειε ετΙΓΡεκετετ, τετ ιο ΡιοΓΡεέτοιιι οοιοτι. :ξ @Εξω

τοι· , Ιοεοιο ιιιοιο Αοοειιεε ΡετΙοιιτετιοοε ΠΙΡοετοιο , ειι εεεοειοιο Πινιοτε ιετνι- ΒΕ, ΜΜΕ

τοτιε οιιΓεετοιοοι τοιτε ιιιΓΡοιιτιοοε ε Πεο ε ε ειοειοειιετιεοτει ειετίιοιο. Ιτε νετὸ εκει Με

ΡετεεΡτε τεοτε τενειετιοοιε ιιε απαιτει ιιτοοΙ86 εοοΓοΙετιοοιε @το εει·τιοι·εε “Μ”

οττιοοε οτο , 86 ειοοιι ετετετοΒιεοοιο Ιοει τιειιΡοετιοοε ίΡεειεΙιτετ εειοθ:ι ,· ιο‹ιε ι

ειοιιο εοοΓοτεοοτ,εε εε οεοΙοε Αοτιιιεε ιιεετιιιιιτιο: ιο εεεΙοιο τιιτιΡεοε·, ιΠοιο

ιι Ηειιε ιιιιιοτιειο ΡεοΙΙο εΙιττι° τιείετιιιιτ Έιοτιοετ

«Με ιο οι). ι.. τω. Κετιι. εεΡ. 7. (ΒΡΡε Βετειιετιοε

Ροιι: νιιιοιιεπι εοιοτοι:ετ Με ιειετειιι Ιετη»ιω ρεφ

ειιειτοτ. Εκμτπι.'Μσ παταει Β. Ρνο[ισιλ [οπυιο .· σε: ιε

"μπε ήτοι τω». Με τομή! κτίριο : ό· οιιιικσμπι

επι ιιιιτειι/4 μι: εστή_βεττι. .αετου "ω, ΡνοΡ1°07 [κι

ωιεεωροφ ομι·κ.Εεειείια οικω ιο νιιιειι ο Μ

νεοιο Με ειιιιι·οέιτει, ιιιιτιοε εειιι ιιιτ:ειτο ενετιὶε. Απο·

τύποι:: με «ιών πβι·ιοτιόιοι , "πιω Ροιιι65[ο: οι:

του» 1Μβι··υο :πωπω ιισιοικσΒιοοιιι : ασια Μ" οι·

μιιο°,ω.. πιστή/ιο. @οι ΟΜΜι·ιιΜι ιο Μποντ /ιιι·ιτ“Η

6'ι·ιστισ πιο Μέσοι , οι ευπ·υει|λθΑΜι·. άξιοι που» Ρεβ

εκιυπ ·υΜωπικ Ρ"[ιτίισ ό· :Με :οποιοι ·υσιππωω.τι,

“ΜΜΜ οι θΠΙΠά"Π Ρεπε|Παιεπι , Ριι"επι μεμε Ρσ[εβο·

,ιο ι:κιιι_μαΜ @Με [κι πσωιπ:Βιιέέπο ΑΜ: 1:1°0·

ι·ΙοτιττΙοε Τιιεοιιειειοοοιο ειτειοιο Βενοοιε ιιτιιττειο,

11εο!οιο (.ΐοιοιτειο Ροιιεε ΒΡιιεοΡοιιι ΚειοεοΓειο ιΡιέ

ιιίιιςοε ιι1ιοιο Θετιεοοειο Με Μοοειτιεοπι ιιιιιιιιιιοι

ίοιεεΡιιιε:

ΝιιτΝιιο οι
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Με (Με Ρτοτἱιισε τοτε εοτε!ιε Ιοτειιτιοιιε εοΙΠιιιε!εισε, οτατιαεεοιτ ισ οσετιι :ιιτ Μεττή Ρα

ἴἱλ::ΪΙν° Με ίεετετο $Ριτιτσε-Γειο:"ισε εοτοοτεΠ ΓΡει:ιε ιιτ εοΙσπιικι όεΠ:εσεΠι: , σε Πσετιτε

:απο 1οτόεισιε (εεττ εοτΡοτιε τιτιάιοτιε ισ ιιοίιτοτσιτι ει!:ιΙστιοιιεπι Π:ειετσιτι επιω Επι»

τετιτε Μπιτ. Ρτεεεεάειιτειι:εοσε ισ εοτιόιτιοιιεττι τιττετοι τειΒεττιειεσΙι τετοιο ειε ω:

εισΠ:ιειο, 'Ποτ, ιτιοσιτειο Β. Βετετιειτισπι Ρτεείσι εκιπιισε, τσεεοσε ωεσιιωε τιοε ι

Πιτιάσπι οιισε τΠΓΡοτιο εοττιτιιιττετε, στ οσετιι Ρτσόετιτιο. 8εΠιιιέτιτατε Ρεττε&στσ

είε σοτι οσοιτειτι, Ρτιτιειοειιι οσοοσε @ο εοιιίττσέτιοτιε εε!εΠ:ιε τω” τε @το

εοιιίειίαιπι. @θα νιτ Ποπιιιιι , ειτόειιε στ ετ:ιτ , τοτιεο.ΗΙσειιε ισ Ποτιιιιιστιι νιΠ

::ετιτισε , εσἰ ισιπιιτ:σ Ρτοίεέτο οπιτιιε ιοτιεινιει,ειιιιιεει νετὸ ιτιόττείΠι ΙειΒοτιε ειΠεει

ω” ) Ιιοειιτετ ΠιίειΡιειιε,το.τιτο ειττιΡΙεάιτστ ε!εΠόετιο , οσειστο. ισ εο Πι ρετιιΐι οπτ.

τἰἔι ιτιετιτοτσιιι εικτενετιιτ ττιειοτιιτσσο. Ε: οσοσιειττι ίειΡΠιιιι μπι Με $ριτιτσε

ωιειι τεπιΡΙσπι νιι·τστιε ετΐεεετειτ , οιίε οιιοοσε τεττειιιιι: πιο!ιε ρσΙετιτσόιπε τεπι

ΡΙστιι Ι)οτιιιτιο οεσΠε ετιεισι ίΡεδιεοι ε Πστιάειτε ειτοιιτο.Β:ιτ , εοτιΠΓσε νιόε!ιεετ στι

όιοσε απο Βινιτιο οσὲπι δ. ΡοιιτιΠειε ισ εστιότιεεισΧιιιο. Νειπι δε στιινετΠε Πιἱ

τειιιΡοτιε Ρτειιιεοτσιτι Κεοιοσε,Ερι[εοΡιε οσοοσε εε Κεοιειτ άιοιιιτειτιε ΡτοοετιΒσε

απο €τειτι1πι ειι:εεΡτο.Βιιότιιοσε εσπι εεττσπι εΠ ειιΠιτιίΤε , στ Π ουσ! ισ Πινισιε ω!

τιισσε Π:σ ετιειιτι τεττειι:ε εοττιπιοόιτειτιε οΡΡοττστιιτειτιοσε εοτόι εΠετ , ει) ειε τω»

οΒτιτιετετ : οσοεΙ πι εοτιίεοσετιτιτισε οσοοσε τιιιιεεω Ιειίτοτ ίσο Ιοεο Ρειτετιτετ Ρο.

τετιτ ιιινειιιτε , Π εει οσει: άίνετΠε τεττισοτιοσε Πεμ: ττιειιείτατιε σε Ρτεισεοτστσ

Ρτιπειρσιιι ιιισιιιΠεεστιέ`ι ΠΜ εοτιι:είΠι ίσετιιιτ , τεεετιιετε νοΙσετιτ ΒεσεΠειε. (ΣΕω.

τσπι νιάεΙιεετ Πιιτσε εισότοτιτατε 86 @πιο , μπι πιειτστισε εοπιοοσετιοΙεε αυτια:

τιεεοτἱιε εεειτιοιτστ , εοΡιτιε ΓστιιΡτσσιτι ΡτεεΡατειτ, 8ε στιινετΠι οσε :αστο ορετι·

τιεεεΙΤετιει νιόεου.τιτστ ίεοσΙσε οοει·ιιτοτ ειάΠοτιετ. Ιτεοσε ισ τσΡτωιαι Ρττεσιο

Ιοει οσοει πι άει:Ιινι πιοστιε Ιειτετε ( στ όιιιιτιισε ) Πτσπι , τεόσθ:ο τιτοΠιΠσε Πτισ μι!.

ετιεττιτσ.ιιπι οΙεισάιειιτιε ειττιοεσιτο.τιε ρΙατιιι:ιεπι τειιτΠτ , στοσε ισ ΡτοΓρεέτσ ίσο ίσο

ῇειεετιτἱο. ΜειτεττικΗσττιιπιε Ιοτιοε Ιειτόοσε Μοτο σιτεσττιάεΠειειτ, ττισΙεειιτι οσε.

@εστι ν1Ποτιιε νοΙσρτειτε εοιτιρε!!ατ , το ειστιοσο ΑιτσΜ-ντι.τ.Ασε τιοπιεσ ασοεε.

τω, ΑιιοεΙιεσε άεΠοτιειτιοτιιεί :πιστη στ εεεΗτσε οΠετιΠιτιπ ίσετειτ , πιστοτσπι στη;

Βιτσ μακ ΠστιεΙτιπιετιτιε εοτιιρΕ&ιτστ, οττιιιεΓοσε ιΠισε Ρετιετεε ει:οιΠειι στ! ιτιοοιιιιι

ι:οΙσιτιοτι:ισ ει5έτε τιεττιιετιιιτιε ΓσίΡεέι:ο. ΡετττιεσΠοιπε πιεττιτστ. Νεο ειστε Πινιιιἰ

σ,Μαιω ι:σιτοτΞε ορει·ο. άείτιτιτ , άοι:ιεε ίσρεττιτι οιτιιισειιτε Ρτονισετιτσι, (ζι·ιιτ.οειιτει ετσιπι

Ρωτε· Κεειε Επιτιεοτσπι οι: Πιετι ΑιιτιΠιτιε οριτσΙο.τιτε εΙεπιετιτιει , οιισε οσοσ ω Ιεισσεττι

Βει ίσΠεερετειτ ο απο ΡεττεοΙ:ιοιιε εοπιΡΙετετ. ° _

Ε(ΕΜΜ τι.. ΕΔ νετὸ ειτ οτ , οσα οσοιπισττι οτισιετιτιίΠπιει Πειεσε Πει:ετειτ , ισ οσε εοΙσιιι6

5- Ντου Μ. εαΠτιδιε επιιίΠι Ρτιτιεπι τείεάετο.ε, σε ίσο @το Πτσπι ΜοιιειΠετιι νοΙεισάο εκ

ιι ΡτεΠετατ , Ιιειοιτει άειιτιετειτιοπε ίσει:ιεΗτιιτ , δ; εοΙ|ειτιε ττι εοπιιτιστιε οπιιιισιτι νοτιε,

πι Ιοεο εσι ΜΒΜ ίσετειτ , παπι ισ νεσετειτιοσε Β. Ρεττι Α ροΠοΙοτσιιι Ρτιτιοιτιιε ε

Πτιτσιτ. Δε! εοσίεετο.τιοοετιι νετὸ ΒειΠΙιε:ιε οσοι δ. Νιν:ιττιο ΜεττοτιοΙιτειιιο Ροιι.

τιΠεε , Μ] ει:ιειττι ΕΡιΙεοΡι εοσνεσιστιτ , (Πετσε οπιτιιε 8: 11·ι1ΜετοΠε ΡΙετιεε σττισΠ

οσε τω” ιττσσιιτ , Ρτοεετεε οσοοσε?τειοεοτσιτι ιιοτι ττιισοτι νοτο ι:οιιεσττστιτ , ε;

Ρετ Β. νιτι Βετε!ιειτο οι:σε |εισιΜιιΙε το τισ ΠισειιΒιιε Ρετι ασοεε πιειοπιτσάιτιε 3ο..

“Μ” Β εστιεΗτειτιε εκίσΙτατιτ. Ισ εισΠτεΠ νετὸ εισΠΙειτι πιοιιτιε Ιειτετε, ει!ι.ιισι Πτσιτιτ ν”

Μετα τιμ Πιιι&σε Εεε!εΠειπι , οσειπι (3ετιιττιειε Βει 8: Ποττιιιιι τιοίττι]εεσ-Οι-ιιιιετι Γαιοκτ

::° Μια· νιτοιιιιε Μτιιιι.ε σοτιιιιιε οεετενιτ Ειοτιοτειτιότιττι. Ξεοτο. ετιειπι ΜοτιιιΠετο οι πω

πω” εοτιιΡοτετιτεε Οτοιτιιε οτΠεισιιιε, ει! ίεέτειτιοειπι ιιι·τει: ΚεοσΠιτιε οΒΓετντιιιτιπω

ΡτικιειιτιίΠιιιε εοπιοοΓσιτ , Μοτιιιίτιεεε εοτινετΠιτιοτιιε νιτοε τε!ιοιοίοε ειοοτεοανιτῖ

ΜοΜΜ οι εσιι6τει οσα ιισιε Οτάιτιιεοισιτιοσειισι:ΙιεειΒτιστστ , όιΙιοεπτετ ιττιρΙενΙτ. ΟοΡιο

2σω"Ει::: Πιε νετὸ Ρτει:οιοτσττι Πιιιιτιτσε Βιιέτιωτσσε Ατιτιίτεε , :επι επ οσειεΓσιμε είΓε ντάε.

“ιτε” Βειιτστ , οσειιτι οσε:: ετιειπι Βεειτο ιιιτετνετιιειιτε Βετε!ιειτιο ει: ι Πε Ρτεισεοτστη

ΡτιττιοτἰΒσε οΒτιιιετι ροτετειτιτ , πι ιιεεεΠΞιτιοε δετνοτσιτι Πει όεΐεοεινιτσίσε , ηη:

νιεΙεΙιεετιιι εοοεπι (?οειιοΒιο 8τ. πιετιτο οι τισπιετο ρορσΙσε Ι)εο ίετνιετιε σττισί.

οσε ΙειΒοτιοσε 8.ι18ΕΓΕΕΠΙ'. Ηπα Με ιειτστ τισισε Β. Ρο.ττιε τιοΠ:τι Βετειιιιτο πιο

Α Λ Μάσι Πι σιρΙοπι.ιιε πετηται ὅ δετιιττιστιιιστιιε τε!ατο . ό· ΡιικΙ5,/ϊκ πέσω ει. ΙοΙωι›ιπ£τ ό· τ0#στο7ιυπ Μεττ

Ε7"Μ θ' Φωφρτω . φωτια:: τιέριοτπ Μέσω νεπτττιτέ ποβκτττκτ_
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@αυτο οιιει·ιιτιι Βιιιέιε ΡτικιειΡι:ι : ια! εειιιιιε τεθειιι: ω Πινιιιιε οιιΓεειιιιιιιτι πιωιείιει:ιε Ριοτιιπι Ιεισοτιιιιι ιιιιιιοι·ε. εετωπιιιιει , ειπε ιο Ιιοε Ροίιτιιοειιιπι ιτιοιιίιτειιιιε Μικτ:ι ”

οΡειε τετιιιϊι εοτιίεεμιειιτι.ε.. @ι νιιιεΙιεετ ειπε εΠετ ιο τΡωωιι ειιετειτιι ωιιιι- χω»

ιιιιτει:ε Ρειίε&ιιε ,ιο Πινιτιειε Ιεἔιε ιτιεειιτετιοιιε εοιπιιιιιιιε, τειτιΡοι·:ιΙειιι ασοεε

ιιοιι ειιιΓΡιεεει.ιε είι @οικω , τω ιιιειιτιε ριιι·ιτατε @ειπα εοιιειιιιινιτ α:τετιιετιι , Με

Με Γειιειαιτιιιιειιιιιιτι εεε ιιιειιι νοιιιιι: Μαιο ι·εΐοινι ]αιτι νετὸ εοιιίιιιιιπιειτο οπιιιι

ίειετι ιΠιιιε τειιιΡιιιιτιι&ιιτει , ιιιεειιιοΒιιε Βιιιέι:ιίιιτιιιε νιτιε φωτα Ηιειιτ ιιιιιι·ιετιε

Παω ειιιιιΙτατιοιιιε ,ειιιιπι Θεια Γοειεεεε ιιτιο.ιιιττιιε ειί·ΐεέι:ιοπιιε, ειιιιιιτιιε 13ινιωω

τιε πιο: , ειιιειιτιιενιττε επιεΙι:ιε :πάσι 5 τιεε Γετιι·ιο εειΡετε, οι:: Βημα ιιΙΙο πιοειο

νειιετ εΧΡΙιεειτε.

η. Ατ νετὸ ειιπι ισ Με Βιιιέιοτιιιιι ορετιιιιι καιω ειιιιι.πι Βιοτιοει: τειιει·επιτυι· ΝΜ"δο

ιιιΓεττι , @Πω ειιιιοι:ειτιοιιιε @Με μι· ιιοΡιιΙοειιιίιιιιόειιτεε 82. πό εικετιιιτ:ιτιε Νοιώθω

@πιω ιιυειειιιεινετειιπι επιιτιιοε Ριάειιιιιιι ιτιειτειτιτεε, ειιιιι ιεπι ΓιιΡετιιιι ειειιιειι

τω. Αιιτιίιιτιε τω Νινεπιι νιτεπι ΙειιεΙειΒιιετιι Ρετρετιικ ]οειιιι‹ιιτετιε εοτιιιιιετεισ

εοιπρειιίειτε 86 ρω Ιειιιοτε ιιι·ενι ρειΙτιιαπι όεει·ενιΠ.ετ Ρετιιιιιι·ιειι τιε ι·εΕιειιόετε Βια

ιι:ικοΡετε ΡειΓεδτιιε , νιι·τιιτιιιιιε εοτιίιιτιιτιιο.τιιε, ειεινειιιειιτε ΚεΙειιόετιιιτι $εΡτειιιι

Βιιιιιιι όιε,ιιιοπιε ιιειιιΒιιεεΜοΙιιι:ιιε πιιει·:ινιτ ω Ποκι·ιιιιιιττι , Μετα ιωωοωιιι

τειτιε Ποιετιι εοκιΓεειιτιιει Αιι€εΙοι·ιιιτι ει8τιιιιιιιιιιε ιο Με. εειειειιιε ειιιιεε όιειιιτε.τε

εοιιεινιε Βιέιιιε, ΑΡοίιοΙοιιιπι Ρεπιεερε ι Με:: τιιιιιΒε ΟοιιίεΠοτιισι εοΙιει·εε,

ιιιωι ιιιΕιτιειιιΙιτει· εάΓΡεέι;ιι Πιιιιιιτ , ειιιιιε πιστα ειιιε ρεέιοτε ιιιιιτιειιιαπι τεεεβ

ίιΠε εεπιιιιι τειι€τιιτ: επι Με: Ρτο Ιε8ε ειιι·ιιιε όεισιτιιπι Γοινετιι: ιιιιωειικε εοπιειι. -

τιοτιιε ,νινιε τετιιεκι ιιι 8ιοι·ι:ι Ρε:τΡει:ικε ωιτειωεωι5, ιιοίιτιε ειιτειιιιΙΙιε Ρωωι. |

άιιΒιο ιιιιίετιιε [Με Γιιιιιιιιιε , ε ει: εοι·ειε ι·οΒετιιε Πιετιτρεειιττετε Ρειτειιιιε , φωτο

ιιιιιιε Ροι:ετιιιιιε ιΠι Γιιιιιιιιο επεσε ιτινιιιιιιΙι Γριι=ιτιιι εει·ιιιτιιτεΙΤε εοιιιιιιι&ιιειΡει·

νιττιι:επι υιιινειΓιι τοιωω ιΡΓε (ειπε οιιιιιιιιπι εε ει:ειιιειιτοι· ειι:εάιιε. Αει ειιιιιε οι·

[εφ1ι:ιε εοτΡοτὶε τοτε. Μιιιοπιιιι εινιι:εετιιιτ, ΟΙει·ιιε ει: ροριιιυε ιιτιιιιΓειιε Μιά:

εοιινειιιτ, εκ νιειιιιε ετιιιιτι ιιτιιιΒιιε πιιιιτι ειιΐιιετιιιιι: τειιτιΡ:4ίιοτιε εκεεΠιιπι ω.

ιιιιιαιε Ριο ι1πετοτι Βγιιιιιοτιιιτι (ο!ιετιιιιιιιιιε οι:Γειιιιιιε εειιιι€ιι.ειοτει. Οιιιιιε ειιιειεπι

εοτιιιιε όινετίιε ροΡιιιοι·ιιιιι ειιτει·νιε εοιιιιιΡετιιιτι πιεσε επι ΒείιΙιεεπι δ. Κειιιι8ιι

ἐι δ. Βει·ειιατιο πατατα: 8: Βιιιε1ιε Ροιιτιίιειιιιιε ειιιι ω. ὸιε ιΠιιε εοιιΠιιι:ετωπ, Με

νει·Γ:ι ει·εΒιε ιιιιπιιιιτικιιόιιιε ΡτοΓεε1ιιετιτε, εοπτιιιΒιιο ιιοιιοι·ε ειοΐειπιιι·, ε: ειπε!

Με ιτιιιιιιοΙεο εοιιειετιειιιιιι , άεεειιτιΠιιιιωτι ιΒιειετιι ιιεεεΡιε Γεριιιτιιι·εω,ΒιιπάιΕ

Παω νιι·ο Βει·ειιειτιο ιο ίιιρι·ειειι&ο ΑιτινιΠει·ι (ιοειιοΒιο ΒιοτιοΓο Ρωιι1ιωΡειαιτε

εεΙιέι;ο. @ Με: Με Ρ.ιιτειε Μπιτ Γοιειιιιιιιε όειιιι:ιιιιιε , ιιεςιιεειιιετιιτειιιειι ὰ

εοεΡει ορετιε ιιιτειιτιοτιε όειιΠεπιε , ΓιιΒιεόιοιιιιτι ειιιιιιοε εκειιιρΙιε ιαΠι·ιιεΒιιτ 86

«πω. Ι.οειιιιι νσὸ 3 ι:μιεττι ωιωιω εα:Ρεπιτ , ι·εισιιε εε "πιο εισεοι·ε εοΠιι- .

Πι·ετιε , ιιιιιιι Γιιιιττ:ιιιιτ “πωπω , ειοιιεεω ειιιιτιειι Ρι·ονειιετει: Ρετιεθ:ιοτιιε Πιπι- νΙΡ"1"Βα»

. . . . . . ._ πι1τειειιιιε,

πια. ΒΡιτικιι:ιιιιιτιι ειιιπι όοιιοτιιπι , Ρετίιιίιιε :οτε , νιτει: Μπι εοτιίετι:ι18 Ατι8ειπ:ατ, δ( Μ.ειοψ

εινιε @Με Ρειττι;ε, ΜΒ “δε

Πο8τικιτειιιιιιιιιε , εισαι ωον6ιω ονιΙε, και"

(ῖοιιίιιτιιειιε ΡΙεΒι ωωιιι τετιιιιιει εωι.

Να: τιιιιιιιε ιο ιιι.ει8ιιιε Βιιι€ι·:ιτιε ι·εΓΡιειιιιιιιτ Με,

(Ἐκ <έεΠει·ε ΗτταΜε Ριετετε ι:ιτιοι·ει,

Ορ:ιτικι Με Με: ΡοιιιιΙιε όοειιπιειιτε Μετα. Δ

Ποπιιιιι ιιαπιειιιε επικό ιιι·εεειιι:ιτε , ιτιιιιτισ ιιιιι·εειιιοι·ιιτιι εμε ιο ει: Ιοεσ ω.

ι·ιιιτ , εε Γιιρει·νειιιευτιιιιιε ειινετΓετιιπι ιιιεοπιπποειιτει:εω @Πισω Γε οιιροιιειιε,

:πειτε ε:ιειειιιε Βειιειιειι ειιιοΙιιιιιειιτε Ροιιιιιιε ιιιιΡειι:ιεΒει:; ίειιιι·ατεε εοιΡοτιιιπ,

ίειιιιτεττι ετιιιιιιιι·ιιτιι. Ρτει·ιεοι·ιιιπ ειιιοειι:ιε Κεειιιιιε ειινει·ίο τετιιΡοτε Μειωωοε.

τιΒιιε ειε ρει!ειτιι ΟΡ:ιτιπιτιιιιιε ιτε ιο ειιιι&ιε εκει: ιιιιωιιι , ιιτ εοιιιιιι ω”με νοκ:

ωωιιιιιιωιιω , ειπε ιιπετιόει·ετ Με” οιστιιιει·ετ , 8: ιι( εοιιίιτι.ιετιειιε δετνετιιιιι

Πει Ιιειιιτεειιιιε Γιιαιιιιιιε ει 8: εφε” εοι·ιιιττι Ιει·Βιι:αε ιιιετιιτει· ιτιιιιιιικιτετι δι ειιιε

Με ιιεεΙι:ειιιε Με τιιετιετ ιιιει·εειιιΙιιε , Ριεειιιάι ιοει ιιιιτει:ιιι· πιωτιια ,εειιι:ιειει πάω

ιιειε , ρειιιιίιτει: ειιιι€ειιτει· ορει·ει : Ρετειιι: Γεω: ειιιιιειιτι ειι.ιετιιι Με: πιετι:ι, με

ειιιειιι Ποτιιιιιιιε καυτα εε Μια όιειιετιιε Π: οιιει·ετι.
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Ύ

μι.. Κόστα Με” το.πι εκτει·ιοι·ιΜιε φεω ιιιτετιοιιΜιε οτειιιότι ΑιτινιΙΙ:ιτειιΠε

ΜΑΧΗ! ΟιειιοΜι ίεειιιιτιιιιιι Πειειιιτιιιιι ιιοιιοτιΠεε οπιιιιιιτιε , μιιωιειω Ρατει· Βετειιει

αν”. τιοε εοτροτεεεουιετιε ιιιιΜιτιετιε,οροοττιιιιε ΠΜ ΙοεειιιιετιΠαιιιειι μετά Ρεττιιιι

Ξ:ι“ἔἑ]°ἔ:ἶτ·” τεΜιτ. ΑΜιιειε ι·ιειιιιειιιε εζετείιιιε , @ει ιιιιιιιετε Ρτεεειιττει·ιτε , νειίι:ειιιι [Με Βετ`

ΠεινεΠΠ νεοΠε ίοΙιτικιιτιειιι Ρετετε εοιιτειιόιτ : οτιο πι Ιοεο εμε νετιει·ειτ ιιιτειιτιοιιιε Ποπ

=ωιδσ=τ- ιτιιιιιειιιοτ , φωτο εεόιΠεε.ιν:ιι ()οειιοΜι ίτετιιιιι ιτινι8ιιαιιτιο τοιιιοτε ίετιιτειΜιτιιτ.

Ηεεειειτοτιιιτετ εοειτειιιιιιιιιι , Πει μετά Μπάσα εοτιττιΙιτ Γεω οιιειιιιει:ιιιι πιο

ττοιι:ιιιι , ννΛετττοεΜ ιιοιιιιιιε , οπο: Π.ιρετοο οοιιιιιτειτει Πιιιειιιιιε, ΡΙιιτιιιιοτιπιι

:ὶ Ρι·οεινιε Ρτεεόιοτιιιιι ειιΠιιειιτιἔι ιπτειΜιτιιτ : ὲοτιο νικ Πιιιθτιιε εοιιόιότι Ρτετιι όοιιο

ετιιιτ ΠΜ Ρειττειιι ΠΙν.ιε , ειιτιι Γειιιεετ ιοειιιιι οιιι τιιειτιιι·νιιι€ο Μειιι€ιε-νιιιιιτει Μ.

4 :με ()ειιιιιειτιιΜεάιΠεειιιε , εάτιιοιιε Β. ΜΑΚΙΒΒά ιιοοοτειιι οοιι1εετειιιε,ΡιιεΙΙ:ι

τιιιτι εοετιιιιι Πεο Μασάμε ιετνιτιιι·ετιιπι , Ρ'τοιιτροίΓε ?αιτ , όιιι€ειιτιίΠτιιε @Με

ετινιτ. Νειιιι νιοιιι ριιΜιεειτιι νιιιο›ὸ ():ιτιτιιιο.τιι όιδιιιιιι εΧΡετειιε, Ρι·ετιο :ι [πατα

ειιιιτιΜιε Πιίεετιιτ εειΡτινειε Ρι.ιεΙιειε οότο , οιι:ιειτι Ισ.ιιέ3;ει Κειι€ιοτιε εειοεει·ιε , @ω

όιεειτ:ιε ιΜ τιι:ιοετε εοιιΠιτιιιτ. ΕκΙιοε Με" ΟΙιτιίιι σ.ότιιιιιιειιιιιτιτε Γοδτειο)ιο ειτ

ετενιτ ιιιιιιιετιιε νιτειιιιιιιι ειόιιίοιιε Γειτει€ειιο.ι·ιι ειιτιιιιιιιιιι,ιμιιΜιε ετιιιιιι τιι·εοιδτιιε

Ρειτει· ιιεΡτετιι Μοτο Γετιιππ ιιιειττοιιεε ννιιιτιιτΙιε ίοΙΙεπιτιιτετ ΑΒΒιιτιιΤωιι με

απ.

ΑΝ. Ειιιι_

ΠΠ. ΧΧονι

ΟΜΕΟΜ τι. ιιε ειιιοτιιιε :ιτε ρεκι&ιε,ΐεει·ετιοτε ειιττωιι€ιιιωιιιτει εκειιτιετιε,εοΒιιοΠ

(Με ικ- εετε ΠιιιιιιιοΡετε εεΓτιεΜιτ, ΠειιΜ οΡΡοτιιιιιιοτο. Ιοεο αετιιΠεειτιάιεεΙΙιιΙαε @Με

"Μι ἴετ, νεοιετιε ιτι οιιετιιοειιιιοειιιιι, Ι.ιιτοΠιε Β τιοπιιτιε, εεΠειιιι εοτιίτι·ιιειιόι ιιΡτιιιιι

ι·εριιτειιε , τιιιιιια ΓοΙΙιειτικιιιιε νοτει ει:ριετε ίιιιόεοατ. Ησο ιΒιτιιτ ΡτοΡι·ιιε νιτιΜιε

ιιιιΠο ιιιοτιο ειιετιιιιιι ειιιεετιε ει8ει·ετιι , ειιιιιε ετατ ιιοο Ρτ.εεειιιιττι Ροτείιετιε ωιπ.

Εο Ποιιιι:Ιεπι τετιιροτε Οκτωειιιειιε Και Κεετιιιτιι Ετατιεοι·ιιιιι ιιοΜΙιΠιιιιε ει:

Βετιιειτιε , ΙιοειιτιΠιιιιε Πιτιέτι νιτι ΡετιτιοιιιΜιε ιιτιοιιιεΓεεΜτ. Ηιιιιε ει·οο Ρ:ιτετ

ειιιιιιιιιε ειειιιτ ,ειτοιιε ΠΜ αι ιιοτιει νοτει εοιιιοττιΜιε Με Πει ειπιοτε ΠετνετιτιΜιε

ιεοοεοΑιτιο 8ε Μι1ΜΜυι.εκο ΕριΠ:οτιιε , Αινιιιι.ιιιτο φαμε δ: Ψ_ι.ι=Αιιυ0

ΟρτιπιειτιΜιε , ιιιιρεττο.νιτ τι Κεεε Ιιεειιτιιιιιι εεόιΠεειτιόι ΠΜ πι εοτιειτι ΙοεοΜω

απο , φαω Β. Μιιττιιιι ιο ιιοτιοι·ε οοιιΓεωιτειιιι Ρτετιιέιιιε Βειτ ΟιιιΙάετιειιτειι·

ειιιιιοιιειοιιε ιιε ΕεειεΠει Μπι: Ιευεέι ιιιιέ`ι Βειιι€ιιε ιιοτιεινιτ. Βεειττιε νετὸ Βετειιει.

τιιιειιετιιιε Με εοιιτειιτι.ιε ,εεΙΙιιΙειιιι ΠΜ ιιιιιτειιοειιτιι οιιι όιειτιιτ Ριιτεοιιιε , εε ιο

. Ρειττε τιοε τιιιιιε Μοιιειίτει·ιοιιιιιι ° τιιειτιιτ ,ω ιιοιιοι·επι Β. Μειιιτιειι ωωιιιιτ,ΙΡε
α και” τιΡτιιιτι (ε ΜοιιειΠ:ετιιιιιι πόιΠεειιιόι Ιοειιττιτερετιίΐε. νετιιιιι ειπε Πα: ετιιιιιι

ΠΜ ιι:ιΜιε τιοε νιτιει·ετιιι·,Πιρετ Πιινιιιιτι νι€ετπ' οιιο.ττιόειτιι Εα:ιεΠ:ιπι δ. εωΡι

ει] ιιοιιοτι όιεανιτ. ΝεουειΒιετιειιιι Πειττιιιι ςοειιοΜι ειΡτιιπι Ποτε ειιιεειιε,τιιευτε

Ρετνιἔιιι ιιτ Πιιιιειιε ειτειιιτεδτυε,ετιπι τιιιι ΡετειιτιΜιε Γε :ιάεΠ”ε εοτιιοτοοετ,τιειτε

νοτιε εοιιἔτιιει οεε ΡοΠ:εΒο.τ.

ιό. αιιοτιοτιι @τα τετιιΡοι·ε είιτιι ι:ιιιι Πινιιιο ειειτιειιτιει ιιιτει·ιιιε ΓετιιιιΙειιιτιε

ειιιιτιιιιιιι Ρετ τιινετΠι. όιίιτειιι ιιοΠετ , Ρτ.τειιτι·εοτιΜιε ιιιτιιειιε Ιοετιιιι νοτιε εοπ

ετιιιιιιι κι τεΡεττιιιιι όετιιτ. Νπιο ειικιιτει ΠΙνεε Ρετιιιίι:τειιιε , εειΠι οιιειιιό:ιτιι ω ω

ειιιιι άενειιιτ, ιιΜ Ρο.Ποτεε ΠιΒιιιεοε τετιετιτ : οιιοε Βιιιιιτιε ειΙΙοειιττιε, ειιτειοιιε

ιΠοε ιιιιτιιιίιιιετιε τιιιιτιετε τιστιο.τιε , Ροτιοίειτ οίτειιόι ΠΜ εινα: ιιαΜιιοτε ειιιοιιωιόο

Πινειε ειτειιιιιειιτιτιο ει! ΜιΒιτειιιόιιιιι Ιοεει Ρωιωιιϊω ., όποιο ΠΜ :ιτιιπιιιιιι εΠε,

ιπι εοιι€ι·ιιο ιιο.Βιτ:ιτιάι ιοεο εΧΓιιτΡειιιόο Πινειε ΟοειιοΒιτιιτιιτιι τειοει·ιιαειιΙει ειεΠ

ετιιιι·ετ 6 Π: τιιιιοειιι όινει·Πι. τειιι:ειίΤε , Γεο ιιιιΠο Ρετιιτιιε Ιοεο εοπιτιιατιετιοι ΜΒΜ

τ:ιιιει Πάει ιιινειιιΠ-ε. Ατ ΠΠ ρι·ειιιιο ιιεεερτο, τειιιΜιε ειιιιιιιι νοτιε Γοιιότο νιτο τει

διοιιόειιτ : Νοε οιιιόετιι ειιιτι Πειεε τειιεειτ Πτιιιει , τιιιιιιετειτι τω κι »τοτε ΡτοεειΠΜιε

Ρειτἔτε όεετενιιιιιιε, Ιοείιιιιτιιιε ιιειοιτειιιοι ιιιιΜΙετιι Ρτο ιιοΠτο ιειτε οιτετιεΙετε μι.

ιι Ι ιαι·υιοτε

ά: ?υπ

ΜοτιειΠε

πιο εοκιάειι·

ΠΟ Μεσοι

ιιινειιιτ,

Ι: νιειιε Ειιτοιά, Επι”, τιιεεεεΠε ΤτεεειιΠε ιιι

Πιτιοι.ιετιάιιε εΠ ἔι νΜα Ι.ιιτοιέι Εισαι όιοκτΠε επιε

πιτειιΠε , τι: Μια ΒιιΜετιτοε ιτι θιιτοιι.1ιο. π.. τη.

41·

ι: Νιιιιε ιοτιιε ι·εάα&ιιε :Η ιπι επι€ι.ιι.ιπι Οτετοι·ιιιπι

8 Μαυτιειι τιι€τιιιιι . ιιοτι ΐεΠιιιιπιιιιιιτι «Μια ιι

ΒΦΠισ , νττΠι8 Υιιζετα ἔιιττπι.

η πιω τιπιειιιιιιι ΜοιιιιΠειιιιπι $ειτιδτιτι·ιοιιι.ιιιιιιιι,

οιιοι! τείιε οεπιιιι:.το ΐείετιιι€ετιιιε ιιΜιιιιε οποιο Πιπ

Δω ιιιτιιτιιιιι α :νετ πιο , ΡιιεΙΙ:ιτε-ΜοιιιιΠει·ιιιιτι

κ!ια:Μωτ. `ΝοΠπιτεειοειιιιι ΟΔΙΙιεο ιάιοιιιατε Ρ€14"ε

Μωβ" ηιρει!ειοτηιιι Πισω νικ τοπιο πιιΙΙιετι Μ;"

ὅ θεειιοιιιο 0ετνεπΠ , π! νιεττειττι πω” ιτιοΙτιιι

Ειπε. Εεεε Μπιτ. ιιιιιιι. ι.

ῖᾶΠ

 



νιτΑ ε. ΒεπεΗΑπιι ΑΒΒ. πεπνεΝειε. ε...

:Διὶ Γπιππε : παπι Ρει·Γει:Ρε ΙππΜΓπΗΙοε @εμε μπι ὸεἴΡετειι:ἰ άπνεππππέ , ω.. Μ- ΑΝ. ο” .

εΙυδΕοε ειΠοτΓπτπ ίπεε είὶ πεπιπτετε ροπ:οε , είιτπΙΙΙιππ ΜΜΜ:: :ιΜππε .ΜΜΜ π..- Μ· ΧΧ°°Ι·

άστε Ρετὸἰτἰ Μα εκρεαιπτ ΙοειΜπ. ΑόείΈ πιιοπικ: ΙΜ.όοτπΙπε Ρειτει·, εμππόπιπποπ ἰἔι1οτἱτΠὶτΩ€ιΙΙἱΜἔι15 , πι)... ε!πειιπ Ιιππὶπει·Μ ΜΜΕ: επιπ ειεεεπίει ειπαμε πο.

ΜΜπππ :.ιεεείΐπ νἰόετΙΜπε , πωπω αΗεμπό Ματ ΐπΐρ1επτππτ. Νππο , ἰπςυἱΕ Β. Βετ

επειι·1πε , οοΜε Ρτπεἰτε , τιιππ ρω:1Σι€π Μαι ίῖἔπὶΗεετο . Μέπιπτ εοπΓεπποπτεππ ΡΜ.

3έτπε1πο εὶΜ ΓπίΡεπΓππι πωπω πιπεποτε:ππ τεοΜεπόο , τειπτει επτε.τιππ τποΙε ΜΜΜ

νὶτε:. Ηἰε ΜδΗ5Ρτ28&ι15Ρ2τ6τειάΙοτ:ι1ΜΡτοΡθτ:1τ ΜΜΜ ὸὶᾶοτπιπ εκεερτιιι·π5έ

πα ὶιπιπΙ:ετ ΜΜΜ τεΜι11οΜππε ρειΠοτπιπτ ὸἱνἰπὶτπε οτεὸἰὸὶτἴειᾶιιΜ είε: Μὶτειεπ.
Μπι., 8ε ἐι Οοο ΠΜ Ιοεπιπ οΠεπίπτπ , ...Η ποπ μπασο: Γετνι1Μ ίππιπ ΜνετΠε Μ. Ι

τεπτιιπμρτοπτἱο ΜΜΜ ίτπΠταπ. Νειτπ ...ή «το εοετιππ Βοποτπτπ εκἴεοπτἰοπο οπο

τσιπ ροΙ!επτειπ :ιπππειπόπτπ Ρτειτπον€ι°2τ , (ΜΜΜ ΜΗ ρτεεΓειΜο πω.. οΡωωπ Βοε.:ἱ

νὶι·ἱ ΡτςΠΞπενἰτ : πώ Μακ όποΜ.ιε Μτε8τπ ΜΜΜτπε :ὶ ρτα:Έαιο Ιοεο , ΜΗ Μάτια!

Ριπεο!πε , ἀὶἴρειτειτπι·. ΙΜ οι·Βο Β. ΒοτεΙιειτὶπε ΜΜΜ ΜΜΜ ίἰ!νΞε τειάΙε:πν:ιε ετπτἰέ,

(:α:ποΜ] ακΙιΠεειπώ Πει:πιπ ρτωεΙεἔὶτ. ΕΧἱπό€ .ιό ΡπΙπτἰπιπ Ρ:οἔτεὸἰτυτ,1ὶε8ᾶε

ίπΡετ ποπ πεἔοτὶο ε!εκπεπεπε ίπΡΡΠαιτπτυε. ΑπΧὶΙἰεπτἱΒιιε νετὸ ΠΜ πω· Ι)Μπειπτ _

ει·ο.επιτπ , ε:: επ)πε όοίΜετΙο ὶίὶππΒεΒειτ , δ. Ι..εοπεοωι1ο ΕΡἰΓεοΡο δ: Α1.ινω. 110€. π...

πωσ Μα]οτε-όοτπυε, Επι.οοΑι.πο εμιοπι:ε δΕ Ψ1.ινιππο , ΝινΑποο ετἰειιπ έ:ΞΩ::"°

86 Ατει.ΑΝο ° Επἰΐεοπἱε, ππΡε:τεινπίἱΒἱ (πω Ιὶεἔε ΠΙνο.τπ ει: Πιο ΠΓεο πω να ο -

απ:: ΥειΠΜεπεϋ Μ εἰιτιπτπ Ρτςΐειεὶ Ισά, Παπ σε:: ειπέΕοπτετε: Βεἔπι πεπετιπ· επτα.

πππο.επιπ , πωσ: ΜΜπτι1εΜ.βετε νειΙει·ετ πο Ρτκόπι α! Πα:ποΒΙπτπ ε εοπΗΜιεπ

άιιΜ. ()Μπ ετἰο.Μ [Μο σΜροπεπτε :Μ ΡΙιιτππο. ΠΜ Κεκ ΙὶΒεπτὶίΪἱιπὲ ίεινετει . ει‹Ι

.Με ΜΜΜ ρι·οοεΙΒτ, π: ΜΜΜ ΗΜ εΙεεεπτ1 οι·πειτιι , πτ Κεἔἰειτπ εΙατοΜπ Μει]εθεει;

κατ: . Μ Ιοεο ππἰὸἰοὶτπτΡπτεοΙπε ἔεΒτἰεετειιπ , πΜ εειυεἔι νεπεπώ ετοΜὸ :.ιόνεπ4

:ειτε εοπίπενετετ , ὸοποεὶ ::οπεοόετετ . Μάο Μίε 13οιπππε ΒετοΜιτἱπ$ Εεε!εΠειιπ

:Πω Μ Ιποποτε$$. ΑΡοίὶοΙοτπτπ Ραπ δι ΡειιιΙ1 ©01°1[€€ϊ21τ1ι.ΜΙΏ εοπατπΧΜππαπ1

ω: Ρτεΐειτο Ιοεο ΡιπεοΜΜ *εΡΡεΙΙεινἱτ. * ΜΜ=

η. 5.ειπ&πε νετὸ νἱτ εμπιπάο ΓπΡτειιπετπστπταε ΜΜΜ πω: , ΕπππΙεπιπ ἰΡΙῖε ΜΝ Μ;

Ρτοτἰο ἴιιΓε6Ρἱτνἱτοε οόΙο εεπτἰνοε, πποε Μ ίο.πέΕει ΚεΙὶεᾶοπεοὸοεεπε , ΡτὶΜοε Ματοόειπ Ιοο:ο Μοπ.ειο!ιοε εσπΙΗτιιπ:. ΜπΙ:ὶνει·ὸ Ωιπθω.πι α:οπνετθπ:έσπαπ ΠΙΜε ω: .ι.....

τεὶἱΜοΙἱτειτεΜ ειὸπιἰτππτεε .Ρετ ΜΙΜε εκποττειτὶοπετπ πωΒινοπτε , πώ πετπὶπετπ

νπΙε Ρετἰτε . τεΙἰππιιεπτεε οιππἱ:ι πω: Μ ΩπεπΙο πειΒοτε νἰὸεΒειπτπτ, Μ: Μοπ.ει(Ηω,

πσι·κπει 8: ΜΒ όο6Μπει ΓειπέΜ ΜΙΜε Ρ:ιππ Πεο Γε ππεποΜενετππτ. ΙΡΓε από

ειππειιπ απ ΜΓπιπ ΟοεποΒἰπτπ ε!ε!οπΒο Ρετἀιππτ, οΗἰεἰπ:ιε απ! οπιππι πεσείΤε:5ει

Ρ...ωτ,ι..ωω.π πιιοππε ΡπεΙΙειι·πτπ οτώπειτέ ὸΙΓΡοπεπε,ΗὶετοΓοΙΥτπετπ ΜΗ: ό, #.

Εκτ.έίππε ΡΙππιππτπ ΚεΙἰπιππε ἰΜΡεττενἰτ, τεΒπ!έΜπε εΜιτπε:ιε οπτἰτπειε Γεοιππ

ΜΟΗ...: : παμε Κοτπωπ ιππΙτοπεε ειόΙεπε , ρΙππτποι·πτπ 5:.ιπ&οτιππ ΕΜΗ

ω.. όπτυΠε, δε ποποπΗεὲ ευΜ ΕΜΓε:οΜε Μ Ρτεεἐ-ειτἱε Ιοεὶε εοπΓετνειππειε εσπε

Βωξ : Μ πι1Μιιε Ιοοἰε ΠτΗ-:ειΒειπ:ἰΒπε ΠΙοι·πιπ δαπέΕοτπιπ ππε:Με _, πποτιππ Κε!ἰ;

θ

θ

η Μ. Αειι.Απο , ...ή πω.. ΜΠΕ ΑιιΜι ΕρἱΓ‹:ο- Βιππ. Ε]πε μἱπποτἀἱ:ι ειππο €ἱτ0ἔι Μ. Π". έο!!οκε.πέ

ΡΜ Ι.πιπ:ΙππεπΠε , ὁ: :πιο Ποάοειτππε Μ ΗΜ. Καπ. «Μι Ιππτ.

ΙΜ. :.. απ. 7. ΙΠἰπεὸοιτπ:ἰοπἰε ΜΟΗ... Μία: Ο:ιπ·ιπ- έ Ετ ππἱὁεκπ εοπτΜ: νπιππσ:ι·ο απ δ. Ι..εοάε2:ιτΜε

1.2:ι15ἱπ ΡτοππΡιπιτἰο , Μ!. 8ο. Απ ΑιππΜεπε Με Ξπεόπἱ εοπΓπιπεπάπε £οΙ11ΙΙ1ὶίΤι18€ΪΪ :πιά Μ ΗΜο ΜΡ·

επεπποπιιπε Μηοτ-άσιππε ἔικτἱτ ,άυΒΜιτ Ηειά:Μππε πιο. δ. Βε::!πιτῇ Μπιτ. τι. ΜΜΜ. Εκ ΠΜ Μπακ

νεΙείἰιιεὶπ Κα. Έτ.ιπ:. ΙΜ. Μ. Ώειτἐ Νὶνπτὸπε ω,... δ. Β:πππ:Επε τ::πΠΙΠ: ἔστι:: α;τρπε 8. τι.....πω,.

πιππ_ η. ιποιωω πωπω, ππτοπιιπιπ ΒοταΙππ1πε (Μ- π. πιω Ιι.τ‹:Ιε;ςἰπιιιε Μ Μ5_ εο«:Ι. ΠανεπΠ :.·1συπο Γ"

απο: π. ΩαποΜο Ποτνεπίἱ , αφ” ρτὶιποτὸἰ:. Αππο Η Ιπωυπιπ κ. ο. Μ”. Ερι8π.χνιτ. Μια .9ερπω&;

οἰτεἔ πο. ω". κενοι:ετππε. ΟπἰΙὸ€τὶ:υε ειππο πΧπἱ οσάθπμι Μι” μι: οόϋτΚα ΡΒΙΙΙρρω: , ]ίδιί[πω ή;"

ιεπὶοΜ ΝοπΜἱπ, ίσπ αππο πιω. πο. απ. ΡπτάΜ. έ» Καμπ ΜΜΜ: ψ, ὰ 13. Κο·ι·οεκο ΑΜπτο Μιπο ιπ

σ0παίΠΠε Ι:Μκιιι· Μ πππε!επι επο.ι·τει ἑ Οπιππιπο 6: άπιστέουιέσ [κι Μ. Ρώπα» σ? ε.. Με βνέπέσ πικρα: ε.

δπιπιπεικιπαπ5ε Μετα, απ ΜΜΕ:ΙΒιιπτ νΜ Με πιππο- Τ!κοόσβι Ρἱτ8ὶκὲσ , μι. μα: ΜΜΜ πςΜίπο »Μπι ω·

"ή ; πΜ 7νζβικώι: Μή0τ·άσπιπε , ποπ ΑιππΙκὶεπε »Μπα “Μπι ΜΜΜ σύ/ϊιποκρ π: Οιι[Μα ΡιΙσβέπο

°χΡ;ῇωἱςπτ. μπα :β : Μ” πωπω α· Μάι” ω. 8. Βιππ14ΑΜπέ

ὁ νωῖωπ παμπ, 0ΡΜπιπ :Μ ΒΙείειΜ Ππνἱπτπ Μ ΔΗΜ.: απ: ,πκΙ2οποπ .94Μΐοπιπι Μίηπέέσ ιἰιΜἱἱ2, π

Μπ:τοπεπι ὶπἐποπεοπι , αΙΜε ἔι ννπωπο Ἑτ0άοπτ‹Μ ίπ Με Μοπσβω·έσ Μισό όΜοΙΖεμΙ2 αβι·ιαωπ , άσκοπη

Μι; "Ρ_7. ω· :οΙΖσα·υπ.

σ ΠωνοπΓε π:ΞΙΜτ ά: πιω π: οι.τ.Μ.. Ρτπνἰἰε ἀἰ-·

84ΣΙσπ. Μ”. Οπἰ. δ. Β. 8.οσπ|ικη ΙΙ. ζ) Ο Ο ο σ



το. ντττ-Α ε. Βοοει-τΑτοι ΑΒΒ. οεονεΝετε;

|

Άο ετοι- ττοτοτ το ττετο.ττι: ίοτιτ , Ρτεείτο.οτε (Ξτιττττο , οοεττοτο Ιτττεττοοε ΡοΡοΙτε Βεοεττετο

°(=τ κιαν. ·

ΜΑΜ” Ηιτ$ιοοτοτ.

5τιτνττ. . ι8. Τειοττετοττοτ το.Βοτοοι εεττοτοτοτοοε το τιοτοττοοοότ ίττιτττο Ρτο νττο αυτ

ΕΕ;"'"Μ- Ιετττε Βτοντο ττειοίεοτίτε , εοω @οι Βοτοτοοε οΡετειττοοι ίοοτο ὸιἔοέὶ ττοοεπε

οπο. Ρ τοετεεόε ὸτίΡοοετετ , τείοΙοττοοτε εοτΡοτεεε τοιτοτοεοε τετοΡοεοιιτε ττεττττ ειΒοοί

εετε. Νειτο μοι ΡοίεΙιτιττ τοίτοοτε ίοΙτετοοτττιτε ,_ίεττἑ οοτοτέὶ οοετ Οο:οτι Πο

τοτοτ Ιιειοετοιτοτ , οποτε οτι εοτιιιοττττ Ρειτετ ίοΠτεττοε Μοοειίτεττοτο ΡοεΠετοπι

ττενοτε ατττττ , Ρτο ιοοτε Ρτττεττοτο Ρτ:ιεεεΡτει Ποτοτοτ ειοοετοτοε. Ιοτετ τεττοτ

πιοττει εκτιοττειττοοοτο νεττιει 8: εοπίοτοττοοοιο τιτίτιοιτοο., οοε οοοοοε ετε Ρτο:

ότιτττ , οοὸετ ετε τείοτοττοοε ΡτοΡτττ εοτΡοττε τττντοττίιε Ποτ οοττίιεειτοπι πιτιοε

οοτ. $εττοτε , ΡτΙτοττε, ίοΡετοο. τοίτειοτε νοετιττοτιε, πιο το Ιιοε οΙτεττοε εοτΡοτε

τοοοετε οοΙΙο τοοττο Ροίίε : οεε οιοετεειττε οο:ιίτ Ρειίτοτετο ειοτειτοτο , εοτο νετ

πτετοο εοίτοτττ Κεείοοε ίΡοοίοτειε απο. εοτεττε ττενοττοοε τεοεειττε ττττοιο. Νο!.

το τοττοτ εοτΡοτεο ει: τοε ο.εττοτοττο ειοιΡττοε ίοίτεοτειοετοιε , ετιετείττ Ηεδτοττ οτ

ΡτοΡττειε εοτοτοεοάο Ποιο. Αετ τιατοτο ετΒο εοοίοτειττοοοτο ειτίτιτοτοει εοτο

νεΙιετοεοττ οτοτο.το ετοτοΡεοτεε το Ιειετντοειε , Ρειτετ ίο.οθ;οε όοτοτετο νετοτε ειτ

τιοττεττοοοπι τοτττοειοε , νειΙετττεεοε ετε δ: Βεοετττεεοε ειτοίεεΠττ. εοω Ρί:ιττοττ πο

τειο δ( οντοοτε Ρεττιότιε οτοοττιοε , τπτ (:α:οοοτοτο τεττεοοεττ ττετ ει€8τεάττοτ,ετι

όετο Μοοο.ετιτε ΡτιοΡεττΒοε δ: Ρετεττττοτε ίοότοτοε.

.τι τιιτοιο το. Ιοτετ οττττοαοττοτο τεττοτ Ρτοττττιει ίοττε ειεετάττ , οτ ττττοΙοτο ίοοτο οοεοι

ττε τοετο ίοοτε ίοτεεΡτοιο Μοοοετιοτο ετίε ίτ:ιτοετοτ , Βοοοτινοιντ οοτοτοε, το

Ρετττοτεοτ- Βεοττοοε εοΙΡτε τοο , νεττοετε τοετεΡεττοοτε , οτ τοοττε είτ , ίεττετιιτοτο όεεετοε.

Μ· τετ. Ν:ιτο οτε , οτ Ροττεο. εΙειτοττ , Ρείτττοοε δ: Ηειοτττοίοε, ίτοοτε Ροτττει Μ:

οντοει Ρεττε, ττιΡο.ετε εοοτε εΒτιτ Ρ)είοιτοτοει Βεττοτε. Ιτειοοε εκ τοετττο Με τοτ

τιοττοττε , οτο.Βοτο εοοι ]ο ο Ρτοττττοτε τττιττττοε , τοτττεοε ίετεοε ττο&ττοσ.ττει Ρετ.

στο οοτοτΒατιιτοο _ τοτοπιείεεοτε τιιο.ίεοτει ίοτο Ρεθ:οτε Με , εοοτεοττττ τπτ-τοο:

ίειοετοτο νιτοπι ιοτιιίτιτ ττειττετε οεετ. Πεοτειοε εοτο Βεειτοε Ρειτετ τττοτοο 2ΠΧίθο

απο» τοΒοτε οοο τοοτττεε ίετίοε, οοέι εοτο Ρτειτττοοε τεθ:οτο τεεττοειτοε τοεπιτιτο.

ίοΡοττ τ:τεεττίίετ Ξ οοτει οτττοοιτοεοττττ οοτ οτεοττ εττοιτοοτοε , ττΙεπι Ποιο Ματια

τιποτε ττοΡτετιι.ττε τιτιοειτοε, Ροττοιιειπι εοτο ίείίοτιι ίοΡοτοτοτο ετετττόττ , τττοετιε

το εοπι πιοτττιττνοτοετε ειττεοτεινττ. Νειοι εοΙτεΠο ιΠοτο τοιοτττοτ ίεττττ , 86 Ρο

τττε ίο.οΒοτοετοειοοε ΡτοΡττοε ττοΡοετεοε ίτττοο τοειεοτεινττ. ΑττεΡτοτο νετὸ Πο.

8οτοοε οοο ίειοδτοτο Ρετειιίίετειτ ίεττοτο , τετιτίτε ίοτεοοτετοε το Ρτίετοειτο _ οοο:

τοττε. εταοίττο. Μοοτιίτ:ετττ τοοε τεοιΡοτττ Ιιοτιεοετοτ, οοειτοεττττΠτοτ: Ροτοττ νετοτ

οεεοΙτοιιιτοτο εΙετεεττ. ντττετε: τοιιε Ιειττεετο νεΙοτ τειοττ ίεετεττε εοεοττοτετο,

ίεττοπι το ίε τεεεΡτειτε ε:τΡεινείεετε. Νειτο τοο:: οτ τιοοοτο τεττοττ , νετιιτ τε

ντΠτιοει: Ρτοιου. τοειτεττετ ίοΡετ πρ” πιττειοττττετ οτιτεινττ5 τΡίε οιοτειο Ιιοπιτ..

ετάει.οοιεο8 ίειότο: , Εεετείτοοι Ρεττττ , ετοεοττίοοε τοειοτοοε @ποιο Ροτίειτε

· εοεΡιτ. · _ Ρ

το. Ρτειττεε νετὸ οτ οοτττετοτιτ Π8οοτο ἱτιεοοίοετἔὶ Ιιοτἔι, εοτιι ποιοτιτι Μπιτ

ά"18==. τοττοοε ίοτοεοτεε , 8: ίειοετοτο νττοιο τοτετίεέτοτο τιοτττεοτεε , το τε&οτο Μοτο

εοεοττετοοτ : ίεττ ειότιοε ε.οτττεττιτε οοτεοτεττι το εο ίΡττττοπι τεΡετετοοτ. δοτο

Ρτετιεοίοτο τεττοτ Ρττεττιότοττι Πειττοτοοοι Ρτετττεε ίειοθ:ο νττο οϋτοτετοοτ , ίεττε

εοΡτεοτεε οοο! το: τιττοιττίο τοοτο ίεετετε ίενετττω ετειοεοττε ετοε τοτττεο.τετ. Βε.

τιτοοε ίειοδτοε Ρατετ νετοοτοπι [)οτοτοτ οοο ττοτοετοοτ , οοτοοε Ρειτττ Ρτο Ρετίς

εοτοττοοε ίοΡΡΗεεινττ , τττεεοε ; Ρατετ Έκο/τε Με οπο: ατε/εαπ: ?ατά ιθττωπτ,

ετετοεοτετ τετοτίττ τω, οοειτοτο ίε ειιετεοετειτ εοτΡοτο. Ι)εοοι τω, Ετ:ιτετ, το.

οοτεοε, ΡοεοττεοττειΙττετ ΡΙειαιοττεπι ττεττίτοττετο τ οτιτο οοειοτοτο τπτ οιε οτττοετ

οτοτιτ τε ττοετοτο ττοΡτεττιτε τετοτττο. Κοττοιοι ετΒο ,ΡτΙτ, τοετεοετε,οτ τε Με

ίεετετε ττοτοοοετο ειττιτοεοτ,οοτ ττεειοτττ ίοΙνεοτττοοε Ροτείξετε ίοίεεΡτο ,τττνετΠε

τοοτοοτοοι Ρεοεττοοε ίοτονεοττ εοτΡοττε οτοτ:ττΈ. Εετείτοε τεττοτ ΠειΒοτοοε , ει:

ΡτεεεΡτο Βετιττ ντττ Κοτοετο Ρεττττ, οοττεΡοίτεει οοο είτ τενετίοε.

Μ°τἱιω. το. Βεειτοε νετὸ Βετετιειττοε τττοττΠττοε σ.οΒοτε νοτοεττε τοοττιτττοε , ττιοττειο εεττ.

πε ίοΙοτοτ , εκτετττενττετ εσ.οότο. ετιίοΙτειοττ ίΡττττο ίεΙοτ Ρεττνττ. Λο τειοττ οοοοοε

 



νιτΑ ε. ιειειτοΗΑιιιιι Με. οεονεΝειε. το

οτι οοιτοπι Με οοόεεοιτιοιιε τεΙιο)ιοΠε εοοΗοεοτιοοε , ΓειιοΙτοε εΪτ ειιιοει:ιιιι ΑΝ. ε”.

Ιοεο ειστε. ΩειετιοΒιοτο ετ., τιιιι!τιε ιιιιοι Πεο όοτι:ιτιτε πιιτειτο!οτιιιιι τιοΠεοε ετ9- @1:2:ϊ'·

_ _ . . . ι ι

τεθτιοιιε, Με ετιττι μπι 1)οιτιιιιοε οιτει·ιοιε δειοετοτο Ποιοι οοειιιτ:ιτε οοΠετ , ει:
ΧΧΥΙΈ.

Ρτιιετε.το εο!τεΠι τιιιτειεοΙο εετετΞΓοιιε :οι το-οιοΙοτο Γεοέτι Με οΓτεοΠε , ΐει·νιε Πει ;ι·ι-ΨΙε·

ιοΐοιτι είτ ιοόε εοτοιιε Μπι Ρειττιε ιιε-Βετε ττποεί:ει·τι, ειειΠι Με ττειιιΠειτιιιιι το- ἰ:”ἐωο_.

ττιοΙεινει·οιιτ τεττο ιιΙτετε οι ΒεΠΠαιδ8. ΑΡοίτοΙοτοπι Ρετι·ι δί ΡειοΙι, οο:ιιιι Με Μ” "ΜΡ

νινεοε εειιθεεινετετ, οιιι Γοθ`ι·ει€ειοτιοοε ε]οε τοετιτιε ιι·ιοΙτει ττιοοοιιτοτ οοιιει Ρο. Μ"

1:ιοΙιε. Εκ εο]οε ίεοο!ετο Ιοιι€ο ρὸίτ τετιιΡοτε οιεοιιι τιοΙΙιιιτιοε ιο νειε οι Ιιοε_Ρα- Οιεοπι ε

τετοιο νιίοοι ε.Π: ε!εΠοκιιΤε,ειιοθ:ιε πιοτοο οοίείἱὶε ιιιιιιιοιιι ΓειΙοοτε. Η ιιιιιε οι- :::::'

τοι· , ειοἰει Ρεεεειτοτοοι Ροιιόετε Ρτεοετονοτι ίοττιτοει οτιετοοι ειιΐεοοι ΡτοΡτιιε ω- -

τιοοε οεειοειειοειτο Ρτε:Γοτιιιιτιοε , εμε οιιι (Μι, διοε πιο τιιιιιιροτείτιε Επεσε, ιιο

ΡΙοι·ετοοε ειοιιιιιιιοι ἔτοτἱει:, οοειτεοοε οοι τιιετιτο ρεεεειτοτοιιι εΙερι·ιιιιιιιιιιι· , τω.

τετἐ`ι νιττοτιε Για ΠιοΙενετιιιιι·, ειοι απο Ρειττε οι $Ριτιτο.ίαοέτο νινιτ ά ΒΙτιι·ιετιιτ

])εοε οι Βιτεο!ει ίσει:οιοτοτο. Αιιιεο.

άΡΡΕΝΒ!Χ .

Εκ Μό'. εοεἰ. Βει·οοπβου Κ. Ε. Ρέ!2θεττπω Βοοιω:οειι δσπἔ0°εἔ[

ε. κακο Μοφισβωπ Βεπεάέδίππω 60%ΜΜπίαι20.

Μ., Βιιτοε Βει·εΙι:ιτιοε όιιτιίΠοιι ΙιιοΒοοι·ε νοΙοετιε ιιιοτοιεΙοε , Ιιεετ ττειΙιειιε οι" ω

ἱοοἔει ΓοΓτιιτοι νο: ΡτοΙοοοετετοτ , ίεΙΤο :ιοΙιεΙιτο τεοιιετι Ποτιιιτιιεει: ΡειίΠο- τω·

Πο δ( Κείοι·τε&ιοοιε ίοΠεπιοι:ι, Ιοει: ετιειτο ι!εΡοίιτιοοιε οΒΓεοοι-οοι :το Ιοεοοι το

οιτοι·ιε !ιοτοιΙιτει· οι·εΠοειοε , άιΓειτιοΙιε πιοΙτει νετιτοτει. τετάιοιτ : ιοόιεεοάο ειε

ΡοΙΙιειτοὁιτιειτι Ι)ινιτιι τιιιιοτιε ιτε οΒιετνειτιτιο.ιτι Βιτιετιε ΚεΕοιοοιε.Ταοόεοι Μοτο

ΡΙιειιιτι Ποοιιτιο εοφ Ρ:ιΙιτιει νιδτοτι:ε οεεοτΓοτοε , πποππε Βοοιιοἰεο. ιΡίιοε βετο

Μπότα: 2ο ιτιτ”ετιε Ιὶείοττεδτἰοιιιε εποε ΓοΙοτοε,εεεΙείτιε νιτει: @πιο εκιοΙτειοτι ΓΡι.

τιτο Γεώ: Ρετινιτ.' Αει τοπιο οτι ειοοειοε οοιτοτο νιτιε οοόεεοιοειοε τειι€ιοΠε εοο.ι 8

Ποετιτιοοε , ίεΡοιτοε εΠ: οτ ιοΙΤετιιτ ειοοεΙειιτι Ιοεο απο. ΕεεΙείιοτο, ιιιοΙτιε ιιιιοί

Βετο ειοτι:ιτιτε τιιιτε.εοΙοτοττι τιοΠεοε ετΈε&ιοοε.

η. δει! εοοιιιιιτι 1)οτοιοοε οΙτετιοε δειοᾶοτιι Γοοτι·ι οεεο!τ:ιιτε 110ΠθΕ: ει: μια Φωτο:

Ειτο εοΙτεΙΙι τιιιτο.εοΙο εετετίίοοε :κι τοττιοΙοιτι Μαιοτι οΠ:ειιΠε , Γετνιε 11ο νιΓοιο 2°"ζ3"°
είτ Με εοιτροε Μπι Ρειττιε εΙεοει·ε ττεοείεττι. »τετοιο ιτειειοε εοΙΙο.τιοοε ειιοι τω· ω ω!

:οοο εοΠε8ιο δειεετειοτοπι οι: τιοε ιο οτιοιτι εοτινετιιετιτὶοιο ειοετοτοπι ο Βετι ίεΧ

το-οοειιτιο Κει!εοτιοε Μειττιι. ΝοΠετο τειττιεο εε εΠοοτ :ιοάειειειιιι τειιιἔεοεὶι ειτε.

οσοι Γ:ιοέτιίΠττιι εοτΡοτιε : Παμε ἴειτἰἔαιιεὶι Ιοοεει ειιοΙειτιοοε Ιο.ΡιεΙει οο τε8οοει

τοτ ΓετεοΡΙιειἔἱ, ία! ΙιοτοιΙΙιοιειτο ειοειιιι Ροτοετοοτ , άε1ιοετειοτ ττετιε2ετειιοιΒιει

Ιιτειτειο. Νειιιιι ε!εεεοτι Γοτιιιεε τιετίοι·ειτα οτιετιτειΙι πιειεετιει ὶΡΙἰοε ΕεεΙεΠειε οοο:

Ρτοιειτο:ι. ειοε ίεΡοιτοτα: οπο: 5 ιτιόε εο :Μοτο ιτιίτεὶ απο ΓειτεοΡΙιει€ο τι·ειοΠειτοπι , ο».

εοιιεΙὸ τοοιοΙανετοιιττεττο ο.Ιτετε οι ιΡΓο. ΒειΠΙιεει 5ειοδτοι·οιιι ΑΡοΠ;οιοτοπι και

δε ΡειοΙι φοτο πιο: νινετιε ει:όιθεεινει·ετ , οο1ΓοΗ·τει€ειοτιοοε ειοε τοετ1τιε πιοΙτα το.

Βοοοτοτ ειοοει ΡοτιοΙιε. @οποιο Βεο ιιιίτιοοεοτε Ποπιοι Αοεοοιε Ιῖ€1τ1Ροτ€ Με

(:οεοοβιοτο @οι €εττοιοειτε , 8α:. τι: @θὰ πω». σ.

ἰτιεἰἀειιιτ. 5. Βετε!ιιτιοε ἱοΓετἱΒἰτοτ ιο ΜΒΜ. :ω

υιΜτόοτο εινα. Κ:ιΙειιιΙ. Νονετιιο. ειοι :Με ΤΕ8.ιιΠ2.·

τιοτιιε ώ ει: ι:Ιιεεοάιε ιοίτὲ Ποτ". 7. Οοτοοε $. Βετ.

ειιιιι·ιιιο ΕεεΙείἰπ Πεινεοίιε Μοοείτετιι, :αουτ τμή

Δω οι ίετιιιιο ετ8ειιτεο , τεΙιτιοο._οΙΒ. το τΙιεειι το

Γετνο.τιτοτ.

π. Ιτι εοάεπι Μ5. Με: Ιεοοτιτοι·: Εκτπευιιιω «Με

#8", Μου” Με Β. Ρ. Επιβω·έκε τυποι Μ: Ιπων·πιτ.

Βοεπίπὶ πιο. ΧΜ:ν.Ι7$ι“δΐ. ΧΠτ.ΕΡαδΒ8 χι. νι. ΚιιΙσπά.

,Μο , παπα [απο Βοωέπέω Κσ[κι·ι·σεϊιοπέι.ετιιιτειδτετεε εΙιτοιιοΙοεζἰεἱ ποπ εοτινετιιοοτ , Πιο @με

πι. ΚιιΙειιὰ. Αιιτι1ιε,ιο φοτο ?αίσιο ποιο σε. πιο'.

Μισο

190000 ὅ



Με ΜωΑε. ε. ΒεκεΗΑωι ΑΒΒ. υειινεΝειε

ω ·

1.2Β152εεΕεπΝε η,

Πε κίί728ΜίΓ ε.Μέω Βεωταε:ή: Πεεωέ22, ό· Πάτα·

:ΜΔ δ. Βετσίων22.

8ετἰΡτιιε ἔι Μο11ειεΙιο Πετνετιίἱ σ.τιοπγωο]υπιι Βετι1οωε ΑΒΒ.11ι1ω..ιι€

Ε:: Τα·εταβπο £αππωιτέ Ρε·σωμαατέυ.

Λέω Μ! Π - Βιι15 Δοτετἰοτἰε εκἴεειιτἰοηεω οΡετὶε , Πἱνἰωι: ὸὶἔπετἰοωε στἀἰΜτἱω

π";"':€έβ Ι _ Η ε· πε; π! ωεωοτιειω Ιτιίοτωεπόπω ΡοΠ:ετοτυω , ω1ιεπϊε Ρτιιόε1πω ΓοΙ..

εΒατὶὶ ω" -; ς: ΙεττιΠὶωι ΑυεοΝιε ΑΒΒειτιε Βι:Ρε άειιοωιικιτεε ΕεεΙείἱ:ε Πε°ΕνεπιΠ› Μ
εη>ΙενΙτ. Δ '

 

ειιΙετιτἱΙῖῖωο ἴετωοπεοοΒὶΙἰτενιτ: εει ιιτ ἐστεετοΙΙτ Ιτιτειπ!εω ΡτοΓεεΙυἱ

ειπα ηυεΙἰευωςυε ωοόο ιτοτειτει ὰ ΓεεεείΓοτ1Βιιε Με ὶΓε1ΡυΙἰε ΓειιτέΗΠἱωὶ ΑΒΒιικ1ε

δι Μεττγτὶε Βετε!πιτϋ , :ειξε.τ3 Ήιιε ροτι:ετε ΙΪ-ετΓεἙττὶ. δια: νει·ὸ ΡΜ; οϋπιιω Βεατἱ

νὶτἱὶ Ήιιεωετἰτἰε Πὶνωο εοε εἰο εοωΡεπι :πει ετε :παταω τοωῇ απ, ωωἰωε

εΧΡΙΓειιὶτ, τε!ωηιιετιε ετἰειωωτεοΜ ειόοοτειτοτυω ΡΙιπΞωει, €εΙΠεετ ὶωΡεὸὶωειι

ω ὸὶνετΓετιιω ο.6Ηοωιω Ρει·τιπΒετικ , ωει:σωε σε ενειπιι ΓείΗω οΒἰτιἄε ωτει·εε

Ρτιιε. ΠιιεΙε ιιοΠ:το. Ξετειε Β:ι&ειπιιε οΒικιωΙο.τιιτ ω ε1εὶὲωὶωειιΙοωω ειΙω1 Ρτωε Γε

ΡἱΠἰωΞ: όεοοκωπειτπω Βετε!ιατωφα: ωωιωεήε ευτενοΙιιτἱε τεωΡοτἰΒιιε νε! Μ.

@ισ τιιωιιΙιιω, Ιἰνε ίξει· εΠνετίε Ιοεει ὶΡίἱι:ε τιοωὶιι1$ἰτινοεετἰο11ε Ι)Μι:ι:ε ΓΜΜ

] ωὶτετἰε οΡετετΙο ωω εε Ρταίὶὶτετετ. .

832ξ::= π.. Ηεεε ωι:ηΙΙ ωἰωωε όθΙ'088Π8 πως ίῖωΡΙωεἱτειτἰ, αυτ ε!ΐε&επ5Έειίϊπω ωσόετικι:

ΟΠΗ·Εεα"1. 2όι1Ι2τἱ0Π15 , ίεά πιε οΒΙοευειευτ 2Ιιευ]ι15 Μπακ , ενά! ειπε νετιει·ο.ΒἱΙὶε ΑόΓοωε

“Η . τεωΡοτ:1 Π: ωστε οωωε οοίὶτε ειιπωωπειε : εαπ! εοκω8πΜε τειω ωειπὶέὶ 8:Μ
Δ Ρεοτιιω τειτἰτειτε 5 ε1ι1εὶΜ ἱττυωΡετιτἱι1ω Βεω:ίιιω Β:ιτΒειω Γεωο.τε, Με ετὶεω ετε!πε.

Μπα· Γε ροΡυΙοτυω νΙεωοι·ιιω εοικεττειώουε. Νειω Ι18.ιτεΗοπεξ ΡΟΗ; πωιβωω

ε 8ΙοποΙἱ Μεικτγι·1ε , απατα εΙτετεεωοιπε Ιιπετ Βεο.«εκεευΜ ΚΑμπί1ΜεΙυε _ (ΙΜ

σε ωωἰεω 8ε ΟΙπἰίὶὶεωε τεωΓοτὶΒι:ε ειπα. ἱιπνἰΓ:ιω 1ιπ1ιιἰετηὸὶι1εω ΜΑΚ1·Ειι_ι1ε

ΒαΙ:ΜΜ νοεἰωτιιε εΙεηπουωετάε πισω Ιειιε μακ αΡοτὶετὶεε, Εα:ΙεΠοε ΡΙιιτἰωα: Πωτ εε!

επεο.πε ωΜΙυω Ρεωτἱιε τεὸειέὲε: , εΠΠ:τιΒιι6ε εο.τι1ω ΡοΙΤεΙΠοωΒυε, ωειιπεὶΡΙΙε ωιοεΙυε εε

ΣΕΒέτ'Β"8 ΓεεεωοτειΗΒι:ε νειΠε τεΒι1ε , Γα:εμΙεωο. ατωο. δι ίιπεΠωο. ΒεΙΙοτιιω ηεεοτει επιε

ΜοΠΜΜ - τετιτιΒιιε. Ηι11ιιί-ωοάι Ρετται·Βατιοωε ενεητιι εοωΡιιΙΠ Γιωτ Ρτειτι·εε ΓυΡτειόἰᾶἰ

πωπω ω: Βει·νετ:ΠεΙοει ειιω ΜοιπειίὶἰεοΙπειΒἰτυ ωΙΙΙ:ο.τΙο.:ιτωειειπάρετε, άεεετιιεκπεεΡτο

680 Πιο ετΒικτιο·ίωι ΓυίΓε1ιιε Ροίὶετιε οΡΡωΒτιεἴει: Ἐωἀιτειτιε όεε!εευε εὸίετἀΙ:›ἰ , Η εαπ.

” ω. τε!ιε εΧετειτιι Ρειτετειπιιι· Γε ΡετΡετιιὸ Ρτιν:ιτι ΡοΙΪείΠοωΒυε καιω νατΞε οΡ- ,

Ροπιιωτ:Με , Ρτοειιτετὶοτιε Β. Βετε!ιο.τϋ εοωω ίὶὶΡετιὸω ὸἰνετΪἱε ω Ιοεὶε όεΙεεει

Μ. Ηειε οεεειΠοιπε ΒειΒἰτυ Ροτω ωεοπδτυο , Ρτὶωὸ ἐιΓειετὶ Οτἀωὶε ττειωἰτε ε:φε.

ὸὶτἰοωΒυε Γτι1όεοάο εΙενὶειτε , άεωιιω ὶΡΓο. ετἰο.ω νείΗωειπει Ρι·οΕπω νεΙυτ2τι11ο

πιω ἰωΡεὸὶωειπει τηοιπΠτυοίε. Μ.Βετ1τεε , ειεετε ειτὶ εεεΡετωπ: 5ίεςυε Ρτἰοτἱ

Ρευ!Ιὸ ωεΠίιε ο.ό]Μετπεε εοοίἱΠυω , ἴΡτετἰε ακα! ὶε , ΟΙετἱεεΙὶΒιιε ΓεΪε ἰοὁιιωετιῷ

Με οΡετιιἑτε,ὲιιὸἰεαιπτεε Γε άεεειπΗιε εο οι·τιειιπεπτο 1)εο οτιωὶΡοτετιτὶ, ωιωή

άειωε ηι1οεΙυε ι1όϋε ἴειωιιΙατὶ.

Βΐἰ·ἱ°ΠἩΞἰ 5. ΤεΙι 111εό·οι11ειει1ἰῆεει1τἰαἱΡίῖι15ΙοεἰΪ2£ἱε·π1ι1τ2.-τε1 , ΡεΠὶιωὸετἰετεΙυεω ε!ετε;

Βα],"Β ω τἰυε·Ι:ιΒι νειτιἰε ιωΡυ!ΗεωιΒιιε εεεεΕιιτ Φ όοοεε ωιΓεωτιοηε Πῖνὶυε-δε ωετἰτὶε Μωβ

Πωι Ρι·οτεθ:οι·ωε ιποΠ:τι Βει·εΙιειω , φωσ: πωπω: Ρτοάωοωε ετ:ιει-τ αυτεεΑωέσω

?Η οάο_ Ι.ιιοονιω. ΙεΙιε 8.όεο οωω Βοειτατωε Ιοεε ι·είιιΙΠε , Ρε μπε ΡτοΡτιιιω Π!» Ριι πο

ιὲῖΞΜΐὲ›Β ωειι ειεΙΓεινετιτ , €111-ι18Ρτι1€4θΙ:1ΕΙωΙΠη59006[1152%ό11€1ΠΕεεθΓΘΡΕ δεεει·όοτεεω

ω” &ιΠϊιτιι , ΑΒΒο.ι:εε ετιειω τεΙιἔιοΙἰΠἰωι , ωτετ εποε ΓΡε&ειειΙιε πω: ΒοτιεΙ”τ:ιτε , επι

ιι Η :Η ω! ἰτιοΡἰεπι (επ ει.πειιίΙ1ε: :εὰεἔὶἰσ, Παω @εεε άπυμ'ε ωορΙπω 68028.



ΜιιιΑ ε. ε. ιιειαει-ιΑιιιι Με. ι3ιειινεΝειει ει;

ΣιίΓειιιε Γειειιτι:ε ΡιοΒιτατε ιια!ιεΙιατιιι Οοο ΑΒΒαε Ιοειαιιειιι 5ταΒιιΙειιιιιι ° «κι- ω». ειιιι.

τατιιιιιι αιιτειιοι·ιε τειιτιὶε άείετιΡτιο ρι·:εΙιΒανιτ εκίιι·ιιέΒιιιιι α 5.ΚειιιαεΙο ΡοιιιιΗεε, °ς·ΧΧ9ν:

ειιιιιε εοιιάιτιοιιι Γεω: Μακη: Βει·ε!ιαι·ιιιε ςιιοιιόαιιι τταόιεΙιτ ιιιιΒιιειιιιοε Ρτιιιιεε

νοε Ηοι·εε Κκε αάο!εΐεειιτιαε , ι·ε!ιιιαιιειιε εο Ιοει εοιιΓΡιειιιιιιι ιιιειιιοι·ιαΙε ΡτοΡιιι έ

τιι·οειιιιι· Οὺιιι ιταειιιε Και ιιιειιιοται:ιιε ΕεεΙεΠαιιιιιι Πει ειιΙτιιιιι νατιιε τιιΒιιΙα

τιοιιιΒιιε άειιιανατιιιιι Γαταἔειει: ιιι ιιιεΙιιιε ι·είιαιιταιιόιιιιι τείοτιιιατε, ιειἔαΙιε Μετε

το εοιιΠΙιι ΓιιΡιατιοιιιιιιατο ΑΒΒατι ειιταιιι όεΙεΒανιτ Πει·νειιιιε ()αιιοΒιι ; απο ειιιε

ιιιάιιΠι·ιθ. ςιιιι·ετ εαΡεΠει·ε ιε!ειιι ΙοειιααΙιιιιιειιτα 86 ιιιοιιιιιιειιταρι·ιΓεα: ιιιίιιτιιτιοτιια

ι αε ιιο!αιΙιται:ιε , ειιιαιτι ΡΙιιιιιιιαιτι ειιΙΗτιΠε ετιαιιι ΑιιιιαΙεε Κεειιιι τεΠ:αΒαιιτιιι·. 6

Ιτατιιιε Βοιιιιιιιε (Μο ΑΒΒαε νειιει·αιιάιιε , τιιειιιοιαιιόιε οιιετατιοιιιε ειιΐεειιι:ιοιιε

ΓιιΓεεΡιται Ροιιτιίιειιιιι αε ()οαΒΒαι:ιιιτι εοΠεε)ιο ίιιΙτιιε, Ριαίατιιιιι Ιοειιιιι αεΠειιε,

. 5 · - ίτε!ιειοΠτατε οπιιιι αΒ α:νο-Ριοτιιιβατα Ριατι·ιβίιίΐαιιε Ιω Οτάιιιιε ΠτειιιιΠιιιι ε

ιιιιιιιαι·όιιιατιε ι ΕεεΙείικ ΡιεεεΙια Πνε πειιιαιιιιιιιιιιετιε εαΙΠιιιε ΡτεΗι€ατα, εοφ

ιτιΠιιιιιιιιιιε ΡοιιτιΗειιιιι αιι&οι·ιτατε , όιΠ:ι·ιΒιιτα ετιαιιι Ρι·ετιι ιιιαιιιιιια ειιιαιιτιτατει

ιιίἱΒιιε Ει·ατι·ιιιιι ιεΠτιτιιιι: ι Ρει·ειιιιι·ετιε ΡτιΓεα Ρτινι!εεια ιτιιΡειιαΙι , ιιι ειεειιιτ , ιιιι.ιιιι

Πεειιτια ι·οΒοτατα πιει: ιιεί'ειιιι: όοιιιεε ω ιιιι€ιιειιι ΡοΙιτα ειιιιξι:ο Ριατιι:οιιιιιι οτιιι

τείιιΙΠι: ι·ειι€ιειΡΠιιε Ιοει. ΙΡΠε ιιιιοειιιε ειιιίάεπι ιεειΓτατιιΒιιαΙιαιιό ειεἴιιἰτ ΓΡεα

ι:ιαΙιε Ριιονιίοι·ιε Βει·ε!ιαι·ιι εοιιίΡιειια νιι·τιι5, (μια ειε Πιαιιι εεεΙιτιιε αόεΠε ιιια8ιιιίι-ι

εαιιι ιιοι;ιθεαι·ετ Ρι·ατίειιτιαπι. _

4.. Ιιιίιαιιτε ετειιιιιι αιιιιιια ΓοΙΙειιιιιιται:ε ιιαταΗε δ. ΒιειτιαεΙι ΡοιιτιΗειε νειιει·αιιόι, 8_ ιχ(Μ.ι

[Μάσκα ε!εΙεεατιΡι·οειιι·ατιοιιιε ειιιΓόειιι ()οειιοΒιι, ιιιιει ιιιιιιΙτα Ριο:αιεατιιειιια :Η ιι==ιιιιιι

.θεια όοέι:τιτι:ε , ετιατιι ιιιιι·ιιιεοε αεϊιιε Ειι·ετιοίι €οιιίεΠ”οτιε ειιιιιιι, ΐιιΒιιιτοιιιιιι ::'ἱ'ἔἰἱῖ1ΐ”8

ΕειιιίΠιιιειιιειιιεαΒαιιτ ιιιειιιοιιιιε: ειιιιΒιιε αεεειιΠ Ριατι·ιιιιι αιιιιιιι , Ρατι νοΙιιιιτατε

ειιιι&ι ΓΡοτιι:Ιειιι: ιιι ιΡω νιΒιιιιε Γείε εεΙε!πειιι ΓαιιεἙο Βει·ε!ιατιο Ρεταεειε σο

δι:ειιι. Ιιιτει·εαενειιιτ Βεο ίανειιτε ι·ιόιειΡίιιιε εεΙεΒτιτατιε , αεΙεΙΤε α» ειιιειιιειαιιι

εοιιτταέι:ιιιιι οιτιιιιΒιιε ιιιειιιΒιιε , α εοπι: ιιιάει·ειιι:ιιι· ίειιιοι·ιειια ΡΙαιιτα: Ρεάιιιιι Ψ

Ευα εοι·ιιιιιιέΕ:ε , ιίειιε ιιια8ιιαιιιιιι εοιιατιΒιιε Ρι·εειιιιι £ο:Ρ1Ε ιιιίιίιετε, ιιτ Ρειιισ.

&αιιεΙο ιιι εαάειτι ΜΜΜ , ίσια ΠΜ Ιιειτιιιιι ΠειεΧΓΡεόὶατε αιικι!ιιιιτι , εΠεειιε Με

ειεΙιτἱιε ιιοτιίἰεαειιιιι,αιιὸεὶ ιιι ΕεεΙεΠα Β. Μαι·ηι·ιε , ίεΠόειιιε απ: δ. ΟοιιΕεΙΤοι·ιε

εΙΤετ ει» ιιιιτιιιιιιι φταιω ΓοΓΡιτατιε. Ει·αιτι·εε νετὸ Ιιοε αιιόιειιι:εε$ ιιιιιΙτο ιιια8ιεειο..

ΙιιΙαι·αιι,εοτιεεάιιιιι ΓιιΡΡΙιεαιιτιοτιιιιειιι οιιιιεττιιιιιταεεπιιιτ ΡοΡοίεειατ Ρειιισα

&αιιάι. ΟεΙεβιαιαιταειιιε @και Οοιιιι Ιετοι·ιι, εαΡεπειιτιΒιιε Ει·ατιιΒιιεςιιιετειι=ι

Ριιιιιι Γοιιιιιι, αεεει· τεΡειιτιιιιε εΙαιιιοι·ι ιιε απιιειιοε τεττιΡΙι αε ειιιιᾶοε εκειεαι:

Εεαπεε ειιιείεειιτεε ιιι εοιιεΙανι Ποπιιιτοι·ιι. 5ιιι·8ειιτεε αιιτειιι ίὶιΒιτα Ρει·τιιιΕιατιο·

ιιε ίὶιιΡείαἀι , ιιιιιαιιτ ( ιιτιτα όιεαιιι ) ιτινιτι αὸ ΡειαεειιεΙα ί`οΙΙειιιιιια ιιο&ιιιιιι (απ.

φαι: :πάμε Ρετα&ιε οιιιιιιΒιιε, αεΙειιιπ ιιιΓΡιεειε ιιιιιαβ1ΙεΕαέιιιιτι , ΓειΙιεετ πιεπι.

Βια εοιιττα&ι τείιιτιιτα πι ιιιτεετιιιιι ίιατιιιιι. Ιιιιιε ιιιιιιιἱιιιι οι οιιτανεταιιτ Ι-κτιιιαιιι,

ιτειιιιιι επειταιιτιιι αει ιεΡετειιὸαε ΙαιιεΙεε οιιιιιιΡοτειιτιε 1ιοωιω, ιεεΜειιτεε αΙτιΓο.

ιιιε νοειΒιιε ΓιιΡΡΙιεια νοτα , ίιιΡει· Ριαιόι&οι·ιιιιι 8αιιόιοτιιιιι εοιιΓοΙατιοιιε ΡιιιΠιιια.

1ιιτετι·οεατιιε νετὸ α:ετοτιιεςιιιάιΙΙι νιΓιιιιι Μπα, απο. Μια εΙαιιιοτι ειιιαεοιιιιιι

ιιιΐοιιιιιτ αιιιιΒιιε, ι·ετιιΙιτ νιώσε Γε ιιιιειιιεΙαιιι Αιι€εΙιει νιιΙτιΞε αε ιια!.ιιτιι.ε ΕεεΙει

:Παω ιιι€τεαιειιτειιι , είιιιιε ιιιαιιιιιιι Ροιι·ιεειιτειιι , ειιιιιε νιίιι ιιι ειιεε εοτιίιιτει·αι:,

που Με ιιιιιιιο αιιιέοι·ε ιιετνοι·ιιιιι ά νειι:ιΒιιΙοι·ιιιιιι. Ιταειιιε οΓΡιτατι τεαΜιτιια, ι

ειιιι Με αΙιοι·ιιιιι Γιιειαε ΓιιΒνεέΕιιε αιιιιι!ιο , ΡιοΡιιιε ιαιιι Βι·εΠιΒιιε εοεΡιτιτει· εται

Ρετε ει·ατιιΙα!ιιιιιόιιε, τεΙιιιειιιειιε εο Ιοει Π:ι1Ροτειιι ιιι€ειιτιε ιιιιι·αειιΙι ι ειιιιιι ιιιαιιι

πιο ίΕικιιο ει:: όιΙεέι:ιοιιε ΜοιιαΡειει ΡτοΡοίιτι. - '

5. Ηοε ιιιοόο Ρι·ιτιια: εκοι·Βιτατιοτιιε Πει·νειιΒεβοειιοΒιι ιιιει·ιτιε Βιοτιοίι Ματ. Ιἐιιιιιιἱε έ.:

τγιιε Βει·ε!ιαιιιΠατιιιιι ιιιεΙιιιε ι·είοι·ιιιατο , Ρε: ΡΙιιιιιιια τειιιΡοιιιιιι νοΙιιιιιιιια ία. ΙΜΟΡ2:::::

ιιΒιι:Βει

ιι Ιιι ΐιιρει·ιστι ναι ι·ιιειιιιο σκεπή: ιιιιιιι. ;. ‹!ε 8. «κι ) Β:88ιπή: περασει ειιΙιισι, 9ιιΕπ ει! είε: @με του» ειιαιτιι απ·

Κειιιαειο , ιιιιΠα νετὸ ιιε δται:ιιιΙει0 ΟαιιοΒιο, ι:Ιε ηιιο μι” Οιπσπἱά ιπ[ιΜαόιυιι , 8ι ε. ιιΙ›ι Γαιιιειια ία&ιιπι μια ιτι Βιιιτέ

ἱιι νιιι5_ι1εωωιωΡια Ματια. 6η. ιιικιιιιιια. Ηιιι: Κειιιαε!ι ιιιειιιια ιτΠιιιιτιιι. Ιιι Βιρ1οιι·ιαι:ε Σιιιιονιει ΒιιιιεΙιαιιι

1είξετειιιιιιιιι :Π ιιιι0ά ιιιΙι!ιοιο Μιι·αι:. Ω]ιιι6€Πι 8. Κι:- ΑιιΒιιθιειΡιιά (:απιιιιαπιιιι δ: δαιιιιιιατιιιαιι0ε Ι·Ιιιι€ιο σ|ςΙαιι.ιιιαι

"και απαιτει ιιιιιιι. 6. α: ΜοιιαΜιιο ΠεινειιΕ. με Οιἰοπο ιετιριιιιιι ΙιαΒειιιιια. ·

Εν” ΛΙψιιιιι »Μη , ιιιαιιιι Μοιιαειιιια $ιαΒιιΙειιΠε, & ιιιιιαιιι ΜΜΜ ΑιιιιαΙε8, ιι6τιαιιι1°ια.ικεφι ?σε

ει” πω: τυπρστί.ι ππιὑιιὐΜ μεσω ίαΕι, Ριππιιαέπιιωι τιιιΙΙιιι8, ·

υπιπιπο [Μιωιπι, κιωβιμι6διι Ισπευσιππισ Με (Βιι·η

ΟΟΟσο Η]



ω ΜιιιΑε. ε.ιιεκεΗΑιιιι ΑΒΒ.13ΕκνΕΝει5.
Αιι- θα επι: Κε!ιΒιοτιιε ττειττιιτεπι εξ ειιιτιςιιι (ωστε ιιιΗεκιΒιΙιτει· τειιιιιτ 8Ιοτι.ειιιι : Γετϊ

° ττε.τηιιιΙΙιτο.τετιι Μπι ]οειιιιόιε [Με ιιιιιΙτιε :ιΒιιΠνε νεττειιτιετιε ιο αιι€πιειιτιιτιι

Μπιτ. ιιιιΡιετε.τιε, τιιι·Γιιε Γενει·ιτειε ετιιιιιιιόνει·Ποπιε , Ητιωιοτιιω τ:ιΒιει εΧΡοιιιτ ὸεΡοΡιι

Ιειτ1οιιεπι (ΠιτΠΗατιι ΡοΡωωωιΧιωε ειόόι&ιε Παει Νειιίττιθ. δε ΡΙετεςιιε Ρ:ιττε

(Μια ΡτεΒιιι. ΤετιιΡοι·ε ΙιιιιιιΠιοοάι ιιιίεΙιειωτκ ιωΡεάιεΒιιτιτιιτ τε$ιιιιιπε ΚΑιιο·

ι.ιιιιιιιοι·ιε,τιιιι51τιιΡΙεΧίετεβατιιτιιοττιιοε, που τειπι ιιιιιοεετιτπι φώτο ιἔιιενὶει

οπιιιιε τει οινι1ιωεωιιιωω, οπιιιιτιο τείει·εω πιοτεε Ι..ιιοονιει Ξωπεεω , τιιιι

σε ιιιιιιιιιιιι νεεοτόιειτιι νοειτειτιιε είὶ ΝἰΙιιΙ-Ε:ιεἱειιε°. ΙπιΡετιιιτιι ειδε Ι·ιιι3ιιε , ευη»

Ρειιιίτο Βειιιιόιειο ιιιίτι8:ιτιιε ΡειτνιΡετιειετιε Ηιιιιιιοι·ιιιτι ει:ετειωε , ειι:ιειιιανει

εἰιττι άεΒο.εεΙιεπόο ιιιΠ€ιιεε Βιτιόιτϋε ενεττετιε ιιτΙιεε, <έΙειάιιε 8ειιιεειπΠο οτατιο

:πιω άοτιιοε ΡΙτιτιιπειτίιιτηιιε 8ειιτιιιιιι ὸεΙενἰτ (ΡοΡτιΙο5. Ιτεςιιε :επι ιιιιτικιιιι::

ετιιάεΙιτειτιε Ετεςιιειιτιβιιε ιιιιιιτιιε τεττιτι Ρ1°2.Ε1°θ8 ιιΡι·Μιέτι Ι)ετνειιΠε εοειιοΒιι ,

ετιιτιιΡετιτιΒιιε ετιεπι :Πι οεειάιιιε Ρε.ττιΒιιε Αιτιι~ιεο όιιεε ΨιΠΒοτιε , ειιιι 8;

Νοττιτιειιιτιι,εοιιιτιιιιιιιεοιιΠΠο,ιιτ ειιιόιετειιιταΙιαιαιω ετεεεε ΕεεΙείἱετιιιτι ,τιε

εετιιιιιιτ ΠιτιιΡτιε Γεειιτιι οΠὶΒιιε Β. ΒετεΙιιιτιιί-ιιΒέὶ Ρετειιιτετε!ειτἰβιιΙιιπι: Βόεειιιε

Πειτιιιιιιτ ειι·εο. ι·ιΡειε Αι·ει:ιε Πιιιιιιτιιε; ειπε ι·εΒιο Με τετιιτιοτιΒιιε ίετεΒειτιιτ Μ

πιιιιιιε οτιιιιιε ιτιειιιιετιιώοιε τεΒιιιιιτιε Βουιιι.ι=ι ΗΜ ιιοΜΙιΠιιιιι ΒιειιΑιιοι Βυτ

Βιιιιόι:ιε Βιιειε,ειιι]ιιίτι τετιο.κ,ε]ίιΓειιε ΒιιιιοΠΠΠιιιιε ιιΙτοι· ειιΠ;ιτ1τ.

€τι1Χ Ξ” 6. Οίιιιιιτο.ειιε ε!εΙιβετειτιοτιεΙιεΒιτει Ρτει.τι·εε Ωιτειιέετειιτ Π: τιιιοό;ιτιι όοπιιειΙιο

ὶεΠ=ἴ=τ"· :εε Εεε!εΠ:ιίΠεο.ε, εε Γιιειε τιιιειΙεΐειιωτιιιε ιτινοΙιιετιε εοιιιΡοιιετε Γειτειιιτιὶειε,ετιι

'ει' ειειιΙιιιιι ειιειηὸειιιὰτειιιΡοτε δ. Βετε!ιετιιειόεω Ιοεο νειιετο.ει!ετιι δεετετειτιιιε

ΜοιιειΠετιιΓιιΓΡετιβω Ρετ-ιετιειιιΓάεω ἀοτιιὶειΙιιειΙιὸ τεειιττειιε οΒΗτιι€ιιε! Βοτειπ

ι·εΙιτιιιιτ : εϋπι τετιετιτε ιΒιιιε πω» εεεειιΠιε εοιι€ειιειιι ίτιΡιι!ειιιιπι ΠΜ νιειτι:ιιτι πε;

πιιιιε εάνεττειιτε εοττιΡιετιε , Ηειιιωιε ιιιτειιιτιτιιι εεπιτω ιεΡΙενιτ, ιιτ ιιι€τε

εΠειιάι οπικιιε ει!ιεΙΤετ ΒιειιΙτειε. Μεσα νει·ὸ ιιτιτϋτιιιε εοιιειιττειιτεε, ιιιεετιάιυιιι

τιοττιιειΙιι ιιτΡοτε ε!ιΓεεΙΤιιτι Ρει·νιΡετιόετιτεε , ιιιεοιιιιτιοάιιω Ρωοειωι ΠΜ :ὶ δ.

Μο.ττγι·ε κ1ιετι εε Ρετ πιιιΙτο. τετιιΡείτετιιιιι Διατιωιω ε:ιτετιιιε τεΓετνειτι, Μη.

Μει!;ιι!ι€επιιτιι ειιΙΡιε ειτἰεετιτὶΒιιε Γε σ.όττιιΠΙΤε όεΗεΒιιτιτ , ειιετιιιιοτιιοΠε νοειΒιιε

θα ιτιιιιτεειά ΠΒινεΙο.ὸ Γο!ειτιι.ιπι Για εκΓιιΙτειτιοιιἰε ὰ Βε:ιτο Ρατι·οιιο Με. Νεε

άε πιτ ΡΗ Ρειττιε Ρι·ιιεΓειιτιει , ΓοΙειτιιι·ιιε ιιιιεΙΗΙΠτιιοε ΓοΙιτ3. εΙειιιειιτιέὶ. Νειιιι εστι

Πιπιτιτιειιιεεκιειο εοκιτιετι:ιτιοιιε Ρειι·ιετιβίιΓειιε άοτικιτιε, ΓιιΡετ Ρι·ιιιιεε αιοΙειιτε:

ει·ιιειειιΙει :πιώ τεΡεττε. είτ 1ΙΙεεΓει, τι: ετιειτπι τειιιιεΙιεειωειιτιιιτι αυτο τεΧτυπι τιιιο

!ιο.δτειιιιε ίιιΓΡετιίξι._ ὰ νὶ ἱἔτιἰε Ι··ιιετιτ οπιτιιτιὸ ιοεοητεττιιιιειτιιτιι. Ηοε ?Δείτε οπιἰ

πε εκΕιιΙειι·ειτει Ρτειττιιιιι ιιιαίτιτιει,εΧιωιιΡτοτεέι:οτιε ΠΒιιιόεΠ”ειιιιιηιπιετι £ωωω

τεε , εε ΓΡεπι ειι:ιτιεΙοειιε τεπιεειιόι Με , ει!ειετ1οτεε όεΙιβει·ειτα Ρετιει·ε Ιοεε τα

ί:ιιΐιι.(ξιαπιτε. νετὸ τιιιιβίιί_νειιιΙοειε Με Ρειτετ ΐο.ιι&ιιε Βινιτι:ι όι€ιι:ιτιοιιε Μπι

ειι ει Βοαιωτ, ιιιιΠ:ι. ιιοίττει: ιιιεπιοτιιε ι·ετιιΙιτ ΓεΙιεὸιιΙε νετιιίτιιτιε ιιι·ιτηιι::: των

τιιιιιιΐιοεἱὸ ιιιιιιιττιετει Ρτιίεοτιιω ειόίΗΡιιΙ:ιτιοοε Ρτιοι·εε Με” ιιοΒιε τεΠ::ιτι(ιιτιτ

εΧΠ1τιΠε,τειιτι Ρετ ΓΡειτιο. ιτιτιετιε , τιιιιὶω ιη Ιοεο όείτιιι:ιτιε ιιιειιΠοιιἰε.

ἔ:ἐιἐ:£:: 7. αιιοι·ιιτιι τιιτιιοτε εεΙεβεττιιιιο ειεεειιΓιιε πιετιιοτειτιιε Ρι·ιιιεερε Βοάτι!Ηιε Πι

&οσΙΙ""·Π, ΓεεΡτιιτιιε ιιιΙἱἔιιἱο. τοτιιιε ΡτειιιεοτιιιιιΊωΡετιι, ΓιιΡΡΙειτ Ιοειιηι ιρΠιιιι Βε!ιτμιι:ι

πιω Β. Μειι·τγι·ιε ειάιιτ, Γε Γιιιίτητιιιε ίεΙιειτατεπι ειιιεεοιιιτιιιττειιε Ειδι·:ιδιιε:πιιιΙτ

μ!" τἱΓειιε εΙοτιετιιπι πιιιοετιΒιιε, Εταττιιιιι τιεεείΠτετεε ΡΙιιτιτιιιετεΙεν:ινιτΙιιτ8ιτιοπιμ

Με , δ: εεε ΒειιὶΒιιιΠὶτιιε εοιιΓοΙειτοε , @σε ΡτοΡετὲ :ιο ΡιτοΐΡετε τεπιε:ιτιι.ιι , Βεἰ

Γειιι6Ιίνε Μειι·τ)ιτιε ο.ιικιΙιο , 8τ Γιι1Βιβοτιειιινωιιιτιε τεΙιτοιιιιΠτ , φωτ! ίεΙιειτε:Πεο

Βινειιτε εοιιτιειτ. Νειττι ιάετιιωετιιοτατιιεΙΜπεεΡε Μτιιτι18:ιιικΠιιιιτι Ρι·πίατε αι

|ειιιιτετἰ , ΙτιιΡετιιιιτι Ρωτιεοτιιω ΓιιΒιιτ , ιιετ1ιιιιτ1ιιαπι τγτειιιιιιεε , ΐεεΙ Βινιιι:ε ριε

τ:ιτιε Ρτα:άείτιτιειτιοιιε στ» ιιιετιιτιιτιι Βια Ρτοϋιτειτιε , εΙεότιιε ὰ ΡοιιτιδειΒιιε εε Ρτο.

ιι Ηιι‹: ΐρεξι:ετΞΙΙιιάεκ Αἱπιοἰιιοἰπ Μι. π.. ΜΕι·ιε. ρώΠηιε?πω εΜΜξ;ο εφα1,"" [Μ , μια""Μ μα;

5.ΒεηεἀἰξΗεετι.1_‹1ιιὶΑιπιοἰτιἱΡκἰιτιιιε εΠ. Ακτϋ## ΜΗ! απο ΜΜΜ ρπρωωΜι. ΗΜιίυ·ιιέτο Ρι·ένιεηιε

ΚΜάσ"ω !ικωΑυιιι οι:επιμο μ” στα: Ηἰιισἰυυπιιι· ,αφ ράΜΙπιβωτιιω Ηεπιιίο Καμπ” ώεωικ , ΚΔ.

[ισσεε||ΐτ, εκΙ Νιβι!-_βι:ιβερι·ιιστ πεπιεπ [ω·ιππι εβ,ῇωιε ι ο ι. ιι : αμα: βια: φα δτυιμε1: ρώτα :β ἔιέ!ικ , ω

εισΐιά ω» Μάικ: Μπι.: Βεριο ρωιιισι Μ» β"πιιϋ 24·- αυιπ σωσει: πδω:ρωπ οι·ωπισ τε,πωθή: , @πωσ τω.

ρ,-ρω «Μιά τωιωιωιω»ι μιιωιΙσιπ ( Μαη ὁ τιιπποεεε.κτιιι.τομετε εσ:Ριτ.

πωμι·ι!ικι ικαριωκτ ) Κιιίι ΜοπιιβατιοΑΡκο!!ιπκιπ
ι
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εετιισοε τοτιοε θειιιει Ιζεετιιι ετι ειιι”ιιεεοτιετο ιοτιε τεΒιετο Ρεεεο.τε Ρετιιετιιτε- ΑΝ- (ΜΝ

ω. Ειοε ιτεοοε τωτιιιΔιεε Ροτείτετιει Ρτοτιοοε εκτεττιτε οπου ίετιτετε οετοετιεε, ΏΟΑΚΣΪΪ"°

τειιεοτετε ττεοουιιιιτετε Ρεειε .τερεοεοιιιεό ΡτοΡτιε εεΡεΠὶιοτ ευτιεειετο τ τ1οι εαν”.

σιε ττιετοιο ρεεεοοτοτο τιιιΡετιι ειινετΓε Ρετιετετιτ ιοεε εΧιιιιι. Οτε:: οιιοουε Εεειε- ο:τω.ιμ

Πε: ΠετνεοΠε ._ ιοτιότο Με εο:τυ Ετειττυτο ΡοιΤετειιΠε εοεοοιειι, ουι τοετυ ιο

Ρτειοετοοτετεε ιτιτετιιεειοοιε εὸ εοοΓοΒιεοτεε τιενεκετοτιτ Γεευιο οιι`ε Οοοιειιοτιε τ,... ματι.

ΟιιτιίτιΜευττι, Ρετι εοιιιιιιο ε%τετιιυοτοι·ιτετ τοΡεττωτιμ Ρετιτετ ιοεετιεοτεε,

ιιτούιοοεΠινιοε εειειστει·ιτεε οιττω , άοοεε ιτιτιετιε Ρτοετειιιοτιε εττιοἔετεοτ, _

ουσ εΒιονιεειο τιιιεειιετιιοτ, ιιοεε Πετνετιίεε ετουε (ΞεοιΡειιι:ε. ι.<τιτοτ ετιιιετι- ἔ-_ Βτι<ιε·

τοι Ρτετιοιιιιιιοι Μεττγτιε οεευττετιτιοιιε ευιο Ριοτιιοε τυτοε δεεεττιοτιιιο εεττ

εοτίιττιουε τουιτιε εε ειυε £εωιιιε οοεοοενετείιτιπ τιιιΡεττε υοτιιοοε τεευττετιτε,

εκειΡιτοτ εκιτοιοε Ρτοτεετοτ Ρεττιετ ιιτοιοιισοε Τετοοιι ουοτι νινεοε εΧίιτοΧετετιο

ιιοοοτε 58. ΑΡοιτοιοτοιτι Ρεττι δ: Ρευιι. Ηοε ιοοἔε ιοιιτιιτιιοειοευιτυττι ττιιου

Πε ετιειο 8: νεοτιιεοε ειτευιο ειτετιε ιιοττεοτιΒοε εοτοεοτεε οτιειιουε Ρτεττεε τεμ

ττιοιιουε, εοιιι€ιοτιε ττιεεοε:ιευτιιειτετοιοιυ εο τεεουτιοοτ οιΤε Ριι Ρειτοτιε κνιτ. $°ιι?"ἔι·

Κειετιό. Νοποιο. Ηιε τιιεε εοιοειεειειαεττιτουε ιιει)ειοετοτ :το ετιτιειοο, Με- ω ι

νετιιιτιο Βετιιεετιοιιιε ειιιιτιεοπ Βειιιιεεε οΡετετιοοε Β. ΒετειιετιιιΡιιυε Πει οττιι

οετιουε εοοιεετετεε οι ιιοιιοτε εε οοοιιοε 8. 5εινετοτιε. θεττ·ιιοετειτεοοε Ρτ:ιεΓετι

Ρτι τιιει Γοιιετοτιιτετε . ευετοτιτετε ΡτεεΓεοτιοτο Βεεεττιοτοττι τιεει·ετιιττι είι, ΡετΡε

τυὸ εειειστ:ιτιιΡΓο τιιε Νετειι5ΡειΠοιοε ειοτιοιι Μεττγτιε Βετει·ιετιι , ουειτι του..

Με ενεοιΠειοίιετιτε ιειιινιτετε Ρειειι:ιιι .σε τ]ι1:1τι3 του ιττετιεοετ ιοεειεΒτιε οπο·

τε Φωιιιιιιωε Κειιειοοιε. Ηιτιε ιτιοιενιτιοευτιάιτεε ιιιιιυε Ρτ:.εειετε: εειειετιτετιε,

οοε ιιεέτεοοε εκιιιιετεοτοτ τειτιΡοτε οοιιιτα πτετιε.

8. Ηιε Πιεειιπέτε Ρτεειιβετιε, οειιιε εκετετοι· ιετιεε ιοεττιυττι ιιεεε ΓυΒιετ1οεο- ΒοινωΕι··

τιυπι τεττιΡοτοιο, εμε: ετιεο οουοοιιενιτ ιοιειτιε οεΒιιδεοτιάουε Γεετι Οττιιοιε,οτ εωιοοιτειιιιιε τιε τΙοο ττεέτεττιοε ιοειΡοοιιεε ιοττε ειευιιτε Μοοειι:ετιιυτε- τω. ι

τετιτοτ εοτιιοΒιιευε, ουΡτιετοτο ιοιιεττιοιε εειειστευτεε, υτιτιιουε εεοετοε εε Γοεε

τοε ετιιειΓεεοεοτ , τιιιι:τιιουευτεε @Με οτοετοεοτε νει Ρτεετιιε , οιπιεευτοοοε

Βοοοτοττι ιιοτιιο Γυτοττιο ιειοοτε ετιτιοοιτιιε εοιπΡετετε. Ηιοε ετ! τετιτεττι Ρετικ

τιθ:τε τοιτιειτετιε ιεοενιετο , οι: ΓΡτετιε ιοιιιτετιισοτ εΧΡεοιτιοτιιιευε , εοοΓΡεότυοοε

Κεεειιε εε δεεετοοτειιε εοονεοτιΐιε, τιοτι τεττι πιο Γεετι Οττιιοιε τ1τιεπι νοιιιΡτετε

(καιω οτιι τοειοετιιιτ ιοτεεοΡετεισιιιτετ ετοιττετε τιιιιτιοοετιτιεττι νιειοιε πιιιιτιι:οε _ _

ΐοιοιτιεττι οιιιιε ουιοεετιτοτοτο δε οοιοοοε<ἐιοτε τοεοιοτυοι εοττι οΡΡοττοοιτετε °

εε ιΡτω Ρει·τιοεοτε, νιτιειιεετ ιιινετοτο ΡεΓεοι δ: ε8τιεοιτυτεε. ΑισΒετυοι τεττιετι

Με ίενεοτιοτο ιοιαιεεεισεοτ ειοτοιοιο , τΙοοτυττι οοιε ιτιίεοτιε τοοοιιοεοτε , ετιειο

οοιιιιοε ε οοιιτε. Γυοτ ει›τει`ε ττιεττιοτιε , εκεεΡτο εοτυιο Ρεουιτιτοο Βοτοτιο

Αι..>.ιιοο , ευι Πιεεειιιτ ιοεε τεοτεε Ρετνετιιτετιε ι)οτυοοε Βιτιπο , ιυί'τε εΒ ιΡΓο

όετιιτιοετοε (?οετιοιοιο. Ηοιοε ιτεοοε εΧΡιιιιιο, εε ειιιιτιεττι Μοοείτετιι ιτετετε

οιοοιΡοτειιτιε Ρτεεειείτιοετιοοε ιοτετιιιε ε:: τετιι3ινε τείτευτετιο οτ ιιτιοιτιιυε Ρετεετ,

ΓυοτειοετοοτετιεστεειΙειιτιίιιιοιΚεειε Κοοοι.τι τ·τιεοιοτευειοτυτο <έειτοτοττι τετε

τειιτυτ ετι οπετιιοττι τοεΧιτοε Ρτετεοοιε. ο

ο. Κεεοιε ετεοιττι ΓεοέτιΠιτοιΡεττιε οοιιτι Βεισει:ιετι °ει:ιιιοε ιοευτιιτε ιιοττιι- _ τι

ττιιευε Ετεοεοτυιτι τωρετιι , ιοιιεττιιιιτιπέι ιτιτιυιττιἐ`τ πω” ΡτιτιειΡιε @βετ Γυ:ε ειε

τιτετιε Ριοτιτοιε ιΠτωτι Εεειειιιε. (Ζοινετὸ Με τειιιΡοτιουε οοειεευττιοοε Ρ1°96- Ρετ τω·

ίετεισειιιτ Μοοειιιευττι Γειιεττιε,ιετιιοιιιιιοιι οοοικιειο Ι..ο:τονιεοιιε οοττιιτιιε (ει-ε ω: ?ιί0#

τοεοειιτοτ εοοΓυετιιτιιοε ειιοοεοτοιε. Βετι Κα: Ρι·υτιεοτιιιιτουε εε όεεοτεοτιε μι- ΣὶζαΙωἐ.

τε Με εΠεο εοιιετι τεειτοιοιε ,ιιητιιιιττε Γεε1ετοτ ιτιιυΡετειειιιε , ιτε Εεειειιε. ωιιτυο,

:του εκΠίτετιε ιτιιιευτετοτ ιοΡιε:τιΒιιιε, οετΙοεοοεττι Ρειι`υε υιοι:τετιευττι Μουα

8 που ιιειιυειτιετοτ Λιι€ιοτ Με ιοεο 8: Γεττοειιτι , Χν. τοοτειιο, ιιεςιιο τιοτι.. (Εετοουεπι εδώ ι4ιπΐ4·

»τι τιιειτδ. Οτιοτιεπι Ρι·ιιτιοττι (Σαοοιαιο Ριοτιεεεοίι θτετοε σε: το τετοροτε Μοτιειιιτοε Ιιετοε ? οι: 8.

Κεεοιεπι δ. Βτοεοιόιιιοτοιιιιε. Η "...πιεσε τενιτι- Οτιο τιμή τω" οιιιιιιωωιωιετω Αοδιοτ το τω

αυτο: τοτε ω: “Με εε μικτή 8:ιετοΙι Βωτε. Ρττείετιο·- ιιε τιιεεοτιοε Γιτ.0ιιιιε ιΡΓε τ” Η7τοο0€100ΔΒΙΠ τι: δ.

Μουτ , τυπο εκ ειιιετιυεἐ ροίιεε. οι:ιιτοτι ιοττιυ8 ; τοτο Μεττιοο: _

τιεοιουε ει: ιιιιιτυτοειιτο τωονιτι Αιοεοίτι ευ. υεεε. Μοεπβιι·ο τω” 0τιίέπιιαΜ Ν” Μιβωνε"
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τω. (Με. ειιοι οείι:ειιτεε Ιιεειτιιιτι ,εεΓοιιε ειιοιιε ιιιτετιιιεεεεττετε ειοέττιιιε , Οοειιοειιιι..

Βε.κΧειΙ.

ΜΑιιτιτ

ΧΧΥ'Πε

Ρετ ΟειιΠι

τιιιττι εριιε.

Μοιιετιιιε

δ.ΑΡτι,

Ρετ ιιοε

ΒετνειιΠ

τω.

Άιεετιειι:

Με" μι·

τιιιιι.

“Με

τιι:ειετε

ειέτει.

. 1)τιι)·ετ

" ΡεισΙία

.Μουβιετ ιτι

νωι που»

το. ό· ἱπρἱ

του». η. 4

ΕιοτιεεειιΓε . ιιιΠοτιε Κειιοιιιιε εοτΡοτιε ΡιιίΠτιιι Ρεττιε Μοτιεειιοτιιιιι Βειιετιι€τι_

εοττιοετιειιιτιι ττειιιοιτ δ. θεοι” Αεεετι Μοτιείι:ετιι ()ΙιιιιιεεειιΠ5. Οιοτιοιιιε

ειιτειιι Αεεεε ιοειιτιι Ρτετειι&ιιιιι( ιιτ ιτι εεει5 ιΡΠιιε ιε8ιτιιι·) Πει ε. 5. Βειιετιιδτο

ειιοΡτετιιιιι τεΙισιοΠΠιιιιε οτάιτιετιε,ιιεειιιιτιι Κεειιι:ε ειιιΓιιεττι Ρεττιε Ρτιιιιιιε ει

τιειιι ιοεο ιιιτιι ιι. Τειιτιε ΡοΠτιιοτιιιτιι το εειεεεττιιιιε εεε ει:ειτιιε Ποιιιτιιιε

ΟΑιιει.ιιιιυε ιζ.ειιεοτιιτιι Με ΡοιιτἱΓειτ ιιοειιιίΠιιιιιε ο Ρτε:ειι&ιιιιι ιοειιιιι ειιιιτ,

ιιιΓΡεέτιιτιιε τιιιιιοτε ειιΙ Γε Ρετιετιιτιι οι·τιιιιετιι Κειι€ιοτιιει ιιιτιεοιιε τειιιεειιε,

ΓοιΙιειτιιε @ειτε ε. Πεο ει» εοτιιιιιιΓΠ , ὸεΓετιΡτιοιιειιι οπιιιιε ΜοιιεΠ:ιεεε εοιινετ

Γετιοιιιε οιιειιι ιτιιει τειιοιοΠΙΠιιιειιι ιιιιΕειιιτ , ΓιιΡτεειι&ειιι οιιοοιιε Κεοιιιεπι

εεετι Ρεττιε Γεειιιτι ιιεΓει·ειιε , Ρτιιιιιιε ιιτ ιΤιιιιετιΠ ιτιιιονετιοτιεττι Μοτιείτιει οΓ.

τειιτιιτ Ρι·ιτΡοΠτι. Ετετιιε ιΡιτιιτ ΡοτιτιΓειτ ΓεΡιειιτιΓΠιιιιιε ιιιιιιτιιιιοιιιε Πινιτιει: Με

τιιτιοτιιε ιιοειιττιετιτιε , νιτιε Ρτιιόειιτιειιε ιιιιόεειιτιιοιιε εοΠειίτιε , ()οειιοειιιιιι δ.

ΑΡτι ε Πτιιττι ιτι Γιιειιτειο ΤιιΠετιΠ Κεἔιιιετιειιε ὸιΓειΡιιιιιε ίττετιιιε ιιιιειιτιιιτι

ιιιιιιτοτιιιιι εοιιιιιιοτιιτετι ΡτοΓιιτιιτιιτιι ὸεεετιτιΓίἱτιιε τετιιιιτιιτ ιιιιιΓττετιιιιι. Ηιιιι:

ιτεοιιε εκετάεΓεειιτιειιιε ετιειιι τγτειιτιιειε ΡτιιιειΡιειιε ιιιοτειιιιετοε ειίτιιε εεειτε.

τοι·ιιτιι [)ει·νειιΠε (:τειιοειι, Ρει·ι εοι;ιΓειιΓιι τοτιιιε τεοιοτιιε Ι)οτιιιιιιε Βιιιιι2ο Πι

Ρτειιιτλιιε Αεεεε εειιιόε Ρτοτιιτεετιιε, εοειίτιιε Ρετετε ειιι ιοεο Αεεετιε Ρτε:ετετ

ΩειΙεττι Βοειιιι θεττιιετιιεεε ιιιΓιιιεεε,ιτι Γιιειιτειο Ττεεοτιιιιι Αιιοιιίτεε. ΠιΓεείΓιι.

Με τετιιειι, ειιετιτιιιιιι Ρτενοι·ιιττι ιιοττετιι ειιτιότε ΡτινιιεΒιε οττιειτιετιτοτίιιιιοιιε

ειιοιιετιτε ειιοΓε: οι» ΕεειεΠιε Γεειιτιι τιιιιττ Μοτιεειιιε νετὸ Γιιιε ιιιετιι ιτινιΓεε Κε.

@Με ιιι ιιινετΓε Γιι€ιειιτιειιε ,ΓιιεεεΙΤετιιιιτ Ετεττεε ετιιιιιετι τι ΜοτιεΠ:ετιο δ. ΑΡτιι

οιιι τιιετιιοι·ιειτι Για Ρτιιιιειιτιτε ιιοΠτε: ιιεότειιιιε εττετι οΠ:ετιτειιτ ετιειιι Εεειε.

Πείτιεοτιιιιι νοιιιτιιιιιιιιιι Γεεεει οτειιιιετιοτιε. εεε οιιιειιε ειι&οτιειιε ιτιττοιιιιΠι,

Ρι·ιοτεε Γιιετιτιτ ειτΡιιιΠ, Γιι ει·Γειιι Γετιεετε: ιιε ιιιεΡτε: εοιιττονετΠε: ειιοιιειιτιο

νιιιεετ Γοτιιετιτιιιιι Ρι·εεειιι . ειιτεττι οιιειέιιιε ειιίι:ιτετιιιτ οιιοτιιτιι οΡτιιιιο

ίτιιειιο ιόετιι Ιοειιε ΡοΠτ εΓΡετιτετειιι τειιττε Ιιιετιιιε οιιεΠ τενιτεΓεετιειο Ποτιιετιτ;

ειεετενι Ρτοττιει·ε ΓετιΡτιε . ιιτιιοΓεειιτ ΡοΓτετι οιιειιτεε Γιιετιιιτ εοιιιτετιε, οιιοε

πιιΓετετιο νειιετειιτιι Βετειιετιι ΡτιεοτἀιτιενετιτΡεΠοτεε ΡοίΗιεε,8ε Ρετ Με Πιο

Γειιει ονι1ι.

' το. ΡτιιιιιιειΡιτιιτ εοτιιττι τιοτιιιιιιε εΙετιιιτ Αι.ιιειιτειιε, τιοειΙιΠιτιιιε τιετιιΙιειιε στ

τικ , ιιισιιιέετιε ΚειιιετιΠε , ΜοτιεεείιΓοιιε δ. ΑΡτι ΤιιΠειιΠε , οιιι Ροίτ ΓιιΡτεειιετιιτιι

Βειιιοτιειιι , εοττιΡετειιε Για εοιιιτετι ειιτιι τειέιττιιτιε εΓτοτειι ΓιιΓεεΡιτ ιιοιτιειι

Αεεετιε.ειιοΡτετο Πει εε ΓιιΡΡιειτιετιτιιιιιι οτιιιιιε ειιιιιΕι 1)οιιιτιο ΑεεοΝε ιειιι

(Με εε Γτεοιιετιτιιιετιιειτιοτειιιιο, ιιο&τιιι€ι ΡιιιΙοΓοΡΙιιεᾶ εε νιτε: Ρτοειτετε!Ρε

ειιιιιιι. Ηιε τιιτιΠιτιιιε ιιοειιιείιΓοιιε Ρετειιι:ιειιε ]ιιτειιΠ τεΙΙιιτε Πιτιιε , Ι.ιιιτονιο

όινετΠε Γτιιιιιιε ιιττετετοι·ιε: εττιε ΡιετιιΠιτιιε ιιτιειιτιιε , οιιετιι ιτι Ρτιτιιετνο Ποτε ιο

νετιτιιτιε εΓΠιιειιτειιι νετεο Γετιιίτεε ετιιτιιτιοτιιε απο Ριιτιτετε να ιτιιιοεειιτιε

ΡετΓΡιειιε εΒιιοΓεειιε ΡοιιτιΓειτ (ΠετιεΓοιιε ΤιιΙιειιΠε , τιιιιιτιε ΓιιΡΡΙιεετιοιιιειιε

ειιιιέτιιτιι ε νοΓεοο , Γιιείειτιιετιιτιτ ιιτει ΤιιΠετιΠ εει ιιιεΒιιιετιιιιιι Γεετι Οτειιιιιε

τι: ιιιτιιετι ιιιεετιιτε ΓιιΡει· Π:ετιιεττι εειιιιειεετι. Ιει Ρετ ειιοιιετιτε τειιιΡοτιιτιι νο

ιιιιιιιτιε νετιιε ιτιΓιιιιειιε Πινιτιιε ΡτεεεεΡτιοτιιε ει:ετειτιιε,·Ροιτ ιιι:ιιιιιιιειιι ιιιιιιτοε

ι·ιιτιι ιιιίι:τιι&ιοτιετιι . ιτετιιιιι ειετιτεε Ι)ινιιιι ΓΡιετιόοι·ιε νιιιεΙιεετ ΑιιΓο οΡΡοτιι.

τιιι· εθιιοειιιιιε ΒετνετιΠειιε ιιεειιιιε , εε ιιιΓετετιειε ΡΙειιτετιε ΓιιΡεττιι σει-ε

οιιι]. -

ιι. τει ΡοΠ:ιιιοειιιτιι ειτεεειειιτε τω Ποιτιτιο Αιεετιεο Αεεεε εΠε&ιιε, ΒεΠΙιε

εειιι$ειιέτοτιιιιι ε Β. Βετειιετιο οιιοι·ιιιειιι ειιΠ:τιιέι:επι ΡετνιίΠιιιετιι τεΡιιτειιε,

ιιιεΧιτιιι οιιοτι ιιιιτιε Γτεοιιειιτεττιιιε ΤεττιΡιι Γιιτιοειιιειιτε ιεειτ ετιιΡιιίΠτιιε. ντε;

τιιιε5 Βι·ειετιι °°, δ: εεπι , οσε: νοεετιιτ Ριιειιετε.ΜοιιεΠ:ετιιιιιι * . Ρτιοτιιιιι πατε

επιιΠεε .τιιιτιειεεετιιτιιειειιι εετεΠι τεειε, ιιτ Γιιτιτ ετιιιιιε ΡειΠιιιιτε ιιιίτιτιιτιοιιιε, Γε

ο ΜοιιεΠετιιιιτι δ; ΑΡτι, ω ὁ ε. Ε·ω·ε,ιτι Γιιειιτ·

Βιο ΤιιιΙετιΠ , ειιιιτιιιιιιιιε @τι ιιε Βειιετιι&ιτιιι 5. γι

τοιιι €οιιοτομτιοιιε.

& Πε (Ξειιε ΜοιιεΠετιο Γιιειιτειι ΤτιεεΠιτιι όικιπιιιο

ιτι ν ιτε δ. Έτοιιοεεττι θειιετιΠε Αεεετιτ Ρτιττιι ετι ετιιι_

67ο.

τι·ιιιιε:



ΜΜΜ. ε.ΒειιεΗΑΜ ΑΒΒ. οΒιινεΝετε.. ε..

ύ

“Με εεωττ Με νἱεἰτι:τ: πιτι!τε.ε ττιΓετεοτὶΒοεὶτι]ιιτἱεε, εοοΡετειοτε Ηετι1εετο ε Λ,._ “Η

ΤτεεεΠὶοο Οοτι1ἰτε,εΧΡετ:ἴο [πετώ οαεητἰτετιε οοτι ωοτϋε:ιε, ΡτοΡττεε τείτττοττ @εφετ

ΕεεΙείἱα:, όεοοι1εοε εΜΡΠε δ: ὰ ΡΙοττΒιιε εΙϋε εΧ:ιέΗοοεε 1ο1Ροττιιο1ίἰἰππε5 τγ

ΜΜΜ ν1 ΓοΡετΡοΠτεε. ΙΡΓο Μοτο (Ζοοπτε τιάττ:τωειψιοτε, Ρτ1ντ!εετε ε]τιίδειπ ..

Ιοεἰ ουτε ἴιιΡτεὶ τετιιΗτιπιε , εὶ Ποττ1τιο Βειποιτε ἰτιίἰὸἰοεε άεροττετε. ω10ωω Μ

Με εξω.ττωε , ειιοέτει τεεοΡετσ.νετ1τ ττιοιιὶῆεεοτὶἐ`ι Ποπιιπ ΟοοΝιε 1ΙΝοε.Ιοε1

ΑΒΒειτὶε , ειι]ιιε Ρτ€£ἱΒι1εΙ1ἰεΪαττ1οίἱΙΪἱι1°1ι15 ΑοΙΓο νττεττι Οοι$ἶείἶοτἱ5 (ΜΜΜ Ετο

ὸοΒεττΉΡτἰτΜ ὶΡΙῖιιε ΜοιιαΠ:εττ] ἰτιίὶεοτειτοτἱε8ε ΑΒΒετὶε ίεατιοτιε νετεεὶΠὶπιο , >+ @Με τ».

ΙὶτιπΡΙτεὶ εκοτεινττ ΙΗΙο. Ηὶε Μακη Ρτεετοι:ε εε 3οΙΕοοε δ. θετωτιιοι ΤυΙΙειπίἱε 67°·

Μάτ ΕΡτΓεοΡ1 νττειτο Β. ΜειτιΓυετὶ Ρτ1πι1 οπτΞεοτε Ρεττο ΑΡοΡτοΙο ὶΡΙῖοε στοπ

ΡοτιττΠε1ε τιιιωτι11ωε εοπτοοΓυττ. θεί]τει οιιοουε δ. (Μετά οτ1ε Βε.ΓοΠ Ρτε.ετε

τὶοτι1Βιιε*ἔο.ειιτιὰὶε ειιπεοοΠττε απο ίὶιΒΓεοοετιτἱε Μτειει1Ιοτιπτι ΙεΡ1τΙε εεΗτε.ι ω. .ττ,...,ε ω.

εεΠϊτ .ω ΙΙουτάτιτιπ , Ι1όε(1ι1ε που οτεείϋπιοττνε , τω 5οτετΡεΙΙετι13 ὰ ΓειΡὶει:τε θα·- "· 620

Βεττο :Με Βεωετ:Πε στοκ ΑτεΙ:τεΡτίτοοο, ειτοι1ε ὰ τω εοΒοοτιπ1ττε ΡτεεεΙειτ1Πἰττιο

πάτο ΓετΠεετ ΑοεοΝΕΑΒΒετε ΜοοεΠ:εττ] ΡτεεόΙότι ΟοπΕεΠοττε : ευ]ι1ε άείοιπΗ

Εεεε! ΡοΠ: ττωΙτιιττι τειποοττε,τοπποΙσπι @Με ΐΡεετο.Ιτε Μεέττοοτε νετΠΒιιε τισ-έ

:1οτε.νετττ ΡτοΡτὶὶε,1τιτΙιιὶειπε ἰοτετ Με.: > ο

ο Με). .πρ , ω... .τω ...Με Δω.

ΟΡοΓευΙει Ρτεετετεει ΡΙοτει νει·ΠΕεε εοωΡοίι1άτ, Ηγωηοτι1τυ ετἰεω αΙτοικιοτει απο.

τἰεε,Αττιοτοίἰετιοε Ιιγτιπποε εΙιτετάειιπε 8ΙοΠωτε.8εά δ: Γεειιοότιιυ Ιὶοτιιιπ ΒἰεΙοΒοΑ

υπο δ. ΡειΡο.τ (Ξτε8οττ] , ντε!εΙΙεετ δείτε 5ειοὁ`τὶΜοοεεΙποτιιω ΡειΕΠε ΒεΝεοιετι

ε:ττττττοε ιποΒΙΙἰτενἰτ Ιιετοϊεο , ΡττΓεοτυππ Ροετε.τι1ω εειτωΜΒικ. εΧεεΠεοτὶοτὶ οπι

τύπιοόο, όεντότυε ΓυΡΡΙΙεειτἰοοε ει» ίετο1ΙὶετὶΠἰοπὶ ΑΒΒοΝιε ΑΒΒετἐε ΓιπΡτειΓετε

Ρτ1ΜοοειΠεττ] ΡΙοτὶειεεοΙὶε $ οιιΙ νἰτ ωε.κτττια: ΡτοάεοτΙ:ε Γει·το ἰοΓοοε ηοΪεἱτι1τ

οεεοΒιιτΠε. δείτε νετὸ Βο]οε ΙΞιτιὁΤ;ἰ εε ΜΒΜ τοτεέτοτὶε οοίτττΒετε!ιειτ3] Λοβ
ττἰιιά εκττεπιιιτι1 οιιοεά Ροτιιἱτ εοτιπετιε εΡοτε ξτειιιπϋπ ΓΡεδτειο1Πε , ΓΡ€ττΠτ το· τ·

τὶι15 (;ειΠΙ:ιε στο ,ουτε εετειιιιεὶοεοΙτε πακετο. Μι)εωεωΓεωτεττε. Νεε νετὸ

τειοτυττιτιποεἱὸ Ρτοοετειτ ΜοτιειεΙυ.ΙΙΒιιε ()ο.:οοΜε, νετἱιπ1 ΡΙιιτὶττιΙε ΟΙετΙαιΙΙΒιιε

Εεε!εΠΞε , ἱοτετ Με. εοττιττιοά:.ι ττειοττϋτ π1οάο8 8τ Ιποτεε οτειττοιππο εε ττιιιΙτἰΡΙ1

65 ΡΓειΙωοοτεε, απο αΙἙετὶε οιιεὶω Βτεπήε αιτειότιι€εΓυπ:.ένε τεωροτε, οτ Μάτ:

οιιε ΡειΙο.το τείτειτι1τ νετΒἰε 8: εΗ:εέτιι (Παω ΤτεεειΠἱιπε ΕεεΙεΙἱα:. Ηιι]ιτε τοπιο

τετΠΡοτἱ5 ΜΑΝΑεεεε ΡτιείοΙ Βιιοε ΑΒΒετεω τοΙτο εοΙεΒειτ εΠεέτιι , Γε Ρτορτ1εέ.

(με Ρε.ττοεΙιΙα: τ ιιέτιιε εμε εοτηούττεω ἰοὸυΙὶτὶα:. Ιίττιι5ΡοτιττΗετε Γτειτετ Ηιτ- φωτ.Με

1311114115 ττοττιτοε, εο τεπιΡοτε ()οτπεε Ατεεἰεεεοίἰε ίζο.ττιΡεοπε , τη1Ιὶτετἰευἀειεἰε Με

ιτουΙτο. ει·ιιτΙεΠο. εοπιπΜετειτ Βιεττ:οτε. Ηιιτιε Ατ!Γο οΜΠπωε ειόεο εΠ: ἰτιΓεειιτεε

εμιοτιιιτι εαπ 2ἱἶ1ι1ετ1τὶΠἱπ1ι18 νει·ΒΙε ΓειτιόΕεε Ρτεεὸἱεατὶοι1ἰε, στ €ι1ττΠτιΓε τετε:Γιιιπ

εοΒετετ ειιτιότε τεΙἰιηυετε, 86ΡτοΗτεή ΙειΒοτετ11 ΗὶετοἴοΙγπιὶτειιπὶ ἰτἱοετἰε ,ΓεΓε

εἰ άτιοε εοοπτεττι Γιιβειτοτϋ στοά ΙειΒοτὶε ετατΞί>ζ ΡΗΠΞττιεε εοοΓοΙετἰοοὶε, τείετεοε

εέττιε Β. ΒετεΙιετἰ], :μή :.ιεΗεοε ΗὶετοἴοΙγτπε.ω Γεττιιτ ὸιιΧἰΠε 1εωω ΨΜΜε

κατα τοττιπετιτοτυπι δ. Ι.εοόεΞ2.τϋ τετιπ1. Ιτειοιτε Βι1]11Π1°1οεΗ ορτοτοοτε Ρτοιπιι[..

εειττοοε >ωι1Ιτὶε νὶτἰεὶΙΙιιίὶτὶΒιιε Φωτο,άετει·ττ:τω.τΙοοετίττιιε Ρεττττε τϋεε τΙεεετ..

οπο: >Ιοεει ειιτιέτΙε εοιπει·ικι οτάτωοτοτ ΓοΒΓεοοεττάτ , αυτ οΡΡετἰετιεἰὶ Αε!Γοοειτι

οο&τΠΜυτη , οΡετἰε ΡειτιεΙε ειττειπο.τ1 ΒιπποΓυττι αεωτετττω.18ττετεΠΠο ΜΒΜ.

εε1ττ1ετἰ οεεεε. και. Ρωε Ρο.τει· νειΙε τΗεεω εετἰΙΙἱω1ε ΗΜ. εε Ετειτι·1Βιιε σο Με Απ.. πω

ἱιι1Βἱ ΡΙιιττπιτε εοο8τε8ε.ττε, ΙειτΒὶτετ Ηειπ:Ιο άεοΐειιΙειττε οωιπίΒιιε, τΡίε ΡτοΓεειι.. 9π_89·9Ν

τι” ειιοότοτυπιτυ8εοτί ιιΙιιΙο.τιι8τ €επιἰτο ἰοἔτετἱἱτοτ ὶτετ νὶατ ΗτεταίεΙειτ1 ωτω- ὶἔἱΐ;ἔΪἔΪ)._

ὸετιω,]ετιπ Πω Ρ8.όΒε νεΙντε τΠειττὶε ι1οΠ:τετ 5Ιοιπ εεεΙείΗε. 8εειιττ Ματ ειι1τετο απο έ. @Με

()οετιοΜο Παει· ουὶὸεω 8›τ ΒιτιπιιΙτ Με!. ω Ξτιει·εΙΤτιπι τηειττε, @Με οΙεΡοττετυτΙ εε

τετ1ε εοοΓοΙετοτἱε νετοει Ρειττὶε. Ιοί-ε νετὸ που τειι1τίιττι νετΙ:ει , νετί1πι π1:1ι1ι1 Ρτσ;

με εοτιίετΙΡτεε ΙοεΙε εΗτεΧἰτ Ιτττετ:.ιε, ωττωειοε (ε τϋε άειτειτιιω Πττετετιιπι ἱοττἔτίΪε

πιειτε τΙιιεεοε ω! Ροττι1τ11 ιττοτε ΒαΒγΙοοτεε. Βεά Γείτοπιιιτειο :ιό ιπειτοτει εεττει

η ΗετὶΒειτἰ ΠἰρΙοωτι ε:τΠετ ὶτ1 Ρτοπαρτ. ΤτεεειίΕ ΓοΙ.8;. ώ Μο"Μ0 ό· ΡοπτιυΜΜο οι -υέΠε με έΜτω· στο...

πσ.ιει!ϊιτω Μσππ|,"ίο Οπου Μ”. Ι(_α!ωά, ω.. πινω κ”. κριση:: Β.Ι.οψητ·ω Και Γπωτστω» , ετα επιασε 6111810

(.!πιθι ε τι, ι.›‹: κ. ΙεΓΡ01ιάετ.

.48'02°. 88. τω. Σ. 3. 69ετα!απι ΙΙ. Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ



το τοττωο. ε. Βετα:ΗΑοι1 ΑΒΒ. οειτντοετε:

Απ, Ώου.

ο: σα.

ΜΑΚττΙ

Μαιο.

*' ιἰε Λάβ

πε “ωστε

ιπ[τττ.

#· ιἰε 34”.

του

οικω:: .

Βτυοοοἱε

το·ιρυΙΓυ

πω; οριο»

ε%τεΙΤοε

εΙΙ_

τουτο. ὸὶοοεοο ΟοτοὶΡοτεοττεενοεετ π! Βτ:ιντυτο @ΜετεοιυοετειτἰοοὶεζΝατο

'ἰο ἰΡΓο τοε.ττ τ:οττερτιιε Ιο.οουοτε υΙττττο εκττίιε , εοεΡἱτ υτοεττ εκττετοτ εοοοττε

ΠοουΙττουε -, Ποοοει τειτοεο 1οτεουΡετ:τουΙε _ ουοττοε νειεο.ττε .εἰ Ιουότουε ΡυίΒιοτ

ΚεὸειοΡτοττε,ευ]υε Ηεοτεε Γοετοε εοτοτοεοόειοε ευίτοουικ,Βεετε.ιο ειοέτοοοπ ὰ [πιο

εκΓοΙτειτἱοοἰε ττεοΓτοτΠτ ω! οο.υότει Ροτττεε εεΙείοε. Ηιουε οοτριιε άείοοέττ ω

οοτεε τΙΙυίττεε ντο τουτο Γε.οότττο.ττε τ:οοτεο ,_οεουε.ουειιο μου ( το τοοε είτ ) Ρε

Ιεοτ ΗιιδοΒοε οεο , (αἱ τοεοτυοο εοτο οοοοτε Ϊεευτο ου:ιττοτυο ὸενεοεοτεε,

ουτοτο ότε ΡτοΐΡετο απο: θα Ροττυτο ΙοτυΙα: ουκ ίσου· ΑΡττΙτετ ειΡΡοὶίἱ ) Μ

εειπΕΠΞοιο , οτ Ρετ ετ:ττ, εοοου!ετιιοττο1οτ τοευιΓοΙεο. Ιοε!ε ΡΙυτ1τοτε ε3οΓοΙετο €ο

τοττειτοε ΡετΡετυυτο νοΙυοτειττε ΓυΒευοττουε ευΗΗυιο , αυοοεοο οΡτω τοοεττε

Ιο.Βοτε Ρετεέτο τεοιεειοτεε @πιο οΒἱτιὶε Ιοεοοπουε ἴεΡοΙτοτει: εε εΧττετοο οπο»

(οπο. ὸυι εεττ εέτεττΡετττε ου:εΠτίδιοτεοετυΙετε ευΓετ υΙτε.ΡτωεεεΙεοτυουε Γοεεὶοε

τε ττειοΓευτίζε , Ποιο: ΡειυΙΙΙΓΡετ υοτοοτειττ ΙειυότΒΒε Ποιο Βε:ιττ ντο *, οιυετ Με

οτοοἱ ίεΙτεττειτε Μο: τουΙτοτυτο $ειοότοτυτο είτε Γεττοττε εἰεΡἰοΧο ΡτοΡτοε ,απο

ουε 2ο εμε το Ιοιοε .Ιοευτο εοτο Ποτοοο Α Βετιεο ιοοτείἶο, οτοτο τοίεΠεττειτε

Ιορτ:τάιότε. Β;εε αουτ Εεε:ΙεΠε , Με Φωτο οποτε ΓοΙυτοτοοάο , νετίιτο ουοεΙ

Ειυίτο οτἱοετο ΡτοΓετειτο οιοιοε,τεΙϊ:οτ ειοοοιεοτειτειοι οτοοιε άεεοττε Ιτοοοτε υβ

ουε ω αποτο Ποτοτυ ΒιιυοοΝτε,τεΡτιοιι ° ει νεοετοοεΙο ΑΙοετυ:ο ΑΒΒε.οε,

ΓεΡτετο ειοοοτυτο Ιοίττιε Βετο: Ιτοοοτιοεε ευΒετοεοτιε.

13ο Βουκουε &ιτρο· ἰοσί Αύ!ωτε;

οι. Π: το· ΡτυἀεοτἱΠἱτουε οτσΠοειτοε εΠ; 1Κοτοεε ὰ 5. Ρεοεα Ι..εοοε το. τω;

οετοε εμε εοοοοτοτοε απο ΒεευΙο τοιίτοτοΙτ , δὲ Βεοεότάτοοε εοοεΗ

«έιτε. τειοτο Ρειττ1. Ητε εττειτο τοτετ τοι1Ιτα Για Γειοειεττειττε οιετοοτειοάο. οι:ετε Γε

το: ε.άτεοε Κοτοσ.οε. ΟοοετΙτο. ε, θ.νεοττβοε ε]υε ΡτοΙοποττ ΑτευτεΡΙΓεοΡτε τοπ·

το: ο.υότοτττεττε , .ω ο τι τ τε ο τι τι ο ο Ι.υ2ουοεοΠ , Η υ ο ο ο ε ΟΙτττγώΡο

ττειοο "', :το Μ Α τ »το οι: ο 5εοοοεου , εΙοΓουε δεε:ετόοτυτο ουε.τοΡΙυοοιτε,

σ.οουυτο εεοΓυτο ΠτΓευιτ:εοΠε οτεεάο , οσο τετοΡοτο. Γυοτειτοεοτοτε.το: $οίεΙτετ

:Με Ρτυουε Γυο Ιοεο, ειουε ετα: μου, τείΗτιυτ. ϊ.ΤΓυε ουο ιτε πιο ε!εεεοο το.:

τοτΙοιτττετε ΓοεεεΠ`οτυτο ΓυΡτεὶ άεοοτοτοε.ττ $.ΡειΡε Ι..εοοτε,ΡετΙτεετ 5τεττωοτ,

ΝΙΩΟΙ.ΔΙ , νιστοιιτε ετουε Ατ.εκΑυοοτ 5ΡΙυτττοει Ρττ[εε. ΡονΙΙεοοι , τουΙτάουε

ιοοοετοει εοτυτο ευότοτττε.ττε εοοΗτοπο.ττοοε τοΒοτατει ,ίοΙΙἰεὶτοε Ροίτ Γε νεοτυτετ:

εετετὶε αυτ” Ιοετ Ρτυοεοε τεεοοὸὶὸἱτ ΑτεΜντε. Ε]υεττοΡετττε ττεουεοτετ ττεταττε

ὶτοΡυΙΓυε οοτ: ειττὶΡοἱοΤυΓευΙυτο τουτέ`ι Ρωοτοε οοτοτοε ειυότοττε, ουτε( οτ τεστ)

Ποτ σ.Ιτουειοττ οττοΗιτο οουειεὶΠἱτοε οετττυ ττο.τετοε ττΓεττοοοτε. δεσ! Γετεοτετ οπτ

Ιιυ Ρετθτε1τττάεοτ1υτο εο.εΙοοτυε, οικου οσο ττττοΐετε οπο αετου Ρειτττε , Τομ:

τοττοεοΙτε Β. ΒετοΙοιτο , ουοτυτο τΡΓε ΡΙοτττοει Με νε! εὶ εετοεοττουε νεΙ Με

Ηυτο8ενετε.ευιοι τείττοτοοτο Γυοουυε οποτε ΓωΡε τεεεοΐεοε, Ρετττετ οίτευτε

Επι: ει!τουειοτυΙει Με το:=ιτυουε ΓευεόυΙΙε ειόοοτετε. Ηοτοτο @το τοοΙτει οκτώ

τυε οπο τοτοοε ιιττΙ1ει,ίετΙίεετ αιυεέὶ εΧευί-ετ1οοἰε,ευτ του. Ποτ τοετοοττο: τοπο

τεειοτε ατομο ΓαΡε τοεοιοτειοεΙΙΑάΓοοτε, έτ ευτυε τετέττοτοε ουτε οειττεοόττο.τ

τοοειτττυε το1ουιο ,εο νἰνεοτε Βιότε. Ρτττουτο τεΡΙτεεοτυι· τοττε.ευΙει.

Μέτπω!α Δ: Βατώτιτο.

Ετωοει·τυε (Ξοτοεε οιυ εοΒοοττοοειτυε νετοΙυε, ου]υε Γοοτὲ τοετοἱοἰ;

τουε , ὶοευττἰτ ο00ο(ΜΠ ν2ΙΙάατ τ-εΒτὶε οτττοιυο τοεοιοτοοόοτο: οποτε ειτ

άοττ το ττυέοττοίιίουε ὸιυο Ισ.Βοτεττετ τουΙτο τετοΡοτε, ΡΙυτυοοτιιτο ουεείὶνττ ευ

:ο!το. 5:τιοδτοτυτο ,το εοτυ.το τοεττοε ουο·ετ ε.εΙο:τίε1 σ.Ιτουοό τεοτεευυτο. ΡεοΙἰυε,

η.ΗετἰΒεττυεΪ

Οοτοε8 Γι..

οπο.

τι Οοττἱεεοὸυε ετοο 37Ποβοε ο βοεΓοτο δε δειτοτοεττ

οποτε εεΙυ:υε, τυο του:τ ΑΠ:εττευτο (οικω ΑΠ:οττευτο

"σποτ ) το:στροουυτ Οτττωπκω εουττε. του” Μοσ

Πο “Μη ε: Μονο ρου: ΜΙυευευτο πιο: ωστοσο;

Βτυοοοετο. Με: ΙοτϋΕ0Π1 ΑΒΒεττοττι Πετνεοίἱοττι οι·

Πτι.

6 ο Κετοεοίτ ΟουίἱΙἱο υυετίυὶτ πιο» ο. που τη

βοου.ιιακυτ Μοοτεινττ.

..ο



_ ο ΜττεΑο. ε. Βετιε:ΗΑτ1ττ Α”. οτειιντεοετε: το _

Μσττἱἐ , Ττσστε δεοέτοτοτο σκΡστοτ Γοθ`τεΒτει;βοόττ οι:οετιτσ ΙΙστοτΒή , δι Μετά ω· ΟΦ"

Μστοτο1] * σώσω ίσου!ε:τειτ :ιΙτοτοιο σττο.το 5ειοότοτιιτο ντΠτεντε !οεο. , οιιοτιοο Ωῖκχἑἶ'°

οοο ΡΙασιιττ τοσττττετιιτ Ρωσίτ:ειτσοτ οΡστο Μ” Γειοττειττε. ΝοντίΠτοσ νττττ:α:ειτο Μπιτ.

ποτε οττοτε ατΠτόΈιτε, τουτΠτυτο Ποτοτοτ ΐΡστειοε, ντττι1τσ οτο τοτοτ Μοσττ1τ @τοσου. νσττιτο Ποτοτοττε οοίτστ ]εεοε-()τ-τοτετιιε οτο οσο πο στ Ιειτοττοε σΠ; Φώτα στο...τστο , τοΓΡττο.ντε ιιε Γυρω· Ρτε·:ε1τεοοεττΡετττε Βστστι:ιτττ τοτστνσοτυ ΡοΓσστστ Πει- 5ἱΙΞΣ'ὶΩἈἶ:ῖ

:οπο τω.. Ιοτ:τ στο.ττοοοπι ΓοΙο.τοσο. Μτττσοε στοο πο! τοει€οοπτ ΑΒοτιτστο τω. ...ΜεΓοοστο , οΒΓσστειι: ιιε Ρτο σο απο τοΓσ οιιὲτττ οτοοὶ5 ΟοοοτσΒοττο Βσἱ ει:: ΓειοόΗ =ιστω Β#

Μειττγττε ττοΡΙοτετστ τοστἰτοττοετιττο. ποτε:: Για τοιΠιιτο οΙττ:ὶ. οΙἰιτεὶΓ στο.οσιτ τω:

Μοτο , οσε: στνσοτσοκο σετ δ. Βστσοειττ] Ιτιοτοει ε.Ιτετοο. Γιτοστο.τ Επι: τω. Ηειοε Ισ

€εττοοστο τσεοΙσοεΙιτε Αε!Γο οσοτἔτισ Γοίστοτσοε , εΙοοοτοτο (το ειεΠοισ ΙτοοτεΙὸ οτι;

:σε ) Μοτο ΙοστοττΙτο. τετστο Ρττοε:σΡε :τοϋ ω.. Ρτοσοτειοατ ; :ιετΓεττει οιοιο θοοετσ..

8ειττοοσ., Π:ειτιοτ το ΡτοΡττειτο σο. οοθ:σ οτο σο τοοετσι·σοτ οτε1ττοοστο , ΓοΙοεοτἰ το

σττιίττοο ΜτίΤεσ οτειτοττοε.Ιτε τττεΙστο Ρτο σο εσΙσοτοττοοστο. ΙΡΓσ €1ι1οε1οσ Πσο εΙσ

νοετΠἱτοιτε ΑΒΒειε , ΜὶΙΞτ'ὶ Ρωστε, σο.τσοειτο δ. Ρστττ απο ειΙτετιτα Ρτιι·τσ ΚσΙτετιιτο.

ετιιτο δ. Ματι:γττε Ιεινειοε , στ το νο.Γσ ΡειτντΙΒιοο ετ:ιοΠοτΠτ το!. Ροτειοόοιο. ΙΡίἔοο

στἔο Ιο.νο.ττοοσιο οι Ιτοοντετ τοο:: Γοτοοο σοττττοτοτ: Πττοεέοΐετοσ ΡοΠ: Ιοοἔτιτο

Ρ8.ι1Γο.ττοοσττ1 τ τοιΙΙο τοοοσοτσ στοιττο Ρστοι: , Γ8.οττε1ττόστοσ0Ρ5 τσίτοιιτιιε. ΙΡίσ

σιιπστο ιτε 5ειτοο.τττ:ιοοε [)σο έκτοτε τσε!ετσοετοο ποστοοττειτο τειοττ οσοσοστ] , τοσ

εΠστειεστττ τσττεσ, ετιιτιτο τοιοσοιιιε ΠΙεστοαε,5$. Ρσττο 8: ΡειοΙο 8ε Β. Βστε:Ιιειττο

Μετττγττ ὸσὸτε,τἔΓστοστ σὸ Ρσττέσοε, σ.τε1ιτσ :ιο σοοΗττοειετοοσιο ωΒτετωο 1τιόσ

Ισ σΧΡσΠτ :Μοτο στο οοίΈτο Μοοειστιο οοοοοσ Ατ.Βι1τΝο τοσο.

` Μ.. ΚσΙειτοιο σίτ ἴοΡτὲ*, ίτιιεΠο τοσιοοτειτι‹:Π Αόίοοτε τισ :ιο3τΠτο ]ειοπὸτ&ἰ Ησττ. * Μοτο !

Βστετ (ῖοτοτετε, τσίτττιιτειε εὶοιοτοἰο ουτοεΕσο!σΠε ντΠοε ε!ιτο.ε, το σίὶ Πτστ.ειιο δέ ἶὲἱκεἔἔ::

ΡυσΙΙατσ-Μοοειίτσττοτο, οιιτοιιε ντστττοε σρ: Ιοσιτε Ροτντίδιοτσ τοΓοΙ2,οιόΕυε :το οοο

οπο Μ:.ιοστίντΙΙ:ττσ. Πο Β.Βστε:οειττιτε ειντεΙοε ντεκ ΓοΙττεττοσ,οτττοετο οΙττο εοοίΕτιο

Με Εστ:Ισίΐο.το το οοοοι·σ δ. ΑΠ:τοοοσττοίττειοε ειΒόττο. ΠστνσοΙὶε ΠΙντηετιτο Ροίτσε

νττειοε Γτσεμισοττειε Ετσ11Ι8.ττι1το , !Ξεοσ 1)σο πω: 8τειτατιτο1 Ιτοαοττοει Ρτσσι1το , Π::

Βετο Ρστοοάειτσ Πο απο οτΓστΡιιΙτε, Η ετι1:ιοετο σοοτἰ τΠ`στ σειιτετ”ὶ οΙτσιτ]ιτε οσσσβ

Πτετττε τ:Ιστοοτειττ σττσει ΡοσΙΙειτοτο-Μοοειίτσττοτο , το ντ Ισ. τίττοε οοοοοτε ει!) σο στε

Πτο&ιττο. νσττιτο Ρσσσετττε ττοτοτοσοττοοε Μοο:.ιίτστοττο Ποτό. Μοοτει!τιοο ΡΟΗΣ;

ιοοοιιτο σί`τ ειοουΙΙο.τοτο,86Εσε!σΒα Με ωτωττω τσοειΘ:ει εε! οτΙοΙοτο : οοο τετ:

τοσο οτοοἰοο Μοτο όσίοΙ8.τοε Ιεττἐἰτειτσ σεστσίετιιτο ετοοοτι1το. Νειτοετιισ «πιο. Μο

1:ιττε Μοοείτστο ε1ιοε!ειτο τοίττσιτε οοτοτοσ ΨοΠοτοε εστοσοσ Πιτοτο νσοστειοεΗ

Αοεοκτε ιτοεὶσσιιτοοοσ @το ο.εΙιτο:ιττο.ά οτοΡΙτο.ττοοστο ττο]ιτε ΤστοΡΠ τ ΡειτντΡσο

όσοε .ιιτΡοεσ αΙτσοιιε, ε!οτοττοιοο Μοοεισοοτοτο , :.ιεΙοσΧτε ΡΙειοίττο ετιτατιτοτ Ρτο·τ..

βιο. Βοιοο ,Ρστοτε εὶσνσοστσ ΙτιΡτοστο ειΙτειττε ΕσσΙσίὶεσ Γι.ιοτ:.ιεΙτέτισ τοΓιτΙα. Ηιτοο

στΒο ΡΙ::.οΠ:το οοΡοΙὶτοτο , τσεοσοε ποπ σε! νειὸυτο Ρστ οιτοε! τοττοτστοτ, τοότα

ουσ τεοπο Ροτιοστσ ΗτττΓιτοε οονσε, το εττιτιστσ το αετιτ:ιτο τοττοτοσ ΡοΠ`σοτ. Ειτ

σΙειτοειτ ττοετοσ τιτίττσοε , ίΒοοιΙο ΓοίΙετού.Γεμισ ετ€έττε1οετο Ι:ονσε , ΓσεΙ οσοοοεμιτιοτ

ΡτοΗστττ νοΙσοε Ησθτστσ ειοττοειΙτει σε! οσ:ετστειτο νσΙ:ιό Ιπνειτο τοστ: Πο σιεΙΙΡΙΓστ;

τω· σδστσοε!τοΙτοοε.οτ ΡοίΠοτΙττετστο. τω οοο Γαέτοιο ντΠο: ]ειτοότότω οτοΙττσοτο

νσοτσοτσε , τοττειοτιοειιτ οποσ: Με: τσ, σε εΙτνττοεττε τοΓΡτι·ειττ Ρτοτσίτειοτιοτιιτ τπο!

Ισ Βστιτο ,σε ει!ε:τ.τσ σκίτι·οδοτιο οΡστσ ΒιτοιιΙτ τω,ω: στο Ιοεο ΡοΠ`σε σκοπο : ε111οά

ειιιεττσοε τοΠ:τσιτε , νστΓιιε οεὶ Οττσοτστο , ΓΡοοεΙστ Πσο Γειι1&όφ1σ Βστσο:ιττο 1.τΡτ

εὶστο Γσίσ Ιοσο ΡτοΡττο τσΙοσειτοτοτο, Εστω οιτευ τσστΡστσοτ ειοτιοαΙοι ΡστεΗτι1το

ετσίΓιττο. Ηεσσ εοσσοε, Βονσε σοοσιιτττ , δ( Ιε:.ιτττο τοτττιτο το τοοουιο ντεΙστσε σο3

σττττιε τ·σττο κάτω, φώτο επεσε. ίσετΠ”σοε το οοΠο τσθεο Μοστσ: :ποπ πει Πιο

Ιοσο τσίτττιττιιτο σίτ :ιΙττιτσ. ΕΧτοόσ Ποτοτοιτε Με: τοι1Ιττι5 ντττιπσε οΡστοτ5 , 8: Ισ

σιτε σοσΡἰτ νσοστειττοοτ Ιιαοστ1: σο. οσσαΠοοσ :το οΡστο ΑεἱΓοοτε ΑΒΒε1ττ5 , εμε

Ποπ τσε!ετττεσ «πιο ίοΕτττότόΙ:ατ εΗττοτο Μοτο Ιοσἰ. _ ' ο . |

η. (Μετοετο Όσο τΓΡοοσοτσ Ποτοτο ΑόΓοοτε τστοΡοτσ οοο Πετσοοοτοτο σοσ- σ... ω

Ρο τ;σττοτοο.τσ , το τεστιοο ειι1αίτ νττσΓε:σοάο τσΙσνε.τστιιτ , Πειτε ίτσΡσετ.1Ρστττι5 Ρω. τπτ-ε

Ρ Ρ Ρ τ: ο ο Ρ '



Μ. ΜισΑε. ε. ιετ:σεΗΑιιιι Απ. οεσνιεινειε.

Απ. (Με.

σε. οσων.

Μιιιι·τιι

“ν”.

ιτ'ιοΙετοτ

εΙτετιε τισ

σιιιιτ.

Ιιεπι στι”.

τσιισισε , σοσ ΓοΙσπι νιΙΙ:ε εοεΡετστιτ τεΙιεισιτετι ,Γεσ ετιεσι ισ Ιοειε δε ΓειτιιισειιΒι

σσσιοιιετσ ίσετετιτ, εοεΡετστιτ τσίιιει οσι σσσιοσε εοσΗσει:ιεστιτιεοΙε: Πετι.Ιτε.

οσε Ρετ ισ τεττιΡοτιεεοσΠτσεισετστ οσοσσεσι τσεσΠοσιιε ΓσΡετ δστΙΙσιιτισι τ Ησ

νισπι σεΓσΡετ Ι.στοΓεε , οσοσ εισιισε σ.Ρτισιι Ιιεισιτειτοτιε τιοπιιτιε Ηετοετιι-τσετι

ΠοσιιεσσσεσΡετστ. Πει ιστετ Ρτισιοε σεισιτει:οτεε οσπσειιι νισσε εοπισιεσετιε.

εε:εεισ Πεοεισ:ιτ Πιιεπι. Ιιεει:σσι εΠ εστεπι στ ισοτιετεστστ τι ι”ειεστιβσε νιεισιε,

οιιετιτισε εσΕεειεΠετσ Ι.στοΓεε ,οσεπι δ. ΒετεΙιετισε ε:σιΠεενιτ εσ ισοτιοτεισ 5.

Μεττισι, τοΡετετειιτιπιΡΙοτειτστ:ε Ποπιισι ττιιιετιεοτσιεττικεσει:ι οσοοσε Βεττ

ειιετιι ιΡίι)σε ωσστσεωω, δε δ. ΟοστείΙοτιε Μεττισι, εσισε τιοσιισι εε ιιοτιοτι

Β. Μεττγτ εεσι σεσιεεσσο ττεσισετετ. Μ:ιτετ στ Με εοισΡετιτ,σιε Πετστο Ρε

τιτστε ΕεειεΠεττι , σει οσιισι Γεττει: ΠΙιε Ριεσε Πσε Ρετενιτ εεσσειεισ. Πωσ ετοο

Ρετσεστεε :ισ οίιισσι νειιιΠεστ ΕεειεΠεε, σε. εκατ οσε τι πιεττε σσεεΒετσ τ, εοσ

τεπιΡιετστ σινισιτσε εεεεσΓεσι οσεπι οετεισετ σιεσιοσε Με εετισειεισ. Ειτειετσεσε

εστεπι σιειτ πιεττι Με: Μετα, εετισεΙε πιω εεεεσΓε είι:. (5εσιττικ τεΓΡιειεσε

νισετ εειισει:ε Ηεπιττιεπι ,δε εσπι ειτΓσιτετιοσε ιστεττοοετ Πιιεπι: Τεσεττισιε Π

Ιιε οσοπιοσο ἴειε2 Ετ ιιιε: Ωσοσιετσ Βεσε σοσιιιιε ΡτοΓΡιειο. Τσσε σττετοσε

οΜετοιτισσετε εε τσΠι οτετιοσε ετιτιιιι Μεττγτι Γεσότόοσε ΟοστεΠοτι,σεσσεσ.

τεε δε Πεο 8τετιεε εοεστεε) σοτσσσι Γσστ τενετΠε. ιιτ εστεσι εοσιΡτο ετει:στ

ιιινεσεσιε σττοοσε Γστΐτεοετοτε Πισιτετι τεσσιτε , Ρειεισ οίιρεσσιτ Γε σει ΓσΓεε

με πισσσε οτετιε: σσΡιιειε ,ΓειΙιεετ τείτεστετιοσετσισσιισιε , δεεσΠοσιεττι Ρετσ

Ρετσεσι νιτεισιτετιε. Νετσ Ρετ ΓεετιίΠτσε Ισπιεσ Ρτοτσετιτει , Γεετσπι νεΙεπιεσ

ΓσίεεΡιτ, οσοσ Ρετ Ριστεε ετισοε σίοσε εσ οσιτσπισενοτιίΙιτσειετνενιτ.

16. Ι.οεσε ΜοσεΠετιοΙσε σιέισε εσπι ΕεειεΠει οσεσι σει Β. Βετειιετισε ισ ιιο;

σοτειιι 5.Μεστιειι ετσιΠεενετετ,εσ τιιιιιισσι ιΡΠσε τετσΡοτιοσε Πε ετετ τεσεεε

τσε , στ σεε ΓσΡετ ΠιετετιΠιτσι ειτετιε ΙεΡισεσι τειιιεσΠΠ`ε εοστιοετετ οΡεττστετιιτ

ιιεε ετιετσ ει: σΙΙο τ”τεοσετιτειιετστ . Γεσ εστε δε @σε Πιισισσι οιΙιεισεε ιισισε Με»

Μεση τετιονετιτισπι Ιιεσσ Ρτοεσι εε Πιο τεΡετετετ Ιεσιιτεττι, οσε ΓεειΙισε ΡοΠ

Γεστ ΙεΡισεε εσνειιι. ΙΡίε οσισετσ Ιοεειισε σσσιοσε σε πιεοσει εττωωιεΕτω,

Ρεσιτσε νετὸ ειτεε ΡτείετιΡτστσ ΙεΡισεσι εοτιτσΓε ττσι:εότιε οτειτιισε ειισσσε ετιτ.

Ισ Ιιεε Ρτεετετεε ΜοσειΠετιι νιΙΙε ]οιιεσσεε νοειτετσε οσισεισ ειτΠιτετετ ω.

ττισ_σειο,ιιεΒεσε ισεΙε: ισίτιτστιοσιε Πιισσι τιοπιιτιε Βεοοοεττστσ. Ηιε σε οσε.

σεπι ειτεε Ρτεεσιέτι Ιοει εοσΠσιε.σσττι οι: εσΠ:οσιεσι Γεοσετετστ εσιτσειιε, εε

τετιε εστσ Ρείιτοτιιισε Γεοσεστιισσε οτεοεπι το εοτιιΡεττε τεττιιιτετε ιστετιοτε

Ρεσεττεστεπι , σε οσισ εσσσεετετστ ,ωοιε εεσε σεΙ·Ξισσσε ΓοΙσε τεσιετιεσε , Πι

ετστιι εσίεετισιτ εΙτετε,ετοσε ιΡΓσπι οσοσ εεΠειΒετ Ειστε τειι€ετιε ειτε Μεε Με

ετιτ Πετιο , ΡεείιΓοσε σιεσσι εσισε τενετΠοσεσι Ιιεσσ εοτσΡετετο , ιστενετεστετ

εε ιιοε εκιοεπι δεσέτο.Τειι νεΓετιιετ ιτιΠΠεστετσ Γοειι στ τεΡετετσστ , σιπιι:ι νικ

ΓσΡ ιιεετιοσε στ σείεεσσετετ τσετσετσστ. δεσ στ ει: τεστ:: Βεσεσιότιοσιε τετοιο

πιε ει.ειτισε σείεεσσιτ , τετιτσε τιιπιιεε ττιβσΙετιοσιε νιοοτ ΠιΡετ εσπι εσΓεεσσιτ, σι:

σιΠ Ρετ εοσττισσιισττι Πιενεέι:ιοσεττι , εσ οετιιτοτσπι νεΙετετ τεΡεσετε τσεσΠο

σεπι, ΡΙστισιόίοσε σιτε Ιετειι ειτιοοτε εοσττιτσε δε οεσιιε οι·τιετσε, Ροίι: τσοσι

εσπι Ιεισειιτεσσσε Ρτενιτετιε ισσσ τστσ ΓΡετισσι , Ρτιιείετιτιε στα εεεεΡιτ τετπιι..

τιστσ. Ειτισσε ετοοτσσι σετιΠτετε τεσιειτσε ετστε , Οτετοτισπι ιΠσσ τε:εσιΠεε

τσι· , Ιιεότεσσε Ιιεσιτετοτστσ εΠισσιτετε σΠτετσπι , Γτσστιτίιτοσε ιιιιε Ι)οισισιεε

ισιΓετετιοσε , οσι τοτε εσπι ειτΡετιετιστ σενοτιοτιε.

η. Νοσ πιισιιτ σιιτειιιιε εεεισιτ σε ιεΡισε ειτετιε , οσεπι πιεΠιτσε Ρετετ δε

ΡειτοτΒετειιετισε εσ Ιιοσοτεσι δ. 5σΙΡιειι σεσιεενιτ. Ήισεσι σιιιιτετιε οτσισιε

νιτ Γσετετ οεσετοΓσε, ΡΙστιτσιε εκεεΠεσε ΡοίΙεΠιοσιισσε , ιστετ οσειε ΡοΠισειι:ιτ

οσοσσετσ Ρτασισπι , ΟτγΡτεε νοειτετσπι , εσσότε οΡΡοττστιιτετε Ποτισστσ , εε ε

εσσσιτετε, οσεισ ειτιοιτ ΠτσΡΙειτ τστεΙιεισεοιετσε σεεοτετστσ. Ισ νετὸ τωτιτετ

ΡεττστιιεΒει: εσω , οσοσιετσ Π τεττεσοτσσι ειισέ`τε: εσεΠ`εστ εοιτισιοσιτετεε, ιιιιε

οι $ιΙΒΜτη νιιΙ.<το σε 6'υκΙτιπτ, επισιε :Η ΡεσΠε Γυρω Ι)ττνστσ ισ ΑΙΙιτισι ισιιιιειιε



ΜισΑο. ε. ΒιεττοΗΑστ1 ΑΒΒ. σειισεΝειε. ε;;

οσο Ρτἰτσστσ Ποἰ οσιοτοτοτστ τοοσσισ σστσοσειισ ίσοτειτ ΟΒττίΠ τοΒοτσαοσΙιιτσ, ω. στο.

νοΙοσε τοττστ τσ οο ΒειΠΗοωσ σ:εΠΠαιτο , ]σσοτ άονοΙσ Ρτεοστο”τιιτσ σΙτστο. Ι.οοσε

:ιστοτσ οσο ΕοοΙοΙὶει ]ειτσστόσ δ. 5σΙστοσ Έκτοτε οΙὶ @και νὶοσΙστσ5 οστ στοττστ ΜΗΝ.

Τὶἱὶοἱιιε *, οοσΠεισε ο:: Ιτσ]σε ΜοσειΠοτ1] τσεισἴο : Γο‹:Ι οσσότα ο]σε οοσΠτσθσο Ρτεο- τα τ.τ,.τω_

τοι· τσοσσοτειτστσ ΙειΡΜοτσ , όοΙοτο. τ οτειτ ίσο οεοΙο. Ιτεισσο ΡΙ:ισΠτο ωσσσο , (μ- ζωέττΕ

τω] τσίττοσε Ροετιισσ ΓσΡοτΡοσοσε, τοσόττοε Γοσσω: Βονοεσοάσέοτο οἰιισ ωο- [ ΜΕΝ

ΡἱΠοτ , Ροίἔ στοστοστσ ίΡ:ισστσ Βονοε οκοτστε:ιστοε τστσΙσπο Μετα στοεττοτσ νειΙσο

τσστ 5 σποτ νοτὸ Βοτσσσοτο σττσσιτσ ίατ3ε:μιτσε , ΡσεΡὶΠὶτσο οοσοΙστσσσάο δ: Μωσ

Ι:ισεΙο οοε σσειτσοσο.τσ Ρειτστσ ΡτοΒοοτοτ , στ Ροτἰτοτστ τοσσὶο Γσστσ οοσΠ:οσςΙοσε

οο τοίοεστ, σοΓοτοσε ίο τσ:ι€τε ο!οΙοττ οΡΡοΠτστσ ο φωσ Ϊστἱἔστἰοι1ο οκστστσ. Μο:τ

πω] άοΙοτο οΒΠόοτστ ΒτανἱίΙὶσπο , Βονοε οτὶστσ σοσ Ροτσοτσστ ΡοοΙοε σπονοτο

ὁ. Ιοοο. 5ὶο τεισόοτσ οοσνὶέΕσε σοίοοσάττ,Ι:ιστόοτσ άοοοΓσττάειο Ισ ΙοοοἰΠο οσισ

τοΙτσοσοσε όοισστσ Ροτσε , οόησοΙσσοσοτο ΡοττιΙτοσοσ τοτσΡιιε σκιοοτ:ιτιιε Μποστ

:ιιιττΠτ,εστστο.Μ. (πωσ ΡοίΪ:ο οοσίὶιισ τα ίσστ. Ποισὶσσε νοτὸ @στ στα @Βάση

νἰόοσε ομοσ ειοοτόοτστ , σοο ΙειΡἱὸοτσ ο. Ιοοο σοὶ ίσοτειτ Ρτο]οθ;ιιε τοτσοντε , σοεμιο

Οτειτοττστσ οσα! :οστΗοετο σΠΡοβιοτο.ε ΞσοΙιοενΙτ , τττσοσε ομοσ στΓΡΗοοτοτ ()ισ

σἰΡοτοστὶ : Γοά ΡοΠ: σιιὶσσσσΒὶστο. ετ στσΡΗσε εισσοε ΗΠ1σε Ρτωστ άτντττε ἰσ ντοσ

Ιο οσβόΜτστ νΙΙΙο.τ1ε ΕοοΙοΠο.τσ οοσότάττ,ο.ο Γσ:Ρτσε όττ:Έσσι Ιειστάοτσ αὸνοΧἰτ,

8: ο:: οο :σκετο τω οοσίΗτσττ. ο

τ8. ΡΜοΙΗΠτσσε Ποτ Δώσε ΒεσεΝοεστσε ίσοοοΙΤοτ ὸἰἔστΠῖτσσε σ1οτσοτσσόἱ σωσωσε

Αε!ίοστε, εσεΠοσε εισοΓάστσ ὰ 1:.1τττοσε ΤιιΠοσΠσστ νοΙοστοε οστσοΗτειτο Ρτεοό:ο εε 22"'Ε;'ΐ
ΓΡοΠοτστσ οτΡτὶσἔοτο πωσ Μοσο.Ρεοττστσ ,ἰσόστἰτ σε ἰΡΙΞι οοττἰε Οοοσοστ] Μισο Ρ Η" Ε·

τσσσττοτστ, 8εν1ΒΠοε φωσ οὶτοσισοσστοε οτσσἰ σοᾶο Ισίστοτοστ. Ροίὶ σΠε1σειε

νοτὸ σοέΕοε άστσ οὶτοσισἰίΓοστ σ.τσΜεστσ οοττἰε ντσΠοε, δ: Ρε.ττοισ ΟττοστσΠε το;

σοΠ:τεο Γοοσε ει!τ:ιτο δ. Ματσε οΙστσειστοε 8: οΙτισΒοστοε , σε σιοε οίὶ ο:ιΠ:τοτσσπ, τοίε

ττττΠοστ5 οα:ο νοκ :ὶ Ρειτι:ο ΤοτσΡΙτ οΙειισεισε ντετΙτσσε ἱσἶοσσἱτ; @ισ άσε νοε τω..

τειἱσσιιὶοτιιὸἰσο τσΠίτοστοε Ποο 8ε5οσέΗε ο]σε Ισ σοο Ιοοο ,ο1σίΓνο ]σΠὶι: σε στο

Μεσα οποσ Ποτ εισοτοστστ τ:τισοτσοοιιΙστσ ε ΠΠ τοΓΡτοτοσεοε σε! 8σσότσοιτΙσσι ο

ὶτσσΒὶσοτσ Ιοοσοσιτε τοίὶειτὶ Γσστ Γο ντἀἰίἶοοἰτοσσπἴσίἔιστ ΙτσισοσίΞι οΙειτττειτο , 8ο

0ο στιστστσ Ρεινοτοισ Πω :Πωσ Γσστ τοΐΡοσόοτο ουσ, οΙσεὶτσ σσὸά 1Ποτστσ σο-.

ισ1σσε Ασοσε Ικα τσΙΤοτττ.εαισσιιε νοκ 1οο1ι1οστὶε :στο τστσΠτ: Πἰο1το Ασσεισ:

Νστσοσἰά σοσ ΡττοναΙοτ σ.όσσο Γοτνειτο Ιισσο Ιοοισσ, οστ σ:1&οσσε ΡτοτοΧἰτ ωστε

νὶάοτο σο σΙττεὶ οοσνοσὶοστοε τ:1Πτοτ Με: ἱσνοσἰσσσσἱ. Ηἱε στεισ άἰἴΡετσὶτ, δ; ΠΠ

οοσττσιιο σαΠτσσπ νστ σεισοστοε ,σσΓσἔοτσστ. Ηοτσστ σσσε νοοεισο.τιττ (ΞτὶσποΙ

οσε σο ττἰΒσε Ροστειστε , σΙτσε ]οσεισσοε. Ηἰο ]οσεισιποε οἱτοὶτοτ ττ18τστο. Ροίτοει

νἰνοσε ασσοε ' ισοτσὶτ σιιττειτο τσσΙτὶε σ:ισο ΙεισέΙ;ἰ Μειττγτἰε Γοτνοτσσπ ΐσοτσσ1

οοσίοΙ:Μοσοσπ : αΙΈτ σοτβἶ ΟτΤο!όσε σποἶσ σσΠσεΙντΠόοστε ἰσίἱττσἰτἶτ(ο οειστσε ,

αστο σσσστσ νιτειισ σινιτ. σοο οσι σιιτοτσ οοο σσ σε οισοο ε νισι ο στειτσε
οΠ, δέ Μι οσἰ οο τοτσΡοτο Ιισσο νοΙοσοσι: τσίττσσοτο , οοσνοσἱἔστοεοοἰτοσΡστΒοττι

ΤσΙΙοσΓοτσ ,Ιιοίβττάσσο ΐιιΓοἰΡὶοστοε, οττει τσι:οτ οοε οοσι:οσττοσο ΡΙστοε ο:: οτε

ὶσἰστ ίοττο 1στοττοτο τ οσο οΙο οεισΓει σττστστσ Ροττστοειττ τοΙὶοσὶ , τοτΠοτσστ σε!

ΡτοΡτἰει. ΡοΙΙ: ειΙΙσσοτ οττ:ισπ στα άι1&οτ οοτσσπ νττέὶ Ρττνο.τιιε οίὶ:: είοοσοΠοσε

ΡτοτοΧἰι: Ιισσο Ιοοσισ , ΡτοΡτοτ ΙΜ ΒιτσσΠ δΣ οσΠοστε σοίὶτἰ Βοτοσειτσ τσο

τιτστσ.

19.(Ντόειτσ οΙειστΙσε Μοτο. Μοίατσ Ησντσισ σοβίι:εισε σοτστσο (Ξἱτειτοἰσε σο: ω. ()!ασσσε

Γσσπ εΙοοοεστ, σε Η Γεισ1τειτοτσ τοοτσοι·ο νοΠοτ, στΙοέΙσ Ποτ Βοτοσειτσ ΓσἔτσΒΙστσ (ΐξΐοζ:Έ

Ι:οίΗσσε οσεοτοτοτ. ΟΡτειτστττ ἰε οειΠοστ άστσ τοεισίτοστΙο τοσοτοτ,επί οσ]σίὶὶεισ1 σοβ σε, ε :'

ττὶΟΙοτἰώ οστ ΒιισΝο όὶοοΒατστ τσο.σθοσοτσ Ροτνοσὶτ , σε !ιστο οεισβιτσ Γσὶ ω

νοστίιε σΡΕο2:1ττ. τοοεσέϊσσπ όοστΙοτσ ὸοἀσκὲὶτ :το Μοσο.έϊοτ1σστ ἔΖιἑΐοσεΓτ;.

στο αστο ο στο Α οοσΠοστε Ποτσ1στοεο. Ποὶσ ο οτ ττοε τοε αστο οοσ το.

σοτσ ,Ισ οστοσε Ι:τωσ Ποττ ΓοΙοτ , ιι!ττο. Ροδο Πισσε Γοι:στσε οΓτ :σώσω Μοσει

οτιοι·στσ , Γοισσοτ οτεΙσε ουσ ίοτοσειστστ τσοτττει Βοειτοτσσσ :το οσοσσο τσ στο Αό

ίοοσΠοστε σοσ σιτσν)ιε άονοτο Ροτοσττ. Ρωτώ νοτὸ Γοκττὶ σε: Επσσειτο σε Ϊι1ἰτΪ8ΕΒ:

- · Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ σ]



Σ” ΜΙΚΑΟ. 5.ΒΕΚΠΗΑΚΙΙ ἈΒΒ. ΠΕΚνΕΝ5Ι$.

Αιε_ ε" εποε , ιιτ ει: ιιο£Ριεη Ιεδεομ1ιιοό])εο ΡΙειιιιε ΑβΒε5 Βιιιιι0 ει όειιιιτενειετ,ιιε-`

έπι;ΐν. φπα ειειτε. Νεε"εεέ5ιτιιτ ειιιετιι Ι)οιιιιιιιειιε όιεε ΓεειιιεΒετιιτ, ι:ετιιτιι ειιιιιτε

Μ"Π_ Μοιιαίιετιιιιιι ιεΙιειιιι ει: ιιιτει·ι·οΒειειιι· , ειε ιιιοιε ιήεΡετε.τ ιιιΙιετιιι·. Μειιιε Εειέεο Εε

εΙεΙἰειιιι Ρετιιε,8ε ιιίςιιε αεΙ ΡιιΒΙιεειιιι ΜιΙΤειιιι εε εε. ιιοτι ειιΓεείΒαΠιιιιι ειιτειιι

ΙεΒετετιιτ Ενειιι€εΙιιιιιι εειειιιι: ει·επιει·ε ε δ: Ρο.ιιΙΙατιττι νεΙιετιιειιτει· ΡΙειιι&ιιε ειιιιι:

τει·ε. Πε ειιιιιι Ρει·νειιτιιιτι είε ειεΙ $εεεετει , ε!ιιιτι εοέει·ετιιι· ιιτ ειιιιεΓεετετ Ρτο 1γιιιΤω

ι·ενετειιτιο. , Ρε:ίοτιειΙιειε Με νοειΒιιει Εεεε ιιιοτιοι· ε εεεε τιιειιοι.]:ιεειιε ειιιπι ιιε!

εεπειιι Γεειιε όειι:ει·ι εΙιοτι ιιιετοιτιιιιι,ειιιι6εΒετιι:ιιι· πανι ειιιε,ειε νεΙιιε ει: πιω.

ειεἰΠ`ετ , ΗιιεΒ:ι.ε Πιάσε Ρετ εοι·ειιιε ειιι5.Το.Β εειιιιε!ειιιίΡειίΒοτιε νεκειτιιε είε πάμε

.αει ΟοτιιΡΙετειμ τιιιιε ειειιιειιιε τοειιε Με ειει:ετιί”ιιε , εε! τιιειιιεΒειε ιιτ ω ειιιτιιιιι

Γ πιεσε. ιιοει ειιιιειειτιι ιιοίετοι·ιιιιι Οοο ι·ιοιιιιιιε 5ειιιοιιιιιι εει·ιιετιε, ι:ειέι;ιιε Πει

(Με 8: ν:ιΙιειιιε εοι·ι;ιοτε ,ιειεειιτειιι ειιι Γιιει·ειτ εΙειιιόιιε , Γεπιιιιεεεπι :ιτι·ιΡιιιτ , δε

ειστε δ. Ρετι·ι :ιΙαιτε ειειιοίιιιτ. ΡοΓτ ιιιοεΠειιιιι ε!ειιιειε ΐΡο.τι], ιιτ εε! ίε Ιιοπιο Γεω,

ιιιειιιοτειι:ιιε δειιιοι· εοεΡιτ ειιτιι όεειιιεει·ε ε ειιι.ειΠ τιιι:ειεει όοεειιε ειιιιι ιιιεεάει·ε. δε

ιιιοειΒιιε σ.ιιτειιι Βιιτιε ΙειιιεΙεε ]εειι Βοτιο ΡΓειΙΙετιειΒιιε , οιιιιιε ΓιιΒιιιΒιιιιιι ειεειιι·τιτι

86 τειιιτιιε ιιι ειε ε1τόοτ ει:ει·ενιι:, ιιτ ειιιειίὶ 5ειΙνειτοτειιι Βοιιιιτιιιιιι ωιιωω Ρι·ειε

Γειιτειιι ιιιτιιετειιτιιι· , ειιιιΓειιιε εεττ:ιτεε Γει.ει·ο :Μπι ὸείεττε τιιιιτιιιε. @νετὸ

@εε ι€ιιοι·ειιιε ΓιιΡειενειιιεΙιει: , 8: ιιιΙ Ρτει:τετ ιιιεΙιιιιιειιτιιιιι «ιιιο τεεεΒειειιτ εΙεειι

Μπιτ, εοιιτιιιιιὸ ιΠιιεΙ οδεισεΒειτ Βεο 8ε Με ΑΡοίιοΙιε Ρτο ειιιιοτε Βει·εΙιειιι] Μ

Μο.ι·τγειε. Νεειιιειειιιειιιι εκ εοτο ΡοίΓιιτιιιιε εΧΡι·ιτιτιει·ε , ειιιιιτιι νεΙιειιιειιιι <έειιιειιιιπι

εκίϊιτιι: ιΡΓο ω. 5εει Ιειει·γιιιο.ιιιιιι ιιΒεττειε ειπα: ὰ ΜοιιειεΙιοι·ιιιιι ε:ιιιε!ιο Ρι·οεε.

ειεβειι: , 8: οεειιτΓιιε ΕιοΡιι!οι·ιιτιι ειιιο :ιΙΒιιεΒετ , τείειιιιοιιιιιπι ΡετΙιιΒιιιτ , ειιοει

Ρο.τει!γειειιε ε ειε ειιιο ΙεέΕιιιτι είε ιιι Ενειι€εΙιο Ρτοείετιε... Πιιόε τειιιτιιε οὸοι· Ιιιιιε

ειιιειιιεινἰε, ιιε ει: ιιιιι!ειε Ρειι·ειΒιιε ειπε ιιο&επι ιιιιιΙεει ΡΙεΒε ειεινετιει·ιτ _ 8ε εὶ μι.

τἰΒιιε (:ειιιιΕι:ιιιιει: 8: ‹ὶε Βειι·το ΓιιΡει· ΑΙΒο.ιιι , εἰε ειιιιιε :Με νιειεΙιεετ ‹ιε νιεο

ειιιι 5:ιΙειε νοεειτιιτ , ειιιιεεΙειιτι απο. ειδιιιε ιιοτιιιιιε [επι ειιειιε , ειιιεε εοιιτιιιιιὸ

Ρκοιιιετιιιε Ιιιιιιετι 5 8: Ιιεεε Ρτο τειιιτι ιιιιιιιετιε ειενοειοιιε Γειει·ιιιιι ειεεεΡιτ Με.

ιιιειι , εισαι ιιΓειιιε ω οΒιειιιιι ωιΒιιι6εε ΒεΠὶε. Οοιινειιιι: εει:ιιιι ιτιειειιει ωωιιω.

ε!ε εΙεϋιΙιιιιιι νιειεΙιεεε, ειιεεοτιιιιι , εΙαιιόοτιιιιι , ε.τε!ειιτιιιιιι :ιΙιοτίιττιςιιε ιτι1ιτιτιο«

Μπι , εκ ειιιιΒιιε μετα «πιω , Βι·είΒιιε, ειείειιι&ιοιιιε , νειιειει:ειιιε Γειτιιτειτιε Βι·ο.ει;ιπι

2ιείεειει Γιαπ 5 τιεπιο εειτιιετι ειείειειε :ιΙιοειιτιι , ειιι που ειΠειιοει ίετιειι·ει: ι·ειιιεειιιιιιι..

Ιε νετὸ θιι·εικόιιε Ρε: ΡΙιιι·εε ειιιιιοε ιιι Με Ιοεο ι1ιε.ιιίιτ , άειτιειε Μοιισ.ειιι!ετιι Με

Βιτιιπι :ιεεειιιτ.

2.0. ΑΙτετει (Με Ρεο.ιιιο.ι·όιιε ειιιιάειι·ι ε!ε νιΙΙ:ι-εειι·εει·ο.Ιι εοττε ειεΗΗτιε, ειιι εοτιιε

ειειαει· ιο.ιιι ειι·Γεωτ ΡοΠεΧ. Ηιε ειτΙιΙετειιιι εειτιΠὶιιιιιιιι Ι)οιιιιτιι Βετειι:ιι·ιιιιιι πινω

εεινιεω ΠιΒνειιτιοιιειιι , 8: πιο:: ειειιΡιϊειειιι· ιιτΠοτιιε ειείειτιόειοιιεττι.

ε» εφ] ιι. ΟτιΓΡιο.ειι5* νιΠει ειιιιι:ε!ειπι ειιειωι , Με ιιι εοιιίὶιιἱο ειιίει·ι ΒτεοιιειιΠε" δ: (Π

νεεΒεινειιίὶε : Ιιεεε 21ο ειιιτιειιιο Ι.ειει·οιιιιιιι ειείειειεαΙει·ικ , ιιτΡοτε ειότιιιιεεει ίΠνεε,

π”, Ο"- εΙυεειιιιιιιειιβι ειι·ειιιιιειιιο.ειιιε ειΒιιΓει,Ρτει:Βετ Ιιιιιιιε πω] ΙιοιιιιιιιΒιιε @ειτε Με

ΒιιΙο.. Ιίειιιε ιτειειιιε Μια ΜιΙεε ΒιιιεΙειιτι Βεττετιιε ιιοτιιιιιε,ειιτιι Γιιοτιιιιι εοιιιΡΠ..

(ΕΚΡΕΜ Ξ! ειιιιιι τιιιιιιει, εΙειιιειιΙιιιιι ε88ι·ε ιιε νιΠετιι ειιιο.τιιειαιιι ΓιιΡει· Μ2.τετιιει1ι Ηι.ινιιιιη

Ρ1ιιειε ι·ε- ιιι ()οτιιιτειτιι Ρει·τειιΠ ηιιιο.ιιιιιιειιιι ιιιε!ε εωω τιιιιΙτιειιειιιιειιι ειάειιιιειτ. Ησε ιιιΓε

ξ°ἔἔιΐ;ΒΣὐ ει.ιει νιτι φαω ωειοωι, ιιεςιιο.ειιιιιιιι νειΙειιτεε σ.ττιιιι€ει·ε , Ρετ Ιιειιιε τενει·Π ω

ε Μπι , αει ΙιοιιιιιιιΒιιε ιιιιιιιε Βιιι&ιΜειι·εγειε Γιιεε Γιιοε εοερει·ιιιιτ ειιι€ει·ε, ειεΙΐει·ειι

εεε εοι·ιιιτι ε!ιιέειι ?ε εοε ειιιιιΠΠε. Με. νετὸ Ιιεεε εοιιετ:ιόιεετιειΒιιε , Γείε Με ειι!Ηι·.

ιιιιιιιε ι·ενει·Γιιτοε, ιιιιιιΙειιιε ιιι οπιιιι Με νιΙΙ:ι. ω1ιειωω, νειἱιιιι ιιεειιιε 8. Βει·.

εκει] εοι·ιιιιε. ΡΙιιι·ιτιιο. ει·ίεο ιιιΓειιιιΠἱιιιε εοπιιιιιιιειτι ειιειιι ίεειειιιιιιε ι·ενετΠο

ι·ιιε , ιιιτει·ιιιι οΒΗΒιιιιτεε ειει·ειιιιετιτο οπιιιεε εοΙοιιοε ΐιιΡι·ειειι&α: ΡεττετιΠε τε

Βιοιιιε ω όιι·ειιτιοιιειτι Ιιιι]ι15Ιοει. Τειιιε!ειιι Ιϊαι:ιιτο τετιιΡοτε ΠτιιιιΙ εοιινειιιειιωε

εΙεΞει·ιιιιε ίεΡειιι€ειιτοε ει: τειιιτει ιιιιιΙτιτιιειιιιε, ιιιΒειιτεε εει:ει·οε ει! ι·οΕπιε κ.:

ιιιειιτε5νειΙιόιοτεε ΓεΡειιιἔειιεοε, ιιτ ειιιιωω, τεειιιειιτεε ιιοιι @Μι ειΒειιιιιε πο

Πτοειιιιιι τιιιιιοιι8,ΓεεΙ ω οίεειιεΙειιεΙειιιι ιιιειειιιειιάιιιειιι 612 ΡοτεΠειειε , ΒΜεικ

ΡτεεΓεεετιιιιε ειιιειιιεΙο.ττι νιτιιιιι ιιοτιιιιιε ΒειεΙιτιιιιιι. Ρτει:τιιιιιτιιιτιιτ Ιιιιιιιε Εεειείι:ε

Ετο.ττιΒιιε , ιιιιεΙε ιιεκτετι·ιτι @ιιτ που ιτιοειιεε :Ιιιιιε ειιιοειιιε :ιιιιΡΙιὶιε ειιιεεΒο.ιιτιιιι
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σσσιιισσι εισει·ειτ Πστιισι Βεσειισιειιιι Αστειεσ νεσει·ο.ΙιιΙιε ΡτωΓειιτΞει. Ι1ενστιτΙΣ Δε· Με:

ιιτισε ετετιιιιι Ι)εο ΑΒΒειε Ψιτ.1.1εσΜσε δ. Βετιισσι ΠίνισσετιΠε ΕεεΙεΠειιιι «σε8ισσε 8: Ρειτιετιτισε Ρετ εισιτι!ισιιι Βιισκοιιιε Πτι€οιιετιΠε ΕΡΙΓεστιι τιιἰτσ στιετε Πω.

ιιισσνενετε.τ ,στι εσισε εΙεσιαιτισσειιι Ρι·εεόι&ιιττι Ρειτι·ετιι ΗΜ Γο.τιτιι|ίει·ίωισσιτι

ισνιτεινει·στ. Ρι·ε.ττεε ιτ:ισσε εισσεΙ ΓσΙσπι τετιετε:στιτ εστιίὶΙισιιι , Ιεεειτισιιε (στα

τα ΙισΠ:εε στ τισιεΓεει·εστ στεινεισιιτ , Ρτστιιιτττεστεε τενωσ Ρε.ττε , τΙιε Ρτεττστσ

ίε ΓσόΓσσε στιιιιε ειε ισε ΙεσειΙιτει· εΧιιιιεεεωΡα ιστει·ιττι ΡΓειΙιιιιε δ: σι·:ιτιοιιισσε

εισαι Μεττ·,ιτιε ιιστσσι Ηασιτεστεε εσιώισττι , Πειισισττι ΕεεΙείἰεε @στα τιστιίι

εεισο.στ Γσο ΡστνιΠὶττισ τισΡσΙσ Ιιοίτισπι ειάνεστστιι. Αόνετίεττι] ειστειιι Εισιιιι!Ηιτιετ

Ρι·σ.ττσιι·ι Ιεττειτιστιε ΓΡιτετε. , σε σσιο. ιιισε Γενιστεε εΠ?εότι «Με Γτετιιιτσ "Με ει»

ΡτσΡιτισσειστεε , σεειιτιανετιιιιτ εοΠεσι σιισ ιισσε Ιιστιετσι· νισεει ὶπσΡε ΕεεΙε

Πο.τιι δ. Κεπιι8ι] , σσειιι οΒ Ε11€τ12.ΓΠ τω» Βάσω, Ιιιιότετισε ὶιιεσ εε (Σειίτε!Ιισμ

σειιι νοειτ.ειστ. Κσι·ιεσΙστ νετσ σσίτι·ι Γει·ε νισιιιτι ειιιισιστι ΓΡιτιτσ Πστιιιιιι, ωστε

οσίτειεσΙιε τ1σιτισε τΙετιτιεΒσστστιὶΜσιισεΙιἰε εοι·ιιτιι σετεστιβτιε ιιιτετιτσιιι , Ρατέ

νιΡετιάεστεε τιισΙτιτσόισετιι Ιισίτισσι , τισ8σειιιι ισιτστι εσε σωσει, ΓσΡει·νε

ιιιετιτισσε πωσ εστσσι εισιιιΙισ Γετιτειτι εσσιτιτισε τστιε τετισιτιστιε ισ Με νιΙΙσ σε:

Βιτατιτισσε , ( παπι εετει·ι εσιιιτεε 8: Βιι.ιιισΙι σωστο τιετἰετσιιτ αισεέὶ οσίεσσι] Ρισ

τι·στιι 8:ΑΒΒειτιε. )Ιτιισσε ειιιτεσσετιι εσιινειιἰτειιτ , άετιίιτειε Γστιιι ιιι€εσε σιτε;

σττσἴσσε σ.ΡΡατσιτι σσσά εει·ιιετιτεε :ιόνετΓσ.τι] Εισειωτι σσίττστσττι σεττΙειτετσσε

σεεσττετε; τω ΒειεσΙσε σσσε στιιιιεε τειιιτιε πισ τιτστΙιτιιε σπιτι Ιστιτ:ειε Βείτσισειστέ

ίσσει· εσε ]σθτστιτεε , σε ΡσΙνει·ετιι :εΠ;ιττιεινετσστ εστιίτει·τιετε. Ι)εσε ειστεπι στή

Γσσι·σιιι Γει·νστσιτι Γει·νσε σιιισιεινετετ ισ ι·εισεΙΙεε Γσσε, ττιετιτιε δ. Μειι·τγι·ιε σΙιιΡΓει

ΒειειιΙσι·στιι ει·τιιισιιιε στιιιιεε ιτε @ειστε 1ΙΙει:Γσε , σε ιιεπιισεισ εστσσι τετισει·ιτ

ωστε ίσίτισιιι ιιισΙτιτσσο. Η.ειε σεϊεσΠσσε τισΙΜ σΙειετιστεε εΕΡεέτι , εστιτισσσ Γε

πιιΓεειιτεε εισνετΓειτι1ε _ Γσσι·:ιΓετιστστιι σσετστεπι ιΙΙστστιι σεεστιτ , ι·σειιτΠισε @ΕΦ

ι·ιε,στ ΕσΙιο. στΙισι·στιι νειιτσ τετιιΡσι·ε Ματσε. Ιτει σεστι Μειττισιε ο.σιτι!ισ νιδισ

τι ί`εΡτεττι νιτσι·σιτι ττιιΡετσ εεσετιτισσε ίεΡτισ8ετιτιε , ΗΙνσ. στσιστιιει τιιισ.ιιι ΗΜ

τεΒο.στιιι: σ.σιτΠισ τοτε τσ ιετιτισσε, ε:ιισίει Ρετσιειει εσετιιτ τστστε Βσττιιτιι Μισή;

:ιειιτε ει:Πίτετε. Νασο :σπιτια σιιεΙισσε Γσσετ εσε ε:ιε!εστεε ΡΙστιπισε ν111ι1ετει.;

Βιιστ , τιισΙτσε ιστει·Πειεστεε 5 σσιεΙ:ιττι ειστεπι @πιω τιισσετιτισττι, εειίσ τειιιισι·σιιι

νε! ίοΠοτσττι ειόεὸ τεττεΒεστστό στ τιιειειε εεττειτεστΓε Έτστιει[ισε ιιιίετετε, τισὲιτι

σει· Γσσιει·ισι ετι·ιΡετε. 5τσΡστε ισιτσι· τεττιττε σΙτιστιιε ειι·εστιισσεσσε τεττττί στι;

:σε ΕεεΙεΠεε ωνεττωτ Μισό τιετνσ τειιιτιστιε ίσκιο ΕΜΠ ΐστιτ σσιεΓεετε τατιιιΙισιιι

εισιιιϋ Ρτστεέτσισε ΒετεΙιετι]. Α Η -

ει.. Ειστε: τιιιισειιιι Ησσσ τιστιιιτιε ειστε , ειιισε ωωεωτι νιΠοτιειιι ΠιιισΙσσε Ησεο τω?

με ιιιει·ιτε ΡιιίΠσιεε Πει θεσιτι·ιειεΜΑιτικ,ΐο.ιιέτι τΙσοτισε Βετε!ιο.τιι Μ:ιττγτιε ει: :Σω

ι Με ιστετστσιιι εΙσσίττὶε τιιειιιιτείτε.ιιι Ιισει·σιτιστιεττι Γετισει·ε τ:οτι:ιτιιστ έ1σω......

ὅτε ίττειισει Μσσ:ιεΙιστστιι σιτειΡ1ιω. ε μια· Ι)εσ τεττστ σωστσε: ασ ὁ. Εστω στι

Με νινετε στ 1ιωιτ , τιισιστιιτιι τεΙιεισ Ρωσιστω, τω εΙΝετΠε ειιτισιτι ειτει·ειτιιε

ιιστι τιιετϋσετιτετ τσίττσιτιτ ε σε εστσττι τεθτσε ειθτσε γσΙετιε ιισΙέτιΐνε ίεεστσε είτ σίζ

σσειιι τεττιΡσι·:ι ισνειιιΙιε ωστε, σσεισόσ,στι!Ισίεττ κα” ,τιιιιτιιε τιιΠ”σΙστε σε Η:

Βσιτ νινει·ε σσει:Πνιτ.δεσ σσιο. ΚεΠεισσιε σίσε ασια ΡτσΙιισεσάσ εσπισεΓεσιτ,εκσ; Αιισιταειιε

Πιττι τεσσὶτ σσοτΙ με ειιιιστε όεσσιτ, Ρτε.ττίιτιισσε εσπι τισιτισε τσετε.τ :ιΙττιε σο!

Ιεσισ ΡσίΗιτισιτσ , Γσσιτ ()ειταΙσστιστιι. Ι··Ισισε τσιπς στσιε Ροστιτειτ Οιιισιιισε [αυτή .Με

@σιτε @σε Γεἰειιτἰ5 ει·ειτσιστι εστιτι Ιιετιισσιτειτε τετισσίτ, ιιιιΡεΙΙειιε εστιι στι τε- ?ΙΡ σε

ιιονεισά:ι σΡετσ Με ΕεεΙεΓιει·:,σσ:ε ει·ειιιτ οιισσει!ο.το. ιιισΙτστσιιι τεττισοτσσι νε- Ε” “Ψ”

τσΙτατε ,Γσειι·στιι οτισττι ει τισσσετιε εσωτιι ΙιΙσει·σιτι ειττιιττιστιι. ΙΙΙε νετὸ εΙστιι στι;

5σίσιοόι τιισττειΠε νιτα ε1στισ.ίτσιτστ ΙΞΒει·ε,σ1ττο. ιιισάστιι οσε ιτ σΒΙινιίει ίστιτ4

πε. δεσ εισιειτσι· Βειιι€σιΠισισε,τιστ σπισεε νσΙτ ιιιστέιε Γο.Ινσε ετι εισέιττι σεΗτε5

πιιτσΒιΙιτετ τενσαινιτ Ι:ισσειετιισττιε όενιιιέτσπι ττιιίετιεοι·σιΠϊιιισ Γσο: Ριετιιτε.ε

Νειιιι Ρττετιι&:σε Αιιτιίτεε εσισε στεΒο.τσι· ίσΕτσΒιο,εισ εστιίεει·εισό;ι πισεσίει τεττικ

ΡΗ 55. ΑΡοίτοΙοι·σσι Ρετι·ὶ 8: Ρεισιι , Γειτιδτίσσε ΒετεΙιιιτῇ Μο.ι·τγι·ιε, εσισεΙστιε

πιο. Εσιισειττιετιτας στ Ρι·τειιι1Γιτιισε ) νεσετειιισσε Α1:5ο ΑΒΒειε Ισεεινετο.τ,-ιτεάι στι; Βιι?έω
'ν ° ε ° ° ° σε: ΜΜΜ
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Δε. Φοῖ- τιεοε , Βεο οττττιιοοτε ίεεοτο οοιτττ τιοοε οτι ίοτοτΙτοτειο. Ιτοειοε Ρτοττεοττοτο

ἑῖΚΧ:;ν° Π:οτττοτοιο τιοτοε οοε!ττο ΡετετΡτετιε Ποοοτοοττοε ΑΒΒοε Βετεοἔεττοε εοτο ίοτε,

ποιοι. τοττεοττ ίοΡξΡττεοττοοε ττοΡεττονττ οτι τΡίο εοοι Ποτ ιττοιττττι Κεάεοοτε οοτετιι

ΡοοττΠεε ο ΡτοΡτττε 8ετττε ΠοτΙιετττοιο Ρτωετοτ ΑΒΒοε Ρτοττείοιιε οοοε οτι

ίονοτοτοΙττετ τεττότοπι το τετοοτο τττνετίοττο εοτο Ποτ οεεετίοτττε τοοοετε εοοΠ:τ

τοετοοττ οτιτοττ νοτοτο εοοέτο ετ εττοτο ίοΡετΗοο ( οοοτΙ όττΐτο ετονε είε) πιτ.

οτΙττοοτεε τ ίοττοοτο ετοετε Βοττιἱοἱεο: τοΒετιτ οτ οονετοοτ εοιο ΡοΙΤε ίοτιοο

ΌτοετεετΠ- εε εοοιΡοοετε. 8εττ $οΙνοτοτ ίττεοΙτ οοτ Ιονττ ετττοτοο τοοο‹:Π 5 οοο ΡοΙΤοε ώ

Ψ”α” ττοΡοοε ίοτοιοττ ιιιιοοτοειο ίοτ νοτττὶε οτο ειοε οεοτεει;τε τοοοτοοε, οοετο ΙοοΡο

' τοετε τετιτο

το Μοτο οιτοι το!ετοοττο τοτο εκίΡεέτονει·οτ τοο. Νοπι εοτοΡοοεοε ετΠετετο ετοετε, ττοτο

Μοτο” ίοτιοοτε το εο ίεοΙΡετετ τιοοετιιετο ΚεττεπιΡτοττε Ρτο τεττεοιΡττοοε οτοοτοτο ο.

ττεοττε , οεττ Ιοοεοοτε εοττεΡτοε οττ ειτττεπιο Ρετ οεττοτ.Ατ νετὸ οΡΡτετΤοε οτι

ΡΙτετο ντττ τοΙετοοτΙτ, Ιειετ[ΡοιοΠε ίοΡΡΙτεοττοοτοοε οοιττΙτοιο Ρτοττοοι τοιΡΙοτοτε

Μ0οοίττ- εοεΡιτ, οτ εοιο οοοτοειτι πιο: τιοοιτο Μοοοίτιεο τεοονοτεοτ, ίοτι οοο εοοΠτε.

:::ΣΒΒο· Βοτοτ ίε νοτιίίε οι: τοΡοτο ίοο ονιοο ΡετΙε ίτοοοοτεοτετ. Ετοττεε ετ€ο ειπε νεοε.

πι1τ. Π1εοτιίΠτοο: οοΒοίτιει: εοτοΡοτιεοτεε,οινετίοτιοττι το οοο Ιοοεοεοε εΙεεοιοΒεβοτ

εοοιΡτενετοοτ Ιοετνοιοοτεε , τιε ίετνεοτι εοτιτοτε οοοττ Ρετιετοτ εοοεεΠετοοιτ

τεοοτοτττετ. Ιοντττοε οοτεοι οιοοτοοι Βοοοτοτο8ε ίεττοέτοτ οοτπιοτοιο οτοτοοτοε,

εετοετιε ιοτίετοιο τοτο τείοττοοτοτο ττκτοτοεοττε ττοττοτο ΠοττοΕ: ίΡτεττε,ι:Ιτο οοο.

,ι οιχωοΜ- οοεΠ:οε τοτιιττοε οτι τοτοτοε οτ: Οτεττοε Μοοοετιοτοπι ίοετο είτιοε οτττοίο , τοίτε.

Ε:: ιοοττ το εοω, τεοονοοε Ρετ τοοττο τοοετιτοοπιειιτο ττοΙοίοτο οε τοοΙττΡΙειτ το8ε
Π! · - · τ τ ,

(ΜξΠ(Μω Μοτο. Μοιτ ιτοτιοε εοτο ιιοιοεοίο οοτοοοοπι τοττσο οοο οοτ-οοτ τετεττιτοι, οοτ

Βοτοοτιεο 1ιοΡετο τττοτοΡεοτεε τΙοτοιετΙιοιο 28ο, τοοΙτεΒοοτοτ, Π ίοτετ ΡοίΙττιτ

Ιε,ντοΙετιτετ οβίττοτιετε τοτίετοιο οοττοοτο ο εοτΡοτε. Ιο οοοτοιο εοοτεοττοοε

ττοπι Πετεοτ πιοτοε 1)εο Ρτοτεεεοτε, οοοε οΙτετοτο οτοοττ εοτ τοιτοετοε ττοτετιτ

Ρτο οοονεοετοοτ οοττοοτο τοΡτεοὸτ. Ποτ ετιτο τείΡοοίοτο οΡΡοοετετ , οοὸττ το.

εΙοτιΠτιοοε Πετ Μοττντ Βετετιοττοε , εοτοε ίοετο οπο τοτοτ τοπιοτοτο νεοετοΠοο

τοτ, εοιο ΡτοτεττετοττοΙτετ ίε οοο Ροίίε τείΡοοὸττ, ειοοοτοτο νττΙει·ει: εοτο τοο.

οποιο νιοτιεο οοτ οττε ()τιτιίττ, 8ο ττείεοτττ Ρτεεττιοε Μοοοετιοτοτο τΡΠοε Μοτο

τνττε Βετετιοτττ. δε οΙοιο ΡτοΙοοεοτο οΙτετεοττοοε, ΙιοτττΠεο ΠτεΡττο τεττετεοτ

Ιο1ίετοιο , ίοτιιτο δε τοιτοβιτιτετ ιΡΠ ποτε Ροττεοττ εετοεοττοοε τοτε οιοοτο οΡο

Ροτιιιτ τοοιιοε ίοΙο,οοοτ ετε τοεΠ'ο τττΙτ τοτίεττεοττττο ίεεττ τττντοοοπι οτειοε οπο·

@πιο , Πε ττοΡεττοίο 11ο οο€τοτττοτε Ιττιετοτιε ντττοοε ττείεέτοιο. Βεοτο Ποοτάεπι

Βει (Ξειιιττοτ8τ νετε Μοτο οτοοι τείοτεεοε Ρτετοτε, ττοτο ΡττΙΠοιτε οιιτττιοε οτ..

τεοττετετ οοετιιοοοτοε Ρτοττοτο ειιττοττι ο: ι·τ οτοττοοτοοε Ρτποιοοτεοττοιο , οοο

τΙιττοΙιτ ιοτττετε οτιτετ Ρτοτεέττοοεοι οττ οίτεοτοοτΙοτο ττοτιεετΙΙττοτετο τοττττοτ.

ΙΡίο ειοοοοε ΠτετιοοεεΙοτοτο Ποτοιοοοοο τοοΙτο Ρὸίτ νεοττ , ίοο Βεοτἔοο Ρτετο

τε οιοοιίεΠ;ε νιίετε ετιίίοΙοτο οιετοΙστο τοΠτιοτ , οε τοΡετετ τοοΙτοοοε , οοετο οτι-ο

ίοοοοτοε ίοοό]εεοε-Οοιιιετοε ετοε τεοετοετοτ Πττοε. Νοτο το τττοΙο (ποστ (μη

:Ποτιοτ οά Ρε εε οτττΠετε ττεεοοιτοεοττε ,ίοτοττὸ ντΠιε είττΠοεείεετε 8τοβοε τετοιο..

τεοε Ιοέτειε ττινοτοτοε εττεοττε, 8τεοοετεεοτοτοε Ρετ ετεΠεοοτο !οεο τοτττοοττοοε

ΠεΙΙιε, τ··Ιιε νιίοε είτ τοιτοοιΙιτετ Πεο εοοΡετοοτε ιο Βιοοε Ροττεε τττνττττ , ε]ύίε1τιο

το οιεττιο εεετεΠτε Κεετοο ίιιοττττ-8ε τοείτοοτΙτ νείτε τοΙΒετε, ιιτ οοΠτ Γοτετ ότι

Μοτο θεοιττιεεοι 1)ετ είτε : ιο εοιοε οΡτεε, @οι τοτο ίοοέτο πιτεοτετ οεοτττοετο

ττείεεοίοτο ίεεττ Ρετ τοετττοπι ()τοεετο ο ίοτοτοο οίοοε οττ τπιοτο Πτοτο ντο οπο;

1°εΠοεοε οοοΠ ι:Ιοτοτοο το πιο ίοΙτο. Τοοε Ετοττειο οοο τοτοοε οτττττοτο Βτ·2,

νιίΠτιιιε 18οΒοοττε τοττοεοττε οοοτοττοοιοοοτο τοΠόττε , νττεο Ρτττ1Ξιοο “τω” ειι_

8οοτο είτ τοΒοτοτε οΙΙοτιοττε τ Εεεε, πιτίετ Ιιοπιο, τοετε δ: ίοτοοΙτ ίοτ Βετε!ιοτ·ττ

ΡτεειΒοε ΠΙιοε τοεοε οττ τοιίετιεοτοιοοι Ηειτοε, τοστ ΡοεοττεοττεττοετοΙΠτ τετοΡοε,

οτ οτί Ιοεοτο το οοο Πεο 8: Βοοετιε εμε οτιτοτοε ίοιΠτ τετττεοε, νττοοι ττετοεε ε ,

οτ ε:τΡεττιτ , εοττιοοε. Ηοε ετιεεοε Ρτοτεοίο τοοοο τοιίεττεοτόττε Ρτο τοττσοτο ἔκ

τοσο-Μι οετοιοε εοτο ετεκιτ, 8: τεΙιτιοιτ τοεοε ίε !ιοτ;ιεοτετο , οε οοε ΡεττοΙετ·οι;

@ο Ρεκετοτοοε οτΙΠοοτιτιοε ίτεοιΙιτετ τείετεοτειο:

. η. Εεττοτοε
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η. Ρετιειτοε οοιτΙ:ιτο ειιεε τοετειτ, νεΙ Πεοτ οοι ιΙΙιοε τετοτιστιε ΓιουετΓοοτ τουτο Με. Με:

τοι Ρτοτείτειοτοτ,ΓειετειτιΠἱιιιι]εεο-(ῖοιιιετι Μειττγτιε Ε:.ιοτετιτο οΙΙετοτιιτε.ε το- Ήέ'ζειν·

τοιο οτοετο 8οοεΙιο τετιιενετε.τ. οει ότε οοιειιιιο Ιιοτοοτιειο οιιίει·:.ιοόοε , οείειοε ?απο

οιει,τω ιττε.τιοοειοιΙιτετ οτι ειΓιοοε νινεοε,οιεΠιε εειιοΡοιο οοο ιιιιτοιττετετ τε!

εετο ιοετεειιτοτι όίιτοειοειοΠΠ:ετετ ιοειίιοοι .οοιιε ει: ιοεοιΡιιΙιε ιοττιοΓεείιε :οο- μου..

οοι ε.Πιττοειτιιτ*. οοετο οοΠο ιοοόο νεΙοιτ :ιοιιεετε, οιιοοιειτο οεε το:ιοοιο ειΡετὶτε ιι οι :τι οι:

Γοτετειτ, οεειοε οοειιο ει: ΓΡιειε.οοοε όοτιτιεε ιιι:.ιοι.ιε ειττιεοΙιειο·ιΡτεΠετειοτ 5 εκτιεΙ- Π""ἔ""ξ

ετε ετοιοειτ. Αοεοίτιο.ιτεοοε ιτιεςεοτι Ρεττεττιτοε . :κι οπιιιΠοοετο €τεΙΤιιε τιποτε

€εΓτειοενιειιιοτοοι Βτεοςι εότοιτετιοοεοι, ό: Βει τεοεΠιοτο ιιιοοεόιεοτιεε οίτεο

τετοτοεεοοίοΠοοεοι. νιειοοτοοι ιτειειοε ειοιιοειτοτ εοιιΠΙιο , ειε ὸινετΓει ]οοετοτ

ειτεο:οιτε Ιοεο. δεοδτοτύ. Εκτιετιιτ ε. Μειτοιοετειο Ι.ιτιεοοιε,ΜοοειεΙιοτοτο οετο

ττι:ιτο δε Μειττγτοιο εΙοτιοΐο ειδιοιοε ίετιτοτο ΠεΠοετιοοι , ΠιιιιΉοοε εεεΙείτεε (Σε

τοιοοε εοτο ιοοοιτιετοοιΙιοοε ειτεοτοοοειοοε δειοετοτοιο ιοετιτιε. Πειοειε ΡετΙο.

ίττε.νιτΤτεειε Γειοθ:οτοιο Μειττγτοιο δενιοιετιι ό: ΡαττοεΠ ΓετιοΙετε. , εοτο εετετιε

ττιοΙτιε ειοοε εοοτοει·ειτε Ιοοοιιτο είτ , ιοτετ ειοοε οτ το εεεΙο Ι.οειίετ εοτιιΓε:ιττεΙιιι:

Ι..οροεΑτιτιίτεε. το ειοτειο δ: οι] 5ειοθ;οτοτο Γριτιτοε,Πεοτεοτε εοοΐοεέτοιο ΠΜ..

οιτειτιε Γοτιιτοτε ειιιτοετειοτ ειεΙιοετοτοτο , ειοοοιιιιτι αΙτετιιιε οΒιετοιο ει:ΠΠ:ετετ,

ει:ειοειιτε ειιίτοιει·οοτ Ιιο]οε ΙιοιοιοιεΡτεεεε. νετοτο]τεοε οοΡτετ, Ποτ :ιειοεο

Γοοι·οτο οιετέοιοεετ, Ιιοιοε εοτιιιιιτ ίου. τοετειτε ειοιιοιιιο , ειοειτιτιοε οοο ιοθιοὶ

Μεττιιτοιο ΒετεΙιατιι είΠειειαιτετ :ιό Ιιο.οε οεεείΠτειτεοι τοετιτει. Βοτο ειιιιο νο

Ιεοε ιοττε.τε εοττειο , νεοιΠετ ω ροοτειιι ειοι ειε μπε οι·ειτοτοτο νεοιεοτιοοε Μ 8 Β .

ΡτωοετιοετεΠοοι . ΐοοτείειοε εοοετετοτ ειειίεεοόετε , νεΓΡεττιιοιΙε Πεοιιτο ιΙιεο εο:ιτιοτο"·

τοττε Γοτιοιτ, ειτοοε ειιιΒοίτιειτοε οοτοο Πε οτε ε!ετοενιτ: 5εοιοτ * @Με Βετ- εφε"

ετιειτι , ίοεεοττε Ιιοιε τοεπ τιεεεΠιτειτι.Αει Ιιειοε νοεετο τοειτιοε τεΙειι:ειτοτ,ο.ε Γοιεω Μι'έξΕξ

εε.ιιοιιτ Βοιοοτεοοε, ιιοειε εοΠεεε:τε εοοΓεοοετιτεε, δ: εοτο Ιιοτοιοε Ιετ:τιοεειτο Με δε- .:

δεοιοτιοοε Ρ€1°Ε€1°ι1ΠΕ: ειοι όοιο εειοτειτε οποεο:ιιιτ νεΐοεττιοεΙεε Ιιγοιτιοε , εοε- ·'ζ""""

ετοτιτ ΡΓειΙΙετε τοει.τοτιοαΙεε, Ποοιε!ειο Το Βαοπ Δωτίωκτω. 5τιιεεε ειοτειο :κι

Σοιοε τει τείτιτοοτιτοιο τοοιτο τεττιΡοτειοΙιειε ΕεεΙείὶει Ρερεοε!ετιιοτ, δ:: ιο Ιοεο

:ετσι εεειειετοοτι τονιτο Ροττειτοτε, οίοοε επι Με:: οοίττει τειοτιοτε Οτο:: ετεέτει

τοειοίιτ. .

Μ.. ΜιΙο ιιοτοοιε ειοιόειοι ιοιΪεε :οοο ειε τΙιεΓειοτο 5. Μοτο ΒειΙόιιΙΗεοττε Ιετώτω

οτ εειοεέ`ι εονοε:ι.τιοοιε τεοετετ τοπίο, φοτο τοειειε εοττιΡοιοεΒο.τ ειοὲτο @Γεο

ίε.Βετ. ΜοΙτοτιεε ἴοοετ Μ:: ΑΒΒε.τιε ιοΙΤο ειεἱοιοτιετοτὲ. Ξεοιοτε,εο]οε Ρτονιε!εο- ποιο.

το τΙιεΓεοι·οε τεοεοειτοτ : ΐεεΙ όοτοοοΠειο Ιιοοοτι Γοτιετοο τενετεοτιειοι Ρεττοιιτ,

τεοτε νειΙιόει εοττιΡιτοτ. (Σο.το ειοτετο ει: οοΠει Ρε.ττε ΡοίΤετ τετοεοιιιιο ει:ειτιετε,

Δε! Β. Ρειττιε Βετε!ιειτο νεοιεοε ΓοοΠάιοιο , ίε εοοΗτεοειτοι· τειιιο δ: ιονειΠοοεπι

ΡοΠεΠΞοτιιε οοο ίεέτοτοιο. Μο:: :ιο ιοΗτοιιτετε εοονειΙοιτ: δε τιοίι: :ιΙιοιιειιιτιιτο

τεοιτιοτιε τεΙιετε. εοιορΙεέτιτοτ , Ρττεάιέτοε ειο!οι· εε εοιτιΙιοτ εοιο ειττιΡοιτ ,δε οτ

Ρι·ιοε οτοτοιΠε. ετοεοεὶετιοοε :τοτε 5:ιοιοοιτι Γε τεειόιεΙιτ ειιΙΡιιοιΙεοι 8εεεΙΓεεοτιιε

οι ίειοιτειτιε ει·ε.τιειτο. νεοτειε οτιοι:ιοε οοο: , φα 4τωπ:τουεπ2:. Ιε τοοττειο Ρτο

ίεοοεοειτοτ 8ε τετιετιτ . οπο τεττιο Β. Μειττγτιε Βοοε. :ιοίοτοοιτ , 8: ττιΡΙει: εΙοΙοτ

εοτο εοοττινιτ. Οοειέτοε ετζιτο τείτιτιιιτ 5:ιοέτο ειοοει ιονειΓετετ, 8ειιιτειοτειοειο οοο

Βιετιιτοοι ετοΙιΠοε τιτοιοιττεΒειτ : Πειτε ειοτειο οτ ίετιΡτοιο εθ: , οε ει) εο ειειοεερε

όετιάετετοι·,νινεοοι Ι·ιιιεοι ΠΠ Ιοτειτοτ. Αοτεειοε.οι νετὸ ιοοτετετιιτ , τοειτι:ιεινιτ

οι: οιιίετιεοτόιεε Ρειτι·ιε εοι·τιοε Γοοιο Εεττετοι· , ειοοει 8: ἴειέτοοι είτ . 8: Μετα ΕεεΙε

Βετο ΓεροΙτοε. Κεειτοετιε ΕεεΙεΠει τεε Ποτε ΓοΙιειε ροΠεεΙιτ ιιΓειοεειεΙ Ειστε οοΙττε. πιο.

Ροτε. , όοοεε οτ ΡΙοτιτοει δτεοοειοοε εεε όριο οοτιοοιτ.

η. Ι.οεοε τιιΓειιιεε οοοιιτιοτιιε Βειοοιτιοε νεΙοτ οεειιΙτειοε!οιιι οοο ε. Βετε!ια- Ρω;ι17=τέ

τἱοιο ρετειιΠεττιτ :ιειεειτ εοΙτεΠοιο , ΡτιΓειε τετοροτιοοε ειόεο οοΙινιοτιι ετειτ τω..εὶιτιιε, οτιο]εέτει. Ιιοτοο Ρετ εΠετ τοτιοε εΙειοίττι ΡΙειοιτιει εε Ρτειτο, οεειοε ειΙιοοιε οοο “τη

νο.Ιειε ίεοιοτοτοιΡίοτο Ρετίεότε οονετειτ. Ει:ίτιτιτ ειοτετο ντι· ετοιει:ιτο οι ιΡΠε Ατμο- μ·

ποιοι: Ρειττιοοε εἰ οοιοοε ει:Ηιτιτ οτιοοόοε @Ρε οιειτιοτετοε τιτονιΓοι· οοίτετ Βετ

εΙιειτιοε , ειοι τοιιΙτειτοε εειεειτ:.ιτε ειιιοεοειτοτ οοο τοοὸιεε , εΠιόοιε οτεειοοε Ρετετιε

οιιίετετιΙἰοιεὶΠεο οοιοιΡοτεοτε. Μοτιετοι·ιτειειοε Ρετ Γοτοοιιιο οτ δ. Βετεοειεί

Α8”. δδ. Οτι!. δ.Βεπτό. δ.εεειΖωο ΙΙ. ο



ο

:με Μ!ΚΑΠ. 8. ΒΕΚΟΗΑΚ!! ΑΒΒ. πειινεΝειε.

ΑΝ.Οππ

πε. ιικεν.

ΜΜΜ!!

Μαι!.

(ΣοτΡπε

Πιιιιπ πι!!!

!ωι οΠιππι

πω! Γεπ

Βετε!ι6ι+

πιο.

τ!! !ιι Γα!τπ ΠετνεπΠ αε!τει: Οοεπο!ι!ππι , !ο!επε Ρετεπιτετετε επο Ρτο!εε!πω πι::

τα.νειατ ε!πε οεε!Ποπ!ε Γεττπω , εετεπε ει: !ΡΠπε αεπα Π!!! !πιπειι Ρο!Γε τεΓιαιιιατ!

εα:ε!τατε εεΡπ!Γα. Ηαεν!Ποπε απ!ωα:πε Ρτατε!έΕπε εαιεεπε , πετ ]πί!!πω !πΒτε!Γπε$

!ιοε αε ΜοπαΡιετ!πω Ρετνεπ!τ, πατταπε εποε Πο! Γπει·απτ ε!&α Ρταττ!!.σπε αε Απ

Με: επ! τετπ!ει·ιιπτ Γε πεΓε!τε εεττ!!ιε !οεπω π!!α ο!!επΠοπε απε!ειιοτπιπ. Ατ !!!ε

Ρ!εππε Πεεο!ιΓεετατπτεπεετεεπτ!πιτα Ω!αιιί!τα ,!πε!εατετίιτνε Πο! !οεπε εοε!!!

τπε νε! α!!ειιε Γαωέὶ. @ε ωπ!τα 9 νεπ!επε αε !οεπιπ, Γοεετε τετταω ιπαπιοπε

εειεΡἰι:. Ηιι!πε Ρταττεε εετπεπτεε Πεπε!αω απ!ω! , νοεατ!ε Γαωπ!!ε ]π!!ει·ππτ πι:

!ΡΓα !ιπωπε Γοεει·ετπτ ε!. Νοπειιιιι ωεπΠιι·α ετ!πω Ρεεπω !π ΡτοΓππεο πειτε εί

Γο!Γα Γπετατ,8εεεεε εατεπε ωαππιπ αε Γο!Γαπι αΡΡ!!ειι!τ , δε τεττέ`ι !ιπω!εδ. ειπε:

οεπ!οτπω !!π!επε, ωοι: επι εεΠεετατπω τεεεΡ!ε !πωεπ. ο

16. Νοε!ε επαεαω επω πππε Εταττπω επΓ!οε νιεε!!εετ Εεε!εΠεε!ε&σ ωεπι

οτα τεε!!ιιέ!!Γετ,εεεΡ!ι:!πττα Γε εοε!ταπε τενο!νετε , Π δαπέ!! εοτΡιιε εποε ΓπΡει:

εε!ι!Ιεω ωα:ετ!αιιι !αεε!ιατ , εαΠι !πεε εεε!ε!!Τετ ,!πεεπε Ρεεεατπω οπιπ!!υπε Με

ε!Γετ. Η!πε τ!ωοτε Ρετεπ!Γιιε εεεεω !ιοτἐ`ιὲ!εᾶο εετεε!επτ, Πιωιπα επω εενο

τ!οπε Ρτα:Ρατατπε αε !απέ!:πω α!τατε αεΓεεπε!τ , δε. Β. Ραττ!ε ο!Γα ΓιιΡετ !ΡΓπω εεΡο.

. Γπιτ: επ! ΓιιΓα οται!οπε δ: αωοτα εαΓ!!ε Γο!!!ε!τπε!πε, εοτω!τπω επω αεεεΡτα Γεεπ

Νοτπ

Κε!!επ!εε

εμε ει!)!ΒΙΚ

τε!!!τιιιιιι

!!!Γ.

Με:: επειτ

ειι[Μ.

.επεπτι !ε ειι!εοωΡοε τεΡεεανετατ , δε (:!ετ!επε επ! !ωΡεττατοτ Γπεται:,

τ!τατε ναε!τ. Ου! ωοι‹ Με Β. Ρατετ Βετε!ιατ!πε , 8ε Βαειι!ο ειιεω τεπε!ιατ πιαπιι

( Πειιτ! παττατε Γο!ε!ιατ ) επω Γιεωεοπτιεο νιι!επ ιαπεεπε επω νοεαν!τ. Φιεω Ρτα:.

ειέΕπε ειιί!οε αεΓΡ!ε!επε ττεωεπεο !ΠϊθΓΙ'082.Ε: @ο εε το εοω!πε ε Αε επειιι

!ιεατιιε ειιω !πει·εΡατἰοπε πατε !πτπ!!ι: : Εεο Πιω !!!ε , ειι!πε ΓπΡετ (:τεαι:οτ!ε εε δα!

νατοτ!ε ποί!τ! Ποιπ!π!]εεπ-Οπιιιετι πιεπΓα ΟοτΡοτ!ε εοωΡοΓπ!ί!! ε!πετεω. ΕτΒο

ΡτοΡετα Γιιτεεπε , 8ε !πεε εοι·Ριιειπεπω αε Ρτ!οτεω τταπΓνε!ι!το !οεπω. Απ ιιεΠ

ε!ε!ιαε εποε πο!επε τεεπεε !)οω!τι! ποί!τ! Ροτεπτ!α, 8:ΓιιΡετ τ!ωεπτεε Γε !!!!ιιε

ΓειπΡετ Πε ειι!!οε!α ε Ε:: !ιοε!εεω $επ!οτει:ε!ταειιε,Γαπό!!Π!ωοε ατι:ιιε ιο Ρτ!οι·!

!οεο Ρτο 3ποεπτ!ε τε!οεατ !ιιιΡετ!ο : 86 επ!α τειιιΡπε ποιί!!ε ιιτεε!ιατ , Γοωπο με..

τπτπε !ι:ετιιω τερετἰτ επο!!ε. Τππε Γεειιπεὸ νεπ!: αε επω !πεπεε!&πε Ρατετ Βετ

ε!ιατ!πε ε!εεπε: (ξι!α ΠωΡ!!εἰ ωεπτε !ια:ε Γεε!ί!! , 8: π: Γαει·α επτατεε!πίΓπω Πιεται:

ι!!ι! Α !:!ιαε!ε πι! , εε!Γπω ε!! Γενει!ιατ! : ππεε εοπΠεεπε !ιοε ι!!! τενε!α , Πιιιιι! α!!!

Βα:!οπε αεΓπωΡτα , πεεπαεπαω τα!ε α!!πε ΡταεΓιιωαε. -

ιό. ν!ειιε εΠ: επ!εαω ποπ !οπεεα!ι πω: ΜοπαΠ;ετ!ο , επ!πε ποωεπ ποπ:: Μ!!

@ατε ποπ επΡ!ο , επ! ποπ ι·ατο !ια!;ι!τατοτε εο!ε!σα:πι· , 8: οωπ! ιι!ιεττατε : !π επο

επ!εαω ειιί!!τ!τ 5αεετεοε , επ!εα !πτεπτ!ο αεΓπιτειετ, ιιτ εε !ιοε Ραιτε πο!!το αε

Ρτοτεε!οτε Βετε!ιατ!ο Κε!!ειι!αε εεΡοΓεετετ , δε !π ε!ιιΓεεω ν!ε! ΒαΠ!!εα τεεοπ

εετετ. (1ποε Γιια Ρετεπ!Πτ!οπε ε!Η!εεπε αεΓεεπ! , αε πιο!! πεεοτ!! ΓπΡΡ!εωεπτπω

εοΡπ!ανιτ Πο! επεωεαω !π !ιοε Γπ!ιιιτο!ο ωαπεπτεω (3!ετ!επω , επέωεπε Π ποπ

ΡτοΡα!ο ποω!πε , ταωεπ ειιπό!:!ε ποτπε αεποΓε!επι· Πιιιι!!!ατ!τατε. Ιταε πε ο!πεππε

Βε!!επ!!ε ΡτεΓογτετ εει:ιι!!ι: ,δε !π Ρτατε!&α εοπε!ε!τ Εεε!εΠα. Νοε!ε !ε!τπτ Γε·

ε εωεπτι

Ρετ ν!Γπω εοι·ι·εό!!οπε Ρετεε!!ππιπτ , απε!επεεε (Με ταπτ! Ρατι·ιε !ιειιεε!έ!!οπε,

!πε!επιΞ οΡΡ!εο ειιεεΡ!!Γεπτ ΓπΡΡτε!Γεταπι: !πεε ποπ Ρετ Βε! !ωΡετ!πω_ ΜΒΜ!

Πεπ!εεω ποθεε αεωοπεπτιιτ εεπιιὸ , 8ε τεττ!α επω Γπετε αειποπ!τ! , Ρτο ιι!!ι!!ο

Πωσ: ατο!ι:τατ!. Εεεε Ροί!επαω Γπετε ε! Γοωπο εχω!!! , τατιτα εοε !πεπ!ετπεο Ρετ.

ναΠτ , ιιτ !π ε!ε ππ!!α ε!ε αεεεεετει: εοπιεί!!οπ!ε εε!εό!ατ!ο , Θ: πο&ε επω Ρτοιιππε

οεπ!!ε αεω!Π!Γειιτ Γοωπιιω , αω!ιο!ιπε αεετατ επ!εαω !ιοττοτ , επο αε τεεπ!εω

ποπ Ππε!ιαπιπτ π!Π ωοωεπτο,ππεε αετ!!ιε αττετετεπτπι·. Ιε!τπι επω Ρετ ε!εε οει:ο

τα!! εεπιιετεπιπτ τοι·ωεπτο , ΡετΓοπα ()!ετ!εα!!ε ΡτεΓογτετιιω εοαέ!:π5 Ρει!ιτ , ν!Γα

δε ΡετΡε!Γα Ραπε!τ :εΠ!1°11τΓ.15 εαεεω Γε εοπΠτε!ιατπτ Ρατ!επτεω , αε Ρετειιπ&ατιιτ

εοπετιιπττι !ιιι!πε εα!αω!ι:ατ!ε τεωεε!πω. Ππεε !!!οι·πω πεπτετπ!!ι!! Γει!π!στ!ιιε ειπε

επαω ατοιτταπτεε , !ιεπεε!έ!!Ραετ!ε επειω επὸε τεεεετεπιτπτ Ρ!εποτα 3 Γεεππεπε

επαωεπαω επω εποτω! τεεε!ε!ι: ωεε!!!τ!α. Ω!ετ!ειιε εα εε!πεε Πιο αε!ιπε ειδε

τειιε !οεο τε!!ιι:πετε , τεεοπε!ε!τ !πιτα Μοπα!!ετ!πω. Ι)οωπω ετε;ο τενεττ!τπι·,

οΡτατε ιιτ ιαω Γα!πτε Ροτἰτετιιτ5 Γεε εοεεω τεί!απτε απιΡ!!ὶιε Γο!!το Ρτ!οτ! Ρεττπτ.

οπο: ιπεοωωοεο. Α!!επαπτ!ε παωεπε ε!!ε!ιιιε Με απεπί!!!ε εοωΡπ!Πιε, !πε!εαιτ



ΜιιιΑε. ε. ιαειιεΗΑιιιι ααα. αιιανεΝεια. α; ·

Πει·ιατιια αι:έιιιαο , ααιιιααιό Πιιι αεειαιιαι εααι ΡιεΠητει·ο , 8: ααιιιααιιι ω” Ρτα:- α α. (Μαι

ΠιιιιΡΠιιετ,αααιιιααε ιιααε Ρτειιιιιε ιααεεταται·ατι·οειέει. @κι αιιια ι νειιιΠιιιε Β2°·Χ:2"·

ειειιιτο ιιιιιιι αιαιι:οτιεε ειι α: ιεειΡει·ειιται οιιαιαιιιι , ειααιιιΡτιιιιο αι ιαι·αιτειιτιιτ Σιιιι

ααααΠιααι. Κεειιιιται· ατι·αιτιααε , δε Β. Ρατι·ιε ιιιετιιοι·ια ααα: αΠιαειιοειιε ιετναταέ

ιεΡοΠτα38‹τ Ρειαιταε· ιααιι:ατιε οιιιειααι, οΠεαταααιιααιιιιεια Γαααιιι.. Ιταειαε Ροίι:

ειιει·αιιι Ρααειι:ατεαι νιιιαε Ι)οαιιαι ιιοιιεε εοιιιΒαΠει·αιιτ ΒαΠιιεααι ,αε ειειαειε Ροίι:

αΙιαααιιι:αιααι ι:εταΡοιια ενειιαιιται αι› ιΡΓο ειιααι ιιιεο ιαεαιαε , Γααι·ααι ιιιει·ιτα

αιιαιαιιιααιιι ΡιιείαιιιΡτιοααιιιι Ρ Ρ - _ Ι ' _ › η Ν - - -

η. Οιοτιοιιιε Βια: Βειιααταε , αΡαει νιιιαιιι Αιι·εγαε °ασιτιιαεαοΓειται ()οαει- ,,

ιιαιιι ιιαιιαιΠε , αι›ι είπα ιαιιααιεια: ΡιεΒιε πιαιιιταιιιιιεε ι αιγαιο ατιιαΠιαε ?ααα δε εσωιιω

α:ι:ατια εοιιεαι·ιει·ειιτ , αιι εααιαιαιιιιαιτι ειαοααε ΡοΡαιι ΡιοΠειΠ:ειιτια εΙενοιιοαειιιι Αιι=ιωα

ΡΙατιιιια δααέιοι·αιιι εοιΡστα α ΠαειιΒιια Με αιινειιι εοαΡει·αιιι:. Παει· ααατααι εμΒΦτειια

νειιει·αιιιια Ριαιιοια,Γειιιοιεε αοιιτι ι:ιε Γαει·ο Ραιτοιιι ιιοίι;τι εοιΡοι·ε ιιοιιιαιιοταε ¦'ω:ξιιϊα

αεταιει·ε Βειιααιαε , εοιινετιιειιτει· ια Πειειτο αει εαι·αιτι ιιααΠατιοαειιι Ρια:Ρατατο. :ιειαια.

1:αέι:αιιι ειι αατειιι ιι:ΠιΡει· ααοσιαιιι Οοαιιτε, [.ΑΝοιιιιεο ιιαιιιιαε,ιιοΠτι δεαιοτεα

Γαεετεατ οι: Ρια:ειια Β. Ριοτειαοτια ιιοΠιι εαπ (:οαιεε Ριαέειι&αε ιιιιιαΐειατ Ρι·οεια

ιιιατιοιιειιι : αιιειε ιαειιαααιαε ΡτετιοΠΠιιιιι Ρατιια Βειιααιαα ειιιιΡει·ε εοειταΒατ,

αατααιαιιε ια Πετει:το επι: Γααέιιιιιιιιααι εοι·Ραε , Πεατ ιιοιι:τατεε εΧτειιἱιε τείι:ιΠεα

Βαιιιαι·. Νοιι ειΡο Κεαι5Ροτειιι:ιαιιι νετιταε, αιιοαιαιιι ιΡΓε Και ιιιιιιίΠτααε Ρι·αα

εαιι&ιε ει:ΠιιεΒατ, 8: Μακ ιιιααιαειαειιαε αα:ι.ιιι ίει·ιιατε Πιοα νιιιεειιε εειαειιατ;

ιαειιεο ειιτεΡιιοαειιι αιιειι εοιΡοτιε ΡειΡετται·ε ιαιαεεΒατ : αααιιααε ιιοιι ι·εειαειι

ειιοεεαΠοαετιι ιιαιιετει: ιαιαΠε Ρειναία , ειιιιι ΡοιΠόει·ετ ιιειειιειιι Παιαι δ: ιιει·ε.. α ι Δ

ειιιατεαι. Ροιι νετὸ ιααια ΓΡατια ιτιιιετιε νειιειαιιτ αει ααααιιι ααα Πιαιαιιιιο*αι- *_ι··'ι"ΡΜΐ

ειι:αι· : αατεααααι :ιό ()αιιι·αιτι Ριοιεατιιιι αεεείιιΠειιτ, ιανειιε:ιε ιι·αιιΠταιτι Μια. 2:ζ,ίξ,;!”

ιεαι. Ναιιι ετεΡιειο ια:ιειεΡιοΠιιι‹ια ιεΡειιτατ, δε Ροιιε ειτιαιιι Γοιι ιιοπιιιιι ιιιιαιε

Πιιια5 , ιαεόααε εειιιιτεε αει ι:ιαααΠεταιιααιιι ειιειΡειε αοα ααειειιαατ, ι·ιε Γοπε αβ

ιιααιετια εοτατιι ιαιιιειετατι Ρειιιτεα νετὸ ειαι ΓοιεΒαατ Πειτε, Ρτα Πι·ι&αι·α Ροιιτια

ιιοα ααιιιαιιτ εοιιααι:ει·ε , ααοιιιατιι αιιαίιε κραταει ΡεάιτιΒαε ί·-ετεει·αιιι ίειι·ι ασια

Ροιετατ. Εταο ιιαατι ιιιεειιταιι νειιειιτ αααιιι:ει· ιιιιαα αιιιαια ιι·αιιΠι·ειιτ εαι·Γαιτι δ,

ιιιειαε εοει ιαναάεισατ , ιιειιοίιιε Ρειίεααει·ειαι·,όαιιι οιι ί·ει·ετιι οτιαε ειιαιτεε δ: Ρε.:

(και αειαέι Ρτοταιιιαιετ. Ταιιε Ρετ αειιιιιι·αΒιιεπι Ρατι·ειιι δε Ρι·οτεέιοι·επι αο

Πι·αιιι αατιααα δ: ιιινιαιιαα μια ιεΡιιεααται· ιιιιι·αεαια. Ναιιι , Πεατ ειι&αιιι απ,

ειιιιι Ροιαιτοτεε 8: ιεεαι:οιεε ΚεΙιααιαιαιιι 8αιιέι:ι αιαιι:αιιι δ: Δια ταιΒατεαται·,αααε

ει: εια νειατ ααοαιιααι Μ σαι-εε εεε αειιιοιταιαε εΠ: ειιεεαε : Βια , εαιιίΠιιιι εοιιιιιιιιια

τοιιεε δε ιιεατιΠιιιιι ιιαιαε_ειοιιιιαι αοίιτι αενοτιίΠιιιι Γετνιεατεα, Ρετιιιααε Μωα

ιιιαα Ρετ αιιααιιι ,Γεεαιιαε ιταιιείετειιτεε ταιιι ΡτετιοΠΙΠιιιατ ιιιετεια Ροιιααε αοιιιια

1ιαιιιετια. Αα ιιιιαα εκιιοιτατιοιιειιι 8ε Πει ιιοΠιιιαιΠοαειιι ι·ειιαααεατεε Ροτιτειιι,

Επι

α·-εωαδα.ιαια

δε εκ Με αααιαοι Ρειιιτεα εοιιο Πειεττατιι αΡΡοαειιτεε , ει·ατιΠει·αιπ Ρετ ΡΠαιιαι"Π

αιιιιιειτι. (Ηπα αατειιι αίααε αει ιεαεα ια Πανω £αιιααι, δε αιιΓιααε ιαιΡεαιαιετιτσ

@μια Πιαι: , δ: αιιιΡιιιιε ειιΠεεατι ααέιαι €αιιϊωι ιτιατείΠ , τεΡειτι Πιατ. τιιιειε ιιοτι

Γοιιιαι ει: ιιοίι:τια ειπα είι ειιΠιιταιιο , ἴεει δ: εΧ Με ααιιιοιιι·οι·αιιι εοαιιταται [8]ι111;

5ιεταιι€ ιιιααιια ιαιιααιιο. Οαεαι·ιιι: δ: ιατα ααα Ραινα ιιιαιτιταιιο ααιιιειιειαιιι 8: εκ

ιιιειε ειι·εαιιιιαεεατιιααε α‹ι ιιοε αιιι·αεαΙαιιι. _

α8. ΤειτιΡοτε αιιοααιιι ειιιιιιιι ιτα ιιοαιιααιιι Ριαεαταιιαιε ιιιοπαιιιαα , αι Ρια- Μια ε»

ααα αιιο ια ιιιε ααα ια ιοεο οΒιι·εατ. Εαέι:αιιι είι αι: Ιιαε ‹ιε εααΓα ατιιαΠιαε ειιααι. :1""'οξ:.6

εατιε ιιοαιιαεε, 5αιι€ιοι·αιιιι αααει·ει·εατ Πι θ`ιααια “Με τιιαιτι Ραει·ια οΡταατεε ααιιιι. αξιαζι.ιιζ

ιιιεαιαπι Ρετιετε, αι ειε Ρει·ιιαεει·εται· ει αα ιααάιιιιιααιιι εοιΡαα. Ιιιιει· ααοε αιιαα.

ειαιτι Ροι:ειια Ρει·Γοαα οιπιιιαιι; ιεααιιοαε Γαα , αι: ΓαΡει· Βιείαιιι * αιειειιειαι·, ααα * Α' Βωβ

Ρι·οεειιειετιΡΓε οιινιαα εοιιιιιιααιε ΡοΡαιοτααι ιιιαΙιιιαειιιιε.Δ θιοιιΠεαιιαι Ρατι·ια α. ιαΠαειια

ιιιὸ αειαι:α Πιο: ιιιετιιιαια, αιιι αιιι:ιεεαιιιααε 8: ΡοΡαΙι τιιαιτιταειο, α αάνεαιειιτιαια Π] Μ^ττ°τ

ιιιαιι:ιιιαααα ειενοτιο. Ριαεαιδιεε Ρει·ίοιιαε ειαιιι Ρτατιιοιαι·ειαι· αεινειιταε ,· ι·ειιιαα. Μ”

α Ιιι Αιιεγαεα νιιια αιαεεΠα -ΑιιαιιιιαειιιιιειιΠα, ιι0ιι ΒιιαιιεειιΠα, ιιαιιιταιιι αι Οσιιειιιαιιι αιιιια «μια Μ, Με,

ιαα”ειιτε Κιιικιιο Χαμ δέ ΑιειιιεΡιιεοΡια Οααιιιιιο ΒιταιιιεειιΠ 8: Εεοτειιι:ο $ειιοιιεαΠ, ει: @πιο ια (1ιιιοα·.

Ρειιι νιιιι , α: ΡιιιιιΡΡαε Ι.αιαιιααε ια 5Ρεειιιιιαι: θα”. αειαοιανιτ. ε _ Ρ ‹ ν ..
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Με ΜτιτΑε. ε. ιτιεττεΗΑτιιι= ΑΒΒ. υειτνΕΝειε.

'ΑΝ. (Ήττα.

τω. :τττεν.

Μιιτι.·τιτ

Μπιτ.

Οοτριιτ

εττὸ «τετ-ετ

τω.

# @απτο

?οπο

Ειπε τιτ

ττιεττ τατ

ΡΗ,

ΡΙιτντε Π·

τιτιτΙτ ττετε

ττοτιε εεττ·

τιτττιττ.

ττενττ που ττεετε πω οεντττττι ειτττε τ τεεετει:τ ττε κάτω φωτ $ειιτοτετ νεττειιτ.

δετιότο τττωεττ ττεεΒιιέ·ττττε ττο&τΒι15 ειτίτοττττο ά τι εοτιΗιτετιττΒιιε ·νετιετεΒττττετ

ω ωτιττοττεττι τττ:τ τιινοεετο . τιιιτειττετετττετε το τω: Γεττ οεευττο Βετ ιιιτττετοιτττ

εττοότ6·τττετ Πιτ: τετττιττιιιτνττετε. Κετεττε ττεφε εττττΒιιτ $ετιττΙ:ι . νετιιτ ιτττειττιο

ΜΗ: ι·ιτίττετε , ετ σετ Γειι6τιιπτ ττιειιΓετετ εστΡιτε , εε τιιετιιοττεττττεετε: τεεεετττ&το

Με ειιεττιρετ τρίτιιε πτετττε Γειιΐετειιτ , Ιτετιιτττι Ποττιττττετε (Μπιτ εοτιττ€ετεετ:τιετιι

$ετιεττεττιετε ετ:Ινεετ:σ τιιεττ τΡΓε τιοττιττιιιττι ττιοττετιτεε. Ρετετε είτ τιιετεττε , ειιιιιτ

οτιετε Βονεε ττεεεττι οι:ετεττ τττετε. Ποτοιιτ εόνετιετε , ετιιεεττι ετε:τετε , ίεττ ετε

«Με ετιρετιιττ το ττετιΓνετΓο. @σε εετιιειιτετ,τιτίτιεε τπετιτ1εττιΒετιιυιτ , 8: εει·ιτττι

αυτ” ττιεετιε νοεεττιτοτιιιττ: $τνετε τετιτι Ρεττιε Με Ετιιτ εοτιιιιτ ετε!ετιιιιι , ιίτιιιτ

()τιιετττττττΞετττττ8ττι1ττιτείεςυε ττττε6τειιτι είτ , 8: φωτ οπιιιετιιιτεΒειιτιιτ, ιΠε ίοΙιιτ

εοτιίτττιτττ.

2.9. Νεφιεςττετιι τεεοτττοτ ειτε Ρτο εειιΓε ττενοττο εοιιιττιιτττ εστω ειιττετε (τετι-5

ετεεεττο ΕεεΙεττειιι 5.Μετττε ειτε: είτ 5ιιιιιτιιε νεα * Ρετιιτ , εε ιΙΙιε Ρεττιε ΒΙοτιττ.

εετιτττ Βετε!ιετττ Βεττενετε τιιετιιετε τ Ρεττε6τιιτιι εί`τ ετιττιι Γετττε τ”ετιει Ρετιτεεοίτεετ

Ιττιιττε ειιτετιτι οτεττοτιε , ροίτ ετιττΡτιοτιετιι ευ.: ττιετιοετιιτ εε ττιττοιτιτττι Εεετε!τ:ε,

«Μπι εα:Ρττ ντιΙετττι εάνειιτετε τιιιιτιετε τετετιε ετ! εττετε , ιιιο:τ ιτιἔετιε εττνειτττ τω.

τω, ειιττι ειτε ίιτττεττττ τιιι·Βο ε:ττττττιτε. νεττιττι τιπιτττιτιιττο ΡοΡιιτι , ειτε: τοττε Εεε

εΙεττει·τι τετιιετιίετετ , τιιτοτιτετιι που οττιτιττ τττττοττε νετιτετετ , ειττιτ Με τΠίιεςιτε τω

τ”ιτετΙΤετ Ρτο τιτττσττιε , τιιιτεττειιι τιιιιττετ εεεεε ττιττττ τεττιετιετ , :μια εεττττιειττι Ιτιπιττιε

είτ τΙοιιετε. 1)ετιιττε τιοίτττ $ετττοτεε, ετιιτιι Ρτο ττιοτε νεΠετιτ ΡΓεΙΙετε Κοἔεττστιιττιι

Ρτεεεε , ε!ετιιοι·εττοΗττιιτ Ρτο τε εείτε ΡοΡιιττ , ερτ τιιοττιττεττιττιε 8: Ρτεεεε αυτ.»

τοτιττιι εοεττττ νεττετε :τά τιιΒττεττιτιιε τειιττιιττι. Νετιι ιιτ ίττττεττετιιιιτ εττε!εττιειιτετ

οττιιιετ τττεετε. Τε Βετωι Μεάωκω, 8: εΡΡΙειτΓετιτιιτ ττιτστιετε : Εεεε τεττέτε Πετ

τιιετετ ΡτορετενττΓεεειιτο . τιιιετιι ΗΜ Ριιτ.τίττττιο νετ εείττίτττιιο εδώτα Μεττγτ Βετ

εε τιτοντΓοτ τιοΠ:ττ Βετε!ιεττττε Γετντνττ ειπε Με. ΙΡΓε επεφτε ττιιΡεττείε (Ξετιτττττ,

τιιετττὸ ττερτεεεττοττετιι ΡειτΡετιιτττ εττττετρετ. ειπε: τοτττ18 Ρτετεττε ετιτττε εΙτ του·

τετιι , εε ετττετιιτεττττττε ττινοεετττ . τττεεττι νοΒτε εεεε εττίιτττι Ρτοπιτττετιτεπτ. Νεπι

ΡτοΡτετ τιιτττάεΙτττττιιτίετντ 8ειιοίτττ ΒετιτέτιτΠτιιιτ Ποιτιτιτ Βετετιεττι εττιοτετττ , τιοτι τ

είτ ΡεΙΤε τττιι εΙετττετετ Γιιίΐεττε ΡοΡιιΗ Ρο τετιττ ττττιετττ Ιετ:οτετιι τ ίεΙτιτ Στο: δε

μεσω τιιιττιιιε Ρετετ τεΙτε 8: Ρείτοτ τττΒιττττ1τ. Ρτιιττε ττετιιεεΡε Ιιτττιτιοτιιττι εετιο·

τττετε 8: ΜτΠε , τιιΞετιττ τ:ιιιτι νειιετεττοτιε Πετ ττιττιτίττιτιιι εε τιοίτττ Ρτεντίοτεττι τα

τιττετιττιτ τεττετιτεε , τιιιτ εττνετιετοιττ μπειτε: ει! ΡτοΡττεττι ΐεττεττι.

3ο. ΜττεειιΙιτιπ εποε Ρεττιττιτι τιοτττοτυπι τεΙεττοιιε εοΒιιονττιιιιε ττιτίΓε ρεττε.:

τι1τιι ε Βοτιο Ρεττε ττοίττο Βετε!ιεττο τειιιΡοττΒιιε ΡττΓετε. τιι:όετ ιτε τιοίττε πειτε

ετΙτ εττίτττιιτΙτ τιιοττο, Ρεττ τεττιετι ντττιιτε 8: ττιετττο Γεέτιτττι Ρτείειτ@Με ντόττιιιι: εεττ

τττ,ιιοΠε ορτειιττΒιιενετιιτ Ροετ1τιττιι ντιιτ οΡττττττ ΡτοΡττιετιιιιε : ετ τ11οττεττ1τ5 τά

τρΓιιτιι . Η ττενοττο Ηττεττιιττι ΡοΡοΓεετττ , 8: 0ΡΡοτττ1τ1ττε5 τεττιΡοτι:ιτττ ε:τεεετττ, εστι

ειιιβτἔετιιτ ΡοίΓε ττεττ το ίιιτιιττε. Νοίττε εττετε εε τΡΠε τετε 8τοττοΐει Ποττιττιτεε·:

Βείιιττεέττοιιτε τττεΒιιε ιιίτιιιε το ΝετεΙτ 58. Αροίτοτοτυττι Ρετττ 8: ΡειιΙτ , ιιτ ετετττ

ττιιιε ρεεεετττ τιιιιιιτττ τιιιτιιε ετττεειιττβιτε , εε:Ιτ Γεετεε Ρτει:τετιττετιετιττ κατ:: , 8ε τεττει.

τιττττιτι:ετετ ιιτ ίοΙτττττετ τεττεε , εττεοιιτ Ιιετε εττιε ε!επιετιτε ττιοττεΙτΒιττ τιιτετττετετιε

τιιοττεττι ,ε:ττιτεειτττε πιτιιτττιεςιιετ οΡοττετ ετττιττσεττ ετι ετε ορΡοττιττιο τετιι οτε.

Ηοε τετττιττιιτοττιττιτο τιοτι ττιοτττεε Ρενετεετ:τε οτιιιιιτΒυτ,ιτιετοτεε τιετιι ΡτεΒτε στα:

ΕεεΙείτεε τη ιτττιιτιι εοττετοτττετεττ . εττΡετιιετΒοττιττιτ ΑΒΒεττε Βιωκοττιε Ειττείετι.

ττεττι , Ροίτιιτει:ιτεε εστιεεττττττιτ Β. Ρεττττ Βει·ετιετττ £οτΡι1ε . τιιιεττιειιε ττεετετ ετε

Ρετ εεττ» Γεω 8: εοιιττι·ττε Γειτιιιτεττ Βετιττεττοιτε ττΙτιττ εττειιτιιίεττε , ιιτ Πιο ἴετιότο

ττιτετνειιτιι Ρτορτττεττο εεΙετττε ΓτιΒνειιττετ ετΠτέττε. ΤεΙτ ετττο Ρτεεε ετΉεεττετιιε,

τοπιο εντότιττ Βοιιιτιιιε ΑΒΒετ εεττ δειιτοττΒιιτ ,ετιτιιτττ ετε ττιΓιιττιΡεττειιε τά Ιτετί

Ρτετιιοιιττιιετε ότε 58. Αροίτοτοτιττιι Ρετττ 8: ΡειιΙτ. νετιτειιτε ετττεττι τω: ΙιετιιΓ.

τιιοτττ ττιίτιττιΡττοιιτε εττρΙτετττττιιτε Μετιιττιιοτττιτι τιιΒττεττοτιτειιτ ΑΡοίτοττετε τετ

τετιιιττττεττε , ειιιτι ΡτετεεΡτο Ποτιιτιτ ΑΒΒετττ τιιιτττετιι ε ΡτετττΒιιε ττεροτιιετιιιιτ

ίετεττιττττ εοτιττιιετιτ εεετείτεττι ττιετ8ετττετιι ιτε τοεο Ρε.ιιτεττοιιττ , ιιτεεετεπιετιττ τω.

τουτο εκτττΒετετιιτ (ιιτ ΡτεείεττΡτιιτιι είτ ) τιετιττετιεττιιτι. Ι.ττιιιεττιιιτε Μεττχττ ιιοίττο

 



ΜΙΚΑ·Ο. ε. ι:ιειωΗΑιιιι Αι:ι:. ι:::ανεΝεια :κι
τσιπ: εοι::ΡετιίΓε , ι:ι:οά άι: ι:ιιιΒι:Γι:αι:: 5αι:&ιε ι· όιι:ιτι:ι· , ηι:ια !ιι:Βιιαε εστω:: εΙανεα

τῶι Γαάα:Γι:ι:τ. Ναι:: εαι!ι:ι:: ι:οέιει:α:ριε σα:Ιι:ι:: ι:ι:Ι::Ι:ι:ε οΙ:ι:ι:ΜΙαιιιι 8ι·ΡΙιινωι

μια:: τειιιε ιι:Γιιι:ειετε. δει;ἱ πιο εΙοι:Ηι:αιιο τω:: Ιι:ι::ιι:ια Ι:αΒιιαι:::Βιιε ι:οΓιια

αιετατειι: ι:οι::ο Ποι:::ι:: οι:ι:ι:Ιει·ετιιτ, Γει! ι::α8ιε :τι Ριορατι:Ιο ε:ιΙ:ι!:εταιι:ι ΓΙιια:Γ.

:απο αι:ι·οτα ΡΜ:: οι·ερι:Γι:ι:!ι:ι:: :ΓοΙ ι·ι:τι!ιιαιι:Ι:αι· Μπι: ι::ι:ι:ι:ο Μ:: ΡΙει:ιτει· ω

νο:ιιι:. Ηοια αιιτει:: τειιιαςι:α ι:ιεό:τι:τ 5Ριι·ιτι:ειΓαι:&ι:ε Βιιι:!ιι:ι:: αποτο: :κυριε

:ΑΠΕ Γι:α8ι·ατιέι, αόΓι:ι:: ι::ι:Ιτι Ροι:ι:Ιι ιι: αει·ιο δξ. ιι: ΕεειοΠα , ιι: Γοτοι8: με: ΡΙα

τσαι·ιιι:: ι:οιι:Ριτα, οι:Γεεται:τεα ι:ιέ :·ι:ΓΡιειει:τε ει:: ι:ε αεΙο Πινιι:Γι ιτ::Γει·ιεοιόιέ,

ει:Γιατε ι::ι:ιει·ει:τι:ι· Ραπ:: Γι:: ι::ει::Βι·α Γαι:έΙ::Πιι::α ,. €εΠται:όόιιι:ε ιι::ι:ειι·αι·ε άι:

τι:ΒιιΙατιοι:ε τι:ι:ι: Ρι·:::Γει:τι Γι:θι·α8ια. Τι:::ι: ι::ι:ι:ι:ε Ποι::ιι:: φταιω:: ται:ι:ιέι::ςι:ε

εοΙΙατιιι:: Γι:Γε:Ριει:τεε α ΡιατιιΙ:ι:ε ι εἔιεὸἰιωιι::ι ΕεοΙεΠαι::. Μετα εαι:ει·.νατιιι:

ι:ι::·ι·ιτι:Ιει:ε εοι·όε Γ:ι:εΙιε , τιει: άοΓιιι:ε Ρατιεε πι: Ματια Με ιι:ι::οτεε. Ροιιατι:ι

Ρατετ $αι:ιίιι:ε Ρετ Γει·νο:·ιιι:: Γι:οι·ι:ι:: εοι:Ηι:ια: ΡίιΙΓαι:Γε:ι:ε Ρτο ει:: :παο :ιό ναΙναε

ΓιιΒΙ:ι::ιε ι:ι:ιΓειιι:οιεΙ:ιε , εοι:Γιτίιιι:: οι:ειι:ει Ροίιι:Ιαι:α, Ρτο Βαιι:Ιαι:ιιι:ι:: Γει::ετιρΓι:ι::

:::ορια. Μιτα ι:αι:αι:: νοτια:: , ομοσ φαι ιταόετεΓει·ιριιε. (Μ: ασια:: : Ρι·ατιι!:ι:ε

δ: Ροι:ι:Ιιε ρτα:ει:ι:ι::Βι:ε 8: ΓιιΒΓει:ι:ει:ι::Βιιε Ραπ:: Γα::δτι:ε Ροι·τατακιμ ιτιιι·ι:ι:: ει:ιει:ιτ

οι:ι!ι:ατι·ε οι::ι:ιροτει:ε εαιΙ: Γαεἰει:: ι:ι:ΒΗ:ιιε αιιια,6: ι:ι:αΠ ιιιιι:ατειι::· ά εΙιεειι:τ

νεΠε Γε ΡΙι:ει·ε,Γει: ι:ιΓΓει·ιε ι:ι:Βα]ι:Ι:Γι:ι όιΙειΕΕ: ι:ι:ι:: οΙ:ΓΕι:ι:ει:ι:Βιια ιι::·ροι:ιι::οι:

και:: οι:ιιι:ειετ. Ται:ι:ιτι:: ε:ιι:Ιειο :ιιι:ιτι·ε άενοι·ιε Ριιοι::Πιοι:ιε ειὶιι:: αιι:Βιιιιι:: Τει::..

ΡΗ ι·ει:!εΓΓει ι:οι:ι:Ιι:ε, 8: ΓαόΙ:ο ΠΙι:ι:ειο Ρι::Γατιίι:ι:ε Βει:ιε :οι:ι:ει:ι:οκε ιι::ι:οΓι:ιβ

Γετ:τ Ιι:τι·οιιι:ι:: Μ:Π`α: ΑΡοίΈοΙιι:α: ΓοΙΙει·ι:ι:ιται:ε 5 αει: ΕΕΓΡΕθ::15 ι:α:Γειιι:οιό:ιε ς;:;

ΜΗ:: , φ:: άει:::δι: Ιαι·Βιιατειι: Βια: Βει::ει:ιται:ε. Ναι:: ιιιιιι:ια α:Ιοι·ι:ιτ: Βει::8ι:ι::::

Γι:Γεει:ιτ : Γει:ι·ετ:ο:·:Βι:ε ιι:·:ι:ει·ιι:ι:: , ι·οι·ι:ι:: ι:::ιτει:ε ειι:!ι::Βιιι:ι:: , αιιο ι·εΓι:Ιι:τα ω.

Μπι:: ται:αειταε ιι: Ιαι·Βιιατι: Δ:: ι:εεαι:αι:: πειτε :οι-σάιτ αὸιωόαιιιἱαι:: , τετιέςιιιέ

Γτι1Βιιπ: Γι:α.τι:::: ι:ι:Πόεται:ιι ΡΙεΒι ι:ατιιιι·ινιι ι:οι:ιαι::. Ται:ειαειΒο αε ι:αΙιΙ:ι:ε ται::

ειι:ε ενιι:ει:τ:Ι:ιιιε ι:·ιιι·αι:ι:Ιιε :·ι.·Γιει:αι:, σοι:αΙιιάιτ , οΙ:Γιιι::: Ποπιιι::ι:ε στα Ιοι::ι:ει:

πιω:: αεΙνιτι·Γι:ε ιι:Π:ι:ι:: ὶι:ἰι:ι::τατ:ι:: Ε:: Γι:ΡετΙ:ια 8: ιι: αΒι:Εοι:ε, Ιαι·ειει:ι: ιιιαει:α

:::ι:Ιε:τι:ι::ι:ε ειι:Ιι:ει::::ιε Για ι:ι:οι: αΙ:Γεοι:ι:ε:·αι τιι::ει:::Βι:ι: Γε. ”

ΑΙΝΒΕΧ ΑΒΒ-ΑΤΠΜ ΒΕΚνΕΝ8ΙΠΜ.

Ξἔἱυιεα ίπ Μό'. στά. .Βουνού 8:Ι!πόισυκ ήιαβιιυι Μισσιαβαζ έωασιιω,αιωκ μία πιώ:

«μιά £'Ι:ώιίιωι Φ° Σιιικυω:·ι!ωπο.ι Μια: αι.·αιπιιιο:· :β .ο Μια; Ιιΐο τερ·ιι/Ειιιατε. δ:: καιω/ὁ

ΜΜΜ. δ. Βεια:ΗΑΜι:ε ΑΒΒαε δ: Μαι·τγτ οΒιιι ιπ:.:ι:ιενι $αι:&ο Βοτει:ατιο ε:: Για ΓεεειιΙο πα::

Πατι: 5ΥΝΝΑι:Ι.Χι:5 ΑΒΒαε Γι:οεοΓΓιτ ιει::ροτι: ”Π:ι:οι:οτιι:: Ριατιιε Ωω1ικιωι; δι:εε6ΓΓοι·εε ειι:ε

Γι:ειι:ιπ ΗΑκτο ,ΡΑιιι:ι:ι.ι:ε, Αι:Αι.οιιιιιι:ε μι. ΑΙΒατιι:ε ) ΑιτινΑιιιιε ( α!. ΑΙιιι:α::ι:ε ) ΗΜ

ειιει:ιιε , νΙ.ΡΑι:0ι:: , Φ:: ΨΙΓαι:άι:ε ( 4Ιι| :ΗΓιαιιιιιιιιι ό· ν!Γιαιιόι:ιτι ΜΜΜ ) ρι8ι:ιατ Ι:ιιιε Ισα:

αι:ι:ο απο ι.::ι. Ροίὶ ι1ι:ει::ι:Γαι:ε ιιοι:Βει:τεΓ::::ιιι:: Γι::ια8:Πιτ:ιιιι: ιιι:αιπι:::: αι:ι:ι:τι: με: αι:ι:οε

ε. ιν. :ει:οιαιιιι:ε φ:: Γι:ι:κι:ιιι Γι:εεεΓΓοι·εε ιήι:8 ρτ::ττει ε:ιιιι:ιι:οε , ει: ώ Αιαιιι:ιιικ& ΒειποΝε:ι.

Βει::οι:ε αυτα:: ε:ιΡι:ΙΓο Γι:Ι:Γιιτι:τι:ε άι Πο:::ι:ι:ε Αι.::ιιιι:ι:ε , (ά: ακα/αφτα πω:: ιο. ) Α2ο ω!

ΑάΓο (ω 6'Ι:ψ:έω θ. 5πωωαπΜπέ ιατρικα:: 6'Μιέωιιω ακευιάωκ μτα[επ4πι: σαι Δια:: /ἱ‹|›Μ

πω». ιο.6· ιι. ) ΒιιιιΕΝοειιι:ε , ( π!. Βι·ιτει:οειιιε έ: 9:40 /ισμέ ιιιιιι:. 18.) Νινο , Βι:υσ , Μιι,ο,

Βιιι:Νο, θι:εΝι:ειοειιι:ε , ( Μιά «ή ΙωΓκπτ ΜιΙο , Βιιιι:ο , ναιιι1εΙΒετι:ε οοει:οιι:ει:το Βι·ι:ι:ο.)

Βιιι:ο ,Νοε:Ηειιι:: , Κοοιιιιι:ε αι:ιιο ιο”. ο!ε&ι:: , διιιιι.ιιιΜι:: , ΤΗεο::Αι.οι:ε , δι:.:ι.·τειιι:ει

]οινιΝΝιιε , Ει:αι.ιιιι , ΚΑΥΝΑι:οι:8 , νιτ::ιιι:ε,Ενιωι:.ι:ικ, Ν100:.Λιπ , Καιι::ιιιιιι:ι:: α. Αιισιιεω

ιι:: , ΒΛοι:Ι.Βι:ε , ( Μ:: ακα: «ή Μιωωι: ΑΜει:ιι:ε , Ρετ:κι:ε, Ηειιιιιοιια, ΚαιικΔυου5:00ιι

Ι.Ε11Μιι82. Ρειιιειια, μεσω:: ::οίηαι:οι:ι:::: αεεεΓΓἱι ΡΟΝΤΙι:8 εΙο Μιτειπαιι , ιτιοι:ιιι:: εἰ: αι:ι:ο

Ποι::ιι:ι ω. εεε. και. οιιιἱ Γεια με: νιειι:τι ι:ι:ιι:ι:ι:ο αι:ι:οε αΒΙ:ατιιανιτ. ΡοΓὶ απ:: δι:::οι: άι: ΑΙΜ

Βοι:νιΙΙα , Ρ. Ντιπ:: άι: (:Ι:αι:8εγ , Ρ. Οοο ο:ε Ριι:οι:ια , ( α!. ι!ε Πι:οι:ι:τια ) διΜοΝ οι:: ,Ρ.]ο

α ::ΑΝΝεε ι!ι: Βιιι:ι:εγο , ω. Βετ18ι:ειο)Ρ. διιι:οι: ι!”Υει:ιε ,]αοοΙ:ι::ι 6ο 8. Μαιιιι:ο , άι: Κινιειο,

( 1αεοΒι:ε οιιιἰιιἱιιιι· έ» ω:: ) ΡιιΑΝι:ιεει:α ω: ΤιιιιανιΙΙα ΕριΓεορι:5 Αιιι:Ηιοάοωι:Πε ΑΝ:α:

Ώοι:::::ι:::ε!ατατιι:8 δισ. Β: Ε. Βσπύετίο ό Έεπισιι|ίΜυπα_/ϊειΓο/ΜΜ

·:38386%Κα· ' ;

(ΜΜΜ 4 ιι:

Απ. σα.

οι: και”.

Μιιιι1·:ι

Μινι:

'. :ία δ6'.Ϊ0

ΜΜΜ ό·

ΓΔΜο.



τω. νιτΑ ε. εοΝοιεει ΑιιιΑετιοιιιτε.

 

Μειτοιι-οιεσιιΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜωΜαπαΜΜΜΜΜπα

ΐ.1°Τ:ι.2:· νιΤΑ 5. Οί) Ν ΠΕΒΙ ΜΟΝΑΠΗΙ
Οετ. κια. . η

Η) ΝΤΑΝΕΙ.Ι.ΕΝ8Ι8 Ε Τ ΑΝΑΟΗΟ ΚΙΤεἘ.

Ε:: Με. εωἰ. Ρεπτεπε!!ι επειτα Ξ στο/ευ Λ!ε.κέο Βτεετει. .

ΟΒδΕΚ7.4Τ/0 Ρ.ΚΧΕ7!ε44ιι

ΒΒ »τεμ Ρ'έτε εσω” Με ατά ρ›·οΜΜΙΜΜ ροπἱιυπιι.ι. ειι:: επτἰοκἰπιτεπτ Ρι·ιιΠατ κα..

»τοπικά τω) ειι κατά: Κεβεπ, ποπ ιού Ιπσετπαιέπε @Με : Με ίπάί!πισ.ι :Π./επι.τ , μι

1οιι.ε Έοπτεπτέεκ[Μυπεσεο Μύκε:ισ. `

ΚΑΝ5ι.ΑΤο ιΒιιιιτιιι εε:ιεΠιε τεειιε Γετι6το Ρεττε ΨΑΝειιιιοι5ι
σιτε ω . . . . . . . .
ειιιιιιιιιιιι το Ροίι: ιιιιιιτιΡΙιεεε δετιότιιεεοτεε, 8τιιι Ιοεο τε ιτιιιιιιε (3τιετιοει] Εστι

1ἐ2Ι[1ῖ:;1 .. . @ειι-ι Γιιετοοετο νετιετετιειο Ι.ιιιιτιιειιτο Λε ετε, εοειετιι τειιιΡοτε

 

«Με ε ι '” “ ΓετιιΞτιιε Ρτείεντετ εε Αιιεεεοτιτε ()οιιιιιιοιιε *. σετιετε Βτιττο , ιιετιιειτι

εξέ;;:^(έ· θεεειιι ιιιΓιιιεΒτιτειιιιιεε . ειιι οιιοιιιιειιι ΑΙειοιι ιιοιιιετι ιιετετ . εττιοτιε νιτεε 2.1°ε

ειστε ΓιιεεειιΓιιε δέ Ρετεοτιτιετιοτιιε ειιιοτε ιιιειτετιιε ετ 5ειι6`τοτιιιιι εοτινετΓετιοιιε

ιιιίτιοετιιε. τειιειε Ρτ:εΓετε ιιιΓιιιε , ΡτοΡτιε νιτιεΙιεετ Ρεττιέι., οε εεεΙειιιε Ρεττιεε

επιοτειιι, ΘεΙΙιετιιτιι ειενειιιτ ιτι Ρεττεε. Λε Ρτιιιιιιττι ΡοΠ ιιετιι Οεεειιι αουτ”

,ε ττει:ιΓνεετιιε είι. ιτι ιοεο οιιινοεετιιτ Ροιιτειιε Ψειετιειε ε(ιιοιιοτ ετιτιιε ὸιιΙειίΠ.

πιω ΓιιΡετιιιε εοτιτειιιΡιετιοτιιε Γτιιέτιι5,Γε:ειιιο τιιιτιιιε Πεόοιιε Ριειιιιε, £ο1ιωτια

εοτιιιιε ιιειιτιεεετ εοτινετΓετιοιιε.

π. ΕιιιΓεειιε ειιτειιι Γεττιε ΡετνοΙειιτε 8. Ρεττιε Ι.ειιτεεττι (_Ήχηοει31:οΠτω·ωιω

Ρ:3:15έξδ (3ςιιι€τεΒε.Ε10ΠΠΠ τιοτι τιιιτιιιε εετει·ιε τειιοιοιιιε νειιιιίὶετε ειετεΓεετε 5 ειιίΡοΠιιτ

ιτι ιι0ΓΡιτιο ειιιιιιο εοτιιιιι Γε ιιτιιτι εοιιΓοι·τιο. Εο ειειιιιιε τειι€το Ιοεο πιετε ιιι€τεΓΓιιε , εε Ωω

ΣπΙειίΒα::: ιιε εοιιιιτειιτε Βιιεετιιετιοιιε ΡτοΓΡετο ειιτΓιι5 εότιιε, εεε πιοτε.οΠιο εΡΡιιιιτΗιινιι

Ε.: δεοιιετικι πο; Γεειιιιιιε ιιενι€ετιε εοιιἐ`. . ΑτεΙειιτιιιιιιιι Ρι·ειιιιιιιι Ρετνετιιτ, ιΙΙιεοιιε

- νειιτ τΙεΡοΠτιε ιτι Εοι·τιι ειιιΓιιειιι Ρτετοιι εοιιΓετιιτ. ()ίιιιιοι εΡιιτΙ οιιειιιτιετιι τειι€ιο.

Γεω Μεττοτιεττι οΓΡιτειιι:ιι οι·ετι:ι οινεττιΠ”ετ . ειιιε ιτι εοτιετιι Ρτιωιο -εεΙιιιιιιο

ιιιοτε νινειιτιειιε ιιεε ειιιτι τεειΡιειιτιειιετ Ροίτιιιιιιιιτε εοι·Ροι·ιε ιιεεεΓΓετιε εε ει

νιιιιιε ειεεειιτετεε Ιειιιιεε οιιιετι τιιειιιει·ε ιιεειιΠετ ιιτιει ειιιιι εΙιοιιιειιε τιιΓειΡιιιορ
Π τιιιιι ιτι οοιι·ιιιτιειιιε ΠειὸεΡιιτετε,Ρτε:Γετε τιιιιιιετ Πειειιε ιιιτειιι είτε ιιοιίτιε οιιιε.

τε ιιιτει·τιιιιιΡειιε τοι·Ροτειιι Γοτιιιιι.εΡει·ιέτιΓοιιε Γετιείὶτειιι ειι ιειιιι, ετιΓΡιειτΓιι..

ειτε ΓιιΡτε τειίτιιιιι οοιιιίιε ιτι οιι3. τιιιιεε ειιτιιιι τεοιιιεΓεεεετ ΡιιιΓεω ΈΠωω

πιιτεε ιιιεΐιιιτιιιιιτιιε . ειτε εε:Ιι ΠιεΙιτιιιτετ Γεετιιιετε. Ρετετ ιιετιιοιιε ειιιιιε ΓΡιτιτιι

νιτ ιΠε Ρ ετιιιε Γιιετιτ, τιιιτιιτιιιτι ιΠιιιε οιιι ιιι ιιεΓεττι ιοεο ΡοΡιιιιιιιι 8τεςιιωτωι

οιιειιτεοιτιτε ειιτιιε ιτι εοιιιιιιιιε ιιιιειε Ρετ τιιετιι δ( ιτι εοιιιττιιιε ιΒιιιε Ρτχιβει; Π,

ιιοότε.

Ι" νειιιτ οιιοοιιε νιτ $ειιότιιε ειι ΜοιιεΠει·ιιιτιι ΡοιιτειιεΙΙΘε . 8; ΡΟΗ οχ·ετ·ιοΠα α;

?οιΜοεΜ 1)οτιιιιτιιιιιι8ε ΓεΙιιτετιοιιεε Γτετει·τιεεεε εοΠοοιιιε ΓΡιτιτειιε, ειιιιι οτιιιιιε ιιιιττιε- .

'ι' ιιιτεε ( οι: Μοτιείτιεε τιιέτετ ιιοτιιιε*)ειιιειιι νιτο Γειιιίι:ο ειιιιι ίιιιε οττιτιιειιε Με ι

Βειειιιτιε-. Γετ ειιιιιειτε , οιιοε νειιιτι ΑιιεεΙοε 5. Ι_.ειιτεεττιιε ΓιιΓεεΡετετ Αεεεε , ετοιιε ειι

(Πω' οιιοτ ιιιεειιε ιιι Ρτε:Γετο πιοτει·ειτιιι· εεωοειο··, εε τειιτοτιιτιι Ρεττιιτιι ιιιιιειειιε

Ε Μ. ε. Γτιιετετιιτ ειιοοιιιιε τ ειεττιίιιιι Β. Οοιιτιετιιιε ,νοτιιττι Γιιι εοι·ιιιε εΡετιειιε Δω,Νοτι

Βιιι-=ίτσι- Γεω Πει νιτιετι ιτι Κειι€ιοιιιε ΓετιεΙ;ιτετε Γιιτιετε,Π τιοιι8τειιιε οιιοοιιε ιτι Ρτιωι

εετιοτιε ε: ειιετιιΡιοι·ιιτιι ιιιτιιιιιε τειιιειιεΙο ΡτοιιεΠετ. 1)ειιιτιε ει! εοιιΠιιτε ΡτεεΓε

Δ: $ιιιιτοιιι εκιΠιιιιετιτ Με ιιεΠετιετι Ιοειιιτι .οι τιιιιιε Γ: ΑιΒιιτιιιιειτι Με $. Αιιίεεττι ειΠτττιετ σιιηιιριίμω

φτάσω ξ. Ψνειετιςιιιι ΟιιΙετιε ει! Με Οεεετιι ΡοΠ- Ρ".ιωτωτω ό· .4›ωτω›πωω οι Μσππ/Ϊετιε π.υ"."Μ

ιιιιτι εετιιιτιιτ. Ατι Ροτιιιε Εοτιε 5.νειετιει με” μας)- ρω κιφ,",,, ,ΜΜΜ ό, ιΜω"(Μ ι!"ΜΡΑΠ-α δ( φωσ"

ιιεετιΓε ΜοτιεΠετιιιτιι Πε” στι εν Με τι: ' ιι - ' ` ·Ια Με τεειιιΓιιε ιτετ? Ι Ρ ν Π “Β α " Σεπ' “Ια ΠαΠοαπ (ΙΜ ΤΒακιοΠει” “$Πα": α»



ν11°Α ε. εοΝοεσι ΑΝΑεσοσιτε. σε

ι

τὶΡειττἰε Ι.ο.στβετττ Ιοεσισ ειΡτσσπ ω: εΙενοσοστ σε τεΙἰἔἰοσἰ ΙισσσΠτετ Ρετσστ- εττω.Ασ.

τεσάσσι άεΙτσετσΒετ. Τσσε εστσ Βεσεό1έττοσε δε ΡετσσΠσ Ρτπάτέτὶ Ρ:ιτττε στ! Πω ὅ:νἱστσ δετ]σεισετ: τεἔτεΠὶιε σε σενΙσπ τσετεΠσε , σεντεο.νΙτ Ισ ΙσΠιΙσισ νοεεισιιΙο 9 . '

Βε!ετσσαεειτσ ντετσεσσ Ηίτο ΑτεΙεισσο ,στα σσεΗτ1σε σισΒἰεΒστιιτ Ησνἰο Σειρα

στι· , ττσεσσ τΙε σο.ντεστεΙΤσε 1ι1Π:τεσά0 εττεσὶσειτ , ειιστιεσἱτειτετσσσε σε ίεετετστσ

Ιοεἰ ειττεστἰΠἱσπε τσττειστιτστ, οτεισε εσσέΙ:τΡοτεστετσ Ι)οσσσσισ , στ ΙΡΓσισ Ιοεσσι

ίσο εΙεσπεστετ Ιο.τ8τι·τ εϋἔσειτετστ ΒισπσΙο. ·

δεσσεσττ ειστεισ σοε"τε εισισοσττιιε Γσετειτ Ισ νἰΓσ Ι)τντσει τενεΙειττοσε Τσεοσ ε

τιιεσε €Ιοττοσιε Ιζε:τ,6!σιε ΓετΙτεετ Ηι.οσονει Κετσε8ε Β.ω.τστι.σιε ΙΚεστιτα$

τΙστ ἰΡΓο τσ τεστΡοτε τσ ΩιΙτσ ΑτεΙεσσεσίἰ τι εκετετττο εστστσσειΠε νεσειττοστε τσ

ΠΡτεΒειτ,στ Γετνσσπ Βοτσἱσἰ τσ Ρτ;ετατετττΓυΙει εοσΠίτεστεισ εστσ ΐστστσο Μισο- εετ!εστε.
τε ἴσἴεἰΡετετ,8εσσὸὸ στσΙτοτσσπ ροΡσΙστσσι εΠετ σοετοτ τΑστιιτσε,ιπἱΙ1ίΙτ1σεεἰ ' ^

σεεεισάσσσ εΙΪε τΙστόσστά σε εο ΡοίτιιΙέἱίΪετ. @σε Επι” Κα: ντΠοσε εεττσε, εκ

τεισΡΙὸ τα επτσσεσπ τστσΙειισ Ρετνεσττ,8τεσσπ 8εστΠο δε σοσοτε Γστσσπο εσσπ

τ3ετσ Γετνστσ Βοσσσἰ ΓσΓεεΡττ. Ετ στ εοεσονττ Ισ εο Πόετ Γετνοτεστ , τεΗστοστε

ὸενοτἱοιπεσσἴσΡὶειπτἰεε ΡΙετστσὸὶσεισ 5ΐεεσσόστσ @σε ίξισέτστσ Ρετἰτἱοσεισ [πω

τε.τειτσ τσΓσΙειτσ Βε!ετσσειετιστ Ρετ ΡττνΠεΒσιισ στα: σσᾶοτΞτειτὶε ΡετΡετσιιΙττετ εἰ

ττειάττΠτ Ροώόεσόστσ 'ε, (σε Ρετεσσ1 τστεΙει .σε όετεσΠοσε, στ τεστ 1ΡΓε τΙστὶισ 8: . ε

σοΓτεττ ε]σε ΜοσειεΙσντσεΙτεετ ἱσ εοόετσ Ιοεο εοσΠίτεστεε σσΠτσε τστείτεττοι1ε

ειστ ὶσεΙστετσοΙΙσε τστΒεττεστστ ,τ1σειτεσσε ισ.ειΙοτσσπ τσεστίσ τεισοτο , Ρτσ Γε το.

ττίιίτ1σε Κεεστ Γστ Ρ:ιεε ΙΗ:ετε Ι)οτσττσ ττσΡΙοτειτεστ εΙεσπεσττεσσ.

Εειτἔἰτιιε είτ εττεσσ Ρτ:ετειττιε Και ἱσ εοόετσ Ρτὶν5Ιε<ἑἰο εττΙετσ ίετνο Πετσέ

τσ ὰ ΡΙειΒο. ΟττεσταΙΙ Με Ασσὶὶοστιτ1 εοστττέσοε ετστόεσπ τσΠι!ε: @Με & μετα

εισαστε εσσπ ίε!τσ ὸεσίὶΠἰισο ,στ σσσ €τεεεε ειΡτοτστσ 8εεει·νοτστσ εισσιπά:ισ

τΙΠἱισε: οστστσσε εσσσσοτειστστ τετσΡοτ1Βσε,εοτ1σὸεἱ Έτσ€σεττε ειτσοττσσε ΡΜ

τττσσισ ίττΡειτει εοσίτεσ στα εοσπΡετεστετσ 8τ ΓεττΠετσ Ιἰσε τ!είεδτσ σστσΓεετσο..

ὸἱἔεσετἰε εσττσ:ιΙΙΒσε τσε!εσετεστετ Ρ:1Π:στσ Ρτ:εΒεστ. ΕΠ: ετεσσσ σΡττΙΠτσσεΙο» τ

εσε οτσστε Βεσεττε στστσειΠΒσε σστττεσστε, σσετσσσετσ 8ςειΠοτσισ εοπσΡεσεΗοτστσ

τσ τσσΙτἰε Ρτοσετστ σττΠσσσε. @επι Ιοεσσπ ει1ττε1σττειε Ι.στσσπ :ιΡΡεΙΙειττ εεσΓσἰτ,

Ν.

Σεπτ οΕτἰ·

σε: 'Πιεσ

ν.

ΑΙἰεἱσε μα

εσ_

ώ εοττσὸό Ματσε ΗνεΙσσετσο τετσΡοτε εκτσσσόωοσε τΙσνσ 8εσσεστε σσεεεΙσισ τα

εο τεσεττεστστ Ιοε:1 ΡειΙσίτσο. 8ε ίϊ:ει€σοΓα. ΕΠ: εστω Ιοσε1τσεσστε ττὶστσ φωτια,

εὶσσ τσ Ιστττσότσε τστΠε σστσ8εσττε ΡειΙΒΒσε τεττσἱσετσττ > -

Ρτεείο.ττι €1ι1οε111θ τσίσΙε ΒεΙεἰσσεεει, σσσ στ Γσστέι άτέτστσ είτ σστϋσσε στσΒί;

τστ Ησντο 8εττσεισω ,τ:ιστστσ τ1σἱετἰε σε ΠΙεστσ Ισττει Γε τεσσετ , στ οτστιε σώσε

τ1σστ ετεσσ εισειεσοτεττεειτσντωιιι εΙείἰὸεταστἰσσε Ρεσττσε τιστετττ ντάεετστ.ΡΙΓετστσ

ειστεισ ττιστειισ εοΡἰεισπ ετσειστιτ ὁ. σκιτἱ δ: 5εσσεισει σΒεττἰτσ Ρετ σΙΓΡοΠτε. τεσσΡο

τα , στ Ρἰἴεετοτὶσσε εισοτσισ Ηστσἱσστσ Ρι·οίσσεΙο. τἰτσεστἰσιιε, σἰίἱ νἰΓσ εΠότεε

ττστ ,τσετετΗΜΙε ειστστσ ντσε:τιτστ. Ηο.σε σσάο. ισστἰσει τετσΡοτε σκάσω σε Πάω

:σε τετ Ρετ τενοΙσσοσεισ ότεἰ σε σοέΗε σσεΗτ1σε ειισΒὶεσεΙο τσντΓετε σσσ σε

2ιτ8ττ τ στα τ:ιστο Γστ ντσοττε ττσΡετσ ειστττιτστ, στ σΙττε Βασε τσΓσΙτιτσ ω Οττεσ..

τ:ιΙεσπ ΡΙειστιτσ Γεσεἔἱστει τσὶΙΙἰΒσε δε εστΡΙΗιε ΡετΙΥτσΡΙπειτσ $ετΙσειστε τεττοτΓστσ ω.

εετΙεσε , σΓσσε τισ Ιοεστσ ετσἰ ὸἱεἱτστΜΜΜ σεεεό:ιτ , εσισ ὰ τσο.ττ σΓσσε στά Μισο ε

τσΓσΙο.τσ ΙΥτηΡΙ12Εἱ€ΠΙΠ πετ τττετστο. Εετε τστΙΙΙΒσε τείΕσσετστ. $ίετ1σετα 1·Βεστη;;,

@στο απτ- ' °

|σίσΙ2 σεβ

εττρττο.

π Νσσε νετσσειΠε Ισ βατ/Ι τα Βτττο:Μ2, φωσ ε]ττε.ε

$1Ινο.σι Βττττοστε , σσὸά τεστ δ. ΟοσεΙεάσε Βτἱττο τσ

τοΙσετττ.

& ΕκΠ::ιτ Ιισ]σΓεε εοστεΠῖοσἰ: όἱρΙοισει τεΙ:ττιιτσ Ισ

ΡσὶΙἰΡΡὶ νι. 1πτεττε, Βε1ετσστιεο.σι τσί-σΙστσ ΜοΜ.Πε

τἰο Ι:οστε.σεΠ2 εοσστσιεισττε ΡιτΜκτ απο Ιπωνπτυέ

τω» πιέ!ίςβωσ ιτετεπω/ἱωο ·υ28εσωτ πο”, τω” “ἐπὶ

βτουιάσ, Μωβ Ισπτωτέο. Τσεοάοττεστ Κε:: ρεστα στα·

το.τσ8 Ισσάττ : τω" πέσο/τπτ έπιίαβττα ΠέεΙέπω εστε

1Η μωβ:: ρω·Ζωτ ό-βο:κττι,σω έτωσ2:ϊκ ιιέΜΜέτο.τ Μ

ὲπ[ω!ωπ τσ βα·υτο Ματσε βτπω άτβτπάεπτε:, «τω, Βιέ

Πωσ” (ζομ1)Η:0 σ." σε το άτβέπετο, τ2[πω έτι/Μπιτ:

μου: τυιττμτωτ Εστω» ττ·:[τιΙτ , :στα νετὸ ετσωπ.

αυτ: παπειφτωιω , εσωσωστ&τι: "ω" σε φ/τυπ μτη

πεπ:τόκ.τ ό· τοτε πΙΙια·υΙσ «σε τω» ·υο!ων·Ιτ Πτ·υίωι Ρίτσι:

ααρπεπωτ2. τυπτε!Επε ό· τοσεοκά/β. Ηττα: ὶσΠιΙ:ι Κβ

ΊσἰτσἱΙΙἱστἰ ὰ ΈοσττισεΙΙ.ι όιΠισε, Ιοστζε ροίτ δ Ωσηε

άεάτοσττιισπ εισστε (στ1σίτὲτσΡ. Μ.. εΠείτστ) ΓερσΙτα,

σποτ: τω” ωστε ε:: τιστσιτστσ ΗΙσνἰε ετσετεετε

εατΡἰτ Παπ εκ ΒτεσττΠ σοΠττοβΓετνεττοστσσε.

ο Πίτα , Ρέ[Μ: , νἰετιε ω! Ασττε|επτ ΗσνἱοΙστσ , ἱσιτ

:τι Ροσιετσ-Ατε:ιτ , ΟοσεὶΗἱε ττσεσσωτ εεΙεστε.τσε. Ιτε

Βε Ο:Ηοτή Νοτε8 τσ Εοσε51Ισπι Πσισιτεσίε:



τη νιτΑ ε. εοΝιόΕυι ΑΝΑεΗοιιιττε.

Αν

α” τω. ε1ιιοό ‹ὶε υττ1ΒΠτεο Πνε εΠειτγΒόετιπ:ατε εετεεττετέΒτε τη ότε Πε&ιτε αΒΐοτΒετ8ε

Μ· ΧΧ°'· τωι·Γεω ενοττΠτ , Παπ Ρετ ιιιΠνετΓε. 5ει1ι1ειτπ:εΙιτοτειιιεεεόειπτιευε εε τεεεάειπιΒιιε

θα χ” Πι1εΊ:τΒιι5 εεΙετττειτε Πττω Πει·1 εοττ1Ρτοεατι1τι (μια: τεστ ΠιΒτττε ὶιπιιττὸειτἰοιιὶΒιιε

ν) Π1ΡΡΙετιωτ μι: ειΠ Ποτά: αΙτεΙυειπτιτ!υτ11ἰιπττοτΠτεὲΙττοτε τεΡεττυε Πτετιτ, ενε.ε!ε

τεντκΡοίΠτ. ντάετιιτεοττττ Ηιιότι:ε ειιτΠι νεΙοειίΠτυο νετΠιε Π1τΓυτιπ τεΙειΒι 8: ισ
πποεΙτιτπ Ρτοεετὶίἰἰιπειτυτιπ :ιτΒοτι:τιπ το ειΙτττιτεΠττετιπ Γε ειπε ιπειΧιτιτο ττ1€ιτι1 ίΠιιΒτ.1

8τ, εε ετττωΙτοτι1τιτ ττΠΙΠιιττι ΠΡο.ττε., Πι1ιειειε Ιγττ1ΡΠειε τη ετττετττιιόιοεττι νετετ.

Ηεεε Π:ττιειιττωτε δ: Πω Ιοετο.ε ττιιιτιάεττοεε Πατηιειε εΙιόΕει Ποτ: οικω εε! νιτἱ

Βεἰ οΡετ:1 Ιατετειπε Ποιεττιο τενεττατττετ.. - Δ - . .

τ ντΙ. ΙεετεΠεε ττατιηι1ε ντι· 8:ιιπέΕιιε απο ειιιέΕοτιτατε Κθἔ12Ι8.1°$ιτ101°11513τε:Πιτ:1Μ ω.

ἔ°Μ°°ἶε Γι;ιΙειω , εεεΠΠε:ινΜιπ εε ΒειΠΙ1εειτΜτιΙιοιποτε δ. ΜΑΜΑ ΡετΡετιιω νιτειττιε 5 Μα.

ἐξ” ω» - Μπι φ1οφ1εω ΗΟΜΠο Βαιτ9ΓΠω ΑΡ9ΠοΙοτι1πτΡετττ ΡειιιΠ , το ει1ει8: ιπεπτο

:Με εοιπΠτωττ δ. (3οιπίεΙΤοτιε ΨειΙ:ιτιετ. Ο ευαΠΙ Με( 86 εθετε 10Π1ιε ΒΟΜΒ

ιπιεο. Ι:εΙΙικιτυττι ειιοττάειιτι ηιτι:ι·5Χ, εποε ειιτοετι1ε Γετνοτιττιπ βΙιττΠι ΓεετετιίΠπτε

ειπα ε Ηῖε ττειττηιτε νὶτ Πιι1&ιιε ίετνοτε Μπότα εοενετΓειτιοιπιε εεεει1Γιιε $ ειττιοτι

ειΠιιΠ ΠικΠο ΓετΡΠ1τιπ ττπιεεταιΜο εοττΠττιπεεεετ ,δε εουΠυειπτιππ ω Γε τιιτΒειε

Πι:ιντ Πονεεειτ: ειΙΙοεΙυὶο ,Σειιπάεττε εε τΙιείἐιετο Πτι εοτεΙιε που δε νετ:ετ:τι. .

Με. ΡτωΓο.τειιτι φαμε ιη ιιΙο.τιπ ,επεσα Ι:ιτετττοεε ΙΚεειε αὸεΡτιιε Πιει·:ιτ , απο επι

ΡΜ" Η νετΠε τεΒιιε π! εσ.ω Ρετττττετιττειιετ ΓεεΙ 86 ει!ιειιιεε ΡοΠ`εΙΠιιιπευΙ:ιε , @εεε ειόετπ

ο . · - ·

ΜΈέ::ξ 2 ε1τ1ίεΙειιπ Ρτεεότνεε εε εοετΙιε 8εΙτέτκνΐ)ιιυεΞέΕπε Ρετετιιπι εοτ1τι1Ιετετ$ Γ;ι)(Β εποε

Δ κατω Ρι·:εΠετι Κεειε,ειτι ετο.τ αυτ επι εεε επεσε ποτιιΜ,Ρετ τε :ιωετπι

Γεττειπ άτττοιΠ Ρτεείαττ (ΣοετιοΒη Ροι1τετ1ε1Ια: Ρετρετιτο μπε πωπω Ρο(Πόευό:ιε,

@σπαει ΡοΠεΠὶοτιιιω Με Π1τιτ τιοττττικι: Οο.ττιΡεΙΙοε,φωτο ει Ρτείειωε 5εΒΝπιτ

ὸυεειε τεΙΙειΠ ντττ Ιοει1ΡΙετεε εοιπεΙετειιπτ. Ιτεττι ετΙιο.ιπ ΡοΠεΠιυεειΠεπτ (-)εΙε!ιτΙ

Με” τιοττΠι·ιε 5 ΠΠΠΠ τηοόο ετίατιπ ιπειτιίὶιππ το Ιοεο τιυττευΡειετε ΑοΙεὶ2.‹:ο ΓυΡετ

Πανω 8εσΙειτιττει απο τεοΙετκΙιεο. Αξτε Πιετε.τ Με: Ιειτειτιο ειτε ε!εειττιο πιετ:Πε

()&οΒΠε , ειτοά εΠ νι. Πω ΟόΕοετιε. Κατι νει·ὸ εαυο ΪεΡτιττιο ΙζεΒιε ΤΜοόε..

:τα :Φωτ εΙεεΠτ Ιειτετι:1οιΠε ειι1&οττωτεττι εε Ρτεείατω τοΓιιΙιε Μοι1αΠει·ἰο ό: τεΒιιε

Π:Μεττι Ρετττοειπ1Βιιε, ειτε εεΙεΒτατει εκατο Οε2:ι1οβιο1:0Ωτεπε11:1ίωσεευοΠΡ

ι:ττιπο Ιὶε8ἰε ΤΙιεοὸετἰεΙ , Βεβεττιειτ1τε ετ1τιο ίεειιττόο Β. ΑΝ5ΒΕΚΤο ΕοηταηεΠατη

ΟοειποΒἰυττ1 : ε1ι1οτΠε.τπ νἰτΠοτιΠτΠ Ι_.ειτττΒεττι1ε ΡτεεΐιιΙετιιττ1 μπε ΓυΓεεΡετο.ε Εεε

ε1εΠεε Ι.ι1 όιιτιεττΠε , Πειτε ἱτι εμε θείὶἰε ΕΙειπιΠἱττιε ίει·Ππιππ εοττΠ:ειτ. Αόετιιτ

ε1ι1οφ1εΠΠΠΠ5 Ψωω.ττο Μετοι·-όοττιιιε ΙΚεει:ε το ΡοτττειττεΙΙει ()α:ιτοβιο,

ειιο.ιπΙο Βατιιττι τετιιτπ !:ιτ8ἰτἰο ὰ Ρτειείειτο 5:ιεθ:ο κτττο εοετζιτει Πτετε.τ: ε1ιΠ εττ:ιπτ 86

εοιπΓειτΠτ , 86 τηειιωε Για: Πετιε.ειιΙιε τοΒοτο.νιτ: , @αμε γιτι τιοΒιΙεε τιοτιτιιιΙΙι, εμο

τωπ ΜΜΜ τη Ρτεείειτο. Πειτε Πίεσε εοιπτιοετιιιτι·Ιετειτιοττε. Βιι.ΑΝουτ.τυε Ρτεε

Β τει· Πειτε τεΠειιττειπττ εοι1Π:ι·1 ίει·ετ σ.ι1&οτιτειεεω. Αάετατιτ τει:τετε:>. Οικο

ΜΑιτ.ιιε ,ΖΑ.εωειιε 86]οεΑΝΝεε όιΓειΡεΙι Ρι·κΓατι νιτι δ: ΟοττοΙεεΙι, ετσι ετιειτπ

οΠω απο εο εὶε ττειτιἴττπειτἰτιιε ειόνεττετατιι: Ρειι·τιΒιιε. Ο Γεια τεττε.3 φωτ π1ιΙΜε

()οηε!εάτ τΙΙιιΠτεινττ ΡτεεΓειπτειι Μετ11Βτε (σε. εοειάιε τεοτττΠεο.Βειτ, ΠοίΗειτπ ντ

ν:ιτι1 ΓειπετἰΡΓιιτπ [)εο εΧΠτευει·ετ, ΒΜτι:ι ΡτεεεεΡτει οπιτιιιεοόιε :ιόΙτιπΡΙεεειτ,

εΠ8ττει εττ:ιπ1ΠεοΤειπΡΙε. εάιΠεεινιτ.

Μ. Μοτο.ιπτε επειτα το εοόετιπ Ιοεο νττο Πιτιάο , Βείὶἰει ΠιΒόοΙει 8ε ιττΠ·ει:ττετ :ινἰιιττι

αΙΡ"Μ - 8ε ειτιίτειότιιοΓε νιτΙΡτε , ειΙττεπι Ποτυπιτε Πεἰ , ότετ ντάεΠεετ ηιιιπτιιτττ , ει” εττ:ιτιπ ὰ

ι _ ' - - ο `

@Με νεεειευτ ΖειΙΠι5,ίιΠ·τιττι Ρτεετιειετιε , ειά [ιι-ετη εοι1ε1τε τετεεειΒο.ι: ειπτυττπ.

μιτττττεειι- @αἱ απο @τω οττιιτι εοϊ12Π1 πιτετετιιτ3ειΠι!οτηιευε :ιτιτε οΠ:ιιιτε (ΡεΙυττεεε

ι”"'"° τωτττοετΙτε ττω.τιΠτ. Νεο τοι:Ιτο ΡὸΠ ε1ικιΠ Πτι τετειιαιΓεεω Πιεισοτιε, ειΙπεττι ιιινἰτε.

οτε τιιΙττ , δε ΓΡεέὶειιπἰΒιιε ΡΙιττ1ττΠε :τά ειιτττεΙεττι εε ειιο φώτο ΠιΠιι!ετειε Ιοευιτι τα

νεκττ. Ο δειεει·εΙοτιε Πειτε ιιιεΙγτει ωετιτει, ειπε 8ενετΒιε ΠιΙΒειπ 86τττιταειιΠε εοε

ωΓεο.τιτ , απ επτειπι πιατα οΒι:εττ1Ρετειτπ ΒεΠτσε.

ΩΝετηΡε ειπε (ΠιτΗΗ 110.110”. Ηἰε εεΙει.ιΙσε φαω ε0ττνε11ἱτ εωπ φωτια τεἔπἱ ΤΙιεοόοτἰεἱ τμΠ επι πο Πα

ικκτιι.τερ_τιετε εωρπ,ιττἰἰτιὶτἱο Βιι3ιιίεε δοκιιΠ ΡτοΜντωιιη 8τ. πιοτττε δ. νω.Πζικωττ, τ1ιιΔΠ1 εστω τω.

ικνω. εο11οετινάτιιτισ.

ΑΙιο

 



νιτΑ ε. εοΝοεισι ΑΝΑεΗοκιττε. 86;

ἈΙἱ6 ετι1οεμτε τετττΡοτε άστο σε Μή Βεὶ εοοπΡεττὸὶεΙττιττἶε τη εειάειτπ ωττωε- @το Η·

τιιττπίυΙο.τ εοτιττ€π υεΙιοτπἰιπυτττ όεεΙΤετ εοΡτει , ειπε εεω :κά Βιβττεειτπ!ιτττι εττ€ε

τετ : Φωτο νττ Βοιπτιπτ Πἰνἰτιο ίοΙτιιε τιτντιιητττε τεστ εττὸ ΓοΙιτε ετεκττ , αείὶ τωιΙτο

απο Βιοττττττιτττι ΓοΙο.ττο ντττιιπτ εΙεντιτετιιτ. Εεεε ερτ οΗτπ εκ Ρο.Ποτερντιιτττ Γεώ::

Ρίο.Ιττττίτειιπ, άεττιιιττι Οοπάεόιττττ εΧΜετττ, εετεετιιττι τεὸὸπ ειΒοηττΒετατττ: ττι.ττ .ο.τ.Ρω.

αιττττειπο.τ1ιττπ ετιΡτειτίιττηιτε Ατττοε ίγεειττιτιπει° νεΙΙΙεειιττετττ εΙε8ττ ιτι ΡτοΡΙιετ:ιτττ , Μ·

()οιτεΙεάιττττ Ροίττποόυτιπ το ΕεεΙείὶει ()ειττιοΙΙε:ι τττἰεειιττειπ ειεεε1τόττ ΙειτΠΡε1όεϊΠ.

Ι):τιτττεΙ οΙτιπ ντα ιτπετἰτο Ιεοιπιτττι τεβτεῖπ νἰεὶτ το Μαι , 8ε ()οιπόεεΙιτε ;ιττεΙαοτεττ

«Με εΗ8ειπε ντταιπ , ΙτοΠ;τε τιιττηιιἰ Ιει1ὸαΒὶΪἱτετ ΓιτΡετειτ πτειεΙιὶττειτπειπτο.. ΗεΙτετέ

ειιττὐ τ8ττεο το ε:εΙιτιπ τ2Ρτωττ8: Οοιπ!εόιτε εεττε.τι·ιτιπε νὶ-τὶτετ εκΡ!ετο 5 Αιπτέε..

Ιοτιτττ1 ειΒτηὶτιὶΒιτε ίιιΙτι1ε1ττ εεε!ο εοΠοεο.τιττ.

Ιιπ εειάετπ ετεο τιπΐιιΙο. εουτειτιΡΙετἰνειττ νἰτειω εεεττε , Βο11ίΓε1ι1ε οΡετἰΒικ Με

ὸ€ΪΒδἙιΙἰτ1ίΪΠει1ε ,ΡοίΗιτεοΙατιιω ιτιι1πότὸἰυτὶἶ15ΡτοΙοι1ἔειτυπ1 , ειά :ετετουε ίεΙιετ- Μ' . . .
- ιτειιτίιι

πο. κκεν.

θετ. κ”.

Χ.

Ρετττϋιτο

2-1ΜΗ1ιτ 5

Β

κτ.

οτττυτ &

τειτἰε ττιἱΒτανἰτ τετ1ιι1εττι εΠε όιιοόεετωο ΚειΙειτόειτιιιτι Νενεωεττηττι “ : ΓεΡιι!τίὶΓε!ι1ε 12 Ματ.

ετατ: νεττετειΒτΙττετ το ΕεεΙείἱει Βεριτοτυτο ΑΡοίτοΙοτιιτττ Ρετττ 8:.ΡειιτΙτ Φωτ ΙΡΓε Δω Μ·

ὸιιιτι εστιίΈτιτττετ:ττ , ειτε ταύτα ΗεΒειιττεττιε ιτι οτειττοιπε ΒετᾶεΗεἰει, 8ε Μ: όειΒειτιπτ ΙΜ 6

ΑΒ οτττιπ1Βιιε Βοτοττιτ ]εει1-Οττιιιετι , ει:τ ερτ ευτιτ Μετρο Ρειττε δε ΒΡὶτἰτιι-Γτιιπᾶο

γ1ττιιε δε Βοιτοτ,ηοιττεο,τωΡεττοτυ δ: 8Ιοττει Ρετ ειιιπέτει ΓεεειτΙ:ι ίεεετ1Ιοτυω,Αττ1επ °. _, _

ΕΧΡΙεττε νετὸ 2110020111 ωιιΙτοτυιπ ειπτὶευΙὶ5 , Ροίτ οΙστττιττι ωατ νἱτὶ εεόετττ ΧΠ· Δ

ΞιτΓιιΙα ὰ τΙιειττττειτε πτεττε πετάτε εε εοΙΙειΡΓει εΙΙ. Ττο.οΠειτυτιπ ετατ ἰτιὸε ° ὁ. Ετειττ1- Μ”Μ Μ”

"καὶ εοτ

Βιτε δ. ()απο!στ] ΡοιττειιτεΙΙ:ε εοι·Ριτε ΪετιέἘἰνἱτὶ,8εΡοίἱτι1ιττ το ΕεεΙεΠαττι 5. Α ο- με τω”

ίτοΙτ Ρεττ1 μπει Οτειτοττιτω δ. Μειττἰτττ :τά ΡΙεεειιττ πτεττεΙτειτιατυ , ΓεττΡτίιττηιιε ἘἔἑΒιζΪ”*“5“

ΕΡττεΡΙιτιιτι1 Ιτι1]τιΓεεωοε!τ ΓυΡτο. τιτττώτιπτ εμε: τι

ΕΧΓτττττ το (ΞειΙΙτε ιπετ1ττε ὁἰ8τ1ἰίἰἶιτ1ι1ε οΙἰτΗ

()ιτ]τιε τηεττι!πτει ΐο.ετει Με τιιτττιτΙατο. μπεστ;

Νοιτττττε ΟοΝοεουε ,ντττιιτιιω Ποτε εοτυΙειιε, ξ

Ρτο ςιιτΒιιε ἰιτ εωΙτε ττιιττε ντεκ εκτττττιι5.

ΉτΤΗτουετωεσ Ρτετιεστ11ττι ίεερττει τε8ειπε

Κατα Βτταιιτττοταττι ττειιτΓνειπο. εΙε1ετιιττ.

ΘεΙΙοτίτττηιιε ιιοΙΞ5τ Ρειττεε Μ:: ΟΙιττΠτεοΙειτιτω

@Με Ιτιπτε 5ε‹]ιτειτεε ειπε ΒεΙεἰττοειεει νοεειτιιτ

Οιιτττει:Ιτε ττιιιΙτἰε Ρεινττ 8ε Βιιιτε ΓεΡεΙττ.

εεω Γειεττιτοε εἰτ1ετεε Ροίτ τετττΡστει Ιοττειι

ΕἔτεΒἱο ευΙτιι τιττΒει Γε.εττιτε τιιΙτττ

ἙοιπατιεΙΙετιΠ τι1ττ1ι1Ιειτ15ὶΠ εεΓΡττε ΡιΙΙετ1το$'

ΝΜε ιιΜ Ρ0Γεει1τθε ττωτιεττβιτε ει1ΜυΗττ

α Η ελ $7εοπιστο: ,ειιεττι:τάττιοάτιτπ ΑΙΜ: 7. να

Η η., !εΒίτιττ.

& ΙρΓο άτε το ΜοπεΠετἱο ΈοπτεττεΠ2 Μ: ετττἰττιτἰ5 Ηο

-ττοτετιιτ. .ΕΜ οΜτιιωπά :Ματια εὶτε:ι σε. Μ” ΦΙ

Ιοετττπυε.

ο Ηἰττε εοτῇἱεἱττιω, προ: άιτοάεεΜουτη ἔτ Ροίὶετἱοτἰ

Διι&οτε πά)ε&ιτττι Αττικ :οι ετιτο “Με Λιιέὶοτἱε πω:

τττειιπττμτε ἰιττεΙΙἰΒἱτιιτ.

Κ @τι-ε απο Με ΤτειτιΠιτὶο ία&ει Ετ, τττε:τωτττ.Εεω

 

ν άδΜε δδ. (Μάτ &ε:τιίωκ Π!

ΦΗΜΗΜ” »ποτε τι. τ.ία&εττι “Η 'Νεττι ἰιτ ΑΡΑ

ΡΩΜΗα πωωθ- Πττοττ. ΕοιιτεπεΠ_ Το.;.5ΡὶεἰΙ_ Κα.

απ” ΚοτοϊπεΒεπΕυπι ΑτεΜερτΓεομτε σε. Οοπ[ψ

:στα ΗεπτΜιιεκτι Το!υ|Απέ Ρο72$ι]β:έτ ό» ΜΜΜ;

(ῖοΝ.τ›ετ›ι εστρστπ απο έτι ΙσαιΙσ ὸὶεἱτιπ 7:Ρσ[14ίπε "Με

ῦΜΜἱτι Ιπαιτπ. πι€ΙΙψωο ·υέΖώωσ βρττωο ΚιιΙΜέί:

1αση:εμτο ὸἱε Με ΤτεττΙΙειττο ιτιΜοιτεΙΙετἰο Εσωτε

ττεΙΙι εε!εΒτατιιττ



τω νιτΑ ε.ννΑι.οετουοιε του. εΑεττυι.οτ:εΝετε.·

τοπιοΜε18ΜυΗΜΜΜΜο8%ΜΜΜΜΜΜΜΜωΜ%%ΜΜ

τ::οετν1ΤΑ δ. ν7Αι.οΕΤ1ινοτε ΑΒΒΑΤ.

τ>ιιιΜτε τ:Αετιιιι.οοεΝετε τιν ι-ιΑΝΝοΝιΑ.

Ε:: τουοέταρύο 6'οοφεπάτευβ @- ε:: Ριτιι.ιττο Βοπτε-$μέ ΑΜιιτε , αυτ

Με Ζαταϋπιττο Ρεφετ2εω :Μπιτ Μάιου· ε:: ωτοστόπ τπτ/ττι οτί στου. Μ.

ΡΚΟΕΟΟΠ8 ΑΠΟΤΟΚΙ5.

Α ο ο τ ο ο υ Μ νεοετοοτΙττι <έεΠο. τοτ επτεττοττοοεοι ντνεοττυιο

Γεττοτ:υτω ττοτττ ττετσετε , ειοττττυοτυιο ε0οΠ1ετυττο @οτε

- τω: , ουτ το: οοοτε νοΙυτοτοει ττε οτε τεΙττΙυετυοτ , υ: ου.

-. οιετο εοτοΡτετιεοτττ ντι: ΡοίΠοτ. Ηοτυιο τοττυτ εττετοιιττε

τ τω! Ρτονοεειτυε 8: ουοτυτοττειοι τεΙτοτοτοτυττι 1:ττιττυτο τισ 5ο

ε τοτυτο αττττ:ιτε εοτιιΡυΙΓυε , Ποτ: οιιυε :τιεοτετττ ΡτεεΐυτοΕιΠ;

.. _ ο ΡτυττεοττΒτο ττυετοττυεβ Ι.ετίτοτεΐ ίυΡΡτεκ ε1τοτττοε , οτ Βτιτ

· Μ " εεοε το τετοιο το απο , εοενο υε Ροτιι15 εοττε οτ

ττυτὶτο ττοΡτουυε εειντΙΙειτοτ ειτΠΠοτ : Π:τεοε τοε τοοετε τοτεοτττίΓε ουειτττετ το$ο.υ.

ττουε ΕτειΕτττουε $οτοττΙοιΓτιυε νετττο.τευι ΡτοΡοΠτ8: τετ εεΠτε Ιυεττττ: Ρειοττετειτι,

τ1υττιο θτειιιιιιιο.ττεοτυτο τε$υΙειε ευΠοττττεοι.

 

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτ.Α.

του. τ. Π τΙΙυτοττιαοτττιοι ντ:ττο νττ:2 αποτο:: οτοοτουε ΠττεΙτουε ΟΙιτττττειοτε ΒεττειοΞ

Ρτοτ τουτιτττ ΡοΠ ΑττΓεεοΠοοετο Πισω τοτττετε τττου:ιτυε εΠ ΑΡοΠοΙοε,

τουτο τω· ΑροΠοΙοτίιτοττυε τεττυειεεε ε!εότοε, ουτ τε6Η: ντνετιττο , οττνετΠι :εττυοοττοττετ το

1'^· |ετειοττο ,ντΠτιτΙτο 86 τοτοΡοτο.Ιτο. εουτετοοεοττο ,τιιντΠτοτττει αυτειο 86 απετυο. οτι.

ΡετευτΙο , ΡτοτοτΠΞι εεττ:τοτ ποιο ἔουτττο. εττο.οττουε ουιπτεττετιι:5 8τ , υπ ται τττεειτο,

ν το τοτε τεττττε νοΙεοττουε ,οττιττο. δΡττττίὶε τοει€ο:1 τείυτοειιτε, ττιτετ εττοτυιο το.

οεοτειε ,ειΠτοτυττι τοοτε ντειτο οΠεοττετεοτ. Σετ! ουτε. ΡοΡυΙυε Ρττοτττ1υτττειο ποιο.

Ροτε οειτοαττε τυοε αυτ, τοτε. τοτε ντΠοτΙτο. είτε ειττΠτοιοοε,ττιντΠοτΙτει ειυτειο οοο

τιΡΡετευε,τιυτει οεε είτε ΓυΓΡτοετοειτυτ58πο&οτυοι ειτειοΡΙο. νετ Ρτει:τττεειττο τοτο.

τπτ Πττειο τοντΠοτττυιο ΠττΠεετε τοττιττοε ουτνετειτ. Αττττττο. Γυοτ εττέο τοττειευτει οι:

Πττετο νεττοτε ττεεττιτο.τετ ντττυε οΠ:εοΠ1. Αττ οσε ετιττο τουσ ντΠοτττει τω. τοττο.

ευτει τ:οτυΓαιΒο.οτ, οτ εοτττο. ουτττειπτυιο π! Πττετο τοντΠοτΙτυτο Ρετττειοετεοτ: 86

Ρετ Ποτ: ττυοττ τοττυτο τοτο ειο,εοοτυτ , οσε ττυοττ τοτυε αυτ: ΙοοΒε ιοττειοττττιε του·

τττετυτ. Νουσ νετὸ ουτε οοετο.οτε Ι)εο ουτοετοΠτο.ε ΡτττεΙτυτο εττετενττ: το τουο

ττο , τΠει εοτΡοτειΙτο. ιιτττο.ευΙο. τοειΒοει ειτ Ρειττε εεΠ`εινετυιιτ :οοο ουὸττ ττεΠοτ πιο

ότι το Ετ:ετεΠο. του ντττιτο ντττυτυτο τιο.Βεο.τιτ, τ:τυιο Πτέοτι. εοτροτοΙττετ οου Πιετυοτ;

τεττ τιυὸττ τοτο τιοΠττε τοτο τ:ετιιΡοττουε οεεεΙΤ:ιττ:ι οσο Ποτ. Ποττε Α Ροίτοττε:τ νοκ

1-0°τ-14· ειτε: 2έττ8τω τι: βέπτυπ @πω ποπ βἰεΖΣότι: /ἐτἰ τίπ/ίτίε|ίέπ.τ. ΕτυΠτα ττέτευτ τοττο.τ:υ

μ' Ιυιο τοτο ει8ττυτ, Π αυτ: ττυοττ τοτυε οΡετετυτ. νται ετιττο , 8τ οσο Πειτε , τοοτΙὸ

εΠ ττυτετεοττει. ντα εοττο νεοι: ει:ΠττΠ18ττο το ντττυτε εΠ οΡετυτο , οου το οτΈευ..

Πουε Πττοοτυτο. νετυτοτειιοετι 8: οπτ: ετιτο Ποιο: : νται: Βοοεε τεΠτιοοοτυτο Πετυοτ,

8: :ιττ τιοττειττοοετιι εοτττει Ρτονοεο.οτ Ρτοιτττοοτυτο. Πυττετοττυτοττειοτετ τ:τεττττουε

το: ΠτιοτΙτ Πττε τεττττετιιυε , ττεΠετετ:τοιτουε τετι·εοει οεοοττο. Γυιιτττττιε τεΙττιττυετε,

:το τοτο 8τ τρειττοίο. ου] υε τουιιτττ τττοετει ουτε υττττωτ ου ΡεττΙτττοττετο ττετετετε νο

τετιττουε, Πττέτειττι ττυοττυε 8τοο8υΠειτο οοΠ:ττ ΙζεττετοΙιτοττε ντειτο ουτε ττυεττ :τό

νττειιιι ο.ττττε ευοτειιττουε , τιοο τιιετττοετττετ ΡτοΓυτυτυιτι Π ότε νται δειοθτοτυτο ντ

τ·οι·υτο του Εετοτυοι·υτο ,τιυ:ε το Με ντττεΙτοετ ντο. ουτε οτειττέὶ οσε Ρτεετ:είΤετυοτ,

Π1ίτουε νεΠτοτττ8 αποτο τεΙτουετυοτ , εΧετοΡΙει ΡτοΓετειοευτ , ιιτ οιοοε ουοτΙ τι1°ιΡοί.

Ε
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Ποσο στι οτοσοτο Ροεοτειστ , εειστο οτε τισ ίτιοττισσσσι Ποτ ττοοτττσε, €1112τιτο Ροτ σα: Ουτε· ΑΜ

ττεισΙτίτο τετιιι δζε1ττοε ντσοσε. 5:τΡο οτοστστι οοτσε. τοτσοσττει τισ στσοτοσι Ποτ δ;νται: :ι:τοτσ:ο σοΠσοττσιιι Ρτσε 5:τσέτοτσισο-ιτοσιοΙο σσσσι Ρι·ωσιαισιοστο οΧοτεειστ: τ

ειστε σσιτι οοτσισ οΡοτει νοτ σιττο.οστει στεοσσσσετστιττσιτει , τΡΙτ τσ τστττιιτε τστΡττοτ

μεσο οτσσοτοσιιε. ΠσσοΠοσιτσιιε στοτε: 72σωπε @στα σώσε σπιτι , ά· $!υττί. του ;.ι6.

στι:: Ρστπ·ιπ 21ο/ΪΜΜ ?τιτ σε :τεστ Μ. `

Ι οτεστ αστσνειιιτο φωτο. ()τιτττττ σο στα 8: οοσνοτίτιετοσο 8ο ισττσοσττε Γεισέτ:ο σε: η

ΒοειειίΠσιο: Ψτιτσετιισσιε * ()τιτττττ ΪσΠιστει: οσοι: Βοτττι ίσστ τιεισσ τιτοοσΙσ σα ἑἶν°ὁΙἀ°τΓ“:=

Γτττε εοσιΡοττσσε , τστεεει ομοσ νοτειοτσιτι τοίτ:τσιτι σστ Βετο ντσοτο νοΙ :ισσττο πιο ΡΞκ,::::_2

τσοτσιιτ , τοτ:τττοσο απο νστσ:ιτιιτιι οττ,οσ τετσσοτσ Ποτ8ε:τισ εοστίτοο.ετοσοττι στο- τ* “στο

ιετσιοτσσι ειττσσα Ιτοοε σεισοο. σο ττιστετε τ:οσοσττσστ :ισοτττο Γοττὶιοσσο°. Ηετο στο 7"“”:”'

οσο τοτσΡοττοσε ΠΑοοισ-:στι τσοΙΥετ Κοστε Εττισοοτσιτι οτο.ττΠτσιτε8τ νειτσο σο

σττττιιιτ οττει Ρειτοιιττοσε , ο:: ΚοσειΙτ ΡτοΓοστο οσττο στα. (Ντικ Ροτοτ Ψτιτσεσ

τω, τσο.τοτ νοτὸ Βειντιι.ττι στοοΒειτστ. Ισοτειτ οσττσ τΠτ Γοτοτ ,ντι·οο Γοττττοτ το

οτειετΠτσισ τιοσιτσο Ατστοσιτσιε,σσετ ντττιτσ ισστττε ΡΙοσεισι νττεσττοσε σσοοσε, Πέ

οσο τσ οοιιετσοσεττο ειτοο οσΓεοστοσε , σιστετε ωστε Μοτοοστοιιίτ Ρτοτίστε Μοσειίτο

τω. Ειστειτ τισεοτσ ΙττιοΙΙσε σο νττσ8τοοσνοττοετοσο ττττσε οσττσε *, τσ οσο Η σστε·+ σε το”

ιιοΙΤο σοίτσοτειε , σσετσι σκετο Ποο δ: Αιισοττε οιττττεοτττ, εισέτσσσο τοτο. Ιιοττιτστ- 684·

Με ίσοτττ , σσ:ισεο.ε 8: σσειτοε Ροτ οσσι Ποσιτσσε οΠ:οσσοτο στοστιτσε οττ ντττσ

τω, Βιοττο Ροεοττε τοΡοτττο. 8οσ σοε :ισ σοσ ομοσ ΡτοΡοτστσισε εειΙτισισσι τονο

οοτσσε. _

Βο:ιετι ειστοισ ΨοιΙσοττσστε οστισο εισοτοΓοοσεστει οσοι τσ σπασει σοτσο σσεττ- Μ. Δ

τοεστ 8ο στιιιττισι σίστε στττοοτοεστ , ντΓσττι-οίτ @σε Ρατοιιττοσε, στ οειττι τοοσσσστσοσττοσοσι Ποτ οτστστιττοσοσι 8ο Ρειτττοτττιειτστσ οιτοτσΡΙσπι ασ τ11.1ΡΕτει5 νττο ετοι- σττω με

σοτο σοσσττΓοσε. Εττιτ ειστοτσ ρσΙοΕιιο στο σοοοιτάσσο ειστΡοέτσ , Γοσ Ρστοτιττοτ τω·

ττσο , Ρσστοτετε. 86 αιττττοεο. $οσ Ποσιτστ Ποτ οοοσΙτει στΓΡοττττοσο , σστ οτιτιι ίτσοτ

Για εισσστο Γσσειτττιεινοτοτ , 8ττοοτοσι :το τοτ:ιοτοσοτσ τσΡτειστότο Γοτοττ ίσιο Ατσο

Βσσστνττστιιτ τσ πεοτστ τοοστ @στο ττοττ Ρι:οτσοίτ:τσσνοτοε , σα: στο αιτστε ω;

Ρστό. Ροεστε ττστσσεειττ. Νασι οτσστΡοτοσε Ποσε Μισο στ: τσ8τοίΠισιισσστ έκαστ

το Ρτοτσετε ίσο: τσσσοτο οτεττιε τοττοιτττ , 8ε:ιιιιοττε Γστ τοσο τοτ ττττσε οοοοσσοσε ,

στο οισστττσε τ:ειτσ:ιτττισε ττΙοοοτιττε σε τσιτσοσοτοεο τοττοσοτσσι τοτσττι οιΡΡοτττσ

ΕιοτΙο εοσιοοτειντε. Μσεειτο σο.τσσσο ειστιτιο , οσοσοτσστ τιιτιτεὸ ντΙοίοοτο οσο στο

οοτιεισε, το «τσκ στττιε σοτοέτ::ιτιοστ εισττιισσι , Ροττ:σιοστιτσ σοσ νοτιοτσοστοτ οσο- -

τοτο. 5τιισοτοσε τστοτ σετ εστω τττοσττ Ρτισττε.εττσ Ροτ'εσοιιοτο, ό: Γοττε σοίτσοτττε

τιιτιτειτο :τεοτστε,ίτισττ:τσετειισ Γσστσ Ρ:ισσοτττισε, οτστιοστε, σε ντσστε , οσττι οσιστ

σιΙσοττε:ιεο Ιστοτττ_, ο:ιΡετνοε τοσττσοτο , τιοΓΡττοε δε σοτοτέττ·σοε οοτττοοτο , ντττο
ο Φ . ο . . 7 . .

τισοσσο σοσ τοΙτιιιι στο σέτσ οοτΡοτιε , τω. οτι:ττσ ὁ. οο8ττεττ1011ο τοτσιε τ·σσσιετιε

οΧίτττΡειτο. :

Ιστοτοσ Γσἐ`ι ε:τσεστσ Γο.Ιστο σιτστσιο οοστοστο., οετοσσ τσοεσοττι Γσσσι , σοσττοστ Ψ» __

Γοτττοοε νττσσι ΜΑσει.οΑιτισΜ , τισ εισιοτοσι Ποτ δ: οττΙοίττε σει·τεο σοΗσοττσττι , ~χ~Πἔἔ

στ: οτιίττσιοστο.ιιι τ:οσίοτνασσωσ , Βτειιιστε οοετστο :το Γεσσετ οττε τοτττιοσττισε ο» ευρω

οτεειτο οστειτοειτ , 8ο τοσο οειτττειττε οσο τΡΓο. Γσονττοτ Βτισττιοστ ,τΠτσε τσοστοσι σο

οοσσοτο Γιεεισοτοειτ. ΠοσττΙσο οσοι. αιτσο.ττε ειστοθ:σε τστοσττοσοσι ιιιοσετε ττιστττιτσ

στνοτοοτειτο, οτίιτσιιο σοτοτσ οστοστο.το τοτοτ,οοοστε τσίο.ιιι οεττστε τ:οσστειιτι νετ

σο ΡοττιοττοΓοοτο ; σοσ σσὸσ Ποτ σι-σσσε τισ Ρτομισεισσοσι Γοσοτοσι σο

σιτστΒσε οοσοοΙΤσσι ΓΡοτσοτοτ , Γοσ οσοι ΓοττΡτσττι σονοτειε σοοοσεο ΑΡοίτοΙο:

Μα!τει· τππαρω ό· αυτου :σο/τοτ ?στο Βασσά[Με, τι: σ: βπι(?τι τυφυτε @- ῇσττ- τ.ου.7.ης

πι; ?στο “πιο πορτα η? το$2τατ στο /τωτ πττιπσ2 , μουτυσσ ρ!τττωτ «στο. Ισοό

οσο ΓοΙτ Ποο ν:ιοστο σοίτσοττισε ,νοτσετ σσοσσεσσ ττσΡοσττσοστστσ οτιτσστο σα.. _

ετιιιοΓοοστιτ , ποσο σε σσεσ Ποτ ΓοΙνοτοτστ, 8ο το Γο Ποσιττιτ νοΙσσεειε ττοτοε, τοτο

στο οστιι Ισοτστστε σε σοσιττσ οΧοτοτπιτ.

τι Ηττ ιιισΙτει σο $οσδττε τοσεοση:οτοτιοτε τσίτεσστστη:σσ Ρτ1τΠΡΡΠΝ ΑΡωτΕΠ “Ιω ωετατο Ροπτιτε “ω” νἱ€

το τιιτοτΡοτειτοτ εισ)ισι σσᾶοτ τοισειιι στοεσσσε το. · · "

ΚΚΚτ τ ι]
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(Με Μ. 5εει οπιιιιτιοτετιε Πειτε , επι πεε οεειιιτα όιΐοοΠειοτιειτι εοτειε αιιετιια: Βια: τιπ

ίετιεοτόιτετιιι%ετεοατ ,ετιατιι ιιτ από Ροτετιτετ αόιιινιε. Ν :ιπι οτεεόιόιοε νιτειιιε

ν. Μαόειοατιιιε ειινττια ιτιίτιιτατιοτιε εοττιΡοιι&ιιε 8ε ιιιτιιιιι ατιιοτιε ταειιιιιτ αεεειιιιιε,

ιοιιιτιε νιτιειιΙιε εοτιιιι€αιιιιιιε, ιιιατιετιτε αιιτετιιεατιτατε, :ιό Μοτιαίιετιιιττι, ειιιιιε

Μάιο, νοεαιιιιιιιτιι είι Α·τ.τιτε-Μοι15, εοτιεπιιε Ρεττειιιτ, ιιιτοιιε Μοτιαίιιεο ιιαιιιτιι Γαβ

*· ΜΜΜ, εερτο , ιιι ίαιιέιι:ε αόιιισιιτ τεττιΡοταιεπι ιιιιιιιε ντεκ Ρετεειτ ειιτιιιτιτι τ.

ε” Ι ΚειιΒιοια αιιτειιι Ωιιιιιιττιωτι1αΨαι·σεττοόαιότιαετα ια:ειιιατι ιιαι.ιιτιι Ροίιτα,

ξ διιο°ω_ ινιδοτειιι τειιτιειι αιιιτιιι πι τιι.ιιιο τειαιιατιε, τιτοιιτιειε ειοπιιι.5 ειιτατιι πετειιατ. ετατ

φωτ πό τιαιιιειιιε τιιτίετιεοτόιεε εεττ-τω όεειιτα , Μπιτ οοετιιιιιιιιιτετιτα, ιιοιοιταιιτατι Πο

ιπυιι Μ” ιιετιε ,μπειτε 86οΒΓεετατιοτιιοιιε ΐετνιετιε ιιοέιε αε όιε. Ιπιτιιτοττιιιιροτειιι Πειιε

επι “Πι . . . 7

Ξ,,άΞ,,“,_ ειιιι ιιονιτ οπιιιεττι ΡειΙπιιτετιι αΠ·-ετετιτετιι τωειττω εκεοιετε ιιτίτιι&ιιπι Ριιιεει!ΐετατ,

ταιιιιιιατιι Γιιαιιι όεαεεεοτιε τιιιιτιετιΒιιε Πόειιτετ ττιιτιιίιτατιι:εττι αει ττιατοτα ίατιέιιτατιε

Μετα εα:ιεΠινιΠοοερτονοεατε όιΒιιατιιε επι Νατιι ειιιαόατιι ιιοδι:ε, ειιιτιι Ροίι πι·

ιιοτετιι τε!Τα αό τετοειιιατιειιιτιι εοτΡιιίειιιιιττι ιεᾶιιιο πιειιιιστα όεειιιΤετ , πιο:: Γο
Ροτε όερι·εΙΤα , νιόιτ πι ίοιιιιιιε @τα ιιιι:τοιΠιετ ιο Βαιιιιεατιι , ειστε ετα πι ιο πιο,

ειιιαιιι νιιι€ιιε Βιιιτιιτιιτιτι τι τιοπιιτιατ. ΕτεεεεαΡτιατιιιτ ιΠι νιτ ιατιέΕιΠιιτιιιε (Μυστικι

ε:ιιε ΕΡιΓεοοιιε τιιτιιιο τείιιιαετιε όεεοτε, εατιιε·ιιιε Γιιτιιττιο ιιοιιοτε 8ε τενετειιτια.

ΓιιιεεΡιτ, όεειίτειιιε ιιιιΡω νιιιοτιεττι ετιατιι εειιιεετιι νιιιο Ριετιιιτιι. @φ ειιτιι οι

Βιιιετ, ι”ετετιο 8ειιιιατι νιιιτιι τω: αει εατιι: ΑΒε ειιιοό αἔἰ5, Ριαεετιτ ετιιπι πιιιιί

ναιόε πω: ταειε. Ηαειταειιιε νιΠοτιε τοιιοτατα, δ( (ιιτιταόιεατιι) Βινιτιεε τζτατιω

νιιιο όειστιατα , τεττειια ίαΙι:ιόττε , 8ε αει ατιιοτειιι εα:ιείιιε ραττια: νειιετιιειιτιιιιε Επι

@ειτε εστριτ, ο: ειιιαίι όεπιιίιαταιιι Ριαιωιωτι αετετιιαε νιταε όιιιεεόιτιετιι ανιόιιιε

αιτιοετετε. δεόατιτιοιιιιεΙιοίιιε ιιιιόε ιιοτιοε ιιτοιιεετε ειοιεε, ιτιόε πιαιοε :ιό όετε

εσ,Μο τιοτα ταρετε ιιεςιιιτικ πω: αττιισιιε εοιιατιιτ. Νατιι οττιιιιΡοτετιτιε Πει τατιιιιια, είται

ωεεω ιιατιε νιιιοτιεπι ειιιιΒιιιειατιι Με εοτιίαττιιιιαιιιιτ ιιιιιιιιιιτετ τετιιιιΠετ, ατοιιε ιιιο πι,

""ω"""· ιιτ αιι`οιετ, αει αιιτεε νιιι8ι ἰἔτιοιιιιἰε τιετιατα πιω, ίιατιτιι ιιιιττιατιι 8ετιετιε ιπι

τιιιειιε ιατιέιο Ρτοοοιιτοιτι ιΡί`ο τω τοπιο τείιίιετε ειιοιετιε, ιιιιτιιε νιιιοτιιε οεεα

Ποιιε οιιοτιιτιιόατιι εοτόα τεΡτοοοτιιτιι ιιινιόιεε τ-αειουε αεεετιιιιτ , ατειιιεαόιτιίε

τειιόαε ιιιι όεττσόιιοιιεε , εανιιιατιοιιεε , τ”αιτέειιιε ορτιτοι:τια εκειτανιτ, οτ , ιιτ πα

όιεατιι , εοτιττα @πει ιταττιιιιαπι Ριι€τιατιιτιιε, εοτιιπι τε νετιετιοΠε ατπιανιε Πτι

η;,ι_ ,ε ,. Βιιιε. Πτιόε €ει:Ρτιιπι ειι: ύωπέτττωτ, ιίεΒιει ε·:-πιπ ΐυ·Ζιμ /ατἔ:τί)ε·, τω

:μια επειτα 3 α πι: αττικό. ε οτιιτιιοοτειιε εεε ατιιιι αιτ ιιτειιιτετ ια οιιεαειτι

ίιόι:ιε τιτιιιιαιιτι νειοεπετ Πιεειιττιτ.

ν Η_ Ναιιι ειιιιι ατιιττιιιειιιιιιε ιιτροτεαόιιιιε τιιόιε , ιιιιιιιΓιιιοόι ιττιίιοιιιΒιιταε όετο:

Μι έιτιιι:ιο 8:ιτιοτιιοιιετατιι_τατιιε ιιιττιιιιτιι τιιτΒατετιιτ, ιΡεαοιιε 8τανι ιιι:ετοτε όετιτείιαιτιιεέιιι

οτιιιι- -- ·-ι - .τ . ..:ω ι ιο όεειειιιιετ, ιιιιιιτο ιιι νιτιιι ΓΡεειε Ατι,ιτειιιε εεειιτιιε ιιιιΠιιε ειεεοτε τιιτιιιο πω

· · - π σ . . .

πετιε αΡΡατιιιτ. αι! εοττιιιιτπιιε αειΠίιετιε , εαττιειιιε ίατιιιιιατιτεταιιοοι.ιειιε , εαιιίειε

ι:ατιτι ιιιειιιιτιε τιια:τοττε. Πιτ, ιιιεμιτειιε, τατιτι τιια:τοτιε Ροτιόετε <ζτανατιεε οιιατε

ιιιιατιτατετιι τω: πιειιτιε ττιίιιεια: τιιιιιιιο ιτιοτόιτιατε εοτιθιτιόιε 2 σε ειιιιιιιια τά

ΡοτιόιίΤετ εΙιιατιταε είνιιιοε Με ειετοπιιτιοτιεε ,ιττιίἱοιιεε ,ιιε εαιιιττιτιιαε ατιτιειιιο πι.

ιιιΒατιτε αόνετίαττο Ρατετετιιτ , ΓιιΒιιιιιιιιτ Ατι€ειιιτ όιεετιε: ()οτιίοι·τατε ό: εΠο το

,. Τ,,,,_η_ Μπα εοτιττα οΒιοειιιετιτεε δε εαιιιτιιιιιατιτεε τε , ειιιοιιιαπι Γετιρτιιιιι πι : Ν” απο..

πατύπω πω, πώ «τα Α· ΜΜΜ τεται·ιυετ2τ. Νοιι απο τιια8τιορετε ειιτατιειιιιιι Με

ότι νατιιε νετιιοτιιιιι επι πι, ουκ ειτιιιε αεεεπΓαε τιετιε τείιιιι€ιιιιτιτοτ. Ηεεε εεετιιτι·ι

Ρατιειπαιιτιιτ Ρτοτιιιετεε , ΑΡοίι:οιι δ: Ματητεε επι ίιιετιιιιταιιτε τε. Πτιόε δε Πο

ΜττττΙι_ το ιιιιιιιιε το Ενατιετ,ειιο όιειτ : Νεα Μ' άτβιριίω @με πωεψιπιπι. Ε: Ραιιιιο μπι:

Ν. 82 Ραττειαβιιπτιτα Βσειτςεύτιό ωαι·υπτυπ , μπειτε πωἔὶ.τ @Με/τεστ ετατ. Ηιε

@τα οι ιιιιιιιίτιιοόι Γετττιοεττιατιοτιιοιιε 8ε ΐετιρτιιτατιιτιι τείιιιιιοτιιιε εοτιιοττατα,

ιτιι.ιτιιεττι ττιιιατι εοτόιε τιιεετοτεττι , οιιετπ όιαιιοιιεα ίταιιε Πιαεετεισαι:, ΓΡιτττιιαιι

παιιόιο Γιιρετνετιιειιτε ίιατιτιτι τετιτείΠτ.Ο ειιατιι ειιιεόιατιι ΗΜ ιιατιε Ποτιιιτιιιε οιιετπ.

(Με , οιιαπι πεε αει τιιοόιειιιιι εοτιττιίιατι ρετττιιίιτ.

γ τ χ τ_ Ιτιι:ετεα ετατ ειιιιειαπι $αεετειοε Οιει.ειιιιε τιοτιιιτιε , ιιαΒιτατιε ιτι ιοειε ειειεττι επ.

η Βιιιτιιτιιτιι, Βι·ι[[κ , Πω: είι ιιτοιιιτιιιιε αυτι δ. Οιιιετιι ιο Ηετιιιοτιιαι



νιτΑ Ε. ννΑτ.ηετιιυητε ΑΒΒ. ΟΑ$ΤΒΙΕΟΒΕΝ5τ& 86ο

το Πιιντηητ αττι” νοαιΒυτητη εΠ Ηει€η:ι , οιττ Παοττυη·τ Μοηττετττ ουετη Ρττετεηττε4

Βετ ΓΡεετε, ητοττοιτε ττετηοηίττειοειτ , τττιττοοε Ρτο Πιηέτττεττε Πιο: τηετττοὲ ευηέττε

:μη Παω: ηοΠ`ε ροτετττητ νειΙόε εοτεο:ττιττ. Ητε ττειττττε Πτντητι τηοηττιτε τιτΠτοηε,

ειττ Ρτεεότότττητ (Ζτη·τΠτ ΓειτηηΙεττη ΨαΙττεττηττετη εΧΙτοττττττοητε €τε.ττά ετε!πο ττε

ηττε εοητιιενετατ:, δ: νετοτ Πετ Ρατσιττο ττττττε τηεητετη τεΠεετε ετττειοτττ. (2τττιτη ετττη

νττΠοττττητεο_ηιττηε τηι1ηότ εηρτάττ:ττε Γττ€εΓεετε , 8: ε:ετεΠΣτ ετεΠττεττο:κεεηΠιιττ,

Πιηέτ::ε εοηνετΠιττοητε Πτώττητη ττιττετετε ει€ηοντΠετ, τηοητετη τΙττ ετττετηττοτη , ερτ

ηιιιτε ΟΑ$ΤΚΙ-Ι.Ο005 ° ετττ:ττητ , όεΠΞηεινττ, δ: ιιτ Πιτ:το νεΙττηπτηε τιεεερτο τη εο

Ποτεεττιττωττιό οτηητοοτεηττ θεο ίετντεηττητη εοηΠτιττταεετετ, τοΙτττττε :πάτησ

ητττοηε ΡετττωΠτ. Οττ ντττεΙττ:ετ τηοηε :τ Ρωττειτ ντττ Πετ (ΞτΠετττ (ΜΜΜ τητα.:

τιτοτ τοτε τητΙΙτοηε άτττετηε5 τη Π1Ρεττοττ Ριιττε ττείετττ Παω ετα.

Βετιτε ειιττετη ΨτιΜεττητττε ετττησητττοηετη ντττ Ποτ Ιττσεητετ ταταητέτουε Πιίἱ

τ:τρτεητ , ηοη τΙτίτιτΙττορετε ρετΠεετε , φωτ τω Ρετ Πιτηιιτητη ηιττττ οτηητΡοτεηε

1)ειτε τττ€ηεττηεεΠ τητΡετατετ ίεττ Πειτττη τητΠτ τη! οηετηόετητ τττηΠτεητ τη” Η”

1:ιτττητντ ηοιητηε, Ποτ Ρετ τετετη τετηΡιτε νατττε τηετττττε τη: ηοοτττε 8: Π:ειιηι:τητη

α” ΛΗ.

Ιος: Χτμ:ντ;

Αττιττ..τ:τ.

ΟτΠτ:τιο _

ττοττετοτε

ΜοηττΠε

ττητητορ

Πτιτετεηιοἔ

Παπ,

ό

Ι Χ.

.Ηττττηττο

Ρττττττιτττ1

@πως ὶ

τεηπΡοτει!ετη ΠητοεΠεευτττττΘητττιτετττ ΡοτεηττΠττηιτε εαπ, δ6 Ρετ εοιπτυ8ετη Γιωτη '

ετττεητ Πιητητεε ()ΠττΠ:τ ΡτοΡτηοιτηε εττΠ:ττετειτ. Ηιτητ: ετΒο τοΙΙτετττ: Ροίτητειντι·, τι:

Πτρττιότότιτητ τοοιττη ττηεη·τ Πτ›τ Ι)τντττει ττετηεηττα Ρετ Γ:τητητηητ Πιιιτη άεΠΒητιττετειτ,

έ Με ΡοίΓείτοττουε τΙο.το ρτεττο ετηετε ττεοιττΠετ, τττττ:τητε ττειοττειειτττιητ Ποτ ειττ

Βοτητηο τετντειτττοτη Ρτεερετητε ηοη ηεΒεττεττ (Ζητω Ρτεετοιτε πιο:: τττε ττοετττετ

ειττοιττετεεηε , τοειττη φαση (:Ιιττίτττο.τηυτα Ροηοτοετ:ττ ειηετε ειιτεινττ:, ετττηε τη

νεττττ:ε τηοηετε τρΠιτ5 , τιτοττΠτε ό: νεοττΒιιε τετΙτεττιιε ειοίττΠ5 , ττοτητιτη ειττ ττο.Βττ:τη

ττοητ τηεττη3 ρ:ιτεινττ τοττετττττ. _

Νεε Πτεηττο Ρτ:τ:τετττε ττεοετηιτε ητττειειιτητη ,-ττιτοττ οτηητΡοτεηε Βευτ ειττ οΠεη;

ετεηττοτη οιιετττετη Γειτηιττει: τω: εητειιη €ετετει:, τη τΡίο ΡτοοοΠττ τττοετητο εττητ.

τω. Νοτη ετιτη τεττ8τοΠΠτητει Οττττίττ τττηηειττει ειττ ττοτηιττη Ποτ ΡτεεΡ:1τετατη πο

εεΠτίΤετ , Ιιτηεττττειητ «Θε Π:ειττοΓειτη ετοιιεΠτοΙτητετη τητηεηε οειτττε ειοΙιοττηττ , 8: ετ:

τοτο. ττττ_τηα8ηττυοτηε οτ:ιτττε ετιτε "τότε ότίοττευττ ; τηττητττ Γετττεετ: τηεητε τηιτηττε

ητττιτε τετηοτιτητ :το αετίτ.νεέττοιτε τηττηττητε οηετεη5-τηιοττεεητηητ τη τετττε , ιιτ εετ

Πττη εττμτε Γιτοτττηε τητετ Π·εοιτεηττειητ Αι18ετοτι1τη τηετετεευτ ΠτιΒετε τη αυτώ.

Μττε. τετ 86 νεττετηεητετ ΠιιΡεηττο. τηοκ Γεω το. είτ. Νοτη τετ:εττεητε ()Πττίττ Γειτηττ

το., εο.ττεητ οοετε τοττοε ετοτηίιε Βιοττε:τ Πιοττο τητοτηε :τ Πιηττατηεηττε ενετΠι είτ , εε

.τοηΒε οττντηττττε Ρτοτεέτει. Τηηε Εττετττέτιτε ντι· ΗττετιιτΠτε τοηΒε τη ετι.ττετεητ ιηοηττε

Ιτιτετε, ετ Ρατνιττη τετ Π1η&τε τε τέττοητ εοη8τιτι1τη τηιοττεεηΙμπτ ΠηπτΙ 8ο Οτττο.

ττιττη τη Ποηοτε $_ Ρετττ ΑΡοΠοττ ττετττε:ττηιη , ττωτΡο ΠΠ ττεΠοηεινετειτ , τεΠττητττ.

Ιητετεο όττεέτ:τΠττητι ςιωτιτ Πιτηιττει ΨειτττεττικΠε Πετνεττε τΡττττιτ οι τηεΒτε τω..

ΒτΠτιτε εεετεΠτ ττεΠετεττο ετηΙιετττηε, τωττει ντττ Ποτ (ΣτΠεητ, εστω τττοεττίτε τηεη.

ττοηετη ίεεττηικ, εκττηοητττοηετη ειττ ΒετιττΠττηιιτη Αιττττετι·τιιΜ ΕρτΓεοΡιτητ :ιεεεΠ

Πιτ, 8: ιιτ νεΙτιτηεη Πιεττττη ειοετοετε τηετετετιιτρεττττ, 8: εττττιεττηΡεττεινττ. Αε

εεΡττε ττειτΙιτε :το εο το.η&τωοητιτττουε τηόητηεηττε, Π:ιτττη τε Πάτμο οτηητει Πω

οιττητΡοιεηττ ττειότττττ, τιτοττε τη εετττιΙττ ετιι.ειιη Ποτ εοηΠτυτ τεοετειτ Γε τεττικτττ,

τοτττηε εττττητετ: εοηνεττειττοητε εττετηρτο. εττετττηττη.ειοιτε ττεττττ. Ετειτ εστω τηοτιττη

τττεινττετε, τηεηττε Γοοττετειτε , τητηίηετητττητε τεηττειτε, νεττσοτιττη τηοττετ2ττοττε

τηεοτημτειοττττετ Ρτεττττειτ εειτττατεευτεητ ετἔ:τ Πειττη ά Ρτο:τττηιτητ ρετίεέτει, οτι

τττ Ρειιιρετητη :το Ρετεττττηοτητη Ρτοντάει, ντ8ττττε ττιτοττιτε δεοτεττοητουεειε ]θ]Πε

ηττε ττεττττει. 5τηττεο:4.τ τητετττεε τοτο τηεηττε ητΠτ ετιιεττιτε αιτηση , νοτιτηττττετ

ΡτοΡττειε ΠειηΖετε, τητηυττί1τοι1εβοτητηιιτη ττενττειτε , δ: εοττεττετητε Π: τατ:τττηπτε τη

ειτε εοττττε Ποιητηο τττ;πιτε.

τΜτωοτττω ετηττττηιτε τιιιηηιητ €εηεττε τηττητειτε , φωτ τητττο Βοητε οΡεττοιτο

Ηττηττοητο: αουτ. ΜοηετΠτττιιτη δαηάττηοητεττητη

(ΞείτττΙοετ:ηΠιιτη Πω ΜοητεηΠυτη Ρττττετη τοηνετΓητη

τττ: τη τ:οτττ<έτιττη ηοΠτττωη Ωτηοητατιττη , ειττητΑΠτ

ο” 8: Αττνοττττιττ Ρετρι·τιτηε :Π Ηετηηοητα θοτηεε.·

ΠΠΚτττττ

. Αηοηγτηιιε θτΠεητ:τηιτε ττιιτ Χτττ:ττη 5. Ατττεοιτητττε

(εττΡΠτ , τοειττη ται νοε.πιττη τιίτετττ, "ο τότ 9πωιττωπ

ΜΜΜ": α”ωτη ΜτΙ” ἰσττιοεττττ. Ροττεττ Ιοειιε τττ:

ετενττ τη οητττιττη τηΠττηε, ττιτοττ Μοητττ Ηττηηοητττ,

νττΙΒο Μακ: Μ Ητττττωτ τττ>ρετ1σ.τιττ, :Ηττα τοπικ

Χ.

|Ετ:ττΠετέ

ττττηττη0τττ.

ε.νττΠιιιιη

Χ Ϊ.

ντττττιττ δ

δ. Αηττ.κμ

το , ό: τό

£τι1ττττητέ

Στη



ω ναι ε. ιιιιΑιτιιττι1Ποιε ΑΒΒ. εΑεΤκιιοεεΝει-ε.

Βιιιε.Διι. ι·ειιΓτετε εοτιτειιιιιτ, ιτινιειιοε Γειειειιε ειεεετιΓιιε, εοτιι;το. Ιι:ιιιε τοπιε νιιιειιε Γε ιιι

2°:"'Ο"έ' τειιτ:ιτιοτιεπι ει·εκιτ. Πειιιειιε ειιιιε ριιεΙιειιπι εειιιιιιι Γε ειοιιιιε Ρει·όιόιιΓε , ω σε

εει:οϊ · ειιιτο. ΓεΓε εεττο.ιιιιιιιιιτειιιιιι ι·εεειι·:ινιε. θεεειε ιιωιπιιιε ειε Με 8εΓΡε, εεε: είε ιιι

:·ε.ει:5 εεπ· ειωεο ]εειι, εεπιτειειοτιε Γ.ιε‹ιοιει ιιιειιτειιιιιιιιιειιιιΡι·οεε ριιΙΩπεξ εο$ιτειειοιιεε

δ:ζΤ::εδ ” ειιιοςιιε Με” δε ιΠιειτειε εοι:ειι ειπε ιιιιΡοτειιτιε ιιι€ει·ετε. Ετ Ρτιιιιο εμικιετιι πη

ιιιιττετιε ει πιειιιοτιωτι ΡοίΓειΓιοτιιιπι ε €ετιει·ιε ιιοειιιεειεειιι , Γειιτιιιιεε όεΓειιΓιατιεττι,

ειιιιοι·ετιι τετοιο , ΓιιΡετΠιιειιιι Γειτειιιι Βιοτι:ιιιι ,· εΓεεε νο.τιειιιι όειεεειιτιοιιεπι , εεε

ε1ιιει νικ: τετιιιΠιοτιε εωωιωειω, ειειιιιιε °νιιττετιε ειι·ειιιιιτιι εεω? 86 ιιιεικιπιιιτιι

Ρει·νειιιετιειι ιειεοι·εττι, ιιεετιοτι εοτεοειε.Γτεειιιτετετιι, πιεσε ΓΡ:ιτι:ιΡιοιικει. Ηιε

ι8ιωι 8εευιιιΓεειιιοειι τετιτειτιοτιιειιε ιιιιιιιιιιιειπι ει εοε)ιτειειστιιιτιι εειιι€ιτιετιι ΓιιΓει

τει.εειι: , τειιτειιιε ε εμε ιιιοειο ΡοΠ`ετ Ιιειιιε ει ΡτοΡοΓιτο ΓετιεΙο εινεε:ιτε. δεει ικιιιιιει.

οιιιτιιΡοι:ειιτιε Πει τιιειιιιιε , εεεε ΡείὶιΓεω Πιο.εοιι ιιιοιιιιιιιιει·ΓεειΙε ειείετιιΧιτ.

Χ π ι ι. ΚεΓρεέι:ιι ιιειπιιιιιε Πινιιιεε @Μεω Γειριιιιιι ειειιιε εεειιιτ , 8: ιτιι:ει· εειτει·νειεδω

Ει"ΜΜ @Με Γε ιτι ειειε Πειτε ιιερι·εεειιειειιε αει Γοα πιο:: ειι·ιιια ειιειιτι·ιε. Νειιιι Γε Γε Ρι·οιιιιιιε

Με!. ιιι Ιειιιιειιτιιττι όεειιτ ε ειπε εεπιιτιι 8: ιεεηιιιιε Ποτιιιτιιιιιι ει:οτειιιε , σε ιιι ειιιιιΓπιο

άι εεεεεπιιιιε τιε Γιιεειιιιιεεεετ Πει Γοιετιιιπι άι€τιειι·ετιιι·ιαι·Βιτι. Είιττκιιιε ὸιε εεε

τίιειιιε ετεετιε δ: Ρτοιικιοτιει.ιε :ὶ Ποιιιιιιο Ρι·εειειιε τετιιεειιιιττι Ηατέιτειτετ ., εοιιτιει::

ιιι Μαιο σε Με ‹ιε εο.ιιΓε. ιιι οι·εειοιιε Ρετιιο&ο.τεε. Ετ εεεε Γιιειτὸ ιειετιι ειιιι:ιςιιιιε

εε ιε ιιι εΠιι€ιε ιιοιιιιι·ιιε @Με ιιιΓιιιτο.τιε ιιιι ειΡΡειτιιιε , εΧτειιειέιιΓειιιε ιτιετιιιιτι ΓιιΕεε

Ρεθ:ιιε ειιιε ΕιοΓιιιτ. Αι: πω, εεω (Ξετιίει ιιοπιετι εεΙει·ιεει· ιιινοειιίΓεε, Γι:ειειιτι

ιιοΓειε Γιι€ειτιι ετιιε. @επι ιιιειιι·ιει·εειειει, Αιι€ειιεο νιάειιεετ τοεετειεει ΓοΗι·α<έιο,

εοε ιιιιιεειιιε ιι€ιτειιιτεττι ειιπι νιτιιΡει·ειτιοιιιειιε 86 ΔιΒιιιε οΡΡτοε:ιιε ειιιόει&ετ Ρετ

Γεειιιεεε:ιιι·, Βετιε, ιτιςιιιετιε , τιει εοτιειΒιε , πιιΓει·5 εειιε πιει εοτιτιειτ. Τιι εε

Ι[,,_μ_ιλ ιΠε ειιιιειιεεεειειτι εοτιιε εποε ξεπεει· @θα Με ε.ΔΜ[ιΜέσ βί2ειω παπα, Με: σε

|1|πΧ2»ω 3 εεεε μεμε: ΓιιΡετειο.ιιι ι:ιιο.ιιι ὰ Γε‹ιε εεειι ΡιιιΓιιε ιιι ε:ιι·τειι·εε τιιοι·τε , ιι:

ὸιΒιιιιε εε , εὶ Γειιιιιιο. Ρει·Γεειιιει·ιε , 8ε Ιοειιτιι ειιιεπι το ΓιιΡετειιε ρει·ειιόιίΈι, @μια

εεε ειιπιιιιε ιιιιττιειτιο Βειιετι Γιιο Γειιι€ιιιιιε ι·εόετιιετο τεμιτεινιτ. Ηιε :ιικιιτιε όειεε-ε

τιοι:επι Γιιειιιι εοΓειε ει·ιιεεΓεειιε , πιοΧ Με Γιιτιιιιε ενειιιιιιι:, τιιειιτέιιιεμιεΕιπιιιια:

@Μι Με τειιι:ειειοιιε ΓειτιΒει·ε ιιιτει·ιιιε ιι6ιι επεΓιιιιιΡΙιη δ: ειιι νοιειιε εει·τ:ιτιιι

πει ιιιτιιιιι:, νιι·τιιτε οπτικιιιιοτειιι;ιε Πει εοπιιιιιιΓιιε είε , οεεειιιοιιεε νι&οτιιε ιιινιτιιε

τιιιιιιίιτει:ε.

Μιλ Κεεεειειιτε @οι τειιτειτιοι·ιε, ννωεωιειιι Γριιιιε ετιιειε νειιιε επειτα κατα

δοει;ι.5 ει ιιεετιιιε Γτιιθ:ιιτιι ὸεὸιτ. Νειττι ειιτιι ειιιιιιιεε εοιινει·Γετιοιιιε ιΠιιιε Γειιτιει Ιοιιεει:ιτό

θ; Με" (με ετεετεΓεετεε, εεεΡει·ιιιιτ τιοιιιιιιιι:ε ιιοειιιοτιε @Με Γετιιιτιει: ω ειιιε πω

Δ: Βιίεει·ιιιτιι εοκιειιι·ι·ετε, 8:Ποπιιτιο ειειιιειιτει εειΓΕιτειεε ε· Γετνιι·ε. Ι.ιεεω τιειιιιειιε

ὰ τειιεειειοτιε , ιιιι·ε Γεω. είε πιειΒιίιε:ι νιτευτιιιιι.

Χ ν; 5οτοι· ειιιοειιιε ειιιε, νιι·Βο Γειιιεετ ωειιικιω Αι.εεειιΝιιιε, ειιιιιε Γιιρετιἱιε

21: τιιετιι:ιοτιεπι Γεειιιιιιε, νιίιτειτιοτιιε ετατιθ. εκ ΜοιιειΓεει·ιο Πιο εετιιΠιιιιιε όιεειιε ει!

ἔετιιιεπι το- ειπε νειιιι·ε εοιιΓιιενει·ειτ, ιιι: εεω Γιειιιινιεειιι νιτειε νετεει ττειιιεΓιιτιόει·εοτ, δε

Π” [Με Γιιεινεπι ειειιιιι επιείιιε Ρατιι.ε , ενια :ιόειιε ΡετΓεεὶε εειιειεικιο που Ροτει·ειιιτ, Μ

πιο ΓιιΓΡιι·:ιτιειο Βιιίειι·ειιτ. (Με εἱιττι Ιοει ρατνιεειτεπι εεττιει·εε, ρευεέΓευε Μ·

ειπε 80.ιιέειιτιοιιιειιεε ιιι οεΓεειιιιο Γοι·οτιε ιιιεΓΓε νιειετετ, ειιτικιιιο ρυιίΞπει ειπα",

εμιο.Γι εοτιιΡειτιειιε ρειιιΡει·ι:ειτι ιιιιιιε , ιιιοτιιιιι: οι ιοειιιιι ιΠιιιιι όε&τετετ , 8ε επι Γιιιιπι

Μοιιείεετιιιττι Ρι·οεει·ειετ. $ε‹ι οιιιιιιΡοτειιτιε 1)ει Γετιιιιιει ΡΙιιε :ιΡΡετετιε ιειεοι·ιειιε

Ρτο Πεο θεμα, ειι.ι:ιτιι ει·ειιιΓιεοτιιε ιιιιιιιε νιι:ει: εοτιοτιειιε ΡετΓτιιι, ιιιιιιατετιιιε

εοιιΓετιίιτ. διε ειιιοςιιε ιιιετιιεεειτ ΡειιιρεττειτιεΓαεεΓεειιιιαιτειτι Ρεπιει·ε , Με: εινα

ι·ι όινιεεε Γοιειιε όινιειειε Ρει·ιειιι·εε ειιΓιοιιιι·ε.

χ”. Νεε ει·ετει·ειιιιειιιτιι είε εισαι οπιιιιΡοτειιε Πειιε ει·8ει Γειτιιιιιειε Γιιειε οΓεειπιετε

εΐ2%ΤοΠ ιιιειιε.ειιε είε τιιιι·εειιιιιτιι. αιι.ειάεπι ιιεττιειιιε «Με εεω ει: ωστεω εει:ει·ιι:ε νιτα εε!

α ι·ςΓςι·ιτ2- Ιοειιιια Ρε:Γι·ιιετιειει ιιιιτινιεεπι εοιινειαιΠετιε , ι·εΡειιεε εειιιΓει ειιΓιι:ιε , θε φαω Ρτο

ιιιο!ει.

Π νοιιιιιι απο εεΠιτειειε ειιιιιτεεει.ιιε, ιιεε Γπειιιι ιειιετετιειι Ιιεετωεεπι τειιιιεεειιε 5απ&ιτι·ιοιιιΔΙεε Ειιιιτιιοεειι

Πε, ειιιεε εε ιιιιιιο ειπε Νοττπισ.ιιιιοτιιπι ει:ιειεπι Βεπεειιέιιιιιε ρειιιιιιιε ιιιιι:ικιιτιο εειιιεε Ξιαιιειιε_ννιπειιειτικιιιε ιιι

ΛιιιιιιΙ. Ηειτι110Ε1. «πρι η.Ι.εεε ΡιπΓειτιοιιεπι ιιιιιε Γ:ειιιο μ:ειιιτειιι.
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ιιειιι:ει:εΜοιιιιίεε:ιι ΡιιιιΙΙιιΙίιιιι ει:ει·ει εΙειιιίε:ο. Ρ:οεεόε:ε εοεειιιιιι:ιι:. Ειιιιεεε ω- ειιω. ω·

ιιιιε 8ε οιιιιιιΒιιε, Ρτο ιιιιιιιιιε ιε:ειιιε ,.ι:ἰ:ε :ΠΓ οΙὶ:ιε, εὶιιιιι ωωιε› εε! Μοιιείεε:ιιιιιιι·εόιιΠειι:, ειειίειιεε Οίειει:ιέιοι:ιιιιει οίειε ε!ειιι ει δ: ίε:ιε ιιι·εε::ιιιιιιεε :εΡε:ε:ιι:ιτ. 8εά ' '

πω: :εε πιο:: εο:ι:ιει:ιιιει:ιι ιι: ΒιιιιιιΙω (Πι:ιΠ:ιειο :ι.ιιιτιιιτι ΜΜΜ:: Ρει·νειιε:ιιιιε,

Πει:ιιιι θεια ὸινἰιιι:ἰιε εοιιειιΠ`ο. ιτε Γιιιιιιιιε εεΙε:ι:ει:ε ιιιιειιει·ιιιι: , ιιεέ·ἱ ο:α:ιοιιειιι

εειι·ιιιιιι ιιιιιιιεεΙιι·ε ρει·Ιιοι·:είεε:ειι:. Υ _

Πε!ιιιιε νειιει·ειΒιΙιε @Με ΕιιιιιιιΙε ννει!εΙεει·ιιόιε ι·εΙιέειε ιιιιιιιεΠ ιΠεεεε:ιε , ειιε- Χ ν! Ε

Ιεί:ιε Κεξειε ίε:νι:ιιει ιιο:ι :ειιιιι: ιιιιιιιιΙι:ε: Μιά: , όειιιιὸ ω εοιιτειιιΡΙει:ιοιιειιι εεε

]είειιιιιι εινιιι:ιι :ιιε:ιιι: ΠιιιΙιιιιι:ε: ει:εοΠι. Νειι:ι :ιι:ί`ιιε νιεΙι:ιιι φαω νι:ιιιιι όε ειε- ιιε ιιο:ιοιή

1ο όείεε:ιόε:ε. Ει:ειιιιι Αιι€ε!ιειι::ι Ροτείεεεε:ιι είΤε ρε: Γιιιι·ι:ιιιιι ει8:ιονιΠεε, Με Μ· ·

ειιιι ::ειιιείεεεε,οιιιό όε Γε νεΙ Βει·:ιισ.ιιιι Γιιιιιιι Πινιιιο ειιετιιιιιε όιΓΡοίι:ιιιιι είε::

Ρε:ειι:ιέΙε:ι Πιιιιιιι: , ε: εε Πινιιιι :εΓΡεδειιε Β::ι:ιει:ι εΙιοιιειιιειιιιιιιι ιιιε:ει·ειι:ιι:εΙι

εο ΙιιιιιιιΙιεε: ίειΓειτει:ι ειι:εινιε. (ζιιιιιιι ΑιιεεΙιιε Βιιι:ιάε εοιιί·-ο::ει:ιε εεΙοειιι: , ειιιὸά

ίε:ιιρε: ίιιιιε: εεε Ποιιιιιιιιε Γειειιο Ρἰε:ειεἱε Με ιιι:ι.ιιι:ιι :εΓΡιεε:ε:, Πειιε ιΡίε Ρε:

Ρ:οιιιιεεεπι ει: : Δία' μια: “ρεεε” πώ κά |ιιωπίεω ό· μ2επιπι ό· πεπιεπ:επι ψ. «ε. ε..

β·υπωπι πιεσε! Πιιειε ΡίεΙπιιίεο. ει: : Θεώ Ζ)σωπέ @με :ιι/Ζει , ό· κατ:: ε]π.ι έ:: Ρ/:ιΙ.;ι._ι8:

27'26'Η εσπυπ. ο

ΡοΠΙιεεε Με εἰ όινιιιι:ϋε :ενεΙειειιπι , οιιὸό Με 8: εε:ιιιειιε Πι: , Βεει:ε Μαι ΒΞ(ίνΙΙΙ·

'ΑΙεΙεἐιιιιἀιε , ιιιιιιιιι ::ιειιΠοιιε:ιι ε: ειιιιιόε:ιι Βεει:ι:ιιιιιιιειιι :ιι τεειιο Ι)ει Ρτο ιιιε:ι- ωιο: Σε.

το Η: οι·ιε εΠειι: :ιε.Βι:ιι::ιε. ΑεΙ οιιειιι νΜεΙιεεε :ιιιι:ιιιο:ιειιι ρει·νειιιιιιιε ιιΙιιΠε , =ι== & Με
ειΠι ειι:ειιι Πε. Ηιε Ι)ινιιιιε :ενεΙει:ιο:ιιειιιε οπιιιιιιοτειι:ιε Πει ΒιιιιιιΙε ιιιί::ιιθ:ει, (Μ'

που ιιιειιιι ιιι6::ιιι:ιέι ιιιειι:ε:ιι :ιι ίιιιιε:Βιειιιι εΙενειε, ία! Γείε ιιι ειτε ΙιιιιιιιιΙιεεειε επί

τοιιιειιε , ειιιι:ο Ρὸίε ι!ενο:ιο: :ιό :εί·-ε:ε:ιόειε (::εειτο:ι Πιο ει·ειειειε ειιΠι:ιτ, ειιιειιιτο

ε:έ3:ι ἴε ειιιε Ειε:ιεΗειει ιι·ιε]οι·ει εο8:ιονι:. Ε: Με είε εὸ ιιιίΒιιι:ιο:ιιι ξιοιιο οΕιετε,

οιιο εε:ειοι· ειε ιι:οιιιιΠιοιιε. Ιιι:ε:εει οιιιιιιΡοεειιε Ι)ειιε ΒιιιιιιΙ:ι:ιι ίιιε.ιιι ειι:ιειδε Μ· Μι:0.ειιΠέ

τα: ίειΡΩι:ιι Ι:ιτειε ιιοΙιιι: , ω πεσει εΠεε :ιιιιιο Γε ιιιε:ιτι @Με εε :ιιι:εειιΠε εΙιε:ιε.- °1εκωτ=

:σε είε όεεΙιιι·ειι·ε, ιι: :Με Βιμ: εειιιόεΙιιοι·ιι::ι Ι:ιεε::ιε εΙει:είεε:εε _ ειιιει:ιιιιιε

οιιιιιιιιιιε :με :ιι εΙοι:ιοΙ)ει Γιιιι: Ιιιεει·εε. Πε οιιει Ρειιε:ι. νιι·ειι:ιι::ι Βο:ιει , :μια ω

ιιιειιιο:ιειιι :εεΙειιιι: , ιια::ειιιιιιιιιε , οι: ει: Με Ρειιιειε νιιΙεειιι: ειιιε ιιιιιΙ:ει ΡειιΓε:ι.

Ιει:ιι: εἱιιιι εΙιε ιιοειιζιοιιε ι:ι Ιεεε Βει ιιιεεΗ:ει:ετιι: , 8: ει::ιειιτει· οιιεε:ε:εε, ειπε; Σε;; -

Με: ει» Μετα Ριετει:ιε ειιεε:ε ΡοειιιΠεει οεειι::ιε ειιιι:ιιο ιιε :Μουσε εειιιεινοε τα ἐΞ°°ἔ::,: ε'

:ιιιιιει·ε εΙεειιιιΙΤετ. νοεειτο ι:.ιιιιιιε :πιο ειιιε:ο ει: :ιιιιιιίε:ιε Με, ειιΙιε :ιεειιιιια::ι εε ςΧἶ>=Πὸ°Π_'

:μια ιΡωε εερτινοε :εόιιιιε:ε εο€ιεεεε.ε , δ: ιο Πεεε:ει::ι ΡοΓιιιε , ιι: εο8:ιοΓεε:ε εε ευεεωε·

ΡοίΤε:, επι Γιι:Ηεε:εειιάΙιοε ειιιοει νοΙε:ιεε. 5εά Με: Γει·ιρειιιιι είε, 0»ιπι Μέσω: Εεε-αν:

«Μάιιω· @- ΜειωίΜ2:, εοεριε ιιιΐε. ρεειιιιι:ι :ιι ίεει:ει·ο. Ροίἱ:ε ιιιι:ο ιιιοόο ε:είεε:ε

δζ ΡιεεΡοιιόε:ει:ε. @νεό εὶιιιι ::ει:ιεΒιιιιόιιε με: ιιιιΓΡιεε:ε:, νειΙόε εε!::ιι:ει:ιιε είὶ.

(Μ: Με. Γεει:ιτιι :ε::ιειΙι:ε: Ρ::ι:εερι: :Πεε:ιε , ιι: όιιιιι Με ιιι εο:Ρο:ε νινει·εε , Ιιοε

πιι::ιειιΙιι::ι ιιιιΠι ιιιιιιεει:εε, νιόεΠεεε Ρε:ειιιιείεε:ιε εε ἱ:ι νι:ειιεε ΒιέΗ :ιιιιιιειιισ

ΡιιΙΐ:ι:ει ίεινο:ε, ιιιε!ειιιτιιειιιειιείεε:ε:, ιιιιειε ίο:ιε Ιιο:ιιι:ιιΒιιε ιιιιιΒιιει ειιιιι:ιι·ε:εε:

ει:ειιιρΙιιιιι εειειιιι Μειειί::ι ίεςιιε:ιε , ειπε: :ιοε ω νιιι::ι ΙιιιιιιιιΙιωειε ιιιΠ:ειει·ετε

ε!ε ΓειΡΓο Ι)ιΓειιιιιΙιε ρ:ιεεεριε ιιιεε:ιε , ιι: εε :μια νιεΙιίΙειιε ιιειιιιιιι όιεε:ειι:, ιιιιοε

ιιΓιιιιε ε :ιιοι:ιιιε ι·εΓιι:εε:ε:. _ θ·

ΑΙιο ειιιοειιιε :ε:ιιροι·ε ειΕιιι ρι·εεε!ι&ε @πιω ΓιιιιιιιΙε Ψειάετ:ιιόιεω :είεό:ιο: χ Χ

:και όεειιΒιιιΙΤε:, :πιει ει: ιιιιεΙΙιε εε!!ε:ιιιιιι ει: ιιιο:ε ιιιετεΠε νειΓειιιιιι:ι ιιιιΡΙενι: 1-ιίευσ:_=ί·έ

Ροτε , ιι: ΟΙι:ιίΗ Γει:ιιιιΙει: Ρ:ει:ιειειι:ι ε!ειιο::ει:ετ. δειι εειιιι ιιιεειιιεεειιιιΒιιΙειιιε ι·εεΗ- ΠπΞ::εε , ΓιιΒἰ:ὸ Ρεε ειιιε Ι:ιειθιε είε. @εε ειιιιι ιιιίο νειίειιΙο εο::ιιειιε εεειάιε, δε ειοειιιιι ειτε:: -

οιιιιιειιιι , ειιιειιι εε:εειιιε, ω εε::ει::ι Γιιε!ιε. διι:εε:ιε ειιιτειιι ::ε:ιιεθιέ:ει ει! εεΠει

:ιιιιιι ι·εε!ι:ε εοΒιταβετ, ιι: νειΓειιΙιιιιι ιτε:ιιιιι :ειι!ε:εε. δει! είιιιι τεΡειιτε οειιΙοε

ει! νειίειι|ιιι·ιι ιενοεειΠεε, πο. :ιι :ιιειιιιι Βια ΡΙειιιιιιιιιινειιιε, ιιεΠ ει: εο ιιεε ειι::ει

ειιιιε!ε::ι εεειιιιΠεε.

ΡοίΗι:εε οιιιόει:ιι Ιιο:ιιο ειΒιιι οιιεόειιιι άε:ιειιειιιιε ιιιιιιιΐιιιι Βι:ιεε:ετιι: _, ειιίιοιιε ΙΜξεξ:;

]ειεει·ε: ιιίΠιέειιε , εοιπιειε ιι: ειιι:ιόειιιι εΠειιι ιιιε:ιειε ειιεεΠ`ιι ό.ενειιι:εε , ε: εεεε @ΜΜΜ

νιεΙιε οιιειΠειοει:ιιιοιιιΒιιε :ι·ιιΙιε:ε:ιι:. (:ι3ιιιιιιιε ιιιιιιιει νοει:ε:ειειο:ιε ω Β. ΑΙόε

Βιιιιιιειιι εε ίοι·ο:επι @σε Γο.ιιέεειιιι ΨεΙὸε::ιιόεπι εΙειιτιει:ετ , ιι: εει:ιι::ι ι:ιε:ιειε 8;



87ε νιττΑ ε.νττΑτ.οιεττυυοιε ΑΒΒ. (ΣΑ5ΤΚΙΙ.ΟΕΕΝ5Ι5.

σ” ΑΝ_ οτεττοτπτουε εότυνο.τετυτ τ τεΡευτε ετε τυοτπτουε εοτυππ ετερτυε εοτπττευττ: , δε νοεεε

τ” “ε” τπυΠεε ττπτειτπτετπε ειππτίττ. Τυτπε Με ουτ ε.ε!ετειυτ πυττεοορετε τυοοείτττ , υτ :ποτε οτε-ε

ΑΜ” *Χ° Γετπττοτυ Οτπτττττ Ωιττπυτα: ΨειΜεττυότε ετεροττεττ όεουτΙτετ. εξω @πιο τιππΡεττετΓ

τετ, :πειτε ΡοΠτυε το εεττΙπετττε ειπε εοτο ττετειτιτε τυτΠετ5 1ΠοΧ ()ΙπττΓττ Ειτππυτει οι:

ευτιπ τπτιππτε. τπποετε δ: όετεεττοττεεΗττέτυτππ ντττττ, τππτίεττεοττττἐ τιποτε τππειτπυε το στο.

ττοππετυ εκτετπόεττε ΐυΒετ ευρυτ ετυε Ροἴυττ, δ: Βετο ετυετε εετττοτ οτππιπευπ του

δυοτετππ , ουσ ὸετττπε αυτ, Ρτοτττπυε Γυεεινττ3 τω υ: ίετιπττεττ ρττίττεεε τεΠττυτυε,

ττεεετΙπεότε εμε ιΠτε ενεξτ:υε είἙ , Πττἔετετ δε ειττπουτειτετ , εττπίιυπου ε τοτττο οποτε

Γυτππετετ , ουτε τοτο Ρετ τττετιπτει άτα) υπ είΤετεΙπειυτ Ιπτ τπυτ Ιπυιπε όενεπτετευτ, τω!

Ιυτππ οτππτπτιπο ετουττπ οτε τεττεετειτ.

Ι ΧΧτι- Πτε ειυτεττι όεΙπττπε φωτο , υπυττετ ου:εόεττπ απο ττττο Γυο Ρετνυτο Βτειντ εεττ.

Μ' τυτττιπε ορρτεΙΤο. νειπττ ω απο , τιπειετττΓουε ρτεετουε ευ εεττ ττεροτεεττε , υ: :εοτο

τεττπτεττπ ττττυππ ποιου τω. το.ιπΒετε ότοοειτετυτ. ()!πττίττ ευτειππ ίειππυτε ο υτ εκατ ουτε

τ ττεοτότΠττππο. , άοτοττευε εοτππΡεττειπε ττπεπτετυτε εετίετπΓυττπ Ρτατπυττ, τππ:ιτπίιτουε Γυ

τ Ρετ ΐετππτντνυττπ Ιπυιππττττετ Ροτυττ Ρυετυτυ. φτιίτετττυ εοτπνεΙυττ, ετουτππ Ροτίιιτπ

Ι τπυε Δε ετυε ιππετπΓ.πι εεεερττ, 8εττπ:ιτεττπει Γοτττο τιποτε Γυπτττ υιπετει , ετιπ1]ετ11 τττιτπ.

Γειάτε επυεττυοτ άτευυε ιπυΠυττπ ετουτττ οτε τεττετΠεε. -

Πετπτυε οτπΙειτυε είὶ ετ επττετ Ρυετ Ρειτνυ!υε τοτο Γετππτντνυετ υεεόυυπ βοοττΓ

“Π” νε τππεττε υοό:Έρεττυίυε : οτε ουσ Βετυτττπτ οουππτπε τττπΡΙοτετσετ Ρτεετουε , υτ εμε ατε

τε καυτά· ττττε Γετττττπο.ετ Βιιοττυππτ @εττοτε νττ·υε οετττειπττε τττετετετυτ. (:υτ απο:: ()!πττΠτία·

Μ- τουτο Ι)τντττο ευπτιτπο Βετο ττπετπυε 1τττΡοτι1ττ :δε ετιτιπ @ουτε (ῖτυετε εσ.Ρτττ τρίτυε

ττυοτείττπετ , τΙτεὸ οτττιπε τπυεττ εοτρυΐευΙυππ ττπττο ττποόο εοτπττετππυττ, δ: νοεετπι

ετππτίττ, οευΙόΓυυε, ετυοε Με ετευΓοεΙπε.εεοειτ, εΡετυττ , 8εεπττΙΙειΙποτε ί-ειτπυτ εί

ΓεεΕυε , 8ε ΡοΠ:Ιπετε δειεετάοε οτάτευτυε, υΓουε ειά Γευεέευτεττπ το ντ:2. ΡετΓεε

νετεινττ.

Λΐ5:2[Σέι.- Βου: 8ε :Με τπτπυττε ντττυτυτππ οττετε :πιο εε τππττειοττττετ 8εΠει , ουκ Ρετττππ εφε.

α. 1·ευιπτε τππετπποττει οτπτινιοτπε ιπειττετε οεουτντττπυε , Ρετττυπ εουπΡευεττο Ιπτενττ:τττε

ττειπΙΤετττσετε υε8Ιεκττππυε , εε τπτοττκο. ΓετΙτεετ Ιεδττο ΕτΠ:τότυτππ 2τετπετετ , εὺτππ Ροΐ
Ιτιπτ τεεευττουε Ιππε [πεταει ουκ τττττττππυε , δ: ουτε εοτττττε :ιό ίτε.ετεττίτττιπετ τΠτυε Κε;

π» ττοιπτειε Πεττ εετιπττυυε ε , ω τεΠτττπουτυττπ να ετυε ειουιπετε τυΠ·τεετε. @το ετπτττι

- σουτ εΠ εε νττε τΠτυε τππυττε τπειττειτε , ουτε τπυυευίουεεκτ εοτουε ετυε τοτντττυτυυπ

όοευαπευτα τευεεττπυεε (ῖπετε ουτΡΡε Ιυυπευ τεετεΙετε , εΙουτττε ΒτεΠ`υτππ τεΓτττυετε,

:εἔτοε ευτοτε., ουοττεεεπτττττε Ρετττυτ, ω: ντνευεεοτπΓυενετειτ, τω:: ττπττ$ιπευτετ

Έειεετε 8ε :τριτο οποττυει Για οΠ`ει ρετΓενετατ. Νου είτ ππττυτττ Η το νται 6.13 ΠποΙατ Ε;,τ,
εετε πτττειοττττετ ροτυττ , ευτυε είτε τυοττυει το τοτ τττττειευττε :ιότπυε ντνυτπτ. τ

παν. @Με ειυτεττι Μετα νντι!ε!εττυάπε ουτυτο ΙεΙυε Αρττττε ε , ΓυΓεεοτει :το Αυεεττε;

&

ΥνεΙά:τι·υ- ο _ _

(Μ_οϋπ τι ΒΧ Με Ιοεο 6: εκ ΡτοΙοεο εοτήτεττππυε , Ιπυτπε είΙ $ετπάττυοιππεΙτε, τπευπ ττΙΙοεπιπτ νω,1Δε-ττυτΙκ του”

Αυδϊοτεοπ ?ουτε άοτιπεΠτευτιπ : τπτοττπόε εΙτυππ είτε δι ττΒετοε τυτττ) τεταφετατεβτππτατ. ?Η :τσιπ το Μπρουκ

ΡΙπτττροο Βουπ δτπετ Μποεπτε. ουτε λυετ:οτ το Ρτοτο- (τπεπποε :υπο Μ.πτ1.τείὶε $τετοεττο) 9τωτίτυπ ρω”

8ο ίεττοττ , τε τεΙιετσ[εττιω Ι:ΜτττΜτ »σε 6'υτοττυπ “πω” ρετεεττηυν τπῇτππἱτετε Ια·υτιττυπ , "Ραπ εκτώ- πτυπύ

εταιριι!βτπι ίυτΠε ω! ω οοεττε. (Συτουε "τοτε Ρτπττττπρυ8 “τω” ττ[ρετ[τσυι . ό· άτα» Ια·τω"ωτ . «τζε ερωτώ,.

._ :που υ(υτοε ΈυτΙΤετ : 8: τπιτεττπντε τττττε. Ηετττυοτπτα δε” ετττπ0ΙΜΜ. %40Ρ70οϋέτε άτυππτυ! Ερτρφκτ ΙΜΙΑ Επιπτ

στ! Ρτοοε Βττπετπτυππ εόΗΠετπε,τεττποττοτ αποτο ετ:ιτ,ουττπι και μιτΐίκττ , επτά τη: τετ): τ:: .ρε/Μι Ιτιτίτττι·υττ. Ητε

ιιτ ΠΠΜευτε. μι. £ΟΙἰ;ἰἱ£ ιτε [πετεττπτωπτ Ρ·υιΜεττκάτ: Έσω ( απο: ΟοΙνετπεττυε ) εττωπιπυττπ επιΠετ το ττπεεζτπ:τπ

1τ.Ιτετιω ττετ:ειτπτ , Ρτοτπτττε οευττε εεττπετετ , υττ Λυδτοτ Μ". Μοτττετπίτ , τί ττεπαττε ντ:τ :με Βτυπτε1Ιτιππ τα” ,

Με ‹τε Μοτο ττεάττ. _ τπτιο Επσμ ττπτΠτεττ :ο υττπε το ?σερ ευτ τποττπετπ Βαΐ

Ι, (Με ετοιπο ἀεεετΪετττ 5.ν νετάεττυότε,Ι·πευττ ΒιετΙε είτ ττυππ : τπετΙυε τποτττε ίτυε νετπετεττοτπε ετ! _ Νοτητςτη 5,

ττείττπττε. δυοετνίκττ Γοτοττ Λτάεευτπάτ ουτε φωτο ότε νωεωτωο ν. Πω Αρττττε εεΙεΒπετπτ Μουτευτεε,

:Με οΒττυττπ τρίτ εοοε.τυττ. Ατπυο ρτοττπττε εττεε ετ. ΤτουΠειττοτπεττπ πιτ.Νοτπε: Εευτυτττττ. Εμ: Κεττουτε:

ουτε". ετυε οοττυπι τεροτπτττπυε. ()υττττοττ:ε εοττ.πυε το ετουττε Εεετείτα Μοιπτετπίτ αετίετνετπτυτ. (Μουτ τι

εεττ:: Με: ΓετπυΙτυπι Ρτοοετ ΡτοτπετΓευτ ντττε1πευττυε τεττουο εοτροτε Γετυτπέὶυττπ ετϊ τοΠεττπυτ φωτα ιτι/Η

ΐιττ Ατπυε.Ι. Ηε.τπτποτπ_εεΡ τ;_ :τε ττεττπ‹τε (2ευτο ττπίεουευττ πιο 06ϊττ·υττττωτ ο'. Ι.ιωπκττέ στο” τι. εε. τ.. τπτ “τα”.

ἰτπ Οα:τποΒτυππ ΟείϊττΙοεετπΓε ίευ Μοτπτεττ(ε ττοτπΠετυ. το Έτιίττε ειο:τυοτοντεΙυ Μεττ,τοΙ.Βετπεά_μΜ. ΜεωΙιο

Δ,,ω,τ,.,ω βρει· ωεια:Επα!ετ Μπεστ τ» τΜπ/ΪΜ ε. ΣαβΤτετπΠεττοδ.ννετάεττυότε τττετττοττιτυτ : τμτοτττε Σ;

ΡοιτάοΜιάττ ΟΠπεττυε Ατυπο θετττετε.εετπΠε εοππροτ ]ο!πευττε Σουετετπίτ . ΡΙπτ|τροο (τεΙτετπίτ , ἄετὸτο Μπι

ίυτΠ`ε εττεττυτ. ΒειΙττεττευε ΕΡττεοΓυ5 Νοντοπποεειπίτε Πτοτη·ίτετιοΑΙπτοεττευε,τυπυ Ρετττ Δε Μττερτεο @ιππο

Ωτπτου. το. 2. ε. ;6. εεττ ε: 8, να άεττυόε,8ττ. ;. ε. 8. Ιεεειπίτε Ερτί-εορτ, το τπον:.ττ·π τΙπεεετππ οποσ τι. εεε. χω.

Πεντε (Σα/Παω-υποκτφω,ττπουττίουπετάω ερ1:"ΜΜΙΝ.9 νντιΙττεττιπότε εοτρυε ττετπΠ:τωππ @Με @εεε πω'

ακτη:: κά: τπωΙτ.τ 8.?·υετέεττπιτ'ι: ·υτπωττποπε ῇωετα:, ετπο.τπτπυε. Ουτ νετο τη Μ.πττττοΙ. Βεττεττ. :Ντε εμε

Μ» τ›ι_£ντκτρτη^”κῇ|υῇ£τετευτ πττττττ:[τω8μοφωτ με ΤτευΠαττοιν, Νοε Νονεππο. :ποωεπ , τποβττ1τττω

όεττυέτε
 



νττΑ ε. ιΑΝοειιΝι ΑΒΒ. εκιευιΝιεΝε1ε. ε”

όεάα&Α Με εεεΙεΙΗΒιιε ΒειΒΙταει:Πε, νΙνΙι: εοπι (ΜΜΜ, σεισόετ εοπι ΡεττὶεκεΙπε

δ: Ρι·ορΒετΞε, ε:εΐιεΙτειε απο ΑρσΡεοΗε, ττὶυτσΡΒετ εοπι ΜαττγτἰΒσε, :εσσετει

νπεεωευε , Γοεπιτε Ο011ΪείΓοτὶΒυ8. Ηεκκ: ει·Βο οσε εισΒιιε ΡοΠ”σωσε ΡτεεΝοιιε

8: Ιειυό1Βιιε ΡτοΓεεμιο.ιπατ, οπιιπεε σ: ΜΒΑ σπιτια είΪε όὶ8πετυι·, σε 1πσΜε Με

ττΙΒιιετΞτισιιΙ€εστ5εω Ρεεεειτσι·στο , σοὶ Βιι1εσωιήσω!εισοτσω ίσοτιιιυ ρτπτιπὶιιιπ

Ιατἔ5τει· τεόεΗάπ , απ εΡε Μαιο: 8: @οσα , Με 8: ροτείΒιε ειπε Ρεπτε Θ: $ΡΜπιυ

ΐεισάσ Μ Ωεειι!ει ίεεειι!οτυπι , λυκε.

εεωωεωωωωωωωωωωεωεωεωωωωωω

νΙΤΑ· δ. Ι.ΑΝΒΕΠΝΙ ΑΒΒ. ΡΚΙΜ Ξέΐ'Ξεέ:Σ1

σκιει>ιΝιΕΝειε ΙΝ ΗΑΝΝΟΝΙΑε “

.ά δ247ἱο εκρο!έτα , αεί αροέ:·φύπω ΒΞὐἰἑοτὐωε ό'. [ω·πε!ιΕ Οοσπρεπέ.

ο·εβ2επ:α , ιιίέιι Η: σε ?παπα ΡΗιι.ιιππιε Βυπε-όΡεί ΔΗΜ σ0%φώιίΔ

ΡΚΟΙ.Ο(Ξυδ ΑΠΟΤΟΙΚΙ$. χ!

ΕΝιεΝιτΑε οσΡαὶ 8εΙνε1τοτἰ5 ΓεωΡετ ει:Ιείε μπειτε Μ ΓειΙιιτετιπ εοτιπτι

σεω Ρτπὸείὶἱηανὶτ Μ εειΡεΐεεσόο. Π1τι1τ:ε Ρτει:ππε. νἰτεε: δ: Παπ 1Ρίε

> Ισ ΕναιπἔεΙὶσ ΓΡὶτΙτυαΙἰτετ ὸσευἰτ εΙυσίόειω ιπεισε,ς.ι1σΐόειο1 Ιιστἐ τεττΙεΊ,

σιιοΓάειω ίεκτἐ`. δ( πιστή ,σιισΓόειττι ετὶωτι ι1τ1ἀεεὶπιἑ`ιειὸ εκεσΙεσόειω ω

11εο.ιτι ίὶκιιπ εσιπνσεειτ: συΞο. σιιΞΒι1ϊόεισΠε ὶιπίειτιτἰα, σιι5βυΐόειιυ Με ]ιινειπιιτε δε

ειὸοΙεἴεειπἰει$ ειΙὶσυΗοιιεὶιπ Γεσε&ιι!:ε ΓΡ1ι·1τιιειΙίε εάΐσωετε Γειτἰοιπὶε εοιπεεὸὶτ Μισο

πω. Νεε άΠΉεΠε είὶ Μεσα ἱΡίὶιιε ὶσνετετειτοε ιποτεε ΓεεΙετωπ εστ:5Βετε, σιι1

ετὶειππ Ι.ενὶετΙι:ισ ὸειπὶΒιιε ειΒίστΡτσε ειτσπὶΙΙἐὶ Για ππὶΓετὶεστὸὶει: τενσεανὶτ ω ν1τ5,

8; ειά ΡετεὶΡὶειπὸειυ Για Βοη1τειτΙε Ηόυεὶειτι1 εσε5ΡΓοε σεω Μπα όετιτΙΒιιε εμε

εΧειιΙΠτ, ΡειττΜΡεε Με αεΙείΒευτ1ει ειάΓε1νΙτ. ΕΧΙ1ὶε ειπιπ ἴεἰππυε εΙΤε ΡτοΡΒετεε,

εκ Με συειτπω:ικάωεεοσΠετ ]ικ:ΙεΧ Με ΑΡοΠοΙστιιτπ ιπιτηπετιιε,εΧ Με Μεικτγι·ιπι1

ττΙιτωΡΒαΙἰε εκετεάτιιε , ε:: Με 1ιπίἰἔιπἰε ()σιπίεΙΤοι·ιππ ουστετι1ε Δε: ΜοηειεΙιστιιω

ιπΙι·ειωπετ εσιιίΠΗε οτιπετιιε. ])εσιιοτύπτ εσΙΙεἔὶο «Μεσα 5. Ι.ΑΝοει.ιΝι1Μ εΙΓε

σουΠειτ,όε ει1]ιιε νἱτε εφ Ρειι1Ρει·ειι!ι1ε ἰιπἔεσὶο τισιι Ειπε ωειειπσ @ωστε αΙ1Ρυο.ιπιι

Ηιττι ΡτσΙσσιε Ρι·2Γειτιο : ΙΜ Ροτειπε είΈ1)ειιε σε πιει1πι ω ΡτοΡ:ιΙο.ιπάει ετνὶ ΙΜ .

ΙΠᾶσΠ8Ιἱ3 :>.ΡετΙτε$ σοὶ σε ειΠιια: ω! 1ι1ετεΡετΙοιπεπι :εΓετεινἱτ ΡτοΡΙιετιε. Ιι:εισιιε Ν""'·'”

ω( π Ίσα: @Μ νετ1όΙεστιιττι σο.ττειτ1σσεεοιπΡεττο. Γεω, αΙΙσιιο.1εεφΜι11 ειπα.. ὲὲι6Ιστἰε

:ετα "·

 

ΙΝΟΙΡΙΤ νιτΑ. '

Ι.σιιιοει1ε @τικ 8ε ειεεεΡτεΒΗἰε Πεο Ι.ΑΝσε1.ιΝυε ε:: Ρτσἔετιἰε εεΙΓει Ειπα ο”. π.

εστικιπ πε ησΒ1ΙἰΠἰιτια1η Ραμ Πειτιπετειεειπίἱ 8: πι νΠΙ:ι σεω νοεο.τιιτ νεΙΗε, Ϊ-εΠῆε1ὶ_Πἔ8

τεττιΡοτΙΒιιε ΒΑοσΒειιτι ΙσεΙγε Κεἔῇε εκίὶὶτἰτ στάιωάι1ε. (Ξύπνησε Βσι1εε ΜΜΜ 'λ(Πέ::0 '

Ρι1ετι1Ιι1ε Ρτἰττι1ε εὸοΙεΓεετε 5ηεὶΡετετ ειιπιπἰε, Βειπποτεε ΨΗι1εευιπ Β. ΑυσΒειιτο Μπιιτυε.

Ρσητ1ΗεΙ σιιἱευιπ εΙε Γ:ιει·σ Γοιπε ΓυΓεεΡετετ, Ι1ττε:1ε πιοΒιιευόιπη εσωπιεπόει·ε

Πτι1όι1ετι1ι1τ. ('ίιωσιιε]ειω ειό]ιινειπὶΙεω νει1$Πετ:ετατεω , νσ1ι1Π: εοπι ΓυστειάΗΕΕι1ε

Ροιπὶἴεκ ω! (ΞΙε:Ιεειτιὶε οΗ·Μυιπ τοπΓοτειι·ε. @αἱ :ισάεει·ιτεε σι11όεικτι ε:: εσἔτιειτἑε

ε]ι1ε, νετι1ειπεε εσεΡετιιιπ ειπε ασ :ωστε εεεΙείΗυτο Με Ρει·ΓιιεΠοτιίΒι1ε ι·ενοαιτε, ά ε

εΠεεστεε : Ο σσειιπει ΡυΙεΙπὶτυὸσ ]ιινειπι1τὶε: Ρε:Γεειάει:ιιι· ππιιιπάσ τειπυιπτὶειςεε σεςΙσπίσππιε , Ρτει:ει· , πει εφε : ειπε Η Μ εεετὶε , ηείε1τπι1ε ΙΕ ΗΜ ετσι: ειπε Ρειτειπ1Βιιε Βεἐζἰτἰσίἱβ

ἰτι ηι1Πσ Ρετ1Μιε ιπΠὶε ετὶε. ΜεΠιιε είὶ ετεσ,Ρτατετ εειτὶΠἰΜε , ω: ιπσΒὶε εοι1Γεη: @Με

τἰεσε τεΙὶτισι18.ε ΜστιαίἙετὶυττι δ: υοΒὶΓειπιπ Ρετἐειπε στειτ1ε θεει1Ιο 8: άεΠεϋε ε]ιιε,

σσὲ.ω νεΙιπ πιστευω Με σιιἱεΪεειε. Νειττι Ειπε ὶΓευιτι Ρει·8ειε ) όο.ΒΙιευε Μή σιτε

Με ειπε ΙἰΒιιετὶιπ εισ1ισσ ωσ,8ε Γειεὶεππιιε τε όὶνὶτἰἱε ειίΠιιετε ά Ιτισιπστε. Ηπα: 8: Με

ΙΙιτπΙ1ει τενοΙνεστεε ΡετΓυΜετιιητ εφε Ειι€ειιτι Μειπε ὸὶἴεεΠῖι: ὲ δ. ΑιπόΒεττσ , σε Πε

Αθ”. Μ”. Οτι!. δ. Β. δωεπίπω Σ!. δ δ

 



ω” νιτΑ ε. ιιΑισι3ετοιΝι Ασε. ΩστεΡΙΝιΕΝεΙ5.
ο" ΑΝ_ τησ! εστττ εἱε·Ρετἔεττε τττοτε ισ.ττοιιστττ νὶνεΒε.τ τσΡιστε δε αι:ώσσε οε:εσρ:ιτσε.

σε τΧω- Ρτο οσο Ρισε Ρε1τθ1° ΑιιόΒετιτιιε τιιεετοτε εοσίεέΕσε Ιιι€εοειτ εσιτι νεΙσιτ ισοττιισιιτ ;

]“"ΐξ”' 8ε τενει·ει ισοττσσε ει σ.ι:,οιιιιο. οιειοοΙο Γετντεοειτ. Οτασειι: :εισαι 5. Ροιπιίεκ ει!Ποσε

Νοπισττ Βοισιτισττι στΙιβεττο.τετιι τεσσετει: αιΡτιν.ειτο , νιτο.σι ττιοττσο , τιιεσεΙειισ ττιοσε

Σω "Ψ τετ ε!ιειοοΙιεο νσΙσετε ΐεισειστο. ΈτσΙΕΙσπιε τσο.ΙεΓειτιο. πιεσε οσα! ισἱσσε ατε

τι· έτί ΜΑς Ρετατ,ΡετΗιεετε!:ιβοτοσειτ, τιοιιτέσσσε σσσι τιιιστεστε , ετΡΡεΙιειτι Γε ΜΑσσοεσισ"

πιτι- β ρω, ιτεΓοιΙιεεεισόιειο ιτισειιιτει;σττιοττιιιιιε Φοσιοετοιτιοσιε [ο οι:εσΙτειτο.τΙστε

ω) "ε οσε. Ιιπετεει ιτισΙτιε όιεοσε ιτι Ιιοε ττείειτιο οΡετε Ρετσιιτιισε ίετντεοσι: ι:ΙιειΒο!ο,

ιτσι Ηισιτινσε εκίΗτετατ (:στιίτο.Το.τιόεσι Πισω Ροτειπισ Ρτεειοσε Β. ΑσόΒετά

Ροιιτιέι)ειε ισνοεειτει ειίτσιτ , 8ε ΓοΙιτο τιιοτε σε ιιιοΙιτο. Βεσι€ιτιτατε εττοσειισπ ΗΙιστιιι

σιΓΡοίιιιτ τεσσετεΓειιιθεεε ΜεττιΕεεΙεΠεε. ΑεειὸιτιΒἰεστ σε εστσΓσστιτ σινιτιε σο.

ιιισιτι σιτιρει·ε εσσι Με εοιτιΡΙιειοσε ίοΙιτο σιοτε Γείτιτιειτετ. (3ισττησε ειι:ΙεΙΤετ σο::

το οσε τειιτι ιτεί:ιτισιτι οοσε ΡετΠεετε ?είΕιτισβειιτ , πετάτε Πει όιΓΡοΠτιοι·ιε , σε

δοάτιΠ5ισ- σιιιο:ιττι σε Γο:!ειΙιοσε εμε ιτιοττε ὸεΡτετιεσΓσε`Ι`Ριτἰτσιιτ εκσει!ειτετ..Ιτιτετεει Μεισ

Σι:ιιΙΣ) ι·οτσε άοΙοτε Γοσι:ιΙιε Γστνε!ιετττετιπετσΠΙι&σε εσσι ΓειοεσιίΤετ σσιετι , τσοκ ττιι[ετί

,,,02;; Ν_ ιΠισε εισιιττειισ ὁ. ά:εσιοτιιοσε ασ ισίετιισιτι οεσιιει. Οσττισιιε Με εσττι 1τ1Ξ0ΠΠ ετε

6ι>Πτσ :ποτε σειΓΡιεετετ , εάίτιτιτ ΑσσεΙσε [)οτσιτιι , ττεσιετττίσσε δε τωιωιιω τοστ: Ο

Ι.σιισειιιιε, ττιοειὸ τεΓΡιεε τεισσι·ιετ:ιτιοσειττ τσιΙαοοτιε εσιιι οσειΙι Επειτα "τι @κιτ

σώστε όεσιιοειτστειο ιιιίετστ Μαι. νωε ετ8ο οσοσ σει ττιεΙισε στ, εστιτ ΜΙΒ-τομ

σωστο σεόσει το Βο.ι·στΙιι·σττι σεΙιετιτιεε, στι ιιοοιΓεσσι Ρετίτσιαε!είΗ σιασίιοσε.

Πετε!ιτιστιεισιτστ οοεω ετιειοοΙτ , δε εισίσιτιε ττιιΙιτιστιι @Μαι : σώστε ὰ τε τετιε

Με εοτειιε αεειτοτετιι, οσὸ ΡοίΠειστσετιεΙστιίΠιτισττιΙσττιετι. Βεί:σει)ε Ρτο :σης

ΙιοίΗε σιττισιτἱ Γετνιτιιτεισ , εισὸ ΡοΠιε εσιτι (Π1τιίτο τεἔιιιιτε Ροίι: στοττειιι.· Ασι:Η

ετοο Β. Ασεὶοεττστιι Αιπιίτιτετιι, εε τεεοΒιιοΓεε τσσττι εΙΤε ΙΡιτιτσειΙειιι Ρ:ιττετιι;

$σΓειΡε σε οτε ε]σ5 σπασω εεεΙείΗε σοέι:τισει:. Η:ι:ε νετὸ ειΙιέοσε ττισΙτο. @τη

εοοεετιε Πιοετιιιιε ιΠε ΑσέσεΠεσε ΓΡιτιτσε αι:Ιοε Ρετστ.

τη. ΕΧΓστσεσε ετσο Ι.σσόεΙττισε νιΓσ ν:ιΙσε εοιπεττιτσε τεΙἰιτοσειιε ωστε Πιο:

6Ἀ5Β°Ρἱ οιι·ιτιιάσσε ίσα , Ρεοιοσε Με ισειι:σι·εινιι: ιτε ()αιτιετο.εστιτ , σοι Γ8.τ18:σ1°11 ιιονει·ει:

ἔκ, ΔΣ; εΠε Ασάοεττσιτι , 8ε Ρεοτοσε ετσε ΡτοΗτεσσε Ροετιιτεστιειττι ΗΜ τοΒο.τ: @τι τεττο

ιιιιιωτιιιιι. εόΙ;οτσιττ ΓεεΙετσττι. Ατ Ρἰσε Ραπ:: @σε νοτιε ι:οιι€εισόετιε ΓσίεεΡιι: εσιιτ Ρωσικο

τεστ , οσετιτ εἰισ Ηενετετ ὰ Γε τεοεσειπεττι , ίἰιιίιττιοσε ει Πινισειε ττιιΓει·ιεοτοιτε

σΡετιεσε, ιεεισιιιιτ εσιτι Μπότα: Μετά ΕεεΙεΠπ. Ιτειοσε ίσο Πει:σΙετι Ιιετοιεσ σε

Ξετιε ισ ΜοσειΠετιο :ιεεοειτ Ρτα:τετιτοτσττι Ροεσιτεστιετσ οττισισστιτ, ττιο.εετεισε οοι·σ

Ρσε ]ε3σσἰἰεοιιοεὶ ΕκεσΙτ ισσεσΙεινετειτ ιΠεεεΒτιε. Πιστσιισέὶ Έσω· εκεο&σε Ρω-`

ιιιτειπιἔὶ, όεΠ:ιιιο.νιτ σε! Ρστσιπ τεΙισσσετε ίξτεσΠ ιιεσοτιει, στ ΡΙετιισε ττ·ιεόιτετε.

τσ: εαΙεΙΙιο.. Ρετιιτ όειιισιιε ΓσΡωσιάσιτι ΑτισΓτιτετιι , σε σο εο ΡετειΡετετεαριτιε

ι:οσΓστ:ιτιι τιιιιιτι.τοσε εεεΙεί'ειε :ιοΓσιτιετετ εΜειιτηεΙετιι: ει! οσοσ ε.τρ.σσειιε ΓειιιᾶὶΠὶ

ισσε ΡτεεΓσΙειοΐεισιτ @σε οοιττειτττ οεΡιτἰε , εὶ οσο ]ειισάσόσττι όεΡοΓσετειτ ιιιειεσΙο.ε

εοτσιε. -

Ι ν. | ΑεΙερτσε άεσισμιε ωστε εΙισσιτειτιε ιέΙοι·ισιτι, όείΈισ:ινιτ Μ: Κοττιαισ : σε οσί

Βοττιεπτ τεστ ι:Ιιισιίετειτ Γσ:εσΙτ ΡοττιΡετσι, Ρετεετιιπιτιοσιε οσοσσε σιει·αιτει·στ εοτοτισττι.

Ν* (Ντιπ Βετιεσιτ:Έιοσε @πιτ Ριι Ρεπτιε Ρι·οΓεέτσε ΑσόΒεττι , @Ηττα ε1όΓστ11ει1$ἱτἱτ1€..

τα ,τεισσεττι Κοιτισιτι Ρετνετιιτ , οσο ιιονετειτ εοτΡοι·ε οσιεΐεετε μάπα ΕεεσΗ,

ΡταετσΙειο. ετ$ο το εοι·σττι Πιτστιισσε Ησειιε οΓεσΙο. , οτιιΒειτ ασ Ρστσττι ίσο. τιισσόστί

οι·ιττιιικι. Ρει·τε&ο .αστειο σεΠοετιο εεΐετΙτετ εστω” ι·εσιιτ , οισ τιο!εσε ιιΒείΪεἑ

Με τω» Γσο Ρειττοτιο. Τστσ νιτ Ποισιιιι ΑσοΙοεττσε ί-αττέὶιτιιτὶε ισ εο εοσΠοετο.σε νισετε νιι·.

τστειτι , Ρτοτττοντι: εσιτι σε! Πιειεοτιεττσε οτοιιιειτιοτιειτι: :το εισοσ σε τι Ραι·σιι: ετ»

τω, τω, στ: ΠοσιεΙο εΙστεΓεετετ οττισιοσε,οιιιο. Πε18τικιει ω σα: Γσει·ο.τ ε εέὶσε. Επι:

εισαι ετήσιο οειιι€τισε, ΠιττΡιεκ,ΙισιτιιΙιε σε σενοτσε, οοεόιετιτισττι εστιε1ιε τω

Ρεσσεσε , οττισέΓοσε Ρστο σΗ:εόΕσ «Μι ειτε. Τε1τιτσϊΠ ετιετττι ετοοτειιι δε «Με

εοιττΡσσοΗοσειττ εΙΙ)οιτιιιισε Ιειτἔιτσε ε , στ νιτά Βοτιοι·σιτι (]οειτοβιτστσσι σου

εΠετ εοστετιτσε , Γεσ ιιτο.ετ,ιε ΓειττετιΡΓσττι ετιοετιε ιτι σε ΓειττισΙειτσσι, δε εσττι ματι

τσ 8ε Ιειετγτιιιε ισ ο.ΗΙιέτσοιτε νι€ιΙιειι·στιτ , τε]στιιοτσισ δε οτ:ιτιοτιστιτ θεσσειπετ σο

στι” σσΠο ιτιοσο εΙσΒειτ ίσο εοτΡοτι ι·εοσιειτι ,ιιιεσω ,σσόιτει:ε, ίτι€οτε , Μι σε:

ττισΙσε ττιοσιο.ι:ιοισοσε ίειΡίσιτι ιτισεετατιε.

 

 



νιτΑ ε. 1.ΑΝοει.ΙΝι ΑΒΒ. εισεΡιΝιεΝειε. 87:

_-~_ἡ7-ε4-_--ἐ-··· ·~ · -

Ρευεἱε ειιιτεπτ ττ:ιοΠιέΗε εΠεοιιεΙτετΠω Γεευτιεἰὸ Βοπιειπτ ειςἱὶὶτ: νοτέοιιε ομοια. Ο”. Δε.

εοπιΡΙετιε ειεξεΠεὶτετ τετιεεεπε, :ὶ Β. ΑικΠ:εττο ΕΜίεοΡο ΡτεΠητε:Π ΠΠεεΜε οΠἱ- Β” “ω”

]ι:Μι 10%:

εἰιιπι. διιοΙ1τ1πιτυενετὸ Π: ΠιΠιιε ειΡἰεειπΙιοοοτιε,ειπεττετὶ υοο ΡοτεΠ; ουειιπιιιτι ν·

εκετενετἰτ ι:ιεΙττΠοε ΓεπᾶὶτειτΙε. Ιτετιιπτι ετἔο ειι€ιτιειπειτε ΠΜ Βιβοτεε ε1ιΡὶει1ε Κσω;;πε

ειιειπτνἱε άεΠεΠ·ιτε]επε εΠετ εοτΡοτε , καίω Κοπιιππ @Με αυτι όιιοΜιε εΠίΜΡιι!ὶε "Με ω:

.Αοει.εΝο νὶὸεΙἰεετᾶ ΠοΜιτιΑΝο , οιΠ εήεωόυόιιω Πι Ρταὸὶεετἱοιπε νε:Μ
:απο Γκε·

Ματ με·

Βεὶ ε1όΒείετε.οτ: 86 ΑΡοΠοΙοτι1ιτπΙἱιπ1οειεὁοταοὸο. εΧΡετ1ὶτ,ἴεΙἰεἱτότεΙυε :Μ Ρτο· Πωεἱαπ

Ρτἱε τεοτεεικΠτ. (:ίιιποοε @Ποτ Π: μια ι·ενε:Πιε ΠιιΠετ , Ιιεεοτιἔι αυτ: Μτοε«ΠΘΠοε

πε εεεεΡτᾶ ει Β. ΡοιπιΠεε ΑιιεΙοειτο,ΡτοΠε&οε είΜο Ρωἑοω οιιοουΡετιιιιι Παρ

Μα,Πε Ιοειιιτι ΠιΡετΗιινἰιιιυ 8:ιτπΜ·ειΜ Μοτο, οιιἰ εις οοιιΠιπε τὶνι1Η οεευττευτΙε

Πε ΡτεεΠιτιιΜ Πιιππεο νοε:ιτιιτ ΠΑυΒΛειιε°, 8Μο1εοοΠετυιΜ ΠΜ 86 ὸὶΓεἱΡιιΠε (Με ά

ΜοοείὶετἰειΙεε ΜΜτετὶοιπεε: 86εμιοεΙ Με Πεο ειιποιεειπε ΠόεΠτετ ΜΜΜ, ΡοΠ:
ΜοτπιΠε4

Με Με π

πποεΗιτπ ὰ ΠιεεεΙΤοτἰΜιε ΜΗ Ρετ εμε ειΠΜΠεΠιιτη ευ Ιοεο εοε!επι :ιΒΒτεΞετἰ Πωτ,ίε- (μωβ

Πεἱτει· εΠ ΡετειέΕιιιιπ. ΏοοΠτυκἰτ ετὶειιπ Πω Μοιπείὶετ1ιιιππὶοΓεε›ο 5:ιττιΜεο πιο

ΙπΠοε Αι.ιπο,όΙΠεεεευττι εἰ Ιζ.ειοΒ:ιεο :ΑΜΠμετα 8ειτπΜεπι Με 1Μιε , οιεοό Π1Πζετ

ΡτὶοεἱΡἰε ΑΡοΠοΙοτιπιπ Γεετἰε ΡἰΒι1ετΙΒιιε ω: επιιΜτιιτ ΡηιεεΙατἱε εμε νἰττιπὶοιχε.

Τεττἰιππ οιιοοι:ε ωόΙΠεεινὶτ ΟοειποΜυπι Πι ΤετοΡΙιιτεοΠ Ρωἐο (ΞιιΑεωειιιε ” Μ· 6

&υπι, ὸὶίΡειτετοω οδΕο πΜΙΙ1ουεεὶ Ι.ειιιΒίίε ΡτΠΜιενο Πιο ΜοιεεΠεπο _ Μια! οι:

ΠεΡετἰοτο. ΟΙενἰἔετἰ ΚεΒἰε ΠιΡετο1 , Πιοᾶὶ ΓεΗἰεετ Ρεττὶ, εοιείεετετἱ Με τ:οι1Ποε

επεσε ΠιοέΗτειτε. Ηοτιπτι οιιΜεω άι.ιοππιπ ιτιεἔοἰε ὸὶτανἰτ εοτιποετεΠε ΜΒἰτεειιΙει,

Γεό Ι.ο.ιώΠιε Κεεψε Ποοοτενὶτ τοιιιπετἰΒοερε ν1ΙΙ:ιτιιτιπ ΠειτοιιΙοτιειιποοε ἰοεὸἰεὶΜΠ

τεΡΙενἰτ εο(Ράει. (ξιεὸοιιἱὸετἰειω Μοτικτι Κεβεπ τιπυοἰΠεειπὶει ΡείΠτο Ρετ Ρτειικο..

πιω εκὶοιΠ Με ΙΚεεικι , Ριπείειτο ΕειυοἰειπΠ ΟοεοοΜο άεΙεε:ινετε σε νεοετωοει

Έτιιττιιω ()οοε>>ι·εεετΙο 1Μόεττ1 1)εο ίετνάετιε σου εΒετετ , ΜΓοιιε Μοιπ:ιεΜε Πετοιπε

τω· είε εοοετοειπιει.

Ηὶε πει ἔεΠὶε εε ρτεεΐετὶΡεἰε Ιοεἰε ΠοιεοτὶΠεε Πτιιδώε, Ἑτειττἰοίιίοιιε ΠΜ ΟΠΠ;

Πο ιιΠΙἰταοτὶΜιε ν1θώΒιιε οεεείΓεώε ειΕΕετὶΜ ατωΜπεε , ΠΜ οιτιοὶΡοςεωὶε ιιτ Με

όΠοι:ε ἰιπίἙἰοὁ`Ι;υ ει: ΡτονὶΠοοε εοπιπη3ει·εν5: 2ο ΜΜΜ Ιοειπτι ° ,

Ηυνἰυπ1 ΗΜ, ειό]αεέτοιιε εε ΠΙνο. οοικι1Ρειτα ΑιΏβἱὸἔἱ8 , ἰΜοοε ειιω ου

οΗΜΡι:Πε Με Αόε!εοο Γε1Πεετ 8: Ποωἰτὶειοο εκΠΠ·Ρετε €α:Ρἱτ ειο]ειεεοται νΙτευ1.

ει.
ΌκιἴρἱκιἰεΩ

. Παπ ΟΗ

εειιι είὶ Πτιιε Π: ει· Πω Μάτ

η5 ω.

.

τα , δε ὶΜόεοπ ουοοι1ε ΠΜ ω: Με εοοίϊι·ιιετε όεειπι;Μ Μοετιιοοοεε ΙοεεΙΙυιο. @το

Βι.ιΞόεπ1 τετοΡοτε( ΜΜΜ ά1&οτυεΠιω ) εἱιιτ1 ὶοίἙειιπεε ΙειΒοτατειπτ , 86 οτ ΓοΙετ

αἱ εαΡΡεε εοτυιιι Πεμ: ετοοτἰε ττοιχειιω]ειεετεοτ ΡοΠτεε , εοκιτὶεἐὶτ ο: ΠιΡετνε

:Παω όοιΜτιιιε Ιοε1ΗΠιι-ε ΠΙνέοπ σε Π12ΙΠ εοε εΧΠὶτΡειπτεε1ιενειεὶεοε , αφ ειεεω

:στη εμεΠ Ρτο ν:ιεΠο αυΠει·επε ει Πε ὶιπεἰΡετετ. $εά πιω. οττιοἰΡοτεοτἰε ε επιεο

15.4 ειοεΠ: ΠετἰΜ ὶιπνοεετε. Νετιπ @το ἰΓἀειτι Ποτιπο ετεΠιπιπ νεττετεπ: ειοευοεΙΜΠοκ

οττιΜουε Μεττ:Βι·Ιε ΠιιΡεΠιάοε 8ενεΙιιτ Πε ΓΡεεἰε ωοττ1εόφτεΠεοΓυεΠιιΠκι φαω

Π:ΠΠτ,οιιοεΙ που τε&εεΠεείετνοε ειεει·ετ Πεὶ. ΡτονοΙιιτοε ετ8ο εοτιππ Ρε 5Μιε,

το8ειτ ΠΜ νει·Πειτο Μή εοπιιΜΠὶ ΓεεΙετἰε, εειΡΡάΠοιεε Π18.ε οτ τεεἰΡετεοτ ιικιειΠε

£α:ΡὶΕ νοεἑΜιε εκΡοίὶιιΙατε , Ποπίι!ε1ιιε νονεοε ε1ιιοά ε]υΠ!ετιπ Μπι:ΜΜΜ Πεο

Ρετ πτετιιιε τε·ειόετετ ΜΜΜ, Πεἰ Ρὶιιε ΠοπΠιωε οιιοά ΠΠοιιε @εκατ οοιπει:ε εε

ω: Ιεειιιοειευε (Με ί.οοπιιε, ἱυιὸὶέὶιιεΠνε ὰ ΕπιυΒεεο

τἱνοΙοΡτιττεπΠαειιιε , Πνε ε ω εμε: νοκ ούυι»ιόπιι2ο

πω: , 8: Βπώ «μια σπασω πυωεκε ΠειιιΠεει: ::Πε

Ιΐι1ΙΜΠπο ΑΒΒειιε Μ Με. ι·Ιε (ὶείἱἰε ΑΒΒ. Ι.οΜει1Π αρ.

:. νὶ£ἱΙ13Μ ΙιεΒει νὶΙΙειππ ε1οοπόεω ΚΕΒΜπι 2.2ρτΕπιπ

όί&επι, ποττιεοοιιε ἀεόὶι: εε!εΜἰ ΑΜη:Μ: Ι.ει:ΜεοΠ

10%” ,ηικιιτι 55Δ Οκειωκυε, Ε·ΒΜ1Νιι5, νν1.σιει13

Δ; Τι-ιποοιιι.ιωε δεεειιΙοοέΙανο , ΚΑ1°ΗΕΚιιιε νε

:οηεπΠε ΕΡΠεομιε ό: Εοι.οωιωε ΑΒΜιε ΩΙικοπἰεἰ

ΑΜΠ” απο στα. κι: πιοπωε 5α::ιιΙο όεεΞωοε Η»

Β10ΕΚι18 8: Οιεεει·τιιε ΑΒΒετεε ΠΠ ΜΜΜ 5πειιΙο

υπάεοϋπο , ά ΜΗ ἱΙΙιιΠ::?ιι·ιικπ. ΜΜΜ: Ιιιιευίουε

ω” €αποΜιιτο @Λεω εε ΚεΒ1112 ΒεπεὸἰἐΪἱκιπ 2ο

εΠ&ωπ : Πισω Με ώεεεεΠ θεκπεπειεεΠΠ , Μ! Π: «Πάο

ιπε !.εο:ΠεεπΠ. Εεεε ἙΠΙειΠτιἰ (ΞΪιτοπἰεοιι Τοπιο 6.

$ΡἰεἰΙεσΗ ΑεΠεκὶεπἰ_

& ΒΠάεΠευε ΕΡΕΠ:οΡι18 Νονἰοπτεἔευίἱεἰο απο”.

Όπωεκιε,1ώμ.,εαρ. ; ;. Ρ:1π1οπΙΙ:. ξαΩοΜὶ Υν:ιΠε

τωΠε Ι.ειτιόεΗτιο ετἰεω πι·ἱΜιἰι. Ε: πωπω ΈυΙειΠιιιξε

ὶὶ1ΙἰΒ.ἀε ἔεΠἰ8 ΑΒΒ. Ι.αυΒ (Ζηλ ς.. Α]πετιΠε ει: ννεί

ΙετειιΓε Μου2.ΠεΠα Ξιδ. €1:Πιιειτο εστιΠωέὶσ. ΠΠΠε Μ:

ίετἱτ. ΕΠ ΜΜΜ ΑΙΜ. Ποἀἰε εσθποΜιιπι Ο:‹!ἱιιἱε

ΌΕΠετε_ Μ! ΜΜΜ Πιι9Ιυττι, απο ιΜΙΠεΗ ἔι ΕειιιΜὶε

ἀὶίἱεπε: γν:ιΠει·επίε “πω” Μ". ἙεΜει μ·υμ Τι

ι·ωπέιυπ Πτυπι , :ἔι Πονἰο ννεΠετο ρταιετΠυεπτε ί;ει

κΠ&ιιπη πωπω ενει·Πιπτ ῇεεετ. ΗιΠε ΜουεΠαϊο

ιειπάεΙὶπιιε τεΠε ΒαΙάει·πο ὶκι (ζΙποπ.ΠΒ. α.. ε. 3;.

Ρι·τεΠεεεπετ δ. Βοάοοεπι . ά:: οιιο ΔΗΜ. -

ο ΒΔΙ:ΜΠπιε 3ο ΕΜοτι. Με. σ.. εεε. η. ο0Μπ1ΙΙ:Ηά·

εΠν: Πω: πιτἰοευ:ὶπ.. θεα/Πισω: , ἰπουἰι, σε Ιο:Ιρι·ιβσί$

Ιωιππω -·υέτκω θκεεωκι1Μ ΡΗ: πισι·Εύκε· ρηάπαυπ ,

Ε» [κπέΐστέκι τακτά” ρΜάιι:"Ισπο βιετπ::ιω Ερ2[εφευπ,

8ιε. ηι1οάε:ΗΜπ Πι ν5ιι 5. Αιι:Μτιἰ μι· ΕιιΙΒετωπι

ΕρἱΓεομιω άΗ:Μ1τ.Ι.εεε ΥΜπι 5. Π:Ππο.τΞ 52:0Ισ

Ξιιίεειιειπἱ.

3

ΜΜΜ;

 



ο 878 νιΤΑ δ. Ι.ΑΝΒΕΠΝΙ ΑΒΒ. ΏΚΙΒΡΙΝΙΕΝ5Ιέ.

ΠΜ·ΑΝ- €σατετστ. ΜοΧ ττστιιτσ το τσοάσσπ έ.Β. Ι.ο.σόεΙστο ΡττίΠσπ Γειο1τειτττ·εοώτσε, ΙΜ

ρε. κκε".
_ΜΜ κι νἰσάοσε Ρτε:οτε.ειττοσε εοοέτσε , ω Ρτοἰτἰει είτ εσπτΡεεεεΙττσ11Τσε. ντι· :ιστεισ Πο

ττσισ <έτοττειε ο.$εσε τμὸεΙ ΗΒιτιοείΤετ σ τοσε τιατίετιεοτόιειροσάιτοττε ,εοσίττιστττ

Πσάεισ ΟτειτοτἰοΙιιτσ ἰσ Ιιοττοτε Β. Μειττισι ΕΡιίεομ , δ: 1Πιε απο ΐσΡτοτσέττε στ!)

ωΡΠΗ5 Μττττη5 Βτωσε οτειττοτσούΓοιιε επεσε, σεισΒιστειτετσ εοττό1ε ΡοίτσΙει|μετ

Βοτστοτ. _

ΙΙιεΕξω (ξιοεΙειιιπ ετἰειστ όΙε 5. Βοεετάοε Πεὶ Ι.εισάεΠοσε οτττσἱε εἱτεσσκμειοσε Ισίττοοε

τω. :Πω Ιοεει , τεΡετὶτ ΙΒΜετο Γοστετσ εΙεείΐε , εμο Ρτειττεε οτμοσπ Με σίἱΒσε Ιπιστττε

τὐ=οὶ>τὶπ<τ- ὸεΒστΙΪ`εστ. Ρειό`το ειστετσ οτ:1τιοτ1ε , ΒαεσΙο Γσσ @τι τεττειισ ΡετεσΠὶτ σσο , Π;ειτίτσ

(με Γοσε αστο: Ρτοτσσό5τοττεοτοσε ίσονιτειτιε εΒσΠινιτ, σοι ετιἴΡοστιΒσε τιποτε

σεεσττετε εοεμν:. Πεο οΒ τεστ οσειτοεειοιτ, Ιοεστσ ιΠιιισ ΩσιεττΝισΜ Ποιητικ

νιτ. Ποτ:Ρετσστισιτστ τσοεσοστισΙΙιεσόιτει εμε Γεισότιτοτε ε: οτνετΠε Ρετττιοσε εε

τετνειτττστιο τΡΓσισ εοσΗσετε, εισΙσσειττιοσε είτ ΡοΡσΙι σου τσισιτσε. τσσΙτττσὸοτσ

εοε!ετσ Ιοεο. Ατ νὶτ Πεο ΡΙεσσε πτσΙτιτσεΙιτσ σσΓεετι σο!εσε,ίο!ιτσόισεισ μα: οιτι

σώσε Γετ:εσΙτ τεοσε εειτειωΙιο.Βεσε, σε ΓειΙιεετ τσσΙτοτστσ οδτιοσεε ίσα: τσεσττε ειΒ ·

ο ι ο ` ϊ

Γτειτσ τεέτιτσάισιε ΙπεΒεττιτεστ οοτστστσ , σοσ Ιο13Βε τι Ιοεο εοόεισ Γεεεοεσε τμ

σσείττοτομεισΠοσε ίετσοτειτστ. Ισ εο ιι_στετσ Ιοεο σοι βσν-ισε ισ Με Γοσττε Ποιοι

η” ςοΠτσιτ ΗΠσπτ , το Βοσοτε δ. Ρεττι ΑΡοίτοΙοτσισ ΡτισειΡιε εοσε!εσε Εεε!εβ:ιτσ,

ἱστετἰΡΙΒε , στττο. άτεεισπ, ΓσΡετσοε ΑσἔεΙοτσττ: εΒοτοε, ετΠσεεάσισ ντΠοσε απ

Με , τσεσττε τειτσεσ εοστετσΡΙειττοσε εοσνετίο.Βειτσι· , σιεετε νειΙεσε εστσ ΑΡοΡω

ΡΜΙφ.;. Ιο ΡεισΙο: Νο/ΪΜ τυπ·υετ/ωω οι ω» ι/2.

ν1Π_ ντΓστττ Ρτκτετεει είτ Β.- Ι.εσάεΙισο , στ ΐσΡτεισιετοε ίσοε όιΐετρσΙοε, ΑὸεΪεσσισ

τιεΙΡοισιτιεισστσ3.όιΓετετιεσπο.σΠοιαιοτιε οΜεστειτε σεβετετ › οσοτισιτε δ: ΗΜ Ρετ·

ΒοΒξἰτω· ])ινισι νετβιτσισιΠ:ετιστσ Ισετστσ σ.σιτιοειτστσ Βοττσσο ἴσιε σσσίοσιίσσε το Ιοετε

πισω τω- οσοστ οτε εισετσεστειτεστ , ιΡΓεοσε νεΙστ ονιε!ιΙΠτσσε νετεε Ρισ1οΓΟΡωτ :ιττσιτοτ,

ΒΕ” Ρωἰ° εοστεισΡΙειττοτσ εετΙείσστσΠοετισε νειεε.τετ. 1.οεεινττι€ιτστ5. Αε!ε!εσστιο ΡτοεσΙ

ω” ὰ ΐσο ΜοσεΠετἰο τοΡε ΙεσΒέὶ στή ΙσΡετ Πσντστσ Ηω: , Ι)οττστΙ:ισσισ νετὸ εκ

ε @σπα :Μετα Ρειττε τμειίἰ εσἔιε εΙστιοσε ίσΡετ Ησντιστι Ητιἔσεσπ·+. @Με εισΧτΙτεοτε Γσ

ΡεΠπο εΙετσεσσο. ΡετειεΤ;ιε , Μπότα 8: ισπτσειεσΙειτα (ΜΜΜ ΙιοΠ:το. πισΙττΡΙτετ εοστσ

Ποττε18σίΓσσεεκεισιι1εττιοσε τσοτεττοΙοεοσίτιΠινισίίσσεμ.τσ ισπσο!εισοε. εστί

ν - Ρεέτιοσε, Γεισότσε νιάεΙιεετ 8ε νετὸ Ι)εο ε!ι€σσε δε.εετόοε Ι.ειιπάεΙισσε , πώ, στ τω.

£2"Μτ· Βιτεοτ,ε;εΙείττμτσ ΡτοΡιτιοσειΒειτ ο.Ιτατι. ()ίιτσ εστω εσω οσπτσΡοτ:εσε Πειτε Ρὶ°ο

|ο.Βοττοσε οστοσε με σοσσσε εμε εοττότε οείσοοβειτ τεττισσετειτεμπι εΙεετεντΠετ,

Ματσε τσετσΒτο. εμε: ΡτοΗΧ5. εοτεετὶε Βσμε εοτιττἰνετεττεισΒσίὶΙεΊ, τσοὸἰεέἱ εαΡε.

τσιπ ΡσΙΓειτἰ ίεΒτιεσΙ:Ί. ΑεεετΠτιειταεμε σσόττμε Ρτειττισσε Ισό1εειτ Γε μμ εσφα

τιε ετΞείτσΙο όεβετε ΪοΙνὶ. ΠεΒιΠεισοκ ΡετΓοσιιἰτ νοκιισο. ὸἰεειπὶιιιτσ Ωσἰό,ὸο

τστσε Ρειτετ,οστο το8ε.ισσε ετὶτ σοΜε σΙττὲ. ε.σκτΙΙστο , εσω τσ Ρειίτοτ ονεε Οτο-τ

Πο οάοσιΠτε.ε τεΙιτιοσιε τ!ενοτειστΙοε τΙεστιβσε άιο.Βο!ι ε Τσσε ντι· Βοσσστ Μεττ

πσε Πε Γο.τστ οΒοτττετ Νοσ τσεει , οΡτΙτστ Ει·ειττεε , νοε εοσίττΠτετ οΒΓεσττο : Με

τσ: νοοτε Ρτοτίσε Ρειίϊ:οτεετετσσε Ι)οτισσσε οισστσοπ]εεσε-ΟΗιιιετσε , Η εμε ω

:τω 1τισε:τετε ίτσάσεττττε ειττεσττσε. $ετν1τε ετ τσ τσσοτε δ: εκΓσΙτειτε εἰ απο τω

. - . τιποτε. ΝσΙΙο. εστω νοοτε σοεετε εμὶΒὶτ εονετΠτειε , Η σιιΠο. τοΓείΙ:ετ τισοσττετε. τ

ξ: 2'λ;ξ;: Η15 ετ80 δε Βσμίτσοόι ΓεττσοσιΒσε Ετειττεε ειόΒοττειτσε, ΓσΡετ είσετεε εε εστ

ΙΠοτιμι18 εισαι Ματσε, εισΠ:εστιοσε ειτεστσειτεο. οσοε (:στιίτο οόοσιίὶετειτ εοτιίστσιε Εστω,

ΐετεΠω- εισιτσοπι Βοσοτστσ ειέτσσισ Ηοτιοσε ο.άοτσεταστειά ΑσσεΙοτσισ όιτε:τιτ <ετΙοτιοι·σ.

ΒιἴειΡσΙι ο.στετττ Βοσοτιθεε εστεε:τιι Μειειίττι νεσετειοιΙε εοτΡσε ιτι εοε!ετσ ίσο

Οοεσοβιο ττειεΙιοετσοτ ΓερσΙτστοϋ, σοι εμε τσεττσε Ιστετνετσεσττοσε σωσει ω:

ίτσΡεστΙο Εσιπτ Ιὶεσει, Ρτει·:ίττιστε 1)οττσσο σοίττο]εεσ-Ωσιιπετο εστ είτ Ιιοσοτ8ε

Ροτείτε.ε Ρετ ομοια ΓωεσΙει απο Ρεττε 8ε $ΡΙτιτσ-1εισάο. Αισεσ.

τι ΝεττπΡεἰσ Μοσοίἱετἱο €τ5ΓΡἰσἰεσῦ , στ τωιστ Μπίοπε Καρέ τϋωτιΜι , ωΙΙέωτ2&ω νέο: ὐτττε)€τ£τ› ἱπ|ἱΓ..

ΒοΙὸετΞεσεἱσ Φωτ. Μ», π.. τη. μ. εσμε Ασέτοτὶε “στα επ", σε Μυπηιωεσω Ωωιωπτωοπ ,ωστε Μό..

Ιεση:οτε , Η είτ $αεσΙο κι. Πιτ Α&ΙΜτΞτΜ[Μάε Με σ:ιεττοτσισ θα! δ. Βεστε!. τμτΒσε Ρτ:εεΠ ΑΕΕ” Κε

πωττέ: Ει:τΙο/ΐι Οπωσατεπμκω ρομω"Μ ( άσσο σ13τί8_ Ροιτο δ. ΕεσὸεΙἰσσε στη” χν"- ΚΑΙ"Μ_μ..

τοστ" @ποστ Κεττἰε το σωστητο δττσΡΗετε εκ στ. π. ἐτ , ὶτιεεττσπι οσο εστω. Ἑσ!τσἱτισ8 ΑΜΣ” το ΩΙ·ττοττ.

στ. €7. ) τσισμιο οι φωτοκάύω μποκω ό· τωι- τη. ι. πωσ: , Ι.οοο:Μοσω τηωεφ,"" ς:Μ"ω"";
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νΙΤΑ. ε. ΟΠΗΤΒΕΚΤΙ ιε1)1εο. ΠΝοιεΡΑιιΝΕΝειε. Με

ζξωοἀ0νεἱ ]ιιπἱ0τἱ8 ΕΠΕ Μετο«:ιοΜ ...πωπω δ. Λιπ- (ἱτἱΓρἰππιιΠ ΜοοεοΒο ειεοπιιιε δωωΙο πι. Β:ικά,

` Βειωε (Ζωτιο:τειαοΠε ΕΡ5ΐεοΡοεαποο ω... 1κ:.ικνιιι. Μπι 2Πο8 ὶπνοΙνἑ: ΝΟττωειοοοκοιπ ωπ:Ρώμ , (Ιω

οι: 3. ΠεΠιιακο8 ΜοἀεΙιηἰ ΓυαοΠοκ :πιω πω. και. οικω ικα. απ. Οτὶ1Ρ1π5ειιἴοω Λεω..." δ: υιον”

άοαπαιππ:. ΡιοΕπό:8. ΕειιιὸοΙἰκιὶοΒποω απο :Με (ο ΡτΙοιανα εμε ὸἰΒο1ιετὶε ά ωαπω. ωοηιμης;μ

ισε_ ΧΧεν1.0ο!Ιοε:ε1Μι15. Βρε Κ:Ιἱςιιἰα Π: ΟκἑΙΡὶιιὶ:ο- το ρ:ΙΙοπιάεάσιιο:,

Η ΜοοειΜπο κΙἑΒἰοεἑ εο1ιιιπιπ. Πο δ. Αιεειιτο

θα· «Με..ουνσ«ναννυψων«ψοψ:ψψψωψωψωψψαψψωψ

ο - ΑΝ. (Σκι.

ν1ΤΑ δ. ΟνΤΗΒΕΚΤΙ Ε Ρ Ι δ Ο Ο Ρ Ι ΜΑΙΡΗ!. .

. κκ.

1.ΙΝΒΙ5ΕΑΒΝΕΝ5Ι5,

Αιιόὶοτε ν€οετειΒἰΙὶ Βειωι ἴετέ ποικιΙΞ.

Ε:: Μό'. εσά. ΕυωΡεπιι'. Μάο Θ' Βυ!!απέυ.

ΟΒδΕΚμ.άΤΙΟΝΕδ ΡΧα$ρ”|ν€.

._ ΙΝΑΜ σἰιΜΜ.Ω $.(:οτωειιτι/Μ Ουεειωτι Ι/ἱταπι, ωΙΖωπ/ὁ!κπἱ, ω;ωχω- _ . .

:μ - Η οπιτἱσκο ὰ Βαία /ϋφΜπι , ρτοκτίμβ Μα οι κιτἱισῇκε ἰ/ἐω Ρπ[4Μπο, πω! Εξ8ξω

 

π Μ. 4. ΑΜ. αφ. 18. που άσπρα ἐκ Μάέα Ορετωπ[ΜΜΜ αβαιω·. Ρϊο/ἄἱσπΜ,

.Ε οι: μια π.«έί.< ίιπε!πυκ ό' αα·ι4τπ:ἱἰι.τ αυιάέΜΜ όσουπροϋππω , ρτα[στἑ›ΐικ:ωσ

Ι7ἱωΩ , μ.» πωπω ρο·έοπβτέρα ψ. Ήπέκπι £'κιΜκτώέ Μου» απ” ω... 0€Ο.9%πΙι4υ7ἰἱἔ7ἱ:

ωἰάάἱι Μοκαώκ.σ Ζ.ίκέέη'ατκα›ψ.σ αποκρπκ.σ δπώθσπέ ηκα!ι.ω έτα·ηέ: "Μακ 4:48” Ξωι|έα..

”ίκηπερ·ιικέ ἰπ/ὶω Μαπίσ δπέέ $0|Μ,Μ'ΜΜέ : πο: /ἱκἔιιΜΜι άκωτσκαι αεεηωπσ.ι. οι .ΣΧΗΜ

ΙΜ κ[επωι4:. Παω· ω: .4ισδ!ω·:: , Τοκοοττοε , μπω.» 4ισέάσπι Μ.» ΜΜωβοήέ Πισω!

ωεπ]ῖ: Οπί. δ. Έεπεά.ά:Ικ δαπἄ-.άκάτεεπκ.σ έ» δεο:Μ Εράφισ:. [κύ|ίκωι ε."ωι κι. (ζώα 5'_

Ε'κεΜ:τιέτοικΙΙ: έκ Η€|Ϊ°ο7ἱΔΜ @ου Βισκε!ωωβυκ, μαπα $έππωι Μοκα:Μ4.ν ἱ2ἱιἰ£Μ 1)κυκ2..

υκωιῇωπ ΡτιεσπισηωκΙΙο ρΖ›β οι Μπι 9144240076' ω σ.φέκκΙα άέ[Μαέω Μπηκα [κο "Μ... Ι».

_|Ζ·τἰρ/ῖ: : α: ΜΜππω Ε:Ιάεπκ: έκ Ρπη'ατέυπε κά σάΙτέσπσπι δετέροτκω άσσο» Ηέβοήσ κ!πέΖέωπι

πιο" Φἱκάἰωυἱτ ωσέΐοπέ. _

2” 8, Οκώὐστπἱ πωπω/α α!εώ·.πιο· Μ απορώ Βάλε, Ιζ/ἰωπἰἱ" Ϊ/ΦππἄσἰὅσΝἰ.. λαΐοσύ.τ, ΜωΟτω

ΗΜέωπί ά· ΝσΙΩ7ἱΜπτ°σ7σΪοΧἱἱ:.· καβΙ:Μι ω.ω...πω. &έκκω, _/Ρά κκέω,7Ευκ Βήτα,.

πΖωκ Μ/Ει!ωπ. πάσό7κσ °ωπιηΕσε!εριπ[κο/βαιω!οπ άΙΙιαβτποέ:.Ηκσ #οδϊ'σέά ?καὶ κ!!επί:

πι:: ἱ» Ερέατα,παιε ι78. ωπἰτ Μ Μ”ππωίκω:

Μοεπιπ & ἀρίο ΡοΕ8τ , ΡτείοΙΡεΠότουε, 8.ιεετάοε

(ΞυἀΙκττυε νείὶτει: ].1111 όσειιε ΕοεΙείὶει:;

@Ειπα ρΠε ρτεε1Βοε Ποπιἰπο «:ϊοποπτε ρετεεἰτ . ·

Νου ο ω είὶ ω... όποτε νοτίἱευΙὶε :

Βοτυ Ρτἰι18Ι1€τ0ἰ£ἱ8 ρι·ςε!ειτοε Βεωι Μει8ἰίὶετ

νωειω5 εκΡΙἰειιἰτ ἐικΗτα Βείὶα Ραττἀε.

[.ειοεΠουε εκ εεἱεοτετ οικω τοτε Βτἰτετιοἰει ετώπω

Ετ ρτεεὶΒιιε εοΒἱτετΪε οοκΗἱετε ΡΜ. Ν

ΗΜο/ϊβια η". ιίίε.τ πω: Μπ:ὲπι ί» βτνΜπκΜ Λεωφ. απτἰμἰιὶι.τ εσωστήΜκ: 1%ι, ·ωνκωεύωκ Παω ω...

ο. «Μ» Βσέπέ.κ 4£ρ°σ°υἱπ:ἱἱ1 . πωκιωἐ Ε» ΠΑΖΛ: μ”. Κ:.ιΙακΙ. ΑρτἰΠε. @Μα έ» @Υπο δασ7κι

ωεπτσΜΜ .. ]α#κ Κα:ο!άέ ω”. ΟσΪἔ:Ϊσπ_β: απο «Μπακ 98ο, βτἰμοψπὐεπισ με:4ΙΜπ δ'.

6'αιωεπέ ο1]ΐσάκω.Ρτω|ατίο ρτορ·έσ.ό θεπειίέ&'ίσ Ερώορ:Ιί.οφιω /ΞΙ!επιππΜύκ: έκπιτπ.πνι: άέ:ίκι.ο

.ωΜώσέβΙε!ωτ. !» 6'ο!!εδΒι _βι4 Οπεπίσκε ω... δ. 6'ιαΜεπκ: Μεικτγι .φμΙΜικτ. 8επ1&ι15 &

8Ιο:ίοΐοε ει1ΤΒΕΚΗΤοε Μεττγι· ιπἰτεοἰἱἰε ειτουο Ρ0Ε€τι$ Ατιει€Ι10τὶτ8 , ειηοε οι ορετε εοιπ!ετ Βο

ιτιἱπυ$ , οιτοτεοΙΤοτ οΒτΜοε&ΐοτ:Μιουε ρτοτοέϊοτ ,ωΠω πκτικιπο ποίΜ ίεωρετ οι απί

ΡεξΙο Βοπήτή , ρτ2Πε Με ειοκἱΙἱιιττι & ἰο :τετοια ΓατοοΙε. ΒσέΜο βρισκω Οκτώ Κιμ:: οΒΙει

τα ό' Ρωτἴετὶο, ΙυβπΜ.υ Βειιοὸἰ€Ηο , μου Με σουπικεποπσπ @να Πο;τήηε Παω οτω..ω

8ωτἰετυπι,τεΓΡἰεετο ἀὶ8οετε οτοτπ:τοΒοοε ροοιιΙιπτι τουτο, οι1Ητι Βοοοτε πιο Βὶνἰοἰε Βοτα

Επιπ οοἴεοιιἰἰε , δ: ουἰἀοοἰά 5. Μεττγτἰ τυο Οοτεειιι-πτο ΒοεΠοτοα εΠο ρκοῖοἰτ Μ Βεε:ὶτυὸΙπειπ, .

Ρεοίἱτ ουκ Ε:‹:!είῖετ π! επιπρΠιιο. Αιικο. Π: Ιρίο ἰιιτετεεἀεκιτο Πε ἰιι εἱεΗόεε τε&ε, ΜάτειΜΜ

ίσων: , αιί)σει ί-οϋτἰετε: , ΒοΓρΜΠε εετἰτεε; Γρἰτἰτοεὶἱε ρτοάεπωι >ειΙτει ί-ερὶεοτἱει; πιατα Βιπτι1Πε,

.Με ίοΒΕττιἰε. Απο. Πτ σου ειστε ττεττιεοάοιο ῇιιἀἰεϋ ὸἰειο ἰιιεοοἴρεἑὶο πιο ειόίΠτετ3οτ , ποπ

όε111Π2ηό:1ιτι ίοά ΜΜΜ οι; σπα-τυο ειιιεΗετιτ ειοίοΙιπ1οπήε Γετν:επτΜτο. ()_ιιοά ἰΡΓε ρ:2Πιπε οΗ- ·

δωσω, δεσ. Ψώ7%.9 ίπ ἰπἰ: Μωττμὶε παπα» οι βπίδΜ .βΞπι]ἱσκτἰσπε ρ” ΟοπίοΠοτο σώστ

. - ο ο οΡ 3. Οι:Μ:επιω ΜοΙψωπυι Μ:.ιΠι·οε 6'ακώω κά °Πωέωι _βει Τκ·υιάαπι . ΧεέπιΒαπι:ιστκω, ΜΟΜΜα

"μπε Ιωάέστω 5συτἱαβκοἱκω ί» Ματώία/Μ .δία/Μ , Μυπκώιωι έπάκίτ απο σε. 1.1. ύψη μσωω._

ε ε; Η .η
"
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Απ. €ιιιι_ ::ππ:ήῖππ: :β ..ι πωπω πῇπ: π. Μην. Ραεροβιά πΙέπωυπάέπ @πω @ειπα ...Με ποπ:: π.

πιο ΧΧΗΠ- ιπ.ππ..π.. ίπ/`π!π :.π·:τ:πέ:πά ιππππσ υε.

ΜΑΚΤιΕ

κκ.

»

Κ(€ιι12_

ΕεεΙεΠειιΠ

πω.. Β:

ιιιιιιί8 Μ

τειάιέ'κιιε.

ιικΧνι. ?πο π: Βιι·π: :τ:τπιΙἱσππ4 ·ωιππι 08:21! ...ι απ

πισω :Ζ:δ!Ιππἰ: Τι:: :π Ερῶορπ›π οε. “ε”. Ζ.ίπάι:[47π:π1ΐ: Ιυ:π.ω ππ:πι ΙιιίιιΙαιιι ίπποι ,

Μπέ!π·: Ηοιν-ΙΙειιιά οπ/`απδίοπππι Μοπα:πιπ·ππ3 |οππωπιππ:ω ·υπ.ιιπτ, π::::ἰ:πτ: π:: τεεεάειιτε

ι·ΙωιιιΜτε . ιππιπΙ: 2:πίπ Με. 3. Ηπ:. σερ. 3. Με εοτιάιε ιιιίϊει: Μια , πιετιε ειτοιιιι·ιιιιιτιιι· ιιιιΔιε ,

δ: Με τειιιιά:ιεο Μοτο: εοιιτι.<έιιιιε :εαπ ι·εἀ‹;ὶιτιιτ. Ζιπέι:[πτπ: άἱ:ἱιπτ Π.ιιι:Ιο Πιινιο , επέ από στ..

Νοτιπππι!πέ: ού]:δι"π :β . €Χειιτ1°θΓιΚ€ Πι πιατα: ,ιιυι οΙιιοι·ιιιιι Ρεάυττι ΙιεΒεκι5Βιιιτιιάιιιειιι ιιοπιιιι(¦

είιιιι πωπω. Μετε νιάετι οτείὶ , π: πῇπ ?πνέοτυπ π. Μ. ι.. ἔ|ι]Ϊ. Ι)ππ:Ιππ. αφ. ;. πω. απ!

β|πίπππιπ παιἰἰἱπτ: Ει:ι·π-Απ2]τππα πώ:: Επππ:1π]π!π :οπ[ρέ:έιππ. πΙτιπ:πο Ο::ππο ἱπεΉ@_ ΡΗ.

.9. £'πιππ:τιπι :Μπα [πρ:›πππι πΜι!π·Ιτ . ΠΜ: βι·Ισπ|ιπππππ :οπ/:επιπι :/ί.

4, @απο Χ:ἔπ!πππ τ:ππ:›·ἱι Ε'πιππ:τωι, μπει: ίπππίπ:πάπ:π. Μή ΒοΙΙππιἰἱππἱ ἰπππ:τ: ·ι.Μ:π.

τπτ, ό'. £'υΙπππέω πιω... Ηύ:ππ.σ Κειςπ!π:π έπ Μοππβ:τώπ Επσπύ:πο !πβτπιπ :πω ού/:τ·υπιππι

[πι]: : πισω απι.Μ /ίι·, :ν β!ή:ΔΜ πτέπιπ:πιπ· Ι.:δΡον έππάἱ::ι. 6'ο!π:π&π Μέθα: .5”:οτπ: ?ποια

“πωπω σέ· ι>..ω.. 5:ρ:ω·ποπ ίπ/Πι·πιπ βό?πίπιτπτ. Ηεεε ειιιτειιι όιΠοιι:ιιιτι:.ι ΡείεΙιεΙιε οΒΓετνειι.

τα, Ιππιπέι Β:πίαΙιθ. ;. αφ. η. νινετικε Αιάειιιο ρ:ιτιειιτει Μι οιιιιιιΒιιε τσιετ2Βειτι1τ. Βείιιιι&ο Π.

ιιειιιο ηιιι ι:οίΈ ιΠιιιιι ΐι.ιιτ . ειδπι (]οιπιειιιυε ιιι ΕΡιίξορετιι Γυεεει!ειετ& Με τιιιίΤιιε ὰ δεοτιε , ετα

νιοτ όε οΜετνατιοσε Ρ:.ιίεΙι:ε, ιιεειιοιι & άε πω. ΕεεΙείῖείὶιε:.ε νιτ:.ε άιίειΡΙιιιιε εοιιττονει·Πει τω;

εΠ. Πι Μοιιαθειιο $ττε:ιιιεεΙιειΙεΙι , ειιι τσιπ ΗΠάει ΑΒΒειτιπει ρικίιιιτ , 5νιιοάιιε Ει&ει είἰτ , 311110

,ΕΟ Μαν. :σά:ππ έπέΐω·: απ. πω. ΐιιιἱτο εοιιΠιθιι εοΙιτιειιι νιάειιε ΐρτετειιπ Πιειιτι άοθτιωιη·ι
ίεθάιτησε είΪε ε!εΓρεθωιιιι , εΠΒιιιιιρειε Με ειιι Γε ΐεςιιιι νοΙιιετιιιιτ , Μ ό): :μή ΡειΐεΙια Οιτ!ιο!ιειιιιι

δ: τοιιίιιωπι εοτοιι:ε τεειρετε ιιοΙεΒειιιτ, δεοτι:ιιιι ( Μ :[Πίιπ:τπιππα) εεετείΠιε είὶ. Ρωτι1ιο. :μή

έ" [.ιιιάιεΐαττιειιΠ ΕεεΙείιιι δεοτιε ιιΒευτιτἱΒιιε τειιι.ιιιετε ιιιειιιιετιιιιτ , ρτετροίιτιι9 εΠ ΑΒΒοτιε ῇιπε

ν.ιι· τενετετι‹ΙιΠἱιιιιιε α: ιιιαιιίυετιίΠτιιυε ΕΛΤΑ ,ίβιιι εκατ ΑΒΒαε ιιι Μοιιειίὶετιο ειιιοά νοεετιιι:

ΜαιΙιοε : κ1ι10όΜυτιτεοιττιεπυι11 ειΒιτιιτυπι [και ε & ιτιιρετώπε :ἶι Κηφ ()ΓΨιο , εοςιιὸεΙ είδα:

Μειιι Εετει ιιτιιιε άε ειιιοόεειτιι ριιετιε Αιάειιιι, ειιοε ρτιιιιο ΕριΐεορατιΈε τω τεπιροτε άε ιι:ιτιοτιε

.Ατιειοτι1τιιετυόιειιόο8 ιιι ΟΙιτιίὶο παμπ. Επιπ ωππ.π. τυπ/ἱστπ:π παπέιπ:πππ: Μοπ.ιβέ:ππι

έ:πρ:πέτά: . Μπβ4ινυπ . ἱππππυπ , πω: 8:οπία"π . ία! Ρεττι , ιη ιιιοάοιιι ασκοπα ί·ριιιεεε εεριιτ Οπι

κι ειιι€ειιτιε , τ:/ἔ: ασπρα: Μωαβ: Ζ.ιππίπ[πτπ:πβ. Βο!Μπάέ :οπτίππωοτ:.τ β4βιωπιππ . απ”

πιω! πωπω π.. ω.. ἱππφοὶπ:πιπ :]:. β'οπέ:δΙππ: ρω:: ·υΗ::πτ ΕΜ.: πιώ: :ιτπ:ιππέΐυπω.

ει· μια ιπ[:τ:πάπ:π ·υιά:τπι· , δ:σιέ:ο.σ π[ιπ απ £'απο!πί.σ Μπἱ!τοῇπ/ἰ κά· Ζ.έπάι.ιβιτπ:ππ καί "πισω π_β

πι:: ο‹:. μην. πω; ::Ι:ύι·πινι :# δ,ποα!π.: , ›·:τ:πιπ.ι/πή:. Ραπ δπώπ:ππε απ” πιο. Π. π. 2Ι!.πμ

..πω τοπ/παπι π:::ρ:τω. πωπω Επι:: Μέθα, ΠοΙππππἱ Μ:: άψιππ!πε . μια” ιατροι: Απέ!πε

μπι πθπίέαΐβ: .5':οπ:::αποτ:.σ . θα! Κωπππω :οπ::!ἱῶ, #επ: /ΐ: , [π!:::π ::τιππι :β.6'πώύ:ι·ιπιπ

ροβ δ,ποπίππα ρι·.:Ιπππίπ:πιπ ΜΜΜ.: μετά α: Β:πωίιί!έπ.: Χ:!π!.: ...ιπ.πρ. θα:: Β:άπ ::βππ::

ίπΡίω πρι... αρ. Η. ΕπιΜ:τυπ ›π:πέ ρ·οπέυππι πωπω... πά:ποππιβ βη". οι ειιιιι Με

:μι :Γε ιιτιιτπιτε σιιτ!ιοΙιεεε ρειειε νε! ΡειίεΙι.ι ιιοτι Πιο τειιιροτε εεΙεΒτειι‹Ιο , νεἱ ρει:νετεε νινετιάσ

8Βεττειιτ , ιιιιΠει ιρίἱε εΠετ εοιιιιιιιιιιιο. Ει Αποπ)ι:ππ.σ ίπ πι.. ;. νινετιε €1ιιο:1ιι€ ιιιι , ίπ9ππ.

( πωπω ίπ Ραπ: ...πω Γεειιιιάιιιιι Ειτιάειπι δετιρτιιτειιτι , εοιιτειιιΡΙατινεπι νιτ:.ιιιι ιι: αδΙιιαΙὶ

;ι8ειιε , & ιιοΒιε Πε8ιι12τε1ϊ1 νιιειιι ρτἰιιιιὶιι·ι ι:οττιροιιειιε εοτιίΗτιιιτ , φαω ιιΓειιε Ιιοόιεειιιιι ΚΕ

οιιωι ΒεΝεοτστι οΒΓεεν:ιιιιιιε. $:ι·Ιπ:ίππ ποπ:: πποπ)ιπιπ.τ ΑΙΕι:ιόο Κεεε ρειειΗεε τιιιιι ι·εἔιι:ιιιτε

ω· Με. 3.ππιπ. 6. ρ·ο2πά: απ:: :πωπω ιια:.ν. πι:: Κω: ἱρ/: ά:::ῇΪτ. Μπι :νέο απ:: ΜΜΜ:: τ›‹:‹:.

ΙἶεἔιιΙ8. δ. Βειιεἀιᾶιἐ Μυππ:πιζ4 £έπππ[πτπ:π[ύπ:/:τυπππιππ : :Μ.ο νέ·ι·:πι: έπ/ῖι δπ:Η::πο.

Μετιόίέιιιειιιι :πἰπι ειιιιετειιι £'πιππ:πι Ρππροβο πέΐιωθππι Μπ...π. πι._π....π .πω α: ρ·.:Ωτέμο

π.π.π.π.,,.. Κ:ιςπ!.: ἱπ απ. 48. Ροίὶ $ειιτειιιι Γιιτ8επιτεε :ι πιειιΕι ρειιίετι: ιη καιω” Ε: Παρο

Με η]ΐ:ίπυπ :Ιππά ΜΜΜ: π: Οπιπύ:ππι π.» πω.. :.α:σπ·π:ι·ππτ απ· :|π[πί:ιπ Χ:έιαΙι: ώσπου ίπ

αφ. 65. ρ·εβδΙπιπ ·υίά:τπι·. Νοπ :πιω:Με τ:ρ:τιππ Ρτ.:ροπιπσπ :πω ΔΗΜ:: :π :Μαι σπα/?:.

πέυψη:::ηιιποπ ίπ ΠΠ: Μοπεβ:Μζ4 πω: Β:π:άέέΉπί.ι Ϊπ/ἴππ:ἱ.ι πάπίιδία :παπι Π:πίππ: ?ωφέέπ.μ

:πἰπιἱπι Κ:(€π!.: 8επσά:Π:πω πτορπέα:στ:οπ/επτέ:πτέύπ: "Μπι ππἰπη/ἔτι·ἱἱ:. π:/?7παπι $ωω.ωπ ραι

πί2:Έπ .5'χποπίπ πω. . ά ω· ΝοτιππιππτΕπ π ...πιω εβπέπτά:,ππ: πω... ι!ώπω .8':σωππι εαπ::

π.. Κ:ἔπἰπ›π δ.Β:π:πίιέΒ .π...χ..... Ωπα:πίπππο ποπ πἰπὐἱιπιππι , ά::›·:τπ ?ΜΜΜ[Η |Ϊπιπτα,

μπω· Κ:!πΖωπ δ'. Β:π:πίι::έ Μοππω: βέπ ι.ήττπιππόπ.ι μ..ρπρι..ρφ. °

;. ΙιιιιιιΠαιιι Έπεσε Εεειείιατιιιιι.πίτ Τπι·3οττπ: επ Ιιπ. π.. απ. 17. :μπω εοιι€εποτ Βεειτι1ε Πνε

ειπε Πνε Πι τειτιροτε €Π€2 νεὶρὸί)ε, Ιω Ειοτι εοτροι:ιε ρτ:.είετιτιδ ιΙΙιιθτενι: , Μια ιιίξιιιε Ιιοάιε

Ϊειιιἱιιὶε επε οοιιίὶειτ ιειττειιιόι ιίσετιτιω σπα...» π. %!πδίπι·: πιω. πάβεππτα:π ίπ[τπ πιά απ. πο.

πιἰπο:πὐἱ:ππ.σ. οιιιιιιΒιιε ει·Βο δ: πω. δείετιιιιιιε εοτιίετιτιειικιΒιιε, οπιιιε τω. & ιιι ΡΠΕί-εητὶ δ(

ΡὸΒ: Πιτιιτιε τειιιροτιΒιιε ιιιιιΙιεΒτε ιιιτετόιπιτ εοτιζοτιιυπι , εειτύπηιιε οἱ: Εεειείι:ε βια ιτι2τεΠ”α

Ρειιἱτἰιε .ιπιονιε ιιιττοιτιιιιι. Πιι‹Ιε κι ιιιίιιΙ.ι $εόιε ΕριΓεοΡειΙιε επι: ΒιέΙει ΕεεΙείια , πο.: !ιιιΒιι.”Ξ

ιχμ:Πεεη8:ηιη 6”::π::πι:π:, Μ είὶ νιιιἀιε Ετ:ειείιει ειρρεΙΙειευκ, εοςιιοό ιο εεικτιρι »πωπω ρΙετιιτιε:

Πω Πε , μύδι ιιτ ιΠὸ Μιίΐ.ιε 8: νετΒιιιτι Πει ειιιάιτιιι·:ιε τιιιιΙιετεε οοιινειιιτειιτ , πε ρτοριιὶε Εεεὶείῖε

ίπ :μια ιρί-ε ειιτιι Μοιι:ιεΒιε εοτινετΓοΒεπιιτ ιιττηισειιιι :ιεεεε!ετεπιτ. @π εοπίιιετι1όο είπω: ΙιοιΙιε

όιΙιεειιτετ οΒΓετνειτιιι: , ιιιτ:ιιιτιιιιι ιι: ιιιίἱ ιιιετι18 ΜΜΜ νε! εοιιετειιιειτιο Ιοει εοτιιρεΠετ , πω; π.

εαπιιτει:ια σ.ιιιιάειιι ιΡΓετιιιιι Εεε!εΠετιιιιι . υΒι εκ! τετιιριιε εοι·ριιε εῇιιε :εςιιιενετει: , τηηιια·ΗΠΒ

ιιιτι:οιι:ε Ιιεεειτ. Η:: πω». ίπ πω. Μίτπ:. . πώθ:τσέ απ. 8. €9'/:". .5'.::πΙσ ιν. Β':π:ά. τά

Μπέκι.  



Μινι ε. ει3ΤΗιεειστι ε1>ιεε. ιιΝειεεΑπΝΕΝειε. ω _

* ΡεεεΑτιφ

ΑΔ Ε ιι ο ε π ι ο ι1Μ Μπόιείετπεπιετπ ΕΡιτωΡωιι.

0ΜΙΝ0 ρπέΐο ει: έωτΜπω τω» Επιποιοοε ΕΖΠ[Φ|Μ,ρά ό· Α» απ.

ΠΕ.ΧΧΕΐΠό

Μπι! Οοπἔτἐἔε:ΙσπΙ Επιτττυπ ?τα ἰπ£2πά2:/ετπεπῇτπῇιἰε Οότιβε ει· ΜΑΜ”

β=τυ2επι, @Με ·υεβετεοπβ·τυω Βια». ῇ!ετεπι. @Η ιιιίΠΠι5,εί ω.

1εειιιιωι, ιιε πι Μοτο ειιιεπι είε νιτε εεετε: πιετποτιεε Ρεττιε ποίΗί °'

ειπιιωτιωιω τοἔετιι εοιπΡοίιιι , Ρτεεί·-ετιοπεππ εΠιιιιε ιτι ίτοπ

τε @Με πιοτεπι Ριεεεωω , Ρετ τιιιεπι ΙεεεπΗΒιιειιπινετίιεδε

πίττα νοΙππτετιι όεδιάετιιιπι 8ε ο!εεόιτιοιιιε πείτε Ρετιτει· είετιΠο ίτετει·πε ω

τείεετετ 5 ΡΙεειιιτιπ εεριτε Ρτεείετιοπιε, 8: νοειε επι ποίιε εε πιετποτιετπ τενο

εετε, 8: ειε εεω ιεπετεπι:Βεεε ίοι·τε ΙεεεπιιΒιιεποτιιπι τεεετε , ιιιιιε εεε Με εει··

τὶίἱτπε εικιιιιΠτιοπετετιιτπ εείετιιτπ εΙιτιιιιτ! εε τετιτο νιτο Γετιβετε , εεε τεπάεπι

εε ειπε: ΐετιρίει·εττι , Με ΓιιΙσπΙι ει:επιιπετιοπε τείειιιπι ιπειιιΒιοτιιτπ ΡεΠιπι ττειιΕ Μια Με

ίετιΒεπόε ειιιιΒιιΓ.!επι ε!ετε Ρτείιιτπρίιίε: ιιιιιιι Ροτιἱιε Ρι·ιπιε όιΙιεεπτετ ειτοτάιιιπι, ιιιαζιι=ιφ

Ρι·οετείοπι , 8ε τετπιἱπιιπι ΒΙοτιοΠΙΠτπκ εοπνετίετιοπιε εε νιτε: ιΙΙιιιε επ Με επι :έ)ώ8:€'8

ιιονετεπτιπνείιεείε. @ιοτιιπιετιετπ ιιοπιιτιε πιιΡω Βετο εΙιειιοτιεε οΒ εει·ειιπι Διτειε

εοεπιτεε νει·ιτει:ιε ιπεϋειιιπι ερΡοπετιὸε ιιιάιεενι 5 8›ε Πε ε!επιιιπι ετΙ ΓεΙιεὸιιΙεε τω.

ειιιπι πιιττετε ιπειριο. Ατ όι€είο οριιίειιΙο ,τω εεΠιιιε ιτι ίεΙιεάιιΠε τετεπτο ,θα ὅ Ι _ .

ειιιεπτετ δ: τενει·επιιΠιιπο Ι:τεττι πείτε ΗΕιιετπιπο Ρτείεγτει·ο Με εεΙνεπτεπτι, πςξ"Σέ'"*

δε εΠιε επι εποε” ειιπι νιτο ΠειεοπνετΓετι νιτεττι ιΠιιιε οιπιπιε πονετεπτ,ειιε: εκειτπιπες

τωΡε !εεεπε!ε επεσε εκ τεπιΡοτε ΡτεείΈπι τεττε&επάε , εε ποππιιΠε εε! ετΒιετιιιπι τω·

εοτιιπι , ΡτοιιτνιάεΒετιιτ, ΓεόιιΙιιε ετπεπε!ενι : παρε εεΙετιε οτππιΒιιε ίετιιΡιιΙσ- .

τιιτπ επιΒεἔἰΒιιε , εε! Ριπτιιτπ εετι:ειιι νετιι:ετιειιιόεΒιπετπ ΠτπΡΙιειΒιιε ειιΡΗειτεπι ·

Γεττποπιειιε εοτπτπεπάετε ιπετπετειιιιΠε , επεσε εόνείτε: ειιοειιε ίτεεετπιτετιε

ΡτωΓεπι:ιεπι εΓΡοι·τετε ειιτενι ε ειιετιπιιενείτετ ειιέΕοτιτετιε ιιιόιειο νε! επιεπάε

τεπειιτ τείε , νε! Ρτοπετεπτιιτ νετε είε ειπε Γετιιιτε πω. @ιερά ειιτπ Ποπιιιιο εά

]ιινεπτε Ρεττει·ειπ , 8ε εοι·επι $επιστιειιε εε ΠοεΙ:οτιειιε πατε: (ῖοπἔτεἔετιοπἱε

.|Π:ιεΙΙιιε Μειιιο Ιεεετετιιτ, εε ίοΙΙεττιΠιπιε Ρετ ΠπειιΙε εε! νείτιιπι Ρεπίετε:ιιτ @είε

πιω : πιιΠιιε οπιππιιοὸιε ιπνειιτιιε είε Γει·πιο επι πιιι:ετι ε!εΒιιιΙΙετ , τω ειιπετε ω:

ίετιΡτε ετεπε εοπιττιιιπι εοπίι!ιο όεεετπεΒεπι:ιιτ εΒΐεμιε ιιΙΙε επιβιειιιτει:ε Ιει(ζεπάε:

8; Με επι τεΙιειοπιε Πιιόιο νε!!επτεεΙ ετεπίετιΒεπε!ιιπι είε ττεάεπε!ε. δεό δ: επι
:πειτε πεε τπιποτε Με ειπε: τωΡεωω Ρτε:ΐεπτιβιιε «Με εὸ ιπνιεεπι εόπτκετετι

τω, «ιιε νιτε 8: νιττιιτιΒιιε Βεετι νιτιίιιρετιπτιιιιίιε, (μια ΡτοτΓιιε πιεπιοτιέὶ εΠεπε _Β Ηνι ὸεΒεπτιιτ,ΙΙ ποπ ε!εΙιεετετο εε ρετίεέιο ορετιπονε1πτετΓετετε νε! ΓιιΡετεειιιεετε Ξἔἐἱἔἱεβφ

:τι πω εοπτετιιιιπι εττιιιε ιιπάεεστιιπι είε εοτιίὶετετ. - π ν

ι. ΠεΙππε εόπιοπεπόειπ νείὶτεε εΙτπιτειειε εοι·οπετπ Β πιεσε Γιιπι , ιιε πω: ιιιΓε 1.ιωιιτειε

:π εποε οΒει3ιεπ:ιεε τπε2 ειιοεΙ ιιιβετε είΒε @Πω ρτοτπΡτιπ ΓοΙνετε ποπ Διιω1ι, ?;ἔῆ°σΨ

Νε νοε ειιιοειιιε εεἱ τεάεΙεπειιιτπ Μπι πίτα ἰπτετεεΠὶοπἰε Ρτετιπιιιπι Με ποπ τω: ΡωέδΤ”

τω ειιπι ειιιπεΙεπι Ιιετιιπι τεΙε επτεε , Ριε ΓεπόΙ:ιΠιτπι Ρεττιε πιεπιοτιε νείτοε ω- 6

ε :πω εε! όεΠόετιε τεΒπι ε:εΙείἐε ετάεπτιιιε εττοΠιτιε , με πιεε φαμε Ρετνιτετε

πιετπιπετιτιε Βινιπειπ ειτοτετε εΙεπιειιι·ιετπ ,ειιιετιιιιιε 8: εποε ειπε πιεπτε «Μ

εΙετετε , 8ε ιτι Γιιτιιι·ο ΡετΈεό!τε εεετιτιιεΗπε πιει·εει· νιόετε Βοπε Ποτπιιιι πι τεττε

νΙνετιπιιιπ : Γεά8ειπε άεΓιιιι&ο ρτο τειιετπρτιοπε ειιιιπεε πιω: , ειιιεΠ Ρτο ίεπιἰ- ΜΜΙΠω ω

Πετιε 8ε νετιιεειιΙι νείι·ι οτετε δ: Μιίεε ίεεετε , 8: ποπιεπ πιειιπι ιπτει· νείτε τω- Νεο ποπιἐ

Βετε ειι€πετπιπι. Νεττι 8ε τι: , Γεπ&ιίΠτπε ΑπτιΓτεε , Ιιοε τε τπι!ιι τοπιιΠίε με ;"ΕΈ."'ΐ
;ι·ει:ιτιεε. Ιπ ειιιιιε ετιετπ τείιπιοπιιιτπ Ηιτιιτετ εοπΓετἰΡιιοπἰε,τεΙἱεὶσ ο Ρτει:τι πείτε ω3ΗΜ

θιιιστιιιι:ο ιπεπΠοτιετιο ΡτεεεεΡιΠι , πι: πι εΠσο νείὶτεε Γετιέπε Οοπετεεετιοπιε

πιειιτπ τιιιτιε ειιιοτιιιε ιιοιιιεπ εΡΡοπετετ. 5ειει: ειιτεπι $επάιτεε νείτε , ειπε νιι:ε

 

ω Ειιιίτιάιιε Μι Ι.ιπάΜει·πεπΠ μι!! ΕεεΒετιιιιπ & δισ οΙππ Ερίεοροε εοπιρεΙΙεΒεπτ. Εεεε ΜΜΜ

(.'ιιτ!ιπετι:Ε ίιιεεείοτοπι Γιιίε&ιιε είϊ εππσ 13οπιιπι ίἱιιπι πι ΙἱΙ› επ: €οτπει,ιιΒι ποπιιιιε Ωστε” ποπ εαπ-σε

13ο. ι:ενιιι. επιιιεΜε ειιοΒιιε Με” νιεςιπτι Ρωιιπ. Π:ιΠι (ιιτ ειιιιπ) ΟΙει·ιαιΙεπι ; Μ! άιεπωι"ω Πες..

Ειάεπι Επίετιμε είϊ εΙιε Αποπ)·πιι Ιιτειιιιτειιο εε ΥΕ εομΙεπι εκμιτπι εεπίι:τ_ 4

εε δ. Οιιι!ιει:τιι πι Μετι:ιο Βο!Ιεπάιειιυ είπε.

 



88ο νι°1°Α δ. ΟττΤΗΒΕΚΤτ ΕΡΙ5(Σ. τ..ΙΝΒτ5ΡΑΚΝΕΝ5τ5.
του. Οοο.

ιιο.ιτιτονιι.

Μοκτιτ

ι: κ.

Τύπο. ;.

ετυττ:τετο Βοο άττοδτ:τ Ροτττε οοττ:ττ , ουοτο νοοτε τοεέ`ι οττττοτο ττοτττ , οττουοοτο ουτ.

ττοιο τιτονττιο, τοττ οοττοτο τουτου οττττοε τοΒουττευε ττυττιυτττοτο ο οοττττε τττοττττιυε

τιετοτοτε ττυοτυιο νετΠτιυε οττττττ : ττυοε Π νοε τιοτιοτε ττετοότοτ , τι οοτιτεειτοτοτιτοτ

οοοτροτο τιοτοτττο. το ουτυε οτιοττε τιτοετοττοοο τιτοιοτΠ τοε οττοε οτε νττο 8ο τοττοου

ττι @οι τοτττιε είτε τοττ τυτυτο : φοτο ντττοττοοτ τιτοτοττττοοοιο ττι τιτο:τουττ οιιυτ.

ουτο . μου: Βευε :το οτττ,οττττοτιτοτε τοτοεο. Οτοοτειο Ρτο οοτιτο Βοοτττυτττοετο

νετττοτο Ποτοτουε οτοοτιιοτουε ουττοοτττο οττουοτυτ τυοοτυτοοιο , ττττεάττττττοτ Ρτο

ττ·οε 8ο ττοτοττιτ τοοτ. Αιοεο.

1Νο1131Τ τ..τΒΕΚ ΒΕ. νιΤΑ ΕΤ ΜΙΚΑΠΠτ..τ8,

τιεοοοτι 8ο ττο ττοοΠτυ Βεοττ Ροτττε ΟυτοΒι-:οτι τ.τοτττετοτοοοΠε

ΕΡττοοτιτ.

(Μουτ τ. ἐξιοικοτίο ού οέτ'εππέ.τ μιση”Μαιου ἐο/ττο:εω ατε εοπβακτοι

. ' απο” το Ετυάσμτω τι· μιεπισκέτω.

οοοτοοτοτ, τ1υτοτιοοτιοτοττοοε ιιοττοδττοοτε ττοτυιο €τοττΠοοτιο οτι: : .Μπιουτ

# τών @κι μττα·υετέτ @Ζωα τού αίτι!ψεπτΜ #44. δειτούττ ρ2ιτ."ω ό· πικάπ,

οπο: το2Μω2β ῇφετῇ. Ηυτυε οοτοττυο τιοοτ ττυτοοτττοο οοοοοτυε νττ Ποιιιτοτ

Ουττιτιοττυο,οτιτοευοτε οττοτοτοεοττο τυοο Μοοοοτιτο2τοττττυττοοτε οοττυιο τυο

οττττττ, 8ουτιτοτιτιοττυοττοε τυνττ,οττοτιτο εττοτο οουνοττοττουο οοοοτιοτοττοο :του

Ρουοο τοτοτιοι·ο τοτττοττυε τοττοτε,οττιυε οτι τυονττοτοτο Πτντυο: οοοτοιοτιτοττοοτε

οο τιυτοοοτε τοοετε ττοτοέτοτιοτυτ οττοτιυττε. 8οττ ιιτ τοτο το τοοτοτε οποτε τιοττοτ,

3.ΡΒιοοττ>ιυινι τιοτιτο τοττΒοοεττ ττο νττο τιοοττ (ῖυττιτιοτττ ]ετοτοτοε Ρτοιιτιοτο

θ

· τι1Ροτυοτττυπι Βτοττο οττ ντοιο νοτττοττε τιουττοττιο ο τιτττοτε τοτο Ρυοττττο: τυοττονε

τ. Κα, ;.

τοτ ουοτε τ. $ττιυτττοιο υτττυο οττ οέτ:ονυτο ο:τοττε οοουοι ουτ Ροττ τοτοοττοτο μια

:τοτο τττουεεττ: , τοττε τιοτνυτοτυιοτυτττε 8ο τοτοτντοι τοειιτοτο ττοτο ιιονοτοτ ιττουτ:

τττυττ οοττ 5οτουεττε τυτιο ττο τοτο Βιοττοτ τεττττοοοτυτο τττοτ : Ροττο ευττιτιεττυε

ιιοοττυιτι τοτοτιοτ Ποτοτυυτο, οοτιυε τονοτοτυε τυετοτ οτ τοποσ Βοτοτοτ. @το το

Ιιτο·:οοοτυπι τουτττε τττότυιο είτ τ:τυοττττο:ττττυε , ουτ οποτε τοοτοτ τιοττεότε τοτο οοΒοτο

τυτυε οτοτ Βοτοτυυτο, οο τεττοοτιοτο Ποτοτοττενετοτο οοττττ5 ουτο τιετοοτιτυτυε.

Οτιτοθτοτιοτυτ ετ8ο. υτοτιττττιυε, τοοτε 8ο νοτιττττουετ 8ο τυπο οτυοττ οετοττε οτττο

ιιοτοετιοτ . 1ιοτνυτοτυιο οοονοοττουττε τοτετοττε ουιιτετιοτ , τυττουτττιυε οοττυττοτε

ττοττττοτοτιοτ : 8ο υτο οετττε οοτυτέτ οτττυο οουτυο ετοτ τοἔεοτο, οοοτουττοοιτουε

τυττο Ποτιττιε οπο" οτε οοοτυονοτοτ . οττοο οτ τοτττε οοοουτιιττυοιτι οοτοττε , τττε το·

ττετοττυε οτττιυο , Πουτε υτττὲ τοουτο νεττετ οεττοτε , ττυοττ νττίτοτ τοετουυοττυε το

τ1υττοτοτ. $τνοετιττο τοττυ , Πνε ουττυ , Πνοτυότοτυ , Πνε ττυοτττοοτ οττο τοετοοτο

τοτο Πτιυοτοτυο το οιτοτοετοτιτ,τττε οιοοοε ττττυωνοε 8ο οοτιιιυττοε οττοιο τοοτοτοε

ο το τέτοττοτιοτυτ εττο τυιιοτοτοε. ()τιτο εοττο εττοτ ιιοτ·νυτυο , υτ Ροι·νυτυε το τοτιοτ,

υτ Ροτνυτυε οο8ττοτιοτι τ·ιυτ τιοτττοοττυιο τοότυε νττ,τιτοοττττοιο οο ουκ Ειοτνυττ οπο::

ττοΡοτυττ.

ο.. Ετ τιυτττοτο1)τντυοτττττιοοτοττο τιτττοττττε οτοττουοιτι οοττοτ Ρυοττττε τττ8οο το

ΡιοττοεοΒο οοτοΡετοοτε τττευοτο εττ. Ν:ιιο Πουτ τιοοτοο τοοτοοττο: Τουινττισιοο ο

Ετιττοοτιυε οτι τοτο Ουττιτιοττο Ποτ ττττίτυπι τιεττιττιοτιοτ , ττυιο ουοττοτο οτε τοτττο

τυ6τοτοτυτ το οοτοΡο ττυοττοτο οοτι οιοτττοο τιυοτοτυιο τοττιο τοττττετετ , τοτει·εττετ

8τττιτο ,8τ Πουτ τυοτετιττυτο τονττοε τοτοτ, οουττο οοο8ι·υυτο οοτυτο: Ποτυοι νοτττε

Ποιτττιυε τοετοτιτο τιτοτττιυε Πουοτοοτ 5 τετιεοτο υουε ττο ιιοτνυττε τττοιο:ιτε τεττοο οι:

ντττοτιοτυτ οοουττττ οττ ευτιι , 8: ττυοΠ τουτττοοοττουττο οο:Ρτττισττοττ , οι: τοοτε 8ο

τι Ντττττ Μο ττι: ιιοτττο 8: Ρο.τουΕττιι18 δ. Ουιτιτιοτιτ_ έτει” ιττττττττ ο Θ' Ρυ·οβ)ττον ιιο/τοι. Ετττοβο Ε τ.: ο ο.

Ροτττοο1τοτττιτποοτι.ς.τοτττοοτιττουο : Ρο1°ουτοε το” 8. Ττυιονντυυπι Ρτότοτυιο Αυτττοττυπο Ερττοοτιυπι

τΒοοτιττοε τυτττο τοττε 2τιΡ2.τοΕ οκ 0Ρτττοοτ8 τοτοτττεττο, Τοτιυττε Βεττοτττέττοτε τιιτοτττιυτικ ν. Έστω πω. οτ Βοτ

ττυοττ νττ $οιτότυο ειτοτουτττε εοττοπι τοοτ τττοτιυτ. Ιουττυε τττο τοτοοιιοττιτ τοτιουτι στο: οτοετυτο , :κοιτάω
τ δ Λοοττνπτυε τττι. τ. Ρνέωτωτ φωτο:: ροιττπτω, μου! του: οοο0 οττοὰ ιιοο. 0οοττ$τιοτ. Πε $. Ττοιονντυτ

το τω” τω” ατ:τττττΠο τετοιο ικαττοπου τίτιτέστωια, το: 11εττττυτοτυιο τοντοττοοο τομ νντττοττουτο Μοττοοττι.

9αττιτο· ο!! [πικττι υτυποι·έι Ερτ]τ:τρτα:τοπο , μέττιτι·τ- τττι. ;. οτε Ρουτττ. Αυτττ. Πο το οποιο τοτ-τῇ τη» το. 8:

Μτ#πι Ρο στ:δτυπωι τ>7ΜεβτποΜΜ τ! 8. Οικτιτκτιο ιτα- οιιυττ Βοοοτο Πτι. ο. ΗΜ. τη. ο. 6.

οιτο

 

 



νιτΑ έ. ΩΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5(). ΠΝΠΙ8ΡΑΚΝΕΝ5Ι5. 88:

οττοτοιτιιΙοετετ , τω ίτοοτΙτω.ττ Ροτττι: πιειπειτι ττττιιιΙ 86 ττιετττοτε. Γιτοτιιο:ιτετ. @ο

τοοιιτι:ε ίΡετιιεοτε ,τιιεει: τΙΙε εοττιιεοε το τεττο.ττι , 8: Βιετεπι Ι:ιετγιιιτε ττο)ιιτιε. Δε

ειιττιιοτ εοπίοΙειτιιττ ι:ει:εττ , Γεο!τΙΙε Ρετίτιιττο Ηεττοιιει Ιοτετ·τοοιιοτιμιτο Ιιειοει·ετ

τεΡετιττοιιιτι ,εποε ταοττεειΗτεετετοτ Ιετιιετιττε. Αι: τΠε τειτκτεττι εκεΙειιτιειτιε εοοΓο

τατιττ Γε ()ιιτττοεττο: @ετ , Μουτ: ι Γειτιάε Αιτττίτεε 8: ΡτείΕγτετ Οιιτττοεττε , Ικα:

δ: ιπιι:ιιτειε δ: ἔτειὸιιτ τυο εοττττειττο. €εττε ε Ι.ιιιτετε τε τοτετ Ρειι·ιτιιτοε που ετεεετ,

φωτο Ποττιτοιιε εττειιτι ιοειτοττΒιιε ιι.ιιι:ιι Με τίττιιτιι νττ·τιιττε εοοΓεετεινττ. Αιιιττεοε

τικ-ε Βοοεεττιόοττε Ριιετ Εκει τοτειπτοιιε ΓιιίἔεΡττ : ττι:είτίιττιοιιε τοτειιιτειτι Ρττειτε

πιιιτσειιε Βτιιοιτττττε, τεττότο. εοτιτττιιιὸ Ιικτετιεττ νεοττειτε όοττιιιτο τεετττι: , οι: ΜΗ

Ποτ τεπι ε:: τΠο τεπιΡοτε :ιοτττιόοιιε ειιτοτετεετιττοτ εΧΠίτ:ετε εοεΡττ :τΠ01ΠΠΠΕτΠι1

ΐΡττττιι τιπετττιε ετιιε Ρτεεεοτότει ιτοεετιτε , οιιτ Ρετ σε ττιβιτιιτε εκττττιτεετιε @σε εεττ.

οοε τιιτοτιιιτι:. Νεο τιτττειτιετιτττι ειιτοιιειτο Ρατνιιτιταίετντοπι Ρετ Ριιτνιιτιιιτι ΡοτιιττΤε

1)οττιττιο :ιοετιτε εοτιτοεττ , οιιτ ε1ά Ρτοτττοετιόειο ΡτοΡΙτετεε τοΠΡτειιττο.τιι ε οτε το!»

τιιΒιιΙτε ιτιιιττ τεττοτιειοτττει νετοει απο νοΙιιττ εεττιτττ, το ειιτιιε Ι:ιιιιτε νετειεττετ ιττέτιιτι1

ετα , ειστε ει: οτε ττιίατιιτιιιτι οι Ιο.&ειπτιιττι ΡετίεειΠτ Ιειιιιτετιιτ

τι. @ρωυάο8επα ιίο!επτε εἰτιωἰαιι· :βάτα βη Θ /Μἔεἰο ΜαἰἐσαπΜ

@πε :ποτε /φωεω. ·

';.νΕ τι τι Μ ουτε οπιοτ τιιιοεοττ ιτειοττιιι· δ; ειΒιιοό:ιοττε το είτ Βειοειιιτ Ριο

Ροίττυπι :ιττιοτετιιοιτε ντττιτι:ιιιιι, ττειτιιτιι εοΡτει ίιιΡετιιο ιτιιιοετε ττοτιιιοττιιτ;

Βιιοοτειττι Ριιει· Ι)οτιιττιτ Οιπτιοεττιιε ουα: Ρετ τιοιιιτιπετιι ειεεεΡττ Βοττειιιπειιτει τ τε

ιιτο εοτόε τεττιιεΒειτ 5 εττ:ιιτι Αοἔεττεο ντίτι 8: ιιέΐειτιι εοοΕοττοττ Ρτοπιετιιττ. Νειιπ

ίιιΒττο ετοτοτε εειιιι εοττεΡτιιιτι ττΙτιτε €τειντ εοεΡττ τιιτιιοτε €τοΠείτετε , Μπιτ πετ

ντε το ΡοΡΙττε εοοι·τειέττε, Ρειτετιι Ρτιιιιὸὲ τεττει ΓιιΓΡεοΓιιιιιεΙειιιότεαοε Ροτι::ιτετ:

όετττιτε τοετεινείεεοτε ττιοτείττει οπιτιτ Ρεεοε Ρττνειτειιιι· τοεεΙΤιι. @Με ειιιιιετιιιιι

(τεΡοττετιιε ίοτειε ὰ τοτοτΠ:ττε πειτε Πιο εττνο τεειιτιιοεοε , ντόττ τεΡετιτε νεοτειιτετο

ὸεΙοιιἔε ετιιιττεττι :ΜΒΜ τοι3ιιιιιττι νείττιπειιττε 8: ττοιιοτιιοττετιι νιιΙτιι, ία! δι: εοιιιιτο

τοτ Γε εΒειι: τοεοιπΡατειιιότάεεοττω οιιτ άπο ειόνετιτειιε ττιεττιτιιετο τΠιιτιι Γειτοτε.τει:

ειΠοοιιτο , ειόεΙτιτττ φωτ Ρεττοειιτττ τικιιιττετε , Η ΞιΙτοιιτιτ εεττ ΙιοΓΡτττ Ρτ:ιετσετε νεΙΙει:

οοΓεειιιτι1τιτ. ΑττΠε 3]σ.ττι, τσουπ , ΡτοπιΡττΠτττιε τοτε ειιΡετειο εκτίτο.τε ε!ενοτιιε ο!»

ίεειιτττε , Η οοο εκτοειπτοιιε ι:ιιΙΡτε τιιιτιιε εοτιιΡειτε τειτ1Βιιοττ5 τεττιιετετ. 1)τιι ποιοι

οιιε είτ οιιὸετ ττιοτείττετ Βετιιι τιιτοετιετε οΡΡτεΠ`ιιε , ΜΙΒ. ειττιτΠιοετ ιττειττεοτιιιτι το;

ότιίΈττετ ΡοίΠιιιτ ίειτιεττ. ΩιοτιτεΙτττειιε εειιτο οι: 8ειιιι τ2τι€11τιτι1ΠΊ ότττΒει1τιτιει:οτιίτ

ττετειοε ι Οοοιιε ,τοοιιττ, ι:ττττεεειττι το Ιο.θιε ίειττιιεττι, 86 Με εοιπίεόττοιιε εειΙτιτα

τιιτττοτειιτ ΓιιΡετιιτιΡε,8είειοαοεττε. Ει:Ιιτε ότόττε ειιτίι:εοόετιε ετιιιιιιιι ετττττ. Ι!!ετιιίζ

Πε οοτεττ·ιΡετιιοε, Ροίτ εττεε Ριιιιι:οε Γειικιτιιεείτι ειΒιιονττοιιε Αι·ιεεΙιιιιι ΜΙΒ, οιιτ

ται: αει τοοιιττει άετττΠετ , τιιτττειιτε τΠο οιιτ οιιοτιετειιτι ΚορΒιιεΙειπ Ατετι:1ττΒετι1ιτι

:τετ ΐ:ιοατιττοε Τοοτει: νττιιε ετείττιιιιτε εττετ12τι15εα.- Ωιιὸττ Η ειιτ ντττετιιτ τοετεε!ιοΠε

Ατιιςετιιτιπ το εστω εΡΡειτιιτΠε: Ιε8:ιτ τιτθ:οττο.ιτι ΜειοΒαοποτιιιττ , το οοε Αι·ιΖεΙτ το

εςιιτε 8ειιό 1ιτόεε Με.ι:ΙιειΒεετ 8: Μ τΡίτιιε ΤειττΡΙτ ιτείετιΙτοτιεπι ειάνεοτΠε τιιετιιοἶ

τειπιιτ.

111. @ουτοπία ΦΜΖἱ: οΜ2ίω28 ›παιπτέτ πω: Μ· Οεωιπωπ ιίε!ιιΡ/ιτ

Μ τω" πτυοι:ατυπέτ.

6. Β Με ειιτετττ τεττιΡοτε ετενοτι18 Ι)οιτιτιιο Ριιετ ( ίτειιτ τΡΓε Ρώτα Γειτοτττο

ττΒιιε [Με ειττείττεττ τοτεοει:) Ωι:Ρε τη εοειιίτττε τε ν:ιττετιττοιιε οτειτιε Βαπτ

τιι.ιπτ ,Ατι8εΙται ιιιετιιττ οΡττιιτεττοτιε ιτείεικττ: τιεειιοτι εττειιιι Ρτο :Με το Ρεττειιτο

εο1τωτι1ττε ουτε Βεοτειιει τιιΡΡΙταιττοοε ΡοΠιιτειο:ιτ , εκειττΙτεΒοτιτωοττΙο οιιτ στει

ΠΗΠΠΠΠ Ρ80Ρετεττι εκειιτιτττε8ε ιτε οπτιιτοιτε τττοιιτειττοτιτουε ετιιε εοτιΠιενττ εττ

Ρετε. ΕΠ στειιτοιιε Μοοιιίτεττιιιτι που τοτιἔε το οριτο Ττιιτ τι Ηυιτττιιτε ει! πιεττιττετττ

σ' Ητι: τιιτεΙΙτΒε Ττιιιιτττ ιιττττιεττι ττοιττεττι2 5εοιτιε το Ρτονττιετιι Ι.ειιι€τοΠτει , οι! €Ιιτειιι ειπιτιστιτ ίτιιιιιι επι: εε

1(Βπ Μ9ΜΜϊπτω ΤἰΠΠἰἔτιΔπι ι οοο πιο Ττικιτιι Νοτιο·ιτιιοτττε Βιιντιιτιιι ,τιτ ισόΗ α €ιι0ταιΕκΠΠου5 ΠϋΦε

Ντιπ ται, Βο|!:ιιιὸτ2ιιτ_

' .άδΜπ 88ο Οπἰ. δ.Β δεε:πίαη Ιβ ΤΤΤιι:

ΑΝ. ετη;

οι: τικειτ_ιι;

ΜΑΚ1°Π

τα.

2τ.Μιιι:Β.τό.

 



τετ νττΑ ε.εϊττΗΒΕπτι ετ1εε.1.ΙΝοιετΑκΝΕΝειε.

Απ. Οκιι.

υε.κκενιι_

Μωιττι

ΧΧ.

Πτιιιπ, τιιττε τΙωάετιι νττοτυπ1, πειτε ειιιτεπτ ( π1ι1τατο ιιτ Με: Ρετ τετοΡοτε τε:

τοτε ίτετιι)ν1τἔὶτιιιττι ()Ιιττίτο Γετντεττττιπη ιιοΒἰΙΙ εταιτητττε ΡοΠεττε. @τι νΜεΙ1

τετ ΓειτττιιΠ @ΜΙΒ εΙιιιττΙΈττε. Μοιπο.Π:ετΙ] ιτίὶΒι1ε αμα Ρετ 1ΏθΙΠ0τειΕἰ2Ινει1111 Μ

Με ἀεΙοτιἔε τειττΒιιε νε ετετιτ,]έσηιιε ετεΒἰοττε ε]ιτΓάειτι Μοιπειίτετ1] νε!τετι

τισ όενειπτειπ,ειε τσ.τεε π! τεττειττι εάικ:ετε εοιπιτειπιιτ3εεεε νει1τυ.5 ΙτιΒἰτὸ ώ

οεεειΓιτ τειπΡείΗνιιε αόΓιττ€ετιε ει!στΞΡυττ τειτεε , πειτε εκ! σωστη Ηιτωἱττἰε ττ:«Βετε τ

εοεΡἱτ. @ΒΔ νἰὸετττεε ε ΜοτκιΠ:ετ1ο Ρτειττεε , εττιὶΠἰε τη Βιιντιπτι τιεινὶευΙὶε , εοε

Ποτ το Μπεστ ΙειΒοτειΒειιπτ ειά]ιτνειτε ΠττεΒειτπιιτ 5 ΓεοΙ νὶ Ηιτπ1Με εε νειποτιιιτι

ττιοΙείτὶἐὶ ΓιιΡετειτ1,τιεςιιειφιο.πτ νειΙεΙυ.ιπ: ιιτπ!ε Βέτο. ε!εΓΡετειττοττε Ιτιππαιπ α!.

]ιιτοτ1] εοπτυ8ετι1τττ :τά Ι)τντττιππ. ΕετεΠὶ τιο.πηιτε όε Μοττείὶετὶο δ: ΙειΒειπἰ

Με το Οεεειττιιττι τειτ1Βιιε, εοΠεόΜ Δι ΡτοΧἰιτιο. οβἰεε: Πεότεβειτιτ €εταιιει, ΓιτΡΡΗ.

εειι1τεε 1)οιτιτττο Ρτο Με, εποε ἰτι τ:ιτπιπιπ ιττοτττε ά1Γεττττιετι Ριτιψξωςιιε τττυετε

εετιπεΙ::ιετ. 5ετὶ ΡτονΗἰοιπε Πτντικι ,ε1ιτειιτιντε άτα , Ρτεεειτπτιιιπ νοτει Γι1τ1τ όψει,

ιιτ ντάεΙτεετ ετιιαιττο. εΙΤετ το ()τιτΙιβεττο ντττιτε Ρτεεειττάτ ΡατεΓεετετ. 5το.Βειτ εοπ

Η: :Μετα :τιποτε τ1Ρο. νιτΙ8ειττε τιιτΙκι τιοε ιττο:Πεει, το @σε Π:ο.Βειτ δέ τΡΓε : εμε: εΐιπι

ειὸΐΡεότειητἱΒιτε ειιιπ τττΙΗττει ΜοΡεεΙιἰε ταΡτειε Ροττο Ρετ πτειτε εεττιετετ πω,

Μεσοι: ιιο.Π τω] ιιε :ινα απο κ( Με ιιε ετιττιπ ετο.τιτ τειτεε) ιτικΠε τεΠόειτ

τετ :ιΡΡ3ετετ1Ἑ5€ε2Ρἰτ ττττό1ετεν1το.τιπ2οιιν(ετίο.τ1οπτε εοτι1ττι , εικιΙτ τηετττὸ @τα

Ρατετετττιιτ, (ΙΜ εσωπτυιπτει ττιοττειΙΙιπτι @τα ΓΡεττιετπεε,τιονει8ε @ποτε @τεστ

Π::ιτιιτει νἰνειπἰἰ. Ρτοτι1Βιι1τ ΡτοΒτει εΙετ1όειπΙιπτι ΟυτΙψεττιιε: @κι ει8ττΞε, ω.

εΙυἰειπε , Ετατι·εε , τωιἱεὸἰεετιτεε Με τ1ιιο5 τη Ιετιπτι μπι ττειΜ ντάεττε 2τ1οτττ1ε πιο.

Πω εΙΤετ 8: Βιιττπιτι1ιιε Ποπιἰτιιιιτι Ρτο εοτι1ττι ὸεΡτεεατἰ βΙιττε , ε1ιιό.τιπ εΙε ΠΙοτυπι

$ο.ιιάετε ΡετΙειιΠε ε Ατ ΠΠ τιιίΠεο 8: ετιἱτι·ιο 8: οτε Π:οπτειώο.τττεε εάνετίιιε αυτ”

ΝιιΙΙιιε , τιηιιτιιτττ, Ι1οττττιωπι Ρτο ετε τοΡετ , τιιιΠιτε εοτιιιτι ττιτΓετεατιιτ Πειτε,

κ1ιιί8ενετετεε ειι!τιιτεε τιοττιὶτιιπτι τιιΙετε, δ: ιπονειε ςιιειΙέτετ οβΓετνε.τε όεεεεοτ

τιεττιο τ10νἰτ. @Ρ ειεεεΡτο τεΓΡοτπΓο , ΙΡΓε οτειτι1τι15 ΠοττιΙι·τωτι @Με Ποστ, ω

Ριιτ το τετττιττι εἱεεΙἰτιεινἰτ: ἰτειτἰττηιιε τετοττει ντε νετ1τοτι1Π1 τειτεε απο Με (με ότι

εεΒαιττ 8ειαόετιττΒιιε ττττεΒτεε ειεὶ τεττο.ττι εμε, δ6]ι1Χτει ὶΡΓιιτττ ΜοττειΠετωτη τα

Ιοεο σΡΡοττι1τ10 ἀεΡοίιιἰτ, ντάειπεε ειιιτετιπ τιιΙττετ ετιιΒιιετιωτ εΙε ΠΜ. Μϊε!εΗτα

τε, Ηάέττηυε νεοετειΒ1ΙΙε ()ιιτΙιβεττΙ 8ετιιι1ε Ιειιιόε εϋΒιπο. ΡτωεΗεττΒειιπ,&.άεττι

εεΡε Ρτφόιεειτε τ1ιτΠετετ1ι15 εεΙΤο.Βειτττ: :ιάεριπ Ετατετ τμιτό:τω τ1οΠ;τ1 Μοιπειίτεττῇ

ΡτοΒειτιΠὶππιε , ειι)ιτε ιΡΓε [απο τεΙειτιοι·τε εΙιεΗετ , ΓεΓε Ικα: :ψ απο ΞΡΐοτιιπτ τιιίΒ

σα: ΠιιπΡΙΙε1ταττε νιτο 8:ΠττιιιΙωάτ Ρτοτίιιε τεττο.το εοταπι πιιιΙτὶε @Ρε πόΠάειιττ.

Με ειιιεΗΙΤε τταττεινετἰτ. -

τν. ,29ουωέο σιΜ2 ριβω·2όπτ Ρφ'τω, ΜΜΜ» 5.Αι1:Ακι £ίπάέψτπε:ήτ

τ Μ:είπω /ἐττέ ώ Απέείέτ ατι'ύε.κετίτ.

7. Τ' ΡΜ ευΒεττκιττΞκ ώστε ἙἰὸεΙΙιιω 8τειτἰε ΟΙιτὶΡτἰ ν0Ιι1ἱΕ ΓεωιιΙυπτ Γιωτη ω:

Αττοττε ΡτοΡοΠττΓιιΜτε νἰττιιτειπρΙτἰοτἰε Ρωτώ] 8Ιοττο.ιπ Ρτοτπετετὶ5 εοητἱ.

@τ ειιιτι τεπιοτ1ε τη ττιοιιττΒι1ε τι εοττιττΜΤοτυτο ΠΜ Ρεεοτιττττ 28ετε ευίΕοά1:τιπ. @ή

@ω ττοέ`τε ειιτειάσ.ττι όοτιτιτετιττΒιιε Γοεττε ,ἰΡΓε @τα πιοτειπ Ρετντ8Η ὶι1 οττιττοι·ιε

όιιτειτετ, ντεΙ1τ Γιιβττὸ ΓιιΓιιτο όε εει:Ιο Ιιιτι1ετι , πιεότειε Ιου Ε: ηοεΈὶ5ὶι1τεττι1Ρἱπε τε.

ιαεΒτειε : το τ1ιτο εεεΙεΙΗυπι εΙιοτοε εἔττιΙιπιιττι τεττεε Ρετἰ ε, πεε τιποτε. αφτα Γεευπι

ειτύπτει εΙειτὶτειτἰε εκὶττιἰεε ΓυΡετηειιτ1 τεά1ΙΤε ω Ρο.τττο.ιπ. ΟοττιΡιιττ&ιτε είτ πτηΙωτη

Ι1οε ν1Γιι Πεο ά1Ιεότι:ε ειάοΙείεεττε τω Γοβειιυόειω @Μπιτ ΓΡἰτἱτιιειΙὶε εκετεττῇ , ιιε

Ρ Ρτοτττετετπόα: 1τττετ ττιεεωθεοε νὶτοε ντα ΓεΙἱεἰτετἱίὶΙυε Ρετετπιιἱε3 εοοτείτίπηιιε

Βεο Ιο.ιιάεε €τειττειτίιττηιιε τείετεω ειέΗοοεττι , ΓεεΙ 8: τω! Γοετοτ τω Ιω(ΙΜ(ΙΠω

[Μουτ ίτε.τετττει εΧΙιοττειτιοττε Ρτονοεο.ιπ5Ηειι @Γειά , 1ικτιιττ, ετιιἰ Γοττιπο 8: ἱυετ

τα άεάιτι ,τιοε ωετεττωτ ΓεπτΡετ ν1€Πατιτ1ι.ιττι ττττητΓττοτυτιπ ΟΙιτὶίτὶ εετττετε Μ

ιιΝεππΡο |ιαΜ βκνΕΙ4υηπΜὶσὶτπτ Μέση ιιτἰ ΓετὶΒΙτ ΥοΙνἱτιιτ. Ηἰπε τωεΙΙΙΧε, οιιτΒΒεττι1Μ ἰπ ΟτΞειιωΙὶ

Αποπνπιπε , ΤΙΜΒοττο Μέσι ΙτιτεΙΠΒετιι·Ιιτε ντόετιπ Βοά1επιπ δεοπτε τεΡἱοιιτ , Εεεε! ματι! ἔιΤὶτιἰεΠ Πτι

Ιιοετεωσε δ€οτἱ:τ Ωττν1ιτε [ευ Μ” Σεπτ” 2ΡΡεΙ|ατι18, ντο τη Οι:εσ.πιπτι θετττιειιὶειιω τιττωεπτε 11801121 Με.

ειιι ε ωοπιαπιε το Τιωάτω Μι Τιιντάιιω Πιινωττι άτ

 



νΙΤΑ δ. 0ΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ω. Ι..ΙΝΟτδΡΑΚΝΕΝδΙ8. 88;

εειτι .ιετττοίε άπο ττιοεττεο Μετα τετοοοτε Ρετντἔττ οτατεττι, τατιτα. Ι)ετ τιιαειτα- τω. εττιτ.

Πα εοτιίρετττ. ΑΡεττα είτ τατιιια εα:Ιτ 8τ τιιετιιετιιε τ Με Ατιοεττεο εοττιττατιι ΓΡττττιιεειιτιιίεταιιι Βατιέτ:τ, αυτ τιιτττε ττοοτεττι ττιίττιια εαΙτετιιε νετίαιιττοιτε Γιτοετο:ε ωττωτο. Η.

στα ΒΙοττατιι, αε Κεεετιτ τΠτιιε Πτιττίττιιιι Ρεττιετιτο Ματσε ττιτιιετιιτ. Ετ οιιτττετιτ

τιίτε νετ Ερτίεοτιιιττι οιιεττιτττιετ Γατιετιιτιι, νετε:ττττιτι1ιτι ττε Ετάεττιτττι τιιτιτιετο νττιττιτ

τιιτΙΤε εκτίττττιο , οιιετιι τατιτα ΓΡΙει·ιττοτε Μετα , τοτ ετιιεετιττιττιι ετιοττε Αττεετοτττττι

ε:ετοε αΙΙατιτττι ντοτ. Ηεεε τττεετιε ντι· Ποτττττιτ Οιιττιοεττιτε , τιοτι ατιιιτι εοτετα Ρα

ττοτιιιιι αττ τενετειιτταττι Ι)τντι·ια: ταιιτταττοτττε αεεετιττττ, αΒοονιτειιιε τιιαιτε εεττ:

Ατιττττττεττι Ι..ττττττετατιιετιίτε Εεετείτα: Αιοατιιιιτ , ττιαετιαε ιιττειιιε ντττιιττε νττιιττι,

Ρετ το τεττιΡοττε οοο ντττετατ ,ταΡτιιττι οτε εοττιοτε εα:τείττα κοιτα ΡεττΠε : αε Ιτα

ττττι εοτιιττιετιεταττε Με τιποτα ειπε Ρατεετοατ ετοττιτοτε , Μοτιαττεττιιττι Ρετετε ττε

ετενττ ° . τι

ν. ,©,402Μέσ α"|τιτ:Ξεκ.τ , :τότε Βενέτα ,υτοσιο·τιπτε τετ·σφετέτ.

8. ΠινιοΒιε τιονιιτιτ νττ:ε εοτιττοετιττοττε ττιετείΓιιιιτ ίεετιιΙο τατιι εοτττε ιιιετττ.

τατετοτε αττ`ιιττ Γιττιετττα τέταττα ειτε ατιτττιιιττι ετιιε αττττιε τιι“ΡτοΡοΠτο Ητ

ιιιατετ,αε ττιατιτίετττε εττοεετετ τιιιττεττε , επτα οικετετιττΒιιε τεΒιιτιττι Ι)ετ 8τ τοτττ

τταττι ετιιε, εα οσα: ειττ ντετιιιτι εοτοοττε τιετττοετιτ Βεοεττετο Ι)τνττικ Ρτοντίτοοτε

αττττετιιιιτιιι·. (Βατταττι τιαττιοιιετττε ετ1πιττεττοτιι688ετετ, τττνετττττιστέὶ τετττα τττ

ντΙΙατιτ οιιαιτι ετιιττιττε Ροίτταττι τοττε τεοετττ , τιιττανίτοιιε ττοιιιτιτιι ειιτιιίττατιι πια

τττείαττττΙταε αιιΙΙιιΙττττι τοτττεττι οιιτείεετε ιτείτάετατιε: 8ε τιτττιετιτο τιοτττιε ειττ Γατα

βατ φαει Ποτ αΙττττετιτιιιιο ΡοΓεετε ειιταιιε. Ετατιτ ειιτττι τεττιΡοτα τι:ιεττττετιττε Ιστο

ιιιιτ:. 5ιτΓεεΡττ ετεο ειττο ττιιιΙτετ ττετττετιε, τοεανίτοι1ε ΓοΙΙτεττε ,ι1τΠΡται1εττι1ττι με

:ατε πειτε τΠιιτιι τεί·τεετε ττεετετ. Νεεανττ ντι· Ποιτιττιτ τ Νου Ρο αττι, τιιττιιτειιε,

ατττιιιε ττιαι·ιετιιεατε , αυτα οτα ]ε]ι1τιἰ] είτ. Ετατ τιαιτιοιτε Γετττα 8ατοτταττ, φα με. ,

ττοιιε ίτττεττιιιτι οτ› τενετετιτταιτι Ποιιιτιιτε2 ΡαΠτοτιτε οί σε τα τιστατιτ τιοι·ιαιτι ", β

ΓοΙετττ ΡτοτεΙατε τετιιτιτιιιι·ι. Ρετττττττ το τοἔατιττο ττττιΙτετ οί τταττταττε ττικττο ότε.

νοτα : Εεεε, ττιοιττετιε, τττοετε οοο ποτε, τιιττΙιιιτι ντειιΙτιτιι, οι: τα Ιιοτιιττιιιτι·ι !τατττταε

ειιΙα τετιεττεε. Ετ τιιιτττεττι Ιοτιειιττι τείτατ ττετ, ιιετιιιε ατττε Γοττε οεειτοττιιτιι νατετ

εοιιΓιτπιτιιαττ, Ποοε τεεοτ ατιτεοιιατι·ι εΒτεοταττε αεετΡταε ετοοε, ιτε τοτα οτε τα

τιττττιτττι ΓιιΠ:ττιετε νε εττατιτέιτοεταίττοατε εοεαττε. Ατ Με οιτατιιντε πιιιττιιττι Ι'όε Μ,,ιΩ

Βατιτε Γεττιττια , τοεατιττε το ατιτταττι τεΙτετοιιτε αττιοττε ττενιτιεετιε , τετιιτιιιε νταπι

τεΡεττττ , τετιιοιτε τττεττι ττιιττττ ασ! νεΓΡετατιιτ , Π -

ο. Οίτττιαιτε ττιίτατιτε ταιτι νεΓτιετα , εετι:τετετ Γε ττετ οιιοττ Ει·οτιοΓιιετατ το:

ττετιι τττετιιοο ἔοίΓε Ι·τιιττε,ττετιιτε ιιΙταττι οτοτττττιο τιοιτιτιιιτττι οτοτττα ιιοτ οτα- τ;

τιετε ΡοίΤετ α απ, εεεε Γιτοττὸ ττετΈαετειιε ντττττ , τιιιττα τι1Βιιττα ΡαΠ:οτι1ιτι

ουτε ατΙτατε ττττττττιττετ Ρώτα, τιιιιε μπι ττεΓεττα Ρατεβατιτ. Ηιτε ΡτοΡτετ ιτιατιετι

όιτττι το τετΙτετιε,ετιιιιττιι το ειττο νεττετατ αΙΙτιζτανττ αττ Ραττετεττι , εοΙΙεέτίτττιοιτε

τοειιτ τ”έ:τειιτιιιτι οοετε πέτο νετιτιιε ατσίτιττετατ, εττεικτιιττι τΙΙτ αΡΡοΓιτττ τ τΡΓε στατι

ττο τιοταττι οιτεετε εοετιττ. Ατ Γιιτιττὸ ττττετ ΡΓαττεττετιιτιι ντττττ ετιιιιιτιι ετατο Γιτττιιπτ

εαοττε τεθ:α :ατά εατοετττετιτ οτε, ντΓίιττιοιτετ τταττετιτετιιτ ατειιτε ττιτετ εαττετιττα τ ,,,,,τ,,

το.ειτα τεεττ ,τιτνοΙιιτι1ιτι Ρατττετ ττεετάετε Ιττττειιτιι. νοτόοΓοιιε τΙτετιοΐεετε εετττίιε τα

οιττο! εΠετ,ττοττα οταττοτιε αεεεΠτττ 8τττινεοττττινοΙιττοττι τττιτεο τττιτιττττιιττι Ρατττε

εατττττ 8ε εατοετιι : οσα: :το ιιτιαττι τείεέττοτιετιι τω ΓιτΗτεετε Ροίΐειττ. τιταεωτ

:με ττεεατιταιιε βετιεττεττε εεεΙείττΒιιε , Βεο , τιιοιιττ, ετατταε , ειττ 8: ττιττιτΡτο @σε

:τιποτε τετιιιιατιττ , 86 ττιεο εοττιτττ εοειιαιτι Ρτοντττετε τττετιατιτε είτ. Πιντίττ ετ€ο

ο Διικο13ωτττωτι Με; οο. τι. τικιιιττ $τιι·ιεοτι νετ τω·

τττ”, Τιτ1°9,0τττι8 το Η!» τ.Ηιίτ Πιιτιετττι. τη”. με Ροπ

τ>ψτε Λάππα: σε “Μΐτα "αφτι , @πιατα ἐἰἰεβτπὅΙβ

μια , Οτττιβο [Μέ [απικτοτκτκ.ι , Μυκτιβατκω Μ"Μι
[επ[ο τπττα·υττ,[α|ρσερτκ: τὶ ηυεταπτέ/βωο ΔΗΜ: Ειτύπσ.

Ροττο Ματττοε δεοττετ ττοτττεττικ Ιοειιε, οι ή” ?Μάτ

#τωωιτ: (νιιτεο Τειαιτε ) Ρι7/;"Η τττεττιιτ ανω Βετταπι

το ΗτΓι.1ττ. τ.. τη. τα.

Ι:Βεττα τττ Ητιτ.ττιτ., τη. τ. το! Ιαιττττε τττοιιττ δ. .ττ

εα1ιο,ττετιιιο ίιηιτἔιτ Εττιατετατιιττιττ ΕΡιτεοτο, φοιτ

 

ήττα εττωτρΙττ τιι/οι·»ιατ5 τοωροπ Με ο·εΙέττοβ μέ;" Μ·

ή σε @τω τοπβσιτκάτπωι [πικαπ τω· ωττωτ "πιστη ]

α;; τα τωττ#ΐοκε έξσθηκεεΦωι ΡαββττΙτ.τ τ απαιτώ

ό· σ.ττττ/ττά τήτωπσΜ κά παπάκι κ[επε ΜΜΜ μετα·

Μ”.

τ: Ερικ! Αποτινπιι.ιπι Ντικ τττετατατιιτ Πτι. 1.Ριτέεπτε

»σωμα «ο Μ: Αιώνα πιτ |ΪΜΜεπ "τα των πσπιέπτττιπ,

τ» το των: τώτ Ζ.εκπτττ:|τ:τ τϋτέτιστ.· ό· ττππ[υπώπο σε

τα ΜτωΜΜΜ Φωτατω ό· τηΗ-υ Με, Ρτιψ227 τούτα:: ό·

τεωρςβατιω π·υττ[τα ε/τ. , ”

ΤΤΤττ τῇ



884 νΙΤΑ 5. ΩΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5(ῖ. ΕΙΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝ$13;

τω. Οι". Γτατε)ιπειπ Ρ:ιτιτε εΙυοά Μπεστ Ραττεττκ1ιιε εμε εΙΜτότειιπ εεω ὸεεἰἰτ, τε!τηιωττι

Μ·ΧΧ""- Πιο εΐυὶ τεΓετντινττ : ο.ττμιε ε›τ ΠΙο Ραπ εΠε ΡτοττιΡττοτ ί:ιέτυε είὶ 86”θ]1111211άι1τΠ:

ΜΜιττι

κκ.

 

εμ1Ιο. ιπιπττιτττι τιπεΙΙεκττ ,ε]υε άσσο ΠΜ τείεεΗοιπειπ Ρτοευτετατιτ το ΠσΙττικΙτττε.,

(μή ηιιοικἱωπ ΗεΙ1ο.ππ Γ0Ιἱτ8τὶι1Π3 , ε1ι1Η. ιπι1ΙΙιτε Ιιοττπιπιιω ειεετειτευτ πιττ1τίττατετ,

ε]υ!Ηειη ιι1οώ ετΒο Ρετ νοΙιιετεε Ποπ Ρευεο τεττ1Ροτε Ρεινιτ: ει1]υε οει.ιΠ Γι:Ρετ

τττιπειπεε εοω , ἴΡετειιπεε εωτετιπ 1ιππΜεττεοι·ότει @σε , π: τιττἱΡὶειτ ὰ ιιτοττε :ιιττππιε

εοτυτιπ 8εαΙειτ εοε το ίειτιπε. Ηα:ε παΗή τεΠ$τοΓιιε τιοίὶτἱ ΜοτκιΠεττ] 5 ς]υοό εΓτ :Μ

σωστη ΧΥ/1ττ Ηιιττήιπτε , ΡτείΒγπετ ποιιπἰιπε ΙΝοκνΑ1.0 , ηιιὶ τ1υιπε Ιοτιἔε 8τειτὶἔὶ Ϊε

ιπεεΈιπτε υπι€τε τηιιιπόο εοτόε εεεΙείΗἔι τ]υέιιπ τεττειπα ε:ιτικιΙΙΒυε εοπτετ1τΡΙο.τυτ

:ιὸΓΡεᾶἰΒιιε , :ψ ΙΡΐο ()ιπΙιΒεττο Ρ.τιπιιιπε ΕΡἰΓεοΡο Γε Μάτσε ΡετΙπτΒιιὶτ ε.

- νι. Ωτω!ε τεβτωοπέιιω τω «ά Μυπεβετέπω =υεπέευτέ Β0181Ι.115 Με

βκΖΐα.τ έκ με!!! Ρετβ26αετέτ :ώρα έρβ Μέσω τυἰκετἰ:.

το. ΝτΕκεΑ νεοεταΒἰΙἰ5Βεὶἴετνι15,τεἱὶᾶἰε ΓεεειμΠ τεβιιε,Μοπειίὶ:ετἰειὶεω Ρτο.

ΙΡετειε ΓυΜτε άττεΙΡΙτιπο.ττι, ιπΡοτε εε:!εΠετ νἰίἰοτιε ω αΡΡετειπΙ:ι ΡετΡετικι:

8:ιιιστει Βεατἰτικὶὶτιἰε Ξιπείτε.τι1ε , ω τοΙετειιπἰειππ Ρτο Ποτττττιο είἰττὶετι1 Πτίττηιιε

τειττΡοτα!εω εΡιιΙΙε ττινττο.ειιε εε:ΙείττΙ:»υε. Ε: εΙυτόεττι Ι.τιπόιεθ.τοεοίετπ ΕεεΙείὶειττι

:πωπω τιετΒετε Γειοθτοε νὶτοε εΙυοτι1ττ1 άοθ:Ποΐι 86 εΧετ1:ΡΠε ὶτιίὶτιιἰ ΡοΠεε τιονε.

Με, ΙΜ Ε:1ττ1ΐι Ρτωνειπιτε Βοιεττ.τ ΓιιΒΙΙττπωττι ντι·τιιτιιττι Μοτι:ιεΙιτ δ: 8:ιεετόοττε

ΜΜΙτο5 ρεπετε ιιπιΙυὶτ : ειιΓέιττιιε εοτπτΞττ , ο: £ὺι11 τΙΙὸ Ρετνετπειπε εεω όεΠΠΙΤετ,

ΜΒτείΠιτύΓε1ιιε :Μ οτετιεΙιτιπ Εεε!εΠ:ιτπ, ὶΡΓυιτι Ρατἰτετ εετιιιιππ δε Μίτσ.ττ1 @παπι

τειπι1ετο.ε τπειτιιι ππἰτιτίὶτο (κάτω, (ιπεεόιιιπ απτο ΙπιΜτιτττι ὸεΡοίὶιετειτ Γφευ!α..

Σεπτ ) ΒοΗΠιιε ὶΡίε Ρτα: ί?οτΠαιτε Μοτιειίϊετῆ εοπΠΠ:εωΡτΙοτ ΠΙι1ττι ντάετετ. Ρτειτνί

όέττίε5 το ΓΡ1τττιι εμι:ιτιτικ εοιπνετΙΞιτἰοιπε εΠετ Ειιτιιτυε ετιιετιπ εετιαεΒειτ , Βοε ιιτπιππ

@τττ ωτιωτττω5. Εεεε [εστω Πεὶ. Ιτιπττειτικ τΙΙιιττι :τω νετ:Ιετπεττι ω! Γε Ντιτττε..

Με! τοτιιἱτυε: Εεεε, ττηιώτ, «Με Ζ/ωάτω τ» με @Ζω πω: Μ. 5τει1ι: 1°εΗΒίοΠ1$

τιε νετετε1τ1ι15Βεἰ ΓειππιΙιιε εε Ρι·εΠητετ Βιεττιτοι15° Με: εττείταττ , τ” ε1όετι:

ΒοΗΠο Βεεε εΠεειπτ ἰτιτετ 2.Π05 ειόΠ:ο.Βειτ , πατε Πι τΡί.ο Μοτπιίἰτετὶο ειόο!εΓεεω,

Ρτττιπτε ειεΙΒιιε ΜοτιειεΙιἰεεε ντα τυὸ1ιπετπὶε τοΠ:ίτιπιτε , εποε τη τιοΠ:το τά εΠ: Ειδα

νεοΠ Μοτπειίὶετὶο Ρεττε&ιιιπ το (Π1ττίτο πειτε νἱτιιτιπ: δέ τιπετ εεἔτο. ΓΡἱτἑτιὅ.ε εκ

πετώ ΓυΓΡΙττει,Ια:τωτι1 ντα αΙτεττιιε Πττετιε 1τιττοττυιπ. Νεε ΡΙιιτει Ιοςιιειαε ΒοτΠ

Με , Ρετνετήετπεπτ παοκ 8.ά (ε ()ι1τΒΒεττιιτυ Βειπτειπε ΓυΓεεΡττ,εειιιίέ.ττηυε Μετα

εεω εΧΡοι:ετπειπ , @στα ντόεΠεετ Μοτι:ιΠ:εττυτιι θεει1Ιο Ρτεετι1!ετΙτ , βεοὶτἐηι1ε

@εοω τετττιιιττ. Ετο.τ ειπὶτιπ Ρω:ΡοΠτυε ε]ιτΓόειπ Μοιπιίτεττ],

τι. Ετ Ροίὶ εΠεε Ρ:ιιτεοε εάνειπτειπτε νττο Μετα τεεοτόατΙοι·ιτε Ε ΑΤΑ τυττεΡτεε

Βγτετο 8εΑΒΒ:ιτε ΜοτιειίἙετὶ] τΡΠιιε, Ροίϊεει Ι.ὶτιὸἰεἴειτιπειπΙἱε Εεε!εΠ:ε Πτπιιὶ δ;

ε]υΓόετιπ Ιοεἱ Ατιττίτττε, τιιΔ1εο.ν1τ ετ όε ()ιπΙιΒεττο,8ε ειπε Βοτή ΡτοΡοίἱτὶ ατ1ίππιτ11

8ετετετ εΧΡοΓιιὶτ : οΙ:ττοιήτεΙυε ειΡικΙ ειπε ,ιτε ειεεερτθι τοτιΓοτ:ὶ° Ρτε1ττι1111]υτ18ε

που· εοιπΓοττΙο. @τω τιπετείΓυε Μοοείτεττιτω , εοιπίεΙΗττι σεεΙυ:Πεττι εετετττ Επι

ττΠοιτε νται: τεἔιιΙειτιε οΒίετνειι1ττωπ τειπετε, νε! ετἱειττι :ιττἱοτὶε άΙΐεΕΡΙτιπ:ε ΜΜΜ

ΓιΨετ8τεότ ειιταβειτ : ΙεεεηεΙτ νἰἀεΗεετ , ορετειιπότ , ντετΙειιπότ παμε οπωάτ ΓοΠετ..

τΙοτ. $εά δε @Με εκεττιΡ!ει $ειττιίοπτε ἴοτττΠὶτοἰ εΙυοιπόειω Νο.2:1τ©,2Β αυτή εοω!

ὶΠεΒτὶειτε Ροτεί`τ ίεόυΙιτε εΒίἙἰοεΒειτ. Νοτι επεσε τειιπειτο εΓεειτιιττι νει!εΒειτ ΐοΕσττε

-εοιπὶτιεοτἰειττι ,πε ι1εεείΓειτ1τε τι1ἰι1ἰιε Μοτιειιε εΗἰεετετιιτ οτ:ετ1Βοε. Ετειε απτο το

ΗΕ. τ_47.

Η

τι Αττοπ2τησε ττιἱι·ειειιΙε εοωρετιιΠο ρετΠτττιζεετιε Εεεε οΒἱἰίΪ-ε, ἱτι Αᾶἰε δ. ΒετιεόΞδΗ ΒἰΓεοΡἰ ςΗς"τω3.

πὸἀἰτ τττ ΗΜ Μο. 1. τω” μτυπωέο έ» ωτ/ίτ..τ ωτιωι βο- ε Τσπ[ωαΡεπτέ [στωσω, έ:: ηωπ'π»υ :παπι @Μπι α:

[ΗΜ “υπ αεπέ:κ [εάωι:,τβίφω βαθυ” ΠτΡεπτΜι ρατ·υπ, με: αὐτά/Π ττπ!επω, ΒΜ:Επυ κιά|κ·υεπτε |τ4/τεντιΜο

κατω» "Με ῇΜΜιω ώκω0ικω··υτ·υεπ: άἐ-υέπὶ πιαδικ ςιτἰι: Αττοτη·τυπε ἰτιἱ:Ιο Μ». π.. Ώστε ΝοττΒυττιΒτῇ

ο . ήττα ΠωιΜό· τη: Ριπή τω., ατμΙΙποπ αυικππ, ΟπτἱιοΙἱειιττι ΜΜΜ δ: Κοττπιπ.τη τοιιΠιτ:ιτπ :πωσ εε.

1ξ··υιΙΙ Μπιτ» ό· :ο μτωτπῖωο υιττΒ[ατυπτέ[κπτ. Νπ- Με", τιππιο πω:: Μοιπ:Μ Ητἱρετιί-εε ΐττ1ξερετ:ιπτ,τε

ποπ Ρωτπω μυπωάτ ΔπἰυΜπι Μρτω ούτω [τισ σε Πε Μάι τη Με ;: ΗὶΡτ. αρ. η. ΗΜ:: Οιττ!ιΙκτωε Μοτ

ω!τωτ είο·υπτέ ·υίπ'έ:. @Η 5 Μάο. τετἱεετπιιτ. ή ρτοχτι·πυε ἀὶ!εἱρυΙ08 Μουτ:: τὶε ίυεττπάΕε εεω

πωττετε, ταΐιδι αιρ- Η.6 ΠτίΗτιεικτιάυε 5ΞἔιΓτἰΑυε Με 5 $ΨΗττάο ΑΒΒειτε

γνττετιιιιτΉεπΠ 8: ΟττνετιΠ, τ1ι.ιεπι 61τιτιο Μ. κιτεικ.



νιτΑ 5.· (ΣΠΤΗΒΕΚΤΙ Ευτεο.ι.ιΝοιετΑιιΝΕΝειε. 883

Βιιιτιιε εοττιοτε δ: ιιιτεοετ νιτιτιιιε : ετοιιε :κι οιιετειιιιιοτιε νοιειοειτ τοπικ ειτετει- ΑΝ- ΟΗιὶ#

- ιτε. Μετρο
τω. ιοΒοτιε. ΜΔΠιι _

ΧΧ.

ντι. .,2τισυπσώ Απεε!αω ιθμιεθ πουέεκ.ι , @κι Ρωσσια ματι: Μωφωτ

2επτεπαω, £τείε:βέ ώ το ο·εωιικεπτι επεκιΜτ. ε

τι.. ΠΜοοε Ροίτο.ιιοιιοτ ειιιιοε Ι1εοι Αι.ειιιι=ιτιοο Ριαεετετ Ρτο τετιειιιΡτιο.

ιιε ειιιιιιι:ε Για ιοειιτιι οτιειιιιιιιιτι Κεοιιι ιιιι οιιι νοεειτιιι· Ιιι-ΗτιΡτιτιιτι οτι |

εοιιιιττιετιιιιιιιι ιι:ιιιιεττι Μοιιο.ίτετιιιιτι Εειτ:ιιιιο ΑΒΒ:ιτι τιοτιιιτε τ τοΠειιε ιτιειιι ΑΒ

ιιο.ε οιιοίτιειιιι τ: Έτειττιιιιιε ίεειιιτι , ιτι οι.ιιΒιιε δε οιιτΙιοεττιιτο , εοτιτιιιιιτ ιοι οιιοτι

Ρετεοειτιιι· Μοτι:ιίτετιιιτιιι:ιτοιιε ειιτιετιι οτιιοιιε τιιιτε:ι ΜειιΙτοε ιιιίι:ιτιιτιε ειιΓειΡιιτιπ

ιεξοιιιιιτιειιτιοιιιτ. ΠΜ ΒιιιιιιιιιεΙ)οιιιιιιι ειιτιιοεττιιε ΓιιίτιΡιειιτιοτιιτιι οΠιειο Ραο

Γοίιτιιε ιιοί-Ριτύ Ρτοιιειιιι:ιο: τα @το τιενοτιοιιιετ Αιιοειιιιιι Ποιτιιιιι Πιο ΜωΡιτ.

ε Γεττιιτ ιιοΓριτιο.ΕΧιειιε ειιιτιι ιιτιιιιο ιιι:ιιιε τιε ιτιτετιοτιοτιε Μοτι:ιίτετιι ετιιιΒιιε :κι

1ιοΓΡιτιιιιι εειΙιιιειιιι ,ιιινειιιτιτιιοιοιι€ει:ιτιι ιετιειιτειιι ιιινειιειιιι οιι€ιιοτιιιτιετιι ΜΗ

τιι:ιτιε,ίοΙιτο πιο:: ιιιιτιι:ιιιιτετιε οποτε ΜωΡιτ. Νειιιι ιο.νέεΙιε τιιειιιιΒιιε ιιοιιειτιι οικω

Ρετιεε ιοί-ε ειιιιιιιτ, Ιιιιτεο εκτετιιτ,ιονειιτιοε ιιιιιιιιΙιτετιιιειιιιοιιε Πιο ιτι ίιιιιι εοιιιτιο.

·Γτιιτιειτοτιε τιτ ιιοττιιτι τΙιει τεττι:ιιιι ετιιιττι ειοο ι·ειιειειιτιιιε εκΓΡεέτειτετ τοττεινιτ:τιε Η

3ειιιιιιιε πω, Ι·-ο.ιτιε Ρ:ιτιτετ8τιτιοοτε ιιιιιιπτετιιτ ιιιοετιιο. Ριιταιιιιτ τι;ιιιιοιιε ιιοττιι

ιιετιι τιοδτιιτιιοιτιτιετε Ιιιτιιιι86Η:ιτιιιιιε ιιείεΠιιιιι τιινειε , ιΠὸ τεοιιιείτειιειι οτ:ιτιτι

τιιιιιετιιο ιιινεττιΠε. Νεο8.νιτ ιΠε 5 δὲ Γε ειτὸ ιτιιι·ιιττι , οιιιει Ιοτιοιίιε εΠετ ιιιιιιιίιο :ττι

οτιο.ιιι Ρτοτιετατετ τεΓΡοτιόιτ. Ατ ()ιιτιιοεττιιε ιιιτι ιτιιιΙτίιιιιοιιε τοο:ιιιε , τε.ιιτιειιι ετι

3ιιτειτιοτιε :ιτιτΙιτο. Ι)ινιιιι ιιοπιιιιιε κι τιιιιτιετιιιιιιιι τοεοιτ. $τατιιιιοιιε ιιτ ειτοιετιε

.ιιοττε τετοιο ΡτεειΒιιε , νείεειιτιι τειιιΡιιε ι) ιιτιετιιτ, τοιτιοίιιιτ ιιιειιιοιιι , ίιιιιιειιτιειε 6

οιοτιιιιτ εΓεειε : δζ, Οισίεετο τε, ιτιοιιιτ, Ρτο.τετ, ι·ετιει:ιε Στιιιιιι τετιιειιε τιειιιειιι τω

τιιιττι ειιΐετο, ΓΡετο ειιιιιι οιιιτι μπι εοότι.Γιιιιτ. Ατ “τι τετιιιτ › ιιοιι .ιτινετιιτ ιιοΓΡι.

τω, οιιειιι ετιειιτειιι τεΙιοιιετειτ. ΕιοιΙοτειτ νείτιοιτι οιιΞι ω, Μ! ιιιιΙΙ:ι τι ι:ιττι ω.

ιτειιιτ. Κεεειιε αστειο τιιιτ τετι·:ιττι τει:ετειτ , ουτε τέιειΙΙιτιιι: νι:ιτιτιε ιτε; Ρτοι)ετετ, δ(

οιιτιειεειιιι:ιτετ ιτιοιιιττ.ιιτετ. $τιιΡείο.ότιιε ετοο νιτ Ι)ει 8: ίεειιιιι οιιοετειιε ‹ιε Βέτο,

τε οωιτ τιιετιιιιττι ιιι εοτιειεινι. @οτι ιιι€ιεΠ”ιιε, εοτιτιιιιιὸ οτινιειιιι Ιιτιοιιιτ τιιιτι

ο οτιε ττειοτιιτιτιειττι. ΟιτειιιιιιΡιειετιε ειιιτετιι εποε είΓετ οπο τ:ιτιτει οτιοτιε Κιού

τειε, νιτιιτ ιιιιττὲ. Ροίιτοε ττεε Ρειιιεε. εο.ιιιιοε ιιιίοΙιτι εειιιιιοτιε8τ οτειτιοε: Ρεινόιιί. |

οιιε ττιΙιτι Γεειιιιι Ιοοιιιτιιτ ι Οεττιο οιιὸτι ΑτιοεΙιιε Πει ει·ειτ οιιειιι ΓιιΓεεΡι , Ρτιίτε- ο

τε οοο Ρειΐει νειιιετιε. Ειι Ρτιιιεε ειττιιιιτ, οιι:ιιεε τεττο. ιέιΒιιετε τιεοιιιτ. Νειιιι ετιιιτι

ειιιιτιοτε,δε τοΓειε οτιοτε,8τ τιιειιει τ:τ:εειιιιιιτίιιΡοτε. Πτιειε εοιιιτειτ, οιιιτι ιιοι:ι

ειε ιιοίιτει τειιιιτε οττι ,Γετι ιιε Ρειτατι)ιΓο νοιιιΡτριτιε ιιιιιτ ειΠειτι. Νεο τιιιτιιτιι οτιὸτι

ειιιιΙειε ιο τεττιε ίτιιιιετε τείτιιιετιτΙιτιιιιετιειε,οιιιττ:τετιιο νιτει: Ρειτιε ίτιιιτιιτ ιιι το

ιο. Ιταοιιε νιτ 1)οιιιιιιι τιε οίτετιίιι. ιιιιτειειιιι νιττιιτε εοτιιΡιιιιέτιιε , τιιιιιοτειιι ει: εο

νιττιιτιιιιι οτιετιιιτιε οιιττιιιι ιιτιΡειιτιεοειτ. ΟτεΓεειιτιΒιιε ειιιτετιι νιττιιτιοιιε, ττενιτ

δ: τέτοια τοεΙεΙΙιε. Ι)ειιιοιιε @ιτε εκ εο τειτιΡοτε ΑιιοεΙοε νιτιετε 8: :ιιΙοοιιι,

ία! 86 είιιτιετιε ειΒιε ΐτιεειειιι οτι ιιιιιιιετε τι Βοτιιιιιο Ρτ:ιττιο.τειτιε τιιετιιιτ τείιειι

Νικο οιιι:ι ι.ιτιιιιιιτ 8τ ιοειιιιτιιιε ετ:ιτ τιιοτιΒιιε , Ριετιιτιιοιιε τιτιτιι οτι ειτετιιριιιιιι τι.
νειιτιι Ρττεΐειιτιοιιε Ρτιττιιιτι Ρτει:εετιετιτιιιτιι οείτο. τεί·ιεττετ, ετιετιι οιιιτι οι» άσοι

ΐΡιτιτιιειΙιε ιιιτιετιιει Ριεττιε εοτιτιιΙετιτ , ιιιιτιιιιιτετ ιι·ιτει·Γει·ετε Γοιεο:ιτ. Ετ τιιιοιιιιιιιιο

οιιιτιετιι Ρειιιὶιιι , ειιιοιι:ιιιτιο αστειο νειειτο οιιτιιι Πιο Ρετίοτιο.ειιτετιιιε ιο! Γ:ιεετε οτι-ι

ΜΒΜ. @οτι τειιιιειι οιιι @οτε-τε οιιια τιε ίειΡιο τιιιτετιτ ιιιτειιι€εβειτιτ ,ιιιιττε ει:εττι

Ριιιιιι Μειοιίττι <έειιτιιιιιι , οιιι τιιοὸὸ ειτιεττε ιιιειε νιττιιτεε τεΡΙιαιτ ,ιτιοτιὸ Μ: ΡΓΧξε

τεκτιι ειιτετιι,ιε Ρετίοιιιιτ Ιοοιιιτιιτ τιιεειιειδτιο Μπέκετ» οι Οόι·ΜΜ “τα άκτιστο”. ι.οιυ.ιι.τ

Μυπίετιπι, κοιταω τῇ” ‹ιά “Μπα ΜΜΜ, δε εετει·ει ιΠιιιε Με.

τι πέρρωπ, ιτιοιιιτ ΩΔΜιειιιιτδεκοι·ιιτε ΗΝ”ΜΜ ιτι- Ω εἶι° μέ 6°ωιτω βοΜὐαπΜτ, έ» ριΜτΜΜ Μσιι4|?ρι·£ἰ

τετ υτι.1τη ιιιινιιιιιι ει: ιιιιιιτειιι 5τριι·τιιττιοτιιιΙιε 8: 0ο- έωίετατ. τω: ιιιιιιιε ττιτιιιε ΜΜΕ ω; άτιιιιιιιι ΓετιιιΙιπιε

ειιιτιιι:ι!ιε Πιιτετιιε ΕισοτιιττιιΠε 8: 51ττΠ Βιινιοιιιττι Ιο- ΒιιιΤε ννιι€τωιιτ τιιτιτιιτ ιτι Πτι ;. στι. ι τι.

ε:ιτιιιιι :τεμ Πε το Βειιιι ποπ ττωτι ιιι ιιιιιωτι Πιο. Ιο- Ι: Ετοΐιιιε νττιιιιτιι στα πιο: τει·ιιτιοτιε ειστε ιιοτιιττι

οιιιτιιτ, ιο Ιιο.ι. 0.1Ρ.2.;. τα ννιΙίτιτιο τιοιι:ιτιιιιι οι: τειιι:ιιτιι ΙΙιτιιι:τε ειΒιιιι·ι ο €ειτὲ Οοτιειιιιιπι (ζεττιοςιιιτιι+

ΛΙι:Ι·ιίτιιιο Ιζτ:Βε ΜΙΚ Μοπ:/Ι"ιπω οισσάτηικιω[τωμ τι: τη. τι.. εοιινινιτι :απο Ιιοτειιι τεττι.ιτιι Επι τον::

Μπιουτ έ» Μο μι ιιιτακτ Ιπ-Ηειρμωι, μου: Ρικι!ίσ κι» τοπιο Βιιτειιιιτιιιιιιι πι. π. τπτ Η ε.
τττττττ τι

 



πε νιΤΑ ε. οι1ΤΗπειιτι Ει>ιεε. 1.ΙΝπιειΞΑιιΝΕΝειε.

Απ_ (Στ-ιιι.

[κ. ΧΧΟΥΠε

Μει·τιτ

ΧΧ·

νιιι.Ζωπ:οιἰο βιππω ά ἰεπἔαυπ £'πτωσπο, Βοή|ιι.τ ΜυΗΜΜε ΜΜΜπω:

εἰ ασπαιτε πω:: μ·ιει!τκετέι·.

η. Ν·τιεπε2τ ποιο. Γτει8ιΙιε είὶ 86 ειτιιοτε ίτετἰ νοΙππι!ιε οιππιε ΠεεπΙι Παοκ ε ἱπ

ίτειπι:ε πειτε τιιτοιπε Ρτεείετιιε Αππο.ε Βετο. ειιτπ Οπτιιβεττο 8ο εετετιε πιιοε

τεειιιτι εάάιικετειτ Ετειτι·ιΒιιε άοπεπιπ τεΡπιΪιιε ει» δ: Ιοειιε Μοπειίτετι] πιιοά εοπ

τιιάεω,ειιιε ειά ιπεο!επάπιπ Μοπειεπιε άειτιιε. Νεο ιπετποτειτπε ειτΙιΙετει (:τιι·ιίΗ

τπιπειτιοπε Ιοεἰ ιππτεινιτ πιεπτετπ ει!) ειττεΡτο ΓειπεΙ ΡτοΡοίιτο πιιιιτπε εεειείτιεε

νετιιτπ άπιπεπτιιΕπιε @και ποσά ετ επτε Γεεετε εοπίπενετειτ, Β. ΒοιΙἰΙι @Με

“ απτο: ε.ιιΓειιΙπιπειτ 8ο εδώ. @ο τειπΡοτε Παπ Ηειιετιιτουε Γε.τπι!ιοτιε ειπε

Ετείπντετ δε ΑΒΒειε πιιοπάο.ππ Μοπειίτετι1 Ι.ιιιάιείο.τπεπΠε ιΡΓιιιπ τεΙ·εττε ΓοΙιτππι

τείτατιιτ5 τποτοο Ρείτι!επτικ πιω τυπο ΡΙιετιτπι Ρετ Βτιτειππιειιιι Ιοππε Ιειτόπιιε άε.

Εειεπο.πι: εοττεΡεπε εΠ:. Απ Ετειττεε ΜοπειΠετπ ιιιωε τοτειτπ Ρτο ειπε νιτει8ε ΓειΙιι

τε τεεὰπτεε άιπτετε πο&ετπ ΡετνιειΙεπι. Οτππεε επιιτι πιιείἰ ποιπιπιε ΕΜΗ πε.

εε ειτιο.τπ ει» ειπε σ.άπιιειπ εειτπε ΡτεεΓεπιπιτπ τεπε.πτιιτ. (Στοά τΙιππ ιΡπ ιπεπε

πιιιάιιτπ άε Με ιπάιεειι·ετ ( παπι πεΓοιο επ ίεεετειπτ ) τεΓΡοπάεπε ίΕειτιιπ 5 Ετ πιπά

ῇειεεο, ιππιπτ ε πεπιιε επιτπ άι:Βιταπάπττι εΠ: , πιιιπ εοε τοΙιίιτππιιε νιτοτπιπ Ρτε.

εεε1)επε ποπ τεΓΡεκει·ιτ ε άπο ΒειειιΙππι 8ο εειΙιπεε. 8το.τιτπππε εττΓιιτπεπε , εοεΡιτ

τεπτειτε ιπεεΠὶιιτι ΒπεπΙο ιππιτεπε: ετ ετεΓεεπτε Ρετ άιεε νιττιιτε Γεπιτειι:ετπ πω

άεπι τεεεΡιτ, Γεά πιπο. τιιτποτ πιει ιιι ίειποτε Ρατεπειι: , Ρο.ιιΙΙειτιιπ ὰ ΓπΡετΕειε άε.

τιιπιεΓεεπε εστΡοτιε ετ! νιΓεει·ιππ ιπτετιοτο. ΡετΙειΡίπε είε , τοτο Ρεεπε νιτειε Ειτε ι:ειπ

Ροτε ὰΙιππὰπτιιΙπτπ ιπτετε.πεοτπτπ ποπ εεΙΤειοειτ (επι:ιτε άοΙοτετπ : νιάεΙιεετ ιιτ

ε.ε”.ιω. 1ιιΧτειΑΡοΠοΙπιπ ,νιττπωπππΗτπιιτειτε ΡετΕεετετιιτ.

-!

τ4..Ψιπ @πι ΕπιππΙπε Ποιπιπι ΒοιΠΙιιε ὰ νο.Ιιτπάιπε Γειπειτιιτπ εετπετετ,:ιιπνι

άεε , Επειτα· , ποιο Ιιπετειτπε εε ὰ πιοΙείὶιο. πιω Ιειοοτει:ιειε , 8ε άιοο τιοι πιιοά εέπειτι

πΙττει τειπεεπάιιε ποπ εε,πεπιιε ποε πιοτπιιτιιειπ τετπΡοτε : ΕπιίιΙππε ιιτ ποια πιο

:ποτε νιειπὰ ΡτεείεοΙε.τιιτ, τποπεο άοεετι ὰ τπε ειΠπιπά πιιπιπάιπ άιεετε νειζε:ιιπ ι

ποπ οπιιτι:ο.ε, Νοπ επιπι ΡΙπίππειπι ΐεΡτεπι άιεε (Με : πιιιΒιιε τπιπι :κι άοοεπ.

άιιπι Γειπιτειε εστΡοτιε8:Ιιππιπι: ΓπΡΡετετ_ νιι·τπε. ΚεΓΡοπάιτ Οιιτττιπεττπε, πιει

ΙιεεΠτο.πε άε νεπτειτε άιθ:οτιιτπ ιΙΙιπε : Ετ πιιιά τοπο οΡτιτππιπ ιπιπι είὶ Ιεπετε,

πιιοά ποωεπ ιιπὰ νειΙεειτπ εοπΓιιπιπιειτε ΓεΡτιπιὰπΞὶ ο ΑτιΙΙε:]οπειππετπό ιππιπτ,

ΕνειππεΙιίπιτπ. ΕΠ παταει εοάειτ ° Ιιειοεπε ππει.τετπιοπεε ΓεΡτετπ·, ππειε ΕπσιιΙιε

άιεοπε ΗΠΒΙ112.8 ΡοίΤιιτπιιε 1)οιπιπο εάιιιντιπτε Ιε επάο , 8: πιιππτιιτπ ο πε εΙΐ ω

τει· ποε εοπΓετεπάο Ρετειιττετε. Ρει&ιιτππιιε εΙἔ ιιτ άπτετειτ. @ειπε ὶεΓεο ιεπιο

πεπι το.πι επιπιπε εοττιΡΙετε νεΙεπειπτ,πιιιει ΓοΙὰιπἱπ εε. Πάει πιι:ε Ρετ άι!ε&ιο

πεπι ο ετειι:ιετ ΠτπΡΙιειτειτετπ , ποπ ειιιτετπ πιιεείποποπι ΡτοΓιιπάει ττειέι;ειπο.πτ.

(ῖοπιΡΕτο. απο Ρο άιεε ΓεΡτεττι Ιεέι.ιοπε, τπετποτειτο πιοτοο ειττε τιιε ντι· 1)οτπι

πι ΒοιΠΙιιε άιετπ Ρετνεπιτ πό ιιΙτιτπιιτπ , 86 ποε ττιειππει ειππ ε:τΓιι€το.τιοπε ττειπε

ΓεεπΓο ε.ά πειιιάιππι ΡετΡετιιεε Ιιιειε ιπττεινιτ Η Ρετιιπτ ιΠιιτπ Με ΓεΡτετπ άΙεπιιε

οιτιπιὰ Οιιτποεττο, πιει: ει ίιιτπτε τεΙϊειΒειπτ εΧΡοίιιιίΓε: ΡτοΡΙιεττειιε π.4ιππι1ε,

ιιτ πω, 8: τιιιτπε Γειπ6πτειτιε ετα: Ιιοτπο. Βεπιππε τεείειτ:ε ειοετοιτετειπ ΡεΓτιΙεπτι:ε

ττιεππιο ΡτιιιΓπιπιτπ νεπιτετ ΕειτειποΑΒΒε.τι Γπο ε το Ι··ιιτι1τειτπ,πεε τε Με τοΠεπάι.ιτπ

εεΙεινιτ:ιΡΓιιπι νετὸ Αππειτειπ Γπιιττι ποπ εθ. πιοτιτιιτππι , Γεά πιο οπτιε π·ιοτοο

πιιειπ άνΓεπτετὶειιπ Μεάιει ιιΡΡεΙΙειπτ : νετιάιεο ( ιιτ τετιιτπ ε:τιεπε τΕοειιιτ ) Γετττιο..

πε Ρττετποπιιιι:. 8εά δζ Οιιτποεττο ιπτει· ειιπι,πιιιε Ε ιΓεοΡιιε εΠ`ει: οτάιπ:ιπάπε

ΜΠπιιο.νιτ. Ππάε ιάεπι Οιπποεττιιε ΡοΠ:τποάππι ιπ ετ:εΙΤιι ειπειεποτείεοε ΡοΠ.

Με , άἰεετε πιιιάετπ πιιΠι νοΙεπειτ , ποιο ΕΡίεοΡιιπι ειιτπ Ρτπάι:τετειτ Γιιτιιτιιτπ; θά

τειιτιεπ νιΙιτο.πτιοπε Γε ὰΙιπιιοτιεε Ρτειττιοπε , ΓοΙεπειτ τπιιΙτο ειιπι άοΙοτε Ρτο

ιι Ιτι ΗΕ. Μιτειο. δ. ΟπτιιΒεττι ε”. ιιΙτἱτιιο , άισιτιιτ

Με εοάε:τ ιιι Ει:εΙ:Πει ΠιιπεΙιπεπίἰ ὰάΓετνιτἰ.

ε Ατιπο πιώ πο. ι.κιν. 8: πιιιάειτι ν. Κάτω 8«Ρτεττιπ.

πιω άιε πι ΡειίΠεΒεπεάι&.τε1εοτειιιιτ.Ότι :ο πεπ σπιτι

Β:άιιιι π». 4- Ηιίϊ.οιΡ. η. πει Μπιτ: Μυποβστικω

πω”. έτι πι' ΤκΙιἰἰ |Ιωπἰπἰ: ροβιιτιω ιιι ΑππΠ8 δεο

Μεινε ΦΟΠΕΠἱἰ8ι€ι1)ιιε Μοπείιετπ τω" πά ΟΠ!"

εἰεπιεε άενο!πι:ἱ νε!ΗΒιπ πιιετάεπι Γιτρει·(ιιτικ , παιχτες

Πειντάε Πεπιετατιο,

 



νιτΑ ασυσταιειι·τι Ει>ιεσ. ιιΝσι5ι=ΑιιΝΕΝειε. σ?

τε!ιατι, σσια ετιαισίι δεσ ΡσΠιτ ,σε ισεαστε Ρετσισειιι:ασι όσιιισσεσιασι ιιασετιε

σειιι:εασι , σΒι ειι·εσσιίετεστεε ισε σσόισσε Ησσισε Οι:εασι ι:σισεισειπισ ι συσσω

:στο ττιστταΙισπι νιΓιι Ρατιτει· 86 εσ8σιτισσε ιεεισάαστ 5 σα: Πι: σσισειιι ιισετσισ πιο

σ) σεω τιιιισειι ίαΙΙειπιε πιιιπισ , τω ισι σιισσιιε σσια σσαΙισετ ει: εασία ΡΙιι‹

Ιαι·σμια :σε τεσιιασε εισιιΡετε ΡσΠιτ νετεσι·. ° '

σα. @ωβάα!α.ι· στα ΜπάΜπα@Ναι 6α:έιύεπαι· εκβ2σεΜ.

Π.Ρ 051· σισιτιιισ νετὸ ειι1εειι Πεσ 5α6ετάστιε Βσιιιιι, ιπετιιστατσισ Ρτα:ΡσΠει

σΠ·ι6ισιιι ()στΙιβεττσε ΓσισεΡιι:,86 σε: αΙισσσιτ αιιιισε ί-ΡιιιιτσαΙι, σε Πωσ..

Μπι ιια:εσατ, σπασω ισεισιιι·ιέι μου ισιιιισ ιΡα Μσσαίιετισ τεεσιατιενιτσε πιω

:στα ιιπισι86εκετσΡΙσω Ριτείειεσαι, τω δΕ νσΙΒιιε σιτεσσισσίιτσσι Ισιισε Ιστό

σσε α νιτα ίισΙτα: 6οσΓσετσειισιε ασ αεΙειιισισ 8ασιιισι·ιιισ €οτ1νεττετε εσταΒαι:

αισστειτι. Ναισ 86 σισΙτι Βάσω σωσει ιιασεσειστ ιιιισσιε Ρισβασασαστ σιιειισσε ε

86 αΙισσι ετιασι τετιιΡστε ισστταΙιτακιε, σε8ιεόιο ιισσ σσσ ιιιισστι ει·αστ Μετα

πιεστσ , αει επαιιεα ιιισΙαττια: · ιιιαιισαιιιισα εσττεΒαστ ι σσαΠ σιιΠατιια1)εσ

(:σσάιτστε ΡΙαρατσ σε: ισεαστατισσεε νει αΙΙιδατσταε νει αΙια σσει:ιισετ ιια:ισσσια

εκ απιε αι·αισιι εσιιισετε ναΙετεστ. Αει σττσι·σσισσε εισσ εσπιεειπισιιι ει·ισ

:επι ει·εστσ ιΡιε σε ΜοσαΙιει·ισ ειέι·είΐσε,αΙισσστιεε εσσσ Γειιεσε , τω Γαμώ ε

άσε ισεεειεσε , σιτεστσΡσΙιταε νεσιεσατ αει ω” , 86 νιαπι νετιτατισ μεσω α:

ει·ι·αιπισσει εισαι ιΡΓσσι ετιασι ΒσιιιΙσε ίσο τειτιΡστε ι·-αι:ετε εσιιΓσενετατ. Ει·αι:

σσιΡΡε πιστιε σο τσιπ στι: ΡσΡσΙιε Αιι€Ισι·σισ,στ νεσιεστε ισ νι!ιατιι @απο νει

Ρτείσγτει·σ εσσὁ`τι α εισειισΡειισισ νει·σσπι ασειιιστι εσιιΗσει·εστ8 Ιισειιτει· εα

Ίσα όιεετειιτσι· ασειιι·εστ, ΙισεσεισΓσσε σσα: ασειιτε ισεεΠισει·ε Ρστειαιπ οσε

ι·ασιισ Γεσσετεστσι·. Ρστι·σ ΟστΙισει·τσ :αστα σσεεσόι Ρετιιια, ταστσε απισι· Ρετ

Γσαάεσιιι φα: εσεΡετατ, ταΙε νσΙτσιΑσσεΙιει Ισπιεσ στα: ,σε σι1Πιιε σπείεσσσσι

Ιατεσταε ει Γσιεσπιιε ι:ειαι·ε Ρι·εεΓσισετετ ,σπισεε Ραιεὶισ Ίσα σεΠει·ασε εσσιιτειι

ιισ ΡτσΓει·ι·εστ, σσια σιισιι·σπι βετο εαειεισ ιΙΙαπιιατετε ιισΙΙσ σισεισ Ρστασαστ: 86

σσσἴεΠ`α ειιιέιιιε σε ιισΡει·ασαι: ασιι:εστιαε ιισέΕισσε ασΠει·8ει·ειιτ. δσΙεσαταστειιι

στα τσακιιιιε Ισσα Ρεταστατε, ιι ιε Ρι·:εσισαι·ε ισ νιεσΙιε _ φα ισ απισιε αΐΡετίισσε

ηισσιισσε Ρι·σειιΙ ΡσΠτι αΙιιε Ι·ισι·ιστι εταιιι: :κι νιΓειπιιιιιιι 86 ΡασΡειτατε Ρατιτειι

ασ τιιίιιειται:ε ίσα σσόΕστσισ ΡιοΙιισεΒαστ αεεείΤσισ. @σε τειισεσ ιΠε Ρισ πω

σει· ιιιασεισατσε σώσει, ταστέι ιισ&τισιε εκεσΙεσαι: ισιισίιι·ιε'ι, σι: σε ΜσσαΠει·ισ

ε8:εσιεσε ιαεσε ΙιεΒιισσιαόα ιστεστ5. , αΙισσαιισσ όσασσε νει ι:τισσε, σσσσσισ

αμεση ετιαιτι ισειιΓε μεσο ιισπισττι σου τειισθωσι όειτιστατσεισ τσοστασιε,ΡΙε.

σεω τσίιισαισ νεισσ Ρτεεειισατισιιιε Πισω 86 εΧετιιΡΙσ νιττιιτιε ασ αιεΙεΠ:ια νσα

ακα.

κ. @Μπέκι ιωέωα!έα ΜΜί: ίπ ?πο μα” σπισεκι: , Με εἔι·#› #72

θαετίπε οΜφιέιιω , @· Ησαυ· σαι Με <·υιάεύσε με τιποτε

!απ8αε/δεκι, σα:β: οπιτιοπε αεσππιια:.

16, ΠΜ νει·ὸ ιαιιέισε νιι· εσιιεττι Μσσειίιει·ισ νιπστισσε ιισσίΙσσε ισεετεΓσε.

τα , Γατσασσε σΡετσισ @σε 6ιτεστιισσαιτισε εισσι·είεετετ 5 εται 5ασέΕισιο

»Με ίσιωσε. 86 Μακει· ΑσειιΙαισσι (Πισω σστσισε Ει:ι:Ε , ι·εΒετιε Μσσαιιετισιτι

εισαι Πισω σι ισ Ισεσ σσετσ (3σΙσόιβ σώσω ιισσεσΡαιιτ, τεΙι€ισσε σωσει· 86

ιισσιΙιτατε ειισθ:ιε Ιισσσι·αΒιιιε. Νασπρα: ετατ ίσιο: στει·ισα ΚεΒιε ΟειισΝι, Η”

. $ιε τειιικι›ω Μεσα :τισιι $ειιρποιεε, σσαισσσα:σ

ἱιὶοἱσἰαΠἱα ιεροσεσιισσι ώ.

Ι, ΤστΒστιιιε ισ ιισ. π.. ε”. 17. ΜΜΜ ΟσΖάιπε!ιαπι να

ς26. πισω ιισιιιετσα: δεσει:: ισ ΜΜΜ (ει: ΜΜΜ

:μια οι Μο, ιιι·υπ_β: ΜΜΜ Μποτσια. πιαπ/ἱοπιὐικ. ειναι!

Μαπα:Εοπσω διιπιέΐέωυπώιΙιάκηπε ι:ακέ"8Μιοπ:: , σκι

ρακΙΙιικιω ὰ Ιζη;κ!αι·ι: αψιμωι βατ" έσβιωι::: , ίπβο

σεβ: ιπ·ιιισσω /απιιιιητιΜισ .σαρκα οωιῇοπωι ειπω

σο Ρπισιωιπτ... ΟιιτΜω·ωσ Ερψοραἰἱ[ιιὐΙἰωαιιω (Σα

£βαιω , π: με σε! ρπ[επω Οι! βιτικιμα:Μηαε “Η

αση!υΒι·ί [ωμι·/”ΜΜ ρτσνσωπ›ι: , απο” πό ει: ιδε

ωω"ω βριι·α·υιι σο»[επιιιω. Εφ: Οσίετναιισσεε

ρι2νιαε_ Π: δ. ΕσΒα ΑΒΒαιιίΪα (`σΙσ‹ιειι(ι Ιεσε νιιαισ

δ. ΕιιιιΙάι·ιτα: αει ετσι. σ”. πω: αΙισμιασιάισ ειιιιιιιι-ι.

τα ισ εσάεπι ΜσιιαΠετισ, δ( δ Εστιισετι:σ 6°ωΖιυπ ασ

υιΜηα!ισκ ιιοσανιιιε όιειτιιι ισ νικ: ιπσΕπιπ εα.ιι. ρ_

Ακ_ Οι-ιιι.

ΠΕΣ. ΧΧΟΙΠα

ΜΑΧτι1

ΧΧ. ι

Νο·ι·.μ

 



888 νιτΑ 5.(ΖΗΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ο. Ι.ΙΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝ5Ι$τ

τω. ο”. ειό νττυιη Ποτ τητττει1ε , τοοεινττ τη: Γε Γυίιτηουε Μουτιίτεττυτη μετά εΧττοτττιττοτ

;ις·ΧΧα"Ι· ητε τηντίετε ότουτιτετυτ. Νεε τιεοειτεΡοτυτι ουοό ατο εο εειτττειε ε:: ΑυετΙΙ:ε βετ

.ι:ζη @πιο ΡΟΡοτετε. νεηττ ετοο σ.ότοευτη , ότότοιιε ότι υοτ τοι Ρεττηειτευε , ντ:τττι

@Ηττα οιτειιη Ρτεαιοτιτυτ, οτητιτουετιέτυ Ρειτττετ 86 εττηοηε Ρετηόετοοτ. ο

η. φττ°ετττη τηοτε ει» Γοτττο ουιεΓεευτιουε Δηοέτιτ αποτο :ιό οτειτιοηετη το

Με εττττετ , δέ Ροίτ: τοττοειε τιττετηΡεΓτεε ηο&τε νιοιτιυε , τευτόειη τιτττ:ειιτεε τ1οτ8. εοτη

τηυητε 5)·ηειττεοε όοιηυτη τεόττετ , ουειότιτη υοέτε υιτυε ο Ρτειττιουε ειυΓόετη Μο`

ηειίτετττ ετιιη εοτεότευτετη τΠυτη Πτεηττο εεττιετετ, ετυυευτὸ Γει:υτυε 63111: νείτι

ω, ουὸ ττε, ουτόνε ειοετε ττεττετ ότουοτοετε ουετ:τεουτ, Ατ ότι: εοτετΤυτ Μο

ηειίτεττο , Γεουετιτε εκοτοτυτοτε όετεεηότι: τιό τηειτε , αουτ ποτε Μοηείτεττυττι

τόετη Γυοετοοτττιττη αυτ; τυοτείτίιίουε ειττττυότυετη ηιεττε όοηεε :ιό εοΠυτη οτ.

οιτε8ε οτειετττο. ιτηότι τυτηεττε ειότιιτοετετ, Ρετντοττεε ιιττότΓοηιε τη τ:ιιτότουε τεττε

Βτειε ττοέττε εττετέττ. ΑΡΡτορττιουτιτττε ευτετη όιΙυευτο υότεεηόεηε τη τεττειτη , όε.

ουσ εαΡττ τη τττοτε Πετττε οετττουε οτειτε. @τοό όυτη :ιεετετ:, νεττετε εοηττηυο

όιτο όε Ρτοτυττόο τηειττε ουσ.ότι:Ρεότε, ουκ νιττοο Ι.ιττ:τεα: νοεε.τττητ. Ηεεε :τοτε

τττυτη Μετα τη ειτεττε , τιττττεττι:ιτ Πιο Ρεόεε ετυε τονετε εοερετιιητ, :το ντΠο Ειτυοε

Βετο: ετττετοετε: οοτηΡτειόουε τητητίτεττο ΡετεεΡ:ο. ευ εο Βεηεότόττοηε , Ρετττειε

Γυηι: τετττΡΓο. Μ: υηόειε. ΙΡΓε ουοουε τηοκ όοτηυτη τενεττυε , εειηοητεοε ευτη Επι.

τττουε τηιττττοεττοτει εοτηΡετετττε εοιηΡτενττ:. Αι Ετειτετ ουτευτη ότι· ΓΡεευττε οπο.

ίτοτειοετιιτ, Ρετευτίυε Ρο.νοτε τηοεηττ, ντττ Ρτο: σ.ιτουίττει Ρτετηετττε όοιηυτη ηυτοτττε

οτεΙΤιτ Ρετνεττττ : Ρτττηόουε τττυυε ο.εεεόετιε :ιό ευτη , ΓεΓε τη τετττιιη ίττονττ, να

ιττειτη ιτε τεειιιι ίτυτττ ειυειΐιε ευτη τεετγτηὶ5 Ηειοτττινττ : ηττ όυτοττο.ιτε τΠιιτη ττοτΤε

ουτό τΡΓε υοέτυ εοετ·ττ, οιιτόνε μιιετεευτ. (Στη τΙΙε : αυτό , τηουττ , τηιοεε Εττιτετε

οιιτό Γεετίττθ Νυτη ττοίττυτη ττετ ηοιλυτηυιτι τυτττειττόο εΧΡΙοτετε τΕΠΕ:ΉΗ2 $εό.

8: εε. τοττττη οοτιότττοττε τττ›τ Βου τττόυτοεο εοτητητΙΤυτη , Η Ρτοτηττεττε τε ουτε: Η

όττττ ηιττΙτ ουτε τηευτη οοττυτη είτε ότδτυτυτη. τη οιτο ηττηττυτη Ρττεεευτο οι::

Γεευτι1ε είτ εττετηΡτιιτη , ουτ Ι)τΓετΡυττε τη τηοτττε οτοττειττι του: Μειτεθ:ειττε οίτευ

στου» η. όεττε ειτε: Νεωέπτ ό£κεττττ: ·υιβοπεω: όΜπ ]Πτα.τ Μπ:Μέτ ό σκοπια: τεβιοουτ. Ρτο

τητττετττετη ει·οο ουτε ]υτΤετε.τ Ρτειττετη Βευεότκττ,Ρειτττότουε ουΙΡ:τιτη &τηοτείζ

ττειτη ου;ιτη τετηετιιττυε τηευττετ:ιι: αοττ:εττττ. ντττιιτετη ουειτη ντόετειτ , τοτο

ο ντνεηιετττευττο τεοεητ, Ροττ: οοττυιη ετιιε οτυτττητε τττότε:ιτε ειιτοτσετε.τ

το. πωποιίο Μπιτ: τεκφι·βετε μιεεΙυβ/έτεπαω »των :ιό στό·τιιυι Ρτοτίί·

αυτ: , @- Μακάο σώσε έιπρεπαφετέτ. τ

ι8. Οιει>ιτ τητετεε νττ Ποτ εττατη ΡτοΡΙτεττοε ΓΡττττυ ΡοΠετε, νετττυτε οπότε

εετε , Ρτεετεττττουε υΒίεηττει ηυηττ:ιτε. (Ζυοόειτη ετεττττη τετηΡοτε ττετοετιε

όε τυο Μοττ:τττεττο Ρτο ττεεεΠττειτε εαυτο: ειοετόευττε , :ιό τεττ·ειτη Ρτέτοτυτη ,ουτ

Ντόυτιττ νοαιητιιτ , ηειντοειηόο Ρετνεηττ , εοτηττετηττουε ειιτη όυουυε τ: Ρτειτττουε: ι

υηυε Ροίτεο. ΡτεΠητετττ Γιττιδτυε οΠτετο , ντι·τυτετη τηττειευττ ουειτη τοτόετη ντι·

1)οτηττττ ηιουτττεινττ , τηυτι:οτιιτη ηοττττω Ρειτείεεττ. νετιετυτττ ευτετη τΠὸ ροΠ:

ΝειτεΙτεΠοτηττττετ ότετη ,τοετευτεε ίεουτει υηόειτυττι τττηυτ δ: τιιιτυτιιτη υτττόεοει:

τετηοεττεε, εττττιε είτε τεόττιιτοε : τόεόοιιε ηεε ετΒειτττι Γεειιτη τυτέτε τυτηουε.ττι

οτττυετενετΓυττ. $εό τοττοε υτττετ ουὲιη Ρυτο.Βιιτττ ενετιττ. Νοτη πιο:: ιτε τει·τ:ιτη

ειτττοετε , τετηΡείτε5 του. Γυοοττε. είτ , ουκ ττετ ετε τεττιετιττότ οιητιε Ρττεοτιιόετετ.

Είιιτιουε Ρετ ότου οιΙτουοττοτόετη ττττετ Ειτητε 8ετττοοττε Ρεττευττι τοιοετετιτ, ουσ

τειτηευ τετηΡοτε νττ1)ετ ηοη τηειτετόο. Ιυτευ σου. 8ετετε , ηεε Γοτητττε τιποτε νοΙε

Βειτ τυετιτουε, Γεό Ρετττοκ τη οτε.ττοττε Ρετττ:ατε Γετττοεοετ : ειόετε1τ Βιετ·ειτττΕπτε

])οτηττττεο. ΑΡΡειττττοητε ότεε.Τυτη τΠε Γοετοε οτε.υόο, ιτε τοειττιόυε ειτουε το

Βτττε απ, Γεττηοττε υΠοοιιτευτι Φτό, τοΒο , :αυτό τ8ηειντέτ τοτοετηιιε , £€ ττοτι

ουειευτηουε ττετ ΓεΙυττε ττιουττττηυε ι Ευ τεττιιε ητντουε , υεουττε ε:ετυτη Μπόστ,

υετ Ηο.ττουε ειόνετττε Γυτττ, Ηυ&τουε κοιτα: τοῦ ττιοΡτε'ὶ όετ·τεττηυε, ηεε ειόείτ ττοΐ

οι Ρτπτητίτιιττι Βιέτιττη πίστα ωκττοτκω , σ:: οκτώ:: τ!! Ηυπψ' Ρτστήμστ , ετεεερττ Αυουχτηιτε ΠΕ. τ..

ΠΙΟ τ

 



νιτΑ ε. εοτΗιοεο·τι τοτε. τ.ΙΝοιετΑοΝΒΝετε. το.
τοο εΙοἰ τετἱεἰοτ. Ρο!Γετοοε ετοσ Βστοτοοτο Ρτεετσοε,ε1οτ Γοσ ε1οσοεΙειτο ΡοΡοΙσ

οποτε Ιζοδο Μοτο :1Ρετοἰ.τ,εύ.ι11τ1οεἱο όεΓεττσ το1τεο1Ητετ μποτ, στειοτεε οτ Μοτο

ε1οσοοε τοΙΓει·εειτοτ το ΡεττεοΠε. (]τεάσ Ποσο οσΡττο. Ποσο τττοΒοτ,οοο νοΙτ οσε

Ιιστοετοο. ότε ]ετοιποτ Ρεττοο.οετε : φοτο τΡΓε Ρετ τοτε:: τειοτε Για οοτειτοΙο. Με..

]εΠ:ειτο ΠΙοίττετε εοτανιτ. ΡτεεόττΙοε ετιτοοε Μποστ , τ1ιτεκτεοτεε οοὶά οσοτε φο

Ι:ιτοπι το εο.οεΠοτο Για ΓείΗνττοττε Ρτείτο.τε εΠεοετοτ. Η:εε ότεεοε , εάιοοτ εσε

ΓοΙ› :φοτο τΙοσ τΕΓε οσέτο ΡετντἔἰΙ στειτε ε0οΓοενετειτ: οστ ειονεοτεοτεε τονεοετοοτ

τττει Γτοίτο. άεΙρ Μοτο εειτοἰε ετοτιίἱ Βοοκιοσ οοοὶΡτετΙσ Γεώ δε Ρτο:Ρατε.τει το

εσέϊ:οτοιο: Ηε:ήΓοοε εεοτσοε ἔτοτἰειε εοετοοτ ΠστοΙοο. Βοοτ ειοτετο ε:οτττω

τοε ; νἰἀετὶε, ΠΙΙε6ΗΓΠττιὶ , ουτε Ετ @το εσοΗάεοότ δε ΓΡετειοε!τ το ΠστοΙοο,Εε

σε δε ε1ΒοττοΓοιιιοΙτε Γοἰε Ρτο:Ρατε.ν1τ, δε τετοειττο εΙοσε1οε οοτοετσ οοστ ἀὶεΒο8

Με τεΠοεοάτιτο Π: οσοτε σίτεοόττ. δοτοττε ετἔσ τοοοετ:.ι , σιτε: τοὶίἱτ οστοε @ΜΒ

τω, δε :ιοεοοτεε τεΗετατοοε οσε ,τοαοεατοίιΓοοε τοτωΡτοτ. εεττΠΕτοει εοὶτο οοΙοε

ΡσΠ; ττἱὸοοτο Γετεοἱτ:ιε @το δε τ11οτἱ52εἰν€τ1ἱετ.Ε2ᾶοο1 Μ: οτ όοτετατ: ο18.οεοτ8

τττόοσ τετοΡείτειτε οτεενοΙΙό:ι, φωτο εΙετοιιτο οτε ττ·οοε1ο1ΙΙττε.ε Ρωττοιο Γεω.

το. είε, ουτε 1Ποε Γεεοοεοε Η:ιττοοε το Ρε.τοετο τεΓεττετ.

Χ1τ. Φωκωέσ έτετ/ἐτἐεπτ, αφιέ!έ τπέκβπΐ. τοέατέστω Θ' ρεπεμπτπω β

ψροτάέκετέτ @- Ρετσφο·έτ.

το. Που ΑΜ τΙοοεΙοε ὸἰε εἰιτο Ρτεεεἱἰεοτοτοε ῇιοετο εοοΓοετοτοοετο Γτι:.ιτο

, Ρσροοε ε!ε ΜσοειΠ:εττο ε:εττετ , υοο εοοπίτε Ροετσ , ]έτοοιιε του €τειότεο

εΙσ Γ:ιτιο,οττε 11011Ρ2.τι1ΙΠ οάοοε τείτειτετ ττ1οεττε °, οοσιιΓοοε εε! ντεοτο οοσ τεο

οεΒειοτ Ρετνεοἰτεοτ, ειττ οτ! Ροετοιο τεοτειοε εοτο. 1)τε οἔε ΓσεΜΗε , τοστ οσοτε

τεΠετ τοΙΡοοειε ε' :ιο Μοεοε οΙ1τ1οετο1ο νὶο. ..ο οοετο άΙνεττετε νειΙεειτ. οοΓΡττετο 2

Ατ ἰΠε τεΓΡοοόεοε ,Ετ Βετο τρΓει οτεεοτο , τοοοττ, τειεὶτσ το εοτεΙε ττε.&ο.ντ: εΙοἰει

οεε ντειττεοτο ποιά τοΗτοοε οοοὶΓεοτο , οεοοε ει!τοοεοπ 1οτττοετε οστοτο οποετοοε,

τού οσε τεεἱΡετε Γοο νεοτ οσΓΡὶτἱσ : δε οσο Ρειτοτο 8.€Π1Η£ἱΕἱΙ1Βτὶ5 ΓοΡετείτ, οοσά

]ε]οοἰ Ιἰοε τοοΙείοο εοτορΙετε οεσοτοποε. (3ιον1τ Πστοἰοἱ, ΠΙΓεε, τοε1ο1τ, Ποσ

Ιε, Βόειο ΓετοΡετ δε ΓΡετο το Πσοοοσ οειοετε, στοα οοτοετοειοι Γειοπε Ρετίτ ερτ

Βεο ΓίεΙεΙττετ Γετνττ. Ετ ΓοτΓοτο ειεΙΓΡεεΈ8.οε ντάεοΓε1οε εειο1Ιειτο το ειΙτσ νσΙοοτετο,

(:ετοτε, τοοιοτ, ειοο1Ιτιτο ΗΙ:ιτο Ροττσ νοΙειοτειο ε ετοιττι Ρετ οο]οε το1οΠτεοοοι

ΡοίΠοΗε εΓτ 1)στοτοσ οσε οοεΗε τείὶεετε. Το.Ιτο. εσοΓειΒοΙαοτεε ειοεΒοοτ ὶτετ]ο›ο

το. Ηοντιιτο οοετοοειτο : δεεεεε Γοοττὸ νἰὸεοτ :.ιειο1Ιοτο το του. τεΠόεοτετο , εΙοείτ..

τοτε ντι· Πεὶ :ντόεε οοὶ οοΗ:το. ε1ο:ιτο ΡττττΙοο τοτοτΓιτει τεΠόετ ε εοι·τε τοΒο, δε

τ1οτά εΡοΙειτοτο Ποιοτοσ τοτττεοτε εττοΙετὶτ τοΓΡτεε, δε ωττω ειΠετ. Ήτ εσωτ

τεοε , ειττοΗτ ΡΙΓεετο οσο τοσεΠεοτο ,φωτο Μο οορετ εΙε Ηονἰσ ΡτεοεΙἰ ετειτ. Ατ

νο· Πεἱ: (ξιἰὸ,ὶοοοὶτ, ΓεεἰίΪ:ἰ ΠΙΩ @οτε τοΞοτίττεε Ρ:ιττετο Γοειτο οσο Δωτοο

$εεο. ε1οὶιε τοετοοοπ , δε ΠΠ Ρο.ττετο φοτο οσοτε τοτοτΙττοοάσ τοετ€τοτ τετοτττε.

Ρετττ οτ ]οίΓετειτ, τοΙτάοοε*Γεεοττι μπε τεΙττ1ο:τ., οΙστ τετοΡοε τεΗετεοόττιόετειτ,

άτνεττετοοτ τω. Ρτωεἰτοοτο ντεοτο. δε τΙο.το :το οΓΓειοεἱοτο ΡτΓετεοΙο Γε Ρο.τττετ δε

εσε, τω! οοσε τοττοοτιοτ, 8ττιττίΠτοο τεΓεεθι·ε εοοντν1σ , ΡτεεεΠεειοτε ()οτοσει·τσ

νετοοιο τω ειτοοε ε]ο5 Βεοεοετο. εοΙΙειοεΙειοτε: δε οοἰει Βεειτοε νο· εο]οε είτ τω

τοεο 1)οιοτοτ ΓΡεε @το , δε οσο τεΓΡεκττ ἱο νειο1τοτεε δε τοΓείοοιε ΓειΙΓο.ε. Λε Πε το:

ΓοτοΡτσ 1ττοετε,τιεΙ όσεεοάοτο εο5 τ1οοε ΡτοοοΓοθτε ΡτσΓεδττ Γοοτ.

Χοπ. .έξιοποτίο Ρπετἰἰταπτ Ρομά: ΡΙ147224/ι96%Μρω28 έφτασε έέτιθοίέ

@- μπετυτάεπτ ··σεπτατιωι , Θ οεπἐεπτω εκβέκκετέτ.

ΣΟ.Ν Ξ
Ουεττ ΕετοΡστε τΙοτο εσοοτεεειτο ἱο τΙοοάτιοι ν1ΠοΙα ΡετοΙοι·τοοε νετ:

ΒοΙΠ Ι)ετ Ρτεεότεοτετ , Ρωωττ ΓοΕοτὸ το ΓΡττ1το σ.οττοοοτο οσΡτετο Μ

τ: Λοστητοοε το.. ε.. 8ιφτπάτέΐω Μιτου: Ρτι·τ6]:"ΤΜΞ ιιΙἰκά πιτυ·τιτκ!ωπ μα' υπτω.τ “ρωταω ψ* τπάίτουτ::

ροκ” 9"Μ,"π Α, ,...τ..κ..τ..... ,οικω #14·υ:ταπ ΤεΓτωι τυπίτπ.τ Ι»ΜπτέτσΜ, Με:: ΜοπΜπο άστα: ταβάτπποτ

@ θ.ωττζιιΖωτ, ΗτιΙ.ωι: :Ικαρια ΙΜεττυπ οι τοτυπωι", δω.
.

οπο. δδ. Οπί. δ. Β. δωταίουτ ΙΙ. νννοο

ΑΜ Επι·

ΠΟ. ΧΧΕΥΠ›

Μωιτττ

ΧΧ.

Οί

π" δΊ: Μδ'.

εστί. Ρτο Ιοί

Μοτο.

 



_ ααα νι·ι°Α ε. οπτιιιιεκτι Επι: 1.ιιοιπιετΑπΝιειαεια.

'Απ. Οπα. τοται·άαπάππι οριο ίαΙιιτιο αάοΙΤο : ιπόκιιιιο οιιιε ιππάιαε οποιο θιτπταε ιπτοΠοιιἰτ, άοέ

Βοέ;τιττονιι. Ροπάο ΡτιοοοοιιΡατο οπτανιτ. Νατποπο ιπίτοι··οα πω: άιΓοπτανετατ, ιδροτιτο Μια

απο ιιι(πιοάι ιποπιτα ιπίοι·πιτ : ΟΡοττοτ , :ατι ππι , ιιτ οποτιοανο ιο ττιν οτια ι·-οοπι

αοιοίτιε Ρταοάιοαπτιιττ ιιιτοπτο ιια·:ο.οοι·άο δ( ΓοπΓτι Γοιπροι· νιττιΙαπτιίΠπιο απάιατιει

πο τσιπ: άιαΙιοΙπε οιιι πιιιΙο ποι:οπάι Ιιαοοτ αττοε , Γιιιιοτναοπιε νοε απο ατι αετοτπω

Γα!ιιτιε αιιάιτιοπο τιι·αι:Ροάιατ. Ετ πατε άιοοπε άοπιιο Γοι·ιποπιε οιιιοπι τιταετοι·πιιίοι·ατ

οτάιιιοπι ι·οιιοτπτ : ίὶατἱιποιιιο Ιιοίτιε ιΠο ποοιιιΠιπιπε οτιαπταίτιουιπ άοίοι·οπο
- ι χ ο . . . 0 . ο

ιοποιπ άοπιιιτπ μιιττατιοΗταιπ ιιιοοπάιτι ιταιιτ νιάοτοπτι1τίαοοειειιιπτπ τοταπι νο.

Ιιτατο οι· νιΙΙαπι , αι: ιιιναπτο νοπτο ττα<έοι· αοι·α οοποπτοι·ο. Τππο οιιΠ ιοπε τιιιαΠ

ατά οκ ιπΒιιοπάιιτπ ιοποπι τιιτΙ:›α Ριοτιο τοτα άτυπα άοοοιιατ ( παπι Ραποοε ιρΓο πιαπιι

επιίΤα τοτιππιτ) οοττατιιπ ατιιιαε ιαο?ταΒατ , ποο τππο ιιπάα νοια οπο. Ροτιιιτ τοΠ:ιπ

Βιιοι·ο Ηατπιπαε, άοποι: οταπτο νιτο Πτι οιιτποοι·το , Γπἔατιιε αιιδιοτ ίαΙΙαιοιατιιιπ

Βέτα Γοοιιπι ιποοπάια|ναοιιαε τοποιταιτοτ ιτι αιιι·αε. Ήοάνι οπο τοπια πιπΙτιαπι απ.

Ιιτιιοι· οι·ιιοπιτ, τιιτΓιιίτιπο αά νιτιιπι Ποιιπ τοΠ`αι οιιιε οοπιοπε ιπΓταΒιΙιε απιπιι

νοπιαπι ΡτοοαΒατιιτι οοπτιτοπε το ιπτοΙΙοιπ ο, ποια άιαοοΙιιε ατι ιπιι·ιοάιοτιάα Μοτο

τιππιαπα ποπ αά Ιιοι·αιπ ναοατοτ. Ατ ιρΓο οοπί·ιττπαπε ιποοπίταπτιαπι ίταοιΙιππι, πιο

πιο :πιο οοοροτατ νιτιο πιοπιτα οιιοΓοτιιιιτιιτ.

απ; 24οακοάοβιωποι έπιπέι· τπια/ἱἰαπ "το @το απἰεπτἰι·

α απαιτώ ττβιακοι·έτ.

άιε Γοπτιιιιπ τιπάιε τιππιτπο ναΙοΒαπτ οιιίτιπαιιοι·ο , ιοί-ο ΓοΙτιε Γοι·νοπτιοτιο

|αοι·ντπατιιιπ ι·ινιι!ιε οοπι ι·οΠιτ. διπιιιάοιπ άππι πιοτο ΑΡοίτοΙοι·ιιπι Βτατιι'ὶ ίαΙιιτιε

θα: ιπίττπέ'τιοπιε ιιπινοι·Ε. Ροι·τταπΙιτοτ , άον[οπιτ άιο οιιιαάαπι πι άοιπτιιπ οπιπΐάια.πι

ο άονοται Ι)οο τοτπιπατ ο ιιαιπ οι·οοτιίιε ιιινι οτο επτα ατ , ποια 8τ Βοπιε ο οτι πο

ιπτοπιαπι ι·ιονοι·ατ , ατι (Β οιιιπ Ρτιπιιε τιιιοτιτια: πιιττιο!ιατ ατι απιιιε :11ΠόθδξΓΙΙ2ΞΗ'

ατι οο οο8ποιπιπαι·ι ίοΙοεατ. ΗαοοΒατ αιιτοιπ άοπιπιπ ιπ ΟοοιάοπταΙι ι:ιαι·το νιοιιΠ;

@ππι οι)ιπι νιι· Βοπιιτιι ΟιιτΙιτιοι·τιιε νοτΒιιτπ ίοπππατιιτπε ιπττατοτ, πρωτο ἰπ

ΟτιοπταΗ ΡΙαπα οιιιΓάοιπ νιοι πω· οιιΙτιαιπ ιποιιτιο,άοιπιια ιποοπία νοτιοτποπτοι· οι»

πιο αι·άοι·ο. Ναπι 8ο νοπτιια απ οοάοτπ τΙιπιατο οιτΓιιτοοπτ ποπ πιοάιοπε αΒιιιιιοΒατ

1επιτοε Γοοποι τοπι ΓαΓοιοιιΙοε, 6ο τοταπι Ιατο ιαι&αΒατ Ροι·νιΙΙαιπ. ]αιίταπτοε ατιιιαιπ

τιιιιαάοτατιτ, ίοι·τιοι· Ηαπιτπα τοπιιΙιτ, ΙοτιοιιιΓοπο ίτιοανιτ. Τιιπι ι·εταταΠοι π

.τπιιΙα οποτιι·τιτ οοποιτα αά άοπιππι ιπ οιιανιττιπι Ποι ι·οοοροι·ατ , σο οοι·απε ιιτ στατι

άο Γιιοοιιτι·οι·οτ, τιι·ιιιίοιιαιπ άοπιιιε ιΡίὶιιε 8ο τοτα ΙἰπιιιΙ νιΠα Ροι·ιι·οτ. ΑτιΠοι Νο

τιπιοαε, ιποιιιτ , ιπατοι· : απιτπιτ:πιιιοι· οί`το : ποπ οπιπι πω τιιίΓνο ως οιιιαπιιιοοτ το

το:: Ηαιππια ποοοιιιτ. $τατίπιοιιο οετοίΓιιε , απτο οΠ:ιιιιπ Ποι·πιτιιι· ιπ τοτταιπ ι οπο

αάτιιιο οι·απτο, πιιιτατιιι· Ηατιιε νοπτοι·ιιπι, ΐΡιταπΓοποαο οι:οαΐπ τοτιιτπ ταπτἰ ιπι:οπ

άιιὸροτιοιιΙιιπι απ ιτιναΠοπο νιΠιιΙαο φαω νιτ Ποπιιπι ιπιι·ανοι·ατ ι·οιοοιτι διοοπο

ιπ ιιοΒιιε τπιι·αι:πΙιε άιιοι·ιιπι Ρατι·ιιπι οΓτ νιττπτοε ιιπιτατιιε : ιπ Ρ!ιαπταίτιοιε οπι

άοιπ Ρι·ιονιΠε 8: οναοιιατιο ιποοπάιιε νιττιιτοπι τονοτοπτπΙππι 8ο ἴαπᾶιΠῖπιι Ρατι·ιε

οτι.ε- ω· 2- ΒιιΝει:ιο·ι·ι , τω ΠιπιιΙατιιπι απ απτιτιιιο Ιιοίτο πιιαΙι ατάοπτιε οοτιιιιππ ιποοπάιππι

ΡΜ 'Μ' π) οοπΙιε άιΓοιτιιιιοτπιπ οι·απάο οτιιιιιτ. ίπ νοτια πιο αουτ: Μάτια ασ ι·οτοττιο

πω). '. Βοπιιιπι @οπο , νιττπτοπι νοποτα€ιΙιε Μαι·οοΙΙιπι Αποποπιταιιι Απιιίτιτιε : ππι απ

πω. οι. οπτο οαάοιποινιτατο, @ο οοπτια ιεποιι·ι ιιοΠτιιε οι·απάο Ηαπιιπαε- οοιποοίοιιιτ,

?παο ταπτα οινιιιπι πιαπιιε ατιιιατπ τιι·οιιοιοπάο ποοιιιινοτατ. Νοε: ιπιτατιάπιπΡοτ

οδτοι οι ΗάοΙιτοτΒοο ζοτνιοπτοε νιτοα ταπταπι οοιιττα νιπι Ηαπιπιαι·τιιπ αοοιροτο

Ροτοίτατοιπ , ππι οοτιάιαπέὶ νιι·τιιτιιτπ ιπάιιίϊτια οι ιποοπτινα πια: οαι·πιε οάοπιαι·ο,

δ: οιππια τοΙα ποοιιιίΠιπιιοποα ποτιιπτ οιιίτιπειιοι·ο. @άπο αΡτιΠιιπο οοποπιιι:

α.ι.ΝΕ ο ταπιτιπι ἰΒποπι ΡΒαπτα!Ητιιιπ , Γοά οτἰατπ νοι·ιιιπ , οικω πιιιΙτι Ειἰἔἰ.°

' ο Αποπνιπι πάω. τι: Πτι. α.. παπά Ρτατοι·πιιττοπάα. 13τέ αὐτοὶ:: Μπι ΡΙΒΜ9!" αυτ; Μπιππι ΔΜΜΙουτ!έ

“Με ΕΜΜι τωιμπ τπυιικιιιι :β [απ:ϊκ: Μπιτ: Βετ Αϊ [αρα ·νέπιππι πω. πω» ,ιωιἰπω άι: σ! ΜΗΝ» ένα

πιατάκια Μαιο" πιω πω", Χοπ/μέ, πιώ” ·υι·υυιι, απο ΙιαΙιέπιέπιτ, απο ιδτιικι· Ηται·ιπΖούπω, Μ” στ:

8απ8ΜιοπιαΙιι «πιο , απο οπισιτΕ·ιώ απ» πό “το τω- τωιιτ τω” απο Μ::στη22Μ μπι «ότι , 86ο

ποτιπισ Μ;" Μ μιβέπιπ Μπιουτ, έ» μια _άτντιικπι

 



νιτΑ ε. εοιιιιιιειιιι ιει5ιεε. ι.ιΝοιιι=Αποιεοει:: οι

ιΠιιιι οιοοιιετιεοιο :ενω ιπυψει:: με @και πω; ερωέχι·έή_ι5 ό.]%ΜΜ πω, Με Μ. απ: ,

ιἰεύιι οι π. Α: εοο ο: πιει ιιιιιιιεε ριορτιει ΓιεοιΙιτετιι δε ιοειτιω εοοΓειι, Με °°·Χω"ι

οιιιιιειο Γιιιοιιε οιιιε εοοτιε ιοοειο ιοετετιειειιι οιι [Με αυόθωω5 ιΠεεπι2"Εξω ..Η Μ^:):"

ιοοετοιΠιιοι ιοεΧΓιιοοοιοιΙεοι Γιιτιιιε: εεΓιιοετιοιω ιππΠΠΠεε εν2όΝο φ1%ωικ οι ει.

δειι Ροτεοε εΠ: δε ι:ιι81ι ιιιετεε δεινετοιιε οοιττι, ουε: ιοειιοοιε οοιοιε ο; οοοε :κι

ειιιιιοοιιεοειε νιτιοι·ιιιο ιοεεοιιιε, οι ειι ενεειεοτιεε ιο Γιιτιιιο Ροεοειιιιιι Ηειιιιιιεε

οι·ετιιιιο Γιιε: Ριοτεθτιοοιε ιιοΡεοτιειτ.

:σε ΦιεΓέτει· ιιΓεωοπέπιπ ού αποτο· Ρε.εμβιΕΕ καψω;

··σειιιεπι σεεεειτ.

ἐι.. ΕιάιΜ οιιιετιειιΠο Γιιοειιιιε οοεοτοιο ιόειο νεοει·εοιΙιε Πιιτιιοει·τιιε ειι.

νειΠιιο ιιιοιιιετιειεε οιειιο!ι Γιειιιιεε νειιιειιτ ειιοοΓιιιιοιιη οιιοε ετιειιι

οιιιεΙ εάνειΓιιε νεοιιιι εΡειτίιιοοιιε ειιιε Γοιοι·ειο.νειεετ ειιιιιιεειοιιε. Εεεε Ριε:Γεε..

τοι Εειιιιοι Κεοιε Η ι τοιοειι. οοιιιιοε , νο· ι·ειιΒιοΓιε απο οιοοι ειοοιο Πιε ειεειι‹

τοι ορειιιιοε , ιτιεόοιιε .ι Β. Οιιτιιιιει·το ΓΡεειεΙιτει· ιιιιεθ:οε , ο: άιιοιτιοετιε οτσ

Ριιιοιιιτεε εοοοι·ιιειετ ειεισι·ο εε εο νιιιτετιιε. Ποιοι ιιιιοι· άπο εΙεειοοΓγοιε οι εε

πιο νιι·τιιτιιιο Γιιιέιιοιιε ειΓετ ιοτειιτε , Γιιιιιτο εοι·ι·ερτε ε όποιοοε εεεειιιιοε απο

Ριτ νεκει·ι: ιτειιτ ιιιιε!εοιιο όεοτιιτιοε, νοεεε ιοιΓετειιιιεε ειοιττεοεΙο.οιεειιιε νει εε

τετε Γιο εοιΡοι·ιε ιιιειοοι·ε ιο ειινει·Γε ι·εοτεοτιο , οοο ιοιοιιοιιιο ει.ιο&ιε ιοτιιεοτιΒιιε

νει ειιε!ιεοτιιιιιε ιοειιτει·ετ ιιοτιοιειιι. Είιιοοιιε ιεεειετ ειιοιοΓε , ]ειο]άοιοοε

ιιιιιει·ετοι· ειΓε ιιιοιιτιιι·ε, ειιΓεεοιιιτ νι: ειιιε εοιιιιιο , δ( εοοειτιιε νεοι: εε ιιοπιι

οειιι Πει , οι·εεετιιΓοοεείι: ειιιιι Δω” : ΟοΓεει·ο οιιιε ιιΧοτ ιοεε ιοειε Ιιεοετ , δξ

Μοτο ιειο Ρι·οιιιοιε ιοοι·τι , οτ ιοιττεε Ρι·ειΒγτειοιο οιιι ιΠειο ΡιιιιΓοιιειο ιοοι·ιε..

τοι· οπο, ειοοε Ποοιιοιει ()οι·οοιιε 8: δεοοοιοιε Γεειειοεοτε ιοιοιίιτετ : Γεει 8:

εοι·ροειιιιιιε ιιιειοΙοειε Γειι&ιε Γεοειιιι Ρει·ιοιττεε. Ει·οοεΓεεοει: εοιιο απο απο

εει·ι ιιιΓεοειο , οιιειο νο· Ποοιιοι Γοιιι·ιειο ΓειοΡει· νιιιει·ε εοοΓιιενει·ετ. άιοι

Ρειιιοιοει· ει: εο τιινει·τει·ετ, νιΓοι·ιιε οιιειο ιοιττετετ ΡιεΓιητει·οιο απο Πιο, ω

8οονιε ι·εοεοτε ιο Γοιι·ιτο , οοιε οοο εοοιοιοοιιοΗτοιιτετε, εε ειιειοοοιε ιοΓειιε;

τιοοε Ρτειοειετοι· εοοιιιιιιι Ρτσ οιιε Γοοριιεεοετ. ΒενειΓίιΓοοε ει! απο. Νοο _ ιο.

οιιιτ , ειιιιιιι, Γει:ιιοΓε ει! νιιιτειιεΙειιι απο τεειιιο Ρειοειε ειεοεο. Οίκο ιιε εεε-ε

:εοτ ιτει , εοεΡιτ Ηειε ιιοιιιο , 8ε ειοΙοτειο εοι·ειιε ΡιοΗοεοτιοιιε ιο ιιιειιιΙ επι Ρτσ.:

ιιει·ε Ιεειγιιιιε. Τιιοεοετ εοιιο οε άπο εειο ε!ε:οιοοιοΓετοιονειιιιετ, ειιισιτι·ειι ιος

ει οετετ , οιιιε οοο ιιιτεοτε Ποιοιοο Γεει ΜεΜε ΓεινιΓΓετ. Φωτο νιτ Ποιοιοι Βιεο

ει: εοοΓοΙειιιη Νοιι 2 ιοοιιιτ , οιοιει·ε οιιείι ιονεοτιιι·οε Πιο εοιιιιιοετο τιιειο

οοειειιι οοο νειιιιι : Γειο εοιιοιΡΓε, οιιεοινιε τε ειιεει·ε ιιόεετ, οιιιε ειεειιιοοιο

νειιετιιι; τω ετιειο οιιιε ΡοιιΓοιιειιι ιΠὸ Ρει·νεοει·ιιοιιε , Γειοετο ειοετοοιιιο Ιιοειε

Βιτιιι· , εε οοΒιε εάνεοιεοτιοιιε ειιιο εειιειιο οεειιι·ι·εοε , Με ιΡΓε ιιεοεοεε ΓεοιΠιιοε

ιοεοτε ειιειριετ , ιιόΓοιιε ιοττειε ειτιιιε οι:Γεει·εοε , ιοιοιΓτειιιιιο οιιοτι εοοΓιιενει·ει:

οοοιε ΓειιιιΙε ιιοοεοι:ιετ. Νεοιιε εοιιο τειι τοι·ιοεοτο ΓοΙι ΓιιοΒιειιιοτιιι ωε1ι, τω

οεειιιτο Πει ιιιιιιειο εΙιοιιοτιεε ετιειο ιοοοεεοτει ιο Με Γκευ ο οοο τειιτίιιο εοι·.

Ειστε, Γεει οι: ιοεοτε ειιοτινεοτοι·εόιεΒοιο. Πιιιοοιιε Ειπε 8ε ιιιιιιιΓοιοιιι νετΒε ιο

εοοΓοιετιοοεοι οι ειιιτιιτιοοειιι ιΠιιιε Ρετοτεοτε Οιιτιιοει·το ερρεοοιοοιιει·εοτ άο

ιοιιι , @ο τερεοτε Γριι·ιτιιε οεοιιειο , ει:Ινεοτοιο ΒΡιι·ιτοε.Γειι&ι , οοο ΡΙεοιιε εεε:

νικ Πει , Γειι·ε οοο νειεοε. Οιιιιιε Γοιιιοινιοειιιιε ιοιιιιει· , οιιεΓι Βιενι ειιρει·εεΓεέι;ε

όε Γοιοοο, Γιιι·ι·ειιιτ €0οτὶτ1ι1ὸ:ετ3 νιι·ο Πειοι·ετοιειιτιοειε οεειιι·ι·εοε, ιιιιοεοτιιιο

οοο Γεειει:ετ Ρει·Γιεοιιοι εεοιιιε. Μόιιοιιε εάιοτεοιοιο ι·εεεριο νιοοιε ιοεοτιε ε:

εοι·οοιιε, ειιιο ειτὸ εΙεΓεεοι!ειε ετοιιεειι Βεοειιιεεοειειο ιιοιοιπο Γιιειο Ρι·εεεοε

τω· ιοοιειιι :όενοιίιιιιοιιε ιοιοιίιει·ιιιιο διεεοεοε, τεΡτεΒειιιι· ΡεΙειο οιιοιοοεΙο ει!

ιιιιιοιιιιι Γιεοι ειιιε τεθιιιιιι οιοοι Γε ιοοιε ιε οτιΓεεε νειιετιοιιιε εοΓοΙοτειο τωοιω._

εἔἔε

γννιω ο

 



892. νιτΑ ε. συτΗΒειιτι τοτε. ιιΝοιετΑιιΝιτΝειε.

-..ε-μ -__

Απ. οπο,

213:ζξ:11· τινι. @Νέον έ:: Ι.ικάιτβιεπεκβ Μοπκιβει·ιο τωκεπτ

πιο σε! είσαστε.

` ° η. ΠΜ 02ο νεοετε!σι!ιε ΠοοιιοιΠιιοο!οε τοο!τσε ιο Μει!ι·σΓεοΠ Μοοεί!ει·ιο

εσεεεοε ειοοσε , ο·ιιι!τιε νιιτιιτιιτο ΐΡιι·ιτιιιι!ιοοπ ε!ειτεΠ:ετετ Πεοιεϊ ττε.οΠιι!ιτ

ειιιο τενετεοτ!Πἰιοιιε Αεω.5 !ΡΠιιε Ειπε ιο Μστιείτετιιιοπ , σιισσ ιο Ι.ιοσιείει·οεο

κ Ποιο ιοΠι!ει Πτιιιο εΠ: , οτ ισ! σιισσιιε !!εσιι!ειιο ε Μσο:ιε!ιιεκ Ρετίεό!:ιοοιε 8: Ρα

ρσΠτιεο&οτιτειτε σσεει·ετ , 8: ειιετοο!σ νιττοιιεσίτεοσειετ. Νειο δε ιΡωσι Μεσοι

στα.: ισειο τενετεοτ!Π!οιιιε Ρετει· Ασσειτιε τοτε τεσε!αετ. Νεσιιεε!ισιιιειοιτετιιτ

σιισσ ιο εεσετο ιοΠι!ο. Ι..ιοσιείετοεει ειιοι Ρειιιιοσιεε.°Πτ , 8: Πιστε! ΕΡι!εσΡι δε οιιοε

Λ!.›!σετιε σε Μοοεε!ιοι·ιιιτι εί!ε!σειιτο σικει·ιοδιιε: ι·ενετε εοιιο πο. είτ. Νετοσιιε

εοε εεισότιισιιε Γετνοι·οοι Πει !ι:ι!3ιτετ!σ οττσίσιιε Ποιο! τεοετ, ἰιοιοσ οοιοεε Μο

οιιε!ισε τεοετ. Αισειοιιε σιιιορε , σιιἱΡτ!ιοοε ε!ιιίσεοι !σει ΕΡ!Π:σροε Ποπ, Μο

οεισ!ιοε επι:: 86 Μ σοεισ!ιιεειτο απο Πιιεσοιοι!οιιε νιτειοι ίεοιΡετ @σε !σ!ε!›ειτ.Ποσε

εισι!!σ στοοεε !σει ιΡεω Αοτ!Πιτεε ο!σιιε !ισσιε Πε Ερἰίεσρει!ε εκετεεοτ σΠἱειιιιο,

ιπτεεεοτε Μοοεί!εισιιτο Ασσε.τε σοειο ιΡιῖ οσοι εσοΠ!ιο Ρι:ιτι·ιιτο ε!ειέετιοτ , στο

:πει Ρτεῶντετι, σο.εωε5, Οεοτοιεε , Ι.εέτσιεε, εετει!σοε ει·εσιιε Εεε!εΠεΠιεἰ

Μοοεε!ιιε:ιοι Ρετ στοοι:ι εοτο ΕριΓεοΡο ιΡίο Κεειι!ειοι ίεινεοτ. @τεστ νινεοσἱ

οστιοειιι οιιι!τιιιο ίε σ!!ισετε Ρι·σσενιτ Ματσε. Ραμ. Οτεεσιιοε, εἱιιο ΓειΓειτ:ιοτι

Ρετ !!ττετε.ε Αιι€οΠ:ιοσ , οικω Ρτιιουιο νέεοτι Αοε!στοιο ΕΡιΓεοοοπτ ιοιίει·ετ , σιτε

ε;τ%:ά» !ιτει· ΕΡ!ΓεσΡιεοιο (σε σιωω εοονετΓετι σε!σε:ιοτ, ι·είοσοσιτιοτει· Με: δεσ σπιτι

_4,58"]!_ ο τω. Π·τιτει·οιταε Μοοει!!ετιι ΚεΒιι!ιε ετιισιτει ΓεστΠιιο Πετι οσο σε!σετ ε! Ω!ει·ιε!ε Με:

Δσσε!τειπι: ιο Εεε!εΠει Αο8!σι·ιπο , σιτε !)εσ ειοότστε οιιΡετ ασοεε τισ Ρ!σεττι Ρει·σιιέ!:ι εί!,

Β'·ς'!!"° » !ιεοε σε!ιετ εσονειΓετισοειο ιοΠιτιιετε , σοκιοιοιτισ οειΓεεοτιε Εεε!εΠεε Ποτ μι·

» τιισιιε οσίττιε :ιο σιιι!σιιε οιι!!ιιε εστιιτο ε:: Με σο:: ΡοΠ!σε!:εοτ ει!ισιιισ Ιουιο σε

» σιτεΒετ:Γεσ ει·ειοτ !!!!ε στοοιο. εστοιοιιοιει. Ι€ιτοι· ασ Ι.ιιισιείειτοεοΓεο·ι Εεε!εΠειο

Πνε Μοοεί!τεισοιο νιι· Ι)στοιοι εισνεοιεοε , οπο:: ΙοίΗτιιτε. οισο;ιε!ιιεει Ει·εττιΒιιε

ν!νεοσσ μήτε: 8: σσεεοσσ ττεσε!:ετ , ίεσ 86 ειι·εοτοσιιεισοε οιστειοτειο νιι!ἔἰ

οιιι!τιτιισιοετο ιοστε Πιο ετεστει νἰΠτειτισοε :ισ εεε!εΠιει σιιτειτεοσει ει: Ρι·σιοετεοσε.

Πιεεεοσε!σειτ. Νεεοσο ετιειιο @Με ε!ειι·ισιτ εΠειθ`τιιε , Ρ!ιιι·ιιοσε "πιο ειοειιστιοιιε

σε τοτιοεοτιε εσοιοι·ε!ιεοΓσε στοτιοοιιτοιοΠειοιι5. ρι·ιίαε Πιοιτειτι τεΠιτοιτ, 8τοσο

οιι!!σε ασ ιοποοοσσι·οτο ΠΡ!τ!τιιιπο νεκτιτ!σοε οσο ἴο!ἰιοι ρι·πί-εοε σι·ειοσο , ατομο.

σο , ιο·ιρει·ειοσσ, ειισι·ειεο.οσσ5 Γεσ δ: εισίεοε νε! τεοτοιο οι·ειοσο , νε! Με εο

ι·ιιιο Πιοειτισοειο Ρι·ωσιεεοσσ , ειιι·:ινιτ:ιο σιιι!>ιιε ειετ σε ι!!ει Ρτεείεό!;ι τοιοτ , σε

σιτε Πιστσ. τετιι!!τοιιε.

Μ.. Ει·εοτ ειιτετο σιιἱσετο ιο Μοοε.Πει·ισ Ρτειτι·εε, σοι οι·ι!”ε:ιτ Για εσοΓοετιισιοἱ

σωστο τεεο!ει·ι τοε!!εοτ ο!πτειοσειτατε εοίτοσἰεε. @σε τειιοεο ι!!ε τοσσεΠε σειιεοω

Με Για νιττιιτε Γοσει·εισετ , σε εστισιειοσ εΧει·σίτ!σ Ρειι!!ειτιοι ω ιοε!ισι·ιε ΡτσΡσΠτἱ

Πετιιτο εσονει·ι:εσειτ. Πεοισιιε Περιοε ιο εστω Ε1°ε1ττι1ιο σε Βεσιι!ε ειΓΡιιωω, απο

ΝΟΤΑ. εεει·ι·ιιοιε εσιιτι·ασ!εεοτιιιτο ίετι8:ιτετιιι· ιο]οιιιε, εκίιιι€ε!σειτ τεΡεοτΕ: , δε ρ!εεισσ

νιι!τιι ειτσιιε ειο!ιοσ εει·εσιεοε σιοιιττε!σετ εσονεοτιιιο , εε !εσι1εοτε οι!ιι!οιιιιοοε·

σιε σιτε!! οι! σΒιεέτισοιε ρι·ισ!εΠ1Π:ιοο!Πετ, εεισειο του: μι” ιοοοιτε ειΓσετο στι..

σετ τιιισιτστ!Βιιε , σσοεε ι!!σε Ρειι!!ο.τιιτι , οτ σι:ιιπιιιε , ω εε στη: νε!!ετ εσονει·τε

τετ. Ειτετιι:ιοισοε νι: Ρειτἱειιτι:ιε νιττοτε ρτεεειροοε , ετ€1ιιε ει! Ρετίετεοσει ίοι·τιτει:

οιοοιει , σου: νε! :Μοτο νε! τ:στοστε εσνε:Πι ιοσει·ε!πιοτοι· ιονιθτιίΠοιοε _ οεε ιο!

οίιε οπο· τιιΠιει ειστε εοοτμειΠ”εοτ Πεειετο Ρτεετεοσεοε !ει!ει.ι·ετο :!ΕΕ10Ε Ρε!εοπ σειτε..

τω· ιοιε!!ισι, σιιιο. ιοτετοει $ριιιτιιεΠιοέτι εοοΓο!ειτισοε οι·εΠιιτεε εσοτετοοει·ετ

εΧτι·ιοίεεεε. ·

η. δεσ 8: ν!ει!!ειι·οιο παμε οτε.τιοο!ε ιτε ΠοσιοΠιε εκΠ!!:ε!::ιτ , οι: ει!ισμιοτιεε

τιεε Πνε σιιετιιοι· οσέ!:εε εοοτιοιιο.ε Ρετνιει! τι.=ιοΓεει!Τε ετεστιτοι·ι εοτο σει· σωστο

_ ^'_ @Μη ΚΦ2,0!4Μ σιίεττε εκρτ!ιοιτ Αιισονπιι18, ΜΗ: ει·ροΖωεω οίκων: ΜΜΡιΜΜ: :οπ-βέικιτ, 9ΙΜΜ σεβ

ιοΙι!›. ;. 78·υεπ: μεμε Μ! Πτισιόπω [απξιιπω .9ι:κφ- στι: Μπέκ :Με 2εμΙε Βιοιοιε·ι·ι οΙ|[στ·υιτπιπ:. ΗΜ:

ΜΜΜ, :σηυπΡΜπινωι φταιω κι πέιικεΙιεςτπ: , ό· Μσιιεε!ιιιε Ι.ιοσιείο.τοεοΠε το:ενιιε.

 



νττΑ ε. ετ1ττ-1ΒΕκτιευτεε. ττΝοιετΑττΝΕΝετε. 89;

τετττοοπτε εεε ττοτεεωτττ Ρτοοττιττιπ νεττττετ , εεε επτα 1)οττοττοττωττ Ρταττιττττ το- τω. ε”.

απο ειττουετιτ το οπο ΡειιτΓειτε ΡοΙΤετ Ιτο.Βετετ. δτνε ετιττττ Ιοετε Γεετεττοτιοτιε ΓοΙοε ;Γἑ°ἑὶ°1ῖ^'·

οτειττοτττ ν:.ιε:ιβετ , δνε ττττετ ΡΓειττεττετιττττ οΡετεΒειτιττ τττειιττοιτε , τοτροτέτττειιτε «του. Μ

ττττει·τότ τοοοτειτττο ΡτοΡεττεο:ιτ . Γεω εεττε εττειιτοειττοτυΙειτττ , οιτοτττοετο ίε ΠοτέιτΙ:τ

τμτεοι.ιεττεοετετττ [Με εΧΡΙοτειτοττ0ε!ιτττε115,Ρ4τττει°ὅ£τοττ8ττικττι1επτ ΡΩιττττοτττε σε

ντοτττετιττττ τοεεόειτοο :ιττεντε.Βειτ. Πετττουε ειττ.μιετε τοτεΒετ ΡιτΠΙΙειττττττττειτεοτ Ήτα

ττιττττ , οιιτ $τεινττετ ίεττετττ . Η ερτ τε ιτοεΕτιτοτε νεΙ ττιεττοτ:.ιια εμιτεττε τεοπΡοτε

τιττΡοτττιττο. Εοττε τοοιττεττιεττττε ττιτεττειτειπτ. Νεπτο . τττοιιτεοε . τττττττ πτοΙεΠτειιτ ..

ΒιετττττεεΧεττειττόο ετείοτττιτο : τεστ Ροτττιε ΙιεττΗεειτ οτε οτιτ εττεττειτ. Ρ:1εττ εστω τττε ..

ετττειιίΐο τοτΡοτε Γοτττοτ,ιττττττ:ιττε ιιΙτοτιτττ α<έετε νετ εο8ττοτε. Τειοτιττττ .ειιιτετττ εοτιτ- ..

Ριτττεττοτττ ετειτ ετε.τττιιε , τεοτιιτιτ εεετεΠτουε ιιτττεο.ειτ άεττττετττε , οι: ΜτΠζιτιττττ το!

τεττττττο. εεΙεοτετιπ, ι1εουειουειω Με ρτοίοίτοττε Ι.ιετγτττετιιτττ ττττοτετε ροΠ`ετ ΜΗ

ετιττττ. $εττ εοττ8τιτο βαττ οτεττττε. όσοι ΜΜΜ Ποτττττττατ: τττγίτεττει εετετοτειτετ,

ττττττατεττττ τοτε φωτ τιεετετ, (ετΡΠττπ ντττεΙτεετ Πεο το εοτεττε εοτττττττοοε οποιε

τειοόο:τεο8::ιετίτεοτεε Ροοι1Ιοε ίιττΓυτττ εοτττο. ΜΒετε, δ: 8ττιττετεειΒετε Βοττττττο

Βετο ττοίττο , ττκτἔτετΡΓε εοι· ερθω νοεετιτ εκαττειοετο , Ροττττε €ειττεττττο οιτὲτττ εε.

πεικτο :ιόπτοττετετ.ΖΕπιτ ιεΙο ττιίτττττε ίετντετιτε ειεΙ ατομειτοοπτ Ρεεεειοτεε , ετ:ττ τοτε.

ττττι τπειιτίττετιιιττοτε πτοττείτιτε 2ο τ80οτεευόι1Πτ ροεοττεττττουε , πω: ττοττοιιτττοικιτττ

εοοτττειτττΒιι5° ΠΜ ρεεεειτο. ίτιο.τττεοστόεττοιιετωπ , ρττοτ τοτε τϊτττετ.ειι15 τττττττ11ο8, Δ

Μετγωειε Βιττόετετ : δε τ1τιτττ Ρεεεειτοττ ει€ειτετιιτττ είτετ , τοτε τιιί'τιτε Πιο Ρταιτιοττί.

£τε1τετεΧειτ1Ρτο. _

:.6. νείττπτειπτε ιττεΒειτιττ εοιπτττιττττοιτε ται τεπτοετοτττετ @απο οτ Βο

τιιτττ ττετμιε ιττοττόττττε, παμε τοττττουε εΠ`ετ ττοτειοτττε. Πιπτε οτουεττοεττε το

εοττετττ Μοττ:ιί'τεττο εκετττΡΙο ετττε στιθτωτττ, σε ουτε νοτττε πω: Ρτεττοίτ εοτοττ5 Ιτα

Βεειττοετιιτττειπιτω , Γεό. εε ιττωτττττε νείττιττττ τοεετε Ποτ εοτττει·τττ , φωτο ιτατιττο.ττε

οντιττττ Ηττα ττττοτίττειτ. Ητε δ: ΙτοτυττττοόττοττττοετιΒιτε εΧετεττιτε ντι· νεοετειοτττε 8: ο

Βοτ1οτι1τ13 ηι1οτι1ττησε:1ά Γε ττιτττειοετιιτττ ΡτονοεαΒετατ?ε&εω , δε. ττττοτοτσοε φωτ.

εμε εε τεοεΙτεε νττ:ε τε8οΙαττ ὲ Ρετττιταετει Πιτ τενοεατ:ειτ εττοττε.

ΝοτΛ ή

‹.τε Ενώ

Βε τττ νεω

τττεττττε.

:ενω ..ῇἔιεἰἰτεεβὐτ Μ· έκβι!τι Ρεπτε 2πιΜτ ..ω...Μ.·τω.

ὐαὑἰΜ£ἱο22Μ2 /Εεε:·2:.

5.7. Τ ροΠ:οιτειτττ το εοττετττ Μοιπιίτεττο πιιτττει ειπιποι·ιττττ ετττττευταβεκρτενττ. τ

τειοετετττ τω. εοττειιοττει, ουεείττο., εε Ρετττει τοΙττιτττττττε Γεετετε, εοττττ

Ωστε οττεταττ Ατωττ. Πιτ ΙτττωΙ 8ε Ετειττοτττ εταττει, ττωΙττιτπ Ι:ετειουττοοε εκττττ.

(τουετεοειτ ιτειτοοιιε ουτε όε τοττ8:ι εοττνετβιττοτττε:τέττνσε Ρεττεέττοττε 2ο οτττττττ Πτ

ντικε ίτσεειττειττοοτε τοτε τοετετετιττ οετίεετκτετε. Ι.:ετειοειτιιτ ω εοτιτιο ίοττετττ τε

Ρετττττἔετε, ετε ουτοιτε εειττττυτ το ΡΓειττ·οο; Απιέιώτόππι ό: ·υτπ·τω· επ «ΜΜΜ ,

·υπτ'εύ2:ισ Βετο εοποπ οι Ωω. Ετ εμιτόετιπ το Ρττττττε νται: τοτττιιττ:ε τιτοττοεττττε Γε

εείτττ ειετ Ιοειττττ ουεττιό:ιτττ ερτ το εκτεττοττοττε ετιτε (:εΠτε Ρωτωτ Γεετεττοτ :ιΡΡ:1

τετ. Ατ εὺττο τοτττετττ ει!τουεωτεΙτιτ Γοτττο.ττιιε απο ττοΙτε ττιντΠοτττ οπτικά) :το τετοττατι4

:το εεττετετ, τεττετεττι τττειτοτει Ρτεττττττεοε, τοι1Βττητ1τοτεπτ80τεΜοττΌτεΜεβ τω

τττττττοιτε Ιοειττττ εετττιτττττττε Ρεττττ. Ποτε εττεττοτ τΠωι.τ αποτο το πκιττ ρώτα : ειπε

που Παπ Ι.τοάτείετττεοίτητττ τοεοτατιττττ τεΒτο , Με εοττότειιεεεόεοτε :είτε Οεεειτττ,

φωτο τΙτετιιτπι νοεο.ιπτ Οτ:τ:ετ, Ηττττἴιττο. , οτε τεττικτεττε ειοειττττε τττειιττπιτε τττοττ

βετ εοττττειι:ι τεττεε τεετττττι.ιτ : τεά ο.ττοττοτ τιττΠτοιτε ΡειίΤιιιττο ..το Με Γειτττ τοΐιττει ..ι

Ρ[πΙ. η_ σ

ε ΏοτττείΠοοτε στου: $τιετατττετττττΙτε τττεττττοτπω

οτιιττβιτε ττττοετε ττιεττ Βεττ:ι, ττττττττιττττ το Ητίτ. Μ.. τ..

εειο.τ.τ·. 8‹1τΙ›. τ. αφ. η. 86 τε_ 8: το τ]ιιε ι.ττέττε τετα

τ.τε ττι (τοττε. ΚεειιΙ. ετ.τΡ.;6. 5. 6_ Με: «πιο. ε. τιτοτἑτ.

ύ Νεττπτ›ε 2.τ1ττο5 ττιτοττεετττι , ίτε ετττττι Τιιτερτωτ τη

· Ητίτ.Πεττεττττ. Ιττ.τ.1.ε:.ιρ. ·;_ Ατυπο ού Με. Βουιτπτ οε_

1.:ανι. σε” :# επτα τωρω·ττ Καρτ Εἔβ°ἱιϋ βρω: _. :Μπι

«τετ Πτππίπί Οκτωεττα: τ» Ι.τπάτ:/)ιππική.τ Μυπ«#πτέ

Ρττω·τικ ιτασάαΙΜ"Μ ε) :ο "πρωτ "παπι ο·ππβετ/[Μ

Μπάστα εσωττππτομε/α:τ Λ&ὐσ2ἰτ[κι_βΜπΙ σ Ξωπκω

$ηττΙσ , απα:Εοπήει οπο” τοπττωΡΙατίσπίτ βοντα [

Ιεπττι μήτε. Ητττε ττΡΡτττετ, ττοεεε Ιοεμτειπττ ττεοετε.

Ε" Ιωτἐτι πππο”Μι ωνπετιίτι , ετττττοιιε Πττττττουε, Με

1ετττΡετ ε:φττπττ τετ τιιτττττιτττ οοτιτττττττ.ττ) ττι1ττιετοτττω

€1ι1ετττοετττ :ιττττοτιτττι τεττετττ τιμά τιποτε: ΜΜΜ δευτ)

τοτεε. Οττττττοιτειτε το Βεττιιτει 5οΙττειτ. τη. 1. τω." Β.

Ατττιτττιτττι μοβ ΜΜΜ πωω”ιω εκπτωτπ το ετετττ-ο

:πάτε ττεεείδΙτε : τιττττετΠ ΑτττωΓιτε ντκ ττττεττι·οε ετε

εετττ "Με τη τοττωττττιε ντκττ. Μτττττττιτε εκετττοΙσ.τά

?μπε τεκεευτε. - - .

ν ν ν τι τι τι]

 



Με νΙΤΑ δ. ΟΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5(1 1.ΙΝΒΙΈΡΑΚΝΕΝδΙ8.

Δε. απ. Ειιτιιιιε ΐεει·ειε , οι ΙιιιιεεΙτἰΠἰπιο 8ειιιεΙειοΒιιι:ο ε!ειιόιτιιι· Οεεειιο. Νι1Πι15ΙιεΠε

ίεειΙεει·ιτε Γειιπι!ιιιιι Πει ΟιιτΙιοει·τιιτιι Γο!ιιε νεΙεοετιτι!ιεΒιτετε εοΙοιιυε, Ρτομει·

σα. νιι!εΙιεει: όειτιοτειιτιιιω ιιε ΡΙιειιτεΠεε εΙε:ιιιοοιιω. πω] ιιιττειιτε εειιι ιιιιΙιτε

ΟΙιτιίὶ:ι ετιιιετο εεΙεε ίεΙιιτιε , Γειιτο Με, 8: ΒΙεειιο Γριιιτιθ.ε , φο‹ὶ είΈ νετοιιιιι

1)ει , ό: οιιιιιιε τεΙε ιιεφἱΠὶιιιΙ εκΠιτιόΙε , 8; ιΡΓε ιιεφιΠῖιιιιιε απο οτιιιιι ΓετεΙΙιτιιιιι

ίι.ιοι·ιιιτι “ω” ροττο Β.ιεετιιε είΈ ΙιοίΗε.

ι.8. @Η νιόεΙιεε: τιιΠεέ @Με , ιιτ εΙενιέΈε τγτετιιιοτιιιιι εεἱε ιιεοιπετεΙιε τει·ι·:ε

Πάει, οιιειιτι εόιετετ Βάσει είε , εοτιεΙιιιΙιε εινιτετεπι ιι Πιο ερτειιι ιοιΡει·ιο: οι όοιιιοειι1

ΜοΠεΜ·ι Ιιεε :εφεεινιτετιεοιιετιιεεετειιιτ. ΕΠ 8ι11:ειϊι ε:όιθειιιιτι Με Ρε·ιιε ι·οτιιιιόιιιιι, ε

“Μ” ιιιιιτο ιιἴφεεά ιιιιιτιιτιι ιτιειιΓι.ιι·ε φετιιοτ ίετιιιε Με οιιιιιοιιε ρεπιεετιιιιι επιω

τιιιιιιιιιιιι·ιιε ιΡΓε άείοι·ιε εΙειοι·Ιοο8ιτιιοιιιε Πειιτιε Ειοπιιιιιε. Νεπι ιοττιιεἴεεἰιενι

πιο εε>ειετιεΙο τιιΡειιτι , ιιιιι!το ιΠιιιιι ίεειτ εΙτιοι·ειιι: φετιιιιιε εε! εο!ιιοετιε!επι οειι.

!οτιιιιι Με εο8ιτειιοιιιιτιι Ιείεινιειιι, εὸ ει·ι€ειπιετιι ιιι ΓιιΡει·ιιε όεΗτιετιε τοτετιι

ιιιει:ιτιε ιιιτειπιοιιετιι, Ριιιε ιιιεοΙε ει! εΙε (ιιε πιειιΠοιιε μετα· επιιιιιι ΡοίΤετ ιιπιιετί.

@και νιεΙε!ιεετ ιιιιιι·ιιιτι που ιιε Γεέὶο ΙεΡιιιε νε! !ετετε νε! ε:ειιιειιτο5 ία! ιιιιΡοΙι

ω Ρι·οι·ίιιε !εΡιάιΒιιε δε εεΓΡἱτε φεπι εε τιιεόιο Ιοεἰ ί·-οόιειιεΙο ειιΙει·ετ εοπιΡοΐιιιτ.

Ε ειιιΒιιε φιοεπι τειιτ:ε ει·ειιτ €τειιόιτετιε , ιιτ Με ε φετιιοτ νιω νιόετειιτυτ Ρο..

“Με Ιενειι : φοε τετιιετι ιΡίε ΑτιεεΙιεο εεΙιιιιιιε ειιιώιοιΙΙιιεεττιιΙιΙΤε ε!ιιιτιόε8ς

ε οποιο ιιιιΡοίιιιΠε ι·ερει:ιιεεΠ. Πιιεε ιιε ττιεοΠοιιεΙιεΒεβετ ιιοιιιοει Οτε:οτιιιπι (ει

Με: , δε εΠιιό εε! εοτιιιιιιιτιεε ιιΓιιε εοι;ιιτιι ΙιεΒιεεειιιιιττι : φοιπιπι ρετιετεε ειιιόειι1

εε ιιετιιι·εΗ τεπε ιιιιιΙτιιιιι ιιιτιιε ίοιιίφε ειτειιιιιἴοὸἱειιὸο Με εεεεειπιο εοοίεειτ,

ειιΙιτιιιιε νετὸ ειε ΠΒιιιε ιιιίοι·πιιΒιιε δ: &ιεοοΓιιΡει·ροΐιιιτ. Ροτι·ο εό Ροττιιττιιτιίιιιε:

Ι1°ιε]οτ επι: όοιιιιιε , ιιε φε νιίἱτειπεε απο Βιεττεε ίιιΓειΡι 8: φιείεετε ΡοίΤετιτ , οεε

|οιιἔε ε!) εε ίοιιε εοι·ιιιικιειιι ιιΠοιιε εεεοπιιιιοφω

° ::νιιι. _φωιπωίο |τιππέθα: αμεα ‹ἰε "Μι Μεεωει,

ω! ειω!ιτει· έρ/έ έ:: επιιώοπ:β =υέκει·έ:.

5.9. Τ νει·ὸ ιοί-ε ειιιεττιειιΠο εφε ετετ ιιεὸιἔε , ιιτΡοτε ιιε όιιι·ιίΠιιπι & ρτορε

· Ιεκεε ι·ιιΡε εοιιιιιτε. Αεειτιε ει·εο νικ Πει Ρι·επι·ιοιιε, (τιεεόιιπτειιιιιι (εεε

εενειιιειιτιιιιιε ΓεεΙιιίει·ετ εόΓΡεέΕιοιιε) ()ετοιειε,ιτιειιιιτ,οιιιε ΈοιπιειιιοΡε ίι:ιτιειι

5ο φειιι εφ: Γεά ι·οεειιιιιε οΒΓεει·ο ιΙΙιιπι φι εοιινει·τιε ΓοΙιόειιι ρεπειιι πι Μ

= δεσει εφεε δ: τιιΡεε κι ίοιιτεε εφει·ιιιει , ιιτ Που-εφε Γεό ιιοπιιιει Πιο ε!ειιε ε!ο.

ιιεπι , ειε Με φαμε εποε Γειι:οΓε ιιοΒιε νειιεπι ί:οιετιε ερει·ιι·ε εΠΒτιετιιι·. 1:ες@η_ηπ

ετΒο ίονεειει : ιιιιετιι ιιι ει·εΠιιιιιτιπ ειιιειιετικε ει: ιιτιτει·ιιιε "εεε τεΡΙετειιι ιιινειιε.

τοστ. Ψοόε ι:Ιιιοφιιιι εεε-εε? , Εεεε οι·ετιοιιιΒόιιεΙνιτι Πει ‹ὶε ετιόιίΠπιε εε όιιτιίδ

τει· ε ε ιειτειιε οι εε επι. ' ' “ ' ·ιιιε Ρτιιιε ι· : . Ε (ΙΒΝ Η Έκι· νι' ε ιεεεεφε ιιιιι·ιιιιι ιο πιοειιιι·ιε Επι

:ιιιε εοτιτειιτει·ιΡιε, ιιεε οι·εεε ιι εεε ο Ρειιιιιιειιιιιτιιιιινεε!ετε, 13εεΙιευτιεοόο

ιιονιι: εΙεΙ:ιεει·ε , ιτε τιιοειετετε $τετιε1ετειτοϊε5 , ιιτ εεε ιιεεείΒτετι εεειΡιειιτιε Ιὶι

ΡετΗι1ετετ , οεε ΓιιΠ:επιτειιόεε οεεεΠὶτετι εοΡιε άεεΠετ.

3ο. Εεει:ε ετΒο 1ιινειιιιΒιιε Γε Ρι·ετιιΒιιε πιειιΙιοιιε ει: άοιιειΒιιε ρτ:είετιε, Με

μι: ΙιεΙ:ιτει·ε' Γο!ιιε νι: Βοπιιιιι θιιτΙεβειιτιιε : δ: Ρτιιιιὸ οιιιόετιι νειιἱεοτιΒιιε ω Ε:

Ρι·εειιΒιιε εε Πιο. εεΠε εετεε!ι, είἴφε ιιιιιιιβ:ι·ετείοΙεοετ. @επιω ειπε φάω

εφε εε!ιόε άεγοτιιεΙενειετ, εοεθ:ιιε εΠ: ε|ιφοτιεε εβ ει: ετιεΕπ Γε άιά:ε!ειει·ε,

Πιοΐφε Ρειεεε ιΙΙιε εό εΒΙιιειιόιιιιι Ρτε:Βετε. Νετιιφε ιιιτειιτιιττιε ειιΙτιι Πιι εοι·οο

ιιε ειιιπιιιιτι ΠιΠιιΙει·ετ, εκφε εεΙ ειιιιιιε: ἴοΙἰιιε ειιΙι:ιιιιι εοτικιιΙει·ετ5 ιιτ ΐειιιεΙ εε!

Άι ειεειιε τιβι·εειε ε' ,. φεε-ΡεΙΙιειεε ΕιεΒετε .ίοΙε!σετ , Μ: ιιιειιίεε Ρει·όιιι·ετετ ιιιτεει·οε.

Α¦ιοιιειεΙιιο εεΙειετιιε ιιδΡε(εΙιε, ιιοἔιιιίι Ροίὶ ειιιιιιπι ι·εόειιτιτε ΡΘ.ίΟ[12-Εεηηεοτε

ΜΗΜ ω ΡτοΡδει·(ιενεέιοιιφι Ρε στο φε:ιιι οι:ιιε1)οιιιιιιι Πει·ι Γο!ει;Γε ε!ιΓεεΙειεΠ”εόιεε

ω- τοϋ ιι ξΙο ει·ε ι·εεΡι·εεεειιιειεινεεἔοιεἐίειιε Βει1ι1ι1·πιφ128 εεΙειειοεεκετεεΒετ,

.. εε επι ο οιιειιιιι ιιεε ει:ι επι ιο εσυ Πιο Ρεειιιιι 8: :ιοιειιιττι ΙιεΒιιι1Τε εερτε!ιειε..

Γιιε εΠ:. Βειιιάειιιετείεειι:ε Π:ιιάιο Ρετίεέξιοτιιε ιιιεΙιιόιειιι·ιιι Πιο ΜοιιεΠειιο , ει

ε Η :Η , τΠοιε.ΙιΒιιε,Δ φεε θε.ΙΙιιιοΗτε:εε ειιεπιιιιιιιε έ:: Τπέσεη'δι 8Η30Πειιι:.

 



νττΑ ε. εοτττιειετττττ ιει>ιεε. ι.ιΝοτετΑτιΝτεΝειε. το;

οοε εττ Ιτοιοτοοιο τετοοτοε εόΓΡε&τττοε ίοΙττεττειο το τετιιοττε δ: οτεττοτττΒοε ντ- 220€

8ττττε ότΓεττ εεετε νττετο: τετοιο εοτο εόνεοτεοττοοε όετοτοε ττεοεοε εοΙΙοοοιιττι·ι, Μέηπ '

ε; οοε Ρετ Γεοείττεττι. @τι Ρτττοττοε εΡεττε,8ε ντόετιε Ρτετττοοε,οε Ετεττεε οοσε :πιο

εττοοοεττετοτ τΡΓε ντόετε οεοόεοετ : απο Ρτοεεόεοτε τετοΡοτε 86 ιΡΓετο οττετοΠι:,

οε‹: οτΠ όε.οόεε Βεοεότότ:τοοτε νεΙεττεττοε τ:οτοΠτοετ εεττει: ττεεεΠττεττε οτεττέ`ι τετ

Γετε!τει:.

τοτε. έτρι|έτετ ό πιο”, ?απο[το πεπο/ουσεατ, ανευ

-·τω!πα·ε.τ ιιὐ8ἔε0°ἱ2:

μ. Τ Ρτττοτ1το οιττόετο Ρεττοοότεοτο :το είε Ρετιετο οοο νεΓεετει:οτ εεετΡτεοειξ

ει: Πιο τττοεοει: ε Γοτττε : ΡοΠ:τοοόττοτ νετὸ ΡτοΡττο οιεοοοτο τεοοτε τιιτττε

εττεοτΡτε Ρεττοτο ντνετε τοεοτε εΡτοιο όιτεεΒετ. Κοοενττ ετοο ετΓετττ Ποτ τοΠτο

τοεοτε οοτοιιε τεττετο εττετεετετ, ετ τττττεοτο οοοόΙετετει:. θεό Γετοτοετε νετοσ

τετοΡοτε τεττε , οοΠοε οΓοοε εό τοεότοιο ε:Πεττε τεόότόττ Γτο6τοε. Πτιόε ντΠτεοττ

Βοε Γε τοτττε τοοτετο Ρτετττοοε ετεοετ νττ Ι)ετ τΡοτΠτεο εοτ τεττοττε ττοτοΓεε οπο
τε , ειτε νοτιιοτεε Πετ οοο είτ , ο: οοε το τοσο τοττετ τττττειιτο οεΓεετοτ. Ατττεττε το

8ο ττοτόεοτο , Π Γοττε νετ τττοό Γτοέτοιο Γεεετε ΡοΠτι:. Φοό Π οεε τΠτ Πειτε τοετε

τοετιτοιο όετε νοΙοετττ , Γεττοε εΠ τοττιτ εό Ποεοοϋτοτο τενετττ, οιτέιτττ εττεοο Με

τεττοτε ΓοΠεοτεττ. ΑΠετίιοτοοε ττοτόεοτο όοιο οτττε οποτε τετοΡοε Γετειτότ , Μετα

οιοοετο ΓΡετο Γτοθ:τΠεεοότ τετοιο εοτιττοεοόετετ5 πιο:: εΒοοόεοιετ εττοττοτο Γεεττ

Γτο&οτο εοΡτοΓοτο. (1οοό όιττο ττιετοτεΓεετε εαΡτΠετ, νεοθτε νοτοετεε , δε Ποτε

όεΡεΓεετιόο εεττετττο τοΠόεοεοτ. Αό οοοε ΡττΠττττοε ΠττττΠ:τ Γετττοε εΡΡτοΡτεοε,

Ποο: τΡΓε ΡὸΠτεΓετεΒετ , (ΓοΙεττετ ετιτττι ΓεεΡε ουτε Ματ νοττιτι ετ εΠ·`εΒτΙΙε ετει:, :ιό

εοοΠτοιεοόετο Πόετο εοότεοττιιττι εττοοε εττετο όε οτε οοε: τΡΓε ετεόεοόο οοττοοε:

τετ , το ττιεότοτο ΡτοΓεττε τ @τό τεοοτττε , τοοοττ , Ειτε οοε οοο ΓειττΠτετ Αο Γοττε

νοε ΡΙοε οτε οτε οΡιιε τιεοεττετ δτ τετοεο ττΠεο Ιτεεοττεττι εεεερτΠτε τΓεεττε οοοό

τΡΓε ΡετττιτΠτ. $το εοτετο5 τεεεόττε, οεοοε οτι:εττιτε εΙτεοε τ2όειττε. Βτττετετ, 86

εό Ρτττοετο τοοεοττε νοεειο οοτνετΓε νοΙοετοτο οτοττττοόο τεεεΠττ , Γέοοε Ρετ στο·

οτε όετοεεΡε ειο ετοΓόεοτ ιοεΠτε τονεΠοττε εοοττοιτττ. Ε: Με οοοοοε νεοετεοτττε

θττττΠτ ΓετιιοΙοε το όοοττοε ττιττεειιττε όοοι·οτο Ρεττοτο εΠ: Γειέτε Γεεοτοε τ τοεοοε ντε

όεττεετ εΙτετι:ε όε τοΡε Γεέτοιο Β.Ρετττε Βοοεοτεττ, οοτ τόετο Ρειετιε δ: εοόετο τοιο- (ώμο. ε;

όο τεοττοτ ΓεετΠε ιοττεεοΙοτο τΓεό τόεττεο οοεττττε>οοτε ΡΙοτεεετειιτ οοτ εοοε: τοο- υω·#· ϊ·

με τεοοτετειττ. Ροττο το ετεεΠτττε ε ιοεΠ`ε νοΙεττττοοε , τενετεοττΠττοτ δ: Πτο&τΠτ

τοτ Ρετττε Αιποοττ Γεοοεοετοτ εττετοΡΙοιο : οοτετε:Ποοε τιοττοττ οοετο τΡΓε Ρτεο- τω'""'Η"
ι ο ΠΜΣ. 1,δο

τεινετετ , οοο οοεοτοε τεττοοοε εοτιτΡεΓεοιτι "Μ

τα. έωεωειτο έκριτ·οιω οστά οπο» «του Με το2αΜ·τιπη

|ετεεέύετ @ ,πακετο Ρεποιοεττετι

μ.. οπο· εττειτι οοοόόετο Β. (:οττιττετττ το εκετοΡΙοτο Ρτε:Γεττ Ρετττε Πτοτε. Με· Μό·

111611 Γεέτοτο οεττετε ιοττεεοτοιο$ το οοο εντοτο οοεότεοττε δ: 1τοτοτττ- "η" 8°

τετε, Ρετειο εοοι:οτοεετε ο: ΓοΡετἰοτε εοοόετοοει:οτ ττοιιτεοε. Ετειοτ Ποιττόετο ς:οτ·.
το τοοττο ε:: τετοΡοτε ετοΓόετο τοΓιιτεε Γεότοοε εΠτοεττι οοσε ετιιο ότε οοεόετο ντι·

1)ετ τττότΠεεοτεε , τιοΓΡτττοΙοτο Ρτεττιιτο , όε οοο ΡτεεΓετοεΓοτο , τοῦτο Ιεεετετε!

εΒΙετόΓοοε εοττοοε οοτοιιε τεέτοιο Γοετετ εό Γεοττοετο οτότ οτε Γεττε εοοΓΡτεετει·ᾶ

εοϋτεοττεοετεντ ΡτοτεοΠοοε όετττετω , ετοοεεὶτεὲΓοτε Ρτεττοτο τετο εεΠετε με

εεΡττ. δεότΠτεττοΡεττοιο ΓΡεττιεοττοοε5 το οοτοττιε, τοοοτττ ΙΕεο-εττοιε·ττ ετττ

τε οοεοτοετοε, οεοοε το Ιοεο οιιεοτ Ιπότττε οΙττε τοεοετε ΡτεεΓοττιεττε. το:: πότε

εοτοΡτενετετ , 8: εοττΓεττττο τττΠεε εΒτετε. Ρετειττο εοτετο ο·τόοο ο τω” ε ςτιτοβοε

Νότο, 8: Γοότετττεοι τεΡεττεττε Γειοοτοτο εττττΠτ, ΓΡετΠε τετοεοτεττττττετ Ρεττοτε

δ: ΓοτοτοτΠο :ιό Ρεόεε ετοε εεΡττε ετοοε ττοτοτττετε νοεε, οοττσοε νετεΒει: τοότεττε

νεοτετο Ρτεεεοετοτ. @οοτ τοτετττ8εοε νετιετεοτττε Ρετετ, όεόττ ΓεεοΙτετετο τα

τοεεοότ. Α; τΙΙε ττοΡετττιτε τεόειιοότ ττεεοι;τε, πιο:: ΓοόεΙετο εόόοότοτοε εβτττ9

 



τ96 νττΑ ε. ευτι-τιτιειιτι ιει>ιεε. ιιΝοιετΑιιΝιτΝειε.

Αυ. αυτ. Νεε πιστα τεόευτιτ απιτ›ο , 8τ Γεευττι ότουα τιτιυυετα τετυιπ : όττιιτόταττι ντόετττετ

';Λε;:::"· αΧυτιοτατιτ ε Ροι·ετυατττ. (1υαττι νττ Βοιιτττιταόνευταοττουε Ροττεα Ρτατττουε Με.

:τις Ρττιε οίτεοόετε,ατουε :ιό υιτοετιόαε εαττοαε Ρτα:οετε τοΙεισατ : εοιττείτατιτ ευ ουατι.

# τα τιοττιττιτουτ οοεότετιττα: , ουατιτα Π: ευτα ΙαυττιτΙτταττε Ιιαοετιόα : ευττι αντε ΓυΡετ

ΜΠττιτα τοτυτταπι ουαττι νιτο [)ετ τοτυτετατ. Ρτεετουε, Ιατιτευττε , δε ττιυυει·ιουε

τείτττιαοατ αΜυετε. Βετιτουε αό όατιόυπτ τ·ιοττιτυτΙουε. εττετιπΡΙυττι εοττεέττουτε,

πιυΙτοε όετοεεΡε αυυοε το τΡΓα τοΓυΙα τιιατιεοαυτ 8τ υτότττεαΒατιτ , ιτεουε α!τυό πιο

τείττα: ευτουατιτ ττι·οοατε αυόεοαυτ. ΝυΠτ αυτεττι ντόεατυτ αΜυτόυιιι τι νοταττΙιΜιε
27”. σ. ε. ττοττιιαιτι ότΓεετε ντττυττε, είιτιτ 5ατοττιοτι όττ:ατ : 1/ατίετιό βΜτέΜπ1, ό μου, 6· αυτη

/τίτπι ω." στα: , το· ιίιβε ρμοτττα»τ.

του. ιια!έπν· @το πεεφτωίωτ στατε ῇττυἑετἱτ.

33. ΟΝ ΓοΙτιττι αυτεττι αεττε,Γεό ετ ττιαττε ατιτιιιιαΙτα, τιτιττιο ετ τΡΓυττι πιαι·ε,ίτευτ

δΕ αει· οι τοτιτε , @και ουοότιτ ίυΡεττοττουε εΧΡοΓυτττιυε , νττο νετιεταΜΙτ

Ρτ:τουετε οΜεουτυπι. φτευτιτ: Αυδτοττ ουιυτυπι ετεατυτατυτυ ττόετττετ86τυτε.

οι·ο εοτόε ταυιυτατυτ, υουείτ ττιτι·αυόυττι Η ετυετττιΡετττε αε νοττε ουττιτε ετεατυτα.

όείετνται:. Ατ υοε ΡΙετυττιουε τόεττεο ΓυΜεότα: τιοΜε ετεατυτα: όουιτοτυοι μπότ

πιυε , ουτα Ποτυτυο τετ ()τεατοττοιουτυττι τΡίτ τετνττε υεοττοτιουε. Ετ τΡἴυτιι τυ

ουαοι ττιατε ΡτοτιιΡτυπι ίαττιυτο ()Μτίττ υΜ οΡυε Μουτ: ιιιιΡετιόεοατ οΗτετυπι.

ΠττΡουεΒατ τιατυουε Ρατνυταττι ΗΜ το Γυο ΜουαΠ:εττο , Γεό εοττότατιτε ιιεεεΠτταττ

του: αΡτατττ εοτιόετε εαΓυταττι , ευτ α Ραττε ττιαττε (ουα αΠυντουε Γτεουετιττυυι ουτ

8ττυτυ ε:τεανατα τυΡτε αΙττΠτττιυττι οεε Μενεττι ίεεετατ Ματυπι) ΒαΙτε ίυΡΡουευόα

ετατ : δ: Βετο τυτττα Ιατττυότυειιτ Ματιτε, όυοόετ:τττι Ρεόεε Ιουοα. Βοοεινττ ετοο

Ι:ταττεε ουτ τε νττττατυττ αόνευετατιτ , υτ άπο τεόττε νεττετιτ . !τουυττι ΕΜ τοιιοττυ

ότου όυοόεετττι Ρεόυιτι αό Γαετευόαιιτ όοττιυυευτ2 Βαίτιτι όεΓεττειττ. @ιό ΡτοπιτΓε

τυοτ τεττοευττΠτιτιε ίαότυτοε ουοό Ρετττι: : Γεό αεεεΡτααο εο ΒευεότεττοτιευΒτόο.

. ιτιυπι Γυυτ τενει·Ιτ , Γυοττ πιετιτετιι Ρεττττο Ρατττετ τενετττουε ότε όεΜτο αό ευιτι

οσι: αττυτοτε ουοό τοοαοατιτυτ. @Με τΠε οευτοτιτΠτιτιετεεεΡττε ετ οταττοιιε το

Ιττα 1)εο εουιιτιευόαττε 5 ΠΜ είτ. τυουττ, Ιτοιιυτυ ουοό νοε αττετι·ε τοοαΜιιυε

Τυιτε τΠτε τεττιτυτΓεευτεε Ρεττττοτιεττι ετυε , Γυαυτουε εοτττττευτεε οΜτντουετιι , νε

τιταττι όε αόττιτίΓο Ρι;εεαοαυτυτ. Ατ νττ πιτττΠτιυυε Μαυόο τΠοε τεττιιοοε εοιιίοΙτιτυε,

Μουτ αό ττιαυε το τυίυΙα πιαυετε 8: ουτείεετε ΡτατεεΡτι: ότεευε: Πτεόο ουτα Πευε

1°ιοτι οΜτντΓεετυτ τοεα: νοτυυταττε δε υεεείττταττε. Ρεεετυτιτ υ: ότιτετατ: δ: ειτΓυτ

8ευτεε ττιατιε ντόετυτιτ , ουτα υοότυττιυε Οεεατιτ α:ίτυε Ιτουυιτι ττιετιτοτατα·: τουεττυ

ότιιτε αττυτττ, 8ε το τΡΓο ττιίυΡετ τοεο όεΡοτυττ, υΜ το ατότττετυπι όείυΡετετατ τοι

Ροτιευόυττι_ ντόετιτεε αυτευτ πιω; 8: ντττ νευεταοτττε τατιέτττατεπτ ιυτταΒαυτυι· , ευτ

εττατιι ετεττιετιτα Γετντι·ευτ : δε Με τιτευττε ται·όττατεπι όεΜτο ευοτ Ρυόοτε ευΙΡα

Μπιτ , ουοό εττατττ τυίευττοττε ετεπιευτυττι ου.τττι Πι: 8αυθ:τε οΜειτιΡετατιόυιττ όο

εει·ετ.

πω. ΩΡουωόο πισω: αό/ἐ ··σωτευττύπτ αποκτα: έτιπτ/ι/ατιζτ,

βτιέτίστ ε:φοβετίτ τιπποπέ |το/τέτ έκβυ'τω.

Μ..νΕΜεωΝτ αυτεττι ιιουΙττ αό νττυττι Πετ , τιοτι ΓοΙτιττι όε ΡτοΧτπιτε Μπότε

τατοειτίτυυτ Ητιτουε , ίεό ετταττι όε τετττοττοττουε Βττττατιυτα: Ρατττουε ,

ταυ·ιθ. υτυιττυιο ντττυτυττι ετυε αεετττ : ουτ νετ Γυα ουτε εοττιττιτίττΐευτ εττατα . νετ όα:

τιτοτιυττι ουτε Ρατετευτυτ τευτατιπιευτα Ρτοτττευτεε , νετ τω: εοπιιιιυτιτα τιιοτταττυπι

ουτουε α!Ητοετευτυτ αόνετία ΡατεΒιετευτεε, τ ταυτ:ε τατιόττταττε ντι·ο τε εοτιίοΙαυόοε

ίΡεταβατιτ. Νεε εοε τείετττι: τΡεε. Ναυιουε τιυΠυεαΒ εο Με Βαυότο εουίοταττοοτε

αΜοαττ τιυΠυιιυ όοΙοτ αυτττιτ ουειιτ τΙΙὸ αττυΙετατ τεόευιιτειτι εοττιττατυε είτ:. Νονε

τατ ουτΡΡε παθω Ρτα ειτΙιοτταττοτιε τείονετε : Γετε!οαι: απου ττταττε εαυότα ντιπ ετε

ο Η ευ , Ιζιοττυετι Ροτττυυπι του” υτιετυότε ( υυότ νοεαουΙτ ετνυιοτι ) αόΜοτττ το1τιυτυ.

Ιε-ττ:τε
 



νΙΤΑ 8. ΩΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ$Ο. [ΪΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝδΙ5. 897

ΙεΓτἰεετΙ π:επτοττεττ: τενοεετε, ττεΡΗτε Παω: ΜΡ:: 8: ΡτοΓΡετε Πωσ! 8: εάνετΓε Α:: “#4

τηοτ:ίττετε :::Πότεετετ τετ:τεττε τττιι!τ:τεττεε ει·ττττ1τιτΙ:οΡττε Ρετκτετε νετί-τ:ττεε, ειττ. ἐξδ::2:"°

ΒυείεεΠεεεΡετετι:τ ετ:τττ:τιε, ει:: νε! ίτετετι:ο νε! ΠΙνττ:ο :τιποτε ευάετυεε::ΠΠεε κκ. “

τετ $ ετ ει:: :τ:τεετε Με τοΒοτετι:ε τι:εετΙετετ, τι:ΗτΠεε εάνετίετϋ Ποιτ:τιπο ει:::Β- :

Ιτει:τε :μιείῖ εεΠ`εε ττει:Ητετ ετεπεε:. (Στοπ: , :τηι::τ, :ιτε ὶΡἴυττι όε ε|τε τι:Ρε Ρετ :

Ρτε:εεΡε τιπΓετε, τ1ι:οττεε τμιεΠ ε:: τοτετΠε1ετ:όττω τττε!εΡΜε: τε6τεΒει:τ, ω: δ:: ·

:ΗΜ εΙϋίτ1ττε ΡΙ:ετ:τείἱεττιω τετ:τεττ:επττε :πε εΡΡετειπτεε τ!ετεττετε , εε ε: Ιοεο τω·

Ρ:: εεττεττποτε εοοεΒει:τι:τ εΙτττ:τττετε: πε:: τεττ:ετι ι:ΙΙετει:ιτε νεΙ τοτΡιτε τττειιττι

τω:: ε!τεμ.ιε νε! τιποτα:: τττττοτε εοτ:τετττττιετε νεΙεΙ:ετττ: _ _ · '_ τ .

35. Ηοε φαμε ΕτετττΙ:ι.ιε ΓοΙετ:ετ ετεΒτὶἱτε τττττττ:ετε, σε εοπνετἴετἰοοεπτ ©α=<>ϊ>ῖτ=·

8]τ15 τμιεθ Πεε>υ!ετττετ εεΙΓεω ττ:1τετετ:τιιτ, :Με εοπτετπΡτἱε Γκει:ΙεττΒι:ε ειττ:: ἑἔἘνΡΞΪΧ°'

ίεετετι:ε ντνετε τττεΙΙετ: Γετὶ ῇυτε, τιπ:ι::τ, εἰ: ΟτετιοΒἰτετι:ω :Με τττττεττάε, στι::

ΑΒΒεττε Ρετ οττπττἰε Γτιί:Ρετι:τ:τιιτ ὶππΡετἰἱε, εά εμε ετΒἱττἰτιττι ει1τιότε νἱ8ὶΙεοὸἰ,

οτειπἱἰ, ]ε]υττει:τ!τ , ετττι1ε ο ετεττότ τεττ:Ροτε τττοττετει:ιτι:τ : ετι:οτιττττ ΡΙιιτττοοε

των: Ρετνττετεω ττιεεω Ιου δ: ττ:τιττάτττε ττ:ει:τἰε δ: ει:Ιττ:Με 8τετἰε ΡτοΡΙ:ετε!τε -

ει:τεττε. Ε :Νώε είτ νεοετε Με 8: απο επτα: Βουοτὶῆεειττἰε ποτι:ττ:εττόι:ε Γετνι:ε

(Π:τ:Π1Βοιεττυε , ει:: το:: τι: ΜετΙτόΓετ:Π Μοττείτεττο ττυοτ:όειτι Γεω:: εάο!εΓεει:.

τετ:: οι:τττετ:ετ , 8: :στα επιιτττειπόιιπ: :οοετε :με αὐτή ετετ:τ νεπτιιτε ΡτοΡΒετἰεε

νετττετε ΡτεεὸἱΧἰτ: δ: τιποτε τετ:τι:ττττττετΙο τείτετ ε:: οτι:ι:Η:ιτε εΙ: εο ΜΗ τεεὁἰέτἱε,

:μισά ι1ττττεττι ττι:ττ:ττιιεττ: ἰιπΡΙεετιττ.Ηοε εστω: ὁἰεεΒετ,ττιιἰε Ρι·πτετιιε ΜΠΕ ίεε

ωι:Ιυε ΕΡτίεοΡετίιε απ:: @Με ΠΒΡἰίἰεεΒετ εΠε Πιιπΐτατιιττ:: ει:]ιτε ΡετεεΡττοι1επτ

τΡΓε τω:: Ρετττω άεΠόεττο τω: Γεετεττοττε Ι:οττεΒετ.

::::ιττ. Ωεωπο:ίο 56%! ΑΗειτΦ`τ ε: ΡιιεΜι στι: Ρετ· ε_σεωέ

@βατ βετ Ριπαιτε.

36. ' Εφ:: νετὸ Γειτἱτετιιτ:: τιτἰτεευὶε Ρετ Ι:οτι:Ξεεω Πεἰ τεττ:ετΠ τεμ:: Βοζ

ττ:τωτ:υε ΡοΗτι:ττι Ηετἰ εεΙΤει:ετ:τ. $τει:τάεπτ νεπετε!:ΞΗε ετ:εΠΙε @πετ

Ειπε:: ε , :μια τοτε: Βετι:Πε νὶτἰἰοττετὶε Ποτ: Ρει1εἱε Γεωι:Ιεττιω (ΞΙιττΡττ εεττπ..

ΜΒΜ ττ1ετετττε: Ρτετεττε ετττεττ1 ε:: Η:εΙ:ετ, εε τεεεΙτε ίτετιπττετε ι:οΒΙΙΙτεττε, Ρο€

τἰοτὶ ι:οΙ:Π1τετε Γεωττπε ντττι:τΞε εε::τιτ::ι:Ιεβετέ πωΙτο νϊτιτττι ΒεἰίετττΡετ ε::εοΙες

Με επ:οτε. Η:εε εο τει::Ροτε , Πευτ τΡΓε ΡοΡτεε τενετετ:τΠΠττ:ο Ι..τιτάΜεττ:ετ:Πε Εεε

εΙεΠε ΡτεΠητετο Ηετιεττω:ο 8: :Πε πω:: τείετε!;:ετ , 8τενἰ Ρετει:ΙΤε Ιει:ειτοτε ε::

ότι: νε::ετε , Ρεει:ε ντΐε είτ Ρετνει:ΗΤε ετ! πιοττεττ:. (Μ εεττ:: τττ! επτεττοτ:τε ΡοίΤειπτ

ετΙΙ:Π:ετε ΜΜΜ, Γι:Ι:ττο ΟἰνΙι:ᾶἰι:ττἰΡΓεειιε ετετ53 ειιτει:τε Ρει:!!ετττη ττιοτττΓιιΒ4

τι·εότε Μ; σε:: τει::ει: ΡΙει:ε Γει:ετε. Νεο: τ!οΙοι· ειιΞόεω τιπτετει:εοτι:ττ: εΙ:ΓεεΠΞτ:

ττ:επ:Ι:τοτυπι ντεοι· ι·εόϋτ , Γετἱ ίεειιΙτεε Πετ:άτ νεΙ εττ:ΒιτΙει::Η ΡτοτΠιε ὸείιιἰτ : ::τύε

σε:: ε:: Πει:άτιττ: ετὶΒἱ, τ:εε_τ:ἰΠ φωτο εε νεΙεΒετ ἰιτετεὸἱ. ΟοεΡἰτ ετεο ττὶίὶἱε

ε:τετι1επτ τ1ττ:ετε άεΜΗτετεττ:: πω:: 8: ε τττεεΠεοτυτττ ει::::Ιτο 3εωΡτττΙεττ: Γι:ετετ

ίεότε όεΐΡετεττο. Οι:τεϋπτ ὸὶε τΡ:ε::εττττετετ ετ:8ι:Ιττεε ττΞΡττιιππ εοεττετἱοοιτπι νε

ι:ἰτετ το ιπει:τετπ Βεετε 8: ::ι:τετε εοι:ινετΓεττο τενετειπτὶΠὶτττὶ ΡεττΙε θιιτΜ:εττϊέ

Πτἰοεττ: , Ματιά , Ι:εΒετ·εττ: εΙ1τμ:ΞτΙ :!ε τεΒι:ε ΟιιτΙ:Ι:ετττ πω:: Με εεττε 8: ετετΙ:: 8ε

εοι:Ηόο το Ποτπτττο :με εὶτὸ Γετ:ετετ. Ετ τω:: ττ:ι:Ιτο Ρὸίτ εάνει:ιτ τΙιτἱάεττ: ει:: εἰ

:οοετε Ποεεττι εἰ: εο ττ:τίΓεω ::είεττετ. @ττεε πιιιϊττιτη ενἰΓε τΙε ττιι:τ:ετε , 8: :ΗΠ

όεττωπ Μπι: νττο Γετ:έτο μα: εε:Ι:τίτε Ρετείεόττ:τπ ττττεΙ τεεττε , ΠιεεΙι:::Ξτ (ε ἰΠἐἱ : 86

τττεττε πω:: ετεότε ετ! Ι`τετ:ἀι:ττ: , τεττὶε νετὸ ὸἱε ΡΙει:ε είὶ τεόεΗτε Ωιττττετἱ. _

η. Ροίτ ὁἰεε ειιτεττ: Ρει:εοε εοεΡΙτ εεετοτετε :1ι:ετάεττ: τ!ε νἰτ8ἱπὶΒι:ε Μοττείτετἱἰ

τΡΠιτε άστοτε εεΡΙτΙε τι: τοΙετεΒτΙὶ. @εε εεττ: :ι:ΡτενεΓεει: τε ττ:::τΒο ετ :Με νιτ!ετε.

τι:: εΠε ττιοτἱττιτε,Ξτ:ττενἰτ ετὶ ντΠτει::!εττ: εεττ: νει:ετετ::Ιτε εμ:: Α ΒεττΠε. Ούτω

:με εεττ: <έτενττετ ετΗτετεω εοτ:ΓΡτεετετ, τι:Ητ ωεττ:οτετεττι νΜ 1)ει :οοετε , 8:

Με:: 1ΙΠεεΡατ εττειιττ:ΗΒετε ευτενττ : ειτε: εοι:εττι πιο:: ότε , εΒειιτιτε όοΙοτε ετττετε

β!«

· 130 8_ ΕΙΩει_¦ε οΓννἱἰ 11:Ρω ἱἱΗε ΕτεΕτΜ5 Με:: άπο:: , ΥΞτεΕπε τ: ΑΒΒε:ὶΠ-ε $τττεεεεΙιεΙαττι οοττή,τεττι

Ξεοτεεετ:Η ε;,ετττι:τ , Πε:: @Με , δετειιΙο ἰτ:1ετ1τιετ:τἱ·

εττω.εε. οω..<τ. ε. 8ετα!τυπ Π, ΧΧΧ::
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Πεο Μάτι Ρ.πτιε ΠιτισΕΙιτ:ιε :ιτιιιιιτετε: ετετιετιτιτιιιε , 86 6!ειτιεεΡε τιιιΒιιιιτιτιι τι.

Νο" Γ:ιτιάιτατειιιιιιε οτ:εειΠο τοΠει·ετιιτιτιετετιιιιιε. ει ετιιττι εειόετιι πω. ίετιιΡεττιτ!εί.

(ε: , ίετιιρετ κι Ιιιιτιε εοτιετιττετε νοΙιιιΠετιτ τε8τοτι : 88 ω” ?ατε τιιιτιιιιε ει; Με

ιιοτι ττιετετετιιτ ι Βια ιιιΗττιιιτ:ι.τε ειιτιιτι , τιετοεειι·ει: ιτιιΡοτετιτι:ε που ίτι!ντιιιτιε,τ:2τω

ι (ε τιοτιιιε είΤετ ΓειΙτιτιεττιόιετιιιε. Πτι6ιε ρτονιάει, ιιι: τιι&ιιιτι εΠτ) ΔιτρειιΓατιοιιε

(ΒΡεττιτε ριετο.τιε , τιοΙΈτιιιιιτιι Πάει ετεὸετιτιιιττι εοιιιιτιιιατο. είἘ , πιο:: ιιινιόιεε [κι.

Β6ιοτιιιιι τιιιιτετιει όεττει!ιειι6ιτ είτ Ρτοτίιιε ο.Βιετει. 8

ιτιτιν. @Μἰ/ἄ Μικτά οΜεω ΒΜετἰ2 ψ @τα Εἔῇέτἰἰ Κιμ,

@· Ειυάσιυατα βιο μ·ιετί2:τε7έτ.

38. Στο ιτεττι τετιιτιοτε ττιιΙῖτ ετιόετιι τενετετιτιίΠιιιο. νιι·εο 86 τιιιιετνιι€ι.

Ατιιιτιι ()τιτιΡτι ΕΙθεά, ι·οΖετνιτειιιε νιτιιτιι Πει ειὸιιιτειτιε ιτι τιστιιιιιε Ποτιιιτιιι

ιι: ειιττι νιάετε δέ τιε τιεεεΠΞιτιιε ττιετει·ετιιτ ειΠοτιιιι. @εε ειτιίοετιίει ειιτιι Εττιττιιιιιέ

πανι , νεοττ ω. ιτιΓιιΙειτιι ειπε (:οςιιετιι Ητιτι·ιιιιιε οίΈιο ρτεειο.εετιι, :ιιι εοτιετιι τω.

ιιιετι :κατώι : 86. τρία ΜοτιειεΙιοτιιτιι εοετιΒιιε ιτιΠετιιε. Ντι.ττι ρτει:Βιτει ΑΒΒιιιιΠ-τιιΙΙΕι

ειιττι ΗΒιοεειιττετε τοἔιινετειτ. 00305 Ροι;ιτο εοΙΙοςι.ιιιε , ειιτιι τιιιιΙτ:ι :ιιι εο φα

ΪειΓειτιιΒειτιιτ ειιτιιτετ, εεεε ι·ετιετιτε ιιι τιιετιιο ΐει·τιιοτιε ετινοΙιιτει τιετιιΒιιι τω,

ειτιιιιτεινιτ ειιτιι Ρετ ιΠιιό ιιοττιετι τετι·ιΒΠε τιε νετιετο.Βιιε Γιιιιετιιι Κεειε 86 ΑτιἔεΙο

ι·τιττι ειιιε , ιιι: τιιεετε: ΠΠ τιιιέιττι ΙοτιΒο τεττιΡοτε νιθιιιτι1ε απ: ΕΒίτιάιιε ττεττετι!!ιιιτ,

86 Κεειιιιτιι <έιιΒεττιατιιι·ιιε ΑτιΒιοτιιτιι. δεισ ετιιτιι, ιιιτιιιιτ. τιιιιειιιτοΡΙιετιιε ΓΙΑ.

τἰτιι ειιιο τιοΙΙεε , ετιειττι ιι.οε όιεετε ροτεε , Η Με. Ατ ιΠε εκτιτινετιε τιε! ιιιτ:ιτιιειιτυιιι,

τιεε τειττιετι νοιετιε :τιΡεττὲ :μισό ΡετεΒειτιιτ ι·ενεΙο.τε ίεει·ετιιττι5 Μιτιιτιι, ιιητιιτ,

61ιιιιτε Γειτιιετιε £ωιω 86 ιτι Μακ ετιιάτι;ο. 5ετιιιι:ιιτιε . Ιοτιειει νοεειτε νειιιιιιιιιιτιτι:ιι

_Ρ[ρΙ_ 89, τετιιιιοπι Μια, εΠεετιτε ΡίτιΙτιιιίτα , (μια ειιιτιι ιιοίττιΙιειιτ ειτειτιετι τιιετιιτιιιιιιιτιιτ5

Εα!.:ι. 86 είιτιι πιοτιεειτ 58Ιοτιιοτι , Π ιι.τιτιιε τιιιιΙτιε ιιιιτετιι: Ιιοιιιο , 86 ιτι Με οτιιτιιιιιιε @σε

ίι.ιετιτ , τιτιετιιιιιιΙΤε ὸετιετ τετιεΙιτοΠ τεττιτιοι·ιε 86 όιετιιτιι τιιιιΙτοι·ιιττι τ τιιιι6ἰιττι νεοε

τω. , ν:ιτιττετιε ειι·8ιιιιτιτιιι· Ρι·τι:τετιτει : τιιιειτιτο τιιιιΒιε ιι τ:ιιι ιιτιιιιε ΓοΙτιττι τω Μ.

ΓιιρετείΈ Βτενι νιάετιιτ τεττιτιοτε νιιτιΙΤε, ιιΒιτιιοτε ο.άθιτει·ιι: ιτι ι:ιτιιιιει Ηττα απ.

τιιειιε Με, Με Ιειετγττιιε ρτο:Γει€ιτιόιτο. τιεΗεΒιιτ , ε:ττετεέτιιιε Βιετετιιτίιιιαιιτιατά

ίετιιιτιετΊ :ιτιιιιττινιτ Ρετ Μα]είϊτιπεττι Γιιτιιτιιιε Πινιτιιτ:ιτιε , ιιι: τιιεετε: τιιιετιι ΙιειΒιτιι

τιιεεΙΤετ Ιιετεειεττι Κεετιι, εἱιτιι ΗΠιε ειιτετε: 86ίτει:τιΒιιε. (Δι ΡετιιτιιΠ!ετιει Νε

ειτε” , ιτιειιιιτ, τιιιιο. εειτετ : ΜΒεβιτ ετιιτιι ΓιιεεείΪοτεττι , τιιιειιι Βετττιετιει ιιτιιιἴιιιιι

Εετιιτωω 8ιιε&ιοτιε εοιτιρ!ε&ειτιε. Αι: Με.. ΟΒΓεει·ο , ιτιτιιιιτ, στα” τιιιιιΜ Μ

Ιοειε ΠτιΠε. @ι απ: Οεττιιε Ιιοετιι6ιτε τιιιι8τιιιττι 86 ΐρειιιο(ιιττι τιιιοτιιΒιιτιάετιτιίιι

Με ΡειειΙε είὶ Πεο ‹ὶε :ι.Ιιτιιιει 1ι:ιτι1ττι ΗΜ Ρτοντάετε ειιιεττι 1ϊεΒιι0 ΡΗΕΜ^τ“°

<ήΙοτιιτιι. ΙιιτεΙΙεκἱτ;ετἔο 6ιιιιει τιε ΑΜΜΟ τιιεετει: , τιιιι ίετε!ιατιιτ εεω ίιιιπε ΡΜ!

ι Με: δέ τιιτιε ιτι ιτιίιιΙιε 8οοττοτιιτιι οι: Η:ιιτιιιιτιι Ιιτι:ετιιτιιττι ειτΓιιωι46.

39. 5ετε!ιατ τιιιτετιι τρια Ε Μι” ΡτοΡοτιετετ ειιτιι εοτιίΒωετε ΕριΩορ

ιότιίτιιιε 6!ιΒιιοΓεει·ε ΠΡτοΡο τωτιι ίε6ιιιετετιιτ ετι:ε&ιιε, Μ τιιιιιτειιτιο @Με εξ:

Ο ηιιὲτιι νειττει.ιτιτειιτιοιιε άιντόιιτιι:ιιτ εοτόει τιιοττο.Ιιιιτιι ι @ιιτιο.τιι ιιὸετιτι5ὸΜΜ

8ειιτιειιτρΙιιετιι:ιτιτεε τιινι:ιαε ΓετιιΡει· εεειιι:: τα Ϊοτἰ2τιι τιιι1τιόι ‹ιιιιιιινιε οθίετωπ

τεΓριιιε _ ετιειτιιίἱω ΕτιιΓεοτιιιτιιττι Ρει·τιιι€ει·ε Ροἔι -

ιιτιι: να

5 , τιιιο ΓιιΒΙιττιιιιι «μιὰ τιιτ:ιτττιι€9

τιιΙιι! @τι , πιτ εισ.ιιίττει όεΙεττι Δω @Μαι Ριεείεττεε. Αι ιΠε : δεισ Με., ιιιηιιιτι

τ:ιτιτο @πιο τιιετιιιττι τιοιι εΠε : τιεε τιιτιιετι ιιιότειιιτιι Γιιτιεττιι θιιΒεττιατοτιε @Μπι

8ΠϋΒαθ (Ρετ). @τι Η τιιτιτο οτιετι ττιε ΓιιΒιιειετιότιττι τιιίτιο(ιιιτ, ©τωο τω”

ιτιοτιτειιττι Ιιβετιιιτι τεειεΙετι 86 Εοττο.Πε που ειιιιΡΙΝιε τιιιτὶτιι άιιοΒιιε ατιτιιε ειτειάιε το

Ιιττιτιι ττιε Με:: ΓοΙιτιιτιιτιιε τετιιιι:τετ τω τεςιιιετιι. ΡτωΡιο ειιιτετιι Πω 1Ρ_φωπκ

Βοτιιιτιι 86 δει.ιν:ι.ι:οτιε τιοΙὶτι , τιε ειιι ειστε ττιειιτιτι οιιιτιιτιι φαει τικ ω) .

Μ· ο(Μφε Πιτ Βετο 86 τιιιιΙτιι τιΙιο. ‹ιιικ ιι:ι:τει32τ ει:Ροιιετετ,ιιητιε εατιιόθ ΦΠ 5

0Ριιε ιιιιβεβειτ 1τιίττιιετετ 3 ι·ενετΓιιε επι ιτι ιιΙο.ττι 86 ΜοτιειΠετιιιτιι ίτιιιιιι,Γο!ιτειιιτιπι π:

εαΡετ;π 28εωΕ@Ματ νιτιιτιι.

 



νιτΑ 5. ΟΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ο. Ι..ΙΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝ$ΙΒέ 89ξ

Χ

'εε. Νεε τιισιτο ΡὸΠ: εοοοτεοετε $γοοτιο ° οοο ρει·νε , ισοτιτωΓεοτιε τιιιΠιιοι

εε Πεο τιιιετίτι Βεοιε @ετσι , εσι σεετεε τοετοοτι:ε Τιιιιοοοιισε Ατειιιετιιίτορσε

ΡτεεΙιτιεοετ . σοεοιτοο οιοοισοι εοοΓεοίο :κι ΕΡιΓεοΡετστο ΕεειεΠτε τττισττοτ

οεοΙιε ειεθ:σε το. (Διειιτιι τοσιτιε Ι..εοετετιιε εε Ιιττετιε :οι σ: Ρτε:ιοιΠιε τιεοσε

οιιετο ίσο ιοεο ροΠετ ετσι , τεοτιειο Κα: ιοί-ε τιτεετετσε σοτι οσοι ωστοσο Ασε

τιιιιτε Τιτσιτιστιτε τιεεοοο ό: ειιιε οσετοΡιστιοιιε τειιΒιοτιε εε τ:ιοτεοτιιισε στο ετι

ιοΓσιετο Μποστ: ΒεοσΗεέτσοτ οοιοεε . ετιιστεοτ Ρετ Ποιοιοιιιο , Ιεετιτιοεε ίσο.

εισοτ , οιιίεετειιτ : τιοοεε ιΡίστο οιιοοσε Ιεετιίτοιε ΡΙεοσιο τισΙειοσε ειτττειισοτ σ

τεστιε , ετοσε ετ! 5γοοτιστο Ρετττειισοτ. (οιὸ άστο Ρετνεοιτετ , οσειτινιε τοσιτστο

τεοιτεοε, σοτιοιτιιε οτιιοιστο νοισοτετε Ισρετετσι· . ετοσεετιίσΓειΡιεοτΙσιο ΕΡιΓεο

Ρετιιε οιιιεισιο εοΠστο ιστοτοιττετε εοτοΡεΠιτστ. Νεε τετοεο ίτετιττι οττιιοετιο,

οτι Ρετετίτε. ιιιετοε οσε: ιιτιοιιιιεΒετ ειτρΙετε είτ. Ατοσε στ νετοιε @σε ΡτοΡΙιετιειε

Ρετ οτοοιε ιετιετεεετετ , Εοττιτισε ροίτ εοτιστο Ριότοτσοι Βιετιιο ττσειτιετστ : ετ

Αιτιτττω ιο Βεοτιστο ττετετ @σε οοττιστΓσΒΙτιτσιτστ, οσι οοο ζεστο ειστε τετο

Ροτιοσε ιο ι·εοιοοιοσε 5εοττοι·στο Ιεέτιοσιοοετετο στο” , το ο ετοοτειο @τω

ταΓΡοοτεοεστο ΡεΠ`σε ειτίιΙιστο.

Χεν. @Ματέο ε!εέϊκ.τ ΜΕράφετεω./έτοπο δυκτιο: ιτικέεσπτετε εφτά"

Ρετ/έ ὐεπετἰιἐῖέ εποττυετέτ.

οι. Ι)Πιιτ ετοο εΙεότσε εε ΕΡιΓεορετσοι νιτ Ποοιιοι ΟστΙιοεττσε Ποιο τε.

τοε:ΉΤετ ετ! ιτιΓσΙεττι , ετοσε ειιοσεοτσΙστο τεστ οσε Γεετετιιε Ποτοιοο

ίοιιτε τιενοτιοοε οιιιιτετετ τ ενοεενιτ εστο νεοετεοιΙιε ΕριιεοΡσε @σε Εετε , ετοσε

οτι Γσστο εοιΙοοιιιστοΜει!τω νεοιτε τιττεεεριτ. @το ειφιετο εοιιοοσιο , όσοι τω

τοσοι τετιιτε ετιετιιΙΤετ , οεεσττιτιιιιθοτοετ Βοσιτιετιπ Εεεε Ετεοιε, τοοενιτοσε_

οΒοιιτε στ ετι οεοετιι&ιοοετο τιετιτΙετο ιο νιΠσιετο ίσετο τιστοστοοσε τιινεττετετ.

@τοι εστω ΡετνετιιΠετ , 8ε τετιιιεο οτοοιστο Γσίεετιτσε @Τετ οιιιτιο , ιοτιιεενιτ τι

»το τιε ιοιιττοιτετε τ-εττισιι σι : Πεο,ιοοσιεοε, οτετιεε, ίεοθτιΠιττιε Ρετετ, οσιοοε

νιτιετε οοιι:τάτοοσε τιοττιστο ιοττετε τιιοοετσε ει: : 8: Με ετετιιτοσε οσιε οιειοτοστο

τιοΒιε ισετστο δ: τοεοτιε 8ε εοτι:ιοτιε Ρτε:ίτετ ετινεοτσε τοστ. ΕΙΕ εστετο τετοσισε

οοΒιε ρεΠιτοε τιιστιιιε ιοίιι·τιιιτετε ετσειετσε , 8ειστεοτσττι τιοΙοτιε ιιοτιιε ρεττισ;.

τ9:σε . στ τοοτιετιτι ίιτοιΙιοτ φοιτ Ιεοοσεοτι Ρετεετ. Ειτττειοε οετοοσε εσττιοι·ιε

εττε Ρτε:τιιοττσε . Ρετοιοτιιειιτο οτε ετ οιιτιοσε Ηετστο ττεΙιετε νιτιετστ. @ι τω

είτιτο Βεοετιιιτιτ εοσετο : 8: τιετιιτ τοιοιίιτο ()οτοιτιε οοιοιοε Βειτιειιιτοο οσι οσα:

σΓοσε ἴσρετείτ , δ: ιο Εεειείιε [.ιοτιιετ-ετοεοίι Ρτειιητετιι τέτετιστο οιιιι:ιο τεοετιε

πιοτιοσε ιτοτιιετ : νιττστόιοσε νιτι οτι εσοει:ιε ΐειτε νοΙεοτιοσε τείεττε , οιεΠε

εισιειιιε ιτειιετ , οσι 8ε τοιιιι οσε φώτο οσοεὶ τείετο τοιτετ:σισιο οεττενιτ. Ησιε

ετο·>ο τιεοε εοσειο σεοετιι&εττι νιτ Πει: νεοι: , ιοοσιτ ·, ει: οσίτετιτΙειο τιτε:Βε στο.

τέσεοτι. @οι τιιότιε μπεστ, εττσΙιτ εοσειτι ει:ει·οτεοτι. φοτο οσοι τεττιὸ οτι @σε

ιοίτιοτιετετ, εοοτιοσὸ εοοττε τοοτετο Γε οσιετστο τιιττιιΙιτ ιο ίοοοτεοι. Ετετ @στο
ιειτι νειρετε. @ετιεοι ιιΙεοτιο ττεοίεειτ οοέτετο , 8ε νιίιτεοτι Γε τιοοιιτιο (στο

ΓεΙνσε πιεσε εΡΡετσιτ.

ο στο ιο ΗΜ. ιιο. .το τη. ι.8. ιιιιοε Ιοεστιι ειτρΗ.

απ. θεπτέειτ τι: τεπετε!τιτο 6)πιιιισ ποπ Ροτε” [εσύ

,τρ.[επτιο “με ΕΖ[ττάι μεσω @αιτίων @Με , οι τω» οισι

απο." Λέτ·υνέβτάα , ματι ῇριι/ἰτετ σε .τωρα «Μ

άουτ , :κι Εστω τπωωτοτ. Τ|ιετΜοτικ ρτιοιίεύετ 8τε,

Ντιπ τετοιο τω.» οτιἰιπετιο εκατο , [ειιτιστοΕΜ Μοτο:

«κι, ιτπωιπτ.ιετ, τ» έτι/ε [ο!!σωπιτιστι ποιοι ( ηιπή

:στο νιι.Κε!"Μ.ΑρτΙΙ. στ "το τεστ: Τιιτττοττσε ιο

1ιτι.ι. τη. ε.) Μιψωτι :β Εύτοιτι [σε μ.ρωτηητω

:Με ε_φτει τοπ·τωοιεστώτα ιοί τοιι/ττΜτιστιευτ @τα

βρω» Ερι]ι:οτισ , έτι μέσω ειστε η;"ηρήι Τβωτ10"ω

οι·ιττιετττω πεπτεκτ. εστω το πικαπ» μισώ οι Στο"

μεσω Π68%βιτΜεπ-β: ΕττΙτῇ`ε μι» Τιιιτιιτιτι-ιτο μι

.τι Ερτωρετα [καιω ιιτροήττω. Με “στου” Με Με

τωιιτροττω ΕττΙ:[ε οι με τοπντιβωτ [Μπιτ , “

Μάτ Ρτοιτέ ; μεσω το Επτά ττνετρ Μ! [Μουτ Εττωἱι

Ηεμβειάσπ/ιτ, :κι πέσπάε Με [πρωτ οτέιιωπα,

ε...ττ."τω. Εετ[άτ, Ζ.ιπέιι|ετπιπ[.τ εκθετωπκΜ[οβο

Ρττττ. Ροττο Ωστιιτιτττστ οττιιιιετσε :Η φ/τ τω” με

)€,"Μ ω!. ,παρτ Κ:: επειτα , τ·οτιετιι τιιι&οτε τη.

η. εισ(τιεττι στο , στο: οι ειιτιο σε. Μ". τα οστεο

ει: ιοί-τε. -

Ι: Αιιοτιιτττιστ ιο Με. ε. @τετοιο Ώσπου» νοεετ.

μισο 1ικ·υιιωι @Μία βοειΜκπτω,

ΧΧΧιτιτ τι

Απ. Οτο::

σε.ιτιττνιι.

Μειττιι

κιτ.

τι

 



@ο νιΤΑ 5. (ΖΗΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ8Ο. ΠΝΙ)Ι5ΡΑΚΝΕΝ5Ι5.

Με. Οπα.
,,.._χ,...,..· πω. °πτω!έτετ έκ Ερώποπτε εικττέτ.

Μπακ:
:πιο πο. Πεεετ·τοινι απτειπ ΕΡιίεοΡατι'ιε οτάιπετπ νεπεταΒιιιε νιτ Βοτπιπι απ.

ιιεττοε ιοκτα ΡτατεεΡτα ετ ε:τετιιΡια ΑΡοίτοιιτα νιττοτοπι οτπαιαατ οΡετι

ποε. ()οιπιπιΠαιπ πατπποε πιει Ριειαετιι Ζε οτατιοπιιαοε Ρτοτεπεοατ αΠιάοιε . δ;

αάιποπιτιοπιππε ίαιοΒεττιπιιε ατι εατιειι:ια νοεαΒατ : 8ο πιιοά ιιιακιτπε Ι)ο&οτεε

ιονατ,εα ποτε απεπτιιι άοεεισαι:,ιΡιε Ρτιιιε απαιτώ Ρτα·:ιποπιιταοατ. ΕτιΡιεΒατιπ

οΡεπι άειπαπο £οττιωιε ειπε , επεποτπ 86 ΡαιιΡετεπι ὰάιτιΡιεπτιοιιε ειιτπ. πιω

εε Ριιιιιιαιιιπιεε εοπίοιατι , Με αοτειπ παιιάεπτεε ατι ττιίτιτιαιπ πο:: ιεεοπτιοττι

Βεοιπ είι τενοεατε εοταιπατ. $οιιταιπ πιει Ρατιιιποπιαπι ίεάιιιιιε ειτετεετε , 8τιπ

τετ ιτεποεπτιατπ τοτοατοπι Μοπαειιιειε νιταε τιιέρτειπ ιοιιιειτοε οΒιετνατε εταιιάε.

βατ. Είιιτιεπτιποε αΙιτπεπτα , ιπάοτπεπτα Ρι·ατοεπατ αι8επτιιαοε: εετειιι-πιιε νιτα:

ΡοπτιιιεαΙιε ιπιιππιιαιιε πω: άεεοτατιιε ιοεεάεοατ. εποε ιπτετπιε , ιτι είι απιιπι

νιττοτιοοε, εα ποοποε ποιισοε ίοταε εθ`οιππεισατ πιιταεοιοτοπι @πα τεΠ:ιτποπιοπι

άαιοαπτ : ει: ποιιαιιε αιιποα ιπενιτετ πιειποτιτε εοιππιεπάατε ειιτανιτποε.

:πινω @ουτοπία έπτετέτωπ Εέβιάέ Κεἔἰ.τ @ ΜΒΜ: 4ηβιι.τ ?ειναι μετά..

ιἰεπτ πάψει , στέκι: έππω”

ο 4.;. Ε (Ξι·τοιι άπιπ Επίτιάοε Και αοΓο τειπετατιο ειιετειτοιπ ιτι Ριδτοε άοεετετ=,

εοτιιτπ ιζεππα αττοει αε τετοει ιανιτια άεναίι:ατετ 5 Γειεπε νιτ Βοτπιπι απ.

Βεττοε αάεΙΤε τειπΡοε, άε πιιο αππο Ρτεπτετιτο ιπτεττοπαπτι ειπε Γοτοτι Ρι·ετάι.

* :τει·ατ, ποπ εοτο αιπΡιιιιε ποὰτπ οπο οποσ εΙΤε νιότιιτοτπ ; νεπιτ ατι Ι.οποι:αΙιατπ'.
. τ · Ι · ι

1ς':ΐ::Πο" εινιτατεπι πω:: α ΡοΡιιΙιε Αππιοτοιπ τοττοΡτε Στα! νοεατοτι οτ αΠοποετετοι· Κε.

επιτρ Ριπαιπ Β ποα:ιοιάετπ ιπΜοπαίτετιο Για ιοτοτιε ενεπτοιπ ιαεΙΙι ειιιΡε&αι·ε τιιΓΡο.

# πιτ. Ροιτετα νετὸ άιε άεάοεεπτιΒιιε εοπι τιποτε, οτ νιάετετ πιτιειιια εινιτατιε,Γοπ

τετπποε ιπ εα πιιτο ποοπτιαιπ Κοτπαποτιιιπ οΡετε ειιίιτοδιοτπ , τεΡεπτε πιω”

ίΡιτιτο οτ Ρταιοατ ΓιιΡετ ιααεοιπιπ, τπατιιατπ ίαειειπ άειιεκιτ ω τετταιπ . Γιιτιίιτπποε

ιο ει·ιπεπε . ατποε ατι εα:ιοπι οειιιοε αττοιιεοε ιππετπιιιτ επτανιτετ , δ: ποπ πταπάι.

νοεε απ: Εοττε τποάὸ άιΓετιιπεπ ία&οιτι είτ εεττατπιπιε. Λε ΡτείΒντετ ποι ατιιια

Με ιπτειιι€επε άε ποο άιεετττ , ιπεαοτα νειοειτατε άοότοε , τεΐΡοπάιτ δ: άπτιτ:

,Ππάε Με: Νοιεπε αοτειπ ιιιεατπΡΙιοε άε πιε ποτε ει» εταπτ ι·ενειατα Ρατείαεετε;

Νοππε νιάετιε , ιτιποιτ . ποαιπ ιπιτε ιπιιτατοε ατποε τιιτιοατοε οι αει· τ Ετ ποιε πιω..

ταιιιιτπ Πιιιιειτ ιπνείιι€ατε ιοάιεια Πειτ Αττατπεπ εοπτείτιιτι ιπττανιταά Βεπιπαιπ:

δ:: ιεετετὸ εαπι αΠοποεπε,( ετατ αοτειπ άιεε Γαββατι) νιάε ιπποιτ Πιατητξ ιιιιιωτ..

εεπτε Γεεοπάα πωπω ατιΓεεπάαε ειιττιππ . ( ποια άιε Ποιπιπιεο εοι·ι·ιι ιτε ποπ

· . ` : - 0 τ . . ` . π -

ΙΒ,ποπτω ιιεετ . ι ναεΙαίποε ιζεπιαπι εινιτατεπτειτιΠιιπε ιπττοεαε, πε Εοττε (και-πε τ.

ὸΚΓΠΟΦὶ_ ἐστί (Ε8οαοτετιι ποια εταριπα άιε ἶιά ν:Ριποιπ Μοπαίιετιιιιπ ο(π άεάιεαπάατπ ιΜ

πω. · εε ε ιατπ νεπιτετοπατιιε οτπ,ειτΡ ετα ε ιεατιοπε τε εοτιτιπιι Γοοίεποοτ.

44.. νεπιετιτε αοτειπ άιε Βοτπιπιτο , Ρτα:άιεαπε νει·οοιπ Πει Ρτατι·ιΒιιε εμε

ιιετπ Μοπαίιετιι , ιιπιτο Γεττποπε 8: ιιανεπτιποε εοπότιε ποι αάεταπτ . τπτΓπε ιτε.

πω”. εοεΡιτι ΟΒΓεετο,άιιεότιΠιπιι,ιοΧτα ΑΡοίιτοιι ιποπιτα, νιΒιιετιε, Βετο ιπ ιιάε,

π. νιτιιιτετειπατιε , 8πε(Ρπιοττετπιπι , πετοττε ΓπΡεϊνεπιεπε αΙιπιια τεπτατιο νετ 1ιπ.
ατατοε ιπνεπιατ: ε πιειπ ' ' ' “ ι - · ·

Μ"Μ 26 Ρ δ( - · . οτεε Ροτιοε ΓεπιΡεἑ·) ι Με Ποιπιπιει ΡτεεεΡτι, νιει:

μ - - ατε οτατεπε ιτιττετιε ιιι τεπτατιοπετπ. Ροτα απτ αοτετιι.ποια ποπ τπιιιω :πιτς

. Εειιιιεπτιτε ειαάεε.8τ εοε ιποΙτοεειτεοιπποαποε ιατεεατάε ιιτανετατ , εοφ άι:

ιπιι(πιοάι μαπα μπι τεάιτοτα απο ιοειιτοτπ. Ατ ιΡίε τπτΓπε αΠ`ιιιπΡτο αποτο

πε 5 @οπάαιπ , ιπποιτ, ειιιπ αάιιοε ιπ ιπεα άειποτατετ ιπΓοια Γοιιτατιοε , νεπε

τι Απ” ωωιω Ιπτετπατιιικι: /έκτοπτεβτπο 08%- Μετα τπτυπωιτ εω,ι...,.. 9.4; ,,,4," ]ς."," °"ω,"Μ

Στου” “απο , ιππιιιτ Βτάα ιτι Πο π.. πιο. τη). Ερτ:[ευρτΙ.€, τω» Μωτυπα Ρετ” ταιατκπι πιο:: πάτω

α.6_ Ε! πιείτε: Μ:: Νοττωιπ)ω&τοπυπ επι/β το Πιέστε απ” αβιπόιΜε πι! "Με "πει/μι κι. "με πιστευα

πω» τω» απο”. Βια: ΒεττΙου, «πρωτ ωιβτΕ μια· τω, άιε και. Κα!τωΙ.”εω Ι.....,....,,,_

τυπιυπταια:π. . . Αππο ροβ Μαπτρνσκιωο, τω” το β Ετιπετιττοειεττι Μια" τιοδι:ιτπ ιτι ιοεοι·τι πω.

»Με ωττι·τιικω ατι ·ιω[Μπάκω Ριάσωπι ρνουόπωυπ άι·ιάατ , οτι ιιι για. δ. ετιιτιωτιε απ». ιι_ (πΡτ5. .

έπεφτε. :ποωεπ Ρτυι›ιὑτπτιὁκε Με» , ό· :ΜΜΜ

 



νιτΑ ε. ευτιιιιιεκτι απο. ι.ιιειοιετΑκιειΕΝειε. 9οτ

ι·ιιιιτ τω! πιε ιιιιιάειιι ειε ΓτεττιΙιιιε ιιιε Γειιέι:ο Ποιτιιιιιεεε Νιιτινιτειτιε , τοε:ιΒάιιτιιιιε Δε· ω:

ιιτ ειτε :Με εεἴιιΙε ό: ττιειιιΠοιιε εετετιιετιε, ίοΙΙειιιτιειιι απο ειε ά !;ιετιιτιι ιιιεττι τειτιτ2 ΠΛ2ΧΤζ:"°

νεΠετ2τῇοΠῇ8 ττιιτιΠεετειιι. (Σιιοτιιπι εμ ΡτεειΒιιε όενοτιε ειότιιιιεΓεειιε εετειιιε.. Με

Βειι·,8: εοιιΓεόιιιιιιε ειι1εριιΙειε. Α: ιιι τιιεόιει τοττε τείεθ;ιοιιε Δω ει! εοε: (Πίε

ετο , Ρτειττεε, εειιιτε ει€ειιτιιιε δε νιΒιι:ιτιτετ , τιε Ρετ ιτιειιτἰειττι τοττε δ: Γεειιι·ιτειτειιι

ιιιεΙιιεειιιιιιτ ιτι τετιτει.τιοιιειιι. Ατ ΠΠ τεΓΡοτιόετιιιιτ : ΟιιΓεετειιιιιε ΙιοάΞε Ι:ετιιτιι εεε.

τιιιιε εΠετιι : (με ΝειτειΙε εΠ Ποιιιιιιι ιιοίττι ]εειι-Βιιιιτε·τι. Ετ εΒοι διετιιιιιιιειιιιι

Βιειειιιιιιε. (:ίιτιιειιιε Ροίτ Βετο ειιιιιιι:ιττιόιιι ειιιιΙιε,ειιίτι!τειτιοτιι, ει: Ι·-ειΒιιΙιε ιιιε!ιιΙε

εετεττιιιε , τιιτίιιε ειότιιοιιετε αιετιι ιιτίοΠιειτι ειιΠΠ:ετειιιιιειτι οτειτιοτιιΒιιε δ: νἰεἱ.

Με, επεσε ω οιιιιιεε τειιτειιιοιιιιιτι ιτιειιτίιιε Ρωτι. Ειι11ι ; Βειιε , ιιιιιιιιιιτιτ, ε:

ορι:ιτιιε ε!οεεε : ίεά τετιιειι εστι ειιιιιιιιιειιιτάιεε ]ειιιιιιοτιιιιι ε οτειτιοιιιε 8ενιειΙιει

ι·ιιιιι , τιοάιε ιζειιιόεειιιιιε ιιι Ι)οιιιιιιο : τιειι·ιι ΑτιἔεΙιιε ιιειΓεειιτε Ι)οιιιιιιο ενειιιεεΙΙ

2ειΒετ τιειΠ:οτιβιιε Βειιιόιιιτιι ιιι:ιΒιιιιττι εισαι είε: οιιιτιι ΡοιιιιΙο εεΙεβτειτιόιιιιι. Ετ

εεο 5 Βειιε , ιιιηιιειιιι,ίεειειιιιιεΠε. $εὸ ειιττι ετιιιΙειιτιιιιιε τιοΒιε 8τόιετιι Ιεετιιιιι

όιιεειιτ1Βιιε τεττιὸ ε]τιωειτι εάτιιοτιιτιοιιιενετεει τειιετει·ειιι ι ιιιτεΙΙεΧετειΙΙι εκει.

τισιι ίτιιίττει Ικα: :επι Γτιιόιοεε Γιι%ετετειιι : 8: εικτιεινείεειιτεε άιεεΒειτιτ : Εε.ειειιιιιιε

πι: άοεεε ι τιιιιιιτιεεεΠιτειε ιιοδιε ιτιειΒιιο. ιιιειιτιιΒιτ , ιιτ εοιιττει ωωιω ειιε.ΒοΗ δ:

σπιιιἰει τετιτ:ιτιιειιτε Γειιιιιετ ε.εειιι€τι ΓΡιτιτιιειΙιτει· νιει!ειιιιιε. Ηειεε όιεειιε , ειέο

ιιείι:ιεΒιιιιι Παπ τιεε ΠΠ ει!ιιιιιΜ ιιοΒιε οεειιι·ίιιτιιιτι ιιονει: τειιτειτιοιιιε 5 Γεά τειιιττιττι

ἰιιίἱἰτιδτιι τιιειιτιε :ιάττιοιιιτιιε ίιιιιι ιιάνετίιιε ωιω τειιτειτιοιιιιιτι ΡτοεεΠειε Πειτιιιιι

εοι·ε!ιε ΓεττιΡετ εΠεπιιιιιιειιόιιιτι. δεσ! ιιΒιτενετίι ε τιιεττιιιιιε ει! ίιιιιττι, ιό είτ [Μ

ειιεί.ιιτιιετιίε Μοιιαίιετιιιιιι ι·εάιετιιιιτ, εεεε ιιιιετιιόειτιι ιιε Με ιιι0ττιο Ρείτι!ειιτια:

οΒιίΤε τερετιιιιιτ : 8εετεΐεειιτε ει: Εενιετιτε Ρετ ε!ιεε , ιιιιιιιὸ ετιιιτιι Ρετ τιιειιΓεε 8:

ετιιιιιιιι Ρ:ι:τιε τοτιιττι εε.εΙετιι εΙιιὸε,τιοΒἰΙἱΠὶττιιιε ιΠε Ρειττιιιιι Ρτεττίιιτιςιιε εοετιιε

ίΡιτιτιιειΙιιιτιι Ρ:ειιε ιιιιἰνετΓιιε ττιι€τεινιτ ει! Ποπιιιιιιιιι. Ετ ιιιιιιε ει·ει_ο , Ετε.ττεεό

νιειΙετε 8: νοε ιο οιειτιοιιιΒιιε: ιιτΠιιιιιεΙ νοΒιε ττιΒιιΙ:ιτιοτιιε ιιιει·ιιετιτ , νοε ιιιιιι

Ρειι·ετοε ιιινετιιειτ. Η:ιτε ιιιεειιτε νετιετε.ιιιΙι ΑιιτιΡτιτε ()ιιττιΒεττο τεΒιιιιτιιτ ( ιιτ

Ρι·εείειτιιε Με ι τρια ιιε τεεΙιτιι ΡεΠ:ιΙετιτιιε εΠεει·ετ : Μ! τιοίτ ιιτιιιιιι εΙιεττι ειιινειιιειιε

ειιιι Γιι€ει·ιιτ Ε: ΕιεΙΙο , οεειιΙτε νιτι Πει ν:ιτιειιιιει ιτιιίετιε ειιΡοιιεΒιιτε!οιιιιιιε. Ρτο..

Βειτύιιιιιιιε είτ ιρίει ι!ιε , εειιιότιιειιιε Ιιοτε , τισιι νιτο Βειιιιιττει ιιιιτειιιτι Π:ειτιτι πιπες

Ιειτιιιτι είτ , ι:ετίιε ειτε ιιιιι τιιτοτιΒιιε Κεεειιι ΙιοΠ:ιΙι ΒΙαε!ιο ίιιιΙΤε Ρτοίττιιτιιττι.· ή

:τιτνιιι. _έξειυποάο Ηει·ώεπο Απιιάιοι·έω οθέταπι @τισιι μ·ιεάέκα·έι· , :οπελ

Μ2222729%8 έλθει: τὶ Βωπέκο 2ιπισέύπε ούτίππεύεβιεπιστα.

Ϊ

μ”. Οι: ιιιιι!το ρὸΠ: τειιιΡοι·ε ιιιειιι ίετιιιιΙιιε Ι)οιιιιιιι ΟιιτΙιΒει·τιιε ω ειιιιι;

εΙεπι Ι.ιι€ιιΙιεΙιιιιιι εινιτ:ιτειιι το8:ιτιιε ειάνειιιτ , ειι:ιτιιιιιε ιιιι«:ιετιι Βεατ

όοτεε εοιιΓεετετε, τω δ( ΙΡΩιιιι Κεειτιειιιι άπο Ιιειιιιτιι Γιιι&εε εοτινετΓειτιοιιιε Εεεε

ιιιεετε όει:ιετετ. -Ετειτ ειιιτετιι ΡτεΙΒγτετ νιτειτ νειιετεΒιΙιε ιιοιιιιιιε Ηειιτιειιιιτιιε

3ειτιιόιιιιιιτιι νἰι·ο Πει (:ιιτΒΒεττο Γριι·ιτιιειΙιε ειιιιιειτιεε τα:άετε εοΡιι_Ιετιιε : επι ιιι

1τιΓιι!ει ΙτειΒιιι ιΠιιιε Ρτεεει·ειτιόιε , ‹ιε ειιιο Πεοτνειιτἰοτιιε°Ηιινιι Ρι·ιτιιοτάιιι ετιιιτιε

τιιιιιτι νιτειιιι ΓοΙιτει·ιε.ιιι όιιεειιε , ιιτιιιιε ΠιιΒιιΙιε ω ειιιτι νετιιι·ε 8: ιιιοτιιτε ει: εφ Ρετ.

Ρετιιει: ΓειΙιιτιεεεειΡετε εοιιΓιιενει·ιιτ. Ηιε ετιιτι ειιιιιιΠετ ειιιτι Με ιιι εινιτετε όειτιο..

τιιτιιιτι , νετιιτ ει: πιοτε ειιρἰειιε ΓιιΙιιτειτἰΒιιε ειιιε ειάιοττειτιοιιιΒιιε πό ΓιιΡετιιε ιὶείἱ

άετιειιιιει8ιε ιιιιι€ίΓιιιιε ιιιΗεπιιιιειι·ι. @τι ε!ιιιιι ΓεΓε εΙτετιιττιιπι εεε!είτιε ίεριειιτιιε

ιιοειιΙιε ιιεΒιιει·ειιτ , όιιιιτ ιιιτει· εΙιο. Οιιτ!ιΒεττιιε έΜειιιειιτο , Ρτετετ Ηετε!ιει·τε, ε ·

ιιτ ιιιοε!ὸ τιιιιιιςιιιεΙ οιιιιε ΙιειΒεε Με ιιιτεττοεεε , τιιεείιιιιτιιιεΙοςιιιιτιε : @Με τισιι

ιιιιιιτιι ατι ιιινιεετιιι@Μείιιει·ιτιιιιε , τισιι ιιΙττ:ὶ οσε ι-ιινιι:εττι το Ιιοε @ενια εειττιειε

οειιΙιε νιόεΒιιιιιιε. (Ξεττιιε ειιιιιι (επι , ειπα τετιιΡιιε πια τείοΙιιτιοιιιε ιιιιτειτ, δε

νεΙοιτ είτ «:!ειιοΠτιο το.Βει·τι:ιειιΙι πιει. Οιιι·Ιιει:ε :ιιιιεΙιειιε , Ρι·ονο!ιιτιιε @σε εειιιΒιιε,

ίιιείΓιιιιε απο Βεπιιτιι Ιειετγιιιιε5 ΟτιΓει:το , ιιιιιιιιτ , Ρετ Ι)οιιιιιιιιιιι , πε πιε ιιετεΠιι

ιιιισ.ε , Μ! τιιιίοάειΙιε ιιιεκτιιτιετιε , τοΒείειιε ΓιιΡεττιειιιι Ριετειτειιι ,. ιι: ειιι Ρετιι:ετ ιτι

η ΛΙ_11.ιωναιιο”ι: Πιτ Βοτιιιιιτἰυπἰ: , ερτ Βιινιιιε μονιιιειειιιι ΟιιιιιΒιιιε εΠιιετι: , 1τι πιιιτε ΗΒιεττιτειιτι·ι

ΧΧΧιτιτ Η]

ιιενοΙνιιιιτ._
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τι”. Ώστε., τετττε τετντνττηυε , εό ετιιε ντόευόετη οτετττετεττι Ρετττετ ττευτεετηυε εό εκτοε;

Νοτττ ευττη ουτε εό τυι οτιειτηΡετιυττι τετηΡετ νινετε ττυόυτι ουτόουτό τουσ

ΧΧ_ τευτιε νετ ττεοιτττετε όετιουι , κουε εό τυκ νστυυτετιε εττηττιυτη εεττι,οετε ευ

τεντ. Ιυευουττ Ρτεετουε Εοττεοουε , Πετττηουε εόοέτυε τιι ΓΡττττυ τττιΡεττεΙΤε το

ουοό Ρεττετετ ε Ποττιττιο, $υτοε ,τυοιιττ , Ρτετετ τητ , 8: υοττ Ρτοτετε , τεό €ευότο

Βευόε, ουτε όοτιεινττ υοοτττε τιιτιετυε ετετηεηττε ουοό τοοεντττιυε εετη. Ωυτυε Ρτο..

τητΠτ 8: Ρτουτιεττκ νετττετετη τεουετιε τετυτη τττιτε εότττυκττ : ουτε 8ο ότοι·εότειιτεε

ευ τυντοετη ιιστι ετηΡττι`τε τε εοτοστετττετ ντόετυτιτ , σε υυτυε ετυτόέιτιουε τηστηετι..

το τετησσττε εοτεότευτεε ο εοτροτε Γρττττυε εοτυτη, τησ:: οοεω ττιντεετη ντίτουε

εοιιτυυάττυυτ,ετουε Αυ,οεττεο τητυτττεττο Ρετττετεό τεουυτη ττειιΠειτ εκτείτε τ,

δεό Η ετετσεττυε ότυιτυε Ρτττ1ετηττττυττετε όεεσουττυτ , τττε τοττετττε ότΓΡευΓεττουε

1)οιητιιτεκ Ρτετεττε, υτίτουτό υιττιττε τιεοετετιηεττττε Β. Ουττιοεττο , Γυοοτετετ:

όοτοτ εουττυυυε τουο,κ κοτττυότυτε : ουεττυιιε κουετυε @Με τυο τυτετε:εΙΤοττ,

ττευτ υιιο εοόότηουε τετηροτε ευιη εο όε εοτΡοτε εοτεότ ,ττε ετιετυ υυε ετουε ι

τυότΠτττιτττ ίεόε ΡετΡετι1κ οεετττυότυτε τηετετετυττεετοτ. `

σαιτ. Φωεωόσ ωτυπω 6'ωπτυε με· Ρτετε)·τεΜΜ βαττ: εφτά!

° θεπεόέδίέβιπετυετέτ.

;Ιο:ιτ ?# 4.8. Πτιοτιιυ ευτετη ότε όυτιι Ρεττσετιτετη*ίυετη εττευτειιε , τηουττε Γετυττε

“Μ οτητιιουε τυττε εεττε8ι: νιουττε τετοιτετυτ , υεευου εττετη τη: ετ Μουτ

:ειτε ευ εοετΡτευόετη Βοττττυε-Γευ6ττ οτεττεττι τηευυτη ττηΡουετετ ,· ενευττ :ιό

ντττιιτετη ευτυΓόεττι Οοτητττε ευτιιε ιιττοτ τηετε τιεοευε οιιεττ Ρτοιτττη-ε· τυοτττ μα

σετ. ουτ τετιι νευτευττ σεευττετιε τοτε Οστηεε , Πετττε εευιτευε Βτεττεε° εεττ: Ποτητε

τισ όε εόνετιτυ ττττυε : 8ι:τυττσόυεευε τΠυττι τιετιτουετεεεΡττ τισΓΡτττο. Είιτηοιιε

τοττε ττιστε τιοΓΡττετττεττε τιιετιτουε 8ο ρεόιουε τείεότΠετ ΑυττΠ:εε , εατρττ τείεττε

ττττ νττ όε τευευοτε εουτυοτε όεΓΡετετε: , οστεοτευε ιι: εό ΓΡετοευόεττι εετη εουετττ

Βευεότεετετ. (ῖτεόσ , τυουττ, ουτε τιισιτ ευτ Γετιττεττ Βεο όουευτε τείτττυετιιι·,

ευτ Η τηστττυτε είτ , Ρετρειυετη όε ττιοττε ττευτεετ εό νττετη : ετττίιτουε ττισττετιόσ.

εσττιρευότυτιι τετη τητΓετετττττε εε ότυιττικ νεττεττοιιτε εεετοτετ, Αυτιυττ όευτεεευτϊ

νττ Πετ : 8τ εΠετευι Βευεότεευε εοιιετυ όεόττ ΡτείΒγτετο , Ρτκετοτευε τη: τοσοι:

τετιουτόειη εόΓοετοετετ. (Σετ τυττοοτεΙΤυε ευοτευτυτη τη ουσ τττε εττευττηττττηττ

τττηε τεεεοετ , εόΓΡετίττ τΙτετιι ά ΙεέτυΙυτιι ετυε : Γεό 86 σε ττττυε εοεττετιε, ουττ:υτυ·

ίεΙυτττεττΙιευίτυεττιιτητίττ. Βεετηττε8ενευευιευτετ ίτυρετιόε ι τηοιτ υτ εετη εουκ

Βετιεότετε τεττοτττειιουευτευτ , οι ουτό ετοε εετη εοετετυτ Ρτοττιιε τουστευτετιι,

ττε τ:ιτευειιι 8τ. τηετιττε δε εστΡοττε Γετιττετετη τεεευττ , υτ εουτεττττιι τείτοττεευε

Βευεόιεετετ Ι)οτηττιυτη , οτεττείουε τείεττετ ετ, ουτ τετεε τετιτότουε τιοΓΡττεε πό

τε ντίττευόετη ευτευόειηοιιε όείτιυετε ότοτιετυε τη. Νεο τηοτε ετττυτοειιε , τρίτε

Πικ βιυττεττε τητιιτίτττε τητιιτττεττυτιι Γεω στκουττ , Ρυτετιτόουε ΓΡεότεευτο ουτε

Ρτττηε όε τοτε τευττ ντττ Γετητττε ΕριΓεοτιο Ροτυτη τείεόττουτε στ:τυτττ , ουκ ρετ

τρίτυεοευεότόττοιιευι Ρσευτυτη τηστττεενετττείεευτε εττετυοτυτη Γοετίτε ΑροίτοΙτ

Ρετττ, ουκ ευτετεετεοττουε Ρετ Ποτητυυτη , τ:ουττυυο Γυτοετιε τητιιττττετιετ τω,

ει: όττετουττε ετιιε.

κα. Ωτσωοτίσ μιεΠεεα άσο μ·τ·πεξεω ά Δωσε: :αυτώ ἰετετ@αε !

τυποετιτ.

4.7. Εουιτ τιυτε ότττττητΙε ίετιττεττε τηττεευτυττι :τ νευετευτΙτ Αυττίτττε αυτ:

Βεττσ τε6τυτη , τηυΙττ ουτ ΡτκΓευτεε ίυετε τείτετττυτιτ: ε ουτουε ευ τε

ττετοΓυε Ρτείτητετ Εοιτ.ττωι.ουε τι τυο:: τητυτττετ ντττ Βετ : ιιυυε ιιυτετιι Αστεεε

π ?πιο εσόέΜοτα ότε , ττιουτι Βεόε τιι Με. ε. εεττ. η. Ι› ΑΜ Εττιετννοτόυτη νοευτιτ, ουτ εκ Λοσετε Μιττἐ

Με ή! Κε!ωτωτκΜ .4τττ!μωι τετττωτιστωε εετεἄὶτπτετ τοτετιίτ ετεπτυε είτ τ.ττιότετετυι·υΠε Ερτίεορυε ?ου εεττ·

ϊ· τοντονη|]τίτττκ.τ εσττ4Μ »τα διοτι: ΜΜΜ»·υψωπ ι:οτι- Βεττυιιι δ( Εεότττόιιιτι δ. Ωυττ·ισειττ ιυεεεποτεε , κ το'

έκπέδριτττ,ατοκτ ΑκετΙιτε ωεωρ-τττ, ό-τ. Μ: τιτιτιο 5ειιέτοτυττι τ:τιτετσε,σ Ιοευτυ τιετιετε ττιετιιττ. Πε εσ

Με. Ηετεττετιυε Ρτιίτητετ εσότττι ουσ δ. ()υττιττετ·η δκευτστιιττουετιττ.

τω ότε Γετττε Βετιετττέττυτε ττιίτττττττυτ.
κ
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νιτΑ ε. οιιιιιιιειιτι οπο. ιιΝοιειΑιιΝΕΝειε. Βοξ _ ο£ωιοι›η ΜαιΙι·οίοοΠε. Παω οιιιιιι ιιιοιο Γαο ροιιι·σ.αΠιοι ααΝοι·Γοε οοοοιιόο ,ω Μ· “Με

νεοι: αι νιοαιιτι °° οαοιιιάειιιι, ια οαο οιοιπ ίοιιιιιικ 8:ιαέιιιιιοιιωοε αοα ιιιαΙιά: ; (μμ ξε::2:”'

Με τιιιιοιο Βειταειι·ιοι οιιοιοιιθ.ε ὰ ΜοιιειίΕοιιο @ο Ριοἔαἔἱε , ιαιόοιιι ιιιειαοιιόι οι; ·

ίοάοια νἰι Ποιιιιαι ρειαΠὸ αυτο άοικινοτο.τ. @απατα απο οριο οιειτ οσειι:1ιε Ρι:ἔτ Ξ€@ἔἱὸΒ°°'

Βια $ειοοι·οοιιε ΕΔι1ιωαι 8ιεινιΠϊιαο τοιιοΒεται·Ιο.ιι€αοιο όοαιοΙΐο. : Ροκ ιιιιοἔιαιιι ω: Μια

ιι:ιτιιοαο σ.ιιιιατιι ιαιοΙοι·ειοιΙι οειριιιε 8ο τοιιαε Ιειιοιιε αΙιοιἰαε @απο νοιαιτει, Γαιι; Μ

οιιιαεὲ ιιιοόιοιεοιο.ιοοίροι·ειτα. Ιιιάιοειαιιοαε ειαιοιιι όο Με νιω13οια Ρτο Μπα

Ποια: οιαε οΒΓοοτειιιιιΒαε Βἰεοαι νοοοιειαι οαιιι οο , ιιιιίοι·:ιταε ιΠο ιιιιίοιειιιι αιιιιιι:

οΙοο Βοαοώθ:ο. @ιο ώ Μ; πιο:: Βου. ιιιοΠοιειιι ιιιοιΡἰοιιε , ΡοΠ: ι!ιοε Ρειαοοέ

ΡΙοιιει ΓοΓΡιιστο οοωωαιι. > 4 __

` Μαι. ιωιπωίο μι·?οποιοώω ἔΜΘιἰἱἔἱΏΜ έκβι·κιωμρωιω ι

Σι.8. Εφ ΠΙοιιιιο Ρτει:τοιοαιιόααι :ιιΒιιιιιιιιαι ιιιιι:ιοαΙαιιι , οαοά οιαίάοιιι για

' νοιιοι·ειοι!ιε νιιιατο , οαοιιινιε ιΡΓο ειΒΐοιιτο 5 Ρειττειιαιιι οο8ιιοαιιιια5. Με.

ιιιιιιιιιιαε ἴαΡιἑ. * ΗιΙαιιιοιι Ριεοίοέὶι , εαιαε αιιοιοιιι να Πει :ιο ιιιιιιιααόο φαω #επι»,ιέ;'

Ιιοοκινοται. Ποια οιΒο Ρι·ει:ίοοιαε Ροϋ:οει όοι:ιόιτ ια Ιοδι:αιιι , ι·:ινιΠιιιιει ριοίἴαι:

ιιιΗι·ιιιιιιιιο, ει:Ιοοαι οιοίοοιιτο αιοΙοίΗα μα· (πω ,ιειιιιιέιιιοαο νι οι·οιαι οπο: ιιιοιι

ται·αε. Αάοιειατ ιιιαΙιι οιιιιοοιαιιι , οαιεπι οοιιίοΙειιιααιιι νοιιοι·οιπ Ιειιι€αοιιιοιη,

(Σίιακ1αο !ο&ο ιειοοαιιε :ιεΙΠάοιοιιτ , ι·οροιιτο αιιαε οοιαιιι ιιπαΠτ , :μια Γοοααι

ΙαιΒοι·οτ Ρειιιοιιι οαοιιι ΠΜ ιιιιΡοι να· Ποιιιιιιι ()αιοΒοι·ταε Βοαοε!ι6Μοοιε Βι·ειιιέ

αωειϊω 86 οποιο , ιιιοαἰι , (μια Ιιαιαε Βαίια ΡοΠἱι , Η ιειιιιοιι ΗεΙοι ιιοίιια: Μαιο”

που οι:ΠΡαι , ιιιοαοΙιιιιι ι·οοιΡοιο Ματια Ειειιιτειαιοιιι αιιο οιιιιιοε, Ιοό ιοΠ8ιοΓ.

Φουκώ ι8ιιαι:ιά ιιινἰοοιιι , οοιιΗιοΙ:ειιιται· Πιι€αΙι , φαι :ιαΓοαο Με ααΒιοτειτο

οιοόοιοιιτ, Ροι οιαΐοοιιι Βοιιοάιέιι Ρειιιιε οοιιιιιιαιιιοιιοιιι οαιιι Ροδο Γειικιιι. Ιω..

ΡΙοιιτοΐοαο οειΠοοιιι αφή., ιιιιιιιιίοι·ααι Ρο.αιιι!!αΙαιιι Ρο.ιια: ιΠἰαὲ : δ: όοόοιιιιιι οί

Βιοοιο. Παμε ίΕο.ιιιιι α: νιίοοι·ει εαΗ:αε Με: αιμα Ροι· Ρειαοιιι ΒιιιέΗΗοειταε οιιι€ις

ΐαειτ ειοΙοι ιιιτοιοιιοοιαιιι οιιιιιιε , ία8ιι: οιιτοιιοιαιιι τεΒιιαάο ιιιοιιιΒιοι·αιιι. Νεο

:ποιο οι: οεΠιαιιι ὁ, Βιιιααοιο νιιαιιι ΙειΙαε ΓαοΓοεαιει οοαΗι·ιιιο.νιτ, ειοαο πο! Ιεια:

οιειιιοΙειιιι ειιιιαΙι @Μαι Γειιι&ιτετοιιι 5 8: :ιότιιιι;ιιιοοιιι ΗεΙοι αοα θεά νιττατοιιι, απο;

πιο 8ο ιΡίαιιι δ( οαιιιοε ειαι εοΙοιπειτοιιι απο ιιιοΕιιαειισο ίο.Ιαιιε νιάθιο νο! :ιαόιθιο

[αίιαΙιτ.
Δ

:αυτια έξια!ιπα· οΜιωπι β&έ έκ έ:Ξήεπ· οποιοι:: οιου·έτιππω Μακάο

78Φοσαφί2° οι! «σέπια βιο οπού πιστα.

49. Ποι:ΑΜ ιιαοοιιο τοιιιΡοιο, ι!αιιι θιιιέΕιΠιιιιαε Βιοιέίε Ποιιιιιιιοι ΡειΡεοί

Πιο Ιαίιιοιιόο οιι·οαιιοτ ονιΙια, άονοιιιτ ια ιιιοιιτειι·ιο. 8: :ι%τοίΗ:ι Ιοι:ει,αΒί

ι1ιαΙτι £τΣαΠΕ ειο οιιοαιτιΡοίιτιε Εκο νιΙΙαι1ε ο6 ιο8ειτι, ιιαιοαε ιιιοιιιαε οιο.ι ιιιιΡοιιοιι

ι1.ει ο: υοο τειιιιοιι ια ιιιοιιτιοαε Εα:ΙοΠο. ιιοΙ οοαειιινοιιιιι Ροιαιτ ειπα; ειαι Ροιι. ὅ

τ55οοιιι οαιιι Πιο οοιιιιιειτα ίαΓειιιοιοτ.Τοιοιιάοιαατ €τΒο οι ιοιποιιει ια νιει : δ:

οει:Πε όο νιοιικι Μπι ι'αιιιαΓοαΙιε , ει» ειαιοαο το.ΒοιαειοαΙο. επι ιιιαιιοιιόαια φα;

Πο Ροταθιο Έικοιαιιτ. ΠΜ Μια οοιιΠαοιιτιοαε :ιο Γι: ται·Βιε να Ποι ιποιοαιιι οι;

ὸαο ΡιιικΙιεειτοτ , οι: ΒΡιιιταε-Γειιι6Η @οποιοι ιιαΡοι ιοΒοιιοιειτιέ ιο @αιιο Ρο:

ιιιειιιίιε ιιιιοοΠιιοιιοιιι ιιιιιιιΓιιο.ιοτ Βοοεο ΓαΒιιὸ οιΡΡειιαοταιιι ιιιαΠοι·οε Γοιοιποειιι

ΒιειΒειτο ]ανοι1οιιι , Ιοι:ι8:2 οετιιααιιια ιιοοιοιτειο τειοοΓο.6ιαιιι, Ροαοατόίααοια

ιιΑαοιηιιια: μα:: ιιιιιιααιιι ιιιιροΠιιοαοια αφή· “Μυπ, (ω. Ει2,ο Γιηιι5 οιΡ. 19. αει Γο!ειιιι ιιιιιιιααιιι

:πιτ οιιααι Πιι&ιοαοιιι ίοιι Βιιιιίιιι:ιιιοιιοπι , ια ΟοιιΕι- ιιηροΒιιοιιοιιι Βοτιο. ιιιοιιιοιοι , οιιιιιιι ο!ιιιΓιαπιοαοιιι

πιοιισιιιε διιοι:1τικιιιο ιιαΜοοιι ιοΙιιιιιιι. Κα. οιιιιιι κι). ίαΒιαιοΙΙιοο. (Ζοιιο πιω $ποιειιιιοιπαιιι , ΟοιιΠιιι·ιιι

ῇ. @ζωάκια :παρκο Εράσμιο: [ΜΕΙιο: Ραο/ἰειβειι: Μ: τεσπα [οιΙιοοι,αοιιααιιιαα:ιιιι νοιοιοε εΒίοΙαιο »αν

1Ισριβιωεπβ , ιεπάούιυ κά ει·νΜι:εω απο ΙΟΙ ιίπιικι· ι πισω» εωροριωιω νοοαιιτ. αιΒιιηι1οιι1 οΠιιι 2ΠοαΒι

πιωιβσωωιπ ε» Μάιο νικ [Μία Φ, έ» τσΞέσπο “ή ιϋ- αξια και; μ ατ ΡΒ6εςαειιι0ιιοιιι Ιου υιιάωΜΣΠ ξ-ι0ιιιι8

“και .-Πέβ. Νιιωμ0 σ0ιιΖημιο ροριώι Ιἰε πιοπιαπἱ:, ΡιοεΒγιοτι ΒΩΡι123ιιέιπιροαοιοαι, ΙοΙ:ι. ιιιιιιιααιιι ω”

ΩΜππω @και @με ιαρεωβιμΖοικω, Μισο: ?”πίδο· ΡοΠιιοιιο εΡατοΡα ιο1οινιιιο : Μ :μια :αιιο Βιιτοοεῖ

:οι ευη/οσα” ακου: ΜιωΛωσι : το»6ιωι ω; ρωα- οιισ.ιιιιιααο πέιιιιιται. |..ο$ο δισε0ιιι Μ.ΕΡιίϊ-$$Φ κι.

αν” »ιιιαβηιΜ&ι άπο: ιἰισ:. Ι›πω·ωι παμε ·υεπετιυπ ΗΕ. 5, ,

πικίιοπι μυ·.στατ:: οιιοπιιίωπ @αποφ έ:: 8ινώπιο μ·

 



@η ενιτΑ ε. επιπιιιιιιι·ι ιιι>ιεε. ι.ιππιεπιπΝΕΝειε.>
Άικ. Όιιιι.

Μ:.ιαενιι_

ΜΔιι·ι·ιι

κατ,

ιι ππι πω

:πι πεπι

ιΜπ . Μ·

«κιτ «πιο»,

η

εκιι:π Με , ιπιίει·ππτ επι ΕΡιίεοΡπτπι το8ειπτεε πε επι πεειΡιεπειειπι πεπεειιέιιο;

πεπι ει! Γε ιιππε σ.Η·εττι Ρετιιιιττει·ετ. @επι ω... επι Γε Ρει·ειπ&πιιι πωπω νε.

:πω εοπΐΡιεει·ετ , μια οιππεε Γεεεάετε ιοππιπε. Ετ επι Γοιιτο. οι·ειτιοπιε :ιπιι:ι.

::οπίππιειιε _ πω. πεπεόιθ:ιοπε πεππιι: Ρείιεπιι , ειπ:ππ τοιιιππ ιπαιιεοι·πιπ πιει

ππε Ριἔπιεπτοτπιπ εοτιιΡοιιτιοπε πεππινει·πιτ. Πεπιππε εέιάεπι ποτὲ ιπι·πεπε ά

πεεεπτο ειιιο εοπΕοι·πιτπει @πιει Πεο ει·ειειειι·πιπ ο.έι:ιοπε τεει·ειΤπε ειι επι εεε

πω: Γε ποταινεπιπτ ίετπιπ:ιε. 8ιεππε ίιι6Επιπ πι, πε ειπε επιιι ιΙΙὸ πιίιεε πω·

8πιάπιιι ειεινει:ει·ειπτ , επιτι επ ιπ‹ιε επιπάεπτιιιπε 8: ιΡΓε ΓοΓΡεε πι: Ι:ετ:ι.Βιιπτ

ιιπε ειοπιππι τειιιιετ.

ιπππιι. @ΜΜΜ :σωπο:·ε Μ072ιιἰἱ24£ἱ.τ υιοι·ιεπα·ω μπακ: :κατά @παπι

α·εβ2:πεο·2:.

Οπιεινι τετπΡοτε πειι:ιΙεπιτιο. Γπιαιτὸ εκοι·πιιιιιε πι Ρ:ιι·τιισπε πτεινιΠιπιπ πε.

εε ιπεπιιπιτ : ιι:ειπτ ιπ πιο.επιε ςποπάειιπ τείεττιίὶιπε πε.Βιτατιοπιππε , γιΙΙιε

πε ο εΠιοπιιιιιε νικ πανε: :ειπαμε ι·ειιππιε: 8: ιπι:επιπιπ ππΠεε τειιπετεπτ. Πει.

εΙε ειπ&ιΠιπιπε Ρο.τει· ()πτιιισει·τπε ειιιι8επτιιιιπιε Γπειιπ Ιπιι:ι·ιιπε πειτι·οεπιπιπ , πε

όειπ ΡειτνιΠιιιιιε πω: ιπΡει·ι”πετε ι·ειιππιιε πιιπιίιει·ιππι Μπεζ πεεεΙΤειιει: εστι

ΓοΙπποπιε οπειιι δειτε ποπ «πι. Αοινεπιεπε ειπτειπ ιπ νιεπιππι ππεπιάειιπ ω».

ειόιπειπε οπιπιππε πποε ιπνεπει·ειτ ειπιιιιιο εκιιοι·τ:ιτιοπιε ειιιιιιιιιτο, πω; επι Ρι·εε

ιη:ει·πιπ Γπππι : ΡπτείΓπε ΓπΡει·είι: ππιΓΡιειιιι Με πι ιοειε επι ποίιι·ει νιιιτει:ιοπε 8:

ειιΙοεπτιοπε οππε ίιτ ,επ εππόι:ιε ππι Με ιιειΒεισει.πτ κάθε ιο.ιτι υπ ειιιοε τιπιπίιι·ε π.

εεε: (ξιιειι·εππιί ιειεπε οιππιει , νιτιιτ πιπιιετεπι επιιππε ίιο.πι:επι,ππιε ωιωειο

ΡειπΠο ειπε ίιιιο ι·ειι:ι·ετπ ειπε ιαπι τποι·τι Ρι·οιιιιιιππι τεπεπειι: ιπ ιπει.πιππε , πο”

πιιΓειπε ίο.ειεπι τιπο.πτιππε Ρι·ιιετει·ιτο.πι μπω: ό: Ρι·:είεπτειπ τείΕπιπιτπι· ει·πιιι

πο.ιιι. παπι ειιιτι νιτο Πει οιιεπειει·ετ, πι! πιοι·ειτπε ιΙιε ο.εεεΠιτ πει εειιπ , δέ πεπε

ειιεετιε εειιτ οΓεπιππι Ρπει·ο, ιιιικιτππε πι πιει.ττειπι Νε ιπετπειε πεε ιιιεείπι Π::

Γεινε.Βιι:πτ επιπι 86 νινει: ιπΕεπε,πεειπε πιιπε ππι ‹ιε όοπιο πιο. Με τποττειιπι

:ιι Ρείι:ε ιιείιειετ. Οπιπε πτσΡΙιετιεε νει·ιτο.τι πώ. σπιτι Πιο πω:: πιπιτο απ:

‹ιε τειιιΡοτε νινεπε τειι:ιτποπιπιπ (πω. ·

5ο.

μπιν. .%ια!ίτε:· απίπωω ειι/φαω πιά πιο "Μπι αιέεκάσ πωπω: εβ,

Μ :είπω19,” εοπύε::Μ:.

'μ. Ντιιιιιπι επιιι πτει:Γειπε νιειπι πι οπιτίιε νι: Ποπιιπι Οπτιιιιεττπε μπι όε3

ετενιιΤετ ειπιπιο ειεποίῖτό`. επι ΡειίΕοτειιιε ειπα; Γοιιτειτιο.πι τεειιτε πει νιτειιι,

ειππτιιιι.ιε ειιεπΠ`ει ΓοΙΙιειτπειιπε ειιτειπει , ιπτετ Μετα οι·ο.τιοπππι 8ε Ρπιπωιιε

Ππειιει ιιιειπ πιοι·τιε , νει οτιιιε πω: πωπω Ρι·σειιοιαι·ετπι· ιππι·εΠ.ππι , νοιπιι:

Ρ.ιιπ ποπ ΓοΙππι πωπω δι Ρο.ι·ι·οειιιέι, τω δ: πιει ειι·‹:ὲ Ριόειιππι ππιπιιοπιππε

νιΙιτειτιε εππέιοε πεεεΠατιο εκποι·το.τιοπιε νει·πο εοπιιτιπειι·ε ,πε π. ιΡΓε ειειιιιε..

:ειπε τοιιωιππ 8ειπιιιο τείονει·ι. @ω ειπιπ πεει·ετ , ι·οπεεπε :ι ποπιιιιιιιιιε 86

ιαπέι;ιίιιιιιει νιτσιπε ειιππι ΕιΠεειε ΑΒΒειτιΠἔι , επιπε ίπΡει·ιπε ιπεπιοι·ι:ιπι ίεει,

νεπιτ ω ΡοΙΤε ιοπεπι 'ι Μοπειιιει·ιι ιπιιπε , ππεπιππε ιιιιάειπ 8: ιΡίιιιι νιάει·ε ει.τππε

πιιοππι , δὲ Εεειείιο.ιτι όεειιαιτε όειιει·ετ. Νειτπ8:ιΡΓει ΡοΠεΠιο ποπ ειπεο Έεπιιπ

Ιει·πιπ (Ζιιιιιιι ειπιιιιιπε ΡοιΙεπειτ. ΠΜ ιιπιπ ποια τείεόΕιοπιε ειάπιεπιζιιιι εοπΓεειιβ

Γεπτ , Γπιιιτὸ νεπει·ειΒιιιε Ρατει· ΟπτιιΒεππε εινει·Γο.ιπ έιεειι·πειιιππε εισπιιε πιεπι:ειιι

πο! ΓΡπιππιπ εοπτειπΡιειπ‹ια εοπτπιιι:. Ππειε ιππιπ πιο οποιο πιο ιπετπιπιε εοτ

Ροι·ιε,πιπτιιτο εοιοι·ε ποια ,δε ειπειιι 8.ττοπιι:ιε εοπττει τποιεπι οεπιιε , επιτεΠπε

ειπαμε ειπειπ τεπεικιε ειεειειιτιπ ττιεπΙΞιτπ. ποπ οΙππι ΡτειΒγι:ει· ειπε ππι ωιπ

Με δ!. εισΙιπιπιίιι·ο.ικιε :ιεΙΓΡιεει·ετ , ιπεΙιπ:ιι:πε π ΑΒΒατιιΒιιπ (Με ιιΙεπτιο : Ιπτει·.

ι·ο8ει ΕΡιΓεοΡπιιι ππιει νιιιει·ιτι ίειο επιπι ειπιει ποπ ίιπε εππιο. πιειππε ειπε παπα

Βιι9ιει. επιτεΙΙππι όείειπιι:, νπιτίιίππε πιπτο.ι:πι· ιΙΙιπε5 τω νιάιτ ειιιππιει ΓΡιι·ιππο.ιε

ε Νεπιρε ίπ ρπινοσωπικ πι”πω", Οπυμιίκω.ιπππιτ Αποπμιιπε,ιιΒ.4. ππι :επι μπω πιο ππιπω.. πω·

μπε Γε πω",

πποἀ

 



νιτΑπ ε.επι-ιτΒεπτι Ειπε. Ι.ΙΝπ15ΡΑπΝΕΝε1ε. τω;

πι1οπ πω εετετἱ νὶπετε πεππἰνἰιππε. Ατ Με. ίὶειτἰιπ εοπνετΓει επ 1Ππιπ5 ΟπΓε- Απ, πω;

στο , ιππιπτ , Βοπππε ππ ΕπιίεοΡε , πιεειε ππιπ ντπεπε ιποπο :πεππε επιππ Πιιίπει ΕΠΧδΐι·

ΙειίΒ.τει τπε πεΧτετο. επΙτεΠιιππ πι1επι τεπεπειτ πιπιΠτ; ΉιπιΠπππΙειτε εοπειτπε νιή τα

(Με π πιιἱΡΡἰπτπ Πεετετἱ ,]οεοεε τεΠΡοππὶτ: Νι1ππ τοτε πὶε ιππιπππεειτε νειΙεπειιπ ε

]εππ ειΠππειππο πιπείεετε πεπτπ. Με ειπτετπ ππἱπεπτἰἱιε ωπτωπο Μ ΠεΒΜπτε ΜΕ

εΧΡοπετετ νἰΠοπεππ ραπ ἰππιπτ 5 ειπἰππιτπ ειπιιίππιπ ΜΜΜ ιπειπἰππε ΑππεΠεπ

ωπωπω ι·εππΙ πωπω πω. ΚιιτΠιε Με” Πε πιω , ἰπππἰτ, Ιοεο :ιπΠππΡτει εΠε

1ΙεΙΡοππΙτι Πε τυο Μοπ:·.Πεπο. Απ]εεΙτ ποππεπ Ιππιπτετε. Ετ Με: π πω,

5ππιπτ, πἱε ει·πίππο ΜὶΠἑιε εεΙεϋπιππ ποτπεπ ε]πεὶππ1εο.ὶπε. Ηπα ειιιπὶεπε Με,

εοπΓείπππ ππΠτ ειπ πωπω Πιπιπ Μοπο.Πετ1πιπ νΙπετε, πιπ ππΡει· ι·ειΡτιιε εΠετ ε

εοτροτε. Ατπππππε οπππεε: Η:ππειπ ΠιΙνοε ἰπεοΙπτπείπιιε τεπεπεπε , Ροίτππεππ

τπειπε Βέτο τενεττἰ απ ποππππτπ εοεοἰτ, οΒνὶπππ Ιπειπιιἱτ εοε ππἔεοτΡιιε πείππδΗ

Ἑτειττὶε Γε εΠεππιππ ίπ απτο πεΓεττεπτ. Ιπτεττοπό.π πιιε πιπ ε ε: , πὶπὶε1τ τπε.

πιππειιπ εεε ΡειΠοπϋπε Μπα: πέποπέε ν1τππεεπτ1ίιε πι ειτοοι·εππ ειπΓεεπτὶεπΞπε

εὶπετετ πεο:Πιππ , δ: εοπττἰτο εοι·Ροτε ὶΡεέὶ ποτὲ ΪΡΙτἰτπππ εΧππΙειν3τ, πιω Μπι:

τπτ Ποπππἐ :ιπ πωπω ππδτιππ νἰπεππτ. Ήοπ ππιπ τεπἰεπε Ατωπικ ι·είεττετ, “

Πειτππ Με. 3πξπτεΠ”ο. επ ΕΡἰΓεοΡιιιπ μπα τυπο πεπὶεειπτετπ ΕεεΙεΠεππ 5 Π;προτε Πε

ιπἰπεο ππειΠ πονιππ ειΠπιππ ὶπεεττπππππε πιιπτΠ1τιπ:ι5Πτεεοτπππιπτ,ππ πο

ιπἰπε ΕΡὶΓεοΡε,ιιπειπἱπετὶεαπ ΜἰΠ`ειε ΗΑπτσΑι.πι °° τπει , ( Με επππ νΙτο εαπ =+ ΧΜΛ'

ποιπεπ ) πιπο. πεπ εο.πεππο πε ειι·ποτε πείππότπε εΠ.Τιιπε Ππιππὸ Ρειτιπτ 3 πιπει ΗωΡ"Μ

:ππΙτἱίοττππ ΡτοΡπεπεε Πππτπε ν1π πω Ρπεεοτππε 1πετειτ : πιπ ό: ὶπ ΡπεΓεππ

οεεπΙτππι :πωπω κιΡτιππ νΙπετε , 8: πιππ ΠΜ ὶπ Επιπτο π) πω ἰιππἐεαππιιππ

εΠετ Ροτιπτ Ρτεεν1πετε.

Με”. @αποκτώ @παπα €ιι/λιππο έκ Φἑπἰ/ἔιροπεσπ εσπτσε:·2επέτμ

54.. Νοε Ρετειἔτετὶε ε:: οτπἰπε ίπΡετὶοτἰΒπεΙοεἱε νεπἱτ απ Μοιπείτετέπππ Υἱτέ

· πωπω , πποπ ποπ Ιοπτέε επ οίΗο Τὶπὶ Ππιπππε Πτπιπ Π1Ρτπ * ποειπππιε : πι» » “Μέ

π τεΠ81οΠι 8το.π ΠεειιΙπτπ πιιοππε πο!πΠΠππο. ΠιππιιΙο. πωπω νεπεΑ ΑΒοειτὶΠπ,

1πειππ1Πεε ΠιΓεεΡτπε , ΡοΠππο.ππ πε ιπεππὶειπο. πιπετε Πιι·τεΧετππτ , Πτπε Γε ώ

εεπε ιιτ Εππετετ τοπενὶτ. @μει·επειπτ πιππ Ιππετε νεΠετ : τοπ:ιπτεε πι: νὶπππι Πνε

εετνἰΠειππ :ιΕΓεπ·1 Μετα. Αππειτπ, ὶππιππ πειτεΜΜΜπο.ιιΓτπιπ πε Γοπτε ειπιπιτπ

οβτπΙεπιπτ π. Ατ Με πατε πεπεπ16"ποπε ,πΙ:1ΡειπΙΙπΙπτπ πιιΠειν1τ, πεπὶτειπΠππεὶ

ΡτεΠητετο Πιο, ππἰ τεππὶπΙτ πππίίττο. Ετ ιπὶπὶίῖει· αεεεπτο Ροειπο5 Εἱεετ,ὶπ

πως ππΙπ Ιππει·ε πε ποττι πε πι1ο πω: ΕΡἰΓεοΡπεε ΚεΓΡοππΙτ : Ετἰειππ ππειτε ποπ

Πεεειτ ε Ετπ.τ επτειπ8:1ΙΙε Ρτε5Βγτετ ε]πίπειιπΜοπειΠεεπ ΒΠπτ απο , 8ε ν5Πι εΠ

εἰ τα” πιιιιΠ πι Γ:ιΡοτειπ νππ εοπνετΙἐι: ταπτίππε Ποτ τείτετπ νοΙεπε πωπω

τπὶτεειιΙἰΕτεττεπππιιἱ ΡτοΧἰπ1εεπΠπΒ:ιτ , Ροττε:πτ εἰ ΡοεπΙπππ. πω εἰππ 8ε πσίε

ΒΙοετετ , ε]πε πποπι1ε Ρο.Ι:ιτο πιο εφε. νὶπιππ Πππεπειτ. ΑπΓΡεδτειπαπτ πικαπ ιππ

ιππτεεειπ ὶπνὶεε111: δε: πἱπνειεπιππ τειπππε π Ιοππεππιππ εεεεΡεπιπτ, εσπΠτε

Μπακ επτει·πττιππ , πιπει νἰπει·ετπι· ΠΜ ππιππιιειτπ ιπεΙἰπε νΙπιπππππΠε , Πεπτ

πππε ε:: ΙΡΠε ποΠτεο.1ι1 ποίττο ΜοπαΠετίο,πποπ είτ επ οΠάπιπ παπ Πιιπππὶπ

ποπ Ρειτνο τετπΡοτε πειποτειτπε πΒὶπὸτππιιε πππε ΡΙεεἱπει πιπετε ΓεοπΙτπε , Για

1111111 τεΙειτὶοπε τεΠ:ειτι15 εΠ:.

Χ:ανι. ΩποοποπσΈποθεάέεπ:ε.τ εἰ πτωπίσπα πωπω τωππσβα :πικάπ π”

Προ» π" ο!γΖω!2:.

Β. Ποππε @τπτ Με πι τεπἰτπἰπε ΕΡἱΓεοΡαΠ ταιπΠιέπε , Γεἰεπε ἱπ Πππτπ

νπ· Ποπππ1 ()ιππΒει·τιιε εΡΡτοΡἰππππτε π1ειπ πε ττειπΠτύω, ει!πεώτ Ροπ

ππε επτ:ε ΡείτοτεΙὶε, :ιτππε επ πΠεότιιιπ ετετπΜεα: εοιπνετίπτὶοππ πποπεπτ ππειπ..

τοεἰἰιε ι·ειπεεπε επτο.ν1τ , ππατἰππε ἰποπτει ΠΜ ΓοΙΠεπιιπππε ιιππιππτιππ: Πσὶιπετε.

1ἰοεποι· ΡπΠ:εε εοπποππόΗοπίε θειιπιπ:1 εοπΠππετετ. @πο τεπη:οτε πω” ω

γἰΠτεπτεε Γε Επιττεε πε ιπειπΠοπε Πιο. εετεπὶ , εόΓπιιε πωε!επε ΓοΙεπε.τ ειΙΙοπιιἱ.Ι..Ε

Υ Υ Υ γ γΑΜ». Μ”. Οπί. δ. Β. δαπίπω ΙΙ.

 



906 στα ε.εστΗΒεικτι απο. ιιΝιαιετΑαΝΕΝειε.

 

Μ. Οια. σει: αστεπι τείεττε ιισοάτιαιτι τσιπ: ασ εο ταέτστιι τιιιταεσΙσιιι “, εισο εΙατισε εισ

Ιΐξ::::';"· εεί'εατ, τιιιαιιτιιιιι νιτιε Γαιι€τιε οιιτετιιΡεταιιιισιιι ει ετιαιιι ισ Με ειστε τιεΒιι€εστισε

ΧΧ_ ιιιιΡετατε νιτιετιτστ.(1σατιαττι ειιε εισαι νετιιΠ'εστ τισιόατιι , εΒτεΙΤιιΓσσε ιΙιε ειιιιοι

τατοτιο ιΠοε Γεττσοτιε τειιι:ετετ5 Ροίτ αοιττιοιιιτιοτιεισ εοτσΡιεταιιι ισιιιστικιτ τι

εειιε;]αιτι ιιοτα είὶ σι: αει τιιασίιοτιεττι ισεαιιι τεετετιιατ: Με αστειο εισια Ρτοιι.

ε στειιιιφοιιιιιι ,Ρτιτιιὸ ισπιιτε ειισοε, δ( αιιεατσε ι!Ιασι (ΡετιόεΒατ εισαι ασεα ιιι

Ρατιετε) εοσσιτε 8εεοπιετιιτε, σας ισ τιοτιιιιιε Ι)οιιιιιιι αιιίεετιτιιτε ιιανειιι , :ιο

ιιιοττιστιι τειιιτε. ΠιΧετατ ιικε , 8ε άατα οτατιοιιε δ: ΒεσειιιέΕιοτιε ίσασι σιαιιίιο

σειιι ισΕτοινιτ. ΠΠ αστετιι στ ΡτεεεεΡεται: ισττιΡεθτε ειιαοει σε (μια αιισιιιιαιιατιι:

εισιε πισω ίεεσττι αττσΙετατιτ , ασεατιι σε ησα Ρτεεεετιετατ , ταιιΕξετε ιιοι;ι ειιι·αΒαιιτ.

Μ. Ατ εστιι τείεέι;ι τιανιεσΙαπι νεΠετιτ ασΓεεσόετε, εκοττα ΓσΒιτὸ τειιιΡεΠαι

Γεια ,οιιισεττι ω ιιανι€ασειι ιαοσΙτατειιι αΒιισιιτ. Ραέτίιτιιτισε εΠ:, στ ίεΙιτειτι όιε

τισε Γετνειιτε σιιεια εοιιεισιι , ττιίιεεισ ισίσια τείιειετετιτ 5 ιιεε τιιιιε εσΙΡαιτι ισοΒε.

ειιεστια: Ρτο σσα ιισισιττιοτιι εατεετετιι ΡατιεΒατιτσι·, ασ ιτιετιιοτιατιι τενοεατειιτ.

@εσιιι ΓετισΙὸ αει Ραττιε εοΠοεισισιιι τενετίι , αι: σε τειιιτίιε ίσι ιιιιΡεσιιιο :οσ

τισεΠι,Ρατιετιτι:ε αιιιΙΙο ιιιοιιιτα ΡετοιΡει·ειιι:5Γετιτιιιια τατισειιι εΙιε εἔτεΠἰιε ιΡΓε

αι! εοε νοιειιατ ττια:ίιιτιαιτι εοι·σττι ίσα: 8τατια νιιιτατιοσιε 8ε εοσιοιατιοτιιε Ισια να.

ω Ιειιιι·ε. Ισσι·εΙΤσε αστειιι τιοιτιστιιι ιτι φα πιασεΒατιτ , σε νιιιιτ ασεατιι σου ἴιιιΠ`ε

εοσιείιαιιι , ΐαειιιο νσΙτσ 8ε @το Ροτισε ίετιιιοιιε τετιατασιτ εοι·σιτι ισοι:ε:ιιειι

τιατιι :ΝόΠΠθ,ι1°ησι€Π8 , ιτιεοιιιεΠ:α αειιισε Ρετιιιετ εισαι 86εισιό πιιτσιτι Η νοε

ιιιατε ιιοτι ω: αΒιτε ε ()ιτιίιιτιιε ει·Βο τιιιττιτε εαττι ισ εαιόαι·ιαττιι τ:οσσιτε ά ω.

πειτε, σε ΡοΠιτ ιιιατε τιιιιεΓεετε , ό( νοε ιιοπισιτι τειιιιττετε. Εεεει·ιιιιτ παω σε

3σΠετατι σοστιείτασε ιιιιτο οι·ειιιιε, σ: εὶιτιι ατι Ρι·α:σερτσττι νιτι Πει εοάστα ισ ι

εαΙιιατια Έσω ααετιτε ιιετνετε εοετιιΠετ , εαόεττι σου. σπιτια ισ ττιαι·ι εείΤαιιτιιισε

νειιτιε .ίσο α Γετνοτε εισιεΓεετετ. ΕιτΡΙετα ιτατισε τείειΕΕιοιιει νιιιετιτεε ιιιαι·ε μα

εισαι αειΓεειιτιετστιτ τιανεττι : δ: ίεε:σσόιε Ηατιιισε εσττι €ασειιο ιιττισι 8: Ρσι:ιοτε τιο

πισω τετιιεανετσστ.ΡσάεΒατ ιιατιισσε εοε ισοΙιετιιεστι:ε 8: Γεσείὶε τατιιιοιιε αυο

νετεΒαστστΠισω σσοσσε ιιιτει· ΒαιέεΙΙα Οοτιιιιτοτιε τιιΒιιοίι:ετε δ: ετιιειιόατεκα

τσιπ. (ΞασάεΒαστ ασια ιστεΙΙειτι'ετε ταιιτατιι ΜεΙ)εο εσταττι σε εισαι ίσο Γαιτισ

ιο ,σε εοιιτειιιΡτστιι εισε ετιατιι Ρετ εΙειτιετιτα νισόιεατετ : Βασάεβατιτ ασια τασ

ταιι·ι νιόετε Γσιιιιετ εστατιι ίσο ειστε (Ξτεαι:οτι , στ ετιατιι τιιασιίεΠο ττιιι·αι:σΙο ιΡΓο

:στη εττατα εοττι€ετετ. Ηοε Γασε εισαι ι·ετσιι πιιταεσΙστσ,σοσ σσοιιιαετ ασάο;

τε,Γεει στιο εοι·σιτι σσι ιιιτετίσετε ιιαι·τατιτε εοαιιονι, νιταε νιεΙειιεετ νετιεταβιιιε

Μοιιαειιο δ: ΡτειΒγτει·ο εισιόετιι Μοιιαίτει·ιι Οισσ1Μσιστ:ιο , εισι ΡΙστιπιιε Ειτε

Έιάειισττι ιοσαα·:νιτατιε 86 »στα ει·ατια @τι τιοτσε εΧίιίι:ιτ,

ΧΧΧΥ11. @μπαι εἔτο:πα· ιεπτα»ιαπω μπιώι·, ?πιθανο @βια βραΙ:αιω

Μακιία<υεύτ.

”.ΗΕι>ετιι·τ αστειιι ισιιιΙατιι σιασΠοιιέπισσε Γσαιιι νιτ Πει ()στιιΒει·τιια, πιο::

Ρεταότο (σε ΓοΠειιιτιι Νατινιτατιε Βοτιιιιιιεα:. (Ξέσπασε εσιιι ιιανειιι ατι

ΓεετιΓστστιι εατετνα Ετατι·σπι ειτεστσΠ:ατετ , ιστεττοαανιτ στισε ει: ειε νετεταιισε 8:

νειιεταΒιΙιε στα Μοσαειισε, τοπια ειιιιτιεττι Με Γεει όΥΓειιτετια: ισοι·ιιο εοι·Ροτε

ιατιι ΓαιΕΕσε ιτσΒεειΙΙιε : Βια σώσε , ιιισσιετια, Βοτιιιιιε ΕΡιΓεοσε ,τιιιατιτιο τεειιτιιιτι

τιισιιι ΓΡετατε τιειαεαιιισε ο Ατ ιΠε ίιιιιΡΙιειτει· ιτιτεττοεαιιτι ιιιιιΡΙιειτετ δ: Με ασοιΙ

νασαι ιιονει·ατ Ραιιιιειιε5 @Μπι , ιιισσιι: , εοι·Ρσε ισεσιιι Ιισε τείετετιε. @ι @στι

ιισοε ίει·τιιε οποία ισ ιιιααιια ι·ειιετιτα Με σσιετιε εΧΓσΙτατιοτιε ττασιιαετετ , πισι

το εοσΓσεται ιιιιι:τι&ιοιιιε τιαοτε εστΡσεισεστέττησε εοσΠ;τιιι€ετετ 5 αττεΡτιι.ιιιι

ο Ωστε ι·ιοπιιιιε ιιιτειιιαειιιισιτι εΠε αιιΓει·ειτι , ΟαΠιε Βιιιισε, Ιιειτσπι εισαιιιιοσσε @Με ιιιΓειρσΙιε 5.ΟοΙστιι€

ΟΡ ιιι(.Ιστιι , ειιιτισε σι φαω εκειιισιιε αιιι:Ισθιε στι» Βιιιιι νεΓει εατιιιισσε απστιιὶεσπι 6: ειιιαιισπι : ταιι·ιειιι

Με ιιιάισε:ιτ. Ντε πιιισιιι σ Μοτιιιι:ιιι ιι1ι ασΓετιιια ΟοΙστιι!:ιαιισειιι ΚεασΙιε αφ. ;_ τιιιιτιισι οι”. , Ι68μ2,η

Ωατι1: νι:ι€εβασιστ , εισι μπι τιιπι ιοτιιτατι νοΙατιιια. ισ κι όιβιωιιιω .μια Μουσικη αυτ: μη”μια: ραχω.α

ριΓειιιτιι τιιισιετο ιιαιαεΒαστ. Ωεττε ει: Αθ:ιε $. Οοισσι- ει» άιίι:ιρσιιε ίσια ωιιτωιι. Με: Καικτατιισσπι ισ “μα

Με , Μπι $..Βεττι.ιιιι ΑΒΒαεσπι ΒοΒιειιιιιιισ ιιιτεΙ1ι- εοιπια (Μποτσια ΟιιιιοΕο_ι. το.ι.5Ριςιι.αςσωω:

 



νττΑ ε. εττττττεινττ ετιεετ.τττοτετΑεοτττετε. Μ. τ

ττττοττετε Γιώτα, τεο1Ροτεττε τοοε άοΙοττε :το Ρετρετυετ αετου: Βεετττυοτυτε οευυτε

Ρτωοετειττ. (:υτυε οτ.τττιιτο ττοετ νετοτε τΠτυε αουτ τετεττοττε εττιττετ ετεΓεττοετε;

Ηετιεττ.τοτ ντάεττεετετενοτε: τεττοτοοτε ΡτεΓτηττετττ ουτ_ εττετο τυοε Ι.τοτττεΓετ. ο

οεοίτ Μοοείτεττο ΑΒΒεττε τοτε ΡτεεΓυττ. Ττττουε. τυουτωττοεσωτεττυε τ:οοττ

ουτε τοΙτττοττετε ετεεοετυε , ίτε ετ! εττττετο.ι Ρετ_νεοττ. $τουτττετο ουεττέτ Με τοερττ

ιτοτοτετε , 8ε τυτΓυε ουεττε Γεττε ετοτττυτττοε τοτοτενττεττ Ποτοτυυιο. .τετ ετυο πιο

οε Ρτττοο τοεοοετετ τοττττοττεττε νεοττετο ( ττετο δ: εοτε τττιτυυτο απο Γτετττουε το.

ΓυΙειο εεττετειο ) ευυτεοε Γοτττα Βευετττ&τοοτε 8: εττττοττεττοοτε :το εο ΓοΙεττε Ρετ

ετΡετε , οτ ττετοτυκτει τοοτετο Γτουο οτεεετνεοτίΓε οτοττττττ, ΡτοεεΠττ εάοΓευετττετο ;

δ: Γ·ιΙυτευττ Γε τοτοτ Μοτο του τεΓΡουΓο τεττιττετττ. (Συτ εοο;@το ττεοεε;τιτουετο,

1)οτοτοε τοτ ΕΡτΓεοΡε2 ευ τω:: οοέτε του: τυυε τε Ιευουοτ τεττοτττ Ατ Με: Εττετο,

τοουττ,Ιει·τουοτ οτε τεττοττ οοέτε Με. Ρυτετσετττ ουτε «τε νετεττ Γυε τοτττοτττ.τιτε

ευτυε εοττι·ττεοε Ρτεοε τττοτείττε εοοΓυενετετ εττεοουτ Γ, οοο ευτετο ιτε οονε ετ το..

τουτο. εττεετετ. Νεε ΡΙυτεττττεττοοεοε , Βε , τοουετο ; Βεοετττέττοοετο_ _οοοτε τ ουτε

του τετοΡυε οεντοεοτττ εε όοτουτο τετοεεοτττ εττεττ. Ρεεττε . τοουττ, ιττ ιττετεἐ εά

τεεοετττε οενετο , εε ττοτουιο Γετνττεττττε. ()τιτο ευτειο Ι)ευε τυΓεεΡετττεοτοτεοτ

τοεετο , ΓεττεΙττε ιοε το Με τοεοίτοοε τιποτε Οτετοττιττο τοειπο εε τοεττεττετο τοο

ττε ΟττευτεΙειο Ρτεοετο τΞιο&ετ (ῖτυετε οιιετο τοτττετο ετε:τττ. Είτευτειο :το εουττο.

οετετο ετυΓάετο Οτετοτττ εττετο Γετεουττεουτο τεττετ εεΓΡττε εΙτεΙττυοτ ο οι.τοετ

οΙττο τοτοτ ΟιτοοΑ νεοετε τΙτε ΑΒΒεε ττοοενττ. το Με εοτΞἑτε τοευτο τεΡοοττε:

τονοΙνεοτεε το Πυττοοε ουετο τονεοτεττε τοτε. ΝοΙυτουτ . το εε. ντνευε τουυτέ

Ιτ:‹τ οτο ετοοτε ετττεότετ Βετο Γετοτοετ ουτε ττεοε τοττττ τοτίττ , ντιιεε ντττεττεετ Αττ

ΒεττΠε:,ω οονοΙνεοττυτο εοτουε τοευτο τεΓετνετε ευτεντ. Ητεε εοο ευτττευε, (36.

(ατο , τυουετο , Ρετετ , ουτε τοττττοευτετοβε ττιοτττυτυτο τε ευτττο , εΙτουοε ιτε Με..

τττουε εε! ττττυττττεοετυπτ οτο Με τετοευετε ττεττοτττεε. Ατ τΠε τοουττ: 'Με τοοὸὸτ

τετοττοτε ειττετο οΡΡοττυυο τεττττε. Οιττοουε τττττοευττυε οττΓεετεοε οτ τοτυττττ·υτο

1τιΓετττετετ , οεουεουετο ττορεττετε νεΙετετο : τεοττευτι τοτεττοοεντ ουεοττο ττεττε

τετουε τενετττ.(ιιττ ω. Ωττεο‹το Βετο νοΙυετττ. 86 Με νοτστε οττευττετττ. Εεεε

τουε ιτε τυΙΓετετ έ εοονοεεττΓουε του:: το Εεετείτετο Ρτετττουε ευο€ττε μου οτε.ττο

οετο ττεττ τοτε τοτεττοττοουε οτο ευ: ουτε ντττετυτ, τοουτεοε , ε:: οιιτουΓττετο

τιποτε τΙΙτυε εΡΡτοΡτυουετε τττετο οοο ο εκττι1τυεειτ Ποτοτοττοτ.Π . _ ο _

τό. Ετειο ειττειο Γοτττεττυε ιτε τεττιτυά;ττοΡτετ τοττττοττε.τετττ ε]υετ Γεττ ουτοουε

εττεουε οτ.›ίτττττ τετοοείτεε ιτε τιποτε Ρο ετουε. οοο άτντοττυε τττΓΡεοΓετυτο Γυτβ

ε τετ Ρτοοενττ ενεοτυε. Πτ εοττο ΟτουτΡοτεοε Βευε Γετουτυτο Γυυτο εΒ οτοοτ Ιε

τ:›ε τουοόεοτε Γτεοττττεττε εττ Ρυτυτο εείττοετετ,ι3τουε ευνετΓετττε ετυεουετο οτ

ΜΙ εουττε ττετετ ντττυτετο νετετεοτ οίτεοττετετ ,νοΙυττ ευτο τεοτο τετοΡοτε Γεοτε

οετυτο ευ οοοττοτουε τετ Γυεε εετοτε ττοΙοτε δε εοττουτ τρίτο εεττοττ εεττετοτοε

Ρτουεττ.Πτ ευτετο τεττετττε ττεοουτΙΙττετε τοΓυτετο τεοετιντοτυε, τονευττουε ευτο

τυο Μοο:ιττεττο εοτείΓυττττ Γεττετε το ετοιοο το ουε οοε τοεοετε Γοτεοετουε. Ετ

ουτε οεεεΠττεε ουετοετο ΡοΓεεοετ ΙΞτεττεε ουτ τοεευιο νεοετεοτ τεοεντοετε ευ

Ρτοκτοτυοτ Ιττυε .τοτε τετοεοεοε το τοΓυτε , εοοΓείτττττ Ρεττι τοτυιίτεττυτο Ρτετοετε

ευτεντ. $τουτόειο εετεΓεετεοε εουεττι εΒτυεοετο Ρ.εετετο ετυε, ουτ οποτε εττυττυτ “

τυτοοττε τω: τυττε υτευε ττεοεοετ : εε Ρτοττι1εοτε Γευτε ευτέὶ τοεττοεττετ. Εεε 8ε

ντουοτ εετεΓεετεοε εττυττ , είττοουε ουττετε τοοεντ. ντάεοετο οετοουε το Γεετε

ετυε, ουτε τουΙττιτο τοεεττε. Γεω! 8ετεοουοτε ετετ όεΓετΓυε. ΠοτοΡτετε ευτεττοοε
τεΓεττττ ουτετυε το Η:τετυ : τεΓεεττ 8ε εοο μμε ευιο. Οίιτοουε ττΙετετ,τ τω. ντττω,

Ποιοτοε ΕΡτΓεοτ›ε , ουτε τουΙτυτο νεττετυε εε :το τοττττοττετε Ροττ:οι1ε.τ11 τεεείΒτουε

ε τε : 8ε τοττυτο ουε.τε οοΙυεττε -υτ εττουοε οοτττίττο ουτ ττοτ τοτοττττετεοτ , Με το

τοτττετετουε εοευυτεε. Ατ τΠε τ Ποτ, τοουττ, Ρτοντι€τεοττέτ δε νοτυοτετε οείτυτο

εΓτ , οτ ΡτεεΓεοττἔ`ι 8: ευτττττο ιτείτττυτυεουτοεοο εττοιτε-Ρετετετ εάνετΓε. ΡοΙτουετο

εοττο ε οτε τττοτετττ εί'ττε , εοοττοιιὸ ευεΡττ Ιεοουοτ τοοτεινεΓεετε. |ι:τεόοττε_ετε

ουτε τοευττοοε εοτεεττεοε Με τοττεντ , ιιε ουτευτοουε νεΓ'ττιτοτ τοττττ τοτοττττετυττ

εττνευττεοτ, Με τοε ΡοΓΓεοτ τονεοττε:οεε τοεετο τοεοίτοοετο οεεείτε ττεοετεοτ

τιτοτετττ. Ε:: ουσ ευτετο τττοτετττεοε του: το Γε‹τε τττεοττττε εοτοροΓυτ , οοο τοογτ τοε
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708 ΥΠΑ 5.ΌΠΤΗΒΕΚΤΙ Ει>ιεε.ι.ιΝοιετΑιιΝΕΝειε.·

Αν. Με ιιιιιε , τω 6ισιτισιιε 6ιιεοσε ιιιε τιοει:ιοσε ιιιε σσιετσε Ρετωαιιιι. Ωω εἔο:Ετ

6ισοιιιοιιο,ιτισσαττι, Ποωιτιε ωι ·ΕΡιίεοΡε, ιιε Ροτσιιιιτιισσι αει-οσε εστι Ρετ

ετ. εειιτιοιιε ταιιτο τειιιτιοτε ττιατιιιιιιι Τσιτι ιιιε τετεε*τοΙεδτιιτετιιιο εσι ΓσΡετΓεσε

,, βατ .)οίτετιειιτ ιιει εεΡαε τισιτισιιε τεεοτιειιταε,86αιτι Ηιε σπιτι νιέτσε ετατ οσιιιε

εε (ιιιε ιιιειεσε : εισοτιεΓεσωοιιε ειιιω σε ατιιιιτατε αε ρε σιωια ατιιιτ 86 ατόεοατ,

σ στα ειιιιαστιοωε τεετεατε αι: τεΓτι€ετατε εσι·ανι.-νιιιειεατστ αστειο στια εε εεε

εε με , ττιιιιιιε τισεὶω τιιωι6ιια Ραττε εοττοια. ιιιισΡετ απ: Ετ εοιιεεττατοτεε ττιει οσοι.

›› εισαω Ρετ οιιιιιε τεωσσε ΒΧ εισοιιι ιιαε ιιιιιιια εοτινετιατι εττ:Ριε, τοτ σπιτι [κτιστ

σ εστιοσεε φωτ ιιτ ιιιε 61σιιπισε όιειτσε ιτιτσιετε. Νοτι ασάειταω ωτεττοΒαιτε τισ:

εε @πωπ τειιτατιοιιεε ιιετιιιιισσε ιιιιτετατι ταιιτιιω το$ανι, στ: ωιιιιιι:τοε ισιειρετετ,

τ: εε Αιιιιιιιτ Πιετά εισοίτιαω ιιοιιτίιω Γεειιω τετιιισιτ, ιιτ εισιοσε ετα: ωαιοτ ΒεήυΔιτα

εε Ρι·ειΒγτετ,οσι ωιιιιιιετιο @σε ίαωι!ιατιτετ ιεωΡετ αεΙεΙΤε εοτιΓσενετατ: ιτιεοιισε

εε τιοιιατιοιιιιιτι αεεεΡτιοιιίιωτισε εισε οωσισω εοιιιεισεετατιτιεισοισειξεω σο κι

εε ιιιιικιιιιε Γεεσιιι ωαιιετε νοισιτ,στ ε εσισιιιιεετ αεεεΡτιε ωστιετιοσε τιιΒιια τεεοιιι.

εε ΡειιΓατιοσε σου τεΓΡοτιτΙιίΤετ, ιιιισε ατιωοτιιτιοτιε τεεοιετετ, 86 οτισιτισαω σοι

εε τετ , ω εσιτισε τειιιτσετετ. $ετι 86 αιισττι τ1σεωτιαω σε ΡταττιβσειΡεειαιιτετστω

εε τετ ωιιιιίι:τοε Πει αιιείΤετ τιειι€τιανιι:ε ετσι Ιοιι€ο σσισετιι νετιττιε ΗΙ1ΧΙ1 8τατιτετ

εε α:οι·οται;ιατ ,ιιετισε α ωειιιειε Ροτετατ εστατι : τω ωετιτο τειι€ιοιιιε?Ρτσσετισττ86

εε ει·τινιτατιε ιιιιτιισε ειιιιιτετατ, ετσι τειιιε ειΓετ νετβοτσω ειστε νιτ Πει σΙτιωα σιτε.

εε τετ,νει οσο οτειιιιε ατι1)οωιιισω ωι€τατει:. · - - - ·

εε Π. Ιτιτετεα τειιιειιε ιιοιτισττι , ιιατταΒαω Ρταττιιτσε τρια νετιει·αοιΙιε Ρατετιιι ισα

εε. Γε ιιιισια ίεΡειιτι ισοετετ : 86 νιειετιιτ , ισεισαω , ωιιιι ισιτισε εΠε ωσιτο δ( τιι€τιισε

ε» ιωτιεττατε ασ εο , εισατιτισε οσε οΡσε Γσσω ττατιείεττι, δ( μπει ιιοτιστεω τοσ

εε €ι·σσωισ ΕεεΙειια εοτιοΙι Ρετωιττατ. Ριαεσετσιιτ ιΠιε οσα: τιικεταω : νετιιειπεε

εε εε ΕΡιΓεοΡσω τοΒαοαωσε ειιεετιτεε: Νοτι ασίι ισωσε , Ι)οωιιιε ΕΡιΓεοΡε3εοτι.

εε τεωιιετε ισιιιοιιεω τιιαω , οσα τε ιιιε τσωσιαι·ι ωαστιθιίτιε 86 ταωετι τοΒατιιισω

εε νιτιεοατστ ιιοΒιε ,στ τε ατι τιοε ττατιείεττε 86 τιοιειΓειιω ιιαιεετε ωετεαωστ. Ατ τι

εε Ιεε Ετ ωεαε , ισοσιτ , νοΙσιιτατιε ετατ Με ιτιιιεΓεετε εοτττοτε, σοι σιιατιτιιιιιιτια

εε εσωτισε Ρτο Ποωιτιο εετταωετι εεττανι,σι›ι εστί-σω εοτιἴσωωατε τιειιιιετο,σσε

εε σε ατι εοτοτιαιιι ισιτιτιιε ισοΙενατιάσω ωετι Ριο]στιιεε ΓΡετο. δεσ 86 νοοιε εσω

εε ττιοτιισε τισοτισε εΙΤε ατοιττοτ στ ιιιε τεσσιείεαω ΡτοΡτετ ιιιεστιιοσεω Ρτοτσεο

εε τσω νει ιιοκιοτιιω σσοτσωιιοετ : ετσι εσω ατι εοτοσε ωεσω τοττε εοιιίσ8ετιιιτ ,

εε ειπα ( εισαιιιεσωιτισε Έσω ) Γατιια ταιτιετι εκινιτ σε τοε τρια ίαωσισε @Μπι ίσω;

εε ιιεεειΤε ιιαοετιε Γαι:Ρισε Ρτο ταΙιοσε αμε! Ροτετιτεε £εεωιι ιτιτετεεεΙετε,ατοσε ιτιεο

εε σε οτα:ιετιτια εοτΡοτιε ωει ττισιτσω τοιετατε Ιαοοτεω. Ατ σοοιε ωσΙτιιω τιιιτ

εε οτεεατιτιοικ,Ιαοοτέωσσε ιισσΠτισι:Ιι Βτατσω ιιοοιε αε ιενεω τοτε αόΓενεταιιτι

εε οσε) τατιειεω εσω εοτιιιιιο Ιοεστσε νιτ Ποωιιιι ε ει ωεαω , ιτισσιτ, τιιιοοιιτιοτιειτι

εε ΓσΡετατε, 86ιτιειιω εοτοσειΠο τετισεετε νσιτιε ε νιεΙετστ ωιιιι οΡτιττισω στ ιιτ ιιτ

εε τετιοτιιισε Βαιιιιεαε νειιταιιιστι τσωσιετιε , εισατιτισε86ιΡιι εσω νσιτιε ωεσω Γε

εε οσιετσω νιΠτατε Ροιιιτιε, 86 ισ Ροτείτατε ετ νειι:τα ατι αΙιοσιιΠὸ σε αόνειιιειι

εε τιοσε αεεεόαστ. Οτατιαε εἔιωσεἔετωιιιιοιιι 86 εοτιιιΙιο ιΠισε Ηειιιε 8ειιιοσε ιιτ

εε τεττειω : αε σσωσω τε6ιεστιτεε τετισετιτισε Πισω εκισιτΙε νιιιτατε σοτι σεΙτιτι

δ,

ιοανιιι. @απαιτώ πέη/Μτωβτπω ὰ Ρ70#πτ0ἱ0 τωπιν·ιΞσβααε·ετέτ @τυπο

τω· έτωτιετ.

εε 58. Μποστ ιιιετεΓεετιτε Ιαιι€σοτε νιτιετετ τεωΡσε ισα: τειοΙστιοιιιε ισίιατε,'

εε τετατεε ιτ Γε ιιτ Γσαω ωαιιιισιιεσιαω επεσε Οτατοτισω τείετι·ι. Εται:

εε αστεω Ειστε. ιει τεττια. Ροττανιωσε ετ<ττο ιΙΙσιτι : ασια μα: ωοΙειιια Ιαιι€ιιο

εε τιε Με σοτι ναΙεΒατ ιιι€τετιι. Ατ σοι ατι Ροτταω Ρετνετιιωσε , τοτέαοαωσε στ:

εε αΙιεσι τιοιττιίιω Ιιεετετ ατι ωιιιιίτταιιι:Ισω ει Ρατιτετ ιτιττατε. Νεο ειιιω Ρετ ατι.

τι Ντιπ εοσίσιιιιετιάσε ιιιε εσω Με νεσεταιειιί ε στο ετιαω ιιιίειτισισττι τοειιοιιιιστω ιιαιεσιιΤε ειιεζτστε

 



νιτΑ ε. οπτι-1Βεπτι επεε.τιππιεεΑπΝπΝειε. @ϊ

ποε ΡΙπεπποε οπΙΐΡΙπιπ Μάο Ρεπτεεε ΜΜΜ ὶπετεινετειε. @π ετι·εππτΓΡεέπε πω- Απ. @τῇ

πιππε νιόιε Επιετεκπ , επ1πε ίπΡτε. τπετπιπι , νεπετιε όψει: Ιειπππεπτειπ: δ: επετ χΧ°νΠὶ

Ψπεεπετοπ τ( ιππεεόιο.τπε επεεπιπ. Ηοε επιτπ ετειε ποπτεπ Ρτειεπε. @ιι είιιπ :ιό Η το?

πωπω πο; Ι·ιοεο.τπ ιπεπε επιπ Μο τπ:ιπετεε,Πε εει·εότεπε νοεεινττ Με: ΕΡΠεοΡπετ τ. "Λεω

Ξπόπὶεπε ,εε ]πίπτειό Γε 1πετειι·ε. ΡοΠὶππ ππεετπ ετΜ :επι τείεττε πονειιπ Ρεπεπ- ττπΈΣ;"”

τειΜΙετπ , φάει σκοπο ὶπἔτεόἱεπε 1Ππε εετττπ ΕΡἰΓεοΡππι όεόπέτπι·πε επτπ πό “

Οτειτοπιιιπ, εοπττππὸ ΓεπΠ Με οιππτ Με Ιοπ8:ε ἰπΗτιπ1τπτ1ε πποΙεΙππ επτετε. Νοπ π

πικαπ όπΜεππόπιπ ΓπΡετπεε Ρτωπε Με ότΓΡεπΙΞιτὶοπε Ρεοεπεειτππ1 :πε οπτ πτπΙ- τ.

τω ππεεο. Γοί-Ρεε :τόπικ ν:ιΙεπίππε επτεινει·ετε , Ιπππε ουοουε πποπτπτπε απατα: τ.

ππεετππε ποε όποε1πε1πότετο μεσα, εεπιτπ εοτΡοτεἰπΗτιπειτπε ω Ωιπ&πε πωπ- τι

εππ1ΓΕπτττπ ντιΙει·ετ. Ιπ οπειπτοἴεᾶὸ επτειτἰοπε ίεότιεπο.επτεκεπτΡΙπππ οεπεΠΠεπτ τ.

8ετενει·εππΜεπτ Ρειεπε ΑπτεΙπ Απππίππτ ΕΡ1Γεοτπ: πω όπιπ ΡτεΠ`πε Ιππι·ππεπτε τ.

πω δε τποτεππε είτόεεπιππει·ετ , νεπτε οπτόο.ιπ επιπ πιο εεπι·οεο τοπ:ιπε πε εὶόειπ τα

1Μι1πτπ1ιπ οπετετ, οπο Ειι1πε είΪε ΡοίΤετ. Ατ1Πε : Μ , ἱποπἱε$ ειΠεΙπἰό ίπ Με Ροί ((

ί-επτ , τπἰΜ οε πετόπε ΡεππΙεπε Ρεα:ρτίττΠειπ. Κπτ[π5 15 οπτνει1ετειετ Τε , ἱποπὶτ , α “

ντΠτειι·ε ΡαεεεΡεπε Γπππ , Πόιπόεεπ Επ ίοιππτε όΙ&πιπ πεεετπ: νειόε πό Απἔπίπ α

ππιπ ΕΡτίεοΡπιπ πε εἰόετπ ιπαππτπ ππποπεε: 8: ΓειΙνπε εεττ. @ιο Με ππό1το , ..

:πως :επεοταπττ πτο.πππι πεπεότεεπε ππΡοίὶπε , πεε τιποτε. ίο.πειτπιπ πό ΡεοΡπει ..

@πω α

ματι @σε ΜΜΜ παππόπτε Ρπιττἱἰσπ.τ ἐειἰεεἰτ @- Ιυε7εφτο Ι/έιιτέτο έπτετ·

(παύει επιτέσπέ:#έΗΜΜ 78άάέόστότ πείτε.

ί .

39. Ντιωνι πικαπ μποπτε ,πό επιπ εποεπωπω όΙετ επ·εττετ ποπειτπ : ἱπνεπἱ- ετ

Ιοπε επιπ τεεπτπΒεπτεπτ τπ ειπππΙο ΙΜ Οτ·τιεοεπ εοπετει ει!επτε 5 πόίἱόετε κι

εοερτ 8ε τΡΓε.Νεε ιππΙεπ Ιοε1πεπειεππ ουτε Ροπόπε :επι·1τπότππ ίειειΙ1επτειπ Ιοε1πεπ- ‹‹

όἰ ιπΙποτεινετε.τ. νετπτπ Με όπτεεπεπιε ἰπόπὶτεπεε ,όπεπι πεεεόίτεττπιπ ίετιπο- τι

πεππ , Μισό πΙεΙπππτπ »Με Ρεπετόσπε ι·εΙππόπεεεε 5 εεεΕπε ό1ΙΤετετε παπα. , Γεό ίου τι τ

πο. όε μια 8εππππΗτειεε, εεινεπόἱίοπε επ. Ρπεετπ ,1ποπτε, 1πτετ νοε ΓειπΡετ δ: ω

εειπτειεετπ επίεοότεε Ι)Μπειιπ : 86 ετιιπ όε νείετο Ρτειεπ εοπίἱΗπιπ νοε @εεε πεεεΙΣ ω

Εεεε Ρο οἴεετἰε,νἰόετε ειεεεπεπιε πε ππ:ιπππεε εκπίτειττε ὶπ εοπίἰΜε. δεό 8ε επτπ κ:

:ΜΒ Ο πω Γετνὶε πππεπειτπ Ιπιπετοτε εοπεοτότειτπ, πεε νεπτεπεεε πό νοε ποίτπ- <<

επΙ1επτπ @Με όοτπείπεοε Βόετ Ιπιπεπετε εοπτειπΡτιπ : Γεό ίτιππτ!πιττεει· πε Μπι #<

επεεο.Ιεε ΓπΓεΕΡετε, τεπετε πε όππἱετετε επτετε, πεοπετόπο.τπ νοε τπεΙΙοτεε πόστ. «

επιπτεε εετεπε ε]πίόετπ Ρ1όεἰ 8: νἰτεε εοπΓοετἰΒπε. Οπιπ ΗΜ :ιιιεεππ όπὶ τι) ππἰεπε π τ

εε (.`πεποπεπε Ρειεἰε ,νεΙΡειΓεΙιει ποπ Μο τεππΡοι·ε εεΙεπτειπόο, νε! Ρετνεεεε ντ- <<· <

νεπόο ππεττειπε,νοΙπε Πε ππΠει εοπππππὶο: Γείπτίίππε δε επεπποπέι τεεἱπεπεὶε , α

Μπα Η νοε πππιπ ε όποΒπε πόνετίἱε επεφτε πεεεΙΠεειε εοεΒεπε , πτπΙτο ΡΙπε όἐΗἔο τα

πε ετπεπεεε όε επτππΙο τοΠεπτόίππε νοΜΓεπιπ οπο. ιπεο. τεεεόπτΙε π Με Ιοε1ε , α

δ: πΜεπιπεπιε Πειτε Ρτονἰόεπε τπεο!σε τπππεειτἱε , οπότπ πε Με τ:ιττοπε εοπΔ α

Γεπτἰεπεεεὶπἰοιπεπετ 5εΙπί`τππεἱεοτππι ]ππο εοΠπ Γππόπεἰε. ()ειτποΙτεο. Ρατεπτπ Μι- τ·

επτα όὶΙἱἔεπτὶΠὶτπε ό1Γεεεε ειτοπε οΒΓετνπτε εοπτεπόττε : επ ετποοπε ουκ με"

τπεπτπ πππΙίτεεἰπτπ νοΜε Βτνὶπει Ρὶεε:ιε Ιπίπεπτει επτα: τεππΙο.ττε όπι·ε ότππειτει είτ,- π

εκει·εεεε ίοΜετττ. Βετο επππ φπα εείὶ οπὶΒπΓόπτπ εοπεετπΡεπ)1ΠεΜ : Ροί'τ ππεπτπ α

τσ.τπεπ οΜεπτπ τρώτε Γπεπτπ, τΙππιπ πιω. όοότι:1πει ποπ Πε εοπτετππεπόπ ντόεΜ- α

επ. Ηπε 8: Με ΜΜΜ ντι· Ποπππ1 Ρετ ἰπτεενειΙΙο. Ιοεπεπε , :μπι Με ( πε πωπω” ) ··

τπΗτιπ1τειττε ΡοΠὶΜΙὶεπτετπ Ιοοπεπότ ειόεεπει·ειε , οπτεεπιπ επίπεόεαποιιε Επεπεεε "

Βεειπεπότππ ότειπ όπ:πε πό νεΓΡετειιπ , επὶ ετπιτπ Ρετν1επΙεπτ ππὶετπ π] ΡτεεΗππε“

εοπετππο.ν5τ 8ε ποθτετπ. ΑεἰΜ εοπίπεεπτπ ποδεπεπεε οτειτἰοιπε τετπΡπε πόετειτ, σε #(

εεΡτἱε ὰ Με 5πετειππεπεἰε Γπ!πεπττϋπε ε ε:πεπεπ Γππτπ οπετπ ]εππ νεπ1ίΪεεοεπονὶε ,· κ ·?

Βοτπ1Μετ ()οι·ποπε 8: $ειπππ1πτε εοιπιπππ1οπε πιππτντε) σ.τόπε εΙενειτἰε πό επεΙππτ α

Η

ι

σΝὶτπἱτππι Ρα:πΞτεπτίσ δε Ι.Τπέ.τίοπε, παπι ό: ν1ατὶεο @Με ε.επτ.

ΥΥΥγγ
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Μ. απ. οεσΙὶε. εσι:εσείίσσε σ: ειΙτσισ πιεισΠοσε Ιστεστειτσ ΓσΡετσ1ε Ιεισε!Η:σε εισ1τσεισι σε!

2°3::ς;"· εεισὸὶο. :σετσ ωσσίισ εσσΙἰε°.

”

ΧΧ.

·· σα.. .%ιωποείο @στα Ιστοσσετσιω Ρ/ιΖωέ μα: ω σσωσ·ίωτε σ.ιππωεπιπ2,

.Ζ.2κά20%·κεσ[π βπ:έωμιέσσιέ .β·είΒυ:-πέω μαπα· έπετιιω μ·οινέϊ'2.

» 6ο. Τ εἔο πω... εἔτεΠὶιε .σσιπτἰσν1οΒἰτσπι @σε ΡτειττΞΒσε”‹ὶσὶ 8:ΙΡΠ σοε4

» πωσ ν1ἔΠσσὸο ασκ οι·εισάο ττεισΓεἔετσστ,86 τσσε ΓοπΕ: Γσβ οτάσσ:

σ: σοέ.Εσι·σεε ΜΜΜ εσεεΒο.στ Ρεισ- σισ σιι.σησ:.ι€εΠτσσσπ σοσσισ , εσ]σε ...πισω ΜΕ:

» Βαι.τ π!Μ/1)ΐί ω. ά·άγί:·ιικΙσ'2 σω,εωιω ε: ό·απψ·πισ ε: πού2:. Νσε πιστα ,εστ

» :οσε σσσε οι: εὶε . σ.εα:σε!σ: @σε εειιιεΙεΙσε: 8.: σττησεισ:ισσ τοσεσε σ.όΓεεσεΠι: ω... ·

» σεστΙοτεσιΙοεστσ 6 σ.ά οΠε·σε!εσάσσ1 Επιτι·ώσε (Ιω Ισ Ι.ἰσὸΙεΓ:ιι·σ€σΠ ΜοσσΠ:ετΙσ

» ισσσώσστ. εμε. Με Γεισ&ει σωστα μα. ισΙἔτἔιίΤετ :Μ Ποτσίσστσ. ΤειΙε σεισησε

» ἰστετΓε Πεσσισ ΓασὁΗΙἱἱτσἱ ε3σε σσσο. σοσ σ:ετειστ. Φοά είιτσ νἰὸοτετ Ειστει·

» σσΙ ἐσ ΓΡε:εσΙα Ε1σιΙΜατσεσΠε ῇσΓσΙἔ Ιοσ€Ε: ὸεοοσττὸ. ονεστί`κ 6]σίόεστ Ρευσ
» @Ι σκΓΡε&σνετστ σοσιτσ,εσειιττιε ε:ιτιιζϊε ..ω ΕεεΙείἰεσι Μή εοΙ!ε&σε οσπσε Με..

» ττσισ εοετσε σοθ:στσα: ΡΓεΙισοὸὶκΤοΙΙοτσσὶσ εο!εβτσβο.τ , εοστὶἔἱτσσε σ: ὶΡΠ εισσ.

» σσε σπτειστε Μο ΡτπΓειτσισ εο.σει·οστ ΡβιΙτσσπσ : Ίσα! Γσσει·σει. άΙΓΡεσίε.τ5οσε

π: Ρτ0€ι1τ8.τ11Π1 ι·ει·στσ ε:στσε οΠεσεΗτ. 5ησιάεσι ΓεΡσΙτο νσο Βα. ωστε Εα:1εΠέτσ

» Παω τεστειτἰσσὶε :στα εοσεσίΠτ.στ ΡΙστεε ὲ: Ρτειττὶσσε Ιοεο τσειείε σώστε σσὲτσ

ι » ταΗΒι1ε νεΠεστ ὶστετεΙΤε Ρει·1εσΙἰε.Αττστσεσ ΡοΠ: :ισσι1ΙΙ1 ° οτἀἱσσ:0ἱτ1 ΕΡἰΓεοΡα.

» τσ ΕΑ.σσειιτο ισει€σε:σσι νἰττστστσ νσ·ο δ: Ισ $εσΡεσσε σοΙσΙπει· ετσάσο . πωσ.

›› σώσω: εΙα·5τσοΓγσο.ι·στσ οΡετΙΒσε όαστο . ΓσΒο.σε ΡεττστΒστἰοσστσ Ρι·οεο!Ηε.στ:

π δετἰστστεε νει·Εσε ΙοτΙσο.ι· . εεόἱἱἱοανἰτ ]ετσίο.Ιεισ , σ! €Π: νἰίῖοσεισ Ρ:.ιάε Ποτσίσσε ,

» 8: εΙ1ΓΡετΠοσοε 1ίι·:.ι€Ι εοσἔτεἔσνἰτ. διισεινἰτ εοστστοε εοπὶε δε σΙΙὶἔενἱτ εοστι·Μο·

» σοσ εο:στσ: στ ΡειΙο.τσ άειταστ ὶστεΙΙὶεὅἱ σσΜ θέσήε:8.τ€τ ΡΓειΙσ1σε εστσ εοἔσἰτε.

:: Βαισν1τ1κσοι·τοοειστσεσωςσὶανὶἀεΙἱοετ ΡΜ;@σεοΜεστσ στΡεΙΙεσό1 σε άεΙΈτσεσ:

›› ά1είΤεστε]σε ανω, Μ! σοσ οΠεσΠοσεισ σε: τσἰσσστὶε. εωΙοίΗ Ρτο:ἱσσε πσίο.

» πιάσω τεἔονεσὸἰ. Ώσ]σε Γεστεστὶει σσοι:1σε Ρίο.Ιισσ οΜετσ ΪεσΓισ εοσεοι·όειστ ςσί

» ι·ειι·ει&ειτ ΙστεΙΗΒἰτ. ΙτσΡοίἱτι1Μ ειστεισ σανὶ νεσει·σΒ1Ιε 6οτρσε Ρσιτσε σε! ἰσΓσΙσισ

» Ι..ὶσὸἰεἔειι·σεσίἰσπι ι·ετσΙΙισσε: σσο‹:Ι τσει8σο οεοστι·εσσστσ σΒτσἰσε, εσοτἰΓσσε α»

. σ: σεσσσισ Γσία:Ρισσι ΜΡ, σεσσε σ: ΕεεΙεΠο. Β.ΑΡοίὶοΙΙ Ρετσειά σε:κτετεσι στα.

ρ σε Ρεαἰσο ισ Γο.τεοΡΙσι€ο σ·:σοστσσι.

μια. Ωπωσσάο μια· έωιοπέασα:β: θα” . α.. Ζ.ιωιοπισ :οσοοσε σε:

έκβιβιω ς|ί, έκ αμεσα υι€βΐ/Ξπαι·π.τ.

6ι. Ευ σα: άεΓσσόΈο σε τσισσΙστο ΟΙιτΠΗ Ϊεσ1ι1Ιο ΗΒσα Γσσἰτστσσπ @Με νΕνεσε

εκε:εσοι·ο.τ.εεΠει·ε Ροτσετιιστ.Οοσσ8σ σειτσεΙυε Ρσετστσ σσωσσωσ σ. τω.

:σοσο Ι.ισάιεΒιι·σεσΠσισ . ο.τι·οε:ιίΠισο όα:ισοσε πωσ,σεσε ίεσίσ το.τ;Ιοσ1ε ίσσόΞ

Δ' $οἱΙἰεει 3.σσο σε:.:στενι1. οσια! ὸἱΓεσὲ ΡεοΒειτ Τσκ· ν - . Α φ &ω·πα , ό-τ. Εο τοπσΡοτο Γοεἱ] ΒσΙ!εσόἱ:σὶ σοστἱςἱίΐο

ἔο:τσ8 ισ1ιΒ.:. αμα. ισπσο οικω Βα|:.1ειι:ιε Ισάισιτ , :σσστ :ΜΜΜ Με άο1εσρωισ , σὺ οσισ ΜΙπα ασίιστ,

σπι ΟστσΒεπσπσ σσσο (σ: ΐσρω·ίσε £2Ρ.:.7.2.ἀσοτ3νὶ·

ωσσ)σο.κκεν ...ι Ερἰίοορἰ ὸσςσἰε::στσ ειάΙσισμ.·σισ. 8:

?θα Βἰεσσὶστσ ισοπσστσ ω.. σε”. η. 36. Γσρτἐ δ:

ΔΗΜ. Βεισησ: ισοπσσε «Ο Μ” ΚειΙσσά, ΑΡΗ!. 86

9ισάετσρω 9ιωπέ ω: σσστ. κ. σσσο Ρκοἱσ‹ὶ: μπώ

πιο .06.ΧΧεν1Ι. σσο εΗτε Ποσπἰσὶπα Ματέι Σ' . ΚΜ.

φωτα Ιὶτττή Β. Ρωσία απ. ΕτΒο πωσ όσο ΡοστΗἰ.

εσ.ιίιε (ΞστΜκτ:ἱ μισώ. σο::.νετσσι (Μή ΒοΙΙσσὰἰσσἰ)

σοσ ΞιτΠο εοσίῖκτετἰοσσ "πιο σο. :οα:ν. ἱΡΓο ΜΜΜ

δ:Ι`ιο ἀὶι: αΙι:σι·σα. [αἱ σ. 0]ι18 εἱεᾶἰστ1€ Μ: Εσωσ εισ

σΞ ίσμτἰοτἰε ία&σ εοσφσιεσἀὶ Γσσι:.

6 @σσσο κί&εισιε ικα ἰσ ΙΑΝ.. ΗΜΙ,.:. η. Βρώσι

:ισσ Εσε!ιβι. Μ... Μισο κποβτ·υπόικ ν:π:7ΔθἰΙἱ.τάπ£ἰ#θ.τ

ννιιι·πισσ8 . άσπρα :ἰἱΞ:7εΜυ· «ιό ρω Πικί!κύπο Απ

Μ.. οτέ5πιυ·Ε πωσ... ΟΜΙΜικσ ή· πιστα» Μ»... Εσέ

ςσὸά 6'. 7·υέ(βΜκ: Δωσε" .5°ωτιισι Ριτπιπι ό· ιΒβασ

δ. (Μθ.νύ:ο·Η επι ΜΜΙαπω οθβν·υάταπ2, ό· σα; δ. εσύ:

δ078ικ ωσ»·ύσιπέασ ΕΚΕ.: ωωωωάέπα , «ΜΜΜ Μπορε

". ό· Κορσ!πω Θ. 1Μιωσ. ω: ........... , ω:Μπι

οΙ:[ω··ωινό. νασι·σ Με ρτοκΤσε ἰσεεττο. Πωσ

: Νοισσ‹Ισ σκάσω ω.. Ασοσμσσε ΗΕ. 4.. Α κατ!.

εΑστέόκ: Διά Μ[Μιυπ Μβτιιυι ω....... πω ωτροπ |η·υ..

το , καμπ·[κσΜήσ οΜ:ωσέσω, ώΙσπά: [ωρα [..πέΐμω μ

θικ σώσε. ·υσ_|Ππωιω 5πΡσ7ιἰσΜΙΜ πιέσει”. οι σο..."

0!πι]Η ωι.ιω.ωσχ2ω μιμνσω, σ. σκάσω απ”

εκπιυιι:, ππἱκΜΜ ΜΒΜ: αυτ: Πωσ/ο _μισάαπωσ _, απ·

Ρισ.τ Επισττιφ:Ιύ2Ιε, πσκέεβεκ.τ ό· σιωβ ιίουπέεσ: έκ [ε

ραΜο Ισρσίασ βοσοκώ2!Εισ σε σφι... Ισρο[κεταππ.

ΟΒΙ:ιτε.τστσ σοτσΕσι: ἰστοΠἰἔἰτ ΐοτΠ:2.σ αισπασ , δ££.

σε σώσω ἱσἐ-τἔι σ. Νοτ1ε σε! ασ. μ..  



νιτΑ ε. οιιτΗΒιετττι ειττο. τ.ιΝοιετΑιιΝΕΝειε. τα

Πιτ ατπιΠ`ο εΙαιτιατετ, ειιιΙατετ , 86 νε! Κια ττιετποτα νε! φωτια ατττπεετε τιοΙΤετ Απ. 0ιἔτἰ:

τποτΠοιιε τιιΙαπιατε ιιττετετιιτ. ΜιίΓιιε είτ ατι επετ8ιιτπἱπιιτπ ΡτεΠ57τετ ι:Ιε ΜοτιαΠ;ε. ”'""“"ΙΙ·

πο: οιιι είπτι ΓοΙιτιιε επτα Ρετ εκοτειΓτπι Βταττατιι ττιιτπιιπποε Βιοατε τΡιττωπ ΜΑ:τζΠ

Ιιιιιε τατιιετι οΒΓεΙΤο ΡτοόεΙΤε Πτι Ρι·οτΠιε ναΙεΒατ.Ππ‹ὶε όεε!ιτ εοπΠΙτιιιιι ΡατττιΙ

Βια , ιιτ ιτπΡοίἱτιιιτι εαττο Ριιετιιττι ατΙ Μοτιαίτετιιιττι τΙεΓεττεττ ατοιιε τα 1(€Πηπτετα

Μαϊοϊ0ΓΠ Ματτγτιιιιιι, ηι12 ιι» ἴτιπτ_τ Ποιτιἰπιιτπ Ρτο ΠΙο Ρτεεατετιιτ; Ρεειτ ιιτ

πιο!πιτετατ:Γεττ ποΙιιετε Γαπέι:ι Ι)ει Ματτγτεε ει Ρεττταττττεάάει·ε Γαπττατεπι , ιιτ

τιιιαττι εεΙΓιιιτιιπτετεοε Ιοειιττι Οιιτττοεττιιε Ιιαοετετ οθτεπάετεπτ; Οίιπι εταο πι

Μπιτ ιιΙιιΙαπ6Ιο τ ιπ8επιιΓοετιόο , 88 ττεπειεπάο όετιττοτιε πἱτπἱο τ:ιιτιθ:οτιιτπ για” 86

αιιάττιιε Ιιοττοτε εοπειιτετετ , πες τω πει απειιιοό τεπιετιι] €επιιε εττεοο)ιτατε

οιιινιίΤετ, τυπο εεεε ειιπτιατιι πε Ρτεεογτετιε εάο&ιιε ιπ 8Ριτιτιι , Ρετ οΡιτιιΙατιο; ι

ιιετπ Β. Ρατττε (Σιιτττοετττ ιΙΙτιπι ΡοΠε Γαπατιώνειιιτ εΙατιεπΙὸ τα τσουπ” ιιΙατ πο
νεται-τ εδτιΓατιιτιιιΠε ατιιιατιι,οιια εοτΡιιε ειπε τιείτιπ&ιιπι τιιετατ Ιοτιιτπέ τοΠέπβ τ

ττιτειιιόε τιιοτιιοαττι πιιτιιι-ΡαττιειιΙατττ ιιιιτττιΙὶτ ιτι αετιιατπ. @αττι τΙείετεπε ατι με

τιεπτεπι , ιπίτιεΙιτ ιτι οτε ειπε , οπο ποτττοιΙιτετ τιιαπτε, νοεεε όιταε αε ΠεοιΙεε ετπιτ:

τεοατ. $τατιτπ αιατεττι ιιτ Μπιτ αετιιαπι , εοπτιπιιιτ εΙαιποτειπτ εΙαιιίῖτ ο” εΙαιι;

ετ δ( οειιΙοε, τιιιι Γαπαιιιτιει 86 ωττωτττιι ΡατεΒαπττ εαΡιιτ 86 εοττιιιε τοττιττι τες|τε

πανι: ιπ τεπιιιετιι. (ξιτετιαττι ΡΙαοιόο Γοτιοτε ποότειτι τταπΐετέιτι 86 τπαπε ότε τω.

πο ίἱττιτιΙ 86νείαπια εοπΓιιτεεπε , Ιιοετατιιιιι τω ό:ειιιοτιτο (μια: Ρτετπεβατιιτ Βεατἰ

ΟιιτΙιοετι τπεττττε δ( ἰπτετεεΠὶοπε εο€πονιτ. ΜιταπεΙιιτπ 86 Μπιτ οτππιΒιιε (Μεσ

τατιιΙε ΓΡεόταετιιιιπι ετ:τιττι νττιετεε ΗΙιιιτπ ετιτπ αττε ΓοΓΡιτεττι Ιοεα Γατιθ:α τιτωιτε,

δαιι&οτιιτπ αιπτιιιο @τω ΓαπἰΠὶπια ττιεπτε τε εττε,ττιιτ οπότε Ρτεε ιπΓαπια Μεττ

τα πεε τα Γιιττι επι είΓετ νεΙ ιιοι εΠ`ετ Ροτετατ α8ποΓεετε. @τ ιιοι τοτα Εταττιιτττ

εατετνα α Π:απτε ,νιτ!επτε, 86εοπατατιιΙατιτε, ατι ΚεΙτοιιιαε Ματτγτιιττι φαω”

Παπ τιετΙττ Ιατιτιετπ Βεο Ι)οιιιιιιο 86 8α!νατοττ ποΙττο ματι- Οτατιιετο τ]αιτι δΙ. το

!ιοίτιε νετΒετε ΙιΒετατι1ετ86ιπποε ίιττπιοτ τιιιαπι Γιιετατ εΗ`εέτιιε ,απ ΡτοΡτια τε

τΙτιτ. ΟΓτεπεΙιτιιτ πάμε τιοτιιε απο ιΠα επι ιπετποταοτΙε ιιιΓιιΓιιτιι εΠ: Ιαναετιιτιτ

πιτατιτατο ίεΙιετιιατε ίαετα,Ιιεπο ιιπόιοιιε ειτειιτπεΙατα , ἄΙ2ΡὶΙΙἱ5ὶ1ΏΡΙ€Ε2ῷΕΠΞ3Π:

ἔἱΐἔἐΐτἱἶτἶἔξ1ἔτἶῖΐιἔζἔἔἔΪιἶἔΡιΞἶιἶὲΐ?ξξἔἔἱἶιἘταἶἔτἔἶἔἐἔ ?ἔἔ1ἔἐΐἑἔ'ἑἔ°ἔζἶΞ

6Ιεε νε! εατπάειπ τετταπι Ι)οτπιπο τΙοπαπτε πετεπτ. ·

αττι. @Μπιτ τητα: πω· ΡΜ πατέαέπτ απατα: βατ ευπ·πρίσκε

έπτυεπιππτ.

6α..νΟτιειαε αιιτεττι Ιατιτιε πιοπΡττατε πινω. εΙιΓΡεπβιττοτ φωτα ίπ ΒΙοτΙα

νἱτ (απέτιιε Ροίτ ττιοτι:ετπνινετετ, τ:ιι]ιιε απτειποττεττι νιτα τιιτ1τωιτ τ οτε;

Μια ετιατιι ιπιταειιΙοτιιτπ Ρατεβατ ιπόιεπε 5 τταπΓαθττε ΓεοιιΙτιιτα: ειπε απατα απώ

εττω,ιωωιατ ιτι απιτπο Ρταττιιιτι ιιτ τοΠετεπτ Μία ιΠιιιε ,ε1τιτ ιποτε τποττιιοτιιτπ Μπα» »τι

οοπΓιιιιποτο 3αττι 86 τιι ΡιιΙνετ€1°Π τεάα&ο εοτ οτε τεΙττττιο , Πεεα ιττνεπτεπεΙα τε- των”

Βαπτιιτ ,ατειιιε πιω ατεα τεοοπόιτα, ιτι εο ετπ ττιιιτΙεττι Ιοεο, τω ίὶιτιτα Ρανι

τπετιτιιτπ όιοτικ νεπετατιοπια €τατιαΙοεατεπτ. @στα ατιωτια Ριωτιτιτ Εποπτικ

°το Απτιίτιτι πιο τπεάιο 1:εττπε @ιιαόταεεπτπα: τειιιΡοτε τείεττεπττ αππιιιτ εοιιίἰΗο

εοτιιτιι5 ]ι1ί8ττε1πε πι: ατε όετιοΙιτιοπιε ειπε, ουτε εΠ: τεττιαόεετιπα Κα!επάατιιτπ

ΑΡτΠιιιττι , Με ίαεετε πιετπιπιΠ`επτ. "Εεεετιιπτ αιιτετιι πα. Ετ αΡετἱετιτεε ΓετιιιΙ.

ετιιτπ ,ιπνεπετιιιιτ εοτοιιε τοτιιττι πικαπ αότιιιε νινετετ ιπτεετιιττιέ 86 ΠειτιοιΙιΒιια

αττιιιιτπ εοττιΡαΒιπιοιια πιιιΙτο όοττπιεπτἰ οιια.τιι ττιοττιιο τωιιιατ. δα! 86 νεΙΗιπετια

τα ποιοι” τπάιιτιιτπ ετατ ποπ τω” ιπτεττιεταταάνετιιιιιετταττι τιττΓοα πονττατε 86

εΙατιτιιτιιτιε ττιιταπτΙα ΡατεΒαπτ. @τι ατα νιε!ετιιτιτ , τιιτπιο ττιοιτ τιπιοτε Γιιιιτ 86

ττετποτε ΡετοιιΙΙἰ , ατιεοιιτ νι:: αΙιοιιιτΙ Ιστιιιι τ και:: αιιττετεπτ ιπτιιεττ τπιταειιΙιιτττ

οικω Ρατεβατ : νιττιΡα απτά αΒετεπτ ιιοΠ”επτ.

63. Εττττεττιατπ αιιτειπ τπάιιττιεπτοτιιτπ ειπε Ραττειτι οτο οΠεπτΙεπόσ ιπεσττιι:

Ρτιοτιιε ιι€πο τοΠετιτεα , ( παπι πω: εαττιτ Μπιτ Ρτοκιττια αόεταπτ ΡτοτΓιτε ταπεετεΞ

τιττιεοαπτ ) ΕεΙτιπατιιπτ τεΓεττε ΑπτιΡτιτι πιασει ττινειιεταπτ: επι τιιττι Εοττε πατε-Ξ

 



εμε. ν1τΑ $.`ΟΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ο.Ι._ΙΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝ5Ι5.

Ἀ.κ, Ου..

υε.›:Χεν1ι.

Μωι·ι·πι

Με.

τιποτἱοι·ε ἐι ΜοΠο.ίΕειάο !οεο, ι·εΗιιΞε ιιικϋεμιε ιτιο.τ1ε Ηι:&Η:ιιε εἰιιέΕο ΓοΠτειτὶυε πω

πω; Πι Με εεεωιπ ΓεππΡετ (Με.άτει€εΠπα τεττιΡιιε αμκ, Ισ Με φωε!τ:ι€ωτ:ι

απο Βοτιπιπειιιυ Νε.τε.Ιε άάεε Μ: :Παμε εοτιτὶηειπὶε: οτειτἱοιπὶε δ: Ιεεητηατυιπ ἀε

νοτ1οιπε εΙι1εει·ε εόΓιιενετε.τ. Ιω ειιιο ετὶειτιτ νειπετειΒΗὶε Ρ:ατόεεείΓ0τ @σε (:ιιτΒΒετ

τικ Ρευεφα... Εειτοε Ρετει·ετ . Πεο: 8ε ίὶιΡτεὶ άοει1ίττ1ι15, ε.Ι19υειοπΙΙιι Γεετεειιε Πο.

οποσ ωὶΙ1τεΒειτ. ΑτωΙετιιιπ ειιιτειπ 8: Ρειι·τεπι ἰιπἰιιωειποτιιτυ: φα εο:Ρυε Βιο

&ιιω ειττιΒ1ετειι1τ:ε]ι1εεεἱιτι1ὶΙΙε δ: τηιπιετε. €ι·:ιτε.ττιτει· ειεεὶΡετετ. δε πτὶτειειιΙει Η

Βειπει· ειιὸὶτετ , ( παπι 8ε ΙΡΓο.Ιοόιιωειπα ε1ιιειΠ Ρειτι·Ιε ειόΙιυε εω·Ροτά εὶτευτπάετε.

ιππι·ο άεοΓειιΙειΒετιιτ ειίΐε&ιη Νονεο. , ὶιηιιἰτ , ἰιπεὶιιιτιειπε εοτΡοτἰ Ρτο Με εμε τα..

ΗίΗε εὶτειιπτὸειτε π , δε Πε τεΡοοἰτε 1η εΒεε.ειιπ ε]ιιειιτι Ρετἑίὶἱε. 5εὶο ειπειπ εεττὶΠἰ

Με, (μα. Ποπ οΗιι νε.ειωε ι·ετικιι·ιεΒάτ Ιοευε, ΗΜ αυτό. ευεΙεΓΗε τιπὶταειιΙἰ νἱττιι

τε_εοτιί`εει·ειτι15 εί'ε. Ετ Βεε.ι:υε είὶ πιιιΙτὺτιπ ,απ 1ο σο Γεάεπι ςιι1εΓεειπὸἰ Ποττπτιιιε

νετεε ΒεειτἰτυεἰΜε ειιι&οι· επεσε Ιειτἔἰτοτ εοτιεεεὶετε εΙὶΒτιετυτ. Αό]εεία1ιιε Μ:

:Μάο εμε: ι1ιιοιπάει11 νετΙὶΒυεἀὶΧὶτ δ: απ:

: ° @εεε Παω:: εκρεάεε: εα·όεό:α :απατα α:::α,

_ Ρε: Ραεαείψαεασ απ:: αφ:: :επτα εεω? :

@Με μα.: έτι/Με είΣεαρ:ε 27επείε7ε ω: '

από” βεἰεεεα όναρ" επ α::ε εἰαόἰ:.

Μεε:αα πω:: :απ:ε με επεεπότα α'εεε:α: όεπεεε.

Ρα!εόταααε ρεφε:αα ρ28πετα ετα/εεε: εμε.

@Μπακ όεα:α εἰωπει: βιό :απ:ε εεω· όιή::ε /εε/εε:. ' .

Ν.ψία ααα· πω:: |επιέπε ία:α επεσα! `

Νε: :Μέ εία9ΐε:ίε Οεππέρε:εω »εαπεία:ε βιό αε·υε δ

Νε αερα/Ζε: σουτ: /:επε:α ίαόε.τ εεία::.

Ω:: :πείσω /Ζ·ε··υα: εε:: @ό σώσε ·υα:επε ,

Ζόε:: :Με εαπάεπ: Μετα: αό ε:ε πω.

ε:: :$πεόπ: έ:: ΜΜΜ :φαω Μπότα :αε:2.:,”

.Νε Ηεότααε›ι πεεεα: Β Οόα!είεα /ἰα›α»ια αεεεε:)

@εεω μα" παπα: χω· β28όεα 2Μεό2: αεα:δίαεπ ,

@είε Ρόατέαυεβε$έεπ: :Μπα /ε:υα: όα›κευα.

ε:: :Μίνωα ίε·σεω βενπα: έ:: Μπότα /α·υΙόαπε,

@Με 27:79:22 Απ$εί2ε:: παπά:: :ιό α” :αό2:.

ΗΜ ιιΒἰ ΜΜΜ εεω Ιε.ετγωΙε εε ι1πιΒιοει εοωΡιω6Ηοιπε Ροιπ1ίεκ ττεππειπε ΙΜΣ

@κι εοιιπΡΙενἱτ .ίεεετιιιπι: Ρτε.ττεε ιιτ ]ιιΠ-ετ:ιτε δε ὶιπνοΙιιτιιιτι :πονο ε.πή&ιι εοτΡι1ε
1ενίε1ιιε Μ τ11εεει τεε0ιπά1τι1π1 ίπι1Ρτε. Ρ:ινίιτιει1τι1π1 5αι1έὶιιειτὶ] εοι11Ροίὶιετυι1τ.

Με”. .φιοπ:Μο εσφαε Εαεἰόεε:έ ΒΡαερ Σε: :απεεείο ανέε:Βε: 2ευεεεε:ε: ;

/έεεο!υόαέεεω πω: α'άφεε· Ιυεβιεεεια:.

ΝτειιΕΑ Πεο εΠΙεόΕιιε Αιπ11Ί:εε ΕειόΒει·ωε ιπποι·Βο εοττἰΡἰτι1τ ειεει·Βο : δε

ετεΓεετιτε Ρετ εΠεε ωιιΙτι3ιτηιιε ί:1€τεινεόεει1ΕΟ ειτόοι·ε ΙειΠΒιιο:15, τ10:1111ιτΙ.

τὸ ΡὸίΕ, Μ εἰ: Νοτιο.ε Μειὶεε°ετἱειω ΙΡίε τηὶἔπινΙτ ε.ά Βοιτπιωπι: Ι111Ρεττε1το :ψ

εο :επεσε ειιοά ὸ1Ιἰ8ειπὶΠὶπ1ε Ρετἰει·ε.τ, νΜεΙΙεει: οι: που τεΡειπΙυει ιποπε , Κκ!

Ιοιπἔε. εΧεοέ:ι1ε:εεἔι·1τυόὶι1ε ττε.ιτΠι·ετ ε εοι·Ροτε. Οιπ]υε εοι·Ρι1ε 1ο ΓεΡιιΙει·ο Β,

Ρε1ττὶ5 ΟιιτΙιΒεττὶ Ροιπειπεε , εΡΡοίιιετιιιπ άεΓιιΡει· ειτεειω .Η φα ωεοτειιΡτο. ε]ιιβ

64..

εε Η ᾶστεδὶὶοτιε Γεω εοτΡοτἱ5 :πωσ Μ_ ε. π. Γειά: :εβἰεπσπἰἰ: @με όσα:: ΙΜ6επων.ΙηΓ:Ξι ετΞειπ·ι ΐι.ιΒ Επι::

Ρπετετ ραΙΖΙα»› ,ΒαΖωαεΕ:α»› ω· μαρκα δ: ΙΙαπωωΕ·

:Μ , 1Πν0Πετι1ι1τ ρε:ΐ2::εω εόισκειωι ,ραφα, Νταν:: ευ·

2επ:σωπ , (.'εφε:αίΙα :απο Ρακό:: , σέπια σαΠεεω Ρετ

που» 9ιωίεΜ.#·ά Μα:ει·Ια Θ' όρκο ρ:ετέεβιω : αεία.τ

Μ[ε:Ιε: μι:: |ΐρσ:εω Ζευπό: αν :απο Ρατεβαιε όαόε:ι.τ ,

2εβα: :ίσ:[υ ίαρέα'ευα οπἰσόἐααυπ ειπε ραεα,εω,Μ “ω”

:Με , μτὶ ἱΠ_ Μοτο Ττειι1Π_ Εκ Αποτιμηιιε :ιὸόὶτ : Ναι::

.ρΜΜ78:71 υ·ε·υσΙνεα:ε: εποε σειρα: ψ:: :έα_εεόατα:,ρε..όΈπε

εκπ:ΐΜΜ:$ με!εωκάέαεω ειιβεα/επ.9, ό·/ίωπε.τ Μ... απέ

6°'" ΜΜΜ” ή! ο θ: ευρω: :πε/ότε Με:1ΜΙφωι: με

ΝΒ. ε.. εαΙεεεωεπεα[εει ]ΐεοπε: ΕυιΙι!κτ:Ι ω! ΡατεΙ7:ΕσΕ

ειπ.Μοιπ:η εεΙΜΒ1::ι :ΜΙΒ κσΠεπι1τ.

ό Κεέ`£ὲ :εεω »ειπε ο.Ριιά ρι·οΒοε Αι1&οϊεε που κι

τεν εοω φ.ιεττο £2.Γι.ι εοπ]υοἔἰιιικ_ ΑΠ] Ρτο πω:: €0τη

ιάρ)ιιιιτ Ιε.εία:.

ε ΙΡίο .Με εο1πιπ ω Μειττμο1. Βωα·Ι.5.ΕιόΒεκια:,

ειιμω οβὶτιιε ΡοίΙ επτιοε δ δ. Ει.ιτΜ:ιι:Μ Μπα: ιπιὸε

εὶπι, ΠπΗΠ ΓεὶΙὶεε: υε. κενιιι. :με δ. 01:ΒΒετά

ΕΜι1ΠειΠ0 Βάι :Η , ε0ι1κἰΒἑι. Εεεε Βεε!2 ΗΣΠ:οι!απι

ΙΙΙ›_ ε. τη. μη.

ε!επ1
 



νιτιι ε. εοτΗιετιιτι ιετιεοιειοοιετΑοιοτοειε. το
τισω Ρειττιε ωσωοτειοετινετιιοτ.Ποι τιοτισοΐοοε Η Ρετσοτιοω δόσε ειιιΒιιτ , ωι- τοι- (Με.

. ι ,, . . _ ` ;_ττεσοΙοτοτο ΠΡοει Εστι οοο άσΠοοιιτ. δωσε ιοάοωεοτειιτιοα ΕιοέτιίΠωοπι τω- π χω” ο

› Μ.ειιτιι

Ροε ειοε νεΙ νινοτο νει ί`εΡοΙτοω νειι:ιστειοτ , ὰ @πιο εοτειτιτιι οοο νοεειοι:. πιο

Χι.ιν. _,2Μ!έτετ τετοια: Μ @πούτσο υτεπέο β:/έπετιζε

65. ΕΝιωι-ιε εόνειιἰειιε ττειοΓωτιτιοιε ε ΡεττιΒιιε ()Ιστισοε ειιιιιιΙ:ιοι τενετσοτιβ

Πωι 8ο ιωειιιιιοι Ψιι.ι.ειιικοιιοι (Πεωστιτιε τεΓοοοιο Ρεοτιε ΕΡιΓστἶ

Ρι , όοιιι ειιιοοοτόιεε ιοιι:!εω ιιοΙΡεε οιοτετετοτ τ τιεσιτιιτιο ιοΗτωιτοτσω φωτο

τοιιω ,ιτειοτ ιοντιΙσίσετιτε Ρετ Ιοοεοω τεττιΡοε τεοτιτοόιοσ μοι άεΓΡετοτοε μα

τετ.(ξιι σἰιω νιέτοε άοιοτσ νιτιστστοτ πιο οσε ωοτι οσε νινστε ΡοΙΤσ , ιιιτσοτο οι.

ιοΒτι σοτιιι!ιο ιιιιτιτ τιιιοιΠ:το Γοο: Οοίεστο Ρεττιοσειε ωε Ιιοιιιε Ροί'τ σεισοτειτοε

ΜιίΤοε εισιοττιτε ετσι σοτΡοε ΕιοδτιίΠιιιιιιο νιτι Πει! (στο: σιιιω τιιεε Ποωιοισει)

ΓΡστο Ρετ οτειτι:ιτο ιτιτετσεΠἱοοἰε ειοε Με στοσιτιτιοοε ετιΡι:ιτ, οτ νε! ίΞιιιειτοε 2ο

ΡτωΓεοτσω νιτοω τσάσειτο, νεΙ τιετοιιθ:οε Ρετνσοιειτο το! ατστο:ιιτι; ΈεσιτιιΙε οτ

τοοεινετετιΠε: Βε.σοιότΒιοτιιτσοτεω ποτοτοω ιο ΕσεΙεΙῖοω οοο Ρετνο σοω ιοπε- τ

τε ΡετοΙοιιιτ. Φωτο στι ΓοιισΕιΠιτοι τισ Οσο ειιΙεστι Ρ:ιττιε ΓεΡοΙετοοι @οοο σοτ.

ποστ, ε:ιΡοτ ιο τετι·τιω τ!εωιττετεττ Ρτο (τοι ΓοίΡιτσ.τε ι·οοειτστ, τειοτειε εοοτιιιοὸ

νιτεε ίοοω σοτΡοε τισ ιτισοττοΡτο ιΠιοε σοτΡοτσ εισσεΡιΠε ΡετΓεοΙιτ, οτ ετοιμο

Ι:ιοοτει Γε τω οτειτιοοε τεΓοτεετετ ; ετοΓοοσ :ιάτιιιιιιειιΙο νει ωιιιιιττι οιιωιτιτ νει

Β:ισοΙι δΙτειιτειιτιεο.τΙ ΙιοΓΡιτιιιω τετιιτετ. τοι ΡοΠ: σΙιεε Ρ:ιοσοε, τοοοτο.τει στο ττι-ι

τε$τοω νιττοτε νιειω φαω όιΓΡοίοστ:ιτ Ρετεειτ. °

κιν. 2ιοτπωι'ο Ρτιταϋτάκ.τ Ρετ στο το!σίετττεπέτε βτβικατα.τ.1

66. ΚΑΤ ιο Μοιιτιιτει·ιο οοοτιειω οοο Ρι·οεοΙ Με Ροιιτο εισιοΙεΐεστιε , ετ'ἱ

οικω @τω Ρειτο.ΙγΠιι νοσειιιτ ιτιίιτωιτε.τε οωτιι τοεττιοτοτοω οΠισιο

εισΠ:ιτοτοε. Ποοιε ΑΒΒειε ιΡίιοε [σιετιε οι Μοοειίτστιο Ειιιόιείατοεοο ωεόιεοε είε

ΡετιτιίΠωοε,τοιοτ εοω ιΙΙὸ,τοιὅειιιε ιιιΕτωτιιιτιΠοοιά ΡοΙΤσιιτ εοτ:ιτιοιιιε σοιιί:στ..

τσιπ. εοω Ιοο τιοοοοε ΑΒΒετε δ: ΕΡιΓεοΡοιοοσοτιοοε τιιιι€οιωτ ΠΠ ωειο._

τσιπ , 8τειιιιεΙσιοιτι τιοΠστιτ στοα σιιω ιοτιοΙττιο: ωστιισιιιτιιιε ίωΡεοτιστειιτ , οιιοι

οωιιιτιο ΡτοΗσετε ντι!εοειιιτ :€111ι1°ι Ροτιίιε στείεεεειτ εοτιτιιε ωοτ ιτε , δε ΡειοΙΙ:ιτιω

οι ε!ετετιοτει νστΒεβο.τ , σ.όσοοτ εκεεΡτο οτε τιοΠοω Ρ:τοε ωσωοτοτοτο ΡοιΤετ ιο..

σο ωονετε. Οίι:οτιοσ ιὶ σειτο:οιοοε ωεάισιε οιο Γτοίττο. Ιεοοτειοτιοοε όείΡετειτοε

:ισ τισΓεττοε 3εισετετ , σοτιίοειτ το! Πινιοοω Μετιιει στε!εΠιε τιο:τι!ιοω :οοι οι νεο.

τοτε Ρωτοτ, ΡτοΡιτιοε οτ οιιιοιΒιιε ιτιιοοιτοτιοοε οοΙττιε, τ1οι Γοτοτ οιιιιισε Μο.

Βοοτσε τιοθ;τοε. ΙΚοοεινιτ τιειτοοοε ωιοιίττοω Ποιοι, οτ σ.ιιτιο:ιτιι πιο Ροττιοοσο

Ιειτο τισ ιοσοττοΡτιοιΙιοοε Ετσι εστΡοτιε ειίΐεττετ σιτονιιεέεΙοιε. στσόστετ Ρετ το;

3οε Γε νιττοτεω το! 8ττιτιειω Γειιιιτατιε Βοτοιτιο Ιειτοιετιτε τενστΓοτοω. ()ει εοιιι`οι

το Αοοειτε ειττοΙιτ εειΙσοιωεοτε οοο: νιτιΠει οι ΓεΡοΙετο Ρεοσε ιιιοοστατιτ, δε σο

Ρειιιοοε οιίΤοιοτιε :ιεοι·οτι σιτσοτιιιιετιιτ: Ποοιόεω Ρτιωὸὲ Ρεάιοοεσιιοι ΡειτοΙΥ

Πε ιιΡΡι·ετισιιοετειτ. Γεσιτ εοτεω Ιιοσ οοετιε ιιιιτιο , εοω τσωΡοε τεστοισΓεεοε!ιτιά.

εΠ`ετ : Ραιτιωτιοε ιΠε ΡΙτισιτιοω τιιωιΠοε οι ΓοΡοτειο , Ρτοσετισιιτε ιιιτεωΡσίτιι:

ιιο&ιε ΠΙειιτιο στιεΡιτ ει!τετοιε ΡεΙΡιτο.τε Ρετιιοοε: οτ Ρει!ειοι τ1οι νιοιΙο.ο:ιοτ 8ε νι.

εστω ωιτιιίττι ειοιωτιάνεττετσοτ,οοιε όοοοτει Ρετ ΙτσΙιοοιειε οτι Γειοότι τιποτε

ωετιισειιιοι, Γειτιιτειε οΡτετει οιΡωπε ΡεςΙοω Ρετ σωστο ωεωοτο. εΙΤετ ττειοοτοτει. ·

.Ατ οοι σοοΓοστοτο οι Μοτιιιίτετιο οοετοττιτε οτειτιοοιε ΠΡοοω ιοίοιι°οι°τ, εΧειτα

τοε Γοιιιτο τείειιιτ ιΡΓε.Νεσ ωστε, ΓοΙιτιο.τιε ιοτσττοι νιττοτε ιιετοιε , τιττοίιιιιτιοσ

σοωΡαοιοοε οτιινετΙιε , ετ ιιοΙοτε Γοοειτο , Γιιο:ττοω Γε σΠ`σ ιιιτεΠι€ετιε Γοττειιιτι 8;

ιο ετειτι:ιτοω ειδτιοιισ Ι)οωιοο οιιιτισ τιοετοτοετ Με ωειτοτιτικ ΡΓα!ωοε!ιατ τεωΡοε

“τοπιο ΡετίοΙνιτ. Μιοιε ε.οτετιι ]τιω Β1&οΡτοεσωτεάΕσεισΠειω : νιάειιτιοοΓοοε

8σ σοιιετε.τοιειοτιοοε οιιινετΙιε, σιτεοινιτ οσο ΐ:ιτιστο. οτειοόο , δε Ϊοο δει!νειτοι·τ

Ωιστιοσιοιο Ιεοόιε οΗ:ετσοεΙο. Ρειστοω τιειωτιοσ σΠ: Ροιστισττιωτι τετοιο ωττωοο-··

οε)οτ τε οοι άιΠοιοτοε τοτε σοτΡοτε ιΙΙοσ ιονειιιεοΙο Ρστιε.τοε τοετιιτ ; Με Π:τιέ '

ΑΠ". 88. Οτά..8.8. δκ2ΠΙ|ΠΙΠ ΙΙ. - Ζ ΖΖ : ι

 



Χι

Μπι. _,2ιια!2:ου· Απιιώωέω Εε!ειάκ: υρετέιπεκισ σε: μα·Ξε:2: έ» Φ14|Ια

β· πιακώιω:.

67. Εε σι·:ει:ει·ειιιισιιιιι σιΒιτισι· σιιισ ιιιιτει6ιιΙι αεΙειΈιε ετι:ιιιι μια Ρα

ΚεΙισιιισε ωειιιωι Οτα:στιι, ιτι σοσ Ρειτετ νεκιει·σΒιιιε ΓσΙιτειιιιιε Μ.

ιιιιιισ ιιιιΙιτσ.ι·ε εσιιίσενετει:, 1)ινιτισ(Ριετσε σίΕειισΙειιτ.φισά τειιιιετι ιιτιἱιιιι πιο

ιιτισ ειιιΓόειιι Β.Ρσετιε ΠιιτΙισεττισιι ιισσεΙΤστιε εμε Εσιι.ιιηι.σι ··,νιιιιαμε [κο

σεσιτι,:ιάΓει·ισεσσιιιιι Ηι:5ιστειιιιιε Αι·σιιετ τισνει·ιτ. Νεσιιε σΙιε1ιισ :πιο νετατ

ιιττιιιΓσσε ιιιεκιεσ ΕσόΕσπι σκάι , εσιιιιισιιτε ετιιιιιι Με τενει·ειιτιΠιιιιι ΡιιωεΕΗ,

σισι: ει· σιιειιι6εισ σοσ ιιιιτο.ειιΙσσι ιΡίωιι, σιισσ ιείεισ, Γειτιστιοσιε εοιτιΡΙε

ΒιιΠι εΗ. ΙΡΓε είΈ σοι τεπιιιε ειιιίσειιι ισειωιιι1ιτιωΡιι-ιωισ Ιιετεε,Ιισόιειιιιι

]στ Γερειισἔειισιισ , ιιι πι:ιειισ νιτα διιιιιι·εε σείισετισ τεττιιἰτιιιιιι ριιι:Γειιτιε εΧίιιε.

&ειτ.()ιιιτι ει·Βσ νιισ Πει Οιιι:Ιιβεττσ σε! αεΙείΗ:ι τεειισ. 6τιιιιΠε.τσ,ΕάιΙνσιόιιε ειιιΕ

εισαι ιιι(ιιΙιε 86Μστιειίιειι] εσΙσιιιισ ει:ΗΠ;ει·ε εσεΡιΠετ ,σει 86 ιΡε τιιιιΙιοε ασια

Ρει·ειιιιισε ιιι Μσιισ.σιιιαι εσιινετΓ:ιτισσε στσσο.τιιε , :ιτε εισόιιιιι Αιιεισιισιιιιωι ία.

σΙιιιιιτειτιε σ.6ιίσειισει·σ.τ5ι·εσει·ιτ τρια Ρο.ι·ιετεε στ:ιεΓειτι Οτειτσιιι , σοι τεισιιΙιε ιιιι

ιιὺε άιΙιεειιτει· εσσ.Ρω.τιε ει·ειιιτ εσιιισσίιτι ,Ισιι€ο. εΠετιτ νετιιΠειτε ὸι£ΤσΙιιτι:86Γσ

μιι·σ.ειε ασ ιιινισειιι αισιιΙιε ΕειειΙεπι τιιτσιτιισιιε ΡισεΒιιιίΤεστ ισετεΠιιιιι. ω νι:

νει·ιει·εισιιιε, σαι εα:ΙείΈιε ;εεΗίισι] ιιισ.ειε @τα τετι·ειιι 6ιε6:σι·επι σιι:ετεσειτ, ἴιιιιμ

στο ί·ετισ νεΙ ειι€ιΙΙει,νεΙσιιισσιιισ Ιιιι]ιι ιιισσι ιιιει:ετισε ι·ερειιΠετ, αιΡωιωι

ιιιιιΙειε : σε σο:ισιο.ιιιε ιιτιστιιιιιι Με νειιτσι·ιιιιι ιιιιιιιιιε ασ στστιιὶι ιειεικόειι·ετιιι

ιιιΠο.ιιτιο.. (ῖἱιιιι Ιυεε @και ΕάιΙνσΙσιισ @εστω Ισειιιιι νι6ιιΠετ , ΡσίὶιιΙανικεΙ

ίτεσσετιτο.ιιτισιιε ἴε Ρισ.ι:ι·ιΒιιε σεΙΙισιιΙσ.ιιι νιτιιΙι, εάιιι61ιιε ιΙΙσ ιιι εισειιΙσ σο 86Ψ

86 Ρτα:σεεεΙΤσι· @σε Πιιτιισειι:ιιε Ειεσιίιε σι·σ.ιιε Πειτε νε! εειιιιΗε&ετε Γο Με: α:

νιε σ.Ηικειιιι νιοΙειιτιιε στσσεΙΙ:ιι·ιιιτι σΡΡσίιιιτ.Ατ ΡσίΕσιισ.ιιι ιΡΐε σιιοσιιεεκΡἱ6τἱ8

π» σιισσεειιιι εσιιτιιιιιιε ειιισιε, @σώσω ΓιιΡετιισε σεει.κιτιισιιιιε ισπαινιι,ιε του

:Με Ισειιιιι ειιιιισΙεπι Ι:εΙΒιιιιιε ιιι6:σΙει·ε εσεΡιτ 3 ΡΙεισιιιτ ι·ενετειι:ιΩῖιιιο Ι.ὶτιὸἰε-`

ΕπιιειιΠε ΕεσΙεΠε: Ρσιικιίιει Ειισειιισσ ὸιΠ`σΙιιτιιπι νετιιίΒιτε Οωτσιιιιιιι ιΙΙιιὁὶ

Πιιισειιιιειιιιε ι·είΒιιιι·:ιτε.Ήσό ιιιιιιι εΙΤετ σιιιιε εΧΡΙετιιιιι,86 ιιιιιΙει σωστα τεΙὶΒἱ0

σε ὰ σε:ιτσ ΟΙιι·ιΙΗ Ατιιιετιι ΕεΙεισσ ΡσΙΙιιΙσ.τειιτ ,σιιστιιιιιε ειΠ61ι1ο.ιτι πω Ρωσι

Μπι σε Κειισιιιιε ΓειιιέΕι σε 1)εσ σΠε&ι Ρειττιε Οιιτ!ισεττι Με ΓιισεείΤστιεεμι5 ΕΜ

»πιει άστε σΙεσιιιΙΤε:, νιΓιιτιι Με ιΙΙι όινιΓειττι ΡσττιειιΙειτιιιι σιεπιστωιιι ΡεΠιου

Μπι ς)ετειιτισιιε όσ.ιιεΙσ.ιιι : τω ά:ιτιιι·ιισ εσ.ιιι ἔσω, μα” ισ Γε Με (με Με: νιιιιι

τισ Μ. στα: εΧΡεττι15 εΙΈ. Ηο.Βεσειε ιισιιισιιε νιιΙτιιιιι άείσπιιι κισσα: ΠιιιιιΙ86 τυ

ιιιστε Ρειίιιίὶιιιι : σώσει ειιιισεπι Πισω ιιι εσ ΙειιιΒιισι·ιε , 66 Ρτιἱιε εἱιιιι Με ΜΗ·

ιιιιιιιι σιτε: Ει·ειττεε «σε @μια , σεΙΓΡισ1εσπισιιε ιιι Γει6ιε ειπε @σε μιτεΒατιτ. Α6

σἱιιιιισ ΓσΙιτιισιιιε τειιιοτι15 ιιιισσιειιι εοι·σσι·ι σιιιτιιιιι δ( τιια]οτεπι ωΙιισσιετ6οιι

τιιι€ιιτιειιιι, 86 σιιο.Π άιιιτιιισ αιιτετε ισεΙσιιιε, ισιιὶιε νει ίσοι Με νεΙ:ιετιε ιιτετετιπ

ειΠΙο.:ιι3εκστενιτ ΙειιιΒιισι· ιτι ιιισιιιε , Βισιέιιισιιε :σπιτι τιιιιιειιτι επιστε ιερ!ενι0

τιιτιειιε ει€σ σε ίσπε ιιισΒιιιωσιιιε Ειιι]ιιΓιιισάι ἰϊιΒτιιιἰ:σ.:Ιε ΓσΙι:σ.ιισιιισεΐειειδ

νιτσιιι , 86 εσιιιιιιιιιιειιι ιιεεεΠ`ε εΠετ εσκινει·ΐατισιιεπι τεΡετω σ @Μι [Με €

Ρ1°26ΐυιιιΡτισιιε ,ΓΡει·εινιτσιιε Γε ιΙΙσι·ιιιιι εΙΤε οσε ειιι·ειτισιωι, φιοτιιιιι Γε ιιιιιιβ0

ιιειιι τειι€τεδ6 νικειιιι Βιιιισεσσι ιιιιιτσιτι. Μιττειιε ειιιιιι ΡωσιΕιτ:ε σαιτειιι Ρωις!3“

12 ιιι εισιιο.ιιι , ιΡεθ. εισιιθι πω: ίσ.σιεπι Γι18ΙΙΙ: ί6:ιτιιιισιιε εικοσι σιιιτιι59ω Μι€ά(7 '

ίεσετειτ, 86Γεο.σιεε Μεσα ι·εεεΙΠτ , @και ειιισά ιιιιΙιι 86Ριτιιιισ τ6ΙιεΕ.ιΦω (Ιω φ

Ρι°€ίΒγτει· Ιιιιιιιε Μσιισ.Πει·ι] (ΣΥι·ιιειιΠε ιιιόισο.νιτ, σοι ίε νιι!ιιιιιι Με: 66 ΡΓΗΐ

τιιιιιειιτειιι σε άείστιιιειιι ιισΠε, 86 ΕισΠεο. ιιιιιιιάσ.τιιιιι σε: ΕειιεΗτω ΙΜ!" δ” “

κι Πε ε. Μι ω ; -- - - -Ιὸ Μ;ιιιιιιιι] ν

σε =ει= 11ιι:::ιιζ.ΪἔἱἙὲΣΣΪἑὰΡἙιιἘΙΞ:ιῖΕΖΪΞ ;Ε:2:€3ιι:ι:2:ιτειι:::ι:ιτ:ιιι δ( ε·
Μ" [ΜΠΗΚΕ ω ωίωσ Πιιι= “Με κα. ισιάεπισιιε πατώ Β.Ραιι Εκιώσ ίειιυΙ"ΠΠ·

 



νιτΑ ε. ουτΗΒιετντι ειπε. ιιΝοιετΑκΝΕΝειε. τ”

Ρ:ΉΤε τείετεοτιτ5 8; ΞΡΓε Ρ0Π:ΜοτΗΜ1 ΡεΙ8τουε τετοΙ1τ, ωίττοειπε ουτε τεε πειτε

ΡτεΠητετ ττ:ιττονετιιτ είΤετ εΧΡΙετε, 8: οιτὸὸ. εκ εο τεΜΡοτε άπο ΜεΙυΓοε Ρετ

ΜΜΜ τιιΜοτιΜπ ει1ττἰει1Ιει Μειοετετ, οι: Ρτἰίιε Μπιττι111ετη 2ο ΙιιῇιιίΜοεἱἰ ΜοΙείτττι

νι.ιΙτιιιτι ΓειπΡετ ΒειΒετετ, @ειπε @Με Ποτ οΜοτοοτειπτε , ουτε δε Μ ΡτωΓειπτ

τοιι!τοε 8: Μ τυπικο οιτΜεε εοτοΗε 66 εοτΡοτἰε τιοίὶττ Ι:Μτι_τιτοτεε Ωιι·ιστε εοιτίὶιενἰτ

ΓαττάιτΓοιιε Μ Βοτττε άεΠοεττι1τιπιτοΗτιιττηίο5 τιοε Μ ΡετΡετιΜΜ τιπ1ίεττεοτο1ᾶξ€

ΜΙΓεταττοι1ε εοτοττειτ; `

Χ

›-τζ----.`

ΑΕΙΑ νΙΤΑ ΒΕΙ)Α ΑνΩΤο11Ε

Ε:: Το. ;. δαπῇ Θ ΔΡσἔ7αΡ|σο Τύιωπεο. .

ΡΚΟΣ.ΟΟΠ5 ΑΠ ]ΟΗΑΝΝΕΜ ΡΚΕ5ΒΥΤΕΡζΗΜ.

- Ο ΜΙ Ν Ο Μ Ζ)ωπέπο άωπΕπσΜΜ άΙ!εδ12βΜο ]οΗΑΝΝτ Ρτετό)Μετυ ΒεΑ

ϊ οιι [2Μ1.τσίαΙ Ούττβι /4[Μεπτ. ΠΜ οοο Ροτε1Ε , ὸτΙεδτἰΠὶιτιε Μ (Πτή

ν_ Πο εΙοττιΜε , τττου:ιιατιτιπ τω. εειτττειτε ωττωχ τιτείουε (Η ίἱετΙΡοΙΖ.

_ τετ ) ΡτεεΓειπή- ίεΜΡετ ὸεΙεᾶετ : τω: φαμε Γειοθ:ετ: όοιεεάτωε,

ετ1τιτη Μτετ Ιοττἔτ τςΜεττε οτιοὰ Μττε ει:Ρτε αιτέτιιίττεε , Ρετειπιπὶ Μετττοττω Μ

τ ΜιτΙο εοΜΡυτ18:ιτ. Πττο!ε τΜ1νεΙο.ό ΜετττοτΜΜ Μαι: ὸενοτὶοι1ἰε , νεΙ πό Με Ρε

1°ε$τΜεάοτ1τε ΙενετιπετττοΜ , Β. (ζιιοΒεττΗτι ΕΡ1ΓεοΡτ , οσα: ιπυρετ νετΙΜιτε ετΗ

‹:Η , τρίτα οΕπιιΠ. ΑΒΓουε ΜΗ. ειπΜπ οιιΜετατε εοττΠόο , οοὸά απο ντττ ω

Μττειτοε ττΜΙτιΜπ ίεΙΙείτειττε εοιπΈετειτ. Νειττι τΠΜε δ: ΜτετετττεΜ όοΙεεόο εοιτίο.;

Ιειτι1τ :τΗΞιοτΙτε ) 86 όείΜετττ εοΜΡιτττέΠο τ:οτι:Ηε Γετνειτε εΧεττ:ιτ , δ: ΡεττεΙττειιπεττί

ΜτετεεΠὶο Μου τΙείετιάττ. 5εττε ειιιτεττι όεοεε , οοὸο ττετιιιτιοιτ:ιΜ οιττοτει @Πει

ὶΠΜε εΧΡοττετε Ροτιιὶτεοτὶὸἱε οαΜουε8ε πονο Ρετ Κε!τουΙειε @ιτε ειουτιτυτ, 86

νετεττι ττονττετ το Με ερτ Γεττε Ροτετ:Μτ ΜοΠαιι1τι1τ. Ε @Με ιιι111το εΓτ, €1ι1οά

Μ ΜεἰΡΓο , Ποστ: @τη Μή τω, Ρετ Πο8ι.ικ ευτειττοττετιπ , άουτ ΠΠτασι1[3ε]ι15 ω

πετετττ ,εΧΡεττιιεΓυΜ. $1νετὸ νται εοτττεε Γιτετττ , δε ττοΡετεε άτίοοΗττοω ΓοΡετοει

νοΙιΜταε βινεττοο ε.ττουετττ,ΓΡετο Με Μ αΙτο οΡετε ττοτΜιτΙΙ:ι σε Με ) ουτε Ρτα..

τετιτττΓετ:Μπ, Μετποττε τεοόττοτι1Μ. ΟοΓεετο @Μεω Ιττιπηο. Βετιτοτυοτ ΑΡοίτοΞ

ΜΜΜ , Βεο ΡτοτοΞετ1τε5Ρετνετ1εττ8 , Ρτο Με Μτετεεάετε ττιεττιΜεττετ

κ υιιωΕΜιοΜ ωτοΑΡυτ τ.

Πιτ». Με 1)οττιΜιτε ΓοΙ€είεετε ΜΜΜ: @Με

Ποττεινττ, τετττεο.ε Μ1Μεπτε τιοέττε ιι: ττωω

1.ιτΠ:τατετΙ)Μττει ΡοΗ τἱε εοΙΜἰττε Ητιττττττε1.

Ετ Ηεετ 1ΡΓε 1)εο ωστε ιτε ΙιττττΜε ΟΙιττΡτιιε

Ευ:: Πε Γοττιτττει Πειτε; 5ειιτέτοε τρωμε 3ι1τε Ιικετττεε

ΕεεΙεΙὶιε τιιττΙειτε όεάτττοιττοιτε τΒιτε Με1€τΠ:το

δεττΙΜιτε ἰιπίὶετ ειτττοτ, ίετΜοοΜυε τείΜετ ε1τεϊοτ,

Μιτ!τΜάοε ν:ιτΜττι ΙγοΒττοε (Ιοί ί-ΡειτΠτ Μ οτοετε ,

Πε ειΜ&ιτττι πονο Μ:: Με Εεεε ΜΙΒ. Πιο Μετα

ΟττΜτο. Ποετετε νἰττιιτΜω ετνει τεΡΙετετ. - .

Καπο. ΡεττΙ, ΡειιιΙἰοιιε ΜΒειτ τττττ:ιτει εεΜεΙΙιτπτ'
@ασοεε ΑΡοίτοΠετε Γεω ετ νί&ιττο. ττοΡ21ε. ν

ΑΠ: ΑΠτεΙοεεω νετοτε ετ1τ οτε ]οΙτατιττεε,

ΗτιιτΓετατ ο ΒοτΠΜἱ ουτε Ρε&οτε ΜγίΗεο. τιτόΙ:ατ.°

ΒτιττΙιοΙοΜειὶε Εοει νοΙατ Ρετ τε8ιτει τττιιΜΡΙτειττε,

Ιττε!οΜττόΓουε ΜΜΜ Βημα άοτττειτ ΜεΙΥτιτε Ιττόοε.' _

Το οιιοοοε ΝτΙτειεοε εοττ1Ροτιεττε, Μετα, τετοια; Ή

δτεεει Ενο.ηεεΙτετε Γειττε.ε τΙε τιιτοτΒιτε ειτνει. °

Αίτιεο. (ΣΥ Μπιτ ά16Ηε ΜετὶτἰΓοοε τεΙ:ιτΙ8ετ,·

$Ρετττετε εΙτετεε Ηιίο οιιτ Γ:Μειττττε Γιιείἰττ

 

ΖΖΖ·:2 ἰ]

 

ΑΝ. (Με.

Μ:.ΧΧωσι.

Μεικτιι

κκ.



βια ,Κάτια ε. ευτιιιιιεκτι ει>ιεε. ιιΝι:ιετΑιιΝΕΝειε,

Απ Ε”. Ρι&ανιε Ηιιατιο ττιιιΙτὺπι ταάιατα ΜαπιΠ:το,

ἰιἶιἶζΐιῖ”° 13ιτωιπ αιιτιοτιιπι νετα μπι Μεε τετιεΙυταετ

τω. ΟοτιίὶαιπιιιοΡοΙιτιι (ΠιτγίοΠοττιιιε ιΠε ]ο!ιαιιτιεε,

Αι1τατο ιιιτιάτε ΙιιΡετατ ΕιιΙΒοτε ΙοπιιεΙαε.

Νεε ιαπι οτειε εοτιτειιτα Με , τταιιε αετιιιοτα ΙαιιιΡαε
δτιατ8ιτιιτ εδιιΙ8ετιε, τιιιιίιΓάιιε Βτιταιιιιια εοτιίςοτε

ΤειιιΡοτιβιιε Βετιιιιι: ΕιιΙΒιιι·νετιεταειΙε τιοΠ:τιε,

Αιιτεα ειπα (Σιιάβετιιτιιε απετιε Ρετ ίιάετα νιταιιι ,

δεατιάετε εεΙΓα Με άοειιιτ Μπι ΡαΠὶΒιιε Αιι€Ιοε.

Ηιιιιε νιττιιτιε τιοτιοτ ιαπι Ρι·ιτιιο α Ιιτιιιιιε νιτε ,

1Ετ!ιετιίιιικ1ιιε άεειιε @τι εοττιιτατιιτ αΡεττιε.

Οιιιιιε ειιπέὶα Ιιεει; πεειιιεαπι , τατιιετι ιιΙτιιιια ττιαΙιπι

Οοτιιτιιεττιοταιιε οΡετιιπι νείΕιπια ταιιπετε νετΓιι,

@Β Ρατεατιτ ιιιι:ετιια Μετα: Ειπιάατιιιιια πιετιτιε.

Το , τοἔο, Μπιπιε, ιιινα, άοτιοτιιπι ΓΡιτιτιιε αιιέτοτ:

Τε Με τι.ατιι άιἔιιε Γατι τιια @τα τιεΓειτ.

ΡΙαττιτιιινοτιιιΓάιιε ΓοΙεε άατε πιά τιονα ίαττιιιια Ιιιι€ιιιε,

Μιιτιετα άα ΙΙιιἔυεε , νεττιι τιια άοτια εαπειιτιε.

ιΜιω Πτι: 11. @απιστία μια· 13ε·έ Οπάθει·&τω μι· έκβπτεπι .Ετ Ρτετἰέέῖο

“Ρ '° ΙΞ1υάσιυστα αάπτυπέτατ.

Ι. Μ Α Βεο εατι Ρτιπιο εεεΙείΈιε αΒ :ενο '

Υπο. ιτιιεατ, ΓαπιιιΙι Ιατοι· τιιιεπι ττιιιτιετιε αΙτἰ

νετα νοεαι: ()!ιτιίτιιε ΓΡεειαΙι αά €αιιάτα άοιιο,

ΑιιτιναἔεἰΓάιιε Μιά Ροιιι(Ι:αε εοπτετιπιετε ίξεεΙι,

()ότάιτε ΡοΙο ΙϊαΒάιτε οεει:, πάση άειιιιιιιε άιιΙει

Ρτιπια ιιιαειίτετιο Ρετ τειιι οτα άιι·ι€ιτ πω, _

αιιαιιάοειιιε Ρτονεέι:ιιπι Μ ΙιιτιιΒιιε ιιιι:ετατ πιω·

πω: ναεο €ταειΙιε άιιπι €ταπιιιιε Μάετετ α:ταε,

Ιιιτει·ετατ ναειιιε Ειπε! ιτιάοΙεε αΙτιια Ρ:ιΙατίδ;τιε,

. 8ίιβάιιε Ιενι Μπιτ ΓιιτιιΡΠε Ιιι6Εαιτιιιιε,ΡαΙιτιαε.

, δεά Ποπιιτιιιε άι8ιιο ΡιιετΠια Γαία ττια8ιίΈτο

(ῖοττεΧἰτ : τετιετο παπι άε €τεΞε ρατνιιΙιιε 1τιίαιιε

πωπω αάπιοτιιιιτ άιά:ιιε πε Πάετε ιιιαΠει:,

Ετ ίεΠ:ιτια Ιστενι εοιιΜιιιετε τειιιΡοτα Μιτιι:

8εά ΠαΙσιΙεττι Ι)οπιπιι τιιετιτειιι Ηττιιατετ απιοτε.

Ατ μια ιτιΓατιτιε τιίἱε Μετα Γατιιιιια τιοΙειιε,

Οέὶετιτιιε ττιπιιιπι άεΓΡε&ιιε Βαβετε ιιια8ιΠτυπι.

@τι 8επιιτ, 8: Μ&ιι Γαειεπι Ρετίιιιιάιτ απιατο.

δοΙνιτιιτ το Ιαετγτιιαε ΙιιόΕιιε, ειιιιδι:ίάιιε πωπω

Πτιιιιε ιιιεεττοε Βιι:αειιιιι: αΒίτετπετε Ηετιιε:

Νεε ναΜἐτε τατιιετι (οΙατια ταΡτα πονατι.

Ηιιιιε Ρια εοτιιιΡΙειωτιι ()ιιάΒετΙιι:ιιε αά οΓειιΙα πιι.ιΙεετ

οβτωττω Πεεατε 8ετια5,άεισοιπετε Μάικ.

Εκει π δ( ιιι:είὶο ιιιίταε άε εοτάε άαετεΙαε:

@τι τε, εατε,Ιενι ΓιιΒάιε Ρετ ιιιαιιια Μάο,

αι1εΠ1-Πειιε απΙιετιο ΜΒΙιττιιε !ιοιιοτε Βιετανιι:,

Ρταεβειειιε ΡοΡιιΙιε,εατΙὶ ειιιιΒιιε αττια Ραιιάαεε

Ιτι8ειιιιιιττι Μάιο τιιιιτηιιιά εοπειιττετε Γετνιε

Εαε ετιτ , απ: νιιΙειΑιιτιΠεε ΙΞιτιιΙαΒιτιιτ αόΕιεξ

Ι.ιιιτιιιε τιιιε ετΒο ταπι άιίΓοτια ΓτινοΙα ία&ιε ,

ΒενοτύΓάιιε Βεο Γαετιιιιι εοπιιιι·ι8ετε Ρεθ:ιιε.

Η” ω, δ: Ριιετι εταιιάεενιιιιι το Ρεθ:οτε ΓειιΠιιιι

Σ

 



δ/ΙΤΑ 5. ΟΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5(.ἶ. ΠΝΠΙ$ΡΑΚΝΕΝ$Ι5. 9ι7

ΠΙ

ΒΡΜτιιε ...πω ειιιι&ιιπι οοπτεε ειΙιτιιιε 1ο εαυτο.

Να: μπαμ , ἰοἴειιποε πηίὶετἰο. Ρειιπ:Ιει·ε (ΜΜΕ.

Ι.ε&ειπίισηιιε Γεια: τοΡΙεειτ ΙἰνΙΓεετο. Παμε,

(ξι3Γενε1ι: Βιιπισ.ιπο.ε ε.Πω.ττι τώσειι·ε ΙοεμεΙο.ε.

.,%συπιοείο έσω ιίοίωιν σΖωιΖω ε]7%ϊ'ω βη Θ Απἔεἰο Μεα'έσκιπτξ

αμεα.

ΑΝ. Ειπε. .

υο.κκενιί.

ΜΑΚ·τ11

:οἐ_

. Ά

έ» ΩΪἱΔἱ

ση. π.:

Αιινιιιιιε ἱτιτετεει ΕΜΗ άΙΓετΙωμε ...Με

ΡΙεὁὶὶτιιι·, ατομο :εμε νεΙΗΒἰο. Ιαο8ι11όε μας»

οίιπκμε Με ‹με.ὸει11 ΜΒ ὸὶνο (ΜΒ Ιοάιπετ

ΜεπιΒτει όοΙειπε ίοΙοε πιὶτἰε Ρυετ,ε‹:οε τεΡειπὲ:

νωπ αμε:ε ηΙνεο νοικτ:ικιόιιε τ6:<έτηάπε , ικαιοτι

(Παω. εοτηἰΡεὸἱ ΠιμΠε, τα:ι1Βέιτυσμε ΓαΙιιτειτ,

ΟΒΓεεμὶιιω ΗΜ Γει·τε τοττςαιπε. (Σω κειΠε τ0ἀὸὶτ:

ΟΙ:ίεεμύε οικω ἐΡίο τιιἰε :ιὸίἱίὶετε μ·οωΡτι:ε

νοΙΙειπ ,τή άπο Ρτειπει·εται· εοππΡεάε 8τ€πι15.

Νειπτ τιιτικ:τ οσα: μου, ιμΠὶε (μοὸ απο. τηεόειιτύοί

ΤετπΡοι·ε μπι πμΙτο νειΙιι1: τυοΙΠι·ε: Ιει€οιή8 ε.

Μαι.. ΙιοΓΡεε €€μο , ΡειΙΡατ @πιο Γεόιιμε ε:8ι·ιιττι,

δἰε Γετιιε ίἱτΩἰΙ:ε ιπτΜειω απο Μάο Βιτ1ηειππ

ΟΠει εοεμειτ Ρειι·πει· Γετνεοτὶ.......

Ηόαμε: ΜΜΜ εο.ΙΜο Γεωοόιιε 1ιωη€ιιε τιιιποι·επτ.

Ηεεε ττιεττιοι·εηε εοπΓεεηεΠτ εφ.ιι,ιω (μπε πωπω , 1Πσ

@Με άοπιιιπι κοιταμε. Μ0Ωὶτι1ε ωεάκω Γεωτο. Θε;

Αἔηονἱτεμσ.3 βαττ ωεόπιιπι νειι1Πέ ΓυΡεπιἰ_

]ι1ἀὶ€ὶ8 :ὶ ίοΙὶο Γιιωτιπο, εμἐ ημιπει·ε εΙει:Γοε

ΚεΓΗτιιΙι: ν1Γιιε ΡΙΓε1ε ‹Ιε ΜΒ: ΤοΒ5::.

1ν..2φωοέο σεω2.τ οπιι·ἰωιε παπά: , πιο: έ» 0σωπιπι άε|κ1Ρ/ασ ω....Ι..ε

σ·εωεσυετέε αεί ίέω.«·.

Με: Βετο. ιη:.ι]οτ1Ηι·ματιιε τοΒοτε εοτόε.,

ΟοΙΙΜποιπιιω εϋεΙ1επ Ρτωωε ΡιιΙΓειτο Τοιπιτιτατη

ΕΠ Ιοειιε ἰπίἱἔπἱε Παπά] ΓιιΡοι· οίΗει τω.,

ΕΧΙττπο μπι τυπο Μουσ.οΙιοτιπ11 επαιιπὶιπτ ΡοΙΙετιε:

ΦΣ νεΙιετοιπ εΙυπ1Ηεμ:ι Γε:1 Ρα· τετεε Ηιιεητὶ,

Πιιιηἱιπὶε δζ νειπὶ ΓυΜτο ίετἐυιπυι· Με ΗΜ.

@ιὶιπτμε Γυθτε εποε, τεΡἰόο (με ειιι·81ιτε ειιο&σε:

θεεειτιἐ εο.νιιιτι Ρι·οικιε ΙειΒιιοτιιτ Με εκμοτ.·

]άτικμε οειιΠε ειΒίΕι·ει&ει μ·οοιιΙ , νεΙιιτ ειΠΒέι· ιιτιὸὶε

ΜετΒιιΙιιε ὶιπιπειτετ, μποτ Ρετ αετι:Ιει ΡιιΡΡἱε.

ΕΒταϋτιπ Η·ε.τε:ηο. σώστε, 8: ΡοΡΙὶτε Η€Χο

ξΈτΕκπα ίι1ΓΡΜυτιτ, νπειττι , Ρο.εέτιπμε μεεαιπεε.

8ετνειευι· ΓεεΙ Με μισο νὶὰοτ1ε. Ιε6Εο *,

@Η τομ ί:οττξ :ιΜε μπι ΙΙ:ειΒε.τ: Μι οΜα: :ἰΡε:,

νιιΙ8ιιε 8: 1ιπ1ιιωετιπη ει·ειπόίΓφ1ε αιτοτνο. τὶὸαπίὶτπ:

θειιιόΞει παπι κΡτοΒΙε μι:: ει·ΜΜει Ειτε. ΡτοΒοιαιω.

ΝοΧὶε., εμἱ ὸἰΧΙτ, Ιὶτιεμειττιιιε 8:ιιι:Πα Ρτειτ:τεε:

ΠοιπάοΙαιτηι:ε 8: Με, ειιοε νε:Βει·:.ι επεεΠει ε...8...π.

νε! Ποτημιπτι ΡοτΠιε, Πω Ηαβι·ε οτεεινἰτά ιτιπάο.ε ;

Οτοπιυε ) εΠ€ηε:τιπ Κα· εΙοτιειτε: ΓεΙπ:ὶε,

" Μάο1οσ€

η ϊ

.Η :Κ ΙεΡοιἱΒιιε: παπι ΙεΡοκ11πτι οδο. ΜωΙωῇ ωεμπιιπι ΜοτΒὶε αἱιιιπ.

ΖΖ.Ζ:: ϋ]

 



σε νιτΑ ε.εστΗΒεκτι εσω. ιιΝοιεεΑκΝΕΝει54

πω. Με. 11υίΗεε. Μ!. @Με ὸ1ίἱ`ετιτἰτ τικΒει ί-ι12ὸεΙὶ8

Π°·ΧΧ°””· ΙΙΙε εσω Ηεκο νιιΙτιι απο): ΡτεΠ`ετετ σπα:

Μ.«κτιι

να Μιιτειιπτυι· νσπ1$ :ειτ1ΒίιΓσιε Μ Μεσα ]ειέΗε

ΕτυΒιιἱτ @τση νὶΓο Ρτο τιιιττιιι1ε· νι1Ι8ι1ε,

` ῷ1οτ1ἱἰεἀτειιε Βει1ττ1 , Ηττπετ επι νοτε ίιιοτυπ1.
Δ

.Ι.€3Ρ.4. ν. __%ω»ωιίο Με Ρ4βο7ίεα.τ Ρφ'εω@ΜΜΜ Σ. £σίαπέ ΖΕΙυήορί ει! σε!ωπ

β7·:·έ ώ Λπςςεἰ:.τ αά/Ζὅεκεπτ.

Δε; ὶτιτσ, @εσω @σε @τη εοΙΙΙΒικ αΐποε - °

Ρείεσετ, εεεε νἰἔΠ ιποἐΕιιτηὶεεσηἰ: ίπ δωσε,

Ιἔι1εει Πάετσε ΓωΙἔεΓεετε εεΠ:τει αιειιπἙΙιε ,

Ατει:ε ΡοΙ1ε 8ειοδΕυτυ ΜΜΜ Ρσ Θεια κι ΡοππΡε:

Εστε ο.τήτωιω , ΓοεΗίε1ιιε ΓοΡοι· εποε ΡτεΠσο.τ ιεΗτ:

Ηειι ωπω Ισπο Ρτεππιππιτ σ” Ρε&οτει ί-οτωτιο ,

Οσυσε εεε νὶἔὶΙιιω ε:εΙείΗε ΒιέΙο. τησειται:ε ι

ΜΗ!! Με . ΡετνιειΙ εε ππεάιεο ΙΠε1Β11ε1Ι1:ι τσιπΡοι·ε ασε*

“κ” ΤαΠω1)ει5Βιίοτεε Ροττ:ε τεΓσειιπιιτ ο!γωΡι,

ΙικΗτιπ χώσει ίεΙ1Χ εμε. ΓΡιτιτυε εσω

ΑιπἔεΙἰεἰε εοτιπὶτειειιε οναιπ,ε1ι1Ι Βάσει Ηειττιτιπἰε

ΤαιτιΠτ,8ωΜεΙιτοοιιω 8:ιιιόετ πιοεὶὸ νἰΓσε Κεεειιτ;

Αιπ1ίΕεε Με Με ι·εοι·,ΡΙεΙσπνε ίειει·ειτσε,

δυτιππ1ι1ε 5ο σα: ιι1τσιε, εοπ11τυπι εμισηΗειπιππεο.- €ο.τιτΙε

ΕΧεἰΡὶτ αετΙιτο. ε!ιοτ1ε , Ιιιείίε1ιιε σ! Ι1τΜιπο. νειεϊτ.

1ΜΓστε, ΡεΠ:οτεε, ΜΒΜ τιιι:στι1ιπε ττισισ1ε

ΙτιΠεϋ8.ε κιοΞΗε, ίιιτνόΙει1ε εεινει·ε Ιεοιπεε ,

νοΒΞε οι: ΑιπΒεΙὶεεε Ρετεο.ιπ Γεετα εσττιἰιπα Μεση

ΒεεΜεάε1ιιε Βειππ εετιπιτ1ε πι ειπε Ροτσπετυ.

Ηεεε ττιειποι·εω ττεΡἱὸειε Γοσο Γι1Β Ρε&οι·ε Ιειιόεε

Αεεεεό1: , ωάτειιιόει «Με ι·ετυπι. 2Εάεικτικ Με

ΤεωΡοτε άεεε!Πτ Ποπτω1 0τ2.1151εετι15 ω ειιιΙο.πι.

Νά

σ, 2αΜ20έο έέσω Δτω,ω εεωΙυεβατεπ μπω ρω!έσσκ: , ο!επωι με

πειτ:8απ·ιω ιἰεεἰεπε.

ΕετΔι 8ειεεπ:Ιοτίε Ι1ι1]ι15 νεπετειικΙει Ρετ ο:Βειπ,

Ετ άο&τΙοει ιπτετ, πιεπιο:1 ηστσιόει τεΙειτιι.

Τειτιεσε Γεά Βι·εν1τσ εΧεωΡΒε εσω: @στα

Ρτεε!ητετ ιιιπΗΓοιπ ε1ιι1άση νειάει εεει·ιιΙει Ρςπιτἰ

δεσιεΙσε @πιο , ασε ΙὶιΡΡΙεκ οι·:ιειιΙο. Με _

δέευε ίι1όΓειι1ε τοΒο.τιε Ρι·εσΒιτε τιιτ:ετίετ ειΙιπὶ.

ΑιπὶΠεε σε εεΙΓιιε στ: Ρετὶε εσΙι:οι· ιι: ειΙτιιπ: ,°

ΟΒνΙι1ε ειόνετΓο ὶιτίὶιτἔετ 8εΡτστπτἰο Ηπα:

νσπ1 Γεά Γ:σστικ, τεττιΡείϊ:ειτόίεΙυε ίσιωσε

ΟΙιτἰΓωειτε εσω άεάσπισ Ρι·οωΡωτι Ισσε τηεττιειπσ3

Πιι€υΙοε τσκ ΓιππΡτο οειιιτεε ΡϊεεΡἱΠἔυἱ8 0Ϊὶνεε,

.έΕε1ι1οτ8. εοιπΓεεεόυετ,νεΙίςι1ε ΡειτειπὶΒυε σε

διιΙαιΒειτ πιεσε. ΡυΡΡἰε ίεειπτει ΡτοΗιτιάιιτυ.

()ϋιπ ΓιιΒΙτὸ 8τεινἰε Μάϊκ Μεπτε, Γιαπ ιιικΙηιιε Ροπτιιε;

Τει:ε!ειιπε ειΒτεΡι:εε νεΠ:άΒΙει εο:Ρτ2. ασια.

Ιτηι111ΙΤο τειιπΙεττι ΡΙΠἔιιἰε τηεό1εσΜπε Βιιττα:,

Μο.οΓιιείειέΕει Έσω εοιπΡοκ1εω ιπιόει τιιιτιοτε:

Ρεικιόπ πετ Ιεετιιτιπ.νὶτευε Πε Με ἔετιπεΠο

ΕΙΐιιΙ€ετ τειά1ο ,ό1όΜε ‹Ισ π1Μεω ;,ιπξ

 



γιτΑ ε. ειιτιισειιτι ιει>ιεε. ι.ικι:ιειΑιιΝιεΝειε; ω;

Τει·ιιιει·ειι: , ΡισιιιΡτσ τεΙεν:ιε ΓοΙαιιιιιιε ιτιπίἔοεἐ Μι απ;

. . › Βί:.” Ο Ι!.

αιιίσιιε Ρι·σΡΙιετειιι Ρι·ει:Γειτιιι· ιιιειπε ίσταται ΜΙΒ;;;

ΙΡιε εΙειιιειιτει Με τόπικ: τιιι·σιειει μιΠιε. Η.

Υπ. ἐἔιοπωιἰο Οιι:Μει·πσ.ι έιτηθισέεκ.ι, σέθιωα αιύιι!ίο Μάικ άεσε7έι·ϊτ. ω. Μ. ;.

Πωσ ε ειιιιιι Ι)εσ Οιιεισει·:Βιιε Ρεθ:σι·ει ΡΙειιιιη

Ιιι€τειιιειιε ιιιιιει· ε, Ριιινιο εσιιεισάιι:στ Βετο, έ ι

Ειι€οτει σιιεισιιε νσιεισε σει·ειιιιι·ιτ Μετα ιιιιιιΒιιε,

Βινεττιτσιιε ι·ιεειιε νετει·ιε Γιισ τεε'Ιο. τ:ισειιια:,

(:στιειιειει·:ιε Ρεεοτιιιιι εμέ. ιοΙ:ι Ρετ :πιει σώσει

Ρειι·ιετι δ: ιιειιιε&ιτ σσσ νειιετ:π ιρΓε εειΒιιιιιιιιι.

ΕΧιρεέιέιιισσε ικισε Ι)οπιισσιιι εσπισσιιειε Βαση

])ινιιιιε ιιοιιιιιι εισαι θεια: ιιιιιι:ιισιιε ειιιιιιε ,

()ει·ιιιτ εσι.ιιισι ΓιιΒιι:ὸ Μαι όεεειΡει·ε πιοι·Γιι

Τεόι:ει εειί:ιε, ίειιισιιε Πιιιιιπ ισ ίειιεε εεόειιιιε

ΜιΠει Ριο ιιινειιι ίιιιιπιισ εσιινινιιι άσσο:

@Με ιιεε:ιτο ιιιει·ιιιίι:ι ει·ειι·ιισε σιιοικιιιτιι

Ριιιιιιιιιειιε ιειιιει·ιεε "τα σοι Γειιιιειιε :κι εστω;

Ετἔσ ιἐιεει· ειιιι‹ιι Ρ:ισιε, ειιι·ιιιισιιε ΓιιΡει·ιιει

μπι άσσε σώσε @π @στα , Ρσίιιιισιιε ρι·σεειιιε

()ειιΡιπ: πει· ΒιιιιεΙειιε ε:ιιιιιιο εσιιιιτειιιιε Ιετειιιιπι.

για. Ωωπια!ο Ακἔε!σιω |ω/|ιέ:Εο πειρΣεπι· @κιμπακ μαι: Μπάκα: πω» α.

ιτν·:·επαω, σε!εβι Μ: ω πωιιωπή Μεπιεπε.

Με ιιιιιιοι·ο. μπακ Μσιι:ιειιιε ιωΡωεωι, ειιπιιιε

ΟοιΡοτε, τιιετπε , βασικο ία&ιΓσιιε εειιιιιι€ιτυ1°: δέ ΦΟΣ

Ροιιιιιιι· ιιοΓριιισιιε ΓειιιιιιΙσε,ιιιίιό σε ιισειιτει·

Βιισάιιιιε σΙ:οΓεσιιισ , εειΓεε σε ιιισεσβΒιιε ασια:

Φει·ιιειε σι·οιιιει·ιιιι: σειικιειιε,8ε μιίεει·ε εινειιι.

ΗοίΡιτιε Με ιιειΒιιιιιιι πιετιι:ε ω ιειιιΡοτε Βιιιιιι:ιε

Αάνειιιι:,νειιιισιιε ιιιιπιιιι σε ωστε ι·εεεΡτιιε,

Αρτσε"εισιιιιιιιι· (εποε , σιιισιιε ειι€ιόει Μασάει ης"ω.

Ρειιιικιιιιιιι εειειιιιιε ιιιιιιι:ετ νεΓτιειει ίσιο;

διισιιιιιίιισιιε ι·σεειτ ειι€ιιετιιι· ιι: ιιισιιε ιιισι·ιιιι,

Ι)είεΠιιε Με εισΡισσε σσσ ιτιετιιΒι·:ι ιισνειιιιιτ,

Νε ΕιιεύΓσσε ΕιιιιιέΓειιε ιιινσιάσσε Βιισι·ε Βει:ειιιΒιι

Ιιισειιιισειπ ω” ισιισσ Γαβ εειιιε ι·ισειπιε,

@ιι ιικιιιιιιιιιε :ιεινετιειι: ιιισιάσε αυτια

Ατειιιε τειιιόι;ιιιιτειιι , Γιιιιιιιιι σει· τεσπα Τσιπιι·ιιιε

Αειιιιτ:ισε, τειιιιιειιι Ιιιιιτειιιε Γετιιέιιισυε ι·εσεΠιτ,

.Πιστειιιτιιι· ειιΡιειιε μικτη ειείει·ι·ε εει!ειιτειιι,

Ηειι:ειικε Β σιιὸιι πιιιιιιιιι ίιισει·είΤειιτ &εισιιιιιπο. εσωπ. ι

()οιινινε.ιιι ιεειιειιε σιιιει·ιι: , ία! ιιιιιιιι-νι:ιιιτιε '

8ιει·ιει [πόστο πινω σιισσιιιιιιι εσιιΓΡεσιιτιιι πω.

Ισιει·ισι·α Ρεπειιε ι·σιεσ πιάστε τείει·τε

Κεσσετιτ Μα , πιιι·ιιιτι ιιι&ιιι Ρειιιιτέι·σιιε ττιετιιτ

Ττεε ιιιισι ε ιιιτι‹ισ ίιιι€εστεε ΡσΠισε Ρειιιεε.

Τειιιο. εισαι Ρεινιεισ ()ιιιισει·Ιιτιιε Ρεθ:σι·ε έστω:

Εστω σιιισειιι,ιειιιειια ειείεεικιει·ειτ Μοίρα ασ ασια ;

α Μ” σε Επι· ρι·οπιιΓειιε Με ιι(ιιτΡει: Μια. Πωσ” Μπεστ. Α&. π. δε. π.. Ι.ιισειιιιε ιιι 6. Μπιιιω -

κι. ι. ειιιιηιιε πατα πρωι νσΠιιπι ισ εφιιοισμο :πειστική ιιιιιι·μιι.ιιι:. Με:: Νσιιιιιπι ΜιιιεεΠιιιιι πιο

,πωπω άκιέπιπιυπα.

.& Βειιιι ρισιιιιιιιιθ.ιτε νιιιετιιτ |ἴστιπι στο Βιβωω : :Μπι ιιιιιιισάιιιπ €1ι.ιο (μπει σγωιω στο Ηἡππιμ .

 



ιμ.ιο ?ΙΤΑ 5ξ ΟΗΤΗΒΕΚΤΙ ι-:ι>ιαο. οιΝοια:ΑιιΝιεΝεια

τω. οσα. Οοαιια:ιιοσε Ιενια Γε τετιιιιτιι: αΙιεετ αιιιιιι

?"°°'"· ΡαΓοετε τιοιι αΓοι νειιιειια , 8:ιετοσια Ροττατιαι
ΑΚΤΗ _ _ _

αυτ. @ασια ιιοτι στειιιιτ ιισιιτα: :ισ αετττιισε τσείιια.

Ι.ιΙια οεο οατιιιειι:, σε:: Πο τοΓα :αιμα ίταατα:,

Νοίὶτέτισε ττιαιισιΗσο ΓΡεττιστι:στ πιο ίαΡοτε.

Νσιι ιιαι:ο ει·οο πιεσε :οίιο σε ιιι:ειε ιοττια::,

δεσ Ραται:ιιιο, :σσα αισιιι: "ία-οτα ιιιστιετα ίι·σ&σα.
Νεο ιιιιτσττι τιοιι:ταα όινεα οσὸει τειιΡσι: ειοαα ,

ΡετΡε:σσ:τι στα ίι·ιιι:στ σοι Ραιιε Ρετ αανσιιι.

Ναιτι να τιιεστε Βεσ ιιονο:σα, 8: στο ιοοστιι:ισα,

Βατιέιειιιοσα Ρα:τσιτι Ποτιιιτιι ίσια ιασιιιιισα αδισα

(ιο:τιτσειιιοτατε ισιειια , ΡτοΡτισα οσοοσε ια:Ρισα πιο”,

Εαετι: :ε:ιιετιο :αιι:ιιττι οσοα :οίιε :τιστιιΡιιοα.

αΙ.οαΡ_ :οι τις, ἐἔιο7220ἄσ αιαέπω!αι Ματια ίπ απο μαπα:: οι·ατων·αι·, έ!!έ 4·εἔσ·ε]/ὁ μι::

ύπατέατ οΜααέιω ; @- Ρυακια· ?κι ω οι:ιεύαι· ΡΙ"θ τιποτε

Ιοπέαψεκα , :για β: οπιτιοπε τέστεατιια.

Ντετοια ισιτειιια ΓοΙΙ:οα ιιοάισι·ιισα ασ ιιιιιιιτιοα

Βιοτειιι:στιιειι:ο τισι:ιαιτι σπιτι οαΙιε ίεοστσα ,

ΙΙΙισα ιτιοετ:οα Πσιισιτ:ιι τισιοετε ει·ειιιια.

Αι:ι :τιατε ::ιενετιισσ:: οσΒο τοιισα ιιιοιιτσα σιιιιια

Ματσιοτεο (ισειιιετιι:σα αει: ίσια οατττιιτιε τισοι:ο

ΕΒτεοι:στ Ροτι:ο , αετιιοίιιοσε ισ ιι:οι·ε στα,

Ει:Ραιι:ιι: αειιιιιιαα ιιιΡΡιει: αει ιι:ιετα Ραιιιιαα.

Τσιτι ττιατια εοοε όσο νεσιστι: ατιι:τιαιια ιστι:ιο ;

να:ια 8:ατι:ε Ρετιεα ασια ι:ετιιστι:στ ατε:ιέιι

Ηιιιο αειι:ιεια νιιισ *, Ηα:ίιοσε ιονεστια Ριαιιταα;

ΧΕ.οιιστεσττι :εταστι: Γαιιέι:ο :ιο οστΡοτε Έτοιμα:

8σΡΡιιοε :στο ιισ:σ ΓεΓε σειιεόιοιετ οταιι:.

@ιι Ρατειια νο:ια,νετιιο, :ιει::τα:ισε ττιιιιιιιτια

ΙιτιΡεσιιι: ατακα , Ρα:τιαί`οσε τειιιι::ι: αει σιιειαα,°

Λο ττια:σ:ισο :ασια Γε :ετιιΡοτε καστ.
Ηα:ο οοττιεα σ: πιο Ρετοσιισα οοτ:ιε Ρανοτε,ε

δεσιιαιιιττιαττι οστνο Βα:σττι Μαι: αικιι:σα αιι:το.

Α: τενοισ:α :Με Μετα οσοι ΡεΠετε: σιιιιιταα_

αοΕεετ α:ιει'τ "κι ΓσΡΡΙειτ , Βεσιιιίιισσε νσΙσ:σα

δε ΡοΓοι:Πο:τιισο :εοε οοσιττιεσοιατε ΡτοΓσΓα,

Ισοι:ιετι: ιιιαοιιαττι σιιι:ὸ εισαι Ροιι:ιετε ιιοδ:εσι.

Νιιιιι τιοιιτσσι ο Γ εοσιια, ιιιιτιι: , :ειι:ατι:ισ ια:ετι:ετ

Ι.σίι:αιοαα ι:ιτιετε οτι ιιστιο οιοσαιαι:στ οπο:

]ασι :Ναι Ροιοετι:ι, τε:ιοεα τι στα οσοσιοσε

.ι)εοεοιαττι ττιστιτιο. 8στσισιτισε ει:ετιιΡΙα σιαειίιτι

ΕκΓεοσι:στ, ιτιιιΤο τεσονασα οσι ισιτιιτιε` απο

ΡτωΡιτ εισόι:οτεττι τετισεια οειατε ίαισ:ια.

Τσιτι Ρτεοε ιαιιασοτετιι Ρειιι:, οσΙΡατιιοσε τεια:τατ:

Ι:ιεισε τιιεα τιιετι:ια οτειοεικιι Γιιττιιιια Τοσασ:ια

(Σπιτια :ειιια α:ιειι : Ρατιιισιι: ::ιιταοσια τιιετι:εττι5

]α:τιοσε ΡτοΡΙιε:αιια Π:εΙιασ:ι ο οιιιτιιισε νιτ:σα

θαιιο!ιεΙα Ρ:αετσ:ιιο Μαι: Ρτεεεοτειια Παω.

Θ: νιιιιο

] @οι

:τι @απιστία

 



ντι-Α δ. ΟΠΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ο Ι..ΙΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝ$Ι$. 9::

πιτ. Ωωυπωίο κατά.: 2:Μ19άατε ρτωἰαῇῇτεππω »Με πό τυπικα :Μπι Ρτι:τίΣκεπτ,

ό· επιπιίο πω: έκφσΜι20:37!!ε - Α' ΕΡ:: 7

Ιετοιιιιιντ ιιι:ετεει τιιιΡρι τΙείει·τιιι· :ιό οι·:ιε: ¦ Βιζ2: -

$ετι ι·εάιιεετιι @σε τετε!.ειιι: Βετο. ::Πιιιθ. ΒεεετιιΒ:ε: ε Π·

Οίιιιιτ1ιτείετιιεε,ίτιείιίτιιιεμιιει:ιΓφιε ΡετιεΙει Ι·-τιι·ειιτιε, 'Η' “Ρ' Π'

ΝιιΒιΙο. ειιιιι τοιιιτι·ιιε , ετιιιι Βι·ει:ιτιο , ΡοΙίτμιε ιιιιεειιι:εε -

Ει::ει·ιιο ::εριάοεςιιο.:ετε:ιτ Μ: Ιιτο:ε_τιειιτειε.

νετιετει: ει!πιει όιεε , ιιεττιε :μια εοιΡοτε @Με

Ειιἱτιιἱτ (Πιτ:Πιιε εεΙο:ιιτιι ΒΙοτιει. τεττιε.

Με, τι: ετα: ΡΙ:ιειότιε , ΒΙ:ιιιτΙο Πε Ρεό:οι·ε :που

@κι τ·οΒο,τειιιτει τειιετ τιοίττειε 18:ιενιει ιιιειιτεε,

Τει:ιι :ετα τιι.ιιιι :ι!!σ Π:ιτιάειιιιιιε ιιιιιετι!ει οπο:

()ει·τιιτιε τετιι.ιοτεο ι:ειιιείεει: τι: ει€ε;ει·ε τεΠιιε,

λε: :ιτιιιαε αυτια: , ΒΙειειεε πιει:ε, πω: ει:: α:ζιι·ειιιι :

Ποτά.: :ειπε τει|οετιτ ,Ιιοιιιιιιίιιιιτιιιε ιιινωιιιιιει «.ιείιιιιτ.

Ετεο Ι)ετιπι πω:: ΡτεειΒιιε Ρυ!Γειτε (ιιΡιτιιε ,

:ΜΒΜ Με τιιιο:ιόει:ιι ΡεΙει€ιειιι Ιιτιιιτιο. Ρειτι:Η:,

Νώε όοτιιιιπι , ιιιτιιΒο Ρειτιεπι «Εκ, ΡοειιΙει (εεω,

Νοέ:ιε 8: Ιιοι·τιτ”ει·ο.ε Ηειιιιτιι:: άτιεόόιΓειιτιτ ιι:ιι!πειε.

Τειιιτα άιεε Ρι·τι:Γειιε οτι-Μ άε ιιιιιιιετε τιοιισ

Ρ:ο:ιιετιιἰτ , τιιιει:ετιιιι :πιει τΙιεΓιιιιι·ο. Γετειιτεε,

Μοττιι!ειιι , Κεἔέτιιτιιιε, Πείιτιιςτιε τι.ιειιττιι·8: οι·ειιτ.

(19οιε1%1: ιΡΓε Πιο 1)οιιιιιιιιε ΒειΡ:ιΓπιει:ε ιιιιιιιάιιιιι,

(Πο.ιιΒι τι:: :εΓετει:ιε ει·ετΙειιτιβιιε εε:Ιιε:ει Γετε!ιε.

ΒιιΙεια τιιιο Γοιιτεε Ηειετειιιτ ε!ε Βιιι€ι:ε νιτια, .

Μιιιιετε εεω ι·ιιΒετι: Ποτιιἰτιι Ρει·Ροειι!ειΙγοιΡΒε :

διο τρωμε ιιοΠ.ι·ει Ι)εο τετιιειιιιτ ειπε Ρ:οίτιει·ιι ετεε!ο,

ΙΙΙιιιιι Η τοΒἰ:ιιιιε Βι·τιιετ Ηάτιειε Ρε&ιιε.

Ητεε Με: εκει, :ται Γοτ:ιοε Γαβ Ιιτοτε ΠΓ:ετιε,

Μετα: τω: νιειΙεε ίτι!ΡΡΙει: μπι ότιεετε πρέπει

θεα άεειΓει Με: :ιι ειε :Με νιί::ετει ίι·ιιΡτει,ι

Ε: ΒειιιΒιιε Ποπιιιιιιπι ΡοΗτιε νετιει·ειτιιε πιστα::

Ι.ειιιόιΒιιε εεειιιιιιιιιιΙο.ιιε Με: νεοειειΒιΙε άοιιιιτιι.

Το: ίτιΡει·ειιιτ # , νει:εε , εοκινινιει ΓοΙ:Βιιε : ιιιτιιιιτ,

εωωιωτ ετιιιιεινι: ι :ιιιιΒιιε ιιότιε , εε:ιιιοπι Ρ|ει02:18 ώ ,τ μ: α!! Μ

Νο.νι€ετο Ρειττιιιιιι τιοε @Με τετιιιεετ επι :ιτνιιιιι. ΡειΓυιιτ

Τιιτιι Ιειι·ιΒιιε τοι·ι·ειιτ εΡιιΙειε , Βι·ετείίτιιιε Βετειιε!ο·,

ΕκτιιΒιτα τ:·ιάιιο παταω: ε!ειΡε@Με εποε,

@ει :ιονει. τιιεΙΙιτο τείτειιιτιιτ :Μια @ποια

μπηκε όιε φωτο ικτιε εεΠἐιιι:ιΒιιε ιιτιί::ιε

ΒΙει:ιό:ι. Ϊειὶιιτἰίετιιτιι εειΡιιιιιτ ττειιιε εετιιιο:ει Ρωωω. _

Χ. Ωπουιωίο τω· β:Ζωι.η τιάτα!ά ΜΜΜ ·υιωωω ό· μπτηπαταπϊ

'β ώ· ρωό2:τει·2: ό· μπεφει·22.

Νοε 5:ιεετεΙο:ιε ιιιει·ι:ότιιιε Βι·ειάίιηιιε ρο:ιτιιε

ΙΤε:ιόεΒειτ ροριιΙοε νιτε ιτειιονει:ε Βιιετι:ιε.

τω:: να εοπιιτι , τω τιι·ετΓειιιειΡίε Γιιτιιτι,

Ρ'αι·ε ΓοὡιΙἰε , Μ: ε τιιιο :-ει·ειιΙα Γτιιιιετε ιιιε:ιε Μ.:

Η:ιτε 86 ε8ο,τιιι:ιτ, άιιΒιο Γιι:› εέτοι·ε πιεετιιιι , _
Ρι·ο.ιιε!ιτι :που τιιΙιτιιιιε νο.Πε , όι:,ιιιιιιε !ιοΓΡιτε ιιοιι ότι

]ε]“ιιιιι ΓεΒἰςιιε πω:: ::οιιιΡΙει·ε ιιεςιιιτιιιιε.

ΚεΓΡοιιτιιτ 8ειιιοι· : Βοτιιιιιο Η Ηόει·ε εεττ”,

Ρ:ονιόετ ἰΙΙΘὸΘΡΘ8, ν:ιτετιι τιιιἱ ΡειΓεει·ε εοτγοε

]ιιίΠτ. ]τιπι ετ!ΓΡε&ειε ετιιιιΙειιιι 1228:: :Μετα ΐεεειιι:ετιι2

Νοε νειΙετ Με ετἰαπι ΟιιιιιιΡοτειιε Γετιειι·ε ιιιιτι:Η:5ι.

..έθεσα 86”. Οτι!. δ. Β. διαπἰαπι ΙΙ. Α Α α α α

 



εεε νιτΑ ε. εστΗιεειιτι ειπε. ι.ιΝοιει=ΑιιΝεΝειε

ιι ει. εστι, 1)ίιωσιιε ιτε: ιοεερτσω Ρεταεσο: , νεοετε ίσο αωοεω :

Χ'ζδ::Τ';"· Ε: νοισετειο τσοτο εισαι: εειία ίσο αστε κοιτα:

ι ο . .

οι, Ματωοτιε ιο του. τειιιιετε τσεοτστ. Α: αι:σε,

()ετοιε (αι: να:ιε ) οοίιταω ίσοι:: αεσσοτα ίετνατο τ

(ισττε τοεο , 86 ι)οτοιοσε τοιιι: οσα: τοσοετα τιείετι

Α::σιιτ α: [Μεσοι ωειιισιο ίεεα:, επεσε ωιιιιιιτα:

Ρατ:ε ίαωετο Ρειιιτ ε ί·ιτιοαο: ίσα ρεέι:οτα Ραττε.

Παμε νιαιτι ίσι:εταο: ισιιιε ιγιοΡοιίσσε ίαιστιε

Ραοτιι: ι:ετ ΡοΡσιιε,εαιι Ρετ τεεοανοεαοτιιε.

ετΙ_εαΡ,η, το. .2εωτιυιιιο ευκτέτειιπτ ρομεί2.τ Ροιιπτα/ἰἰσιιω@Με @απο τοπικ/έ

` Θ' Ρτε=υιάττέτ ··σεπωττωτ , @· τυεπἱεπτειο εκβέκκετέ:.

ΤΕΜτοιιε σοτι αιιο Ραοτιεοε εεειείι:ια τεττιε,

Ιωρια ιατο Ρσιεοτε ιστιιοτια Ρτοιιιτιιτ αο8σιε.

Νατο:1σε τερεοτε ίαετιε ιτοτοιίεε: ταιια ιιιιίτιετ

Ραοιισο:στ εισο:ιεε νοοιε ωγιι:ετια Κεεσι,

Ποτ στα: α6ι:ειι:στο ίεσίίιίσσε ατιιιιοετε οειιιΒοοετ

Νε ναεα Ρειιιίετι ισιια: νοε αστα εοειγτιτι.

(οι ίαετα ετνετίσε εοοαοιιοα νετ:ετεοι:εοε,

(Ξασιιε: νε τοοιιιεα :ιιτοατι οσοε Ριτιειεεε

Π: οσε αιιοιισιο Κεειε νιί(ιτισε ίσοετοι

Αοτισεατ ίαιια:: νιιιε (με ίετνσισε οοιιιε.

Ηοε ιοτει· τοοοι:σε ναεσο ιιε ίοωιτε ίστεεοε

νιειοαε τεμ ιεοιε εσω: ιιοε νιτιοσε αετιεεε ν

@οσε ίαεεε νοιιταο:, νεο:σε οπο' ι: ίταετοτ αίσιο

εεσιιτ εισίσω :τεΡι‹ιο Ροατιταίωατε πιεσε

Ρειιιιισω ε ιετιινοωιε στιτιά ίσεεσττετε :εότιε.

Νείεια ίετι ίσίιε ίαιιαεια εε:ιετε ιγωροιε,

Ισία ίσι ιενι:ατε Ρετι: , Ρα:τιαίτισε ίσο σωοταε

Ροιο ατειιιτ , ναοίιίσσε εκει:: ιιοισε αοτιιτστ αοττιε.`

Οοο το τετιιι'θτε τιοωσω ι νεοιέωεισε στεεαστεε

Εποταο: Ρτοσι να:εω , ίταΒιιέίσσε ίσΡετοι

δε Βασιιεοτ αΒοοίίε ιιοιοε ε αε τεια τγταοοι

ΒΡιτι:ιιε ειιιιιωτι:, ίαετι εισαι: Ρται:ίεια νιττσε.

··ι· αιτ- σ: τω. ,2τιωκοιιιο βικωωτ ετιιιψῖωι άσ:ποΐ.ι· απἰεπτἰ.τ επεσα τάἱυκετἱτ.

Πτιπ·ι·ιωτι νετι ιιαιοωιε ετεοι:αστιοσε ιεοεε

Ατιεια τιιτιοετετι: :εει:ι εισιο εσιωισα τισοοτιατο,

Ιοεσοσιτ ρτεειοσε νεσ:όίσσε ιατέίσσε τε:οτοσεοε

νοεε ρετιεια ίσεα: , ισνει:ιστο εσω ιιεκττα οεσσιοα:.

Νεε ωιτσω να:ι ίταἔιιεω εείιιίίε εαιοισσω,

ζιεσιίετιε ία:ατια: σοι ίΡιεσια :οττα ροατε:τιε

.ΖΕτοετιο ίσετατ στοοοοε τειι:ιετε ειετιιιι.

=ι<=ι>€ σ: ετσι. _2τια!έτετ· έωποκέπω ιιο :απο στι/αβατο: πετάω αέτυεπέεπτ

ε/εσει·ιτ.

ιιτ νεοι: ασ Ρτοεετεω, :τε ιτιιίτισε οτεεειτοιοα ίσοσιειτ

νοειοσε ιοΒεωιοα:: Με σο ιιωιοεεοοισο:6 '

(ιατα ταεει:, ιαιτι αττσε ίεοίσ ίσ8ιεσ:ε τιεείεσο:5

νιτα ττειοεοε ταοτιιω ίσο ρεέιοτε ιετνετ αοοειο.

Μιττε,Ρτεεοτ, Οοτιιιιωοτιὸ σσιωγίιετια Ροττετ:

 



χιπ ε. οιιτιιιιειιτι :πιο ι.ιποιειιΑιιιιεινε.ιω 928
ΒΡιτι:ι1ειιπ:έ: ίπποι: πιιιὶπι Ρο.ΙΙιιιει ιπειιιιπιι ι·εΙιππιιιι:. ΑΝ- (Πω

Πίιιππιιε μια: ιιιιιι ναι: 2 ιι:: πι1οπι πιι::ιι: ιιι ιιιω , ἔΔἶ;:);ς_ζ*'°

( Τεπιιιοι·ι: πειπιπιιο :πιτ ι.ιιιΔιιπωωπι ιπ ιΠο κι. π

Ρι·ε:Ροιι:ιιε :πιω Γιιαιτιο ιιιιιιιιιιε πω: '* /

Νοιι ιοτι ι:οπιπιιιπο μου: , Πιό Πειτπιοπιε ειι:τι

δπνι:ιιιιιι ιιιιιι·::Ε :Με ιιιειιιιιοει·ε ρα·πιε. '

δι: ιιιιιιιιε ειιιιιΒιιι: , ιιιικιιπ: πω, :ατε τερειιιέ

δοινι:ιιι ιπ ιει:ι·γιιι:ιε ι:ιιιδιοι· , 8: Ροέιοι·ο ωιιι

δαιιιιιιε Βοιωτοι: νειιιε·ιιειιο πιω ιιπιει:ειπι

Βιιοδιάιππιιιι πιο νείειπο εοι·ει:ι πιω::

Ρι·ιτΠιιιπ π παπα: μία@πιο πω, `

διιτπ:ι:, 8ιο.π:ιπι1επιι:εόειτποτ:ι ιπιρι·οΒιι Βιιιιειιπ. _

Νειπιπιιο ιιιιπιί:ετιιε:ιόιιΠετε Γεειιιια νει:ιε °

ΟοπΓιιθι·ιιι: , ιιιΒιιιέΓπιιιτ ειιιτοε Ριιι=:Βοι·ε ιιοι:επ:ι.

πι: Ριο :ι·::ιιι:ειε :πιανει Γοιιιιπιπε ειιι:ιε.

:Μα πειιιιε, δ: τεει:ι ιιπιιοΒιέι:ιι.εώ ιΒιιι: αιιπιπι
Λοιπή: πιω ι:ιπι Ροόιο:ιειπιιισε Ιγιιιιιιιπ 2 Α

Απο: Ριι::ιε ιιιιο:ιπι απο ειιιιι ποιο. ιοιιιιΙιε

ΙΠιιπι ΡοΙΤε αιΡι παπι Βιιοοιιειπ:ο εΙιι:Ιγιιιι ι

νιιιι:ι πιιι :τοπικ Γοιιτιιε ι:οιιΠιθ:ιιιιιε , δ: πω::

νι&ι·ιοι πάει πιει:ιιο ιιιΡι:τειιιιιιιι ιιοΠ:ιε.

Έειιιιπ:ι πιιιιι μια: ν::ιιιειι:ιΒιιε οΒνιει ποιιισ

ΙΠ:ειε επειριο: Μια: ιιιπι πιοιι:ιε ιιιιΒεπειε.

Μπι ιιιιιι: : νειιθ:ι·ο ιιοπιιιπι , επι: οποιο: :ιππιιιε,
Οει:ιιι·:ι: ιιιιιιιοι· τα” , ι:ιει::τάπιιε ρι·εΙιειιειειιε ι

Ετοιιιι, τοπικ ν4ι:ιτιπ οιοιι:επιιοτε ειιιιτόπιιιτ πάει

Βιππει:ιιι Βιιπιιιιε , ιιιιιιεπε πο" παπι Γιιιιι:ιπ

Ε]ιιε ω ειιινειι:ιιπι ιι€ιι·:πε πι: ασεπ: Μάτσε *ι

_ . ι· πιάτα

πω. .,6ζεια!έπετ απιιώοι·ΜΜ πιειι'ιωι·ω , φαιά £ἱπάἰ.εξἔιτπειι/ἔιι π οί πιο. π.

Μοπιιώο.τ <υίιιΜ·έτ.

Αιιιιι πιιι·πιι:ι'ιπι ειιι€ιιι π: Ι.ιιιιιιε , ίιπιει·πει: Σ'

(ῖειείιίιπικ ειιιοι·ι :ειπα Γοτε: , πιω πιεινιιιι;

δεοτε:ι Ιιιι:ι·ιιτο Ποο , πιιο :Με πιει::

Ι.ιιιιιιιε πιο ιιιιτπ:ιπει: Μπι· @πιωπως

(ῖίιπι ιιε τω Ρτιπιὸ μια Απ:ιίιι:ιε ειέιιιιι

Ρι·ει:ι·ι σε οιιιι·ιπιιιο ιιιι·:ιι:ιε ριιπό::ι·ε οιιΙΙιεπι .· _

Π: Μοππειιιε Γοι:ιιιε , πιιοε Ι..ιπιιιεΓπιπαι @πει

Ιπιιιιει ειπα πιιιι·ιε ι·οΒιιιε ι:ιιτιιπιιιιι: ιιπιιιε,

Ιιιπιιε ιιι·ιτνι πω: πιστα οικω Ρε: @πο ι:οιιιιι:ιι:

Επι: ιππιιιποι·οε μια: ΙειπειιοιιΒιιε ει:ετοε ,

ΗοΓ:ιε 8: ειπα (Χαι: ιιι:ιΙο ίπποι: ιιι·ιιιιι :ι·ορεο.

απ:πω: πιιιιιιιιιιε ειΒΓοπε , Πιό Ρεάοι·ε ιιιιιιιιτιιε

(Σοιι:ιιιι: , 6: Εοιιιιο Οιιιιιιι εΙοιπιιιιι π, πάπια: ιπιιιιιιιι:ι

Ιιιτει·πειπι ποιό επιπι ::οπει· :ιείοι·ιΒιιιο νι:ο.πι ι

φιέιπι ιιιιιοιε Γειιιιοπε , ει·εινίΓνε ιιέιιΒιιε , δε. πιιὲπι·

ΑεοειιΓιιπι ιιιι:ιιγπιιε :ιειιέἱι·ι: # ω ιι::ιιει·ει ιπειιτειιι,

(Ηιπι πω: οιι:επιιιιπ μπι Π: μειωιι ιιιιιεκ : πι. -

ο διο ρσ.Πιιιι ΕΜΗ Μπι: ιιι :αλο πιω:: ,κ ::ιιιιπ ιιιιι ποπ πω: πι::ιι ιιοι::ίΐι·ιιιισι τι: πω απ. 178
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9... νττΑ ε. ουττιιιιεκτι ετ>το τἰΝοιετΑικΝεΝειι .
ΑΝ. (Στ-ιιε.

°ω"""· ιτν. @καψω βυέ έτι έτι/Μι Ρωτ·πε ΡιιΜ.ι· 1Μποπιύκ.τ
Μ .τι τι τ τ τ . . .

Μ. Μάιπιτιοοπω βαν·ιτ.
πι. τη. ι7_

#- ΑΝοεΜ Ρειτιιο Ρετιτ 8ειιιοι· , ουριτιίοιιε Ροτιτιιε

ΓΒαιιιιιιε , ιτιόι€ειιοε Ρωτ.ι ίιι€ειτ ιτιιΡιεοτ εποε.

Με Ρτιίιε τιειτιι ιιοττειιε Μιτνειιιιιιιτι ιοίιιιτι Πει.οτιε

.Ατεοϋειτ ιιιιτικιικι τιιιτιιε οοιιιοτι:ιει αιετ:ιε.

Οξτιτιι Ποπιιτιι πιο:: Γετνιιε Δω. Οτιιοε τετι·ιτιιε πιο:

Τιιτι›ο @τι Ρετ ιιιειτιο ν:ι.<τι (Με Ροττιο Γιιτιιι.

Με ίετετιει τοτιετιε Ρετοιιιιτο τγτιιτιιιιόο τοετιει,

Τοττοιιτι :ιετιιετιειιιι Εισαι· τιι€€ετε οοιιτιιτιιτ ποσοι,

Ατοιιο ιιιιτιιιΙοε εξω ίιατιιιτω τιιτιετιιΒιιε τω...

Ε οιιιιιιιε ιιΡετιίετιιτιι τιιτιιιιττι ειτιίρο6ιειτο αισιιαιοτι

ΡοΠ`ετ , ό: τι απο Γεοτετιιε Κεεε τιιοτι.

Ηετε εκ ιιτ: ιο τ:ιιιι6Ι:ιε Πινιτιο Ρειτοίξ:ετοτ ειΙτιιι

νιττιιε , τιιιΠἱΙιΒιιε ιιττιιεινιτ τιιοτ:ιιιε Γειιτιε,

να ειστε Με :Μι οετνι‹:ε ΜωβΡοτειιτοεδ

Πιτ: Γεο ειιισοτττιτιε τιιιιτιε ιιιιτιοικτε Γο!ιιε

$ιιιιιεει·ετ , Γιιτιιττιι άοιτττει σοτιιιτειτιτο Τοιιειτιτιε.`

τι οι). τι χντ_ __%ω!έτετ· ιυπ·σιύαι· αμα: τἰε .Μάο μ·οτίιαστέ: ; 91ά απ”

θτθσπάο οπσπάιιυι αμα: έ» Μπιτ σοπτ087£ἱ2.

ΟΝττε ιιιοΡε ί:ιιετ:ι.τ ιοτ:ιιε ιιιο , τω $ειιδτιιε ειττιατιειιιι

Ειτειιτιτ ωτοιιω Ρι·οοιιιιιε ειιιιατόιτιο ΙγττιΡιιειτιι.

ΗΜ:Ωω τιιεειιἐ Οιιτιιβετι:ι Μπι τω)ω.

Ρι·τι:Βετ Μουτ: οιιτιδι:ιε Γιιανετιι Ροτατιτιιιιιε ιιειιιιιιττι.

Νεο τιιιτιιτιι ιιο‹: Ποτιιιτιι Ητιιιιιιιττι ροτιιιιΤε ττιετετι,

- @ιι οιιοιιό:.ιτιι ΓειΙιειιτο τω» τιιιττι ΡεΙΙοτετ Μι ,

Πι τιιοτειοιιτιι Ιειτιοοε νειιιιιτ οοτινοττετε ιιεθιειτ.

.:. ση.υ. πω. @Μετα 2 »οφ οπο;@τι τω” /έτσ2Μ2 τυοΖαστ·ε.τ αὐσ8εο·2:2

ΠιοΕι: Με ειιΡιετιε νιάιιττι οοιιοιιιτοτε Ρο.ιτιιιε,

Ι.ιιτ:ιιιταιτι τιεττοτιτατ ιιιιιιιιιτιι ΡτοΓειιιτιετο Έστω,

Ετ ιιιτοι· εάοιτιιτιε ειτιιιι τω” οι·ε·τιετο@Με

Πάτησε Γεεεε ττιοειιεο τι. ίτ:ττιιτιο ΓιιτΒοτει: ειττιριει ,

Τε:τιιριιε @τι τιιοΠιε , @ωτω ίοι·τι: νοιιι:τα

ΡΙανειιτεε Ρτατιτιτε Γετιιε ιιιτιιιιτιιι· Μια”.

Τειιιετ. 3ιιι ΡΙ:.ιειάιιε ιάνιε ΡττικιοιιιΒιιε ΜΗ: ι

@οι ρτεοοι· ιτιιιι:ιτο τιιτ:ΙΤειιι οοτιιι€ιτιε επι-ιι;

(Στα: πω.. Γιιιειε που είὶ ιιιίοττει ιοΒοτε ι

ΡτιιιΡετιοε .κι νειιι·:.ι τιιοειτιι ετατιιΤοειιιιιι: , οι Ματ!

Ιοειιτντιττι τιιοτιτὸ Βιιτ:ετιι πιιττειιιε ιο ποσο”

οξει.ι Η τοτιο Πειιε @Με Με ιιιΡωιτε ποιοι: ,

Νου νετο5 Πο ειιιτὶε , νοε τιτιιΒιιε Μάικκατι..

13τΧωτ, 8: απ: πιο:: ριιιτιιεει τιιτΒε , απο ιιιττὶ.

°' Γ Μι . ΜιΙιτιε τιικιοικιτ Βοτιιιιιι @τι ττωεω ιιιτει τι: ,

Ο`ι$τιι Ροτιιιε τιιιιι:ι Ρεοιε οιιειίι ίοεόοτο ποιοι

Πιι:ιτιιιτιότιιοιιε τω εετιετιε τετιειτικιιπιτ ειπιιτ:ιιτιτιζ

Ντιτιι τοιιοτειε σα: ΡειΠ;οι· στατε Μπα ιΡΓο 8οτεισειι:.'

98ξτ

 



νιτΑ ε. ουτΗισεαΐι ετ>ιεε.:.1Μ5ιεέΑκΝΕΝειε; Μ ν

ξνιιι. @Μαν σ07ανίφαω μα:: @το Μό έσπαΪεπιπτ, ρ·εσέδα.ε ω. οωα

. Θ :αιωνα μ:·εέύπ. ΐιο;;ΐ:" `

- ΧΧ.

Ϊε50ΙΝ011Ν°Ε :σκιά πήέτο Μ) εΗωὶωε μ&ιιω ; ν ··Ι· αιμα

Είἶτὶοείιοηι10 όοπ1115 , ι·ομόφε ἱ: οιιΙαπικ ειιΙωσ5

Ια ΡτοΡτἱει: Βευάει::: ττειοεΐ6τ1°8 ΜΜΜ. τοΠε,

Ηοε νετἰε σ€ΠΞιι·ε πιοι1ετ : ΐρτε:ίΐς06 ΜόεΙἰε,

ΗοΓΡἱτἰυπι Ρι·ειττιιω (Μι (ΦΠ 1πωω 2 εΒΜ,

ΡΜ] ιιε 8: επιτοττεε μετα ἀιιτατε Ρετ αποτο. _

ΠΙΧει·ειτ , 8: ττὶίὶεε εΒοηιπ, ττωιιόςιιε [πετάω

Απο» ΜΜΕ Με , ροεΙΝοέιϊηνε νοΙιιτικ 8: :Με

1..ι1ευΒΗ: ‹Ρω νωκιω ταϋτίιπτηνο ρτσαιτιιι·.

Ρεττειτα :Ιω εεε: τεάΙτ , ίοςΙίιιμημο πΜΠυ,

Τετιόεω εαπ ο πωπω: 2Ιεια;τ88 , εὸὶΡὶπτηιιε Γιι1ΙΙ.;ι:Η

8ωιω (ΜΒΜ Έσπασε νοεἐ «Και , ιιπειιὶπο οιήικ

(Μεπιωεοιε Με πιοΙΙὶκε "Μα, 8: σάιτ

Ιωωουσ ω:: ωωΙΙ1‹: Μι πατάει ρωτι:.

@πω Γεω Ρι·ειετιιππόο σει·νΞατ ΓιιΡετΒἱει Γει·νε52

έ @απο παπι «Με , ε; :ΜΜΜ Φρουσ.ΐατοι·σω.

@εΡτεεἰΒι:ε ιποκειιτι θεειΞειιιο δ: πιιωετε Ριπ8ειτ.

Νεε ΡιιεΙαιτ Μα: νοὶιτ:τιππ ιὶε ρ€όΕοτε ί·-οιππ:ιπι

5ιπιππε : ::ΐιπ1 π1οτ182τ 8ερὶειπᾶα , Κεί ὶ‹:ε αιΠεε

(χι-ω ίοι·πποει απ.: , ίετιΙϋπηικ “Μ” :ο θεαεσπυ

κα. Ωζω!έτε:· @τα πσα:βαι·2ύιι: “ω” απο /`οι··υέΜέ: έ: .3|

Πιο τεί:0το.π1 :ιτςι1οτ888 Ιι:Π:ο ίεων!ωετ ΠΠ688 ,

ΟΒΓεηωύπηικ1ΙΙΙε εΙεπκεπτει ὶππρεοὸοι·ο , <1ιιΙ Κ:

ΙππΡοτϋε Γι.ιΒόιιυέ όσνοτει πνειπε ΓιιρετοΙε:

Νειττηυο Με εαΓυΙαπι Μπάστα ὶΒἱ ιτΠΒιιε φωτα;

@παπι Βειἴεε # ὰ ροπή ΕυΙ:ἰι·οι: μπε , τοεαΙ:οαι: ε» “Βώῇ

Οοονειπἱεοε ορετἰ Ρτειττεε ειόάι1::ετ8 @Μπα 4

@'οΒΠτ1 τεώθτε , πιπἰε ίεά Ρτοκἱπτιιε ω”

ΑτωΗμ 8: τπἰτωιπ άπλα : @το ΙὶωἰιιεὶοἰΡΓο

(@€› Πιοτειτ κ:οι·όε Μι” , ΒιικΙΑπήω τεᾶ:ἰ

Ραπόετε ε!εΡοίυΞε , Βοττιἱοἱιπηιιο οΒΙΜε ροεπιπε

ΙικτσΡειτ , 8: πωπω Μ. :οποιιεὶτ ιιικΙα μάσα.

Π. @0Μαίο ΜΜΜ· ωἐ/Ξ· -·υεαΞεπιέ&κ.ι· υποπέω ιἰιηι:ῇΙὶι:ἰΙΞ .Μ;,_;Σ

“βαέί!εε σκ2Μαστί: απ:έ9αέ βυβέ: έκβίίω.. ·

ΑΜΑ εκατ ωιιΙ:οε νει:Ξε μα φωιι·ει·ε όΜΕ;ι,

Ετ ΒὶΒιὐει5 ΜΜΒα:ε ΓουΙε απΙεί!:1Βιιε ειπα,

@με νετἱει εοτὸἰε ΐεποε :ἶι ὡεἱε 1ενετετ.

Μἰτἰε ει: Με βετο τοιποονωε Γο!ειπιἰι:ε τυαΠ:οε ,ί

(ΜΜΜ. Γιιττιππι ροΗ £ι1τ1&ὶε ΒιικόΓεμ.ιε εειάιιεἰ

Οοπιτπεπ1οτειτ Ιιικιἄε ΒεοΙὶ , νειτὶάἴςιιε ωαΠεπι1τπ

Τειπ!ετε ὸεεἰρυΙειε , Ποωἱοἰ φπα πιπ!ιιε σωστο

Σώπα: ιτιἰΓετὲ Γεώ” :ΙωΜε Βάεἱ

Ρει·τοπιμοι: νειει:ειε ιπιΠο ὸὶἴετἰωἰικ Β·ειισ!εε.

Με εΙυοτὶεε , ἱπεΙυἰτ, @Μι ὸε τιη.κτ ι1εβιπεΗ

ΡτπεἰΡΙτετιπ ΙΠἰτΕι1Ωτι€μ10£ἰ€ε πό ρε&οι·ε Γεω

Α&ιι απαιτει οιιΠο ποι:ε:οι· ία! ΙιοΠ1εαΕπόΕυ,

π

ΑΑΑειαει Η]

 



«με νιτΑ ε. εστΗεττετι ε1>τεε. τ1Νο1ετΑΡΝΕΝ5ε.

τά-__.--__....-.

Απ. (Στ-ιτι.

=>ο-Μνω ' ` “τ π τεεεοτ τα τεττοτ.ΜΑΝΗ Νεε τοοτΙιει:ε ΓειΙτιπι τε τε Ρ

χχ-_ Νεε τιικιΠ Γιιτοττισ.ιπετε ΡτιιΡεο.ττε ειιΙττι1τωνιτττ:,

ΒΙειτὸἰτἰο.ε εστω εΒο Εισαι ίο.ΙΙετιτε ίἰιΡετΒειε

@Με τετεττε , Ποτττἰττο ειιΡτο.τττ Γεετετιτε σ.εείΓε.

Ατττοτείτ ΜοοεεΒἰ , εμε ΙετττΡετ ΓιτεεΗτο. 1ιιίΠε

ντω ΓυΜττιΡεττο Γετνττ ιὶενοτει ΡτιτετιεΗ,

ΕκειιΒτάΓευε,Εο.ωεωςιιε,Ρτεεεε, ωτιττιτύπηιιε ΙειΒοτεττι

Δε! νοτιιττι ετιιιὸετττ Ρτοτιὶ Γτεττο.τε τεεεττττε.

Με ειιοτιιττι ττω!τεε κάτω Ρετ ειιΙττήττο. ττονἰ ,

τω” ΡτοΡΙτετο.Ηε το.εΜε Ρτ:εττε Γε Με: τ

Βοτειττιε ε εΙυὶΒιτε εΠ: Μωτ.ιιοετ ε οττει εοετθε,

@επι τοτειππ ττιειτι5τι1 £1ι10Ι1ὸ8ττί ττι1Ιιτ Ρετττάετε νττο.ττι ;

@τα πιε νει·ιτι1τττείταεο.τ το οτεΙτττε Γα:εΙτ ,

” ("Ρ"ω Ποὶυ8 8ε Γοωπο ΓτιΡεττιτ* Γετττετιττει νετΒὶ,

- (Ματια ει1Ρετεττι ηιιττηιιειττι , ἴεεἰο.τ Πειτε εττΒττετ εττοτε.

Η” Γειεετ τι1εΒειτ $ει·ττοτ, ειπε. Ρι·τείετιτε τΡΓιιττι

ΡοιτττΒεεττι ο.ΙττΙοειιο Ρτεεεϋπετειτ οτε ίιιτιιτιιιτι

τω. τη. η. τω. Ρ:·φΙ:ετία εμ/`άτω ώ· @τι ΒσέΗάέ 11ε8ίτ , `@· ΒΡυτ/δσΡατεβοτ

Πιντοττε μπαι ειιιτέττ Ραιτε!ετειπτ ντΓετε ναιτεττι,

€Ε]ιιε 8: οτε.τιτ εοτότε εοτττΡοττετε Ηιτέττιε5

Εεεε ειΠοε 1ιττετ ΠΖττἱε ίιιΒΙ1ττ13Βιιε τότε

Βτεεἰει νὶτΒο°τ νεττττ , Κηφ ετη: ΙΡοιπΓει Ρετετττιἰε

νττεὶτιεοε , Ρατε.όΙίε , τιττωβ Ρωτάει τεετττ

Μετα· ετιίτο. εττοτοε εειιεττιτ, ντιτέττηιτε Ρτεεο.τι1τ

1)τειπετιιτ ίειτττυΙειτι·ι ττιοτπτἰε Πτττιο.τε ΓιιΡεττι1ε.

Ατιιτιιττ, 8ε ΡεΙει€Πι:Ρετατο Βιιτεττε ΡυΡΡὶ

Ρτο8τεότττιτ , ὸἰετἱΓςτιεἱΙΙειττι εΙτιττ1 ο.Ιΐο.τιιτΜΑΜ”

Ρεωτττετε Γιτεττὸ το8ττο.τ Πε ειττκὶει ετιττε.

τ Ραπ εΙτιτετ τττεττττ τε Ρττε τοΙΒοτε τιττετιττε

Ρτει:ΐετει νετττιιττε ττττειτ ετε Ιιτττττω. τω.

1)τε ετεο , τιεΙ]ιιτο Γιτττιττιτ Ρετ τεττττο. Τοτκιιπὶετ

Εεετιιωι1ε ἰτιτΡεττυττι ττιιοά ίὶτ τε&ιιτιτε Π: εαυτο;

νετο. απ ὸιιΒὶο Ρο.ττόττ Γετττιοτιε ΡτοΡΙιετεε.

Κετέττο. νοεειε !ότ1 αντι νὶτιὶττι , @Με τμὲτττΙἱΒετ εττοτε

Οειττετιἰε ε:ττετττει, τενὶεΙαιτὸετιτιιτ το Ι1οτει,

Ετ ΜΜΙτιττττιιε Ιωτι1ε τε ιιτο.Β1τιιτ αουτ,

Μοτε τιΒτ Ιτιττειιετττεε τΠ·ϊιιτώτιιτ :και Ρετσ.ττι1ε;

@Σε 8ετττττ, 8ε Ιαετγττιὶε ΡτεεΓο.8το. τττίττει άεΗειτε,

σεφ, τοΒο, Ιτικ1ιιετ, απ, Κεετιτ τ” ΓεεΡτττι Βιιβετι1ετ,

(Σεπτ Εττιττε 8εττειτο εετε:τιτ ε ω τειΙτο. πω:

Ωσηε ι1ττιοεΡεΙει8ι1ε ω: ναβει τεεττιωτι Γιιττάειτε

ΕοτΓειτι δ: Ικα ττττετΠοττιττιιτε τι» Γετνατ , 8ε τττήτω

@τ τεεο.τ ΙτττΡετ1τ Ιεότιιε τττοάει·ατοτ ΙτειΒετιο.ε ,

Εεεττττοιτε ίιτηι1ε 661 τ”τειτττε ττεετατιιτειτττοτε.

Αιιὸετ εε!Ιτιιε ΓτιΡΡΙε:τ νττεο ΡιιΙΓε.τε ΡτοΡΙιετεττι :

Ο τω” Ιτοτττττιι1ττ1 ΗικΙιωτιιτ Ρεέτοτε. ειιττετ

τρωω· Ρο.τε πο.τι&ο "' 8ειι1τ!ετ τττοττειΠε ει1Ιιτι1ηε ΡοτηΡ2_

4····κω· Ραπ ειιΡτειτε ο.2.ο.5Ιι1Χιτ ΡοΡιιΙειοτε ίιι€ειεεε

Ρειιι εττεττι οι: Ισ ὸεΡοτιττ Με Ρετειωεττ1.

Τα πετ οΒΙο.τιιττι ττωτκΗ εοτττετιιτι1ε Ιτοποτεττιτ

Ρ τ

#ΕΙΗετΙίτ '

αφ, Μ.:

 

ΒτεοΗτε, οεε 1261: Γιτττιτω.ε οΗ`ετιΙὶο Ιο.ττττιε, τ'



γιτΑτε. ε11ΗΤΒεκτιετ>ιεε.1.ιΝτ:1;τΑκΝΕΝε1ε. ω;

ν1ΗΒι1ε δζ ττιο.ντε Γεετετιιε εοιπΗετ ειτπτἰε. ΑΝ εξω,

Ροτπἰίἱεὶε Γυτιπτιτ ευειττιντε οτἰιωὸιιε Ιιοτποτετ - σε · α·ΐ·2:ΙΙ·

. . » · ” ,λ

@το οιΙιποίττει εετιτ ττιετιτο Γειετατιιιε κατ. · . . .' ΜΒ

Νοι1 εΒο , τεΓΡοιπΗτ , ώετιιιτπ τω: εισαι ΓυΒἰτε

τ:ωωεω , μπι Ειτεοτ Ποττιτιπἰ (αἱ όεΧτετο. τιιιΠΒ

ΕΙ·Ριιεττιιτ εεεἱἰτεττεενε ωατίΓνε Ιο.τεΙσττε.

Φεβ τατιτα Μάθε ]υβεειτ «πε Ροτιόεττι Γετ·τετ

(.`τε‹Ιο Βτενἰἔειτετ , ττετιίΞιότο 86Γοττε ὸιιοτι:ω »

(ΞιιττὶειιΙο σ.ι·ιτιοτιιω ειΒΓοΙνειτ, τοτείιττηι1ε ειὸυήειτὶέ

Θ:ιιιόεοε Γεετετἰε τεάόο.τ. $εό τυφ1ο€Ιι1εποἱἶτ11τ11

Ετ.τ1.εωτ εοηΙοηιιὶιιππ ΡετΡεε τετἰεετε ωεπτετιτοτ

.ΑΒΓοΙνειτ όοτιεε ΜΜΜ δε εο.τεετε εειττιἰε.

Νεε ωστε , νετΠοςιιτ εοτοΡΙειπι1τ τη οτόΜε ἀἰέὶει;

Εα:ΙεΠ:.ε 3ιιίΠε, ΡτεεἰΒιιε, Ιειετγωίίευε εοειεΤ:ιιε,

νειτἰε 8: τΡΓε 8ειπειεΙυδτιι ΡετΙ:οΐιιε ιιτικιτο,

1)ιΠε1Βι:ε εκττειΜτιιτ ΙατεΒττε , ροΡιΗίΓε1ι1ε τεεεττώε

ΡτειτΗεἰτι1τ , πιοότο Ιατεειτ τ:ε τε&ει Ιικεττπει:

δεά ]ι:Βειτ ειΙτἰεστιτιιτπ Βοτττἰοἰ ὸἰέΐιιιπὸειτ Μ αετ!εω.

ΕεεΙεΠεπι €εωΙτιο ευἰ τε3:Ιτ ΕΡὶΓεοΡιιε 41100, Μ! 4 Μ;

Ετ ΡττΓεἰε ΡτοΡετεινΙτ ονο;ιπε Γε τεεΜετε ΙιιίΕτΜ. ω θ”

Παμε Γειτὶε Ηετετ πωΡετ Πτ1€ι11ε1 τΙτέΕτε,

δοΙ ππιετπιπτι εΧΡΙενέτ ΓοΙὶτΙε ΠΠ: ττιειαΠΒιιε ειιπιπιπη,

Ρἰᾶοτιπτι ὶοΓείἰο άιιτη εσιιεὶὸὶτ Εεετιιιουε ειπε,

Ετ τ1οτΙ1ιπε` το ΒεΒτιὶ Έτειτετ * Γικ:εεΠϊτ Ιιοτιοτειπ, 5·η:κή·
_ . ` · Δ . τ Η Ε' ο!. ο

δεοττοτυπι ε1ιτι απο νετί-ατιτειιπ' ιτιεοΙο. ι:εττιε τ τ; Μ ξκ.:.

ΌεεΙεΠετο Μ τειοτο ΪΡὶτειΒετ εοτόε ΓοΡΙιἰειιτι, Ή ωΜε

Νειπι Ρέἑτ5α: ίἱιπεε ΜΒΜ Ιπ]ιτετει:: ετνα,

δεόιιΙι1ε ω Ποττιὶτιἰιπγίὶετἰο. εΠΓεετετ εΧΓιτΙ.

Ηι1]υε πως: Τ7τὶο νειπετειΒΠε Ρἱἔιπιτε ἰη οίττσ

]ιιτε ε!ειτω Ραττὶο ΪεεΡττὶ ]ειω ττειδτε.τ ΒειΒεττειε. >

Πτειιε πωπω ]οίἱε1. Βάόειιε ετι1ττιόττιτε τηει€τηι1έπτ

ΑΜΒ ιτ1ειτιιτιιε, τ:οίὶτιιτη τεἔὶτ ἰικΙΥτιιε οτβετικ

πω; `@ωπιωἰο Μ Εράφτιτα Μοπτι/ϋστιω πω: τἰι/ὲτπέτ ..τ η κ,

Μπακ ··

@στο δειεετὸοτἰε ίἱιττπτιἰ Ϊείὶἱεἱε. ι::ιηθ:ι1ε,

Μεοτε,ιτκιοιι ίιιΙ8ετ()υτΗΒΕκτυε δε οτε εοτυΐειιε_·

ΟοπιπιἰΠόίἙΙιιε €τεΒεε ΡτεεὶΒι1ε ττιοιπττἱΓτ1ιτε πικαπ.

ΡειιιΡετ1Βιιε ςιιτ εΗνε5, ἰι1οΡείἱΒἰ , ΒΒιικΙιιε αττιειτὶε,

Ισ τιιτΒἱε ΜΟΠ8.€Β118: παρε επἰππ νε! εεέιπ1τι2. Ιὶιετει,τ

Αττάει νεΙ ετεττιἰττιυτειτΙ Γεται!α ει1τειτ.

ντττιιτιιω ΜΜΜε1ι1Βετ τΩἱτε1€ι1Ιει πωπω)

@θε Ι)τττεο Πεεειτ ειιτΙὶπ1 εοιπἱιπἔετε ΡΙεέττο,

Νε 130τὶοτ ΙειΠἰε 8εοετετ ΒιΠτότο. νετἴυε_

πω. _2αΜιοάο ταχυτατα 6'ου22:έτ με· -Ρτετ@τττπΜ @κατά "Ι·"Ρ· '99

εμέ θεπαι'έό?έ /άπα·υίτ.

0&οτ υΒὶηι1ε Ρἰιιε ε:εΙεΠ:ἱο. @οτι ιτιἰιπἰίὶταιπε, ε

Ρετ (ΜΜΜ ωΙ1τ ειτνα Βτειάιιε , ευεω Ιτιττ€ιπάει εσιπ]ιιτϋτ

Ττ1ίϊ:ο.Βειτ ΡεΡεΙΤει Ιιιετιι Ιετόςιιε ΡτοΡΠ1τ1ιωηε.
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Απ. (:ι·ιιι. ΑΙιπα ί-αΙπτιί·-εταε επινατιε ιτιππετα ΙγιπΡΙια:

°ε·Χκ°ν”· Ρτείππτετο πιπιπΙαπι:ε άεάιτ, ταπέιποπε τειπονιτι

ΜΑΚΤΙ| | . ε · β Β Ε · Γ ΓΗ. ΜοΧ€1ι1€ ιΠι οπίεειπιπιπ Ρτεε ε απ επιιπα ο Ρεε.

“ω”. μι, ιπιτν. _Φ0ΜΜάο Ρπε!!εω σΙοι·ώιπιτε Ρεπιπδίωι ὰ έο!οι·ε σιιΡέιπ Με;

τή” ειιπιφἱτ.

Επιιιοπε ποπ απο Ιατει·αΙι ι:α&α άοΙοτε

νιτεο Ρτεπιεπαιπτ, εαΡιτίΓειπε ετανεάιπε ΓείΪα,

@ετα άιπ $επιπιτ: Γαετο ειπαπι ειιιιΐιιιατε ι:ιπέι:αιιι

ΑππΠ:εε τεάινινα ιιονατ Ρετ άοπα Γα!πειε.

π. πρ. μ. ει”. Ραπ· αἱ @το Βεἱ θεπεά28ΐυβπαΜτ ἱπβτωιι.π

ΗΡατετ ιΡί`ε άοπιίιε ιποτΒο άεΡτεΠεπε αεετΒο

(Μπιτ απιιεοτππι ίπΡι·επια αά Μια εοτιοττεε.

Ωοιινεπιππε ΡΜτεε: επι Μιὰ: ιΙ:πΡτοι:πιιτ πππε ,

@επι ΗΜ ποπάαπι :Μπιτ Ποδιοι·Ξε άεκετα τοΒαπτἱ

Βαεια.τατ άεάετό.τειπε Ριο Ρτο ππιπετε Ραπειιι.

ΙιιτἰπΡππτ Μπι Με Ροταπάπιπ , ΓπίειΡιι: :επετ

Μόιιππε πιεάε ιίετο ιποτΒι εεΠΈ:τε Μο ΙιαπΠ:π,

Ι.ακαιόΓάπε ίαΜε τεάινινα ΓπΜπεται πι αττπε.

ει. πρ. π. Μινι. ΟΗετωπ πε έ:έκυκ |σιωκοπι ωοι·2ιαι·ι4ω υπιτέοι:ε που από

πό ΜΜΜ.

Απ εοπιιπἱΠ'α @ιι άπιπ ΙπίΕτατ ονιΙπι ΡαΠ:0τ,

Εεεε ιι:ετιε · πιεάιο ιπνεπιε τοτΡεπεια Μάο

Μεπιβτα Γει·ππε , αεπτε ΓπΓΡιτια ίΞενα τταΙιεπτεε,

Παμε πινει: ιτιιΓει·πιτι τοΒιι:απτ. Ρτοτιππε οιιιπεε

πω, 8ε ΡτεειΙσπε Ιαπεπετιιεε ιιπΡιπετ ατεπε

Ετι,ιδιε , 8εεοιιιιεειιι Γοεπε ιιιιταπτιππε αάάιτ.

π. ΈΒΡι)4, πω. Τεπιροπ· ιπυπιΜἱιπτἰτ ακούσετε” μια·πιπ :παπά /ἐπιιικ πβἰιιιἱπ

Ειπι·οιιε άπο Ρείπε ναΡεαΒατ άπο. Βι·ιταπποε,

Ποπα 5αεετ εα:ΙείΗα ΓΡατειτ πΒιοπε ίαΙπτιε.

Εεττε νιάετ ιιιιεΙΙππι παει ιποτιτπια ατεπτειιι:

Ρππετα Γεπιιιιεειε εοιπΡαΙΤπε 8: ιΡΓε άοΙεπτι

ΒαΙια άατ Ρπετο , ιιιατιέιιιοπε αΙΐ·-αιπτ αιτιαι·αιτι:

Ι.ιπειπε πιετπιπΙαετπιιιό.Γάπε , Ρπετ ΐαπαπιτπτιίι:ε,

Ετ τπα τοτε. άοιτιπε πιοττιε Με ίοιτε εαιεπιτ.

(Σπιπε άιό!;α ΓαΜε Ρπετιάπε άοιιιίιΓειπε Γεεπτα πι.

`ιπινιιι. @Μ Μάτι ἔιβι ἰἰἰἱιιτ επιππιππ·έ πω: ρυ#Μ.

Μεινε ππιά εοπετ, ειπε τιπΠο εάιεετε νετΓπ

$πΡΗειαιπ ε αποτἱεε Ιαπ8ποτπιιι τα!σε Ρετεΐοε

1πναΙιάόΓάπε Ροιεπειαπι νετΒο ετει:ετιτ ατι:πε,

Φιότειπε Εοεοε τεΒτιε Γαετἐὶ τεΡτεΙΤει·π ππάἔι :

ίξια!ιτει· ε εΠαε Εοπταπο ε πτε,ιτε!γιιιΡιιαε

`Εεεετικ πι αετπιιι νιιιι ι:ταπ ιτε ΓαΡοτειιι.

.Ά

όιωΙιπισ Ροπ:πιιιΡιο £ιέωτί:, 8: ειπιάεπι μια , ιιιτιιιιι Νοπιπε Μαι·εεΙΙιι8 ά: »παρω ά"Επι2;σ8ε. @Με

νετ0ιε8 Ριοιιιι1επε πίπιμιειιτ στον ότι :ειπα σε ποια” ἔπειτα ε π. πω· Ιοτπωεωτ πω. , ει, ω” ιπποπτ.

$Ριτιτππιπ

 



απο ε. ουτοπιττι €ετ>ιεε:. ιιΝο1εεΑκοΕΝειε. 92.9

5Ρωτοοκο οοοοε; Ρα· όενἰο. Γο8εοτ οοι·ι·οι·ί_ Μ. (χω:

Οοτοειιτοι εοοΓοετο. τοιοιε Γε!ιοοοει·ε @Πω ΐ:;Έ'έ"·

Ρεθ:οι·ο, 86 ιΒοινοποιε Β:ιτειτοτι ΓοΒ εοειει· οπ1ἱπειχ χα.

ΑΒΓειπίΙοοε ετὶοτο Ραὲοἱ5 Γε Ρ!ε6οει· οπο.

νο·τοτείοοε 5εοι·ἰ οοιοει·ο οοἰά Ρτεο:Ιεεε εει·τεομ

Το.οτει ΡτοΡΒετειΠε οοετο Βι·ειτΜ. Έο!Πτ Βοοοι·Ιε

@το Ροτόοοε οοο οο1ΡετνοΙοτοετοετο νΙΓοε

Μακ. Ιππ·Μπα Εσέβά2ί2 @- Μίω: ε)υβα.τ μου: ρεαίί.:συνιε -βιέκταΜ 8

5πή»Μια Μέσι· ιιΜπινω.

ΙετοιιοΜ ἰοτετεει οτετοει·ει: ὸοτο Κεἔοει όοεΙΙο

ΡΕοοεμοοε, οτςὸεεεπΒὶΓετο]ειοι Εοε οι·οτεε

()εάετε τοεοτε ο Παω ι·οΓ σου άσταΡετἴοίοε ΙαετγτοὶεἔιἴοΓΡὶτἰἔἔοἔἀετε οποτε _ Ι _ _ π

ΙοΞεοπὶοειτ , οοοεω" τ1·ειοεοε οοτιο @Βετο οετοεοε; -

ΡοτΒιο , απ, οοΠετ οοοΓεόὶο ποΙεε ειεο1°16

δοτοτοτ Ποιοοπο ο!εει·ετοκο ]οεϋεεΠοετο.

ΡΙ2οἱΐι5 [Νοε :οΞἰωιπ ενεοτοπο ὸὶοει·ε Ροεοες

Αεοπο. (Ιω (οπο Πε οεΙατ νοεε ΡεοοΙα.

θετο1τε, ΡὶΙ1οΙὶ, οονοε οτ Ποροι· Μετα τοτοατ."

Νεοο Ποτο1ιο Γεει·ετει Ιειτειπ πωπω, οεε οΠοε

δοΗἰεὶτ ειΙτἰτοτοοἰ νείΗΒοι Ρτεοόει·εΙ(ε©ε.

Νοο τοοΙο Ηοκετεω. , οοπι (απο οεί·Ξιοάοπο

Ρειτοει οεοετο εειοετετ ΡΙεΒὶε Ρι·οοε1·ἱΓοοε πιο ΗΜ,

()οοίεόΙ:ειοπ ιοει·εοε οοε'ὶ Υπο @κατ Ιιοτἐ`ι,

ΑΜεοτειο οετοεοε οοειιο στενει·ο.τ :οπο ί·-οτοτειτο,

Β.ε&οιοε οοπι νἰτΒο τοορ.οε Ρει·οοοετετ εενοιο.

Με @ωωωἰο Με· αν Ηετεθοποιο Αοπ&ούω οἔἔΜΜ ἱ2|εωΡΜ: @Μο "_

ιίέκα·2:, εοπίωτέωοπε Μέσω· ὁ υ0»ωω μεεέύιι.τ ούτέκασοίο

Πιο: πιο: Ηεινζεοεοπτοε,ετατ οοὶοεκοεεπιο;ε

ΡαοΕΡοονεο , ΙΙΙοξιΓοοε Ρετ :Με απο

Εοο&οε οποιοοε νἰτετο Γεοι·ετοε ειοεοειτἰ

δεό οοΡὶεο8 (Νώε δειοτἰ ίἱτποετἰει· οι;ΠΜ Ξ8€2βε

(ζω @οι Ιἰὸετεἰε νετοἱ ε!ενοι:ο. νΜΠἱιο ε

@στοα τἰΒοοτ ὸειοὶοοε, Οοτ1:Ειιοτοε τα!κήοο ο:

Νοοο άεοετ ΒοοεεοοΙ1ε8ςΙΙοεο2 άοοετε Γε ο,

Γτο.τει· οποτε , εΠετο: ίετοΡει· (Με. Ρεδτοι·ε οεκοε

Νοε ἔεοὶτοι· ι·ει·οτο Βιο1ε εοο]οοκὶτ, 8εαοτε

κατω 1105 τοΒοὶε Ιετἰοοἔιιο @το τεΓοΙνὶ.

]όοοεόοοε ΡοΙἰεοΙΙὶε οοο‹: οτε Ρετεοο!ιιε.

Τοτο οοοε ε.οοοο ΡοϊΓειοόο. εΠ: ]ειοοει πώ,

Βοτο οσοι: αετοε:εὶε Γοεεεοάετε τοοΕοο. Η:οοοπίε

ΡεοΙ:οτει. Νειτο ΡτοΡετειοε Ιεο οτε τεοιΡοε ειεΙοτεεέ.

ΙΙΙε οΜ ετεεΡὶε νεοει·ειοο1ο16ΕειΡτοΡοεοε,

απο , ο Γεοι·ειτ , ποσοι: , Ιοει·γωο.τοι· , 8: 1οΗτ :

Με , :οδο , οεΙἰοοοεε , οειήοοε τοετοειπο Γοι:Ιο.Ι1εδ

Αοτεει οι: ι·οοΗ Ρεοεο·εε οοπο Ιἰττοοο. ΚεΒοΙ,

Οοττοε εΒο τεοεεο· ΓοΙοε τω) εειι·οει·ε ο!ειοΐοε :

Ξ[)Ιοοοδε Μπα ΡοΗΕαιοοΙο εοτοΙοιτοε :ιεΠΒἰε

Κε2οο. Ποεοε :Μεο ΓοΡΡΙε:: όεοοΓεε Τοοεοτετο;

Π: ΡαοΗ τει·οε Ρτετοἰτοοτ οοποοι·:Μο οποοτει,

ΑΠ”. 618”. Οπί. δ'. 13. δωεπίππι 22! Β Β Β Β
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νΙΤΑ δ. ΘΗΤΗΒΕΚΤΙ ΕΡΙ$(:. Ι.ΙΝΟΙ5ΕΑΒΝΕΝ8Ιετ

Απ. (Με.

ΠΟ. χΧονΗ. ,

ΜΑΚ τ”

Χ:τ.

εΙ.τεΡ.μ,

αν!. τεΡ. ;ε'ζ

Ι

Π 2Ε.τετεε: Ρετττσ τεστ πεετετεεε εε σετ. -

ΙεοεΒεττ ΡτεοτΒεε νεττε, Γοοτίιτεεεε εοπτεετετε

Εστοτετ Ποοετε με”, εεΡοεσε Πετεε,

5ε ,πατε εεεττε 1)οιετττο τεττει·εετε Ροτττετε.

(Με τττοτ·ετε εετιτε εττιτ›ο ί`ετ›τεεοε ετετ

Βεοεεεετ εεεεεο, Ποεττετεεε Γσεετει· εε εεΙετε.

Ι..οιτεο Γεε τοττοτ15 Ηεεεεεετεεε τεεΦωΘ αττΏ1Ποτ

Ιε,εεε εεοο6τεπτ τεεεεπι ΓεΡσεπεσε Πετεπτ

ΕπιτΠτ , αστο Πεττπτεε εττεεεετοτ Με ,

2Εεεετετ Γσοτετε , τεεότο εετ Πεσε ΡεΙΤε

$οεεεεετεε , τεεότε πισεεεε ττεεετει·τε ανετα

τιποτε επεσε: ειι/Μαι» σε ειτε επεσε εεεεεεο πιστευα: ε/ἰ,

Με σώσει ](εσεί εσπ/Ρεκἰτ.

Ει:1:ιωτ εε τεεεΓεε εΡιιΙτε Γεε Ρείτεε ΟΙΡτεΡτ,

8νετε εε Βετεεετε πειτε) Γεοσττττετ ετοτε ,

Ποεοετττ οίΓε Ρενοι·, ττεπτετεετεεεε εε:ττετε οετττετε

Ι..τετιεττ, 8ο εττοεττο ντΒτετει· οοτεε τττεοτε.

ΖΕπ.τ=ι.ευε Ρσεεττττ εεε ίοι·τε εεΓεεετετ ΠΠ,

Ποτε: ποση νεετετ τεστ εεὸ εεείε ττετεοττε.'

νεεετετ Αεεεττοεε , τετ οεεττ , ετ: εεττισε οα:τε8,

Βόεεε τετε Γεοετε με εεττ: τετΙττε οεΠ:ττε

Αετεε εεΙοτΓοετε τετεεεΒετ εε ετττε ττ·τεπτΡΙιτε;

Ιεεεττττ πωπω. (Με το ίττοε,ετεττ ,εε εΙτει·

ΟτστεΙσο σιτε ίεοτε τετ τ, εοπτεεεεε πιοετιίεεε

(1εο ΡετττεΠτε, τετε Ρεεεετετ τε οτετεε ετόττ5.,

@το πιτΙΤο τ`είττεε Γεω οετΓοτε σ οπτεεε

Ρετ τεεεσε :πειτε εετΓοττ,νεττεεε Γεετεεετε

Ιετσιτο νοττε Ρτεοτβετεεε, τεοεττετ εε πω,

Ρι·οεετίστ εεεπτεετε ττετεοπτε ειπε Γεεεεει·ετ εεε;

(?εεεετετ ετ Ρεοοττ ετΙ:οτεο εε ΡεΒετε εστω, -

Βεοτεεεει τεεπτει·τε εετπτετε ΡοΠεΠε Γοτεττε,

ΙΙΙόεεε ττετεεετε εβτετεπτ το τοτε σε τεΒεε,

Φ1οΠεοετεεττ1εττεετ8ΡτεΜ οετεετεετ εε σε”.

βαττ. Ρο/ἰ εποε· απο: ΕΡάφετέ.τ Μπιτ:: εφετέτ/δ|τωήεωτ

Οοτ.εττειντ εεωτεο σε Ροττεεεω Γεεετεε στα;

ΡοεττΠοτε εε τετ·ε τεστ, νετείεεε Πεεεττε

ντντεε Ρτετε ττεετ , τεεττ νεεετεεεεε ττοττοττ5

Ι.τεεεει·ε σΠετ οττε5, ετετετεεε τεοτείεε εετιτε

ΜεΙεΒετ επειτα τετττοτε ΡεΙΓεττετ εετιτε,

(ξτετεττεΡεττττ νεοεοε νετ τοεΡτει·ε Γενοτεε;

ΒεΠετεπτ εεεετετ σιτε Ιεεε ΠΙεεεττε οΙτετττετε,

ΡσΡετετε ετ Ιεότε τ›εετ ΡετΓεο”τε οοτοετε,

Μεκτωε Ρτ:ετεετο εεττισεττεε οσε ΓΡττττεε οτί-τε

Μοτττε εεεΠε Ποτ εεεεσετ τετττΡεε, 8τ εΙετετε

8εοι·ετεε εεΡσετ τεεετεω ι·εεονει·ε, Ρι·τεΓεεετε

Ρτε&τνεετε εωτ οεττε εείεΠεε οεττοτ.

:σε

 



γιτΑ ε. εσιιτιειειιτιιειαιεε. ιππιδιΑπισιωι. επι

ιιιιιιιιι. ἱ.απἔιιεπε ια Σαβ ἐαβιΖα σειρα:@ΜεΖωή ιαι·ασε2υ2:Μπά! @- αε-.Χ><ειι·:

σε ε!οπα Ρο/Μιωπι εοπιπαεωυπικε έ!!έιαι·; α: κ. ;

Πωσ σιιεέια παπ πιο:: ι·εσσισιτιπΓσια πισι·ιε;

; ΤαπΒιισι· ιπΘεστιίεπίιιτι Ισα ιπεπιβι·α σοισιεἐ

ιπσσε σιεε ισιιαπε ειιιιι ιι·ιει·ειεει·ετ σιιιβσε αι·σσι·5

Βσιειβσε εξετεσιτσι· πισω, Γσειάπιεισεεατειναιπ

(Με ίεΠ.σ Βασσεβατ οναπε Γει·νιι·ε Ρατεπτι ,

Βιαιισιισσσιε ίισσιιιι: ειεβει· ί·ιτπιαι·ε ίσασειιε:

ΠιΓειτε , ΡιιιοΙι , Ει·αΒιιιε ι·ετιπαεσιαπω

Ιεσπι ειιε , δ: α:τει·παε απιιιισιαισ εσπσετε εποε;

[π σσβισ Ρεπσετ εοπτετπΡεσε ιισπόι·σσε εασσεσε

$ταιπισε , (πιο σιΓεσπτ πιει·ιτιε Ρια Ρεσιοι·αισιι:ιε - '

Ηασσσσασιιαιιινσισειι Γσβ τεπιΡστε σσεει·ει·ε ιασσεππ;

(Μο πειιισ ιατεβιαε ειασίι νει σώσετε εοι·σιε

Ριαεναιεε ) ιπνεπτιε σει σιεπα ιεΡεπσει·ε @Με

Ρστο σε νιΓσ Ρσπαιτι ΓΡεεσιαπτια ιεειιι,

ασοσ σαβιταετιιειι:ε σι€πιε Κειιιιιειγτσε ασια:

(.ΐσπσει·ε σιινιιειιε ιπαισπτ ίσα ισπιιπα πω.

Επ ιπε ιισει·εαεαιιιιπο επεσε ΓσΡιπο >

]απι ίισσιιιίιιε οσε” Γεσ Ρεσιστιε αβσιτα ισιι ώ η Δ >

Οιασίιτα ΡατεπτΠσιπιπο, εαιπιε εισαε Ρσιισειε ι·σΡτό

ΙσειΡιεπτ εει·τιειαπι ει·εσσ Ρατείεειε πω.

δεσ Ρτεεσι· πεσει” ΡσιΓατ σσιαιιιπιπαιετσιπ,

Ηοε σε ισ βιε τσπισιο ιπαπσετιεπισεπιβσε αιτσε5

δικιο ιιεετ ιιαβιιε ἔειιειισω αβισιιιαι· ισ σιισιε,

οβνισε ισ Ρσπάσ ()ιιτιιι:σ νεπιεπτε ι·εισι·Βαιη,

· κα”. Ο7ΔΦἰοΜ|ἐ ἀεὶ: έ:: ασεπ:@ρεφ εισΖωέσά: Με

Δια». σσιπ Γεπισι ίσειαε ιτειαι·ετ ισ αστα; _ _ '

Ρι·ιεειΡιτ ασ τειιιΡι1ε ι·επιεαστ *. εεει·σια ΡσΡΡι ἔἐᾶΞὲιθε

ΕΧισΡω.ιιι, Ρτατιίιιιισσε ει·αιιεπτεε α8ιπιπα Γεεσιπι °

Φιιισσε σιεε Ρσίισσαιπ ειασιι ιεινεπτιβσε σπσιε

Ται·σσιαπτ , ταπσειιι ι·εσεσπι: , αε ΓσΡΡιιεε Πετσ

Ιπισετι·αιιτ εατι Γεεσπι $επιτσιιε σε επεσε ν

()σιισει·ε ιαπι πω. νατιε σιιιβσειιεεε ΓσΡει·ασσιτέ

@ιι ειισιτ αιτιτβιοπσιπ νιέισι εσπΓεεπσειε τεσιισιιι;

Τσισιτει: ιπίεόιο σενιτετ εεσει·ε Με

Ετ πιαπιε ειιτιεπιι πενι ισΡειατσε αξοπιε

]απι ΡισΡε ΡεκεΕπιε Βασσετσι· αβ σίιε εοι·σπιεέ

ισπἔσ πιτεπε ναεσατε ιαβοι·ε ιισειεε,

Πιιιιιιαιαπι ιπαισιε εισατιτ Γσβ τειπΡσια Ρσιισ;

1)ειιισσε τπε ετεβι·ιε Ριιιιιιενσ ει Ποτε ιιείαιισσε

1πιισιιε αεζιταβατ , 8ειι:εσ ιποσὸ εισιιισσε σιεισπι

Ρσεπα σσισε Γσσει·αι: ει·απΓαόι;ι τεπιΡοιιε σιτιιιεει

δεσ ίαειιε ιπίαπσι επιασε σσεε τεια πωσ

(ΐιιιιι πεε Ραι·να ειβι ΡστίιΓνε αιιιπεπτα σαι·ειιτσιζ

Ταβεπτι ιιεετ ιιια ισεσ πεε πιεπιβι·α πιονει·εισ.

νσε σσοσσε εειΓα Ρτεεοι Γει·νετιεισια Ρει·εππεε;

(:κιειι:ιε Ραετσιπ νοβιε σσα: Κεσσια εανιτε `

με νει ειιισσιε Γσει·απι εισαε Ρτοιιι€ι°ε σιέιιε,

Βσιπ Γατα πω:: Ρισεειεε [πισω Γεισειε ιισατειιι.'

Βαεειιπ

 

]~- ?σε--..π- 7- --έ



95ο γΙΤΑ δ. ΟΠΤΗ~ΒΕΚΤΙ ΕΡΙ$Ο. ·ϊ.ΙΝΠΙ5ΡΑΚΝΕΝ5Ι5έ

ΑΝ. στη, ιιὲτιιΙιΒετ δ: ττιΡιΔιτ ειόΠιτο)ειτ τιιτοο ΡτοεεΠιε,

Β°·ΧΧεΥι'· 'Οττιιιιο. ίεττε ίιόε @το νι οιιτετιτιιτ 2Π18.

ΜΛι1ϊιΙ ν· 3

Ειιιιότιτιοιιε μετά 8ττινιοιιε ιιε εετιιτε ιιιττιοιεε

Τοττετιτίιττι τοτε”, ΑτιιιιΙοτιεε τεττιιιιτεΕτ:νο5,

ΠΙτιτιιτι ιτίιτιοιτε Ρειττιε ιιιτιοε:ιτ Γειιτειιτιο. εοτόι.

ΕΧρετιιτ @το @τα νοε Ιιιιοιιετε Ηπα,

Ι.ιιιιιι:ε τιιιτὶιιι ττεοιόοετιιετιτειιι όεθεέτετε ειΒιΠο)

(ξι/ετιι Βετο. 1)ινιτιιε τΊεΡιτιιτιτ Ιιττετο. εΙιειττιε.

Νεο (μια τιιιιΙτοτιιιτι ειιιετεε Ιοειιε ιίτείετιιιΙτετ,

.Αιιτεει. Ηειοτειτιτι Ρετετειιτ τιιιι Ποσα εστω,

νοε Γε.νοτ πω; που: τειιτει: νει€ει ΒιοτιαΙαιιόιε;

ΠΠ τιειτι ιιιετιτιε Βε.ιιάειιτ ΓιιΡετ πίττα εοτοιιι5.

Ηοο: αΙιτετ ιιοίττιε Πειάιο τιοε ειιττετε ΡΙτιιιτιε

Όοιινετιιτ, 8εΡτοΡτιιτ Ιιτεινιιιιτι οοιιιΡτετιάετε ΡειΙτιιίες

Νεο Ισα. ΡτοΡτετΙιοιιιο ιιιετττο νειιετε.ΕιιΙιε ειιΠ:ειτ,

δετὶ Ιοειιε ο!) Ιιοττιιιιεε ειείτατ νετιετειοιΙιε ειΙτιιιιε.

Μέτιιιε ιιιεω τοοιτο τιιιτιο ιτιεΗτε ιιιοειιιΒιιε ιιτΒιε,

Ιιιίτειτ ειιιττι τετιιΡιιε αιτιιιο ιιιιοό όεοιτει ΓοΙντιιτι.

>Χι

κλαψ. με τα”. @σωστά πέηβτ·πιπ@πιο ὅ ρεσβατυ2ο ·οεκιν·έτ χΣ“ικα<υτήτ.ς

Αι.ιιιιιε οςΙτοτιττιΙο.ετντιιαιιτ τοοιτάοτοιιε 8ετιιειιτεε,

_ $ειιειο. Γεετετιε εοτιτΙ:ιε τιο τιιεττιοτο ΙειτεΙιτιει το

δα! Ιετι 8: νιτεε εοιιιιτιιει Γιιττιιιιο. τετιετιτειιι

Ρτειτεττιο εοτειιιι τεΙενετ ίοΙειττιιτιε Πειτιιιιιειιτι.

νει βετο. ΓιιΓετοιειτ ΓειΙτιτιι τω) τε&ει τιιιτιιίττιιιτι;

° @τι οοΓετιιιιο ττ:ι€Πεε Ρτοειιτετ ΓεάιιΙιιε ειττιιε.

Ητε τιιοτιιε νεττιτ όιιττι Ιιιττιιιιει ΒΙ:ιτιόο. Ρετ οτιιιιεετ

ΆόΐΡιειειιε Ετειττεττι Ιοιιἔει οοτ εΙειόε οτεινειτο

Ττιωτ τιιειτοε!ιο.τιτ ειττισ.ιιΠ:ο νιίεετε ιιιειιιοτε;

ΗιοΠ νιιιτιο,ειιτ, πω” οπο. Εε&ει, ττιιΙιίτιιιε

τω» τω) Με ίεΙΤο ΓοΙειττιιτιει Ρτα:Πετ αΠιοττ5,

@Η νειτειιι εοιιιιτειτιιε πάτε πιο:: Ιιτιιιτιει βετο

Όεειιττειιε,ιτιοοιιιο. @το £01ΒΡι€6ΗΕ11ΓΕΕ8τω11

;Πέιρρίσ ΒεΡιιΙΓο ΙειτιΒιιοτε Πιιθιε , όιξετιίιιιιοιιε * ΙειΙιιτιε

Ώεάετε που ειιΓοε Ρειιεττο.τε Πιο εοιτει ττιοτοοε.°

Νεε πιο”. ΓοΓΡεε τω οοτ ιιιττε.νετειτ εεἔετ , ετι11ιε

Ρτείοντετιιττι ιτιιιιιιττιτ @το Πιιτιιειιι-ιτιιε, ιιτιΙΙο

διάετει πείτε μποτ, ε1ιτο νιτειττι τότε τεττεοειτ.

|ς!_ α.» 56_ ;τιτιτντι Ρε2°εφτο ?Μέσο που· <υει·ίω οΜτἰΜἰ.τ @Ματσε τ·ετίτίωτ.

ΪΑΜῳιιε Γοοοτειτέὶ τοτΡεοειτιτ οιιιτιιε ιιοέιε,

- ΕΧειιοιιε νιΒιιω Ρτειτιετετ όιιιτι Ρειτιιε τειιεοταε,

αιιτίοιιε Ρτεεεε τείοτιατιτ τιιοεΙι1Ιιε,ίτετιιιτ ιιιίιιΙο. ΕιΓο.Ιιιιιε5

νιτιτετιΡτε Με τεε8ιιίι:ειτιε ἔειιισΜ Ρο.Ιτιι:ε

τετιιττω ειτοειτι τι: ονειιε ΓιιοΙο.ιιτιιΒιιε "ΜΒΜ

ΑΠ ιιΒτΗ:ι.τιιτιιτεοιιιοε τιτάείεετιε ΙιτειΓετ οτι:ιιε

ΑττιιΙιτ , εεεε Γειεετ τεΠεΙετιε Ατιττω τω! ΑΙτειτ

ΡοειιΙο όεΒιιΡτειι: ντα (Πιτιίτιτιιιε ΓιιΡιτιιιττι

5:ιτιοιιιτιε ιιιιιτιιι: πετ, νιιΙτίιΓοιιε :ιό ΠεΙετει 8: Δω”

διιΡτοΙΙιτ 8ειικιειιε τι:ιΙτιπειε , σ.οιττιέιτιοιιε ΐιιοετιιιτ

Ι.ττωιωιτ ιιιτειιτειττιΙεετατιτιοιιε ιτιάιτΙιτ Βετο, ό

 



νιτΑ ε.επτπιπεκτι ει>ιεε. ιιΝπιεεΑιιΝΕΝειεβ 95;

21110211. @σωοάο]ακια ρ·φβειάαπ Ρ/αζωέ ?καπ ω άκω·έεπτε πικαπ Αι-1.Επιι;

πε.ιαειππ

-·σε:·αππΖ.έπάέψεπεκβ: β:: έωμιέπετέ,βά ΒΟΜΜΟ¦ΒΦ'4ΙΪΙ!'ΒΡΙ°ΟΣ£ἄ¦. ΜΔΠι

ΧΧ_

Κιεειιιιτειι επτεόιεπε καιω με Ειιπεπι πιωΙΗε ε απεη.4οι

Περτοπιπ Γοειιε , τιιπι ίοπε εο.πεπτιππε πγπιιιιιιπ

Ηιιπε ειιιετιιΙει ΓιιΒΙειιιόε: [)ειιε πω ;ιΙπιε τεΡεΙΙεπε

Βείὶτπιε Μπακ, ίεΙνάίπιιε τπὶΓεττιιε ο.ΒΙιοΠε,

Ατνει πιονεε , τιιτπάΓειπε Ροτεπε , δε τει·πτει @Με ι

ΡτοΡιπέίππε τιιι5ΡτωττιΠ:ιο. πιιιΠ:ι.5 ίεό. ΙιοΠ:ιε

Τε όιιεε πεΠει τιιιιπε_ :ιι ποΧιπ εοιπΡτιππε πιω.,

Ι.ιβετει πε ΕΙε6ΗΡοπειιιτιιτ Ιπεε Ρετ εενιιπι.

Ιπόιεε τιιιπ Η2Ι1ιι11ἐὶ Ι.ιιιόιεΓωπειιΠΒπε ιΙΙειιπ

@πει Με ε ΓΡεειιΙιε Ρετποκ ίετνεινει·ειέποτειιπ,

2ΕτΙιεπεε Ρειιιάιιπτ νο.τετπ Ρεπεττὲίἱ`ε Μι αυτ”,

Φιιειιπ πο&ιιι·π:ε τιιτπ ΪοττΞ: Γαβ οτοΗπε “Με

ΙΡίὶ επιπιπ τπιπιπι ειιιίόεπι πιοπιιΙειτπιιιε ΡΓει!πιι

νετπετει ιιι:επα Γεεμιι1)οπιιπ1Ρια @πει εειπεπο.ιιτ.

Νεο ΗιΓΡε&:ι. ιπιι τειτε!επτ ΡτεεΙΞιέιει, παπι πιω:

_νειειε ΙιοποπΗεο πιειπάειπτιιτ ιιε ειΙπιει ΓειιιιΙαο

εΑΙτειτἰε όεΧττο Γαβ εοπεπτει πιο.τπιοτε τπειππαι5

Ϊπίἱίἱεπε ΑπιιΠο πινειε εοπΗΠιε ιπ ειτπιιε ρ

Ηὶπε ειτειιιε πιω: εάεο Ι.ιπόιώιτπιεα ΡετοΠε

Τεάει φωτ Ηειππε 3 ιιε ποΕπΙιε ιΙΙ:ι Ρειτεπτιππ

Ρτοπεπιεε ίεΙΤο τιεπΒ:ιτει: Πειτπιπε ιεπιιπ.

(3εε!ετε ιέιππιιε Ιο‹:ο πιιὲιπ εκκι·ειιιο. ΓιιΒιι:ε ΡεποΙΙ

ΕΙι€ετετ5 πεε ]ειπι Ιοππιιπι τπειπετ πο. , Γεό :ιΙππιπι

ΕππΒεπεκτιιε ι·επονεπ: Γεό:ιτο τιιτΙππε Ρο.εετπ,

1)ιΓΡε:ΓόΓειιιε Γ:ιετπιιι ιενοαιτ ΓιιΒ ονιΙε πιόεπτεε:

πωπω 8ε Νικο τείοπο.ϋπ πι: οι·όιπε ΡΐειΙτπιιε,

ΡοιιτιπαιΙε όεειιε ΡΙεβἱἴπιιε 1πΠο.πτει: Ιιοπο:επι.

3ιι:ι5:νιιι. _2$0%20έο σωμα 4ιψ'ω· πώ ιικάεσέω β: απο: β:: εδκ·αμ·Ζωπ ιιΕπιπε.

σ·ειυε:·:πω. 4

Οπευιειιιῳπε Εκει· ΓοΙιο Ρειτι·πιπόιειιε Ιιει·εε,

Πιιόεειππ ΡοΓτπιιειιιι ειιτίιιιτι ττεπΠεειιόετατ ε.ππι,

(ζοιπΡΙαειιι: ειπετεε τιιιπιιΙι πε Γεάε Βεειτι

πω. τοε εο::ιπι 8τειιιιοΙενιε ιπάει·ετ ατε.

δει! αππε ιιε ΡΕειΙπιιιε, πιω πιοτε Ρτει:ιοΓει Ριοτιιπι

Απτε 1)επιπ , ιεππεε* εειΙιεειπ πω Ιπιιι1·πε Γο.Ιιιτιε

ΟοπττεΡιι:Ιαπε εεΙΠ Μπι ποιπιπε Ιὶεἔιε. :έξ "Φ

ΚιιτΓιιε δευτ (πωπω τεί·οιιατ πιο. πηίπε:ι εειπτιι

Νεο ΓαιιέΕπιπ όει.Βιε, Απε, τιπιπι εοιι·ιιΡτο. νιε!ετε

Αιπεο. ΙιιειΒιιεε Ραπόιε επι ειιΙτπιπο. Μαη

Ηιιιπειπἱε Ι)ινιπε πιτεπτ πιπεειιΙει πιεπιππε,

Ετ 13οιππιι εεΙΓο ίιιΙ€ετ πω: μπε ΡοτεΠ:ει.ε

ΡειττιειΡι Ειπε όοιιειτιπ· ιπιιπετε Γετνιε.

Ιπτετπει·ο.τει βετο Ρτοιπιιπι:πι· πιεπιβτο. ίεΡιπετο,'

Νάπα ειπεὶτπ ποια παπι Με ιτπιπιιπιο.ΙειΙπε.

Νεε παταω ει: :πωπω Γεενει. Ιειι :πατε 8τανειτπιπ:

δα! νεΙιιτι ΡΙειειειππι εεΡἱιιπτ όιππ Ρεθ:οτει. Γοπιππιπ,

ΗεΧΠε ]ειιπ τοτ;ὶ εοτΡιιε εοιπΡει€ε νιάετιιτ.

Νεο πιιπο.τ επιπιιω πεππεπειτ φαω. νεΓειε

ΒΒιιωε ιι;

 



εεε νιτΑ ε. εστοιεειιτι πω. 1.ΙΝ1315ΡΑΚιειΕΝειεε

ισεοττσΡτα ίσιο Βασέιι εσω :ει6εταταττσε.

Ηασε ιισειι Ριαειιι:, ωεειιστο Ρια τοεωοτα τεεεΡ:ειστ,

8ετνα:στ ιοεειισω Πεσι τοετοσταοιιιε ισειειτ.

Λο. (Με.

1ιε.κιιενικ

Μειιιτιι

Με

ει. εαΡ. ει. ΧΧΧΙΧ_ _2τωεπιπιο αστρα: Ε4ἄί9ε0°τἱ @άστο οι :αστειο «σε Πει Ροπεπτετε

ει!. τη. 84ο

ιι' Ι τι @ο

:ειτε

έ!. τη. μ.

/έττσΡι.ια8εω έ!!έσε έεβιευετ Ροβιετιικτ.

' ιιοι:εσιι·ι·σε Ροιι:εισασι τει·σιο τοιταεσια ιιιειοε

Ι.ασειιοσε ειιτσιετατ, νετίσ ωειοσταοατ σ: οιιιιι

Ιιιισε εετεετιοε τείετεοε Ασ:ιιιι:ιε αέισε,

Ρεοτιοσε εκεσοσι:στ, Ριαειειιΐιωσσε αει Μετα ίια:στο

Εωι::εσε , Ρα:τιατο εσσιεεσειι: εστΡοτε Μισο.

ΠείσΡετ α: εειία: ίΡιεσειοτ εοωΡσοι:στ ατα:

Ισισιοτταιε ειεεσε, εσοιοεσε εμε Ματτ)ιτιε αιτοι

Ρτατίσιεε: τσιτίιω αειείι:ιοσε ιοεινι:α ιι€σιε.

Μστοοτσιο ίσ ισο: ιαοεε, ίστστιωΡισε α:τι

Πατ:τοοσιεε αει ιιο: νινεσίεισε ίοιεοα: σ: αστε

5ιεσοτστο τοοσιιτατε ισοατ, τοσειο σε σσοτισε Ραίιιω

5Ρατει:στ 86 ίστιέτσε νιτ:σε ωιταοεια Ρετ αττσε.

ει.: Ραπ· τίττωοσέπτω @στα ατι οιτυασσω εοφοτἱτ ήπιε ιιτ-βάσει στα!

σε @σε πτΜτΞβικαπστ.

ιτε εισιειειω σατι ωιίετε εσεω εποε. ίστοτε

ι)α6ωσσιε ιτα τετεοε ίεεναε ειΈσσόετε νσεεε

Οσοι σο, 86 ΡτοΡτιοε εσσίστοετε τοστιιοσε αττσεε

Μειοι:τα Ρετ αιωοτστο τοειτασε ίαετα οσίι:α ίετεοα:,

Ρεσειει·ε οεε Ρετιτατο 5ασεΐτι νοισετε ίαισ:ειο,

Οστιειειιστο Ρστιοτ νιτ:σε σ: εειία τοιαιτε:.

Τσω Ρσετι εισιοιαω ιιετσε ναι>>ιτίιωσσε Ρετοσττεοε

ΑιιΡαττιε ασιτιιισω ίιεισε εσοεσττι: αωατι,

Νονετα: αιισα Κιτσ ίσσόιοε οσα: ιανετατ αττσε

Ραττοοι εισοοειαιο ,:εττιε σοι τεειειιταιντσΡιια σε

Ισειε ταΡι: Ρ)τασειεω τοοειιεο σε τοτε* ίαισ:εω,

ιωωιίεε: 1ετιει,ειιετιε ίειετανετα: αιιοιεε

])ατ Ρο:σω Ρσετο, ίι:τιειοτ ωστε εεειι: αιοατσε,

Νεε ωστα Ρ εσα ίαισε τειιι:. ΙΡίε ίσΡετσα νετεσ:ετ

Μσσετα εοοιασεια: , ιατόεισε Ρετ οωσια Ραιίσ

()σ:οετοτι εσσότιε εισοσιο νεσεταοιιε Ρασιιι:.

3:11. εε€'ετοτα.τ επί τππω!ωπ φα κακάο βιετωπι

'ΑΜ" τσστοιεεσι εσοίσισΡ:σε :το ιεσε εαωισι

να ίαοισιιε τσασιοσε ίαοέι:αω ειειισει:στ αιτι

Ματτντιε αει τσωοατο , Βετισ Ροσεσε σοίεετα: ιιιιε

ΕτιΡια: νιοειιε :αο:ι νοκ αιωα Ραττοσι.

8στει: 86 ωτοετιι ιιι·ιοατιιε ωσσετε άσοι

τω” ίσίΡιτιοσε Ρσσι: νειιιει:ι ειστε

Ρότεισε ιιιεε Ρτιίεεε τεειΡιτ ιαω ιισσα ίαιστιε;

πιο. θασίσ.τ ?ποστ Ιειαέπεπτετ εσω ίίίίτι.τ αι!ι·σέΐκε· /&εωΕτΞ

ΤΕεινιιοτι σσισει·ιαιο εοσίοττια εοτΡοτιε αισιι

Μιισετε ΡεττιειΡι ιοεειιεα νιτ:σ:ε τεεισσειαο:.

 

 



νιτΑ ε. οπτιιιιιιι>στι οπο. ι.ιΝπιετΑιιιιιΕΝειε.
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Ι..ιιιιιιπα παπι οιιι:ιατιι :ιοιοτ 8ο οαιιπο Ροτοτταπε

Βιιιτι Ρτοπιοτοτ, δαπέι:ι αοοιΡιοπε Οτατια να:ιε

Ηιε απο: ι:αππι: εοπιιιιοε , τοιιιιοοπιπιιο πιω

Μο:: αΡοτιι: ι:αιιοιιι νοιιοταιιιια: ετα:ια και:

πω. Ριπιω2:οι· :αΙ:Μπει::έτ Μπαιτιπ,

- δ: αιιι18τοιοιιιτα τανιοιιι 15οπ:ιοτο πιοπιιιτα

· · οιι1οιιι ιαι:ιιοτο πιο ‹ιοι`οτ:α, οιιίππο

Ιπτιτα ιοπεαονοε αιπ:ι: πιοιιιοιπα :ιοιοτοτἔ -

Ωαιοιαπιοπ:α Γαοταε ταιι:ιοπι πω: Ματ: τι: αΙπιι

νοιιιοταπι: Ριαπ:αε, Ριαπ:ιε οιτοιιιπτιο ι: α:πτιε.

Μο:: Ρτιτπαε Γιιανιε :οτιοιιταε πιιτοΓοοτο Γοιτιιιιιε.

δοτνιιε οπιπι οοιια:ιπιιιιοτα: Γαοτα :ιοπαπως

Έοοι: 8ο ιτι:οτπο ι·ιτπια:ιε τοιιοτο πανια

Ραιιιι:α: αΙτοι·πο ποια ιπτοτ Γοπιτιιαμα;

2Επιιοτο ιιοΓοτ:ιιιιιιιιπ: οοιι ιι:οτο [πω.

Ενιπιιαπε ιιαοιιιο τοιιινινοε οτιπι: αττιιε:

Αι: τπατιι:ιπαε ιιαπ:ιο ΡοτΓοινοτοιαιιιιοε

1ποιιιιι:, 8ο Ρτιίοο Γοιιιιαι:πε πιοπιιιτα νιιέοτο

ρινιπαττι οοπιειιι:ια: οτιοπι , ιιιιιαΐπιιο Τοπαπ:ι

@ποπ ιι:ιοτοο Γαπιιε :πο πιιιποτο Βτατοε.

Χι.ιν. πω: ::έπιπε μα·έατιτ πο.: έιώ·ιπέ αποκτώ;

Ε:: Γατιάιιτπ αι:ι:ιοτιο ναοιια:ιιτ πιιιποτο :οιίιιιιιι,

απο Γαοοτ αιιτα Ρο:οπε £201'ΡΠε οι:Γαπειιο τοιιππι:ι

Νιιπο πιιοπιιο ίο:ι Γοιι:απι Ρατ:ι:ιιτ ιιιιιπιιοτποτιοιαπιέ

Αιτό.πιιο πιιτοπ:ιιτ Ρ:οιοε Βανιτιοα ΤοτπΡιι

Τοέια Γιιι , εοπιπιιε πιιοπιαπι ιιοιιαπ:ιιιιιε ατιιταιιι

ΕπιιιΡατοπ: , ι·ιιινίιπιιο πιιι:οπτ τοιιιπιιι:α ιι(πιιτιε.

πω. ιο:ι οπο να:ιε ιιιιπιιιι (πι: ιιοπια:ο πιιι·οτ

Ροιιιοιιιατιι , δαπέι:ιιε Γταπιιοπι πιια τοι:οτα: απιέιιιιπ;

Νο ΡΙιινια απ: Βοτοιο Ροπο:ταιιιιο πι” αιιιιτοπε

Ιπτιιοτο: ΡαΠιιτι , ΡτοοιιιιιΓπιιο ατιιοπ:ια πω:

(ῖοτ:ια Γα:ιπατοτι ποο πιο Γοπ:οπ:ια πω.

Ναιιιπιιο οπο: πο:: 5αιοτποπ ι:ιιιγο πιιο:ι ίοοοτατ απτο;

(Σιιαι:ιοα Ρο:τατιιττι οιι:οιιι: που ι Ηατπιπα τιιιιιιε.

Α: Γαοτα Οιιτιιιιιιιιτι αΡΡοπιιι: ια ιιοιι:οτα πια,

Μιιποτα Ρει.οιει.πτ Ρα:ιιιιιπι ειιιιι α Ρο: οτιιοπι

μπαι ιπποπιτι ίιιιιιιιιπτ ιποιιιοαπιιπα :ιοπι:

Οιατοίοι:πιιο οιιαιιι›ε ιιιιιιοο Ρτο:ιοίιοτ απτο; ·

Ροιιιε δ: Εοϊ5 τιτατοοιιι: τοπια:: ποττιπιιε. ·

Τοτ:ιπε πιο Ρτοοοτιε Γοτνατ πιιτιο απο., ιιοα:ιιπι

Αι:α ιοοιι:ιιτιιτ ποτε: αει τοπιια Ρατοπτοπι.

κιν. __%ιαπωπι 0α:ιεΙ··αιωΖάπτ βι·:ψυ· τω: 'Βαέ ··υέι·τατε.φω

:ειστε@Ματέι

Ο: παπι ιπ:οι· τιιοοιιιιε Γοοιιε ποπ Γοπιιιοτ αιιιιιε,

Οεπιιινω.πιι , Γαοτατι τοιτιιιι ιιτονιιιιιε απο::

@πιο τατὸ Ρτοπτιατ αιιιπ: νοιιιιιΤο οιιιπιιαπι

Ραποιοτο νιττπτοε, :οτνί πο οτιιοπ:α οιιοιγ:ιι·ι

Τοια πιιιιιιιε νιδιοτ οοπΒοεοτι: οονιιιε ατιιιιε.

 

Απ. (Σκι.

1:_σ.ιαονιι..

ΜΑΙΡΗ!

ΧΧ.

.ιι -ι α ι

π! ω;» η.

. 0ι::Α,. π,



(Μ, νται ε. εστιιιιεκτι πω. ιιΝειετΑιιΝΕΝετε.

Αη. (Με.

εε:οιεντι,

Μ.ιιι·τιι

ΧΧ.

ε!. τη. Ω,

! Με"

Πιι‹ιε ττιετιετ ΙειιΒιιττι ιιιεττιετειιιιιε ιΠε εεετιε

Ιεεειιτε ΡτοΙεΡΓε ΓειτιεΙ Γετιτετιτιε Ιεετιε.

Εεττε δεεετ ιιιιειτι ττιετιιτιε εεειεΠιιιιιε ειιτεττι

Βιιτιι τιΞετ , εεειΡιτ Με Γεειε ‹ιε Ρεότετε νεεεε:

@Ρετ , τε8ε , εειιιιι πιο τετιεε ειιιὸει εε οτε Πιιετιτετιι

ΡεττιιτιιΡετιτ νετιότιτειιε ΠΙετιτιε ετεετε Ιετιιιειετιι,
Ετ τιιετιιιε Πετιιεττιιετεε ειιΙινιε ιιι€τιε Β Γ

Πει τεΓΡετιΓε Ριιιε Ρειιειε ιτε τειιιιιειιτ Ιιετεε:

Ηοε τε,ιιιιΙειε ειιιετ, Με τιιετιιετιειιε Ρει·ετιτιειιι

Όοτειε τετιετε τιεεετ , Ιτιιειεειτ τω τιιιιΓειιε ΒιεΙειιτίιττι

Έιιτιιιιτιιε εΙιεειιιιε ενεττετε Γετιιιιιιε ειπε”

Νοε ειιεετ εετιιετιεε ιτιτετ ιιετε νετΒε εετετνεε,

Ρετιειετε τιεε ΙΖάδ εεεΙι εετιεειιτιιιιιε ειιι·εε.

. Βιι:ετετ, 8: ττεΡιιιοΡετειιιΓιιε εετειε τιττιετε,

διιιειιιτιι ιιιιιεττω, Γετνειιε εε Ρεδτετε ΡιιΡ>τιιε _

Πείτε Γετιι:, τετιειέιτι ιτε εεττιειιε ετιιτιιΡιτ ιτι ιΠ:εττι.

ΡετΓιιΓιιε ιεετγττιιε Ρε(Γτ τιιτείιε ιιΙετιι:ιε νεεετιι:

ΟΒΓεετο τε ΓιιΡΡΙειτ Γιιιιιττιι Ρετ ΓεεΡι;τε Τετιειιτιε

Ηεεε ειιιιθ:ιε ιιτ ιιιότε τεεεε , τιιετιΒιιεεΙε ειιειιΓειιε

Μετιιετε Γεώ τειιε!ειτι , Βτεειιάτειιε ιιι εεΠε Ρετεετιιπι;

διο Γι.ιε ιιιτιιτιιε 5εεετ εεεεΙενιΒιιεεεωειιεττινιε

ΜεΙιετ,ειι εετιιετιε Ρετιιιιιιιτιιτ τιιιιιιετε τεΠ:ει

Ατ Ριε ΠιιτΒετιιτιιε τιιετιιοτειιε ΓεεΡε εε`τε Ρτιει·ιιτε,

'Ετιιετιε Γιιιι ιειιειε Γιιι επεφτε ΟιιτιΡτιιε ειδετιιε

Πτ ΓιιετιτΓοειιιτ, Γιιέτετ Γιιοεε&ετε Ρειιειε.

Παμε ειιιεε νετιειειιι ττιιιιιει·ε ΓΡιτιτιιε ιτιεττι

Ι.ιιίττενιτ ετ ειετιε νιτεε, πειτε ιετιιετιε εΙτι

Ττειιιιτε ινιΓε τεετιιιτιι Ρτενε1τιτ εε απατη.

ετνι. Ζωεω Αεεώεεέτε Ρεξτε!έετ εεω»Ε: ὁ <υείαΐ.τ

28022072 ωεπάετε.τ.

Ηεε εεε,Ρετεει.ειιε ιετ8ιτει· τιιιιιιετιε ειττιι

Ρτιιιιε ΒιιιιιιΓετιιΡΓε εεΡιτ εεειιττιετιτε νι8ετιε.

Ωω Ρτιειεπι Γεειεε.ιιιΓοττιιι τεότε τιιττιετε ,

δηιιειετιε , ετ τιΒιεΙο όιιιιι Γοιιιε ιιι εωιωτ εστω,

Ι.ετιετ ιιι€ειιιτε Γε ιτ τιε Γεττιιτε Ηεττιττιε,

Ατειιε 8ετιε8 ιιιεειι ιεΙινετ τεΓΡετειτ ετιιιτεεε.

Ήιτιονε Ρτο νετετιτιιιιτι ειιιιιιιτιε ΡετιΡετετ εεε,

Με 0νετιε ΓεΙΓε ειιτεΡτιιττι ε ετιετε νειιιττι

Ρεττιτιόεειιιτ Με ΓΡεε εεττε ξΙιιτιε.

Ρτιττιάειιε ειπε ιγττιΡιιιε εεττιειε τιτιΒιιιτιιτ ειττιιε,

Ρετγιε εοττιι€ετε Ρετεει: ειιὸ Γεττιιτε Γεττε5

Ειτιιιιετιε ΙεΓεινε Γεετο τιε Βιιτ8ιτε Ρ,ιιττει Ρ

Ι.ιιττιιιιειτεΓΡετίιτ δετιότι, νιιιτίιττιειιιε τιιΒεπτεττι;

ΙΠε ειτιιε ειειτττι'ὶ ΙΥττιΡΙιεε εοΓτετεετε ειιτετιε,

Μιτετιιτ ΡεΙτετε ΓτιιΡειεετιιε εισιίΓε , ΓοτέΓειιε

Ρετιτιετε ιεπι τετιιιει Γετιε Μ: Γτετιτε ιτιειιεια.

Ετ τιε Γεττε Ριιτετ ιτιετιιιιιτιι ιιιε ειιεετε τιιιιΓειιετιι;

ΤειτεΠεε ειιεετιι, ειιιε ΡτεΓεγτετ Με ιιτιεΙιε

Ρετιειει:ετ πειτε εεω επι Γετιιε ιιι ειιτετιι;

Εε,ιτιειιιτ , τιοίτι Γεειεττι ειπε ΡτεΠ`ετιτ ειιιτι

Ι.ειιιε τ εεετεε τιιεεττι , Γειι ιετιι τιιο‹ιὸ ετετιε ()Ιιτιιτι

βιιτειιιιιιτι ττιετιτιε ΡΙεεενιτ ττιιιιε Πεετετ

Μιττιτ



νιτΑ ε. ουτΗΒειιτι ει>ιεο. ιιΝοιεεΑιιΝεΝειε. 937
Μιττο τ1ιειι1ι1ττι, 8ο 1:21:80” πιο «Μοτο και Ρι·οΒειτο. Μ· απ:

(ΠειιιΓιιε ιιειιιηιιοοοιιΙιτιοιι ειιιιβο.τ ειοικιιιιιο οοι·ιιι5 13ο:ζξ:'Ι·

1:οεοι·ειτ 8ο Ρι·ιίαιιτι ιιιο:Ισο ΐιιΒιοτιτο ΪειΙιιτοιιι. Η.

Αε!ίοτο τοιιιΡοιιιιιιε ΡοτΓοιιΠτ 2.6 κτΙιοτο 5ιιιιέιιιε.

ΟΜΙέο Βαία: Βεα:2 Ρτε:ῷιι·εσ·ἐ.

ΑΞε ΗΜ οιιιι&οτιιιιιΙειι·8ιτοι· (Πιι·ιίΕο Βοιιοι·ιιιιι

Ποσο. τοι οΒτιιΠτιιιιε Πιιιιττιο όο τιιιιιιοτο («Μη

Μειο)ιιέειιιο Ρτο τιιοόιοιε ΙιΒο.ιιτοε @Μπι Διακ

δειιι&οι·ιιιιι ωι€ιωιιι οοι·τειι·ιιιτιο. απο τιιοτιιιτι:

ΒΡοτειιιτοε ΗΜ οΧοι·ειτοτ1Βιιε , ω: τα

διάοι·οο άι€τιοε Πω ιιιΠιιε Πι “ο οοτοιιο.ε,

ΙιιόιΒιιιε ιιιιειε ΙοιΧοενοΙ άοβιω. τιοΒιε.

ΠΙτιιιιει ΓυΜειιιιιτ Δω ιι1ατόιβι15 @Με

Ραοττιια, φα €ι1ιιἔὶο5τι12. νιίἱο ΟΙιτιίϊο ΒοειΒιε

Υπο. τιιειιιοιιε σειΠιε ]11τϊιότηι1ο ΓειΙίιΓε1ιιο Ρο: Ζωη

"ΜΟΝΙΤΗΜ.

ΡΚοΑί?ΈΚ|Εμήυππι ὐἱ/Ϊσϊἱ4Μ , εακἰωπι ω· :Μία 6'οωμπέίσπβ Μι·ιωι ΜΜεσκΙοτπω φ·

?ΐ·απ]Ζωέοπαω δ· Εκιβύυπέ π: Μω·ιιέο Βο!!απάέακυ π:άπ.τ Μέ:ιΜι .· 7140 Μ Μπι ροπή/Π

ἀκούω πιέπιαι!ι.σ ω: ΒΜο Εεσἰε/Ϊπ/ἶἱιπ »φωσω”. ;1. 69 μ.. έφωφωζωωιιι" Βακω·κιπ

?πι Βτέτωικίωκ Μ/Μκυκ ἱπιφτιο, δκτύθετιἰ Έ·σπ|Μ:ιο έκ Ηέ&στπίπω έκιμάιω «πω» ἀπὸ ικα,

1.ιικν. άσιποίε Νέα έ» Εφοπεπ/υπ Εεε!ο[Μικ ω” στα. κι.νιιι. βιόλο, μβ9κεπι Εκπαισαβπ μι·

:σπασω θ' Μια” ΜΜΜ /οττΜτι4Μ [κεπιτ : Τα” «Με Βισκε2πωωι @β :ι·ο.νικτ οποιοι· πιω/Ε: :

“απο έπη" έ» πΜΜΜ “παπα ιΜπο Μ. ε. ιν. /ϋΙΜηπίιοι· α!ώμω. ..4»ίωκ.ι «Με ω.: Ιώ- #46..

ῇἐσοπουικυ.ι !ισε:έωει·β.ι τσακροτἰὐιω[πδ!α:.κο Ακδϊοπ.ι Ιπειώινστιοπεπιικ οωτἱισ.ι μάτια: ρω.

πωσ, β ιυπηιαοκε ω 9κυβ:δα ψ .5°ιωκΙο τψποικι·. Δ: :Με ύκικβο ·υοΙαπω:Ι.ι πω:: :.›αι·ψ

τω. ω.: έκ 5ακ!κπι ιν.Βοπωίί&. κύ!σμΜπ:. '

ΜεικνοιεΐοΨσπ'οψιένοοψνοψψψψψΜ«ψάψψψψψ:ψΝαράκιωνψιθθψ

νΙΤΑ δ. · κ1ΩΤιαν1)1ε ΑΒΒΑΤΙ$$Έ ἔἑΐιΣιθιΐῇ
ΜΑιωιΑΝΕΝειε, Μ“”“'*

ΑΒ ΗιιοΒΑι.ιπο ΕΙιιοιιοιιΠ ΜοτιειοΙιο £ωΡω ειιιτιο 9ο7.

.ι Μάο ε.σφυ|έτα , α: ο·εβέτιι:α Μ σα!. ΜαπίαπΜ/επ 0Ρ87'κΐ Κ. Ρ.·

δίππωύ.τ Οιιέ!!επισιτέ $αθμ·έοΜι Οζ!επέαπέ.

0Β6'ΕΚΡ"ΑΤΙΟΝΕδ ΡΚά!2!υΕι

· ΠΟΒΑΙ.0ιιε ΕΙποΜπ/ἱ: ΜσωωΙικι, νικώ /Ζπἰριἰι ΜΜΜ . .κ48ιέ έ. Βιετιιιιιπε Ηι1ώεΙόιιιι

1 .ΝαπΙππωικοτκω :Μάο άφε0°άιΜ, μπώ» ωι·βπίοι·κω πΜιάσπο, μπἰπι σα· τω- "Με δω!

τἱἱ:/ἐὐο‹ἰἰ.ι απαωηικ «κήπο πβέικέε : μα: ώ το ΜαπΖωιοπ/ί.ι σ|970%0έ74ρω03 Μ/ξ ΡΜ'

' · Με Ισ9%ίΜ7 Μ Μ. 1. αφ. η. 5τειικΑΝιιε [.οοόιοοιιίιε ΕριΓοοριιε , νι: 2τειιάχνικ

& :τύπω ωειιωιι5 , ει: ΗιιειιΔιοο 5. ΑιιιιιιιΔι ΜοιιειαΪ10 νιτειιι ο]ιι$ ( Κι&τικιιε) ωΠΓεηω

ιετοοριτ. Ηιο οίὶ :ΜΜΜ Εριίοοριιε (μι αιιιτιιιιι Γει!ιεοτ Τι:ιιιιτειιιε & νιτειτιι Β. [Δτηβεττὶ

ειττγτιε τειιιι άονοτο οιιΞιιτι ο1ο8:ιιιτοτ οοιιιιι.ιοΓιιιτ , & πιο1τει ειΠα Ι)οο ιιιί-Ριτειιιτο Ιοοιιτιιε οΗ,ςιιει:

πιατα Εοι:ΙοΠα ιιιοιτιοτιτοτ δ: ιιι οιι&οτιτειτο ι:οτιιιιιιτ. ω ρεορτοτοο ΗιιοΒειΙόιιιιι οι! εοιιίοι·ι

Βοιιά:ιιιι νιτιιιιι οῇτιε οΙοειτ , οιιὸό οΠοτ να Ιιττοι·ειτιιε , & απο: ΜοΠ:Μ:Βοε Γεω (ιο ο)ιιε οοιινοτ

Γατιοιιο Ιιιιιιοτοτιιι· οριιιιο : οιιιιιεΗι&ιε Πάοιτι Βιοιιιιιτ Ω]ι15 άιιιτιιτιιει @σε δε οοιινο:Ωιτιοιιιε το

πιο: ιιιιπιιιτιιε ὁ. οιιοτοΙει. Ροι·ι·ο ΗισεΜ!άκ: έικίσ ἰκεισὑπετἰοκί »πικαπ κάπιο·υέτ απο ι::Μ. ω;

Μέ Μ έ» Ρ7°άσευ άι/ϊετιἐ 4|ϊκιω:. ΡακΙΙό μ!! Ηπεύα!άκω εαΜέσω Ρ'ίωπι πιω·Ζά ΜΜέ2 Μ", τοΕμ

]:ι1-1ΑΝΝεε Μοιι:ιοΙιιιε Μάο» Ειιιοιιοτιίιε Δε! $τορΙιειιυιιι Μοιιειειιυιιι θ:ιτιάοτιίοιτι , το8ε.ιιτο Πτι- Ποε Μοιια··:

πιο Ρττώριοιιτο Εριίοορο (:αιιιοι:ειοοιιΠε ΕοοΙοΠει: ΕτΙιιιιιο , ?κι Ετύωικ.σ ίπ αι άιΖπίππσ ΘἱκΪ£ Φωτ.

Αδίο:. δδ. Οτά.δι δ. δςςσπἰσιω έ2: (Ξ Ο @ο ς ς

 



ιτιετιιιιιιιε ΑΒΒΑτιεε.ε Μ·ΑεειΑΝεινειε.

Ν

©1110. ΑΝ.

ι›ε.›ι›ιτνιι.

Με!! τω,

Μετώπ

ιιειιΠε Μο·

πεθεήι

Παω,

' Απ”

ιοι.8_ τε!!τ

Μι·.ιστο.

Πειτε

Μ:: :ιττιπι

ει: ΡετΕΡτ!ε

Ριιτὶτιι ει:

ττΙ:ιτιοιιε

το!!εό!ει.

δτεΡ!ιεττο

ιιιι:ιτειιιιε

Ριο!ι.πει.

α!) ""0 ω' Χαμ αν Μ_ ΧΙ_ ενω», Με: ιιι/τω· Μπέκετ ω.. :πε Ηασ!υιΜκ.ω ?κι Με: ω

° , “: ΜΜεπ “τινων” εε· ακτηκιτατττωβατ. . .

”Μ""έΐ::ἔ£:ἐ$ῇἐ4:::;,;:;.ἔἱ;; Δαβάστακτ πυακσπ[επέΐε Κιἄτκιἰι.τ Με” ά ειι...φ.. Μπι·

ι.. .
· "ΜΒ εα,“,Μ , "με είε οι·ιΡιπσρνικω ε!ιεεπάεβικι. Μετειειτιεε ,_βισ Μετεειιιιτε τιιι!έζ!ι Μετ

σΐκ «ΑΙΜ Μπάσ2Μ έ» των”. ω! $ωηικυι βκ·ωπιιι, πι” 17κπαΜι ό' έιιάσιιΜτο

ς0!!;ΠΣΐτεεψε ἔιτσὐαιωι/ἰ: , :ποωεπ ασ!οσωπ άεάιτΜετειειιειι!! . [Μ ("#β7ψη!! Μ8τώι2·

Π€ΠΠ 24.,..β...., .Ξ δ'. Αππιπάο εοιι/!τκετοά°αὑ τσάκια: Με :Με %Μι!πτισ ΕΡάιψ0 νι. Κα

Ιωά. Ν.,ω,,.ι_ριι.Με;.” άω!ιαιτο ιιι βσκοτοπι Προβυ!οτι4ω ρων ώ· Ριιι4!ι , :κι Μοπα_ιετιο 5',

]0ΝΑΤιιε Λ!ι!Μ.ι ρωιωτ ρωθττκ.τ οβ. 1)ιφΙωτ το ιτι ίοεσ Στριπ» ευκάιΜ τω. εσκέηζειιο,Λ!επε

“ΗΜ” .π ε......ιωινωινω @Με Ιοπιιικ.τ. Με εωωι. Ρτασται. ε7Ποιπτώσε ι!!ι: [27ιπιιυπ .ε

..ι.....ι. Ρακί|ο ΡΜ'. Με ή! .απο πέτα! τω. ιιι.νιι. ?έχει-κει ΡΜ βει°Μ ῇ#ἰ!###ϊ## ιιι @ΜΜΜ

_|ὶυια.ε Κισιτκάι: άοικιττιειε . τι·πιίιτδ!υτεποέ!ναΡόκι ε2Φιτσωπεεβι 2/θω"° " Ν0”Μ^Μ” #20”

›ωβετιιι «Με οεεε. Μετα. δαπειιιευκινιΙει ρικ!Μιιπι πω! άσιστιοινι |ςΚ/!ε[κπτ , έσω: ΒΑΙ.ΟυιΜ13

Εεεε” , ηρωικυιτο Βετωτιιε . σΙιτιιικετι.τ [ωιιιιι.τ Μοκαυβο.τρύβιικιι*. "απο !.ιετννικο Ρο

(Μ/Μή σα..",Μ Με... ο·|ητω!Μο. ?κι Ροβεκεπε!οεισαναιτ απο: »οικω . @Μπέτυ άψιριαΙσ

@ο «ω... .ειω.ιι.....,.ρ ιικρο[κιτ. ..4!ϋπιω απ” Μ. Χτνιιι. ΜΜΜ!) 5. ΡΟΡΡο κι&ύπ.τ

δω!π4|επ/!:. η άωκή!ι πιαι[: Ρορροπι πω.. [καο/]!ι. Ηασ/καπνιτίω ει· ζέιτ0ιιιε0 τῇ!"

ΜΜιιοπβ: έκ ::ι4]Μ τω.» Λεω!» ΔΗΜ: έα Τϊκι0ι/!Μιοπι|Μ.τ Σ. Χιδτκάι.τ ιπ]ετιι!.τ άπτυπια:.

Ποπ: Με: Μεσα! ε7ΡΙωωβετικικ τω..ωω Έεκτάιδέικιτ εάάι:ταπι . τι: με εΙιιτικινσει τα· Φωτ

$5_]ΟΝΑΤΗ8 Φ'Ρουυο ; ιιἔπηκε ·υεπτΜω!ι.τ ΑΜΑΝουε & Β. Ηιιεο ζωα:: ; 02°[6Μικιτ δ. Κιμ

Τιωοιωή,Ή,“ μ... η: Ζω/Ε επωΑΙνέωτισα 8. ςτοτεεινοιε, κι πιιιυιπιισ.ι δ. .2Μ4Ι0°οπΙΒΜ @η

.5_ Ειι/Ε·ύιατιι . ?κι το έκ Ισα: αΙιειωπιάιιι ευκτιετ[αιι/ι4πι.

ΡΚΟΙ..ΟΟΠ5 ΑΠ $ΤΕΡΗΑΝΠΜ !.ΕΟΠ!βΕΝ5ΕΜ ΕΡΙΞΟ.

. Ρ -· 'Ν ς·|πέβ οπωόποτπω τουιΡα$ε @να εκτε!!επτιστέ,βε »πειτε |νωιωκύΗωτέ

» ιίυπιέπο Ρωβιίέ $τιει>ΗΑΝο βτπιιιίπιπ ποσπεπβαπτ ΑΡυβο!ιε.ε τε·υτ·τεπ

~ ν τω βειιο εε |ιοπιισιτόπ: εαΜεπι τεστοπαω , βά ιίε·υιάτιι ού ππν·ιτυποπ υψεω

απ:: ει: 9τωτιωι ω... σκ/έμέτω·&1)το τοππωιάυ, Ηι1ε1εΑι.οιιε οπεπιεσπ

εκέέτασ δαεπίστωπ .σε Μοπω!ωπιτπ τικ/άστε, ίιυι»Μτε:βέι!ι: ·ων·ωιπ:Ήπε ]ΐοπιύα.ε

·υ2τωτιωι φωτ τοπικ εειιιιίωιπ. ()!ετιειε δε δετιότιτιιοιι!ο.!ιΒιιε Ποιι€τε8:ιτιοιιιε

1)ειό!!εέττε Βι.τιιιι!τε Ματσε Κιστιιιιι:ιε τοἔιτειτιιε ε.ΡΡοτιετε ιιονιιιιι ει! εοιι!ετι..

!εετιε!ιιτιι Βεί!:ει ιΡίὶιεε τιειτοτύττιειιε ειπε εει!ειιιιιιιιι , ε!ιιι τιιιι!τίιτιιςιιε τειιιΠιε Με, νε!

τρια ττιεο.ττι ειιιειιιτιι!ετιιευττηιιε Γειετιτιο!ειιιι ουτε ιιτιΡειτειτι τιιατετιιε ιιονεκιιιι,

νε! @στα τειτιτο ττατιΓεέτο τειιιΡοτε ιιιι!!ει εεττεε τε!ειτιοιιιε τ!ε Με τω” νιι!ετειτιι

νε! :ιτιτ!ιετειιιι ,νετιτιιε ιιε Γοττε @Με Ρτο εεττιε νε! Εει!Γο.(Ρτο νετιε ειΠετετειιι.

Οίιιιιτιιιε τειιιτειιτι τιιι!ιι τιιιτει!ειιιι !τιΓτοτι:ιτιιτιι εΧειιιΡ!ειτιε ιιιε οίτειπ!ετειιτ εστι..

εοι·ο!ειιτιο. Διακ , τ!εεετετο ι!!ιε ιιιιοι·ιιιιι τιοιι εοιιτειιιιτειιό:ιε νιτ!ε!ιιιιιτιιτ ΡετΓοιι:ιε

τιιι!ιιΕτ!ειιι Βιειειιτι!ειιε . €1ι1ὸε!!ιεεε (μια τετετεεειιιτ, εεόειτι ο!ιιιι ττει:!ιτει !ιττετιε

Βιετιιιιτ , ίεάιτιίεέτο.τιοτιε Νοττιιιιιτιτι!επ ἀεΡοΡιι!ετιοτιιε τ!εΡετιετιιτιτ 5 Ροίὶτειτιὸ

εε!!ιιτιιτιιε ττειτιετκ!ο Ι)ινιιι:ιε Μει!ε!!ειτιε τιοτιιιιιε τειικ!ετιι Μειιιενι: 8: Η :Με ιιτ

τ!ε!ειιι , ιιιΓτιτι τ:ιιιιετι ιιτ Ροτιιι , ιιοο Ρ!ιο.!ετιε τ!είετνιτε νει!ιοτιιτιι, ία! εετ!ιθεειτιοτιι

εοιιθι!ει·ε Ιεεετιτιιιιιι ειιΡιετιε νε! ειιτ!ιετιτιιιιιι. ΕΧΡ!ιεειτο νετὸ @τι οΡιιἴειι!ο ειιιιι

τα! τεειτ:ιιιε!ιιτιε , νε! Με” νε!τττε εκειτιιιικιιιόιιττι ΕΧεε!!ετιτι:ι: ττεε!ετετιιτ , νιίιιτιι

ε!! Ρτιιτ!ειιτιτε νεί!τεε εκ Πε ειπε ιτε! εοττο!ιοτο.ιιτ!ειιτι ιιιιιιιΓειιιιιίτιιιε !ιτ›τι ειιιέτοτι

τειτετιι Γο!ειιτέι5ε!ιο!τιΡτιειε τετιιιιτι. τιιιεεε!ειιι·ι όεεΠε , Ρετί`οιιο. νιὸε!ιεετ Στ !οειτε

απο τετιιΡοτε. Μι!ιιτιιτιιετι Γειτιε ΓιιΡετειιε νιτ!εΒειτιιτ ωεωτιε , Η τειιιι Ρτ:εε!ετε.

τειιιτοτιιιιι ν!τοτιιτιπ τιοτιιιιι:ι δ: Βέτα δε !οετι !οτ1ιιετιτι!ειιε ίετιΡτ!ε ΠιΡΡτιιιιετετιιτ

Ιοετιε 8ε ΡειΓοτι:.ι δετιΡτοτιε,ιιε Ρετ εειτιι νε!ιιτι Ρετ τιττειιι ιιιι!εειιι ο ιιιιβι!ειι·ι ν!

τειιττιτ είται τεττιτ5 ΓΡ!ειτόοτιε. νετἱιιτι Παπ Ρ!ειειιιτ Ξετιότιτειτι νεί!:ι·:ε , τετιιιοεέὶ νε

Πτι ηοτιιιιιιε !ειττιΡειάε Ρτεί··ιι!8ετιτε , τιοίττ! τιιιοτιιιε!ιεετ τεττει!!ιιιιι!ιιεΒιιιιτιιτ τε

11εβτε : 8: άιιτιι 5τει>ιιωνιιινι Ι.ε8ιετιίετιι ^ιτιε!ντιιιιι Ρτα:ΓτιΙειτι 1.τιμε1ιεε11ι1οφτε

τιιτ Ρτετατιο . τιοΡττ:ε ετιειττι εκιἔιιεε βετ ΡετΓοιπε τιιετιτιο. Ροττο !οειιε ( ιιτιιοΒ;τε)

  

11011 ε!! τιιι!ιι ειι]τιΠι!ιετ τιιιτιε ιιτ ο!ιιιι εε!ε!σεττιιιια·: ιιτ!ειε , ετιιτι Ροτιίιε !ι!›ειιτετ πιε

τι διιτἱιιε Πει ιετ!ι!!τ!ιτ : Βιίωμο.9ιφΜπιυπ ἱπεζχτισυι Απιέβέττπι Με!!! !:14]ι4$Ισ98τ!α7ΡΡερι2[ο , νοεε Σκεπτι

[Με τη>ιιιι€τε; ει: $τεΡ!ιατιιιιιι :οι Μ:: για. ιιΙ.1ι1εΠΡετττι ε!! , ΕΡι!εορτιιιι Βιιιιιειεττιι!τιτι Ειι!Ηε σΡιιι.·ιτι.ιε εΠ_

 



νιτΑ ε. Μετιιυοιε ΑΒΒΑτιεωΕ ΜΑιιειΑΝεΝειε. ε;; 0 Μ!

κ

ΜΗατιιπι εΙΤε 8Ιοι·ὶετει· Οοειπο9ΒΜιω ΜὸιπειίΕετἰἰ5. _Απϊιειτιὸἱ ε8τε Η ΕΒΜΗ (πω- Πι11ε.ΑΝ_

ίεΙΤοτΙε , νεΠ::1 φαμεάιπ!ιωι ΡτεεὸεεεΙΤοτἱεμπἰΗ ωεῷε εΧἰΒειπτἔΒι1ε Ρεεεετἰε;ἰη

εε επι ετεΒτὸ ί:ι182τετ Μετα ΒειτΒειτἰεεε ΜΓε6ΕειΕἰερΙε. @οἱ:Μεση ὸ1εετιι εε απο, Δ '

Ροτε Γεειιιιόο ςυοἀ(ι1ε1εαὸἰᾶυτι1Ιἱτ)Ρείἱἱιϋι1ω ΦΜετιιι· Έσω": ΕἰΒετ ς!ιιφτειιαιτ + Με

απο ΡΓειΙππΜο.ειά 1)ειιω ι·οεΙειωσ.τε ;Ειετει:1Γιιώικ με εΠεβι;ε ειιΠσυε ιποε Επι- ιΜ_ έ;;

ιτιἰΙὶειίῖ:ἰ , ειιιιπἰε ΊιιἰΒι:ε κά ὶπιιιε τηειΙε; ΒεΓΡξεε Ποπιἱηε Μ Γει·νοε τω” δε: Πι σΡει·5.

τω. Ο0ἔἱππι1τ άειπειιιε ΑΡοίΕσΙιιπὶ ιτιοηειάτεω ειιὸἰτεἐ ΚεάΜειπεε τεττηπιε ΔΗΜ;;

1 ιιου·Ιο.ιττ ὸἰεε :ΜΗ Γεω. Νε :ειπε Ρτεετετἔτεὸἐνἰὸεετ ειιι6ϊ:οήτεςεπι νείΕπε @β

Βοηἱε , ΠοΗτετιιιτι Κεειιπι τιοωὶιπἰΒι1ε επϋίΒε; Μποτείεειτ τεάτιΡιιε πετὶνἱτειεἱέ πω) έ'
(ῖΙιτ1ΙΗ ΜΜΜ ΚεΒἱε, ει1]ιιε ;ιεεΒειτι1ι· σ.ωπ1ετιοτ: ειιτείἱππὶε ίεΡτίττιι1ε; ι·ενεΙιι- αωΡω. ε

ἰο οτόὶτιεὶπ όεώιπο ΙποΗ6Ηοωε οσεο Βι1]ιιε εϊ:!ίέΖέ ετἰΡτἱοιιΞε; ωΡτείεδΗΜΜε

Νώε: (ῖειτΙιοΙἰαε οΡ:ο νοε ΓεΙΙεΙτει· ω! νοεε εσππηιιωσ. νειΙετε: ·

νείωι Με” νοτἰε Γεινεειι: Ρτιὶὸεπτὶε ιιοΡαὶε;

@τα ειίΠοι Γιιο.νει·π Ἐαττκε4ὸ1Ηὶ:πἀὶτ εάοι·επιέ .

@Φ ειιΙττὶΧ νετἱ τετε επ ςι1οςιιε ὶπιιΒὶ!ει ω;

Νεο οοΠι·ιπέι ΡΙεεἰὸο ἰἔτιετι1τ έΗΐετε νιιΙτι1

1·-Ιοε σΡυε,8ηυΠο Ρει1Γεωε ε2ειωἱιιε ΠΙπειιη

Εττπειπάετ π1ειπ!ειε, Πει1:ιε ΜεΙιιε Ξιπ;ιιΙὶτ στα; (

Ωυὸά Π Μ” 11ι1Πο ΡτεΡοιιόει·ειτ εδω τότειτι:, -

ΙττιΡειτἱΒιιε παμε πιε :πἰΓεει: Γται1ε ειι·ήΒιιε ι1Πἱεἑ -

Ώοιπἔευὸετε Ρὶο @Παω ,Ρατετ, ε εΙειΒοτἰ

1ηεΙγτε Με, ἀὶ8ηειε Ποπήιπο Ρει·ίοΙνετε ετατεε μ

@19εΙ Γιιπ1ι1ε 8ε Γερὶιπιιε, νὶτάςι:ε ωονεπτπ1τ Μ: “Μέ _

(Πω Ροτἰἱι5 πω: ΓΡε&ειττιιιε °Έαι1ώο. νἱταχ @ώ

(Δε: ποΒἱ5 Ρατἰτετ Ι)οπι1οιιε ετ Γιιπιει·ε (ΧΜΠ:ιιέ πω

δειι1&οτιιω ΡτεεΠοι1ε, @σώσω Ιἱἔτιεινϋπιιε :ιθ:ιιε; ·

1Ντ:11$1τ _ϋιτΑ.·

@ΠΜ Έ'ι·εωεώ·ιιπι $ειπεπι 5η Με 6ΙΜ ΡΗΠ1ϋτίΜΒ δε ωε:16ι·ε ετοέτεΠειή ζώ, έ; '

Ρωγἔω · ειεςιιε ε:: ΚεΒο.Η Ττοἰεοοωω ΡτοΡαδειαιω ΡΓοεΡω , ςΗύΊμε ε; Ε:ει·ιεἱ ω ε

ἀπετ1εἐὶ ΠωιιΙαεΙποωω ὸεΙιιΓεω άεωεω13. , ει:Ι ;ιεοΜοηεπι νετὶτειτἰε ΒἰνἱΜ ν ; ΡΔΙΐ:ΠΞΕ!

Ιιι€ΙΤετ νεοΞι·ε ἔτατἐειέ εμοά ειπε εεωΡοι·ει ΡτεεόείὶἰεεὺετειὲΓεεεΙειτἰε ,Ραπ ω Η- εξω πι.

ω: τετ11Ρστι1ττιἴεεευΙἱεἱιωἔηόιιίὶτευε·Ιὶ€Χ Οεπισυονειιε ε]ιιΓὸεω 8ει1τἰἐ τε σετ 3°β> Ι, Ξ
ίεερει·ει, Βεα:ἱΠὶπι1ΡπεΓυΙιε Κειτη81ιόενοτδ. Ρε:ΠεΜεετεεπ ἱΠα2Π_ωε @ἐ και- Ι,,Ρ:σ” 'ὅ'

τΙΠἱκιπω Ροητἰίε›η 86 Βικι€το. πιοι·ιιπι ΡτοΒἰτετε, ᾶεὸππὶτειβἱΙε ΠΒοοι·εω Ρο11εω

ἱτὶτειπε , ΡταΪειτι1π1 Κεεεπι , οεετιο11 8εττιειΧ1π1επ1ἰΡΙἰιιε ε2ετεὶτι'ἰε Ρειι·τετε , ΗεΙε1

ε!οάι·Ιιή ΟετΙιοΙὶεω; επεσε( ιιτ Γετιιιπι:) ΓιωΡτο εςΙΜιε ε!ΜΓηπιτε; Με εΠε Μ

ἑτὶει εἰτεἱτει· πιὶΙΙἱει ()ΒιάίΒ Βειρτἰίττιπτἰε ξπ1Βιύτ εΙιετἰίὶπατε. Ε:ΠΠ6 άεΞπεεΙίε Με Ν (;Τ Δξε

Ρο1°ε πτε85ε τεκιεΞΓε1ιιε , ΓαπόΕει άστα· Ρτευεο; Κε!ωο58ε ΓηΡει·μ”ΗΜ εεΙΙΞ

ωἰι:ει1ε:ι , Γειι εεἰεπι εΙυεόειω Ρτοειι! μίζα” ἐ Με Ρειττἱπι :πεῇοτἰΒι:ε ε!εΒοι·ετε.

εοιπνειΙυἱε εοτιιπι άοκτιἰιιετἰο : @σεω ποπ Γιιοι·ιιω ίετἰτειτε πιοι·ιπτι ίἰιτιε ειὸεΡτἰ,ἔ

εμε Ρτειοεἱ Ρι1τ2τ1τι1τ ε ςιιὶΒιιΓὸειφ ιπειτεεΡα:ἱ θ εσςυὁε β; Μ: Με σεΙυε ρετιιταΙἱἐ

9ηςόσ.ιπ Ἐετοεἰτειε απαιτώ ,.8εωει·εε ει: ειε Με ιιιεευε!ιτι : ία! ςιιοιιἱεω εεωΙι·ή:

επειειπίίευε απο; εοΙεωηιε Έσω, ι]υψι1ε τσακ των” Εεεἰείἱω Παοκ νΙόετιιι: Μ- _ _ >_ _

μἰεἰ,ο.υ&οτὶτει:ε νἰὸεΙιεε: Γειπ&οι·πω ΡοοτἰἰἱεηΜ,Βοηοτε ε]τιε ει1]ι:ε νΞεε Ειιοδι:τμ <ΜΜ Φ3

ω: ΡτεεεΙΙετπὶ ¦ε 8: Ριαεροτεοτειππ νἱττητε Κεεεπτ Μ εἀωὶηἱίἰτεηὸὶε :εἰΡιιΒΙἰειε ”

ηεἔ0τὶἱ$ Μ οτπωΙσι1ε ΓεἔειεΙ ; Μειι·εο Πὶνἱιπι εοε Ριεενεπἰειπτε ει·ειτΜ εε ΓιψΓεηίιεω

τε αἱ Ροτἰοτε ΡειΙΙἱπτ ει!ΗΒΜ Γεω ΡτονεόΗ, Πειπει:ε υΒἰ ειτοιπάεω Ρεεεειτι1πά

σ.Βοιπόενετετ,1οτεο:πω Βεἱ ει·ειι:Ια ίυΡει·ο.Βοηόεν5μ σε Παπ ε:ιεΙιιιπ πω. ΠεΙΙει;

τω:: άεεο:επιπ· ραΙεβτἱτυὸἰιιε , 5ο δε εὶ Ρεπε Ιιπυἰπιπτο εὶ ειιο άεΓεει5άΙτ οιέπιε άειμ

εοπι οΡεἰτιπιιιτι 8: σππιε όοηιππι Ρει·ίεάιπω , Ρτο.ηεοτιιτυ Μετα ωιι¦τἰΡΙΙεἰ Ρειίε

άστατη 8ειοθ:οι·ιιιτι παπι ἱιπἰὶἔειπετιιω ςυεὶω 8: Μ: εκτει·Ιε ἐεΒὶοαὶΒι:ε εἀνειπἱεος

:απο ι::ι·ὶιιΓ‹Ιιιε @Με 8: οππιὶε οτὸἱπὶ8 5ΙΙιιΙΜικετιις Φἰειιξἰτετε. | >

Ο Ο Ο ε ε ε ῇ
μ



με νΙΤΑ δ· ΚΙΟΤΚΠΠΙ$ ΑΒΒΑΤΙ85ΕΙΞ ΜΑΡεθΙΑΝΕΝ5Ι5Σ

'Όεττε.ΑΝ. Πε ιιιιοτιιττι ίεετοΓειιθ:ο τείιιιΠτ εοΠεειο νεΙιιτ ιιοτιόειτι ω”. ΐΡΙετιόοτε εε!.

&Τ:::ΣΗ”Μοάι1Μ νετιιιίτο Βιετιιιιοιε ιιενοτε ΟΙιτιίετίειτιιιει ιΡε Πιο εεεεΡτεΒιΙιε Βεο

· τε ετιιιιε Βοιιιε ΕιοιιιιιιιΒιιτετιιειΒιιιι, εεΙειιὸεΒιΙιε ιιιίτιτιετ· ετειιιε εωεωιω τιιετιτο.

Σ!ΐι::3:8 Ηε:ε ι:Ιει·ο Γετιεειτίτιτιι: ετιιιιιόε-Βει·ιτιιιιε , Ειιτιο τυο ΜΒΜ ειιιτε ττειιιτοτε , δ;

ΜΜΜ Ι.ιετττε 8ειιιττιεε εε εδώ Ριι€τιεειειιιε ννεΓεοτιιιιιι Ρειιτε. Ηιηιιε ειιι:εττι 8ειιτιε

Δ, ειιτιιιιιι·οτεε Ρτιιιιὸ όιότι Γιιιιτ νεεεει τι ε ειιιοόειιι οΡιεὶο μπε. Ργτειιειιτιι Πω τ.:

εοΒιιοιτιιτιετι , Τει! ΡοίΕεε Ψείεοτιεε ειιιείἱ νεεεοτιεε άεττιιιτετε Ο ιτι 5 Ιιττετειτιι

ιιιιιιειιΡετιι6ε:ιΡίοι·ιιιιι τεΒιο τισ:: ειιτεε όιεεΒετιιτ νεεεειε , εΡΡεΙΙετε είτ ΨεΓεο.. -

Ποτε. Οιηιιειτιεο!ε:ΙιεεττΙΙο τειιιΡοτε Ρε:τιε οττιτιεε ε!ειιτιοτιιειε εΠειιτ εΙεάιτι ειιΜ

-Βιιε,ε1)εοτειιιειι Ρτε:ε!εδι:ε ιιι6ιωτιιτ Πε οι ειΓεὶετιιι ιτιιΡιιε 8ε Με Ι)εο Ρτος]ιιτ

Ιιοπιιιι-ιΒιι5,νειιιτ ΓοΙετ ι·οίε ιτε ίΡιτιοίἱε ειΠοι·ετε ΓειιτιΒιιε: ειπε: εε ιΡω ιιιε"ΜΜΜ

ειιτιι ε=:τετιε τετιετεε ΡτονεδτιΒιιε, Μπείτε εΠ: ε!τε 8ε ιιιίτιτιιτε τιιοτιΒιιε. Ρετ; νει·ὸ

τειιιΡοτιΒιιε Πιιι.οττωιιιτ Βεειε ττιεειιι , :με ε ΟΙιΙοειονεο ει: Ρτειιεοτιιιιι ΚεΡ>μ

Με ( ιιτ Ρττετετιιττι είτ ) Ρτιιτιὸ ω Ειόειιι @Με εοιινετίο ειιεττιιε ειτΓτιτἱτ , @τι
· ω ·· · - π - - χ .

ετιεττι Πι] εμε 1).εεοτειιτι 1Κεειε ιιιε!γτι,τιιιι ε ΒεετιίΠττιοΑιικιιτω ΜεττεΠ_;

Μπι ΕΡιΓεοΡο ετιιιττιτιιε ιιτ Ρεττι εοτιτεετιετει: εττιιιε Γιιεεεόετετ , Πει:: ‹ἱε ω

ίετιΡτιιιτι είιτ , 8: ιτιιιιιίττιά όιετιιιε8ε νιτιειιείιιιτ. Ηιε Ροίτ ιτείιιτιότιοιιετιι [ΜΕΡΗ

Πιτ ()ιιΙοτΙιετιι τε8εΙιε ΓεεΡιτε τεΞειιόε ΓιιίειΡιειιε , Γτεττι Πιο ΗΔιιιιτιετττο ιιοτι ΗΜ

ιιτετιτιο ετ! τε2ειιιιιιτιι εοτιεεΠΠΤε ΡΙεειιιτ Ρεεοε 8ε εινιτετεε ειττε Ι.ιεετιιτι δ( !ιιιιι.
τειιι τιιιο τετιιιιτιιτ ΡεττιΒιιε Ψείεοτιιε: Γεω δε Ριιτιιιεοε ττιοτιτεε , ΐεΡιειιτι ιιί-ιιε ται-ό

Με , εε ΓειΙιεετ Ρεέτισιιιε Γεότε θι·ιιιιιτετε , ιτε ιιιιιτιιιειτι εάνει·Γιιε ιΡΐιιιιι Γτετετ ειιιε

ειτιΡΙιτιε (με εε Κεειιο τεΡετετετ Ρετετιιο. Ηετιιιεττιιε @τετ Γειιετιι τετιειιε Το.

ΙοΓειιειτι , ετιιτι 8: ιτι ΡεττιΒιιε Ρτονιιιειε: ι·ειτιεετειι Αιιιιιτειιιεε , ιτιοτι ΡοΙτ ττιιι!τιιιιι

τεττιΡοτιε ετιεττι τοτετιι Γιιβεειτ ΨεΓεοιιιειτι εΙιτιοιιι Βια.

!ψ η ΡτεεΓετιιεειιτειιι Και ΠεεοΒεττιιε ειιιτι κι ττιιιΙτιε οΡτἰιτιε τεεειίε ιιιτ·ε Μ"

ι·ιετετ , τιιιιιιιιτιι τεττιετι Δειτε” ειιιοτι ιτιιιΙιετιιττι ι, εετιι ιιιιετιι τι: ε0τήι1ειιιιη οι·Επι18

ίιιετετ , εοειιὸά ίτεττΙιε εΙΤε νιι!ει·ετιιτ τεΙιιιιιιτ , εΙτετέιιιιτιιιε τη τιιεττιιτιοτιιιιιιι εε

, ειΡιειιε, Κεειιιετιι εΠ`ε νοΙιιιτ. Οίιιτιειιε ΓιιΡετ Με ΓεεΙετε ε ΡοιιτιιιειΒιιτ Μπι.:

Β τιιετιιιε ε Γειι6ΗΠιιιιο νιτο8ε τιιιτεΒιιιιιττι Ρεττετοτε οΡετιιιιι ΡτεεΓιιΙε τεόετειιετε ;
5.Αιιιιειι- · · - - ι _ *

40°χ(Π12τ© τω· ΑινιΑΝοο , ιΙιειτιεΙιετιετιοιιε δε τείτιι ΡετττιοτιιεΚεειο , ειιττιόετιι νετιετεΒιΙειιι

Ροιιτιθεεπι που εΒΓειιιε ιιιιιιτιε ει: ετιιτιιίιιοεεΡιιιιτ ΚεειιΡ: @τι ΡετΓθςυιἱοι-ΙΒΜ

. Ρτο νετιτετε ειιιεε (ΠιτιΠ:ιιε είι: ΡετιειιτιΠιιτιε τοΙετειιε ει» ιΠετεττι , δ; Ψω[ΜΜ

Ιιβετιτιίῖἱιιιε Ρτο ιΙΡΐο οΡτεΒετ ΡτοΡτιιιιτι τιιτιόετε ΐετιιζιιιιιετιι , Ρετ όινετΓε (αθώο

Ροεε Βιιιιτιι νΡτιΡι ετιζ:έι ,Γτειιιιεττι ιιιτειίιεετει·ε18ειιιιιιιττι τ3εετΤ Μέττικιιε ε%τεΓ.

σε Ρεττιεπι , ει ιεετ ε εοτιιετιι ,οτι ιε 86 Ρ ιιτεε8ε ειιε Ριι εΙιτετιι αει εε:Ιιττιε

ιιιιίιιίο τιι.ιο ετεεΒετιττεάιετετ Ιιιιιιιιιε Π;εΠετιι , τεΡιιτετιε ετιεττι οι: ιΠιιιε εειιτιε

Γεενιτιετιι εάιΡιΓει Γε ΡοΠε ιιιΠει ττιεττγτιι ΡεΙττιετιι.

1 ν. Ιτιτει·εε ιεττι @Με ΙἶτιτιεεΡε ετιιιιε Και Ι)εεοΒεττιιε εὶιιιι 1ιοτι ΙιεΒετετ ΕΙιιιιιι

Αιτιε.ιιξι1$ε τιιιειιι Πει ι_τειιάετετ Ηετι ΓιιεεείΓοτειιι , ιτιετίτιιε ΓιιΡει· Ιιεε τε τιιτιιιτιττι , τεττιάττιιιιιε

Β τ . . . . .Μ:ΐζτ:?0° Πιο εόΓειτιτ Ιειίι:ο εοτιιιι€ετιι ε. Τιιιιι όετιιιιττι εοιινετΓιιε ει! Ποτιιιιιιιιιι_εε ΡΙ"Πωω

Ιενοεετιιτ_ τσιπ ειτΡετετιε ΓιιΙΐτεειε νιτοτιιιτι , ει: εεάειτι εοτιεττι ΙιεΒιιιτ ειιτιο Ιεττέιειιτε Πω

6 2ιΡΡιτιι&τ::τε ΡΕεειΒιέι2ιττιιιε εΙεε(ΡιοΓγιιετιιιιΡ Ιει·8ιίτιοιιιΒέιΐ εὸτἐιιιΙῖτιιιιι. @Με

ι ε ιι ι Ρο ι ιιιιιιιιι τι·ε ετετ ειιττι εετο οτιτε ι ιιετι στη Βινωέ. . ειπε

Ιεεε ιιιιΒιιειιτιιιτιι , ιιτίιειιτ ιΡΓε εεετιιιτι Αττιιι!ίιιιιιιιεΒιιετετ ΡεεεεεοΒιιω , Πο δ;

Γιιιιιτι ε τιιιοΙιβετ τιιεκιτιιο Πει ἴετνοτιιιιι μπε Κειι€ιοιιιε (.Πιτιίτιετιπ ει:ετεπωπι
ε: ετιιιεετι τοεεετειιΐΡιιετιΡιιι ἑξξετἱτἰειιε Ρέιοτιιι ι·ειιιιιιιίεετιε δε Ροειιιτετιε τιιιὸά τειιτιιιτι

κι τετιτα εοτιιιτιιι ετετ ειι ιτετιε νιτο εΒιτιιιιτι 5 ε ιιιιιιιίττιε ειτειιιιιειιιεςιιε ΠιιιεΙιο4

οικω Ρετειιιιίιτιιτιι , 8ε νιιτ τεΡεττιιιιι ω Γε τενετετιόιΠιττιιιπι ” · '_ · - Ρετιιτ τενοεετι Ροιι..

τιίιεειτι Ατιιειῖιιιιιιι. @τι ΡΙιιι·ει τεειιιειτιιτεΒεττΠΙιο νει·ιιε Ρτιετιιεει:οτ 8ε φαξ

:ετσι ΕνετιΒε ιι νειιετειιόιιε ΑιιτιΠ:εε , νεΙιιτι τιονιιε εὶε Ρεττιπιο τετιιετιε Ενετιεε.;

Πίτε ]οΙιειιτιεε. Ριτ εοτιιττιιιιιε τεττι Βτεει τιι.ιεττι ΟΡτιτιιετιΒιιε εειιάιιιττι , οττιω(με

'

Β -

ισ Πειτε ειπε επι νιτειιιι δ. Αιιιειιτϋ 2.τιτιο 679_ Με εε” ετιιιοτενιιιιιιε.

Ι: ΝεπιΡε Κεετιεττιιάεπι,ε!ε τιι.ιε Έτεόεεε ι ε 8 ΙΙ 1 Η · απ _ _ - _οιίϊενο, ιιιτΓτ ΟΙιτΗΠ Ρε.κια.τετλιιιιι τιτίειτο ς ο ε Μ” “Ι ο” ε”, ”. @Πω πω) πει” Β=ἔοικ“ι

 



νιτΑ 5. ΚΙΟΤΚΠΟΙ5 ΑΒΒΑΤΙ$$τΈ ΜΑΚΒΙΑΝΕΝ55Ι5. 941·

ΡοΡοΙο ΓοΠειοιιε εε ειοε τενετΠοιιε ττιΡοοιιιι·τι. Ρτοίττετοε ιτεοοε ειιιε οε:ιιοιιε Οτε. τω.

Κε:: νεοιεοι τοἔε: , ίεει!!ιιτι·ξε ιοιρεττετιίοτιοιτ Ρτεεειτι Ρτο τΠιο , τω ειοε ττοίττε.τοι· Ρετιτιο. Κειοοτιοιτ ετιιιτι ιΠι ιΠε τετ οεετοε νοεε Ρεο!ιοοίτε: ΡεοΙοε,οιιιι- Κ!2Ιὶιι]ετἱ

τειι:ετο Ι)εο τιοτι οτιοττετε οεεοτιιε ιτιιΡΙιεετι ΐεεεοιεττοοε. Ηὶε εεε ε εοιιΓΡεέ':ο ζω”, ω

Χε8ιε ιΙιεο εΒΓεεε!ιτ 5 τω τεττεΙιε Γετνοτ όείιεΙετιο τιιιοι:τιε τεεεάιτι Πεοιοοε ειοοό. Μαιο

Ρει· Γε οεοοιτ , Βοιιοι·ιιιο ἴιιἔἔείτἰοιιιοοε νιτοτοττι ρειΗεετε εείτιτ. ΑοοοειειοΜ

Ιι:ιιιιε!ειο 8: Ει.ιοιοΜ ΡτεεειΡιιοε το Γε:ι&ιτετε ό: ΡτοεΙειιττε νιτοε, ιεΙεό:1οε Αιοεο-ι

:το οποιο ετιιετοτι νιττοτοιο ιοετιτὸ ειοεο:Μιοιοε εε τειοι!ιετιίΠοιοε Πει: τιει:
εοιο ειιιΒιι Ρτοοεοι!εε (οι νοτιετιίεεοτοτεε. ὶ (ξιοτοτο Γειιόττε Ρετιτιοτιι ,:τοιε :εε

τιοτι ετετ οοντετε δετιότο , ετιιιοιτ Ιιεετ εοειίτοε Κεειε ριεειτο. απο: ι·εειοε ιιιτειιε

οείεττοτ) τ1οιιιοιι ειτιο!ιοε ε τιετινιτετε οοετο :Με ειτει:ει· ειοειττεΒιοτε Ιιεοετε

τετει:ιετοτ, Ρετ οεετοτο δεεετόοτετο ΐεοέτειιι Βετιεοιότιοοιε ΓοίεεΡτοτοε ει·ετιειτιτ

ίεά Ρτο ιιετοτεΙιε εττιιΠ`ιιτοε ιιοττιιτιιε ετγοιοιο8ιετιι. Νετοοοε :τοστ εΒ εο (Ζωοε

ειιιιιεοοεΗετει: , Ηιιιτέ:ιοε οτε:ιοιιε οετοο ει: πιο” τειιτε: ιτιοΙτιτοοιοιε εκετειτο ο

.άπτεπ τεΓΡοτιε!ετετ, Ποιιιιιιοε :τοι εοετιτ οέειιιοτοιἔ , 8: Ποεοεε ι:ιτειιτιοιτι (Με Μό*

τεε τεειτ,οε ο: ιτε ειι6Ιοτιι Ετ) τιοτι τοπιο ει·ι:ιε ε οετι ε ετοιτ, 8εεοιιδι:ιε τω- '
όιετιτιοοε εΙτετε ιιοεε Αιιιετι τεΓΡοιιοιτ. Κεε Γετιε ΠοΙ:ζειιόε 8Εε ::ιτειιιτιΠειπεε εστι

ττε τοοτετιι ίἱΙοιΠ`ε, 8: Ιιοτιε εοτιττε οε:οτειτι Ιοεοτοοι τοιΙΤε. 5:ετίττιοοε Ποιοι

ίειιότοε Ροτι:ιΓει: νινιΗεο Βερτιἴιτιετε τεεετιετενιτ, ετοοε διετιετιι·τοιιιι οοτιιιι·ιετι

τοίτιτοι: °' , οοειτι Ηεττοεττοε Κε:: Βεειε ττετετ εε ἴεετο Ιενεετο ειιεεΡιτ. δίεοοε

])οττιτοοε όοιτι ίετι&ιιιτι (ιιοιτι ιτιιτιΠεενιτ, δε. ιο εοοιΡεθ:ο Βεεοιο τοεετιιθεενιτ, 8:

τω» ο: οττοιοοοε ει:ετειτοιο οιεττι·ιο εεοε!ιο ε:οοε εότιιιτετιοτιε το τιιι]οίιτιο:Ιτ

ΠΒοοτεο!ενιτ. $ε:τοε:ιτι Ροίτ τιοεετιιιο Ηετιοεττιιε Πει: , ιιεε ττιοτε Ροίτ ιοΐοτο

Βιιοε ειοε :ιετνοΙοε σούτ, οττιοέοοε τεΒοοοι ιΠιοε.εοιτι Ψείεοοιε Πεεοοεττοε

Κε:: Με οο:είτε:ιτε:ιεειτ. Ηοετοτοττι 8εΡτοοτετ ειοεεόειτι οτε:εεοεο:ιε, οιετιι.

τοέοιιε Ρτο Με τείοετ: Γεειοοττ:οτ ιτιτεττιοΓοι , ο: Ιεεεέτι:εε ε: εοεὶιειιτεε ιιονεττοττοοεε
Βεετε·: Βιέιτο:Πε ιιετιτ εεο ε ιο Ρτεοειετο νειιιεο ι. ε

ΤετιιΡοτιοοε ετεο Ρτιετετιε εοτιι ετεΒτὸ Ετεοειε ΨεΓεοιιἱε Ηετει: Ρετιιιεεοι!ίε; ν;

Βιέττοοιε ΡοεΠε Βοικε τοειοΙιε 3ειτι ίεέτε οοοιΙιε νιόετοτ , όιΠειι:οτ , ετοοε εΠειτοτ Αωοειάσ

ε ειοοοειτι Ρτειιειττετιε Αο.ει.ιωτ.υο ιιοτοιιιε,ιιετε!ιοοε οττο Ρτε:ειετιε 8: @Με ἔΙΕΞΜΨ

Μετετ ιτειιιοοε ειοε θειιιειιιιτε τοετε: ΗΙιε Γεοετεε Οιειιτιιοοιε το Μοιιείτετιο ο

τιοιιε ΗειιιετιεεοΠ ε τε ετε!ιΠεετοΗτεοοιείεεοτιε. ΙΡε ετιεττι ε οοετο ορτιιτιιε τιοτι.

τοτοε ειΓοιΡΙιειιε , εοΡιοίιε οοΙΙεΒετ τοιιεΙιε ό: όινιτιιε , ετοοε το εοΙε Ιζετειε εειτοε

νεΙοε ετε: 8: τιοιιοτειιι!ιε, όιιέιιοε Ριεοε νο· :τοι οιετιτοε εττΠΠετε: εΙιετιε: Κιάτο

Δε. Α :με @Με ιιιοτειτι ι:ΙεΓΡοιιΓετοτ , τΙοτε:οτ , ετοοε το εοοτοτοετοιοτιι ιιιεττοτ

ττε!ε Ιιεετ οοιοοΓοετιι ιιοΙειιτιοοε ΡοεΠεε εοιιΓετιεοιιιειε είΤοιοιτοι·. (Ξεοἴε νετὸ

οιτοτιε εΙοεετιεΙτε τιοτι τω: ιοεοιπιι·ιετιτιετ , Γεσ! απο Γοοο!ιε Ιιεοεοι:ιεε. 8ε:Ι εε εσο

νεοιοιιτ το ο:τιίοοε :με Γρεέτετι ίοΙετι:ιτι εΙιεεοειοττιετι:ο νεΙ οποτε. Ιο νιτο

τετοιο νιττιιε , Βετιοε, Ροιετιτιτοετο$8εΓεοιεοτιε ,οοετ ει: Με ετ! ειοοτιε εΙΐεέτιιτιι

Ροτιοτ εΠ: , ἰοετετ. Π: οττοτε εοτειτι ροΙετιτιτοάο ,ιέετιοε ,οινιτιε: , 8εττιοτεε, :τοι °· · .

πτεΒιε οιιειτι εετετε :Ιοε:τεοόι ίοοτ , Βεοεοεοτοτ. Ε: τιε ιτιοΙ:ιε ιττιτοοτειτιοτ,ίε

εοοεΙοοι ΑΡοίτοιιιττι ετει: πιο τιοοοτεοι!ε εοτιτιοΒιιιτο , 8: ττιοτοετοιιτιεεοΙετοε. "°2°"·3·1

Νοιι ειιιιτι Γοτόε εοόιετεοτ εοτε ειοΓόειο ΑροΙτοΙι νετΒε τ ΑΜ πε/τ2τι;τ ρωταω '·ο°'·';·

παπάκι °'θώ,'ό τω: Διοτι τω: 8τττττω·- “Μ Μπι @τόπο Ξ Βου , & πω: Με ω%τ22

_Επιττι επτα :βετ ραπ πίι€πε , ε!υτοΐέτε ό·;υττετε Ζ)ετιπι τα :στοπ νιώθω Ιειτοτ

εοιτιρεεε 5:Ιει 8: εετι:ετιε Πε εάΙικτεοτεε Ποιο: εΠ`ετιτ :Με το εεττιε οοε ,ά τιοτι

ῇετο ειιιο,:1οιε οιιε εετο ; οτιεοιτι·ιεε οτιο οτε δ: εοοεοτάι οΡετετιοοε Ιιοτιοτιι·ιεεε

Βετο Πεοιο 8: Ρεττετο Ποτιιιιιι οοΙττι ]Εεο-(:ΗΜετι , οιτιιιιοοε οιεοοε Με Γετ_

ντεοτεε Ποιτιτοο το Γειιότιτε:ε 8: Μοτο εοτειο τοτε , οοι Ιιεοι:ετε τω: οοειιιιιιεε

το ετοιτιο.

Νεττεοοειοείοοτ εἰε Μ] ΓεεοτιεΙοτο Βεοεόιότιοοετο Ποτιιιτιι οοετο Ρτἰιτιο εε; _ ντι Ε

όττοοιτιιοι,Οτεβ2τε, ιτι:1οιεοε, ήωτ2τιμετεωεπω τοίτοοε ειε οτιιτιοεεοιτοετιο- έέξτοε εκ

τι ΟΜΜώτωτ , ἰιιοοἱτ Ρτει!εεεττοε ε:ιο,6ι.. Απ: Πισπισ ·υτιιέεπτ, 6°τείόπτικω ό: [ωτεΐο ιιι·ωιστο ::::εΡἱτ. Ι.εετε -

γιιειιιι 5. Αιοειιιιιει! απο. 6”. ·

β Ο Ο ε ε ε τι]



«σε. ν1τΑ ε. ιτιστεσσιε ΑΒΒΑστιεεε ΜΑιτεΙΑΝΕΝετε

οποσ Μιτι1ττοτττι1ε , ΡσΠεει Λεω Ι.σνττε. Πισότσε , δ: ΠΜ: ττσε Ωια8 ΨΙΓετ0%

()1.στεεΝσιε Ρσίτ σΜτιπτι σσειττ1εσμε Μσσείτστη Κσδττικ , Ει:ε1εσω σωσει Βσε

ειστττ:τ ΓσευσσιιιπτστετΡτστετἰσσσω Πιἰσστσἰσἱε ; Ροίτ Με ηι1οστ1σ ΑΡΑ1.εεΝοιεσ

@σε εσω εΠ`σστ Ρατεστεε εστιτω]σΠτ,8ε Ρετ ΓστΡΙοε , 8: Ρετ Γειτσιτιστεε ρω Γστνσε

1)στ σσσεεινστεστ στ. στιιστστιιστ Ισ ττττιστσ Ι)οτσττΠ , ειικίτσε σε ισίεστιει Μπεστ

έττσττε ασΙσίΗ. Μειστοστο ΠσιΠσσσπ νεσστεΒἱΙἱε Πσόστισ σὶ8συε δεισετσοε Κιστω.

τω” Ρατετ ΓΡττττικιΠεσεΠττττ, είιτσστισ Ρετ Γσετσιπ ΒειΡτΠτσει Πεο τσεσιτστενττ:

()ΙοτΓσσσετσ εστεΒάσεΡοι:ττίσκ Αωεισσσε :μετα ίειστΙε στεσιτσι:σ τσετιιΒιιε σ ώστε

ίειΙστεττ σετσεΡττ , το σττττΠσιτε Πεο σἰεσσττι τεσστσττ: ΕιιΙσΒιετσ1 νστο ε:: ΠιστσΙει-.

νεται: ΝΑπτωτ.σιε Κεεὅἰτιει ιυ:στ Πειεσσεττὶ ΓιιἴεσΡττ. γστσ Μετα δὲ Πεο Ρεσε

ΡΙειεττε. Ρτσεσστσετ ΠεΜε σστ1τσιτσ στσΙτιπ πότε : Ο· ?πάσι Ρα!εσπι Μεσάς εσω.

πιω τω» :ία›·22α:σ/ νστσ ετστΠισ εσω @σε ΓΡττιττιειΙισσε Πε ΡΙστιιττκΙσσ σιτειστιετ

]σίττ στ1ειω ωστε τστσΡστσΙΙΒιιε,Πειιτ εετιτε ΡΓειΙσιοΒτεΡΙπιτε: Βεα2έ επεσε: μέ Μπιτ::

1)σωπευι , ω. Ισ συτστιενστστεΙτεστ ΪΡἰτἰτι18Ιἰε Πτ ιτιτσΙΙσότιιε , τετσστι Γσειισσιιττι

Βετο σπιτι· σΙτσι1εισσο @Με 8: τετσΡοτει!τε ΡτοΕσθ:Πεε - Ρ

ΡσίΠκεσ Βσσεσ δ: Ιειιισε.ΜΙτε ωσττιστἱεσ Ασει!σεΙσσε σωστα σιωστ τΞιτσιι!α:

Ιζτέττσστε τσο.στιιε ὰ μισο ΑυΠτεσστΙσίσ,ε τεστ ετὶετσ ΡΙιιττΒιιε ΙσεσΡΙστεΒετιετ ΡσΠ

ίεΙῖἰοσἰΒσε,σιισσὶννσΓεοσὶσω στττΠτιω τττίτσΓστε ττετ ετττΡττ. @στη σο!:Πτε πω.

:τουσ ΙΜΠ:τιιστε ει!ηικιστοΙσπι ΡτσΓσσιιττιιτ , ίσσ συστττεττΗιε σστσιπτι Ρτοιιτ εἰ

@Ποστ Π1στατ πι€στσσε τενσττττιιτ. Μσσε εστω Πιτιπτ σιισσεττπωσσσ Ρτει:ίΞιεει τω.

Ιστἰε μπι ΡσττετισσΒε.τ σιτσσ σώσε τεσστεΒετ , 8: φωσ σσσσιπσ ΡειττσΒειτιιτ]επι

νσΙιιτἰ Ιειωεστεισετιιτ. @Ισ ττισΙτα 2 Ιστστεσσστιω ΙσΠσττεωσΙτεσστσωτ 8: ( σε

Έσττιιτ) εστω: τ1ιιτΒιιε ΠισόΕσω στΓΡΙτειιστατ πκιτττωσστιται ε νἰτ @Ποε ετΡΡστττιιτέ

νισσετστιιτ , σττπΠτι1τ. ΗοσρτἱΠσσ σεττισσ στ σεεεΕπιτ ττιτσιι!ετσε οΒΓεεμιτο , σε·

ίσσότσε Μεταξυ , νἰνΙτ Πεο. ντν1τττισιτειπμ νὶνὶτ ε]ιιείεΙστ εσττσεωΙτεσσατεσε

στα και σΠ: νται : σιισσεττείτο.στιιτ Πεσατισω οἱ: ΠΠιτε σσε!ειτασσει σωστο., ασ

@σε ττισττι:ο. Έτσσι1εστστ οίτστισιωτιιτ ΜΒ. Νεεμισ :πιστα Ποστ ωστε το Με εσω

τὶετισἰε Κἰἑττυστ Πστ ΠιτσιιΙα: : ειπε τσιπ ττὶΠτ ΡστεισΠι τσΙσττοσσ ,· ποτε ττισστεσ

στΠεττιιτ εσἰττιἱ τικστστσ. ΑσἔσΓεᾶτ Γστ:Πιττι σοΙστ σσΙοτσ σσΙσπτἱαττι ΓοΒοΙιιω,ετσΒ

επ Ιιιότι:ε Ισότιι Ισἔσστἰιτισ ΠιτστΙτεττιιισ. ΤτεττΠιόΕσ σεισσετσ σΙτεΙσο.σσο τειστἰ Πετσε

τστσΡοτσ , ἱσἱτ εσω ΡΜΙσ-εΙιττΠτε ΠΜ Βιττι1Ιτειττσι1ε , ιτισΧἰττισσιτσ εσω Αττιεισσο

ΠισόττίΠωσ Πσἰ ΡοσττΠεσ, 8: ετεΡἰτ εοσΠΙτιιπι ΓειΙτιστσ. ΡτοΡστΠτ σστιτσιτσ εἰ Με

νστιιε σστιΠιΙτστ σσἰττιειτσιτι Πωσ Ρειι:Η ΑΡσΠ:σΠ : Μα!ω·(Μ28ατο ε·β στη: , ?φωτο

εε:προτε ω, εσω· τέστ:: ?ΙΔσσἰ#ιἰσ7Μἰε7ἰΙ ω,ε/πε ¦2σεωτα ψ , ασ «πιά πιεσε: Μπτσα

ίπ ΒοΜΖπο. .Βεπτέστωετεπ στΙ:ββρ:Μαπ/Ζνέ2βεσπάσω παπι εαπ-βλάκα. Ασ φωσ

Με στΞΒἰτ σωστο , στΞεἰτ 8: τσεστετιπ. ΑυσΙτ σώσω στ: σο ,-τττιπισ σκευσττ 8: Μπιτ

σισεσττι 8ε ειττιΡΙσσ:σσσειισ ()τιττΠΙσσΠε Ενεσ8σΙταιτσ νοεσττι : 82 με· ω! χω? πιο

εαπ: , εσπσΖωτ βπι::2Ρβω, άμεσα: :κισσα@απ ,- ό· Πρωτα, Με. Ετ , @2:Με

π·π3κπτωσε:2τ Μπέσσυ ?σε Ραβάσηποπροαβωσια ψσεβ2μΖω.

Ισ Με Πτστὶε σε νἰτεΙΙΒι1ε νστστε Πεσσε εσετιστ:τω ττισστἱε ΑσειΠσεΙστ τεΙΝΞτει , Γσσ

Πεἰ στΙσόττ1:τ , 8: Δ Όσα στΙσόΙ:ει Κἰὁττιισἰε , σπιστ ΡσΠΡοΠτέὶ εσσἰΡἰτἰε πιστά σάτ

Βστειττοστε , σ]ι1ε σωσει” ίσασσιιἰστιιτεω ΡσΙΠεετιιτ τσσσἰττε. δεσ σεσσ 8ε πω

τπτ ΡτσΓιτΙτε εοσίιστσ , 8: Ρἰσ Γεισάετσεττοσε νστσ ὶσνΙσὶέὶ στειΒσΙΙ σἱτἰτιιτ σΙ:νΞει·σ

Π:στεΡτΙσ. Νσε τσοντα τι: Ι1τεΡσττιιτσεσστε τσΠττισε εΙσσσσσ νετ τσεστσετσε , Γσσ

Πιττπσσε ΠσειιΙτ Ρτἰτιιστεε. Ρετ ΙΡΠ.ιττι σεστσι:σ Κσσετσ @σε τστιτειτ Γικισστε εισττησ,

:ισ Γε Πτστιιτσ ειτἰσετσ ΟΡττττκιτωσ ίσει:σσο σοΡιιΙστ εοσσυστσ. Φοσ σἰιπτ Με

Ρτ·στίσε ειΓΡστ·σετστιττ_, ΡΙσττωεΒΙεσστωσστστσω τισττετσεστε ΓσστσσεΠειττι Ρτο..

ίσσσιωτστε ΟίιππΙσσ ω σα: Ρεσόττιε τη @σε ω” ΙΗττιε Πετιιε :τσιπ ττισνστστυτ·,

τσεσ.ΙΙιιπτ τσττστ ττΠσε.τι1ω Ποστ ίτυίττε ἱ!ΙἰΡτσΡ·σσἰτστ. ΑττΠε Ρατὶ ττισσο Πετάει»

Εσττ1 ΡειτντΡσσσττ στ ΒΙεισστστπσπ1. Ετ σσἰει σε: ττ5Βιιε ΡΙιτΙσΓσΡΒτεε μεσω εσω

φωσ :ΜΜΜ ττι1εσΠ το εισττοσσ δ: αιτία πότε εοσνετΓεισσἐ σΡΡι·σΙισσσετστ ,

σ ΑσΠτσΒατεττΠε μμε , Οβτε·ια·υηπτ, Ισ Βε!ΡΙο, Ἐσᾶἰοτιἰε ΑσαΙΒαΙστ 8: Ισα: αστε νατή "σε (αν

ἱτιεΙιισσσετιιτ ΠιινΠε δεστΡο, $εττΓετσ δ: $αιΙστ , Πε τττωτ. $σΡι11τιτε εΠ Π: Μοτι:ιΠεττο Ε!τισσεττΠ,σιιασμτη

Έπειτα ΑΝ.

σε κκσνττ.

`ΜΜτ απ.

8η. ε.

ν11.

Μεττωττι

οεστΠιπτ

Ιυεστ.

ε:

:. Ε”. 7.

Μωβ. η;

ντι Ϊ ο

ΝυΡτΞἰε ίσ

σιισσἰε πιτσ

τ1ιτπι το.

1τΠττττ.

σΞέτιιε , σε “σε σοσΠετιιστ,ττιισσ Πωσ: ?σε τ: Αιτίττα- @σε ΚσΙΞσιιἱ:ε Πιισειιπι εσω πω. απ»Πεκ. («Ηττα

Μ, Με: :Με ΒσΙετε Πωττσισ ίσπετ, Β: αιτία Ρτσ- ιν. Νοε” ΡεστικιτΠ , :επεσε ΒοΠ2Ι1σηΠΙε



νιΤΑ ε. ισοτσιισιε ΑιιιιΑτιεε.ε ινιΑιετιΑπΕΝειε. το

οσα επεσε σπιτι , ιατιιιε Μοταιιε σιτιτστ,βε βετιε νινεπσι ιπαειιιτα τσοτιοΓτιτιιτι ει”. Απ.

οσα: ετιαιιι ισ οσατσοι· ΡτιπτιΡαΙεε νιττστεε , Ρτστιεστιαπι Γτιιιτετ , ατοσεισίιιτιαιιι °ωΧ"ιι·

. . . . . . . . . _. _, Μ · .Γοττιτσσιπεσι 8ττειπΡεταπτιαιιι σινισιτστιιιιε ΠποσιιεΓσα τεσσεπε , ΠτστΡετιιιιιι- ω”

τιαπι Πεσ ιιιαοιε οσεισι ιισιιιιπιβσε οβεσιτε σιΓΡοισετατ, 8τΡετ Γοι·τιτσσιιιτιιι στο

ιιιεττβτιε ειποιιιτι , πετ ασνετΠε Γτασοι Ροτετατ5 Πε Ρετ Ρτσσειιτιαιιι ταστε ισσι
οιιατιοσειπ ὰ Γε τεοιαιιι Γσβιιισνει·ε , ετ Ρετ τεπιΡετασιιασι ιισιπιιιτατιε ττοσιαιιι ι

ιιισσίιιποσε νιτ:ιτ ισ οιιισι νττβονει σΡει·ε Γετνατε Γατασεβατ. ΠΓα σεπιοσε τοπ

Πιιο Γσι 3νιιισιιίιατ , ΒειΓετι ιτιιιτετ Αιιιαπσι , ατοσε ασ τεισΡσε σιιΠπισιαπε ιιιιιιισ
Με ισ Πει Γει·νιτιο Γσι ΡτσΡοΠτσιιι νστι , αόι:στασι Γε ει: ιιοτ τσιπ οσε οοιιΠιιο νει ι

ΡετσιιίΠοιιε ΓΡοσσετ στο οποσ στιιισεισσιτατετστ Γοι·ε Πβι. Ετ οσισ ιιισιτιε στι.

ιιιοτει·ε τσιπ ιτα Κεεειιι ιιιιΡεθτσιπ τεσσισιΠετ νειστι ειπε νοισστατι Ρατετε νειιττ,

ισ Ρτα:σισ Πιο , ιισε τα ισ νιιια Βαιτειο*σΡιΡατσπι τετ τετοια: τοπσιοιισιιι ιιιαοσιΠ- ιι πω” ..

τεστιατιπίιτσιτ τοπνινιστπ. Ισνιτατ τσιπ ΟΡτιιπατιβσε Κεοειπ,8τιιιτετ Ρταπσειι- 5'°ι3ἰ ΡΜ

όσοι Γαιε εσπσιτοτσιπ οιππεεικτιιιτατ Γσανιτατε Γετσισιισιπ. Ροιιοσασι ειιεπιΡτα_ α” “Π”

Γαιτιεε . σε απιοτ τοιπΡτείΓσε εσεπσι,τσιιι ιιισιτσ τιατα εκιιιιαταιιε τοπνινια βαττιιο, ό

- Γιιι·ειτ 8τποπ ττεΡισε σε τοπιιαπτετ, ποπ τεΡισε σε Γετνεστττ,ποπ Γεοπιτει· Γεσ ν"1""' "ό"

_ _ _ _ _ _ _ Πιιπιτ τοισ.

Γαοατιτει· . ποπ πισιιεβτιτετ Γεσ νιτιιιτει· ,οποσ τοπεεΡετατ ιπεστε, ΡειΠειτ σΡετε: Κεετ.

Ρτιτσόοσε ΓειΓτιτατστα Κεεε , Π τοπτεσετετ Πβι ισ σοπισ Πιο. οποσ πιω ασεπ:

ιιβετα τοταιιι το στι Ροτείι:ατε. πιο αστειο ασπσιτ ΡτοΡετε,τεΡσταιιε (Με ΓσσιΡτσ

στσιο, στ ιιιοιιε τα Ριστιβσε_, ισ ωστοσο βιβετε Γε νει εσιινιναε Γσοε σεβετετ

ΓατιΠεατε. Ατ ιιια Γετσιισσιιι Γαισβτε Γσι τοπΠιιατστιε Αιιιασσι ιστιντι Ρτα:Γσιιε

εσπΠιιστιι , ει: Γσο Πσσ Ρτσιατσιπ . ιιινοεατο τεττιβιιιε Πει σοιπισε στ ασιιιιισ , τα

ΡιτιΓσΡΡοπιτ ιΡΓο Κεεε 8: τσιιέτιε ΓισΡεπτιβσε , ιαιπ βειιετιιέιιιπι αβ εσσειιι Ροσ

τιΠτε νεισπι. @σο Γαέι:ο Και σε Ρετπιστσε ιπιέταταε σει·ειισοσεπε εΡσιαε αβΓτείἐ

Πι ε τοπνινισ σωστο ιατταπε τοειτατσιιι Γσσιπ ισ Πσιπιπο, τοτασι Γε ΓσόΓοσε

ειπε τοιπιπιΠτ ατβιτι·ισ , στ αβ το επσττιτεστστ τετ Πιιαι·επτσι· ιπιΓετιτοτσι ΓεπιΡετ

Γοιατισ. Αι: Ρτιιπιιιιι Γατσιτατιβσε τετ ΡοΓΓεΠιοπιβσε Πβι τειιότιεστσιπατισσε Ρτσ

σεπτισιιιτιβστιε , ετ ΓΡιιιοΠε ιισισε Γατεσιι εστιεσ. τεττα τσττιιε Γσι Ρεσιτσε τσιπ

Ρατιε , οιιαταπτεα ισ τοπισσαιι νιτα Γετεβατ ττιοεΠπιστπ , Ροιι:ιπσσσιιι σσΡιιτατο

Βετιπισε Γτσέτσπι τσεΡιτ ισ νισσιτατε Γεττε ΓθΧ8ΒΕΠΠ1τ1·ΓΠ: 8τ οσα Ρι·ιιιε σσιπ ισ

πιειπβιιε Γσιε τ:ιισιιο ιιιισιιιτατε Γαταοετετ Γσει·ατ Ματτιια , ιαπι Γεει1ε Ρεσεε ειπε

τεΠσεπε ασσιεπσο 8τ εσΓισσιεπσο νετβσισ ιιιιστ Γα&α είι Ματια. Ετ οσοσιασι ιΡΓο

αττεΓιαπτε σΡτιτοασι Ραιτεσι οσα: αβ τα ποπ ασΓεττετσι· ειεειτ . οΡτιιπσιπ εισΓσειπ

Ραι·τιε σιιεθτα τετ ειεόια: Ρτ:τιιιισιιι ισ ι·ετοιπΡεπΓατιοσε ΡετειΡει·ε ιπει·σιτ. ;

δασε στοσοσιισιπσ οετεβατιπτετιοτ ,οΓτεσσετετ οσοοσε ειιτετιοτ5 Ποστ πιω αι

τανετατ βαβιτσιπ ιπεπτιε , Πε ιιιστατ 8τ τστΡστιε. ΡοτιιΡοΓαε Ρτοιιτιτ νειι:εε οσιβσε

στπαβατστ πσΡτα , τοοιταπε αιιοσαπσο εα οσε Γσστ πισπσι οσοσιοσο Ριαιτετετ

νιτο : ετ σπα τσιπ ειε ειισιτστ σιπσι @του βσισε ισιΡεσιιπεπτο , στ οσαιπνιε νισε

τετστ νισσα , ισ εΓτ σινιΓα α νιι·ο , ιαισ ποπ ειΓετ σινιΓα απισισ , Γεσ Γοιιιτιτα ΓειιιΡετ

οσα: ι)σσιισι Γσπτ. Γοισπισισσο οσοσισσσ Ριατετετ Πεσ. Ισσσιτστ νισσιτατιε ντιπ;

βσε , οσε ιΡΓα Γσι ΓΡετιε πιοπιιτατεστ τοπτειπΡτσσι τπσσσι ιΠισε. Ναπι Πτστ αιβαε

νειιεε ειιαιτατισπι8τ Γοιιτπιπι τοποτσσστ σπιτια , ιτα πιοτε ιισσιιιιατισσι 8τ ισοπ

βτι τοσνεπισπτ πισω. Ισσε8τ εαΡστ οσοσ οι ΡτιπτιΡαιε τστΡστιε, τεττο π

ιατστ αιπιστσ , στ ΡτιπτιΡαιε απιιπα: ισ οι πιεσε νειαπσα Ποπετστ πια:τοι·ιε δ: Ρωσι.

τεστιατ ισ6τσ. @τι τσιπ βτενιε Πτ , οι στ ιτα σιταπι τποτπεστασεσε, τσιπ οΡετατσι·

τοπΓοιατισπετσ σε οσα αιτ ισ Εναποειιο Ι)σιπιπσε: Βωτ2 στα Μετα: , παταω» σεβ Μ",ι,_ Δ"

σσαβιασαστατ. Ετ στ οσοπσατιι εκΡετταε τοτΡσι·ιε νοισΡτατεε 8τιποιείιαε ενισεε

τετ σατισοπστπΓσ%εΠισπεε, τσιπ πιισιιε νιΒιιιιε 8: στατισπιβσε τοπτιπσιε ττεβι·α

σσεεπε ιεισπια , ειεΡβοιισ αισιτιτστειιιτιπσ , τσισε αΠισσιε Ρσπέιιοπιβσε εσοπια

τετ ιιβισισιε Ρσποτιοσεε, δ: στ σιέισιπ είι τι Ροετα,Ππε (:ετει·ε δ: ι.ιβετο νεπσε Γή.

Βετττ, ατοσε νετατιτει· τσιπ ΡΓαιτπιΓια ταπει·ετ : Εεε απαιτει:: ττισιιαΜ2 ποια/Χι @οι Μ'

πισω." :Μπιτ , ώ ύπωι!Μσωπ οι Ματσε σκέπτεται ασεπ , ό· επειτα των: πι στι:: »στο

εοπτιεττετατ. -

Ι..σεσπι νετὸ σβι ΓΡιτιτσαιιβσε σ:ιτετ οΡετατιι ειιετειτιιε_, τσιπ εοπΠιιο ο: αστε χ.

Ι. σε:



94ο νιτΑ ε. τοετοοοιε ΑΒΒΑτ1εωτ ΜΑοειΑΝΕΝειτ. ·

ΌΠιε ω. ιιοτττΡεοιοι ΡτοετοΙτε ,οοτετττετο ετειτεὶ Γεετεττε , εΙεοττ νειΙιτε εοοοτοοιιι , Μοοο·

Βί.ΧΧΕ ν τ Ϊ.

ΜοΉ κιτ.

Μ.ττετειιιοε

εοέττοτ.

Χ Ι.

τω; τοτε

13τοττττττττ.

Μαιο. τ.

_.4οΚοβ. ιτε

8. Παω”.

τ.7,

τ:

,δ

θ)

))

,δ

δ)

$)

Η

δ)

ΣΕΠ.

Μεττετοοτε

τι τεττοόττ.

ίτεττοοι ίετττεετ Μο.τετειοειε νοεειτοττι , οοοό. το: εοττεοι Ροοττττεε τοΡετ Ηοντοοι

δεκτό τοετοτ εοοτττοετοοι. στο Ρετττετεοοοδε οτεττοειιιττο τττεοι Ρτεετοτ ετττετΡο

Ιοοι Ποιοι Ρττετεεετε.τ ΑΒΒοτεοι Γοοετοοι ]οιω·τοΜ νεοετοοττετο νττοιτι _ εοτοε

οεΠιιιε το εοοεττι Μοοειττεττο τοετοοι εοτΡοε τιειοετοτ τεεοοοττιιοι : το οοο ὰ. Μο

τι:ιεΙιοτοτο οτε!τοετιι τιετττοε Αοιοοττοε Ιιτιοεττ νοτοττ , τεττ τοοιεΙτέτοε ΑΒοειε δειοεττ

τοοιιτοτεε ( Ρτοοτ οτι ντΠιοιίοετοτ) τι%τεοεινττ. Ηοοε ει·οο Ιοεοοι Γ.ειττε οΡΡοτ.

τοοε τεττιοτοττι Βετ τειοιοτει Κτόττοτττε ει:Ρεττττ, ειτοοε Β. Αιοαοττο εοτιτεοττεοτε

δε τοτετ Κεοεοι δε τΡΩιιιι τεεοοετττοττοοτε οτττετοττι τοοοεοτε, εοτο Ρττνττεοτο τε

οτ:τ: τιοετοτττοττε οεεεΡττ,οοειτεοοε τετ Ιτεετ τοττ.ειοτττ Ροτττει εοτΡοτε, εοτΡοτεο.ε

τοττττετ εοοεοΡττεειιτιοε τοΡετοτετ. Ετ οσο Με τοΙοοιοιοετο , νετοιιιεττειττι ειττνετ.

Τοε τεετοτεε ττιοοότ τεοεοτειτοιτι τιειτοττι , εοοττο. ΓΡττττοειττο. 1ιεοοτττ2 το εεετεΓτιτιοε

εοΙΙοετο.οοο·, 8: εοΡοτττετ εοτο οιοοιτο οτντοεετιττο ττττοοιΡΙιοτο ντθτοττεε 8ε εοφ

εΙιοο:ι εεττειτοτοτε Ρτεεπιτο τι ΓοΡετοο ΓΡεότειτοτε ειτΓΡεέτο.τετ τιο ΡετετΡετετ.

Πτ αοττιο τις! τοτε τεΙτεττετ Ρετοοεοοε. τοΗ·τεετετ ,οοιοτοίιτοοε ει:εοιΡΙτ οτειτττ'.

ὰ οοτιοτει Ρετίεεττοοε εοονετττιττοοεττι Μοτο ετιτ:ΡττΤετ, Ροτειοι ττετετ, @και τΠοά

Ενοοοεττεοοι , Σπιτια: Με πιάτα τοπιο: &εωτοτύω· , τι: ·υττίωπι «πάτα έστω ομοσ έ·

2!στοθ`ττπτρατττω ττε/Μισο ?το οι τοτε #5 Ροίτ οοτεέτοε ὰ Γε οοετοτοε Ρττετττοτοττι 6ο

εττντττειτοιτι τετοιο”, Ροίτ ΡτοτετΤε.ττι Πεο ντττοττειττε εοοττοεοττειιτι , ετ Ροίτ: οπο

Ρτοοι ίοοε3:οττι $ειοεττοιοοιο.Ιτε τιειοττίτε τοοτοιτιεοτοτοο ΐετΡτοτο τοοτοτιιττιοι:το ειττιτἐ

τσετε οΒΙειττοοεοι ντντιιιι , τΞιοέτειττι , Πεόοοε ΡΙοεεοτεοι τιοτι εοοτεοτει , «ποιοι τετ

πιο , τιοε είτ νεοτττε Γοτ Βιεττιε τι.: ΡττεετΡοοε Γατιά:: 8ε τοότντττοτε Τττοττειττ οτΐεττ

Ρττοιτττειε, Ρτεείοτο.ε ντττεττεετ ττεε ττττοε εοοότττοε νεΙοττ εοΙοττιο:ιε οτοτττττοιειε ΠΠ

ττεττ τιοίττειε : οτ εοτττε 8: εοτΡοτε ττοττιοεοτατοε 8: οι: ΡετΡετοοττι νττοτοττειτεοι τετ

νειοτεε , Αεοοτο νττοτοτε Μοτττε ττττοοι οοοεοοιοοε τετττ τεοοειοτοτ ττοεεττοιτε

εοτεττε , 8ε ετιτοτε νετοειοτεε Ηοτε ττττοειτ:τ νττοτοττοττε το εοτΡοτε , εε οττεοτεε

Ροτττειτε τοντοτειτοε νετττοττε το εοτετε ,οτ ΙτιιττεοιΡετ ίτοε ττιοεοΙο ειοτε Πετ ποτο

ιιοιτι ετιοτειοτεε ετ εειοττεοοι τιονοττι , Με εΠ: Βειοόεοτεε εοοι εο ττε εειτοτε τοεοτ.›

τοΡτιοοειο ΡετΡετοοττι. εειοτιεοτιι Ιιεετ Ροίττοτ ειοττιτε , οεοιο τοττιεο ΡΜ

απο όιεετε $ειοετοτοιιι ο οοτ Με ε:ιοεΙιοο. τοττιει ιοεοοτοοιιοειτοτοτο. Ηεε εοτο

νετιττττοε ιτε Ποτ , τιοττττε οοΓεετο 8: ειοττοοε ΡετετΡττε οοιοεε οοτ τι:ιοεττε οοὸτεοῳ

οι ε1οτε8 , οοτοοε επττιοε τετ είτ οτ! Ατιοεττετε Ρττνττεοτο ετιίτττοττε οΙΤοτΒετε , 8ε πιο

Ρτεεεττιττ τωιτοοωτο Γοετετοτειτι ειεοοττετε , ειτοοε εοτο ετε απο ττοτεεττι οοντ ετιο-_

ττετ τοετοοτειιο Ρεττοοειτε. ΡτοΡετειτε , εοττττε,τετττοειτε,οε ιοετοοτεε οιτοττε Ι.οτΙιτ

ι·εττο τεΓΡτεετε τιοτττε. Ροττόοοι Ιοιτοττειιιι τοοττε , εειτοειτεε εοοεοΡτΓεεοττοε το!

εειτε.Οιιιοτε απο τεοοτιι , δε οοιοτε @στο ετοε τειτοοοειιιι Ηοείετιτ. Ηετε εΧΙιοττ2

τοττο εοτότε. νείτττ Ρεοεττεοτ τοττοιει , ουτε οοο ει: τιιετε εττττο , τεττ απ' Ρτιτττ$ Λο

εοε·τιινι Ποετοττε εοτεοττ νετοτε, οοττιοε νττοτοεε τιοττοτοτ, Ποπ ττιοτοειτο. Ρετ

8ττεϊτοοιιτεοε , τ?ιοέττ Ποτ Ροεττ 8ε Ροεττοε , πιατα :το τετοτοεεεοεττοεε 8ε τοοοΡτεε,

Ρετοιτε Ρεττενετοιοτετ το ττοετο ,τοιιττοτε Ποοιτοοοι ετοΙεττιε οοὲοιι εοεττειττε τω

οοτ τ 5Ρετειτε τετιειοε οοτ Γετνιτιε ιοττ:ιοττοει Αοιοτε ειτοεοττοε εοτ ΡΙειεεττε ειττεο

τιοειτοοιοτε :ιεετο&τε 8ε τιιεετοτε ειτοεοττοοε ειττΡεᾶοτε Βοτιιτοοοι οοοοετο νεοτ:ιτ

οτ! οοΡττοε. νοε οττετεττε ττε! οοΡττειε Αοοτ ε:ιιοττεοοι οονιιοι οοοετ εειοτειοτττε το

ειττιο.τιε νείτττε , οττοοε τοτε οι18.τε οετοο Ροτετττεττεετε οοτ νο8. Ετ Γεοοττοτ Ροθ:

Ρτιοε:ι : δεοοττιιτοτ εοτο , οοτει δε Αεοτ εοτο οττοοε νττοο εττ. δεοοττοτοτ εοτο ντο

Βιοιτειτε εοττττε δε εειτοτε οοοεοτοοοε τετττ. @το εΠ: ετιτοι Γεοοτ οτττ τοιττο.ττ ε

οο;ϊο ςΙιττττοε Ρτο νοοτε ΡοΙΤοε εττ, τεττοοοεοει νοοτε εκεττιΡτοτο οτ τεοοετιιτοτ

νε ιοιει εμε. ο

- Βτέττοοτε τοττοτ Πετ Μοτο τεοιτο:ι οοτε τε τοτοοι τΠτ το Γεο&.ει οενονετειτ εοοῷ

τιοεοτιο , ττετ οοοοοε οι” οοτ ετεΓΡοοττεοε νττο ΟΙιττΠ:ο το οποτε οτττιοε τεοετο,

οτ Αοοτ ΓεωΡετ ίεοοετεοτοτ νετττοτει , δ: εο.οττεοοι οοοτΙ τΙΙο οεοοτοτιτ @οι Ρετ Γε,

Ρετ Γοειτοοι ετττιοττιε Πτττιτοοι ετ τοεετετ Ρεττοοε1τε; οοιοτοοε απο ΓτιΡτεοτετ· οτ(..

Ροίττιε εοοέττε ειτοτο τετ:εοΙτ εοτο , ενττιοειττοιο ΜοοειΠ:εττοτε οοτ ίτ:ιοτοττι κάτω

Ρτετεοτιε ειοοοιττοοετο Ρετεοττετετ , δ; εοοττει άτειοοΙοτο Ιοετοοετο όεεεττ2.τετ , μ.

Ιεεττττεοτοττι

 



νττΑ ε. πιστοαοιε ΑιιιιΑτιεε.ε ΜΑιιετΑΝεοετε. πιο

ια:ίττιοστοιπ πιστο Πε παπα πε ιο αίιποσ απο ακινετίατιο πιαίιππο τοπετι Ροίί`ετ, @τα ΑΣ_

8: σίεσ ροτοπετα @απο οπίείι:ιε ιοΒτεοιτοτ58: ιοιττα ποσοι αιτ ΑρσΠοιοε; ιπ αποπε ος-Πειο··

οστιτοποεπε αι: στππιοοε Γε αΒΡτιπετ,ίοό οεει:ετιιοΙσ Πιιαε νινοτε ειιοοετ. Μπι- Μ” Μ”

τσπτο ιιτιτπσποπιτσ Πιο αοΠιοε ιπ ΙαιεαΙι οποιοι τε8α.ιιιιαε σΒίοπαιιο το πεπστιιε

ιαιΙιτατιιιοε εστΡστε τιστιοε ποαοι ιπειιτο οιετεπτστ είε παο οι Γοποοπτιίιοε στιιιστ

τοπικ οτι: οπο Γει·πισ. ο . . π .. ; π . π π - η

πιο@οι :Πίσω ττιστιτοτ Αόαιίοποιε πσνιίίιτιια πωπω ειπε , δ: πιο Ρσίττετπα ι ι Ι..

ίοετατ ιππτοίί`α ιαιιοαιπ νιτα: Ρταίεπτιεπιτιιπα ιππτετιιτοτ ιαποαπι πισττιε.Ετποα- έίεΙΠΒάα

το τιιοιτποε πιοτιτοτ ο επτα αποινετίατια οιτοο!ι τονοιατισπε ιιιία ίαοτσίειπέτα Ποιοι

οπο: Νατινιτατιε ίοΙΙοιππιτειτοτ ποαπειο ποιο τποτιτισ Ροοεατιε πισττοο αιινοπιτ το: οπωιοι·ι

τποοιοοι παο πιστε απο ίοο τοπατατ ΡτιπειΡε; πιο: ποπ πισττοαι τω τιστιιιε Ιοοι'"°

νιτεοποο Πε «πιο οετοεταα=:22 Ατ Μπα πιεπιιτιο ιπτει· ατινετία ίσττιο8ε ίσο

παπιιπιε ποιοι ταπο οποια ειαοΒοε πιο σεειιττετιτιοαε αίτοθ:ισιιιοοε αποτο »πιο

οοπττατιιο παοοιιι ΓοιΙιοετ αε τιια:τοτιη παπι Μπι: ιπτοπαπτεπι τστο οπο αοοιιτετ

.Αππειοπι , Εεεε "Με οίΞεφ Μέι: @απώτατο Μπέκετ» ποσά στο:: απο ρφείο5 ίιιπε παώ:

ΠΙιαπι Γοατπ με σειιιιιε αοετοτ πισττοαττι ι ποαπι πιο τιο!οποατπ ιΡία πατατα: εσ ο;

τετ εσποίιτιστνιτιιιε τατιιιοπ ποσο οι ιπετατ απιπιι τοπιο πιιιΙιειιτοπι Γορετανιτ α οιο

απο , πεο παπα οι Πει ιιοπιιοατι Ιοότοπι πισττιε Πίπη αεί εΠιοι Ισεοτπ ττιίι:ιτιο;

πιο παταΙιε εοιείστατοτ νιτα:. Ετ οι: ραοειε αΒίσΙνατπ οιππα ιποτοστιαε; είεΒιταιπ ίο

ΡεΙιεποι οΗιοιοτπ εοιποιετατ ΡιτιοΙιοτπ πιστοιτοπιστα εατοε ίοοείαποποι εσπίαοτα

ποιο. διο ειιιι6τοτ οίτ Ρτιοιοε, Πε Γοοοπτιοει Πο τοττιαε ίεπιιοτιτιοπι Γε ΓσΙΙοτππιτα

ποιο εποε. @απο τιοπιποο ίοοεεοοπτε πιο ποσ αποτεοσίιτ ΕεείεΠα νιέτιοιατισ.

ποιο Ρατνοιοτοιο οτο ()ιιτιίτσ ατι Ηοτσοειοποίατστοτπ , 8ο ιπιίοταΒιιοτπ πιαττοπι

ττιίτιτιατιι 3 Ρι·οιιοπε Κιόττοοιιε Γοιοπε ποιοΙεοιποο ιιοΒοτετ ιτπτιοποιετε τειπροτι , 8ο

ποια τετιιτιοε δ: τοπιτιστα Πτι: σοιπι το Μ: απο , ιειοόποε τιιίτιπποεπε τετπροε @απο

ιιοποι 8ο τοπιροε Ηεπτιιτ Ροίιτ Πιει·στοτπ ειπιίοτισοοε ιπ)·ίτετιστοττι; ποιοοε οι!

13ο Ιαοτιεπι ειΠιοπι ίατιέτιε Μιιττγτιιιαε ιισπστ οιιιιιιιοτοι· ποπ @Ιστό νσταποε παπ

τατεοτιτποπιιιτοτπ ποπ Ιαοτγιπατιιιπ; οιππ πιο εετοτιίποο δαπέτιτποπια!ιοοε ιαπι

:πατα εποε τεί·οοτισ οσττιστοιπ , ιΠα οοπνσεατιε σιποιοοε , απ: : Ναπο θοίττα Γαιο

Βε , ο οποιο $στστεε τ εατιταε εεττ , δ: είε οσπιε Πει απο 8τατιατοτπο&ισπο πατώ

ειραπε παοοΙοατι πιο :οποιο οικοπιοΙο ιιοιπιπαταοι πιοατοπι , ττιαττοτπ ίοιΙιεετ Ποιες

τιίΠοιοτοοι οοετστοπι Ιπποεεπτιοπι , ποατοπι ιιοοιιετπα πιο οιστατοο8ε αιοΙατοέ

παταω είι: πιοιτοει πιοειτπ ποσπαε Ιπποεεπταίατπποσόαιπιποοσ ποιο ασε εΠ πι,

τοπικα τποττο οοετορταπι Ιοπετε τιετιπιττατ. Ηιε οποιο αοιιοοπι τιοετοιι ίσοοπι

ίεετετοιπ ροτιιτι ατπαο οτ πατατα: οσπιτιετοιιατ εισΙοτι πωπω Ο ΙαοτιαΒιιοτπ δ:

ιιπιτατιιΙοοι ιο τοοτιεπτια. Ισππαπιπιιτατε 8ο Ρατιεοτια ίειιιιπαοιι ποαοι ίαοτιατιτ οι

Βσττιε στιετα ειπε ι ο τποΙιοτοπι ίσττειπ , πο: ιο οαίτιτατε αοοιππιτίσττιτοοιιοοΙοτο

σε ίοοε, 8: ιο πιο αοτΓειτοταπτια σΡοτιο τοποταιιιτ εταείιιοοι Ποιοι, ιιιεόποε

ποπ είτ ειτίτιπέτα ιο πσέτο Ιοοετοα πιο: ' .

Υετιιοι ποστιιαιιι οι Ρτεεοειιοπτιοιιε ιιωινιιι ΜΑΠΚΟΝ°ί°ι ία6Ι:α οι ττιειιτιο, ποπ έξ ι α..

οι: το νιοιοτοτ ιιτονιτοτ ποιοι πατταποιοπι ιιε εο. Ηιε ποιοι επτοπιι $αεεττιστιε Μουτ<>οτι

ποιοι Κιετοιιιιι ιο Βατιτιίπιατε ΠιιτιτοαΙιε ειιίτιτιτ οπο. Αεειιιιτ ιιετο αιιποαπόσ, ἐζἘΕ1“
οι: Μοτο νεπετατιιιιε 5αεετάσε ταπι οτο ίαπότιτατε ποἔιτπ οποιο πιο Γατπι!ιατιτατετ η

Βεατατπ οποσ νεοι:οε ιπνιίοτοτ Βιέιτοιιετπ. Όίιττιποο οοο Ποτε οσΠοποια ποιοοε

' αι·ιτοτ ειοίεεε απο οα:Ιείτιε ΠιτπΡίοτοπτ οποιειε,νιτ Βει εοπίεεπίσ οποσ τετοιο νει..

ετ αει τιτορτιατ εαειοιπ ποοποε Πει ί·-ειτποία οιίεότιοπιε οαοεει ο εισοιο ΡαοΙΙοίοοι

ιιτοετοίίαείτ , πείταπε ιτι οΙπιε ίοοπι ποιοεπι πατοταίι πεπετατιστιο, ιΠιοε αοτειπ πιο

τιτοαίι ποπετατιστιο ΠΙισίοιπ ι ειπε ίεεοτα νοΠιπιειποατεποε Με Ρατιιοιοε ίιοποοιιος

τιοπε πιοπιτοτοτ Ρατοτοαι $εοΙ επτα ιαπι οι Ι)ειεποσ ΓεοΙοπε εοττιοεπι οι πιαπιτιοέ

αοοεριίΓετιπίαπτοοι Πνε α! Βεπειιιεοποιοπι Πνε πι. οιεσίεοΙαποιοοι , οπιπιοπι Ιαο

πστοπι Ιισίτιε 8ειιινιτιοε ειιαΕισΙοε ιπίοΙιτατιι ιπιτπιΠε οποσ ειπε ίοτοειτατοττι. Λο·

τοπτιειστοτπ πατπποε :ποτε ιιιίαπιεπε , οοπτιοαε Γτοποιετιε , τιοοιι!ιοε οαιειτταπε δ τιἐ

ο 8. Αιιαιεωπιιι Ματη·τοιοπισ πωωιοπο ιιιιιπιπ οο1ειπατοτ τι”. Κειειιτι, ]αποατιι. -

ΑΠ". 88. Οτι!. δ. .Βοποιίτ δα·τείαπι ΙΖέ Β ί) Β ο οι



9ο τοτο ε.ιιιστοο·οιε Α·οοΑττιεοε ττΑιιτ:ιΑΝιιΝειε

Έτττε. Απ.

Ως.ΧΧ(¦ΥΠ.

ΜΑΜ τω,

τοιοοτ νε!ιόο Με ιΠοεετοε ττοοετο τιιίεοττεοε : Βετοιοετοτο οτττίοοε, ίεά οοοτο °

δεεετάοτι δ: ιοετττ τοεοΙΤετε: :ιτοοτετο. 5εεετττοε ττεοτττοε οι» δ:: Ροετο , τοε:ετ

δεεετάο:ι τοετοεοετ 8: τοτο: 8: ττοιό Με εΒετε: εοτττε , @το :πειτε εττεοιιοτε φοτο

ττοττοοεο:ετο οπο οεοΙιε ΓΡεθτεοτ εοείΤε τοοττετο , οτΐοίεε:οτο Ιεετγττιτε εττεττεοετι

νοΙτοτο τ οτ: ειοοοτοτο Ποιο! ιοτΓετεοιΙετο οετοετε: οτ:εεΓοτο :Γεό 8: ίεοιιΙιε :απο

όοΙεοε δ: ετοΙεοε τοεεοτε τοίτεοετ Ρτεο8οτιοοε ε‹ὶ :τοτε εοοἔτεἔετε ΐρεάεεοΙοοιι

δει·νοε εοτεοι @το οε Ιειοετετοτ ιοεοο τεοεοε οετνοΙοτο , οτειτοοετο τω: επί

·ζΠοοτιοιιτοε οοε εοιοΡΙετε·τ δε μια· εά τεττειο :ιε!ετοε ει: τοεοΙοτοτε οιιεΠ Ιονιο

ετΙνο!ετετ εντεοΙε , 8: ειτοοε οτιΙὶιοε=: τεε!όττοε εΠ:τοει1ΐοε:οάτοτ νεΙο: οντε ΡΙτιεττΙετ -

Α: ιοετετ τεοττεττι τεεεΡτο τοττττο τΠτοιο φωτο:: τεεεΡιτ ΐεοοτο , 8: το οΙοιε Ιενενο:

3·τόεο:ετοιττεοοε :ετο τοττεοε :τετοιο το ιοεἔοοτο εοοέ:ιε :τοι εττετεο: νετίε ει:

-8εοόιοιο. (ζωο ττεοιο τω: ετοὶοἔετε οτεείτι:οοι ιοετι:ιε ετοβοτοιο. Ε: ττοο

οτειο τεοτε Βετ οο·ιοιΡοτειττιε οί: εΙετοεο:τε , ο: οοι3ε τοε!ιΒοοε Ιιοίτιε ιοΒιεττοίτοε

ετ:ετετε, τοοε εοτ οποτε τοεοπετοε θεοι: Ρτοοεετε: Με οοοττοε τεο:ετιο ετ!

Χ ν.

Μεοτοοτο8

τιοτιττε8 το

Βιεοτ, τσο

`άττοτ.

δ

(Έοτοοτε

οιωωο

τιμήσει.

τω.

τιτοτεέτοοι ντττοτοτο οτονεοιτ Βεε:ο τοτο. Νετο τετυο:ειοε ίεεοιο Βοτοιοοιο

:Πείιτοττοε Γοοιο οΙοτο ει! ιτ:τωοι $εοετιε οετΒετε: τεττετο ττοοετο 5 ε:ΠοΠοοεοε

:τοτο οοτοτΙιτε:58 εττειοΡΙοιο οσο ίοοετοο ίετιεοτετε: το ε οοο εττοο ττοε!ετε:οτ

τετ! Πι·ετο Ποτ Με ΑΡοίτοΙο νεδτοιο είεΠο :τοτε ετιετο ροίτεε Η ττοεοτιο τοί:ετε: ΗΕ

εΠεοτιτ οετ:εΠττεε εοοόττΠοιτΙι εττετοοΙο εοοετο οΓοε εἰ: Βείτετοτιο.

Ροίτττοετο νετὸ ετ! νοτια Ρετνεοι: εοοοε τοετο νεοετεοιΠε Μεοτοοτοε , τεΒετί

ΜΜΜ: , οτ @οτ Ροίεεοετ οοοιΙιτεε, Ιετετι, Με: εοο:ιοοιε (ο: όι&οοι ότι

οτιίεοοιιττοεοετοετοε τ ετιετο ντοεοΙτε τοοεθτἰτοτΙοοοΓεΙἰΒοε ε. δεό τ:ετοε!τε @του

ειοοτιε νοΙοοτοοΓοετο ττοτοοε νεΙο:ι Ρεοεοτ Ροίοειτε: ΓοΙνιτ εοτοΡετΙετ, εοτοτε..

τοτο ΙοετιΓεότοτε ΑτοεοτΙο ΡτεείοΙεειίοοεετεο:ε ΓοιτττοεΙιε έιτοοττε Γοενττετεε 82:

εε:ει·οε: ιοεοοττι:ετιε τΙοιεεοιοεε. δω ειτιο Με τοεο:ιε νοτοτο Γειοότα τετοΙοΐε:

τττε:τιτ οοὸό οεοτιεοοεοι Με εοο:οτοετοιο ΓΡοοΓε: ττεΠε: οτιδ Με τοετοεοε οε

τοτο: Ρετ εΙστορτοε Ιειετνιε: :ιττωττω , ο: ττοοτοιοτ:Ιετο τοοττε εἰ: ιονεοοοτ , Ιετετο

8: ει! ιοίετοε τΙοεεοτετο όεΙιοετετε: ντετο βετο: , τοεκττοε ΡετεεΠττοι· ιο::ίτι:ιθ.

εοτιοι : τοτείιο1ττοε τοτο: Ατοεοτιοτο τοετΠεοοι οιοτοτοετοτο ιοεοττοοτ Γοετ:οττετει:

οι». (ΦτΜει·ετεοιε εονεοιεοε, Ιεοιοοε Ποίττοε οσο: νετοοι·οτο Γοτοεοτιε εετο

ττεοτοΙεεοε, οτιίτιοε: το Βεοτο ι·ε:Μιοι: εΙετ:τι:εττ. Λέτε ἀεἱοιτε ετ› εοόεοι Αο

τιίτε ΜιιΤετοτο ΓοΙΙετοιο εεΙεοτι:ετε , εὶιτο 86 ιΡΓε Μεοι·οοτοε ετΙΓτετε: το Ρτιεἴεο

το εόΓριετ: Γε:ΡεοτέτοεΑοτιίτε: ετιετο :ετ @πειτε ειοΓοετο νετ:ιοετο «τω. νττεοε

τειο Οοο ΡΙεοοε › το:εΙΙιεεοε ίτε:ττο οοιτ! Ροτ:εοτΙετε: οοτοε οταΩιΒιοιο Ποιο , ω;

νοοετο :το τιοττετοτ, ο: ττοετιι εειετττετ Ρετττετε: ο2τετε ττοοει οΙιτο 8: :Πε @το στο

Ρετε: εοτόε , 8ο Ποτ τενεΙετοιο εΒοονετετ 1)εο ει: Ριεε. @πιο ετ τοτε οεττοεοοετο

:ΜΜΜ Γεεετε. Τοιο ίεοὁτιΠὶιοιιε Ροο:ιτεκ Ατοεοάοε εοτο τοκοι τοοτετο Βατε

Πείτιεοτο Βεοετοοεοε , ὸεεἱεέ`ι τ:εοτιτε @το εοιοέὶ το (Πεττεοοι τοτοοτοτ , δ; εωωπε

Π8οοιο Βείτετε τω: , Ρετ :οεε στοα εττεοειττοι· ετι:ετοιετ τοοοεοε εμε: Ιτοτ·οτο Π

ΒιττΗεε:τοοε Γετνεοττε εΠεοτιο:εττοε: Με:: ο: Γοτοοιιτεε τΙεοοόετε εεΡτ:τε, είΓε

τιο:ιε 8: ερεττε Ι)εο Π8οιΗεετ οοτοτε (απο: εοι·ιττετ 8: ττοττΙοοιε! εοΒι:ετοι· νε!

εειτοι·ιο οειιΙ:τε, οεοΙιε Ρε:ετε εοοότε εει·οεο:ιε 5 ίτεττοεοε νετὸ τείειΕτιο εεριΙΙο:

τοτο ττοεετε: ι·είεεεοοε·ίι·εοοεοτετ τοεΙετιιτο ίοτιετΗοε εο8ττεττοοοοι.1)εεοε τοτο..

:τοε εοτοοτε ο:τοτοττοε εκοτιιοετε: , δ: Γοιοοτι ττετετο δεεετάοττε , δε τεεεΙτε τοε;

 

τι ΗυτοΓεε Με: Γεοτεο:ἰετο τοι :τετοιο $οττοτ,οοεο

οεττοττ!ειτι ΓροιιίεΙιε ετττοτίετι: Μεοτοοτοε , τω οοΙτι

τοτο Με ΓροοΓεοι τεεοΓενετιτ, Μεοτοοτοετοε τοῦτο

Βοεοττοε :Η Ξ: Μεοτοοιο 8Πνεατυπ πετεποπ μετονο

:στο το τω: 5. ΚιεΙιετττι:ετο η.. τοετοοτε:ο. Η εοτιίττι:

ε:: εο :μετά Μεοτοο:οε, 8τίωιττιπι πετεποπ μετατα

τον , βιο κατ:: οτετοτοε Ηοτεοετ το εοΙε Ι.7:ιεοοετττ ,

ατο: Ρττοτιμιτο τοποσ :Η Μειοτοοιοε τιιειωτιο Μετ

ειτιοεοίτε ΑΒΒεττπετ τἰΙτοτ. ΠετοοΙε Μεοτοοτο8 το νται.

$. ΚιεΙιετιι Ιεο:Ιετοε οοο ντοε:οτ ι:Ηνετίοε τω".

τοο:ο, :τοι το Αέὶιε 5. ννεΙεττετ ε ε;. όιειτοτ [τατιωτιω

τω" Ρι·στστατ μΙοτιτ νινεοτε τοε ννεΙετττο. Ατττιο

ννεΙετττοε ειιοοο·ι οιωτιι ιτε. τα”. οσο εκεεΠϊτ , 9:16

:ετοροτε τοτο εοοτο8ετοε σε: Μεοτοοτοε ΠΙ: οψη

του, Με.οτ0οίο8 νετὸ Με οεα!οιο Μοτο. Πεοτοιττ5

Μεοτοιιτιι€, ΒΙτττιτοτο Βεττοοετ:τ ΒοΗΣο8; ίε&οε το:

Μοοτιεττοτ τοϋ οτ:τωτ τττί-τ:τοΙιοε ἰο (:εΠε. @Μετε

εεοΠ ίεο ΕοτεΙτι- εεΙ1ε : Με "το Με θ. ΑτοεοσΙτ :ετιτ-Θ

Ιε. :Μοτο ττοτττ:το το εωωοτο Μεττ:ιεοεοίτ _,_ ροττεε τ::

ΒτοτΙεοίτ , :οριο 8: Λεω: τω Α: νε:ὸ Μεοτοοωε

Μεττ:τεοεοδε Μετο τω: ντόε:οτ εοτο τιιτττωτ ΒΧω

ΓριτττοεΙι. τοιοττοετοι ΚτστΚοτοτ8 , του ταου” τα..

του” το Μεοιοοτο Μο: δ. Κιεοετο τττ:ετΙιειτο:_



νττΑ ε. Μεττητετε ΑΒΒΑτιεεΑε ΜΑιιετΑΝΕΝειε. ε”

τ!ετηει ότετητεττε: οτ Ρετ ω:: ττοΙΓετω τεεει!ε Ρεττἱηετε Γε δεεετε!οττετη , ηεεηοη απ. τω;

δ: ΡοΙτ εκΡΙετειη ετνετΓετιιιη τεητεττοηιττη ΓηΙΈετεητττιτη , ειτειτετττ Με Ρτοβειττοεηετη Ρετ Ρειττεηττειτη , Γε τηετττὸ ΡετεεΡτυτιττη ντα κατω: εοτοηετη :ὶ Πεο Μ. `

Ρεηττβιτε Γε τεΡτοΜἱΓΓειτη. @σε 8τ Μαη Γεηότιτε νη· Μειιιτοητιτε ηοη ίοΗιτη εκ Γει

ττεττωεω ΡτεεΓιτΙτε ττεάτττοηε , Γεά εττε.τη ε:: Γε.ττότ:τ. Γειηέτεε δετἰΡτιττεε ΓιτΓεἱΡἰεηε

δετηετηοτττε εοιητηεττάειηε Ιεό1τοηε 8: ειάτηοιηττοηε , ίττιότιττ ὁενστὶΠἰτηε εταί

ότιο ΓετηΡετττηΡΙετετ οΡετε. Ηετι1εττ:τητεεε ΡοΗτηοε!ητη Ι.ενἰτει, εἰἀετ11ηοτηὶτ1ὶ

δε οΗἱεὶο εοηότεττει τηοττεετεττ εητεινττ εοηνετΓεττοηε 8ε νττε. Ετ τιτ εΙετέ`ι εεΗτιτε

ΡτοΓεΡὶέ`τ , Κεετε ειτοευε Ρτα:εΙατηε ΓιτΠἱτ τη εττΙει, τεεϋιηοηοτετι1ε ΜΙΒ, υτΡοτε

τιιεΙεηε ιτοτεττιτε τεεα!ιητη Ρτ:εεεΡτοττιτη εεηΓεττΒεηε ωτω. Οι1ἱ εττειτη ετ! ε:τΡεί

εττότττη ευτηιτΙετηόίιτηευε Μπότα: εοηνετΓεττοητε ετηοΙιιτηετττιττη , Γειι16τιττη ΓειττέΗ

ντττΑΜΑττ ΕΡἱΓεοΡἱ Πειτε ειότητ εοΙΙεΒἰυτη : ετη Ματσε νἰτ εΙεότηε 86 Γυ!.›Ιττηετιτε

:ιό ΕΡτΓεοΡειτοτττ ηττηε 5ΜιιεεττΠιηη ε εο τετηΡοτε ειπε Τκεοηοιιτευε Και τω. ; ·

ευετη εκετεεεετ τγττιηηὶὸετη,ἰηΓὶτιπιτΙ:ιτυἐ ΓειΙεὸ ειτειΠ εε τηΠόεΙττετε ετΡιιό 5ΡΓιτημ

η: Ρετοττει Μοηείτεττο Πτο τη οΡὶ‹ὶο νἰττηειηὸοτιτητ , ετη Γετηθ:υτ Ρτα:ετ:ττ ΑΒΒειε

Πτ.°τωσιτε , Γιτ!ητε @Με είτ εττΠΙτητη. ΠετιπεΙε Ροί]: εκεείΓτιτη Β,ΠΙτεη1ττειόττηε εΠ:

Ρτει:Γειτο Βετ ΓετηιτΙο ΑΒΒειττ Μειιττοητο , ιιτευτη ειτΓτοτΙτα τηο.τιετΡατετ τη Γυο ειιἱ

ΒτοΠιιε # άτεεβατιιτ ΜοηεΓτεττο , :Με εοε!ετη ηι1Ρεττττηε εοηΒ5τι1&ο τη τεττΙτοτἰσ 6

ιετἱο νοεειτο. @ε ΓιτΓεεΡτο τιτ ετιτε τεΙτετοΓο.τττ εκΡεττιτε εΠ: εοηνετΓετἰοηετη;

Πειτε ΓετνεητΙο εεεΙείὶ:τ τΙτείετττο οτηηετη οτητηΒιιε νται: ειτε ετεεηε ΓετηιτΙεηεΙτ εά

ΙηΒτητ ετΙτεεηττετη , Ικιβεηε τη εε ΡιιΙεττετττπτητη Για Γτιοτίιτηειιε ΠοεΓτειττιτττι

νται: 8: Γεηᾶὶτετἰε ΓΡεωΙτιτη ε. ` τ

Ιητετεε ΠετΓε.τηηΙει Οειιτιιιτητε , ετα Γττετειτ :Με ΑότιΙΒειΙὸἰ τω νεηετεΒτΙἰε, χω.

Ιοεε:ττνττετετη ντττε ειεειιτηιιΙετηε οΡεττΒτιε ωστε , τη Ηειτητιττεο Μοηειίτεττο ὰ Γε 6=πτωὶ ·

εεεΗΠεετο, ιιΒἱ εττετη βετο. νττεο @εεε @σε εειταιΒετι:τ ΡτοηεΡττε , νἰτιτη τη- ἐἑἘ:Βἶ

ετεεττετ ιτηὶνετΓτε εετηἱε, ετη νεΙιιτ Ιοεο τεεἱτηἱηἰε εετάετη Γεεεεόττ ΕιττειιτΑ , τττϋ Με

ΡιτεΠα ευΜειη εοω: τηο1ο!τεε τω τιτΠιιτε Γειττε τετιεττε :πειτε ιιτΡοτε άιτοτ!εηητε.ξΜεττετ νετὸ εμε Κτέττυότε Με θηττΓΗεο!ει ΡτοΓυηεΠοττ Με εοηΠΠο επεσε Ραμ .ωοεωωη

όεηττέὶ , Βειτε Γεὶεοε ειιὸό τηιιΙτσε τηττΙττε εΧετεττειτοε ντττιιττβιτε, τηειΙτ τη Ιτοίττε Γε

όττεειτ ΜΜΜ τη πειτε ευοευε ῇετη τηεττ1τα:τηετι1εΒετ Ρτο Με, ιτε ἐπὶ: ΓετΡεη

ττττἐ τεητο.τετιιτ ΓτωὸιτΙεητὶτ'ὶ , Η Ι1Βεττετε Ροτττεττττ 5τητττειτιττέὶ. @ωΡτοΡτεττα Γε

εειτη νετητε 8ε Γεει1τη νοΙττττητιεττετε. ΙΜ. νετο τεηι1επτε>ειτευε τη Ηειτητιττεο εστι

νετίε.ττ νσΙεητε, τητιτετ εμε τεεεΙεε εοτηΡυΙΓει εΠ: εητεε ΡηΙΓο.τε , τη: Γιωτη τΡΒιιε

ειιτότοτττετε ΗΙΙειτη ΡοτιηΓΓετ τεετΡετε. @το εοηεεεεητε τητΒέεηε εΡἰΓτοΙτι τενεττἰ π πετώ

ΡτεεεἰΡὶεητε τητείτε. εε τη:τττετη Γεηέ!:επι τεετεόττητ ττττωτω ΜοηειΓτετττττη Ματ- μια τω;

ετ:ιηεε ειιτη Για Ρτοειντεε Γεη&ετ θετττιιὸἰε εοτΡοτε , 8: ειττη Γ:ιηέτοτητη ΚεΠεηϋε ξ::;εβ

ειπε Ποτόετη Γιτετιιητ τεεοηεΗτα:, πειτε εεττ: οτηηἰ Γυο. Οοηετεεειττοηε. Ατ τητιτει: Β Γ!

€]ι15 νοτἰ εοτηΡοεεΓΓε6`τε , ΡΙηττείιΓειτε ΗΙἰτιτη ΒοττειΒετητ τηοητττε Γεεητη τη ΓΡττΙ

τττειΗ Ιζ)εο ὸεΓετνἰτε τηἰΙἰτἱ2. (ξτε:ΙτεεηττίΠτττε ευτεετη ει” Ρ:ιτεΒετ εΠέΙ:τε , Ι)τντητε

Γε ιητιηττ Ρωτώ ]υεττετ οΒΓεετητετ Γε‹ὶ τεΓτεεειττ ειτε ηεειττεειτ 1ητετ1ττο ετ: ειτηοτε

η Εεεε 4°ωω"Μτιω , εποε τ:: ἰΡΠιιε θ. Ατηετ1 'Πω

η1ΠΓειτε ΑιτέτοττΒιιε εοηΓωτ.

" 6 Βτο11εττΙε ΜοηεΠεττητη τω! Ι.εΡ,ἰτιι·ττ Πττνἱτιτη

Ετυτη άείττιι&υτττ είΪ, τι, τιττηο Μ!. οτα. τιτ:: ειτε τπτ

πηηετττε Πεηοττττη ΡετΓεωττοηε ?ωστε Πεο ό· 6'.

_Αάσεω ρ›··υτεπτετ τιμά ΜεπτΠΑΓΓεω , (Πε ΒτοΠυτη

·γοε8τπ, ειτΔΓἰ ΜτιτττωΜ «ΜΜΜ :Χ νται δ. ΕιτΓτΒἱεε

Περι. ι_ ὶηΓτ.ὶ ) πετρα: Β. Λωιιτέ Βτσεττυπ τωοτττα·ττε·

γιιπτ , ό· ίπ [κτ βετ.: ΕαΓΦε Β, Ματέι ρο[Μετάπτ.

Πειτε Με ΠετΡειττε ΕεεΙεύετ εΙτ ΦοΠε8τ2τ2. δ. Αττττιτἱ

;Ηδτα, οι τη” ΕεεΙεΠα Ατεττἰνἰε ΟοΙνεηετὶιτεἱττ Νο

τἱ8 Μ απ”. επτα. Με. τ_ τη, τ.τ.Ι·ωτε ειΙτέειτε τω
ΓετἱΡίἰτ. Γ

τ: Σεεἰτηιτε ντττω $.Ατηεττ ε:: ΜΓΓ.εοὸἱεἰΒιιε Μεττ

η:ττιηεηΠ ε: (ΖοτηΡετττΠεηΠ εκεεΡτττττι , τη ειτε "ΗΜ Γεω

οΒΓετνεττοηε τττετιιιτη οτειτττττ , Γεεἱ Ιοεοττ.ιτ·τι τοτητηιι

ητιττη τε:τΠο1Ξι ετ!εΡιεττο : :ετη Ρτοτηόε ετητΓἱπιιιτ.

Σεεωευτ Βο.Ιάεττει.ιε ΕΡτΓε τη Οτττοττ. Με. ματ». τη

Ατττετττε ΡεττοττΞ Ρετ Μετττοτττιττη τ!εάιι6τιτε Οτιτηετο.ἐ

ειιτη , Εεε!εΠτττη Β. Μαη:: οΙΑττοητε εειτΓει, ΜΙΑ Με·

.ω ΡΜ βυ··υσ κ[τττ σεβ, τη 63ο ΜΡΡεπι [παπι ιἰφοπτπ.τ_

ΑτηΒο Ητυωσττττυπ έωεπττωτ ; με Ε» Με τττττρωε

τ:τυπωεπΜτε.τ , ποπ ωἱπἐωἱτω Ρτο[σαΜΜ. Κάθε ἐπὶ·

ειτε Ητωτικττο Παπούα: [τωρα Ρτι[τοΙ , Βτ·στ!άπτεπε Ρετ

άΜϊκ.τ ετ. ΙΡβ ω» ··τττ.τττιτ Βεβέτττώ ΜΜΜ” ῇϋ

|τώττωτέ μια το , φωτ μη» μεπτίοττυηψ φρω·ε

Μπα” σταβ ε :πωπω , ·υτ8ιΓτέτ , σττιττ9πτύπτ , "σας

ῇτῇτυτέἰ.τ τπτω-τυττά του·ρτά.τ [πττμ·υττ, τα_Γετσετίτυπ “κι

εετεεἰττω :πάψω Ότνωάπτα.τ Ισ τεττττ Διὶ :ιΙτ.τ:ανεωτιίη

τττιττο εἱτεἑ Μ. τω. τιτἰ τη Βετο ετ2εητεο ΕεεΙεΓὶετ θε!

Ιτετετε δ. Απτεττηττά Βικιειιτη, ει» ε]ιτε ΚεΙτειτα

ττάΓετνσηττττ, ει1ετη τη Ιοεητη ε ΜεηττντΠε ΓτΡιτΙττττετ

Ιοεο, Βτοί!ο εττττει1ττετ τϋέτο, @τισ ηεεε. Μα;

5ΙΙτττττ Γεω : Ρτσητ ε:: τΡΓο ΔΡοετ2ΡΪ10 άστε: ΟοΙνεηε-έ

τω: τη Νοτίε ετ! ΒττΙάεττετ ΟΗτοττΞεοτι. .Εεεε Νοτωτ

τηΓτἔτ τω! τη. το! > η

Β Β τω ε! τ]

Με1



“τι νι·τΑ ε. ιιιοτιιιποιε ΑΒΒΑ·τιεωτ ΜΑιιετΑΝτΝετε. -

 

Έκο.ΑΝ.-10ΟιΠωνΕιΠΕι8θΠιδΗ$. @τι ΠεοατΐτεοιτετιττΠιτιιε 8ε τιοέτιΒιιε ραετιε ΠοοιιΙιτ , ιιτ

;:Π:::2'::'· ιιοΠ: ιτεΓρεττττιαΙιε εοττιρΙετιοιιετιι Γγτιαιτιτ ,' τιιιττι εαρετε ειιττι εετετιε οιιιειεττι τι!

Η·ιττιατιτΠ τατετιιτ εοτιιοττε, ιΠαΡτο οιΠιττιιιΙατιοιιετεΐιάιτ αστε ΠτατιιττιτατιοαΙιτε , αο Ηα

"ΡΜ Ωω· ιιιατιειιττι οετοετετ ΠΙετιτιο ἱτιτετιιιιείΜ τιοότιε τιιιιι ιατιι Πιοετιιιε ὸιε`το [αοέτιΠῖττιο

12:τι:,φ Εριίεοτιο οι Μοτιαετιο τιιοτιιιτιε δ( τεΙιξοιοΓα°εοιινετΓατιοιιε Ατιιατο ε, ι!!ιεΠιο ειπα

σ ΜατιτοτιιιΓατιέ!:ι ΑΒΒατιτ ατι τετιιριιε εκΓιιΙατιτε, ετ ειιττι ίσα τοΙΙαεταιιεα α!ιίΓοοε Π

οτε ιιτ ΡιιταΒατ Πιτ Γετ:τετι Γοι:ιτειιΜοιιε εεΙεΙιτατιε νιοἰὶιιε οιιιτιιιιιιιοιιεΙιοτατιιιιι

στατε , ατι ΜοτιαΠετιιιττι Ματειαιιαε ΠόεΠ ρετατίτο Πιττο τενεττεΒατιιτ ιιοτι Πιτιε

ΜΜΜ, οιιατετιιιε 8: ΠΠ τιοτι άεεΠ-ε νιάετετιιτ ιιο&ιιτιιαΜιιιε (επ ττιατιιτιτιαΙιΒιιε

1ιοτιε, - . ι |

δ! .Η Ι Νεο όεΠιιτ οιιι Εεε Μετα ιτιτιττιατετ ττιατετιιιε , ιτττιιοιιεεαιτι οοιινοεατιτ 8τ

τι Μωβ» τιιιιΙι:ετιτιο ΒΙαιιόιε8: τεττειιτιο ΓετττιοιιιΒιιε εοτιιΡεΙΙαοατ αί`Ρετιε ,· οιιατετιιιε ιΠατιι

ΙΨΨ τω! τενοεατετ α Με Ρτ0Ρ0Πτο νοΙιιιιτατιτι Γειετιε Ρτο τ:εττο εατιι τΙετιιιετι Γεειιττι εστ

:Ξἔἐτἑΐἑ- μπω Ντικ ρτοκιττιιτατε οιιατιι ττιετιτιε. ςιιπιοιιε οεε τοτιο πεε Ρετ ατιιιεοε ίειι

ω. Ρετ τ-αττιἱΙἰατετ Πιοε οιιιοοιιατιι ΡτοΠεετετιτι τε Ιιιιιιιίτιιοτιι , ιτιιτο ι:οιιΠΙιο ειιττι Πιο

ΠΠο Μαιιτοτιτο Ι.ενιτα 8; ΑΒΒατε νειιεταιιιΙι , νιΠιτιι εΠ: ιιττιΓοιιε νετι:ιεττοιιε ιΠατιι

Ρτο ιΡία ιτιοοετΠειιτια 8τ οιιατΙαττι ατιΙτιιι Ρεττιιιατ:ια όεβετε εαίτιοατι. (Σοσό τω

ΡΙαειιιΠετ τιιαττι αΒ εοτιεττι Εταττε εμε Πετι ,. εο ιιιβετιτε ιιιτετ Βταετιια εοαττατα τα..

ττιιιΙι ατΠιιότι:αταε ΓιιΒόιτιιτ τοττειιτιοτιι :ΣΧ οσια ιΠιετιι α οιιο τειιεΒατιιτΡιιετ επειτα

τιιε ετατ 8Ιαοιο , τιιιιιτι ιτιτετ ατιοιιίτιατ νετοετιιτιι Με' 8: ιΠαείε Ηε&ιτ νιτοο , του:

τετιετιιττι Ιατιιε ( ιιτ τ`εττιιτ ) ει1Πε Με !α:τΠτιιτ ταιιιιΙο, ιτιτατιιιιττι ιιτ ΡΙιιτιοιιτ οιιιΒιιε

τιοΠεα Πιοετνιιτιτ ατιτιτε ΡιιτιιΙετιταιιι ιιιιιττάιιιουε ΐατιΒιιιιιε ειιι:ετετιαΙινατιι στο.

()ιιττι νετο τιεοιιε Πι: τι τοερτα ειιιίτιεττιταοταε νιτειιιιε τετΤατετ ιιιτειιτιο,τοτινοεατιτ

Ἑρἱΐεοοῇε Ερτίσοτιοε νε! ΑΒΒατεει!!ιιΠτεΓοιιε νιτοε ε νιειτιο9 οιιι σπιτια αοεΒαοτ τιιιιιχεα

τοπΓυΜιτι· τΙινετίο τιιοτΙο, οιιατειιιιε α ταΙι τενοεατετιιτ τιεΠόετιο. ΙΙΙα-αιιτετιι ειιιι&ιτ τιιιιΙτιιττι

εοτιίταιιτἰ τετιιτεΒατιιτ αΠοοιιιο. @οι τιιιτιι ιιιΗειτιοιΙεττι ειπε τεττιετετιτ αιιιτιιιιιιη

τα τωιωτ. ιιιαττι τ:ιετιετιιτιι: τ:οιιΠΙιιιιτι , ιιτ ιΠαττι ατι ειιιιιτιιττι τεόιτε Ρεττιιιττετετ Ιοειιττι.φιοτι

8: ιιιατετ ατιτιιιιτ Με: ιτινιται τεΙτοιοΓατιι Ντιπ τοιινετίατιοτιειιι ΓιιαΓοτΠε τ01:οτ2τ1$

τιιοιιιτιε , Πεόοιιε ιιτεειΒιιε εαττι εοττιττιειιάαιιε Γαετιε. @ια Δω τιεΠτΙετατο Ροιιτα

νοτοτιιιτι ετΐεότιι, ειιτιι οττιτιἱ Πια ΡΙεΒιειιΙα, αεεεΡτο ιτετιιτιι Γατιά:: Για τιτοανια:εοτιιοτε ειιττι νειιεταιιάττ Κε!ιοιιιιε 8ατιθ:οτιιττι, οαιιόιο ΕΙετια ατι ΜοιιαΠετιιιιτι τε

ΡετΙανιτ Ηαττιαιτειιιιι. ΙΒιοιιε ΑιιοεΙιεαττι αοετιε νιτατιι το τεττιε, ιτι ττιεόιιε ιΡΠιι5

αὰοΙεΓεετιτἰα: αιιιιιιι τα ιτιιτ ατι τΙιαΙατιιιιττι ΓΡοτιΠ ε:εΙείτιε , ιιε , Ποστ :Ποπ δετιρτιιτα,

ττιαΠτια ιιιιιτατετ ιτιτεΠεθ:ιιττι ειιιε, αυτ ιιε Πάω άεειρετετ αιιιττιατιιιΙΠιιε : 8τεοτι

Γιιτιιττιατα το ετσι εκΡΙενὶτ τεττιΡοι·α ττιιιΙτα , ρΙαειτα ειιιττι ετατ1)εοαιιιτιια ιΙΙιιιε;·

ΡτοΡτετ τιοε ρτοΡετανιτ ετιιιεετε ιΙΙατιι ότε ττιειΠο ιιιιοιιιτατιιτιι.· ·

Ετιιιιινετὸ ΡτοΡτετ τιιετιταττι οιιοτιιτιιόαιτι οαττιιΙιτατειιι ΙιοετΡαιιΙΙιΓΡετ ειπα

0Β26ζξξω ειιατιτιο Πιιιιττιιιτοτειατε , οιιο ι Ιοτιιττι Ρετίοτιιατιτιιτ ΙιιιΒιια: οιιι Ιοοιιιιτιτιιτ ω.

(Μι ω” νετΠιε ]ιιΠοει ιτιιοιιιτατεττι το ΓιιΡεττιια 8: κι αΒιιΠοτιε : οιιι ροιιιιιιτ το εα:Ιιιττι ο8

Αιι&οτ. Πιιιιιτι , @το ειε τ!ετταΙιετε που νετετιτιιτ , οιιἰ και ε:τεττιοτι τ!ε τεττετιιτ , ειιτιι Ι)εο

ιτι εα:Ιείτιτιιιε τεοτιατε ετετΙιιτιτ. Αιιιιιτ ετιιττι ΠτοΡΙιαε τ:οττιιιιετιτατιτεε τιι.1]ιιίτιισόι:

Ευ οιια!εε Πτι τΠειιτιτιιτ είΓε $αιιότιι τιιατετ ιιιτιοιτἰαττι ιιιΓεοιιιτιιτ ΠΙτατιι Πεο τιιιΗτατε

νο!ετιτετιι, ΠΙια Πειιτ τιοΠεττι Πε ρτορτιαιιι ειτΓεετατιιτ ετ τεΠιοιτ ττιαττετιι : ΠΠιιε

τιιαττε εοτιΓετιτατιεα Γοτοτεττι τείιιοαττι αΕΕοττατο ε!αττι Ποσο τιτοάιταιτι οιιιττωτι

νετιιτΠιττι τεαττι αΗὶεἰτ νετΒετιΒιιε [απο οιιε π! τιιοττεττι . (1ιΒιτιι ετΠ πω: ίτατιττι

Ρετττιιιτ, ΙσιιΒο ταττιειι όοΙοι·ιιττι ετιιειατιτταβείεετε ίαειτ. Ηεεεειτιε 5ατιέτοε 1)εό.

οσε ΡΙατιτοε εΠ·τειιιτιτι οιιω το Με Γαιι6τιταε , οιιατ ραπ , ουκ ι:ατιτατε @τι ετ8ο

τιοε τατιι ιιιΓατιιτ:αριτιτ ΙιοττιιιιίΒιιε τεΠΡοτιόεΒιτιιιιε : Ο ΠιιΙτα νεΓατιατ ττιειιτιε αττο

@απο ι ο τα!πιτΙα τατιιοτιιττι ποπ Ιιοτιιιιιιιιτι τω τ:ατιιιιτι οΒΙαττατίο ι οιιιὸ τιατιιτιιτ απ:

ΜΡ. .β

τι ΗΜ: ΡτοτΠιε τοΙιτττετε τιοτι ροΠ-ιιιιτ. Αττιατιιε που :ιιτ ΕιιΓώτα ρτοτιεμιτ Πιετε!ΠΠε ὁἰεἱτιιτ, ατιτιιιττι ττε.τ.Ι

ατιτειιτιιιιιττι οτ. τ:αντιτ. ειτΠιΙανἰτ, οιιο τετιιροτε Ειτ- Παω! ειτττΠῖτ, τιιοττιια π”. Ηττα Πα:ι:ττιοτεε, οιιο

@ο :πιο ιαττι άιιοόεττιιε @τι οιιαι·Ιτα;τετιατια ετατ , Π- οι: τοΙι ίοΙετ. Ητιττιατιτετιιε Γεια ΗαττιατιττετιΠε Μοτιαβ

οιιιτ!έ α Παοοικττο οι ΝατιττιιΙτιε Κτοττια τι βετο τοπιο τετιιιιτι . τιαιιιι τιτοτιι1 Ξι ΜατειαιιετιΠ ,· τεάα&ιιτιι ατι τη

ατομα τίτ. Ωστε (ἱετττΠἀὶ8 ΗαιτιατιτειιΠ5 ΑΒΒιιιιΠα, Ρτιοτειιιιττι Ματοιιιιιε Μή:&ιιπι «απο, 8τιΡςΠρωτΠ_



νΙΤΑ δ. ΚΪΟΤΚΠΠΙΒ ΑΒΒΑΤΙ55ΖΕ ΜΑΚΒΙΑΝΕ.Ν513.οτττοετΡΡοπεττττ ατο Ιτπουατπ όοΙοίατπ , πτΠ-Γαεττττε ροτεπτἱε αετττ:τ:, το οι νετττο- Ωτ1ττ:.ΑΝ,

ττττπ Πει οτππἰΡοτει1ττε]αεπΙα τ εκ Γαπέτατιτπτ Ρτο!ατα 8::ττΡττττατιττπ ΡΙτατεττατ ηπα: Μ: ΧΧ"Π-.

τατπ Ιττπτ είπεαετα, τττ ποπ τπο‹3ὸ στα !οοιταετα, ἴεό τΡΓα τρωμε ττιππάα τταπεΗ. “ω”

δαπτ εοτετο 2 Α:: Ρτἰπτἰιτπ τα!εα Εναπ8εΠεο ΡετεεΠππττττ τοπτττττο : Νοίττωτ ἱποττἰτ, ΜΒΜ οι

;ποίέωτο ό· ποπ /ποί2τοοππέπτ , πο!πο οοπτἰοποπττπ· ό· ποπ τοποίοοπποότοπίπο, 86ο.

ΑττεΗτε Η Ροτείτίε 86 αττττπαόνεττττε, ΚτόττπεΠε πτατετ Γαπέτετ ποπ ΗΠατπ ΡετΓετττττ1

τπτ τιπποεπατπ , ία! επτα ττπτπατττταπτ εοπΠε!ετατ αετατεπτ , Γετεπε οιττο οτππἰα τετο

Ρττε ττ:τΒεπτ , 86 οσοι! οπτπτ πεΒοτἰο τετπΡιτε τττ , 86 οποτπαπτ πτΙαρτεπττΠῖπτττε αττ

5α!οτποπ, Ραπ· :μέ τίππέττ2:πτ υοἰτιποοτέ ῇπο, τοπ/Μάο: οποιοτοτπ βοοπ. ΑΜΠ:- Ρωτ- το”

ουτε δεττρττττατπ όιεεπτετπ : Πίτα· 2262 ρω, τοπβ·τυπ :οποια έί!ατοπ:. ατ.Επ Ροττίιε Εττι.7.

Μεττεο τΠατπ Γεεπτπ τπεπετε όεΠοετατ , τττ Με εαπτ ΡοττΠττππτπ εκποτταττοπτπττε 86

εκετπΡΗε ασ! Ρετίεδττοτα Ρτονεπατ. Ηττα οττοοπεετττε ΕπΓεπτα , Ιττ:ετ εεετείττ Κεἔἰ

Ετ οεΙοοπίατα , ποπ τεττπεπ Βεατατπ τττπττοε αΓΡετπατπτ αυτ: όεἴΡὶεἰτ ττταττετπ , εἱιτπ

Πιτ Βοοπίἰ ταΙε πονετττ Με επτέττττπ , Ηοποπι ΜΜΜ ό· ,πωπω , οι· |οπρο·ττοτ Επι. το

/οροτ το2Μοπ5 ίεά τττ ντΓιτ εςτατταε ε]ττε οτττ τΙΙατπ αππΙο πιο ίτιοαττπανετατ , ετίιίοπε

ίοτττπττποτ:Ιο Ηαοταπε οιΙεδττοπε , ππΠτττε αττεττττε απτοττε , πετ: Ιω οιπάεπτ τπατττε

απεέττττπ πετ εκπἰπεττ νοΙεπατ , πε Γε νε! 5π τποε!τεο απ τπίτττ ἴετνοτἰε ατποτε ΐε

ῇππΒετετ. δετὶ 86 ττατετ τοπικ ()ττττΠ:τ πππτίτετ Μαπτοπτττε ποπ οπτο, ποπ ετποεΙτα

τατε ίπαιπ Βαεττε τοτουετ πεττπαπατπ, ίεά ίτατετπα πωπω εατττατε τ1τταΠ τπίοΙεπ

τεπτ , 86 (τττ πα ο1&οπτ Ετ ) νεΙιτττ Ρατεπττ τποΒετ!τεπτεπμ τττ τΡΓα ΡοίεεΙυατ α:ταε

ραίττΒατ τπίαπτττΙαπτ, Γετεπε ίεττοττττπ : .ζω πωπω· πέ:2το, απο πἰ2π›π. Ετ :μπα Μ”. 13_

«Μπέζα π: τω· του·οίπο ττ2οποπτριτοτοπ:Εοπι. Ετ φωτ τπἱττττπ Η τπατετ δ( ΗΙτττε Επι. Η. ό· ϋ#

τπαποταΙ ττπττττ ]ττοτετο το Γατ:ταπτ εοτττΡτεπόο νττετπετπ , τοποταπτεε οτἰππο [Ή- 1”

ντπατπ οτα τπετατ τΙΙτετατταπτ , επιπ Ρτοπττεταε Γαττόττ Πε αΙτοπαπάο εκ Πιο τω

τπαπαπτ οτταΠ εαι ΒετΓΡττττττ ΡτοίεταπτΓεπτεπττατττ τ ()είΐεπτ απο , τ:εΙΤεπτ Μπα

ΠπΙτοττττπ ναπττοοπτα : ποπ επττπ ροτετττπτ αε!Π8παττ οπεττϋπε τπτοτττταττε , οτα

Ρτοττετιπτ εκ ταοτσε εαττταττετ τΡία αττείτατιτενετττατε οτα τττττττετ οτττ!πτ πιο: Μ"ψ ό

](πετέτ βπρἰοκ , :παπα οποτε: :απο !ποΣτίππτ ενω ·

Δε! ττοενετὸ οπὸό Ιττττπε οεεαΠοπε Γειόττ νττοο Βεατα εοτροταΙτ άτιπτ ντνετετ έιτε.

Ϊπττ]αειτἱΠ`ε παω ἰπτἰττπἰτατἱ5 οιττο ποπ ντόεατ πω: ατά επιππΙππτ Ραπ εοΙΙαταε Β:';'αΐ%Ι

ταττα: ΡτοΓεετΠε Ντιπ, πι: ετεΠεετετ όπιπ εοτΡοτε τοποτατετπτ ΐοττττπ πατα Η- ) 7 .

ἔπει ΑΡοθ:οΙττ @Με "τοπ 2π]ΐυποτ τοπ: ραπ: βππ. ΟΙσίτττταττττ ετοο σε Ιοετττεπ- τ.τ:τωτ.

ττττπτ τπτοττα , οποπταπτ εΙε Με Ρετ Ιίαϊατπ Ρτοππετατπ νο:: τπτοπατ Ι)τντπα. : πω”

' οΡπε εοτττπττπ νετττεττε, 86 τοεττπε Ρετ ετππτπ Εεττατττ ετε,86 Γτ:τεττττ τπ 8επττΙσπα

ΐετπεπ εοτττπτ 86 τέεττπεπ εοτπτπ τπ τπε το ΡοπττΙοτπτπ. Οπτπεα επττπ οπτ ντττεττπτ:

εο5 εο€ποΓεεπτ τΙΙοε , οιττο τίττ Γτιπτ ἴετπεπ ειττ πεπετττκττ ΒοτττΙππε. ΒτΓεεΠἱτ 211

τετπ νετὸ Μπα επΙττπτ Ποτ Επίεπτα νττττττΠσπε ΡΙεπα Γειττοοεεττπο οτε Ματτττ ,

οτττ είτ Γεπττπτοοεεττπο ΚαΙεπεὶ. ΑΡτΠἰε, αππο πε.Χκτ:1Χ.:εταττε :τινι 2. · ι

Ροίτοπατπ νετὸ Γαπέττττπ Επτίεοπτττπ ΗΜ ατπαΒτΙετπ 86 Μοπαεπιτπτ Απτατιττπ ΧΧ.

1)οττππιτε απ επΙεΓτετπ Ραττταπτ ε:: Με ιποΙεΙτα: Ρετεπττποιττοπτε αετιπππα ΙοΙΙΒττε5επτετποττε Β αΠττπτΡΠτ , Γαεττ1τττ εοτοττε τΙΙτττε Γαεετ Μεττττοπττ15 τπ Πιο. ΡοίΤεΙΠοπε ο .

ΙτοποττΕεε ττττππΙανττ , τοτάττττε πετεεϋταπο 612€ _Ρτεεότα Ρετ Οπατταττττπ τπΙττττ

τπεπτο. ΠΠ εοπτταεττοττ. ΙΡΓε φαμε νεπεταοτΙτε ΑΒΒαε Μαπτοπτπε Ι)εο άττέπιτε ττετττ πω”

Ι.ενττα , Ιτεετ Γαπότω Μαιτττ Γττετττ ΓτιπετΙτεε τττ Με νττο. , ποπ εΧΡΙετα Ρτα: αε!τπτπτ. 606808

1τταττοπτεπτττιττα, τετττο Νοπαε Ματ] ° Εππόττοπε Ποετ ετεπττα, τττ εοπότοπα πω- ο

:πω Γποττ1τπ ΡετεἱΡετετ Ρτα:τπτα απ εεττ Γτιπνεότττε παΙετττα ) Ρετεππτ αυτι πωπω |

ντνεπε νττα ]ττ€τ ετιπτ εοταετατπτ @οποτε

δα! τττ :το εα ουτε εα:Ρτιππ5 τεοεατπττε εποΙτεαττπα , Κτόττπάτε ὸενστὶΠἱτπα Βεί απο;

Κτ&τπότ8

απώτατο

τετζἱττππε

τποτττπττ

τα Π: επεπτΡΙατ ΜατεἰαπεττΓε: ττττἱ εΒατα&ετε: οπο. Μ-τητο οποτἔΒΜ πι. Κα!τπιί_ Μαίου: κυβα·ποπ [π@ 2ο

Ωο!02τετ ττε1τττττ αρτιο δτ.ττττττπ , 86 τττΠτΕεή εΙΤε νΜετι- οπο" , τι: Ρατεπατ εκ νετττΙΗε Ιττοττε, πιο; πρεπε. Απώτ

τπτ , τπτ 86 οπτ ττττεττττε τττ: δ. Μέττποτε ατ·τατε 86 Ρτατ- πω» ό» οι Αττπέτ.το Μαπέοπωτή, τετοια πιπΙωτπτπ[ττΞ

Ιατττττε τϋπτττττπτατε τείετππττττ. Βε 5. ΕπίεΒτα τω. απο: δαπούΜπιπτ πτ-οοπττιπποτ.

ο €οπΓετττττ :σπα Ματτ:ταπεττΠε 5. Αττταττ εκττἰΒεπε τ: Απ” πετ. τ. οΜ:8_ Μπατοπτω Ι.τ·υέτο. !!τ (Πήτε

ν τω) τ” εεττ” Ειτε ΙεΒἱτπτ, Β. .4›ποιτ τωπῇτππτ τω». πετάω τπτ τω. Μ5. ατε)επτε0 ΕετΙεπτε Πτταεεττατ ίαττ6ττ,

δηπετούτέτ πο .ΑππτεΠοττοπτ τΙοτοτππτυπιυπ _. ο 5τε- Ατπαττ τετ-τττ. Βε ήττα Ι1εΠοττττε πάτα.

πππωττ τ;



οτε νιτιι ε.ιιιετιιιιετε ΑΒΒΑ·τιτωτ ΜΑιιειΑΝιεΝειε
ει". τω. τετιιιιΙε τοτε ιιιΓιι ττιετιτιε, τοτε ΓεττιιιΙετιι εοτΡετιε ιιετιιε οΡετιιιιιε εεειτε ,εττιειιε

1τε.κκεν1Ι

Με” :τη

Ιιι!ικ6.;8.

Μειώ :. ε.

ν τα”.

δτΡειιιιιτ.

' ΧΧι 1 Ι_

Μιτεειιιιε

Φωτιά,

εστιν.

Αιιεϊετιε

ιιινοτετι0.

ιειιε εε νιττιιτε ιτι νιττιιτεττι , ειΙετετε εετεε ειιειιττιτ ιτιΓετιιἐειιτετ νιειιι τιιετιεε

. τετιιττι Πει , ιιι Πεειε Πεει 86 ιιιίτιτι:ε , Ρετιιιε Ιιειιτιειιε ειπε : ()ιιττιτε ειπε ω

εεω ιιετιετιε; ιιι; ει€τιε ιιειιετετιιτ εεειΡετε ετενιιιιτι επιείτε, δε ιιτ ιτι ετιιτιιιιιιτ

Γε ειιιιιοετετ ΡετΓεότιΠιιιιειιι, ιΠιιιε ιττιιτετιειιε 3ιιιεικιτ,Νεπ »Με βαττ: Με

πιστη πωπω Γε τιιιεειιε ε!τετιιιε τε8ιιιιιιιι Με ει”, ειπε ιιιιΡετιιε οιεεειετιτιΠι

ειε Ρετιιιτ, εετετιΓε1ιιε Γεττιιιιετιιττι τιιετε Γετιιιιιετιε,ιΙΙιιε ειιιεε ειιίτιιιτι είτ , Νοε

«Με εεωωιπω ετιπιβπιτε, Ρτειε οειιιιτι ΓεττιΡετ εττει1ειτι, εεε ιιΓειιετιι νει ι.ιττι

ειιεττι ΓεΡτε ΜετιεΠετιι εετεειειιε, εκεττιΡΙιιιτι Βειιετιιιιι οΡετιιττι ΓειΡιὲιττι ειτε

ειδ Ρτειειιιτ ιιι ιιιιτιιιιιτετε ,οεεειωτιε , ιιι Ρετιετιτιε, ιτι εεΠιτετε , ιτι ιειιιτιιιε. , ιτι

νιιἐιιιιε, 8ε οτετιετιιιιιιε εειιτιτιιιιε, ιτι ΙοεΡετιιτιιιτετε,ιιι ιτιετιΓιιετιιειτιε, ιιι πιο

(Με δ: εεειετιιτετε. Ετ ειιιε τιιιιιτε : ιτε Η ιε Πει ΓετιιΡετ ειιιιιιιιενιτ ιιι ιιιεε τ ειτ

ιιιε Γτι1θειιε εΠ ιτι εττιτιι ιιετιιτετε δε ιιιΠιτιε8ενετιτετε. 8ιεειιε ιτι Γετιᾶετιιτιι νιτ.

τιιτιιτιι ΡετΓενετεεε ΡτεΡεΠτε , ειτΡΙετιε ΓεΡτιιεΒιετε ειιετιιετ ιτιεεΙετιιε Πτι ετι

τιιε , ειιεττο Ιειιε Μειι , ειε εεΠεετετε Ροτιτε νετετιιιτι τέτειιειο , εετΡιιΓειιιιιτιι τετ

ττε, Γετιετεττι νετὸ ετιιτιιειτι τεεειειτ εεειο>εειιε εε. ΧΧενττ. Μπιτ Γεω τρωει”

Ρταιετιιτεε τα.. › τ _

8εΡιιΙτε εΠ ειιτετιι ιτι εεεειιι Ιεεε = ΙιειιετιΠεε εΠει $εεετεετιειιε εΙιιΠιιιε ιτι

ΕεειεΠεΠιεε ει€τιιτετιε ετειιιε ιΡε ττιιιιτετιτιοιιε Γειι ετιειτι ειιειιιΡΙιιτιττιιε ειιτιιιιι

τα Κειι€ιειιιε Με εε ειιΓεειιιιεε τετιτε Μεττιε ιιτιειειιιε εετιΗιιετιτιειιε , εε τειιι

Ρετειι ειιιεεττι ειπε εΒΓετιτιε ττιεετειιτιΒιιε, εε εετεττιε ειτε ειιιτι (Πιείτε Γτιιιτιιτ

Βιετιε ειιεετιτιιιιιε. Ετ πειτε ειιττι ΓΡε ιτιεΠ·εΒιιιε ΒτετιιΙετιεειε τε:ίτειετιιτ πιε

Βτιιιτιι ιειιι Ρετιετιε Γεω ΒιετιΠεετιετιιε, τιιιετιεε ιΠιιε ε1ιτεε ετιιιιιετιιιιι εΠ: ιιι

εεττιιΡτιοτιε,Γιιτ8ετιτι ιτιεεττιιΡτιειιετ δ: εοε Γεττιιτιετιιιιι είτ ιτι ι€τιοΒιιιτετει

Γιιτεετ ιιι 8Ιετιε38ε ειιεε ιιι ιτιΠτττιιτετε, ιιτεετ ιιι νιττιιτε. Τιιιιε εετιιτιιιε Με.

Με τεΓιιττεδτιετιε ειιΡΙιει ΒΙοτιΠεετιετιε ΒιετιΠεετιεε ιιι ιεεετε τεΓιιτεετιε 8ιε

τιε ειπε 5ετιετιε ειτιτιιιιιιτ ιτι Ρεττε εετττετε τιιετιτιε Γιιετιιττι εέτιιιιττι Γειιειτετ ω...

τοιιεεεε. 2

Νε τιιιιε νετὸ εττιιιι€ετ εε ιΠιιιιι Πει Γεττιιιιεε νινεειιιιτι τιιετιτετιιττι εΠΠεεειε, ειτε

Ρει·ιτιιετιτε τιοΒιε Ρτεεεειιτ νετεειε ΡΙιιτε εΠετιΓετιιττι νιττιιτιιττι ιτιΠ ειε εε ειτε

ττιιιιετε ειπε εετΡετιε ιιιεττιετε. τει ετετιιιιι εκει νιΓιιττι , Γιιτει ευ ιτιιιιι , ιιιιιτι

Γετττιειιιε εΠιειιιιιι , εΙειιει ετείΓιιτιι , Γειστιειτειιτεε εε νετιιε ε:ετοτετιοιιιΒιιε Πεο.

τειιτεε,εΡτετετιι Γτεειιιειιτιιιε τεεεΡετιιιιτ, 8ετιιιιιε ιιΓειιιε ΡεΓεετιτεε ειιττι Πεε τα

ειΡιιιιιτ Γειιιτετειτι. Ετ ιιιιιιιε τεΠ:εε τει εειιιιε ΓιιΡετΓιιιιτ τιιιιιτι 8εεοτιιττι ειιιι τω

τετιτ εεΠεετετιε εειιε Γιιιιτ εοτιΓεειιτι , 86 ιΠετιιττι ειιι Ιιεε νιεετιτεε Πείιιτιειιε ιτι

δετιθτιε Γιιιε ττιιτεειΙεττιΙειιεετιτεε ,εε ειιιε ΒετιεΠειιε Γιιιιτ 8τετιιιετι.

Τε ι€ιτιιτ Γειιε`τε εε Πεο ειΙεετε ΓεττιιιΙε ΙΙιεττιιειε τ τοτε ειιε:Γιτττιιιε ειΤεδτιι εεττ

ειε, ιιτ τιεε Γεετιε ιιιτετνετιιειιτιειιε ΡτεειΒιιε δε ττιετιτιε , ειιιιιιιιε νετιετιιττι ιιειιιτε ιτι

Πτττιιτετιιττι εΒΓοινιε , τιεε ιιιιοειιιε ε ιιοιττετιιττι Γεινε: Ρεεεετετιιττι νιτιειιιιε._ ειτε..

τειιιιε ειιιτι Βειιιειιι ]εειι @Με ειε εττΡεειτι ιτι ττειιιετιεο Γιτι ειε ιιιειειι , εεε

ετεετιτιοιιε εε τει·τιε , ιΡΓε Με εειιετιιιεΙιΒιιε ετεΡτεεΗεττιιιιιε ,τεειιττι εε επετ

ιιεε τεΡιετ Ξειιειε Γειιειτετιε,ειιιιιε τιιιΓετιεετειετ ε: τιιιΓετετιετιιε τιιιΠιιε εΓι Πεκ,

ειιι είτ ειιιτι Πεο Ρεττε Πει εοεττετττο εεεεεωΡιτιτε τεειιιιιιι δ: νιττιτε , ιιειιετ

δ: Βιετιε Ρετ ιιιΠειτε Γεειιιε Γεειιιετιιιτι, Αττιετι.

τι Ι.ετιιιιι ΠΒιιετιιιιιε ειιΡτιπιιτ €ιιτεποετεΡιιιιε ΜετειιιτιειιΠε _, "το Με". Ισιιιιεπιτ ΒερΠιι ό· @κάτω

πρσ/ισΙι Ε» εε:τΜΜ μα” Επιτ:Πε.

εἔἑειεἔἔἐ·

ε'

 



Βια ταΑΝετ.Ατ. :το ΜιπΑοοιιε ε. πιοτποοια; ο.

.οε .τααΝσταττοΝτακτ τη* Μ:1τπο#τ:.:ὸο=-Ατ‹
ποκατοντι.

.ωτινοτω2 πω.τωι:. ο Μ^τ”“"

··ο

τη Η ο ο Ν τ ο ο τι Μπ:·είωέσπ/σ φωσ! πιο:: σἰσ/ΕτἰΡτιἐη θσποθσίο Κ.Ρ. 5'έιωπί: θκἰἰἰσυιοττι

δ:φρι·ίσ0% διπσπίσατιἰ οσοφίππω. ίπ στ,... τω. άι]τίκ!ιώκ:· Ιπιπ:ιΖ)?ι θα ἰπβτἰμἰυήο.;

ε. Αιι&οτιοαποιιχττιι άο νιτα & ΜιτατιιΠε δ. Κιέττπάια πω: α.. .5”::ί!:σότι: Αιιδϊοτέ!!τ· μι!!

υισάί:σω [οσπἰκπι κ”. ·υίυσσιτσ πάϋπο 60/Μπο .έμίσίπίτσαα#έθύωτσ, σα· Ιἰθ.2. αφ.2ο.

πο: αουτ: τἰσ [.τετιιτιιττ Μ:::·οΙ:Μπσ:τβ: /!ύύατἰ: ..ρω . Ι)οιτιπιια (5οή"Νοε, £ποκίτ . ΑοιιιΓοιπ

θοπΠε ΕοοΙοΠα: ΑΒΒα$ οιιι :τοπικ Γπροτοίτ, νιτ τοΙι ιοΐοε...ιρΠιιιι ΑΒΒατοιπ τοίτιτι:ἱ ποπ ατι;

ΡτοΒαοατ. Βουνο ό'. 6'υ|υτ:ω: απο π. ο. πι”. Μάτ. Ι στα: Μπέτυ» οι Μ. 2.:.φ. .τοπ Μο:Μεβωπ

σήτα" πι»... Ιυβα:πισ Μαπ·Μπσπβ. ἰΙΙο /Μίοστ ?το απο :ἐπὶ Μ. ο. Μπιτ. Β. τω...:

!'στοσ/βτ. Εκ· φάω:: σοπέισΜα: έκδοτοΜ Μπιτ:: Μια! Μάιο: ψ .το ΑΝοιιιι:ι $ιΙνίο Ρ:·ίο:·σ Μα:·σία..

,τοπ/ί Ατυπο Μ. ε. κοντ. σκοπο:: . ?ή δοκο: στ: :ίσ ω... Γ:·αποίσ:Ξ· συ::ιοοβιίτ. απο:το2:·φθο: ί!!σ ?ιο

τ.·ιοποιοσ Μπάστα: β, |Μίίτ.°ίο /ἱοτἱ: Μακη: 04%:: θαποθίι Μα:·σίαπσπβ: βπτκπ.ω πο: . στο |ω:/]Μ

έτι/Μ: Μίπποιώσ πιο:: μια:: ό'. Κἰδἔέκτἰ:ἔ:. σ/έ/οκσ Κσ!ίοισέ::ι·ππ: ποπ/Μέσω: οσωπιστπυτ::έ . έ:: ομάθμ_ξ

Ρώσοι:: ::έσπάκω. - ο - Ι . ο -

2. Π: Μ.1. σ·.φ.τ8. :πσὐιἰπἰ: ἔἰΡἱΜΜΜ Ποτά: Ιττιτιοτατοττε Ποτιιαπί,οιέυ ρτα:οοριτ οττιπια .πιο

@Με οταπτ Ματοἱαποτιβιπτι, 8ο αΡταττιΒιια Βοο Γοτντοπτιουα (πιο οπιτιι ίαοοιιΙατι οπαδτιοπο Η- -

Βοτα ιπτιοτροτιιιιττι ΡοίΠάοτι. ΕΠ: αυτοττι,ϋτοϋτ ΑΜΪσηἰπ Ατοτιἰγἰε Εοο!οΠατ ΐυΒΓΩτιΡτιο Ππροταη

τοτια ατιπιιΙτ ειπα ιιιιοτοίΠοτιο τοΒοτατα, το οτητιε Ρτινι1ο8ϋ ιιΙτιτπο νοτΠττοεια. ιπιιπιθοοπτια οτι °

οιπιοτοττι οτ:οόιέτατ ττιαττοπο:( 11ιοττωιτ )ιπίτιτιιιτ , οτ Η Ρταττοα νοΙ 8οτοτοε οιτἰοιπ ίαιπιιΙαπτοο

αΠοιτο ιπάι8οτοπτ , τιο όοιτιιπιοατι1 τοοἱο ΐυορτοτοτυτ. Πίσω φραση απο» |.σο:Μο Μ. Μυκο

οΪαο: απ:: .ΐαπδτίωοπία!ίύ::: Μοι·:Μπέ: ·υί.ισψ. ο ι ο

α.. ΡΜ π:::·:·πείσπστπ ο2πώΐ: Νυττωοππίσω σχι2[έσω !ἰὅ›·ἰ οπο. το, ]Ξέτωπ έκδτω· Μ:: ῇὐ/σωὅἰρ;

@Μο οιιοοιιο ΜοπαΡτοτιτα ουτε Ποιοι· Βιινιιιτπ Σαιντ: ίἰτα οταπτ , οτιατιι Ματοτιιαποπίο Οοοπο..

Βιιιτπ,ιπ οπο Β. 11ιεττωι: οοτοιιε οιιιοΓοοΒατ, ατοοΠε :απο Ετιοατι.ο νο! ιπτοτίοοτια όοΙοτιιτττ '

οίτ. τ:στΡω νοτο δαπ&οτιιττι οτα :τι τΙοίττοοποιε αστεια τοοοποιτα ίποτατιτ , αυτ! Ιο‹:α τιιτιοτα

Ροτ Πινιπαττι Ρτονἰ_ἀοπτιαπι'ἴαΙνα τταπίροττατα (οπο. Ιπ @οι οοίττιι&ιοπο τΙοτιοτιιτ οττιπια οτπα..

τι:: ΜατοΜαποπίια ΕοοΪοίἱεο . επ @πατώ νιτωιωτ δ: ΡτινιιοΒιιε δε Ματια. δ: απο δατιετοττ:τπ

δε τετοιο: που: τι:: τΙοοοτοτπ δ: Μοτο το ροττιποπτιοτια. @ο Η Έοττο ούτε τοοιπτατ , "οι ἴιιοτἱτ

τταπΠατιιπι οοτΡιιε ΓιιΡτατιι€ταο Ἐοπιἱιιτο οι) ιιιίοΙτατιοτιοπι Ραοαποτιαπι τπονοτιτ οτιὸά ατΠιιιο :τι το;

ττιιιΙο Ιαριτ!οο απτο αττατο Β.]οπαππιε Βαρτιθ:2 τω: τΙοοοπτοτ οιιιοΐοοΒατ. Οοαπάο αιιτοτπιπάο

οΙονατιιτιι Πτ νοΙ .α οιιιΒιια τ:οτίοτιτα , ποπ (απο ΡΙαπο τιοΒιε οΙικοτ. νοτἰιττιἰπ Μοω8:ιοτιο οΙονα.

ττοπιο δ.]οΝΑττ ΑΒΒατια , οιιι επ όιΓοτι,ιιιΙυε οετο8ιι εοπίοΠ. Αιτιαπότ , ΐοτιοτι:ττι ὶτινοτιἰτπιια, Μᾶτοὁἰ!

(ΡΜ τε:ΠΡοτε Αττ...τ:τ... ΙυοΠ τα ουτε ΜατοΙιιαποπίι Μοιιαίτοτιο Ρτ:οτιιιτ τοττιΡοτο ἱ.οτἰιατῆ Κο... °1°ν"Μ

ετα Ρταποοτιιιτι , ατΙΙιιιο οιιιοίοοΒαπτ ττι τιιττιιιΠε Ιαριάοια , αΙτατιΒιιε αιιτο Ρώπα, οοτροτα δαπότσ

τσιπ , νιτιοΠοοτ Β. 11ιεττωιτ ποτιιΙιε ττιαττοπαο , & βοποτιιττι ΟοπίοΠοτυπι Μαιιτοιιτι ατοιιο π

ρταόι&ι ]οτιαττ. Ετ οφ. Η . (Σύτποπο μι: Πινιπατι·ι τονοΙατιοτιοττι Κο!ιοιιιαο ρτ:οίατι εοπίοίΤοτ·ω

οΙονατα·: ίιιιΙΪοπτ , ατοιιο Ιιοποίὶἰ: ιπ τ:τητα τοοοπτ!ιτα: , τρίο Μοττι το!ατοτ οτιι πω; Γοτιο1τ ΠιΜπ

τοττ : ΙΜ οιιοοιιο τιοίτοα ατιροίιτεο ίι:πτ Κο1τοιιιαο Β.11τοτωια ποΒιἰια πιαττοπιο & Μαυτοπττ :ε

- :οπο νοπιιίτ::,& ιτοποταπτιιτ τι Γπροτνοπτοτιτιοπε ροοιιΙια τοΠοιοία άονοτιοπο έ Νοα_ απο «πω. .ο

ἔ!ονατιοπιε ω... ΒοατιίΪἱττιεο ν”. Μπα Ροοιἐιιατἰῇ, Γοοιιπάιιτιι ιποτοττια ρτεοάοοοΠοττΒτια ποίττιο .τ . _

τταόιτιιιτι . ῇαιπ ροτ απποε Γοκιδιοα ”' οιοιπτι άονοττΠτιτιο οοΙοοταιτιιιε. ο ;; ως στ·

ο.. Μ |ί&. ι_ στο». Μ. .5'. Μακτοκη ΤΜπ/Μίο τἰς/Μὐἰτιιι· ω.: τ2σ:·Μ·: ΙζοΙἱοιιἰ;.ο 8. ΜουτοΠτο ΜΙοχτιοα7

οιιιτι ΚοΠοτιιια τπαττια ττι Μοπαίτοτιο ΜατοΙιἰαποτιΠ Ιοποο τοιπροτο ουίο(τ:οτιτοέ , Ροίτοα :τοπιο Τ

ίου Ροτπιιττοπτο , του νοΙοπτο Ι)οο τ-ιιττιιπ Γποὶαταα Ι)παοιιττι ττατιΠαταε ίἱιιιτ: τοπ ττι ΕοοΙοΠα Γαπ- τω. -

(τα Ποτ θοπιτττοια , οι.1:ο τιιιπο δ. Αττιατι άιοίτίπ , ῇιιατα οῇιιἴἀοπι Ροπτιποια οοττιιιε οιιι τύπο τοτ

Πω Γοι·νιοι:ιαπτ . οαε πι ναΓοιιΙο τΙοαιιτατο απο οιτίιιΙταττοπο άοοοπτοτ τοροίοοτιιτιτ. Ε: ίιοθ·&. Πο

ΠοΗοιπια ιδιττιτ Β.Ματιτοπτίοιτ Ραττο πιαιτιιπα Πιιαοιιτπ Γιιτι1ατιο οοππινοπτο (Ποτό & ροΡιπο

Βατι:τυπι οίτ , ιιτ τ π. Νοτιαε Μαιῇ , οτι:: οίτ οπο:: τΙοροίιτιοιιια οῇιιε , 4ο τ.πωωιτ ὶ!5ἱ ιιιαποπττοι:5

τΙο οο οι:οταππιε ττιοτποτια ΓοΠοττιπιτοτ τοοτ2Γοπτατοτυτ. . _ |

;_ ίπ σἰι:[ἰσω Μ, αφ. :.ο.Κσ!ίοι:ία:·ιωι δ'. Κίιδϊ·:·ισσίτζι· Τ:·.ικ/ΙΜο |σοκποδο “τσ σποτ·ι·πτκι·. Απττοττο:2 Κἰξϊτο!ἄἰ.

Μπι τιονοτιο οιιιίοοτπ $ατιέτεο ΙοοιιΙιτπι απτο & ατεοπτο Ρτοττοείΐουο ΙατιιάιΒιια τω: τΙοοοπτοτ οταν ΤτατιΠαττο

πανι: τ τω οοτιιτπ Ροίτοτιταε ουτε ιοτι80 τοτπροτο ω: απτο πω, οτιιατιττπ οιττοτιἰιο τοπιτοπτοιτι,_ Φωτ:

από οοπί.οπτιοποπιτι οοτιουΡιΓοοπτΙτα οατπαΗΒιια τσωττι οιτροπόοτο ποπ τιττιιπτ. ά“ΜΜ τ? Ραπ·

πιο:: οωιβισ οτεραταπτιιτ ΐιιιτιοτιπ . 8ο τιονιίττι ναε ατιτι 8ο ατεοπτι ποπ τιτοττιοαπι Ιιαβοπε οιιαπ;

τιτατοιπ ιπίται:τατιιτ. φωρ: ατο... ἰποοΙοϊἰτσιιπφοῇά ΑΒΒατοτπ (Ι.ιπταειιτιιΜ) ατΙοιιπτοα τω.

νοτο ΡΟΡωΙατιτ , ιιτ αμκ! Μποτιοαιτι απτιοιιττπανιΙΙαιπ ιρΠιια $απότεο οοτρι15 ΓοΠοιτιπιτοτ τταπ[Ροέ

ποποπτττ οο£εεαωτ. Βοοτττιαιτι 8ο αΙιοα τοτΙτιιτιια οι.ιοε ΕοοΙοΠα οτι· ρτιοάοεοσοτι.ιιπ ιποιατισ.ιτι

 



9,. Με τιιΑΝειΑτ. Α:: ΜιιιΑευι.τε ε. Μετιωι:ιε.

__;---,

ΏιΒε_ ΑΝ. Πε , ο·οβτκου·ο _ο»·οοιίτικοιτ. Αιιιιιιιτ ΑΒΒοιε ι!ειοοιιε εοιιιιτι ροίὶιιΙοτἰοιιἰ ,1'δειεε απο άιε όειειιιιιιιοΞ

“αιωνα το ΕΡιΓεορο Τετνοιιειιίἱ( Μπ.οκει) ιιιιιιτιοτιιι·. σφι είιιτι ιτι οΙιοεεεΠ Και εεΙεοι·ειιοιιιιι ειιιοιί:

“ΜΧ ΙΙ· Ιετ , 8εινιΓυε ει! , ιπ:είει·ιτιοιτι ΐιιιιιιι οιίΐιιτιιι:επι οιιιιιι Γοριτο επειιΒιτιοιιε ιτεΓΡοιιόειιε. Αι.νιειιε

ηιιοοιιε τενετειιάιι: ΑττεΙιοιτειιΠε ΕρἰἴεοΡιπ τοεατιιε πιο Εεε!είιοι ιιιΙιιιοπιιιιιιε απο ()!ει·οίιιο

ΗΜ: Γε νειιτιπιιιιι ωιιιιιιωι. Τιιιιε οΠὶιιιιρτιε οποιοι” ΙοειιΙιε Βιει·ιιτιΠιτιιυιιι εοι:ριιε απο Γοωπο

οιιιιιιιιιιι άειιοτιοιιε ιιΓοιιε εκ! Κετιιιι€οπι οεοιιειτιιτ ,ΐιηιι:οιόι&ι ΕριΓεορι ΜιΙοιω ριεεΓειιιιειιτι

τ:οι:Ροι·ει!ι ι·ιιο!εΠιοι ει:ειιΓειιιτε. Οιι:.ιι:το @ιιι-άιε Ρειιτεεοίὶε5 οιόίϊειιιτιουε απο δ; ΟμιιιιοιιΒιι:

:εποε , & ροριιἱι ι·ιιιιιτιτιιι·Ιιιιε ιιιίιιιιτει Γειετιε ΑττεΒοτειιίιε ΕΡιΓεορι ιιι:ιιιιΒιιε ΒιιιέΗΠιιιιι σωρο.

π. 8ΙεΒο ιιι ιιονιιιιι Ιοειιιιιιιι ι·εεΙιιΐο ω. ιιιιιιο νωιι ιτιεοι·ιιιιτι Μ. ε. ει.. ΠειιιοΙε ροΠοιιοιιι

ιάειιι ΕΡΙΓεοοιιε ίει:πιοιιειιι ιιι! Ρο ριιΙιιιιι 8ο ΜιίΠιιιιιιι ειιρΙενιτ Γο!!ετιιιιιε, απο μπι Ιιοιιοιιίιεειιη

Με Βετο εοτΡοτε Μοτεἰειιἱε ι·ειειτο ιιι! Ρι:ορεια ιενει·ίι [απο ι. _ +

6. .Βοπίοοπ ίτοποιού:οδοτοπ Β. ΒέΒ·κάί: ι·5οογιτο άοιποο έ:ιβαπτέι·κπτ Μαο·οΗοποπβ: Μοπο:Μ

ΡτειτιτεΗιι8οιιε ειι·Βετιτι ιιιαιτεοιε ιιι..οοοο!:ξ/Ξιροοέίιοοτε.νοΓειιΙο ι8ιτιπ απο π12Βιιο Διοτι δ: οιεειιιι

οιρΡοιτειιιι εοιιΐιιιιιιιιιιτο Ι). Ηειιιιι1ειιε νεοει·ειΒιιιε Κειιιοτιιιιι ΑιειιιεριΓεορυε νεκιει·ειι: ιιι Ποπ.

όι·ιειιιι. Ηιε ΠΜ Νοτια: ΑιιειιΙΗ :ιοοο πο» ιιιαιτιιειτι Μ. ε. 1.ιιιν. Αι·ειιιεριΓεοΡειιθε ειιιτειιι Μ

τατιο ει! πιο: όινεττιτ : & ειιιιιιειιο ]οιιιιιιιιιε ΑΒΒειτιο 8ετοιιιιε ΕεεΙείἰειε ρτεειΒιιε , τω, εοάεπι

οεε Β. Κιᾶτιιὰἰε Βεὶἰοιιἱειέ ιιιιιιιιΒιι: Ποιο ι!ε πιω νειΓεο!ο οιΠι.ιιτιρτοε ιιι ιιονιιιτι εοΙΙοεοινιτ.Αόε.

:οι ΑΝοκειιε ΑτιεεΒιιτειιΠε Βριΐεοριιε ειιιτι Οἱειἐο Πιο 8: νιειιιιε ΑΒΒοιτιοιιο. @ειιππ1ι1ε ρω μι·

&οι:ιτιιτε Πιο οιιιορι:ιιιιι ι!ε Κειιοιιιιε ΠΠ: απο ΑΒΒιιτε ροτιιιτ ιιιιιιεττοικε, πιο 817811ό8ττι Ω: πω.

ΡιίΤε 8οινιΐιιε είὶ. _ΙΡΓε οιιοειιιε Ατε!ιιεριίΕοριιε ε.Ιιοιιιά ΗΜ τεροιιειιε οΒ ἴοΙΙεπιιιειιι ιιιειιιο.

:Μπι , απο άεΒιτο ιιοιιοτε ΐεειιτιι ροττονιτ ιτι Ρτειιειειιιι.

7. έ:: Η: Μ2:!!ίέίτιπ, ΚορΒοδΜοι ΒοοκοΒοοφίοϋι ΟαοιοὐἱΜΜ Μοπίοοικ[ωι ἔκ Αρρεπο”:ο .ιοί

δ5·πορβω Μοτουἱκἔἰοοω ποπ τοϋ ἰοι:ο›·Ρ›·οΜι·ἰ Ροβι·οποοιπο Μ" ΤκοοβΜοποπ , μοβ ο·οΙοσίο ρω

ή: Χ:Ιἰ:ΙκΪΔ”Μο ό'. 2ιεωοε, οΕ'αποθέο ,άποίου·ποπβ έίαοοβ Μ"Ϊπεπ|ἰ.9, οποια θακούι) Μοοι."Μ

άο |ο:ιδιι.ο Χἰδἔ7κιἶἰ.τ ( οποιοι Κουκάκι: ·υοοοικτ ) Ροπἔῇοπε οσμή: 8Ιοοίοοοπικο·. Σοφο: Ούι·οοάοοπ

Σ'απώί).άοέοι·πσοβ οιιδἰοι·ο ΨΜο!οιο Χούοτο Τοπιο ο..5'ρἰοἰΙοἔἱ] ήάπο·Μπί. @ἄ9%ἰιἰ ροη1]ςκ..

Η:Μοποιούί: ήπέα·πουτ#θω ίπ |οπίβε Κἰδξπιοἰἰ: Χο!ίοπίο.τ , σο: οοιι/!.·ιτ "Με έ:: Μοπὐἰοποπβ Εο

τἰο|ἰο £έΓΠ“υο"'^

νιΤΑ 5ΑΝΩΤΙ ΑΙΟΑΒΚΙ ΑΒΒΑΤΙξ

ειι·ιιιο ιιοο.

Ί'τοιιΒοτιο

τοπιο ,

@πιο ει".

 

Οι”. Απ.

110. κια:νπ.

Μ· οΕΜετιεεΝειε,

Ἀιιδιοι·ε Μοιιο.ειιο Αποιιγτιιο, «μι ιιιειιιιτε ΓεειιΙο οι: Ποιο

Ε:: Μ.Γ.$'. οοιἰοἰ. Οοοπο:έοοοήθ ?αίο/ίωο,

οο.9εοκοΤοοΝεε οιιοεπι.ο:.

Ή:: $ετἱ- Αι1ετιιε ΑιοΑοιιιιε "βιο Αιειιοοιιιιο, Αιε.ιιιοιιενε, ρκἰπιἱσοι 714Μεοπ /2οβοοκο[::

Ρωιεο. - 1 . πο» Φιοιοιοσωιβ.ι ο2Μ6°|:0%.€ αρκά Ριδοπο:,άσωποιΡΜ δ.ΡίΙΞύστουο έ&ύ.ιο θηκε

Σ' δ· #Μ° απο οι, οίκοι Βούκο:Ρ'έσο βιο: δαίρτοτε.τ, Αιιοιιγιιιιιιτι Μοτο, α!τοι·ιωι ΡιιιΒΕΚΤΗΜ

” - ` έ: ?Ποια μασ.: έίαπώοβοπτ. .

ΜΜΜ ο.. Ρο·οοικ: Δισδ!·οι·, Μοποοθα: θοποοιισοπβι· αποκ)ωικ: , οίκοι· ροιι!!ο ΡΜ ο!οοἰω, Ν.,,-”,",,”,”,"

200ιι)ηηιι$. έ· θεοπσΜ:αβι· Ζώκα/Βάι ίπβακι·οσίοποπ. 7544721 απο” «κοινο ε:Μ.ιιιι. ΨέΙΙ:Μιορέωο Νο7τπΜπ

ποιου» Βιισο[οδἶοοπ :β Ψί!!ο!ποπ.6 δαππίαπβ Μοποάοιαίπ πο. 5.Ηίβ.8.7.!ς#α!κ7,Ι: Με", χω,...

αποπ)πικ.τ Αιαιότιιιτι Ρειττοιιιιτιι τιοατιιιτι Μ Ρο·ιο/Ξ::ίοπο @ο σποτ, ώ·οοιο. μ. 5. Ηιι8οτιεπι Κο

τοιιιο8ειιΠιιιιι Ατάιιερι(εοριιιιι, ΒΙιιιτιι Κοιι·οΙι Ιπιρει·ειτοιιε :οποιο ορἰπἰο βιο ροοω απο πιίοαΜιβοοι

[διαιΙο ΡΜ· 6'ου·ο!ί Μοέ·κί ούίοκοπ κατ.: ε/ἰ. Ν:: /Ξ·τΠα ατά θα: ?Με ού ωιοπ)υπο ανηκει.: μα,

βοά :οκ/ιιοο ο:: οίκον εφο!ΜΡβο θοοοο2ἰσοπ.β ?πιο οα#βιοικ.τ , οποιο! @β ΑΝιιοΝιε άϋ4.τί.τ , πιο”

»απο οίκο εκ. π.. άοβι·οοικω 1%/β [ε!ί00°.

3ΛἰΙσά%δἔ<# |ϋτΡιιι.ιιιικτυε οοΕοίουο, £14[Μ Ρ%Δ|4£ἱυ ?Μ Ιπο»οφβο ἰοοἰρἰ:: Βοτ-Π;Π;8 Μ,

θετιιείἱειιίῖε ΟοειιοΒὶῇ ΓειΙιεετ ΡτετιιΒιιε Γοιι&ιίΕπιιε Ροι.ιιειιτιιε ρεεε:ιιοτ ΓοιΙιιτειτι. @(3.1 οι

νιτοι Β.-Αιεεάτι ιτιοιιιιιιι πιιιτετε τοτιεε ὰ νοοιε ιυπιιε,ποτιεο εΙ1ΠιιΙιΠ-ε :.ιεειιίοι , Η @ΜΒΜ ω..

Με Ιιοεαι: άιΓειιτετε , ιιοο ιττοτιοιιειοιΙιτει ( ιιτ ιιιιΙιι νιε!ετιιι· )τειιιτι οιιετιε Γοτειιιιιιιι Γιιοτει·ίυΒιβ

ίε ι:ερει·ιιιι·. Νοτιι , ιιτ νεα έΞιτειιι: , να ΣΕω τε:ιτιπιι ειιίιι ιιιΠιι τερει·κυιιι ει!ιοιιοιιιάο ΡΩτειιττζέ

οιιειιι Ρε: Μαι Ειπε νει·Βοι·ιιιιι ιι·ιοιτιιΒιιε οΙτιιι·ιε (ιιτ ιτι όποιο) ιιτιρι·εεΒιιοτυιιι οΗ-ειιόι. @θε

Π ιιιιιτο ιιιιιιιάειτιιιιι νεί'ετιιιιι άειιιειε νοΙιιιίΪειιι , & Ιοειιιιι νειεειιιτειιι Πτι:: οιοοιτοπιετιτο Δωιιιιτ:

[επι , όιιιιι ιιιτειιιιρτει νε:Βοι:ιιιιι Γειιεε Με εοΙιειττειιιεε εΠει·ι·ετ Γειιτειι.τι.ιε, ΠΟΠ @οι
. ι . . _ _

[αἱ άεσιιιττετιιιιι ροτιιιε δ: τοτιιιιι ιιιεοιπειιιετιε οριιε :εΙιουιίΓειτι...

ΒιιΠοεττΜ

:Μια

· . 83τΠΓΠ)

Ε80 ιΒιτιικ απο ΓιιΒιιΙιε ιιι

@οι

 



Δ . νι τΑ ε. Αικ:Αοκι ΑΒΒ. εεΜετιεεΝειε: Μ.

-

με; Ρετἰτἰοπι π. Με νἰ8ετε τισιι Γειιτὶεπε, όεει·ενά πιο: ω: απο οππττετε , ει:: ει: :στο , Η Ε” οπο. Με _

Με: , ἰπιιονετε. Ηπω πρροακ. Γπ!&εποπο ππ!παΡ πω” ?πππο με οσπ|ί.τ> ?παπι ΡοΙΕ:βο›·ἔ β». Ν· ΧΧ"Π

πιο” ε.κοο·πε·υίο, ώ·επίπππ Ι:!ιπ·ώπ: ίπ Ιοεί: Μεἰπ:εφοΙπ·υἱι·, π: προ». οάβωπύίπιπ.ι·,2ιπ:19οξ. δε?? ΜΗ

Η: ΡυιΒεττιιε Με , ποπ [απο πεί: π9εππ-π. 6'π·πα·άπ: ?ο[ιπ: ίπ πο. 3. έ: Ηί/ΐ. Σετ. απο ΜοΠει

εοπι Οεπτετἱεειιί-εω πρρεἰἰπ:: ?ποπ ποπ βοά: ἰἰππετ. ΗοππίΕπ /Σοσπ|ΐο κ. @πω Επέβ.·ορέ άπο πο;

Ξπουπἰπ:: , Ρι1ΙΒει;τηε £'ποπα·ποοππ: . πιά 6'ιφθππο πππο οπο. πω”. βοτωῖε : σὲ· Ριι!Βεττιιε απ· ω.

παω.. Κούεπί Χ:εί: πω.:Όπο·ποππβ πππο Μ. να. ε!οδϊπ:. ΠΩ· ΗΒτιικτι άσε νίτε $.ΑϊιίΒεττὶ ΕΡἰβ

εορἰ τε.Π·ε ΒοΗου·ίεο ίπ Οπ:·οπ. 0πωππ·. !έύ. 1. ΜΡ. π. ῇιιΒει1τε Ποιτπιο Ερἰίὶορο (3ετατεΙο Μ·

ΒΑΡΗ: , Ροεπίτπκε ωφο!π·ο ΑΕΕ: ό'. πίεπώ·ί, ο·π)κ.κ ΚοΙἰππἰπ μπι έπ @πώ ο9ιπ(πατεπ_β 9πίά·ο- '“

ἐππτ_-πΐο «απο Μ που” μπα/Μπα ·υπίπίτ, ππά:ϋ πω: ἰπέσπή υποπιππεπτί: οΪπππ, Νοπιν·ποπ παπά

τω. δ'.%ίσπάτίίπε:φοΙο2οποπο ε.τάοτπστπ%1.2191 επίπι στεοί,·πτ>Γκίόστκυπ απ· σππεε!!ππίο ΕΙ:Φοροπ

θπππο::π/ἑπι πο: ιἰυπἑβἔ πδἔππποπ κτ ὸοτπἰτιο: Πιο: (ΉιπεύεπΠε ΟαποΒή Ρτειτιβεε @ΦΜΑ

στη Ε: ?Με 6'. ππ.ππ ίπίσπΡο!πΜτ η? Μπα' ιἰπὑὶἔ πώ Απποπἰ.τ ΔΗΜ: 6'ωπετίαππ: ούιπππ β

πιό Απ" Ε'π!&οπο θπππποοπῇΕρἰβορο Απ” οΜ. ω”. απβπΠοβΙσπυΞπίτ. πο. σε· πω: Ρυπ.ι:ειω

πι: Μοπο.δΐεππ ό'. Αποίοεπίπ κά Κοτο:ππέππ2 θὡποὑἰτπ, πιό Ιίύποπ έ: Μἰτπεπἰἱ.τ δ'. .άπάοεπὶ

ωππεπ £ποάίτποπ Νιεοπ.Αο ΒΒει:ἰ.πππεπΡπΦἰτ_ επί Ροβεποπστπ δ6. ..Ήοπέτί ?ποπ π·ίύπίποπ:.`

Ν4Μ ώ· βΙπ: πιπ·πθίπιιε πωπω οϋ/]ϊπιέ!ίω ά πτπἰπῇπε !πεπύππἰοπἰ: επάερπ εππβππέίτπυ·, πί

υπἰππ›π πόπιοπίπο £πεπίπ εποκτὶεποἰπ @νά έπεβεπεπάε ίπ[οπιπί1· πεεοΕΜ. Παπά: πιο” ασεπ:

ίπτε!!ίοίιππ.υ απ· το ππίπο Νἰσοἰπί .4Μπά: Μοππ|ΐπέ] Σ, κ!ιαίοεπί : πιο Νίο:ο!πκ:._βφσΜεπι ήπια.:

ή!. πππο Μ.ιειι.ἑρ·εποιιππ ἐἰεπι πήο!·υίτ. Ε'πΙίω·τι οιπψ Ιπεπώ·οποπομε κιμά δ'ιπ·ίπτπ πι· «πρ.

Μπι ωοπίοεποπ: ππτιππὶοππα πποπ)υπιυπ ππῇπΜπι ·:πο!!πτιππ. :Μπι τίοπεππ ως έκοοπ.τ Μδδ. :Μιλ

6'οοπεποεπποπ.σ επιππκ:, σοπτπἰἰππέῇπε απ' εκπεφ|ππι ?εάαβέπε Βἰ ιπππω , ροή &επιάϊοϋο παπι::

πρ,... π.. Ιποούί άε ΒοτιππιτεΜετ , Ἀτεπἰρπἰοτἰ.σ "πωπο»... δ. ?εοίπΠί Αποδετεπβ: ατος

"πιω . . π- . . - _
Ρ 4. .4ίοπέκί ,πεΜΩΡἰΔ ίπ ππ:£οπ.£: Μππσπο!ο!ἰἰ: πΜπστπιππ. .κ!πΕΖοι· ?πε δ'. εοπωπε . οπο... οδΐο- ΑΜοΠ·ί

πρεπε, ποποπέβοποπ ΛΙσπώ·έ απεπποποοπ [πω. Επι: επὶσιππ πό Μάριο ἰπβϊπιπππ άπο π›·- Ππωωω

.2·π,πεποπ εοππο·ιπππτ.· πωπω πποιί οπο: σωρο: ἰπ!νπεπι·ε Νοτοπιππποποπο τσοπριβαε Ηπύκπιπτυ·ππβ

Ιππππ ά; πἰ:επππ πποοἰ Εοο!.πίπ Οοπκιἰοοπ/ἰ: πω. ππτἔ Νοι·επιππποπσπ πά·υσπποπ ΑΞε:ιοΜ πο

πιωε ίππέπίτπ απο!. $2ππΜεππ Κο!ἰο Βαρι]τπο κοσμο πππο απ. κ”. Ρυ·πέιππέ εοποο||ἱτ δ. Ρεττἰ 8;

5. Αἰεε‹Μ ΟεωετἰεειπίὶΕεεΙείὶ:ε, έποιότ Ψέ!ίεΙππω Μοππόποο @Μάικ ίποίε. 2. απο. ι8. πιο! Χ

Εετ!ώ”π ο:: Νοππιππποεπ οοπ.#πονπποπε πφασπέ.

ι>ιιοι.οοσε Αϋε1·οκιε.

. ΠΜ μετα Επι: ειεαοωω ΙΜ έεΙΙ.ι Γειά κιπἰτειευΙα ἀείἰ‹:Μ Μ!

' ΙιεΒετι1εϋπε νὶι·οι·ιιω ΓιιΒ εΙαπωΙο σΡεποι , 8: 11εΜο @πιώ

έ ςυἰΒι15ἰττ1π1ετἰτὸ Πει1ε εοπτιιΙ1τ Πο.τυπι ΓεΞεητΞο: α: ΓπΡ1ειιτὶιιξ

·_ζ ω Βοε: εΙειΒοι·ετε εσεεω:.ιιτ με ΜΠΟΝ Βεὶ ω: 8πο&οτυπτι

` Ϊ εμε εΙΙςιπά ιιτΠε με το: ΪΡἰτἐτυειΙἰΒιιε όοιπε εΠἱεἰε.η ιτιὶτοε

πω* φοιτ που ι·εεσΗτ Με εΙιιοό 8εΡὶεπτΙπ Βεἰ «πάτε 8πρ2επτΜ ὲοε!ἰ.ἱο.ὶἱἑ

παπ!πι ό· Μοφπππ πΜοποί2πιι:, μπε ...Με έπ πτπῇπεέ Πε πιο @Με ει: Ρι·ο

αυτα τε άεβετ Ρτο απο εοπΓοΙειτοι·ωττι νεοΒιητι εεεψει·ε εΙυεΜνὶε ἀεΙΓεΙὶοΓιιε,

ηι1οεΙ ειΠΒί 8ετἰΡτι1τ:ι σ:Πάτ: @ποτέ ο: Μοοπ.. ά· @ο πέέωρίεξο ἐἄπἀ.`.Ετ . Ποπππε Ρω_ ΜΗ:

πω.: πω: πρεπο:, ό· ο: πωπω πππαπππ$2: Ζπποἰεπι παπα. ΝεπτΡε Η Πει:ε ειΠ·Ιε- ΡΜ Ιου.

το: ΚΡωπωω νεΠε :ιΙὶειιἰ πππἰίΪτενετἱη κάφε δε ΡοΠε Ρτο Μπα νοΙϋοτεἑε

Η1εο ΠΠ ι21οτ1όεετίτ 3 ία! ε” Ι1πειιο.ε ἐτιΐειιιτἰιιπι ΒιεΗ: ιϋΓει·το.ε . 8: σε πωπω 0ο

Νώε φωτ. Βτιιτόςιιε εηἰωοιΙΙ ει!ηι1ε1ιάσ Ιοςιπ εσιπεΗῖτ μΡΓε εάειπι 8: σε @σε

5Π5ικ νΜεΙΕεετ Βεἰ τἱπτειπὶε αΡετἰκε άΈπειΒΜι·. ἐπτειιτιιπι ιιτ Ποκιππο Φωτ:

ΒΡὶτἰτι:ε :ιΙπιε πω. (ξ:θει Θεώ. Ισ εσπιιτιιιι1ε ττιἰπὶΙἙτειτοτετπ ετππιὶιιτη Βοιπαιτι:πι

Βοπή11ι1πι ΒιιππΙάτετ ειέΙτειιιιιο, πε πό ΓαὶΒεπὸεππ πω.. Β. Απε:Δοκι πω.

με πω... πω” .πε απατα ά58ιπαιε ω: ΒεπὶτυσΙο τεΒὶ ΓΔειπΙο ν5άεσ.τωτ Απ:

πιιιΜε π: Ρεοπτιε ΜοοοεΕπε , σε τεστ , ιι:ϋΙ1ο εΙΤε ν16εϋπιπ·. _

ε. Οττπι2ε Γτεςιιετιτεεει Ιπω,ςι1εε ὸρετἱεἑε κήπο ὸὶεἑιἐαι· ΒΙσπ.ι . Με ΓΡεαεψη

εοιπνειππ Ρειττ1 22 ΗΜ: Γουέϊόφε 8Β1ι·άτιιη εικεΤι·Μταε εεόιωόοο: πι @Μεσα

ωππἐΡοτειπὶε Βεἰ. Ηεεε ικιακμπε ε: άε ειπε. ΡΓει!ωοει·ο.ΡΒι1ε πω. ΟΙοτὶα Με εβΜΜ

εΠτ οπωπειι: 8ο.πιθπε επτα Ια Με επὶπτ Ιειαάεπιιιε 8ενεοετο.ωιίι· ὶΙΙοε νἰτοε εΙο- .

:ἰοἴοε πω Βεπε νἑνετιεΙο ι·ε&όφε σΡεπιπάο νἰεετιωτ :εδω ιέιιιιπΗ , εΙιιοπιπι

οσιοἰιιω ωτει·νεπειι ΡοΓεὶωιιε.ιιτ Ποπήτ1ιτε ωι›π (επίιππ τιπΒικιπ, Πόεω:ιόπιμ

β. Αίίοτ.δδ.0:ά. δ..Β.δεοπίπ:πΙΖ. ΕΕ Εεεε

 



σε... °ν1τΑ ε. Α1τ:Αυιι1 ΑΒΒ. οΕΜΕΤ1τ:ΕΝειε.

 

πω;" εσειι:,σ.ό ει·πιι·τειιπ1σω σΙ1ε1ιιᾶεΙ ε!ε Ισεσ.το ΑπειεΙτο Ρειττοτιο τιοΠ:το , εΙυεΙέτειαεζ

Πω τιοΜε 1τιόε ΓιιΙκι·είωτ ι·εωι:τιαο.άο , δ: :ψ 1ΡΓο Ρτο τσιτιτοΙο ΙειΒοτε οσο.

πωπω 1ττιΡεπτεππιε (ιι%·σ.€Μπ.

`ιΝΒιι>ΙΟΝτ οΑΡ1τΠ1.Α,

Π: 7ώ·επεέσπε σε! ?Με σεππωε Μεσα.: πσβε2 .46!πισέε @- δσπ/ε!σπΞε.

ς Α Ρ. Ι_ Ι) Ε 8επἰ:σε·ἰσπ.σ ά· "επ π.. :ίτσε:ίπέσ Β.Βίσπσύ·ί.

ιι _28ΜΜεΐσ πεί εἰψεπσἰπσ· !ἰπεσ·πε Φεπεκί:.

ΙΙΙ. .Πε ἰσπρεττπτπ Ιἰσεπτἰπεἔ Μπέίβνσ . ώ· επστπσείσ Ισππεπεε: Ρεπῇι·.

ΒΑ . @εσπισάσ επρεπε” !σσιεσπ ·υεπἰεπε ε:σπιιυπ σπρίαζε 2στσπσίίτ.

ν: .φεσεπσέσ ίπ σιω·τσ !π[Β·σ εσεπίτ. .

ν1_ Ωσεπσπίσ ΜΒ: εἰ ίπ αίσιο Μσπσβεπἰπεπ εσπβσ·πετε. ` 4

ΕΠΙ. .2πσεπσε!σ πεἰῇιπδίπσπ ωεσεω Ισεππι . ά·/Σιπέϊπε .Ε.σψ·σπισε Ζπ]σαίει,8ε: ω» ω.

νΙΙΙ, ?Β Βσσπππ: Βίσπάε·π.ε β|Μείίείίε Β. Ρι1.1ισεκτι Ρωσσεπίσ.

ΙΧ_ 2$σσπσεἰσ |εεπέΒπ.τ Βεἱ ίπ [εστω !π/Διυ·σ εεεε·ίτ.

Χ. @σσπσάσ π." [παπα ειέ Β. Έέ!εσεπίΡετσεπίε πσείϋππι. ό· @Μίκυ@σε πεί απ: εδτε.ει·ζ

πππασε.

“ Χ!. Ζ)ε β/σε]:τίσπε Β. πω.. πππόστππι. 7

ΣΗ. @σεπσείσ ΙΜΜΠν επ@πεἰσσ τε εάι·υεπεπε κά ρ·σρ›·ίπ.

Χ[Π. Ωπεσσπσέσ Β. ΓΗεσεππ.τ Ραπ/Ϊ απδΒυπ ·υϋπεπ πω..

ΧΙν. Πε επσερίσπε Β. ΓεωεπέΜε Βσεππσ ΑκεοΑ1.οοΕράσπσ.

Χν. .Ι)ε πά!σσπάσπε πσἰ |ειπδίπσπ Βίσπάτππι. > ν

ΧΥΙ. .ίζιεσπισάσ &επι·σ ω: Βἰεσὲἰ›·σ Ρα· ·υζΞυπ πρρπεπεπεπτ ΠΠ ἄ140/ε1πἄ1πἱ2πἰ πω.

ΧνΠ_ .Πε αΞ·υεπτπ Βσιππἰ Ε]υή·σ1νί @· Β. πίσω... πεί @πσἰεισππι. - -

Χν1Ι1. .Πε Ισσπνί·υίσ ΕΙείί·συ·πεπ .Βεί. _ 7
ΧΙΧ. Ι.@εσΙίτεε· ό”. Αὶσπἄτπ:/ἱεσ Ισσσ σώσει σ,·έίππΜ2 .σσεσ.-π.

Π: Ρυ·σίεδιιίσπε |επυστπσπ .ΒείευεΙ ΒΜεΙίπεπ.

ΧΧΙ. 2πσπισάσ σε! 6'εσπε:έσππε Ισεπυεπἰε.

ΧΧΙΙ. .2ιεσεπσάσ Βσπιππ.ι· Λἰσωἰτπ.ε βε/Σ·ερίε Ισεπσπ ›·ε2Μίπί.ν.

ΧΧΙΙΙ. @9τπσάοβ:Μτ ΜΕ ὲΒσπιἰπσ ω.. στπτζσπἱ.σ ·υξηπ:.

ΧΧΙν. Πε σώστε π είεεπσπίσ ίπεζά. 4

ΧΧν. .Βε πάεσππείσπε επΡἰΙ!σπιεπι εμε. Δ - Ν

ΧΧω. .δε ·ύΐκσ Αετωπο, επισπισείσ Τσπσπάσπεπ Βεσ ώ· δ'. Ρευ·σ ίπ 6'επεεάσσ¦τάά!)
ΧΧνπ. @μισώ /Σιπδεπε Βεί ω!ίσσιεύ·πε ·υ·υππεσεβισ.ε ίπ ε·πείέσ βΙίεπώσσπείξε. ` Β Μ

2(ΧνΠΙ. Βε πεπἰε›·π σωσει; πεί/π π θεπεσ Πεἰ «πω. -

ΧΧΙΧ. .Βε ·υσεπείσπε Ρἰιἰε|ἰπ›π.

ΧΧΧ. .2πσεπσέσ κ47ΙΖ2[Β.ί .Βσεπίπε πάσπ»·ππε Βεὶ σωστοί!.

ΧΧΧΈ. Ωκσπεσείσ έωσ Πεἱ σπισεάτ. ..

·° ΧΧΧΠ. .Πε πεἰπισπἰεἰσπε βστπΞπέε Πεί ό· έεί!ε2 πξ/ὁἰπτἰσπω ά' |δπσϊΐ·σ ?Νόσο πεπιε!σκε είε σἔἰπε
' 5'ππδεσπεσπ. Β

ΧΧΧΙΠ. Βε/ερπ!πο·σ &επίεσε·πσπ. .

ΧΧΧΙν. Βε υΜ”σπεώ· σ!!σεπτέεπε άπ!ε!ἰ. ή .

ΧΧΧν. .φεσπεσείσ δ. Βίσπετ'ε·πε ΡΜ· ·υ£σεε›·ἰε π·ίεππίσ. ε? εἰε σθἰεπ π... /?επίιθππισ.

ο

1Νετ1ι>1τ ν11·Α.

τω. Ι. Ε Μ· ιι ε ἰὲειςι1ε Α1ελ1:Με Αςιιἱτσπἰσεε τεΒἱοηἰε 8: Ρἱ&ανὶε ΓιιΒιπΒἰο στα”.

Βζξ·:;ΣΕξ: Γεεισπόιπτι πω ισ1:ιιἀἱοεπ:.Ιιυ_ῇυε ετεστιίἱεοτἱ] Γει:ιιΠ σιςΙσ1Ι1Ρειττε Αμεοκε.ιιιο

Π, σ... ω..- ττισ.τι·ε ΕιιΜεκει απ Ρι·οΒοηιιιιε.Βιάιωιω Ρσ.ι·ειπεειΙΙιιιε Με πετινιτειτ€ α:Ιο

Β-Μ- Βσστειτὶε σ€Ιι1τὶΙ`μανἰΠἱωΒΙἰΊιιοτε Ρει·ιιοᾶὶ.ΡοΩ εψΙσ.&ειτφυεω μισή ε Γιιπιπισ αυτι

ἐ ώΙι€επτιει ττειόιάετιιοτ ΙΙΙι:ιπι Μ. ετιι:ΗΜάιιω ε:ι1ιόεπι νιτο ἴειΡιευτιεἱ ί:.4.ι11οΠ$ππο

11οτ1°1ἰι1€ ΑΝεειιιοο Ρι·σεά16Ισε οΜτστὶε εκ ΜοοσΙΕετὶο δ. ΗἰΙειι·ῇ θα::ιοΜτσε]ι1ίΪο,

τιίυεάο6Μπο. παμε Γειοόϋταε αει: τσιπτο., υπ Μεάι:Μο Βιι1ε απο 6ο ιποι·:ιοε Μ

ΜΒο.ΙΙιιά Μάσα :ΠΠ Γειτ1&ο. , οἰΙιίΙςικ εΗικἱ ει€ρι·ετ ςιιεὶπι @Πω τωτόεΙυε ι·εΠ€&ο

Π: 80 6Χετενετειτ. οι: ι·ικϋε Ματτὶπιιε άΙε:ετοτυι· εὶ Γιιἱε εοτιεὶνὶΒιιε Ρτο ΒιπέΗτο.το

Γιο.. Ρικτυπι σωστη Ξι το.ιπει Ρατει·ι11τστε ΓυΓεεΡωπι απο κΙ1:1ιιΒ ΓοΙιοΙειτΙΒιιε ι:εΒ..

π ΡιιΙ!πκτιιε Ιιοι:Ιοσο ὶιπετροιιἱε σοπτεπτὶοικω με:1: 6: πατώ δ, πω.. ὰ :ΙΞεο:Μο Και.. (αι €οπἔἱτἱ0·
πι: ΕΠ). ¦



,Σ Π_Δ.ν6ιΜ_ ..τμ Π ...τι , .. '

ι Ώ ι νΙ ΤΑ 81 ΑΙΟΑΒΚΙ ΑΒΒ. ΘΕΜΕΤΙΟΕΝδΒ. . ΝΠοτε ]ιιίΠτ, Ετ οιιἱε τ]τιε τἱτοτἰοἱιιπι ετΠιιιτ: ττετ τοοέτι·ιοιιιιιη ιιτΠιοτ ΠΠ ιιιὲιἔΠἑ Απ. £ιιιιἱ.

ποιο Ρτιετιετνο ΠοίτιιΙο ιΠι!τΒετοι· ειιτΙιτι1ε εΠοτιιιιι Ροετοιιιω , ούτω τΠιιτετιο ἔ:Ρ';χ€Χ':'°

ΙιοττεΙιιιττιΙιττττετιιω. Αττεπιτ:τι (με ΠΙοιο ΡτιιιιοαΠο @στις Ποπ τ:Π ΠΙοτιιιιιτιπ. · -

Ιιιτει·ι·οοετιιε ε. ττιε8ιίτι·ο φα Ρτιττιιιπι τΠΓτοκιτΙε: τοι ΠΠι15 οΠ`οτ ειιΡιάίτεε, τοΙτιοιι

6Πτ ιτιΠ:ιτιότι1 Πινιτιο :Ι)ο Με ουκ Πτι Πιοττ.1)οπιιιιο 86 Μεο)ιίτοι·; Ρι·ιιιιιιιιι_ ΠΠ;

Πι ιΠειτο , όττιιιιπι άι: τοΒιιε τιιτεΙιοιιὲ πιιΙΠπιττ ιιιΠιιιιετο ιτιοιητιπτο. Νει°π σε

φα @τι Πιτιτ , ΠιττετιΠτοτιε ιτιεοοιιτ : τε και τ1ικτξ ΠττιΠετιε τ τετιιιτε τιιιιιοΐέοιιο

ΙιεΒειιτιιι·. νττοο Ποτ τΙοιΠοιιτ Ιοτικο ΠΠιιε τΠιιεΓτεΙι ιιιιι·ε τα Με Ειιιτ. 568 (μια

ιοΡοίτοι·ιιπι τ8οι·ιτ, £ωτ ιιτ ΠΜ ίιιο:ετε οικω οΧΡοτιτιιιιι. - Δ ν ο »

Ετετ ιτετιιιο ιοΕεοε ότι:τωοε!ιε, οιιο.ιιΔο τοΓο6Πτ ω ΓτΠοΙει·ι ΡΠιιιο οοιιιτιιΙο: · 1ι__

άτιο Βιοιιιιιο τΠΠ:ττιε τε ουκ ε τοεΒιίττο Ροτιττετ , Ποτοτε ]ετιι το6Ριτ δ6 (τι: Ετιιττιιε (Ητ968

ἴιιενιίἱὶπιοε ειτιιττοι·ο, 86 ετ Πιεοικι: Ποιοτειιτ τιτέτει·οοε οτιοι·τε ει·εΠοτο. Ετ ΡὸΠτ ι ω'

Πο νἰττιιτο εά νιττι1ττω ττεοΠειιε,οιιιιηιιτοιιιο ττεοΐεέτο,νιίιιπι ΠΠ ΠΜ ιι·ιεειΠτυιτι

τοτε, 86ιιιτοτ ΡτΠιιοτοε τοκιΠ:ΠοΙείΠοοε ττΠότι·ο. ]επι τοιττι :κι ιΡίὶιτο νιττιιε Με;

@ΟΠΠ ττεοΠει·ετ , 86ειιιοτιε Πιιιιιε Με 6Ιτίο6τιιε Πι ιΡΓο ιιποΙιοενετετι

ΤίιακΒ Ιιτ:τοτιε ε. πιεειίττο ιωΡεττετε, Ρει·οιπτε τονιΠτ,ετ ιιτ :ιιτἰτιιτιΠῖιτιε :Με 1Π._

ετἱ εΙτε νοΙει·τ ιΠΓΡοΓιιιτ. ΑιιτΠοτιε ειιιιιι 1ΚτΙι€ιοιιΐε Γειιιειιιι Πι οσο , τιιιινοτιιΠο Β'Ρδ:°ε

νοτεοιιΙο ΑιιΠοοιε ° ποπιιιιετιιτ , ιιΒι Ποτιιιιιιε ΓεοτΈίιίοι:ο]ιινιΝιιε ()οτιίοΙΤοι· γι..

τιιιτι εΠοτιιττι δεοθ:οτιπιι Ριετιττιοι:ε τοοιιιτίτιτ,εά ιΡΓιιιτι ττιι€τετο τοιιτενιτ, εΠ

Ησαυ τιιΡιττιε τττιοΙιιπιοιιτι Η·ιιέτιιιιι ότε ΠΙοτι:ιτι πιτΙΠΒιιιε ΠοτΙΒιιε τετΡτττ;

Τιιπι τοτΡτιιιιι πο” ετ! Γετιότιιιιι ι:είτι·ιιτιι ότιατιιιτ , ι!:ίοιιο απο οιιιτιι Ποιιοτο 1γ_ τ

ττττΡτιιο,Ιοτε ετοιιτ Γειι&ε εΙτετιε οτει·ιόο , Ρτο Με εΙιοτίιιτιοιιο ΡιετιΠιε Ρος- Ιη_Μ0==Ρω

1ι1Π:τενιτ, 86 ιΠ€τιι1ε τοτΡοτο , τΙι€οιότοικ: ετιιιιιο !ιοττ ΐετιέτιιι11 οΡι1ε τιιτιοεξ ετΠτΠ
Ή ιο

ΡΙοι·ο τιιτενιτ. Βτοιοιιο Δ: ΑοοετοιΙΙιιιε Γειιθτι Ιοτι Ποιο! ‹:ιιιτι Με Ρετοοτιοιιε τω- Μοιικιιιιε

Ροίττοε , ιιτ Πι ΠΙοτιιπι (ετι&ο.τοΙΙο ιο τοπιπιοτετι εΠοιιειιιτΠιι οιιινιΠοτ , 86 :::Ρ"'"”

Γειπέτειιι 11οιι€ιωεω εμε ΠΙε Ποετε έιιιιΙιε νικετ:ιτ νινε:ιτιο ιιιιιτει·ι ΡοτιιιΙΓοτέ

εΙ› ΑΒΒετε τετιτετινἱ: Μπιτ τέτετιεπι Ιιτειιτιάιιιοιιτ τοτττΡιωιιο€Ριιι6φιε Γειιιέτο

ΓιιΓτοΡτιιε 86 ττ€ιιΙει·ιΒιιε Γειι&ιε ιιιίΠτιιτιοιιιοι1ε Μάτσε, τοπιεπι τεΡιτἱε @εστω

86 ]ιιΒιιττι (:ΠτιΠ:ί Γιιενε οιιίιίοιιο τιιιεΙονο ΓιιΐτιΡιτοεπιιενιΒιιε ειιιΡ|οΧιοιιε Ρτο

Ρτιοε εποε ττειΠτΠτ : ιΜοιιο νιι· Ποπιιιιι, οιιεΠττι· Π: Π·Πτιο τ8οι·ιτ , εκει 86 τΙειιτΠέ @Πω

εΠἰ ι1€ οιιεωΡΙιιι·ιπιι ιοΒι·πιιτετο άτοι·τίΠ ΠΙο Π: ττιιιΡοι·ο Ρα· ΡΙετεεε,νιτοε ετοιιο οι Μπα

Εεε τΠεε ΡτοΡτιε ΓΡοιιττ: ττΠ:ετιεοτιιτ, δ6Ρ1Ό τειιτε κ:οτιτοΙΤε ΡόΡωσ ΕτΠ:Π Βοετι

τιιτΙιτιο νεΙοτιτττ Ποτπιιτιιιτιι 3εειι1»: $εΙνετοι·επι οπωιιιπι ιιιοΙεπιεοεπιτ. Νεπι ετ)

ΠΠιιε Γειι&ιτετο 1)οπιιιιο ΡτοΡιτιο ΙιΒοι·ετι , ιιοοιιινττετιτ ΠΙιιτι ΠΙττιτιο ττετι·τ;

Ποπ Ριιιε ΠοπΠοιιε Ρτο πιοτιτο τετιτἰ νιτι ιοΡοΠ:ετιιπι ΡιτιοΙΠ:ιιε ι·τωτωοτεοτΙε

Ρι·οοεΙετινοΙιιοτετ , οιιιε ΓττιΙιτιιιτι τίτ 5 οΡω1Μ τοιΠ·ιτοτι 86 τοιιοΙετι ΙιοιιοτΠϊτ

απο τΠ. Ετάτοιιτ ΠΠ πιω το @ο τιιοτε ιο Γιιε εάοΙοΐτοιιτιε,ιιτ ιιιιΠιιε Γειιιιτιι ΠΠ

εοετοιιετι νεΙττττ, Ποστ εΙτι :Μάτι Πιτοι· ιπιπιοε ΠΠιιε Ποπ:: ΓειιιιΙι:ε Πεοττττιιις

τ1ιιοοιεττι ί-ΡετιιΙοπι Βοτιοι·ιιιτι οΡττιιπι τιοτι ΓοΠιπιΠΙιε οιιοε ΠΠ:: ΓοιιιιιΧττετ @ω

τιοΙΠΠιτΠε Πτι ΑτΠΙετιε Πειίτιιε Πιοτετιίιτό ττιεπι Πι νιτιτιο οπιτιιιιπι ΡοΠτιε ε!) οτιιτΠ3

|οι1ε 8τετιοεο πιονιιε του ΑτιετΙιιε ιΠττοετιπ. . _

]επι ττΠπι οιιετιιοι·Ιιιίττε ττειιίι:8ττετ,ι86ιο Γειι&ιε ιτιοτΠσιιε τεττιΡΙι1πι ΠΠιιε εμ Υ

τω ()οτιιοΒΠ νεΙιιτ ι·ιιτΠε 5ειιιιιιοΙ τΧι:ιιοεΒετ. δἱ€61ιι€ οιιεόεττι :Πο τΠέτειιι οτωιω. ἔ=ΒΡ$Ἐἔ:]°

τιειιο οΙΠοιοετ Ρει·εεετιε, ειιτΠνιτ εΙιοιιοιτι :ιτΓτιτοε ιιΒιιιΒιοίτοιιττω : Ζέτα: τίε ω. Πω πιο<

πιο οι υ2ππωω. Φεπ1νσοεπι εικΠτικ 0ΠΠ:11Ρ€€ε&ο8 πιιι·ετι τοι:Ρπ, 8: Με: Π- 27:ΐτ·έ,

1ίιτοιιτόΠειιττετο,86 κιοπιιοεπι ιΒιι:Ιτιιι τε:Ροτιτι·ιε ΐτοΙἰπι Πι ΓτιΡΓιιιιι ιιιοτΠιπι το- “ '°

τοτΙὶτ, ι:Ιετάτιιιο νοτο ι·οΓΡοτιάιτ : ΙΜΠ·ύ2:ετ ΒΕ!!! άεω·ωπ Μ .52υπ. Ετ οιιιε Ι:Μοτ

Παω τοπιτε Ποτ ὸιιΒἱτετε ντΠτ ,οιιὸά Ικανοκ ΠΠ ίοΠεβ Αιι€6Ιο ΡοτΙιιίττετε οΒ

Βοτ ειιτΠτε Γιιτι·ετ ,ιιτ Με 8ειιιίτιιε Ρτο Πεο το Γειι&ιοι· Πεοοι·ττιιι·τ 86 Πι Γιιο Γειι€το

ΡτοΡ0Πτο τιιτιοι· 865ι·ιιιιοι: οι:Ποττετιντε μετα Πι ι·ε·Ιιοιιιιιτι οι·ιιιειιττετε Απε

πιω Πι Πω Γι1ε ΜΜΜ ΙΜΟ πιεοΠτΠ:ιιπ1 Ποτά νοΙιιιτ, :ΠΠ οΙιιπιιτιο‹ὶὸ τιιιτιεπι

αΑιιΠοιιτοΐο ΜοτιεΠττἱιιιτι , τττιΓι1 τιιιΠΠιιι :πιοιΠτιιω ,Πε&ειιι.ιε ἴιιΒΙἰΠἱτ,ἔι ΜΜΜ ατιιιιιιω·, ιἱἰΕΕιιττι δ;

ΙΟΥΝ" :Με ΜΛΚτη8 , νιΠεὸ .9.ΙοΕΜι, τ!ιατι:Πε Ρι&εντιιΠε, Απιιοιιτειιι ι7ΗΠ13, Ρ1°οξ Τοεττιιιπι οΕπ!ι.ιιτι

86 ΤΠαι!ειιι επιιιςπι ,Ια Τοϋέ. 8 · 8 . ο η 8

Ε Ε. Ε τ: ο ο ιι



οφ νιτΑ ε.Αιτ:Αιιιιι ΑΒιι.ειέΜετιεεΝειε.

Μ. Σκι.. ωιειο νιτο οιι εοιιΓεΠιοιιειιι , σε ειιιιιιοιο Ιι:ιεε νο:: τεεει·ετιιι· ειιιιτοιιΓ:ι.

ιιιτειτει εεεΡιτ 2ιιιιιι8.τιΠ1 εοιιιιειιε,οιιιιιιτει Γε Γιιόιιιιιε εοιιιιιιιΙιτοιτιεε ει: Ριτζ

- γι· ' Ριιιε ΓιιιιιάΡτιΒιιε 8:.ιτι ΡτοΡτιο. τειιιιι·ε Πεο ειικιιιοει ιιιιιιιιιΓειιιιιπι ΡοτιιιΓΓετ οΓΓει

Β= (Με τε. ιι ειιιιι μπι Πιο ιιιιιτιινε ιιιιιοι:ιιιΓΓετ ι (ετειιιι: ειιιιιι ιιτει·τιιιε Πει θώκο
ι

ιτε ιιωιιι, 86 πιιιιειιιιε ιτι Πισω ε:ιι·ιι:ειτε εοιιιοΙιιιιιτι ) (Ξι·ειτιειε, ιιιοιιιιιιιτ, πι

Ωω. ιιιιιε τιοι Ποπιιιιε ]ιιειι , ειιιι ιιοΓι:ι·ειε εοιιιιιιιιιιι ιιιιιι·ιιιιτειτι δε ιιοοιε ιιιιιιιει·ιτιε

τειιιιιιιιι Ρωιιιιιιι Γοιειιιιιιιι,8ε ιτι ιιοίιτο ιιιιιεο ιιιιο τ:ιΙειιι Δωιιιι :ιιιιιιιιιιιι.Ρετιιιιω

ιτειοιιε,ο Βοτιε 5ειΙνειτοτ οιιιιιιιιιιι ,ιιτ ιιοε εοιιΓιτιιιεε ιιοΓιτιιιιι εοτιιιιιιιιιε ι:οιιΠ

ιιιιιιι , ά ιιΓειιιε :κι Ρει·Γεέιιιιιι ρειειιιεειε: ιιιιοιιιαιιι ιιι πιο. ειιΓΡοΓιτιοιιε ιιιειιιετ ω

.ιι.ιε τει Με. παρε ιιιιτιιιττι : 8:,Γιτιιο τιιΠιι ιιοε ειι ιιωωιιι ,απο πιο οι:ιειι:ο ω τε

ό: Ρετ τε ιιοΓιτιιιτι τοι:οι·ετιιτ εοιιίιΙιιιιιι. @το Γει·ιιιοιιε Ρεταδιοι Ει·ι , ιικ1ιιιιιιιε

ειι , οΓΓετιιιιιιε Ποιιιιιιο Πεο δ: δ. Ρετιο ΑΡοΓιοιο , ει: Β. Ειιιοει·το εἔτεἱζιο ΑΒ

ιι Β:ιτι Ρειιτειιι ιιιιτ ιιει·ειιιτειιιε ποιου: , τιΒιοιιε ιιοΓι:ι·ι (ξιιιιειιιει°, οιιιι: ιιοΒιε ει:

:πιω ΓιιεεεΠιοιιε ατε εοιιιΡειιτ , ειι ‹ιιἔιιΕ: ιιιιιιι: ιιιετιιοιαισιιιε ΑΒοει Ριιιοεπιιέ

ιτι ιιοιιοι·ειιι Πει 8εΓειτιθ:ιΡετιι ΑΡοΓιοιι ιιονειιιι εοιιίι;τιιιιιτ Εεε!εΓιο.ιιι , ΡειιιεόΓ;

Ριιε Μοτι:ιειιοε ναι: Πει Γ:ι.ιιιιιΙοε ιιιιοι ω Γει·νιετιειιιιτι Ποιιιιιιο εοιιιι:ιτιιιτ , εκ:

ιιιιιΡι:ιι οιιιιιιιιιιι ιιοΠ:ι·οιιιιιι τεειιτιιιιιιι Γιάι:οιιε ιΠι απο αεεεΡτειοιιε ειοιιιιιιι, οι Πέ

> ιιοοιι εοιιιιιιιιιιε ο.ιιιιιιειι·ιιιιι ι·επιετιιιιιιι.

Με Ιτειιιιιε οιιει·ειτιε ΡΙειιιίι:τιε ειιι ειιτιιιιετιι νειιει·ιιιιτιοειιιιι :δέ οιιιο.ιόειιι νιι· ιοε:ιτιι3

Β::Ξ[2:::ξ Αιεο.ιιιιιε ιιιιωιιωι Γιιιιιιιε :ιειΡιειιι: αει: ειικιιτιιε, (]:ιιιοτιεε ετι:ιιιι που ιειιοιε

χι_ιω ιιΡιτς_ οι: , Ιεεετατ ειιιιιι ιιτιιε οιιιειιι αΙιειιιιιε ΕΡιΓεοΡιο ΕεειεΙιειιιι εοτιθ:τιιειετ , ειι:ειιε

ει·ι€ειτι Ποε Ιιεειιτιει Γιιι ΕΡιΓεορι.- Πειιιιιιιε τω! ΑΝεοω.υιιινι βουχ ιιιοχηο

' :ια νιτιιιιι ιιιιιΓιιτιιι Ριέιο.νοπιιιιι ΕΡιΓεοΡιιιιι θεια ) τω” ειιιιιιιιι ειιΒιιιιιιι Βια..

τίιτιιιιιιε Πεο ΡτοΡοίιτιιιιι ιΠι ιιιιιιιιΙΙιπιε ιιιιιοι:ιιιτ, ειτοιιε ιι: Ιιοε Πιο, (Μόχα 2υς

τοι·ιτ:ιτε ιοΒοτειιετιιι· εοιιΓιιιιιιιι ΙιοειιτιΠιιιιι:ΡοιιοΓειτ. $ειιτιειιε ειιιτειιι Β0Πιιιιιε

νι: ΑΡοίι:οιιειιε ΑιιΓοειιιιιιε , οπο:: νοιιιιιτειτειιι ιιι 5ο.ιιέιο :κι ει. Πεο Με ςο]]π;.”·Π

έσω ιιιΓιι Επι: Γιιιιεια:ιτιιιεειιτ ειιριειιτειι : δ( ιιοιι ίοΙιιιιι ιΙΙι ιιιιιτει ειπε ωιιιιιι ω:

ιιιιιι:ειτειιι Ιιεειιτιαιιι εοιιεεΠιιτ,Γετι ειιιιιιιιΡΓεο.ει Για: Ρει·ειιιειιιιιιιιι οΡιιε απο Με

ΓιιιεΙιΒιιε :ιιιΓεειιΓο ε ιιο ιΙιεο ΡιοΡει·εινιε , ιιι σο. νιιιεΙιεεε ιιιτιοιιε οι 8; Γιιι&οιη

οιιιιε Ποιοι ειιιιι Γιιο ιιιιιοτιι εοιιιιιιιει·ετ , 8: Γιιιιιιο.ιιιετιτα Με ι:ιοιιιιιε Γιιιι. @Δω

Βειιεειιέιιοιιε ιιιωεε @οι Ρει·νειιιειιτεε ειι Ιοειιιιι, Ρι·ιιιιιιιιι φωτ @ω οσε..

ιιιι·ιτ,ιιειιιιιε ω Γειιιέιιιιτι οιιιιε ιιιεΙιοε.τιιιιιιιι Γο.ιιέΙ::ιε ιιιιιιιιιε Ποιοι απο ι-τιιξίιε

€ιΐοιιιιπι εοοΡειειτοιιιιιιε ιιειιειιιιιτ. Νεοιιε ειιιιιι Ρπιειιι&ιιε Πει ΡοιιιιΓειι 0.ιιτεει ιιιιεπι ιιε

ωκ;ῖ:: ιιιτΙιιιιε Βετο οΡειι3 ιιιιιιιιι ιιτ86Γειιιέιιιιιιι Πει ()ι·ετοι·ιιιιιι ιιιιέι ειιιιι Γειιι&ο Πει

οοιιΓιιιιιιιιιιτιιτι ειιιεει·ετ ΡειΓεει:ιιιιι,8ι ιιι Ιιοιιοιε @Με Πει (Ξειιιτι·ιειε ΜΑιχμε_

ἔΙοιιοΓιΠιιιιεεΙιαΒετετ ὸιειιτιιιτι. απο Γειέιο 8: ειιΒιιε Ιειιειεε Πεο ιιεειει·ιιιιτ 8:

ΜιιΓο.ι·ιιιιι εεΙειαι·ειτιοτιειιι οιἩειοεε εοιτιΡιενει·ιιιιτ. Ροίι:εει νετὸ εοιιιΡΙετο Πει

οιιετε εοιΡοιεεε ι·εΓεδιισιιι Γε ειειιει·ιιιιτ ιιτει·ειιιε. Ρι·ειιιιιο :ιιιτειιι ιιγιιιιιιόιεε Ρετ

ειέιο, Ι..εδιοι· ειιιι ατι ΓειιιέιαιιιιιιειιΓειιιι ιεἔετιιιτ,ιιι Ποε Για ιε&ιοτιιε ΓιιΡΡοΓιιι: Π

Με! Πανιιιιειιτιι : Ητε ειι ιιιεε ειιιιιιιι Γεειι: Ποιιιιιιιιε, εΧΓιιΙτετιιιιε Σε Ιαπωωτ Π]

ειι. (ζιέιο ειιιιιιτο 8: ειιειετιοι·εε ιιιειε Βιιιι6ιι οτι , ΑιιΓοειιιιιιε νιιιεΙιεετ ειιΒιιιιι @το

Ροιπι ει: ιιτειιιε Αιεειιιι·ιιε ειιοι·ι.ιι: Βεειτιπιιιιιιιιε ΜοιιιιεΙιιιε ειιιιιτει·ιιιιτ, 8; οοι·Ρο

και ιοειιιιειιωτι ιιιιιιιΙ απο @τι ι:ιιιιοιε Γε ιιιιιινιεειιι ειιΙειιετιιιιι: : @αμε Πω

Γειιιδιο. ιιιεε ιιιιτι ιΠοε νιι·οε 8επιιιιοε Πεο ιιάτιιιιιιΓι:ι·ειιιτε ΙωτειΒιιτιάει Ρει·ιωΠω

Δανι|ιε -Ειιειετιι ιιιιιιιιιιιε οιιε νι: Ποιιιιιιι Αιιε:ιειι·ιιε εοιτ.τιι Ποιιιιιο ΑιιΓο:ι.ιιιιο ΕΡιΓεοιιο

έῇμῖἰ ΒιοιτιοΓο Γε τιιε.ιιειΡ:ινιτ -Β. ΡιΙιβεττιΡειτιοειιιιο,νονειιε Γε ω ισα άττνιτιοιιι ιΡΓο

Εζέι;::ξε"Έ αιΒιιειαεο.νεΓΡεττιιιαΙι ειιιι:επι Γ Π2.Χ1ηΠ·2 ειιιιι ()οιιιΡιετοι·ιο οιιιειο Ρει·Α&ο (ε

οΕΜΞ- αιτετιιτι·ιιιτι ν:ιΙειιιι:ειιτεε ιιοε"ιε ιι ει Πεο οι:ιτιιΙ:ιιιτε οιιιενετιιιιε ιιι Ρεεε , παθω:

ςιιι°η_ :με ΒιιΠο εο.ιιειιτε ιιοδι:ιιτιιιιΙει:ετιιιιι ιιιιτιιιιιτεε οΠιειιιτιι ιιΓοιιε ειι ιιτιειιι άσε;

ι·ιιιιι.Ροίιεει νετὸ Γιιιιθ;ιιιιι οΡι18 ιιΓιιιιε επι Γο.ιιέιιιιτι Γιτιειιι ετάιι&ιιιιι, (Με (Με

(ιιιι&ιιε ΡοιιιιΓειε Βεειιιιιτι νιιιιιιι άιιτεινιτ 5:ιιι&οιιιιιι ΡιΒιιει·ι ιιε : δ: τιιιιε ειπα νετ

ιιΝιιιιε ΜοιιεΓιετιιιπι δ. ιιωειιιαιιιε ιιιτιειιιεοιΓ- Ε 'Γσσ ιι ` · · -. -ω”, νιιι€ο 8. Β:πωβ :Γε εξω”. ιορΒιζιιΒιιΠοιιι- ιιΞιισι:Ρδα2:ΠοιιιιιιΓ ἔὲΙι°ἔιιἙιΞιιΣΜιΞΞΞΠὲΪΙἔ (ἔςιι

απο Ριέιοιιιιιιι, Ε: ιιιιωτι ι 5.Β:ιιε Με ( ιι: ριιιαιιτ) ηιιιιιΡιδιο.νοιωτι ΕΡιΓεοΡεπ, Ρπέβαι “Νά ι :Η

 



. νι ·τΑ ε. ΑτοΑοιο Απ. στιττεττοΕΝετε.. Μ -- ο
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το ὸὶοοσε αΙτοττ,τοοτοττττο @Μο οΓοοΙο. Οττιττοττο οοτοτττ τοτοτ τΙΙοε Ροτ:τέτει; .το σἔτἐο

στο Πστοοοε Ροοτττο:τ τοΡοτ!τινττ στ! ΡτοΡττο ,οτ 5ειοθτοε Ποτ τοσο ττττοτ1ιι:ιττι τοτι1τττοττ1ε1τ1Πτ τοόοτοσττοτοτΙττοτΜ οκοοεττοτιιτοεοττΙΙο. . τ .π . ·. ν '

. ]ειτττ απτο Ιοίττοτο Ϊοέττοτττἰττ 1ΙΙο ττοιπΕοττιτ, 8τττοτ @οτα-το Ροοτττοι τιττ1οο α.

9.άοΙοίτοοττει αποτο [ο το τοετοΐοοτοτττττοτο τοοσσοτπτα: ίσο Ωτττέίτττοτοτο ττοττττοΙοο .Η

πο, Μο @το το τοτοΡοτοσο οτοτοοοε, οοσε ττοτοε ιοτττωττ ω» ει!τοε τΙοτττοοίττὲο 1οίττο (Σ:

.στιτοτ, 8τοτειτ. Ετ τοοτττὸ , οοτει το τττοοίοτοτο μου Ρωττωατω ΟΙιτΠΗ οοοοτοτ; ω·

τοτοιο Γο το νττοτο οιΙττιτο οοοτοιοΡΙτιττνο τΙοθτοΧοτατ. θα: ίτττοο οοΒτοο απο: Έτοο

.ΒιιΙττετο νὶνοτο,οτ ττοττισ Μοτο σοοοο στοο Ρστίτσοοτο ο&οτο οοτοοτοτ , οοΙΙοο

ΙσιοοοΙοοτοττι Ροτ2.τοτ. Ετοτ οποιο το οττιττοοτσοε_γὶΒὶΙ τ τοτειίτττοτο ΡτσΒιιε , 8ττττ

αιτττοτο Ιε1τ$οε. Ετ ττοττΙ ΡΙοτει οοοοΙΤο οΙτ οποτε: τοιοοτοοε οπο τὶετοε ΓΡοοοΙοτη

οΡοτοτο Βοττοτοτο , οτ πει ότοειτο τοτττει ΑΡοίτσΙιιτο, δ: ΑοἔοΙΙε δε Βοοϋτιτσοε. Ιτα

ΕιέΙ:οτο οίτ,οτ στοοοε, φωτο ντττοττειτο ΙιεΒοοτειτ , :το ο]οε όο8τοετο. οσονοΙο.

πω, 86 τΙο ο]οε στο τοοΙΠΒοο τΡοτττωο τοοΠο ττει!ιοτοοτ. Μοττειοτιστοοοττοο

τ1οἰοό€σἰΜ τ!ο ντοτοτε Μοτο οοσε τοΕίστο5Ω1οσΗτατοδο βοοεο Ετιτοτο ιοττότοτοε οπο

τοο οσνττ,ττοε ασ Γο οΧΕοττειο ο , ΒΙαοότοιτόόοοο τοοττει:τττ, οσε σοΓοστειοε οτ

το ἔοΙὶτει τοΙτετοτοε ίειοθ:ττειτο ίῖοοτοτοττοτΠἰοοο ττοιοοτοοτ. ΜοτοΒιοτ"τοτοιο Μοἐ . _ηειοΙιοτιττο ίοσ Ρεττσοτιοσ °τΒ. ιο1τωο Μποστ ὸοΒοιπτὶοτο 8ττο Γοσ @πέτο ΡτοΡοτ ως το το.

Ωτο (οτ ΚοΒοΙο. ό0€6[πιτ) τοτοΡτοβοοΕΜΗτοτ ν1νοτοοτ5 οειτοοοε 8ο πιο τοστοδο.ο&οτοιο Ι)οσ ΡΙοοοοττοτο ττοΒοτοτττ , 86 :Ποτ Βοοο νὶνοττ ο οκοτοΡΙοτο Ρώσο- το. `

.το οοΜΠοοτ. Ποορίτοοο οοιποο στοίοοτο το Βοοετ Βιτου. οΗττοιο ΟωοοΙ:οσΙοτιμ

ΗοοοΓοοο Ρτσ Μι ΓειοέτὶΠὶτοει οσοτιοοοτιο. τοΙἱἔιοοιε ειίΠοοτιττε1 τοτοτ οοποοεμ

;τΙΕτοει δετιότοτοτο Ισσο. τΙτότοτο τοπ Οττ:οσΒιοτο οἔτοἔἰοιο. Ετ ουτε. Ιοοοττοι οοο

4:οτοίτ ειοΓοστιτΗ Γοστει τοοτττοιο ΡσΠτεο οτοΓοοτο «Ποτ ντττοοειτ1$ο1τίατοο,τοταο.

μοτττ οτ τΙο οτοε οοονοτίαττοοο ΒιοδτιίΠοια σϊ11τ1τε οτειτιιΙοτοτοτ τοΒὶσ ΑτΙοττ21

11ἰοα. . · · _ .

Μοττιοατοτοοτοιο ΜΜΕ τϋοΒοε να ΒοοτττοόοΙτε :το ΓεττέττίΠο12 οοονοιτΓ.ιττοΞ Χφοτο οοσόο.το οστοτοσ.ττΙΕτιπο Μοοείτοττο οπού Γεισέτττειτο8τ ΕκοΙτεττο ΡτττοὶΡοο ΧΞ:::¦"ΡἰΪ

ωοττιτοο (Ξοτοοτττο τ:ιτοτττάοε Ετττοετιτοε οοτοἰοο, Βοο τοΒοοτ, ο: οιοοτοτο τττττω,ιζοξ

βοτιέτστιιττι το Νοοίτττο ΓΔτοοίἱΠἱττιοε μα! φοτο οτ Ροτνοτοτ Μετά ντο ττοττττει , το- ω"ψ"ω

βοτ1ττε11τοτοδΕΕοτνοσττ τοΙοόττοοο, τοστ ΠτοτΙοττ ο.ά ο]οε Ειοέτττειτοττι οοο ΕΜ

τοτοττειττε 8τ τΗΙοέττοιοε ττοΙΤοε άτττεοτοτοοο.τοοοείο τοτοντοοτο τττΙτοοττοττ δ: ίο .

οττοτοτττο Γατα: οτοττοτοε σ.!τοτ στο σ.Ιτοτσ Πσττοττιιτο οττοτσ.τοτττ, οΠοοτττιτο Ρτεο

Ιοοτοε το Γρττττο , οτ Ετοττοε , τὶιι0ε ΙοοΞοε τοττσ.τοτο Ποοε τΗντίσε οστΡότο Ιιεισοτοτ.

Ετ φωτ Βιοδτοε 5Ρἰτττοε Ροτ Ιοοττίσττοτε οτ:.ιττειτο τϋνττϋτοτ, τΡοττωτι οσοίΠο το

τ:ιτίΙοοο Μοτο νο Ιέιοδτοε τ οοετοε ΓοτΙτοοτ ΕτΙτοοττοε ΓοτΙοΙὸ τοοΙειτττο.οτιτ τ οτ ο το

:το ειοτοε οοττΙο: τιετ:!τέττ ΒοοττΙΠττττΑτοσ.όττό18οοοτοτ τΙοίοοοτΙοτοτ, ού.οποοο 3οο '

[αποτο τειάτστο τεττοττιο τττΙοέττοοο τοΗειτοτττο.τοτ; οτ ἱο τ.ιάνοτττο Γοστοτο ΕτόοΙτοιπ*, το ω,|, ΠΣ

δε ἱΡΙὶ οοο ντττοοτοτττ] :ιττΙοο :ιτττΙοττο Βοτ ,οττ σε 8: οπο Ρὸίτ οστΡσττοοε ίἔιοτὶε άτυιοτυο

_Πειτο Ειο&ο οσοοοκτ , ΠτοοΙ Γοοοιττ του.οοτοτττ μ·ΙιοιΙττοτ οοτὶ ΙΙΙοτ1 Βειντάτοοπι όο- 8:::έ:"";

€2ΠΕ8Ι'ΟΠΕ , .Φώτο όοπττω. ό· @κι ]ω·τ.σπάωκ θειέέωτο Καπο: έτι απο: : οίΓοοτοιίο ..ω-Βωξ

τ;!οιποο ΠΜ. οοο οο.οττοΙειστο. τι ειί·Εοέτοττι ΒοοΠοιο ειτοιοειτοτο Ποπ! Ιοοοοττει, οοο:

@Με €1τστ:οΙ οι·ειοτ τΙινιΓο.. Ι)ιτοθ:ι ττειτ1οο :το τουτο εοοοΙοτειτισοοτο τΙοο ΜΜΕ

Μοοειο Ξ, τΙοοτοτο οοοε νοσεισατοτ $τοοΝτοες αΙτοτΡτωοοο , οτοτττοο Πτοττοτέ

τι 5. $ττΙοτο] $Πτ.τττι ΙτΧἱτττοε ω: Μ$. τω. ΕσττττιοοΙ

Ίτοίἱ τιτττρτιτο , το οοο ατομο ττετΙο2 Με τΙο το οστο

τοττοστεοτοτ, μπε Ποπ σοΙἰετντιτἱοττο τΠε)τι€Ι. 5τάσοτοε

δτστοε Κο ΗἰΒοτοοε ἔι δ. ΕΠΠκτττ ὸὶΓτΕΡοΙἰτ,το‹ὶἱτοοο

@Μοτο οτιοττνοτοιο ετετὶἔ το Βτττεοτιτοτο τοΠΕε. τιτί

τΙοέτοε Οττττοττοοπτ ο:Πτττοτ ΓοΗΐο , 8: Ξι 5. ΠΙΞσοττο

Μοοετττοτοτο ττοττιττο εᾶίτττμτοε.@τσ το στότοο τω.

(ο οΠἱτ, οτὶ δ. ΑΒΒοτο άττζτττοτ Πττοάτοειτοε, τω»

τ:: το εττταττοτ Οοτττττἰτοιο.Βοἱτιὸο Ιστοτο οΧΧΙΙΙ:τι·

στ» ()ττ:τισωσ ιοί 8.6'τάοπέτσω ροίτοει έκτο ΞτΤτιτσάστττο

?τομ οτοορἰΙΤο.ΙΙ`τ!ιοτ δ_ Ι.τοτΕτοττοτ ίοτοτοε Αυτο Μει

τἰτττττἔίἱε (ο τττοΡΙΠτ Ιοδ·τττοτ, 66 ὅ διάσοτο €οτ1ΐστοίτττο

τοι.8Μοοτοτ νετὸ Αοάο8οο 11οτοάτο τΞτοΕετΓαοττ το:

τοτε ττοτττο , ομοσ Μοτο Εττἀορράο; το Υττο δ. Λο

τ!τίοτιττιΡΕττοσ.τ. Ποτοοτο $1τ·Ισοτοε :απο Κο2_οση”π

ίοΠοττττ ττήετάντπσ Δε! Οτιτίίτοτττ_Μοο1Ποττοω δ'. Με

ττ0οτ], νοΙΒσ 6°ττ$'οϋπτ. το ()τι!οττέ σοτιττστ ττιἱΠτστἱ.ὶ

άνοια: ΚοτοωσΒο, τοτ!ει&οτττ ήτοι Ρττσττιτοτο Εστω

τοττοΠ2 (οΒ]σ&οτο,ΡΟΠοοετιπ ώ ΗείΠοΗο Νοτττοττο.;

τιστοπι Ποσο ονττΙοττι οίὶ_ ντου: $σ.πόΗ ττοτο1οο οι:

β€οττοε οσάοττι Ισοτ ©Χἴἴατ,¦_ἱο Φο]ΙΙ5 ΕττΙ:Πε μτοη

τΙ·τίο.Ιτ Βτε.τΜοοι εμε ετ!Γετνατοτ. Ι.88ο ντττιω 8_ ΕΞΕ

Μετά τη. μ.. το ΟτΙΙοτέκτ Και Οο11ττσ.ττοε Μοοιίὶτἔ”

τῇ Οττοτττοτ ΗΗΕ ἀὶ€ἱτοτ.

ΕΕΕοοο το
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οι και ε. ΑιεΑοιιι με. εειυιεΤιεεΝειε. 'Με 088- 86ΡτιεεἱΡυεε ίειιιότιτ:ιτιε ω ιόουει,εινιόε 86εειετο.τε με Ρειυεοε ειιεε οοεόιειι.

ἔ:;;)";:Ι° τιειιιι εοτιιΡΙενει·υιιτ ιυ]υυέτειιιι. Νεε όυοιυπι ουιυ ευτιι ιΠιε 86 ιε!επι ΑτιοεΙυε Το.

- · ειυειιιιτιιιετε Γυει·ετ, ουἰουοτιἀειιιι Αοοειευε Ριορ!ιετε.τιι εΙε ]ιιεΙει:ε ιο ()ευό28τιι

ει! Ιοευιτι ΒιιοιΙοτιιυπι Βε.ιιιεΙι νεο ίεάειιτι ιτιοετιιτιιιτε ιο 12.ευ Ιεουυιιι Ιἱυε τιιοι·τι

ττειιίτυΙετειτ. δεσ! ουτε Πινιιιυε 5Ριτιτυε υοιουε α” πιστα εΠΐευττιτ, Ρετ οτειτιοτιεε

Β. ΡιΙιοεττι υτιο ειιε ειτιτεουειττι οτι Μαι Ρειττιε άενετιιτειιτιοευτιι ιιυτιτο , εφτια

τιιιτ ιτι ιιοε1ε Βεειτο νιτο Αιεειάι·ο ΓΡΙευόιόο νυΙτιι ΑιιοεΙιιε ιτε ει ειΠοουειιε : Αντε

ι·ετεερτοτυπι Πει τετιιυτιετε.τοτ δζ Πόειιυιτι ΗτιεΙιΠιττιυε οτειτοι·. Ρτο τυο ετιιπι

ΕιτιεἙὶΠὶτιιο ιτιτεινειιτυ , το ουο Ρτο εοιιιτιιιΠ`ο Βτεοε εε ΒειΡιόεΙιουε ιτιεεΙΤειιι

τετΙ:ιοοι·τιε , εὶ Ι)εο οι» ιιιετεεε τεεοιιιοετιΓειτο. ιιιτιοετ. (ἔοιιι Ροτιτιε ιιιι:Ιυβιυε είτο:

εὶιεε ειιιτιιιιι ουσ. πω; ιίτιιΙυεεΓεετ, νειιιειιτ Ιιυε :ιο τε υο ΒιιιέτιΙΙιτιιι Μοοειετιἱ

1)ινιιιυπι ιιυι:ιτιυπι ΡετΙειτυτι : 86 ουι:ι Γεπιτιει· οειιιιτιειτιι οιΙεβιοτιειιι Πει :τε οπο·

Μπιτ ιτι οτε ει: ιο :ιτε εοι·όιε ειΠεετυοεε ΙιειΒυιΡτι , εεεε ιιυιιε τιΒι ε. Πεο εοΙΙ:ιτει Γε

Δω” νετιιτ. Ετ Πεετοό!ιυε εΙε Με τε ιιιΓειυε ιτιειιιεο.ε, το.τιιειι ιτι Γειοετο εοΠεοιο

Βε:ιτεε ΟεπιετιεευΠε τιιιιιιΙιεε ιΙΙιίιΓουε Ρειτιοτιι, 86 εΙεότι Ι)ει ΡιΙιβειτι νεΙυτι Η

Με υιιιευε νιΓεετε τετιυε όιΙιοετιε,είΓουε ΓοειειΒετιε. @ή@στή τοτε εειι·ιτειτε ιιυιι

τιοε εοιιιοΙεότι τιιετιιευτο,86 ίο.τιθτυιιι Ι)ει ΡιΙιοει·τυιιι ουι ω! τε !ιοε εοι·εοιοενιτοε

εΙιτειτιτ ευπι Γυττιτιιει όιΙιοειιτιει , υ: Ρο.τι·επι !ιοιιοτε ειιουο ΙιεΒετο. ΗοΓΡιτ:ιΙι ειΠο..

ουιο Βιιιτο , ιΠεο ειάνειιτειιιτεε ουτε οΠνει: , ουι Με ίυει·ειιετ, τετυ!ετυοτ εε ουτε εὶ

8ειιέτο Ι)ει οινιιιιτυε ετ:ιτιτ όιΓΡοΠτε. @τα ειυεΙιειιε Πιεπιοτ2τυε Γειι&υε Ι)ει Απε

ότυε Μοτιο.εΙιυε τεΙιοιοτιε Γυτιιτιιυε , πιο:: ιο εοτυπι ειεΙνετιτυ Γεπιδτιίδιοο 1)οπιι

ιιυιιι ειεΙοι·εινιτ,όιοιιό.ίουε 1)εο οτειτιο.ε τετυΙιτ,ουι Γετνο Γυο εὶ τειιιοτιε Ριιι·τιτιυε

@το ΡουεΙει·ει ειιιιτιιτιε όιτεκετατ.

Η ΠεΙιιιιε ΓυΓεερτιε ΜουειεΙιιε ει! όοπιυιιτι ΑυΔιιοιη εοε Ρετε!υιιιτ , εοι·ίιιιιουε

1ζξοε'::(°Ιοτ Ρετιεε Ιο.νιτ , 86 Ρὸίτειά Γειτιότειπι ι·είεδτιοτιεπι ΡοΠ: ΜιίΕιιυιιι εεΙεϋι·ετιοτιειτι οιέτοε

ιιιωτι νιι·οε εοι·εοιοε ευιτι ίυτιιιτιει ι·ενει·ευτιο." ει·όυιιιτ. ΑεΙνειιιευε ιιυτεπι 86 ιΠιυε Ιοει

:"Π;ωΞΡ1Ψ· ιο οεευι·Γυιτι εοι·υιιι οι·ειτυΙειΒυι:ιοει Ωω κι ,:ιε!οτει.νιτ Βοπιιιιυπι ουι το ειε ΓυΓεε

Β.:;.;, ι ι- Ρτυε @Πε Ευει·ετ ,εε οΓευΙ:ιτιτεε Γε Γειιιε`το οΓευΙο ιιιιτινιεετιι, με 8ε.υάιο Πε8:ιιιτ

οιεευτεε στο υιιιιιιιιιιι : τω” Γτειτει·ιιιτ:ιτιε ουτε ι·ιυπιουιιτιι Ρετιτυι· οιΠϊάιυιιι,

ιιι:ιιιεετιιι ιιοΒιε νετιιυΙιε τυιε,Ι)οιιιιτιε,Ι)ευε Ρειειε 86 όιΙεετιουιε 86 Ιἰτ Γειιιοει· τεστ

ιο τιοΒιε οτει:ίετιτιουε, ουάτιιουε86ιο ε.Ι:ιίετιτιουε εοιιτιιιυὸ. 13ιευι αυτετιι Ατιιειτ

ει!» οιιιυιουε, νειιετυοτω πιευθιιιι , 86 Βειιετιι6Ηουε οπο. ΠτιιίιΙουε ΙεόΙ:ιουε Μ.

τοτε, ετιευετυιιτ εουΙειτι ευττι οτειτἰειτυττι εδτιοιιε Πι Βοιιιιιιο , ουι Γει·νοε Γυοε

εοιήυοΧετατ ιο ιΙΙο Γειιιότο εοιινινιο. Ι.εέτοι· νετὸ ουι Ρτε.ττιΒυε ιο Ιιοε Γ:ιιιι&σ

τ.Οσι·.η.ηι εΡυΙοΙεοετατ, ειιιίτοΙειιιι Β. ΡευΙι ΑροΙτοΙι ι·εειτειοειτ εΠεευε: Μωιωπι οι στόκ

ο /ρε:, Ιΐιίε:, απΞωσ , στα |πε:,Μα[ω· απ2°εΜ 62: ο! “πιο”, 86 ι·εΙιοικι , ου:ε Ιεέτιο

86 ΑΒΒειτι εοτιοτυιτ , 86 Γε.τι&:ε ΒιτιιιΙιετ εκιιοι·τατιιευτυτυ Ρτει:ουιτ. ΡοίΗιιι:ε οικω

εοιινινιο Βιιιτο δ6 τιγιιιιιο τΙεεειιιτειτο , ΠιιιυΙ ι·εΠόειιτεε τιΙυι·ε ει: υττειοιιε μπε Ισ.

ουεο:ιτιτυτ Με , ουτε 86 ειπιοτειιι ιιιίοΙυοιΙειιι Ηειιιτε Γε.ιι&ο-ΒΡιτιτυ επιτε

Βευιτ, 86 ΐυίΡιι·ιοΓυττι Ηετυπι υΓουε :ιό ΙαετΥπιειτυτιι ι·ινυΙοε εΠουιουε τιιιιιιίττε

Βο.ιιτ. Πιειτο.ουε υτιει δ62ΙΕθΙ'2. Γευ τεττιει ιΙΙιε το @Με εοΠοουιιε εοιιιτιιοτειιιτεε

ουι Με Γυετιιτιτ, ‹ὶε νιατιεο ειφεόιοεε ττιι&ειΒο.τιτ: ουει: υτ νευετο.οιΙιε Α88:ι

εοιιιΡετιτ, ι·εΓυτειτιάο ευτιι :ιτιιοι·ε ίι·ειτετοιτειτιε Ιειειο·τιιοεε ι·ευυιτ όιεειιε : Ρε:: νο

ΒιΓευτιι Ει·ο.ττεε ,ειοΠτ ετιιιιτι ὰ που υτ ιτε Ιοουιιιιιιιιιι ιιεεόυιιι ειιιτιι νεΙΕτοι·υτιι

ιι τι φ εουιτυιιι 'ε υυουΙιε Δω Γυιτ ι·εουιεε , ΙἰπιίιΙουε νείττεε ει!τιιιτιιτι ιιοιι ίυιτ εοΙΙειτο.

“1""""' υΙΙ:ι εοτιιιιιοτιιτειε. (ιιιοιΡτοΡτετ νείτι·υπι ιιι1εεειΒιΙεττι οΒιιιιτε τιετιιιιυε ειιιιιιιυπι ,

υτ ΙἐιΙτεπι νε! ττιζοιιιτο. οιεουε ιιοΒιΓευιιι ιιιοτειιιιυι @ότι ειιιιοι·ε <έειιιιυ:ε ε:ιτιτατιε

Βε:ιτιουε Ε1Ιιοειτι ο Ρειτι·ιε τιοίτιι Ρετευιιιουε τεει·εειτιουιβυε. Νεουε ει·ιιιιι Ε”
τα , Ραιτι·εε ιιιιτειιιΙτωι , υτ εὶ ιιοΒιε νείτι·ο. ΓΡεε εοιιΓοΙειτοι·ιε τε.πι ειτὸ ι·εόεειτ,ουειε

ιιοΒιε ιιιιιιιει·ιτιε Ρειττιε νε!ϊτι Γει·νυΙιε Ποευτετ πίττα Γ:ιτιέτιτειτι ιιιιοιίτι·ετυι·ει Μ»

νεου. Νοε ειιιιιι εοτο πο οΠ`ε ειβίουε όοΙοι·ε ιο Ιιοιιιιυε ΓεουεΠ:ι·οτυι· ει!ιουο,

ιιεε πω: ιιοΠ:ει· ιιιεκττιεε.οι!ιε εποε νεΠ:ι·υιιι οιιΙΒιιιυιτι ειί?εδτυτιι , ουεττι Βιιυττι τε.

ιιειιιυε ιο ιιοΠ:ι·οτυπι ιιιτιτιιιε οτεεεοι·εΠιε, τε.ττι Ιενι τιιοτυ ΐερειι·ειτι ουτε ὰ ιιοίττιε

· Μ. αυτ· τειιυιε 8 νιΓεετιΒυε. θε ειιιιιι 86 απο πίττα Γυι:ιιιιε. (Με. οι: τε Με Ρειυεοε τω Με

Π: τ



νιτΑ ε.ΑιοΑυιιι Απ. εεΜετιεεΝειει Μ.

:ινε ιιιιιιτιι ΙοοιιεΒιιιιτιιτ τιιιιιοιιιιιιι ιιι ετιιίιιιιιιπι ΡτοΕεαιιιι, ΙοεμιεΕπιτιτιιι· ετι.ειιτι Μ;

Βιιιιιειο:ιΓοΙΙιειτιιιιιιιειιι ε.ιτιοτε Ει·ειτετιιιτετιεειιιιι εεω εοΠοοιιιιε ιιιΔιιετε πο- Απ. Βωξ;

ΒιΓειιιτιι 8ηιοΠειιιέΕι Βετιετιι&ιοιιε Ποιτιιιιι τετιοττο.Βιτιε τιοίιτιιιιι οιιιιιιιιιιι Γει·νι ΐ°°'ἔ'·
τιιτετιι 8εΓιιΒιεόιιοιιεπι ω ιιοΠετιιιιι εοιιιιιιιιιιειιι ειοιιιιιιιιιιι βε:ιτιΠιιιιιιιιι Ρι!ιοει·-_ χ, 'Η. |

τιιιτι, οιιΓεετειιιτεε ιιτ ιτι “τα Γ:ιτειιιει τειιιιτιιιι ιιιοτειιιιιτ , ειιιοιιίεΒ απο Πει :ι.ειιιιτοι·ιο

ιιιιτινιεειιι ιιοε νιάει·ε ιιιει·εο.ιιιιιι·. Ρειτ:ιτι ειιιιιι ω” ιιοίιτι Ι)οιιιιιι Ρ. ΜΒΜ

οβετιιτε Πιο]ε&ιοιιιοιιε,Ρτοιιτ ιΡΓιειιιειιιΠ”ετιτίο.ιιαιτο.ε 86]εειι,θειιιιετι 5:ιΙνε- Λἄ.ι7.:ἑ;·

τοι·ιε ΠοΗτιτιεΙιοετ:ινετιτ νοΙιιιιτέιε: ιιιιΡΓο ειιιιιι ιιιτ :ιιτ ΑΡοίι:οιιιει 86 πιονετιιιιτ

8ε ίιιτιιιιε. Αιιτιιτιε ιτιιτιιιε τιιίι:ιιιιιΙι ιιε:ιτι νιιι Με Γειιι&ιε εΠΙειειτατιοτιιοιιε , Ιιιιιε

Βιιιέι:ιε ιιΠοαιτιοιιι :ιιιιιιιιιιιι ε!εόετιιιιτ , δ: τιιαο ωιωιιιιο , ιιτ εὶ δειτιόιο τιοΠιιιειμ

τιιιιι Ηιετ:ιτ, απο οπιιιι Γιιοιεαιοοιε νιτιαιΙο εοΠει Γιιοοοίἱτει ΒιιπιιΙΙιιιιε ιιιτιιεΙε

τσιπ , Ρεττιιιτειιιτεε ιτι τοτιιιε Ιιεειτιτιιτιε τ Ιιτέει.ιιιιιιει _ ε α!. Με

Ι:ιιιιτιε άειιιτιιιε τοτ Γ:ιετοι·ιιιιι ιιΕΡεαιιιιιιι τιιεΒιιε τιε Ιιεειιτιιι ιιιιΡεττειιιτι:ι ιιιΠιιιι. ΗΜΈΐΙ

. . . . [Η Με

ίοΙΙιειτε8ειιιτειιτι ε.ιιιιτιο Ιιοε ειιίδιιιεου.ιιτ. @βοά εετιιειιε θ.ιιέτιιε νιτ8ε Ματσε εξωεεε··_

ΑΒΒειε ΠιιιιιΙ απο οπιτιι ιΠιιιε Βιετι Ιοει Ωω ιο” Ιιεετ ιτινιτιιε ειιιίειιΓιιιιι τιιτιιετι :ΕΜ

!ιιιιε νοΙιιιιτετιι:ιεόετιιτιτ: 8: Ρειτατιε οιιιιιιιιιιε @Με ιΠοτιιιιι ιτιιιετι ετειιιτ ιιεεεΙΤα- ρωι>ιει :

τει , νειΙε ιιιτετ ΓεΙιιέΕιιοεε Γεειετιιιο,τιιιιιιΓετιιιιτ ιΙΙοε ειιιιι οίειιΙο Γιιιιέτο, οΒΓε- '

ετιι.ιιτεε ιιτ ΡτοΓ ετε.ιΙΙιε ω Με ΜΜΕΓιιονειιιτετιτ, τιιιοιιΓτιιιε α! οτο ιτιιιιιι άσε

πιιτιιιιιιι ΟΡωιει ιτε: απο Με ἔειιὸιο τιετνειιιι·ειιτ. ΡΙιιι·εε ετιιιιιι ειιι ι ιιε εοιιεπι

ιιιε εΧειιιιτεε ει ΜοιιειΙιειιο τιειιιικετιιτιτ ιΠοε απο ΑΒΒιιτιε ιιιίΠοιιε,τιιιιιτε αιιιι ιΙΙιε

Βιιι&ιε νιι·ιε Γετιιιοειιι:ιοτεε ιιτιΙιει ειε Με αει: ιο να ει·ειι·ιτ εοιιιτιιο‹ιε ιι:ι.Βετιόει,Γειι

ετι:ετιι ιιοιτιιιιο ι ει τιιιο ιιεΙο.τι Βιετειιιτ τιιιιιτιειιιτιιι. Ετ τιιτιε ιτετιιιιι ιιιτετ Γε νειΙε οι·

εειιτεεόιιιιιΓετιιιιτι!ιοε ιο ειπε ,ά ιιι τιιιιοτε Βοιιιιιιι εε! Ρτοιπιο. απο οιιτειιιιΙι

Βιι.ιιάιο τιι·οτεέτιιτοε. (ΞιτειεΙιειιτεε ειιιτειιι ιειιιτιι6Ει ιΠι τιιιο ιιεειτι νει οΓοΙΙεοειιιτ ια

ιιινιεειιι εστία εεω όιεειιτεε Ποιιιιιιο , Ρετιεε ιιοΙιτοειτι νι:ιιιι :Με ειιι·ιΒε,Βσ.

ιιιιιιε , 8: Γειιιιτειιι ιιοΒιε εεειιιιιιιιο. ιτι πιο ιιοτιιιιιε τιοε όετιιιεειι ο ,ιιτ ιιε! τιιιι οτο.

πιιίΕι, 8: ειοιιιιιιο ιιοίιτο τετιιιιιτιετιιιιε απο οιιιιιι ΓειΙιιοτιτειτε εοτιιιε ειπε ιι.ιιιει.οι

Με. 5ιετιιιε οτιιτιιιιιιιτε Ι)εο ΡτοΓοετο ειιτίιι ι·εοετιεινετιιιιτ οιιειιτοειιιεω τιτοτιι·ιε:

5ειιτιετιε ιιιιτειιι Ρετ ΓΡιτιτιιιιι Β. ΕιιιοεττιιειΙΙοι·ιιιιι ο.εινειιτιιιιι , τι·ιτιιιο ειιιτετιιισ.ιιι

Δε! ιΠιιιε Γο.τιει:ειιιι οτεεΓειιτιο.ιιι τιενειιιτετιτ, Ραιττιιιιιε οοι Γεειιιιι ιιιοτειοειιιτιιτ ιτι

εεω οι·ειτιοιιιοιιε τείετεοειτ τιιεετιε ενω, Ρτεττεε, εΒο.ιιιιιε Πεο οιιιιιιοοτειιτι

Βι·ιι.τι:ιειιιιιτει ιιιοτιιιιιιιιι ιιοίιτει·: Ρειτνιτε.τιε ιιτ ιιι€τιιιιιτι είτ,τίιιιοτιιο.ιιι Γετνοε Γιιοε Επι..

τι·εε ιιοίττοε,‹ιιιοε :κι Ρειττεε Ατμιιτο.τιι:ε ι·εΒιοτιιε το Πιο ειιιότο ΕιπιιιΙειτιι (καιω.

νιτιιιιε,ίι νιτει εοιιιεε τιισ.ιιΓετιτ,Βεο ειιιτιιιειιτε,Ρο α·ειε τεεειιτιιτι Γιιτιιιιε.νιάι ειιιτιι

Ιιειε ιιο&ε Ρετ ΓΡιτιτιιιιι εοτιιπι Αιιεειιιιιι , 9118111 εταιοΙ·οτε ιτιιιετιε εοι·ιιτιι ω- ι

ειιιιιιι :ειπε ιιιε8ε ειιτειιτειιι ιιιιΙιι: Οειιιιιιιιιιι οοι ιο Ιιοε ιιιειιιειιτ, $ετικε Πει , 8ε

εοιιτιιετιει ειτίιιιτειτιο , τιιιοτιιο.ιιιιΙΙοε Επι ΒιιιιιιΙοε οιιοε πιιιιι ιο καιει ειιίιοτιιειιτιοε

εοιτιιτιιίιίιι:ΡοίΕ ετιιε (ο.ινοε 8ειτιεοιιιιιιεε ειπε ιτετιιττι ειιιιοιιιεε ίετνιτιιι·οε “Με

τοσοι. Βεο ειιιιιι ιτι Ιιοε ιιεεετ Ιειιιε δ: ιοειιιιεΙο.Ι:ι.ιιειετιο. Νεεμιε ετιιιιι ιιιιιε ιιιίιο

ιιονότ111ε 1:ιι·οο!ιετεε Με Ιειτετε ιιοτιιιτ , οοι ιιιιιΙτοτιεε ιτι νιτο. Με ( ιιε ΙεΒιτιιτ ) τα»

Με. Με Επιττιιιιιε ιιτοιιιιιιτι:ιοτιο ιιιιιοτιιιτ , ε1ι.ιιι: Ροίιεει ενειιτιιε τει Ρτοικινιτ. Πα

ιιιτιιιε νετιιειιτε εΙιε τει·τιε , οι: Γετνιιε Βοιιιιιιι Με άοιιιεΙΒιειε οτει:άιιιετε.τ , ιΙΙι οοο

σ.τιιιετε: Ι)ει οοι Με εο Με ίιιει·ιιιιτ, ΓεΙιει με" ι·ειιιεεινει·ιιιιτω οι·οοι·ιει.Ιιι οιιο.ι

ι·ιιιιι βετο ιιτΙνειιτιι οοιι ΓοΙιιιιι Βοτιιιιιιε ΑΒΒιιι τω ετιειτι τοτιιε ει·ειτ δ: ι·εΙιτιιια

ειωι1ιε ι·ειτιι!ει.ιιιιο οεειιττιτ, Βειιετιι&ί τιιιι νειιιιιιιτ ιτι ιιοιιιιιιε Ποπιιιιι , όεεει:ι

τιιιιτεε ἔεΙιειτει·. 8ιεςιιε ε Ϊειτιότο Ριιττε ιιε ιιιίειιιιι ετα ειιεειιτι τειιιιτιτιεινει·ιιιιτ

οιιιιιιιι «με ιι Β, Αιεειιιι·ο ειε Ειιει·ιιιιτιιιιιιιι&ει. Αιιτιιετιε :ιιιτειιι Με νιι· @οποιοι

Ιειετιιοιιτιιτ Γιιοι·ε ιιιοιιιιιιι ιο ΓετιιιοτιιΒιιε εοτιιιιι , 8: 8ι·ειτιειε εοιιάιΒιιο.ε τείετε!ιειε

Βεο ιιι Με ειπα εε ειε τιεΙετε ειιιτιιει·ιιτ. _

Νεε τιιιιΙτο τιὸίι ιτιετιι Βε:ιιτιιε νιι· ΡιΙιβεττιιε ιο Ποιτιιιιο εοετιοΓεετιε εε οτα ιτι ο· ξεΠ1.·

ει.τιιιιιο Β. Αιεο.ειτι ΑΒΒετιε νετίε.Βιιιιτιιτ οτο Πιο Γειιιέτο ιιιιΠιειτιεο, τιιισ.τιιεειεττι- Ξ&1'Χ'ζΣ:ι'

ιιιε Ρετα&ιε οιιιτιιΒιιε τιιιιε ιιι νιο. ετο.τιτ ιιεεεΙΤειι·ιει, οτόιιιειτιΓοιιε ειιιι&ιε τιιιιε ιτι ιιι·ιιπι μι;

ΜοιιιιΙιετιο Ρι·:ιτι·ιοιιε ει·ιιιιτ εοιιιιιιοειει,8εεοι·ιιιιι ι·εΙιειοιιι εοιινειιιετιτιει,ιιΠ”ιιιιι- @Η

με ιοειιε ειε βιο [πιάτο εοΙΙεΒιο , ε; ιΡΓε νε.Ιε ξεειειιε ΕπιττιΙειιε , Βοπιιιιο εόι`αιιε
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τω. αυτ. εοπιιιιειιό5.'ε ΡτοΕε&ιιε είτ :κι ΑΝεοω.1πι1Μ ΡιέΙ::ινοτιιτιι ΕΡιίεοειιπι Βοιιεε ιιιτιοΗ.6

ἔΐ°°°νΠ· νιτιιπι 8ε οπιιιι Γειιότιτατε τιι·πε1Ριιιιτιι. ιιιτιάνετιιε Β. ΠΙΠ:εττι ΑΒΒ:ιτίε ε:τεεΙΙειι..
ε ι·. Μ. . . . . . ε . . ε .

τιΠὶττιι Ιειτει·ε τιοε Ροτιιιτ νιι·ο Ι)ει ΑιιΙΒει τισ : Γεο! ιιιιιιιιτοειιιε ειιιτι οιιιιιι !ειιιόετιε

εοιιόιετιει ιτειιετο.τιοιιε οεειιττιτ ιπι Ιοιι€ε ε.Β ιιι·Βε ειιτιι οιιιιιι οι·τιετιι Εεε!είἱ2. Η

ειιο @Με ειάνετιτιι Ιιοτιιιιι 8ο.τι&οτιιτιι , ειπε Ροτείτ ιιιειιτε τ:οτιειτοετε ερωτα. τω

ιτετιτω τιιιιιιιτέτιιιε Ιιιιιε (Πετιεοι·ιιπι αυτι ττιειειιο ΓΡε&ειειιΙο εεεειτιτατιτιιιπι 2 (Με.

ιιιε ιτειειιιε οι·τιο.τι.ιε ΕεεΙεΠα 8ε οπιτιιε ει:τειε Εωειωω ιιιιΒι ιιιοτο.ιιτιιιιιι Με ΓΣΕΒ..;

=ηε_ Γμετα- Μ' δε άεΙιτιετο.ΒΠι Ρτοφεεω··ωτωεωτ, 8τ ιιίτιιιε ω! εΙοπιιιτιι οτατιοτιιε απο Με

3"20Γ α- τιιιοΒιιε τιιιαιιπωιτ Με ι·οΠειΓει τιοε (καιω. 1)ειιιεΙυε Με @το οΙτισ @πιω

Ρ Ε· 8ειιι&ι Ι)ει ΑτιΓοτιις!ιιε Γει ιεετ 8ε ΕΠιΒει·τιιε Ρετιιιίττειτα ()ι·ο.τοι·ιει 'ε οι·ειτιόο 8: ει
“η

* το τα· ειπε Ρτεεεε ΕπιιιΙ ΐειεἰετιὸο Πεο Ιειιιόεε τεεωιάετιιιιτ , επι εφε ΡετειιτΗοιιε όιετιε

8:::Β. εοτιίεττ ιιΒιειιε ω Πεο όεεετιτιβιιε.

:στα 3 Γιιιιτιε άετιιςιιε Βιετιε εαι·ιτιιοιιιιεεοΙΙοειιιοτιιιιι ΑιιΓοετΙο1ιιε Βοτικ τιιετιιοτιατ

ξέεεξι;ιΒιλ μιιιιτιι&ιιε ΕΡιΓεομιε ΐ:ιιι6τιιτιι βετ ΕιΙιΒεττιιιτι εετιτιιΒιιιε εκεεΡιτ !ιοΓΡιτιιε : εε π..

(το ΒΡἰίω_ εοΠι€ειιε ιΠιιά ΑΡοίτοΙι,αιια ιιοιι Ρι·ιιιε τιιιοό ΓΡιτιτιιο.ΙεεΠ,Γεά ιιιιοει ειιιιιικιΙε,τιε.

μ. ιιιτ!ε φαι ΓΡιτιτιιειΙε είττειά πιτιειιιιτιι Παω! εοτινειιετίιτ εοτινινιιιιιι.Ε ιιΙεπιτεε ιτε.

Εεε ειπε @Μάιο εΙε Βοιιιε ὰ Πεο Με εοΠατιε , τιιειετιιε ιπι ιτινιεειιι ΓγΙ οειΓκιιοτιιπι

τοΡΙιΙἰε τειιεεΒο.τιτ εοτιοιιιιτίτισιιιΒιιε τω ει· Βειιετιιεεπιτεε Ποιτιιτιιιτιι,ειιι @Με

Με8: Ρι·οΓ επι ττιωιτ που ὶτιιιτιετιτὸ58ε ε τετΓο. τ1εΡεΙΙιτ, εοτιιπι εωεω οτειτιοιιι.ι

Βιιε @πιο α ΡοΠ: εεΙεΙ:ττιτιοιιετιι ειιτεπι ιΙΙιιιε Γο.ιι6τι ετιιιΙι, ΒΥιιιιι0 άεεειιτειτο ,

τ!εάετιιτιτ Γε Με Πει ιιι εωεω Παω! εοιιΙοτιιιιιε : το τρώω εοιιΙοειιτιοιιιΒιιε

Βεειτιιε να ΡΗιβεττιιε Ρι·οίεΠ”ιιε είτ Ποπιιιο Αιιίοει!όο εοιιειτιιε Πιτ ε.ιιιτιιι , εξω

ειπε ΠΠ ιτιιΡεάιεΒειιτιιτ ιπι εεεΡτ0 τιε8οτιο. Ώστε ειιιπι ι·εε ει·ειιιτ ειστε Μοτο 136

 

121Ιιβεττο ιτιιτιιιιιετε νιάεΒτιιιτιιι·τι.ιιιε ιιιο.Ιει, εινα: πιείτε ΡειτιεΙ:ιο.τιιι· :Με ΑΡοίι:2.τα

Ειιιιοικο , ειΙτετο. ειπε εε Αιι€εΙο εΙιεΕιιιιτε Ηει·ιο ει! ιιιΓιιΙο.τιι εειιεἔὶ Μοτι:ιίτετι]

εοιιΙτι·ιιειιτιι ει·εει Γε οι·άιτιο.νετιιτ ττειιιειιτΙο.Πε τεττισ. νετὸ τιοε ίιιἰτιΙΙι τω) ΕΜΠ;

ειιΙο ΠΙει·ε ειπε Ρει·ιτιιικιωτι νιάεΕπιτιιι·, τινά! Βεειτο. ΕιτιιιΒιι (ΞειιιετιεειιΠε θεά

@σωστή τιοε ειιιιτετε.τ τω Ρατι·ιε ειΒΓειιτιειιιι Γει·τε Με ιιΙτετιιιε ΜειειΙττι τεειαιωε,

ιιε τειτιτιιε εκει: Ρει·ιεΙιτειι·ετιιι· τιιτιιτιιιτιιιιΜε Ματ-καφε ιιι ιιιιτιοΓο ί·Ιτιπιιιιε.

. εν. Αττικ Με ετισόατιττι οΙτειιτο.τιε ΑΒΒτιε εει·εειιιε ΑιιΓσιιΙ‹:Ιο ΙΕΙ6τιοΓο ΕΡιΓεοΡο

Σ'Η:3%: 6.τιιιιιι Μαι τω ΓοΙΙιειτο.τιοτιιΒιιε ε νει·Γιιε ει! Ρι·:εθιτιιιιι Με Μετα ειιτιι Γο.ιι6τιε

ΜΜΜ Ρτωεοτάιο.ΙιΒιιε Ισ.ει2:τιιιε Δω: πει ειιιιιι , Με ΠειΑτιΓσιιΙάε , το Ιιοε τιε οτιο ε.:

@εἴ Τα· Ρτο Με πιειε ἰττεπιε .ειΒιιιΒιιε Γιιί-Ριτιιε ,6 :Με 80.ιιτε δΡιτίτιι. ιιιωτιωτ εοΡιιιιτειτι,

αζτσξΒάσ ” ὁ. Πεο ιιιετεεε τοΙΙ:ιτε τιι:ο.ιιετ 5 8ε ιιι εεε τετιιιιιιει·ιιτιστιιε Ιιιιιιειι ιτιειτίτιτιειιιΒ1Ιε ω

πιει Δε: εεΒιτ. Εεεε ειιιιιι ι:ιτι·ε ίο.ιι6ι:ιιττι σνιΙε ττιιιιιι , βειιτιιΠιιιε Ριιτει·, ιιι Ιοεο ι1οΠ:το Φιξ

'Μ ε ΟΒιιιειαειιε άιειτιιι· , είτ ιιιι!ιι τΠ)εο ιτιΠιιιιο.τε ( Η τοτε ΡΙο.ειιει·ιτ Γε.ιιέτ2 Ρειτει·ιιιτιμ

τι )ΓειιΠει τεειιι:ιετ:ιτιο. Ρτο τ1ιιο σετιιιτε ταση Βειιεθεειιτιεπι Ρετσ τ ιιτ κι Βαε με

ΜΜΜ Γιιίτετιτατιστιε ωιιιι πι:ιτιιιτιι Ροι·τι8:ιε 5 86 ειΠενεε τεΙΤιιτιι , ειιετιι Ιοι182 Ιιιιε

ω τε Ατι€εΙιεο (ιιτ τε!τιττιο) ειτε” εοιιτιιιιτιτ Ρει·εει·ιιιειτιο. ΕΙειειτο ετιειιιι πειτε

!έιιι&ιΙΙιιιιε.ττι τιιιιιιιΕεειιτειιιι , φωτια στα ιιιίτ1$τιιει Ρτονιάετιτιιι ιιιι‹15 ιιε Ρειιτ!ετι

ιιτ τιιι!ιι ω Ιισε εσιιιιτιιιιιἰ τιοίτι·ο ειτει·ειτιο ιιιΞΙιἰνεΙιιτ ιτιτΙΙΒιιο εοτιι!ετνο τιιοδε

Ρι·;ενιιιιιι Ιιεετιτιεπι ωΜε άεΠάει·ειβι!ε σεσε Ρει·:ιεειιτΙτιπι ττιΒιι:ιε, 8: ΓιιΡΡΙειτιετι..

απο Μετα πειτε ὸωεεείἰτιι Ρι·οετει:Ιιειιάι ειιτιι ει·ιιέι:ο εοτιετιι ιιιιΡεττιι·ε ειιι·εε. Ετ

11ε1οιιἔἱἱιεἱιιιι1€ίει°ττιοτιει°τι Ρτοι:ι·ειΙιτιτιι , είτ Ειξειιι Ρι·σεΓει·ΞετοΙοεο ιιοΗτο (Με

απο Πιτ› ιιτι1Β1°2 ΜΜΕ τω ι·ε8ιπιιιιιε ιιοίτι·ίτιιιε Ρειτι·οειτιι] ΓετιιιιΙιιε Βει ΑΜΑ..

@μπε ιιοττιιτιε,νιτ Με πιετιτι , ιιτ Μπα τιιΙει τείτοιτιιι·, νετ:ι Ιιιεει·τιιι ει·άειιε ε;

]ι1εετιε: ιιιιτιε τω: Βειιιετιιτο.τιε Ρἱετιιτετιι ΡοίτιιΙοειιτ τιιιΙιι ΗεΙεΙι [:ειιιιιΙο τιιο με

ίοΙειιτιιιιε πιει Ιατισι·Ξε ]τιιι€ειιτιο εοτειιιεε,8ε πιεσε ω ιοειιπι απ: ειτιειιιτετμ ὰ

Βεο όεισοΗτιιιιι νεΙιιτι ΡΙιιΙΙΡΡιιιιι ο.Ιτετιιιιι ειπε στα @Με ΓοτιειΙιτ:ιτε εοιιίὶττιιεε,

.ΙΜ Εεεε Β. ΑιιΓοο.Ιε!ιιτ Ηεκιιε για Πει όιΒιιιε ΡετιτιοιιιΒιιε 2ὸ τιιιίετιεοι·άιιιπι , Πιτ

ἔειιε ειόοτεινιτ Ποπιίτιιιττι , 8ε @τω Πεο ι·είει·ετιε , νι:ο Πει ι·είΡοι·ιε!.ιτ: Υει!ε·

ετιτιΠιιτιε Ρειτετ, ειιπι τιιο ΙΞιι·ιέτο Ρτεεεοι·ιιο, ετ οιιιιιιτι ειπε νετΓειιιτιιι· ιιι τυο Ειιι€τα

ΡτοΡοίιτο : 8ε εεε» ΓοόειΙιε εοτιιείειιε ιτιιιετιε εε εκιιοττειτιοιιιε ειιιιι αυτή ειί?ε&ιο

ιιε ειτΠΠιιτιι ,8ετιιεεεεΙετε.τιτπ ιιτ άεΙιεετεε στο- Αττετιιετι ττπιτιι ιι·ιεκττιεειειΙειιι

Ηι·ιιιιτ:ιτειιι



ν' : :ΑΤΑ :. λ:ελιι::: ΑΒ:: εΕΜΕ::εεΝ::: ' ε:: ε

::τισ::ε:εσι εεΡο:ε:5,:ι: :ιεε σοέ:ε8εε:ε: πιο εο:Ρο:: ειι:ετε::ι :::Βιιε:: Ε:: Ρο:: Α:: δε::

ε:ι:Ρ:ι:σι οΡιι: εε ·εΡ:εΒ:Ιε ::ε::ε!ε::ι:::ι απ:: Πε: ε:::στο:·:ο ι::`ειιε ε:: :::εσιι:σ με.

ίεό:ι::ι: οτο ιι: Ρε: ι:εε:ε ει::ε:. Τι:: εσ:ισ:εΒο::: ε::::::ε:ιι Γοε:ι:: 8ε εο::ι::ιο::ι

:πωσ ε:::ι::οτ. Νο:: εσ:::: ετ:: ιΠ::ὰ :τι :σε σ·ιοτε ιιΠε. Ρο:: ε:ε: : :τιι: ε:: (1ιι:ιι

ε:εειισι :::σιι: Ρτο:εό:ιι:: ε:::σιι: :ιι Π:: :ε:ν:::ο Ρε:εδ:ι::: ειι:ἔει:::: Π:: Ρ::

ει:ε:::. ' ε ` _

Εε::ει:: :ιεσιει:ε σοέ:ε Ρετ ν::`σ::: εΡΡε:ι:ε:ι::ι: Βεειτο ΑΒΒε:: Α:εε:::ο Π:: :Με ΧνΙ_

Μ:: :ε:ιέ:::::::ι: Ασ:οε:::ι:: :`εΠ:εε: ΕΡ::εοΡιι: ό:: Ε:Ι::ιε::ιι: ΑΒΒε: εετεε:ι:: ,_ ι::ιιι: Α::==:ιό

:ετειι: ΠΙ::ιΠ:ι σε::ι:σε ΕΡ::εοΡ: ν:::έεσι Ρε:::οτε:ε:σ , εΙ:ε: νετὸ Κεει::..ΑΜ Β. Βια::εσ:ε:: , :πιο ο:·ε ε::εεστε: ΠΙ:: 5ι::::ε Ρ:ετε: σο::ε: ὰ Πεο ε!εδ:ε , δ: εεε:Ρε ε: Μωβ

:ιοε σιι:ιιι:: ει:ο:: :ΠΠ ὰ Πεο Ρετ :ε:νο: Γσο: :::::ε::ι:: : ν:τ€ετιι :εΠ:εε: σ: Ρε: εεσι Μ·

εττει:ε εο:::Βε:, 8: ε:: :ε&ι:::ι ττει:ι::εσι ::εν:ο: ::ιο:ΐεσ:ε :ε:::ιεε:ε Ι::::ιιιιι ε:::ι:σ

ιι: εε ει1:ε::ι:::::ε::Ρτε ::::ι: τεειιΙε:: ::ι:::::ι::οσε ει:::ο:::ε: ,8ε ::::::::::: :ΠΠ ιι: σ:

:Ρ::: ::ι:εσ:::::σιε εΧΡετ:ε:ιτι:: :ιιΒ ετσι:: εοσ::σι:ε::οσε Ρ:ε:σ::::ιιε:ι::ο Ρτεεε:Ρ:ε:.

Εν:ε:Ιεσ: ειπα:: :Πε :ε:ιδ::ι:: ετ:Πετε Πε: ὰ :οι:ι:ιο ε::::::: ΑΠ:ι::σ::ιιτ:ι σε::τι::::

:σ σο:ιι:σε Πο::ι::ι: , ει:: Εεε:: εε:Ιιισι 8: :ετ:επι: 5:εειιε ::ειιιι:::ι :σ σ:: ν:έΠ: πιεσε

_·--·'ν'

:ε εσεΡ:: ::ιε::::ε:: ε ο:Πεε:εσ: ι:: Πει:: Ρ:ιι: Με Ρ::ε:ε.8:ιι:ιι το:ιισι εοσνε::ετε: :τι ο

:ιο:ιιισι. νε:::::ι :ιετι::σ: :ιοε ::ιε:ι::ε::ι::σ ::ε:: νο:ι:ιτ, σ::: :ὸΙι::::ι:ι::::ὸ ε:ι:::ε:ι:

ῇ::::ι:εΙ: ::::ο οεει:Ι:ο:ι:::ι :::ο:ι:::: εο:ι:ε:οι - ε · ·

Π:ε εΙ:ε:6 ::εσ:εδ:ο :ιιΡ:ε:::έΗ:Ιιιο εε:σ:τι:ν::: 8εσ·ι:σε :::Ιεό:::ισε ::ιεΙιι:: , ε: ν ::ν::.`

:να ΑΡο:::οΙο:·ι::ιι 8: ::ο::ιε:::ε: Πε: , ιι:σε:εει:::ι ε::νε:ιε:ι:::ι:, Ρο::εστε: Ρεεε::ι,εε εε εεε: Ρεε:: ε:ετι: Γεειισι :ετεστε:. Εεε:: ::ε:εεσ::: , :εσέ::: Ρε::ε:ι::ι: οτε::οσ:- 8(ΠΕ:ΙΜΠ:

:ιι::. Ισ ειιοτι:σι :εσ6:::::ισο ε::νεσ:σ Α:Πιε: 8: το:ε :ΙΙ:::: :εε:: ():ιεσο:ι:: :εσι:Ι:ε 00:Π::::

απ:: εεΡ::: Ενεσεε::ο:ι:::: δ; δε:ιέΈο:ι:πι Ρ:εσε::::::: οεει:::εσ: , :σ εο:τι::ιι:σε Ιει:- (Μ'

‹:ενετι::ι: Ποισ:σι:::ι :::εεστε: : Βε:ιε:::έ:: ει:: νε:ι:ιισ: ::ι :ιοιιι:σε Πο::ι::ι:. Πε:σ

Πε Πιετά:: :τι Εεε:ε::::::ι , ει:σι Ρ:εεε ::ενο:ε ε:τειι:ετιισ: :Πε :εσθ:ε εΙ:ετ:ε , :στα

εε:ε:ε 8: Με ὸεΡ:εεειι:ε: Βοπι::ιι:::ι , ιι: Α:ιεεΙιι: ει:: Βοσιι: :::::Βετε:ν:ειι: Π;

:οτι::σ.5ι::8εστε: ει::ε::ι :::ε:ιά:: Ρ:εε:Βι::, Πο::ιτιι::ΑΒΒε: ε::εεΡ:: ΠΙο:::ι πω::

:ιο:-Ρ:::ο _ ει:εσιεό::ισάιιτσ Ι.ο::: άπο: Ασ8ε:ο: :ι::εεΡ::Τε :ε<ἐ::ιι: εΠε:ιεσο:ο. Ε::

:ι:: :::Βι:: :η σοσι::ιε :εσά:ε Τ:::::τε::: :ε::ε::::Βι:: , ν:: Π6::ι:σ: Ατι:οεΙ::ιι: Ρ:έ:ε- ι

έπεται:: ΕΡ::εοΡι:: ει:ο::::: ε:: : ν:: Πε: Ποσι:ιε Α:εε:::ε, ειι:ιι ω:: :Π::ειιε ΠΜ::

:::, επ: εεε::ι σε:σΡε νοΒ:: ε::ι:σ::ε:σιι:ο:τισώι::, έ:: :εσ&ει:ι ι::ιε:ι:::ι::ετε:::

ε::έε νο: :ε οΡ:ε:σι::. ΙΡΓει:: :ιε::ιειιε ὰ Πεσ :ι:σιεστε:, ει: νο: ε::`ε:::σι::$ ει:: _ Ρ

:σ εοσι::ετι:: :ι::: ΡοΙΙ:ε::ε::οσΠιι:: :οει::ι::ε::: :::εειι: : _Ρε:εω :καιει ε:: ·υοό2:, Ρε- :Μ7·::-17.:

αν:: Με:: :σε ·υε:ί:: 8: ε::έο εε:::ετει:ι εεε: Ο:ι:::::ι:: ε:: :σ νε::::: ν:Γεε:Π:ι:: Μ

:ιετε :ε:ι ε::::ιιι:, 8ε :σ Ρεε:: :ι::εΙε::ι :::σιο:5 ειι:: Ρ:::εΙ:: νο: όεν:ο: ὰ Με Ι·::::ε:

:::εε:ε ει:::ε:ι::: ΒΡεσι ::εσ:ει:ε :Με πω:: Π: νε::::: :.εε::: εσ:::ι:: :ετσ:::ι: ::ο:εε

:ε 008:ιον:τ::ι18 ,αεκ :Ρ::: Ηο:::›ι:: , :::ι::1:ι:: οάο:::ε:ο: δ: Ρι:Ιε:ι:ε εεε:·ι:Ιεο: Π:

::ιεσΠιι:: :`ετ:ε Ρε::`Ρ:ε::σι::. 8: ε:εο :ιιι:τεΑ σ::οΙ:ιτσ :ιεεε:::ε ::οσε :ε::ε:ε , Η

:Μπι :εΠ:εε: , :Ρε::ι , 8: εε:·::ε:επι :Με :τι ει:: Π:ι:: :ε::ε::: ; ει:: ::ιι:ι:ιισι ε:: , ειιὸό.

Μ:: Ρε::εό::: Πιτ:: Ξ Ε: ει::ε :ιοε Ρτο εε::ο εοιι:Ρε::τι·:ι::, οτε:ιιι:: ιι: Πει:: Ρεε::

::ιεσεε: νο:::Γει:ιιιε 8: :ΡΓε εοστε:ε: Γε:ε:ιεσι Μ: ΡεεΙ:Βι:: νε::::: νεΙοε:.:ετ, ε:·ε::έ..

ει:ε Ποπι:::: :ιο:::::1ε:ι1-(:ΗΜ8:: ι::ι:ειιε τσε:ι :οσε::: ν0Β::ει:σι Γεε:ε: , :Μεσ

::ιτ:ι ι:: Πε Ιιι::ι:σε νε:::ο Ιι:::ιε:ι :σε:::::ιει:::ι:Ιε σο:ι::ειισι ::ιε:ιεε:. ΑΒΒε:: ειπα::

1)ο::ισο Α:εε:::ο., στ:ισΠιί::ει:ε ::::: :ε:ιέ:::: ::::ε:Ρι:Ι:: Απιεσ :ε:Ροτι::ε:::Πιι:: , εεε

«εε ειι:‹:εσι Μο:ιεε:ιιι: ε::νεσ:ετι: :σν:τεν:: εο: ε:: Ρ:ε:ιό:ιι::ι. Φιξ: ει:::::σ Ποπ:

:ι::: ΕΡ::εοΡι:: Π:εο Ρ:ο::ι:::: :ε ::ε :σε::ε:ε :σε:::›ε:ιι::ι, ει:οι::ει:ε ε: Πι:: :::εσ::

Ρετ:τ:ο:::Βι:: εεεεΡ:ε:ι:Ιε :εε:Ρε:ε: νε:::ιιισ. Ατει:ε εε:εΙ::::: : μπι σιιι:ε ,εΙσιε Ρε

:ετ Α:εε:::ε, ει:: :σε:: οτε::ι:σει:::: πιο :εσέ:ο ΓοΙεσι::ιε Α:::εσ ε::σ:Γιι: ε: τε:ῖ '

Ρο:ιόε:ε,Ρ:εεο: ι:: :ιι:σε ειιεστοε:::: Πεο οσι:::Ρο:εσ:: οΒε:::εσ:,(εε::::ε:ι:σι

οΒΙε::οσ:: Ρ:ο πι:: :Ρ::::εΙ::ιι:: :ε:Ροσ::οσ:Βι:: , ειι:ε εσι:εεΒ:Ι:: ει::::::: , επι:: ·

εεΒ:Ι::ε: εο:ι:::τσε:. Νο:: ε:ι:::ι ::ο:ιι::σ :Ξισό::-5Ρ::::ι:: ὰ :ε ΡειιΙΙο :ι:Ρε::::: :εΒοε

τω:: , εε::ιε:ε ε:<ἑε δεσθ:ο: ::εε: ::ι:εΙΙ:::: : ε::::ι :εειισ::ιισι ΑΡο::σ:ι:::: *:Π::ε:ΡΗ- Ήουθ:σ-Μ:

:πε ε:Έιι8:ε: ::&ιιπι, 8εειι:ε:ε: Γε ὰ εοε::ει::οσ:Βι:: ,ειπε Μ:: :::ιε ::ι:εΙΙεό::ι:: Πε " Σ:

.ά::ση 86”. Οι:: δ.Β. δαπ::σω (Ι: Ε Ε: Ρ Γ::
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Φωτο. ΑΝ.

τιε Πεντε

δευτ. τα,

Μπιτ.

Πε εοτινι

νιο ΕΙεδτο

παπι Με.

ιι·ρω ?ετου

Με εωωιε

ΧΙΧ.

Αιεεότιιε

:Πισω Με

οτάιτιετ

Ατιεπτετιι.

Ιοτιιιιιε οτεο Γτιιι6το τιιοιιιιττε ττιίοΙτιΒΙΙιτειτεττι νετΒι τω Ι)οο ετιιιιιειιτο Ιτιττιοιι

νιτιοΒιτιιιιε , δε ιτι τιιο Βιιιέτο τετοιο πιιι!τοετΠιοε ΙίτειεΙ θεα: ΟοτιιοτιεοιιΠε τ-ειττιιΙι:ε

Πεο ιιΠε. οιτειιίξιτιοτιε ω Βοττιιιιιιτιι εοιινεττεε. Μετιιιε οιιιιιι 1)οττιιιιι ειεΠιιιε πω.

τιεε οΧτειιτε. οτ Γο.Ιντιτο ντιΙοετ ε 8ετιιιτιε ειπε Ρτο Ροε€2τοτιΒι1ε ὁ. ειιτιότιε μια ετε

άοτιτ1Βιιε οιτειιιόιΒιιιε νετὸ ιτιτεΠι€ιτιιτ. Τιιτιε Β. Αιεττάι·ιιε Με εοτιΙτιᾶετιοιιιΒιιε

ειιόιειιε τεΓΡοιιὸιίΪο τοττιιτ Βο:ιτο Πει Ατιίοειιάο : Ετ ο Ιιοε νοτΒι1ττι , ΓειιότιΠιτιιε

Ρειτοτ , ὰ Πεο Ρτο νιτιοτιιτ τοτε εοΙΙειτιιιι·ι , που Ροτείτ εΙιΠ`οΙνι. Εεο ετιιιιτι οιιετιτιι.

ΙτιΓειιτιιεμιο Επι, το ιτιίιτιτιο Γετνο Βει ιιιτοτ ιιιιιιιτιιετοε ίετνοτιιτιι Ι)οι Γειττιιι!οε

εοτιιΡιιττιτι άοΠεξοτο. νεοττ οτεο Βιτιότιιιιι νετΒιιττι τιιιιτιι,Ρετοτ εΙοδτο ; ι:οτοΗτοοτ

εστω/τοο ιιτ ιιιΙΤετιε τοτε εειιΓετι ιιιοιειιε 8ε οοετΙιτο ΡοτιτιοτιιΒιιε , τττ τιιει]ιτΠ`οτιτ

Ρετοτιιιτειε 8ειττιΡοτεινοτιτ Γειιότιτεε τ Ποτ ετΒο νοΙιιιιτε.ε 1)οιτιιτιι, δε ιιι τιιειιιιι @σε

]106:ΡτεεεοΡτι1τ1ιτι1εο Βε:ιτιτιιώτιιε οιτιοειττιτ,Ηέτοιιο Με πιειιτιι νοτοτο τττ Βετο

Ηειιιτιι εεεεΡτειΒιΙε. _

_ Ετειιιι.ε 11011 οττιιιι τοιτιΡοτο ΙιετιιΙο είτ τεΒιιιιιτι 13ο , Ρτεεόιότι ττοε εΙοέτι ειπε

εεω :τπιοτο Γ:ιιιέτο Ρτορετειιιτεε :το εοτινιντιιιτι όεεειτιτειοε.τιτ ιιτ ΪιιΡτὲ ΓεΙιεττετ:

Ητεε άΐοε ειιιετττι τοειτ1)ριιιιτιιιε οιτΓιιΙτειιιιιε 8ε Ιτετεττιιιτ ιτι εε : Βιοτιιιιτειιιε Ιἔιιιέτι

Ξ[)ει ΑιιίεειΙειιιε δε ΡΠιβεττιιε απο ίὶιιε εοιιτιιΒοττιιιετ τττ Μογίεε δε Αειτοτι ιιι δε..

εοτειοτιοιιε @σε , 8ε Β. Αιε:ι.ειτιιε ωστε 8ο.ιιιιιοΙ ιτιτοτ οοε , εοτύιτιτιιιο οττιτιι Γειτιέτε

ΕιτιιιΙιε. τττ Πεινιό ΙειιεΙοε άεεειι:ιτε.Βατ Βοττιιτιο ιτι Με Γτεοιιειιτετε. ΒΙοτιει, εεω

ΑΙΙοΙιιιει. ()οτινινιο ειιιτειιι μπι Ρεειιε ττοιιΓει&ο , 8: ίοτειιΙο. εειιιειιΙοιιε ω! Πιιοτιι

ειοότιετε.3 ιτι εοττιιτιιιτιο νο:: οιτΓιι!τειτιτιιιιτι οΙοειιτ ΙειιιεΙοε Βοτιιιτιο , οιιι τστ νιτοε Ρτο

τιοΓοε εοΡιτΙενετετ ιιι Πιο Γε.τιάο εοιιίοττιο. Ναμε ετιιτιι Βιιτιο(τιε ιτι τω ίειτιιιιΙετ

το ΕιΙιοοττιιε ΑΜ;; ΡτεεΡοτετιτιΠὶτιιιιε Βιιεττι εΙοεΙοτειτ Με ίετι6Ι:ιε ΓοΙΙιειτ:ιτιοιιιΒιιε,

Ρωτώ” ετιιιτι ειτιιΙοτει Ι)ει ΕΡιΓεοΡιιιιι ιιτ ετιτεει , οιιε.Ιιτοτ τιε τι.ιτιιτιε ιτι Βιιιότο ω,

ιιετο Ροτει€ει·ιόιε Ρτοτεθ:ιοιιιΒιιε εεττειτιττι οο!ιΒοτε.τετ. Ριιεττιτ ειιιτετιι ιτι ίτιττιιΙι:ι

Β. Αιεετ:Ιτι μια ιτιετεντιτιιε ιτιτετοτ, εἰιτιι ειιιεϋοτειτιτ ΡτοΕεετιιτιιτιι εοω απο ιτιίτειιι

_τιΒιιε νττο, 8ε τιε! ει!τιοτει ττιιεττιτιιτιιττι ιτι ΓεειιΙο, ειιιιιε οε μπι Ιοιι€ε @τα Πιο

[τιιιέτιττιτο ττειιιίτοΙοτετ εεεΙιιττι. Αόετετ ετιιιιι ΕΙε6τοτιιττι Βει ωωτοττω ΓοΙΙετιιιιιε

5οετιιιόιτειε ,ά ιτιοεΠειΜΙιε ΒΙοτἰει, ετσι Ρτοΐοότὸ εοττιΡετοτετιτ Γοει.ιτιι Ρτοτειίτιι

πιει νιτιιιτι τα! Ρειττιε.ττι , ιιΒι τυπο εε τοτιιΡοτεΙΡιιΙΙιιΙεΒτιτ @Με Ειπε , 8ε ιτιοεΕ

ειοιιε Ειειιιιόιο.. Τιιτιε Ρτοτιοί-ιιε Ποτιιιτιι Απ οει!ειιιε ΕΡιΓεοτιιιε μια Ρτο.ττιΒιιε

οιιιΓοετιιΙοει ιιιοτειτιτιοιιε ειε! τιοττιιιιτι τοτεετιοτιιε νοιιιτο ειιιετιτοειἱιε. Ι Γε ειιιτειιι

ειιιιι Ποιιιιιο ΡιΙιοεττο , Βοε.τόειιιο Αιετιειτο ίτιΡετιιε οοτιιττι Βιιιέτο εοΙ οετο Ρὸίτ

νοιιιειιε , οπιτιιΒιιε ΠιέΉειοτιε ΡοειιΙιιιτι Ματια Γειτιότε. [ιτε ειιτιι Γειιιέτιθεε.τιοτιο τοτα

τιιΙιτ, Ιιοττειιε εοε οι: ιτι πιο Ρ:ιεε ειιττι ετιιιόιο Γτιιοτοιιτιιτ ιτι Βοτιιιτιο, Γεω ει:

ιιιοιιτο όιΓΡοιιετιε ιιι ετ:ιίτιιιιιτιι Γε Ρτοτοέτιιττιττι τοΙιειτοτ. ΗοΓΡιτειΙιτετο :τιποτε ει»

έτει ειιιιι ειιτιότε. Ιιι!ετιτειτε :το ί·ιτιοιιι εΙοειιι6τει ,ειΙιοιιειιιτιιΙιιττι το $ετιέτιΙ)οι ΓοΡοτἰ

όοτιετιιτιτ , Ρετιιο&ειιιτοε ιΙΙιιε ειιιιι τιιτιοτε Ποιτιιιιι ιτι οτιιιιι Γετιότιτειτο.

ΠοιιιεΙο ιιι ετ:ιί'τιιιιιιιι οιιιιιι Γειτιότει ΡτοΓοέτιοι·ιο ε.ττειτει , νιτ @πιω @Ρε ποικι

τιειτιιε Βοο.τιτε ΓειΠεοτ Αιετιότιιε Ει·οτιιε εοιιιιΙιο ιιι οτιιττι , ειιτιι εοιιΓοοΓιι ε8τεΒιι

<Ρεττιε (τττ ΡιΙιβεττι.,τιιιοιιιεΙ:ιιιι οι: Γειτιθ:ιε εοττιττιιΙιτοιιιοιιε νιτιιιιι ιεΙοτιειιιιι 8ε1ειιε

τιτε.το ΙοειιΡΙετετιι ιτι Πιο Ιοεο εΙοετονιτ οτόιτι.ειτο ΑΒΒειτοττι τιοιτιιτιε Πιστευω;

οποιο :κι Γειιι&ο.ε ιιιειιιιιε Ποιτιιτιι Αιιίο:ιΙειι ΕΡιίεοΡι Πιτ τ!οτιιικιτ , είειιιο εστιν

τιιειιεΙειιε8ε Ποιιιιιιο , ΡτεεεΙιότι οΐτῖει] ε!ιετιιιττι οιιιιι είτε Ιο.ιιειειΒειτ. πιο:: οτ.

ειιιιετιιε ΑΒΒ:ιε δε τετεττωτιιω ὰ ?οπότε Ατττιίτιτο οΙΐ·-οε?τιιε , Ιοειιιιι το8ιττιιιιιε

_ ΠοετιοΒιι Με τξεωεει Ρτονιίἰοτιο Β. ΡιΙιοεττι ΐιιΓεεριτ, είοιτε οιτιιιεε ιιιιΒι ειε

ΧΧ.

1): μείω

τιοιιε Γοτ

νοτιιττιΠει,

8ειιτἰοε Ρετ εοτιιτιιοιι(άτιττιττι εΙΡιτ:ΞΡι ειτΒιιο Ροιιιτιι Ρεττιε ιιιετωτι τοτέιιΙειι·ιτει·

ο ε ιειιτιειττι τοιτιι οτιιιιτ,8ε τι ιτοεο ο ιι ττοτιεοε εειοεΙοτιιτιτ.

Νοε τιιοτέ`ι έ)οίτ Ιοτιοει Ρετεᾶέ`ι 8ε ΜΜΕιτιιττι ΓοΙΙεπιτιιιε εοΙεβτετιε , τιοΠ: Γτ·ε&ιο:

τιοτιι τιποτε εοτιιιτιετιε!ειτο $τετέο Βοττιιτιο Ρετιετιιτιτ ΡτοΓΡετιιττι ιτετ , νιάτιιοιτε Γε..

Ιίιτιε ειτττι Με ΓιιεεεΙΤιι 8: 8:ιιιειιο οΡΡοττιιτιο. Οτειάιοτιτεε ειιττεττι Η ττοε ίειιιε

τι Βοι Ιτετιτι:ι πτετιιε Γτιιοοειιιτιιτιιι εο οοτ Με Ρτοττιιίἱτ οττιιιιε ροΠε,8ε τετιε.ε

ειιτιόιετιε.ε τετοτοΒΞι'τ ιΠι ειιιιι τοΙιειΒιιε Ρωτιιοάιο: εοτιεοι1τιΒιιε: ιΒέτιτοτ :κι οειιτιι

τιοΙΒιιετιιιτι οποιο ΡτεεΡατενεταιτ Ποιιιιτιιιείετνο Πιο Αιετιειτο Ρτο τιιετ·ιτιε £ι,ιιε τη
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εειππετπε ,ειπε <έποτποεε πε Με Γο.εδτπε τεοιπεεε εεεεοε 86τεΙπεποεε επιπε Με”

ὸπε :το εο&ε επτετενετεετ. Ετ νετε επτεπειππ εεειτει πποππε ΕΙεδτοτετε Βεπ εεε

τειε,τπεπε Με εμε εεεεπνετειτ εεπειπποττε.Ιπε τιπτσωπε ειπε Ρτπεπεε νπόετετιπτ είπε

πιπτετ πΙΙοε,εΙτετ 86 τεττπεε,Γεεπ Με πεγπεεεπ ΒΙετπιπο.τπ επτα @Με 8Ιιπτπεοε

Ττπεπτετεπε ππεετεεεετ πε Γεεετο εοετε!πετεπο. ΕεεΙειε εεεεεεε εεε οτπτειτο εετίε

Ρετπετιπετ επνπτετετε Ρπέτεινπεπ , εοπ ε Βοεππεο επεπεε:ιτει ετειτ ()ετεετπτει νπτο Ι)επ

Αείοεπεπο. @Με νετὸ επεεετείνε πεποπ πΙΙοτεεπ τειπε πεετπτ επτεεετπο τ εποε είτ

εεεείΤε Ιπειεεετε!πιπΒεω Ρτοΐεττε. Ώειτπτειε πειτε ειπε εεεπεεεεπ επτεπόπτ Ιποε επο.

ειπε Με 5:ιεόπ:πε Ρετ πωπω νπτπ Πεπ ΑεΓοιιΙ‹ππ ΕΡπΓεοοπ Ιοεεε Με ετ:ενπεετετ.

Ρετεεεππε επεεπτπι1ε ε] εοόεεπ Ιοεο 1)οεπιπιπε ΕΡππεοΡιπε εεεπ Με Γεεετπε εοΠεδτω

εεπε πειεπεετεε.π εεε τεττπε ε πεεεεπ 6πεεπεότει τεονετειπτ ΐε Μπότα εειίττει Ρι·οτεέτετε

ετ! ποτε. επείτπεετε, ειπε 5Ρπτπτεε-ίεεετεε εοε επεεπεέτετεε πεετετ, εΙπεεετε Ρ:ειΙοέ

Ι/ό2 @Μπα Βοεπε2,2ύ2 !2ύε:·ω:. Ετ ειπποπεποεο ίε.ε&ε 5ετπΡτιιτε5 1)είέω εστω;;

@Μέ Βωπἰπε.· ο _ _

β Ετ (πε Γεε&οε εετπεε ὰ Ιπεππεποεε εεε , Γεε&εεεεε εετεετπιπετποιππε απώτε

εεετεε,άπε Γετπτπιππο. ίπεπεπεεει ίΞιεέτο ΕΡπΓεοΡο τεεεπειππ ω10ωπε Ωιετιπιππ Πε

τεετπεπ 1)οεππεοΙπτειπΙ ειπε επε εοτεπτειετε εετνειπετε 5 εοπ τειετιιε εΙεέτοι·εεπ 1)επ

οενπειτε πΙΙπε οεεεττπτ .με πω. εππεο.τε, Μοε:ιεΙποτετεΜΜΜ ετ να εΙπεεπεε ειπε

πειτε πάτε Ροίπποππε Δε”. Νειεπ ετ Ειπε. ετεεΙποπππε επιιΓεπειππ Ιοεπ τεπτειοετετ,

Απ. (Με.

ε£ που”.

δευτ. εν.

Πεμ :Με

τπτ Με εε

εεε" τω:

εποπτ:ιππεπε

ιππΙτττεετε.

πω.

θετικε

τετε Επτά:

ω: Μεση _

τω”.

εο πε τειππΡοτε Μοε:ιεΙποτιπεπ εεττ εεεπετεε εοεεεετοτεεπ , 86 επποτεεπε επεοε Νοπ·Αε

Γο.επιπποε εοεππεεεειιπτεππΙΙε οι:ιπεεεετοτεεπ. @εε ε φωεωεε εεεοίεετε νεππτ5

πεεο.τ νπτειεπ Εεεε επιπικω, Με τε 1)οτεππτοτπο πΠπεε Βιεπππποε Ιοειιπτετ, 86 Με

πενεεπετ ειπὸ εεπεπεεπ ετετπποπΙετε νεττετε νε.Ιεατ. Πε Γείεεετποεε ειιπτεεπ Γεεθτπ

ΕΙππΓεοΡπ 86ίετνοτιπεπ Πεπ πε εοάετε Ιοεο, εοε είτ ετπο.τε εεεείΓε πειεοτετε, εεε.

επειεπ ετ ττεε ΑετέεΙπ τεπεπίττεινετεετ 5ε.εεϊπε 1)επ , ειπε Ρετίτιππτετπ τεεεεεεετ

πε εετετεε ε1ιππετε εετε Ποιεπεο. 5πτεπΙπτετ ειιιτειε 86 επε Ιπεειτο Βεπ ΑπεειεΙτο εστι

είτ Με ο εε ειππειειεπ τεεετποεεεπ Γεεετε , ειπε. 86 πε π·κάπότο Βετο Εεεε ΠΠ

Βετο 86 οεπ εοιετεεεε!ειτπο πενεεπτετ, 86 επιπεΙπτετ Α Με Γεετπτ οτεπεετεε,8τ

τοτεε οτεπο πΠπεε Γεεέτπ Ιοεπ Μοεειετποτετε οτεεεε εοεεοτόετπτε Ρτοτεπίετπετ επ

οοετππειπτπεπε οτειπέιππεπεε Γεοπε&ποεεεπ, Γετποτιπτε τεΡετπτετ. Φοεποεπο εετεΠι

Ε. Εππποεττιπε ΙπτειπΙ ειπε Γεεότο ΕΡπΓεοτπο ΑεποειΙ6πο πΙΙπε εεετπτ, 86 επεοεπ ΓοΙετεεε

1)οτεεο ΑΒΒετπ Απεε.επτο [επί-ειπε Ετειττπππεε τεππειεετπτ , 86 επεοτεοιπο πε τενεττεε
επο Ηετποπτεπ πιπίεΙο.επ οτεεπεεε πε μια 86 επιππετε Μπότα τεεεεε Η εεε Εεεε

επεσε (Με Ιεε:ιτ εποε νπτειτε , 86 πΙΙπε εε @πειτε πιπνεεπετ εποε [αμε. Ετ

εεε. άε·Ιππε εεε πειεετετ οΡεε εεπάοεαιε Ιαοοι·ποπετε επεεετε , τενεπ·τετεετ ετ!

εοεΡτετε οΡι15 επε Ιπεειτο νεο εε Απαιτπτο εεειττειεεπεεπ Ι)οιεπιπο οΡπτεΙεππτε.

Βείεεετιιτετ επεεπτπιπε Γ:ιεέτεε 1)επ Ιοεετε τεεπτεπεπε εεεει Γεεέτε πε εο νπΧε;

τπτ, δ6 φωτο. εεεπτεε 86 επππεέτπο Γεε ΕτεεεΙπτειτπε νπττιπε ε εο εεεειπενετπτ,εε

επ:ιεε Ιπιπεεε εε ΡΙεεειε εεε νειΙετ εεειττειτε 5 εεοεπειτε πιατα ΑΡοίτοΙετε εε

πεπεπ τπε Γε οτοεετεινετετ εειτε οΕΓεείποεετε εΙπεπεεεπ , εε νπάετετετ νπτιπΡετε.τε

ππππεππτετπιπε ει» τι Ότο ετεόπτετε, πετ! πε οεπεπειιε όεετενετατ ίεπΡΐειε πω”

ΙπεείπεπΙεεπ ὸεεετε ετ Πεπ τεπεπίττετε 86 ετετπεπεεπ εππεππτειτοτετε εοιππεπειπεπειττε

ΓετεπΙπ.ε. Ετειτ εειεπειιε τεεΙτο. Ρειτπεετπο. τ επεεΙπτιπε, ε νπεπΙππε εεε , το πεπεεππε

ίτεοεεεε,πε εειίτπτετε Ρτοοεε, 86πε οεπεπνπττετε πειεθ:πτετεπε τπτετεπΡειπε. (Με).

Ρε οτειπποεε οτειππο. Βιέτεε Βιετε.τ ετ εεεότοε·πεετπΐειεετετ,86τε εετετε ει» εοεπ

τπππίπετε ε Ποεππεο τπετπΙπτετετ. Ετ ειπε εετίεόΙ:π εε ίεεπΡετ Ρετίεέτποτε Τε

επεεετετ , εοεοπτ νε· Ποεππεπ ετ ΙειτιπΡεε ει δεπτπτε-ίειπέτο πεΗειιετεετει νεωτε

Ειπε ετείεετε 86 πε εΠεε εεε οοεοτεεπ εεπεπεεπ πετοττεετε , εε επππεάποεε

1πετεεεποτειπποεε* ειπε εειτπτειτπε νπεεεΙο τΙπππ8ετε. Νοε Ιοπίπτε εποεπείτπεπε , ετ

ειπέτοι·πτειε ΑΡοίτοΙπεει πεπεετ ,τω ετπειεπ επτττειεεπε ετ πε εεπεπ ρεπεότποεπε τεεεε

:τετ εποεππε οτεεπειπε ΓοΙΙπεπτετε:ειε εεε επεσε εΙπεπεεπεεεππε τετπεετειτ, (ειπέτπε Μ..

πππεπίττετποεποεε τεετεετε. _

Ρτεενπτπετετ εεπεππεπενεετιπτε τετεεεειτε Ρετ εεε πε Γ Με οτεεπειπε πεποεεπε

εειτπτετπε ίο.εκλεε εεπεπίττετε ππει·π 86 οεπεπειπε οοεάπτε. Πεἔετετ εεπτε πΙΙποεπιππΡο

τεεεετε

ΧΧΠ.

Απεεότεε

πεπεπεπτ ω;

τετε· πεπ

επιεπε.

8· ρω Επί-τε;

?το ποτε

π.. (Με. έ.

# ττιεπτετ

μτπτετιστ

# Γ οεπεεέ

Οι!. 6.1οτ

ΧΧΙΠ.'

ντε” επι€

τποεπε ε

Ότο πΡε

εοεετίπε,



το., ° ντι:τωι τιισΑσιιι Απο. σεΜΜιετιεεΝετε:
Με στο.. τεστ Πειτε στο ίτιστίττε τοτε Μεττττήτ1Πι ντττοτεπι σοσ τιιοτττε:ιιιι ,τστ:ιστοπι ο: το

ἔΞὶΦΧ:°'Ξ;; τττοιοεκτεττι8τειιιἔοοτισιιεετετετιτοε στο Γειτιότει στ:ιτιοσε εοπιτετ, επ ξεστιεττιστι.

· ° τιοετιιιττει τιιοι·εσι ττιεισιτττιΓοι Ποιιισιτιε σεειτιΠτττιι ΡιΙιτιεττι νετσσ Ιτει στσεισετετ,

σ( ;ισισττοε σοσ εκτετοτοτετιτ , εΙοτειοΒεστεΒεσ ειιπι Γετιει , οτ ιτε.οιεοιιι , τοττοοιι

τ @σωστο ττιιε τστετε:ισεετιτιε τειιισοτιε οποιο. Γοεεεετεσ:ιστ. Ντιτιι ιττεετατιττιστει:

τεστ ειεττοτσττσ τιοε σετεισεσετσ σεεεΠτιτιο τιεσ)στιο, σοι :ιιτ Ισει·οσι $ιτιισσιε νε

στετιε , τοσα τΠεισι ττετττ , σε τττισετε.σείετιτι ετιιιιιίττ ιΙΙ:ιτιι. Ετ ιΠε ιτε σοσ Ρ1ειτιτισ.

η·,_ 9.1°_ σι·ειστιοε οπο: »Μπιουτ φρετττιπίΜττύπτ, οι τττύπίπττυπε..

ΧΧ;" 8τεοοε 5ειτιέτοε Ι)ετττε ντττοτε σε! νιττοτειτι ττεισττεσε, στο ειο:ιετ2ιτιίτιιιοτ εοσι

ΡΞ:ττ>οτε ι·ειττττιοε το στιετττεσττοττι στσσετεινττ. το 902 @οι ότι! Ρ8ϊ1τεΓΦωτη1$ Μπα, ν!

σπάέσσιιιο ΦΕ 10 (Ριτιτοτοσει· οιιειττιοαιτι ειτοοτετιι , ουτε σιο.τοε ίτνε σοσισιτιοε ετιειτοτ, τεττοπι

Ασσετιιττι Γεετεστεσι 8ε τεεοτιπι ισ τιιεισο τειιεστεπι :ιτΜτετιι ισειττετε, ειοστττειιιι ε

1ττειτττσοε ει· τιιττιειττι τΠτοε νστεστεττι σεττετττειττ. Τοτιε Ρτειττισοε ιΠο ισ τοε01ι1Χτ2

σττιστεισ :ιτιττΙιοε σετ Γε ενσε:ιττε,οττειιετττ ετε τιιττοτ;ιε, στα :ιτι τστειιισ σειττειτ:ιε σε

ντετετειτ , σε στου! εοτο στι το ειι·τιστετιι σετνεστετιι ίτσσοπι (ζτοετε σσσσίοττ, πιο.

Μπι οε ποσό ὰ σετττιτο σιτιιττεΒειτοτ Πιο Βισθ:ο ττΒειτιιτσε ἴεετεινιτ. διεειοε οτε

τσιπ ται τετττ:ι Ρι·ειττεε σε! ε:ιιιιττετιι οοετττειιττειττι εοσνετιτεστεε, στιτοιόΙ:ιιιι στου

τεσι τειττιοοειττιτσσε ττιεεεστ:ιτιι ντοετοιιτ8εετεστττεειιι οοειιιι ίεεοι·ι τεεετο.τ «το

Εστω σε.τετεεστεσι , Γτοέτιττειοε τττττ18τΠττε1τ στοττιειτοτιι ιιιστοε εττεθ:σε : ετιιτ ειιιττι

σ ιιοτοπιστ τειιισοε, σοσ τοτειιτ σωστο. τεττεσσ. ττιιτοτεΓεετε.. ' .

τ1..ΈΞΣΞτΞ2ΐϊ11'τΞέέ;τΞ;'ΐ 2τ::τ,ιτ::ιττ::3::ετε:ιιτ::στι? :ι::.:ι::15ιτ
::πτιι€ιιοτ Ρε·ιιοτιιε στττεεστἱτ ειιτιτοπι ΜοσειστιοΕΡΕιεοτοτσττΓοσ τ οσεειστΙΙοΞίοιιίεΈτἰἐτ Έστ

=ΈΡΙξι:9- το εοσι Γστετ ε τι ει: οειτετ. ιιτ τ τεο ε ττιο.πιτετ ει; εοε σε οο τι οτι ο ε.
ΐο:1:ΐω13- ττε νττοττι τοεττ·ειτ._ τ”στετσε ειττἐὲτιοε ειοοετ τΠτεττοπι τοστ στπτεττ·Βτεοτ ι εοπι τοτο.

στι. τενετειιττει στο στοεοτ:ισειτ. Ετέτοοε ττιπι τττο το εοε τεισιτιο:ιπι τιστει ιισοτι

ττειιιίτιάτ:ι , 8ε τισε ιιεττετιττΠτισοε ειιιτσιειτοπι Εισέτειτοτιι στσεοπιτστ ειτττε στεενειι.

τικ 8ε σεει1σατο5ειιττε τιιτιιττιιε Γεισετσ στο τοποσ τοσε Με στο εΧεοτειιετε πιε.

σωσει εσσιτσεσόοτιετ. @το στοπ" ττιετσστοτοτ Πιειτοτοιτι 8ε ττιίτιττε1τοτ Μιιιτιιοπι

τττειτιστοε πιο:: τε τιοτε ειιστοστ:ιστει· σσεττ τσιτιιτίεοττ, ειτειοε το εισΒοτο ττοττιίτε

σΒΓεσιιεε ιιιιισεσε, τιεεετει·:ιτε νεΙοτ το ειοσιτ:ιιτι τσετιιτιτεισοτο Γεττσεσειτ. @οι ω.

ιιιτοττττειιιτε σττιστσστεσττε Πετ στο στοεντετεσττει Με δειιι€Ισ Πετ ιιεοοιιοοιιιτι οι

τετε σοτοττ , τω νετΓει Γ:ιειε το! ειιιιι Μπιο Βετ στα @φωτο τα τε εειτττετε 8ε Πω
οεττστΙτε Με ειεεετίτττ νστιιττε σιισι Γσσστε στι εοσιετοε ει: τοτε ττοτττε το σώσει τω.

Ηττα τεττιετετιιττοτίττ_ οτ τιτεειττοοει, οοσετ τω, τεσεττο. εκστστειτεε εσστ:ιστει:

ΤοπιτΙΙε ετοεστοενειΓετ Γοστεοοεστεττστττι Ησε φοιτ Με, Ιετνε Πετ , τιοσε τε

τοΒεστετστσεσττισετεσττ Μτο. το τοο Γετντττο ιΙΙτεττε εοσττο. ττιεισο:ιτοιιι (:τιτττττ

τοτττεττ ντετεο, Με οπιιιτπισιττε τεστετιειιττο , σε Με:: ετιειττοτει: τπτ-τοποσ :τ10Ι'8

τι σο.ιτιοοε ποσο τττισττιότο. είτ , σσετιιττ σοσ Ιτεετε. Τιισε το τοτε εει·εστοε ΓεισιοΙστοτ

Βετ τεΐσοιιεττΠε ττεττοτ :Ετ ποτε ποσο ττειτιθ.&:ι τιεισετιιτ ι 8ε τισε «ποσό Ειτε το στο.

σι·τσ εστσστε τστοίτε εστ , τστε σεεεειντ. Αττειττιεσ σσοε ιτιειτε ὰ πιε τιιεεστοσι σττιττ

τατιο τιοσε ττιισεττεάοττι 5 το τειττιεσ σετ τοοε σε σετ τω τοι·πιειιτ:ι ι·ενεττετε , 8: εοτ

τστεπι Πει τιστι ιιττιστττιε τσε1οτετ:ιτε. Αετ οοιιτιι νσεεττι στοττσοε τεστο.τστ εισΓεεΠττ.

δει·νοε ειιιτετσΙ)ετ Ατεο.στοε το Εεετείτε.ττι βετο Ρετι·τ Α σττσΙτ ΙΞ0το5 το ττιιιστε
]ζ)ετ εσστοσιεσε, εστειιιι ειιιι&τε Ετε.τττσοε στο τισε εστιιτιιττ ο ττ:ιετσο τε ειστε Ποιοτ

ιιτ στει:τειιττειπι ειτσεττνττ νεστειττι , τστοπι τε εοπι τοότοοΓει ώστε το σο.ντιιιειιτο στο.

Πετσειιε Εεετείτα,εοιιι σιοτττε τειετστιιτε δε εστιτστο εοτετε ετεστεε:ισε οπιστσστεο

τεπι Ποττιτσοτιι ,οτ στο Με εσπισιτΙΤσ σττιεοτσ σε σεττετττετετοτετοε ειστιιιει το τε

ττο νειττοεόειοε τειττειτεσ : σε σσίτ τοτε οτ στο Με τε τσετετετοι· σεειτοε Ιιοπισ το

στΓετ νεοτ:ισι , ι·εεεστει σοεσιτεσττο στο τστιισι Γε εσπιτστίττ Πσπιτιισ , νοτο ο εστ

ττεττιτττ οτιττεεισε , σε οττι·ει πιεσε εμε τεοιτσ οοειτει·ετιιτ Ιοτιττεοΐο ει:ετεττο. $τεοιιε

στα”

τι Ετεο το) Μια 11002 Γεπ ὰ νετ-σετ: 0τιτττν3ττο εττετ Βοσιτστειστοτσ τσετστετιετ , οττ το $εττιιΙο τ. στο Μποστ

Μπιτ. 3. Ττιεοιτεττετ πω. με. στι. ιισκετιιτιι ε!! Εεεε Ρατετιστιεττι στο: δ2ειιτο στιτττιωισ.

 



νιτΑ ε.Α1εΑοσι Ασε. εεκιΜεττιεεΝεσ. στ;

εοάεω Πω ΓατσσΙο Ρτο Με εοωισσΠε οταστε , Γανεστε 1ζ)οσσσο δέ νεσὶαω εστι

σετε τσετσττ, 86εαστΙΙοτσω ίσοτσω ὶσεἰίΪο τσ Γασέτο ε]σε εαΡὶτε σΙττὲ. σσσ σα

τιστ. 8 =

Τοττοτσαεο σοωΙσε Αετωτιιε ασ Ματσω νττσσσ νεωεσε τταστεστ Πεο 86 Γασέτο

Ρεττο τσ Οετσετἰεο , Γεσ ετ1αω 8ασθ:σ Πω ΕτΜεττο ατσσε Ατεαστο τεε Γσαε Ισ ω

έτει νΙΙΙα Τοττοσἰαεο ὸὶε`τα εσω οτσω τστεἔτὶτατε στο τεωεωο αστωαε ίσα , σεεσοσ

ετἰαω 86 ΐεἰΡΓσισ ισασεὶΡανἰτ ε]σίσεω Ιοεὶ ἴετνἰττο στο αισοτε Πεινἰτέσσε ΡετΡε..

τσα αεσιτττεσεΙα· 5 σε εοτσαω εαοτττε ΠΔ σεΡοσεσε , ]σεσω (Πισω ί`σανε 86 οσσε

ε]σεΙενε ΓσΓεετστ. Βεὶσ ετἱαω Μοσαεσσε εΠεετσε τεἔσΙατὶΒσε Γε ίσΒοΗε!1τ εΏίσ

Ρωτάω σε ροΡτεα σσω τσ στα σπασΠττ εσω Βασέσε εστω ΡετωασΠτ.

ο _ @σώσω ΙτατΙσε οσε . στ Κεε>σΙα εΙοεετ 5. Ετατττοσε ττετσω ασ οσεωεστσιτσ στο

@σε , τΡΓεΠοσπσιιε ΑΜαε εσω όσοοσε ΓΪἰτὶτσαΙτΒσε Ρταττἱσσε ασ Ραττεω Μ·

σιιαω ὸεεΙἱσατε ίτσάσσ στ ωοτε ίοΗτο Ρεεσ ὶατ1σεαΙἰσσἰὸ αεετετ , Ρτο ετεΒε τω

ετεεΗτο 1)οιωσσω .σσεισαόωοόσω ΓοΙ1τσε ετατ, 5στετσεΙΙατετ: ]αισ εστω τσ σε·

σχεσηεεσ-Ωσσιεττ Ποωτσἰ σοίὶτἰ Ρτεενἰὸεστἰα Γασετσε 5Ρἰτἰτσε Με ὸείἱσἰετατ,

στ Μασ νἱτΞ ΓασεΗταε ε!εωσω ωσσόο Ρατείεετετ,σσ:ε εΠσ τσσσάταΗΒσε Ισ νἰεὶσἱτα

τε σώσε στο ίσο1τσωετττο εΙατετε σοσ Ροτετατ. Νοσ εσὶω σΙττα όστσιιτσ ετατ στ

Ισεετσα ατε!εσε86Ισεεσε ΓσσισοεΜ εΙασεσΙατα ωασετετ, Με ]ατσ τσ εοσΓΡεέτσ

οΙσσὶΡοτεστἱε 1)εΠσΡετ εασάεΙαοτσω Πτα . σοσ ίοΙσω στο ε, ίεά ετἰατσ Ρτο οω

σΒΜε σωστο εοτσωσΠε Με αΙωὶτατἰε τατσοε ΙσεΜε τσΐοετΓετατ. Ιοειτ ὶτασσε

Ρτοἔτεεἰίεσ5 86 Παντό1εσω εσω εΜΗε εΙσοοσε Ετατττοσε εΙεεαστασε , Γεωοετοσε

οσοεσωσσε Ησἱε ΡΓαΙσσ ενεσετατ €ΕΠΙ.ΙΠΒΧ11ΓΠ Γαεἰεσε*: είεοσε εοστὶΒὶτ στ ασ

ςσοόάαω νοΙσταοτσισ εασταστὶο σενεσττεστ σιώπησε εαστὶετ ίαεετεστ. @σ σ1οΧ

σταστοε Γεσ ωασἰεαεαοίτταἔτοεὲωασὶοσετσ Με ταώο νεΙστ Ισ ταισσω ατοοττε

ΪσἴΡεσὸεσε, ωοτε ΓοΙττο εοταω Ι)εο ΡοσΙτττοσε Ηεκτε Γασε1αεστεεεε ασ Βοιω

σσω Ρτοίσσάσστ , τσ σσσ εεσσΠε36σ ( στ ὶΡίὶ τείτατἰί-σστ σσἰ σσ]σε Γασδτα: οτατὶοσὶε

ΠσεΜιστετίσετσστστα Γασέ1σω νττστσ ΒΙοοσε τεσεσε σσότοσε ΒΥτανὶτ , στ σεστετ

Βοτσω εΙσοτσω ντόετετ τείτἰσω , εΙσοσίοσε Γασετα οτατιο στά Εσεω άατετ οΡταΒΙ..

_ Νεσσε Με ίΠεσεΙσω είτ. ε1σοεΙ 61σΜατσ σοΒΠὶεα Ραττε Ρ1έτανοτσω· σε @Ια -

σα. @σε

σε.κκενττ.

δτ:ττ. κτ'.

ΧΧΧ".

ΑΠΜἰσε

Τοττοττ2

εσω Θε

ωετἰεο ττ44

Μ.

ΧΧΥΠ.

ννεισΕσε

ίεσ άστο-θ

:Επεσε ὶσ

ταάἰο σσσ

Γσί-Ρεσὁὶτ

Μεαότσ8.

Ιεω ίσα: Ιασῶστατἱ. Φιοόαω εὸὶἔσα στεεεΡεταότα νετσε Πεἰ ΓαωιπΙσε α!» Εισωο # σ· Ρωα.

[τιτεεσε , νειστοε 6Ισο5 Πεο εοωτσεσεΙανετατ ταὸἱσε ΓοΗε τεΠ:ττιστ:

βετ στ εοωΡετττ . σσσ Γσἰ ισετσ:τ Με άοσσω Πω εοσί:εττε νοΙσἰτ, σε αΜτσω

ίεεσω Ισ Με νὶΙἱοσε ωοτασσσω. Ατταισεσ ἰΙΙΙε σε νετΒο Ι)ετΞστεεεε π, στ ἰσ νἰτα

στα σεωἱσὶ Ιιοε ΡτοΡαΙατεστ, σεε Με ]σίτἰτἰ:ε ωετἰτο Βοε ετί α σσατεστ. Ετ

σα! οΡσε Πεἱ τενεΙατὶ 86 εοσίἱτετὶ ΜσοττΗεσω εΙτ. ΙΡἴε Ρἰσε Ι)εσε ε1ω Ισ ίσα Γασ

λα ττασεΗατιταττοσε Μογίεσ 86 ΗεΠατσ Γεεσω αΡΡατετε νοΙσττ, τσίε ετἱατσ 86 Ειστε

Γετνο Γσο Με άσοε 1:ταττεε στο σώσε ίασότεε τεἰ τείτὶτσοσἱο ατττΙΒσἰτ. _

ΕΠ Γασε 86 Πωσ άίεσσω ισεωοτὶατ εοωωεσσατε , οσοσ ςσαεΙ:τω σοετε Με Ρα

Ποτ εετεωσε νὶἔἐΙΙαε Ι)Μσαε Γσσετ €τε8εω Βοτσἰσὶεσω Ϊαεἰεσε,ΡταττἰΒσε ωστε.

οσε Ρτ:ετετ εσίτοόταε ἰσΙεἐτο ΓοΡοτατἰε,νἱὸἱτἰσ Ραττεισετἱὸὶασα σωστατσ Ιιοττἰ·

Ι;Ηεω σσσ σποτσεαω 86 εεσ τσαεεεΠΠ;σΙεω Ισεετσαω , σσσ: Γετν1ε Πεἰ Ισωεσ πωσ

Γεταβατ , εΧίΗσἔσετε νοΙεσε. Φωτ! εετσεσε ατσΙετα σα. ωσσἰωὶσε Γασετεεω

εὶε Γε ναΙΙασἀο ωσσ1ν1τ, 86 εοστταΙιασε τεστατ1οσεω ΙετἰΓεταω εσω ασσα Μσε..

ὸἰόταὶΡίατσ σσόΙσσε ΓετσΡετ αεΙΓΡετἔεσε, 86 Π8σσω Γασετεε (]τσεσ Γεεσω άετετεσε

νεσἰτε όἱί-ΡοΓσἰτ. Ετ φωτ σοσ είτ εοσνεστὶο τεστ Η Πεἰ εσω σώσε , τσ αεΙνεστσ

ί-ετνὶ Πεἰ σωστα τετετττωαίσσαω ωστ ε 86 Με Η σεε1σε ὸἰΒἶσεἱεσε , :Μα Οτσεὶε

Γασόττε ωεὸὶεαωἰσε 86 αΓσετΠοσεασσαε Βεσεὸἰδττε ω εἰτεσἰτσ Βοττσἰτοτσ ωσστ

τσω ετατ , Ρετ Εεσείττατσ ν1ττεασπ α Γετνο Βετ εο8.&σε ε:σνΙτ , 86 ΙΞισ6τα ίατστΙΙα

1)εοΡτοτεεεστε Μεσα Ρεττσασίἱτ. Τσσε ΡατετΕατσἰΙ1αε86Βεο εΠΙεέτσε Β. τω

τω” Ρετ ΐο1τττσω Πεἰ Ρτεενὶόεσε , σοδτστσαΙε αε ωατσττσαΙε οΕΕε1ο εεΙεστατο;

ΞσεΙσστ Εταττώσε στ ττἱΒσ5 τΗεσσεω Γασέτα αοΙΗσεστἰα ωασετεστ 5 86 εὶσετε 86 ετ:

Ιἱεὶο τσεΙσττ Ρετ ΓασεΙταε στεεεε οτασάο 86]ε]σσασάο Βοωὶσσω Ρτσω όεοοΐεετεστ,

σε ΐτστττσε ωαΜτσσετστετ 5Ποείσα τεΙα]α&ατετ: οσατἰσσε ΙὶΜτιὲΓσἰε ωοττΙΓετΞε

τεστασοστοσε , ω οωστ Γασὁτὶτατε 86μεσωΠοωἰσο ὶσεοΙστσεε 86 σσσσεΗ άείετέ

Ρ Ρ Ρ ΗΤ ω, _

οσοσ Ϊετνσε (Με

η

ΧΧντ11.

Πτ σωστα.

ΒοτττωΗ

σπα α Β.

Ήτο.



Με νιττΑ ε. ΑιεΑοιιι Με. εεΜετιεεΝειε.

Απ. (ΗΜ

ω:.ιικενιι.

δευτ, τα.

τ. (Μη. 8.

Μπι. 8. Η.

ΧΧΙΧ.

Ἀιτ:ετ!τιιε

οπιτιεε :ιά

ΙΕ ττατιιτ,

ΧΧΧ.

Ἀἱ› Ατ18ειο

ίι.ιτιιτετι·ι

Πιοτιιπ1

Πτ:ιετιπ

τιιΓειτ,

τ. Οον.τ.ι6.

. . . . »
νιτε ντιιετειιι:. ΦοτΙΡττεεεΡτιιττι Βοπιιιι ΑΒΒειτιεΕτ:ιτι·εε ττιειιτε ιιτιειιπιιιιι οΒΠεξ

ειιιιό:ιτιτεε, τιιιο.τιτοετιιε Ποτ: οιιοά @Ποτε Πισω τιποτε ὸενοτει. εοιπΡΙενετιετ:τ,

ΡοίτιιΙο.ιιτεε εΡιο ΙειτΒιτοτε οιιττιιιιιτι , ιιτ Πιο Γε.τιδτο. τιιιτιοτιε ιΠιιιε ιιιεΧΡιιΒικιΒιιι

πιετετετιτιιτ ειγΡεο Ρτοτεέτιοτιιε Πω ττιιιιιιτι. Ετ οιιιο. τω) ιιιιτιίΠττιο Ρ:ιττεΜε Πιτ:

τίτιιτι1 ονιιε :το οτιπτιι τιιτΒιιιε ιιιιοιιιτατιιτιι εοιπΡετετειτ τοτε ττιιιιιιτιιι1τ , Ποτέ τοτι.ιτπ

ιτττετ Πε ιιιιετιιι·ιτ απο Μπότα τ:ιε!ιοετατιοιιε εοτιΠΠιιιιμ ιιτ ειΒ Με ότε το τε!ιοιιι1τιτ έ.

οιιτιιιιιο ιιίτιοε π! ιιιτικιιτιιιιτι οιιτιιιε οτε:: ειιιιτ Μπότα ΡτοτείΠοιιε Ποτ: οιτειιτΠειιΙο

εΙιτιιιο εεεειτιιιτιιιττι ειεεΠτιιε ω οτιιιιε βουητο τοτιιε Ιετιιιετετιιτ Μτι€ιίττιιττι τΠεετι..

τεε: ΜΙΒ ιιττιΒτει αΙ:ιιτιιιιι τιιοτιιτπ τιιετε οοε Ποτιιιιτε. Ετιτετιιιιι Ρετ ΡτοΡΒεττιτιι :

Ιτι Πιιι6τιτ:ιτε (ετνιειττιιιε ΠοττΠιιο ι 8: ΙιβετειΒιτ ιιοε Με ιιιιιτιιειε ι:ιοΓττιε. Τειτιτο ὸε

ιπισιιιεττιτετ Πε ειιτιθ:ιιΙΙιΓετνιΠει ιιιιιτιεοιπειττιιτιειιι ετειΠ:ιτιιιτιι τετιιιιΠετιιιπτ οιι1

1ιεειτι πω. εοτιίείΠοτιε νετιιττι σ.τιιιιιειτιιτιι τιτεοιειιτιι , Ρειταιιτεε ΐε ω οιιιτιιει τω

Ριετττιε, €1ιικ[)ει153ιιβετε νεΠετ Πνε Βοτιιιιτι Ρτο Πιιι&οτιιτιι Ρεττιιτιπ Ιεν:ιιτιιι·ιε,

Πνε 1°1°12.Ιι.1ι11 Ρτο Πιοτιιττι όεΙιδι:οτιιιιτ ΜΜΜ ι1ιτιοτιε : Βάτιετιιιε ΡτοΓεΠὶοοετη

οιπιιιιιτιι Ι)οιτιτιιιε ΑΒΒο. Μια τέτιιιτιιο ΓιιίειΡιετιε οΒτιιιιτ Με ιΡΓε ουεὶτιπ τοτε Ποτ ὰ

Ι)οιτιιτιο οποίο. τε.ττιιΙιτι απο οττιιιι άενοτιοτιε εοτόιιιττι εεεεΡτ:ιβι!ε Πεο ί.ετ:ττΠ

ειιιιιτ _ οΒίεετειιιτεε Ριιιτιι Ποττιιτιιιιιι , ιιτ απο οόοτε ίιιενιτειτιε ιο εοιιΠεεότιι εμε

τιιετετετιιτ ΡετΓεττι Ρετ ττιειπιιε @Με ΑττοεΠ , τεττιοιιαιτι :ιΙτετιιιε ΜεΙεΙΜεοεεΙι τε

πιιιιιετειΒιιε άοτιιιττι. Βιετιιιε σουίτα ΡΙεΒε Γειτιότε.ιΙΙιιιε 10ο, νιττιιτεειτοιικιτιιιιι τω

:σπιτι ειτιιπο.τιιΓΡιτιτυο.ΙιτοττιΡΙιεεει ιιτιοεΙΙεε εοτοιπιπι ιττιιτιειτεεΠιοιΙεττι τεεεΡτιιτι

Πιτιτ ὰ Βετιιιέτιο]εειιιτι τΙιε εκειττιιτιιει ίτιιιτιιτικτεττιπ τεττιιιτιετειτιοιΠε ι·εΓΡιτιο. Ετ

τρια εο.τιταε ποπ Πότε. ττιιιιιτττε Ρο.τιτιιτ τιιιετιι.ιι, τΠεει1τε ΑΡοίτοιο, @περα πω”

9Ι48Μ ωσττάττ, ιτειιπιιιει @το ποτ/Ε·ρωπιό2:2 ωπωω ΟΠτΜΜ τπότώτω , (οι ωιςττ.

βρε , ω; ρετΠ:τω2ο , απ $!ατϋπσ2 ουτε ττιοι·τε.Πιιττι ΡοΠτιιε το ιιιιτοετο Ειόε!ιοττι τιοε

Ροτείτ Ι·ιεΒετειτι όιιΒιιιτο, οιιὸτι ΒΡιτιτιιε εΙιΙεάτιοτιιε Γειι Ρεττεάα: αιτιτο.τιε οτα

απο Β. ΕιΠΒει·το άε Ιοεο τω Ιοειιτιτ ιττιπιιιτο.Βιιιτετ ττειιιΠετιε, ΠττιιιΙ ετιειττι ειιι·τι

Με θ.ιιιιιιτι ΠΒιὲΒεο Πιόοιιε Πιιιέτο Ρειττοειτιιο τειττηιιο.ττι ]ιιτε τιετεε!ιτειτιο εοφ,

ΜΙΒ,Μι ειττιοτε Βει εοΡιιΙετει ιιΒιοιιε τιιειιιεειτε τιιιοε ετιιττι Γτιιι&ο. εειι·ιτειε εοΡιι

Ισ.νιτ ιτι Πιτιθ:ο Πει Γει·νιτιο ,Ιοι18ιιε τεΙΙιιτιιιιττ Πειτε ποτε Ροτετο.τ Γεπιστειτι Ρτο ι.ιΠο

ε:τι€ειιτε Ρετιειιιο. Ι..εε)ιτιιιιε ετιιιτι Βεειτιιττι Ρειιιιιιιτι ΑΡοΠέο!ιιττι Ιζοιιιεε το @πατε

ττιιΠιττι , Παω! ετιειιτι 86 ιο ΕΡΙιεΓο ΡοΠτιιττι €ετιτιοιιε ΡτεεειΡιετιτιο Π:ι·ιβετε, 8τ στο

ιιιΒιιειΙΙιιτιειιτιότε.οτετ οβετιιτε. Ρειττοειτιιιιττι ιιεττιτ›ε ΠττιιιΙ ειιτπ Γειι·ιέτο Πιο πιω.

νεοτιι οιιοτὶ Βεειτιιε ειττιΙετο. Πει ΕιΙιΒεττιιε ειιττι Με ΠΕΠ ετετιιτε τι Πεο ΓεπιιΙιει εοτ·

Ροι·ε άεττετιε Πο.Βιιετειι: , Ιτοε Ρτεείειτε ΓΡιτιτιι οι·τιικιο Ρετ ΒΡιτιτιιιττ-Γο.ιιέτιιω Ποτε

(Πετο ιτιεεΠε.Β1Ιιτετ ττιιιιιίττειτε ειιτειοειτ , δ( ιιτιιυ.ιτι το Βεο ττιιτιιΓττετ , ΑπτεΠ_

Νοτι ειιιιτι άει·εΙιτιοιιιτ Πει1ε ΓΡετατιτεε το Γε. Αττειττιειι Με οιιιιτιττ τωαιιΠω κι

ΠιΡετιοτσ..

(:ι1εΡετσ.τ ιπ:ιττιοιιε δ. Αιαιότιιε ΡοΙΙετε το νιττιιττΒιιε, ιιπο.ιπιιττι ο: οτιπιιε το

@το ΡοΠτιιε Μοτι:ιεΙιοτιιττι εοετιιε εοιιΗιιετετ εκ! σου , ειιΡιειιε ειιιτιιιει εκ ειιιε Γεω

θτιίΠττιο οτε ττο.Ιτετε πιεΙΙιΒιιτι Γειι Πιιι€τιτο.τιε Ιιοιιειιιτιει, ουτε ΠΜ 8:ειΙιτε ΡοΙται πω

τειιτιιτ Πετι ετ! τεττιετΠιιττι οΡΡοττιιτιο.. Ετο.τ ετιιττι οττιιιι Ρ:ιττ:ιτετι τιετιιτιιε , ΓοΒι·ιε

τοτε Ριιτιιε , οτ:ιτιοτιιΒιιε Πτετιιιετιε , ειτοιιε ειΠὶὸιιιε νιΒιιιιε Ρεττιο:τ , οιτιιτι Βοοιτε.τε

ΒετιενοΙιιε , Πιοε!ιτιε Ριι.τε , 86οττιιιιΒιιε οΡΡοττιττιιιε: τετ ιιεεείΓε ετ:ιτ τι: οιιεττι Γιο

ότιτεε οενιτικετετ , ετιειιιι ετ τετιτατιο εΙινιιιιτιιε ενωιωτ.

(1ιιετιο.πι τω” οιε οτιιτιιΒιιεω ί`ε ενοτ:ε.τιε Ρι·εττιΒιιε τε!ιοιι:ι εκΒοττειτιοτιι.ιω

Ρτεεόιετιιπετιτει Ρτ:εεεΡιτιιιτ οττιτιεε Βοτιο σ.ιιιττιο ιο οτιιιιι Πιοδτιτοτε ιτπιτ·ιετετιτ , δ:

νιο,ιΙεε το οτιιτιοι·ιιΒιιε εκΠίτετετπ , τιε Πιτ νετιιετιε Γοτιοι·ειτοε ιονετιιτετ @Με ΔΡΟ

Βοιωτια τΠεετιτεττι : νιάετε νοεε.τιοιιεττι νείττειιπ ,Έτεττεε ) που ειιιιπτ Ιοιιἔε ειπα

ουτ νοαιτ πω: εεεε ΡτοΡε πιώ: ιο 3ειιιιιιε. (ξι_ειΡτοΡτετ νιτιεειττιιιε τιοε , Ρτειττεε:

ιτττετιι)ε , δε ττιιιτιόειτιιιε εοτάει τ10ίττει _, ιιτ εἱιιτπ νεοετιτ Ρατε.τοε τιοε ιτινετιιειτ. [ζει

όειτι τιο.ττιοιτε ιιοότε ΟοττιΡΙετοτιο όεεειιτειτο Βοττιιιιιε ΑΒΒειε οττιτιεε Πω @πάει

ΒετιετιιέΗοτιε ττιιιι·ιινιτ τι, δε εοε Ποττιιτιο εοττιττιεοόειτιε ΠιτιιιΙ απο ειεω ειιΒιΙε ε!ε_

νετιιτ, τιοτι ιιτιρΓε Γε Γοοοτιόειτετ, Γετἰ ΠιΡει· 8τεἔετιι Ποτιπιιιι εοτιπτιοι·ο.ιιτιο ετημ

τιζιε νιειΙτιτετ. Ιτειοιιε Ετο.ι:ι·ιΒιιε ιο Ιεέτο Ιοετιτιε τοτιιτιι Ποι·πιιτοτιιιττι ΙιιΡαετωσ

τι Νοτει πωπω Βετιετ!τεειιοιΜοπετΠοεειιιτε Γοπιτιιιττι τω ειστιτ1ιιτειιΓιιι·μτιται.

 



νιτΑ ε. ΑιεΑοιτι Απ. ειτΜΕ·τιεεΝει5: οι;
οντ:ινιτ, τόοοε Ι)οιοιοιειε εοΠ:οτιια: ιο Ιοεο άεΙτιι·ιειτο Π:ειτοιτ, Ιοιοε οτσ.τιοοειο Λο. στο

ειεεει.οτειοει $οΐειΡε,Ι)οοιιοε, Ρτεεεε οοίττο.ε, 8ε Μοτο εοίτοε!ιατ τοτε Ιιοεθ.ιτ °ς·Χ“Ψ·

έτοοι ονι!ε ειι·εοοιτιο. ,δε οοιοιττάνετίιτε.τε εἱεΡοΙίΞι οτ οσε ΓεοιΡετ όστοιειιιοοιιιι. Μ”. Ν”

εοΙιιιοιτο.τιε δε Ρειει8 , Ρετ Ποιοιοοιο οοΠ:τοιο , δα. Ποιοι οεοιοοε οτειτιοοε8ε οτι

εοοΗτιιιοτιοοειο Αιοεο τΙιεεοτεε , εοονει·τιτ Γε το! Ποιοιοοιο του. εοονετΠοοε,ιο

ειΡιεοε Βεινιτιιεοοι τὶ ετιΡιτε : ειοοε!ιο φωτο ΗεΒιΙι Ρει·οι·ο.οε , εοι:Ριτ ιοεοε Με

· ιεοοι το ειΙτιοτει ττειοείεττε , δ: οι Γειετιε οτειτιοοοοι ΐσΙΙεοιοιιε εοι· ειοε ΓΡιτιτοοι

Κοε επαιτειτε , ΓειοΡετ ιο Ποε Ρίο.Ιιοι οτιιοοοεοε: Ρτοτειοίτι οτε Πεοε έ. εοονεοτο

ιοετΙιΒιοιοτιοοι ,έιοιοΙτιτοοιοε οοετειοτιοιοιοιοοιτοτεοι. Βίαια: ΓεττιΡετ ιο @πάει

ε!εΡτεεειτιοοε τιτοετιτιοε νιΒιιτιοε οΓοοε ειάιιο6τιε εοοτιειοιιιιο , νιοιτ το! οίτιοοιι τω

τοιὶε ττιοιτιοαιο τΙοοε Αοοειοε,οοοοι εειοοιε!ει νείτε ιοτιοτοιο, οοιοι ΒΙο.οειιτιε όεεσξ

τετοιο , 8ε αΙτετοιο τεττοιο ειτοοε ΙιιΓι:ιιτιοτο ιτε” εο]οΓάει.οι ΒεΙΙοτε,οιοοι τ”οι·τοιι:Ιι..

τιε ι€οιτοιο , Ηειιοτοεοε ΙοιΒεοτειιι οεοΙοε,8ε ιο οιειοο ειοε οι€τειτο τεοεοτε' νοοειοι,

όιεεοτε οτι ΑοΒειο:Εεεε Με @το εΠ: τιοΆΡοτείτειε εὶ 1)οιοιοο Ρετεοτιεοάι εοι·Ρο

το οοο τιιιιιτιοε. νετιιιοτειοιεο οσο οΓειοε ο εοοΓοτοιοτιτιοοετο τοιιε ΒΙτιτιιοε τιεΓ2

ι νέοτ,ειοοοιαοι οσο εΠ: τοτε Ρτο ιΠοτοιο τεειτιΒοε ε:ιτει€ιτε.τει τεοτο.τιο , Γετι Ρτο οπο

τετοιο εοττε&ιοοε ειοΙιοε ιοοεΙε!ιοτο. Αττειιοεο οσε οι Ιοεο ίοΜιίτε Ρο.ο!ιΙΡειτ,

-8ε οε εΧτεοοειε το:ιοοιιι το:ιοι τω αΙιοοετο , τω ιο τενεττεοάο τιοοτΙ οποτε °εί·ο

τιωωιτο. ιωιειο ειοτειο τοειΙιΒοο Ρείτιίετο , ΑοεεΙοε Ποοιιοι Βοοοει Μ: ,

πονο ΡτοΡετε :το Ιοεοτο ιο οοο νο· ])ει ΓοΡετ Βτεοετο νιΒιιτιοε Ρετοοότανει
πο. @τι εετοεοε 5ειιιέτοε Πει, Ρτοοοε ιο τοοι:Ιοοι (ῖτοειε εοττοιτ, στο- οετειοειιιοοι Ποοιιοοτο, οτ με εινεττετετ ιι·τιιιι Πισω ὰ Β.οιιΙιο. Με , ιτε-πιστοί: _

ὸιειΒοΙιεο ΡετιεΙιτετετοτ , τιιιοει το:ιοοε Ι)οοιιοι ΡΙο.οτεινετατ; νεοιεοει @πιο ·ι

@ο τιοοτιοε το! Γετνοοι Βοιοιοι εΙειοεοτει· ει εΠοεοτοσ οι τΙιεεοε : Ανει, οι

ο δετνε Πει, ειΒε ειοοά αεκ, οε εεΠετ οοοείειοέτοοι λειΒιοι:ιτοοιο άεοτεεειοτο ο

:·1)οτοιοοιτι Ρτο τε 8ε Ρτο εοοιιοιίΤο Βι·ε8ε Ρετ Βοοοοοιο. ΙΡΓε τετοιο οιιε ιοιίὶτ :(

τ τω! τε , 5:ιοθτε Βει , οοετο τοτο εοι·τΙε τιιΙιο,ιε , 8τ ιοειιιοε ΗτιεΙιτο.τε ΓοΡετ €ι·εεειτι . έ

@Ποιο νιΒιιτιοε ιοΒοι·ειε.ΉτιΡτοΡτετ οοΙιΓοΡι·ο τοοάοιο Ρενετε,οεετε!ιςε τετ οΙττει - · -·

οιοτΙοιο τεττεειτ , εοιο οσο είτ τοτε ΡτωτιεΠ:ιοειτιο ερι·τιτοιΙ)εο μα» τοιτοοετιοοε

ειιιιιοειτοοι Ι1οτοοι ΡιόεΙιοττι , ία! Ρτο τειοετιιο ΕΙεδτοτοτο1)ει , οοιοοοεοεΜε

@πιο εοετο ενοε:ιοτιι ίοοτ τω! νιτιι: ει:ι:ετ1°ι:ε Ρι·κοιιοοι , φωτοΗΜ το Ροεμιτειτοτο

τι Βοοιιοο Ρτο τιι€οιε οιετιτιε 1ΡΓοτοοι , Βεειτιοοε Ειιι!σεττι εΒτεἔιι τοπιο εοι·οοι

Ρετ ]ιεεοινι- ΟιιιιιετοΜ. Ιοετενιτ εοιιο ιοοΙτιτοτιο τιοιοε Γειοετεε ο εΒιε εοοιοιΠο

τοιοο , ιοοιΡετ 8: οιται νιτετ οοιοε !ιοτοιοιε είτ οε8οτιοιο. Β οοιει ΓοΙοε τεττε τιοτι

4 Ροτεε, οεκτει·τι ΡειτεΙ111]ι15τεο&2ε ΡΙεΙσιε 8: οιετοετοε ιΙΙιοε οοοε.τιΠοιοιποτει εΠι.

νει·ιιοιτ:ιιοεο τω:: :ὶ Ποοιιιιο Με ίειοετο Ιοεο εοοεεΙΤοοιεΠΡτο ιοτετνεοτο Μο»

ο δτοτοοι Με μ.ττοειοτιοτιοτο, τιοὸά οεοιο Ιιοιοε @πότε εοοειοοιε ετιτοτοε τετ οι

:τὰ του Με ,ΜΜΜ εΙειεΙε, ε1ο:εοοοε το νεοτοι·ει είτ Ποοιιοο ιΓΡοοεοτε. τη.

εε τε εοοτοττετε οοοε , εοοιετνε Πει , ετ ΡτεοεεοΡει ΠοιοΙεοιο ΠΕΒ Ηιειετο Πο;

οοιοι ιο εοοί:εΠιοοε ,οτιοΙτειοτε ειΒοοε εεττο.τοιοιε εοοττει ΙιοΙτειο οιετεειοοοι ω;

έτοι·ιοεε Ρει!ιοοιο ιιιΡωιι Εετι·ε ιο εοο3ιεέτο Ποοιιοι. Ηοτιιε εοιοι 8ε ετε.ε Ειπε

τΓειπάει τοοΙτιτοόο ε!ε τετοτοοιε Ιιοιιιε αι οειΓε:εο!.ι Ρτοτεέτοι·ει είτ π! Βοοιιοιιιοε

. 8; Με απο νεΓΡετειΓεεοτε τΙιε εοοίοτοτοοβιτοτ ίεΙιει εοοΓοιοιοοτιοοε ιο Ι)οιοτ

_οο.Ριοιτο ει·Βο οσε ΐο.οετο Αοο,εΙιεο εοΙΙοτιοιο,8ε ίειοει:ο Πει,Ιοο οτε ειΒΓεεόεοτε,

οιιτιοτΙειτο οτι :μισό Ρι·:ετετο,τεοι οοο.Ροετοι3εαΡετοοτ τιοσ.οτοειοε εοοΓοιοοιο.τε. ,

@τιοτι εετοεοε νο Βοτοιοι,ι·οιτ οι Ιοεο ε1οο Β:ετει·ειτ το Γειοότει Ρτεεε,Ηεοε δεΜο» @στο _

Γοιο οιοιιτιοι τιιττεφτω, εοοι τοειΒοο. :ποιοι οιίττιότιοοε άετιτεεεοε ΡιιιΕτοοοιΠοι_οοιιοιο,οε Γεεετετ εοοΓοοιοιοτιοοετο ιο άοοιο Γοτι Γοοἰἑιοε1ο ΕοοιοΙετοι τοειοειοειτο·. ' '

Ετ ιιτΙοιτιιτ: ΟΒΓεετο,ιοιτιΠιιοε Βοτοιοε,νεττε πω” τω” τι Γετνιε τοττ°,οιοΙτα εοιιο η

οιιιίετε.τιοοετ τοτε Γοοτηοοτε Βοτοιοοιοιοετοεοτο οο2Γο,Βοοοοε, οοοτι απο Γοι.

τοοε. Ετ Ιιεετ οιιοιιε τιεοΙειε τΙεΙιεΕστοιο νοΙοετο.τι Γοιοοε , τειτοεο τε οοίττοοι εστω

οιοοειο Ποοιιοοιο οοο ι:ιεοειοιοε,τοι εοιτο Γοιοοε.Ε8ο ιτειτιοε οΙτιτοοε ἴετνοε τουσ,

ο Ετ οιιιιτιι ΕοΙΙ:ιτι·τιι: οι Γοειιιι‹Ιο ΥποΜε το! Αιεοάιι ραιτιοιιειιι ι!ινιοικοε τιιθ:ιιτο τείειτ , δ: οιοι·ιτιιτοτ "τες
τιι&ιι τι Αιιι;ε1ο άεθ3ιιιιτοείοιίΤε , τι:ιοε τετ Αοετοτιοε οσο· ΠΙΝ1ΠοΗ; · · - · ο ο ο »ο



ω: νττΑ ε. Αιτ:Αοοι ΑΒΒ. οΕΜεττοεΝετε. . φ
81ις_ Α”. Βοοοοε,εΒοΜε Γοοτ,εοο1οτει·ττὸ το οσο τοεΙετε , τι τοπ Εκτοτε οοε όε!τοετοτοττι

οτ:.›οττντο εΠ:,Ρετττοτοε ίοτο.ΕΒο οετοΡε Ροτττο τοοτοε Ποτοτοετ Ρεεεοντ,ττοοοτ Ρτο τίτο τω

Μ” Ή" Λέτο τέτετέετοτ οεοοτ,τοειοτ οτοοτροτεοττοοτ τοτοττοε ειτοτειντ. @τοι @πιο Βοτοιοε_

νεττε το τοε Μοτο Γει·γοτο τοοτο Βετο τοττοο8τ Ροττε οοτε τοίοοττ @τετ , οτ ΓοΙτεοτ

·τ·εΙτοιοτε [εινα Βετο. Νοο εοτοτ είτ οσο τοοοτ, 1)οτοτοε,φττοτοεειε οποτε οοτοετο

το όεΙεοε Ιτετετοτοτεοτ :απο οο8.το τεε!εοοΠ:τ Ρτεττοίο Γεω οτοε ίΞιο&ο τοο.5οτοεοε

ττεοτοοε τετνοε @ετ ὰ τεττοΙοεοοττε 8ο ετττετοίοε,οετίοίίι ττοε τοοι·γοτο, οοίτττοο!ττ

οτεινττ οτοοτοοτεοτετο Ποτοτοοτο, νεττττ Γε ειό ΑοοεΙοτο Παω τοτε: τοιςετιεοτότποτ

Βετ ειτφετοτοετοτο,οτττττφετ(1ιτροΓοοε,Ποοττοε,τοοε άεΕτ:τιετ εΙοάτοεΞΗοτ εο

οτεεοτε τΙεΙτιτοοτ νοοετο $ειοθιοε Ποτοοο1τοττ5οΗΐεττ,εεΠ”ετροτ τοτιοοε Ρεττοττεο

1τε,εττο.οότνττ εοττο Ποτοτοοε Ρτετεε εΙοτοο.οττοοτ :το Γε, οι ίτοττοτ Γ:τιοετοε ΔοτέεΙοε

οσο οοοτμτοττ.€ξτο εοοτοεττο «το Ι)ετ τιοετττε οΒ:οο ἴε τ:οοετίιτοοοε ἔτεἔετο βιο

το ()τοετε τοοοττοτ (τε.2)οοεοΙο, Ειτε ΡτοΡοΙΙοτο Βεοο, τονττεινττ οτοοετ ω ΕεεΙεΠετοτ

οτ [ητοοοε Βοντάτεοε ττττι›τ τΙετ:51τοτεοτ Ποτοτοο,Βοοτ τοοε οοεετ ΕεεΙεΠειίτττοε δέ

οττ!ο ΡτόεΙτοτοτ ΑτφεΜε οοοοετοοτε Γοοέτο $τοτττο πο. τοοττοττ, οτ τττωτο τοπι

τΙοτιτο το οοο. οσοι οτοοεε Ρειτττετ το οοοτο εοοεΙοοειττ το Οοοτο εοονεοὶτεοτ,8τ

οοΙΙοε ο οοτοετο :το οπο: οεεΠε ντοετετοτ. Ετ πο: οσο είτ τοο·οοεΙοτ·ο (Με Ποσο

ΑοοεΙοεΙοετε οοτεοετοΓο οοθτε ντΠτοοτΙο εοτ τοεοτιτο Ποτοτοτεειοτ τοοτ ἱΠο (οτί.

τφε εοοετοοετο οτι:οειτοτοε τονττονετοτε τόσο εττετο Μο τοοτοεοτο οποιο οσο: οπο

__ τοτε τ·εΙτοτοτε το 1)ετ Γετντττο εοονοΙοτεΕεεττ.

Μα”- Πετο οΗἰεἰο οοάοτ·οοΙτ εκ τοτιτοττοο.Ιτ ΙὶτοοΙ οοτοετο Ποτοοοε ΑΒΒο.ε 8: ειτοΙετο

Β:ἰο:`ἱ”ἐ:; βετ εοτ·ετέτοε πο. ο.ΙΙοτοτοεεττ οτττοτοοε: Ποτοτοοε φοτο απο οτε τ=ωττοττ5, ΑΠ

Σττἐοτοξἑ- @Με ε]οε εοτο νεΡττιε Γοτοττοο;..Εττι, Ρτειττετ οτΙεότι, τοοτε ΓοΙττο,οτ [οΕντο εκτος)

[οι"ΜΜ οο τιοττοο εΒ:οτε το Ποοοοο ντ8τΙοτε,τοοτείοοε νεΠ:τοε οτ ΡιοεΠοτοτοοε εοοοε

ο (Μάϊο τπτ ετοεοάο.τε εοτ·ο.τε,ετε οι: το·οοι·ιτε οεεο1το τιοττοοε νείττοε Ρετ Ροτοοτ εοοΕεἰΙὶοοἐ

νἰΡ;ὶ°°> Κ? Ροττὅοτοε τετΙοττετοεοοοο 8τ Γοοέτοοτ ντοτττοτο,οοε είτ ΡοτττττΡοττοοετο ΩωΡοττ.τ

:1Ε:τευέαττί δε δειοεοὶοὶε Ι)οτοτοτ οοΡττὶ]εεο- Οττοτε·τι τούτο τοτΡοτε 8τ τοϋτΙο τ:οτ·τΙε το οττοο

(Μοτο τοτ·Ροττοοε νεΙΕττε σο τοοοττοεο τιοττοετοτττ νεθττοι·οτο αεττοττε. Ετ ουτε το ντοεο.

1)οτοτοτ οττωτοο ίεΙτεττετ·, νττ1ετε οτ τοοτ·οοτο οετοιττοτο Γετὸ οτοτρτο.ττε, φειττοοε

άἱτοοΙ απο «το ειτἱ εεεο$ιοτ Πστοτοτεοτο ττεοτεοτεε ,τ Γοτο ΕεΙτεττετ Ποε οΗ:εοοττοΙο

τοοοοοοετο:Εεεε εοττο «το οσε νοτ:το: το τετοιο το! οτ.ΟττοΡτοΡτετ,Ετοττεοντοεω

ποιο οτ οι: τ!οτο νεοετττ,οοε ντοτΙτιοτεε τονεοτοτ.Ετ εΧΡοοεο8 οτε οοτοετο εοοτείοο

οετοτ·ετφε νει·ττο.τεοτ Ρετ οτοτττωμττττ: Ηοτοε ετοτο¦, Ποσα», δ( α” ειτφε οσο:

απο οοτοετο ο.τΙ φοτο νοετιττ είττο,οτεοετ:οτο Ποτοτοο οιετεειτοτοτ οτοοόοεοτε.Νε.

Μοττοφε,Ρτοττεονοε ίετΙοεειτ οΙΙοτοοοο,ίεά πο. νο: οοοε Ροτειτοε τεε!τοτε,τοτο

τ1τιοτο Με οοότε εοτο Ποτοτοο εωοοτοττίεΙτεττετ.Νεεοοτο εοττο το βετ "το(ο.

.φωτ οτεοτοοιτο. οοοτο!ενεττιτ,8τ ετ:τ:ε το.ετεε τοοτοοτο@οι Ηντό:ε τοοι·Βο τοτεέτο

Ρετοετοοτ,οοοε οΙτετοτο τοοοεοε οτε ντο. πέτο. :το φοτο νεοἰεοτο ετ·οοτ,οτ Γοττττὶ (α.

τοοοεοττ ντο εοσ.ττοοοο ττ·ειοίτοΙετοτ. _ Τέιτοφε 5:τοετοε 1)ετ τω. οοτοΗοοε τοτττττ

Ετ·οττεε οἔἰτε οοοε τεΙετἰτει·_οτ ΡοττΙοε τοοοετ Α ΡοίτοΙοε, οι εοοίοτ·τειττττοτ το Βο

ποοο,8τ το Ροτεοτἱει νο·τοτο ετοε,Γετεοτεε φὸά !ειοοτ νεΠετ οσο «το τοετοτε το Βο.

τοτοοτΕτ @οτε οσο Ποπ εοοότΒοα ΡοΠὶοοεε τω]το τετοΡοτὶε ειό Ἑοτοτἔι €Ιοττειτο φα:

αποτο: τενεΙοοττοι·το οοοτε,εοττττε τα! Ιοοετο τΙοτο τεοτΡοε οτιοεττε,οε τεοεοτ·:ε οτα·

,το νοε εοτοΡτεοεοοοοτ.φωτττε ττσ.φετοκοι Ρτ·οροετο.το Βοτοτοοοτ άοτο φωτο

.ττοοτείΙ:,8ττονοεοτε εοτττ`Ρει· Γαοόττττο οοοΕεΗτοοετο άοτο ΡτοΡε ω. ΗΜ; α) το

3 κ ο εετιτε ΡτοΠ:τενετϋτ Γε :ιο Ρεοετ Βεοττ τω, ΡοοοΙο.οτεε νεοτοτο 1)οτοτοο δ; @Μοτο

· ο· · οΒίοΙοττοοεοτ·Ρετοοτοοτ εοοίεΠἱοοετο απο απο Ποτοοο ΑΒΒοτε φοτο »ο οτα

' ° .οττ·οτο στοοεε τι τοἰοἱτοο οΓφε πο τοωτττττοττι, τοτονττεοτ Ρεεε:τττι τοοΗτεοτεε Και

τ ΒετοΙττετ,τιτ: οι·οοτεε τοτο Βιοέτει οτ·ετε τοτοντοετο ι·ετεοετοοτ βοδτοτο ντεττο:ιττο

εοοττττο εστ·ττεο.ε Γτοτττο ὰ Ηττα ττειοεΙο ΡοΙτ οπο νεου, οτ πιο εΙΤετ βιο” :εφε

οτ·οτετΕττο το τοτε τττετοο τ:οτο Πστοτοο. Μο οοτετο οτοοτοοε Ατοεο τείτοοοόεο

“ τοπιο , οπο. ερτ Με ο με Ρειττε οοΓοΙοττο Γοοτοτο ίεε!ετ·οτο , 8: Γεττκ Μαιο

&το Ποιο! απο Γεο&ο. Ηεεοττο οοοτειοτο :το Ποτοτοοτο , εοτο τΙοο νττετοτ δε τα

εοεοτ οοο‹: δ( Ρετ ΓεετοΙετ Έετοοττετου. τ·εοοεττοττ τοτο εο , Αοτεο. ατ.το ω

έτοοίο
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&σο!σ Πτστό εσ!!σσσἱσ, εσεΡ!τ ]αστ σεατα Ρ!εσε ταωσσαω τα !ιοτα στα τετττα

απ! Πσεω στσσετατε ά!ΠασΠτσω, σσ!!σε Ρατεεσα α!τετ!, Γεα Πεστ ἴεσε:τ σα ετ

ωεότσεττε, 8τ.νστ @πωσ σα Ρσετσ!σε. Οτστσε τεταε τσ ίσσετε ωσττ!ε τ!!ΓΡσΠι!τ

τ!!ντσαε Ρτα:!ε!εστ!τε σ!σεο!!τετ αττ1σε τταστ Ρτα:τ!!δτσω ε!! Γσσεττσε εσστ!α!τ : στ:

εσΒσ!τ εστω τσετ!!εταε !!!!σε !ασότα: Παω!!!ατ τιστσετο σσαε!τ!σσεστ! σσατ:!τασ!στα

άσο τσ σσωετσ ττ!σω τ!!ετσωτ Πεστ Ρτατε!!έ!:σω ωστε! Πισω: α! ίασέ!:ο Ασσε!ο.

Τύσεσσε ω!!εταστε Πεσ Έστω· !!!!σε νετίστ ε!! ασ! ω!!εττεσττ!!ατσ , δ: κατα σωστσσι

(!!πτ!!!σε Πσεω τ!ετ!!τ Έσσεττ. Ινίτσσε τα εο !σαστ!!τσ ίασδ!! !σετ εκε!τ!!σ στσστε!!!α

τεἔἰσ Ισ εσωωσσε εκστασε Ρ!σω σωσἱΡστεστεω !5σωΙσσω, στ ωστε ατσαττΠ!

πισω Πετσω ίσα !ατα!εστε Ρ!α ε!εστεστ!α εσσνεττετετ τσ εαστ:Πιιω, δ( τεΠσσα Ρ!ε!›α

εσ εοσσεταστε απο ίσα ία!σστ!τατε !τετσω τενετΠσσεω !ια!:ετε σσ!ν!!Τετ τα ομα

Β!!εω ί!ατιιω. σ ·

Τσσε Ι)οτσσσε Ασσαε Πωσ! εσω !!!σ εο!!εό!ο ΒετΡσΡσ!ο εττΓεσσταε !!!στσω

Γασ&οτσω εστΡστσω @σε , στ Ροτσ!τ, τσεεΠαστετ αεεε!ετατε ε!!ΓΡοΠστ , δ::

εστ:Ρτσω σΡσε σ!σσε ασ !ασ&αω εοσΓσωωαττοσεω σετε!σ:τττ. Ναω σα. στ τσσ!τ!ε

σοτσω ε!! , στσσεε !!!σε ε!εό!σε Πε! τσ σσσ εσεω!τετ!σ σ: Ρεττετε Γατεορ!τα$!ε Με

σστ!Πεε (Ποστ ωσε !τασετστ Εεε!εΠ:ε) εσω ττωοτε Ποω!τσ Γεσε!!ν!τ 8: !σ !!!ο

:στα ωετ!!ο σο!! σ!:!τσείστ τ!!εω Γε εσω!!!!ε !οεατ!!σ Ραεε στατεεΡ!ττ τη σσσ !στ:σ

Ρετ !!!στσω δασάστσω τσετἰτα εοσΡεταστε Βετ σταττα ωσ!τα 8τ τσεσαττα!στ!!α Γσστ

σί!εσία ωἱταεσ!α, σσι·στσ ωστε σ: εοσΓΡεότσΠσωΙστ τσω!σω ε!! ρτεττσία.Ι.α:τασ

τσι· ετ!αω ατ!!ισε!! σ: Γασθττ Πε! Ρσστ!Πεεε αττΙσε σεατ!Πἱωτ ΟοσίεΠστεε ()!ιτ!!!! τ

Ησσο ντσε!!εετ Π!!σα ωαασ! ΚΑαοτ.τ Ιωσετατστ!ε, Βστσωα8εσΠε Βατ!ιεότα:

Αττ:!σεΡ!ΓεσΡσε 2,8ε Οσσετασττττσε Βε!νατεσΠε Εεε!εΠα: Γαστ3εε ωεωστ!αε Ρτσ

ίσ!,ίεσ ετ!αω Ματσε ΡεσεσαισσεΑσσ)!στσω ΕΡ!Π:σΡσε Πωσ! εσω ίασέτσ Ρτ.ττντο

σε !!!οτσω Γασε!:α σταε!εστ!α ασ εσστ!!ασσ Γσί·ΐτασ!σ , σσοι·σω Γασέτα !!ΡΓασα ατ!!ισσ

τα Πσττσσσ εσω τ!!!ε ωασεστ!:τσωατα : σσσι·σω τστει·νεστσ σωτσσω σσσ Ρωσσια

τ! εσσό!;!ε ωστε Πισωτεστσω τεστατἰσσ!!›σε, 8τ ὸεΓεσε!!ρετ!εσ!!ε!Ρ!`σ ατ!!σναστε

Αα. (Στ-τα.

σε.›:κεντι.

δευτ. στ.

ΧΧΧ!!Ι. |

Πε !ὲΡσ!τσ#

τα Μάϊο;

τσιπ.

(!!τιτ!!!στ σσ!!! τα στ $!στ!ατσ ΠεωΡ!τετσαω εσστσ!!τ, σε νοεατ!σσε ίσα βαστα ασ! ε

ίσα: Πασ&τε εσεσα: εοσνΜσω τσνττατε !!!σε -νσ!σ!τ, τω! εσω Ραττε δ: $Ρ!τ!τσα

Γασ&σ ντν!τ 8: τεσσατ Πειτε σει· σωστα Πεεσ!α Πεεσ!οτσω , Αωεσ.

Βεατσε τ!εωσσε Α!εατ!τιιε Ρτσ ταστο ττσΡσσόετα!:!!! τσ!Γετ!ατσω !σότσ σἰτσἰσω

εστροι·ε αΕ!!έτσε σε ρετωαττσσε ατσω! σο!στ!!ασε αι·ανατσε , εττ:Ρ!τΠσε εεΠαττοσε

ἰσνσεατε εσσΓσ!ατστεω Βοσσσσω , στ σε!!&στσω Ισστσω ίσασσε τεΠτ!στε Πατρὶ·

Πα: Ρἰα: !σΓΡεστ!ετετ ντσε!!έτατσ, σε εσττἰΒ!!›!!εω ττ!σσετετ !!!!ε ε!Πεαε!αω. Ετ

ΡετΠΠεσε τ!εσσσ Πωσ! εσω Γσ!ήεθτ!ε σωστ!υσε τ!τε!ασε ασ σσό!!σσα Ισ Γασόττε νΞἔ!!!ἱε

δ: Ρσττε στατ!στσ!›σε , αε!!ε6!;ἐ`ι ετ!αω α!:Πτσεσττα σσσ σωστά, στ ίεω!ν!νσε τσστσ

τ!!α!εω ΡΜ! σ!π!!ν!ίεεσε €!στ!ατσ τοτστσ Γε εοσνεττ!ται! Πσω!σσω , τα ίσα σωστ

Ρστεσττα !!!σω εκστασε εσστ!σσσ , στ ασ!τσατ ίσα Γσστίιωσσε σωστσω σώσετε!!

!!!!ε αΗ!τιεστ!αω ία!στατεω, σε ε!ατεστστ σ!ττὲ τσ!ω!εσ τσ Ρτα:σαω , Γετ! Ροτ!!τε τα

ίσα ω!Γει·τεοττ!τα τεε!Ρετετ εστσω ασ!ωαε, εισαε στα Ρετ ΓΡσ·ττστσ σσνετατ ασ να

τατσ α!!ατσ εί!`ε ενστασσαε. Ε: !ισε!σΓΡεσίσε τε!!ετ ϊσίΡτι·ιο Ματσε !ισωσ τοτσε αστα ›|

σσσ !σετε!:ατ εα:!σ, ΓΡι·ετσ σ!εστσσε ωσσε!!α!! όε!!!σει·ατ!νε τσ!σσΠσεσσίσττ!σ. Ασε

τ!!ετατ εστω τστει· εετετα Ρτεεεεστστεω Γσσω Βεατ!Πὶωσω Ρ!!!!σεττσω σσσ αι! ίσ

ΡετσσεΙΤε ττασΠατσω,‹!ε εστω ασΠ:εί!σ Πισ6ΗΠἰωσ στω!σ σώστε εσττ!!α ατ!ίτττέτσε,

ν!τ!ε!›αστστ τωωσταττ τ!!! Πισω τσ!σσΠ Παω!! αστεία σωστα , σε νε!σττ ασ! μασ!

Ρἱτἱσω !ττεραταΒ!!ε τσετε ω!Γεττἰωσω , σσσσἰαω ε!σω στ! !!!α ν!τα τσασίεταστ, σσσε

α!τει·! ίσε!ασ!!ε ω!τσί!:ταΒατ σττεΠτ!!σω 5 Ρ!!!!αεττσα!ε!!!εετ ραττσε!σαστ!σ στ ασττΒα

ιστιν!ω ασ!σετσασε τσ σστ!οίσ α:τισοτε Πσε σασίταετ! ΡετΙεσ!σ, δ: Μεατ:!τσε τατσ

σσαω στσΡ!τετα Ρταεν!σε τ!εεετσεσε σε ίσσττὸ σαν!α στ! Ρσι·τσω νεσ!εσε!τεΠσσετσ

Ρατετετστ α!!σσαω τα !!τσι·ε Γα:τεο. Ετεστω Ρτ!!!›εττσε στ: Μασίστ σσεεσατ(Ρ!εσεω

ί!!σετεε!!ταω , νε!στ τσ $!σατεσ τ!ε!εττστ σε Ατεατ!τσα!!!τ ]σ!:εστ!ο στ ]ο σε στα·

τι Ησασ Κοτστσα8εσΠε Αττ!ι!ερ!!εοσσε σσσ Πσ!τ

()ατσ!! Μ. Π!ὶσ8, στι Πττ:ιι!ο Ρτωττωσ ν!τ:!εστυσσατ

(:σσΠασττσσω,Βε!νατεσ1εω ΕστΠεσσσω νσ!εατ! Ισ

τ.!!ετε αι! Πετσ!σω Πσττστστείετσστ . ε:: Με στσ!τι‹!ε

Μέτσο· τ'εδ. Οκ!. δ'. Β. δα·ττσ!τιτπ .Πα

1στ:σ ετσεστ!αστ!!. Ροττο Ρετεστ!σσε ΕτΜεσσσεΑσα!τ·

τατισε 8τ ΡΙανΞσε ωστε Έσω! τω: : ατι Ρα!ντσα τα νιτα

δ. 5!α!τασστ τσεττιστατσε τ

θΘθετα

`



Με νιτΑ ε. Αιτ:Αισιο ω: οΕΜετιοεισειε.·

Μ, α", ιιεο:ιτιιι τοΒει·οειεοιο εοξιοτιιο.ιτι οιειεεωωι1εω ιιτιεΙιτει· οιεεοτιο, Πτετοοε εποε

ἔ!τὲ:ε:(ν:ι- οτ νετιιιτ:ιειιττε τειπιτιοεπι τιιέτοε Μογιεε δ( Αατοτι ιο Με τιο; Πει.ετεοτ οπο.

° · οοο ιιιοτιοοι·ε ο·ιΓετεισειι·ιτ τετιιοοτε 0ΡΡοττοτ10 ιοεοίοι·ειιο ττιτιει ιιηοοέττε Γειτοιιια:

_ Ποιιιιιιο Ιετοιεοτε. . ' : . · . .

=ἔξζΎίἑ Ηιε ιτεοοε ειτοοε ειιιιε Βειιτοε ΑΒΒο.ε Αιεαὁτ°οε τιεΠ:ιτοτοε τοοτιο, Γεο ίοΙετο

Μ". Πξ:οτ- των: Γοίιετιτειτισιιιε οΒιοτο, οοιοιοοτιε οο!εοτιο Ρτο τοιιτο-οεπιιιιο.ιι τιειτοοο @πιο

:Ἑἰτιοε- βετ , 8: οιοιοοεοειιιιτιοε 8: Μετγοιοιοε ει: οτοοιοοειιοι ετειιοΙιε νιτιεοειτοι·, ποιοι..

ι ° φαω νιτιΒιιε €οι°Ροτε18 Ρτο:οιοττοιετ $ετι τΙοιειιτιοιτι ι·εει·εετοι· Πεοε οτιιοιρο..

τειιε, οοι Ει6ειιοοε ι”οιε ε ρ?ιιοοπιιο τωιιι τιιοτε @ο δε ΤοΒιο: ΐειοΡετ ΓΡεπι

εοοιοΙετοτιοοι ιο ειιι€οίιι:ι οοιιτιε οτιιιιιοιίιτοτε νοιοιτ, οτι-οτ: ετιτιοι ιετνοο·ι (Μπι

οσο είτ Ρο.ίΤοε ιοτιο,εενιε τοπικ ρετιεοιιε. νεοιειιε ειοτειιι Πατιιο ιο ι Γε τιοθ:ε :οι

εοιιι έι Πει Ριετατε τοιΠοε ΑοοεΙοε Ποπιιοι ιοτιοτοε νείτε εειοτιιόει , ι€ιοτ:ινιτ εοτο

ε!ιτ:ειιει Οειοτιιοιτι τιΒι ω, 8ετνε Πει,8τ ιοεοτιόει επΓοΙτειτιο : εεεε ειιιττι οι τετΠΡο

τε ειιοοιιιτε τοπ: "Με πο: Ποτοιοοε το τε Με Ριετοιτιε Ρετιει·τε οοοτιοπι , οτ πιο

τοεο‹ιο εοοιΒιοτιο.το εοοΓοιοτιοοιε τεμιι·ο.ι·εε νιτεε , οοοοισ.οι ιο ε8οοε Ροιιτοε Βε

ιιε εεττειιι., δε οΒιοοε τιείεέτο τ:οτιοικι_εοοιοτοποιίτι, 8ι:ιο ιΠετιε τεοτατιοοιοοε

Πόσο ·ίετνθιΡτι·. @τι οιε τε ι·εοοιιτε οι οι» Στ Ποιτιιιιο εοτοοειιοΠιτιο:,οοετο ι·ετιτιετ

οι» Ποτοιοοε ιο Με Με τετοοοετοτιοοιε, ιο_οοε. οσο Γοιοτο τοπ Βειιτιτοτ!ιοι, Τα!

ετιιιιιι οιι·ιτιιΒοε τειοοοετειτοι·οε ει·ιτ Γοιε ΕιτιεΙιοοε Ρτο Γοοτοιτι :ιόιιοοε. Ι.._ ιοιοε

ετιιιτι , 5ειοειε Με , οοιο. τι·ιοιιΙειτιο εοι·ροτειιιε ο ιο Ρ:ιτιεοτιο οι , εστω: ιτοι·.

Ιτιεὸ εοοίοττοι·ε οοοε ιο εο οοι "οοτ ιιιε Δε! τε ε 8: πωπω εεε, οοοοιειιο Ποιοι

ιιοε Με οοοειὶτοο Βτεοε ετ του: εοΠοιιιτε εοιοιοεοτιειτοε τεεεΡιτ ιο τιοτοο Μπότα

. Γο:ι, ΓοεεΙετοεοτ_ιει εοοτοΙιτι 8τ Βεειτιιιιι, οοοοιειτο ιο Ωετοιοττι (ποιοι ΙαοτιειΒοοτ

ιΙΙοιο. Ετ Ποιο ειΙιο ιο ιοεο 8ει·ιΡτοτε Διοτι Βεειτι οοοε ειεειΠ:ι, [)οτηιτιε , [ΜΜΜ-ε

ΡΜ·6#·#· Βοοτιο ετι·ιιετοιε. Πειοτιε, 8ειοότε 13ο , απο οτ τοιΙεε Βοοοειο οΒοοε το απτο.

ιι·ιιι·ιιε, 8ο οοιι πιετοετε, οσο οι εοιτο Ιοοεε ἔι τε τειοΡοε νοι:οτιοοιε τα. απο·

Ρτο τετνιιιιιτετ εεε , ετ οοιι οιιιιοειε , Ποοιιοοε τεεοιο οτ , δ: εοτο οιτιοιοοε τιι›ι

οτε ιτιε, Πει ε!ε&ε. Πειτε σ.οτειο Πιο Αοοειιτει ειΠοεοτιοτιε, τοο:τ Ροτει·Βιοιιιιειε

Ροι`τ οιειτοτιοειε οιιιτιοιο Γοιε νοιετΙιεε.οε Ει·ιιτι·ιοοε 8ο ειειοεοτει· ι·εΓιιΙοτετιε,

οττοιιιοοε ειε ι·ετοιιτ δ: οοιτοπι Βεο.τι Ρειττιε ΡιΙιοει·τι 8: ειΠοεοτιοοετιι Αοοειιετιιο:

Ρτε·:τεοιτττοε ειε Πεοτ Γοιιτὸ , οτ ιο Βοοο οποια) τιιιιοετεοτ , 8: ΐειοτιει· ειοιτιιιοτο ὰ

Βεο Ρετετεοτ, οτ ιο ί:ιοέτει τε!ιοιοοεειο Βοοο οΡετε ιτιο.οετιτεε , τοπιο: Πεοιια

εερτε, 8ο τοπιο ΓιεεοΙοιιιτεΡτειιεοιιΒι!ιτετ νινετεοτ , ΓειτιΡει· Ποοιιιιοτο ειτοτειιιο

τεε, οτ εοι·οιιι Γειιτετο τειιοοικ@Με Πει·εοτ. Ετ τ1οιιιιο απο οιιιιΙ οτ Με εο.οιει, ω.

ι Ποπ ειτοοι·τειτοε είτ , οτ εΒιεεΙΤοοιιιιο&ι Ριιτι·ιε εοτοοι Ιενιιιε τεττειιτ , 8; (Με α

Ιἔοοιεε άιο,οε εειεοι·ιιοτιο Ρετίιεετεοτ,οοειτιοοε ιΠε 8ειιι6ιοεΠει Ρτο ειε :ιροτι Ριοιη

Ποοιιοοοι ιοτει·εει:Ιετετ τετοπιοιε εοτροι·ειειιοετειτοε , τιοι πιοΙτοτιεε πο ιιοίτε εοε

τοτεινετ:ττ πιειιιΒοο , εοι·Ροτε Ριεοοε, Ηιε τιεοιοοε οπιιιιιε ιιοοτιιτιοτιιΒοε , 8τ Επι.

τι·εε οτ ειε ρι·εεεεΡτοιο :ὶιἐιιιέιο Ρεττε Μετα Ρτο Β. Γιιιοεττο ( οτ ειι€εοπι απ)

οι·ιιτιοοεε ειιιιτιοοε ίοτιετοοτ Ποιοιοο, 8: Ρετ τοοΙτειε Ιοει·γιτιειε ειοε εΒίεοτιειτο

οιοτιοοιε Βενει·οοτ, ΓειτιΡει· τιε Γοιε Γειιότιε τοετοοιιιιειοιτινιεειιι Γεττοοειοετοτεε,

ετ Ειπε ιιιοιτιο·ιοτιοε βεοιοοιτειτοτο οι·ειτιειε ι·εεοιεοτεε.

° μη. Ροιιιικε Βε2.τοε Αιεετιιοε νιιτιτ ττιεοτιιοιο Γειοότιε ορετιΒοε, εοιΓοιτι ειιΒιιοπι Πω

;ε';;":',1· Ρει·οοεοε ιο φωτο οΜι:ιοεοτιε ,οι ιο Γειοέτο. εειι·ιτειτε ειωιωο ιπιοιίτι·οοε. Επι:

πιο τησ- οο.τοοοε ιο Με Βιο6ι:ιε τοοι·ιΒοε τιιο οο&ίιοοε Πεο ιετνιεοε οιοοιροτεοτι , 8: @πιο

Μ· Ρετ οΙτιτοο.ιο ιιοτειιο νοτ:τιτιοοιε Με εκιρεέι:ειοε , 8: @Με τοοτεπι Ρτιιιιιιοτο Γοι ω.

εοιειτίιε Γειοέτε νινεοε : ει: τιοεοτο Ρτοιτιτοιοτειο Γε (οι Γε.ο&ι σοιτιθε ΓεοΓετειτ τενε..

ι:ιοτε Αο,ο,εΙο, Μοτο τιιίιτι61ιοε Γε τιιττοικιτ μια νινειιοο. Ει·ειτ ειιιττι :ιοοοι·οοι

τοοε Γατα εοτιτιοε, οιιιοιΓεοιᾶιτοτε ΡΙειιοε 8ο ρει·οοιτ ιο Με ί:ιο&ιε οτατιοοιιιοε,

τοοτιτιοιτι ο8ιεοε πιο νινεοτιο, 8εΓετορει· ΠεοεΡΡτοΡιεοε Βεοε Ρετιενετιιοτιο.

Εοιτιτο.τιοε Ρεε ειιιοτιο 8ο οεοΙοε απο , ειοκιιιοτο οτιιιιιοοε Βιοιεοε , 8; ειω&ιε το

Πεο :ιιιτοετιτει τιιιοιΡττειοε. Νοιι εοιιτι οοτετε.τ Γοοε οεοΙοε εοι·Ροι·εω εοτο ει·=

τοκοι ιοτιιοεοτι , οεεοι€ειιτειο Με ιικιοπιεοτο οιιοιττετε. Θε εοιο·ι ιΠιοε Γιιο&οινι

1ιοιτεοειτ οιιιοιοοε πιιι`ετιε ιο εοιιιοττοτιοοε , ε: τοαιοοε ιΙΙιοε ΒιιιιεΙιειε Ειτοιιτειτειπ

 



νιτΑ ε. ιταιετι τα. σεΜετιετιειειε. τα

ιιιιτιιιιταιιε. ει οιιεττιΡιατιι εετιιετετ τω, ττιΒιιειιατ Ροειιιιιιιιτ 8: οιιιιιιιιιιε ιτι- Α,._ @τα

εοιιιιτιοτιε (ιιτ ιτα τιιεαιιι ) νινειιτιοιιε ιιιιττα εαΡαειτατεπι ίτιι ιιιοε ετα: ιιιι εοιιι- τ><-ιχειιι·

ιιιοτια ιιιιτιιίι:τατε. Ετ τιι.ιια εεω νιτι Ιαιιειτι Με εατιιτιιτ, ιιιιιιε Βεατιτιιτιο τιιιττι τα
δει>τ.:τν.

ιιαενοιιιΡττιοιιτατε τιιιτανιτ, ειειιιιιιιιιε, τετοια αυτια τιεειιοτι ετιατιι 8τοιείεΠιε

τι τια:τιιοιιε . αττιιιε ίειιτε εοττεΡτιε , οττιιιιιιιιε ατι ίε ατ:τ:ετιετιτιιιιιε Ρτοίιιιτ. Ετ οιιια

αιτίιιειιιιιιε ιατιι ατι ίαιιέι;ιιττι τιιιειιι Ρετνετιετατ , εττΡιτ Βεατιιε ιιοιιιο νιτεε εοτΡο

τεαε ιτι ιτιιιιεειΙΙιτατεπι τιτιιιτατε, ό: ίειιτε ναιιτιιίΒιιια τ:οι·τιΡιτ τιιιοτιίετιτιετιε 5αιιτΐτιιε

Με τιιιτ ιιιεο ιτι ίατιέι.α Ρτετ:ε, ετατιαε ααετιε Πεο τιτιι ιιιιττα εοι·ιτιιέτιιτιι Αιιαειι

ίετνιιιιι ίιιιιιτι τιιτττιατιιε ίτιετατατι ιιιαιιι ιιιιίετιεοττιιαιτι ιιινιτατε. 5ίετιι.ιε τ:οιιττοεατιε

ατι ίε οτιιτιιΒιιε Εταττιιιιιε Ρετ ίεΡτειιτι τιιεε που εειίανιτ ιΠιε νετιιιιτιι Πει αιιιιιιτιτια

τε,αε οττιιοατιε ειιιιότιε αυτ: ιΙΙιε ετατιτ Ροίι: τιττετ11τωτιιωεωιιε, ίαέτα εοτιίεΠιοτιε

86 ίιιίεεΡτο ίατιε`το νιατιεο _ ναιε τιιιτιτ οτιιτιιιιιιε ειιτιι ίαιιτίτο τιατο οίαιΙο. Ετ τιιτιε ει...:

εοτιιιιιετιτιαιιε εοε Ποτιιιτιο ιιιτετνετιια οτατιοιιιε, ιτνιι. Και. Οτίτοιι. ιτιιαι·ανιτ ατι

ι)οιιιιιιιιτιι τι , ΡετεεΡτιιτιιεαιι το αιοτιαιιι ίετιιΡιτετιιατιι , τιιιιειιτιι Ραττε 8είαιιτίτο. .;

5Ριτιτιι νινιτ 8: τεατιατ Πειιε Ρετ τετοια ίεττιΡιτεττια , Ατιιειι;

ο Αιιτιο ίαΙιτετ τω: Ειιτιιιιατιατ τιε.ιτιτενιι. Ναιιι δ.

Διαιτα ττιειιιιιο (τι: Ρατετ ει: ιιιιιιιε εαΡιτιε ιιιιτιο)

ίιιΡετιιεε τω Β. τιιιικττο, τιιιετιι αιιτιο ιιε, ιτιτειν.

επειτα Ρτοτιανιτιιιιτ. εεω ετττο Αιτ:ατιτιιε νικετιτ

ατιιιιε ττιιιτιε ετ Μπα Μετα, τιατιιε :τοπιο σε. κιαν. τιτ

εειιτιιιεειτ. εεω: ιιοτιειιιιιε τττττπτω Μοτια.ιιετιιιπι

Αιιίιοιιετιίε αιιτιο τιτ:.ιτιτιτνι. Ροιττα ττιτειιατιιιε τοπ

Με Εττιτττω Έιτιειαεετιίεττι :απο ιιε. τ”. ΠΜ

Ροιιτιιιαιτι ατιτιιτ αΙιτιτιοτ Ρττείτιιτ , ι Β. Έιιιιιεττο τω».

αι·ιιιιιτιι ω; ι.ιτιτ.τιιττ:&ιιτ είτ ιτι Μοιιααετιιιιιι θετικ

τιεειιίε , τιιιοτι αίτια: ατι οιιιτιιτιι ίιιυπι ΜΠΕ· 8- ιδιαι

τιτι εοτΡιιε ιιιιτι απο Β. Ηιιαοιιιε ΕΡιίεοΡι Κοτοττια.

εετιίιε Κειιτιιιιιε οιι Νοττιιιατιτιοτιιπι ιτιίειιατιοιιτε

ττατιίιατιιτιι είτ στι νιώσω Ητι_βωτω , ιτιτιιιιτ ΒαΙτιετιειιε

ιτι εεω. Ωατιιεταε. 8τ Ατττω.ιιιι. π. ΘΡ-19- τ;"

#6 “τι” πσ|ΪΜ ζ (Μπασκετ: ) και ΡΙτα Φιλιπ αστειο

πιτι!τύτττ ειρ.ωιωτ. @όψει ωιωι Μπὶω “κατω

Ρεπεπεπι Μφτωττρ ρπιίιότιτσ Μτιπαβτζἰ°ι π” Μ"

“ταρω α" ,α Και Με φταιω: Ρτυπψε με τοπια·

.οι τω”, πτερτατὶσπι 6'επτΕιτιτισυι "ΜΜΜ [Μπα

άιττυπικ, Μπηκα» Μ; πι: .φταιω «ΜΜΜ ραβίατιτ:

"ωωτιεπτέ!ικι, Μτιπτιβενισ Και, Μωττω τιτισμτισ

Διὶ ιαιστίυπ :τιτιοπ ιιιΜ ό ωερωτττ ΒΜ-ι ή"#ΙΜ "#7

,Μ θ' “ωττττωτ ωωττω Ματια ώ.€ΜΜι εἴ!

τρωω, ιιιττιπτωπ [απἐ , τα των” και: ·υιτιπιτρτισειιττ

ω” _. "τι Ε» σ.ιτΡτιιιτιτιπωσ α!ιαιωμάτι τττιπβΜτιύτω . το!.

“Με Ρ”[τωτττκτω ΜΜΜ:: πατατα: ιι·ι·τιμντ_ .στα μια

Μτιπκώαταπι άεύτι: ( Οεπιττιτεκ.ά.τ) τητα τιθεται: , στΞ[

τω: Μι·ωΞυΩ με ιωτιτατωτι Ισπέιεμιτατισ «αφ-απο

βιαία, έ» Ιτιπττιπήι |διίτσιέ [τττκἰτυπ /ττ'ι*ώπηττττ Μπ

2ιτι.ττιται· ·υι·τιεπτο.τ κ[ τα ατι τττιιιρτια θετι.ειτοι Επί

τυρι . Οατιιετατειιίιε διΙιτετ δε ΑττεΒιιτειιΠε, αιιιιε .

μια ΟειΙα ΗαίρτειιΠε τ:οιιιττιιιτατιοτιτ: ί.ιδια ττατιιτα

τα Ι.ιιιιιιτιτο Αιιιιατι $_ νττωιι. Ηιτ “πιο πω·

,Μακάο εστιν” Ιττιτθετττι Κα: ΕτΑ7Μ. :σκόπιμο δαπά

ττΙιττι ΒΔι.ι:ιιιΙΝ0 ωτιτ!ττττ ΓΙσπτιι·επ[ισιπά· 11ιετιιιιιο

11εττιτπεςετώπω [Μια τ/ὶ Ο πό @Ώστε ττιτττι!ισΜΜ.

]ατ:οιιιιε διιιίιατιιιε ιτι (ιιιτοιι. Ηαιιιιοιιια: Με Μ:: Ιτα

Βιτ : Ρτιιτιιειιε Λτ!αρτέ0ΜΜ Ατσβττιῇοτιτπι , ωστε

τιιττιωτω ΟτΙΙ5ι. Με” ρωταω» Ητώττιιβω ΜΜΜ,

σιωτιτα τωττωτττω Οεωστιτο ττωτι Μισεί: Και”

Μπέειιβτ ΜΜαχωετ ε·ιι0τ:ιτικ. Ηττα ιΜπο @οτε υπ!

@Όκτ ·υτέ'εβτπα91Μ"υ _, σεϊατιί0 :ο »τυπικο μπω Οτι

Μετατατιβ ΕΡβτιΡο Ρι·τιτατιυπε, /αδιε :β Ρεττωσ:ητιτ ιπ

του· τωιωτικιτω τι: Οωιττιωιβ Μτικαβετια , παταω

Απει:Μήπω ιτι ἰἰατεβ Βιιιο·υττωπί βαττ» Μ πίτσα

θευπτιταπ_/ίκω , δαπαιτω[ύτα τω» Ητι0Μπι έ:: είπω

πωτ.τρωτττω “Διαιτα”. ΗαίΡτα ιιαδτειιιιε είὶ Ριπ

ΡοΠτιιτα. νετιαίτιιια , τιιετιιο ίετε ιτιιιτ:τε ιτιτετ (Μπιε

ταετιιτι ετ ναιειιτιατιαε, ιιιιι5. Αιεατιτιιειιιαιτιτιιὲιτι

ιιιστταιιιιιε ετιετΒιιιτιετιιε τττττιττττ.

ωωααααααωαωαωαωααωαααωαααα Ρ

ανιΤΑ ε. ντΑΝ1Νει εοΝτΕεεοιτιεττειαιι

ιτι ΜοΝΑετειιιο τιετ:ΑΜιττιτει.

Ε:: Μάι· ωτἰτἰ. ματια τ Ρωτάω τι:: Βο!!τωτισ.

3ιιιιτι. ιιτ.

οαεεαπαττοκτε τααπτα.

 

Λιτσα ΤίνΑιτικτετ /ἑισ ννΑιτιιιτει βετ ννΑιιιΝοοΝτε ?έπειτα ιτιταζι·πτε πρι;

_. τἰτε πω.: τω» Ιτατιω μια τω. τικπιτεκαι|τεριεκτι. εκσττ4πτ Ρτιπκτω ΒτιΖωτ.

Χ .Με /ἐειιπτἰτι !οεο τω». /Ξεκιιτιιυπ ει: απιστία» 6τωτιι Γώνυπιιεκβ.ι αΡαέι·αρασ
τι Με τετιάιωτ.τ. «Με Μάικ α· ΒτιΙΙαιιιισ. στήσει Ρτιπκυκ /ιαέωεπτττω ωκῇωττσ

726267 ριτσα:: αει/κτ πω: ατιωωττ.

α.. Ι/·υαιτικέιτω Μ..ι.πτω τω» |τι@ , αΡΡατετ πο» οι: ιΜτττττίτιπε ωρα., :και ε:: Ρτιιιιτι νεαιιιιιειιε

ΒαΙιτυιτιέ )(ϊστέΜ6820 οι τ." τοπικα : Ριιε οιιιειιε ιιιιιίττιε ννατιιιιΒιιε , ιτττιεττιτ ατιιιιτοτ Β. Υπο· Με Μο:

τιτεΒιιιιιο ιτι εοιιίττιιτίτιοτιε ιοεοτιιττι ίαιιτίι:οτιιιτι τιττιιτιτ , τετ ειτιειιι Ριιιτιιιια Ρταετιια ίειιεί ττιιιιιε- Μ°Μ8°

τε ατι ιιίιιε ίετνοτιιτιι @Με τιενοτιιιιτιιε τ:οιιτιιιιτ , αττ1ιιε ειτιεττι νιτο ιιιιιτίτο αιωτιι ίιιιιττι ετ ιιεέ

ι·τ:τ:ιετιι 1) Ε”ιμητΑ·τιιΜ Μοιιαιι:ιειε τιιίειΡΙιιιιε ίιιιι ίοττιιια ετ ιιιίτιτιιτιοιιε δ. Ρ. Βιιιττοιε·τι ττατιιη

τιιτιιιιιιιιειιτιιιττι. Ηοε και ίετ:ιτ , ιιε ιτιετιι Πειιτιετατιιε Ριαετιια @το οιιιτιτα Με ίαετιιεεο @τα

9θΘεατιι

|`



π

972. νιΤΑε.ννΑΝ1ΝοιοοΝεεε501Με.

Κ

 

Ο πο. Απ. ιτειπετε: , Ρ:ορτια:1ιι: άι:ιοπι , πωπω οι: ι:Ιινιτπιπ , ιιιιιιΠθ: νιπάιτ:ετε:. Οοει:ει!π: Μ:: νι: Βεσ

πφσΜντι1 @νοτια Γ:ιρίιιιτι :πιάστε Οπιιιιι Μοπειεπιτ:ο , δ: :εττεπει άοίετστε απ:: Ιττειι!ο. Στά Με.: επι::

)^Ν"° α· Πινιιι.π Ρτονιι!τ·ιι:ιο. Πει ιιιΓρο(ιιοτει: τω: τιποτε: ε:επιπι ει! Πειιπι ::πάι:ιιτ παπι”. Επι: πι

πι: ΠΠ ί:ιιιιιιιτπ πι :::Ι:.ιιιτει:ιοπε Εεε!οίιειτιιιπ, πι 2.ΗΒαι:ιοπο εα:ιιοΒιοι·ιιτπ , δα. [ο βσΗοδο

β·οΧωεπτο, Ι)·τωπιπέω :στο Με: Πι:: ειιτΓι15 τω:: ίαπιιιιπ:ϋε πιιτπιΠ:α:επι δε οποόιειι:ιεπι π:

:·ατιεπι Εεει:Πει Ριβ:τιπιπειιΠ , :πιωιο δ: τ:οπΐι1ετπάιπε Γετνιεπ:ιπιπ εκτιιΒιιΕΙΤε Ιο2ιΜ7 πω. 7.

ΜΜΜ ω] 3. 7·υππιπέί απο» τ» απ·πτιοκό'Μοτ17το|οέιτοποπ σου/πιτ, οπο” έκ Αξιέ #·ι·οκατσέΦ!Ε

ὡς “τω” αοΖ.εοά:2επι Μιι&ιιερωίιοοποπ /δά γι: ι!!πι:τις; ΕΤ :που δ: Βεοέ:έσπο :καιω οέ:]οΙοκιίο·

κατ. πωπω” ΑΜητοΙοοιοοκω αοκώιοπο . απο», Βοο!ιοικ.σ. ΜοΙαπασ.τ ο δαπ!|οίκ.τ δοπο<

ιοπωι :4Μ|οέο οπο: τοτ/τοκοι: το. Μια Μπκοπικ : :μου το:: π: $πωαπο Εώ·ωποκκβ, :ΜΒ

Ηυπἰοέ ἐ [ο0ΙΪ2471%ἔἱ£ Λεω: απο Μη. “πιο Ο· 7%0€ΜΙο , ο|ι4.τ¦σ/!ισκ τ:ιιιπ κ”. Ι.:&. στ.

Μο το!!οεατι47. ` - · ' '

4. ΜοαΜβ:"ΝΜ Ράουιποπ/Ε, σκέτο ΡεΓι:τιπι, πι Φύσα.: Νεκβι·ιο Ρομπ.: τω! Οσωπεσω μ

[απο , :πωπ έι Κοτοτπειεειιί: πάω. σστ/ούύπ θΙιτίπτ Βοοίκ!βο: ίπ Μο. ο.. Ηπέ.ο·οο. ο, τιιιωμ.

Βιιι:ει ία:: τπιΠιΒιιε ‹Πίὶει: , [κι άοοοι οτιοποπίπο δ. Ρ”τωπικεο, ?κι έμβια Μοοω/τοτάκω ισιέι,.;.

!υσ.ωπστωι3 /ο.1°4!ίπτε β.: πο: Ε'ΙοιΙάοοποτώο ΛΗυπψ απώτατο. Ετωβ τὸ ονο"Μ,Μο Μωω/Σ

Μ, .ωπιποοιοιιοπ πιο οο!ί.τ, απο: [κέπιπ, @Με έ» βΙίπσάτυπω ίποστΖωπι πάοδτω, .ὶ

Κά|Μ0%ΐο Ι. Νοπωωικοπω .Μια π]Μπέ οοφπ. ΚιώτιπΙο Με φ:: βιο ρ·οι·κο·οπτο, σιωπι

?οι @στο ριοωω ,ποπ άοβοοπιμτροφ:, /ποτψποπτ Μο›ωοΜ ΈαπΜέάΉπέ, :ο πι Μο ω

]|ίππέ ἑ δ', ·υά!|οΖωο 2ΙΜπιο1)πποπσπβ ο απτο.: Μέλι στά απ». τομ. π[επωια, Μ!» :ο τω..

ροκ Μοκα#"'ΜΜ .Ι·']ωυποτυ/θ [κιτ τοΙ:Μ·τιωκπι , κ: »πιάτο Βοοπέιέΐικο ό'. Μονά 6'οκες::έο

:τινά [πάτο/ί.

..ι .
ωᾶπωπι

:ιιι&οι.

νι·ιιιιιιι;ιιε τ. Β Πι.·τοιιιικ ἰεἰ:ιι: ρτσΗιιιτοτυπ: :ετπροτπτπ τΙιεε, δ: ᾶἰΒιιιιεἱιινοπἰ:Βε:ιι: ππΠικ, τμ

24 Τ:"ΙΡΠ ειπ:Πέτιιθεε:ιιπι ΟτειειιΙππι ? 2άιδι:ειτοτ . ει:: επι ίιιπιτπα: τ:Ιαποπτιι€ ιπ:Πΐιβι!ιε Τη

Πτω"""Π” πια:: τεάιί·ιετιπάι Πεπιποο:ιοιιοιπ τ!ει:Ιοιτιιτε:. ΕπΓΡεό:ειβειτ :Μπι Πινιιια ΡΕ0νιἀ€ΠτἱΞΒ ει:ΙΕ:ιιάο

5τπ:26ξΕ: πισω , φωτια αιτπει!ιε άείιτιετιιαπιειιΒετιιπι Γειπέτο-ΒΡιτι:π εοπί-εετε.τ:: δ: οιιίτοάιτ:: παπι..

πω, ΡΙππι άεΙσόι:οΒιιο. Οροτ:ι·:Βιι: Τιιιρρο ποπιιπστπ , ΓΡιτι:πει!ε :εππΡ!πτπ Ποπιιπι , εάιδατο Πο

# τπιπο τ:οτροτειιο :ετπριππι , :Ιω πι ὶπ:ετἰοτὶ8 τ:οιιβάετε:πιππιειπω τοπειρετε: πιι:ιι!ι:ετ ωτ::τιιι:

τοπια: ππινοτίπτιιτπ (:τεε:οτι :οιπΡΙππι οττ!ιπατο 8: Μάσα:: άοβετε:. οτιοειται :ειπάεπι :επιω

όΙ:ιιΒετει:ιοπιε εεάιΕι:οιπάο οτειτ:πΙο Γοπέι:ιιε ά ΒΙο:ιοΓι.ιε ΟοπίεΠό: νντιπιππιιε ι:Ηει:ιιτ , :Μάικ

τοπιονο:ιιτ. οπο: ποΒιιιιιτπ ιι&πιιπι εκεεἱΙεπ:ἰειιπ :Με Παοκ: οιἰτπὶτειΒειπ:πτ, 8: τε

ΕΙ:ιιιτπ :πωπω εππ::: :πωπω αυτια ι:οπετει:ιιΜΒει:πτ. ΡοίΠάεΒε: :Μπι τιιιοιΙ ποπ πιιιι:ι , π..

τι`ιιπ ι3Μ::ε μπει ΡοΠἱἀετο Γο!επ:, 8τα::α:ποτιιπι τΙ:Με:ιππι, δ: επιιιοιι:ιεπι :οπ:Ροτειιιιιπι

Βοποτιιπι : τιιιοτιιτπ ::!οπιεπ:1 σιτΡεπΓε πιιΙΙοτιιτπ τει:ΕΡι:Βα: οι:: Βινοτοπι απ: τεττιΒιι:ιοπετπ

πιοτ:τιιιιιτπ.

(ΪεΪτ:ἱπι18 ο. Το!ιιιτπ @πιτ τπ:·τἰ:οτιιτπ πω: δ: Βοπιιτιο πωπω , 8: :πωπω σπιτι”. , β: Κεει βαδ

ΡΙΞΜω8› ·τιιιιιτ:ιο ποΒοΒει:ιιτ :-απιι!ιατιε 8: Γει:1°ΕΕ2Ηι15. Ι.ο:πειτιπε επιω Και Β. νναπιπ8ο Κοέπι Γι:: Ρετ

:στη τπ:.κιιπ:ιπι τοπιπιοπάεινετε:. Νι!ιιΙοιπιππε ε:πιπι πι :ο:ιιιε [πωπω οτάιπσπάει νο! εάτπι-_

ιι€ί:τιιπ!α :τω νιτι Ρτιιιιοπε εοπίἱΙιππι ΓετιιιεΒει:πι· δ: ειιιτΙιεΒειτ. Οοπιπιοπάτινοτει: , ιητιιιει.·π,

Β, νντιιιιιι8ο Κω Εοττιεπιπε Ρτονἰπεὶεπι ΟειΙοιοιί-επί-οτπ , τιιιειτπ ώ ειπτιπιιετιιπι ίΠνειτιιιπ Μπα

ιΜτι:ιοπι δ: ίσταται:: άινετίετιιιτι νεπει:ιοπεπι ῇιιειιπὸοτπνειΙἀο τ!ιιίε:Βε:, πι.ιΙΙιπιιε πιίῖ :ΜΜΜ

τι δ: Μάι τοπιτπι::οτε τειιιοπειΕΠι:ετ ]ιιὸἱοειΒει:. ·

ντπωσιιι ;. Οοτπ:πιΠζιε πω: πω: Μπιτ:: ::ιιί:οόιεπε Β. ννεπἰπΒιι: Έτεςι1επ:ετ νιΠ:οβε:,

ΜωΙΒα· νιιι:ειιιάο ΡετΙιιΠτοπο:, πο:: :οπ:ιππ τ:τιΡιεπιιατιιτπ Μάο , απ: εειρ:οτιιτπ ίο:ει:πτπ Μα::

Βιιιιι!επε , ειιιειπ:ιιτπ αι:πειΠιιπτ :ιιτπιιΙ:ι!πιπ τείτιεοτει:ιοπεπι ιιπιΒτᾶ ίιΙνει:ιιτπ ΓοπτιιτΠπιε πι::

ι·επε. Με πεππε Πιιτ!ιο τοτππιοτΙιοτοε ΡιΓειιπιπεπΓεε ΓειΙ:ιιε ιιιτ!ιι:επει:, ιπάιτειπτιο Έτετιιιοπ:επιπ,

ἰ8ιιο:ειπε πω: Απεεοιεπ τονο!ει:ιοποτπ; τενειει:ιοπε ρωταω: Γο.π&ι Με ππιπι:ΗΈει:ιοποτπ ,

δ: :πωπ οτειειιΠ τονο:οπ:πιτπ οΒί::νεπάειππ. ϊ..οτ:ο οπιτπ Πιπέ:ο δ. ννεπιπΒιιε τονοτοπτιειτπ

πιιΙΙτιπι :ι:ΗιΒεβει: : νετι`ιω ιω Έτοιιιιοπ:ετ απ: απο: τοπιι!οΒ:ι: , επι: απο :οιιάεβει: , νεΙ 28ί[2.

Μ: Ι··ιιΒιειι:οε Έσω , νει τω: ρτινειΒει: :πωπ τ:ειρ:πε. @παπι Ρτενει:ιω:ιοπειπ , ω” νιτἰ

58ποτιιτι:ιειπι εοττιΒεπιιοττι πινω ΓιοΒΙιπιι:ειε ιιιιΓοτει:ο. , Γαπό:ιιτπ :οττιριιι: πω» , δ;

εοτπΡΙεπ:Ιι οτειτ:ιιιι ιπαπιίεί:ιιιπ πατώ: ιτιάιτ:ιιιτπ. Ιπ8επτιιιτπ :1ιιιρρε ἴεΒτὶιιπι νιτιιιπ Γεη&ωπ

τθρειι:ἱπιιε εττ!οτ ιπναδ:; @οι το:ιιιετοτροτιε ττοττηπι€ετπ ιοΒάιδ:απε εππόΗΠιιιτ: νιι·ιΒιι.ε :πεπι

Βτει οπιιιιιι ἱπτΙ:ιποπ:ε: Ρ:ιντιπ5 , ειιεθ:ττο νι:επι , δ: :ποτ:επι ππιποΒει:ιιτΞπάιιοετο Ρ:αίΕπ:ωπ. .

Μωι,ο 4.· Ιπ8τεινείτοπτε οτ8ο ιπο!είΗε , ΡεπἱτιΪε Νεο: νιωπ τοπτ:ιιιτ!ι:πτ , εοπαιπτικ :::Π:ίπεπι:ιιτ;

<:ςπη:ι18. απο: ι:οιιΓιιτπρ:ο εκ:οτιοτιίιιιιε Ηοπιοιπ:οτιο: ι:πιπΐά:ππ α;ί:ειίιε :::ιιιΠει:ιοπο ιπει:τιπιει ωτ:επ..

νι2:(ΕΕ)° πιο:: δσάαΙιιει:ιιτ. Πει!ικι:ιιτ, ιπτιικιπι, δ. ννειπιπΒιιε επ! Βεα:οτιιπι νιτοτιιτπ ΒΙοτιοδιΙοοα,

:πι€ ΠΜ. δ: επ! Βοιπιιιιιττι τπιί.οτοτυπι ετικιεΠει :οττποπτει : ιιΒι 90811818 8: ιιιΠ:οτιιιπ τ:οτοπειε δ: τερτοβο-=

Μ”, τοϋ :ιιτπ εοΒιιονι: ραπ”, τονο:Γιιε πει:τεινι:, ίιιοτύπιτιι.ιε οδ:ι1ιππ ενιάεπ:ια μαπα: ::Ροίπι:.

πωπω.

ο τω: Οτει:οτιιιτπ τ:: Τσιπριιιιπ, €1ι10τΪ ΑπΚειΓιιιιΒιι::, 8. ΑττιιιΙΕΈΙιιιε, σε1ι6τω6ιιιπωπο , (ΒήΠω;8

::οι·ιοι:τει: . :πι ιπΓτἔι πωπ. ;. πωπ - '



νιτΑ ε. ννΑΝΙΝο100ΝεεεεοΜε: 97;
νι65 Βαιιάἰο Βεειιιιικ!ιπιε , δ: πιιΐετι:ε ρετρειιι:ε άοπιιΒιιε , ]ιιιΠει ειιιόαι·π 5. ννοικιιιιΒιιε ρτιεύειι;

τειτιιι· , παμε εκεε!Γο Γι12 ιιιαιεΠιιτιε ι!ποκιο ι!εροιιιιιιι· δ: εο!Ιοεεπιιτ. νετιιιιι ειὶττι δ: ΓειΗε ιπ

ε:ιι·ειιπίετιμιιω ΕιΠ80ΕθΠΊ δ: Γεάειπιε ειιπΡεόΕιιτπ τετιῇὶβὶΙεπι εὶιειιπιίἱειπ:ἱιὶιικ1ιιε ὶππιιπιετειω

επιιΙτιωάιπεκπ εοπ:εωΡΙειτειιπ, 8: εοπιεππΡΙωπε ιεττετετιιτ , εοτι·ιιἰτ , ὰ τοιο εοι·ροτε Ρτοβη

Με απατη ῇιιιὶἰεειπὶε ρτα:ίει·ιτιε , νεΙιιτ επειιιτοιε δ: εοπιιπΒατιιε ]ιευιτ. Έσω: Μάσι; @ΝΒΑ

πιοι!ο, ιικ1ιιιτ, ννατιιπΒει ΡἱἴεεωπειιΪεπι νιιΠεπι Παπική πιεσ εσπίεετεπάειπι Ι8ιιοτειε . δ: Έπο

πιικΙο ειι!ιοποτεε2 @Β ι·ειιοιιε εοκίεετειιοπιε πιω: Ιοειιτπ πεηι:ειςιιιιιτι ειιτεπάεπε εοιι:ειωιωι

τε ποπ ε:άιοττείειε 2 Νο” "Με Ιικιιττετε Ποιο :παω , ειιιιιε Πι!εΗτει· εοΒιιο[ειε οπιπὶροτεπ

πιο νοΙιιπτιι:εωΙ Πιπει·ειτ,δε εἱτειιττιίἙειπ:ὶιιω ΓεΩἱοτιιιπεΪ10τι15 ΠΠ ΙιπΡετειιοειε Γεπτεπώιπι έτει

νξτειειε Γενειο νυΙιιι ι:οι:ΗπιπειΒειτ. $επιίϊιρε ειιιιεπι ννιιιιιιιΒιιε νιιΜε ρετκεττιτικ πιιΙΙει:επι1ε ότε

ί·οΙνεΒιιτ , ω: εεριιτίεΙο ετἱΒετε ρπιεΓιιπτεΒειτ. $ειὶ [οι επική Ριιτιεπε δ: ΒιτεΒειτιιτ ειιΙΡειιτι , δ;;

ΡοίΈιιΙειΒειι νεπιειση δ: ρκειεπάεΒειτ ιΒιιοι·ειιιτικ εκειιΓειτιοιιεπι ΓοΙειτπ. διἰετιτιΒι1ε ΒΙοτὶο(ἱε

“πάω αι!ίΒιιιιιΒιιε ,_ (ιιίηιιε ΠΙειιτιοδε ιτιίετεπιπιπι ι1ιΓειρΙιπιιω δ: ειιιιιΒειι6ειω ιπάιιΙΒεπιιιοπι

::οπτεΠεπκιΒιιε ; Γο!ει Πιιι&α νὶτΒο Ειιι..αιω Π1ττεκιτ, ό: ]αι:ειπιε εειιιΓ:στι ΓιιΓειρίετιε , ε!εωεπ

Πε ]ιιιΠείε ί-ενετιτει:ετε ι·Ιε!ιιιινιτ, ἱτιιὶιιΙΒειιιιἑιτηιιε ί8ποτειιιτι εποι:εινιτι ίιύςι:ε ίειωΙΜτιε δ:

παπά δ. ννειιἱτιει ΡτιεΓεπτε νιτσ.ιι·ι κκ. Μποτσια Ρτοτειιιτιοπε , ἱιιτετνειιιιι Πιο ρτοΙοπεεινι:.

.νιτεο παρε Γειπάι ΕιιΙειΠε. εκειιι!ιτιιτ , είι1ιιε εκειιιι!ικει Γειοθ:ιιε εοπιτπευεΜι:ιπ ννειπιπει.ιε;

εμει:επιιε ευω Ρετίεάε ὶπίὶτιιειτ . ε1ιιει!ιτει _Γειιι&ιιω Οι·εειιΙιιω εοτιίΠιιιιιτ , εειιΜιιιτύωνεω

Μ” ρετΓοτιἱε εοπιπιὶκτετε ιι!εΒεειτ. Ωω νἰτεο; ΟοπνειΙεΓεεε , ὶτηυἰτ , ννειιιιπΒε, δ: νίνεε .

τιιἱΓ σε ΡοΠείΠοτιιΒιιε τείἱἰιιιετἰε. Λώ ΡΙΓεεωπεπίειπ νο.ΙΙεω,8: Με ΡΙΓεε.πιπειιΠ νει!Ιε Πιιεὶ Απε

ίεεί(Ι1ο τπωιίεΠακιιπι Ιοειιω σ.Β ιπεοΗε ε!ιΗΒεκπετ εκεμιΠ·ει 8: ιπνειπιιω ΕείΒιιιιε εἐιεοΙε. ΙΜ

Γιιαπω.τ δέ ὶτιἀὶνἰὰιια Τκιπιτπίε :008Π1υπ1 ΤεωΡ!ιιπι θάεΗτετ εοιιίΕι·ιιε: εοπτριεωπι πικαπ

εεωΡΙπω Γει·ι&ιε νικΒιιιιΒιιε ι:οαιωεπάειΒιε . ειιιΒιιε εκιιυπιωικεέωι Βιιτι!ε8εΙεπίειπ νιτ8ϋ

:και , ιΒίειιιε τπιι!τειτιιπι νιι·Βιιιιιιπ Μειτι·ειτι ιικ!γτπω ΑΒΒιιιιΙΤεω Ρταρσπετε ειιτεβὶε.

;. Ρικιιιιε άεπιυπ·ιτειιτ:ε ι·ενεΙειτιοκιιε ΓετιιιοιιιΒιιε, ευω νὶτα Γοΐριτετεπη & ευω Γοί-ριτειτε ω·

εαπ; δ. Ψειιιιιπειιε ΐιιίεεριτ : εεςμωΙιτέτειιε [Με ευπέΗε εοπναΙεΐεεηιιΒυε πιειτιΒτἱε,Ιἱε8ειτι Ι..οτΙιε

:πιω εκρετιιτ , Γιιεεειιε τενεΙειτιοπιιε Γει·ιεω τοπικα εκρΠειιίο @ειπε Και Ι..οτειιτιιιε εοπιριιιι&ιιε

8: ρει·τεκτιτυε;ΡεΒιιιιιε ,ικιιιιιιτ. ΕΙΗΜιιιιοΒε , τε8τει!ετε , & ίειιι&υπι Ιοειιιιι @και ι·εΙατιοιπε

"Με νετιτ:.ιτεπι (ΠΠεειιτετ ιτιιιιιικε: τεΒιιίιιιιε πιειε 86 τιιιε ίιιπιιιιιιπι ΙωΡεπιτοι:ιε ρεΙατιιπτι , ςυὲιτι

πειτιπιικ Βιοτιοωεω νεΙιιετιε , εοΠΠτυξν @Επι Ι:ετο ιιιιόιει·ιε :.ιιιιιτιο Β. ΨιιιιιιιΒι.ιε 8ά (Μει..ι

«:επίεω ρι·ονιτιι:ιεττι εοιπιιιιιὸ πεπιειινιι : ιπ8τεπύί-ειιε ΠΓεεωι·ιεηΓεω ΠΙνεττι , Ρτετιοωιπετυπι

1οευπ1 εεςιιἰίἱνἰτ , ἰτινειιἱτ , & εικοιιιιι:. ΑὸΒἰΒἰτιε 8Ιοτιοίο ορετιορετετιιε , επιποίε ιιιιει:εικ

εετάιιτιτιιτ 8: ρι·οθετηιππιιτ , νιιιιιιιάιιιιε ό: νερτεε ειιίὶιτρειπιιι· & εοπιειιι·ιιιιτι:τι & ειιτηιιε Μι

ωάιΜε άσπ1Ξε ει: ΪειιτιΒιιε ἱοειιε εεε!εΡειε ΙιεΒΙτεειτἱἰ Ρετρυτεειτυτ & ΠΒε:ετιιι:. Ροιπ1τιτι1τ ?σπάε

ιτιετιτο. & ιιιεΠεΒ1Ιι εε!ει·ιτιιτε €οτιίιιτ8ι1Μ ρειτιετεε Γεεει , & νε!ιπ ΒΜιτικ νιι·ιιιτιε σπιπιροτειιτὶ

ορετατιοτιε εοἱἰοεειιτιιτ τε&ε , εστημεόλιιιιτίιτευε εεἀἰΗεια Ρ::.ιειπιπεε τενειειτιουιε.

ό. ΠοπΓιιωπηειτο ι8ιτιπ εοωριετοιιιιε εειὶιΒειο , διι!Ηειι·ιιπι Πει: Ι.οιΙιειιιιιε ιιινιτατιιτ , ωι:Ιτιι.

Έυπι ι1τΒιιιιπ ΐεπι'.Ιι Ρεπτεε εοτινοεεωτιιτ 86 εοπ8τεεειπιτυτ : δε τετιιιτι οπιιιιιικη (3τεατοτιε δε· εάιτιι-ἐ

ειιΠτετοτιε :ιτιιΙο , ίιι&ύπηιιε ΟεεειιΙιιιτιιιιΠΒιιιτιιτ δ: εοτιΓεετετιπ , εοπΓεετατύωειιε ι·εεει!ιΒιιε

8ε2ἰε & Ρωιιικ ΙιΒειτεὶὶτε: άοτετι.π , & ι1ινιιιει:ιιω ει1τιθετιιω ειΒιικιάει·ιειιε όιωτιιτ δ: ειιιΡΙιετιιτ.

Ιππρεπιτ Πεκ Ι..οτειι·ιι:ε Επιθειε νιτ8ιτιεε εουΒτε.<ζετι , & εοηετεεετιε νιτ8ἰιιὶΒι:ε ῇιικτε Β. ΕιιΜΠα:

νἰίἰοπεκιπ ΟΙιιΙισΙειπετει1εω Π1ττιπι:ε Γειι&ιτειιε νιτ8ἱτιεπ1 Ρτετροιιι , τοτιίιΓιιιιε Εεε!εΠεε Γυιιιππιιη

ό: ειι1πιιιιιΠτε:ιοπεω @Παω 8: ΒεπιίΠιπιε ΟοιιἰεΠὸτὶΒιιε Αιιι:οέ5Νο & ΨΑκυκεοιειιο ι:οιιιππιτ

τι: & ὶιιῇιιη8ἰτ ε!ενοτι:. νἰκ8ἰιιεε ίεε:2 εοπνετιιιιιιτ, ρ:σττ1ἰίΪειε νιτ8ὶτιἰτα:ιε ε:ιεΙείΗ δροιιΓο εΒὶτο#

8τειρΙιει ιπιιτιοΒΠιει εοιιίετιΒιωτ , Γιπ:ηιιε εοιινετίειτὶοτιἰε ειτοττιστιειε ειιιι&ιε οι!ο:ιΒιιε ειτειιιιι

ειιὶῇεεειιτεε ρτονιιιεΞειε ευιι&ιροτειιτιίωιιψιτι Ποπιὶπο εάιτιοτιειιτδε εεεειιάιπιτ. (:οπετειτιιΙειευτ

ἔπειτα Ττἱιιιτεε, ιι·ιεοτυπιυτεΜΙιε Βειιε , δ: εοιιτρΙετο ΤειιιρΙο , δ: εοπνειιιευτιιιπι Επιπ:Ιειτιή

εείἱο : ι]ιιιιτι1τιι ττεεειπετιιττι Γε:ιειΒιιιτα Γεικ ώστε” ηο&υτιιίΓευε δε εοιιτιτιιιεε εοπτετιπρΙειηε Μπι·

όεε , 8: :εστω ΙιΒετιιτιοπεπι ω πιεπΓιιω εινιτετε ρποιτι1:τιτ , & ρτ;ερετε: Μετα ι·εττιΒιιτιοπιε Με

επειτεεΓειει!επι εοτοτ181°Ι1. . _

7. Με εεωροτε Βεειτι18 & ΒΙοτιοΓιιε Μεττγτ Εεοοεεωι1ιιε ΠΓεειππιιω ιἱεὸιιεἰίυτ , (ματι εΠεέ

τι” 8: π18Ϊετ1ἀι18 ειροίΒιιει Ειιιιοικιιε ΕΡΙΓεορειι?ιε ΠΠ ΓειΙε ἰπῇιιίὶε εκριιΙετετ,τει·υπι εΐΗιιευτι:Έ πιώ

τειι·ιππ εεΓροϊιεινεπειτ,& ιιιι8ιιίι ιιιεΙειι·ιεπτει· εΒΐεώέι τοτιιιε οΗἱεἰο ί-εττιιοηἰε ρπινανετετ. νετιιπι

ςὑτιπ ἔΙοτιοΪιιε Μεττγτ & ΕριΓεορυε ί-ιπιπτιι & οττπΠροτειπιε ίεετεε ιιι8τεάετετιπτ :ι·όεε , δε Ρω

|επτἰιιπτι νιι·Βιιιιιπι ειιάιτετ Αιιεε!ιαιε νοεεε, αΒΒιι:ιε οίδειιπι1 ΙικιΒικιε εεεερἱτ : δ: Ρετ ειιτιοτυπι

νεκτιειιιεω όιιοτυπ1 ει1τ11 @Πω νιι:8ιτιιΒιιε εοκινετΓειιιιε , ΜωιΠωτιε & ριιτιετιτικ ίοτωεπιε.ιιΒι.

τω: , & ειιοΙιειιτιιιπι εοι·‹ἱα νοεε εεεΙείὶιε άο&τιπ:ιε ιττιΒενιτ δ: «ωπιιω. Οει·ιιεκι: ι81τιι:

Β,νειιιητέυε ιποριπετειππ ΤεωΡ1ι @Με Γειι&αι1ιτε Οοιι8ι·ε8ατἱοτιἱε τεΠειοι·ιεπι & πιυ!ιιτιιιΕ

Παπ εκΙείὶεπι,ειιιι&ειε Πα Ρτορτιετιιτιε άινιτιεε τεεεκιΐιιιτ , Γειιι&ετιίι:ιειιε 5η ιιΓιιε νιτειιιυττι

όε1εΒιινιι , & τοτο Μ:: Για οικία , καιω ίειιιιιΙειτΐιε ΒιιπιιΕτατεπι δ: οΒεάιειιτιοω ω εεὸεπι Ες:

ε!εΠει αιτιοπιε 86 εοιιίιιετιιόιιιε Γετνιειιτιιιιτι ειιΜΒιύτ. (Ξ Ο Ο ε (έ Β ω]

Οιιιε. .ως

Βί. ΧΧΈγΠί

]ΑΝιι_ πι.

5. Ειιωἰέ

Ρετεπτε,νί-ε

Μ ιοάιιειιιε

ὶιτιΡειϊρ.ι:.

ΌΒΙο:Βιιτἱό

επιιιιωις

Πίσωποϋ

εοιιΜιιι:.

ΟΜΜε2

πιπε!ιαπί

νιιΒιιιιωε

; 6 6. με:

Ιἰςἱ:.

Ι.εοεεεει4

:Μπι ΠΗήε

εκι:11>ιτ.
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Όιαε.Αα.

. Φοιτκεντιτ

ΤΑΝ11. ιιτ.

ιι

πάσι-ΜΗ:

:τσιπ α

Νοττττιατι

Με ανεπτ

τατ_

ν ναπτπΒα8

ται·Ιττιτε εστ

ιετττατ ,

Έτττ:αιππα

πιο1ττατ ,

»
δ. 0εΓαπ&ο τ' αατεττι Β. Ψαπτπδο τπαττοττττποαε ότετατπ τταπΓεαττεπτε Γρ2.τΞτ0 , Παπτ τιοε Μέτί

παττετταιτι ττεττταττετιιπτ, Γαπ&α: νττετπεε ειτρατετατιτ δε εθαΒαταπτ. Ματια Γαπ&ατ νττΒαα,·

τιααα 8τοττοίτ ΤεττιΡΙτ ατποτ τεττπαετατ , τιοίττΙτ ετατττο απτε τΡΓαττι Γαεταπι απατα τ:οτταεταιιττ Μ;

εεπΓ.ιπι είττ Τεπιτιταπι , άετποτττα σπιτια

ΑΙ.ΙΠΒ ΡΚΑΠΜΕΝΤΗΜ.

τ. ΙΝ τττεΒιια τ..οττιατττ Πε8τε Ρταπεοταιτι Γαττ οατττατπ ντιπ τΠαίτττε ρταττεπττα επιτπεπα , Βοπττατα

νατττε εΙατιιτ , Πεότιαε οτιεότεπα , ποτπτπε `ναπτπεαε , ετατ ιπαττττποττα (:αποτιτοταιτι !ιατιτ.

τατ:ατα τπ ΡοπεΠτοπττιαε οτορτττε εοπΓ'τταιτττ ει: φταιω απαιπ εττ φοιτ νοεατατ ΡτΓεαιππαπι: ατα!

τεα παο ταττοπε τιτοεείττι:- Ητε τπ εοττετπ τοεο νατετατ:ττπε εοττετιταε αεετττιπα , ραεπτ: Γαετατω

ειτττειπα άετταέτααι Καρταα αατετπ τα εείταίτ , οΓτεπΓα Γαπτ ετ παταει: όαιππατοταπι , δ: Γεττεττατω

ταττοτατπ , αατττνττ ιτε οταεατοεατΙείττ τταττοπε οΓτεπΓο ντετπττ απποταιπ Γτιαττα Γε ντεϊαταιτι Γοτε,

& τιοε ττπρετταντ εετ Ι)σπιτπο Γαπόται·τι (1ιτττττΜαττγτειπΕαταττατπ ,εαταε οτεεττ:αε Γε Γειταττε

_ εοπιτπεπεΙατε Γοττταε ετατ. $εα16ττΡΓα Ματτγτ ετ αττρατεπα εοττιττιοπαττ , ιιτ τα ρτατάτέτο τιτ;ωτο

Ότιτοττια.ττο

α.αιιαεπτε,

Ηττττετιιατ

:τα ΑΒΒα

ααα εοπ

1τττατιτ.

Σεοετε;α

ττατπ ἘτΓ

εαττιπτ εκ·

ειιιττ.

ε!

ΟατιοΙιτα

α Νοτττπίι

οτα τω»

κατ.

ουσ τποταΒατατ Μοπαττεττατπ εοπίτταετετ , δ: :τε Γαα Γττττιε πατττ αττ τε8επτ!ατπ εοιπττιτττετετ.

Φ] τενετΓαε αττ Γτιρετοι ι* , δαεετττοτετπ ετ1τττττΑαττοεπατπ Κοτοπια8επΓεττι λτετιτερτΓτορατιτ,

ΓιτπύΙοαε νττατπ Βετναπεττε8τττΙτατπ ΑΒΒατεπι Ροπταπεττεπίτε ()τιεποτιττ π! Γε αεεετττνττ , & ετα;

οττττπετιι ντίτοπτε ειτοοΓαττ , ττττιιττοαε α Γεοτε ααα ρτετπετιατατ , εοτατπ Ρτεεττιαα £11τ2τα8,οτιτατατη

τεεερττ ΓοΓρττατετι·ι, τιταΓατιττπτιαε (ῖοεποτιτατπ , ατ τποπτταε ετατ , απο εοπΡτταετε εοερττ.

τα τα εοττετπ εοπνεπτα Κειτ αττΓαττ Ητοττιατταα Οτιτοττονετ τοπτοττα ΒΙταε , τΠταε παταεαττ τα;

πιοΓο τταροτε νετ ιπαιττταε ατ:ετταατ τακτά Υαπτιιερ Γαετατ αΕταττι: οαοάντττεττεετ Ρτεεττιατ δα

εετττοττε & ΑΒΒαττε ττε ττττιτπε πιστττα Γαετατ αιτ! ντιπ ταπιιαττι τετττταταα : & τιιιὸττ ετ Ρετ ειτεετΓααι

ταρω ταττατεαιπ ετιαοτι Γιιετατ τεΓετατατπ ; 8: τα πιοτει·π Εεεετιτ:ε Κεετε Ρετ εκτείτετπ ντΓτοτιεττι,

ντα τΠταα ντ8τπτταππτ Γαπτ Γαρεταττεττττ. Πτιττε τπτ πο: επτείτε Γρεέ:ταεαταπι τατποτ τπεεπε Ρττ

τπατεα ΡταπεοταπιατιτνετΓοε , δ: τπεεπτετπ ροραττ τπαττττατττπετπ εοτππιονεται:. Ι8ττατοραε Ρτο

ρτετ ααα! ΡοπττΓεε & ΑΒΒαε εοπνεττετατιτ αεττπψτετατ , Μοπαττεττατπ ττετττεατατ , πατπεταε Γατα

τατπ νττετπαπι τ:0Πτ8ττατ , Κεεατα ντνεπάτ τττΓιιοτιττατ. Ετατ επττπ τατιε τετπτιοττε αουτ! Βατατεα

ταττι αττιεπινττεο (Πιτττττ ποτπτπε Ηττάετπατάτα τα οαοττατπ ΜοπαΗεττο Ραπ&τιτιοπταττατα Γατι

&τίτττπα εατ:ιετπατττα , εεττ τιααττι τταττται·τι νττ Ι)ετ Μοπαετ·ια: αε Ι)ταεοπιια ποτπτπε διαοιιιαιιια

ειτπι Ρτορτετ ατττττατετπ Γετνοτατπ Πετ ΡοτιτατιετΙεπτταττι το τΠαε ραττεε ττιτττετετατ , εααεετ τιοΓ

τιττττ ττετ:ττπατε Γοττταα ετατ. (πιτ τΠα ττιτττπανττ τπ ντΓα Γε είτε τποι·ιιτατπ α: τεττατετπ αττττετττοτο·

πια8επΓειπ , νττύπτοαε Ποτπτπτα?απατεετττττατπ τπντΓετετ , ατοαε Γαβ ττΙτιια τεετττιτπε Βτνττιττ ρα

τετετ ειιττ&τα. θεια: , Ποια τπ ετααΓετττιττατ (τετττα , αετ Ωτιτττττ Γατπατατπ τιετνεπτεπε , αττ τιτα:ία-_

επτα τΠαΓτττΓτττπαττι νναπτπΒατπ τιεττταιτττ , τιταετ:τιαατπτιαε οοεποτιταιπ ΡτΓεαιπποτπ ρετ τεττα<

τπεπτα Β. ννεπάτεετττΙο τΓετ€πι ννατιτπ8αε εοπττατΙεπε , ετα: εοπΓαΙτα ετττετιι τεττετοΓτΓΓτττιατ να

8τπτ ττατΙτττττ απ! τεεεπάαπτ ; εαταε ντταιτι ατε τααττατιτΙεπι εοπνετΓαττοπεττι Μετα” Έτιατ τα ετιια

Γετττιττατ α&ττιαε Ιττιατττὸ παττατ.

ει” Ι)εΓαπέτο τ8ττατ Ρεεεε ΟΗτ.οτ.ιιατο ΟΗιΙ.0ΕΙΗΟιι8 Κεεπατπ Ρταπεοταπι ΓἰιΓεεΡττ : Γεο! δε

Με ποπ τιτει:ιε οααταοτ απποε Βε8ιιαττι τεπεπε νται ττεεείτττ , αιτ ΓαεεεΓτττ Ταεοοοπτεαε Γατα

8εττιιαπιια. Ηιιταε τεττιτιοτε Ετιτοτπαε Ματοτ σ.τοτπΓια Κεετα: Ι.εοόε8αττατπ ΑαΒαίτοεΙαπεπΓετπ

Ερττεοριιπι ντπεαΙτα τεπεΒατ. @τεοτινοεαιια ρτα·Γαταπι νναπτπειιττι ; Αεετρε, ττιοαττ, πατατα.

8αττατπ τιαεττι ατττιααπττο νττττΓττνττιιπι Γαρεττ3αιπ , ετττ επττπ τετπτιαα Για τποτττε , τεετρτεπα ααα!

ιπετετιιτἔι Γατα τπτπιτετε. Ταπε αεεερταπι αιτ ρτεεΓατατπ Ρεττταιτττ (ΪοεποΒταπι , το οαο τπατττε

ἀἰΦΒι1$ ?Ϊ εοπνετΓαταε ττετττ Γαβ τ:αττοάτα. Νατπ & ττπειια τιτεεετΓα Γοτττατιι τεεερττ οΓττετατα, δ:

τπα8παττι ττο&ττπ:ιε Γεπτετι οττεπεΙττ τπ οοραΙο , ατ οααπττο ροτΓετ νττ8τπεε αεεεττετετ , δ: ται

(ιιτ Γεττατ ) ττατετα Γαα ΓιιτΒετιατιτ ετοττατα . α: τπττατεπτατ οιιτειιιτιοαε αατττεταπτ , οιιαπτα Πετ ορε

τατιατιιτ ετετπεπττα , δ: εοπνετΓτ τι τιταντα ορεττοαα νετοεττετ ρετετετιτ Ροεπττεπττε Γτα&αε.

α.. Ποταττ αατεττι τττεττι τοεαετι τεττιτιοτε ρτ:Γατοταπι Κε8ατπ, αΓοαε :τα τειπροτα [.ιιααντετ

Ιιτιτιετατοττε . Ετττ (Μιτου ΜΑοιιτ. Τεπιτιοτε τΓτταε Γαεντίτττπα Παποταττι 8επε Ρταπετατπ τττατπ

τιεπε , τα οτατπ πιατττττπαττι ποπ τπτπτπιατπ Ετιττίτταποταττι ροτιατοταπι Γτ1°α8ετπ .Στα-ότε Πωτε

Γαθα:π είτ , ιιτ τττετπ Ιοεαε απ! Γοτττατττπετπ τεοτεετετατ , ττα α: ττετετ Γεται:αιπ τιατ:τταττο , αυτ

Γαετατ Ρττιτε (ΠιτττττεοΙατατα οττιαπιεπτατπ.

ο @ι απτιο :ασπαιτε τα 8. Υναπτπεατ εστι ατα

εοτιττατ. Ρετ εείταττττι ηαα.πι τεε_πατιτε θτιΙοττιαττο

(ΣττΙοιτονετ Γτττο ματια ετ! , ντεττιττ ατιποταπι κατατα

ι:ταεταα 0τιΕτΠΙ.1ττ. Ι.εοττετταττο Γαρετντιτττ. Πτι‹τε εταα

στιτταπι :ιτιιιο (και ιτιτενιιτ. ι·εροπτπ·ιαε.

ύ Η εττ αιτ τι.οπιτπεε ΓαΡ:τΓἔττε8 Γεια τα και σταμα

τεε, ατ ταυεττατ α1ττιτ €ΧΡοΓατπια8.

ε !.τοετΙατ Με ‹τε 8εθ:τεδ. Ηττττεττιατετιπ , Γατα στα

ά·πιται·ετικ ειτοτττττ, ω: ιιιιτ1ο Ετιττο τιεεα1ιαττ εο1ττατ τα

Μοπαττεττο ΕτΓεα.ττιπετιττ : ταιπετίτ Μια Βεπειττθττιτα

"Η Κατειιττ. Νοεεπιτι. τπΓεττοττατ. Εμ” τισποτττττ2

τα πιεπττο το Υττα Γεειιτιττα δ. Υναπτττετττίτττ στο. η. 68

τα Λάο δ. ιεοττεΒΕΠ] , ατιτ ατιτταιαττο αα61οτε ΟΜ

κτοπιενει τττεττατ.

τι ΝεΙΝΡε ιταοΒιιε απατα , απ: τπΓι·ἔι τα Γτααιπετιτο ατ

τετο παπι. :τι ιττεττατ. Ητε αιτττειιταα Με αιτ πατατα

ει: Υττα δ. Ι.εοετεεατττ ττείαιαιμω απ,

 



ο νΙΤΑδ. ΨΑΝΙΝ(Η ΩΟΝΡΕ550ΚΙ5.· 99; |

δ'. Αιιιιο 58ιτιιιτ Βοπιιιιιεεε Ιιις:.ιιιωτιοιμε απο. 1.ιιιινι. ΠοΒιιιιπι Ρ:ειιι:οιιιιιι ειιοει·τιειιά: Η εμ Οιιιι:. Λικ

@ποιο , Κοι.ι.ο ιιιιιόειιι ιιατιοικ· 13211118 , πιω 8ειιτιΠε , οι·διιιο ΜΚ; .. απο τω. ιιανι8ιοΡτω. ιιο.ιαονιιι

οιειιιι ιιιιτεινιτ : οιιιιιιι :οποιο πιιιΙτίιπι όειμ1Β2η5 , ο ι:οτπόιθο ΚδΒΒ Κεεκιίουε Ρτοι:ει:ιΒιιε οιιιιιιι- %;ΐΜΈμ

ό:.ιιιι [πικαπ δικιο τεειΡιειιε , ει: ΒειριιΓιτιι 8αιτι:ιιιι ι:οιιίοι:οτοε,δο :άκρο ΠάεΠε ρειιιπιιΠτ. Πο!-"πι α..

Ιριιιιιι ειιιτοικι κοιταω :μισώ ΗΜ: ορτιπιἱ: ι·εΒειιε , ΙσΒέίοι:ο δε @το ρποτιια Μ; Μιοιτειτοτιοιιε και. -

Φ0πιροιιοικ , ιιιιιιο Μακ. Μπι. :ιο Ιιισ:οςιιιιτιοιιε Παπική πιιει·ενιτΞιΓ:εσηΙο. Ωω Γυοοείδτ ω

Κεειιιιιι·ι νν11.1.εωιιιε ΒΠιιε Πιο: , ι]ωριι1ιιιιιιιιι5ω ΡιίΕετιιιιι πιΜΕεο οοετε ςοι·ιΡεϊιικιτ. θεο

Ξιι Ιοεο δικο ιι·ιοτιιτειιιτ , εειιιιιτιοι Πισω Κιι:Η.ιιιυιιΜ ιιοτιιιιιο,ι:Ιοεαιιτι @απο ιιιίειιτειιι,

οικω Ι5τ:εεοΡιτ ἔι ΡιιιιειριΒιιε Για: τσιπ ΙΙΒοτειιΒιιέ ιιτιοιιι Διαιρ1ιωι. ΗΜ: ιτι :επιροτο ιτι μα

Βιτο ΜοιιειΠι:τιο @Μάιο Ποια ῇειιιι Ιιεοιτειοετοι: , @Η άοίιτιι&5ιιιεεεΝΐι π» ετιιιιόιε Π” άο

νει·ιιι·. Πι Μ» αστειο Ιοεο εο!οιιι ιοΒιιε νιΠ:ιε τΦΡ6ττιιτ11 ιιΙτετι: εκ νιτειιΙτιε οιιιιιιτοπι ικι!ιιετιιιιτ

ει! ρι·επείοιιε εοορετιιετιιιιτ. τα ι:ιήιιε ιιιιΕιο, Ποστ ει: ειιιτιουίε ειιιόινιιιιιιε , ιρίε Αιι€ιοι: δεδο·ι

ι:Ιςιτιριοτ Βιιιιι:.ιιιι 8οικι·ιε , .ΡτετΓοιιιε ΠΜ ιο ιοί-ο Ιοι:ο ξιιτιιτι Γετνιτή , εταιιόε πιίτιιειιιυπι οδική

ιΙι:το είὶ ιΙιειιαιιιε ιτι ίοι·ιτια £ιή11ωε1τ11 ΓρεοιοδίΒιιιι ος::νι.

·-.ι.:

ω..ρ..2ω.ιι..... 3.ιι..ωι

6. Ιιπει·εο εοι1τιΒιιΡιΓεεπιπειιίο: (ῖειιιοιιἱεοε εΠοι·ιιιιι Όιιιιοιιιτοι·ιιιτι πιοι·εέ ΜΜΜ, Ιετιιδ Φω,ω(ϋ

ροτάιτιοιιιο Μ” ιιιει·ει!ι , δ: τετοιο τοιιιΡοι·αιιιιιτι ιιικιιε·δε ι!ε1Μιαε _νοΙιιρτυοεἱ: παω. Μ0Π“Μ

Ώειτιοιιιι:οτιιιτι τοιία:τειιιι νιιιιιιι δε νινειιτοιιι πιἰἴειἱω Ιδια ΡτιμιευτιίΠιιιυε ΚιοΒιιτοΙιιεροδιοηε, ιπΡι1ά ΗΕ

δ: ιιιιάιειιδο τοΒιι0ίι:επ5 , Μιάν: δοΙιιιτ , Βοωιιιύττηι:ιο ρτέιγοτιιιιι πιστα: δ.: εοιιικιΓ.ιιιοιιι:ιτι έιιι- ω”.Ψιφ ..

Βοττειιε, Ιοἔετοε ίείΗτιαιιτοτ αιιιιιεευτιι οιι·οιιιτ,δε δ. ΜΑτοΙ.ιιινι ιιιειει·ιε ΒιιιιιιΙιιειιιε ρτεοιΙ:ιιιε Έωι:ΗΜ'

Ριί-σεωιιιιιιι εσεςι·Πνιτ, ποπ Γεευιιοιιιτι δ. ΒΕΝΕΟΚ:Τ1 ΚοειιΙιιιιιδε ιιιί?ειιιιτιοικιιι .1ιΓΡοιιι δ: οι·- Ε Ι.

«Μπι ἰιονειιι Εεε:ΙοΠειτι οκοτεινιτ. Ωω δ. Μιιιοιυε ; Ηιήυε ,ιοςυιτ , Ι.ιωω ιτιοΒιιιτυοιιιοιπι Μια .

τιιτιοιιιε οοπόιτιοτιο, “Μ”511 Κιώιοϊόε ;ΓιιΓειριιιιο, Η ρεττοιιιιιι οι1εειτοπι ιιιιιιτι οοιιΓιιοιιι

εΒιιειιι, οσα; νυ!επιπιπ ΡειΪιιεΒιιιτιι διοιτιιι: , Ποπιιοαόοηεινετι: , ιιιι!!ιιιιιοιιο πω: ροτείιειοε

Ρτιιιέιρειιι αΙιοιιιιιιι ειιιιριιιιε ειιι8ετι: όςειονοτιε. Έ.[οΕΚιεξιειι·άοε Βιμ., ροη ιιιοτοο ανοτιτἰει·;
νετὺπι οι:ουΙτα _Ι)ἰνιιι'ἶ ρ:ονιάειιτιιι .ΜΡ πως ,ν 8.νν1ι.1.εωιο ΑΒΒιιιι Βιοι:ι:ιιιι οτόιιιειιιδι

Γειιι&ειιτι ΕεεΙοΠειτι τιιιιιείοι·ςιιτο ,ίιιοιιιιιι οπιιιιιιπι οοιιἴἱΙἰό ειδοιιιενιτ, δ: δ. Μ.ιιο1ι Βιιι&ειιι .

Ξοτει·ρεΙ!ετιοιιετιι ιιοιι εκευδινιτ. πω. οδιιτιειτ οι 8.ΜειισΙοε ΟΙιιιιιοι:οάι ι:ενοτιοι:ετιιι·, & @Η

ποιιἰοοτιιπι ι:οι:τε&ιο κι εκιιιιΙΠο [κι εἱἱςιιοτ τετοοοτε ΡτοτοΙοτετιιί·. Μοτο Πιο: ΒιεΙιετοιιε,”

11τ ιΙ:Μειιι Ι1ειοετιπ , ιιιοιτι ρι:οιιιιιιιιε Πιο Πιο ΚιεΙυιτι:Ιο Ή. Ραοοριι: ω (Ζωιοιιιά:ιε ω.. ήεδώ

ΜοιιειοΙιοε ΓυΜΒιιιετοτ. · _ · . ο . ι ώ _ . _. Ω. .

7. νιι ιιοοιΙιεΝοτιωειιιιιεε Κις:Βιιτι:Ιιι; , μιιιιι Κις]ι;ιδι Μισο, :ὶ ιιιοοειίξει·ιο ΡιΙΕεωιιοιιΕ (Μ. Ρ"ἔ-ΪΜΗ

πιοτιἰεοε ΚεειιΙ.ιι·εε εκριιιιι:οιιι Ιεεειτοε ομιά δ. Βι:ιιιετιυπι Ι)ινιοοετοιιυωιιι;ετ ε!οίΒιιιινι: ΟιιιΙ- Μω”ω·

ΙοΙιιιο οιιιΓάειιιΙοοι ρτεειριιοΡεΠοτι ,ΙιιιοΒιιιορτοοιΒοορόιτιΡο!!ιτ ; Μοτιείἱετῆ ΡιίΈ:επιπειιΠ8

τω. κ.88ι.ι. Β. Βοιιοάι&ι ι:οιιιιιιιΕτ ΒιιΒειιιιιιιάιιιιι , ιιιιιιο ω. Πιεετιιάτιοιιο Ποιπἰιιι ιτιιΙΙ:Πιιιο '

Ρίιιτιο Ή ι χ;

ο Ό: 8. ΩιιιΙΙ:Ιιιιο ΜΒΜ 15ωοιιω σ.: «Ια Μοιιι:Ιιοτι:ιιιι ιιιΜιιιιιοιιο ..μια ΈιΩ:επιιιιιιι·ι εφ... ...ι

=ΠΠ. 103 [ο

°νιΤΑ ε. ΑΝεΤιινοιε ΑΒΒΑΤιεεωεέζω..

1.ΑυοοΝΕΝειε.

Αιιδιοτε Αι1οιιγιιιο ἴει·ὲ εοπτοιπΡοταιιεο2`

'ΕΜπι ω: Μ.$°. ακί. Μ0,24/287ϋ δ'. Ιυ|.πιππο· Ι.αάείππσηή”::

Ο.Β.ΐΕ.ΚμΑΤΙο Ρπωε2-ΙΑ

. ΜΠΟΤαΕ Αιιετιιιιοπι μπω ιι!ῇ ΑιιείιιιιυἐΜ ..ωφ.ε τΜΜπ2) θέιωπ ἰεΞἰφΜΞ

πιο... , Μετα;» .ιό @τάφοι Σε”. τον: ώ·.7ιιίέσω (π: εδάφιο· ) @όριά ές/07φΜΜ,_

?και Με σα· ...Ωω Μο›ω αἱ) δ'. .ΠΙπυυπ) Βιμ. υιον: πω: Ι.ακιιδικοπβ:

πιο:: Ρι·ίαΪυπ υιι€μωκ: 6 α!του·απι ΡυΙἱτἱοτ·ἰ [Μο σ.πεκιπωυπ .ώ Ζ!κδήπε [Μάι (πι,

?απο εϊἰέΜ /!αδΜ·σπϊ ε.τσΜαπάί: δ'. διιίαὐετέσ άδΒ: ΔΜαΐφ σΡ:Μπι _. βρω πεί

«πωπω σ”. σύβι··ιω·ωπκ:. Ο»ι€βι Μ0%6Μάσπε ροβΜΜ . βἰκω Μ: ›·φτοβπ:πε

Μ... μ-›·.Ι"0"ω μ·ιωιιι·ίκω. φάω-β” .ηιω!ωι απόίπ.υπιυ·. Οστά έ» η©ςκβπά.€ ωἱτκισαΙἰ:.ηυυιἰ›ια.

ρΙΜΏια ( κ: 000622! ) σἰκσκιπ/Μπιἐω ο.: άέΒέσπιστευ12Ε. ;καβ ή: ἰτς#σ#|ϋ##°#_ξ : ά #78 ..

 

Οοτ. Μ”. .



ω:: κατ:: ε. ΑΝετησηιε Με:: :Αι1η:1ΝΕΝε'1ε;

 

ει” ΑΝ. Απβι·κά: [Μη·ίε έπωΣβέϊυπ·: ποπιἰπαπ ὶπ]κκἰο_β`‹π πω. ό. όση, ·Μεικτίππι @τι άκωο υεπεπιπἰἰε

σε. ΜΜΜ:: μπεί: : ::ηο:ιι:η ηοη::ηε,ϋηπίπ δε Ρ::2:εη: ε!ιεετε :ηῇι:::ε::η εΠε ρητ:::ηι:ε. @η Μ.: Δε: ίϋσοβι·απ

θα. Χν:1- ἄἰ: άσε/β ·υΜεπ:ισ. ε:: ?Με .5'. διά:: πει :Μ απ. ό;;; πμτυπώι[κπ:_

ή ΕΜι:οι::::ι:ε Ι)Δεοειειιτι ΙΚεειείι::: :η ἰ·:οε τηιιηιΙο ν:: ηοΒ:Πε ΒΑ3ο,
 

ιι η ε· . . . . . .ω: ΙΣΠ: ε ει:: ηοΕηΙ:Βι:ε οι·::ιε ::ε:εη:ιει:ε ίεε:ιηιΗ:ι:: η:::ι::ε:η , ηοβι!ιοι· Βιέ':ι:ε ° |

:έ9:Π3ευε π:οτι::ιιε Ρετ @πιστη , εοηἰὶΙιο Ρ:::ηεοι·ιιτη Ρι·οεε:ιπη όιητι: ι:::οτετη
ι ε Παω· Δπω τα " 5ΑηΔεεεωιΜ , Βεηε:οἰἰ 8: :ε!ιειοΠ ιιι:: Οι:ηηιιιΝι :εΙἰειοἰει::ι: ΒΙιετη,

Ηπε ΡΜ:: ἰ:ει·ιἰι:ε:εη: ::ερε::: ί::οηΓο Πιο :η:ε:· εΙεε:ο.η: ::::ιη::τη ηε::οτιιτη Μαη:

ειε:: Αι:ετιιιιη:ε ει::ρεΙΙει:ει εἰ:. Νιι::::ι:: ει::ειηὲ Ρ:οεεη::οηΒιιε Με ευη: πω.

@ο Με:: :ο:ιιιεό:!ιεεη:ηε ::·ο.εΙ:::: Β.εΠειοηι ειι:ιεηω, ε!:Γεεηε ε:ηιη: ΙΙ::ει·ι:ε

:η-ι!ιεΒι:ε :εηε:2 :η:-ε:η:ιε:τ. ΕΧεεό:: ἰ:ε:::ι:ε ε:ηηοε ::ι:εΠειτεε ε ε::ηἰεηἰεηε ε!ε ω.

:ιι:ε :η ν:::ι::ετη νηεο ηονι:ετ Με:: 8: όση: εεΠ`ει: πειτε :η ειιηειΒιιΠε , Ιειιιι!εε

:Με εε:η:ει:ε Επι:: νι:8ιηιε. Ε::ε:ηιη: Ρε: Πινιηειτη εΙε:ηεη:ιο.ιη ειικηεηι!ο , Ιε

εεηάο ωρα:: η:ετηο:ιει: , ε::ει·εεηε Γε ε::::ιη :η :η:ιειΠ:ε:ιο εΙοεδ:::η;ε : ὶηἰῖ8ηιε ::ΡΡ:ι.

τε: εε::ηειΙι εεηετε, :η68η:οι· :ηεηηε Γειη&ι:ε:ε:Ρ:ε:ιοίη νι:Ι:ι”:ε ἰΡεε:ε , ρ:ε:ιο

Πο: εοτι:ε : :η::ηι:εΠει:ι:ι· ιηιιηοΙο ΡΙεηε εἰΤε εΙοει:εη:η::, ία! ιηι:Ι:ο ΡΙι:ε Ω:Ριει::ιες

:ΜΜΜ Βεο 6: Ι:ο:η:ηιΙ:ι:ε ειηε!:οτειτη νοΙι:η:ει::ε ίι:α: εοΡι.ιΙεινι: νη·:::::Βιιε. Ι::

Γιιρει: :εη:ἔ. :·ει:!ε:ε. εἰ: 8:·ει:ιε , ι:: :ηοι·ι:ιη :ηει:ιιι·ι:ειε :ηοηΙ::ει:ε:ι::· :η @σε :Με

μπαι.

ΜΡή38 ε.. Ρ::::ε:εει εἰιη: :πει :η ειηηο ὰηοὸεειωο,:εει:ἰ:ἱ:ηι·ἐι ειιιοό:::η Ι.ιιηηιιωι:ιο

Εεε:: ε:: :::οεεηιε ηοΙ:Π: Ρτοεεη::ο: ::εΙει:ειΐ::ι:ε ἰεει::η η:ηἰ:ε:ε ο εε ω:: 8: εε:::ιηει·ι:η:

8ενεί:ιι:ιτ: :ι·ειά:ι:!ι: η:ειηιηι:ε Ρατεη:ιιπ: , ιι: ΡοἰΙἱ: ΑΜΠ:: ετη ν::Βιηεη: ::εε:Ρετε

ΒΜεοη]ιιεεη:. 5ε:ἰ Ρι·οΒο.:ι:ε::η&::: , με Πε: ἰΡοηἰΞι , Μ: _βεό:Πε , δ: θώκο.

ειηΡἰὶοτε Ρι·οιηἰἰἰἰΤε. Κεει:Γει: ηειιηειι:ε Πε: νιτεο :·εΓΡι:εηεΙο οΡεε εε:·ι:ιη·ειε δ:

::::ηΠ:οτιειε ηιι:::ιεε : ηεε ι::η: εοει:ει: τηεηε ειιιε εΙε :ηειτι:ειΙ: :στο , ἰειὶ ό:: Επι»

8εΙιο. Μι:ηι:ει εηἱη: τηι::ο νι:8ιηι::::ιε, ΓροηΓιπη :!εΓΡε:::: ει:ιηεΜ:ε :ε::εηεία

· ει:Ι::::ιε. 8ίε::ι:ε ίεΙιει:ει· ίεάι:ει:ι::· [.::ηά:εηηι:ε :η @το εειί:::ει:1ε , εἴη:: μια::

Γ:: οηἰητη Γε Πε:: ΡοἰΤε ε!ε]ε.τη : Θεωρω όεΓ::οι:Ηι:ει ν ιι·ε:ηε. Α::ηι:Ιι::η Πάει ει:ε:η

1η:Π:εει:Ιεί:ιεΓΡοηΓι:ε νἱτεἰηι , ηοη ν:άει·ει: οει:Ιιιε :επεη: τησ.:::ι. ΟΔΕ:: μετα:

:ειηόετη Πε ίε::ι::· εἰἰκιἰΐε ::::::Γεη::Βιιε Πει ΡιιεΠιε Γει·ν:::ο ἰι:ο όεΠιηει:ιε : Νι::ηξ

ω:: Με εἰ: ::ι:ε:η ἰ-ροηἰηη: η:ει1τη εἰΤε όιε::ιε : ε:·ει:::ε τηειε Γε::ηοηιει:ε : ηιηηε

::ιεεη: ηι::::ιατηη: Ιεει[οηε ἰοειειΒἰ:ι:: ΜΗ:: εε::ηειἰἰε ἰΡοηἰηε. Ηιε :Με εεεεηίει ε::

ε!ο:ε ε:::ΙεΠ:ιε 5Ροι:ἰἱ , εοηιι:ηει:ιι: εΙ:ο:ο :η ΕεεΙεί:::. ::ίειΙΙεη::ιιη: (.Πε:·:εοτητη , τετ

ἰἱ&ἰε εοω:: δ: εηἱτηο :εωΡο:εἰἰΒι:ε ε::ηἰεἰ:ἱιε τηιιηὸἰ.

ΜοΜΜ- 3. Οι:η: Πε ιηε:Ρι: :ηιἰι:ο.ι·ε Πεο ει:: ηοηΠιι::η , Ιε:ε:η:ι:: οι·εΗηεε ΟΙετιεο:ι::η:

2ι12:25::: οἰἰ`ετεη:ιἰ:ι:ε ΟΙε:ιειε ΠΙι::ηιηει:οε εε:εοε ε: ε:ι:εεε :η τηαηιΒιιε ::οτεεη::Βιιε ό: Πο

"Μακ ιηιι::::η: Βιι::Ιειη:ιει:ε με :::η:ο. νιτ:ι::ε , ::ι:ειιη εο€ηονετ::η: εΙΤε :η νιτε)ιηε Αη

Π:ι.:όε. $ίεςι:ε ρι·σίεςιιι:ι:: εειη:αη:εε ΟΙει·ιεοε ει:ιη :ΜΒΜ ι!ενο:ιοηε ι:Γει:ε :η

Ιοει::η :η :με :ησ.ηε: Μοηεἰὶει·ἰιιτη ει:: :::::::ιιι: ΒειΙ:ιβετεε: θα:: :η::ι:ε: Ι:ιιιι:ε Γεω::

Ρι1εΝ2, ει:: :εεεηόο εε:ε:νε::η 8::η&ικηοηη:Ιιι:ιη. Π:: ι:ε τεεεη:ε Πεο 11ο:: εἰ:

οΒι·ι::ει νη·εο Γγ:::::ι:ε νι::ο:ιιτη , ηοη εἰ:: εΙεεε:::ει εοΙο:·3:ι:ε :::·ε::οΓει·ι:τη 8ειηιη:ι.

:·ι::η,ει:::: ἰιιη: ::η:Β::ιοηεε βεε:ιΙει::ι:ιη ίειη:ησ.::::η. Νι:τηςι:ε:η: ενε:ι:ἱ::. :η ε:: :ε

8ηειν:: , :με :Μαη 8: ηοηεἰὶε:ειη ει::έΓ::ι:ε Βοηειε Γι:Ι:νε:::: :η ενιεΙιε ιηεη:ιει:ε.

Εεεε ρ:ιιόεηε νη·Βο ιη:ε:· :ειηΡεἰ::::εε τηι:ηι:εη::ε ι:η·ονιι:: ηειιι:ε τηοι·ε νι::ιηε:ο

ἴηἔἰεη:ἰε ίάει:Η ηειι:::ει8:ε , Γι::ιεη:ει· ἰ`ε:ν:ιηε Ποιηιηο Γι:ἰ Ρεθιο::ε ΜΒι:ειει:Ια,

ηι:ηε εοΙι:ι:ι· , ::ηση:Διη Ρειι:Ρε::ει:ε ΟΕΜ:: ω:: εἰ: εΠ:ιι:ε:ειι::ε ηοη εἰ: Ιει:όιε

ΕεεΙεβειί:ιεει: ΡοἰΙἱὸε:ε ε!ινι:ιειε , ἰεε! Ρτο ΟΙ::ἱἰὶο εεε εεη:ετηηετε. Με:: εηι:η

ειπε εοι::ε:ηηι: Ρο:ηρειε τηιιη:!ι , Ι:::::ε: :η νειΓε Μ: εοΡἰειιη ο!ει. Ρ:ο:::ε:·εε: , δε-.

:·ο:εε ε:::ἰἰἰὶη:::ε , ηοη ε::Πιη·ει:ι:η:ιι: Ιε:η:Ρεόεε ΒΙοι·ιοΓα: Ι::ι:]ι:ε Αηἰ::ιιὸιε , ω:: :ε

η:ο::: ίση( Πει:: ειιεΗἰΗε)ὲἰεεηΙει:ιἰ:ι:εΡοιηριε. Πι:Ιειιιε ει·Βο Π: νοΙ:ιε απ:: Με

ν:ι·8:ηε ἰεειιιἰ εΙοι·ιαη: ΡΜ: νιέ:ο:ιειτη , ::ι:έιη: ἰἰηε :είε (εεε: ιεηοιηιηηιιη μη:

ε:η·ηιε ι·ι:ιηε:τη. ε

8ΔΗβετφ 4.. Ρ:.:::ετεε νεηει·ειΒ:Ιιε ΑΒΒε::ἰΠ`ο. 5::Ιεηε:ε::: Γεη:ιεηε τεἰεἰη:ἱοηε:η Π:: ειστε

ως" τω. Ρωιε :η:ιηιηετε , ΡεἰἙοηιΙεη: ΓοΙΙιε::ηε!ιηεπ: Με Για Αηἰὶ:ι·::ι:ι Ροί: ἴηἔηπ: ηη:::ηι

.Ι“ΠΠΈ



τ νττΑ ε. ΑΝετιισσιε Ασε. 1.ΑσσσΝΕΝετε; (ή

_ τιετιτιειττι Βστιστστιι. ΞεττιΡετ ετιιιτι μπε ττιιιΙστσιτιιστεΠε εΠ: ματι Ριοι·στσ , ει: φιο

τσσιἴσετσω σιιιιι Ποσιισσ Γτιστατετ, εσττιτιισσειιε εειττι σώστε τ:στιιτιι ονιιιε οιιιιιιι. (Με Ατι

()ιστι εστιιιιισ ιτ:ισσε ιισισε Ι.εισιισσεσίιε ΕεσΙειισε Ρσστιιιειε 8: Ρτειιισστσσι Ρτσιεετσττι φιι Ρτεεετιιστ ως στονισει:ιε τιτσσε ειιιίεσισ δε εΙεδιιοιιε δ: :ιτεΙ:ιττιιιτισσε

δοτστσισ τσιπ: ιτι σα: Ισσσ ιιεττεστιστσ , Πι!) τεεειιι ιισειιτισ , Βεσετιιδιισσε τω.

εσσειιι Γετ:τειτστ ισ ΑΒΒατιιιιισι. Ει·άτησε σ.σσοτσσι νισιτιτι , σσετιτιο ιττεττειιι

()Ιιτιιιι Γσσ Πιο Γσίεεριτ τεσ)ιιτιιιιε. Τοτε. ιτι 1)εο εισε εσσιτιιτισ 3 φιιιι σου όιεσιιε,

σφι σσόιιΒσεὲσσΙΙσσσιιε 8: τιισιιτιστιε Βινιιιιε τετείιιτ. Ο νιτσισετιι Ρετ σιιιτιιε.

τεΡΙετιιττι Πει @Με ι σσεττι νσΙσιτ είε Ρσισιιτειτσ ίεισιε , τω ρσιειιι·ιστεισ Μη

ειεεο.στειτι εστΡστε, ροΙΙειιτεττι στιίτιτειτε ; ιεισιιιιε ιστεστεισι , σττιτισιιιιισε σενα

τεστ , ισ νι€ιιιιε ίεάσιτισι,ίσστιετστε ειιιιάσειιιι, τσιινετίειτισιιε ετ:ειεΙιειιιιτσισ 5 ισ

εισετσσιγσιε Ιειτσο.σι , ισ τιιιιτισστιστιε ίσειι·σιτι τει·σττι ι:ετιίΠιστιτιι , ιτι ΟοσστεΒ:ι

τιστιε ττιιτιΠιτσιιττι , ισ Γετσιιοιιισσε ΙεσιΠιτσειιτι. Ρι·σσετσι· εΙΤε ιισιτιιιιε. 8: με στι

ισιπιιτιε 8τ ιιοΓΡιτσιτι τεεερττιιτ. μπω: ειστ Ρειτεία&ιτ Γσιιτ εἔεσιε`8: Ρετεστιιιιε,

ισ τ:ειτσετισσε τεττσίιε νει νισεσιιε νισδτιε σει·ισσεισ εστ:ιττι εετεΒειτ. Αιπσσε στι

τεστ στΡΙιτισιε δ: νιι:ισιε, ΡσΡιΠιε 86 τιιιΓετιε εΙειιιεστετ ττιιιετιεοτειιεισι ιιτιΡεσιιεσειτ,

εΓαιιτι είστιειιιισσε Ρτα:σειιόο , Ροτιστι ιιτιειιτισσιι ειιιτιτισ 5 σοιεστεε εσιιίσιο.ιιτιο,

ττιίτεε ε:τιιιΙειττιστιο ; τε8τοτο8 νιΠτειιτισ,ιτο.Γεεστεε σιιτισειιιτισ, ειιΓεοτειεε ισ Ρατεσι

τενσειιτιτισ , :κι σΙτιτιισσι τιισττσοε ΓεσεΙιετιτιο.

;. @σπιτια Εστω σοιιοτσιτι ορει·στιι εισαι Κεσεε Μετα δε Ρι·ισειρεε τεττιε ΜΜΜ ι

τιισειισσι ιισσιετι 8: ιιστιστεττι ιισι‹: ιιιιεότει:ΠσττιιτιισόσσιΠετιτΞσιΒιι στι σε Βστισ, [ο ΐ=&υΦ_

τω τοτιιιτι ιισΡστιισ:ιτ Βετο : φπα ιΠι ιστειτιτσιτι εισιιισετεσ:ιτ, στ ιιεισιτσε εισε,Γετιιιο, ιζ? ”“Π”““

νσιτσε , ισεεΠ`σε , εισόιτισει νιττστσιτι είε νιτιετετστ.

6. δεσ σσιιισσ:ιιιι ισ ιισσ ΓωεσΙσ ιιεειι: Ρωσσια Ρτενστσττι , φα στοικιτ στι. Β8ιἀ0ἰσΪ

_ , _ _ π φ ειιιιι€ιτστ.

Πωσ ίτειέιτ ιιιτι:σισ εσττσι· ίτετετιισιτι. Πωσ Β. νιτσσ Ασιιτσιιιε εοτιιιτετστ εκει·

τετε σττιτιεε :Με τω: Ισα ισ Πει ιεισόισσε , Γεισιττσ.ε ιιοΙστιε σσεσιτε το.Βτιτ::ιτ τι

ιισισειιι 8εσει·ιε ειεινετΓειτιιιτ. Ετσι: ιιο.ττιφιε ει ίτετετ αιτιΠιττισειιοτιιισε Βιιτ.υσμ

1σσε:ετινετίσε ω” ίτιττισιτιστε τιισ.Βοιο τσιπ:ισισιιτ 8τπιετιιττιστστ σώσε φιι νιτιε..

Β:ιστσι· είε Μια 8τιιιιεΙεε ιισιστ νιτσιιιιε8τ Γτειττιε. δεσ τειι·ιι Πάω ειι: ιισιιιισσσι,·

ὸε φιισσε ΓστιΡτσττι εΠ: : δϋκτώττων: ό· ΜΜΜ: ρτωσσωστ τωπι ΙΜ!. Τεσει·τιπιε

ειιιτεττι ειιΙεέτσε ὁ. Γστοι·ε Βιιιτισιτισε ισ ιιισΡΙισιτστε σοι·ιιιε Γσι ,σώστε εσιτι Ρειὶε

ιιινιιιιτι: νσεστστω ΡΙεσιτσιτι ὰ τιιισιιιτιε Γο.τεισα ισ σσο.ειεισι νιΠο. Ι.εισιισσειιίιε στο·

νιιπ:ισ: : σσιισττιετιε Γεεσσι εισοε το.τιτσπισιστιο ετισιτεε , τεττισε εσιιτείιιττι Μ:

τ:τισειι ΡΙ:ισιτι ω ιιοίιεε ετσιιειειι , σπιτιισιτι ιισττιισσιτι σσοτ εστω ίσιτισετ Γεειετσ

τιΠισιο:. δεσ ΓειΙΓο εσΙστε σαιτ πιω: τιεσεΡτσε ειι8τ εσιιτοΙΤσε ΒιιιεΙιιε φ εισσσε

σΡΡατσετσιπτ ιισσιι ιτι σετιιιστιε ]σίιι , σσι νιιιεΒιιτιτστ εΠε εττιισι : σσστσπι ποιοι-ι

σε 8τ Πιτσεττι ειισετε , ισιστιειττι ειιε στιιτιισε.

7. Νσστιετστ σσειιισ ίτεττικιστι σε ιστοτιε : Με ειστειιι ιιιτετ ιιττι:ιτσε ιιιετγτιι:ισ

ιισιιιεσ Βσιτιισι σειιειιιιτιτ, Ποστ δ: ΠτσΡΙειτ ]οι› σε ιιιιστιιιτι :ιτιιιιΤο ιισιιιετσ.

ΟτειισΙιτειε τιιισισσε εοιεσμιιιιιε ιιετιστο.τστ5 σε ω” , στιε εστιίεΠιο. $ειάσίσσε

Πειτσττι ιιστικισε εστιτιιτισσιε σε ί·-τεισιιετιι , (στι: : φωτ”.Πω ιισειιε τιείσιατει δ:

ίτσίιτειτει ρτστιτισ ωστε; @σε τειιιιετι στι Ι)εσε τιισιτισιισεε στο.τιειε , δ: τει-ασ

Ιειστιετιι 8τιισσοτειιι τιιιιιεΠειτιτσεε. Οσίεστο , Ριιιιιτιιε ()Ιιτιίιε,στ τιστι Γειιτιιιτιι

ιτατιι ισιιισιι τσι, σεσσε εισΓετειε Βιειετιι ιιιιΓετιεστόιεε τσκ ὰ Ισει·γιτιιε στσΙοτσιτι

πιεστσιτι : Γε‹ι ι:σσεετιε πιιιιι νιττστεπι στ Ρετιεστετ Ρσιιιιιι 8ττεττε 86 Ηετε ιστοσ

Ρειιιν:ιτιι ιιιιιο.τιτστιισετσ εσττιττιστι εστειιε πιει, φα ττιιιιι Γσσιτὸ εισσιεΙιτ στο τΙ:ιτιισσ

σαιτ Εταττιτ. Ι..:ισιιο 8: <έιστιιισσ 8: Βεσεὸιεσ τιστιιετι @στα τω: σσοτι θα ίασ

ει:σιτι , φιιιι ίι·ειττειιι σσεπι άετιιιιιτεεεριιιι. Ηεσ απ: ι ( ιτει·σττι τιισειιε ) Γτετετ ισ

τισεεσε , στ σσι‹ι τε τιιιίι εσσιιιιιε στστιειιΠιττιστσιιι ιισσιισστσ ι Νστιισσειιτι Με:

σπιτι-ει Με στο σφι ιτε σιτΡοτσι τε ειστε ιστετι·-εόισιτι , σσι ετσε Βασσισε ιιιιιττιιιτιιτισ

πισω; Ετ φισιιιιιττι ίτειτετιισε :σποτ ιιει-ειτ @εστω ιτετσισ Ηεσιιιτετ ιιτιιεειτ : Νσσσ

«φαι εειτσιιΙεε τ”ι·εττεε Ιιεισετιτ , τιιιΓετιεσττιιστ ττιεπιστεε σε τσιπ ιιτιετιεισ Ιεττγσιιε

ττιειε σώστε ριεσιε : σοι: τ:οτιτειιιτιιιιιτ Ιειεττττιτιστεττι , ία! απ: ΡΓοτ2τιτε ρτσνσσετιω

τιιτ :κι Ριεττιτεκτι ,ιισττι εισιτιτιΠισιε σειιεσ 8ετττιεισιισι φαι Γσισε ττιιιιιτειιιο.ιιΓετατό

άἄστ. 8.9. Οτι!. δ. Β. διττα!τυπ Ζ!. Η Η Η ιι Β

ίτειιτιε πιεσε .



νΙΤ-Α δ» ΑΝ$ΤΚΠΒΙδ ·ΑΒΒ.1:ΑΠ·ΒΠΝΕΝδτδ;

 

τω; ΑΝ- σσετσ τιοστε σετστστ. Εττο ι::ττ:τ, Πεσε,ιι:ττεττεοτε , σ.σττε εσΡτοε 8ε σοστοτειιοτ

15 κοντ::

τ;; τσιπ. ωευ5·

Μπ:ΗΜ0_ Β . Ρετ: ττιετγττιεισττετι: εισαι: σι:εττιτιοστειιιι , Με: εστσε τει:σε τιιι:τεσσο τι::

τωεεεοπι- :ετσοε επίσε ειιιτ:ιιττειιτσ Με: , τσ:τοσε:Βττττετ :ει::εσ ντττττε σΡΡειτετ:ιι: ετσε νσΙτσε

Ρἶ"""'"'° ε: ιι:τττε , σστε τεσ:ΡετσΒειτ ετσι: ε ττε:τΙ:σε σιιτεεσο ίεσόττ $ρττττσε στιτ τι: τΡΓε πιει

τ:ετσει:. (Σοι:στετέει:ιο σεστε:σε Βιισε:τιι:οστιιτιστι: ντσει:ε σε εισστε:ιε ΑΒτ.ιετισε Για

:ττΠεττ:τοττσστσιτι , σο:: ίττ:ετε:ετγι::τε Ρτε.τ:στ: ε: τ:::ετοτειι: δοτοττε ε: Με:: ττσι::

Βεετττττε:ττε. Νειι::τσ ΡαντττιεστοΕεετεττεΡτοτττετει: σττεσσιιστ τε ττσεστττ 05δζ

Ώιτισττττε σοτειε εστι: Γ:ιτττ:σεττ Μπιτ , ττετε εστι: ττει::ε : $ετττιτστι: :Η εστι:: 5

δηπιτ2τω· επεσε στεωστωι: , εσωρι:ταπιστ :πιστα πιεπιέπτ. ε Λ

Αι,ίωκω 9. Μοι:: νετὸ ΑΒΒ:::ττΤε ι::ειι:ττι:τε σε:τιτ:ττ:σε 8στοι·στι: Γστιτ:: τεττει:: ττι:εσ;

ι>ι·0]τιττ= ετσι:: Βε με Ρεινττ::εστο Π: νοτσ:τισττσσ: εεισεσ ττ::ιιιοσετει:ειε :τττττττει: , εεεεστ: ασ

;ἑἶἑἔ¦:Ϊ'°8 είτε ,έεσἑιίἔειἶτειιὲιιιισ8σττσιΡ σττειι·σι:: σε:: ειστε Ροτετε: ιιιΈτε τσεεσΒτε τ τεττἔιιτι:

ει: ο ο ει: σ. πι:: σιτε ειστε ε. τε:τε, ε ετιει::ε πιει:: σε στι: :τι ιεει:ε τει:

:τσττι εοτι:Ρείεεσσο νοεεε Ηει::τσττι στ: : Ασσττε πιε, σττειΕτ:τΠττι:2 5οτοτεε 8:Ρτττει:,

Ρτο Με τσεοσ:ιτιοσο :στο πω:: ετειιι:ε.τ:ετο τε.τττετ νοεττειεττ ι:οττι:ε τ τεσ ασ στε

τι:οττειι:: τεσσεττε, τω:: σιιτεττετ 8εσσσττ: εοιτιισιιστ:ετνοε_οι::ι:εε πιεσε στι::

ε:ιστιντ: τιστ τ:οστε ετ: τιιτσίτε οεετίσε. Αττειί:σ Με στΙεε:τοστε σε:: νο: ι:τιιε ετ:

1::ι.έτει:σε :ωστε τσει:ε οΡτε.τισο 86 νείττει. σ:τττσ Ρτοεστο.σσο : Ρτεεοτ σο:: , σε:: Πι::

τιιτ2ει:ει Ρτττεττοτ:ε ττει:ττε, σ: ειστεειιΐ: @σε ιτ::ξΙσιίετεε @σε τι: οτε.ττοτ:ττισε νείτττε, στ

στι: ε :τετ ιτι:ετετι: τι σωστο. ο ει:: μια: ι ι :ισ σ:: ώ
.ετε:Ρ:Μ- το. Βεεεσει:ε :Βίτσια εστι:: δοτοττβσε τττζιο:εσττε ντ::σττε ετσε , σε: τι::

Με; σε· ίετι:τσεο Γεσ ντττττ στο:: εοτιτοτσΒιιτστ. Νεε Επι:: :ιτειτ:8εσστ Γεια:: νττεο τεεετε::

“ΜΗ Πειτε τι: ειτεετίο Ι.ιισσσστ ι::οι:ττε τοσο , εστι: Γστοττο τετε:ιιιτι: ντστ: , τι: εισο :Με

σετσειι:στ εοιττιιε ττει:ττε στι. δεσ σσοτιτε.ιι: ,στ τεττΡ:σι:: είτε, σιι:οτ σσιι:σσειιι: εττ

ο:τοτσε , οσετε::στ :Μεσα Η εττ ι στττσεσε εστω:: οεστοι·σιτ: τσοτσττι τι: οεεττσιι: στ::

1στι:τειιι: τεστε εσ Με, ίτει:ετ ετιττττττι:ε , τιεττ ντνσε , τ:οστε οεετίσε ε Ι:εττ στιιιτίτ τε

ττιεοτιιιι:εττι , τιοστε τεεττιτο τε ασ Γερεττεσσστι:. Ριει:ετ , Βετο:: ετ:τιτιο :στο σπιτι::

:τττττι:ε , εστ :σετ τσ:τι:ει:στε 8εὲ σστΙ:σε ιι:τι:τιι:ε σ οτ:στ: , :στα ετεστσ είτ ι @σεω

ντε ιι:ττ:τ τε :στεττσι: οεετΓοτεε :στ , :εισαι τεε:τισ στ:: :ωστε σιιι:τι: σοτειισιιιιι είτε

στο σε οεετττοι:ε :σει τ σο:: εστι:: Ρετστστίττ νττο.ιι: ι::εττοτει:: εστι: τσι:οεεσττει, τα!

Βάσει:: , τσσει:: 8: ειιττττσι:: 8: εσείτε.τετ:: ε: Ρεττεστει Εστω ίτι:εσττ, ε: οτι:ι:εετ:28

:ετστι:σσε σιτε:: :::οτ:στεε τ:τετιιιιτ:: :ίι)ι::τττίττ. Ιτιντι:ει:σε τισ ΡΙσεττσι:: εσιτ: σσοσιιε

τετττσε ΜΙΒ , 8: τ:σσε εστι: Ρ σττ σε ειιτ:τετε τε ει::ττσσε τενετ:εττει στα τι: ιτι::

με:: Θ: τσι:οεεσε ττεσσι:τει::τεε 8: σώστε: ειιι:τετττεε τιιοτσττι ττιτττ:τεοτσττ]: ετεστστίττ,

_Ρτο:ιτει·εσ ιι:ε ι:σσε Μαι:: Γοτοτετιι τεττειστίττ. Ε: σστε Ρτείετ:ε τει:: τεττετ Ρεέτοττε

είτετ,σστ τειιιισε νττεττ:τεοιτ:Ρεπσε σο:: σττΤετ ΓσΡετ ίτει:ετιισ οεετττοσε:δεσ ι:ειι:ο

Ροτεί: εστιττετε σε: ττσεστε: , σσεστσε Ισότσε 8: εισεισ:σε σοτοτ τω: τι: Ι..εισσστ:τετιιτ.

:ειτε Ρετ Ρτστεε στεε , σο:: τοττ:τι: ει::σστΙΙοε εισοτσιι: :στοτ 8: Ρε:ττοτ τσετει: Με ντι,

νετσιι:εττειτ:: ιιιισσ ετνεε τιστσε ωστε. δεσ σε:: ΒεσττΠτσ:ει οττιτ:τσ ειστε τσι::ι::ιιιτ

στ :τειι:τττοττει. είτε ττ::ετττεει:ε , Ρει:τεσ:τιε τε ετγΡεο ειιιι:ο.Βει: : στστεετει: εστι:: εσωτ

Πε είτε στι:: ΡτοΓΡετσ , 8: τσ:ετ εισνετίε. είτε τεεστε , ειστε :τεστ τι:γττΙ::: εΙειίτο. σεστ:

('.τ:ττί:οτσεντ:στεσ: οσοττε.

ΑΗα,,ω τι. Νεε τι:ττιιιι: είτ , δοτοτεε εειττίττιτ:ει:,Ιτ οεεττσε εττ: :ειτι:σε ντι· τι στ::Βοττ ιι:ειιισιτε

σπιτια σει:: ε.σσττττε : εστι: Γετε:τε τ:σσε Μειτ:γι·ειτι τ τι:ειτ:Βτσισ εΠεττττσε , ειστ :Με Ρεσιτ

@εισαι ασ Γε.τσ:ετι: ιιιστιστείτ ετσετττιισε. 8ει::::ετ εστι:: σε εσττεισο ντττστε5τσντ

# στο. Ρεττεσστ:στ : ετεσσε Η: , σ: Πεσε ΊστεΠ: τοσε Ρτε:ει:τε,ετει::εστε: τσίετιιτετ

::σοε Με ιτιστισσε τι:ετει::ετ::ετ εοτειρτ:τσε: : ειστε: Ρτε.εεστ Βεο ίετι:Ρετ σα:: στ ΡΗ·

σει:: ιι:σι:σο. Αττττεττο εστι:: ειστε ετ: τειι:Ροτειττε τι: τ:οε τει:εστο, Ετεετοισιιι πιω

τι Β::Ισστι:στ:: σ: Μι:τητει:: τσιιέτσι:: εοΙσσ: Ι.σιι- Ερτρτ:τιστιε οδτενιιιι: εσσεσττει·ι:εσ·ι σο: τεττιιιι: :εττ

σσι:ει:Γεε νι. Ισιιε]σσσ::ττιιε, σσοστε τι: ΜεττγτοΙοεζτσ ετ:ιισι·. Ε. Β::Ισστσσιι: :είτε τσετσειιιε ττι:ει:εττσιε

Εισσσι:ει:ίτ ετιιε Βίτσι:: στοσσι:τιστστ σο: ιι:οσοεΑμισ ίοτει:τ. Κετττιστα δ. ΒεΙσστι:τ τι: Ε:ετείτε @στα 8. Ιο

2.πω!ωιιωτ ε. Βτι!ιἰιιτπἰΜετηττι όΕ:·υιτε, στα με :ωστε Βερ:τίτιε ιιιστοιτι:τισττ τι::Ροστ·.ιι ιεττε>τοεττετ

Ατ0|ε77βοπιτ Εεε!ε[4]τι:.: |ιο_/διττι τ: τωεωτττω τπ7Ιιι:επτετ ιιιιιιτστ. ΕΜ:: Εεετεττιτ ΩιιτΙ:εστι:ττε Οσσοιιτ:σισ τω: ι

σ:ιτ]ασ ει!. ατι-ετων:: ισοσοισ στο:: Ν. μπεστ:: οτε σΡισσιτιστ.
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τειιιι πι τετΙεΓτιε 8Ιοτιιεπτππιιοτππηοποπιππι Ιιτήιιε πιππιιι ττειποιιιΙΙιτιιε :ιπιπιε. ΟιΕτ:_ τε

τιιιπ ω: τετπΡείι:ετε. πω; ποπ Ι]πε ι:ο.πΓιι ΑΡο1τοΙπεπτοπΙΒετ τωιππω πε πιο- Βε-ΧΧενΗΙ ο

τιεπτιππε, ι·εΠπι:μιετε ττιίπτιειιπ τεπτπιππιοτΙο Με τιιιιΓΡειπ τεΓιιτεεπάι ποπ Μ; θα ω'

Βεπτ. Ι)εΓεόΙ:πε πιιπιππε τοτποτπιπ εποπ ιποτε , Γετὶ οοι·πιιτιο δ: Γοιπππε ιπ Σεπ.

ΪτιιτιεΓιιετἰε ειππεΙΙππτιιτι ειπε ΓιιΒΓτειπτιο. Βιιπιειιιπ εοι·Ροι·ειΙιτιιτιε ποπ τοΙΙίτιιττ

ω πει· ε!οι·ιειιπ τεΓιιττε&ιοιπε π Ρετ ετιιιιε ιιττετπιτετεε τεΓοτιπππιτπτ επ Μο;

πει πιοι·τειπ Γπε τποι·τε άι!Επεν1τ. Ε:: οι: εοΙΙι€ιτιιτ; πω. τεΙιειτει· ιποτἱτιιτ πει

Ρτο ΟΙιπίτο νιτ1ιιι·ιιε οεειτ1ιτιιτ. $εεπιιιε επιπ ειπε πιτ Με τεεπιιττ :μια Με.

τττε είτ ,πε ιιωιτιο. ιπιιππτειτετ ιπεπτειπ @πετ ετα ' .ι .β Η . . $ · '

τι. Ιπτετειι οεειΓοτεε τιιπτι πει Βεο οτιιοιΙεε ποπ εεΠ'ο.Βτιπτ ιπΓει·ι·ε ΓειππΙέε Πει ι..π.ιε

Απίτι·πι:Ιι ιπ]πτιειε;πτεπτεε πάνετΓιιε εεπι Γιιο πωσ ποιο 8επτο.πο πέμπτο. Νεπι ζε:5Η::

ΡειτνιΡεπάεπτεε ΓιιΓιιιπ ει. Γε Γειπεπιπετπ πιω τεΡΙετΓ Γιιτοιε ιπεΙιτἰεε ΕπιτοιειιιΜ πωπω.

πάειιπτ νιι·πιπ Ρο.Ιειτιππιπιοπι ιπ Με τειπΡοτιππε σετ Γαβ Τι4εοποπιεο Ρτεεε

Ροτεπε ορΗ:ιπε 8τεοπΗΠιε τε8:ιΙιΒιιε. ΑεοπΓειπτεε @τπτ νιι€ωτε ιπποεεπτιειπι πι

τιιιτιιπιιε Ρι·ιπειπιε , εοπνει·τιιπτ ειπε Ροτεπτιο.τπ ιπ ιτε.ιπ Γιιιε Γο.ΙΙιε τεΓΗπιοπιιετ Γπειμ

πεπτεε ΠΠ ιιτ εοπτι·ε εοπι ιπΓιιι·8ετετ , οιιειτεππε Γπει·ειτα Αποο.τιΠιε Ροτείτπτειπ τε..

πεπτΗ πωπω 2.ιιΓεττετ , 8: ειιπι π.Μοπείτετιο ι·επεΙΙετετ. 8ειι Γιαπ Γει·ιΡτπιπ είε;

Οω·ιωραπτ των” ύεπε: τε!!υμπι πατάτα 5 το: τει·τεπι Ρτιπειτιιε ειεεεπΓπιπ εππεω- ,_α,,_” ,ι ;

ττετΓιιε ιπειπΓιιετπάιπεπι νιτειιιιε. Σ __ ν ι ' ν › _ Η -

ο ι ε. Αεειιιιτ πιιτειπ οεε:ιΠο 8τ ποπ ιἱενοτιο,πτ ΚαιΤπτ.οποπτειιε ιιοΠΠιτει· πι- ω",

ττειι·ετ πωπω οινιτπτειιι ε. Μπιτ ιιιιτεπι Επτοιππε εππι εκει·ειτιιι πιετποτ ω Γε ΕΒ€οἱΠ°

·.εεεπΓε.τετ ντι-ειπε ειιΡιεπε τπιΙιτετε ΤΙιεοιιοτιεο 86 ποπ Βεοι πιει νεπιεπεω Με- ΜΙΕΤ

πιιΡτετιιιιπ ΡιιεΙΙειι·ιιπι ποπ είτ πΓιιε τιεπτ!ει·ιο Μπιτ ωωπτωε , ΓεοΙ τεπιππειπι Με

πω τετοια οιιππι ούτε τιιΓΡετεετε τεπτετ , 5ειπέτιτποπιπΙιππι Μεττεπι ΓΡιιιττωεπι

ειιΓἱΙιο ι!επιιτειτιιι·πει ()τιτπ νετὸ ΓιιπΒιιπόπε νιι·Βιπεππι τέιιΙτυπι ΑΒΒετιΠ`ε ιπΓΡε

ειιΓΓετιιιΓΡει·τιτπε ειιπι οΒ]πτ€πι·εεττΡἱτ. δω Ρι·σει:Ισ.τιι. Πει ΓειιπιιΙε τπιτιε 8: Βιμ

ιπιΙιε εοτάει Ρειιιειε πε ΙεπιΠὶπιιε Γεπποπιππε τεΓποπε!εΒιιτ,οίτεπάεπε πετιεπτει·

Γε ποπ τιιπετε ιπιπειε 8: τειπει·τιτίιιτπ οΒ]πτεπτιοπειιι ΓπΡετπι τγτειππι; - ` ` β 4

= 14..Βιιτπ ΕΒι·οιππε τιωεΙοοπιτπτ8τ ειπε Γε Γιι&πτιιτπ Ρτωιτιιτ, πιιιτΙ:ιπι νιτ ειιιπιπε;

ΒοπιάεΕπετι] Αεοι.ιπειι·τιιε πεεε$τ:$οπιιΓάειπι 8στοτεεπειΓεδτιε ει:τειτιε :ετ πο- Πὶεωἰ: `

πι:: τπτ:: , τιιοεπε εκ! @τι ΑπειΠα Πει νττιΙιτετ επιπεδα ιπ Ι)οπιιπο εοπΓοι·τειιπιπι 58; οιππεε πειι·ιτετ 8τ ππιιπιτπιτετ @Με ει: υπο οτε νοειΓετειπτεε Ποιπιπι τπει]είτε.ε ΜικΜ

ι:επ·ι εΧοτετε; ιιτ Μπιτ: πειιιο ιιοε ποΙΒτ Γεπειτειι·ε ι »είπε Μετι·ε ΓΡιιιτιωι. Έπινε · '

εοποι·ε Γο.πότο.τιιπι 5απότιπιοπωιιιιπ ι·επετιτιε πτέειΒιιε ειιοι·ειΒιιτ, πτ1)επε οπι..

ιπΡοτεπε ΑΒΒιιτιίΓειτπ Γπειιπ ετιπετετ πε ιπιιπιι βτ. Ροτείτε.τε εοπτιειτιοι·πιπ. Ούτω

:με νοεεε ΡΓεΙΙεπτιιιιπ 8ειπέτιιποπωιπιπ επε!ιτεπτ ΓειτεΙΙιτεε ετ εοιπιτεε Επτοιπἱ

πιει ειιτπ ὶΙΙο ετε.πτ , πιιπιο τιπιοτε ειιτειτιτι, εεΙΓΡιειεπτεε ΓιιτΓιιπιε τιιιει·ιιπτ πε τω:

τιι:ιιΙο Εει:ΙεΓιώ ΒΙοπιππ ιεπεπιπ ειπα: πΓτιιιε :τὸ αεΙιππ. @ι πεινοτε εοπειιΙΕ , ει..

τἱΠἰπιε πω: @παπι Επιοιπο πιιπτιιιιέετιιπτ. Ατ Με πειτε ειιιτΗεπε ειιΡιινιτ ειεινιτει·ε

εοπΓείτίπιππε Γι.ιειιπ Γει·οεττετετπ τπιιτε.ιπτ ιπ τπειιιιιπο.ιπ Ιεπιτεττειπτ πιόιιοιιε Με

τι·ιε ΓΡιτιτιωιε νεΓΗΒιιε ειονοΙπτπει όεγοτο ειπιπιο νεπτειιπ ΡοίτπΙεινιτι ΡοΙΙιειτιιε

Γε ιπ οπιπε τεΙιοπιιπι τειπππε ιτιτετ: Για εοπετιιο Ιιοποιε Βει ΓειιππΙε.τπ νεπετιιτι;

Εάεπιπιιε δ: ειιπιειτιιιιπ Ρτοιπιττιτ Γε Γει·νειτιιι·ιιπι ΠοεποΒιο 86 1)ει _ΓεπιιιΙειΙεπε:

είεοπε τενειΓιιε επ ει! τωειτιιιτπ πιπιειιε πειι€ιοπιπ ι1ωτιιεπιτ ΙιοΙτιε Πεο οιΙεότειε

:νιι·8ιπιε. Δ _ ; > > > . ' ν .ι _ ο

ο ι ;. πω·πω; ιιΙιτιιιοτ τΙιεε «τι οπιάπιπ ποιπιπε Οπωτιέπιπε ιπίτιΒιιπτε οπιποΙσ ΑΔ πετώ

εοεπιτ Ρι·οτεινε εοπτεπάει·ε εοπτι:ει 1)ειΓεπιπΙππι Απίτι·πάειπ, ιπττιπτιιτπ ετ εναι. 9""6", "ι

. . . _ . ._ τ ο . . - 33!!! (Με:

Βιπιιτο ΒΙειεΙιο εαπ ιπτετΙἰεει·ε πιτετετιιιι δειτε. Ρ1επιιε ιιωει: τσΙππτειτιε ιπ Ει:εΙε.ι εξω

τι Ηοε τοπτἰεἱτ ΡειιΙΙο τοπ πιοιττιπ ΠεετζΒεττι Αιι- παπι-πι. 3ετΙ ειιιπ ΕΒτοἰπἰ Γ82τΜπεπτ0 άτα τττε, Ετ?

Ιττιετ Κεειε 8ι νιιΙΓοαΜι Μιιιοτιε- τΙοτπιιε απο :Με επετιι:ιιιιι πω” ει! Τπεοι!οι€ειιπι "Με τι , ι!ποιιε

.τα ιιιιιιιι. πιιιτειιε πιοτιιιιε σπιτι Μειτιππε 88 εεττ» εοπτιο. Παω ειεεερτιιιπ ΓιιιίΓετ| ιιτειΓεθ:πε , τιιεοάοπρ

ειπε οεειι πιο Αιιίιτιιτ τεΒπο τω” Τπεοιιοτιεο ειπε ειπε Ι.ικιίαπτυπ Αφαια: επιπσ||ε Με πωπω. Ε: Γοι·

εοπι ! .ΓἰΗοἰπτιιΙἰΓΓεπτ τΓενιέιιφιε ΓιιιίΓεπτ τ πω· απ: Απίτιιιιιιε πειτε! Επτοιπιιτπ ιππιππΙππετιιτ οικιβ

:Με μι· [πέσω εΓΩΡ/Μ (οτ Ιιιιτιεπτ ΟεΓιο. Επιπε. απ. πωπω» Γιινισττ,0Β ΜΗ!" 'ΜΗ ώ ειποἰπ° ααΕβ

ε”, δε Ήει!τεατιι τοπιιππατοτ τη. η, ) Μπάκω β πω. ο ι

Γ·ΙΗΗΜιιιι]
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θιι1ε.ΑΝ. Παιιι 8. Μιιιιιιυι ΓετιιΡετνιτειιιιανιτ8ιτιεττι ΡετΓεεστσε ιιιττανιτ. νιιΒο αστει·τι

Σ)°:';:::' Ι)οτιιιτιι ιιιττεΡιτια Π:αιιε ισιττα εοττισ εισαστε ειτΡαιιΠειιιατιιΒσε ι)οιιιιτισιιι εοσιι.

; . τιετιτετ ειτοι·αιιατ. Ψιαιι·ι εετιιειιε ιιιιΡισε ΡετΓεεστοτ ταιιι ΓιτισειαΙιτετ τιιιτιαε εοιι

τειι:ιτιετιτειιι , ΡτοΡισε ατι ατακα αεεετΙετε ιιοιι Ρτα:Γσιιιεβατ. Ιτι Γε αστετιι τενετΓσ55

ττιετσετιε Βινιτισιτι ισόιεισιιι,ΡτοΓι:τατσαιτι τεττατιι τετιιαιιι ιιστιιιιιτετ Ηαἔιταιειατ.

5τατιιιι αιτειιΙα Ποιτιιιιι στ νιτιιτ εσιιι ιτιεισι€ετιιιαιτι 86 νειιιαιιι ΡοΡτσΙαιιτειιι , ιιιι

Γετιεοι·τιιέι πιστα ΓσΡει· ιιΙστιι ι τιιιιιιΠτ ει οτιιιιειιι ιιιιστιαιιι σει ιΙΙαταιτι , ιιιειιιοι·

Ιιιιιιιιε0 Γειιτεστιαε Ποττιιιιιεατ τιιεειιι:ιε : Βιικιωπ τα ἄἱΜἰ22:2τυ Μάι. δεσ Ροίι Ρασεοε

Ρεϊ:Β:'ωξ ιιιεε ιατιιτιιέισε ()ιιατινεσε νιτατιι Πιιιειιε,ιτι^ιΡΓο Ιοι:ο οσο εοσττα Πει Γαττισιαττι

Πισω. τιιτανετατ ΓεΡσιτσε εΙΙ , Τα ταπιειι ΒεατιιΠιιια Ρεττιιιττειιτε, αστε Γεεσιιτιιιιιι ΑΡο

ΓιοΙσπι σου τετιόειιε πια στη Ρτο τιιαιοι!εσιτι σιαετια σιιι€ετιτια ει ιοεσιτι ΓεΡσιτστ:ε

ΡτεεΡατανιτ. _ . - Π Χ · Ρ

Βιτοιια.τιισε ι6. Βειιιτιε ΡοΓι οιειιιιισιιι τισιτιατιιισνειιιε ι·ιοιιιιτιε Ειιιιο σιιιιιισε τ:σιτι ωειιι.·

ΜοΠατηιι τιιισε Γσιε ιιοέι:στιιιε ιιοτιε εαΠ:τστιι Ι.ασσσιιι ιιοίι:ιιιτετ ιιιττοϊετιε, ιιιαιιιτιιαπι Ρατ

€2τε;20Β: τετιι στιιιε ιισισε @σε Γσεεειισιτ , Γστιτιετε εσΡιετιε Γαιισσιτιετιι Ρτοιιιττιι Γσι θιει.ε.

ταΙιτιιε μ. Πωσ». (ξιιστιιιτεΙΙεκιτ ατιειΓε Ειιτοιιαττισιιι 86 οινιτατιε ιιιεετιιιισιιι,ιιοσ ω

"Μ" τιιανιτ Γε νινετε ΡοίΓε Ρετ στιισε Ειστε ΓΛατιστιι : παπι εισαιιτο ειτισε Ροτσιτ

ασΓσ8ιτ , 86 Πε τιιατισε ιιιιιιιιεοτστιι ενα π. Ειιτοι:ιατάσε αστειιι (σε σσα:τειια

Πι€ιειιτειιι , 86 ιιιιιιιτιιε ιτινετιιετιε ιατιτατιτειιι , εοσιτιιοτσε σε Ρεττειτιι: απο Πι

τοτε τιιετιτιε ατι Ποιτιιιασι Αιιιιι·στιειιι , εατιισσε αΓΡετε ιιιετε ατε εοεΡιτ τισὸτι

εισε Γσει·ιι: αεινει·Γατιατ δ( σσὸτι Γαιιετιι: Ραττιιισε εοι·στιι οσι σσιιι σεΓΡειτετστιτ

όοιιιιιιισιιι. ΙτιιΡεταιιε αστετιι εσιιι ιιιαστια Γιενιτιααιτι ΑΓι`ετ τιιιιιι εσιι&αε Μαια

Γιετιι ιισισε ειανεε. Μο:: Πιιτιίιινιτεο αει πιιτιΡ)αιιόαιιι εισε νεΓατιιαιτι μια σει

τι. δεσ ισιττα ιιστστιι ΓσΡετιιι]σειιειε, αεεεΡτιε εΙανιοσε Ρτιιιιο τιιισεσιο αιτετισε

τιιει αστε οιιιισσι ΜοιιαΓτετιι Ρτα:ΓσττιΡτοτ Γεεστιτισιτι Γσσττι ιιιει·ιτσιιι ετσᾶεΙεπι

τιιοττεσι αεεεΡιτ. Ηα:ε αστειιι τ:ετιιετιε Πει Γαιιισια εΙανεε ΜοιιαΓιετιι τεεεΡιτ, δ(

τιιιΓετσιτι εοτΡσΓεσιστιι τιιιι€ειιτει· ττατιιτιιτ ΓεΡσιτσταε , οιιετιιετιε 86 Με Ι)οπιιιιι

εο Ρτα:εεΡτο οσο άισιτστ ι- Εβστε πέβι·ποπία: Παπ ό· Ραπ:·υα?ει· πϋβήτω Με 86.

Μια.βιβ. ιτετσιιι; Βεπε/α:ττε Για μι Μπακ: τω. “

€:%ΞδἑΓ°-ἰ- ηι ΤετιιΡοτιιισε Ρ ι τ τ τ σ ι '° ΡτιιιειΡιε Μ τι 15 ε ι ο .ι τι ι σ 3 , εισι τστιε ι..ασ3

ω. Μ(εξα_ τισσιεα: στιιιε ΡοιιτιΓειτ εΠ`ε νιτιειιατιιτ , ναιια εσΡιτιιτατε τιεεεΡτσε νοισιτ θα·

Μο ιιιιιΕ- τιοιιισιτι ιιεατα: Αιιίιτσόιε Πιιι σΓστΡατε.(ζιΙΡά Πει ΓατιισΙα ιισΠατειισε αάτισιεΓεειιε

Ε:23'::0” νοισιιτατιΡταεΓσΙιε , Ρτστιετιτετ εοιιττατιιεε ατ _ ιτασι: Πετετ ιτιτετ εοε εταιιι:ιιε α!

ο τετεατιο. νιτεο αστειιι Ι)οτιιιιιι Π·ετισειιτιαιιι εοτιτειιτιοσιε Γεττε τιοτι ναιετιε , Ρετ

Ψ1.τοι.οσινι εοσΓασεσιτιεστιτι Γσσιτι ειιΡισιτατειιι ΕΡιΓεοΡι ΡιΡΡιιισ τι ιετιτετ

+ (ιτιιιιοαι- τιιαστιανιτ. ΡιΡΡιιισε αστειιι ΙεΡατιοιιειτι ΓαετατιΠιιτιαε νιι€ιαια ιιοιιοτιΠεε ΓσΓει

ω" Ριετιε , Ρτατιιιι Π ισιιι Γσστιιι(Στιιιιαιτισιιι °' Ι.αστισιισιιι ειενοτιΠιιιιε ‹ιιτειτιι: , Ρτ:εει

. Ριειιε τ:σιιι οιιιιιι ειιιι€ετιτια , ιιτ.τιεισεεΡε Μασειεατισε ΕΡιΓτ:οΡσε ιιιιιιιιιισσιετσόι

ιιιε ιιιΓεττετ [)εο τιιΙε6ιαε νασαι. ° Νοτι σι ιτασσε ιιιιτατισσιιιι Π α. Ποιιιιιιο τατιι

ειτὸ σε ττιιισιατιοιιιιισε Γσιε ετεΡτα είι , τ1σατισ Πιο Γατεσιο ΡτοΡτιαε νοιστιτατε5 86

Άσιιτσάιιι εσταε εατιιιε τεΙιιιτισετιε, ΓοΙο τΙεΠτιετιο νιτιειιτιι Ποτιιιτιστιι τεΡΙετα σι.

Ποΐ;4ι γι· ι8. ΕκεεΡτιε ιιαιιιτισε ειιειισε ΓοιΙειιιιιιοσειιτι ειι Ναταιιε Ι)οτιιιιιι 86 άιε Γαιιέι:ο

Σ°Ξι;;, Μ. ε ΡαΓειιαα * δὲ τιιεΙισε Βοτιιιιιιειε , εει:ετιε σιιιτιιτιο τιιειισε τιιιιιΙ ω» νει Ροτι'ὶε Γστιιε

ι=·ιτι- δ< Ραπ , σε ΡτισείΡΓαιτετισιιι Ρετ οτειισετιι εσττι ιιγιιιιιιε 86 εατιτιειε ΓΡιτιτσαιιιισε Πο

Ρς""ς'>Μξ πιιτιο τιεεαιιτα ετ. ΚεΓεόιιο νετὸ ιΠισε ιιοτια ασε νεΓΡεττιιιιε ιιοτιε εΓΓε Γοιειιατ.

Νοέιστιιιε ιιοτιε εισαιιτσττι Γε εκετεειιατ νιΒιιιιε 86 Ρειιωοσω, ι0τιΒσΠι είτ ειιατ.

τατε. Ι.οεσιιι νει·ὸ ΠΜ σιτιιιισιιι Ροιι οιι:ισιτι εΙεειτ ΕεεΙεΠα:: ιισιτισε ΡατνσΙα εα

τιιετιτα ΡοΠτα απ, ΓσΡει· εισαιιι τεΠόειιτιο ει:ΡΙετο εστΓσ Ηοται·σιιτι Πτι€σιατσιτι

ΡασΙισΙσπι οσιεΓεεβατ :1'θιι(ΙΠΠΠΙ Πτατσιιι ιεειωι Γσι ιατιισσεισττι σιιιιιΓετατ. Ι.σεεΓ.

τι ΕεειεΠατιι $. Ματσε , ΡτοΓσιιιια: :Πέτα ιιιτειιιΒιτ , εσΡανιτ ΑσΠτια: ΙΚεετισιιι , ασ εισαι Σ.ιιι_ζάσιισιι:ι εμ

αυτ: σπα ετατ εκ Μια Γερτειιι . φαι ιι $αΙαιιττσα εοσόι- νατιιιιι Ρεττισειιατ.

Με κι ιιιΠσε νιτα Ριατιοτανιπιστ. τ ασια ΙιιιετΡοΙατοι· : Ε: πωπω» ΡΜ ροπιβωεω οι το

6 Η εκατ ΡιΡΡιιισε , ΗετιιιαΙΙισε ωεω, ΡιΡΡἰιιι Ι.αι·ι- Μειωσα!" Ι.α:Μαπώ/π τωπιστω , πώ ΚΜΠΗΜιπσ|ο

ΜΜΜεκ ΑπΓε;;ιΠιο 86 Εδεσσα στυοι.θετοιι ΜαιτεΙ- ( πιο» πά[καταπτ πω: 8ιι77ἄΩπσπἱπΓ:: ι αΜιαιεπαωω

ΙιΡατει·; τιιιι Πα8οοειτο ασε" Κειςε 86 ννιΓοαΜο |ιρηεώ09ιση"η , ώ· ΛΙψαιμω πι|αιΙσρωιικτ κι? Μοιιω

Μαιοτε-τιστσσε τιιοττσιε , στιλ :στη Ματτιιιο Όσα ο6- Μου: εισδίιυπω.



ντιπ: ε. ἈΝ8”ΓΚΠΠΙ9 Αι:::ΑτιεεΑ :.ΑυηυΝετιειε: :η

εετ:τε φιοτ:τ::ε :ιοτει ι::ε: Γιιττέετ:ε πιο:: ε:τει::οτιτ Εεε:εί:ειε , :::ν:τιιτιτ:ο ειι:ιτ:Ι::ι. 8ο- (δικο Μ;

τοτι:τη :τι ειε:]ιιτοτ:ιιη: ω. Βε:ι:όε :τιί·:τη:::ηε:ι:::: εε::ι:Ιειε ευη: :στο ειπε Ρ:ετειτ:ε Β°·:Χ°":'

ν:::τειοειτι ε:εφιε οτητι:::ι:ε Ποτι::τι:ε:ε ΡτωεεΕπ:ε Γε Γι:::όε::ειε στι:: τοτε Γτικ::ο, ο “Μ” *

τι:: τζ:ι:Η:ε ::οι·:ε ηιιΙΙ::φιε ι::φηετιτ:ε έ:·Βιν:τι:ε οΕιετ:Ι:ι:ε μια:: σ.ΡΡατετε:. - ο

το. ΠΙι:ε: τιοτι ε:: οτη:ττετιάιιη:,φ:οη:ατηίΡετ :Πειτη οσωιω τ:τ::τιειττ: ε::ἔημ ως” η:

::::ε ε:: οτιετο.τ: ν:ττι:τετη. (Διεόειι:: ι:ατηφιε ετη:τιει ει: Γειττιι::::.Βιιτ Γι::ε οει:Ιοτιιτι: Ιτιπωττ·

:ι:τηετι ειττι:Γετειτ τει:: εΙεετ::Πτηε: ν:ττφο :η ν:Γιι ::ΡΡειτι::τ εΙ:εετ::: τη:: εφε 80τοτ2

(Με: τεΓΡοηε::τ5 Βεηε, Ποιη:η:ιτΓεά ὸερτεεοτ τι:: ιι::Γετεειτ:ε. τηε: Ρεεεειττ:ε:α η

1)ι:τ:τειιιε::::: Ρτ:τηο. «Με 1)οι:::ι::εε: εεο τενεττε.τ ·τιι:ε ιτε :ατ:Γ:εεττι τε. Ετ εο::

Εε:::ιη τεεεί::τ. νετι:ει:εε :τειφ:ε :Με 1)οτη:ι::εειτ φιει:: Ι:οτέ`ι Γειττἐ`ι 8οτοτ τηεττιο

τα:: Οτιιι.:ιώτηεειιιτητε τοε:ι.ν:ι: Γε Ρετ τηε.ηι:εεε: Β: Ατ:ίττιιτ:εττι ετ:ε:ι:ε:, ο::ν::Η

ν:τφτε:Π: :τι::τη:τιε,8εει:τ : ΟΒΓεετο, Ι)οτη:τ:ει, τι:: τηειτιι:τη τι:ειτη Γι:Ρετ σει:Ιοε· *

πιεσε Ροτιαε. Α: :Πει Γοττ:τετ ὸετιεἔειτε εοφ:: , Γέφιε :τ:ό:8ησ.ιη -:ιιό:εαν:ι:. Τι:τιε

απο. :::τι8:ε :τε ιητιετ:ε εΙειτητιβε.τ φαω: Υετε τω:: τεεεάει:ι ε). τε ,ειι:εεφ:εττι τηε.

εειτιτέειε , 8ε :ιιι:ι:ετι τ:ιειιιη η::::: τεί:::τι:ειε. Ηπε:τιιιε::εηε Πε: νιτ86 εοεφ::τ Βιετιιτησ.=

τ::8εη::::: ό:εετιε,τιι:: ετιι:τ::ιτι οει::οε :τι ε:εΙι:τη Ιεντιτ:ε , ΡοΓι::ε τηατιι:τη ε:ειττε

ω:: Γιιτιετ σει:Ιοε ε:ιιε)Π:::τ:τηφ:ε :ιιτηετι Ρτ:ί::τ:τ:τη τεε:ε::ε:ιε οει:Ιοτι:τη. . τ. . Α

το. Α::ο φ:οφ:ε τετι:Ροτε φ1εεε:ειττι Πε: Γο.ι::ι:Ιειι Ατ::ιτειιιιυτι ::οτη:ισε, ετιΡ:τ:ε . απ:: ει::

ε:οΙοτε Γειτ:φιτει., τι:: οτι:τι:τιο μη: Ρετ Γε Ιενο.τ:ηοη Ροεετε.τ. Δε: φωτ: Βε:·ν:τ. :ζω Κ*

8ο Ατι:ττι:ς::ε ντί:τε1ηε:ι ετη:: τετι:τ,ε:φ:ε.τηειτιιιτιι ει:ττι Γ:Βτιο·Γειτ:6::ει: Οτιιε:τ :η .

εει.Ριιτ ΡοΓιι:τ,8ε ::ειι:ιη οτηηι5 όοΙοι· ενο.τιι::τ :ιο ε:: - ·

. ει. Α::ο φ:οφιε ε::ε Πει Γειτηι:Ιο.τη τ:οτη:ιιε δειιτοτ.2:ετ:εΑΜ Βοττ:τ:ει λι::ϊτι:ε::έ ιντωωτι::

Ρετ 1)οιη:ι:ι:τη τ: Γοι::τιο τηοτι:ε Γι:Γε:τειν:τ. 5:ε τε:τι:ετι ηιοττι:ει Ρι:ττι:::ιτι::·ι ουδε: “Μ”

ηεφ:ε Ρετ σε Γιωτη , τ:εφ:ε Ρετ τητα ιιΙΙι:ι:: τεε:εΙε::ειε Βο.τι:τη. Ηιιτε οτητ::ο. 8ε Με.

1:Ιιιτ:: Ποιη:τ:ι:ε Ρετ ιητιτιι:ε ειτ:ε:Πα Για ε:ιιη: ν:::ετετ οι:ετ:ιτ: ε::8τιο.τι:ε είὶ.

; 2.2..(3τιτη ειιιτει:: τ::εε εΧ:τί:$ τω: ειη:τηεεεΡΡτοΡ:ηφ.τετετε νοεε:.ν:ι: στ: Γε τιιτΒετη τωιιιιωτι

$οτοτι:τημε:Γφιε εΙ:εττι ο::ιτι:ε Π:: εε:ετ:τετ:ι:ε::εσ.νιτ. δ: :τ:άιιΙεεητ:ειη: ει:τιέ::ε :Ια ΠΕε°ἔΠΞ'° τ

ε::τ , εε οι Μ:: :τιε:ιιΙε)ετετ:τ::ττι:Ι:τει·Ρετ::τ. Β:ε:ιιοτ:::η:φ:ε ει:τεφ:τιττι η·ι:εττιτετ τη: Μ” “

Βοηιιτ:ι:ιτι φ:ετι: του. τηετιτε ε::Ιε:τ:τ, εΙειτ:τειε :τηττιετιΙὶι ε:τει:τητι:Η:τ άοιηι:τη Π- ο -

Μη: μι: τω. ν:: ο φωτ: Γε:Γο εστΡοτε φ::εΓεε::ειτ:, 8ε ε:ε :ΡΓει εΙειτ:τειι:ε φωτ:: Ι:: :Με

ΙτεΙΙτι το. :Με τε ιε:ετ:ε :η Ρε&οτει:τ:ττειν:τ:ι: ο: ε:ι:ει ΓετΞΗιττιφιε ε:: ιτε ::οτε: ό.» α:::"τω ._

ε:ετη εμέ: Γει.τ:&ει:ΙΙ:: ειιιιτηει ετε;τετ:ετεττιτε: εοτι:είτε, φ::ι:: εοΙι:τηοει :::νε: εατιε:στ:έ ΐ:Ιζ1ττ=.Ξ:"

εετεΠ:: ει: οτε ε:ι:ε,ει:τ:&:ε φ:: ε.ε:Γ::ει::::τιι: ν:άει:τ:τιιιε ενοΙο.τει: τη: Γι:Ρετοε ε. ,' · 9: Η

_ 1.3. Οίιιηφιε ε0τΡι1εε:ι15εΧττ:ότε εοτηΡο::τιιτη εοηάετετιιτ, ει:ηε'τ:ε με:: Γοτ:- $ετ:ε::τιιτ: ι _

οι:: :ιτητιτ:Π:ιηε Ηει:τ::ιι:ε .εεεε τητα εινα :ι:ετιο.ττο.Β::: ΓΡΙετ:άοτε τω:Ι::ιητεε ε:ε Γη-.Ρετη:5 Γεετετιε ετοΙτιτ:τεε Γετ:ετι:τιτ Γι:Ρετ τ:οττιι:ττ: :ΙΙ:ι:ε τεε:::, εΙο::εε Γιιττέ:ιιιτη εοτι ° `

Ι:ι:ε ειιττι οτητι: ε::Ι:€ετιτ:ο. εττιότειτετι:τ. Ωίιτι:φιε Γ:ετι:τι: εοτΙ:ι:ε Γετεττο :τι ΜΗ:: '

ειιτη 5.]οΙ::ιηιι:ε Γι:::Γεε αΙΙο.τι::η , 8οτοτ φ:ετ:ότιτη νιΙΙι:ι:ε Γι:Β ::ΓεεΙΙα Ι:ει::ετιε :ιεεε:ζ

:Η ιτε: Γει·εττιιι:: .ιτιιιιιίιτηφ:ε:ΡΓ:ι:ε Μπότα ·Γι:Ρετ :ΡΓι:τι: νι::τιι:ε ΡοΓιι:ε ειιτη Γιιιη:

τη:: τενετει:ι:::: : 8ε Ι::ιτ:τη Γειτ:ο. Γιώτα ε:: με:: νι::τ:ετ:5Ιινοτ:Β:ε:ετη τω:: εΓΓετ. -

Μ.. Ρο:Η::εε φ:ει:εΙαπι ΒεοΣαϊο.τΞ Ρτιτο.Ιττ:φι :ειεί:::ειτι ε1ι:εεά:Εοδοτε άετ:τεΓΓο. Ρ=ι[€12::==

ν:ό::::η Γοιητ::ε Πε: Γο.τηι:Ιειττι τι τι: ετη ::τιτε αυτ:: εδτιι:ι:τη τι ι ετ:τεττι , εΙΙ:; “' ·
ε:ειτη φ:ειτη Γατιά:: νι2τέο Γο:εΒειτ:ηε:ι:ετε Γι:Ρετ απ:: :ειάσ.τ:τεττι 5 φ:τιε Πειτ:τι:: οι:

Γοτηι:ο ε:φετεεΓειέτει ιιττει::ι: , οι::τ::::ίιΓφιε τηεττι::τ:ε τεει:Ρετιιτ:ε :η εοι:ΓΡεζίτι:

οτητ::ι:ττι δοτοτι:ι:: :ηεοΙι:τη:ε ειτη::ιιι:αν:ι:. : .

:.5.11ει:ε φι:::τ:τι: Μπι:: άι:εε::ειτιιτ :ιό τιεεεττι ,φ::::ι:τι: ι·ιι:ΙΙ:ιιη ΓΡετι: ενο.ά6η.; “Μετρο

4:::ι:1βετετό τωτιτ.νε τη::::τη:Γετοι να τηι:::: Βστη:ι::: Αι::ττιιόιε ετ: ε:Ιτετει ν:εε Μ:

νινετιε Ι:Βετέιί:: τι:ε : τιι:τιε νεό:: π: ιηοττει:: , δέ τηοε:ὸ τ:εΓιιητ9:: ε: έφη:: τητα: ω.

::ι:ντιτε τιοτι ντιΙετι. Α:: ::ιιτιε Γεττηοηετη Γ:::ιιτ:τη τω:: :Πε-ε:ε ττιειη:Βι:ε Με τ::Π·ι:1:τι:::

π*

τι 5. ΑιιΓ:τιτά:τ τιιιτιο ε:τεὶ ιτε. :αεντιι.ειά Γι:ρετο: :π[Διιτ:ι "Μέωεπτ:: Μιά· 1):: @ατά :πωσ , πω::

:·τι:Βττ:ν:τ, τ:: ει: Γιτρετ:οτ:Βιιε εοΙΙ:ε:τιιτ, δε φ::τ:εττι -υ:ατα1%ια σε πιέπιέΜ:.τ εΙσι·:ο[ισ ωέετι·τα:τ τω: ΟΙπίβωη.

απ. Κώττη!. Νονεττι::. φ:ο :Πε :τι Αόι:::τ:οτι::ιι:ε Μο- δ. Αι:Ι:τι:τ::ε Γ0Πεπιτι: ει:Ιτι: μπω: μι:: οΒ:τιιτη ::0:10

ΜΜΜ Π:::τιττ!ι:τη εοτι:τηετιάατιιτ Με νετΙ::ε: ΕτΜάαπο τητα ε::, ι:: ε:: πιστη. μ. εοι:Γ::ιτι ε:φ:ε Ατ:Δτ8:Μ:Δι

`ΟΙιι·ιωτο κατώι ΜΜΕ ό· ιΠιιβτιππω Αι:ετιιιιι:ιε ( Ιε- Α::::ότι:Η ε1τει1°ε ετει::ΓΓε τιι:τη. μ. ά:ε:τι:τ.

€ειιτ:ιιι:: Ατιίιτιιάίε)Υπ2. ό· ΛΗ::::[τη με :τό :ΜΥ . . . .

ΗΗΗΜι:: τη



το νττΑ τ ε. τττοττττοοιε τττττιτττι.τε τ.·ΑοοοΝοτετε.ι

·(Μ.:_ Α". το ,ιιιόφε πουοοιιο,ΡετΓεφεοτε Ροι·τιτ εΡεττιε τετοιο τεΡετιτ ενετιεοτιι,τιε το.

Μ-Χωτο ~ΙοειΠιττιο εοτΓοετι ΓεΡοιετοτο Βιετ:ε νιτειοιε ΡτοΡετενιτ.
ο . . τ . . . · οι - το °
028 α? οτ. ΙΡΓο φοφε τετοΡοτε $οτοτ φε:τιετο ετοιΓΓο Ιοτοιοε οεοΙοτιιτο Γ.1οτιττττος,

@το κά· τ:οοοιτ ΓοΡετ Γεοότε: νο οιε ΓεΡτιΙετοιο οτ οι·ετετι ειτε: τ!εΡτεΓΓε Γοττιτιο ιο το

μ” Ροοετο ενιΒιιεοε , τω: ΐττοετι ετοιιΤοπι τεεεΡιτ. _

Οτττε 8: η. Πεοιφε ΡιιεΙΙειτιοττιιοε Ηττ.ττιωττεεεε τι οιοτε ιοτει· οιεοιο 8οτοιιιιιι

“Μ” πο! ιΡίιΡιε 5εο&τεΓΓεΡοιειἰιιττι ετιτιοότε ·, Γοο οοε τ1ιο&εαιοοιδο οετιιοξιτττι ο τω,

·φιοττι ιο ιτε: ι ε. ο ιτο εοτε τεεε τι, οτ ιτε. οε τ Ρτι εοτι εοτ του: ετετετοιτιτιε
Ρετετεττιτβ Ρ ο Ρ (1 ' ο

Βετττοτήε. 9.8. Ποιοι τιτοοφε ει! τοεοιοτιετο τεττοεετοιο ι οιιὸτι 8οτοτ· οτιτεοετο οοιιιιττε

α· Με· Οι». ,ιιιιεθεοτΓοιοι `ιτοοτιεττι Βετο, ο ιοΓεοτιεε. οιειτοοιιιο οι·ενιτετ τετοιε

Μ· εοτ: 8τεοτο εεειειο ιο ττοιτετε νεο:ε 5εοθ:ιτοοτιιεΙιε εεεεΡτε, Μοοετιιε το Με

ΜοοεΠ:ετιο Ι.ετττΙοοεοΓι ιΡΓετο νειτετιοοετο Ρετ φιοτιεειττι ετιτιοε ΡειΤε ω. Ποε

ττοτειο Γεοοετι τ εοτ·οτε τιιει ιοειΡιεοτε νεοιτ ει! εετο φειι νο:: Βετιεττε Αιιιτττιτιο,

τοοεοε οτ ο ο Βοτοιοιεεε (Στττειε ΓεοιετιΡΓετο εττοετ·ετ Γοττιτετ, οι τω) Γιτο

τεοτο Γιττοτοε ειτιοεττοοε Γοτεετετ , εεΡετεετετ ετ! ΓεΡοιετοτο Γεοδτε νομο, 8:

ιτιε ιΡΓι εττειο ττιοιτετε τοοτάετετ. @οι ιτε ετι.τοοοιτε Ρετ τιοεε νιεεε τ Γιττοετε

-οοο ειι εοεττ τιτοεοετ εοιτο νε.ιτιε Τεττιε ετττετο ν0εε νεοι ιΡΓε οοιιιτΒενιτ ετττι

τιιτ:εοε τ Ποτ τιττοιτεεε ΡοεΠε ι 8οτ8ε νεΙοειτετ, οσο τιτοετε οεοοε εττΡενεΓτττει

τω νετιε το! ΓεΡιιΙετοτο τοεοτο 8: εεε ετο τετοιο τ ο: τιε Ρεττε τιιοττιε Ρετ οτε νι.

εεε , ετ Γεοε πιο. @ετ ειτὸ Γτιτ8εοε , τεΡιὰιΠιτοο εοτΓο Ρετνεοιτ ει! ΓεΡοιετιτττι τι.

Με: :τι εεεε οοινετΓε οΠ:ιε Εεειειικ φα πιο οοτιτ ιιι·τοιίιιτοε εΙεοιοτιτ οοΓετιιτε

εΙΤε ΓοΙεοεοτι ΡετεΓεότε Γοοτ. @ιτε νεοιεοε Ρτοιττενιτ Γε τ ετ το ιΡΓε Ρεττε πιο.

πιοττοτ Ρετ ττετ νιεεε , οτ ει Γοετετ τοι ετιττοττι : φα Ιτετιττι|Γοοιοο Γοενιιιιτιιο τιτ

εετιτε ,ετττιιτέτοιιε νοεε ίεοετε: :Μοτο ο, φα 8ε μου ει Ισφεοετι.ιι·, τιιιτιτ τι

Ποιοι ιδιιτΞε τοοτιο ,τττο, οι:τιε ιετο εοτετε εε ειι ιοΓιτττιιτετε,οοετιι ειι ιτιΓετιτιε

οοοεοΓφε Με Ρετ· ειΤττ. @οι απο οιεεοο εεοτιιο ιοτετ εετετεε νιτειιιει Με

οπότε ειιτο οτιοειε επι ιιοντε _ Η _ . _ ›

τωιωπϋ 'οι. νετὸ ει: 8οτοτιοτιτ Ποιτοτο Γεοετιιτιιε Ρετιεοετοτ έτενιιιιτοττττιι ειτε:

οτοτττττέΡ:ο Μάτι: το Γοτοοιιι ττοετοοετο Μοοεεοετο ΡτεεετΡτεοτετο οι», οτ τοετιιετοττττι ττιιτττιτ

:ο ° οεοοεφεττι Γοοτετετ,οιιιτεοιοι οΙνετετο τιε-ΓεΡοιετο Γεοετιι: νττειοιτ το πιο

οιοει·ετ εεΙιτιο. οετιενιετιεοε το ε εοτιιΡΙενττι, ετφειο ιΡΓσ οιοτοεοτο τι Γιατι

βιοεοιοιεΓιτοε ε οτε οι.

ιττωμτεο 3ο. Πετιιφε Ροειιε φετο ΓτιΡτε * ε Β. Αοίττοτιε τεΓιτΓειτει:εττιτιοτιτοοε, εττεΡτε

ττ::τιιδ 2ζ,τιεττοοοιο τοτβοεοετΞττ,εττΡΡιτο εΡΡτεοετἔετοΙ ΡοΓοετοοτ Γο ει· ττιτοοιοτο Γειι&ε
ι ° ° ιι· ιοιει οτε ο οτε ε τε ε οτ τεε ε εεττιοοε οσο οιιτιετιΓ ιτε τοετιιοτιτ

ιΠε ἔεει·ε ε είἔ. Ρ Ρ Ρ 82. 5 ε!

Η (ΙΜΜ τι. Ιτετο ειιε ΡοεΙιε οντιτ·σΡιεε οτοτιιοοε τοεοιοτιε τιείτιτοτιε νεοιτ ιτι ι Γο το

τετοιιιττοτ. εμε Γεεοοτιοοι τοοτετο εοοινετΓετιτττο άιεττι Γοπ Ι)εΡοιιτιοοιε Γτιτοιοο οοοοτε

νεοετεοεοτοτ,8ειο εοοΓΡεότο οτοοιοτο ΓοΡετ ιΡΓοοι ΓεΡιιΙετοττι Γεοετεε νιτειιιιτ

Ρτ·οοι·ενιτ Γε 8τοοτιοττοινιτ. ΕιτΡετΒεΓεότε εοτετο ΡοεΙΙε φε: τι εΙοεοοτ Γετιιιοιτ το

νι:: Η.τετετ ετοιοετε τ τεεοΡετετιε τοετοοτιε οτοοιοοε Ρετ ΓειΡΓετο ω ειοτοοτο Γττετττ

ιοεοιοοιιτετοοοΙενιτ. ° τ

ιιοτιι,,Μ ει.. @τετοιο εοτεττι ιοίιτιοε , 5τειιιτοτι οοοιιοετ Ρετ οέτο εοοοε Ρετειντιεε2:ιισειιτ- εεοετ, ιτεοτ οεε τοεοιιτο Γοετο οτι σε Γιιιιτο Ιενετε ΡοτιιιιΓετ. νιτ:ιττφε ιο Γοτοοο

° δ. Αοίττ·ιιτιετο ιτι νεΓτε Γοιεεοτι , εοιΡοιιετο ιο τοεοο Γιοτ ιο ΓιτοιΙιτιιόιοε ετγΙοτΙΙι

τεεεΙετιιΙιτοι οΙει ΡΙεοετο τεοεοτετο,8ε ει: εε ιο τοοιιοτο Ει·τιειε εοεΡιτ οτιοετε

τεεοιε νει τοετοιιε εε τοτττοι @το εοτΡο5. ΕιτΡετ εΓεει:ε :τοτετο ει: ετττιετο νιΓιοοε,

-Ροττετε Γε Γεειτ ιο ΒειιΙιεετο 8.]οοεοοιε ΒεΡτι ει, 8ετιε σοι ιιιιττε εεττοετιτειο,

ττοτ Γεοτίτε ΑοΓττοτιιε Γτεφεοτιοτετιοοινεεετε ΓοΙεοετι ετιτοττοε οοιοι Με.

τε τεεοΡετετε, φειι ΓοΡετ Γε μου οιιιιοοι ΓεοιιιΕτ τ:ιοΙοτεοι (βΠι28 2 ιοεοιτττοιτ

Α " (Η. τεεεΠιτ.
Π τ” ο ο ο ο

πιοτιετ , τι: 3;.Ποε εοτει·τι Γεοοετι $εο&τοιοτιιεΙο φ.ετιιιτο τΙιττο οτετετ, ΓοΡοι·ε τοτιίε&ε

5:3::τ= ιτετ 8. ΑοΠ:τοτιεοι ιο Ματια Β.1οοεοοιε Βετιτιιι:εττ εοτιττε Ιοετιτο εετοετιτα Για.

 



νΙΤΑ δ. ΑΝ$ΤΚΠΠΙ5 ΑΒΒ. [.ΑΠΠ·ΠΝΕΝδΙ8. 98;

@Με @σε π! εειιτι; δωσε, νεοε εε Πεὶ ίεωιιΙειώ ΑυΛιεῖΝοΑΜ Σ· ΑΒΒἐιτἑἰΙΤειο; (ΠΙΝ: ω.

δε εΠε εἰ, οτ ΗΜ Ιοεο ω. τπε ν1ε!εε Ρ:επτετιπ .!ε&ιιτο εὶτἰἰιεΪεεὶειτ κεΗΠε:Μ, 8ε.1Β1 Β°·ΧΧ°Ψ"Π

(μια νο!ιιει·ὶοτ 5οι·οτεε νειπὶειιιτ οτειτἰοιπεε !ι1ετετί. .ω Βιπιε ίετιποοεττι δωσε 3ΡΓο. "Σα"

€νἱΒἱΙει1ε Ρει·τε:ιὶι: οοο @Πειτε Γιιετε.τ: ᾶηειττενὶτ Ρτεεοὶέὶεε ΜεττίΒιιΜΙΞεε εμε

:ιεο1νΙτ8ε Με. @ια @Με ευὸ1Π`ετ,ἐτιτεΙΙἱἔἰεΙεᾶιιω ΗΙιιιτι ΙἰἔοἐΗεειι·ε νεΠε ειπε

1·ε. @εεε ἀὶᾶἰ5 οΒεά1εοε , εΙεειι·εΙο εοοετο Ιοεο Γεετ:Μ Εεεἰε :ΗΜ οιιἱεοιποοε Η

όεΙΙτει· ἱτι Ιιοιτιἰτιε]εειι Ρετἰετὶτ, ε1ι1οο ΡοΡοΓεετΙτ ἱττίΡεἱτεΒἰέ.

Μ.. ΑΜ ηειτοοιιε $οτοι· Ηακιιοι ἴεοἔιιἰοΙε οι1ειτοοε ειοιπἱε ΡετἰεΒετ_1ιτ: ο11ενε- Μ... "Με

Μει:ε Με Με: Ωιαιππ Ιοειιτιι . τοἔεοε με ἱιπίἱτπὐτεεε Με. ι·εοεπτείεεετε είὶ. (013

Με Βειιηιιε οιιεεεΙειω εκ δοτοΗΒι1ε οτειν1τει· νυΙοετειτει , ω.: ετ1εω ε ΜεοεεΙε

Μὶιπἰττιε ευτει·ἱ ΡοίΓετ ειΙἰΙἰἔεΒετιιι·. @Εεε ειδ.πι επ! ΠΙε.ιπ εετΙ1εοτειττι δ. ΑιείΈτοοΙε

Γε ]ι1Πὶτ Ρωεω , ἰΜ Ρετ νει·τιιτετιι εμε βιτιο.τει είε; ειεΠ οιιΙΙσππ τιιι11οτέε νι1Ιι1118

Με εοι·Ροτε ΒεΒυἱΙΤετ. ` · . -

36. @Με ΡιιεΙΙε. :ιο ἰοβιετἰο. ἱο Με @σε ΟοεποΜο εοιιττἰτει, οοιιτὶπεΡετιιο.

Μπε . νεΙιεωεπτετ 2Ξτοτειτ15 Μ ειττευυει:ει εκατ . ι1τ νες εηΙιεΙὶτιιτιπ ΗεΒΙΙετή εε..

ἐει:, εετει·Ιε πεεωΙπάε ε... οεξΗτιιτο., σε εεε οει1Ιοε ε1Ρει·Ιι·ε ΡοΙΤετ. .Νυτ1·Ικ Με

εμε ειιπειτὶίΙὶτπε Ηεοε Ρτσ οεΕιπιέΕο. .εε Ιοειιπι τεοιιΔεεῇοεἰε @Με ΑτιίΙτιπϋε εε

Ροι·τεΜτ,εέ.ππουε ὸενοτΙΠὶττιε εκτεοΓεω 1ιτιΡοίιεπ. @ο ΒιέΙ:ο . ΓιιΙΈτεεεεεάουε

:πετάω Β. ΑΩίἔτι1£ΙΒ να Με. Ρτεεώθτε. ΡυεΙΙο. Παω οειιΙοε ειΡετιιὶτ δε. εοεΡὶε

!`οοιι1.ι·είὶἰτιιτἰίοοε πιεσε ω Βιπετε εΠ:. -

_ 3·7.Νι1Ρει· οι1Μεπι εοτπἰΒὶτ Φ.εωεεω Γεττιὶοετο ε›Ξ Ρτο€ειὰἱε τιοΒἰΗ Με απο

ΗΜ Με. δε οικιβιχε Ρι1εΠἱε ἔτενἰίἰἱπτε εὶ άεεπ1οη1Βθε ΪετὶἔετΙ: ειπε εΠτιΜΒε ί·-ειειιΙι

ἱετὶΒι15 Με Μπιὸενοεἰοοε Γε Ποπι1εο ωεισε5Ρεινεκιιοτ , δε ὶι1 ὶΡΪο (3ο:ι1Φωο Μ..

[οποιο Γε.εέξειτοιι1 δεοέὶἰτοοεὶεἱὶιιπε ί”ι1ΓεεΡει·ιππ. 5εο οι: εποε Με ) 1ΠΡιήιπι€ε εεε Νοελ. 1

Ιουεε ὶτι Γιιπιττι1ι:ετε ΜοοείΈε:5] ΓεοιιεΗτεινε:ι1ετ . Πετίαηιτε ει·οοεΙ1ΠΜε σε

έποτεεε εεε Μωειώεει· νεΧει·ε εεεεεςιπιι:. ω; εποε ΣΗΜΑ: 5οεο1·ιππι ω 3Ρίο.ε ευ

όει·ειι: εεεεοετε . ἱτιτειιπυιτι ιιτεΙ1ωοιιἰειω εεΡιπετεπι ε Ιοηεε ΡοίιΜΓειπ 8: Βιμ

8ει·εο8:. Ποτε αστειο οποια :πετάτε Γειιπάεε Αοίὶτιτὸἰε ΕΜΠ: εεΙεεεΜωιιω ὸἰετιπ

ΝειτειΙὶε Ποτιπισί @και τηεόεεω ιιο&επι Ρτκό1σ.9:8. πιεττοεε απο Με 8: ΡιιεΙΙΙε

Ρανοτε ...Με εοι:ιειιΠξε εε Ιοεο ουσ @ειπε ίιμοτ1το ευη.. Ρετεεετεε.ειο.ΒεΠΙΞεεπι

δ. ΜΑΜΑ ° ΓειτιΡει· νε:ΒΜε ..ω @Με Β.εΙιου1εε :εοιιἰεΓεει·ε νΜειπιπ ειονει:ετ ὅ

τοπ, 8: ΡτοεἰἀεΙπεε εκπε ίεΡι1Ιει·ιιιτι ]εαιετυοτεο1 βαλτο. Νοᾶε νετὸ εετόε ἐπὶ

ΡιιΙΙοι·ιπη επιπειε εΧίΒοάιπτι είὶ ΙιιΜεο Ιειτιοε.οιε ιΙΙιμε ειπε ΡεΡεοὸὶτ ΓιιΡετ ΓεΡιεΙ- ε .

σε 8ειπέΒετιιιπ ", δ: Ροίϊ ιιιπιιεΙιοτ:ε ἴΡετἰυπι ἰΙΙυττπεετει είὶι8ε πο. ιιίουε εε: εΧ- " $εωεμ

ΙΗιπέΕσω 8ώεει·ιιοπ Ιιιπιειπ τεεεΡἰε. Πε ειπεοπ τετεὶὸ ὶΙΙοωὶοεέ:ε είΕ,τοτει ΕεεΙεΙἰει ἔ:..ἐ “Ο

(μπώ Γιε!εοτε εΙο.τΠΠτιή Ιιιππωε τό Ιειπὸυὶτ. @οοο Πάει” Ρεεεΐετε. πυιιΠετ απο

είπε. ιιἱιτιὶόοιιε τὶπποι·ε Ρεττεττἰτεε ο άοπΜετι1ετ, ει1ὸἰετὐιπεΙιιε Γοηὶτιυπ ιπετε..

Βι·οι·ιππ Γιιοι·ιιιτι , 86 ἰιπὶε μεσα: εοεευίΓοε εκε!ε.τπενει·οοε νοεε :ΜΒΜ , τΙαπω.

εεε ε5.άεω Βοτε'ἱ νΙτειτο Βι11τε. Απ: Πει ε1..εωεεεε ἰἰΙιικἰτ,ίὶετετυοτ ΓυΡετ Ρεοεε

Γεω. Με. ιπεττηιιε Γενεοτε Ποιπὶοο Ρετ ἱΠτετ£είΠοι1ειτ1 Γε.ι1&εε ΑοΠ:ιεοἰε Ρ:2

Μετοειτι·οοε ειπε ΗΜ. ε... 86 άιεειΒιεε ΡιιεΙΙΙεὰνεΧετὶοτιε ο:ετιποειιω ΗΒετειτα εε

Ρυτὶῇ£2Εεε εφ .ειτοετοιπ , ιιι: ὸεἰοεεΡε ιιιι!!ειιτι εὶ οεπιοιήΒιιε νεΧειτὶοηεπι ιιίοιιε

ἱι1 (Με... τω ο Ιειὶε ΙιεΒοετἰιιιτ.

38. ΜιιΙτει οιπάεπι 8: εΙΞε ουκ ωο‹ἰὸ :του οεειιτι·ιππ ττιὶτειειιΙει Ποπιπἰιπιπε εμιἱ

ίεωΡετ ε!! τ1°1ὶταΒὶΙἱε 1ο 5ειοθ:Ιε Με Ρετ Γε.τι&εω εε Βεετεπι Γεωι:Ιειω Γιωτη Δε

Πι·ιιοεπι νεεεωεω οίϊειπϋτ, 8: ΡεεΠο.οτε: εοοεΠε τω ίεΡιιΙει·ιππ ΗΠιιε Βε:1εδ..

εὶο οτετὶοτιοπι @σε οττπιὶΒοε ΠοεΙ1τει· Ρετεπιτ1Βιιε Ρετ Ποττϋπιιιϊι ο: Βε!νειτο-έ

η Ιοί; ΜΕ .Δ.ωεω.ι, αμεα Ξ εερἱιἱε άοΙοι·ε μι· Β. 9$$ια Β. 8μ.Αεεκε.ε Με... [Με ».....ω..... έ! θ;

ἈκιΜυοεπι ΙἱΒεκε:ε πω. ε.ο_ ΙεΒἱτιπ, εεε: Με @Μο ρω... Ε.·εΙυβο Β. Ιυβιυππΐ: Βευιοθε , ό-:. (Με :επί-ὅ

ΛιιΠ:κιιώ Με ΜοτιεΙὶετἰῇ τεεἱτπει1 (ιιεεε!Πτ. μπε ίει&ε Ειπε: Ικα: Ττε.εΠε:Ιο , ε." οσα ὶιιεεπἀὶιιω

ό Ια Επι: νἱτε: Ε. ΑΠαωεε :ιο Αιιέϊοτε εποιηπεο Γα- Ι.ειιοικιωΓε εποε κ. ε. 30141011 Πειιετ. Με Μοεείὶε-ε

:Με πι. εΧΡοΗτ2 Πε Ιεεἰιιι: : Μωεβα.ε:αν “Με Ισαα τἱ0 $.]οΜκιπἱε ΤκειοΙΙε:ἰο 5. ΑιιΠτιιὰἰε κ". Κα!ειπο;

ε.. ΜΜ,Β.Μ“ω ( Ρκοίυπά:: κοπο: ) με;" ω.- ΗΜ ε $ε1εοετεε πιο Μ. Κο.1εω!. Μαπϋ .πω

Χοπ: , έ» με βιποΉ[βωκΜ σοφια ειω.ιωω.«Μ ωισΙτί: Βτεοτι:τ_

παω"... Μω..ασ”. Με: :τικ/Μ:κεπ. ό· Με ω” . Δ



ω... νΙΤΑ ε. Εϊ1εΕΒ1.4ε ἈΒΒ ΑΤ. ΗΑΜΑΤΙΩΕΝ8Ι8:

'

πω; ποίττπτπ]εευΜ-ΟππιετνΜ , οοτ παπι πττοτπο Ρο.τττ:86 ΗΜ δέ δο1τττιι-Γεπτ

πέτο νΜτ 8τ π:επατ ω ΓεττιιΙο. Γτα:πτοττιπτ , Απιτπ.

ο1τ=οπσ46ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΦΙΒΜ4το·3Μ·Πο

22:.::·ν1ΤΑ δ. ΕνεΕΒΜε ΑΒΒΑΤΙ$$ΗΞ

  

Μ.ηττ,Χντ

ΗΑΜΑΤΙΔΟΕ ΝδΙδ ΙΝ ΒΕΙ.ΟΙΟ.

Ε:: Μαπἱο Βο!ίαπέέαπο.

οτ.τε2:Μτ1οπε.τ και πιτ/ε.

. . ε? Ο" 8. ΕπτειττΑ2 πιπάεπτ Μεττή:: ρτοἘππὁἰοτἰ8 ρτοεε?ι 8: πιτττο ΙυτυΙεπτΙίΠπιἔ

Βίτζέ(="· 1 ΜΜΜ, π; "”Μὶ3_./Ξτ&ῇρ£ῖω τ;βακτΑκδτοτ,9κίβτπ!σ μι. ·υί:τφ ·υίέωσυ·. ?παπι

7ιω ἰκσκἰππτἰυπεπ εκβί&στ Μα»·τίκ: Βο!Ιωπίίωιιιτ . πο: ·υσδ οππ/ϊακτ , πο» φάτε
 

Ηπτωτ.πω Μ Ιδια ό'. Κίδτκκάέ: /ἰφπἰΜ ..Με 6'. Ειι/ἑὐἰ.ι έ:#ι «τρωω ; πω;

πιο» «πωπω» ίί|σ .πω !ωύπ πό ΗκώιΙτίο ά£οεψιω, πΜίΙ9ιω βπέκίιν·σ ρπετσα· ΤΜπ/Μὶσπττπ.

Μπι πό πω Απών: Μουτ” ηισἐ αστέρίσπκ:.Φω Με άφωτ έ: δ. .Ειι/ϋίο Ϊ/ἰΜ, σ:: Ηαε

ΖπΙτίο ίπ ΑΕΕ: 8.Χἰδἰ·›·ιιιἰὶ: προσωιώι βατ. - κ

.Η"Μτω ;., Εςς|εΕπ Ηω·ΠωςεπΕτ ω· άέτσπάίτ ἰ›ι_β·‹ὶ πω. π. φωτο: «πω άΠτετ τι Μοτο ΜεττΙιπτ

ῇ"” 8( Μ. πεπίἱ , πε ειπτἰουἰίΪΪπιπ των: ΒείἱΙἰεπ τ” Βοποτε Β.Ροτττ 2τΡοίτοΙοτι1τπ ΙἶτιπεἰΡἰε :Μετα , και”

τω_ ὰ 5. Αωω·ωο ,το/λεπτο (.'Β,·οποέναρπο ΜικΜπσπβ, ιἰε πω: κι ού/έπυαίσπιθα: κά ΪἰΜπι ό'. Χίο:

τυ·κάί: ἄἰδἔιιυι ο/Ι·. τω. Ραπ!κποπέ: οικία: ]Ευπ·τκπα ιίψίπικε τ:: βφ4επτί!πι: πωπω. 7. ο. @·/έ"τ

ΜΜὁ Ζωα: ηωἰκδἰ·ω 4· έ” Ρήσπιτπω ΗΜ” αρΡ:Μκτπ. Λὐὐπτἰπ Ματσἰαπ:πββσῆτἄκω.

  

ο 2›; Ο ο 1. τ: τ τ Α. ΗειτπατἱτεπΙἶε οιωτιτοτ ίΒιάϋε τΙ1Π:ατ :τ Μοτο Μετττιπ:

@τη , π: οπο π1ι1Ιτοτι1Π1 τιπποι·ιππ Β:τΠΗαι επτΙουτΙΕπτο. €€τπἱττ1τύ

. . π· Ιιοποι·τ Β.Ρετπ Α οΓτοΙοτυπι ΡττπτὶΡὶε έτ ΡτοΙππι τετι·ο τιποτε ώ
- Υ . _ .

-ΐτειτει. Ηιτιο Ιοεο πω: πιτ 8.(5επτε.ιιοιε, ιπειττ:τ θεττΒεπτ.ε .πω

 

β οτιΙτϋ ΙπτΙγττ Παω πεπτττ1ετε. Οοπίτειτ πικαπ Μπα ΕττΙτΠο.πτ

-τετπΡοποπε Οπτ.οτι-πιπτι Κεἔὶε τπειτζπἰ , Μ] ΟΙιὶΙΡετὶτἰ , ττότΗο:ιτο.πτ οΠ`ε. @και

Ιοτιππ τπιιΙτετΙο.ιιοο ἰπ ΓετἱΡτὶε Με επτοΙοτιιπτ οοτ απτο πω Βιετιιπττ οιιοό. Μάο

Παπ ο.ι·τιό1Πειστε ΠΑ πω: €Χτττοὶτ2τὶο νττο: 5 οιιὸό $ετνοτιππ ΑπετΙΙατίιπποπο

Ποτ τοοιιεπττο. οοπνεπτἰειιΙο. τ οποσ! Μ ἰπ οιπουΓάειτπ ττἰεοίἱππιπ , πι οιιΙΒιιΓάεπι

ΓεκτιποΠπιπε , ἰπ οπἰΒπΓὸὲπι εοπτείἱτπιιε Β·ιν.:Έπε ἴΡἰτἰττιτιΙἰ τοοππόττειτο ΡιιΙΙιι!τινο

τ1τ , τετΙοίττΒιιε Βοττ·επ πτΓει·επόπε 5 φωτ! τοτ άτοοπττιττπ Πιτόοπε Γοτντοπτὶιιπτ

τοπνετΓειτὶοπὶ αεΙτιπτ σαιτ. ΙΒἰ τιΙἰοιιειπτο τοπιΡοτε ΑπποΙται: ώεπττειττε Ροι·Γοπ:ε

υττἰπΐοιπτ Γο:τιτε εοεπτποταπτοε , που:: Πιο τειίτπε Ντεκ :πετώ Μουσε. ππΙτττει

Γοττττετ άτοτ:ττο.πττε . ττεοπε ἱᾶ1Βιιε τοπετεΠάτ , ειπτηιπππ Ιιοίττιπ 5τιΙνσ.τοπε

'Μ ΠΜ_ ειιππΙ1ο ετΠεο.εΞτοτ Ρτοίτττινοτι.ιπτ. Επετιιπτ Μ , Μπακ Γο1Ιπ:ετ ΑΜΑτιτε Βοιωτια»

ω.. Πε Αι·οΜετπΓεο ιιηιιΠ`π ΤΙτεοάοττετ Ρττεἱε τ:τΠΙπιττιε, 1.ενττο. Μ.αιτιτοπτιιτ Παπ.

πει: Κἰ6ττυὸἰε Η τπτ , Θεπτπιπ:ιε νεπετει!πΙΙε ε]ιιΓάττπ Ιο‹:ἰ όοπππ:ι 8: ττέττΙ:τ,

θεπιτειιτ.τ οιιοοπτ νεπει·ειο1Ιτε τπιττετ Αόο.ΙοετΙάτ πω.. Ηιτικ ετΒο Ιοτυπι νττ

ο @οποία Ειιεττω, Β. ΙὶΙὁττιιὸἱε πω. , Ροίδ:ΙιεΕπττε ειΙϋε οιππ1Βιτε εοΙιπΠ`τ το

σποτ.

ΜΜΜ τ. Ροίτ €τπ€τὶτπ: νὶττιιτΞτ Γπρι·ο.τΙΠΞτειτ Οοτττ·ιτόπίτιπιπΙω απ5ΙΒ τττιποπτΙπιπτ

απτω όοττπιτιοποτπ, ουτε ειοτιόιτ οέτανο Ματ 1)τα:τπΒτιε , Ποτ νιτπιπειτε , αιπάιόιΠϊ

κοιντ.= πιω στ Ι€ΙἰιιππΡτοπεΡτὶε @σε οτεεΒιτο. ΕιιίοΜει,ΚΠτεο ΡτπάεπττΠϊπτει.ποπ νεπτοΓειτ

“'"“ω ειτπΒἰτὶοπὶε ὸοτπἰπειτπ, Γεεὶ αιτ1το.τε, τοτε. 8τ ΓοΙΙἰεΙτιπΙὶπο πι Ιοτ:ο ΪιιοοτΠἱτ άιτοότω

Με . ἔτπτὶπειτπ ΡΙτΒεπι Γτιπτιο1 ἰπεἱπίτττο. εοπτιιοπτΙο ΓοΙΙει·τετ ΡοτΙιιΠτειπε , ωτΙείΒε

εΧΙιοττετἰοπὶε νττΒο 8: μα: οΡοτατἰοπ1ε οκοπτ Ιο υπτνετΠε ΓεωττΙΡΓτιτπ νΙττιιττε

ΓΡτεπΙιιτπἰπὸοἰἰπεπτετ οίτοπτο.πε , Γεοππόιππε οοιιτυπι $:.ιΙνειτοττε, ὸἰττπτἰε : Σα

αν:: Με σπίτια :παπι θσωέπέύπα ει: ·υΜωπι @σε νεῶν: &υπα, ά· |οπ)ΐτεπτ Ρα

πεπι ·υη?πτω μέ πι ωί2: ε/ἰ. @Στοά τη βοιπε ππιτιιττιπτ εΙΤο ἰπτοῇεκετειτ , ίοττἰ

ΡττΓτνττππτἱει θπτ:τοπιιε τεστ, δε πα Με ΡετΠίτττο ΓοπτΡετ Ιαοττποπτιιτ: οιιοά νττὸ

πι

.πποπο

Δ

πω». ;_1€.

 



νττΑ ε. ΕυεΕΒατ ΑΒΒΑΤ. ΗΑΜΑΤ1οΕΝε1ε .; ετα τα `

τα αυττταΠτατα απατα Ρετττότυατίοττα αονττατ, τω” τ:οατιτττ:αε τα ααα- τ...ττ.α

και Ρτοίτάτιατ Π: Π: ΡειαΙΙαττατ εκτταττετε, 8τειά νττ·τατυατ εαττατα:.ι ατααε εοα- ἴΔ°ΞΧ°:Χ·

Π:ταττττε τοττοβοτααετο τατ:αττειΒειτ α.Πτετατ:. Ττεταίαττατειττε αυτετα απτο Μετα ντττα τττττΙ_

Αταατο ΑτοτττοΡτίεοΡο 8: Ι.ενττα Με.ατοατο αυτα αυτΒυε Πτττ ναυτια τωτττ, τπτ

Βτοτταατ ατυΠτοτα ΜαυτοαττΜοατιΠεττατα (ααοετ ΡοΠτ:ο. τοστ τατ:οτ:α Μεαττνττ

1301 τ , τετ Μ: , Μαυτοαττ ντΙτατα νοτεινττυατ ίιαπ:τΠυντυατ τ..εατα: *Πτυαη αυτ ‹τε τ Μητ,,,,τ

Ρατττττοαεττττεάττεττε απατα τω: ταατταε ΡτείταιτττΠττααε Γοττττ‹3 ΠΒτΡτοαοαττεια) * Π Ντ

Β. Εαΐατατει αυτα τεττατοΠ εαΙτιτε απαττοατε 8: α:τεττε Πόοτττταε αΓααετα Παετττ-ττα

στενττυατ Ματια ΡετΠΡωτο τα Βοαοτυτα οΡετυτα ατττττττα.ττοαα_, ί)ττττΠο Μετα
τετ Π:τνττατεε αυτ: αοότόαατ. . Π . ·

5. τω] τα Πιετ:ιτττΠαπα νττατατε νττ:τατ νττ·ετέττοααατ αεττει ααα αυτα ρτοροΠτατα

εεττ συτττατε εειτειταο ΡΙταττιε τκρττε:.ιτε τ αυτα αυτότιατ Γατεαττει: ΡτοΓααεττοττε ΡτοΓα. .;

ά απατα τα τυεατοιτττΠττα6τόττ:Ιττ. Ηοτ τεταπ:α ότττατταατ 8τ αυττατεαυε :.ιττευττα. . τ ·&

τ.:τεόταττο ττοτσετ τα , αυὸετ τα Πτα&ετ τ:οανατίαττοιττε ΡτοροΠτο , αυτα αετντκττ, τα .; :

ατττττατ Πιτε τοετε αοτατει @Ηττα &: Γετα&ττειτττόττττΡΙτιτα τεΙοΒετττατὲ ΗοτατττττοΡτατοατε ααοαυτ τω: τυταοτ οεΙότααε Βαιτειταατ ντττατυτα τοαατ:Ιειτόαατ ετττατ:Ια ";

όττταίαε το ττττατ:ιταε Πτ. 5ατ 8: Με Βτε:νττττ ατττααταττυια . ααὸ‹τ ταααττο αυτα Μ..

Ιεττττττε δε τ:οαεαΡτΠ:τατττε τταε νττττττττ ίαΡοτειτο , δέ ττοτττ: απ:.ιττεαο αυτα Ρτειντττ

ΠτεαετττοατΒαε ετυε τττααπΡταιτοτ νττατατταττε ειττεΡτατα Βτα.ντυατ 8: ρτ:τΡατιιττειττε

σταοταιατιττατα,ταρττταο Κατταττετε ΑΡττττε τι ατειτααττττατατανττ τα ()ττττΠατα. Η. .. '

Βτττατει πατατα ΠΕΠ ταεττιτ ατταατευτετ αα:ιατταιττε ετατεατ:.ι , τα τίτ ττατα:τια Ρατυτα Μ°ῖἶτι”_°ε

τοααττατττατε δε Παοττατ Ιειτττατττατε , αόα:.ττταε Ετ:ετεΠα: τα ΑαΠταττΡτεαα. Ια απο “π” πω'

εταο ὰ Ρειτττ Ρατατα ατα τοαίτταέτει δε αταυτοττο εοταΡοΠτο , οταατ αυτο ΡταττοΠοτ

Πιαόττ €οτΡοττ5 εταε @εαπ τα μια: Π:ραττει τΓτ. Ηοε νττὸ Οτα.τοττατα ίεΙυαι·τ,Ωιασ..

πατατα Βοτταατατατα ντττατε ατ:είτειαε Βαατ:Πετε.(ΡσΡαττε, ὰ αυειταΡΙατττατε νετ το

ΒττΒαε νετ αατααΠτΒετ ατοτΒτε ατειναττε Πκατἱιε τεααεατειτυτ: αυι τοΙετατα αυα:

κατσε, τα ετα ατττττ Ιτα:Πταατεε , Γατατττττο ίοτααο (ααα ταταΒειτα εττντετ τα

Παω ίοροτ:τττ , Πειττια :Μάταια Γεατταατ ιατεΙετατα 8: ταττετα: Πτατταττ τεττττααα

κατ. Ωαὸὸαυτετα Γτττρτοτατα τατόττα.ε8εταττττα, Ποτ οταατΡοτταττατα 8: ταττ:τεα:

τα, ααα: τα 5ειαδττε Με ττειιττατετ οΡετειτατ , οτ:τατται·τ αεαττατατετ Παττ; αοα ατα

ότοι:τττετ ταεττΡειυόει , τω ντττετατατετ εαΙΡααόει τίτ τειΙτε εοτατα ταςαττει , αυτα”

ίααταπτ Ι..ειταττοττε ατοντάταττει δ: τετταττο: ττοαατα δ: τίτττειοτεια·τ Γετττατατττ αστα

κατα. _ .

4. ΙΡΓο ττειαατ τα τ€τΠΡοτ€ ἑι ΕτότττΒαε το τοττεοαΠίτευττΒαε, 8: :τ τττ:νοττε τα. (ττττταάατ

νττΠε τ:: ΡατττΒαε τΠαο τοαΗαταττΒαε 8: Ρτα:ετΡαττ ετ ααειαειατ (Ξεττταστε, ταυττο.Βτττε ΞἔΩὲ°Ξξΐ;:ἐ

ταεττττ ίεταταα, τ:αταε ταττυΠττα τα Πιιτέτει τεΙτατοατ ίαατατ ΠτεααττΠτα:τ , τα τιοαοττ: τττττΠεπ.

ΒεειττΠτατατ Πετ Οοαττττοτε δέ Ρεταττα:τ νττατατε Ματσε ι:οαΠτα&υατ είτ Ταφ

ΡΙαια αοα τοαΒα τι ατεταοτατιτ ΒειΠτττα Β. Ροτττ τα ὸεκττο Ιειτοτε ί·υαττειτυτα. Ψαστ

ντααιεωΝαε , Μπότα: ()ειατει·ειτααΠε ΑττεΒατταετίαατ $τότε ττοαοτειατττε Ερτ εοε

αυτ, Β. Αυττσοτττ ΐατ:ετίτοτ εταττττυε, αοιατατ 8τνταατ:τττοατ εταίττετα δεια6τεε Πτί

Όταττττετε ΜΑΜΑ , αυττττο.τττετατο Κατεαόαε Πα:εταττττε εετατ:τττα· Δωττωτ

τα ευταε εοαττετειττοατε οτττττο οι:τΡοτταιτο αυτα ατττε Εστ:ττΠειίττετε ετΓοατε νωτια

Βτττε ΗΑΤΤΑ ταττττυττ, αυτ ..τ Καμ Τατοττοτττ:ο ατοά:αε, τι) το ετα νταατττειαο

ΡοαττΠτο, Γετ:ααόο οτατατιττοατε Με ειααο, θτααοΒττ Β. νεόειΠτ (.?οαττΠ-οττε

(Πατίττ ΑΒΒεα Βεααττ&αε ττ:Πττττειτ:τάεόαυτ ΠτααΙ (5α.αττεαΠ:ια δ. Ρττττ ΑΡοΠοττ

.ΑΒΒεττατα, ααα τα ταοατε ΒΙο.ατττατο Πω ώ, αοατΙττετ ττ:αεΒειτ. ΟοτΡαε νετὸ 5_ αὐτή.

5αττ&ατα Μετα: ντττ_Στατε ΕυΓεττττα, ααοττ τ:ταν0.τατα ταετ·ο.τ ετα ΕστττΠα 8. Ρττττ :Μαΐ ἰ

Ρετ τοντττττοατατ Ι)τνίατιτα αυττττο _Κ,αΙταττειε ΝονττττΙ:ττε , τΡία ατι: Πτότοειττσατε €22::'"τ'Ω

ττειαΠειταπτ είτ τα ΕετττΠειτα Β. Μετα: ΓταπΡετνττετατε. α

τ; Ια αττα Υ'ττα τι αοΒτε οτατΙτα Επι: Ιταυατατ : Ι» Μ” [πρό Π: πττττω&απτ τα Πακίτα “Πρ” .τ δα. Ηυτῇ

.·τα[πτωττ αωττω βρω» τω;" ωτωτ ωτι κατ: Β:ιττταε του @τα ΙατττΡοΙατατ τα νται δ. Κτέττατττε

2τ4π|τατΠ.τ κατά: ( Μάϊ :ιαατεκκτττ.ααττ:τατ Ηαταατττ0 τη. το. Ευτττττετα άττττΠΠα Π:ττττττ τινα, Κάτω!.

ΡΝέαττ) :του οι· Πωττω μ·τωωτατωττατ Ρτι/τίποτ Αρτα: απ” οτ. κυκτ:τ.ιωττσ τα". ·

κίΠΜ [κι έΙστατωττοπτε ταβατι, ευκ·υαωτ τυπικο: ατά

κατ». 86'. στα. δ. .Βτα_αί. 5'α·τα!απ 221' ] Ιτττ



986 νι·τΑ Σ. ΕΠ8ΕΒΜΞ ΑΒΒΑΤ. ΗΑΜΑΤΙΟΕΝ5Ι5, 8:εξ

(Ειτε. Απ.

σε. “στο

Μπιτ"

Χντ.

(;ετττιπϋ8

ΡΙε ωστι

πιτ.

Ντιπτιε Μ::

ε ΒπίἱΙἱεε.

εεεΠιιΒ ιπτ

:ΜΗ

Ἡαιπετἱεὶ

.Μπιτ σιωπ

ε!ιτπ εαπ!

τω, τπσιὶσ

εεπτωε.

Επί-εΒἱ8

ΤτιπΠπτἱο

Μπτε1επτιτ.

;. Ρτατιιτει πικαπ (Ξετττποιε Γσειιιισσε ειπε, Ρσίτ Ιιισσττσιπιπ ειὸτπιπιβτετἱσ;

πειπ Μπιτ: :ταπίειιπττε νται: , ΡσΠ: ειπσπεε εοπτιππε: ΡετΡεΙΤο: ττι σσπτε πέΙ:ιοπισπε

8: Γιπέτει εσπνετΓετἰσπε , ππιισσα:σπε εο.τιππ ισ Ειστε Ειπε δι νοειιτισπτε ΓιαΜΜ

τετ εετει:Ηιιπτστ σε εστΡστε, ι:εποεπτεε ει! Πεπτπ τετπσπετειτστεπι στοπιιιτπ εσπι

εεττε1Ρε ΡιεττιπετΙΙιπε 8: τπιίετιεστόπτ:: εσ.όεινετσιπ νετὸ τπετπστπτιττπιι!στει Επι:

π: επιτετπ Β. Ρεττὶ σειΠΙιετι εσπι τπειεπιπεσ πσποτε. @ιιτ επειτπΠ Ρετ Πει στίΡσίἱ

ττσσετπ οπτιτπτπάτιτπ εειτππτ σπα ε:τιπόε ντάεπτιιτ εΙΤε ίιισΙειτει, εε.τπτε τιιτπεπ 8:

Βιπειττπιε ε]πε τεΠάπιπ ΡιιΙνἱε ισιτειτειισ εΠ: ιπ τεττει, εστΡστἰ ΡτοΡτισ σε ΓΡεσιετ

Για τείτιτπεπσπειπ εεπετιιΙιτεΐιιττε&ισσε 8: ιιΙτττπει. νετε Ιοσιιε Με Γειπέτσε εΠ:

σιιειττἐνιε πεεί;ε&Ρε, 8: σπΈπινίζτΡΒ[ΡΡτιππι επΙΡτιπόθ. τπειιτιέι ποπ τιιετττ,πτ όιεπιππ

εί`τ εσεπτι τω εσπι σ πι:: ιι πεππε.

6., Νιίἱ ταΙΙστ,πσττειιιΕπι Μπι τιιιίΓε τετπιπ1Γεστ ὰ σιτσι:Ιο.πι οσοι :είπωσπιἱ ΡτεΙΒΡ:

τετο ει ΜοπτισΒσ , σποτ! σπισειτπ πωπω εππ: σουίτα πανε ει! πιει τενετι:επτεε ποσ

τιιτπο τετπΡοτε , θιινἰπιπ πι ΡτιειετΗπιτ τεττπεο.πόσ ΓιιΙσεισειπτ. Ιππσττπετειτ νετὸ

τεπεστετιππ σεπΠίΕιπτι σε @ο , πει: Ιππει , πεε Πτ!ετισπε πΡΡατεπτισπε , ίεό , π: πω

νιττεσσ.τπτ , ε). :απο τεττειτεπιιε Ρετ πιεσε πω πωπ στππετπ ιπππάιππ τεπεσττε ετίζ

σεπτ σσεπΡππτἰσπε ι σπιτι εσεε ἴπσἰτὸ σἰτεει οπειττετπ νιει!ιτιπι πο&ιε Ρετ τπεπιπιπ

ε]ιιίσετπ :στα σ:τΙτπιπιε ὰ Ισπεε τπτιιεπιπτ Ρετ ΞΙΙιιιε Γεπέτσε ΒιιΩ!ιεετ: Ρει:επτεε τα

πείττο.ε ιπαεπτ ΐΡΙεπάστιε !ικ:ετπ ετπτειπΠε , του: ποσα ουτε με: οι:ι1Ιιε Ρτιίιε Ηττα

ε” , σσπΓΡεέτισπε εστπτπ πετετ ΡετἴΡἱεπσι!τε , σε Ιππσ πτυπώπετσιπ , Ιππε τ:στπ:τπι

ΠΙνεΠτεπι σΙππιιε εσπίΡιεετεπτ 5 «μια ωστε εοπτιπικιτιο πιτππιπ τισ επ Με εΠ , σο.

πετ: ΙενιιιΙΙειΡΓιτ ντειπιπε εισεΙΤεπτ. Βάσω είτ ειιττεπι σπιτι Ρειι!Ιατιτπ τιιτείεεπάσ

Γε τιιΙεστΗΙε σιδιιΓιιε τεΡτιτπετετ , π: τπε!επετεπτπ ΡετἴΡιεσἱτειτε ε!τιτιτπεΙιππ σποτ

σιτιότιτπ ΒτετὶΠἰτππε πειτεε εστιιτπ ΡετΠ:τιπεετετ: οπτ πιτπιτππι τεττστε πττσπιτσε

Ιεπιιδιε τεετεπτετ. δισ @πιτ ΡττεάιέΙ:ι τετπιεεε επιτπ:ιτι , Ρειττσειπισ 8τιπόΕστιττπ 8:

Ψσειιτπ ΡτΤειΡιιιιιτι νεπετιιτιοπι πεσεπτεε δ: πάτπιτατισπι , εσεΡτιιιπ πετ ΡετΙε8ιιπτ

σπιτι επι π τιιτισπε ιπ8επτι.

7. 5εσ ν:: να: πω.Ιι8πιτετισπε πστπἱππτπ ΡείΠπιστπιπ , σπστιτττι τπτ”ετπει!τε πι::

ΡτσΙππιε 8: τγτιιππιαι τετοια επεσε εττσειτειε όπισοΙιετι Ρτιεπ μπει εστππππιπτ, δ£

στπαπιτπτετπ ιπ ]σειιπε!σ αεκ , τι: ΡειΓεπἰε υΒεττἱτπἱε σΡιι|επτπιτπ τεττΠιε τετττε ττι:

τω” σινετΠε , τιισΙτιτο επΙτοτε 8: @Με Βασιτπτστισιιε ιπνπιπι , σεΓσ!ετεπι , ιπ.ι

ἱτεσιΙόπι πετεπότόιτ. ΑππσΠ ετεπιπτ ντιπ ίιιτίΓσπε ὸεετεΡἰπ ΐεεΡΗΕτπε τείτεττ

Ειπε , ππὸο ε ττι :τοπικ Ρτονιπειε πιεΙιπτει:Ιε εσπΠίτετετ , 8: ΠτπΡΙισιτσεπστπιπιτπτ

ιιτ σπιπτ πεεστισ ΡΙστιτ είε ντόετετστ ππὲτπ πιοοΙο , :το εκτετιστι εττισ Γεειιε οτ201

ΒιιπππΜπ Οτιεπτετπ Ιοπεσ σττττπε Ρσττε&ει: ετιιπτ ειντιιιπ πιππίἱοπεε Ρετ πω

στπΡεπιε πωπ πωπ όπσσιτε , πιισιτείτ πυειττε Ρ2τε πιιΙΙιο.τϋ. Επι: Ρειττε νετὸ εΙτετει

επ πιεττοιετπ ίἱτπτΠ :πέτο σστπστππτ σεισιταεπ!ει πιστΙσππποε ε:ιτεπάεσεπτπτ πίσω

ω ΠΙνστπ. Τιιπσ Ριττιπε ποπ εππ:, πεππε πωπι , πεππε οπτ Μπι: εσπτσίο πστπτπε

ι:Ηεππτπτ ΗεΐΡειΙιει ε , σιιστιιτπ πιτττιετπε πιωιο ποιοπε Ιοεοτιππ Με ιππππιετο.

Με είε , οπτ όιιιτπιπσάπτπίππε τειΡτστεε ΐετπΡετ ιπειττπσππτ σε τπτείτιίΠτπι πω::

νιτπ Βιετπιπ, 8: ΡπιιΡετιιτπ εσπε!ενπι, επστειι!ε, στππιάσπε ίει:τετο. εοτι1πτ πο

Ιεπτετ ίετιιτππιπτ, πει: σιπετεπι τιιισετε Ρεπιιπτιιτ εεσιιτ Ιισπππιππ. Νστι Με::

ειιἱπππτπ ονετπ πετάτε, οεε Γιιετπ , πεσ ΒιιΙΙιπιιπι , πει: απίετετπ , πω: ΠΠ Ρετσιτἰ

ποπ σιτιΡπιπτ8ιόπισοΙτείε τειπεισπε Με σιππἰει όεΒΙππειπτ. ΡΙεισ€επότι Γιιπι Μια.

8ε πσ!επιισ , 86 εσπι ππετοτε εοτόπ εΙσ.τπειποπτπ ποσό μπι σΗτπ πιθ:πιπ εΠ: Ο

τε;Ρστο ι ε πιστα ενετιιτπ Με ιπτετὶτπ στπιΠἱε ει! ΓιιΡετιστιε πειττειτισπτε στόιπετπ

τ ετιπισε.

8. Βε Γεεπποει επτετπ τττιπΠτιπσσε δ. ΕιιΓεσια , πιτσιπσπσ σε Ηειτπ.πιεσ Μετ4

σπιτιπειε ττιιπΠιιτει Μ, ποσά ΠττΙο εντόεπτιπτ ΡτσΓεσπεπόστπ Π: , εεττιππ Μπι! σε

τ:πττττ. δεο8ισε 5απέτιε εετετἰε, πστιιτπ τπεπιστε τετισίιι τπετιπε τωεΙ.ιιτιεΙσ

σιττπ πσΡιτιιτπ ιΙΙιιίττ.ιπτ , οποτπτπΞπστἰὸ1ε @τότε ιπι:1ετεεΠισπε ετ Ρτο εσπίσνετππτ

η 1:στΓεπ πττωπε, ἱτηπἱτ ΗεπίεΒεπιπε, ε: ΠΠ Γππτ Για:: ποτπιπππι επέτειιτιππε εσ1Ιεειστιιπτ. Η εαω;

Ειστπιπεε Φωτ πσίττετεε πετάω: 8: (ΜΜΜ: ιιΡΡεΙΙππτ_
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τιυιτ!!!ο, υεε!!ττετευεε τ:ει‹!ιτ!ο !υ!!υυ;ιτ, ουα! :υε:!τοεουίττώι οΡοττεετ. @αυτ ω”, Μ,

ο!πε:υ εου!ιι!τίυε τ!ε Με εευΓυ!ιτιυε :ετ!εε:ε, τιιι:!ιτι τυου!ο!υοι ει!ιου!ι! του!- ω. οτα·

πιευτ2υτ!ο :είε::ε. Τ:ειι!υυτ τειυτυιυυποτ!ο ου! υυυι: Γυοε:Ιυυτ 8: Οττοουιτω ΜΑΗ"

8: Με! !υεο!ει: , ουὸ‹! Ει:ευΙο ει:!!ιυε υ! υιε!ιο:ι ρεεε δ£ 8:ει:Εο:! Ρ:οΓΡε:!τειτε εσυ- "Η

υί!ευτε , υΓιιε υυ]ιιΓιυο:!ι ει:!οΙενε:!τ, τι: Ρε: ΠυουΙοε ειυυο5 υ: ι!ει!!τε:ιουε Ε::ε!ε

!!ει: Ρ:!:!ιε ουτε :Μπι τε!!υπι !!!ιιο τ:ευείε::ετυ: το:ρυε δευό!ετ απο Βε!!ου!!ε

8: (ΜΜΜ: , ουιουΓ:!ειιυ τ!ε εουε!ουε Ε:ατι·υιυ Ποιο! τοιο!τειυτιουε , οι!! ευω το

νει·ευτιει 8: :Μοτο νεΓΡε:τ!υει!ετυ !γου::!υ·ι 8τ υο&υ:υει!ειυ εουίυετυι!!υε!!τει· ου!

:ευτ τιτ!!::ιΡΙετε. Π: ι::εί!ιουτυ ουτε:υ Πουπιυε ΑΒΒειε νε! Πεεειυυε Γυρετνειιι:ετ

τω!! εο!!εἔϋ :πατε :εί!τ!υει , 8: Πε μήτε: ο!!!ει! ι!!υτυ! Ρε:εε!εΒ:α:ευτ τεί!Μι

εο.υτ!ιο. ]ειυ νει·ο ι!!ε ίεΙ!ο υιει!!ουτε , τε!ε!πειτιε ΜΙΠΞιτυιο ΓοΙ!ευιυι!ε 8τ ιογΠε

τ!οι·υτυ ατ!εί!:!υτυ Γ2ςΐ2ΠΊξΠτ!δ , ευω αΙιιε:ιτειε που!!! 8: ]οτ:υυι!!τετε ΓΡ!:1:ει!! :ει

ι:Ιιτευτ ει! Γυο. Μ! νοτε εκίιι!::ιτιου!ε.

ι· , 9, Αυυο ειιιτειο Ι)οτυ!υι οθ:!υεευτεΠτυο ου!υου:ιεεΠυιο·, ευω Νο:ττυ:ιουί Η:ιιυιιτι

θει!!!ει:υτυ τ:Μτειτεε δ( το.ί!ε!!ει 8: Μουειίτε:ιει @η τ:ο:!ι‹!ι!!_ευτ , 86 !ιοΒιτειτοτεε !υ- Μέ! Ω°ἶ°

τε:Γετ!ίΐευτ; !ιιιοε ουοουε Μουτ!! Μειτου!ευευΓετυ :!ε!ε:!ε !ια!ώτατο:!Βυε ι!εβ !!2[Β,"ΠΙ

τι·υκε:υυτ. Οίιτυ νε:ὸ τε:υΡοι·ε ()υιιοι.ι Ιζε:>,!ε εοἔυοιυευΙ:0 $!τυο!!ε!ε Νοτττυε111- -

ο! Ου:!!ΗΡιτ!επι ΐυΓεεΡ!ίΐευτ, θυ!!ιει μια :ει:ειστο Ετο!είὶειε ιὶευυὸ :εΠαιι:ειν!:,

υπ ουιουε 8: Με ίυυτ :ε!!:ου:ει:::. Ε.ο ειυτετυ τετ1ιΡοτε ε! ουσ $ιιυέ!ιτυοιιυι!εε ὰ Μο. #

τιειίτε:ιο Μει:ε!ιιευευΠ ρε: ΒΑτ.ουΙΝυινι (ζ'ουυτε:υ 8: ΒιετνιυυΜ ΑΒΒο.τε:υ 5,

νεε!οί!! ε!ε&τε Γυο: , ιι: Γυ!ήεάιουευι Μουειο!ιοτυπι Μει:ευ!ειυευΠυυι !ι!ετυ Ιοευε

ι!ενευιτ : ου! Γυο :εΒιιυιυε Γυτουωτο: ΑΒΒειτ!ε τα! Γυιυυπιτυ ΡευΡε:τετε:υ τω!!

Μει:ε!!!:ιοευί! τε:!ειότυε , Π! το.υτυιυ !τ!ειυ Μουτ Ηεωοτἰεευίἰε νευίτ ι!εΐοεδτυιυ , υτ

τ:υ!:!τιτυ :υί!!εο 8: υ:ιο:ι ευω Μουειί!ε:!! ευ!!οι!!ειυι ε!ε!ευε:ευ:: ΑΒΒειε ουοουε

συκωτι υι!!ιτ! εο€υετο Γυο ι!ε!3!!! 8τ !εΡ:οίο τοτυπι τουτεΠὶτ, οιιιτ!τ1υ!τ! 18! οι! Μ

ίυΡτευτει:!ουευπ ΡοΠε:οτε!Ρετε.

το. ΠΓυυε οτ! :ετιιΡυε νε:ὸ Αινωικοι ΑΒΒειτἱε Β,:ιου τω ου! ιιιιιονετε ρ:ιι!ρε:τει. Ι, το

τἰε !ιυιιιε Βι:τι:ιειτυ :εεου!τετε:. δει! Με π! !ειΒο:ευι Γε τ!ε":!02τυ1Π110η!Βιιο:2Π5 , Ιρί!εωεύο

‹!υιυ Μ2:Ω!ι!ευ!ε το! :ειετ!!Ητουι!υτυ!υτευε!ε:ετε Ρ:ορτε: Ηειππιτ!εεοί!ε Εεε!εΠει: °ὶ';(Ϊ,;ζ,,;

οεΠτυ6Ηουειυ , εοουὸτ!!οευε Γειυότυε είε: , ειυ!ιτιυε ειυε τοευιτυΗΙιει. Ετνοαιτο Βιιυι ω»

πιο Γε Ρ:ει::ε οιιο:!ειπι, οι!! τε!!Β!οΓυε 8: Γεευυάυιυ Γε:ευ!ιι::ι ίΞιρ!ευε αυτ, τυο! εο Ψ"` Με! ι!είο!ιιτιουειο Ρ!ειυ8ευε ,Ρ:ειτε: , !υου!τ, υεεεΠε εί!;!!!!:: Ρε: τυποι !υ:!υί!:ιαπι ω” =

ει!!ου!ε! :εεττ!!Ηεε:!. νει‹:!ε π! Ιοευιτι ΡειιιΡε:ίε οΒει!!ευ:!α: τ!!!!εευε 8: Επι:: ε!:ΐεευτ

τοτ, :μπι ρω τυο Μου νο!υυτοτε εε:τυε Γυυι, ουὸε! τι!!! @Με Βοτυἰυ! που

τ!εε:!τ. Ιυ !ιοι: νε:!πο Πειτε: ί!;υΡείειάυε, ΟΓδιΠΚΜ5, απ, Ιευο: αΡΡει:ετ, Γετ!

ιιυΙιτειε υυΙΙα ΓυΜεουετυ:, 1.οευε απο! μι! υιυ!τ!ε:εττο τειυΡοτ!!συε υεΒ!εότυε

αυτ, 8τ Γυ:υρτυε υυε!ε ου:: ι!εί!τυ6Ευ Γυυτ :εεει!!Βεευι οοι! Μοτο. 8ἰε ει!τει·ο Μ

πιι!!τε: εκτυΙουτε :μου αυτ: !υ!υυεεΒιιτ, Ρι·ειτ:εε υοδιε ΡωΧιυυι, Ροί!ι:1υειιυ υπ

!εότυ!!ε Ρο.υ!!υ!!ιιυ ου!ενε:ο.υτ, Γεευυι!ιιυπ εουίυετυ:!!υεπι , ει:!εουΗτευε!υπι Πο

τυ!υο ίυ::εκε:υυτ. @ευω ε!ιο:ο ΡωΙευτὶΒυε Πειτε: Με, ευ!υε ειο!υ1υε Ρι·ο·

υπιυτ!ειτο ΓυΓεἱριευτ!ο υυτειΒειτ, ττιτυουιιτυ τιτ! ι!εΕυ!ευ:!ιιιτι εει·τι!ιε οιι!ι! ειοε:ε:,

ουτε ει!τει:ε Β. ΜΑΜΑ: νευ!ευε , ΓυΡε: Ιειρ!τ!ετυ ταου: Πωυ! ευ!υτο Γυου!Χυε που·

ιιεινἰτ:ου! ι!υπι εοΒ!τει:!ουι!ουε Με τυ:ου:ετυ: , υτ ε!! ιυττ:ευτἰυιτι τουΓυε:υ:!ο,

ΡιιυΙ!υ!!ιτυ οΒτΙο::υιν!τ. Ετ τοτε ν!:€ο ουεττ!ειτυ !οει:!Ητυειοι!! ε!εεοτε, υτν1τ!ευσ.

τω· ε! , ΠουεαοτειρΓυτυ ΒΙο.οι!εΙευ!τέι·ουε :ιε τυ:Βειι·ετυ: ει:!τυουε!πιτ. Ε: ευι·, ω,

οΒετ!!ευτιατυ , :με τι!›! !υ]υυοιτυι·, ίυίε!Ρετε :ετυΒιεε :πε τ!εΓΡει·εε @αφ !!!ου·ι,

τι!υυοΠ:υυπ :που τ!εε:ιτ ευκ!Ι!υτυ. Ηοε ‹!!6Εο Πειτε: ε::Ρε:8εία&υε εί!:, 8: Βετο

ουα: ευω εο !οουεΒει:υ: τ!ΙΓΡο.ι·υ!τ. Τυυε ν!!!ουεπι :ετο:τ!ατυε, !υτι:ιειυ ίυ!Πε

που ετε:!!τ!!τ, 8τ τοοΓο!ει:!ουε:εεευτε, τυιιυε :πέτο , ΑΒΒειτ! ουττευτυοιιε :παω

ευει:τεινιτ. Ετ εΒο , ιυου!τ , Ρ8τετ τιιυο.ιι:ιΠ!τυε , τιτ! Ιοευπι ι!εί!!υειτυυι απο Βευε.

ε!ιό!;!ουε νε!!:ει Ρε:8ει:υ, του!:ιι!ευε ιο Ποιυ!υο , :μια Ρ:εε!!:υε νότο: Ρ:ουυΠο

ο Ντουκ ειυυο Μ. ιανιι:. τε!!ου:τ Με!τ:ο Π! Αυ- Ϊυττιι: (ιιίττέιιιε ειιυο :Μάι Μ.τ.ΧΧ.!ουι!πτυε !υ ε!που.

Χ τω!. Εεεε Ο8Γε:νο:. Μ! ν!τιιπι δ, Κι&:υτ!!ε. Μο.ττ!ε.υ. ΜΒ. π., του. τι. ο!! Ηατυοι:!εευί!ε θοευοΒ!!.

6 Αυι:.υι!υε Ευ!αι:ι!ο Ατ!ει.!ιι::!! Πω ΑΙΜ!! ΓυτεεΙΤο:! :τί!!τιιτ!ουε:υ Με τυεπιοτειτο,τυ.

Πω!!!



πι: νιτιι ε. επεεπιΑε ΑΒΒΑΤ. ΗΑΜΑΤιεεΝειε, π. '

επε.ιιπ. ποπ άεπιτπαι· απιτιΙιο. θανιΓιιε επ @τα πτει·τιπει ία! πε ιιιιαΙιπε , τενει·επιια

;813::::Χ· ΓειΙιεετ Βει Οεπιττιεε 8εΒ. ΕπίεΙσια ιπποιαοαπτ, πττα πι αποαπποπε Με ίπαιιι

κι”. οΗεπιιιιίΓει: οι·αεΓεπτιαιπ. - Δ -

π. Ει·ατει· απτεπι ατι Ιοεππι νειιἰεπε , πειπιπειπ ιπνεπιτ : πιιιιω 8: πιιοτε ειπε

επι επιτοόεε ΜοπαΠ:ετιιεοπίτιτπτι εταπτ, αι: ΑΒΒατε ιαπι ειιιτιπΙίιε. Πππι νετὸ

μπει· Ιοειιπι εΙείεττππι 8ε Μοπαίι:ει·ιι Ρατιετεε πιΙιιΙ απΓΡιεειετ,ιπ ιιιιιιι!αιπ τιπαπιε

παπι Ραι·ιετιε νιπιπτι ιπατεαε αι·ετ>επτι επ ιπιρι·ονιΤο εοπίπειιιτι ππεΙε πιαπιε ειτΓιι!

ταπε αεεεπιτ εαε , τππε πιο εει·το Γειεπε , ειπὸό α Ποπιιπο Πεο ΈπιίΤετ νιίιο τιιιαπι

νιειειειτ. Ιζεοπε πω· ειπιππειποιεεοατ εοιπρατατιε, εοπε!π&ιε τιποοιιε εοειπεπ.

:ειπε 8εΙιΒιιοιππι επΓοιιοπε, Γαταπετιατ ιιτιπΕιπιπιε Ραπετεε δε τε6τππι Μωαβ

τετιι ι·είταπτατεπτπτ. βειὶ εἱιπι ει·απεειιιίτεπτατπια τε6ιππι Ρι·εεπαι·ατπ: ίιιιΠ`επτ;

ο πα:παιπιπιπεπίπι·ατι·ιππι €1εεΙππι εετετιε ιιιι0τ18ιτπόιπε πιιποτιπνεπτα πι. @ιιε

' ε τε αιτιθιεεε επιπ Μ0παε ο τιιίτεε επεδτι, ποιά απειεπτιπποταΒαπτ. ΒοΒαπτιιτ

ιιτ ιτειιιιπ ι:ΗΙιεεπτει· ιπεπίπιαι·ε ιπειιπαπτ , πε ίοττε εττοι°ε εΙεεειστι, αΙιτετ Γε ι·εε

ιιαοεατ, φαω Ιοειπππιπι· : τειτει·απτ ειπα! Με ία&πιπ έπεται, Γετι τπεπΓπτα πίτα

πε τιειΒιιιιπ ιπα:οπαΙιτατε ποπ αΙιτει· ιιπα.πι Ριπιπιτπε ι·εΓΡοπιιΙιτ. Τππειπτιπιππι:

οπεται·ιι: ΡτοΡτει: τιιιοεπι ππαιιι τοτππι οιιπε ποίτιππι τεταιειαιπτ: 8ε ιιιιπι εΙιεε

ρεπτετεπιπ:ι ναεατπιιε οτιο πιιιιΙ Ιπει·αιιτεε. Απτ ππιετατπι·ποΒιε _, πποπ απμε

ειεπόπιπ οτιπε πεεεΙΤαιιιιιπ πι , αιιτ ποιεππιτιπε αΙτει·ι Γετνιεπιπε , εοποιειαιτι πιο

Ιαποτε ποΡττο”ιπει·εεὸειπ αεεεπτπτι. Ησο απειιτο Μοπαετιπε ει·ιίτιε ι·εεπετιταο Δε

Βατεπι. Ατ Με; πω, απ, Μ, εποε τε@πατε πετιιιεο : "πιει επιτιπιπππε πΓειπε

ειΈπιτ , πι εοπίπιππιαπειιε ι·εοπε απιπΙἰπιπ Ρι·οεπτει:. Ττιίτιοι ιταειπε τιιιαιπ νεπετατ

απ ορετατιοε ι·ενει·τιτπι·, τιπιππε νοΙεπτιοπε ειπε Απ α!ιαιπ , ιπτιπιτ , τιται:επι επιπ

αι·ειπτιαιπ πιιιιι Ρι·ετιπιπ τιεείτ : Γεο! ρι·εεοι· πτ ιίτιπε Ιοππιτπάιπειπ ΓειπεΙαιΠιπε πι.

Ε επτετ εοπίιόει·ετιε. Τππε ΠΠ ιταίεεπτεει ιιιιιετιε, ιπτιπιππτ , πω, επι ίεπιει

α Ειπε 8: Με ιτει·αταύ Γετιιπαπιτει·, πειπιπατιο ποπ Γπιπειτι Ιπίταπτια τιτεεπιπ ιιε

πιππε Με επιπ Γιιιπιπα τερετππι: ι:ΙιΙιεεπτια τει Ιοπειτπειιπετπ , ππαπι τοτιεε εοπίἰ

ε!ει·αταπι ποπ Ροτει·απι:ίατει·ιίειπποται·ε. Κεε πιιι·α ι ιπνεπιππτ τταπειπ ιΙΙαιπ ποπ

ίοΙιιιπ εετει·ιε εοα:τιπαι·ι , τω ιπεπΓπι·α ει·ιππι Ρειιππι ιπ Ιοππιτππιπειπ εετειαε οπι

πεε ειτεεόει·ε. Ππειε πιο ενιτιεπτι ιππαεπΙο εοΙΙαπτιαπτεε Βοιπιπππι , τε&ιιπι

οι·ατοι·ιι επιπ @απο Ρει·τεεετππτ. Α όιεοπε Με ειπατποτ νεΙ ειπαμε Ρι·αττεεω

ίει·νιεποπιπ Ποπιιπο ιΙΙιε Γππτ πεειιτατι , 8ε επ Ιοεπε ιΠε Ει·ατι·ιππε ιιιΗτιπιε ιιε εοπη

νεπτπ Μαι·ειιιαπεπΠ πιο νπιτιπε εοτροπε τειιαπιπόιε ναΙιιε πεεεΠατιιιε.

, πι.. Ρι·αεεεε!επτιτειπροι·ε Με Απιιι..ειτπο Αποατε , εἰιπι πιει 5αΙιιιεεπΠε·ιεπε
θΑ€=ι=τάξε εΠετ εοπετειπατα , ιιπι Ριπιειοι ιιαπρετεπι νιταπι ειιιιιει·απτ , τιιπεαεΙ ιπετιιαπιι·ε

Α Μ' ““ «πει ίππτ. Κεεπτιιππτ αει ΑΒΒατειπ , πιο Πιτ ΓιιΡτεπτατιοπε αΙιειιιιει απ επ πω

εαπι 5.Επ· _ _ . _

ΐεπιπάεππ- εοι·τιιτει· ποίτπΙαπτεει ειπιναίε αΠ`πιππτο, οπο Β. πωπω εοι·ριιε ετατ τεεοπεΙι

ω πι πι” τπιπ , απτο 8ε αι·πεπτο ππο ε!είπτιετ οι·παΒατιιι· ΓΡο!ιατε ποπ ειιΠ:πΙιτ: δέ ει·οεαπε εαπ

πιω ιι π· . . . . . . . . _ΡςιΉω_ᾶ Με Ιιοιπιπιοπε, πιοπτ Ππεπιιε οππε ετατ, αΙιεπεε τπεποιειτατι εΙειπεπτει· πι.

«πω.

πετάω: η. ΡοΠεα πιπΙτἱε άἱεοπε τταπία&ιε ΡΙαειιιτ Γπτιεπιιε πιάτο ΑΒΒατι Αιπειιιιισ

::η:ιι:ς:Εο· ΜατειιιαπεπΠ Ριέππε Με εοάεπι Ρατι·ε ππαπιπιιτατιΡι·ατιπιπ Ρτωτιατατε Μπι

ΜΜΜ”, Με ιιαΓεπιπιπ , πτροτε ει: απτο Βεαι·Βεπτο εοπιιιοπεπόππι , ιπ ειπε τεεοπόει·επτπι·

ίαει·α Θεια νιι·πιπιε οΠ`α, ατι ποποτεπι Ποπιιπι 8: πια3οτεπι όενοτιοπεπι ἴεπ εκ

Γρεθτ:ιτιοπειπ ΒάεΙιπιπ νιτοι·ππι. ΚεεοπεΗτα Πιιιτ @τπτ Ριετατε Γαει·ατιΠιιπαε νε

@Με ΕιιΓεεια: Γαει·α αι: νεπει·απεΙα σπα ιιε νετει·ι ιπ ποναπι εκ απτο 8: αι· επτο Γατιε

“ΠΟΠ”. ΡιιΙει·ο ορει·ε ίαΒι·ιεαταπι 8: εοπτειιταιπ Ιειίτιεαπι _, απιιο ιπεαι·πατι νετἱι τπιΙΙείἱ

πιο εεπτειιιπο τιι€είιπιο-τεττιο , Ιπτιι&ιοπε ππόεειιιια , Γειιτο εοπειιι·ι·επτε,

ΕΡαέτα όποάεειιπαι ίειιτο-πεειπιο ΚαΙεπεΙαε Ιππιι. Ηατεαπτειπ τείτινα αε εοπ

ει·πα ΙἰΡΓαποτπιπ 8ε οίΒιιπι τιεποπιιπαταε νιτειπιεΕπΓεοπε :ερείπιο πιάτα είτεοπ

επει·επτε πτππίππε Γειιιὶε ιππππιει·α τππιτιτπάιπε εππι πιτπια ειιΓπιτατιοπε 8: πω

πια εοτειιπιπ ειενοτιοπε :1100 ταπιεπ ία&πιπ επ ειμαι νιΠαπι ΑΓεοπιππι πι πεατεε

σε Ιιι Επι”. Ματειππ. πι, ι απ. π. πει Με ία&ιιπι ιεἔειιπτ, νΜα ιιε 6°Μπ αιηιεΙΙατιιι·.



τττ-τττ ε. ΕττττΒτο |ΑεΒΑτ. ΗΑΜΑΤιεεΝειε, το. 98... .

`Πτοττττε Ειιίεείοε ΡοΠεΠἱοττε, ντνετττε εστω τττετττοττο: Ατττοττεο Αεεοτε Μοτο (Με Μ·

εΙττοττεττΠ, ρτοείεττττευε ττττετ οιττεοΓεοτε Ρτοτττειτο ντεεεεετ ετιΠεετττ Μοτοετο- Μ' ”“”“

. . . . _ _ Μ ο

ττεττΠε ΕεετεΠοε. Βεοτ:τ: νττοιοιεοΠοιε νετιιΠο νοΓειτΙο τερεττοΙιττττ ττττεἔτο , τω Π'

εοττεΓττοττ Με οτττοτιτ το ττονο τεεεο Ποπ τεροΠτο απο ίοττέτο εεττοττοττε οι: εε

τττττιττττττ ε: Ιοετγτττοτυτττ εΠεΠοττε , τεΠττττοτΠο Μοττοεεοτυτττοεειτοπ ετὶοτττ Με

Ιοτ·ιττττΡυετοτυτττ. τοττττο Με ευετο τεΡοΠτιττττ εΠ: ΕεΠεττετ. Νοτη Ρωττωττε

οποτε εετεττετιιτ ΑίεοτΠιττττ , οε ντεεττειιτττ εοττΠττεττττ εοτετν:ε ΡοιουΙοτιτττττοττε

εεωτττ είτ Μοτεετοττἰε εε εοτΡοτε Β. Ειτίεετο: Πεετ Ρτοττοτε. @ο εεΙοτο , οιττο

εοείεε&τττττ εοτιττττ ε:τΡοΠτετιτοτ, τοΓΡεττετττοτ, εεττοτονετίιοτοοε Ρετ ΠτττΞυΙο ,

οτττεοτΠε φώτο οίΠιττττ Ιοτεεοτ τοτε που ΙτΡΪοευιττ ε. _ ο β

το.. Ιττ Οτοτοττο οιιτετττ Β. Ρετττ .το ΓεοιτΙετιιτττ εεοττε νττ€τωτ ΐοιτττοτεε εποε Νοτ=τω

το: ετνετΠε τετττοοτὶειτε ττ1Πτττττε ΠεεΠτετ οεεεεεοττειιε ο Βετο εοΠοτπ Πιοτ : ε 1”

οιΠειτε Ροιτεο , οοο: τΡΠ ντεττττττε, Γεττεετε ετ οιττο ειτ:τττττιτε. (διτεοτττ Μοττοο -

:ειτε , εοττΠοε Βοιι·τττοτ.οΜτειιε , ειΠτοτετ το τΒτοτεετεΠιι5 τετττΡοττ5 Μοττοεεοε

ττΠΓεττεοτετε. Ρτετοτετ δ: εοτττΡοίΠοοε ετοτ ΡτοοετΡιτιτε, νοΗετΠτττΠε Γεεττευε,

τ:τιτοττοι1τε(ετΠεετ , οιιοεοτττ τετττΡοτε νε:τοεο-τιπτ. @ττείιτττ ετΤετ με νἱΒἱΙὶτε,-Ιο..

εοτε ετ οείεττεττττο, ττοτιιτοΙτ ειτοοιτε £οτττΡΙεΧἱοτ1ε ττεεεετΙΙτε, Πτετοετέτο ειττο

τοΠττττττοε Με οεττιεττο νοΙεε οττττνττ. Ιε ΜοτεετοτΠε ειττο οιιτευτεοτττ Ετοτττεττε

Για ΟοττετεεοττοτΠε οε 8. Βτετι·ιτεετττ , φοιτ: τττττΠε ετΠεεεοτ , Με οτοττοιΠε δε

Ετ·οττετ ντεεττετ οενετττειπε , ΕτοττΞεοετοΠιτε Μοττοίτετττ Πισω τοεοττττττοεοτιτ Ρο..

τετεεττ. Ρτοττεε οιττετττ νοΙεε ΠΠ εοτττΡοττετττεε, εοττοττ Πιτττ τττ οε ίεουΙετιττττ τττεο

Μοτοτοτ νττοττττε Ρτο Πιο τττΠττττττοτε Πεντε 8: τΡΓοτε οτοτιττοε ΡτοΡετοτετ°. @Πειτε

οιτετττε , νττ ΠεεΠε τττττΠτττε ετεΠτοττε το εοτεε Πιο , Ρττεετέτοε Ετοττεε Γεευτττ «τω

τττεοε , Ηοτττοττεοτε πω: : Παμε ΠεεΡ!ειπιτε οε Πτου!ετιττττ νττ$ττΠε οτ:εείΠτ, στο..

«Μ, ε: οεεοτττΠνττ, 8τ. ο τοτττττο Πττεεω Πιιιιτε δ: τοεοΙτιιιΠε Πειττττ το Με.. ν”.

@Γε τττττοεττετττ εο!Ιοιτεονττ , ό: τέτοττοε οοετε τει:ετΠτ. Ηεεε οε τρΠοεντττ νεττετο- Μάϊο:

ετ το οτε οτι τνττττι15. . τοτε.

α”. αιτοτεοτττ εττ δοτοττειιε εοΠ:ττε εοττεΠοε νττο: νοΙεε Ιοεοτοεοτ εορτή? τοΠτ- ομτττττ ως

τττττοτε : οιτοετεΠττττττοε τοτε ετττεεΙττεττο εο εοεΡττ ετ·οίΤοττ, ιιτ οιτεττιττε οττττττετετ 5έΞ:::ζει:1°

ΠοτΠτο: οιιττε. Πε ΠτττΠ:το Πττειτοε ττοττΠτ οτε εετττετοττκουτε εοεΐο ειπε τττΠττττττοττε .Ή,τ._ '

τττοΙείττο τττοεττοτττ ΠΠ το8ετεεοτ νετεειτττετοτττ. Νοτε το εοτττο , :μια οε Αεεοτε -

ΠΠ ετοτ εοτττττττΠο; ΠοτττττΙοε εΙοτττοτττεε. Ι·οτττιτΙ:ιε Βοτττεοτεε να οοετεεοτ. ΙΡΓο

ττοειτε Πε οτΠτέτο νετΠτ οε ΓεεττΙεττττο νεοετοετΙε ΕττΓεετο: νττεἰττὶε,οτοτἰοιττ μου:

τδοτιτττ εενοτο ττπιτειιττ : ΡοΙτ οτοττοττετττ οτττΡιΠτ ΡοΙνετειπ το ίεριττετο τοεετττεττμ

δε Ροττττ το ττττοτττοιτε οιττετττ. Ρτεε τττετιιτ τοεοτοτο Πττεττοτεττο Βείτοττε μενε

τετιπ το ιτττοευε οιτττειιΙοτ ε:τεετΠτ ο Ιοεο 8: οεΠτ , ετ εΙοτε οττττττο, Παπ τοΙεεοτ,

οιιετνττ τ ττεε ΓοΙτιπτ Γο!νοτο εΠ οΠτι·εττοτε Ρετ ΠοττΠοτ ετ·οττοτττ , τω εττοτττ -οε τοτο

εοΡτττε ττ1Πττττττοτε. Ηετ:ε Ρτπετέ`το $οι·οτ οοετε ειττο οοιιετο ττοττονττ, 8τΙοευτττ

ίεετοετέτιιττττττΠττττοε ντΠτοτε τττοττιΠτ. ν .

το. ῖ.Ττ ΐοτιδττε Ιοετε εοττοτυιτε εοττοτ εττετεεοττττ , τττω οιτοττιτε εττετττρΙιττττ Πτεέ Φάτε... 08

ῇιτττΒττττιτε. Ωι_Πεοτττ εκ ίετντεττττειιε τρΠιτε ΕεετεΠοε .το οΡετε Πετ τοτττττέτο εοτττιττττ ττωττ8τωε

ι·ενετΠ:ε εΠ εἰε οενεΓΡετοἴεετττε , Ρεεεε εοεεεοτ επεσε , 8τ εε εοεττοίο Ιοεο οοετε ?"""'"·

νεοετοτ τοτο τεοΙετοε. ΤτοττΠεττε οιττετττ ]ωττο ΓιτΡτοετότοτττ Εεε!εΠοτττ 8. Ρετττ,

Ιιιτυτττ εποε Ρεετευε Με οεεεετεεοτ , εε Πτττεττ εκτετΠτ οίετ. Νεεεοτε ΡΙειτε

Ρεεεε εκτετΓετοτ,ετττττ τεΡετττε ντττιττε 1)τντττο ΡετειιΠὶτε εοιτττετττιτττ , 8: Ρεειτττι

ΠτττιτΙ 86 ττετοτιττττ είστε οττΠΠτ: το&ύΓειτε εοΙοτε τττετττετοτυπτ νεεετττεττττΙΠτηφ

ετοτττοτεε εττττττεεοτ Ματσε. Ρτοττετ οτε το ΡτοΧττττο Β. Μοττετ ΒοΠΙτεο εττειιεο

εοτττ,οιτετετττεε Πειτε ττττΓεττ εΙοτττοτετττ , Πεκ ετττίΠτττε ίείεττοτττ. ΠΜ Ρετευττ..

Θ:οττττειτε εοττΓοτττ εετεττ εΙοτττοττε, ο: σε τετοοοτε Γοττέτο: .το τΙΙοτοτττ Π: στο

τοτο εοΙοτε τοτοιιεττ. Μοττοεετ Με οιιεττο ετ 1)ειιτττ ετοττΠεοετεε, τοΠττττιττττ

τι Νιτι·τε δ ΕΠΠ·εττε οΠο Μοτεἱοττττ ἰττ τεετ:ο οτ- Βετο ΜοτετοττεττΠ εοττοτο οττττο Μ. το. Μαν”. οπο

2ετττεο οεΓετνοτττιττ τείτε Μττο:ο το ἙοΠΞεΒεΙΒ.εοΠο ττονο 11εΙττμΠοτττοτ $.ΕιτΠετ2 ττοττΓΡοΠττοτττ ΜΜΜ

νετὸ ιτε Βιιοττττο δ. Ρετττ ΕεεΙτΠο απο απο τιτττε,τιττο εοο(οτττ Μετα.

Ι113τοττ τετοια: 5, τττεττττω ο ]οεοττττε Ρώπα Μη
ο

τ τ Με τ;



990 νιτ:: ε. Επεεπ1:4: ΑπεΑ:.14ΑΜΑ:ιεεΝειε,πετ

πω. ω. α::Π:π:ι:πτ 5 86 οιΠα α:πΒι:Ια:ε ν:: Ροτε:ατ, αΠο:ιι::: ιπαπΠ:ι:ε :ετ:ι:ε:τπ: :π ::ο:ππιπ.

Ρο:: :Πεε αΠοι:οτ α:: ίεΡιΠε:ιππ ν::Β:π:ε τ:π&πε , δ( ία&α ο:ατ:οπε π:εΠο:ατι:ε$

Μ. ενεπτι: Πω εΙοει::τ Ιοεα ΓαπόΙα·απ οιππ:πι1ε::επε:εποπο:α::. Ηοε :μωρε α:Πο

π::πο Ψιποπε δεπ:ο:ε , Ιοε: ΠΠι:ε Ρ::ο:ε αιιτ::ν:π:ι:ε.

πω: α. η. Ει:πεΙταππι:ε οπ:Πα:π]ι:νεπ:ε πε Ρ:ίεατο:ι::::-ει::τ: :Ιπα:ταπο τγΡο :τα νε::

Π:02ω“Η- πατε: ατ:οε:τε:,ι:τ τοτ:ιιε εο:Ρο::ε ν::εε απ::ττε:ετ. Να:π αεεε::επτε πω:: ν::

αΠοιιε::: εοεποΐεεΙ:ιατ ,πε::::π: :πτεποεΙ:ατ : :Πα νε:ὸ :εεεάεπτε, ποπ ίο:πι:ι::::

εαΡε:ε νε: εΠ:ι::π Ροτε:ατ. Ηα:: :ταττι:ε Β:ανατι:ε :::Πτπ::τατε , τοτοεπεΠε:εβατ.

Η:επ:ε ετατ, πετ: αΙ::1ι::ε :πετ:Πεοτπ:π απτε νε:πα!ε τετπΡι:ε ΠΠ Γαπ:τατε:π Ρ:οπ::τ

τω:: Ι: :τα:1ι:ε τ:ι::π Ποιππο Τπεοπαιπο ντπε:απ::: ν::ο, οι:: Ρτα::::τί::ο Ρ::

ετα: Ιοεο, Μπι:: ει:Ρ:επε :π ποτΞ:ε ίεΠ:ν:τατ:ε 5. Ματτ:π:, πω: εεΙεπ:ατι:: :πεπΓε

υπόεε::πο , :Πεο ατ:νεπ:τ. Ρ:πίατο :8:τι:: ν::ο Π:α::: Ρατείαε:επε πε::τικΠπε:π,

:ΡΠιιε εοπτ:ε:Ποπε 86 εοπΠΠο :Πα ποέ:ε α:: ίεΡιΠετπ:π ν::8:π:ε ΐο:πε Ρετπο&αν:τ.

.Μαπε :Φωτ :εδώ Π:::ε:::τ , 86 ο:ατ:οπε ία&α ίεΙ:::ε ε:: :πτεετο ΠΜ:: :εΙ:οπ:τ.

Ετ €τατ:αε αεεπε Ι)εο 86 Ματ:: Με:: :εεείΠτ α !οεο 86 αι:::τ. : .

πω” ε:: :8. Ι:: ΡαΡο ΒεΙναεεπΠ ε:: :1ιι:ετ:α::: ν:Πα Ρε:οΡτ:τπα τ ειπε ε:: ποπ::πε 5. Ει:&4

:::ΐέ:ξω ι):Ζ`8: Ποπ: νοεατι::, οι::ε πιιοπεΙα::: ε::Π:τιτ Μοπαί:ετ:: Μα:επιαπεπΠε : πω::

Η.. °Ρ(ΠΙ νε:ο ΡοΠε:Πο ε:: Οαποπ:::ο:ι:π: ΕΡ:ΓεοΡη ΒεΙναεεπΠε. Π:: ε:: ΕεεΙεΠα :π πο.

8- Ευ:=ω. ποτε ε:ι:Γόε::: Υ:::::π:ε ::ετΠεατα , Μ:: ε:ι:ε :πε:πο::α α:: :πεοΠε εεΙεπ:ατι:: Πενσ

τ:οπε Ρ:επ:ίΠτπα: Γε:: :είΠν:τατε:π ε!εΡοΠτ:οπ:ε ε:ι:ε , οι:α:π εε:εδ::α:ππε ίεΡτ::::οα

ὸεεἱπ:ο Κα!επτ:αε ΑΡ::Πε , :ΡΠ ίεΠ:ναπ: αει:πτ :π οέ:αν:ε δ. Μα:τ:π: , :π :ΠεΓε:Π

εετ Ρ:::παε ε:ι:ε ΤταπΠατ:οπ:ε. Νε:: ΠΙεπτ:ι::π ε:: οι:: Π:: αεατ Π:ν:πα τπ:Γε::εο:.

:Πα Ρε: Γαπό:αε ν:τε:π:ε :πε::τα: πω:: ε:ι:Π:ετ:: Ρα8: :πιΠ:ετεε απ:: :π Ρα:τί':ε ΜΕ.:

ειΠτατε Ρε::εΙ:ταπτι:: , ε:: απτ::1ι:α εοπίπετι:τΠπε εάοέ::α: , :πνοεαπτ ποπ:επ ε:πετ

@πε ΠόεΙ:τε: :πνοτ:απτ , αΙ:ίοι:ε :ποτε Ρα:τιι επ:ΠΤο Ρε: Β:ν:πατπ ε:ε:πεπτ:α:π

ίεπτ:ι:πτ Ιενα:::επ. Ε::ΡΙετ:ε νετὸ ΡιπΒατ:οπ:ε Γιια·: τΠεοπε , τ:οπΠ:ετι:τΙ:παΙ:τε: α::

Ετ:εΙεΠα:π Γι:ΡτατΠ&ατπ ποπ :παπα που:: 8αεετάοτ: Γε Ρ:2Γεπταπτεε , Πεο 8: Μπα

:α:::ε: ΠΠ:: ετατ:αε αεεπτεε , α:: ΡτοΡ::α :ετ:ει:πτ.

4 :9. Νεπι:ε :Ποπ Ρ:α:τε:ει:πτ:ι:::: εΙΤε Ρπτειν::πι:ε: οπο:: :π Ραεο ΒιιεΠ:οπεπΠί

Ι.ι:ποντεο ίεΡτ:τπο :ε8παπτεΡε:5. ΕπίεΒ:α:π οΡε:ατπε ε:: Πο::::πι:ε. ΕΙ:επ::π

Π:: ν:Πα , ηπα: νετπ:αεπε οΠε:τι:: , πιω:: Πεοοπεπτπε Κε:: Ρ:αι:εο:ι:τπ Ρ:αεεε:

ο Πω 86 Κεε:πα ΝΑπ::-:::.πτε τ:εε!ε:ππτ ε: ε, οιιαπεΙο εαπ: ΠΠεεΡε:ι:πτ ::ε Γοπτε Γ;»

Ντα:: : :Πεο επ::π ΓοΙα ΠΠ :ε:παπΠ:: ε:: οτππΠ:ι:ε πω:: :π :Πο Ραεο τεεαΠε τπι:π:Π

από:: ΠΠ εοπτι:Πτ. :Με Ππει:Πε αππ:ε ν:πι::π ΜατεΙ::απ:ε α:Ιάι:ε:τι:: , ππτ:ε αΠα::

(Π::Π:: , ΠοΓΡ:τΠ:ι:ε , :π:::::::ε 86'::ετε::ε Ρ:αττ:Βιιε 86 δο:οτΠ·:ι:ε , Ρτο ΡοΠ”ε Μπέ

Π:ατι1:. (ιι:οτ:Ια:π αυτα:: τεπ:Ροι·ε εεπ: Μοπατ:Πι:ε οι:: Π::ε:ε::: ε:: ΡτεεεεΡτο Α::

Βατ:ε Ρ:αεε:ατ , ΙαΡ:::εε ΠΙ:: πεεεΙΤα::οε πε :ι:Ρε Ρ:ο:τ::::α Π:: Ρ::εν:::ε:ε νεΠετ,

οι:επ:Πατπ εοε:πεπτα::ιιπ: επι:: Γετν:επτΠαιτε Με εΠ:ε:::τ , 86 ιιτΙαΡ::Ιεε::ε εοπεα

.ν:τατε ΠΠιιε :ι:Ρ:ε εε:τατ::π ε::εε:επτ , Ρ:αεεεΡ:τ. Ατ:Πε οι::π:α8:Πε: Μπι:: οΡε.

::ε ετα: , :π ίονεα:π π:::::ε Ρ:οίι:πτ:ατ:: 86 α:ΠΡεέΕπ τε::Π::Ιεπ: τ:είεει:ε:επε , π:αΠεο

_ ίεττεο :αΡ:τ::εεεΙε :πΡε Ρτεε:άεΒατ : Μοπαεπι:ε νετὸ Ρε: π:απι:τ:: ΠΙ:: Γε:ν:επτ:ιππ

ίι::Π:π: :οταΙ:π:αεπ:πα τ:απεΒατ. (Σπατ:αιπ νετὸ :Πε επι:: :Πε :ο:τ:τε: :παΠεο τι::

Ρετ:: Ρε:ει:τε:ετ , ΓπΒ:τὸ ο:::π:ε :Πα ιπο!εε :αΡ:ε!εα Π:Ρετ εεπ: απ:: ::ο:::Β:Ι: ίοπ:-τιι

:::ιπ:ιιτατα εε::::Πτ. Αεει:::ι:πτ οπ:πεεν:Πατ :πεοΠε ΠΜ:: πω:: :ποττι:ι::π ΡΙαποεπ

τω. @Πε επ:ιπ ποπ επι:: ε:ε::ετετ π:ο:τι:π:π ,ν:τ:επε Γι:Ρε: ει::π ταπτα:π π:οΙεπ:

:αΡ::Ιι::π ε Ι.αΡ::Ι:Βι:ε αι:τετπ απ:: :πα8πο οπ:π:ιι::: Ιαποτε :εκποτ:ε : !οεο, :πνεπε

τω:: :πτετ ΙαΡ:‹:εε ίεάεπτε:π ν:νι:τπ οικω Ρπτα::απτ τπο:τπππ:. Π:: απ:: Π:: οτε
εΙαιπο:, :ειπε 86 ε::Γι::τατίο. Ιπτε::οεατι:: Ποι::ο , οι:οιποτ:ο πιατα:: ενα:Εε::τ.

Εξ<ζο , :ποπ:τ,ν:άεπε ι·ι:Ρετπ Π:Ρετ :πε :ι:επτεπ: , ΠΠΠτὸ ποτπεπ δ. ΕιιίεΒ:α: Πι::ι:ε

Με: Ποπ::π:ε:πνοεαν:: οιιο:πνοεατο :αΡ:τ:εε π:Π:: εαπ:ε:απ: Ι·-αε:επτεε, :πε ποπ

τετἰεετππτ : πο:: :πωσ Ρετ Πειππ86ε:πε ΐαπό::α:π ν::Ρ,:πετπ ΕπίεΙ::απ: α τπο:τε

ία:νατι:ε Γεω. Ε:: Με ραπε:ε πω: :ετιΠ:π:ι:ε ΡοτεΠ οι::Γοπε ΠόεΙ:ε Ρε:Ρεπόε:ε :::ε

:Πα Βεατ:ε ν::8:π:ε. Ρτο π:: οτππΠ:ι:ε πεπε:Πεεπόπε ε:: Παπ Ρετ Πι:ειΠα ΠεειΠο

Ρ κατ:: α ποΙ::ε , οι:: ε:: :π:ταπ:::ε :π 5απόΠε Με. Απ:επ. .

ιι πω:: ::οπατ:οπ:ε πιτπτ:οπτιπ τω: Γερ:: :αιιτ:ατιιε (:Π60π02:2ΡΠπε Π: Π:: :..τατι η. Μ:: Υττ8π:πεπε,η:Ση

ά:τ:τι::.

 



νιΤΑ 3. Κι1.ιΑΝ1 Ειπα; ετ ΜΑιιτ. :οι

ΜΜΜΜΜΜΜΜΒΜΜΒΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΘΕο:ΝΕ·ΜΜ

νιΤΑ δ. ΚΙΙ.ΙΑΝΙ ΕΡΙδί)ΟΡΙ

ΕΤ ΜΑΚΤΥΒ.Ι5 ΩΠΜ 8Ο(:Π5: ΙΝ ΕΚΑΝ£ΟΝΙΑ.

Ε:: Τοπιο π. ιιπ:ίπ. !είί'ίοπ. Ηεπι·πί 6:02”.

0Βδ·Εἄ?πἔΪ'!Ο.Ν.Εδ ΡΚΖΕ'?.Ϊ.ἔ.

Ι6'ΟΙιΑ?6' δ:Μπίια $οι·.]ε:ιι @δία ό', ΚΙΙ.ΙΑΝ1 τσιπ "Με πο::ι:ίοιιιΒιιέ Απ. 0ιιί;

:ιιί:ο:ίοιε & άοεπιπ:ιειε ιιππο μη”. ΜΜίι, επέεπιπιιο πιιίπιο πιο/Ϊ απο Η:πι··ίσιι: Ν· Σοφα·
('ιιπί|ςιιι: |ιπιιΠο πιπιτι!ίοι·π ί::ι·ιιιπ Ρι·είο μπω, πέιιδίοππι Φ· πιπιίι:πιπ: Εφη.- -Νι"ΓΠ'

ΨΑΚ[)ΗΜ 6'απο!ιίι 6'. Βιιι·άιιπέίΗιτύίπο!ιππ: Μοπποπιιιπ. πιά τ:#°: Τι·ί:πιιπίο 'Η

?ίιπιπ ό'. Βιιι·επιπέί [σι·ιπιπ:. ('ππ% σοπιιδΐιιι·ιι Μέ: παπι”. πιιίιοί ?πω δ'. Κί- Ρ ·

!ίππί Εσι·ίιιιοι·βιι παπι: !πτοι·|ιο!πιοι· ίπ πι:: ρι·οπιίπίτ πω» δ'. Βιιι:πιπέί πι

παπί: : Ιπ νι:: πω: ( Βιι:εΙιε:όι) Ριου: ρο:ε:ιπιπε , ιπειιιι:Η:ει:ε επιτειΒιιιιιιε.

..απο 00πΙ:Π%πι8 , ίππιιίι θππψιι: : :στα 48, /ἰποπ ιι!ίιι: ?ίιιππ δ.Βιιι·:ίιιιι·άί [οι·ίρπ[Ξ:. ?ιι!!π·ιιί:

:πιω £'ππφιι: οι:: ιπιιππιππί: Λίσπ|ί·πάίππί Μοππ/Μ·ίι π!ίιππ ίιι·ι·υίοι·σιπ δ”. Κίίιππί ?παπι

ο :πιω πω, οπο:: ίι!είτι.·ο πΙ:οι·ί πό Ε!“°0047άσ πι:: πΙιο πιιο·υί: πιιδί·οι·: ίπιαροΙππο ρ›·ι:[οι·ιπέπιπ

ιι:οίιππ:. Εσέ:Μϊ :πισω διππίιι: πρι” ΡιπέΈί »πωπω π]οπιιΝΝε Ει·|οτέίιππ , Μοπποπο

6'απο!ιίι δ. διπιπππί απ:: ιιππο: άιιι:οπ:ο: οιιίποιιπέίπιπ πω... ιι!!ί!πτιιιπ. Ε: οι·ιίει·ίοιι: ?παπι ίπ

Μ. 4. Λώ'. πιέιιππ. ιο”. Ιιιιιώ::ΑιπΑκουπ Τιιιιοπίοιιπι.Α!ιοπιίο ό'. Ρ::ι·ί Μ Βί·υππι πιο”.

 

Ρπίπιππι: παπά ιιιίι:ο:ια:ιι ΚΠιιιπι Ψι::2σεΒιι:8επΠε ΕριΓοορι επιι:Πιιιε έ::οι·π·ιιιι·ίι.

ι.. ό'. Κί!ίππί ιπσπ:ίοποιπ [οι:ίππι ?·ιικιπέα!όοπιι: . ?πιπι·οίιι: , Ηι·ιώιοπιι: ώ· Απο ίπ πιί: Μισ- Μ.=Ποώ

»παπι απ νιιι. Μι:: ]ιιΙιειε. @πωπω ι·οιίίε:: παπι: ιππική Ρι·οβι·ιιπ:, π-βιι·ι: αι:ίρΕπι ΗΜ· ίπ ΗΜ::

ιεπιιιπ , απ: πιο ποιοι: : Ιιι Ρ:18ο λιιί::ια & εειἴἱ:ο ιιοιιιιπ:: νιιιιιΒιι:8 @και Μοιπ Πιινιυπι,8επ..

&ο:ιιπι πατώ:: (ΞΗ1ι.1.ΑΝ1 Μει::γ:ιε δ: όιιο:ιιπι ί.οοιοτυπι εῇιιε , :ιοί ει:: πωπω:: δεο:τοτυπι ίπ

ίιιΙα ν::πιεπ:::: , ποι:ιοπ ΦΗΜΗ ίπ Ρ::2όι&ι: Ιοει: ρ:πόιαινε:ιι:ι: , ιΒι:ιιι:: οἱ: νε:ι:ετιε εοπΈείδο.ι

:και :ίπ :ιιιοπιιιιι μια ιπιπιιο :ιο:πιπ:: (Ξ:028ΕΚΤΟ ::ιιοιάει:ι Επι: , &ροί:ε:ι :ιιιιΙ:ιε Π.<;πιε ναι

()1ιη&ιΜπητω ότι οΙαπωππ:. Βι·ο·ιιίίι: ?πιιιι·έιι: ό· Απο, 8. (ΕΠΑΝ: ΜιιΕ:ιιιι:. Ηι·ούιοπιι:

ΜΜΜ ?ιιίκΤζίόιιι·8ιιιπ ίπ Ρε18ο ΑιιΡ::ιε ίσον:: :ιοί ΑπΡ:::::: ποπιίπι ποπ ω!ιι/ί·ι·ίπ Χ:!ππιπ, ιι: μια:

8οι·πι·ίιι: , /Μ Ιιπέιιιπ ί!!ιιιπ ( ?ποπ πι; Ρ:επείειιιι ΤΒεπτοπίαι:π/ἐπ Ο:ιεπτειι€ιιι, διΖώοπιι: Οί::οε
_ ι _ ο . ο - -` . ' ο

Έ:ει:ι::ιεπι , ι·οι·επιιοι·:: Ρ::ιπεοπιιιιπ πικαπ ) ιιιοιι!ιιπ·ι ποιπιπι πάρω:: ·τιο!ιιπ : πω:: :πιει ποιπιπ:

π_/ίπιι: ποπ πρι. Γιππσο/”οπίία “με :β το·ιιίποίο .ν μια πο Οοοπῇ`ι Χίιοπιιιπ ι·οπιίπέί:.

;. Κίίίππιιιπ ]9ιφ Μοπιοπιιπ:ποπ πω: , ( πω! ποπ παντί ιιι·ρ·ίιπί:.4ιιέϊοι· ποπ:: ) 2βΜι2ί ΜοΙ.Μι;98

Έπ:οι·ροΙαοι·ι ώ·πιιίέοιπ Ηίίιπ[επι, π Τι·ί:ίιοπιίο ι·ι·:οίίιπιι:. Ε:: Ηίπει·πίπ Κί!ίππιι: Ε”οποπο Κοπιππο Ρχοξς$ο.

.Ροπιίβοι, πο: :/ΐιιππο πε. ιιι:::νι. ίπ Ρι·πποίιππ ιι”ιιιΜι: ή· : πιιο ::πιποι·σ ποποτ'πιπ Ηίίιπβ: Μοπποπί

δι:οιτοι·ιιιπ στα:: ιιωισσππ:. ιι: εοπ|ίπ: οι: Βιιἰη ίπ |ίδ. 5. ΗΜ παρ. 16. ό· ι. ;. ?πιά έιιίιίιιιπ :πίπ

9ι4ί:ιιι°, απ Κί!ίιιπιι: 8.!). Βιππίίδίί Ιππί:ιιιιι βδι'ι:ιιι: πι. .Οι ?·ιιίι·ιθιιι!οβιι Ηοι!ιί!ιο!ί Ρίι"°ι8 ίπ

,ΔΗΩ δ'. Βιιι·επιποίί ΕΙις[δ. διισιιίο ίπ/Επιι:πιί.

8επε:ο. Α ριιι::ιΙι και:: ιππειιυπι ΙιειΒιιι: ί:ικ!ιιιπι βετ:: πω:: Ιι::οτει: , 8: πι ει:: :επι κειμΠω

ρ::ἔε&ἑ ρ:οἱὶεἱεπε , π: ειπιιόε Ροιι:ιπωΙε πως:: :τεσπα αιΙ:ποπ. Ε: :υπο :πιο νοαιΒιι- ΗΜΜΒι

ω: ποιιιιπο ΚΥΙ.ΙΑΝι18 , ιιιιΕκπε 8::ι:ιετιι αι (ΣΙ:::ιι:ιι δ: :κι οι·ππεπι ροριι!υπι, πι:: ε:ια:π ιπ:ι::ιο

πιιιο:ο @Με ει:: :::Πειοπε :εριε:ιι: , πυὶὸπιιιά ει! σ.πιπια:ιιπι Ιιι:::ιιπι , :1ιιιόπιιιά ιιά ρτορει-ι

8ε:ίοποπι Πάει ρε::ιπ::ο εοεποΐεεΒιι: , :·Ι::νοτιι πωπω 8: πιο ορι::ει:ι Ρ:ικ!ιο ποπ οείτε:Βο.:.

ι.. Οοπ:ι8ι: ιιιι:ε:ιι: ιι: :ιιιιιόειι:ι :Με Ενεπεειιεει πω 8: να:: Βοι:ιιπιεπ αόιτιοπι:11: ιιΒι Δ» πατάω”

ότι:: : .φιί ·τιιι!ι ·πιπίι·ηιοπιπ: . ιιοπε!ε:[οιπ::πιπιιπ .ο ό· :Μπι σπισειπβιοιπι , & πρωι: Με. Η:ι::: ό:Π::ι:_ -

ία:ιιι:ι Βε:ι:ιΠιιππε νι: :ο:ο πω: π: :ιι::π:ιε ειδ:&π ρε::::ι&πιι: , εοπετεεε:ί: ίπ ππιππ τω: Γι» 14"- 9· :Η

ει:: αφ:: :ΙιΓειριι|ι:, παπι Οοι.οπιιιιπο π:: Οιιι.ιοπε, 8: Αιιιπινιιι.ε Ρ:‹:Ιὶη:ε:ι:°, 8: ΒοΝΑ·:ο

Πίει:οπο , πω: Γιιρ:επι :Με εάιιιπδ.:ιε, ::αΡι: ει: Ρε:Γιιπά::: ρ:ορ:ια εοπ:επιπι::ε Β , μ::ιέπιπιι:: ι

ΡΗ:: νι: :Με ν€πε:πΒιΙἰ8 ιιοπιι:ιε Κιι.:.ι:ιιιιζ παπι $σο:ιαι :εΙΙπ:'ἔ ά:: ιπειεπο ΜΜΕ: Δ'

1.

ιι Ιπ:::ρο!ει:ο: ΜΒ:: Μπι, μιά· Βιοιι·πίπ ιΠ-· Μοπιιβινίί ίπ ·ιιίι·:ιιιιιιπ ρι·οβέϊίοιι: 625” ·ιιίιί ρ::|ι·ιιε

άπο· , ίπβι!ι: :β πω: Οιιοπί . [ιεισπιίιι πιιίιίιιπ πιο,

@οί ·ιιίιίο[από:ιβιπίσ πω” : ΒπιιίΙιιι: Οο!ιιιώιυπο επι:

|εί πιω , Οιιϋο :Ματια .4Ιιιιιιιιππίσ ; ΚιΠαπο 1ίτιυπιιισ

Τειιιοπία πο&ί!ί:ι::ιση

ο Η::: :ία :ιιοπιιίΠει ρ:οί:Πιοπο ιπ::::Ρ:::::ιι: Π·

€ετΡο!8.:ο: :τι π:: ν::ὶι:ι : ειναι: πιιιπι:πιπππι Ιπιοιπ

πισω βιιιίιά: αιπάί[ : παπι: πιιιπιϋ ΜΜΜ. , Μοπιιβο·

'παπι :και , π6πο2ππ[οπιβωιιίΡ[ιιιπ πω , απ: "παπι

[Μπι ό· @πιω ώ' Οπι·ι]Ιιιπιπ.επιίιπ:σ ιιιι:οπι Ειπα"

"π:ίιυπ , ρι·ίπιο παπι :::Εοι!οπιι[Μο: μπώ:: Διὶ ΡΜ.:

|ι_π:Μιί0: -ο!ίιιιιιιι μ·πιοιι: πιί[::πιίιιο , ιίιίπιίο οίιιμιοπ

Μοπαπιιιί 2ιι!ιιι·πιιππί κατω:: [ιι/πιστα ι:οϊε:ι·ιιπι. ..

?27:"πΜπκπ :πω |ιιΜιι :Με -ωπ !οπβ Πιέρια στο

Ιπιβ::ο: ι πωπω: πώ π: ρομιίιιιιζι βίαιο: πιιππίιιπι πι::

ΙπΙιοπι ιιΙίπιιιυπ πι: ιίβι·π:, ση:: από: π, πιιιιπιιιί.

πιοιίιιπι ρο//:: ποιο: ω: ιιιοιιίππιιο: πίιππ πι, ό· ίση:

ι:ιπο:ιιι μια: πείσω: ό:



_ ..η __._
 

¦ ο

-992. νιτΑ ε. ιει1.ιΑΝι Ει>ιεε. ετ ΜΑιετ;

Α”. αυτ. & ρ:ιι·ειιτεε ίεειιιιόιιιτι ΠοιτιιιιιΕνειι8ειιιιω ι·ειιιηιιετε , & τιικΙοε Γεειιιι εωιιιιιω. ΠΠ τιετιιοιιε

υε.›εκεΙΧ- Γατα: ετιιιιοτιιτιοιιι Βε:ιτι νιτιοοτειιιρετιιιιτεε , Ηι·τιιιτετ εοετιιιτιετι , τειιδιιε οιιιιιιιιιιε ειε ρτορτια

ΦΠΨΒ”ΧΙΙ° ρεττεκετιιιιτ Ρεττιιι , .δε νειιεττιιιτ ιιι Αιιίττειιιυπι Ρειττειιι , ω εειιεΠιιιτι οιιοει νοεατιιτ πωιντ.
Με: ιιτ- . ι . ι Δ» · ε - - Σ τ

ἔ,ἰ ΜΜΕ ύΜ°6°|7 ** ι ιι:ιτιιιε ρετ_τιἱιειιιοει τετιιΡιιε εοιιιιιιοτειιιτεε , τε8τιειιιτε Π» εοάετιι τειπροτε οιιοσειιι Πυτε

“ (3ο.2ιιεκτο , Πιο ΗετΑΝιε Γειιιοτιε , ειιιιιιιιτιιιιιιε ΜΠΟΝ : ειιιι ετιειιι ιρίε Ώ02βεττι1$ ει· 0111

ιιιε ροοιιιιιε ΠΜ ίεΒιεξιιιε ωιωε ρ:ιεειιιεο νινεοειιιτ τιιοτε ; ιτιοιο. ειάιτιοιιυπι εοιειιτεε , Πειιιιι

νινιιιιι εεειι δε τετταε πιιιιιιιιε ειξςιιο(εετιτεε. '

3· πιει” ειιιτειιι ωειιιΕπιω νιτ ιτιιτεε ετιιοειιιτετιειοειιτιι, :ιτειιιε ριιιεΙιεττιττιεπι ιι›ι τιιιιιτιτιι
ο . μΣι;:=Μπ όιιιειιι ιιοΒιιιιιιιι νιτοτιιιτι εε ειιτιειιιο ιιοιιτε οΒίεΠεπι , ιιιττἐ ειιιἔιιιι ειιει ροτείι: , ειοιεοειτ ιΠοτυπι

ε:εειτατετιι, ιιιιιτειιιε εοτιιιιιιιτιι ειιτιι (Με , Δωσε : ι:τ.ειττεε νιόετι5 Ιοειιιιι ειε8ετιτειτι , ιιοιιιιτιεί

ειπε ιοειιιιτιοε , ιιτ:ετ ιτι εττοτε ειεεερτοε : Η νοοιε νιειετιιτ , δε: , ιιτ εοιιειιιιιπιυε , ιιίοιιεόιιττι ιιι

πιοίιτει ιιιιτιιιιε ραττιει , εειιιιιιε Καποτε ; δε νιίιτειιιιιε ιιιιιιτιε και” ετιιιδιοτοτι1 Αροίτοιοτιιιιι,

δε ρτα·ιετιτεττιιιε ποε οετιιτιΒιιε Β. Ρειρ:ε]οι-1ΑΝΝιε : δε Η Ποπιιιιι νοιιιιιτειε ίιτ , ει› Αροίιοιιεει Με

:πεφτει ιιεειιτιἔι , απο Με εοτιιιιιτιι ιτετιιιιι τενεττειιτιιιτ , δε ρτττειιεειιιυε ΗΜ Ηειιιειωιιτει· ιιοιιιετι

Ποιιιιιιι ιιοΡττι]εευ-(ΜΜετι. Ναι πιστα δειιιέιι εοιιιριενετιιιιτ ειι&ε,νειιιειιειο αει ιιτιιιτιε @Πει

Ρεττι Ρτιτιειριε Αροίιοιοτιιπι.

Ρωττιιεειιτιι ε.. 9ω ιΠιιε νειιιειιτεε , δε ΑΡοίιοΙιευιι·ι νιτιιιιι ιιοο ιτινειιιειιτεε , οιιιιιἔι (ειιιξιο Ρερει οι;

ιισειιτιετιι ΝοΝε * ρτεειιδτι.ιε Ροτιτιίειε ΚιΙιετιιιε ειιιιιΒιιιτετ εε ιιοιιοτειιιΙιτει· Πιίεερτυε εε. (Μπι ειυτειιι

ΒΒΕ”:(2ΐ- Β. Ρερε (ῖετιοτι νιτιιτ ιιιιιιε νετιετιιτἶ δε ειεΙοτιειιι ιοειιιιι ειιιτιειε ρτοτιιοτει γοιιιιιτετε πω” Με”

μ. ιιιιιιιτει ιιιιιιε Πότε ρειιιτετ δε ειοέιτιιιε , ιειεο ειεειιτ ιΠι εκ δ. Ρεττο ΡτιτιειΡε ΑΡοΡτοιοιιιιτι Πατι

›‹ Ι·οοποτπ τιιιιιι δε ροτει'αιτειιι ρτ:εόιεειιτιι δε όοεειιάι Ε' : δε ειιιο(ειιπιτιιιε θά εοτινεττετε ροτιιιίΓετ ειοθι·ιιι ε,

6 Ποσα ετειιιε 6τιωΙΒΜ Ιιοε ίεεει·ετ ροτείιετε. Μ ιι:ιτιιειιε ειιιιιειε ρει·8ειιτεε ιτιιιετε ίεειιιειιτιιτι

ίιιιιτ;τετιπειι ι:ιοτι εοτροιτιιΙιτετ , ία! Γριιιτιιιιιιτετ ιιτιιι:ιττεοειιτ Πιο Εριΐεορσ Κιιι:ιτιο ()οιοπιιιιι

Ννιι·ιευτείι Με Ρι·ειιητετ ο δε Τοτιιειιιι15 Πιεεοτιιιε › δε νειιετιιιιτ ιιι ριιττεε Αιιιιτειιιιιιιι Ριετιεοι·ιιω , ει! εειι'τει

ἔ°Ρ°Η“"> Μπι , «μισά ειιειτιιτ Ι/·υϋεύκτεύ , ιείειιιε ρτ;εε!ιεειιιτεε ρτιιιιιτιιε νετΒιιιιι 13οωωι. @Με ειιιειιτισ

έτ99(ΐ θο:!ιεττιιε Πεκ τοιινοειιτι εοε ι·-εειτ ει! θ.
τι απ: τ . . . . . . . .

¦άη"Πτίατ- 5. Οιιτιι ειιιτετιι ΡτεεΓειιτειτι ειόείΓετιτ,εοτιθιΒιιιετιοπεε ιι·ιιτινιεετιι £ει:ετιιιιτ Κιιι:ιιιιιε Εριίεομ.ιε

002Β=Ι:Μ δε ρτεεόιθυε Πεκ Οοεισει·τυε. Νοε ιιιιιιτο τιὸίτ τετιιρετε ρετΓιιειειειιιιτ Πισω ε!ενοτικ Ποιιιιιιι

Παπ, Ροπτιίειε Κιιιιιιιτιε , οωιπωωιω ίιετι. @ιιετιετιι Ποτιιιιιο νοιειιτε ιΠιιιε ίεει·ιε ετιιιιοιιιτιοτιιβω

Βεριιιετ_ ει:Ιουιεΐεετιε , ΒιιΡτιιετοε εΡτ εε Πιο , δε εοτιιιι·ιιιιιτιιε είτ οπιιιιε ροριιιιιε , επι τω ιΠιιιε ροτειιιιτε

ΠΗΓΗ»

Ε"ΜΦω 6. ΙρΓε ειιιτειιι θοιΒει·τιιε Πει: ιτι τιιετι:ιπιοτιιο ιιιιΒιιιτ ιιιιοτειιι τω” Για , δευτ ωιιιφιττω,

ΞΞΠ;ΞἑΪΣΟ ίιιιτ εοιιίιιετιιειιτιιε”. δα! ίειιΕιιιε Πει Ροτιτιίειε Παπ ιιιΡιειιε Γεττιρετ £ωτ Γεριετιτετ , ιιοιιιιτ Με

“ενος”. εειπι ιιιτετειιεετε , τιιιτετιιιιιιτι ιιι·τιιιτετ εοτιιιττιιετιιε επετ ιιι Εεε Ωιιτιίὶιειιιτετιε. Τυτιε τειιιιιιιε ει!

>τρωιι_ η. ιΠυπι |οευτιιε είὶ Γετττιοιιιουε : ΠΠ ειιιεδιε Οοιοεττε , τιιοειο Οιιτιίι:ιειιιι8δε Ρετ οπιπιει Πεο

1- ειιιεΒιιιε Βιέιιιε εε , Η ιιιιιιιιι και ίειτ:ιε , ευειιτι ττιιιιιιιιιε τε οροττετ Βιεετε , τι: τιιτισιττεε εοιιιυ8ειιι

' «πιο , φαω ιιιιιιίτε Με” τιΜεορυΙειτατιι : ειιιοτιιειιιι τε τιοτισοροι·τετ ιιιιιιει·ε τιιιοτειιι ίτιιτειε τοι.

Αεκ” Με Ποπ θο:Βεττιιε :μιά ‹ιε 8τανι Γοωπο ενιΒιιιιιιε , τεΐροτιειιτ δε άι:ειτ : Οτενιοτε

δε ειιΗιειιιοτε ιιιοειὸ ιιι:ιόεε δε ρι::ετ·ιιεειε , φωτο Με. δα! Ρετ Πει οιιιιιιροτειιτιε ετιιοτετιι ο οιιεπι

ρωωιεΜιι& Ρτωιω, τιετειιουιοπιιιιε, εαπ όιιεθ::ι δε επι:ιΒιιιε ιιιιιιι ίτιει·ιιιιτ ιιεϋειιόο ρετ

ειιτικιεττι ετιιοτειιι : δε ιιιεεπι εοιήιι€ετιι ειιιτειιιτιίΠιιιιιιτι , Η που είι ιιειτιιτιι ιιειΒετε,ειιιιιιττετιι; εισο

ε τιι.ειιιι ιιίιιιι Πει επιιοτε εειτιιιε , τιιιιιιτιιιε :ιτιιιιΒιιιυε επ 'ι.

ιιΧωε (τω 7. Ηιε ειικιιτιε οοιιιιιτι1ε θο:Βεττι ιιοΒιιιίιιιιιι Πιιειε ιτε 8ε ιιινωιε ίοτιιιιτε εεεειιΓει:ειιιι ποδιά-έ

Μπι ιιι Γι: τιιιεεοειτ:«Βετ ,ειιοιιιοτιο $ειι&οε τιιίΡετε!ετε ροτιιιΠετ. Οιιιιι :Μιτου ειρριοριτιειιιιιΠετ τετιιριιε

Ρκονσω· ρειΠιοιιιε δε τεττιιιιιετιιτιοιιιε εοτιιιτι ρωεεεειειιτιοιιε ιιιε:ιτιε,νεεεεειιιτ ωρτωιειε Μετα, εεε εκτι

ιιι άιε ιιο&ιιειιιε οτατιοιιιοι:ε εηε;τιωω , ι2τι Πιιε ττιιιιτιο. , δεε!ενοτι ίιτιε ΐοτττιιειιτιε , ειιιιετεε

ειιίρεθειιιτεε (Με Με οιιιιι ορτιιτειιιι , ιιτιιιειττγτιο εοτοιιει:επτιιτ.

8. ΩωιτεΒιτ ειιτειιι, τι: τιιιειεΙαιτι τιοέτε τιιιιιι Ποιιιιιιιιε οιιιιιιροτειιε Γυο5 Ηιιιτε νοιιιιΠετ πω».

τεε τεττιΡοι·ειε εεττετιιετι , τετιιροτε ιιο&ιιτιιο, ειιαιιειο ιτι Πει ιευτιιΒιιε ιιτιοιιιτιιιτετ εοιιιιίιε

Βιιιιτ , εεεεΠιτ 1ιετοιω εοε , ειιίε εκατο ρτ:ερετειτιιε ω Πει ειιιιεοε ιιι€ιιιιιιιεΙοε, εοιιιρΙειιε με

Νεε:ιτιιι·

απο ω.

Ο Κεεετιτιοεεε ΗειΒιροΙιτι·ι νοειιτιτ, ωιΒε ?εινα

&ια!, τμιιιιι ΜιιίτοΡοΙιιιι : εε τ:ιιιιιε ιιιΒιε ετ)·ι·ιιο πιιιιτε.

ιιιειτ δετ:ιτιιιε. ΠεΒε είὶ ΕριΓεοΡ:ιιιε ιιἐ Μτειιιιτπ Ετι

νιιιτιι,ΓιιετιιεττοΡο!ιΜειειιιιτιειτ:ετιιι. Ριιτι·ιιιε ννιιτιι

Βιιι·Βειιιιε Εριίεοριιε τω: Βι.ιι·ει·ιει·ειιιε δ. εσωεω; Δια

ειριιΙυε, τι: εστι Πει εκ ιιττετιε Ζειειιιιτια: ΠΑΡΩ :ιτι ΜΗ"

Βιικιιιιιιιιιιιι. Νεπι Κιιιετιιιε , Πει:: ΕΡιίεοριιε , τιιιΠι

ίετιι ιιτιειι&ιιε Μι : τειιιετίι ΗετιιιΡο1ιε ειιιιι Ριιττοιιιιιιι

εοιιτ.

ίσημπωσ , απ» δο!οιπαππο Ρτε!Ζίγιειο ό· Τσιπππο Σε·

σιτε κά Παει» ρω άεβΙππιπω ρ”-ωιει. κ›ω=ω καιει::

Διά ΡΜέτεΐιωι οριάιιιπ ΟτιωιΜΜ Γτ.ιπείι ννιτ:Βιιτε,

πο» και» μα» [πᾶσι ιιι ω Μειωσα Οπου» ιπ·υεπιτ , δέ

ΜΜΜ Οο/&"Μω πω”. Ηιε ιι.ιΙΣυειτι:ιτιιι· ΙοτετΡο··

μια” @και ΟοιΒεττιιπι Πιιτειιι , ιιτ μια σε Αιιδτοτε

τιοιιτο ίὶιρτἔι.

ε Ιτιτετεο!ετοι Μάι: : Με πιο:: πιιβιωικω πεπ

[κιψεπιτ ωμωωι "τι επΜ ρυ]]ΐικ ὰ Με έέυπη"-ε :

δ Ιτιτετροιετοιιε Επι: πιο: Γεω: : "87:42 τοπβπ[κ

“Μια Με &ωιιπωωπ «Απο» ιιι Ρι·ι[ιεΗτω φαω εσπ

Λεω , ?Μι ό· σεφ” τοπ]ϊι.·ει·α, ό· Εεσ[ύΜ ιωιωιιη,

ό· βετο: ΟΜικε: Μιρω ιι·ι·φτώεκβύιίιτει· ·υαΙσπι...

Μαιου: ίμια, ιε;Ζωιω "Με εμε/Για , Μπηβ Μπι"

1976” Μο» σωστη: βοβε.τ ιτε/ιτε μόδα ω. Οἱωπ απ

:επι "υπ/ια ρω. ιπ·υυιΜ ορρυπτοτίωτε εεωιεωπαι,

[εριιτεύετ κι, Με' Βειιι οΡΡοττοιιἰτετεπι Με 3ι:ΐετ:

τιειπι Πι.ιειε εερτενιτ (ΞειΙ:πιε , οικω Μή @ειμαι

τοπικ , αν: 5. Κιιιιιιι.ι.πι ίοειοΙοιιε ε ιιιετιιο κοψει”, ο

εερτει



νιΤΑ ε.Κιι.ΙΑΝι οπο. ει· ΜΑιιΤ. 993

πορτα θειι.ΑΝ.ο ιιιιοι·ιε (ιοπιιοττι Πιιοιε.ΟιιΕπι νπιοπε Κ)·ιιοιιει ΡοπτιΓοιι επιιιιι,οπιι ω Γιιοε: Ο
Απ. απ,

πι; πιοι Γριι·ιτιιιιιοε, ιιιπι ειιιοιι εποε ιιιιιοριειιιι: ΓΡιι:ιιιιιιιο οοττειπιοπ ιιιοοιιιιι πιιτο ιιιιΓουο τιπιοιο , πο. Χια:ιΧ.

Επι: ττοριό:ιτιοπο , Γοοιιπιιιιιτι Ποπιιπι νοοοιπ:Νοιικ Μποστ σο: ?κι σοφια: οσεπίππ:, «Μπακ πω' ΗΝ·

καιει:: ποπ ρυ#ιοπ οσσιιιι.ιτε. Ηιε ποιο οπιπο8 ρειτιτοι· οιιΡιτιισιιε ιι·ιιιιοπτι Γιιπτ ι', δε πιιιιτ)ιτιο εο Μιιι.ιΒ.ι.ο_

Β

:σπαει Γιιπι. Επάοιπ οτοπιπι ποδιο σπιτι οπιπι οοιοιππτο ιπ οοειοιτι ιοοο Γιιι·τιιιι Γοπιιιτι Γιιπι , Εοτιιιιιο0τ

Γοσι δε ιιιοι·ιιιιι οιιρΓ;ο , οιιιιι δεΕνειπδοιιιιπι , :ιιιιιιιιιο ποπτιιιοπιιιι νοΓιιιιιοπτει, ιιιιιιιιοιιο ςιιιη

ιιιιε ιπ Γοπιιιοιο Ροιπιι Γιιπτ. _

9.Ηοο νπιοπε οιιιοειειπι ιπιιιιοπιι ιιοπιιπο Βιιιιοιιιιοιι, νοτιιιε οοι πιιτιιινιι. .οι οιιππ ιο‹:ι

ιιιιιιε οοιιΓιιοτιπιιπιε πι ειιιιιιιιππο νοι ιιιοπιο,ποοποπ δε νοιποι τοττιΡοιοοιιο εοπινο , οιιιιπειο οιι

ποιό ποιι Ριιιε οιι.ιιιι ιιιιοτιιιτι Ροιιιιπι Γρετιιιιιι Ροτοιι: Γοιιι , πιιι ποιιιι οοιιτιο οτυπιροπ διο απ.

πει ιιιιΓοι·ειπτο @πιο ,οιι:ιπειο Ποιιε οιιιιιιροτοπε οοτροπι οοτιιιιι πο ιοι:ο Γοριιιτιιιατ ει! πιεις).

τοιιι νοιιιπ Γιιιιιονιιτο ιιοποιοιπ , οιιιπιιιιιε, Γιαπ πιω οιι, οοπΓπιιιιιιιι! , οοτσα Γεω. δε ιιοπο

οιιιιοιιιτει πινοπιιι Γιιπτ , ιπιππιιιπι ιι: ποο Γοιιιιπι ιιι:οι·οι·ιιπι, νο! Επιπτιει οι: νοιιιιιιοπιιε ιρΓο

Μπι Ριιιι:οιιιιιο οοπΓιιιπρτο οιι-οι. ι'

ιο. νοπιοπτο ειιιοπιιο Πιιοο (ιοπιιειιτο , ω» τπρωιειι Ποι Γοι·νι οιιοιπ , ιποιιιτοιιτο , ιπιιιιο

Με απο: ορο τοΓροποπ ,Γε ποΓοιτο :πιο ροτ8οποπτ, νοι πω Γοιοπτ. δα! ιιιιΓοι πιο , οοι ποι:ιο

οοι·ιππ :οπο τοποιιειτιπ, ποπ ποιοι: οοι:ιτο ροοπο.ιτι. πω: οι ‹ιο νιπάιέπι Μπι:ιγκιιπι νοιιιτ,οιιι·

:οπο ιιιιο ιιιιιοοιιο κέικ δε μοι-σεω , δε νοιιπι ριποποτιοιιε, Γο πιο τουπι δο ιιιοι:ιο οοτιιιιι Γεω

ροτ ειιιοτοπ:ιτ , δε ιιιΓιιΡοι· ειιοιπιτ κι·οπιοιι: δε ιιι8οπε : Κγιιοπιι Γειιθειιε Ποι @πιο πιο ΓοτοοιΠιιπο

οιιιππ. - - .

ιι.Ηοο ιτειιι;πιιιιιοπο (.ιοιιιοι:τιιε Π ιικ,οόειο8ατο οιππι ροριιιο, οοι οιι ιιιο ίπποι οτατ Γοι:το πι!)

τιΓιιιιιτιε Γοιιτο ιιΓ:ιπδιο Ροπτιιιοο ιιιιιιιτιιε,ιπιοτιο8:ινιτ ποιοι οιιιοιιι πιιΓοιο Γειοοι·ο ιιοι:οιιιιτοτ. Επι:

οπιιιι ιΒι ειππιεπι ιιοιπο οιοοιιοπο,ρειτατιιΓοιιιιι τοΓροπιιοπιιιιπι,Γοοππάπιπ Γιι%οιιιοποπιθοιιιιπ:ιο

ιπΓοιιοιε,οιιι ιιιιποι· ιιιιιιι:Ποπιιπο πιι,Πιιιι θοτιιοιτιιο,οο8ιτει πο τοπιοτιρΓο,δε ειο οιιιιιιιιιιε ποιοιε,

οοι ίπποι ιοοιιπι ιιιιρτιΓπιιι ΓιιΓοοριιιιιιε πιο πιο: δε ρι·οιιιι ιιιι·ιιπι Ποσο οοιιιπι :επι Ρι:οροποπε ίπ

δεοιππιειΓοιοπε ,τοιτιιιιιἐπΓοιιο ιιοπιε οοπε , δε ιπ ιιονιιιιπιιε πιιιιο. τοιιιτιιοπε ιιιιιιιο, πιο Γο πο:

Ρωπιτοπιπιπι απτο οοικοκοτιπι : δε ιιιιιο ιιιιιιιι ιπιΓοτιιιιι ι·οΓοινιει νιιιοιιιιε .ο δε ι:οτιιιπ οιππι

<Ρορυιο Γιιο ειοκοιιποιιι οι·ιιιιι:ιο. δι οπππ οιι απο Ποιιε οοιτιπτι , Ποπ: ιιιι ιιιιιοτιπιτ , ειοΓοοπιιοι Γο

Ροι· οιιπι νιπόιέιει ιιιιιιε , δε ποτοπτοι· Γιιοε νιτπιιοειτ Γοινοε. διιι ειιποπι πω”, ( πο παΓο:ιτιιι· Ποπιι

ιιιιε ιιιοιιε, οιιὸιι :απο οπο) τυπο νοιιιπιιιε Γοινπο πιοιεπεο Ππιπιο , Γιαπ δε ιιιιτοτιοτοε ιιοιιιι π.

ι:οτιιπτ μπω, δε ρι:οΓΡοι:ιιι Επι: ιπ οο ιιΓςιιιο ιπ ριεοΓοπι.Ρε&οπι οιι οιιοπιιο Γοοπιιιιιιιπ διο

εοπι ιιοπιιππι Τγιειιιπι , δε οιιιπιΓΓιιε οιι πιιΓοι:ιιιο ‹ιο ιιιοδιο ροριιιι.(ῖιιπι πιο πωπω οιι-οτ,

πρωτο ιπΓ:ιππο , δε ΓοιποιιρΓιιιιι τω ιειπιοτο όοπτιιιιιε, οιιοιιΓοιιο νιτειπι Γιπποτ. @κι οιιπι νι

κιοτοπτ οοι Γιιοι·ο ιιειρτιΓπιπτο ιιιιιιπι οτειιπ, οπιποε μπαι: 8ιοτιειιιτοε ποσο Βιιιιιιοπιοε , Γο οπο

άπο ιιιοι·ιιπι ιιοέιτιπειτ , οιετπ:ιιιαπτ Πεοπι ιιιοτι1πι ιιοδιι·ιππε οσε νιπδιοιιιο ιειιιιι: πιο οπιπιιιιιε

πει ροτεέιπ , νιπάι&ε πιο Ποι ΓιιιιΓοοιιιιι οιι αππιιιοοε διιπᾶοιιιιπ Μο.ττγι·ιιιιι. Νιιιιι Οοιιιιππιπ

είπω ιπνιιίπ ιιιιιιι8πιιε , ειτοιιο πιτιιπιιιπι εοπι ιιΒιιιιι:πιτ, ιιΓοιιοδιιπι νιτειιιι Επιι·οι. (Μάκη.

:πιο πιο ειιιιιιο·Γιιο Γιιι οι:οιιιοι·ιιπτ Γοιτνι £ΗιετΑΝιιΜ πιο ιιιιιιπι οιιιε οοριιιιιε 0ππιπιιππι

Ριιιποοιιιπι πο τοΒιιο οιοοοπ.ιιιτ.Ιπιειιιιιπι οιιππ ιιιιιιε ιιοτΓοοιιιι Γιιιιτ ΡτοΒοοιΦω › ια πα 0008

άο ιιιιιιε ιιιι·Ρο τοπιοποιοι.

1ι..Ροπ πιπιτπιπ νοιὸ τοπιροι:ιε πι ιιιο πιο: , ιιιιι ιιιοιπιπι Γοριιιτει Γιιιπ οοτροιο , Πινιπο πο:

το τοοοροι·ιιπτ επι νιΓιιπι,δεοιιιιι‹:ιι ετοιιιιπι, πιω ιιιιάιτιιιτι.Οποιοιιοτ ειιιιοπι όποιοι ιππι

ιιιιτ:ιτιιιιιε οιιιιπ Γιιιι8:.ιτι, ιιιι νοπιοπτοε Γιιπιιιιτοπι τοοΕΡοτι1τιτ. Ιιιιιι'α:ιπτο εικοσι Ποιιιιπο πιο·

το οοι·ιιπι , εοπι οοπίιιιο δε ρι2οορτο ΖΑΠΗΑΚΠΕ Ρ:ιριο , ιποιιι:ιιιτο Βοκιιιιοιο Αι·οιιιοΡιΓοοΦ

Ρο , ειο τιιιιιιιιο ιιοποιιιιοο Γιιιιιον:ιτι Γιιπτ , ι·ο8πεπτο Ριι>ι>ιπο Ριπιιο οι:ιοιποιιιιπι ιπαποο:

εοπι Βο8ο δ.

ιι Νοι·ι ιιιιιιι θοιι:ιοιιιιιιι πι Μπιιγιοιοπιο πιω

1-·ιιιιιιιππο,οπι 6οιι›οιιιιιπ Μάιου» νοεε.: (παπι Πι.ιοοε

εοπι τοιπΡοιπ :ιΡιιι:ι Ειιιιιι:οε με ιιιιοοι·ισ.ιιτ ι) Και ιπιριιι

Δι (ΜΜΜ οπο εοπιιιιιιε , ω ποιο , οιι ιιιιιιι. ιο.ιπ

ειι.ε.κιιπω μιιΙιο π» “και” Ιιιι·.ϋωπιπισι Μ.ιιικικ.

επιπιφ 1οιιιιιιιτ πι Υπο. δ.Βιιτοιιιιιιιι οιι Εοιιννο.πιο

ΓοιιΡτει.

& Κοπι ειπα οοπιιιιοιποιο.τ Ιπιοηιοπιιοι·. Βιιι·ειιιιιιο

"σεάεπιιιια €ιπππΐει&ια , ιιιιι€σισ »κακάο βα[ισΜ δω::

,ω·ιωι [απευσιποω ιοΒ:8ιϊ, α: πι". ιιιιιι€επιπ ικ[οιίι:, ω

μια @ι σηι:ισπϋισ.τ ιιιέιτει· ·ιωσαπ:, πω δ4πέίσταπι αυτ

μι” πυ·ιω·42 : οποιώιίιμο που» ·υωεταιιοκο πω: μια.

απ: ,[ειἰ σε:ισιιι,πε (πω: Ρο οι: παπι» ε/ι) απο @β

[ισ ι·οιπωει·επικι·.Εο απο: σειωπιβιωκ »απών [Μπα

Ριιυιι:ι: /ΜΜικΜ αιμοι·ισιι έκ πιο πω [ποδι Μοπι)ιτο.9

&"Μπρωικι,ω ιπιβτ,ιιο οπο ιπάπιο Γιαπ :στρο

;2. ιποιιοιοπιιιτ. Ειναι:: καιει» πι: Η: επι :κκε/πέτο ρσ[

μιά: πιιιιιυπ, |κπιυιΜ συ ιιιβώπισ ωωιωω, [$φατρ

μάσα Μονι7τπω πο: ίπποι· πι: κήποι» ι·ει!ιιιέι[[ε. Βοι

μπα π παταει” «πω Μ”, εκιόνιμοπι Γιά:Ιιικ.τ :άι

πω».@κι π·υεια·υέ:.

.ά80%.δδ.Οται δ'. Β. δοσα!επι 24

ο @ο οοειιιιοιιο πι οοπιιι·ιοιιτ ,- Γιιεὲ ωπιιιι Ιππι

Ροιποι· , πιιιιιιε οιι Ηοπιιοο Ε:ιπιπο εοπι” οιι. Απ: Β

οιιιδοιιι Οοιιιιιιιοπι Ριρριπι Κο;,ιειιι·:ιποοιυπι πω” ,

πιιΡτιο.8 :ιοιι€όι.επτοπι,·υοπωϊ έ» μπακ) Παππού: Πισπ

ω,ωιω»ι ?κι πω: £077ιφι'ὶ (ιοι·ιοιιιιτἔ ·ιυειωτια:

ι&ίπειε ιίο [πειιιωιιίπι.ιβι: ιπ ι:οποποι όεπιι]]ιαπι και

κι: ΜΑΜΑ Μο,ιο/ιετικω ι·ουιΜαπ/ι·,πόι ΑΤΑι.0ΝοιιΠ

Ει·0:&]:εταπι ό· Βο·πιπάει»ι 1)ιπωκιωι οπο: βατ:: αέ

ιΜκω·οι οι·ιιιιια·υετιι. Πο πια (πωπω ιιιιιοιιο. πω.

Αιιιιοιιιιιιε ειιιιι μισο: ιιι Γιιιιιιο ιιιιοπιιιιιπ οιιιιιιιοι ,

ι:ορσωπι Μ πιο πωπω :Μπι Πι·ιιιπ0 ιπιμ4ι/ϊ πω”

·υικι[οι·ω·ι : Κιιιωιιι: @πιο [και : ω. πιο π: μυ ιΜιριο

με:: :Με απο». Η οιιιπ ΑιιοιοιιΒιιε π·ιιιιιε ριοιιιιιοτοιι

πο ὰ μπω ΓιαιιιοπτατοτΠι , σπιτικο ιιτι6ιιίι08 Φώτση

Ροιιοιι πιο οιι διιπέιοιιιιπ τιιιιιι.ιιιιιιι πιιιιιιιιε: ποσό π

ν:ιιιιιοι·ιιιπ οοιιιοι·ιιπι οοοιιιιο Γιιοιπ δ. Βιιτοιιιι.ιιιο, μι

Ερ$:οραιωι δω!εω 7οπ2ι!ιω·έ ρι·ιπιπ.τ ρι·οιπεται:. Πο

επωπ Ωιιιιοειι·πιι μι· 8. Βιιιοιιιιιιιιιιπ οποιο , πω.

ποπ δε πο 3_ Βιιιοιιιιι‹:ιι :ο 5. 5ιοριιοπι πω: δ. Μ·

απ» Μοπ:.ιποιιιε πι Υπο. @Με δ. Βιιιοιιατιιι μοιιιπιο

5ιι::ιιιο πεοι1ιιι8. _

ΚΚΚκκπ

μια προ.

ιιιιιιιιιι.

&

θοιικττιιε

Επι:: ο05 ιιις

οιιιιπ.

ΟοιπιΓοιε

ατιιιιιε οπο·

Με ιιιιι.

Οοιιιοιιιι:

πι:ιιο ι:οπίι

ιιιιτιο οιιΓοε

τιιιιιιιι·.

Οατιιιίοπ

ιιιιιι :πω

θοιΙ.ι.πιι. δε.

Οοιιιοπο

»πιο οοιιι_'·

διιιι&0ι·ιιπί

ιιιιιιιιιι :πι

Μειιιπιιιιι

ιιιοπιιιι· &

ι:ιοιοιζιιπιιιπ

θ



π:: κατ:: ε. ·:::ι.οΝπ ΜοΝΑοπι :.ο::ΕπΝ::6.~

π

π··:::=·-νΙΤΑ 8.Τ11.1.ΟΝΙ3 ΜοΝΑεΗι

“' ε ο ΜεΜΝΙΑοΕΝ ε τε :Ν 1.εΜονκ:1Βϋε,

Ε:: Ι.οόΐ2οποπέο άο!!οοππέοοοππ "πιο ο :ιο/πο Σ.οιπ·οπ:έο Βιιππο:.

ΟΒδΕΚϊ/.4ΤΖΟΝΕδ Ρ.Κ.«Ε7ΙΖΕ.

ϊ ·· ΙΤΑ Μ 8.ΤΠ.τ.οΜε π:: Τπι:.1.οΝ:: έ' οπο:: Ιοπ:ϋππο.: Βοἰἰοποἰω πο' πω: 71.2 

ξ:::Τέ);έκ ·: Πρ: πωσ:: ω· Μ.ΐ. ανά. £'Ιο:·οιπροβαπο ο:ιοεορΜπι .· πο: οπου: παω:: ( π: πο...

?υπο Ι «πάθω» ) ποια ο:: βοἑῖἰοπππἰο .ΐοΙΙοπππἰποοππ αποποοππο : το·ππ[ιπιβιπ ο πιο/πο

ϊ παππού:: Ποιποε ,ειπα ορο ποπππ!!π Η:: ί!!π/ίππιπ:. - .

ο:: Μ: Μ:: 4 2. Ιπ ππου:οκι.οπο οάίτί: .5'.'ΤίΙΙο άἰοἰτππ ο Β. Είίρίο οΙοδππ.ω ίπ ρι·2εΠΕ:

Μοπ::::Ι::εδο:ιετππΜεοπΠε Εε::Ιεί::τ. Ε: ΜΜΜ δοἰἰοπιπἰποοπ/ο: ποπ:: Τ:!!οποπι ίπ ποο..:..π.π..

Μπι οοιπ:!ο!ο ποπ πππιου·ππτ. (.'οπδ ίπ Μά2°!)ποίο!ίο Εοο!φο δοἰἰοπιπἰποοπβ: «απο πω:: ( παπί

.πππο) οκἰπἔοπ:ο: πωπω, δ.Τἰ!Ιο βίο Μοπειο:Μ πο:πιπο ο::·ρππιιοπυ· πο:: οποιίο : ν::. Μι:: 12

ποπ:: δ. Τ:ι.:.οΝιε Μοποεπἰ δε (Ξοπΐ::ίΕ δοΙ!επιππ:::επΠε , απο: :Με νἰττπτ:Βι:ε 8ο ΐ::π&:πιτ::

8Ιοι·:δι ΜΜΜ: ω. !π πο.: πιο .ο πού:: ::::!!οοπ , οίο .;.ο. .ο!..:..... :4ππωο!ί π:οππο π: Μ...

· οπο" άο Μοππ/ἔοπἰο Μοοππ;υο/δπ ( π: :#9 Ιοέκπτ ) τπο:::πρω Μοπποπ:: αρκά Βι·::μεεπΙππ:|οκ Μ::

ήν:: :ιιΙτιπ, $ε&ω&ω οποοπ:::π οοπέ:·ο8οοπ : πισω! ποσοι. 2. πά·υοπτοπο παο. Ωιωπηπππ1 δ”. Τύπ: , Ιο/ποξΜοΙαπο,

' π: ΥΓοεπτποπ Πιπώ·ίο :απο πο: Ρεποπι:ε εοΗτιπ:, ρπ:επιπ ιπ Απο:: απ:: ρ:::Ιο π: Πι::Ρ:::: π:επ:ι:,

απ:: εο:Πα::π όο::τοτε,ε:: οπο ,σο ν:νεπτο, :τ:Ητπ:: Γ::::τοιτοεπ ροπ:Επιπτ. Οι:: οικω: π: Χίο

εποπ:Ρ::ττοπ::$ τοΙστιπ, :παθω εΙΙε8οιπτ,οπ:δά δ. ΕΙἱ8ἰοε επι:: πο! Ποπότοε εοπνεττοποοε δ

πω:: νεπ:τ.ει:π: ΐοένι:τπ πιω:: εοιπποτπ ::ΓΓι::::Ι:Πι, δε σε! Ιοίο8πο:::οπίο: π: ω: π: ?Με

()ετΙ:οΠαι :ππτυοτοΕ :!είΉπον:τ. ΥΓ:: πω:: Ποποπ:ο πιο:: # ωπ:..:ο. :Μάο πωπω . δο:·πο

οπο:: πωπω· Β@ἰΙππἰοπ:. Ροπ·ϋ πρ:: ΧοβΙππ·ίοοπ π:: Χο!!πυ·ίππι ω...» δ. Τ:ΙΙοπ:ε π: Ρει:οοΙ::α

ω:: α:Μ:το:τιιτ , Μ:: οι: :::αποτπιπ: εῇι:ε Μπιτ:: απτο: πιο: π::τ::ει:Ι::.

3: ό', πω.: κ!πυου·ποπ:οπ Ερππορ::: π: ρ›·ορτπξ: ωΙδ:.:[ισπ!ο ρ:·ο.::έοπο ο·ο/`οποποπ5· !ορππο· οοπυοέ

ξ- Βστήκο π!. 5, Τ:ι.ιοπεπ εοεποπ:επτο Ρ.:ι:ι.ι:π.υτ :ιο οο εεεερτο εοπΓ:Ηο . νοτο εοπ:ρΙει·ε: , οπο.:

'ΜΜΜ π:επτε εοποεροτατ.[σἰἰἰσοτ ιἰο ππιἰἰοπποἰο Ερποορα:π. @ο πο: οποποίοοαΜοπι ίπ ασπρο ό'. ΤΕΙ..

ω:: Ρ'ίπι ποτ£οο::π,πΐο ο:: πο.: 6'. Βοππί πρρι.οο. π!. Ηἰπο απο:: μια:: δ'. ΤίΠοποπι Μ απ·

πιο:: πο: πο. πο. ροπυοπ@ : [ιο::Μοπ: ό'. οπο... παπί :υπο :ιππππι Πε. παν. απΙσπρ:::: π! π:

:·ορέποοπ Εοο!οπο Απυο:·ποπ π. " · .. ' ' - η

:ο “χω” , 4__ 1)! $ο£ἰοπιπἰοοοπ]ῖ: "' Μοπι/Ϊοπ; ρππιο:·ά::: ομοια:: :π Οπ[οπυποἰοπ:ππ: ρ›·ο·υίί: ποἰ ?Μου δ'.

6'ο!ο:ρπασ Χ"Μά; πππο πω.. Νπρο:·· ίπ παπι:: πο/ποπο ποπ:: ο.::·οπιρ!ππι :πωπω δ'. οπο:: :απο σοποποπ αρα/οπο::

6°α"Πω , οπρ:: :παπι :φπα ώμο: Ξπ[οο·άπ: ίπ πρρ....::.. Μάέποπππι πείσπσΜπ:.

Πω .ω :ο ο: ;| Ε::·:·ι:: Τπ.:.ο ε:: εοι:οοπι::π Ρ°τοΓειΡὶοι οπἔπ:οτπ πιιε::πε, μι!

π», ο ” . τοτ:τ:Βι:ε πο:: :::Η::::: , 8εππΙίτοιτι: τοπιο:: εττοι·ο ιπ:ΡΙ:εειτ:ε,

` οπι:πάι:ε εκίΗτ:τ. δα! ::οΙ:Ππειτοτπ οοεω ποιου:: ε:: Βεπε:·ο,

ορ:τι:Ιει:πε (:Ι::·:ίΗ πατώ οι:: Η:: απ:: π: ΕεεΙεΠει να: Νάπο

π:: ίι:τι::·ι:τπ ρπείε:εΕπιτ,::::ιε:ε :ιο π:οιε:ε Ρ:ὲ 86 :υπο ν:νεπάο

ι:οΒ:ΙΞεοπε,ποποτιππ :πε:επ:επιπ ορετι:::: ΓπΒΙ::πειτο πω::

ατομο ν:ι·:::τι:π: εοΙΠιτικΙ:::ο. _ '

νεπι:π:ά2- :.Τε::οποπε νοι·ὸ :::Εοπτπ:ο οπο:: ε!εω:5: ,οίπ:: ι:επΙσπ: οττ:8:Π'ετ :οτοτοπ:;

Σ';"="=Β:ΐ εε:·επ::ίοι:ε ΜΜΜ:: Ρο"Επε ποια: :πάο!:: μια:: ο ο ωορ:ίΓοτ, Ιπροτπο. ά:Ι-Ρο

“Μ πισω:: ρτον:οοπτ:ο. ::ρ:::·επτ:Βι:ε ροτπάοπο ΓιιΕ:Ιειτι:ε ει:: πω:: Ρ:::τεπ: Ο::ΙΙ:::τι:ιπ

ΚΙ:οπο εοπτ:ει:ει::: ,ηπα επ: οιπτηι:ίε Βο!8:α:. νοοειΒ::τι::· , :ποτε 8.]οΐερ!: πο. νε.

πιιπ:εΙαπόι:π: επ όεου&ι:ε. Ο τπ::·:: 1)οπ:π:: Ρὶετειε :- τω:: εΙοπ:επτ:ο : οι:: εὶιπ: Π::

::::Γει·πτο:·ε 8: π:ι:Ιτα τπ:ίοι·:ιτ:οπ:: , Με Βιπ:ι:Ι:: π: :πετάω τ::οι:Ιει:ἱοπι::π οοπΠ::τι:

τ:: Γιιιιτ:: Γεπ:::ε: π::Ρεποε:·ο οοπίι:εν:ι: οιιι:πΙίπ:::. Ιω. π::τποπο ω: εκροΙΙεπόο το:

:ασεπ , ό1ίρετεοπτΙο εοπΒι·οροιτ, ΠοιοεΙΙει::όο εειί::8οτ, θα:: :ΡΓε Ποι:::πι:ε πο:

Χρο:.:.1Ω. Β.]οΙ:επποπ: π: Αροοε!γΡΠ Με: Ε$ο οπο: απο, απέπο & απ.: ο 5 δ:: Ρο: $ει!οπ:ο

απο ο: πω:: πωπω άπο ρ:·οπποοπ, εο- ω:: ποο·οροϋ2!ο: :οι επποέπο 2πέα!α:Ισπαπ1. Ψ15π:

πω: επ:π: Βεατ:ΙΒ:::ι:: οπο: θ: ΓοΙο πωπω: νΞὸεΒοτι:: Ρτορ:·:ο , τοπτιππ Ρτοει:Ι

εΙι:Ι::ο π:εκπο.τιι:· πο:: νκπ::οτ απο. Ε:: που: (πάω: :Πο ]οΐερΙ: εἴ. ξπιτ::Βιιε Ιβ

 



νΙΤΑ δ. ΑΙΠΕΙ.(ΣΠΝΠΙ5 ΑΒΒ. ΜΕΕΒΟΠΙΕΝ$Ι5. ο 8ττ _

τιοτι ειοΠΗτιτ οστοιοι οτι 8ο οι: : @Μ Πο οε τ @το Γοτο Ροττοε ΑΡοίὶοΙοε ετο- (Μο-ΑΜ

Οττοτττι οιιίΐοε π! το,Ιιοειτιτ:Ιι ειτοοοΓσΐνοοόι ΙιειΒοοτ ΡστοΠ:ειτοοι. [ο οοιοοτσδειοδτστοτο οτ τοοοτιίὶτο , ό Ροοιοει. ΙΙΙοο ο8τοόοτο,τιοΙΜοτοτ τοΙ)στοιοοε, ουσ. -

οιτιτο τοστο. το τιι1]ο5 Ε·οοο!ι... Ρτοοειττι ΙιειΒοτ. ΝσΙι τιτοοτο δ οοὶ τιτοοτ οσο οίτ ροτ

Γοέτοε το οατιτοτο το Ρωτάω. οτιτιτοε Έστω οιιττιτ τιιοστοτο , σοσοοιοι τιτοστ

Ρσοοειτο Ιιτισοτ. το

τι. @Μοτο όιο σοττι οίΐοτ ἰο ίοοι·οτο οοΒιτ:ο!σ οΟτω Γο;το,Βο Φωτο οἴστἰε σΠἰο Μο Με;

οτειτοτ5 5Ρἰτἰτοε-ίειτιᾶοε Ροτ ὶοίοττειε ίοτιοΠτειε τειοΠοε :οι ΠτοιΠτοόιτιοτο $σΠε 8ο

Ι.οοοε οτοιττοσοτ Γο οτ απο. @τοτε Βοοο Ποιο με: οἰτοἰσ ΓΡΙοοάστο Ροττοττιτει τοῦ

Ρἰοἱοοε νἱόἰτ Αοεο οτο Πσοιιοι το ειοτο ίὶοτιτοτο,σιιἰοὶιτὶτ στ! οειτο:ΙοοοοιίΗ οτα.

Μοτο οιΡοτι ΑΙτιΠἰτοοτιι. Νοτιοο νιτΙοε οιειδοοτο ΓΡΙοοάστοοι $σΠε 8ο Ι.οοετ: Μαιο

τοτο ίοτιοτ τοι ΑττΠο τοΓροοοοοε ειιττνιόοοτ Ι)στοιτιο ωοτοο ιοτιστσ :τιοτι Με Βοο

ι·οτιτ. ΑοεοΙοε οο!τοσοιτοεειστΙΙσ οοιοοοοιτ [ποιοι οοιοτο ίοσ Ροτιόοτο, σοι απο

τιοΙειοι τιοτι ΓοΒ τοσάιο,ίοό Γοτιοτ οτιοοΙοιειστοτο οσοι Ρτοοτριτ οτ Ιοοοοι: στοοιτιοε

σοι το οΙστοσ οπο: τ ιΓοΙοοι τοοΙΙιΒοσ στο ο:τοιοίτο Ρο.οόοτιε τογ Ποτιοτο οτ :Ροτ τοοΗσο ε

δσΠε Ποιοτοοε οσίτοτ]εεοε-()ΗΜετοε οοοτειτοτ , τοϋ οΙο Π: ἱΡΓσ Με @ο /τωτ @το Μοτο» 8.έ

στ”. Ροι· ΓΡΙοτιτιστοπι Και: ο τοτοοοοτοτιο]οΠστοτο Ροτοοτιο ιοτοΙΙΙειτοτ3άο οοτι

Ενεοεοιιίτει οτοτω Ρτοττποστ β· ό /ατοτ Μο: άφω6ωτ ό· τωπ/τοπ: ΜττοβΜύττ Εν· ο. ο

Μο. το τοιΙιτιοε τισττοτοτ Βοοιιτιο8 Με 5οοΙΙΒοεοοειτιοΙσ οπο :1)ψττο ο πιο μα: ΜΜΜ,

:Μοτο βυτ ό· ΜΜΜ:στὰ , & τπ·υοπίσττ.τ τομΙοττι οπέκτοξο.τ ·υεβτ2τ : ταρω τω” »τυποι .

[τιποτε ο/2 ό· οπο: ΜΜΜ ίουο. Ι..οσοειτ οτι ΒΙοειοι ε τ:τοπιι τοι!ιι τοιιοιε τισττειοτοτ

τω ωττωιο , σοειτο Μοτο οοέτστιτοε :οτ σοοι τοετοιο Ιοοοτοο Μο ειοοοοοιτοττΡΙοο

τιοΒἱΙσ ΓοΗ·σίΠ τοσοι] σΜοοτειτοτ. Ηειοτι ειΠτοτ Ι)σοιιτιοε τισΠοτ ΓΡἱτιτοοΙΙ:ι Τοπ Οι;

Μοτο Ιιοτοοιιἰε σΒτοτιΒοε Ρειτοίοιοοτο ο!ιοτι:ιτοτ οι : οι: ΒιιοΒοοει οστόο τοοιιίττιε Πού

Βοοιε οΙστοειτοτ , 8ο Ροτ τοΠοοοε ΑοδοΙιοοε οοοοτοτο τιστοΙιοοι τοοειτοτοτ. »Ποτε

τοίτοττο τιιστο. το _ ο ο

τι.. ΟοιιοοτιιοσότοΓσΙιτσιοστο άοτο ΠοτΓοτο Μειτοτιοαι·οττι Ροτοεοτοτ,οοάσοο Μο το;;;

ίοοοτο ἱο οστοιτοτο άο δοτοττβοε ατο-στοπ, @το οσο επτα στιτιοο ΠΙοοττει οΙειοΓοτειτ.

(ΣΒ Π:οτιτ οοτο Εστω οΙὶιῇ οσττιοε , τοΓΡιοιοιιΓοοο πιο πρ. Ιοοοιο ΡΙοτοειτοοι το..

Βιτὸ ΓΡΙοοάοΓοοτο, 8ο νοΙοτ Ισοοε ιοτιοσε το οτισ τιοΓοοτιόοτο,νιΒοοοοι ΑτιοοΙΙοειοι

Γοιοοε οΠ`ο νοτιόιοειττι Ιοοτειτσοοο οοιτοσ οοτττττοτττοΓοοοε. @ο 8οοο Ποιο, τοστο

ίσΙιτο στοιοτ ; Ο Βοοο Ρτεοοοοτστ ττιρΙτοιίσοο Ιοτοιοτε ο.οθ:στ οοι τοοοτοε τοοοιτοβ

οσίττειε , Με τοΓΡιοο τοττοειε. Ι..ειοτό οΙοοοε δ: τοποσ :μια το δοοοτ οσο:: ΒΙστἰτο

(:Ιιτιίτο: ΟΙιτιίτο ΓειΙοε τιστιιιτιοττι @το Βοοο τοπιο οοτιιτοοε. Οτο τσοοιιιε ρειττισ ο2Π

τ3ο ΓοοΙιΒοτ ει!τιε : 8οΒοττΙιονι το ο ο!στοτο οιοτο!ι ο τοσοΗιτιοε πω: στοοινι : νοοι,Ροτ

οιτιο :τοσο τιονι. Με. νοτὸ σα:: οοοι «οι ίοοτειτ , οοττοοε νοΙσοιτοτ οοοτοιοε δοτο

τισοτειιτ : νοκ πτωοτιο το ειονοοτοοσοτιοαοσΠτεο. @Με οοοοοΓοε ο(τ το οποιο

ΡΙειτοοτοτο .ι φοτο ΓοΒιισ οντιίῖτ. ΙΙΙοοΙοτειοτοεοοει τστ:ο ότιτοτοοτ έ Οτ:ιτοε οτωοο

:Πιτ (Μήλο τοίοτιιοοε, οοἱτισε Πιο τομ ΐοιτττοοΙιεΜοττιε οσοίὶιτοιΙΗ . Το όοοοι:

]ειοε Ροτ Ριοτιτοει. ο - . - . τ

η. Οσοτιοιτ οτιτοςοο οτ Ροτ νΗϊσοοιο 13Μοειτο τοσοΠτοτοτοτ οι οποιο Ιιοτοει- .τετοιο οι

τα ίτειοιΙιτοτττ. Εοοο όοσ ντο ειόΡτιτοτοοτΙοοιΒοι, οεττειοτοε φωτο οπο: τοτοο

οοτειτιο]οίτστοτο Ροτοοοιε οτιτοοισοο ίοοοοοΙοτο ρτσοτιοττι τοοτιι:οτο. 8οιοοε οι» ΜΜΕ! ·

απο τι Ι)στοιοσ οιιΠσε ΙοοιΠοοε οι οσοίσττοτισοο Πο οιιιτοε οο ττοριστιτοτ , Μοτ

νοΙτι @ποιο το. Ρσίτοτει ότο ΑοεοΠοιε ντΠοοιΒοε ειόττιστιιτο οοσιτοττσοοοι οι

τοτιτοττι ΕΜ : $Ροτιίἰινἰτ το Ποοιτοοε το ίοτοΡιτοτοοιοτ οτιοοσττορτιοι!οοι οστο

ιπιτο οοοιΡοιε. ·δτειτιτο ντόοοε το οι: ιΠσ σττιειτι ΓρσοΐοιιΒοε νοΙΙιτοοοτιο, φωτο τα

ΡΙοτει ιτιτοττοεειοε :οτ : @στοσοΙσ τὶΒἰ οστοοο οί'τέ @ο τοΓΡοοοΠο τ (Ήστιοΐοοι οίΈ

τιστοοο τοοοτο. Ποτ οσο τοιτστ ΐοτιτιοοοΙει οοιοιιοτο οἱ: ΗΙσ οοι Δω : Οα·ίτιΜ οπο! 4#.τ. 45:

χω” το; ά· , σ4πτωτ @#2 β·άοτ ριτικπτω. . . · . Ι

14.. Πιο τοτοΡστιβοε οι·ο.τ οτοιοειτο ΕΡιί”οσροε οστοιοο ΑΜΑΝοοε, οτοτοιτιο Γροι- δ· ΑΒΜΠάἰ

τοο.Ιι ΓοοιἰΙἰοτἰτειτο οο!οοιτοε. @οιάσ.οι οσ&ο οΙοτο Γο Γσοστιάοόιδοτ,Βοειτονιτεσ @ΜΜΜ

νΜιτ ιΙΙοτο ὲι Ι)στοιοσ οστστιοτι , 8ο τοο τιοτο οειτοτνοοι ειτοτοειτοττι οοιο ιΠο Βοειττ- Μαι

τοοιοοοι @πιωιιοτοιοοτο , 8ονοοιίοτο ο.οτ ΑοοοΗτ Εοοο τοοτιοε οτοοιοιΙο: οοσά

Κ Κ Κ Κ το ο



το.» νι·τΑ ε. Μ.οεουΝο1ε Απ. ΜεΙ.Βοο1ΕΝετε.
το”. τω. οτε Ρταυτοαοόο αττουτΠνιτ,Ποιοιοο εοοτυΙιτι Πεατοιει ίαΙιιτε νιτττο οεατα ενἱεἱ

ΐΛΣ:Χ:"'· !αοε, ἔαυὸετ εκἴυΙταοε το εοτάεΐυο 'Η - . τ ν 0- '

_ἑ ΧΧ“ η. Ιτετυοιοονἰαοε εἰ όιαοοΙυε οἱτοἱατο Βετεοεὶονιὸιαιο ι:οοττα εαίἱο απ τ Σαοε

ΒυϋοΙὶ=τ· Με τιοτυτο αττυτο Γετνατα Γεετετα ατατὶιΠ εοτ εθτοττε ετα: ι τ, 8: οπο»
“ε Ι'“ω Ποοεξ1 τουτο ιτζετ ιοοοεότεοττατο ρετόε)ότ , οΒἔἀιετιΙΞΙο Ρετεξ)Ρετε!τε!τιοαειιιιίτο

Ιοεο εοεοοίο : τονιιΜι εΙυότυε εοοτυουοτ. Ωω εεοοττα Βεατα νιτἔο τεΓΡοιιι!ιτ:

1αιο στο του , Γταυε ίου: τοαΙιοοιτατιε,οε τοε ναειΙΙατεειο ΡτοΓΡετιε, του ίειοΡετ

τοοταττε ιο αάνετΠε. Ποτοιουε οοθ:ετ]υευε-ΟΗτιιετυεουιτε εκ[υυετατο τουτο

ΡΙτατ το εποε , οσο εί`τ |οεαΙὶε Γειἰ Ητιοαοε τεεουτο οοίττυιο Ρετεοοιτετ , τιοιοτετ

ετιαοε ΙατεοτοΓυπι τεΡατανιτ , υτ οιαΙευιότιοοι Γυοταεεαε. ]άιοουε ΡΙιτευετιευε ω

τ, απο νετοιε εναουἱτ Η

στου τω τ6. Ροίτ τΙιεε αυτειο οοο ΡΙυτεε όυτο εΙΤετ ΓυΓΡεοΓαοεἰΒο ροτίιουε ι:αττιαΙϊ,

ττε=[ΜΕ- ίοΠτα οτατιοοε υτοΠ:τατυτ * , Ποε τ1υιουε οσε Βεουε οσο ε1ιεττυτι Ετατ αυτετο υιεε

Μ:'τοα”"- ΡαταΓεενεο. Μαοε αυτετο Γειτιοατι βέτο, ντε!ετ ΑοττεΙυιο Ι)οτοιοι Ιοουεοτειο

ΗΒιειτουε όιεευτετο: ΡτοτοιΙΤαπι τοστ τι Ποιοτοο τειουτιετατἱοοετο Γειτο ρετε!Ρετε,

Ρτοκιοπίουε αΙΠιότιοοε τ1υατο ΡετΡείΓυτα εε το Βου Ιαοεοτι ίσει:υΙο , εοτοοατι :ιο

ευ ιττυαΠ υουε εττοοτοε. Αυτοεοε αυτετο οπο, @τα εεετάτττο ίαι:ιετο Γυατο. @οτ

)ττττ= Γ= Μουτ αοΐεείΒτ. Ι)υιο ἰο ταΙι ΓυΓΡεοΓυ αυτοτετ _ ίταττοι τεεοΒιτατ τω * τι) το οι

- Εκαοἱτοετο

ΝΉτηυιτ να τι , ουι ΐε το τουΙτἱε αίΠιέττοοιουε ι:οοίοττανιτ , αΗἱττοαοε οατοουε * ; Μαοίὶο ττοί

Ιυεἰθυα ἱο εποε είτ με: ατατα.

Μ”, ω η. Πειοοε νετὸ νο εοτε Πεο ιΠαττι νεΙυτ οοτἱευιο αυτυτο το Γοτοαοε υτοΒατε;

τυου=ιι= εοεριτ Γαετατα νιτΒο ΟοτιίτταΈτοτατε , τοποόουε Ιαοει1οτε εατοιε αΙΠιοι. (Ηττα

€ΤΞ:”='" Μάιο οιεοια οιτοιο του εαΙοτΙΐουε ιοΒττοιτατε τ:οοίττιότα , εοεΡἱτ Γε τοττττετ Πτι:
Δ εαΙοτίΓουε εοαττατιοοε εοοίττὶοεετε υΓουεουο αυτοτα εοοΓυτεετετ : ταέτόουε

τοαοε «πω ιΙΙυτο αοτιουυπι ΙιοΠ:ετο Γαταοατο ι€οιεοιοτε ΓΡἰτιε Παοτετο ειπα Ιοευιο

το ουσ ταεεΒατ. Ετ αἰτ :το ιΙΙαιο: ()οοΓττι&υε ,τ-ατεοτ _ τοπιο Αο8εΗετε εοτ ττετυιο

αυΓυε Γυτο ταττεατιοοεοπ ἱιοροοετε , εἰιτο μου τουΙτοτιεε ετυοείεεοτιόἱ ὸυᾶυε τω..

ίυΓυτ αΒΓεεΠἰ ε ΡτοΡτια τοαττε τονιάτα ι:οαότυε Βετο των: Βιτεοτ , ουτε τοε όε ίεόε

Βοιωτια Ρτοίττανιτ. ]ατοουε ιοτουυε Ιιοίτιε εκτοτοτουοιεατιιε εναουιτ , νιτ‹ὲο

Φωτο ίατιοαττοοε ίοΙυτα οτατιοοι ἴοΙιτατ ΓυΒ]αευιτ. Βιε αυτειο ττυαττο αΠατυε

ω[ωπ είτ αι! εατο ρυετ Ρτοοε ]ατο τοοττυυετ Ρτοοἰοοιιἱοαοπουε ιΠτυε ]ατο ι:!είρεταοαοτ

ὸε νίτα ΡατνυΠ. ]υίΠτ οατο υε ΠοττΠ:ιεοΙα Γαοέτα εοΙΙοεατε ΗΙυιο αοτε εοτου τι

τω, Ιοεο το ουο Ιοευτυε ιιετατ ει Ποτοιουε : οτατιοοε νιτοιοιείτατιιο Ειουε εί

ίεότυε είτ τοοοεεοε. Ετ ευιο τοιοτΓττι ειυετει Βείτα όετυΙι1Τεοτ οι: τοεοΙυτοττατε

Ρυετι , Μοτο ΓεοΠτα. Ποτοιοο νιττυτετο βατ. -Νοο οιετε,τοουιτ , ιοετιτιε Μοτο

τεΓυΓειτανιτ Βοτοἱουε, άπο Πτο ἱουτἱΙἱε το οτττοιουε.

ΑΜοϊ θ ι8. Ο ιοετταβΠε τογίτετιυιο φωτο ! του να!ετ εοοΠόετατε ι!ουα Γαο&ι Βοὶτἱ

Μουτ ο· τἰὶε αυτ νετΒἱε εΧΡΙιεετ,τα&τε αΗἱτιοετ 2 Νατο Η Ρετ οτάιοετο εα τεΡΙἰεεοτυτ ουτε

""""° Ρετ στα ΡιάεΙιυιο τεττιο αυι:Ηνιτουε, αοτεα εΙατα 5οιετυτ υιεε νείρετε ι:ΙαυΓο ώμο

τω, ουατο τετττυε Ιειίτιοοιε εττοΙιευτυτ α οοΒιε. 8ετΙ ταυτοιοιυκτα το ουοτἱ Με

τουε , αυτ Ρετ ιιτουεοε τείτεε αυυινιτουεΔυοεοτε Οοτιίτο Ρεττττοοιουε νεΠ;τιε οοε.

όιεοε Γεττοετε εοοαοοτ. Νε ρα8ιοοΙατ οορττα: τυίτιτττατιε Ιεεεοτιουε νεΙ αυτοεο

τιουε τκότυιο εευετεοτ, αι! οττοοετο τιτυΙοτιιττι τεάεατουε. Βυρταόι&α τατουΙα 1)ει

ΑΙὸεἔυοιὶα όε ντΠοοΙουε ατουετενεΙατιοοιουε ΓριτττυαΠουε οικω @του (οσο

Ἀυέτοοε Πιτ εμε τενεΙανἱτ , ευἰόατο νιτο τεΗ8ιοΓο δυτικο ΑΒΒατι οι: ΝινιαΙεοΠ ΜοοαΠ:ε

ω” τισ οαττεινιτ οτάιοαοτετ,8τ ίετιοεουο τταότόιτ. Ε:: οοίττα Ρατνιτατε ΡυεΠα: ρατνυταε

' εοτατο Γε Ιεεετε Ρται:εριτι ΓατίΓουι: τοττατι τυοουτ , ουια :τοτε τΙτα τετοΡοτα υ!τιτοα

ΠτοιΙε οοο αυάινιιουε , οτ εα ουσ: αυάινιιουτ νεται:ττετ τ:τεεΙιτουε.

ιι ΗιιτεαΜυται!ιΠτ ΑΙυε;τυοόετο εκροΠτ:ϊ Β. ΟΗΕ- τπω @ο Ψἱτ$ἱυε.¦0πτεΜ Μισο άοΙαπτέ των: τωικέτ'ε.

τισ οπο.: νιίἱοοε οποιο ουττιΈε τω τετορυε οοο Ιουττε @Με αυτο ; @στα «του» Ηιαπτύπτικ έτρα,ίκτυοτσ

αυτί: : :μου Μαιο το για δ. ΟτΠεο1τοτοτυετοοτα- [οι. Λεω ραιτου/ι·επτ,Μεω ·υτ/Μ «έ οὐκ αρ?ατα”Μ

πιο [.Μτωπ ού έρ/)ι Ι/ττττττω τωβτι!.τ·υττ. Πε τοοτε εαάετο

ε δυΒ]ἱ£ἱΕ ΗυευαΙι!υτ ΑΙόεευοοετο ττιντΠΠ.ε Β. Ητωι- Μουτ Αοοογοιυε θιΠτοιαουτ. €οοίετ Υικαιο (αο(Μ

@πισω αρκά Ματέτυ!ω !ΜΗΜπτυπι , ό· τοπ: απο Μ· Ηιιτοβεττι ΑΒΒαιτε Ματτςο]ςο68. ›

σου Μυποβετῇ απο Μ: άτπωό"Μτπστυπτο Μ” 136

 



νιτΑ ε. ΑιυεουΝοιε ΑΒΒ. Μει.ΒοσιΕΝειε. ει; ~

ε 19. Πσιιισσε ίσια: ΡσεΠει Ρ:ιτνσ!ε ισ σοσιο Ρ:ιτεστσιιι 5 ετειστ εσπιεει :σποτ (πε. Μι;

ιιἱτα: εα:Ιείι:ιει'56εστε εΙεειτιοίγικιισσι ισ ΡεισΡει·ιβσε (Πισω : 8: εἱιπι σου Ιιο.Βειτετ ιιισσεισισιτι πιεσε Μτ5ζει ρ:ιιισειιΒσε σε ει·ο8:ιι·ετ 5 8εσιττϋ: ιΙΙισεΙισΒεβειτ τεεοσ- ι>ξιωσιισσ

ω” Γο!ισοε σσοε ίι·εσιιεστει· ειιιιισεκιΒ.π. Βιιιι&άσσε νιτσο ΑΙσεΒιιισσα ἱσ νιτ- Τ;Βἰἶ:Εἐϊ°8

τστε ΟἱιτιίἙιεοἔσον5τ σε ιΠοε ισΕισσρει·ισσε (Πιτιίὶιετοἔοτε σεβετε:. ΡετσΙισσα .

ιισσισσε εκίρειίιασε ι·ενεΙειτιοσετιι 5 ιι: νει·ειεισε εο€σοΐεετετ εισισ ειστισε νοΙσσ1

τσιπ Πει εΙΤετ ; εοιπισιτ σιΙισσοσιε στ ΡΠωιω σειιιιτικ Ισα ιΡΓω ι·εσσιΠΙΤει: σΜ

ειειτιτ τεεοσσιτι 5 :ρω ιτικειέΕοε Ρετ ΡΙστιπιειε νιεεε σετεΙισσιτ. Ετ τστιε Πει Ε!ε&ει.

Ρι·ορτι:ι σενοτἱοτιε ειεεεσιτ5σσοε Ρ:ιιιρει·ιΒσ3 Ρτσ ()Ιιι·ι!Ηειτιιοτε σιωισσιι. δεσ

ειιιιι Μπα· Οοεσοβιαιτιιιιι εΙΤετ5 8ε:ιστε σει·ίεέΒι Βοσιε οΡεσΒσε εκειιπΡΙἰΓσσε

13ινω..-: @στα τεΡΙετα 5 ιιιιΠτ επ Ρεεστιιο. ιιιισιΠτσισ νείΒιιιειπ:3. @ειπε ειιιετε.

Πει: σειιιισσε σσοσ ει ίσετειι:ιωΡετστσισ 5 8: σσοσ ΐσΡει€σιε ΒιιτισΙεε Πει σετιιΠτ,

δ: πιοπιειιεσω Π:ιτετιε ιΡΓσσι ροιισσ8 φωσ ειιτρι:ιιτει εοσιπιιΠε ισνετιιτ. @Η

ικιπισσε 8: €ετττιεισει ίσα νει!σε σιιι·εστεε σιι:ι!ιτετ σε Ροιισσε ετενιίΐετ , Πειτιττι τε

εοΒἰτειτι: Ιοειιιτι δοτἰΡτσιπε σΒι σαι: σαύση,ιία622αΜέ ὸαύππἐαύἰι·5 σσσ εΠ: Μ.”ι,_η;

σσι τιιιισιιιιε Π:ιαισσε ΟΙπιΙΗ 8: σεεεΠΣιιιιε ιιιισιίΕπιτ Β·σ&σττι εΙεεττιοίγσαι·σιτι5 α·

ιτισΙτιΡΙιεστσιιι ισπτετσει τεπιβστιοσε ΡοΠὶσεΒιτ.

ω. Οοστὶἔἱτισειισσιιε σε Γσσε ΡιΓεατοτ σσεσειι·ιι σιε ἰπιτιισσειι·ι ΡἰΪεειισ :ώ ειπιτιε ΗΜ:: ω

νινσπι ειιττεικιίΐετ 5 εισετιι Ποιιισεε ΑΙσε8σσσει: σετσΠτ. Αι: ιΙισιιιίΠι: ιΙΙσιτι ισ Γαι- ωξω? °'°

:ειπε νινσσι Ρτοιιεετε. @ι Π::ιτιπι ιιιεο€σιτέι αφή σε ισειιιε ισ σιισαττισεΙῖ!ιἱτἔ Ϊ? α".

νοΙσετεετΜωφ1ε σε νιώσω :ιτΒοι·ιΒσε οοιινο'Ι:1τιτε55 σι εαπ σενοι·ειτε ιιιΒισο οτε

σεΠσετειΒ:ιιστ. Ασἴσἰι; σσιτιιεισε ἰτι Ρτοκιιτιο :Έσω εισσιεσΙσε σεεει:Ρεσε ΙιετΒ:ιτιι5

νισέσίσσε ειπε ριΓεειιι εοινοε εσεσπιτ ἰσττερἱσσε 5 εσττισ:ιίιίησε ενἰειε σε σενο;

τειι·ειιι: ιΙΙσιιι. δεισέΠιτιοσιει!εε σειισσιιε νισεστεε αΙοιι€ε 5 ιιιὶτειιιτσι· σσοσ :Έσω

Ιισε ιΙΙσεσσε σεεσπειετ. @με ίεΠιτιστιτεε ισνεσει·στιι: ΡιΓεεπι νἰνσιτι5 ει3ιιιισσε

Μεττι ΐΡιτιτο.Ιισετσιετσστ. Αετισε νετὸ ἴεσσεΒειτστιΙΙα;. νωεω σειττισσε σιωσιιι

(Πισω (σπάει ΑΙσεἔσσσει €εισσιο τεΡ!ετστ 5 Θ: οιιισεε 5οι·οι·εε τιιιι·ειΒειστστ Ιισ]σΓ-2

εετιιοσιτειίξι&σω 5σιΙιιΙσσσιωστεε ρω εσ]σε πιετιτο τεΙιει ΠεΒειστ. σ 5 _

ει. (Σι:ισατιι σοέΕε άπο ΒειΒιιιισΙο. ΑΙσεεσσσει 8: €εττιι.ιισε. Ισα Ρειτἱὲει· ω ω. επιιωἐ

Βιτει.εσΙο σε εισιοι·ενει σε εοσνει·Ωιτιοσε ΜΜΕ ἔτεἔιε σσι ΓσΒ σος3:ι·ισει νεΙει:επιέΡΙο εισε νἰνεΒατ εοσιοσσεΒειστστ 5 εειιισεΙει εοπισι ει; Ροίἱτει Γσσιτὸ ισ ;εταιιτι τα

εεεισιτ δ: ειιίΒσέΕσ είδ:. ΕΧΓΡε&ειι·ιτεε σεισΙΜΡει· σε αΙισσει ΡσεΠο. εσπει·ει: :ισ τε.

ΞΙΙσιιτιισ:ισσσαι 5 ισεΙπιειιιε Γε Βε.ιιαι Μετα· εεισσεΙ:ατιι ὰ :στα εΙενεινἰι: 5 8: ισ τιιειπισ

@σε άστο Ισιιιισε ι·εθσΙΠι : 2ΙοιιΕεεινιι: Ρο.πεισ Γσσιτι εε:Ιείϊειιι σσι ισ ττισΙσε ω

ΒσΙ:ιτιοτιιΒσε απο εοιιί·-οι·τεΒειτ.

Μ.. ΡοίὶΡεσΙΙσΙστιι σσιιιιΙΙο.είεσιοι·εε εει·τιι::ισειε σε απο. @ἔκ 8: σε ΜΜΜ ΜΒΜ

τστεΜοσειίΕετι] ΜΜΜ” ιιιτι·Ισίεεσε οι·σισεισέει· 1σίΈτσετει:5 ασ Ιιοτειιιι οτειτιοσιεΓεκτειιιι ω ΕεεΙεΠεισι νειιιεστεε ΡσΠενει·σστ οίὶἰσττι. ΜιιιιίΈτει: ΕεεΙείἱειε σεΕσέ4

πισω @σε Γεπ στο σσοΙιΒετ οσει·ε Έστω εισει·σκιτε Πσπι Παοκ ισ ει:ΐΡεόΕετιοσε,

ίσΒιώ Πει ισίΠοσε Πτιε !ισπιεισο :ισ::ι!ιο σΙττο οίΗει Ρειτσετστιτ. Μἱτειιιτεε σώσε

κι σώσω ιιιιι·ειεσΙσιτι 5 οΗὶεισιτι οι·ει:ισσιε τεσσιι:στιι5 ω εειι·στιι ΙιειΒιτειει:ιΙστιι ωο

τι:ιτιτει· ι·εσιει·σστ. - Η 5 5 5 Δ

η. ]σσιτει 1)ει ΒιιιισΙει τιι:ισσειτο. Ποιισσι ισ επεσα: σεεεΒειτ 5 σπασω· ΓειΙἱεειἔ ἐΜΜ ι..

Βοτιιισιει τεί-ΡοσΠ σιεειιτιε : δέ ω:Ρεηθισίω :β 5 πωσ: «παώ άτυπα με· σάιτ 5 Θ· Ν” Μ”

,ω ρωφεπιόπ:5ά· |κώώπ ώώπωωι πι οεἰο5 ό· ·υεπι βρω: Με. Πὶει εοσδσει·εσε ΖΒΐἐΠ:

Βιιι€Εει νὶι·‹ἑ_ο οισσια σσσ: σ Ρτοκιιιιιήστε Ιιετεσιτειισο ΡεισεεΡει·ειτ 5 Με τοΡτἱεε5 ω.

ειστστιι5ειτσετιτστιι5Ισρισεε Ρτωοτω5 Μια ισιτεΒΠεε 5 Ειπα σιεπιτε ειΙσΒιίσσε :ζΤ"Ι'* Μ

ι:οσΙΠιο ω ωσεισιειιισιιι ΕεεΙεΠειι·σιιι δε ισ τα ΡεισΡει·στιι5 Ρτεκτετ νιΙε νεΠ:ιιτιεσ

τ1.1Πι 8: νι&σιιι εοτισι:ισσισ 5 ασ ΡιτεΪετι5 σιΠ:τιΒσιτ : (1σιειΡετ $ετιστστειι·ιπισ σἰνετΓει

4:είΒιιιοισε5τιιεΗσε είὶ στισπι ΓοΙισσπι ΪΠ2ΠΠ Ρι·ορι·ιει ΡιισΡετιι:ισε €2εισετε 5 σσεὶιτι “

εεστσιιτι ΡοΠ: πιοπεπι Ρι·σσιιττετε; Ισεσ σσοσ Ιεεεσε ιστει1ιειτ 5 ισνεσε εισιτσ- °ἶ _ _
Ριαιτο ΑσΠ2.1:1νμ

σ ; _ _ _ _ η _ _ ' πισω-εστι

24.. ΙΜ μισώ. η εοτιτισιτισ νιεισο. ιιο&ε εσπι κι Ιπιστιεσσαιτι εισσειιιι σε ίση. "Μ"

πωπω σ; ·· σ· Μι
ι ῇε1°2ᾶἱε

έ



π, νττΑ ε.ΑτοιεοπΝοιε Απ. Μιει.ΒοοιτΝειε.

-- ---- --7τ

ΌιΚε. Απ. τε ατι οιιιιε ίπποι ΓεεππτΙιιιιι εοπΓιιετιιόιπειπ ατὶ Βιοεπε!ιιιιι τιιιπιίττι ατττιΠΙΤειιτ,

Γι:ατιιιιιτι οόοτετπ νιπι ΓιιιτΒοπνετΓα. @ή ποπέιιιΒιτιτπ είτ ΠΠ ιι€ίΓε τιιοεΙαπατε

ιΒιιιιπι , οπι Ρτα:εεΡτιιτιι οτπιπι τιο τι Επι- »παπι πι οιιιπι πε α 1τιιΡ ετ.

:1]ξΞ(ΒΒΕ- Ιτετιιιπ ενεπιτ , ιιτ`ιιπα επ ιιιιπιίττιαΓαπθταινιτειπιε ιτπΡΙενιτ ιιτεετιτιι απτά ατι

ω, ,,,,Ρω ιπαππε Ιαναπε!αε, επιπ Γιιοιτο τενετία ιπνεπιτ ιΠιιτπ ναεπτιιιι , νεΙοειτει· τεειιτ

πιο τεπε απ! αοιιαπι ττετπεΒιιπεΙα. Ετετιπι εΙΤεϊ·ενετΓα ιπνετι1τιΙΙιιττι τα ιιιΠιοιιε Πεἰ

τι ειιιιιιι, ιτατιτ ιπιι·αι·ειιτιιτ εαπ απι τει σε κ. ,

Αιι&οτιει2- η. τω: οιιιοατιι ΡτεΓΒγτετ Ιιοπι τεΙτιΓποπιι , ὁ. ματια πι ΜοιιαΓτετιο όεΓετ

"Η νιεπε , επι νεταεἰτετ »στο παττανιτ , ετιιπ τω απτε Γοτεε Για τιοπιιιε τιτιιιια πο

εε:Ξιεξιτ ἱῖιΙἶιἙἶΪἐ8ι:ἔιἔἶἐἶἔἔἔἶιἶἔἔἐἔ?ῖιῖΐιἶἔεἶ.ἶἶιἶιἔ”ἐὶἶ ῖἶ?ἔἔἱΐιἱὶἔἶΐἑἐἔἔἶιἔἔ1Ξἔἔἐ
ο πι: πι ι
ω· ]αεεΒατ. ΡοΙτ πο&ιιττιαε ει: τπατιιτιπαε πω” τιπα 5οτοτ τΙε Ιοειε Μτοπαίὶετὶἶεὺιιι

Γε Γο οτι οεοιΙΤετ, ιπγΙΙ:ιεαπι οΓτειιτιιτ ει 1)ειιε νιίἱοπετπ οιιαΠ Γαπεται ΙΙιεΠιοτι;:;

Β. Α άεπιιπτια αὸΙτετιΠ`‹:τ ατιτε αΙτατε ιο Ιοεο 8αεεττΙοτιε , δε οοΙατιοπε:ι ΜιίΕι!εε

ιπαπιβιιε ιπ εαΙιεειιι ΓτεειΓΤετ. Ετ εοπνετΓα ατι Γπτιταόιεταιιι Γοτοτειιι οικιΠετι να

τιε8εάιε Βαεετάοτι,ιιτ Ιτιπετ Ιιιιπε εαΙιεεπι ΜιΓΤατιιιπ ΓοΙΙεπ·ιπια εαπατι οιιιαΙιείΞ

τετπα όιε ταινια ιιιίιτιπιταε πιειιιοτοτιιιιι ιιιε Ρτοτιιοτιιτ εοπιπιιιπιεατι , τιοοΙιε Πο

ιιιιπο αιιιτι ιαπτε εΙε εοτΡοτε ΟΙιτιίτι 6εειτιεΓαπΒιιιπε Ραττιειοατι όείιάετο. Εα&ο

τΠε ΡτοεεΠἰτ 5αεετοΙοε, ιιιοτε ΓοΙιτο ραπεπι δε εαΙιεεπι πεπεόιιτιτ, οτιεπι πωω

πι αετε ΓιιΓΡεποετε νιεΙιτ , 8ε τιιτΓιιιιι εέ`ι τοπ πωπω 1τετιτ, δ: πατιτετ ΡοΓτεα Ραπ

Ια εε νιίιοπε8ε8αεετοοε ότι ΓτιΓΡεπΓο εαΙιεε ΓατιιιιΙαε Ι)ει παττανετιιπτ. Ετ ταειτα

Ετ;ειτατιοπΐε εοπΓετναπε ιπττα Γε , ποπ εΙτιπιταπε οιιὸό νεΙοιτ άετιοίιτιο εοττιιιΓειι=

- οι είΓετ τιτπτα. 4

Μοιιωια 2.6. $ιτπιΙι ιποτιο οιιαάαπι εΠε επιπ 5οι·οτεε ιεπεπι ειτίττιιει·επτ τα αοιιαε εαΙεία.ε

ξέι:ξ"δί: εἱεπὸατ , ίδ:αβατ σπα εκδοτοτιοπε απ οτιιπειε. ΙιινιάιοΓιιε πατπειι1ε τιοίτιε τιιιι απι

Γι. ιπαε $απόΙ:οτιιτπ εοτιοιε (πωπω ποπ εεΓΓατ , Με ιιιιΡτιΙΓιι πι Ρττιπαε ετ Παω.:

»απατα ιπαε Γιιοιτὸ εαττι τιι·οιεειτ. ΆΒιιιοΙιτ ΓετνεπτιΒιιε τιποτε άεΓιιοετ ΡεπόεΙιαπτ. Ιτινο.

"' 2" απο ποιπιπε Μπα: τιιεπιοτια: ΑΙοεΒιιπάατ,άειπεεπε!ιο αε Ροτείτατε ιπιιιιιει πι

τετεεάεπτιιιιιε τπετττιε Γαπετεε νιτοιπιε , ιπεοΙιιτπιε Ποιπιτιο ατζιιιναπτε ιοπιιιιιι

ιπιπαε εναΠτ.

!τεπι πια. η. ΑΙιτιιια τιιιεΙΙα πε τεΒιιτ πεεεΓΓατιιε ΜοπαΡτετιι ειιταιιι πετεπε Γεειιε πεπεε

Μαειίτταε 8ε αιπιτ:ε Γιια: α ειιιιαΒιιΙιε τεειιΙατιτετ πιιττιτα εΠ·, ποτιιιιιε Αι.πιεοαπα

^' πιτ ε. Επι οεατα Ματ.τιίττα Γιια πταεεεπιτ ιιτ Γταετπεπτα εετατ πι ιιπαττι τιιαΓΓαιιι

Γιιπάετετ,8ειπ τιιιΙνετειιι Γτι€ετατετ. 1)τιπι πι Ιοεο ιΠιιτπ άινεττιΠετ, εετα !ιοιιε-_

Γαέτα Γετνεπε @πε 8ε Ηαπιτπα εοπΓεεπειτ πι αΙτιιτιι. Ηατε νιτιεπε πω, όοΙοτε@τα

τπεπτι εοτπτποτα ιπάτιοιταπτετ ειιειιττιτ , ετ πτιεπε ιιιαπιππε ναε ΓιτππΙ ετιπι εετα πε

ιαπε εΙενανιτ,ΒταεΙιια8εαττιεπΙοε8ειπαιιιιε όειοπε 8εεετα ΒτιΙΙιεπτε ΓιιΡετΓιιΓαε

ιπ ρανιιιιεπτο άειιοΓιιιτ. Ετ Γαετιιτπ εΠ: ιπτετεεεΙεπτιππειπετιτιε αε-πτεειοπε Βεα

τα νιτ9πΡ,ιπτατπενε! ειπε πὲιμπιιἐ έ'τοπιιτπ ιπεεπεἱιι νε! τιοΙοτιε αποατιιιτ. Α

Βοτπιτιο απαα ετιειι ο ιπεεπ ιι ε ε α απΡατιιιτ.

@εαπ ι.8.Ηοιιιο οιιιΒατπ εεεατιε ΡτατΡετΙιεπτιοιιε Ρτινατιιε ΓεπΓιι, πε νιτα μπι ότι;

::α1:ξ Βιταπε,αΡατεπτιοιιε Μπιτ επ απτε εοπΓ εετιιπι νιτειπιτ,πατταπτιππε οιιαΙι πο

ς.,.:,1ι·. Γιττπιτατε τιετιπετετιιτ Ιιοιπο : ιππίτειιιε ι Ιιιπι νεΓΡετε κάτω απτε Γε , Ποπιιιιι

ω· Οττιειε πιιΡοπεπε ΓιιΡετ ειιιιι. @τ οοιπιιπι τενετΓιιε , ιπΓεοιιεπτι ιιοδτε ειΒιιτιι δε

Ροτιιτπ ΓπτπΡΠτ,Γοπιπιιπι :εεε ετατιτ αεεεΡιτ,αε οειπεεΡε Γατιιιε ΡετιιιαπΠτ.

χ0:13έ:ι· το. ςΕιπτο οτε απτε Γιιιιιιι ο ιτιιτπΡξτιπαπατ Γαα: τιι€1Βιια ιπιτατιιΙιε αρΡατιιιτ

,.,ἔ,,, ,,,ο_ τενεΙατιο ,τιιιαίι τπιΠιε ΑΡοίτοΠε (ῖΙιτι νεΙ ΑιιΒεΙοττιτπ αατπιπιοτιε αε! αετπετε:ιε

τἱἱε ατιωιι Γεε!εε 8εττπαπα Γιια ΓαπόταΑΙόεειιποα οεεΙτιεετετιιτ ιπ ΝινιαΙΙα Μοπαίτετιο. Μι

Μ8”'"“° τατιιΙε Πεπιιττι Γαετιιιιι τιιιτιιιπιιιιι Γατεοτ , Γεεὶ άπο νιΓα εΓΤε νεταειτετ πονιιιιιιε.

ο Ατιοπγιιιιιενἰπε δ. ΛΙάτειιοτΙιε 5ετἱρτοι· .Πάπια- πι εοπΕττπατ. ΑΜεττιιιιιε Μπιτ:: ΑΜεει.ιτιεΗ ιπ ΜΔ..

έσω πω” [οι·οι·άτ Ρ·υσΙάετνΜιτ τωιιωωτ. ΑΠιιιιι Μ· Βοάιτπίιτ (Στειιοτιιῇ τεΒιιιιειι ΙὶιεεεΠὶτ , ΜάαποτΠ Μα

επιππάι πεπτετιι ΜΑπε1.ΕτΠτΔΜ , ιτιάετιι Γοτοτιο Για ιιτΙΒεττα.

ΕΙιαιπ τιιΒιιι:ΗιιεΒαλειπ : ιιττιιιικιιιε Υπο 8. (ΖΗΜ



] ΜΗ ε. ·τιττοΝε ΜοΝΑετιι εοι.τεΜΝΙΑε. ο 99; _

ΕνΜΒεΙἰο νετιτειε τΠειτ : ΜτιΓιέ οι Με είτε ·υεπτεπτ άτακτη Ζ)επιέπε ΜΜΜ τ»τω” ειτε. Μ;

πω: ρτφύττα·υτωετ τ έν:: ποσκτπτ Με ,πιάτα ·υτττετε:βετωπ.τ , ά· πω: τη2ϊτεύετ Με; "· Χ°· ·

άτβειίέπ 2 πιο φετ.αττ| έπτετιτΜΜτ , Με στο σε: επιίε[Μ. - Δ Σ4:.Β

τι.. Οἱιιιι ειιιτετιι ΒΙοτιοΠΠΞτιιιιε Ο ΜΗ ΟοιιΓεΙΤοτ ΡΜ: Ιοιι€οε 8: εἱἱιιτἰιιοε Με- 22

ιιεε Γετιι!εττι Μακ :ιττετετιι, ιι!τιτιιετιι ντα ΡτεεΓετιτιε εειεΡΞΠ`ετ τιττιιι€ετε τιιετΜι5 %:.”:Π._

δ: τειιιΡιιε ΜεΓΓετ , οπο νεΙιιτ ειιιετττιιε ιιιιΙεε ‹ὶε τειοετιιειειιΙο εειττιιε εετετιιειιε «Με

τιιιιΙτοε 8: Ρτεεε!ειτιΠιτιιοε ε!ε !ιοΓτε τεΓετειιε!ο ττττιττιΡτιοε, οοιιειτινιιτιι ΙΚεειε εεε.

ΜΙΒ ρετεεΡτιιτιιε Μ Γ.ιΡετιιτιττι τιετττειπι Μνετιιτετ 5 ΡτεεΓειετιε όιετιι ΜεΙΓε στ;

ΠιΡτειιιειτιι. εοτινοεειτἰε Μ Γε εειτιίΙιτιιιε ΡτεττιΒιιε Με 8οΙΙειιιιιιεεετιίιε Μοιιειίτε

τι] Μ τωετε, ιΜιε;ινιτ ειε οιίΓο!ιιτιοιιετιι ιτιιτιιιτιετε Γιιἱ εοτΡοτἰε . εΠεετιει ΑιιεΗτε,

Έττιττεε 8: Ποτιιιτιι τιιεἱ , ουτε όιεο , Ποτιιιιιο τενεΙο.τιτε , τεττιιιιιε τεΓοΙιιτιοιιτε πιω:

ιτιίτετε εοειιονι,εοτιιιιιετιόο αστειο πιειιτιι οτειτιοιιιοιιε νείϊττε. @το τιικιιτο Εται

ττετ [Με τιιιιιιο όοΙοτε @Βετο ειοΓΗτιετε Γε τιιιιιιττιε νεΙειιτεε.ΙεετγπιτιοιΙΙνοεε οικε

τιιιιτ : 001008 ?πετ ΒΙοτἰοΠΠΪττιε απο ειτὸ όεΓετἱε , τιιιοε τυπο εΒΓετιτἰειιι Γεττε

τιιιιιιτιιε ΡοίΓε εοειιοΓειτ. εΕιτιι τιιει Ρττετιιιτι σ:ΙΠειτιοιιε τιιιιιιοιιειτιι Γιιιιτ τιιιτιοτειιότι,

ΓεεΙ “Με ιιε τιιτιειε ει·εΓεειτιτ Μ ΒΙοτιειτιι ΡτοτεΙειτο.: ΝοΙι Ηττα· Γειτιδτε , ιιοΙτ εοε

οτϋειτοε τεΙιτιοιιετε. ΓεεΙ Μτιιιε οιιατιτιιϊτιπιευτιιοιιε τιιἑὶ Γειετέ ΡειττειιτΙδ. εοιιΓοΙ:ιιι

τιο τιοε ρτοτεετε. (:τιιιι ειιτετιι Βετο 8τ.ειΠε τιιιιΙτειιτιτετ Πιι€υΙτιιε δ: Μιειτειε Μαγ

Με άεθειιτεε όιεετειιτ , ωτωττωτ τω:Μ εοε : Νου τιεεετ , Ρτεττεε , τιοιι άεεετ

νοἐ όε τιιοττε οπο. εοτιττιίτειτι , τω ροτΗιε ετιιιοετε,ειάτιι Γειετιε τιιε τιοτι Μ Εκτε

έτιιιτιτιοιιετιι Γετι Μ Ρειτττε.ττι ὸὶιι εΙεΠόετατετιι τετιτιετε. δ2°το τω» τω τττάττίτ , ό· ι.ειτ.ι.ιέ;

εττττετβωι, ?Με ματι: ε/ἰ άτμβτπω απο:: βτ·υ."ε έτι ἐἔτιπι τω. @βαττμέ”. Ηοε

επι , Ρτειττε:,οιιοεΙ Γειιιρετ.οΡτενι,οιιοό ε!εΠάετεινι , οιιοά νοτιε οτιιτιι!ιιιέ στ

Μαιο 5 τιιιιιι ετιἱτιι νιιτετε τ:ιωττω είτ 8: ιιιοτἰ Ιτιετιιττι. ΟοΓετντινι ετιιιιι Ρτιττιειπι

8: ΓεειιΜεττι ὸετεττἰετιι νιε)ΙΙιο.ττι , 8τιεΙεο Γοετο τιιε το ει:τεττιει ΙσεΜτιιόιιιε Επτά

Ρετε ε. Ποιι·ιιιιο ΡετΡετι1π 8Ιοτιτε εοτοτιειαι. - - ._ _ _

η. Ετ εὺττι Βετο οΜΙΓετ εστι Ροίτ τιιιιΙτιιττι ΙενΙΠἱτιιε Γεἱιτε τοττιμτει ; είττιιοιιε κι” Μέ

ιτεΙιεττιετιτετ εοτριιε Μπιτ τετοιο εΠἰεετετιιτ. τιιετιε τετιιειι Γτιιιότε Γετιιρετ ΡετΜιΓο :ΐ:Μ Με

ιτιτειιτει ιιιιτιιοιιειττι:ϊ Πεί οτιετε εείΓεΒετ. Πιεε Μτεττι ΓΜετα: ΕΡΙΡΙιετιι:ε Μετα ι τ' ·

τετιιτιοτε 'Μο . ειπα Γεττιότο νιτο Μ τετετιιτιτιι νιτΜι ιιιι€τειτοτο- εοιιετιιετε νἱὸεΒειε

τιιτ:τιιετιτο. ΕΡΡιτιετιιε νετὸ ειιιμιτιτιο , νε! ιιιτετοι·ετατιιτ τιιειιιΓείτετιο : Πε Με

:στο εισαι νιτ τιιι&ιιε σιτε: οειιΙιε Με Ρετ ΓΡεειιΙιιτιι αει ετιι€τιιετεΓρεεο!ειτι

εοιιΓεεεετατ,ετιιοτΙο @οι τενεΙ:ιτ3. Γεειε ειοΓοιιε ιι!Ιο εε.τιιιε οΒίτεειιΙο ιΡΓει μπι

Γρεειε νιΓοτοε απ. εεω ειιτετιι Ιετιειιοι· νετιετιιετιτΗιε ιιι€τεινεΓεετετ , νοεειτο Μ

Γε οιιοόειπι Ροετο ρτεεετιιτ εἰ τ!ιεετιε Με πιοτιο : ΡετΒε , Με τω,ω ιιτοετιι Ε.ετιιοΑ

Φἱειιτιι απο οπιτιι Γείτιτιειτιοτιε τ 8ε ότε Ρείτοτἰ ΕεεΙεΠεε , ιιτ Με κοιτα Μεττή τω·

8: ετιιιιιειιιι τιιε:ιττι 1)εο εοτιιττιειιόετ Γιά οτετιοτιε , 8: εοτοιιΓειιΙιιτιι ττειεΙειτ ΓειιιιΙ..

τω. Ετ Μπι Ιιοε ε!ικιΓΓετ , Γεετειτιιετιτἰε Οοτειοτιε δ: δετιειιιτιιε Ποτιιιιιι ΓιιΓεεΡττε.

ΙΙΒιιο @Με@Με Γε τιιιιιιἰνὶτ .8εΒε ΜΓτο.τιτιοιιε ΡτειττιΒιιε δ: ΙιιεειιτιΒιιε τοτε:

ιπετοει οτειτιοιιιε ιιΙτἰτιιιιττι ΓΡιτιτιιτιι εκει!ειτοτ. _

η.. Ριιετ «με Ρε οτ ντι· Πει ε!ιιτετετιιιΠΞι εοτιιΡΙειιε, 8: Μ ιιτΒεπιε ρενειιἰετιε, Ατττεττω

ΕιιΜειιυΜ εμ εοοιιττι ιτι ετε.νι ΙΜΒιιοτε τερετττ]εεεετετιι,ιτειιτ τιετιιιε Πειτε, ιιεε Π: €Ρι€οτ

Γεε!ετε , νεΙ Μοτο Γε ετ18ετε , Τα! ιιετιιιε Μ Μαι Με:: Ροτεττιτ όεεΙιιιετε. δα! Γ,.,...,π...

πιο:: ει» Με φωτ! νετ 1)ετ τιιετιόενετετ ειΜΜτ , ωωπιτε Με οι: Γε ετιεςετειιτ μα. ΜΜΜ

εερἰτ : εοτιΓεΓτἰιιιοιιε τιιετιτιε Β. Τιμοτιιε τετιετιτττιΜι ΓΜιτειτεττι ε Βοτιιιιιο εκκε

ΡΗΓε Γε Γειιτιετιε , άε ΙεότιιΙο Γιιτι·ε:τιτ , 8εΠειιτ ει τιιειτιοατιιπι Μετα, εστι εειιιιτ:ιΜο

με: ιιἰτιιἱτι. ε!ενοτιοιιε , τω οτοΡτιιε ΡεεΙιΒιιε ο.τιιΒιιΙΜόο Μ κάτσω Πει Ρετνετιἰτε

εοπιΡΙόιιΓοιιε Εεεε εοτιΓιιετΜο ειτΡοΓεἱτ Γιιτιετιε οΠιειιιτιι,ΕΡΓε Γετεττιιιιι ειιττι Μο

τιτιετιιε @Πειτε Μπεστ ιιΓοιιε Μ Ιοειιττι ΓετιιιΙετιεεΠενιτ, 8εΓΞιετιιττι εοτριιε οτο.:

Ρτἰἱε τιιετιιΒιιε Γετιιι!τιιτε ττΜὶὸἰτ , είετιιιε το τεειιρετατᾶ Βιοιττιτε Ιευό:.ιτιε δ: Εεεε:

εΠεετιε Ποτιιιιιιιτιι , Μ ΡτοΡι·ιεπι $ετιεπι Με τετιιίτ: ττετιΓεετόςιιε Ρειτνο τετιιτιοΣ

ιιε @πιο ετγρτειττι ει: αυτο 8: αιτεειιτο 8τ!εΡιάιοι.ιε ιιτετιοΙΞε Γιιρετ ειπε τιιττιΙιτιπτ

Με ιιτ:εεεΡιτ. · .

η. δυο: 6; Με τιιιιΙτο. οπο: Ρετ Γετνιιτιι Γιιιιττι Ποττιιιιετ ορετατιιτ είτΜΜΜ;

`
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στη. Απ. Μ! νστσΠετσ ΐσΒττρτσστσ οσΗντοστ ίσα ττεισττει. Με! εστ σσεστ:ττσι· σστετΠσ

Μ”. δεισέτσε ίσστττ , σστό ίσσστσ; .νά σσεΙιτστ ντττστττ. εσπι σε! (πωσ στσε τσισσΙσιττ

Μινι. νττ. _ _ _ . . . . . . . . .

τεσπα σοτιστσ Ι)οτσισττε ορτσσόστσ όισσστστ πτττειστΙτετ ε Ποτ σσττσ τσστριτ σα:σιτειε

ντΓσσ1,ίστόττσε σσόττσστ , σΙο.ιτότσσττο στσίΐστττ . δ; όσττττοσσε εΌ οΒΓσΠὶε σοτ·ροττσσε

σττρσΙΙιιστσι· , Ρτείτε.στσ Ι)οττττσο σοίττο]εεσ.Οτττιτετο , σσἱ εστι: Ρε.ττσ ό: 5Ρ1

τσιπ σί`τ Ιεισε , Ιποσοτ , δ£ σώσει . 86 τστΡσττσισ τσ ΓεσσσΙει ΓεεσσΙοτστσ , Α ωστε.

ΑΡΡΒΝΠ!Χ ΒΧ ΑΖ.!Ο ΑΡΟδ'ΚΑΡΗΟ.

Μ, Ματ, 16. Οσετσ νσι·ὸ τστ11Ροτσ (Ρτο τσΠσε (Μπιτ σσεσσετ τσ ωστε , Ηετιτσεττ

Μ] ωστε” Πάτοι· ω εσβστσεισσετσ ΡΙσΒστττ Μ» σοσπισιίΠιστ [.σστονισστσ στνττ:ιττε

ςο”νω” ΡτεστσΙ νσσστασε!σε Μετα. @τοπια τΡίστσ ΡοσττΗσστσ τσΒττε σττέσσεττ , ειστε!τσσσ

"πο _ _ . . ε . . . .

88τττικτο τσ @στη όοΙοτσ σττστσΒετ, στό νιτστσ Ι)στΤτΠοσστσ σ!ιτισσΒειτ σσσττοε,

στ Ρτο σο ΡΙσστσεΒοτστσοτστστσσόστστ3 σσισστετιΓσσσ στο σο ντετΙττε οσττσσσετ

στο ΡεΡτοτσ νσσστειστττε ΜοσεισΙτσε , στο ΑσττΠ.ττσ :ιστσέτσε 8: σστστ!τε σ. Ποτστσο

σσοσ ΡστσΒειτ.

Ἑστσἰτττιπτ η. Φ;εσειστ εστσστ τσσΙιστ σωστο νσΙσσε Ιπεσσσε , σωστή:: σε! Ροι·τειτσ Μο.

ω” σειΠσττ] 8.ΤιΠοσστσ τσόσ σττοτ·εισε. ΤσσστΙΙσ ντάστσ σειτττ τσιστωσ νοΙσττ,Γσσ σα:

ΠΠ ι·σσπισόσντττ ΜσΙἱστ σστό σπσσστ Ροίστε ασ:τττ!σισ : τοοτταΙτε σἔο Γστσ , 8; στα:

Γοστσε ττειστΙτταττε , Η ειστστσ στσότε τσ Ο[1ττΠ:ο σστ άσΓστντο, νειάσδι ίσσσσόσιττ

Βάσω :σποτ στο. Ι)σστττ, δ: ίεισσΒσττε. ()οσίσίτττστΙΙει στσάσσε ειστττ, 86 τσνοσειτο

εεττ Πσσ άΠεττοσσ Γεω όοτστ τσνσττττστ.

8<>ΙΙ=σσὶ=·] 18. Ροίὶ σοσ τεστ Γσ Γσσττσσε Γσιτσέτστἱ στοστσσσετσ . σσεΡἰτ οΒΓσστωσ Ιτετσε

Βσσ.τσσι ΑΒΒετστσ Ποσοσεκτστσ * σστ σκατα Μοσειίτσττο , σε ΡτοΡε ΜοσΑΠ;σ

σώσστσττ. ττσσπ, ίοτειε τσστ·στσ σσΙΙσΙειττι * εσότΗσειτστ τσ Ιτοσοτστσ ίο.σθετ ΕΙτεττ (ΙΜ σσττσ εσω.

'έ'εί::::1"· σσσσ εισΓΡτστσΒειττοσστσ) στ: Μ [σσιτσίττετσεεὶ Ραιττ·Ποσε σΙτσ σοέτί1σσσ Ποττσσο

τ. σ, ω.. ΐσΡΡΙισειτστ: σσο.σπ στσε μποτ Ρσττττοσστσ,ίὶσστ ΓοΙσσετ,σστσ Βσστ8σοεισΞστοσόττσ.

<<#στπΓτά- ΡΙσνττ. Τσσσ σττειιττ Ιοσστσ νττ Πστ ΟοόοΒσττσε ΑΒΒ:ιε τσρστττ στορσ τρώω Μο..

σειίτστἰσισ σστσσσσ τσκ ίταε!τοτσισ δ: ίστσ σιτσΡΙάσε :ὶΒίσσσ (:σΙΙσσιτσ τσ Βοσοτσστ

δ. ΕΠΒτ] εσπι στεισσει τσετσΠισσ πότΗσσνττ. δίσετσσ νττ Γεισθ:σεΤττΙο τστοτειττοττἰ

τστσστσε 8ε ἰτι1στἱσσι1εΙσδὶίοι1ἱνεα1Βε1τ $σστττσσειτσ οττστττ εΙσσσσε . φωσ σοσ αυτ:

Ισόττοτττνεισετστ:, τω: οσσε ()ΙτττΠ:τ ΡστΗσστστ, στα σσττσ σπιστσσε ορσε ειΙτσσο:ἱ

@στα Εστσεττσσε σττττσ σΙοτττστσ οτττττοστε , (Σωστε ισσστσΒειτστ Πσσο : ι·στέτσ

ότστἔ νστὸ όΒσσσετττ Βοτε.ττο οἔσσττσΒε.τ στ Ρτττττττσε σσὲτσ ΓσΠἱο. Το.Πτστ σειτσσσσ

οσο πιο εστι τε ισ σε ντα σε.

ΦΗΜΗ μ., τσ. ΑΜ νστο τστσΡοτσ Οοτ.ΜΑΝτΑ 111τοτ Ι.ΑΝτε.τιττ Οοτσἰτἰε , (τσκ στττττὸ

τσετττστσ Οσωσ ΙτειΒσστ:ιτ, 8.«πωω ιστίἰτ ω! Ωισθ;σισ νττστσ , £1ι1ξ;όεάνετω8 τω».

° σωστη ατσΓειεσσεσΠΞιτισστ ( ΠοστσΠ σοστσστιισο)οΙσστσ βσσσάισστστ. ΑτσΡσΠει

σσττσ σσειισ σττΓστ·στ ντττσει στο: , τω ιπσσσεσστιτσ ΡΙσσει Γσστειτ. Οτσνἰτ οΙσστπ

οκτώ , στ όσστ :τά τσσ.ττοσειτσ νσΓσσΙστσ τσίσττστστ.τστστ τ·σ:ισσε Ρσσττ Ροττσσττε τω

ΓσστΡστ σττσσσετστ,στ σισσστΙσσε νσΠιισσστστττ Γσσσττσίσε Ιτσσοι· οΡστἱτστ. Μο.

ττοσει νστο εσω τω.: ΜΜΜ: , τΡΓει σσοσσσ ρτεσσετε.νττ εσω τσεισσο ὸσίἰὸστἱο νἰ

άσσότσσσι1:σστΡΒιισσσοσσσΕεσΙσΠετσόσ Με τσΒσε όττεινττ, δ: οτε.ττοστσσε Γε

σοσττσσσ ειντι·.

ΜιτΙΚτεστ - ω. φτσότιτσ τττσΠστ· ΡτοΡσ.]εττσ τσοττἱτσὁόἱτσ νσΙσσεἱσ τ:οΠο 8σΠειΒειτ , τσοΗ

°"Μ· τιισσσε οσσσττιτ Γεισέτο Υπο , οβΓσστο.σε στΓσΡστ σα: Π8σσστ (:τσστε σττσετστ νε

ΧΙΙΙστσ.()στσ ΓσΡστ νσΙ.σσε ΡΙσσστττ νστιτττσσε σωστ Πσσσισ σσστΙσπστστ , τσΡσστε

1σσι1:στΓσι1τ νἔττσσεὸ, ίσιωσε πᾶσι τσσοΙσττττε. Αστέσσιστσι· ντττστστσ οΡστε,

ετσι σε νστει σ σετσ στττστ.

Ι“Μ α” στ. σσό:ιτττ σωστα. ΓεισάσεΤΙΙΙο Ροτεσσπ Μοσσίτσττ] νοΙσἰΠστ τστέι·σεΗ , τη;

Μωττι νσσἱτ σσστσ σε: νστσσσσΙἰε σοσττειέΗε ισστσΒττε νσίὶἰἔὶο όσωστατσιττ , σστ σΙεισάί..

ω" ΡσεΙσ. Οοσσττσε τΠσ άσσι·σσειΜτστ· , στ ΠΜ νττ Πτσ&σεΓσσσσττστστΓσἔτειεἐὶο,

5τσ νττ· 2σέ ίσξσρτΞτ σεισεΣι , στ.ειττοσσ στο σο ίσεεΐ, σστσ Βσσσστέττοσστσότττ ΙσσοΙσ

τσιεσσο στι: σιτσεισσε τστ:τσιτ.

στι. Ετστ
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ω. Ει·ιιτ :.ιιιτοτπ Ρτεεθιτο νιι·ο ῇατπἀιόΕο Μοπειίτετιο π: εοΠοπο Ρωττπτπ Ροίἰ- απο Απ·

τσιπ νεο , οιιοτὶ νοΙἔὸ τοππο νοοιιτιπ· , ποιοοπε τποτΠοιππ Βιιοτπι , οποο Ρτατι·οε σε» ]::::λ

:ποτε εοπΓυοντ:τοπτ ετοοετο.Αοσιόιτειιιτοτπ τμιοό:τιπ οπο Ρ:ιτι1τπ Ετ:1ττοε ίεΙοτπι

Ρτο Βοποεὶιὅτἰοπο ΡοτειΡοτοπτ άο €οότ:Πι κατά: , όοιποο ΐειπάιιε π: ΒοποόιΧιτ "Β

οοΙοτπ,:ιτοπο ὰ Μοπειίτοτιο εΠΓεεΙΒτ. Μοτο ειιιτοτπ οιο Μοτο, ίοττιιἱτο πππιίτοτ π

πωπω τ:τ:Ποποπτ , ιπνεπιτ τοππε.τπ οπο: [ποτε πιστευει τοπιειπίετιιτ , ιιίτ1ι.ιο :το σε

ν1πο τεΡΙοτειτπ. Οεπ>Μ Ζώα

ΠΕ (ΞΕΙ..Ε.Α, πετ1τπιιιε,ετ1ΝνοοΑττοΝε δ. ΤΙΙ.Ι.ΟΝΙ8.

1Ν?Ήιωι τισ/τοτ οε/πέιιιπι ω” ι:ε!!ιε. οπο Ματια ΜΜΜ Ρ”ισε.πισιι. ·υιιίέο Ιονι€τ:π, κ” Μέ

Ριάε ἔι Μωπιβτήσ δυί!επιπίπου,ρβοβιίβ ·τιιιίετιστ. Ηίιισ εφΡ47ι9! , δ. Τἱἰἰοκευι πο» οι

τωιιτιωρ :απο . βεί π: :Με δο!!ι:»ικΑπο Ρι·ωτίπια έ:α]ξβ. .όριά Βο!Μπάιοιι Ζεέίτιιι· πο”

ι@ειιιω.ι.Μ ω τωρα: . οπο Μοτι.σβειτίο Ρττεοτετ νοποτοοιΙιε Αππει ΕπιτοοΜΑππε. 'ΠΜ

Ριν/Μέι οι Μοιιαβει·ιο ιιβ|ιιε Μ ›·ε2έπιεπ (5οοεπειττι π" διικάεύεπί, πω” πω» έ» μί·ιωτιιιιι αλ.

Ιπ[4Μ /ἑτεεερ£τ. $εριιΙτιι: οι: «ύ ΗετιΜεΝο Ριιιιιίβσε .Εεπισοἰσιιω οι Εεε!ιώπ .Σ'α!!επιιπιποεκβ , ιώδ

το απτο /ιι&π·πιππω σ¦ιι.τ τισιιιι!ιι: ὐοεἰἰε "ορο τιιβ:ιιι·.

α.. Κε!ιοιώιι βοδιιί Με! ροβάεπιιπ Μοιιιισβί διι!!επιπιπ:επ/ε: στά /.εσιιιιιπι παπά εἰιιρ/ιὶιιι:

απ:: "εοω [ασίτ ε·|σ.πω 9ιΜά%Μ ίπτωια'ίτι: φαω: /Εν·ι7ιτιι απο Μ. π. τι. π. @πιο πιοέκπι.·Α νοι:Βο

Βοιπἱπτ τπιΠε ουἱπἔτπτῦιπ :το :πιο ρΙοπιΠιικοτυπτ :ιππι , ιιΙτιπιο ποτπΡο ]ιιΜ. Βιιόιππ ευτετει

ΤιιιοΝιε οι€ποτει Γοετει; (αἱ Ρετ ΑπεΙιτει οΙππ εεττειτπιπει ρτιίτε , ιπειιΙτο. πιο ποτοτειπτ : Ρετ πω:

τυπο οοι εάοτεπτ ΑΒΒειτοτπ δε Μοπεκποε :πιω νοοιιπτ $οι!επιπιοτοε, ίροι:τοΠα οτ: νοτοτἰ , ίοΠετπ·

τιποτε ωιωτι1ε81οπο5εττππ ττεπΠοτε , Γ:πρέπίοιιο νε:ποτετ:ι. Νοπ τ:.ιτποπ εκ ρτορτὶο ετγΡτηιετ

πω επ τετοττπετει: τοτο παπι τπειτετἱεε ειο Με επ ὶπ Γειοτετἱο τοποττει. Τειπτι επι Μτειτοτιε πωπω

τυπο ι8ποτοτπιιε , οΤΠΙο πιο. , επιτποτπ πω ποπο εοιππιεπτ!επιπε. Αδτοτπ ίεΙυπτοιπ, ιτποτίίουο

τετπροτἰεπι , ρειετ·πι δε χιοτιοπι οιτοτ:ιπιιιε.

Ι 3. 2727244: ο: [ειδα :Έσω £ιιβτιωιι·ιιτο οειιέβιοι·ί . δ”. Τ£ΙΙοιιἰ: Ρατι·οσιιιιιιιιι ιυιιιοιιέιιι: 1ωριιωιρ:

Μπι ά έ τε7τι ο τίπεπ κι». Νάτο ετππο ο Ιπο.1)οπππἰ π. ωινιτ. οτε τοπιο πιοπίἰεδο τοπιο.

Γοίτινιτειτο δ. Κετπ:κΠ εαπ :τοπ πιετ8πο ίἱοτἱτειε εειΙοτιε τητα ο!είοθτο 8ε οΙονπε , οσοι! ξιοτοτε.,

Βοπιιιιοχώ·σ. ιποτἰεοεπτοτ. @Με «απο Βει:Ιοίπι δε μα» $οΙΙοτππὶεεοπίὶε νονἰτ δε οτάΙπανιτ

πο ποποτοτπ Ποτ , Β. ΜΑιττΑ , δε οιππιιππ δειπέτοτιιππ δε! ρτακιριιο τα! ποποτετπ ΒαιτιΠιππ ('οπί

Τιποτα: , απτο οοτριιε το ρτα:Γεπτι τοοιποίεΙτ Ε‹:εΙοίἱο.,ειιιπ οπιπά άονοτιοπο δε τονοτοπτιετ

Ροττο2;ν1εοπιιτπ τ:οτίοιιε Β. ΤιΙΙοππ , στ οοπεοπτυπ Εε1° Μπιτ ω: τπτ Νε;:1εεει&Ατε , ευω ·

τοα: οπο. πως οέτο,δεεΙ1&οεοτροτοτο ο πο το Ρτορτιο οοο, :ο ετπ στο ιποτπεπτο · · ι·

ἔ!πνιει ιπτειππ τπε8πε οοππό:.ιπτίο δε Ιετ8ἱτοτο ἔτοἱτΙπ , οτ 86 8τΒοτ€8 νπεετιπτ , @τα .φιμέ ποιοι

19επιιωτίύιιι· ρυβίπεσ 3τρακιωειιτι: , που:: 47Μ0!265 ος. 6029706404”. €#.ΧΡ;'£ΐΈἴθἄ Διί·υει:δι.τ ίου/ιικ

τἰιιιιι έ» ΜΜΜ» ‹ε: ε κι”. ο Μπιτ: Μπι· ε α” . Τί οποιο, οπο:: ο @Με £9°επΜΜ ἐ £'ιτΙοΕ..

Ματέι [ι)2π· εκζιιἰτιιεπειέ . Ρτεΐειξιιβι 9"άάά,'Ε βτπιιιβιι!ατα . με .5'ο!!οπικίαεπβ.ε ιιο]Μ σιωιβιαίι

ει: ειιιστίθιι.τ ιιέ/επωπτ. '

νιΤΑ ε. ΒΕΝΕπιτ:Τ1 Βτεοοτι

ΑΒΒΑΤΙδ ντιιιιΕΜυτΗεπειε ΡΒΙΜΙ.

Ετ Γιιοεοίΐοτιιτπ @σε Βιοτιτι131 , Πεοττπιοι, δε Ητινετπεκτι.

8ει·ιΡτο. τΙιιοΒιιε Μοτο δ. νοποτ2.ΒΠτ Βεπιτ Βιίτ:οΡτ όιίτιΡιιΙο.

Ε:: Λάπτοπ!. Βειιαἰ. .4ιιςζ!ίε. @- Ιιιευθέ Π/4Μί εείιτιοπε. _;

0Β.9ΕΚΡ'ΑΤΙΟΝΕΣ ΡἄΔυ£7Ιτἄ.

· ΕΝΕΧ.4ΖΗΣΙ.5' ΒεπΑ πι ἔΡἱτωιιε Ηἰ/ιι. Σάια!. ιιάίπάίαεπιβυπω ιιμι·ιΜ τέιἔἱΡ: ΒωΜπήω

. υιεπτἰοπεπι 'βοά θι]τοι·ίω πω” Μο:ιαβεπ) _βά Με πισω; : ΗΗΈοτἰεττι ΑΒΒοτυπι ΜποΠ2

Ε °ε - ο;; Μοπείτοτῇ πιιῇπε , πι οπο Γτιρετπειε οὶετιιτι ε!εΓοτνττε επιπποο·,Β:Νεοτοτ1,οεο.ω Απέτστ.

. : ο Μ! παπι , ( Μάο 5ιοττττοι ) δε Ηιινοτοεττπὶ ιπποοΠιε ουοουε ΐετιρΠ. Ηή16°|9αΪ21

ήπιο οι εοω #'ι88°ΜΜΜ αεωφω 42010 Μ”. ειίιάει·ιιτ ΕΜπέκι Μοιπονν Μιυικάτω Ρ“ιιιεβοιυπιβε

τἰυιβι οι Μαϊοι:·σίσείο Βειιιέιδί·ικο-.4ιι!!ιωπο , Με” ?Μέσοι το Τ 2ΒιιΙρο.. ΑοεΙεπόοτυπι , 1708:

πιο». δε. σα. ε. ο. δαπΜπ π. 1. 1. Ι. 111

 



ο«

ει» νιτα ε. ιειι.ιΑΝι ετιετ:.ετ ΜΑιιιτ

Απ. Οπα. δε ρ:ιτετιτεε Γεετιπειιιτπ ΠοτπιπιΕναπεειιπιπ τειιπτιπετε , δε τιπειοε Γετιιιι ςιιτιιιιιιτι. ΠΠ παιππιιε

πε.ιικειιι. θεια: αειιιιοτιιτιοπι ιιεατι πει οιιτεπιρεταιιτεε , ιιττιιιτετ εοαιιππατι , τειιδιιε οιιιιιιιιπε ειε μερια

]πιιι ντι

ννιτιιιιιτ-

'· ρεττειιετιιιιτ Ραττια , δε νεπεττιπτ ιο Απιιταιιιιπι παττετιι , ατι εαιιεΠπιτι τιιιοτι νοεατιιτ Ι/·ωτεε

Μωβ δ ε ιιιιειιιε πεταιιτιποτι ιεπιτιπε εοιπιιιοταπτεε , τεΒιιαιιτε ιπι εοτιετιι ιεπιροτε οτιοειαιιι Πιιεε

ε! εἴ" (ιο2ιιειιτο @πιο Ηετ.ιιπιε ίειιιοι·ιε , ειιιιιιιιτ Με Ηιιιιοπιε : επι ετιαιιι ιρίε £1οιιιει·τιιε δε οπι

τιιε ροοιιιπε ιιΒιιπιιιεδιπε πιω: ιια8απιεο νινειιαιιτ τποτε ; πιοια ειώιιιοιιιιπι εοιειιτεε , Πειιιιι

νινππι επειι δε τεττατ πιιτιιπιε αετιοίεεπτεε. · . . - .

Βο.ΜΜ ε· νιτιετιε ατιτειιι Γαπ&ιΠιτππε νιτ τω:: απιοεπιτατιειοετιπι. ατοπερπιειιεττιτπαττι ιιιι πιπιτιτιι

μπε διπειιι ιιοιιιιιιιιιι νιι:οτιιπι απ απιιτιιιο ιιοδεε οιιί-επαιτι , πιιτα ειιιαπι πιει ροτείι: , ειοιειιατ ιιιοτπιιι

εεεειτατειτι , ιπιιττιπε εοιιιιιιιιιιι απο ίπιε , ειιεεπε: ιδταττεε νιτιετιε ιοεππι ειε8ατιτεπι , ιιοπιιπει

ειπε ιοειιιιιιοε , ιιεετ ιτι εττοτε τιεεεριοε : Η νοοιε νιδειπτ , ιιε , ιιτ εοπειιιιιπιπε , πΓειπει:ιιιιιι πι

ποδια ι-πιπιπε παττια , εαιιιιιε ιζοπιαπι , δε νιίιτειιιιιε ιιτπιπα Ρτιπειιιιε δαπέτοτυπι Αροποιοτιιιιι,

δε ρτ:τΓεπτεπιπε τιοε οοιπτιιιιιε Β. Ραρ:ε]οπΑππιε : δε π Ποιπιιιι νοΙτιπταε οι , αιι Αροίιοιιεα Με

αεεεριδ. ιιεετιτιἔι ,ετιπι ιΠιε εοπΓπιτπ ιτετιιιιι τενετιαιτιπτ , δε ρτ:ετιιεειππε ιιιιε ιιειαεωιτει ποπιειι

Ποιπιπι πορττι]εεπ-Οπιιιετι. Νοπ πιστα δαπέτι εοιιιριενετπιιτ ειιίτα,νεπιεπτιο αει ιιπιιπα Ειπδι

Ρεττι Ρτιπειριε ΑΡοί'τοιοτππι. - ` -

Ρτεειιεαιιτιι ε.. δα! ιΠιιε νεπιειιτεε , δε Αροί'τοιιεππι νιτππι ποπ ιιινειιιεπτεε , ποιο ει (απιίιο Ραμ (Μ.

ιιεεπτιαπι πο” "' Ρπωιειιιε Ροπτιίειτ Κιιιαπιιε αιιιαιιιιιτετ δε ιιοποταιιιιιτετ Γιιιεερτπε επ. (Μπι ατιιεπι

€ας;,":ς':ΐ- Β- Ραρα (ιαποπ νιιιιτ ποδι: νεπετατ. δε ατιτιιιεπι ιοετιπι ειιιιιειε τιτοπιπτα ιιοιπιιτατε ιτιιτιιε διεπει:

μέ) απειιτα ιιιιιιε εεε ρατιτετ δε όοδιτιιια , πιω ειεειιτιιιι εεε δ. Ρεττο Ρτιπειρε Αποποιοτιιπι ιιεειιε

ει τς;οΒοηε παπι δε ροτείιατειπ ρταεειιεαπιιι δε ειοεειιιιι δ: δε οποίεπιτιειπε πια εοτινεττετε ροττιιΠετ ειοθτιτιει,

ε ιιιιετα αττιπε πωπω πω: ιαεετετ ροτειιατε. πιο παπιειιιε “Με ρετεεειιτεε ιτιπετε Γειιιιειιτατι

Πιπτεταπιεπ ποπ εοτροταιιτετ , τω ΐριτιτπαιιτετ αιιιι:ετεοαπτ πιο Εριἴεορο Κιιιαιιο (?οιοτπατι.

Μιιιιιιιιτεπ τιοε Ρτειιη·ιετ α δε Τοτιιατιιιε Πιαεοτιιιε ο δε νεπετιιπτ ιιι παττεε Αιιιιτιιιιιιιιι ι:ταπεοτιιπι , αει εαπει

δ[2°Π""· Μπι , εποε! ειιειιπτ Ι/υἰτεὐκτεθ , ιιιιτιπε ρτατεΙιεαπτεε οτιπιιτιιε νετιιππι Ποτπιιιι. @Με αιιιιιτιε

ἔἐΞἰίἶΠΜ Φοιιιεττπε Ποπ τοπνοεατι εοε ι-εειτ ω Γε. · ' ' - - υ .

ΜΠιππιπ_ Σ. (Μπι αιιτειιι ΡτεεΓεπτατι απεΠεπτ,εοπίαΒιιιατιοπεε ιπιτινιεετπ τ-εεετπιιτ Κιιιαπιιε Εριιεορι.ιε

οοιι)="υπ! δε ρτ:ετιι&πε Ππιε θοαιοεττπε. Ναι πιπιτο ποπ τεττιΡοτε ρετιπαειειιατ ιιιιιιιι ειενοτπε Ποιιιιτιι

@και Ροπιι_ίειι Κιιιαιιπε , ()ιιτιιιιαππιτι τω. (ζιιεκιαπι Ποπιιπο νοιεπτε ιΠιτιε ίαετιε ατιπιοπιτιοπιιιτιε

ΒαΡτιιατ_ αειιιιιιείεεπε ,ιιαοτιιατπε επ απ ιιιο , δε εοπιιτιιιαιπε είι: οπιπιε ροοπιιιε , επιω ιιιιιιε ροτει'εαιε

εταιιτι

Ε"Μεω ό. ΙρΓε απτειιι θοιιιεττιιε Ποτε οι πιαττιπιοιιιο ιιαιιιιιτ πιιοτειιι πειτε οι , Πεπτ ατιτιειιιιτιιε,

Μ) @εδω πει εοπίπετιιτιιπιε". θεό Γαιι€ιπε Πει Ροτιτιιειι Πεο: Γατιιεπε Γετπρετ ίαειτ Γαριεπτετ , τιοιιιιτ ι1ιι

εαπι ιιιτεττιιεετε , αιιτετιιιαπι τιτπιιτετ εοπιιτιπατιιε εΠετ ιπ Με Οιτιιιιαπιτατιε. Τιιιιε ταιιδιιε αει

»Πωλ “η ιιιππι Ιοειιτιιε επ Γετπιοπιιιιιε : Επι τιιιεότε (.ιοιιιεττε , τποειὸ Οιιτιιιιατιπε δε Ρετ οπιπια Πεο

Ι- ατπαιιιιιε ιαέιπε εε , Η πτιατιι τεπι ίαειε , τιιιαιτι πιαιιιτπε τε οτιοττετ ίαεετε , ιιτ ειιιιιιτιαε εοπιπ8επι

. ' τιιαπι , τιπατπ ιτιιπίτε ιιαιιεε τιιιιεορπιαταπι : τιποπιαπι τε ποτισοροττετ ιιαιιετε τ1Χοτειιι ίταττιε τω.

Ο

.ω πατε ειπα Πιιιτ (3οιοεττπε τιπαιι δε ετανι Γοπιτιο ενιΒιιαιιε , τεί-ροπιιιτ δε ειιιιιτ : (.ιτανιοτα

δε ειιιιιειιιοια πιοτιο Γπαειεε δε ιιτ:ει:ιιεαε , τιπαιτι απτο. δει! Ρετ Πει οπιπιροτετιιιε απιοτεπι τ τιιιεπι

ρτεεειιεαιιιδε πτεεδιεαε, άετειιτιπιοιτιιιια , ποτε ειιιεειιι δε ατι·ιαιιιιια πιω ιιιετιιιιτ ιιαιιεπτιο ρετ

ειιπιειεπι απιοτειιι : δε πιεαπι εοπιππετιι αιιιατιτιίΠπιαιτι , ιι ποπ επ ιιειτππι ιιαιιετε,ειιιπιτταιπι τιπο

ιιιαιιι ιιίιιιι Πει ατποτε εατιπε , πιιιίΙτιπε απιαιιιιιπε επ °.

'Ηιεοτιε ειπε 7. Ηιε απειιτιε εοπιππιτ Ωωικιτι ποιιιιιίιιτπι Πιιειε ιιε δε ιιινωιε ίοτιιιιτε αεεεπΓαετιιπ ποδιά

ιιαιιι ιο [ο ππεεοειταιιατ ,ειιιοιιιοτιο δαπέιοε ειιίρετε!ετε ροτιιιιΪετ.(ῖἰιιιι απτειτι αρτιτοριτιοπέιΠετ τεττιΡι15

Ρτονοεατ.

Νεεατιιτ

ειιιιι ω.

ραΠιοιιιε δε τειιιπτιετατιοιιιε εοτιιιιιι ρτα:εεειειιτιιιπε πιετιτιε,ναεαοαπτ Γπρταειι&ι Ματτχτεε απο

ει ειιτι πο&ιιτιπε οτατιοπιοπε δειειπιιιιε , ιπι Ππε ττιΡειτια , δεε!ενοτι ίιπε ίοτπιιτιιπε , αιαετεε

ειιΓρεΕιαπτεε ειιεπι ιαπι οιιιιι ορταταιτι ,πτπιαττγτιο εστοιιατειιτπτ.

8. Οοπτιειτ απτεπι, πι τιπαιιαιιι πο&ε ειιιπι Ποιπιιιτιε οιππιροτειιε Γιιοε ιιτιιτε νοιοιιΤετ επιε

τεε τεπιΡοταιε εετταπιειι , τεπιροτε ιιο&πτιιο, ειπαιιτιο ιτι Πει ιαποιιιιπε ππαιιιπιιτετ εοπίιίιε

ιιαπτ , αεεεΠιτ ιιδιοτ αι! εεε , επι-ε αεπτο ρτερατατπε αει Πει απιιεοε ιπειιιαιιειοε, εοπιριεπε με

τι Κεεειιτιοτεε Ηετοιοοιιιτι νοεαπτ , νιιιιτο πω»

δειτε, τιιιαπ Μπίιοτιοιιιιι : ιιε ειι]πε ιιιιιιε ετ)·ττι0 τπιιιτα

Δω δετατιπε. στι» επ ΕριΓεοραΙιε αδ Μ:εππιπ Ηπ

νιππι,ιιιιι τιιεττοποιι Μαρππτιαεειιιι. Ρτιπιπε ννιττιι

Βιιτεεπίιε ΕιιιΓεορτιε Πιτ Βπτειιατειιιε δ. Βοιιιίαει] επί:

ΙωπτΜπια , απ» ΠιιΖιυπαππο Ρτερ]τετο ό· Το2π£πο Σε·

πέτα επί πισινα με άεβιιιιατιωι ρετοτπέε. :πωπω πειτε”

αδ με.είτε?πω αριιίπω Οτιι·πτιιΜι Ρωπεια ννιτιοπτ ,

Μπιτ:: Οιι/$επτυπ »πωπω Ηι`ε ιιαΠυειπατιιτ Ηπειρο

πωι πω: ειιυπρτιάτ οι τα Ρτιι·υιπειε Πωσ» Παντοτε , _ τι

ειιιιιιιιε, πτ εοπιιατ εκ Ιιττετιε Ζαειιατιιε Παρα: αει ιρίππι

-Βιιτειιατειπιπ. Ναπι Κιιιαπιιε , Πει:: ΕριΓεοτιιιε , τιπΠι

Με αειειιδτιιε ?πιτ : ταπιετιι ΗειιιιΡοιιε ειιιιιΡαττοτιιιιτι

εοιιτ.

ύ Ιπτετιιοιατοτιε ιια:ε νειοα Γιιτιτ : Με τα εαπβπ[ιε

Μάιο: "Με βοετιπππω ειναι» οι Ρτε[Ματ2: αβ'ειε ευπ

_βιωιι , με ό· εΙπίπιπ εα›πιτει·ε, ό· Ετε!άπε ιδεα”,

ό· [αουτ Οτάιπετ τοπ-β=ττε ι"φτιαΜπειιιι" ·υα!ετει...

ΒεαΜε πρι", ΚιΙΙαπω "Με ειπε/Ζω , σπιτι-β πω”

ιιιτοτ ειτεα (Ξοιιιετιιιιτι Πιιεεπι , τις πατε: ε:: ΑπόΙοτε

ποίιτο ί(πρτιι.

ε Ιπτετιιοιατοτ ασεπ : Με ειστε ΜΜΕ στέκει: ,τοπ

[κιψειέτ ύπατάτεπώ "τι ω», Ιου/πεε: .ε Με έτωΠεετε :

#βιιω στο» :Μετα βεβετ πάτε ρτώ!ιεε ω. πω” απ

τω: τε·υετ/ια /`αετο, ΜΜΜ ορροτικπιτατε ειωιττωιεε,

βρεταόω πό Με' Βει|ι οποοττιιτιιτατεττι ίινε αιπἴετι

ιι:ιπι Ππειε εαρτανιτ (ιειΙαπα , ειπαπι Μι] (;:"επι

γοεαιιτ , ιιτ Σ. Κιιιαπιι.πι ίοειοΓε1πε ε ιιιεε!ιο το1ιετετ. ·

οποια



ν ιΤΑ ε. ιειτιΑΝι ειστε. τι Μ ΑΜ. -,
εερτε θετιιΑσιε σιιοτιε θοτοεττι Πσειε.Οιιοτι πάω ΚιιΙΙειιτι ΡοιιτιΓειι ΟΙιτιίτι,ιιιιιιτ ιιτ! ΓιιοΞ έ Απ. Φωτ,

δω πιει Γριτιτιιειεε, ισ.ιπ :Μάτ τιιεε ειιιι οπτε.τεΠ ΓΡιτιτιιιιιε εετττιπιεπ ιπεεσιπ ιιιιτε εΒΓτισε τιιιιοτε , πε. Μετα,

ίιπε ττεριότιτιοπε , Γεειιτιάσιπ Ποτπιπι νοεεπι:Νοἰἰτε τω» σο: στά εοφιιτ οσωίτιπτ. ΜΜΜ ΜΗ' "ΗΡ

“τα” ποπ Ρο/[ἱιπτ σεεΜετε. τισ ειστε οπιπεε ρατιτετ ειιΡιτιιισε ττιιιιεετι πιω ι', δε ιιιιιττγτιο τα Μ'"”:8"”)°

τοπιιτι Γσπτ. Ειιτιεπι ετεπιιπ τιοξτε εσιπ οιππι εειετιτειτε ιπ εοτιειιι Ιοεο Γιιττιπι Γειισιτι Γσιιτ , Εοτσπιεοτ

Γετι δε ιΠοτσιπ εειρΓιε ,ετσιτ &Εντιπεειισπι , τιιιέτισε οοπτιιιειιιιιι νείι:ιιιιειιτει, ιιιιιιιΙοσε εσιτι Ρ0ι°π Με

Με ιτι ΓετισΙετο Ρώτα Γσιιτ. 1Μιωτ

9·Ηοε νιάειιε οσιετιιιπι τιιιιττοπιι ιιοπιιτιε Βσιεσπι:Α , νετιιιε Με ιιεττεινιτ. ΕΠ επιτπ Ιοει

ιΠιστ τοπΓσετιιόιπιε ιπ ειστσιπτιο νει Βιετπε,πεεποπ δε νετπο, τετπροτειισε εειι:ινο , εισ:ιπτιο επι

«μια ποπ πιω τιιι.ιπι εισοτσιπ Ρετιιιπι Γρετιιιιιι ροτειι: Γοιιι , ιιιΓι αφτι εοιιττε ετσιπτιιιτ. διε Πινι.

πει ιπιΓεττιιιτε 8τετι:ι ,ιιιιιιπτιο Πειιε οτιιιιιροτεπε εοτροτε. εοτιιιπ τι: Ιοεο Γετισιτστεε ει! ιιιειιο.

τειιι νοιιιιτ ΓιιΒιενετε ιιοποτειιι , ειιτπιεσε, Πειιτ πιο: είτ, εοπΓιιιπΡτι$' , εετετιι Γεω. δε Μπιτ

ειιίτοιιιτε ιτινειιτιι Γιιιιτ , ιτιτιιιιτιιιιι ιιτ πεε ΓοΙισιιι ιιιιτοτσττι , τεΙ Μπιτ ότι νεΡτιιπεπτιε ιιιΓο

τσπι τισττετιιπε εοτιΓιιιιιρτε εΓΓετ. ι' 6

το. νεπιεπτε εισοτισε Πιιεε θοειιιιιττο , σΒι Γσρτ:ιτιι&ι Πει Γετνι εΓΓειιτ , ιιιφιιτειιτε , ιιιιιόε- τ;οΖω·ωι

Π: σιιοτ ειπε τεΓροπτιιτ ,Γε πεΓειτε οσο ρετεετεπτ, νει σει Γοτεπτι δεσ! ιπιΓετ ιΠε , οσι πεειε ΒιιΧΗΜετ

εοτσπι τεστ τεπειιτιτστ, ποπ ροτσιτ εει:ιτε ροεπετπ. στα ει σε νιτιιιιέτε Μεττγτιιτπ νειιιτ,εστ- φωτ·

τειιε ιιιιε ιιιιιετιιιε νε,εσε δε ρτοΓσειιε , δε νεΙστι ρΙιτεπετιειιε, Γε εΓΓε τεσιπ ὁε ιιιοττε εοτιιιιι Γειπ- ε="Μ-β

Ρετ ειΓΓετε!ιατ , δε ιπΓστιετ ιιιειιειτ ττειπειι5 δε ισ8επιι : Κ)·Ιιεπε Γειιιέτσε Πει @σε :πε Γετοειιιιιιιο ς@ΗΠ;8Ρ€2.

ΟΧ111°ιτι . - - τι” τω.

ιι.Ηοε ιτειιι;ιισόιετιε θοιβεττιιε Πσιτ,εδ8τεεετο οτππι πομπο, ετσι είι πιο Πωσ! ετιιτ Γἰιετο Επι» @πωπω

τιΓπιιιτιε Γοτιτε ειΓειπ&ο Ροπτιιιεε εισιιιτσε,ιπτεττοεατιτ σπιτι ειιιετπ πιιΓετο Γειτ:ετε τιεοσιίΓετ. Ετειτ "πιω (ΜΒ.

επιιπ ιτι οτιιά:ιπι ιιοιπο εΙοοιιεπε,ριιτιιτιιΓτι; :κι τεΓΡοπε!επάστιι,Γεεσπάστπ Γιι%είτιοπετπθειιεπει: 1ιτιιιο 0ΒΓεξ

ιιιΓεΙιειε,‹ιιιι ταΙιτετ ιιιιιιτ:Ποτπιπε ιπι,Πιιιι (ιοτιιεττιιε,εο8ιτιι ειε τεπιετιρΓο,& τι:: οιιιιιιιιιιε τιοΙιιε, Ίω""·

ετσι ίιπισι τεειιπιΒειρτιΓπιε ΓιιΓεεριπιστ επ Με: δε τιτοΒιισττιιτπ Παπ εοτιιτπ τιιιπ ρτπροτειιε ιιτ

δε οιιιιιιιι Γειεπε ,τεττιΒιιεπΓοσε Μπιτ Ειοπει , δε ιπ ιιονιΠιιιιιε ιπιιιει τείτιτσειιε πιειιιε, πιτ Γε Ρετ

Ροεπιτεπτιειιπ :ιτιτε εοττειιετιιιτ: δε ισΒε ιίτστπ πιιΓετσιπ τεΓοινιει νιτιεσιιε .ο δε εοτειιιι οιπιιι

Τιορσιο Γσο όετειιπτισι ετιιιττιο. ει επιπι τα ταιιε Πεσε εοτιιτπ , Πειιτ ΠΠ ιιιιιετστιτ , ε!εΓεεπιιετ Γι.

Ρετ εσπι νιτιόιέτει ιΠισε , δε ροτεπτετ Γιιοε νιπτιιειιτ Γετνοε. διπ :ιστειπ ειιιδε, ( πε ιταΓειιτιιτ Παπι

ιισι πιεσε, εισὁιι Μια (τω) τιιιιε νοΙσπισε Γετνιτε π98Π2 Πιιιιιτε , τω: 8ε ιιιιτετιοτεε ιιοίττι Γε4

εετστιτ ρεττεε, δε ρτοΓρετιιτι Γιιπτ ιπ εο σΓτιιιε ιτι ρτεεΓεπτ.Ρείτσιπ είτ τιιιοτιιιε Γεειιτιτισιπ πιε

τσιπ ιιοπιιτιιιι Τγτεππι , δε τιιπιιίΓσε τα πιιΓετιΠε τιε τιιετιιο ρορσιι.οιιτπ νετὸ πωπω εΓΓετ, (χωρά

τερεπτἔ: ιιιΓατιιτε , δε ΓεπιετιΡΓιιιπ Γσιε Ιεπιτιτε εΙειιτιιιιιε , ειιιοιιΓοσε νιτιιιιι Ηπιτετ. @τι ειιτιι νι- Με τσιπ -

κιετειιτ :μι Γιιετο ΙιιιτιτιΓπιετε ιιοΙστι ετειιιτι οπιπεε τιιιτιτετ Βιοτιειιτεε επεσε ἔειστιειιτεε , Γε οι»- €ωΒΜ δε

«Ντε ιΠοτιιιπ ιιο&τιπα , εΙειτπιιΒιιπτ Πεστπ ιΠοτσιιι άοέττιπει: εοε νιτιεΙιειιτε. Ι8ιτστ Με οπιπιΒσε πέΐξ ?έ:Ξ._

ιτε ρετειδιιε , νιπτιι&ει ιτε Πει ΓσΒΓεειιτει τα εετπιιιεεε διιπ&οτσιπ Μειττγτιιττι. Νειιπ θει!εππιπ τ”

Γριτιτσε ιτινιιίιτ πιαΙι8τισε , ιιτοσε ιπτειπτιιιιι ειιιιι ιι€ιτιιιιετ, σΓτισειισπι νιτιιιτι ιιπιτετ. Οο:ΒετΤι

τσιπ νετὸ 8Ιειάιο,Γιιο τω οεειάετσπτ Γετνι :ΗΕΤΑΝσΜ νετὸ Γιιιιιπι εισε οορσισε οτιεπτεΙιστιι

Έτιιπεοτιιπι σε τε8τιο ειεεετστιτ.Ιπτειιτσιπ ειιιττι ιΙΙισηιετΓεεστι Γσιιτ Ρτο$ειτιεπι , στ πεε σιισε

στι: ιΠιιιε Γιιττιε τετιιαπετετ. _

1ι..Ροίτ πισιτσιπ νετὸ τειπροτιε ιτι Πιο Ιοεο , ιιΒι ιΠοτιιιπ ΓεριιΙτα Γιιιιτ εοτροτε , Πινιτιο πιτ· 8ιιιι&οιιιιιι

τι: τεεερετσπτ εκει νιΓσπι,&ειιισόι ετεπιιιτι, ΓστεΙι εισάιτσπι.Οιιοτοσοτ ειστετιι τιινετίιε Με "ΠΠΠ)ιΣΠι··

ιιιιτατιτισε ετετιτ Γειτιζε.τιτι, ιιιινειιιεπτεε Γιιιιιτετεπι τεεερετσπτ. ΙΙΙσιττειιιτε ιιιιτειιι Ποτιιιτιο ιπε· 2;::'881Σ

@τα εοτσιπ , εσπι εοπίιιιο δε ρτ:ιεεερτο Ζ.ιειτΑιιιιε Ριιρε , τπετιιιιιιτε ΒοτιιτΑειο πτειιιεριΓεοΦ <ιξη;,πω
Ρο , εΙε τιιιιιιιΙο ιιοιιοτιιιεῖ.: ΓιισΙενετι Γσιιτ , τε8ιισιιτε Ριι>ι>ιπο Ρτιιιιο ΟτιειιτσΙιστπ Ρττιπετιι Φ ι

τσιπ Κεεε τ. ε

ε Νοτι Μπι εεττ-τσιπ ιιι Μιι.ι·τγτοΙοειο Γειιιιιτ ε(Μεοεεε!ιοιιε ιτι εοπτιιτειιτ ι-ΓΠ$ξ ο0Γ0τιωτ Μπι·

Ητιιτιιιιιιιε,τιιιι (;οιιιεττιιπι ΜΜΜ» νοεειτ (παπι Πιιεεε ιιοΙ:τοτ , οσιιΙιε τι Ηεπτιτο Ε:ιιιιιιο απο” τα. Αιτ 6

ειιιπ τετιιτιοιιε τιμά Ετιιτιεοτ πιτ ιιιτειιο.πτ ;) Μ! ιιιιιισΙ· ειιιιτ!ειπ θεττιστιεπι Ριρριιιι ΚεειτΈτσπεοτσπι ιιιιιιττι ,

Ισ (5ειιΔιια @σε εοιιιιιιι,τιε , εο ιιιιΓεπτε , ει: σπιτι. ιο.ιιι+ ιισΡτισ.ε τΙεττεᾶιιιιτεττι,·υεπ@ έπρενω0νιτσΜΜ Ρωσ

ξτιι.5.ΚιΙιεπι ρτΠιο τ» πωπω Ιριτ,Βιιιιιτπιτε ιιε.ιιιτειιτ. τη, οι στου» «κι »Με τυπ·ιφτε Ο:ιι·Ιτιιιιτε ·ιΜιΜτατ :

Μπέζα. 1τε,ιτιιτιιι νιτι $.Βιιτειιεττιι τι ΕειΙννο.τάο ιδίιτικέε [εσιιΙτατιθω[ωι ιτι @πωπω ότιτιι/βωτ νται

Γει·ιρτιι. Ι Ι πι: ΜιιιιιΔ ΈΠϋβε7ι%: Εσπβτακιπτ.ιώι ΛΤΐΕΟΝοιΔΣπ

ό Καπ επτα εοπιιπειτιοτετ πω· ο ιι.τοτ. Βια “Με Μοτό απο» Βιιτπει· το» Πέιπαπτυπ με: «στα» τι -
":Μοπιι!ιια ωτπιβεέύικ . ΙιαιτεοΙσ ωΡιυιιίο βα[αΜέΜ2ε· ιἰιαεἔιιτ οΜέτω·υεπιτ. Πε Με θετττσιιιε ιιιίὶοιι8. πω.

“Μπι ΓΔΜ2ΗΜε7π το!!σειι, τι: τον” τιπέστω ιπβάιτ, ω- ΑτεΙοτιιζσε τσιπ Ρσειο5 ιτι ί'τιιτιιο Ιιττετιιιστιι ειιιιιιτετ ,

ΖΩΗ: ὅ στιιτιοπἰὐιστ πιάτα νεται, κ&έ$4:ιδοττιω απ- εκεμντιπτ Μ «κι Ιππότη:: επωτ Πι·υιπ0 ιτη>94Μ @πιω

Ρουντ πιεστικα: εττο!ε!υίηκε Παοκ ·σειιετατισκε φαι μια. ·υστιΪστιιτι : ΚΠέπσι" 4-2” 1:Μ” : #2 “Η ψ 9” Ήἐιβἔ

ε·.ιε,βά σττκω,πε Μετα Ροβετι [ΜΜΜ σ/ι) Θεώ πώ μα: ΜΒ έιτε”. Η τσιπ ΑττιΙοιιΒιιε τπιπι5 ΡτοιιιΙιετεε

[κ τυπιενετεπτατ. Εε πιο» βε!ωπη/ϋω "πω, πωσ σε ὰ ?Με Γτεσσετιταιετιιτ , ©2ειτ:1τε σειι:σΠιιτι ιιιειτσι·,·

ΡΙσπειτ ]ΜΙιαΙιωι ωμιοπωι τι ΙοειιιιΔι [$πίδ ττω,ω μια” νετὸ τα 3ε.ιιδιοτσιπ τσιιισ1ιιιιι !τιιι2τιι5: ειστε,

Ι,,,,,,ιω /ιμηιπτ, τι” πρι” οσο ιιιιιιτιο Βετο. ι:οτρο- νιιτιιιοτιιτπ τοτροτσιπ οεεειἱο Γσετιτ δ. Βιιτειιιιττισι ή"

μι, τιτοάειεπτιιτι Εστω: παταω τό Μ: μι :ασε/Μη Ροβ- Ερψορα!τω δτέευτ 7·υπ2ιεκτε τινων:: Ρτοπιε7Μτι Πε

επι: :σωστη [ΜπιεπΜ το ιιιβώιιΙσ ΜιυιΜΙΜ, μετρ- ΕεεΙεπιι ΕτιτΙιειιτειι Ρετ 5. Βιιτειιιιττιστιισετεει:ε , πει:

Ρα!στιι Μει·ϋτικιπ πεε!!εττιστ τω: πιέσει» 7ειΓάτιίέπε.Βιιτ· ποπ. 8ε ‹ιε δ. 33ιιι6ιιττόι:ι€ -5- 5[ε?ΜΠι ΚΨΜ: $ς-π·

τιςιιτ:ιε ιιΡκττυπιο2ιιιτε ρώτα, εισιό14]κία›π ΓΜεΙιύκι σόι 3οσι1Ροπιιίιει·ιιιιι1 νιτει πισω 8· ΒιικΜωι ΡΗΠΩΝΩ

“τι σε φωτ 'αυτ τω. και ο εεεπιιι#.

τω.Μ. Οτι!. 8. Β δετε!τυπ Π, Κ Κ Κ Κ ιι



το». νιτΑ ε. ττττοΝτε ΜοΝΑε:Ηι εοτ.τ.ΕΜΝιΑ6.

 

Ψ;:·;·.5°· ν1ΤΑ δ. ΤΙΕΕΟ Ν 18 Μο ΝΑ(ΣΗΙ

Μέ' ε ο ΜεΜΝ1 Α σεΝ ε το ιΝ τ.ΕΜοντε:1Βϋε,

Ε:: Σειδί2οπατέο Σο!Μππέαεσπβ σπιτι Θ πώ” Ι.κιαπ·πτέο Βαπτω.

ΟΒδΕΚΡ'.Α!ΤΖΟΝΕδ ΡΚ.&ϊ/!ά”.

· ο Μπι τι 8.Τπιοκτε βατ Τιτττ.ιοττττ έ ΜΜέτ !ο!Μππω τ.τω.ωτ τω' ΔΗΜ 7. 1.2 

* δ. ΤΪ› Μ! . . . . _ .

νΜ Φ; / "πώ μ·ΜΧ ατά. (.”!ατοτπςτσ/δαπο ωφωπ.- πο: π!Μτπ τπάιω·μ· ( τα στοά!»

ρ1εκ. Ι υτάετιιτ ) πατε ω: β:δῖ·ἱσπ4τἰο δο!Ισππίπαπβ .ΜΜΜ .. ττ·ππ/τπι][ασπ ὅ ποβτο

` ο ά Ζωπτ·εππο Πιπποε , τη". στ:: ποππκ!!π Με ί!!κβι·απτω. .

ω, τη) Μο ·>@τ^& 2. Ιπ ΛΠτζωὶΒο!ἰκπάο :άπο δ.Τά!Ιο ἐίάΜπ ὰ Β. ΕΙἰ!ἱο πατα. τττ ρτει·εΠΕτ

ΜοιτεεΙττε8ο11οτοτ1ἰεοεττίῖε Εεε!είῖε. Ετ ΜΜΜετιι.πτωοτρτ :το/τττ Ττ“Μ"π ίπ 446βαΠΜ:[ω..

"υπ στιτπ!ο!ο ποπ πιππ:ταπτ. (.”Μδ ίπ Μπτστο!ο!ίο Ει::!άι δο!ίττππίπτιππ.τ απτο απο: ( [τικό

πω) ππίπέεπτο: σκοπο, δ.Τί!!ο ]Ε!σ ΜοττειώΠ πωπω: σ.τρ·ιπιιτπυ· ω: :πατώ : νττ.1.τοτ_μ

ττοειτττ $.Τιτι.οτιτο Μοττοεττἰ (ΞοττΓε(Ε $οΙΙσπιτιτοοεττΠε , ουῇιτε νται ντττιτττουε & Ωιτιδττεττ8

8Ιοττδ τΙΙιιΐτττε τω. !π τω.. Μ: τι πούίτ ·υα!έατο , έ: οπο: έιέπιτπτε κ!ύθωτώ ,πατώ π: "Μ"

· ποθ;" έα Μοππβετἱο ττ·ίαπβερκ ( π: ΜτΙ “φοιτ ) πωπω Μυπασπίτ αρκά Βτομεεοΐετο|σκ Βτο.‹

Φ” ©8110”. ῇεἔὶεττἴετττ :πωπω σοπέν·οέττώ: βοά πισω. 2. πά·υεττετεπω. Ωιιππηκα:π δ'. ΤίΠο , ττβ:Μάοίαπτς

τ ἱτι ΥΓοεΙττττετι ΡΜπάτ·ία στου οοτ Ρ8ττοπι15 εοΗτιιτ, Ρττιεττιπτ ιτε ΑΒΒοε απο ρτ:όο ἰτι Πιττίττο οπου,

απο αιΙτα:5τι ε!οκτοτο,εκ οπο ,σο ντνειιτο, τοΗτττττ Γειττττατεπι ΡοτοΒτιτττ. (Μ: σωστο το ΥΓ:

8ΒοιττΡαττοττιτε τοΙοτιιτ , εετιιίτιτττ ει!!ε8οτιτ,ουοά δ. ΕΠ8τιτε οίκο ει! Πωτ6τοτ τοπνεττεττάοε ὅ

Ρτατιστα νοττττ,οιτττι ίετνιτττι Γιτιτττι εοτττττοπι τπτωτ., δε τα! Ιείο8ΙτετττεττΓεε ο: οοε τη Ρτάο

(ΧττΙιοΠαι τττίττιτοτοτ άοίΗττεινττ. ΥΓε Βετο ΡΙΔπάτ£το τητα ή Ε'οπιίτπάτ :Μάο απατα . αυτον

:καπ πατώ· Βο.βΣ!!Μαπτ. ΗΜ ηπα Χττ#ΞΗατία›π /Ξπ Κο!!το·ίαπι Γείτοττι 8. ΤτΙΙοτιτε τττ Ροτοώτα

(τω: ετ:Ιοοτετιιτ , οοτ ω πτετττοττετιιοτιτε τττοΙτει «Μαι Επι: τττττοειιΙα.

3. .9. Βοπίτπο £πυο·ποτπιπ Ερψομι.τ ίπ ρ·οΙατόπ ω!έΉ3·βσπίσ ρ·ο:τίπτο τ·στ”ετ·επέι& @όταν ευπ·υτέ

ξ· Τζστήτο @β 8. Τττ.τοΝετα τ:ο;τττοτττεπτο ΡΑιτιοω.υτ το 8ο εα:ορτο οοττΠΠο , νοτο οοτττρΙετετ , ηι10ά

ιττν15""° πΜπο τ:οτ10θΡε1°ετ .[εί!ίσετ άι πὅιἰἰσιπάο Ερ$τοριτπ. @τι τ:: οπωπάοοκίιωπ ἰπ Μπηκα ό'. ΤΗ..

τω: ?Με :Ματια ,Με ω: τω.. ό'. Βυπἰτί /ἰφτΙτπάπ π!. τω. :Μπι μετα, δ'. ΤΙΜΜ” τω! απ.

"Μ, Μ; οο_ τω. ρττυ:π@: /ἰπκἰιἰυπ ό'. Βοπίπω παπί απ:: αππκπι α. τα". 4Συπριπτ :β ίπ

υ·εΞέπππ Ξα·ίυπο Ατυου·π2ππτ. " · .- . - - Π ' η ·

τ» 6-,χω,.” 4__ Βο 8°ΙΙσπρπἰασ:πβ ΜσΜ/ΪΜΙ ρττπτυτάκ: .ερωτα ιπ οξ/Θ··υπποπτύπτ Ρ2°τ”.2ιτ.€ πο' ?παπι δ'.

Μ°ὶ8#“" Χ"ππτΙί :Μπιτ στη. Νταρτ· ίπ τπαππ.τ »τοπ :Μπιτ ω·τ·επτ!πτπ ύποπτα δ. Ε!ί(είτ ιίε συπέίπι ο·/π/τϊεπτ

ξαποβῇ , απο :Μετα φέτ::: τώπτωτ επ/εππτ κι ΑΠκπέτα πἄἄἰτἰοπιυπ ›·φτ·ωπκ:.

 

. ο ο Ε.τ·τιιε Τττ.τ.ο ο:: Ξεττοττιττττ Ρτοίορἰτι οττοτοατιτ εκατο, μ: 4

τ τεττττΒιιε οοο τι:Ητητε , ἔ€τ1τὶΙἱτειτἱε ωτττω εττοτο ἱτττΡΙἰεειττε,

οττιιτκΙοε ε::Π;ττττ. δω ποοτΙττει:ετττ φωτο Μιουττ οι Βοττετε,

- οΡἱτιιΙειιπο ΟΙιττΙΗ ἔτεττἐὶ οοτ ω» απο το ΕεεΙεΙὶει πιο €ΙΕδΗο

. Με ίι1τιιτοτττ ΡτωΓετοβετ,τω8τε εε τττειετε με δ( μια ντνεττόο

οο!πΙττειττε ,Βοι1οτιιτττ τοετοτττοττττε οΡοτιιτττ ΓτιοΙτττκιτε ΙΙιτάιιττ

ειτοττο Μττιιτιττττ οι:ΙΗτιτάτττο. _ _

Μοτο· ι.Τ€ττεττοτὶε νετὸ τττΒιοτττε οττιτἰε οεσιττΠε,οϋττι ι1εττΙοτττ τιτττοτΠ'οτ πτωση;

=?::1:ζΞ: οετεείίΓοιιο τττοττοιιε ΡοΙΙεττο Μπιτ τιτοοΗε μια· ο ο εοοοτίΓοτ, Ιὶτοεττττι οτΓΡο

τω., Μοτο Ρτοντάεπτιο. εὶΡοτειπἱΒικ Ρο.τττάουο ΓιιΒΙατι1ε τω ἰΠειττι Ροττεττι (ΞειΙΙτειτοιτι

ΒΒοττο οοιτττειισ.τττ ,ουτε τι) ειττττοιττε Βε!8ται νοαιΒετιιτ , τιποτε 5.]οΓετ›Β ω! νε.

ιτιιττιάσ.πε!υπτ εΠ: όεόυάιτε. Ο τττττ:.ι Ι)οιτττιττ Ρτοτειε :·τ11ἱ1°ο. εΙετττοιπτει : οοτ εὶιτττ Π:

ττττΓεττεοτε 8: ττωΙττι: τττΠετειττοτττε . Με ίειτττιιΙτε τττ τττοάτο ττὶουΙειτἰοττιιτττ εοττΙΗτι1

το Γιιιττττ ΓετττΡετ ττοΡετπΙοτε εοττΓιτενττ ειιικτΙίοτττ. Με. 1111019110 6ο8€ΧΡ€1Ιει1άοτΘἐ

νοτ:ειτ , άΙΓΡοτΒοτκΙο εοιπετείειτ, Ηει€εΙΙειττόο εει!Η8ετ. Ποστ τΡίο Βοτιττουε οοτ

@του Βαοττειτττιειτι τττ ΑΡοο:ι!γρΠ Μ:: Ε$ο πω: "πο, «απο (έ- ωχ72 ο 5 8ε Ρετ $ειΙοτττομ

και π. τ. απ: .έστω έρεε ρ·σθωτττ, ςέ~ ·υΜ κεφτέ$2|:: ὶπ τωπτπο πέπίπποπαπτ. φοιτ

απο τω] Βεειτἰίἰῖττιω μα· ἐι Μο οτίοοε!ετο ντάεΒειτιιτ τορτ·το , τειτπιττττ ΡτοειιΙ

ΔΗΜΟ ττιστεΒειτοτ Εοττγιεττιτοτ αι:Ιο. Ε: Παπ Μπάσο Μ: ]οΙ`εΡΒ ὰ ξτειτττβιτε Ιβ

 

ΤΕΜ $ι+·

πο.



νιτΑ δ. ΑΙΠΕΙ..ΕΠΝΠΙ5 ΑΒΒ. ΜΕΙ.ΒΟΠΙΕΝΞΙ5. 8ιι

τιιιιι ΜΜΜ εοι·ειιιι εε 8: ει: : @Η Πιι εε ι Εμ Γιιιιι Ρειι·ιιε ΑΡοΠο!ιιε]εειι- €ιΜ-Αιι#

Οι-ιιιιιτι ιιιιίΠιε :κι τε,Ιιεειιιόι ειεςιιεΓοΐνειιοΙι ΙιειΙιειιε ροτείὶειειιι. Ιιι ιιιιιιιει·οδειιέι:οι·ιιιιι εε ι·εεειιΠιε , ὁ Ριιε!ιεε. ΙΠιιε εει·εάετε,όεΠάεπιτ τεΠοιιιιιιιιε , ειπε. η -

ιιιιιιιι ιιιοι·ο. ιιι Ιιιιιιιε ΕεειιΙι... Ρει:Π8Πι Ιι:ιΙ:ετ. Ν οΙι τιιιιει·ε ε επι πω: ιιοιι είι ρετ

Γεειιιε ιιι εει·ιτετε ,τω Ρειίε&ει ειιι·ιτειε ίοι·ειε ιιιιαιτ τιιιιοι·επι , ειιοιιιιιιιι τιιιιοι·

Ροετιειιιι |ι:ι!ιει·. _. _

ιι. (1ει:ιόειιι Δω εωιι ει" ἰιι Γεει·ετο ειιΒιειιΙο όοιιιιιε Γιιιι:,δε εΙειιἴ6 ειΓοι·ιε εΠιο Απ; Μό;

ειπε” 8Ριιιιω-τωεω Ρετ ιωειω ΈειιεΠιειε ιιιεΗοε ω Πιιιι!ιτιιόιι·ιετιι Με 8:

Ι.ιιιι:ιε ειιιιττεΒιιι: Πι ει· απο. Ωιι€ε εειιιι Ηει:ο με: ιιιιιιιο ΓΡΙειιεΙοτε Ρει·ιει·ι·ιτει ι·εβ

Ριειειιε νιόιτ Αιιεε ιιιιι Ποιιιιιιι ιιι :ιετε Πειιιτειιι, ειιιι σαιτ εάειιιιι:ΙιιιιετιιΠι Βια.

Μπι εμε! ΑΙτιΠιιιιιιιιι. Νοιιιιε νιάεε τιιεειιιιιιι ΓΡΙειιεΙοι·ειιι $οΙιε 86 Ι.ιιιιιι: Μαιά

τειιι Με· τε ι Ατ Με ι·εΓΡοιιεΙειιε ειιτ:νιόεοι Ι)οιιιιιιε ιιιι5Γεά ιΒιιοιο ειιιιό Με θειι

πω. ΑιιεεΙιιεεε!ιιιοιιιιιιεεειΙΙο ειιιιιεειιιιε εισαι εε!ειι·ε ίεό ΡειΚιόετε, ειιιι αιτι

ιιεΙιιιιιιιοτι Με πιοόιο,ΓεεΙ Γιιρει· εειιιεΙε!ειει·ιιτιι Ροιιἱ Ρτεειριε οι: Ιιιεεειε οιιιιιιΒιιἐ

ειιιι ιιι ὸοιιιο (σε: 5 ιΓόειιι ιιιεΙΙιΗιιο οτε εεε!είιε Ρειιιόετιε ιιιγ Π·ειιιιιιι ειτ :Ρετ τειόιοε

δοΗε Ποιιιιιιιιε ιιοΠ:ει]εειιε-(Μειετιιε ιιΒιιι·ειτιιι·. επι όε Η: ιιιΐο ει:: Εεε /επι Με ιιιωι.ιι.ι:

ειστε. Ρετ ΓΡΙειιεΙοιειιι Με: . ι·επιιιιιει·ετιο]ιιΠοιιιιιι ιιει·ειιιιιε ιιιτεΙΙιειειιι·, όε ενο.

ΕνειιεειιΠε Διειω Ριπ·ι·έπεσε# ό· /«είε: Με: αφεωω, ό· ιν·ωιήεπ: επιπιβωύ22 Με ιι. 8.

Μέι. -Ι:ι τεΙιΒιιε Ιιοι·τιιτιιι·Ποιιιιιιιιε Με ΒόεΙιΒιιεειιιιιιιόο όιειε :1)ψΖω 2 Με· μια

»Μέι ό· ΜΜΕ: ειπε: , ά· ὶιιυειιὶε:Ι.ι τεεε2επι πιιιιιωξει ·υ4Μι : @εαπ Με» :καιει

[πανε ψ 66· Με: Με” ε". Ι.οειιιει· επι ΠΙειιιιι ε (ΠιιιΙΗ "πω ιιιιιειε Ιιοιτιιιιιιιι·

ίει·ι πιικιειι!ει , ςιιεὶτιι ίΠει·ε ιωεωιιω ω: ειιιιι πιειειε Ιιιεειιι:ι Ηόει εεεειιόιτιιι·,ΡΙιιε

τιιιΒΠο Γιιθ:οΠι ιιιοιιιι οβΓειιτειιιι·. Ηε.ιιά ειπα· Ποιιιιιιιιε ιιοΠει· ΓΡιτιιιιιιΙιει Για ε

Με!ιιιιιιιιιιιε οΒιιιιιΒιιε Ριιτείεεειε ε!ιΒιιιιτιιε θα : ιι: @ειμαι εοι·ε!ει ιιιοιιΠι·ιε Γειά

Βειιιε όοιιιιιιετ , 8: Ρε: νιίιοιιεε Αιι€εΙιεειε εάειικιιιιι ιιοειΙιιιιιι ι·ειιιιτει·ετ. _ΡΙιιι·ε;

ι·είει·ι·ειιιοικι ω. . _ ·

Η.. @ιΒάιιιιιιιο&εΓοΙιτο ιι·ιοι·ε ειπε (ΣιιιΓιιιιι Μ:ιτιιιιιιαι·ιιιιι Ρετεεετετ,ιιιιέςι1ε Μ., Μ,

ίεειιιιι ιτι εοιιιιτ:ιτιι όε $οι·οι·ι!ιιιε :ιειΕοι·ει:, @τη Πο:: :Με οικω ΠΙειιτιει εΙειιιίει·ειτ.

@μεΜε ειπε ίσια ΜΗ] άοιιιι'ιε , ι·εΓΡιειειιίςιιε Μι: ει·εει Ιοειιιιι ΡΙετεειι·ιιιιι Γε..

Βιιὸ ΓΡΙειιάεΓεετε, 8: νε!ιιτ εΙοΒοε ιδιιεοε ιιι ιιιιο όεΓεειιόει·ε.νιΓιοιιειιι Αιι€εΙίειιπι

Γειειιε εΠ`ε νετιόιεειιι Ιιετιιιοειιιε ειιιιιιιο ειιι·ι·ι: ιιιτιιιιΓεείιε. @αμου Ποιο, τιιοι·ε

ΐο1ιτο οιιιιιε ; Ο Βοιιε Ρι·εεεμοι· ει·ιΡΙιειΓειιιε Ιιιιιιιιιιε ειιι&οι· ιιιιι ιιιειιτεε τειιονειε

ιιοΠ;τειε , Με ι·εΓριεε ειιι·ιιιιιε. Επι” , εΙεειιε 8: «και επι:: τε όεεεε Ιιοιιε ΒΙοι·ιιιέ

(ΠιιιΠε: ΟΙιιιΠε ίειΙιιε Ιιοπιιιιιιιιι . ίπ Εεεε ειπε ειιιιιιιιιιε. Οτε τοιι:ιιιε ρει:τιο επΙί

ε!ε ίεόιΒιιε εΙ:ἰε : ΒιιΙιει·ι·Ιιεινι τε . όοτειιι ιιετιι!ι , ιιιοιιιΙΙΒιιε Γιιετιε οιιιεινι : νειιι,Ρει·

ειιιε ειιιοό ιιονι. Με νει·ὸ ειπε ειιιιι ευ. Γιιει·:ιτ , ειιι·ι·ειιε νεΙοειτει· ιιιιιιτιο.ιιε δοτο

ι·ιΒιιιιιιτ : νωι ιιιιι·ειειΙιε ιιι εάνειιτιιόοιιιιιι:ιτιιοΒι·εε. Ι8τιιε εεεειιΐιιε είΈ ιιι ιιιεόιο

ΡΙ:ι.ι·εειι·ιιιιι , ειιιεπι ΓιιΒιώ εικειΠι:. ΙΙΙ:εΙιετειιτεειιιιε κα: όιιιετιιιιτ 5 (3ιιιτεε Ιειιιόεε

Με (ΠιτιίΙε τείει·ιπιιιε. ειιιιιιοε Μ: ιιι8ο ΓΡιι·ιτιιιιΙιεΜετι·ιε εοιιΠιι:ιιιίΗ . Τε όεεεε

1ειιιε Ρετ ΡΙιιι·ιτιιε. _ ε

ι 3. Ποιιτιειε ιι.ιιιιιειιιε ιιτ Ρετ νιίιοιιειιι Βινιιιιιιιι ιιιοιιΠι·ειι·ετιιι· εἰ εΧἱτι1ε Βιιιιιιι- απο: ω

πι: Έι·ειειΙιτετιε. Εεεε ειιιο νιι·ι εεΠΗτει·ιιιιτΙιιειΠιιι, ιιιιι·ιιιιιτεε ειιειΙιε εΠ`ετ ι·ειιιιι- ::9Π:Φ·

ιιει·:ι.τιο]ιιΠοι·ιιιιι Ρει·ειιιιιε ιιιιιειιιφιείεειιιιεΗιιιι ειιοιιι·ιιιιιι ιιιειιι:ιιιιι. δειειιε ει» ..ΙΒΒιζ!”ΐ

ι:επι εὶ Ι)οιιιιιιο ιιιιΠ`οε ΙιιειΗιιοε ιιι εοιιίοττεειοιιε Ιω ειιἰτιἄε σε ττειιιόαι·ετ , Ιιειιι

νοΙει ει·ειτιειε εειτ. Ροίιει·ε όιε ΑιιεεΙιειε νιΠοιιιΒιιε :ιόπιοτιιτει ειιόΜτιιοεειιι ει.

εετιτειιι ΗΜ : ΒΡοτιίενιτ τε Ποιιιιιιιιε ιιι ίειιιΡιτει·ιιιιιιιό ιιτιιιεοι·τιιιιτιβΠειιι εστω

παπι εεειιιιειε. ·δτειειιιι νιόειιε ίε ει: Με οι·ιιιιι·ι ΓΡοιιΕιΙιΒιιε νεΙΒιιιειιτιε , ειιιιόιο το

ΡΙετε ιιιτει·ι·ο8ειιε ειἰτ:@οιιιοι·Ιο τἰΒἱιιοιιιετι ω: (ξιιτεί-Ροτιάιτ : ΘΙοι·ιοΐιιιιι είε

ιιοτιιειι τιιειιιιι. Με ιιοιι ιιιιι·οι· Γειιι:ιετιιιιι ΡιεὶεΙιΒιιε εἰ: Με επι Διακ : @είπω »Με Δ”. Θ:

ρέει :β ; ό, Απε” ιαβ/Ε·ιίε.τ #φιοπιπι·. . ·

η.. ΙΙΙιετειιιΡοι·ιΒιιεει·:ιι; ειιιό:ιτιι ΕΡιΓεοριιε ιιοιιιιιιε ΑΜΑΝυιιε,επιἰεἰτἱε Γρἰτἱ- δ. ΑΜΠ(Η

ωε1ι ωιι1ιωωτε εάιιειτι15. αιι:ιάειιιι ιιοδιε ειστε Γε ΓΟΡοιι άεόιίΤετ .ἔπειτα ιιιτεο Βιοτιεπι

καει: ιΠιιιιι ὰ Ποτιιιιιο εοι·οιι:ιι·ι , 8: πια ιιειιιι ε:ιτεινειιιι ειιιιιιιιιι·ιιτιι ειιιιι Πιο Βεειτι- '"1"·

τιιὸιιιειιι (ΠιιιΓιι Ιιει·ειΡει·ε , δε νοειίει:ι. απ: ΑιιεεΙι : Εεεε τιιιιτιιιε ιιιιιεΒιΙει ειιιοά

Κ Κ Κ Κ Ι; ιι

Μπι». ιι.



8τι νιτΑ ε. Ατοτττ:Νοιε Απ. ΜεΙ.Βου1ΕΝετε.
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ωι:Ιτα ο

ωτττ1τ.

Ά0δἰοΙἱ8

κατά Ματ
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οτε ΡτετΠεαττόο αότΙτιὶΙῖνἰτ,Ποιπἰττο εοτττιτΠττ Πεαωἱεἰ ΓαΙιιτε νττεο Βεατα ενιεία

Ειπε, εαιιτἱετ εκΓοΙτατπε το τοτόε Γπο Η ` υ `

> η. Ιτετιιωοενταττε ετ άΓατοΙοε ωωὶαω εετττπεἰονἰὸἰαω τοττττα τ:ιω απ : 5αττε

Ποτ Ρττοτιιω Ραττιτω Γετνατα , Γτετετα ΡατατϋΠεεω Ρεότοττε ΡεττεΡιΓττ , 8ειτπαω

Ποιεεω φαω Ρετ τττοΙστότετ1τταω ρτττϋότ , οοεάτττιόο ΡεττιΡετε Γείτιτταεωιίτο

Ιοτο τοτεοΓο : Μετα τΙτιότιτε τοττΓυτιάοτ. Οκτ ετοιπτα Βεατα νττἔο τεΓΡοιιεΙιτ:

1αω :Ποτ ὸὶκἰ , Γταιιε Γετνε ωαΙΓΒτιἰτατΓε,ιπε ωε ναττΙΙατεεττι ΡτοΓΡεττε, ει” Γεωοττ

ωοταττε το ατ!νττΠε. Ι)οωωτιε ττοίτττ]ιτευε-ΟΗτιτε·τυε τΙιττ τε εκΓυρετατο τουτο

ΡΙτατ ω εατΠε , εστι είτ ΓοταΗε Γτό Γἰτωαπε τεεωιω ιτοΓττιΔω Ρετεττωτττ , τιβιωττ

τΓιαοε Ιατε!στοΓτιω τεΡαταν1τ , ιιτ ιτια!τάτέττοττι ΓυΒ]ατταε. ]είωουε ΡΙτττεετττιτε απ

ὸἰτὶε νετΒἱε εναουἰτ Η

ι6. Ροίτ τΙ1τε αιτττω τω: ΡΙιττεε (Με είε:: ΓιιΓΡτπΓατὶτἰΒο Ροτίιςιτε ταττιαΙί,

ΓοΗτα οταττοττε Ρτοίττατιττ * , Ποτ φαω Με εετωε εστι ε]ἰτ1τιιτ. Ετατ αιτττω τΠεε

ΡαταΓττντο. Ματιε αιτττω Γατοαττ Γατΐτο , ντόττ Ατι€τΙιιω βσωωτ Ιοτμτεοτεω

ΠΒταττμιε τΠεεετεω: ΡτοωἰΠ`αω ει» α Ποωωο τειπυτιττατὶοτιεω Γεττο ρετεΓΡετε,

ΡτοΧΙωάειτε αΓϊΙΜΙ:τοττε τ1ιιαωΡετΡεΠ`ιιτα εε ω Με Ιαοευτ1 Γεεει.τΙο , εοτοεατί :το

το ευαΠ ιωι.ιε ετττιοΒτε. Αιιότεττε αιτττω βαττ, Μετα εεττάττ ω Γαετεω Γιταω. (Σετ

Γταττω αΒΓεεΓΙῖτ. Παω ω ταΙτ ΓοΓρεττΓυ ατ!Γοτετ , Γταττω τετοεττατ τω ' αἱ: το ω

ναττ , οω Γε το ωυ!τΓε αΓΗτέττοωΒιιε τοι:Γοττανττ , αΠἰτωαι1ε ιπαωοιιε '°' ; Ματιίἰο ττΒί

ΙιιτΓΗυα τη τττΠε εΠ: μα: ατατα.

η. Πτωόε νετὸ νο τοτε Βεο ἱΠαω νεΙυτοΕτΜ:ω αιττιτω ω Γοτττατε ΡτοΒατε,°

εοτΡἱτ Γαετατα νττΒο ΟτιττΓΗετ τοτατε , ωωὶότΙατ Ιαττειιοτε τατωε αΓΉ3€τ. (Ήττα

εστω ωεὸἱα ωω1ο Γἱτἱε ταΙοτ Γιτιιε τττΗτωττατε τοπίτττέτα , εαΡἰτ Γε Γοττττετ ίἱτἱε

εαΙοτίΓοιτε τοαττατἰοτιε εοιαίττττ€ετε αήττητο αιττοτα τοττΓιττ8ει·ετ : Γαττόττιιε

ωατιε »εεττ τΙΙτιω ατιτΙττωτω Γιοίτεω Γατατταω ἰἔτιἱτοωἰε @Με Ηατατεω τὶττα Ιοειιω

το ουσ ]ατεβατ. Ετ αἰτ ατά Πὶαω: ()οτ1Γτττάιιε ,Γατεοτ , ωωἰε Ατι€εΠετε τετ ττετιιω

αιτΓιιε Γεω Γατἰἔατἰοιπτω τωοοιπετε , είιω ]αω ωιιΙτοτἰτε ττι:ΒεΓτεο τα όιπέτυε τω.

ΓιτΓιτε αΒΓτεΠἰ ε ΡτοΡττα ωαττε ωνττϋα τοαέτιιε Γιαπ ΓεττΓΓε Γατεοτ , ειπε τπτ τἰε Γετὶε

Ποττ8ετα ρτοΓττανττ. ]αωτ1ιτε ωττμιιιε Ιιοίττε ττττοωτιτυωτατιτε τναι·τιιττ , νττεο

(.:Γιττίττ ΓατΓΒατἰοιτε ΓοΙυτα οταττοω ΓοΙττα·: ΓιτΒ]ατιιττ. Με αιτττω τιι1αττο αΠατιιε

εΠ: ατὶ εαω ριιττ ΡτοΡε ]αω ωοτττωετ ΡτοΡἰτιηιτἰηαωοι1ε τω” ρω τ!εΓΡεταβαοτ

οτ νίτα ΡατνιιΙΙ. ]τιίΠτ παω ιτε ΟΒττΓΗτοΙα Ωιτιότα τοΠοτατε ΗΙτιω ατιτε εστω: α!

τω, Ιοτο ωτ1ιτο Ιοειιτιιε ιιετατ εἰ Ποωὶωιε : οτατἰοττε νττ€ωτε ΓτατΞω Γατιιιε εΓ

Γεόττιε εΠ: Ιωτοεετε. Ετ ττιω ωτωΓτττ ε]ι15 τετ ΒεΓτα άετυΗΠεπτ τ!ε ωτοΙοωττατε

ΡυετΞ , Γτατἰω εττοτε Ποωωο νΓττιπεω Ηετἱ. -Νοτε τπετε,ττηυττ , ωεττττε τΠτιω

τεΓτιΓτΕτανἱτ Ποωωι:ε , τιἶιω Πω τω1τΠΓε το οωωτι1ε.

' ι8. Ο ττιεΓΓαβΠε ω)·Γτεττιτω (3ΙτττΓΗ ! (Ἑἱε να!ετ εοεΠόετατε όοττα Γαπότἰ ΒΡὶτΙ

τίὶε αυτ νετΒἱε εΧΡΙἰεετ,Γα&ἱεαΗἰτωετ 2 Ναω Η ετ οττΠτιεω τα ττΡΙττετ:τυτ οσα:

Ρετ οτακΡἰτΙεΙἰτιιπ τεττἰὸ απόΜωυε, αττττα τΙατα ωετι:τ ότεε νεΓρττε τΙαιιΓο οΙγω

Ρο, φαω τε:ττιτε Ιεέττοτιἱε εετΡΙἰτετιττ α τποΒτε. δετἰ τατιττιωτιικτα τό οι:οά νττϋ

:Με , αυτ Ρετ Μοοεοε τεΓτεε αιιτ1Μωτε,]τιΒεττττ (ΠιττΓτο ρτττττοωΒιιε νεΓττΓε Με

ώστε Γεττοετε τοτταΒοτ. Νε αἔἰττοΙατ τιοΓττα: τυΓΗττταττε !εΒετ:τωτιε νεΙ αιττϋετι

τἱΒιιε τα:τΉιτω Βεττττετττ, τα! οτ ωεω τἰτιιΙοτιτω τεάεαωιτε. δι:ΡτατΙΙότα ΓαωυΙα Βεἰ

ΑΙόεΒιωάα οτ ν1Ποω!πιε ατουετενεΙατἱοτπἰΒιιε ΓρττττιιαΠουε τΙιταε ΟΙιτΓΠιτε ΓΡοτι.

Γιιε εμε τενεΙανἱτ , τιιἰόαω νἰτο τεΠἔἰοΓο δωστε ΑΒΒαττ τΓε ΝὶνΙαΙεοΠ Ματαίω

τω τταττανἰτ οτότηατιτετ,8τ Γτττοετιόο τταότόττ. Ε:: ττοΓττα Ρατνἰτατε ρυεΠω ρατνιτΙατ

τοταω Γε Ιεεετε ΡταττεΡττ: ΓατἱΓετιε ωτταττ Γτιἰωιιε , ειπα ατιτε Μα τεωΡοτα ιιΙττωα

ΠωἰΙε του αυτΙΜωι:ε , δ£ τα ειπα: αυτΙΜωιιε νετατΙτετ ττεάτωιιε.

ι ΗτιτταΙάιιε αὸἀἰτ ΑΙότΒιετττΙτω εκροΠτα Β. (ΠΠ:

τπο τητα: ντΠοτιτ ὸἱἀὶτἰΓΓτ @Γεω (ετ τ"ΠΡω τω” 1οΠΖἑ

αΒτΓΓτ : ετα! ττἱαω ω ντα δ. ΟτΠτω τοωωτωοτα

τω.

ό 3οΙῇἰτἱτ ΗιιτΒαΜιτε ΑΙάτειιτιότω ωνΞΕΙΤτ Β. Πτωτ

&τττωπ πρωτ ΜατέττΙΜ ΜΜπιπ:τω , ό· τἱω› τω. ω·

τω” Μσπσ_#τ7ῇ τω” Με ότι:πόιιΜτασταπ:α @το Ι7:Ι

τω» ἰρΓα Ρ'ίτέίπτ . [υπτυπ Πίττα ιἰκΙ:ττπἔ τεστ” ωαπέβε.

@Με αἀἀἰτ : Μπακ Μιτου: Ηιυπύω·τω άφοβτΙσπα

[κι άτα» ρτιπη|ττωε“πα τισ/Ώ: κά κρισ α/τφτωτκω

[απαντω Μ: τπτ 7ιτ_ς2›ιτ ροβαΓα·υέτ. Πε Γοιπτ τατΓττττ

|ιαβετ ΑποηγωτιεθΓΠτηΓεωμ. ΩοττΓετ ?παω Γαττε`τῇ

Ηττωβττττ ΑΒΙ.›αττε ΜατττοΙττιΠε. `

 



νιτΑ ε. ΑιοεουΝ01ε ΑΒΒ. Μετ.Βο111εΝετε. Π; 7

τ ψ. Πίιοπ1ι1ε Γοτετ ΡιιεΠο. ΡωνυΙο. Πι όοππο Ρεπεοτυω , ετετάτ εσωεο. :Ποστ απ.Μ:: εεεΙείΗε δζτ:11ΜεΙεεΜοίΥιππυττ1 Π: ΡειυρετὶΒιιε ()τπ$ίΗ : 8: είιτπ που ΙιειΒε

Ντίι1ηυΔΩτυπ1 π1εοε!ετερ ραιιρεΜΒυε ω: ετο$ειτετ ,8ειΠττϋτ ΙΙΙΙυεΜΒεβετ τεεοτι- ΆτΙάεΒιιικΠε

:Πτοε ΠΗΜοε @οσε Π·ετετιεπτετ επιιωεκεβατ. $ειεέ`τέηυε νἰτε›σ ΑΙάεΒιιισότι Μ νὶι·- ἩΨΌΣΤΞΒἐΚ°*

τοτε (ῖΙιτ1ίὶὶεοἔοονἰτ ιιτ ΠΙοε Πα ΡευρετΠυιιε ΟΙπτἰΠὶετοἔετε όεβετετ. Ρετ2ιΙίτμε:1 Ι .

υεττητιε εκίρεέτσ.οε τενε!ετΙοηεω ) οτ νετ:ιαίιε εοευοΐτετετ τΙιΠε! εΧἰτιὁε νοΙυεΞ
τετἰε Πεἰ είΓετ 5 εοτιτἰ8ἰτ ε1Ητ1ι.τοεΠε οτ Ρπεά1&ει φωτα Με ὶΡίΠοε ι·εεειΠΠΠετ υΒἰ

επτα: τεεοτΜΜ , τ1ιιοε Ιοτεέτοε Ρετ ΡΙιιτ1τιπαε ν1εεε άετεΠηιΠτ. Ετ τυπο Βεὶ Ελάτε.

ΡτορτΙ:ι ὁενοτἰοηε εεεεΡἰτ,ηοοε Ρωιρει·ϊΒι:ιε Ρτο ΟΙπ1Πἰ :τιποτε ὸὶΠτὶΒιιἰτ. $εά

εἱιπι Μετα· ΠοεποΒΜιι·ιτω εΠετε 8το.ιπε Ρετίειίτε ΒοτΠε οΡετὶΒυε εκειΠΡΙίΓευε

Βὶνἰπεε Βτειτὶει: τεΡΙετε ε ττΠΠτ ε$τ Ρετ:ιπΠει ωΠΠΠτιται νεΠἰιιπεητετ ε<ἑειπὶε επεσε.

ΡεεΙτ σε1ιτηι1ε τμιοά εἰ Μετα ΠπΡει·ετι1ττι , ό: :Πασά ΓυΡετΠΛτ Ηιππ:Πε Ι)ε1 ε!ετιιΗτ,

66 ιποπτεηττιω ίτατετἱε ΙΡΓιπτι ροικ!ι:ε εΙυοά εωΡτιιτε. εοπιππΠτ 5ιπνεοἰτ. ΙΡΓέι

πο.πηυε δ: $ετπ1ειοει Πω νει!ὸε ππι·ευτεε φιειΠτετ Πει ΡοικΠιε ετενἱΙΪετ , Πειτἰω τε

εοΒἰτειιπτ Ιοτιιππ 5ετἱΡτι1τεειιΒἱ ὸιεὶτ: Πτώση ιίαόΙτατε2 όαύαπείαό2:5 Ποτ: εΠ: Μ.”Μ3;

τΙιΠ ττιὶπἰιτιὶε Πειτι·ΙΒιιε ΟΒτ1ίὶ:ἰ δε οεεεΙΤεκὶἰε πΠιπιΠτειτ Πιιδτυτιπ εΙεεωοίγοετιιω, 11

ιτιυΙτὶΡΙἰεετυω Π1α:τετιπο. τεττὶΒιιτἰουε ΡοΓΠεὶεΒὶτ.

ω. Οοτιτὶἔἰικιπεωηυε οτ Πιιιε ΡΙΠ::ιτοι· τΙο:ιόειιη όΙε ἰπιττιετἀεω επεεπι :ώ ειππιε Με ω

νὶνυττι εκττεικ1Πετ , φωτ[ΜΜΜ ΑΙάεειει·ιάαε εΙετιιΙΙτ. Ατ ΙΙΙειῇυΙΠτ Πιάσε Πι Ποτε. ΜΗ? °Ε° -

τ:ιοΙε νὶνιιιτι Ρτο]Εεετε. @Η Πατέττ5 ἱπεοἔοὶτἔὶ αφή ττεΡἰόειεε Πε ειτἰὸτιτηὸεΠ!ὶἰτἐ Ϊ? "Η

νοΙιεετεε τ1:τωεμπε όε νΙεἰιΠε :ιτΒοτΠπι1ε εοπνο'Ιειτ:τεε , ΡΠεεπτ ὁενοτετε τειΒἱ‹ὶο Οτε

εΙεΠάετειΒεπτ. ΑὸΠιἰτ ωιτικμε Πα Ρτοκἱππο @Με ειιπΠευΙιιε άεεειι·Ρεοε ΒετΒατυ,

νεάέιαίειιε εἰττα ρἰί-εειιπ εοι·νοε ειιευττἱτ ἰοττεΡἰὸι1ε , εσττΠβίιίςυε ενἱεὶτ ι1ετ!ενο;

τετευτ Μπα». δαπέτίωστΜΙεε ιππτηι1ε νΜεοτεε ε!ου8ε , τΜτε.οτιιι· τ1ι1οτ! ει€σιιε ”

Ματ: τΙΙι3εεμιε όεευπει·ετ. (Εμ: ίεΠ1τιεικιτεε ὶτινετιετιωι: Ρ5ίτετΠ ΥΝυπ15 είιπιειιε

Μετι·1ΓΡΜταΙ€όετιιΙετυπτ. Α(<τοι:ε νετὸ ΓεεμεΒατιιΜΙΙεε. πω” ιΠιτικ1ιιε ΠιτιωΙεό.

ΟΙπτὶΠὶ @Με ΑΙὸεἔυιπὸε Βειιιώο τεΡΙετυι· , δζ οτιππεε $οι·οι·εε πιἰτεβεοτιπτ ΙιιΠιιΠ

@πεσει τε1ίΞιθτυππ ,οἰ!›ὶΙάοΒΙτειπτεε με ειΠιιε τηει·1το τειΠει Πεβεωτ. ε

ει. @ΜΜΜ ιποέτε εὶιω ΠετΠπωυΠι ΑΙόεΒιιιιόει 8: €εττικιιπο. Πω Ρειτἱτει· Πι Μ· ()ειτιάςΙ:τ

ΒἰτειευΙο όε επιποτενεΙ ὸεεοιινετΐειτἱοοε ΠιπέΗ ἔτεΒἰε ςιιἰ ΠΠ: άοξττΠπει νεΙεΧεω

ΡΙο εῇω ν5νεΒετ τουΙοευεΒειοτυτ , εαοεΙεΙει €οτ:Μ11 εἰ; ΡοΠτει ΠιΒὶτὸ ὶη τεπειττὶ κ”

εεεΙεΠτ δ: εκίὶἰιπᾶει είτ. ΕκΠΡεότειπτεε ΕπιιιΙΜΡει· οι: ειΠειιει ΡιιεΠ:ι. ειιττετετ ω! κ

ΞΙΙσπποποόσω , ἰΩεΪιοΔι1ε Γε Μετα Μετα· ι:ειιΔόε1Μ11 ἐι τεττει εΙενενἰτ , 6ώτι :παπα

εμε εΙατο Ιιπιπιπε τεΠιΙΠτ : ΒΙο:1Πεεν1τ Ρειττειπ Πισω αι:ΙεΠεπι Πω το πιιιΙτὶε τά

ΒτιἱετἰοιπἱΒυε απο τοι1ΠοττεΒε1τ.

Μ.. ΡοΠρευ!!υ!ϋτη άωπἱΙΙεεἴεηἱοτεε εει·πκιιπαε όε ειπα. ει·εεϊε 8: εἱε ΠεΒἰΙἰ- έωεΠε

τατεΜουαΠε:Π ππἰπἰΠτεε ἰτὶττΙιπἴεεἱιε οτόιοευτει· ΞιαΠτι1ετετ, :τά Ιιοτειπι οι·ατίοι:ΞεΓεκτ:ιιτι ο.ά ΕεεΙεΠε.τη νετΠετιτεε Ρυ!Πινει·ιωτ οίΒιιαι. ΜΠΠΠπε ΕεεΙεΠεε ε!εΠιέ4

ΣΠΠΕ: (19ε Μι· ρω εμ1οΠΒετ οΡετε ίοι·ειε εΧΙετιιπτε Πιπτι Με: Πι εκἴΡεέἱειτἰοοε,

ΓυΒὶτὸ Πεὶ]ι1ίΠοτιε Πεκ Πιπτιππο ειιι:ΠΠο ι:Ιτι·ο οίΗει Ρατι1ετιιι1τ. Μἱτειιπτεε Ιπι1]ι:ε

εεε εεΠιπη πΠι·ειουΙιιιτι , οΙΠσωπι οτετὶσοὶε τετΙτΠτωτι, ω εειι·τιπτ ΙιειΒἱτειττιΙιιω ΒΙο

τὶειιπετ τετΠει·υιπ. τ η

η. ]ι1ἔἰτετΒεἱ ΓειτιυΙε. τΠατιὸειτει ΒοηΠιπ Πι πιειπτε 8ετεΒειτ , 1°τ1εττ1οτ ΜΗτετ Πωσ” Π.

1)οπήιΠε1 τεΓΡοι:Π εΙΞεειπτἐε: 52 υ2φεάδα: Φ· , «Μιὰ ευεπιίε ΜΜΜ μεΜάικ , @- Με Με

.και ρωμπιέπε,ό· |ωέσόι.τ 2Πε/&24ΜΜ πι :Με , ό· ·υεπι Π·ετωπ Με. ΙΠο. τοτ:Πόει·ειιπε 22Β:.

Γε1ι1‹ΐτα ν1:‹ἐο οιπιπ:ι ειπε :ὶ ΡτοΧ5ω1ε]τικε Πετεὸἰτειτἰο Ρει·εεΡεπιτ , εεε τοΡτἰεε, ω '

=ιι1τι1τ11,ετἔετ1τι1τ11,ΙαΡἰόεε ΡτετἰοΓοε, νεΠεε τΠἰτειΒἰΙεε , Ειπα τέιειπε αΙι1Ιπίευε ΖΤ"Ι)· Μ

ςοτιΠΙΙο ω οττ18.ΜΘΠΕΠΙΠ ΕεεΙεΠειτιπτι 8εω :εε Ραι1Ρει·σωε μετα· Με νεΠάιπεπ

απο 86 νὶόὶιιω εοτΜΠιιπ1τυ ,ω Ρω:Γεηε ὸἰίττὶΒυπ ; :Με Ρετ 5ετἰΡτυτειτυτ2ι ὸἰνετΓε

£είτὶττιοτιὶει,ωεΙἰιιε εΠτ εαυτο ΓοΠεΙιπτι πω” Ρι·σΡττει ΡειιιΡετἱΒιιε ττειόετε , τμκὶτο "

τ:εοτυττι Ροίτ πιοττετιπ ΡεσηΠττετα Μεσ φα! Ιεεειπε ιτιτεΙΙΙἔἰτ , ν1νεειε εὸὶπἰ>- "
λςιιειἱιπ Η.

ΡΙ€2τ° :πιω απ».

24.. Με. Ρετε6`τει η εοτιτἱἔὶτ ὶτ1 ΜΙΒ ιιοέτε @Με αἱ Ι12ι1τίεηάειτπ ατμειω τΙε Με. νεττττιετ.

ΚΚΚΜε Π] 'Ρ'°'""
. @ετιθΗε|
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στ”. τω. τε ασ στισε Πισω ίεεσσσσσι εσσΓσετσσισετσ ασ Βσιεσσστσ ιστσιΙΙτι αττσΠΠεσσ

ίτατιτσισ σσοι·εττι νισι Γσιτ εοσνετία. Ησε σσσ σσσισττι είτ ΠΠ ΡοΠε σεε!ατατε

- σ8σιστι , τισι ΡταεεΡττισι 1)σισισι σσίτι·ι 1ιεεσ-(ζι-ιαιεττ ισ στσσισιια ασισιτι!ετ.

υτείιι_ι ει: Ιτετιισι ενεσιτ , στ στια ει: τσισιίτι·ιε Γασστατ νιτστασ ισιΡΙενττ στεεστσ ατΙσέ`τ ασ
Η - · κ · ε . · · ·. .?Με ἰ;ἐἐ_ τιιασσε Ιανασσαετ εστσ ίσσιτσ ι·ενετία ισνεσιτιΠσττι ναεσστσ τ νεΙοειτει· τεσσ

ΉΠ'τ τεστ ασ ατισασι ττεττιεΙισσσα. Ετ εσσι είΓετ ι·ενετΓα ισνεσιτ ιΙΙσιτι σε ισΠτσσε Βεἱ

ΡΙεσσσα τ ιταστ ισττατειιτστ εασΓασι τει τιςείτα. _

Αιιάστιειτ- η. Ρσιτ εισισατσ ΡτειΒγτετ Ι:στσ τεττισαοση , α τισετισα ισ ΜοσαΙτετἰο σείει·

“"° νιεσε , ετσι νει·αεττεττισσιε σαττανιτ , εσισ εΠετ αστε Έστω ίσια σσττισε στισια σο

Χΐἔὲἔ"ΐἐἰ8 τα σσότιε , νισιΠ`ε σΙσΒσσι ισσεσσι ει: αστε σσαΠ εσσΡεττσσι σωστα Ρανσσιε, 1)εβ

(τω, “πω εεσσεσε σασιτισε σαιτ Γσσετ σαΒιταεσισττι σΒι νιτεσ ΐασε]:α ΑΙσεἔσσσα :σετστα

στα. 5αεεβατ. Ρσίτ σσότστσαε τσατστισαανιει!ιατ σσα εστω· σε Ιοειε Μσσαιτετι] εἱιττι

ίε Γσ στι σεσιΠ`ετ, σινίτιοασι σίτεσσιτ ει Βεσε νιΠσσετσ εισαΙι Γασέτ:ε τσεσπστι:α

Β. Α σεΒιισσα ασΠετσΤετ αστε αΙτατε ισ Ιοεσ 8αεετσστια ,δε στιΙατιοσεε ΜιΠαΙει

ισασισσε ισ εαΠεετσ ττεειίΤετ. Ετ τ:σσνετία ασ Γσστασιέταισ Γστστετσ σιιτιΠετι να..

σε ότι στο 8αεετσστι, στ Ισρετ Ιισσε εαΙιι:εττι ΜιΠατσισ ΓοΙΙετσσια εασατ ι σσσ τω:

τετσα σιε τανια ιιισττσιταε σιετσΙστστστσ σιε Ειτστιισσιτ εσττιτσσσιεατι , Ιισσιε Πο..

ττιισσ ασισ ταστε σε εστΡστε τ:σσισ σε @σε ίασασισε Ραττιεισατι σεΠσει·ο. Βέτο

σιε ΡτσεεΠἱτ 5αεετσσα, σιστε ΓοΙιτο Ρασετιι8τ εαΙιεεσι Βεσεσιιστ, εισεττι Γσσττὸ

ισ αστε ΓσΓΡεσσετε νισιτ , 8; ιιστΓσσι ώ. Ιιστα ίτασιΙιε Πετιτα & Ρατιτετ ΡοΙτεα σσσ

Ια σε νιίισσε8τ 5αεει·σσε σε ΓσΓΡεσΓσ εαΙιεε ΓασισΙα: Πει σαττανετσστ. Ετ ταειτα

εσ ιτατισσε εοσίει·ναστ τσττα Γε , σσσ σσΒιτασε τισὸσ νεΙσιτ σεΕισίιτισ εοτΡσΓεσ=
ΙΙ τἔτ εΙΤετ Γστστα. Δ

Μοτι0.ετια 2.6. εισαι ιτισσσ εισασαττι σἰε εἱιττι 5στστεε ι€σεττι εισττσετεστ ασ ασσαε εαΙεία:

ζωξ"ΒΒ ειεσσαε , Ρταβατ σσα ειτδοτστΙΙισε ασ σωστο, ΙτινιστοΓσε σαττισσε ΙισΡσε εστι ασια

σ. πιστα Βασθ;στσττι εοτισιε σεσεΙΙατε σσσ εείΓατ , στο ισισιιΙΓιι ισ Ρτσσαε δε Η:1σι:

»σωματα τσαε Γσσιτὸ εαττι Ρτο]εειτ. ΖΕτσιοΙι·>Εετνεστιβσα αφτα σεΓσσει· Ρεσσεσαστ. Ιονιο.

"Ε π" εατσ σοσιτσε !ιστικ τσετιιστιατ ΑΙσε8σσσαε,σετσεεσσισ ασ ΡστεΠ:ατε τσιτισει ω

τετεεσεστιίσσε πιεστια Γασδτατ νττειαιτ , ισεσΙστσιε Πσττστισ ασισναστε ιασισσι

Π11Ι12.3 ενα. σ. ε

η. ΑΙισσα τισεΙΙα σε τεσσε σεεεΠατσε ΜοσαΙτετι] ειιταττι @τεστ Γεεσε τιεσεα

Μαειίτι·ιε 86 ατσισε Με ὰ εσσατισΙιε τεασΙατττετ σστι·ιτα είτ, σστσισε Ατ.στοασα

τ' στα ε. (Πιτ Βεατα Μαετίττα ίσα Ρταεεετιιτ στ ίι·αατσεστα εετατ ισ σσαισ σιαίΓατσ

Εσσσετετ, 8τισ ΡσΙνετεσι Γσσετατετ. Πσττι ισ Ιοεσ ιΙΙιισι σινετττΠετ , τετα Ιιτισεα

Βέτα Ι·(ετνεσε @σε 8: Παττιτσα εοσίεετισιτ ισ αΙτστσ. Ηει:ε νισεσε Μα, σοΙσι·ε @στα

τσεστι εσττιτσστα ισσστσταστετ εσεσττιτ , ά σσσιε ιττασισσε ναε ΙὶτσσΙ εσσι εετα σε

ιδσε εΙενανιτ,Βταεσια8ταττιεσΙοε 8ττσασσε σε ισσε 8εεετα ΕισΠιεστε ΠισετΈσίαε

ισ Ρανιστεστσ σεΡσΓσιτ. Ετ Γαέτστσ είτ ιστετεεσεσττσσε τσεττττε ασ στεεισσε Βεα

τατ νιτσιισε,ισ εατσε νε! εστε τισΠιιτσ Πασστσ τσεεσσι1 νε! σσΙοτιτ ατιΡατσιτ. Α.

Βσττιισο ίασα α ΡετιεσΙο ισεεσσιτ ετΈεέτα αΡΡατσττ.

@αστα ι.8.Ησιιιο τΙσισατσ εεεαττε ΡτατΡεστεστιβσε Ρτινατσε Γειιίἰι, σε νιτα ταστ σσ.:

Βιτασε, αΡατεστισσε ιιθτσε εΠ: αστε εοσΓ εάσσι νιτσιστα, σατταστισσε εισαΙτ ισ

φα"ιας. Ηττσιτατε σετισετετσι· Ιισισσ : ισβίτσσε ι Ισττι νεΓΡετε τεσστ:τ αστε Γε , σΒιισστ

ω· (:τσειε ισιτιοσεσε ίσταται· εστσ. @ι σσιτιστσ τενετΓσε , ισίετιιιεστι σσότε εισστσ σε

Ρστσσι Γσσιτιστ,Γσσισστσ και ετασε αεεετστ,ατ: σεισεεΡε Γασσε ΡεττσασΠτ.

Έσω αστα.

ἔσστε ἐστι· 2.9. @στο στε αστε Γσσττι ο ιτσττι Ηεττσασεε Με ττιαειια & σιτταΜΙΙα αρ ατσιτ

αν . . . . . . .

ν1?ἔ: Πῖο_ ι·ενεΙατισ ,σσαίἱ :πιστα ΑΡσίτσΙιε στα νει ΑσεεΙοτσσι αατσισιτισε ασ απ ετεαε

σε @Με Γεσεε 8ετσιασα ίσα Γαστίτα ΑΙσεεσσσα σεσσεει·ετστ ισΝινιαΙΙα Μσσα(τετισ. ΜΕ

ΜΒ"Μ'· τατισε Βασσττι τα6τσττι τσιστττισσι τατεστ , τω σσσ νιΓα είΓε νεταειτετ ιισνισισε.

τι Αιιστινσιστ ντα 8. ΛΙστασιισιτ $ετιιιτοτ ΛΗοωι- σι εοσστπιατ. ΛΙστιτσστε αισιτατ ΑΙσεσσιισἱ τ σ ΜεΙ

τω» στα". [ασιτία 7·υα!σετττισΕτ ϊσιΠεσιτττ. ΑΠασι ΑΙ- Βσσιτσίιτ Ωστιιστσῇ ττσιπιεσ ΙσετεΠιτ , ΛΙστττσσι Μα

σταιισσι στστεπι ΜΔι:ιε τα τα·τισσ , ιτισετσ (στοττα Για σε1τιτττα.

Μπι ττσισιτΗστωσστ : στι:σι1ησ€ Υιτα 8. στα”
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ΕνσοεοΙίο νοτττοε ὸἱοἰτ : Μισο το ΠΔ: ού: ·υσπτοπτ άίσεπτο.η ΒιέΜπο πωπω οι πΜππο στις τι;;

πω: ρτσρύπουτπιπτ 5 (ἔστι ΜΜΜ: του Μτιίωτ υπτοτοηθτωα: , ό· τω: σοφίτσύστ Με; Μ· Η· ·

έφειίΣτο 2 πιο ομτωή τπΖοτιτΜΜτ ., το? :το οι:: τιποτε-βιο. · ο °Η:ΐ27:_Σ'

ο.. ()στο εστοτο οΙοττσΠΙΠτοσε Ο ΜΗ ΟοοΓοίΤστ Ροίὶ Ισοοσε 8ο ἀΙστἰοσε οοσ- το

στο Γοιο!οτο αστειο :αποτο , σΙτττοειοπ νται: ΡττοΓοοττε οοοΡΙΠ`οτ ειτττοοοτο τιτοτειοο ΕΕΞ”';12_

σε τοτοΡστ εισοίΐοτ , οσο νοΙστ οιοοτττσε ιο1Ιοε σο τοΒοτσαοσΙσ οποτε οδοτοστοοε στο -

ιοσΙτσε 8: ΡτεοΙειττΠὶτοσε σο οσίτο τοΓοτοοσσ ττΞστοΡοσε, σσοειτίνστο ΙΙο2οο οτε,

ΙοίΗε ροτοοΡτιιτσε στ! ΪσΡοτοετο Ροτττοτο οάνοοττοι: 5 Ρτο:Γοτοοε ‹ὶτοτο αστείο Πο

Πιοτοιοοτο, οσονσοστο σο! Γο οειττΠττοτε Ρτειτττοσε στο 5σΙ!οιοοσιοοοΠε Μσοοίτο

το ΜοΠωτο, τοστο.αν1τ οτε στίΓοΙσττοοοτο ττοοοοοτο Μ οστΡστο ,ότοοοε : Ασόττο,

Ἑτοὶτοε δ: Ι)στοτοτ τοοἰ , οσοι: οπο , Ποτοτοσ τονοΙο.στο , τοτοσσε τοΓσΙστἱσοο οπο:

τοίτοτο οσοοονοοσιοπιοοοΙσ αποτο τοοστο οτοτὶσοἰσσε νοίτττε. @σ σωστο Ρτο

ττοε στ:: τοποσ σωστο ετΗοτσ εισίοοοτο Γ:: τοτο1τοο νοΙοοτοε,Ιοοτγτοσστ!Ινοοο άστο

τσιπ : (Ξστ οσε Ρατοτ εΙστἱσΠΠΪτοο ατο οὶτὸ σοίοτο , οσοε τοπιο οΒΓοοτἰοιο Γοττο

τοὶοἰτοο ΡσΠο οσοοοίοτεο οίκο τσει Ρτοετοτει ὸὶΙοτἱσοο οστοοσειιο στο τοτοστεοσει,

ΓοοΙ οποτε :ιο τοειΒτεοτοίοοιοτ ω ιοΙσττειτο στοτοΙειτοε Νσο Ροτοτ Γ:ιο&ο , οσΗ οσε

στοειτοε τοΙτσοσοτοο τω εισοσο οστιοτσΙσττιοστττοσο τσἑἴοοτέ ΡειτὶοοτΙᾶ οοοΓσΙτιο

σο οσε ρτστοοο. Όσοι εικοσι Με 8ο εστι τοο!τειτοτοτ ΙἰοεσΙτσο 8ο ειτοοτειε Ειση

τοετο σοΗοοτοε στοοτοοτ , νἰτ Μπάσο άσσο στ! οσε : Νσο σποτ , Ρτειττοε , οσο τοκοι:

νσἐ σο τοσττο τοσο. οοοτττίστττ , Μ! Ρσττοε εεισεΙοτο,οστο Μοτο τοο Πω α! Εκτο

ἔτὶοοτἱοοοτο τω σε! Ροττοιοπ στο άοΠσοτειτειτο τοοσοτο. δω τω» στα τωίσέ2, ό- χ_0""_ιέ'έ

σττωτβιω , ?στα μοντ: Μ' άσσο-στοπ :και /ἐπωπ ίπ ἔσω άουτ τῶι" ¦τιάσκ. Ησο

το , Ρτοττοε,οσσό ΓοοτροτσΡτοντ,οσσό ο!οΠάοτειντ , οσα! νοτὶε στοοΞσσο στ

οστίὶντ 3 τοσο οοἰτο νὶνοτο ΟΙιττίτσε ο!! 8ο τοσο Ισοτστο. ΟσΓοτνον1 αστο Ρτττοειτο

8:Γοοσοστιτο 8οτοτττοτο νἰεἱΙἰοτο, ε: Μοσ ΓΡοτσ στο το εοτοτοσ. Βοοτττστοσο σοτά

Ροτο ὰ Ποτοτοσ ΡοτΡοτστο @σοκ οστσοειτο. - - __

η. Ετ οὶιτο Βετο σΜΠοτοσο ΡσΠ: τοσΙτστο ΙονἰΠὶτοει Γοστο οωεΡοστ ; οίττοοσο το” απ:

σοοοιοοοτοτ οστοσε ΗΠσε αστο οΗἰοοτοτστο τοοοε τειτοοο Γεο6οι ίοτοροι· ΡαιτειστΓσ @Το "το

ἱοτοοτει οστοοσειτοεὶ Ποί φοτο οοΠΞιΒειτ. Ποτε ειστοτο Γειο&ει: ΕΡο:Ιοιοττο Μοτο: Η ['

τοτοσστο `ἱΠο , οσο ίττο&σ νττσ :ισοτοτοειτο νττετο τοτοττιτστο τ:σοετσοτο νὶὸοΒο.ο

τστ:τοοτἱτσ. Εστ οειτοει νοτὸ 8ΡΡ2.τ1τιο, νοΙιστοτστοτειτστ τοποιίοίοιτισ : Πο σποτ

:στο οσα! νο· ειοθ:σε εστω; σοσΠε Πόοτ μι· ΓΡοοσΙστο Βετο εοἱ8τοοτοἴροοσΙοτἰ

οσοίσοοοτετ,οτοσοσ στο τονοΙτιτ5. Γο.οτο οσίοσο σ!Ισ οποτε σΒΠ:αοσΙσ τΡο @το

ί οοὶο νἰΓστσε οπο; Οστο ειστοτο Ισοεσστ σοΒοοιοοττσε τοοτεινοΓοοτοτ , νσοειτσ στ!

ίἔ οσοσοτο Ρσοτσ ρτοοορἰτ οἱ ὸἱοοοε οσο τοσοσ : Ροτεο , το τοτ,εισ στσοτο Ε.οτοσ

ίσοστο οστο σκοπο τοίττοοττοοοο 8ο στο Ροίτστἰ ΕοοΙοίοο , σε οσο νοοἰειτ οτειίσιοΐ στο;

8ο ειοττοσ.το τοοειτο Ι)οσ οστοτοοοσοτ Γσέὶ σττισσοο , 8ο οστΡσΓοσΙστο ττ:ιοΙτιτ ΓοοσΙ

τοτε. Ετ οστο οσο (Μισο , ἴοοττιτοοοτἱε (ῖστρστο 8ο δεισοστοσ [Μποστ ΓσΓοοσττο

ΕΒοσ Γεισότει: Πισω Γο ποσοστο ο άσο οσίοιοττοσε Ρτοτττοσε σε ΙσΒοοττοσε οπο:

να!» οτοοσοἰε σΙστοστο @Μοτο ο:τοΙούίτ. ο '

το.. Ρσοτ οσοφο στ: να Ποτ στττοτοτ ]σΠΞι οστοΡΙοοε, 8: το! στο”ρονοοἱοοο ΑΒΗοττοοτ

ΕοΜεοσοτ Ειο οσοστο το εκατ |ειοοσστο τοΡοτὶτ]οοοοτοτο,ἰτοστ οοοσο Βετο, υοο Π:: ΕΡΙἔἔ°·=

ΙοτΙοτο , νοΙ Μοτο (ο οτοο·οτο , τω σοοσο ω οσο Μισο Ροτοτειτ σοο!τοειτο. $οο! Βοποζ(οο

τσοκ στο οσο οσα! νὶτ Ποτ τοοοσο.νοτειτ τισιοντι: , τοἰοἰίττο Με σε ίο οτΞεοτοοτ στο στου".

@το ε οσοίοΠ:ίτοοσο οποιο Β. ΤὶΠσοἱ5 τοσοοττοειτο ίειοττειτοτο ο Ποτο1οσ κοσ

Ρ3Πο ΐο Γοσττοοε , σε ΙοότσΙσ Γσττοοὶτ , 8ο Ποστ: οἱ ωοτοοσω ίσοτοτ, οσο οοσἰτοοσσ

με: τοποσ. τ!ονοσοσο , τω στσΡτοε Ροστοσε στοοσΙτιοσσ :το νττστο Ποἱ Ροτττοοἱτ:5

οσοιΡΙόοΓοσο Ποστ οοοίσοτσάσ οπο:οσΐοττ ίσοοτο στοοτσοτ,ο:Γο τοτοττσοι οστο Μο

οποτε οσΗΒτ εισοτο.οτ σΓοσο τιόΙσοστο ἴοσσὶοτὶεοίὶονὶτ, 8οίοοτστο @τοσο στο.:

Ροο το2.οΠοσε ΓοοσΙτστ.ο τττιστοττ , είοοσο το τοοσροτοτθι Βιοττειτο Ιοσόο.οε 8ο Βοοο:

ὸἱοοοε 1)στοΕοστο , σε! Ρτορι·τοιο 8οσοιο ποστ τοσο:: ττοοΓοοτόοσο Ρ2τνο τεστΡο:

το @στο οτγρτειοι οτι αστο σε: στεοοτσ ασΡτσι›ω το·οοσΠε Ποπ: τοσο ποσοστο

δού στεοοοσὶτ. ο ο

η. δσοτ ο; τιοτι τοσΙτο. οσ2 ροτΓοτνστο Γσστττ Βοτοτοσε οροτοτσο σε τοττο©σΙο,;

Ν



ω: του ε. ΕιοΕΒιε ΑΒΒΑΤ. ΗΑΜΑΤιεεΝειε , ω. '

Μ* Γ" ή

ειιιε.ωι. οσο όε!τιτοιιι· ειιιιιιΙιο; ΘενιΤοε οι @τοι οτει·οοει τω ε!ε εΙιιιιοοε , τενετειιότι

εξ13::::*· ΓειΙιεετ Βει θεοιτιιεε 8:Β. ΕοΓεοΞε ι€οοτειΒιιιιτ, πιο οι ιιομιτιτιοοε Με Γοιιιιι

κι”. οίτεοεΙιπει: ΡιοεΓεοτιειιιι.

π. Πειτε: @πιο :ιό Ιοεοιιι νεοιεοε , οειιιιιιειιι ιονεοἰτ : ι·οίτιεο 8: οιτοτε ε] οτ

ειοι ι:οίτοιιεε ΜοοειΠει·ιι ι:οιιίτιτοτι ει·ειιιτ, οι: ΑΒΒειτε ]ειιιι ειτοοΙίιε. Ποιο νετὸ

μ·τετετ Ιοεοπι άεΓει·τοιο 8ο Μοοειίτει·ιι μιτιετεε οιΙιιΙειοΓΡιεετετ,ιο τιιιιιιιιιιιι οικω

άπο μιτιετιε νιΒιοτι τοοτεειε @Μι ειι ιωρτωιτο εοοΓΡειιιτι οοιιε μεμε ειιΓο!

απο ειι:οεμτ εεε , τοοε με εει·ι:ο Γειετιε , ειοὸιι έι Ποιοιτιο Βεο ΓοιΙΤετ νιίἰο τοκοι

νιόετιιτ. Ιὶεοοε @τα ιιοιΒιιε1οιιι€εΒιιτοοιοοειτειτιε , εοοόοέΙ:ιε ςοοειοε εοετοειι.

:πιο 86Ιιειιοτοιο αεΓοτιοιιε, Γειτειοετιιιτ οτιομιτοιε μιτιετεε 86 τεθ:οιιι ΜοοεΓ.

τετιι ι·είτιιοτειιεοτοι·. δεό. ειιιιι ττειοεε Γοίτεοτετοιεε τεόιοιιι οι·εεΡειι·ο.τε: ΓοιίΓεοττ

:μπάσο ιο τοειιΓοι·:ι ποιοι Ρειιοιιι αποτο οι Ιοοειτοε!ιοε ιιιιοοτιονεοτε είΈ. (ιιιει

τΙε τε ειι·τιΗεεε ι:οιο Μοοιιε!ιο ττιίτεε ε!Γεότι , τιμά ειοετεοτ ιΒοοικιβειοτ. Κοοειιιτοι·

οιιιτειτοιιι όιΙιεειιτετ τοεοΓοιιιτε ιοειμειοτ , οε Γοι·τε εττοι·ε όεεεοτι, αΙιτει· Γε τεε

!ι:ιοεειτ, ειοὲιτι Ιο‹ιοοιιτοι· τ ι·ειτετειιιτ ειοοι:ὶ Με Γειέιοοι Γοετειτ , Γεό ιιιεοΓιτεμε

το ττεοιοιιι ιοεεειοει!ιτ:ιτε οσο ει!ιτει· οοὲιιι μ·ιιιιιτιιε τεΓΡοτιάιτ. Τοοειοοοίοοι:

οοετο.ιιιι Ρτομει· τιιειοειιι οοειιιι τετοιο ομιε οοΠ:ι·ιιιο τετειιόετοι·: δ: ειιιιιι όιεε

Ρτειττετεοοτι νειτ:2τιιοε οτιο οιΙιιΙΙοετεοτεε. Αοτ οοιιετιιτοι· ιιοΒιε _, φαι οι [κά

τιεοόοιιι ομιε οεεείΓατιοιιι ειι , εοτ οΒιεοοιιιιιε ει!τει·ι Γετνιετοοε , εοοόιότειιιι με

ΙειΙ:ιοτε οοίτι·οοιει·οεοειο ιιεεεμοτι. Ηοε αποτο ΜοοειεΙιοε ποιο ι·εεοι·τιτειά Αο

Βειτειιιτ Ατ ιΠετ πιο, απ, ΠΠ, ιιοοιι τεμετα οειιοεο : νοτια ειοιτιοιοιιιιε @σε

εΓΐοιτ , οι εοοΓοτοοιο.οιιιε τει:ιοε ειοκιΠοιο μ·οεοιετ. Τι·ιίτιοι· ιτειιιοε τιοὲπι νεοετ:ιτ

το ορετειιιοε ι·ενεττιτοι·, οοιοοε νοΙεοτιοοε ειισιτε5 Αό ο.!ιειιιι ,ιοι:1οιτ , τι·ειΒεπι οσοι.

οι·ειιιιιιοι οιιΙιι μ·ετιοτο άεεΗ : Γει! μ·εοοι· οτ ιΠ:ιοε Ιοοειτοάιοετο ΓειοεΙ ιιιΠιιιι: οι.

Β εοι:ετ εοοΠιιει·ετιε. Τοιιε ΠΠ ιτειΓεεοτεε, ΙΚιεΙετιετ ιιιτιοιοοτ, Με, εοι ΓεπιεΙ

ο Με 8: Με ιτει·ειτει, Γεάιιιο.τιιτει·, €ειιιιοιιι:ιο οσο ΓοΠιοιτι ΙιιΠειοτιέι μ·εεοιιι εε

μεμε νεοι απο Γοπιοιιι ι·ερετοιιτ όιΙιεεοι:ιει τει Ιοοειτοε!ιοετο , :μπι τοτιεε εσώ

όει·ετειιι ιιοτι Ροτετεοτ ΓειτετιΓειειιοτει·ε. Κω :μια ι ιιινεοιοοτ ττ·οοεπι Ποιοι οσο

ΓοΗιοι εετει·ιε εο:ι·:οοειτι , Μ! ιοεοΓοι·ει ποιοι Ρει.ιοιιι ιο Ιοοειτοι!ιοειιι εετει·ειε στο..

ιιεε εκεει!ετε. ΠιιεΙε με ενιιιεοτι τοιι·ιιεοΙο εοΙΙ:ιοά8.οτε5 Βοιιιιοοιιι , τε&ιιιιτι

θι·ετοιιι απο Βιιοάιο ΡετΓεεετοοι:. Α όιεΒοε Με ειοειτοοτ νε! ε1οιικιοε Έ·'ι·ειττεε :κι

Γετνιειιιιοτιι Ποοιιτιο Με Γοοι: άεμιτειτι , 8: ερτ Ιοειιε ιΙΙε Ρι·ειττιτιοε ιιιοτιιιιε όε εσω

νεοτο ΜειτεΙιιειοεοΠ μ·ο νιτιοοε εοι·οοτιε ι·εοειιπιοι!ιε "Με οεεείΓειτιοε.

,. Π.. Ριεεεεε!ειιτι τει11Ροτε ΓοΙι Αι:Αω. ουσ ΑΒΒετε , ειὶιιιι νιΙΙ:ι 5ειΙιεεεοΠεειοιιε

.2.Ει23ιιιξε εΓΓετ εοοετειοειτει , οοι μιιιε οι οιιοΡετειιι νιτειιιι ι:Ιοκει·σ.τιι: , τοοεειεΙ ιτιεόι:ιιιι τε

"Π, ἔ_ΕΕΞΪ άω:ιΓιιοτ. Κεεοι·τοοτ ειι ΑΒΒ:ιτετιι , μ·ο Γιο Γοίτεοτειτιοιιε ει!ιοιιιο ει!» εο οιιΓει·ι

έ:ΤΠΔ:: εοι·ειιτετ οοΓτοΙειοτεει τ1οινειΓε ειΓΓοιιιμ:ο, οοο Β. 'ΕοΓεοκι: εοι·μιε ει·ειτ τεεοιιὸἰ

ε τοιιι , πιο 8ο ειι·εεοτο ουσ άεΓορει· οι·οειοειτιιι· ΓΡο!ιιιι·ε οσο ειιίτιιΙιτι 8ε ετοδειο8 επ
Με με· . . ι . . . . .

ΡςΠΙω_ Γοιε Ιιοιιιιτιιοοε, μοοτ ΠοεοΙιε σουτ. απ, Μετα ιοεοοιειτειτι εΙεπιεοτετ ω.

Δωσε.

Ευρωπ Η. ΡοΠεει οιοΙτἱε εΙιεΒιιε ττιιοΓιιότιε μιιεοιτ Γοτιετιίιε τιιειο ΑΒΒ:ιτι Απι2οεΙο

::ι:=ζει:· Μ:ιι·ειιιειοεοΗ μάοοε Μ: εοόειο Ριιττε οιισ.οιτοιτειτιΡτιιττοοι Ρτει:Ρετιιι·ε ιιωιΡ

ἰικωῶτυι.' Ποε νειΓεο!οιιι , οτι:ιοτε ει: πιο 8εριι·8εοτο εοοιΡοοεοόοιιι , οι οοο ΙΘεοηάετεητητ·

Γειει·ο. Γειει·ατ νιτειοιε Με ο ει! Ιιοοοτειιι Ποιιιιιιι 86 ιτιειιοτετιι όενοτιοιιετιι Γειι ειι

ΓΡεθ::ιτιοτιεπι Γιάειιιιιιι νιτοι·οιιι. Βεεοτιόιτει Γοιιτ ιδιτοι· Ρτιι:Γετεε Γειει·ειτιΠιτικε νο

με ΕοΓεοιιε Γιιοι·ο. οι: νεοει·ιιοάει οΙΤει οι: νετετι οι ιιονειιιι ει: ιιοι·ο 8ο ει· εοτο Γειτιε

3ΜοΠ”. ΡιιΙει·ο ορει·ε Γεοι·ιαιτειο 8: εοοι:εΧτειιτι Ιεε1ιειιιιι , οποσ ιοεειι·οιιτι νέο :ΜΜΕ

πιο εεοτείιπιο ττιεεΠιιιο-τει·τιο , Ιιιιιι&ιοοε οιιόεειτο:ι , Γειιτο εοτιεοι·τειιτε,

ΕΡει&ε άοοόεειιτοι, Γεκτο-όεειιιιο ΚειΙεοόε1ε ]οιιιι. Ηεεεοτειιι Γείτινιι οι: (ΟΠ-ε

Βι·οο. ΠΡΓειοοι·οπι δε οΠιοτιι ι:!εοοοιιοειτα νιι·Βιιιιε ΕοΓεοιεε ι·εροΠτιο Βέτο εΠι εστι

εοττεοτε οτιιοΓοοε Γειτιθ.ε ιιιιιοτοει·ει ιτιοΙτιτοιιιοε απο ιιιιιιιει ειιΓοΙτιιτιοοε 8: εεττ

πιο εοπΗοτιι ιιενοτιοοε : Με τειιτιετι Γειιίτοοι εΠ: ειμαι νιΙΙειτο ΑΓεοοιοτιι οι εετιτε:

ο Ιιι Εμ”. Μεικειετι. Με ι οπο. μ. Μπι Για Γάμοι πΓειτιιτ, Με ψ σειρ ηιρεΙΙιιτοτ.
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_ νιτΑ ε. ΕυεΕΒΜε τΑΒΒΑτ. ΗΑΜΑΤιεεΝετε, τ... οι..νττειοτε Ειιίεοιαε οοΠείΠοιιε, νἰνετιτε φωτ τιιεττιοτΠε ΑττιατιτΙο ΑΒΒατε Ματ- (Με δια

ε!ιιατιετιΠ, ΡτατἴεοτιΒιιε τοΠτι φτΒιιΠ!αττι Ρτατττοττε νὶεΙεΠεετ ειιιΠτειτι ΜατεΙιτα
;"“”“

τιετιΠε ΕεεΙεΠ:ε. Βεαττι: νττ€ιτιτεοΠΞιτο νετιιΠο ναίειιΙο τερετταΙιτοττοτεετα , ΠΠ ΣτΠ

ΠοτιεΠιοττ Γατιε οττιατιτ το τιονα Πιεεα Πιτιτ τεροΠτα απο (ατιέτα ι:Ιεττεττοτιε :το εε

οιιτιιτιιιι δε Ιαετγττιατιιττι εΠΕυΠοτιε , τεΠιτιιοτιτο Μοοαετιοτιιτιιοεεοοτι ετἱαιιι Γε!ιο

Ιατιτπι Ριτετοτιιττι, τοτιιτιι Πτιε ε!ιιΒιο τεΡοΓττιιτο είτ ίεΠεττετ. Ν:ιτιπ ρτιότε αυτο

φιαιτι οείεττετιιτ Αΐεοτιιιιτιι , .τα νιόεοΠιιπι εοττΠιιετιττ εατετνεε Ροοιι!οτοτιιίατιε

ίαέτιιτιι εΠ ΜατεΙιτατιτε Πε εοτΡοτε Β. ΕιιίεΒικ Πάει Ρταττιιιιι. @ο ΠεΙατο, απτο

εοοΠσειίτιιττι εοτι:ττι εκοοΠιετοτιτ, τοΓΡεττετιιοτ, Πεοοτανετίιοτφε Ρετ Πιι8ιιΙα ,

ε1υἰόε1ι1ὶεἱἰΡΠιιε οίΠοττι Ιατεβατ Με νετιιε ΙιΡίαοιιιτι ε. - - Β

τα.. Ιο Οτατοττο αιττεττι Β. Ρεττι ατὶ ίεοιιΙετιιττι οεαττε νττειωτ ίαιιιτατεε πιο!. Νοτ==<Μ

τα: εΠνετΠε τεττιΡοττοιιε ιοΠτττΠε ΠΠεΠτετ αεεεόεοτιοτιε τι Πεσ εοΠειτ82 Πιοτ : τ: 1”

φωτ Ραοεαι φαιτ τοΠ νιεΗττιιτε, ΓετΠτετε Δι φαι όιττττττιοε. ΦιιΠαττι Μοιια.. ·

ειιιτε .. τιοττΠιιε ΒΑΚΤΗΟΙ.ΟΜΑΖι18 ,εοτ @τετ τε τΒτοΐοετΡΠιιε τετιιροτιε Μοιιαετιω

τιιΠεττεοτΠιθ.τ Ρτετατετ 8: εοττιΡαίΠοοε ει·ατ Ρτατειουιτε, ναΙιεΙτΠἱττιἱε τεεττωττ,

φατταιιτε ίεΠιεετ , φοι:Ιαττι τεττιΡοτε νε:ταΒα-τοτ. ΦΠ ετττιι είΤετ Ρτεε ντετΙιτε,-Ια..

Βοτε δ: αΒΠ;ιτιετιττα, οατιιταΙι φοφε εοπιο!εΧιοτιειτοΒεειΙΙΠ, ΓιιΡταΠιέτα απο

τοΠτττιιταε Με αάττιιιττα ναΙεΙε ατττωτ. Ια ΜατεΙΠατΠε απο φ1ΒιιΓΠαττι Ρταττ1Βιιε

Για ΟοτιΒτεἔατιοοὶε .τα 8. Πιάτιιειεττι , οποιο ιΠττιτε ΠΠτΒεβατ , αυτή οταττοιΠε δε

Έταττεε ντεΙετιτΠ αεΙνεπτειιε , ΡταττΞεοετρΠοε ΜοτιαΠεττι Πισω τοεοττιπιοάιιιτι Ρα..

τείεειτ. Εταττεε αιττεττι "Με ΠΠ εοιτιοαττετιτεε, Ιιοττατι Πιοτ οτ ατΙ ίεΡοΙετιιττι τπε.

τιιοτατσε νιτἔιιιἰε με Μα τοΠτττιιτατε Πεοπι 8: τοΓαιτι οτατιιτι1ε ΡτοΡετατετ. @Πωσ

αιττΠτιε , νττ Πε!εΠε ττιιιΠιιιε ΙιεΠτατιε το εοτΠε Πιο , Ρτα:τΠέτοε Εταττεε Γεειτττι αφυ

ττιεοε , Ηαττιαττειιιτι νετιιτ : Πεφε Πτ!εΡ!ετιιιε ω ΓεοοΙετι:ιιιι ντι€τωτ αεεεΙΠτ, στα..

ω, ετ οΒάοττιιΜτ , 8ε τι τοπιτιο Πιτεειιε Πειτε δ: τοεο!ιιιιιτε Πειιτιι το Γαο&α ν”.

8ιτιε τιιτταβι!εττι εοΙΙαιιάανιτ , ό: ετατιατ αεετιε τεεεΠιτ. Ηεεε αι: τοΠιιε Πτι ποσα· Μάικ

ΒΠτε οτε αιιΠΜπιιτε. - _ τω...

η. (ΣιιεεεΙατιι στ δοτοτΠ3115 ιιοΠττε Ι:ιοττεΠατ νται: νειΙε!ε ΙαβοταΒατ εαριττετττΠτ- $ιιτόα ..Με

ττΠτατε τ φωτ6τωιω τατοετοΠεΙττεττο εα εοεριτ €ταΠαττ. ιιτ αιττΠτιιττι ατιΠττει·ετ τω" ωΡ"1°

ΠιιιΠττε αιιιττε. Πε ΠτιτΠτα ΠιττΠταε ττατιΠτ αεΙ ΠΒΧΕΕΓ2Π1:€1112 εατιΠι απο τοΠτττιτταττε Ε”

πιοΙείτια ττιαΒοαττι ΠΠ τοεετεβατ νετεειτοτΠαττι. Νεπι το Ποτιιο , φαι: ατ› ΑΒΒατε -

ΠΠ ετατ εοττιτιιιΠατ ΠιττιιιΙοε εΙατιιαοτεετ ΠιτιιιιΙαε Βατττεοτεε νικ αιιΠτεοατ; ΙΡΐα

.ἱταφε Πε αΠΠέτα. νεοιτ αεΙ ίεοιιΙετιιττι νετιεταΒὶΙἰε ΕτΠεοταε νττΒιοτε,οτατιοιιτ [ποστ

Ροτιιιτ όενοτα τοειιΒιιιτ : ΡοΓ^τ οτατιοτιεττι ατττοιιἰτ ΡιιΙνετειιι Πι ίεριΠετο ιαεετιτειιιτ

δε φοιτ το ιιτταπιφε αιττετιι. ΡΜε τεττιιτ τοΒοτατα Γτιτειτα.τεττα 8εΠαιτε ριιΙνε

και το ιιτταφε αιιτιεοΙα. εκεεΙΠτα Ιοεο 8εαΒιιτ , 6: εΙαιτε οτιιοια, Πειτε ΓοΙεΒατ,

αιιτΠνιτ : πει: ΓοΙτιπι Γα!νατα εΠ: τι ΠιττΠτατε Ρετ Βοττιιτιι εταττατιι , [αἱ ετιαιο-αβ Ποία

εαΡιτιε τοΠτττιττατε. Ηα:ε ΡταετΠότα 5οτοτ οοΒιε απο ΒαιτεΠο οαττανιτ, 8: Ιοειιττι

ΙιτρταότότοπιιοΠτττιοε ντΠτατεττιοοιτἰτ. Δ .

το. Πτ Π1τιόττε|οειε εοτ18τουε Ποσα· εατΙιτΒεατιιτ, πιω φοφε εττεττιρΙοττι τω): ω. οτί

ῇιιοἔἱττιιιε. @Φώτο ε:: ἴετνὶετιτΠπιε Π:Πιιε ΕεετεΠεε :το οι:ετε Ποτ το]αφτο εΙοπιιτττι τττεΠ8ίοτιδ

τενετΠ1ε εΠ ειτε αόνείΡεταίεετιτε , Ρετιεε !ιαοεοατ φάω , 8ε Πε ετιεοοίο Ιοεο φάτε Ρ"'^""ε·

νετιετατ Ιιιτο τετΠετοε. ΤτατιΠειιε αιττετιι 3ιιτττα ΓτιΡταΠιέταττι ΕεεΙεΠαττι 8. Ρετττ,

Ιιττιιτιι φοεΙ ΡετΠΒιιε Με ατΠιτιττεΒατ , ατὶ Πττιετι εκτετΠτ οΠΠ. Νεεφτιι ΡΙεοε

ΡεεΙετ ετττετἴετατ , ειπε τεΡεοτε ντττιιτε Πινιοα ΡετειιΠ-οε εοτιττεττιιιιτ , δ: ΡεεΙιτττι

Ποιο! 8: ττοιαττιττι Μοτο αττι1Πτι τα&ίιΓφε ΠοΙοτε ττιεπιβτοτυπι νεΙιεττιεοττΙΠτιιο,

εΙαττιοτεε εττιιττεοατ ατυττοε. Ρταττετ φἱ το Ρτο:τττιτα Β. Ματια ΒαΠΠεα φωτοα

Βατιτ,αιτε!τεοτεε ΠΠιιε ττιΠεττ εΙαιτιοι·επι , ΠΙιτε ετττΠττοε τ”εΠιιααοτ. ΠΜ Ρετειιο..

Θ:ατιττβοε εαιιΠιττι ετΠειτ εΙαττιοττε, δ: σο ττΠιιτταττι Γατιέτατ ατεΙτ ιΠαταπι Γε Μ;;

:πιο ΠοΙοτε τοτφεττ. ΜοοαεΒι Με αιιτΠτιο οι Βειιπι ΒιοττΠεαοτεε, ττιΠτττιιιττι

η Νιιτιε 8 ΕιιΠ·Βιτε σπα Ματεἱατιἰτ το τΙιεεα ατ- Ειτε ΜατετατιετιΠ τΙοτιατα απο κι. ο. :ττττττττ. ειτε

ττειιτεα .εωω.τοτ ττΠε Μττατο το Πίττα ΒεΙΒ.εοΠα πο” ΒεΠφτατιιττι δ.ΕυΓεοΠε ττατιίροΠττοιιιτιοναπτ

νετὸ το Πιιατετια δ. Ρετττ ΕεεΙεΠε τω ειτττι ιιττι&τιτα. εαοΠιττι ΠιδΒιεΠ:.

τοαιοτι ττιατιιτε 5_ Κι&τιιτ!τε α ]οΙτατιττε Βαϊτιτ Δε:
ι

τ τ τω; τι;
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(Σκια. ΑΝ.

.τιε.ιτιιεικ.

Μ.ιιιτ·ι·ιι

κια.

τα” ιε τιτ

ιιιιι€ιιιτιιτ.

Έεττιιιιιε ιτι

ΡεττιιΙειιο

τετιτιιι08

ιεττ οΡττπ

δ. Ει1ιει:ιε._

εειΓιιτιιιιι·ιτι 8: τιιιιε ειτιιιιιΙετε νιιτ Ροτετετ, εΙιοτιιττι ιιιειιιΒιιε τετιιιειτιιτ ιιι ιιοτιιιιιιι.

ΡοΓτ Δια ειιτιιιοτ ετι ΓεΡιιιετιιιιι νιτ8ιτιι: ειιι&ιιε , δ( Γεότε οτετιοιιε ττιειιοτετιιε›

ενετιτιι Γτιο τιοειιιτ Ιοεε Γειιέτε·εισ οιιιιιιΒιιε ειεινετε ιιοτιοτετι. Ηοε ειιοςιιε ε Πο

ιιιιτιο Ψιοοιιε δειιιοτε , ιοει πω” Ρτιοτε ειιτιινιττιι1ε.

η. Ειι€ειτειιτιιιε ειιιιτιεττι ιιινειιιε τιε ΡιΓεετοτιιιτι-ειιττι φ1εττετιο τγΡο ιτε να;»

Βετιιτ εττοειτετ ,οτ τοτιιιε εοτΡοτιε ιιιτεε ετιιιιττετετ. Νεπι εεεεάειιτε ΓεΒτε να

ειιτιιιειιι εοειιοΓεειοετ ,ιιεττιιτιι ιτιτετιειεισετ : ιιιε νετὸ τεεετιειιτε, που Γοττιιιιιτιι

εαΡετε νει ειιιιιττι Ροτετετ. Ηεε ιτεςιιε $τενετιιε ιιιΠττιιιτετε , τοτιιτιιεΠειεισετ.

Ηιεττιε ετετ , ιιεε ε ιειιιιετιιετιιεοτιιττι ειπε νετιιειε τετιιΡιιε ιΠι Γειιιτετειτι Ρτοιιιιτ

τειιετ. Ιε ιτετιιιε ειιττι Βοττι110ΤΗΕ0ΒΔιυο ντιιετειιιιι υπο, ιιιιι Ρι·ε:ειιέιο Ειτε:

ετετ Ιοεο, ΙοιιιιιειιΡιειιε ιτι ιιοειε ΓεΓιινιτετιε δ. Μεττιιιι, ειπε εειειστετιιτ πιειιιε

ιιιιιιεειττιο , ιΠιιε ετινετιιτ. ΡτεεΓετο ι8ιτιιτ νιτο Γιιεττι ΡετεΓεειειιε εε€τιτιιειιιιειιι,

ιΡΠιιε εοτιεεΓΠοτιε δε εοτιΠιιο πιει ιιο&ε ει! ΓεΡιιιετιιτιι νιιΒιιιιτ. Γοιιιε Ρετιιο&ενιτ.

Μετιε @τικ Γεέτο ΓιιττεΧιτ , 86 οτετιοτιε Γεειε £εωιτ εκ ιιιτεετο ιιιιιττι τειιτιιιιτ.

Ετ φωτ @εοε Ι)εο ά Βεετε: νιτ8ιτιι τεεειΠτ ε. ιοεο δ( Πω. τ .

18. Ισ ΡεΒο ΒεινεεετιΠ εΠ: τιιιεετιεπι νιιιε ΡετοΡτιτιιε , τιο:: ει: τιοτιιιιιε 8. Ευίε4

Βια δ. ΙΓοιε νοεετιιτ, ειπε: ι:ιιιοιιτιετιι ειτίιιτιτ Μοιιείι:ετιι ΜετειιιετιειιΠε : τιιιιιε

νετὸ ΡοιΓεΠιο ειι (ῖετιοιιιεοτιιτιι ΕΡιΓεοΡιι ΒεινεεετιΠει τει ει! ΕεεΙεΠε ιιι Πο

Ωστε ειιιΓειετιι νιτΡιιιιε τιειιιεετε , ιι πιω ιτιετιιοτιε ει) ιιιεοιιτι εειειιτετιιτ @να

τιοτιε ΡιειιιΠιττιει ετ! Γείιινιτετετιι τιεΡοΠτιοειε ειιιε , τιιιεττι εειει:ιτειτιιιε ίεΡτιιτιοε

άεειτιιο Κειειιιιεε ΑΡτιιιε , ιΡΠ καιω” εειιτιτ ιτι οιίιενιε δ. Μεττιιιι , ιτι ιιιεΓειιι

εετ Ρτιιιιεε ειιιε ΤτειιΠετιοτιιε. Νεε Πιετιειιιττι είι ειπε ιιιι εΒετ @Με τιιιΓετιεοι·

ιιιε Ρετ Γειι&ε: νιτειιιιε τιιει·ιτε: ιιειιι ειιιΓτιειιι ΡεΒι ττιιιΙιετεε ειιιτι ιτι Ρεττί'ιε Με

ειιιτετε Ρετιειιτειιτιιτ , εκ ειιτιιιιιε εοιιΓιιετιιιιιτιε ειιοόιε: , ιιινοεετιτ ιιοπιειι Βιι1$μ

@πε Πειειιτετ ιιινοτ:ετιτ , ειιΓειιιε ειστε Ρεττιι ετιιιιΓο Ρετ Πινιιιετιι ειειιιειιτιετιι

Γειιτιιιτιτ ιενετιιετι. ΕΧΡιετιε νετὸ Ριιτἔετιοιιιε Για: τιιεΒιιε , εοιιΓιιετικιιτιειιτετ :κι

ΕεειεΠειιιι ΓιιΡτετιι&ειιι που τιιειιιιι νεοιιε 5εεετειοτι Γε Ρτε:Γετ1τετιτεε , Πεο 8ι: Ιιιιεε
τεττιει Πιε: φωτ εεετιτεε , ω ΡτοΡι·ιε τετιειιιιτ. ι

η. Νεειιε ιΠιιά Ρτ:ετετειιτιτιιιιτι είε Ριιτενιττιι:ει ειιιοτιιτι Ρε<τιο διιεΠιοτιειιΠε

Ι.ιιι:ονιτ:ο ΓεΡτιιτιο τετἔιιειιτεΡετΒ. ΕιιΓεΒιεττι οΡετετιιε ειΠ)οττιιιιιιε. Είιετιιτιι

Πει νιΙιε , εεε: νεττιιεειιε τιιειτιιτ , ιιιιεττι ΒΔΟΟΒΕΚΤΠ8 Και Ρτειιεοτιιττι Ρτε.τεει

Γιιε δε Κεειτιε ΝΑΝΤΗτι.υιε ειετιετιιιιτ ει °, τιιιετιτιο εετιι ΓιιΓεεΡετιιιιτ ειε Γοιιτε Γε

Πω : Ειπε ειιιιτι Γοιε ιΙΙι τεπιειιΠτ ει: οτιιιιιιιιιε ετα ιι: ιιΙο Ρεεο τεεειιε ιτιιιι·ιιΠ..

εειιτιε ιιιι εοιιτιιιιτ. Ιτιειε ΠτιΒιιιιε ετιιιιε νιιιιιττι Μετειιιετιιε ειιιιιιειτιιτ _, ιιιιιιε ε!τετι

(ῖιιτιίιι , ιιοΓΡιτιιιιιε , ιιιιιτττιιε δεεετετιε Ετεττιιιιιε 86 $οτοτιι·ιιιε , Ρτο μια "Με

Πτετι1τ. Ωιιοιιεττι ειιτειιι τεττιΡοτε ειπε Μοιιεειιιιε τιιιι ιΒιτιεττι ει: Ρτε:εεΡτο Αι::

Βετιε Ρτε:ετετ _ ΙεΡιιιεε Πι›ι ιιεεεΠετιοε ιιε ι·ιιΡε Ρτοιιιττιε Πει Ρτπνιτιετε νειιετ,

ειιιεττιειετιι εεεττιετιτετιιιιτι ειπε Γετνιειιτιιιιιιτ. Πιτ τιιτεκιτ , δ( ιιτ ΙεΡιειεεειε εοιιεε

νιτετε ιιιιιιε τιιΡιε εεττετιιιι ειιεετειιτ, Ρι·εεεεΡιτ. ΑτιΙιε ιιιιιτιιεειΠετ ιιιιιιιε οΡε

τιε ετετ, ιι: Γονεεττι τιιττιιε ΡτοΓιιιιτιετιι 8: εάΓΡεθ:ι1 τεττιΒιιεττι τιεΓεετιιιειιε , ττιειιεο

_ Γεττεο ιεΡιόεε άι: τιιΡε Ρτεειτιει:ετ :ΜΟΙ12.€ι1118 νετὸ Ρετ ιιιετιιιιιι Πιιι Γετνιετιτιιιττι

ώ :επι ιι τιοΒιε , τιιιι είι: ττιιτειιιιιε ιτι $ειιέιιτι Γιιιε, Αττιετι,

ΓιιτΓιιιιι τοτειι τιιεειιιιιε ττειιεΒετ. (Βιεάειιι νετὸ τιιε ειπε ιιιε Γοττιτετ τιιειιεο πι.

Ρειιι Ρετειιτει·ετ , Γιιισιτὸ οττιιιιε Με τιποιεε ιεΡιειεε ΓιιΡετ ειιτιι ειιιτι ιιοττιΒιιι Γοτιιτιι

ιττιτιιιιτετε εεειιιιτ. Αεειιττιπιτ σωσειΜε ιιιεοιεε ιΠιιτι·ι ειιεΠ ιιιοττιιιιιτι Ριειι€ετι

τω. @Πε ειιιιιι τιοτι ειιτιι ετετιετετ ιιιοττιιιιττι ,νιιιετιεΓιιΡετ ειιιτι τειιτεττι τιιοΙεπι

1εΡιιιιιτιι ι ι.εΡιειιΒιιε ειιτειτι ειιττι τιιεΒιιο οπιιιιιιιιι ιειιοτε τειι·ιοτιιι ε ιοεο, ιι·ινετιε

τιιιιτ ιιιτετ ΙειΡιτιετΓετιειιτεττι νινιιττι τιιιετιι Ριιτειιετιτ πιοττιιιιτιι. Ειτ ειιιιι Πι: στο

ειειιιοτ, Με: 8: ειτΓιιιτετιο. ΙιιτεττοΡετιιτ ιιοιτιο , τιιιοττιοτιο ττιοττετιι ενει::τιτ.

Εεο , ιιιςιιιτ , νιιιετιε τιιΡεττι ΓιιΡετ πιε τιιετιτεττι , ΓιιΒιτὸ τιοττιετι δ. ΕιιΓεΒιεε ιιιιιιιε

Ιοει ειοιιιιιια:ιτινοεενιι τιιιοιιινοεετο !εΡιτιετ ιιιιιιιι εεττιετειιι Γεειειιτεε, πιε πω:

τετιΡετιιιιτ : Με τιιοτιο Ρετ Πειιτιι86ειιιε Γειι&εττι νιτειιιεττι ΕιιΓεισιεπι ι πιοττε

Γεινετιιε Γιιττι. Ε:: Με ρειιειε ειπε: τετιιιιιιιιιε Ροι:ειι ‹:ιιιιΓςιιε ΠειεΙιε ΡετΡετιιιετε πω

:ιτε Μετα νιτειιιιε. Ρτο Με οττιιιιιιιιε Βετιεειιεετιειιιε είι: Πειιε Ρετ Γετειιιε Γεειιιοε

τι :Με τ1οιιιιτιοτιιε τιιετιτιοιιεττι Γεειτ Πεμ: ιειιτιετιιε Πιιτοιιο2τεΡιιιιτ ιτι Με α.. στη. Η. Πω νετετιιεειιιι,κω”

«Μια.

-`_'ε.
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νιΤΑ δ. ΚΙΙ.ΙΑΝΙ ΕΡΙδΠΟΡΙ

ΕΤ ΜΑΚΤΥΒΙδ (:ΗΜ 80ΩΙΙ5. ΙΝ Ε11ΑΝΩΟΝΙΑ.

- Ε:: Τοπίο ε. Μάο. !οδΐίοοι. Ηοω·ίσί 6°ιιπῇ. '

0Βδ·.ΕΧ7άΤη.ίΟ.ΝΕδ Ρ.Κ.22.7.ΖωΕ.

ΙΕ'ΟΖ.ΑΡ"δ δοι·Δι·ίία δοο.]εειι @δία δ. Κιι.ιΑΝι των νετιιε ι·ιοτειιοιιιΒιιέ Απ. ΟΗΕ

ιιιίιοτιι:ιε & ειοεπιετιειε πω” η·ριι'. :οίία'ίο. σκεύη” οιίίπτο ΡΜ· απο Πικάσο.: Μ· ΧΚΠ·

- 6'ιιιιί|ίκι ΡοιίΠο οπιρ!ίοι·ο ίπποι» ρι·οίο ωι..ιι. .Διαδιοι·σω ψ β/ιιία·οπί.ι Εσπ- -μι"(;""'

..Σ ΨΑΜ)ιιΜ £'αιιοοίι δ. Βιιι·οίΜπίί Ηοι·οίοοΙοίιβ Μοποοίιιυπ. επί το/τ Τί·ί:ίκωίο Ψ” 'Η

3 . . . . . . . . . . . ο α.
'Ρ ?ποιο δ. Βιίτι.·ικι·έι [σούτ. θίυιῇ οοπμδίπτοίποίο ροτίσιο·. εποε ?πιο δ. Κι

.β παπί Εοιίμοιῇιι Ροιίία [Μοφοίκτοτ ίπ ει. οι·οιιιίτιίί· Ρ'ίτιιιιι δ. ΒοποιοιιΜί Μ:

πω. : ιτι νιτε Με. ( Βιιι·ι:ιιειτόι) ρι·οιιτ ροτειιιιιιιε , ιιιειιιί=είιετο ειιιεΒιιιιιιε.

@με εοπισιϊ·κι·ο , ίπειιίτ διικΜιί: . απο ο!ἔ: , [ποπ οίίιιι ί/ίιοπι δ. Βιιί·οίιεί·άί [οι·ίρββτ. πιί!!ουίο

οποίο £'ιωιβί.ι α· πιστοίι·οοιίι Μ;; .κΙισίο/ί·Μίοπί Μοπο/ίοι·ίι Μία” οι·ο·ιιίοι·εω δ. Κίίίοίιί ?ίπποι

ο!πίπω και . "πιο ίοίσίι·οο οίω·ί ού Ε!ιίυ·υοι·άο Μ! ο!ιο οιίο·υί.ι· “ει” ίπτοι·ροίοίο Ρι·ιβι·οποιουι

άιωι.·ίωκι. Ι.:έωι: οιίιυπ δυκτιο: οιι/άουι βιοδί·ί ιοαίοι·ίω ο]οι-ι.ΑΝινιε Ει:|οπίίεπιβ , Μοιιο:ίοο

(”αποοίι δ. διεριπυιί οπο: κοπο: έκοοπίοι επιποκοοίπτω ·ιιοψίκ.ι είίίέατοπι. Ε: οι·ιίοι·ίοίί.ι ?Μάι ίπ

Μ. ε. Βάι. κάηκε. ω”. ΙειώιοΑιιιιιιιοιιιιι Τοιιιοπίσκω.Λοοίπω δ. Ρυτά ..ο Βί·ιιοπι .4οίοίωι

Ρι·ίοικοι. :μιά ιιιίιοτιεπι Κιιιειιι ΨιττιεοΒιιι8ειιΠε ΕριΓοορι σειιιιΒιιε άοί·οι·ιι·οπίτ.

ε.. δ. Κί!ίεπί πιοπιιίοποπι [οι.·ίκιπ Ρ”·υπίπία!ύπικι . Κ[ίίοι·ιίκι . Ηι·οοεπιί: ά· έέο ίπ οι. Μ”.

?ιιιιίο8·ιίι Μ νιιι. πω. 3ιιιιεε. οιΙιειιιιιι·ι :Μπα :κοπο ο.ιι·οιπ:ί Ρι·ιειθι·ιιιιτ. @Με Με”. Πίνι·

οποιο , Μίκι Με των” .· Ιιι ρε8ο Διιίιτια: δ: ι:ειιι:ο ιιοιιιιιιι: νιιιιΒιιτε ιιιι€τε Μοιιι Πιινιιιιιι,δετι

&οτιιιιι ιιετε!ε ΟΗιι.1ιιΜΜει·ιγιιε & άιιοι·ιιιιι Γοσιοι·ιιιιι ειπε , (με ει› ΗιΒ:τιιιε δεοττοιιιιτι ω

τω. νειιιειιιοε , ιιοιικιι ειιιιιιι ιιι Ρι:ειιιθιιε ιοειε ρτετάιι:ενει:ιιιιι , ιΒιιιιιε οι: νει:ιτετιε ι:οιιίεΠιο..

Ποιο ἔι ιιιιοειειι·ι ιιιιιιια: ιιιιιιιιο ιιοιιιιιιε (.ιοειιειιτο ιι·ιιι:ιιιειι Γεω . & ροιισε ιιιιιιιιε ΠΒιιιε νει·ι

(Πιτιίι:ιΜετιντεε είπε ς1εωωιιιι. Βι·ο·οίία.ι 7/ίω·οίιι.ι @· Λάο, δ. ()ιι.ι.ιιιι Μεττνιιε. Ηιοοιιιικο

σοβι·ισπι Ι/”υίτζίοκι·έπιπ ιιι ρεεο Λεπτα Ματ. ίιθί Αιιίιιιε ποοιίπο ποπ Αιίβ·ι·ίο Χο!›ιιίοι, ε: μια

Σπιτάκι , /ίοί ΙΜ!Μπ Ποιο ( οίκοι οι; Ρτειιι:ιειιι ΤΒειιτοιιιεειιι βίο Ο:ιει·ιτειειιι, δι2°οοοποι φαω.

Έι·ειιειειιι , π·ι.·επιιοπι Ρτετιεοιιιειιι ·ιιοσωπί ) μειι|ίοι·ί ποοιίπο οίώ“επιοι·ο ·οο!κίί : οίίίσ.τ Ρεει ποοπίπε

σώστε: ποπ Ρί·οποοίοι·ιίία οποια ε|ί ι·ο·οίίιοίο . 9!ίώ οι: Οοοιι|ισ Χίιοπισιι οοπτίπεί:.

;. Κίίίιυιιωι Μοπιώκοι @Μάο απο . ( οιίοιί ποπ οίί/ίπί σ.ιι·ρι·ίωίωέκδιοι· ιιο!ίοι· ) ιυ#ιινποί ΜοΜΗΜ. ~

1Μ'22°ροί4ΐ07; ς9·οπία'επι Ηίίοπ[επι, β Τοίτοοπιίο ι.·ι·οοίίωκ.ι. Ε:: Ηίουπία Κίίίοπικ δικο” Χουιοπο μοιειΕσ.

.Ροίιτῇιοο, Με €|ί'σ”Μ0 σε. εικονι. ίπ ?κοιτάω ορριιωί.ι ή· .· ?κο “πριν ποιίοίίωι Ηίίοπῇ.ι Μοποιοβί

δεοτιοι·κοι οποία ποιοοποπτ. κι οοο/ιο: ο.: Βοιίιι ίπ Μ. 5. ΗΜ απο. ιό. ό· ι. ;. ?πώ ωεω τοϋ»

9πίτιίι·, επ Κί!ίιυιιι.ι δ. Ρ. ΕσπαιίΠί !ιι|ι'ίσκω /ιδίωι: β. 1): ·υίιπύκι·Σοβιί Ηοποί!ιοίί Ρίίίι°4 ή

.κίδίί: δ. Βιιι·οίσιιΜί Ερί/ί·. διιοιιΙο ίιιβειιοιιτί.

 

Μ ιιιιιοιιε

ιιι και..

Α

ΚΠισω:

Ηιικιιιιιιι,

ει:ιιετε. Α ριιοι:ιιι απο ιιιε8ιιυπι ιιειιιιιτ ίιιιιιιιιιιι Γεει·εε άιΓεειε ιιττετε: . 8ε ιιι ειιι :επι

.πάει Ριοιιι:ιειιε , οι ειιιιιιιο Ροι·ιτιιιοειε ιιιιιιοιτ ι:εεει:ε οι:Ιιτιοιι. Ετ :απο ειιο νοοει:ε4

και: ιιοιιιιιιο ΚΠ.1ΛΝιι8 , ιιεικιι: 8τετιειιι ειι(Ποιιιιιι .Με οι·ιιιιειιι ροριιιιιιιι, ειιι ετιειιι ιιιιιιιιο

ειπα: Οιιιιιιι εε τειιδιοιιε τεΡΙειιιε , ιιιιιόςιιιιι ει! ειιιιιιετιιιτι ιιιι:τιιιτι , ειιιιόςιιιά ει! ρτορεἶ

δετιοικιιι ?πιει Ρειιιιι€ιο εοΒιιοΐεεΒετ . ειονοτε τιποτε δ: Ριο οροτειτι ιιιιιιιο ιιοιι οαΠεΒετ. ὶ

ο.. (:οιιτι.ιιιι ειιτειιιι οι οιι.ιεόειιι άιε Ενεεεειιεε ιιιιιιιι δ: ναι: Βοιιιιιιιι:ε ειιιιιοτιιτικ ιιΒι ιιι- 1ι."ωπ

ότι" ; Φ.ιω.ιι ...πω Ροβπισ . ιιιιιιονο:[ωοιΦ/ιιω . @· Μία στιίοοπι βίαια . ει· @οποία πιο. Η” ά:ίετι:_ Δ

(αυτη Βεετιίιιιιιιιε νιι: τ0το εοι·ιιιε ε: ιιιοιιιιε ειιε&ιι Ρει·τι·ε&ειιε , εοι·ιετε8ετιε ιιι ιιιιιιιιι Με Γο- Ι-#"- 9· 223

(Με ετιιιιι: ιιιτειριι1ιε , ω... ΟΟΙ.0ΜΑΝΝο ει: θιιι.ιοιπ, & Αιιιιιιν.ιιι.ε Ριείϋνιοιιε°, 8: Βοινι·το

Βιεοοιιο , ειιιε ΓοριειιιΜε ειιιιιιι&ιε, εοειιιι ει: ιιετίιιειιοτε ριοιπιε εοτιτ€πιιι€τ€ ι, , Ιιεττιειιιιιιιε ι

ΡΠιτ νι2 νιτετ νοικ:τεΒιιιε ιιοιιιιιιε Κιιι.ι.εΝΔι ομοια εωτιω τειιιιε ? ιιε ιιιεειιο ωιιιιι

1.

. Ιιιιι:ι·ι:ιοιετοι εεω :.9:οιιιι , με ό· Βιίοι·πιιι ιιε

ρίιίοι· , ιιιβι!ιι ή! οποία Οποιοι . [οσωιιίιε @Μαιο μι».

ρε ωιορίεφωι. “πι” : Εοιιιί(πσ.ι ΟοΙιιιώιιιιο μικ

|ε1° ιωιιι , ΟοΙΙο εεω" είί&ΜΠΙΠΒίό _. Κιίιιιιιο ΜΜΜ

Τειστοπίο. οιοοιΙιιιιιιίι·_

6 Ηπα ε. ι·ιιοιιείι:ιοε μοΒ:Πιοιιο ιιιιοι·ριι:τειιιι Η·

ιετΡοιειοι ιιι Μ:: ναιιε : ερείπιο ίΜΜΑπη"υπ Ιιιισιι

"απο μια επιιίιί[ ο Μίκα πιισιιιίί Μπαίνω , Μοιιιιβο·

γιαπί Ροιιιο , η6,Ι28αί1[9%6[2ΜΩίίΡ[ΗΜ με , Με οποίου:

[ωυπ ό· [οποιοι »β ΟΙιι·ιβιίω...βιέσεω Δίσκοι Εκπαί

Μοποιίοι·ίί ιοί ·ιιιτιιιΜπι Ρτο|Ηΐίοιιε ίιοιπι ·υίι·ί μψω

"ΜΜΜ , Ρι·ίπιο Μπιμ, Ε:ι:Ιούιίβιοοι οικείου σε Ρίο:

ΙσίείΩίίΪΓοῇ:ιιιω οποιο” ιιιιβοοιιιιιο.ιίιιοιιο οιιί[ίΐιοι

Μοπιι|ΐοτιί εισίοι·ιιιυιιίί οικου: χερι”. οοϊεοπσπί. .

7οπίιοποπω :ίσιο [Μπιτ ίποίί ω” Μονο ίιίίἔοιίο στο

οι·ιβοπο ι »Μπακ ίρβ πο Ρομιίοτιί [ποιοί πιιισοίιππι απο

Μάικ οίιείσεω .#8 ιιιβι·πι , περι ίποίίιι;τί. οικοπέ

Μαιο μπει ποιο-ι' οι ρο_οίηποι "Με πο, ό· Ιοιιχο

τίποτα μα:: πρωι:: Φο.



99: :Αττικ ε. ι:ιτ.ιΑΝι ετ>ιετ.ριετ ΜΑιιτ;

ι --- _.'

Μι. απ.. δ:ροτειπεε ΐε:ιιτι:ιιιιιι Ποπιιι·ιιΕν:ιιι€ειιιιτιι τειιτι:ιιιετε , δ: Μάο: @τι €ιιτιιιυττι. Ιιιιι·ιεττιςιιε

:ιακκεΙΧ- Γε:τ:ε ειι;ιιιιοτιι:ιοτιι Μπι ναι οΒ:επιρετατι:εε , ί·ιττιιι:ετ :οειιιιιτιετι , τειιᾶιε οτιιτιιιιιιε δ:: ετοιμα

]ω:Π ι:'1Πι· ρεττει:ετιιιι: Ρει:τιιι , δ: νετιετιιιι: ιιτ Αιιιιτ:ιιιι.ιττι ΡΑττε11°ι , ω ετιίιειιιιττι :ιι.ιο:ι νοαι:υτ ?οπι

:ενέ 6:47:47 1 ι ως” Ρετειι:ιιιο:ι τετιιριιε εοιτιιιιοτει·ιτεε , τε8τιιιτι:ε α» εο:ιετιι τετιιροτε ηιιο:ιειιιι Πο::

Β ,τ (ιοΖιιεκτο , ιιιιο ΗετΑΝ15 ίετιιοτιε , :μιά-ιιιε ει:: Ηιιιιοοιε : :Ιω ετιετιι ιρίε Μοιι:ιεττιιε & οπι

τιιε ροτιιιιυε ι3ιιι ίιιιΒιεδιιιε ισιιιιι: Ρ:ιεειιιεο νινει.σοτι: :ποτε ; ιιιοιει ό.άιτιοιιιιπι εοιειι:εε , Πειιιιι

νινιιιτι :Μι δ: :εττεε τιιιτιιιι·ιε εΒιιοί:ετι:εε. _

ΜΝΉΜΗ 5- νι:ιετιε ιιιιτειιι Γειιδιιιιιττιιιε ω: ττιιτε επιβετιιτει:ιειοειι:τι , ει::ιυερει:ιιεττιττιετι·ι ιΒιιιιιιι:ιτυ

ΗΜ :ιιιιειιι ιιοΒιιιιιιιι νιτοτιιιιι ει: ειιιτιιιιιο Με: οι)ίεπειιτι , οικω φωτο :ιιει ροτεί: , :ιοιεικι: ιιι:ιτειιι

εεεει:ετειιι, ιιιιιτ:μιε εοιιιιιιυι·ιι ι:ιιτιι τω: , :ιι:ειι: : Γτιπτεε νιιιε:ιε ιοειιττι ειεἔειι:ειιι , ιιοττιιτιεί

:με ιοευιι:ιοε,ιι:ετιιι εττοτε :ιεεερ:οε : Η νοιιιε νι:ιετιιτ , Π: , ιι: εοτι:ιιι:ιιιιιιε , υΓ:ιιιεΔιιιιι ιιι

τιοιιτα ι-ιιιιιιιιε ριι:τιτι , εειιιτιι.ιε ιζοττιαιτι : δ: νιιι:ειιιιιε ιιτιιιτιε Ρτιιι::ιριε δετιδιοτιιτι:ι Αροίιοιοτιιτιι,

δ: ρτε:Γειι:ειιιιιε πο: οιπιιτιιιιιε Β. Ραρ:ε]οΗΑΝΝιε : δ: ε Ποτιιιι:ιι νοιιιιιτειε Π: , ει: Αροίτοιι::ει τω:

παρά: ιιεει·ιτιει , ειιιιι ιΙΙιε :οιιίιιι:ιι ι:οτιιιτι τενετ ::ιιιιιιιτ , δ: ρτ:ε:ιι:ειτιιιε ιιιε ιι:ιτιειιιιι:ετ ιιοπιειι

Ποιιιιιιι ιιοίττι]εειι-Οιιι:ιεττ. Νοτιιιιοτο. διιιιέιι εοιιιριενετι.ιιι: ειι€ια,νετιιειι:ιο :κι ιιτιιιτιει ετσι

Ρεττι Ρτιτιειριε ΑΡοί:οιοτιιιιι. ι ` ›

Ρι-ωιωιι:1ι 4.. τ:: πω: νειιιειι:εε , δ: Αροι,τοιιευιιι νιτιιιιι ιιοτι ιιινειιιειιτεε, :μια :ι [ειιιιΠο Ρει::ι (Μ.

1ιεει·ι:ιαπι τω” “" Ρτεε:ιιέιιιε Ροτι:ι:ει: Κιιιιιιιιιε :ιιιιειΒιιιτετ δ: ιιοτιοτειΒιιι:ετ Πιίεερ:ιιε ει:. (Μπι ειιιτειιι

ΐ):::Π:ςΐ;- Β. ΗΡ:: (Μισο νι:ιι: ιιιι:ιε νειιετε:ἶ δ: ει:ι:·ιιιειιι ιδ:τιι·ιι ειιιτι:ιε ρι:οιτηι:ε ιιοιιιιιτε:ε ι:υτιιε ι:ιιετιιι·;

μὲ) :Πάω ιιιιιιι ω: ροτι:ετ δ: :ιο&τιιιει , ι:ιεο ω:: ιιιι ει: 8. ?στο Ρτιιι€ιρε ΑΡοι):ριοτιιτιι ιιεειι

α Ι.οοΠοΠε :Μπι δ: Ροτείια:ειτι ρττε:ιιεειι·ιάι δ: :ιοεετι‹ιι Β: δ: εμποίι:ιιιτι:ιυε Γι:: εοτινεττετε ρο:ιιιίιε: :ιοθτιιι τι,

6 ιιιιετει :αμε ΗιτιιιιΠιιιιε ιιο:: :Μετα ροτειιετει ι ΡΗ ιιειττι:ιιιε ει:ιτιάε ρετιζειι:εε ιτιιιετε Γε:ιυειιτει:ι

(ιιτι:;:ειιιειι :πιο εοτροτειιιτειτ , ία! ΐριτιτυειιι:ετ ιι:ιιιει·τεΒετι: Πιο Εριι:ορο Κιιιειιο Ποιοπιειιι.

_ννἰτ:ι:ιιτἔἴ1 τιιιεΡτείιη:ετ ο δ: Το:ιι:ιτιιιε Πι:ιεοτιιιε .ν δ: νετιετιιτι: ιο επτα Αιιιιτειιιυιιι Ρτειι:οι·ιιιτι , ω Ωω.

Ή"ΜΠ'· ιιιττι , :μισό :ιιει:ιιτ Ρ”:ύιπόιπά: , ιι:ί:ιιιε ρττει:Ιιεετιτοτ Ρτιιτιι:ιιε νετιιιιιιι Ποττιιιιι- @Ειπε ειιιιι:ιε

Μπα (ιο:Βεττιιε Πω: εοι·ινοε:ιτι εοε €::ιτ :κι Γε.

(ιιιιιιιιιπι κ . . . . . . . .

“Πιππιπ_ 5. Παω ειιι:ειιι Ρτείετι::ι:ι ιιόείΤειι:,εοιιΐαΒιιιει:ιοπεε ιιιικινιεεττι ιεεετιιι·ι: Κιιιειιιιιε Εριίεορυε

δ: ρτ:::ιιέιιιτ Πω: Οοκι:ιεττυε. Νου ιιιιιιτο ροίι: :ετιιροτε ρετΓυει:ιεικι: ιιιιιιη :ιενο:ιιε Ποι·ιιιιιι
(ιοπικττωτι . . . . . . . . . . . . . . .

Παω Ροιι:τίει: Κιιιιιιιιιε, (ῖιιτιιιιιιιιιιττι ίιετι. ()ιιιετι:ιιτι Ποττιιτιο νδιετι:ε ιιιιιιε (απ: ειόπιοτιι:ιοιιιΒιιιι

Βητιιιι:_ ειι:ιιιιείεετιε , Βειρ:ι:α:ιιε ει: εΌ Πιο , δ: ::οιιιιτττιειτιιε ει: οπιιιιε ρορυιιιε , :ται ω: ιΠιιιε ρο:ειιιι:ε

θϊΗΠΓι

Ειιιιιι:!ειιι σ. ΙΡΓε ειι:ετιι θοιιιεττιιε Πω: ιο τιια:τιιτιοτιιο ιτειιιιιι: ιιιτοτειιι τω:: Για , Που: ιιτι:ιςιιι:ιιε,

= "Με. .πο ω: εοτιίιιετιιιιιιιιε*. $ε:ι Γειι6::ιε ΠειΡοτι:ιἴεκ Πω: Γειριετιε Γεττιρετ (πι: Γεριειι:ετ , τιοιιιι: ΠΠ

°°°ι°ζ'° · · ιι · ιι τι · τι οι ιι · · τ τι ά
ΙενοεΕπ. εειτιι ιιι:ετ‹ιι:ετε , τιιι:ειιιιιιτιι τσιπ:: :οτι τιιιιιτιιε ε ε:ιτι ε` τι ιειτιιτ2:18. 11:10:21 ι ιιε τι

>ιωω_ Μη ιιιιιιιι Ιοειι:ιιε ει: Γετπιοτιιιιιιε : ΠΠ :ιιιεότε θοιιιετ:ε , πιωιο Οιιτιίτιετιιιεδ: Ρετ ΜΑΜ:: Πεο

Σ· ειιιιιιιιιιιε Βέτο: εε , 0:18:11 :ειδ ίειι:ιε , ιιυειιιι απαιτει: τε οροι·:ετ @ατε , τι: :ιιιιιι:::ιε :οιιιιι€ετιι

' Π18ι11 , :1υ:1Μ ιτιιιιΡ:ε Με:: :ιΒι:ορυιει:επι : :ιιιοτιιιιττι :ε ιιοτι.οροτ:ε: ικιΒετειικοτειιι ίτε:τιτ τω.

Α: Με: :και Πω: Οοιιιετ:ιιε :μοῦ :ιε 8τεινι Γοτιιτιο ενιττι!ειιιε , τείροιιιιιτ δ: :ιιι:ιτ : (ιιτεινιοτι

δ: οιιιιι::ιιιοτε πιωιο ιιια:ιεε δ: ρτεε:ιιαιε , :1ιιειτιι ειπε. ε:: Ρετ Πει οττιτιιρο:ετι:ιε ειιιιοτεπι .σ :μπαι

ρτωι::ιιτι δ: ρτα:ιιεεε, όετειι:1ιιιοττιιιιε, :ιιιε Μάτι δ: ειιιιεΒιιιειιιιιι·ιι ΒιετιιιιτιιεΒειιιιο ρε:

ειιπι:ιεττι ετιιιοτειιι : δ: ιι·ιετιιτιεοιιιιι8ετιι τιιτιειι:ιΠιτιιιιιιι , Η που είι ιι::ι:ιιτιι ιιεΒετε,:ιιιιιιτ:αιτι; :ισο

: ιιιειιιιιίιιιι Ωω επιω:: ε:ιτιιιε , ιιιιιιιιιιιε επιιιΒιιιιιε ει: 'ι.

Πι:στιε :ω 7. Ηι5 ειιι:ιι:ιε εοιηιιτιΧ ΟοιΒε::ι τιοιιιιιιιιιιιι Πιιειε κι δ: ιτινι:ιιεε ίο:ιτιι:ε εεεειιίιι::ιιιι ποδια

Μιιτ ι" ί= :ιιιε :ο8ι::ιι›:ι: ,ωμιοιιιαιο $ιιιι€ιοε ιιιτΡωι:-κ ρο:ιιιίιετ. εαω αι1τεττι ιιρρτοριιι:ιιι.ιΠοτ :ετιιριιε

Ι"°νω"· ρειίιιοιιιε & τειτιιιτιετει:ιοι·ιιε εοτυιτι Ρτεεε:ιειιτιιιιι5 ιιιετι:ιε,νεεειΒειιι: ωρτωι:ιι Μιιτ:χτεε απι

τα :ιιο τιοδιά:ιιιε οτατιοτιιΒιιε δ: ιειιιτιιιε , Και ιιιιε :τιίτι:ιει , δ:άενο:ι Πτι:: τοττιιιάιιιε , :Κατω

ει:Γρε6τειιι:εε όιεττι μπαι οιιττι 0ΡΕεπτειιτι .ιιτιπειττγτιο εστοιιατειι:ιιτ.

8. Ωοτι:ι8ι: τιιι:ετιιι, ιιτ :]:ια:ιαιιι ποδι:: :ιιιιιι Ποττιιιιιιε οιιιιτιροτειιε Πιο: ιιιιιτε νοιιιιΠε: ττιιιι
Ν:αιωτ

“Πι ω: τετ :ειιιΡοτειε :εττ:ιι=ιιετι , τεττιροτε ιιο&τιττιο, :ιιιαιι:ιο ιιτ Πει Ι:ιιιάιΒιιε ιιιιειιιτιιιτετ εοιιίιίιε

Με: , ιιεεειιιτ ιιθ:οτ :κι ω: , σοι-ε ε:ιι:ο ρτεερειτα:ιιε :κι Πει αιτιιεοε ιιι8ιιιειιι:ιοε, ::οιιιρΙειιε μια

α: Κεεει·ιτιοτεε Η:τιιιΡ0ιιιτι νοεατι: , νιιιιζδ Ρ·υιι·τι- Ισιτει:||ιωιι , τω» Βιι!ωιιιιππο ΡΥ:β)!ετσ ό· Το:παπο Σ:

&ιαις, δική ΜιιίισΡοιιττι : τι: ειιιιιε ω:: ::γπι0ιιιιιι:ε οι:: Μ Μπι” ]ι&ΜεβΙππωω ρ”·υ:πέι. πωπω: πατ€ιπ

:ιιει: δοκιτιιιε. στι” α: ΕΡιτ:ομιιι: :κι Μτι:ιιιιπι ιιι- κιά ρπιίι:ΐιωι φάει» ΟτωιωΙ:: Γκ.ιιιι·ι.ι ννιωιω ,

νιι1ιτι,ίιιΒ ι·ιιε:τοΡοιι Μειριιιι:ι:ι:ειιίι. Ρτιιιιιιε ννιττιι· πο» σο:: μου: μιά: ιι: οι: μ·ιιυιπωι Πωσ» έκτακτοι: μ ξιί

Βιιτει:τιβε ΕΡιΓεομιε ω: Βιιι·:ιιατιιιιε δ. Βοιιιίεειι :ΠΠ “ω”, οιι/2”ηιιω κουτι”. κι: ιι.·ιιιιι:ιο:ι:ι.ιτ Ιτιπετρο->

:ιμιιιιε, ιι: :ΜΑΜ ει: Ιι:τι:τιε Ζει:ιωτιεττ Με:: :κι ιΡίιιιιι “τοτ ω:: 6οιΒετ:ιιιιι Πιιι:ι:ιιι , ι1:Ρ:ττετ ε:: Αιι:1οι·ε

Βυι·:ιιιιτ:ιι.ιττι. Νεπι Κιιι:ιιιιιε , Πα:: ΕριΓ:οΡυτι , ιιιιιιι Μπι-ο ωΡιι.

Γε:ιιειιι:ιι&ιιε ΠΠ: : τ:ιπιετίι ΗετιιιΡοιι8 :ιιιιι Ρε:ι·οιιιιιιι : ΙΩιετΡ0ιετ01° πω: : σα! πιο” ΜΜΕ σπασω πω:

00ιι:. _|ιφρειέι ικιμέιω:Π πιά Μι» Ρο!ιπτ ιᾶ ω: ιιι'άτωττετε :

& Ιτι:ετΡοιιιτο:ιε ικα ν::ιιε Πω: : ΠιιΖω τοιιβιπβι /εβιησ Μ” αΜ27:3 ΜΙΒ:: »ιι/Ιω :ΜΜΜ ω. ω” η”

Μάικ ιστό:: 64Μτι][ΜΙ:Μ ·υ.ιτιυπ ιιτ Ρι·ιβώπ : Με:: :οπ- τω: τ:·υηβα χω”, Μ·υιΜ28 ιιρροι·τωπικιπε ι:'υπιπεν·ιιϋ,

ω:: , 9ιιιι ό- σωφωτ :σπ|ίτ:Μ, ό· Ε::!ςύω :ιαΙιτιικ, [ερωιι!ιιιν :ώ Με' Βειιι οριιοτ:ιιτιι:α:επι δνε :ιτιἴετι

ό· βετο: Οπιιιιω· :ιπιβι·π έτι·:ρτ:5:πβ&ι!ιι:τ πιάσω.. πω” Παει: ς;φωνις ς;ω;"Μ , ςμ13ηγ Μ;) (5·ώι=Πι

Ντιπ:: εσω Κι!ικ»ια "Με ει·::/Μι : :Μωβ Μπα: φαω, τι: 5. Κι1ιο.ιιιιιιι [0::ιόι:1ιιε ε ιιι::ιισ Ε0Πετε:.

ει:·τι:α

τι-1

 



τοτε ε. ΚιττΑΝ1 οπο. Ετ ΜΑιιτ.
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ποτε θε1τ.ΑΝ.42 ιιιτοττε θο:Βοτττ Πιιττε.Οιιοά ντόοπε ΚιιΠοιι:ι Ροπτττοιι Οτιττττ:τ,ότιιττ ειδ πιω: Ο

πω: ττορτάττττοπο , Γοτιιπόιιτπ Ποτπτπι νοτοπι:Νυ!ιτο :Μοτο οοε επί κάστρα: οτοιοίιιιιτ. τετοιο».

απο: πο» ρο!ιιπο ιιο:Μοτο. Ητε τττέττε οιιιτιοε ρ:ιτττετ τιιιιτττΙ·ιιιε ττιιιιτ:ιττ Ιτιπτ τ, δε ιιι:ιττγττο το

τοπεττ Γιιπτ. Εοι!οτπ οτοπτπι ποδιο τιιτπ οπιπτ τοτοτττιιτε τπ οοετοπι τοτο τιιτττπι Γεπιιτττ Γιιπτ ,

το! δε τΠοτιιπι τομ-ε ,ττι.ιιτ δεΕνοπεοΙτιιτπ , ατόφιο ποπττπτιιττο. νοίττιιιοπτει, ττιπιιτοιιε ευω

τΠτε το ΓετιιιΙοτο ροίτττι Γιιπτ.

9.Ηοτ νττΙοπε οιιτοττοπι πιοττοπτι ποπιτπε ΒιιΜ;ι.ΙΝ0Α, νοτοτε Βέτο πο.ττονττ. ΕΡ: επττπ Ιοττ

ἰΠτιιε τοπΓιιοτιιτττπτε τπ ιιιιτιιτππο νο! τιτοπιο,ποτποπ δε νοτποι τοτπΡοτέοιιο Μονο, οιιτιπάο οι

ποτό ποπ ΡΙιιε οιι.τιπ τ!ιιοτιιιπ Ροδιιτπ ΐρεττιιπι Ροτείτ τοιιτ , πττι αφτι τοπττοι οτιιιπροτ. $το Πτντ

πει ιτιτίοτοπτο 8τειττο ,οιιοπετο Πειιε οιιιιιτροτοπε οοτροτει οοτιιιπ οτε τοτο ἴοριιὶτιιτ:ο οι! ιπειτο.

τοιπ νοτιιττ Γιιοτονιιτο ποποτοπι , τιιτπτοιιε, δευτ τποε εττ, τοπίτιιτιοττε , τοτοτει Ειπα δε τ:ι€ηξ

τιιίτοττττει τπνοτιτα Γιιιιτ , ττιττιπττιπι τιτ τιοτ τοΙτιιτπ Ιττιτοτιιπι , το! 5πιοττο ιτε ντΡττιπεπττε τρίο

τσιπ ριιττοτττπο τοπΓιιπιρτ:τ επετ. Ε?

το. νοτιτοπτο ουοουε Πιιτο (τοπιιΕιιτο , ιιτιτ Γιιρττιιἰτᾶτ Ποτ ίετντ επειιτ , ττηιιττοιιτε , τπΗδο

Πε πιο: ομιε τοΓροπάττ ,το ποίτττο οπο ροτεοτοπτ, νετ τω τοτεπτ. δω ιπτίοι· τΠο , οοτ πατε

εοτιιιπ τοιιε τοποοειτιιτ, ποπ ροτιιττ τοτειτο ροεποπι. :μια οττΙο ντπάτέτο Μεττγτιιπι νοιιττ,τιιτ

τοπε Με τΠιττοιιο ν:ιειιε δε ρτοτιιειιε , δε νοτιιττ ρτιτοποτττπε. το οπο τειιπι δε πιοττο οοτιιιιι Γατι

ροτ ει!Τοτοοιιτ , δε τπΓιιΡετ ειτοΒιιτ ττεπιεπε δ: Ιιι8οπε : Κ)·ΙΙεπιι ΓειιιΕτιιε Ποτ @πο τπτ: Γοτοτττττιπο

οιειιτττ.

ιι.Ηοτ ττειο;:ιιιότεπε οοιτιοττιιε Π ιιιτ,τό8το8οτο οτππτ ροτιιιτο, τιιιτ τίι τΠο ίτιπιιτ ετ:ιτ Βετο Βιτρ
ττίιτιοττε τοπτο ἔιἴτιπ6το Ροπττίττο ιιοτιιτιιε.τπτοττο8:ιτττ τιιιτά οττ!οπι ιπτίΠοτο ?ποτε ττοοιιτίΓοτ. Ετιιτ

οπτιπ τοτ οτιτάετπ τιοπιο ο!οοιιοπε,ρτιτειτύΓο;ιιά τοΓροπδοπάιιτπ,ΐοτιιπάιιπι Γιι%οίττοποτποεττοιπετ

τπτοττοτε,οιιτ ταΙττετ 6τιτττ:Ποιπτπο ιπτ,Πιιιι θοτοοττπε,τοΒττει δε τοτποττρίο,δε το οιππτοιιε ποΒτε,

οοτ Ππιιιτ τοτιιτπ πειρττίπιτι ΓιιΓεερτπιιιε οτι τρίἱε: δε ρτοΒο ιιττιιπι Ποιιε εοτιιπι τιιιπ ρτατροτοπε Π:

δε οπιιιτ:ι. Γττοπε , τοτττοιιοπίοιιο οοπτε ποπ:: , δε το ιιοντίπιπτε πιατα τείτττιιοπε πιοιττε, πτίἱ το ροτ

Ροοπττειιττειπι απτο τοττοιιεττπτ : δε τιιΒο τίτιιπι πιτίετιιιπ τοΐοίντ έ ντπτιιττε .ο δε τοτειιπ οττιπἱ

ΤιοΡυτο Πιο ττοτοττποιιτ ειτοττττο. $τ επττπ οίτ τιιττε Ποιιε οοτιιττι , τττιιτ ΠΠ άτειοτιιπτ , ιτείτοπόοτ το..

Ρετ ειιπι ντποτέτοι τΙΙτιιε , δε ροτοπτοτ Γιιοε ντποττοτ Γοτνοε. $τπ τιιιτοπι ε!τἑε, ( πε τ.ταϊτετιιτ Ποττιτ.

πιιε πιοιιε, οσοι! τιιΙτει οπο) τιιτιτ νοτιιπιιιε Γετνττε πιοιεπτε Πττιπ:ο , Ποστ δε ιιιιτοττοτοε ποττττ το·

τοτιιπτ ροιττοε, δε τιτοΓροτοττ ίιιπτ τπ το ιιΓοιιο τπ ρτιοΓοπε.Ρε&ιιιπ οίτ ουοουε ίοτιιπάιιπι άτο

τιιπι Ιιοπιτπτε Τγτειππτ , δε τ!τιπτίτιιε είτ ιπτίεττΠε δε πιοτττο ροριιΙτ.Οιτπι νοτο τττιπτίτιιε οποτ,

πρωτο τπΓ:ιπττο , δε ΓοιποττοΓιιτπ Ειτε Ιειπτετο ιτοπτττιιιε , τιιιοιιίτιιιο νττοτπ ππττοτ. @αἱ τιιπι ντ

οτοτοπτ οοτ βετο Βιιοττίτποτε ετιιιιττ €ϊ.'2Πτε οπιτιοε τιετττετ 8Ιοττοπτοε τοπιο .<ετιιιόοπτοε , Γε οοε

ττττο τΠοτιιπι όοιΕτττπτο , τΙτιπιοτιοιπτ Ποιιπι τΠοτι1πι άοτίτττπα: οοε ντπόττειτο. Ι8ττιιτ Με οιππτοιιε

ται ροτιι&τε τντπτΙτέτει. πιο Ποτ ΓιιΒΓοτιιτο οίτ τοτπτΗτοε διιπᾶοτιιτπ Μτιττγτιιπι. Παπ ΟετΙοποπι

ίπττττιιε τπνετττ πιιιττ8πιιε , τιτοιιο τπτειτιτιιπι οτιπι ιιεττειΒιιτ, τιτ-φτάσω νττοπι τιπττετ. (ιστοα

τιιιιι νοτὁ @οδοί-πο Πιτ οεττάετιιπτ (ετντ :ΗΕΤΑΝιιΜ νοτο Β[τιιιπ οτιιε οοριιιιιε Οττοπτεττιιττι

Ρτεπτοτιιπι δε τοεπο οτοτοτιιπτ.Ιπτειιτιιπι επττπ τΙΙτιιε ροτίοτιιττ Γιιιιτ Ρτοοοπτετιι , τιτ πετ ιιπιιε

οτε τΠτιιε ίτττΡο τετπιιπετοτ.

1ι..Ροίτ πιιιττιιπι νετὸ τοτπροττε τπ πιο τοτο , πετ τΠοτιιτπ ίεριιττο (επι τοτροπι , Πτντπο πο:

:τι τοτοροτιιπτ εεττ ντΓιιτπ,δετΙοιιάτ $τοπιιτπ, Γιιτάτ τιιιάττιιιπ.Έοτοιιοτ ειιιτοπι εττνοτίτε τπίττ

πιττιιττοιιε οτειπτ £ειττ8.ιιττ , τΙιτνοπτοπτεε Γεπττοτοτπ τοτοροτιιπτ. ΙΙΙιιΒ:τοιπτο ειιτοτπ Ποπιτπο πιο·

πιο οοτιιπι , τιιτπ τοπίἰΙτο δε ρτ:οτορτο ΖΑΒΒΑΚΗΕ Ρειρε , πιοεΙτιιπτο Βοιιιτιο το ΑττΙιτερτΓτοΦ

Ρο , ιτε τιιπιιιΙο ΙιοποττΙτττ ΓιιΒΙονιιττ Μπι , το8τιιιπτο Ριι>ι=ιπο Ρττπιο ΟττοιιτιιΙτιιττι ?Μποστ

τιιτπ Κοεο δ.

τι Ντιπ Μπι Ποιοοτττ, πι: ἱπ ΜεττγτοΙοοτο ίεττοττ

Ητιιτιοπιιε,οιιτ ΟοιΙιεττιιτπ Μέττη» νοτει.τ (παπι Ποτ”

τιιπι τοιπροττε αουτ! Εττιπτοε τιιε διεεοτιπτ ;) το τιποτα!

τιι (;οττοιιτε ττιιε τοπτιιιττε , το 2.ΒΓοπτο , τιτ τιιιιπ. το.τιι

(τἔι.3.ΚτΙττιπτ μΠτο το πωπω: Ζπε,00Μιπι66 ιιο.ιιιιτικ.

5ποιιττπο ποιοι: το ντιπ. 5.Βιιτετιιιτττι το Ειτττννιι.τιτο

[τή το.

ύ ἐστι :πιει τοιππιετποτιιτ ΙπτοτΡοτειτοτ. Βοιωτοι:

"οοάοιιοϋπο οιιι·παίτιδιο: . Ιίπιτου!ιι Μακάο βο[ιοΜ 84”

,ω·ιουι [ιοτιμιιιιοπι :ΜΜΜ α: τον". οϋ!τοοιιτοτ ιιι[οιιτέι, ·ιιἱ·

μια δ! οτα:ιοπιέ·ιο: ιιιέέτοι· ·υιιοπιιι·, Μή διοιιίΙοοιιοπ πιο

Ραπ ποναει : ο.9:οιιΙού829%ο Πισω» ·υοιιοι·ιπέιιιοο τω: οπο.

"ο ,[οέ οοοιι!ιΕ>, στο Μαιο ρητοιι [ιιέΐιοπι ο/έ ) ΟοτΙο @β

[ιο ο·ωτο·ιιοτοπτιου·. Εεε οπο» βο!ει·πττ||ιωπ Μ44ίιοτ @πιο

μωιεττβιώιοΙιιω οοιιοι·ιωι τοι Ιοοτι "τι [Μάϊ Μισοτ)·ι·οε

βοοπιπτξ/-ιοο7°οπτ, βετ: τιι//ῖτ,τιο οοο τποΙτττο Ποτε. τ:0τΡο

μ. Ρτοι.τττοπτιιτ: Γεπιπτ ποιοι» .τι ω: τπτ τοπιο/πέτο οοτ

Με: "ΜΜΜ, ρωιοιιω οι ιιιβιιΙιιιΙο ιιιοπωωι, [ωρα-ρ

Ριο!4°τιι Μαη-οικω :τα Ποι·οιοτ πω: “τυποι τοιίοτιτ'ιδο. Βοτ

οιιιι(ττε ιι2:2”οπισ ?τι ρώτα, οιοτέιι4]ιίιιω ΓιάοΙτύιο: πω

607! πι” Μ! τα" ΜΗ!.

ΑΗ”. 88. Οτι!. δ'. 15% δεοιο!ιοικ Π.

ο πει οετοιίτοπο Η τοπττο,οτττ ι απο δτίττττιττ Ντετ

Ροιοτοτ . τιιιιιΙτε το Ηεπτττο ΒιιιιτΠο οο!ττιιε εΠ. Αττ Ιτ

οιιτιτειπ θετττιιοττιπ Ρ1ΡΡιπ1ΧοΒιεττ°πιιτοτιιιπ οικω ,

ππΡττοε οΙεττοθ.επτοιπ,οοιιΜο το ριπτο:Ο ντοποαΠι Παπ

στο, οιΙοειωι πιο πιο" τοι·ι·ιοριο (Σ:ιι·Ιοοιιτιτ ·υοοέτιιτοπ:

τ!ιίιιιιο το [οοιιΙ:ιιττ!ιιιι[πο:Μ βοποιοιπ ὑο#ι:ΜΜ# καί:

πιο ΜΑΜΑ Μοπ0/Ιο7ικΜ τοπ/Μοτιπο.κοι ΑΤΔι0ΝοιιΜ

1.το.το]τοτιοπι ό· Βοοπιιτάιωι Πτεοοκιωι απο: ραπ» τω.

έκτοτε: οτιίτιιιυυοι·τι. Πε Με Οετττιιττιε τιιίτοιίο τιἱτἑε.

ΑττιΙοπιτιιε τἰιτιι οιιοτοε τπ Κυότο Πιτοπιιιιιπ οτιιόττοτ ,

£αΡοτΙΜΒ Μ πιο τοπικα οπυιτΒιιιιοιθ τοιριοΜ τω”.

τυοοφορή : ΚιΙΜπιο.τ [με [απο : έ: Μου ίπ με τοιότεπο

μι" ΜΗ δώ”, Η τιὶπι Ατ8)0τιΒιιε τπτιιτε ρτοΙιττιετττ

τιτ ὰ Ριτοττε ττοοποπτε.1'Φωτ . οιιτττειο ττειαιΠ05 όιετωτι

ΡοΓτεο. πιο πετ διιπττοτιιτπ τιιπιιιτιιτπ τοπιιτιιε: :μισό Ιο

ντιπδοτιιιιι τοτοοτιιπι οττο!ἱο πιω: δ. Βιιτετιιιτττο, διά

Εριβιψα!οποι δοιἰουι Ρ'·υοτ2ι!ιοιπέ ιιττπιτ4.τ Ρτυοιιοτιοἱτ. Πο

ΕετΙοίτο Ποττιοδτιι!τ Ρετ 5. Βιιτττιιιτοιιτπι·ττέτοι , πεο

ποτι δ: ιτε $_ ΒιιτοΙιετι:Η ει: δ. δτοπτιιιτι1 πιιπτ δ. :του

τσιπ ΜοιιτιΙτοιττετπ Υπο τοπικ» δ. Βιιι·ττιιι.τάτ ρισιιιΒ19

3ιετιιΙο @απο

ΚΚΚΚΚΚ

Απ. Οκτ.,

Πιτ πιοτ τρττττιιετεε, μπι εδώ: τΙτοε διο οπτε.τει: Ι-Ριτττιιο.Ιο τοττοπιοπ πιοτιιτπ τπττο εοίοιιο τττποτε , τω. ιιιιτικ.
' - Π ΪιιτιΙ ντιπ

Μιιο.ιδ.ι.ό_

τι

Εοτιι πι τω.

Ροτει τοπιο.

Πι.ιπτιιτ.

ο

601.ΒοΣτιιε

Ποιο :σε πιο

οιιτι·ττ.

ΟοτιιτΓοιε

τττ1τιιτε με·

Με πω.

Οο:Βοι·τιπι

ιπ:ιΙο εστιά

Ιιτιττο οΙ:ίο·Ε

τιιιττιιτ.

Πετιπά*

υπο τιιτπ

θττΙει.ιιο. ε:

Ποιτιοττο

ιιιιι1ε ροτττ_ι

διτπ&οτιιπί

τιιτπιιΙτ τπτ

ΜτιιΙτε Πτυ

Ρττοπτιιτ &

άττι·ειιιιιιιτ._

Ο

|



ε:: νιτΑ ε.Τιιι6Ν1: ΜοΝΑε:4ι εοπ.τ.εΜΝιΑε.·

 

ε··:·.ε··ν1ΤΑ δ.ΤΠ..ΕΟΝ Ιδ ΜΟΝΑΠΗΙ

Μ” ε ο ΜεΜΝΙΑεεΝ ε. τ: ιΝ 1.εΜονιο1Βϋε,

Ε:: Ζ.:ίἔ2οπ‹ι:·ἰο Σο!!:πιπέπε:ππ απ:: :ε πρ:: Ζ.ππ:·:π:ἱο 1)ππω.:.

ΟΒδΕΚϊ/.άΤΖΟΝΕδ ΡΚ$7!.$'.

“ τι Η:: Μ ε.τπωω: β:: Τκπ.:.οΝιε έ' :έὶάἰτ Ι:Μππ:: επ..».ω «Μ π!... 71.2 

22Τέτίκ πππ›·ῇ ω: Μό”. επί. Ώἰπτ‹πππ›·:βππο :::::ρπυπ : πο: πἰἰππι :π:Ιίω·:3· ( κι· ?Μάη

μα. ι ε : ·υ::ί::ιο· ) πο:: :κ .Β:ΠίοπΔα·ίο δο!!:υππίπ::πβ :::Μύ:πιπ: : ::·ππ[επέρ:π :δ π:βρ

'. Μπ:·:πτίο Πωσ:: , εαπ:: η:: ποπππίίπ πΪ: ί!!π[β·πππω. .

:ω Μ, ΜΗ: ' 2. Π: .άΠιζ:::Βοίίσπάσ :ιίίτί: :πω άίάτππ ε Β. Είί!ίο :Ι:Ππ:: έ:: Ρτ:τεΠει:

. ΜοιπεεΙιω5ο11εωπἱεεεηίῖ: ΕεεΙείἰε. Ε: ΜΜΜ δυ!!::ππ:π::πβ: ποβνέ Τι!!οπ:πι ίπ ..4όπωιαππω

"υπ :πω!σΞο ποπ πππ::Μπα θα:: ίπ Μππ]›·υ!σἐἰσ Ε::!ώπ δσἰἰ:πιπἰπε:πῇ: απ:: πππο: ( [εκεί

.πω πκέπε:π:ο: ακα:: δ.Τί!!ο [Με Μοπ:ιεΜ πωπω: :π·ρ·ιπιιτππ ω: :πιπίσ : να. Με: 12

ποστ:: 5.Τιι.1.οΝιε ΜοΠεεΒἱ δ: (ζοτιίεΙΕ δοὶἱεττιτιἱειεεπ-Πε , ευῇιεε «Με νἰ::ι:τὶΒιιε δ: Ϊεπᾶὶτειτὶ$

8ιοΠΔ “ωεω Ευπ. Ιπ ?Με ω π ποθἰ: υ::!!ππ: , έ: ω:: πρωι:: :4&!»::ιώ πωπω π: παώ”

· ως” έ: Μοππβ:τἰο π·ί::π]υ:βπ ( κ: π: Ι:έ·κπτ ) π·:::πτ:Ω: Μοπα:Ι::: αρκά Βτεμιεεπ1επι|::: Β::ι‹

«πεε ειι1:ι::, Ρ&ΕΜΕω :πωπω :οπέν·:επτ::: μα! π:υπ. 2. πά·υ:π::: Ιἰ:::. Ωαππηππ›π ό”. Τ:!!σ ,::/Ι:Μ4οΙππο.

' ἰιι Υίε8Ηπάεπ Πιπώ·ίε ω:: ω: Ρειτι·οτιι:ε εοΗτιπ, ρωε1τικ σε ΑΒΒει: απο ρεάο πι ΕΜΗ:: πωπω,

εσω εειΠεε 1:ιάεκτετε,εκ φ1ο ,σε νἰνετιτε, πωπω Γωι:τ:ιτει:: ΡοταΒ:ιω. Οι:: ει:εεω ἱπ Πε

8Βεπ1Ρατεοπυε εοΙεπιπ, εειιΓεω εΙΙε8:ητ ,ειιιὁά δ. ΕΙἰ8ἰυε :πιω ω! Ηεπάτσε εοπνεττεπε!ο: ε

]::πηεΜ νεηἰτ,ει1πι Γεενιιπτ Γεω:: εοφπεω επιιωΡΠτ, δε α! ΙείεεΗεωεπίεε π:: :σε πι ΡΜ::

(ἱετἱιοἱἰεει ἰιιίὶτυετεΙ: ἀεἰὶἱπενὶτ. Υΐε Βετο Ρ!Απ:Μ: Ρ:88°::: :βδοπιί:πά: Μιά: ::ππω:. Ε'ο:·:ν·::-'

απ: έπτ::·ψ ΚψΙΙππέ:πι. Ρεπό πρ:: Χοί|Ε!!π:·ίππι /:π Κο!!πσ·ίπ:π ΕεΒ:ι1π1 δ. Τ1ΙΙοι·ιΞε ἰιι ρα:οε:Μ

απ: εε!εΙπετι:: , ιιΒἱ ω! ωεττιοτἰειιιεῇι:: πω:: εάΙ::ι Πιο:: :πιἰτεευΙ:ι;

3: δ'. Βοπἰ:::: :!πυ::·ποπσπι ΕΡφορ::: ίπ Ι»·ορϋ: .ά&:3·βεπίσ Ρ:·σκἱ›πσ υ·:[:::ππω !:!ἰπ:›· ::πν:Σ

ἔ- 3°Π“° π:]: 5. Τ1:.1.οΝΕΜ εοεποππε:πο ΡΑυι.ιιΜ,ι:τ εἰ:: εο ειεεερτο εοτιίῖΠο , να:: εοι·τιρΙετετ , :μισά

"ΜΜΜ επειτα: εοπεεΡεπιτ.[:ί!ί::: έ: πΜέ:ππάο Επ[:·φππ:. Θ:: κ:: ππππέομὶἐ::π ίπ ασπρο: Σ. ΤΗ..

Μι:: Ρέα: υ·:ή::ππ· .Με α· πω: Σ. Βσπἰπ ῇφρΙ:π:ἰπ α!. ΗΜ: Μ.. μπα. Δ”. ΤΙΜΜ», πι! Μ.

πω: :ἐπὶ υε. πο. ρπυ:π@ : [ππἰά:ππ ό'. Βεπίππ παπί απ:: "παπι π. Με". ςβ:,πρ::: ή ἰπ

υ·:!ίπ::π Ε::!:π: Απυ:α·π:π|ί:. ” · " ' η

: 8.;;!»:: , +. Β: .5'οΙΙ:υππέ:::πβ: "' Μσπ4/Μι: ρ›υπω!ι:: :είπω :π Οὐ/ἑπυπτἰοπἰύπ: ρπι·υι“ί: κά πω." 6'.

Μ°ὶ8°^° Χ:πιπ:!ί πω:: Μπι. Νιφ:›· ἰπ Μπα:: πο/ἰππ: ·υ:πίτ :.π·::πρ!π›π :Μπα δ'. Ε!έεί: έ: :οπα'ίπ: :πιβ:π:

6'αποΜ . αφ:: πω.. π.υ:::: Μίρα: ίπ/:ν·έ::: ίπ .4ΡΡ:πέ::: :πω::σπιππ ›·:[:›·:πικ:.

 

._ π. Εκει:: Τι:.τ.ο ε:: $εαοιιιπω Ρι·οΓ‹ιΡἰ:ι οτἰἔωεπα άιιεειπε, μι'

' : τετιτἰΒιιε :Με ΜΜΜ: , ἔεετὶΙἰτειτἱ: παπι: εττετε ἰιπΡΙἰεειτἰ:,

έ.ΐ οι·:ιιιπ!ιιε εκίΗτ:τ. δω ποΒὶΙὶεετεττι φωτ:: Ικιβιπτ ε:: Βεπετε,

:ε οΡΙτιιΙειιπε (ΣΕΠΚ: Θεώ ευ: ΠΜ απ:: Η: ΕεεΙεΠει να: ε!ε&:ο

_ .Α π:: Ει:ειπιιτιπ ρι·εεΓε:εΒειτ,ωει8:ε ει:: ΜεΞἱε με δ( μι: νὶνεοόο

` ποΒἰΙἰτωε,Βοοοτι::τι ἰτιετεωειπἰε οΡετιιπι ΓυΒΙΙππιτε Ιὶιιἀιιἰτ

Με: Ά:·έετι:πι εε!Ητιιόπιε: _ _

νετιι::πά8.- :..Τει:ει·5οπε νετὸ ΜΑΜ :ποπ ε!εειιτΗ:,εϋω ι:ετ:Ιεω ειτ:585Π'ετ :ετ:ιτεττι;

;;1::':ζΞιξ εετεἔἱἱίςιιε τιπ6εὶΒιιε ροΙΙεικ Βου:: ::ιάο!1: μια ε ε ωΒΡ:ιτοτ, ΙὶιΡεωε εΠΓΡο

Μ:: τιειπε Ρτονἰὸετιτιει ὲΡατειπἰβιιε Ρειττὶάςι1ε Γι:ΒΙειτι1ε Μ ἰΙΙειπι μετα:: (ΞειΙΙὶετιιιτι

ΒΙιετ:ο εοιπ::Βιισ.ττι .φωτ ω: :ιοτηιπε ΒεΙεἱεο. νοεειΒο.τιιι· , οποτε 8.]οί`εΡΒ :ιό νε.

πιιπκὶειπὸυπι είε ὸεὸιιᾶυε. Ο :Μπι 1)οπήιή Ρἰετεε :· Μ:: εΙειάπε:πω : ΦΠ άπο Π::

πτἰἴετὶεοτε 8: πιι:Ιτεε ιπὶΓετατἱοπἰε , Με ίειππι:Ι:: :τι :πάω ττὶΒιιΙετἰοηιιτπ εοο!Ητι1

εἰ: Π1ι1π1 ΐεττιΡει· :ωΡεπάει·ε εοιιίυενἰε ειι:ΔΙίυπ·ι. Κα. ιπιττηιιε εο5εΧΡε1|επόοτεέ

νοεειτ , άΙΐΡε:8ειπάο εοιπει·ΐειε, Πει€εΙΙΑπόο εειΙΗ8ετ, Πει:: :με Ποππἰου: Ρε::

Χρ::.;.ιρ. Β3]ο!ιατιτιειτι :τι ΑΡοεει!γΡΠ Με: Εεε με:: πω, πρ:: 69· :πχ72 ο 5 δ: Ρετ $ει!οπτσ.

και. ι. :. απο: παταω έ8π: ρ·οθα:πτ, ό· ω: τ:::ριέό2|:: έ:: :πωπω :τΙἔπἰπ:Ι:πππι. @πω

απο επίπτ ΒεαεὶΠἰωι:: μια· ὁ. ΓοΙο ό:ίεεόετε :πεΙεβο.τιιι· Ρι·οΡι·ὶο, τ:ιω:ι:πι ΡτοευΙ

ἀυΒἱο πιεκεΕπιτιιτ Μ:: γιείιι:οτ εεεΙο. Ε: Με: (απ6:ιιε ΠΙ: ]οΓεΡΙ·ι ὰ ξι·ειτ::Βυε Ιβ

ΤΠΙο δε·

πο·



νΙΤΑ δ. ΑΙ13ΕΙ.6ΠΝΙ3Ιε ΑΒΒ. ΜΕΙ.ΒΟΒΙΕΝ8Ι5. ο θά ε

τιιιιι αεΠΗτιτ εοτατιι εα 8: απ: : @κι Γιο εε ι Εεε Γιιπι Ρεττιιε ΑΡοΠ:οιι18]εει1- θιεο-Μ-'

()ιιιιιετι πιιΠ`ιιε ω τε,Ιιεατιάι ατειιιεΓοϊνειιοι Ιιαοειιε Ροτείτατεπι. [τι τιιιιιιετοδαπέι:οτιιτιι εε τεεετιίὶιτα , ο ΡιιεΠεα. ΙΠιιε εΒτεοετε,άεΠόετατ τεΙ)οττιιτιιιε , οπο- -

τιιαπι πιστα ιτι τιιιιιιε Γεεειι!ι... Ρτιετιατιι Ιιατιετ. ΝοΙιτιτιιετε δ πιο τιιιιετ ποπ επ Ρετ

ίεότιιε ιτι εατιτατε ,τω Ρετίεότα εατιταε τοταε ιιιιττιτ τιπιοτετιι , οιιοιιιαιιι τιιιιοι·

Ροετιαπι Ιιαοετ. `

τι. @ΜΜΜ σε όιιττιεΠ”ετιιι ίεετετο ειιΒιειιΙο όοτιιιιε Πιιτ,δε εΙαιιίο ετωπ οί!ιο ΑΙΜ Με

οτατετε ΒΡἰτἱτιιείατιᾶιιε Ρετ ιιιίετταε τετιεΓτταε τατιιοε εε ΠιιιιΙιτιιεΗτιεπι ΒοΗε 8:

Ειιιια: ετιιιττεΒατ Πι ει· εατιι. Ωι1:α: Βειιιι Ποιο με τιιττιιο ΓΡΙεπιιοτε Ρετιεττιτα ι·είζ

Ριειειιε Με Ατιεε ιιπι Ποπιιτιι πι αετε Πατιτεττι, πιει ιιωτ ει! εαπι : Ιτι€τειιιίτι ετα.

τιατιι αΡιιτι ΑΙτιΠῖτιιιιτιι. Νοιιτιε νιόεε ιιιαετιιιττι ΓΡΙετιόοτεπι $οΗε 8: Ειιιια: πιιωτι

:επι ΓιιΡετ τε ο Ατ ιΠα τεΓΡοποειιε αιτ:νιεΙεοε Ι)οπιιτιε ττιιτΓεο ι€τιοτο ειιιιτι πια θειι

πω. Απεε!ιιεαόττιοτιιτιιεαοιΙΙο οιιιιιεοιιιτ Βοτια εε!ατε τω Ραπε!ετε, επι εαπ?

ειεΙαττιτιοτι Γαβ ττιοάιο,ίει:Ι ΓιιΡετ εαπόεΙαοτιιπι Ροτιὶ ΡτεειΡιι: ιιτ Ιιιεεαι: οπιτιιΒιιε

επι πι εΙοπιο (επι 5 ττωτι τιιεΙΙιΒιιο οτε ειεΙείτε Ρατιάετιε τη Π·ετιιιττι απ : Ρετ ταεΙιοε .

δοΗε Ποτιιιιιιιε ποίϊετ]εειιε-(ΜΜετι.ιε ΗΒιιται:ιιτε επι όε τι: τΡΓε Εεε /τωε /τικ Μωι.8.5:

«πω. Ρετ ΕΡιετιάοτεπι Μπιτ ε τειιιιιπεται:ιο]ιιΠοτιιττι Ρετειιτιιε ιιιτεΙΙιειτιιτ, εε ειπα

ΕναπεειιΠα ὸἰεἱτε Ρτε:έπεστ# ό· βαστα: Με: είω·επτέετεε ό· πατάτα: Μιπτ/Μιό2: Με 17. 8./

ΜΔ. Ιτι ταΗΒιιε τιοττατιιτ Ποτιιιιιιιε Με Ηε!εΙιΒιιε οιιατιιιο Δεκ : 13φ2τε α Με μια

»είπε@το ό· ΜΜΜ: ευταΪε , @· τπ·υεπίσττε ,φτάσει απέωεξα.ι εφτά: : @τατω» παταω:

[κανε ψ ό· Με: »Με Με. Εοειιιατ απ ΠΙεαπι 2 (Πιτι!Η πιιΙιι ωα€ιε Ιιοττατιιιιτ

επι ττιιταειιΙα , οιια.τιι ΠΙετεαιι&οτιταε :ιιτ οιιτιι τιιαειε !ιιεεττια Πάει αεεεπόιτιιτέΡΙιιε

ιιιιΒΠο ΓιιΗ·οΠι πιοε!ιι οΙείειιτατιιτ. ΗαιιεΙ αΙιτετ Ι)οπιιτιιιε ποΠετ ΓΡιτιτυαΠα Γιιαε Γα

|ιιτιε τιιιτιιαιιιε οΒτιιτιοιιε Ρατείαεετε ειιΒιιατιιε επ : οι: ίαπι€επα εοτεια ττιοτιίττιε Βυτί

Βετιιε όοττιατετ , 8: Ρετ νιΠοιιεε Αιι€εΙιεαε αι;!εΡτιιιιι ποοιΙιιιπι τεΡατατετ. »Μετα

ι·είεττετιιοτα είτε _ ο ·

τι.. ΉετΙαπι οοετε πειτε πιοτε ειιιιιι ΒιιτΓιιΙτι Ματιιτἰιιατιιτιι Ρεταεετετ,ιιιιέειιε πω, έχε;

Γεειιπι ιτι εοπιιτατιι εε 5οτοι·ιΒιιε αοΕοτετ , ιαπι πο:: αττα οΡαεα ΠΙεπτια εΙαιιΓεται:.

@με Ιτετιι: ατιτε Εοτεε Με] εΙοπιθ.ε , τεΓΡιειειιΓοιιε Με ετΒα Ιοειιτιι ΡΙατεατιιιιι π.

Βιτὸ ΓΡΙετιό.είεετε, 8: νεΙιιτ ΡΙοεοε Έπεσε ιτι ιιτιο οεΓεετιάετε,νιΓιοτιεπι ΑπεεΙίεαττι

Γειεπε εΙΤε νετιεΙιεαπι Ιτετατοοιιε ατιιτιιο ειιττιτ ιιιετιιιΓεειιε. @τε μου Παω, πιοτε

ίοΙιτο οτατιε ; Ο Με:: Ρτα:εεΡτοτ ττιΡΙιειΓοιιε Ιιιττιιιιιε αιεει:οτ ειιιι ιτιειιτεετειιογαε

ιιοΠ:ταε , Με τεΓΡιεε τιιττιιαε. Εαιιε , άεειιε 8ε «Με πω: τε θεεετ Βοιιε μια

(Πιτιίτε: ΟΙιτἰΓτε ίαΙιιε Ειοπιιτιιιπι , ίαε Βοιια ειπε ειιΡιπιιιε. Οτε τοιιαιιε Ραττιο εε!!

ε!ε Γει:ΙιΒιιε αΙτιε : 5ιιοατι·Ιιανι τε τ όοτειιι ε!ετιι!ι , ιιιοιιιΗΒιιε Γειετιε οττιανι : νωι,Ρετ

εἱΡε εποε ιιονἰ. ΙΠα νετὸ ειπε ειιπι εα τιιετατ , ειιττετιε νε!οεπετ τιιιτιτιατιε δοτο

τιΒιιεαιτ : νιοιττιιταει!ια ιτι αόνειιιιι οοιιιιιιιε ποίΕτεε. @Με αεεετιίιιε εξι ιτι ιιιεεΝο

ΡΙατεατιιιιι , τιιιετιι ΓιιΒιτο εναΠε. ΙΙΙεΙα:ταπτεειιτια ιιοεε οιεετιιιιτ 5 Οτατεε Ιαιιόεε

ει» ΟΙιτιίτε τείετιιιιιιε, ειιιιτιοε Με ιιι€ο ΓΡιτιτιιαΙιεΜαττιε εωιιιωιιιι . Τε όεεεε

Ιαιιε Ρετ ΡΙιιτιπια. _· Δ . Δ

ι ε. Οοπτιειτ τιατιιτιιιε ιιτ Ρετ νιίὶοτιειιι ΒΜιιαιιι ιτιοιιίττατετιιτ ει επιτιιε τιιιττια- τιιιι.εε τετ

πια: ίταειΙιτατιε. Εεεε οοο νιτι αοίτιτετιιτιι:ΙιιειΒιιι, τιατταιιι:εε ειιιαΙιε επει: ι·επιωπεται:ιο]ιιίιοτιιιιι Ρετετιτιἱε ιιτιιειιιοιιείεειιτκΗιπι ΡτοΡτιιιπι ττιετιι:ιιπι. δειειιε απ· Κ,:ΙΜΒ ·

“πι ε Ποιιιιτιο τιιιΠ`οε ΙιιειΠιιοε ιτι εοιιτοττατιοιιε τω ειιιτιἄε τιε ττεΡιε!ατετ , Μπι

νοια ετατιαε αΒιι:. Ροίτετα όιε ΑιιἔεΙιεἰε νιΠοτιιΒιιε αότιιοτιιτα αιιοιιιιτιιοεειιι ει»

εεπτεπι ΠΜ : 5ΡοτιίΞινιτ τε Ποττιιτιιιε ιτι ΓετιιΡιι:εττιιιιιιτ ιιτιτιεοττιιΡτιΒιιειιι εεττ»

ειαιιι αεεἰΡιαε. -8τατιτιι νιι:!ειιε Γε αΒ ιΠο οττιατι ΓΡοτιία!ιΒιιε νε!Ηιτιετιτιε , εταιιόιο τα

ΡΙειτα ιιιτετι·οεαιιε απ : @οτιιοιιο τἱΒἱ ιιοπιετι είτε επι τεΓΡοτιάιτ : (ΞΗοτιοΓιιτιι είε Ρ

ιιοπιεπ πιειιττι. Με που πιιτοι· Γεπειειιιια ΕιάεΙιΒιιε αι: Με ειττ οιειτ : Οεί.«Μ »πω »Με 45:

βεί:: η? ; ά, α·7ππω: @β/Μετ βριεπτέα·. _ _ _ η ι _ ο

με.. ΙΙΙιετεττιΡοτιΒιιε ετα: οιιιοαιιι ΕΡιίεοΡιιε ιιοτιιιιιε ΑΜΑΝοιιε, απιιειτια πω- 5· ΑΠΜΠόἱ

τιιαΙι τατιιιΙιατιτατε αειιιειιιιε. (ιιιαάαπι πο&ε @πιο τε ΐεΡοτιόεοιΠ”ετ,οεατα ιτιτεο ε,ιοτιαπι

ντεκ ιΠιιτιι ε Ποπιιτιο εοτοιιατι , 8: πια παπι εατετνατιι αιιιιιιατιιιιι ειιπι πιο Βεατι- Μ*

τποιιιεπι @Μπι ΡετειΡετε,8ενοειίετα αυτ ΑτιεεΙι : Εεεε πωπω ατιιαβΠει εποε

Κ Κ Κ Κ Ε; ε]

ΜΑΜ. π.



812. ντττ ε. ΑτοεααΝοτε Απ. Μτττοοιτατι5.

(ΗΧΟ. ΑΝ
. οτε Ρτπαταιααο αααατΠνττ,Ποιαταο ι:οατατττι Πεειτατετ Γειτατε ντταο Μετα εντατ

Μ· ΧΨ'· Ματ, 8:ιααετ εΧΓαττειαε τα εοταε Γαο °. ε

]Μ”:ΧΧΧ' η. Ιτεταατοοντοαε ετ ατε.οοτιτε αττατειτα αετεαε ττωατω εοαττα επτα :τττ : Ματ:

Βτ=Ι><>Ιτ=τ- Ιἶταε Ρττοτιττα Ραττατα Γετνατει, Γτ·ετετα Ρατειατααεατ Ρεθτοττε ΡετεεΡττττ , 8; πατα

(05 ωά"· Ποαετα αα:ιτα Ρετ ταοοεατεαττατα Ρετατατ , οοεατεααο ΡετετΡετε ΓεΓτιαειε τατρτο

!οεο οοεαοΓο : ταντατ5. αα&ατ εοατοααοτ. (:ατ ετ:οαττει Μετα ντταο τεΓΡοααττ:

μια τα» ααα , Πειτε @να αταΙταατταττε,αε ατε ναι:τΙτατεετα ΡτοΓΡεττε, αατ ΓεατΡετ

ταοτειττε τα αανετίτε. Βοτατααε αοττ:ετ]ατατ-ΟΗ κατω αατ τε εττΓαΡετειτο τττατα

Ραπ τα επτα , αοα εΓτ τοεειττε Γοα Ητατειαε τεεαατα αοΓττατα Ρετεααιτετ , ττοιταετ

:Ματ ΙατεατοΓατα τεΡατενττ , ατ απειτεατόττοατ Γαοται:εατ. ]:τιαααε Ρατεαετιι:αε ετα

τ. ατττε νετοτε ενειααττΒι

(ΗΜ τω ι6. Ροττ ατεε ετατεατ αοα Ρτατεε ααατ εΓΓετ ΓαΓΡεαΓατὶοἰΒο Ροτίιααε εειτα:ιττ_

τ;:==ττΈπ- Γοτττα οτο.ττοαε Ρτοτττατατ * , Με αατοατ αοα Βεααε αοα εττεττατ. Ετειτ αατετα ατεε

ωιζ20 "- ΡειταΓεενεα. Μειαε ειατετα Γειοαοττ Γαιίτο , νταετ Αα8ετατα βοτατατ Ιοααεατετα

πια ατααε ατοεατεται ΡτοτατΠααι ττοτεὶ Ποταταο τεταααεταττοαετα Γτ:ττο ΡετστΡετε,

Ρτοττττττό.ααε αττττάτοαε ααατα ΡετΡετΓατο. εε τα Ιτοτ: τειοεαττ Γα:οατο , εοτοααττ :το

· εο αααττ ιτααε ε:: αοτοτε. Ααατεαταατετα απο, @τα εει:τατττα Γειετετα Γιτειτα. @αἱ

Η·ταΪ= Γτοτττα ττοΓοείτττ. Παω τα τοττ ΓαΓΡεαΓα ααΓοτετ, Γτειτττα τει:οαττειτ ει» *ετα το ω

τα Πηαττ ντττ τ αυτ Γε τα απατα αττΙτέττοαττοατ εοαΓοττεινττ , ατττττατιατ αειταααε τ ; Μεταττο ττοτ

Ιαι:τΗιαι τα επτα είτ Ρτει: πατα.

Μ”, .τ._ η. Βετααε νετὸ νο ειπε Βεο τΠειτα νετατοοτττατα αατατα τα Γοταειεε Ρτοοεττε,'

<ιιαα><ατ οοεΡττ Γειτ:τατα ντταο Οτττττττττετοι:ατε , αταττόαι1ε τειαααοτε εειτατε αττΙτατ. @τα

ξΤΞ:"°'" αο&τε ταεατ:τ αττατο ίτττε τ:ατοττΓααε τατττταττοτε ι:οαττττότει , εοτ:Ρττ Γε Γοττττετ Ηττα
τ αιτοτίΓααε εοατταττοαε τ:οαΓττταττετε αΓααεααο αατοτει εοαΓαταετετ : Γ:τότόααε

ταειαε νταττ τΙΙιττα :ταττααατ·α ττοττετα Γειτεια:ται ταατεοτατε ΓΡτττε ττετατετα εττεα Ιοεατα

τα αιτο τοι:εοειτ. Ετ τα ετα τΠο.ια : (:οαΓτττέταε , Γειτεοτ , τατατε ΑαΒεττετε εατ ττεταια

ααΓαε Γατα Γαττεαττοαετττ τταΡοαετε , τ:τιτα ματ τααττοττετ ετατσεΓεεα :τα ααᾶαε τω

ΓαΓα: αΒΓεεττῖ ε ΡτοΡττο. τααττε ταντατει εο:.ιιΐταε απο ΓεττΓΓε Γειτεοτ , αυτο απο αε Γεαε

αοτταετα Ρτοίττανττ. ]ειταααε ταταααε ττοΓττε εττεοτατααατεειταε ενειααττ , ντταο

_ ΕΧ2κήπωω (Στττιτττ Γατιαειτιοαε Γατατα οτατιοαι Γοτιτα: Γατηειεαττ. Πιο αατεατ αατιττο αττατιτε

ία(-ωδ.. εττ: αα εατα Ραετ ΡτοΡε ματ ταοττααε: ΡτοΡταααιαειταααε τΠιιτε μια αεΓΡετειοο.ατ

αενττει ΡτιτναΙτ. ]αίτττ ατιτα αε ΟττττΠ:τεοΙ:ι Γοαιίτα εοΙΙοεειτε τΠατα :απο εοταιι τα

πατε › Ιοεο τα ααο τοεαταε ιιετατ ετ Ποτατααε : οταττοαε νττατατε Γτειτττα (ποια εἴ

Γεόταε εΠ: τααοεεαε. Ετ εατα τατατττττ ετιιε τετ ματι αεταττΓΓεατ αε ταεο!αταττατε

Ραεττ , Γτειτττα Γεαίττα Ποταταο ντττατετα τω. .Νοα ταετε,ταααττ , ταεττττε τΠατα

τεΓαΓεττανττ Ποτατααε, ι:τιτα ατα τααττττε τα οταατοαε.

ΜΜΟ!. 4 ι8. Ο ταεΙΤειοττε αη·ίτεττατα ΟττττΓττ ! @τε νατετ ι:οαΓταετατε αοωι Γετα&τ ΒΡτττα

αιτττ= ο· τα τω: πατα εττΡΙτεετ,Γει&τεειΗττα·τετ ε Νο.ια Η ετ οταταεατ οτι τεΡΙτεεατατ ααα

"”""° Ρετ οτα Ρταετταια τετττὸ ααατνττααε, τιατεει απο τξατετατ ατεε νεΓΡετε εΙ:ιαΓο οΙγτα

Ρο, ααατιτ τεττταε τεέττοατε εττΡΙτεετατ α αοΒτε. Βεα τειαταττττατττα τα αιτοα ω

τααε , αατ Ρετ ταοαεοε τεΓτεε ααατντταατααΒεατε Οττττττο Ρεττττοατοαε νεΓτττε οοε.

ατεαε Γι:ττοετε εοαειοοτ. Νε ΡειεταοΙατ αοτττα: ταΓτττττειττε τεαεαττΒαε νετ ααατεα

ττοιιε τα:ατατα αεαετεατ, τα οταταετα ττταΙοτιιτα τεαετιτααε. 5αΡταατέτει Γειταα!ει Ι)ετ

Αταεααααει τα ντττοατοαε ατααετενεττιττοατοατ ΓΡττττατιττοαε ααειε ΠττττΓταε ΓΡοα

Άαξ'Εοττε Για ετιιε τενεΙανττ , ι:ατατιτα νττο τεττατοΓο Βααταο ΑΒΒαττ τα ΝτνττιΙεαττ Μοαα.Π:ε

ω” ττο αεττεινττ οτατα:τατετ,8ι ττ:ττοεααο ττοαταττ. Ε:: αοτττει Ρατνττειτε Ραεττω Ρατνατατ

εοτατα Γε Ιεαετε ΡτεεεεΡττι ΓειττΓααε τττττεττ Γιττττιατ , αυτο :απο Με τεταΡοτα αττττα:ι

ίἰταττε αοα εταατνττααε , 86 το ααα τιαατντιααε νετειεττετ τ:τεαταταε.

τι Ηαττ.·ατααε Ματ: Αταεττατταετα εστΡοτττα Β. Πίττα

αο απο.: νταοαε ατατι:ττΓε οατταε Για τεταΡαε αοα τοαατ:

ααα: : ααοα εττειτα τα νττα δ. ΟτΠετττ ι:οατττττταοτ2.

τω.

6 ετιατατ Ηατατιτααε Αταεαατταετιι τανττττΓε Β. Πτωτ

ότττκω ατακα Ματτττβι: βπόΙΜπτυπι , ό· :τοτα :Ηττα Μ·

@τι Μοπαβατῇ των: “το αωπτΜΜπτσηυιτο @απο 136

επτα τττ/π Ρ'ττέτπ:.[σπττω Ηττα έκτακτα τα” ωαταβ'ε,

@βατ ττωττ : Βεσττα τυπου: Ητυπύπτσα ιἴφα/Ϊτἱσπϋ

[τα. τίττω ΡΜπορτπ.τ , Ζήτα: τττ/τετ πια Μ” α/τακτα"υπ

[ΜΜΜ πα ΦΓα 7ττ_εται ροβα!.ι·υΙτ. Πε Γοα:: “τω”

τττ" ΑαοτητααεθτΠετττ.ταατ. €οαΓετ Ήτατττ Γααξ`ττ

Ηατατ:κτττ Αττοαττε Μετττι:οΙτατττ. `



νΙΤΑ δ. ΑΕΠΕΩΠΝΠΙδ ΑΒΒ. ΜΕ1.ΒΟ ΠΙΕΝ8Ϊ8. Βιῇ

. ω. Πιατικ1ιιε ί:οτετ Ριιε!Ια ΡατνιΠα Π: όοωο Ραεευτιιω , ετενὶτ ειπα εα αωοτ απ.ατα: εεεΙείΒε 8εεω·α εΙεεωοίΥιπατυππ ω ΡαοΡετΗ:σε ()`ΕπΗΠ : δε εἱιω που Μα:

τετ ἐιηυαοτυω ωετιε !ατΒα ραιωετωικ οι ετο8ατετ , €εωττΠε ΠΠοε !παΒεβατ τεεοτι- ΑιΔομικω

εὶἑ:‹›εΙὸΙ1ὸοε @Με Ηεωιειπα επιπωεταβατ. δαοααΐωιε νὶτἔσ ΑΙαεΒιιιπόα Μ ω. ἔΣΒΒΤΞΕζΪ°$

απο ΦΗΜΗ εοἔςιπονἰτ σε ἰΙΙοε ΙιπΡαοΡετωι:ε ΩΒτὶίὶἰετοἔατε άεΒετετ. ΡεταΙἱαι1α α .

Παωηιιε εικίρεᾶαοε ι·ενε!ατΞοπεω , υπ νει·ααίιε εοαοοΐτα·ετ φαι εΧωόε νοΙιω3

τατὶε Πα εΠετ ; εοωἱ8π αΗεμο όΙε ια: Ραεό1εΤα ἔεωττἰκ ίσα Μα τεωιὶίἱίΤετ υΒί

ααα: τεεοτκΙΜ , ηιιοε1τπα&οε Ρα· ΡΙιιτιωαε ν1εεε ὸετεΙὶηωτ. Ετ εαπ Πα ΕΙεδΕα

Ρι·ορτ5α ἀενοτἰοτιε αεεερἰαςυοε Ραιιρει·ΞΒοε Ρτο ΟΙπἰίὶἱαωοτε ὸἰΠτἑΒιιἰτ. δω

εἱιω Μπα· Οοει1οΒἰτατιιω απ” δωστε Ρετϊε&α Βοωε οΡετἱΒυε εΧεωρ!ἱἴαιιε

Βἰνἰιτε απατα τερΙεω ὁ ωἰΠτ ε:: Ρεειππα ωἰωΙἙτιιω νείΗωεητα εαεωε εωετε.

Ρεατ οαι1ηιιε φα! α ΕυεταεἰτιτΡετατι1ω , δ: (Ι110ά ΓυΡ€τΕυἱἰ ΐαωωεε Πα όετιιΗτ:,

δε ωοωειχτιιω ί!ατετἱε ΙΡΓιιω ροω!ω ε1ιιοά εωρτιιτα εοωτωΠε 5ιανεωτ. Ιω

υαωεΙυε 8: €ετωαοα Ηπα ναΙὸε ω1καωεε τμιαΜετ άτα Ροιπ!υε ετενΠΐετ , ΠατΞω τα

εοἔἰταιπ Ιοαιω δετὶΡτυτω Μή (πω: @έ|πιύε:, ιίαόΜπε2 ό· αύππιἰαὐἰη Ι1οε εΠτ Μ.”;,_ η;

απ ωωωπε ΓταττΙΒιιε (ΠπιίΗ δ: πεεεΙΓαιὶὶε ωἰωίὶτατ ΒιιέΕυω εΙεεωοίγοαππω, Η

ωυΜΡΠεατυω ω α:εεωα τεττωυτΙοοε ΡοίΠάεωπ

2.0. οοιττἰἔἱτκοαωηι1ε ο: Παπ ΡὶΓεατοι· αοαόατιπ ὁἱε ἰωωααεω ΡἰΓεεω αΒ αωπε :πω ω

νὶνι1ω εκττακΠΐετ , φαν Ποιτωα: ΑΙόεειπιόεε άεωΠτ. Απ ΠΙα ῇυΠῖ: ὶΙΙιὶω ω ίσια- ΜΜΈ Φ .

εαωε νΙνσω Ρτο]ὐεει·ε. @ή Πατάω ὶτιεοἔπὶτα Με πτεΡὶὸαιτε Ια ατ1ὸαω «ΜΜΜ ο “Η

νοΙικτεε ααωηιαε ε!ε νΙεἰωε ατΙ:οι·ΙΒιιε εοπνσ!ατπεε , ΡΠεεω όενοιματε εαΜάο οτε

εϊεΠαεταβαοτ. ΑὸΪιιἰι: Παωειιιε Π: Ρτοκὶωο α8ιπιιε απωευΙυε άεεατΡετ:ε ΒετΒαω,

νὶὸόοωυε εἱτεα ρΠεεω εοι·νοε ευειπτὶτ ὶπττερἰὸι1ε , εσεπΠαίιίςυε ενὶατ σε ε!ενο.;

κατω: Η!ιιω. δαιιᾶὶωοηἰα!εε ηαωεμιε νἰὸεωεε α!ου8ε ε πύτατιται· Ποσό αμα:: '

Ιιυε ΗΙίιεςιιε όεεω·τετεε. (δι-α: ίεΙΗτιατιιεε Ξανεπει·ιιω: ΡὶΓεεω νἱαιωε είιωε1ιιε

ΜαετιΓΡὶτἰτα!ἰὸετυΙετιιτ1τ. Αἔωαε νετὸ ἴεωαεΒατιιτἰΙΙα;. νωεω παωε1υε ίαωιΠα

(ΣΙ·ωίΒ ΓατιεἙα ΑΙὸεἔυτιὸα €αικΠο τεΡΙετιιι· , δε: οωοεε δοτοι·εε ωἱταὸαατιπτ Βυ]ιιΠ

εε·ωοΔι τα ίαθειιω ,ωΜΙ άυΒΙταπτεε ρω αιμα ωωω ταΠα Ηεβαιπ.

αι_ (Σεαόατιπ τ1οθ:ε απο ΠεΙΓαωυΙα ΑΙόεευιπόα 8: Βετωαπα Γεια Ρατἰεει· 3ο Ια φαω;

ΒἰταευΙο ω: αωοτενε! όε εοτινετίατἰοοε Ιαι1&ΙἔτεΒἱε φαί ω) όο&τωα να επω

ΡΜ αι” νἱνεΒαε εοωοςιιεΒατπυι· , εαπόεΙα απατη α; Ροίἱτα Γιιϋπὸ ω τει·καω Ε”

ααα: ά εκίΒαθ:α αἱ. ΕΧΓΡε&αιπεε ραιιΙΙἰἴρει· ω: αΙωιιαΡυεΙΙα εω·ι·ει·ετ αά ω

5ΙΙιιωἰιπαπὸιιω , ὶιπε!ιοαιπε Γε Βεατα Ματει· εαιαάε!αω α πατα ε!ενανΙτ , δ: ω ωαω.ι

@σε εΙαι·ο Ιωωιπε τεΗιΙΠε : ΒΙοτ1Ηεαν1τ Ρατι·εω Πισω εα:Ιείδ:εω :Ιω ω ωιιΜε τω

Βυ!α:ἰοπἱΒιιε εαω εοιπΈοπαΒατ. ε

›.ι. ΡοίΕΡαυ!!υΙϋω ἀαωὶΙΙαεἴεπἱοτεε ει·ωαοαε ‹ἱε ειπα ΒτεΒἱε 8: εΙε ΜΜΜ ἑ<<Μ=

τατεΜοοαΠεα] ωἰωίὶταε ωει·ΙΜεεϋε οτόιοαωει· ἰιπίὶτυετετ, αά Βοταω οταεἱοωε(εκτ:ιω ασ! ΕεεΙεΠαω νεωεωεε Ριιπανετιωτ οΠ:ωω. Μἱωίὶτατ ΕεεΙείἰα: όείιιε4

μπακ ζωαΜε ρτο ςιιοΙὶΒεε οΡετε Έστω εΧΙα·ιευτ2 Παω Παω Π: επί-Ρεᾶατἰουε,

ίιιΒὶτἱ› Πα ]ιιίΠοοε Με Βιπωαοο αιωἰΠο υΙτι·ο οίΗα Ρατι1ει·ιωτ. Μὶταωεε Βιι3ικ

τα Βείὶιιω ωἰταευΙιιω , οΗἰαιιω οτατἰοωε ι·εάεΗτιιω, απ! εατιιω ΙιαΒὶταεειΙιιω ωο

τὶατπει· ταΗεπωτ. · > _ -

η. ]ι1ἔἱτετ Ι)ε1 ίαωιιΙα ωαποΙατα Ποωἱω ω "Με αει·εΒαι: , ωεωοτ ΙεΙΙἱεειἔ έφη”. α]

Βοωἰωα τεί-ΡοοΠ όὶεειπὶε: δέ ω:Ρεηθίία: :β , ναί: ·υεπιίε ΜΜΜ ?τα /Μόε: ,, ό· ω” “Σ”

(Δ: ρωφεπ2όπ:,ό· |Μόεύ2: :ύψεωωι έ:: οεἰσ , ό· ·υεπέ βγαινε πω. Μα εοτιδόετατιε πζΞΞυ:.

(απ&α νωέο οωωα ατα: α Ρτοχὶωὶε]ιιτε Βετεάἰτατἰο ΡετεεΡετατ , τα τοΙ;ωα:, ω.

αυι·ι1ω,ατ ειπιιπι,Ιαρἰὸεε ΡτετἰοΓσε, νείΈεε ωἰταΒἰΙεε , Μια ωεωε αΙι1ΒτίεΙυε :τ"|”° "Η

εοαΠΙ1ο α οωαωειπιιω ΕεεΙείἰατιιω 8ατι τα ΡαιιΡει·ιιωέ μετα· ν1Ιε νε!Ηωεω

απο δε νὶὁΙιαω εοαααιτοτυ , αεΙ Ρι·σεΓεω ἀἰίὶτὶβωτ : ααα Ρετ ΒετἱΡωτατυω ὁὶνετΓα

εείἙὶωοη1α,ωεΙὶιιε είὶ ιιωιω ΓοΙἱὸιιω ωαωι ΡτοΡτἰα ΡαυΡετἰΒιιε τταε!ετε , φαω "

€8οτι1ω ΡοΠ: ωοπεω Ρι·οωπτετα Μα: ε1ιιοά Ιεεεω ωεεΙΙΙἔὶτ , ΜΜΜ αὸἰω- "

Ι Αααα ἱι: νἱέ
Ρ α"° _ _ _ _ _ ` _ . 1 απο εσπ

ως.. ΙΒ:α Ρεταότα α, εο11τι€ιτ ω νιεωα παω: αυτι αάΒαιιτιεω!αω αφαω εΙε ία» "πω".

°·° . Ψ Ρτο ΠΠ!

_ Κ Κ Κ κΚ Π! Έεταᾶὶσ



81.4. νιτΑ ε. ΑιστοσΝσιε Απ. ΜεΙ.Β0Ι31ΕΝε15.

απ. Μ. τε ασ οιισε Γιιστσ Γεεσσσσισ εοσΓσετσσισεισ ασ ΒἰΒεσσστσ πωπω αττσΙΠΤεστ.

Γτατισιισ οσοι·εσι Με Γσιτ1ΒοσνετΓα. @σε σοσςσσοισισ τα ΠΠ Ρ[οίΓε τἔτΙαΊατε

18σσΠ1 , σσι ΡστεεΡτστσ οτσισι σο τι τω- ιιιιιε·τι ισ οισσι σε α σσο ετ.

ἔἐΞ€Ξἰ$ΥΞΕ_ Ιτετσισ ενεσιτ , στ`σσα ειτ τσὶσὶίττιτΓασᾶσνιτἔἰσιε ιισΡΙενιτ ιιττεσσι °ατιιιίι ασ

“Η “πΡω σιασσε Ιανασσαει ειισι Γσσιτο τενετία ισνεσιτιΙΙσσι ναεσσσι9 νεΙοτιτετ τεσσ

ωτ. τεστ ασ ατισασι ττεσιεΙισσσα. Ετ τω» είΓετ ι·ενει·Γα ισνεσιτ ιΠστσ σε ισΠἰοσε Βεἱ

ΡΙεσσσι ι ιταστ ιιστατειιτστ εασΓατσ τει: @θα _ α

Ασσ:οι·ιε8- α. .Ρσὶτ σισαισ ΡτεΓΒ τετ Βοσι τε! σσοσϊ , α σετιτια ισ Μοσα ετἱο σεΓει·
Μ. Μεσα, σσι:1ιετατιτετ σοοσ σαττατιτ , εσσι εΠἔτ ασΙζε έστω ίσα σοσισε μπω σο

ΧΕἴὲἔΠΐΒἰ8 τα σώσε , νισιίΓε ΒΙοΙασσι ισσεσσιειτ αετε εισαίι εοοΡεττσισ Ρεσσιε Ρανοιιιε. @ά

Φωτ” ΒΠὸἱ- εεσσεσε σασισσε Γεσιτ Γσσετ ΙιαΒιταεσΙσπι σοι νιτεο Γασε`τα ΑΙσεΒιισσα παταει

ω. ]αεεΒατ. ΡοΠ: ιιο6τστσαε δὲ σιατιιτισαε νιει!ιατ σσα 5οι·οι· σε Ιοειε ΜοσαΠετσ τσιπ

Γε Γο οτι σεσιΓΓετ, σιγίσεασι οΙτεσσιτ ει Βεσε νιΓἱοσετσ φωσ Γασότατ τσετσοσαι

Β. Α σε8σσσα ασίτετιίΙ`ετ αστε αΙτατε ισ Ιοεο 5ατετσοτιε ,ετ οβΙατιοσεε ΜιΠα!ετ

τσασιτισε ισ εασεεισ ΓτεειΓΤετ. Ετ εοσνετΓα ασ Γσστασιέταισ Γοτοι·ετσ σωστα: να.

σε8τσιε 8αεετσοτι,στ Ισρετ Ιισσε εαΙιτεισ ΜιίΓατσισ ΓοΙΙεισσια εασατε τω. σεβ

τετσα σἱε ἶτανιε ωστωιω σιειστιτοτσσι πιε στοΙιιτισιτ εοτστσσσιεατι , σοσιε Πο..

σσσο ασισ ιαστε σε εοτΡοτε @σαι δ: εισε Γασ€σισε Ραττἰεισατι σεσσετο. Βετο

σιε ΡτοεεΠἱτ 5αεει·σοε, σιοτε ΓοΙιτο Ρασετσ δ: τ:αΙιεεισ Βεσεσιιστ, εισεισ Γιισιτὸ

ισ αετε ΓσΓΡεσσετε νισιτ , δέ τσι·Γστσ τα Ιιοτέὶ ΙτασιΠε πω, δ: σωσει· Ροίτεα ΡσεΙ

Ια σε νιίἱοσε8τ5αεετσοε σε ΓσΓΡεσΓο ωστε ΓατσσΙ:ε Πει σαττανετσστ. Ετ :αστα

δο(ΒιταΒοσίε εοσΓετνασε ισττα Γε , σοσ σσΒιτασε σσὸσ νεΙοιτ σεΡοστιο εοτΡσΓτσὴ

111 θ θ! ΠΠΠ8.

σωστα ω. 8ιτσισ ισοσο σασατσ σἰε εσσι 5οτοτεει σεισ εισττσετεστ ω α σαε ε2.ΙεΓα:
:ΙΞΕὲξ"Β€Σ εἰεσσαε , ΓταΒατ σσε:Ιειτ δοτοτσισε ασ στσσαε. ἶσνἱσἱοΓσε σασισσε σοΓτιε τισἰ ω

. Ματ Βασθ:οτστσ εοτισιε σεΒεΠατε σοσ εεΓΓατ , Με ισιτισΙΓσ ισ Ρτσσαε δε Παω:

#ΜεβναΓα τσατ Γιισιτὸ εατσ Ρι·ο]εειτ. ΖΕσιοΙιτΓετνεστιβσε ασισε σεΓσσει· Ρεσσεβαστ. Ισνο.

α” απο σοσιισε ωστε ισεισοτιατ ΑΙσε8σσσα, σε ισεεσσιο αε σοτείτατε ισισιιτι ίσ

τετεεσεστσισε τσετιτ1ε Γασότα: νιτειιιιτ , ιστοΙσσι1ε Ποσσσο ασισναστε ισιιισισ

σιισαε εναστι
α τ . ΑΗ σα. σεΙΙα σε τεσσε σεεεΙΤαι·σε Μοσα!τει·Γ ειιταισ σει·εσε Γεεσε εσετ

Μαζτιστο58τ Ξτσιτιε Με α εσσατισΙιε τε8σΙατιτετ σσστιτα στ, ισσοσιιιιε Ατ.στε:ιισα

^ σα τι. Οσι Ιιεατα Μαιὅιστα Γσα ΡτατεεΡιτ στ Γτασισεστα τεστ ισ σσαισ ισαΠ`ατσ

Γσσσετετ,8:ισ ΡσΙνει·εισ Γτι8ετατετ. Πωσ ισ Ιοεο ιΠσσι σινεττιΓΓετ, εετα @στα

Γαέ1α Γει·νεσε ισσε 8τ Ηατσισα εοσΓεεσσιτ ισ αΙτσισ. Ηατε νισεσε Μα, σοΙοτε σεττια

ισεστι εοσιτσοτα ισσσοιταστετ εσεσττιτ , δ: σσσιε τσασισσε ναε ΓὶσισΙ εσσι τετα σε

ιεσε εΙενανιτ,σταεσια8ταττιεσΙοε 8εσιασσε σεισσε 8ττετα ΒσΠιεστε ΓσσετΓσίαε

ισ Ρανισιεστο σεΡοΓσιτ. Ετ Γαότσισ τσ: ιστετεεσεστισιιε σωστα ασ Μειωσα Βεα

τατ νιΈισΡ,ιιι εαι·σε νιἶΙ εστε σςσΠσ2 Ποσσισ ισεεσσσ νε! σοΙοτιε αΡΡατσιτ. Α.

Όοτσισο ασα α ετιεσ ο ιστεσ ιι ε εστι. α ατσιτ.

@Δω σ.8.Ηοιιιοσσισατσ εεεατιε Ρι·ετΡεσιεστισ€ιζ ΡτισατσεΓειιΓσ, σε στα ιαισσσ.Σ

:ι::::ξ Βιτασε,αΡατεστιοσε σέτσε είταστε εοσΓ εέτσσι νιτσισιτ,σατταστιβσε εισαΙι ισ

α.,.,"Μ. σττσιτατε σετισετετσι· Ιιοσιο : ισίείττισε ι Ισισ νεΓΡετε τεσσει αστε Γε , @κισσα

απ· ()τσειε ισισοσεσε Γσσετ εσσι. σοσισσι τενετΓσε , ἱσΓεεισεστι σοέτε εισσισ ο:

Ροτσσι ΓστσΡΠτ,Γοτσσσσι τεεσ ετασε αεεεΡιτ,αε σειιιεεΡε Γασσε ΡετσιασΠτ.

!τεσι ασια.

ἔσω (τέω- 29. @στο σιε αστε Γσσσι ο ιτσισ €εττσασαε Για σιασιια 8τ σπασω αΡΡατσιτ

ω” ε ι·ενεΙατιο ,εισαΠ σιιίΠε ΑΡοίτοσε @κι ' νεΙΑιιέεΙοτσιιιασσιισιοσε ασ πτσετεαε

ἔΐξϋἔαῖἴιἶιζ Γεσεε εετσιασα Γσα Γασότα ΑΙσεεσσσα σεσσεει·ετστ ισ Νωσισ ΜοσαΙτετιο. Μι

ΜΒ"°""· “Με Πεσσσι Γαότσσι σιισιισστσ Γατεοι· , τω σσο νιΓα εΙΤε νετατιτει· σονισισε.

ο Αιιοσγσισε νία δ. ΑΙστειισσιε εωμω .4Μτωι- σι εοσστπιατ. Μσειισσιε ασιἰτα ΑΙστοσοσι σι ΜτΙ·

στα [Μπι [0707Γ1° Ρ'·υαΙσε:ι·κσΕ: ΓσιΠεσιτιτ. ΛΗασι ΑΙ· Βοσἰτσίὶε ()ασο!ιι] τετιισιτιι ΓσετεΠιι: , ΛΙσττ:σσι ΜΧ

στοιισσι στατεσι ΜΑσιιτιι "τσιπ , ιτισεσι Γοτοτιτ Για σεΠιστα.

εΠασι ττιΕισιτΗσεΒαΙσστ: σττιισκισε Υπ: 3. ΟΛΠ:



¦ :ιτε ε. τττ.τ.οΝιε ΜοΝΑ::Ητ εο:τ.εΜΝ1Αε. ο 99; ~ _

ΕττεττΒεττο νεττ:εε τττετ: : ΜΜΜ τη Με έ:: επειτα: εί2:επ:::5 Πετάει: πω” τε πε›ωπ εττω_ ή;

πω: ρο·φύσεευτεπετ : ότε ΜΜΜ: πιο :πιάτα ·τετε:ε:ε:βωπα.τ , ά· του:: :εεήιεύετ Με; Μ· π· ·

ετωπίτε Ξ πιο ερε:ευή επ27ετωπτ , Με :το τα:: επε'ε[Μ. - - Β2=ω;.ι_Ι.

π. (Ποπ εο:ετο 8ΙοττοΠΠττοοε Ο :τΓ:τ (:οοΓετΤο: Ροίτ Ιοοεοε 8: τ:Ιτο:τοοε εεο- ετ

"Πω

Με Γεττττετττ εοεοε ετε:εω, ιτΙ:ττττετττ νττε Ρ:εΓεο:τε €τι:ΡτΓΤε: ετ:τοεετε τοε:ετοτ [Μα] Ρω

8: τετ:τΡοε ε:τείΓε: , :τοο νεΙο: ειττεττ:οε τοττεε :τε :εοετοεεοΙο :εποε εε:ε:ττεοε <ϋτττ- -

τοο!:οε 8: ΡτεετεττΠττττοε :τε ττοίτε τεΓετεοόο ::τοτοΡοοε, ττοττεττνο:ττ Ιζεοτε εεε

τείττε ρε:εεΡ:ιττοε ε:τ ΓοΡε:ττεττ1 Ρε:ττετττ ε:Ινεοττε: 5 ΡτεΓοτεοε :Βετο ε:τετΓε ο::

ΠτΡτεοτετο, εοττνοεε:τε εε! Γε εετττττττττε Ρτε:ττοοε Γοτε 5οΙ|ειοοτεεεττττε ΜοοεΓτε

:ή Μοοεετττε, το:ττοεντ: ετε ετττΓοΙο:τοττετο τοτττττοε:ε Γοτ εο:Ρο:τε τ :Πεεοε: Αττοττε,

Ι::ετ:εε δ: Ποτττττττ :πετ , :με οπο , Ποττττοο :ενεΙεο:ε , :ετοΡοε :εΓοΙο:τοοτε τοεε

τοίτ:ε:ε εοΒοοντ,εοπττττεο:το ετ:τ:οτο οποτε οτε:τοτττοοε νεΓ::τε. @ο εο:ττ:ο Πε

:τοε Ρτε: :τουτο :τοτο:ε ετΙ·τε:ο εοτττττετε Γε ττττοτιοε νεΙεο:εςΙεετγτοεοτΙτνο:ε (τω.

του: : οο1°οοε Ρετε: 8Ιο:τοΠΠττοε :επι ετ:ὸ ετεΓεττε , οοοε :οε:ττ εΒΓεο:τεοτ Γε::ε

ττττοττττε Ροίτε εοΒοοΓετε: :του :οε Ρ:εττττε τττΙε:τοοε ττοτττοοετο Γατα: τοτοοτεοοε,

Γε:τ οποτε εε οτεοτεε:εΓεεο: ετ! Βτοττετο ο:ο:ετε:εε ΝοΙτ Ρε:ε: Γεττάε , οοΙτ πο::

οι·Βε:οε τεΙτο:Ιοετε; Γε:τ εττττοο οοεοτοτοτττεοτττοοε :ττετωε Ρεττεο:τέτ εοττΓοτεο

:το 1105 ρτο:εεε. Ποιο εο:ετο τα: 8:εττε τττοΙ:ετο:ε: ττοεοΙ:οε δε ετττετ·εε τπτ):

Με :τεΗεο:εε :ττεε:εο: , ντ: Γεο&οε οοο: εε εοε : Νο:: ττεοε: , Ρτε:τεε , οοο οπο:

νοἐ. :το τττο:τε τττεε εοοτ:τίτε:τ , τω: Ρο:ττιε οεοοε:ε,τ:τιτο Γετε:τε τοε :τοο ε:τ Εκτε

€τττοε:τοττετο Γε‹τ ω Ρε::τετττ :Πο οεττττετε:ετο :ε:πτετε. δείε Με» :το εεε-ετα», ό· ,_ο,,_ι_Μ

α·ττιετ/επι , με: μπει.:ή άφοβΜΜ απο:: βευεπ έ:: τΖ|τωτ τω” @βαττ τταία. Ηοε

ετ: , Ρ:ε::ε5,:Ιοοά Γεοτρε:οο:εντ,οοο:τ :!εττοετεντ ο οοσο :τοτε οτττοτοοε επ

ςιττττντ 3 ιττττττ ε:τττ:τ ντττετε ()τιττττοε ε!! 8: πτο:τ τοετοτττ. ΟοΓε:νεντ εοττττ Ρ:ττττετττ

δ: Γεεοο:Ιετττ 8::ετ:τετο ντετττετο , δ: τοεο ΓΡε:ο τττε το ε:ε:ττε Βεεττ:ο:ττοε :τεκτ

Ρε:ε ε Βοττττοο Ρε:Ρε:οε 8το:τε εο:οοετο. - - ,_ ώ -

η. Ε: είται ω:: :ττετΓΓε:οο:τ ροττ: τττοΙ:οτο ΙεντΠττοε Γετε:ε εο:ττοτ:οτ ; εί:::τοοε ω:: ω::

τεεΙτετοεο:ετ εο:Ροε τΠτοε :ετττο εΠτεε:ε:οτε :πειτε :ετ:τεο Γεοέτε Γετττοετ· Ρε:ε:ΙτΓο Με

το:εττ:ε ττοτττοοετττε Πετ οοε:ε εεΠεΒε:. Πτεε εο:ετο Γεοέτε ΕΡτοοεοτε εττετε: ' ·

τ:ετττοο:ε τΙΙο , :με Γε:τέτο νττο εε! ε::ετοετο ντ:ετ:τ τοτετε:ο:ο οοοετοε:ε ντ:τεΒεε

:ο::τττε:τ:ὸ. Εοτ ττεοτε νετὸ εΡΡε:τ:το,νεΙτο:ετο:ε:ε:οτ πτεοτΓείτε:το : Πε οτοττ

:του :τοσο ντι· εο:3:οε Με οεοΙτε ττ:τετ Ρε: ΓΡεεοΙοτττ ατο ετττετττε:εΓρεεοΙεττ

::οοΓοενετε:, ετττο:τὸ @το :ενετετε Γεετε εοΓοοε οΠο εετ·οτε οΒίτεοοΙο τΡΓε τετ::

ΓΡεετε ντΓο:οε ετε:; Ποτ:: εο:ετττ τεοΒοο: νεοετοεο:ττιε τοετενεΓεετε: , νοεε:ο ετ!

Γε :τοο:τετο οοετο οτεεερτ: ετ :ττεεττε οοο :οσοσ : Ραμ, ττττττττ, ετ! ο:οετο [επτα

τετοιο:: απο οτττοτ Γετττοε:τοοε ,· 8: ε:: Ρείτοττ Ει:ετείτε , ο: Μενεοτε: ::εΠ;τοεω;

8: εοτοπετο τοεετττ Βοο εοτοτοεττοε: τττε ο:ε:τοττε , 8: εο:ΡοΓεοΙοτο ::εττε: ΓεΡοΙ

τοτε. Ε: :του τω:: :ττκττΓε: , Γεε:ετοεο:τε θο:οο:τε 8: δεοΕοττττε Ποιτττοτ ΓοΓ::εο:τεέ

Ιτεοο Γεοότε οτοετε Γε τττοτττντ: : δείτε εττΠ:εο:τοοε Ρτε:ττοοε ό: Ιοεεο:τοοε τοτε:

εποε ο:ε:τοοτε οΙ:ττττοιο τοττττοτττ εττετεετ:. _ '

η.. Ροε: οοτοοε ο: νττ Ποτ :Ιτττε:ε:με εοτοΡΙεοε, 8: εττ ο:οετοεοενεοτεος ΑΒΗε:τττα

ΕτιΜΕΝοτε ΕΡτ εοοοτττ το ε:εντ τεο8οοτε τερεττ:τεεεο:ετο,τ:εο: που:: Πειτε, οεο Π: @Σετ

Εκτοτε , νεΙ ε:τετο Γε ε:τ8ε:ε , Γε:τ οεοοε εττ εΙτο:Ι Ιε:οε οο:ετε: όεεττοετε. $εττ Ε,,,,οπή

:ποπ οοτ τω:: φωτ νττ Ποτ τοεττοενετε: εο:ττντ: , ττττοτΓτ:ττε τοτε ο: Γε ει·τεετεο: οτε. Μπιτ::

εεΡτ: : εοοΓεττίπτοοεοτε:τ:τε Β.ΤττΙοτττε τεοεο:τοετο Γεοτ:ε:ετο 'ε Ποττττττο εεε::

ΡττΓε Γε Γεο:τεττε , :τε τεθ:οΙο Γο::ετττ: , 8:ω: ετ τττεττοετοτττ Γοετε:, οοο ε:τοττεοττο

με ττττοτε :τενο:τοοε , Γε:τ Ρ:οο:τιε οετττοοε ετττοοτεο:Ιο ε:τ νττοτττ Πετ Ρε::ετττ:5

εοπτοΙεοΓοοε ω: εοοΓοε:οττο εττοοΓετ: Γοοε:τε οτττετο:ττ,τοΓε Γε:ε:τοτο εοπι Μο

ττετ:τετε :τοττοτ ε:τε:εο: οΓοοε ετ! Ιοεοτο ΓεοοΙε:τΒεττ:εντ:, 86Γεε:οτττ ::ο:Ροε Εστω:

Ρ:ττε τττεοτοοε ΓεοοΙ:ο:ε ::ετττ:ττ: , είο:τοε το :εεοΡε:ετε Γεοτ:ε:ε τεο:τεοε 8: Βεττε:

οτεεοε Ι)οτοτοοπτ , ετ! Ρ:οΡττετο 8ε:τεοτ εεττ: :εττττ:: ::εοΓε&όοοε Ρε:νο :ετττοοΣ

:τε ΓΡεττο ετγρ:εοι ε:: εο:ο 8: ε:οεο:ο 8:τεοττττοοε Ρ:ε:τοττε Γορε: ετοε :οτ:τοετττ

ίτε:τ Ρ:εεεοτ:. _

η. δοτττ ε: εΙτε τττοΙ:ε «με μ:Γε:νοτο του:: Ποττττοοε οοε:ετοε εττ :φετος

π



ιοοο νιτΑ δ. ΤΙΠ..ΟΝΙ5 ΜΟΝΑ(ΣΗΙ 5ΟΠ..ΕΜΝΙΑΟ.

 

απο Απ τω νστιιίΒιισ ΓιιΒι·ιρισπτσ οοΙινιοπι (πω τι:ιοιτει. δω απ· οιιισιιιτιιτ σιιιιειΡεσ

ω” δειπέὶιιε ίοστιτ , ποιό Έσσστι: ,νσΙ ιιιισιιιστ νιιισιιτ) σπιτι :ιο Βιετιιιιι σιιιε τιιιιιοΙοιπ

Μπιι.νιι. _ _ _ _ _ _ _ _ _

τειπτ:ι σοτισιισ 1)οιιιιπιιε οί'εσπσΙστσ όι€πστιιι· τπιι·ειΒιιιει ε Π» σπιπι ισσιριτσιτσιτσε

νιΐιιπι,Πιτοιτειε ειι.ιόιτιιπι 9 σΙο.ικιισειτιο ἔτσίΪιιιιι , 86 όιστποπσε ει!) οϋίσΠιε σοτροιιΒιιε

σκΡσΙΙιιιιπιτ, Ρι·πίϊειπισ Ι)οτπιπο ποίὶι·ο 3εειι-(:ΗΜετο , σοι σιιπι Ρ:ιτισ 6: 5Ρι

πιο σΓι Ι:ι.ιιε , Ιιοποι· , 8: @πιο , 8: ιιπΡσι·ιιιιιι ιπ ΓεσσιιΙο. Ωσσιιιοι·ιιτπ , Α οπο.

ΑΡΡΕΝΙ)!Χ ΒΧ :ΙΖ.!Ο ΑΡΟΟ'ΚΑΡΗΟ.

.ω σ0άσιπ 16. ΟοεΜ νσιὸ εσιιιΡοι·σ 61110 ιιιΠσε @πιο όσπσΒιιτ ἱιι τσιιΙε , ΗειιΜεπ

ΣΠπι€έΡιδ Ρειίϊοι·ειο Βιιοστπειποεπι ΡΙσοσπι ΠοιισοπιιιιιίΤειτπ Ι..σιιιονισιιιπ σινικειτιε

γ· ι_ . · . . _

Μ· Ρι:σωΙ νσπστ:ι.πόοε ειόσιοτ. @ι-οτισε ιΡίιιιιι Ροπτιί·ισστπ ίσΒιιε ιιπέσοιιι: , ειιιτει!ιοιια

@Μπι πι 8τεινιόοΙοτσ σττσισοστ, :κι νιτιιπι ΒσιΤιΠοπσπι όιι·ιο)σΒ:ιτ πιιιιτιοε,

ιιτΡτο σο ΡΙσπιἱιε Ποτπιπο ιπτσιτσόστστ5 σσΙσΒτετιἴοιισ Ρτο σο νιΒιΙιιε οοτιπσ!ιεισ

Ρτο ΡΑΠ:οτσ νσιιστει!ιιΙιε Μοιιο.σιιιιε , πιο Απτιίὶιι;σ ειιιισόιιιε 8: ΙιιιτιιιΙιε ὰ Ποπιιιιο

ποσά ΡστσΒιιτ.

Έσπιιπειπι η. Φ;:όειιιι :πικαπ ιπιιΙΙσι· @οποσ νοΙιιιιε ΙιειΙισπε , οσσιιτι·ισ σε! Ροττ8.τπ Μο

@Πω πείιστιι 5.ΤιΠοπσιιι ιπάσ σι:οτειπε. ΤιιπσιΠσ νιάστσ σπιτι πιιπιιιισ νοΙιιιτ,ίσει πω:

Με ισιιιειπάεινιει ΜιιΙιστ ποιό ιιισιιιπ ΡοΓσιεπιιιιιιΙιιιιι ε τποπ.ιιΙιε @ο ίιιπι , & πω:

Γοσιιιε Ηεισιιιιστιε , Η Μεσοι στσειιε ιπ (ΠιιιΠ;ο σοι όσίστνιο, νεόσδσ ίσσιιιιοιιιπ

ποσοι :παπι στα Ποιοι, δε ίειπειΒσι·ιε ΠοπίσωπιιΙΙει σι·σεισπε Διώ: δ: ιιινοσο.το
- . . 3

]ι:ειι Πιισ σιιΙει:ιοιισ ίσκιο ιιοπιι ι·σνσπιτιιτ.

$οιΙ«Τιιι:· 18. ΡοΠ Ιιοσ μπι Γσ ίσππσπε. Γσιισ&ιιτι Ρι·οοιιισιιιιι·σ , σοειιἱτ οΒΓσσι·ειιισ Ιετιιε

:πω ι· νσ · · · .

Μ Π! ΜΗ Βσο.ι:ιιιιι ΑΒΒειτσΠι Οοοοιιιει:·ιοπι *πω Ρωσσια: ΜοιιειΙΙσπο ,'11ΕΡιτσΡε Μοπ;ιασ

τσι:Ιππιιιιτ. τιι.ιιπ, Έστω τπιιιιιιιι σσΙΙιιΙειπι ει:όιίισσι·στιπ ποποτσιιι Ειπάι ΕΙιΒιι ( ιΒι σπιπι ευπα

30€έ:::1"° πιιιιι πόΓΡισισοστΙοσπιπ)οι: ιιιι ισοιισΠτετι.ιε ὰ Ρτει.ττιΒιιε σπα ποάίιοιισ Ποιπιιιο

ιι· .ο Μ:: ΐιιΡΡΙισειι·στι οιιιιιιι σιιιε πισω Ρστιτιοπσιπ,ίἰσιιτ ΓοΙσοστ,σιιτπ Βσπι€ποεπιιιιοπΙιιιι.

"ιωιπριι. ΡΙσνιι:: Τιιπσ σε:ιειιιι Ιοσιιπι πι: Πσι θοάοΒσττιιι ΑΒΒειε πρωι: οτοΡσ ιρΐιιιιι Μο

πεΠσιιιιιπ οιιιπειιισ Εσι·σ Πειόιοτιιπι ίσισ στπΡ|Ιιἱιε :ιοίοιισ ΟσΙΙιιιιιιιι ιπ Ιιοιιοι·σιπ

β. Ε!ιει] σιιιπ ιιισι€πο. ιπόιιΠιτιει ασ!ιίισεινιτ. δισειιισ νιι· Γο.πέι:ιιεΤΙΙΙο ιΒιοτατιοπἰ

ιιιτσππιε 8: ιπιπιιιισιιε Ισδιιοιιι νειαιοειτ 5πιιπιοιιο.ιπ οτιιιτπ :Μεσοι , σιιιοει ποπ πω:

Ισάιοιιινεισ:ιτστ, επι ΟΡΙ.Ι$ @πιω Ρσιίισστσε, αυτ σστεσ τπιιπιΒιιε οριιε ειΙιοιιοιϊ

εισσι·στ. Εστσόισπε σπιιιι όοπιιιπι οι·ειτιοπιε , (Ποσο ιιιιιπισΒειτιιτ ΠΒπο : τσΒι·σ

πισω νστὸ σιοτπιιιιι ,οτειιο οσσιιτι·σΙισε σι Ριιτπιπιε οιιὰπι ΓσίΠο. Το.Ιιτσι· πειτποιισ

φωτ ιπ Μακ σιισιιιιε πω: Για.

@Μπι Μ, ιο. ΑΙιο νστο τσιπΡοτσ Οοι.ΜΑΝιΑ ιιι:οτ Ϊ..ΔΝΤΑΜι Οοιπιπε , (μια: Ρτιπιὸ

πιει:ιτιιτπ Οπ.·ιΜ ΙιεΒιιστατ, .5ωνωισ ιιιιΠε :ιό ίαπ&ιιιιι νιπιπι , σιιιὸςι ωνσι-(Π3 Πιοι·_

· Βοιιιιιι σιιιιΓεεπσ€σΠΞιι·ιππι ( Πσπτσφ2ιπίιιστωο) οΙσιἰιιιι Βίσπσόισσιστ. ΑιιιΡιιΙΙ:ι

σιιιπι φαω ιπι στα νιτισει στο: , σ πσοιιιισιιιιιιπ Ρ σπα κατ. Ωι·σνιτ οΙσιιπι

σεισὸ , ι.ιτόιιιιι σο ιπειτι·οπετπ.νειϊσιι!ιιιπισίσιτστιιι,ιιιτσι· ιιιιιιιιιε μισή Ροιπιππε οι

ἴστπΡστ σκοπόειτστ,ιιτ οπιπσιΠιοε νσΠιτπσιιτιιπι ΓιιοστΗιίιιε Ιισιοοι· οιισιιιστ_ Μα

ττοπα νστὸ σπιτι Ιιοσ νιόιίΤστ , ιΡΓει σιιιοοιισ ρι·ει:Ρειτανιτ σιιπι τιισι€πο @Μαιο νι_

όσπόισοτέ!ιισσιοϋιπ οιιοοιισΕσσΙσ1ῖαιπ άι: Με ι·σΒιιε όιτεινιτ, δέ οι·:ιτιοπιιιιιε Γσ

σοπιπισπ :ινιτ.

ΜιιΠσισιιι - πο. ()Διέισό:ι.πι ιπιιΙισι· ιιιιοπέ:.3ιιπι ιποι·τιι·σόόιτει νιιΙπιιεἱπ σοΠο €σΠειβει: , πιω!

«Λιτσα. τιιιισπε οσσιιι·τιι: Γεπ&ο Υπο , οοΓσστεπι ιιι:Γιιρστποσ ΠΒιιιιιιι (:ι·ιισιε ει·πι:ιι·σι; νσ

ιπΙΙιιπι.Πιιτπ ΓιιΡσι· νιιΙιιιιε ρΙσπιιτπ νστιιιιΒιιε (Πιιι(ιι ΠΒιιιιιιτι οσοτιπιστσ: , τσΡσπισ

ιιιοτπιι πω: νσττπσε , ίστπιπει πω: ιπσοΙιιιπιε. Αόιισιειπτιιτ νιττιιτιιτπ οοεω,

οιιιΒιιι πιο. σΠ`σ στσόιιπτιιι·.

Μ", Μ” ιι. πιάσω σιισσίιπι ἴειπᾶιιεΤιΙΙο Ροττειπι ΜοπειΠσι·ι] νοΙιιιίΐστ ἱπἔτσόι, ἱπ.;

=ι=ι6Μπ νσπιτ ιιιιιιπι :ισ νσιπεισιιΙιε σοπττ:ιάιε ιιισιπΒιιε νσΠιΒιο όσοιΙιωτιιιπ , οιιι σΙειισΙι

τοποσ πωσ. Οοπσιτιιε ιΙΙσόσοι·σσειοατιιι· , ιτε ΠΜ νιτ Ειπόϊοε Γοσσιιι·τστστίυθι·ει€ιο_

δισ νιτ Πσι (ιιΓσσρτέε σειιιε52 οπιι:ιοπσ Ρτο σοω, σιιιιι Βσπσάιάιοπσι·σόιιτ ιιισοΙιι

Με ποσά Γο.πέιει πιειπιιε τστιειτ.

πι. Ετσι:



νιΤΑ 5. ΤΠ.Ι.ΟΝΙ$ ΜΟΝΑΠΗΙ 8ΟΠ.ΕΜΝΙΑΣ. τοοτ

τι. Ετατ αστειο Ρταετατο νὶτο ]απιστότο Μοσαίὶετὶο το εεΙΙαττο_ Ρταττσττι Ροδ

τσιπ ναε , φα! νσΙἔὸ τοτπια νοεατστ,τιαοεσε σποτΠεστσ ίαΙετστ , στισε Ρταττεε τα

τΞτατε εοτιίσενεταστ ετοΒατε.Αεεὶὸἰταστεω οσοσαττι τϋε,στ Ρατστσ Ρταττεε ταΙετστ

Ρτο Βεσεὸἰᾶἰοσε ΡετττΡετετιτ άε εοτἰεπτ ναίε , σεσπάε ίασε"τιιε νττ Βεσεὸ1Χὶτ ναβ

εσΙστο,ατσσε α ΜοσαΓτεττο ὸ1ΓεεΠἱτ. Εαέτο αστετσ ὸἰε αΙτετο, ίοττσἰτσ σστσίτετ το·

8τεΙΤσε εεΠατΙσττι , ἐτινεσὶτ τοστιατσ αστε ΡτὶὸΙε ναεσα τεσπασίετατ , σίτισε αά σε

νττιο τεΡΙετατσ. Οετε::: ιίι/:::π.

ΒΕ. (:Ε.Ι..[.Α , ΚΕΙ..1ΦΠΙδ , ΕΤ ΙΝνΟΟΑΤΙΟΝΕ δ. ΤΙ[.[.ΟΝΙ5.

1Ν?Μπι “βατ ·:::/ΐ:Ζ:::::: :βατ σόλα. α” Μπα Μαιο: 7::.νι::::::: . υιΜέσ Η: ντ€ω, απο ἰ::ἐ

ΡΜ: :ι Μυπα/ἔετἰο δο!!ε::τ::ί.τεα,[επ Μάτια:: Η::ισ Αφ|Μ7:2 , δ. Τί!!σ::ε::: πο:: τα

Β:·:ήεδτ:::β :τοπιο , β:ί ί:: τε!!α δο!!:::::::ατο μπω:: α'ετ:/]:/]λ Αρκά Βυ|Ιαπαἰκ::: ἰεἐἰ:::: που

ι@8ο!Ι:::::ιἰαεκ::: ευ “προ” . απο Μο:ια/:::έο Ρτετετατ νεσεταοΗτε ΑΒΙ›α ΕιιιτοοΜΑασε. Τέ|Ιο

Ρετ/τω: έ:: Λ¦0:Μ#ε:°ἱσ Μαι:: αεί :·σέ::::::: (.θουτσεττττ ρ:: διι:Μάπ:·:ί , ασίστ πω:: ί:: |::ίοαΜ::ι σελ.

ΜΜΜ β:·υαρίτ. .5'φ::Ι::ι.τ /Βιέτ ασ ΗετιΜεσο Ροπτξῇα .Β:::ιο·υίσέκα ε:: Ετε!αβα .5'ο!!ε:::::Μα:ψ , κθί

έ:: σοφια /:ιύ:ε::·απα: εξω ΜΜΜ:: Μάτ αποφ:: νήπια.

α.. Καἰἰακἰα /δ2::δίί Μή Ροβάε:·::::: ΜΜ...ω δυ!!ε:::::ίασ::2/ε: :τά @ΜΜΜ Ρτυκἰ:::ἔ εἰαρ/ῖι::: .·

τη. π:βάσ::: βεί: ε|:α::σ ακωἰα::: ἰπσσπαἰἱ:έτ ·υστύί: β::)τ::π απο Μ. ο. Μ. ί:: Μπα:: :::Μ::::ι.·Α νετΒο

Βοπιἱστ ιστΙΙε σστσ8ετιτσττι αε όσο ΡΙεστ Πιιιιετστιτ ατιτιἰ , σΙττσιο σετσοε ]σΙή. Όστ:Ισπι αστατα

ΤιτιοΝτε Ρἰ8οοτα Γαετα; ία! ρετ Ατι8Ητα οΠισ τετταπστια ρώτα , ΙστσΙτα ατσ ίτετετατιτ : Ρετ τιοτι

τυπο αυτ ατΙεταστ ΑΒΒατεττι δε ΜοιιατΙτοε οσοτ νοεατιτ $οΠετστσαεοε, ΓοοττεΙΙα τ!ε νετεττ , ΓοΠετσ·

μπακ τοτταΜΙτ 8Ιοτ1οτείσοτ ττατιΠατα , ίΪτΡἰύΓοσε νεσετατα. Νοτι τατοετι ε:: Ρτορττο ετγΡτα σετ

Εεε εἱτ τείοτιτιατα: τοτα παπι ττιατετἰεε ασ Με είτ τη ἴαττατἰο κρατα. Ταττττ εἰα ΙατεΙτοτ:ε τιοττιετι

εσῇσε τ8σοταπιστ , ὁΤΠ!ο τεΙστ , ασττσαττι :τετ τιστιε εοιισσεσάατσσα. Αδτεττι Γα!σΒτετο, ὶττιοτἱίοσε

τεπιρετἱεττι , ραεεπι & 8Ιοττασι ειτοταπισε.

3. .ΒέβΣ:::ια σα· Μέ: Μ:: ::εβ:·ι:::ισ::το ·:::ικ|ΗΜ . δ. ΤἰΙΙοπἰ: 2:.τ::·υτ:::Ξκ::ι απ:ὶακἱ:ὶιτ ϊωΡΙσπ:::/5-'

Που:: Μ:ούτω ούτίπεπάκ:π. Νεκ: ατιτιο :το Με. Βοττσστ Μ. τ.κνιτ. ατε τεττἱα πιεσΠε δερτετττο.

ΈείττνΙτατε δ. ΚετσατΠ ετα: απο ωα8ττα Πεετταε εαΙοτἱε ασια ε!είεέτσ δ: ΡΙσντα: , αυτώ Βετοτε,

Βοττιἱσεε.ώ·σ. ισοττεΒατιτστ. @Με κάθε Εα:ΙεΠα 8τ ΡΜ” $οΙΙεττιηὶαεεοίὶε νονἱτ δε οτόττιανΕτ

ασ! Βοσοτετσ Βεἰ , Β. ΜΑΜΑ , & οτσσἰστσ δασδτοτστσ δε ρτεεεἰρσε αοἰ Ιποσοτεττι ΒεατὶΠἱτισ (.”οτιίδ

Τπ.τοστε , εσῇσε €οτΡσ5 το ρττείετπἰ τεσσ1είεττ ΕεεΙείἰα,εσω οσπιἱ όενοττοσε δε τενετετπτα

Ροτταττν1εαοσω οοτριιε Β. ΤὶΙΙοιω , στ 00ΝεσΕτσΜ τετ ΗΒΗ ισ πιο ΝεεεεεττΑτε , ειπτι

ρτοεεΓΗοιιε. Ετ !ιοτ ία&ο , δε άτέτο εοτροτε τεροΠτο το ρτορτΙο Ιοεο , εατ!εισ Ιποτα δε τοοττιειπο

ΡΙσν1α στ απο τσαέσα αοστιτἰαστἱαδε Ιατ8ἰτατε εεεΜττ , στ δε ατΒοτεε νστετττιτ , τα.. @σα "ω"

]ί·εα::::::ίθι:: ρυ|Ηνω σ:ερε:·::::::::ί: , τσακ: :τυπο 16 ; 6 . α:::ιρ:οίπατ::::ι ά. Ρ:·ωε:·τα αέ·::::[4: ί::/α:1

του:: ί::!ϊ:·::::ταπ::: :ασ άα/εδιια::ι ΡορκΙατοτ ::πε:·μί!α:π δ. Τί!!σ:::::ι, ασίστ ΚεΙἰακἰα :πωπω δι τω.

Με. ῇι@· ω·σιϊ::τακτ:::· , οτα:: ψ: ?καψω β:::::[ΜΜ:α . ?σε $ο!!ε:::::ίασ::ιβ.τ :ιο/τ:·: σ:οπ[αστία

6):: σἱπε:ἰἔ:::.τ :τέ/δ:·υα::τ. ·

νιΤΑ.ε. ΒΕΝΕοττ:Τ1 Βιετ:οτι

ΑΒΒατιε νσισεΜυτΗεσειε τιιιΜι. ~

Ετ ΓσεεείΤοτστο @σε Βιοτττι1αι , Πεοττκιοι, δε ΗσνττΒεστ1.

5ετΙΡτα άσοβσε Ποστ ε. νετιεταβ1Π Βεισα ΒτΓεοΡτ τὶὶΪεὶΡσΙο.

Ε:: Μ:$723ψοί. Βε::α!. .4::έ!ίε. @· Λαού: ΡΙ/:ι:·.εέ ετί::ίο:α:.

ΟΒ.3'ΕΚΙ|ΑΤΙΟΝΕΣ ΡΚ·τέΙ/!ωί.

ΕΝΕΚ.4ΒΙΖΙδ Μεσα ί:: εΡε:.Μ ΗΜ. Μία!. καί £πάίε:::ιβ:οκι::: στο τέ.:δτ:

4 ::π:::ίο:ω::: [ατά έ::]ΐο:·ία .άω:ατα::: Μο:ιαβ::ή :σέ νού:: : Ηὶίτοτἰαττι ΑΒΒαεσπι

“ Μοσαίτετῇ Ιισῇσε , το οσο Γσσετττ:τ: Ρτετατ1 σεΓετνττε Βαστ:Ιεο·,ΒτΝεοιετι,εαοω

_ το εστω , ( “Με 51ετατοι ) & Ησνετ'οεττΜ σιΗΒεΙΗε όσοοστ ΓεττρΠ. :εστω :ΜΒ

7ἰτ2::: ί:: :ίσο βιέ:::επτα άίωιφ:::: :πωσ Ματ. εάίάστατ ΕΔωπ:°ώο.4 Ματ11ενν Α!02246418; ?κυβτποπσβε

τἰσπῇ`τ έ:: Ματστο!ο!ίο Βε:ιτέίδΕπο-έκβίΜπο . Ρωτώ:: α:::έ:::τ τα Τ αοσΙα:·.. Αάσετισοτσττι , τπτ:

.4τω.ε.9. ο:ε. τα. 8:α::ία::ι π. 1.1. ΜΙ;

 

ΟιΕ.ε. Απ.

ΒΕ. ΧΩ.

]ωσ.ι. κατ..

Βετδα Βσῇσ8

Βἰίὶοτἰπ

Α.σάϊοτ.



ω:: νιΤΑε. ΒΕΝεο.Βιετ:ο1>1 Απ. ετ ευα:εεεοκ. ω. ι.

 

Δε. Ο”. ιίπι ω! η. δ:μ:ιποι·ι: : μοι» :οϋ:Εοιι:ιιι μια” Ζποπ0°:2 Ακούω Ι/ιωπισ Εμ:: :/έιιππιι.ι, πω::

Μ- Χε- απο Μαι.. ο(απ:/[ιι: :β υιιικωμω σοι: , :ιιιπιέέιιιοιι: Ζ.%ά0°υ:8ιβ Β1ΙΙοιηε ΈιοΠοιο!οι Ριπωσ

:^""° Μ" θι:ιιιιιο ΡΜ π:::ιβιιι. ! “ππι ι|ο[επι |ιι/?οτικιπι οιι:ιίιδιοτισιπ Λάζιοιιιιιι€:/Μ :οκιικ:ιιι:ιπ £ίο Νεοπρο

τοπιιι: σοκάκια: βι·ι: . Μπι :μία κ!ιιδιοιι: ιοι:έιιιπι ορο :.τιιι!ι:ι·: μπω ·υι[14Μ :β , Μπι μι:: μι·

Μιβεπι έ: :ο7ιΜΜἰΜι ΜΜοιισιπ [ΗΜ ιιιιιπιιιοπ:πι ιι!ινιά0τ:ιιοπ Ιισιιι:. πιο :παπι Ἐπὶ:: δ:7πιο··

ιι:πι έ: 5. $ψορο :οπιιιο/ιι:τιω ΡΜ:: ιιιοισπιιιάισιιι. .

εω.66:: έ.. @απτο [ι Ἐπὶ: “ω” , "πιο π:/:ιτ. Πλ· :απο :ο ρο2ιοι:πι πι:ι·:ιιιι· 1ιά:πι. οιι:ιοί

ά: πω::χω” ο: ρ:ή:έϊι:_άτι!ιιι. _2ιά”ι: Βει:Α Πει θιωιι!υε 8: ΡαίΒγ:ετ ΜουαΠετϋ Με

ιο.ιιαι ΑροίὶοΙοτυπι Ρετή ηπα! Η: αμκ! ννιτιωιι:Ηιπτ 8:ΙιιΖιτυι1ιπ[ισι::εμιί οπο: πι τεττιτοι·ιο

' ειιι(άεπι ΜοιιοΠετίι, ειὶτο :πετ επιτοτυπι βρΕεπι , :πιώ Ρτοριικμιοτιιιπ όπιιε Η: :'τάιιεεωΙικ

ιενειωάιΠϊιτιο ΑΒΒοτἰ ΒεΝεο1ετο , εκ: ὸεἱιπἰε (:εοι.ειιιοο . ευηθιΉκμιε ει: :ο ιεπιΡιιε ω: ιτι

8]11ωΒΕ11 ΜοιιοΡ:ετιι ΗειΒικι:ιοηε Ρ:::-ει: , ιι: :ιι-β οι: @ιι/ο Ιο:ο :ποιο πάω". -

ΜουιΜ· - ;. :7Ποιιιι/Μιιιιιι ό”. Ρ:πιπά Γισιτη'ιιι:πιοι: ο/!ιο ( οπο: ννιιοιπιιώ:πΙΕ πιω») ςιιιιιιο β::

Ιω 5- Μαΐ' ιοιιιωι άψοοιι: ἐ (ζ'αιιώιο δ. .ΡιιιιΖι βιο :ιοί ?Τιιιυπι βαν-ππι . πι ι:ιτίιοτιο θιινιισιι/ἰ. τινα:

α 5' ΡΜΜ']1ττονν . :κ "ο (ΞιτνιιοπΓε ό'. ΑΜΠ :Πίοπιι/?επισπι :ἰιδἰιιιπ Ι/ιτισιιιοιι: :·οιιάισιιι Έι[:ο/ιιιι,

ιι: :ἰοἰ:πι ωιωε ίΜΧέπιοιι: !πβιιισιι:βιέ:]: ·ιιο!ιιι:. @οί ιο :οιι[ο/ιιιι , ισ ιιοπιιιιπιοιωιπ «μισά

ίΒ::ίκιιι :ι!ιιΏι:: κ!ιοδοτ:.ω ?ια/ί Μάιο: Μοιιιι/ί:ι·ιι ·ιιοοιι|ιιι|ο :·επβ:τ:τιιτ. (ιιι·ιιιι:ιι/: πιοο!ιιι:

$θέι!, ὰ υ4ιιΒ|ιο/ἰ°°4 _βπι:Ι :ποια ιι:τιαπι έ:βι·ιιΠιιιιι.

ΒβΠο(ΜΗ ο.. 8. Β6ικάιόΜ Βιίξοριιιοπι:ιι α: οοἔιιοπι:ιι τ·ιτι·ιἰ ιΑιι·ι: :ήτ:ι·ιιιστ. Ιζ:π:Μοι!ι: -Ἑ:ιἰα Βιί·ωριιτη

πωπω ο: εο8ηοπκιποΒοιιώι&υκυ κιιφ:!!ιιι,ιισπι ιο βιω684 ¦οιβοι·ι:ι. Μπι κι Ηι/ΐ Από. !ιο. 4. οφ. ι8_ ό·

90,2,00ιιι00- Μι. ;. αφ. ιο. :/!ιΜΜΜΙ/ιιίέοτιιι::ιβ.ι αοι·:::ιιιιοπ.ι οιιΜπι ,Β:·πεόι&ιιττι ΒιίΕοριυπι ·ιιοοπιι:.

()οΒοοιικιπιιτη ιι/:ι·μιι·: πάψω: Έ:έο οι: ΜΜΜ:πω” βιο πιο:: οοέιιοπιιιιι ό· οι·οπιψιω : οπο

_/:ιι/ιι ιιοποιιπηιω:›ι ορισο!ω!ιιδέοι:: πι:οίω ι:ιοιι: "β ·οοιιιιπ :ιο'ωιιιιιιιι:. ΤΒιιιοιιιιιιι: :ατι πι:: 2$

:οικω πο.: ιιιπι::ι οι: πιο:: @απο Β.·ιιεάιόΈυτιι ΒιΓεορυιυ ποιοι:: αρ·ιιπ:πιια.

5 . ;. δ':ιι:οίιέ?ιι: ?καψωρο:Με απο:: πρωί Ρίψισιπ,ΕιιΙιοιιεκιουιιπι ω! ΜοΠ2τβοε ΗΒτυπι π:
αιμα. . . . . . . . . . .
σ” Ι): Πιο ΡτινιΙ:Βιο Μ» 1.. Ι): σε1:Βιοκιοοε Έείϊκιτωπι κοτιιιε ωπιιΙιΒ. 1. 8: Μια : :ἰ: 9%ιβισσ πι

&ι!ρι·οιιιικτιππέκπι ο:σισττικ Σκοτ οι” :ιτι·ιοιωιιτ ίιοποπ ά: Οοπεοτ:Πο. ΚεἔιΠει:ιιπτ , οικω οοιιβ:ιι

ψ α!ι:τιιι: Β::ι:έιδιι ήπια: κ!!ιο:ιιι:. Μ:ιικι·οἰιι.τ και/ιο· πι Ρτο/::ιιοιι: ά: Μιιδΐοι·ί|ιιι.τ Κ:έιιΙοι·ιιπι

οι:: ίπ δοιι:οΜισ σιιιιιιΜικ /ιι/ιιιοπιιστ Κε·8ιιΜτιι ΜοιιιΠτι ο Β:ιι:οἰίἄο ΒΦ·ορο /Ετιοαπι _βι|ε.

Ψ:τιιπι μπι:: :ιισδιοτι ΟΛΙ: ιι·ιοιι:ιιιίο ιοιοί:ιιιι: μια ‹ἰ: τ: «Μι.

Μ"Ποψ 6. 8. Β:ιι:άιΕΕ Βψορι πωπω ιιιιΙΙοι:ο:ι·ιιιιι· οι οιιιιοιιι: Β:ιί.: ιΙΙοιιἱπιοιι:Μ:ιηιοΙοἔἐι: : ω·

5η (πω πιω @Μπι οΐιώιισπι ρυΠιτι και παπάκι ά: ω. δωιδι'ο Φιιζεπιπ κοπή" Β::ία, έ29"$"Μ [τ. πι:

$:ι!Ηε. “και ιοά/ξ·ιιο:ιιιία. _2ιιιέπιιιοί [ε. -βνι: ιΐιιθισ £0ΜΡ0]ϊιΩ :β ο 9!Μέ4Μ .2Ποιιιιάιο , οιιι ιιιβιιι Βιβ

"ο ιἰῇιοιι!ο.ι Ήἰά¦Ϊ.Ϊ . κι: Μ' :οιιι:ιτιιι ιερμι·:: ω:: Ρ7οιιιέσ ::ιιιιπι :# . Μινι» ψ:: άι:πι ιιιιιιοιιιιι::

.ΤΙ80Π=τω·|α]: :·:Ι:οπτιισπι. Ηιιιιιε :ι·Βο εοτρι15, πυρά: ΓιοιΙΙ:Ιπιιι.τ Μα!ιπιβιιι·ιο ς2άουιασθ%1. ιο Μι ιι..

ά: Ροιιικ Ζώα!. ωειεπο εοϋιπρτυπι Ρτειιο Αόε!νυοΜιιε (Ρ”ισιιιιοιιι:ιι]ϊι ΕΡάοιιισ.τ :ιιοπιιιι: απο

984..) ΤΒοτιιιϊ.πω ειάνεχιε, δ: οΒΪειιτἱοτὶΒιιε διπ&ιε !ικιΠιιυιτι ῇιιβετἰπνεκιι. Τοπ: Μοιι:ιβ

ι:ι·ιισπι 'Ποι·ιι::·ιιβ βιτιθέ μακ! «ο ειι:: ι κι:: 6'οπιιτοιι:.: 6'οιιιιιόπι2·:οβι έιβιι!ιο:.

11:ΒιιΙιι. :Δι 7. Π: Χοροσ ο:: ΒώνΙΜπι πι :7Ποπιι/Ι:ιίι: /ιιι: ιοριιιι:: πι Ρι·ο/:ιιιοπ:/::ιαΙι ι. Β:ιι:ιἰ. σ. 8.

(ο Μ""- άα[:ιισιιιιιι.τ.προ: Κ σειι!ειπι Δ1.ιοιιιφιιιΠιιιιι ΑΒΒατιι Βοποάι&ι Ββοιιιιπι Φ δ:οατιάισπι Δαβ

ι:Εοιι|ι: σοιιιπι:ιιοἰέ : . Με:: :β.Β:ά:ι πι βιβοι·ια βοι4:ιιιι. Ε: πι :Μοιιο/ι1:τιο Ι/'ιιιτ:πιιιώ:ιι[Ξ

:τα ΕεεΙείἰο Β. Ρεπιιι ΒοικάιέΗ. Μι: Μ. ι. ποιο. ι9. .2ι9ιι:ιιοπι κ!!!ιιιιιιι Ρίο::ια: οποιοι::

:οι·:2ιιιιπ ωιε:ιιιιοιιο:οιω οσοι: [ιφρ:άιω: ίπ Ε|ιιβ. 4.9. οι! νωι:Πω 8: Ο μνωιΠε εεε1εδ:Ε

Ρ:ειττοε Μ: Μιὰ:: ΚεΒιιΙειτἰε νικ: οΜετνατίουεττι φωτο Μτικτιιπτ νοβιι ω.:ι.ιωι Ρι.ιτε:,

ΒεΝεοιετιιε Γ:ι1ι::: δ: ΠεοιπιιιΒ05, <ωι8επτιίΉπιξ αυΠοάι::. @επι να: Χ:!ιαΙιιπιέ :τρο

ιιι:ιά:πι ι!ισιδΐοηιιιιι!Ιο εφε : Κεειι!ει δ. ΒεΝευιοτι ιτι εοπν:ιπιι Πω ιιω ΡτοΡτιᾶ εκροπειιιικ Μπι-Ξ

Βιι€ι , α: ιιι.α:ΙΙΙΒι ΡοΠἱι :ώ οπιιιιΒιιε. Η:: Ι:ό?οι·ίοιι.ι ι:οιιι:_βιβ::ι·: σποίιιιιιιι.

Ι.ΙΒΕΚ ΡΙΚΙΜΠ5.

: Ει.ιοιοειιε ΠΒι·ΕΙΗ ΓειωιιΙοε Βιες:οι>ιιε εο€ι·ιοιπειπο ΒεΝει51ετυε.

__ αόΓΡιτευτε Γυρεω:ι @πάει ΜοοαΠετιιιπτ εουίΙτωειτ ιο Ι:οιιοι·οιπ Βοο

· - ;τἰΠἱΠ1ἱΑΡοΪἔοΪοτι1Μ Ρι·ιικ:ιΡιε Ρεττι , @και οΠ:ιιιω Πιιππιτπιε πινω ω!

. ` ΑφΠοτιεπϊ , @ποτε Γε σε τετι·ιιω τιιΒιιευτε νεοειιιΒΙΙι πιο ΡΗΠἰπιο

8"Μ$@ω Πεμ Εεατιιιοο ιιόόκτηιιο ΜοικιΡ:ειιίι :καιω ΓεεΙαιω, Μα:: ιιπ·ιιιωε

Με νε:ιτιοει·ιιω νε! ιοΗτωίτατιιω ΙειΒοτοε.εαόεω :μια εοπΠτυκετ:ιτ τεΗΒιοπε ΐεάι1

(Με. Μ” Με του: Φιιιτ Μπι θι·ε8οι·ϋ Ρομπ νοι·ΒιιηιπΒιιε εοἔιιοιιπἰιππ ειι:: ΑΒΒιιτιε :ια

ΌιιιΙ.ΜΡ.1. ε!οι·ιβαιτ., στου, ΗΜ νικ ω:: νεοει·ει!οιΙιε. @στή Βεπεόι&υε 8: οσωω:, Μ: ΦΠ:

Ρυειιτἰα·: Επι: τεκτιροι·ε εοτ μπω ΓετιιΙε, ;ετεεεω ειιιιρρε πιοι·5Βιιε :τωίὶὶ1οοε,

ιπιΙΙι ωιιιτιιιιπ νοΙι.ιΡτειιιόεάιτ. ΝοΒιΙἰ ςιιιάσω Πιι·Ρο @Με Αιι€Ιοτιιιτι Ρτοἔ€11ἰ

 



νΙΤΑ δ ι ΒΕΝΕΠ. ΒΙετ30ΡΙ ΑΒΒ. ΕΤ δυ(3ΕΕδδΟΚ. Με. τ. τοστ

τοτε, τεΠ οοο τοτττοττ οοττττττατε τοεοττε αΠ ΡτοτοετεοΠα τετοοετ ΑττΒετοτοτο εοο

τοτττα τοττ:τεοτοε. Πεοτφε εοτο εττετ τοτοτττετ Οεττ·ττ Πεετε δε: ροττείΠοοεοι τεττεε

τοο εταΠοτ εοτορετεοτετο Πτο Ποοαοτε Ρετετοετετ, αοοοε οατοε εττεττει· ντοτοττ 8:

ΠοτοΠοε,ταΠτΠτνττ ΡοττεΠτοοεοι εαΠοεατο ,το αΠφττετε ΡοΠετ αττετοατο : Πετρε

:το τοτττττατο απο εοττορττοτττ Ποοαττνο τεττετττετο , οτ νετο ΚεΒτ τοττττατετ, Πε

Βιιοτο το τοΡετοα ετνττατε τοετετετοτ τιαβετε Ρετοετοοτο : τεττφττ Ποτοοτο, εοεοα

τοε εε ρατττατο ΡτοΡτετ Οττττττοττι οι ιστορτετ Εναοοεττοτο, οτ εεοτοΡτοπι αεεττ:τε

τετ, 8ο ττττατο αττετοατο ΡοτΠΠετεττ τετροττ οορτττε τετιτττε εατοαττοοε, οτ τεφτ

νατετετ ΑΒοοτο νττοτοτταττε ετοττέ`ι εαοΠτΠοτο το τε<ἐοτε εεετετττοοετ ατυοοττ ΙΠοετοε

εατοε τττοετεατε τοοττατεε , ΡττεΠετττοατοε τι (ΠτττΠο αΠ εΠοεαοΠοε ετε τοττττοαττ

Ποδτττοα ΠΙτοε, εεετεΠ:ττο νττα Ρεττεοοεε. ν - _ _ .

α.. ΒτοττΠΠ. ει· ο Ρατττα`. Κοτοατο αΠτττ τ· . Βεατοτοοι ΑΡοττοτοτοτο ( φοτοτο ΠεΠ

Πεττο τετοΡετ ατΠετε εοοτοενετατ ) ετ τοεα εοτΡοττιιο εοτΡοτατττετ νττετε ατ‹φ αΠο.

πατε εοτανττ. ΑΠ Ραττταιο τοοττ τ·ενεττοε, ττοΠτοτοε ετα φα: ντΠττ ΕεετεΠαΠτεετ: νττα:

τοττττοτα, ΠΠτοετε, νεοεταττ. 8ε φτοοε Ροτοττ ΡτεΠτεατε οοο ΠεΠττ. @ο τετο

Ροτε Αιεττττιτοοε τοΡταΠτέττ Κεετε Οτννττ Πττοε 8ε τοτε ΡτοΡτετ· αΠοταοΠα ΑΡοτἱ

τοτοτοτο ΙττοτοαΙΚοτοατο νεοττε ΠττΡοοεοε , εοτοττετο εοοτ ετοτΠετο τττοεττε αεεε

Ρττ_ αφτο ετοο Ρατετ Ποτε ατατοτεοττοοετοετοοταττ τττοεττε τενοεατετ, ατφε

το Ρατττα α: Κεεοο τοο ταεετετ τεΠΠετε , οτττττοτοτοοε τοτε , οτ Βοοτε τοΠοττε αφ

τετεεοε, εοετττοτο εοοτετττττο εττΡτεοε ττετ, τοτοτοα τοϋ τετττοαττοοε Ρεοτοαιο τε

Πτττ τ τειοΡοτε τοοετοεαττε οτειοοι·τατ νττττττωιτ Μοτο: 8: οοο Γαοεα τετεοττω

Πιτοταττε φετοαΠτοοΠοτο ετ τω” τταοττα ΠοτεεΠτοε , ροΠ: τοεοτεε α τφοτ τοΠε Πτ

ΒτεΠτεοε αΠ τοτοταττι τ..τττοεοτεττι , τοτΠειο τε Μοοαεττοτοτο εοετοτ τταΠτΠττ , τσο

Πττατο αεεερττ:, δ: Πττετ ττοατο-τεεοτατετο Μοοαετο νοτο τοΠοοττοε Πεττττα απο

τοΙτεττοΠτοε τετνανττ τ οΕτ Ρετ Βτεοτιτοτο , τΠοοεέτ Μοοατττεατ εοονετταττοοτε Ποε

τττοέτ τοΠττοτοε , τ·οτ·τοε τσεαττ Ρετττ Α' οττοτοτοτο Ρττοετοτε ατοοτε Πεντετοε , ταετα

τατο ετοε εοτΡοτε ετνττατετο τερετετε ατοτι:. -- _ ο _ .

;. Νεε ττοττ: τοοΒοττι ,'αΠνεοτεοτε οανε τοετεατοττατ ΠεΠΠεττο Πιττετεεττ. Εο

αοτετο τετοι:οτε τοττετατ Εεεε ετι·τ·οε Οαοτοαττοτοτο Κα: Πε Βττταοοτα ετεετοτο αΠ

ΕΡττεορατιτε οτΠετοττι νττοτο οοτοτοε Ψτετ-ωοοοοπτ φτ ετ Β.οτοαοτε Β. θτεΒοτττ

Ραμ: Πττετττοττε το @τιποτα τοετατ οτοοτ ΕεετεΠαΠτεα τοττττοττοοε τοτΠετεοτετ εΠοε.

τοε : εορτεοε εοτο Ποτ Ποτοα: οτΠτοαττ ΕΡττεοεοτο , τιοαττοοε τοπ Ξεοττε δε ττοεοπ

Ιταττεοε Ατιττττττετο , ταοτο Ρεττε&τοε εοτο το τετίττε Ποτ Ροιτοττε νετ νεττ:τε ττοοοε

τετ ΡτΠετ νετ τοΥΠετττε.Ποαοτο Πειτε οετορε οοο Ρετ τοτετρτετετο,τεΠ Ρετ εοΒοτττ 8ο

εοοτττΒοττε ντττ ττοΒοατο Πτοοτ τοαοτιτοφε τοτετΡετετ. τττΠεττεει: `ντεττατΠοε

Κοτοατο νεοτεοε. εοτο φοιτ Ποτ τεεοιο νεοθ:τε εοτοτττοοε, αοεεφατο €ταΠοοι

ΡοοττΠεατΠε ΡετετΡετετ , τοοττ›ο το$τοεοτε Πετοοδτοε εττ. Λε νετὸ Ραμ Αροττο

ττεοε οε τεΒατατττε οττειτοττοοε τεΒαττο τεττοτοτα ΠΠεττοτο ττοθ;ο εοιοοετεο τε απε

ι·ετ , τοττο εοοΠττο ετε8ττ Πε τοτε φετο Βττταοοταε ΑτττττεοττεοΡοτο τοτττετεττ

Τττεοοοτιοω ντΠεττεετ ΠεεοταττΠττιοτ 8εΕεετεΠαΠτε5. Ρτιττοτορτιτττ ΡταεΠττοτο ντ

τοτο,8ε τιοε το οτταφε ττοεοα (Ξτατεα τετττεετ Ι..αττοα,8ε Παω ετ εοΠεΒα 8ε εοοΠττα·

τοτε νττο εφε ΠτεοοττΠτοο αε ΡτοΠεοτττττοτο ΗΑοκτΑΝο Αοττατε: 8: Ποτε τοτε

τατ:ττεοι ΒεΝεοτετοιτα ταρτεοτεοτ , τοΠοττττοτο , τεΙτατοτοτο αε οοΒΠετο νττοτο

τοτε εοοτοεττττ, Ποτε οτΠτοατοτο εοτο τοτε οτοοΠτοε εοτοτοεοΠανττ ΕΡττεοΡοτο.

ΡτατεεΡττοοε οτ τεττετα Ρετεεττοαττοοε φαω Ρτσ (ΠιττΠο τοτεερετατ , εοτοτοοΠτ

ατττοττε τοτοττο ρατττατο τενεττοε , Ποότοτετο ετ νεττταττε Ποσο τεΠοτὸ φτεΠετατ

αΠΠοεετει: , εοτνεττττὸ Ρετεεοττ νεττοτΠεοτ Ποεεοττ, Ρατττεττοτετρτεε εττΠττετε

Ρώτα οι Ποότοτ. Ρεεττ οτ τοττει·ατ ενεοετοοτ (Σαοττατο , εταττΠτοετοοτ Γοτεεοτττ

ΤτιεοΠοτοε τεΠετο ΕΡττεοοατι'τε εοοτεεοΠττ, ΒεοεΠτε1οε τοτεεΡΗΣ ΜοοαΠεττοτο Β.

Ρετττ ΑΡοΠοΙτ σ.Π τεεεοΠοττι , εοτοε ττοττεα ματ-ατο: ΗαΠτταττοε ταότ.οε εττ τιποτε.

- ΥντττττΠοτο τττοεττε τοετοιο τιαΒοτττεΠαιττε Πειτε

το Με. τ. Ητττ. εεττ. το. Η τττοεττε τοτεερττ νντττττΠοε

εοτ ντνετιτε Ηοοοττο Ατετττερττεορο ίαοτοαττεοΠ.αοτ

“το Ραοττο ροΠ ετοε οττττοττι, εκ εοΠεττι τοεο 8: ατο:

τοτε. Ποτ το Μ». τ, ατο. 2.0. Ηοτιοτττ το9ττεοι τοπιο στο

Ιιιε. Ποττιτο. τεττεετττεΠτοο ΠοτοφταοεΠοιο- τετττο Πττη

Βατ.$εεοοΠατο εετεετττοειττοοεοι αεετεΠττεεΠ Βττεοριιε

"Με". νττμ.ταπτ Βιμ , ειττοε ΡοοτιΠεατοε τοτττοτο

τοπιο ιτε. τ.ττττ_ Πατοετε οεεεΠε εττ. ττνατα:οε τοατε τα

ετη τωτροτε εκτο.<[κρ·ιτ Β. Μππ. Ρ'έττΖωττ Ραμ.

τ.τ.τ.τττο

Με, στι!.

εε. τω.

Μιτεο. τω.

ΒεοεΠτέτοε

τιοτττττε.

Οτννττ Κε·

οτε τοττιττἱ.

τετ, τοοοΠο

οοτιττιιτο

τετοτττττ.

τι

Κοτοειτο

Ποτε! εε

ττετιιτο τε·

τεε>,ττοατοτ.

ΑΡοΠ Ι.εττ.

οοτο εται

οτο τοπι

τιιοτατοε,

ΙΚοτοατο

:τοτε με

ττέτοε,

ΤτιεοΠοτΠ

Πε ΗαΠττα

οοτο το Βετ

ταοοτατο

Ραε2 τοτττ.ι

ΠεΠοεττ.

Ωαοτττα-τ

ττεοτε Με;

οαΠεττοττι

τοττοττσαοιΐ

τιττοτε Πιτσ

ττοε τφοτ.



ιοο.ι. νιΤΑ 5. εεΝΕιι.Βιετ:οι>ι ΑΒΒ. ΕΤ 5ΕιΠΟΕ85ΟΚ. Με. ι.

Απ. Οια.

ΠΟ. ιτε.

?μια κα.

Η

4.. @οτι ιιΜ τιιιοειιε ειιιιιε ΜοιιεΠετιιιττι τει:ιτ ,|τεττιιιτιι ιι :ιε Βιιτειιτιιε ιιοττιειιι

ιτετ εττιΡιειιε Γοιιτε ΡτοΓΡετιτετε εοττιΡιενιτ . ιιετοΓοιιε οτιιιιιε Πινιτι:ι: ετιιτιιτιοτιιε

που Ρει1εο5 νει Ριεειτο Ρτετιο ετιιρτοε , νει ειιιιεοτιιιιι τιοτιο ιετ€ιτοε τετιιιιτ. Κε

$ΒΞ'"Ρα ι:ιιετιε ειιτειιι ιιει νιειιτιετιι Ρετν ειιιτ , εττιΡτιειοε Πει τιιιοε εΡιιει εττιιεοε εοιιιτιιετι

ει. ειενετετ τεεεΡιτ. Ατ ιιι:έτειΓιιε Βτιτετιτιιιιιιι , εει Ρτεεειιι Οεει:ιετιτειιιιιιι δει:οτιιιιιι

τιοπιιτιε (:0ΥΝιτΑ1:.Η εοτιΓετετιιιιιιιι Ριιτενιτ. ειιιιιε 8: ετιτε ιιοιι Γετιιει επιιειτιιε

ιιΓιιε, δ: εετιειιειιε ετετ ειιιιιτιιε. 8ετι ιΡιο εοιιετιι τειιιΡοτε ιιιιτιιετιιτε ττιοττε Ρτε:

τεΡτο, τετιειειιι ω Ρεττιειιι Ρειιτετιι , Γοιίιτιιτιιιειιι οιιο ιιετιιε εε Ρειιετιι εοιινετ..

τα”, ΕεετιιιιιιιΜ Ττειιιιιιιιτιετετικ τεΒιοιιιε Κεεεπι ετιιιτ : ειιτιειε εεε: εΒιίΓει:

ει: τιιιο Ρεττιετιιι ειιοιεΓεετιε ιιεΓετιιιτ τεΡιιεενιτ, ειιιο τειι€ιοτιιεεεΠειει·ιο ετιιετετ

ιιοτι εειενιτ, οιιιει ΕεειεΠειιιεεε, οιιιτι Μοιιειιιεε: ιτιιιιτιιτιοιιιε Εστω: νει ειτ

ειιττιτιιιειιιιε ειιιιιειΠει: , ειιοτΠινι:ιε νοιιιττιιιιε , οιιετιτεε εεετοτιιιιι ΑΡοιιοιοτιι:τι

Πνε Μεττντιιιτι Οιιτιιιι Κειιτιιιιεε εττιιιιτ ΡετεΓεειτ , τειιτετιιτιιιε Πω ιΚεεετιι ετε

τιειιι Γειιιιιιετιτετιε ιιινετιιτ , ιιτ εοτιΓεΓτιτιιι ει τεττεττι ΓεΡτιιεειιιτε Γετιιιιιετιιττι ειε Πιο

Μινι” ιετ8ιτιιε, Μοτιειιετιιιττι ιτιιει Ρτιτιιο Ρειιοτι ΕεειεΠ:ε Γεεετε ΡτετειΡετετ. @ται

ἔΖἔἑὸἶΠ_ ΜΜΜ ω, Πειιτ ε: ιιι Ρτοεεπιιο πιειιιιτιι, ετι οιιιιιττι Πιιιιιιτιιτιιε Ψιτι ετι Αςιιιε

νετιιε,ννι- ιΟΠΒΓΠ , ειιιιο εε Ιιιεεττιετιοτιε Ποτιιιτιι Γει:εειιτεΠττιοΓεΡτιιεεεΠττιο-οιιεττο , Με

Εξ'"ω!;:Ρ τιι€ιιοιιε Γεειιιιιιε , ειιιιο ειιτειι·ι τιιιεττο ΙτιιΡετιι Εεετιιιιιι Εεεε.. ' '

τετιιιπι εστι. 5. Νεε ΡιιιΓιιιιειιι ιιτιιιιε ειιτιι ΓΡετιο Ροιι: Γιιιι:ιετιιττι Μοτιειιετιιιττι ιτιτει·ιε&ο έ

2;:Μο Βειιετιι&ιι:Οεεειιο ττειιΓττιιΠ`ο (ΣειιιεεΡετειιε , εειιιιετιτετιοεοιιιιεΡιτιεειιι ι) Πει

ο...;..Π. ΕεειεΠειιι ιιιι:τε ιζο:τιετιοτιιιιι οιιειτι ΓετιιΡετειιιεεετ τιιοτετιι Γεεετετιτ, Ροιιιιιε-ι

ε 9=ιιι=>_ νιτ . εεεεΡιτ , εττιιιιτ. Ετ τετιτιιιιι ιιι οΡετειιιιο ιιιιιιιιιιιι Ρτα ετιιοτε Β. Ρεττι ιτι ετι

:ξξέ:ζιω ιιιειιοτιοτετιι Γεειεεετ ει:ιιιειιιτ , ιιτιιιτετιιιιιιιεειιιιιειτειιιιιιιι ει:τιιιο Γιιιιτιειιιειιτε.

Κοπιειιο. Γιιιιι: μάτι, ειιιιιιιιιιειιε ΓιιΡετΡοΠτιε, Μιιιετιιιτι ιτιιει Γοιετιιτιιε εειεετετι νιτιετεε.

22? Μ" Ρτοι:ιτιιιειιτε :κι ΡτοΓεειιιττι οΡετε, τιιιΠτ ιεΞετει·ιοε (Ξειιιεττι, ειιιι νιττι Γεειοτεε,

.ι εττιιιεεε νιὸειιεετ Βτιτειιτιιιε εετειιιιε ιτιεοΒιιιτοε , ετι εετιεειιετιειειε ΕεειεΠε , Ροτε

τιειιίιττιειιιε 8: εοειιεειιιοτιιιτι ειιιε Γετιειιτεε ετιειιιεετετιτ. Ρεέιίιιιιτιιιε είε , δ: νεοε

τιιιιτ : εεε Γοιιιιιι Ροιιιιιετιιιιι οΡιιε εοτο ιενετιιτιτ, Γετι 8: ΑτιΒιοτιιιιι ει: εο 8ειιτειιι

ιιιιιιιΓιιιοτιιεττιΠειιιττι ιιοιΓε εε ειιΓεετε εεετιιτιτ. ΑττιΠειιιττι ιιιττιιτιιτιι νει ιιιιιΡιτιιε

ΕεειεΠε: ειειιιιτιε , νει νεΓοτιιττι ττιιιιτιι·ετιιε ιιΠειιε ιιοτιι8τιοειιιτετ εΡτιιτιι : Γετι ει:

ειιιιότε Με:: :κι ειτετιε 8: ΕεειεΠ.τ τιιιιιιίιετιιιιτι εοττι ετεεετιτ, νει`ε Γειιιεετ νει

νειιιτιιετιτε, ειιιιε ιιοττιιιτινειιιτε τιοτι Ροτιιιτ, ιιε ττετι ττιετιτιιε τεειοιιιιιιιε πιπες;

τετε τειι€ιοΓιιε ετΠΡτοτ ειιτεεετ.

ΜΜΜ" 6. Ετ: τι: εε οιιοτιιιε εεε: ιιεειιι θειιιε :ιιιιτιεττι τεΡετιι·ι νειεεετιτ, Κοτιιετιιεε

τἐιιὲτἔεὸ 2ο: Πτιιειιε ΕεειεΠεε Για ΡτονιΓοτ ιτιιΡιεετ οττιεττιειιτε ετ ιιιιιιιιτιιετιτε εοτιΓεττετε

[Η ώ: τιιιεττε ιιιε Ροιι εοπιΡοΠτιιτιι ιιιι:τε τετέιιιειιι Μοτιει'τετιιιττι ΡτοΓεειιοτιε εοιτιΡιετε,

ετιιιι.ιει:: εε Πωιτι

Τεπι Ρι ι

ειιιτιιττι,

Ριιειοτε οιιιιτιι Ρι·ιιιε ΓΡιτιτιιειιιιιιι πιει·ειιιιιιι Γοετιοτε ειιιτιιιιετιιε τειιιιτ. Ρτιττιὸ

τιιιὸιι ιιιτιιιτι·ιετεειιειιι ιιετοτιιιιι οιιιιιιε εετιετιε εοριετιι εΡΡοττενιττ 5εειιιι‹ιὸ

τιιιὸει Κειιοιιιετιιιιι Βεετοι·ιιιτι ΑΡοιιοιοτιιιτι Μεττντιιιιιοιιε ειιιιιιι εειιιιτιεοτετιι

Βτετιετιι τιιιιιτιε Αιι€ιοτιιπι ΕεειεΠιε ΡτοΓιιτιιτετιι ει:ινει:ιτ : Τεττιὸ οιιοτι οτόιτιεττι

εειιτειιτιι, ΡΓειιετιειι ετειιιειιι ΕεειεΠε τιιιιιιιιτετι:ιι ιιιι:τε:τιιοτεττι Εοττιετιε: @Με

τιιτιοιιιε Πιο Μοιιειιετιο εοιιττειιιιιιτ , οιιιιιετο νιτιειιεετ εττιιιε εεεεΡτο εε

Ασ.ιτι-ιοκιε ΡεΡε , Ατειιιεειιτοτε Εεειειιιε Β. ΑΡοιιοιι Ρεττι, δζ Αεεετε Μο.

τ: ιιειιετιι Β. Μεττιτιι ΙοιιεΝιιε° , τιιιειτι Γιιι Γιιτιιτιιττι Μεειιιτιιιιι Μοιιείι:ετιι Με

]οιιε.ιιιιεττι

Αεεετετιι,

ο Τεττιε τιιιιιιετιι Γιιιτ Βετιετιιδιι ε Βτιτ:ιτιτιιε ρεπε

8τι:ιετιο Ρτοπιιιτιε , ετ @ειτε ιτι Γιιττικτιε, Πηιιιτιεπι ιτι

1ετιιιιιιε τι Βτιτειιιιιε ειιΓεειΠοιιε Με Χ0πιεΠ1 Ρετιιτ, ετι

τε:1ιιετιι ιιι Ρεττιεπι τεπιεετετ. Ετ” Γετιιιετιτειιι ειιιε

ΡτοΓεδιιοιιεπι :ρωταω › Βνιτιυυιιιι τιι&επι ιι Εεεε,

τιιιιτιτεπι εεΓοιιι:ε ιτιτετΡτετετε.

έ: ΝεπιΡε ΕεειεΠειιι ειιπι “Δια”. ΙιφΜω, στι νει.

πω” Μειιττιειει.ιτιετιΠε ει:Ριιεετ, Γειι ειιττι Γοττιιεε:

τιεττι ιοτιμ Με μπι Ρειιιιιιιιε Ε ιΓεοΡιιε τειιε ιΡΓο

Βειιε Πε. 2. Ηιιι. εεΡ. Μ. έ» Ζιιυξεο!ιωτ ει·ι.ιιττω Ετ

:ίεΠ»υπ αρκει· τ8π8ιιιίτιιφΜε 19:22. (διοτι ετιεπι ετιτεε.

μπι Εεστεει Ρωιιιωι ει: στη. π. ΉειιιιςιιΔιιι εστι

Με τιιτιι ΤετιιΡιε ιιι Βι·ι:ειιιιιε ει: ιι€τιο Πεεετιτ. Ειπε·

ιιιιε ΕΡιΓεοΡιπ Μετειοτιιτιι ττΠε Βτιιε ιιιι.ι. εεΡ. με,

ΕστιτΠτυπ πιο” 6'εσ:οπωι , που έ: ιερά. . [τά α. Ισδ07Ε

[εσΐο ΜΜΜ τουηιιι[τσιτ ειστε: παιιπέιπε “Με .9ιά ΕΜΠ”

με :σε εωεωιι, κόβω: “πω” μενει.» Μπέκι:

"ω :οικω ,ένα :β τσέΐτω.π ό· »πιάσει "τιμών ικανά.

@τι ετιεπι ιτι θ:ι.ιιιε εδιιτειιιτιι τιοιιιιιιιιιφππιο

Εεεε 6τειιοτιιιιιι Τιιτοτι. ιτι ιιε.τιε ει. €ΞοιιΕ οι» 7 π..

δέ Πε τ.ιιε ει. Μεττ.εεΡ. τοι. δ: ειιιιι.

ο Βε Μο 1οιιετιιιε ει: ΡτινιιεΒιο Αεετιιοιι.ιε ?εμ

Μιὰ: κι: Με ιιι ιιε. ε.. ΗΜ. τη. τ8.



νιτΑ 5. ΒΕΝΕΒ.ΒΙ5(ΣΟΡΙ ΑΒΒ.ΕΤ 5ΠΟΟΕ$$ΟΚ. Επι. Ι. τοο;

τετιτιιτιε.Κοτιιετιιιτιι ΑτιΞΗτ Μάιιεετετ. (ζιιιιΠὸ Ρετνετιιετιε , που ίοΙίιτιι νται νοεε Μ. αυτ.

ειτε Κοιτα Μια ΕεετεΠο.Π;ιεε τιιιωτιιιωτ ττΜιτιιτ5 Για! 8: που Ρ:τικει ετιεττιι Μ- ]:::έτεττε τιι:.ιιιιιατει τεΙιεττιιτ , ειτε τιατ?τειιιιτ ιτι ειιιίόειιι Μοτι:ιίτετιι ΒιεΙιοττιεεει ιιιετιιο- . 9

Με $τεττιθ. Γετν:ττιττιτ. @φταιω Βετιετιι&ιιε εστι Με ιιιιιιιιιε :ττττιιιτ, ΕΡιΠ:οΙ:ιιτιι

Ρτινι!εΡιι εὶ νετιετειΒιιι ΡιιΡ:ι ΑΡατιοτιε αυτι ΜΜΜ, εοτιίετιίτι , όείιάετιο, δε Μια-τω,

Ιιοττεττι Εεετττε!ι Κεειε εεεεΡτειιιι , ειτε. ΜοτιειΠ:ετιιιιιι φωτ τεειτ,ειτο οτιιτιιΡτοτΓιιε

ειτττιτιίεεει. ιττιιΡτιοτιε τιιτιιιτι ΡετΡετιιὸ τεόόετετιιτετε!ιβετιιτιι. (Βιιιτιιτιι , τω"- Ιτιιττετιια.:

τ:ιε ιιιιει8ιτιιιττι $ειτιότειτιιτιι ειιττε Μ σττιεττιόετιι Εεειείἱειτιι Β. ΡετττΑΡοΠ:οτι τιιιττττι

εοτιίττιιιτετατ όετιιιιτ , ιτικι€ιιιετιι νιἀεΙιεετ Μετα: Πει (5ετιιττιειε ΓειιιΡέτειιιε τω

@τικ Μωττ.ιε διοτι! δ: ότιοτ3εειττι ΑΡοίτοιοτι.ιττι , τιιιιΒιιε τιιαΙιειιιι δ; φτιάξω Εε..

εΙείιτε τείτιιτιιτιειιι , ετα έ. Ρ:.ιτιετε Μ Ριιι·ιετεττι τ:1Βιιτ:ττο Ρτκειτιιττετετ 5Ι·ιιιειΒιιιεε

Εντιιι€ε!ιεττ: τιιΠ:οτι:ιε τιιιιτιιιε τιιιίττ:τιετιι Εεε!είιτι: Ρειτιετετιι όεεοτειτα3 ιττιετζιιιεε

νιΠοτιιττιι ΑΡοεειιγΡΠε Β. δοτιεττιτιιε τρώω $εΡτετιιττιοτιειΙετιι εφε Ρειττετειιι οτ

τι:ττα ; τιικιτετιιιε ιτιττειιτεε ΕεεΙείτε.τιι οτιιτιεε ετι:.ιτιι Ιιττετ.ιτιιιιι ιΒιιεττι , τιιιειτιιιο.

νετειιιιι ιιιτετιόετετιτ, νεΠετιιΡεταττιεΒιτετιι @ται 5:ιτιότοτύτιιητιε αυτ, ειιιειττιντε

ιτι ιιιι:ι8ιτιε εοτιτειιιΡΙτιτετιτιιτ ΜΓΡεατιτιι5 να Ποιιιιιιιεα: Ιτιεειττιτιτιοτιιε 8τειττειιιι

νιτέιΙειιιτιοτε ιιιετιτε τεεο!ετειιτ5 να ειτττετιιι ότιετιτιιετι ειτατιιιτιιε, ειιιειίι εοτετιιι

οειιΙιε τιετΒειιτεε , τιιιττιειιω Γε ιΡίὶ ειτειττιιτιειτε ττιετιιιιιιΠετιτ.

7. ιἔιωτ νετιετιιιιιΙιε ιιετιωιετι νιτττιτε , ιτιότιίττιἐ ατε τεΗΒιοτιε Κατ Εεείτιάιιε (;[ι·νγἱ°ι1[=

που τιιιτιιιιιίιιιι άε!ε&ατιιε, τεττετιιι ειιιτττιι Μ εοιιίττιιετιότιτιι Μοιιείτετιιιτιι στα» ΜοΠεω··

τι:.ινετα, φωτ Βειιε Γε σε ίτιιθ:ιιοεε ἀοτιἑίΪε εοιιΓΡε:τιτ 5 ηιιτιι:Ιτιι€ιτιτε τ Μτιιιε Βιτα- Ξ1:2Ιιεττιιιιι ειπε ΡοίΐεΠιοτιε ειι€τιιεττττττε ειιτ:ινιτι ετσι ΡοΠ: :ιτιτιιιιιι τιιιιΠε Μοιπιετιιε τιττ<Ματ.

τιιιττιετο ίετιιιε όεεετιι δε ΓεΡτετιι,8τ ΡτεΡοίἰτο ΑΒΒιιτε τα: ΡτεΠητετο (Πιοτ.τιττι:ο, ζζ:0ΈΞ_

Βετιεόιότιτε εοτιίιιΙτιι , ιιιιτιιο ετιιιτιι τυπο ΡτκΕιτι ΚεΒιε ΕεεΓτιεΗ, Μοτιιιίτετιιιτιι άιτττι. -

Β. Ρετιιι ΑΡοίτοΙι εοτιίι:τιιιτιτ '°, εε. τιιιτιιτ:τιτειτ τιιτιοτιε , ιιτ Με. ιιττιιιΓειιιε Ισα μι:: 3

8: εοιιεοτοΙτα , εΜεττι ΡετΡετιιο. Ι·-ατιιιτιο.τιτττε εοτιίετνο.τετιιτ δ: Βτο.τιτι : τιτ Παπ νεττιι

@Με εοτΡιιε έτ ετιΡιτε Ρετ· φωτ! ΓΡιτιτι: που Ροτείτ σπιτι , εεΡτιτ εοι·Ροτιε Με

ειιιο πει: τω, ιιαιιιιτ ο!;ι!ινιίει5 έτει τιιιΙΙιιε Μοτιτιίτετιε Ρτιτιιοτιιττι ΑΡοΠ:οΙοτιιτι·ι

Γτ·τιτεττιττ Γοειετιιτε εοτινιιιθτει , Μαιο Μ ιτινιεετιι τετιτιιτει: άιΠιιτΒ.ιιτε εοτιειτι1.

ΟεοΙΓτιεΙτιε αστειο Με τιιιετιι ΑΒΒατετιι εοτιίτιττιιτ Βειιεε!ιαιτε, .τ Ρτιιιιιεἰτιίτιτιιτἱ

Μοιιείτετιι Ρτιοτιε ειτοτόιιε Μιιιτοτ ΠΠ Ρετ οτιιιιιει ίττετιι.ιιΠιτιιιιε Μετα; 86 ειιιιι εο ,

τετιιΡοτε τ:οιπετυο Κοττι:ιτιι άιΓεεΜι ιιεεεΙΤ.ειττει ΒιιιιιΙ 8ιτΜοταΜι Ρωτώ Μιετ:ττ.

@ο τειιιΡοτε αιετιι ΡτειΒγτετιιτιι Ε.ιιτ·τιεττιιτικιιιιι εΙε Μοτιο.Ιτεττο Β. ΡετιιεΙι8ετιε Εείτετινι.

ΑΒΒειτειιι _ ειτιετιι Μοτιειίτεττο τεεεΜι τοτε Ρτα:ίεειτ :ιτι τιιιετιι ΓοΙτιε :του Ροτετει: Σ"Τἰ%°ΐ
]ετΒοτετιι,ἴοειὲ ειιΙαΐτιΠιιιιι εοτιιτιιιΙιτοτιιε νιττιιτεΙενιτιε Γεττετ. Νεο ει: τε νιττετιτιιτ ναγ]ι·δ:ιτι.

ετιιτιιιαιιι ειιιοε ιιι·ιιιτιι Μοτι:ιίτετιιιτιι ΠιιιιιΙ ιττωιιτε ΑΒΒατεε. Εεειτ Ιιοε Γτετ1τιετιε έα

πω” Ρτο Μοτιειίτετιι ιιττΙιτειτε Ρτοτεέτιο , ετεΒετ τττιτιε Οεεειτιιιιιι εετεΙΤιιε , ιτι. ω” “Με

εεττίιίειιε τεετείἴτιε. Νειττι δε ΒεειτιΠιτιιιιτιι Ρατιιττι ΑΡοίτοιιιτιι Κοιτα Ροτιτιίἱ- ότ

εεε ΠΜ τε τιιιοε ε, Ρετ οτόιτιετιι , Μ τεἔετιἀειτιι Εεειείιτιτιι εοτιίτιτιιιΠε, ετιιιΕτ ω

Ιταιτε τιεεεΠἔιτιο. ττΜιιτιι: τιιίτοτια: ετιΡιε ΠΜετιτ15ΑΒΒ25 Βειιιευτετιιε, Πειτε ‹!ε

ι!!σ Ματσε Ραμ Οτετέοι·ιιιε Γετιιιιτ, όιιΜεειιιι ΑΒΒειτεε Με όιίειΡιιΙιε , Ρτοιιι:

ιιτιΙε ιιιότεο.νιτ, Με εειτττΜε ε!εττιττιετιτο , ιιιιττιο Ρτο ετιετιιετιτο αιτιττττιε Ρτ:.ι:

πω.

8. 8ιιΓεεΡιτ ιΒιτιιτ ιιιετιιοτιιτιιε νιτ ειιτειιι Μοτιο.ίτετιι τεεεΜι τιοτιο ε:: ειτε τιτα

εοττιΡειι:
τι εεω τμ6.|0%!ΜΜ Ιεειτ Ποι·ειιτιιιε ννι;τοττιιετι· “Μ” :στιτΙΕτοτἱσ ιπποΙΥ. διο: :ΡΜ ννετιτι1ττι δε Μο· :Παω ν

Πτι: ιιτι‹Ιε εοτττιζειιτιιιε Μετώπου ννειττιιοτιαιτεττωΠε ιιτιίτιειττιι Ατι;Ιτατιιιιιι : παπι ΒοΗΜ1τ1τι8 ω” κ". εε;

Μοτ.ιεττιι18,ιει.ιιιεκπαπισ [τιππΙτα Ματια. Ροττο [τυπΕ·· @τιποτε τω". ·

Ιω τιοττιιτιε ιιιτεΙΙιειτ ΕΜΗ Ιττάτωι Γεω ΜΜΜΜΜ: 8: τ Μεττιιιιιτ τιι1]ι.ιι.εε εεττ ΕΡιΡΙιετιἱιιτ Ηατείτ ι8.

μια τιοττιιτιεε ωνιιωτπω πίτιιιιΜατιτ τοπια Ροτττο- δευτ δ: ειτε. ιτι απο: ε:τι:τιιΡΙ:. Διακ! Ειιίεδιιιττι Ρο.ττη

ματι ιιτιιιι:ειτατι ειιιτιιτπ τιιιοΙιικτ ατιιιο (ΜΒειετττετιι, ΡττΠιιττι. Νετειίΐιτε Ητι:τοίο!γτιιοτιιιιι ΕΡἰίἔ0 08 Με·

αμα! νν:ιττιειιε Μιιοτπνιτ. :τατκ!τιπτι ἱτι Π!» 6. στι» τι. Ττιεοτεετιιτε θα: Με: Ρετ

6 Μοτιείτετιιττιι ιιιετιοαντι: Βετιετ!ιετιιτ, Ρετίεειι: 12ΠιιιαΕΡιίεοΡι1ε ΑτττττοιιΜτι ἱτι Μ» 7· “τι Ή·κοΙ"=τ

©εοιίτιάιιε : τε! τιιιΜ τείτατιιτ ναιιε ιτιίετιΡτιο Ρετται με ΙΜΒι10ΙΜΣΕ.ΕΕ !ιοεεε 5ττειτΙο ντιπ. 3.8ι.ιΙΡτειιιτ θα.

Ει:ετειια: τιτιοτιτιεττι ιιι!ειιΙΡτει τιι.ιτιε ιτι τιιοτιιιτιι : Πιάτ- ειττιιιτοτετιι ννΙίοΙετττ!ιιτιι ΜοΡτενιτ ίτιΡτδ Μ Με. “τα

:Δ2Ϊσ Ε..:.τ. 8. Ναι νιιι. Καυτοί. Μετά , τω” πι'. δ. Ρπήε&ι18 Ξνοδ1ι.ιω Μ 61110. 674..

Στέητ:: Βιμ: , ΟτοΙ[τιιίτ «ΜΜΜ ψα[άτω Ξα!α_βι Π::

τ. τ. ι.ιιι τι;



ξδό6 νιτΑ 8. ΒΕΝΕΠ.ΒΙ$ΟΟΗ ΑΒΒ. ΕΤ 8ΠΟΠΕ5$ΟΚ. ΜΒ. Ι.

οκ. Ώι-ιο.

τω. πω.

]·.«Ντι. :το

Νο·:Δ

ΝΟΤΑ

.!

οποιο είτ τοποσ : Ρεττοειοίἱτἱο εο οίουε ω οΒἰτοτο Γοιιτο ειοοτε τ]υετοοτ, νο οο

ΒἰΗε. ίεά τοΠΒοε οοΒὶΙὶτειτΙε, οοο ω! ]:ιθ::ιοτοε τοειτεοετο , ιιτ τΙιοε!ειπι , όεΐΡεε

τίιτοτ1οε εΠοτοτο, Γεά τω τοα]οτετο , ο: Πεὶ Γετνοοπ τΙετετ, ΜΜΜ οοΒΙΙιτετετο

εοονεττεοε. ΡειττιιεΙὶε τΙοἰΡΡε ετο.τ ΑΒΒετἰε Γιο ΒεοεάΞέΙ;τ,(εά τιτοβοτοοπ Μοτο.

τοεοττε τοΒεοιοτεε, το.Πε τοιιοάτιο:ε ἰοἔεοοὶτειτἱεἴοὶτ Ρτο οΠοΙο εοοτετοΡτυε; οι:

οεεμιε Με Μοο2Πετἰι1τ11ὶοἔτείΪι15 , εΠεοετο ΗΜ μα: εετετΞε οΒ ἰοτιοτιιτο εοοίτιο.

Βο1οττειοε ετιτ οοΜΠτε.ττε Βοοοτεο1 ουεετεοόοτο , οετΙοε Με ροτει·ετ οἔΐετεοὸοιο:

Με! :εςιιειΗ απο ΕτειτττΒυεΙειοεε Βοοὶ ΡτοΡοίἰτἰ ]ονεοὶε ΒΙοτὶαΒειτοι· ἴε τεΒιιΜτεπι

Ρει·οτοοπι ίετνετε όΙΪεὶΡΪἱοεοτ. Ε: τ1ι1Μετο εττοι ίοἰΙΤετ ΜἰοὶίΪετΕΩἔΪτὶόΣ Βεείε,

τεΙ16Ηε ΓετοεΙ οε8οτύ5 ίτεεοΙ:ιοΒοε, ὸεΡοίἱτἰε οποτε, ειίΤοκοοτε ΜΜΜ ΓΡΙτττοεΙτ

τειοτιιτο του.οΠτ Βοιο1ΙΙε , Ετειττίιτοιμε ΠτοτΙοοοε εΠοτοτο. ο: νεοττΙ:ιτε απο ω 86

ττἰτοττιτε, ονεε νἰτοΙέΓοοε τοιι!εετε , ο: ΡΙΓΜοο , ὶο Βοι·το , ἱοεοοοἰοο. ἰο ατο:

τΞε Μοοο.ίτετττ οΡετἰΒοε ]οειιοάοε δ( οΒεἀἰεοε εειπάετετ εκετεεο. 8εά 86 ΑΒΒετἰε

τεΒἰτο1οε 8ι·πόίιουε ειίΐοτοΡτο, εοόεοπ @Με οοο Ρτἰἱιε τοεοεΒειτ, πό οτοοεε,

@και τά φωτ! τμοεΙετο 5ειτοεοε ειόιοοοετ άτεεοω2Ξεί!υπω π· τοπβέΜεπκπτ, κά!

αυτώ. ῇαἴ Με οι ΜΒ: , μοβ απο: τα ΗΜ, οποτε, οτἶειΒὶΙὶε, 86 ΒεοἰΡοοε απ

ιοΒοε.Ετ οιιΜεοι στο οΡΡοττοοιιτο τερεττεΒετ,Ρεεεεοτεε τε8οιειττ ὸὶίεὶΡ Με εοετ..

απο, τοεεἱε το.ττιεο ἰοΞεοὶτα ὸΠἰἔεοὸἰ εοοΓοετικΠοε ΓεόοΙοε εάοιοοεοε οε ειπε

Ρεεεειτε νεΠετ: , 86ΙττοΡΙάΣΙΠτοειτο νυΙτι|ὶε εῇοε Ιοεετο οι:ΒΠο ΠΜ ίυεεὶοοτιὶετοὸιοὶε

ειΒΓεοοτΙετε. 5ει:Ρε Ρι·οευτειοότε ΜοοεΙὶετἰὶ οεεοτοεειΙΙευΜ τΠ8τεότεοε , υΒὶοΡε

τειοτεε ὶονεοἰτ Ρτειττετ , Γο!εΒειτ ετεεοοίεΙΒοπ το οοετε-εοο]οοετ 5 νεΙειτ:ιτττ ἐπί.

Ποπ Πἰν:Έ τεεεοόο, νε! ίεττιπο τοο.ΙΙεο 6Ιοτοσ.οόο , νε! νεο:Πο.Βτιιτο οπου εσπι:

τἰεο6Ιο , νε! Μπιτ! οστά :Με εετεοτΙο. Ετειτ εοἰτο 86 νὶτὶΒοε Εστω ]υνεοτε, δ£1ἱΩΒΗᾶ

ίιιεινἰε5 ίεό 86 ειοἰτοο ΜΜΜ , 86 Βεοείἰεὶο Βιτεοε , ΒοοεΠ:οε ετΙΓΡεάο. Εοόετο οοο

ΙΞτειττεε εετετὶ εὶΒο , ΓειοΡετ εσάετο νεΓεεΒατοτ το όοτοο , τρίο οοο Ρτἰιιίοιιατο

ΑΒΒειε ετο.τ εοτοτοιιοὶ ὸοττοἰεΒετ το Ισα: , εόεοοτετἰετο τοοτΒο εοττεΡτοε 86 στο.

:θε Ιω εεττὶε ε:: 6εωτ ]ο.ιο ΡτεεΓεἱιιε, ότιοε τιτΠοιε 6Ηεε το Βοτοπὶτοττο Ρτειττοτο

ε1ιοείεετετ. Ναπο ειπαμε τεΗτμιοε Μου:: τα! ε:6ἰτίὶε Βοτειτο άΙεε, οι Γεετεοοο Γε

απο: ΙοεοΒειτ : του ότε ττικιόειο1 εἔτεὸἰεοε , 86ίτιΒ τΙΙνο τεΠοεοε, ειεεἱτὶετιὸ Γε Ρτο

ττὶΒοε ευοόΗε , τοοι·ε οποτε ιοΙΓετὶεοτἀἰε οΓεο!ιιτο ρο.ετε εἱε ΠεοττΒοε ιιε τὶε ε!»

ίεεΠ`ιι :οοο Ρ2ττἱε 86 Ρειίτοι·τε τοτετεοοΒοτ άεόΞτ. 06ο: :.ιοτετο ΡτΙὸὶε Νοοειτ Μαι·

του, οοετο, ΡτειτττΒοε τοειτοττοτε ΡΓειΙοποάέτε Ιαοόε ντιαιοτ1Βιιτ. καφε του..

τοστ :ιοοοι·ιπο ετα: άπο Μοοτιίτεττοιο Ρετετει: , όοοόεεΙτο το εε ντ:τττ τιποτε ,

ΓεΡτετο Ρτείτητετατιι ίιιο&ιτε εΠ εοοὶε , τμ.ιειτοοι· το: εἰε Μοοειίτει·τΙ τεἔἱιοεο εεε

Βιιτ : το: Πε τεττεοοε εποε τοοττΒοοόέφε τοετοβτει τεΙτοςι1εοε, εεεΙείδ:το. πειτε.

Ρετινιτ.

ΒτοετΠ&ι18

Κοοιἐ μοι

.τὶτοι ἀε

ίσο

9ιτιίοΗ. Α*

Δίιδ'Ι.τ_

9. νετὺοπ Με όε νται νεοετοΒτΙΙε ΕειίΙετνἱοἱ Βτενἰτετ ΡτεεΙΙΒ2τἱε , τεόετιτοοε

:το οτότοετο οατι·ειοόΙ. Βεοεάτε"τοε εοοΙΒτοτο ΗΙο ΑΒΒατεΜοοεΠ:ετΙο Β. Ρεττἰ

ΑΡοΠοΗ , εοοίΗτιιτο 66 θεο1.τοτυο ΜοοειΡτετΙΙ Β. Ρειι:Η , οοο τουΙτο Ρὸίϊ τετο

Ροτἰε ΓΡειτἰο τΙυειττ:›.* ντεε άε Βτ1ττιοοϋ:ι Κοτο2το οεειιττ·εοε,τοουτοεττε Παπ ίειορει·

Εεε!εΙΜΒεοτοτο·άοοΞε εοτοτοοὸοτοιο ΙοεοΡΙεττιτοε τεόοτ : τοτιεο5 τ1ιοτΙετο εοροἱ

νοΙοοοοιιτο Βιετοτυτο , ΐεό οοο τοΙοοττ Πεπτ 86 ρτ1ιἙτε Ϊ2οᾶετι1π1Ιποειἔἰοι1ο11οι1..

οετε ότττιτοε. Νειτο 86 οπο: ΠοιοΞοἰεα: Βὶίὶοτἰπ ΡΙ&οτετ,ουΙΒοε τοτειτο Εκτοτε: Πεἱ

θεοἰττἰεὶε οποιο το Μοοτιίτετἰο τοτήοτε Εεεετειτ ΕεεΙεΠειτο το €γτο εοι·οοαιτετ;

Ιτοε8ὶοεε τΙιτοοιιεεά οτοοοάιττο ΜοοειίἙετἰοτο Εεε!εΠέ.ιοοοε Β. Ρει:Η τ!ε εοοεοτ

6Ιίει νετεοε 86 οονὶ Τείτετοεοτἰ Γοιοτοει τειτἰοοε εοτοΡοίἰτο.ε εΧΙοΒυ1τ:νετΒἰ 8τετἰἐἱ,

ΪΪ28ΟΙἰΒο2ςιιἱΒι15ἰΜΙο0Ι2τετι1τ_Ροττεοτ€Π1 , 86 Ποτοἰοιιτο ετικετο ο: οοο Ρατετε

τω· αουτ: Ροττεοτετο , ΡτοΧἱτοεΊ ΓοΡετὶονἰεετο τεΒἱοοε Ρὶέτοτἑ`ι εοοῇοοιτὶτ. Ιτετο

τι ΜΗ ιεΒιιοτρττΝοπω λεω»... ι:οτΙε `ΝοοΞε Μετ

τὶΞ Β.Β:Πετννἰοο8 ἱοίετὶρτυε :Η (οΕτΗεοί-τΒεοἰιιτ)ΜΕ

Κ3ιτ:οάειΚτ0 ΑΒΒ:ιοπ 5. Μ2Χἱτοὶοἱ Ττεντττοίίε 86

Ματτ71°οΙοἔὶἰ5 ΒεοετΠ&Ιοο, δ! ΑοΒΠειοο κωιωσε

ΎνΜοττΙ5 2οοο ηι6. εκτιιΓο, Με ντττοτ :οι Μωοψ

ω”. Ρωτώ ( Ιτττεοάοτο δ. Ρεττἰ, οπο Εείτετνντοοε

ιι0ο θττνντεοΕ δ. ΡειιΠ ΜοοΔΒετὶο, ίεά ννπωοε.

Ρεττἰ ΡΙΏτ-ιήτ ) μη:: 1ίτευέκπι Ττωτω οι .4πτΙΙι, ββατυ

δ ΕετεχννιΝτ Ζωιττ.τ Ποιύω , κι: ,παρω Ρρτῇἄ:0μξ_ε

«τω. Ηοτεοτἱικ ΥνἱΒοτοΞεοίΪε ίετΠοτ δ. νὶτοιο ρατ Νο.

τια :πωπ "πιο οτ. Πεν. ρε!ΗΙτοττά ΓΗω8τι1Μ : Έιαοά

«Μοτο Με Ρ:ιοΠο Ρὸίτ ττοτΠτ Βεάτι, ΜΜΜ Εοίὶετ

ννΙοἰ ΤτιοΠωοιιετο ώ Ηονττϋεττο ία&ιτο ωω.

ποιο. μ. εοπ1ωεπιστπο



νιτ·Α ε. ΒΕΝεο; ΑΒΒ. τττεεουτ ετ ευεεεεεοκ. τΙΒ.τ. @ή

ΐετΡεττττ το ετετττο εὶ Μογί-ε εττττΙτεττοε, ΗΠτττττ ττοτττττττετττ_Οτττεε εκειττεττιττττ τω» ΑΜ θα·

Ρειτεινττ. ΑττττΠτ ττττετε!τει 8τ ΡειΙΙτττόττο ττοΙοἴεττε:ι τττεοτττρτττειτοτ ορεττε , οτττΒιιε Η::Ροίτε:τ το Ατ.οττττοο Βεεε ετίι(οιτε ΟοττίΠτετττε (τττττττοιτε Εεείττόιττττ ροΠοιττττττ τ;

τεεΠίτ @οι ττττεττεάιττττ τεΡετττ) τεττετττ τττιττττ τετττττττειττττττ Δε! Αιτίττιττττ Ψτττ Πιτ

ττττιττε, 'ατε οίτττττττ εοτττ τιτεινττ. τ › . - _ _ _ . ο

το. ζ|εττττττ τιττετ |τετΞττιτεε νετττεττε εττιτΠτ , ττΠΠει ττοτττί τερετττ, νεττετιτοτ- 3ΐξι53ΐέ

Ιετττ ντττεΙτεετ Ρτείτητετιττττ ΕτΠετντττιττττ οικω ;ιοττιττττέ Αττοεττετττ εοιτίτττττεττττ; τττω.)ρω

ΠιττττΙ δε Ρτττττιττττ ετ εοτττ_ιτττΠ_οττττττ εττετντιτττ ττοττ Ρειιτε:ττττ , Ρετειτττότο. €ι·ειΠΞτιττε ΡΗτω·

ΡεΠ:τ!εττττειττττττ ττττ8τάΠε ‹τε ΠεεττΙοτ δεσ! ειάεττττ 8: τοΙτιτττεττ,οτττετ Ιοεο Εειριετνττττ

ντττττττ πειτε τενετειτττΙἴἱτττιττττ τιτ ττττττΠτοτυτττ ‹Ιε ΜοττττΠεττο εοόετττ , $τοττττοιωτ

ντόεΙτεετ Πτ:τεοττιττττ , εΙεέττοττε Ρτετττιττττ Ιιτοτιττττ Ποτε! δε (ζοεύ.τοτττέ ετιτε θεο!

Ϊτἰότ , τττοττ Πτοίτττιττιττττ εοεττονττ, ντττττττ ίετεττττέὶ οιττττετττ 5εττρττττετιττττ ΓιτΠτετεττ-έ

τετ τττΠτο&ιττττ , τττοττοιτε ορττττττε οτιτ:ττιττττ , τττττέτ εΒίττττεττττ.τε νττττττε ττττεε!τττττττέ

ΐεό :το ειτττοτττετιττ ντττιτττττττ τττττττττ , εοτΡοτἰε τττίτττττττεττε ττοττ τττττττιττττ. εεΡτεΠιττττ,

ία! ω εοττΓετνειττάττττ εοτε!τε τττττοεεττττετττ ττοετνο 8: τττετττεότεττοτΙτ ΡιτΙτττοττιττττ

ντττοΙττοοτετττετττ. ' > τ τ _ .

π. Νεο τττττΙτο Ρὸίτ ετἰτττττ Βεττετττέτττε ἰΡΙ`ε τττοτΪ:›ο εττερττ τττετττετττε Γετἰεετἰ. σε Β<ττ=<ἱἱἐἔ9τ

εττττττ το.τττο.τττ τεΠετοτττε τττίτετιτττ:ιτττ εττειττ Ρ:τττεττττεε ντττττε Ντουέτο. Ρτ·οοτττετ , ΒΕ ;::0Ήττα υττιττττοιτε Ρτετετε τετττροτει!τ εεετττιτότττε τττοίττεινττ τη Ιεότιττττ : ετ Ροίττεἔτἰτιτ- τω, τ:: τε

τττττετττ τττοττεττεντέτειτττ ΡετΡετι12Ϊι1Ρετττεε Ρο.ετε 8: Ιιτετε οιττετε τεΓονετετ. Νστο 8: Β""·

ΣτοΓττττττε, οτ τττττττττττε, ΙοττΒτ'ὶ ἰτττετἰοττττττ τττοΙείττετ εεΠτε:ττιτε εΠετττ Ρετνεττττ ειά

τ.τΙττττττττττ. Ετ Βεττεε!τέτυτ Ρετ τττεττττττττττ Ιτττττζιτοτε ΡειττΙΙεττττττ ετεετεΓεειττε ταου. Ρετ

τττΙΥΠ ττΠΤο!ιττττε είτ, τιτ Μ: οττττττ Ρτοτίιτε ττττεττοτιττττ τττετττετοτιττττ ΐειέτττε τττΡειττε

Ρτεετττοττιτττε , ίυΡεττοττουε ἴοΙἱιτττ Με ττιτοτιττττ νται νἰνετε ττεοιτττΙτοτττο , τα ΜΒ

εττττττ Ρτιττετττττε ντττιττότττοιτε τείετνετττε. 8τιττ!εΒεττττ τη ετοΙοτε Γετττττετ Αττότοτἱ

Βτειττεε τεί·ετ·τε , ΓετττΡετ Ι)ετ ΙττιττΙτοιτε ττ:ττεττττΓνε Ιτοτ·τ:τττβιτε νετεειτε. ΑεεΒ:ττ Βε

ττεάτέτιτε εάνετττετττεε Πτ:Ρτιτε :τά Γε Ρτειττετ ότε ειτΓτοτΙτεττεΙο. φωτ Πατιτετειτ ΒεττττΙιτ : ·

Ετττττττε. Νεοιτε εττττττ Ριττεττε !τ:τΙτεττε, τττοιττττ οιτὸά ε:: τττεο Ιττττε Ψτωοτττ Ραμ α ΜΜΜ

τετ άεετετατιτάοέτττε εοτττε Ρτοτιτ!ετττττ. Ε:: ττεεετττ οιττΡΡε δ: Γετττετττ ΜοττετΠει·ττε ττξἔξιζωο”

ουτε ττττετ Ιοιτεοε οτε:: ετεοτε: Ρ€τε8ττττεττοτττ5 τττΐειττίττε οτττττττο. εοτττττεττ “τοτε τα

ιιιττνετΓε ττττΙτετ , 8τ νοοτε ΓειΙιτοτττετ οΒίετνειττάετ εοττττττότότ. ΒτοΙτοτττεεετττ φωτο σε

ττε Βοτττε ττοΒτΙτΠῖτττατττ εοΡτοΠΙΠτττάτττοττε 8.όνεττετειτ, ω! τττίττιτέττοιτειττ Εεε!εβε

ττεεεΠΈτττο.τττ , ΓοΠτεττε Γετν:τττ ττττεστιττττ , ττεε ει· τττειττττιτττ &τεόετττ, εεττ ΓΡττττττττ

τττΙΒΡτιττ Ρτ:εεεΡἱτ. δα! δεί Με ίεττττΐιτε ετΓοετττ οΙεΙστιτ ττεττιτε τττεττάο.τιττττ , ιτεοιττε αρττωΡιτε

τιτ εΙεᾶτοιτε Α ΒΒετττε εειτει·τε ΡτοΐειΡτειτττί 8: ττοττ ττττετε ντνεττότ εΙοεειτότοιτε Ρτοοίμτττττετττ Ριττεττετ είτε οιτπτεττότττττ. Ετ Με , τττε1τττττ άπο νοβτε,οτττει τιτ εοτττΡε.τετττοττε ττεττττεττττώ

άττοττττττ ιττετΙοτ·ιττττ, το!ετ:τ.ΒτΙτττε ττττΙττ τττιτΙτο είε τοτιττττ ττττττε Ιοειττττ το οοο Μοττει- τ·

Ιτεττιιιττ Ρεετ (Η Πε ττττττετινετττ Ποττττττιτε) το ΓοΙττιτεΗττετττ ΓετττΡττετττειτττ τετττετ, τα

οιτὰιττ τιτ Γτ:ττετ τττει15 ετττττ8.Π8 εμτετττ ττονττττττε ντετττ νετττττττε ιτοττ τττετετττ , τιτ εο τε. ‹:

εττττο ΡοΡτ τττε ΑΒΒετττε ττοττττττε Γιτεεεότιτ. Ιάεόοιτε τττιτΙτιττττ ετιγετοτε, Ε·'τετττεε, εξ

ετττΡετ, ττε ίεειιττότττττ $εττιτε ιτττττ1ιτειτττά ιτε ττετοττε ετΙτιτττόε νοβτε Ραττετττ οιτα:τειττε. «τ

δεό @και εποε! ΚεττιτΙει τττετετττοιτοττότττττ ΑΒΒειττε Βιικτοτ στι) , @Με φωτ! Ρττ- «; 23

ντΙεεττνείτττ εοττττττετττ ττεετετο., το εοττνεττττι νείτττε Οοττ€τε82ττοτττε εοττττττιττττ τ;

εοττΠΠο Ρετοιτττειττε, οοτ Γεεττττάιττττ ντοιτ τττετττιττττ 86 ΩτΡτεττττεε ττοετττττειτττ ειττττοτ «

ω το.Ιε τττττττΠ:εττιττττ ΡετΗετεττάιιτττ άτετττότοι1εΡτοΒεττιττ 8: οιτετττειττττοιτε οτττττεε α

ττττειτττττττ ετιτττεττε τττοιττΙἰττοττε οΡττττττιτττ εοειτο(εετττετ ε!εεεττττε , @τα νοοτε ετε

εττο ΕρτΓεοΡο το8εττε ΑΒΒο.τετττ εοττΓιτετο. ΒεττεάτεΕιοττε ττττττεττ. Νειτττ οοτ ετιτττο.- “

Η ,τ τττττττττ, οτεΙτττε ετττττεΙεε ττΙτοε εεττετ:τιττ , εειττττιΙτ ττεεεΠε εΙτ τα: τεττετττε Για Βε

η
.ο

'δ'

Φ.

τι Σεττε δ. ΡεττΙἰττἱ 'ΝοΙειτἰ ΕρτΓεοΡτ Π·:τιττιτ ε. άν.: Ρττεεἱρἰτ , τιτ ·υέΜ ΜΜΜ ό· [ττρὶτπτἰ.ι ιΐοίέτέττὅ εΙέμτιττ

ντττιτττΙ:ιτε 5. ΡεΙτετε, "Μ τεττοττετ·ττ τεττόττ , απ δ. Ρε- Λώ” , άκου: /ΐύτ Ντιπ: :οποτε τττωττετρτττττω

]τετε [ωιΣΜε έστω: τυπωιπτΕδκτ ΛάβωέΙΜΕ: τω· τωτυπω 136 άτμτ2τ. Ε:.ττττ!επτ Κεει.ττετττ τττεττΙεατ

πω». τ:τττττττ θεο!ΕτΜιτε τιτϊτΞτωττττ. τό,

6 Μ48ττιτ8 ΔΗΜ Βεττεάτέτιτε το ΚεῇιτΙΩ τη. στ.



Με νιΤΑ ε. ιιιεΝιεο. ιιιεεοι>ι Απ. ετ ειιοειεεε. ω. ι.

 

ΑιιξΟΗ- ,, ι·εεΙιωτι ειιτι·ιο.Ιεε τεττειιόΓοιιε οιιοετιιιιτ Ιιετεόεε : επ οσι ΓΡιιιιιιοΙεε ΗΙιοε ΓΕιι·ιιιιιιΙί

ἴ:ἑ.ῖζῖμι: Γειιιιτιε νε:Βι Ρ1°0€τεειιιτ , ΓΡιι·ιτιιιιιιο. οΡοτι:ετ Πιιε ειιιιθω τιοε: αειιιιτ. @τετ ίΡιτιτιι:ι

,, Με ΓιιοεΙιοετοε ειιττι ιι12]0τεΙΠ €11112Π3ΡΙ10τ18Ριτ1τιι5 @οτιο Πι: Ρτεεειιτιιε εεΙιιττιειιτ,

” οιιοιιιοειο τεει·ειιι Ραι·ετιι:εε οικω Ρτιιιιιιιιι Ρειτιιι Εικιειιιιτ , ειιτιι Ρι·ιιιειΡιιιιιι Μπε

;; τοπικη Γιιοι·ιιιιι εο€τιοΓεετε , δε εετειιε ιο Ρειι·ι;ιειιι:ιο. Πιο. Ιιει·εάιτειτε Ρταίετεοοιιτιι

ι: άιιεετε ΓοΙειιτ.

»μπω ω- Π.. Νεοιιε Με ι·ετιεειιόιιιτι , ειιιὸε! νετιει·ο.Βιιιε ΑΕιβει Βειιεόι&ιιε ιιε! εειιιιιε

ώξϊ.5°[" ι·:ιιιόιιιτι εφε Ιοιι€οε ιιοέΗε τ:ειιιιιιιι , οιιετπ με: ιιιΗττιιιτειτιεοτιετειιιιεεε:ιτ πίστη

ιιειιι , ειονοεειτο Ιεέιοτε νεΙ εκετιιΡΙ:ιτ Ρατιειιτιεε]οϋ , νει Μισο ειιιι‹1 5ετιιιειιαιωτιι

οσο ε6ίοΙ:ιτετιιτ εεοι·οτιιειο·ιιο όειιι·εΙΤιιε ιιιιιιΒιιιιε νινειειίιε π! ΓιιΡει·τιει ει·ι8ει·ετιιιτ,

εοτειτιι Γε ι·εειτειιιιιιΕιεΒειτ. Ετ ειιιιει ιιιιΙΙειτειιιιε ω οι·αιιοιιιιι ΙὶιτΒετεΘ σου Γιι.ειιε

αει εΧΡΙειιεΙιιτιι ίοΙιτει: ΡίειΙιιιοεΙιεε θιιτίιιτιι Ιιτιειιειιιι νοεειιινε Ροτει·ειι: Ιενει·ε ; οι

ΡΓιιιιιιοι (Πεκ νιι·Ρι·ιιάειιε ειίΐε&ιι ι·εΙι ιοτιιε άιόΕ.ειιιτε, Ρετ Πιι€ιιΙειε ειιιιτιια: Πνε τιοέξιιι·ικε

::ἔἶ::ὶΓ= οκιτιοτιιε !ιοτειε :ι!ιοιιοε ει! ε Ει·ειτι·ιιιιι νοεειτε ειιιΠοιιε Ρωιιιοε εοιιΓιιετοε όιιοΒιιε

Μια. Μ ςΙιωιε ΜοιιιιΠιιιΜι δε ιΡίε απο ειε οιιειτιιιιιε Ροτετειτ ΡΐειΙΙειιοο , ειιιοει Ρε; [ε

· ίοΙιιιιι ιιεειιιινετε.τιεοτιιιιι ιιινο.ιιιιιιε ΓιιέιΡΙει·ετ. · . · - . '

εεωω η. Απ ιιοι ιιτει·οιιε ΑΒΒ:ιε ΙαίΓειτιιε ιιι ι·ιιιιτειτε ε!ιιιτιο:ι]:ιτιι Γε ιιιοτι:ι νιειιιιιιιι οεε

έ:: ἐκεῖ” τεο>ειιάο Μοιιο.Πετιο ιεΙοτιειιτιι ίοι·ε εοιιΓΡειιιτ, ( τουτο. ιι:ιιιιειιιε εοεοΗ:εειτ πιώ·

«μια ΜΟΗ;» ιιιιτειε εοπιιε , ιιτ ΡετΗεει·ετιιτ ιτι ειε νιττιιε (Πιι·ιΠι ,ιιτ είιιιι οιιειάειιιι ειιε άεΠοει·ειιι.

Ω°'Ϊ° Ρ""° τιΒιιε ειε Γε ιιινιεειιι Ρι·ιιιΓειιιειιιι ιιε Ιιοε Γα:ειιΙο ιιιι€ι·ειτειιτ νιιιΙετε 8ε:ιΙΙοοιιι , δείπ

μ” ειπε έτι Γετεττο ε!εΡοττ:ιτετιιτ Μι ειιΒιειιΙιιιιι, ιιιιι ΒειιεεΠέΕιιε δε ιΡΓε Πιο ]:ι.εεο:ιτ ιιι

8τειοειτο:είίειιιε ιιιιοιιι Ιοεο ιιιιιιιΠι·οτιιτιι ιιιειιιιι εοιτιιιοΠι:ιε, εειιιιιτ οετιιιιοιιειιι ἡ

εοόειιι εετνιεαΙι Ιοεαι·ετιιι· Ιοει·ΥπιειοιΙι ΓΡε&ειειιΙο , οεε του τιιιιι Μουσε νιτιιιτιι , ώ

ιιι:Ρτοιιιιιε ΡοΠι::ιοτ:ι ει! οΓειιΙειιιοιιιιι ἴε 2ιΙτετιιττιιιιι εοοιιιιι€ει·ε οΠ-ειιτ : οι 6: ι

Ιιοε Πο.τετιιο εοττιΡΙενετιιιπ οΗἰειο: )ιιιιτο Βειιεόιέιιιε απο εο ειιτιιοιιε ιιτιινετΠε

ΕτοετιΒιιε ΓοιιιΒιιεοοΠΙιο :ιεε'Ητ ΑΒΒειτειιι ()Εοι.ι=ιιιουινι, ειιιειιι ΜοιιειίΈει·ιο Β. Ι

Ρ:ιιι!ι Α οΠτοΙι πείεεεται: νιτιιιιι νιόεΙιεετ ΠΜ ιιοιι απο ειιτιιιε ιιεεείΒτικΠιιε,
ειι1:ιιιι νΒτιιτιιπιΡΓοειετοτε Ρι·οιιιιιοιιιιτιι, 8: ειιπι ιιττιοιιε ΜοιιειΓτετιο ειιιιεϊιε Εμ

νεοτιΒιιε παμε !ιοε ιιι:ιΙιιιιιιιιι ιιιόιεειτιειΒιιε , ΡτεεΡοίιιιτ Ριιττειιι , Γ3Ιιιβτε ι·ειτιιε

Ρετ οπιιιιο. αει εοιιίει·νειτιεΙειιιι μεσο, ιιιιιτειτειιι , εοιιεοτε!ιάιιιοιιε Ιοεοτιιιιι,ιιιιιιιιι ΡετΡετιιὸ Ρο.ττειιι ΙΧε&οι·όιιιοιιε τετιετει·ιτ , εοττιτιιετιιοι·ο.τιε ίἔεΡιιὶε ΙΓιειεΙι

τιει Κεετιι εκετιιιιΙιιιιι , φος! ιιιεκτετιιιιτιο.οιΙε Γειιιιιει· εκτει·ιε κι:ιτιοιιιΒιιε ιιινιοΙ:ι

τιιιιιοιιε Ρετάιιι·εινιτ ,οιι:ιτιπιιιι ιιιιιειιίειέιτιοιιε Πιο: ἔειιτἰε τε8εΒιιτιιτ εὶ Βιιειιιιιε.

Λε ΡοίΕοιιιιιιι Ρπεεεάειιτιιιιιι επική ρεεεειτοτιιιιι ιιιιττιιεο οι: ιτινιεετιι είδ: εει·τειιιιιιε

ε!ιτειιιιιτιιιιι , μια ΡειιιΙΜρει· , 8ε ὰ Πιο. εοτιειιΠὶιιιι ίοΙΜιτε.τε άεί:εειτ. δεό δε Ε πιο·

εεΙιεειιι ιΙΙιιτιι ιιιοιιεΙιειτ Με ιιιι:ει·ιτιιΠοιιε ι·εεοΙειιε!α.πι εΙΤε ίετιι:ειιιιιιιιιι @ιιε

οιιιιιε ιεειιιιιιι ιιι ΓειΡΓο όινιΓιιιιι άείοΙειΒιτιιτ.

Ι.ΙΒΕΚ $ΕΟΠΝΠΠ8.

δἰἔἴτἰ‹ἰο ο ι4_. (Άπω ΡοίΕΙι:εε ι·ενοΙιιτιε ιιιετιίἱΒιιε ειιιοΒιι5, Ριιιιιὸ νειιετ:ιΙιιΙιε ιιε Βεο εΙΙ°

22έ"Ξ;ξέ Μάικ ΑΒΒειε διοιιιιυιιε , Ρετττειιιίἰτο @ω δεειοιιιι ετιΒιιΙειιιοοιιιιι τετιιΡο

Διιιιιι πιο· ι·οΙιιιτιιιτιοιιεϊιιε εΠ ιο τεθ·ιέετιιιιτι Γειιιιιιτει·τια: ειιιιετιε, ιιπι·οιίε ιο ε!οπιιιπι τε$τιί

Μ" ' εεειείΒιι= , ιπι ΙιοΙοε:ιιιΠιε Ρειι·ιετι.ι:ε Ι:ι.ιιάατιοιιιε τεεΙοετιε Πιο νοτα 1)οιιιιιιο Ποιο (ε

· ειιιΙει ΙειΒιοτιιιιι ιιιιιικιοι·ιιιιι όιίΒιιέΗοιιε ιιτοιιιιΓει·ειτ , εε ε!ειιιεΙε πο] ιιιι6Ηε πιο π·ιειι

Π·Βιιε ειιιατιιοι·, νιτιοτιιιιι νιέι:οτ Βειιεόιά:ιιε δε νιττιιτιιιιι Ρε1ΕΓ8ΕΟτ εεζι·6€ιιιε , νιθ;ι”

ιιιΉι·ιιιιτειι:ε εειτιιιε ω ειιττειιια ετνειιιτ , πω; τιιιτ Ιιιβετιιιε :ιΙΒΜει Η:ιιιΒιιε , ειιεε ΠΠ

ιιιο:: Πιιιέιει ιιοΓειτιιτ εει:ετιιει: ΡεΠειτιιτιο , Γει·ειιιτειτιε δε Ιιιειε. ()οτινειιετιιιιτ Ρι·ειτι·εε

ω Εεε!είὶειιιι ιιιίοτιιι·ιεε , οτειτιοιιιιιιιε 8ε ιιιΒιιιιιιε ττειιιίιοιιιιτ ιιτιιοτειε ιιο&ιε , δ: Ρ;;

τετιιεε ειεεείξοιιιε Ροτιόιιε, εοιιτιιιιιιι 1)ινιιιω Ιειιιοιε ιτιοειιιΙειτιοιιε ΓοΙαιιτιιι·. ΑΜ.

Αι ΜοΠ_ ειιΒιειιΙιιιιι κι ουσ εειΞετ ειι·ιιιιιο ι·οΒιιΠιιε εἔτεΠὶιιιι τιιοττιε 8: νιτ;ε εΧΕΡΘεωβω;

Βιιτιό05. ὶηἔτεπιιιιι , ιιοιι άεΓει·ιιτιτ. Εν:ιιιι€εΙιιιπι τοτε. ι·ιο&ε Ρτο ε!οΙοι·ιε Ιενειιιιιιιε ( οιιοεὶ δ(

ιι Νεπιρε κι Κ.·ι.Ιεοό.$ηιτεπιβ ΜΠΕ ποιο. Η. ιιΒί ιιιοτιιιειιίἰΒιιε ειπε ΒειιειΠ&ιιιη, ‹ιω !;ηη;χὶο ἰΠ(=..

‹ὶε εμε ΤιαιιΠιιιιοιιε ιιιιιιιιτι οσο ὸἰε 1ο Με Βετιε- οποιο πιστευει» είἱ_

ωιιιιιι τοεπιο:ιιιιπ: δ: οιιιιιειιιιιιιιιο ιιε κει::. οιιε

ΜΙΒ



πιτΑ ε. πεπεο.πιεεοπι Απ. τι επεεεεε. πω; τω)
ειπε πο&ιΒιιε Πει·ι εοπίπενετειτ) ιὶ Ριτείογτει·ο Ιεπιτπι· , Βοτπιπιει Οοι·ποτιε 86

5ειπειππιε 8:ιετιιτπειιτιιττι; ποτὲ ει6ιτίιε ιπΡτεπτε οτονιειτιεο ε!ειτιιτ. Ετ Πε ειπιτπει

ιιπ Μπότα Ιοποιε ΒιιΞειιοττ1τΠ ίεΙιτιιιιπ ειτεοέτει παμε ειπιπιιππτε Ηπιπτπιετ Ιιιιεειτπ

` ειιι·πιε Εοτπποετπ εΙειει·ιτ , 86 ΓπΡετπ:ε Βεο.τιτπε!ιπιε Ι_ιβετπ_Ρετνο!ειτ πι! ΒΙοι·ιππι. (Μ.

πιο επτεΙΤιιι νιετοτιοΠΠιιπο .παμε ιιτ ππιππποιε τΡπιτιππι πιιοπετεππε ιιπΡεπιειι.

:ιο νε! τετ2τἀαπεἱο , ετιειπι ΡίεΙπιπε πω τιιτπ Ρτο εο επιιεοπτιιι·τ τείτιιποιιιππι τω.

Νειιτιππε Ρι·ειττεε π! Εεειείιιιιπ ΡιιπειΡιο πο&ιε εοπεπττεπτεε, Ρωτει·ιπιπ ει6 στοι

πε οεεεπτεπτεμ ω οετοοεπιπππι τυπο 86 ίεεππόιιιπ ειιπτειπάο ρετνειιετιιπτ Επι.

ιπιιτπ , οιιιιι:ιοετιπ επισιτε : Βεισ πιο: @κάτι ω» πω! (Μπιτ τοτπε πω: τείοπειτ

τει6τιιε , ππὸὁιπιιπιεἱποτπιπιε 6:ιπιπι . Με αιτπο.Ιεε ίἰνεΓ ιι·ιτιιπΙεε_, ΓετπΡει·Εε

ε!εΠιιιπ 621πιππ Γεπιπετ ειπιτιπιπι 61πειπιππε πάεΙεπι όιΙΙιετ“ ει·ε πε 6ιιΠιοιιι·ε εοπεπ..

τω· : Γεό εεοιιττει τοπ εοπτιιΠ 86 εοιιτιιτο:ιτι Ποτ Ρετιτιιτι ιπ [πειιΙπιπ ; επετνεπτε Π.

Με Ποιπιπο , ειιι_ποπ εθ: οιιιίοπειπι ΠτπΠιι , οιιι εΠ: ΓοΙπε σ.ιτιίΕπιπε Γιιοετ οπιπειτι

τεττειιπ. σποτ πότε οποπτιιτιπτεΙΙιπι, επεΙιτιπε όιΓΡεπΓειτππι ιιτ πωπωπω”ποπ

πιω , επ ποια πιει ειπιετ εΙε εοτποτε ειπιππι , επι ιονειπτε 1)οπιιπο ππΙΙπε ΡτανειΙε..

τε ροΠετ ιπιτπιεπ5. 8εκτοπεειτπο Ροίτοπιιπι Μοπτιέτει·ιιιπι ΕπιιεΙεινιτ ειππο, οπιενιι;

ιπ Βοιπιπο ΟοπίεΙΤοτ, Ιιτιε!ιε Ιοπιιιπ]ιιππο.τιι= τ ΓεοπΙτιιε ιπ Εει:ΙεΠει Β. ΑΡοΠ:οιι

Ρεττι , π: οικω εΙεπεπε ιπ ε2.τπε ΓετπΡετ ΓοΙεπειτ ειιππτε , οπο Ρεποεπτειειππεπι τε;.

ἐπὶ αι:Ιείτπι ιπττειΒιιτ , :το @με ΚεΙιππιιε 86 ο.Ιτιιι·ι ποπ τποι·τετπ πεειεοι·Ροι·ε Ιοπ;

ΒιιιιιιοείΤετ. $ει6όεειιπ ( ιιτ οικιιπιιε ) ιιπποε Μοπιιίτετιπιπ ι·ειιιτ. Ριπποε οέτο Ρετ

ο , Ππε ιιΙτετιπε ειίΓιιτπΡτιοπε Απωτπ. 5 τεΙιπποε τοτιειειπ νιι·ιε νεπετειοιΙιππε 8;

1”ππε`τιε Επετειινιπο . διοιιιτιοο. Οιιοι.ι=ιτιοο Αποπτιε Γε ιιοιπιπε, ειπέτοτιτ:ιτε

86 οΗἰειο 3πνειπτιοιιε , οι·ιτπο οι ε.τιιοτ ειπποε , Γεειιιιὸο_ττεε, τεττιο ιιπιιτπ. τ ο ,

η. @ι 86 ιοΐε ωτπω, πι ε' €βεοΙξτιάπε ιπειιιιττιιιε Ρετ οπιπιο. πι;πωπω ιππει

πιο , πέτο ιπιπι€ετ. πιειτπτοε επιιπο , τεΙι€ιοπιε πιο Εετνεπιι ,Ρτιπι ( Ιιειιτ 86 (ποτά

πιετπιπιπιπε ηιιοεπτε ἔειτιτετ πειπνεπτε Βεπετιίότο , ΜοπιιιΕετιππι Β_ ΜΜΜ ΑΡο_

ΙτοΙιΓεπτεπι ειππιε πιο :ινιτ.Ρετίεειτ, ι·ειπτ, ει: όειπεΙε ιιτι·ιππε ΜοπιιΠτετιο, νε!

Παπ τε&ιίι5 τιιεετε οοΠιιττιπε, ιπ όιιοπιιε ιοειε ΡοΠτο ιιπι ΜοιιειΠ;ει·ιοοεπτοτπιπ

.ΑΡοΠ:οΙοτιιτπ Ρεττι 86 ΡειιιΙι νιειπτι 86 οότο τιπποει ΓοΙΙει·τι τεπιπιιπε Ρτείπιτ, 86

εππέτα πω: Πιιιε οτκόεεείΐοι· εετεπ_ιπ γιι·τιιτπιπ οοετε. εεε π, ιΡΓε ποπ Γεεπιι'ιε

τιειθεετε ειιτιιγιτ. 5ιππιόετιι ιπτετ εετει·τι Μοπειίτετιι πεεε πως ποιο Ιοπεο το.

Βεποι τεττιΡοτε ο1ιΓοοπεπόειεοπιοεπτ, ετιιιτπ ΡΙππι Εεειτ οτιτοι-π. πειτε δ( Εε..

πω: πιο , νεΙ νείτιιτιεπτ2. οιππιε πεπει·ιε ππιπΙιεινιτέ ΒιοΙιοτΙιεεπιπ πττιπΓριπε

ΜοπειΠ:ετιιτ φαω Βεπεόιξτιιε ΑΒΒο.ε ιπιιἔιιι'ὶ εοεπιτ ιπίτειπτὶίὶ, ιΡΓε ποπ τπιποτἰ

Βεπιιπο.νιτ ιπἀπίττἱι'ὶ : Μπιτ ττεε Ρπποεότεε πονο Ττε.πΠετιοπιε οπειπ πε Κοτιιο. τιμ

τιιΙετιιτ , τΡΓε Γιιπετεπιπποετετ , 61ιιοιιιτπ ιιππιπ (εποε Βοιππιπ ι·επιεπε ίεεπιπ ιπτετ

πΙιειΡτο ιπππετε ΐιιιιιΡΙιτ3 όποε ιιττιπι1ε ΜοπειΠ:ειιο ιειιειιιιτὶ οπο οποειι1ε οοί:

ιποπτποποτππι εοὸιεε πιιι·απόι φοιτ . ποειπ ΙΙοιπτε Βεπεοιότπε ειπετειτ. Τει·ι·ιιπι

οέτο ίειττιιΙιο.τπτπ πατε Ηιινιππι ΕιεΓειι , πι: Α1.13τιιιπο Κεεε ιπ 8ειιΡιπιπ .ιοπιτ.

Ιἱιπο ; ιτι οίΓε(Ποπεπι ΜοπιιΠ:ετιι Β. Μπι ΑΡοΠ;ο1ι εοπιπειι·τινιτι πιιεπι εοιπΡα

ι·ειπόι οι·τΒπετιι ιοί-ε άιιτπ Μπος: νινετετ ΒεπεάιέΕπέ ειιττι εοάειπ Κετὅε Αιετιιτιο

τιιιωνετε.τ. $εὸ οτιπΓοπιιττι εοιπΡΙετε ΡοτιιιΠετ οΒιιτ. νετιιτπ Ρτο Με τει·τε Επι.

ιποσΗτιπ Οειιιιοο τεοποπτε τ ΠεοΙττιόπε ειι:ιόιτο Ρτετιο εΙι€πο ι τείτοΣιπ νιπιπτι Γε;

ιπιΙιειτιιτπ ιπ Ιοεο 61ιιι ιπεοΙατιιτιι ΙιπΞιιΞὶ .Η «Μάτι» 8ωπύπτε νοεειτι1τ , ποιο τα κά;

ειπτω ειεΙεπι Μοπιιίτει·ιο νιε!εΒο.τιιτ , ειεεεπιτ. ΜἰΠὶε Κοιπειττι Μοπ:ιεΙιιε τω:

Ροι°ε τεεοτειιιτιοτιιε Μπιτ ΒιιιιοιιΒ,Ρι·ινι!επιπιπ πιο επ πιο τιιιτιοπε ΓιιιΜοππίτεἑ

ο Αππο_ρτοἱπὸε, ποπ οπο. πι. οτι τωιιιτιιω

πικαπ Υνείτπιοιι.ιΙτετιι Μοπιιειιιιε. τω πο. κε.ιπειιπ

τε, ίιτιιιιάειπ 2ι·ιτιο σε. απ". ννιτειππτεπίε Μο”

Πετιιιιπ εοπάιτιιπ·ι πι. Η εοπίἱτιπετιιτ ει: ιιιοττε Ετι

Βετννιπι Γπρειιιιε πιιιπ. 8. Με:: , πο:: ιιτιπο εππωι

πιο τοπόιτι πωπω , 86 4ιπιτΙετιι ιιππο πο. :τι6εν.

σοπτἱεἰτ_ Ιτετιιεκ πιοττε (ΞεοΙίτιπι ΑΒΒ.ιτιο, μι” τιι.

Κατω!. οτι». απ” οπο. κνι. ενετιιΠε ιπττδ πιιιιι._

έ!. Βεά:. ε|ι(εττε ιιίετιππτ. εεαιεωπ Με; Γε:: επτα:

.ἰίτοιιι οιιιτιιπι ιπεπίἱΒιιε Απο” ιιττιππε Οοεποπιο

.άδστ. 'Η. δ. Β. δςεσκἰτω μ.

_ οι:8ιπτιιο, τςΒἱιιιεπτεπιιἰτ υἱ;ἰπτἱ ό· πιΞσ απο: επ ιιιιπι,

η. πεπιρε ιπεποειτοε : πιιι επιτ:ιιιιιε ἑ τπεπΩ πιω τιπτιἰ

πε.κι:ει:2. πι! Οότοπιεπι Ξπιιι πω. ::νι.πιιπιετατιιτ.

ΒΕιτίτιιτ τι· πιεπτιιπι επιί'τοΙετ [το τείετπιτι δετττϋ

Ρομπ! (ΞεοΙ τιειιιιπ τιμά ΥνιΙΙειπππι ΜιιΙπιείοι:ι

τιεπίειτι Μοπετιιπιτι ίπ ΜΒ. τ. τΞε ΚετςιΒ. λπΕ!_ ειιο_;,

ιι: οπο. δετιζιιιε ἔι τ:ωιττωο ι·ε2πιτιτ , τι: "Ιεροβιω

136 |σιιικΙπω ΒΜπω ο” Ρτο: _ιητιιυπ πω.. 12ο.

ιιιέπι π! ειτειιπιπ.ι.πιια ποπππΠ:ι Μ%[4Μ"π Ετε!οβεβξ···

:στοπ ΜΝΜΜ: ποσά Βεάιι τπω!ει'Ηα αυτή τετὶτιιω

ΜΜΜιππιτπ

Απ.. απ.

πο.Μπιτ. κιτ.

Ρ[ιιΙ_ 8ι.. τ:

δ..

εωιττωι ζ

Απο. μια



ιδιο νιτΑ δ. ΒΕΝΕΠ.ΒΙ8ΟΟΡΙ ΑΒΒ.ΕΤ 5ΠΟΕΕ8$ΟΗ Ευα. Π.

Απ. Οοο. το ἰοΓτατ 1ΙΙοιε φαω. Αω.τοο Ραμ ΒεοεὸἰιΕΕο 6!αΙει·ατ αεεεΡ1τ τ τΙοο8 Βτ1ταοοἰα:

`ΙΔΖ°ά.Χ;ἐΙ. Ρει·Ιατοπο , 86 6οι·ατο 5γοοεΙο ΡατεΓαότοτο , Ρο:Γεοτιιιτο ΕΡὶΓεοΡοτοτο Εφη! πο·

τέο1ΙΜ Κεετε ΑΙτΙΓοὸτ ΓιιΒΓετὶΡτἱοοΘ 6οοΗττοατοτο εΓτ, 8οοτοοάο τ:τιατο Ροιιε Ματ!

1ΙοςεωΡοτ15 ΙζεΞετο 86 ΕΡὶΙ6οΡοε οι 5γοοεΙο ΡοΒΙο:τ: εοοΗτοιαΓΓε οοο Ιατττ.

ΤειοΡοοΒοε Νοκ τταάεοε Γε ΜοοαΠοοο Β. Ρε:το ΑΡοίτοΠ τΙοοά τεΒεβατ, Έκτοτε.

ταοοε ειε τεΙΙ ἰοΓι:ε 86ἰοοτοοἰ τατο Γαε6οΙατἰ φαω 86τὶΡτιιτατοο1 Γεἰεοτἰα ετοὸἰτοε

ΟΒτΙΓτἰΓαοιιιἔιιεΨ;τΜειτ, τετι·ατο 86οετο ΓαοιΙΙὶατοτο φωτο αἱ: ΑΙὸΓτὶὸο Καμ

5ο ΡοΓΓεΠὶοοεοπ ατα:Ρει·ατ , οτ Ιοεο νὶΙΙα: οοε @αιωνα οοοεοΡατοτ , εττΙοτοΜοοα

Π:τ:τ1ο Ρει·Ρετιιαε ΡοΠεΓΠοοο @τα ὸοοανΙτ.

Μ<>#τὶ τω· ι 6. Ατ οΒ1 ΟεοΙΓτἰτΙω ΡοΓΕ τοοΙταοι ΚεΒιιΙατἱε οΒΓετναοτἱαε τοΓ6ΓΡΙ1οαιο φωτο οι»

::Ρέ:ΒΕ” ΓΡΠ Ρατἱτοτ αε Ποτε Ρατετ Βεοεὸἰέτοεἔτονἰὸοε εκ Ροοτοιο ᾶιΙδ601°ὶΕ8Ε€ 6οοττἱΒοἱτ,

:απο ο 2- ΡοΜοεοο1ΡαταΒΓΙετοοταοὸΓΡΓαΙΙεο ί61οεΓοΙΙεττ1αι·ο , του. ΞΡΓε εΧοτεεο οοο ότ

Ρ""? "^°°° Μ, ΡοΓὶ: οποαΜ!τ:ο186 6οϋιτεεοώοοτατοΒοε Γτ:τνοττ:το 86 τοοάοΓΗαιο 6οοΓοΙαοτΠ
:το τοεατ. . Ι . . . . . Α . .

ιοΒι·τοοε , ΡοΓτ ιοΓοΙιταοι τεθ:οοΒοε εΓεεε ΡΟΕ(1ΓΕ10θΡ8τ61Ε86ΒΙΠ 86 Ιιαβιτοε νιΙιτα

τειο,νΜΓτΓε @ο Γεοἰο1· 86 Μουτ ὸἰ€τ11Π1 οοο Μπα Ρο1Γε ΓοΒὸξτἱε οὐ τωΡεατ

τοεοτιιτο Γο :απο εκατο 8ο ὶτατο ΓΡ1τἰτοαΙἰε εΧει·61τονοΙ τΙοεεοόο να! νἰνεοόο

ΡΓ2£ἱΡθ1'€ οοοαοο δ6 τοοΙτα όΙο Γεειιτο οποτε νετΓαοε, ιιοΠοε ά66τενΙτ,8ατο Για.

ττὶΒιιε Ρτα·:τ:6Ρτο , οτῇιοττα τω Γτατοτα ΡτὶνὶΙεἔἱἰ , 3ο:τταςοε ΚττεοΙατο ΓαοέΗ ΛΕΜ

ο ΜΡο τἰε ΒεοΕοιεττ, τ!ε Με 1ΡΓἰ Ραττειο τοο αρτΙοι· απτο εΙὶἔετεοτ, ΓΡΓἱ 88 Β6ατοι·ιιο1

ΙΜετατ ω ΑΡοίτοΙοτοτο , οΒἰῇονεοὶα αυτι ΒεοετΠέτο Γοτ:τατ : ςιιαιοοιιε δ6 ΙΡΓε: αοα: τοοττειο

-.ζτέ3:Ρ6_ αΙηοακοόΙο Γα·:τ:οΙτ εποε αΒΓοΙοτοε , ΗΒοι·Ηιε ΓὶΒἱοπετ Γεει·ετοε οο1οτε ναοαττ:τ , δέ Πο

πιο ΓοτοΡτο ΑΒΒατεῇιινΒιπἱοι·α ΡετΓ66ττοε]οκτα α:τατε:το ΜαεΗτο (μια τοτα Κτ:τδιιΙατιε
εΓΓτ:οτ ΙοΓΗτιιτα Γετνατοοτ. ο ο

Κοτοατο- η. ΟΒο1τεοτ1ΒοεΙὶ6οτΡτἰτοὸ οτοοἰβοε , δέ ἰο Ιαετγτοαε ΠοΒο1τύΓ61ι10 Ξεοιια απο

εξεὶῖξιε°ὲ: οΒΓετ:ταοοοττ αποτο. ΗτᾶτοτἰΒομ Γαότοτο εί'τ τΙοοά νοΙοἰτ. Ταοτό.61ιιο ετατ μοῦ

τικω5Λο. 6ὶΓ6εοὸ16ιιΡὶτΙο , οι: οποσ ὸὶε οι απο ἙταττἱΒιιε Γα:τετιιοπ το ΡτοΡοΠο αΡτ:τιοτ,

πω» πο· ατοΡει·ετ. Τ1οπτΙ:ατ εοοο φαω ενεο1τ , οτ: ΡοοΓτ1ιιατο Κοτοαιο Ρει·νεοοε ΡοΓ.

Γοτ,οΒὶτετ, ΠτοοΙ6!ενΓταοε, οι: αἱ: ατοΙ6Ξε Γἰνε νιοε Ρτἰο6ἱΡαΙὶΒοε (1ΠΗ3ΙΙ5 6οο&ἰ8

τττατοοοοταοΓΙΙε Δ, @τα 6ωΡτατετατάαττ:οτοτ, 86οε Ρετ:ιιο5α εΙαι·ετοτ τικ α τΙοΠοοΓ.

6!αιο , ςιιἰΒιιε ι·ατοΒοει·ε Ρτο τετοΡοτε οα1ιιΙτετ : Ιιαο‹: ΒαΒεοε Γεω ει: εοοΓοετοτὶὶ

-οεομοτίἱτιιιἱε εΙαΙἰτΙοὶτΙ τοοοεοε οΓΓεττετ, ΒοοΗΠ νεΙΓτατ1το, να Ροίτ ὶοτετναΙ

-Ιοοπ 6οοπΡετοοε , οοο πτἰοοτέἔτατἰα ι·6Ρεοάετατ. (Ζαοτατέτ 62120 Ροιοο Μαιο: ΜΗ

ο , οι Ε66Ι6Πα Μπα: Πτἰ (Ξεο1τι·Μα ΓεοιΡέττΙοε νομο ΜΑΜΑ , δὲ 1ο Ε66ΙττΠα

ΑΡοΓὶοΙἱ τσιπ , Ρτἱτϋε Νοοαε]οοἰαε , φωτ Γετἰὲ`τ , 86 6οποοποιοτ:αοοΒοε τοο Με·

_ πιο” ,εοοττοοὸ ΡτατΡαι·ατοτ απ! τ:οοάοτο. Οοονεοοιοτ οτοο0είο ΕεοΙοΠα Β. Ρε

ττἰ,ὶΡΓε τοοτεὶοοεοΓο δέ τἰἰέτα οτατΓοοε ατἱ αΙτατο Ραοετο όατ οιοοΝοτιε , Παω το

Βι·ατΗΒιιε τοοι·ΙΒιιΙοοι ΙιαΒοοεἰο Μαιου: Ιοοε ΗετΙΒοε οο1ντ:τΓοτιιοι οπο: [.€ταοἱαε

ΔτεΓοοαοτἱΒττε €Χ6οοτ, Β. Ι..αιιι·εοτΙτ ΔΜαττγτἱε Οτατοτὶοοι ςοοτὶ οι Ποτοοτοτὶο

ΓΡτατι·οπο «κατ οΒνὶιιοι 1οτταοτ , ναΙε ό36ε;οε οΙτἰοοπο , ‹Ιε 6οοίτ:τναοτΙα τοντεειο Δε

·ΙοόΒοοε 86άεΙΓοτΙοεοοΒοήοΧτα ΕναοΒεΙἰοιο εοττἱΡἰθοὁἱε ατΙοιοοετ , οτοο1Βιιε Π.

8 απτο Γοττἔ: ἀεΙὶτΙο1ΓΓεοτ, ετατἱαοπ Για τειοΞΠἰοοἱε δέ ΡΙαεατἰοοὶε οΗ`ει·τ : οποοτε Ρτο

Γε: οτατο) ΠΜ ΡΙαοατοε ε:τΠΠ:ετε , Η Ποτ @αοα ἀοτἰἰιε ]οίτο τεὸατειιἰΠ-οτ οβΓ:ετατ'

-νεοἰιιοτατἱΙὶτιιε,τιιτΓοω οΓειιΙο ΡαεΒαοτα Ιαετγτοαε οιοοὶΒοε ε!ατο , ΒΘοικι ΙΜ

&ιιοττ άατ οτατἱοοειο, αάΙ6τ:οάΙτ οανετο απο 6οοοτἰΒοε. Ατ:τεοάι1οτ 86 Ποια:

οοε Εετ:ΙεΠαε εει·εαε απΙεοτεε 86 (.ΐοιοετο Γοι·εοτεε αοτεαιο , τι·αοΠτ Ητιοπεο , αἀο

·1·ατ Οοκοτο , αἀΓοεοὸἰτ εττοιιτο , 86 α!σοτ , οικω ὶο ΜοοαΠ:ττοε Γοίε Εταττἱβιιε

11ι1π18το ΓεοοΕ: Γεκεαοοε. °

18. ΙΠο αιιτεοι αΒοοοτε απο Γοοϋε, τεόειιοτ αιὶ Ε66ΙοΠαοι Ετ9.τττ25, Γε απ: Γοα

Βοοοοο ΗετΙΒοε 86 οι·αοοοε τ:οτοοιτ:οόαοτ: 86 ΡοΠ: οοο εταο‹ὶτ ἱοτετναΠοτο ,

απο ΜεΜπα τσοκ Γα!ωτοϋα, οπΓιιτο οοονεοἰοοτ οτοοτ:ε , εοω αΒεοόυπ1 Πι:

οοο οΙοοτ,οταοάο , Ρ αΙΙεοάο ,86Μοοαοάο , Ρατοπο εΙτὶἰιε α Πεο τΙοαετ6οτ1ι1111

:ΜΜΜ

[αποτο.

Β σ Ντςιιτ του: ατἱΡἰτ ΡττΠητττοε , τοο ρΙιιοπο Ειπα :Ποίο Μέι: :πιο απο. Σαμ ΡοτΓα:1οοεπι πο·

απο.

 



ν1ΤΑ 8. ΒΕΝΕΙ). ΒΙ5ΟΟΡΙ ΑΒΒ. ΕΤ5ΠΟΟΕ55. Με. Π. τοπ

όεεετοιιοτ τ Μοοο.οΜε Β. ΡευΙἰ , ΕτεττὶΒι:ε νν1ὸεΙἰεετ Με, Ρετ εοτειο οοοΓς1εω

ςιι1ειάετο.οτ , τιεετ1οιι€ε Γιιοτιπτι :Μουσε τ1ιιοεΙ όεετενεττοτ Ρο.οόυι·ιτ. ΑΠεοττιιτιτ 86

ΠΠ , δ: ιιττοτιιιτηιιε ο.ι11ιτιιιε ιιι:ιιιε , οττιιπἰιιττι οστά;; ΓιιτΓιιτο , οτοοὶιιπι Ιεναιπετ νο

εεε ει! Ποιοὶιιιιπι. Το.οο!ει·ο :Με τεττἰει τ νεοτειπε Ποιιπὶοἰεο ότε ΡεοτεεοΠ:εε, εσο

νεοὶιιοτ οπιοεο τιιιἰ ει·ετπ ἱτι Μοοοίτετἰο Β. ΡειυΙΙ Γεοἰοτιιιο οοο Ρο.ι1εΙ. Πε τω

εοοεοττΠε , εειάειπ ι1ττοτι1ττκ1ι1ε ίεοτεοττει·. ΕΗεττιπ ττειουε ΑΒΒιιε Ηιινετεειιτυε,

ε1ιιΙ ὁ. ΡτΙπι1εΙΡυετὶτἰεε τετοΡοτ1Βιιε εοὸετο ὶο ΜοοειΙτετὶο που ΓοΗιτο ΚεἔοΙετΙε οΒ

ἴετνετιτὶ:'ὶ οἱ εἰΡΙΙτια: ωειωωτ, ία! 8εί`ετἰΒετιεἱἰ , εεοταοὸἰ , Ιε8εοοϋ εε εΙοεετκΠ

Βιεττιτ οοο Ρωτώ. εΧετεἱτειτιὶε 1οάοίττὶἔι. Κοτοειιτι τρωμε τειπΡοτ1Βι1ε Βεε1τα: τοε.

Με2 δετἔἰἰΡεΡεε οεειιι·ι·εοε , 86 που Ρειτνο 1ΜεΙετιι τετιπΡοτ1ε ΓΡειτἰο άεπ1οτειτι1ε ,

ειπε ΗΜ οεεεΙΤεττο. τιιό1εειΒετ άτιτττ, άείετΙΡΩτ , τετι1ΙΙτ. Ιο1ορετ 8ε όι1οόεείπτ οτιτε

Μακ ειοτιοε , Ρι·εΠητετϋ είτ ίιπιότιιε οΠἰεὶο. ΗΙε @τα εΙεε1ιτε ΑΜπιε :ώ οττιοὶΒιιε

_ι1ττΞιιΓεμε ΡτειεΒιτἰ Μοικιίτετϋ Ετο.ττΙΒιιχ Π:ειτοο εΠ`ιιτοΡτὶε Γεειιτιπ οΙτεΙυΙΒιπε Ρτο.

αυτο νεο1τ ω! ΑΒΒετεπι (ΞεοΙΕττοιιτιπ ειιτΓυττι :πατε ετα οεεε1τ1ι1τ11 ττειοΠτετ εΧΓΡε

έτειιπετο , 8: οικω εΙεεετε.τιτ ΑΒΒετεω ΜΜΜ: Ι)εο @Με ι·εΓΡοιπϋτ , εΙ€δτἱο

πιο εοι:ιθτωετ , 86 εοππωεοόειτει:1εω ειΒ εο εΡἰΙτοΙεττι ΑΡοίτοΙ1εο ΡειΡ:ε 8τεΒο

τω τΙείετεοεΙειω Γοίεεο1τ,ειψιε :παταω εο.ι:εέι Ριιτειντιπι:ε 1ο Με οΡετε νετΓιιε

εΠε1ι1οτ εΙΤε Ροοειπόοε.

1301122870 ίπ Βωκὶπο ιἰοπιἰποταπι τωείΐ2$πιο τέτριε έωτΞ_βυιο Ρεχω ΟΜεττοέ

- πιο , Ηι:νετεειιτυε βαιω2ΙΙ: β·,~υα: ·υώ'ω· , έθόασ (ζ'απού9 6τωΜΜ2 %2Μβο

Ζωα: Ραέπαρέ:πω έκ 6'ωτοπυη ραφεωωπ οι Βοσκέπεβαίαιεω. Οτειταιε @σε

πω: εεΙΤο ὸὶἴΡεοἴειτὶοιπὶ ΓιιΡετοτ εκειππἰοἰε ιιτιὲ. απο ΐεπέττε ΕτεττὶΒτιε , οιιἰ ττιεει1ιτι

ἱτι ΜεΙοεὶε ω! Μνεώεοόε.ιο πεμπτη ειι1τωειΒιιε Γιιὶε ΓιτενΜπκιω ΟΙιτὶίῖ:ἰ ]ιιΒιιτπι

Ροττετε οεΠε!ετε.οτ , οιιὸά τε ιιοίττ1ε τεκτ:Ροι·1Βιιε το.ιπ ΒΕοττΕεεω εΙε6Βοοτε νο.ε τε.

ἰττιὶοἰ τοττιιε ΕεεΙείἰα: ΡαεΒεετε εΙτετιετιιε είε , οιιετὶτιικ μι· Βοτ: (ΙΜ Με ὶτπΡ[ετΙε

Ριποετι νετὶτειτἱε 86 Μα, εττειτο το1οοτεε ουοΓοιιε ο.Η:”ειτ1το @Μια Με Ρτετειττε εκ!.

ΓΡετεει·ετ. Οοππ11εοάειτουεπικαπ τω: Γειταότα Βετττεοττοτὶ , άά!ε&ΗΙΞωεττι (Πιτ1Ιτο

Ροτε: 8: Ποττιἰτιε, νεοετεΒΠεε Ρ:1·ττΙε οοϊττ1 ό1Ιε:1Μππ αιοοε ,Οεοπ.τωοι πάε

Πεετ ΑΒΒατἰε ω: οεττίτοττε τοτοτἱἴουε·τιοίἰ:τ:ε-ΓΡἱτἑτιιεΙᾶε 1ο Μοι1ειίΒετι εΙυἰετε Μπετ

Με ε; Ρο.ετε. ΕτΡτ1ττιὺπι ομΙοεω ἄτετὶεε ει8τωιιε Μπότα 8: 1τιόΜεΙικε τωπτω,

ουὸεΙ ἰΡΓε ετΠ Με Με ιοευοπιο πο . το άοΙοι·ε , €επιττιι , Ιιττθτιπ ω: ΡτοΓεειιτἰοοε Μ

ετγττ12.τ11τ11 ὰ ιιοΜε εΒιιτ , π! Για τατοεο εΠιι ε!εΠάετειτα: οιιιετἰε @πάει Μπότα Ρετ

νεοὶτ , @το εε. ευεε]ιινεοεπι ΐε σ.οϋΙΤε, νΙοΙΙΠ`ε πειτε ειάοτθ.ίΓε ΓεπιΡετ τεεοτάσ.οε

εκίὶιΙταΒειτ_ ετ5ειτο Ϊεοὶο οείεΙΤοε, Βεειτοτωτι ΑΡοΒ:οΙοτιιπι όενοτιιε Ιἰτοᾶοει τεΡε

τω, Ετ Ροίτ Ιοοο>οε ειιοΡΙΙιδιε ςυεὸτε8ἰοτει ετ111οτι1π1ιαβοτε5 , ει1τείίοιιε εοιπ1οιιο.ε,

εΙυΠσυε ΜοοειΠεττ1ε τεεετττΙιε ΑΒΒε.ττηιιτε τειείοἰεἰοεοτιιΡετειΒ1Ιἰ νὶττιιτἱε επεσα,

ςιικιΠ οι:Ρει· π! εοονετΓειτιοοετονταεεεΙε 'ε κάτω , ιιΙτττοει εοπίεότιιε εετε.τε , 8;

ΡτοΡε]:=ιπτι τι1οτἰτιιτιιετιιτΪιιειοειΡιτ Ρετεεττοετἰ Ρτο (ΠατΞΠ:οε «με ΙὶΒετΙἱιε Ρτ1Γεει

1οΙΗεάτω1ουπι ίεεειιΙετ1τιω ΓΡιοετε. €8.κτήττο ΓΡἰτὶτιιεΙἰ Γετνειιε εοτομιτι6Ηοωε 18τιἰε

ειΒΓιιττιατ. Πεἰοεὶε ετὶειιιπ νείτι·εε Ρετετο1τε.τ1%ηΙΙεεωιιε , ω: εποε! Με Βιεετε οοο

ιπετιιἰωυε , νοε ετ‹ἑα Μοτο υΙτὶιτιεε Ρ1ετειττείε ο 1τοιιοιιε εκ1:Ιεειτ1ε, Ρτο εεττο Μετο

τεε φάει ετΠ νοε €01°ΡΙ.15 Ιιο.Βεειτιε ἱΡίΪι15 , δ; νοε το.τοεο δ: οσε Βεο όενοτιιτο εμε

ΓΡὶτἰτιιττι ίἱνεἰο εοι·Ροτε ττιο.ττετττεττι , Με εο.ττ1ετε νὶτιευΙἰε ο.ΒίοΙι1τιπο , τοει€οιιττι

Ρτο οοΠ:οε εκεεΠἱΒιιε ειρικἱ ίὶιοετοειω Ρτετε.τειο τοτετεεΠοτεττι ΒειΒεοπιε ό: οπτο

παπι, Ετ εετει·ο. οπο: εΙ:Μτο!εε Γεουεοττε εοιπτἰοετιτ.

το . ΒενετΓο ειιτεπι όοττιιιπι ΗιινετΒεττο , ο.όνοεο.τοτ ΕΡἰΓεοΡιιε ΑεεΑ, 8: Γώ

τα Μοτο 1ο ΑΒΒειτὶε οΒἰεὶιπο ΒεοεεΠέΒοηε ° εοπθτττωτ : ειπε ἰοτετ ἐοπιιτοετει Με.

112ίΪετἱἱ]ι1τα ειι12]ι1νειπἰὶἰ θεα:: ΓοΙΙεττὶε τεει:ΡετειΒειτ , Με ἰιπΡτἱιτιἰε οππι1Βι:ε άε.

Ιε6τεΒὶΙε εε €τατἰίἱει1ττι τεστ : ΓιιΡτιιΙ1τ στο Εω.τειινιΝι ΑΒΒετΒ _ οικιεἰτι Ροττἱει1

ωΒι·είίιε ΕεεΙείἱ:ε Β. ΑΡοίὶοΙὶΡεττἱετωτΡώτα, Μαιου 8: οπο. Βιετιιτοι ΑΒ

Λκ. Επι.

υε. Χε.

μ”. πω.

Ηι:νττΒετ

ειπε οππιΠῖ

εοπΐεοΐιι

ΑΒΒειε εΙἰ

Φωτ.

(ΞεοΙΗΜο Β

ΡτοΒατιω

ξ( ΕΡἱΠο#

Μπιτ (Με.

“ ΒοτΙο Η.

ε; με πώ:

'τ“τι α

κι

κ

τα

τα

ϊ:

οι κτ:: τοπια: εφε :Β ΕΡἱΓεοΡἰε ΒεοεἄἱεεΒ2πτι1τ ΑΒ- ιτε .πιο Μια! $2ειιΙοιπ. Λεω ΕρἱΓεομιε ΠΑ: ΗειΒιιΙΙΙ:.

Μια , τμιοιἱ “ω” ίιη:ντδ ΠΒ_ π. τιιιτη_ ι τ. ΒεοετΠετιιο όεοΠε ετ› πωσ Μ:ε. :‹ν ι. Μ οεε.:τπ.. ε!ε εμε Βεάτι. Μι

τεΙΝιτιιτ. Οοιιίιι1ε οτιετωτοω ΜΜΜ 1ο Ρτει:Γεττο- ΗΕΗ. πι». ;. πρ. π. ρετοιιἔιτο ἱιοποτἰΕεε.

ΜΜΜΜΜοιἰ]

“ (δεοπτϋ

άιΐ τοτε-ς

"ωεπτ:Ιαττ

0! α

ΑΜΠ8 στ;

τϋπετιιε ,

οπο 83.

Εείτετννἱ<'

τή δε δΈ

Γτἰ‹Η παοκ

ίεττ_



τω. νιτΑ ε. Βι-:Νει:. στα:τι Απ. ετ εσεεεεε. τω!. _

 

τω. Οι”. Βετιε εε Μειἔ!!!τι ειιοτισιττι Μ, @τικ Εοτιε Γειετσ!ιιιτι τα! ιτιετ!ε!ιειιι Γιιει·τιιιτ ε6τιτ!!τ:ε

3::ί1χ;·χι δ: ιιττο.τιιιε ιτι ιιτια τ!ιεεε τ, !εο! πιεσε Ρ:ιτιετε όινι!ο. τεε!ιιε!ειιε , . ιιιτιιειιι . Εεε!ε!ἰει Β:

ἐ Ρ_ωηε ΒεΠαΗω = ωωΡο(ιιιτ. Εεειτ ειιιτετιι !ιιιτε άιε τιιιτει!!ε Βιετι·ιτ!ι , κ! ε!! Μάο.

ε!ττιο Κει!ετιε!ετιιιιι 8ερτειιι!στ!ιιτιι, ειιο ετ!ειιιι ε!!ε εοτιτιττἰτι στη!. Ι)ει Ρτονιτ!ετιτ!3$

νιωιωτι ω; νεΠα·ρ_ης]ι15 Ω!ιτι!!ι ίειτιιιι!ιιε ΨιτΗΜειι ! ειι!ιιε !`ιιΡτ:! ιιιεττι!τιιττιιιε , ειιεετ!ετετ,

οι” δε: ιιι !οεο Μ»! Ρωιιαι ΑΒΒο.τεε Ρτ!!ιε Γειιιι!τ! τιιετο.ιιτι !Ρ!ε τιοι εστιιπι ιτιιιτιιτοτ

Γιιετειτ εοτιε!ετετιιιπ Δ - ·

το. (Πισω νει·ὸ !,ετιιιι!ιιε ΟεοΙΕτΜως ιιτ !ιιΡττιε!ιε!:ιιπι στ) Δε! !!τιιιιπι Βεειτστιιιιι

ΑΡο!!ο!οι·ιιττι τετιε!ειιει ΡτιιιΓιιιι:!πι ι!!ὸ Ρετνειιι!!εσ σε” ιιι!!ττιιιτ:ιτε ε!!ειιι ε!ειιιι

!ἰτ ιι!τιτιιιιτιι. Ρσνειιιετιε τι;ιτιιειιε Πιι€οτιειε , στο. !ιοτιιτιι άιε! τεττ!ετιι,ε!εειτιιέ! ει!

Με ε!!ει !ιοτέ`ι ωι€τωτ π! Ποιιιιτιιιπι , 8: ετ:ι!!τ!τιο ιτι Εεε!ε!!:ι !σεειτοτιιιιι θετιιιιιο.

:επι Μειττντιιτιι !ιοτιοτι!ὶεὲ: !εΡιι!τιιε ε!! , σου !ο!ἱ1πι Αιιττ)!ιε ττετιετε , στι! Ρ!ιι!τιιιαιιι

οθτοε!ιιτει ιιιιιιιετο ιιι ειιιε ίιιετε!τιτ εοιτιιτο.ττι , !!τε! δε ι!!!ιιε !σειειεεο!!ε , με ι·ετειττ!τι.

το στο τενσετιι!ι σε ι!ε!!εΙσιο , ιιι !ειετνιιιαε !ιι€τίι!`τιιιε «πωσ. Νεειιιε ειιιττι θ.

ει!ε ειι!!ειιιειιι Ι:ιει·ντιιε.ε τετισε Ροτιιιτ , νιτ!ετιε εοιιιιτεε !ΡΠιιε Ρειττιιιι Ρειττε ειιιι!!Το

εαΡτιιτιι ιτε: ιι$σε , Ρειττιιιι :ωστε !τιτειιτιοτιε εμε. Κοιτιο.ιιι ιτε όεΗτ!ετέτσιτέ

ὸοτιιιιπι ιιιειἔἰ5 εκει !ιιιτιε !εΡιι!τιιιιι ιιιιτιτιο.τετιτ τενστι , Ρωττω σ! τιιττι!σειτιι άε!Σιιιιτ

ότι ιτιτσ εο5 €1ι1οτιιιτι ιιεε !ιιιΒιιατιι_ιιονετειιτ , ιιτο ιτιειι!!:ιιιειι!!οι!ι Ρειττιε ει!·Ιεότιι :τι

!!όσε.

Μ. Ετειτ :ιιιτειιι ειιατιτΙο οΒ!!τ σιιιοι·ιιιιι Γεετιι:ιΒιιιτε τιιιατιιοι·, Ρι·ε!!5ντετι!ει·α;

ε!ιι !ιιιιε`τιιε ειιιτιιε ειι:ιότιι€ιτιτο. !εΡτεττι , ΑΒΒειτιε ο!!!ε!ιιτιι πιιιιι!ττειιιε ειιιτιιε ττ18ιτι

6 το. τιιιιιιειιιε , νε! Ροτι!ιε ειτιιιιε ειιιο.ε!τειΒιιιτει ττι!ιιιεβ , εστι Γει!ιεετ ε! Εστω τεπιΡο

τε ειιιο Βετιεόιότιιε ιτι !ιοτιοι·ε σωσει Ατιο!!ο!οτιπτι Ρτιιιε!τι!ε !!ιιιιιι εεεΡιτ εστι!

ε!ετεΜοτιει!!ετ!ιιτιι, ιΡ!ει!!!εοττιεειιιε!!νιάιιιιε , εοοτισο.τοτ 86 Ποετοι· Ιζεἔιι!ετ!:

δ: Μοιιει!!:ιεε:!τι!!ιτιιτιοτιιε :ιτ!ει·ειτ. Οι! σε μια! τιιοτστι τιεοτιε , νε! πατε , νε!

: !τι!!ι·ιτιιτετιε , νε! !τωεω ιιιτιτ1ιιειιιι πιιτιιιετετ οεεε!!ο , ει: άιε τιιιο τ!ε Μοικι!!:ετιο

!ιιο Ρτο!:ε&ιιε ει!ι!!τ ιι!τιιιε ει!! τΙιετιι ειιιο τ!είιιτιότιιε ε!! , Κ! ε!! ε! Ρτιτ!ιε Νοτιειε μιω

ιι!”τμιε σ! !`εΡτιιιιιιιιι Κει!ετι‹:!ει·ιιιιι Οέτο!ιτιιιττι τ!ιεττι , Ρετ τ!!εε ε. κιν. ειτεεΡτιε ετι

Πεο!!τ!ε!ιιτ

ορια! Μπ

εοτιετ πιο

πω.

ᾶτειτ ε! ιιτ.

Ά!!ιι!ιιϊω . . . . . . . . . .

ἔτι @Με ιιοτιιειε οι·ιιτιοτιιιτιι !ιοτιε, ειιιοτιτ!ιε Με Ρ!ει!τετιιιιτι ει: οι·ε!ιιιε όεε:ιτιτατε ειιτο.νιτ,

δ! Μια-τ ετιεπι είπε ε.τ!!ιοε τισ ιιι!!ττιιιτο.τεω τ!ενετιιτετ , ιιτ ετιιιιτσε 11011 νει!ετιε ίσεττο

εε!ε!ιτατισ- . . . . Α Λ . .

Μ. εει!σει!!ειτιο νε!ισετιιι· , ειιοτιτ!ιε ΜΜΜ εο.τιτιιτει Γο.!ιιτο.τιτ !ιο!!ια: Πεο τιιιιτιιιε ο!!*ει·,

β τετ, ειτεετιτο ιιοο ιιιιο Οεεειτιιιτιι ιιεινι8ει!πιτ, δε ττι!ιιιεειιιτε εκιτιιττι τ!ιε!οιιε.

οκτώ! τι. ΟΒιιτ ειιιτετιι !`εΡτιτιιο Κο.!ετιε!τιτιιττι Οέτο!ιι·ιιιιιι άιε ς , σ.ιιιιο τω Ιτιε:ιτιι:ιτιοιιε

<ιιιιι=ιιι· 1)οπιιιιι !εΡτιιιιέειιτε!!πιο Γειττο:!εειιιιο, !ετιθι !ειττ!ι , Ρο!! !ιοι·:ιτιι τιοιι:ιτιι , ιιι Ρτειτιε

9118.

πι€τιιοτει.τ;ε εινιττιτ!ε , !`εΡιι!τιιειιι ει·ει!Βιιιιττι σ! Αιι!!ετιιττι ε!ιι!Ηειιι εινιτσ.τ!ε_ ΜΙΜ

ά. :ιο Ρτιπιο , ιιι Μοιπι!τετιο Θετιιιιιοτιιττιι!, :ιε!!!ιιτιτε εε ΡΓε!τιιοε ι·εΓοτιτιιιτε ειτετε!τιι

ιιοο Ρο.τνο στο Αιιε!οτιιιιι στι! ειιτιι εο :ιόνειιετο.τιτ, τιιιό.ιιι Μοιιει!!:ετιι ε]ιι!`τ!ετιι,νε!

ε!νιτο.τιε ιτιεο!ο.ι·ιιιιι. διιιιτο.ιιτεττι θειιιιιιι Μο.ττντεειιι ειιοι·ιιιιι Μοτιει!!ετ!ο δ; Ες

ε!ε!!ε εοτιτ!!τιιε ε!!, 8 σι!! Ρετ , Ε!ειι!!ΡΡιιε , Με!ειι!ἱΡΡιιε , σε! ιιτιο Ρ:ιττιι ιιιειττιε

εε!ιτι , σώσε Εεε!ε κι: Η ε τετι:ιιτι, Ειπε! ειιττι ενια Ι.εοτιι!!ο., ό!Βιιστι !οεο Η!!

Γιιιιιιο.ττνι·ιιτε!ιφετε τιιετιιοτιο.ιτι: σι! Ριτιιιι ετιειτιι ιιοΒιε ιιιε!ιετιιε δε τιο!!το τιμ

κατ! οτιεπι Για ιτιτει·εε!!!οτιιε 8: Ρτοτε&ιοτιιε ιιτιΡειιτ!ειτιτ.

με Ετι Βει!ι Μπετιιιττι ΑΒΒιτσιι Βετιετ!!έτιιττι Γιιιιπι τ ΙρΓο ό!ε!τι!!ετιιιτικ ε!! Βετια!!θ!!τι!ε ΗΒΗ. Βετ!;

ὶρΓοιιιιιι Ριτιστι πεπ , που ειστε Βετιετ!!ετιιιτι Β!!εο

Ριιιτι, ε!ιπι ν!νσιτε Βει:!ι ιιιι!!σ.τι·ι Βι!`εορι:ιτ !ἱ!›Ξ (εστω

!ιι!›ιιετἰτ Εεε!ε!!αιτι, ιιεε ιι!τιιιτιπι Με Μ !ι!!!στιο. Βω

τιστ ἐι Μάο. τιΡΡε!!ετιιτ , !ττιττιο ιιεε ιτι ιρ!!ιιτ Βετ!ετ

Μειττντο!ο !ο!οειιπι !ι8!3ε2.τ. Με !τ!σιι Μάο. ιτι νι

τπ$. Οιιτ!ι στ! εοφ. η. δ. Βετιεά!&ιιιτι (Σιι!!!ιι:ιτεττι

ν0εΔτ[απθτβΜαΜ εστω» ΒΙΝ11Με τω! , 8: ε:ιτι.ι;.

Βασιωι ΡΑΠΗΜ 1Μπάτ6Μω , δι τιιτ!ιιε τη. ω.

6 $!ε πότε !εις!τιιτ ιτι Μειττντο!οΒιο Βετιετ!. Ατι

ε!ἱε. ε: τω: εοτττΒειιι!ο. Ριτι!!ειι!!ιι ετ!!τ!ο !ιιιιιιτ τιθε

τι: , Μι «μια πω! Μό." τερετιτσ.

!τι τω. !!!:._τ. τη: ει. Ρωστωσω Μάι: Ωσηε

έ: σιπ!ικι!ίτο Ριι[τ!ιατε ό· τοπ[ιστε ττ!!›ιι!τ Εεο!ετ!τ!ο,

ε!ιι!άεπιτιιιε ε!σιμτιτεττι εε ρτο!!ισιττι ΩΡ!!!0!8ΠΙ ε; σ:

τε αν! Νιιιτοιιιιιιι Κεῆειτι !ετ!Ρτεπι τε!εττ. κάψω

“Πισω Ξτιτιιι!τ γν!!!ε πιω Με!ττιε!!:ιιιτἱετ Μοτιεςωτε

ιτι!ι!ι.τ.τ!ε ΒεΒι!›. Απε! στι. ;. μΠωστέόω στη:

κι!Μοκα#πάκω !ε!!!εετνν!τεπιιιι!ιττι!ει ωστε!

πέτι <υαβιιτ!οπέ: σωμα 0!ιιβοπέτυπ ρωταω [πω.

σ! Π!ιιτ! Μοπτ!!!ετιιιττι πω: ε!! Ρτιοτατιιε οοηγςη.

τω!! Ωιιιοιι!εοτι.ιτι·ι Κεξ.ιι!ετιι.ιπι Οτε!. δ. Α118τι!!.

!εΓτιιιιιιιι!1ιετ! (Ξα!!!το ὲ !ιι80τιι:ΙΙΙ ε!νιτ:ιτε,

σε



ΜΗ ὲ. ΗΑι:Αϊ.ΙΝ1 εοΝὶεεεεοκὶὲ·; ω

ωοπακοαοκοα=αφώσεωέκώωσα“ακουσει-Ε 7

ν1ΤΑ 5. ΗΑΒΑ1.ΙΝ1εφΝε1255οκ1 5

(.ϊΟΝΠΙΤΟΚΙ8 ΜΟΝΑ5ΤΕΚ·ΙΙ ςΕΙ.Ε.ΕΝ5Ι5

ΡΙὶΟΡΕ ΒΙΟΝΑΝΤΠΜ Α1).ΜΟΒΑΜ,

Ἀιι&οτε Ν στο απο Ι..εσεΠεε:1ά ΕΡπε; ιιτὶ ε:: ιιιιπι.7. ἰπτεΙΙἰἔἑτιιἑ:Ξ ε

Ε:: Με. εοιἰ; Μπέαέπεαβε .Μοπιιβ @· Βο2ξιάιβ, οπα# Ρ)·ο2ος€ο.

ε - .ζ Πι τ Β. ΗΑιπω.ικι1ε ΑεΙιιΙταιιὶαε τεττἱτὸτἱο επετιιεμιω Η8.όε1ί"Π;

., ΜΗ ΡτοΡαΒὶτ:ε εποε; ἰιι τεπετα α:τατε :σωστη :6Βὶτατε Ποἐ>ὶ!ὶ=Α·

· 8ταοἀεενιιε,Ριιε;ὶτὶεε αιπποε εκεεὸεκιε, εοΠΓοπὶο απατη ω- Ί'""""8·

Ιοωοιιἱε ΓεπιΡει· 1ιπεΙΤε ειιΡὶεω, 8: @τη Γείε εοτΜΙε αεἱ πω.

@τα ι:ήτε1·ετιιτ εύετειπΙει·ε5 ετὶαιτι ΗΠιιε ίαωοΠ Ραττὶ_ατε!ι:ε

ὶ !|ε: ¦α Β εκεττ:ΡΙα εοιπατιιε είΕ Ρεττειπατε; ευἱ απ Βοπιὶιπιιε; επ έ:

ξΈ·Μ ω” πω” ά·ι·. Ήιαφά ετἱαπι ]απκ!ιιόιππ ΡΙιπεε Εεε ΙΡΓιπη

αικϋει·ατ αᾶὶτα;ε, 86 με νΜΒιιε Με Η 02111” 1ιτιΡατ ιιοΙεβατ αΡΡαι·ει·ε: 8ατιέϊιιε

[εΙΠεειτ Αετὶεὶιιη Μακὶωἰιιιιε,Ι?αυΙἰιπιιε ε]ιιΐάεπι μετα εικΓιιΙεε αά ποίϊ:ι·ατιπ 5 Μ

είΕ Εταπεοπιιω άενει:ετατιι: τει·ι·ατπ. απατα ΡοΠεα Ττενει·Ιε:ι: 5εό1ε ΑτεΜε.

ΡὶίεοραΠ 1ήΓυΙα ΓιιΒΗτπατὶ , Πήςιιε ωοττεπι οΜειπεε , ειππ Ποττήτιο ππταει1Ιίε

αττείὶατιτἰΒιιε ίε νἰνετε ππαιπίεΙΙ:ατιτ. 8ὶε φάμε Β.ΚετιιαεΙυε Τιιι18τεοΠιιτπ Με.

[Μ αΙπιὶΗιιιιε 8ε Βεο ι5€τωε; Οοαι· ΚΒειπιιιτι Βιιν1ιππ εὶτεα Μοιιαίἱετὶυπι Γυιωι

αι·αηΓει1ηιαιιω εοτιίοΙατοι·; εει:ετίαιιε ε:: εαάε4ϊι τεεὅἰοτιε ἙεΗεἰ Βιιεε ιιοΓεωιτιὶι:

1ιοΠ:το: αὁἰ1ίΙ`ε Ρει·ΡΙιιτεε 3; α . = ,. . Ν . . · . ι

. α. ()εωεω Β. ΗαὸαΙἰηι1ε ε1ιιεττ1 ηὶωὶο ὸΙΙἰΒεΒατ απποι·ε α Πεο 8: ΙποππὶηὶΒιιε Μ, Κω

εκαΙτατιπτι 8:ΡοπτζΠεαΙΙ ()ατΙιεότα Ιἰιωἰωατιππ , που εΠ: ηοίἙταε ίαειι!τατἱε ενοΙα ΜεΙο ΘΗ

νετε ιιαιπα εοι· θ]ι15δ£1ἱ11ἔι12. τεΡΙετι:ω ΒιετΙ: εΧΐι1ΙταεΙοιαε Ε). Ροι·ι·ο ειι]ιιε Με.. ;:'Η:"”

@ή τε1ἔ1οηἰΓειιεἰτιὲεἔτωἰιπεοἀεκπεΧΙΙἰτετΙτ τεἔἱιπὶπε, αυαΙἰτει·ι;ε δταβυ]αϋε8ε ο

ΜαΙιπυτιεΙατἰι1ω Μουαίὶετὶα εουίὶτιαετὶτ ΡΜ Ιαβοι·ε έ Μ ε] σε νἰτ:ε Μοτο εΙιιἱειιω

εμε νεΙ1: Ροτετἰτ τεΡετΙτε; Α: νετὸ ΡοίΕομαπι ειιΙτιπο ίε:νο:ιιπι Βεὶ ὶηεὶΓὸεπι

ΩεεοοΒὶἱ5 αἔΞτεΒανετατ,ΙιαΒἰἑαει1Ια φαμε ι·εΗ83οιήε ιιΓιι1 αμα τηαΞέια εκ με.

τε ἀἰΓΡοἴιιεταεϊςυοεΙ ΓετιπΡει· ΜΒΜ: πι ναοί τετποτἰοτὶε ΓεὶΠεετ κατα: ΓοΗτιιὸἰ

που, Πε Πεο αεπιιιετιτε ηα&ι15 εΓτ σεεαΠοηεκτι. Ταιπάεπι Εεεε ὸὶΗὶεὶΙΙὶιπε , Μι

Ρεττανἱτ ται·πετι ὰ Κεἔε οτ ΔωΗΜ Γυεεεόετεε , ωεωω όεΠάει·αταπι ετεπιπιπι

@Με Ι1εετετ,ι1Μ ι·επτοτυε ὁ. ειιτἰε Γατειιὶατἱβιιε., ΒΒει·Ηιε Μιὶατει: ε:εΙεΙ`τΙΒυε. δ.

ΤΗεουακοι νἰταπι Γατἰε ΡτοΒαΒΠεπι Κε “8εΟΡτὶττ1ατὶΒι1ε οΙὶεητανὶτ,είιττηιἐε

ν1εεπι Γιιαω ΓυΡΡΙει·ε Ροίὶ Γε ΟατΙιεάι·α: σα: Γιιβι·οΒαιπόπω ε:: ιποπποε ὸείἱἔηε.

Με ΡΙεΒεὶταεΙυε ΠΠ; Γαετἱε Βειιεὸἰ&ἰοτιὶΒι:ε ὶκιΙῖΒιπἰτα, Β. ΗαόαΙὶιπο Γεειππ ω. Δ

πτΙτα:πε @πι όείΜηατιιω αεεἰΡὶυπτ εαΙΙεω °. . - ε · - γ ε ε ε ‹

3. $εεΙ εὺπϊ 1)οπιππιε ὶΡίἱι15 Βετιεὸᾶ‹ΐτἰ ΗαὸαΙἰι:ἰ Γαοᾶἰτατἱε Μπι· ΓιιΡει· εω- .ΐοΙἱ! εωεξ

ἀεΙαΙπυω Ροι:ει·ε ΡοριιΙα:Ξε ὸὶΓΡοι1€τετ ι1ετἰοωε ; εοιπὶΒἰτ @ω πει· α8ετεπε, Η1°ω""·

απ: αεειιτπΒετετιτ :Ιιιὶει:Β εφτά απιβε ;άο1·πτΞεκιτίεΙυε εΙε απο αεἰτιιι· 5αιπδΙ:ο, α!

κι· νὶ8ἰΙαιπ ,·Βεο18ποε ΓεάΙΙεετ ΙζεπιαεΙυε, ίοΙῇε ταεϋι1πτ (Ιω οΒει·ατ νυΙτιιὶ 1πιωὶ

:πω !εΡοι·αω:1ε, ΑιιεεΠεο νεΙαι·1εει·τιει·ετ οΒιιωΒι·αωίηε. ΕνἰἔὶΙαυ5εαυτεω αἱταά

επτα Βεατιιε Ροτιέ1ΓεπεΠ·ατετ άι:ΙεάΠϊιπε,Π παπι ωωε νάΠοτιεπτ ἐτι Γοωηἰε αἔποβ

ΈΪ8 ΜΗ οΠει5Γατη Εο1*ε , ηπϋχἱὶοὸἰεατε εε εΠΙ2εταε εατὶΙΙζωε, ΑτζΙζε νω1ερευρωεφα
Ρτἰππὸ τεεπεω , ία! ΡΜ: ]υΒειιτὶε νοεὶ οΒεεωΡει·αιπε ,ε απ : Βεε:ενετατπ ΗΜ ,α

 

00,3, Ϊδ.ἑσ

μ ΜΒΜ Με οπήΠτιππ :Με ώ: νΞια δ, ΚεωαεΙἰ άεπι ΚεωαεΙιιήαπι ΕΡΞΓεοΡιιαΙΜυα Μεωιω; Μη

και ίρΠι::Α&π ατι 664. τερετεπεΙα. , δαπ1επιια ]εεὶτ. ` « μ . - > ι

οικω εοΠὶΒἱ: Βο!Ιαιτόι1ε! ΗαόαΝπι1πι ΡΓΗΙδΚ(ΠΊίβ : Ηἰι:ε 5. ΚεπιἐεΙὶ ειππ Ι-ΐαόαΙΞπο ΓεεεΙΓιιω παο

Με α.άΙταεΠΠΕ, φνάπι $ταΒιι1επτάι εοιπάετωπ: 6φω €εκε σε. 1.2. φκιτωίζεξ Η: Α6Η5 5. Κς·πιαεΠ ὸἰκἰπιιια;

ΜΜΜττιπιω ή·
ε·



Με; νιτΑ 5. ΗΑΒΑΙ.ΙΝΙ ()ΌΝΡΕ$$ΟΚϊ8.

δ·

Όι”. ΑΝ.

σε.κε.

Πεκ.ιιι.

ΚειτκιεΙἰ

Βσττειιι ω·

Πτιιὁἱσετη

Ρε:ἰι δ6 Ο·

Η:οτπι1Μ

εσείΕτωό:.

Δ

ΚεπιεεΙιιω

ΜΜΜ.

Ρο.τετ ΒεεεΜπιε , :μια νἰὸετειω ἰιι ΡτεεΓεπτἰ σεει:Ιει·ε, νετἱιω ενσΙιπἰε εΙάσιωε

εΠεσιιε ΒιιππΗ Ρι·οι·ισε ὸενστἰσεε Ρετεί··ειεετε. $εά εἰιπι ειπε 3ιιίΠοσά σιπσσεεω

εε ειτε Εεε που ΠτΔΠεΗ μτηι1ετε;εσΙσωβεω ειπεΜΜΜ ΓσΡοι·ε συὶεΓεετε ὁ::

επ: σ ΓιιΡετ πω ὶσὸἰεειιττι Με εκσερΠε άεΓεεεε!ει·ε5σευΙόΓσυε πιεσε εΙὶσιιειπμΙιιω

εἱτειιτιπνοΙΙτετε, εἰεσ5 εειΡιπ τρωει ΓιιΡετΓεεΙετε) ττιόε1ι1ε Ιποε απο συἰεΙ Βοιπ στ

τειιεΙετπ Βιτεστὶεπστετε. Ατ Β. Ρστπὶίε:: ΚεέπειεΙυε Μὶετἰ εκ1επι πεταει” νι: το,

ΕκεεΙΙ1τ, ὶιισσ1τ, 8 ΗεισεΙΞεε) ὸὶειιὶτεε :σε πισἀἑεἰτετεω :πειτε , 5τιὸὶει1ὑττισιιε

Με τε.Π Έπεσε ίοείσ , σιιεττι Γεωι1Ιετιι σΒιιιτιΒτετὶ εστιΓΡεκἰ ΑιπεεΠεο. Τε ει·

:Μπι Γε! :που ι1τετ,οεσσεΙυεε Ρετ ιπσέΕεωε Μ: ΡΓειΙΜΠε. , ειπε εεε Μ @ΙΜ σ,

εεε ἰτι ΙΙΙι:Πι·ετε σε:: ειπε εκεεεεε ΕεεΙεΙἰει. ΟσΙωτισε σιιΙΡΡε 5Ρἰτὶτιιε-Γεεᾶιιε

σι1είυΡει· Βσι·Μ:ιιιτη ΐι11ο1·όεηΙε ΠιιωΙιπε Βερτἰἴππετε τεσιηεώι: , 86 ειπε σΙεσ

εΧΓιιΙτετἰσσἰε Ρτεε Ρεττἰεὶβι1ε Με εεΧὶηοίἙειπἀἰτμΡΓε @ειπε πιΜίίϊτωε Ρὶετετ1ε

τιιιπτι εοι· ΙΙΙιΜτεινιτϋτεςι1εἱπΓι1ἰἴετνἰτἰσΡετετικιὶτεεἀεΙεἔενὶτ. Ηιεε 86 Με Π

πΜε Γειετεε ετικἰἰεὶσιιἐε νει·σει ΗειόειΙΜ:ε ὰ Ι)εσ εΙεδτιιε εστάΙε ειπε ειιιώεεειτ , 8:

εε! τηει]στε. Γε νὶττιιτιιω σΡετε. ὁεὶτιεεΡε ε.εεπι€ετε εσεΜιΒειτ.

4.. ΚιιτΓιεε ΒειπἱΒτιιιε ΡσιπΞίεΧ ΚεπτειεΙυε Ηπιπστωσ στιείεὶεε εὶτ εε! ἰΠιιω : Λε

εεΙει·ει ει· σ, ΗΙ1 πε ,ειΙὶὸ εμιεετσεἰὺε στσΓεεΗσεεω (ΠιτΜ:ιιω εοτιίε&επε Ρι·:ιτόιι.

πω. νειΙ επι εσε6ευεω ΓεΙτι:ὶ σοὶ εεΙ]ειεει: Ηιιν1σ σπιτι Ι.ετὶετπ . όἱευΙ1τ νἰεΜ ,

ειεΠεεε Ισειιπι εμε Ηπα-ε1ι1ετι1οτ-πποητεε νσεε.ειιι· 1εσιιἱτε , 86 Με Ι)εσ εσΙισΓΡἰ.

τε τΜ Ιεισ5τειειΜιτι :ιτι1ιιε Οτετστἰσππ εσηίὶτι1ε , ΑσεεΠε ιΜ ΡαεΙΜΒιιε 13ο

:κήπο @Μάο (Με νειΙεειε τεὶΙὶτετε. ΙΠε Επι: Ρι·εείεΒάσ.Β1Ιειετεειπε(υΓεὶΡΙεεε,

νείἙἱἔἰ1ε Ροιπ1Ηεὶε στσνσ!νετε τ:Με εΠ.Αι: ΠΙε σειύ€ιεσ Βοι·τειτυ Νικο εΙενεισε, ετ

Ισειιτι1 ειπε εΙΙσιιειπἰε εσττιἰτἰΒι1ε εεΠτετ, δ!. Ρτσεεόεκπε τεττπΡοτε ω! Γε ίΞεΡε ή

ΠτειώσηΕε @Με τεεΠι·ετ Γικιόεσε.τ. Εκστω:ει ἱτειειιε 86 ὶπιΡεττετε. ΒεεεεΜΗσιπε Ρτο.

.ἔτεΠὶπε Ισεἱεἔειεὸἰ ει:ΡΜηε , νΜ ειι]ι:ΐσεω σοὶ νσεει!πιτιπ Βεο όενειείτ άσκηση

α:ετεεει:ε , ιικοτ1ε ΓεἰΗεετ ]ι1νειτοίηε, ΒσΪΡἰτἱσ ἱττιΞεττετο, ἰπτετ νετίειοε!ιιω ἱπειιὶ.

τετε. 5ει:&σε]επιὸὶ&ι1ω εσεΡἰτ Μακη ,Μπεστ Με ΓιιΒἀυ]εὶ ὡεεεωὶηε Ισειιτι1

Ξιενειπτ , Ι)εο ἔτετἰειε εεπ , Αε!]ιιι:σι·πιπι ποίΙ:ι·σπι Με εοπΜε Βοττιἰτιἰ εεεΙεΙε

Βεἰιπεε ε ΙιεΒἰτεευΙυω εσείΕτυπ , Οτετσι·ΙοΙσω ω: εποε τεπιΡστἰε ΡσίΓε Ειι1τΡει·.

ίεεὶι:, ίε)Γέσι1ε (ΜΜΜ ΒιτπιιΙετιιἱ Αυ εΙσι·ίιττηι1ε Ρτεείἱἀἱσ τοτιπτι ιΠὶε ε!ενσωε

εσιπτεὸἱτ.Ιο Έο.στε ὶεπιπ86 ΙΜ, ω τἰἔοτεᾶοιιὸὶκετε, ἰπι ΙειΒστΗσεε 86 εὶὶνει·Ιῖε

ειοεσπΒιιε, εεἔιιππιπἰε επεσε ΡτεΠ`ιιτἰε Ι)εΙ Ατωετε. Γσστἱε 86 σιιὶετε 86 ε Πσπι1εσ

11οτ1ΓεειΙΙο ν1νειπε, επΓΡεόεεισε.τ Με σεειτειπι @επι 86 εάνειπτυπι έστω ππ:ι€ιπ

-Βεὶ, 865εΙνειτστΙε εσίει·ηεειμοπιιιετι : εείΗεάεΓ σε 86 Γει·νπιιτ1 ετΜπ Π18]ί

εἰειιε στοετἰιιω εστΜε εστΡι1ε,έΡΒιοπ ειπἰτικιττι εεεΙε ἰΒιιε εὶε ιιτειΒετ ἐησεΠιπειι

τω· εκειιΙ:ϋε, Κεεεεπτι εεειιΜτιι Γεσ Γεόειπεπι σπάσει παω εἰ οἀοτἰ5 ΡτΙστιππι

ειέΕι1υπι εσ:Με 1ι1ε.ι·ει εστὸἰε ί-εετἰΗεΙιιττι όε1ε&ε.Β1Ιε πιειάειεεΙο ιπιΜΠεεεε.

ε. ΑιιεΠειπε ειπειτι Εεωεω Γειπᾶὶτετἰε , ΓεισέΜεσσε εσιινετίειτἰσσἰε ττισεὶτστἰε Μ,

·βεειεΙ ΓεἱΙὶεετ Βεπισ.εΗ Με ()ο:τισΜο ΡτοεἀἱεἙσ $τεσιεΙειι1ε ,ςιιὸά Πιιάεσετιτ παώ..

Μεσε απο νεΙυι: εμε :ιό εΙνεετὶε. εσεΗι1ετε, ιπσιππιΙΙὶ Γε σππιπΕΡστετισε 1ετγὶτιπἰ

-σ.όόει·ε 86 Ιειπἰ 3ι1Βο ΟΙιτὶίΗ εσΠει Γιισεε&ει·ε5 Μ] νει·ὸ ΗΒετσε ίιισε Ι1σετεΠΒιιε Μ.

πιο ΜσιπειΠἰεἰε ἰιπΙἙτυεεὸοε εἰἰΓεὶΡΙὶο1ε, 861ΙΗε ΡετΡετι1ὸ ὶπἴετνἰτυτσε εσεττειόετεϊ

τπυΙτὶετὶεττι εΙε ΓειευΙτετἰΒι1ε Με 86τεὸἰτἱΒιιε Με δε.ικίΕοτι1τσ σεεεΠἰτετὶΒυε εσω

τηιΜεο.ι·ε5 ίΕιιάεσει: 86 ὶ Γε εε! ειπε ν1ίἰτε:ὶσιπἱε 86 Μιπ1σ εετὶτετὶε ο.τόοτε Γεεσε νε

εεε, 86ε!ε ΡσπιΙε Ρε.ι·ε 16 Βεἰ εσι1νει·Γεεε!σ Με εσιπνὶνετὶ,ίἰειι:ἱ Με εετεΙσἔσ

ε1τσι·ιεπι Ηὶαίὶτὶιιω ειιἰ Μάεπι ΓιιΡει· εΙπο.ι·ε ει:Ρει·εε ΜΜΜ: ΜΜΜ “πωπω

ο Ι..ειϋ. Γεπι 1.266.. "Με Ζ.:|ΞΙ›, Σέ.< ε οτἰτιπ Μ Αι·

σΙιιεεεε, ΜΜΜ Ρ:0ει:Ι ε ΒιιΙΙσεἰσ, ὶΒἰεμιε τεττΞἱ με

Μ” Ιεεεεε εΒίστρτυε , ετιιπιΡὶτ ἰκιιἱε ε κιιΡε ὶτι Ηειει1πι

μεσω , π: ΜσΓα τσΠεεωι· τπεἀἱἔ.Ιει.ιεᾶ ώρα. Βίοπ2.π·

παπι σΡωι1ΙΠ, ἔι προ ΓεΓσιΜστε: Μσετε όἰίὶεπ νὶειιε

ΦΠΑ ερρεΙΙεπιιε Ξ Σ. Η:ιάεΙΜ ΜστιείΕεήσ ΠΜ: ω"

Βτιι&ο, Σασί-ιι τεπιρστἰε ΜσΜεΙιἱ Ιοειπτι εεπεκιιτπ

Εεεουἰεἱε,συἰ 8: 1ρΠ Βετσειιπι ΟεΙΙει:Πατη νεκειἰσ

ΜΒΜ Γειἰἔειἐ , ΥὶΓεωπι ττεπΠειἰ Γεω, ιπἰ ἰιιΡι.ε ὸἰεε

πω. Νιι:ιε ησάρειΙΙεε Μ.: Εεε1είἰει, :ισ :ἰ:ιιΙιιε· Ρα:

ροίἱτιιτε : ει: ἱπ ΔεεΗνἱε εσΙΠε Μπιτ ΜΜΜ “Με ε σή

πιειτἱει Εεε!είἰε, εΠε εΓτ 2εΠειιΙε, ιισἰ εεΠιιΙππι μέ·

πιιὶπι ε::Πιιι:ή: επεσε ει·εππειἱεεπι νὶτεπι εεζἰι ΗεἀειΙἰ..

Με, Με εεε. ήιιεινωιιΙυε τετιππιπ_ Η:: ίετε ω: Βοι

ΜΜΜ, (ΙΜ τε&ε ετευἱ: επσι·επε ΡΜΙΕρρί Ι·'επει·1] ,

ΠΜ” Βασσειιιτπ , Ι.ιπσΙεε , δΕ ΩεΙΙεπι δ. οιι1εω με

Ηειιησπὶει, επεσε ΕεΠῖσἰεω Έκεσιτ|Με ορἱόιιπι οι;"

(3εΙΝε ΗεὸεΙἰεἰ απ! Ι.ι·σεω ΒιιυΒιιτι εσείπεε!επιζε Με

(δετε!σεσ εεεει·. εε! ;. πω. `

 



νιτΑ ε. ΗΑΒΑι.ιΝι οοΝεεεεοκιε. Μ,
ΗΜ: Ματ , ἰιηεἰτ, ΜΜΜ. εοτιωπ εμε ειπε Β. ΙζειικιεΙο Μοηειίὶεεὶιιπι $ταΒιιΙεεε (Με. Απ.

Ρτἰἱι5 ΜΙιεΒετεεε €αΡετι111τ:5.ΚΕΜΑε1.ι15, 5. ΗΑοΑιικιιε , Ε. ΤΗεοΙ.3ΑΜ:ι1ε , Μ;

8. ΕΑΜΒΒΚΤΠ8,Β]!18ΓΡἱϊἱΕΙ1ᾶΙἱ8 ΡεοειιΙ ΔιιΒεοω ΒειΡτεΓωετε Μάικ, 8. Ηιιιεειιτι:ε, . °

(ΜΜετωκυε ειιοε1ιιε ΓεΡἱειετὶΠἰτιπιιε ,8ε εετει·ε πιιιΙτἰ.

6. 5εεΙ ι1τ εε! εε ιιικ!ε Ραι1Πο π1οπ1εητο ε!ϊνει·:1ωιιε ι·εεΙεεωιιε , £ωΡἱΕ Βεο.τι1ε Ιο- κι ΡἱΡΡἱπο

απο Βεβἱτατἱοπἱε Γιι:ε ΗεἀειΙἰοιιε εκεοΙετε,ί`εο&εε εοπνετΓετεοεὶε οΡει·ε ειόοτεο.- ΞΪΞ(°ΙΠΞΓ°Ρ;

τε, όε εΠεειε @Με @ΜΙΒ Βοπιιε οε!οι· Πεο Με αυτή Ιοεο είπε. δο.ιπε ςιιὸό εσεΙε- 1 πω'

Με Ιιιεετοεὸ1ιιΙετετείυΒ :Παω ειεςιεενει·ε.τ ιιτΜπε ,εεε εἰνἱτειε εΒίεοικϋ Γε τα

πιεστικα: ΡοΙἱτε , Ρετνετιἰτ @να ίἔιοᾶἱτετἱ5 ε]υε :ιεΙ ειιι·εε Ριι>1>ικι ΒΙοι·εοΠ πιἰ

τυπο τεωροι·Ιε Κεἔἰε : εμε ει: Κεε,επε. $ειΙ›:›. ω! νειετὶε εεωΡοτὶε 8εΙοπεοπεπι , Μ.

Μ ΗΒιιε εεἱΙὶεΙ εε ΓεΡὶεεεεΠἱτπὶΒεἱ ειπἰεἰΙἘτὶεεειιτι·π Βιιω1!ὶε πωιΠοοεπι ,εστι

ΠΙΙίΓειιε εΙιιΒει·τεπεε εε εο όε Ϊυωἱ£ἰ€11ὸο Με ΚεΞἰ Κεειιω ΟΙει·Μο 8; Ξεεεε·

ιεεω:Ιο [εειιτιεΙυπι εμιειωΡεειυπε Κεετιο εε εΡΙὶειε ωεΙ!εΗιιο ΓιιίεεΡει:ε εΙοεμιιο,

ΓυΠ·-τεΒιόςι1ε ειιο.τιεττιόεπι ειπε :ιό!ιιιε ὲΙΡτονιίοτιΒιιε Ισα τεπετιτιιτνι!!ετεω σου.

εεΠ`ο , Βειιὸεπε :Με Βεατἰ νὶτ1εοΙΙοειιἰο είε τεὸάἰὸἰτίΡειὶετἱσ. Ε: εΙιιἰο. Μ! Με εἰ.

πιεετιΒιεε Βεεππ,επιιΙτιὸε ΒιειιΙτετιΒιιε 8ε τεε!ιτεΒιιε 018 εμε νοΙι1τιται·ιειτο Ρε.υΡει·.

τετεττ1 ΓωΡΡεάιτετε νοΙεΒειιι: , ει: εοενε:Ποιειε εμε κι εοάεπι Ιοεο ειι€ωεπτει:εται·

ο.Ηεδτυε. Νειπε Πιθτε ἰτι ε]ιιε νἰεἰπὶο ττεε εεττπαιτιἱ , Βεο ΜΗεετ ]ειπιάΞε1ι1ε, Τει..

ΡιδΝιιε ε1Ιτετ , τει·εὶιιε Βιιι.οιιικιιε, ειιοτυπι ειιείειιε φοε1ι11ω ΡοΠ`εόετειτ εοεεεΓ.

Η: ενοτι15.

7. Νοεπειε ἰτεηιιε ε]ιιε Ρετ νΜικι Ιοεε ειωᾶἰε ἰειποτιιἰτ, Έσ.&ίιπεςιιε εΙΙ,ιπ ε:: Με :Με ει» ε

εεωΡοι·ε ὲετπεΙ:ὶεΙ·-ι·εειιει1τει·ὶ εεεΡἰΠετ: 1ΡΓε ετιἱπι αεΒΒεπι ἀὶἔιιάωειεε Πεο Μ. ε: ενω·

Μκαιω όιεεεΒετ. Οωπεε ΓιιΡει·νεεεεεεε πω: πιοἀὸ όιιΙεεεΠεε νετβοτι1ττ1 ειωττι:ε- :,,Β,..;;::,],

ε1ιιεοτεε εεεωεΒ:ιτ , νει·ίιπι 8: εετὶτατἰε οΠἰεἰει εἰε με πεοάιεΙο Πιο ΙΙΒειπἰΠὶωε Μ

Ρεικ1εΒετ. Ετ ειπε ειιπιὸεπι Ιοει1τ11 Γεα Γεε:τει εοεΓεει·ενει·ετ εοενει·Ποεε, νοΙιι5ι:

μι” ΒοιπΙειιε νει·Βε ειπε Με εΙϋ:ει·ειε, ω; Με,ἰ11φ1ὶτ , 6εεεεω9“ωοεπι ωεωβ »Με Με -

“ω "ω, ἐκ: Με Έ.ειτπιιΙο Πιο οθεεεΙει·ε. ΟίιωεΙυε Ιοεε!Η ]αΙ1ΥὸἱΙ8τ8.β εεεΡἰΙΤετ

επΒιιΜε,όεο εειιἱτεε απο άιιοΒιιε εΠ'ιιεεεε νεο:ιεΙΒιιε ΠωΜεΛεω ί:οττι10:ΐΙ€τ12ά

©ιηιιε εΠεεπετ1ε εΠ`εε νΔιΠει1Ια νεεεεεεεε,εεφει·εΙ Με: Πι Γεωε:ἰΡΙΙε .Με ααα

επειπΞΒιιε@σε εοωΡετει·ετ σετε:Ξε. Νειπε εποε Γατεεεεεε , εΧωεωεε 9ι1Π3ι18 Μ..

νεέΙ:ὶ Ηεε:ειιιε εκινεπετιιιπ: ἴοιεἱΡεἀεε , Γι:Ρέι·ςιιε πιοι·πιε επάεινετε ι:επεε. Ηοσ

€οΜΡεττ0 ειι1τιπιε τεπιΡοτἰε ειάει·ειτ Ρι·ει:Γιι!,ειι]εε οπο:: Πεο ειωιιεκπε εοππι·ιε,

που (Ρτο πείεεη εκατο ΡεπιιεΙεωει·=ΜΒ,ειι6Εοεᾶεετεὶτιτετωἱιεενπ ΕΡεΓεοΡεΙε, ό

εεε «με ΡοίΗ1απ: εςιιεε Οτετοι·ῇ ἰΙΙἰιεε εεεεεεεεεε 61168: εΙεΙεε:Με Με 9110111143 εε: €:06.πω.

τεὸὶτἰΒυε, ω: :επι ΕεεΙείἱιε ι·:οίϊ:ι·σε νΙΙΙε.κτι ειπε Μοι·ιε-Ρεαπεβετε Βνοοειτοτ,εΗ εεετωεω.

επωιειιΙυπι εποε! παω ε: ωεπιοι·πε πιεσε: επτει·νει·ετ, πάωΠεκ μιτωπιιε. Ι·

8. Οἱιω αιΓιι επεΙΤοτεε ΠΜ Ιεϋοι·ειι·ειπτ Ιιετἰζεε ,εΙΜειιιπ 8:ιιι&ο εοικ1ιεει·ειπεε Με...

εεε Με Ιεεετωπ , Βιιπι1Ιπει· εικοτειπεε ι·εωεε!ωπι σ.6Βεεεεε 0ΡΡοττιωι1ω. ΙΙΙε νετὸ <>[==εο== _

Τε ωεΠΠε Με μι» ι·ετι:Ητ Ροτιιω, νε:ὶιω ΓεεεΜε ἀεΙετοι·Ξε ά1Ιετιιιτι. Νεπώ Με Ξ?:'°"'°1'*

Ιο.Βοι·ο.οτεε Ρει·εεΙετειτετιται· εΠιιτΜει, θεε&ιιε σε! Ιοει:πε εάνειπἰεεε, ωεΠ”οτεε ΒειεεΙ.

··Ιιεπε ειιο ὶνετετ ΗΒἰτ, 8: ειΠ·ε&ιι ΜΜΜ: εοι·εΠε οι··.ινΞτ. Οι] ι.ιε οεετἱοιεἱε νει·Βο. εοι·εϋε ε

Γει·ιιαιτοι·ευε!ενετ, 8: ΈοιεεΙει·8Μιεε Γεετιιεἱεεε εοετωιιὸ ετπΡἱτ,· ΙἰτὶΒιωὰοε επίσ
ε1ειτ , ιπει·πιιω Με άεε!ετατ. ε ' 7

9. ΕιπΡοτἰιεππ Ρετ Μεπι τεΙ11Ρι1ε ηι1οό όεε5τω· Βὶοπππ:, ειπε Ρεεεεε5ιεεε, εα:ε Ματ? Με

φ1ετάεπ1 πιιιΙΙει· εεεετεεεε,ωοεΙτύωεεε νοεἰε ειι·επτειιε , νεΙΒεεε εμε οΓειιΙεΒε- Έ1εεεε=

τω· , Γεὸ ειπε ειοΙιεΙαβειτ εοπΙε, νοεε 5ωΡΙει·ε εεειεἰΒετ. $ι:ΒΙΕΜε ετΒο 8: μεμε. ο “ω”

Με απο. Γε εεΙΠειετεω φ.1.211επτ είΓετ, εΙυειΙετέι·νε Μ! εε εεεἱὸἐΠει: 1επει·τοΞενεε.

.Λε Με ι1τπτωτι1π1 εεωΡοι·εε μπι Πειει·ετ ςεὸά :ειπε εΙΙ·'εάει Πε ἰιπἰωενὶτ, α ει:

εἰ ἱοἴοττιππϋ ᾶἰΔΪεΙἱοὶταεἰε πιἱΓετεεἰ όεεεεωι· ·Γι1ΡΡΙἰ£Βε οπιιεεε οΗ·`ει·ιιι1τ Ρτεεεε.

Ετ1Πε, Νοε Με , ίτιςιιίτ , ι1οΠ:τει Γεω , Νεά Γεε&οειιω Ραετιιπ1, φαει” εοεΓιιΕμ

ο ΗΜ: πω: ἰωωεεἰιὸ εο!ΙΞεπ Β0ΠΗΜΙι18 , “ΗΜ ΣΗ- !σε|είἱ2 Δ: εειιο ω. ια!. “Με πι. ρτήιήτε

τ:: Αιι6ϊστεπε είε Νοεεετιιω Ι.εοάΒ:επΓεω ΒρἰΓεω &νΞεω ε!! ἰπτε: θετοΙοπισιιτἱιιπι 8: ΜιειαεΜΕΠΠ

.ειπε , τμιἰ μαπα Μ μια Βήμα 1ιιεπεεενει , 1Μειιε φαει , ω 0ε.ειοπικοι ΟεΙ1εκιβε Ειοάεεφε ρατι89Πε

ι



Με νιτΑ ε. ΗΑοΑτιΝι εοΝτεεεοιιιε.

01βε.ΑΝ._.Ρ2.1'Ε8 εΠε ιιιετιτι ιιτιιι:ιιιι εοιιτιιιεει·ετ νει εκττετιιι. ΡοΡσΙσε αστειο :πιεσε ειιι."

1. ιιιοι·ιοσε ισεεει·εικιτ,στ σ.1σι οιετ:ιτεπι δε εΙειιιειιτι:ιιιι ΓειιιΡετ ειοεσει·ειτ , ιΡί`ε εισο

. οσε ισ ττιιιετιο. ιΠιστ ιιισΙιετεσιτε ιιι€τιειι·ετστ οιτετιτιετε. ΦωτΡιετ:ιτε τιιοτσε Σετ

οι: νει·Βιε Ποιιιισι ειστε τιιΓειοσιιτ Με Ρτοιιιιίετειτ : ζωι·ιωιμε επεφτε: ρωιω,.

Δωτ.ιι ω τ·ιφτωιω “φπα ι εοσΠισε, τοτσπι Γε ω! Ποιτιιιιστιι εοιιτσιιτ ιιενοτσετ Ρτοίι:τω

τίιΓτισε ιιιιιιιο ιεεητιιιτ οτο.ιιο.τ. Οτ:ιτιοιιε ειιιιΙετει, ΠΒιισιιι @Με (Στσειτ οτι εμε

ιιιιΡι·εΠιτ : πιο:: Με Ι)εο ι·τιτιατ εσιι6τιτ ειστιιειιτιοσε εειτ , νοεειιι Ιειιτιστιοιιιε ετ.

τοΠιτ, 8τοοιιιιιιτε Βεο ενοττι οετιιιειιιΠτ. _ Ψ

τωιι π- ιο. Οσισε τει ειιιιιιιι·ιιτιοιιε ιιετιιιοτο. τισκτιειιτι , στ Πει·τσι·ι Ροτειιε ιιιεττοιιο. Ποε

ει” @Με Ατισιιο., εσιιιτ τσιιε ετα ΑιιτιιεΒιει.° νιΠει τιοτιίΠοιε τΙειιιτ1)εο :ιτι δετιότι

. Γσίι:ειιττιεσισιιι ΕισΠιιιει εισαι τιιειτσι· ωστσω. Ηοε εκετιιιιιο 8: ειιτεττι οσει:τιειιιι

@σιτε νοεειτο. , ειιιιι ττιιτιετε Πεο Ρετ τσειιιιιιιι εισΓτιειιι ΕεειτιΠιιιιι νιιιεΙιεετ ΗΜε.

Ιιιιι ρτωιιισιιι (Με .Μια τιιεεοειτστ νεΙιετιεοσσοτιιεο :ὶ νοειιιισΙο τιετισεεσε δεισ

ε”τι,Μοτιτειιι δ. Ηεισειιιιιι ιιιΡοιιετσιιι νοεο.τι τιιΓΡοΓσιτ: τικιιεετε.τ τιιιιιιτισε οσοι!

τετιεπιρτιο ειιιιιικ νιτιιιινιτιετ εισε. @Ποστ ιτεισεΠιε , ιιιΠτιιιιτειτε σΙτιπιει μενει»

το ειι. Οίιιιιτισε ιεότσισιτι ιΙΙισε ΡΙσι·ιτιιοτσιτι ειι·εσσιίτιρειι·ετ_Πόειισπιτσι·πιει, σε

ειι;ιίειιτιο γιτι Γεισότι ΠεοιΙι οσοι ειε ειι νοεε εοιιτισεΠει: 8: εσω ιιιτει·το8:ιτετστ τι

ιιοΠ:ι·ιε τσι ιΙΙστι τιειεειιτε νεΠετ , ιτει·τιτο. ΓωΡισε τοτε ι·εΠιοστιιτ : Ηο.ειει!ισο , Ηε

ιι τιαΙιτιο, Ηιωισο , ισοστιιιι , Μαιο. ()ιιιιιτισε ν:ιιιτσπι ° ισ ιιιειτισ ι στ τιιοτιτ τα)

(Με ὅ Ιεττειιτει· τττιτιεοτιει τεσετετ , 8τ τισ ιιιΠ·`ετι·ετσι· ειι:ινειιτσε , ατΡωινιτ. (Μπεστ εισ

22:::=Ρετ τεπι τιιιιιτιστ ιιὸ°Ιιεειτσιιι οσι τσιπ: Γοττε ειιιετατ Ηειτιειιιιιιιιιι ,ισιιιεο.νιτ ει8τ τιοΙο

ειιιϊωιε· τειιι ιιιοτιειιτιε 86 εο.σΠιιιι ττειοετιόειτ Πιιι ιιοΠείΠοιιιε. νειιιειιτε ιτατισε δειιιέτο , 8ε

“π” εοτειιε ει σε ΡσιΓσιτι ιιιειιισ τιιιιειι·ιτε, Π ιο.ιτι ειιΠιιι&ει ἔσιιτιιτι`ιτ ειι-ετ , ι·ι$ετιτετ οεει

άσο εειΠι ειττιεσΙοε ( ιιιιι·σπι τιιτ?τσ ι ) :ιεΠ νινειιε ιιΡετσιτ, δε εσιιότιε νιτιετιτιιιστ τισι

ειόετειιιτιοεσιτι Βεειτο εοτιττειειιτιιτ. Ησισε τει τοτ εε @τι ΜΜΜ οπο, οσοι:

τεΒιοτιιτ ιΙΙισε εοιιΠ:ιιιιτ ιιιιιιιοιτοτοι·ετ. [ξατετ ετι:ιιιι ει:ι.ι·ιιδιε Ισεε,τισιτι ιτιεοι:ε εστι

σ.ιειιι ιοειιιιι νιτιειιτσι· οιΠτιετε, οσι (Με Πτιεπι Πιεισιιτ σΓοσε ιιοο!ιε.

ΌΠιιιιτι ε· τι. Ρτοεετιετιτε τσι·διε τετιιιιοι·ε τιιστσε ειιΠι ΡετσΙειιε οιιισπι ειιισΓιιοιιι ειΠ·ε ε;

:ιτε Θεώ πιτ. Οίιιιιιισε εισε ιιιιιειΒιτειττικ ιιισΙιει·εσΙο εισιτιτσ ΠειιιιιΠιιτιο εσιιότει τοπιο ε.

“Μ””° τετ, Ηετοε ιιειιιΒιιστ Μπιτ, εάιιιτισε εσω Πει ειεειάετιτ στ Με εοτ ειιιιιιοτιοιιτ

εοιι€τεεο.τετ ιτιοσιΠνιτ : εοετιιτάοσε τει τιοτιοιιε , ετιιιι Ματσε ειι τιιεειιε: Νε

_Ρεττστοει·ιε ιιιιΓετο.ιιι τσ8σι·ιοΙι τσι τσισε., Γετι ιιιιι8ιε οοιιιτ οοετιιοσε εΙειοοτει , στ ισ

Με οσο. ττιο.σΠοιιεε ιιισΙτειτ ίστιτ ιιιετεετιε Πετι ισεοΙα. Ετ Ειπε τιιεειιε οΠισιιι @σε

νιτ , ιιιτε τιτειτι οι·ιίτιστε »σεξΞ·ι:ΐ1ιτιιάιτ, ειτιιιιιτειτιοιιε εσσότει τειι!ενιτι Γέτισε με

τιιιιτιο.ιιι σ ιτειιιε εοιιειτσε τι ι τ. .

ΗΜ" η.. Ρειιιιιἔι· ιειτσι· Πιιτιτσ ,τρια ειιισ ιιετισιιιιιτ ,ειΠεέι:σ τε8τισττι εεειοτσιιι ειπε:

τω. τε εοστειιόεοειτ, πιιτιΠιιιιέοσε πιεστε τεττειπι νινετιι:ισπι ΡοιΙιτΙετε ΙετισΙσε:ιιΈε6τω

Με είιιιισσε είστιτετ ά. Πειτε: ισαιωιω, Μια εσω εισαι ιιιειιιιτείται·ετστ Βιο

το ειιιιιιιειιε, ι·'ειιιιειτιι ΠετσΙιιιτο ιιιιιιΙο εισεεΒιιτ. Ετ στ Πεσπι πιεστε εοιιει ει·ετ

ιιιιιοιειιιΠιιισπι εοττΙιτ οεσισιιι ὰ τιιο.ΙινοΙετιτιο 8: Πιτεσιειτισπι εστ:ιτστιι Ριι€νετε

εοιιιετνιιτε Πστιειν.τ, Ετ Ιιεετ εειτοειάνετίιιε Πιιι·ιτιιιιι, Πιιτιτσε αστειο τιεινετΓσε απ.

ιιειιι άσοι τεττεσσ.ισΙιειιιτειτιο ΓειιΓιιιιι τιε τιιιιιτ ιιισΙτο. εοειττιστειτι Γειιιοει· τω..

εσοιΠ:ει·ε Γοιεσ.τ ,Ρ:ιεετιι Με ιιιιτιΠετιιτι πιεσε ΓΡιτιτσιτι ετιτσι1Ρεστιι τρωω ω.

ιιιιιιειτι νιεοτι εοιιιοεΙΙειοειτ ιιει·ιιι, στ Πεσιιι απιαστο ιτι διοσ νιιιετε ειίιιοσε π

εσΒιιε ιι·ιετει·ετσι· ιοτιεΠεσε ειιιιει:ι·ετε, 8: ΠΙιστ Βει σοτι σιτιειιι σωστά νασαι

ετιιτιέι νοεατι8τ είε. 8εισειιιτετιιοτσιιι ιιοιιοι·στιι ίσοι·σιιι οιιιιειτ 8τ Γρεειεε Πει::

ιιετιιο οτι Ριειισιιι Ροτσιτ ιτιίΡιεει·ε, ιτε σειιιο ΠιίΠειτ εκτιιιεειτε : εσω Ποστ ιΠε

εσωτ ειτεο!ετε ιτε ετ Ιειιιοτεινιτ οεεσιει·ε, 86 εσω Πειτε νεΙΙετ εισ8ει·ι ι:ιοΙειιιιτ

η Αιιτιιτειι . "στα Δωιυέσ, ειι ισ ιιιειιιο πισω, “υπ/ισα ρωταν:: Δια _|Ηι·ρωπ , ,ετ αΠιιττω @να “ειδ

ϊιιισ εκ οιιιτιο ΠιοιιΔστο Ηοτιιιι.ε ιτιιτ , ιικισιτ ΒοΙ· Ιου», μι· φτασω @ο Μπάκα , μν·ν·υιπτωτι Ποτ :Η

|τιιιιστ_ ο πωπω» , των ω!αΙΙιωτ τω» σώστε ό /Μαι·ιω1ι6Γοικ

ό Υνειστοτ Γτιι ειιιτοτιιετ:τ. (ΞιιΙΙι χω:: νετιιττσιε ει: ετιιισιιιτ ιιιστμτοτ τεΠ:ττ Ηιετοιηιιισε Βιι,;ιιοτιιστ

7084108! ΥΝί08 πιει” στειιτιιιικ ΡεΠτίΠοτιιτ . του· ω” ιτι πωσ :τι στ! τ_ την. η. Έοιπισ1. ΜεικιιιΠ.

εΒιιοιτι



Κ.

νι°τΑ ε. ΗΑοΑτ.ιΝτ εοΝτεεεοτοε. τοτήτ .α8οοτετ οε8τε&οτ φτεττε, τετοΒα νοτοΡταττε, αΡΡετττοτ Ιαττοττε5 Ραττεττε ατετεε- το". του.

ττοοτε.ττοΡαττεοε ττοοοττε;ΡαοΡετ το Ρεεοοτατ τνεε το εοοτετεοττατ ττοτοτττε αΠ Ε °°-Χε·

τοετττα ,_τοΡετΡοεαΠ ντττα τ οοΠα ΠΠ εεε οτοοττσοε ΡτοΡεοΠοτ εοτα , οτΠαοτ Πε Πεσ - "Μ"“

το τεΞτ.τοοε ατφε τεττοοοε , αοτ εοτο Πεσ το οταττοοετοφετετοτ. .. - .

τ3. Ρετ Ρτοτα ετΒο ε αοοοτοτο εοτττεοτα Πττε εοτοτττοταοε,ταοετττΠττια εοονεττα· ^

ττοοε Ροττ τιοτοε νττε τοοττττοοΠοε ταττοτοτο εττεοττοε , Ρετ Ρτοτα οεοεΠετοτοτο 8:

τοτταεοτοτοτο εοτοτοοΠα , τιοτοτοτοοε [)εόφε εατοε οΠ:εοτοε , Πτετο Ποτγοεαττο.

οτε τοτεΠτΒεοε ττοτοτοετε, φο τεεοττιΡεοτατετ Βοοοττο εεττε ττοοΠ ταΒοτ τττνε

ται; το τετττε 5 τοοτετο ΒετετεΠεετενττ τοΒτεέτ:τε. ()`ιτοε αεεετΠτοε ΠΠετεε φοΠιοε οΓ=τἰοΠ°;.

οοο Ρωτ οοτοεττ αοτε τε ΡοΠτοε 8; Πε αΒτεεττο τοοτοεττοε τοε οττττοτε τοΙατοε εΠ; στ [ΜΒΜ

νεττττετ Εεεε.. εατττΠτοτ Ραττεε ατφε αοιαοττΠττοτ Ρταττεετ τετοΡοε τετοΙοττοοτε Μ"

τοεε τοΠατ ; οοο ττεε τοτΡεοττα τοεττττετα τΡττττοε τεττοφατ , ]οΠτετφε τοο Ρττι:

τεοταοΠοε οεεοττατ. Νεο τοε τεττετ Ρτονεοτοε εοοΠτττοοτε οτοοτ τοοτταττ εστω

τοοοτε ,ετιτο τοτα τα τεοττοοι νττα εο_τοτοεοταττο Πεοεατ είτε τοοτττε: νοοτε τοαετε

τττοεο, φοε τατναοι;τοε οοιοττοοΠτε νρτο. 15ο ε$ο τττατο οοτνεττε εατοτε τοτο το

τεΠ`οτοε ,8ταΠ νοε ΠετοεεΡε οοο_τενεττοτοετοοε Ποοετοε τοοτττοτοε , εατττΠτοτ,

.Πττοτε;τΠεό οε Ροεοττεοττε τετοΡοε ττιΠοττοτο οοο Ραττατοτοτ φετο τταοΠτε το.

εαττοτο. @οτ φτε ετεο νεΠ;τίττο εοτοτεοττιφε ετττοτοτε το τετιτττ ΡετΡετταττοοε

τοαεοτατοτο ; ατφε τονεττ τοατοττε Ρεεεαττ ατττοτΡτοτο , εττὸ τατοτ:τε τοο τοΡΡοοατ

ετοΙοεττοιεΠτεατττεοτοτο. Ποτο ]οΠεΧ Ροττττέττ Ροεοττεοττ τοττεττεοτΠτε τοαοοτο ,

εο ΡατετΠοτο αΠνττττττε ταοοα τοττεττεοτΠτειφε ΡοΠ: τοοττετο οοΠτοττοτ,τοτα α..

@οτε ειτε εοοτετοΡτοτεε ΡτεεεΡτοτοτο Ποτοτοτεοτοτο Πετεττοτέτφε Ροοτεο σε

τοτετΡτατ Ροττέτ Ρετιεοοε. Οτττεετο τταφε νοε Ρετ (Πο·τττοττι , οτ τετ-οοο νοε οοΠτε

τταέτεοοε ΠεντττΠε ανετοττεεοοεττταττ ταταεττεΠεο. οοο οτ νοε Εναοεεττεα αΠ..

τοοοετ τετϊττο ;οε Πατ τοεα πίττα τττετοε νετ τατεβατο.-ΟΡο Ιοεο οοτττε τεε Πτε
Ποτ, το εοτοτοοοε ντΠεττε . ετ φτα _ οτε τοοοΠοε το τοαττΒοο τ οΠτοε Πε , τοτττα τοε

εοιο οτοοεε αττειτΠτττε. Με τιαε Ποτεεε Ρατετοε Ρτεταττε α τοοοτττοοεε_8τεττττε.

οτα εαττταττε νεττ:α τοοΠτεα τετ:τε οττατοε , 8εταετο.ταο&τ(ῖοτΡοττε. δ: ΣαοΒοτοτε

1)οτοτοτ νταττεο εοοΠςτοατοε. Π τε ΠοΙεοττοοε ετ Πεοττττοε . τΡτε αοτετο ετττοτταοε . ο ο

τετττο Νοοαε 1:ετ3τι.ιαττ] Ρετνεοττ αΠ εοτο φειο τειοΡετ ΠεΠΠετανετατ.ΠοττΠοοι. τιποτε» :Η

()οτΡοε ετοε ττοοοττΠεε ειο·ατοττι εοτο τοετοΠτα Ρταττοοτοτο 8: τητοιοοτοτο το. τττττττττε

τοεοτιοοτΡτε Πεετενετατ εΠ: τεΡοττοοι:- οτττ Ρετ ετοε τοετττα Ι)οτοτοοε οτΠοε το

Ρτετεοε οΡετατοτ τοτταεοΙοτοοι ΒεοεΠετα αΠ ταοΠετο 8: ετοττατο οοτοτοτε τοτ

ΠοοΠ εττ οεοεΠτδτοτο το τεεοτα.

'

τι το αΡοεταρττο ΑττΠατττετιΠ Ιεττττοτ , τ., ω." το·ειτε- οττττοοι τοπιο εττελ οε.ττε. εοοΠιτοατοοε. $αετοττι :του

στη τυποσττυπ εκττττ:ιττττ. Υειιττο Πτοττιὶε το ΜοοαΠεττο εοτροε ττττε ο11τενττ αΠ αττοιτττι οτ?οε με. εεε. ττκκντττ,

ο τε εοοΠττο εοτινεττετοε εΠ ΗαΠα.ττοοε, ΠφτΠετο οο- 9110 το οΡτΠοτο ντΓεωτο Ι.εοΠτεετι τε ΠττεεεΠε αΠ Πετε

τοε τοττ ΡτΡΡτοο Ματοττ-Ποττιτιε , φτ ΡτΡΡτοοε Με ατο ττατο Μετα ττΡατο τονεέτοτο εΠ: , ΟεττεοΠοοε @οστο

Ποετοτε Κε:: Πτί.τοε , οοο αοτεαττοοτο με. ττιττεγιτ. Ρα- ετε τΠτιο_ε τταοΠαττε στα Βατοοοτο ΟεττεοΠιιτοτοτεττα

τατττ Ρτ2τεδτοτττ φτετε ττοτττοε ΠΙ. 0οΠε δ. ΗαΠαττοτ ττοττει. Ηεε ΤταοΠαττο ν. Νοε Οέτοο.εετεττττττοτ.

ο

 

αε;.τετ. 6.τ.τ.ε.τ....τ..ω ο τοτε...



ω νιΤΑ τι ΗΠΝεουΝοιε κακο. ΗΠΜο1.Ακ1ΕΝε1ετ

απο. ΑΝ.

Ιδί:_ ΧΟ.

Απο. αν.
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ΥΠΑ 5. ΗνΝΕΟνΝΒΙ5 νΙΚΟΙΝΙ5

ττνΜο1.Αιι1εΝετε,

Αιιθτοτο (οι: ντάετιιτ) Βετικ1τιτο ΗιττττοΙειττοττΠ ΑΒΒειτο 5:2τ311Ιο κ.

Εοφο!έπι ὁ .Σππο , οι· ο·οβ2ιωπ α! απο. Μ/[ ο. Τποοάσπέσέ Κωστα!

@· Κ 6'. Πικάπ Ιοίπ (Μποστ. ΡοπΜ ·

οιτ.τεττππτιο τ>οτοεπιπ.

.. ο @ο )!πΠου·ο. ππόποτεοπΡοπ/Μοτο /ϊτ Β. ΗιτΝΕ0ιτΝ018 Ρ'ίτο . ποπ οπιπίπο ε/Ϊρχ.

. ΡΙοο·οττπω. π! διο·ίπτοτοβιοαπππ!ί παπί: σοωωοπέαταωβήοιεππΨπιτ οφ; Μ·

ω: Ποίο!» σποτ.: : Ωοτυο ( ΗυΝΕΩι1Ν015 ) ετ88τα·Ιτοτ »Με 8είτοτιττοοικ μπαι

4 όοΓεττοετο, ρτοιπ οοτορεττεὶ ΠοοΙΗ.›ιτε €118ττετττ. ?αποτο σο ἰοπποπτἰἰεοπο›·ο Απο”

β πἰἱοππω τε!πττοπο /ἱπ οπιάί:ίοπο Με" μπω |τ.·άπτο παπα »τρωω οϋοίτσΨ: πο,

έππιιπ. ΕρφοΙαπω@ψ .4πό?οπω μεσω: δππίπτ ο πιο παω: πωπω [Μο ρο!άτίουί

Ρτἰωπτ επίπίτ. π: Ποστ έπ Ρτ·οΖοέο δεεετάοτοτο Π: υ!τττττυω πέσο: Βὶοἔππρππ.τ , οπο ποωἰπο προ!

οποτε: ΕΡΞ/Ε·ομ ρ!πο·ίωπω άψοποπτπο· ; 23272101 σο Ιοεἰ Ρποβ)τοππω οηοπὶωἰ, ώ· π” Βετικειωμ

Μπέσσυ: ΗπωοΙππίοπβωρήωπω , πού πωέΙεριπτωπ:. Νπω Βεκπππτ ἰρβ τα·πτπ·υίτ Β. Ηππ:

εκποίίτ ΜΠοτίπω Τπππ/!πτίοπί: _. «μια ίπ εστί. Μ Μοππβού) δ. Τπεοάοπίοί.Ώωεππτ ω:η.

ρύβείτπτ . ποπ οοπτίπτω βπἰσ . εστί παπά δπτἰπω .[Μ ἄἰ!ῖἰπἄπ ώ· πποἰἰπἱοπί πιπππτἰοπο. Παπ: £π

πέσω ανά. @πιο Ιττττοττττ Μτιτοττοτττε .το π!ἰο ποτε”. Εοπὲἰτπ, ίπ ?ΙΜ ω: ποτάκι έ: δη·προ·ο;

Εστω Ιοντ:τιττοτττε πωπω δ: ΤτοττΠοττοτττε άοΓτ:ττρττοττοττι ΠτττύΙοττο ττιττατ:ιτΙοτοτττ ἱττίἶ8ττἱο ττηΜ

τττνττιττττε τ!εοΙοτοττι νοΙοτιττουτ οΒοοΐτ:στο , άπο ίττΙο Ιοτ:ιτΙοτιτόττυο Γεττττοττο Ρτοττι.τττ οΙτιεοοτειτο

με: τττοτττοττετ Ι)οττπωε ΑΒΒετε ΒεπΝεττυω οοτ Πω οτΓροτιοτιτο ρτττττιτε ουτε ἴυοεεΙΪἱτ ΙοεοΠο,

Ριι!ίἱε οτ: οοτ-εστω αιτοειΠε νοΙυΡτοττε Ιοτιοεἱτιἰετ οι:: Ποτ οτοτττ Μοοτε!τουε. @μέ απο στι.

Χμμμ, οοπτἰἐψ /πο ίοι:ο α'ίαωπ:. Ε/ἔ παταω Ηπωοἰπτἰοπῇ Μοππ.δϊ'αίπω, ·υπξοδ Ηυπτο!τετε:,

μετρο πωπω ΜπέτσΠο Ι/”:ο·οωππάπουκω κά Σπωἱππω , σκέτο: ΜοππΠοο·ή ρπποπεπ ο ο· 4144907:: @ιο

“οπο”. ἰἑΐἰπτί/ἰτο αεωΙύπω άτομα· , πππω ίπτσέυ·πω , πϋπό πππέ!πω σποτ πσοφίβωπο·, οϋ·υπ]ϊ

ζάπδἔοή: βτπω :# Ιυ·ίωπω σ.τί!Ηωο·οίωπ.τ .· π: π· ωπτππέπτ ο:τ·Ρεπ/π ποπ άτομα. βά πιο οπο..

πω: !ποππωτίο ·υι[ο ο/ἔ. Πωσ σοκπέσπάπω ἐπίφαΐ ίπ Ρτω/πτἱοπο ὅασπἰί τ. Βσποοἰ. έα οἰππἰἰά ΓΕ;;

 

- δ. Ηππ:ἔπποἴἰ: /Ε·τευτοπο οἰἰκἰωπ.τ.

ΡΚι·ΕΡΑΤΙΟ Αυοτοτττε.

ΕΑτοιτιιΜ ω: νεοετοοόοτιτω Ρατι·ιττο τττοτοοτειιτάο ὸοΓετἰρτἱο,

οοτ τττοτττοτο ο: νοτΓοτἱειε ττο!!τοτ Ιτοίτττ ΕνετττοοΙτεο Ρετσο!οτοτττ

' ἔ!ο.ὸἱο , ττττοττοτεττι οοίττυτττ Ι·τοτοτοετττ Πιντιτο ΡετΗειτ ειΠο

__Ϊ οιιἰο : οεο ττιἱοἱιε οκτοττοττ:οι 8: οοττιτοττοτΙοτττ οοίττοτττ. @στο

ΜΈοέτοτττ ο!ο8το πιοττττοο. :το ντι·ετοει!τε τοτ:Ιγτει ντ:€οτειτ τ:οΠει

ο τἰο. Νεπι ο οι Με εαυο ντότοτΞεο ο:τίτττττ ο το ἰοτο 11ο τω
ΒοΙιτε οιττττΡΓυτε ττττττξ οιττττο Ρετάττ!τι: ὁοττπἰοἔιτπἔ, 8ο ο2τ· ορθά

Ρττωτ ρο.τοτττεε ω: Γοττεθτο τϋΓΡοοότοπο , Ρετ· το πιώ” το αιι€ττπ:οτι1τττ ΙΜ ω

Ρετττιτοπ οτΙοτοτυτττ είτ ττττΡοττοτο. Εοιόοττι οποσ ωτοτει, οτα νττο τέοίϊ:οπτ ττοοἰε

ο!πο!ττ,οττεοπ ρετ· Ωιττότοε ντι·ετοοε οτττοΗ:ιτε κατά] ροτΠιοοοτειιο ΡτοΡἱτ12νἱτ : 8ο

ουτε ρττοοτιιττ που: οοοΐουτττ σε ατόοτετ , 8: αυτοι· τ:ειΙειττιττοττε ωτ6Ποτοτ 5 Ροίτ:

τττοτΠιτο Ρετ· ΟΙ·τττΠ:ι @οποιο τοττττετ τοίτττττ τι: ιετοιτΙοτιτ Ρτοίτοτοετοτ, Γοτό τοσο

δ: τιποτα· Ποτοτοτ 5ετ!νο.τοττε @απο οΙοέτει ίοΙττ:ττοτ Βοτοτ. Ηιττιτε @τικ όποια

Βτοττει: Γοττοτττ ειόοοτει @οποία νττεο ΗτικεουΝοτε , τιο ττπτο:τουΙοτο ὸἰνὶοτ Γοτπίε

τττοι·ο τοοετο. Ρτοότττ ,οοιιαιτο ()ειτοοΙταε Επι: τττειτττε Ετ:οΙοΠ2., ου]ιτε ε%τ·οότοτ·

ντα , Βοίτοτοτττοικ [πιασει οοΓοττοετο, Ρτοιττ τ:οτττροττ ὰ ΕτόοΠοοε οτπειττειττ. Ο!)

Γετ:τ·ο ττειοιτο οπο ΡτἱττοἱΡεπτ Ροτ:αιτοτυπτ 8: 5ειοετοοτιττττ ιτΙτἰπτιττττ νοΓτττερτ·οοτ

Βιιείτιθτοεο.ττ , οιιο.ττοιτε ττττΙιτ Γοτιότιιτ Φέρεται· Μάϊο $ρττττττε, οοτ 8: Βιετοοτττττι



νιτΑ Σ. ΗΠΝΕΟΠΝΠΙ5 νΙΚθ. ΗΠΜΟΕΑΒΙΕΝ8Ι8." ιδια

ιιοίττοτυπι ιιιαειιΙαε όεΙεατ, 8: Ιτιι€ιιαπι αεΙ ετιαττατιάα ειιιατόαττι νιι€ωτε εείτα τα

Ιεττειιτι εΗἰειατ.

α. 5ΠΜινω 8: ἰιιεοτιιΡτεΙιετιἰὶΒἱΙὶε Ρτονταει·ιτια Βἰνἰιπὶτατἱε,εὺττι ε:: δια οπιτιι..

Ροτετιτια αυτια ΡτιτιειΡετιι όεΒεΙΙατετ, ειίιΓειιιε νετΓιιτταε μετά” εκίτιτ

Ραπ: όιΓροιπετετ ,απο τιοτι ΓοΗιιτι Ροταιτετ ίιιΡετανιτ ατειιιε αυτια αϋίτιι!ιτ,νετυπα

εττατιι ἰρίὶε απατα τιιιίετιεοι·όττει· ταιιι ΡτεεεΙαταττι εοτιτιιΙιτ Ηαετατιτταιπ , ιιε διετα..

τετιτ αε τ:ιεΙετειιτίοτότόιιΉιτιι ΡτἱτιεἰΡιε όοτιπιηια , Ηετέτιταιιε ()τιτιίτι Ιιιττιιτιατια

ααα: ίιιεταιιτ Ρτιειετιπ αττιια τετιεΒτοΓα. ΤαΙι κατα: οτεΠιιε τιιιιικιι ΓεεΡττα ετιιόε

ΙιίΠιιια ιπιτιπιτατιτιιτ _ οτιπτιίΓετιιε Ροττιο τετιετιτατιιτιι Ηττα εαπ Γατε!ΗτιΒιιε εαυτο

3ιιβατε τείτίτιαιιιτιιτ,οτιτίιτεΙυε Ρετ ΡαἔεΙΙαιιονα Μ:: 8: @σάπια , ίιιΒιιιιττειπτεε

εοΠα Κεει τεττιιττ1, δε ΡαιιΠατιττι ατοια οττιι ιιίε1ιιε :ιό οεεαΐιιτιι @Για εΗνιιΙΒα

τιιιιι είτ ιιτιΡετιιιττι. Ιτιτετ (ΙΠΟ5 Βετιε ΡτατιεἰΒειπα , τιιιιΙτιε α&ιιιιττι ιτιΠαι·ιιιε ί-ΡΙετι.

εΠόα αε ττιιιιττΡΜε τιιιιΙτιε ἘατιιοίἱΠὶττια , Πεετ (]τιτιίτο ΜεΜΜΜ τατόιτιε οεειιττε

τετ , τατιπαι α: ρετΓετι1ῖτ Ποτιιιτιι ε!εττιειπιαπι , εοεΡΙτ ΡαίΒιιι ΡιιΙΙιιΙαιιεΙο τιονατιι

αταιιεΓαιι&ατιι Πεο Ρατι·ι ιστοΙετιι ΒΜέτιει·ε. Ε:: ειι]ιιε ιαπι ΓαετατιίΕπιο εοιπΓοττΙο

ίαιιδτα τιπατετ ατειιιε νιτεο ΕΙιττίτι εΙι!ατατα είτ ΕεεΙείῖα , αυτ: οΒΙιτα όοτιιιιτο μια:

πατε ΡοΡιι!ιιττι _ ιιτιιτατι :Με Μετα εοι·ότε οΒτιιΙιτ , ιιτκιε α» ὶτιιττιαειιΙατιιε Πτι-τ

Ματια ιτιιΡοΙΙιιταττι εοιιΓεετατετ ταττιιΙταιιι.

3. ΕτΒο τεΙΙιιεΕται·ιεια:, ΡαεττεΓετ1ιεετνωτιαΠΔεΠ65, ΡταεΡοΙΙετιτἰΠῖττιἰ Ματ

τγι·ιε(ξιιτπιιιιόεεοτατα Γιιέΐτα8ιτε, ατιΙιεΙαΒατ τοτἰε νιτ1Βιιε ιιε οττεττετ Βοιιιιιπο

πατατα ετ,τατιιττιιτι οειοι·εττι ΠιανιΠιπιιιττι. απο ττιΡααο , ατειιιε νιΙΙα απατα Ι.εττι

ΜΜΜ ιιοτιιιτπατιτ, Γατιδτα νιταο Ηι:ΝεοιιΝοιε εει1ετοεα. πιατα εΙτ ΡεοιετΡια , ακα

ΡτοεεΠἰτ ναι:: νιτειιΙα ίιιτιιὶ ει: ατοτιτατιΒιιε ττηττΙιαε δ: ττιιιτιε 8: ιιτιἰνετΠ τέετιετιε

Ριαπιει:τοτυα, απο τιοΒιΙΙΒιιε 8: Οτιτιίτιαττι εοΙειιτιΒιιε Ρι·οτΠιτ ΡατετιτὶΒιτε. Παω:

ε Γαετο Γοιιτε ίετιιιατεΙεναταπι αΒ Ετ.τετο ΡοτιττΗεε Νονἱοττιετιίιε αε νετιιιατι

όειιΠε ΕεειεΙιτι:, τα ΓιιτιιΠτ ναι @στά αι·τ!ιατιι , ΠτιιίιΙειιιε πρωτη Ρτετὶοίαττι Μι

τιιοτταΗτατιε @απο εατιότόατατιπ δ: ττἰιιτιπΡΙιο ΡαίΠοιπιε ΡετΙιιίτταταιιπ , αττιιιε εαΓταε

εατιτατιε οι·εΙιτιε τεετατιι 8ε Ωιεετάοτα!εω εοτοτιατιι ττιγΜεατη. στα ετιαττι ιτι Ια

Ρτεπι €ταόιΒιιε ΒαρττΓτιπατιε ίεΡτειτι εοτυρι·ετιει·ιατ ειοτια 8Ρπτω-τατται , Βαΐω

ΡαΙι ΒαιεόιεΉοτιε εοιιΗτιιιατα 8: Γατιέι:ο εΙιτιίττιατε ε!εΗΒιιτα. @ήπιε ιιτιειιςιιε τω.

ΙΝΟΙΡΙΤ νιΤΑ.

τα νινετε Ρτιιόιιιτ ῇιινειιειιΙα Ρετ Γερτιτιοα εΗετιπτι ειιττιειιΙα , ιιε ΓεΡτεττι Γετιττεε αυτ;»

ιπιειιτατιε & τιιοιιαόε ΓιιΡΡοΠτο , ιιιΜΙει Γτιι&ιιπι ιτι Ρτα:ίειιτι νιτα αόαιιιτετετε

Βόετιιιε ότιΡΙιεατο εοτΡοτε δ: ατιιττια Ροίτ Ρεταθτιιτιι νται: ειιτΓιιτιι Γτιι&ιιττι εατΡει·ετ

εετιτείἱιιπιιττι ΓαετατἰΠὶιιιιε νἰτἔἰιιιΒιιε εοιιίεετατιιτιι. Πτιόε ααα ει·ατ Βιοτιοίαε Μειο

τα Ρι·οΒετιιειαε ιΡΠε ττιειιτπαΒιιΙιε Γατα· εΠε όεΐροπΓατα εοακ1ιιαΙιΒιιε τιατα!ιΒιιε:

ΓεεΙ ειιΙεέτα τιτα<έτε 5ΡουΙό εα:Ιείτι τεττείττιε εοτιίιιιιάιτιιτ , οεειιΙτόιτιιιε Πετιπ

ὸιεἰο ιιιοττἱε εοτιΗτιΙο εΙαιιόιτιιι·,

4,. Ροίταιιαττι νετὸ εοεριτ Γατιέτα νἰτιἐο Με αόοΙεΓεετιε εοτροτεεαιιειιαόειιιε

νιιιτι1 αταιιε Πανα θεια όεΓροττΓατιιτ :εαπ α ειιιοὸατιι τιοπιτιπε ΕιιοΑι.οο μπε

τοΐτε παω. Ιιοττιιιιε , α απο νατϋε είτ ε!οτατα ΓΡοτιίαΙιΒιιε απο ττιατιετΡιιε δε νιΙΙι:Ηε:

απ οτιιιιια Μετα ΡατειιτἰΒιιε εοαέτα , νιιΙτιι τατιιειι ΡΙαειειο δε τιποτε εαίτα Ρετίε

τετιε,ιιιεὸἰταΒατιιτ.ῇαττιὸιιι απιττιο , ειιιαΙιτει·Γε δε Γιια (.`Ιιτιίτο ΪΡοιτΓο ττατιετετ άστα.

Ηα , Ηετέτηιιε ΒατιέΗαοτιταΙτε Ματια ΓιιΒ τιιτεΙα ίαιιότεε Ματια νττετιω , ιαΠετιιτα

εαριτΞε νεΙαττιιτιε , ιιτ απο αάοΙεΓεειπιιΠε νετἰΚεΒἱε ναΙετετ εεΙιεετε: Ν28πι βια:

βεί βππωρι [Με Ηὶεπιῇιἰωι , Μ” ά2|εκτττωσ Και: , @- Μπατι'ακέτ Με έα επόπαίτυπ

βατ». Ε: ἰτετιπτι : Να!έτε Με τοπβιἰεπιτε ?καί /ἔι#ω ωι,ααΜ ιίε:σίοπ:·υέτ Με β!.

Τ21Π5 ὶΠΕΕΠΕΪΟ δε @τη Ρτχς|αι·ω·Π θΧει·οπίΗΠ·ι γει-[8 πω· Γ€ὸι1]ξ; ζει Ρτε8001'ΕΜ8

ΡιιεΙΙαι·ιΒιιε , Πότειιε (Ξειιίτι·ιειε νιτ8ττιαΙιε ιτι Με Μπότα τεὸοΙεΒατ νἰτειιιε,ι·αὸἰατι

τα ΡΙιιτιιιιαε νιττιιτιιττι @ατα ει: νιταιτιειε ΠιεεεΠιΒιιε.

5. Ι)ατιόε ειιττι ίατιθτιιττι ίι1ω ττιετιειε ρω οΠωπι αἀ εΠαΕτιιτιι ορεττιτἰοιιἱε να.

Ιετρετε!ιιεετε,ΐαΡιετιτι Μα εοιιΠΙιο , Φορ(Βπι αυτι ροτιιιταττε τειπανττ_Γιιανιτετ

οπο. Απ,

υακα

Αιιο.ιαν..

Ηιιιιε8ιτιιδ

«Με ναο

τιῖαιιὸετιίἰε

ε Εστιτε Ε:

νατιιτ Σ! Ε.

ΕΙιΒιο=

ΠεΐΡοτιί-ατα

θεα αιριτ

ΜοτιαεΒα.

Πισω. η

ΒΡοι·ιΓιιιτί

απ! Ρἱαπι

!ιοττατιιι:

Ρετεε_τΕτια.

επιοΙΙιτε , αε όεττιιιΙεαπΙο ΓιιΒτιΙιτατε ιιι€ειιιιαβ ατιιΡΙεκιΒιιε οτιιιιιιιο ὸινεΙΙετε. τιοτιεττι.

ΝΝΝιιιιτι τ]



τω) > νιτΑ ε. Η11ΝεευΝπτε κατω. Ητ1Μοτ.ΑπτΕπειε.·

ειστε. Μ. (:ι:τ Μπι ΒΙεπὸἰΠῖτπΙε ειΙΙοεΙπεπε νοετϋπε επτα: Ο ὸπΙετΠἱτπε πεππε ειτττο.πττίδτπε

λ::° 00τ3]ι1τ1Χ , εμιοπτειτπ ΕπττΠτεπΗΠττττε 8ε Οτ·τποεΙο:ττε Ρειτεπττπιτε εεπτττ Μπιτ: , ποπ

' · ι!εεεε πω εοτπεΙυτπειττ σε Ιτετε!τποΠε εοιπππ3τττοπτεικ ΡοΙΙι.π , νεΙιπ εεπτεεττυπ

ὶἔποτεπτ Πειιτπ, 8ε Πειτε ηπα» Βε τππΙιτε πωπω ποπ είτ τπτε!!εότιτε. ΡΙ.ειεεειε πω,

Ρτεεοτ δε εοπτείἱοτ Ρετ Ποτπτπιππ ε τπει:τπ ίειΙιτΒτε εοπωτιττπ, ιπεϊΐεΙυε τε ειεεοτπ

τποό:ι Με , δε εμπετειτππε τπιιτιτὸ ηι1ειΙττετ ποίττει Πεο ΡΙειεττε είδετεπεπτ εσπ

]πετε ,ιιτ ὸε ποΒτε ποπ τ:εττεπο. ίεά ΡτοΞεπτεε ετε!είΗε ετπετεειτ. Πεεετ επττπ πί

ππίιπκμιε νΜετ πο; Αποίτο!οτιππ Ρτιπετρετπ ετερετετε , πεππε Ιοεε Γεπάει «π

ειπτε , π: ΕτΙτειπ Ρυτά Πεμ: πω πεπεότέΗοπε ΑΡοίὶοΙτεε Με ποπτε νται Ιοι1€ε,

ΙζιΙιτε εοπτἰπιτει , οριτΙεπττε τπ τεΒιτε τ ίεεππόττω τπ Ρι·οπειετπε , ττειπε1πι!!τωε ἰπ

ότιττπτπε μια. Ο πεππε. νττεο ,ΘΓτιΡετπτ ΚεετεΓΡοιπΓε, εμπὶτπ ε!ενοτε ότεεττε:

Εεεε εΠετε πωπ οπτεπε ει» τπυπόιιτπ ετῖΙοτε[εετε, ε1ιιετπ π: εο1°όε]ετπ ὸεἴΡε&ιιτττ

Βιπάτττισ ΓΡτενετεε , δε νε!πτ: Πετεπε τπειτετόττππ ποσά ρεπττὺε εεΙεεινετειε. απτά

ΡΙπτε ε τω εμπε!ετπ είὶ ε!ε!ιτί-ει ίο!Ιιεττιτάο πιτρττει!τε , .πειτε ΡτοτεΙειττι ότεε τπειττττπο.

ω; : 6εετιτπ όεϋπετεπτ ΡταΡατεττ πυπττο.Ιτα , ΡταΡειτοπτιιτ Γυτπιππε 8ε νεΙπειιΙ:τ

το.πτο Μπεττ πεεεΙΤεττει. Νετπ ποτε. ετειτ νττεο τεπεττττπτι , 8ε πωπ νοΙιτπτετε

·‹ ςιιἑιπ τετατετππιτΒε , τόότπςιιε ΓΡοπίὶτε τττποτειτικ δε ετωπτωπ , ειεΙππτενττ Επει

ετε!ε τ 8ε π: εοεπονττ ποπ εΙΤε ίειε τεΠΓτετε , εττετιπ τΡΓε εαΡττ είε ειιι&οι· Μπει·τε$

οπτειπε 8ε εττοταπε πει ύπτειτπέτττ ενεπττε , π: αιτεΙτετεεει!Ηι:τπιτε ριτεΙΙιτΙεε.

ΜΜΜ, 6. Ητε τἱτε πετειάτε 8ε ρο.τ:ιττε οτππι|υπε ειτε π! ιτΓιττπ νε!ω ντότ:ιττπ ίοτ·επτ εοφ

βετ Με @πιο ειιπθ:τε ττετειπττΒπε*, €τειττειε ει€επτεε Πεο ντετπ Ρετειτπτ Ρι:ΒΙιεειτπ; $ροπΓιτε

ξΡ8ΐι5:Μ_ ΡοτπΡει ΕεεπΙαττπτ!εττε8εεΙειεετ επτττπίεείιε,νττΒο τπι1Ιτο Βεπάεπττοι· Ιεετεπ:ιτιττ

ττωπ. τπτττπΓεείιε. (Μπέττυ. επτΡΡε ετ Οπττίὶιιε τττετιεπειτ ΡτοΓΡετο. , ειπ]τιτπ επτπ Με

νεται , ί-Ρε 8ε εειτττετε τπτεετει , Βιτττπ!ειττ ΓετπΡετ ίπειτπ εἱενονεΒετ επττπετπ , Ροίεεπε

]εει1τντ θετικτετι:Μ τειτ:τττε Ρτεετπιτε επίτοότττ εοτ 8ε εοτριτε ττπτπειευ!:ιτπτπ, πε

εοπίππάετε:πτ ΠΙεεεΒτοΠε νοΙτιΡτειττπιτε. Οτε πιάτο τπεπεοτο.πειτ, δε Ρτοτεεεπ

καπ ίε Ποπππιττπ εοτότε οεπΠε εοπί-Ρίετεε:1τ. $πενὶίἱἱτπἱε εΠοςτπτε |εἔὶοπε5 Ειπ

άειε Απεε!οτιιτπ ενοεαπειτ Γιτιππ ἰπ επιττΙΙιττπ _ 8ε ειιτπ Βιετγτπτε πω ειόείΤε ροθτ

Βειτ: οτππετπ εποττττπ :ιετπτπιττπ αεΙείΗιιτπ. Εκειιιόττιιτ Πετ Ωιτπυ!ει, 8ε εοτπττεπτε

ΗΜ Ι)τντπτι πιτίεττεοτε!πι , ΓιτΡετπτ τεΐΡε&ύε τοτπετιπτ τπειτοτει ίο!εττει. 88.ετο

Γεπότο. ιπτεμτε Ρτ:εΠότε ει» τω:: ειόείΤε ΡετΓεπίξε , ειπε ε!είεπΓτιτπ οπτπτΙσπε τπεοιπ

πτοεΙτε Κοτπα: Ρτα:Γεπτο.τυπτ ΑΡοίὶο!ὶετε εοπίΡεθ:τευε , εσω οτππἰ Ιπτεἔτὶτετε

.πάετ8εεοτποττε. Οίιιπεμτε ΡετευπάετεπτετΙοεα ιιτΒτε τπυπότ ε!οτπττπε , 8ε Πτ

ρετπο Βήτα Γροπΐιτε ειττπ ίοτ:ΜΙΠ:ιτε υπότττιτε εἱτεπτπἴερτι1ε , νειττ:ι δειπ&οτυπτ ω.

ειτττετ ρτεπετει τ Με νἰτεπε εττοεειπττεε εοτπἰτετιιτπ ,ΓοΙετΒατειάΑΡοΠοΙοτπω Η

ιπἰπει. ΒΡοπΐιιε εειτπ αίτττπ:ιεετε τεπειπΓειτε πω: τππΙττε να |ειΠἱτυότπε : Με πω:

τπεπτε τεπονειτο. :ιετοΒιτίὶὶοτεἔεὁ`τα , οτππτε ίοττε 8ε τπτιτε ιττΒτε Κοιτα ετι·επτε;τε

Οτατοττει. ΙΠεετεοτυττπτο. οειτἰοεοτΡοτεοπιτττιπατιττατάτπετεπώτε Ητεττεοπ

Μπαμ πω: ττι πετρετοιιτπ τπειπίπτε :πεππε τπτιτττιι τπντίεΒειτ άπο. τποεπτε εεεΙεΙΗε

ΗτετοΓο!γτπτε, ίειπρετ ο!) 2101011301 Ρειτττω ε;εΙείΗε τπ οτειττοπΗυπε 8ε ντ8Πϋε εε

5ε]ιιππε ειπε ΑΡοίτο!οτιττπ Πτπτπει ίπ ο τεευΒιιπε , δε νἱ:τ :πό ποΐΡτττιππ τεότεπε.

Α ω” π. 7. Ιπόε (Ρτετἰε πεππε ττεπΠτοτττε τεΠ&όετιτε ί-ροπΓο τ:τττπ ἴπἱε οιππτειτε , Ρε°τποΧ

Με Φωτ· ετα:: ίπ οτειττοπτειιε , εοτΡι15 νὶἔἰΠἰε 8ε τπεεπει τπειεετεπε , δε οτππτει πω: πειΒετεΡο

Μ' τετειτ ρτιιιπετἰΒυε ετο8ειπε: πεππε Μοπετεπα είπετεπτ ειπε ΓροπΓε πιττ.ειπειτοτ 5 δε

τεττ·εΠττε εορυ!ει επτπ οτππἰ ΡοπτΡει άεττεττιιτ ,ειδιιπ ὰ Γυρεττε εειίτττειε νττωτιππ τε·

ἔἰπτι τΜΈππεΗτιιτ. Ετατεεττε 8ειικΙεπε πωπ φωτ ορτεινετε: ότιι ΡοίΠόεπε , ιιπάε

πετ: Μ τποτπεπτιιτπ Ροτει·ετ τεΗπεπετε πω: επτπ επιω εΙετττ:τιτε ιπετιπε πινε

πἰτε. Αάνεπτεπτ:ε άεπιτο Μ: Πετττοπτε ΑροΠοΙτετε,ρτονοΙυτα εΠ ρεότεπε ΑπιτΓΗ

65 ΜΜΜ ΟετποΙτεπ τπειττἰ: ΕεεΙείῖιε, οΗ·ετεπε ρτοτεέεαπ·τ νττέτπταιτετπ ΟπττΠο

Βοτπτπο τιό εκεττ1ρτυπι θεπττττετενττετπτε, 8ε εκΡοίὶιιΙεπεΪε ΙΞιετ·:ιττ ίτετΠο ετιίΗ..

τ: Σε τποπἰεε 8ε εειρτττε νεΙαπππεω τιιτεΙα δε ΐετντττο τπεοτπρωεπτΙτενττε5πω ΜΑΚΠΕ_

(.?πτιιε πεπτ8πτΠϊπτειιπτπτεπττοπετπ 8ε όενοετοπετπ ρτω Ηττα “τω” τ;; ὰ Πο_

τπἱπο ετιτ: τπεπτετπ τΙΙιτίττετετπτπτεΙΙτεεπε , νοεε Ιτιετγτπο.πτΙτ ωτπωω ςαι·παπι



νιτΑ 5. ΗΠΝΕΟΠΝΠΙ5 νικά. ΗΠΜΟι.ἈΚΙΕΝ5Ι5. ιδια

ιιοπιιειι ειιιιιιι κι ΓεεειιΙα.

.-.'-
.

ω Ριιει!ει ΕιΡιειιτιιιιιι , άικιΓΓε Ι·-εττιιι : Βειιεάιάιιε εε Ι)οιιιιιιε Πειιε οτιιιιιιιιιι; φι 0880- Α8

ιιι τοτο νιι·8ιτιο.ιι ιιιειιτιε ειιίιεε δέ εοιΡοι·ιε ΕιιΠΠ1Ι00ε15 άοιιιιειιιιιιιι , 86 ιιι ίεκιι Βά- Α2: ΤΩ.

<έιιιε,ιιιιιι:ετιεε ιιιιιιιετοΓει άΡειειιιε ιιιικιΒιιιιι. Ι.ιιιιάειιι ετιζο τιιιι 8ειιει·ειιιτει: Μάικ;

τω· Ιιιι€ιιει οιιιτιιιιιιι , φι:ι άιεζιιιιιιι ειΕ ιιι τειΙιΒιιε @Με 6ιάτο!Ιει·ε τε 1)οιιιιιιιιιιι ιιτιι

νειΙειιιιιι. Εφιάειιι τε , Ποιιιιιιε , ΓιιΡετ Με ιιι εετεπιιιιιι Ιειιιάιιισσ , δ( Βιετιιιεειιι6

8. Ετ εοκινει·ίωειά Βειε:ιίιαιιι νιι€ιιιετιι ιιιιιτ ιτε ιιιφιετιει (3ιιι:ιε εε μπω ω! Με

νει ά@ω οιιε σ.άνειιιιιι @Με ιιοτιιόιιφε ι:ι.ιιιιιι 86 Ειάειιι τιιεε 8ειιτιε Ρεπιτει· Με π δε

άειιεςιι:ι. @Μαιο ειιιιιι τε εισιιιιιίΠιιιιι Ρειι·Ρε εισεειιιτειιιι ι 86 ει: φαι ιιιΒιιιτι:ε ω

Με. ΕεειεΠιιίιιεει: άιΓει Μια: Ιιτειιε ειιιάιτειιιι. Διά ωωι118. ιιιειιτε 86 Βιειε Γει·ειιιΙΙι- '

ιιι;ι ΠιιιιιιιιΠε νιάτα τά: οτΓει είὶ εΠοφιο : ει άε 8ειιτει Ρατει·,φ:ετιε , 86 άοπιιιιε,

εφ 8ειιτιε Πιιιι Ι:ι·:ιτιειεα, ειτφε ΗιιΝεειιΝυιε άιεοτ ιιοιιιιιιε586 ιιι Ρει€ο Ματέι ”

Με νειιιιαιιάειι5, Ξι φο άεΙειτο. Με νεοι. Εάιιε:ιαι εφιάετιι Γιιιιι ΡειειιτιΒιιε

(:ΙιτιιιιεοΙιε 986 εοιιτπι νεΠε τιιειιιιι , 86 μι:: ει·εάο) ΠειΠΕ:Ι:ιειτιιιιι ΓΡοιιΓο τι·εάιι€1

Πιιτι ιιινειιειιιο 5 φειιι ΡοΠΡοιιο δ£ άενιτο άενιιιάει Ωω ι εειιιιτει:ε ι φο άιιεειιτε

86 Γεινει·ιτε ε τοτο εοτΡοτε ιιιιιι ιτιτεἔι·ε ειτφε ιιιειιτειιιιΡοιιιιτε..Δ ΙΙΙι Με άενονεο

εφιιετε:ινιτ ιιιιινειάει , εεφε ίιάειτι φαω εεφιτιει ιΡ6 Γει·νο ιιιτεετειιι. @επι ιι

ΡΙ:ιτιε νιε ειιιάιι·ε,Ρ:ιτιάιιιιι ειΒι , Παει· οΡτιπιε ι ειιιιο. Ιιεετ Βιιι·Βιιιο. Πει ιιειτιοιιε , τα.

ιιιειι ιι:ιιιε Γειτειιιιιι· Ειάειιι νεπιιιι :ιτφε Γειιειειιιι ι φα: ιιοΒιε ω Με τειιιροι·ιε είι

άεΙ.ειτο. ει) Με Γειιι&ο. Γεάε ΑΡοιιοΙιεο. 86 ΟιιτιιοΙιεει πιεσε ΕεεΙείιει. Εεεε ετειιιιιι

πιο. εειαιω εισαι :ι ιιοΒιε Ριάειιι ειιι€ιτ,νιάετιιι· ιιοΒιε φειΙῖ ΟΙιτιΡωε ὁ. 5ο.ιιιειιιτειιΔι

ειι1ιιιιιιι ΐοιιτιε ΡοίιιιΙετ:φι άιιιιι τε.Ιι άιετιειτιιε θα Ρετίτιιι ειΠοφιο ε ιιιιιιιιι; Ιειτειιτετ

ηιιοά ιιειιιιιιετιι ὲ Γιάε Με. Ροτείε τεειο ι·εΡεΙΙει·ε.Πιιάε οοε ειιιιει Ειάειιι που ετα

Ιιείειιτιιι5,άε Ρι·ονιιιειει ιιεφειεΙυεπι εοιιιιιιιάιτιιιιι· , ειιιιι Ι)ανιά ΡιωΡω οιιιιιεε

8ειιτεε ΡΙαιιάει·ε ιιι:ιτιιιιιιε 86 ιιιιιιισ.ι·ε Ι)εο ιιι νοεε ειώιΙτειτιοιιιε, 86ε. Υετιιτιατ:ιιιιειι

ηιιοτιιειιιι ΑΡοίιοιιειειιιΠ:ιτιιτιοιιιΒιιε ιτιοτιετιιιιι· , οι οτιιιιιιιιιε Ροιεειιτιιιιιε Με»

ιιετιι άε ΓΡε 86 εειτιτ:ιτε φαιά ιιοΒιε είι ΡιιοΕει·ειιιιιιε, που τιιοι·ειιιιιτ άιιιτιιιε ειοε

τιειιιι Πάει ιιοίὶιεε , του: Βεειειτιιάιιιι Ρειιιειε άειιτιοιιΠι·ειτε. Πι·εάιπιιιε ειιιιΡΡε 86

ε:οιιιιι:ειιιιιι· ειιο(φε Ρι·ιιιειΡιο τειιιροιιε 86 Εεε Γιιτιιιιιιιτιι 86 ιιιειτειιιιιΐειιΡτιιιιι

5Ριτιειιιιι, Πιιιιιιι οιιιιιιΡοτειιτειιι εΠ`ε Πειιιιι , φαω. ειιιοά τω: ΜογΓεε : |4πά2 Ζῇπϋἰ:

_1)οικ2πω Βια: πω: Βια: πω: εβ.Πιιι1εείι,ιιιειιιωτι , Ι)ειιε Ρατετιιι€ειιιτιιε, εφε

Ειιιιιε ειιιε ιιιιι€ειιιτιιε , ιιιιιιε ΒΡιτιτιιε ιατιέιιιε ω) ιιτι·οειιιε Ρτοεεάετιε , Ρειττι 86. Η.

Πο εοπτετιιιιε , Γεά ΓειιιΡει·ιάειιι Ρειτει· Παπ , ΡιΙιιιε Πειιε ι ΒΡιι·ιτιιε ίο.ιιει:ιιε Πως

ά άσο οιιιιιιει, Ρετ ειι1ειιι οτιιιιιο., 86 ιο άπο Πιο: οιιιι:ιιει , 86 Πιιε άπο Βιδειιιιι είι: ιιιιιιι;

Η:εε ττιΡαττιτα εοιιιιιιιέΕιο 86 εοτιιιιιιδια άινιίιο ε 86 ιτι Ρει·ί-οιιιε εκειιιάιτ ι1τιιστιειιι;

86 ιιι ΡετΓοι1:ιτι1ιτι άιιιιιι€ι;ιοτιε οιιτιιιετ ιιιιιτειτειιι. Νοτι σ.ιιτειιι Ιιειιι: ττεε Ρει·Γοιι€ιε;

ιτε 86 ετα Πεοεετεάιιιιιιε, ίεά ιιι τιιΒιιε Ρει·ίοιιιε ιιιιειιιι Πειτειι·επι εοιιιιτειιιιιτ:

.Τι·ιιιιτειτειιι Γειιι&ετιι ει·εάιτιιιιε ιιι ΓιιΒιιίι:ειιειΒιιε Ρει·ιοιιιε, ιιιιιτειτειτι νετὸ ιιι Παει::

τα 86 ιτιειιείιειτε ειε Πιιιίιειιιιιιι Ι)ειαιτιε. Οιιιιιειἶιτιιτ φοά ειι,ιιι άιιο άινιάιιτιιι5.

Αιιιφε Με ιιειιιΡεΤιιιιιτ:ιεε οιιιιιε φοά ιιι εεε ιε τετιίΓφε 86 ιιιατι Ροτειιτειειιι:

νει .ιιΒιιιιι· νει πιονετι1τ , ει·ε.ειειιι·ειιιι εΠε ειεάιιιιιιε 86 Βιτειιιιιι· , Βειιιιι πιει ΓοΙιιιιι

£τε:1τοτειΠ. Ειιιιιιτι φοφε Πει ει·εάιιιιιιειιι ιιονιΠιιιιιε τειιιροιιιιιιε εοιιεεΡτιιπι

είε άε ΒΡιτιιιιι:ιτιόιο δ6Π8.ΠΠΠ ει: Ματιά. νιτειιιε , εειι·τιετιιςιιε πατάτα: Ι:ιιιπια.

με: 86 ειιιιιιιειιιι (υΓεεΡιΠε. Πι φα εειτιιε ειυειιικιιιιι86Γειιιιιτιιτπ ει: ι·ειιιτι·εκιΠιε

ει πιοπιιιε ετεάιιιιιιε δέ Βιτετιιιιι· , 86 ιι: εειάειιι ιΡΓε εποε ε ιιεει: ιιιτει·ιιιε φπα,

Ροίι ι·είιιτι·ε&ιοιιεττι αάΓεειιάιΠε ιιι ε:ειιπιι , ιιιιάε ιιιάιεειιι νειιτιιιιιιιι εκιΡεει:ει

πιω νινοτιιπι 86 ιιιοττιιστιιπι. (:ετιιιε ειπαμε ιιοίι:ι·ει: ι·ειιιι·ι·εέι:ιοιιειτι ιει:ειιιιιτιτι

Παει. 8,

.ι:εετειιι ειιφε ΡετίεέΕ:ιτιι , ιιι φα ιιιιιιε νινιιιιιιε 86 ιιιονειιιυτ ιιι Ρτ:είειιτι νιτει ; 86

ιο ιΡΩι απ: το »Με ειέιιι:ι.ιε εοιι(εφι ισοιιοτιιπι Ρι·;επιιειμιιιτ με ιιιιιιιε ιιιιιιτιετε

Ροειιειι·ιιιιι ιιρΡΙιειει. Ροειιιτειιιιο.πι Ρεεεειτοι·ιιιιι ΡΙειιιΙΙιτιιει (Με Ρι·οΗτειιιιιι·, ει:

νειιιτ ίεειιιιάιιιιι ει·ειτιειιιι ιιιίειΡιιι·ιιιε , @και φοά Αροίιοιιιε άιειε ειά (.'οιιτιτιιιοεε

πω”ρυ·υω ·υεπιτε,π:βάψω επιπωπ Μάστειι6·.Ηιε εε Πάει φαιά: τιιειιιιιι·ιιει

ειιιειιι ιι€τιο.ι:ιιιιι ΕεεΙεΠο.ίιιεο 5γιτιισοιο ι:ιιίιοάιιιιιιε, φοά ιιι ΒιιΡιιιιιιιιτε ιιιίεε:

ΝΝΝιιιιιι Πι

α, Ο”. π;
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θ”. Αυ.

°(ζ Χε.

Αιιο_ :αν

ΡοοιιΠ:ιε

:ιό «πιο

νει·Ιιε Πι- `

είε.

Μου --ο- -  

Ριοιυε. διε εστεοι Πεο εστόε ετεόιοιοε , Πε εστειο σιιιιιιιοοε ιισοιιιιισιιε οτε εσο

Πτειοοτ,οτ ιισοιιοιΒιιε Πόετο Γυε εσεοιπισ ίεειετ, δε ιοιεἔσ Πιο Πεο τεΠ;ιοιω

οιυιο τεόόετ.

σ. Η:εε δεεΙιεΙιιιιιιΓεεοιοόιιοιιοτοετε Ειόει Γεετειιιεοι:ε Ρειειο σοοιιΒιιε τεΡΙι.

εεοε Ηοοεουοόιε νιτἔσ όενσειΠιιοε , ευτιιιιιε εόΠειιτιυιο Ιειιιιιτε εοιοτοετειοοι

οι:Πιτιτ , δ: ΠιιιειΕυε νιτειιιειε σΡτειο1ε Πιεοτιιιοι. Τυιιε νεοετειιιΙιε Ροοιιιει‹ι

Πιιοοιεε δεόιε ΑΡσΠ:οΙιε:ε , τεΡιιτεοε οσο ισοειτε ιισιοιοεοι , ίεό Ρστιιιε ιοτεΠιἔεοε

Πιιιδιιιιιι τείσοει·ε 8Ριι·ιτυοι εο.Π:ιε ιο νιίεετισυε,εστεοι ευοέιιε ιτε Πιτιιτ: Βεοεόιειε

ΠΙιε το ε Βσοιιιισ Πεο εκετειτυιιοι , τιοε: ιο τω. οιεοτε Ροτεισευοόυιο Πεο Ρτο

Ρετείιι ιιεισιτεευιυιο. Νσο σΡσττετ ετἔσ Πιι·ιδιυοι εσοττιΠετι ΒΡιτιτυιο, ευιοε οιετιε

· Ρυόιεε ετεόιτοτ εΠε Γεετετιυιιι. ΑΡσίιοΙοε εοιτο όιειε , ειυιε εείιε νινειπεε τεοιΡΙε

1_σετ. τι..

Υειοτο ει

:ιιιο Βοοε

όιδιιοοε

.ιιοΡοοιι:.

ο

08

$:

ε:

ε:

:›

σε

›:

ι:

ιι

ε:

ε:

Ηιιοεευο

όιε ι ΙΡσο

οι ιτεισ τε

πω, ιιε-

ττι:ιιο τεΡε.

το.

ϊ. θα. ;,

Ποπ $Ριτιτυειεοόιι , δε ιόεὸ ουιΓοιιιε τεοιΡΙοιο Πει νισΙενετιι: όιΓΡετόετ ιΠυοι

Πευε. ΜυΙτοιο (πιο τε νειιετειιόυειΠε εττιΓειε Πιοιιουε, ιιιο σΡετετοτ σιοοιειο

σιοοιιιυε , όινιόειιε Πιιουιιε Ρτοιιτ νυιτ. Ειε νιτἔσ εείιε , ειε τοεοε Ροόιεε , Ιοί-εφε

ουσό ετοστι εετει·ιιο ΡτσΠειετ3 σσιει:ε ετεοιτο οι» ε νιτσ εσττοΡτιΒιιι οι) ΓΡωε

Ριετετιε τοοοοιευιιι ΡτοιεειΠι : ΠιιίειΡε οοοε Ρετ οσίιτειο Βειιεόι&ισοειο ιιιο :ι

Ποτοιοσ εοοεείΤε όοτεΙιε , Ρετ ουκ ΓΡσοΓεοι ΟΙιτιΠι τε ιο :ετετουοι τεεοεοοΐεεε,

δε ει·ειιΠτστιε εσοι:εοιιιεοόσ , ΓετοΡιτετοε Βεοόιε εσιιιΡτεΙιειιό:ιε. ΙΠε εοιιο ιο πιο.

ιοεοτε ειυιό Με ΡτοΓΡιειτ,δε οοειιι όεεεοτετ ε]υ5 νιτειιιεε εοοιιτετιε εότειιόιε

ΡτσΡτει·εε εε εόσιεΠεεοτυΙιε ιΡΠυε οτ όιΙιεετιε νεοειιιευτετ όεεεττε , δε Ρσίι οόο

τειο οοοιιειιτοτιιιιι ιΠιυε ευττετε ίεΙιιοειιτετ ειιιιειε ) ΓειοΡετ Ρτο εσοεείΠε Ποιοι

οσ 8τετιεε τείετεοε , δε Ρτο εοοεεόεοόιε ιιυτοιΙιτετ ειιστειιε. Ησττότουε τεΙιεισε

τε ιο οιεοιστιε οσε: ΡσΠιόετε εσιιευΡιΠειειο νιτε :ετετοε , ιιτ εοιοε τε ΓΡοοΓεοι Πετε

τιε ιο τεττε, ειιιε ειοΡΙειεισυε Ρετίτυι οιετεετιε ιο Ρετευοι @στα

το. Ηιε όιάιε νεΙυιο ε.ιιΡιτιε εε τειιουε ιοόυτοεοτε ιο ΙιοιοιΙιτειε εείΕιτετειο εστ

όιε δε εστΡστιε εε εσιιτεοιΡτοιο οιυοόι ΠεζοιΠεεοτιε ΓυΡετ Πιοθευιο εΙτετε εσιοΡο

Πτε Γεο&ιιε ΡεΡε ε δεοεόοειτ , ετουε τοστε Γεοέι;σ εοοιεετεοε εΠοΠι Βεοεόι&ισοε

εειο (ΠιτιΡεο Γετνιευτεοι , οτ ΡσΡσίεετετ ,ιυτε όεόιεενιι:. Ε: εοονετΠιε εό Ι)σοιι

οιιοι δε ειτοτεοε όιιιιτι ΚεΓΡιεε , Ποιοιοε , ί`οΡετ Ιιεοε Πιοιυιεττι τοεοι , οτ Γεοι:Έε:

νιτέζιοιτετιε Ρι·σΡσΠτυτο3 ουσό τε ιοΓΡιτειιτε πιτωΡο, τε 8οοετοεοτε εοΠοόιετ.

δικ ιο εε; Ποιοιοε , Ρετ όσουοι $Ριτιτυε τοι Ρτοόεο5 ιοσόείιιε , ετενιε Ιεοιτεε , εε

το ιιιιεττεε: ί·ετνεετ ιο εετιτετε , δε οιιιιι ειεττε τε όιιι€ει:. Ι.ευόειΒιιιτετ νινετε Πο;

όεειτ, δειειιόει·ιοσο εΡΡετει:. Τε τιιοεοόσ ίοΡετ στοοιε ειπε, δε ετοεοόσ ιο στο

οιουι τε τιιιιεετ.· Το ει , Ποιοιιιε , Π:: 8ευόιυιο , το ιο οι:ετστεΓσιετιιιοι, τυιο εοιιιι

ἔοιτετε εοοΠΙιοοι. Ιο ιοιυτιε Πε όείειιΠο, ιο εοΡεττετε εσυιιόεοτιε , ιοιειυοιο ει- ι

ιιε , ιο ιιιΠτοιιτετε οιεόιειοε. @οσοι οι ΡτσιεΙΤε ευίισόιετ , οτ Ιισίιετο εοτιοιιοιο ι

όενιιιεει: , δε νιτιστυιο Γοτόεε ειιΡυτεει:, ειοετιουε εεοτεΠιοσ Γτυέι:υ ευιο όεεστε ι

νιτο)ιοεΙιεε νιττοτυοι ΙειοΡεόιΙιοε εκστοετυτ , δε εό εΙεέιετυοι νιτ8ιοοοι εσοΓστ

τιυιο Ρετνευιτε τοετεετοτ. ΩίιιοεΙυε σοιοεε τεΓΡσιιόιΠειιτ, Αιοεο 3 ίεο&οε Αοει

Με όεσίευιεοε εεΡυτ Πιιι&:ε νιτοιοιε Ηυοεεζιιοόιε όιιοιΠτ εειο ιο Ρεεε.

ιι. Ειπε ευόιεοε ΕιιόεΙόυε,ουι Ρτιόετο νοεετοε Γοετετ ΠΡοοΠιεεεοιο εοἔοονιΠ`α

Γε εοοτεοιΡτοιο ε νιτειοε , ιοόιοιιετοε εΠτ ειιιιοο,δε ευο&ιε ΓειιΠιιυε ειιιιιετι εοεΡιτ,

νσΙνεοε ιο εοιιοσ ευοι οιοιιε εείιυετισοε , οτ εειο ΒΙεόισ ττεοΓνετσετει·ετ. Ξεό τι

ιοεοε ιιιευττετε Ρετιεο!υοι Ιιοτοιειόιι,τεττιτίιί`οοε εοόιτέὶ Γεοτεοτιθ. Γει·ιοσοιε ΑΡο.

ΠοΙιει ουεοι τετυΙιιοοε , οοιε οσο σΡσττει: Γεο&υοι εσοττιίιετι $Ριτιτυιο , ευιοε

Γεοότε νιτ8σ ετετόοιοιειΙιοιο, ιυιττε Ρευιι νοεετοιιιιι όιειτ , οοὸό εείιε νινεοτεε

τειοΡιε ίυοτ 5Ριτιεοε-Γεοε"οι ιόεόουε ουιΓουιε ι:εοιΡΙυιο Πει νιοΙει·ε τεοτενει·ιι:

όιίΡετόει: ιΠοιο Πεοε. Ρσεοιτεοτιε όυ&ιι5 οσο εΠε εειο ευΠιε εσοτιοἔετε (11ιπώ5_

ΜιΠιε ιτεοοε οοοοιε Πιο6ιετο νιτ ιοειο φωνα ε εσοΓοττιο δε ε εσιοιτετο Ποπ τε.

νετΠσοιε, όετειιοοοεοε ιΙΙετο ισ επι οι ΡυΒιιεέι , δε ιοσττειιεοε ου σοιοι:ι ω

ι:εοτι ιτιοετιε οεεεΠ”ετιε. Ρτινετε νιτο)σ Ιιυιοεοο ΓοΙετιο, εσεΡιτ νιτιιιτετ εεετε δε;

οοεοοόεοι όε Γει:το ίσου: Ιενενετιτ. ..Ποτε ετιιιτι δεόι

ΝονισπιεπΠ ΡτεεΠοιτ ΕιΒιιο , τιο5ιοι Μεττιοι:ιε Χει

ιοειιιι:,

ο Μετιιουιο Κ. όεΠεοετ ΕεεΙεΠε 52.ο-αιοοειοεοω

ιο Ι.ε&ιοοε ε.. Βωοωο @οι ουιόεοι Πεκ οσο Ρο

πετο , πιο ΕΙιΒιοε Ριιυηοετο επ:: ΕΡιΓεοριι: Ηο

__ _χεε:μ



νιτΑ ε. ιιοΝεοοΝοιε νιαο. ΗοινιστΑαιεΝειε. Με

οσιιίοι·ται·ιιιι Ποοιιτισ , ειιοεοε Με ΡΓαιπισ8ταΡιιι οαιιτιοα: @οποιο Ραπ/ιιτ Με & οπο. Απ.

Με: πι2βιάσεω, οι Ισα ραβιω Με απ· σα!|οωσ2:,8το. 1)εειοιιιιι:ιεοιπι ιιιειτι Ροι·. Α"°·"°·

τοιιι νοιοιιτατιε τοπ : ιιιιΓει·ιεοτειια τοα ,σωιοε, σιιίεαο Ρι·ατεετιατ , 8: Γοιιιετιοα- ειι?_μ'ξΐ"°

τοι· ιιιε, ιιτ πιει·εατ Ρεινειιιι·ε α‹ι σΡτατοττι Γει·νιτιοπι Γαιιέτ:ε νιι€ωιε ΜΑΜΑ. Ετ '

οτ ιιιιιαοιται·ε ναιεατιιιιι ταιαετιιαοοισ τοσοι Γα:τοια , ΙιτστεΒατ :οοο ιτι νειαπιειιτο

αιαι·οιιι τοατοπι.

π. 19ο" ιιαε εκΡιετα οτατιοιιε οοειιιτ πιο μοιιειΓει , 8ε α‹ι νοιοιιτατειιι Πει ΜΜειε

θαιΙιαε τειιιεατε , ιοίι;ταιιε ειενια8ιρετνια,ατοοε οΓοειιε ιιιιιιετιιΡει· αΡΓσι·ε 5ατι- ἐ"°"ἑἔἑΒ'

έιοι·οιιι Ραοεια. Βετειιέτα ιιοοιειειιι ιιοιιιαιιο οιατισ , τω Γοιιοιτα 8ε Ρτοτεο`τα Β 0

σιωιιι οοιιιιταιιτε οτατια, Ετατ ιιαιιιοοε Ρει·Ξεκιε ιιιιτιιιετε , (με ιαιιι ιιεοειιε Με

Μσιιαιιιοο ι·ε8ιιιιιιιε , νει οτειιοαττι αιτιιιε) ειοαίι ιατιέτοε Ετειιιιοσια @απο ίαιιιοα

ιαιιε οι ιεπιστα ετειιιι ισιιτοειιιιε. Ι)ιειιοε οοιΡΡε Γειιιε οτειιε Ραιιε ίσιο 8τ αειοα μι

σιιιιιιια, τειιοοιε ατιε ειιιετιοοε εσπιτιιιιετσ 86 ιιετιιατοπι ατιιοτίιτιιοοε Ραιιιοιιι

Με ιιείεΠιιτιι τε ονειιατ εοι·οοΓεοιοιιι. Πιιτιε φαι Ρε: Γαιιέταιιι νιτειιιετιι Ποιοι

ιιοε ιιι€ιιατοεειι οιιεται·ι πιιταεοιοτιι , οσο είτ ιισιιτο ιιιειιτιο ττατιΓεοτιειοιιι.

πι. Ποιο Ρι·:εσιιέτοε Εοειαιειοε τιιιιιιαιιιειιΒοατισοε ίιοτιιαοιιατοε ιο £ΟΠΕ0ΓΙιρτηηι Βοιια. Για

στιιτιιπισειιε εστιιΡει·ιίΓετ, 8: ιιιιαιιέτατιι νιτΒιιιετιι νειιετ τω ιιοι·ι αοειει·ετ 8ιωιοιιιίοι·8ετε : αεεεΡτο εσιιιιιιο ειοοοι:ιαιπι οοειιι Γεοοιιι ειοι:ει·ατ ιτιιιετιε Γσειοιιι , εστι- ιαιωιο

ειτε α‹ι Ρατει·τιαιιι ι·ειιιεατε τιιΓΡοΓοιτ ιιει·εοιτατετιι,νετιειετιε 8: ειιιιι·ιιαοειιε οιιετοια, °οίωι·

οτ ειτιοε ττατιιιιιιαι·ατετ α‹ι Ρι·οοιια. Ηοο οτιοοε Ρει·τι·αότατιε νοινειιατ ιιι αιιιιιιο,

οτ οττιτιια Ρατι·ιιιισοια 8ειοι·α ιιει·εειιται·ια νωέιαιε νειιιιει·ετ , 8ε (μια: νειιτιετε οσο

ΡοΠετ ιιι ιιιιιιιοιιι τετιιοει·ετ, ως Γοιιόιτιιε εα απο οτιιι·ιι ιιιΡειιε&ιιι 8: ιιιαιιει

Ριιε ειιιιιτΡατετ. Ιταειοε οοιιι νεισειιιιιιιιε εσοιτιιιοειε ει:Ρετιιταιιι εωΡιτ εαι·Ρετε * @οι

νιαπι , εΠ·ιει·ειιε Γε τστοπι Ρειιιοει·ε οι ο ετε, σοοο οιιιιι αοιοτο εσπισεΡει·ατ εοι·ειε.

@ισα Γαιι&ατιινιι€ιτιετιι τιεοοαοοατιι :εεε ΡστοιτΙοοιε Ποιιιιιιοπι Γειειιτετιι οπι

ιιια οι εστειιε ιιοΓΡιτιοιο ισοαι·ε οοι·ανιτ. Ιταιιοε Πει αιιειιια Πινιιιο ιιιιιιιιέτο Ρετ..

πιστα ατομο αιιιατο Γαιιέιι ΒΡι:ιτοε νι8σι·ατα , οτ ει·ατ Ρεειεε, οοιιότιε εσοιτιιιοε 8;

εοι·τιιιοε νεισεισι· ειιιοιτοι·, οτιπιο Ρετ αιιαιιι νιατιι ει·ατιιειιε , οτοοεε δ( αιι τενσιαιιε,

νειοεεε ΡταεεείΤει·ατ εοι·ι·οε. Πετιιοοε μια οι τει·ι·αιιι Με ιιατινιτατιε Ρετνειιιτ, 8:

οπιιιια ίοα Ρτο νοτο 8ειιιιιτο ιιι ιοεο οοετιι νοιἔὸ ειιοοιιτ Ηοιιιοιατιαε , Γαιι&εκ Πει

(Ξειιιττιει Ματια Γεοοε ιιιιιοι οτ σΡτανετατ ιει·νιτοι·ατιι ιιιιιιι @οοο ειοπι αοινινε

τετ οοιιτι·αειιιιιτ.

με.. Νοτι μια ιιιοιτοπι νετὸ τεττιΡοι·ιε ΡετΓεεοτοε ωεω Εοειαιτιοε αει νστοιιι του 8ΡΟΠΗΠ κι.

. Ριειιτιοπι ιιενετιιτ , Πέτρο σπιτιιοπι τετοιο νιτειιιιε ΡοιΤειιστειιι 8: όσιιιιιιοιιι οπο- ΜΜΜ,

τοιιτ _ ιιεΓοιειιε οοὸ‹.ι ιαπι τταιιιιΠειιτ οιιιιιια οι εοιτοιιι Βει δ£ ΓαιιέΕεε Πει (5ειιιττι- 'ἔἶιξἶἑἰ“·

οιε τοταιιιιτια. @ο οοιιιόεοΒοσνιΠ”ετ ενειίιτοπι πι, 8τΕαπι αοοιιτο οοαιιιι νιΓο οπο. :Μια οιέ

ειΠ`ετ αδια νιτσιιιιε νει·ι κα, πινει οε οι επιετι οτο εεοτιι ταειτοε πιιται·ι οτε ο ""°

8τ νετιετατι , τι:3εοιετιε του: 86 οοαιιτα Ρετ ίαιιέι:ειττι νιι·οιτιετιι ι)σιιιιιιοε ω ΟΡεΒι

τοε πιιταεοια. Πιι‹ιε οοαιεε τιστοιτ πιο:: Πεσ ιαοειεε 86 ετατιαε ι·ετοιιτ, οοι :ιο αδιο

8: ταέτο πιαιο εοτιι οοιισάινιτ , ιιε Ρεοεαι·ετ ιο Γαιι€ιαπι νιτειοειιι , 8: Γοι·επιτειιι ιτι

ιενετιισιιε οσο Ρωιωοτ ιιιετιτὸ σεοοτιιιιετε. Βιειιοε @τοι ΐτοόιο8 Ροειιιτοοτιετ

£εταοειιε ΓοΡει· ιιιε ειοαε εεΠει·ατ ιτι νιταιτιετιι , οσο Ροτετατ ιιινειιιι·ε οοιιιοε Ιαο‹ιμ

οε εατιι ειιτοΙιει·ετ , νει οοιιιοε ιιιοιιει·ιοοε ειοε ίαειεπι οοιιιΡιαεαι·ετ , οτ νει αιι εε.

νιειει·ι ιιιετει·ετοι· , αωΡο Ρτο εσ οτοοεε ΟΕιτιιι:ο ι:οτι:ιετε ειιειιατετοι·. Ταιισιτοι

Γαιοιιτι τ€Ρ€1°το οοιιιιιιο , ΓειιιετιΡΓοαι οι ιιοπιιιιτατε εοι·ιιιε 8: εοιπισιιε οιιςτοιιτ ,αο

ι·οιιιατο εοι· οτε οσταιιι αοι·ο αιται·ι Πει θειιιττιειε Μ.Αιτιιι-: νειιιαιτι ε τοπι

ΒιιΠιε εΧΡΟΡοιτα : οοιινει·εόοοε νοιτο οοο ι·είιειειιατ νιτεο εαιιειιε,ιιοΓειτ πιο πιο

Γειετι , ιιιοιτιιιιιοοε οτεεατοι· οτ οοειιι Ριαιεω νοιοετατ ιιαιιετε ΓΡοιιΓοιιι , οικω

τοιιεόιΒιιαι·ετοι· ΓοΓοιΡετε ιετνοτιι. (Εστιιαπι τιιε,ιιιοοιτ,ατι ιτιιοι·ιατιι οοι·τομιιιιιιε

ατιιατοιιε ιιοιι Ροίι:Ροιιιιιτι , σε:: ιιιιιιι οοαιειιιείιοοε Ρει·ιοτιατιι Ροτειιτειιι αοτιιιιια

ιιιαπι ΡτειιοΓοιΡτι,ΓεειΚεεειιι Γα:οοιοι·ο 8: Οιεατοι·επι οιιιιιιοιιι ιιιιιιι Ριετιιιιιιτι,τιιιι.

εμε ΓΡοιιιιιοι αειείιετιι οι τοτο νιι·ΒιιιαΙι αόΓοινιιιι, εεεειιιεπιετ ατοοε ποσα ει·αταιι€

το: οιΈειο Ποια τ1οατ σοι οιιιιι εσιιτοιι (οποια, εκατο: ΓΡοιιίο νοτοιιιειμβοιωτια



»Με νιτΑ Σ. ΗΠΝΕ(ΣΠΝΠΙΞ πω. ΗΠΜΟΙ..ΑΕΠΕΝ5Ι5.'

ει”. Α». ιιι 5οιοι·πιιι εεειιοιιιτιιοπε ειιτιιοπιειιι. Ε<έο , ιιιοπειιι , ειπιιι ειινιι6ει·ο , ειίιιιι61πε

Λ εοτειπε εοε ε)είιενει·ο,ιππε Ρι·οεπτετοι ιιι ειιεει·ιοι·ιοπεειιε επτεΒο , 86 Ροθε ιιιοι·

π ' ' εειιι οιιιιιειιι ιιιεειιι ΓπειεΙΙεόι:ιΙειιι επιιι ι·εισπε 86 ιιιειιειιιιιε ΡετΜε επει:οι·ιτειιε εε.

' Β:ειιιειιειιιιι Ρει·Ρεεπειιεει ει·εειοιιι ιιοιιοιειιι Πει οιιιιιιΡοτειιειε εεειπε Γειιέι:ε Πει

θειιιειιειε νιτειιιιε. Ετ εοειιιιιιιειιε εείιειιιειιεπιιι ιιπιπΓεειιιοιιινοεε Ρειεπι οιιι.

ιιιοπε ιιιιιιε : Ηεεεε ειπε ιιπιιε ωωΡε νιι·Βο εείιιΠιιιιε , ιιιείιιιιειπε εεειενει· ιιι πω:

!οεο επιιιπΙειιεΙπιιι ειπε ΡιεειΒπε ιιιιΡει·ε ; πε επιιι τε Και Πιοει·ππε εε εκ..

Με 5ΕιοιιΓπειτι ειιεΙειιιπιιι ει·ειιΓειπιιετιε νιτειιιεπιιι,εΒο Με ιιπΡειεΙιειι·επιιι

εεω εεειπε ΑΒιιι νεΠειε ιιινεο ίπεειιι&πε,ιιιεει ι:οιινινεε ιιιειιι:ε Βιεειε Ρει·ει..εεΡε νιτ:: εε:Ιείιιε εειΡεεεεε ιιιεεεει· νει πιειιιιπε; Δ . , ° ι

πιο; με ει; ι ;. · ΟΒειιιπιε ει·ιέο ειπα! ειιοεειιε 86 επιιι Γειι€ιε ειιιιιιι ειενοειοιιε ιιιεοιπιιιιε ω;

° · ιιιεενιε ει! Ρι·οοι·ιε. ΟιιιΙ)οιιιιιιπε ιιειιε νινειιειι εοιιεπΙιε είδεεειειιι , ειιθ.ιοπε πο
ιιιεεμ νι"

Ποξ:ώ:- ειιιιι επ οοεειιιΙειιι Ρεπιπιιιε ειι·εειπιιι. Νειιι ειενοεπε 1)εο ,πΙει·ε οπειιι Επι1Γειπ

ω, @Με ιιεεειΤειιε Γεει·ειιΠιιιιετ ιιιιιιιιιε Γποιιιιιιιίιι·ει·ε νιι·Βιιιι , Ρει·ιεόεοπε ιιι ίι:εεπεο 5ιειιο

απ· ειοειιιο νιειιιε 86 νείιιτιιε ιιιεεοπιε ειιιιιοιιιειιι. Ρπιεπε ειειιιιιε ιιιπΙτιιιιοεΙε Οιιι·ιιιι

νιιιιιτε,εε ιιεειπεειιε τεπιειπε ω: ιιι ιιπιπΓεειιιοειι οιιεεεειοιιε ι ειιπειιε ειε Ειτε.

Γειιιιε ΓεεεπΙι εοιιεεειο , εε ΡειΕπιι&πειπεε ει·ειιιιεοειε , επι:Ιινιε ειε ΓπΡειδπιε νοεειιι

Με ιιεεε Ιοεπι : Επεε Γει·νε οοιιε εει1εε1ιε, ειπε Γπειει· Ρεπεε ίπιίιιίιάειιε,ίποει

ιιιπΙεε εε εοιιίιιεπειιι , ειιε ιιι·ιιιεε ειιεεειιι εινιεεεπιιι. Τπιιε ι:ιεεεε ειι·ιέο Ηιιιιε

επιιόιε,ιιιειιεειιι Γειιέι:ειιι επιιι οι: εειοιιε εεειιιιωι ει· 5εεει·ιιοεπιιι ιιιειιπε εεω
` εεεπιιι (Πιι·ιίιο οιιειιΙιε , όεισι·εεειιε 86 ειιοι·ειιε ιιι Πνειιιι·ε ιΠι Γειιθ:οε Αιιἔειο`εἑ

εε Ιοεεει ειπε ΓΡιτιεπιιι ιπεει· ειιοι·οε ειέιιιιιιπιιι εε:Ιείιιιιιιι. ()οι·ειπε νετὸ Ροιιι

@Με ιιι Εεεεει·ο εε εεεωι επ Γε ι”εειε Με Μοιιείεειιπιιι , 86 ιιι εσιιιιιΒιιο 86

οΡτεεο εεεειιιιιε ίεΡπιεππε !οεο.

Η'"Σφω ι6. Ροίι επιπε εΒΓεεΠιιιιι , @σε ΙΕ Γπιιιιιιιιε νιεε: 86 ειιιιιιι Γειιιιιειοε ειπιιιειιιι

(Με ω @Η εειιπε ειεΠει·ιε εοΒιεε.τε Γεπιιοεινε μπι Ρει·εειε οιιεεε,εεεΒιιΐοπε ιειπιιιιε ειε ω

«Με ειΙιιε επιιιιεοεε εοιΡπε ξεειεεεπιιι , ιιιειιιοι·ειιε οπιε ποπ επι εοεειει·ιε , τω επι

ΡειΓενει·ενεειε ΓεΙνπε εεπ. Ιιι Με ειειιιειπε Γειι6ι:ε ειιιιιιι ιιιεειιεεειοιιε εε ιιενοεει

Με ορεεετιοιιε ιιιοειειιε ιιιπιιιιο 86 νινετιε (]Ιιιιιιο, τοεπιιι τειτι πε νιεεε Για ιιπ

Με ίει·επι·, εειεο πε ΡΙει·πιιιοπε νιιιει·ειπι εεπίειι 86ὸιεετειΠπἔ Ρι·οοιιεειωως

,ω_”:_ Ηεπ ιιιιιιι ειπιε ιπεοιεεπε ιιιεπε ειι·οιοιιΒεεπε ει, 860. Οπιπε Ιοιι€ειιιιιιετιι Γεω

&ειιιειπε Ρετεει·ιιιεειοιιειιι Γπρειιιε εοιιιιιιεεειιε εΙειιιειιειε , ειπε ει:ιειοιιι εεε:

ιιειειιειΠιιιιω ΓεειεΓεεειε εΙιΓΡοίιιιε , πε εποε! Ιιε&ειιπε νιάει·εε Επι· ΡεεπΙπιιι 86 ιιι

εειιιΒιιιει:ε , :μπι επιιε ιιιειιιειεε ίεειε :κι εεω εει·ιιει·ε.

1Μο"Π8 · η. @εε!ειιι ιιειιιοπε ειε ιιπιιι ΓοΙο ι·εεπιιειιε ιιιειιπε ειιτειιΓεε εειιει·εε ιιι οτε:

"Π=ωοιπω ειοιιε, ΡειεπΙΤεείι εοιοοιιε 8ι·ενειιιιιε εε ιιιιιιιο πιω ιιιιιιιιιιτεειε εοιΡοιεεε:Γεει

ει @ειπε €00Γ0ιίω Πιθωπ ΑΠΒΕι0τι1Πι Ρεεειι€ι10 86 δετιόιοι·πιιι οιιιιιιπιιι ιιιΡΕεε ω, εποε·

?Με ιιινοεει·ε ποπ εεΠεΒεε εειειιι^ιιι κειτοεο εοιΡοιιε ει·Βειιτπιο. νειιιιιι ε Πειιειοπε

ειεεπιιιιιπεςπε πει·ιπιοπε Γειιπε Βιιι·ιίιο ίετιιπΙειιειοπε , επι εε! ειεεεΠ`πιιι εεπεεε

Μεειιε εειιπε νιτειιιιε εοιινετιει·ε ειινιειιιιε 86 Ιοιιειιιοπιε εεειοιιιΒπε , ιιοΙοι· με

Ρειιε , ιιιε:τοι 86 Πιιέπιεπε ει·εε οιιιιιιοπε , οποιιιειιι νιεΙεΒειιε Γε ίι·πιι€τει·ι ιιιιιιιο

οΙεειο , Ιιεεε εΠειιε Πειειιτεε εποε! ειπε Γεω ει· ιιι εε:Ιιε ιιενοειΠιιιιο επει·ει·ιεπε

Ρεειοειιιιο. Ιιιεει· ιι:εε εοιινει·Γε επ εοε ειπε ΒιιεΒειιε Πει ΡτειΒγεεεοε , υηδΕιο

ιιιε ο!επιιι 86 εοιιιιιιπιιιοιιειιι ειιΡεειιε, ι:ιοιιιιιιπιιιοπε Γπιιιιεειιιιιεεει·ι εοειε ω

ειπε ειιοεενιτ. 8ιε τειιιιειιι Ποτιιιιιιει (3οι·Ροι·ιε δ( 5ει·ιΒιιιΠιε νιθ_τκΠω ωωεω

τοΓεο νπΙεπ 86 ειεεοι·ε ίεειε , νεΙπε ΡεεεΓειιεειιιιε Με εε πιιι ιιι εεεΙείιι εΙιεΙει:

ιιιο ιιιιΡεεεε επιιέι:ιε Ρειίοπει·ε ειπΙεεε 86 Ιιϊ·ιιιιιιιιιεοε ιιιεἔοε ΡιεΙιιιοειιιε , (Με.

Βετεπε ιιιεει· εεεει·ε ειιιεΙι Ρι·οιιιιιιειιε ει: ει ιειο 8εειιιει·ε : Αε!Γπιιι εΒο , @Μακ

τω; Ε8ω"Μ ενα” πως) Κα ΡΜΕπιε , εειιπε ιιιε ΒειιιΒιιι: Γπΐειρε. Οίιιιιοπε ιιι

Ιιπιπιεειιιοειι νοεε εΒ ιιοτε. ιιοάιε ιιιειιιε πάμε ειι ιιοι·ειιι πιει εειειειιι ΡειΙΙΙιε.

Σ: ΣΧέιΠειΕ1%τιι:ειιΓο Ιιιιιιιιιε οιιίιιίπενιιιιιιιπε εεΙΙιειιεΙπιιι οι·ε Ρει·ειιΠε, ιτεπε

παΠ€Πε Να” Η οι:: πιιιιιιε, ιεεε εΠειιειιι€οι·ετι Βειίετιιεο ετοιιιεεπιιι (οι

. ιι ε νο:: επιιι ιιιεΒιιο Ιπιιιιιιε επειιι ίειεπε ειείεειιιιιΠ”ε, ειπε ειιιιιι

οιιιιιιοπε



νιτΑ 5.ΗΠΝΕδΠΝΠΙ$ ·ν1πτ3. ΗΠΜΟΣΑΚΙΕΝ5ϊ5. ιο:.ῇ
Ι

οιππἰΒπε τεπ·οτετπ 1πτπΙιτ, πιω πι ιιΙΙὶ Γε εο8ποΓετωεπι Ρτιι:Βπιτ. 5εεΙ ειπε! ..πω

πω”εσΠεει·ετ ειπεππ οποτΠεττπτ ΡτοΙοοπτ ειποπε Γεπιίτε: επἰιπαε Ιππτ επιπι·:

διπ·Βε , ΡτοΡετο. , ειπα. τπεε , εοΙυτππο. πιω., ΕοττποΓ.τττιεο. ό: νεπι..Απιιεο. νιεΙε..

Με: Ρετ ειτποτετπ , εοΙπιππει Ρετ ΠτπΡΙιεπετειπ, ίοτπιοΓει Ρετ πιοτιππ ΡιιΙεπτπ:π

όπιεπι , 86ο.

ι8. Ηπα πω. ΕπιπΓεετποάι Γειπέτο. @ειπε απ. ειπιτπει άιιΙεοτιιτει ΓοπιππιπιΒιι:,

ντιπ. Κε1Ιει1όε15 $εΡεεπιπτιεε τπι€τέιίΓε ει·εόιτπτ π! Βοτπιπιππ . επι επ ίο!πε ίἱπε

ΡτὶπεὶΡἰο τεξεπεπε ὶπ ππιτειτε 8ε ττιπιτ:ιτε Ρετίεότει Πεπε πππε δ!. 1ετπΡετ οι: ίπ στη.

πιο. Γεει.ιΙοτιππ ΕεεπΙο.. ΙΡΗ @οπο ι Ιεπε τ δε ]πΒιΙιιτιο, ποποτ ό: ιιιιΡεπιππ Ρετ απο

1ιτείεεεπΙο. ΩεεπΙοτππι , Ατπεπ.

ιι Αιιπο επ·ειτει· πε. :το ίἰτιιιἰάετπ ΗππεεπππΒ ‹Ιε Ε·

ετο ΐοπτε Ισια. επ ἔι Β. ειππο ,πω Εππο εἰτεἔι πε.

Διεπω δ! θπΙΙιεππο ντιπ. ΚειΙεπι·Ι. $εΡτετιιξι. πεπιετίι

σε ξείϊιιτπ δ. Ι.πάοιάει ε]πε οΕιεπιτπ ι (..=ιποπιειε Απ

ικ. ει! ΓιιΡετοε τιιιι;τπνιτ Μετπ01·2.Επτ Ηππεειιππιε πι επί`τε Υειοτπεποποτιιτπ π: «Παπ ίεεπεπτειπ ετεπείετε

ειἀὸὶτὶοπὶπιιε ειὶ Πίπετάπιπ οι π: Μεττ)·το|ο€πε Βεπε- τπτ.

Μ ο Ν 1 τ σ Μ. Ψ

Οιιιιιιε δ. Ηι.πω.1.ι έ :ιιυιιιΪο εΖωιοπ :β απ” Ε!»·ιβ επ. κατ. με. .Νοτια 0ἄο&›·ἰ::

( :απο ,ή Μβυτἰπιπιἱ πω: $ι2ΓΙΙΙθ ν. ΒΜωΐέέΉπο τ·εβι·επέΔΜ Βεπιτειιπε Αθώα άε/ΖγίΡβ

απ· τἰεἰπέε ίπ Ρ7ε!ἰΦσΜΜ ώσαν» απο Μ. Μ. τωπ/Ζετιωι ή ιἔ ΜΑε.«πιο Ηπωυἰαἰεκβ δαπού9 κάθε

Μια ,ω :οβακι·.4κάουιπσπ)πτω . πιο μετα... τιιπτιιτιοπεπι Ρετ/τοτε εσωπεπέα·υι:.

ΗΪσ :Μι [ απο» ·υαεκκπι μι· έκευέίπιπ:ίωι π:!ίσκέ$επτ Τ"208ΜΡω , βιθβάσπάε έκ.ατιωπε

ἄἰΡΙοπικτηῇἔἑτῷτα, . -

' Ρ ΕΡ'ΠΟΨ!Ε'Ι ΧΕθΙ.$' ΒΙΡΖ.ΟΜά

Β: ε.τ·Ριιζ/ΐοπε δα$ποπίη.ΜπάΜΜαύστπω,ίπετσέΜποπεΞπ Μωωβει·ίκω Ηιιυπώσίτπβ.

Ν ποιπίπε ί-ειπέτε δ: ιπάτνιόιι:ε Τπωτππ. Επ0ον1επε μπω Πει Ρτοπεοτππ·ι Κα. ει Πι;

νἰπἰε ειιΙτιππε οΡετιιπι ότιπτεε Εεεἱείἱεπι Βει π! Πιτππιπτπ ί-:.ιετ:ε ΚεΙι8ιοιιἱε πωπω Γπίι:οΙ-.

Ιετε εοπιιιππτ , Ιὶε8ἰο ῇιιτε εε ΡτοΒεπιτοτυπι ποίττοτυπι Ρτινι-ιεειΞε πάπια. Οποειτεει οπιππιπ·ι

(ΜΜΜ Ι)ει ΕεεΙεπ:ε ΡΜεΙιιιτιι τεπι Ρτεΐεπτιππι τιπἑιιτι8τ ίπτιιτοπιπι πονετιτ πωπω , οιιοππιπι _

ποίττειιπ ικΙειιπτεε Ρτείειιτπιτπ Ατιπτιιεκτιιε, ιπε!γττε 1πε!οΙιε (Μπα, ιιπἔι επτπ ποΙιιΙι νιτο Επι.

.Βιιιτο δ: εοπιπέε Με Ηεπιππω , ΓπΡΡΙιειτετ ποίττιππ ειτοτειπτεε πιππιΕεεπτπιτπ ετ επππιπι

ΙοεεΠο πι ΡεΒο νιτοτπειπάεπίἱ Πω επι νπ!Βο επειτιπ: Ηιιτπο!ετιειε,οπο Βιετατιίπιπει ΓΡοπί:ι (ἐπι

Β:ι Ηππεευπάιε όιεπι ειιΓΡεέτετ Μετα τετπυπετειτιοπιε , ποίττει τιτ8πετετπτ ίὶιΒνεπἱτε εΙειπεπτΞπ,`

ςπετεππε @πωπω $.ιιπ&ιπποπιειΙιππε τπιβι ποπ Γειτισ ποπείτε νινεπτἰΒπε,δτ Κε8π!ετἱ τΗΒ:τΙε-:

Μπιτ ΓπΙ·ήιει ποΙειιτιΙιπτ ιπε!ε τειποτιε ίππωτπετεπτπτ ΜοτιπεΙιτ , επι οΙιετπτεπτ Βε8πΙει: & Απ.

Μπι , οπὁτ! πο(ττε ειππι1επτε απ&οτιτατε Ρτεετιι&πε Εππεττιπτ Ρτ8επέτετπ ΑΒΒετιεπι ἀοτπἰπο

Πιο Οοππτι νιάεπεετ ΑεπιΠοεττο τεάάιτ!ιτ,ιϊόειπ νετὸ Οοπιεε πάτα: όιτιοπι επιποετπ οπτπΗτ,

επ τςΠιςετ· τετιοτιε ιιτΡτεεεεΡτο ποίττ:ε πιετοττωπ πι. παπι: ττιιιπὶτι ιιιΒετετππε , οπο επίτιιιε

πΠ:ι οπιπιπο τΙππιππτιοπε , & Πτιε πιεσε ειΠειιΜ !.πωεδτιοπε ΑΒΒιιτι Πε8υΒιτι εοπεεΙΤει ιπνιο·

ΜιιΙιτ ττι ΡετΡετπππι Ρετπιαπετετ. Ρεινεπτε ιεττιπ: εοπιπδε ποί)ττο & νεπετειΒΕΙι ΑτεπἰεΡιἴεο

Ρο ^ ΑιιτΑτ.πο σπιτι ΕΡ1ΓεοΡιε Ψτοοπε ι, & 61επιπο 'τ, δε (ΞΙειτιίΠπιο ΑΒΒετε (ι ΗιΝεπιιιιο &

Μοπεεπιε εῇπΓόετπ Οοπετεε:ιτιοππ δ: ΟοτπΜΒιιε Ρτεοι&ο λόιιΙΒεττο δε ΒΔΟΕΝ0Ι.00 , ευη.

έΗΓτιιιε πωπω ποίττιε επι πάεττιπτ Ρτεεειπτιππε & Ιειπάεπτιππε , ιτε πει·ι άεει·ενππιιε: ειιπι

οιιοτιιπι οπιππιτπ εοπΠΠο ῇεπι ΓεεΡετπέτειπ ΑΒΒετιπιπ επτπ οτππι ιπτεετπ:ετε Ρτο Πεἰπ!ει πι ω

όεπι Ιοεο οπΓετνειπόο. ΑΒΒιιτι Κε8πὶστἰ ΙιεΒεπτΜπι ἱπ ΡετΡετππιπ Πο.τιιιπιπε, & πι: πο τ:: απέξω.

τἱτετἱε επιοΙιιπιεπτιιτπ Ρετ ίπεεεάεπτια τεπιΡοτιππ επττἱειιΙει ιπνιοΙειΒιΙιτετ εοπΓετνετπτ ττιιιιιη

ποίττει επτπ Γ.ιτιτπε Ητιποπτει ίὶ8ιΠο εοττοΒοτατι τεεειΡιιππε ποίττο.

διειΠιιπι Ποτπἱπι Ι..ππον1ε1 (ΗοτιοΓ τπτ

Κεεἰε Ρτειπεοτυπι.

Οπιτ.ο Νοτετιπε :το νιεεπι Αιιτ.π.ιπ

Οτπε.πιτ;

πε κε.

Α116.ΧΧγ. _

Μοτἱτπτ.·

η

οι

ο Βεπιετιθ

& δπεΠὶοπὶ·

εε `

ε (Βικιπα

Με .

ά Μοπαθεἐ

τη 8.- Κο

ιπιππΚτπιε

ΑτεπιερἱἴεοΡἱ ί-πτπιπιτιπε ΟεπεεΠετῆ τεεοεπενιτ. Αᾶπιιι.

Ρωτώ: εινιτιιτε πι Μοπτιπετιο δ. Πεττπ8ή Καὶ. Οότοπτιε Ιπτ.ιι&.ν1. ιιππο :πιο τεεπεπτε μα: ·

ἀ0νἰεσ Εεεε 8Ιοτιοίο, εππο Ιπειιι·πιιτιοπιε Ποπιππ πεεεε. κτ.νιιι.

]οπΑππιο Ρ.τ16.ε κιν. ΟοῳΘΜΔΙἰσ. ε

ΟιτΑιππεε ΕΡιΓεοΡιι: Γετνιιε Γετνοτπτπ Πει, νεπεταΒἱΙ1ΑΒΒετἰΒεκπειιο Μετα: Βεἰ Οεπἱττιζ

επ ΜΑΜΑ νΞτ8ἱπἰε πωπω, δε ετ εειτπ ειιπᾶεε Οοπ8τε8:.ιτιοπι ττι Ρει:Ρετιιπιπ. ει ῇπίὶιε Ρε..

Α τπιοπιππε Ρωπιιιω Ρἰοτιππ ε επίππι ΡτεεΒετππε,νοΙππιειτἰ Ποτπιπι ποε τπιπτειτε ετεε!ιτπι1ε;

Ειπε ποτππι Π: ππινετΠε (Βιτπο!ιεεε Μεττιε ΕεεΙείἱ2 Με τπιπ Ρτεΐεπτιπιπι τιιιΞιτπ ίιιτπτιε, τιπὸά

πιιίἱτ ετ! πω πιω ποί'τετ 8ΊοτιοΓ2 πιτιοΠε Ριιετ ΓειΠεετ ΕοτπΑιι1πε Κε:: Πεπεοτπιπ Ρ:ιτετιιιτα

:επι ποίττειπ ππιτπΠτετ οπίεετο.πε , οτ οποπιάεπι (ΜΜΜ πι μέ) νετοπιεπε!επΠ Πτεπι , πι πω

ποτε Μετα Πει θεπιττιειε νιτεἱπιε Μετα 8τ 8.Ηππε8ππἀἰε νπἔπιπ εοπΡττπθιιπι , ειπέτοι·ιτιώ

:τε Ρτ:εΠάιο ιπππιτετππε : τιι1επι Γπ88ετεπτπιπ5 Βεπ.ιτοτι πιο Ι.πάοντεο νιάεΙιεεεΚεει @Με

Δέΐω·. δ. @τά 8. Β. δαπ!απι Π. Ο ο ο ο



τομ νιτΑ ε. ΗΠΝιευτ1Νοιε κακο. Ηι1Μοι.Ακ1εΝειε.

Οι". Απ. Αι!ει!!ιεττό &ιόοιιεο ω.. πιο (ΗΙΙιεπο, ‹μἰ ειιυπ!ειιι ΑΒΒει:ιοΙ.ιπι μπε Βειι;·ΗεΞῇ ΡοίΠάεζιιιτ, 2έ

θα π. θεια: ΚεΙι8ἰοιιἱε νειιετιιΒἰἱεπι ::υΙτυπι ειτιδει:ε εοιιιιτυτ , μεμε ΗεΒιιι: Ροτείὶυτιε Ρτ2εεΡτό απ·

Με' α* ι:οΒοτατε ιιιτιτυτ.(:υμε ρετἱτἰοτιι εοιιΒιιυάειιτεε ,ΕεεΙείιιι&ιει νιέοτιε πιιιτιυπι ευετιιιιυε , & ει

εε :με ΓυΙειιιιυι: ΑΡοίϊο!ιεει. ειυ&οτιτατε ρτεεειιιιιιιυε , ιιτ ΡτεεΓειτειπι ΑΒΒιιτιετι·ι ιιεπιο υιιισ.μειιιι

Γει:ευΙατιυττι ρωΠιέε:ιτ, πάμε εκ τεΒυε ειυΓάειιι (ῖεΠεε <μιεΙυυεπι (ΙΜ ειΠεμιε υΓυι·ρετ , που Κα,

που (μμε: , που ΕΡιΓεορυε , σε:: ιμΗΠιετ Ρι·ιιιεερε ιμειευιικμε ιιοτεί)τιιτε μεεε!ιτυε , “κι Με

έυειιέι εε άεΓεκιάειιέι εειυε:ὶ , 8: Ιιοε ιιοιιιιιΠ εμΓάεπι Ιοει Κεευ!ειι·ιε ΑΒΒετιε Για: ρετιιιιΠιόιιε.$ι

τμιε νε:ὸ ΡΜΜε ειὸιρἰΓεειιάε ρεευτιιειιιι νε! τμσεΙΙιΙιετ πιυιιυε ΠεΒι αυτ ευιΙΙΒε; Ρτιιιειρι άει!ε

τΙ:Πνε ρτοπιιΓει·ιτ , ΓυΒιιιΓετειιάειε πιεΙεάι&ιοιιι ΓυΙιμιεεΒιτ. δι: ιδιοι: ειέειιι (Εβα ΑΒΒα.ι Γε

ευτιάυιτι Κεευὶειιτι 8. ΒεΝεοιετι εοιιίὶιιυτυε. δ: ΜοιιυεΙιι Κε.2υ!ιιτι Διιω6ιιωι ΓυΙήε&ι , μι”

έε ι:εΒυε ειυΓέειιι (Μια: εΠεμοά ε!ιΓρει·ιόιυκτι Ρετρετι ευττι αυτή ιπιρει·ιο ιποΜΒεπιυ:. Κα

νει·ὸ εμΓάετιι ΕεειεΠειε Γυιιι: ΗυτιιοΙει:ιεε νιΠε, ιιι εμε εεε!επι (ΜΗ εοέιίιι·υ&ει είι:, απο ΜΜΜ.

τιἰΒυε ευιι&ιε ειεΙ Γε ρεττικιειι:1Βυει ΜετυΙΗευτειιι ευιιι ωμεεωιω Γυιε : ΕυέοΜιευττιε ευπι ερ.

ΡετιεΠειιε τω.. Ωενιιιιειευε ευιτι πισιιίιε :κι Γε ρεττἰιιειιτἱΒυε: ιιι νιΠει εμ2 ι:Πειτυ: ?ΗΠΑ Γυρω η...

για.. 50ωι·ι;.ιω μι. πιειιίὶ , υυοε με εοπιπιοέιτειτε ρἰΓειυπι μια" Εεε|είἱεε ιιει·ρετυαΙιτετ Βαβο

τε !ιεειιτ. Ηπε ιτ.ιευε 8: Η ‹μει με Εεε!εΠε ειέεπι Ποκτιιτιο ορικυ!ευιτε έε!ιμίι·ειε ΒΒἰ ροτυεπιτ,

.Αροθεο!ιεΐι Γυ!τιι ειυ&οτιτειτε Πεευτετ & Πιιε :Πάμε εουτωάι6Ηουε ροίΠάεΒιι, δα. $ετιρτυιιι Ρετ

τιιειιυιιι[.Ε.οΝιε Γιιετι Γετιιιιι Γειτι&2 εεω ΑΡοίϊοιΞε:ι: ιτι πιειιΓε ]ειιυ. ρω Ιιιόιθ. κιν. Π:ιτυιιι

1ν.Νοτι.]ετιιι. ρε: πιαιιυπι Βιισιιοιι ΓεευικΗ ΕμΓεορἰ @πω 5εάιε ΑροΒ:ο!ιεπ , ειιυο [πως.

Όοπιιιιο ρ:ομτιο ΡοιιτιΠειιτίια Ι3.1οΙιαιιιιιε δ. Ρ. δ: υιιινετΓυΙιε Ρειιι:ε.

«και αιειυιωιευΜΜΜΦιεεΗεΗωΜΜωωφωωφωαφφω

*".Σ.Έ2'.'· ι21ΤΑ δ. ΤΗΕΟΠΟΚΙ ΕΡΙδβΟΡΙ
δε”. κα.

ΟΑΝΤΠΑΙΚΙΕΝ5Ι$,

ΒΧ Βθέι2 Ι/Μπέθέ|έ.τ Πω”. ἰὶθ. 4. @· ;.

οιιιεεκκέτιοινεε ι·ιωετη./ε.
 

· : Η ε ο ο ο ν. υ ιι @μπώ ΙωέΞύω ‹#”επ Ρ'«πωεύίω ΒευΑ, ?ήω: ρι·ιάρση Σοβιέ::

/Μρβ.%#ι ώ· Ψιι.ι.ει.ιιυε ΜέίπιαβΜία Μυπέ£|1ισσἰπ|ἰ&.Ι.έσ Ρωπ. Απε!..ιε επι

. »πισω Οπωύίω (.'έπσκαι·έσπβ ίπ Μ. έ: άδδθ. Ροππ]ζ Ουιππέι·. ....... τατιο» δώ·

τέκκίαιτκωβάρτστ::. . Ι2. Τένεοέου·ω έ:: απ:ηκιΒ Μέτστω!ύ!ίι:4° Μιά σ.ιφι·επω, εμέ Οέπτκέτἰεπ/ἐ: “καιω /`ρωμηπω.

πο” Βέθέτιι.σ :β κι: .9.ωπι ΜΜΜ: ε.του·πέτια . κά μ· Βσέέ 29· σ:: Νικ Κοίίειιίέπιω τι·απ/Ια·έουρ Γιώ

-βπεπι/ᾶσκἰὶ πι.[4δῖέ Μέπέβ/ΐκω ή: Επι» ι·εσεπτἰοι·ἰὐιω Μέτηω!σείω· ίπ/αφ[σε Ψἰσπ . (μωβ

ω... Μίρα .σέ κι". Κα!επέ. ΟδΙυύ_ υιό έίε:έπ ω... Ερἰιφὐἰο ὰ Μ” είτε:υβέπετκ: ό!.

ΜοΠ“Ηα 3. Τέιευέστκω ρ›·υ!Ε/]ϊΜε Μοπσώπω, ώ· εριίέσμ στέεοιάσω !π[Επαιζσ έέέί&ιωι εσπβ.π.

ΡΗ,ΜΒο. ..ἔκ Ζαἱπισ Μοπέκθισ /δ/ἑ ...φ.»...ω. Ροβ ω... Θ: ΙΜΙιέπι έένεπτκπι . μεσω π: ο/!. θεπἐ

Οκίσκωίέκπι :σπ/ἰιτέ»ι ο·στϋικί:. έσω: ὰ Ι/έτιέΜπο Ραμ Μ ΒήπωυιΜπι Μ/ϊέα»ι @μα ή. Ευα

ΜΜΜ πιέ]υυ·ἱὐιι: @μΧ έσπευιιι:. εκδιέ η... .έιδϊ·σ έ!Ι2!έω βπ: ασκ Βεβί: 8. ΑοιιΙΑΝι Λόύαί: .

μακ ΒΜεέἰΒἰπε Κα!κΙε |ΜΜεβσοη/ῇἰεκιιω ε[!·.Νέω ρ·ιτει·έκέπι εκδέ ΜΜΜ απ:: ἐκ Μοπέβει·ίο

ΝπἱέΜο ρεφ: ΝσέΡσἰἰΜ που ε... ρι·οσκί ὅ δισ/βιο πωπω ; .Πέμ Μ/ι'ίι·πικ.σ :/!Ε'ι2210&9 δ'. Ρυτά έκ

μέ... £'ικτακι·ίσπ_β, ?Μέ 6'αποδίκω Κομψυπ δ'. ΒωσέίδΕπί βι··υαύαι·.

Υἱεα ΙΜ!.

"Π". ε.

Μειιιο:ἰε.

νΜφωικ (μ. η.. ?ΆπωΜ Τ|κσέου·ο :ωμά Ψί|ωπικι Μέίως|υκάε Μοπιιώκ:,υπδέ Εθου·στοπ[: ιο·θί: Ρεπτα)ΐ

πρωί-ε 8. ει: (ΞεουΑιι& Ψιι.εκιουιι Γευ νι ,Γευ :πισω σ:ιφκ!ει·ίτ. ΠΜ νιεΙε:1 & «Μαι ροτείε Ιιυιιιιιτιι

Ϊ'ΜΗἀ°· ..Μαι ,ίηιιΜΜΙΙε!πικ:. ιμὸά νΜεΠεετ υυειιιαιΙιΕιετ εμιε Γ:ιιι&ιτατε ΕιοΠεε:, που ω ΡΙειιυπι

Ρετν1ε:.ιεεε πιοι·εε ειιυειτ , <μια ΠΠ ω. οευΠ Βτιτευτιια εοιιττονε:Πειε μια· Γε εεει·ιι·ιτ. Μιμι

έειιι ΤΙ·ιεοόοτυε ννι!Γτιάυιιι ἱιιμἱὶε , εμπιτυπι ιιοίὶτε ιια!:ιει: εοιιιεθυτει , εῇεεετιι:, ννιι€ιιΔω

Κατι:: Ρομπ Α8ετΙιοιιι ιιιυΙτιε ειπε ρετιευΗε μ&ειτυε (μετε!επι έετυΙετικ. Εμ: ετιιπι νει·Βιι

,' Ιυεε Γυιιιικι Γυεεείΐιοιιε ειμαι οιιτυἱἰτΡεριε.@ιμ αυτου εισεΜετιτ υπ ΤΡιεοόοι·υε Γειι&ιίΠιιιυε

κ ΑτειιιεριΓεσρυε, πιε Γυρει:Πιτε ιτι Γει!ε :μπι Ιιεετ ιιιέ58ιιυε ε!ιΓρειιΓειΒιιιτι, Πιιε εουΓειιΓυ ευ

Ξυσ ῇυΠιΒει: ΕριΓεομ , τι:εε με ειυ&ο:ιτιιιε πιω ΙιυπιιΠτετε που ιιάςυιεΓεειι:ε , οι·έικιει·ει: ΕΡ1Γεοροε.

υ οπιιττετε μεμε ιμἑιτι υτεετε [πο εμΓΔεπι ναι κενετειιτι:ι εοιιέεεετ : :ματι ιμιεΙεπι ρω 8ο φώς!

ι. εἰ: Με ΑροΓὶοΠαε δεόιε Γυιιιπιἱτετε εΗτε&υε είι:, ειεευΓειτε που ευάεο. Ιούιυιπε: Ρ.φω ΕΚ ω

Ερι]ί. .σέ Εώνώ·οέκπι πάστα .έ :Μαι Ι|·υίέο!πιο ίπ !ίθ. 3. έ: Ραπ. Δημ. ἔκ ?νέβέέσ : Πω"... ,

ίπθιέτ. ΓυΙι ΑροΒοΗειε ιιιετιιοτιεε Αεειάιοιιε Ραμ , ευπι ννι!Γτιάυε ΕΡιΓεορυε [πο ΓΗ:: εειυΓε

δει.Ιεπι Ιιειιε ερ εΙΙ5ΓΓετ.8ε εεευΓ2.80τεε ιιΤΙιεοόοτο Γειι&Δε θατιτυαι·ιοι·υπι ΕεεΙεΠ:ε ΑτεΙιω

μΓεορο Ιιιιιε Η υε πιειιιέειτο , & υΒ ΗΠάιι ι:εΙι8ιοΓιε τυεπιοι:ι:ε ΑΒΒιι:ιίΓε ιιιιΠἱ νειιιΓΓειιτ ; Εμ(

εορἰ τω: Με άε εΗνετίιε μιττΠιυε εοτι8τεΒειτἰ :επι τε8υΒιι'ιτετ ςυυ:Πετυιιτ & όεδιιιετυπιτ , εδω..

τ!ετικμε Γειιτειιτιιιιιι ΓυεεείΓοι:εε εμΓέειιιΡοιιτιδειε ρτεεέεεεποτεε ιιοΗτι τειιυει·υιιτ. δ. ΡΜ!

1Βέκι[απέΦήμνω ὁῇέοἔἐοηισοπ/ξ καράβι: ψ.. ρτζωῖι Μέσω αυτώ σε. Ι.21ινι1ι. & 0&ο

 



νΙΤΑ δ. Τ`ΗΕΟΒΟΚΙ ΕΜΗ) ΟΑΝΤΠΑΚΐ το”

τω.. εχ(π[οητ _ ἰηπἰτ Ποβατέα: Ρ:·ίου·Ηπέκβα!έεπβ: ίπ πο. έ: Ερή:. Ηιτέκβ. οπο. 8. Ιπτετῇπ·ι

ΜετὸΙπ Ιοεο.εῇιπ ὲ_Τπεοεἱοτο :πιο ΕριΓεορι οτἀἰποπτυτ, Β0Γ8._8_ό Εοοι·πεεπΓεπι, δε Βετο. :το

Ηοιχι:ΓταΙοεπΓειπ & ρ:ττιτει; ω! Ε.ιπάι;Γει·πεπΓεπι: ?κι έ: το ΕΜ:: :οι/Η που». η. κ!μΡοίσπΞέκ:

τοο/τ @Η απο: η!”ΜΜ.9 . ιτετιιιπ ροΓὶ· οιιἱποιιε επποε Κε8ε ΜΓτιάο, 8ςΡΙιιτιιπιε ΕριΓεο ιο εοπι

απο εεει:ΓειπιιΒικ όε τταπΓ8τείΠοπε ρι::τεεερτοκιιτπ Τπεοόοι·ι φωοοποπω Ατοπιερι εοπι άε

ρτα:Γιι!οτι: π... ΡιιΙΓιιε .τι ,ποτέ /ὶσύοἄ: ΜοΜο·έκ: οπο. π.. πιο ΡοθςιΜπι ττεάεεππ οιππιε Γεειιπόδ

επΓιι!ενιτ.ει πωω.1 Γεόε ιτειπ Λπ8Ηετπ τε:πετιπε .Ιεέτιε |ιτιεττε]οποππιε Μια... ρτ:εΓιιΙοτιιπι

Γιιιππ τεεπρετοΗτ..ξεο "Μοτο ίπ [πέτο Τβοοέο:·κ: οκοππωυπ έΐἰοιιἰέ τοο/β:: :/:ι.·οοοποτβ Βσέ::ϊ:2 Μ.

δ. Ηέβ. εφ. 2ο. Τοεοέοτἰ ΜΜΜοποία ?οποιοι οπο: έ:: ΜΜΜ:: Μποστ: οποίο Τ|κοέοπο:, πο·

;ού·ν:: Ρ'οίω·Ιέκπο ώ· Επξοποοπ!έκοι ΕΡέ|ξοΙπω: Βοπέοπίοπβου . :ΡΜ οτππιιι ρεεεοτε εοπΓεΓΓιιε

:Πο Γε ροτίΓΠιπιιπι Ρετιπονετι ΓετιιΡιιΙο απο , οοσο! ίπ $τιπέτιιτπ εοπιιπἰίἱΓΓετ , ρειΓΓιιε εοπι εοπττπ

τε8ιι]πε ΓροΗετι νεΙ :ιοετάι ἱπΓὶοπιἱἶι , ιτε! οεειιΙτἔι ροτιεπτώ. Ε: :μια , Μπιτ, ππιε πιο: Γιιτιπο

ειππο ἰτπτπἰπεΒ Γἱειιτ Ότο οτεπιιπτι:ιπτε εο8πονι,8τ Γτεοιιεπε :ε8:ιτικιο ειεΙ:ποιιετ , :οεο τε , π...

ΉιΓΠιπε ΡοπτὶΓε:τ , ι:τ·Βεπ38πικ .πιο εοπιπιιίΓιιτπ ιπάιπεεειε δε Γει!ειπ ΑτεπιεΡἰΓεορειτιΊε πιο:

ΓιιΒεει::οπἱρρε οοι Π:: οτππἱιππ Απειοτιππ :τι Κοιππιιἰε @εποε ρετιιιΠτιπιιε. @το Βεο οι.

π:ιπτε εοποιοοτ ,οι νετετεε οίΓεπΓοε τεεεπτι οίπειοτπιπ ΓειιιιΙπο.ιε «Μεσοι . Κε8εε & επέτοτιτο

τε & Ρτεειοπε Μπεστ Γοιό.τυτιιε , ὅτε. @σε ?·υίέο!ποιο: [ορο Μπέο:κ: οοποποοποο·οο. ΤΓκοέοπι: ?πιο

·ιιώ·ί!έ πι]ἰ4: :β Ρ”·υίω·Ξέκοπ οπότε: βοοα#οποπ ἰέ οπο! ρω αποέε/?βέ Ρ"·υέ!/Ηέω ποκ/ἔιο:ο _ _

ο Μπέκ:: ῇιἰ: Το:οέο:·έ ἔκ Εοο!οΓια οιοδτοϋπιο . κ: οπο: @ατά Λ!:ιώο Ραμ:: /Εοέ:α»ι .5')πο.Ζω

“α!Ξοκοπιέέκ έέ/ί·:έο·έτ. 8πετεπει:πι:ε ,ίποιείτ έ:: Σοφο. ..ο:]».ο.». Οοπβοπτ. ‹!ε Βτιτοιππιπ Τπεοάο

παπι εοπΓ:ιτπιιΙιιπι οι:οι:ε (:οϋριΓεοριιιπ ποίδετιιιπ , ιπει:2)π2: ιπΓιιιετ: Βτὶτειππἰει9 Αι:επιεριΓεοριιτπ 8ο

ΡΜ!οΓορΗιιιπ, εοπι πω: οοι τοιάετπ πειδτεπιιο άειποι:οπτιιτ ,επιπάε πο ΒιιππΠτοτειπ ποίττοιπ

εοπιιιπ8ετε : οι Με άε ειιιιΓοι πι1ει:Γοιιε (ῖσιιεΗἰπτπ τιιίτιι!ιτππε, πιο., αφτί: Μα!ωσ:οκ:·οοοβ:.

τροπή εοπι Γεεει·ιτ·,ιιτ ηπα ειιΓ εΕτατιοπε ιιπινετΓι[ε ()οπει!ιιιιπ οΙιΓΓεττετ.. › _ < .

_ σ. Σοκἰοβ :4Ηύ::: Βοέ:: έ» Ι: . έ: Ταφ. το· Χ:8ίποπσ @Μοτο ΡποΜισπ/Ϊ. Ραπίτοπ:ΗΙοοπ Ε.

οπο”, έ:: οπο ὲοπππτἰε πω: [πο υποοποοιιε ρεεεπτο οιιἱε ροεπ:τετε όεοεειτ , ππτεοΠι δ: ὸ1Γετεἑ

το εοπΠοΙετετιοπε .Μετιιω. δροΙοιωπκ: ἰπ ΐυπτο τ. Πωσ. τίτιι!ο:έκτο::απο οορά:ιΙο:·κοπ 7.9. ο::

·Βίο!έο:βσα ('οπτιου·ι!:οπ-β δ. Βοπεέἰἔῖί τοκΓΞΔυἰ:. Ρτα:: Ιἰθτκτο Ροεπἰτοπτἰπἰοοπ ?”Γο:οέο:·κ: οοέίοση:

Ουιοπκ›π οοοπροβιβ ·υέέο:κο·.·Νω έ:: Οτέιπε πω... :Μπακ επΡιτιι!πιπ εκ εοιποπε ΤΕεοάοτι

π. οτάιπειτιοπε ΑΒοετιε. Ε: Μ δο!!εί!. Παω». Ηἰύο›·›:. πια:ποππιο· τικ/έσω έσο:·οΜπι . ιιτ ἰπ πιο.

πεεΙιοτοπι οτι:!ιπειτιοπ:Βιιε ΑΒΒιιε τΙεπε:.ιτ ΜιίΓειιπ 28ετε. Ε: Μπιτ:: ἰπ Ρωπἱτοπ:ἰο!ἐ: Πού ΦΠ:: .

μοβ:: :έΞέἰτ δοο!πιέππκ:. πκΙ'ίσ έ: ..άοθέτκοι Μοπποοοπέπον: οτέἰππτἰοπο ΜΜΜ ή:

“ Ν Ν ο τπεπτοι·ειτο οι εε!ΙΡΠε ΓοΙΒ8ε :ποιο Γεοιιεπτιε ΡεΗΠεπτα;

. _ οπο δε (:οτ.ΜΑΝ ΕΡιΓεοΡιιε ιιπειπππι Οειτπο!ιεοτιιτπ Ξπτεπτιο.
.Δ Ϊ πε ΓιιΡε:·ειτιιε ,ω πιο: ι·ενει·Γιιε είτ; Πειιεπτπιτ Γε:ττιιε Εα:Ιε.

~ Με ΠοτονετπεπίπΕΡιΓεοΡπε οοπτ οποτε Ιάιιιιτπ]ιιΙιετπιπ. δα!

οι Επεοπιιεκπτ Κε:: Οοπτπειτιοι·ιιπι εοε!ειπ :πεπΓε :ιο οτε οΙεέ

τ ΓιιπΟ:ι:ε, Εεοπεπτο Πιο ΓεεΙειπ Κεεπι @πριμ φαω ἱΙΙεΓιιΓ.

εεπτειππ πει· πονειπ ο.πποε τεππιτ.Τυπο εεΠ`οιπτε ποπ Ρειιιι:ο τειποοτε ΕΡιΓεοΡει.

τι:,τπ:ΓΓπε εΓι: Βοπιππι πιο ιοΓοβτπιιΙ οι εὶ Β.εεε Νοττπο.πΥπιοτο:ι.ιιπ Οενιο,ιιτμπι

ὸικιιπιιε¦',Ψιστιπππι1εΙΒτεΓιο)·τει·,ν1:ΙιπΓΕεεΙεΠειίτιειε άΙΓεὶΡΙὶπιε ὸο&ἰΠὶπιιιε, όε

επει·ε Απ Ιστό, ετεπτί σε οπο Εεε ε ιο.:Απ Ιοι·ιππ Ε ιΓεο ιππ οτὸὶποτἰ,ιπιίἱῖε

ἔοτιτει· ΑΡἔΓτοΙἰεἶ› Ραπ:: ςΙοιπιι·ιπ,8τ ειπε:: οιι:ιξα_ι·οεπτειΕνέιΠΞπό Ρωοπ.επι πω

1ιο:πο.πει·γεπιτ,επι Γκάι ΑποΓτοΙιε:ε τε'Ροι·ε :Πο νιτ.μ.ιπΝιι5 Ρτοεετειτ,ΡοΓτοι:ὲπι

ὶτιπετιε Γιπ εειιΓειτπ Ρτα:Γο.το Ρομπ ΑΡοίτοΙιεοΡατεΓεειτ,ποπ πιπἱτοΡὸΠ: οι ιΡΓε,8ς:

οιππε; Ρεπε οοι το εο :ιονεπει·τιπτ Γοει]ε]πε.ΡείτιΙεπτιο. Γιιοετνεπἰεπτε άεΙετι Γιιπτ.

_ .. Απ: ΡΡοίτοΙιειιΐ1ΡειΡΕι, πειΒιτο οε Με εοπΓἱΙΙο οι:εθνιτΓεοπΙπε. οιιεπι Εε2ετ

Εἰ: Απ οι·ιιιπ Απ ιε ι «;:ο επι ππττετετ. Ει·ο.τ ειιιτεπι πι Μοπο.ίτε:ιο ΝΓ:: ο.

πο, ..έτι είτ ποπ Ιοπἔε ὰΙΒΙεοΡοΙἱΟειπιΡαπΞεε, ΑΒΒοε Αππιππι1ε. νι: πειτιοπε

ΑΓει· ιχΓοιετιε Ιιττει·ιε οιΙιεεπτετιπιοιιτιιε2Μοποιίξει·πι!ιοιιε ΠιππΙ 8: Εα:ΙεΓιειΓτιειε

ΔιτοιΡ1ιοπ :πΓι:ιτιιτιιε, (Μπακ ΡατὶτετΒΕΕειτἰπεε ΙιπΒιιτε ΡετὶτιΠἱπιπε. Ηιιπε ει! Γε

ειι:ειτιππ Ρομπ. @Με ΕΡιΓεοΡο.τιι εεεεΡτο π: Βι·ιτειππιει:π νεπιτε. (Δ: ἰπὸἰἔπιππ Γε

τειπτο @που τεΓΡοπάεπε, οΓτεπόετε ΡοΠε Γε ὸἱΧὶτειΙἰιιιπ·,ειι]ιτε παει: ος! ΓιιΓεἰΡἰεπ

όιππ ΕΡιΓεομιτιιτπ 8τετικΒτιο εοπνεπι:ετ δ: εποε. Είιπιοιιε Μοποιεπιππι οικω.

 

οι Νειπρε ιπποΒοοπέ:Πα Ι›κ_ πε. μού. έέο τω:: οπο.Μιῆ , Ι:07έ .έω::: έοτὶπιέ έ:ή ,ἱπτ1ιιἰτ ΒειΓά πι..τη. η. . _ 4

ο Η:: :πιο νοεαΒιιΙε ι!εΓιιπτ π. νε:Εοπε δε.κοπιεπ ΛΙιι:εε!ι ΚεΒἱε.

Γ)όόοοο τι

Απ. σπιτι.

πο. :οι:.

δε οτ. κά.

Ρτεπἱτεπῷ

“επι εεττ.

Ε·

(·

(Ε

··

..

ΕΟ

πιο! τω16ζ

πω.

ωεο.Ξ;

ο

Ε:: ξέο..τ..σ.τ.

Αππο 564..

ννΞε:ιττΙοε

Κο:πειπι

“πιω ΕΜΗ

τε «πτωτι

Βιιιτιιτ.

ηἰο.;_τ.ι9.

Αά:ίο.πιττ8ε

ΤπεοεΙοτι1ε

?το εο πιο

ιιιπτιιπ

&
.Δ



τομ. νιτΑ 8.ΤΗΕΟΠΟΙΠ ΕΜΗ). ΟΑΝΤΠΑΚ.

Λκ Επι.

σε Χα:

δεττ. κα.

εστω 668.

τ:τ:σσ σε ντετσο νττ8τσστσ Μοσείτετ·το σοτστσε Ασσσεωνι Ροσττίτετ οέτεττετ, Με

σε οτσστΒσε ειστ εστσ σονίἔτε , στεσσε ΒρττεοΡετσ τσάτεο.τσε είτ. νεττιτσ Ροσόσε

εοτΡοτε2 τσττττσττεττε σε ΕστΓεοσσε δεσ ΡοΙΤετ εσίττττε, 86 τστΓστσ Αττττεσσε σε!

Γστετστεσάσστ ΕστΓεοΡετστττ αετσε είτ. @Ρετστ τσάσετειε , Η τεττε ε.τιστσ , στη

οτεττσεσ·ετσι· Εστίεοσσε, εκ τεστΡοτε Ροίἱ`ετ τσνεσττε. .

3. Ετσι: τρίο τεστ οτε Κοτσ:ε ΜοστιεΙτσε Αττττεσο σοτσε, σοτσισε Τσεοσοτισε,

σετσε εκ ΤΙτεττ·Γο (Η τω, νττ 8ε τεεεστε.ττ δ: 1)τντσει ττττετατστει @εεε-δε τεττσε τσ

Π:τσέτσε , Ρτοσσε ισοττΙ:σε , 8ε ωστε νεσετε.σετσε , τά εΓτ σ.σσοε σώστε επεσε Γεω.:

@στα Με Ησσε οΗ:ετεσε Αττττεσσε Ροσττττετ, στ Εσττεοσσε οτότσε.εετστ οστι

σσσ, Με το.τσεσ εοσεττττοστσσε τστετΡοΙτττε, σττΡΓε εστσ Ρετσσεετετ τσ Βι·ιτεσ

στ:ιστ , εοοσὸά τεστ Με Ρειττεε (Ξετττετ·στσ άτνετΙτε ει: ετισττε ειττττττετ , οστά στα.

τοτεσσ τιστσε τττσεττε σετ:τι€εσότ σοττττ:ττττ σεισετετ, (στττετεστοσε είΓετ τσ ΡοΠεΠτο..

σε ττοτστσσστ Ρτοσττοτσστ : 8ε στ ετ ττοετττσε: εοοσετε.τοτ εττττττεσε, εττττ€εστετ

:ιττεσττετετ, σε σστ‹τ τΠε εοσττειττσσπ νει·ττεττ Ετε!ετ, Οτεεεοτστσ ωστε, τσ Εεετε.

Πωσ εστ ΡττεεΙΤεττσττοόσεετετ. @στ $σσεττε.εοσσε οτεττσετσε , φτασει· εκτΡεότει.

νττ τσεσίεε, ετοσεε ττττ εοτσει ετετεετετ , :στὸ τσ εοτοσεσσ τοσττεττ ΡοΠ`ετ. Ηττ

σσει·.ειτ εστω τοσϊστατσ τσοτε Οττεστεττιισ1 · δ. Ρεσττ ΑΡοττ:οττ. @σ οτότσ:τιτσε

εΠ: :τ νττειττεισο Ρεισε εστω 1)οτστστεεε τσε:ιτσειττοστε Γε:τεεστείτστο ίεττεεετττσο

οέτεινο , Μ: ότε (εστιτσο Κε.τεσσετστττ ΑΡττττστσ , Βοτστστε:τ. Ε: τω. σσετ εστσ

Αττττεισο Γε:ττο Κετεσετεε ]σστεε τσ Βτττεισστειστ τστίΓσε εεττ.

»ωστε 4. @σ ετττττ Ρο.τττετ σε: ωστε ω ΜΜΕττωσ ,- σε σετσττε σει·τει·τ·τιστ ΑτεΙατετσ

έ:ΈΣέ|Π ΡετνετττΠ”εστ, 8ε ττεττττττΠεστ!οσ.ΑΝΝι ΑτεστεστίεοΡο εινττο.τιε ιτττσε ΓεττΡτε εοτσ

,Με στεσετε.ττετο. ντωττω Ροσττσετε , τετεσττ Γσστ σε εο,σσοσΓσσε Ετικοτσσε Με·

τοι· ετοτσσε Ιζεστ:ε εοΡτεττσ Ρετεεσότ σσοττσὸ νετΙεστ ττττ:σττ ετε. εεεεΡτέτ ,
Τσεοτ:τοτσε στοττε&σε είτ: ω ΑετισΕΜττσΜ Ρεττίτοτστσ ΕστίεοΡστσ, δε σε εο

Βεστεσε τσΓεεστσε , 8ε τσσττο τετσΡοτε σεισττσεείτ: Ασιττισσε νετὸ ρεττεκττ με..

τστιτσ ει! ΕΜΜε$εσοσστσ, 8ε ΡοΠ:ετι ω ΡΑιιοσεΜ Μετόοτστσ , Εσττεοσοε5 8ε

τ:εσε εστσ ετε εττστττιε έτσττ. €οεσετε.τ εστω εοετιστστσεσε τω”, στ σΒτεστσσσε

ΡοτστΠεστ , σστεττ τσ.εισετεστ. (Στοά ετιτσ σσστττ εετττ σε.ττέτΠΤεστ Κεετ Εεεψεττο,

τετττεετ ΕΡττεοΡστσ ετσεστ Ρεττετεστ ετ Κοτσεσο Ασττίτττε , τσ ΙΚεεσο Ρτεισεο

ΒτττΞίστατσ τστσ είΓεῦ τστίττ τΠὸ εοσττσσὸ Βεσττιτσσισ Ρττείεάσσι Γσσισ ω εσάσεεσεσττι

;ἐΒῦΪΕ:ΣΒ8 εστσ. σο εστσ ΡετνεστΠ`ετ,ειὸΓσστΡίττ Τσεοσοτιττσ ετιτσ Ετ:τοτστ Ιτεεσττει, α

“Π”. Ρετάσετττ εστσ ει! Ροττστσ ,εστ σοτσεσ είτ: σεστειντε5 σετ ττιττΒετσε τσίττ·στττει

τε,ειττσσειστττσετ τσοτειτσε είτ. Ετ εστσ εοσνει εΓεετε εττεστίΓετ,σεντΒενττ τσ Βιτ

τ:ιστττετττ. Αετττεσστσ εστετσ Εστοτσσε τεττσσττ , εμτοστειτσ ΙΜ τεειστιτστ εσστ στι

τσετε :ιττσσετστεΒε1ττοσεστΙτσΡετ:1τοττε π! Βτττεσστε Κεεεε ειττ)νετΓσε (5ο.ΙΙτετ Κε..

εσστσ ,εστσε τσσε τΡΓε τσωττστειτσ εστεσσ €ετετπειτ. 5εττ εστσ σιτε σττττΙ τττστσ τω

Βετε νετ σεισστίΓε νετεεττει· εοτσσεττΙΤετ, εισίοΙνττ εστσ , 8ε ροίτ ΤΙ·τεοετοτστσ ττ=ε

πω” ετ ΡεττστΠτ. @τ Ιτετττσ στ ω! τΙΙσσπ Ρετνεσττ _ττεττττ ετΜοσειίτετ·τστσ Β. Ρετσ Αρο

ΜΒ” ίτοΙτ , σετ Ατεστεσττεοστ Οο.στττε Γεσεττττ Γοτεστ. Ρτεεερετετ εσττσ Τσεοττοτο

εισεσσττ Ποτστσσε Ασοττοττεσε, στ τσ τττοεεείτ ίσο. Ρτοντττετετ 8: άστε: ετ Ιοεστσ ,

τσ οσο εστσ Με ειστε ετε8ετε ΡοτστίΓετ.

Η τ”. τ. ;.Ρετνεσττ :τστεστ Τσεοετοτιιεσό Εεετείτεισπ Γσειτσ ἴεεσσἀο Ροίτοσετσ εοσΓεετε;

Ζ.Τ:°έ[2:8 :σε είτ .τισσο,ττισ ότε Γατα Κετεσττετστσ]σστετϋ,Ποσιτστεέττ οι τεεττ τσ εε εισσοε κά·

Αφο5κο @στι 86 σσστσ,τσεσίεε ττεε, τττεε νττέτσττ τεστ: στόκσ5Ρει·:τ€τατθτ τσΓστ5 τοώ,σσετ:τσε.

› νετεστσ Ασετοτστσ τέεστεε τττοτειβεστστ, ( σε.τσ δε ΙτσεσττΠττσε :σε οστσττοσε τσΓετ

αφτο". Ρτεσσ.τστ επεσε ειστττεστιτστ)ι·εότσστ ντνεσστοτάτσετσ,τττσστ εετεστ:ιστττ Πίεσε

τε”Νεσηε Μοστιετττ (.τττεετ τστσ τεστσοττε Ρωτώ: ττε- ` τσ Με. τ.. εοσττ·τι (ττεε. οΡΡο£ εεε. χ. τετεστ εττττστετ ιτε

ποσττ :τεστ :εεττ-σιτε ίττσττεε, ιό έτστωττωεω [ετΙτατ (ΞτεττεἰεΟταετε, σσττεσε στο: @τσ ότιτύωπ εστω που

δ'. Ιστούτ Έτσιτττττ Πτυπϋπ ό· Μπι" .το/τοϋ ό· ατ”·ο- τοπττετε, αιμα τω» κά” απατη σκέπη. Η τ1τττεσ σε·

που, σετ Γεττεττ θεττσεσσε Ρετττ.ττεττε (ΣοσΠεττττσοσο- Ασσίτοττε, στάσει: ετ: λΡοττοτ0 Ρ2στ0 ρτστεετστσ Πιτ Πε

Ιτττισσε τσ Τττεοττττ, τΙστ τι Ι.εοσε ΙΩτσττεο εττεσ σσσ. σεΒεστ σοσσστΙτ, φωτ τσκ: $εττσεττσε τσ Ερτττ. σε

σεε.ττκκ. (ατε [ΜΜΜ τὰ. 'Η «Η Μίμεθτιι θ μφ·_λω (ειστε ε: εοτσ4.ΜΒΒ Μεσιτάσσι ποστστσ τσ (τοστ_

5λεπλώ'; "Ο |όμ”ρ·η στ;; έ);,. “Με” ἄἄΛλφ°.. Κεεστ.εετ.».6:.. 5. το.

θά” σ; Ποστ” Αποεολιτ καὶ λ01772:0% Κτττττιτσσσε

-ἡ-τ



νιτΑ ε.τοεσοσιιι ετ>τετ:. εΑΝτι:Αιι.· το;;
αιοσοιειιτο,σετ στοοιει εστοιτειοτε 8: ι:οσΡετειοτε Αότιο.ιισ ε, σιΠετοιοειοειτ. Πειτε τω. (Με,

Ρτιτοιιε ετα: ιο ΑτεοἱεΡιΪεσΡιε, ειιι στοοιε ΑοΒΙστοτο ΕεεΙείἱειε ιοειοιιε τΙ:ιι·ε οσο· 5 ”3 Μ·

1εοτιτετ. Ετ (μια Ηττετιε ?αστο Ποιο! 8: ίξεειιΙειτισιιε,ιιτ όοτιτοιιεριοοοσειοτστ ειτοβο Π Χ"

ετ:ιοτ ωιιωειι , εσο8τεΒιιττ'ι εΙιΓειΡιιΙστιιοι εο.ι:ετνά , Γειεοιπε ΓειΙοτειτιε εστιάιε Πο.

ποσο. ιττι8:ιοσιε εστιιτο εστόιΒιιε εοιειοεισεοτ : ποιο ετιειιο Μει:τιεα: εποε , ΑΙΜ)

οστοιαιε δ: Ατιτ!ιοπετιαι: ΕεεΙεΠειΠιεεε όιΐειι:ιιιοειτο ιοτει· Ωιστστιιοι ειΡἰειιτο νσ!ιι

οιιτιο Με ειιισιτστιβοε εσοτται:ιετεοτ. ΙοτΠεισ οι σιισό ιιίσιοοι:Ιιε ΗιΡετίιιιιτ σε σο..

τιιτο σιίειοιιΙιε , σοι Ι.ατιικιοι Οτπαίτοσιιε ΙιοΒιισ.ιο @με οτ Ρτσοτιο.οι ιο σου. ιτε.

τι Γιιοτ, ιιστιιιιι:. Ναμε ιιττισιιειοι ΡτστΓιιε ει: ουσ Βτιτειοοιε.ιο Ρει:ιθ:τιιοι: Αο8Η,

ΐειισιστει τιιθτε τστοΡστο,ε!ιιιο ετ ΕοττιΠιττισε()οτιίτιαοόΐσιιε Ιιεισειιτεε Ιζεεεε,ειιο

ότιε Β:4.τσ:ιτιε οιιτισοιοιιε εΠεοτ τεττστι , 8: σοιοιιιοι νου. :κι οιιΡετ τωτιιω σε:Ιε

Με τεἔιιι σωστο. Ρεοὸετεοτ : δε σιιισιιτοσιιε ΙεόΕισοιΒιιε @Με ειιΡετεοι: ετικιιτι,

Ιπιοετεοι: ιο ΡτστοΡτιι οιει€ιίττσε σοι ε!σεετεοτ. δεσ 8: ΐσοσε εειοτειοειι οι ΕεεΙείἰει,

σιισε εειτεοΐιε το (Μοτο. τιιοτὺττι οσνετεοτ , τι!» οσε τεοιΡστε σετ στοοεε ΑοΒΙο

τιοτι Ει:ειεΙιεε άιΓεετε εσεΡετιιοτ ιστιοιι3ΐσιιε , εκεεΡτο]:ιτ:σοσ , σε ουσ ΓιιΡτε. το

:ιιτοοε, εε.Έιτειοόι οιιι€ιίι:ετ Νσττοειογοιστστιιτο ΕεεΙεΠιε Εοι:ι εσΒοσοιεοτσ 8τε.;

Ροαοιιε τω: , ιονιτε.τιιε το αυτοι τενετεοσιΠιοισ νιτσ ινιιοιτιο , σοι Ρι·ιτιιιιε ιο

τετ ΕΡιΓεσΡσε @Δε Αιι€Ιστοπι @Με εΠ`εοι:, ΟειτοοΙιειιοι νινεοσιοιστεοι Εε

εΙεΙὶιε ΑτιεΙστιιτο ττο.σετε (Ματ,

6.Ιτεισιιε Τοεστ!στιιε ΡετΙοΠ:τειοε ιιοινετΙΞι, στάιο.εισει: Ισειε οΡΡσττιιοιε Εμ- ΕεεςΙάιιοι

Γεσ σε , δ: επ σοκ τοιοιιε Ρει·ίεέτει τι:Ρετιτ , Με σιισσιιε ιιινοτιτιοιιε εσττισεΒετ. Ιο ςξι:::·κω

αιιο ιιε8: Οιιιιοσιι ΕΡιΓεοσιιτο ειὶιοι ιιτειιετετ οσο οπο οτε εοοΓεετειτιιοι, τό. τ

Ρσοοεοειρίε νσεε οιιιοιΙιτοο μι Με, ιοσιιιτ,οσίο ΕΡιἴεσΡετιιοι οσο οτε ΓιιΓεε

ΡιίΤε , Ιισεοτετ ασ σΠ·ιεισ σιΓεεεΙσ :σιιιΡρε σοι οεσιιε τοε ιιτοοι18.ιο οσε Με οι

8οιιτο ειτοιττε.Βειτ , Γεσ σΒεσιεοτοιε ι:ειιιεθ. με” ΐιισιτε , σιιειοινιε ιοάιεοιιε εσοΓειι:

Π. Απ ιΠε ειιτιιεοε τεΓΡσοΠσοιε @σε οιιοιιΙιτιιτετο, τΙοοτ οσο απο ΕΡιΓεσΡειτιιτο

τιιιτιιτι:ετε άεσετε τ τω ιΡΓε στάιοε.τισοεπι ειιιε σεοοὸ ()ειτοσιιεει τειτισοε €σοίι1ιο

το:ινιτ. Εσ ειιτειο τεττιτιστε, τιιισ ο!εί·ι.ιοέτσ σωττιετιιτ, Ι)στσνετοεοΠε ΕεεΙεΠε

ΕΡιΓεσσιιε σιιεετεΒετιιτ στσιοτιοσύΓσιιε ττοττειιιατιιτ , ν7ι1εωω σιισσιιε σε οτι.

τεοοιε.ιο (ΞειΙΙιε.το στάιο:ιοσιιε είὶ τοιΙΤοε. Ετ σιισοιετο ποτε Τοεσάστιιτο τωιιτ,

5 Γι: ει:ιτιο·ι ιο @Με Ρτείιητετσε δεί Ι)ιο.εσοσε, ιιΓσιιεόιιτο Ατεοιετιιίεστιιιε ετ! Γε
ΔΡω Ποιοι Ρετνεοιτετ, στσοιεισ:ιτ. Ατ ὶΡΓε νεοιεοε ιοσκιο εινττε.τε ΕΜΗ, πιο τιε

Έιιο&σ ΠιιΜιωτσ ΕΡι!εσΡ:ιτιιε ιειτοτΙιιι σεΠενετε.ι: , στάιοεινιτ νιτιιοι οιειΒιε ΕεεΙε- Β.4οιίεοιιιο

ω.ιιιω οιΓειρΙιοιε ωιιιωτιιω 8ε νται: ΠττιΡΙιειτο.τε εσοτεοτιιτο , σιιὰττι ιο τωιιι ΣΞΙἩΡΞΞ°
πισω ίτι·εοιιιιιο , σε οσττιεο ετα Ρινττ.ι , τοε.κιτοε ειιιτεοι τοσάοΙειοεΠ το ΕεεΙεΠε. ι ” '

οποτε Κοτοαοοτι1οι , σιιεοι ὲἀιίειΡιιΙιε Β. ΡειΡω Οτε8στιι οιιιιεεω, Ρετιτιιιο.

7. Αοοσ Βοοιιοιεω Ιιιαιτοειτισοιε ΓεΧεεοτείἰττισ ίεΡτιιεεείιιοο, σοι είτ αοοιιε Εχσ.ρ. ;;

ίεειιοειιιε ..επ ουσ το Βτιτειοοιο.το νεοιι:Τοεσάστιιε, σο” Κα: ΝσττΙιεογτοστσ- στνοοιω

τιοτι Ρτε!Τιιε είτ ιοΒττοιτειτε ,οσε 8εττισττιιιιε είΈ :ιοοσ :ιετε.τιε ?σε σιιιοσιιεισεΠοισ ἔ°° Π':ὰ°ἑ:°

σ&ιινο: σοι ιοτειοτιιιο εσ τειοΡστε τεοεσετιιτο.οιστε Κστοειο:ε 86 ΑΡο1τσΙιεει: “ζω “η

ιιιιιιωτιωο, οι: ω» ιοΗττοιτειτε ΩιΙνειτετιιτ , ετιειτο Βοττιειιτι νεοιτε,ισέσιιε τισ Ισ.. Μ.

τα Γε.οέτε νιτειοιί·ιοιτε όιίΡσοετετ : ΨιΙΙ:τισίιτοσι1ε ΕΡιΓεσΡοιο όιιοετο ΠΜ ιτιοετιε

Πεο , ΡτστοιίΓε. οσο εστω Ρεειιοιετιιοι ι:Ιοοειτιοοε, τοΒο.τετ. στο Δεωωιω τω:

εΙεειτο:ισιιιοτει ΚειΙεοτιο.τιιτο Μεττιο.ττιιο , Εσστιι.τσιιιι Μοτο Βεεοι οετετιετο τε

Ιισιοτ. ()ιιιιιε ειοοσ τεειιι τετοσ ΤοεσεΙστιιε ι:σειτ ΠσοειΙιοτο ΕΡιίεσοστιιοι ιιοτὶ

απο ειε , σιιιεειοοοιεει Ρειττιιιο Πειτοτει σιΙιεει·εοτ 8: οὁΠ`εοι:, οιε.ειίτι·ιε ΕεεΙεΠεε

ΡΙιιτισιι:. (1ιιισιι5Ρειτιτετ εσοἔτεἔετιε ,εΙιΙιεεοτετ σε. σο:: ιιοιτ:ιτι οπο ΕεεΙείἱε.

Μαι: εσοἔτιι€τ€οτ , εσ σιισ Ρσοτ15σεττι σεσεΒειτ ποιττισ , ι:σεΡιτ σΒΓετνο.οάο. @εεε

το. (Ποιο 5γοσόιεπ αόΕισοιε τιιιιιιΓιοσόι τε:::τιιε εΠ.

Ό·

ισ ΜΙτιποι:: Μου" το δε.ο&στοπο οιιοιετιιιο τε!ειτοε τουτο ραΜύση ιμΜ.1ΙύΞπω ιιπτέραΖω ήτο στο Μυππ4

είἱ· , ωσπου: πείτε Βεόειιιι ΗΜ. οι. τ. εεττ. τη. που ρω τροισ: οι τσεττπέτισ [ι4“€Μιδ (;,(“ξω Ι"'ξ"Μ Μ"

,σεβ ι·ιωικοτ6°. 7·υΙ|τΜέ ΡτιαΜο, (Ποιοί οσε. ::_ ό· οι με ω: ΡΑΝ: , Ι.ιιτέτωπι «από στο τοπικ: «πιο οπ:ιθ·τ

Μοπσβεττ0 [πσὶπεσάεβιιῦεέθεπὶττἰ#ἱτ στο” Οι· που με πω,ω"ηιω εβο00:τΜ

ῇιιε ιισάτιιι2, Ποιοι σε Τιισσόστι, ίοι:ετ Μια τείΠο10: γ _ ___

Ο Ο Ο ο σ σ οι



διοτι. νιτΑ δ. ιΉεοσοσι ΕΡΙδΌ. ΟΑΝΤΠΑΒ)

Λεει-ιι τι 8. Ισ σοτιιισε Βοτιιισι [)ει δε δαινατοτιεσοίττι]ετιι-Οσιτιει·ι, τεσσαιιτεισσει·.

5 °° π· οι σετσιιτσ αε σιιιιετσαστε ίσαισ ΕεειεΠατσ εοσεσι Ποισισσ σοίιτο ] τεσ-ΟΗιτιετο,

τ;ζζιι“ϊ. σΙαειιιτ εοσνεσιτε σοε ισιιτα ισοτειιι ()ασοσσσι Εειιει·αΒιιισσιι , ττα&τιτστοσσσσε

“ιε- τ; ωισσιι ΕεειεΠατ σε οτιια. ()οιινεσιισσε αστεισ ω σσαττασ εεισιειτ ιιιεσ ιε τσ.

Μ'ΧΧ1ν“» τεισστιτ, Ισσιότιοσεΐιιιισατ ισ ιοεο σιιισιειτστ Ηεστστ/στά. Εσσ σσισεΠι Τσε04

;; σοτσε,σσαιιινιε ισσισσσε ασ ΑσοΠ:οΙιεα ιεσε σειτισατσε ισοτονετσεσΠε σαιτ.

τ: Πε ΕσιΓεοσσε , Βε (δοιιΓαεετσοε σε Ετατετ ιιοίτετ τενειεσσιΠιισσε Βιει Οτιεστα

,, Ιισσι Ασσσοτσσι Εσιιεοσσε, αΠ·-σιιιιιιε 5 εσιιι τιιιισσε ετιαιτι Ετατετ (Σοσιαεει·σοτ

,, σοίιετΨιι.τιιισιιε Νοττιιασγσιστοτσ σεστιε Εσιίεοσσε σετ στοστιοε Ι..εσατειιιοτ

,, αίτ`ιιιτ. Ασιιετσιιτ σε Ρι·αττετ δε (]οσΓαεετσοτεε σοίττι Ριιττιι Εσιίεὁσἑιε εασεΠι

;; Βαστσατιοι·ιισι σοσ σιειτστ Βιοτεεείτει·, ΕιειιτιιιιισεΕ ιΓεο σε θεει εστα ισιιι

,, 8αχθησηι,ΦΙΦΗΠΒι18 Εσιίεοσσε στονισειιε Μετειοτσ$οιξισσι ισ σσσιστοσε

,, νεσιεστεε, ισιιτα οτσισειιι σσιεισε Πισω τεΓεσιΠειιισεΞ Κοσοι ισε!σαισσ σιιεότιίΠιιιι

,; Ρταττεε, στοστετ τιιιιοτειιι 8ε αισοτεσι Κεσετσστοτιε σοίττι,στ ισ εοιστσσσι οισσετ

;; το σοίτι·α Εισε ττα&εισσε , στ εισαιιισε σεει·ετα αε σεΠσιτα Πιστ ι ΐασ&ιε σε στο·

σ; Βασιιισσε Ραττισσε ,ισεοττσστε ασ οτσσιοσε σοΠ:τιτ ιετνεσι:στ. Ηατε 8τΞιιια εσω.

·,, σΙστιι εισαι: ασ εατιτατετσ σεττισειιαστ σσιτατειιισσε ΕεεειεΠατ εοσΠετνασσαισ

,, στοίεεστστ Πιισ. (:ίιισσσε ειισΙεΙΤεσι στοΙοεστιοσεισ , ιστει·ι·οσανι σιιστιισσετσα

,, ειστε εοτιιτσ σετ οτσισεσι , Π εοσιεστιτειιτ εα, εισαι αΡαττισσα εασοσιεε Γσστ ασ:

τ, τιεισιτσε σεετετα εσίτοσιτε. Ασ εισοσ οιιισεε ΟοσΠιεετσοτετ σοίττι τεΓσοσσεστεε

τ, σιιιετσστι Οστιιιιε οσισιοσε σιαεετ, εισαι: σεΠσιθ:ι·σστ Γασθ;οτσισ (:εισοσεε Ρα:

,, ττσισ 3σοτ σσοσσε οισσεε αΙαετι ασιισο ιισεστιίΠισε Γει·νατε. Οσιιιστ Π:ατιισ στο.

,, τσΙι ειιισσεισ Ιιοι·σισ ()ασοσσισι 8ε ει: εοσεσι Μισο σεεεισ εασιτσΙα ειστε σει·Ιο

,, εα ιιοτανεταιιι , τισια ιιιαιιιισε σοιιιασεεεΠατια Γειειιασι,ιΙΙιε εοταιιι οιτεσσι, δ:

τ, στ σιτε σιιισεστιίιε αι: οισσισσε Γσί`εισετεστσι· τοσα”.

,, σ. Ρτιιιισισ εασιτσισισ , στ Γασει:σσι σιεισ Ραιεσε ισ εοσιισσσε οισσετ Γει·νειιιιιτ

τ; Βοισισιεθ. σοΠ: σσαττασιασεειτσαισΙσσασι σι·ιιιιι ιιιεσΠε. ιι. Πτ σσΠσε ΕσιΓεοσο

,, τσιιι σατοε ιαισ αΙτετιστ ισνασατ , Γεσ εοστεστσε Πτ 8σσετστιτιοσε ετεσιττε Πιιι

,, σΙειιισ ιτι. Πτ εισαεσσε Μοσειιι:ετια Πεο εοσίεετατα σ σσΙΙι ΕσιΓεοσοι·σισ Ιιεεατ τα

,, ισ αΙισσο ισσσιετατε , σεε εισισεισαιιι σε εοτσσι τειιστ νιοΙεστει· ατιίτι·αιιετε.

ΜιιΕΡω,, ιν. Πτ ισΠ ι· Μοτιαειιισοτι τσιστεστ σε Ιοεσασ Ιοεστσ, Ποε ειι σε ΜοσαΠετιο ασ

τομ τω”, Μοσαιτει·ισσι , σιΠ σετ σιισιΠιοσεισ σωστη ΑΒΒατιτ 5 Ϊεσ ισ εα σει·ιιιασεαστ οσε

Μισή τ, σιεστια , εισαισ τειιισοτε (σε εοσνετΠοσιε στοιιιιίει·στιτ. ν. Πτ σσΠσε ()ιετιεστσισ

,, τειισσσεσε στοστιιισι Εσιίεοσσιιι,σαΠιτσ ιισὸ ιιιιετ σιιεσττατ, σετισε αΠεσσινε·

,, ιιιεσε ατιίτισε εοισσιεσσατιειιεΙιττετιε τσι Ρτ:τΓσιιε ΓσΓεισιατστ. @σε Π ίεσιει ίσΠ

,, εεστσε ειι, τε σοΙσετιτ ισνιτατσε τεσιτετ 8εΓσΓεεστοτ,8ε σ σσι ΠιΓεεστσε ειι:,ειτ.ι

τω" ,, εοιιιισσσιεαιτιοσι Γσσιαεεσιτ.νι Πι: Εσιιεοσιαττισε(Πετιει σει·εστισι εοστεστι Πιιτ

Μιισ: ,, ΙιοισιταΙιτατιτ τσσσετε οιιιατο ,σσΠισσε εοι·ιιιιι Ιιεεατ σιισσι οιιιεισισ δαεει·σοτα.

ΜΜΜ ,, Ιε ασΓσσε σετισιιΤσ Εσιιεοσι ,ισ εσισε σατοεσια εΠ`ε εοσσοιειιστ,αεετε. ντι. Π:

[ςεσιονιι.” Βια ισ ασσοδνσοσσε εοσετεσετσι·. δεσ σσια σινετία: εασΠε ιισσεσισστ, σιαεσιτ

τ, οιιισισσε ισ εοσιιιισσε , στ Καιεσσιε ΑσεσΠ:ι ισ Ιοεο τισι ασ εΠατστ ΩΙοτεεΙιοοιι
_, ΓειιιεΙ ισ ασσο εοσετεεει:στ. νιιι.Πτ σσιιστ Εσιιεοσοτσισ ίΙσσταιτίετατ αΙτετι ε:

,, σιιισιτιοσεισ , Γεσ οισσετ αεσοιεαστ τετσσσε δ: οτσισεσι εοσΓεετατιοσιε ίσα.

,, στ. ()ασιτσισιιι ισ εοισιιισσε ττα&ατιιισειι:, ιιτ σιστεε ΕσιΓεοσι , ετείεεστε σσισε

,, το Εισειισσι ,ασ ετεστστ. δεσ σε !ιαε τε ασ σι·ατίεσε ΠΙσιισσα. ιι. Ρτο εοσι σΒιιτ,ιιτ

,, σσΠι Ιιεεατ σιΠἔεἔιτιισσσι ΙιαΒετε εοσσσιιισισ , σσΙισε ισεειτσισ ίαειατ, σιιΠστ

,, εοσισ8εισ στο(στιαισ σιΠ στ ιασδτσισ Ενασ8ειισιτι σοεετ , Ποτσιεατιοσιε εαστσ τε..

” Ιισσσατ. (σε Πσσιισσαιτι στοστιαισ ειισσιετιτ εοσισσεισ Ιεσιτιισο ΠΜ πιστή

,, ιιιοσιο εοσισιιέταισ, Π Οιιτιίτιασσε εΠε και: νοΙσετιτ, σσΠι αιτετι εοσσιετσι·ι

,, Γεσ ιτα σει·ισασεατ , αστ στοστιατ τεεοσειΙιετστ εοσισσι. ο

,, ιο. τισ ιτατισε ΟασιτσΙιε ισ εοσιισσσε τταδι:ατιε αε σεΠσιτιτ, στ σσΠσισ σεισεεστ

” τι) αΙιτσιιο ιιοίττσισ οτιατστ εοστειιτιοσιε ίεασσαισιιι , αστ αΙια στο αΙιιε σινσΙσειι..

” τσι· , σ αειιιτ στ σσ:ι:σσε σεΠσιτα Γσστ , σσσΠισιιτισε σθΠ;τστσ ιιιασίιτ στοστια: ΜΒ

,, Γετιστιοσε εοσΠττσετ. ΉιΓσσιε @σε τεσπα Ιιασε ίεστεστιαισ ισιιτα σεετετε. ω



τι ΤΑ Δ ε. ττποιοοιιτ @το εΑΝτιτΑτι: τω;
οοιιιτττι ,ιιοΗτειΔεττετιι εοτιΓεΠἱοτιετιε ΓιτοΓεττΡτιοτιε ττιειτιθ.ε τιοίττα: εοι;ιΗττικιταττι τ«ΑττΌιτέι

οιιοεμιοπιοε!ο.τηιτιοετε; εό.ττιοιιεἰτιΓτἱτιἔετε_τειιτανετιμτιονετ·ιτ Γε Μ: οττιτιιοΠ·Ε €652:::Σέ

ειο 5:ιεετεΙοταΙτ 8: τιοΠτττι Γοειεττιτε Γεο:ιτειτιιιτι; Βινιττει τιοε @πιατα ιττιιτο.τε τω; σε

έτει ΕεεΙείἱεε Για νινετιτειι ειιίι:οειτοτττιεοΙιιωε5: το Δ _ Δι _Δ Δ Δ - τι

τι. Ρει&ει αιττετιι είτ Ειπε 5γτιοεΙιιε :τυπο τι) Ιτιετιι·τιειτιοτιε Βοτιιιιιι ΓεκεειιτεΠττιο

ΓετιτιιτιοεΠιτιο τεττιο; οοο 2.ιιτιο Και ();.ιιτιττιτιοι·ιιττι Εεοιπτιτ-ιτ τιιετιΓε ]ιιΙτο οΒιε.

κατ, Γιιεεεόετιτειτι Βεἔιιτιττι Ετ.τιττε Ι.οττιετει οιιοάιΡΓε @Με ιιτιόεειττι 8ε ττιετιίεέ °

ίεΡτειιι τετιιιιτ. Βτετ ειιιτεττι ΕΡιΓεοΡιιε ΟττετιωΒιιττι ΑτιεΙοτιιτιμ ερτ το ΡτεεΓο.τει.

δγιιοτΙο ΒιιΙΤε Ρεττιιοετιιτ ; Με επιτ.ΓιτεεείΤοι· Βοκτινιεττ , ντι· τοπια τωειιωτιτ

ωε1ιΒιιωτ.Νττω Βοτιτίειειο Ροίὶ όεεεττι & Περτετιι ειιιτιοε ΕΡιτεοΡωιτ Πιτ ἀε

(ιιτ·ιθ:ο ι ΕΡιΓεοΡιιε Ρτσ ω; ΤΙιεοτιοι·ο οτόττιο.τιτει ία&ιιε είΕ @το @Με ΓτιΡετ·.

Ειτε, Γεό Βεωιττω ιιιτττττιιτ:ιτε Μ: πόττιττιιΙϊ:τατιάο Ε ιΓεοΡο.τιι ΡτοΙιιΙ:ττο, άσο

(ιιτιτΡτο ιΙΙο 2Εεει δ: ΒειεΙντιιιε εΙεάτ 8ι:εουΓεετε.τιΔΕΡιι€οι:ι. Εκ οπο ιιΓοιιε ΙιοτΠε

› Ρτονττιειο.ττΙτι ότιο;ΙιειΒετε ΐο1ετΕΡΙΓεοΡο5: ο οι - ο ι ο -Δ Δ Δ _Δ

| τι.. Νεο πιιιΙτο ΡοίΗιτικ: εΙερίοτεττιοοι·ε ; οθετιίὶιε ά Ψιτιττωο Μετειοτ·ιιτιι αν με τῇ

ΕΡιΓεοΡο Ρετ πιετττιιιιι ειιΔιιι(ειο.ττιιτιοοεόιετιτιπ Τ|ιεοεΙοτιιε ΑτεΒτεΡιΓεοΡιτε,άε- 1':'έΖά(°

οΓιιιτειιττι «τε ΕΡιΓεοΡειτιι,ΡοΠ επεσε ιιεεεΕπι ΕΡιΓεοΡο.τι3ε τιοτι τιιιιΙτοε, 8: ιτι δεξτνιικι1πτ

Ϊοεο @σε οτάιτιο.νιτ ΕΡιΓεοΡιιττι δε:τνιιτ.τιττνι, οτε «Με εοιιίττιιθ:οτ 8: ΑΒΒο.ε Μα ἔ°ἔἱ°^ἔΨ.

τιειΠεττ] εισαι τ.Πειτιιτ ΜεάεεΙιεττιιΠεεΙε χ το τε8ιοτιε θιτνιοτιιττι. ΒεΡοίἱτω νετὸ ΠΞ:0: ι

Ψιτιίτιάιιε , τεεΙιττ ατι ΔΜοτιιιΠετιιιτιι Γιωτη οιιοά άτειτιιτ ΑοΙοεο.τνε , ιΜειιιε ιτι τι

οτιτιττιει εοτινετΓ:ιτιοτιε νιτειττι Ητιινιτ; . . Δ | . Δ Δ Δ Δ

Δ η. @παταω ΟεειάετιταΙιιιττι Δ5τιιτοιιιιτι·ι Αιιτιίτεε Ι.τειι·τ·τΣττετττιτε Με: Ποιιιάεττι α... _,τέ

Ρτιπιιιε ΒιιιιΝιτε, ίεει:τιςΙιτε Αοττ.ιιετικτυε , τει·τιιιε ειιιίτιτιτ Ψικτ. Ού.τιιοτιε πιο» ἔΞ?[Δ:;ἑ:··

μια» εΙΤετ ()ετιντιΙειμ ειιιο τεΒιιεττιτε ιάεπι Ι.;ετττΙιεττιιε ΕΡτΓεοΡιτε Γετε!:τιε είτ , τω

εεΡει·ιιτιι: (ιιοτετέιιΙι ΙΚεοτιιιτιι 8ετιτιετ δε εΗντίτιττι τητα· Γε τειιιτει·ιιτιτ τιτιτιιε ειι·ειτει·

οποιο. ΙΡείΓοιιε ι·εΒτιειιιτιοιιε άείιιτιότιιτι εΠ: Με, αΕΡιτεοΡωτ ίιιτιότιιε ΗεσΙάι ,

οιιτ Ρτσ εο εοτιίεετατιιε είτ ἐιΤΙιεοεΙοτο το ειι7τττττε τ.οτωοωα : ειι]ιιτ εΡτΓεοΡειτίὶε

τετιιΡοτε Δωεω :ποπ :ιττιοττε ΓιιΒτεἔιιΙἱ;,· ΟεειάνειΙΙ:1 Γτιίεεριτ]τιιΡετιιιπι. Ε:

εὺττι οιιοΒιιε :τιποτε Βοε τωτιτω, τετιόετιι ΓιτΡεττιτ ΜΒΜεπιοι·ε εοπιτιιιτιότιιε, το

Μουτ: εοτιετιι σ.ότιιιε ΡπείττΙε ΕεεΙεΙἰειττι 8ιιοετιιο.τιτε :ιτε Βιοττιειιτι @Με , τω νίτ

απο Βιιινιτ. _ Δ Δ ' ο __

Δ μι.. Ατιτιο Βοττιιιιτεκ Ιιιε. ΓειτεετιτεΗτι·ιο ΓετιττιειεεΠτιιο @το ετιιτι Εοιτ.τιτο

Κα Μετειοτιιττιτ ειόάιιθ:ο τιτιειΠΒιιο ειτετεττιι ()ειτιττειττι ντιθ:ειι·ετ ,ά ΕεεΙεΒεε ει:

Μοτιείτεττο. Με τεΓΡε&ιι Ρτετο.ττε_νε! Πινιιιι τιττιοτιε ίοεότιτ·ετ , εινττειτεττι τ1ιιο.ῷ

εμε ΒοΗ τι: οοο εττιτ Ριιττει ΕΕιΓεοριτε, οιιειτιιιτιε εο τετιιΡοτ·ε Με” εοπιττιιιτιζ

ε!ειόε ειΒΐιιττι Ετ. @ίσο ιΠε τι τ εοτιιΡετττώ ΕεεΙεΠετιι ντάεΠεετ Γιιειττι τεοιιε ΔΕΗ..

ετε οιιιτιιΒιιε ετιοΡιι :απο , άινετι:ιτω δειανΙίτιτιτι Μετειοτιιτιτι Αωττττωι τα ιτε;

αφτο τα; εο ΡοίΓεΙΠοιιε ΕεεΙείἱεε ειιιιιΓοαπι 8ε ειΔεεΙΙι ιιοτι €τωιτιτ ) ΙΒΜειτι το Ρωτ

γιτειιτι Ητιινττ$τιι! οττιτι-ιιιὸΔε!ε τείτε.ιιι·ειτιάο ΕΡι εοΡειτιι Πιο ειοετιε , 'στα ττια8ιετττ

ΕεεΙεΠαΠτετε οιιὲττι τμ τπιιτιάσ.ιιτε τεΒιιε ετειτττιόιιίτι·ιιιε :ΜΙ τη τΙΙο.?οΙτιπ·ι Βατε

ωΠεσ Γει·νιετιετ8ι ιιΒιετιτιτοι1ε το82Βο.τιιτ , τα άοεειιόει ΕεεΙεΠειΙΙ:τεει εειτττιιιιο. ό.τέ Δ Δ

νετι:ετιε. Ρι·οΔοιτο 'Πιεοάοι·ιιε ιτι ειντττιτε Κσθ ΦΙΟΗΕΙ.ΜΗΜ εσιιΓεετο.νιτ ΕριΓεο- ΚοίετιίέέΔ

ειμαι. δω τΙΙο Ροίτ εστι ττιιιΙτὺπι τεττιΡοι·ιε ΡτιεττιοΡιο. τετοιο ατι ΕειΓεοΡειι:τι άεΐ Ετωτ9%

εεάετιτε, πειτε «κι Δια Ιοεο. Γεεεόετιτε, θειιιιτιικοιιΜ Ρτσ εο Πι τιποτε Μπέ

Βιτεττι. Δ Δ _ Δ

Δ η. Ατιτιο Πσττιιιιτεει: Με. ΓειτεετιτεΗτιιο ΓετιτιιαεεΠιτιο οθ52ινο “οι εΠ: εί11ι*1ιτε ται- (Μπα Δ

1σετιτ Κεσιε Εεο)ίτιάι οέτεινιιε , ειρρατιιτι: ττιετιί`ε Αιι€ιιίϊο ίϊεΠει ουτε άτειτ:ιιτ· εοττιε-Δ ===τ> 67%

, δε ττἶοιιε ττιετιίἱΒιιε Ρει·ττιετιειιε, ττιειττ1τιτιιτέ!ιστττ οττεΕπιτιιτ , εκεεΙΙΞιττι τωιωτιτ

Ι·Ητιιιτικ ενώ εοΙιτττιτιττττι ΡτωΓει·ετιιι. Οοο εττειτπ ειιιτιο σιτε. τω:: τρίττιιι 11εεετιτι τωιττωτι _

Εεείτιοιιτιι 86 τενετειιἀιΠἰττιιιτττ Ατιττίὶιτεττι ΨιΙΕττε!ατττ άιίΓετι1ΐοιιε ,' ΡιιΙΓιι€ τω»

τι ΜοτιεΙΙετἱιττιι ΜσἰὐπΜ|#ἰσ. ροΠε:τ. τι: Βιιτι·εο πω- ει: Ιιττετ·ιε ΛετττΙιοτήε Ραμ ὰ $τιεΙττιτττιτιο :δειτε ΤΩ.Κ

ειιμττττττι , τιοντΠιττιε Ρετττοιιτοιιττι , νιι|Βο .Ρετεπεκτ2β, Οοτιε. Βι·ιτ.ιιιιτ Ατζειττιο Μιω.τεττι ΜεάετιεττιΩεάετιωτι

“φοιτ Ιιττιιτιιι Κοπιειιιτι δ. Ρετττ ΓιτΡΡΙετε: , τι: Φοτι(Με “Σπιτια ἱτι οιιιτιεπι ΑυεΙτιπ1 αιτιΜτιιιτ :απο σάπια



ιο36 νιτΑ ε. τΗεο15οιιι ετ>ιεε. εΑΝτυΑιι.

Απ. απ. εΠ:ΝεΙεπ1 Αιπάθ:εε ὰ Γε6ἱε Μ ΕΡἰΓεοΡετιὶε, 86 ὸιιοὶιι Ιοειιω ε]ιιεΙ`οΒίΕὶτυτἱ ΕΡἱίἱ

3Ξ22:τά τομ, τιιιὶ ΝοττΙιειιηωΒτοτυιτι 8ει;ττ1 ΡτεεεΙΤειπτ ,ΒοεΑ νΜεΠεετ, @ω Πεὶτοτιιπη

 

, δζΕ2ΙΕ8 ,εμιἰΒετιπεΙοτιπτι Ρτονπτειο.ππ €ιιΒει·ωιτετ:ΒΙε 5η εἰνὶτ2τεΕΒοτ2£ἱ , Με -

ΕΡἱἴωΡω Π: Η:ιΒιιίτε!άεπΠ Πνε Πι Ι.ὶο6ἰἰεἴαττιειπίἱ Εεε!εΠει ()ετΙιεάτο.ττι ΜΜΜ ΕΡΙΓεοΡει

Υ2.Ι10$ΟΠΗ·

ΜΕ Τικα Με : πιω ὸε Μοιπο.ε!ιοτιιω εοΙΙεΒὶο Μ ΕΡἰΓεοΡατιὶε @ΔΗΜ ΜΜΜ. (Μπι ςιπ

άοτι15. Με 86ΕαόΙιεεΙυε Με Ρτονἰπεὶο..Ϊ..ἀπὸἰεἔετοοτιιω ,6μιο.τιπ ιπιρεττΜε Κε:: ΕεἔΓτᾶ

«Με ΓυΡετατο Πα ΒεΠο δΕΕι188.60 ΨΙΠτετε οΒτἰουετετ, οτόιο:ιτιπ ΕΡἰΓεοΡιιε, Ετ

Ιιιιικ Ρτὶτιιιιττι εαόειτι Ρτονωεἰει ΡτοΡτὶιιπ1 εεεερἱτ ΡτεείαΙεω, Γεειωάιπτι Εοι

π. ιιι κ ιι Μ , τεττωττι Ε Α ο ο Α. ιι ο με , Ψ19.ττι1τύ θγπιβετΙπτυπ1 .Σ φωτο Μ

Ρ1°2ΓθΠΕἱ Ιιο.Βετ : ΙκιΒεωτ ειι1πι ειπε Εεάβεόπω Ατιτ1ίΗτεω 5εεωΙΓεω , ΦΠ ετΙ:ιπι

Μετ£ἱοτι1π1 86 πίεά1τεττωεοτιιω ΑωέΙοτιεππ ίἱωιιΙ ΕΡΙΓεοΡι:ε ίυΙτ. Ποόε 86 ε::

ΡιιΙΐιιε όε Ι.ἱιπὸἱΠἱ, πι ΙΙΙ:ιτι1το Ρτονἰοεἰειτιιτπ ι·ε8τττπηε Ρετιιπετιίἰτ. ΟτεἱὶτωτΙ Με.:

ειιιτεπ1 ΕατΠιεό , ΒοΓει 86 Εετει ΕΒοτειεΙ αἱ: ΑτεΙηεΡἰΓεοΡο ΤΙιεοόοι·ο, @εἰ ετὶεπι

ΡοΠ: ττεε ειΒΓεεΠὶοοἰε ΨΠΕΓΪ£Η εΠΠοε, Βοτιππ 11ιπ11ετο @σε ειὸὸἰοΙΙτ ΑτιτΗΒ.

τεε , Τιιικι:εκ ι-ιτιιωι ετ! ΕεεΙεΠεπι ΕΙεευίτειΙὸειιίεπι 5 ι·εππωεπτε Εεεε Δε! ΗΜΜ

ΒιτοειπΓεπι , 86Ττιιων1ω π! ρτονὶοεὶαιτι Ρ1&οτιιτπ , φωτ τσιπ: τεττιΡοτἰε ΑησΙο
:Με ει·σ.τ ἰππΡετὶο ΓυΒ]εέΙ:ει: ΕειάΒεάωπι όε ΜΜΜ τενετἴιιττι,εο‹1ιιὸἀ Ετ ε ε..

ὸιιε ΡτονΞτιεὶεω τεεεΡὶΠ-ετ, ΚΜρετ:Π ΕεεΙείἱετ: Ρτεεἐεεὶτ.

ι6. ΗΙε τεππΡοτ1ει.ιεειιιάΙετιεΤΙιεοάοτιιε Βάση ΕεεΙεΠ:ε ΟοπίὶαπτὶποΡοἰἰ Ρετ

τω” Βα:τεΠω ΕυτγεΙιετιε πωΙτίιω είδε τυι·βειτατο , 86 Εεε!εΠειε ΑπεΙοτωπ ι:|ιι1ευε

Ρτεεει·ετ,εβ Βι1]αΠπο6ϋ ΜΒε ὶπιτιὰιιτιεεΡετὸυτετε όεΠόει·επε, εοΠεέτο εεπετ:ιεΙ

"ω $γ- πιω $ειεετάετιιπ1 ΠοδΙ.°οτεαηι1ε ΡΙιιτιτιτοτυπτ εοετι1 , ειηιιε εΙΤειπτ Εάει Ιῖοἔυ!ι5

πωπω. ίεόυ!ι1ε ιιηιιιτεΒετ$ οωιπιύπηιιε ιιοο.τιιωεωιι1 ΡιεΙε ΟειτΙιοΙιεει τεΡετιτ Με”

Γεω. Ετ Εεεε 5γι1οὸεΙ1ΒυεΙἰττετὶε εὁὶιπίττιιὰἱοιιετπ τπεπποτἱέιπεἰιιε Γεειιιειπὶιιπτ

- τοπιιπειπ!ειτε ειιτεινἰτ.(Ειμ·ιιω νἰἀεΙ3εετΙἰττετειτιιω Ξίτι.ιά εκοτ6Ηυπι είΙ:

2ζ:(Ιι 6· :7.Ιιι κιοπιὶοε Βοπιἰτιὶ ηοΠι·ψεεωΟΗιιιετι 5εΙνατοτὶε, ἰιτιΡετειιιτἱΒιιε ὸοππἰιπἱε

' υ ΡΜΗΜε ιποθετεε, Εεετειοο Κεεε ΗοωΒτοηεοΒιιω,ο.οηο άεώωο τεΒιπἰ ε]ιιε , Με

>> άΙε άεεἰωο εαΜ6=ε Κε.Ιετιόαι·υπι ΟὁτοΒτἰε, Ιιιἀἰ6Ηοι1ε οδτε1νει ε 86 Επιιι.ιτευο ,
›› 16εΒε τ ετσ5ιεευΗνωμοπο Γε:6το ι·εειπ ε]ιιε386 Απ.υιιι.ι=ο ΙΚεεε ΕΠ:2τ18Ιοτυττη

›> εισιχεεΙ 6 ίεΡ6τηο τεΒτιἰ ε]ιιε 5 86 Ι..ο τΗΔιιιο ΙΚεεε Οειητυατὶοτυττ1, @ωεμε

,> επποεΐεβτΜωμαΠεεητε ἰΡἴο Τιπουοιιο , εφτά Βεἱ ΑτεΒἰεΡἰΓεοΡο Βητω1.

>> ΜΟΨΗΦαΜϋλετίεΒ0ΓονετοΙε, ιιιπεὶ απο εο ΓεόειπΗ:ιιε εετε:1ε ΕΡἰΓεοΡἀε Βτἰ.

» τε.ιτριεε ΜΓιιΙει:, νἱτιε _νει1ετεΒιΙιΒι1ε, Ρτοροίῖτὶε ίἑιετοἴειιπᾶἰε Ενεηἔε!ἰἰε, το ¦οτο

>> `ιι88Μ684ΜΜεΕΜΕσ ΗωΡ:ύ]Ω·Ζά ιποωὶιπειτιιτ,Ρειτὰτετ ττο.άειοτεε,Πόεπι κάτω

?; η βήθάε;τωεεερσ(αίωιιε , Ποστ Ποππτωε τιοΙτετ ]εειιε Ιικειτικιτιιε τπιἀΙόἱτ

' » Β1ΓείρμΙΜ,αμεΩΡι·2ΓεπτέειΙ1τει· ιΜετιιοτ86εισότετιιοτ Γεκπιοιπεε εμε ε :ιτευε Γιο

>> έτοιΝπτε Με τταὸἰὸΙτ $γωΒοΙυττι , 86 ΘετιετειΙΞτει· οτητιεε $ειιπδΙ:ἰ , 86 πω

Β νετἴαΗε€8γττο:!ὶ , 86 οπιιπε ΡτοΒαΒΙΙΙιιπι (ῖειτΙιοΙἰτ2 ΕεεΙείἱπ Βοδτοττ1τη 6:60.

>> τω. ΗοετΙτσ.ςυε ίεςιιεπτεε εοε Ρἰε επεσε οττ!ιοεΙοκε @ατε ὸἰνἰτιἰτιὶε ΙΜ ὶτειτειτπ

>› όοθ;τίηωπ εοτιππ Ρτοτ-εΠὶ , ετεόΜιιε εοοΓοιπιπτετ86 εοπτιτειπιιι· (εευτκ!ιιττι Μ»

ε έΙ:οε Ρεττεε,Ρι·οΡτὶΒ 86 νετεεἰτετ,Ρο.τι·εω δ( Ρ1Πιιπι 86 ΒΡὶτΙτιιιττ-Γειπ6ΕυπμΤΛΠΜ

>> τετ:: ὶτι ιιτιὶτειτε εοτιίἱιΒΙτειιιτὶειΙεττι 86 ι1ωτετεω 1ο Τι·Μτειτε5 Με είτ ιιιπιιππ Βειιιιι

>> ἰη ττἰβιιε ίὶιβίἱίὶεητἰἰε νε! Ρει·ΐοιήε εοηίὶιΒίταιιτὶειΙἱΒυε ,ιεςιιειΙὶε ἔ!οτἰ:ε δ( ΙωΠοω,

Ετ Ροίτ τουΙτο. Ιιο]υΠιιοάΙ, ειπε π! ι·εότεε ΡΙὸεὶ εοπτείΠοηειπ ΡεττὶοεΒειιπτ , Μπι:

» επρεπε Γειιπ1:ι δγτ1οόι1ε Με Ιὶττετὶε ΜΜΜ; 5ιιί`εερὶττιιιε Πιι1έτειε 86 υΠ1νετωε$

σε 61ιτικηωιε $γι·ιοεΙοε Βεατοτιιππ ΒΕ Ι)εο αεεεΡτο.ΒΜιιω Ρεττωπ , Μ εΡ6 Πω Μ Νὶεεε:ι

›› εοιπετε ειτἰ Γιιετιιιιτ, ττεεεπτοτυπι άεεεπι 86 οότο, εοιπτι·ε Αττἱιιω ἱωΡἰἰΙΙἱπωω

» 86 εμιί` επι όσεωετο. : 86 Η: (ῖοπίὶειοτὶυοΡοΙἰ ε. π.. εοτ:τι·ο. νείετ:1:ιιπ Μειεε

"#> ὸοΠὶ] 86 Ε0όοκή 86 εοι·ιιπι όοετηειτει: 86ἱιπ ΕΡΒεΓο ρτἰππο όιιεεπτοτυπι εοι·ιτι·ε σε.

» τΙτιὶΠῖιπιιπι Νείτοι·πιππ 86ε]ιιΓάεπι άοεπιειτει: 86 Μι Οει!εεόοι:ιε όιιεεητοτιιω 86 Μ.

:ε διετα εοιπτι·ε ΕιιτγεΒεω δέ Νείτοι·ωπ1,86 εοτιιππ €10ἔΠ1πΕ2.:δζἱΕθ1°ἱ11Π Με (Ξοιπἱτειιιτἰ.

ΩοΡοὶὶ φωτο εοιπἔτεΞειτὶ ίιωτ ΟοτιεΙΙΙο,ἰι1 τ6Ροτε]υίὶ·ἰτιὶειπἱ ττι1ιποτὶε εοτ1ττ2.ΤΒε0

ι ΤΒεοάοτιιιπ Πάω εκειιΙἰἱοπ.ἰτ εοπίτὶιιω δ£ ειικΠ:οτετη θιΞΙΐε ιιοτιπιιΙΠ [ει1ήι111τ , τι: Γιιμ5 οϋωνω"Π_

ὸοτιιπ1



~ νιτΑ ε. Τοεοοοατ Ει>1ετ:. οΑΝτοΑα.· τοἔ7

ττοτοτο.88Τοεοόοτετιττο ά Ματ εΡἱίτοΙαε 8: εοτυτο άο8τοατα , εοοττα (:γττΙΙοτο. “Αο.(δια.

Ετ ΡαοΙΙο Ροίττ Ετ $γοοοοοτ τ:τοαείαότα εΙΗο ντΒε Κοτοα το τετοΡοτε Ματττοτ “ε” Χ:·

Ραμ: ΒεατΙΙΒιοτ, Ιοοτόττοοε οότανα,τωΡεταοτε ()οοΠαοττοο ΡὶἱίΪἱτοο›αοοο οοοο. (€ "Η χ.

δοΓετρττοοε οι ΒΙοττοεατοοε Ι)οτοτοιιτο οοΓτττοο ]εεοΜ-ΟΗατττοΜ , Παπ ΙΜ τι

ΒΙοττΠεανετοοτ , οΠοΙ αόοεοτεε νε! ΓιτοτταΙτεοτεε , οι αοατοετοατΙ:ατουε εοτόε ..

δ: οτε φωτ αοατοετοατΙιανετιτοτ , δ: φωτ ΓοΓεεοετοοτ , ΓοΓεἰΡἰτουε ,8ΙοτΞΗεαο. “

τεε Πεοιο Ραττετο Με Μοτο, δ: Ποιοι ετοεοιο8ειτττοτο εκ Ραττε οεοετατοτο α

αοτε ίπει:Ια, οι ΒΡττττοο·Μαο&οτο Ρτοεεόεοτειο ε:: Ραττε ο: ΡτΙτο ἱοεοατταβὶτἱ- α.

τετ, Ποιο: Ρταεότεανετιτοτ Η οοοε τοετοοτανττουε ωΡτα Γαοε`τἰ Αροί'τοΙτ δ: Ρτο- ((

ΡΙτεταεθε Ποότοτεε. Ετοοε οτοοεε ΓυΜεττοττοοε, οτο απο Τοεοάοτο ΑτετττεΡἱβ “

εορο Πτ!ετο εατοο!τεατο εκροίοττουε. - α

18. Ιοτετεταττοοε 5γοοεΙο , Ρατττέτοιτε θατοοΙτεεε ΡΞεΙεἱὁεετετα Ηττοαβατ νἱτ Μοτο.

νεοεταβτΙτε ]οοΑΝοεε ΑτεΙοεαοτοτ ΕεεΙεΠαε δ. ΑροίτοΙτ Ρετττ 8ο ΑΒΒαε Μουα

Πεττ] Βτ Ματττοτ τουτου ετνεοετατα Κοιττα Ρετ ]υπτοοετο Ραμ: ΑοΑ·τοοΝτε,

ετιιεε τενετεοὸτΠἰτοο ΑΒ ατε Βτεεοι>σ , εοΒοοτοτοε ΒΕΝεοτετο. Οίκο ετοτο

ττ!ετο Βεοεότότοε εοοίττοτοΠετ Μοοαίτ€τἱι1το Βττταοοταε το ττοοοτετο ΒεατἱΠῖοο

ΑΡοίτοΙοτοτο ΡτἰοετΡἰε ,]ωττα οίτἶοτο ΗοτοΙοἱε Ψτττ , νεοἱτ Κοτοατο είται εοοΡε

τατοτε αε ίοετο ετοττΙετο οΡετἰε ()εοιτατυο , οτο ΡοΓτ τΡΓυοτ·ε]ιιίοετο Μοοα- ] Β
Βετο] ΑΒΒατίοττ , ( οοοά 8εαοτε ία:Ρτοε Γαεετε τ:οοΓυενεταττ ) τιποτε οοοοτἰΙἱεε α Αοι,τ:2:1_

Βεαταε τοετοοτιατ ΡαΡα Α8ατοοοε ΓοΓεεΡτοε εΠ: τ Ρεττίτουε οι αεεερττ αΒ εο πιο· του Κο

οἰτοεοτιττο ΙἰΒετταττε Μοτ18ττεττ] φωτ! Γεεετατ, εΡἱίὶοΙατο ΡτΞντΙεΒτ] ετ; αιι&οττ- ζ22::08

τοτε ΑΡοίτοΙττ:α Ητιοατατο, @και οιιοό Εεττίττάιτοι Βεἔετο νοΙιοΠε,αε!τεεοττατο αστα.

ε!εόΠΤε οονετατ : ουσ εοοεεόεοτε8ε ΡοΙΤεΠἱοοεοπ τετταε Ιατἔἰεοτε , τοΓοιο Μο

οαίτεττοτο Γεεετατ. ΑεεεΡἱτ 8: Ρταττατιττο ]οτ12οοετττ ΑΒΒατειο το Βοταοτοαττι

ΡεττΙοεεοάοοτ , οιτατεοὶιεΙο Μοοαίτεττο ίσο Οτττΐιττο εαοεοάταοοοιιτο , Ποιο ατά

δ. Ρεττοτο ΚοτοαεαΒεβατοτ, εττοεετετ. Εαίτοοε ΑΙσοαα]οΙταοοεα , ιττ]ι1ίΠοοετο

αεεεΡετατ ΡοοτἰΗεὶε , 8ο οι·εΠοετο -νττΙεΙ1εετ 86 τουτο εαοεο‹Η απ: τεἔεοόἱ νἰνα

νοεε Ρττεταττ ΜοοαΠετο Ο:τοτοτεε εάοεεοόο , 8εεα ουκ τοττοε τοπιο εττεοΙοε το

εεΙεοταττοοε ότετοτο Γείτοτοτο ΡοΓεεΒατ,ετἱατο Ιὶττετὶε τοαοάαοεΙο :ειπε Μέτεοττα

- το εοεΙετο Μοοαίτεττο Γετνατα,οι ἐιτοιιΙτἱε τατο Ποπ εἰτειιτοοοαοοε τ:ταοΠΣΗΡταα

Νοο ίοΙτιτο αιπετο τόειο1οτιαοοεε ΞΡίἰυε ΜοοαΗετο Ρταττεε ττοεεΒατ , νετὶττο το:

οτοοτουε ρατοε ε]οίοετο μονοιστα: ΜοοαΠετοε ατο αοότεοάοφεο_Μ @οι τ:αοταοάτ

εταοτ Ρεττττ εοοΗτιεοαοτ. ` ' !. τα ο τ -

το. 5εό οι 1ΡΓοιο Ρετ Ιοεα το φωτο οοεετετ ιοοΙτἰ τοΗτατεεοταοαοτ. Η ΡΜατο ω. -

ο·

οπο εκμε
αιττετο σκεφτο εαοταοτο νεΙ ΙεοεοτΗ τττοοετε, οι αΙοτά ωττατωατα αΙ:Αρο Η!

Πω ΡαΡα αεεεΡετατ, υτεο]οε εΠἰττ θάεϊ2Σο2Ιοτοτο Εετ:ΙεΠα αθ.τττ€εοπτ “Μω

ι·ετ , Κοτοάοκμιε τεεΠεοε τείεττετ. Ναπο 8ε 8γοοόοπι Β. Ρα α: Ματτἰοτ εεοτοτο

οιοοουε ΕρτΓεοροτοιο εοοΐεοΓιτοοο τουΙτο αοτε Κοτοατ εεΙε τατατο , εοοττα εοε

τοατττοτε οτο οοατο το (:τττΠτο οΡετατἰοοειο δ: νοΙιτοτατεοτ ΡτκότεαΒαοτ , Γεεοτο

νεοτεοε αττοΙττ, ατοιτε οι τετ-ατο τεΙὶΖὶοΠΠΪΜὶ ΑΙαοαττε Βεοετττέττ ΜοοαΠεττο

τταοΙΤεττοεοόαοι εοοοοεο ανο. ΤαΙεε οατττοοε εο τετοροτε ΟοοίταοτἰοοΡοΙττα

τα: Ετ:εΙεΠαεΒόεοι οποτττιοτ εοοτοτοανετιτοτ: ίεάΠοιοτοο άοοαοτε ΡτοτΠο @ο

τσιπ δε ντόττ Ποπ. Ποόε νοΙεοε ΑΒατΙτο Ραμ. θα:: το αΗἰε Ρτοντοεοε , πα εττατο

το Βττταοοέα , φωτα εΙΤετ Ρτατοε ΕεεΙείῖαε, οοοτοοτΙὸ ατα οπτεττεοτοτο εοοταΒιια

εαΠοε , εάΠεετε , οοο οεοοττοοπενετεοοτΠϊτττο ΑΒΒαττ]οΒαοοτ το Βττταοοταοτ

ε!είΒοατο το]οο:οτ. @ατοοβτετο τ:οΠεότα Ρτο οοι: το Βττταοτοα 5γοοόο τμ18Πτ

τοττττουε , τονεοτα εΠ: το οτοοτΒιιε Πάω εατοο!τεαι τοντοΙατα , όατίιττηοε ΠΠ εΧετο

ΡΙατ @τα Κοτοατο Ρεττετεοόοτο. νεττιτο Με Ρατττατο τενεττεοε , οοο τουΙτο Ροβ

ετιτατο θεεαοιιτο τταοΗττ, αττεΡτοε τοΗττοττατε , απ: οείοοδτοε εΠ: , εοτρίιΓφ1ε 8108

αλ) αοοειε ρτοΡτετ ατοοτετο δ. Ματττοτ αουτ Μοοαττεττο ρτα:ετατ ,Τιιτοοιτοεα

]ατοοτ , τιποτε Βοοοττθεε ίεΡο!τοτο εΠ:. Νατο 86 ΒεοἱΒοο ΕεεΙείἱα: ΗΠοε ττοΐΡιτιο, Τιπσώ

άπο το Βττταοοτατο πετ , εκεερτοε είτ , τοεατίτίοοε ιοοΙτὺτο α ΡτατοΒοε , οτ: (=ττΡωτ

Κοτοατο τενεττεοε , 1Ποτττοετε τενεττετετοτ, ατοοε τω εαοτ τΗνεττετετ ΕεεΙείἰατο.

Πεοτοιτε ΙΒΜεοι ατήοτοτεε τττοει·τε οι τοτοοόττ οταεττε αεεεΡττ , α τμτἰΒι15 ετίἱ το

.4ίίω·. 88. Οπί. 8. Β. δαπίτυο Σ!. Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ



ιοι.0 ~ νιτΑ ε. ΗτιΝεειιΝοιε πιο. ΗιιΜοι.ΑιτιιτΝειε.·
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Κοιιιαπι

Ρετἔἰτ Φωτ

ίροιιΓο.

°#ι ιτιιιετΒιι

τιωι.

ΑΡ-ιτικ· . . ... . .

Μπι ι><>Μ· ετα: κι οτειτιοιιιΒιιε , εοτΡιιε νιΒιιιιε ό: ιιιετιια ττιειεετειιε , 86 οτιπιιει (μια τιαβετε Ρο

ω.

Ωω τειΙἰει εΠωι:εωω ο.Ποτιιιειιε νοειΒιιε τιικιτ: Ο ότι!ειΠιτιιεειττιιιε τιτιιε.ιιττΠΐτιιε

εοιι]ιιτικ , ειιοιιιειιιι £:ιιιιιιιωιιϋωω δ( ΟηττΙιοόοιτιε Ρειτετιτιβτιε €ειιιτι Πιιιιιιε , τιοιι

όεεετ Με εοιιιειιιιτιειι·ι σε: ΙιΜάιιιοΠε εοιτιτιιιιιτιοιιιΒιιε ΡοΙΙιιἰ , νεΙιιτ εειιτεε ειι.ιε

$$ιιοι·ιιιιτ Βειιιιι, 8: Πειιτ ετιιιιιε 8: πιτιΙιιε φωτ που είὶ ιιιτεΙΙεάιιε. ΡΙειεεειτ πω,

Ρι·εεοτ δ( εοιιτείὶοτ Ρετ Ποιιιιιιιιτιι τ τιιειιιτι ΠιιιιΒι·ε εοιιΠΙιιιτιι, ιιιειίειιε τε πωπ»

πιωιο. (Με , 8εςιια:τειιιιιιε τιιιιτιιὸ τιιιει!ιτετιιοΠτει Πεο ΡΙειειτει εΠιει:ιιιτιιι· εστι

ιιιἔιει ,ιιτ ‹ὶε ιιοΒιε που τει·ι·ειιιιίεά ΡτοΒειιιε8 εεεΙεΠιε €Πι8τἔ2Ι:. Ι)εεετ ετιιπιτιι

ιιιιιιτιιτιιιε νει!ετ πο; ΑροΠοιοτιιιιι Ρτιιιειρεττι ειφετετε , εττιιιεΙοεει Πιιιέτει επ

ειιιι·ε , ιιτ Πιιτειιι ΠΜ Πιρετ πιω Βειιεόιθ:ιοιιεΑΡοΠοΙιεε Πει: τιοΒιε νιτε Ιοιι€:ι,

ω” εοιιτιιιιιε , οριιΙετιτιει Πι τεΒιιε , ΠεειιιιτΙιτεε ιιι Ρι·οικι€ιτιε , ττειιιιιιιιΙΙιι:ειε ιιτ

τιιιιττιι·ιιει μα. Ο Ματ; νιιΒο,6ιιφετοι Κεει5ΓΡοιιΠ., ειιιέιιιι ὸενοτε εαω;

Εεεε εΠειε τιιι:ιΠ οτιτ:ιιιε :Ναι τιιιιιιότιιιι εί·Βοτείεετε, τιιιετιι ιο εοι·ε!ειειιιι όεΠ:ιε&ιιιιι

Πιιιτιιτίιε ΓΡι·ενετεε , 8: νεΙιιτ Πει·ειιε ιιιειτειὸιιτι·ι ε1ι.ιοει ρειιιτἰιε εειΙεο.νει·:ιε. (ιιιιά

ΡΙιιι·ε ε ιταηιιιόετιι είὶ άειιιΠι. ίοΙΙιειτιιάο τιιιΡτιειΙιε , ειτειιε ρτοτεΙειτει τιιεε τιι:ιττιιιιο.

πι] : 6τεὺτιι όεΒιιετειιτ Ρτετρο.τειτι ιιι.ιΡτιαΙιει , ΡιπΡειταιιτιιτ ΠιιιιΡτιιε 8: νεΙιιειιΙα

τειτιτο ιτιωι ιιεεείΓειτιει. Ντιιιι :μια ετ:ιτ νιτεο τειιεττιπιει , 8: τειιιι νοΙιιιιτ:ιτε

ειιιὲιτι :ιετειτείτιιιιιΒει , ιόόιιιφιε ΓΡοτιΠιε τιιιιοτειτιιε ά (Πιι·ιΠιεοΙα , ωτμιιωτ Ριο

εεε, ΒΔ ιιτ εοΒιιονιτ που εΠ“ε Γεω ι·εΠΠει·ε , ετιιιιιι ιΡΓε εοεριτ εΠε ειιδτοτ ιτιιιετιε,

οτιτο.τιε δε εκοτειιιε ιτε ΠΒιειιιι&ε ενειιιι·ε ,ιιτ ειιιόιετιιτειΈΗιτιβιιε ΡιιεΙΙιι!εε.

ό. Ηιε ΠτεΡτωεω 8: Ρατετι5 οπιτιιΒιιε εισαι: επι ιιΠ.ιιιι νε! π! νιέι:ιιιιι Ποτειιτ εστι

Βι·τια ειιιιθ:ιε ιτωωτιων, Βι·ειτιειε ει8ετιτεε Ι)εο νιειιτι Ρετ8ιιτιτ ΡιιΒΙιεειττι5 δροιιΠιε

ΡοτιιΡε ίεεειιΜι·Πιι!ειτιε8ωΙειεετ ειττι·ιτιίεεΐιε,νιτ8ο πιιι!το Βειιόετιτιοτ Ιει:ττώ:ιτιιτ

ιιιτι·ιιιΠεείιε. Οιιιιδτο. τιιιιΡΡε ει (.Ήιτιίτιιε ττιΒιιεΒειτ ΡτοΓΡει·ει , εωμω ειιιιι Πειε

νει·α , Πιε 8: εατιτετε ιιιτεετα , Βιιιιιιιατι Γεπιρετ Πιιιτιι ε!ενονετιειτ ειτιιτικιπι , Ροίεετιε

]εειιΜ Οι-ιττιετιιιιι επιω ΡτεειΒιιε ειιίτοόιτι ω: 86 εοτΡιιε ιιιιπιειειιι:ιτιιιιι, ιιε

εοτιίτιτιόει·ετιιτ ιΙΙεεεΒι·οΠε νοΙιιΡτειτἰΒιιε. Οτε τειειτο ττιειιε οι·εΒ:ιτ, δε ΡτοτεΒειι

τεττι Γε Ποιιιιιιιιιιι «Με οειιιιε εοιιΓΡιειεεειτ. ΒιιενιΠἰτιιιε ειΠοειιιιιε Ιε8ιοτιεε Πιπ

έτειε ΑιιεεΙοτιιιιι ενοεαβατ Πιιιιιι Πι :ιιιιτἰΙιιιιιι , 8τειιιτι!αετγτιιιε ΠΜ ειόεΙΤε ροίεε

τι:ιτ οτιιιιειιι ε!ιοτι.ιπι :ι8τιιιτιιιττι ε:ι:ΙεΠιιιτιι. Ειτειιιάιτιιτ Πει Βιιιιιι!ει, δ: εοιιιιτ:ιτιτε

ΠΠ Πινιιιτι ιιιιΓει·ιεοτάιει , ΠιΡεττιι τεΐΡεέϊθε (τιτοπιετιιιτ τιι:ιιοτε Ματια. Μοτο

Πιτιέι:ο. ιιτιειιιε ρι·ιι:Πόιει Πει πιω: @τα Ρει·Γετι ιτ , ειπε όείετιΓειιι οτιιιιιΒιιε Μεσαι

ιιιοτιιε Κοτιιιι: Ριεεέετιτο.τιιιιτ ΑΡοίὶοΙιειε εοτιίΡεέτιΒιιε , εσπι οπιιιι ιιιτεΒτἱτειτε:

ΜΜΜ” οτιε. ιιτιιτιιτε Ρετειιιι&ειτετιτιιτ οεε ι.ιτΒιε ιιιιιιι‹ὶι άοττιιτιε·: , δ: Πι
ρει·Βο ίειίττιΡίροιιΐιιε ετιιτι ίοόειΙιΒιιε ιιτιόιειιιε ειτειιιιιΓερτιιε , νοτια Βιιτιδτοι·ιιττι ω.

ειιιι·ετ Ρι8ιιει·ειτ Με νιτειιιε :ιτι·οΒιιιιτιει·: εοπιιτατιιπι , ΓοΙειΒειτει‹:Ι ΑροΠοΙοτιιιιι Η

πιιιι:ι. ΒΡοιιΠιε απ» ει:Πιτιπιβειτ τετιειιιΓειτε με: ττιιι!τιε νι:: Ιει.ΠιτιιεΙιιιε :Με πιω

τιιειιτε τετιονο.το. τιετοΒιιΠιοτειτεότε , οιιιτιιτι Εστω 86 ιιιτιιε υτΒιε Κοιτα εἰτειιιΒει:

Οπιτοι·ιει. ΙΙΙεετεο τιιἱτιιτει οειιΙο εοι·Ροτεο ιιιἰτειβετιιι· εεεΙιΠειο. ιιτΒιε Ηιετιεοτι

τω” Πειτε ω Ρετρετιιιιττι ττιειιι(ιιτει τιιετιτιε ιτιτιιιτιι ιιινιίεΒειτ εΙειτει ττια:ιιια εεεΙεΓτἰε

ΗιετοΓο!γωτε, ΐεπιρετ οι: :ιιιιοι·ειιι Ρωιε ε:εΙεΠιε ιιι οι·ειτιοιιιΒιιε 8: νι€Πιιε :ιο

3ειιιτιιιε ειτιτε ΑροΠο!οι·ιιιιι Πτιιιιιει Πο ο τεειιΒιιτιε , 86 νικ ω ΙιοΠ)ιτιιιιτι ι·ειιιετιε.

7. Ιιιόε φωτα τετιιιε ττειτιΠτοι·ιιε τεΠ&ότιιιε Πιστή-ο ειιιιι Με οιιιτιιΒιιε , Ρεττιοι:

τετιιτ ρ:ιιιΡειιΒιιε €1°0Β2.Ι18: Παμε ΜοτιειεΙιει ειΠειτιιτ ειπα ΠροιιΠι. ΡιιτειΒετιιτ 5 8:

τετι·εΓττιε εοριιιει απο οτιιιιἰ ΡοιιιΡ:ι τ1εμειωτ ,ει'ιιιτι ὰ Πιρετιε εαΠιτο.ε νιι·τιιτιιιτι τε

@ιιε εΙιίΐτιτιόιτιιτ. Ετειτ εει·τε ειιιιτ!ετιε ςιιιιΠ φωτ! οτιτεινετατ ει" ροΠιόει·ιε , ιιτιειε

ιιεε ω πιοπιειιτιιιιι Ροτει·ετ ι·εΙιιιτιιιετε :μια ειιττι τειιτει ε!ατιτιιτε ιιιει·ιιιτ Πινε

τιιτε. Αάνετιιειιτε άετιιιο ε!ιε Π:ατιοιιιε ΑροίτοΙιαε,ρι·ονο!ιιτε εΠ ΡεόιΒιιε ΑτιςιΠςξ

τἰε Πιιι&εε Οετ!ιοΠεπ ιτιεττιε ΕεεΙεΠ:ι:, οΗετειιε ρτοτεέτειιιι νιτἔιτιιτειτετιι ()Ιιι·ιΠο

1)οπιιτιο ω ει:ετιιΡΙιιττι θετιιττιειενιι·Βιιιιε, 8τει:ΡοίτιιΙ:ιτιείε Ιξιει·αι·ι ΠΞιΠο εεΠι..

πιοιιιτε 8: εειριτιε νε!ειιιιιιε Μ: "Με δι Γετνιτιο ιιιεοιιιριιτώι!ιενιτ8ιτιιε ΜΜΜΔε.

(.?ιιιιιε ΒειιιΒιι1$τωιιιιιιτειιτιοτιεω 8: όενοτιοιιεπι Ριιιε Ρειτει· ειιιτιιειιε δ: έ Πο

ιιιἰιιο εμ: ιιιειιτειιι ιΙΙιιΠτετατιιιιιτεΙΙιεειιε , νοεε Ιτιετγιιια!οιΙι εάιιιιτειιιε τατιω,ω



νΙΤΑ 5. ΗΠΝΕΟΠΝΠΙ5 νιιιε. ΗΠΜΠΕΆΚΙΕΝ5Ι3. ιδια

ιι Ριιε!!ει ΩιΡιειιτιειτιι , ειικιΙΤε ?σαιτ : Βεκιεειιέι:ιιε εε Ποιιιιιιε Πειιε οτιιιιιιιιιιιι εεε (Με Μι

ιιι τοτο νὶτιἔιιιειἱι τιιειπιε εειΠεε 86 εοτΡοτιε τιιιιιτι Ιοεαε όοιιιιιεΠιιιτιι , 86 Πι ίεΧιι ω- Απ: ΧΧοἑ..;·

8ιΙιε,ιιιιιτειιεε ιιιιιιιετοί:ι σΡω.ω ιιιιικΒΙΙΙ:ι. Ε.ειιιάειιι ετιζο ω» εειιει·ειΙιτει· Ιοειιειρ

τω: ΜΒΜ. οπιιιιιιτιι , ειιιαι:ιι€τιιιιιι εΠ: ιιι τειΙιΒιιε ἔείἙἰε εειτοΠει·ε τε Ποιιιιιιιιτιι ω

νει·1εωιιι. Εειιιι6Ιειιι τε , Ποιιιιιιε , ιιιΡετ Με ιιι εει:ετιιιιτ11 ΙειιιάαΒσ , δέ €ΙστιθεειΒό

ιιοτιιειι τιιιιιιι ιη Γεεειι!α. - .

8. Ετ εοτινει(ιιε εε! Πει ε:ιίΜπι νιι·ειιιειιι Με ει». ιιιεμιιειιει Παμε εε ιιιιεΙΙα , Μ”, .Με

νεΙ ὰ ειιιιΒιιε οι·ιε ο.εινετιιίΗ ι·εΡΙιεε ι τιοιιιέιιειιιε τι.ιιιιιι 86 ΕΜειιι τω: Βειιτἰε Ρει·ιτει· ι=πι =ἔ Ρετ

6ιεΠειι:ι. ιΕΠ:ιτιιο ειιιιιι πε ιισΜΙιίΠιιιιι Ρ:ιτρε Ριοιἐειιιτετιι 686 σε Με ιιιίειιιτι:ε ω.Με ΕεεΙεΠαίιιεειε Με Μπιτ Ιιτειιε ετιιεΙιτο.ιιι. Δε! Ιιεεε Με. ιιιετιτε 86 Γειειε Γει·ειιιίΠ- “

πιει ΠιιιιιιιιΠε νιιιτιι Με οι·Γο. εθ: εΙΙοειιιιο : 51 ‹ὶε 8ειιτε, Ρατετηιιτετιε , 86 όοιιιιιιε,

εἔο @Με ίὶιιιι Ρι·ειτιειεα:, @με ΗιιΝεουΝοιε εΙιεοτ ΜΜΜ 86 ἰιι Ρει€ο Με ”

Με νετιιιειτιειειιίῖ , ὰ ειιισ ε!εΙειτει Με πω. ΜΜΜ εςιιιόειιι Γιιιιι Ρ:ιτειιτ!Βιιε

ειωιιιεωι5 ,.86 εοιιττει νεΠε τιιειιτιι , 86 (ετ ει·εειο) Πει ΡΙαειι:ιιιιι ΓΡοτιθο τι·ειεΙιτά

Κιιτι ιιινειιειιΙο ι ειιιειτι ΡοίὶΡοιιο 86 εΙενιτο άενιιιάει ΟΙιτιίΕι εειι·ιτειτε ι ενο όιιεειιτε

Εκ Γεινειιτε ε τοτο εοτΡοτε Πιτιι ιιιτεει·ε παρε ιιιειιτειιιιΡοΙΙιιτει._ ΠΠ Με άενονεο

61ιιιετεεινιι: ιιιιινετΓε , επειιιε Πόειτι φαει τετιιιιτιε, ιΡο Γει:νο ιιιτεετατιι. @επι Η

ΡΙειιιε νιε ειιιιιιτε,Ρειιιάιιιιι πιει , Ραπ: οιπιπιε , (με Ιιεει: Βει·Βειι·ει Πει ιι:ιτιοιιε , το..

ιιιειι Ιι:ιιιε Βιτειιιιιι· Ει6Ιειιι νετειιιι επεσε Γιιι&ειιι ; :μια ιιοΒιε ω ίὶιιε τειιιροι·ιε εΠ:

6ιεΙειτο. Μι Με Γειιι0;ο. Γεειε ΑΡοίιοΙιεει 86 ΟειτΙιοΙιεε πιεσε ΕεεΙεΠοι. Εεεε ετειιιιιι

του. εειειιω :Με εὶ ιιοΒιε Με” ει6ιειτ,νιε!ετιιτ ιιοΒιε Με ()ΙιτιΠιιε ὰ 5:ι.ττιειτιτατιει.

ειειιιειιιι Γοιιτιε Ροιιιιιωφιι όιιιιι ταΙι όιΒιιιιτυε είὶ Ρετίι·ιιι ιιΙΙοςιιιο ε ιιιιιιιιτ Ι:ιτειιι:ει·

ηιιοει ιιειιιιτιεπι ὰ ΓιεΙε Με. Ροτείὶ τεἔιο ι·ερεΙΙετε.Πιιόε πιω ειπε. ΕιεΙειιι πω: απ..

ΙιεΓειιιιιιε,ειε Ρι·ονιιιειει ιιεειιιεειιιειιιι εοιιίιιιιόιιιιιιτ , ειιιιι ΠεινιεΙ ΡτωειΡιειι: οιιιτιεε

εειιτεε Ριο.ιιειετε ιιι:ιτιιιιιιε 86 ιιι!οιΙο.ι·ε Πεο ιιι νοεε εκίιιΙτατιοιιιε, 86ε. νετιιτι·ιτειιιειι

ηι1οιιιειιιι ΑΡοίϊο!ιειειιιίΗτιιτιοτιιΒιιε ιιιοτιετιιιιι· , υπ οπιιιιιιιιε ΡοΓεειιτιΒιιε Μάο

τιειιι 6ιε ἴΡε δ( ε:ιτιτο.τε ειιι6ι=:ιιι ιιοΒιε είι Ρτοΐετειιτιιιε, που τιιοτειιιιπ ὸἱιιτιἱιε ΒΙο

:Πειτε Πάει ιιοΙϊα ι ειπε Βεειτιι:ικιιιιι Ρειιιειε όειιιοιιΠ:τ.ιιτε. (3ι·εόιιιιιιε ειιιιΡΡε 86

ι:οιιιιτετιιιιτ εΒίε1ιιε Ρι·ιιιειΡιο τειιιΡοι·ιε 86 Με Γιιτιιιιιιιιιι δ6 ιιιειτειιτιιΐειιΡι:ιιιτι

ΞΡἰτιτιιιιι, Πιιι1πι οιιιιιιΡοι:ειιτειιι εΙΤε Πειιιιι , @και εισαι επ ΜογΓεε : Δικά 1ῇωϋἰ:

@ΜΜΜ Πεκ: και: Πει:: και:: ε/2. Πιιυε εΠ:, ιιιειιιειιτι , Πειιε Ρατετιιι€ειιιτιιε, πω:

Πωειπε ωιι€ωιωδ , ιιτιιιε ΒΡιτιτιιε Γο.ιι&ιιε ει: ιιτι·οςιιε Ρι·οεεόετιε , Ρειττι 86 Η.

1ιο εοεττετι1ι1ε , Γεὸ ΓειιιΡετ Μαιο Ρο.τετ Πειιε , ΕιΠιιε Πειιε , 8Ριτιτιιε Γειιι&ι:ε Πειιεε

8 ειιιο οιιιιιιει, Ρετ 61ιιειιι οιιιιιιει, 86 ιιι Ποο Πιο: οιιιι;ιιει , 86 Εεε ειιιο Βάσω είε ΜΜΕ

Η:εε ττιΡαετιτα εοιιιιιιι&ιο δέ εοιιιιιιι&α (ΜΜΟ , δ( ιτι Ρει·Γοιιιε εΧεΙικΙιτ υιιιοιιειιη

δ( ιτι ΡετΓοιι:ιι·ιιιιι όιΙΒιιέΕιοιιε οΙπιιιετ ιιιιιτειτειιι. Νσκι ειιιτειιι Παπ τι·εε ΡετΓοκι:ιε;

έτει Στ ττεε Πεοε ει·ειιιιιιιιε, ία! ω ττιΒιιε Ρει·ίοτιιε ιιτι:ιιιι Πειιιιι:εω εοηι·ιτωιω·:

.Ττιιιιτειτειιι ΓειιιέΕειτιι ετεάιτιιυε ιιι ίὶιΙιΙῖίὶετιτιΒιιε Ρετίοτιιε , ιιιιιτειι:ετιι νει·ὸ ἰιι πειτε:

τα 86 τιι:ιιείιειτε εε ΠιΜΒιιιιιει Πειαιι:ιε. Οιτιιιειι]ζιτιιτ (Με είΕ,ιτι άσο όινιάιιιιιι5.

_ΑΜΕιιιε ΓοΙα ιιειιιΡεΤτιιιιαιτε οιιιι1εειιιοτι ιιι επ ιε τεττίΠιιιε86 ιιιειι·ι Ροτειιτειειιι·

νε! @και νε! ιτιονετι1τ , ει·ειιιιιτειιιι «Με ει·ε6ὶἰιιιιιε 86 Βιτειιιιιτ , Πειιιιι νει·ὸ ἴοΙιιιιι

ετεειτοτειιι. ΕιΙιιιιιι ειιιοειιιε Πει ετεεΙιπιιιειιι ιιονΗΠπιιε τειιιροιιΒιιε εοιιεερτι:ιπι

είΤε εἱε $Ρἰτἰτιωἴειι6ὶο 86ιι:ιτιιιιι ει: Ματια νιι·ειιιε , ε:ιττιόιιιςι.ιε 1126062 Ιιι,ιηια..

χω: δ( ειιιιιιιιιπι ωιωΡιιτε. Ιτι εμε. εειιιιε ειιιειΕπιιιιι86ΓειιιιΙτατιι εε ι·εΓιιι·τε:Μΐε

ὰ ιιιοττιιιε ετεειιιιιιιε 86 Βι:επιιιι· , 86 Πι εεάειτιιΡΓα εειι·ιιε 5 Με: ει!τει·ιιιε ε>2Ιοι·ιεε,

Ι:ιοίΕ ι·είὶιι·ι·εᾶἰοτιειιι εόΓεειιεΙιΠε ιιι εεε:Ιιιιιι , ιιιιόε ιιι:Ηεεπι νειιτιιιιιιιι ειιιΡε&ει

πιω νινοτιιιιι 86 τιιοττιιστιιιιι. ()ειι·ιιιε ιιιιοιιιιε ιιοίἔτεε τεί-ιιτι·ε&ιοιιειτι Βι:ετιιιιτιιι

Παπ. 8.

. εεετειιιι επεσε Ρει·ίεέΕ:ιιιι , ιιι :μια τιιιιιε νινιπιικ 86 πιονετιιιιτ ιιι Ρτεείετιτι Με ; 86

5ο ιρίει ει:: το Ιιοιιιε πω” εοιιίεειιιι Βοιιοι·ιιιιι Ριπειιιιει ; απ: με :ΜΙΒ ΓιιΠιιιει·ε

Ρεειιειτι1ττι ιιΡΡΙιει:ι. Ροειιιτειιιιετιι Ρεεειιιοι·ιιιιι ΡΙειιιιΠιιιει (Με μοΗτειιιιιι·, ει::

νεΙιπ Γεειιιιόειιιι ι_ι)ι·ει:ιειιι ίιιίειΡιιιιιιε , @και φαι ΑροίΕο!ιιε (Με ειό Οοτιτιάιιοπ

762288 μεω: ·υεπιπ·,ε:β:Ζάκω έπαψε” ύ.«όπε·ω.Ηιε εΡε Με ιιοίἱτ:ε τ!ιεΓο.ιιι·ιιεό ,.00,_ η

£1ιιειιι Πειιατιιιιι ΕεεΙεΠο.ίιιεο 5γπιβοΙο ειι&οόιιιιιιε, εμιοάιιιΒΑΡτιίιιιετε ίιιίεε:

ΝΝΝ τι με Π] .



τοτε νιτΑ δ. ΗΠΝΕΟΠΝΠΙ5 νΜα. ΗΠΜΟΕΑΒΙΕΝ5ΙΞ.

Ειτε. Με.

ιιε ιτε.

Αιιο_ κι".

ΡοιιτἰΓεκ

:τὰ τιιιτι

νε1°Β:ι. Πι

ω.

'"°-Μν··"-η

Ριτιιιιε. διε εοτειτιι Πεο εοτόε ετεεΠττιιιε , Πε εοτεττι οπιιτιοιιε ΙιοτιιιιαιΒιιε οτε εστι

Πτειιιιιτ.ιιτ τιοιιιιιιιΒιιε Πόετιι Πω εοετιιτιο θεια, δε ιιιιειξτρ Πιο. Πεο τείτιπιο

Πισω πω.. . . ·

9. Ηιτε δεεΙιειΙιιιιιιίεειιιοόιιιιιιιιτιιετει Πάει Γειεταιιιειιτο. ΡειΙειιιι οιιιιιιΒιιε τεΡΙι

εειιιε ΗιιτιεΒιιιιοιε νιτετο ε!ενοτιίΠιιιει. ειιιτΙΒιιε ὰεΠτὰιιτιιιιτι 1αΙιιοτεεοιιιιιιετειιιιιι

ωιιικ . Χ τειιιειΒιιε νὶτΒὶιιειε οΡτειΒιΙε Πιειιτιιιιιι. Τιιιιε νειιετειΒιΙιε Ροιιτιτεκ

1ιιιητικι: 5εεΠε ΑΡοίτοΠεω , τεΡιιτειιιε ιιοιι ίοιπιτε !ιοτιιιιιετιι . τω Ροτιτιε ιτιτεΠιεζετιε

Πιιιετιιιιι τείοιπιτε ΒΡιτιτιιιιι ε:ιίτιε κι νιίεετιΒιιε,εοτειιιι ει.ιιιέτιε ιτε Πειτιιτ: Βετιει:Ιιετει

ΠΜ τιιὰ Ποιιιιιιο 1)εο εκετειτιιιιτιι , οεε: το τιιει ιιιειιτε-Ριιτειοειιιιόιιτιι Πεο Ρπε

:ιτ^ τω ι αειιΙιιιιι.Νοιπο οττετετ οίε.ιι&ιιττι εοτιττιίτ:ιτιδ ιτιτιιιιι ευ ιιε τιιετιεΡ 2 τ Ρ ε ε

· ΡιιεΙιε:ι ετετἰιτιιτ εΠε Πιετ:ιτιιιιιι. ΑΡοίτο!ιιε ειιἱιτι εΙιειτ . φωτ ωτε νινετιτεε τεττιΡΙει.

1.0». ω..

νεΙ11Πι τι

αυτι δεσε

ὸἰέὶιοιιε

ιττιΡοιιιτ.

τι

σε

ε:

ο

σε

:ο›

σε

σε

ε:

ε:

σε

σε

Ηιιπειζιιτι

εΠε ὰ ΙΡοτι

το Πω τε

ΠέΙει, Ρα-.

ττι:ιιτι τοτιο

πιτ.

Ι, Ο". ;,

Πιιιτ δΡιτιτιιε-ἴὰιιἑτι , δε ιόεὸ οιιιίοιιιε τετιιΡΙιιιτι Πει νιοΙ.ινει·ιτ όιίΡετάετ ιΠιιιιι

Πειτε. ΜιιΙτιζιιτι τω. τε νειιετειιόιιειΙιε ειττιΠειτ Πιτιιιιιιιε, ειιιι οΡετειτιιι· οιιιτιι:ιιιι

οιιιιιιΒιιε , ὸινιὸειιε Πιι€ιιΠε Ρτοιιτ νιιΙτ. Βια νιτεο εείτει , ειο. τιιειιε ΡητΠεει , Γιι&ιΡε

ειιιοό επιοτι εετετιιο ΡτοΠειειτ5 οΒΙ:ιτει ετετιιιτι τΠοι ὰ νιτο εοττιιΡτιΒΙιι Πιο ΓΡεειε

Ριετ:ιτιε τιιιιτιιιΓειτιο. ΡτοιεειΓτι : ΓιιίειΡε πειτε Ρετ τιοίττειιιι Βειιεάιότιοιιεπι Ποτ ὰ

Ποιιιιιιο εοιιεείΐει εὶοτειΙιὰ , Ρετ ειπε:: ΠΡοτιίΞιιτι @Μαι τε το εετετιιιιιιι τεεοετιοΠεειε,

δε ττειιιΠτοτιει εοιιτειιιιιει1εΙο . ΠειιιΡιτετικι 8ειιιάιει εοιιιΡτεΙιειιεΙειε. ΙΠε ειιιιιι ιιι τω.

ιιιειιτε οιιιεΙ Γειειεε ΡτοΓΡιειτ,δε οιιὰιπ εΙεεειιτετ ειιιε νιτειιιεε εοιιιιτετιε ειότετιόιτ.

ΡτοΡτει·εει :ιο ειειοΙεΓεετττιιΙιε 1ΡΠιιε ιιτ εΠΙιεει.τιε νεΙιετιιειιτετ όεεεττει , δε ίΡοΠ: Μο

του ιιιιεςιιειιτοτιιιιι ιΠιιιε ειιττετε Γείτιιιειιιτετ ειιι!ιεΙο. , ίειιπΡετ Ρτο εοιιεε τε Βοττιι

11ο ετειτι:ιε τείετειιε , δε Ρτο εοιιεεόετιόιε ΠιιιιιιΙιτετ ειτοτειιιε. Ηοττότοιιε τε τιειΒε.

το ιο τιιειιιοτιει ουκ ΡοίΠε!ετε εοιιειιΡιΓειειτι νιτα τετεττιει , ιιτ ειιιιιε τε ΓΡοιιίἔιιτι Πειτε-ε

τιε Πι τεττα, εμε σ.ιτιΡΙεκιβιιε Ρετίτιιι τιιετεειτιειττ Ρετειιιιι Ρ)Ιοτιει.

το. Ηιε Διαιε νεΙιιιτι ετιΡιτιε εε τεΙιτιιιο. ιοάιιτηεοτει το ΙιιιιιιιΙιτειτε εειΠ:ιτ:ιτεπι εοτ

:Πε δε εοι·Ροτιε ειε εοτιτειπΡτιιττι ττιιιτιόι Π<ἑιιἰΠεειτιτι:ι ΠιΡετ Πιιι&ιιιιι ε.Ιτειτε εοττιΡο

Πω Π.ιο&ιιε Ραμ ε Βετιεοι:τιτ , ετοιιε ττιοτε Γειιιέτο εοτιιεετ:ιιπε εί·ΓιιΠι οετιεεΠ&ιουε

αυτι (ΠιτιΠ:ο Γετνιτιιτειιιπ , ιιτ ΡοΡοΓεετειτ @Με άεόιεο.νιτ. Ετ εοιινετίἱιε ει! [Μπιτ

παπι δε ειτοτ:ιτιε ειικιτι ΚεΓΡιεε , Βοιιιιτιε , ΠιΡετ τι:ιτιε ΠιτιιιιΒιιτί τυποι , ιιτ Γειιιδτα:

νιτΒιισιτειτιε ΡτοΡοΠτιιοι, οιιοεὶ τε ιιιΓΡιτ:.ιιιτε ΠιίεεΡιτ, τε Βιιοεττιειτιτε ει1Ποότ:ιτ.

επ το εε . Ποιιιιιιε , Ρετ εΙοι·τιιιιι 5Ριτιτιιε ται ΡτιιεΙειιε ιιιοόεΠιει , ἔτὰνιε Ιετιιτειε , εα

ίτ.ι Ποεττειει τετνεειτ το ετιτιτετε , δε ΜΗ! επτα τε εΠΙιεειτ. Ι..ειιιάει σιΠτετ νινετε θα:

όεειτ, διΙειι.ιότιτιοοτι ιιΡΡετειτ. Τε τιιιιετιεΙο ΠιΡετ οτιιτιιὰ .;ιτιιετ, δε ειτικιιιεΙο ιο οπι

ιιτΒιιε τε τιιιτεειτ. Τα ει , Ποι·οιιιε , Πε εειιιόιιιιτι , τιιιτι ιιι.ιετοτε ίοΙειτιιιιιι, τιι Π. Με»

ιιιτατε εοτιΠΙιιιτιι. Ιιι Ματια Πε όείειιΠο, ιο ειιιΡεττετε ειδιιιιόετιτι.ει , ιο ε]ιιιιιο η

ἔιιε , ιιτ ΞτιΠτττιιτ:ιτε ιιιειΠειιι:ι. (1Βοά ερτ ΡτοἐΙΤ:ι ειιίτοόιιιτ , ιιτ ΙιοΠειιι ειιπιτιιιιιιτι

εὶενιιιεειτ , δε νιτιοτιιτιι Γοτειεε εκΡιιτεετ, οιι.ειτιιπιε εειιτεΠιιιο Πτιιθτιι ειπε όεεοτε

νιτειιιει!ιειε νιττιιτιιιιι ΙιιιιιΡειάιοιιε εκοττιετιιτ , δε :ιό εΙεθ:ατιιπι νττ€ιιιιιπι εοιιίοτ

τω. Ρετνειαιτε ττιετε:ιτιιτ. Οίιιτιοιτε οπιιιεε τεΓΡοιιεΙιΠειιτ, Αιι·ιειι 3 ΠειιιέΙ:ιιε Αιιτι..

Με άεοΓειιΙειιπε ετιΡιιτ Μπότα νἱτἔιοἰε Ηιιτιεειιιιοιε εΠιτιιΠτ απο το Ρειεε.

τι. Ηεεε ειιιιΠειιε ΕιιεΙο.Ιάιιε,οιιι Ρτἰόειτι νοεειτιιε Πιετ:.ιτ ΠΡοιιίιιε,εΕιιτι εο€ιιονΠΤετ

Γε εοτιτεοιΡτιιιτι ὰ νιτειιιε . ιτιι:Ιι€ι.ειτιιε είτ ειιΠιιιο,δε ειιιιδτιε ΓειιΠΙειιε :ιιικίειτι εοεΡἰτ,

νοΙνετιε ιο ειιιιιιιο ειιπιιιιττιι:.ι ε ιιειτιοτιε, ιιτ ετιιιι ΒΙειόιο ττ:ιιιΠνετβετ:ιτετ. δεσ! ε

ιιιετιε ιιιειεττετε Ρετιει:Ιιιιιι Ιιοττιιειόιι,τεττιτίιίουε ειιιόιτὰ ίειιτειιτἱὰ Πεττιιοιιιε Αμε

Π:οΗεί οιιετπ: τετιιΙιττιιιε, φωτ. τιοε οΡοττετ Γειτιότιιιιι εοιιττιίτειτι εΡωωω . ειι]ιιε

Γειιιέτει νιτἔο ετατόοττιιειΙιιιιτι, @Με τ>.ω1ι νοεειιι Πει ετατ . οιιὸει εειίτε νινετιτεε

τεττιΡΙα Γιιιιτ 5Ρτττωε-εεειι. Μεότιιιε οιιιΓειιιιε τετιιΡΙιιιτι σε νιοΙειτε τεοτεινετιι:

άιΓΡετάετ πιω Πειιε. Ροετιἰτετιτἰἔι εΙιι&ιιε Ποια εΡτ ε.ειιιι ειιιΠιε εοιιτιιι€ετε όιιιτιοε.

ΜΗΠε ιτει.οιτε ιιιιιιτιιε Πιτιέτειττι ω ιιιεπι ΓΡτενιτ ὰ εοιπΓοττιο δε ὰ εοιτιιτετιι Ποτε τε·

νετΠοιειε, οΙετεΙιτιειιτειιε ΙΙΙαττι το απο ω. ΡιιΒΙἰεὰ , δε Πιοττ.ειΠεττε ΠΠ οπιιιι:ι :τὰ

:Με ιτιτιετιε ιιεεείΕιτια. Ρττν:ιτο. Ντερ Ιιιιττιο.τιο ΓοΙο.τιο, εοεΡιτ νιτΠιτετ εεετε δ;

τιι·έιιτιάτττι εἱε βετο Ποστ: Ιεν:ινετιτ. Άιντε ετιἱπι δε:Η

ΝονιοτιιετιΠ Ρτιτίιιιτ ΕΓιτιιιε , οιιΞιττι Μπτ.ιωιε 11ο.

ιτισ.ιι:ι:.

ρ Μετιιιιιιττι Χ. ι!εΠειι:ιτ ΕεεΙεΠε 5ιιτι-(ιι!τιιιιιετιίδ

ἱιι Ι.εό.Ήεπε ε.. Βτω.ωι. @ή τμιιάεπι Πειτε ποπ Ρο

Με , τιιΠ ΕΙιΒιιιε Ριιιιιφεω Με: ΕΡιΓεοΡιιε Πιτ

..τζε

'κε· .
.στ -



νιτΑ ε. οοΝιισοοσιε νιτο. 1-1ΠΜ0ι.ΑΜΕΝειε. Μ;

. Ριτιιτιοιιι ιιενειιιτ , Γειιοτ σιιιιιιοιο τετοιο νιτειτιιε ΡσιΤειΓστειιι 86 τισιοιιιοιο μα. Η

τστιΓσττατι οι Πσιιιιιισ , τιιττοε ιιια ΡΓαιιοσοταΡιιι ταοτιτα: Βοιωτια: αφτι απ· @- σιτε Με.

τιι/τά »πιο τίτττΙ:, έτι ίσιο “βαττ Μέ πι: :οίίστα·υιτ, 86ο. Πττιοιιιιιι τιιιιιι ιοε ιτι Ρστ- Α "Μια

τοιο νσιοιιτατιε τοα: : ιοιΓττιτστιιια τοα ,οιιοιιε, σιιΓεττσ Ρταττιιατ , 86 ΓοιιΓετιοα- ΡΒἘ_°ΖΣξ'°

τοι· τιιε, ιιτ ιιιττεατ Ρετντοιττατι σΡτατοιο Γετνιτιοιιι Γαιιέτα νιταιιιιε Μαιο/τ. Ετ

οτ ιιιιιαιιιτατε ναιταιιιιτι ται:ετιιατοιο τοσοι Γατοια , Ρτοτε,τιατ τσΒ0 ιτι νειαιοειιτσ

αιατοιο τοατοιο.

τι. @τα ιιατ ειιΡιετα στατιστιε τοεΡιτ Γσια ΡτοιιτιΓτι, 86 ατι νοΙοιιτατειο Πει “Μποντ

θαιιιαε τειιιτατε , ιοΓιτατιε ιιτνια 86 Ρετνια,ατοοτ σΓττοε το ιτιοΡετ αιι·`στε 5αιι- Ξ'ο'ΣιζέΒ,

όιστοτοΡταιιτιια. Πετειιέτα ίιτιοιτιειο ιιοοιαιισ σιατισ, τα Γιιιΐοιτα 86 Ρτσττο`τα ε ·

()ιιτιιιι τσιιιιτατιτε ετατια. Ετατ ιιατιιτιοτ Ρττοετιε ιτι ιτιοετε , τιοαιι ιαιο σεετιιε οι)

Μσοαιιιτσ τε8ιτιιιιιτ , ντι οττιιτατο αιτιιιιε, τιοαιι Γαιι&οε Ετετιιιτσια ()ιιτιιι:σ Γατιιοι

ιαιιε οι τετοστα ετειιιι ισιιτοτιιοε. Πιτιιοε τιοιΡΡε τοτο οτειιε Ραιιε Γοισ δέ αιμα Ρατ

τιιιιιοα, τειιτιοιε ατιτ τιιιετιιιοε τσιιιιοιιιτο 86 ιιττιιατοιο ατοστιιιιιτιοτ Ραιι;ισοι
Με ιιτΓειιιιιιι ττιισνειιατ τστΡοΓτοιοιιι. Πιιιιτ τιοστι Ρετ Γαιιέταιιι νιτΒιιιτοι Ποιοι

ιιοε τιιΒιιατοε τιι σΡετατι ιιιιτατιιιοοι , οσο τιι ιισιιτσ ιιιειιτισ τταιιΓεοιιτιοιιι.

τι. Ποιο Ρτατιιέτοε Ειιτιαιτιοε ιιιιοια ιιιτιιοτιατισιιτ ιιστοατιιατοε Γε τοιιτττοΡτοιτι

στοιιιιοσιιιε τσιιιΡετιιΓετ, 86 ιιιΓαιιέταιο νιτΒιιιειιι «Με Γετι οσο αοτιετττ ΡιατιισιιιΓοτοτττ : ατττΡτσ τσιιιιιισ α τιοστιαιο τιοτοι Γετοοι τιιιι6ετατ ιτιοετιε Γοτιοιτι , τσιι- οοετε

ειτε ατι Ρατετοαιο ττοιτατε τιιΓΡσΓοιτ ιιετττιιτατεοι,νειιτιειιε 86 τιιιιτιιιοετιε σοετοΓα, °στωι·

οτ τω” ττατιΓιοιοτατττ ατι ΡτσΡτια. Ηστ οτιοοε Ρετττα&αιιε νοινεοατ ιτι ατιιιιιο,

ιιτ σιιιιιια Ραττιιτισιιια 86ιο1°9. ιιττει:ιιτατια νιτειοιε ντιιτιετετ , 86 τιοα νειιιιετε οσο

ΡσιΓετ ιτι ιιιιιιιοιο τττιιιιττετ , 86ιιτ Γοοιιιτιιε τα τοτο οιιιιιι ΓοΡειιτᾶιιι 86 οποιοι

Ριιε τιιιιιτΡατετ. Ιτατιοτ τιιιιι νειστιιιιιοιε ττΙοιτιιιοετ ειιΡετιιταιιι τοεΡιτ τατΡετε

νιαιο , τιι·`ττττιε Γε τστοιιι Ρττιιττττ ιο σΡτττ, τιιιστι οιιοι ιιοισΓσ τσιιττΡετατ τσττιτ.

@θαΓαοότατονιτοιοτιο ιιττιοαοιιαιιι ιαειε Ρστοιτ,τιοα Πσιοιοοιο Γτιειιττιο στο·

Ποιο τοπιο ιιοΓΡιτισισιστατε τοτανιτ.Ιτατιιιε Πτι ατιτιιια Πινιιισ ιιιιιιιι&ο Ρετ

πιστα αττιιιε αιιιατο Γατι&ι ΒΡιτιτοε νιοοι·ατα , οτ ετατ Ρττιτε, τοιιθτιε εοοιτιιιοε δ(

τοττιοοε νειστιστ τιιιτιτοτ, ιιοιιισ Ρετ αιιατιι νιατο ετατιιτιιε , οτοοεε 86 αιιτενσιαιιε,

ντιοτεε ΡτατειΓετατ τοττιιε. Πτοιτιοτ Ρτιστ ιτι τττταττι Γοα ιιατινιτατιε Ρετνειιιτ, δ(

στοιιια Γοα Ρτο νστσ 86 ιιιιιτιι ιο ιστο τιιιτιο νοιἔὸ τιιτ:οτιτ Ηοιιισιατιαε , Γαιι&α Πτι

σωοιτι Ματια Γεοοε Ποιοι οτ σΡτανετατ Γττνιτοταιο ιιιιιιι ()ιιτιιι:σ τιοιο ατινινε

τετ τσοττατιιτιιτ.

τα.. Νστι Ρσιι ιιιοιτοιο νετὸ ττιιιΡστιε ΡετΓττοτοε ιτιτιο Εοτιαιτιοε το νοτοτο τιτ- 8Ρο,,ΗΜα

ιιΓττιιε ,

τοιιτ , οεΓτιτιιε οοὸιι ιαιιι τταιιιιΓΓειιτ οιοιιια οι τοιτοοι Πτι 86 Γαιιέιατ Πει (5τιιιττι- 2”,ἔ?ἔι”·

το τοταιιιιιια. τοα τιιιιι τσἔιιονιιι`ετ ενειιτοιο το , 86 ταιιι αοτιιτο οοαιο νιΓο τω- τιποτα ιτε

τιιΤετ :ιδια νιτο,ιοιε νετιιιιτα, τενττΓοε ιο ΓεοιττιΡΓοιο Γετοιο τατιτοε ιιιιτατι @οι ω"

86 νεοετατι , τττσιτιιε τιοα 86 οοαιιτα Ρετ Γαιιέταιο νιτειιιεοι Πσιιιιιιοε οι σΡετα

τοε ιιιιτατοια. Πιιόττιοαιτε Ρστοιτ τοσο Πτο ιαοτιεε 86 ετατιαε τττοιιτ, τιοι :ιο αέιο

86 ταέιτο ιοαισ τοτο τοιισιιινιτ , ιιτ Ρεττατετ οι Γαιιέι:αιο νιτειιιετιι , 86 Γοτειιτειιι ιτι

τενετιισοτ οσο ττιοιιιτ ιιιετιτὸ σττοιιιιιετε. ΠιΒιιοε ιειτοτ Γτο&οε Ρτιειιιττοτια

Ρττα8τιιε ΓοΡετ ιιιε τιιια @στα ιτι νιτΒιοτιο , οσο Ρστετατ ιιιντιιιττ τιοιιιοε ιαοιιι

οε εατο ειττοιιετττ , νει τιοιοοε τιιοοετιιιοε εξιείι·,εατιΡΠοιέστοιέατατετ , ιιτι12ε1αΡ τα

νιτιει·ι ιιιετττετοι· , αοτι Γα το το τττεε Ο τι σ ο τττ ι ι·ιατετιιτ. :οι τοι

ΓαΙο8τι τεΡτττο οσοΜε ΡΓετιιετιΡΓοιο ιτι ιιοιιιιιιτατε τοπιο 86 τἰτΡοτιε οιιέιιιιτ , ατ

τσιιτατσ τστ σττ τσταιο ιαττο αιτατι Πει θειιιττιτιε ΜΑΚΜΕ ντιιιαοι ε οσοι
ιΒιιιιΠε ειτΡοΡσιΓτιτ ιτσιινετεότιοε νοιτο οοο ττΓιτιειιατ νιτεο ταιειιε,ΡσΓτιτ το πο..

Γετττι , τοοιτίιιιιτιοε Ρτττατοτ οττιοειιι Ρτιιιτιιι νοιοττατ ιιαι›ττε ΓΡσοΓοιο , τω"

τοιιτιιιοιιατετοτ ΓοΓτιΡετε Γετνιιιο. (ξιιιιιιαιο ττιε,ιτισιιιτ,ατι ιιιιοτιατο τσττοΡτιιιιιιε

.ατοατστιε οσο ΡοιιΡοιιιιιιι , οτε ιιιιιιι οοαιτοιτίιτιοτ ΡετΓοιιαιο Ροτειιτειιι τουτο

ιοαιιι ΡτεΡσΓοιιιιΙ,ΓΡέιΚεετιιι Γατοιοτο 86 ΟΙτεατΞι;τιιι σιιιτιιοιιι ιοιιιι Ρτετοιιιι:ι,τιιιι.

οτ Γ οιιιιιτο τα ε ειιιιιι τοτο νιτ ιιια ιατι τινι ' εττειιιειιιετ ατοοτ τοεα μαται

θα οἔετο ιιιι:86 τιοα τιιιι σιιιο τοιιωιι τισταιια, ττατιε ΓΡοιιΓο νττο]τεοαβι-ιαιεττσ

Βοιια Γοα

ιι· ετ1οιι



ιοι.ιε νιτΑ ε.Η11ΝιεεπΝιιιε πιο. ΗΠΜΟΕΑΒΙΕΝ8Ι8.`

ει”. Α», ιτι $οιοτπιιι ειέειιοι·ίιιιιεπε ειιιιιοιιιεπι. Εεο , ιιιεπειιι , ειπιιι ει:ινιιιει·ο , ιιίιιιιεπε

Λ εοεμιε εοε εειι:ενει·ο,τππε μ·οεπτετοι ιιι ειιι:ει·ιοι·ιΒιιε ειτε επιεΒο , 86 Ροιὶ μα

_ ' ' εεω οιιιιιειιι ιιιεειιι ΓπειεΙιεόιιΙειιι επιιι :εεω 86 ιιιειιειμιε Ρετ ιιοε επέιοι·ιτετιε τε.

' Ιιειιιειιτιιιιι Ρει·Ρετπειιτει· ττειιοιιι ιιοιιοι·ειιι οει οιιιιιιιιοτειιτιε εεεπε Γειι&ε: Πει

(ιειιιτιιειε νιιΒιιιιε. Ετ εοιιιιι·ιιιιειιε τεΙιειιιειιτπιιι ΙιπιπΓεειιιοιιινοεε ειειειιι απ.

ω” ειχε : Ηεεεε ιιιε ιιιιιιε ΓπΓειΡε νιι·εο εεΓιιιιιιιιε , ιιιείιιιιεπε εεειενει· ιιι Ιιοε

!οεο επτιιπΙειιιιπιιι επιε μ·εειιιπε ιιιιΡει·ε ·; πε επιιι τε Και ΓπΡει·τιπε εε επ

Με 8ειοιιΓπειιι τιιειειιιπιιι ει·ειιιόπιιετιτ νιι·ειιιεπιιι , εεο εείιε ιιπΡτιειιειι·επιιι

ιιετιιε ετεπε Λεει νεΙιει·ε ιιινεο Γπεειιι&πε,ιιιτει· εοπνινεε ιιιειιΓ:ε 1ιεειιΡωι.

εεμ νιτει επιείι:ιε εμιεεειε ιιιει·εει· νει πΙτιπιπε; _ . β · -

Μ* μὲω ι;. · ΟΒειιιπιε ειιέο εποε ειειετιιτ 86 επιιι Γειι6ιε ειιιιιιι ιιενοτιοειε ιιιεοιπιιιιε ιε:

ιιιεεε να ιιιεενιτ :κι ΡτοΡειε. Επι1)οιιιιιιιιε ιιειιε νινειιιιι εοιιτπιιτ ειιιεεειειιι , ε] ίιΓεπεω

Πο:Η:- τιιιιι εε! ομειιιιειιι Ρεπιπιιιτ εἔε6ιπιιι. Νειιι εΙενοτπε Βεο ,πιτι·ει επειιιι ΕπιΠ'εω;

Ιἰο Με”. ιιεεείι`ειιε ΓεεεεειΠιιιια Γι:πιιιιιε ΓπΒιιιιιιιίι:ιει·ε νιι·ειιιι , Ρειιτέι·επε ιιι ιιιιωω ιιειιο

Μ· ειοειιιο εεω 86 νεΓιιτιιε μ:ειιπιε ειιιιιοιιιειιι. Ρπιτπε ιιειιιιιε ιιιπιτιιιιοειε ()ιιιιΓΗ

νιι·επτε,εε ιιεειπεειιε τειιιμιε με ιιι ιιπιπΓεειιιοιιι οιιειετιοιιε , ειιπτιιε εε με.

Γειιτιε Γεεεπιι εοιιτεειο, εε ΡειΓπιιέιιιεΙπεε τιειιιιτοιιε , επι:ιινιε ειε ΓπΡειιιιιε νοεειιι

ει» Ιιεεε Ιοεπι : Εεεε Γειτνε ιιοιιε 86ιιιιειιε, επιε ΓπΡει Ρεπεε ΓπιιιιιιειεΙιε,ΓπΡει

ιιιπιεε τε εοιιίι:ιτπειιι , ει·ιε μιιιεε εειεεειιι εινιτετπιιι. Τπιιε ιιεετε ειιεο Ηπιιε..

επιιόιε,τιιειιτειιι Γειιέιειιι ειιιιι οιιιετιοιιε δεει·ιιιειι ει· 8εεει·ιιοτιιιιι ιιιειιπε 11εει

ιεεπιιι (Σιιιιίιο οιιτπιιτ , άεμ·εεειιε 86 ειιοι·ειιε ιιι _νειιιι·ε ιιιι Γειι6ιοε Διι€ειόε

εεΙοεειι ειπε Γμι·ιτπιιι ιπτει· ειιοιοε εΒιιιιιιπιιι επιειιιπτιι. Οοι·τιπε νετὸ Ροιιι

με: ιιι Γειετι·ο εε ιιεΓει·ι·ι εε! Γε Γεειτ ιιιΓτε Μοιιειιει·ιπιιι , 86 ιιι εσιιιιιδιιο 86

ομετο ττειιιιιιε Γει:ιπιτπιεε !οεο.
ΗΒικθω ιό. Ροιι: επιπε ειιΓεειΓπιιι ,ειι·ειοει Γε Γπιιιιιιιιτ νιτεε 86 (Σιιι·ιΠ:ι Γειιιιιτιοε μιιιιειιε

(Με ω (3τ ετεπε ειειιειιε εοειτετε Γεπιιοεινε μπι Ρει·ειέιε οιιει·ε,εεειιιιΓεπε 1ειπιιιιε εε νι

ιιιιμ- ειιιιε τπιιιιει:ιετ εοι·ειπε Γετιεετπιιι , ιιιειιιοι·ειιε επιε ιιοει επι 6:α:Ρει·ιτ , (αι ημί

Ρει·Γενειενειιτ Γεινπε επι. ιιι ιιεε ιιειιιεπε Γειι6ιε ειιιιιιι ιιιειιιτετιοιιε εε ιιενοτε

Πάει οιεειετιοι·ιε ιιιοι·ιειιε ιιιπιιιιο 86 νινειιε ειιιιιιο, τοεπτιι τειιι πε νιτε: Για επ.

ιιιιΓε Γει·τπιι, εειεο πε μετιιιιιεπε νιιιει·ετπι εεπΓει·ι 86ιιιεει·ειιιπΒ Ρι·οειιιεειεπωι

ει]'.Ι.”)· Ηεπ ιιιιιιι επιε ιιιεοιετπε ιιιεπε μ·οΙοιιΞετπε ειι, 86ε. Οπιπε Ιοιιεειιιιιιειιι Γειι.

&ειιιεπε Ρει·εει·ιιιετιοιιετιι ΓπΡει·ιιε εοιιιιιιει·ειιε εΙειιιειιτιε , ειπε ετιτιοιιι εεε:

ιιει·ειιτιΠιιιιιε ΓετιεΓεεει·ε ειιΓΡοιπιε , πε εποει ιιεόιειιπε νιειει·ετ Ρετ Ρεεπιπιιι 86 ιιι

εειιιειιιετε , ιειο τπιιε ιιιειΡειετ Γεειε εε Γεειειιι εει·ιιει·ε.

1Μοί=Π8 - η. ()ξεειετιι ιιειιιεπε ειε επιε ΓοΙο ιεεπιιειιε ιιιειιπε ειιι:ειιΓεε τειιει·ετ ιιι οι·εΞ

"Π=ωοο"η τιοπε, Ρει·επΓΓε επ εοι·Ροι·ιε ιειενεειιιιε εειιιιιιιο εεΓιπ ιιιιιι·ιιιιτετιε €ΟΙΡοεεχ;Γεει

ει νιιιιειι εοιιΓοιει·ι ιιιει·πιτ Αιι8ειοιπιιι Ριεεειο 86 8ειι€ιοι·πιιι οιιιιιιπιιι Γπιΐιε ιο εποε·

?Με ιιινοεει·ε ιιοιι εεΙΤεΒετ ετιειιι ιιι εεει·οτο εοεμιτιε ει·εε!ιπιο. νει·ιιιιι ε ιιειιτιιιπε

ειεεπιιιεπεεπε πει·ιπΓεπε Γειιι?ιε (ζιιτιίιτο Γεπιπιειιτιοπε , επι εε ειεεεΠπιιι τεπτεε

Μετιιε ετεπε νιι·Βιιιιε εοιινειιει·ε ει: νιειιιιε 86 ΙοιιΒιιιεπιε ι·ε.ειοιιιιιπε , ειοιοι· ιιι

Ρειιε , ειικι·οι· 86 Γιιιεπιτπε ει·ετ οιιιιιιιυπε , εποιιιειιι νιειεισειιε Γε ΓιπιΈτει·ι ιιιιιιιο

οιεειο , ιιεεε εΠειιτ ιιιιειιτεε εποε! ειπε Γειιι ει· ιιι εε:ιιε όενοειΠιιιιο επειειιιπι

Ρεττοειιιιο. ιιιτει· Ειπε εοιινει·Γεεει εοε επιε ΠειειιειιτιιιιιΡιεΓιιγτειοε ΠιιέἙιο

ιιιε οιεπιιι 86 εοιιιιιιπιιιοιιειιι ειειετιιτ, εΙοιιιιιιπιιιεπε Γπιιιιετιιιιιειιει·ι τοτε μι

Επι» ειιοι·ενιε. δι:: τειιιιειιι [)οιιιιιιιει ()οι·Ροι·ιε 86 δειιεπιιιιε νιετιεπιιι (πωεω

τοΓεο νπιτπ 86 ιιεεοιε Γεειε , νειπε Ρι·ετΓειιτειιιιε Με ιεἔπιιι ιιι εε:Ιειιι τιιειε:

πιο ιιιιρετετ επιιθ:ιε ΡειΓοιιει·ε ιιιιΙεεε 86 Ιιμιιιιιιιιεοε ιιιε οε ΡΓειιιιοειιεε , ιιιεε

Βετεπε ιιιτει· εετετε ειιειι μ·οιιιιιιειιε ει: ει ιειο 86ειιιει·ε : ΑειΓπιιι 68ο , φωτιες

τπε Γειιιπιε ,εεω τοσο Και μιιιιιιιε , ει:επε ιιιε ιιειιιζειιε ΓπΓειΡε. Οίιτιιεπε ιιι

ιιπιπΓεειιιοειι νοεε εΒ Με ιιοε1ιειιιειιιε πΓεπε επ ιιοι·ειιι ειιει τει·τιειιι Ρειιιιιε.

εετ,°ιΙιεο επιιι ιιιιιιιειιΓο ιπιιιιιιε οιιοι·ΓπενιΠιιιιπε ειιιι:ειιτιπιιι οτε ειει·επιιτ Με

νικ ΡοΠ`ειιτ Γπιιιιίιει·ε Ρι:ειιιιιιιιιε, Ιιεεε εΠ`ειιτ νι€οι·ετι ΒεΙΓειιιεο ει·οιιιετπιιι Γεώ.

"Μπιε- Νεττιεπε νο:: επιιι ιιιε8τι0 Ιπιιιιιιε ετιεπι Γειτπτ εετεεωιιε, επιε «Με

οιιιιιιισπε



νιτΑ ε.ιιιιΝεοϋΝοιε νικε. ΗΠΜΟἱΛΚΙΕΝΒΪΞ.ιὸιξ ι

οιιιιιιΒιιε ι:ειι·οι·ειιι ιιιτι1Ιιτ,ττιιτιίι5ιιΙΙι Γε εοΒιιοΓειΒιιεπι Ρωζωιι. 5εεΙ (μια .Με ειιιε..αιρ

νΜετιιτεεΙιεετε, ςιιιὶιτι ειπα! ίει·τιιι· Ρι·οΙοεμιι ειιηιιε Γειτιά:εε ειιιιπικε Ιειδτ ειιιιιι·ἐ 'ω

διιτΒε , Ρι·οιτιετει , ωεω. πιω , εοΙιιιιιΒο. ιιιεει , ίοτιιιοΓει ακα ό: νεοι. Αιωιεε «Με.

Εεεε Ρα· :ιιτιοι·ειιι , εοΙιιτιιβει Ρετ ΠιιιΡΙιειαιτειιι , ίοι·ιιιοΓο. Ρετ πιοι·ιιιιι Ριι!ειιι·ιτιι

όιιιετιι , 8εε.

ι8. Ηιε8αιΠιε Ειυιιιίεειιιοόι εεε.. πιεσε Γεω: ειιιιτιιο. άιιΙεοι·ιιτει ΓοΙειιιιιιιιΒιιε, Μοή:11ζ.

νιιι. Κ.ειΙειιάειε 8εΡτει·ιιΒιιεε ιιιἰἔτἐΠε ει·εόιι:ιπ :.ιιιΙΙ)οιιιιτιιιιιι . επι είΈ ίοΙιιε Με ”

Ρι·ιιιειΡίο τε8ι·ιειιιε ιο ιιιιιαιτε 8: τιιιιιτο.τε Ρει·ί:ε&2. Πειιε ιιιιιιε δ.: ΙειιιΡει· δ: ιιι οπι

ω. ΓεεειιΙοτιιιιι ΓεειιΙει. ΙΡΠ 8Ιοι·ιει . Μ”. 86@ΜΜΜ Ιιοιιοι Θ: ιπ1Ρετιιιπι Ρετ στι».

Με ί-20ιιΙ:.1 Ε.ιεειιΙοι·ιιιιι , Αιιιειι.

ιι Απο:: ειια:ιεετ τω. κατ. ίἱηιιἱὸειιι ΗιιιιεΒιιιιάι: άι: Η· διέΠιιο δ! ΘεΙΙιεεπο νεα. ΚιιΙειπ!. δεμειιιΒ. τειιιαΠ

σο ίσκιο: Μπι:: :Η Ξι Β. Ε.ΠΒιο , ειιιι 80110 :ιτεὲ πε. σε [εΠ:11ιιι 5. Ι.ιιάονιι:ι ειιιε οΗισιιιιιι ὰ Οιιιοιιιει5Αιι

ικ.εά ΓιιρειοεωιΒιιινι: Μετιι0ι:ι.Ειιτ Ηιιιιερμπάι8 ιιι @Με Υειοτικιπιιιοιιιιτι ιι: άΐειτι ίεςιιειιιειιι πιειιισίευ

.ιωι.ιωιω .ω ΠΓιιακάι.ιιτι 64 ιιι Μαι:νιοΙοἔΙιε Βειι6- απ.

Μ ο Ν ι τ τι κι ν

£Ομ›ω δ'. Ηαπε!κπέι2 ὅ πιωκΪο ε!.ατιωι :β .απο ('ί»·ιβ επ. ειναι. ρτἰιἰἰε Απ»... 0ἄούτί:

( @Με τά Βἱ/ἰυπἰππιέ πω: 6”.εαιΙο ν. ΒεπεάέΠίπο ›·η%·επέσπι Βιειν.:4ειιιιε @Μακ σίε/`αίρ/ϊ: )

πι· :Μπιέν έ» Ρ7£!ἰς[Ϊσϊ£Μ ι!ιεινσω αππο Μ. Μ. Μεπ/Ζακω εβ ἑ ΝΙΑε:.αιι ιο ΗνωοΙσπίσηβ.σ δαπού9 ω..

.θεια .πιά :άστακιϊκί!υτικοπ)ιπιω . επί Ρω.4ιεινω πιιιτειτι0τι€ιτι ρυβιω εοπωεπάσωτ.

-Ηῖσ σΪΜι [Ριπίκω ·υακιωι Ρετ ίπσσέΖταπτίνιω τε!ἰ4κι:ῇ”ἑπτ Τ,ρο!›·.«Ρὐἱ , βἐιἱσἰεπ‹ἶα έκ.α.νακς

ώρΙσπιινωιβ βι·φω, . -

' γ β7])07](:Ι ΧΕθΪδ ΒΪΡβΟΜ.4 Α

Π: αριΜυπε δαπἑῖἰπιοπἱάἰσσπάΜσπσσὐοπσπα_ἰιιττοάκἄἰοπεἰπ Μωπιβυ·ίκω Ηιιυιοἱπτἰεπ[ἔ.

ΙΝ ιιοιιιιιιε Γ:ιιι&::δε ἰιιἀινιὸιι:ε Τωιιιω.. Βιιυονιουε επιιι5 Πει Ρτειισοτιιιιι Και. ει Π;

νἱτιἰε ειιΙτιΒιιε ορετειιιι άειιιτεε ΕεεΙεΠαιτι Πει πω! Πιιιιιιιιιιιι (ετα: ΚεΙιΒιοιιὶε ίὶετυιιι ίἱιἰἱοΙ

Ιετε εοιιειιιιιιι· , Κεειο μπε ω: ρτοεετιιτοτυπι ιιοΒι·οτιιιτι ρτινι!εΒιιε “ω”. @μπαι οιιιιιιιιιιι·ι

Βιιι&2 Ι)ει ΕεειεΠ:ε Ριάειιιιιιι παπι ι:οι:ετίειιτιιιπι ςιιὲιτι& ΐιιιιιι·οτιιττι ιιονετιτ ίοΙὶεττἱι , ηιιοιιιιιιτι .

ιιοΠι·επι εάειιι·ιτεε ρτα:Ιειιτινιιιι ΑΟΜ.ΒΕΕΤΠ8 , ιιιεΙντει: ιιιι!οΙιε Οοιιιεε, Μπι επτα ιιοΒιἱι νιτο Ειι..

.8ΕΚΤοδε εοιηιι8ε Πω Ηειωιικω , ΓιιΡρΙιειτετ ιιοίὶτειιι ειιοπιιιτεε ωιιιιιΕεειικιαπι πιτ ειιιόειιι

ΙοεεΠο ιη Ρ:ιεο νιτοιιιειιόειιΠ Πιο φαι νιιΙ8ὸ ε!ιι:ιτιιτ Ηιιιιιο!ετια8,ςιιο £ωωΦω Γροιιί.ι (ἀπι

Ρτι Ηιιιιε8ιιιιάιε «Παπ ειιΓΡεέιετ Ματ:: .τειιιυπετειιοιιι€ , ιιοίὶω ειδιισιτετιιτ ΓυΒνειιιτε εΙεωεωω,·

ςιιιιτειιιιε ςιιιΒιιΓάεω $ειιιέϊ:ιιιιοιιιειΙιΒιι: ιιιιΒι που ίατισ ΒοηείΗ: νινειιτἱϋιιε, δ: Κε8ιι!ετἰ .ιιιιιια

τισιιι ωιήιει ιιοΙειιτιΒιιε ιι·ιάε τειιιοτιε ΓιιΒίἱιτιιετειιτιι: Μοιιιιε!ιι , «Ιω οΒεάιτειιτ Κε8ιιΙ;12 & ΑΒ.

Με , ειιὸ‹! ιιοίὶτα ειιιιιιειιτε ειυ&οιτιτετε Ρτατάι&ιιε ΕιΙΒε:τιιε ΡατεΙι&ειιιι ΑΒΒιιτιιιιι·ι άοιιιιιισ

Πιο Οοιτιιτι νιόεΠεετ ΑάειΙ6ειτο τεόόιάιτ,ιΓόεπι νετὸ (:οιιιεε Με.» .ιιτιοω ειιιιιόειιι οΒτιι!ιτ,

@ει @Πισω "τιοηε ιιι:Ρτ2ςεΡτο ποθ:: ειιιέϊο:ιωτιε Με Με:: ιιιιιιιιι·ι ιιιΒε:ειιιιιε , ειιὸ ιιΒίειιιε

"Πει οπιιιιιιο όιιιιιιιιιτιοιιε , & δικ: ειιιιιιιει εΙιειιΒι ΓιιΒιεάιοιιε ΑΒΒατι Κεειι!ειτι εοποείτε ιιινιο·

ΜΜΜ ια ρειρετιιιιιπ Ρετιιιειιετετ. Ηινετιτε ι8ιτιιτ οοιιιιιΒε Με.. 8: νειιετειΒιιι ΑτεΙιὶεΡἰΓεο

Ρο ^ Αιιτιιιοο ειιιτι ΕριίεοΡιε Ψιοοινιε Ε) 8: Μιιιιιιινο ε, δε (ῖΙετιΠἱιιιο ΑΒΒετε (ι ΗΙΝΟΜΑΧΟ & .. ΜΜΜ

ΜοΠωιω εῇιιίἀετιι (ῖοιιιὅτεεετιοιιἰε 8: ΟοτιιἰτὶΒιιε Ρι·σεάι&ο ΑάαΠιεττο & ΚΑεεΝοι.οο , αιτι- $$ιιειΠοιιι

θιίειιε ΕεΙεΙΙΒιιε ιιοίὶτιε ειι.ιἰ αόετειιιτ ρτεεειιιτἰΒιιε δι ΙειιὸειτιτἰΒιιε , π.. πιω άεετενιιιιιιε: οιιιτι α' Ι

κιιιοι·ιιιιι οτιιιιιιιπι εοιιΠΠο μπι Γετρεόι&εω ΑΒΒατιαιτι απο οπιιιι ιιιτεει·ιτιιτε ρτο Κε3ιι!ε ιη εο- : α” ω·

. . . Γ »
άεπι Ιοεο οΒίετνειιόει ΑΒΒατι ΚεειιΙαι·ι ΜΒειιά:ιιιι κι ρετΡετιιιιιτι Ρεατιιιιιιιιε, & οι πο τε ειιι&ο- :ΐλἑηἰξξεἐ

ιιωτιε ειιιοΙιιιιιειπιιιτι Ρετ Π.ιεεεάειιτιε τειιιΡοιιιιτι ειιι·τιειιΙε ιιινιοΙειΙ:ιΙιτειτ εοπΓετνετιι: ιιιαΠη μ; δ..Κευ

ιιοΙὶτε ειιιι·ι Γι.ιΕπιιε 6τω.ιιιωδ @Πιο εοτιοΒοτειτι τ::ειριιτιιιε τιοίὶτο. ΝἱΒἱΙΚ#Φ`#

8ιειΙΙιιπι Όοιπιιιι Ι.ιιοονιοι (Ποι:ιοΠ :οι

Πε8ιε Ρι:ειιεοτιιιιι. - ι

Οοιι.ο Νοτιιιιιιιε :κι νιεεπι ΑιιτΔι.οι Αι·εΙιιεριΓεορι ΓιιιιιιιιΞειιε ΟαιιεεΙΙιιτϋ ι·εεοΒιιονιτ. Α&ιιιη.

Κειιιιε εινω.ιτε ιιι ΜΜ.ιωιο 5. Βεπιι8ή Και!. ()&οΒι·ιε Ιιιε!ιξε.ν1. πω: κιν. ι·εεπειιιτε Μ;; ·

ε!ονιεο Κεεε 8Ιο:ιοίο, πωσ Ιιιεατιιιπιοιιιε Βοιιιιιιι 0εεα:. πινω. '

]οιιΔιικισ Ραμ: κιν. σ.φω..»ι.. ..

οιιΔΝΝεε ΕΡἰΓεοριιε ί”ετνιιε Γετνοι·ιιιτι Ωω, νειιει:α]:οιΙι ΑΒΒιιτι Βιιιικειιο Μετα Πεἱ σειιιτι:ι:==

ωΜΑΜΑ νιτιζιιιι. Εεε!εΠε, & ει: ειιιιι ειιι1&2 Οοιι8ι:ε8ετιοιιἱ ιο ρετρετιιιιιιι. ει @Μεμ.

' τιτιοπιβιιε ρτ2ΠειΙ·ιι!εε ριοι:ιιτιι αίΪειιί-ιιιιι Ρτει:Βειιιιι:, νοΙιιιιι2τἱ Βοπιἱιιι Με πιιΗτει:ε σωεωω.·

Ετεο ιιοπιιιιι Η: ιιιιινε:Πε ΠετιιοΙιεεε Μπα. Εεε!εΠειεΠΜ :επι ΡτεείειιιιΒιιε Ψ1ἔ1°ι°ι ίιιτιιτιιι, Ίι1δά

πω: .ιό Με ΗΠιιε τιοίὶετ 8Ίοτιοί-:ιτ ιηάοΙιε ριιετ ίεΠιι:ετ ΕοικΑιιιιιε Κε: Π·ειιιτ:οτυπι Ρετετιιἱτιι

«επι τιοίὶωιι·ι ιιιιπιιΙιτετ οΜεεταιιε , ιι: ειιιειιτιάειι1 (ΜΜΜ Μ ριι€ο νετοπιιιιιόειιΠ Παω , ιη Εισ

αστε Μετα Ι)εἰ θειιἰτιτἰεἰε νικειω Ματια & 8.Ηιιιιεειιιιάιε νιτ8ιωδ εοκιΡετιιθ:αιτι , ειι&οι·ιτιέ

τι: Ρτ:.εΠάιο ιτιιιιιιι·επιιιε : ειιιιιιιι ΓιιΒΒει:ειιτἰΒιιε Βειι.ιτοκι ίιισΙ.ιιάονιεο νιόεΠεεε ΚεΒι σως

ΑΦΜ. 8. 62η!. 8. Β. 8.ε:πίπω Π. Ο Ο ρ ο σ;

. πι". '



Ιο;ο νΙΤΑ ε.1ΗΠΝεοΠΝοιε ν1πο. Η11Μο1.Απ1εΝεπε.

@Με Απ. ΑεΙεΙΒεττο δ: Μοπεο ἴειτἰε νἱτο θΠΒει:το, πιπ εεπιπεπι ΑΒΒετἰοΙεπι μπε Βεπεπεῆ ΡοίΠοεοετ, π!

Σε· π. Πει:: ΚεΙἰ8ἰοπἰε νεπετεΒἱὶει·π ειιΙπππ ετἰ8ετε εοππτι1τ , ε_τππε ΚεΒἰεε ροπεπειπε Ρτεεεεμο εοτ

Αικ” α* τοοστατε πἱτἰτιιτ._(Ξυῇπε ρετἰτἰοπἰ εοπ8αικ!επτεε ,ΕεεΙεπειίΠε1 Μπακ πκιπππι επεεππυε ,δε ει:

επ πιω ΠιΜπιπτ ΑΡοποπεπ πιιᾶοτἱτετε ρτέεἱΡἰκπιπ , π: ρι·αΐετεκπ ΑΒΒετἰετπ πειτιο πκππυππ

ίεειιΙετἰπτπ ροΠΜε:π, πεππε επ που: πατάω] ΟεΙΙ:ε ππἰἀππετπ ΗΜ εΠπιπε ιιίιπρετ , ποπ Κα,

ποπ ()οιπεε , ποπ ΕΡίεορπε , πεε πιιΠΠ:ετ Ρτἱπεερε πυο.ε:πιπππε οοτείὶπτε οτ2ἀἰτι1ε , πὶίἰ Ϊοπξ

ά1επεπεε ὸεἴεπόεπὸἱ @πώ , δ: ποε ποππἱΠ εῇπἴἀειπ Ιοεὶ ΚεεπΙει·Ιε ΑΒΒειἰε π: ρεττπΜ]οπε.δέ

ππὶε Με[πο Με ἐἀἱρἱΐεεπ‹!ε Ρεεπππιππ νε! παεπΠΠ:ετ πωπω Κεεπἰ ει:: ειπποε; Ρτἰπεἱρἰ (Με

π: Με ρτοππΓεπτ , Γποἱπἴετεπἀεε πιεὶεἀἰᾶἑοπἰ ΓιιΒῇεεεΒἰτ. Με πω: εΜεκπ Θεμα ΑΒΒεε π.

εππε!ωπ Κεειιὶεπι 8. Βεπεοπ:τι εοπίΕπιτπω δ: Μοπεεω ΚεπιιΙει:1 παπιεπωπ ἴπΒῇεᾶ1,ππω

άε πιω εῇπΓάετπ (ῖεΠ:ε εΠπποε! άἰἴρεπάἰππί Ρειερετί εππι οπππ ἰτπρετἱο Ρτοπἰοετπυε. Με

νει·ὸ εῇιιἴάεκπ Εεεἰείἱεε πω: Ηπτποιετπιε νΠ!ει, ἰπ ποε εειεΙετπ Ωε!!ει εοπΠτπ&ε εἰἰ, ειίι·π πιεπΠο.

πω” ειιπέϋε ω ίε Ρει:ππεπποπε; ΜετοΙΗεπτπε ευπι επήειεεπτ1Ξε Με :ΕπποΜΙεπτπε απο πρ.

Ρεπώεπε πω; Ωενἰπὶεεπε ειέππ ιπεπίῖε ω! ί-ε ρεττἰπεπτἰουε: πι νΗΙει πι12 πω.: πω! Γυρω Η".

νΙππι $οι·πππιπ κ". επεπΠ , παω ρω εοππποπ1τετε ρἐΓε1ππι εΜεπι Εεε!εΠε ρει:ρετπεΗτετ ΜΜ

τε Πεεπτ. Ηεεε Ξπιππε δ: Η παει ειπα ΕεεΙείἱο εἱἀεπι Ι)οπππο ορἰτπΙεπτε εππιίπεεε ΠΠ ροτιιετἱτ,

ΛροἱἱοΙἰε:?ι ?υπο ππᾶοτἱτετε Πεεπτετ & απ: εΠπιια εοπτταὸἰᾶΙοπε ροίΪἱόεΒἱτ, &ε. $ετππιππ μι·

επεπιππΜΜΜ ίπετἰ πωω Γεπ&:ε $εεΠε ΑροίὶοΙἰεπε πι :πεπΓε 1επιπ ρω ΙπεΠ&. ων. Βεπππ

πν.Νοπ.]επιπ Ρε: :πωπω Βιοικοτι ΓεεππὸἰΕρ5Γεορἱ τωεω $εά1ε ΑροἱὶοΙἰεεε , απο μπω

Βοπππο ΡτοΡἰτἱ0 ΡοπτἰΙἰεετὐα Π.]οπεππὶε δ. Ρ. δ: πιιἰνετΓεΗε Ρεο:ε.

εποε:@ΜΜΜεποπεπωιππωωπώπωωππωππωωππωφφω

ε:εε:6-νιΤΑ ε.ΤΗΕοοοπ1 Ει>ιεςοι>ι
Μ” οΑΝτυΑιιιΕΝειε,

ΒΧ Βθέιθ Ρ”επεπω!ί.τ Ιάβα: Με. π.. @ ;.

οπ.9εκπ.4τι οΝεε Ρεξ/ε πεπ/ε.

Ψἱα ΜΡ. Η ε ο ο ο ι π ππω» ΙωάϋΙππ πΪω Ι/επωιύέω Με”, πιό π." μπάρα 8·ι-βεοΙο2

Με! Β /σέρβωπι ώ· Ψιι.ιειπυε Μα!υπιεβπήι Μοπωεπω ίπ Πάω. ά: Ρεπτ. Λπέ!.ασ ω”.

 

“πω δαπούίσπ Οιπ:ππα·ίσπ|ί.ν ύπ Μ; π: Λδδθ; Ροπτιπί ΟσππΜπ. πωπω κατω Βάς

-· πιππίαπιππ/Επροπ:. ο . ”

ΜωοΧω 2. Τποσώπω ίπ ππτέππέσ Μππ]ω!σέΜω.: ε.ερ·εππσ. αρκά θππεκπὐεπ/ἑ: ΜΜΜ /ευπρεπίπω.

,των πωπω ε[επε δαπέΐί πωπίπε αυν·ππτω , κά ω· Βαία ό· σα: :Με Χε!ίπιιέπποπ επιπ/!πτέοπε Πιο

0βπεπιβσπ!έ :ι:1.βδπτ πιππέββιυπ ή!. Εκπι πεσεπιόπίπω Μππρο!υ!ίω· ίπ[πίΡ[επ Ψέσπ , ΟΔΙψ«

π,... Μάριο αἱ .πιω Κπ!επέ. οδἔοὐ_ πιά π" ἱπ :Με Επίπιππέο λ πω' άπιτο/ϊέππιπ: ε|ΐ.

Μ°ΜΜ" 3. Τπεοπου·πω ρωππ,,π Μοπισπππι, 69 ππέπίππ (ϋ·εεοπισπ Ιπ|ἔἰπιτιἐσ ππάἰἑἔπ:π εαπ/ΜΗ

ΡΕσωπο. .κ!π ΖωΙππ· Μοππσπισ πεσκππ·στιτ Ροβ [ποπ Οι ΙππΖωπ πά·υεπτππι , απατα π: διπἔ

Ο:·ίαπω!ίππι τοπ|ίιΜπι πτίπαίω ιἰοπσσ .ε ?έτπ!Μπο Ραμ: ίπ Βπίτπππίσπι ίπβιΜπι Μπα: Μ: Ειστε

“παπι υπερπ·Εύκ: @με άσπΜπ14:, Με απ: ΑΕΕ: π!ἰἰ!πτπ πω αυτ; (πε/Η: 8. ΑοΜΑΝι Λύπαί: .

πισω Βεπσιἰἰδῖἱπε Κε!π!ε ρυ·πψεοπ[βεπισπ εβ.Να:π |π·ετα·πιιππι ππἱυά 2!Μπι· απ:: ίπ ΜοπΔβο·ίσ

Ν"·Λέηππ πω” Νωφο!ἰ›π ποπ πω μ·οι:π! δ (.'ππιπο πωπω ; πω” ίπβίειαπ: ά·δαπούπ ό'. Ρετυ·ἰ οι

βύπυ·ύίο Οιπ:ππ,·ἱεπ/ἰ, ππωί Οαπούίππι @πωπω δ. Βεπεάέδίίπί βι··υπίπιτ.ΥΔ;βώω; @Η η; ?Μπι ἰπ ?Μπάστα Μφἰ2Ψί!Μπιπ: Μα!επιβπ:·ίε Μυππεπκι,πκΗ Ε&ου·πεσπβ ΜΗ: Ρεπ2$

εεφππο 8. ει: Οεπιππ& Ψιι.πιιοππ Γεπ Η ,Γεπ πιποπε σ.ι·ρκ!πίτ. ΠΜ νἱὸει:ἰ & «Με ροτεπ Ιππποππ

Ύν“Μω· ιππίει·5ει,έπππέΗΜ&ί:ππω παω νπ!εΠεει: πιιεπτεΠοετ πιπε ΐεπ&πετε ρο!Ιεεπ, ποπ σε! Ρ!επιππ

Ρετνἰεεεεε πωπω “Με , πιπα ΙΜ παο οεπΠ Βτὶτεππἰ:ε εοπττονειΠεε €πτετ Γε εεεππι:. 5$πιπ

ε!επι Τπεοάοι:πε ννΜ-τἰὸιιιπ “ήπιε , πιπιπτιππ ποίὶι·α παπα εοιήε&πτει , εῇεεεπτ, ννἰΙί-τὶὸπε

Κατα Ρεριε Λ8ετποπἰ ιππΙπε επτε ρεπειιΠε ῇεᾶατιιε πεετε!επ·ι (Μπακ. Εῇι.τ8 επππ νει·Βα

9· Βετο Γιιπ:ἱπ ίἱι8Βείὶ3ἱοπε πωπω οΒτιιΙἰτΡερπ.@π‹! επτεπι ειο«:π!ετπ υτ ΤπεοεΙοεπε ΓεπᾶὶΠὶππιε

κ ΑτεπὶερἰἴεσΡυε, Με ίποετωτε ἰπ Γε‹Ιε παπι Ιπ:ετ ὶπὰἰ8πι1ε πήοεπίξιωπι , Ειτε εοπΐεπί-π οπ

.οι ]11ΠΠ:ετ Ερἱίεοοἰ , πεπ πε επᾶοπτειε :πεπ ππτπἰἱὶτετε ποπ ΜπιπίεΓεεπτε , οπΗπατετ ΕΡἰἴεοοοε.

» οτπἰττετε πωπω ππἑπι πτεειτε ρω εῇπΪἀεπι νἰκἱ τενετεπτἰπ εοπόεεετ : πιιεκπ ποἰἀεκπ ρι·ο εο πυὸά

μ πο Με ΑροίὶοΙΞεειε δεε!Ξε Γππιπιἰτετε ὸἱτεᾶπε είὶ, πεεπΐειτε ποπ επάεο. Ισπαππε: Ραρα δε'. ίπ

πω. επί Εύ.υε!κάππι απο” απ :πάσει ?·υίΠε!πισ ίπ ω. 3. έ: Ραπ. Απ!. ἰπ Ι/·υίβάσ : Ι)πάιππ ,

ίπππέτ. Γπο ΑροίἱοΙἱεπ: επεκποτπ: Α8ιπποπε Ραμ , επιπ νωι€ππω ΕΡΙΓεορπε πω Γπο εαπ-π

8επεπι πεπε ερρε!ΗΠετ,86 Δεεπΐατοτεε ὲΤπεοάοτο Βιπ&2 Οεπτπεποτυπι ΕεεΙείἱ:ε Αι·εΜε

ΡὶΓεορο Ιππε ΗΜ: κπειπάειτο , 8: επ: ΗΠάει τεἱἰεἱοίὶε τπεκποτπε ΑΒΒετἰΠ-π Με νεπΠΓεπτ ; Εμ(

εορἐ τυπο Με πε ώνει·Πε οπτιἰοπε εοπετεπειτἰ τεπι τεει:Ι:Μτετ ππει·Πει·ππτ & όεΕκπετοπτ , επω

όί:ππππε ΐειιτεπτπιπι ΓπεεεΠοτεε επίπετπ Ροπτἰίὶεὶε ρτ:εε!εεεποτεε ποίὶτἰ τεπι:ει·ιιπτ. δ. πω

πΜπ:[αποζ άπστππι οδβάοξξοεπεσπῇ εκρσΜπ :β ρτζπι) Μέσω πωσ σε. Ι.Χ:ενι11. & παο



.ι-ἴ. α.. ?ώ καή-α

νΙΤΑ δ. Τ`ΗΕΟΠΟΚἱ ΕΡΙ$(). (ΖΑΝΤΠΑΚ: τεμ

@Με ατ:ΠτΙανττ ,ίκαιαίτ Χέαβατάκ: ΈαίοαΗαέκβα!οίαπβ: ίπ |ίο. έα τητα. ΗαΣιαβ. απο. 8. Ιηςετήτη Απ. στα.

νατὸὶπ Ιοαο.αῇιπ αΪΠιαοβοτο, αυτ: ΕρτίαοΡά οτἀὶτιατιτιιτ, ΒοΓαατΙ ΕΒοταοαπΓατιτ , 86 Εατα ατά 5 ΓΔΜ· .

Ηα;;τιΡτα!όατιτ-αττι& ρατἰτατ ω! Ε.τηότατατοαττΐατιτ : ?τα έα τα Βαέα οπ/Ροὶ οικω. ι5ζ κ!α/αή/τέόκτ Ντ' Χα°

ρο/Ι· οαΐο απο: ταβἱτκαπ: . πατατα Ροίτ αιτττκ.τυα ιιτπιο8 Κα8α ΜττττΙο, &ΕΡΙυττττττε Ερτί-αο ἰε αυτη

ἴαΒὁ αααὐΓατιτἱΒιτε τὶα ττατιίέταίΕοττα ρτααααρτοτυττι Ττιαοάοττ (:απτυαττατ·ιΠε ΑταΜαρτ αορἰ τΙα

ΡταΓιι!ατιι 61ο ρυ!Γτια αίτ ,ισσἑ/ἱοὐαἔο ΧἰαΒαπἰκ: οπο. π.. δαά Ροίταιι1αττι ττατΙαατω απατα ΓααιιτιτΙὅ

αττΐιτιανίταα Κοττταττα Γατὶα τταττι Απειταττι ταττταατιε , Ιαέττα !ἰττατἰε]οτ1ατιτιἰε Παρα... ρτ:τ:Πι!ατιιπι

ΐι1υπ1 τααυρατα0ττ...2σαο ακἱάαυτ ίπ [ΜΗ Τβαοάοα·κε βιωιαπιαπι αΐίααίοἰ Ρ4/]Ϊ4: αβ:ταπαώ Βαοίαίκ ΙΞύζ

;·. Ηί/δ ΜΡ. 2ο. Τύαοέου·ί πουοΐπί ρωτά. ?πλω ?παπι Μ πιοαοαππ σαρκα καρέ: Τόαοέοο·κ.τ, απ.

"βαττ Ι/υἰῷτἱοἰκω ώ· Εο·ξαπασα!άκω Ερέ|ξορκω Βοκάοπίαπ/αφ . τρΠε απατα ραςαατα αουτ-εποε Ρατττττω

ΠΙΩ ία ροτ1Πἱιττιὶττι Ραττττονατἱ ΓατιτρυΙο όταττ , αυτώ το $ατα&ιιττι αοττιτταἰίἱπατ , ραίΓιιε αιπ:ι·ι αοττττα τω" 88έτ·

ταειιζαε ἴΡοΙτατἰ να! αραττα ττιίτατιττα μια! αααιτΙτα ραττατιττα. Ετ αυτα ,ττηιτττ, ττπτε τττΠιτ τδιιτυτο «

ατιτιο τωπιττιαίτ ίὶαιιτΠαο ρτεατιιιττττατιτα ΕΟ8ΠΟνἱ,& ίτατμιαιτε ετατττιτάο αάτττοιιατ , το80 τα , ΐαττ- “

ΈὶἰΠἱπια Ροτιττΐαττ , Ητ·Βατ1ἱ8τ1ι18 ττττΙατ αοττιττττπυττι τττο!ιι!εααε 86 Γατ!απι ΑτσΒταΡ5Γτορατϋα @η τα

ΓυΒααε:αυτορα αυτ Π: οττιτττιιττι Αττεὶοτιιτπ τα Κοττιατιτα !αεΙΒιτε ραττττΠτιτιυε. ΕΒο Πω (ω- σα

πατατα αοτταΒοτ , οτ ναταταα οίΐατιίαε τααατιττ οίδατοτυπι ίαεΙυΙττατα σ!αΙααιπ , Κα8αε & αυδτοτττα. ..

τα 88 ΡτααἰΒιι: :παταω ξα&ι.ττιπ,δ6α. @στα Ϊυἰίἰαἰποιασ [αρα !ακάαοκτ αοαπποαπποο·ατ. Τβαοοίαακτ μα) κ.

νἰκἰΙἰ πο]ἱσ.τ ή ?·υίω·ίοίκητ @τόσα βααα#οτ·αοπ Μ βοά ματ πιοέα/βατ Ρ"·υί!β·ίαια ταση/ανία. _ ο

α Μαρκα»Τύαοάοτ·ο Μ Εσα!α[Μ ααΣΖοτἰω . κ: αρα (μετά ατέα:Ιοο Ραμ μα” .5')αοα'ωπ Ε5"τωετα.
`αΙίαιωπιάέκ ἄἰ/ἔκἰατἱτ. $ΡαταΒατιπιε ψητά: έ» εοφ. αέ$)«αοέκπ £'οπβακτ. τΙα Βτἰταττττἰα ΤΒαοτΙο- πω. τ

πιώ αοττίαττιιιΙυπι ατομα ΌοαρτΓααρυιπ ττοίττιπτι , ττταατια: τττΓυΙα: Βτἰτατιτιἰατ ΑτατιταΡΙίαορυττι &

ΡΗτΙΜΒΡΗυττι, απο αΗίε ερτ τΒΜαττι Βαέτατιτι: άαιτιοτατατιττ , ααἱτιτὶα αα ΒιιττιΠτταταιπ τιοίττατιι

αοτιτυτιδατα : δ( Με άα ααιιΓα τιιταιιἴφα εστιατττοτπ αΜτιιΙΜυα, ντόαα,ιποπέτ Μα!ωα:όα›·έαα[.Μ

τ1ι1ατιττ απο τααατττ , ιη: ω” ακίΕα&αττοττα υτιτνατίαια (:οτιατΠιιτττ ότΗ-αττατ. ν ¦ .

` 6. 5'αι·ί!οβ τώύια: Βακία Μ Π . έα Ταφ. τα ΚαΣίτιοατα @Παρα Ρο·κατιιαατβ Ριαπίααπτίκ!απι ἰἰ- $α;ΡΕΞ;

!πκπο,ίπ α” ὲαυατττἰε απατα με; ιιιιοττυοαιια ραααατο αυτα ροτ·τιττατα άαΒαατ , τττἰταΒΠὶ 86 6ΗΓτ:ταξ

τα αὸτιίῖὸατατἱοιπα άαΪαττΒττ. δραίωα›ιοικ: ίπ Τοαπο τ. Ποπ, τίποίο: α'ουπτα:απα αφίααΖοποπ 78. ααα

Βίωίοτβααα δ'απταθο·τείαπ/ϊ δ'. .δαπαάίΠί ωα!έα·υία. Ρενα” |ίω·κπι Ραούταπ:Μίαπι Τύαοιίοακ.τ αοοίίααπο

(.”αποκιωι αοοπροβψ ·υίαατκτ.·Νω ίπ @αυτα Κοτοαπο είπαν ααΡἰτυιιιιτι οι Οαποττα ΤΙτα6τΙοττ

τπτ οτοΙττιαττοπα ΑΒΒαττε. Ε: Μ δο!!αέΐ. £'αποπ. ΗίααΜ. ,καποιων αξια/ααα» έαστατπω , ιιτ τη Μο-_

πααΒοτιπτι οτόττταττοτττΒικ ΑΒΒαε άαΒαατ Μίπαιτι αεατα. Ετ Μπακ ίπ Ραπίοαπτία!ί.τ Μ» :ϊΜΜα

Μ" αἄἰἄἰτδΡαἰαπ4ππκ.€. :Μία έα .α!ύθκπτω Μοπααὐοτύπο·υα απϋκΜοοα :κακάο ψ.

Ψ ` Ν κ ο ττιατποτατο τ! ααΠΡΠε ΓοΗα 86 τι1οΧΪα6Ιι1απτὶ5 Ρα!ΗΙατιτίαε; ο 

Δ _ Α τ: 66 .

.ώ τ πα ΓτιΡατατιιε,αά»Γυοε τανατΙὶιε αίτ; Βει1ετ;ευιτ Γα:ττιια ΕααΙαα ν:εέατατα

Μ! Πα: ΠοτοναττιατιΠαΕΡτίαοΡι1ε οβτττ Ρττάτα Ιάιιιιττ1]υΙτατιιτυ. Σα! ΧΈ"=Ψι Γ

86 Ειιτ:οκαεκτ-ιτ Κα:: ()ατιτυαττοτιππ αοε!αττι ττιατιία :τα άτα άαέ ΞΙ°ζΙΒἐΪ :

- ΓυιπέΕιτε, Εεοαετι·το ΗΜ ΓααΙαιτι Κα8ιατ ταΙται:ττ , φαω ΗΙαίτιίζ Φωτ

ααΡταττι Ρατ απατα ατιιτοε ταπυἰτζΤιιπα ααΠατιτα ποπ Ρ2ΠΟΟ ταττ1Ροτα ΕΡ1ΓαοΡαα

τα,ττΜΤοε αίτΒοτττατιπ αἱ: ΙΡΓοβττ1τιτ 86 α ΚαΒα Νοτττταττγωβτοτιτττι Οενιο,υτ]ατιτ .

6Ιτατττιιτε ?',Ψτατ-ταιτουεΡτα!Βγτατ,νΙττοΕ6:ς:ΙαΠαΠτατε αὶὶἴαἱΡἱὶπἰε όο6ΗίΠττιιιε, τ3α #2εωτ.ιο;

Βατιατα ΑοΒΙοτίι,ΡαταστίΒιιε Μια: Εα:ΙαΠα Ατ18Ιοτι1ττ1 ΕΡτΓαοΡωτι στἀὶτιαττ,ττιὶΠἱε

Ρατττατ ΑΡοΠ:οΙταο Ραμ: ςΙοιπατ1τε,86 αυτώ αταΒα_ταατιτατε «τα πό Ραι:ατε.(Έτ υΒἱ,

Κοπή Βατνατιττ,αιιτ $α‹Η ΑΒοΗ:οΙΙααα τ6ροτα Μο Υτ·τω.πωωτ Ρτα:ατατ,ΡοΠαρατη

Μιπαττε Πιτ τ:αιιΓαττι Ρταετατο ΡαΡα: ΑΡοΙἘοΙταοΡαταίααἰτ,ιτοτι πιιιΙτα-Ρὸίτ δζίΕοία,δ61

σπιτια; Ρατια αυτ ού α; α6Ιναιπατατττ Γοατ]α]ιτε,ΡαίττΙατιττα ΓιΨατνατττατιτα α!αιαττ Γιιιπ. _ _ _

α α. τα ΑΡοίτοΗαιιε Ραμ, ΒαΒττο άα Με αοτιίΠτο 61ιτααΠνττίαόυΙυετ απατη ΕααΙαα Αἀτἰαττιτα86

Με ΑιέεΙοτιιτπ ΑταΒἰαΡτΓαοΡιιτττ ττττττατατ. Ετατ αι:ταπι τα Μοτιαίταττο Ντττόα- ΤΒ°°°Ι°Μ·
. .- . . · θ ΕΠ·ξη11ο, 6111οά αίτ οοο ΙοτιΒα αΝααροΙιΟατηΡαιτια:, Αββατ Αιατιτακιιε , ντι· ιπαττοττα Β::τα:, ι`

.Ματ α, Γααττε τττταττα ὸτωταοτατὶττιΒιττυε ιΜοηαίξαττα!τΒιιε Παω! δ( ΕααΙαΐταΜατε έ

άτίατΡΙτιπε ττ1Π:ττιιτυε, (Πακετα: Ρατττατ 86 Ι..ατἰιπα: Επεσε ΡατἱττΠἱτπιτε. Ηιιτια απ! Ια

:κάτσω ΡαΡα τιιίΕτ ΕΡτί'αοΡατιι ααααΡτο το Βττταπαταπτ νατιττα. ΟΦ! ττια!ταττυπι τα

ταιπο @και ταΓΡοτπΙαιπ, οΠ:ατκ!ατα ΡοΙΤα ία ὸἱκἱτ αΙΙιιτττ,ατιταε απατα ας! Γτι[ατΡΙαιτ

άστα ΕΡτΓαοΡατιιπτ 86ατιι6ϋττο αοτινατιττατ 86 πω. Πέττήτ1ιια ΜοττααΒυττι @Ματια

οι Ναττπ'Ρα "απο ΒοαΜΗτα Ι›π_ Μ. τω. οδο τύπο ατταπ_βα Μάο , Ιοοτέ ατταέταα· οἰααὶπιιΐ οίέαἱ ,ἰτηυὶτ ΕΜΗ ΗΕ. έ

«τη. η. ο _

ο Η:: ττέα νοααΒαΙα άαΓιττιτ τα νατΕοττα $αιτοτήαα ΛΙαταότ Κα<ἐἱε.

©ό(5οοο τ]

ζ · €ΙΙ.10 δέ Πο;.ΜΑΝ ΕΡτίαοΡιιε ιιοατι1ττπ ΟατΙποΙταστιιττι ττιτατιττο. Ξ°°ω·4·°'#

: _'ω- - -ΐ-_!



τομ. ν1ΤΑ 8.ΤΗΕΟΠΟΙΠ ΕΠΣΠ. ΟΑΝΤΠΑΚ.

,__...ε_
ι-=-- -- - ή.

Λκ ο”. τΙο.ττι ‹ιο νιειτιο νττΖωτιττι Μοτιτιίτοτιο τιοιιιιτιο ΑΝιιστωαΡοτιτιέιει οιιεττοτ, Με

“Σε :ώ οτιιιιιΒσε τισι οσττι τιονθ:το ›τιι€τισε ΒρτΓεοδε.τσ ιστιιετιτσε οίτ. νετσπι Ρωτάω

· ” οοτΡοτοεο ιιιίιτιιιιτειτιε τιο ΕΡιίεορσε ιιοτι Ρο οτ οιιίτιτιτ , 86 τστΓστιι Ατιτι:ισσε :κι

ΙσιειΡιοτιτιστιι ΕΡιΓεοΡτιτστιι ειδτσε. οίτ. (ξιιΡοτιιτ ιιιτισει:ιε , Η ίοττε ειιισττι , ουσ

οτόιιιιιτοτστ ΕΡιττοΡω, οι: τοτιιΡοτε Ροίι`οτ ιιινετιιτο. -

3. Ετατ ι ΡΓο τοττιΡοτο Κοιιι:ο ΜοτιειεΙισε Αειτι:ισο τιοτσε, ιιοττιιτιο Ττ-ιεοσοιισε,

τι:ιτσε οι: Τιι:ιτΓο (Ειπα, νιτ 86 τωιωτ 86 Βινιτιο ιιττοτατστει τέτεεεε86 Ιο.τιτιο στ

Η:τιιέτσε , ΡτοΒιιτ ιιιοτιιιστ , δ( πειτε νοτιοτο.ιιτΙτιε , το είτ τιτισοε ιιτιισοτιε οοτειτιε Γεια.

@στα τω. Ηστιε οιι·-ετοιιε Ατιτι:ιτισε Ροτιττετι, στ ΕΡιιεοΡσε οττιιτιειτοτστ ειπε.

σσσ, Με ταττιετι εοτιτΙιτιοτιιιισε ιτιτοττιοιιτιε, στιΡΓο οστιι ΡοττΙσεοτετ ιιι Βτιτειιι

ιιι:ιττι , οοτισὸτι μπι Με Ρειττοε (Ξτειιιι.τιτσιτι τιινοτιιε οι: εεωιιε ωττττοτ , οισ κι πιει..

ιοτετιι ιισισε ιτιιιοτιε Ροτει€οτισιι ιιοτιτιειττι ιιτιιιοτοτ, ισιτ'ιειετιίτισο οΙΤοτ κι ΡοΠεΠιο.

σε ιιοιιιιιιστιι ΡτοΡτιοτσιιι : δέ στ οι τιοεττιτιτο εοοΡεττιτοτ ειτίιιὶεσε, ειιιι€οτιτοτ

:ιττειιτιοτοτ, σε σσσ! Πιο εοτιττειτισιιι νοτιτ:ιτι πω, Οτεοεοτστιι ττιοτε, ιτι Εεειο.

Πωσ εσι Ρττοεδοτιτιττοόσεοτοτ. @σι 5σιιτιιε.εοτισε οττιιτιειτσε , τιι1τιτσοτ οιτιΡεθτε.

νιτ ιτιοσΓοε, τιοτιοε ιιιι τοπιο. ετειεοτετ , εισὸ ισ εοτοτιιιττι τοστιετι ΡοιΤετ. Η»

. Βσετειτ οτιιτιι τοτιίστατιι τιιοτο Οτιοτιττιιιτιτιι ° δ. Ρ:ισιι ΑΡοΠ:οιι. οττιιτιετσε

”“Ψ 66.' είτ τὶ νιτειιιειτιο ΡειΡει εστω 1)οιιιιιιιετο ιτιαιτσειτιοσιε Γειτεοτιτοίιττιο τωοοεωσ

οέτεινο , στι) σε ιοΡτιττιο Κειιοτιειεττσττι ΑΡτιιισιτι , Ποττιιτιιεέὶ. Ε:: ιτε στιὲ. εσττι

Αειτιεισο Γοιττο Κο.ιοτιτι.τιε ]στιιειε ιτι Βτιτατιτιιο.τιι ττιιΙΤσε εΠ:.

»σπιτια τε. @τι ειιττι Ρο.τιτοτ Ρετ πιεσε στ! ΜετΠιιιαττι, σε όοιτιτιο Ρετ τοττο.ττι ΑτεΙατοπι

έΣΧ::'Η ΡοτνοτοιΠ”οτιτ, 86 ττειτΙιτιιΙΓοτιτ]οτιΑι:Νι ΑτειιιοΡιίεοΡο τωττωτ ιΠισε ΓετιΡτει εοτιι

.τω ιιιοτιτιστιειτι νιτο.Ιι:.ιτιι Ρωτιτιω, τετετιτι Γστιτ ατι εο,τισοσι`τισε Βασικα» Με...

301· τ:Ιοττιθε Κοτο)ιεο εοτιιεττιι Ροτοοιιτιι εσοτισὸ νεΠοτιτ ττιιισιτ οιε. Φ8 πεφτει,

ΤΙιοοτιοτσε Ρτοίοέτσε τα ετσι Αετττειιττ·τσΜ Ρετιιιοτσττι ΕΡιΓεοΡσττι, 86 Μι εε

Βοτιι€τιο Γσίεοτιτσε , 86 τιισιτο τετιι στο ιιο.βιτσεοίτ: ΑσιιιΔιισε νοτὸ ροττοιστ Επι..

πιστα ατι ΕΜΜεδοσοτιστιι.,86 Ρο οτι :κι Ρωιοι:1τιντ Μοιτιοτσττι ,ΕΡιΓεοτιοε3 86

Βοτιο εσττι οιε ωττω τω. Ωοε8οτειτ ετιιττι οοειττιττιιτιετιε τω”, στ σιιιεσπιτιιτε

ΒοτσιΠιοτιτ , φωτ τιιτιιιοτειιτ. @σαι ειιττι τιστιτιι εοττι τι:ιττ5,Πετιτ Κεἔι Εειςιιοττο,

Ιειιιεοτ ΕΡιΓεοΡσπι τισειιι Ροτιοτο.τιτ ὰ Κοτιιο.τιο ΑτιτιΡτιτο , ισ Κοετιο Γτ:ττιεο

1:τωτττωτι τσιπ οΠ”ε3 τιιιίιτ ιΠὸ εοτιτιτισὸ ΚευτιιιυσΜ Ρταίοέτσττι Γσσιτι στ! ειότισεοιιτισττι

;:ΐ:12:28 ουτε. @τι εσττι ΡετνετιιΠ`οτ,τιτιΓσιιιΡίἰτ Τιιοοτιοτσττι ειιττι Ειστοιιιι Ιιεειιτιει, Κ

“ΗΠ- Ροττισιτιτ οσττι στ! Ροττστιι ,εσι τιοτιιοτι είτ σειιτεινιε5 στή Γειτιτ:μτσε ισιιττιιιτει

το,τιττ1τωιτττΡοτ ττιοτο.τιιε οί'τ. Ετ οσοι εοτινει εΓεετε ετιοτιιΠοτ ,τιανι€εινιτ ιτι Βτι

τειστιιειιιι. Α6ιτιατιστιι ειστοττι ΕΒτοιτιιιε τετιτισιτ , σσοτιιιιττι τα ιεειιι:ιτσι· οστιι ω

Βετο τιιιτιστιτιι ιοΒιιτιοιιοτιι ΙιτιΡοτειτοτιε σε! Βτιτατιτιιτο Κε8οε ειτι)νετίσε θ:ιΙΙια·: Κε

ἔτισττι ,εσισε τστιε ιΡΓε ττιτιιτιτιιατιι εστ:ιττι €οτοιιιιτ. $ετι ειιτιι Με ιιιιιιι ιιισττι τ.

οτε νο! Ιιε.ιισιΠε νοτειειτοτ εοττιτιετιΠετ, αΒιοινιτ οσττι , 86 Ροίι: Τιιοοτιοτσττι ιτε

τ>ωτιετττ ΡετττιιΠτ. @ι Πειτιιτι στ :κι ιΙΙσττι τιετνοτιιτ ,τιωττ ειΜοτι:.ιΡτοτισττι Β. Ροττι Αρο

^ω””· ίτοιι , τα» ΑτεωοΡιτωΡι (:ο.τιτια: Γεσοιιτι Γοιοτιτ. Ρτα·:εερετιιτ οτιιιιι Τιιεοτιοτο

ειιιοστιτι 1)οτιιισσε Αροιτοιιεσε, στ ισ «τοποσ Γσει Ρτονιτιετετ 86 άστα: οι Ιοεσττι,

ιτι σσσ εσττι Με ειστε ειοΒοτε ΡοτσιιΤετ.

Η Μι. τ. 5·.Ροτνετιιτ τιστοιτι Τιιοοειοττιειιτι Εεειοίιο.ττι Γσειτιι Γοεσιιτιο Ροθττιστιττι εοτιίοετο.

ΕΕ!;:°έ[23 τσε οίτ ειιιτιο,ιιιΒ τιιο Γατα Καιοτιτὶετσττι]στιιειτῦ,Ι)οτιιιτιιεέξ εττοειτ ισ οτι ασοεε νι

Α.,ωο”α_ Βιτιτι 86 σιιστιι,ττιοτιίοε ττοε, στα νιτζιτιτι (στ: τιιόιτσ3Ρετει€τειττι ιττωσ τοτει,τισατισττ

εξ Μα. °νοτειιττι ΑσΒιοτστιι Βοτιτοε ττιοτειιιοιιτστ, ( τιιιτιι 86ιιιιοτιτιΠιιιιε :τὸ οττιιιιισσε στα

τω· . . . . . . . .
“ώ';:"ζ Ριετιειτστ επεσε τισειιετσιτστ ) τεθ:στιι νινοστιιοττιιτιοττι,τιτστιι εειειιτειιιτιι ΡειΓειια

σΝεττιρε Μστιιτειιι @και τσιπ τ€πη.ιοτιε ρετιιττι8 τω. ισ στ. ε. εοτιττε (Νοε. ειστε( τη. τ. τω" εβτι·σετ τισ:

Με οπο: ττιειίτισε 6τωιω, Μ ι»Μαιωκω [εισαι ειοττωετττω, φωτ απο: ικα!! “τύπω Ι.ιιίοΜ τι"

-ΐ- ΜΜω Β'ι"Μυ#ωωι ό· Ριπσιι είε/ΜΒ ό» κατα· κοιτώ", τη” «Με "Με των» ιικάι·ιτε. Η Μπιοτι πιτ

πω, στι τττιωτ θοπιιιιτισε Ρειττιστειιιι (Σοτιίτετιτιτιοτιο- Αροίτοιιε, τιοτ·Ισπι ώ ΑΡοιτοΙο ΡεισΙο ρτοιετ'.Εσττι ίσιιΓε

Ιιτατισε ισ τιτωτιτι, ετσι ὅ [απο ΙΓτιστιεο ειπε απο. σημα: τιοτιτισΙΙι, :μισο τω" 8ειΙτιπώσε ισ εμε. τιιτ

1ιεε.κιτχ. Με ρσΙίσε τῇ. 'Η Η ιτ.τιμώιτι τ μφ.τλω 62Γατιο δ( εοττιιι_Ι.εΒο Μοιπιττισπι “τω” ισ (ἔσω,

ὁλ°πλὅξ , ει' |άμ"α"Ι 8 έέχ Ιαχό€8 ῶἰΛλΦ°- Χ©επι. (3Ρ. 61.5.10.

δσιἶ 19 Παολα Απυ90Λκ και ι:: Λοιπέίν. ΚαττΑτστιστ



νι°ι°Α $.ΤΗΕΟΒΟΚΙ ι2Ριετ:. (ΣΑΝΤΠΑΚ.' το;;

ε:ιοσοιευοι,Ρετ σοιοιο εστοιτιιοτε δ: εσσσετεοτε Αστιιιιισ =,τιισεωιτοσει. ΙΓσσε Απ. σοε_

Ρτιτουε ετ:ιτ ιο Ατεοιετιιιεσσιε, το σοιοιε Αοσιστυτο Εεε!είιτε οι:ιοιιε ειστε εσυ· 5 ή °"°

1εοτιτετ. Ετ συιο Ιιττετιε Βιετιε στου! ετ ΩεεοΙειτισυε,στ σιιτιοισε,εΒοοσε.οτετ οποιο Η ,ζωα

ετειοτ ιοίι:το&ι , εοοἔτεσειτέ`ι σιΓειτιυιστοοι εετετνέ`ι , Γειεοτιει: ΓειΙστειτιε εστισιε σο..

ποσο ιττιστιοσιε εστυοι εστσιιιιιε ειο:ιοεισιιοτ : σουτ ετιεοι Μεττιεττ: ιιττιε , Απο)

οστοιε:ε σε Ατιτοοιετιειε Εεειειιο.ίτιεεε σιίειΡΙιοτιτο ιοτετ Βιετστιιιο εισιευοι νσιυ

οιιοε. Με ειοσιτστιιιυε εσοττεισετεοτ. Ιιισιεισ οι σοὸσ ιιίσ,ιισσιε Γυτιετίιιοτ σε εσ

τιιτο σιίεισιιΙιε , σοι Εοτιο:ιτιι Οτειεεέ.οισσε ιιοευ:ιοι .εφε ιιτ Ρτστιτιο.ιιι ιο συσ. στι·

τι Γυοτ, ιιστιιιιτ. Νεσυε οτιισσειιο Ρτοτίσε ει: συσ Βτιτειοοιιιιτι Ρετιι'ιτυοτ Αοσιι ,

ίεΙιειστει Ειστε τειιισστει,συτο ετ ΕοττιίΠοισεΠοτιίιιεοόισσε Ιιτισειιτεε Ιζεσεε,εσο

&ιε Βε.τι:ιειτιε οε.τισοισιιε εΠ`εοτ τεττστι , σε σιοοιιιοι νου. :ισ οιισετ ειυσιτιι ε:>εΙε

πιο ποσοι σε.σσιει Ρεοσετεοτ : 8ε συιευτοσιιε Ιεέτιστιιιιιιε Γειετιε ειιτιετεοτ ετυσιτι,

Ιιτισετεοτ ιο ιιτστοστυ ττιεισιίιτσε σοι σσεετεοτ. δεσ ετ Γσοσε εειοτειοσι οι ΕεεΙειια,

συσε ειιτεοοε ιο Οιιοτιιι τιιστστο οσνετιιοτ , ει: οσε τεοιΡοτε σετ σοιοεε ΑοσΙσ

τυπο ΕεεΙεΙιειε σιΓεετε εσεΡετσοτ εστιοιίιισσε , ειιεεστσ]:ιεσοσ , σε συσ Ειστε σι

ιτιοιυε, ευ'οτειοσι οιεισιιτετ Νσττιιτιονττιστστοττι ΕεεΙειιιε Εοοι εσσοσιοειιτσ 5τε..

τιιισ.ουε του , ιονιτειτιιε το Οε.οτιο. τι τενετεοσιιιιιτισ νιτσ ΨιΙΕτισσ , σοι ιιτιοιιιε ιο

τετ ΕΡιίεσιισε σοι σε Αοσιστιιιο σεοτε εΠεοτ, ΟιτιισΙιεοοι νινειισι οιστεοι Εε

τοσο ΑοσΙσι·στο τττισετε σισιειτ,

6.Ιτ:ισιιε Τοεσσσι·σε ΡετΙιιιιτειοε υοινετίτι, στσιοεισο.τ Ισειε οτιοσττιιοιε ΕΡι- αστειο

Γεσ σε , ε: σε σου: τοιοιιε τιετίεετιι τειιετιτ , σιε συσσσε ιονειοτιοσε εσττισειισ.τ. Ισ ἔ1ι:::·τ°°“

σοι σε δέ οιιΔιοοε ΕΡιΓεοτισιο ειιιο :ιτσοετετ οσο ΜΠΕ στι: εοοΓεεττιτστο , τεί`_ '

τισοσεοειιιίε νσεε ιισοιιιιτο:ι , ει τοε, ιοσοιτ,οσίι:ι ΕΡι(εστιιιτυοι οσο οτε ΓυΓεε

,στο , Ιισεοτετειι στιιεισ σιΓεεσσ :σσιτισε σοι οεσοε τοε στοσιιιιτο οσε εΙΤε σι

στιστο στσιττεισοτ , τω σιιεσιεοτι:ε εεισειι ιοΙΤσε ΐοιιιτε , σιισ.οινιε ιοσισουε εσοι-ειι:

Π. Ατ ιΠε ε.σσιευε τεΓΡσοιισοιε εισε ιιστοιΙιτο.τετο , σου σου εοοι ΕιιιΓεσΡειτιιττι

σιιτιιττετε σειιετε , του ιιιΓε στσιοε.τισοεττι ειιιε σεουὸ ()ειτοσιιετι τιιτισοε εσοΓιιτο

τοεινιτ. Εσ αστειο τεοιιιστε, συσ σειιιοέτο Πεοίσεσιτ, ΠστσνετοεοΙιε ΕεεΙειιιι:

ΕΡιΓεσουε σσιετεστιτοτ στσιοε.οσιιίσσε οιιττειοιτιιτ , ΨιΙΡτισσε συσσσε σε Βο

τεοοιε.ιο Πο.ΙΙιειτο στσιιιτιοσσε εΠ: στου. Ετ σοοοιετο ποτε ΤΙιεσσοτιιτο “στο

ι ο ποιοι ιο Ου.οτιο Ρτείεντετσε 86 Πιτιεσοσε, υΓσυεσυτο Ατεοιεσιίεοσιιε εισ Γε

ετο Ποιοι σετνετιιτετ, στσιοεισιιτ. Ατ σε νεοιεοε τσοκ ιο εινιτε.τε Κσιι, σοι σε·

ίσοιίτσ @ωστοσο ΕσιΓεσιιο.τυε ιιιττισιο εεΠιινετε.τ , στσιοεινιτ νιτυοι οιεισιε ΕεεΙε- Πειοιποσοι

σωστο σιωΡιιοιε ιοίτιτοτυιο δ: στο: ίιτοιιΙιειτοτε εσοτεοτυττι, συστο ιο εεωιιτειιοε Π:τεοιιστο , σοι οστοεο ετε.τ Ριι·τ·τ.ι , οιε.κιτιιε ειστεττι τοοσυισιισι ιο ΕεεΙειιιι '

οιστε Κσοι:ιοστυιο , σιιειο ιιιιιτειΡυιιε Β. Ραμ: (ιττεσστιι σισιεετ:ιτ, Ρετιτοιο.

γ. Ατιοσ Ι)στοιοιειι: Ιοειιτουτισοιε Γειτεεοτειιιοσ ίεστυεισείιιοσ, σοι είτ :ιτιουε ειωφ. ;;

ίεευοσσε,ειτ συσ ιο Βτιτε.οοιιιτο νεοιτΤοεσσοτυε, σου Κω: ΝσττΙιειοντοστσ- ()ΓννιοΚε.

:στο Ρτε!Τοε οι ιοΙιτοιιτε.τε ,συσ 8τοιοττοσε εί'τ ε.οοο επεσε Με συιοσσο.σειιοισ ἔ°Πΐὸ°ἑ:°

σ&ιινσ: σοι ιοτειοτσιτι εσ τειοτιστε τεοεσε.τοτοτοστε Κστοειου·: ετ ΑτισιισΙιεεε “ΣΦ “Με

ιοίτιτοτισοιε, στ στι) ιοΗττοιτ:ιτε ΓειΙν:ιτετοτ , ετιο.το Βιστοσ.σι νεοιτε, ιΒίσσε τισ Ισ.. ότι.

το Γειοδτει νιτειτο ίιοιτε σιισσοετετ : Ψι!ίτισίιτοσυε Ειιιίεσιιυιο συσ-στο πιο ιτιοετιε

Πεο , στστοιΠΞι οσο ιιιιτνει σεειιοιετιιτο σσοειτιοοε, τοσε.τετ. @οι σείοτιότσε σε

σεειιο:ισυιοτο. ΚειΙεοσιιτοττι Μιιττιιιι·οτο , Εεετιιτοοιο ιιιισοι Βεστιι Ιιετεσεοι το

Ιισυιτ. (:υιυε ειοοσ τεσοι τεττισ Τοεσσστιιε εοσιτ Πσοειιιιιτο ΕΡιΓεσιιστοτο σοὶ

απο ειε , σοι ετιοοοιεει Ρε.ττυοι ΙΙ:τιτστε σιιισετεοτ ετ υσίΓεοτ, οιιισιιττιε εωιεπε

ΡΙστισυε. (ΣιιιΙεσε σ:ιτιτετ εσοστεστιτιε ,σιιισεοτετ εε. συσ ιιοιτειτι τοιειε ΕεεΙειιει

στα εσοστσετεοτ , εσ συσ Ρσοτιιιεειο σεεειοιτ ετιιιοσ , εσειιιτ σιιΓετνο.οσε. σσεετ

τε. (3ιιιοε δνοσσιεει: ειθτισοιε ιισιοΓτοσσι τει:τι18 ότι

τι Αστι2.ουε Δώσε ιο δυο&στοιο ουτοετοοι τε|ετιιε τουτο ροτβιότη αμδσ !ΙΗΜ44 σστέρα!απ στο στο Μεσοι;

οι , ωσπου: στο Βεσο ιο Με. Με. τ. τη. τι. τω” βετο σήτα οι τσ;Μιπο [ΜΗΜΠ Φ'(Εξω ωξ"Μ Μ"

εστί Μπιουτ 8. "φωτ Ρτωτέωυ, σωσει σα. κ_ ό· οι με αν μετα, Ι.ιι:έωυπ ουσ και οποιο: σωστο Απο”

Μοοεβετισ [στο οι Μάτσο Βου σωσωτει [υμάτκτ_ Οι· "στο σ" [Η9ΜΜΜΜ :β 0”Μ'"·

με Διοτι”, ιισιιιι ε: τικωτοι, σιτε: του κατω: _ __,_

Ο Ο Ο ο ο ο σ]



·ιο;.ι. νιτΑ ε.ιΉιεοσοσι ειστε. εΑΝτι1Αε:·
ιΑΝ;Ετικ τ, 8, Ισ σοσιιισε Βοσιισι Πει δε εειστοτιδσοστιμστεεσω, τεσσεστεισσετε

5ΕΙ::.:(ζιι σετσσισ εε τέσσετσεστείσεισ ΕεειεΠατσ εοσειιι Ποισισσ ιιοιττο ] εεσ-0ι-ισιετο,

εΥΠοει ›› σΙεειιιτ εοσνεσιτε τιοε ισιιτε τιιοτειιι Οεσοσσισ νεσετεσιιισσι , ττεέτετστοε σε σε.

“σε ., εεΠ`ετιιε ΕεειεΠει σεσοτιιε. Βοσνεσιτσσε εστεσι σιε σσεττε-σεειισετ σιεσΠε δεσ.

ηω(ΧΙν.ιι τεττιστιε, Ισσισιιοσε σιισιε, ισ Ιοεο ιισισιειτστ Ηωτε:βασ. Εσο σιιισεσι τω»

τ) σοτσε, σσειιινιε ισσισ,σσε ασ Ασοίτοσεε ίεσε σειι:ισετσε ισοτονετσεσΠε σαιτ.

τ, Πε Εσιισοσσε ,δε ()οσΓεεετσοε εε Ετετετ στήσει· τενετεσσιιστσσε Βιτι Οτιεστε

,, Ιισσι Αιισσοτσσι ΕσιΓεοσσε, ατισιιιισε , εστσ σιιισσε ετιεισ Ρτετετ δε ΟοιιΓεεετσοτ

,, σοίιετΨιτ.ισιισσε Νοττσεσγιιιστοτισ σεστιε ΕσιΠεοσσε σετ στσστιοε [.εεετετιοτ

,, εί·Ριιιτ. Αισσετσιιτ δε Εταττεε δε ()οσίεεετσοτεε σοίιτι Ρσ·ττε Εσιισόσσε εειι:ειιι

σε θεστσετιοι·σσι εισοσ σιειτστ 1&οιεεειιετ, Ι.ιιιιιτειιισε Εσιί'εοσσε Οεεισεστεσσισ

,, δαΧοσστσ,ΨιΝτιτισσε Εσιιεοσσε στονισειει: Μετειοτσιιι.Είισιτι, ισ σιισιτι εοσ

,, νεσιεστεε, ισιιτε οτσισεττι εισισσε ίσσισ τεΓεσιΠ`εσιιιε ε ΙΚοσο, ισσσετσ, σιιεότιισιιιι

τ, Γταττεε,στοστετ τιισοτεσι δε ειιιοτεσι Κεσετσστοτιε Ποσσ,στ ισ εοιτιτσσσι οιιισετ

;, στο σοίττα Εισε ττεέτετσσε, στ σσε:τισε σεετετε εε σεΠσιτε Πιστ τι ίεσότιε εε στο·

τ, σεσισσσε Ρεττισσε ,ιτιεοττσστε ασ οισσισσε σοίττιτ Γετνεστστ. Ηττα: ασε εσω.

τ, σιιιτε τσιπ ω. εατιτετεισ σεττισεσειστ σσιτετειστισε ΕεεειεΠτε εοσΓετνασσεισ

τ, στοΪεεστστ ίσιιι. ()ιιιιισσε ειισιεΠσσι στοιοεστιοσεισ , ιστεττοσανι σσσιικισετσε

,, τιιιε εοι·ιιισ σει· οτσισειιι , Π εοσΓεστιτεστ εα,τισει εΡεττισσε εεσοσιτε Γσστ εσε

ι, τισσιτιιτ σεετετε εσίΕοσιτε. Ασ εισοσ οισσεε Οοσίαεετσοτειι σοίι:τι ι·εΓσοσσεστεε

ε, σιιιετσστ: Οστιτσε οισσισσε σιεεετ, εμε: σεΠσιστσστ Πισόι:οτσισ (ῖεσοσεε Ρε:

ττσττι , σοε σσοτισε οισσεε εΙεετι εσιτσο σσεστιισισε ιετνετε. @σε ιιετιισ στα

τσιι εσισσετσ Ιιστσισ Οασοσστσ: δε ει: εοσεισ Ιιστο σεεεισ εεσιτσια στα: σει·ιο

εε σοτενεταιιι , σσιε σιτιιιιισε σοσιε σεεεΠ`ετιε Γειεσαισ ,Με εοτεισ οίιτεσσι, δ:

στ σιτε ειισ,εσιιστ τισ οισσισσε ΓσΓεισετεστστ τοσενι.

σ. Ρτισιιιισ εεσιτσισισ , στ Γασετσισ σιειιι Ρειεσεε ισ εοτσισσσε οισσετ ιετνεισσε

Βοιιιισιεέι σοίι: εισεττετιι-σεειτσεισ Ισσεισ στιισι ισεσΠε. ιι. στ τισιιστ ΕσιΓεοσο

,, ι·σσι σει·οε ιαιτι εΙτετισε ισνεσαι: , Γεσ εοστεστσε Πτ εσσετσετιοσε ετεσιτετ Πσι

,, σΙεσιει ιτι. Πτ σσετσσε Μοσειιετιε 1)εο εοσίσετετα , σσισ ΕσιΓεοσοτσισ Ιιεεετ εε

,, ισ ειισσο ιστΙσιετετε , σετ σσισσιιεσι σε εοτσισ τεσσε νιοΙεστετ εσίττεσετετ

η,-ΕΡω,, ιν. Πε ισΠ · Μοσαεσισοσ ιιιιστεστ σε ιοεσεσ Ιοεσισ, σοε ειι σε Μοσείιετιο ετ!

Με Μισο: ΜοσεΠ:ετισισ , σιΠ σετ σιτσιίΠοσεισ στοστι] Ασσετιτ. , ιεσ ισ εε σετισασεεστ οσε

Πωσ ,, σιεστιε , σιιεισ τεσισοτε (σε: εοσνετΠοσιε στοιιιιίετιιστ. ν. Πτ σσιισε (3ιετιεοι·σισ

,, τειισσσεσε στοστιιισιΕ ιιεοσσισ,σειΠισ σσὸ Ιισετ σιιεσττετ, σετισε εσεσσινεε

,, ιιιεσε εσιτισε εοτσιιιεσ ατιειιτιιττετιε ΐσι κατω ίσΓεισιετστ. ασεπ! Π Γειιιει ΐσΠ

,, εεστσεείι, δε σοΙσετιτ ισνιτετσε τεσιτε, δεισΓεεστοτ ,δε ιε εισι Πιίεεστσε ειι;,ειτ.ι

,, εοσιιιισσιεετιοσι ίσσιεεεσιτ.νι Πι: Εσιίεοσι εττισε(Πετιει σετεστισι εοστεστι Πστ

1Μ"ΠήΠ,, σοίσιτειιτετιε ιιιισσει·ε οσιετο,σσΠισσε εοτσσιΙιεεετ σΙΙσισ οιιιειιισι δεεει·σοτε..

Εαιώ, ,, ιε εσΓσσε σει·ισιΠσ ΕσιΓεοσι ,ισ εσισε σετοεσια εΠ`ε εο8σοΓειτστ,εσετε. νιι.Πτ

τςτιιιωτι.,, σιε ισ εσσο δνσοσσε εοσστεσετστ. δεσ σσιε σινετιιτ: εεσίε: ιισσεσισστ, σΙαεσιτ

τ, οισσισσε ισ εοσιιιισσε, στ ΚαΙειισιτ Ασσσιιι ισ Ιοεο τισι ασ εΠετστ ΩιοΕετσοοσ

,, ιεισει ισ εσσο εοσστεσετστ. νιιι.Πτ σσιιστ Εσιιεοσοτσισ εστεείετετ αιτει·ι ε:

,, εισσιτιοσεσι , σε οισσεε εσσοιεαστ τεισσσε δε οτσισετσ εοσΓεετατιοσιε σει.

,, στ. θεσιτσισισ ισ εοισιιισσε ττεέτετσισ στ, στ σιστεε ΕσιΓεοσι , ετείεεστε σιιτσε

,, το Ρισειιιιισ , εσσετεστστ. δεσ σε σεε τε εσ στε:Γεστ Πισισισε. κ. Ρτο εοσιιισιιε, στ;

,, σσΠι σεεετ σιΠ ιεσιτιτσσιιι σεσετε εοσσσσισισ , σσσσε ισεείτσισ ίεειετ, σσιιστ

,, εοσισσεισ στοστιαισ σε στ Γεσ&σιιι Ενασσειισισ σοεετ , Γοτσιεετιοσιε εεσεε τε,

,, σσεισετ. εσω Πσσιισσετσ στοστιεισ ειισσιετιτ εοσισσεισ Ιεσιτιτσο Πσι ισιττι·ι,

,, τσοσιο εοσισσότειιι, Π Οστιίτιεσσε εΠ`ε τεέτε νοισετιτ, τισΠι εΙτετι εοσσιετιιι·:

,, Γεσ ιτε σετισεσεετ , εστ στοστιετ τεεοσειΙιετστ εοσισει. ο

,, ιο. Ηιε ιτεσσε θεσιτσιιε ισ εοτσισσσε ττεότετιε εε σεΠσιτιτ, στ τισΙΙσισ σεισεεσε

,, εσ ειιτσσοιιοσ:τίιισ οτιετστ εοστεστιοσιε Γεεσσεισιιι , εστ εσε στο ειιιτ σινσΙσ,εσ

,, τστ , σ εειιιτ στ εισεεεισε σειισιτε Γσστ , σσσισσιΠισε ιισιι:τσσι σιεσιΐιε σωστα Πω.

,, Π:ι·ιστιοσε εοσΠτσιετ. @σιτε ισιτσι· εοσττει σεσε Γεστεστιειιι ισιττε σεετετε. σε

σε

τ:

τ›

τ:

τ:

τ:

Νο·ι· Λ

σεισιτε

 



νΙΤΑ ώ δ. ΤΗΕΟΒΟΚΙ ΕΡΙ56: ΟΑΝΤΠΑΚΪ Μ;; ε ι .

ιιριιιιιτι ,ιιοΠτειετιειπι εοιιΓεΠἰοιιεεε ΓιιβΓετιΡτιοιιε :Μαθε ιιοΒ:ιεε εοιιΗτιιιιιτειιι «ΑΝΌΗἰ4

ειιιοειιιοιιιοάο .ιιιιιιιιετε; εάπιειιιε ιιιΓιιιι€ειετειιςεινει·ιμ ιιονετιτ Γε εε οιιιτιιοΗἱ. ‹ιΞ:ἶ,·:ῖ;βε

ςιο 5:ιεει·άστε!ι 86 ιιοΓϊτε Γοειει:ειτε Γεεειτο.τιιιιι: Πινιιιει ιιοε ἔτετιειιιι ιιιιιαιτε ω; τα

&α Εβ€1858ΓΠ2 νἰνειιτε:ι 6ιιΓϊοάιετιιι66Ιιιιιιε8Σ ε _ ε _ ν _ ν · '

ιι. Ε2ιθ:α ειιιτειιι εΠ: Ιιεε 5γιιοιιιιε ειιιτιο ιιΙι Ιιιεει·ιιέιτιοιιε Ποπιιιιι ΓεκεειιτεΠιτισ

ΓειιτιιεεεΠιτιο τει·:ιοι (με ο.ιιιιο Και (:ε.ιιτιιειι·ιετιιτιι Εεοιιιιιιιιτ ιιιειιΓε Με οΒιε.

επ, Γιιεεεόειιτε ιιι ΒεΒιιιιιιι Πειτε Ι.ο:Ιιετει ειιιοάιΡΓε επεσε ιιιιόεειιιι 86 ιιιειιίεέ °

ΓεΡτειτι ι:ετιιιιτ.Βιει αστειο ΕΕιτεοΡω θι·ιειιτεΙιιιιιι ΑτιεΙοι·ιιιιιό εεε ιει ΡτεΓειτα

$γιιοεΙο ΓιιιΠ`ε ΡετΙιιβετιιη ιΡΙε επιπΓιιεεεΓΓοι· ΒοΝιιυιειὶ , Μ: ιιιιιΙτα: Γειτιάιτέιτιέ

86 ι·ειιΒιειιιε. Νειιι ΒοτιιΓειειο ΡΜ: 6ιεεεπι 86 Π:Επειιι επεσε Ει5ιΓεοΡειτι'ιε Γιιι ἀε

ΓιικιόΕο 5 ΕΡιΓεοΡιιε με εο; ΤΙιεοόότο οι·όιιιειιιτει Γει&ιιε εΓΕ (Με ΜΒΜ: ΓιιΡει·

Β:ιτε, Γε‹:Ι Βι·εινιΠιιτιιι ιιιΕπιιιτειτε ειβ εάιιιιιιιίι:ι·ειιιοΙο Ε ιΓεομιτιι Ρτο!ιιΒιτο, άπό

ΓιιιιτΡι·ο ιΠο Γεω 86 ΒειεΙιισιτιε εΙεόΕι 866:ειιΓεετο.τιΕΡι ωΡι. Ε:: €111Ο ιιΓειιιε ΙισεΠε

› Ρι·ονιτιει.ει Με σωσει Ιιειβετε ΓεΙετ ΕΡὶΓ€ΟΡ03Ζ

_ ω.. Νοε ιιιιιΙτο ΕιοΓΗι:εε εΙεΡΓο.τειιιι5οιτε ; εθειιΓιιε ό. ΨιτιΓτιςΙο Μει·ειει·ιιτιί σ:: με έ;

ΕΡἱΓεοΡο Ρετ πιετιτιιιιι ειιιιιΓόειιιιιιι6Βεάιειιτικ ΤΙιεοάοτιιε ΑτεΕιι€ΡιΓεοΡιιε,άε; Σ":έ:ω

οΓιιι6.ειιπι ‹ὶε ΕΡΙΓεοΡειτιι, ΡοΓἱ ειιιτιοέ ειι:εεΡτι ΕΡιΓεοΡειτιθ.ε ιιοιι πιι1Ιι:οε, διΕ πι @Πω

Γεω @σε οτάιίιο.νιτ ΕΡιΓεοΡιιιιι 51εΧνιιι.ιιιΜ, (μι σε: 6οιιΓϊτιι&οτ δέ ΑΒΒειε Με- ἔ°ΤΕἱ°ΗἔΨ.

ιι:ιΠειήιι ειιοεΓάΙ_ειτιιι· ΜεάεεΕι:ιττιΓΕεόε η ιιι ι·ε8ιοιιε διι·νιοτιιιιι. ΠειιοΓιυ;ιιε νει·ὸ ΠΞ:_ωπ ι

Ψιιιξςιάιιε , ιετΙιιτ ες! ΜοιιαΠ:ειιιιττι Γιιιιιιι £111οό 6Η6ιτιιτ ΑάΙιεειτνε , ιΜτιιιε ιιι ιι

οιπιπι:ι εο;ινειΓειτιοιιε νιτειιι Βιιινιι·; . · . . - Δ

. η. (Σιι:ιτττιε θε6ιόειιταΙιιιιιι δεικοιιιιιιι Αιιτιίδ:εε Ι.ειιτέιειιιι18 Γιιιτι Πειιιόειιι ω,... _ω

Χιι·ιιιιιιε ΒιιιιΝιιε, Γεειιιιςιιιε ΑειΙ.ιιιιιιιιτιιε , τει·τιιιε εκίΈιτιι: Ψικι. Είιιιιςιιε πιοι·- ἔοΡαωἔ°μ

εποε εΓΓετ ()ειιικιΙεΙι, εεε τεειιαιτιτε ιάειιι ΕειιτΙιει·ιιιε ΕΡιΓεοΡιιε Γο.άιιε εΓΈ, π- ι” ο”

εεΡει·ιιιιτ ΓιιΒι·εΒιιΙι Κεειιιιέιι 8ειιτιει δέ όινιΓιιπι ιιιτει· Γε τειιιιετιιιιι: επιιιιε επειτα

6ιεεειιι. ΙΡείΓειιιε ι·εΒτιειιιτιΒιιε άεΓιιιι€Ειιε εΠ: Με , 86ΕριΓεοΡειτιι ΓιιτιόΕιιε Ηεὸὸἰ ,

ςιιιι Ρτσ εο 6οιιΓεαειτιιε εἰ! :ὶΤΙιεοὸοι·ο ιτι 6Μαιτε Ι..ειιεΙοτιια ε ειιιιι$ εΡιΓ6οΡειιἱὶε

τειιιΡοι·ε όενιέ);ιε επεσε ειιιιοτιε ΓιιΒτεἔιιΙΙε_; ΟεεάνειΙΙα ΓτιΓεεΡ1:1ιτιΡει·ιιιιιι. Ε:

6ὺιτι ειιιοΒιιε :ιιιιιιε Για τειιιιιΓΓετ,·τειιιάειτι ΓιιΡει·ιιι ι·εἔιιἰειττιοι·ε εοττιΡιικιθειιε, τε

1ιειιιιτ εσεΙειιι πιω ΡπεΓιιΙε Ε6::ΙεΠειιι ΒιιΙιετιιαιιτε ω: Κοιτιο.ιπ :ιιΒιετιε , π» Ντ

Μπι διιινιτ. _ Δ _ ' η - _

' 14.. Αιιιιο Βοιιιιιιιε:ε Με. ΓειιεειιτεΠιιισ ΓεΡΕιιεΞεΙἰιιι6 Γεια65 ειπε Ειιιι.ιιετι

Κα: Μετ6ιοτιιιιι, ειάάιιθ:ο ιιιειΙιΒιισ ει:ετειτιι ()ειιτιειτιι νειΓι:ειι·ετ ..δέ Εε:6Ιείιειε ει:
Μοιιειίϊει·ιει Με τεΓΡε&ιι Ριετιι6ιενε! @Με τιιιιοιιε Γεεάειι·ετ , οινιτιιτειιι ‹Ιιιο.Γ° Γ

61ιιε ΒοΗ ιιι εμε ειπε Μισο. ΕΡιΓ6οιιιιε, ειι:ιειιτιι7ιε εο τετιιΡοι·ε εΒΓειιε; εειιιιιιιιιιι ·

εΙο.όε ειΒΓιιττι Ετ. ΉιοεΙ ιΠε ιιΕιι εοιιιΡει·ιτι Εεε!είιο.ιιι νιι:ΙεΙιεε: Γιιειιιι ι·εβιιε ειΒΙ:ι..

τιε οπιιιιΒιιε εΡο ιι παπι , ὸινεττὶτω $ει:νΙΓιιιτι Μει°6ι6τιιπι ΑιιτιίΈιτειτι ,'86 π:

εεΡτει :Μι εο ΡοΓΓεΠὶοιιε ΕεεΙεΙιεε ειιιιιΓάεπι 86 ει εΠι ιιοτι φαω , ίΕιιόειιι ιτι μιεε

γιτειιτι Ητιινιτ,ιιι! σιιιιιιιι8όε ι·είΕο.ιιι·ειιεΙο ΕΡιίἔορειτιι Πιο ει€ειιε; 'πιο. ιτιειΒιειτι

Ε6:6ΙεΠειΓτιειε ειιιὲπι ιιι ιιιιιτιόο.ιιιε τεΒιιε ει·ειτιτι6ΙιιΠι·ιιιε :Γεό ιο ιΙΙο.ΓοΠιτιι εεειε

ω Πεσ Γει·νιετιε;86 ιιΒιειιιτηιιε 1°0821Β2Ει1τ , ω όοεειιόε ΕεεΙεΠεΓΗαι εαι·ιιιιιιει ώ; -

νεπεκιε. Ρεοειιο ΤΙιεοάοι·ιιε ιιι εινιωε ΚοΗ (ξιιειιει.ικιιΜ εσιιΓεετο.νιτ ΕΡιΓεο- ι2φιιιει

Ριιιιι. *Με ιΠο Ροίὶ ιιοτι ιιιιιΙτὺιιι τετιιιιετιε Ρι·πιιιοΡιο. ι·ει·ιιιιι :ΦΕ ιΓεοΡειτιι ε!εΐ Ει>ι80%

εεάετιιε, ειτειιιε α! αΙιει Ιοεει Γεεεόειιτε, θειιΜιικοιιΜ Ρτσ νεο ΓιιΕΙΗειιιι Δω

Βιτειιιι. _

| η. Αιιιιο Πσιιιιιιιεε: Ιιιε. ΓειιεειιτεΒιιιο Γειιτιιιι€εΠιιιο οέΕενο,6ῇίιἰ εΩ έτιιιιιειιιι- όπ,Μ ~

με] Κεσιε Ε68Γτιάι σ&εινιιε, αΡΡειι·ιιιτ τιιειιΓε Α11€ι1Π:ο ΠὲεΠει :μια όιαιτιιτ εοπιε-ν “Πε 67%

κι , 86 ττΓΓιιιε ιιιειιίιΒιιε Ρει·ιιιιιτιοιιεύ ιτιο.ττιτιτιιέ Εισι·ιε οι·ιεΕπιτιιι· , ει:εεΙΓΞιιιι ι·ειώιιιιτιε

Πάιιιιιια: ενώ 6:6Ιιιιιιιιαπι Ρι·:ι:Γει·ειιιμ @ο ετιειιι ειιιτισ σπα ιιιτει· ι τω Κεεειιι ιΜι€ιιιω _

Εεείτιάιιιιι 86 ιενετετιάιΜτιιυπι ΑιιτιΠιτειιι ΨιΙΓ:ιεΙαιιι ὸιΠ`ειιισιιε; Ρι1ΙΓιιέ πω»

κι ΜοιιεΓϊει·ιιιιιι Μεάβεπιβώ. ΡΟΗ:: ‹Ιε 39:80 πω». σα Ματια Α8ειΙιοι·ιιε Ρερ:ε ὰ $ρεΙιιιΔιιιιο ιεΙει:ιε Τρ, 1.8

ειιΡειιιιιιι , πονιΓΠιιιε ΡεκιιΒιιηςιιΜ ,ι νιι!;ςδ Ιωοι!ιανεβ, (Σουι: Βι·ιι:.ειιι Αρ,2:Γιο ΑΒΒιι:επι ΜεάάιαπιΠεάειιΓεπι

60φιδσ| Ιιιτιιιιιι Κοπιπικι δ. Ραπ ΓιιριιΙετε: , ιι: 8011αΒί |.ε$2.ιι1πι ιιι οπιιισιιι ΑιιΒιιιιιτι τοιιΜιιιι: απο ιισζιι:ιε6



` ι ή?? --~

“Μ νιτΑ ε. ιιιΕοτιοιιι ει>ιεε. εΑΝτυΑιιι

ω. ε". εΠ:ειάετιι Ατιτιίιεε ὰ Γεειε τω ΕΡιΓεοΡ:ιτιιε, 8εάιιοιιι Ιοειιτιι ειιιε ωιιιικιιιι ΕΡιε

Μ” ωΡι, επι Νοπτιι:ιιιγιιιΒιοι·ιιτιι 8ειιτι Ρι·ειτειΤειιτ , Βοεισι νιιιεΙιεετι ει” ΒειτοτυπιΞ[

ΒΡΕ; χ”. 8εΕ:ιτο.,ειιιΒει·ιιιειοτιιιιι Ρι·ονιιιειο.ιτι ειιβει·ιιιιτετιιιιε ιιι εινιτ:ιτε Ειιοι·ειει, ιΠε

ΕΡιίεοι>οι_ ιτι ΗειΒιιίι:ιΙειειιίι Με ιιι Ι.ιιιόιείο.τιιετιίι Εα:Ιείιο. ()ειτιιειιτειπι ιι:ιβετιε Εράσμι

.νσ.τιοε επει
Μ: .Πω Ιειιι : Μι» ‹ιε Μοτιαειιοιιιιιιι εοΙιεειο ιιι ΕΡιΓεοΡειιι^ιε επιειιιιιι ιιιιιιιι. (Μπι ειιι

εΙοτι18. Με 8:Εαιιιιεειιιε ιιι Ρι·ονιιιειο. Ειιιόιεΐε.ι·ιιοι·ιιιιι , ειιιο.τιι ιιιιΡει·τιιιιε Και ΕεἔἘτι

«Με ΓιιΡετ:ιτο ιιι ιιεΠο 86Ειιεειτο Ψ!Ηιετε οιιτιιιιιει·.ιε, οτάιιιιιτιιτΕριΓεοΡιιε. Ετ

Ιιιιιιε Ρτιτιιιιτιι εεειειιι Ρι·ονιτιειει Ρι·οιιτιι.ιπι :ιεεεειε Ρι·είιιΙειιι, Γεειιιιειιιτιι Ευι

ι. ιιι ισ ιι ιι , τει·τιιιτιι Ε Α ο ο Δ ιι ιι ισ , ιιιι:ιι·τιιιιι βγπιιιει·ιιτιιιιι ι ειιειιι. κι

Ρι·:ιεΓειιτι Ιιειιιετ : ΙιεΕειιειτ ειιιιιι ειπε εωιιωωιι Αιιτιίιιιετιι $εικνΙξιιιιι , ει” ετιειιιι

Μετειοι·ιιπι 8: ιιιεειιτει·ι·ειιιεοι·ιιιιι Αιιειοιιιιιι ιιπιιιι ΕΡι(εοΡιιε Επι. Πτιειε ει:

Ριιιιιιε ειε 1.ιωιιε, ιιι ιιιειι·ιιτιι Ρτονιιιειιιι·ιιιιι τε8ιπιιιιε Ρει·ιιιειτιιιι:. οι·ειιιιιιτι ιιιιιτ

ειιιτειιι Εειάιιεει , ΒοΙΞι 8τ. Εεεε. Ε!ιοτε.ει ει: ΑτεΙιιεΡιΓεοΡο ΤΙιεοόοι·ο2 ειιιι ετιετιι

Ροίι ειτε ειιιΓεεΠιοιιιε Ψι1εωι ειιιιιοε, ιιοτιιπι ιιιιιιιετο ειιιοε ειιιιιιόιτ Αιιτιιιι

εεε , Τιιιιιιεκ Η1°ι1Μ ω ΕεεΙεΠειιιι ΗεΒιιίιειιειειιΓειτι , ι·ειιιειιιειιτε Εεεε αει Ι..ιιιιιιε

Βιι·ιιειιίειιι , 8:Ττιιτιινιιιι ω Ρτονιιιειειιιι Ριέι:ει·ιιτιι , :μια τσιπ: τετιιΡειιιε Αιιιέιο

Μπι εκει: ιιιιι:ιειιο ΓιιΒιεέι:ο.ι Εειιιιιειιιιιιι ιιε Ι.ιιι‹ιιΙΒ ι·ενει·Γιιιιι, εοειιιοει Ετ ε

ειιιε ιιι·ονιιιειιιιιι ι·εεεριιΤει:, Κιιιρετιίι ΕεεΙεΙιε: Ρι·σεί·-εειτ. ' ' ώ

επσεων- ιό. ιε τειιι οιιιιιιε ειιιιιιειιε Τιιεοάοι·ιιε Ειςιετιι ΕεειεΙι:ε (3οιιΠ:σ.ιιτιιιο οιι ει·
Τιιεοόο σε Ρ - Ρτω" τ ΜπΠω Ει1ηεβετ18 πιιιιτιιπι είιε τιιι·ιιιιτειιιι , 8: ΕεεΙείἰειε ΑιιεΙοιιιιιι ειιιιιιιε

Μοιιοτιιε- Μετα ,άι ιιιιιιιίιιιοειι Ι:ιιιε ιτιιτιιιιιιεε Ρει·άιιι·ειτε 8ειιιιει·ειιιε, εοΠεόιο νειιει·:ιΒι

ζῖ:=°°ἑ'° Ειπε $ο.εει·ειοτιιιιιΒοά·οτίιιιηιιε Ριιιτιιιιοτιιιιι εοετιι , ειιιιιε επεσε Με εφε

ιιωωιι_ γ Γεειιιιιιε ιιιςιιιι·ειιετ, οιιιιιιιιιιιςιιε ιιιιιιιιιιιιειιιιιι πιο Οσ.τιιοιιεει ι·εΡειιτ εοιιιειι..

τω. Ετ Ιιιιιιε 5γιιοόαΙιι:ιιιεΙιττει·ιεσ.όιιιίιτιι&ιοιιειιι ιιιετιιοι·ι.ειωειιιε ίεςιιειιτιιιπι

εοπιπιειιάειι·ε ειιτο.νιτ.Φε.ι·ιιιτι νιάειιεετιιττει·ειτιιτιι Νικ! εΧοι·όιιιπι ειιι

87Πώ ι> ι7.Ιιι τιοιιιιιιε Ι)οπιιιιι ιιοίι:τιμειι-Οιιιιιετι 8ειΙνετοι·ιε, ιιιιρει·ειιιτιιιιιε ειοτιιιιιιε

“ω” ιι ΡιιΠιιιιιε ιιοίιτιε, Εε:ειιιιιιιο Εεεε ΗιιιιιΒι·οιιειιΠιιιιι,ε.ιιιιο ειεειιιιο ι·εειιι @σε , Μ:

›: Δω @πιο φιιιω Κειιειικιιιτυπι ΟέιοΒι·ιε, Ιικιι&ιοτιε ο&εινει ; 8ε Ετιιιιι.ιιευο ,
ι> Κεεε ι ειισιιιετιΠιιιιιιιιιιιιο.Γερο ι·εετιι ε]ιιε 5 8: Αι.ιιιιι.ι=ο Εεεε ΕΙι:ειιι€Ιοειιιιιι

>> ειιιι1ε ά 8 ίεΡειιιιο ι·εΒιιι εμε 5 8: Ε.οτι-ιΔιιιο Εεεε Οαιιιιιο.ιιιοιιιπι, ι°εΒιιι εμε

ι> ειιιιιο·Τερειιι€εψμαΠειειιτε ιιιΐο Τιιεοιιοιιο , @ιτε 1)ειΑι·ειιιειιιΓεεΡο Βιιτιιιι

» Πωειιικιωειωιεεεωιονειειε, ιιιιὲ. απο εο ΓεόετιιιΒιιε εετει·ιε ΕΡιΓεοΡιε Βι·ι

ι› τειιιιιι:ιε ιιιίιιιπ, νιιιενειιει·ο.ΒιιιΒιιε, Ρι·οιιοίιτιε Ειει·οΒιιιθειε Ενετιεειιιε, ιιι ιοεο

ε: ειιξειιιειιΦωφωειωω -Ηωεπ·|ιβΧά ιιοτιιιτιειιιιι, Ρο.ι·ιτει· κι·ειδι:ειιιτεε,Ριε!επι τεέιειιιι

“ πιο · ιιή&όΒΜ.Μει:Ρσίι1ιτιιυε , Εεεε Ποπιιτιιιε ιιοίιει· ]εει1ε ιιιε:ιτιι:ιτιιε ττειόιόιτ

>> ΒιιείειιιιΒέήαιΈιτεείειιτίε.Ιιτει· νιάετιιιιτ8εο.ιιόιετιιιιτ Γεπιιοιιεε ειπε 5 :ιτειιε Γατι

>> @ουσια Ρατιωτι ει·εκιιόιτ $γιιιΒοιιιιιι , 8: ιδετιετειιιτει· οπιιιεε 5:ιιιόΕι , 8: ω

ι> νεΗΒξεαθμιοιιι , δ( οιιιιιιε Ρι·οιιειιιιιιιιιιι ():ιτΙιοΙιεεε Εεειείιω Ποέιοι·ιιιιι ειιο.

>> ι·ιιε. Ηοειωειιείεςιιειιτεε ιιοε με παμε οι·τιιοσιοιιε ,ιιιιιτει ὸινιιιιτιὶε ιιιί` ιι·:ιτειιι

>> ιιο&ι·ιιιιιπι εοτιιιιι Ρι·οίεΠι , ει·εειισιιιε εοιιΓοτιο.ιιτει· 8: εοιιίιτειιιιιι· ίεειιιιόιιιιι Μι

” άσε Ρο.ττεε,Ρι·οιιι·ιε 86 νεκιειτει·,Ρ:ιτι·επι 8: Ειιιιιιιι 8: ΒΡιιιτιιτικΓαιι&ιιτιι,Τι·ιιιιτω

>› :επι ιιι ιιιιιαιτε εοιιΓιιιιίιειιιτιαΙετιι 8: ιιιιιτειτειιι ιιι Τιιιιιτειτε; Με ειι ιιιιιιιιι Ι)ειιπι

›› ιιι ει·ιΒιιε ιιιιιίιίιειιτιιε νει ΡειΓοτιιε εοιιιιιΒίιαιιι:ιαΙιΒιιε ,:ιεειιιε.Ιιε @στα 8ε ιιοιιοι·ιε.

Ε: Ροίι: τιιιιιτει ιιιιιιιίιιιοει, επεσα! τε&εε Πάει εοιιίεΠιοτιειιι ΡεπιτιεΒειιτ , Επι:

›› ειιιοτ.ιιιε Γιιιεια 5γιιοι:ιιιε Γιιιε ιιττει·ιε ειάιιιιιιτι ΒιιίεεΡιττιιιε ιΞιιι€ιο.ε 8: ιιιιινει·Γειεε

ε: ειιιιιιειιιε $γιιοάοε ιιεειτοι·ιιιιι δΕ Βεο ιιεεερτο.Βιιιιιιιι Ρ:ιτι·ιιτιι , κι είι κιιιι ιτι Μαζι

οι εοιιει·ε επι Ειετιιιιι:, τι·εεετιιοι·ιιιιι όεεεπι 88 ο6ιο, εοιιτι·ο. Αι·ιιιιαι ιιιιΡιιίΠιιιιιιιι

» 8; ειιιΓ επι ειοειιιιιτει ι 8: ιιι ΟοιιΙιειιιτιιιοΡοιι ε. ι.. εοιιτιο. νεΓειιιισ.ιιι Μειεε

ι» Μπι] 86 Ευόοκή 8: εοι·ιιιιι όοΒιιι:ιαιι 8: ιιι ΕΡΙιεΓο Ρτιπιο ειιιεετιτοι·ιιτιι εοιιττει πε

ι» ειιιΠιτιιιιπι Νείιοι·ιιιιιι 8ε ειιιΓειειιι άοετιιατει: 8Ε ιτι Οο.ιεεειοιιε όιιεετιτοι·ιιτιι 8: Με ι

οι ειιιτε εοιιτι·ει Ειιτγειιετιι 8: ΝεΠ:οι·ιιιπι,8ε εοι·ιιιιι ὸοἔτιιειτε:8: ιτειιιιτι ιιι ΟοιιΡειιιιι.

ιιο1ιοΙιςιιιιιτο εοιιει·εεε.τι Επι: ()οιιει!ιο,ιιι τ€Ροιε]ιιιιιιιιειιι πιιιιοτιε εοιιι:ι·ειΤιιεο

π ΤΙιεοιιοιιιπι Μια: ε:φιιιιιοιιιι εοιι(ειιιιιι 8: ειιιδιο:επι ΜΙΤ: ιιοιιιιιι11ι ίειιιιιιιιι , ιι: ΪιιΡτὅ οΙ:Μνιιωιιι.

άστατη



νΙΤΑ δ. ΤΗΕΟΒΟΚΙ ΕΡΙ5Ο. ΦΑΝΗ-ΠΑΚ( τοϋ

όοτοτο/8ΓΤΠοοοοτοτυτο οι Ποτ: οοτίτοΙοε ό: οοτιτιο τΙοοπτειτα, οοοττὰ ΟγττΙΙοοτ. “Αττ.οτε.

Ετ ΡεοΠο Ροί`τ: Ετ 5γοοττοτο ουτε ί·οέτει οΙττο οοο Κοτοει το τοτοΡοτο Μοτττοτ “5:::°_°;·
Ραμ: οοετττΙΠιοτ, ΙοοΗόττοοο οέτενε,ττοΡοτειοτο ()οοΠ:ιοττοο ΡττΠἱτοο,ὰττοο ττοοο. (ι λ κ.

δοἴοτρὶοτοε δ: ΒΙοττΠο:ττοι.τε Ποτοτοτιτο οοΠτυτο 1εεοΜ-ΟΗτιτοτυΜ , Πτ:υτ πιτ α

ΒΙοττΠοτινοτοοτ , τοτοΙ ττοττοοτοε νο! ΓοΒττοττοοτοε , οι τιοειτοοοποττιεττουε οοττ!ο (.

δ: οτο οιιοε ειοεττΠοτοειττιεινοτιτοτ , 8ο οπο: Πτίτοοοτιτοτ ο Π:ΐοτΡτοτοε ,οΙοτ1Ποειο- α

τοεΒοοτο Ρειττοτο Ποο Μοτο, οι ΡΠτιττο οτοτοι·ττοοιτττοοτ οκ Ρ:ιττο οοοοτεττοοτ (.

@το ΠοοοΙτι, 8ο ΒΡττττιτοτΠιοότυτο Ρτοτ:οοοοτοτο οτι Ρτιττο8τ ΡτΙτο τοοωττωτττ. ..

τετ, Ποστ Ρτετἰἰτὰνοτττοτ το οττοε τοοτττοτεινττοοε Πτρτὰ Πιοοττ ΑροΠοΙτ δ: Ρτο. ((

Ριτοτττοτ Ι)οέΙ:οτοε. Ετοοε οτοοοε ίττοΐοττοττττοε, οτο απο Τοοοάοτο ΑττττττΡτε α

τ:οΡο Πόσο οειτοο!ττ::ττο οΧΡοΠοτουε. τ - α

18. Ιοτοτοττιτ Ποτε $γττοτΙο , Ρεττττότοττο Ο:ττττο1το2 ΕΜοτόοττοτο Πττοὰοτιτ νὶτ οκτη.18.

νοοοτεοτΙτε ]οτ-τΑΝΝεε ΑτοΙοοετοτοτ ΕτοΙοΠεο δ. ΑΡοΠοΠ Ροτττ δ; ΑΒΒειε Μοτο

Ποττ] Βτ Μετττοτ , οτο οοΕοτνοοοτετ ὰ Κοτοο. Ροτ τοτΠοοοτο Μοτο ΑοΑ·τοοοτε,

τ!ιτοο τονοτοοότΠϊτοο ΑΙ: οτο Βτεοοτοτ , οοΒοοτοτοο Βεκτοτοτο. (Στοπ οττττο

ὶὸοτο ΒοοοτΠθ:ιτε οοοίττοκἱίΪοτ Μοο:τΠοττοτο Βτττειοοττο το ττοοοτοτο ΒοὰτἱίΠτττὶ

ΑΡοίτοΙοτοτο ΡττοττΡτε ,τοκοι οΠτοτο Ποτοτοτε Ψτττ , νοοττ Βοτου.το οἱιτο οοοΡο

1°8.τοτθ :το Γοτἰο οτοΙοοτο οΡοτἰε ()εοτ.ττττοο , οτο ΡοΠ: τΡΠττο @Μοτο Μοτο- 1 Μ
Μοτο ΑΒΒετεΠτττ ,( οττοτὶ 8τοτττο Πορττιε Πιτοτο τοοΐιτονοτοττ ) ποσο οοοοττΠοο ὰ Αοτ,τ,2221_

Βοειτα: τοοτοοττττ Ρ8Ρ8 Ατέοτοοοο ΠτΓοορτοε οΠ: , Ροττίτουο ο: :καρο ετ: οο τοο· απο Κο

οἰτττοτττοτο Ιτοοττε1ττεΜοοοΠοτο οιτοό τοοοτετ, οΡἱίτοΙὰτο ΡττντΙοοτ3 οι: οττότοττ- ::ΐ::]08

φοτο ΑΡοίτοΙται Πττο:ιτποτ , @και οτιοτΙ Εοοίττοοοτ Βοοοτο νοΙοτΠο,τιοΙττοοττειπτ «Ματ.

οΙοτΠΙΤο οονοττιτ : οοο οοοτοόοοτο8τ ΡοΙΤοΠἰοοοοτ τοττεο Ιειτοτοοτο , τΡΠιτο Μο

οετίτοττιιτο ίοτοτειτ. ΑοοοΡἰτ 8ο ρτπίτιττιτο ]οΙοτοοοτο ΑΒΒειτοτο το Βτττειοοτειτο

Ροτάτιοοοοοπτ , οοετοοτιετο Μοο:τί'τοττο Πιο ΠοτΠττο ατττοττοΙτοττοιτοτο , Ποιο: ο.ά

δ. Ροτττοο Κοτοεοοοοοειτοτ, οοοτοτοτ. Εοίτοοο Αοωττοιοττω , οττοίΠοοοτο

τιοοοττοττττ ΡοοττΠοτε , δ: οττΠοοτο -ντόοΒοοτ 8: τ·ττοτο οτιοοοοτ :το ΙοοοοτΙτ το"

νοοο ΡτεΠέττ ΜοοειΠοτο @τιποτα οάοτοοόο, 8τοει οτα τ0τἰι158οοἱ τττοοΙοε το

οοΙοοτειττοοο ότοι·ιιτο τοΠ:οτοτο ΡοΓοοΒὰτ,οττὰτο Πττοττε τοετοο!ε.οόο τουτο τπιέτοοιΒ

' το οοοοτο ΜοοετΠ;οττο Γοτντττοο8τ ὰτοιι!τἱε @το Πιο: οττοιττοοοοοιτο ττεοΠοΗΡτεμ

Νοο Μοτο ειιιτοτο Μοτο ]οοετοιτοτ τρΠοεΜοοειΠοτή Ρτεττοε ττοοοοτιτ , νοτοτττ ότε

οτοτττοοε μοοο ο]οΓάοτο Ρτοντοττ:το Μοοειίτοτϋε :το ετιιοτοοτττττττοτιτο οοι τ:τιοαιοότ

οτειτττ Ροττττ τ:οοΠοοοτιοτ. ` τ ο τ'

το. 8οτ! οι τΡΠ1το οοι· !οεο. το οιοοιτε όοτοτοτ τοιτΙτἰ τοττττττο οιττεττοτττ. Ι - Έτάατο ω- `

οπο τομο
οιττοτο ατομο ατοτειοότ το! ΙοοοοτΙτ τοοοοτο, δ: τοπιο το-Ιοττοοοτττ το: Αρο ο· Μ.

Ποο Ραμ οιοτοΡοτ:ιτ , οτ τιποτε οΠ,οτ Πτἱοἰ°Α1πο!οτιττο ΕοοΙοΠτι ο άτΠοοοτοτ οο!τΠ:ο

τετ, Κοτοείτοοιτο τοοΙτοοε τοΕοττοτ. Νὰτο δ: $γοοττοτο Β. Ρετ ε: Μετττττο οτἔοτιιτο

οιττοοιτο ΕΡΙΓοοροτοτο οοοἴοοΠι-οοο τουΙτο τω: Κοτοεο τοΙο τὰτὰτοτ αποτο οοο

οπικττττο οτο οο8.το το ΟττττΠο οοοτειττοοοιο δ: νοΙοοτειτοτο οττοο!τατοοιττ , Γοοτιτο

νοοτοοε ειττοΗτ, τιτοιτο το τα:Γετο τοΙτΒὶοΠΠἰτοτ ΑΒο:τττε ΒοοοοΙτόττ ΜοτοιΠοττο

ττὰοίΓοτΙΒοοὸὰτο οοτοτοοοτινττ. Τ:ιΙοε οειτοοιιο οο τοτοροτο ΟοοΠ:ο.οττοορο1ττει

οτο ΕοοΙοΠ:τ: ΠτΙοτο τοοτττιτο οοοτιττοὰνοτιτοτ: Ποτ Ποιοτοο τΙοο:ιοτο Ρτοτττττ @τοο

οπο: 8ο ντόττ Ποπ. ϊ.Τοόο νοτοοε Α8ὰτΙτο Ηττα Που: το 2Ητ5 Ρτοντοτττε , πει οτιτιο1

το Βτττττοτττει , οιοιΙτε οΠ`οτ Ποιο ΕτοΙοΠτο, οττοτοοτΙὸ οτο τττοτοτττοτυτο οοοτοειτο

οο.Ποε, οτϋΠ:οτο , Ποτ: οο80τίι1τοτονοτοοτωΠΜο Αττωττοττωττ το Βτττειοοτειτο

όοίΗοτιτο τοτοοιτττ. Ήειτοοοτοτο οοΙΙοέτὰΡτο Ποτ: το Βτττ:τοοτε 5γττοτΙο φωτο

οΙοτττοοε , τονοοτε οΠ: το οτοοτοοε Ετοοε οτττοοΠοει τοντοΙειτει , όετίιτοοοο ΠΠ οττοτο

ΡΜ· @το Κοτοτττο Ροττοτοοότιτο. νοττιτο τΠο Ροτττειτο τονοττοοε , οοο τουΙτο Ροίτ:

οποιο: Οοοετοιιτο ττειοΠττ, τιττοοτττε τοΠττοττειτο , το: όοΠτοότοε οίτ , οοτρίιΓουο @το

το εττοοτε ρτορτοτ εττοοτοτο δ. Μὰτττοτ εο]οε Μοιτειίτοττο ρττοοτοτ,Τοτοοτε Μ.

Ιειτοτο , :ττοιτο ΒοοοττΠοο ΓοΡιιΙτιιτο οίτ. Ντιτο ετ Βοοτοοο ΕττοΙοΠα: τΠτοε ττοΓΡτττο, Τ""Μ8

@το το Βτττοοοττ1το πετ , οττοορτοε οίτ , τοΒο.τοΓοιτο τοοΙοιδιτττ ὰ Ετει€τοΐ5Ε ΒΕ (τττιτωτ

οτοειτο τονοττοοε ,τ οτττοοτο τονοττοτοτοτ,τιτ τπο ὰ απο τνοττοτοτ οτ ο οπο.

Β©οἱοτ1ο τοττΙοτο ττότοτοτοε ἱτἱοοτὶε 8ο το]ττοόττ2Ροττε ττττοΡττ , ὰ ουτΒιο οτΠ οτ

Αίτια. 86”. Οπί. δ. 19.8οττι!τω!!. Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
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Μ. σ”. Μτιετε άεΐιιο&ιιε εΠ,τιΜ!οπποΜ εκεωΡΙπω εει:ΒοΗεπ Ρὶὸεὶ Αι1Βιοτ11ΓΠ Κοττκιω

$Ε112:(°ά ΡετΙο.ωππ εΠ·, ειεΊιιε ώ ΑΡοΠοΗεο Ραμ. σωτιὶΒύΪεΙιιε @Μ ειιιιΠετε νεΙ Ιε8θτε>

Βτετατ::ἱΠὶττιε Γυίεερτυπτ. .. μ _ . _ ›

Μαρ. π. πο. . Άπω τεειπἰ ΕεΒΜόβ πουοΞεοπίεττο ετεινἰ Ρτοεὶἰο ἰπτετἱρ(υω 8: ΖΕτΒὶΪτε;

ΤικαΜΠ8 όροι Ιζεεεεπ Μετειετιιε1]υ;;τει Βιινιιιιτι Ττειιτιτει, οεε:ιίυεεΠ Ε!ίνοιειίεετετ ΚεΒΙ;

Μ”, μ- Εε8ΐτιόι. ]ιινει:`ιε ειι·ει;ει· άεεεπι διοδΙ:οειπιοτιιω ,οτειεΙυε Ρτονιι1ειπωυΙτίιπι
ΦΜΜ ΔειπκιΒΙΙὶε. Νειω Γόι·οι·εω 655053 @Με όζεεεειτιιι· ΟΙἘΒτἰὸἰ,Βε:ι ιΕτΜΙι·εόυε !ιο.Ι:εΒο.τ

ι.13τοι·εω. Ωΐιακμε ωετετἀεεΒεΙΙἀ αεϊἰοτἰ5 8: 5Μπήεωα Ιειπἔὶοτιε ὶοεει· Κεἔεε
ΡοΡυΙόίΩςι1ε Ι:ετοεε3 νιάετε:ιπ απο-ται. ΤΒεοόοτι:ε Πεο όιΙεάικ Απτιίὶεε , ΠΙ.

νΙοοίτεειιε :Δι1ΧΜο; ΓειΙυ:ιΓετειεκ!ιοττειτὶοτιε εωμιιω τωιΙΡετ1ευΙ1 ίιιιπϋτίιε α.

ἱὶἰιπΒιι5: Μεεπόιιιω , σιάεοιπ ΡΜ... εΙ:ετιπι·ιιω ΧεεΙΒιιε απ: ΡοΡ.ιιΙὶε ; .μπω

ειοἰφει ΜΜΜ με Ιοτει·ίε&ο Ιῖεεἰε Β·ειμε. ίεει όεΒπο. ΓοΙεττιττιοὸὸ τυι:Ιτα με.

.- @μια Κεἔὶ ιιΙτοι·ι άει1·ετιτω ειηι1:Ι Ροεάει·ει εποε πιιιΙ:σ εκιτιόε πεπ:Ροι·ε @πει

εο[ε!εττι Βε εε εοτίιτικμιε Κε πιει ιιι·ειτυπτ. __ . . _ ..

ω.._μ.ε. . ει. Ατ1τ1€: .πακετο ΡοΠ: Βοξ: 90ο ΠεεάνειΙΙ.ι Βοπκε όείοοάιιεείὶ μούφα

Ξἔ°:ἱἶ:°° Μ! εΠ: [εκεειπεΠωο σοηει8εΕπιο Ιεε. Ποφἰιήειε , ΤΒεοάοιτυε επτα: ωεωο:Ξε

επιω ό,... ΑτεΙυεΡιΓεοΡιιε . Γετ1ε:τ 8: Ριωω όιει·μπι . Μάϊ , ειιπιοι·ιιπι ο0;οΒιι:ιο. 8ε _οέΙο,άε,

ο ίιιο&ι1ε είμ. @μπι α: πιιττιει·ιπτι ειπ1οτιπιπ ΪιιὶΠ`ε ΙιεΒὶ:ηι·ιιττμ ἰΡίε μπιόικΜη

ίοιιπιἰ] τενε!ειἱροε εάοθ:ιιε ,ἴιτἱε ρτεεὸἱεετε Γο!εΒο.τ. ΜατιίἱτΜΜΜ Μ ΕΡ8ίεομιιι1

/ @Με πωπ ὸιιοΒι1ε ,(εΡυ!είιΓειιε είὶ: Ευ Εεε!είἱο. 5. Ρει:Η ,Μ :με οτιππιιω Ε Ιβ.

εεροι·ιιπι Ποτονεττιεοίὶυ`Μ Πω: εετΡοτα ὸεΡοίὶςο.. Πε 90ο πώ εαω εσπ!οτή ο;

εμάΔεπ. Πα 8ταὸί`ιε τε&ε δ: νετεειτει: άχει ροτείμ ειπε εω·Ροτε εΡί-οτι1ω ιο μι*

ίεΡιιΙτο. τω; , 8: σωσει: εστω: νινετ π: 8ει·ιει·ε.τιοιπεε 8; εεοετετιοοεε. Π: εινα?

Βι·ενίτει· εΠεο.πη τωπιππ Ρτοίεάθε ΓΡὶτικιΙΙε τεττιΡοι·ε ραΜο.τύε ὶΙΙἰι:ιε ΑπεΙοι·ιππ

Έεε!εΠ:ε,εμπιπτυω πυωευεὶω ειπα Ροευθι·ε,εεΡετιιιιτ. (:ιι]ιιε ΡετΓοτιαπι,_νἰ;

απο , εεκπειη 8: οΒὶιιιπμΕρὶτεΡΙι5υω π1οπ1ι1ππει1τἱ 5ΡΠιιε , νει·ΗΒιιε ΒεωΞεπωι

@στα 8:ημειτυοι· ΡειΙειώ απο 1ιιοΜε ειιο&1ε1ΙΙὸ εἀνεο1επτὶΒιι; μπώ: : ιιαοΜη

Ρι·Ξπι1 Γιιι1εΙ1ϊε, -

.ο -. ' ε' . . . : π. 1

Η.ΐ:@αν έπ Μω5.ι μα/ξα πω: πηρα: Ρωβι!, . _

. ρω. πω:: ΤΗεουοιωμι @με Ρ£|4/ἐΔ «φαί.

ΡΜ... Ρσφή?:εαΜ , Με... , βιωπά[με δαπάσ::

- ΖΖωμά.εάΦ!Ρα!:8 είσΣπωπι ιίέ]επι.ϋ.

Πἰτἰωἰ Μπεστ. _ Δ _

,Ν'απειιε έκπα ΜπαπΜε:Μαη δορ2επ&ετ |κόάση

” ' (Έκι ΜΜε3· :ΜΜΜ @Μπλε @τσάκια

& Μπι.: πονο βαπάεπ: Με» :....ρω.. «πω,

(Σ'2·υιΜσ .4πεε!Ζω |πιπέΐω έ:: από μἰ2Β.

.Η 8ικ«!Ιΐ: τΜΜοτο ἔκ Ερι].σσριτπ Ριτο:Βιομμησ. δ δ. 'ΙΉεοεἰρκἰ :αμκ πώ απο Ε. ΛιιΒιιΙΙἰοἱ πώ·

9κί"Μ .466α πι Μυποβε7ισ μωίπω μια.: Μακ» Α· τ πκμιε Κε!ηιιΠε Ιενηωπη @ΙΙ ..Με π. χ;;; ο&εω

έκά!σωπε @ΜΜΜ Ουι!Μο Ρώτα” ; μι»! Κπε·υππ Η!. $ερτεπώ. τεΠε Οο:ΓεΙἰκιο Μοιπε!ιο , ωῇυε Νέα:

Μακαμπι". Ρι»·όσρ[ι σ€ωπηβπρωπικω6ω&φω, νεώπ κ. Ιψ. ;. ττωη. “μ ,_7_ Ρ,.,,°ω,,ΜΦω;

ό- Ξπ!εβο!Ηάσ _ήπικ π: Μυποβπίπίίδια ιίςΈάρΙέω πω» Τ Η ι ο υ 6 η πω”. ω. Τη"ι|Ι.Πωπ "ΜΗ

 

@Μεάπ/Μι&α , ωωεψ` βιώεεβνΞ[κο υπΕπΙπιδ εσω- .φ.πωω... σωπΕύκι ΔΪαΙἱΜ/ΩΙι$[ε£ἱ! ψιπέβωπάσ , έδω

μπιπέκσ. @ά εΙ:ἄ°Μ6 ε!! @ιι ΕΡ;[ωρεκκη "πιο Ποε· ει: έ» σΙαιαβυ·πω ΙΜιτυπω "ω, Με επιυπρεπτ σΒΙεἄΔ

πω... Με. πο. με”. 6ο. Ηπα: Βεάει ιπ1ι!›. _ς. σε!» ρ. Μ. ΜΜΜ: Με .ὶ μ·5ωοΜέσ "οι .αρ.,ρω εωφέ [στ

ειζιπ; Βο:ΜΜΜε@αφ Ιιεψει. πω: ησ"υσκ βἰπἰκι Με.. απο" εις,

εειΗεεε

%Ή

Μ παπί-ιιε Με. ε.. ειιπιάεπι :Με υε_ κκΙ1.άεεεΠϊίΐε πκΐ ΜοινομΙηνυπ ωω.τ.»ι; ΜΜΜ» ό» ωοπη:ΜΒ πωσ

εκιΒιι. Βεκινιι:Ιάικ Π: κεεεοτὶοκιβω Μ;ωμο1οΒιισ :ἱωι οΙΜκάπι ση·:::".·ι_ ΤΙΜΜ ............, μ; "ω"...



Με Β. Τ1-10ΒΕΡ11ΙΒΟ ΕΡΙ580Ρο: ως

ωοσωωωοσωωωωωωωωωωώωωωωωω :κι οσων. οιιοι·.:οι.ιορι

Με Β. Τ1-11εουΕιπιιυο ΕΡιεεοΡό:ΐέξ:Ξ:

ει: ΑΒΒΑτε οοιιιιειΕΝει ι>κιΜο. #

Ν Τ Ε @ιι Μ α': δ. Τ|ισσό:β·Ξέσ αέα»ια:·, Ο:Μεί:π/: Μο- ΟοΧω,,

= παή':27 ρ:2υιυπί2α άά:2α::: /αυα:. Επ/:α: ααα:: ΜΜΜ:: β· εχο"Μ·

α :τα Αυιό2απσωπι ::·υί:α:επι Ρ::απϋα· πυέιίέβαιαια Οπό:Ια

ε! :μαπα α:ί δπυιΜαπι #α·υ2πω, β: :ίΙδιωι αύ απο:: Οοτό:ι'α,

(β: :Μπι :π 5. Επή·2 Μ:: Μπαρ ·υο:α:α:) απ:: :ο :τι ἔσω Μ

5: 5αΜπα»ι ὶπ|?αἰ:. Ιἄ2: ::τπ2:αι· 2π:όσωπ Οι:: 8. Β:›ι::ἰ. θα·

: : πούΖωπ Οοτό:2επ/:, ί2:::ταταια /Βιι:ίω· α: ρωταω |ο:Μπαιπ/απ

αιωιιαα»ι, πω: :παω @ό αα/4Η:ια Οοπεπ·έα:2οσω Σ. Μαατέ

€|ία/?τε, :πιω 2π:απαύα!α, πωπω α: ::!εόπια:8. Βα2:ό2!αι Επαπ::τπω κεφα- α:

Οωσώαυ·έσ :]α:]ΐ|έσ α:::29:α πβττέ έ:δοπ2. Σέπια: τ:: ία:»ι /α:Ι: :ί:Ρίοσπα Ούἰωώα.

τα “πα αμα 82ωιαπιία»ι :τι ?ουτε !.Οοπ:.Οαἔ. Μ :Με Θεώ:: : ΟΗιοτΗωιιιιε Κα:

Έτιιτισοτιιτιι , ω ιτιΙιιίὶει·. Αό πιστεεόειιι ιιοΠι·ειτιι ιο Πα ιιοτιιιιιε εταιιτιιιιε μπι

 

πω: , ςιιιὸιιιιιά [πο :ιιιιιιιιι: ωστε Ιοειε 5αιιΘεοτιιτιι εοιιΓετιιιιιιε , ιιτ ιΒὶὸειιι Ρει·ειι:

οπο· ΡτοΗοιατ , ό: @οικω Βεο ο.ιικιΙιειιιτε Ειειβετε πιει·σειιιιιιι·. Ι8ιτιιι· όιιπι ι·ιοε δ:

Ρτα:εΕπει 8ετιιτι·ικ ιιοΙΕι·ει Ι)οπιτιο. Βω.υεοΗιι.οιε Κεειιια Μοτιο.Π;ετιιιιιι πι Ιιοτιο-›

τε 55. Ραπ ό: ΡειιιΙι ΑιιοΡεοΙοι·ιιττι , 8: 5. 5τεΡΙιειιι Ρτο:οιιιαι·ιμιε Βιμ:: Πιινιιιιτι

5οτιιιιαιτι Ιοεοςιιιόιειωτ ()οτΒειει,ςιιοπι ΟυκΤι.ιικοιιε ειιιοιιόειτιι Ροδεόετιιτέ

δ: :κι ΗΓειιιιι ιιοίΕτιιπι Ρετνειιετιιτ, ιιΒι Ρωπι νειιει·ο.ΜΙιε νἰι· 'Τι-πρ ιεειιιιιιιε

ΑΒΒ:ι, Ρτο πετώ Νιιιιιιιιιε ιιιτιιιτιι ιαϋΗαιτι ΡτεεεεΡιτιιιιε , ιιτΜοτιοαβϊΚεἔιιΙει ιΜεΙαιτι :!εΒεεπιτ ι:οκινετΓειτι 3 (3οΒιιοίαιτ Πι·ειιιιιτειε νεΗτ:ι ,ΐ1έιςηέΕΕΒοέ η:

Ωω νιΙΙειιιι ()οι·Ικιειιιι επι ιΡΓιιτιι ΜοτιειΠει·ιιιιιι απο :ιό]:ιεειιτιιε τω: κι ιδι:ο€ιιιιτιή

ίου 8: :ι!ιειε νιΙΙειε Πιιιι€11Ρ:111τ88 ΕοΙιετο , θειιτιΙΙο. : (ΣιΡιΙιειεο, βζ,βι χ Ω!Γειιτί

[Μι ιιιτε8αιιιτιπιιιιιιτειτο εΒΓςιιο ιιιτι·οιτιι ]ωιωωΜΓιιιιιιιιε :ως 5 . φαω

ετ$ο α Οππιἰαπιἰο απσπαΪαπι , ό:: :# βή:απ ( ει:: Ηαέι·2αχιαι·ή-Κ4 _. ' ` '

 

 

αΟαπ:ίο:'απ:ίο των 2π:Θ:: Θ· :8::$2ο, 92ΏΠ ›·:Ζπαπ:: Παζ:: )°ζι δ ο: απ]

?πωπω Μαρτ:ω-άαπα: β:Μ·: ει: Ει·ι·|ια»ια:::ο :ίψέπια: _, Ρι%ι α ;_ 26!!! ·

βατ:: :ίεά2:. 1: = _ Μ: Μ .αδ-εκ

ι. @κι αππο :σπβπιἄα›κ Θεά: Οαπώὶαω , :οἔἐἔἰωπα ν καψει:: ςιιοειιιισΐ -

τα

@πιστα Ω!ιΙοτΙι:ιτιο Καμ , ό:: ΜΜΜ:: Οόψ22 πιο ι.Χιι. ΓιιΒ ω: ο & ει»

τε:πιβ. Ζακ: :Μπι Μυπαβ::2πω εκαάά:α:πω κατ, πεε:ύατάταπε α Τ :: 5 ω:: Αύ

όα::: α: ρτοἐπιἰε ασια: ΟΗοιώα:·π] 2:98· /ἑ:απιἰο απ: Μ:: , Οβι·Μ2:έτ:α πιο. εναι.

α Βαί:Μία'ε 5π:|ιοαπ:ω βιψ: ·υ2:ί:α:αι·. δ:: :Μπι Β::::β·2:ία: έ:: ΡτΕυ:ί:9οιβσαρπέ Η·ΦΨ·

διϋπσπ:ιωΜ ἰ:αι:ι:α:. Ετ :μια ΒΙοι·ιοΠΠιιτιιιε Ποτιιιι πι.οτΗΑΜιιε, Μαιου 8:

ΡτεεεεΙΓει Ποτιιιι:ι ΒΜ.τειι.οιε Κ6Βιιι8., Πινιτισ ι τιιιιιιιτι ειιιιιιΙιο , ΜοιιειΠεα με Όπιεσ

:Μπι Πιο 6Ρει·ε , (Πιι·ιΠο μεείιιΙε, ιο Ιοι:ο ιιιιιιειιΡειτιτε Οοι·Βειει οοιιΙΙ:ι·ιικει·ιιτιτιι·εΙιειοΓατιι Ρετιτιοιιετιι ιιοΠι·ιε ειιιι·1Βιιε Ρειτείεεετιιιιτ,ειιιει: νιΓεει·ειΙι Ριστ:ιτιε ειδοθειι βωῇ[ἱΡρῇῳἱε

πο. οοι· ωπαιτεεω ιτιοΠὶνὶτ, ιι: Επειτα Ποπ :οιι:ο:Ιοι·ε , απ: :επὲ ιιωιιιΦωε Ι·ει··έ··Ι··ι

ποπ ιιιιΡΙεΙΤε , τιοίΕει· ειιιιιιιιιε ιτιτοΙι€ιοΓιιιιι Ειτε Ειιιτο.τετ. 5ειιι&ο ιΦτιιι·ιιιτιοτε α”ΓιιεεεκιΠ ιιοΠ:τ:ε νιΙιτει.ειε εικττειιιιαιτειιι Ρετιει·ιιιιτ, ιιτ 8: πιω 8: νσίΈι·ιι Ει·ατειιιιτ:ιε απ: :απο

εοιιΓεπιτιειιτεε, Ρτο ι·ενετειιτιο. 55 Ρε:τι·18: ΜΒΜ ΑΡοίἔοΙ0τι1Μ 86 5. 5τειιΕισ.ιιιΡιοτοιιιεικτγι·ιε,εά Ρωιιαωιι ΜοτιείΈετιιικτιιιι εοι·ιιπι Ιιοιιοι·ο ::οιιίϊι·ιι&ιιιιι,Ρτι- ω: ο”

νι!εΒιιιτιι οοιιοαιοι·ε άεΒιετειιιιιε. Β:2πα: :ι:ιι!2:αι Ρπυ2!:Ζ2α»ι παοκ, ρω! ω :Μ ”°'·°^'Ρ·Φ

απ:: Ρ::Μ2πωπι :οπβπι2:, πειιφ: ει: α:: :Μακ Οαποέ:: ::ἔα:αα σύ ατά/υ: σπάει: Ροπ

Σάν: απ: Παπ:: 54ω&2απεπβ Ε::|φαι ιιΓιιι·Ρειι·ε εαπ ιιιιιιοι·ειτο ρυ·α/ἱ:›πα:, α: 2.ά

ΡτπΕιτιιιιι Μοιιειίὶετιιιπι πω: α::::ία: , ω σ.Β ΑΒΒ:ιτε ΐε:Ρεε!ιάι ΜοιιειΠετι] Γ οτι

τειιιεει νο1ι1τιτατε ευω: τομεα , δ: ιι: ιιοιι Με :Με ΡοτεΡεατε ω ἱΡί`ο Μοιιιι ω:

ΡΡΡιηιΕ» ι;

οι

φαω Β::::/ι·ια'α: ΑππόΙαπεπί: Ερῇφαι :πίσω :υππ::βϊ&:αειτι ιζΝ ιιε



Με ιτε τι. ττιιΕοττετατοο τετιεεουο.

. Το. τ. Ποπ.

ο”. .ιιι.ιττατιιτ, ιτεοιτε ιιτ ΜοιταΙιεττοΓειι το πω” αιιτ οτιτατττειττιε τΡΠιτε ττεειιτε ιιτ Ρει·Γο._

(έξ :ΠΕ Με, μπεστ οτοἰΙππτἰοπο›π ΑΜππ3· ό· Μοπποποτποπ . .πωπω πιοοΠοποπ ...τοπ

οποτε: τοπ/οστπτιοποπι. το νετὸ ...κορπ.τ πω., :τοπ ού Ρει:ιττοιτειττ ΒιοτιοΠΙΓ

Πτι Κεετε,τοπι :μια ιΡΠ ΜοτταΠετιιιτιτ ιΡΠιιττ εοιτίττιτττετιιιττ δε εΠτανετιιιττ, ..ο

με πουω·πτω 88. ΑΡοίτοΙοτιτπτ δε Ματιτγτιττιτ , Γειτ ιιτ ειιιιετι ΓιτΒ Κειι>ιτΙα 5αττετα

τΡΠ Μοτταετιινινετε ετεοεαιττ αει ιΡΠιτττ ΜοτιαΠεττιττττ ιτεΓετνιειττεε. Αιί:!.ποπτ ιιτ

τΡΠ Μοτταε!τι Γιο ΚεΡιτΙα δ. Βειεττεττιεττ νεΙ δ. Οοτ.ιτΜετιιιι εοιτνετΓατι δε τω.

τε ε!εΒεαιττι οποιοι .Κεἔπίππτ Ρωτώ «πιο Κθ8Ι112.Π'Ι 55. Ραττιιιιτ αΛοο!ία·υστατ.

Μ. :μια 3. Ηέπο Οιιστο|π.ι Ιε Ποιιττε ..ο «πιο έό2. οει·οποπο :πρωτοι ποπ: τοπια»... Ποτέ

Κ°δ"1'" ποιοπβι ρωτάτε: ·υικέΠξ> Πιο ΚεειιΙα δ. Βοιωτοι, σάπια ωωοι.ε ο.ει72ιοποι @

ποτπείοποί.ο ι πω: πο: τοπποπέπ τοπποπτετ .α#οτϋπιι:. Η:στα 2πί!οτί.ι Μάο η? 5 οπο.

πω» π....ωπω πω." 1οτέιππ.ι Οοτόι·τοππε απτο/Πιο: ή επ.ωωτι , πώ /οίππι

[επίί2 Οοίποποοπέ .Κ8$Β[4Μ :ποπ βο··οοτπιπ @ψ αποτο: : μα! ἰπ Ρο·π/πτέοπο πο.

πωρω αιτήτωνέοπο.ι. Πάει· Ποτ: ίοι·ο Ποτ: οοιπιπεπτοπιτο ι φπα Ραπ:: Οοποέ!ι7 Ρτο

@Με έ:: |Ιττοτέ.ι Οοππτπιπτέοπέτ Ρτἐυἐἰοἔι] ΟοτοεΙσπβ: απ” 1:ετ:ε:. τα”. Με

.9ιι·ιποπά. Μωβ 2πτέοο:ο πωπω τοπσώπ ιίέαοπτ. Νατιτ Πειττι εοιττΡετττττιτε, τΡΓε Ιοειιε νειτε.

Το τ· (Με ταβ1Πε , ΒαΙτΙτιΙεΙε Κεετιτα ὰ (ΠτΙοττταττο ΠΙιο Γιτο ιιττΡεττατιτε ὰ Γαιτ6Ηε νιτιε Γουάιτ

σ” τιτε εΠ:, δεΓαετε Κειιιέιοττιε ιτοτιττατιτ ετιταιττ Ρτιιττο τειττΡοτε ΓιιΓεεΡιτ,τιινιοι.ιιτΜτ

1ττττιιεΕυε ιιετιιιιιιτ, τττταιττιττττ ιιτ εεε ετατ Γε ΓιτττεΙανετατιτ,ιτοττ τιτοετὸ :εφαπ

τιτ τεΙιείοιτε,ΓεεΙ εττατττ Ριειτε ΠτΡετανετττ. Επ Ρ4278.ι' αποφ π_βτπωπο, Κατω

Μπι α μπε Οοτοοι'εππ`: ΟαποΜ Μοποτύπ .πωπω Ιππτοπιππι. οπτοπαττττνιοΙατ

τατιτ ίπ οοοἴεπι ¦οοο ·ιιΣεπτ!ο.Ζ)οττο πιπΡοπο Οοπ:τί2) .Κτοπί.οιπ Βοποά:ίίέπωπ Μεσοφῷ·/Ε·,πιππιβ=βέ οί26'|ά7'ά7Π', πατατα” , ιιτ Πττιτ Πιο Μοιταίεετιο ΓειττΡετ Ρτινι!εΡιιτιττ

εΙεθτιοιττε, Πειττ αττττειιτιτίτε ιιτ ΕεεΙεΠιε εΙειίτιο εοττΓετνατα Γιτιτ . ττοιτ ΓιτΡΡοΠτα.

αυτ ΓιιΗ'εεια,Γει:Ι Ιιοετα μετα αιτέΕοτττατειττ Παιτοιττεατττ δε Βιττοιττ.τιω δ. Βειιτ- ὰ

131 οτι. @το ·οετύπ πι: επ πΙΞεπιυποπο. ιίο:οτοπεππιπτ, ποιού:ε.ποπ.ποοτ ό· .φβ

Μ. ερε- .άοοαο· Οοτό:2επβ Χπτοοπο ποιτοττοτ,οπέ ὶπ ίέο.2. .ο δτατιτττε Ποτ!). τ. 3. Κτ8π!ωπ ι

ω· #ω"· δ. Βεπειίιέϊτ πύβίπτέ Κεειτιατττ ποπ /δοποί ποσοι'. είπω οπο: οπο.: ά απί!οπ:οτο›π

κΜάιο:2τ.Στοί παπί Με: ιιποποτ·επιπη οποπιίο ΦΠ ποπ..πιοτ πρωί Οοτύοίππι τιπἰποτωπ

βἰπτπποπε: πποοπεπτοτ19τοπ.ι , Ποβιπππι β:εβτ, π: έτι Οπιι'Σπί.ι /ἰιιι ΜΜ..π..π. 2$πο<

πο: ·υ2υετοι! Νοπ ά!Γά οτέο έπιιτίο [Μεοδικά ὰ Οοτύο2οπποπε Μοππεἰω· [ε·πωτύπ.

πο· Κοεππι φάω Βοπεά:ί!Ιππ, ?τα εντάσσει πο πυρ: Οα·ποοϋ οτιδέπε πιά ΜΓτιά πάτα·

οσοοσε: ττινιοΙατα Μάταια πεταει::

Με” Ρτὶ- π.. Ρτέπιπ.ι πιει Οοτο:ἰεπ]ι έ[.·στοπίο Ρ#.ε|πἰ£ πιο... ΤΗΕο0ΕΕΜΜ” ,θ Ζιο.ιτουίο

Β;'ἔ:ἱἔὲἔ"°· :νωπ..πω.. ο δ. Μοτό"... Λούα:: ττοπ/πιβο: Επ ?Με ΜΜΜ.. δ. ττω.ωπ.τ- πω.

' χ. Ποπ”. Μοτταίτει·ιιττττ ειιτοει νοεατιιι· Οοτεεετα ιιτ ΑιττοιαιτεττΠ ΡατοεΙτια Πιο

ιοί τω' οΡετε εοττίττιιτιιτι ιτει νεττεταττιΙτε νττ Τιτιιττοειι.εοιτε ,ιτι1ιτε ειτἰιτι*ΕΡτΓεοΡιτε_

τιιιτε νετὸ ΑΒΒαε,τιταειτο στεΒι Εταττιιιτι τιιιτε ΡτιεΓιτιτ, οιιετπ σιε Ι.ιιττονιο Μοτια.

Ιτετιο Ρτα:Γατα Ποτττιτα ΒαΐττιιΙεΙιε ὰ τενετειτττΠιιττο ντι·ο Ποτττιτο (5αΠτεττο οιτοιι.

ιτατττ ΑΜτατε εττΡετινιι: , δε ιττιταΙττΙιτετ αεΙ ιΡΓιττιτ ()ττεττοΒιιττιτ Ρτατι·ιτττι εοιτεΙιτετιιτ.

..ιππ- Ζπει.·ι·οοίπτοπ ΙΡΓιτιττ τετττ ΜοτταΠ:ετιιιιττ Πειιιτ ὰ Γιτττιτατττετττο , ιτα νιΙΙιε δε

ΡτεεεΠιε οτιτττιβίιΓοιτε Πττττ ιιτ ττεεειΠτατιΒιτε Γιτιιετανττιδεοτιτανίτ. (ἔτι ιιτ το

εο ε] ιτε τττετττοι·ια νειτεταιττΙιτει·, ιιτ ε!εεετ, τεεοΙιτιτι·, ατιτιτε Ιαιτε ειιτε ( Βα πω”

ε1ιτττττιτ Ιταε ναΠε ΡΙοτατιοτττε ΓΡιτττιτε Ιτιττιταιτοε τεττετττ αττιιε εαττετιττ.

ΕΡΜ0ΡΗ8 ε. Εκ |οι:ο πατάει βορά το:έπετο .φραπε , Τόσοιίο/τ!άπιπ Ειτε/ώστε” , Μ,

ιμιαιωοτ ?παπι δ'. Βοιωτοι πτ2πωττπ: π..τιωππιτω , οποιο." οιιετπ: Τοεοιίοοπο οπο:

βιο οποοπτππτ π·οποπεο, επ ..ο πππππι στα). οιΜ·τ·οο·οπποτ. Ωοοι2 οπιπέπο ε.τεΡ[π

επι, τσουπ Μ' αν Ροποορτο Τπεοείο:2:έ ΚτΏ: , οίοί?Ιοποπ ΕιιΕ Μ1τειιστι .πο..π. Οοτοετοπ

-.. Ρ π: ίπ Μπι· οποιἰππι τοπ]Γυποπτέ:. Τι-τεουετιιειιε Κε:: Ρταιτε. ΕΡτΓεοΡτε δενιι·τειιτ

.τ ΙιτίττιΒιτε... Πε ΙαετοΓαιτέτο ΜοιταΠτεττο ιτιιιτειτΡατο Ποτοετατιτ Ρα8ο Αιτιοιαιτετι.

Γε εοιτίιτιι&ο αει ΒεΒαΙειττ ιτοίττατιτ Ρτει:Γειτττατιτ Μοιταετιιδε ναι Πει νειττειττεε,

Γετειτιταττε ττοΠ:ταε εΙειττεττττιε αιιτιοιτε ΓιτεεεΓΓετιιιττ . ιιτ όιττττ δε νειτετατττΠε ει:

(Πττοε!εΒατιιτε Αττττα Γεειτττειιιτττ εοττΠιετικΙιιτειιι Βοιωτια ΓταείΙττατιε άε [Με ιιτεο

ει! Ποιττιιιιιπτ ιττιετὰΠ`ε άτειτοΓειττττ, οιιετπ ΑΡοΠ:οΙιειτε ντι Ποττττιιιε δε Ρ;1_τοι·



Με Β. ΤΗεοοΕΡΡ.Ιοο ΕΡιεοϋ1>ο: ο _ ο ...πιο

ΜΒΜ·Τε1:ουΕπιευιιε ΕΡΙΐεοΡι1ε , @τη δέ Με @Με ΡουτΙΗερΙε ΜΜΜ:πέφτω·

με; ιποίΕι·ειω νοἱαι:πειτ€ΙΙ1 8ιΡτωεεΡ:ὶοιπεω ..ο τ686ικΠιπ1 οι: άοπιώεωόιιιτι Μό

ιπαΙἙετὶοθιΡτειίει·ΙΡτο οοτιίΗτιιΙτ3 απο τεΙειτίοιπτ 8: εοτ3Γεοΐυ τοτἰιιε ε61ΒτεΒοτ5ο;

πζο.ΑΝ·

ω·:_ πο. Υ

θα. πι::

Ο

Με ὶρΙὶιιε Μοο:ιΠ:αι] Ρετἰετιιιπί. ω: ΙΙι:ετετ.είε £εωωοω εο1·ιιιΗ εΙοόΒοοεπτ 8: Μ· -

ειιτιόυππ ίο.ι1&ιιττι Ρτὶνἰἱεἔἰι1ω ηυοά ΓυΡτεὶ Ιοε:ο Γεωο”Εο ω: ΚσἔαΙἰ τιπιτ:»Πα:ιππτ

δε 520€τάοτι1ττ1 εουατΠϊοπο 1ικ1ιιΙτιιω ΜΕ, όε Ϊ€τΠ€τἱΡίἱε.ε|ἰἔ€τ€ Ιζεθεοτετη. Ε;

εΙιιιπ εοι·ιπο ΡετΜο ιποΙΜΒ Γετἑιϋτειτἰ εσηέι·ιάει οΠῖ: 8.: τεἰτὶὸοοϋιΙὶε κι οιἔιοἰΒιιε κά:

όστετιιι· , νεοετεωςεω κάτσω Ειι;Μι;επτυΜο φ.ϋ ἰοπΡΓο ΜουοιΠςτ1ο (Με: Μή.

τω. ὶΡΠ Ιιοππικε @πα γοιυτ1τ2.τε ΙῇΡ;ειΓει·ὶΡι:ἑ Ροιπ1Ηώε Ι)οωϊπ ΤιποοεΗιευτ

ΕΡὶΙὲοΡἰ εΙε8ετιωτ . ηοΠ:τοι εΙεωειπᾶο ὶΡίἰε ΜοωιοΜε ςοιπςοΙΕΙΤο εοωΡεκπιπ Π

απ Πιεεεσει·υι1τ. Επι: @ο Τοεο2ίάϊο'π: εο2χωπο πέποποο 2$οοάοποοο ὁ οπο ποπ

' ποπ Ετοπιύοπω Λούα.: πω!... Οοο·οοΖοππ:.Οπτοοι'οεπτέο #ιποβο.

6. πω». :οποσ ἰο:2 Εοέβοοπο· βοο·22 ΐ|:οοίο/πέλωσ , ποπ :οπ/οποέππο .4οΗοω.

.Το2:/οοπο2πο πι |ού..4.. έκ π... έ!ίο/ί. Οπἰ. δ. Βοποιί. :. 2ο9. ΕΡἱἴεοΡιιτο ΑΙΒὶαυ€ιτΓ€πι

οπο:: , 27·υ2οπ Πο. π. έ: Ζἰἔπο ?Με οπο. 37. π26ε8.-πρω έποεο·ιοτο:ο2ππ; ο]ά/ππο βο

/.οππι οϊοπι ·ω:.Κπί.Ρούτ.οο2!οσπο. Ζο/ο.οππο: Οοο” ό· Οίαοοϋπο .Βοοετοιω·Ροβ πω

ποπι πάποοποπιοι: Ερψορϊ: πωζ.-πποο. Τ|οεοα'οβΜαπι, μα: Οπο!Ω!οππο Μππἰο:πΞ

οπ Μ. 2.οοφ. 42. Οο.πιστειο6οί0ω 5 Ηποί:·Μπο: κοπο... ίπ Χοπ. Επιπο. ἄὁ. π. .Σουπ

οποτώππ22π @ποπ απο... Οπάβ ΑτπΒΙο.ιπ:ηΓεω ΕΡὶἴεοΡιιφ@ψ όποιων. .Ρο/ίο

:2οποπ /έ·ποοπτωπι ποποίσί!ιοποιη 484223 :οππΜ· ΦἱιἰοΜπ Ζ'πώοπι2π: , οίκω ΜΜο·ϊοέ:

:απο ΠΜ” ΑΙΒὶειοετιΙὶε |οοο ΑττιΒὶοιπειπΙἱε οπ οπο: καιω: Ιο·πορ/ΐο. @πιο ποξἰ: οπιπ2

πιο οοπβοο , Τποοάοβ2άπυπ πο: ΑΜ2$οππ] πιο Οοποοπικπβ Εεε/φα 2οό·1ηθοψ. 82: υεἐ

:ο ποπ οοποο2πιπ.τ. Μ Ο|οποπέ:ο Ερῇοοοτποπ Αἰύἰἔοπ[ποπ &πιω” Οοβτοπ/Ϊ απο:

οιππο.τ οποοίππ$οποο: οοοπροβοο.ποί!π:Τβοοάο[π ο(οσω. φοι)02Μ οποσ Βοπτὶπὶ ω;.

Μάικ. ΟΟΝ$ΤΑΝΤ1Π5 π. ΑΙΒ19)εΠο ερἰΓεοΡαΒατ. Ι: Μ' οπο 8]ποάο 12ο›πεπῇ` πο·

.$οπποπο ποοπ..πορ.Μ.. Ατπιο ισα. π.ΧΧιιι. Β:ε.Δ.1ιο11ε εΡὶΓφΡειΒοτ. Αιπις›

πο. πω. 0111011405 εΡὶἴεοΡαβετ. Αιιι:ιο οι:ε.:οαι. Ηιιοο εΡὶΓεοΡοιΒειτ. Οοπ.·ρ

σ..........

Τ.. 7. Μ.

πιω.

άρπα: οπ2ιἰο›π οοπι|οέππι βπποππ έπιο8οποπ ποπ ψ: π: Γποοο!οβΜιέπο πωπωρω; _

ίπποι 2$ποποοπ /πΜ· ·υσ:ηΐο πι. Απισίοπ2,ποπ ραπο]οποάοποί. @β οπο.: Τποοοίο;.`

]9:.2: Εροβοοέ Λ!ό2$οπ[.τ παπιίοοπ οϋοπι |06'4712 πιο. Κα!έπέ. οπο.. Μπι Τύοοάοβίιι'π.€

οιοβοο· πιο. .Μπι Οιξίού. Ματέο, π: Ρθ|4θοί ·υέάεοΙοπο.π Νερο @Μπι (."οοποπποέ Εμβ

φοβο: βάτ Τοεοάο/ο·ιάπ:. Μοπίοοπ: Μαιου· βοοπποποο οποάοπο Ο|ποπέ:2 έπ οπο

δ. ΤΜοάε!Ηόυε [πωπω ΑΒΒειε ΩοτΒεἱειπίἱε Μοιπειίὶετἰο Πιο Ρ::εΕω1Π`ε @Με Μ;

Βιιε. πω!... : Ίυ1Βιιε ωφΙοι1ε ΟειιτιεπιεεοΠε εοπΓεσπιτιιτ ΕΡΙΓεοΡυε 1:00: πποττεττι

νετιοτειΒΠὶε ν1ή Β. Αυτοεπ.τι, ε1ι1ἱ ΓυΡετΙοτἰ αρτιο ὸεό1εειτἱοΜ ΕεοΙεΠεε Φο::

Βεὶειπίὶε ὶοτετἴυετειτ. β£οπ£Μ Βο!άο2πο: ΕΡάοπισ Νου:οποπἔοπῇ: π: Ο/›τοπ2οο Ο.»

οπωι:οπβ οπο: απο: βναεπιο: οοπβτςοοο , απο: απ8οποοο: ρ|ππἑ ρωβτοποίο ή,

..ποπωο πω...» ?ίποίοσωποοπ, οποπι ρτἰποφποπ ΟΒἰΙἀ6τὶ0ὶ, Οοοπαπποπβ £:Θ

·.ι.π.. μ». ρο[ωβ £οπ/ἰο2 ω: ποιου: ΟΗοκειιεκττ οπο...» πι Βαἰιἰπἰπέ Μ. .2:

οπο. 27. πἰπω , οπ2ύο: νιΝοποιωαιιε ΕΡἰΓεοΡω κίΗε /ού/ου·έρβ..Ιοοπ .νέο «απο

Ρ:·έποοριοππο Τοσοα'οπω , οπο Ο/:οἰοἰεπἐοο β·ποπ βοοοβΙο, /Μοόπο επ Οποσώπ κά:

Οο2Μ87%ά. Ι/2πά2:2απο: , απο: ρ·οιπάο οποοοοψ›· ποπ @οι Τύοοιίο/Μίο:, πού πἔπππ

το Τοεοοΐοπ2:ο ΕΙοψοπο: Μ». δππο ό· είπα ετΜΜ ἰπ ρπεοὶοπτο /Μ$οποποο . φάω!

έπυποκοπ ποπ τωρα. !!47Ι48 «απο ραπ”Μ, ΤοεοοϋβΜππι δο‹ἰ2 ΑπιοΙπποπ[ οπο..

που:: βι%· ροβ Βοο·οοο/πάοπι, οπ.«πι·υί: οπο.: ποπιοπ πι βο·Ιο Β1οιβοποοππι Μο: :πώ

πού: άοβ2"2287. _ . τ

7. (Μπα... Ξεο!οποπο /ὶιπ›π καποιο, μπώ: πε ε@οϋ 2°οιοοίώ2άπ:, ποο2.σ Μ;

Μ. Ζπ ·υοοπποπο δ'οποεκπβ Μουθυο!ο82ο ..ο πππ2: παρω: βοο2πεοπο2: :καποιο ,

9ποιί ω.. Ροιβοπιβ Οτοέοπή Μ.ρποοπέτοέ:πτ,[ο π.-.ο.ροπο.- ίαπάοοοπ ·υπ.Ζάπ.τ

Οδού. Ο01°Β8ἱἔ Μοο:.ιί&ωο ὸεΡοίἰτο ΤΗεοοεειω:ι ΑΒΒειτὶε. Νο!ἰοοπ “ποπ

ή;" πωπιοπ2ποπ έπ £οοἰσβο#2:2.τ οπιβοπο ΜΘΡΙ##"`ΙΪ οχΪΙΪἰΪ$ #Μ;ΜΜ]9ι84Μ@οφ Μ

Ζώκα.

8. @και@ή ποοποποπι πο. 1οοβοπο ρπῇο Μοποοπέ οοψο...ρ-Μοοωπ π: ..ο

το.. ..πε

ω..

δαπᾶἰθοο- ο

οπω.ω .ῖ8. .Ροηοπι οε:σπέ›ποαο .4πέϊοπσπ; Μπο οἐ!ἐἐοποποποἄπ σεβ: . 4;(οηρπ ΜΜΜ·

13ΡΡιππ> ο



Μ.. ΒΕ ε. τΗεουΕπιυο Ει>ιεε:οι>ο.
οΜ.ΑΝ. απἔΜπα ό~επιά::ω πω:: ΜΜΜ: ρπιπ!2: Ρα:πέύτα: αέπππωα:π: 5 ?ΜΜΜ [απΠ2:απ

(έ: π' ασ :Πέρα 8απίέο: πήρε: σα!ππιπ!ι: Αυει.Δ.ιιυιιΜ ΑΜαωπ, Απει:ΗΑιιιι:Μ Μπι

' - ιπ9'εππ δπευυπιπ2 αππππἰπ›π , ΡΑεειωειοΜ ΚΑΤΒΕΚΤι1Μ ΜΜα2επα /ΦΡ::Ξ:.:ἰα

ηΏπποπ, απών α. ΘΕΜιιιυι1Μ αόύαπ:π /α·α:ίο κι. πω...: ,είε φάω: β:: π.

π: α8εππίππι απ.

::...€8:· εΑΝε:Τι νΑι.1εω1 ΑΒΒΑΤ1ε
Έιιιικ.κκν.

ΜόΝΑετεκιι ΜΜΜ :πε ΜοΝτιΒι:ε ω ΗιεΡΑΝΙΑ .

Ε1.001ι:Μ Η15τ01ι1ςΙ:Μ. Ε

Α ι. .ε ιι ι ιι :π .4όύαπεπι Οα·ποόπ 6'. πω». Μππ::έω π. οαπππέ
 

ΥΔΙετἰικ α ῖ ό

5απε:05 : .. . ρτα:οα›πέβ απί πω: η. Εώπιαπ] Ζώαππε: Βυ#απώα· . :παπα α.
Σ· .μ _ /278ἔΪ42π7Ι£σ ατ8ππιεπ:α, παύει: |2απΜό :οπ/ἰ:: , ?π)ΒΜοπ έπ απ».

(;Ύ 2 . . . Ο, . .

@ώ “απο ππππππ Ραία:π παάεπ. Βσἄαπώ πππάεπ:ιαπι α: πεἰι8ιοπεπ: πε
0 `ϊ:

πιο ποπ ρπιύαπ :ίεύε:: :π Μπέκ: σπα:: τοπικ /επτεπτἐα›π ρα:Ιρια.

το ποπ ἰέσε:. Επέβαπα:ππ: ταπιεπ ποπ αύῇιι: |ππιία›πεπιπ ?α!επίππα δαπ:Ή2:· πω:

αεεεπῇ·›·ἐ ποβ : απαωπέ: απ απ:: ›πε›πσπα αἰΙππα :είεδπέταπ Μαιπ:· ὶ$πυ›·:›ππ:. Ε::

:ίππίσκ ρω πυβτα , Ιπππο π” ?αὐτῇ :αππι απίἰοπ:απ. δ. θεππαπΕπ: α4#!ί?'ἱίἔ”β

/π9£π|ο κ. Επιπυρα: έπ Γε/ἰαπεπτσ πιο αραιά Ρπιιἰεπ:ἐπ›π 8απαο·υα!πιπι ό·απ:πππιπι

τερεπἐπ›π ·υπΖ8απ ?α|εππτπ αρρε!!αι· δαπἔἰπππ Μ: πω:: : ΙτιΕ<έτι1ε ωετ:τὶε Β. ΕΜις.

1°ι1ο5ι15 ΡοίΈπιπιιτι ΟοττιΡΙι:τωΙο εοτιεϋὸἱτ (ΖωιποΒ1ιιπι Γαβ ποτιπιπε δ. ΡοττμΒτενἱ

οΡετε π. Με !οεο ΐοο1τ Οτετοι·:υπ1.ΡοίΈ αμεα: ποτιπ:1Ρειι· ωει·Με νω.εωικ δειτε.

&ιιε οΡιιε ΕεεΙοΠα: άΙΙ.ιτειν:τ. £υπεέ απ:: Οεππαάπισπ δ. ΒΕΝευιεΤικ πωπω· :Ιό

&απ 5ειιπόΙ:αππ νειΙει·1ιιω !αππίαυκτα: :π Ουπτυπί. Εεεε!. εαρ.;.$.7.ποσ πωαπ : Π:έΙ:ει

5.νπωπ όο εε:τιετο ΜοιπιοΒοι·ιιω. $πό/π2:ισ Μ»... /πα9πεπιππι ...π/εαπ β·

πωππ: α ?α!ρ·2ο :αποσπά έ: πέ:2:3· Μοπαεποποπ/πί 2επφσΜ , Ματ αἰἰα πι· |οαπσπ

, π: Ετ αὐτῇ Μ :Πει Μάτσα: επττεττήτωε Οεεὶὸιπε Ρεπὶε εοι15ιππ :ειτε νἱάεΙἰεετ

δέ εκκζι:ο. ΡυΙΙυΙειτ€ιπτ Γειετει: ΚεΗἔὶοοὶε ετσΡυτιά:ει , δ(€. @έα παπα , Σπρέι· Μα

παπάκι: , ππππ Η@απο απ... Αππ:·Ι:επππ!απέ ευπ·υσπέππτ.

νὶφ Ξ: πιω α. δ. ?αὐτῇ ?Ι:α›π αν έρππ: δαπἔῖέ υμπ2όπ: αἰΖῇπε Ζπβτππεπω ΗΦαπ2:α

“Μ” Μέωπα:ι· εσπρπΖπα·υ2: Ραπάεπππ: δαπάουα!!π: έπ Ραπε :. Εππέα:. Μππα|?.Η

ραπ. εα:παπε Ζα:Ιπἑ· ΜΜΜ:: έ:: Ματπσ·ο!προ Ηιίπαπ. α‹ἰ η. πω. Ισπαππ:: Τα..

παπι:: : εκ μάπα.: ποπππἰἰα άε:εφε›ππ:. ?α/πΖπ: σ:: .άβατέα·ππ ππ·2:π:·Συ υπππάπ:,

Οπ:πρίπ:επβ Μσπα/ἰπτἐπ›π ?Με ΙἱεΖὶἔΖυ/π άψαε:·έσ εκπε:Συέι αείο!επεπ:. Κηπιζριπτ

Ραβι:, ίπ π82οπέ: π.. /οϋταιίέπε:π]ακια Οπιπποπ Ρεπεπβ βαβ:, πώ α παταω: Μ.

απ.: υπα$πορεπε επίεόα:πτ. απ». απο Γἰοἰειιπιτε Ρτε:όμετ αππἰαπι 2π·υ2άΙα αιτεπρ:,

:πυἰ:|?.€α›π πώ :π·υσπέ /αα·β: . πάπας” !οεο κά” σο2πιππί2:, ό· ίπ ρ:·οβιππϋπη·ω

:πωπω /πε2επ:επι πατα” ποπ ιί:β2:22. Ρώπα ›ποπ:απωπ:π ρ›πΜπ: πυο:ατπ: ?α

|ετπ::, μη:: ίιίε:π Ρεποππε :α/ἰπυπ , ὶπ !οεο ΕΒτοπειιπἰε πεπ 0τα:οπ2π:π :Μάτια

κα. .Σπα π:: Μ:: ?αἰεπ2ο πω.. :ψ πω». Νατπ α Κεεείππω Ρπαἰ2/ 1)ωπΕππ ._ απ:

πωπω έπ :πωπω β:νπαπι εκβτπδο αϋππι Ρτε:&]:ετιι›π]υετιιπ1 ππ›π2πε ρ·αβ·

_ κά, ε:φπί[π:, απ: Σππο 2α:πεπ ραπἰίπ ρόβέπ 8:·ατέα:π πειί22: απκ2/2ο δίππϋπέ/ Ζ)2α::σ.

. π: , α απο ρπασέππέ α›πω·ε α2|23:έα:ππ. Ρο/έ αππο: πωπω, ή· «άρπα ?αἰεπαπω

Ξόπσπαππ·πβ·›π βΙππό2πεπι ιίε/επεπ: , ωραιο:: :π :απϋππι Κεφ2αππ:π έπ π:οπ:Μπ.ε

αές::2ίαπέ:, ἰύἱαπε 2π Οπα:ωπ› ?από δ. Επιδιωβι: Βπαεαπεππ: Ρπιπσρπ: δαπίέσωπι

.; Ραπ ά· Μαπ2ππ ρππωπα:, εσπ/ξ·ά!2 : αιαπε ω. /απια:π παπι πω· σ:π·π:πποπ:απ·

/ πἔἐοπε: Θα:π:. Μέση:: Επιβαρπ: :-Μππέα·ππ: «Μ». πό απέΐπέπα:π αιία,παυ22, ό· α‹ἰ

Ιππ:ώπωπ Οοπ:2πωπ ?σἰωαπππι Μωβ: 2π·υΖωσπ , πώ 772021: πω: πύ#Μ#ἔ:. Οπα

:πωπω αι· Μυπαβεππ,π δ'. πω: επ:: φπα αεσπ·υπ :Με 8. Οεππααϋπ πωπω π.

ἔσω , :παμε Αύόα:ε›π πω. ΜΜΜ. .Ρ|πτα /επ2>πβ άΖ:ἐ::ιπ,ὶπ Μ.: Παω:πω.

. Ἑτπἄππ/Ε`



οΕ ε.νΑι.Ειιιο ΑΒΒ. Ηιει>ΑΝο: . Κω

-.Ρπιέ?αΜ Είπων[ί ω! @παοκ όχο. 2 Μάο ω'2:.ωπ : Ι/2ωπι Β. Επώετά δ'απίιθωσ- Απ. απο

ΜΑΜ Μοπκώι8 Ουωβατεπ[ύπέ έ2:νίίωκ : ύψοαΜπι δ. ΑΜαπ: Βοα'υπϋ:2 :ν όι)?σ

πω; , πυώα:2οπ:: ά·ύιΙΜάι!α διπί?οΜΜ ΜακΜιὶ ό~ Βοπεί!2 Μοππώοποπ: ··

κά:: Φωάίωάι ; ο”Μ Β2ό!2αΜΜ: ΕΙ.·δ.·ίε%ε 0°υ:έεπ/: ό Οανισό2] ©ιπτα:εάεπβ Οπα'.

Οο?ε:·:. μηί/ξτυοτέ |δ·πιππο·. 2 Δ ' ι _ > ' _ ο .

3. Μοπα/?£ω_τοἐ#ρ:αω βέ :επιροπΕσ 2ο[·ήέΙ:ξ;ι /;·4$ήοπ;ο έβιω εφέ 3. 5. 3? $ωση .

Οοπεοπίω· 208. εοποπεβτσ, 4ιιΜ οι ΓειοτατιίΒΜἰε Ιο_ειε Ρειι1ε1ίΕτΠ1τΘΡοήεοτυτ ε:ΙοόΕι ἔΞὲΤΒἐ°Ι

νΜ , ουὶ ‹Ιε τοτο εοι·όε εοονοττο.οτιιτ π! Βοπήοοπκ Ετ πε ἰΡΓει; ωφω, Μοτο- Μ,ιω._

Πει·πι ἀ€ΪοΙ€ιτ:ι οεΓοκτάοικ τοτο:1οοοοτ , τοΠιιι1τι1τ ε:: εωωιω ΠΜ ΡοττἰοεοτὶΒιιἑ

ΓιιΒιι!τἱ , εΙο εΙἱνἑτΙῖε ΒτοεΙΒιιε Γοτθἰ; @ω ςὶο ΡοίΓεΠἱοοὶΒιι: Ρειτνι:Η; ΦΠ Ρτο σε.

ῆοὶο ῶΡΡΙειπὶοὶονΜ τοοοςοτιιτ, 86 Μοοειίὶετἰο. τιιιτΒοοτοτ, Β1ΙΓόοιιο άπο;

ποσο Μοοάέω οιιοςμ οικω. Φωοτοοεςμἰςὶςτο ίοτίε Μ εέὶΜι νἰςο. ιοι;οάοιώ

Ποοϋε Ιὶνο Γοτνἐτ1ἰενε οοει·5ομε οπο&Ι μ·ιωΕι;ίομιο; ΡατοΓειιος 5 οοο ΡοίΕοει οι

Μοο:Μοι·1φ απο εΙεᾶἰοοεπι Βοτοἱοὶ ,οοο ιιΙττοοεἑτ Γετά ΜΜΜ Γαι1&εε ΚεΙὶΒἱο,

οἱ Γοεὶοτὶἐ εοοεὶΡἰιιοτ ω @Με τὶτοοτὶε 1)οιτήο1 οοΜΡιΙΩἐὶἰΟΙ1€Π1 οι:: ε!εΠόει·π1

ι·ε:$ω αεΙείἙἱε; Ναι 6οεοΞεοιΜε Ιαοω5Ι1ι:ειτε , αυτ Βοοεπε ωτ1το.τΞε ο1Ιε66οοοΗΜ

όειι1τιμ·, τω ει·είςιυπ ηΡΙιο ΓιιΡε:Βὶειε τιιτ8ἰ‹;ὶῇ Γείϊ:ιι εΙειτὶοιπἰε ὶοΗειτἰ, άς · ·

4. @ο :Βορά υισΜαθι:[: δ. Ρ“αΐοαΜηάΦΜΜ εκβήσίΐο Ερ2ω2562ο "Με Μο:ἰιιιἔ;

` __ . ` 2 . 7 > `· · · η·

Ιο Με ε:οεττιετοτ5] ματ Ιο‹:ο Ιοίἱετιε νω.ειιΐ _

ΟοτΡι1ε Βιιπιο οποιο : ίεάο.ιωτιο. :Μ ειΠι·ε1 νοΙ:ιτι!π1

ΑόΓυτοΡΠι: Γειτ1&ο.. Νεοπ ΓοΠῖεἰτ ΒΙοι·πι Μοτο

ΝοΡαο Με ΚιιΡἰεοο ΟοειιοΒἰο ΡοτΗ-Μοοτειιπο

ΙτοΡΙοοψ ΓςΡιιΙετἰ εεινειε νοοετξιΒἰΜ ΑΒΒ:ιε.

Ει·ο. Γεοτἰοἔοοτοοει ττἰΒι:ε οόάΜε ειά τοοεοοιπ ,ι . (

ΜεοΓο Ρεοι·ωιτΙο οάο οοο τηἰοιιε ω ΚοΙοοὸειτὶο_°__ `

81 Βειπε ΡοτΡεοάοη οοωετατιιι· οο1οτο ΚειΙετιὸαἐ `

5εοοοοτἰε πκ:οΠε , οικω ο6οινο Εεπ:ειοεοΠε; · | -

(Μ Ερἰω 62ο β με βία: α! , Ρώπα: "Ζ πο. :οαιιι. Ούπωθ Μία·ρ:έ ἑῇόιΒ

Ρα Χαλ έ: ν. Μα· Κσἰεπιἰφη Μ472ΐ4σ' ούὶφ ρήσεπέα: 9/2 Εμ: εισηρμ ε:Μωροπρ

Ρ,··ωπα οι Μυπαβετέη δ. Ζωή ά:Μυππόπ: , μια( Οο?στε2εψόπ: Μσπασύσ ΜΜέ

βόμ·ίίπω ψ αβ·τ2: Ζ'απα]π::

νΙΤΑ δ. Ω1-11.013νι.ΕΙ ΕΡΙδΟΟΡ πω":
Β(¦. Χδγμ

ΜεττεΝειε, ""°Αι1&ο1·ο σ.οοτιγάιο ΦΠ ίἑοιιΙο οι. ίοΗΡϋπο νἱάἑὲι1β

_Ε::Μ..$Σ :ΜΚ ?. Ο. .47δάΐ'θά Ούψή;

οωτεινωά·ιο ;>εεωεά:.2.

κ

Η ῇ ω ἔτι .5'σκέμον·ωα·Μ Μέσου· ΡἰρΡἰπο πέπακιν κά απο» ά. .ώ :ῖἱ»ι Μή 1.”

ο
(Ξοίὶο Μεπτετιίῖοπι ΡοκιτΗὶειιτο , ω ρ·οοιιΜκάάο έ” λ .Ρ48Ιο 1)ία·οπο/ΜΡω @κι .

_ ο Μιέετ. τηέ:ίσπέκ: :β μή· 6'αυ·υ!ζΜπέπί τωρα: , ?κακάο ρωωμ έα Απ/%·πίπω #

Α Β. .Δἰππκῇῖβπιἄἰα ίΜάοβα·σ σοφά. @πώ Ρωσία: ἰΡ|ἐ ίπ !δύκο έα Μπακ-βιο: Ερζ:. `Ι

::ορί: ιἰιωι οί: 6'|:Ιοέαφ α!·ίτ. @ποια .βύί _βιίβ :μασ/Μ έξ/`οπ:5· σα·ΙΜπέτ ·υα·ύέι·. Ροβ > Δ

'εσάσπευὶ (Μτ.ο0υΙ.ι=οε 7' Β. Ρετϋε λτοιιΠἱ εοιπτειΠε Ποπ , ΑτιεΒὶίἰ ουοοιιο ἔι οοο Γεωοη Ρ:ορει- =#< ΜΒΜ;

8ιιτυπι ώ ΚεΒἰυττι 8επιτιωιιε , ω! ΕΡἱΓεοραΙε ουΙπιειι σο [Μεσα Ωιο&ΞτοτΞε εΙοτ5οπι τι·ἰςείἱ·

:Με ειτοιιο Γα:ιιικ!ι18 οὸἴοεοἀἰτέ Π: οοο :ΗΒΗ π! Με επιρΠιΒ ο ρταποτ οι:οό ὲ ταΗ το«Ποε ομοτ

τιιε εΠ: , €ειιτκ1 ρετόιικἰτ. Η” «καὶ ΑΣΕ» βΡΕ”Ξπί ράπσἰραφΙἰπετἱ: :οοιπμπέατα19σφπτ, ακοη·

ή ·····Μ·· 1°····ω # Μεψεπε·· Μ<ε€·#·#·εο ΕΜ··Ι··υ @ο @ο@ο -Ξεέ2 ΐε>Μεεε Θ:
ΒοήαΜ ρωταω. “ η

 



Με νΜΑ ε.. τ:ιΦιι.ο ειιιεμεἔἶιιιιιιεττεινειε.

Ε ιιτ ι (:Η00ι11.Ειξ Μειιεπβε ιιτ'οιέ Ρωιιεειι @Με δειιοίιιιοπειπ κι

πετειΒιιεπι 2ππι.ιο τεειιτίιι εοιπιπειποτειπτεε , Βοιπιπι . 8τειιιιιιπ ιπειεπιβειι

τε, εοΙΙειιιδιιτε δε Βεπεδιεετε διεπιίιιπιυπι δεεετπιιιιιιε δε ιιιιΠιπιιιιιι. ιιιδι

_ εειιιιιε , Παιδι ετιεπι Γιιιπιπε ΙιιιιπιΙιιιιιε πιοπειπιιε : οι ιιιιι ποιειιι Γεπιρετ

ζ ιπ πιιτιοπιΒιιε δω νιτιιιτειπ Πιειιιι, δε «επι είι Ι)ειιιι θιειεπε ιπιτειΒιΙιιι,

ιιιιιιιιιε 8Ιοιιοίιιε είὶ ιτι οιιιπιΒιιε ΜΜΜ τιιιι;ιιωι ει[δειπ Μπακ Βιο

πω εοπτιιΙιτ Γεπιτιιτετπαιτι, Πε ποΒιε εοτιιιιι ?ιδια εειει:ταπιιΒιιε ρεεεει

ιοτιιιπ οιππιιιπι εοπιετιιτ νεπιειπι, οπιπεε ιπ εοπιιιιιιπε δε ίιπΒιιιι Πιιππι:ι δενοτιοπε ειιοιειπιιε.

8ιςιιιδειπ δειπέιι επι Ρετ ιειΒοιε8 ιπιιιτιιποδο8 Ριορτιοιιιιιι ορετιιτπ ΐειιειωπιει τεττιΒιιιιο.

πε εειετπει Ριτειπιει ειίτετιιιιιτι , ειιι·π Ωιιιιιιο Πεο ιδιο ιιι Μετπι1ιτιεειιδϋπτε8 τε8πειπτ, δε ειδειπ

(ῖιιιιίιο Ποιιιιτιο Γιιπιιιιο ειιΡιιι ιπεοιροτειτι ,δενιδιο ιιιιιπδι Ριιπειρε , δενι&ιε ειιπ&ιε ποδι

πιω ,ίιο!ει ιιπιποιιιιιιιδιιε ιπδιιτι ,δε Ιειιιιειι ρειειιιιιιιιτιε ειδοιπετι εοτειιπ Πιο Ι)οπιιπο νιέιοιεε

ΐεπιρετ εδίιΡτιιπτ , δε δε Ρι:εΓεπτια Γιιι ΚΨΜ εοπτιπιιε ίεΡτινιτειιε Ι:ετιιιιιιιτι Ιδειτεο ποΗιει ποπ

εεεπι νεπει:ιιιιοπε , ιιεε ποίιτιε ιιππιιιε ίοΙΙειππιτειιΒιιε ιπδι8ειιτ : Γεδ ΡιονιίΞι ίιιπι ποδι: πι.

Βιιπιιιιτι Ιυεε Ι)ινιπε ωιιοεπ , ιιτ διιοιιεΐειιπιιιιιε Ρετ τεπιροτει ιενοιιιιει Ρέτειιιε ειδι8πειτοε δω

διιπδιοτιιιπ πιειιτιι τεεοτδιιτπιιτ , δε ιπ τεεοι·διιιιδο διιιεεε νεπετειιιοπιε ειιιε&ιιε ειιιιιι:ειπυε, εοΙἔ

δεπι διιιιδιοε ποΒιε ειδ ενιιιιπδει ιπειει δε αδ δειιιιιιεπδει Μπα διιιεεε Ρειιιοποε δε πιο: ειιοτειτο.

. μ Α! .εεε ειριιδ Βε;ιιπ δεοιιιτπ Ποιπιπιιπιδιιε δοιπιποιιιιιι ιπετεπιπιιι. ·

ειιιωπε ιι.·8ετιΡιιιτινειὁ ειιιιιιιιδ εε Β. Οι4ι.οοιιι.Ει 8εί)τιε δε δε τειπιο νιτο Ιοιιιιιιτιιιι , εοπίιιειο οιἔ

Βεπι18. ο διπε μια πειττδιιοιιιε , ειπε νειιιπδε ι-ιιετιι ιιιιιιιπι πεεεΠε δι ιπιιιπειπιι:: Ρτοίιιριάφε ω

ποΒιιιε,Πε ιπειγιει, ποια ρι·ιεΐεπιιΒιιε ιιιειδι ιιιιε μια, ίιιιιιτιε ειιιιτπ επειτα οι ;ιιιωπι ω·

ιιτ ΐειειιιιιιιιε. Νιιιπ 8επειιΙοειιιιπ Ρειιετπιιπι Βι Αιιιιιιιι.ιιιιε ιιι.ιιιιε Βιπέτ:ε Μεττεπίιε ίεδιε Ροπιι.

ΐειε εοιιιΓειιιπ πιιτοΒιιιτει βιειι δε δεεεπιιίιιιπιιπι ι·εδδιτ , διιιιι ειπε 8επιτοτ ρτ2διεατιιι· δε ω,
Πει εκ ιιπτιιιιιο $επιιιοιιιιιι 8επετε Ρεττε ΑιιΝοτιι.οο ρτοειειιιιιε, Ριειπειιιπι οιππεπι, ιιιιιιιο τει-Λ

Μπι (ιεΠιιιιπ ποΒιΙιιιιιε δε δεεεπιιΠιιιιε 8επετοίιιιιτε Γιιρετανιτ , δε ιπ ίιιρειειπδο ιπεεπιι ειδ

:ιτι τΕπιοΓδιπ τεδδιδιτ δειιοπείΒιιπ. Ατποιιιδιιε δικιο διειιπιιε, Ρεττειπ ιιιιΒιιιτ Αιιει>επτυπ, ποι

διτειιιιε ποπ Γοιιιτπ τετιιιιι οιιιιἱεπτιἔι : νετιιιπ Ειαττιιιιι διοπιιιιτε δε εοιιί.οειδιι ειιεεΗεπιιιι Βιο

_ τιοί-ιιε ειιιιΙΙιτ. δ. πεπιρε Αιοιιι,ιιιιε ΜειτεπΠιιιπ παιδι ιπαεπιίιειιε , τιιιεπι (ιεΠ·ε ΜειτεπΠιιιπ

"α,ΡΜ- Ροπτιίιειιιπ εκ Με επι.οπονιιι Κεειε ρτοειεπιιιτπ διειιπτ *, (τιοι θιιιοδονειιε Ριεεδιαιπτε Με.

Μ» πω. ιπιδιο Πεπιεπίι.ιιτι Ροπτιίιεε δε τε δ: τοτδιπ Ρτεπειετιι (Πιιιιιιο.π:ε τειιΒιοπι ρτιιπιιε Γιιοδιδιι, δε

Ρ°β ”,7” ιπ Ιιοποτειπ δεΒιτιιιπ δεειιε Εεειείιεε ρτοιιτ πιιιπιιιιιιπιτιιιιε ροτιιιτ διΙειτανιι δε ειιειιτεινιι) Επι·

τιιιιιιιιι Αιιιτιοι'^Ροπιιίειι, δε Ριπιιιιπιιε Πεεειιε ιτιδειπ Ροπιιίειι, δε θ.ικιωιοπε δ. Οοδιιιει

|ω“Θεω ι)ι2Γιιιιε 8επιτοτ, δε Βεπιιιιοιιε Ριεττεε ποιοι ΑπΓΡεττι ειιΡιιτειιιπι. Μετα νετὸ Ποτιιιιι δ: νο

[εκ επει- πειοΒιιιε ειιιωιι1ε ΠοοΑ πιιπειιΡατει ποπ πιιτιοτι ποοιιιιιιτε ειπα τείιδίιτ , Γεδ παπι: ιρἴεπι

Για ΜΜΜ ποΒιΙιιιιτειιι πιοτιιπι ριετιιτε δε ειπιιπι Γιιιι&ιαιτε ΒιοιιοΠΠιιπε ιΙΙιιίιτεινιτ δε δεεοτεινιτ. απ:

::ἐἔἔ:”ιΐ'° ειιιπ νιτο ριιδιειίΠπιε ρτοιιτ τειτ ιιιιιπδιιε νινεπε , ποπ ριιιιεΒιιιιιτ Βοποτιιιιι 0Ρετι1πι εκπιΒιιιο

πο” έω;!_ πε Γε ιιιιρειιειπ ίοι:ε: ιιτ διιιιι Β. Αιπιιιιιιε Ροπτιίιεειιι ειδιιιεδτει ΓιιΒιιπιιιιιιε είι , ιΡΓει επι”,

ριωιε8"_ ίετνεπτε ιιι εαιεπε ΒΡιτιιιιε-Γειπδιι ποπ Γοιιιιτι ΓΡιτιιιιώινείιε δε νει:ιιιπιπε ιπδιιιιι είι , νετιιπι.

ε . ετιειιπ ειριιδ ΤτενετεπΓεε ιπειιιίιοπε ιιίειιε ειδ διεπι πιοιιιε Γείε τετιιιίιτ ιιτιιιιε τε!εδ:ινιτ. -

23°2 Έ* 3. ι8ιιιιτ (Πιιοδιικιιε νεπετειΒιιιε ιιιδο!ιε μια· , ιιτ Ρετ επι , δευτ ποΒιιιιιιπ Επι: ιιετι πιω

Πο[ΜΕ. ΓειιοΙιε τταδιτιιτ ,δε ιιοειδιιΒιιε ιιιτειιε δοεεΠδι15 ειιιιιι:ειιιτ , Ριοδειεού.τιιιιε :πειτε , πεε ιπιπιι:

οι,ιο(ωιε νετὸ ΓΡιτιιιιιιιιε πειτε” εΠιιιεπιιιι. Ιπ ιιοο ΡειιιιΒιιτιιτ ετιειπι τιιεΓιιιιιιιε δείιδετιιΒιιιε , δω κ.

αιιιαιιιο 8ε ιιιιιείεετετ ιπ ειπε οτε Γειριεπτι : Πιιδεοίιιιιιιιιε μι δεδοέιιίιιιπι ιπειειΡιτι, ιιι εοτιιιπ Βεπι€πιίΒ

""'·""· πιω ειιιδιιοτ ιειπΡοτε ρταιιπιιο ειιε&ιιε τηιτετίαιπιιιειε, Γειτετ δε ιιεΒετει ιιπδε Ρτοίεττετ πονε

δε νειετει. Ηιε ιιιιιιιιε ΙιΒετειιιίΠιιιιιε μια ει τιιιειιτιει ιπ ειδο!εΐεεπιιιιιπ ιιινεπτιιιέπιππε πι.

ιιιιιπιε δινιπιίιιοε τεΒυε δε ιιιιδιιε Βεπε ειδιιιιιιε ιοΒειεπε , Γιιιιι8εΒετ ΓοΙΙει·τιΠιιπε Ι)εο δε οπι

πιοιιε Βοπιε Ι·ιοπιιπιΒιιε νειΒιε δε ία&ιε ρειίε&ι ιιιιιε εοιπριειεειε: πιιιιιε ειιιιεπι Γεινετε δε εοιιιιπ

ιιιπιειτιιε νει ειδ τιιοδιειιτπιιιπει Πε ειἶιιΒιεΒειιδε ιεπιτεΒετιιι· , Παπ ριιινιιπι νιτιιτπ δε ιποτεε

ιιιιιιιιιι ρτοιίιιε ειΒιιοττεΒιιτ πε δεΐριειεοειτ. Εεεε πειτε δε Γειριεπιιιι πιιιιοτιιιπε Γιι6διιιι: , ειδε

ετιιιιεΙιιιιιε προ: , εκει τπιποιιΒιιε Βεπιιἐπιιε δε ιπιιιε, δε πιιτίι ΒεπενοΙεπιιέι Μι οιππι οτδιπε,Γε

Με δε ριοΓείιιοπε δι:ιειδιπιε ειιπιιΒιιτιιι.

ιιιιιιιι€ιιι η” ει” νει·ὸ οπιιιιΡοιειιιιε Πει επτιιιιιιι Ριετιιε Β. λι·πιιΠι ποιοι Β. ΟΙιιοδιιΙΗ8επιτοειε απ·

ειιιη>Μετ ειδ δινιπει ίιιιδιιι δε ειδ ε:ειειιιιι ορετιι Γπο. ιπΓριιδτιοπε ιπτιτπε ειεεεπδιίΪει , δε ίετνεπτιίΠιπε

Μ” πάθω εοεειΠετ ι εέιιιιπ είε δεἙιιπιἰὶο ΡΑιιιιι.ο Μειιεπίιιιιπ Ροπιιιιεε ιιιιπε ειιιιιδει·π Β. Ακουι

ΕΡὶτεοΡω· Έιιιπ_Γιιιιιτπε ιπιιιιιιτιιι ιι(ζ'Ιετο δε ΡΙεΒε ροίιιιΙειτι : δε ιεπτε νιε ιιι ροδοΙεπδο ειπα , ιιι Τιιεοοι·

! 81.1ιτιιιι?Κειι !ιεει πιιΒειει ως ιπιει ειιπιεοε ειιπιειίιιιπιιιπ δε ιπτετ εοιιίεετεταιεε ΓεετειιΙΕ.

 

Ε

_ ο Σε0ιιιτιιιο, ε!. πωπω Ατιίἰδιιπι νιειιπι ιιι ιιιιι- εε ι.:2Βτο μτπεδετιιι·. @ι ειιδεοι· ιιι ΒιΓδιιιίἰι. ΕΠΕ.

Με ΚιιιΙιεποιιιπι οΙιιπ Βιιιπι , Ριονιπειιε Νδιιιοπεπ- δε Ι.οιιιετιιιε'. ιιιπιιι. «πω Ριιιιιιπιππ ειιΈριίεοπο

Π εσπτει·πιιιιιιιπ , @επεσε , Και ιιι ΕριΓεορατιιιπ ιιιιπ ΠεεειεπΒιιπι μεζέ: ) επιιιΙοεζο ειιΡι.ιπ3επε,δε Απ·

ετειειπε διειτιιτ ,ιοιιιιιε δ Πειτε Αιει.ι!ΐο Μεττειιδιιτπ τοπιο πιο:: Πιιιδιιτο επο. 7_ Βιβ,Πιτητ.

Εριιεορο οτδιπετιιε εΠ'ειιιιιι πο Απτοπιο Ποιπιιιιειο & ΑιιιιιΙί·-ιιιπ (ΣιιΙοιιιιιιιι Ρειιπιιιιι Εριίι:οριιι·π ς”.

ιιι Αιι$βειτι Μπι!. ιεδ. εει›_ 6. εποε! ιειπειι ιι Ι.ιιδονι- ιιιιπ ιιιιΙΤε ιιι εμε νιι:ι αδ πω. 64ο. δικιτπιιε.

πιιιτπέ



νιττι ε. οι-ιι.οιουτ.τι ιιι>ιεε. Μτ·τ·ττιιιειτ. το;;;
ιι'ιιιιτι ,εεττ-ετ ετιεπι ιιΙιιτἰι τε&οτ , δε τιιιδιετιδοτοπι τεδδετιδοτιίτιιοιιε εοτιίΠιοτιιιιι τιτιιιιοτ :ιτι

διτοτ δε Γιιιιτειιτι πιο” τεδδιτοτ; ιιιείτ τιιτιιετι ιιο!ιιΙιΠιτιιπ ρ!ειιιε (οτ πει διεπει) ειδτιιιτιιοιΙιε
ιττι τοΒιτιιε δε πινετεειιτιδα οι το8ετιδο εοτιδτιιτιτιει , δε Β. ΑττιοΙτδοε ετιιδιτιίΠιιιιιι Εαϊειιε δε Γατι

&ιίΐιπιοτ Μειοτ-δοπιιιτ δετερειιτε Ε!ετιειιε τ”ειέτοτ,οιιτΙιεδτω ΡοιιττΠειιΙτ τσιπ οτιιτιιοττι ιιοτιοΙο

τιιτιι τε!ιειίΕπιε αδ τεεετιδοπι ειτ ε!ενιιτοτ. ο .

τ. Ποιο εοτετιι οτδιτιεττοτιπ τειιιτιιιε Επιττιιιιετετ τδε ει.182 Ιετεοτετιίττιοιιε ειιιιδιιτοττι σειρε

τατιο ιιιτιι βέτο πιω τρταδιιι δε ίοτιεΠε&ι!ετ πιοΙτετιιτιι δινιτιιιτοπι ,ποπ ιιιτιιΙ1ττω ροΠ!εδε

τα: , ΙιοτιείτιίΠτιιε ρεττιι:οε , πιοΙτιι βοκτα πιιιττι Εεε!εθ:τ εοτιτοΙιτ , ΡΙοτιπιε ετιιιττι δι.ιοΒιι8 πιο

(οτε ΟΗι.ουιιιι=ο δε ΑτιετιιΓ:ιτ ' ιιιτε Ιιετεδιτιιτιο τιιιοετιδα δετεΠιιιιιτ: πιο τιετεττιιι ΒεπεδιΕτιοτιε

δοιιιιτι τοι Ιιτενι ΙοεορΙετιίΠιιιι εθιειιιιιτοττ δε τοττοε ριιττιπ Ρτιτιειριιτοιτι τισιι: Κεεεπι τεΒιο

τιιιιιιετε εΙοτιοίιίδιιιε ειπειιιιιιιιτιιτ. " ο .

6. δει! Βεειτοε Ροτιττίειτ νε! ποπ ει: Πιο τετιιιοεττιτ , ειπε ετιεπι πι ιιτεΒΜε Γιιτιέττε ΕεεΙεΠά

Ποτ εοτιιττιιίΠε τΙιεΓιιοτοτοττι σε τιεεοιιιιιτιιιιι ειιιι&α τερετετιιτ , τω” Ρ:ιιιΡετιιττι διίττιτιοετιε ,

Βοτιοε τετιετατοτ διΓρετίιπετιπιοΙτε πεεεΠιτιιτε εοιι6τοε ΕΙιοε εδώ , οτ Πιτ Γοιίτιοε ττιιΓετετετιὲ

τοι: ΙιιιπιιΙι ιιτεεε Γορριεκ ειτροΓειτ. @τα ιιοτειιι Πει ιιτονιδειιτιιι δε ιτιενιιιιοιΙιτ Ρτωειττωτιο

(:τι!οδοΙΐοττι ειδτιοε διιιειδιττι:ε ιονετιτοττε Ποτε νετιιιιτιτεττι Για: Γειτιότειτ Εεειείι:ε ρτεεδειετι

Απ. @το

0τ:.Χεν1.

]ιιΝ. οι”.

ΡετοΙτιιτετ

:πιο δ: Ρεο.

ρετιΙιοτ Μ.

ττἰΒοιτ.

Π

ει.ιωτιττε

εφε. Ρτοτε.

τετ μια”.

διοτι δεετενετιιτ , δε ρΙειιιαετόττοε Μεττειιίὶ ειδ τε8ειιδοπι ΡτιιτΠεετε διΓροΓοετιιτ, τετ φωτ -

ροΠιδεοειτ , δε πο” Πεο δε ίδιτιίτο ειπε δε Με ίριτττοειιοιι8 τιοίτειι εοΠειτοτοτ ετιιτ τετοΐδειιι

Πει δε Ποιιιιιιι ιιοίττι]τεο-Οπτιετι ιιιίτττι€το τω τετιτιοιτ , πει: μπι οιι Με πο: Ρετιετατ

ιιιιι!τε εοιιτοΗττ νετιιιιι αδ ΠιιιΠεε οΓι.ιε ιτιροίτετοπι ετοειιιιδε Γετντινιτ. . ε. . '

7. ΑτιετιιΓεε Βεατινιτι ιιιτιιοτ ίδιοι τιετιτιοτιιΒιιε Ρετττε το ειιτι6τιε ΙιΒετιττΠιιιιε επειιτιετιέ

ιιιιἰνετΓιι :τοτε οτοετε νιδετιιιτιιτ νοΙοτιττιτι ειιιε ττο.διδιτ, δε ιδιοι δε ετείτιτιο εο8ιτιιιιε μωρε

τεπι (ΞΙιτιΡτοπι Γειτοοτοτ, ιιτΙιετιετετ τΙιεΕιοτοτιι οι ειεΙο ,ττιετιιτιοε τιιιτττε ειιιι&τι «μια τιιιΒε!πιτ

νεπδετεδεδετε μορετιιιοτ _δειδιετ:ινιτ. ΨειΡτοΡτετ ειοίδειιι ριιΠιιιιι Ρετττε, Βειιτι νἰδεΙἱεετ

ΑττιοΙΗ τιιιιΒιιιδειε Βετιεδι€τιοτιιΒοε διτττι.ιε ,.Γτιιτιτοιι!ι εε Ρετ Με ΡτοΡτιετιιΙτ ρτ:ενιΠοιιε;

τιοὸδ τοτ:.ιττι Ετειιιεπιιιι , ιιιιττιο τοτιιπι θιιΙΙιτιπι πιο δε ιτιτετ Ποτ . δε ΗΠοτοπι ΗΠιε Ρετ ττιοΙτιιτ ἔεἔ'

τιετιιτιοιιιιιιι Πιτ:εείδοτιετ οτιιιιτροτειιε Πειιτ εοΙΙιιτιιτιιε επετ τιιοδιτε Ρτοπιετοιτ. θεοι! δε δε.

ειδιτ,διιττι τΓδειτι Αιιετιιίεε ίἱειιτ ρατετ ΐοετιιτ Μιιιοι: τεει:ιε δοτιιιιτ εδεξτοε, ε;οίδεπι οδἱεῆ ίἱιε4

εεΠιοτιειιι ίδιο δε ρὸΡτ Πτι ἱὶΙἰοδετεΙἰοιιιτ. μπι ετιιτιι Μπιουτ οιι εοδεπι πιιιιιίι:εττο οι Κε..

Βετο τοποσ (ΪιειΙΙἰεεἔι Β. Πέμ δτειιτιιιτιο εοιιΓεετε.τοε δεοειιεδιέτοε , ρτιπιιιε εκ Β;ΑτιιίιΠι δειτ

ι

!

ΑτιειιΠεο

ττιοιιιΕειιτ.

δε τιποτε. _

τιοΙτετοτοιτι

διοιπτετε

εεττἱ0τ ειδ: ι

ειιιιτ.

εΙΠἱπιιι Ιτιτρε τεειιΙδιοε τεερττ1τ Γέτιοε δε Γοεεεδετιτειιι τιτοΙεττι ίδιοι ΙιοΓριτιο δε Μοτο Μπιτ: ·
δ δεεοτοττι τεδδιδιτ δε τιοτιείταττι. _

Ε 8. Με τιι:τ:αερτει ρτοΓεττοετ , Β. ΟΙι!οδοΙίοτ διοτι νἰιτἱτ πι ΓιεειιΙο, ιπιπτ Πιιε τιιιετε!ε, διά

πιο Ηετι τιο!εΒιιτ τιιιΠι Βιειετιε,τιο;ε πιο θεά νοιετιατ ιιτοιιιιιιο ίειειετιε , ιτιιιιτιιιτιι ίτιιττι τισιι

ττιτ-ετετι:, δε ιΠετιιττι ΒιιτριιττετιττΠιπιε Γιιδετετιε : τἱδε τιεττ”ε&ιδιτιιιιε ,ίτιε ειδ ιιΙτεττοτει δε πειτε

Πινιτιο νοΙδε δἰτἶοίὶιε,δἰἱε&ἰοτιε Πει δε τιτοιτιτιιι ΐετνετιττδιπιιιε ,νιΙτετι!ιοτ Ριετατιτ ειδδιιτι

δε: ε!εεττιοΓιτιιιτ ρΙειιιΠιττιιιτ,ιιτιιιιιύτιιοοε δε πιειιτεπι οι ιιιτειιΙτ ΡτοροΠτοι' ιιοΠτοε Πε ττιίοτττιεΙ4

ειι..ι.τ.ι

νιττοτδιιι.

κατ.

βετ ,οιιιιτιτιοε διιιιι ροΡετιιοδιιιιι Πει ρτονιδετιτιδ εδώ: ιιτιεεπε εο8ετετιιτ , τρίο πιο μια: ιιττε- '

επεδε δοέτοε δοθ:τιτιει: οδιετιιττι οοο ΐιιοδιτοτιιττι ιιιετιτἰΒιι3 ετ:ιτ ιτιτ·τιίιιτοε εΠιδοτε οτιετ.τιτιοτιιέ

δτοδιο ιτιίιτιιδτιιε , δε ιιτττιτο: Γεττιτιει: δοεετετ ειτειιιιιΙσ τω» ιτιτττοετε τ:οπιιιεΠετετιιτ ΐετ

τιιοτιε. . . ο Δ

9.διε τιιιιἱτοτοτιι ιιτιτιστοπι τειτιροτΠιοτ δεειιττετιτιτιοε β Β .Αιιτιοι.το τιιιιοε Γιιιι&ι «τι 8ειιιτοτε

ιιοίτ ΕριΓεομιτΐιε διετιιτιιτειτι,ροίτ ετετιιι δοΙειδιττιΞι ΓοΗτοδιτιεττι,εδ ετε!είτιε τιεττι:ε @απο επιτ

διιι ττειιΠιιτο, μπι Β.(5οειιιεο Γοεεεποτε ειιιε ειιι·Ιείτιιιττι νιττοτοπι δε οιιιτιιοττι δετι6τοτοιιι Γοειε

ττιτι ειδιοτιδτο,Ποπιτιο ετιιιττι @ουσια ΕριΓεοτιο αδ εετεττιιι ττειιιΠετο, ιεττι τιιτιδει·τι Με οι οττιτιιιιπι

νιττιιτιιπι 8γτιιτιιιίἱο τιοΒιιιίΤιττιε εδΓιιετιιτ,δε Μπιτ ιιΕτιοτιτε ΐετιοΙιε δεεειιτιίδτιιε ιιιτ”οτιιιιιτιιε επι;

ετοδιτοε,τιοι ιιιτετιπι ιδιο Βετιε ΓοΙιεΠε τιονετ:ιτ,ιιδ ΡοτιτιττειιΞ ετεΕτοτ δειτιεερέ Γοοδιτιε δι!ιδετι-·

ττΠιιιιε ρτεεεΠε δε εοπιιιιιΠοε ιιοπείτιδιττιτ: τεεετε εοετιιτ. Νεπι ιιτ οτδιιτε τεπι τείετιιττι, διοτι

Β.(Ξισδ0 Ρτ:είοΙειτ τοποσ πιοττ:ιΙιτατιτ ιπεο!ατο ττιιτιίιΠετ ,ο δε Πεο οπιιιιΒιιίτιι.ιε διιτιᾶἱε ίεΙιετΠ·

τοε εοτιῇοτι&ιιτ είται ρΙετιε δε ΟΙετοε ετιετ.ιιτ τιιι2τετε ρτεεδιοτ δεττοεττιιιτΡιιττειιι ιιττιιιε Βείτο4

τ-επι : τοετοίιτιτοοε Κε8ἰιιττι διετιιτοτειτι , ειιιὸδ Β. ΟιιΙοδοΙίοπι ιιοτιδττετε δεΓιιιι&ιτιιτε ιιιΠ8τιετττ

ΕΜ δειτε διττιιιιτετοτ ΑτιτιΙΗτειιι. Νοτη πιοΙτοε ειτ 8ειιετε ὶτιίὶοτ 8ετιετοΠτετε το τοτε Ετ:ιτιειιτ

Ρτιπιοε Γετιετττετιε ει: ιιιττοτοττι δε τιιιι:ιιειδοτιιιιι 8Ιοτιδ εε!εΒεττιιιιοε. Ρετ ιιιιιιτο: ειιιιοτοπι τει-ι

πιιιιετιιε . .ιιιΕι.τοιι.. τιιτεττ'ει€τοτ οι. δ:ι.ιο.ι6.ιω να. Ετεο ίειΙΙιιιιτιιτ τιιιἱ τεττἱοττι ΒιιΒιιτιτ ντΠτετιιΓΜι ο - _ . _ -

πιο· οιτοτε το Μοιιτπτετιοττι δ. ΜιιιτιττιιιιιΤτετττειιΕΠ$_ νιιιιτιδτεεἱίἱιι μικτη. Εεεε 'Ποιοι δ. Υνιιιιδτεει

|Πτ ΓοτιτΞι αδ απο. 6”. # ή |

6 Ηιιιε εοΙΙἱΒιιτ ΩτιΙοδο!τοπι τιιιΓιιοε.ιτι Μοτιοετιιιιιι

(>”πτΠε Ετεττιιτέιτινε , Γεδ τι: Ι.:ιε4Π νιτσ.ιιδ Βιιτίεο

ΡοΙετιι δεδετιι ιιδίοττιμιιτιι ; τω: εεττὲ ὶδ Με Αιιᾶ0·

ή τ$τιιιτιιιτι πω. Πε ειπε οιτοτε δε Μπιτ πιοΙτι τιιοΙτιι

£ΔΒιιΙἱτοτ.ννἰΙ!ε!ττιο$ ΜεΙπιε8Β.ἰπ Ι.ι.δε Κε2. ΑιιεΙ.ε.

3 .(Πιιοδο:Ιδο ΕΠί τττοοιτ πωπω» Πιιεεπι Μπιτ:

ῇοτἴι, τινι οι λοίττπι εοπι Ριτιιιιτιο Έτιιττε μττοεΙι δο

άδοτ.δδ.0τδ. δ. δ. διεττσίκω ΙΙ.

ει: ΕΕεπιιτε. ΕμτεοΡω Βέτο: ετεδττιιτ ,° τιιιοδ ιι.Π-ετιιιιιτ

ίπ Μεττγτοιοττϊο Βετιεδιάιιιο. ΠεΠδετιιιτ Οεδιιτεο··

τοπι Εριττοτιοι ΟιιΙοδοΙτοττι ειδτιιιε ιδιωτη , δ: ΜΒΜ

τισιι ΛοδτειΠοτοπι Κεειτ13οτιιεΙτιεοιτι π. ;εΡιιιοιε·

ειοεδτι.τ:ι·ι Πσπιἰππω τΙΙιαβι·Μ ό· «οπο» ωττεΙδεκτιβτπτΜ8

Φ12<ι<ι τι
Μπέκετ. ·

ιιροεΙΙ:.τ, Ιιοττετίιτειιιε οι ,πιώ επιιιτιιτ ό πο: ττ·ἔ

. . ›

δεδἱ Μετ

τετιίἰ τιταΒ:

ειτιιτΞ

τω. ΕιιιΓεορτιτιιτιι Μπιτ. _ἔι ιιοτιιιιιΙ.Ιι8 «Μπι, .ιτιτ



3;64.6 ν11°Α δ. ΟΗΕ0ΠΠΠ:! ΕΡΒΟ. ΜΕΤΤΕΝδ!$.

ή σ τε-·-ή-·-?,7-- - .

Α (Επι. εδώ” !ισἰε ίδιιθδε ε!ν!τδτι ρτεείσιπε δ: στάδια-ε εοι·ιιιιιεισοτδ!ιιι.ιιτιιτ , δ: !διιδι!ισε δ!8ιι!Πὶ.

9 #0”- ιτι!ε εισ!!ισε κ:!τι!ιστ ροτετδτιτ δι! διτ!ιετδ σίισε εδετε!δοτιτ.Κεειδ νετο πιδιεί!τδε νιδειιε μου!!

Ιω" γι!" τ!δειιι δε δενοτιοτιεττι, ρετρετιδετιε ετιδπι νιτσιιι δδ !=ιοε ίδτιε ιιι8ειιιισιτι; δεεετΓιτσιιι στ εστω

δτεεειιδδτσιιι δτι!ιιιδτιιιτι ίἱιίειιιτδτ εοτιιιδιοιιετ , δ:ιιτι!!τδτι Ρτδττστιι εοτι:ιτιιοδδ δδτιιιιιι!!τδτε ιιοτι

δετιεεδτετ , ει: ρδττε Πει δ: ει: ίιιδ δσ&οτ1τδτε!τιιρετδτ. Ι!!ε τετιιτι εσρ!ετιτ , τω οιιιιι!ιιο

διοτι ρτδ:νιι!ειιο, Βδεσ!σιιι δ: οιδειστιι Ρδί'τοτιε ίσίειρ!τ, δ: ιιοτιδ ροτισ!οτσιτι Ροδιά-ει: ίδδιιτ

(.`δτ!ιεδτδε δδεετδοτδ!! Γσρετΐεδετε εοτιισε!!.ιτστ. !)διιτσι: νοεεε !ιι δ!τσπι ι!δσε, δωσε δ: !ιοτιοτ

Πεο εδιιιτστ , ίε!ιεετιι Γε οιιιτι!ε Γειτσε δ: οτδο τιτο!!ιιετστι διιι:τιίε $δτιθ:!ε ιιινιεειιι ίσεεεδειιτι

1Βσε δτι!ττιδτστιι οσοτιδιδτιδ !σετδ εσιιιιι!δτιτστ , δ!δ!δο!! δετετιιδ δεττιιιιειιτδ τιτονιδετιτστδ: Ρτο.

£στδιιτστ. Ρε!ιειδ τε.ττιτιοτδ €ε!.!εόΓοσε δια Η!!! εδω ιι!ε!ιε !!δε!!ε ιιιε!διιιδτ , δ: Βεδτδιιι Γ: Ρτο

τδτιτι Ρδί!οτιο ΓσεεεΠ!οτιε τε!!δτστ ,δστιι εῇσε ρ!ο ειιετιιρ!ο δδ !·ιετιε δΒετιδσιιι !τιΪοτττιδτστ, να:

Ι›ο δ: τιτδεδιεδτιοιιε ετιιδιιστ , Βειιεδιι%οιιι!ιστ ῇοεστιδδτστ, νιττιιτιιτιι ιιιΠΒιιι!ει·οδοτδτιιτ.

ιιδΙίτετ σι Σε. Ι8ιτστ Βεδτσε(Πι!οδσ!ίσε οτδιτιδτσδ Ροτιτ!ίειτ , τιοι:ι ιιιιισειιιοτ εοττιττιι!!! οίδειῇ εοτ·τιιτ ε!τξ

ει)! ΦΟΡδω ειστε δδτι.ιττι ΕριΒ:οτιδτσιτι , στ τσιπ εοτι:!8ετιδδ ετδιιτ εοττιΒετετ , δ: ουδε εοτιδδτιιιδτιδδ ετδιιτ

[°8°α""· εοιιΕττιιδτετ, `οοιιδ μιττοειτι!!εδ: @σε ίδνοτιδιιε δττο!!ετετ , τιιδ!δ ῇσ!!δ εειιΓστδ τείετιιτει:

δίεοσε Πεο δ: (Πιτ!!)το εῇσε διιιισετιτε το Βτεν! δριεεττι τιετίεά!οτ!!ε ο!ιτιιισιτ , σ: οτιιιιιστιι Βο

ιιοτιιιιι ίε!!ειί!!πιο δορ!δσίσ ιιι!Εστ δτειιιε ρετίεέτσιι οιιιιτι!τιο διεετετστ δ: επετ. Νδτιι !ιι !δϊτι!ι

ρωΡοί!το εοτιίτιτστσε δσιτι ν!νετετίιιιε τιιιετε!δ δ: που Πε! ειι!τοτ,!ιδοετέτοσε ρδεειιι

εσιιι οιιιιι!!ισιι !ιοττι!τι!!ισε , παμε δείειιδετετ ίε , Τα! δδτετ Ιοεστιι ί-εττι ετ πω, εΓιιτ!τιιτειιι

δ: Πτιετιτειτι !ιιιττι!ειιιιι ει!ιδιιτδ: ιιοτιιιτι δδιιε ,ιιεε νε!!ετ σιτιεισδιιι νιτιει δ ττιδ!ο , ίεδ νιτιεττε

ίεσηιετ ιτι Βοτιο ιιιδ!στιι ιρο!ττισδιιιδ Ροτιτ!!!εε!ε εοτιίεειιδιτ Γο!!στιι , !ιδ:ε οιιιτιιδ ρδτνιί!!ιιιδ δε·

τιστδτ:ιδ , εατιιτ δειδιστιι (!!ιτιί!ο Πω ρτδείι.ι!ε τιονσε !ιοτιιο !!ετ! , δ: ει: δωσε δι! ιτιε!!οτδ Ρτο!!

εετε : δ:οσι ἱτι δτίτινδε νιτδτ δ!π!ὶτδ !ιετιε τισειιδτε εοτιίσενετδτ , ιδιιι ιιι εοιιτει·τιιι!δτινιε ν!

ιδ: δσ!εεδιτιε ίε!ρίσττι τοπ! 1ιιιὶ δττετετιτ,οτδττοιισττι ισει !τι!!διιτιδ , !εΕτ!οτιιτ δ: ίδετε πιε

τ!!τατιοιι!τ εοτιτιτισδ νιε!!διιτιδ ιτιοδτιι δ: !ιιτετδιιι ,!ιοτιε δ: τιιοτιιειιτιτ οιιιιι!!ισε εδτΙσιιι δερσ!

ΐδιιτ, οσιδ ιιεεδστιι εοτΡοτ!δ ρτ:είειιτ!δ ροτετδτ, εοδνετίδτιοιιε δ: ιιιοτιιττι το!διτδτε δε ευριδι

τδτε δνιδιί!!ιιιδ !ι·ι εα!ε!!τι!ιστ !ιδΒ!το.Ιιδτ. Ετ τισιδ ετδτ Ρδτειιτι!ισε ιιοτι Γο ι!τιι ιιο!ι!!!!Τιιιιιε νε.

τι!τσ ετιδτιι Γδιιᾶιαἱτιι!ε Ρτοετεδτσε , ίδτι&ιτδτετιι τισιδετιι Ρτιοτσπι !πι!τατι , ιιο!ι!!ιτδτετιι νετδ

- εισσδ!εττι νιττστε δτιιιιιι δ: ισειιτιο ν!Βοτε ίἱιτιετδτε δε ττδιιΠεετιδετε ν!νδειί!!τιιε τιτοεστει!ιδτ.

# το!ιδ!ιίς δίετισε !)τνιτιο ίτετσε διιιι!!ιο δδ Πινιιιδ ορει·δ ει:Γετισειιδδ Γείε ρτο!:ιδΜ!ιτιιστιι 'δ τεδδεἱιδτ , σ:

Η Μπιτ τιοιι ί.ο!!ιιιι ΗΜ ρτοδεί!·ετ ,νετδιιι ίσδδιτττ δ: εσιι€!ιο Γε εετιιετιτ!!;ιστ Γρεειτιιετι ριετδτ!τ εδεεή

τω, ιτιιιτδΒ!!ετιι δτοσε Γετισειιδδτιι νιτδτιι Γιιδιιι τιτ2Ρτδτετ. Οωδ σ!τι·δ ι Ριδε τιετΓεᾶστ,Γιιε σε·

δωσε , εδτ!τιιτε δσ!ειί!!σισε , ριετιιτε !ιιίιΒιιιε ι Γετττιοιιε αδ ιιτι!ιδ ρι·οπιιιτ!Π!ιιιστ , ειδ νδιιδ διετο

δδΜΜΜ” σε! εδω: τισ!!ιιτ , εδΙτιτδτε εοιιτιιιειιτ!Π!τιιστ , ε!εδιιιοίγιιιτ !δτε!Γειτιιστ , Με σι

ιιοεειιτιδ μοΒιιτ!Βιισσε , ειδτοσε ()!ιτιίτι!ιοτιστ οδοτ ισ σπιτι! !οεο, εσισε ιιοσιετι ετδτδιδιι!ιισι

στιεσειιτσιτι ίτδετδιιδ δτοιιιδτιοστ δε οδοτδσιειιτιε ορτιτιιιτι εσιιι ίδτιθ:δ Εεε!εβδ Θεώ;

απ:: ” Γροιιίἰ εδ!ε!τιε νετεδιεεΒιιτ : ?Ροδο οι:: τή!! το δ :κινειται ίπ δώσει:: ισπέκειιιοΜπι :πιστευω

Β;ΧΜΠο τι. 8διιὲ στ :στα δ: τιτιεεοτι!δ οσα δε $διι&ο ρτοτσ!!τιιστ ινετδ εί!ε εοιιιρτοΙιετιισε , εε!!δ δ!!ἔ

δε $$.°ττιι- τισδ ισ τιιεδιο δεροττδ!ιιτιισε , στ ίδτι!ειιε δσδιτοτ ε: τιδτν!ε τιιδ8τιδ εοιιιιεετε, δ: ε: δ!ιοσι!ισ:

ἔκ;; Το ΙιοιιιιιτισΙτδ ορτ!τιιδ εοτιιρειιΓδτε νδ!εδτ. !ειτστ τειιιροτιΙιιιε Βιιιι.οεδι ει ΚεΒιε Ρτδιιεοτιιιιι !ιοε

= ε ' εοδετιι ίδιιδτο ν!το ε!νιτδτι Μεττειιίἱσιιι ρτδεί!δετιτε , δ: ί-σρετ εσδτοδιδπι εοτιιττι!!!! 8τεΒιε Έετνετι

. ιι!!!ιιιε ν!ειΙδιιτε , ετδτ !τι ρδττ!!ιστ ΗδίΒδιι!ιε νιτ ιιιδετιδτ ι·ιο!ιι!ιτδτιδδ: Ρτιτειιιιιε ίδιι€ι!τδτ!ε

:"".:: :ί Ττισοο *τιοιιιιιιδτσε , τισ! δΒ !τι!!τ δσ!ε!ί!ιττιπ ιιιίδι·ιτ!ε ριιί!!ιιι!ε τσδιτιιειιτι: Ι)εο οτιιιιιροτειιτι,

"· 9 ° ρτοστΓετε!ιδτ τετιετδ δετδε, !ῖττν!τε !τιειρ!ετιε , ετιδιτι ρδστιεττδτιτ Γιιιιιιιισε δρρετιτοτ,ίδειι!τδτει

δ: ρο!!”εί!!οιιεε , τιιι!!ισδ διτ!!!!ι·ιιΕ δΒστιδδ!ιδτ , ο!ιτ!!!ο Ότο τι·δδετε εοιιεσριΓεεΒδτ , δ: εσπιδεισ

(Πιτι!!στιι 1)εσιιι δ: Ποπιιτισιτι ιιο!!τσιτι ιισδσε τιιιδιιιιι Γει.ισι δεΠδετδΒδτ. Οσισε !:ιειι!8ιι!ί!!ισο

' δεί!δετιο δ: δτ!”ε&σι ιιι!τιί!!τιιο Βινιιιδ Βοιι!τδε τιιοτε εοιιίσετο στ δι!”εδτιιιιι δδτετ !!!εο δΠιιιτ,

'Ε 'ω. Δω δ:Ιοτδιιιε οσο διεειιιιιε , τισοδ ΡΗ: ιιιετιτε εοιιεετιετδτ στ !τιιο!ετετ , διιιιι!!σιτι εοιι!!!!ύιιιτισε εστι·

“π” Η; τσ κι Ετδτ ιτι Τστιετετι!! στ!›ε Η ειι.ιει.ισε τ!18τι1ΦΠισδΡοι1τι€εΧ,εσι !ιιε ι!τε Ρσετ Γδτιθσε Ττης!ο

° 4* δσ!ει!!!τιιο εορσ!δ!ιδτστ δ!ἶε£!σ , εσι ετιδπι τισοδ ει ετδτιδ δριτιτσι-Γδιι&ι ιιιΓριτιιτε δἱετιδτδ ε!!,

δ: τιιιιδ Βοιιιιτιι !ιετεδειιι ]εισΜ-εκιιιιτσω Ποιιιιτισι·τι Ι)ει Πισω !ιδΒετε δε!!!›ετδίἴετ , ειιτιδδ

0τδιιιε Ρδιωιτ δ:ει

Οποτε με δ: Β_ Τασίιιιιισ ι:σπρεπισ :τσιπ "Μάο [δισ 1τωισ:!2ιι , έ· δε 2|ιτρΙ:Μ έιι|ΙΖτιστίυσσ αρκάΜατσε

φώτο” [οδο δι: τιιβποπισ , ει: ?σε σήτα: δ'. ΤΜοδΜπ ιιιβιτ κά στι». 6 98. "ΡΟΙ'ΩΝδρ βημα,

@δ δειι·ιεερε Β. Ττσδο εεετ!τ , ιιιιδτιτο διιιιιι! Έετνοτε Μοιιδδετισιιι δ: τε!ιτισδ $ετνοτι.ιιτι Πεί

Ιιδ!ιιτδειι!δ εοιι!ϊτσδετ!τ , δ: δε! Ι)εο Γετνιειιδσιιι Γδιιδτο: ιδιοι δ8ετεεδνετιτ, οσπτιστε εστί-Μ :σε

ε!σ: ?σαιτ , οσδιτι Γδιιι'ίτε , τιιιδιτι ῇσ!!ἑ , οσδτιι με διιτιι ντιπ ν!Χετιτ, τισ! ιιο!Τε δεί!δετδτ ειδ ιδ

ειοαΜ$_"8 Βε!!σιτι * Γδιι8·οτσιτι Εεαοτστιι ειιιε τεεσττδτ , δε δι εσιιΕτδ !ιοιιείτιίΠιιιε δεί·ετ!τιτδ τει:οετιτ.

Β. ΜΜΕ τι.. Νοε νετὸ οσδτιτσ!δεσιτιοσε εκ Ρδττιτ ποδι! δ: Ροιιτι!!ειε Ω!ι!οδσΠι @Με (αιωκ π;

γιά (ΜΒΜ. με!!! , :σωστα !ιστσι!ιτδτι: ει!!!τετιτ , :Νίκησε νι!ε ιιιδιιε!ρισιτι Π: ί'ε δδ!σδιεδνετιτ , σδσειε τε

ιιιιιιι11ι. ξετετιισε , δ: δε! ιτιιιτδιιδσσι ί!δε!ιτισε Ω!ικ!!!!διιιε τιτοροτιετιιστι Ωστε ν!τδττι εδω Ρδττοιιι



~ .ντιπ ε. αι-ιι.οπυι.ι=ι ΕΡΙετ:. Μεττιεπεια.· _ φ . τοϋ ν τ.. τ
πατώ δ: Ρατττα Γυτ, Γαπ&τωπιι νιάαΙιαα: ΑττιιιΠι , ιτΙαιπ Βαατιια ()τιΙοτιιι!ίιια ιταΓατιΒατα Επι:: ιτι τω. Επτά

φααυτό αεατιτ , απτά ιπατιιατιτ.φιό αάΓαατιτιιαΐιιατιτ @τα Ιαιτειια ατεα ραιιρατατ , φαω ραταιια Φωτα"··

ΠΜ , φαω τιανοτιια έτι οτιιπιΒιιε Βινττιια αιιττιΒιια ωττωτιτ , Ρτόιιτ τιοτυίτ ΓατιΡτοτ δαΐατιΒατα πω! "π"

ΗΠΩωίΓ. _ 4 . α· ; τ_ .τ. τ· . ϊ . . α. Ι Η .

η. Ωω ατιατπΙιΒαΙΙο αοα Β. ΩΜοάιιΙτιιαττιΓατατα ῇιιΠἶτ . φαιά ταττιρότα τιιιοτται·τι τ!ιιιτι πι παώ (ΜΔ Αα .

-τιατιιττι ιιιιΒιια Β. Αττιιιιίιια Για να! φα ίατιατε Εααιαίια: τιιατατιτ αιιτιθ:α αιτρατιάιπατ-,Βιιτια (Στιβ- (ειΡ(9 γῇ?

ιιιιΙτιιτπ Ρτιτπιιτπ ατιιιτ,8: ιιτ Γιιζιιαιιρατιιτπαιια @ατι τιαααΠιτατιΒιια (ιιααιιττατα: ιτιιιΙτα μεσα τΙα- ξδό.ξη":5

ρ6Γαιτ. Ια νατὁ ιιαπαΒατιτ να! ῇιτνατιίιιτα Γιιαάατιτα,ναΙ φοιτ παει: αωιΒιια αίτ.Πινιιια τιτείαιατι- ΜΗξ -

:τα τι! ρτανιάαπτα Βαατιιτπ ατ.ιικωιωτι αιτ ΠττιτΙαα ιι(ιιτ τιατιιττι δ: τιτ2τιαττιπατιιτπ.νια!αΒαατ αια!αιτι

Γατιδττα ΕααΙαΠ:α ποίττποτιιιπι ρτ:ατατατιτ!ιιιπ , 8: φα: ρα:ανιΠα: ιτττιαιπ φωτ ραιιτιατιΒιια , ντα

ω: 8: οτρτιατιιε 8: Ρατα8τιπιε αα ΒασιατνιαπττΒιια ιιιίττιΒιιτιιτιιιτι. @α πιξι ότι:: ττιιτιτιαα πιτ.

πιιΠ:ατα νιττιιτττ ρττατιιτιιε δα πιτζιτιτιιρατατιατια'Ιιοτιιιτιιιπι ττια8ιτ 8.ιιι.ιωτ φ_ἑιτπ τ!α]α&ατατιιτ

ΡοτιιιΙατιΒιιε αιττοΠι τανοτιαιια , ω. Γοιιιιτι τιοτι ῇιιΒατατ , νατἰιτπ :ια ι:Ια τ: τιι!ια ΓατιΒατατιτιιτ Γιιτιι

:πο αοτιατιιιπα ιτιιιιΒατατε | . τ , , · - . _ ' . Η . π _

τα. Νατπ τα&ιιαΕριΓαοριια φατιτα αΙααπιαΐγπειτιιτπ Ιατ ἶτατα, φαιιτο Ρἰατατιε ορατα ατΒα ω. ΕΙαΕτιιοΓγ-ἔ

τιι8ατιατ δ: ααΙνατιαε ίιτια αΙιφα ρατίαπατιιτιι ααααρτιόπα_αἔἰιιιτατττ , τιιιτπ τρία . ιααταττΠτιπιιιιι ότι; Με πω·

οτπιπτιο τιτ:ταΒατ ; οττιπιε οτα!ο , αιιτιέτιια Γαιιιια , οττιπίΤφα ΡτοταΠιο ραΠιτπ ταΐοτιαΙ:ιτι:. Ο φαιιτα

ΓοΙΙιαιτιιτιο , φαπτα αυτα. ςιιατιτύτπφαάαΠάατιιιτπ πω τιιιια ίαπ€τιίΠιπο πιατα: αται:Ητιε φταιω

Βινιιια δ: τιιιτπατια ιιοττιιτοτίί-φα, τι6&ιι_ δ: ιτιταταιιιι,ιιτιΠα ΐιιΒιτιιπιίττατα , δ: :τιοτιιιτι αα αοτ- ϊ

ροτιιτιι ιτιίιτττιιτα:ιΒιια τιιιιαιίΠττια αοτι:ιτιιιόφα “Με ,_ιΠιιάττπ Ιατιτ : Οτπτιι ραταπτι ιὶα , δαατιτι

αΙιιτια αΙααττιοΓχτιαττι Πι στα ραιιρατιδ δ: τρία οταΙ·.»ιτ Ρτο τα. ΙΝΕιτπ ιι: αφα ιετια:π,ίια αΙαατποΐγιια

.αιτίτιπΒιιιτ ραααατιιττι. ' Π _ _ Μ . . τ .γ __ .Ι . τ

η. Ναιπ φοιτ τατιιττι αίτ, ιτι ταίαααπαιια νἱτἱἱα ΐανατιταε 8:ριατατ ιτι ιπαπτια ειπε Γαατατιτι ατι :Με .τα

μετα ατποτα ιπτατ τα αοτιίτιατΙαταΒατιτιιτ.ιιτ τιτοταΡτατιιτ ΡΓα!τπιίτα Και ό: Ρτορτιαττι!)ανιά πι ιπατι- νιττιιττα. τα

τω: δαπ&οτιιτιι οΒνιατα ΗΜ ττιιΐατιαοττ!ιατπ &νατιταταττι, 8: 6Γαιι!ατι παααιπ δ: ματια!... @τα Με!. Μ”.

ίιιΜιτοα νατιιο φωτια: ; ορατιε αιτΙιιΒι:ιοττα Ρώπα ττπΡΙατα Βιιτ!αΒατ , ιττιιτατιε ιΠιιπι ατα απο . _ _

5ατιτωτιιτα τα!τατιιτ ,φια αοαριτ;ιτιφιατια,]ατιτα τααατα 6: φωτα. Οταιιτ!αΒατ αιιττι 8αιιτιατιττΒιια. Σέτ-Ια

Βέττα: αιιτπ ΗαπττΒιια. Νοτι αΙτα ίαΡιαΒατ , ία! τιιιτπίτιΒιιέ αοτιίαπτιαΒατ. @ατα Γιιτιτ ():αίατια ετα

τω, 8:φ:α Γιιιιτ βατ Ι)αο τα:ΜαΒατ. Πιιτπ ταΒαΙια παΒοτια 8: τιατατιτιαἐ αυτ” αιιττι ττατταΑτιατιιΓα

Ρτεντι!ατιε δ: Ρτοαιιτατιτ απιτπατιιττι αοττιττιιίΤατιιιτι δ: 8ταΒιε αοιπττιιΠι, ατι ααταΒτατιάαε νιΒιιιαα

5:ιτατιττΠιπιιια , 8: ιιττατιιτπφα τατιιτιι ρατιτιίΠιππα , Πα τω: αίτιαιιιτπ ιτπιιιαΒατ , τω :τα αΙτατο ατΙ

απ” ..ω ατττπατ·ατ. Ραιιααε ι·Ηαε , Μετα ταιτιροτα φαε :απτο Ραίτοτα ειιβαττιατι τΙιΓροπίαπαπκα

τιιατιιτιτ 1 ΠΠ:: Ροριιιιια φι 11ιήι18 ττιίτιτιιτια δ: ττιστιιτια ατι απΙιααα έιιιιαα τα τι” μι” Ρ|Πφο

Ρ:0νατιαΒατιιτ ! - τ · · ι _ . Ε - . ; Φ α· _ ι _ :

` 16. Βια τεττιιτ ΙιιιιιιΓττιοτιίφα ατγτπτιαίτια αα:Ιαίτίφα ΡατεαΡ:τα ρατ ττιιιιτα αιιιιατιιττι αιτττιαιιΙα |Ε9."παΜπ

1)αο οι·τιπιρα:απτι άαίατνιατιτ , ταδτιια ττιδτττιιτατια τπαΙα!τιίι ατ1τ1ιαπι Ρατνατιιτ ιιΙτιπιιιτπ. Ε: ικα 1)ω "ς"

αοτριια !απΒιιατιετποΙαίτια εταντίδττια. Ρταττιατατιιτ , Γτιιτιτιιε ταττιατιΠαο 8:()ταατατι πια ατι τι!

Βαπα τΙοιίτιια 8: ιτιίτιτιιτιια Γατνιτα τιοτι τΙαίιίται:ατ. ΟαιιΙι α:.αΙο Γαττιτιατ 8: αεαιαίτιΒιιτ ιτιτατιτἱ . πια

τιι18 ττιόατιι 2ἀ Βαιιτπ 8: αι! τιινιιια αοτι:ιτιιια ατα&ια , :παπα 8: ναι: τιτααιΒιιτ φιφα Ροτατατ ατιιΔ

τπατπ ΐιιτιττι ΑτιεαΙια δ: ΑτατιαπεαΠε δ: ο:τιτιιιιττι δαπαϊοτιιττι αετπιπιΒιια , ιιτ Παιί-ιιΠτατζιο απατιτ. : .

τωτιοαπτω ιτ1νιταΒατ. Ατιιτπα ίιφιοΙαιιι νιτι ωιαττΙΞωτω :αταττια εαυτΙιαδς τα Γατπρι:ατπα Μοτι:ιιτ αἱ

α τιτατιιια ρατνατιιαπτα δ: φωτ αῇιιατὶιιτιτπὶε ΐτιιτττιΒιια αι:ιπΐοαιατα,αιτίαιαιιΙοτιτπι :πατάτα 8: ΙιιΒιια;- ΩΡα”Μ

τ.. τιιτΒα , φα τιοτι τωτιω ατι τότα ιιτΒα,νατιτπι αι: α8τια νιΙΙιΪφα ατατποδε νοαιΒιια ιιτιιιααιιπιφα

ττ:ιτρατατ, αοτροτι Γαπ&ιίτιττιο τιαΒιταε αι:αιιΒιαε αιτί-οινιιτιτ , ταταττόφα ιττιροίιτιιιιι απ! ΕααΙα- ΤΙΜΠωδ

|ιαπιτιιιαα ατιταα αι! Γατιατο$ ΑροιταΙοε τ!ιααΒατιιτ , τιιιτι:: αιττατι·ι ῇαιτι ίατιδτι Αττω16τωτιπτωσ αοτ- Μτπ"Πω

αστα ιπΠ8τιτε , ατι δ. Αττιιιιίιιτπ ιτοαατιιτ , ιπττα Ματιάτατιι8α Οτἱαπτατπ Π:αττί τ!αίατιιιιτ ...δα π; τιιιττιατο τ .

αΙανοτιιά: Ρατατατιτ Γατιιιιτιιταε τ1°αιτι111τ' ,& ρα: τΗαα :τι ιιιτα ατιιτπαπτΓριτιτιιτπςιια αφτα Μετα.. α>ΜεΕΗ2

τιττιι ΓοΙΙαιππιτε , οτατιοπΙΒιιε αοπτιιιιιτε ,νιΒιιιττ δ: ΡΒ ττιοτιιια αοπτιτιιιια ΠάαΙιΠιιτιιιε ροριι!πα ω: 0:01

Βαο σττιτιιροταπτι αότιιττιαιιάατα ίτιιὁιιἰτἐ η . . _ _ , . _ Μ. τ . _ 5Ματηρ,

η. @τα αιιταττι ρ!ατιιια τΙιατιιττι νιττιιτιιιπ ατφα Γαπέτιτατα τιιατιτ, δ: φια :ιατι Π: τανοαατιιέ Εριίαοροτιῖ

τη ιιιτπωιο τΗαι·τιττι Γιιοτιιττι . Μπα Ιιφιτὶὸ αΙαταΓαιτ, ι!ιιττι τααιιττατιταε αιὶ ΜατταπΠιιιτι Ροτιτττταιιττι ΜτττωεΙυ

ααταΙοειιττι ττινατιιτπιια Β. Ατ.Νιιτ.τιικ μπι ἱτι ρατίαΒ·α απατα ρτοιτιοτιιττι ιτοτιε ροριιιοτιιττι ατι .ΏΡέξω(Η

Ε Παορατιιτπ ττιατζἰ5 ταρτιιιτιφαω α!α&ιιττι,ιτι απο ΓααΙιτ απτιια φιτιι!ααιτιι ; ΦΠ ΐικααάατιε Γατιι':ϊιια ·· =

σειιταιια ταιτιτ ΕααΙαίιαττι ατιτιια (αρταιτιτ!ααιτπ τ αιτι ιτατιι νατιαταΒιιια (τουσ Γιιαίατιιιιιτιιε.τα8ια

ττιατι Ρτ2ίιιΙατίια αὸττιιτιἰΐὶτανἰτ αφτα τω: : Ειπα ιτατὸ τα ‹Ια φα ιτιρταίαι·ι:τατιιπί ποΒιε Γατιπο.

ἐστὶ. α.

τι ΑΠτιο τω. πα. και”. φαι! ατταΡοατια τιιοττιτ 3. τποπτατιίἰ τιτοραΝατιααϊιτιπ ατιιιο παααα. αυτ. «ατα

τ ΆτιιιιΙΕ .τι αιιτι.'640. Γιιρατιιὶε ΜΜΜ , 8: τα Γαφατιδ τσιπ αἱ: ,ιιτ›ἱ !ιοι!ια @σοφια τα!ιΒιοτα αρΙττιιτ , πρι::

ήτοι” ι:οΙ1ιττατα Ματ.. πιω οΒι:ιια να Ηιτα ]ιιιιϋ ἰιι "τὸ ιτι Μοτιαίτατιττ δ. ΑττιιιΙΕ αριιιι Βήτα." 0Ρἱἀι1Μ

ΡΙατιίφα ΜαττγτοΙσΒιια :ι:›:ατιιτ , ΤταπΠατισ νατἰι ατ!εατνατιιτ. Β.ιιπι Μπα ατταττι ΑτατιταταιίασΡιιτπ 'Πατήρ

να”. Μπα 5αρτατιτιπ.ία&αιιιαιτιιτ π. Πττα1τιαο Καπω- τατιΓατπ τιοτιιιιιΙΙι αΙΤατιιτι:. ΙιταιιΒιιιι·τι .τα αοιιττ

"και ΕΡτττοττο φατιτ!ο ΑτΙαΙΒατοτιιε Ματτατιίτα Ροτι:Ηϊ- οκτώ φα: αι:: νιταιτι δ. θατ:τιιιι'15 Υιτε. αι! αιιτι. α;"

α:τ8 ραττπΗΠι δ. (1τιΙσόιιΙΗ τ10ΙΡι18 ἔτι ΜοτιαΠατιτιτπ ιιιΧττιπι!.

1.τη·αιιξα , Μ: , «πω. Μττταιιίιτ τι. τητα @ΜΕ

@τι τα τι



:Οια νιτΑ ε; ειιι.οουι.ι=ι ιει>ιεε. ΜεττεΝειε

μα” @ΗΜ ει: Οιιιουιιι.Βιιε Βεα:ιΠιιιιυε ίιιεεειΕ: , 8: ιιιίιιιει δαεει::ιο:ιι ίεΙιειΠιιιιε :Με αειο:ιια:ιι:, Με::

ω. κε". ιιαιιε καει: Εεειείιαιιι αιιιιιε :1ιιαάιαιέιιι:α :ιιιοΒιιε. Ροτεια: αιι:ειιι εΙΤε αιιιιο:ιι:ιι ::ιΒιιιια, :Μπι Ρα

]ΝιιΠ ω!. :ετ ειπε Ποιιιιιιιε Α:τι ιιιίι:ε αει Ρο:ιτιέιειιι:ιι ιυΒιιιιια:ιιε ει: : δίε:ιιιε ιιιιιε ιιιιιε εοΙΙιεειι:εε Ζει”

ιιιιιε :Εεε ειιιΠιειιι Ποιιιιιι (ΠιιοάιιΗι Ροιιτιίιειε νειιει·αιιιιι εειιτιιιιι Με αιιιιο:ιιιιι *;8:α:ιαε αιμο

:εε Εεε» Ρα::ι 8: Ριιιο δε δρι:ι:ιιι·ίαιι&ο νινειι:ι δ: ιτε8:ια:ιτι ειπε οιιιιιια :ε:τιΡο:α δ: ιιιιιιε & ι:ι

0ιιιτιια ίσταται ία:ειιια ίαειιιοτιιιιι. λιιιειιι

ιι Μπακ: ε: ναΙειετιιιιῇιιε λιι&οτιε εαιειιιιιε, ειιοαιιιω επεσε εειι:ιιιιι α::ιιιισόεειιιιεκεεΠιιιετιιεειιάιιε πω·

ιι·έει:ι.νιΤΑ ε. ΑΝεεειιΤι Ει>ιετ:ο Η

ιιοτοινιΑεεΝειε.

Άιιέιιδι:ε Αιειιαιιο Μοιιαειιο ΡοιιταιιεΙΙειιίι, ίειε ε:1ιιαιιέ

Ε:: Ματέο , Β0||επέσ @-ευέά.οιιεειιτςαΤιο Ριιι/Ξεπειαι.

 

ζ- Ν.5'ΒΕΚΤΙ/δ ει: .άύ!ωπ .ΡοκτακεΙΖεκβ πιά: .Κοπεωα!ειι/ΐ.ι ω!πή:ει

.- ει: ρωημαι, ( απ:: ή: ό'. ΑΝ88Η:Το δ'. Ε&ικβ Ρ'ιίεεπιβι ΛΗωπι άι ει

7 [Με. &πύλιιειιιιιιτο , β μέ.: #ἔ , ΛΗΜπε Μεἰ/ἱισειι/ἱ) ?πι #70".Α

:Με Μέσοι: απ:ιμωιωκω σεβ:: ιερωΙουι,κει περιτο: σ:: απ”. Ε”.

παπά!. ει!» η. πω ΗΑΒΒιιιΝ08 Μακεε&ιαωιππο οεεε.ιιι. ,ΜΝΉΜΗ Π

' ' ΒΠΠΠνια 8.ΑιιίΒε::ι Ρ:οριιο Γιιιιο:ε /Ε·ισ ρ·ορ·ία ΜΜΜ ειιιιΓειιΡωΜ

πιἰθμ@ιἰἱεἰικτ. αέκδιοι· Αιειιιιυιιε_Ωκ ΑιεΑιιοιιε .υ εκει:: «Πι .ΑιιΓεω-

· - · · :Μπι ΑιιΓε:αιιιιιιινε ερμ!!αυτ ο ορια βατ» ποικι·ιφε: Ηιι.ιιιεκτο .ιιψ

8/!κβ:ιτκω ΓοαΜ»σ!!ε@Μιά , ?σε σα· :ια/έσω αποπ. αφ. α. αιτι1ιο ΓεΡ:ιιιιο Ηιι:ιειιε:ιι Κειςιε,

Οἰιτι/ὶέ εεε ιι. δ. Βαέκκωβεεε]υ::Μ Ιιεθκίι.έπ Αρμααι:ε Μετηι·υΙ:Μ 6'α!!έωιιι $ωι6ΐοπω κα..

78870 Μβτέρω : ιαωη[ί ήπια [σώσω :Μπι πιιῇκεφ πεφτει:: |2°4Μ%.9 αρκεί ΡυπΜπ- Ζωη/ει, μέ

πίω!οΜίπω :Με Μ): "Ιι!ίο.τε εάβΝακτ. Λιέννιέι Ιισεκθππιο ει·ισάιτί: ·ωάεικτ Ιοα8 α|ιεεω: ω"

Ρώπα , »Μην Μ: άψέωεπικι· “κι €%Ε7'ιθ εωιιαΜ, ?κι επΙασΙι ωιωιΜα Αιεπωιι τοπικη ποιπίιυπ
Δ = · ` . · ' ε · .

υιθα!Ιιε εφε» οθτικώω. θα:: :Μάσι Ρι·ο·υυιειε «θ 4€αππισ ΜΜΜ, με πω» η. ιπέιαικη

εοκιἰἔἰ: πω” :Με εεε. Χιιιινιι. με ΗιΖ:Ιππω -.4θύω ρωωιικάκω ὁ «Με σκεφτω. Ω""9"=

ΡΜ: ἱρῇι ροΖέτιστ :τωίι:ιόηκε πάστα: ΡΜ|σέο ΡΪΪ! ραετηβο , ?κι Με. σε :και Μικει··ω εοπβκπ,

.Εβ εισαι» ΑιιίΒε::ιιε πωπω σα· Αεί-ε ΦΒ:::ο σσυφιγϊκιυπ _. φωτια» αΙιοι·ιωι Ρξωμ(ΠΠ] Μ; μια

ιοεπι , ΜΜΜ” εια:ιιιιι Γριειιάι:ιιισιειιε θεισπακοκυκ ἰιπἐκἑ/ἰἔπῇεαι α κ: Ηεάι·ίωιω Ρ'α!ψω ω

Και. .ΡΜπσ. Μι. 18. αάποιε·υέ:. Β: Μωι4/::ήσ Ευπικιπ!!ωβ χάπια ι» ΑΠΔ: ι?_|/μηριέι·σέΦ|ι .'ό

. 66 .Μ” 7 ΡΙΚΟΕ.ΟΟΠ8 ΑΙΟΕΑΒΙ ΑΙ) ΗΙΙ.ΤΒΕΚΤΠΜ ΑΒΕ

να

ε,ιι

ι .· ι . ΕΝΕΧέλ,ΒΟ Θ· :Μπι Μπα:: απφίεθεπάο εκΖω2σ 5'αι·ει·ώπ2

° - Ούι·έ/ί2 Ηιι.°τιιΕκτο @Μπι Πεπούι] Εοπωπε!!επβι ω;ιωκω·

8- 7 ε /α»ιε!υπωι 1)σωπι/Ξ·τιιωΣΑιεκαυυε*ΕαιΒιειιτε Βινιιια πεί-εε

εθΐ ιιεοιειιέ`ι ιια::αι·εα Β:ειιιιιιιι: αέιιιε ειιιιιιιαε 1αιιέιιτει:ιε ΑΝειιΕι:

Ν ε ε· ι τι Ροιι:ιίιειε Εεε Μια: ιζο:οιιια8ειιιιε , ιιιιΡιετι:ιο ιιιιιιιιιιι;ει·

Χ | - κατ:: :ιενο:ιοιιιε ιιιΠιοτιεπι. δε:ι :ιιιαε οιι εαιιΓαε ισ ταιι Ρι·ω

ειιιιιο οΡε:ε ναΙειε εοα::οι·,ιιιιιε τιιε:ε:ι·αΙιετι:ε ειιιΒιιι:α:ε Γειιειιεαε νιΙι:α:ε Γει·

ιιιοιιιε ι ιιιιιε Ρι·ονοεαιι:ε νείι:α: ιοειιτιειαε Ρα:ει·ιιι:α:ιε Ρ:εεεει:ο ,επι ιιιοΒε:Ιιε:ι

:εε ειιίιΠειε ιιείαε ιιιιειιιιιιε. Εέ'ι τατιιε:ι Με :μια αει:ιοε εΙαι·α: εοιινε:Γα:ιοιιιε ειιιε

αό”:ιιε Ρε:νειιειιι:ι:, Μι” ιιι:ε:εειιιοιιιΒιιε α:ιιιινα:ι:ιΒιιε , Ιιεε:ιιιε:ιιιιι:ο, :Μάι

1-.,ι_"_ 7_ :αιιιε:ι Ρι·οιιιετιιιιε ειοειιιιο. Ε:ειιιτιι ιι: Αιι€εΙιιε ιιιειιιι: Τοιιια: , δεε:ε:α Κεειε

:Με τε:ιεειε Βοιιιιιιι ει:: ορεια αιι:ετιι Βειιενεια:ε οΡτιιιιιιιιι ίοι·ε'ί εοιιίια:. Νειτι·ι

- Βάια ΕΙεε:οι·ιιιιι Πο:ιιιιιι Πιειι:ιο :εεειε, 8ε:ιοιι αει ιι:ιιι:α:ειιι α:ειιιε αει παω

εα:ιοιιεπι αιιόιειι:ιιιιιι ιιι Μεση Γει·ιρ:ιε Ρ:οΡαια:ε, Γιιιιιιιιι :ο:Ροιιε 8: ιειιαν18

εΠε ει·εειι:ιιι·. Ιιι 8ει:ιε ετιιπι $α:ιθ:οι·ιιιιι Ι.ιιιιε ιΠιιιε :εεοΗ:ιι: , 8ε κειιθεα:ιο ιιιιιο

εειι:ιε :ιείιειε:ιι ιιι ιιιε:ι:ιιιιιε αεεε:ιιιι:ιι: ι·ιειειιιιιιι Ρομιιο:ιιιιι. 5εει ιιεΙοιι€α Ρι·α:.,

8'' αι.Αι€4Εξ

ω.

ι

7

 



ντ·τΑ ε.ΑΝεττειντττι>τεο.ττοτοΜΑοΕΝε.τε. Μ; το

Ιοοιτττο Πιττττττιιττι το οοττοοε σοοετετ τοὰ τί ιτε ετν.τ τιοτττεοττοοε οτιτττιττο του τω, ετττ
. . . . ο ο 8 Η . . . ·

νοτοτο εττοττετ ττικτιεοτττ , μττττττ οοτοτοΡετττοε νεττττε, Ι)οο τονὰοτοττὰττὰοοτι ετττ- ἔ°·ΒΧ"::·

Ρ:ττοοε ττοτ. Ν:τπτ Π ειττεΙΤετ τοτοτ Γετοοεο τοεοττε ἔὰοοτττττὰ,6τ Πττοοτειτο τττοοεο Ποτ Ε Κ' '

@οι οτιτοτετ, Ποτε οοονοτΠτττοοτε @το 8ο Πιοθτττττττε @το εΙοοιιττε τοοτε Ιστοί-ετττ οοο

Ροτετττ , ουτε το πίττα τεΙτοτοοτε τοετοοττὰ τοειοετ.

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ.

.ι Ο τιοττοτ τοτοροτε οοο Γοορττετ Βοοοτ Εττιοεοτίτ ΒοΒετοτιοατ Ητοττ-ττττττιτο Μω"ω

ΠΙτοε Ητ.οοοντετ Βοοτε ο: ΒειΙτττττττ:τ: Κεοτοτο ιτοὰ απο Βεττοο.οτε Γοτε,ντττο- Μοτο

ττοετ Ηττ.οιοιτοο οι Τοεοοετιιοο,Γειοότω τοοοτόττττοοτε ΕοοτεΠετ: ΚΟΕΟΠτ3ἔΒΠΠ$ ΜΒΜ”

Αοττίτεε ΑΝεο1ττττοε ντττοττοοε οτειτοε, :το $ειοετττοττο τττοοιτε, ὰ Ρετττε οοτοτοο ω'

5τττττοο , 8ο τοιοο ννττοτττΠοο , Ρο.ττττοοοτόουε νοοειττοΙο Οτιτοοετο τι , οοοτττετειτ

οττοε 8οοετο. 5εττ τοΡοτττετο Ποτοοτὰτε ρτιτττττο, οπο:: οτ νετΙοττ , Γοτει Οοοττττοττε 'ὰ

ειτοτοττοτε εΙεοττ οεοίοττ. Πεοτοοε Ρτοτειτοε εοοττοτ τΡΠοε Πιο Ρτετετττέττε ττοοτ

Ειτε τοττττεινττ , οι Ροίτ νται: Ρτατοοττε τττιτοττετο οοοέττε οτοττὰττοοε οοτοτοιτοε

ττεοττοτο ΓοΙνττ. $οττ Ιτεοο τεττ·οο:ο τττοοττ:ττττ οττετοετο οτ Ρὰττοοτ 8τοτττττο το Βατ

το νττο οοο οεοεΙΤε τετοιο· εοοτοεττιτο , οτιο·τ οτοοτε ετ @στο οτε ειτοοτε νετττετττε

86 οοοτοτοΡτο Πιετττ τοιτοοττ. Νικο οοοτττττιτοτο Πιτ οοοεττε το Ριτοττττεο :ενο τειτο

οιτο.Π Πιίτ:ττττοοε , 8ο τοττττε ()ΙτττΠ:τ ττεΠττεττο οοττοΙτιοε , οττοοτοε Γοοετνο.οοοε Βοοε

Βο.τ Ιτοοοτεε. - _

3. Ττττττττοτ ττοτοοτε ὰ Ρατεοττοοε τοειοτττ:ττε Πτεοοτε,Πιοτττττττεττε ετιττττοοάοε.” Μκή5ωτ

Ετιτάττοτ Ποο ὰΙτοιτὰ Πτοτοτο τοίοιοτττι : Πτεττττ οεττοοιτο το οο ττοτοτε τοτΞιοττει , τοο. το”

ττείτ:ὰ Ροεττττο. , οτειντε οττοτείοοοττει. τοστ τιττοττοε οοεττοττε εΧοεοτοτετ

οοοοε , Πτοοοτττττε οτιτε Ρατετ οτ ιτοτοοτο οιττο εττΙτοεοε , νοοειττΒοε οπο: οοοιττοιττ , 8ο

ττοτοετττοο τοοοοττ τιττοειττ ουΡτεοεττ. Σετ! οοο οΒΙεέτο.Βειτοτ οτειοτττενοε μποτ το.ττο:

τοΓοεοε ΠΠοε Ρετ ετ.τοότε Γειττττττοτπτ.

ο.. Ητε τττοττιτε οιττόειτο τΠοΗ:ττε , Κοτοετιτοε οοτοτοο, 8οοετοΠι ετ: ίτττΡο οτο: Αττεττττ1ττ

ττττοε , Θετιττοε Πτοττιτ τιοοιτΙτ ΒοΒτε ΗΙοττττιτττ. ()ιττοε ΠΙττιτο τεττοτοΠίΠοτειτο το: Μ ΦΠ _

οοοττττττοτοτο ΑΝοΑο τιιετντοΜ * οοτοτοε οτωτττέτοε τΙΙιτίτττε $το·τοοε ὰ Ρττετὰτο το· τιίξΣ

οτγτο Βοτττοττο εκ εττττ,νοΙοοε ατο Πιο τονοοτ Πττο Αοίοεττο Γοοττττε. Νεο τοο- οπο. _ _

οι, ρτττοοεοε ετττ-οτο οτο @το Ροττττοοτ Ρτεοτττέτοε τΙΙιτίτττε Κοτοεττοε, οοοίτττοτο οτε, μ” "Ε ω:

ὰ τούτο τονεοε οὰΠτι ττείτοοοττετιττ 8ο Ροεττει. Βεοτοοο τιτοτυο τοτεοτττεττετο τοεο- -

το 8ο οοτττοττε αίτιο Γοτνο.τε οιτοτεοτοετοοτοτ οτεοτετο ττεΡτεοετο:τοτοτ Ποτοτοιτοτ,

οτ νοΙορτοτιτοτ νεοεο:ι ὰ οοττττοιτε εοτιτοτ τοοειτοτοτ τεΡεττοτε. 1)ετοοτε οτττοτε

Β. Αοοτιττττίτοο νττοτοο οτ ΓρεοτοΠτ:τε τΠτιτε το ττετοττοττετεοτ νεττετοτοτ, τΙτοὸ Πο

Ιοτοοε οτοοεε @το οττειοτττνττ. Ντοο Βιοτοε τΠτοεττει οττοτοοτειτο οοτττττοοοττττΠοτέτ

τοΡτέτ οοοΡεττὰ τοστ: οιΡΡ:ττοττ , οτ ὰ οοοΓοττττε ττοτοτοοτο , οοτοοτοοιτε απο Μοτί

τετ , ετττοτοΡΙὸ ίεΒτεοτιοοτειοτ ττετ:οτοετοτ. Μοότοοτοτο ττετοττε οοοοιτττττ ίτεοοοο

το το" 8οοττοττε, ο: ΓοΒοΙτ απο Π οιττντΠεοτ οττττοΙειττ τοοττοΙτε οοΠοττε , Ρττοτοττε

τττοοτε τοττοετ2τεοτοτ, δεοτ οοετοτο τοττὰοττττε Ποτε οΡοττ τοΠΠεοετοτ,ταοτο (:ττττΠτ

ΐΡοοίο ττετοττοτοτ οτοετοΠότοιτε οιΡΡειτοοειτ.

;. Τιττο Ρειτετ τττντοττττε οττοοτιτὰοτ ΓοΒοΙετο οοο τ·τετττοτετττοεοε , τοοιτττοοτιτ εττοττττε ·

ετττ οὰ , οτττττο το νττοτοτττιττε νοτο νττειτο εΙεοτΠετ ττεΠοττε. Οτττο , τοοιτττ, τοτ 8ο- ξ:ΐ::ξΐ5°

οττοτ , ο; :οτο οτΠοοε οττοτο ΑτττΠττοτ Ρτετ:ττετο , οτ οοοττοεοτττο 8ο Ροτττοτττω,οοο Μο! `”

ετττεοετττο τττττοτττο οίΠοτοτετε:ιτ Πιτοοτει. Ντιτττ Οττττττοε οοετο οοοοιττττντ Πτοο

Πττο , τοτε τοττττ Ιτειοο οοτροττε τοΓεττ τοοΙοίττοτο , το: :τοττοτο τττττοειτ οττοτοτττε οτο

τοτοτ οιτίτοε ετττ Ρετρετοι18 , 8ο το νττετοττττττο Ρτο οΠτο οοοοεττετ ροτίονετατο

Ροτεοοττετ. Ποτοέτετ !οεο ντοι Ρτεοίοοε , μποτ οτε , τοστ ττεοτοττε οιττ:τ οτοοε οιιοττ

τοτοιτοττο οίτ , νετοττ:τε είτ 8ο ΟΟΠΕΙ.1Ρτ(ΟΕΠΕτ2. οοιττοτοτο : 8: ο·τοοττοε ττειοΠτ,8ο οοο

ει1ΡτΠ:εοττει οτιτε. @τ ουτεοτ Γεοετττ νοτοοτετετο Ποτ , τοτιοετ το τοτετοιττο :Παπ

ο €οΙοοοτιττο .το ΟττΙεοτιτοτ , εωτρ , νττι152.ττ Ιτττιτο ΓοιιΕοττιτο 2Ιοοοτο το τοιοο νντΙο2ίΠοϋ του Υο1το:

ττιτΠττο Ισ τω» › Μεττοττο1τ ΚοτοττοιοτοΠ οττττΒιιτο, '

Α..-|τουτο 9 9 ο τ ο



/"`
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Μ. Οι"- 86 Ποιιιισσε Μεσα ισ ειδιιισιιι. Ηειι: εισάιιιιιε Ρειιει·ι ιΙΙσίιτειιι ει:εστίινιτ. δινί.ι

ἔἶι”ξ Μπι ι δ: ιισεε εσω ιιι·ιείαιιιιιι ίσειιιι εισιω Βάια ει·ιιιιι, Ισεἰὸὲ Ρο.ιιι:Ιιτ. Ἀτἱ Μ::

. δωιιισεκίΡοιισιι:νοΙσιιιιιιειιι Βοιιιιιιι σι οτιιιιιιιιιε Γσσσι οιιοι·ιι:ιό ιιεσσε 83%

ιιιιισι σΙΙο πιοιΙσ ι:οιιιι·ιιϊιτε νεΙΙι:ι_ι:σισε ῇσἀισἰιιΙιεει Βιιι σι:ι:σιιιι , Γειιιρι:ι ιιιπιειι

μασ. νοιτσισε εισοσσε ιιΙΐσιι 6ιΒ. ΑσίΒιιισει σὶιιιιιΠοειειΒι!ειιι ΠΠ ι:οσόιι Εμ

ΒεΙΙσιιι ,σι Γεισάε ισι·Βο Αιι8:ιάιιΓιιιιι ,σοσ ίσει,ΐεά (Πισω νοσειι·εισι· ΓΡοιιΩιμ Ηοι:

ΐει&ο , ω Βοιστιιιιζεσιιι στβσπι ΐειιέιο Αστιίιιιι σιιιειι'σιιΑιιιιοεσο ; σι εσω Μεικτ

σι-ειιοικ Ροι·ει:Ριει·,Βι βετο ϋε!ιιιιιιιιε`οιιει·ιει , ισ νιι·Βιιιιιειιιι Ειι·οιιοΠιο Βοσίσι:ι·ειι·5

ιιιι·ιςι·ι:ισι·. @οιιειιιιιιούιιιίιιιια ιισιι:ιιιιισσιιιι 8; φωσ ε εστι ειιιιιιιβιὸ εΠ:

ιωσισι , ιιιισι οστιθιι εισόιιοισπι όιοετοιιιι ιισιει :επι @σώσει ιιιΊ ΐιιοσίαιτι @Έιμι

ιιισΙειπι ι:ΙεειίΤιτι βθι·σιισειιι. ` » _ > # . ` - Ι . . ὶ

Ή Δω- _ δι Βικισειιιι ισιιιιισι·ιτ Γιιιιέιει εσΒει·ιιιιιιιιι ειι€ειωεωιοσιι οιιιισιι] " φαι σα

μια. Πισω ισ ριι€ο.Βο!ιοιισειιίι, ρι·οιιε ιι·ισιοεσιιιιε ΒεΙΙοειοσὲ. Θεσσα ιισ`σσσε ιισ]σει

=+ οι!" (ιιιι6ιζνιι€ισιι ιι1μτιω Κοισιιιιςτσε 8ι Γιιιτει εμ:: Αι.ιιιιειιτσε; ιινιιιιι:σιι στειιι

Βιιι&ι Ριιι:ιιε [.ΑΝτιιιεκτι» - - ίσεεεΙΤοι·ιε ισ στόιιισ ι·σειισιιιιε Β. Ψεισόι·εΒιβω ω

ειιιιισι άσ:εσιεε σ:: ισι·ι·ιιοι·ιο τιιι·νσιιιισιό. Εις σσιιισι Ρι·ι:Ηιιιιε ΑΜιετισε ΓσΒ

ιὶιιειιὶιισᾶ_ Ριπιτόιδιο ΑιιΒιιισ Εσ.ιιτικι·ιο ίιισσεσιι ιειιιιιοτε ισ ΡοιιιαιιιΙιει Μοσιιίι:ει·ιο σωσει;

σΙισει:Ηιςιισι. _ . . - Β _ _ ._ «π. ι .

ΜΦωκ '- 7. και ·σειςν1ι Βοιιιἱιιι Ασίσει·ισιισ ιισΙειπι ΚοεἰιιΙἰεει σώσω ι εσιιιιιοιέ

ς.Παιι_!- Ροισσόισε,ιιςσι ι:_ι·ιιι ιιι:στιιισε ιιι€ειιιι ι:Ιιιι·σειι:ιι:Ριι επι εισΠι:σε και» ὸοᾶσε;

όσιιόιιόιεισσ ιε8ΔἱἱσιιιΡιινἰ|εεἰοτσσι,8ι(ΞιεισΙσε ειιιιισιι τεἔειΙιε ιισο ειιι:Ιειιι @σι

° Ιιιιιιισι Ρι·ινιΙι8ιει. ω» Ροίἱισε ; Ριιιιιιο&ιιιια ιιισσειιστιιι!ιισιιε 6ιισιιιιι|ιε :κι

Βοιιιιιισιιι τι οοιινει·ιειιε , Βιι:σΙσιτι ι·ε!ισσσει·ει 8:26! ΜοσιιΠειιιι όι:ειιιιιιι·ε τσια

Βάι. Αισσε σει ισ Ιειιςο ιιςΠισσ ΙιειΒιισ εσιιίιιισισει ρι·ιιιόισειιιοσε Βιιι&ει 8: Εισιιιι4

σε: όοέιιιιιιι Ρωτώ ειιιιοι·ισιισοιιιινιιιιΒιιι :κι Ρικιιιιιι ωιςιωισ Ματσε; τισ Πι:

ιισοιιιιισ ισ βσιιιιιιο Ει:τρΗέδιιε ιιισέζιε Γσι:ι:ι€ξι:εση Βιι;ιιιιειιιι @ω ιὶ ε:ιιιιιιοιοιιι

@πι ισ ιιιειιιιιι·ε ασια ει. οι να εοτ:ιιιι ο σα σαι ι σε ι:οιιΓσειιι Πιοτε
όινειΓιιΒιιισΠεφ ετσι ιιιίιισιιισιιιιι ισς!ιοιόιε8ι ἔΒιιιιισὸιι€ΕιιειΓόιιειιιιἰεἱ;ιιιεικιι:

Μπι: Ο Βοιιιτ ΩοιιοΙιιιιι , ιισιιΙε ειιι σε όιΠεειιιισσε αισιιισσι ἱιιὸεΗειειιὲἰσ @Με

πισω εισάιι·ι: Αιι€ςΙοι·σιιι , σσέιιιισσς ΐσεινε σε: σσιωσσιω διιιιδιοι·σιιι άισιι5

οιιιιοὶιιειιιιβσἐ 6; Ιεισιισε οι; (Ξι·ειιιοιι ιιιιιεθειεσιει· ΡοιΓοιιιιιιιιΒσε ;

ιιιοι·ιό.ΙισσεΡιιιέσεειιισσίιιι:ιπι , σι μπει επιω '

ειιιιιιιοε ιιιΕόιει]ιιισαι, σι ιο Οι:σιτι οι·ειιιοέειΕι οιιιιιισπι όσνοιἱ: ι:οΙΙεισόειιι ι Μιὰ

Βάι σε: εισ ιιιε Ποισιιιιιιιι σωσει Η ε· ε·ειιι `

ισ οΒοι·όιε 86 σι·Βιιιιο , διο. σΓιισε ω ιἰσειιι ΡΩιΙσισ

έ:;!::έΙΐ· 8. Πειιισσεισ ιισΙειΚοΒιιιιιιιτιεσμειιεπι Ενειιι€σΙἱ] σοσ ἰιιιιιιειιιόι @σοσ Μι,

ω, (:Ι=ω ιιιιἰ ιισιι ι·σΙισσει·ιι οιιιιιισ.ι, σοσ Ροιι:ίι πιεσε είΤο σιωΡσιω ; Επι; Ριονισειιισ 8:

σωσει. ΙΜ ιιιΓΡιι·ειιιισ , ι:ΙιτΒιι ιιιι!ιιιιιιιι το!ιιισσει·ε ιει·ιειιαιιι , 8: εεε!εΠι Βσει ιιιιΙιω·α

Τσιιι: ιΒιιε1)ινιιιι ειιιιοι·ιε σα:εσίσε ει; Γιιιιέιι Βιιιι·ιισε Ισιιιιιισ σιίσίσε, ὲΡεΙα;

πιο εσιεΙΤσε , ιισΠισσε Γοιιιιιισιιι σε ΗΜ Βιιιισιιιιιιισπι ι:σιιΠιει·ι νο οσε ίσειιιι νοΙσιι

τιιισιτι , ιιιιιΙισίι σα· εισρρι ιιε! Ρι·ονιιιιιιιιιι όσι:ιι ΚοιοιιιιισειιΓεπι , Ρεινειιίισσε

άι Εοιιιειιε Μπι (:αιιο!ιισπι , ιιστιι ισ ιει·ι·ιιοι·ιο Κοιοιιιιι8εσΠ , ίσι:οι ιιιιιΒιισιη

Βσνισιτι $εσσο.ιιειι, σιιι Βιισεκιοε 1)οπιιιιι τιιιιέιισε ψωισιιιιοιειι.σε Μοιιιιίιε

ι·ισιιι οοιιίιι·σιτειιιι , ειισσε εσπι ιιιειΒιιιι Μοιιιιοιιοι·στιι ι:ο!ιοι·ιε ίσιο Γειιιέιω Κ8ειιιξ

Ξσεο ΙιισάειΒιιετιι όσοςΒιιι πω. απ" νε:ὸ ισ οοόιτιιι Μοιιειίιειιο ,ισΒεσιε νικ;

Βιιι6Ιο τωιιισσω οι·ιιιιιειιι Μοιιιιίιιισιιιι ισ Ιιοίιιιιιο ΜΠΕ: ιισσειιισε , αεριι σιιιιι·

ειισιιι ΙΕ Εστί. Νιιιιι ι;οιροι·ε 8: ιιισσιε ίιικσΙο Μ: ιοτισιιιιιιισιϋ :σεβ

ΠΜ φωσ ισ εισαι Μα σι @Μπιτ όιιιοτιι , ἴιιιιισιὶΒἑ Πιιειι

ι; ιι?ω. ειστοπι νειιετιιιιιισε Παει· Γεισάειιιι 8ι Βσο σι σπιτι εισε ροΠσ!ειιοσειιι , ιιισσεεω

Χδι. Δ σ.

8,. ωιισιισισι ίσσει Με ι:!ιοεΙιιιι-ΙιειΒιιι Γε να! ι:,σιΠοσι Αιιοιιο1ιια ό: ΜοσιιΡιιαι



ΥΙΤΑ δ. ἈΝ8ΒΕΚΤΙ ε1>ιεε.ιιοτσΜΑεεΝτιε.· ιο;ι

επτα ΚεεσΙα,ίτιι·ετ ασ πω! νεστιατ. ασισετειιρΙετιι , ΓΡιι·ιταΙισιπ Ειατι·σπι τοπ- ΑΝ- θα

(σπα ΓσΓτιιιιεπι ιιιτΙντσεΡατει· , πια ειπε νστα νειστι Ρσίτσιανειιατ ιπιρΙενεισστ, 228:°;;"·

ΟΙετιταιίιΓσσε ειστε τιετστασιιειιι τετιιιιιιεισπτ. ' .

σ 9. 8ιτιισε ει: εσ τεπιτισι·ε ττετιιτ ιρίε νιι σε αιπσιε Γατιι3:αι·σιιι $τιιτιτσιαισιιι μαιοπι

ΙεξεπτΙσ ίει·νει·ε , αιΒιισειισε ιισιτιίΒιιιοτ ειιισιιι Εισέτσι ιιιτεΙΙιεεπτΙο ται·ρειε. [Ντα

(ἶσσισσε ατσιπεπ ιπεεπιι ιπ τιικίατο ισνεπε Β. Ρατει· ΧΨαπόι·εΒιιιιστ ΡσΠειε 2:'ὲ'“ἑ'ἔ'

Ρεινιιιει·ετ, ιιινετίσισιιι νοΙσπιιιισπι τσιιιαιιι τοπτιτε ει τιισσι πω. φα: τσιπ Ρ -

ΓειισΙσ ιεεειιτισ Ρει·τσι·ιειετ , τσισίιιαιιι Γαπ&ι Ρατιιτ °°° Γειιτεπτιαιπ ιερειιτ τω- '° ΗΜΜ

τιταιπ , τοπτιπεπτεπι Ιισστ ιπστΙσιιι τ Μσιιατιισε νινατ ισ ιιισπαίιει·ισ σε σπιτια ἔΐ~£..$.

ιιιίτιιιιισα Ρατι·ιτ τοπίσττιότισε ιπσΙτσισιιι , στ ασ σιισ τιιΓτατ ιισιπιΠτατειιι , ασ Μινώτ

αΙισ Ρατιεπτιαιιι. Ηττα τετεια Ιεεεπιισ Ρειτσιι·επι , στσΙόΓσσε Ιατινιιιαισιπ κ".

ιιιιιιι·ε ΡειΈσπιιεπε , τταότατε αττεπτιΠιιιιι: τσετιιτ , σσα!ιτει σαιτ σρει·αιιτισ ναΙειετ

ιιπτιιει·ε. Ριιπιὸ ιισιόειπ σιππισιιι νιι·ιστσιπ ιισιιιιιιτατεπι ισ τσιτΙε Γσσ ιισιισιτ

ίιιπτιαιιιεπτσιιιιατειε , ιιιιιταιιτ ιΙΙσιπ εστι αιτ : Βῇιιυ α Με , μιαπω» βια& βασκι

Ε: τοπια. Ετ ιτα ειιιιιιι ισεσ Γιιανι ετ σιιειι ειπε Ιενι τΙενστα ισιιιπιττειιι τοΙΙα,

βάσει τα ισ ττι:τσ Μσπατιισισιτι τσιιι9:ιε ιισιιιιιισι· , οιιιιιιΒιιίτισε σΒειιιεπε , στι.

Με Γιειισεπε,οι·ατιοπισσε Π:τεπσσε, τΡιιιω τ”εινεπε , Γιιε Βαστιεπε , Βοιπιπσ Με

ιιιτει·ιιιιΠισπε Γεινιεπειτσιετιαιπ τιατα ειατ ει: τσιπΡσσότιοπε τσιτιιι στι· ιιιίσιισ

σειιι $ριιιτσε-ίαπάι εΠ·'σίισ ιατινιπατσιπ.

ιο. Ετ τσιπ αστε νιΒιιιαισιιι Ιιστατ τσιιίιιι€επε, τετιιισε τΙενοτιε ιπτσπισεπε Μντιιιιτ

ΙαΙΤεΓτειετ , Ιιεπο ταότο ατι ειιτιταιιιιστ Ριατιετ , τσιπ Βισιιεε Πσιπιπι τιεταιιταιεπτ , :ξιζ2Ε0°::::

ισ τσπνειιτσ οιατιοπιε πω· οιιιπισσε Γε Ρι·ιεΓεπταβατ,ιπ ιιοτ ετιαιιι , Ιιτστ 8τιτι ιπαιισσσι,

τετει·ιε αετιισσε ιιιιιταιιι ειιι Μσπατιιιε νιαιιι όειιισπίτιαπει ιταστ νιι· Πει τισι ι·ετέι

τιιισι Ρι·ιεειατ Ισα, ιιιιιΙτσε σιιισι·Βατιιισ τσι·ι·ισει·ετ ,8ι. εστσιπ ΡσΒΙΙαπιιιιιτατειιι

ι·ετιαιεστιετ, το τσ τρικ! Ριιείατσε ισνεπιτ πσΡετ τσπνειΓσε , ισ Ι)ει οπει·ε 8:

οΒΓεινατισιιε εειε τσι Ριωνειιιι·ετ. Ετ τωΡιτ εσιπ ται·ιστ σιΙιεειε, ίιτστ Μσπα..

°ίιιτα ιιστετ Νσιιιια,πιτσιε ιεΙιΒιοπιτ ΡοΙΙεπτειιι σιιιιιιιπσιιιε τιιΙιεεπτισιιι ε. (ισα- σ

ι:ιαιιι παπι σε ιιιειπ τοπνεπτσ σιππισιπ Μοπατιισισιπ Ρια:τΙατσιπ 1)οιπιπι δα

τει·τιοτειιι απιιτεΒιιιΙσιπ ιισιπιιιτει ειτοι·αΙιατ, στ Ιιτιτσιπ τω Εοι·ετ ιιι ο ει·ε

ιιιαπσσπι ιισοτιιιιαπσ τσιπ Ιιτεπτια Ρατιιε ειιτια Γσιιτσιπ Ριατισιπ οτισε ιπ Με·

τε, στ Ισα ιπσιτιιιται·ετ ιπειιιιιι·α, στα εταπτ τω σΒιιαπτια Γσσει· τετι·αιιι. Ηιετ

εσ ιιιιΡΙοιαπτε, 8ι·ατιαι σιιιιιιτιστειιτιΠεο Ρι·ατιετα επτετ,αιιιιιιιαΒαπτσι· Γσ ει· _

@σε Ι)εσ τσιπ ιιενστιοπε. Οιίιιιισσε ιὶΡατιε τΡιιιται ιισοτι τιετιει:ατ στι ισ σ!

τσιπ Βασιιειετ, επεσα ὶισίτσιατα τσιπ ιπαεπα ιιιιπΙειε τΙενστιοπε.

πι. @ο τειιιτιστε α τ ιιιιατε ιιιειιιιιαπσ , τιιίταιιτειπ τι σαι-ατο (.?ιππσΒισ ΡαΠ“σε νωε="πα_

(σε ιισιπ8επτσα, ιιοι·τατσ εισΓιιειιι πω στι, Β. Ψαπτιι·εΒιιιισε νισεαιπ ΡΙατιταιε απ. τι

δτειιτσΙειε τσετιιτ. @σ ιιι Ιστο Ρια:ιατσε νιι ΠσιιιιπιΑσΙΒειτσε, τισιπ σπα τσιπ “κι”

Γιατι·ισσι στιειαιετσι , Τι-ιιισσιειιιτσε αιιοΙεΓτεπε , Γστσισε Και, νειιατιιισε( στ

ΠΜ 8επτιιιτισιπ ετατ ) ιιιιιίιεπε, ατι Ρια:Γατσιπ Πει Ιισπιιπειπ αττεΠιτ , τρια πονε

τατ τσιπ Ριστιεπτειπ τισθιιιπα,Ιισιπιιειιι τσΙτσ ,Γαπ&ιιιιιπιιπι ιιπιτατισπε. Νασια

ιιιιι&ο Ροπτιιιτε Αστιοειισ ΚστσιπασεπΠε ΕττΙείια: ιαιπ Ει:ει·ατ ΡιεΠιντετ τσιιΓε

τιατσε, Φιειπ ιΓτΙειιι ιισιπο (Πιι·ιιιι 86 Γαπότα Βεπειιιθτισπε ιιισιιινιτ ? 86 δατει·τιο

ταΙι ασ6Ι:στιτατε σε ΡΙσι·ιιιιιτ [ασ&ιε τιο6ιι·ιπιε Ιιοι·ταιπειιτιε ιπιιι·σιιιτ, ιιιΓσΡει· σε

Κεεειπ τσιπ Εστσισιπ εΠ`ε Ρπωιπτ. απο πε αστε πιιιιιιιιε ια Γστσι·σιιι Ι·-οιε , ι·εί.

τισιιιιιτ νι: οτι : 5τιαε , ιισια Ιιοπσιε Κε πι σΒΙιιιιαβειιει σε πσνεπτ ιιισΙτα τε

ατινει·Γα Ρα1Τσι·σιιι , παμε ΙαιισιισίιΠιιιι τιισιιιιιιισιπ σε ιιωιιωι τσκ αιιεστσ

τσιπ. @τισ Ροίττα τει Ρισσανιτ ενεπτσε. Αι! σαιτ ατισΙείτειιτ ιιιτσΙιτ ΤΙ:ιεσιιειι

τσι : ει Ρια σιιιπιτιστεπτιε Πει οι·ιιιπατισ ιπε ισ τσΙιιιιπε ιισιπιπαιιτειιι τοπιιιτσε

τιτ Κε8πι , οιιτο τε τιι€ιισιπ Πεσ Επι Απτιίτιτειιι , στ στι· τσαιιι ιαπέτασι ασεπ.

παπι ττ·εΓτατ ΕττΙεΙια ΡιτΙεΙισιπ. (Κιτσ σε 8ατει·ιισε Ι)οιπιπι ιπάιτπσιιι Γε ταπτο

οπειε ίειεπιισ ιιιτειετ,ιΡΓίιιιισσε ει: σττειιιοπε Ιιειετιιται·ια Κεεπιι'αιι:ιεια αισ

Α Νειιιιιε ΚεεσΙα 5. Βεπειιι6ϊι, @τι ιιι τη. π.. ΑΜιατι ιιισιτιιιιιι , στ ιισΙΙσιιι Μοπατ!ιοισπι μια ασια «πάσι

πισω , στα τω» πι @πώ πέιι!εια ικ·υειιιι·ιι ωαΙιιικω, Ηιιιτ Με ΜσιιαΠιε2ΚεειιΙατ ιιοιιιιιιε Με στι σε ισ τα

τη. 8. ΒτσέιξΕισασι ιιιττΙΙιει : εστω αι5σιιιειιτο:τι`τ εαπι ΓσΙαιιι τσιπ ιττεΡταπι , ντι :ειτε ειπε ριιιιαταπι Πιτ #·

. . ι



Με νιτΑ δ. ΑΝ8ΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ο.ΚΟΤΟΜΑΟΕΝ8Ιδ.`

Απ. ε”. ,Με εοηΓεεηὸει·ε επεππειε πηιπτηαι·ετ, 8επΠε “πιω επιππ2παϊ ΡετπΠ82έτετΓπιζ-%2

;:,2°',ι;π επι: νπτΓαηέΕιπε : Ιη Με τε ηονειιε ιηειε Βάση αεεεηπτηο «ιη ατη να, πε, ι η

. Μεπ,2Η τα·ΠΡοι·ε ποειπε, ιη επιιο ταβει·ηαειπΙππιη πίπιπά εοηΒίπιτ, επιπι ηιιηε τιιτιπε

οἱ: νείππ8πα εαπεαητπιπτη 0πιπετιπι·, νπι·ιεΙετη Ριοεπιπππει·ιπ: Βει·ππαηπ ,-επεςιπε πιατα παπα

Βπα επιπΓεπεηπ τεητοιππ , εετε:πε ,αιπ,τι ηαι·πιπηπε νιι·ιεπιηι· ιηαηεατ ιη α:νητη.ςιπποεπ και

πεειιιπιππιτη Γειιηοηετη πιοηππτπιε Βει ενεηιιΤε ,οιηηιηιιε ιΠο αεπνεηταητιπαππε ηπει

επιιιη απ, παπι: ιιΓεπιπε πιοὸπε Ιοειιε πΙΙε νιι·ιιπποη ι·επιηιπα α8ι·ι Ρατεε αΡΡατεατ ιη

ππποεπιιιη εεητοι·ππ ππ›π ι:πιποηππαιη επι , Με Ιπιεπηαπι , α” @Με τειππΡετε. Ο ηπααππα

8:πηεΙΥπ:α ππΈπιπε δαη&π ΒΙοι·πα, ειπππιε παιπόαΒιπε ιηει·ιτιπτη ταΙι νοπιπιτ οπηηπΡοτεηε

ίπε,ηο άειηοηΙΙται·ε,ητ ευη νεΙππτι Ραπιηα ιη εποιηο (Πισω Ηοι·εΒατ, ταΙι Ραπ-εμ

8πο νπι·τιπ:πε τηαηπίείπιαι·ετιπι· ιη Εοιπιιππει _ | ` - ·

ι.π,.,"Μ 12..Ετ @η Ριεεεππέπιπε να Βει επι ο ει·ε ιηαηηιιιη ΡαιιΙΙιππιιιη ναεαΠεε, Ραι·νπίζ

!α=(Μφ· ππηπο ι·είοεπππατιπε ΐοπηηο,τιπτπππτη πηε ιτατιοηι επινιηκ οτηηι εοηατιπ ετατπηπππΈεηε.

""0"'ω' Είπαμε ταητα: ΙπιιιηπΙιταεπε ακιιιε οΒεόπεητπω Γειι άενοτποηπε Ιιιιηπηε ταόιατετ,

νετ:.ε @Μεπάνω· οιηηπιιιη επι·εα πππιπιη εοι·επα πηΒαπηηπανει·ατ,ητ ηππι·οα απη

&πξ νεηετατετιπτ “τω”. ΙΡΓε νετὸ ΓεηιΡετ αι·επεηε επειπεπεκπο @τητα 8Ιοτια:, πω:

επείπεπεηε ετατ η οΡειε Ποιηπηπ. . ο · Γ . ,

η πωπω. η. ΕτΒο οιπετα:Ρι·ετπιπηπ είἘ ηιπηε ηατι·αι·ε , επιπαπιτει· και· ΐαη&πιεπη π·εΕπιτπιιππε πο!

Μια ΝΒ ειππη ΪιπΒτοἔατηε 8: εοηίππτιπτηε δε. Πεηπαιπε ειππη πωπω” Ποιηιηι 8αεει·εποε

Ψαηεπιε Με Ρετ @παπι Με αηηοι·ιιτη ί ατπα Με: ΟοετποΒπιπηπα Ρι·πιηο κάβα

αιπαππππ- εαπ:ποηπε πε ιη ι·ε$πιηπηε εεηηπίΓετ ,πάιηεπιπε, οιεε η επεει·εηπιααετατε πποΙπειπε , ισα

πετι·οΒατ επιτη αητε Μετα τη επι Ιπαε νιτα όιεηι Ιαει·γτηαΙπιπι νοι:ε ιιηπνει·Γιππη

αεπηεη Μοηαεπποι·ιπιη,επιιετη επι ΓειηετιΡΙπε εππ8ει·εητ Κεάοιεπη. (ζιιιΒιπε Μετα: τα.

πε πωπω εποεπιππιπππι Πω Γιαπ: η Ρι·α:ΐεητπα ηοΠ:τα εαι·ιπππιππι Επι] πιει: πιω

Γπιππι·οεατε Κεάοτεε, πηείιτηςπιε Πα$πΙετη ι·εεεΠπιιη ρι·εεπΒιιε νείπι·πε Ριοεεε,πτε,

ατεπιπε ηπεατηπη αεπιηοηπτποηιππη ΓετηΡει· τηειππεητοτε. ()πιτπίπε , ίπιιητηο Ραίποτπνε

ω Ιιοάπε ειιταηπ εοιητηπττο , επιιπ νοε ιπΓεπιπε πη ί·πηειη Ρει·εηηπ τιπτεπα εοηίει·νετ.

@ο η εεεπείππε ι·εσηπ Γοεπετατετη απ: Αιι€εππεπε επιοι·πε ίππΓεεΡεο, οιτπηπε εατεινα

Μοηαε!ιοτηππ , ΟΕι·πίππ Ι)οιηπηπ επιοτατ Ρπετατεηπ , τι·πάι.παηππιππ εεπεππι·αηε Μπι

ηπηηπ. @η ει:ΡΙετο ,πιιΕπεητε Πεο εΙεεπτ Επιππιππιπτη Βοηππιππ Ι..ΑΝτιπππι·τιπη , ιε

Ιπεποηε ρι·ακΙατιππη ά 8εηει·ε ηοπ:ππεππ , ε:: τει·π·πτοι·πο Ται·νεηηεηίπ οι·τιπππ : ευρα

εηπτοι· Επιπ.πειιιεκτιπε νοεαΒατιιι·,επιππ ,ππιιτπιηα Ρπ·ιπ:άπα Ρτα:εππόπο ποεο Ι:οιπαππεΙα

εηίπ πιπ εασπετη Ται·νεηηεηίπ ι·εεισηε Γε κι τηιιτιετε παι·αιτιπε είπε.

π Επι: αππτειη πΓεπεηπ νεηειαηεπιπε Ρατει· Ι..αητηεττπ.ιε εατπτατε ΡΙεηπια, μιάπεπ:

τη ΡίιΡετεπηπηεηε, Με ίπι·ιηιπε ,εοηΙππππε ιπτονπόιπε ,ιη Βοηπτατε ΙαιιεπαπππΙπε , πω»

ποαιπππε απΒιβπππε,νππΙτιπ ό: Π:ατιπτα επεεοτιπε,νεηεταιπόιπε οιηηπηππε , δε η εαπ-ιιε

τεΙπαποηε ίει·νεηε. Ετ πηίΡπι·αητε ετατπα ιππνπηα εατπταεπε, Βεατιιτη οπωπ Μηπ

Ιιιηπ ΑηίΒει·ειιιη πΩπειη νεηειαπηπππε Ρατεπ· νεηει·αΒατιιι· ιιτ Ρατι·ειη , ιπιππε,εβατ ιιε

Εππιππη: ει·έτεπιπε επι» πη Βοιηπηο εοπ· π.πηιιηπ, 8: αηππηα υηα. Η απατη ιπιππτεἔπτηπηπε

ίιπΓεεΡετατ ειπταππ,αά εοιπίππΙτα Γαη&πΡατι·πε ΑηίΒεττπ,πη τταθ:αηεπο 8ι·εεε [Ρο

ιηπηπ Γεειπηεπιπιη ηοι·ιηατη αηάοι·ιπππ Ρατι·πιτη ίπτεηιπε ειπη&α απ: ιπε πηι·ε τε από

πωπω εει·εΒατ. (ξιοπ·ιπηπ επιετη Πε μα: α6πποηπιπ απ: νε:Βοηπηπ ?ειπιιΙπε εξιπποι·ταα

τποηπΒιιε ΡΙιιι·πιηπ επιεπι:ατπ,εαι·ρε αητ πω” Γαηόπ:2 εοηνει·Γατποηπε.π

ΜΜΜ η. πιω νεηει·αη‹πο Ρατι·π [..αητβεττοΤι-ιΕο0ΕΜευε Κειι,ππΙπιπε ΗΙη«πονππ τα

2::,;:“ Ρε 86Βα!τΙππΙάπ ΚεΒπη:πε ,Ιατἔπτιπε είὶ Ρατι·πιηοηπηπη αΙιςιποά ,οψη είὶ νοι:απιη

,,,ε,,_ ιπτη ΠιπΓει·α, επιιο‹π Βαση ετατ ιππτι·α Βιινπαππ Κπποεπαιπιπιη ω τε;,πποηε φα Ρι·οιπτπε

η Ι, Μ. νοεατιιτ Ρτονπηεπα*,εο νπεπεππεετ ηποιπο η: πποε Ρι·ατόπιπιη Μοηαεπιπε πη ()οιεηοΒιο

Μ" ΡοηταηεΙΙα: ιηοι·αητπΒιιε πιπιηπηατπα ιηπηππΕται·ετ πωπω ,η οπεο 8ιεεεετπε ππιππιπε

τεπ ηεεείΤαι·ππε. 1η ιπππο ποεο Ριατόπε1ηε Ρατει· εΞτεἔπιπιη εοηεπιεππτ Ποειποβπιιιη Μο.

ηαεπιοτητη , επιτεέΕπε ε:: ξατποΕππο ΡοηταηεΙπα Μοηαεπιπε, επιππ πιω παιιὸαΒππε ο η:

ὸπππἔεητεπ· επ:Γεειπτπ Γιιητ : 8ιεπε Ρι·α:εππο ραι·νο τηα€ηιιτη πιαάεηηε Φωτ Μοηα ε

ι·πιπτη Μοηαεπιοι·ιπτη,8ε πιπιπΙα ι·εεποηε αΒ απππε ρτα:επΡηιπτη. @πι;πό Ρετ ιηιπΙτα ω

ηοι·ιπτη ειππ·ι·πεπππα άπτιοηπ Ρωατι Μοηαίπει·ππ ΡοηταηεΠεηίπε Γη πωπω ετατ, «πο

:πεε άπνππποηεπω” , 66 ειιωιππα Ρ:πηεπιπιπτη, 8: αιωεω ηείαηεπα: Βεητπε Αααα

ι·εηοτιπππ,

Ι.αεπώεττιπα

εοηππ Ι πο

Αω(:ή

ηπ:πιππ.



νΙΤΑ` δε ΑΝδΒΕΚΤΙ ΕΡΙδί:. ΚΟΤΟΜἈθΕΝδΪδξ Ισ|ς·ῇ

π·εεοτι:ττι , απο εΙΠε ωεωιωεω Ιοεὶε εΙ1ε1ι:ο εεπτΡ6τε άε1:οΡι1Ιετιιιπ,Βοεπιω. Α Ν· (επ

]ε&ἱοι1ὶε Με. Μ ε ε π ε ε . Μ ;:;;ξή;ζ'·

. ι6. Με βι1]ι15 εεἰεππ ι·εΜιΜεε Β. ΕιιΜετ..ΑΝουε *ε ε:: Ρτε:εΠέΕο Μ6εεΙἙετἰο Λεω Μ.

ΈοοτειπεΙΙεε ι·οεειπε νεεει·εΜΗΡοπτἰίἱεεΡΑεεΗΛειο ΝετεπετεπΠε "Με Μεετπάεω 1°εΒίοτιετη Νειπτιετεοΐεω εΒ ὶΡΐο Ρεει·ε Ι..εεεΒει·εσεάεε&υε ; πι ευεεεεά ιεκπωω. _

Ξι1ΐιιΙε εΙνε1 Μεετίε,ε1ικε νσεεΒετιιι· Αιπτι1πμ ῇιιες:ε ήειΜΜε ε]ιιί-όετο ΡτοΡτἰε- *ῖω°#`·7
επεσε ΜοηεεΒοτιιω νει1ετεΜΙε ε:ὸὶἰῇῖεεγὶτ (.`αοοΒάιπτι. Η: ειι]ι1ε Ιετἔἱεἱοτιε με· “θεωρω

Μ&ιιε ΑτιτΠΕεε ΡεΓεΙιεκἰυε Γτεειιἰη σε ΡΟΗ ὸεεεΠὶιππ ε]ιιΓόεηπ εεεε1·ετκΗ ΜΙΒ

ΕττπεΙειπ!1, ε:: Μοοείὶετὶο ΡουτερεΙΙε Ρετ ειιτιέὶε ΓεεεεάεπτΙε τετηΡΜ·ε ΠΜ Μ..

Π:Ιτιιειαε ΚΦ&οι·εε, ιιτΜετΙἱ Ρτ:εΓεε1 1σεὶ ΙιεΜεεεοτεε : νεΙι1@ Ιετεἰτὶοηεε εῇιιίὸετή

ΙοεΙ εεε: εάΙ1ιτε 1η Ρτεεΐετο ΜοοεΠ;ει·3ο ΕοιπεϊιεΙΙε Γετνετ:τετε εΡεττἰἰΙὶηπε εε;

εΙετειπ. ._ . . .- -κ .ν . . ε - Δ

_ 17.Ρτ:εεΠάο @Με Ρετι·ε ΕειπΒει·το ι·εἔἰωετι Ισά εεεειπε; Β. ΟΒτΗΒ Ροκ;; Β[Μέω-;

Βία ΕκεΜΒειιᾶ·ω 1"ρΙοΕε ι1ϊΜ5 8: Γευέωε ΡτεΙΒμε1·(ΞοΝοευιτε * 82 ΑιιεεΙισ- δε ξεεεε+

:εεε 5 €ετιετε Βάση ἰτι Ρι·εεεΙΜε ΜοηεΡεε:1ο ΕοετεεεΙΙε ΜοιπεεΜευπι Πω Μ- π" "ω"

8τιιιππβε οοπιετι εΠ1ιωΡΓετεει: δ: ΙιεΜειιπι. ΡΙιιτὶπιε σποτ ὸε εειπο Ρεττε , ΜΗ ε‹ὶ == .;ἔ.σ .

εΙιε ίεΠ;Μετεωιιε , Πεο ΜΒΜ δ: Ιοεο ιιτἰΙἰεὁ Ρετ ειιπι δ: ει) ε]ι1ε τεΒἰιιπὶιπε εεΠε """([4"'

ὸΙεὶ Ροεετε:1τμ1ια Με εμε (ΞείΒε οΗω ΡΙεΜἰω Μετεοι·ὶ:εττεᾶὶὸὶπ1ιιε Τ· ΡοίἙετὶε Μ; [η":

τΙτιπειπάε. _ ν Δ . > Δ | . ., ›ι8. (ζει) νετὸ στὸἱοε ω Ι.ι18όειπό , εεΙεΒεἰτὶωε ιιι·Βε (ἔεΙΙἰεε , ΡοιπΙΐε3: Πε ΓΔΜ οωωωπ

ξοἔετι15, ΜενΙ Γει·πισεε ηεττεβὶπιιιε. 1)εΓιιιά&ο Με” Γειπε`Ι;ο ΟΕΝεειο” ΡτεεΓιὶ- ΐ:-'Β"°Σ
]ε ε!ιιΐάεπτι υι·Με, εο]ι:ε Πω εΠεεεπι νἱτεπι ΙειιάεΜΙΙε εοτιππετιάεπτ €εΠ:ε, Ηἰεὸ Β Ρ!.

Ρὶιιε τε:: ΤΒεοόετἰευ$ δε ΜεΙ)·τι;5 Ρι·ΞιπεεΡε ΡὶΡΡἱτιιιε ΑπΓεε)ΕΠ Πίπη εοπΓοβτωιιε

γΜεΠεετ Ρεττἰε Ψευάτε9ΠΒ;ειιτη ΡτσεεΗΒι1ε Ρε!ετϋ ΓεΙτιΜε εεειπεε εσωῖΙεεω;

1)Μπε Ρι·ονΜετιτε ]ιιΠΞστιε -, ει Ρι·έί:ετε ιιι·Βε απο ιπιετιἰωο ε]ιιΓάεπι εεΜοιιΒ

ΡομιΠ νοτο;ε] ιιΓάεπι ω·Με απο εοι1Μειιει·ιπιτ ΑιιτὶΙἘἰτετ:ι. δεεΙ εὶιπι Με ΜπτιἰΙὶτε;

τε ΜπιΙε τεΜεεε8 ηοΠετ ίἱιΓεὶΡετε, τεεεΗ ΔῇυΠὶοι·ιε ό: δεεετάοτεΠ ε!εεΗϋιπε εοιη

ΡιιΙΓεε , Ρτείετ:ε ΜεττοΡο!εοε ιπΜε οτεΙΜετιιι· ΡοιπΙίεΧ. δίεε1ιιε εε εεπκ!επτ Ρτο..

νἱιπεὶεω σπιτι [1οτ1οτε δεεει·όοτ5] Μ εοιπΗεε6 σΜ·ε&ικ, ΙωιτιΙΙΙτετἱε εε ΙΞιτιόΕ:ε

ΡτεεὸΙεεεἱοτιἰε ΜεέεΙυε εεΉοΜε εεεωΡβε ετεεεω (Π·ιτΙΜ ΓεεΙι1Ιε τιποὸετετϊιἰοεἱηε

τεΡτεΒεΩίἱΒὶΙἰτετ καπ :1Βίςιιε ε Ποπιιτ10 νοεε:ιιε,νἰηειιΙ1ε τεκι·ειπε: εοι·τεΡε1ωπε

επιιτιιε, εεΙ Π1Ρετι1ε: εἰνἰτετἰε ἔειιὸΙε ΓεΙΙεὶ:ει· ωὶετενὶω - ε ε . ζ _

· 19.Ιο ΡτεεεΠεϊο νετὸ Παππά ?ο ΡουτετιεΙΙε Ρο!ϊ τεεεΠιιτε ε]υΓεετε πωπω Ροή. Λ686ωεμ

τἰίἰεἰε Ι..εητΒετεἰ ,1)Μεο ειπε μινειπε, ιισεΜιτιεε ε]ιιΓάετ11 εοοἔτεἔετὶοηἰε Μό; ^ιΡΒ3° "ἐ

επεεΜ Β. ΑτιΙΒεπιιω ΠΜ εΙεεετειπ Ρι·:εείΤε Κεάοτετε. ΙΡίε εετεπη ΡοΠ: (ιιΓεεΡ- Μ” Ρο

ν Δ - «Μπι.

εεω τεΜπήΜε ειιι·εω , εΙΕεΙυε πιεεΙιτεΒετιιτ , ε1ιιεΙε ΓυΓεεΡετεε στιεε ε νΙἀεΙὶεεε ε.εωε;

εοιπτΜΠὶ ε ΠοιΜτιο ἔτε8ἰε τε8ετε ετιίωεε5 ε; πέι:Ιτοπικτι Γει·ϋτε ι11οτὶΒιιε. Ετ: Κ°Σ·°·^ἶ

ςιιἰε εεε: εΡΡ:ΙττιΕ Γεη&ει·ιιιτι $ει·ΙΡωτετιιω ΪεἱεΔτὶἐΜττι.Βετι3ε, εοτΠΠΠΙΤο ΠΜ δε;

ὶὶτιἀείὶιπειπετ ετο8εΒει: ΡεΒιιΙε ε·::ετεεε νὶτἰἀΙτετἱε, νε:Με ει εέὶἰβω ὶτὶιιει·ε πισω

Βτεοε Γεε&:ε εοενει·Γεε1ου1ε.Ει·εε απτο Παπ εετε1°ΒΡταΙετι1η πε ειιτιέΗε Μικτή.

Ποτ. Π: νείὶἰτιι Με, Μ εὶΒο τπεὸἰοετὶε: εβίΗτιεπτ5εε ῇι18ἰἀεὲἱἰτι1ε , Ριιὸὶεἰτὶέὶ οτιπεἔ

εΠΙΞιτιιιε, ΜΙετ1τετε εοπΙ1ε 8: εοτΡοτὶε εΙει·ειεί Ρετ1εετ3εε ν5ττιιτε εε εετἱτετ5ἐ εμ

ίεςιιἰο 5εΙεεωοΓΥπετύωειιε Ιει·ΒΜοιπΒιιε εΒιιεόεετΙΙΒΜε ευκτιι1Ιετι1ε. ΗΕε-νὶττιΙ

ειπε ίετι&ετεω οΡετἰΜιε εάοι·ιπεειιε μια ωεάΙσΕι·εττυπι νεΙει:ὶ ΙεωΡεε εεΓσΙεεΒεε

εεεευΓε. αι1εάετπ ηετιηι1ε Με , είπε :ποτε ΓοΙἰτο εόἱ‹Β:ε Ιεεἱε ΒΜεεε Με εοιιξ

νεητι1 οττιιπὶιιω τεεἱτετετ , πο. εΗΙιιειπἱε εΙοεμ1οι·ιιω ἱΠἱι18 πἱωὶο εετἰτετἱε ετάοι·ε

ι·ε:!ώτε Γεω εωϋειπ1ιιπι εοτάε Ηεττιπτιὶνοπιε , ει: ΡΙιπΞωἐ ε:: ΠΜ εε Ιεετγωεέ

ΔἩὶεεἰη:εΙΙἰεε:, Αί:ϊε $. Εειπϋεττἰ :ώ ΗΠιιε Ή::

Άιι&οτε ΜΜΕ επετετε:εμπε ὰἱΙἱ8εετει· ρεκειιἰίἰιε εκεἰ·-·

.Με άΜΗ:Μικ εε άοΙεπιιιε. ΕεεΙεπι ΣειπΒεπ:ἱ θείἱε

ὶτεω ἱτι ΕΜ”. ἱ·`οιπεπεΙΙ, εεε. ε. εἱτεκπιιτ.

& ΑΒΒε: (Με ειπε ?οπτΞΕεεεεω $.Θειιεθιιε. πω: Μιά

πετιεΙΙει·ιδε , ε: ειίωεω Επεσε: , Μ! ΡεΊε:ὶιιαε ω: θες

Μ·επΠε, με ἱιινἰτε 3. ΒεΙτΜΙἀἰε Γπρι·ε π! Με. 686.

!ΗΠ1°πι18.Αι1&0τ νἰκπ 5_ Φοτ:όεαϋ εερ.8.επειιπι Ιερή

4802· 881 θεά: δ: .Β[δεσε|επιΠέ

:παπι περὶΤΒεοὰοκ1εἰ”εοπιρετε::ιιω "Μο Γεεω·Με

Λεψεω ω τεΒἰωἰεεἙοπ:επεΙΙεκι5. Π: Ρτοὶπι·|ε μι"

Μπι;; εωιο εμιἰτπο ΤΜεοάο:Μ ρτἰπεἱεειἰιε , @π“Η

εε. ικενΙ11. θει$είἰο ίιιεεεΠἰΠ-ε ὸὶεεεὸιιε Π:_ Βμε(ε..

ΜΜΜ: Η: ΥΒΕυἱΪ0Β1°ενἰ-ε1°ἱ0 Γοιπεπε!Ιει:Η κιψεμΒα:...

τὶε εητἰωἰωτ επι". ΚεΙεει‹!. Μεῇ , εμε εκ ω Μπ9

ηι·οΙοεϋε πεεεε:ὶοι·1Μι: τεεοΙὶωκ_

ΒΜωε



ω”. νιτΑ ε. ΑΝεΒειιτι απο. ΚΟΤΟΜΑΟΕΝ8Ι8.'

εοωΡιιΙΠ.Πττιωεπΐο.ε ειπιᾶἱΡοτειπἰ Ι)εο ἐτειτἰω τεάάετειπ, ὸἰεετιτω: Βει1εόί:

&ιιε Ι)ειιε . ειιι1ε:.ιΙεω που 11οΠ:Π ττιετ1το , Μ! Π1:ε Ρὶετεε1ε όοι1οά18τ18.τυ5εΠ Με

Με άατεΡεΠοι·εω ειιΠτυο.τυπι οοΠτο.:υττι ουτε. ΓοΙΗεπιιω. Ι)1ΙΈεωοτ ειΠαι αυτι

Ρ:.ιτι·επι 8ε1ΡΓε εοε τειπηικιω ΡτοΡτἱοε ΠΙ1οε, Ιρ1ε ε1ι1τειΈ1 ΠιιάεΒε.ε

ΓετιιΡει·ΡΙαε ειιιπο.Π, ε1ι15.πι τἰττιετΞ, 8: ΡετνὶἔἰΙ1 απο. ὶπεο1ιτιαΒι1ε Γο.Ινει1ώ;ειο1ωυτπ

εΙεΠεετε. _ 4

πο. (ῖἱιωὶἔἰτιιι· ε]υΓάεω Βε:ιτ1 νΙτἰ ΡτωτοἔατΝο. ωετἰτοτυττι Ιοη8Ηιε εΙ:.ιτεΠε

τετ, εουΠιιεΒ:ιππ ΡαΠὶιιπ :ω εοω ΡΙιιτ1ιιΠ , ΙΞιΙνειτΙοιτιὶε Για ΓειΙιιΒΠει εκΡετετιεεε

εο11ΠΠ2. Ετ εμοοἱειπι $ειεει·εΙοτΠ ά18ιΠτο.τε ΓιιΙΞεΒειτ, εοοΗι:ειπωπι Μ Γε εοιπίεΓ.

Ποιπω ΓιτίεΙΡ1εΒειτ, πτομΠ:ο. εὶε ὶττιΡεττ1ετιε,ςυοττιοἀο ΠΜ Με ΡοίΓεω , δε νἰειε

ῇιιίὶἰτἱιε Πι·ιε όείεδΕιι ειΙΙειΠι1ε παω ΙττπτιοΒ1Πτετ τετἰιπετειπτ. (.ι1]ι1ε όοδΕι·1ιπθ. δε

εκΒοττ:ιτϊοιΠΒιιε ΡΙιιτὶπΠ εοττοΒοτατἰ πιι1Μτίε1ιιε , ειε! εοι1νετΠοιΠε ΠεΠὶπεοτεε

€.-ω..ω , ΡΙατἰιπει ὸείετεΒαιιτ όοιπι Μ ΓΡεεἰεΒιιε ὸ1νετΠε ΡτετΙοίοτυπι ωεωΙΙο

:στο ,Γεά δ: ΡοίΓείΠοιπιπτι Με... υοτιιπιΙΙο. . Μ εΠνει·Πε Πω. τεττἰτοτἱἱε: (με: απ»

&ει ειπὶοἴω Ι..εόΕοι·, ΙιπΓΡεόΕἰε τεΠειἐπεοτὶε Γειι Ι2τἔἰτἱο11ἱΒι15 εοτιιττιόεπι ΠάεΠιιιτι

εεω. τερετἰετ. @εε ετ1επι. ιιι: ωιιΙτΙε Ιηιιἰἀὸ Ρο.ι:ετ, ΜυΙτἱτποὁετ.Μ ω1ΙΙεκια:Π ω.

:πω εΠεεεωτιτ Γι:τπωειιτι. Με: αύτη ΓεειιικΠιπι Πωσ: :εΙἰΒἰοτιἰε Γειτ16Εὶτετε απ..

:ΠτυαΠε οττιειτιιε,ἰτι ΠεευΙετὶε ειιοεΙυε ατειιππεπτατἰοτιὶε ιιίΕιιτὶα Ρι·ιπάεπε: επί.

εμε ΒοιΠτωε εε τεΠ81οιΠε οΡΙιιἰο Ιοτ:Ξε Ιο.τόςιιε Ισ.ιιάειΒάΠε, Πιππὸ ὶωἰτειΒὶΙΒ

11ΒΞει:ε Ρετευτ:ὶτ. - Δ

11.111 Ρ::είειτο ιπιπηι1ενεοει·ειΒΠΙΡοιπαιπεΙΙετ:ΠΜοοειΠει·άο, Μπα· ίεΙἰεὶει βο.

Πὶτειτἰε Για ἔείΕ:ι , ετἰειω Χειιοάοε!Πιιω ὶπιΒεεΠΙἰυπι ειε ὸεετεΡἰτοτιιω Ραι:Ρει·υπτ,

Μ ἰιπΠειτ άαοόειΠ ΑΡοΠοΙἰεἱ πιιττιει·1 εοηΠὶταὶτ, ὸεΡιιτειιὶε. εΗΕΙεω των”, εμε:

Τιιθἱεἰειιτει· Ρι·εεΒετετιι: αΙΙπιοιΠειω. ΑΜΠ. 9ι1οε1ι1εόι12.5 εοτιίἴὶτυὶτἰιπ εοάεπι Μο..

Ώ2Πετἰο ΡειιιΡεπιπτι ΟΙιΜΗ οΙεβ1Πιππι έπειοΠοπεε , εποε Πι οᾶοΒειιειτἰο ω: πω!

Με Πιει·ατο ιπιιιπετο , ΠιπἔἰΙΙετὶω οθ:οτιοε ΙπαΒἰτειι·ε Γεεἰτ . τρώω Με ....ι.%......

ςιιοτὶἀὶειωιω !ο.τεὅἰι·ἰ ν1&ιικτι Ρει·ειπιΠτετ εεπΓιιὶτ. Ηοωπι νειεειτΙο οιιΙΙει επι: Π.,

ΝΠ ΠοτΞε εοτιΠὶτιιτὶε ὸὶυτκιὶε ηο&ιιτιπίΓνε Πι όοπιο ΒοπΠτΠ τεΠὸετε , οτειτέοιπί

α: νειω.Πο:Π ὁὶνἱιπει: άενοτε ἱιιΠίὶετε,ειε τεωΡοι·ε ἴακιέΕἰ ΙΞιετἰΠεΠ Ρτο ΠιΙιπε 8:

ΓαΙνετὶοτιε ροΡιιΗ (ΞΠΠΠἰεΠἰ, ΕεεΙεΠέςι:ε ΟετΙιοΙἰεο. υΒηι1ε ὸ1Π`ιιί`ει νἰέἙ1ιπο.ω Πι.

!ιιτειι·επά ο$ΐει·τε. Ο ττκι€ω. 86 ἰπεΙγτε1 ὶΠ1ιιε Γο.οόΙ:1Ρο.:Πε οΡετο. , Παει: πω: τειπιιιτι

νετΒἰε νο1ωπ. €Ιι1211τυπ1 νἰ:ειιτΠ›ω εο11Π:211τε

ω.. 8εό. Με ὶιπει·ὶπι·ι οτιπΠΠε , οικω @ποτε Γυρει·ηεε ΡἰετειτΞε @Με ιπω·ι·αι·ε π.

$τεςΠοι· , εμεΙἰτετ ἰΓάει1π νἰι· νεοετε.οόω ΡοιπἰΠεατίὶε εοι1ΓεεπάετΙτ @πιάσω ΗΙε

ειΠτιπ ώεΒιιε εσυΕἰ8ἱτ.ιιτ Β. ΑυοοεΝυε ΙΚοτοιππι€επιΠε ιιτΜε ΡοιπΙίεκ, ΡΙειιιιε

νΙι·τιιτ1Βι1ε ΒεΓειπέἙὶε ει6ὶ:ἰΒιιε εἰ ΠοπΠιιο ν0εειτι15 ωΙΒτειι·ετ ε ττιιιιπόο ε ίεΙΜτετ. Ια

αιμα εΧΓεςιιἰὶε Β. Ρειτετ Αι1Π:εττι1ε πιώ αυτ: εΙὶεΙυἰΒιιε ΜοικιεΒοτυπτ Π.ιοτιιιτι

(Πετἰεοτίιτιηιιε ω: 5ειεετάοτιιπ1 ΟἱιτἰίΗ εοΙιο:τε ΡΙιιτἰωο. :ιίΐιιΙτ. (ζω νΙβΙΙΒ.ε

ε]υε Γει(:ι·:.ε ἀεΡοΠτἰοοὶε ΓοΙΙειτιο1τει· εεΙεΙ:ι·ειιπω , ὸῖἔτιἰε εκΓεςιιὶειτυω Ιιοιποτωιιιπ

ΔεΒἱτο ἴετνἰτιιτὶεοΒΓε9ιιὶἰε. ΡοΠ ειι]ιιε Πιετυπι τ:ειτιΠτι:τη, σε ΕεεΙεΠει όε ΡειΠ:ο

ι·ε ειιτιἰίΓο ]:.ιόΕιιι·ειω Ρειτει·ετιιι·, ειιτιόΙ:ὶ ΒοτοτπεεειπΠε ιιι·Με άνω, ΜΙΒ Ρετ1τἱοοε

ειό ΤΙπεοὸετὶειιω ΒΙοτὶοΠιτι1 Κεεεππ , αυτι ε]ι1ε Ρει·τιΠΠιι δ: ο.ιι&οι·Ιτετε , Β. ΑΜ..

Βεττι1τΏ ΠΙΠεΙεεει·ιωτ εοπΓεετειι·1Αη:Μεεω.(Βοτυω εΙε66οιπ εοηερ.υόε115Κεκ,

ειιοιπειιπ Π1 εοε!εω ΠικιόΙ:ο Ρο.ει·ε ΓεΡΙειπτὶειω αΠΞτὶπι τεἀυιιὸαι·ε δ: τεΙΚζίοτ1ετ11

ΡοΠετε εο€110νετ2.τ , ἐΙἰεο εοι·ι1ιπ 2.1111ι1ει18Ρετἰτἰοι1ἱἄ εΙεδΗοιΠ , εΧτεττιΡΙδ Ιε<ἐε.;

τοεὸἰτἰἔὶτ, ιιἰ ειιτιπάειτι ΟΙιτὶΠἰ Γο.ττιιιΙιιτι1 τεἔἱειε ΡετόυεετευτΜ εεάεε. Νεο απο

κι ,Ιεἔειτὶ ει Β. Ρατι·επι ΑτιίΒει·τιιω Ρετνεοἰειπω ωειικΠικει ΚεΒὶε Ρ.ιτκ1ιππ , ει‹Ι

ειιΙειιτι Κεε1σ.ιτι Πε εοπιΡεΙΙιιιπ. Μοι·ειΒο.τιιι· απτο Ρι·εείατιιε Κε:: Πι ν1ΙΙει ΟΙΥΡΙ:.ι..

'ΑΝ. (Με.

Σε. ΧενΜΙ.

ΕΕειιι. υ:_

-9. Βουοϋά σπασω Παπ

Η«Μ.

ΕπτετιΠε

Βει:εΠεἰε

Π... ωσιιἱτσ.

ίεΙιι:Π.

*εκάσ

εΜιπτι ζη

Ππιιὶτ,

- Άαάοϋπό

5ο 5ειἱεπι

Κοτ0Ι1188.

1Μα·άπ.

π

ιι δἱ δ. ΑιιεΙοεπιιιε ΕεεΙεΠατη ΚοτοιπεεεοΓεπι πιώ:

"Με φωεωεε»ω π:: , υπε:ιβ: πο: , Με: .Παω , σε ἰτι

εῇιιε νἱκει Ιε8Πιιι: ; εποε π. ικκχ1ν.[αὐ ιἰιΕΜΜΙ£ Κα

Ισπέ.$αρκωΙα. ΒοΜίπιΜ ( νων. Πω: Ρ:Μοεο(Π ) οΒΗΠ

Π: «Πεεπάι:ε εΠ : Πςιιἰάεω Ερ1Π:ορ:ιΙεω οκάΕιιωοποπι

αετεΡἱπ απο Μάο ΩΜοἀονεἰ ]ιι11ὶ0£ὶ8 πκιιΓε ΜΜο,

ιιτἰ @ΠΜ ΙἱΒ. :..όε ΥΠει 5. ΕΙΠζή εεΡ. τ_ εεΙΝτιπ. Ια

ρήττκιτΙ:. Υ'Ιτει δ.Αυ‹ἱοΞιΠ που ωφτἰππἰτιιτ τωπρυε (ιιιο

δεόεπι Κοτοτυα;ει·ιΓειπ πωπω: : πω; ΙΠεπτὶ0 ΕΜΗ: ΜΒ·

;ζηατὶοηε1ὶεςἱειΒἱΡΙὸ Έ.ι&ο. ‹!ε ΑωΒεπο ΐιιεεεΠοτε ,

η... ε.....:86.ι... Μπακ. ΟΜΕ:: Νοτει$ π! Μπι. 2.7.

ἐιπίτἔι.

 



νιΤΑ 3. ΑΝ5ΒΕΚΤΙ ΕΡΙ5Ό. ΚΟΤΟΜΑΓΞΕΝ5Ι$.' ται:

το ··,τιιιτε άτα. εΠ: Η: ΒειτιΠειεο τεττΙτοι·ιο, "οι εοιινειιτιιτιι τιιιι€ιιιιτιι Ρο ιιΙοι·ιιπι Α”. ΟΗΕ..

ΙιειΒειιε, ειτε ιιτιΠτε.τε ει: τιιτεΙὰ ΚεΒιιὶ ττ:ι.&:ιτιειτ, ιιτΜ ειπε εοιιΓιιΙτιιτιι , νεΓιιτι ει€ε- ἔ:·ΒΧ:^;;"·

τε εοιιΓιιενετειτ,( ιιετιι θοτιΓεΠ`οι· ιΙΙιιιε απ) ε!ε Κεετιι τιεεοτιιε τιιι&ε.τετ. $εά ωιώσ '

ετιιιι ΓιιΡι·ειεΙιετιιε νιτ Πει Για ὰιιὸἱΓΓετ;ιΙιεὸ :ιΒιιονιτ , και οΙι Δω πιω ενοεὰ· %ΒΒ.0°"°

τιοιιετιι Ηετι, ω εΙε6Ηοιιι ::ινιιιιιι Κοτοιιιει€ετιδι1ιιι ιιι ιΡτο, Κεεειιι ειΠ”ειιΓιιπι = ω”

Ρτ:ι:Βετε νεΠε. Έστω· ετιειιιι Ιε8:ιτιε 11εΒιε τεΓΕοτιὸιΠ`ε εειιιεὰ ειιιιιιι:ε τιιιιιιιΙιτειτιε;

ιιιώΒτιιιιιι Γε Γοι·ε · ωδείο ειπα: ΡὰΓὶοτὰΙἰε. @ει ΓείΒιιοιιιτει· ιετιιΙετιιτιτ ΡιεΒι , τω;;

ιιιιιιτιὰιι‹ὶο ηιιειΙε τεΓΡοτιΓιιιτι :ιεεερετ:ιιιτ. 5εειιτιτιὸ ‹ιιιο‹ιιιε ω απο ιιιιττειιε Κα,

εο.Πιόε ιιιτιιΙιτ , ιιιιΠο πιοόο εοιιτι·ὰ Γιι:ιπι νοΙιιιιτὰτετιι , Ροίτειιιειτιι ιιτιὰ Ιοι:1ιιει·ειι

τω· ,ΓιιΡετ οτόιιιε ΡοιιτιΠε:ιτιθ.ε εεετε Γε νεΙΙε.._ Ατ Με , τι: σε: Γειιι&ιε ΠιιιΡΙιειτει

τιε ΓὰΡιειιτιὰ ΡΙειιιιε μιά ειιιιιόετιι Κεεεττι ιτε όεΙΙΒει·εινιτ. Τιιιιε εΙιεε:ιτιΕιιιε τω»

Βιιε ΡτεεΓειτ:ε ιιι·Βιε ΜεττοΡοΙεω ; απο ιιιι:ιιιιπιι νοτο Γειιιδτότιιττι δειτ:ει·όοτιιιιιι

Ρτειέιε 86 ΡτιιιειΡιιιτι εΠ€ιτιιι·, τι·ειΙιιτιιι·, :ιτειι.ιε Μ εοάεπι Ρ3Ι8τι0 ὰ δ. Ι.:ιιιττιει·τσ

ΑτεΙιἰεΡἰΓεοΡο 5εόιε Ι.ιιΒόιιιιειιΓιε , αΙιιΓτιιιε Γο.ιι&ιε ΡαεΓιιΙιΒιιε «Ιω π! Ιιοε Βειισ

:Με ΡΙειειτιιτιι εοιινειιετειιιτ, ιτι ΡοιιτιΕεεττι εσιιΓεετειτιιτ ΕεεΙεΓϊτε Κοτοτιιιι€ετι

:Πε , Ι)Μιιει ιιτἰειιιε ρτονιάειιτε οτόιιι:ιτιοτιε, ιιτ :μι ιιι Ρειιιεει ΓΜεΙιε ειιΓΗτει·ειτ, Πι..

Ρι·:ι τιιιι!τει ὰ Ποιιιἱτιο εοιιίτίτιιτιιε, ειΒιιτιάιιιιτειιι όειι·ετ Γιι:ε ιιι τειιιΡοι·ε ΓειτιιιΙικ
πιω ιιιειιΓιιι·ειτιι. _ ι > _ Γ· ι . _

η. Πειιιόε πι Ρσιιτ5Βαιτίιε Ιιοιιοι·ε 8: 6ιιετε ΓιιΒΙιιιιιιτιιε, εοετιιτ οΡετε ΓειιιέΗ.. Μιωι ξ;

τ:ιτιε ειιιιΡΙΗιε εΙειτεΓεει·ε ,τιτειτόιεε.τιοτιιεΙιιτιιιιιε ιιιιιτιιιε ι·πόιαττ:°8ενεΙιιτΙιιεετιιετ ειι€ιε66ιτ

ὰεεειιΓὰ,ιιοτι @οι Γιιτι ιτιοόιοτΓεά Γιι ει· εειτιάεΙειΒι·ιιιιι Ροίἱτει εττοτιιιιι τειιεΙιτιε

ὸεΡιιΙΙἱε _ νιιιπι νετιτειτιε ειπιέΗε πισω κατ, Ριετατιε δ: ωιαιετοιω ετεει οιιιιιεε

οτιει·ειιιι όειιε , ΡειιιΡετιιπι ιιιόεΠιιειιτει· ειιτειιιι ὰ ει·ε , νιάιι:ιι·ιιπι 8: ΡιιΡιΙΙοι·ιιιιι

αιιιΓεε όεΓειιάετε,Ρετεετιιιοτιιπιά ΙιοΓΡιτιιτιι Γιι εεΡτιοιιιΒιιε τιιει8ιιορει·ε Γτιιι:Ιε..

τε,ε!εϋπιοΓγιιιιτιιιιι όιΠ:τιΒιιτιοιιετιι Ιειι·8ιτετ8ε ΙιιΙειι·ιτει· ειιιιότιε ειόιτιιιιιΓττετε.Ηεεε

8; Με ΓιιιιΠι:ι ει:ετιιΡΙο. ΓιιΕήε&ει: ΠΜ ΡΙεΒι ιιιάεΠτιειιτει· Γείτιιιεινιτ τιιοτιίτταιε.ΡΙοτ

:τα ειιιιιι Μι Με ΟΙιτιίτι ΕεεΙεΠει , Ποστ ΜοιιειΠ:ετιιιπι ειιιτε Ηοι·ιιει·ειτ, ()ι·ενιτ

ἐαιτιιε, ε!ετ:τενιτ τιιετιιΙΙιε. ΑΙιτιιιαιιάο ειιιτιι ιιι€ι·εόιειιε Ιοειιττι ιιτιιΕεεΙεΠιε τ!ιε-.

Διοτι τεεοτιόιτι ετειιιτιιΡΓοε ΠΜ ιιιίΠτ Ρι·εεΓειιτ:ιτι 8εειΙιτιικι όιΓτι·ιΒιιι , ΡΙτιτικιιει τα

Γει·νειιιε , ιιτ εΙεεπιοΓγιι:ι: Ριο. Ιτι:Βιτιο ε Που Γο.ιιέτετ ιιιειττιε ΕεεΙεΠα: απο ιετειτιέ

Γτιιέτιι βειιιστιε Ρτοεεάει·ετ. Νετιι ετα οτιοεε :Πτι εοιι€είτε.. Γιιει·ειτιτ, ο. τεμβ

τιι€11ά2.ττι Με ναιιότε Ρειιιιι:ιειιιι; εμε τιιιιε ΡοιιιιΙοε ιιιιτϋτιιιε ι·εινιτει· 1ιτειιιε- ·

Βειτ,εΙι€τιιε τ:ιιιάεπι ιιιιιι8ειιτιιιιιι ιιΠΒιιε άετιιιτε.νιτ , 8: όιιιιιιπι ιιε ιιιι&ιε τΙιεΓο.ιιι·σε _

Γιιοε ιιιιΠτ. ΑΙιειιι τετιιΡοτιε νοτει, άιΓΡειιΓειτιστιεπι Γεειτ ΓιιεττΠ *. Οοιιτ5Βιτ ετιιιιι +ι.εεωτι. -

τιιιιε ΡειιιΡετιιτιι τιιτωιιιι μπε ΓοτιΒιιε εΙειιιιο.τε εΙεειιισΓγτιειττι ΡετειισΙο. @ιΒιιε Μω"” "°

_ . . . . . Δ . . . _ Ράιι6“_Η0:

ιΠε ειιιεΙιτιε , ω: τετιιιιιιΓεειιε Βινιοειτ Γετιτειιτισε όιεειιτιε: @τι σὅΜΜ£ασε: ῇωσ «τί “Μ”.

:ἰωποππι ΡωιμπΣη & :Ρ/ἐ :ίωκαόϋ , άι ποπ εκαπιίέεπιη Ισ.τειτετ ει5 εΙεδιιιοΓγ- 1"°ν·δι·ι-Γ·

Μπι “Μια , ειιιι&όΓειιιε 8ειω:Ιεπιτεε ι·εεΙιι·ε Γεειτ :ιό 'ι·οιιτιει.

ι.4..$ίεςιιε ΡοίτπιοτΗιτιι είιττι ἰιι Γε‹ὰε ιιττιιε Για Μἰ ειι·ιιιιι ΓοΙΙετιιιιιο. ΓσΙΙετιιιιἱτει· νετιτιιτ:..

εεΙεΙιτειι:ετ , Ρ0Ρι1Η6Ηει:εείι5 Γικειιιιόηιιε 2.ὸ ετιιιι οοιιΓΙιιι:ετιιιιτ, νιι·οτιιπι ει: πιωΙιετιιτιι πιιιΙτιτιιόο τιι:ιιτιιιι:ι. Ι.ε&α επτα» ΓειιιδιιΕνο.ιι€εΙι] ΔΙεδτιοιιε εοκινετΓιιε6.ά ιιΔκιάι.ι1ιμ_ ·

ΡΟΡι11ι1Πι , τιιιιΙτο. εοετιιτ εΞε νειιτιπει ΡαετΙιεει·ε , σ.άνετΓο. ΠτιιιιΙ 8τ Ρι·οΓΡει·ει εΓΓε τα;

νετι‹1ὰ : 8: ιιτ πιει: ιιιιιιιιι Ε1°8ΠἔθΓθΕ , οτε ὰΙτειιιιιι εκτοΙΙει·ετ , τετετιι2 ΓεΙΙειτὰτιε

Ρπειιιιει , :ινιόο. ιιιτειιτιοιιε εΓΓεειι1πτετιάει εοιιιπιοιιιιιτ. Ετ εΐιπι ιιιιιΙτο. ειε Ραμ

Γετιτἱὰ ειε Γιιτιιι·ει Ρετ ΙΙΙιιΠπὰτἰοτιειιι ΓειιιέτιΒΡΜτιιε Ρτειιιιιιτιει·ετ; εΧ τειιιι ασε!

Ιειιτι Ρτεεόιαιτιοτιιε φωτ ΠΜ ὸὰτὰ ι οιιιιιε; εοιιιΡιιιιέτι 8: 58τιε άΜιιι τιιιιοτἱέ

Γιιεεειιίἱ ω Ρωιιιτειιτιιιτιι ιι€ειιόειπι ά εετει·ειβοιιοτιιπι ρΡετιιττι ειτει·ειτιει Ρετ.:

ει8ειιτιο. :ιεεετιίἱ Γιιιιτι @στα οιιιι:ιιιιιοόο.ε ειεειιτεε Γιιιιιιιισ οτιιιιιιιτιι Βοτιοι·ιιττιΙειιμ

$ιτοτι , ‹ιιιι το.Ιεπι ειε ιιοιι Γιά τιιει·ιτ6, Γεςὶ τιι·στιτιε Ριετειτε τ:σιιεεΓΤει·.ειτ άοέ1:ρι·επιχ

ιιτ εοιιιιιι τεττιΡει·ο.τετ τιιιιΙτιΓοι·πιιτετ τιιεει·οι·επι τΙε εο ειιιεπι Δημ:: εοι·ροτο.Π νιΓιι

ειιιιιΓετειιιτ ΡειΓτοι·ετιι. Ετ :μια ειιιι€το. Ξειιιτ!εΒ:ιτ Εεε!εΠει @ΗΡΙο ΡειΠ:οι·ε, ιιτ!ιε

€681°2ΕΠ18.Β2ΕΠ1' εἔτεΒιο Ρι·εεεΙιεετοι·ι,8τ Ρὰττἰο. οπιιιιε €ΧΓυΙταβ8.τ πιει€τιιΗεε ιιι και

Γ:ιτιότο Γειιιιειιτε απ: Ρτιιόειιτε εοιιΓιΙιωο. Ε.ιφΙετιε ειιιτειιι ΜὶΓΤὰι·ιιιιι ΓοΙΙεπιιιϋ5,
ΚΚΚ τ τ τι ε]



- -__ι--?ω  

| - .

Με ν-ιετΑ ε. ΑΝειιειι·τ1 πια: κοτρΜΑεεΝειε. - ,,

ω. Οι41ε. ειιτιόεοε εινεε·,ιιοΒιΙε: νι6ΙεΙιεεε86ι ΜΜΜ, ιι·ιει·οάιιει μιΠιε ω! Ριτα:Ε:ιι·ειτα εοιι<

Ι"=·Χ©ΈΙΙΙ· νινιο..ΠΒι ειἔιιιι οι·άιιιο.τε 86 ε!ιΓΡοΠεε £ωιτετ επεσε: όιίειιτειΕιετε, ιΡΙε ω ιιιειι

Π” π' Γεπιειο.ιιΡετιιπι τείεόιε, ιτιιιεειειε ιΙΙιιιτι επι των εξΓεε άινεε,ΡεοΡεει· ιιοε ιι:ιιιΡει·

Βιέειιε Με: ειιιι εειετιιιιι ι·εεειΒιιειοιιε ]ιιίι:οι·ιιιτι όιέειιτιιτει Γε είΤε Ρεοπιιίὶε ειιεεω:

.2ιιρππίπι β:2β.ι :Μέ 'είε πιέπξωπε ?Με πω, πιεβέ β6%1:3. Ο φ98ΡΠ Ρ13ει8ΓΠω @Με

ειΠεειιι , εμ Με Γειιτι1Ιιεε όιιΡιιεειιι άειΒιιε ειιιτειοιιιειιιι 61ιιοτιόιε , ειπε 88 εοι·Ροι·:ι

, τεΡΙεΒ:ιε ειΒο εεεεεειο·, ει.ιιιιιιάίειοε εεΗ6:ιεΒειε εεεΒ8Βινιιι`σ. . · · . · · .

°τωιιΡιιιιιι. η. Οειιιι νετιὸ Ρτο ω... ειιιιιτι:ιτιιτει ιιττειιειΠιιτιε νιειΙειτεε, εειαιιι Αεεειιόιει

ω"": ω· 6:οτιοε εοιινοεειιιε, όε ρεεεάιεο.ειοειε ΡοΡιιΙοειιιτι δέ Εες!εΠειεμπι εείεευτεε1οιιε,

86!ιοιιοτε ιιιαιειιιιαιιι Βεεεεε ·ει1τειιιι ΙεειιιΙε εοιιιιιι8ιιεΒειε. . ()ετιί:ιι: ετιειιιι ειιιι οΙε

«Με ΡιιΒΠειε ε:ιιιοιιιε8 Μι” εκ! Ρειεεειιι ΡοτιειΠειε Ρει·ΐοινι εειιΐιιενεεειτιε,

επ.ιευιεει βειιεόιθειοτιειιι ι·εΠειιιτεειοιιιίιυε ΕεεΙείιαι·ιιιιι Βειιι€ιιιΙΡπιε [)εείΒγεει·ιε

ιιιειιιΙΠε ε:ιιιιιιιε!ειιι Ι)ει ΜΜΜ». 5ειιάεΒ.ειε εειειιιι επιιιοι·ε Ροτιειε ι·εεει·ε, ειιιὲιιι

εεετοιε όοτιιιιιιιτι. Ι)ειιι6ιειε ιιε Ριιιιιι`ιω Ροι·ιειΗαιΙι Ροειειιε είε ει·ειεΙιι, Ριιιιιει εἰ

ειπα εοιιεοι·όιει Με ι δ!. ρτεεειειιιυε Ι:ι.Βοι· ίι·ειεεειιειττι όιΙεόΙ:ιοειετιι ιιινιοΙει!ιι!επι

ειιίεοεΙιει. μπι νεεὁ ιΙΙ:ιιτι Πιο.ιτι ΡεοΗιιαπι ιιι επιιιιεε εειι·ιεεεετιι, ειιιΠει υπιειιιειιιι

πιά ΡΙειιιιιιι εΕΐετι νειΙεε Ιιιι€ειει. , , - . $

,,ο""ΜΜ 2.6. Ιιιτει·εα εισαι ιιιιι!ειιιιο8:ιιιι ε]ι1ε ω οιιιιιεε ει·ειειειιιιιιειιιστο , εειιιιιι Βιμ:

Ρήνι]εειδ ΡοιιαπιεΙΙειιΠε ()α:ιιοΒιι Γαιι6εο. ΜΟΠΜΞΒ01°!.1Πι εοιιει·εΒιιειοειε ειιιο.ιιεειπι ίοΠιει-_

ευεΙιιιεττι 86.ρετνιεέιΙετιι ειιτειιιιιιιάείιιιεκιεεε !ιαΙιιιετιε , εερεειειιτ ιιιεει· ι·εΙιειιιε με.

Πο. τοΒο.εινεε εμε εείεο. εει:ιειι Ρι·ινιΙεειι ίιιιειιι&οτιταε,εμιειιι Ρεεεειιέει οοειιοΒιιΜ

ΒιεειτοτΙΒιιε οΙο Βει ειιιιοι·επι 86 δεει&οει1ι1ι τενει·ειιειωτι ΜΜΜ όενοειοιιε εεἱιόἱε.

Βειιιειιε εὺιιι Γειιᾶοτιιττι_8εεεεὸοειιττι 86οπιιιιιιιιι εΝιιιιιι Κ6τοπιεεειιΒιιτιι ε!ε..

&ιοιιε 86 ΒΙοι·ιοΠ Κεειε ΤΙιεο6ιεειει εοιιίειιΠι , ιτι Ροιιτιίιεεπι εοΜεετεειιε ΒιιίΤετ,

ειιιιιἱο ειιΙεδειοιιιε Γει·νοτε , ειιιεπι ετε:ι Ρι:εειιέειιιιι εειιετ:ιι:άιε ()ε:ειι6Βιιιετι Γεπιειεε

ΙιιιΕιυει·ειε,ι Ρι·ινιΙεειι Μ ειι&οτιεεεειιι ειεΙειιι εόι6Ιιε, σε με ωεωειιω :επι οτε

ΓεειιιιεΗιτιι 5. Ρ. Βει4εσιετι ΚεειιΜπι , 86υεΡεεεεεόεειειιιιιι ΙὶεΒΙιτιι ΗΙο ω;

νέειεΙιεεε 88 ΗΙοε!ιο.ειι , ΠπιέιΙ6ιιιε ΗιΙε!ετιει ιιεειιοιι 88 ΤΙιεοόεειει Ρι·ϋιΙεειοτιιπι

ειιι&οειεειεεε όοεεειε , ει: ΓειιιεειΡΒε ΠΕΙ ΡεεεοτιιΒιιε εειιιροι·ιΒιιε ΑΒΒ:ιεεπι εΙιεε

τεειτ. Ιιι ειπε εειοπι@Με εΙΙιεο.ειοειιε νει·ειο ριιεΓειιιεε ΓιιεειιόΓσ.ιιιε εχω ιΒιόειτι Ι)ο4

ιιιιιιο πιιΙιεατιιει ετειιιε εοειίετιιιΒιε , ει: Με ΓιιΙι ειπε τεεἰττιὶιιε ,° Με κι :ιιιεεε ε 86

ιρΠ 86 ΡοΠεει εοειιπι , ΓεεειιιεΗιτιι ΧεΒιι!ειπι δ. Ρ. Βειιευιστι ΗάεΙιεει· @απο θε.

ίεενιι·ετιε. Φὸει Η ει!ιειιιο.ιιόο Ρεεεειτιε ει6ιεειιειΒιιε ειπε ιιεἔ|ιἔειιεἰε Ρείεοι·ειιι εἴ

νι:ι ι·εόειειι6Ητιιε 86 οΒΓεενεεἰοιιε Ιὶεἔυὶει: δ. Βειαει:ιστι ιιι ίυειιτο όενιιιι·ε εαπ-ί

τειιειιι·ειιιεεοεεεεειειιι·, ειιιιε εοτινοεο.ειο Ειιι&οι·ιιιιι 5ειεετὸοειιιιι ,τε!ιειιιοτίιπι

ειπε τιιιΙιειιιιι ΕΙιειΠι ιιτιειιιἰιιιιεει· Πειτε, εοιίιτι·ιειιιε Ρετ εοιιιιΙιιιπι ιιι ΡιειίΒιιιιιτι

τεειιιεει·ετιειιτ Πειτιιπι. ει νει·ὸ Με Ροιπιθαι!ι ειιι&οιιεειεεειοΠροΠτε , ειιι:ιΙιΙιεε

εενιΙΙειειοιιε πωπω” εΙεεισειιε νιτ:ιιιιειε εοιινεείαειοιιεττι εετιετε , Μ: νιιιειιΙσ

:ιιι:ιεΙιειιιιιειε πεει·ιιιιΙιεεε Γε ό:ιτιιιι:ιιιάοε Γ6ιτεειτ.

Ε,,,ω,,,,, η. Ρειάε είε αστειο ικα Ριινιιε$η ειι&οι·ιεειε Μι :Μισο Ποτιιἱτιἰεεε Ιιιεειι·ιιιι.

ΓιιειΓεειΙιεει

'ἱὺ”'° Ρειιείειει ε>,Ιοι·ιοΠ ΙΚεειε ΤΙιεοόετιει και) 86 ρεεε-αει νεειεπιιιε!ι πωπω ΡειιειΕεα..

εύε ειειτιι.ιε ςιιιιιειιε,ιιι 5γιιο6Ιο Βετιει·ει!ι,ΒοεοπτιειΒουτΒε ΜΒΜ, ιιΒι ΡΙι1τιππ1 @εο.

παρει 86 ΐειιιέ'ειε Εεε!εΠεε ιιει!ιεεειΒιιε ΡεοΗιωπι ειιίιιιιτ:ιτει Π1τιτ. ΑΕΠιετιιιιε 6ιειο

εμε 86ΒιιιόειΡοιιειθεεε, ειΙιίειιιε νειιεεειειιΙεε νιτι ω) ιΡΗ.ι ρι·εειιιι.ιο Ρτεἴιιἱε ενο

επι , ειιιοι·ιιιτι ΐιιΒεει· εετιειιειιι· πιοιιιιιια ειεΙΓεειΡτε. Αι:ειιεκτιιε ΑτεΙιιεΡιΓεοΡω

=ιτειοιιειι. ιιιΒιε Κοεοτειεεετιίιε , Ιιιιι‹: ΟοιιειΙιο ρι·ιεθιι 86 ΓιιΒΓει·ιΡΓ. Κ ειιιιιεκτιιε ' Ερι1εο

, _ . Υ - . .Πωπ(ΠΕ. με, Κεειιιι.ιιιι ΕριΓεοΡιιε,Αποιωοιιε ΕΡιίεοειι15 ()ειι·ιιοεειιιι: ιιτ8ιε, ΑΝεομ_ΜΒ

σε Εεεε :Με ειπε εοιιεὶ|ἱι Κοε0πιειΒειιίιε 0τειιιιειειο

ειοιιιε ίεκεεειεεΠιιισ οόεσεείιιιιο ίεεειιιόσ , Ιιιε!ιέειοειε ε!εειιιιο. , (με εε:ιε :ιι·ιτιιιεί

Υιιιωιιιοι;ιευ: έκβεια"πη7«8ασκ 6°α!ύ2,

ειεπι Κ6·αιιΙε δ. Βεειεἀἰδεἱ ιτι ΡοτιεπιιεΙΙ:. Μοπ:ιΠεειο 6 Τεπιριιε καιω (:οτιεΗι] ιιιεειειιόιιιιι αι ει: Κεε_ϋε

!εινειΙιεειιτ , πιασει ]:ιειι ω Υἱπιπι δ. νιισ.ιιι.ιτεΒιιι!ι σει

ιετν:ιΒιιιιιιε; ιππιο ειΕι φα. 0τι,ειι·ιε Ε0ιιε2ιιε"Ξ Μ0

ιιειειιιε ιπηιοίιει είδ.Ειι νειΒιι. (ῷὶιιοτιοιζιειρἱιἱ Εσοπ

ιιεΙΙ. επι Ρειιιειμειι Ι.ιιόονιει ει; ίειι8ε8:ιε, ω: εειρ_ ε.

.Ματια Με: Μπσ€ΜΠΙ μου: έκ ωι!ι·πι Φωιιι6ιο_|δεκπάκω

"Με 1·_ Βιιιιιιιετι πωπω» σκ60|επιιΜΜ [στα 8.2,

Τ!ιεοάοιιει ιιιιιιο κι”. (μι ειιιιιο (Πιι·ίΙΗ πιο. ΧΜ::Χ,

ιΙΙιεςετιιτ. ()ιιιιι ετρ;ο ιιι :πιει :ιιιι·ιιιιιι Ροιι:ιδεετιιε ΑΜΣ

Βεπι :ιιιιιιιε ειιιιιιιιιε ιιιειάειε, Αι.ιόοΒιιι Πιο” “πιο (Χαι.

Πι ρε. Με". Απε8:πι νεεὸ οτειιιιεειοειιιιιο ιΠΓΕ11ης".

ει εο11οαιιιόσι Γιιιιε. 5ιπιειε 82 Βο11ιιιάιιε Ιεεειιιιιι_ημ.



νιτΑ ε. ΑΝεεεικτι ΕΡ1εο. 1ιοτΟΜΑεεΝειε; 4057ΕΡἱἴεοΡω Ρ1&εινεπΠε υτΒἰε , Ασξπιά.ικοε Ε ἱΓεοΡυε ΕΒι·οϊεπι υτΙ›ἱε , ΟΑ- Ακ.©πκ5

1:οϋΝυσ ΕρὶἴεοΡω, Α11ΜοΝΠ18 ΕΡιΓεοΡιι;; ξω.νιυε ΕΡὶΪεοΡυε, ΠΕ810Εκιι182::::"

ΔΕΡπεοΡ08 Ο ΕιΠ-€ΜικΝιιε ΕρΙΓεοριιε , ]οιωΝΝεε ΕΡΙΓεοριιε , ννιι.εεεεΜ·ι;ε . '

ΕΡΞΓεορυε, θεπειιμ.ι5υε ΕΡΙΓεοΡυε Βει]οεειΠὶιπε "Με , ΤΛυιιὲΝι1ε ΕΡἰΓεοΡιιε;

ΑΝΝοεεκτυε ΕΡἰΙεορυε 5ειφεοΠε ιπΜε. θε1.ευε ΑΒΒει , ΑιιοοΜΑιιιὶε ΑΒΒει,

δει.αυιο ΑΒΒα σΒοεοφιιιωιιε ΑΒΒει , Θεπωωοε νὶεεἀοιιπωω ε)ΙοτΞοΓικ ω» ε

τεΒι:ἰωει8οΞ ΡοιπἰΗεΙε. ΕιωιεΝτιωικΝοε *,ΡεκιιοειΝεά·ιιε,8ι ΕοιιϊωΝυε Δε., *ω Με·

εΒὶὸὶεεοοἰνειπετειυὸὶ. Αάετε.τ φ1οφ1ε ΡτείΒμετοτυω τεΠάειππιπτ 8›ε Β8.πο. ΜΠΠω

ιιοτυπι εἰτειιτιπεὸίἙειπτὶιιω τωιφπυεηυωετιιε. ΒΑοΝοΜιιιιιε Ι.εάουΒυ]υείωξΕί

βοικ5Π] €εΠει 8: Ικιικ: ΡτὶνΞΙε8ῇ αύ&οΗτετεω φίελ ΜΜΜ ΡοιπἱΗεε ]ιιΙ:ειπε

τεεοΒοονΙε8:ΐυΒΓετφΠιπ _ -' ` · ' ξ › - _- :Δ› ; - ' ._ _ _

Μ. ΩοτφΗυευτὶΒυε @απο έκ! ίερότείΒιείΒιπέ, ίετνεστὶε ΟΙ·πἰίἙἰτπειπὅοτε·ὸε- .·ωεσω

νοτο απἰωσ ίετνετἰ Ϊ€ΜΡ€τΙ1οττ2Βετι1τ Μαη Ρι·έι:ΓυΙ νεοεϊειιπ!υε ; ωα<έοάίςηε Ϊ'°°"°°·
(ῖΒτὶίὶο 8τε;ἰσ.ὲ ΐεπτΡεωι8ευόειε εοωἑποπεΒειε,‹φυἰττιὸτι:ε δὲ τείῖιττεᾶἱὸτιε Ρτο? ω

Ρήπ ωσπου ιποίΕπιφ ίΡε τεΓυττε&1ουΕεειπἰπἰανΜκτετιιεω νὶτεπιπ οΠ:ει·ει:ε εϋβ

ευίΐο α:τει·πο ωοτ:Μιοι·τοι·ε. 5ίεφιε Μακη ίικιάεΒοτ τεπειπάειιτ5 μπε κάτω επετε

πιο. ιἰττιετεηττιτ. ΙΠΈθΙ7· ι·εΗφωι παω Βοπἰτετὶε Με οΡει·ε φιώ Μ Ερὶἴεοῇετο @Πω

φπιΙἱτετ ετἱαπι νετιεπιΒἰΙε ίειοέὶἰΑοὲἰίὶἰιἰε Αιπὸοεοἱεοτριιε ()Βι·ΗΙο Ρι·οΙ:Μο Μ

ειπὶπειπἰο:ετπ Ιοευπι Εεε!είΒε δ. Με; φκε Με εΠ:ζι1 ΐα!ωτΒεπο υτΒὶε Κοτοτνω. ·· ·

8ει:Πε ττετΣΠιι!ετὶ: @παταωε%τεεΠωυι·. (Μπα ὶτειφιε εἱε εεωω ρἑονἰικὶὶε ΡΜ. '

:εε εοι·ι€τεεθ.Πετ ειττἱίἰεεε, εοιπϋόπ Παρε: ε]ι1ε ΓερυΙετιιω .ι·εΡειππ_πιὶταε ιιπετἑιπἰτι1

@πμ Ρι·ει1οΠετυεταΙΙ5ε ειιτἐειτεεο:ἰφιε ε!εσστει:εω , €ειτιωίΓφιε ρι·ε:ίοΠεεάοι·η

ιπιτειιτι , Ποια υΓφιε Μ Ρι·ειείειπ Ηι1ιτ12πονίΓυΜ1ΡΡατετ. Οορ!Ητι:αι ετ€ο ὸἱε_, ώ

ίοΠεωι1Μτε ΑόΓεεοΒοφε Ποππὶφ ΟΙπΗΠ; Μιεει·όοευτο Με ΜοοειεΙιοτύπι τώ

φιοι·(ιωφιε (ῖΙετἰεοτιιω ο.άιππειτει ττωΙ:ἱει:ὸὶτιε , €ΡΓιπη βαστα εοι·Ριπε Ιενετἰ ίεεἱἐ

απο τενετειπἱει επεφτε δε. Βγωοοτρω ΒιιιφΒοε @απο Ρε;Γουατάτε ειι:φιε Μ εβδ

ε!:ι ρτεεξειτἰ δ. Ρεττἱ ΑΡοΠ:οΠ Εεε!εΠεε Β ἑεεοοὸὶὸἰτ ίεΠώτει· εφη €ειυόάο 8:Ι1οιπο- Ε'

ήίἱεειπἱε τηει€πεζ Ιιπει:ετετ.ειι:εω ὶι1 Μαι: θιη&ο εφτνεπτυ Π1τεέ ειΠοε νὶτοενφε-!

ηετειικΙοε ετὶεπι εΙειΜΠπτιικ (ΞεκΑκουε νἱεεἀ6τπὶιπιιε ; φιὶ :ΜΒΜ ρτεερειτατὶ Εεεἰι:

©0Ωνἰνἰεμ φπα ΡΙεΒε Ειάτιιιωει·α ειά πιω νει·Ιει·ειειεΙΙ Ρ:ἐιεΓωΙἱε τταπΠατέοσειη ΐ:ιτιόΙ:ατη

υπόΕφιε εοπνεπετε;. Οοτορ!ετἱε απου ΜΙίΤιι·υπι ΓφΙΙεππιἱἰ: ; Ρι·εεΕπυε θεσει·

όιιε ει1πιχΜε ποΜΗΒυε μπι ΜΜΕ ΡοιπΙίἱεἰε Μ εόπνΜιιπάσω τείεὸἰτ:·Ροιπἰί-ε›ἐ

νετὸ εΙειι6ι1ε ΑοίΒει·τυε ωστε ΓοΗτο απο Ρετεἔτὶτιἱε-8ε ΡευΡετἰΒιιε ἀἰΓευτἰιΒεης .

εοφ ἱρίῖε εΡοΙετἱἔειυὸεΒ2τ. Ν8.τΜρΐα ὸἰε τυὶπὶΙἙτἰοίΗε1υππ εετεπεό ΡαιψετὶΒι15 €Ηω`

εκτεεεφε οΒΐεφαΕυφ ὶοεοιὴιιω τείεέΒοοε ΙιιιπήΗτεέ εΧΜΒεβεττ. Επιτ εοὶω μι» μ. ι=ει1Γμ_

ςιιυόο. Βιεἰε ΒΠατίφ1εενυΙειι , φαἰει τοἱοἱίἙετ είε ωει·υετατ ΡειυΡετιιω , ἰπτωό Φωα“π·

ΦΗΜΗ Ποπήτή; φιά Ια:8ἰτοι·ἐΙ›ιιε εοτιιττκὶεπι εἔεοοτυφ ΡωΉω Γε !ειι·φτιιτιιο1

εΠ`ερτοππῇίὶτ παπα. Μ28τ1α ΠΠ ει·ατἰιπτετΙπεεε εὸνειπιωπι δὲ ΙποΓΡέτιιω εστω

:Μετα ρτ;ετει·εε τπυπἱφῆεετιτὶεεειιπὶωο ΡεικΓυΒΠειιιεπι Ραι·3_Ηόε τπἱοἰίἔτατα. Ετυομ

ίοΙθιω ὶηὸΙἔειι:ἰΒιιε ειΙὶτποηἱεω ττ1ΒιιεΒειτ ΓιιΗΜετπετ ,· θεό Μετα εεφτώεπτο. εφ·
Ροι·ωπ 8;οιιτηΙΓφατει!ετφτει; οΠε;εΒειτ. .« . 4 | Δ

ι ι

'_ ι9. ΗΜ: @τη ε:: εΠνετδε εεφοφβοε ὸἰνεκΓεταττϊΡετἴοτιετι1ω ΐτεφ1εοέ πιο! από οω,ήέώ'

ς:οικιιι·Γι;ε εινα; , φαω Ρετ Γε.8ε με Ρι·οϋποε νΙι·οε , ωιιι:ει;ε εκΒοτςειἰορΞε ,· 8; (ιιΒνεώιε

ἰρεπεὸὶἀἰοι1ε ΡουτΞΗσεΙΙ Πε6 :ΜΒΜ ὸὶτεΒετ, εε ίιιΒΠόἱει εοι·Ροτε:ε οεεείΠςειτἰε

· βἰΙει·ἰεειὴ8ε βοεόεΐε&ιτ ΜΒοεβεις. 9ΜΙτειΒειοτιιτειπίω ΡΙιιτὶωὶ ό· ιττιόεαιω μοΒιιει

Ρι·οε!Ιτε: ΡῇεΙΙΓρεηίετοτὶε £υι)ιωεεω._ Ναττι ετΠ εὶἰφωιᾶἀο εοιπ:€φΠ”ε: εκΒαιι:ᾶ.ι·ἱ

ὸΙΓΡεοΓε:ἰοοὶ; ΓυβΠεηψιω)Ηόεε αποφ ίεωΡεμ· ηπο.ιπίζε Γο!άφι. Ισ Ρ_ι·εεὸἰ&ει νετὸ

τωειε Ρ'ι·εείὶὰΙἰἔ Α-ιιάοετιἱ ΤταοίΪατὶοοε νεπετειπάει , σπασω εὶνεε Ριῇορτἱ:ε ιι:ΒΒ

ΒοτσιπαεεπΠε , αεεαοα 8: ΙιειΒὶτατὸτεεΜοιπειβετἱοειὰπι εΙτευιηαῷΡεεη4:ἰιιφ,ΟΙεῷ

ἰἰεϊνὶἀεΙἰεε: εε 5ειτ:&ϊπ5οοΜεμάε όειιο1ΡΠιι: ΡαείιιΠε νετιετειι1ὸ6 φαω τε

· $ωμόκεειάςιισε Ήωε 3. Αιιάσειιἰ Μ Γει&ιιω ἀἰ- 124ωιω. , εοφιεωυ!κἱε ΓεκιΞτι:επτ ἰφρετ:ἰνΞβ`ε [εφτιμ·.

εέἰι ροΙΙ εκπιοεττεε δ: πωπω Με ά πωπω λιπἱοἔπἱ, δ! & Παω: ΜοΜίΙεηιιπι 5. Αιιβοεπι πισω ειγιαιτυ

Απίδεττ11Μ ὰ κεπωιο τ)·ρο Γεω ω”ΜΜΜ Αι.ιόοδ- 1ικΙιιΙφπ ξ ουΡετ ιιιιπιιππ Β00€άφθιπα δ. Μειπι 00τιφ

πἰπιετἰ;ἰείιιἰΙἱε βι·ιατυπ1. ΙΙ:Π: πικαπ Ροπήίεχ [Με- Βκεφατιρτη. (Σση>με δ. Αιιάοειιι «ώ Επεσε” ί20ιι!0

“ω”, Ρ,.·..ωω. χωηαϋπσω άψιρο»· ωριστ Β. χ.(πέσδΜ ωρα ἱστἱ ωωωιωω τ τ:



1058 νιΤΑ δ. ΑΝ5ΒΕΚΤΙ ΕΜΗ). ΚΟΤΟΜΑΟΕΝ5Ι5.

.ω ο” Βεἰ τηοτυοι·υητ. Ρειέϊ:όουο είΕ ὸοᾶηοεΡε με: Γυεοοὸοητὶο. τεωροι·υ ἰη οοιητηοιηο:

ΒΕ-Χ"ΠΙ- τειτἰοηε Β. ΡοητΞΗοἱε ΑυὸοΞηἰ ἰΠΙυε ..του οΜουε Μα: ὸἱοε ΓοΙΙσηη5τοτ εοΙοοι·5ε.

Ποπ.. 1›:_

3ο. ΙΡΓο αυτοιη οἔτοΒΞει: οοηνετΓοτΙοηἰε Ρωσία , Γοτηοοτ ι·στηηηΓεεηε ο!εΜε

αααΠΠ. η.. έ Πουηηο οοτηη1ὶΠ`α: .βουυουυεήυκτα :ηῇη1ίἙοτἰυτη ΗΜ ιυόυέωτο Ρ-31°06ϋ13$

ω... νιίἱ· εἰτουτηιοπ Ρτορι·ιειε , ρτα:όιαιτιοηιε Γειη&ει: τοτοτη 8: μη: εοηνει·ίατιοηιεόυ!εω

Έδί.

Π" α!. [που

εεωωη

ίυ σκΐυΙ:ιτ.

ά

# 8ιο·.Ηπη

ησηἰοηίἱ

Βσἄ. ΗΕ·

8η:ιυπο

δαΠ Πα

εΠηοτη ὶηὸοίὶηοητοτ οοι·υτη ΞηίΗΙΙηηόο τηεητἰουε. Οξυ οτἰυη1 Μ· ηοκ: Πὶνὶηί :Μ

ηΠϊ:οτη οουε . Ρτοοειεωοοηνετἴετἰοηἰε νυ·οε ΓαηΡο: ίσουηπ τετιηοΒιιτ , εΙυοι·υηπ

]υνειτηάηο ίυΙουε , ΡοουΙυπη ΠΜ οι·ουπυπη εεεοτηυ: νἀίἱοηὶε όοόυοοκοτ πό ι·εευυτη.

δία: υηἰυε Ρτεεόὶοει:ἰοηἰε*Βτετὶει άΙΓΡοηΓειτοφε ιηυΙι:οε ΜΒοουτ. . . . η'

μ. Βου ηυτηηηὶ ἔοηοηε Μπι. . εε:τηυΙυε ΓοιηΡοι· βοηοι·υτη , συμιε ιηνιάι:ι τηο.·ε

ητοοἰηειτο οίὶ Βοηηη5.αιΙΙΙόηΕκηει εΒὶτ απο, υ: η. ΓΡΙοηεΠόυε τηυηυο . ΓΡΙοηάι

`ΡὶΡΡἱ"ΙΪ“Β εΠοι· ιη ()ΙΜΠο . ΡτοΡτἰ2 οκίνειτοτυτ ΡοητὶΗεηΙἰ Γς:όο , είΤοτουο άοει·ηηοηευπη ρο

ΡυΠε ειΒΙειτἰο από ΡειΠοτυε. Νου: συτη5ητοτ ΡτἰηεἰΡοε 1:ταηεοτυιη Καπ οπο:

οΧοι·τυ ὸὶΓοοτὸὶπ,οΒ τηυΙΜοι·ηιοπι Κεεηὶ άΜΒοηετη .εειΙΗόυ5 ηυπηειηὶεοηετἰε

1ιοΙΒε ιηεϋἔηοτυιη οοηττο. Ποἰ ΒιπιυΙυυΙΐανὶτο Έοοἱτ 1ηνΜ&ειηπ . εμ Ρ.ΡΡΙυο

ΡτἰηοΙΡἰ ίτο.υόυΙοητοι· ίυ88ει·ετεητ . Ρταθιευηι νΙτυτη ίειη&ιπη ετΙνοτίυε ουτη εσυ.

παπα ττεᾶἔιΠ`ο οοηΒΜ. Πεοεὸοητε.εηὶτη εΙο οπΗηε οτἰηεἱοατιίὶε Ψηιι.αττοΝε

ΜΜΜ, 8: ε]υε ΗΠο οι: ΓυροΙ.ιητειτοτο ηοβιηυο βιετ.εΜΔιιο 2 . ΡὶΡΡὶηυε Ρτει:Εο&ο

τηιτη ειὸτηὶηἰίὶτετἱοηοτη Βοητηηο Ιειτεἰε1τεεοόερτυε εΠ. αυτ; τετηΡοτε ει:ουθιι:υε

εμε! ΙΡΓυτη ΡΗηου:επι ΡτεΒιτυε Ρουυία Βηπάυε ; ]υ!Τυ ε]υΐοετη εκΠΠο Μουτ

τ8.τυτ ω ΑΙτυτητηοητ6:τη ΜοηεΠ:€τΙυπη .ουοε! είϊ Πτυιη η: τοι·τυοηο Ηει€υσ.υνο*

_ ίυρετ ευη»... Ηυνἱυηη Ο... :ετηροι·ο Μο Ρτει:οι·ειι: νοηει·υοὶΙἰε Η η η η υ 1. ε υ ε

ΑΒοειε. ΝυΠο εηἰτη εκθ:ο.ητο τ:τΙιηιηο . ΒυπηΙἱτοι· πω] ΓυΒΞη: πτυτηηετη.

μ. Ροτνεηἰοηε νετὸ ω! ρι·η:ίο.ευτη Οωηοοἱυηι, οοεοίι:εΙΤυετΞε Γειη&.ιε σουπε

Γυτἰοηἰε ω: η.. τοΙἰΒἰοηἰε ορετΙουε ευη6Ηε ο]υΓάοιη Ιο‹:ὶ ΙηιοΜτουουε ιηοηίΕτω·ο

Ιυεἰε επετηΡΙ:.ι. @ω ουἰὸοτη ἰη ΒΜηει τοΙἰεἰοηε ίοι·υοητεε ὶηνεηἱε. Γοά Μίκα.

Ρειτνὶ τοκηΡοηε ΓΡει:Ξυπη €2οιηΡΙο 8αΙοόΜηο. Μι ἴοτνοητἰοτεετεὸόἰὸὶτ. Ετοηἱιη

μ]υη1οτυπη ἱηίἙαητἰἐὶ α: νὶΒἑΙΙυτυτη Ρι·οΙἰ::ει Ροτηοᾶατἰοηε ἰηὸ:Ιἱηεητετ Π: εΠΠεο·

βετ. οτετἱοι1ι1π1ε£Ι2£τγτΩ8τυΜ Μοτο ΜΜΜ: τἱΒοΒετυι·. Ωω οηιηἰΡοΕεηε ω...

οοηευΗτ 8τειι1οτη.υτυηἰνει·ΙὶΙοεἰ 1ηιΜτετοι·εε εετηοητοε ο]υε ἰη οηηιω ὶτηὶτω

ΒΠοτη όονουοηετη , οκτοτηοΙὸ ευπη υηπ:ο όΙΗ8ει·ου: εΙἘοᾶυ , υυΙΙόουο τετηΡοτἰ$

ἱητ€τνειΠο , οΡΡοπυηο εμε ειοοΙΤο νεΙΙοητ εοΙΙοουἰο. Νοτη δ: ὶηίτει ἰοίἱυε ωηοἰε

τυτη Οοοηοοῇ ΡΙυτ1ιηειΙπειοἱτε:ο:υτη υτΞΗτευ ὸὶᾶενΙτ οοετο. ι) , ουκ Βοώέουε ω.

πυιη ηα:είΙϊτειη τηειηοητ υτἱΙἰει. δα! νετΓυυει ΒοΠἰ5 :ιητἰςυἰ ἰηΙἙὶεειη:ο,ιηειΙὶἔηοτυτη

· ειάνει·ίυε ευκηόοτη ω...] Ποἰ εε:σεηία εΙϊ ὶηνἰὸΙο., υυἰ οι·ουΙόΙ:ο ΡηηεΞΕη Ιτοτυτη

τηοΙΞεοειηι:υτ Γυοοετοι·ο , υπ 11123012 οἱ Μίοι·τει: εκίὶΙῇ ό€ΕτὶΠ1ΕΠτ8. (ξ12ΡτοΡτετ

ΡτεεΒιτυιη νοηει·ειο1Ιοτη Ρεποιη Ηο.ΙόυΙΐυτη ειοοετΠοηε ὶὸοιη ΡτεεεΙειι·υε Ρο.Π:οτ,εά

Ι.ΜωΡ“_ Ρτοόὶέϊυττι οΧεοΙΙοητἰίἰἱωυπι Ρτἰηοἰρετη υηὲ ουτη ευη νΜε νοηοτειηὸἰε ὸἱτεκὶτ,

Φὶ:ιΙπυι·_

ϊ

ΓειτΙεΓεεἰεηε ηυιτηΗτοτ @η εηἰιηὶ νοΙυη:ατά , υὸ]ἰοὶοηε ετΞυπη Γε ηοη Πιο ΓΡοητε

Ερὶἴοορυτιἄε ἴυἴεερὶίΪο Βτειάυτη , Πεο! ]υΠἱοηε ΡτὶηεἰΡυτη δε! οΙεδΗοηε εἰνἰυπη ω.

πωπω· ΓυΓεοΡἰΙΤο ΠΙυά τηὶηΞίἙετΙυιη. (ξιρΡτορτοι· Ρει·οοηε ρτα:όά&υε (Σοεηοδ.η3

Ρο.τει· ω ουηπόοτη ἰηοΙγτυτη Ρτὶηοἰρετη , ίυΡ€τυο]ι1ν2ττ1ἱυ8Ϊυἰτυε,Ρ€τἱτ2εοη£ἰτἱ:

ΙιηΡεττετε :ηετυἰτ. ΚατηυηΓεεηε οπου: Μοηπ Ρπέησεοε ΡτοΡἱηηι1ἱ βη δ. Ρ. ΚΨΜ.

ὸτοΒἱίῖΗ , ΓυΒ ου]υε @πάει ὸΞΓεἱΡΙἱηει οπείο.τυε θη&υε Ροητὶἔοκ ΑηίΒεττυε οΙὶιτι

1°€ἔυΙε1ι°ἱοτὸὶ13€ εΠτυε Γυοι·ειτ. ουα:ουτηουε Ροτοοτεὶιη εοΠει ίυεπιημεΙοιηοητοι·

ὶηὸυΙΙἰΝ . ἰηΓυΡοι: 8: α! δευση ΡτοΡτὶεε υι!ηε ι·ενοποηευ Πεεηηοιη "ευη... δα!

 

η Ρἱρρἰηυε ΑηΠΒἰίἱΗ ΕΠυέ, δ. ΑτηυΠἱ ηοροε , ηοη

Βαιἰτη Ροίϊ (ΗΠατη:.ι·Ι ηα:οιη Ρτ2Β:&υτεπη ?ΜΑΜ μ:

ΝευΗ:ϋ.πι δε Βυι·8υυσΙΜπτ οΒτἱυυἱτ. @ρου ηποπιιο

νυ!ίουΙάο Μεήοτοάοπη1ε ἰη Λυίὶτἰει ί-υα::1Πι:ιιηθ. ευπη

Μιτ:ἰηο Ρἰρρἰηυε ειηηο ἀπὸ πο. κκε. ΕκΠΕη&ο

μυΠο ΡΜ: ΕΙ:ποϊηο , ευη Νου(Μυπη δ: Βυκουη(Μ.πι

ηἀτηἱηἰίἱτειοειτ , Γυ!:Εο&υε :Π νυπειτιο . (χω η Ρῆορἰησ

οοΠάι·ε. οοερἱι ει: μεση ευιη :ο ίαση. (ΠΠεπιειιυε

νυποποηετη Ρ:ι:τυπι ὸἰΒηἰτυκ: :μου . δ: οσάοιη ουσ

Αυάοϋυυε τωηροτο οοϋπ , τι:Ηη:ικο άε3η νυπηιτουε:

ςυἱ πιοττ‹: ὸἰυηἱιακιη :οίἱΒηεινἱ: ·Βοτιηετὶο , Βοτι:Μ.

Δυο ν1&ο:1Ρη>ρ1ηο μ6Μοηο Ηθη. κΙἰουη : ιυπηυικ

ΡΙΡΡϊηυέ Μ8]οτἄοπ1ι15 ΝουΓω::: ει: Βυτἔυηὸἱετ οικω

εἰκι:ὲ ου. :αονιι. “Η ακρη.

Ισ Ιη (Σηκου. Εση:ειηο11. εεη>.η. ΗΜ·άωηιη Μακ.

τυπο ιμιβοπωπ Σ. ω! :φωνή επί .9Ζωο2ππω Κω.../..”

ου!ιωωι «πω» σκΓοηρΠΙΐο Γατυι·. @ο πιω 3. ΑΜΒ::

η Ιυ:υΒτσ.τἰοηἰΒυε ηιΜΙ ..Με Ιεεἱωω_

ε Ιη (ΣΕη·ση. Βοητε.ιηοΙΙ. ι:ειΡ_ π.. Ρ.ρρ;,”α .......η·Μ_

Με” Πωσ [ιώ Ι:Μροτε δ. Β.ιέπά Δω. ΓἰοτἰπαΜ: θα:πο-.

ΗΜ:: έ» Ραμ Υείέσσα![κο .ωίϋί;έβρ ώ6τω- , φω,“.”

ἰμσω ΡΜη::ρ: χω· |ΜνίάυΝυπ αυν[ΜΜ ωωω..ω,,,,

.4πιβεπωω έ: Μάι Χυ:ου›ημηῇ: Εσσἰσβη σ.ι·ου!”-."_



νττΑ δ. ΑΝ5ΒΕΚΤΙ ΕΡΙδΌ. ΚΟΤΟΜΑΌΕΝ8Ιδ. ιο)·ε

τιε ιιοε Πετετ , Βινιτιὰ νοεπιτιοτιε οτει:νετιτσε είτ , σ: ιτι Γεεισετιτιοσε ειιεειιισε. Με (Με

τι. ΚεεΙιετιε ειστειιι ρτιεΓὰτσε νειιετειιιτισε Λοβ:: ΗειιιισιΓσε, τιιιισει:ιτει ΡτισειΡιε ν::

Ρατιτιι:. ΑειΙιεεειΓειετιι ιειιιέισε ΡοιιτιΓειτ :(31'8Ει:15 τιι:ιι:ιεο ;Βοσε]εεσ , σσι σσσ- Νστιτιιιτιι

[ΜΗ νιτιεσιει Γετνι :σι , δε ττιΒσιΓτι νετΒει ΡΙσεετιτιει ισ εοιιΓΡεδ:σ ΡτιτιειΡιε, δε Πιπε- Ι")"ΨΜ

ειστε :σε ειε τιιεισσιιιιιιτ8ειι:ισιιι εοτι:τει ιιιε Π, δε ιτιιεειΓτι ιιιιιιι ετιειιιι ισ Με ειτΠιιι πω”

ει:τστιιτι:ι νιιιεσιὰ ειτιιοι·ιε τσι. Μειιιοτειτιε νετὸ εισαι ειιιεσοι ιεεετειτι οσε: τιιιιΒιιι

νιτιτιισιτε Ρειτισιιτστι δεσ: ειιιοε Ρει:ι ειοεεειστ. τιει:ιΓστιτιτι ει:ετιιΡΙσιτι ι Γετιιετ

ιρίσιιι ισ ΓΡιτιτσ Ιισιιιι!ι:ιτο δε ειιιιιιο εοιιττιτο ιιιεείΓειιιτετ ιιΓΠιεετε τιοιι εεΓΓεικιτ,

οΓΓε:εσε ΑιτιΠιιιιο εισοτιτιιειστι: Ιεισόιε ιιοΙοεὰιιΙτὰ τιι€σιίΠιιιιι. Νὰπι Π :ειιιιιοτε

ΡετΓεεσ:ιοιιιε Νετοιιιειιιε ει:: Βεειτιοτι: ιτιτει·ΓσιΠετ , ιιιιΠι εισιιισττι, εισιτι Ρτσ εστι

τεΠιοτιε Όιιτιίιι Ποπιιιιι τιεε νιτιι ιεσιστιι , τιεε ισ.τιιιιτσιτι Βεί'τιειτστιι,τιεε εεσιει Πί

Ρετιειιστιι , Ροιττετιιὸ τιεε τέιτιόισιιι Ρετ:ιπιεΓεετετ ΡετΓεεσ:οι·στιι.

Μ. 8ειι:ιετιε νετὸ ει: ι·ενειει:ιοσε Πινιιιὰ όιειιι νοειιτιοιιιε Γεα: ιιιιτιιιτιετε, οιεισι Γσο

( απο δε Αιι€ειιεατιι Πισω· Ιιοε τιιετσιτ νιΠ:ατιοτιεπι ) τιιιΠτιτετστιιω Ρττετιιθ:στιι ι”Μ"&ο

τεΙιειοΓσιιι ΡτιτιειΡετιι ΡιΡΡιτισιτι ιισττιιιεπι Ρετι:ιοτιεττι , σ: Ιιειτσιτι Γοτετ @σε εοτ. ΠΙΟΜπ'

Ροτιε τιιετιιιιτο. :ιό ΌοειιοΒισιιι τεΓεττι Ροτι:ὰτιεΙΙετιΓε , σοι ιισειστιι τεεσιεττι οτειιτιε

1)οιιιιτιο τιιιΙιτεινετει:. (Διεισε ειιισσετιε Ρετι:ιοιιι, στιτὰ Ιιοετε Πετετ ειιτεπιιιιὸ

εοτιεεΓΠ:. Ε: Με: Ρεισει εσττι εο ιτι:ετειΓειι: ε Με, Ριστιτιιιιττι ::ιτιιετι εοιιΓοττει.

Βιιιι:στ ισ Ποιιιιτιο : :μια "τα τιιιιιιιε ιτιειι€εΒετιειειιι Ρει:ετιισιτιεισο Γοι:ιτιο,

ςσιΓ:σεΒετιιτ ΑτιΒειιεο οιιΓεεισιο. Πιε ειιιιτι εισιτιτο Ιεισιιτιι Εεβτσετιιιτσιιι , ισι

πιιιιετιτε νοεει:ιοσιε Γσο:: Ποτε, εοτινοεειτιε Ετιιττστιι εοιιοττεττι , εειειιτιιτι σει Γε.

ετὰ Γεειτ ΜιΠὰτστιι ΓοΙΙεπιτιιει. Βειτι‹ιε ΡετεεΡτιοτιε Όοι·τιοτιε δε $ειιι€σιτιιε Πο

ιτιιτιι Γε ττιστιιετιε , ειε ΓὰτιἐἙιε Ότσειε νειειΠο Γε ειιτιότόΓεισε ειτεσιιιαειιτ:ιτι:εε Π·

δωσε, Γοτιιτιο ιιι:ιτιιο ειεεεΡ:σε, ιτι τιιοτ:ιε εισιετε ειοτιιιιετιε , τι·ΐιτ Γειιει:ετ ε

ιιισιιιιο* , δεειο Αιι€ειιειε ειιοτιε ειιιιτιιετ εισεΓειτιότε, εετιετοΓε , Πτι ο τειδεειιι οιιιτιι`Ϊ °" Μ”

ε:οτι:ο.&σ τιισσόι ιτιεοιιτὰπιιτιὰτε, ιτι εοιιΓοι·τιο 8ειιιέτοτσιτι δείειιειτιιτιε ΡετΡετσει: Μ Γ”

ισ Ρει·Ρετσσττι εοΙΙοεὰιιειὰ ΓσΓεεΡ:ει στ.

εε. Όιιιιι νετὸ ΡοΓ: Ιειντι:ιοιιετιι Πιετι εοττιοτιεω ιιιτισειιτισιιι ιΠσό νετιτιιττι $ετειιτικ

Με: , ισνεσετσιιτιτι ΡορΙιτιιισε ἔετισσιιι δε Βτετειιιοτσττι εσιιιτιε, σε ιιτοιιιτετττι με Ε':1:"ά:Σ“

εσιιι ιιιίιιιτι:ιιιττι , οτιάσι·ιιτιιτιι εσ:εττι. 5ίετισε εισαι εεετο.τ νινειιε , ιιιοτ:ιΠεειτιε

ιιιετιιιιτει Γσὰ , απο Ρὰτιτιετιὰτ τιεΓστιέτει. Ιτο.τισε Πιιι€ισττι ιιισιι εοτοσε τιιειΒιι:ι Πάει

εττιιοιτιοσε νεΓιι:στιι ω, ιτε ειεΓστιετ Ιιτιτειε εετιιτιε οιινοΙστιιτιιι οσιει ιΡΓε οπου

πω: ιιοε Πει ὰ Ποτιιιτιο ιττι:ιεττει:σττι Γοτε, τι: οί:: Γσο. ισ Ρτιιτάιδτστιι Εοτιτσιτιει

ἱετιΓε Όσειιοιιιστιι :σιτισιο.τιιιιι τιεΓεττειιτστ. διεστ ειιιττι Πιτιέτιε ειιτετιιισε οικω: Ν°τ·ει

επιΠίιετε εοτιΓσενετειτ , ιτειιιιεισι εστιι Ρι·ετττεε εστέιτσιιτ. δεει ειιτιι Γσιιιιτισιιι εετἔι`.

Ιιτσπι ωΡω εισε ιιιιροσετε νεΠειι:, νιΓσεεΠ ειιιετσιιΓε οεσΙοε, ειΠειεττι οτεεΓεε

ι·εσε νινεσ:ιε.ιτει στ ὰΙιτισι ι:Ιιεετειιτ εστιι είε ι·ετιινινσττι. Ν:ισα δε ειειΓΡεέτσε :Με

εισε πισιτιιιιι επι: τοΓεο ΡετΓσΓσε εοΙοι·ε. Φιειειτιι ετιιτιιειιεεΒεστ , :στο Γσειιιτιο

εει·έ.ιιιιισσ:ο οσειΠ ιτιτιι€τια:στιιεΓΓε. νιτιετσιι: ειιιττι σου ΠτιεΓσει ειστε 8ιοτιετιι

@ο ιτι Γὰτιδτο Γσο :τιστιιΡΙιειι:ειιι. Νεπι δειΠὰ ειτΓεοσιὰτσιιι τεΙιειο , Πάει σενα

:ιοετει:. Εττεστι Ιιε:σπι στι: :ειΙετιι ιιιισσιίΓε Ρειττοτιιιιιι , εισειιιι @ειτε τιιιεττι εσει

ΠΓΓε. Ρώτα: ΓεοεΙιετσιιτ εστιι οσοι ειεεοτε δε ιιοτιοι·ιΠεετι:ιο. Γσιιιτιιει. _

36. Όσοι νετὸ ΙειιιιΡειειιτισοτε οΙει οιεσὰ , ειστε εισε Γεοσιετστιι ὰ ΡιειεΙιοσε πιο. οΜΜ ω.

εετιιὰ ΓσιΓΤετ , δε ειιε τιοετίιτισε ιστιεΠτιειιτετ τιοτι ΓοΙσπι ειτειετε: , Γεει ετιιιιιι τεεισιι- «σε εισι

ε!ειτετ, δε ιιοε Βάσω Ετ:ιττεε τιιιτο.τετι:στ , εεΠινιτιει: όετιστει:ετιτ ::ιοτιμ ΡοΓσε. %ω)°'

τστιτ :ιιισεΙ Με ) ισ οσο τιιίτιΠεστιει εισΠιετιι οΙει ειινισιτιιε επι τεΓστιτιετε:στ.

Ο ιιιιιΒιιτι δειτιεΙγτε ,Πάτοι ΑτιΓΒεττε ειατιΓΠτιιε, δεΓειιιτ 8Ιοτιιι :σε ι Νοιι εισαι

ισειι εεε:: τιιετιτσιτι τσσττι Πειιιε ιστοΒιιτι, εισιιι εισιιιιι·ιιιιιΙιεδε €ιοτιοΓα :σε εοιι.

νετ ετ:ιοιιιε οτιει·ειτιο , ΡΙετιει νιττιιτιοσε , Ρετρετιιιιττι Γὰτιθτὰτστιι νιττστσιιι Πετισιιι

ιιιισιιττωτ. $ετι οσιτι ΡΙστειι ΜσΙτο. εισιτιετιι Π8τιοτστιι πιιταεσιτιιιι εοειιετιι Ιοεο

Ρετ ειιτιι οιιετιιτι ειι€τιει:σε είτ Ποτιιιτισε. ῇἔἑξοΓ"ἔ

37. Όσοι νετὸ ΓεΡτετιι ειεεετιιειιιε ειιει·στιι οτιιιτο.Πσιτετσι·, ΙεΒιιτι σοι ατι :πευ- Πεζιιο τω

Γειτστιι Ρτισειρειιι τιιι·ε&ι Γσετὰιιτ τενετΠ Γσιιτ , Ιιεεστιτι οι» εο ὰεεεΡ:ἔὶ σ:: ιιει:σιιι Φ (επεσε

. . . . Γ. τιειε Γοι·ε: εστιι :τειιιείεττι , τισὸ ιοΠι.ιε ὸεετενετὰτ νοΙσιιτειε ,τισΙΙο εμε Γειιι6τεε οτι!» Μ'



το6σ νται ε; ΑΝειιιιτιστι ιετ>ιεσ. εο·τσΜΑεεΝετε:

 

τω. Με, τιετιοιη τεΠίτετιτε. Οίιιτιι:μιε ΓετιιιΙετιιηι ειτε ερετττιπέ0τ_τ 8( Ρ"ωκοτ νει]εωΡΙ=

ἔ:ἑ:ςἔΪἶΪἱΪΙτη8 εσττηιε οτι τετη στσΙιιτιιτη τετιιτιστιε τητετνεΙΙιιτη μπι τ-εετετείεΠτ8 Βαΐ

ι η νἰίἰἰττιτίτεἔτεητἰε οάστιειηόε τηετιενιτ , σιιείἰ σιτιετίιε ετσιηετιιιτι Ηστι σε εε ε -

Η Γεττιι ΒιιττιιΙιε στηηιε τετι!ετετιιτ ΕεεΙείἱε.. Εταιτη Ρτεττετ σιιτετΙ αιτη νιΓεηάτιιιι

“ 9 ειτ.τιι·σστιε ρωτήσετε εάνεηετεηι: , ειιτη Με τιιισε ξεειτττι τη εττΠΙισ ΙιεΒιιετετ , εττε

ττε εε εσ νείΈισσε αιτη σιιιΒιιε τη ΓεσιιΙετσ τεεσηόιτιιε Β.ιετετ , τηιιτετε εεε νεΙΙετιτ,

ησνε ειιτηἱτιὸιιτηετιτε Μετα ειιΡιετιτεε,νεΙιιτι τεεετιιητ, ιηνεηετιιητ τη Βτεετιιτε

ειπε Πτέτιιιτιι Πσηιιηιεε: Οτιιειε , τσίει εσΙστιε ΠιηιΙιτιισιτιετη με” , ιιτ απαιτει:

ειιιι6τιε ΕιτιειιΒιιτ τ!ετετιιτ ιτιτεΙΙιΒι , σπιτι αιμα εττηε νινεηε τισττενετετ τη εστεϊε,

ειπε Π:ιετηετε ττείιιη&ι ηιοτιίττετεητιιτ τη εσττιστε. · . Έ . ,

Έστιτετιετ· 38. 1τιστητιιηι όειιιειε νείδ:ε Ρσητιί·ιεεΙι , ΡοΠτιιτιιτιιιε ιτι!εθ:ιεε , Ρτε:Ιετιε ειπε

ἔ°:"ω:""8“ ιΡΓετη ετοιηετισιτε Βεἰτιεετιἴσ, ἴιιἴεετιετιιιιτ τΙιτισ νετιετεΒιΙε εστΡιτε εινεε στη ετι
ζ . νεηετεητ Βσι:στηεεεηΓεε Μοηεετιισηε Πτετισση ΕστιτεηεΙΙεηΠει Ματσε ματσ

Γιιττι εείτετιτεε στη” , σνεητεε Πεητεττιιιε εττιΡιιιητ πετ. Οοτηιτεσετιιτ ετιετη τιτα

στα” νετιετεΕτΠε ΗεΙσιιΙΒιε ΑΒΒε αιτη τιιιιτιτηε Γτιστιιιη εστισττε Μσηεετιστιιηι

εε μη: ιτιηιιτηετε ιιττιιιίτιιιε Γειτιἰε , αιτη Γειιδτειε Οτιιε|ιε νειιιΙΙιε φωτ εετείτ.

σιτε εε Ιειητιειάισιιτ, Ιιγηιηστιιιη ηιηιΙσπιιητιιτ εεητιεστιιτητιιιε ττινιτιστιιτη εεττηι

ηε αυτ Ιειισισιιεση!ετττισάιιΙετισηε εεηετιτεε , 8: τη σιΙΤσηιε ε!ινετΓετιιτιι Ιιτιετιε-τ

τιιηι ετιστιε ,ετηστετη εσηΓσηιιτη Ιιεσαιτετι εοτο. ιιτ "τα Ι:ετιιτη ετετ τε!ετη Μ

ΒιιιίΤε ΡεΠοτετη·,ιτείιτενε τεΙετη τεεερι1Τε Ρεττσηιιηιι 8τειιιιιε στη ίετιότε ντιπ:

τεστΙιτει· Βείτεσεητ τη τει·τιε, τη εε:ΙεΙτισιιε αυτ ΠΜ ρεττσειηιε εστιβε!εΒεητ ετη ι

εΠ`ε. Ητε ΜεΙιιιτη τ:ιιττητε ΡοτιιιΙστιιτη ΡτετισΠ ΟσηίεΙΤστιε νεηετε!ηΙε εστΡι1ε Πτ

ετιιτη , 8ε εεητιειε τισηστετιιτη , ιιΓτιιιε ετ!. ΡσητεηεΙΙεηΓε ιιετΙετιιιη είτ (Μεσα

τω. ΗεΙά ι15 τετηετι νεηετεσιτιε ΑΒΒε ιιηεειιηι εσηιιτιΒιιε Πιτ ιτττιετιε στηΜ

ΓετιιιιΙεσεητιι , ιιίτιιιε ετ! νετιιττεηι νιΙΙεηι Βεειετη , αυτ: Ητε εΠ: τη σεεσ ΒεΠσε

νεεετιίἱ Γεειιε Πιινιιιτη ΙΓετειη , αυτι ισεεητι τενετετιτιε ρτσΓεεητιιε είτ.

Μ,ιΥε. 39. Οτιττι ειιτετη πετ εει·:Ρτι1τη Ρετεεεητεε , τη νιτΙετη στα στε1τιιτ 5οΙετη-Ρ

:=τΞ;Ε;:; τηιιτη " ,σιιεεεΙτ Ρσίἱτε Γιισετ Βιινιιιτη δειτε *τη τεττιτστισ ;-Ι.:8πετα, εει.ιεε τιοῇιιτιι,

,,,,,τ,_ Η”, στ: ΡτσΙιτιτι ιτιηετιε τετιεετισηετη δ: τείσειΙΙετιοτιεττι Πτι ηινεττιΠεητ, τα οεειιττιτ

"ουτε α φταιω τιστηο ΗΙιετη τισττεηε στστιτιετη Ρετε!γτιεσ τηστΙ:σ τηετηστιε όιΠσΙιιτετη,

εΐ""'- αι120ετ: Ρώτησε ιιιεεόετε νεΙεσετ , τω ακτη ττισττιιε νιτ·Ιεσετιιτ , ε!εηιετιε πω.

› τι .ϊ εεττ 8ητΓσιιε σπασω Πεητισ ττιετττε Γεηδτι ΡτετΓιιΙΞε ιττιΡΙστεητ Αιιίσεττι , στ ιτηιεεττι

° ω' ἶ°"°ι @σε Γετιετετ ΠΗετη. Οίιτητιιιεε.τητηιΠτι58ε ειιίτσάισιιε ΓετιόττΠιττιι εσττιστιε θα”
::!μ “Μ” Έετεττιιιιι φίλη εε ρετττιιίΤε ίτιιίΤετ ιισότε τηστετι , τστεσιιε τισότε Με @ειτε εε

η Ιιγττιηιε τηΠίτετετ τιινιτιιε , .τιιεηε ίεδτο ιτινεηἱτ εετη Ρετετ ειιιτ Γεηετιιι Ατσιτε ιτε

τ,τειιι·Ιεηε , 8τετείειιε στηηιτησετεε Πεσ εε Γεηθτσ ΒετΓσΙνεηε Ρτει:Γιι!ι Αηίσεττο,

αιτη Μεστομα σνακ ιιετιιιτ τη Ητε. @ετη τηιτε Με Βαιτιτη 8ετιδτιτ Με, στη

Ρετ ΓετηιιΠ τω ΔηίΒεττι ΒΙστιστε τηετττε , τιιιιιιΐεετησάι £ωτ ιτιἱτεεηΙιιτητ

Ωσττιιιτὶτιι- τω. Πίτα ετεσ * ΙιεΒετεητ Ισεε άετιστητηετε, εὸ στα τηετιεητΗ Βτετιέὶ σεεΙτ.

Ε10Β22με ηετε όεσηιΙΤεητ,εά σιιετηόετη εεεεετεητεε νιΠετη, στ:ιτεΒεητ τη εε τεσιιτείεετιάσ

Η: ' νεητιιτεηι ττεηΠ,ττετε ησότετη. 8εά ετιτη ετΙ εειη όινεττετε νεΙΙεητ , ΩιηᾶιΙΒτηἰ

Ξζ·ι"· Με ΡτεεΠι!τε νεηετετιιΙε εστριιε νεΙιιτι στη” ιτιεεηειτττετ τηεηιιε Γετεητιιιηι ιτητησΒΠε

" ' Μ” τηεηίἱτ. Ι)ετιιηε εττάετιτεε τηειοτε Ιιστηιηητη ΓσΙετιε , τω τιιτιι!σττιιτιιεε σε στιτιε

3ηιτηστ:5Ιε ετετ. Πι3τησιιε ιιινιιιιιωτιοε ιητεΙΙειτιΠετιτ εδτττετι , εΙιεττισηε 1τιτιετι:

ίε εσηνεττιΠεητ ιη Ρεττετη , ιΙιεὸ τηστιι εεΙετι , εοτηιτεητε νιττιιτε όιντηε , Ρετικ

τιετιιητ εε Ισαιτη ετιτιιτη , ό: , ιιτ ετει!ιτιιτ, Πεσ Ετη&όετιιε Ατιτιίτιτε ότ,ετηιιττι ει!

τηετιεησιιτη : εε Πε όειτιεετιε ρετ αιηότε τη] Μηει·Μσεε ττισιιιτ στητιττιστεηε εστι.

81'Ι.Ι8 Γετνιε Με εότηιηιειιΙε , εε! ίετιιιιΙι Πιτ τηετηΕιτε ε!είετεησε,

ΜΕσω,_ ει. νετιιεητεε νετὸ τισ ΡτετΓετετιι νιΙΙετη νετιιττετη , ΗΜ: ετ?ηετιιιιτ σΒιιτ:τιτι

ετα-ε: σε· Μαι Ρτ:εΓιιιιε εστττιστι εσιτιστσντηειεΙεε ηττιτε ΚστστηεερηΠτΕΡιΓεσΡι 8: Μιάο

°"""'"· τιιιτι θσεηστηστιιτη Ρεττετ αιτη νεηετε.ΒιΠ Βστηιητ (Πετσ , Ρτσριηετιιίετιιε ετοί

ὸετη Μαι ΡστιτιΠειε,εε τω! ιτε ιητιιιτηετεΙ:Πε ιιττιιιίσιιε Γειτιὶε ειιτη όενοτιστιε

τηεεηε: εα:Ρετίιηττιιιε ετιτειΙἶιιὸ ιτε ΡΓεΠετιὸσ. Ιιισετιιιε ΗειΙάιι!Ηιε νεηετετιιιΙιε

Δε!» αιτη εστηιτισιιτ ιτττιετιε Μ, :κι τιτστιτιε τενεττττιιτ (Ξσεηοσιι !ιεσιτεει.ιΙε.

' ει.. ΗΒΗ



.Β _

νττΑ ε. ΑΝετττεττττ τοτε. ττοτοΜΑτττοετο το

τττ.τ...τττττττ ουοουε τοττ:τουΙυτο οιτοττ το ΡτεττττοττΙο * ντΠο. , ουττέ Ποτ τα το τω: ετττ;

Ρ:τεο ΒεΠοτττεοΠ , Ρετ ουτοττετο (:τττττττ Πττττυτοτο οείτιτοτ οΠ:, ΡΙτττυττ τοοΐεττ

ττττοοτε τττΙο ττττττετε; (:τττοουε το ετττοτττοτ νττΙτιτο οτυε ττεττττοτο εττ'οτ Γο.ττ&τττο οττοττττζ;

τοτ·ροτ , τΠοτ ουττττοτττ τουττετ ὰ Ρτοοττ·τουτε τεττεοεττττ τ φοτο ὰ Πτττττυ νοτοτ.Βοττττ :τι @τον

ττοτοττοττοτ Ροτόυττ:ετ είτ. (ζτ:ττοτττοττουε ετ οοίεΙΠτοτ τουττετουτττοτ Ποττττοε ττο- 21:τ..]·,..];

τοιτοττυε :Ποτ τοττοττοτττΠτε,τοουττ, το :τοο τττοντοττοτο ΑοΠτεττυτττ ττοτ·νττοτ

μου· (.ΐττττττ°ττ 13στοττττ , ουτ τοο ττ1τττοτττττε ετττττΠττ Γετττοττετ Οίττοουε ορρτοτττο

ουὰτΤετ εττττετο τουΙτετο ο: τοττοτ ετ Ρτττττυοτ ουσ τοἔεοὰτυτ εοΠτττοττυοτ τ ττὰἐ

τοοοε νότο τοττεττο , τοεττττε δ. ΑοίΒετττ ΡοοττΠττε απο ενοτττυττ τυτο ττοοτε

Πτ.οευτοτετοττοττυτο Ιττττοττοτ Βοοεττετ Πτοΐτίττοουε εΠ: ττττ οποτε τοτττττοτυτο. ΑΕ

το 8τττττοε ττοεοε οτοοτττοτοοττ Πω δ: δ. ΑοίΒεττο , Ρετ ουετο Πτοττττ ὰ τίτττετο

ίττττττυ τυττττιό Πτοττετττουε τεττττττττ, τονοτΠτ είτ :το Ποτ. Βεοετττοτυε @το οτ Πο

·τοτουε, Κο:: οτοοτυτττ Ποοιττοτυτο , ττοεττότουε το τοοΓοτνεττοτ οτοττττττο Μοτο»

:οτο , οτο οΒ ΠτοτυΙτ Πιτ τττετττττ,τττττ:τ τττοττοτυο οΙτ αποτο τοττττουτ:τ; Ιο οετττοτττ

εΙεοτοττε ντΠττ ΕττΙετττι το ττοοοτετο δ. Αοτοετττ Ετο τοΡτ ὰ ΡτττοΙτουε το ττττττΠτ:τττο

ετίιτουε οτττοττττττττ το εττττοτο ΕοττεΠὰ τουττο τοτοττοτε τττὰοΠττ Ποοείουε ντττοτυτττ

το τοετττὰ οτιτίττετο $ετοο”τ:τ τοτττοτο Πιτοτ τ:ττντοττ.

τω. τω νετὸ τοο ττττττΠΠοοτ τττεττττο ντοτοττ8ττο ττοτττττοτττττττετ ουτ·ττττττττ, Πτ,,ωτ.:

νεοοτυοττο ΚοτοτοττοεοΓε τεττττοττυτο , το Ιοουτο ουτ τττοττυτ ΡετΙοττ:ττττέ: Ηττε

οιτο τυο&τοοτοττε Βοτοτουε , Ρετ τοετττ:τ οτυίττετο ΠτοτττΑοττίττττε, Πτοττε Ποτε

τ·τοττ τττεοτιτυε είτ οίτοοττετο τοτττττοΙιττο. Νειτο τουττετ οιττοττ:.ιτττ ὰ τττοτοοοο το;

τερτο,ὰ τττττεοττουε οτοτττττε ετττ $τοτίττ τοτττοοτοττι ουο:τεοτττττ ντοτυττε τοοίττττοτ

Ρετττυέτὰ είτ. @ο ττιτο ΡετνεοτΠετ το! οτ:ττσοτυτο οτο 5ττοτττ Γετνειοεττυτ τοτττυε,

οτο τεττοττΤοτ Ιτοτευτο οοο οττεττετοιτυτ ; ττττΈττττο ττττοε νοτεε το Μοτο .τοο οπο

Ξ)ετ :το τοεττττε δ. ΑττΓοετττ , ὰτττττοοοτο Η ετὰτὰ οτο ἴὰοτΠἱτοττ εττ·-οτοτ, τοτο τιτοτε

οτοτττττ τυττε ττοεττονττοττ Ιτο.οττετ.τυττ. $ττ Βοο οοίττο οτοττετ ττοοοτ 6ττττττττττυοτ,

οτο Πο τοτττττυτοτυτο Ποοτε Π.τοτο το 8ττοτττε οτο τττυτοΡΙτεττ; ,

4.4" Ηττ νετὸ Μουτ το ουσ Οτοοτττοτοοε Ποτά τεττττοττ:ττυ!υτοτ ετττ Ρειττττττο- οοο ?το

οτυτο ουοτυτοτΙτττο τΠυττττυτο νττοτττοτ , Βττττ.·τοτ.οτ ίοττττετ δ: Κττοτττττττ·τ·τ το εξα?έων

ττττοε ὰ ()οτττοττο ΡουτττοεΠεοΓε οττΙττουε ουτττυοτ. Ρεττιττ τω ουτὰ ειδικο τοτ:τε ττ:τ.έξα

.ττοντττε τοτττττε ΠιοτττΠττοοτο τοοετττοτυτ , ττὰ τττττοΠτ ττοοτοττττε , ΙουττΠ τΙ:τνττ το .

τ·ετττττττυττε τεττεττττικο οττττοτυτ τοοεττττ. (?ίττοουε τοονεττ οοο Ρέ3Ποτ , τετττττ ΡΜ.

του” Ιοοτ Κτττττττοο.ίτυο τοτυΙττΤο ττττττιττ : Ε.υοο ΑοΙΒεττε τττνοΌττττττ:τ Μοτο,

οοΠοττττυο τοτοτ ττοτοτοττ ΟττττΠττοττττυτο , τοττοοοτο οοίτττ , ουοετο νττὰ τοτε.

οτο , οοόΓουο Γτοτττττ τοτττυοοετοτ εττυτττο. Ητοτ τοο οοτττε το Οττττττυο τετοιου::

τττττττο Ποτ Ρτετττυτο οττοτο οτττοτττοττοττΒοο , ττΒτουε Ρττοτυτ ΠτττότττΠτοο τεττο

Ρετ τττοὁτ:ὰ Ποτυτοττττο τοττττυτττ.

τ”. Ιοί-ο νετὸ ΒοττττττοττΠυτώνττ ττοοοττττυτ,οτίιΓουο Γτ:ττετ ΒεττοΙουτττ ουοόττι ττ....ττ

ουατ ΡοτΤεττετ·οοτ το Ρτ·τοττττε το τοετοοτρττο οττττοττττὸ ττοτοτυοτ ο :το Β. 'Αοττίττττ Ωω·

ΑοίΒεττο,τόουε ΠτουΙ ΟοεοοΒτο τοοττττττυοτ Ροοτττοεττττ. δίτουε τυοοτο Νοοτ

τττττε ετττττττυοτ τ οτ τυουοτ Βοτοτοτττο Γετνττυττε ΓυΜτττο τετντοτοοετΙτοο Πτίττ

Ρτοοτ,Μοοετοττοτο ττοτττετ :τΠυτοεοτοε οοτοεο δ: Ιτετοττυτο. το ττττττεττὰ νετὸ Ροβ

ίείΠοοε εοτυτοττοτο νττοττττο ο τ-τττττετ το ντο ρυτττττετ ετ ττετττοτττττο.*, ουτε τοκοι τέκ,_ω,;;

οοο τοοετ , το ΚοτοττττετοΓετο ττεττυτττ το υτΒετττ , ττΒτ Γττοτττττττοτ ΡοοττΠττε στο ττοΖ

°ΆοΓττετττντοετοττττο τοτυΠινοττττ τοτ·ουσ , το ττοοοτο 8: τοοτττοττὰτΡΠυεὰ Ρτττεττ- διο Μ_

τοτε του: ΡοοττοτττΒοοετ,ιτοτ τοΠττοττττττνετΠε νετττττττὰο τοττωτ,οωτοο Πιο τω» ττοετττ

Βτεοτο,τοεττττε$.ΑοίΒεττττουτο Γτοουτοτττ εττεττετυοτ ττοττ:ττυοττττυοετττ.ΠΒτ :τ ΞΞξ:°"°τ

©ττ'08 τττοτττ ετυΓ:τττοοτε Πνε ετττνεοτίτε ετυττττ ευτοττετοτοτυτο, οττοττοίτ νι. Ιττττο α '

Μετττττ ,το οοοτοτο 8ο τοτοτττΠτοοετο του ΡΙοττοε τοουτοετττ τοοτυττ·οοτ οτα.

1)οτοτοο τοΙΙετοοττετ ΡετΓοΙνοοτεε το" τ τττοττττττυτο ντττοτττετ :το τττντοοτοτο τοσο

οοτυτο ττοοοτίττοοττε τττνττ·Γοτυτοτ τοστ ττονοττοοε Πττοτοετ. Ατοττο τοτττετο οοι·

τοοτττὰ τττΠυε τουττὰ ττΠτττοτ: Πιτοτ το`ττὰττττοτυτο @το ,τ ουτε εοοττοτττττε Πττ τετα

τοττε ττττοΠτεοττοοτ Γττοοτττιτο. 1τττοττω οττττΠτο τοτττοτοτε Μοτο ντίυτο , ωττττο

τέττΠτττο , το: τοττοὰτυΙττ ττττεττετ νετΒοτυοτ Γεττοτο , οτττττίτπτοττοοτιτοεμτοτο
κατ». το. Μ. ε. ο. δττττσίτιπτ π. - τ τ ε ε ε τα

__ων



..θα νιτΑ δ. ΑΝ5ΒΕΚΤΙ ΕΡΙ$(ῖ. ΚΟΤΟΜΑΟΕΝ5Ι5.

Α.. @Η τι.ιιι·ιαια ποιοι: αααιταια . τικιαοααπιφα ίιιαφεαε α. αιιιαααιε εοτι:ιοτιοαεζιθτ

Βοιωτια εκτιαΙΠο.

Επι. α.

46. ΚατΙοαατο @και ποια στα α.. Μπα Ιαιιααι ΑριιΙιαια,ια «πωπ Ιοτο

αΒι Μπότα ()ι·αοιε νε:αΠαιτι αετατ ατα&ιιια , τααΙιατ οιιατααια φα: Ρετ αιιιΙτ.ι

αααοιταια οαττιοαΙα ι:οατι·α.&α αιτί)τιτατατ , ειπα Με: ι·οέτα ..τι εαιαόατα ροτ8ιται Ισ.

ειπα , Ρτιίτιακ ιααιτειτι αι ...ασια : το-ΙΙίιΓφε αυτια: αιιι αεΒιιατ ιτιοα Ρι·οΙΤετειιιτ

ετοΙΤαε , είτ Πααεταότα , Γε α!» ιανα·ιιαιε φοααεια ταια Γαοιτὸ εοατέααι νείτιΒιιε.

.Α ατααε επτα Πω αοΠ:το ιααιιιαοταε . φι αιιορτοι· ιααααιότι ίαιιιιαΙι ίαιιατ:τιτα,

Οτατοτἰιιατ τα ιο. αΠειπατατ ιαοαίτι·αι·οιαιι·ειοαΙα. 5αφεατι φοφο τοαιροτεια αι·εία.το Ιοτο

αίτιαιτατ.

Έοαταα:Πατ

Εεο!ι:Πα ώ: αοαΡτι·αθ:α ια Ιιοαοτιτ Σ. Ααίαεττι Ρι·α:ιαΙιε . αα€αΡτο 8: ΡοΙιτο φοτο,

.ι νεααταΒΗι ΗιΙται:ττο ΑΒΒατε , Γατοοίΐοτε αιι.ιίτιοαι 5. Ραιτιε.ια οταιαε καιω.

ιιιε. Μι Με οιαιΒΞε , οττιιααιιιι ττααΠιιτιοαιε ατιτεί.ιιτι ί.ιιιααΙι (Πιι·ιίτι τοαίοτιατιοαιε

Ρτοιαφαταατ Μάο.

4.7. Ρει·νεαιεατοε αεαιφε ειπα τ:οταοτα @τα φι ειπα τιαιατίατοοτιατ :κι Οταἐ

<ωτια τα· αοοιααι Εοατο.αοΙΙαπι. ιατα!αταατ ιΠατὶ ια Ει:οΙεΓιατα Σ. ΡειαΙι ΑροίτοΗ. Πάπια:

ται.ιΙατατ.
ααι:ετα ίταεε δ: @παω : Βοοαατ αυτή ετ ιαθι.ατεε , οαιιιίΓοαα Μοααοαοταα·ι τΙιο.

τω. Ρώτα νετὸ ατ:τ:ι·:ίΠτ νεαοτα.αάαε Λαικα ΗιΙταοττιιε .κι νεαοι·οοιΙο τ:οτι)αε.

αδικα ιιε Γαι:ι.ιπι ΡτοΒατεα νέα: Ρτα.ττιοαε ατ:ταετιτο Ωιαότιτατιεοταατιε, α:Πιιιιαατ

ιιΙΙαι.·Ιο τατα Ρι·οΙατι ιατετνειΙΙαπι τετατιοαε @και τω. τιτιοειιιααε ιαΠ:αΒατ) ίαΒιτο

ία:τατε. Οίιιαφο ΐειαέταια ιΠιαε οααατ να!ειταια·α ο απατα αοααααπαιιτ,ταατα:

ίαανιτατιε θα ταατια. Μ.. τιιαα:ινιτ. νε!ατι Η όινοτ οι·ιιαι ατοτααταττι .το ταγαιια

τααταα·ι οὸοτἱαε ααινι:τία αοταα!εταται· Εοι:ΙοΠα. Νατα 8: Ειστε ιΙΙιιιε πα ια

ι·αοοι·ατα ατα: νττΐα. φαΕ ια Γοαοτα είΤοτ, νινεατιε .πια-ατα ερωτα. ΜιιΙτι αυτ.

«Και Κατω ΡτατίαΙοε 86 Ρατι·εε νεαεταααι . τοΗααίιιτιοατ: ναι8αε αοατεαιαΙστί

.ίιιατ : φια ααινετΠε οαιατΐαεταατ ίιιιτ ΡεταιιΠααι τω: τ:εταετο Ρταοεααι πιιτιιτιιΙι

.Πεαατα. ΠοιατΙα απο οτααι τΙιΙιαοατιο.8τ τιιαοτα ια Πααοαα τααατ!α τα: ΡαΙ|ιο ω

νο!ατατα, @τα νεαοτειοιΙα αοτααε Ροίααταατ ια Γοααιτ:το , ααοά ιτιότττι αι·εαΡατει

νιτταατ ια ιτατιετα Ετ:τ:ΙαΠα δ. ΡειαΙι Αροιίι:ο!ι , απο Ιαατιιααε. @και Γαα&ιιΠαιι

πω. νταιιι.ιωΒιαιι (ετιαΙοι·ιιια·ατι εφε !σενα.αι , οι:: φιατο Ιοαατα Ματτιιιτιιια.

ίαΒ αιιαο Γειτοαατώταο αοαααειιταο ιταιατο τ· Ια::ατατιτιοαιε Ποιτιται Επι τιοΙτι·ι

-3οαι-ΟΙιτιίτι : ται αίτ Ιιοαοτ8τ Ροτείταε,τΙοεαε δ( ιτααοτιαια Ρετ ιαααιτα ατα..

.ία:οαΙοι·αια _, Αιιιαα.

τι [τι φοτιοαι αροει·αΡτιο ΟΙιτοαΜ Ροιιταατ!!τα<

Πε α:ττΙταααται·: .απο φωτο πρι Οι-ιιτ.οεαιαττ

τα” Ρι·ιυιτονπω, στα στι:: ν111.Βατατιω ΡιτΡΙΝι Μιτ

τω. Βιστὑ: , πω” φταιω ατι/Μια:: ίπ [Με .4ροβσΙιτι

δεΚαιο Ραμ, παπα κ. ιωμο·ιικη ]αε·ττα1Ααο πιέ

τιστα Απέκβο : ;!ια·ιο[ι Μ:Μ07ἱ£ αΙππξ/ἰτια ω. ΚαταπΜ·

μοβ: πιω: Ροπή-σκ ΑΝεαιιΕ1°αε πω”. ,απο τοι·τέιτ,

ατά ή! αυτ” ΒΜιἱαΙω Ιπουνιστιαπισ 0ο. Χαν. Μ·

.ΜΜΜ νι”. ν. ω... Γώ·τιιαήιτπω έ» τπι·έτστιιυ

Ηα;,ταΔα @'Οωιιψίσ .4Μωτοπτε [ώ Η.ιιιααιτο .€6

Ιωτε,Ξύέιμε κι!... το·ιιιέιιιιιι· βμ.Ιται·ιι. Βωιάτ ιιο/Ι ότι:

σα”, κατ: το Ισια: μα..." ...ι (Σ'αποβτπω άτβι·τω· Ραπτι

> °πτΙΙ.σω ,τοπιΕπιπ:26ικ νίΡΜΙΒΜ|;!ΗΒ,ϋ2 [στα Μπα».

πέ:Φωιι,/ΕρτΙιτύιμαΜ ΕττΙώδι ΠοιίΙστισ ΟεπτέΙΒΜ]8.8

τι: ΟοιπέεΙισκτπ «Μέ Ραττίωςκε ιατϋ·ινωι να.αΝαιτ

επειτα”. Λααααι ποια ΟΙιιΜτικττι φιιττατα , φι

:παο Οαι·1Μαι·ιο τω. και". τοΓρααόετ , τι:τιαται!αια

εκιίτιαια.αιατ : ιιΙιοε τ:ααταθ:εται να! ιατ:αττοε . ατι Η -

μια Παι:ει.τίιτ . κια Ροιτττιε ιανταιοε τηιτιιιια:.. ἔτι

·νττι:ττιταο αοΡτιο 11Γατιται εκτταριατι ΑιιΠ·ιατι αιτιιιο6

Πει ν. Η. τα”. οοιιίιέταατατ Με νεται: : ΡυαιτοκιΙσ

δ.ΑΝεεεκτι Εριβ. 6·Εσπ[ Ια ο!ιιοα_ ΪοατΞα€Η.

τη. π.. 3. Ααίατττιτοτραται·ιαταπι 5. νιι.ιιιιιφιιιιι

δ( ναπτειτααί τ:οταοτιοαε ο; Εα:Ι:Πα δ. ΡειαΙι ια απ.

Παιαι δ. Ρτττι α Β. Βαιαο τι·ααΠ.πιπτι |τέτιται· .απο

13ω,ωι€ω Μια ααα. ιν. ΙΜιττ. ε. μέ. παω. Αρα!.

|)τιιι βοιωτία αοΙτ Ραίττια , ται πι! απατα ιέτω:ια.α.

Μπαρ Κατι: Ηι1.0εαεΚτΙ , αοιιφααι απ.. αουτ”

ἱα ΕττΙαίἰα δ. ΡαιιΙι φιτντιατ. φαι θα: τ10ιιΡΟ··

ττΙ`τ , Η :ααα φαιτο ατιατιρατίια τιιιίατττι Κτειε πιατ

ταιιε ώ Ααίοι:τταε, τα]ι18 τοτΡα5 τοποσ τιαιτιτα:τατ ω.

αιιτ Κρατα ια μιιααι·ιοτααιαΙοιπαιτ. 1)ο ΤτααΠα.

τιοατ Κοιιααιατατα Σ. ΑαίΒτι·τι ια Ρ0ατινααι , ετ: τω·

Ματ ία ΒΙαααιαιιιτα ΜοααΠτιιαια θα.αι·ΙεινταιΕ , τω

Ιιαέτειιαε φττΓι:αατ , Κατ Ιιοι·ιατι Μπιτ. δ. Υαα'τιατο·

.ααα Μια :κι αιια_667. 8τ τιιΠοτιο.αι Τιααίἱατἰοαμ

Βιιιιιαιαιααι Στιπτιι1ο ν. Β€αΦι:ἱ. ..ι ειπα. 9.μτ_

ΑΡι&ΑΜΒ `

Μ......*



οτε ε.ΑΝΩΑ131115ΜΑ Απ. ΒεττιονΑτ:τω1. Με

€τοσιΕ-ΜοΉ>46ΜοΒΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜσιτσΜΕ·οΜΜ - τω

Με ε. ΑΝ οΑοκιεΜΑ ΑΒ ΒΑΤ. Ξἑῖιῖιιὶἐ:

Βει6ονΑοΕΝετ

- Ι ΦΑ Μ 8.ΑΝοτιοιιτεΜτε # ΖεΖἰΜΜ 2τηιττω·ταβο ι·τιτι'έτε Μδ.9πεπι + τ·_ τω.

Ι/. Ο. ΟΖ.ατττίτω Ζώα: Οττποπττω Επλήτε .Ραπ/τω πού:1ι· ωπι- ·2°ί"ΞΜ

` υττιπΖωνττ. Ετ: μαμά: έπήτείέττ |ωπάφωματπ βια· @με νά: 1-”:Ρ)ΦΠα

η? , μια πϋπ! τα” @καί β· φάω β·ττΞτπεπωω ω: ΑΜ: πω: οιιιιΙΤτι.

›·ι·ΜτΙ: δ. κ!π:ότττ2 , τα! Απριτι'τΜ»Μπ ρπεπτετ έτΔιισπρυεπιπτ.

· 2ο Ι/τω· ρωτέτίέω αοπίωτκ. Εο @τοτ τετιιτιοτο , οσο ΓεεΡττει

Κ0€ιιι Ετσ.ιι6οτιιτιι ΒιιΒοτιιειΒειτ ΗΙοτΙιειτἰιιε Πτι” ΗΙοάονει Ρτε8ιε 86 ΒαΙτοΗότι:

Κε8ἰιιιε ιιιιεὶ απο 8θΓΙΏ2.ΠΒ ΓιιιετνιάεΙιεετ ΗΜετιεο 86 Τ]10οόετιεοτ Γσ.ιι6τω το·

εοτοειτιοτιτε ΕεοΙεΠα: Βοτοτιι:ι€εοΠε ΑτιτιΠ:οει ΑΜιιεκτιιε ντττιιτιοικ €Ι2.Ι'Π8 ει: Μ.

6ετάοττο οι8τιιιε, τὶ Ρτιττο τιοιιιιτιο Βιιικιτιο 66 ΡειΒο νιΙοεΠὶιιο, Ρτιττιτιιοιιιότιιι€

νοαιΒιιΙο (ΞειΙοοΒιο , τιοΙιιΙτ απο: οττι1ε Βοτιοτε : τω ι·οιιιιτ!τειτο Β:οττιτιιειτο ρωταω ,

τιιοιτ τιτ ντιΙιιιτ, ΓοΙει (:οτιεΙιτοι·ιε Ρατεττιιτο.το οΙοο)ιτ εειιΓετι. Ε: 2πβ2: Ηιε ΔτοΒιιε ΛΠώ,:"ο

οιιιότιτιι ΙΙΙοίτττε Ητωτιιεκτιιε ιιοττιιτιο εετιετοΓει ει: Βιι·Ρε τιτοόπιιτ 86 €ετιιΙιιε <ι=Γεσαίωι.

ΪΠΘΜτ 2τιι1ΙὶΚφιεΗΙοττιατιμ:ιιιιιε ΗΙι:ιττι τοΙι€τοΠΙΠτικιτιι ευ: τιοΒιΙὶΠὶιιιειιι,ΑιποΛ.

Βιιτεινωιντ ιιοτιιιτιο, τιταοΠέτιιε ιΙΙιιίττβ 8ὶιιτἰτιιιε .ὰ Ρτεί:ιτο ιτιτ:Ιγτο ΗτοτΒεττο εκ

Ρωττ_ νοΙοτιε απο Γιιο]τινειιι ΗΙιο ΑιιΠιεττο Γοο1τιτι. Νεο τιιοτο. τιτειτοετ αόίετιίιιιιι

θ]ι15 Ρ€τιτι0Πι ρτττόιέτιιε ΙΙΙιιίττιε ΗτοτΒεττιιε : οοιιίτιτοτ:ι άΙο ὰ ωίτο ιιινοτιο αιίτει.

οοΓΡοτιτΙοτιιτ86 ΡιιεΙΙ:ι... Βείτι6Ιο 0τσ.ιιτε. Β. Ατι€ειόττΓτιια νἰτεἰτιο στ ΓΡεοιοΗτω οι, ωο,

Μπιτ ἰτι οοΕοτττι1ττιτετιι νοττετετιιτ τ ιΙ16ο Ποττιιιιιιε Ρτα:εε οτωοινιτ €]ιι5. Νειιτι το- πιἱἴειτ_·Φ _ ο

@σε @το πει ΒΧΠΙΟθτ8.Ε2. τω τιιιιιιιιτιδιίΒττιέι Ισρτ3 €0οΡ€ττ4 πιο:: ιιτιΡειτοιι: , ιι: ὰ ;,ττζι;;,:"

εοιιΓοττϋε Ιιοτιιττιιιιιι οιιττ:ιιττιοιιε ετιτιι ντΔιπτωττιωΡιο Ιτι€τεΒοτιοεπι τΙοτ:ετιιομ αιωτττωτ

τα. Ρώμα: Απετιάττ/ωω «πτωση τ.°υ|επτίτε νέτ222ΙωτΙ:]ωτττ #0 6227οβ17, τυπικά:

ὶἰ|ε : νοοειτιιε τ!ιιοςιι€ ωτωτ δ6 Β. ΑτιίΒεττιιετ οοι όιΠ”οσωιι!ετιι εοτιτΗτΠτ Μπιλ.

Μπι , οι: Βιιιέτει νιτΒο Ατι8ειότι(τιιτι τιοτι (σε , ία! @πιο Βοπιἱτιτ νοοειταιιτ ΓΡοτιι.

Γε. Ηοε ίειέτο ,το Κοτοπι:18ι1πι ιιτοεττι Γιτιάο Αωπιτι ὸιτἰΒἱτι1τ Αυοοϋτιο , στ «τοτο ως

οιιιε Βοοεάιέλιοιιο Ροτοερτ:ι 86 βετο νεΙατιιιτιο οτιεττει το νττ€ιοττωτ ΡτοτιοΙὶτο "ω"

6οτιίοετειτι τιιετοτοτιιτ. @ο ΡειοἙο ΡτιίΗιπε ΡιιΙοτιτιιτὶὶτιἰ 86 ΓΡεοτει εΙε:8:ιιτιτι στο

τιττιΡΙο ώ τοόόιτει , όπτΜΜ ?Με ωτττἰωπ ·υττύί.ι οι 8. .4πτέετττ /τφετ2υττόπ: ΑΜ:

"ό Ατέι·ττάο κβωτιτω·. Ρώσο φωάτυπ βτεπ!πωι βιότίττ Μπί!υτ Μιά άι· ?Στα δ.

Απιζατἰττῇπτε. ι Α

τ.. 5οοιιετιτι ουοουε τετιιΡοτε Γειιιέτο. ΒιιΙ:ιετιιειτττιτ εΗισιτιιτ ΠοετιοΒτ] Οτειτοτι], Ατ,τ,ΜΜ

ουα! ΜΕ Πτιιιτι το Ρειἔο ΒοΙΙονειε€ιιίἰ ΡτοΡε πιιιτοε ιιττιιε ΒεΙΙονειειιε. .Βε ρω". ΟιπούΣι

ά.·τ3· Οππωή, ωτζζο ()τοετ, τιΖΙτ δει·2μω ?του δ. ΕύττιΜ' ΑΜτιτ2: Βεί!συσττπ/ΐτ

&τω!τι τ. ·υττ28ττω οι βαττ: »τωίωκ. ΕΙιτιιΙίιιε τιοΙτ αΙιοικιτιτιιτιι καψω Μοτιειίτι-_

τα 6οιιντ:τβιτιοιιιε Ιιειο1τιιττι ΓιιΓεετιιτ , οοτιίττιιδτόςιιε οοι ΟτειτοτΙο ιτι :το Ιοτ:ο οοι

ΡΟΠΞΙΠΟΕΗ1ΠΈ ὰ ι:ιοΙτετιε Οτειτοτι] ειτιτιοΙΙ:ιτιοιιο ὸοίὶΒτιειτιιε εΡ: , εοτιιιὸά ΡΙιιτεε οτε.

τιοτιιε τΙοττιοε Ιιτιοετοτ, Ποο τιιτεττιιΠΠοτιο τω Ποττιιτιο ΓειττιιιΙειΙιο.τιιτ. ε: Μ2|2τδΙ

έπτυρίέτ2τ : Βαιτει όετιι61ιιε Ατι€ειοτιδιιο. νιτεο 86ΑΒΒο.τι(Γε. τΒιτιοττι απο ἴτιιιέὶἱε

νιτΒΙτιτοιιε 86 νιάιιιε τεΠΒιοΠε Γο.ιι&ο. τ:οτινετΓειτιοτιο ωτιτ,6τωοτ Για ΓεΙὶιτ ΡΓΟΡΟω

Ιἰτιιτιι τοτττοττττωιτ.Ωορτ τειιιτιοτιτ τιτ:ειάιτ,ιιι: ΤεττιΡΙιιττι Β. Ματια: Γετιιτιοτ ντο

@Με ττιεοτιάιο ετετιιο.τετιιτ. Ετ @πι :το αττετα 6οττιΒιιτειιόι1πι Μο1ιο.Ποττει ι8τιτε

νοτιετιιοτιττΙΒτιιιιε ενοΙ.νετετιιτ, Γεω έτσ. νττττο ιιεοεΠὶτατο τ:οττιΡιιΙΓο. οοτριιε Β.Οοτι- 3_ Ετωε

ίοΠοττε τιτιοττο Γ6Ριιιστο £0Ι1ΕΓ2ἱἔΠθΓΠ οιττιιΙιτ, 86Πο ΠειττιπιειττισοτιοΙ] τοττιΡτιω τοττΞ98 Σ"

τοΗοιτει ιι!τοτΗιε ττειτιΠτε: ιιετιιιΜτ. @ο Ροτο&ο Μ». ωσπου. ΙΙιιτεειτιιτιιιΒιιε Ε'

τιιιιτιότε 86 νεΙΗΒιιε Γετιτ:ιε ιιινοΙιιτο. απο ετοιτιειττοιιε ιττ:τιιττι ὸΙΙιΒοτιτιΠἰτιιἱ: €12.11

Γα·ωπ' _ _ _ _ , Οτατοτί) Π·

5. Ητι· οΜ·ι··υαπ ρενω, ΜοπαβτπαΜ Οπ:τυπαυτ 2 δ. Εόπιβ αυπίττωπ τ:ἄ4ἄ#Μ :τα τα τω:

8 5 5 ΗΤ τ] ?σε

 



.$- οι- -, .

.-:·ω ν

..6. Με ε.ΑΝΩΑΒιιιεΜΑ ΑΒΒ. Βετ.ι.ονΑ.εεΝει.
Όκτ. Μ. .#- έτι ·υέιιιττι £οἔτιοττιἰπεττι, μέ ιοπέοβτέ τιιέΖίέοτέο @Μέσο ο σέ·υέιιιιι Βε!!ουιιιοπιοι

: ιέιβ.ιι δοριεττιιτιοτισττι ·υοται.τ. Νοτιτιο!έέρτ/έωιίοτο οοτιατιιιιτ,Οτ·οιοτέιιττι έ7184ιϋί/ττιι€

- Ριιι/!ιιτε Οατιοοέιιττι εοάοτιιιτιοι έτι ίοιο εκ/έέτέβιέ , ιιοέ δ. Ριιτιέέ Ριιτιβετιοτι Βοτιειι'ιδίέ

τιοι·ιιττι ΡΧ'έτ·εέτιιιττι ττια·τιέοιι: οέ)υέτοιέότι: ·ιιέιέτιιιττι οιττιέιιιτ. ?ποιο Μιά Ριιτι|ιοτιΜ

άτα οτιτιο:Ριιιιτιιο: ῇιριτοι, πο: Οτιιτοτέιιτποέδέιιττι Β-/Ρέι"ΙΣ τηιοτέιιιτ. Ζτι έέιιοτέ.τ ω...

τιέ: Εῇι]£οΔι7έ .Βιέ!ο·υοιοτιβ οριο Ζοιιυ:Πιιτι Μ._ι. ΗΜ. ιέέαο. .88||θ'υάι.'. ιιιο. 2ο. οι!.

ιέιιίέέι ιι'έιέιιιι (:α:τιοΒιιιπι Β. Ματέι: όε δ. ΡειιιΙο 5 έτι δι·τιιιοιέο πιο [κι έοοιιιιτιιιιι· )

Οοτιοτω £οΖαιέ Λζι7ιψο!!εί, Μοωπωωω δ. Μο.τέ:ε φος! ε!έεΙτιπο.ό δ. ΡουΙιπη.

.Ρτοέτιιίο ·υετέ #τιιέ|έτιο ·ιιέέετιιτ, Οτ·ιι:οτέιιττι δ'. .4Ιτι8.ιάταττιιτ Ριιοίίιιττε Οατιούέιιττι έτι

έοοο Οτοιοτέο βοι(?οτικι: ιΪέΪἔο Ροοιιιιτι βιψι πιο: Μοτιιιβετῇ οἱ Νοτιττικτιτιέ: συιτῇ

τοιίέιιι.τ σο· ιοτ·.οοίέο μι” ό· Ι'|ιιυέ.οιντι/: .Μάσα >Νἰ£οΖσιι.9 Ροι.4 Ζ'. Επίοβο 19ο!.

Ιουοιοτιῇ οοιιι·ο_βι Ρτο τεεοππΡευΒιτέουε: Εοτιτο.τιετέ ΜουιιίΈστέ]. Ζει-ε: Μ..ω

Ερέβοίιέττι :Μέ Οιἰοτιοττι Βιέίουιιιοτιιττι Ερζέο!ιοττι αρτιο' £οιιυπιιττι ΙΜ. 2. πι!. ό, οχ.2

Οι·ατοτ1ιιω ΡιιεΙΙειτε: ΟοευοΒιιιτη δ.: ΕΙενέειευτο «ο [εδο μ.οιέέΠιο Ει·οέψοε οπτι.

οιιοπιιιτ·, ιιτ @Με πιο.όιιττι ΒιειιΙτιιτιιπι ΕΜ εοΙΙ:.ιτο.τιιω τοΡωιιτουτυτ δ: ε:οπΐει·.

νεοειιτ, 8ε Με Βετο πιΠίτειιπέιιττι , Με Γεπιέικιι·υπι Ενα νέι·οι·υπη ίιιει·Ιτ Μαη Μ).

ΙΜΠε ηεεεΙΤο.τέέε 8ό]ι1ν€11Ευτ. @έα απ: Ρέιιτπ ...ο @Παω είΤο εο€οοΓεέτιιι·ι ω;

ΕεεΙεΠοε Ρτετί:ειτατ έτει Με :εΒιιε ΙΡοΙἰεητιιι·, 8: ιιΙτει·έμε ΕεεΙείῖιε ΠεεεΠἰτειτ1Βιιε

σΙοίοι·νέειτπ , ιιτ εειι·ιωπ πεεεΙΠτιιώοέβυε ηιιΠει ΡτοτΓιιε απο. νέάεειτιιτ έιπΡεοάέ.

ΩΙΑΦ' οποιέ1οιιέ ι:οιιβ τιιουέιΠτο8οτιοττι ΕΡάοοιιττι ιιιί έτι#ιιιιτιιτιοἰιιττι ποπ β/ιιττιΜ"

τιο/ίοτέιιττι Εέουέιιοετιβ , /ἐοἔ άφτ·.εάέίέιιττι 8.Ριπιέέ Ριιτ·ιοι·ιιοτιο, τι: Οτ·.ιιοτο άτιε.χ.

ιἰτ#ττι.ο Μ0724/?8Πϋ «Μοτο /οιορίεττι. .Μέι ζοιιυειιιττι έτι Μ. 2. οἰέαι·. 3;||ο

νι:ο. Μ27.2ο. ά· Μ. 4. οπο. 7. ιιθέ Ζ)τοΖοτιιττι Μοτιοβετιέβιτιί?έ .Ρ4!£|ἰ :οτιοίέιοτιττι

πὅτιοβέι. Ό ' . ν

4. διιότιιτιοέι 70% δ'. Αιι$ιιοἰτέ/ττιιο 2οτιβιτ·ι·έτιιιιοι·. Μο @παμπ Πι Ισα: ηικιπΩ

νέε Ρετ Γει·έΡεο:Ιε ΓειίἙἰἀἰιιπι Βιιέιιε οΡιιΓειιΙέ έππΡΙαιο πισω εΧΗΜι: , νειΒοτοπικ

τοπικη ι·ε:ΡΙιαιτε: οιιτειιιτι1ε , φώτο :ΜΒΜ 8: 1οιιιιωετει ιπἰτεοιιΙοτιιιτι ίἱΒτιο. μη·

δ. νωφεω Πισω Ποωἱοι1ε άεωοηΒι·ο.τε ὸἰἔιπιτιιε €ΙΈ. Ζτι βουτια, .ιέτι8ιιιέτέ ιιιο

ιέέιέιτιτ· άίε εκ: Μάι: ε1τευέΙΤε: ΜοπιιΡεει·έο. . 2τι Μ· ΜοηειΠ:ει·έσπι Ιιειιιά Ιοι:8Ξ: ο οι.

νέτειτο Βε:ΙΙοιιεει.ιιΒέ 85. Μο.τητιιτη εοι·Ροτει Ε.ιιε:έειοέ ΓοεΙοτίιτικ1ιιο @σε ........τ.

εποε: οιιοιέ Μοτιοβου·έιιττι τ·ι·ιθτι: Οοιιἔτιἔοιέοτιέ 7Ι0/22"ά πιέ|ιιτιιζέιιττι οιρωιιι :ια/ζ

τέστ” τιτ·οέ: [Μπι Μ.

..απο 8..4τιεοιίτι/ττω ιιτιτιο έέτ·ιέιοτυο.Χονιιέ. ττιέττιοΜιάτι9πε ω. Κα!. Αρτέ!ιι

ω Μι27'σ7'ΟΖ. Βετιιιέέίέέτιο , Β07$471τ7,]:2774717, ούζο”. Ετ Μαιο Ζο/:οτιτιο.σ Εμ.

/2ομι: Βε!!ουιιιοτιβ ἰέιιιτέ: ιέιιιέ: ιιτιτιο .Βοττιέτιέ Μ. εεε. Μ”. δ. Ατι8.ιιέτι/ττω Μι.

Μέσοι ρω. Σάο: Οδού.]ττο ττιοτε ιιτιιέοιιο /οτέιιτιιίιιττι ιέσοτ·ι·ιιέι ;οτιιιτιιιτι Σέιτοτ·.ιτιιττι

αι·ττιρίιιτ·..Ζοιιυπιι: Το. 2. ΗΜ.ρτ·ιο:έππω 2:28. ΠΓ. π·/δτι. Οιέττι οτιέττι #7ΙέΜιίέ'0872.

:στα Ροτιιώνι, Β. έΗ$ιΖάϊ'έ/ΜιΕ αι!ιιιττι φαιά Βιέίου.ο:οτώ·.κ πιάστε τιιΞέιίέο ειπε

β/2ομιιισά Μ: οΜτειτε 8είὶιβιιτΒἰο Γεωο:Ι 1η εστω. εεΙΤο.ιιόο :.ιΒ οσπιέ οΡετε Γει·.

Μέ οΗτιι εσπΓιιενεωτ οΕ.»Γει:νω ω: ΦΗΜΗ Γεί&ένατη έίέσ ου·ψιωι "έα Δ. Απο;

ιἶτ°έ/ττιαιτι τι/τέαιτι ιίουοιέοτιοττι ·υο!οτι: , Μ: εκοοτπωιωέωτέοπέε Ρα:ι13. ού ορέιβιπέχ

.ιιριιωι; έτιι·ο!ι:. μακ πιοι·έε στα, οιέώτιιτέ ·οο!ιιιι, ΓεειιιπΙο Ιόιιε ΟόΙοβ. μι:

ιίέι· ι1οβιι: .4τιοιιιέτφτω ίεΠένέτειε Γεω Νοτινέτειε ΓοΙΙεωιπέτει· ιι8οοιιιιιτ έτι Ει°ι°|ο[.:

Οοέ|ι·Ζέοιιι δ. Μέι|ικέέέ:, έτι μι: @πιο Β. Ρ'έτ·Ζέτιέ.σ Κο!έοιιέο· ιὶ Νοτιττωτιτιοτιιττι πω

ΕεξΜἱω

Ποςυσιπειτ.

0Β1:.

ροκ· οιίοιιτιι· ιι/οιιο ιίέι·ιτι οιιίβ7'04πέιιη ού Πρ: Ερέ/οοριι: νετὸ ΡΦΠπωω)ω ά.: .

εοιπἘεΠὶε εμέ ίείΈένέτετεω κατω.. ττιεττιοτειτοε εΙενοτέ ίεΠένανετέτιτ, :ιο ΕεεΙε

Παω Β.ΜιεΒιι€Ι1ε Ρτεεάέ&ειπ1 οΙ› τενετσητέειω ἰ Με νέι€έιπε Ρει·ΓοικιΙίτοι· ω..

Ρτ:εόέ&ο νἱίῖταν€τ1πτ,νἱἔἰητἰ όέεε άεέοιιιο&έεβ έ Ροεπὶτεητἰὶε τεΙεικ.εινέτ. Ε... 9).;.

Μ: ·υέιέο: . ά7224ώέ[τιΜΜ πι: Ρ.ιιτοτιιιτιι .ε Βιέίου.ιιιτιβέι: |4ΜΡϊιά2Μ οι.............

τω.

@απο



«Πι-ι ειιωι Ει>ιεε. νεεοΝτιοΝεΝειε.· Μ;

νι ΤΑ ε. ει.Ανοιι ιτε ιεεοι>ιι:Ηει:

νεεοΝΤιοΝΕΝει5,.

Ε:: Ηξ/ιὶ07Ϊε ιδώπτΕοκειτβ Πακτήέ Οβῇἶετῆ.

7.1( ' 4 | , ι · .

ΟΒδΕΚΡ”εΙΤΙΟ ΡΧτΔἴ/ΙΑ.

  ή ' Ε αρ ε Ν ι· ι ε ?Με Χωριο» @τίμια ω” ε/!·, ιιτ εκατό: ΗΕ. Μτ·οθετ Οἰιἑιβετἰιδ.

Νοκ μπαι· ειιιτιιιτιι Με. Ποιιιιιιιετε με ιιτἰτκι· Μιά-τω· πισω. ;. πά|οίέετ εαπ/Μι.

βατ» σε σοκιΐι·πωτιεποπτ ΚυιΜπί Ροπτι/ίεώ· ότι Μεττή; ε!εδΗοπεπι κά ΕΡώυριτισπ.πισω. 8.τωί ΑΜατία!επι έίεπέτατω:ιμπά κτπ·πιπειισ παπ:ίοι·κω τωιμπυκ ο/ί, ιιτΐ

Θ· πωπω Ρτιοω (Παιιίτττι!ιε πισω. το. ιψη:ιττπω. Μ Μαι·συ·ο!ο!·ώ «πτἱ9κιΖι Ββάι2, 70απέηϋ"·.

εἰ, Ι|[ωπϋι Αέσπάώ· άτυπο”, ,κάβο δ. ΒΙππάι) :πατώ Βάια". Β; αρμπάίσε κά Μαη:: Ρ:τηἶ

ι€μετεω .ΕΡέ/επιβ έ: Ντεπώ $$.Ρ'ίω δ.ζΜΜή Ιε!έτιστ τω!. Με τοτἰάεπι μι:: εστω, μάτι.: Ι:ξε

τττ/αιόΕταπ '

 
μμ :ῇ=

ι

 

 

~ Ν ιιοτιιιιιε Γειιι6τιτ 8τ ιτιάΜάιιιε Ττιιιιτιιτιε. Ι.:ιιιάειΒιιι Ρι·ιιτι·ιιιιι1ετετι:

Ν Μπι ιιιΡτειιιτιέι εοιιιτιιοτιιτι , νιτειιιι Β. Οι.ιιιιιιιι 8: ειιιε τιιιττιειιιο. Γιιτιιε

ττι:ιτιτιι ωιιιιτε τιεετεγιιιιιιε : ειιιιιε νιτει: ττιετιτιιττι Η ει! ΡΙειιιιιιι

ΡτοΓετιιιιιττιιιτ, τιιετιεΙεεετιι_ιιινιάιτιττι τιιιιιιιιιε Ροτετιπιιιε όεεΙιτιιιτε :ἱὸεὸ μπαι ειπε νιττιιτεε εττιιι€ιιιιιιε , ιιτ Με Ιε&οι· μποτ Ροτιίιε νει·ιτειττε, τιιιὰιιι

τιτοτιι€οε ει1ετιιιτωνωω. , - _ __ Δ ' _· η ,

ι.. Βεειτιιε @τικ ()Ιειιιτιιιιε τοϋ: ει: τιοΒιιι δειιιιιειιΠιιτιι ι Ρι·ιτιειιιιιιιι Γειι ΡειΙειτίτιδ- Φιιιζιιιιτ.,

τω” ΒειιεειΙοειο. : :με ιιΠιιιε ει! Γειιτιτιιιιτιι ειιιτιιιιιι ειιτιι τιεεειιτι ειπα ιτι ε!ότιιο μι, ω”

:εαυτο Μπιτ» ιιιιττίτιιε Με. Ττατιίτιέτο ειιιτειιι ίεΡτιτιιο τετ:ιτιε Με ειιιτιο, ατι ε τώτιιιι

ΞΡΙὶι ΡετετιτιΒιιε , Ρι·σΒιιτιΠιτιιιτ Ιιττετιιτιιιιι ιιιεΒιιττιε ιιιίτττιειιτΙιιε πωιω τω,

ειιιιΒιιε παει φωτ ιΒετιιΙεε νοετιιιι:,ιιιίτο. Ρειιιτ:οε ειιιιιφε Ριωωιωιειω ιιιξτ:ι ειτε

5ιιε τειιιτιοτιε ΓΡειτιιιτιι ,εστι ΓοΙίιτιι ειττει Ρτι:τιι€τει, Ενετιιτιιετιτιτιι Ιιτιτοτ νετει·ιε 82;

ιιονι Τείτειιιιειιτι , Ιιι1Έοτιειε Με ΡειΠιοτιεε εωειοωω Μειι·τγτιιπι πειτε Ήττα

3τιτιέτοτυπι ΟοτιίεΠ”ετιιτιι ,ιιεετιοτι 8τΓετιιιοτιεε Με ΒστιιιΠειε Βιιιιᾶοτιιτιι 1ιοειο,

ι·ιιττι, Πτι: ιτιίιε τιι:ιε,ιίττιεειάσιεΓεειιέ ΠΒιιεθειιιιτι Ρει·ειιττετετ. Ετει.τ ει:ιιιιι ιο.ττι ιτι

Ιιειε πειτε, ιιι€ετιιτι ιιοειιιι ,εοττΙε ίετιήτιιιε, δτΓειιιεϊιε οΡετιΒιιε τοι:ιτε τιετιιτιι5,

τιεε ΠτιεΒιιτόιετιι ττειιιίἰτε ιιιαμε ΙιοιιἰεστιετἱΒιι$._ -, Β . ,Β · - ν

. 3. Πι βετ: ειιιτειιι πατε ιιότι @Με (ιιτ τιιιτιιιιιιι) Ιιττεται·ιιιιι ΙτικΙιο νειεαΙιο.τ, νιιωιιιιιι

νεττιτιι8ε οιιιιιιΒιιε τιιεΒιιε , ΡτωειΡιιε Ποτιιιιιιειε 8: κατσει, ΒεεΙείἱεττι ττεςιιειι- ω"Μέ

τω: : ΜιίΓο.ττι 8: Εστω εειιοτιιε:ιε ιτε άινιιιτε ΕετιΡτιιτ2 (εττιιετιε5 :Με ω£εωει- “Μ”

Βο.τ , σε ιτι ιιττιιιιτιοΙο Μ Ρεᾶοτι3 τεεετιτιετιειτ. ΡετΓοιιιε Θεώ τεΙι ιοΠε :με ιιοτιε

Με Γε τιάττιιΓεεΒιιτ, 8: απο ει:ι τΙε νιττιιτιιιιιε οι: Ιιοιιιε οτιετι!ιιιι ἐτιιΡετ εοτιίει·ει

βετ: ιιιιισιιείτιε ειιιτετιι εε Γεωτιιιωτ ιιιιτιιτιικιτιι Με ετιιτιιιτι ιιι!ιοτιείτατεπι αυτ;

ΐειιττιΙιτειι:εττι τείτιοτιίἰιτιι όετΙιτΞΓεά Ροτιιιετιι:ιιιΓιιετε νετιιιι Με ΓτιΡιετιτικ εοιιτ!2

το., :σε ιιιτειτιτιιιιι τιιτιοτιετιιΙιο. 8: τιιιΙειει , τιιιὸτι οιιιιιιιιτιι ιτι Γε Ρτογοε:ιβειιιτ ιιΕΓεε- τ

τιιτιι. Ι)ιΙι8εΒιιιιτ ειιτιι Ρτονεότι 8τ.Γ:ιΡιειιτεε νεΙιιτ μπι «Με Γειέτιιιιι δε νιττιιτι..

ίιιιιι 8: ΓτιΡιειιτετιι, Μι] νετὸ ιιτ τιτιοΙεΓεειιτειιι ο.$ΒΒιιετιι εττιιιε Ρτιιάειιτειιι. Ντιτι·ι..

απο ιτι τω, ττιΡιιτιιιι Γειι τιιιιΒιιΓειιτιιτιιιε τιιιιιιτιειιιιε ΓΡε&ειειιΙιέ τιτΙΠ:ειτε Με

?τα : τιιιιιιτἄιιεττι ειιιιι ιιιιιΙιετιιιιιε ιιινετιιΒιι3 Πίεσε ττιτιστιειτιιΙι @τι @τα τω,

τιεε όε τιιιιι ιειιπιτιιιε τιείτιιιτιο οΡετε ιιοτειι:ιιε , εστι ε!ειιΓιι,τεΓΡεάμ, γειτ1τή.,

ειιτιιτιιιε αττι ιιιτιτιιετι νετΒο εΙιΒιιιιε τεΡτεΒειιτἰι ιωεωω.Ηιε Γειτιότιιε ει·ειτνιιμ

τιι Αιι€εΙιειιε ,ί·-οτττιτ'ι τιεεοτιιε , ιτιεείΓιι τιιιιτιιτιιε, τιιοι·ιΒιιε στιιατιιι, ίειιΓτι ΡτοΗιτι.

Με , ίετιιιοιιιΒιιε ειΠ”ο.ΙιιΙιε , εειι·ιττιτε ,πωπω , ιιιτιιιιτιιτιι τισω οτιιιιεε ειττ ειττο ιτι

τιιετιειιιτιιτ,ιιιτΙιεο.Βο.ιιτ ειιιιι εΙΤε ιτετατιιΠει€αιιιιιΙεπιτ ικα ἔιἐα8ΙΡ τιιιτιιιιιιτ,ι

. Π!



τοτε νιτιι ει εεισοιι τ.ιιιεε. ν1:εοΝΤιοΝΕΝειε;

Μ; θα ιτι εισοιείεετιτιει Με τεστεΙιεσΠοσε σετεειτ.

εκ-ΜΗι· 5;..“Ραέι:σεειστειπι-ατειτιε νι€ιστι εισιιοτσπι ,ετα @τι ιτι Βινιτιιε ετσσιτιιε.,ειειιι

]σΝΙι νι

ι€3ΠοΗΜέ Βοι·ι1εοοετιΒσε εισίσετσε. ΜιΙιτιειτιι ε!εειτ ΟΙετιεειΙεττι , Ρετιιτσσε ΙιιιττιιΙιτετ , σε

νεΐοιιτι0· Ρτο Με πιετιτιε οΒτισσιτΓε τεειΡι ισ Οεισοσιεσιιι ΟειττιεστειΙιε Εεειείιοε Βιίσιιτι

Ρέ:€$8:5° σετισε. ετεει.τσε Ιὶνε το.θ:σε σιότει: ΕεεΙεΠιε ()ειτιοτιιεσε ,ισεεΕιιτ ισ ιΡΓορεισο

`Γι:Βςτ·ξτ. τιιεοτσττι εοΠεσιο ΕεεΙεΠεττι ττεσσετιτειτε , ΜΜΜ, Ιιοτιε (3εισοσιειε , 86 ει!ιιε οΗἱ

σε Εεε!είιο.Ιτιειε ιστετεΠε5 Ιιιιτοε Γατα δετιστστε: σιιισετιτετ τενοΙνετε,Ιεέτιοσεε

ιΡίἱσε Γειτ:τεε 8ει·ιοτστειε ίετνεστετ 86 ιιττετιτε εισσιτειπισειΠτοτστιι Γεττιιοτιεε σενοτε

ειιΓεσΙτε.τε , σε Ρετ οττισιει στ ιτετσε ΟΙει·ιΠ:ι ΒιτσσΙσε εισΓσσε τεστεΙιεσΠοσιε τιοτ:ι.

Τε Ιιειβετε: σε ιστειστσισ τστ-τει ω” τεσιοοτιε ΓΡατισισ, Πινἰσἐ`ι @ιτε ιΡΓσισ Ρτο

ἴεσιιετιτε , ιτι Ρτεεσιδτιε Γεισότιε οΡετιΒσε Ρτοτεειι: , σσὸσ Γειετειε Ρετέισ:ιε ΡτοΒιιτιίΒ

"ιιισε,ειε τω, σσὸσ ιτι τοτσΒστεσσσιειτ Ρτονιιιειο. ίσο τετιιΡοτε τιοσ ί:σιτ Βιιίτσε

Βιιιιιιε ΜιιειΙτετ δέ ΡτοίεΙΤοτ. · Ρτεεσιότιε ειιιτεισ σοσιε δ( νιττστἰΒσε σιτειτσε , σε στι:

ειε σιετσ ιτι1εισ&ιτετε ΡτοΗειεΒειτ ι ΕεεΙειι:ιιιι ( στ σιιισττισε ) ΈτεσιιετιτειΒειτ, Πισω.

οΕΕει:ιιτι ίσο <έτο.σσ , 86 Ρτοστ :ισ ιοΐστσ Γετ:στισστσ οτσισειτιοσετσ ιΕιΠσε ΕεεΙεΠ:ε$

·ειΒΓσσε σετεει:σ τενετεστετ 86 σενοτε εττετεειτιειτ 5 οτειτιοιιι Ρτοστ τειτιΡοτιε οΡΡοι·_

Έστιιτειε σε οΠετεοε.τ , Γτεσσετιι:ετ ιιιεσισιοεΒ:ιτε οιιιιιἰ Ρετσε τετιιΡοτε, εστεειιτιε

Ποτσιτιιειε 86-ΡεΠιε , ΓετιιεΙ ισ σιε τείεότιοτιετσ ΓστσεΒειτ5 Γεερε σοέτεε ισ οτατιοιιε,

Ιεέτιοσε,86 Γειιότε. τσεσιτειτιοτιε ΡετνιειΙεε σσεεΒειτ5 εειίτσσι, δ6 ( στ: ετεσιιτιιιε)

νιτε,ισειιι ς ιιτροτε τισι σσιτισιιεττι σε οσεεστιισσε τοπιο. ιιιΓεισιιο.σοσιτσε ϊσετιτ›

Ιε εσίτοσιεβο.τιισ νεΙτισιειιτιε ισεσιοει·επι ίε ΙιεΕιεΙυειτ 5 ιιι ισοτιοσε νετὸ Ιισπισετιι,

“ιιι νετΒιε σιιΙεετιι 86 ειδειΒιιειτι (ε εκιιιΒεβειτισε (στ σιιο νει·Βο εσσδτει εοιτιΡΙε

πίττα) ιτι οιτισιοσε νιττστιΒσε οτιιιιισιτι ;ωιειο ΡοΙΙεΒειτ5 ιτειιι: τ:τεσετεειΙΙστιιιειισ
. ΡτοΒετιιΕπιιιιιι ΜοσειεΙιστιι. _ ι σ

ξμίωσιι8. ~ ;. Οοισο!ετιε :ιστεσι ισ τιιιισΓιιιοσι ίἑισἐτἰεοΡετἰΒσε σσοσεεισι ειιιιιιε , εισε ΙΜ”.

(Η- ΐτει€στιτιβσε ττιετιτιε ειεσι:σε εΠε ιτι ΑτεΒιεριΓεοοιισι Βιισιιτισειισε ΕεεΙεΠει: : εισαι

"ΠἰΜΜ σσε.ιιτετ Βάσω ίσετιτ , Βτενιτετ εσειττειτε σιιττισσι σσιτισισε. Ιτιστιικιστε ετιιιιι

`τιτσιτστ. σιετωδεσιε ΡτεεΓσΙεισΕττσιτειτε σσΞὶ σεεεΠἰτ, νιτ ΒεειτιίΠιιισε τισιεσε εισοσ ΡΜ:

ενεσιτ,σε ΓειΙιεεε ιτι ΡοστιΠεεισ εΙιεετετστ, Εεε!εσεισι ιΡΓεισι :ισ τεσιτιιιε τεΙισ

σσετεσιί”οοΓσιτ , 86 εισ ίσοε Ρειι·ετιτεε, σοσιιτιοε ΓειΙιεετ $ειΙισετιίισττι, σενειστε Γε-"

(τισειστ,86εσττι ειΓσεττιισ ιΡΓει $ειΙισετιίισιτι Μια Ιιεισιτιιτε εωΡιτ. Πισω ο.στειιι

Ρτ:είσιε νιετιι σσινετίστ τ:0.τσιε ισ8τεΙΤο , (Πετσε86 ΡοΡιιΙσε Ρετ ειΠσσοσ τεττιΡσε

?σετσστ ιτι σε εσσο σιΓεοτσεε ,Με νοΙετιτιΒσε σιισσι , ειΙιιε νετὸ οσισττι: τειιισειιι

ΡοΡτ ιιισΙτ:ιε ει τετεειτιοσεε ιιιτετ Γε Ιιειοιτειε ω Γε τεσιετσιιτ, δ( σσειιιιτσεε ιιι στα

=τιοσε 86 Πετσ Γε Ρτοίτι·εισετσστ , ΓσρΡΙιεειστεε ΙισιιιιΙιτετ, σε ισετιτιε Μετα: Βει θα

ιιιττιειε , δέ δ.]οΙιειτισιε εοτσσι Ρειττοτιι , 86 οτστιισσι 5ο.σθ:οτστιι ,1)οιιιιιτισε εἰε

τιιιΓετιεοτσιτετ τσΓΡιτειτε σι€σειτετστ, σσεττι ιτι Ρειιτοτεσι (Με Ει:εΙείσε εΙι€ετε

σεΒετεστ. Οτεστιοσε ειστεισ ιΠιε,νοκ σε αεΙο ιστοσσιτ, ειστε ιρΓοε Ωεισοσιεοε

στ σ Πετσ εεΠ`στετιτ τσοιισιτ, 86 Β. ΟΙεισσισιιι εΙισετεστ. Τσσε ()εισοσιει τιοιι

ισοσιείιισ Ι:ιετιΠεε.τι, (εισότσσι νιτσισ σιιεισιτιιιτετ εΙεσετσστ, 86 εεω Ιισ]σΠιιοσι

εΙεότιοσε σοσ Ιιστσ:ισθ.ίεσ Ροτισε Βινιιιιέι: ισἰῶτιιιιτ τισ @σωσει νιωπε ι10Ποκι_

ΒιΙεε τοτισε ΕΟ6:18ΠΖδ6 οινιτιιτιε Ρτο οοτιτιειισο 86 ΙιεΒεσσο @σε εοιιΙεσΓσ , 86:

Ρτο τεσσεεσσο εισ ιΡΓισι ΕεεΙεΠειιιι ττιεττιοτειτεισι. Ειιέτο. ε.στετσ ρτ:εσιέι:ει ε!ε&ιο.

Με 86 Βεειτο νττο ΡτεεΓετιτειτει σε ιτι σιέτει 5ειΙιιιεσίι »πιο σινσΙΒ:ιτει, σοτι είτ σοίττσσι

σιεετε, σωστά Ιει:τιτιθ. τοτε γιιΙειΓσετιτ τεΡΙετο.,εισ €1ι1ειιιτειε @σε Ρ:ιτειιτεε ετιι

Ρετσιιτ ετειτιειτσττι ειδι:ιοσεε. ΗειΒιτο @σε σιιετιι σετιεεειτε ιιοιι Ροτιιιτ εοτιΓετι

στ, εισι σείτιτιιιτι Γσετεστ , τεσσκετσιιι: εσττι εισ ΒιΓιιιιτΞσειιΓεττι εινιτ:ιτεισ : 86

18ιεισε σινσΙΞειτο εοσιεσΓσ , εΙσιε σιεετε Ροτείτ ιιι σωστο σειιισιο εινισιε, Ευα

τα, σσειστάϊοσε ετιιτιειτι1ιτι ειέτιοσεε Ι)οττιιτιο εεετιτε Ρστο νετὸ: ω Με Με

ίσίδεετε Μετοιιιε εΙοεισειιτιο.σι. ()εΙεστ:ιτιε εστειτι στειτιειτσσι :ιότιοσιιεσε, Οι

σωσει τιιιίετσσι: :ισ Βοτιπισσισ Ροστιθεειτι Ρτο οιπισειισο ιΡΗσε εΙεότιοι:ιιε

εσ.σοτιιεο.τσ εοτιστττιειτιοτιεισ : στο σαι σι&σε Ροτιτιίε:τ, εοιιιΡεττει τει νετιτει

τε , Ιειιισεε ισισιεσΒιε 86 στειτιατσιτι ειότιοσεε απο Ιειετγιιιιε Βοσιιτιο τετιιΙιτ,



νττΑ 5. ΟΕΑΠΙ)!Ι ετιεο.ντεοΝττοΝΕΝτιε..· το”.

86 οιιιιτιτιιΜ ιιεεεΓΓε τω, ΜΒΜ ειριιτοΜινιτ τιιιιιο ΓειτετιτεΓἱΜο νιεεΓἱΜο:Γειττο τω. στι:
Ιτιεει.ττι:ιτιοτιιε Ποττιιτιιαε τι. Δ 0°·Χ"1"=

6. Μάικ ιιιιτεΜ Αττ:ΜεοιΓεοριιε,Γιιοιτο ο!!!τ:5ιιΜ ΡειΓτοτει!εΓετνειιτετ εττετεετε μΝΤΠ'

τοετι!τ. Ιτι εο!!εειο ΜιΜτιιιε τεΠτ!ειιε , Εεε!εΠιιΜ τ!ενοτε ΓτεοιιετιττιΜιτι Μι!Γειε Η ΜΜΜ

ΓοΙ!εΜτιεε τενετετιτετ εε!ετιττιΜιτι !ιοτιε εὰτιοτι!εἰε εοτιτιιιιιε ιτιτετετετι ΓετΜοτιετ ή”

(!!ετο δ6 ροτιιι!ο Μειιιοτιιτιι σ:!!8τιοε Γιιε!εΜιτι τ:ειιιΓει Εεε!εΠιιΜετιε !ιοτιε τ!εΜτιε

ττωεω :ειιιι!τε!ιετ, δ6 6!εεετιτετ τ!ετετττιιτιιιΜττι Μ:: ΡτοΡτετ ιΡΓιιε, Γειι οιικνιε

:Με τιεεοτι:ι Εεε!εί!ειί!:ιαι (Μια τεΜειι ιττερτετιετιί!Μ!ιτετιι6!Μιτιιίτττιβετ) τι!!! εΓΓετ

ενιτ!ετιε τιά:εί!!τιιε, Εεε!είὶὰΜ !ιοτιε, οιι!Μιε τ!ινιιιει οΓ!!ειε εε!ε!ιτ:ιτιτιιτ, ιιΜιετ.

ΕκΡοτιεΒὰτ όιΓεττι!!!ΜεΓεετατιΜΜειε Γειιτετιτι:.ιε νετετιε 86 των! ΤείτειΜεοτι, 86

Ρετ Γιιοε ΜεΙΙιτ!ιιοε ΓετΜοτιετ εττιόιτε!ιιιτ Με , νιττιιτεε ιιιΓετε!ιατ. Εττιτ τι:ιΜοιιε

ΡτοΓιιιιτ!!ΜΜιε !ιττετετιιτιε 86 Ρετ οΜιιιτι ΜΜΜ !ιοιιο Ριιττ!ΓΔΜι!!ιιε , οτι! ΡτοΓεττ ι!ε

τ!ιεΓιιιιτο Γιιο τιον:ι 86 νετετει. ντωωτ Γ.ιετιε ΡτονιτιειιιΜ ΒΜεοΜΜιΠεΜ , Γ.ιετιιΜ '

νετΜ ι!οδττιτιοιΜ ίεΜιιιιιτι6!ο : 86 ιιτ Ρ!!11'2 ιιτιο νετΒο εοιιε!ιιτ!ατιτιιτ , Ρετ οΜιι!ὰ τ!

τ!ε!!ε Γετνιιε 86 τιτιιτ!ειιε, οιιειιι 6:οτιίτιτιιιτ ΠοΜΜιιε Γιιιιετ ΓιιΜι!!ειΜ ΓιιὰΜ. Ετσι:

ετιιιττι , οι: 6!ιιιιΜιιε, νει!ε!ε ‹!ιι!τιι 86 :ιΓΒιοι!ιε, Ματ, δέ Με : οιιιΜιε νιττιιτιΜι:

Μιτο πιοόο οΜιιιιιΜ :κι Γε τιτττιι!ιεΜιτ ειΓΤεέι:ιιΜ. Ετ ΜΜΠοΜΜιιε τιιτιτιιΜ ετ:ιτ Μ

Ότι :ιτιιοτε ε!ενὰτιιε , οιιὸτ! Μ εοιιτετιιιι!ειτιοτιε ειΓ!!6!ιιε Βιτιιε . νικ τιοτετιιτ οι! εστ

Ροτε!εττι τεΓεό!:ιοτιεΜ €!€€!!Π2ΓΒ: νοειιτιιε τατιτ!ετιι , :ιο Οτιιτοτιο 86 Γτιιι!ιο !ιττιιε 86

τιι!ειτιε , ει! ΜετιΓτιΜ 6!εΓεετιτ!εΜιτ.

7. Αιιτιο ειιτεΜΓειιτιΜο Γε! ΕΜΓεοΡιιτι!ε , Ι)ινιιιο οΜοτε τοτιιε εεεειιΓιιε , το. τι Μο.,.ρ

τἰε Ρτιεεοτ‹!Μ τ!ε!ιειαε , ροΜτιάΓοιιε !1τήιι5 Γιατι!! Γιιιιτ!ιτιιε νο!ετιι τε!Μοιιετει 86 ΈΙ!"ΜΕ·Γ.

ΠοΜιτιο Γοιιτινινο τι!ετιιτιε πατε. ειιτιότιε θττετιιιε τ!εΡοί!τίτι οινιτ:ιτεΜ ΓιιτιΜ ":έ;;.ι =

ειιΜ 6!!ΒΜτ:ιτε τε!.ιοιιιτ!), 86 Μ ΜοτιειΓ!τετιο δ. Ειιἔειι‹:!ἱ , εινα! ε!! @και Μια ει... . 6

σε 6!ιοετ:εί!ε , οΜτιι Ο!ετο 86 οιιιι!ο Μετα: οινιτε.ττε τετιιτοτιτε , ει: !ιιετ7Μιε ιιιΓιιττι

τενοαΜτε, 2!3 Αιιεε!ο (ιιτ ετιιτιτ) ΜοτιτιεΜε τιτεετιιιιιτιιιτιιετ.8ειιετιιτι ιΜτιιιε

τιαΜτιιιιι , νιτέΜ61ιιε Μοτιειτ:τιει!εΜ ωεΡωτ. ΚεΓ!τ!ειιε νετοιτι τ!ιότο Μοτι:ιΡτετιο,

Ρετ οτιιιιιὰ πιτ νετιιε Μοιι:ιε!ιιιε Γε €ετε!ιετ. Επι: ετι!ιτι ττι Βινττιτι εοιιτειιιρΙατιω

.ιιε ΓιιΓΡειιΓιιε , Μ οτ:ιτιοΜΜιε ειΠἰάιιιιε , Μ !ε!ιιιιιιε 6:οιιτιοιιιιτ , Μ νιει!ιιτ Γετνττ!ιιε,

!τι ΜΜΕ:: !εᾶ.ἰοιιἰΒιιεδ6 ιιιετ!ιτιιτιοιι!Μιε Ρτεεε!ετιιε : εοΜεε!εΜιτ, δ( :!οττΜε!ιο.τιιτ

Μοτι:ιε!ιιιε : Μ τ!!νιιιιε νετὸ οΓΗει!ε Ρετιιττειιτ!ιε ιιτιΜιιε οΜιιιιιΜ ΕΟΕ!ΒΓ!2.ΠΙ ιτιττο...

Μα, 86 ΜΜΜ” τετεε!εΜιττΓτιο Γειτιότιί!ιΜο εττεΜτιΙο οΜτιετ ει! τιετΓεότιοτιεΜ

ΜοιιιιΓΗαιΜ ΡτοΜονε!ιατ. ` ·

8. Ρετ ιε!εΜ τειιιΡιιε Γειιιότιιε Ιτιιιι ιιιοειιε ΑΒΜιε.ν-!τ ιιτἰτιιιε Μειειια Γὰτιότἰτιιτἱε 86 ΙΒΜΜ, ·

τιιτ!ετιτιετ . τ!!έτιιΜ ΜοτιειΙτετιιιΜ τεεεΜιτ : Μι! νιτ!ειιε Μπιτ! Με Βιιι6ΗτιιτεΜ , ε! Αττω

ΕιιΜι!!τετοτ:εΓειιτεινιτ τεττ!Μετι ΜΜΜ ΜοΜι!!ετϋ , .ΓιιΡΡ!!ειιτιότι οιιιιτετι!ιε τ!ιΒτιιι

τετιιτ ΜΜΜ 86 ονεε ΒοΜΜι ρειΓεετε δ( τεἔετει Μια! ντι· Ωι_τιι&ιιτ ειιΜ ΜΑΜ!! Μειο

Γι.ιετιιτ!!ιιε τετιιιιτ. ΟοΜρ!ετιειιιιτεΜ τιιιιιιοιτε ΜΜΜ Δι ωτωεω 8. Παει!!! , 5. !τι

ιιιτιοΓιιε ΑΒΜιε Μιετ:ινιτ α! ΒοΜΜιιΜ :61ι10 τ!τιτο Εεε!εΒιιίτι·ετε Γεριι!τιιττε, Με

ττει νειιεττιΜΙεε Με Με! εοΜΜιιιι! εοιιΓετιΓιι ειιΜ ΜτιΒιιοόενοτιοτιιτ εττ!οτε Ειτε

ΓιιτιιΜ !:›εὰτιΓ!ῖΜιιΜ ΡττιπΓιι!ειιι ε!ειττετιιτιτ ΠΜ το ΡὰΗοτεΜι86 ΜΜΜ εμε τιιιεΜ ει!- 8

Με αιτιτιιτε Μια ετιιτ τιται:!ιτιιε Δε‹!ιτ ειΓΓειιΓιτ . Μ-!Γετιιτιτ ετ! Γετ!εΜ ΑΡο!τοΙιετιΜ,

τι Ηἰε ειι!τιι!ιι: τιιι!Ι:ιτττιιιτ Ποτε Ροτε!!. Έ!ιιρε δ. Μπιτ Ερ!ΓεοΜ Γετ!ε νεΓοτιτιοτιετιδ τ ]τιΜ τιιΜ Μασάει:

ΏοΜιτιιτ Ατιτι!!ετ νεΓοτιτιοτιετιΠε :τοτε δ. ΟΙειιιτ!!ιιΜ, ντι; Μετρο οτιιτιιιιτιι οττ!ιιιιιΜ τοττΓ:τιΓιιΓιιετ6·Ποτ ε!!

ιιτ!Μοιτ ΡτοΜΜΜιιτ, ε.τιτιο ιιο. ΧΧΥ. Γιι!ιΓ6τιΡΓιτ (Ξοτι- Μπιτ. Α: τ!ιετι!τε.τεΜ εΒ6!ιετιν!τ Ροίτ ΜΜΜ ΜΜΜ,

©!!!ο ΚεΜετιίἱ , 86 Μ! τιτιτιιιΜιιΓοιιε τω. τ. ΜΜΜ:: ττι !ὶιέΜιιιιε ττι ετιιΜτιΜ Γε τεεειιιτι στι! τιὶΜ :Μπιτ ιν.

σε6!α:Μ δώ: νιι6ιτ.Ρτττιιτ Γττιιιε!Γ6ιιτ ()Μ!!!ετ!ιιε !τι Ιιι- Μιὰ ΑΙΜ” Μιὰ ΕΜΓ6οιιιιτ ιι6ΓιιιίΓετ , ΙΒιιι&ιΓΠ

τ!!τ!!ιιιε Ετι!Γε. νεΓοτιτ. 86 Μιο- 3ιιτετιΠιιΜ !τι θε!Ιἰ:ι Με οΜ!τ τι”. Με:: χω, ΜΙι!τ!ιεττ!ΧεΒιε που

.Ε!ιτ!!!!τιτιι Γιιίἱοτι ττ!!τ!τ, δ. Παω!!! τ1τιτιοε Μ: τετ ιν. ' - ` .

Βε!!ειτ τε&Ει!τ οτὸἱτιὰ!Γτ νιτ!ετιιτ. ε!2.ιιτ!!08ατιτιο Μπιτ & ΟΜΜιιιτιιτ Μιτου!!! , ΒοτιιιτιιΜ δ. Ω!ειιι:!!ο !τι

πιτ. Υ'εΓοιιτιοτιετι!! Εεε!εΓια 2ι!Γ6τ!Ρτιι5εΓ! Ο6ιτιοιιι6ιιτ. δεο!εΜ νεΓοιιτιοτιττιΓ:Μ Γιιετε!!!Π”ε. Ατ τ:ι!Μ 5. Ποικ

Ρο!τ πω: ι!ιτοτ!ε6Μι ει! ΜΜΜ ρετΓεἐΗοτεΜ ιιτι!ιε- Με ὰΜιο οτ. ταν. $7τιοα!ο ΚεΜετιΠ Γιι!ιΓετιιιΓετ!τ , Δε·

Μπι , ΜΜΜ Μοτια!!εττο ΓεΓε τιι!τ!!ιτιτ : ΠΜ τιιΜ ειιτιοτ τ:τΙΓοττΜ ΜΜΜ τιοιι ροτιιιτ Ο|ειιιτ!ιι.ιΜ , οτι! ιιοτι ειπε

οιιιιι6ιιιε ιιτιντιτιιε ΜΜΕ: . εκτει!ττιτι !τηιιιιιοτο ετιιιιιΜ ιιο. πι. τιιιτιιε εἰ! : ΠτιιιΜετιι τιιιιιο ιν. ΟΜΙ

:ΜΒΜ ΓιιΜο;;ετιιε ε!! , ]ο!ι2τιιιε Ριμ ΠΙ. 8ετ!εΜ Κο- Δτωτι Κτ·ις!ε , Μ θ!! πΜιο (ΜΜΜ τσε_ κεντιτ. Μπιτ:

ΜειιιιιΜ τετιττιτ‹:. γιατιι: ιιιτττιΜ Ρετ οΜτιιΜ δικη εττιο.ττο Με”. “Με Μει!οτ οΜιτ.
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Μ.©κε ΡοΜιΙεο:εεΒεε:ιιΜνἰ:υΜ ΠΜὸε:ἰὶο Ρι·εεΙει:οΜ. 8ε.::&ι:ε νε:ὸ ]ο::ΑΝΝεε Γπιπ:3

?"=:ις”:Β :ΐάΓε:Ηε ΑΡοἑἙοΙἰεεεΩΡὶεεΙΤ€ :εοιεεε,ΠοιεἰΡ::εόὶᾶιιΜ 3ει:ισ.έ:ΤοΜ ΒΡΧωε :ιονεκιΒ

εἰ επι Έκι:: σε ει:: οεε :Μ απ: πωπω ν:τιιΜεοοεε ι:Μ ει ο:εΜ : :ιο

τω:: Με Πιν:ο3ό:ΓΡοΠ::οπε Γεε:ιιΜ εΓΤε ει·ει:Ητιιτ: οιιὸο Μ Ιοεο Μ οπο ρ(Γυτεε

Βοτυε:ειο: εεε: , Βεε:ὶΠἱΜι1ε Ρ:αΓιεΙ εό:ΜΜει·ε:ε:ιι: > δΙ."0£115ὶΡΓ-€ἱϊ1ῦ8:1ἱ01' είδε

> εει·ε:ιιι·. Μ

ΒΈ::(Μ. ε. ΑεεεΡ:ο ειι::εΜ τεΒἰΜἰεε «ΜΗ Μοοεί:ε:ϋ ε Μεὶ:ἰ (Πε:ἰεἱ :Με Εεε

Μ_ Π· εΙεΠε: ΒἰΓιιοτὶοειπΓἱε -, ουεὶΜ ει!Μ:ι1Μ ΕεεΙείΜτιππ , :Μαιου ΜΒΜ ]ιινεοεε

εοΒΠεε εΠνει·Γε.τυΜ ιι:Ι:ΜΜ ·, οΡἰὸο:οΜ 86 τεττε:ι:Μ :κι απο εε:ει·νει:ὶπι

εοι::Ηνεοεο: , ειερΓεη:εε εἰ ε:Μεετε:ε , εε απο :ΜΜΜ ευΓ:ε:1:Μ ΡοίΜΙε.ο:εε

Γ:: ι·εεΜ: Μ Μοοε:Ρ:ετεο :εποε Βεε:ἰΒἱΜιιε Ρει:ει· ειοΓουε :ΗΜεοΙ:ει:ε 86 Ρε:

ΓοοειτοΜ εεεεΡ:Ιοηε τεεΜὶεΒετ. νΙ:Ιειπε ποιου Βεει:ιΠὶΜιεε Ραπ: Μ :Μάο

Μοοείὶε:ὶο :ιτε8:ΜΜ Μοοε.εΒο:οΜ οιιΜετιιΜε ὸὶΓοοΓιιἰτ τεειΜετε:ε οΒΜτἰο

:Με οΗΜ :Πάω ΜοοεΓὶε:ὶο Ρετ Κεεεε 86 Ρ:ἰι1εἰΡεε Γεε:ο.ε. Πο:!ε Ρ:Μιο ΙΜΜε

:εἰ εειεεἔι Ρε:τε›ιὶ: Ρει:Μοε ει! Κεεεπι Ο Η 1. ο ο ο ν ε ο Μ: ει:]ιιε Ρ:ει:ἀεεεΠ`ο

π με ω- τεε, Κεεεε ΓεΗ1εε: Βιι:ειιοόΜ 86 Ε:ειεεία, :Μπα Γεια ΡεοΓἱοοεε Με· ὶΠἰΜεε με.

°° "Ψ Ι°° :Π&ο οΒ:ιιΙει·ει::: ΜοοειΓ:ε:Μ. Αριιό ὁὶᾶιπτι Κεεεπι ἱ Γε :Μπα έ:: ΡεοΕοοεε

(Με :Μαιο .. . . 6 Α Ϊ, . .

:εοε:ιι::6Μι Κε:: Με: σε εοεΓεΓΤιιε εΓ:, Γε όεοε:ε δ( Γο νει·ε :ευε:ι όι&ο Μο

πείὶετὶο 86 ἙΜ::ἰΒιιε ΞἔὶόεΜ Ι)εο Γε:νἱεο:Η;›εε, με ΓυΡΡΙεΜεο:ο νἱ&ι'ὶε 86 νε

ΓΗ:ί1ε εΠ&οι·ιιΜ Ρι·ο.::ι:Μ , ΓυΜιπειτο οεἰοοιιε8ἰο:ε Μο:Πο:ιιΜ ::ἰ:ἰεἰ 86 ου:οοικω

@Με ΜοόΜ:ι.πη Βοτόεἰ δέ ουἱοοιιειΒἱο:ε. Ιίοι·ει·ιΜ·ι ὸεοε:ἰο:ιιΜ ατμού. Ι)ειπι1

πίεση ουὸ:Ι :μισά εΒο οι·οο:Πε οει:Πε νΜἰ , 86 ΙεΒἰ Μ Α:εΙ:Με άι&:Μοοεί:ε

·τϋ, ἱοτει·εΙὶειε ΠΙπιτ:εε, Μπιτ:: ὸὶνε:Γἱε @Με 86 εΙπετειάε:ΓΒιιε ΠΒοε:επι 5 ΓιιΡε:

πε εΠ&ειε ΓεΜΜεε εοοΓεάο.Μ,Πε ἰι1εΞΡὶεο:εΜ: ΟΗ6οοονει1εΡ:εοεο:οΜ Και, στη.

,, επεσε ρι·ε:Γειι:εΜ ΡεΞἰοειΜ Ιεθ:ιι:Ιε, ΓεΙιι:εΜ.! ΑεεεΠὶ: ω! Βοοε ν1: νεοε:εΜΙΞε

σε Ο1.Αυοιοε, 86ε. τ _ κ

ΜοειΒ=:ὶο πο. Ε.: πο:: ΓοΙἱιΜ ΜοεεεΙεἰε οι1ἰ :Με Μ ΜΓο Μουο.Γ:ει·Ξο Μ :ΜΜΜ ιΜΜετο

"ειπε, :1εεεΓΓιτΜ. ειάΜΜί::εοε:, νε:ιιΜε:ἱεω Ρ2υΡε:ὶΒι1ε (ΜΜΕ: 86 οοΜΜιιε

`” εὸνετι:ειι:ἰοιεε εΙἰΜειπε ΓυΜεΙετι:ε: ὸἰΓὶ:Μιιἰ ΓειεὶεΒε:. Νεο εἰ: εοΓ::ιΜε εοει·:ει:ε,

ςιιετεοἱιε νὶι· ΜΓεΒεει:ἰΓΠΜιιε ΜΜΜ ΜοοειΓ:ε:ΜΜ ειιΒΜε:πεινἰ:. Νειτο Η ό:: :εκτι

Ροι·ειΙΜιιε Πειτε: Γἱε:ἰΓε:Μοοε:ιμ Εεε!εΠεε ὶ Με ΜουεΓ:ε:Η ΜιιοΜ: Ρτε:ΕοΠΓΠ4

:Με ἰοεἱεΜειπὶε, "Με, ει·ιεεΜι:ε , 86 εειπἱε εΒ:ἱε ειι:εὶε86ε:ἔευ:εὶε, ΗΒ:ὶε Δε.

εεο:ἰίΒΜἰε, :ΜΜΜ Γει·ἰεΞε : Βε:ιό:ο:ιιΜ νει·ὸ ΒεΙὶουἱεε 1°€Ρ0Γι1ἱτ1Ω εειρΓΞε ει:Ζεο:εἱε,

ΙειΡΜΠειεε Ρι·ε:ἱοΓῖε εὸοτοε:ἰε : ΜοοειΓ:ετΓυΜ 86 :ΙοΜοε ΜΜΜ εε:ΗΗεϋε άεεει::ε:

:εΡε:ενΓ: 86εωο:: Μπι ΔΠειπει:ει :εειιΡε:εν1:. Ισ ΓΡἰ:ἱ:ι:ειΙΜιιε Με” όΓε:ιιοο Ρο..

:εΙ:, οι:ειτι:επι ΜοοεΓἙε:ἰι:Μ ειιΜε:ὶ:. Ναπ: ΙὶΒ:ἰ Γε:Μο:ΜΜ ε3ιιε :εάόὶ:ὶΕ:ε::Ξε

:Με , ε:: :ΜΜΜ εοεποΓεἱ Ρο:εΓ:, οιιεΙἰε Μ άο&:Με Γοει·ὶ: : Γεό ἰεΓυοει· ε:: Γε:Μ:ιι

:ἱε ΜΓΜε Μοοεί:ε:ϋ, 86 Ρο:ὶΠἱΜε Β. Κυετιει (Με: Γαβ Βεε:ο νἰ:ο Μ Μο

ηειΠ:ε:Γο, οΓἱἰεὶο Ρ:Ιο:ἱε εΙειιΓ::ο.ΙΞε Γυ:1:1ιτε , ΡοΓ: ΜΜΜ ΑΒΒειε εΧΓἔἰ:ὶ:) Ρο:είΕ

>Δ νἐὸε:ἰουεΙεε Ει·ει::εε Μ: ἰ Γο ΜΜΜ Γεε:Μ:. Ρει::·ε:οι· «ω ΜΜιειιΙοι·ιιΜ Γιι:Π`ε

°' όΜοοΓε::ο:, εε οιιἰΒοε επίζειο: Με:: εοιπΓε:ὶΡ:ἰ 2. ΡΜ: επεσε Ρει:ε: Βεει:ΗΕΜοε Μ

ὸΙἐ:οΜοοεΓ:ε:ὶο ΑΙΜ” ετΜἰε οεἰοοιιεἔἱοτε ουΙοεΙυε. Ριιὶ:νε:ὸ Μ Γπο:: ΓεεειΠο

3ΓουεόεοΓουει:ιιΜ 2ΠἴΙΠΓΠΓΟΗΙΕΙἐΕΒΕΚΤΙ ΡτεοεοτιιΜ ΚεΒΕε. ΝιΜε νετὸ ειΠε1ηη

Με:: ει ει:: εε.ιιε ο:ἱο ΜΜΜ σε.

Ο:ε:ἰ0:ιε ει. Ε::ΡΙε:ο ε1υ]τετἔ2οιπο ιιϊι·ηεεεεΠΜο οι:Μτο , ἑοιιο :ετοοο:ε ΑΒΒ:ιε εΙεε8

22%; Με ω, @Με 86 ὶπποιΜΙεει επική Μειει:Ιει, Με: είε: ειο:ΜιΜε 86 ΡΙε:Με εΠε..

ω, ωπ:_ :απο , Με::Μ: Μ οικιΜάαΜ |ενεπι ΓεΗ:ΜΕ:ει:εΜ πετάει ειι:επι όὐεΓυεε1οΓῖ:Μὶ:ε:ὶε

Φε:ΗΜω- εοιενοεειτἱΓεεἱ: οπΜεε Ρ:ει::·εε , οιιΜιιε ρι·οΜ6ι:Μ 86 Μεο!ει:ι:ιιΜ Γεεἱ: Γε:ΜοσεΜ,

Μ” Μ οπο ΜΜε :ει:ἱοιεΜιιε ἀυΙεἰ:ε: εοε Μοοιιἰ: Ρ:ὶΜὸ :Γε ΠἱνΜο ειτοο:ε, ΓεειΜὸὸ :Γε

εοιπεΜΡ:υ Βιι]ιιεΜυοό: , :ε::ἰὸ πε εΙἱουο Μοόο ::ΓΠ:ετε:ι:ι:: εΙε ε]ιεε :εεεΓΓυ : δΕ

νΜειιε εοε υΒε::Μιε Πεο:εε , πεφτει εἰ: οππιΜιιε μια, εοε ε εεΠο. Με εοΙτε

Ρτεεεεοἰ: , τοτέΜουε εκΜόε Γεεμιεε:εΜ ηοέ:επ1 Μ οτατὶοοἰϋυε Ρε:εΒἰ:. (1ιΒ::ει

#' Πω" Με). όε ΦἱϊᾶωΒΞ 8. ΟΙειι:ιεΙϋ :εεερε:α:ε πο:: φταίω”.

Υ81°0



νιτΑ δ. ΟΕΑΠΠΙΙ ΕΡΙ8(). νεεοΝΤιοΝΕΝε1ε. το6ιῇ

νετὸ εΠε, απ:: Πιοι·ιιω αό]οτοτἱοἱΠ Εεε!είἱεω Ρεττεκἰτ, 8: ὶη 5ΡΓε ίεπετειωεπτει (ει. Α... ο".

απ: Ροοοὶτωτἰατ 8: ΠοττιἱτιΜ ΩοτΡοτἰ5 , τοτυπι Ρι·οίαΓιιε Μ |ειει·γωειε , νει:ει·:ωτει· 3°:;«:**';"·

τεεερἰτ, 86 ευρὶευε Β18ετε ροτπΡεε ιπβὶιιιπ, Βοποτειτι ΡοριιΙοτιιτπ, οοι·ριιε .

Μοτο Μ ἱΡί-οΜουεί-ἔετἱο ΓεΡεΙΜ @ΠΜ ὸεὶιπ‹ιὶε Πιοτιιω 2ό]ι1τοτἱο π: σ.τε·ΙΙειττι τεόϋ:.

@ποτε @του «Πε, άτα; Βοτειττι όΜ πουειω , τεεΙἰπειτυε ΓυΡει· ΐοσωπιιτη , Π:Ρεέ

ςιιοσ:Π6Β€ηάο 8: οι·εισάο Γεε!ετε ΓοΙπιι€ σας πάω π! απ:Ιππι ΓιιΓΡἱοἰειπΙΒιιε απ.

8τεινΙτ α! Ποκτήοιιω 3;

π Ιω αρΡεω!3εωά ΗΒτοε Ρ:ττἱ ΕἙΜἰοἱ ΕΡἰΩ:. 'Ηπα. ::ι:ἰ_ειιωνἰ:, φἰΒιπ $$.Ει18‹:πεΙἰ 8: ()Ι:ιυόϋ τοι·ροτα.

δ. ΩΙεωόϋ ροΙΙ Με νει·Ιπι εΞειιἀὶιιιτ οεπιοάο : Οπ]π: π80τκ!Η:Μι1τ. Όοφιιε 5. ΩΙΩΒὸὶὶΙ12€ἱΦΩΠ$ἰΙΙ:€Βη"η

:σηπ4: πι ΡωοϋέΒι Εα!ώπ 8. Επ2επιίΙ @μου πω:: σπιπἱ-· παμε :€¦ὶἐὶ0τ1: ἐ Ρ0Ρι1ΙειτἱΒιι5 Πηιιευτετατ Πι ωάοιπ

Με πά·υπιππιέόπι ίπ:ο7τπρΕπΜό· Ιππρπιπ πυποπβ·επ. ΜυτιεΠοτὶ0 , :μισό ΡοΠ:οπή8 Β:αιΠε δ. ΟΙευ‹!ἰ πιο

π” , ιππιυπω.‹ αππρ.πω )πέτσσπ|Ι$_ Εε/ίπ:π “πω ή;" πιω παρα. ΑΒΒα::ε ΓειπέἙἰΙΙἱπιοε ΙκιΒιιΙτ (πωσ ν·

"Μπκπν Ν”. Μπι Ιππ22. ΗυττιΕκπιυε όσ Βικτπ:ο Α6- Κ0τκκιουτπ 8ε Ευρἱτἰοιιπι, Ειιἔωάιιω Ων:ειιΙο ν»

Με 211110 κι ααα”. :Ικι:ειε ει:ἔει1:εω ειίΠιΒτθ :|εΒο- ΟΙειιιιΠιιπι νιι.ΔΗγΡΡο1ὶτιιπ1 κα”.

ωωωωὡωωωωωωωωωπωωωπωωωωωωωωωωω

νΙΤΑ δ. Τιζν11οΝ1ε ΟΟΝΕΕδδΟΚΙδ °ΜΜ
υε_:α:ν111.

Νον.ωι3.

ΙΝ ΗΑ5ΒΑΝΙΑ,~ ΧΡΗ

Αυόὶοτε ΒοηΑτο Βἰειεοιιο ΦΠ 52ει:Ιο νΙΙΙ. νἱκἱτ.

Ε:: Μ[` απο!. Κ Ο. .4πέτω πωπω.

οπεεκππτιο:νεδ πκ.πε·πε..ε.

 

 

| Μ ιι:τωΓφιε ΙΕπΒιιειτ ιιίςιιε ειάΞπτετρτετεω ιπετςιιε ρε:Μ, !αιἰπἱτειἰττ:ιὸ5ὸετυπτ, ἰπ- δγΐ"#7”;

Ϊ' "Ξαπΐ· πιά: Τκεουοιιιευε Μοππώιπ , ΡΜ Αθώα 77πάσπΕππιππ πω. ό'. επιθ"ππππ. ν? “τ”

,·ο!πππ. Οπέκπαπέ πωπω !πσπΙππιάσπευπ πεπροσωπ"Μ πω: ἰὶωἰι; πβπποπ πω" σπ1πΜπ1 π- Ε;,,,[Σζς,,_

ε" π|εππω Βοπππ Βέπεοπἰ , ?ιοί ακτπ απτίππππω με/ι'ατ. Επισ ικα μ:επιία :β έ Ροπ:έβι.·πιπ η. Ν"

ΑΝοειιιΔΜΜ Μ::ταπβ.τ Ερωορὶ . δαπ:ίζ Μ. ΜτσπἱοφσἰΜπἰ, »απο αππι οοσο. ιίσπσιπ·Μί, “Μ”

επί Μπεο!Μπιπο Βοπππω πω” Σ. ΉπάοπΔ· πρ βτέρωπι πππσπμυἱ:. ΤπσΜοπίπιπ ίπ Μο

ρωβετίο δαπα'π σ.ι·.βσΙπτε εοπέϊεπ ού απ· εαπ/π: ?Με ἰπ Ούβτωπ. ρ·ι·υίπ κά ?παπι δ. Βπυοπἰ: π. _

τα! πω, ποππιπθειωι ο: ΑΗπππ ό· Μυππι·πωπυπ 6'αποδίέ ΉπάσππιπΕ , ιιονυιπ ΗΒεΙΙιπη (χ Μπππ.61δ;

νω δ. ΤτυοΙοιπε ειιόεατ πέέη]π: αββσί> @παπι δωπἰί απ. ?πο πι πρωτ πϋπί πεπο/Μ/πέ π”.

μπω, , ΡΜ3:ετ νετΒο. ειΠο αιτία ὁ€ϊὶνΩΠΙἱ8 , ευθ:οτάτει:επι ἐι ΓοτὶΡ:οτΞΒι1ε τεεεΡτιΠίππὶε πω”

μη. Ε: Μπππ :ία απ:: Σ. ?ΐπάσπά έπρτίτ ποπππίία, πιω :Μπι πέΐπ σπτυπο!οεπι σππ·υρπη·ρ πω;

ρο//ὶιπ:. Υποσάοτέσπυπ α'επαα›π ειπππ ω·ιππέτππ: 6π·ππίπ.σ Μοτίπέα:, & ΒππππΜπωπι Ρφ”,”

έπ Ρ!υπύπ.σ ε::!ε[ω°.£εοιἰὶ‹π/ἱ: , π: οπιπαπΜ.τ ππδοπ.τ Ματ, πιά έ: Μ;» 8.5', Εεπιπ;|| Θ· ω,2,_

:ΣΈ'ξρέξοχοτιιυπ βκιρ_βπ. βπ[9πο ἰιὐτ€σ :πιάτα π. 8. ?πωπω ππάωΙπππτ. 13: Βοππισ πρ»

ο.. δ. Τκπαίοππ:πσπιοτΑ«υπ ίπ πιό: ΜπητοΙοέίπ σε!εύτιπ:7·υππέα!&εππ:. Ποπσ.σ, Ιζ/ἱιπύάπ.: Μ°ω°ἶἰ*

Φ Ηο·πίπιππ:. Ι//ΜΜπ.τ ππῖάωπ |ϊσ : α. Κο.Ιειιό. Πα:επ1Β. Πι ΡειΒο ΗοίΒειιιὶο δ. Τ:ι:ὸοιιἱε 2Θέ:ίω

ΡτείΒμετά 8: Οοπἴείἶοτὶε. Ποπ” σέέίτ: ηιιἰ πιαικ!ωπ ὸεΓΡὶεὶειιε πιεκἰιπὶε εηἰ-υιιὶτ νὶτ:ιπἰἱ›ιιε. .

Ε: ·ι·οιοτπϋππυπ (.”οτύσίω ΚπΙππάππέκπα : Μ (ΜΜΜ , νὶεο δπιτείτιΒο ὲεροίἱιὶο δ. ΤτιιάοΜε ΡτείΒ.

δέ (]οηΓ.Ιπ ω «απο δ'. ?Μάο σοπ#τπικἱ£ πα·ίηπε Μοππ/Μέππι , παπί ω· πωπω ππδ!υπΕ· πρμ·Ι|π- Μο""[Μ

Με», ττι.πίι , π: 5ατεΞηεο βιο δ:ιτεΒΜο απ_βσ πίππι ποπσἱπι3 Φίπσππισπιστππ% [πίτ, πάσο πι: Παω'

ω· ω, φΜππα σ·υπ_/Μ:. Ε: 6'αποθίππι "πω, ΜΑΜ Βάι π α!έασεβ Ήιπέτοπβ ρψ7πιπ πεί Οῇἰπ

πω”, @πεύκα , ( ππΜπάε άεβπσπ.ω ίπ πωπω” πσσιωτπω ΒΜπαπππ θεια πάπια) :παπι [πώ

πσπ!π Μπωπβππι .Ερψπροτπιπ κάππέο·ιπ:, μορω·ω ππ)›ά ?Μάο το.<_/ἱσπσ έρ.σέιπππε 6'ππΙππέέ

«πω» . σ.·οπβπιππω ό'. Μπω:Ιο Τππέπιπβ/Επ ΤυνιΜΐεπβ Επψφω Μκευή δ. 5αφπππ2 εε.

:Ζώα :τπάπίσπι :ιἰοπω Πιερ είε Ρ:ΙΜ-Ροπ2σ .Ι.σσάίοοπβ.σ Ξρώορ4.τέ Ισππππο @έκτασή Απ:έβέω

ΖΙ764ΐΜΜ Φυππππάρπιπι Ττπάσππιππ:π ἰπρπππσἱπἰππι _/ποσπι "πιο πι. (ΣΟ. :υινπ. παρὰ. Σαβ

υ1-ϊΧΜέππι πίπτω-Ρ'πΖΙπ· Μυππώπιπ π 6'εβ. ΡΜ!. Μπα!. απ. π:.;.Ροτ/Ι'πι οΜυππππε Μοπιβε-· |

:Μπι δ. Ήπσϋππ . Οτάἱπἱ Βεπωἰἱδἰἱπο πιἰπἰἱδἰππι , απ πό πώ: οπ2ίπε › α'Μ7πέτεπέπππ.

;. Λπάὶεπάπι Κουιπ_ειιε ΜΜΜ: Ήπάσππιππσ π: Ρτωβτείσπε έ: θο/Ι'π ΑΜ. Τπωίσπ. ίπ πω ΜοιιαΩἱω

Ψσώπ:Βιιω ποίΈτιιπι 8: ΡΜΠττι:ε ττιειτιοτἰ:ε δ. Τπιάοπεπι (ΠετΞειιπι ΗιΝΤε 8:5ειεετάοταπ δ: Ρ”*Μο·

(ῖαιιοΙ›ϋ ΜΒΜ ρτὶππιτι1 ω16οειτοκοπι ν1τΜΡύπ5άοεα , πεειιοπ8: Β. ΒετποοΙὶ ·τ“Ψπωω 7.

.-4807 δδ.Οπί.8.Β.δπ:πίπ:π Σ!. ΤΤΤτττ

°Εῇ Ε.5'ΤΑ δ. Τιωποκιε * ΠωΑτιιε 1)πιι:οπιιω 8: Ροίἔοπ θιω:Ατωιιε ΑΒΒειδ Μ. 1°πϊ;

α



ἱο:)ο νΙΤΑ 5. ΤΚΠΠΟΝΙ$ ΟΟΝΡΕ5$ΟΚΙΞ.`

 

(Σπιτι. Απ. ΕΡιτωΡι : πω ειιιειιιι!εΒιιιιιιιι·άε ΡιιιιειριΒιιε Κειςιιοτιιιιι βι ΚεόΕετιΒιιε ΕεειεΠετιιιιι , ειιισιιιπι

Μ· :ανω- τεαιροιιΒιιε Με ιιοίἔιιιτπ ΓειιιόΙιίΪἱπιε μιτιι:ειιε ΠΠιιιιι εδ1οιιιιτ. δα! Μια: ιτιειιιἱΪεΠὲ ιιεςιιειιιι,

ΝΟΧ|ΜΒ° ιιεςιιε Μιὰ.: παρετε άπο: ιιιτεΠιΒι , ιιτιιὶω Ρετει.ιι11 ιΡΐιιτιι ιε8ετειιιι· ...Με ει:ειιΙιεειιιιτι εατιο.

χ χ. Βιιιπι τιοίὶτιιιιι , δνε Ρετ ειΠιιιτι ; Έ.!ετιεί φαμε Με Μοπειειιι τω... , (ιιιοε ιη :το εοιιίὶιιιιειιι,

8δ ειιιιιιιιιο ΜοιιεεΒι ιη εο είε εσ:ρετιιι: . . . Πιιι!ε ει:ειιΐειτιιιιι πιε το$ο Ιιειβετε Πάστα ω...

πιεῖ οΡιιΪειιΙι , Η πιιιιιδε ειιιΞιιτι νεΠετιε , :εποε νοε ιεόόιόε·ιο ει. Με , εε ειιιιΒιιε ἰΡΓε 4:ετιιοι ειτε

Πω [πω. Ήεε ὶιιἔεειιιε Μερω Αθώα Κεε!ιι0”κι , ω... ·υεβιέέιζι έπεσε” @πιο ει·ατ.ριβ

επεσα 47°'έ!"Ι"Μπ /ιιιιέει·επι , θ δ'. 'Πιιάσκεπιβεψ Μειωε!εκπι . Θ· Μικε/ίετικιιι ώ ιΜι απι

ω"... ποπ σιωω. /εά Μεπεεεβιε .ι μ·Μει·άίιε εεειι@. ?Μάο εφε Πεπειτο εφ. _;. οιιιιιι τωρα.:

Ιιοε ροΠιιιειΒιιτ ὰ Ποπιιτιο ο οι Γειαειε Πττετειε εΠΓεει·ετ , ειιιιιιιιιιιιειιιι εΑΝει.€ οοΝνειιωτιο

Με ιιιιιιιιιι Ροίιιιιοάιιιιι Γο!ι Ι)οιιιιιιο τιιΠιιατει. @Με οετίιιε[ετέρετε.ιακόεκι άΡ!επεβιειιιιι

έιειθίειωι ώ· ιπ/Μιετιιιιι ά4ζεπενεβ|επι. 'Τε/Με ·υιτ/Ζκεϊιεε οΙεροΠτο !εϊ‹.·ειἱι ἔπειτα εοπιειιιι ω...

Πι δ. διεΡιιειιι Ριοτοπιστιντιε Εεε!είιει. νονετιε ί-ε ΓοΗ Ποτιιιιιο Γετνιευτιιπι τοποικΠΙΓε ¦ειιιιι

κι. πι. .δικιά βήτα» μιά ε.ιή?ί»ιειιι , Η: βέιιιβε»ιεί ι...ι........ £'εποπίεοπειιι , με: 0|ιτσάεέ4π!Μ

ΕΡι/ἱ:ε|›ια έ» Εστιώα Μεπεεψ` ι»ιβιιιει·αι. ΙΜιά τοπια »και . ω.: ?Μάιο ιι: ιισιι·έωει ε·ει·ετβιι_

ειεπι «Δικά 9"ΜέεΙΜ βιῇιὶιιιειεε _βιψι. Γ.ιιιιέ!:;ε ΚειιΒιοιιιε ιισ.Βικιιιιι Μιερ είιειειιι· αφ. η.. με

εισαι-πε ιιειῇιιαιιι μι: . Με Ε'ύτοιίεΞειιάιιι εμ ίπ Κεέιι!α. θεειοπίεοπιιιι ¦ιεθιιαπει εηιτὶειιἰε. ε/!ά.

Με· ιιιιιΙ:1 ιιοΒιΙιοτιιιιι Βοτιιιιιιιπι ΕΜ, ιιΕιιιε (ιι:ειιιι ΡτοΓρει·.ι άεΓριειεπτεε. εοσιό.σηιιε Πι.πιι

άεροιιειιιεε_ειιαι ιιινι&ο πιιΠιε @ΜΙΒ ίοΗΠοιιιιιιο άεΓετνιετιιιιτ ε: εκε.ι;.Ει εεπιπικιιε έ!!ει·ιι»ι

είσειιίεί!ίιωι πο» πικάπ (Μια ά Μοιιαίι:ετιιιιιι , ρε (:αιιοΒιιιιιι Με. 2.8. εἰἰεἱιιιι·. Πεπιειιε

Οκιικο ΑΜ” «Με ειιεάίκιιι [πιώ νιιι. _Ιοεο τεΒιιΙειι:ετ ριεεΡιιιΙΤε ιιιεειιοπιειιτἰπ Μιεπ32εύεπέ

Ν°ΜΜἰ” περι»... σΜεω , ειιιιο ν. ΡοΙἘ οΒιιιιπι ΤΙιεοεε:ιει Κεειε , “έδωκε ικα ΧΙ.1ι, «με ;,ψεω";

ει!. π. άατιΞ4, "Μ" Ιοειιιιι Πιιιιεο ειιπι Βιιίι!ιεε ιιιιΒιοοιιΠ:ι·ιι&ι.ιοΒιιιιτιεττεάιτιοιιε ὸεΡιιτειι; .ω Βι

ΠΙιε:ιω 5.Τι·ιιάοιιιε , ιιΒι ἰρίε Γιιιιθ:ιιε Πει ιο εο1°Ροτε ι·εςιιιεΐειπ : επι ετιεπι ΕεεΙείια νεπει·εΒιιιι

ΑΒΒ:.ι Οτιιιιο ιιοπιιιιε τε8ι.ιιατιτετ Ρι·:.εεΠ«ε νΜεωτ. .εφεΗ τεΒιιΙιτικει σιφο»ἰ:ιιι· Με εειιιοηιε;ξ,

ιι: εεκβιιι τω» α· °Μ27ϋ.! Ισεί.ι. και απ· Οι”. Μεέοιιιιιεεκβ απο απο. ΜΗ. |πιέιτε. ενώ” Με

·νει·ίιε: @ια ΡτοΪεΠἰοιιεΠι 5.Κεειιιει: Β. Βειιεειι&ι ίεεετιιιιι.τεΒιιΙο.ιιτε: νινειιπ:Πιι ειι:επι, δωσε

Με νινιιιιι. Πε Με |ἔιιἰ.ι.

οΑΡιτιιι.Α ων νιτΑ 5ΑΝετι Τιιυι:οινιε.

Ριωειιτιιικοιιμ |ιεε/ιε.ι· «με ω. ε.: Ακεει.ιωιιιιιιιινι

ΔιεύιεΙυφ'εραιιι.

Ό Δ πι. Ι. - Ε ειναι 69· ι·εΙἰ`ἰε/Ιε μεεεἰεΖε 8. Τειιάειιι2.

Π. Πε πιο” πω! ειίβείε Μιά Πεἰ. ?παπί Ρ70%7°υει "ω, εήε.τει·ει, 9ιω!ίτει· επεφτε

[ά. Φ ΘιαΜιεείο ΜΜΜ μι· ει·ειέειιειιι :με Μι....ρ.........μ. .ει........

ΠΙ. %ιι!ἰιει··υἱι· Πειιειιι|ιοι·πΙε.ι [επεσα άεύιειεει.ι . Μ. Πει θρπευιι|ιιιε |ιοιιοτειιι εγω..

ιειιι ρι·ι|ιεύει.

Ιν. 2ι9ιυιΜε μι· ·υψεωειιι ιιεἰειιεειἰωβ κι ει. «εἰ ΚεΜΑειιιιΜ ?ιιιιεπππ.ι .Με Εεφ

(ΌΡ8,”ε

ν. .2ιιεΙἰιε›· ρ.ρφωρ.ι. Β. Ι€ειιικεΙίε. . '

νι. @Πάει σώποιιιικε [ε άι πάει” Ερβερε, ιότ ...ι Μετιεπ_/ειιι κιόσκι 20267", & δ.

διερθειικιιι [παπι ύετεείΕΜιικιιι βεέπει.

; νιι. Περισει·ίε Ξρώεει μέ έκβιέειιιει· Ζω!ιιιιιιιι βιπδΗ Μιά ιἰἡεκεπιιιτ. ειιεΙιεετ .σύ Ξειῇεμ

εοπτεμι /ἱυιι.

νι1ι. Πε ροβεϊΞεκε πι) Πει επί Μετιειι|ε ειύάιωι, ω! .7ιωιω ρωι.ι...ω εικ.ι εκβε.ι Εε;;

ε!εβιε εοένιο·ιιάει.

ΙΧ. .φει.ωρρθω ε/Ι έ Ἡ. Οιιι.οοιιιιιο . ά 9ιισΜοάσ εεΦ%επεπι @Με 8'. .5:ειώεεεω

εεωι.. σε! εκει!ιιει· ιτε/ατε ειιβεάι £ωφε εεειιπιειιά"κ.ι /ἱι κι ω"...

άψει·ει.

π. Πε Με” ειωιειι_/Σιιενε μέ ·υέιιιιιι Πει έήε:εεπει , με “Λέω” εετειαβιε β.

Χι. Πε τεΙιζειοκε ω” Πει , ω! φαω” έ» Μετιεπ/ε Ε::ἰε/Ϊει ε!ετιεειιιιι [ι.

ΧΗ. @πωσαυτι Ἡ. δ'|ι!οείκωεε Μι κιιΙέπειεικ ιιιιιϊωπιιιι άεβέπει·ιιιι έκ ριιι·ίευι.

Ξ Ιιικἰσειιε ΧΪΠ. 2ιμΙέιετ άειι·σκεπιιευι ειισ.ι Ιιιἔῇιπ * εκιιἱ?ι ι07ύεπι ΜΜειιιεεΜωεεω._ Φ Φεω,Μύ

. πρι” εισιιι δ. ΚεπιιιεΙικ.ι.

ΧΙν. Πε έκήιιίε πω.. υι .ε;..χ.ωεριειε. εἰ0Μ0 ·υίι·ί, “ή Μαι Πιτάκια (Ρωτώ @με "Με

ί» ιιιιέ?ε ι·εβιαίε.

ΧΧΧ, Π: Ρει·ιωετιι ·υἱ›·ἱ Πει επί &επειίίιεισειιι βιευιι . ;» με |Ιεπἰω εεωφεε ε·οιεβι·ιι.π·ιε Εμ

είε/ίου.

Χνι. Πε οριο ιρβιιε μα” Με” [πιέσει εΒ/ΜΙἰ: , ?ιό ροβεει επεφτε: [Με ὁ ά.εωειιιο , 9ιωριεω(.

Μινι ΜεΠει βιιιεινιι.



νιτΑτ.τσπποστε εὸἱσττἑὲὸἐὶἐε .ώ
10211. @Ρώταβπτωι π. @πιο εο!πιπτ ῇσέ :στο οτωΙωπκβω @σποτ κατ.: Ρτοτἰτιτἱτ. (Στει: Απ;

Χνιπ. 1.): ]Ζωικτέ μπα: μα» Με ίπ τπωιβ::κάΜουσ τοπ·υω·:π. . , _ τ ο σε. Μ:ντττ. .

Χ[Χ. @ωΙΙ:;τ·πηΠκ οίκω μπαι! ρώτα Ε_σσΙττω [σίιτττττκτ ·υφιέΜξ τοπ/Ξ4το·επττ.φ . φ. ,. χ' Νο"(ΕΜ-'5

ΧΧ. 1): εταπ5:τι τ)κ[άτυπ οτποτώί!έτ Ρακό.: . σιω!2τέτ·υτ Ρωτ/έω.τ βιο /τω)π τ:τίπτω με. “μ”

Ι.ατφτ. Δ

' - κ. - Δ . . η .. . _ 4 _ ! 4 -

ΧΧΙτ .Φο υπσ·»τασΙο σκατά έκ ττάο/ϋπο ττωτ1ΐτπτ τ|2'ίκτ τἰἶε βάση» :Ϊ · ο ..

ΧΧΠ. .2ιμΙιτο·ι!!κβττ.τ τστΡτπι·τσιτε »τά βρκΙαπω “Για άστα ·υτΙΙστ Μοτο , θ' Ρτ.τετιιιι

· · ; = .._ οτε τω·οτβισ τιποτε σε |1οττο72 δ. Ρ‹τικἰτ [αὐτπωττ Ρωττρίτ. . . ..

ΧΧΠΙ. Όι· ΡτοΡίκοκυ εστί .Πτέ. 'στα ατίωπκτιέτ κ: κ.ιτυπτσ έκτοτε: . :ύποπτα τ... Μπότα» τοπ

. · . . τωυισστωτ ύπω!ποτ ωττάριστ. _ . Η ν ._ . . φ ν :

ΧΧτν. Ετ ΟΪστ/'τἱάσ στη ?το Ντουκ ομσ!εττ /ΈτσΠτ ·σίή Μπιτ» στιι!ω·πικ ῇώἰμπ πικαπ.

ΧΧν. Σ): _/ττνο απο πστωτστή;έσπςτω @ωστε τ'αυτπτΜττώτατ στττάττακτ, στι.: πω,... Ρεκ

στ4-β [κκτέ!Ιτ9κτωτ ›ιο[ω/ττροπέταστ. ·

τιΧΧνΙ. Β: &οἔκτ ωαττἰ:τιΙωτὴτἱ ΡΜ πω». τω; [τοστ. ?στοπ τττΒ_τσβσκιί [τω·ίστ. Δ _

-ΧΧΤΠΙ. Ζ): ωεωτι. 7...αττωμττετ. ·υστοαΜιτ Ρωτώ Ητιοσεοπ Ν οι Μ: άεβψοποπ τά!μό2.

. Μ; ρο·τέ Ζώκα ; . ξ . .

ΧΧνΙΙΙ. Β: Φώτση» ωχτωτ Ξεο!εβιβ07ττΜ@Μοτο . "πτωπιστ πρττετα [πιτ.

ΧΧΙΧ. ].)τ τυπωσδϊσ ηικ!!στ: στο: τι: β/συίταττ δ'. Ρωτώ βοκτα: α!. τ Ε

ΧΧΧ. Β: Μακάυ μακ Ρο· :καστ έωτέοέτέ Ποια ρ›·ι[Μω [πετάτε π/ἔἰτπἱτ.

.ΧΧΧΙ. .Οι το μι εστω» που: ό'. Ήκάτωτ πωττεπω σώστε παρτ,

ι>ιωττΑττο Απ ΑΝετττΑΜποπ.
: ε:. ; . κ.: . - . .ο. _......

τ. Ετ!ΤΖδδ'ΙΜΟ ΖΜΜ ΑΝοΕτΜτΜπο οέττπιτρτ/τομο °' ΠοΝΑ.°τσ$ εκτΖτιστ,

Δ · σεβ! Ρτττππέπι πι βουή? β€ιττπτ. ΒεειτἱτιἐὸΙσεὸνετὶτσ ΐσ88ε.

:τ·εστε, . ει: τ εστι Με, τ:οεοτ εοτπΡεσ το τι τενιτστε φττε απ; ενια τις τοπ- ·

_·τετΓιτιοσε ΓεΙὶεἱΠΞππ πωσ Τιισοοπτε ΡτείΒγτετὶ σπα: Ρπττξττ:.ιττε ΜΙοϊσοπεόΙε

σε. @πω το ίτποεεϊΙΙττσε τσ8ειτπ σποτ στεστἰἴφτε εοσΓεἰει Γεε_σΙτειτίτ πο τσιπ ει

Βπιππ οΡσε ΔΠ`ετεπ‹ὶἰ Ρετἱτἰτοε σώσε οπφσ[ότιτπ ἔτσεἰΙἰετεγσπβω Ρτοτει Βιι&τοσε τω

σοῦ @ποσο (ΡστποσττοδΓφτε ἴαΙίῖωφιοτἰε πω” ΑσΠ:το στ8εστε ΗΠτΠτστ, δ:

φτσΠ οοπττε σσετπό:τστ Ρτ:ε‹:ἰ Μ στπσίε ὶτσΡετσστΖεΡΒγτοτστσεπττο τστεε τππΡεΙ

@στ νά” τ6ΡετοσΒασσετ:ε ίτ ΓωΡε ὶπππεπίἱε νιτιοσε Ηιιντίσσε!Ρστποστο.τποΙο

τεσπα τ 8: τ:ττποπ τπεεΡτσισ Μπεστ εαΠετσ οστΡετε ποπ ἀείἱίὶὶτ τσΙΒιπττοσε πιάστε.

Ηεισο ίετ:ιτε ἱπὸο&τε τπεπτἰε τιποτε απο φωτ ΒεστἰτσὸὶσΙτ πίττα; ]σΠτοπτβιτε ο!)

τετσΡετστε εοτπΡεΙΠτστ , ἰπὸτεπἰτοτἰε Για σπετσοτ ΓσεΡτστ ὰ εοεΡτο ττειτπττε τεΗεδττ

τπτ. δεσ τεΙσσετπ βσέτσειπτεστ εισττπστπ _νεΠτει: εισᾶοτἰτσττε @οποτε ίοΙτόεινττ.

1)ιιστ εσἰστ τπεστἰπττει ΡεοΙ:σΓεσΙτ εΙσπίττει στο Ιοσε2 ττεΡἰὸοτἰοπε σποτΡττίσσε Εφ.

.ιπτώσε τ:Ιείσοστει:, σττπτσ Ιππτεσσε πω: τσιπ ε8τεΒτστπ οΡσε Δωσε πεσσετττπ , Γεσ

εστω σε ὸεττσᾶἰοσἰοσε πω. ίσοφειοστίΤετσ , πο: @σε τπτστστο τεπτεττετσῖ τοϋ.

Ροσόἰτ τσἱσἰτοεἰττε σπεστἰε τστεπττού τσεΗσε .Με πιο :επεσε β€Ιἱφ1ἱίΤςὲ φκὶτσ

?απο Βετιιττιττπστε ]σΠτοσετπ Ρτεετεστε. Ιτειφτε Ρτασεο τπε οτππῇΡυτ φτσίἰ

οοσοκισιπάτεππι!οτσστ μιοιπει ΡοίὶΡοσεπε, ΡεΙιειτειτιενείϊττε ΡτεεεεΡττε οϋτεστ.

Ρετ:τιπτ , σε 1σίΓστπ οΡετἰτ πωπω εττετοεπιπ: οεοτἰίἱὶτστσιτε Ττσόοπιε ίστΈτσφιε δ;

πείσετε 5σσ6`τἰτετὶε τπτετοεΠὶοσἰΒσε ἴπΕΐσΙτσμ σωστο εσττπισιτ νετίσππ ωστοσο .

Φοεστπ Δ: Βωπἰπε !ττώα »στα .φττΙστ ώ ο: Μεσοι εκπτωτέρόπ ί«Μτίτπτ τσ.ττττ. Ι.σσε τ; ;ὲ_ἔἔ;

εσἱτπ Ποττππτείτ ειππσστἱστἰο οΡετστπ (εισ&οτστπέ φπ είτ ι;τιιτειοιΙτε τι; 5εισέΕττ Με.

_Οσίεοτο ττο.φιε Ποστἰπἰ εΙει·πεσσετπ Ρετ σπασει Ρτεεταττ Ρεττοπι , πι: που: φωσ..

εΙο.πτ στεπττε ΠΠοτε νεπειε ΙστεἰΗσσε ετπεισατε φσίΤετατ αφτα; ΡΙτετιτά ει|ιτετ στεστπι

ἰπεεπἱοΙτ τπεἰνὶί-οοτε 86 σσΠο Ρτεετοφιτπα Γοἱεστἰετ ττπΒτε ΡετΓυΓετ , εισΙσεπτΙ Με

ίτιΡτεστπε πσΙε3βσο τοτεἱττἰφιτε στ σετστ. Ροτεπε πστπσσεείτ Με τοτΡοτεστ στ

Βεσπ πτετ πωπω Ισ 52.σθ:οτστπ τ Με Ιεισόεε εττεἱτστεφ φσ όσάστστπίσετειεΙο

φιττε εΙετΙΙτέφτε οοπίσΠε νοεὶοσε ωστε ειίεΙΙΙ στο. τι: οττἱοσ!ειτὶ ἴεττπσστε όες:οτεστ

οοπνεττἱτ. $σΡΡΠρο τταφιε Ρετ επτπάετπ βοτπἰπστπ εοε φπ @τη Γσστποο τπετε

ΡατνττεττεοΡσΓεσΙσπι , φτίφτε τοποσ ΡοΗεπτἱσεεπἰο 8αισ6Βοτττετε εκἱτππε Κα.

ἱ#-!

τι Ρτἰτππε πω: ΑτοΙτΞεΡἱΐεσΡἰ ποτπΞσε τπτετ Μεμ Έιιἱίΐε 8ι ιπ:οτ.» σττητπε π·ιεσποτέιτιττ πω Ασπρτ&

:επτα ΕΡἰΓοοΡοε τ]0σετι.18 ο!! ΟΠ·ιτοσεοεπεσε , στἰ ἰπἴτλ Μπι. @στήσω ποσππε ΟτοΒο 8ι ΨνετΙο οΙ› ΡσΙΗστττ

τη. η. στη ἱι $ττΡΜπο Πρ. .4ττΜφψπΡστ σπίττΜΜ.τ ε. $στπτπο Ροπτἰ£εε οοπτεί?στπ ΕπΕεπτττ Ιεκσστιττ;

ΤΤΤτττσ



τομ νιτΑ ε. τπυποΝιε οοΝπεεεοπιε;

απο Απ.

πο.κονιιι.

Νοντπιπ.

ΧΧΗΣ.

# βιππὶε

€Χ°ΪΠΒϊθ

Οιιι>_Ι_

Επι: τι. μ.

π. Οιπ.9.6_

ΙΙ.

τιοπιε νἰποπτ , πο πιιπποπο :πο οιι!πέ`ι τοοπτπιιππτ , τιπιπ τπειππτο πιιθτοτιτπτιε ]ιιΠἱοπτ

τοπότπε πω: οπιιε πιο πιω τοππονοτιπτπποο πτποιΙιε τιιτΙιΓππο Γοτιποπιπ όιππ οοπ.

τοτππππτ, Γοπ ιππειε τποιποοτιτοτ π τπο το!πτπ οοτιιπι τοπιιππππτο Ιοιοπτιπ Γιιπ.

Ιοππτιιι·. Ποι·τιππ ππιππιιο οίτ , πιιὸτΙ ιπ ποιπο Ι)οιπιπι ογπτπι τποπΓιιτπ Ποο πι·

Βοπτο Γποτιοπτει οΓτι εποε οτιπτπ νπΓοιιΙι ποτπιπιπ ιπττπ Γειπέτπτπ ΕοοΙοίιπιπ τπιπιιπο

οοπτιπιΠ`ο ιπο Γπτοοτ : οπτιιΙι πιιτοτπ ιπ @πιο Ποιπιπι πιιπτ ποτιιι. ΙΙΙιπιιτοτπ ποπ

πιοπ: οπιπιιιτπτιε πιω ποίπιοιππτ , όιιπι ιπππιΓοΙτιιπι Πτ ΗΜ Ι)οπππο τπο ι:ΙοτιιΙι!Το

πιιοπ νπΙιιι , πιιπιππιιππι πιππο ποπ ι·οποπόι ποστ! (πω. διιππποπτιιτιτππιιοιΙΙο.

τσιπ Ιπιππ Γι:ιοπτιπ π πιο ππιτπ τοΙπτιππ οπιιΓοιιΙιππ πε! οπτπιιΙππι παω: Μπιτ

Ποτπιπι*,8τ ιιτ ὸιππιιιπ οίτ,οοτιιτπ πτοτιοΓο Ιπποτο πτοτιοΓπτπ οτἰπτπ τοττιΒιιτιοποπι

οοπΓοπιιοπτιιτ. »τα οπο ππι·νιτπτιε ιποπτ τπιιπιιΓοιιΙο πιο ιπιιποττπΗ Κοττιπιιτοιο

τποτοοποτπ όιπππιπ ΓιιΙοιποτο ποπ πω) , 8ο πο ὸἱιιτἰίιε πιο Ιοπειε νοτοοτιιιπ 8Πε

Γτπ6ποιιε ὶππατοτο νιι!οπτ , πό οοοπτι ιτιποτιε οπΙΙοπι νοΓΗπιπ νοι·τπιπ.

π.. Ηπει: 5πιτιιι· ππποπ οι: ιππιιτποτπΙπποπε δ. Ρπττιε τπιτποιιΙιε , τπΓτιτ:ο πιπόοπι

Γοι·ιποπο, Γοι:Ι πόοΙιππττπτιοπο πι» , ΒοπτὶΠἱιπο Ρπτοι· Αποετ.ιιΔΜππ, οοπποΓΠ.

Ρπτοοιτππιιο οπίοι:το τπ5πιοπτιπτ πιοπο , πΙιπο Ρι·:κοο τω, ό: πιω: οπτππίὶιπποπιί

πιει Γοι·ιι ιιΙο π: ππι: Γιιοοιπότπ το!πτιοπο οπΓιιΓοπτπ νο ππτιιτ,ΓπΙοποιτιιΠιιππ: Γππιοπ
ππι τω: ΓιΕ:Ιποτο ιι·ι·πόΞπτπ τοΓιιΙποππτ. ΟτπιπίιΓπιιο Βοιπιπιιτπ]εεπιπ-Όπωετιιπ,

ιιτ ποι· ιποτιτπ δ. Ττιιτ!οπιε το ιπτοι·ω” πιιιπόι νπεπ όιΓοτιπιιππ πω· ππιιΙτοε πππο

πιω οιιι·Γιιε οι: ιπιιΙτοτιππ ποτπιπιιιπ πτοΓοέτιιε Γππιππ ό: ιποο!ιιιποτπ πΒΓπιιο ποττπ.

τι πιποπΙπ οιιίτοτΠτο τΠπποτιπ· , πιιπτιπιιε ποΓτ Ιοπεπονπιπ ω” νιτπι ΓοΙιτιτπτοιπ

ιπτοτ Αππο!οτιιιπ ππιπιππ ιιππ οπιπ οοόοιπ ΟοπΓοίΓοτο οππιπ ποτοππι ππιιιιιο

οΧΓιι!τπτο πιοτοπτιε πτωίτππτο Ποτπιπο ποίττο μπιτ- (Σπιττετο , επι οΠ: Πιπιι! οιιιπ

Ρπττο 8τ $πιτιτιπΓππάο ποποτ, πω, νιττιιε οι ιπιποτιιιπι ποτιτπιποττπ!ιπ ΓἐτοιιΙπ

ΓειτοπΙοτιιτπ Αιποπ.

ιΝο11πιτ νι·τππ

νΕπιτΕπιπττε ἰπἰτιιτ Τιιιιπο ιπ Ηπίπππἱπε πωπω ποπιιπιπ Ετπποοτιιπι

πτοΙππιπ οττιιε Γιιιτ. Ει·ππτ πιιτοπι ππτοπτοπ ιΙΙιιιε ΙοοππΙοτοε νπΙτΙο τππι πι πο

οιιπιπε , πιιπιπ οτιπιπ ιπ ππι·οτιιτπ ποΓΤοίΙἱοπο. Ετπτ νοτὸ ΤτιιτΙο οΙοεππε 8τ μι!.

οποττιπποε πω:: οιπποε Γππο πιιοοττπτιε τ:οποτπποοε , π ιοπε νοι·Ιπε, πτιιποπε ιπο4

τιΒι.ιε, οοπΙὶΙιο Εττπι1ε, ἱπποπἰο νἱποπε, όοοοι·πε πάΓΐιο&ιι, ΒΙπππιιε πΠοπιποτ

θ: ποσά Με ιππ]πε «τι , π πτιπιο πετπτιε Για τιι·οοιπιο ιπ πιποτο Γιιποι·ππτ ππττιπ: ιτετ

οιιπτΓἰτ, ιιτ οιιπέι:π πιιιΒιιε τποττπΗιππ Γτιιἰτιιτ νιτπ. τ!οΓπιοοτοτ, πτπιιο ιιπιποττπΠε

νιτπ: ππροτιτιι τπππποποι·ο τ!οΓιιόπτοτ. Οιτπ&ιε οπιτπ νιι·τιιτιπιιε πιιιΒιιε οπτΙοίτο το·

ππιππ πὸὶπἰΓοιτιιτ, Γππότι πιιοτι πι1τι·ιοΒπτιιτ ιπΓππτιπ. Μπι πο τοττοπιε ΓπίτιΒιιε πω

ποπε, τποπτιε ποιοτπ ιπ ()τοπτοτΙε οπιπιιιπι τπποτο ΠτπιιΙ8επιποτο Βιιπιπ τοποοπτ.

Ετπτ πιιτοπι ιπ οο τππτπ Ιπτπιτπτιειπππίτι·ιπ, ιιτ οιππιπ πιι:ο πατα ΠιππΙοπιππιπ

τποπτιππ ππβοτο ποτοι·πτ , ππιιποτιππε8τοποπιε οτοππτοτ:ιτπιιτ Γ:οπο ποτιτΜΤοτ,

πιιὸτἱ οτἱπτπ Πππιππτιε τοπιπιπιε ππττιαι!πιπ πιιτ ιπτοπτπιπ Πνο οτιπιπ οι: πτοπτιἱ

τοιιππΓτιιΗ τιιτπιποπ ποι:οΙΤπτιιιιπ ππΓοιΠ”ππι τπτΙπποπτιπιιτ όιίτι·ιΒιιοτοτ. Ιτππ πο πά

τιιτπ οίτ , οτ Γτοπιιοπτοι· πι·ο τπΙιππε ποίΗε ππι·οπτοε ιΙΙιιιε ποο τπνιτοτ Γοτοπ τοπ τω

πτοποτ·πτοπτ, 8ο ιππππιε πππιε ΓποπιΠιιπο οιιιπ τοττοτοπτ; ΓοιΓπ1πτΙοιπιπιιε Γππ6Επε

πιιοτ ιπΓτππτιἱιε ποπ ιΠιππ ποτιὶιε πό ποπ οπιιε ιπίτιππτοπτ ππέιπι νττπτοπτ , οιοοπιο

ΓΥππτυπι Γοποτοιπ ιιΒοτιἱιε Γοπιἰππππτ, τοτιοοπτιπ οοτάο Γπο τοίὶιτποπἰιιπι Ενπππο

Ποε Ιοέτιοπιε : @ατε ε!ι·έωυύσωπ ό· στα ωκπέα »πωπω #7:: ·υού2.ι. Ετ οπτοπιι

Βοέτοι·ιε (Ξοπτιιιτπ πιιο πιτ: Επιτπ·: πια παπ·έ @Μπα , παπι) ά· Μπα! 5 ό- 98; [Ε.

πωπω άαπωπίπωιτόπ: , το ὅΜΜἰἔΪΖοπΖΜ: ό· ποια. ΙπτοΙΙοιπτ πω” Βοπτιιτ πιιοι·

ππι πιω πω: νοι·βο ιππιιοτο, πιιππι Γοοιιπόιιτπ οΙοοιποΓΥππτι1τπ πιιππτιτπτοιπ

οτιπιπ ι·οττιπιιτιοπιε οτοΓοοτο πιιπιποπτιιππ. Ηιπο ιΠο άοΓπιοιοπε ππτοπτιιτπ ιπιππε,

οοτιόιο πππποτιππε Ιπτπιίιε οΙοοτποΓΥππε οτοπποπτ.

Ιπιτιπ τιιππ ποπτι πιιοπ πιοπε οπ:!οΠ:ιΒιιε ππποΙπτοτ όοΠόοτιπ, 8: π τοι·τοποτπιπ

οιππ πε! ΕοοΙοΕπΠ:ιτπε οιτοιιπιπε θππτππτι ππιιπο πτετ:ππτπτοτιιτ) πιιοτιπτπ πιο πι



νιτΑ ε. 1·ιιιιιιοΝιε τ:οΝτιεεεοιιιε. τω;

ιτιιο Έετνοτε Πινιιιι ιιιτιοτιε ΓιιοοειιΓιιτ ι οιιττι το ειιιιιίοειιιι @τι οΙειιιιοιε εοιι€ετιεττι στις. τω· .

ΙειΡιάιιτιι οοιιΓρειιιίΤετ , οιιοεΙοειιιι τιιιιοειιιιειιτιιιτι ιιο!ιιιοοιιιιι Εεε!εΠειε εκ ειίόειο 12°όξ:Σ·;'·

|ειΡιιιιΒιιε ΡιιετιΙι απ:: ι:οτιίι:τιιειιε, ιιτεεεε οιτιιιιιιοτειιτι Ποτιιιιιο ΓιιεΙιτ ιο εοοειιι Χω._ '

Ιοοο , νοτιιιτιοιιε νονιτ Ποιτιιι·ιο , οιιὸιὶΗ ει τρωει οτα όει:ΙιΠ-ετ ιιτρτιτειιτιιιιι

Γιιοτιιιιι Ιιετεε ειτίτιτιίΐετ , το Πιο ρτοιιτιο. Ιιετειιιτειτε Εεειείιιιτιι ιετιιΗαιτετ. (ζιέιτιι

ι:ιενοτιοτιεπι ιιιήιινειτιτε Πεσ Ροί'τ ΡΙιιτεε ειιιιιοε ιιιιιιιιρΙενιτ. δεό ιιτιτιοιιιιε ιι

τιιιιτιι 8ετιετιε ΙιοΠ:ιε νοτιιιτι Ιιειιτι ριιετι ειιιΓΡιι:ιειιε . τιιοτε Γοιιτο ιιινιόει·ιε ιιι8ε

τιιιιιτ. Ο·οοτιεχιτειιιτειτι ιιτ οιι:ειιιιττι ιτιιιΙιετ Ρετ ειιιιιοειιι ττιιιιίιτετ Ιοειιιτι , ιο ουσ

δ. Ττιιτιο ίιιτιοειιιιειιτιιιιι ΒιιίΠιεει: ίτειτιιιτι οικω ιιινιιιιιε ιτιιττιιι:ιιε Ροδο οτοίτετ

ιιετε τΕιοιΙε ι:οιιΓΡιι:ιετιε , _εοτιιτ:ι Ιιεειτιιιτι Ριιετιιττι ιιιίτιετινιτ. Πιο. τιιιιτιοιιε ιιιι:ο

ε!ιέτιιιιι στη” ιττιόεοε ιιτοεοείοιιε νιΠτιι ειδ8τει:ιιετιε , ιιείειι·ιοιε εει!ειοιιε Ιειτ.ιιόετ

όιΓΡετιιτ Ρετ τιετιιιτι. δει! Ποτιιιιιιιε ιιιιιιτιειτιι τωιωι ι:οιιΓΡιειειιε . ιΠειιιι ιιιιιιιε

τεττι οιειιιι ιιΙτιοτιε Ρετειιιιτ. Νειιιι εεΙετι ιιΙτιοτιεοετοιιίΒ είἘ. οιιιωΡωτ ιΒιτιιτ

Με , ττιειΒιιίΐοιιε εΙ:ιιιιιιτε νοι:ιοιιε ι:οετιιτ : Ηειι , ιοοιιιτ, οιιτειιειττι Γιιιιτ Με τετιεοτειε

ουτε ειτειιιιιι:ιτιιιετιιιπ πιει ιιιιτιι ιιΓοιιιιιτι οτιι:Γειιτι Με πο:: οιιετιιοιιειιιι ιονοινιτ2

Ηιε ιτιιοιιε εΙειιτιοτιοιιε 8: ιττιιιιειιίιε ρΙειιι8οτιοιιε νιι:ιιιι ΙιειΒιτειτοτεε 10ο πιω

ι:οι·ιειιτίιι που τιιοόιεο νεΙοι:ιιιε ιιτΐιιετιιτιτ , εάιτιοιιε όιιι€ετιτιίιτ ιτιι:εττοεονετιιιιτ

οιιιά Πω ειει:ιιιει·ιτ , οι: Με εοε ι:Ιειττιοι·ιΒιιε ι:οιιίΡτεεο.τετ. ΑΠ Με οσοι-Βετο 86

8εττιιιιι ττιιιιτ)ιιο οο ιτιιιιτιιιιτι Β.Ττιιοοιιιε εοτιτε “τι Ποιοοιιτιιι€ετε ι:οτειτο.τειιιι

Αοεετίὶτι.ιε ειιιτεττι Γ2τι&ιιε μια· εεΙετιτει· ιιΗΣιιιτ : τοΒιινετίιτιτοιιε ειιιτι ιιιιινετίἱ

ίιιΡΡΙιτ:ιτετ , ιι: τιιοιοιιιι Ποσό ιο ίε τιιιιΙιετ Ρετιιεττεινετειτ ι ι:Ιεττιειιτετ ιοάιιι€ετετι

86 Ρι·ο ιιεΙιάιε ιΠιιιε ιιιιιτιοττοιι Ποιιιιιιο Γιιιιε!ετετ μεσω. ΑίτιΠε τιιιίετιεοτιιι8

ττιοτιιτ,οιιιιιΙοετγτιιιτ Ρτοτιιιε το τετταιτι οιιιιιιΡοτειιτειιι Ι)οττιιτιιιιτι Ρτσ Με ἀε

Ρτεειιτιιε ότι Πειτιιιιοιιε ει:ειιιοινιτ απο Ποιτιιιιιιε , 8εει:εε ττιιιΙιετι ειττιιίΠιιτι εειε

τιιῖιε τειιιιιτ οι”. Νοιιιιτ ετιιττι ΒιιτιέΙ;ιιε οτοιιτιιιττι ιιιιιιτιιιιιι ιι!ειΓοι , τω ε εοιιττἔτ

Ρτα:οιιιτ ιιιιιιιι€ειιτιιε ίτιιότιιιιι. Αιιι:Ηνιτετιιιτι ΙΐτοΡΙιετιιιτι οιεειιτειιι : μι” ιππ- υ.,ι,_`ι,_π

τΙ:Πωτι, του πιτ2ύτωπι έτει: Βοιτττπω. Βετιτιιιιι: οιιοοιιε Ρο.ιιιι ΑιιοίτοΙι Γετιτετι- .

τιιιττι οιι:ειιτιε τ 2ν'ο!2·υ2πτέ 2πω!υ , [τά νέα: έτι Απο: πτα|επτ. Με νετο @που ιι: τω».ιι.ιι.

νιιιιτ, τιιιιΒιιειε Βεο 8τειτιειε :ιεετιε, ω Ρεοετ Βυτίο Ριιετι Ρτοβτε.τει εεειιιιι: , 8: Πτι

εΙοτιεπι οοο. ιτιοιιεο:ιτιιτ Γιιιιετ Ρ:ιιιΙΙο ειστε τιετιίιιιτι ειτοιιιιιιιτΙοειιττι 3 8τιιιιετιιπι

οιιεττι Με ιΙΙιιΓετειτ , ΠττιιιΙειιιιι !οι:ο ιτιειετιιε οοι:Ριτ τιοιιοτιοιιε νεοετιιτι. διι:οιιε

Βείιτιιιιι οι, ιιτ Ρτοιετνιτιιε ττιιιΙιετιε ιιτ ιιιΒιιιιιιι ετα «ιο οιιιιιιΒιιε ιΙΙιιάετετιιτ,· 86

δ. Ττικιοτιιε ι·Ιενοτιο ὰ ειιτιόὶιε ιειιιοειι·ετιιτ.

(ῖτεΓεεοειτ ιιιιτειιι ιο Β.Ττιιιιοιιιε Ρεθ:οτε Ποιο! απο Γειτιάι ι:οτιμοτιε τοΒοτε ΠΙ; -

τιτιιτιιι Γοοτιετιιε , τιιοτιιττι εοτιίταιιτιο, ίΒιοιΙιτειε ττιειιτιε ,οτιιιιιιιττιοιιε ιιιιι€τειτιιιιι

οοιιιει νιττιιτιιτιι. Οοτιτιοςιτ ειιιτεττι ιι: ιιιοειιτιοιιε Γεειιιιιιιιττι Ιιιιι·ιιατιιιιτι εοτιιιιετιι

οιτιεττι ειτιοιε Βιιι&ιιε μια· αει ειιιοΙεΓι:ετιτιω Ρεττιιι€ετετ Ηοτειιι. ΥειιιεΒιιιιτ ιτειοιιε

οι! ειιιτι , ιι: ετειτ ιιοοιΙιΠιιιιτι ίτιτοε οτοετεειτιιε , ιιιειγτι οιιιοιιειιινειιεε εοπτειιιει

εμε , Ιιοττειοει·ιτΐιτοιιε ειιττι ιτιιιτιο ΡοίτιιΙειΒιιιιτ ,οτ ιιιιιιειιιιι ιΠιτ , ιιτ τιιοε ειξ

ΚεΒιιε τιιιετιε , νεοειιιοι ει:ετεετει: τω». Πε νετο ιιιειιτιτ ιιιτειιτιοιιειτι ιιτιετιιι

ττιιτετ ιο ετι:ιεΠ:ιε ιιειττιω :τιποτε τοΒοτειιιειιΙΙοτιιτιι (ιι88εΠ:ιοιιι ειτιιτιιιιττι ι·τιιτιιιιιε

ΓιιοάεΒιιτ , 8ο απο ιΙΙιε ω Με ίτιιιιιιιιτι τιοτι ἰτιιτιιττι οι·οτείΓιιτιιε εΓτ. @το 58ιτιιτ

Ιιοι: Γαμώ ειεετετιιτ , 8ι:οεατι οιιετι ττιετιτεττι ιιιιΙΙιτ Πεειιιο.τιιιττι νιιοιτατιιτιι Γοτ

οιΒιιε Βοιωτια. ίιιεεείτιο εοτιτειιιιοσ.ι·ε ΡοτιιιΙΤετι ι:οεοετιιιιτΔοι·ιιεί·ετιιιινειιεε τιε

Γριι:ετε ειιττι,8ε οιι:ι.ίι όεεετιετεπι οτίι:ιιτιετε. Βεειτιιε νει·οτα: ο νεΙιιτ Ιειιιε ]ιιεο!ι

Ιιτιοιτειοιιτ ιο τιιοετιιιιειιΙιε , ΡιετιιτιΓοιιε οΒΓεοιιιιι Ρατετιτιοιιε ΓοΠεττι οιιτ:ι8ιτ πιο»

του ΓοΙΙιειτιιιιιιιε ιιιιιιιοεΙπιτ, ΓεΓέοιιε οοτιιιιε ιιιτετ ΜΜΜ Ιιτιοιτιιε 86ΓιιτειιΙιιτιτ

νιτα: τιιιτιιι!τιιε το Γουέικ τε!ιοιοοιε ειιΙτιι 8: τιιιιιιάειτοτιιιιι Ι)οιτιιιιι οΒιετνιιτιοτιε

ΐιιττιιιιιοοετε ει:ετεεοιιτ : ιτ:ιιιιι: ΕοτιιιΓεεἱιε οτι Ροτειιτυπι Ριετετιε οοΓει·ντιτιτιοιτι

Ιειϊειιε οριιιιτετετ, ιτιττιιιΓεειιε νετὸ εοτιιιτι Ποττιιιιο οτι ιιιττιιιιτιι ειιίτιοειιτιει.ιι·ι 88

τηιι€οκ τειιΒιοτιιε ειι!τιιιιι Μοτιο.εΙιιιεεειτΠΠετετ. Ιτιιοιιε Βείτιιιτι είἰ ιιτ ιο ιιιιο εο

όόιτιοιιε ι:οτοοτε Βετιιιτιατιι ιτι Ι)οττιιιιο οιιοετει: νιτειιι. Αιιόινιι: ετιιιιι Ρετ Μογ

Γειιι Ποττιιτιιιιιι άιεετιτεπι : Ηωωτ.ι μτττω τοπικ ή· ττωτττ·ιιτττωπ , τα ή: Ιοτιέε·ιιτο Εχθά. η!

@τα τττπτω , φωτια Πσπιτπω Βετο· πιο· Μάτ τω. ιιιεττιιοιι:[οιι[ε;ετ:ιτοξοτιιμ ν·

ιι



τω, νιτΑ ε. ·τιιοοοΝιε τ:οΝτοετοττ1ε.

τω. Α». το τΙτεεοττετ Νήμα τε!τρωτ2τ ?απτο απ! »ωτπ·το δεσ. ρφω· πωπω ΜΜΜ , στ”

ρω? Με τοσα: Μ· τίψτρα!ω. Ητε ττειοοε ττοοΒοε οτεεερττε ττοττ"τοε ντι· τουτου

:οτιιι. τοε , 8; ρτετεττε τοτοτττεττοτο Ρτεευετοιτ ρετεοττΒοε , δτΕτΒοε 1)τντοι ειτοοτ15 Με

Ε” Π·- ιτεοίοε ειοίττοεοττα 8: εαίτττ:ιττε οτ:ιττοοτίοοε 8: ειΠτόοοτο ττοτΙιτιτοτο δ: ετεεοτοΓΥ

οτιτοτο ττοτοοτττιΙτ Ποτοτοο τεοεοττεΒετ τοττοτο. Ετοτ ουτεοτ ίτο,οοτοτε ειτουε οοτ

εοτο Βιοόττ ντο ττεττττεττοτο , οτοοτοοε νττο: τω: τετοροτε Με ροΙτοΙειβετ τὶ Ποτου

οο , οτ Γεετ.ιε ΙτττετεετττΓεετετ, οοεττοοε τυο ίειοότα: εοοντετΓεττοοτε Ιοιοττο τω

τοοττοτο ΓοΙτ Ποτοτου ττττΙττετεττ

τν, Ιοττοτ Ιειρίτε τετ:οοττυτο οποττεττυτο τεντ Γυορυτοττοοετο τετετ·ττετ :τοτ·ττε ,οττεοτο

τω είὶ Ρτοε Ποοττοοε τεΓοτεετε ττενοττοοεοτ ΓετντΓοτ, 8τ Έτεοοεοττοτο €ετοττοοοτ

δέ Ιειτ:τγοτοτοοτ τοτΓεττοε είτ ετεοτευτετ. Ωιοιόειτο οοέτ:ε ττοτο ΙΞιοθτυε ντι· οοτ:

εοοΓοετοτο ντοτττοτυτο οτειττοοοπτοοε τεττοτετο ΡειοττοΙοοτ Γοοτοτ ρτοΡτετ τοίετ

ττιοτ Ιιοτοτιοτ οεοεττε οειτοτετο εοτοοττ εοοεεττετετ , τοποτιτοττ ετ το τοττττοττΠττοοε

τοτττεοοε Ρυτεοτττοτττοτε _, Αοοετιεο νυ!τυ , τοττοτοε τ”οτοεοττοοε νείττοτεοττε,

Πάοίοοε εοτοτο τΠο εττοετε αουτ: : Οττιττοοεε τοτε 8τε!εϋτοοΓγοτε,ττοτετ Ττοττο,

ουτοοε ποιοοοοετε ττεΓοό3.ίττ, εεεεοττώττετ Γυοτ οΡοτΙ Πευτο. Αόττοο!εττττ Μουτ:

ΠοιοτοοεοοΗετ]εεοε-(ΜΜετυε νοτυτο τουτο ουοττ ετ νσντΠτ το 13υεττττε τω,

εοοίοΙττοττοτ οε τε Οτεειτοτ οτοοτυοτ, 8τττεΒττ: ττϋτ ετείτττεττυτο εστότε τοτ. δει

Ρτεοττετ εοττο υἐ ετοτττετ τε , ουτε Μοτο ε!» εο Ροίτοτέίττ. Ποεευττ σου τε οτοοτε

ιοτιοττο.τε Γοει , 8›τ Ρτωεεοτε του Γεττοετ το τεττοτττ εοτὁἱ8 τοτ. Το νετὸ οετοτ:εοτ τω.

αουτ ΡοΡοτοτο Γουτο, άσο ότΒουτο $εεετττοτε.τε Ρετνεοτεε τοτοτττεττοτο. (1ιΒε

εοττο Με ίοΙοτο τοτ:εΠΞιοτετ ὰ Ποτοτοο ττερτεεετυε εε,ττττ,οτττ τττοοετοτείτ: ο τ.

()τεττο εοττο ]οίττ ΜΜΜ τουΙττιτο νεΙετ εΡυ‹τ [)οτοτοοτο , 8: Ρτεεεε ττοΡοττου:ε

δέ τοεείΤειΒττετ εττΓεεοττυοτ το! εοτε8 οοτ. (τετοιο είτ ττεοοε νεοετοΒττττΤτοττο

κοιτά:: , οτειττέτοοε οιοοτοοτεοττ Πεο τετττττττττ το τ:στττε τυο , 8: αυτιά Γε ττο:ττοε τω

ΠαττΙ» τ. τοττειοε εοοτ-ετεΒειτ νετΒοτο [)οτοτοτ: Ρετίτε ό· .τω»ωωω , ?πετάτε& τουτο!

το , ροφιτε ά· .φετττ·:ετ ·ι)υέτ2τ. Οπιπιτ του» ?το,πω αστέρι, ά· ?το φωτ» το·υστττ,

ώ μιβιοτΗφετττΜτ. Ατττττττττ οοοοοε Ρτο τττ&οε ΓοττοοΓοε νττΙοοοτ ετ! εοτο:

$υτ·δε , τοουττ , 8: νεοτε το Β. ΙΗΜΑτ:τ.ιοΜ ΤοοοτεοΠε "του Ροοττοτ:ετο : τρἴε

εοτοτ εΠ: ττειοττ τοοεττ τουσ το «πιο ουκ ουοεοΡτιτοτ5ερτττοΒοττεε. ΠΠ οειτοοοε

οΠ:εοττττ Πεοε οτοοτε ουτε τε ουοττετ Γειεετε , ττοτ:εβίτουε τε νττο τοετε. Το νετὸ

Εκ: οτοοτει οοετειτοποοε τττττετττ τω. Ποιοτοοε εοτετο τετ:οτο ετττ, 8τ εοίτστττετ τε

το οτοοτοοε τοτε τοτε. 8υττεττττ ττεοοε Β. Ττοττο ποτε ττττοευτο ( Ρεττεττττοε εοττο

ετ.τιτ Με οτοττττοει ντίτοοε) 8τ νοΙεοε νεΙοετοε ΓετΓεττεττ ενεοτοτο τετ , ετΤυτορΠτ Γε

τ:οοι το εοτοττειτο ετοοε Ροετοε 8: το! ντΠετο ουτε τττεττοτ $ερττοτΒοττειτ Ρετ,οετε

€α:ΡΗ. ()ν)ιτο αυτετο ειρρτορτοοοεττετ ττοτοοτ το ουτι Ροοττίε:τ του ντττεΒειτοτ , Μ.

τοοουττ ΕΡτΓεοΡυε ροετοε τοστ «Μοτο : Οττ:υττττε νεΙοεττετ νττο Ι)ετ οοτ νεοττ

ντίττετε οοτ , εεεε εοττο εΡΡτοΡτοοοετ. δυΓετρττετεττοτ εοτο εοτο στοοτ τττττοεοττα

δι ττοοοτε,86 ετττττοεττε το τοτε. ΙΠτ νετὸ τοοεττ εοτο τεττ:τοεττοοε εοττεοτεε, ώστε

νετυοτ ετ το τΡίο τοττοττο Ροττετ: ουτε ττοεεΒ:.ιτ το ττοοτυτο ΕρτΓεοΡτ ,τ:οεοονετ

τίιοτοοε ουοετ ττε ττΙο ὸοττΠ`ετ Ρουτττεττ , δι ίτετττο ΓυΓεεΡετοοτ εοτο εοτο Γυτοτοε

νεοετοττοοε. . _ ·

ν_ Αττττοδτοτ είτ ττειοοε Β.Ττοττο το Ρτ·2Γεοττεοτ Ροοττοτ:τωτοτυττοεεοτεοτ εοοτ

Βεοτεοτίτττοοε Βετοοεττοε, πω. Γοττε:τττ 86 οεεοττττ ετ το τοετττο Ρτινττοεοττ ττοτττ(`ιε

ω. ΡττΠτοποε νετὸ ττιτοο!υε ΠετΤτυττο οτί-οτ είτ Ρτοίττετε ίε το! μετα ετοε. Ροο.

οτε:: εοτετο εοτο Γυτοτοε Γείττοειττοοε τοΓεεΡττ εοτο , 8: ττεοΓευτεοε ειτουτεττοε είτ

ττ!υτο , ό: αστρο Ρτο οττοτε ετττοττοττοοε Ηετε ίυΡετεο!τοιο οποιο. (Σίτιοοοε του

τιτττοττ: τω:: :τοσα , 8: οτετοοε νυττοτο ΙοτοτΗοτε ττντε Ιοετοτοετοιο «το ττείτττεττοτο

ίοοετοτι: Ρτιττττε οΒετττοτ οοιότττττΠτ:τ, ίτιοότοε Ροοτττεττ Γειι·τ εοεοττ: ΒεοετττέΙ:οε εε,

τοοοιτ , ροτοτοε Βοττ οτοοτροτεοε , τ:οοΓοττιτοτ οτοοτοτο Γρετεοττοτο το ω. 5η:

το» Ι)οτοιοε ]ετο-(.οιιτετε ττιοε 8: τοΒττο.ττο Ρετ τοττοττο @εοτο Γεεευτοτοτο , οοτ

άτοοειτοε εε οοεττε οοτ ντίττετε ρετεττνεοτοοτ Γετντ τοτ. Ηο‹: .το , εοονεττίιτοοε οοτ

Βε:ιττΠτοοιτο Ττοοοοετο ει: : Βεοετ!τέτοτ είτο , το τοτ , 1)εο ετττΠττοο , τοΓόοοε

Βετο οοτ ετττεττιτ πετ τουτο στα! οοτ , ευίτοτττετ ττετοτ:ει:ε ετεΠοε τοστ το Γετοτττε



νΙΤΑ δ; ΤΚΠΒΟΝτδ £ΟΝΡΕ55οΜ.5ι° τό”

οτ:τοττειτοτοτο τΠτοε , ετετττττε τττ:τ ΡτοΡτττοε άεΠόεττοτο ειοττο:ε τοτε, δ: τττοοετ τττ›τ

Βειττειτοε Ρεττττοοεοτ ετττεττε τοτ_. Ητε Με τττότ:τε (εεω ΡοοττξεΧ,Πετοίτςοε Β. Ττο.

ετοοεπτ ετττ ετεπτετειτο ίοειτο, τοποεοίόοοε Βιιοεττο τεΡτετοε ετττ : Εεεε οοεοτ Βεοοπτ

δ: ετοετο τοεοοττοπτ ττεΒττετε ττειττ·εε τοοοοτο._ ' ο _ _ Ρ 4 _ _ ν '

Α: ΡοΠεοετο τω: Βιοέττε Πιτοτεττοοτε νεττοει εείτε.νετοοτβε Πτοοτ Πιοθ;τ Ρεττεε

εοοίεττετοοτ , εοεΡττ εεω” ΡοοττΓεκ τοςοτ ετττ νττοπτ Πετ δ: ετττ : ΔΝετοτο ει» Πτ,

Ρτττ πιο , ττοτει εκ Με Ποτε τεΒε τοντοτεοτττ Πττοε ττιεοε ειτε, ε: εΒο Ιοεοπτ Ρετττε

τοτ Ρετεοοττετ ΓΡττττοειΙτ τοτε τεοεβο- Π: εοτετο Με τιοετνττ τετ Βετ , τοεττοενττ

Γε ττοτοττττετ , Βι·ειττειε Πεο τεΠετεοε , δε. νοτοττο[εοτεττ €εοοε ΡοοττΠετε. Ατ τττε

τενενττ απο , 8ε Ποτ Ροτεττετττιοεε τιβεινττ εΓεοτεΡεετε. Ητε τττε Ρετειάτε ειεΙεττάττ

νεοετ:τοετω πτετοοτττε Κετο:ιεττοε τοττοτ το! Ρτοτο Ττοετοοετο : Νεο ΡοΠοτο ττοτ,

τοετοττ, ΠΠ ε:ιττΠττοε, εετατε ντο.ε τοειε. Νειτο Βοττττοοε οΠτο εττεοετοε εΠ: οΠεοε

ττετε οποτε φωτ τε οΡοττετ Πιεετε. ΙοεΙτοο.τεττοτ ειοτεε τοειετιό εε!πτοοτττοττεοτ

Ρετττε :οτ : νεττ:οκο εοττο Ποτοτοτ Βιέτ:οπτ είτ :τό οτε, οτ οί]:εοετε.το ττΒτ ντειτο τετο

ττε τοτε. Ρετἔε ετεο , ΡτΙτ πο, ίεΙτεττει· :ιό ΟΗτ.οοοι.εοΜ ΜεττεοΠε οτ-Με [Μη

ττΠεεοτ , οπωειοεοε ΡοΠ”εΠτοοετο :Ματ ά εοοέτε ε1ο:ιττεβετε νττοε εε το Με Ρετ,

ττοοε , Ρετ τοετοοε τΡΠοε ττε‹τε 5. $τεΡττειοο Ρτοτρτοειττγττ ()το·τίττ , Πίε οε Μοτο

Βετεττεοτ τοπ: τεττεοτε ΡοΠεΠτοοτε, οτ τΡΠοε τοΗτεεειτττοοε τοεττττε εε ετεττττειε

ττοε ετοε Πε το εειοτττο τεἔτττ εεετεΠτε. Βενετειτοτο εΠ: εοτιο αὐτοὶ Ποττττοε , · ττοτε

τ·ονεοε νοντΠτ νοτοτο το Ροεττττει τοε , οτ Π ΠοττεεοπεετττΠετ *ο Βοτοτοοε τοειτοτε

τετειττε ΠΡ:ιττοιο , ΕεετεΠετο Ποτ το τω. ττετεςτττ:ττε :ετττΠεειτοτοε εΠεε, εε Με τΠο

τετοροτεοοτειιτο όεΠεΙεττοπτ τοοπτ τοττ οτ Πιετειε ττττετεεςττεττετΠεε. 8οΓεεΡττ τετε

τοι· (3ττττΠοε νοτοτο οεοενοΙεοττεε το2,ττεετέτειοε ττοτ ετεΠετετ·τοτο εοτεΙτε τοτ : τετο

άπο Γεω Πεοτ Ρτε:ετΡτο τττ›τ τ οτ Ρει·νεοτεοε ετττ ΜεττεοΓε οΡτττοπτ ΡοΠττοειτο δ. $τεἐ

ΡΙττιττο τοαοτ ττειτττετεττε ττετεὸττετετο , Ροίτοτεε ὰ Ρτεεξατο ΡοιτττΠεε ετοΠτετο οτοτε,

ο: Ποεττο Πιετοι·οοι εΡτεοπτ ετοτττο.τ τε : ττειοίτηοε ττοτ Βοτοτοοε εττιτττιπτ το εεττ

[μότο οιοτιτοοτ ντττεοττοτο τε. Ητε δ( ετττε Ρτοτττοτε @Με εΧττοττεττοοτε νετοτε

Με ντι· Βετ ετττοοοττοε εΠ ὰ 8. Βεπ12εττο , ΙιτΠΙοε εττΡτεττε Πτττέτοε τ>ωττω οεοεἔ

εττεεοε εοω ετττοτΠτ το μια. Ι _. ¦ τ τ . ,_ ε . Ρ μ ν _ _

Ροίτττοεοπ εοτετο εΡτετΤοε είτ Β. Ττοττο ὰ εροΠΡεότιτ ΡοοττΠετε, εσεΡετοοτ Ροεττ

<τιετΠεοτεε ετττεοτ ΕΡτ εοΡο ἴοΡετοτεεττνοτε ΡετετιτΠ_τεο&τντττ Βεβττοιο τοΠΡτετ·τ

ττοοε νετοτε τττοττει·ε εττεεοτεε : @οτττ Ροτειε εΙοετεΠ1 νττοτο ιεεεωωτ ττοεττε τω?

τοτοοε οοΠετε ΝοοιτεΡεοΡετ εΠ ερτ εεω ττεΐΡεέττε νεΠτατεοττε τοετοτοε ετο.τ 2 εοε

ει·8ο τετ_ετο νττιτοτ ττοττττοοε μπείτε: τοετοτ Γεττετε ΡτεεεεΡττε Αοτττεοε ε.οτειο νεοε

:Με ΡοοττΓεττ τΠοε Ικα ετΡοετ τε εοοτει·εοτεε , ττττεΙΙεττττ ςοὸττ ‹τε τρεατο Ττο

ετοοε τοτε ετττ:ετεοτ; Σε τοετεΡειοε εοε ειπα €τειντίΠτοο οΡΡτοοττο ετττ: να: νοοτε,

τοττοττ, Ποτττ 8τ τοΠΡτεοτεε εοτετε , ετττ Ρεττοοετο ττοτοτοοιο ει: νεΠττοεοτοτοπι

ηοειτττετε τοτττεεττε. Πεοε ε1οτ Γει·οτειττετ εΠ τ:ο8ττεττοοοτο 8: τοΠΡε&οτ εττ εσπ

έτοοπ , ηιττττοε τοτεττοττε ττοτοττττε Ριιτετττττοτττιτεοτ ετ οτοειτοτο ε]ο:τ:τττ ; ΕΚ οοο

εΧτεττοττετ ἴεττ ηοτε ότνεεείτ νττ· Με ετοτντΠτεινττ οοεέτπτωοττεττοϋΓεοε εττνττττε

@Με τοεοΡτεε. Ποτοτοοε ετοτετο εοτο τΠο εττ,8ε τΡΓε εττεο:ιτοε ετ! ττοεττε Ρετ Μοτο

1°τοε ντΠτετε. νοε :Μπεστ σο νεΠττοεοτοτοτο τΡΠοε ετοετττετετο εοτο τοεΙτετττεΡο;

τ:τττε ; τΡἴε νετὸ εοτειτο Βεο τοεττοτ ττοττττ εΠ:; δε τοετοττ τισότε νοεεπτ Πεπττοτ

ειοετττε εοοΓοτειοτετο Γε, 86Ροτττεεοτειο Ποτ ετττοτΡτετε στοπ όεΠιτεττοπτ εοπττε

(οτ. Νοτττε ττετ-Ρτεετ·ε τεττεοτ Ρειττεοοπτ τττεΡι·εεειοττοτ Ροττοε Βεττοτοοοτ οτττοτΡο:

τεοτεοτ ,ιττΡετ ιοετττε ττττοε ετε Με οττοΠε νετ·οτε τττοοετ νοοτε πω: τοετοΙΞεοτττε

Έτοετοοτ Ζ.εΙειτοε εΠ οτιτοεοε Βοοττοοε ει·ετι Γετνρε Γοοε τ ε: ντοετε:τ είτ τοτοττε,

τοστ οοπττοτο δεοέτοτοιο ττττοε.Ρ Ητε εοττο ετττ Βεειτττοτττοεπτ ενειοεεττεετο Γεττετ

τοτε ειττεΡτοε εΠ· , ετε εοε Ι)οτοτοοε ετ:: βαττ Ράερετ:$ @Πέτα , μεπτεπι @βάτα

Μ πτ8παπι ω·Ισπη.Δ Ητε οεπιττοε γο· το Βρε τοοοετο τττγεε είτε οτοττ :- το: ο ε τετ

Ι:ιεεε εε τετοΡοτετεε τττντττεε Ρι·ο εετετοτε άρμα Ποε ετττεοτ τνττττε νεοεττττττ , δε

το Με νται όεΓΡε&οε είτε :το ΠοιοτοτΒοε οοο ετοοεΓεττ , οτ το εετετοε Ρειτττε εοτειοτ

ττοτοοττειττ τετττΒοτοτε όεεοτοε εΡΡετεετ. Τοοε τΠτ Ροεττ ΠοτοτΡτοΠτεινετοττε

(τ: ετττ Ρεττεε ΕΡτΓεοΡτ νεοτειτο ετ› εο ΡοίτοΙειοτεετ Ατ τΡΓε : $οτ·εττε ,τοετοττ , ΡτοΡιέ

απο. Λο

τω. κενττ_ι

Νον ει”.

πιο.

τ

Μ.

·# εοοεεΠτΠ

Π::

ΨΗ,

Μωβ.



ιο76 ν1ΤΑ 5.ΤΚΠΠΟΝΙ8 ΟΟΝΡΕ5$ΟΚΙΒ.

()τι1ε.ΑΝ

1ι::.ιτενιιι

Νον:τι::ι.

ιτιττιι.

ΎΠΠ.

Νο::

Κάπα !:._ἱ.

ΙΧ.

εω.ττι.],

· Βε.9.:ιιιιιιιιιε ετΒο Τι·ιιτιο :ενετΓιιε ει: ιτι :ιοττιιιιιι Γ:ιειιτι , 8: Ρτα:Ριιτανι: ειιιι&ι

δ

:ιιιε Π: ιτοΒιε Παπ : σενα: ιιιι:ετιι τιε τω: ιιιιιιιΓεε:ιιοτιι ετιιιιετι ιιιειιττ:ι:ιε.

σε:: ιιεεεΠΞι:ιει ιΠι εαω: ιιι ι:ιτιετε ειιιτιιΒιι ιιε οττιιιιιιιιε α:: οιιισειιι: τ::
, η η Ρ : Η

Β:εΠιι ΡτοΓΡει·ότιιιε αιτία Με::ειιίειιι ιιτιιεττι ρετιι: , ειτετιιΡΙιιιιι Ρει:τι:ιτι:ικ

Αιστειιι:ε ἔει·ετιε , ιιιιι ιιιισειι:ε Ποτιιιτιο ειτιι: ιιε :ε:ι·ει Για ε: ‹:ιε εο8τιο.:ιοτιε 8: τι::

:ιοτιιο Ρ:ι:τιε Μ. ιιι:τεινι: :ιιι:ειιι Β.Τι·ιισιο Πει Βιττιιιιιιε Με::ετιιε οτιιτιιιιιι, ω,

τιι::ιιιε :κι εΙοτιοΓειιιι ΕεεΙειιετιι δ. 5:εριιειιιι Ρτιττιι Μιι::χτιε, ιιι :ιιιε Γιιτιιιιιέι ιι:

οιιετιιιτιι ει: :ενετειι:ιἐ`. ρ:ει:ιοιιΠιτιιιιε ἴατιΒιιιε πω: ειιΠοειι:ιιτ , φα: ε:ιιιτιι κνωι,

:ιειΙοτιιττι :ειιιΡοτε,τιείειιόειι:ε Πινιιιιι Βτει:ι:ΐι 86 ιιιει·ι:ιε ΙΞιιιέ:ι Μειι·:ι·τιε,ιιι ιιιειιιο

ιι:Βιε ιτι:ετιτιιο Με ιΠα:ΐει ρετττιιιιιΠ:. (Βιιιιι είιτιι ιιι€τεΠιιε είε: νειιετ:ιιιιιιε

Ται:ιο , αιτιι ιιιεικιτιιο. Ιιιιιιιιιι:ει:ε Ρτοί:ι·εινι: Ϊ: εοτετιι ειι:ειτι , όενο:ιΠιττιάίαιε

οτιιτιιτιο:ετι:ι Ποιιιιτιο αιτιι ειιΠιιειι:ι Ιε10:γιιι8.τιιττι είιι:ιιιιοτιε τω: μα:: , ιιινο.

εεινι: ιιε ε:ιτιιιι τω:: ιιιιιι βεει:ιΠιτιιι 8:ε ιιειτιι Μ ει:: τι: ιι: οτο.:ιοιιεε ι Με: .. . _ . , Ρ Υ_ > Ρ ο

:επι τιιαιείιει:ε Αι:ιίιιτιιι Ρι·ιενειιετειι: , (εφε αιιιι οτιιιιιΒιιε :μια Ροίΐε:ιετει: Πω

δ: εο:ιετιι Μειτ:γ:ι Οιι:ιίιι ίεΙιει:ετ οιι:ιιιι: , Ιιοιιιιιττι νι:ιεΙιεε: ( ιι: Ριιιιιιιε ιιιε)

νινειττι , Πεο ΡΙειεετι:ειιι. Πιιιιι ειι:ετιι ω: Μι ιτιιΠει Γειτιέ::ι σπιτιου:: όιιι:ιιΠτιιε

ΡετΓενει·ετε:,ειιιιοε εαω:: ιιιιιΒαιιιτιιιιιε ειιτιι ιτι:ιιι:ιιε αι. να:: ετιιιιι ιτι ω

Μια:: :ιενο:ιοιιιε ΓΡιτι:ιιιιι, 8: α:ιιιτι Γε :ειει:ιιε ιιότιτιι:ειΒιι:ιι: , ειιριειιέι::ιιιε Με

:ατι ιιιιιιε :ειΙιε νι: απο :απο Γει·νοτε :Μα ιιτιιο:ιε ειτιιΠεε:ε:. Τειιι:Ιετιι ετεο ετι

εεε: Γε Β. τω:: ει: οι·ε:ιοτιε 5 ιιια:ιιιιιι:ιι Μετγτιιιε ει::ει·τέετε νιιι:ιιτιι ωεΡιτ. Αε.

ω:: ετι:ετιι ω ειιιιι αιιιοε ΡτιιεΓ:ι:ιιε Εετ:ιεΙι:ε αιτιι Ιιι.ιτιιιΙι:ει:ε , αει: : ΠΜ το;

ιι:ι:ινι:ει:ιε ΓιιτιιΡιιί:ι ειτοτ:ιιιιιιι , Έι·τι:ει·,ιιιι: ιιτι:ιε ι:ιιιετιε :ιιι ιι: Με "Πισω εχω

τι: ιιιτ:ε:ι:ιο ι Δε! ιιιιετιι ω: Πει Ριιόιει:ια: 8:ιιιιτιιιΙι:ει:ιε ΓΡιττω :εΡιε:ιιετεΓΡοιι.

:ιειιε ει: : Ι:ι ι·ΙειίΒιιιιιεε Ειιιι·:ιιιιιε ιιιε:: εικιΒιιιιε ι:ια:ινι:ε:ιε Μαι: :ιετιοΓει:ιιτ, Με.

:ιιιε ιιεεείΐτι:ια: ::ειιιΩε ενετι:ιι εο<έετι:ε Με νειι:ι·ειε :ειι:εινι Μι:: ιιιε:ειε. Οιιίε:το

ι:τι:ιιιε £2.:1:8τΕπι :ιιο.ιιτι,ί:ει:ε: ,ιιτ ιιεει:ο Οιι:ουιιι.το ΕΡιΓεορο ιιιε: Ριι:νι:ει:ιε

οι:ινετι:ιιττιιιιτιο:εΓεετε Ι::ιάειιε. ΡοιιιιΙειιε :Πι :το , ιι: Με Γειιι6:ι:τι:ι: οΙπωωι

Ρ::ι:Γειι:ετι τιιετεειτ , ιι: ιιιιιιιιειιι·ιιττι :ιει:εΠι:ει:ιιιτι εειιιιιιε οΠετι:ιετε νειιαιιιι. Πι:

ι€ι:ιι: ειιιι:οε αιιιι Γιιτιιτιιιι ίεΠι:ιει:ιοιιε ιιιιιι:ιανι: ΕΡιΓεοΡο , :1ιιὸ:ι :ει!ιε νιτ :ιε

ΗειίΒαιιι:ι: ιιτ:ιιιιιε :ιάνειιιΠα 8:Γιιιιέι:ι:ε:ιε ιΠι ° '·· . Ρ . ,Ἡ ' ' ιιε :ο σειιιιιτιι Ρο ιι ε ε:. Μ

9ι.ιιενιι: ιιιι:ετιι Β. Ροιι:ιι`ει: Ρ:εειιιιιε ιΠιιιε , αφ: Πει:ιττι τιι·εεεεΡι: ιι: ειι:ιετιιω:

ιΡίιιιε ρι·:είειι:ειτε:ιι: οΒ:ιι:ιΒιιε.

Αιιιιιι&ιιεειι ιει:ιιτ ιΞιτιιιιΙιιε ΠοιιιιιιιΤι·ιιιιο ιιι εοιιΓΡεό:ιιιτι Ροιι:ι:ιει:, ίιει:ιιιι.

:ιιιε ιι: ιιΡΡ:οριιιςιιανι: ΕΡιίεοΡο, ειτιοτεινιι:ειιιιι Ρτοτιιιε ι:ι :ει·ι·ε:ιι. Βιιιι&ιιε νετὸ

()ιιιοειιιιίιιε ι:ειιι:ιειιι:ετ εΙεν:ινι: ειιιιι , Βετιειιιεειιι:ιιιε ιΠι ει: : Ρ:οτιι:ιιιε Π: ει»,

Μ Π” .ο Πει” 3]τιωτιιιι8,ιριεςιιε ::ιΒιιιι: :ιιιι :ιε:ι:ιετιεε :Με τοι. Ιτι:ιιι:ιιι :ιιι

τε9Ή απ” (ΜΜΜ ΕΡ1[:0Ρ089 δ: νιόειιε κι ιειαετιι απ: ι·:ι:ιιιιττι 5Ριτι:ιι:-ι:ι:ιέ:ιαι

τιιιτειΒιι:ιιι· Ριιιειιτι:ιιόιιιετιι ιΠιιιε. Επι: ειιιιιι,ιι:ΓιιΡετιιιε :ιιιτιιιιιιε', νειιετιιΒιιιε

Ττιι:ιο ιιιιτε Ριι!ειιτι:ιι:Ιιιιιε :ιοτιιε οι·:ιει:ιιε , ΓειΡιετιε νει·Βιε, ττιοι·ιΒιιε τιιει:ιιτιιε,εο:.

Ρετ:: εο.ίιιιε , ιιιεειιιο. νειιειιε , εοιιιιΙιο Μι:: , ιοΒι·ιε:ει:ε νι€ιΙ , ειΠοςιιιο ωειι,

Ριε:ει:ε ιιιο:ιειιιιε , ΪειΡιειι:ιὲ Ρτει:‹ιι:ιιε , εειτι:ο.:ε ι·εριε:ιιε , νε:ι:ει:ε ιτιιιιι.ι:ιιε , τεΙι

τέιο:ιε ιιιιι:ιειιιιιιε , ιιιετι:ε :ιοειιιιΙιε , νιιι:ιι :ιττιαΒιΙιε , Ρτιιτιειι:ι:ι ιιιΕιισιιιε , οι·ει:ιοιιι

άε:ιιτιιε , ιιιτ8ι:ει:ε :Με , ιιιιτιιιιι:τι:ε τιεεοι·ιιε , οι.ιετιιειι:ια που :επιω , Ηόειιι.

Πι·ιι&ιιε ξ ι”:ει:ετιιι:ε:ιε :ιτιιοτε ρι·κειτιιιιι: , ρω:: νιτ:ιι:ιιιιιε :ι:ιοττιιι:ιιε , ωειτ

φιο:ιιιε 8ριιι:ιιε @μια ::οτιιζε:ιβει: ιτι Βιειε ω:: , ιι: 8ειιοιιιοιι ει: : δαΡἰΜ2ὶ.1 ω

πω: Με:: τ:: :πάτα φα. 8ειΡιε:ι:ι:ιτιι ειιι:εττι νεταιιι τιεττιο τω:: ω: ε:: ΒΡιτι:ιιω

ίειτιαιιττι ςιιι ειινιτιι: Π:ιΒιιιιε Ρι·οιι:νιιι:. Τιιττι όειιιιιττι Ρωιιειιιε Ρω:ιω νιτιιιιι

Πει ιιιε ιταΒιιιτι:εττοεατε τ:οετιι: : Έιατι:ιιιι ,ιτι:ιιιι:, ιιΙιαι:ιΙΙιτιιε ειιιιΓει. ειτιιι
- ι . _ ο

Π!» Η ό:: τει:ιο:ιε Ριιι·:ιιιιιε σε: νιιι:θ. εε ιΝιιιιι ::ιΓΡει·ει ::ιιιιέ:ει ιτι ι:ιιιε:ε κα

ΦωΠίϊ ει” Μέ ι Ρέ0ΐΡετει , ει: , σπιτια : δ. δ:εΡ ιιιιι Γιιι:ιιε (ιιιιιτ:ιειιε 8: Βιιιιάιττι

τι: νε τ:: οτει:1οιιι ιι: ιιιιιιι:ιιε,ιιιιιιι:ιε εοιι:ι·ετιε:α:ιε ενειιι: οεειι:Γιιε. ΟιιιιιΞι τω.

ιἔιιι ριι.Γιιρε::ει:ιε ιιιε:: νοε νιιι:ειτιειι Με:: αι: ει:ιττιοιιι:ιιε ιι:ιτιι:ιιιε Γιιττι :ι δερειο ει.)

8 πι: ΦΠ) ιικ1εικα Πωσ ΚετιιιιεΙιο Τιιιι€ι·ειιίιε ω” Α:ι:ιί:ι:ε _ ω; Βειι:ιαιωι

ει:: ειιιι Ιιττιιιιιι :μια ιιι Μ:: ιιτισε τιιεΒιιιε νιτ::ιτιιιιιε Ηοτειι: ειρΡε:ιΠ`εττι , 6: @τι

Ρτιτιιι



τ ι· τσι ι·° -..Η

νΙΤ4Α δ» ΤΚΠΒΘΝΙδ _ΈΟΝ.ΡΕ85ΟΚΙ8ϊ : το”ιιι·ιιιιι Μεττγτιε ιιτοπτετιι:ε νιτ:ιε εοιιίοι·τιο εσιι€τε εμε ιιοΠισει·ε νιίσε_ίσιιι ισ 0,” Με

ΗειίΒιισσε Ριιιτισσε τιιισιτιιΠειιιι £Βιιιιιοτι:εσι ἀενοτιΠἰιιιο ιιιειιτιι εθ`εέτσ οι·ιιιιειιι σε τω".

ΡοΙΤεΠοιιειιι ιιιεειιτι , τιετει:Ητιιιεσι Μια: Ρετειιτσιιι ιιιεριιιιιι, τισιάσσισε ΙιειΙιεσ Νζ::`ΐ°

ιιι ΗειΠιειιιτε τιο.Βο ισ Ισα; εισι όιειτσι· 52.ι·εΙιισιιισ ΓιιΡει· @Με ()ΥΠιισιιιιι ιὶ με, ο

ίεστιε ειιτιεσιο (σε 5. 5τειιΙιειιισ Κειίτοιιτιίιΐτι σε στι] σε Γ:ιιιέτει: _Εετιεθιε ιιιεοιιιιιιστ

τετιιΠ ττει.ι:Ιιτιοιιε εοιιιιοιιρ. ()οστιτσιιινιτ ισιτσι· νι: Πει _εσσει:εσι Ιιειεσιτιιτειιι

Γσειιιι ισ ΡοΠεΠιοιιειτι δ. 5τεριιιισο ΡςιιιτιΠεισίιΓσσε Μεττεσσε Ε.ει:Ιείιεε σειρετσε.

τιιι:Ητιοιιε ἴσΒ τιι:ιι·τιιισιτι όεΓει·ιΡτισιιείσσσικε. Ηιε ειστειιι Με Ρειιιέτιε , πωσ

:Ισ Β. ΤτσεΙσ Ιοσσι ει! νεσει·;ι!ιιΙεσιθΙιΙοσσ)ίσσμ ΟΒ[εεισ,ισσσιτ_, ΡιιΠιιιι_ε

Ρειτει· , εισαι στι:: τιιεπ σιιτιστειτιε ιιισιισ(εσΙσιτι ΓσιειΡει:ε σοσ ιήειισιΠ:ιε, ι·ισιιε ετιιιιιι

μετα ιιιεειε ειι:ισόιι·ε ι:Ηεσειιιιιιι. Οτο ειιιιιι στ Γ:ιιιότεισιιιΙιττετειισιιι ίτσσιο ιιιε

εισάιι·ε ιστιειιτιε.· Βρε ιιιιιιισσε τιι·εεειιτσιιι [σίεεΡι ιιΒ.(Β.ειιιιιε!ιο ,στ ροίττισειιιι

Ροί[εΠισσεσι ιιιεειιι δ. 8τεριιιιιιο τι·ιισιάιί[ειιι , τσσειὶ Βειιτιτσόισε νείτι·ιι Βιετοτ

τσιπ εριεσιι·ιόιΓειιιιισεισ Ροιι:σιθ.πεσι. Ηοε:ιστειιι εισσιειιε Ριιωισσι Εριίεοσσε5

εο.ειΓσε εί`τ νιιΙσει εεΡετιτιοτιετιι σε @τι Ριο ΐει·ιιιοσε Γεεστσε είτ. ΕεΙιειιετ πι

τισιτ , θ ΠΠ τσι , Ι)εσε οιτισιτιοτειιτ ιΙΙσισιιιιιτοι· στ ίεσείιε τω , 8: 5. 8τεριιιιιισε με

Με εσιιιΙιειτοι· τσι εκβίτειτι ετ Γσίειριειιτ ειισι ΡοιιτΞΓειτ οΓεσΙειτσε_ειτ Πισω.

ἔ-τιιτἰἰὸἰτ ιτατισε_εσιιι ΕΡιίεοΡσε ισ ιιι:ιτισιτι τιι·εξιιτι εσίτο:Πε Εει:ΙεΠιε, 8ε οιιισιιιο

ει Ρτει:εεριτ , στ εσσιεσιιι ιιιιιΒιιιι όιΙιεειιτισ σοεσίΠΤετ. Ατ ιΠε εσιιι ειιιιςΗο Ματ

Ριειιε ΠΙσιιι , εσιτι "Γσιιιιιιο ίτσόιο ει·στΙιι·ε εσετιιτι ΒετΙιτ·ιιστειιι Βσιιιιιισείειιιέτρ

Τι·στΙοιιι ει·ειτι.ιιιιι 8: ειιρειεειιι Γεσίσπι σε! οιιιιιιιι τιβτισειιτΙ:ι σσιετιι(εειε όειιιιει·ειτι

Κενει·εσόιΠιιιισει€ιτστΤι·σσσεοετιιτσι Ϊιιιᾶιιισιιι Ιιττει·ιιισιιι Μάιο τιι28ιήιθ..

ει·ε σείστιιιι·ε τ σοι: (ιιι€σΙει·ι εει·τειιιιιιε εκει·εει·ε , σοι: τοτο “Με όεΠάει·ιτι επι-ι

Ειτε , ιιιιιιΙ Ρωτάει· ιιοι:ιιι ιιισιι‹:Ιι ειι·εσΙο σιΙιεει·ε. Ισ ]εισιιιοισιτι Ριιτίισιοιιιιτ πε

ειστιτισιε ιιισεετιισε , ισ νι€ιιιιιι·σιιι εσίτοσιιτνιτι!ιτει τιειιιισ&εσιμσε!ΐεσιιι τεμ

πιτ (σεεεσίσε,ιιιεεΦιβιβτετ Πσιιιιιισιιι όετιι·εταβιιτσι· ι στ Γε Ιιισιεστιαε Με Ησειι«_

τιἐ ιι·ιιειιι·ε όισσετετσι·. Ισνιόιτιιστειιι Ιισιιιιιιιι 8εσει·ιε Ιιοίτιε εει·σειιε άενοιιτισ

τιετιι νιτι Πει 8: ιιιιτειιιειιι_, ωστε ΓρΠτο ιιι(στ τσι σοεει·ει|Π.

δεσ τΙσπι ιιιτετιοι·σιιινιττστσσιιεσιΠε:ιτισσι σσενιι· 1)ει ιιισιιιτσε ίσει·ιιτ ιιιΙιιι έ.
ιιιιιιιιιι ιιιτει·ι·ε ροτσιΠ`ετ, τ:ει:Ριτ ειιτετιι`ιε τιποτε εκτισειιστοι·σιιι στΙ:ισιιι ιιετισιτσε ὶ

Με ιιιιιειιιιιεε εισΙιιΒετε. Ισίι:ιεενιτετειιιιιι εάνει·ίσε ιιιιΙιτειιιΩστιίτι ιΙΙσιιι άιίρειι- -

Βτοτειιι, εισι εοτιόισσιεΙιισοτιι] [σιτι τπτ στι _εόιιιισιΠι·ιιτε σεΒσει·ιιτ, ΙΠε Μπιτ

τισε τσάι Βι·ειγιιισε σειιισι·σιιι οτιρι·ο ι·ιιισσιόςσιά ειεειιΠτσσι ετιιτεριιειτεροιι

Ισενει·ειτ : Γεσ ιιιι·Πει τιιιτιεστσε ειι:ιιιιι ιιιει:Ρσειιιι!ιι]ιτει· ιιισιιιτσι;ιιι Με ι·εδτιτσ

σιιιιε ίτιιτσ ΡειΓεεει·ιισε , Με ιιείιισσιε ι.·ει·Βοι·σιτι οΒιειίτιοιιισσε ιιστειιι εοιτόιε ιιιι-·

ιιιιιιΕ: :ιοΙιιισεΒετ. @σώσω ιιστειιι ει; εισπι ισ Ιιιιισίιτισς!ι εοιιβιετσάιιιε ιιιίτι.

“αστε ιισσιειιιι τςεσετιε Ιιοί7τε ιειιι ι!ιότσε σιίρεσβιτοτ ρει·(ειςεσιιιτειισΗΠειετ, 8:

ἔεετἰΠὶιιισε Τισόο ι·ιέΓειιτε νιι·ο Ι)ειισ (σε ΠιιιΡΙιειτο.τε σει·ιιιιιιιει·ει: , Με όιίρεσι

Έστω τσιπ ιιιεέιιιι ιΠσίἱοιιε εόβ:ειιιτισσε σει :στ : @κι ΠΜ νσ!ι: Με ειε ΗιιίΒιιιιιιιε

βει·τιΕισιι Με εάνειιιι·ετ , στ ιιτιοΐσε Με τοιιιεάει·ετ Ρεσειιι ο ιισιιιτισιό ισ σωσει

ίσο. σεΡσιτ ει @Με ε Ατ Με Ιιοσιισειι ετσι ;ισει·ιιστ,: ιιιετεΡιιΒιιιιι: εσσι ώεειιτεε;

(ιιιιεΓεε , δι·ιιτει· , σιιιιΙ είτ εισαι !οσσει:ιε. Νιιιιι ιιἰε ισνειιιε τισ Ιιττει·ιιιιιιιι ίΙσόισιιι

Βσε εάνεσιτιτιοσ Με εοιιζτσε ιιιρρσιιιιίτιισσε| Ρ1ιιιιιισε σιΓεει·ε εσειιιτ. Ατ ιΠε

ιιεθισόστ σιίτιειιΓιτοι· εσιιι ιιι5ειιτι ιιιΓσ!τετιοιιε ιιιιτι·ιΒιιίτιιιε εεειιιιιιισ εστησε

Πε ιιιιισιΒστ ιιι·ιάεσε 8ί!Σ; ΟΡτο , ιιιτισιτ ι στ σσειιιτισ [σε ΡΓειιιιρε σει οι·όιιιειιι τειι_ἐ

τω: Ροτσει·ιτ, τσιιε@Η σειιτει τΙοιεςε ισειισειιι:_ εστΈι·ιιΒιιστε σειὸ άινιιιιι στα

τσι ιισα σοσ άετειισεισιτ ίσετειιτει ισ Γε , ιιιιιιιιιι ειι·εσιτι ι·ειισιστε ί·-επισισε Ποιτιιιιι 1586!" ή:

Τι·σόο ΡΓειΙτει·ισισ Ρετ οι·τιιι:ιειτι εισο άιΓιιοΠτσιιι είτ εειιτετε_Ρι·ιιεσεΙσιτ, Βεεοι·ι @ωώ;

τιιιτσε εΙτ @τσι Ι)οιιιισσε οστιι·οΒι·σ ΐει·νι Γσι , Γ.εΡέσσε όιέτσσι άιΓρεσίεττιτειιιι ω·

ιι ΚοσσΠιιε Πισω ισ [Μπιτ ει! νσΔΙετειιισπι Πιι- ΞαΙιβι σεβ” ΜΜΜ μ|βάει και· ρεηΙΕιἰἰι , ( παπι Μπι·

:επι ετσι! Μιτα:σπι ισ τω. Ποιιιιτ. τη η. ιεΙιιτσ; ω". Βι:σσετ Μ Η "Μπέκ ΜΜΕδώι ε. Τι·ιιιιιο,ισ κ”,

ΤΜ” ) ιιιτισιτ, ό· Μ: [παρισι ,Μάιο σκι Β. Ματσε απ· . ιώι ό· ωπει°τἐ##ἱεΜΜ Μακ. Μιιωιώστιιω Μύκέι% )

»,ω“ΡΑΜισιιιαιιε. Τι·κιίοι κι «χωρισ Με με άιι- εστω” θ” σεων» ό· εσύ: υιιιἰικ , πι: ό- Σεπτ:: β.,

Μίκι” Μειωιβι Ερίβεριι4 πω! 4ΐιιωΕιιέ:ψε.[κιι ω" ' @ι "σ" , κ: «κι ΜΜΜ: Με: σι βιιιτ'ο τι το πιί·υ%Μ'Μ :ειδη

ΜΜΜ εμε Μια ίπ Ιιωηΐσισ ,Μβε,ΙΙ, ώ· τωρα με ή· ει·π:Μπ πιιυιβι @ο «_ -
ω78στ.δδ.Οτά. δ.Β.δα:πίπω ΙΙ, Δ νννσσσ
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ει”. Απ. στ σει ιΡΓε αεεισΙει·ε οστανεταττ°ἰωωαπἰίἱἱωο άεπτισιπ τιο!οτε σετεσίΤσιπ πἱιιιἰα

ἔ°ό:°:;'ἑ'· νειτατιοπε αετιτει· νειταΙιατ. Ιταφε Πισω ει: ίσιοτιε ῇσὸιεἰο ιπ8επε άοΙοτ εφε

ια1ιι_ ' ιταστρτο ιστοΙει·αστ!ι μεσα σοσ σεστισω νιάει·ετστ ΙιαΒει·ε ΡαΙΙὶοπεω, τω σε.

τισιίἱὶωσω άα:ωοσισπι. Ιπ Με αστεω ιπεδαβι!ισσε ιτιεεπτΗιε (σε τ:Ιετεπτσε , τα

· ειΓόεω φοφε αει εκττεωσω νἰταω σωσει. ]σίτσι επιω Ι)οωισσα Γεεσπασιιι

ρείτιίει·σω @Μέσω σπα ίσι τὶαωπανιτ εσω. τισ αστεω τιοωιπεε φωτια Μα εαπ

ία ποτα ίσετατ , εοεΡετσπτ νιι·σω Πει νεπεται·ιτ 8: Ρι·οτει·νιτατεω επίτιεπΓατοπε Η.

“σε ιι·ι·ιάει·ε : ατφε σα. ΒείΕσω είτε στ τιοε Γατΐτσω ωἰπἱωε Γαπέτο ΕΡΙΓεορο στα·

τετ. @ια ετιαω ίασεΗτατεω ξΒ. Τι·στιοτιιε εο€ποΓεεπε,εοεσιτ εσω Γσωπια οσια

τενετεπτια νεπει·ατι , 8ε στ ΗΙισω ε!ιΙεθ:ΙΙΙιωσω ἰιιΓΡιταπτε Ι)ινισα αι·ατια αωτιΙε.

› ωΡσειι απ” * 86 ατπαι·ε. ν

απ. Πι·εΓεεΒατ αστεω εοτιάιε ααιωιιιιιι Ττσάοπἱ εσω ι·ε!ι€ιοσεΓατιιεπτια , ειιιπ

ΙισωιΠτατε ωοειεΙΒα , εσω Ριετατε εΙεωεπτἱα , εσω πεπιεπιτατε ωιΓει·ιεοιόιατ

εσω εαι·ιτατε ισΠ:ιτιατ εσω ἔτατετπἰτατε εοπεοτειια , εσω ΓοΒι·ιετατε ιπασίττια,εσπι

ταειτσι·πιτατεστσάεπτια , εσω σιπετιτατε Γεἰεπτια , εσω εαίτιτατε εοπ τιπεπτια,εσπι

Ιαι·ειται:ε αΒΙτιπεπτια ,εσω θάεΙιτατε Ρατἱεπτἰα , εσω τιι!ατιτατε οΒεεΙιεπτια. Οπα.

πιεσε φοτισε νἰττστὶΒσα φΠ:σε δαπέτοι·σω νΜα εΙατείειτ ιτα Ρταετιιτσε επι , στ α.

εσπδτιε ΜεττεσΠε "Για παΜταπτισσε ωαικιωο ποποι·ε νεπεται·ετστ, 8ε αμα Ροι·ι›

τωεεωίσπ·ιωα: νεπετατιοσιε οστἰπειετΙοεσω. Ι)σω νετὸ ίαπεΕατσιπ 5ετιστιιι·α.

ι·σωνιι· Πεια!οσπόαπτέτ Ρι·αεεεστια ιωΒιιτσε ΈσιΠετ, σεΡοΗτο ΙαϊεαΙί Ιιατιιτσ ει:

εοπίἱΗο ]αωὲἱὁὶἰΡσπτἱΒεἱε εσωαω ίσαω ισ δ. 8τερΙιαπὶΡτστοωαττγτἱε ΕεεΙείἱα

νονειιε Γε ΓοΠ 1)οωιπο Γει·νιτσι·σω τοτοιπ!ιτ. ΡισεΗτει· ιαωφε Πεο ε!εΓει·νιεπε

ισ εαάεπι ΕεεΙείἰα Μι νεπει·ατιιΗα ειιωαωΡιιι τεἔἰωἰπε , Ρετ ΕεεΙείἰαίΗεοε ετα

όσα ΓεΙἰεἱτει· Ρει·εεπε , σΓφεω $αεετάοταΙεω όιεπιτατεω νιταε ωει·ιτα σει·τισιπτ,

Μει·ιιιτ αστεω νεπεταιαιΙιεΤι·σσο τΗνισα ωιΓει·Ξεοτόια οτιιτσ!απτε ταπταω ατατιαιπ

ισ εοπΓΡε&σ ΡοπτιΙἱειε οιιτιπει·ε , στ εατιΠΞω1ιἱΙῆ Ιοεσω αμκ! εσω ΙιαΙιετε Με:

τετσι·. σ _ _ 1

Μι. _Ττατιία&ιε ιαιτσι· ΡΙσπωιε αστικό εσπι ]αω νπ· 136 ιτειιΙετσε εΠ'ετ πινωτα”

τα, ωατσι·ιαΓφε ταω αετατε φαω ωοτισσε ει:Πίτει·ετ , ΡετΓεεΗιίσσε ωἰΙεε ατι πι

Π:ιτιεπεια , ιωωο νιπεεπάα σωστα πεφιίΠωα τεΙα ιιιιωιει εκετενιίΤετ 5 ιΠσω ωστε,

@Με Ροστιίει: αει Ραττεε ΗαΙΒαπὶαε οτι στιΙιτατεω Βεατιίἱὶωι 5τεΡΙιαπι τω)

Ρι·οΙ·ειϊτσιπ εσπέτοι·σω Ιιαβἰταπτισω ΗαιΒαπιαω ΓεΙιει ]σι·ε άείτιπανιτ , ΡτοΗειί.

εεπτεπιφε στ πιω μια: ιτα αόωοπσιτ τΗεεπε :Ρει·Βε, ὁ ΕΠ ωι , 8ε παττιοε μια

νιΠτα Ηπεε:οΡεττετ ετιιω τε ΕιοπσΙσω ποπ Ραι·νσω!)εο δ: 8.$τεΡΙιαπο αειφιτει·ε,

Ρει·Γεεταπιφε ΡΙεσεπι1)οωιτιο Γετνιτσι·αω πι τσα Ιιει·εάιτατε Ραται·ε. Νεε πεί

πιοΙείτσω νιεΙεατσι· ,εαι·ιίΠωε, φὸἀΙιιπε τε στοΗειΓειιιισεαωι πεεείΙ`ε είτ επιπι

στ τσιε εισεειιτισσε πιει·ιτιε ΡΙσι·ιωι ι·εΙιαιοΙι ναι ισ τσα πετετΙιτατε εισαω δ. ὅτε.

Ρ!ιατιο τι·ασισιίτι Ι)εσ όεΓετνιαπτ. ΟοπΓεπΠτ αστεω Β. Τι·πόο ω] Ρατι·ιε ατιωοπϊ

τιοτιιΒιιε, Ιαει·γωαπΓφε αΒ εε Βεπεόιέτισσεω Ρετιιτ. Απ: Ροτιτιί·ει: αΡΡτεΙιεπίσ

εαΡιτε ε]σε πεπετιιιπτ εσω όιεεπε : Ρει·εε,ΕΙι ω1,8ε1)εσε Ετ πι εοωιτατσ τυο,

πεε τε άεΓει·ατιπ οωπιτισε νΜα τσιε , εοπΓει·νέτφε τε ίεΙιειτει· πι νιτα Ρι·εεΓεπτι,

8ε σει·άσεατ τε ισ τεαπσω 8Ιοτἰα: Γσα: , σει @Η Ρει·ειΡετε ωει·εαωσι· εσω οω

ιιιΙισε 5απότιε Ρταεωια νιταε Ρετσετσαε,Ρι·πίταπτε Ποωὶπο σπίτια] εασ-Οκιιιετο,

φι εσω Ρατι·ε 8: 8 ιι·ιτσ-5απότο νινιτ 8: ι·ε$πατ Ρει·ιπΗπιτα ΓαεεσΙα ΓεεεσΙστσω.

Ετ εσπιΙαει·γωἱε ο εσΙατσε εΠ:εσω , 8ε σιε Με Βεπεόι&ιοπε Δωσε.

ΧΙΠ. Ρτοθειίεεπτε αστεω νεπει·αΒΙΙ1ΤεστΙσπε αΜεττεπΠσω σεσε, ΒεΒαπτ εσπ6Η

φι εσω εο€ποΓεεΒαπτ , 8: στο εΠΓεεΙΤσ ταπτι Ρατι·ιε εΙαπιαΒαπτ εΠεεπτεε : ο

φαω Με( Ραττια ατἱ φαω Ρατει· ιΐι·οσει·αε, 8εΒεατσε σοΕισΙσε ἱπτει· εσεω [ια

Β1ταΒιε.Ηεσιεσι· Γει·νοε τσοε σει·ε ωφιε8ε Ρι·αττεε τσοετ!εΓετιε ε Ατ Με Ιαετγ-'

ιπαπε, Ριετατε εοωωστσαιΙΙιε τεΓΡοπάεπααιτ: Ανετε, εαι·1Πϊωι Ρι·αττει , Ι)ει5Ε

φε εοπΓοΙατοι· οωιιισω Ρι·οριτιετιιι· νείττι. Επ σιε οΡοττετ Ηπεα νιίἰτατε πατα

ποε:οι·ατε αφ Ρτο :σε σε εσω πίττα. Βεπεόι&ισπε Ρι·οΗειΓεαι·, Βς·2ηεςϋχαηω:

αστεω εσω σπαπιωἰτει οωιιεε Ποπιίπο εοωωεπι:ιαπτεε , δε σε Πισω ιπ μια: ω

ωιΓεισπτ. ΡτοΓεέτσι @τσι ωστε νπ· Πει , εοωιτατιτε Πινιπα ει·ατια αει Τσπαι·επ
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ίεισ στοεσι σίσσε σει·νεσιι:,ισ (μια. ίσσισίΙστιτσ;ιΙεισ Ρεπτεισ ΚετσειεΙισισ ΕΡι1:

εοἔισσι ι·εοεστ: εισι είιισ εοσσονιίίετ σάνεστσσικσετειοιΙιε _Ρε:ι·ιε°‹ὲο.νιίσε_εβ

να σε, α1ιοσοσσεείσίεεσιι: ιΙΙσσι. Οίιιιιειστοσι σει·εσσεΗίίει:°ξο;σσιο._.οσε:_εσι

σε εσσι Βοσιισσε ε$ιίΙ`ε:,οσα!ιτει·νε ισ ΠινισιεΙεεισσε ειῖσὸιςσ_ε_ει‹ίὶίἰει·εσ,ισα

σειε Βεο 8ι·:ιτσιε τείει·εσε Με νετοιε Ιεισσεε Ποισισο σεισοσιεσε ;ιιτ εΙσι_σε_σι:_τι,

ι, Βοισισε 1)εσε,Ρειτετ ασε 8; τεττεε,οσὸὸ εισισιο1ετεοισσετσι98 νει·οσσι

εισαι ισισι εισοσο ίει·νο :σο :ενεΗίι:ι, δε. ςσισισεοΙσισεσιι·εσσκιθιΩεσεπσισ μα?

εεσσε τσιε εσσΠὶσιστσ ΙισσεΗΙισισ τσεσπσΤι·σσοσεισ. ()οσεείΒτ εισεεισίΙΙιεΕΡίβ

εορσε νετσστσ Βοπιισι ισ εσσδι:ει σέιτιοεσιο. ίσει Ρτσιόιεο.ιήε, 8; Μιίίσε ισ οσ·ισιοσε

ΕεεΙείσε εεΙεοτειιιε: ισίσσει· 8ο Ιιεεσσσισ ΠΠ σεειιι,· στ: σα: ισ Ρσωσε ίσο Βεο

νονει·ειιη Εεε!είἱστσ ισ ίσο σετεσιτστε ὲεὸιΗειι:ετ.ΜειΒσσε_εσ;εισ εὅισσσε ιισσει

ι·ετσΙιτ ΕΡιϊεσΡο :ίσειςσε οεσεεΙιέσοσε ίσίεεΡτενιειιιι, @σε Μποστω σοσιστιι

ΦΡειτι·ιε ίσι Μο εστίσ Ρτοίσετόοσε 8ι·είίσ εστσετε εοεριτ.. : Μ . Ι . ιι

.- ,γεσει·εισισε @σεΪΓτσόο :Μπι ισ ιΡίἱσε ισσετιε εσΠε οοσίιΠ:ετει: , σει ω]σίόσπι

σωσ »ω όοπισι·σ νείσει·σίεεστε μπι όιε σεεΙισειιστ. Α: Με νι: εερσειιε ισ εο

ίριστστσ ίσοιεστιατ 86 ίο.σεΈ:ε Κε!ιοιοσιε σοοιισσι τεεοειιοίεεσε , εσσι |ίστσισε. σε?

νει·εστιει ίσίεε ι: εσσι. ()σσι εισ:εσι τείεοϊι είίεστδε ίιοι·ά_1στσετε σιείεεσε!.ι.

@πισω ι:ιοίΕσί5Πετ, νιι· Πει πιο σοίοιτε ίσο Ρεσιτ , στ_ισ Ροισετιοσ σο ει» σε!

ι·εσσιείεεσοστσΙοεσε στηιστατετστ:εται: εσιτσ σ:Π:ινσσι :εσισσε, (ἱοσίεσ_ίὶτ .οσε

τετσ Ιιοί εε στι Ι)ει σεστιοσιοσε, 86 ιΙΙιεισ όοττσιεσεΙσισ ισ Ροσιεσο σοσοσίὶεε

εισι·εινιτ οεσσι.Βσισ εστεσι Βοισισσε οισσιστσ οίΕεσσετε νοΙσιΠετ εισει!εισ σε

ετσι !ιοίσιτιο ίσίεεΡιίίεστ, ισεοι· εισίάεισ Ησε!ιε νιτι ιστετσΡείξο σοἀιε_ίἱ!εστἱο

σ ίοσισο εκΡετσείειάσ ίσττειστ,ειΡεττόοσε οίσο όοισσε ίσα ὶσ_Ροσιει·ιιισι τείζ

]:ιε5:1τ,8: εεεε ιΙΙι ισειεσεε ασισισιτιοσιε σΡοειι·σιτ Π8σσισ. Νεπι εισσι τείρεκιΠ”εε

οεσισ ισ οσο νεσει·ειοιΙιε Ρεπετ ]ειεεοειτ , σΡΡεσσει·σστ ει όσο Ισισισειι·ιο. Με

;ίΡΙεσσοτιε, οσοτστσ ίισστσ σισιιο ίσΙἔοτε εοτσίαιοστ σε! εΙεε ιΠισε, α ;ιΙισε!

:ο ςειΡι11°. Οοστει·τισι ειστεσι σισΙιετ εστσ ίείσσειτιοσε ι·ενε ο εΠ: :ιο νιτσισ ίσσσι;

1ισστιονΐτοσε ει ιιιιι·ειοιΙεισ ιΙΙεισι νιΠοσεισ. ΙΠε νετὸ ίΒ.σσι ίσττειστ, Ρεπει:ε.

5ι·ιΞιστοσε Πωσ! στ σωσει Η σώσε Με Ιστσισει·ιε ει·σετεσι;.ι Εει·είΕ (νετὸ Μ;

ωσιωωιε Ισσιεσ Ρει·ίενετειστισε £01°ι1ί£2ι°ε νισει·σστ. :Νοσ επι: ειστεισ σώσε

·]στσισιε εεισόοι· Ποστ Ρι·εείεστισσιΙσισισει:ιοτσισ.5οσίοσεσό εθι8:ιισόσε Ι10&στῷ

:Με τε11εβτσε ίιισειισσι· 5 ία! ισ σιοιισισ εΙεσΠισιι “άσε 8οΙΞε :είο!εσάεσε , πω;

2Πιτσετεστ οσὸο σε: ιΙΙσπι τοτσε ι·είσίίιίίετ. Ασιοο ιειτσε σισιιο ίΕσΕιοι·ε σει·εσΙ.

Η , σοσ εισίἱ ίσστ ει στοΡισε ειεεεόετε 5 σε εσισ εσεισσει ειόισιι·:ιτιοσε στειτσιε στα

.ιιισοιεστι Οοο ι·εςσΙει·σσε, (Με σιΙεισ νιι·σισ ισ σοίΡισο ίσίειΡετε_ σιετσει·σσσ

Πωσ :ιστεσι εσΙΙιεισι] τειτιΡσε είίοτετ,θεσει·ειοιΙιε Ρειτει· ωστε ίοΙιτο ὰ ίοσισο

ίσττειστ, σΙσπισισ σοε1ιε Ρειττεισ ισ ΡίειΙτσοάσε δε οι·2.:1οσιοσε σο Ισεεσι σίοσε

Ρετσιιιστ. ΕιιέΙο ειστεσι πιεσε σοίΡιτιοσε ίσιε @στα τείει·εσε , νοΙσιτ εοειπι Μ.

πιεσε Ρετσεει·ε εστίιισι. 5στεεστεε νετὸ σοίΡιτεε ι_ΙΙισεριέοίϊτεινετσστ ίε σε! μεσο:

ι11ωε, Ροίἔσ!σστεε σ!» εο , σε ίσΙτεισἰΙΙι_ε σσισε οιει ίσει:ισσι Ραείεστιε ίεισ&ιτστιε

ΞΡίἱσε τσετσιίίεστ !ιο.βετε εοσίοπιστσ. Αόοϋί©νίι:_νιΓ 0θἱ ΡαἰϊἱοΠἰ €91°ΗΜ , εόί

οσε τοτο Μο άιε εει:!εΡειΕισε ισοσιτιε ίειΙστόίοσε σπασει: ι·εσιεάιιε ισίΕιστει· ει·σ..

ς!ινιτ. Ρετινιτ οσοοσε σο Μο “δεισ νι: ίιόε!ιε με ΗΙισσι ίσστσ ίιετο σιγειεσ ίση

τε σει σι:σετ. Με νετὸ Ρετιιιοσισσε εισε Ιιοεστει· οο;εισσει·εισε, Π;εισισ εστω..

Με ιι σΠιώ δ( ὰ ίειετοίοστε ίσίεεσιμ ισ σει·οοσε·ρει:ει: Με @ισ:σει!ιε είίεάσε.

1.26 ειστεισ Ρειστετ ιΙΙσσι εσετσ ισ Ρτεεεερειε 1οινωιε σίσσε ει νείσει·σισσει·όσ.

:ιεσιστ. Ρεσι:1οεισεεσι ωεσε ΓΡστιο σώσε ισεισε νεσει·εισΙΙιενιι· Πεί σοίριτιοσε

Βιιε νει!εάιεεσε,σει· νι:ιτσ ίσειισ Ρει·ιζετε εεεΡιτ.Κεεεάεστε οστετσ_νιτο ΒεὶΡτεσ.

σιάσε !ιοίσεε ιΙΙισε ίστι·ειιιτ, Όσιποσίισιοσε ισ Ιοεο οσο νεσει·εισάσε Ρ;ιτει· το.

οσιενεται οι: πιεσιοτισσι :ιότσιι·εισόεε νισοσιε εοσΠι·σκις, τοτάισσσε νΙΙΙειισ ει:

σοτσισε ίεισόσ Ρ:ιτι·ιε Τ:σσοσεε:ιε σΡΡεΙΙο.σιτι οσο ετ1εισι νοεσΒσΙοσίοιτεισ σα.:

Ιεστεσι σιεσι σο οισσισσε σσσεσει:ιτστ. τ ·

κι Έτσι: σσ:ησιιιιε σιισισε: Βερι1ίσιι Βοτειι;ιΕ έσω :Μασάει ΜΜΜ ΡετίοσειΜ.

ΥΥι|'ιισσ η

Οσο. Απ:

Βε.κε »από

Ν0νΕΜΕ. .

πι".

-8 σει·ειίσ0- ·

που εΠειε

εσύ.



ι ιο86ι νιτΑ ε. ιι1ΠοοΝιε οοΝεεεεοιιιε;

 

ί:ιΜ:. Λκ. Ρει·Θετιιτ ιἔιτιιιι ειιιιιιιιωω Μαιο ω! τιιιιτιιιιιι ίὶιειπι ετ ιιει·ςιιιτο.τειιι ριιι·τιι:

ἔ°0::;';'· τιιιιι Γιιιιτιιπι5 @επι οιιιιι !οεο ιτινιοιιιιιιιι Μι οιιιιττο.τιιιιι τιεΓστιιιτιτιτιε Πεο, δέ

3ιιιιιι,· δ. 8τειιιιιιιιτι ιιιιΔιΔωτ. ιιιε ετιτειιι ειιο.ττο.τε Ρτιτι·:τιτ , φωτο Βιιιιτιιο τιι1:1τιττιιισ

ια· ιισιιοι€ :σέπια Θε νι:ιτιι ι Με ειιιιι Γιιιτ:εροι·ιτιτ , 8: φωτο. ιατιτιει οιιιιιεε ειε

ιιιιιιιτ:ιιιτεε οΒτιιιιιιιτιτ τι ιιιιιιιειιβε 6ιτιτιιιιοτειιτι Βοπιιιισ @Με ειζειιτοε 7 ει” 5.

Τιιιὸοιιειιι ιιιιε ιιι·ι:οΙιιιιιειιι τετι·ιιιιίιιιιττει·ε τιιΒιιιιτιιε εΡτι Ιειτιιι· νειιετιιΒιιιε Ττιι.

τιο ιιιιιιιιστ νει·Βι τω 8ε «ιτι εισαι @απο ιιιο. Ριιει·ιτιιι νονει·ιιτ , Εσειςιιιιιτι ιιι Τα:

ιι€τειιιτιιτε εσιιιΕτιιιιιτ ιιι Εισαστε Β. τιιιιιιτωι Μο.ι·τγι·ιε8τ 8. Κειιιι€ιι Οσοι-επο

ιιι-ι ιιι Μαι @Η ιτιοατιιιι διπειιιιιιιισ Πω ίσια:: ιιιινιο τ:Υπωιιιι , ιιιιςιις ίιιδτεε

@Με Ποιιιιιισ ΠιειἔιιΔιιι ιιτιιιτο.τειιι ιιιιιιιιιιι·ιιιιι τιιιι Μιὰ:: ειιιιοττε.τιοιιιε Πιιιιιτι

@Μπι ιειι€ιτιιιιιιιιια: ΗΜ: αετιιτιι6 σΡει·ιώιιττιτ. Ιιιιι:ιιιιτει· ιιιιτειιτι Ροιιιιιιωτι πιοιιι.

τιε τιιειείι:ιιιιιε ετιιτιιειιιτ, ιιικιιε νειιιιιιτιιτιι. τιι·ιι:ιιειιιιτ,ιιιιιι·ιιιεε ιιιιι€τιιιιτι ιιιτιει·ιιοε

τ:ιιίτιεεΒιιτ, τιποτα εοττιετΒατιιιιιιι·πισε νιιιτειιιο.τ, όινιτιιιιιε ιιι: ιτειτειιι ειστε

ω. Ιτιιιιιιιι€ι·ειιιιεειταφιε γιτι Ρετ ιιοι5Ει·ιιιαιιιιιιιιιιε ωιιιΡωιειι 8τ ει εοι·ι·οι·ιε καιει

τ0ιινετίιώιτιάιιτιι Ρατι·6ιτι Γετιιιιιτιττε («ιιι Βοιιιιιιο Γει·νιει·ιιιιτ. ΡΙιιι·ιιιιοε ειιΕεπι

ε. β ἱΠς]7· ειιιτιιιιιι6ε ντιιει·ειΒιιιε ΡατετιιιιτιιιοΒιιτ ιιι εστιειιι Ισα” ιτιτιιτσε* ιιιιοςιιτ: Ριιττοε

ω' Βινιιιά Γ ιι:τιτιέι οι·τιειιτοε τιιιιτιτιι Μια: ι:ετιιιτοε8ιτ τετιιιιισι·ειιτε ιιοτιοι·τε (κι ιτε

ι·6ιισει:Β0. . Ιτε.ιιιιιτ: ΗιιΕιιιιι ειι,ιιτ ιιιιιιτι ιιοΒιιιοι·ιιιιι ιιοτιιιτιιιιιι Μ] , ιιιιιιε πειιιι

Ρι·ιιίιιει·ο. ιιεΓΡιι:ιτιιττε ι ωωεωφιε Γιωτη τιιιΡοτιειιτεει απο Μαιο ιιιιιιτο @Με

πει Ποιιιιιιο τιι:Γετνιτετιτ. Μιιι·ιτιε @τστΜπι Ρειττιεω ειιτιΒιιε ΡΙιιι·ιττιι ω Πο.

ιιιιιιιιιιι ειιιιι7ει·ιι Γιιιιτι 8: τιιιι ί`ε [οικω ιιιτιι·ιτιιιε τ:ιιιιιιο ει·νιτιιτιιπι οιιτιιιιτ , μι!

πωπω :στη ιιιιιΙτιε Βοιιιιιιο Γοι·νιι·ε ιιτοιιιετιιιτ ,ετ ειιιιιε σιτε: πιει·ιτιιιιι ιιι Ριιειι.

Ρειιιτιε ιιιιιοτιιιτ ι ιιι ιιτ:τίεότε ιατιι :απο ειτειιι ιιιιιι ιιιτιιιο Ειιιιτιιιιιε ειτίιιτιτ:

ειι:‹ιιιε οιιιιιιΡοτειιτιε Βιιι φωτια. ιιι το ιτειιιετ, ιιτ ειιιιδτιε ιιειΒιτατιτιιιιιε ΗΜΜ

ιιιιιιιιι ιιοιισιιε Ρατει·ιιο νειιει·ιιτετιιι·ιαετιάιτςιιε ιιτιε τιιιι ειιιιιτιιτιε Ριιιιοι·ε :είτε

Βιιατιιε οιιι·ιιΔιειιι ΓοΒοιειιι ιισ.ιιετε ι:οιιτετιιιιιειο.τ,ιτιτιιιαιεταισιιειιι ιτι οωιιω τιτοΒε.

πιο» @Φώτα Μιιιτει ειιιτειιι ιιιιι·ο.οιιιοι·ιιιιι ιιιιιειιιι οιιιιτιτιιτ Ποπιιιιιιε ιΙΙιε τω»
ΡοτιΒιιεΡει· ιτι·θειιιι ΛΓιιιιιιι ι “πωπω οι·τιιιιειιι ιιτ Βάια Γιαπ Γιιτειιιέι:ι οτιιιίτιιιι πω.

Με τοιιιΡι·ειιειιτιετε τιιιιιιιιι ρταΓιιιιιιτ. (ΣοττιιιττιάιοΓα ιιιιιιιτιιιτιιΒειιι ιιι·ενιτιιε ι

μιιτιιιιιτ,ιιτ μάσα ει: ιιιιιι·ιτιιιε οοιιιιιτειιειιτιιιιιτιιτ , ιιτιιιτεΙΙιετι·ε το.ττιειι ιιιιιίτιιιε

οι: Με ΜΜΜ: , ιιι.ιιιιιε εστω Ποιιιιιιο ωτειιω , ιιι ετιιιπι ὰ πιτ τπιοτο. πιατα @πιει

@Μοτο Βτιπιιιιο οιιιιιιαι·ι τ Ματ. Ιιιτιιιπιει·ει ιιιιι αει: Ειιιέτο. Δι το ιιιιι·ιιτιιια

ιιιιιιιιε τιιιιιιτε·τ, Γετι μι· ιιιιι)::.ιΡιιΓειιιιειτειιιΡια εο8τιοΓεειτ ιιι Ραιιειε , τιιιιιιιτει·

Βοιιιιιιιιε ετ80. Γετνιιιιι ίτιιιιιι σρει·ο.τιιε ιιι ιιι ιιιιιιτιε. ιιι τιιιιιειε νετὸ τιιιι·ιιειιιιε Ρα..
ι Με ιιιιιιαιιΒιιιε Με οιιιωιωι·, ιιι: Γιιτέειειε Ιεέιοτιε πιω ατι τιιιιι·ιιιιο. τοιινει·τιμ

Πιτ.

:ίπ Ρι·ιιιιιιιιι ι8ιτιιι·ιιιιτεσιιιιιιιι Με Γετιιιτιιτιιιιιε Εισαστε νιΓιιιιι τα , ιιι :ιιιο ιΡτωικ

ιιιὲ τιετι·ιοτιιιτετιιι·, :ιιιο ετιιιιιιιιτ Μάτι! επτα 8: ιιιιιιιιιιτιιτιε Γι.ιι&ι Ριιτι·ιε Ρτει:τιι
τετιιι·. Ήιιτιιιιι ετιιιιι :Με άιιπι νειιετιιΕιιιιιε Ριιτει·ιιι τιιιιιτιιιτιι επιτει ΜιΠ`ειτιιτιι

ίοιιιιιιιιιιο. τ:ειειιτειι€τ , Επι· ιιιειιι·ιιιιιι μιει·οτιιιιι ιι.εειτιιτ, τι: αιιιιιε πιω νιτ Πει Γε

τιει·οάειιτιεπιτ , Έιιττιιιι 8.ιιιττ1°0τιιτ. Ειτιιιετο σ.ιιτεπι ΜιΠιιι·ιιιιι οιιιι:ιο , εΒι·ετιιειιτε

ετιειειιι ΕτοΙι:Ψιιι ,μαι ειπε πιιιΒιιΞ ττιιιιτιι το Μι οι ετιιιιιτιι Γιιιιιιι διττο ωωι.

τιιτιι ι:Πετο.ιιτιειιι ττοιιΈεΠι-Γιιιιτ. ΙΡΓε νετὸ Ιιοτ σ.ιιιιιιιιιι ιενιτιιι· ίιιιΡει·ειιε, ειΓςιιε

ι·6ΓΙιοτιιιτιιε πιτ : (ιιιιιιΓειτο τ Ποιιιιιιι τα ετιιιιιε , τ:ιιιιιε ετιιιιττι τΒτο ιετνιιε Γεω. ει :ιιι

τ. τω” Ποιιιιιιο Ριιιειιττιτ ιιι τεο ΡοΠιόιαιττι πω, ι·ειι:ιτιιετ ιιιιιιτι ιιιιιιιι ω νετὸ

ιιιιτε·ι· οινιάετιιτ,ιιατ νοιιιιιτιιε εμε, ιιοιιιέιιτιιιε ιιιιιιε Π: Βειιαιι&ιιπι ιτι Εκτ:ιιιο..

Όοιιτιειτ :ιιιτειιι Ρσίι ΡΔιιοοε τιιεε , εεω Επι· οττιτιετττιιτ ει: ιτιιιιιιιτιιιιιιιιο τιιιιιιο

ιιιο,ςιιι ετιιιιιιι ειιιιιι:ιτε ειιιίτιιιε ιιιτει·τιιιΒιοιιε ωΡιτ , Με τι Με φωτο Β.Ττιι

‹ι°οιιιιε @ατι Ειιι·τιιιι ειιιιιιιιετατ αετιτιιιι“ε. ΙιιτεΙΙιΞειιτοε αστειο Ρει·ειιτεε ιτιιιιιε , Η.

Μπι όιιιτετιιτιτω»ω νιτιιιιι Πτι , ιιίιτιιφιε ιιιιιιε ιιιιιιιι οιιιττετιττε.Οίιιιι ιιι:

τιιε Ριιτει· εεω εΓΡιει·ἑ ιιιιριέςιι€4ι αιτιοιιιο εΙΤε νεπειτιιιιι ι:εττιει·ετ , τιιι στ.

τιιε τα ειπε , Βιθ:έιτιιιε οι·ιιτιοιιε ιιιιιιοΓιιιτ ιιιο.τιιιιιι ιιιΡω αιτιιιτ ιιιιιιε, δέ ΙΒιι:ιιιι ειε

σιτ τι:επιοιιιιιτιι , Γιιιι:ιτότιιιο Ιιιτιοτιι απ: Ντερ ιιι μαι, 8: απο πιο ιιιιιιιίιιιοτιι



νιΤΑ 8.ΤΚΠΠΟΝΙ8 ΏΟΝΡΕΞ$ΌΚΪΒΣ τἰ58ιι

επΙριιπι ιι!τειιιιε ιπειιπει·ε 2ι1ἀε2$. Ηοε επιπι ειιειπρΙο (πω, ιπιεΙΙι€ει·ε ποπ να- ει". Απ·

Ισια , παπα Ρετιεπτικ 8: ΒιιιιιιΙιτιιιιε να Με Γο.π&ιιε επίπτει·ιτι «μι ΙΑττοπι ω!- Β°·Χ°νΙ"·

παπι ιιπιπει·ε ποπ ωιιιιι, ιπΓπΡει: Ρτο (πει @πιω Γο.Ιππιε τειιιετΕι1πι ιεπεπάε.πε ποπ πεεο.νιτι _ ι

δει! παρε Με ΠΙεπόπιπ [απο ιιιιι·ειειιΙι.ιιπ , απο: παρε ει! Ριπ:Η:πτιι1ιπ πο- Χν"_ι

ΡιιΙοι·πιιι ιπειιιοιιαιπ ε!αιιΠιιππιπ ρεκόπτετ ιπόιειιιτπ. πω επιπι πιιιεΙειιπ πάε!ιε -

νιι· εοεπετιιε ετιο.ιπ νεπει·ειΙ›ιΙιε Ρο.τι·ιε ΒιιΒιτ:ιπε ιπ νιΙΙειππε νοαιτιιτ ΑιπΒιιι·πιε ι

όινεε "πε οριπιιε 8ι Με ιοΒιιίΕπε. @Μπι @ταάιε νεπει·:ιπ1Ιειπ Τιιιιιοπεπι

5Γόειπ νι: ιπνιτεινιι:ειά άοιππιπ Πι:ιιτι , ι.ιτ ειιιάιτετ πι: ει: Γει·ιιιοπεπι Γο.Ιιιτιε: επι Με

Με ΙιΒεπι:ει· οβει!ιεπε, ειό ὸοιπιππ πω” Ρει·τειιιτ. ΒιιΓεεΡιτ ιιιιι:επι επιπ νικ ω.

Ριπάι&πε επιπ ιπωιιιπο π:ιπε!ιο. Τιιιιε νιι· 1έ4.π&πειιιπιιΙΙιιιπ ι πιύ.ιπ ετπιπι πρωι:

ποιπιιιπ ιΡΙὶπε Γριι·ιτικιΙιΒιιε ετιιιιινιι: 1)οιπιπι πεεεΕπιει Ηιε Με πει·ειέΠε @τιπ

Ιιιιι Ι)οιπιπιΤιπάο 8: εοι;πειτπε ειπε όεπιπΒιιΙει ειπε πι Ροιπει·ιο.Απ «ραπ νι:πω;

Ο,ιππιιιτ ,Επιπιεε, φαω ειιποεπιιε εΙΤε:ΙοεπειίΕε, Βειιιιιιιιι ιπ Ρι·οεπιπο ΒαΒιιιβ

Εεε. Οιιι Με: Ετιιιιιι Ρ:ιτει·. Τιιπε νεπει·ο.ΙοιΙιε Γπιπιιιπε Ποιπιπι Τ:ιιόο ιπ εοόειπ

Ιοεο ίοι·.ιιπιεπ επιπ ΒειειιΙο Πιο ειιικινιτ: ι·εττειέΙο σ.ιιτεπι ιὶ Γε Βιιεπισ ει·ιιΡετιιπτ

Παω! εποε ΙατειΠΞιπα : ειπε ετιειιπ οι: πεεείπτειι:ειπ νι.ΙΙιιιιι ιΡΓαιπ ΜΜεαπτιπιιι -

Βιιιιπτ εΒιιπώπτει· ι.ιίςιιε π: Ιιοόιει·ππιπ άιεπι. Οο$πο.ι:πε νει·ὸ νιτι .Πει οι) εαπ

πιεκποι·πιοπειπ ποιο: πιιι·πεπΙι θι·.ποι·ιππιιΒι π: Β. Τι·πάοπιε Εισαστε εοπίΈι·ι.ι.ι

πι: , εποε! επιειιτι πάμε ιπ ΡτεεΓεπε Ρει·όπτο.ι·ε :ειτιΡιιε οοεποΓειτιιι·ι δικ! 88 οΒ να.

2επιικ!ι Ριιιι·ιε ιπει·ιτει, νιιτιιτεε ΡΙππιπειε π: εοε!ειπ Οπιτοπο Βοιπιπιισ σΡει·αι·ι _

ι πει.ι:ιιε είἔ. . ε

@ΜΒΜ πποππε (π: ειιιιά.ιιπ ιεΙι8ιοι`ιιε νιι ποιπιπε (3οτιεπιιι:πε , :ήπιε εκπιπι πω.

πΙιιιιπ 1)ει νικ ὁ. (πιο ίοπτε ΓπΓεεπετειτ , ΡοίΕπΙεινιι: πώ ευ π: ὸοιπππι Γιπιπι πω.

ιεπεξ πιο ειιιπ Βεπειιι&ιοπε εοπΓεει·ιιι·ει:. Με ειιιι:ειπ ΡιιΠἱιππε Παει· Ρωιιοππ

Με ειπε ΙιΒεπτει οβεάιεπε, ει! όοιπιππ ιΠιιιε Ρει·ι·ε:ιιτ. Ιτσ.ειπε ωστε ΓοΙπιο να

πει·ιιΒιιιε 5ειεει·άοωιειΒο @Με εκποιαιτιοπιε τω: Ρι·ιώιτιιπι νιι·ιιιιι «μπω απ..

πω όοιπιιιπ ιΡΓειιιι παΒιιιιπτεε ειίΠιιεπτει ίει:ιιινιι:. Πιι::ει·ιιπτ πω” Ριιι·ιτει· π: Μ»

&ειΙπειτιαιΙΙιιιε πιει Γ επιπιπ. Οιιιπ πικαπ ειάεΠει: τετιιΡπε πιτ &π&πε νικ ΜΟΠΗ..Δ

Πει·ιιιιπ ι·εάιι·ε άεπι.ιιι€ετ , πωπω ειπε ιιιιι επιπ ιπνιι:ενει·ειι: (Με Μι -: Ππιιιπ πι.»

και ΙπιΒεο , Ριιτει· , ειιιεπι τιπιεΙενονει·ιιιπ και πάω ιπιιιιιιετπε είΕ,ιπ πιιΙΙο πιω

πο ειιιπ τιΒι·Ρι·ιεΓεπωιε νεΙεπιπ. Νειιπ ιεΙιολο Ροτεοι·πιπ ι:οπΓοιειο Επι:: πε απο:

πι πω. ΓιιΙτιπίιίςπε εοιπιποπιτπι·. 5ιιιιιτειπ !ιοιπιπεπι νιάειιτ , όπιποία δι: ιπνισ

ΠΙν:ιτπιπ ειιιΓιι ιιπιπαπιίΠιπο Ρωι.εω νεπει·ει.πάιιε Ρ:ιτει· ι·εΓΡοπεϋτε ει ειι.ιτειιι

ειιιιι ιπιΙιι νονιΓτι, 1)ειιε Ροι:επε εΠε ίει·ιταιεπι φπα: π: πιιιπιιιετπάιπεπι εοπνει·.

τετε 3 8: ειπειπ το :Μπι Ρτ:εΐεπται·ε ιπιπιιπε ΡοτπιίΠ , ιΠε επι ειιπέΣει: ετεετι1τα: πε·

Γεινιιιπτ, ιπιπι £ωιε ΡιπΓεπτετε ροτει·ιι: : τι: νειὸ ναι επι π) πισω ι·ειιιΒιιτο

.τε άι8πειιιι ιπει·εεάειπ ΓιιΓε1Ρει·ε πωπω. Βεπεόιεεπε πικαπ οπιπεεΐειπάιιε να

πι! Μοπ:ιΙιει·ιπιπ ι·ενει·ι”ιιε είΕ,ιΡΓίιιπειιιε νει·ιειπ :φωτια πιαπίπετπιπ , π: Ρὸίἰ:

εὶ ΜοπιιΠειιο πιιΙΙιιτεπιιε άιΓεεόετε νοΙιπΙΤετ.

Ιπτει οπιπεε ιιιιτειιι νεπειιιΒιιιε Ρειτι·ιε βπόξ:ε τεΙι€ιοπιε σΒΓει:νιιπτιω , πω: κα.

πποππε ίΕιιόιο πω” επιτπιτ.ΧΗεΒεπειτ επιιπ πι εοπίπετπειιπετπ εππ&ιε εποε

Με πω: Για , πι; Επι” ιπ οΒΓειιι·ο πο&ιιι ίιΙεππο ιιά νιειιιπ ιιπι πιιπειιικιτι1:

Εει!ιπιο Ρει·8ει·ετ, ιπ παο ΕεεΙείἱει πι Ι·ιοποιε δ. Μειι·τιπι εοπίΕι·πόΕει είε άιΒιισίζ

στα, πι πιω ΐειπέΗε ΡΓιιΙιποιιιιπ Ιιγιππιιι Ι)οιπιπο εΙει:ειπι:ειτιε αει ΡιοΡιιιιιτι τε.

ιπειιΒο.ι: ΟεΙΙπιπ. Ι)ιίΕειτ νει·ὸ Με ΕεεΙεΙὶε εὶ 8ειι·επιππιο ,ιιΒι πιππε ιάειπ Οοπίείἔ

Γι:: @Μαι ιπ εοιΡοι·ε ι·ειιιιιεΓειτ, τει·τισ ιπι!Ιιειι·ιο. ΑΙτειιι νει·ὸ ποόι:ε πει·Βεπει:

επ! νιΙΙπιπ πω: $επι:ιιπΒιιτιειε άισιτιιτ,ιπ ειπα εεάιδεο.τει επ: ΒειίΠιοα π: Βοποιε δ. ›

(5επονεία: νιτειπιε, ιιΕπ εοὸεπι ίΕιιάιο ΡΓιΙιποἀιπ 82 οπιτιοτπΒιιε 1)οιι·ιιπο ιιο

εαπτετιε,ειἀ Γιιο.ιπ ι·ενει·τεΒειτιιι· ΕεεΙείἱειιπ: εί.ειιιιε ιιΙι:ειππιε πο6ιιΙ:ιιιε πω:: ειπε · τ

ιΙΙ:ιιπ πωπω εοπΓιιενει·ειτ. Οξφ ετπιπι' ΕεεΙεΙἰιι εοόειπ Ρ:ι:πε ΓΡατἰο ι! Ρι·ιεάι.

&ο 5ιιιεπιππιο νιιι Βει ΟεΙΙά 6.ιίΙ:ειι·ε νιάετιν:, Με επ πιιΙΙιο.ι·ιο ( πι: ειιππωιι

τεττιο.

ν ν π τι ιι ὶῇ

.κ



το8ε ντιπ-ιιι δ. ΤΚΠΒΟΝἱΒ ΟΟΝΡΕΣΣΟΚΙ5.,

οικω-Δια. . ~ΑΡετσΡιτιτιιιετιτε ειιτειτι νετιετετιιΙιε νιτι τιιΠεΙιιτιοτιιε :επι οτε , ετιιιι Με με

ἔ. ιτειΝιι. ὶιιιτιιοττεΙιε τεττιΒιιτοτ Ιετιοτιπτι Γιιοι·ιιιιι Ρι·ετπιιε νεΙΙετ και ιιετε , είιιιιειιε εε

Ιιοε ετΒείτιιΙο ΈτεειΙιε κάτω ετιτιετει, 8: τετετιεο ΒειιεΙιο Αιι€εΙστιιιτι Ϊοειετε3 Με

κιτ. Γειιέτο Ρεττι ττιιτιιττιε Ιετιιιτ. νοεετιε ι8ιτιιτ εε Γε 1εωωεω , ιτιειΕεενιτ τιιετιι με.

:τιιιιιιττι Μετα, επο τιεειτιιτιιεετιειε 1οΙνετετ=, δ: στιιιιιιιπι]τιε!ιει τιτεείετιτετιιτιιε

εΠετ.`Οοτιττιίτετι ετιτεττι Γτεττεετ:οεεετιιιιτ οττιτιεε τιι·ο ειιιιΠιοιιε τετιτι Ρεττι:«Με.

τιΠἰπιε Ηετε. ΒεετἰΠἱιιιιιε νει·ὸ Ττιιτιο εοε ιιεΗΙτιιιι Ηετετιτ Με νετΒιε εοιιιΡείειιιτ

τιιεειιε . (ΝιεΓειτε, ΠΠ] εωεεωι, οΒιετιιιιτΒιιιειιιιι ει1Πι επιιάιοεοτιειε τιιιε.τιι ειιιτι

ττιίτιτιε ειτιΡεδτετε.]εττι ειιιιτι ετιΡτοΡιτιτιιιετ·πιιτιι οΡτετε τιιεε.ιτι εμε Ι)οιιιιιιο

Πιεο ΡταΙειιτετι όεεεετιι , 8ε τΙε ·Ιισε εεττιεΙι εετεει·ε 1ιΙιετετιιε ειτίιίτε.ττι. (εειιόετε

ετἔο πιεειιττι εε Ιιειιε ττιίτιτιετιι όειιοιιιτε ,ιιιοτετιοτιιεύΓτιιιε εε ίτιιτιιε νιειΙετε,

αυτι ΡΩι!ιιιιε δε τιγττιιιιε ΓΡιτιτιιεΙιειιε ει:ιτιιιιι ττιευτιιόεόιιειτε. Ηιε εεε ετιετιιτ νιτ

Πει εάτιιοιιετε Ρτεττεε, Μ: ιιι Ρι·ε:εεΡτιε Βινιιιιε νιτετιι άετΙιιεετετιτ, εετιιιεε8τ νε..

τω. τιι1]ι15 νιτε: όεΠεει·ιε άεΓΡιεετειιτ .ετ εε! ετιιοτειιι ίεττιΡετ εττετιιε: Ρεττι:ε ιιιειι.

τε τετιτιετετιτ. Ι.οτιειιι·ιι είε ειιτειιι ειιεττετε, ειιεΙιτει· νιτ Γετιετιιε τϋΙειτιιιΙοε Γεω

Ρετ τοτετιπ οΙιειιι ιΙΙειιι ΓΡιτιτιιεΙιετιε Ρτεεεερτιε ιπιΒιιιΙΤετ. ει:εΙιτει·νε εοε ετετι·ε.

Με ειιΡιεΙιτετιΒιιε :κι ε:εΙείτιεόεΠόετιε ττειιΠτε ΡτεεεεειΙΤετ. ()Ειττι ειιτεπι εάείΤετ

Ειστε ειτε. ιΙΙε Γειιότε ετιιτιιε ε εοττιοι·ε ΓοΙνει·ετιιτ, νετιετεει!ιε Ρετει· Ρτετι·εε ετι

πιεσεις ιιτ ιιιίτετιτιἱιε ειιττι ιΡΐο οτετετιτ.Ροίτ ΡειιΙΙιιΙιιπι ειιτειτι εΙενετιε οειιΙιε ετ!

εεεΙιι·ιτι , τιετιιιιτι Με ίειι·έτε: @Με ιτιιΡι·είΒτ , νε!εόιεέτιίειιιε Ει·εττιΒιιε ειω13ι.

' τιἔε Ποπιιτιε «πω. ίετιιιιΙι τει ιιι εοιιίτιετίτιι τυο. Ηιίειιε σπιτι νει·Βιε ΐειιετειΠε ετιιε

| πιε εετιιε ΓοΙιιτε είε. Πιάσε είτ ειιτειιι ιιι€ετιε Ιιιέτιιε τετιι ειωεωεω τιιιειιι ετιειιι

!εϊεοτιιττι . τιιιιΙιετίιτικιιιε 8: ιτιέετιτιιιτιι. ΤιιΙετιιιιτ ειιτειτι ει€ειΡωι εοι·τιιιε @Με

Με Ρετ-τω Γετεττο ιιιιΡοτιετιτεε απο εετιτιειει$ε Ιιγκιιιιιε ΓτιιτιτιιεΙιΒιιε τΙιιιτιτιιιΙιβ

ειιε,8ε τΙιγτιιιετιιετιΒιιε ιτι ΕεεΙεΙιετιι ειιιεπι ιΙ:ιΓε :ετιιΕ·εενετετ ιτι Ειοτιοι·ε 5. Με.

τιιΜεττγτιε8ε δ. εεωι€ι; ΠοτιίεΙΤοτιε,ιτι εεε ι!!ι !ιοτιοτιθετε Ιοειιπι ΐεΡιι τοτε:

Ρετενετειιτ. Οτιττι ιειτιιι· τειιιΡιιε εάεΠετ ειιο ΡτετιοΓιιιτι εοι·Ριιε Πετιτιτιιιε ειιτιότιε

τιοι εόει·ειιτ ίεΡτιΙτιιτεε ττετΙετετιιτ, ιτιετιεττεΒιΙιε Γιιενιτετιε ωωι11εω ΕεεΙεΙἰετιι

ειιττι τΙειιίιΙΙιιιιε ιιε-ΒιιΙε τεΡΙενιτ , ειπε ετιεπι Ρετ ιιιιιιιε Με Ειστε: ἴΡετιιιττι Ρετάιι.

τενιτ. Ετετ ειιτειτι , ιιτ τιιιτιιτιιιε ._ ιΠε ιιετιιιΙε τω: όετιΓε ειιπι ΓιιενιίΠτιιο οόοτε Ρετ

ιιιιιττε , ιιτ να ιιΠιιε ει: ειε ειτΠΙτετιτιειιε Ρτοιτιτιιιιιτι νιτ!ετε Ροτιιετιτ. Εκ Ιιεει πω·

ιιιε1Τεβι!ι εε:ΙεΠ:ιεοτΙοτιε Ετεετειιτιε οΠ:ειιάιτιιτ, ειιιιιε Γετιέτιτετιε ιτι νται ει: ω.

«με εεττ οΒιτιιιιι εάτι!τιιιιι.ιπι εοτιιοτιε οΒίετιιιιιιιτι υινιωε νιίἰτετἰοτιιε εάεΙΤε με.

ιιιετιιιτ. · τ _ τ

ε;" ·Νεε Ιιοε ΠΙετιτιο ρτεετει·ειιιιτιιιω εΙΓε ιιιιι·εειιΙιιιιι ετΙειττοτ,τιιιὸτι ιιι ττιεεΒιιιο

ὸιε τιοίτ οτιιτιιτιι 8. Ρεττιε έεΙτιιττι εΙτ. Νεπι ςι1ετάειτι ιιοΒιΙιε ιτιεττοτιε ιιοπιιτιε

Ψω.υ.ε ιιοιι ΙοτιΒε ε Μοιιείτετιο ίετιδτι νιτι ΙιεΒιτετιετ. Ητεε σε τενει·ειιτιετιι

Β. Ρεττιε ιτι ττιεεΠιτιο οτιἱτιὶε ιΡω άιε εὸ Εεε!εΠεττι ιτι εεε ΡτετιοΓιιιιι εοτειιε

εμε νετιετεειΙιτετ Ιιιιιιιετίι είτ,ειιττι εετειε δ: τΙι τιιιεττιετιειιε νειιιτ:Ιεό όιιπι εε Βε

ΠΙιεεπι ΡετνετιιΠετ,οΙ`τιε εεε” Γετετε τε ετιτ.ΙΠε νετὸ εΙενετε νοεε ειιιιι Ιεεηιιιιε

ειιτιτ:Ο ΐετιότιίΠττιε Ρετετ ΤτιιτΙο τμιεττι ιιι τε ιιι Με νιτε νιντιπι Ιιετιετε ιιιει·ιιιτιιιιε,

τω”εεεττετιετιιιεε Ιιιιιτιε ΜΜΜτεΐετιπιιιε. Ατι ειιιιιε νοεετιι Ιτετιιιι ιιιττο Πε

ε6εἰτὸ ετεει·τε είτιετιιιε ΕεεΙείι:ε, ιιτ στι! ι: ττιοττεΙιῦ νιτιΒιιε τειιι νεΙοειτετεΡετιτε

ειιιΓτιιιειτι νεΙιιιΠ`ετ,ιτειιτ ειιιιέΗΡετετει· εο τιοΓεετε ΡοτιιιΠ`ειιτ.ιΒι Ρτεείετιτιεπι 8.

Ρεττιτ ΓΡιιιτιιεΙιτετεΠιιιπε58ε ιε τιοι Ρετ τω) Με. εετιπιε νιεΙει·ετιιτ εΒείΤε.ΐΡιτιτιιε

Πνιττιιτε τιιφίετιενιι:Ιετετιιτ ετιεΙΤε. Με νετὸ τεΙιείοίε ττιεττοιιε ενά ττιεετιο Ρενοτε

Με Εεε!εΐιεττι ιιι€τείΓε είτ, ειτἶΙετέιτΒ οτετιοιιε ειιτιι εεε τιιο εεΙ όοτιείι ΐιιειτι τενει·Γε

εΠ·.ΡεττιεΜε Ιιιιιιιε ττιιτεειι!ι (Με Μάτι; Ρετ τοτετιι πω” τεειοτιεπι ειΓτιετΓε ει!.

πω. Ριεειιαιιε° @τα ιτιεΙγτιΠιτιιιιε Μειοτ.άοττιιιε , ΗΙιτιε ΑΝειειετ , εἱιττι εεε.

ΒΙε είτ Ριεριιιιιε (ἱετο!ι Μ:ιττεΠι ματ, ειΡΡιιιι Κε. παπι πε. τ”. δεσ.ιετιι Μεττετιίετιι πω. Ττι.ιάο :Μ

κι: ενιιτ ,-Η.ειά.τεεπίζεδδθΩη ηιιἱ ετιιιει ΟΙιτιίτι τπτ. ειπε ετιιιο ειπε εε. α. φωεεεεειε ει” €ωω πω

χω. τιιοττε τεεεείδτ. Ηἱιιε εοΠιτ.τε :Ξ τι: τιεοπτιε 8.Ττιι- Με ετεείΪιτ : Ρτοιιιόε ίιιρετΓτεε τω: ιιίε:.ιε :κι τιιιτιιι δ:

εστω, ιτιιιι ττιεπι τετ Ρ0τιτιδτετιι Ο Ιοτειιιίἰ Μεττειιίἱε τιι!ι ν ιι. Να: πω» τΜΐειτι Ροτείτ εμε οειττιε, ιιι πιε

ΕριΙεορι , ω! τιιιεπι δ. Έπειτα: μπι ειιο!ειεετιε ίτι.ιάιο· τιιοι·ι.ιτ εμε εεττ ειρΡωι Φειτιιιτι εεΙε!πειιάπ ε1ιειεοεὶ

:και αυτό Πι ττεττιιτ. ?απο (ΜετιιιΙτι.ιε Ποπ ειπε ειι- τειιιΡιιτ τεΙιιηιιετιιτ_

 



νι ΤΑ ε. τιισοοΝιε εοΝεεεεοικιε. Ρ σε

εεπεετπ Εετπειπ όε 5.Ττσόοπτε €σετσετοσε-εισότβ'εεεσε ει·εε τεΙτεἰοΙὶΠἰτπιτε πω- ετ”. π.

εεΡε , πό εστπσΙσπι τΡΠσε οτειετοπτε επεσε. νεπὶε. @ή ΜΜΜ , σε ετπε ΡτσόεπεὶΠὶ- ζ1°· Χ"Φ·

τπσε ,ΒΜπεετστόεεπ νττεσετε ΡττεΓεπετειπ ειόείΓε επ ποΓεεπε; Ητεο όεΦοεΞΠἱτποτπεπετε εεΐε&σ ετεότότε πό εστπσΙστπ τΡΙἰσε όστόοστό εβετε ντΓσε είε Ισ ΜΙΒ. πω:

εοεποττττπε.εστ ΟεπἰπΐεΙε , δε τσ :ιΙεετει ντΠο. οσε: όἰεἰεσε Παοκ :1πόόόσε( σε ω;

όττπσε ) ιπετεεόειπ εεετπειτπ ὰ Ι)οπππο ΓσΓετΡετε τπετστεε δε: ΡετΡεεσετττ , σε απ

τποστ Ρεεεε , οεπεότόετοπετπ Πιο. Ρτοε5επτε5 :ιόεΡεο. είε. Ιπε!γε1ίΒτπει όσοεισε εοπ

μ:: ἰΡ1ἰσε Ρεεετιισοτε Ρτο ιεεετπ:ε νττο: εοπτιπετετο εΙεειτε 1π ποποτετπ 5. Ρο.εττε

ετεεπεο 8εαστο Βιοττεειτ1 Ρτ:εεεΡττ. - _ -

Ηοε όσοεΙσε ειστε πειτεειετοπτ ειόό:$.τπ πτΙτεεσΙσιπὁόσοό ΡεοΡἰπόσο ?πετώ κά. ΧΧ1Π,

π :ιεετότε. Εστε πειιποσε όστότιπι ντι· ποτπτπεΑΜεπτοσε εοπΓεπεστπεει Ιεεε 8.Ρει

τετ ΡτοΡτπόπσετ Ητε ετεο ειότποπτεσε ίσετεε ό. ΒεεετΠἰτπο Ρειετε ; σε οΙ› εείετεειετε

οΒΙετνεπετειπ πστπεσετπ όσκτΙΤεε στεοτεπι: ει: Με Ροίὶ: οϋτεστπ νττἰ Πετ Με νετ

Βιππ ΡοίεΡοπεπε σποτειπ όστπε. δο.πόετΙΕτπσε νετὸ Ττσόο ΞΗστπ Ρετ ποέεστπστπ

Γοτππτστπ εετττοτΠτετ ε.ότποπστε ότεεπε : @με Ρτεεεεπτε ΡτωΓστπΡΗΜ βαση».

τσιπ τπεστπ , σε σκοτετπ ειεεἰΡετεε ο οστ ποπ οοεότίπ τπεπό:ιετε τπετε : ΙποΙ:ε..

ότεπεκιτπ ετεο εσετπ ότεπει σΙετο ΡτοΓεοσεεστ : πω επττπ επ εεεετπσπι ΓοΒοΙεε ποπ

πειΓεεεστ. Ηοε επιπ ό1εει·εε, ΒειεσΙστπ εσετπ τσ τπο.πσ εεπεσε.ε εΙενειντε, είται.

σιτε ἰπ όεΧττο ίετποτε ΡετειτΠΞε,εεόσε Με ΠΠ ΓσΒ]σπ:τἱε: Ηοε Πεπισπ 5ποοε

ότεπεσε :σε οτππτοσε ότεοσε ντεκ τω: Ροτειιστε. Ητπε Με όσο.τπότσΜε ετΙΙο Γε

τποτε εΙεσόὶεενἰε. 8ειΙσοτε εισεετπ τίόετπ ΡτεεότέΙ:σε Ηε.τΒ·τόσε επτ8επετοσε Β.Ρε.κ

τττε τπετὶεὶε εοετεεπε, τεΠ&ο ίΞεεσΙετΙ ίετντετο πό Ισπτπο. Β. Ρ:ιεττε ΡτοΗετίεεπε;

εοτπειτπ εόΡτετε (στ όεΡοπεπεεεσπέεετπ Ι·ιετεότεεεετπ Γσετπ εό ίεΡσΙετστπ 5.Ττσ-ε

όοπτε εταότότε, τΜοσε πι ΒοτπἰπἱΓεπτσΙεεσ σΓετσε σ.ό ντεκ Με εει·τπτπστπ Γειπόεειτττ

εοπνετΓεετοπειπ Ρετόστετε. 8ίεόσε Βάσω σε , σε τε οστ Ρετ νἱτΡἱπἱεεεἰε ντ&οτπιτπ

ε.ότποπτειτε ΒΙτιπόε ειό εεΙείεε τε<ἔπστπ ΡτοΡετε.ι·ε εοπεεπτΡΓετεε,Ροίε ετεπεετεβ
5οπετπ :ιετ·πιε εοτεεΡεσε Ρετ Ροεπτεεπεπε Ιο.ττιεπεε πό Ρετεπτπε επτα ΓοΙο.ετε Ρετ-Δ

νεπιτεε. . _ ν

δεό πεππε Με τπεεπεε ειότπἰτεεἰοπἱε Πεπστπ πεετεπόο ετεπΠΙπιτπ. Ρσἰε παω; ` ΧΧΧ”

εισετπ ετΓόετπ ΗείΒειπἱω πωπω νττ όσἱόετπ ποτπτπε Οοτεπτοσεε ΠόεΙτε τποι·Ι.

Βσε8ε ποεπΠε ΡτοΓεΡτἐὶ. Οοπετετε εισεειπ ΠΠ , σε σεσΙοτστπ Ιστπἰπε Ρτὶνειτεεστ, πο.

° σε ετ τπσΙτοε επποε ετεεἰτεεὶε εειΙτετπετπ Ρειετεπεει· ΓσΠ:τπστε. Ητε είππ €Ιοττο5

2ιτπ ετπειτπ Ιοπεε Ιειεεόσε όὶΓΡετΓειιπ όε νττεσττοσε 8: Πεπτε ποπ τπεότοεττοσε

δ. Ρειεττε όἰνσΙἔεττ εισόττεε , νεπτε :ιό ΓεετεεἱΙΙὶπτει Ισπτπει Γειπέεεε σώσε , ίπ όσα

Ρτεετοίστπ βεειετ νττὶ εοι·Ρσε ΡΙοττπεε πστπειεστπ ότεποΓετεστ 5 ττήεισε όενοεἰΠἱτπειε

Πττττίεο οτεεἱοπεε εσότε, :ι τόσαπεΞΓόσε ότεοσε τω εοιπτποι·ειεσε, ότε ποδείιετσε

Ρετ ιπεττεει 8.Ττσόοπἰε Ποτπτπστπ τπνοεειΒο.ε. πιόειτπ @τα ότε όστπ ΜἱΙΤει

τστπ ίοΙΙετππτε πι εεόετπ ΒεβΙτεεεεΙεπτετεπεστ , εεπιτπ Ρτιεότεεσε (ΞοεΕττόσε Με

όετπ ωπεεω,ωεπε εισ&οτε Πεσ Ρετ τπεττετε 8. Ρειεττε τΙΙστπτπεεΙ Γσπε οεσΙϊ

ε]σε : εττεύ.ιπόσε Γε εττεστπίΡτετεπεμ1σειΠ όε ετο.ντ Γστππο εντετΙειπε, εσπέεόΐόσε'

οστ ειόετειπε εΙ:ιτε ντόετε νεΙστε ; ίεό ίειἐΡοτε 8ε νετεεππότἐ ΡτεΙΤσε , όποό τΙΙσππ.ι

πεεσε είΓεε πωσ τπότεο.τε Ροεστε. Σε εττΡΙεεο ΜΗΤαεσπι οπἰετο εεε1ότε τπ Η»

ετετπ Γσεσπ , ε!ενειεε νοεε Ι)εσ 8: 8. Ττσόοπτ τττεΒιιειε <δι·ο.ετεε τεεετεπε, εοοσὸό ο

εστπ όε εειτεετε επετετιετε εό Ισεετπ ΡετόιπττΠεε. 8εσΡεἔε€εἰ εισεετπ οτππεε όσἰ

πόεταπε , Πωσ! εστπ τΙΙο ποτπεπ Βοτπίπά Βεπεόπτετσπε 5 ειστ Ρετ επεττεει Γετνἱ

(στ αεεστπ τΙΙστπτπετε όΈπειεσε είε. ,η

Ηοε επεφτε επεετΓεσέΗΡεετσ πιαπϊΕεΙεστπ @πισω επΙεεπε πω. @πό:ττπ αὐτό :τω ἐ

Ιεετο εονετπ σεω πε Έστω εΒίτσ!τε: πσοό εστπ εοεποντΠ'εε Γετττσε ετσε , ὶπνείεἰε

2ειντε ειιτπ σίοσεειό Ιοεστπ στ οσο εΒΓεοπότεσε ίσετειε. Μεπιο εστπ εΙσπεε εοπ- `

ίΡτετεπεύ Ρσετστπ όσετπ Γεεστπ ΕπισεΕπιε ειό1!Ιστπ εταπΓππΠε : πω Πετάτε: σε πό τιμ

Γπτπ Γετνστπ Ρετνεπτεε ενεΒἰπεεο 8ΙειόΙο εστπ εεΙεττεει· τπτετετπτε. νεπἰε επεσε!

Με Ι:πτο , Πτπίι!οσε εοτΡσε ετσε εΡΡτεπεπόεπεεε , εισΓεοπόετσπε ίσο Ρεόσόε :με

ετα: το εοόετπ Ιοεο:Ρτεεττοσε πικαπ οστε Με ίεεεττε, Ρετ επεσα ότεε Ιεεσἱετ

Εεεε νετὸ Με τετπΡοτ1Βσε τε!τετοίσε Με Ι..εο·ττωπισε Ρτε:ΡοΠεστ τει ΟοεποΒἰο
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απ. Μ. Γἔιιιδτιγιι·Ή οιιι ειδιιτι Ρετ· ιιιιιτι;ιτιιιιοοιειε τιιιιιι οε ιιοε Γειέτο ιιινείτι€οτε ναιιιιΠιτε,

εοιιιτετδιιιιο Ρι·τιττετ Με: Βερτεεειτιιιτ, ιοςιιιτ, Ετειττεει, Ι)οτιιιτιιιττι απο ]ε]ι,ι

ιαιιι. ιιιιε 8:.ρΓιιιιιιοοιιε, οτ ιοΓερετ τιιει·ιτειιοίττιΡειττοτιι ιιοι:ιιε τειιειοτε οι€ι·ιετιιι·,οιιιε

ιιιιιιτι Γει·ντιιιι ιιοίιτιιτιι οεειοετιτ. Ι8ιτιιττιοτι ροΓι:ιιιιιιτοε Με (Με ιΠεΓιιτ :ιτι·ερτιιε
είτ ἐιιιεοοιΠιιιιο οεπιοιιιο,8: ιιιατιιιεεΓΓειτιτετ ινοειΓετιιιιε,ιιοε ιΠι πειτιιίΓε οοΓεειιιε

«Με ιο Γει·ντιπι 5._Τι·ιιοοτιιηιεφεττέι.πετ. Ηειοε_ειιιτετιι όειιιειιτιοττιειο-οιΒιιοπι

Γιιι Γτι.ειιιοτιε πιετεεοειιι ιιΓειιετιετι:ιιιιιιτ. Νειττι οιιο.τιαιτι ειιε εισαι μπει οτοΓοιιτιοιπ

ΓοΠΞιιιι εοετιοι·εριετιιιιι ειιτιοιιιιιτετι, Γε ιιιτι·ο ιο επι τιτοιεειττ νοΙιιτειοειτοιιε Γε ιο

ιΠει ιιοιιΓοιιε ετιιιττει·ετ ΓΡιτιτιιιτι : ιιτ π» Πιτάκια: ιιιτιοιιιε ιετιιιιτο.ε ειτιΡ:ιτετετ, οι.ιιε

οιιο3 ιο Γετνο ιιεειτι τω τιετιιιιοιιιτειτειιι Ριιτι·ενιτ τεοοεπι ειιιτι ιιΙτοι· ΓΡιτιτιιε ω

ιιετε ιιιτετεπιιτ. Οιιττι ετΒο οι: ειωθιιιτωι Ι:ιττοιιιε ιιεεε τετοιιιιιιιε,ιιοε ‹ιε μετα.

τιτ ορε οσοι ιιοπιιειοειτιι τεύ.ιιιοιιε ιιιοττι τιι.ιετιιττι εοτιΓοιοτι τιιΒοετιιεείτ τεΓετειιιιιεμ

Νειιιι μπει: ιιιωι τ:ιιιει·ι οιιι ιιιιιτιι Γει·νιιαιιιιτετΓεειτ, ειιττι εοΒοονιΓΤετοιιοά ιΠε

Ι:ιτι·ο τειιιι ετιιοειι τιιοττε ιιιτετειιιιπιιε εΠ`ετι ω Εεειείιο.πι δ. Ττιιτιοιιιε ιιιιιὶ απο

Γεειείτο ΗΜ ειιειιι·ι·ιτ. Ιτι οοεω εισαι ιιιττοιτε οιειιιιιΓΓετιμ μια· οιιο.Γι νειιιοιΠιττιι:

Γοτιιαειε Πειττιτιιιε τετιετειιΓΓιιε ει:ιτιιιιτε εοεΡἰτ : Πτοι·, ιιι·οι·, ιτιοι.ιιτ, να πιιιιι

:μια νειιιοιΠιιτιοι ιτιεειιοιο. πι:: ΕΟΠΕΜ; Ηοε των τιικιΓΓετ, ιιιτετ φωτια εοι·ιπτι

οιιι απο τετιεΒιιιιτ τω! ι:ει·ι·ειιι ΙειρΓιιε εΓτ, ο: νειιιτ οειιτιιιιπιο Γεττο Γιιιιτιετνιιτιιε ,

Ιτατιιιι εοιιτι·ειέιιιιε εο:ι·ιιιτ. @οι ιτε άεΒιιιε εδεότιιε Με οτ τιε εοτιετιιιοεο Πιο Μ

ιιιΙειτετιιι·, όιΓεετιει·ε ιιοιι οι·ει:νειιει·ετ. Ρ:ιτει· ιιετὸ ριιει·ι εοτιτιτιιιιεΓερτειιι οιειιι:ιε

ιο οτιιτιοτιε Ρτο άειιότιε πιω Γιιι Ιιεειτιιτιι Ρειτι·επι οΒιεετειιιε, οτ Γιοιι·ειιτιιοι επι! ει:

ιιειπι ιτι Γετνιιτιι Γιιιιιιι οοιιιιιιιΓιτ Ριωιω αυτά ιιιτιιιι€ει·ετι δικο ειιιτεπι Με ει:

3ιεε Γετιτιτιιιιε , @οι ειττιΙετε ΓιιιΠ`ειιτ ΜιίΤο.ι·ιιιιι ΓοιΙεπιιιια , μια· :ιτιτε ιετιιιειιτι ΒΑ

οικω ιτιεοιιιιιιιε Γ.ιι·τειιιι:, τιιιιΒιιιΓοιιε νοειΒιιε Πεο οι δ. :Ττιιτιοτιι ει·ειτεε ωιωι

ειπε: ωΡωιτ. Τιιπι οετιιιιιιι ωωιω ρεεειιτι ιιιοιιι€ετιτιει Ηετιιιιιιιοιτε Βιι:ιιιοτι:

ειτίτιιι&ο. μια· ιο ΕεειεΙιιιτιι ιτιτι·ετε Ρι·ωνειιιιιτ, δ( ειστε Ιεέτιιττι ριιιΕπιι Ριιττιε Γε

τιι·οίΕετιιετιει ιιιιιιιΓττιοοιειιΙΡο.ιιι ιιΙττο. Γε ιιεειιιιιοιιιιτιι ιτιειιττετε τιι·οτιιιΓιτ. διαιιιε

νιτιοιιε ι·εεερτιε Ποιοι απο οπο: στ! οιοτιιιιπι Γιι:ιιιι ι·οΓεάιιε οι. Βιετιιιτιι @τα

ιΠιε 1)οιιιιιιιιε Ιειτι·οιιι τιι·οτιτει· ιτιιιιτιιιιιι Γει·νι Γιιι τι τιοτιετιι ετιιιιΒιιιτ. »ΗΜ νετὸ

οιιιει ιίτε μια· Ριιτι·ε ιιτΞεπιτε Ιιτιιιτιο Γιιει Ρωιτι τιιιιΒιιει: ιιιοιιΙΒετιτικ Ιοτειτιιτετιι

οΓτετιιιιτ. @ψετΒο ιιιι εισαι ρετιει·ιτ ιτιιρεττειτε οιιοιτετ , @οι ιι οιιι δ. Ρ:ιττιτειιε

Γιιει·ειτ τ οιιοει Ρετινιτ οιοτιιιετε ρι·ει:νιιιιιιτι

ΙιιΓετειπι οιιοτιιιε ιιιιιε τιιιτι·ιιτιοτιι ειιιιιτι οιιοτιοατιι ιιιιι·ειειιιιιπι , φαι εποε στο..

ιιιΒιιε Ηειίβετιιειιιι Ιιοιιιτειτιτιοιιε τιοτιιττι ότι Ριιιτ τιειιιιοιιε_ οιιιτιο.ιιι νιι· Βιιιιιτειιε

,Ρι·ορε ΕεεΙεΠιιιιι δ. Ττιιοοτιιε ΡτοΡτει· εκειιιιιειπι ΓειετειτιΓΙιπιιιε Με, οοεω πω:

*Μπι·επέδ- νιιιττὸ Μεττιειιιετιιιιιι * νοειιτιιιιει ειιιιιε ιιονεειτι οϋΓειιτο τιοδτιε Βιετιτιο Γιιι·τιιιι

; Μινι.

ο

ω' ΓιιΒΙειτιΓιιιιτ. εξι Γιο.τιιιι απο Βιιιιειει οι! Γετιιιιετιιτιι Β. Τι·ικιοτιιε απο Βιετγτιιιε

Ρι·οτιιιτ, πω Ρτο Μι τιιιΓει·ιεοι·οιει ιιτ Ρει·τιιτοε Βονετ ι·ειιιτιιετιε ειτοι·εινιτ. Μιιιιε

ιΒιτιιτ Βετο Βονεε Ποιοι απο ιειττοιιε τετιεττι Γιιτιτ οι! οίι:ιιιιιι ΜοιιιιΓτει·ιι. Πιε

νει·ὸ Γιιτρτα:νειιειιτιιιιιε ΒειιτιΠιιιιιΡιιττιε πιει·ιτιε ιιοιι εοετιοΓεεΒιιτ ιιιιι ει·ειτ : τοτε

ειιιιιι Με ιιοότε :ιιιιΒιιιιιτε ιιοιι εεΓΓανιτ , εερτιιτιειΒιιτ αστειο Γε Ιοιι€ε ιο τιιιο Ρειεο

ΓιιιΠ`ε. Ατ ιΠι οιιιατιετιιτιτιιιιιτιι Ιιιττοιιειιιι εοπιρτειιετιοετιιτιτ, ιΙΙιουε πιετι·ιειιιει..

πιο ουσια Γεω ι·είτιτιιετιιτιτ. διιιι&ιιε ετετιιιτι Ρεπτετ Γετνιιπι Γιιιιιτι εοπΓι:τιΠ:ιτε πιο-ι

ιιιιτ , Γετι Γιονετιιτιιιι ωιειιωμιωιιω ο .

δε‹ι πετ: Με ΓιΙετιτιο Ρι·ιετει·ιβο ιιιιτειειιιιιιιι ,· εισαι τειιιτιοι·ιΒιιε νετιει·ειιιιΙιε

Ρο.ττιε ΗιιοοεοωιοιΑτειιιετιιΓεοΡιεεΠιιττι εΓτ. Νικο οιιειοειιιι τιιε τιιιιιι ιοειιι

γετιετειτιοιιε ΕΡιΓεοτιιιε ιο Μοιιειίτετιο δ. Ττιιοοιιιε ΓιιιΓΤετ , εισαι Ρι·οοτιιιιιι εΠ: ω

τεεετιτιιιτιι ( ιιτ τιιιιιιι·ιιιε ) ΜεττετιΓιε ιιτιοιε ΕΡιΓεοτιιε , τιιιιτιειιιι ει: Ριιετιε ιΡω ω!

μπι ιιοιι τιιοτιιεατιι τ:οιιιιιιιιιτ. ΙΠε νετὸ εοπιπιοτιιε μια απο Γοι·ειε εκττειιιε

π ΜΜΜ τε* οι: εεεοετετιιι·. Τιιιιε ωωιιω ττειιτετιιιιτ ειιιιι Γοι·ειε, τω ιΡΓε εΙερΓιιε εΠ: ‹ιε

τιιειιιιιιιιε εοτιιιτι, 8: Γιιειτ ο ειε ιιΓτιιιε ω ειΙτειτε δ. Ττιιοοιιιε. Μιωιω τιιιτειιι

ιΡΓοι·ιιι·ιι οοτισιιιιι πιετιι ιιι·Βετιτε τιετιετ:ιιτι Γιαπ ειιπι Μια: , δε εοιιειιι:ιιιτιιτ ειπα

εινεΠετε νι σο Δω. δεὸ @οι ιιοε εεετετιτ, ΓιιΒιτὸ απο Πινιιιο ιιιιιιιιιτιοτι Γιιιιτ

εετει «μι ετειιιτ εοτειιτι Μαιο. ιιιι και ιιιιιιιΓττι οΒιιιιΡιιετιιιιτ, τειι&ότιιιε Ριιει·ο

' Γοι·ειε

ΧΧΥ'Π.

 



νιτΑ ε; τιισοοοιε ξοτεεεεεοτείε ;›·:εμ Ϊεχετε:

Έοπτε τττε8:το :τιποτε Ρε::ετ:Ι:1Γσεε:σσ:: Ματσε :τττ:ειεσΙσιττοεε:ΗΜ

Ιει·σττ:. Τοσο :εΙὶἔτοΜῖῖστσεΓσπτστσε δετεε:οοε ΗτοσεΞεσόσεετ.Ιστ
έ· ._.

στε:1οιτε

οὶ:ε:σ- Οσο Απ:
“- Δ σε.κενιιτ.

Νον:Με.

Δε ΕεεΙεΙἰεστ Ρεττεκτ:, Γεοσε οιττε_ΓερσΙε:σστ Ιτεε:ἰΠἰττττ Ρε::ιετσέτε;ιετοιτεστ:ο- τω”.

Ωταν:: , νεοτειτσ :το εο ΡοίὶσΙεσ5 : Γστ8εσΓοσε Μ: οτε:τοσε άεΠάσοτ Ρσε:ο Γ:ει:ιστ

ἱσὸσΠὶ:. -

. Β:: :ΙτεΓΞισι·ο εσ:επτ ε]σΓάεστ Γεισ&ε·: Εεε!εΓῖω :τοσο :εκττροΜτσε ΜἶεεΓε ΧΜΛ.

Ριτσ>ισι Γστε:τστττ εΓὶ, οσειΙΙ:ε: εο!ετ:στο Π: 8: τσνεσ:σστ, οι:ενι_:ει· _ετςΡοσεισ.

Ἐσἰτ :τεπτοσε φτάσω Ιετ::ο σοιτττοε ΑόειΙοε::σε, σοὶ ΙτεΒἰ:σ:ττ σε:εεττστ ΜΜ

πτειτε , ω ΜοσεΙΙ:ει·5σοτ 5. Ττσὸοιτὶε οσειΠ οι·ετσοστε εει15ἔὶ πως. Α: Με Γσεεσ!ε

οπο: οσεΙἰ:ε: το :Ματ Εεε!εΠετο τσ::ετε Ρο:στΓΓε:. Ρω::εε νεκὸΓσΓεὶΡἰειτ:εε εοφ

ΙτοΓΡΜο , Ιενετσιττ: ε1ρεε!εε , Γεεετίιο:οσεε:ἔε εστιτ , Πεο: εε:εκτε Ρετεεττιττε Γε?

ατε εο:τΓσε:τ Γσστ. Με νε:ὸ :Με ιτοόὶε :σποτ ΓεσεΓ:::ιτττ πρεπε εστω εοιτΙ:τεΧετε::

Γτε8ὶ: , 8ε Ρε: εειστ το ΕεεΙεΠειιττ τσ:ι·εινΞ: , τσεΙεετσε :τοιτ ρει:νσιττ :ΙτεΓεσ:σιττο!Μσ.

Μ. Ησῇσεετστετττ Γεε”:τοσέΙ:ο:οστεετεΠΠετε: «Πσ!ετσΓτ. Όσττττετ:στ εάεΓΓε::ε:ττοσε

οσο Ποπτὶσσε μεμε: πιασει Γε:νἰ Γε: σ: :τοτε Μοτο :ΙτεΓεστσιττ Γσι·ει:σε είε: τττεισ1.

Γεί:εττε Μ8ιτ:τ:σε Μ:: νεττἰτ ετστοετοτ Ρετε8:ἱιτσε Ρ:ο1τστοσσε Μἰσε !ιτ:τοιτ55,οιττ σο.

@ο Γεε:τ εοπτΓετσε ε:εττ,οεΙ Όοεσοοτιττττ 8.Τεσοοστε. Επτωσ:εστ δ: εστω Ρετεε:τσσε

:στο εο. (ῖύστοσε ειρρι·ορτοεσέΜειτ: Μτ ΒειΓΜεετ:, στο: Με Ρετεε:τσσε ειο;ιΙ:ε

:στο : ντόεε :τοσο Εεε!εΠειττε ΟσττΙΙε:Ε:Γειττ. Α: τΡΓε: ΕἔοΓεἱο,ἰ:τηιτὶτ,ἰΙΙστη

Ιτοπτστεπτ σο: Μοτο :σεΓειστστττ στόεεΙΜσΠ:, ΜεστΓετσιτ: τ::τοσεετττοο τοΙεω3εστ

ττο&ε. ,Ματσε εσ:επτ Γειά:: εκεσστεε στόε , τιτ:ι·ενε:σιτ: το νἱ€σπ°τ σοὶ Η: σο:: Γοτεε

ΜοσεΠει·ττ , το οσο ε:ϋ.πτ :ττω:Πσ:ετ Γε Γσει·σσ:. 5στεέσΓσσετΙΙΞσε Ιει::οστε Ρτο»

:επεσε εάνετΓσε Μουτ Ρε:εΒ:ἰ:τσ:ττ ΡτωνειΙσττ, νοΙσἱ:οσε Ρε:εσ:ει·ε Μστττ: Με

νοτὸ ΓσΒἰ: εε εο. Ι:ει·σπτ στ8:εΓΓσε ΜοοειΠε:τσστ νοετΓετεοε στο: : Με ΡετεΒτ·ἱττ:;;

σοὶ :σε Ρε:Γεοστ:στ , Γεἰ: οσε Με Π: σοὶ Μοστ :ΙτεΓεισ:σστ εΙε Με ΕεεΙεΠε Γστε:σε

ίἱτ:. Με νει·ὸ Ρετεε:τσσε :σε εοστι·Μει:σε εΓΓετ) τσοτεειν1: Μοτο Ιε:ι·οοεστ σοί

'τεστ 5ο νἰοεσΙΞε :εσεεε:στ. Ισοϊεειστε ετεο ε!εστεσσίΠτσο Κεεε Ριι=τ>ισο1ΙΙεΙε:το

ΓσΓΡεοΓσε εΓ: ἰ:τ Ρε:ἰἰ:σΙο , δ( Με :Ιτείεστσε ιτοἰεσστετσε στνειττσε ΜΕ, :το 5. Τι·σε

δωσε Εεε!εΠειστ :εΓ:τ:σ:ιτε εΠ. Μεκἰτττετττ :σκετο μπεστ Μίσε :ΙτεΓεσ:τ Με Γσττ:τ

απ:: :εεοσ:ΗΜ: ) ε:ι·οτέσσε όεεερτσε ἰ:ειήστττ τονεσσε :τοπ νεΙσἰτ. Βεε:ἰ νε:ο

Ττσόοτττε τττε:τ:τεεπτ8εσ:τοσε ρ:Μοι·εε το εοοεπτ Ιοεο Ισε!ειτ:εε σοὶ Με :!τεΓεσ:σε

τεοοίἰ:σε επτ::εσετε:σττμ :ο:ίιστοσε σε! ΒειΠΙτεειτο οεει:ΜΞττττ Ρετττ5Ττσόοτττεκ

τσΙει·σο:. Ματσε :ττἱ:τΜστσε Ροτει· Ιετ::οστ Ιοεσστ Ρατσι·εστταε εοττεεΜτ : Γεσ σε

ΒΠεειτ:ειττ Μισο Πτντσει Ρε:εσΠἱμ δε :ΙτεΓεισ:σισ ΕεεΙείσε σε :ενε:εο:ὶε:ττ Γο.σέΠ

Ρει::οιτϊ Ποπτἱσσε ::τ:Γει·τεοι·ότ:ετ τεΜ:ιστ. ' __ Μ :

ο Νσρει· οσοσσε το εειοετττ ΕεεΙεΠε, ἰττ σο:: νἱι·ἱ νειτεκιΒἰΗε εο:Ρσε Ιτσ_τττε:σστ

εΓϊ:,στειεττα εὸιττἰτε:ἱοσἰε τ:ττ:ετεοΙσπτ @Μοτο :Με ετσοά ΡΙστἰιττἰ, σττιττοοστσεε

στο το τρίο Μοιτείἱετἰο εοσνε:Γ:ισ:στ· ε Γε νἰὸΜ`ε ειΓΓει·σστ.- Ι)ζε :τειτττοσεΓεΓΗνσ

@Με Βεε:ἱΠἱ:ττὶ Ττσὁοσἰε, άστο ὶττοσπτετεΒΜε ΡΙεΒε ἐπὶ ΜΜει:σστ ΓοΠειττσίει Μο

στου. ΓσΜετ , οσκόαιττ ιττσσε1· οσε ε:: :ττεικτ:ττει εστω :επρεπε εοστ:·ει&ε ετα: , τη

εε: εοε :ΜΒΜ σο; ε:ἱεισ :σώσε ετττισείτε οεΒΜε ετ:Ρ:1:Γ:, σ: ΜΗ Γο::εετο εΜεσο

ζτε]σΙετ·ε:σι· σο: :ττ:ετε:σι· :ττεστοσε : εΙε Ιοεο Γε τττονετε ττττοτιττε οηενεΙεοετ.

Ηετε άστο Ιτο:5 5εε:Μεσ τοτε: Μοτο τσιτστοει·ειΕΜετττ ΡοοσΙσπτ το επεσε Ρειντστεσσ

τί Ρεε:ετ, ΓσΒὶ:ὸ ε5:ΠΙΜ:, Γεισάοσε Γυρω· Ρεάεε ίσοε Ισι·:ετστ; 8εωττοοΙεκτε

Εισάο.!τετ Βοπτὶσσπτ δ: Γετσ&στττ (ΪοσΓεΓΓοτε:ττ , στο εσ]σε :πετάω ότειτο:σε εί`: @σε

Βοστστσε οι): ο ετττ εοσεεοε:ε Γεσἰ:ε:τε. Ε: οπτ:σε ΡΙεΙτε σεντοτ:: εισττεεω::

Βεσπτ8: Βεει:τ Μοτο Τ:σε!οσεπτε Ρτο Με: πτε:Με Με. εοσ::ει&ει στσΠει· Με

οπο: Γεσσ:ετ:ετττ. _ . τ τ _· _ _ _ _ _ : Η '

δτσΜε ειτ:ετττ σττ::τιεσΙο ΕΜ:: :στοά οσοσσε Πεσσστ σε: :πετάω ε]ττΓό_εττ°τ 8. Ρεἔ

ποστ το εετοετττ Εεε!εΠε σσ:τει· εοσττεί:. Ρετ: οστεΙει_στ τω· Ιτο.οτ:ειοε το ΗειΓοαοτατ

Εστοσε :τοιττστε Ι:ΜεοΓ: σο: ΡΙσ:ἰτσο τ:εστροτε σεΓετο οσε: εεε:τ:σΜσε εΠτετεστε

. Δ: ΗΜ:: ετορειΜετ , Ποσε:σπι :τοπ ΓσΜε εΠιττ·σοσπτ ΜοσεΓὶει·ἰὶ Ττσάοοτειτἰ ·· τω Γο:Π:εσ Βἱεεοσσστ ΕεεΙΜπ

Μετιε1Με. Νο.πτ Με: :με Κ: Βιεία:οοσέσ οσο Μαι: , εο :εστω σοοτὶσε ε 'Πιεοοοικ:ο :ιττοεΙΙ:τ:στ.

άδστ.δδ.Ο:·ιί.δ.Β.δ|εεείαΜ!!; ΧΧΧΧΧΧ

ταττἑΙ

:κ

β

τω.



το86 νΙΤΑ δ. ΤΚΠΠΟΝΙ$ ΟΟΝΡΕ55ΟΚΙ5.

ει”. Μ. εΙ:Μάι15θΧωτε1°2.Ε. Ητε ε1ιταάττω ότε ειά Β. Ρετττε ίεΡιτΙετιττο οτειττοτττε εειιτε.'ἱ νε;

τττεττε , ΡτοΠτεινττ Γε τιιιιτΠΙττετ εοτ2.Π1 οιΙττιτε , 8: όενοτειε οττττΠΡοτεττττ Πεο ΠΜ:

τω”. Ρτεεεε,ιττνοεαττε ετἱοιττι Γυίΐτει8τιτττι τττετττοτυτιπ Β.Ττιιόοτττε. Οίιττηυε ἴιιΒἰτὸ Γε

ε!) οτ:ιττοττε Ιεν:ίιΠετ , Ποιττττι ττΠτττ.ει: ίἔτττττειττ τείτττιπι1τ εΠ. $ταμιε τττεο!υττττε

ττκετ1εΒετ , οιεΠ τιιιττηιτο.τττ τι Με ε!εΒτΙττειττε ΡετΡεΙΤιιε εΠετττήιιττατη. ΜαΡιπιτ

ττοιςιιε Πεο Ρτειτἰειε τείετειπε , 8: 8.Ττιτόοτιτ Ρτο Πιττττειττε πωττετε Ι:ιιιόετυ ότΒιπτιτττ

τερεττόεττε . τε τ1ιτί εΙειικΙιτε νεττετ:ττ , ττιτ:οΙιτττΠε :τά άοτττυπτ Π1ετι1 τενετΓιιε εΠ,

ΗόετΙιτε Πετσιττττ εεΙεΒτε βάνω είὶ Ρετ τοτε.τττ τεετοιπετττ ΙΙΙοιτττ_
τοσα. Π τω. φαμε φτάσω Ρττνοιτιιε οειτΙοτιττττ Ιιττττωε το εειοΙετττ τεττἰοηε, εστιών:

ΑάειΙΒεπιτε ,φωτ πω!ττεκ ντεττττε Ιοετ τω. ΒειΒἰτετττΙΒιτε ττονεττιτπ. Ητε ετττο

Ε.. τττιτΙτττ. :πιω Ρειττετπετ τι: ειστε εεεεττο.ττε τεττεΒττε ΡεττττεττΠτ. ΑΠ ειτοιεΙο.ττι τὶτε α!

ΕεεΙεΠοιτττ Ρειτττε _ οτ2τἱοι1ἱε Ρωτώ Ρετνεττττ , ίεςιτε :τοτε τιιττωΙτιπτ το ττιτο Ρτεττο.

Πωσ εοτΡω νττ1 ΒετΙτιιττπιτυπι είτ ΡτοΗ:τ8.Πτ. Με. οιιιτετττ οτετἰοτ1ε Γιιττεττττ,εΙε.

νετἰΓηιιε οει:Ηε .Μενἱὸετε Ροτιιἱτ. Ε:τε!εωέττΓευε ττκτειτο τεΡΙετιτε 8211τ:Πο ὸὶττἱτ

εόίττιττττΒυε ΠΕΠ: (ἱτετἱτιε ει€ο Πεο δΕ δ. Ττιιόοττἰ , (τω. ΙΙΙιιττΠτιο.ττ Πιτιτ οει:Η πιά.

Αότττττοιττ Πττπ ετ8ο οπτττεε 8: ΒΙοττΠεεΒειιπ Ι)ευτο , ειιττετττειτπ ετ:τττο.τττ Πω Πιτ.

εποε εΠ Γετνο , τι: Ρετ Παοκ οτειττοτ1ε5 ντΠιττι τεαΜετετ απο. ΒενετΓιτε οικω Με

νττ εσω Ρωτάω το άοτττιιτττ Γιαοιπι , τΙτνυΙΡατιτττι εΠ: νετΒιιττι Ποτ: το υτττνετΓεω το.

8ἰοιπ το τΙΙοιτττ.

ΞκΡΙἰοἰτ ?ία /ἔικδΐἰ Ήτ4ἄοπἱ.τ Ε'οπβ[οτί.τ.

ΒΕ νΑκιτε ΤΚΑΝ5Ε.ΑΤΙΟΝΙΒΠ8 Αθ ΜΙΚΑ(ΠΠ.Ι8

δ. ΤτιιιοοΝτε.

Ϊ. . ΝΝο ΟΙιττΠτοεεε.ττττε. Μ· !ο!ικτ·ίκΜ_β £'Ι»·οκ. Ήτσέοττοττ/ἱ μποτ.ΙΙύ. τ.. τη. 6. @Η

τ Ηοπ/Μοττίο 4οἰ τίττω το. Εοὐτ·. Μ ?πιο 6'. Εκο!:οη '. Ρτ.ΑΝεο Ι.εοτΙτεττΠε ΕΡτττοΡω

Γειττέτιτττι μεσω Ρτεττοΐοτιιτττ εοτΡοτιτττι ΤτιιτυοΜε δ: ΕιιετπΜτ οι!) τττιο οΙο·τω·υίτ . έ' ίπ Ιοοο ΜΗ

αυτή άοοοπτου· τοΙ!οω·υίτ. άτυπο Προπο υεεε. πω. ( τα αφ. η. ττσάττκτ) “ο Νοττω"Μττω

Μιτου . εοτΡοτε 88. Ττιτἄοττἱε δ: ΕιιεΙτετῇ ττιττα Π1Βτεττ8πεειπτ ετ)·Ρωτττ Πω νοΙτεττι , (μη: ττττο

εΙτατε τΡΠιτε Β. Ττιττ!οτΠε τά Ποε τωρα εοττΠτιτᾶει ΠΜ , ΓιτΡτττετε δ: οεειιΙτειτοι Γεω: : υΒτ πτυΙττο

οποτε Ιατιιετιττττ ιτΠτιιε ω! τεττπΡοτει Φωτ ΑΒΒ:τττε , ΠΗ:› «τυο Ρετ ΒοάοΙ€υτττΙ..εοάϋεττΠεττι ΕΡτἴεο<

Ριτσα ΓοΙΙετττττττετ ττετετὁ ττεττΠειτα Πιετιττττ , 9%ουτ2"ΜΜ.€ ΟυΝτττΑΜΝυε Αθώα 77οιοτο»τωιω απ”

Μ. τω. ό·Ι.ΑΝΖο ΜΜΜ απο Μ. κττον.οοτροτε βιο” Ροτ·μφοτωμ «το οβτο!έ τωτ.«ωτττττ. Κο

“Με 6'&τοττττέ οοἰὶτἱικδἰτο›·, «πω» Μ. ε. ντιπ. Ή·Μοκταπω “Ηττα ποστ”τω. ωΡο!!τυπ . αυτ:

Πιρετ ΠεριιΙετει $5.Ττυόοτήεδε ΕιτεΙτετή ίετε κα. αυτώ εοτττΡυττοετετ , :στο οίο έΡ/ὐ ήττα” τ..

Μ. το. ΑπτιοΠοιττἰτιἰ Μ. ε. ττττττ. Μ”ττ.ττω.......ω.τω. τ. ΦΠ". Ψιτιτευτ ΑΒΒεε Δε·

Πτυᾶἐὶ ετιΡεΙΙ5 φωτ ετωίτο ειπε εΙτττυοτ οιττττοε ΜοττεΠεττο ΠιΡετ ίεΡιτΙετε $8.Ττιτάοτιτε δ:

ΕττεΙτεττΡεοττΠτυκετατ , ττοντ οΡετἰε Έυττόετττετιτα ΡοΠτιιτυε ,τεττετττ εΙτἰἰ1ε Ποότ Ρτιττ:ερΙτ. Β

ΠΠ” μιά», 2εΠ2νε111 ε!ιοττ Ρετ,ξειτι , ειότιπεττότετιεττι ντάεΙτεετ ΡΙεε.ειιπτ Παω τΡΠιπτ οίὶή ω

..τ Ρ 'Μ, ττοιττ.τττι , οπο. Ϊ..ΙΒΕΚΤΙ Μετττγττε ττινετττει Πττττ , άοοπτικηπο πρωτιά Φ°σΖΙοΘ› ειπε τεττο 2Ιτετε

τω... Τττο- τΡΠιτε ετιΡεΙ!τε Πτι” φαί: ο·.οικοκτο οουτΡαοϊσ οπο: , ουτροπι .9.Με2.ττω του·υοπτσβοκτ. Εοτἰοπο

-τῖ απο. [Σ·ί!ίοοτ Πιο. Ποτττττττεεε Μ. ε. ικα. ττττΡεττη:τεόεττετ Ι. :τυπο τινι. οτὸἱτιεττοττἱε οικω:

"Β Μ"η- Ροτττττττ Ψτττετ ΑΒΒοιτἰε εττττοτττν.εΡτΓεοΡετϋε νετο ΒοάιΗΠ Ι.εοότεττΠε ΕΡττεοΡτ 11τ. Χοτίκ(βστ

Μ, .]“,7% φ[ο σύ ε/!ύθετο όΜοτα&οτοπ·υιΜτα.τ. $οιττότοτυττι τ:οτροτε ττκ!ε: ε!ενεινττ: ειπε τα! ίΡε&ατι.

οΐο μ. α.- Φωτ ΡοΡιιΙο τη τττεάτο ΜοιπΠετἰῇ Ρτο!τιτοι , τα Γετἰττἰο αυτο ετ8ετττοττιτε τττΠ8τιττετ ΠεΒττεειτο Πιτττ

2%ΒέαΤΖτ τεεοτιάττα. Εράσμ.τ Ροίτ ετιττοττετττ ΜτΙΐτοΓοΙΙεττττιτ τΙεετετο εοττΠττεττ , ιτττΙτετ ΤτεττΠεττοτττε

· Μ · εοτιτττι τ!εττιτο ίεΡτινε εττΠτΙττιττοττε ειΒ οτιπτττΒιιε Ιοειττττιττεο!εττττΒυε εε!εΒττε εεετετιιτ , παρ

Π!. ΠΠ" ιΜ88%/Β , εσω τ.. »ο Μ47Ι]το|08'80 Βοποά.τ:Ιτήμο ποτακΙΙί.τΙοοιωτ Μάο.

* Γ & τ. %οά ατάκα ω! Ματιά:: 6'. Ττιστέοπέτ,Ιοεοκάκ.τ Κοάκ(β4.τ ο/ίθὐτοτ>ἰτι δέντοπίοἱ Μὴ; Μτ_ μ “Η

°““Μ° αν" ΜΗ' 'τα θ · “ Ντ “ ' · ' τι - ' ° ·
Μ” 9 υτιί? ντ ( .ιτητι:.ιτΡοιΑ @ο )ΡΙτιττττε ε!τεΒιιεΗ , ττοτττιτττ Ρώτα ΤτιττΙοτττε ΓεΡιιΙ

ΝΟΤΑ. ετιιτττ . τεττιιετπτ Με εο:Ρτεεοτυ εεττ: τττττττειι τε , ειπε τ ε υτ!τοΠίΠτττε ΓετοιεεΒετ οεειτΙτατε.

$οι8ττετ εττττττ Ρεθοτε εοΡετΡτεττε :μπώ Πιτιιτυτττ οτε: . Π8τιει τΙ:ττει εΙΤε τττΠτ!εΙιΒιτε ποπ Πάε!τΒιιε,

τ!τεεΒ:.ιτςιιοά που !οττΒε Ροίτ ἰΡΠιττι ττοτττ·τιι!Η τὶε ττοίτττε εττΡετττΠττπ , ΦΠ τοτε: ΞΡΐει ειτοττιτε

τττττεουΙ.ει :Παω οΗ-εττάετε ττοττ τττω.ιετυτττ. Ετ ΡατσΙΙο Ρδ/τ:ΑεεεττεΒατ φαμε απ! ευ εττάετπ

τΠι οΙτντττετιττττ τττττιτττιττΠττετττ ίεΡυΙετοπτ Β. Ττυάοτττε , ΐτεςιιετιτἱἰἴἱτττοε ττυοτττΠε τττττεΕΠτΒάβ

εμε εοτυΓεεττε τττιτειειτ!ιε , ειπε τ:ττπει απο οτΒε τεττεττ1τττ Πτττττι τεί-ΡετΓετετ , τη; .....τ......τ.......

Ρετε`8ττττοτυτττ τιοτι ΓοΙιττττ ΤετττΡΗ ετΠτυε , Πα! & 5ΡΓε ττιτοτμτε τοτιτε ορτάτ ττοίὶτὶ Ιοεττε ίεττε πιτ

ττττττε ροΠετ ὅτε. Ποορττττατα Μύθου ω!άοίω·τίο, Ρετ θιικττωττπο[κοοοβτ. $τευετττωτ Με·

οΜάντ4.τ 7$·κοτοττωπκτ Ιιττοπ.τυπικάενστ ρΜάιέ?π τωτ.πκΙο. οπο: Π Μ του: ττωτ/`α€[4 ]·....τ... > [ε.

Ισα ·υτσωτέιΜΜ.

Το. 7.6'Ρίοϋ.



ιιιτΑ ε. ετ.οοιεειΝοιε ΑΒΒΑτιεεα. ιο-έ;τ

`

νιΤΑ ε. ει.οοεειΝοιε ΑΒΒΑΤιεεα εξω._

ΜεττΕΝειει φΑιιότοτε Βι ]οτυιΜπιι ΑΒΒο.τε Οοι·ιτιειιίι φι 5αειιΙο α. Ποτιιιτ;

1:52 Τόπο τ. ΒὶύἰἐυτὐεεαΖαὑἔωπα.

οιιεεατωτάιδαεε ιιω»ια.

'Α ω? Ο ?Με δ'. ΟιιτοοεειΝοτε _|ἔιἰ (ιτοοεεΙΝοιε _/ισρει·ί;ι.ι "ΜΡ, βιο Ιοτ·° νία τω.

. ἐ προπσπάσ * .ο ιιιώΐιπωι Λέικ ποπ Βε11Νιικ0ι1Μ , βά ]ΟΗΑΝΝεμ ΑΕΕΙ"2,ΙΙ, δω!.

ρθω Μ »Με :Μάο Ιτέιτ Ρ|ιιίφρισ τωιω, εκίεακάτω Ι/ιτἱυπ , ιι ; 6°.στιβιε

_| δικιο σηιιώωιι απ· Βεπωτέο .κ.τύ!ωτι στ17ιύ14ΜΜ ; Ζἰπκιπο/Μυ η|δικέτ ?δικο τ. Ρα' Ι”

' Ι _ Β'ίθΙ. @ο «απο ιΠε !ιιβιαιιιισι _ή&1Μι ? ατφόάσπι Με |τικΠε δ, 1ο1-ΙΑτιμ

_ Με Λο';ιει8 ΟοτιιειιΠε , Θισἰ/ΖεισΙοκ._|ΖοτκΕτι !έττωπκπι /?ϋιάιιζι ἐι:ἰό°υἱτι·ισ

τέ!ικ.ι τπιιαἰωὲικ|ῖτισὁῖω. Οκτώ Ιούιιωιο.ι ΛύΙπα , ΡΊω δ. θιοοιιεικοιε ι.·υπάέτοι·, ω” Ρωι;]α

απο αΜιοΙ&ποκέτ Μεττοκβ.ίΕρψηέ ο 6σ74ἰ#πβ.τ Μοκαβἐή ἱπ/Ϊιι474τοτ1ὶι°, ιοί ἱρβ έκ φοβο”

διυπέϊ.ι Ή·ιικ]Ζωίσπιζσ ιι/ωω 9ΙΗΟΜ Μάτια τω. βάψει” άψιτἐ @ίσια : μια εστία» παρετε

δ. Ιώπωιω .4Ηωσ θετα,ίσπβ.ι είκι·ώ·σθα:. Πιο αισέΐω· άουτ, μια .Με βιώιαίτ θΙοάοβκιω Ι/ἰέ

πω» ,7ιΜΜ ἐβ ε.τσΜ4ΜΜ /κΜ έ» τωωτιικ Μπι τω. ἐ /σέρ/δι Μέσα , ω» &ιξ/!Με Τπωι/Ισ6

Μπι: αβτυπατ. . _ . .. χ

τ. δ. 6|υ:ίτ/ΐπκιω ΜΜΜ ι·οΜπέ: _/ϋηκτ αρκά Με:ταπβ.τ, ώ αὶιτἱεκἰι Μιττ]τοΙοἔἰἰ.ι Μξωβιώ

( β Μστωιβ.ι Βιβο.ι Μάρω ) έιε/Μετατιση @βόσκω Μοιυπώψ οι στη”. πιά απ». ω. ήτο

ΜΜττοπσΜ [πιτ ω. ·σετθι3: ΟΙοτιεΠιιτ!ιε Μεττετιίιε εΙ:ιτετ , φα ίροιιίιιιιι ίιιΒιετιε , νε!ιιιιιιιιε αι

μια ιιιι(Το ΠΜ ἐ Πεσ Ρετ ΑτιεεΙιιιιι , Γε & Πιο Ι)εο όειεε:ινιτ. Ειπα Μοπαβει·ΜΜ 8.4 Οτ.οε11Μι,

@Μαιο (κ: β ) καποιο ι ιφρεΙΙατιιυπι $εκδδικοπια!ιύω Βεπτέιδ!ικί.ι Μέτοκια “ατε” Μια

Μθ"ΠΡΊ"Π ιστό.: ΜΜΜ /ἱσὑ/Ϊβἰ:. Ζ.εέσ δ'. Ήισι:ΗΜάα ΕΙο2Μπ οτί απ. 6:.ο.

Με 01. ο ο κι ο ο Μ Ν: το ΗιέΝΝΪΞ .48ιωτι:

έ:: Ϊ/ἱΜΜ Σ. Οι.οιοιιεικοιε Ι/έ:22κι;ι·2/2 ΜΜΜ.

 

 

στη μια ει" ιιτεεε 8ιιιι&ιτιιτϋ νειιτα , δοτοτεέ ιιι φωτο ειιτΕΠιιιια ,ρειιιΙΙδ

ἰτιιιτιοἀετετἰιὶε πιο Ιιετιιτεετιτε , πιο φίτι νείττο όειιεέετειιι ειιτιοτι ω όετιιιιιιι ”

επεειτ : φἱει φα! ρετει:ιετιε , ιιοτι τιιο‹ὶὸ τιοτιείτιιττι , νετίιιιι οιιιτιιι·ιο εοτιίτιιΙ:ιετ

τεΙι8ιοΓιιττι, ιάφε πιο τεειιΠιτε άπο ιιιτζιέτιοτιι, τιιττι ετιιιιτι ίετιτιεοετιι ρει:ιειιέ

· ΙοΓιιιιι. Ετίι νιτεε εΙἰφιιτιτιιΙιιτιι τεριιτειοειπι Ρταροιιόετιιτε τιεορτιιιιιι, τιιτίιιέ

` ειιιιπιιιιτι τωιιωιτ , φα! ειιτιται φα ιιοι·ι Πιο , τωφα ρτοκιιιιοτιιιτι Ϊιιτιτ εοἔἱτ

φωτο , φο άιττιειΙιοτιοιιε εφε ειιιιεεδ ιιιίτιιτιιτ, εο απο ταειΙιοτιιπι Γιιεεείΐιιιιιιι τιονἰτ Μπι” πιιιιιτ

Βῖ8τ€σ Νεφε ιτι ειιιιΓει Πει νετειιτ!ιιιιι , ενω ειιι τεε ει8ιτιιτ , ρτο [ε ορετατιτι ἀεείΪε : τ:ιτι:ΐιτιι ίιάε

που ιιιΕι·τιιιιτι εοτιτικιειιτ. ΙωρειΙιτιε ιτιιφε , οτ ΒιετετιίΒιιια νικειωτ Ωτιτιί'τι θιοοεειΝοιε, Μαοώ

ωάενοτιε οοιιτιιιιιε :ιάτιατετιε ειτειιΒιιε , φα εοτινετΠιτιοιιιο ιιιιτι:ι , φι τιιεόἰι ειδτιιε ιτι Μάτι δεισ.

ιιΓφε ίεΙίε1τει· εοιιΓιιττιτι·ι:ιτιιιτι ειιίτιτετιτιτ , φιιιιτιιπι ε: Γετιρτιε φα α! τιοίττιιιιι ατιιτεπι οιιιιΙι

ΒιιΓειιπιφε Πττετιε ειότιοτ:ιτε οετόιιτ:ιιιτ , φωτο ειάνεττετει ίτιΙο φοφο ροίΒοΠε ίιτ ιιιιόειιιιι

Ρεττειιτιιτε. @ιο τατιτο τεκτιροτε τετιτάφε ιιιίτιιτιτι:ι Βιι€ιτιιτιιιτι, εμε ιιιτιει:ειιε νωεωτ οΒιιιτι,

ορε ειιιΗετιι οταΜτιτιίΠιιια νιτεἰτιιε Ι)εο τΡειιω τιιιιιιτιο ιιι!ιατειιτιε νιτιιιτιοιιε , απο νείττἰδ

μήτε: €τετιι6 οτιιτιοιιιιτιι ίιιοΠάιιε ; ετΠ ιιοτι Με φοάεπι τιιΒοτε,ιιτι @οι οιιτειτιιτετιι τιτορτή τιετέ

τιετιόιιιιι ωεωη , ιιοτι ει” τιετΙοιιεε ιιιοτετιιε αστεια οειιὶε ιιιιττέιτιοιιι ειεεεόιιτιι;

1Νοιιιιτ ΤεΧτυε ΝΑΚΚΑΪΪΟΝΪδε

2.. Εκτιροι·ιΒιιε οι-ιττοειιτει Μουτ! Μιτοτιεοέ ρεΙε1ιωιΦω Κεειέ Ρτειιτ:οτιιττη ΟαΪΙιιι ΌΙοάεΠιι.:

Βε!8ιεα φα εκ εειιτε ιιοιτεο Ρτειιιεια ιιοπιετι τιιιιτιινιτ , νιτ8ο Ι)οπιιιιι θι.οοιιε1Νοιε ω ποϋἰϋΒ

ειιιτιιιει , Πτι: ιιοοιΙι Βειιει·ιε Βεπιπιιιτε οτοετεειτει, ?απο ιΙΙιιίττιίΠτιιο εοόετιιφε Βιιεε ειιιτιίΠτιιο, "

ειιι νοαιΒιιΙιιπι ΨιΝτιιο ', ιΜεττε θοοιι..ι Ιιισ:ε εειιετοΙιτιιτιε ιιοτι ιιιΓΡιιτι ; οι: ιτιει.ιιιτιε ατιιτιιι Β

η ιεεειιόι1Μ ΟβἰΙρετἱτἰ : οιιΔι·ιιοιιετιι Αιι€τοτ Πι ιιἰα,ἰιι 1·'ττάετιετιι $εΙιοΙ4Μει ΟΙιτοτι.εαΡ. 14_ ιιιωιομ

ΗΜ. ΤκιιιΠετ1οιιι: 8. ειοωωιι ι Κεειε ΟΙ:-«Μπισέ Πτιι8,φ11 τοπικ «πρ. 18. ιιιβιμ›ιι·ι 13ναικώιΜε οικω

ΜΜΜ Μωβ” [ω .,τι..”.. ιφροβιιωι ειπα Βιτετιιτ, έπτσηΉΗια Μ” “πιο τα” Τύεισιίούσιί, ΟΜΙ:Μ.ιεττί

ωιειωτιιιιιι ΑΜ: ιιοτιε ει·ιτοτιοΙοττι:ιε. Μή , @ώ πω: :τα ωιιιΓτιιιια ο. ια: πο.

6 Ιιείιφικι·ιιιο ίσο Υιιικι·ιιιο Πιο: (Σαπφο- ε - ο _ ' "

ΧΧΧι:ιτιτ ιι



ιο88 νιΤΑ 8.-ΟΙ..ΟΠΕ5ΙΝΠΙ5 ΑΒΒΑΤΙ55ιΕ.

οπο. Απ. ιπ8:οίπι πιιιΙ:α νι::π:ι.ιπι άστο ιππεπιε , πιιιι:ιπιπο οιιοιιι:ιισ ιπ νια εαιι:ιτα:ιε ίιι:ιι:α , πο: δΜπο:

Β(?.Χ πο” εΙα:α οπι:ιιπ. Ηιοε απο ιπ οΙοπιο ρα:οπ:οιπ οποια! :ιιιοΠα:οε απποε οι:εο:ιο:ο: , ιπτοε:ο δ:

μι" '""· πώ σιππι οπο: οποεατα όπιεοπ:ια πιω ια:π :ο:πριιοπιισ το επεπιε πα:αΙπιπε άοΓροποι άοιιο:ο:

οποιοπππι αοεοΠι: , ιιινοπι εππια:π ποιπιπο Οιιοι.οΝο α :ιαι·οπ:πιοε οι::πο:ο Γροπία ειοεο:ππιι:: οιιπιπ

πιο :ιοί-ροπ

ία:π επιπε

τικ.

@σοι-πω

νο:ὸ Γι: ιιιιισιιο :ι:ο:οεοπτο , ποπ πιιπποεο:ιιο:ο , ποιο:: πιοπ:ο ίο:να:ιι: ιπ:αδ:ει. Ε: ( οιιιιιιι Γοιπ.

σο: :πι:ει πι οιοοπ (πιο υπ :πιίο:οπ:ιε επίιοοΙια ! ) ειιπι τοπισο:ο άοΓρσπία:ιοπιε οιιαδιο πινω”

νι:Βιιιοπι , π: ε: , ιι :ια:οπ:ιοπο ΓοΐεοριΠο: , εισπιππι απο 8:από.ι ί:οσιιοπτια πομπο :ια:α:ιι:υο

(Μπιτ. δοτι ποια ΓαιιΘα νι:Βο εεοιοπι Γροπΐο πιο οο:ιιιιι δ: απιπιαπι πια:π εσπΐοε:ανο:α:, ω..

:πιο πιο :ι::ιοιιιο:ο πισπίσ ο εσπίπιο ιι:πιιιο Πινιπιτα:ιο,ιιιππ Βο8ισονοεα:σ , ραια:ιιιιπ ιιινοπιο

πο:: :πο:α εοπ:οποπ. @ο οπιιι ιιο:νοπιιΤο:,ιπιιΙ:ιε & ποία:πο οι ιπ8οιιιε ΓεοΙοιιοπε μανια: πι

οιιιπ :οδαΙιε οι: ιπεοπία ίενο:ιταο. πι: πιει :ο::ιιΓιιο ειιποο!ια , αππόπιιο ιπ:ο8:ο πι ειιοπο [σπα-ι

ισ:ο εσπίοΕιπε , οο οι:α&ο οοιιι&ιιε ιιιόιειαπ :ιαιππατιιε Γοπ:οπτια εαρι:ο :ιο::ιιιιοατιι:. διο νιιεπ

:ποιο Γαπ&α ρ σπιτι :ο:ο πιίἱ1 εα:παΙι οιιιο&α:ιοιιι :οριι8πα: , εππέι·α:π διοτι:: :οιιιιισταΙιο ιιοπιιιαπι

πιιιιΙι :οΕπι:α:; Βσπιιπο (Πι:ιπο σιιοπι ο:ππιιιιιο ΙαΙιοπ:ιιιπι :ο:ιιπι ιι:ιιιίο:οιιαι: ιιοΙιειιο πιο Γι: π.

εο::απ:ο , οι ιιπι οποιο Γοιπ:ιο: ορ:ανοεατ , εσ:ι·Ιο ιπΙιιο:οπο δ: εο:οοιο , Ηττα δε νιδι:ιιι :ιο :απο

ιαπιάαιππο εο::π:ι:ιοπιε ::ιι-ι:πο!ια:. ·

5. Νοε το οποοπο αιΙνο:Γε ιιο:οπαιιι άοίοοο:ο ποπ. Ρατο: ποεο πω; ρ:ιο:ιο ιιωι:α ριιοΙΙαιπ

αποπιπι 6ο- νοπο:αιιι!ο:π :ιι:Γιιε οσοι: αει τιιαιαπιιι:πι πο: πω: πιο Γ:ισπίπιπ (Πι:ιππ:π εο:‹ιιο πιο:ιπΙΙιε ιππι

εππαπε,

Μο:ιαο αι!

$.$τοριιαπι

Βαιιιιοαπι

οσπίπει:.

ιι

# Μπάκα

/

ποια: , :οπο πιίπιιιε :οίιι!τατο , ποι: ιπ οαπι ΙαΙιοπι νπ·τπ:ι ί-οπιοΙ πιπιπι απι:πιιπι ιποπέιιοπο πω.

πω: ιπειιπα:οι Πιο ιπ:ο:οα ππο:ιαι·ιιπι οι: εοπιιι&ο οἔἰ:οπ:οιπ ιππαπ:ο ,ΙΙιοα:α νιι·8σ μα: οι”

ροειο ιιοπι οεπιιε πιοπ:ι5 ιπεσ: :ο ι:πιιιοπι, ιπιπια:εο ιιιιοπι , ιιππισ::α επι οσπεο οι·α:, πω;

μι): ραΐι!πιπιπι :ιο::οιπποπι & πω:: ιιοπιιπιο νο:πιοπι α::οποοπο , :ια::ο με εσπ:ο:ιζι:σ , Βοι π;

δαπ&ε Ματ:ιο ΕεεΙοίπο εοπίο8ιπιπ ραπ. Ε:ατ :ιατ:ιίο:ο: ::ιοπιο:απάα: Γαπό:ιτα:ιο Κοπιιι.

πιο ποπιιπο , ία:πίι το!ιειοπιο Τι:ονο:ιο οριπατισιιπα. Αα παπε οαπι ίπποι απεπιεο:ο :οπ:αΒα:,¦

π: Ειποπι @πιο πιαίο απιπιιιο ΡιιοΠιο ο:πσΠιπιο :ια:ο:πιο ποπ :οοιιίξι:ο: οιιτοπιιιο:α:ο εοπίιιιιπ

δα! πω! εοπ::ιι πιιιιοπ αι:ο:πι:α:ιε επεα πιοΓι:ιι: ιππαπ:ια ι Μπα πιδο οποιοι πιο απιπιο

ἴι:ιΙΏΒΙιιᾶαπε, ?αποτο ποροιιο, :ισ:οπ:ια,ιρΓαοπο (οι απ:ιοιιι:α:ο τοιτ:α πια:ίίειιιο ιπο:ιιοΈιξτ:

επι οττππ Γοπ οιπο:πα::ιεπιπιπα πι: οι: οτοποαιιι. επ πι οαοιοπι ιι:Ιιο Βα ι!ιεα Βοαιι '
:ι:ο:σ:τια::γ:ιο $:ορΙιαπι , οιιαπι :ποπιο Γαεροι:ι:ιο:α:ιο Πινιιια πιι:αεοΙιε ιΙΙιιπ:ανι:. Ηαπε απο

ειπα οποιοι απο ποπ πω πιο ο:ορο οι! νιπι Γιιο6ια:οτ , ιπει·οίΐα ; οι ιπ::ααπα:ο ο: οποιοι.

ποπι , ιιι.ιιειιιπ οιππιοιπ Μα::γ:ιο Γαπειιιπο ο ρΙο:ι:πο:ιιιπ εσπ:ιποπ:ιι: $απόιο:ιιπι Κοιιοιιπο, Γι:

Ρισίιιεαιιι οσΠσεανι:ι Ο ΓεεΙιο οιππιιιιιο εαπι:α:ιο πωπω πιοοπὸ οπο:οποπ:π! Οοο οπιιπ

δικα :πσ::αΙιταε οποια πιώ πιια:ιινιε ρα:ιια!ι:ο: νι:ια:ἐ`ι ::οποπ:ο οποιοι: εαρ:ι·ια , ιισε ιιιιοΠα

ίρι:ι:ι.ιο νιεσ:ο το ίο::ι:ο: :ο:πιοιι:ο , οιιαιι ιπιπιαπιε Ρ:ιοεπιι:ιι νο:α8ιπο:π οιιιιιο::οΐοοπε , :μια

απο ονα:!οποπ αόππο επ οΒιιιιοι:π:,ίο82 ίσιπιε εαρι: ρ:ιοπάιπιπ. Νοε ίαπο π: πω: οποιο" απ:

οπιεπ::ιοιιο οΙο :ιιτιια ο:απτ οιιιοοεο:οιι:. Ποπ απο ιπηιστοπο ραπ:: οι:: επι & πιο το::οιι

ισοπριο:ιιιιιε οπο: , οιπποπο ει:ειιπιππιαπ:ιοι:ι εοιιοι·α :πιπαι: ιππα!ιατ ατοπο :ο:ι·ιΒιιιο. δω πιο

ιιιο:ι ιια:α:ιοι· οιιιιιπ Πο:οπι νι:οιπι:α:ιε δ: Γ:ιΙοποο:ο:π@οποία απιπ:ο:ο ιπ:ο8:ι:α:ιο , ποε :πι

:ιιε εοπι.·ιιίΐα , ποε ιιΙαπε!ιτιιε :πο:α, ταπιπιιαπι :ιι:ιΠΪπιο παπι :παποΙια: ιπ:ο:ι·ι:α. Ι)ιίοαπ: νεοπ

ποο οι:α:Γοπ:ι οιιοι:ιοΙσ ποπ :ιιιΙεπ:π:π επ οπο πια:ι:αΙιιιπε ωιήιοι νιποιιιιο, ποπ ιπ ιιοποίιιοπιιιπ

ατιιιιΙιτιπιιπο , ποπ ιπ ίο:νοιτοπι απειΙΙα:ύιιιοιιο 8:οΒιιιιιε , ποπ ιο σ:παπιοπ:ο:ππι πινο:Π8οπο:ιο

αρρα:α:π , ποπ ιπ πιιο:ιι:ποπ:ποπο σΒΓο:μιοπ:ιπιπ οπποιο :ιοΙοᾶτα:ι , οιι:π ιιπε οπιπια "πιο Μι

εαίπιιιε ποπ Ππο ππιπο ιι:ιοπο ιιοΙο:ο πσνο:ιπ: απιπ:οποια , ποο σιιιόπιιαπι οο:ιιπι ο πιο:το οπο.

πιο ρ:σ:ιιπιροπ:ο νοΙ οσιπιταιι μπε , κι Γοπιιι: ποιο παπι: :πιο πιαιιιε οπιπιιιιιο οπ πω”

Βοατι Ριπισ:ιε .ο Ποσ Απεοιἰοιἴοπο ποιοι: εα:α αετπιπιππο, πιρο: σιππιο παο ιππιπα δ: ππιιιιιι

εακιιιοα οιιιο&αιιιοπτα Γπι ισιπιε νοιπο:α:ο , Γαπ&όσπο 86 ιιπ:παεπια:ο αΠιοι όοποιο:ιο.

ΙΠιε :ιού

πποπο , απο·

Ιπιιο παπι

οι:: 6: πια.

:οι

4- δα! π: εοοιι:α Γοπιια:ιιιι: , Ρει:οπτοο :ιιιοΙΙαπι Επειοπ:οπι ο νοπιειο ιπΓοεπ:ι,ία&ο πιιροπ:οπ

ι:αοι.ιο ιπεοπίι , πιαι:ι:πο οιι:π ΐοσπΐαιιπ:π αάιπιπιπ:ι Γι: εοποποίι:ι όοιπΓσο αο:ιο:ι ιππιπιπια:οπτιι:

ιιοΙο:ο ; ΑπειΠαπι ειιππι οι: Γαε:ο οοπίὶι8ἱῇ Ιοεο , Η ιιιια απο ναΙοι·οπ: , εοπα!ιαπ:ο: αππ:απο:ο.

Η: πιει: απτο οπιππι :απο (απ6ιε Ρο:πο&α:ισ , ιπ:οπ:αοπο πιο ποδιιιοπο οιιιο:να:ισ , ιι: οπα

ιπιο: Γο:το πω ίαοιιι:ατο σιιια:α νι αΕπιιιοο:ο Ρ:οιιο:α:οπ:. ΡιιοΠα νοπο:ιιιιπιε ι°Ριπιο :οπππισ:ι,

απππόπιιο Γο οπιππιο ιιιι::ισιιιιο:π :οποπο , π: ίαο:σίαπ&σ α:Πιιο:οΒα: απα:ι ,πιιΠα ιπ:Ιο :απο

πο νο! :ιππ&ο :οιπ:ιο:ιο απ:ιιια:οππο πιιινι: ανοΠι, & ( πιπιιπι πιο” ι) Γοιι εοπ:ιπιπεπω” πια

ΜΜ ω Βα:ΙΦω- ι Ποπ πια-ιο ποπ ο8ιοΠα, οπο: οπιιιι ιι:ο:ίπο ειιιο αΙιπιπο: & ποιο. νο:ίιπι

(Ιω (ω “Επι ΟϊΜἰΦϊΠἰ ι δ( τοριοτ σκοπο αππ:ιαΙ Βοποο!ι&ισπο , ίαιππΙαι:ι Γπαιπ πιππαιιιε Γιο

παταω , οινιπιο :οε:οατ ιιιι:ποπτια , οέιποιιο :ι:οεπιπο αίπάιιιο απο ιπ:οπ:απι Απ8οΙιεα πιι:π:αιιατ

:ι:οιια:ι.ι: μπει:: :οί·'ο&ιο. :πιο ιπ:ο:οα :απι οοππαιι:ι ρο:Γονο:απ:ι:ο ί-π2 :ο:πιιπο:α:ιοποιπ οιο

εοπτο εοπΓο!α:ιοπιο Ι)ινπι:ο , οπο ποιοι:: εοπτ:αεια:π πιιοοπι πιιο:ο:ιο αιιι:ο:εο:ο:ι ιιιι: :ο

ροπτο μου :οΓριοποιοι:. Ιππαιι:ο παιποπο ιαπι Γοιι:ιοια πιο ποιο Βσιοι:ιιοα οτα: , οεεο π: που

ε!απι νοπιι Απ8οιιεο , Γοοιιοπ:πιπο :ιιιο:ιο ποδι:: Ριι!επο::ἱπιιε πιο οπιπιιππ εσπί:ιοθο ακινοπι:,

ο Πσπα:ιι8ιπντ $.Τ ο . ί `ιιιι .ό 8ι· “ ' ' “"ΜΜΜ =ΠΕΠηπ τ;; 8. :ιι σο:: ορια απο ο :ο :Μπι δ. Στοοιιαιιι ,"2ιο[]ΜΗΜ ομοσ @πρωινο

 



νιτΑ ε. ει.σσεειΝσιε εεεΑττιεεεε ει,

Ρετιόεισιιε ιι!ιετιιι ει” νιτ8σ Γεετετιί!ιιιιιι ι·ιιιι!στειιι τιιετιι!σεε!ιιΒιιιιιτ , τε€ὶὲ!ιι8τεΓΓιιε , νε!ιιιιιι- απ. Με

εε ιε Γιιεθε: Γρει:ιτι1ετι Κε!ιεισιιιε εετεεετισιιε ειιιι&ιε Β. 'νιτΒιιιει αμε σετιιισιτ. Νσε ειστε, Ν:- Χ

σειι!ιειιετεεετιιιει, εεω Με τιιιισιιε ειιρετιιιτ €ισΒιιτυε,ιεε8ειτιιε!ιεε εεε ,ί!·ιιρστε[& ι·ειι·εειι!σ !ιιι.ιι ει".

ρετειι Ε: ιιιιἰνετΓστ , ειιιιι τεττοτ ι Γε εοε ει: ι ο ιι!οσ δ: ιιεεετιε και:: ιε ιεεειει τ ετ, ιιτ ιιε ιιε

τπο!σειιι, παρε ιιει!ε , ειιτ ιι! εε: ιιε! νεεετεετ , ρσΓΓετπ ει!!Γεετε. Ί `

ε: 5- Ωι!ει νετὸ σοῦ: ι!ιΓεεΒιιιιι τ8ιτιτ2 νιΓἱσειε ει! Γε τενετΓι Γιιιι&ετε νιτΒιιιετιι εο!ιιισιτιι ει;!- 1.';)(απε'9“

!323Ιεττι ΡετΓτέ0ετειιτ ἐστι ετιιιιιετ!νεττειιτιζ1εΙΑεεε!ιεετε είσΕετιι!ΓΓε ετε!;Ξετιιιιε ,(τστιΣεισιιε ΐ;:Ω$?.

1 ινιειτιιε ε&ιιτιι ε ε ι.ιοι! νιι!ετεετι ει ι ιιο ιι ττο τε ι εεεετετετ. ειιτιιει σ ο τω,

νείτιδιίΓειιε Βεστε νιτει:1ιιε Γιισιιιιί!! , με στιιιἐ Γετιτετιε τιιιιιστε Γιιρε!!εει·ιι ιτι 8είτιιτε εστι

νετΓο , νειιιιιιιι Γο!ειιι στο ι!!ετιε ειιιστειιτ ιιιιιιιιε. Νοε ετετ εμε! εστ ευ! Γριι·ιτιιε ριετετιε δ:

Και ρτα!ιτ!εσ ετ ιιιειιΓιιετιιτ!ιειε, Με !εισοτ ειιΕει1ε ιει!υ!Βεει!ι : ιιε @Με τετιιιιιιεττι ειι!!ιε !εεΓει,

οπιιιιΒιιε ειιιετιιιε σε ειιι!!ιτετιιετ ΡσίὶεεΒιτἰε , ιε !ετεετιιιε ειπε ριιιεετισιιε 8: εετετιε τει!ιττ δια-ι

Παει. Αττεει!εετ Με νιτΒιεεε,8ι εε!!ιτειτιε τ!ιεΓειιτο ει!ιι! Πεο 8τιιιιιιε νε! Ατι8ε!ιε ε!!ΓεειιτΓειιει

!!ει·ιιιε. νιτειειτετι €:1ιιιιιω !τιτετ σιιιτιιε Με!! ι!ιΓετιιιιιεε , @εεω εε!ε!!ειι στ! ΓρσεΓε !ειρεσ

"Με Γε! Γετιιιι!! ι!.·στιί!ιιιιισ!ιΓεειιιιετιιτι Ηπε Γο!ε ιιιιτεειειι!ετιι Λετιιιιι·ι Γειιιιιτιιτ ιι!ιιισιιε ιιε

τεεειι!ετιιτε : ιιιιεετσειιιε ε! ιιι!!ιεττετ ν!ειειι!ε , τιιετσ ει! σιιε!ισετ ιισΒιι!ιιτει ειιι!ιτετ νε!σε!ιιε.

Εεεε ιιιι:!τιι τιε!!ὸ !ιιιιε ιιεε!!!α Για ετετιιι Με εεεειωιιε1τι “Με νετὸ επεσε !)στι·ι!εω στιτ.ι

πάει: σε! ο ττινετιιετ εστ , δτρτοΡε τιιιιεετεε ειπε Γει!ιιι:ετε ιΡεω. @ιιε νετο μια: οτε εετιι

τιιεε ιτι !ειιιι!ειιι Γε! ει·εριΓΓε (Στεειστιε , αυτ: €ιήιιε 8ειιετε νοειε !ιγιτιι·ιιτει !ι·ιε!!ει·ιιι!ιτ!! Γει!!!Γε

ειπε ιιιι!ιιΙο , σιτε σειι!οει !ιιειε ι!!ιιιε ιιινιΓΠιι!ιε τετιι ρ!εεἰε!ε !τι Γε ι!ειεθοε , δ: εστω ι!!ειε Γεετε

τ!Γ!ιιιιιιε νοει Για πιει ετορετε εοΒιισνιτ ιιε!τεοτειε ,τιιιιισιιε Γεει!ινιε επεσε ι!ειτεε εΓΓεθιι!, ιι:

Ατι8ε!ιπτι Γεε&ιιτι·ι Γιι!ι ιρΠε τιισττε!ιιιιιι σειι!ιε ει! Γε !:ι:τ!εεειιε!ιιτιι 8: εστιΓο!ειιι!ιιτιι ρτπροτεετι

ιειιιε!τειτε εε!νετιιΓΓε εειιι!ετετι Ρτορ!ιετιει ειιιιιτιιιιε ειιΓιι!τειισεε , ειτε Γι:ισιιΓε-ε:ιε!είτιε εΠΓεδτε,

ιιε ροτετετ ει: ι!ιεει·ε : τω» πιο Βουιιιιω ·υψτικειτο /ἱτἰκτἰ.ι ά ίπάκτιωιω εεω είτειιυιάωϋτ ΙΓε-ώ·"·

στα. Ιτέιιισιιε νσεε εεινετΓε!ιε Εεε!εΒιιε ει ιιτι·σειιε Γειιιι εσ!!ε&εε σε! εεειιτι Γιισ 8ι·εττιι!ιιΒιιει!ει

ρτοε!ετιιετε : δέετστΛ!ισεβ έτηιιβιιτ τιιι!.τίτπέτταπι , ώ· βειστ_0Μ/υπε πυκνό: ιιισοπισκεπτε. ;;,ωμχω

θ. Βεετε !τιισιιε νιτΒο ειιιιι (ιιτ ρτ:ιττειΓΤιιιε ε!! ) νιΓεετισιιε εΓΒιιετιε Ριετιιτιε ειιιι&οε Με υα- σ _

στιε!εττι ιιιΓειιΓσε ιιεειει εΙειιιεετετ ειι!τειΠ!Γετ , δ: ρετειιτισιιε ε!ειτιεερε ει τιιιΠο ιιιιμιτ!εεε ε!εει- Τωΐ""

ε!ειιιιΓε ΓιιΒε!ιτ!!ΓΓετ ι ει! ετπε!!&ετε ειιιιιιιιιιΓιιεει Βοτιιιι.ισιιιι Μετα μοσττετιἔῖειιιε εε!ε!›ι·ειιι ?Ξεο2:Έ

τιιιειε τε Γεειιτιι!σ Με: ι!ε ειιρτιιε , τιιιι!στι ιεετιιειι:, εστι ι20ιπι1ττιε.ειιιιετιτε τι: ι18ετετ , Με ει τα ·

@πιο ρετεερτε εοε τε!ειτιιιιτε δετειιε Βάσει: , Τιτ:νιτοε Γεστιτε εσετειιι!ιτι Π»! στο ιιισι!ο εσε

νετΓετισειε τετεροτε εοε ιιιιι!το ειιεδτο , ειιε&ιε ῇετε Βσεοι·ιιτιι πωσ τιιοτιιιιι ιι&ιιιιτιισιιε Πειτε

ει! εσττιιετιι ειι:Ιεί!ιε ειαιριιιει ιιιιιιι!ιιιιιτ! ι!Μιιιτεε σε !ιεττισειιι!ε πιεσε εστιιρετιτ & !ισιιεΓ!σ

Ρ!ειιιΠιιιιε ιιιΓσττειιτει,ιιτΒετιι ΠΜ ριιττοειειιε ι!ινιειε ετε!εεει Μετιιτιι τερετιιτ. νεα ι!ιεὸ ιιττισ- Μεττ28 τε;

τι: ιτι τεΓΓιιιε . επι @ει ι!ιιι!ιιιιι Γεε&ιιε ειιιε Γριτιτιιε τοτε ι!εΓιτ!ετισ δάφδ.Β8ΐρ Αι·ιει!!ετιιιιι 'Με Με

(Πει ι Γε ειιιιι ετεεε εσΠει9·σ Γιιτιιιεε ν! εἩι1Ε οΡε ε!τειιε ιιττιΡιιιτ. ΗΠσειιε ιεθι:ει εισεε!ειιτστε εδώα"'Η

ιρΠιιε , ειτε !ιετεε!ιτεΒο τιιεε εετεετιιτε τισ εφε , τε!!εΐοξσι! ιιι!Ητι.ιτο 2ἀ1110ἀἘ στηιοττιιιιιιε. 1 '

Ηιιεε δετι&ει νε ο ινιιιιε ιιΓἱΒιιε ι!σεσ επ! ει! προ ιι εεε , εεε ειστε ετσι' και εστιιιιι Η·

Βετιι!ιτετε ει!εριιΞε Μσειι!!:ετιιιιιι ρεε!!ετιιτε Πε! !ιοι!ιειιΓειιε Με” ριι!Ξ!ιτσ τειιτετιε!!τετ σε

εσεεεστι?ττιιιιιτ , ριι!ε!ιτιστι τ·ιι!ιτ!οτιιιιιυε νιττετιιτιι τσΒοτε εσει!ιτει: 8ι.ι!πτειινιτ :· ει! ιιιισ ιιΓτιιιε

ει! εεετεειιιιι ειιτιιετσει οο!!τ·ειιιιιι (Χωριο Γειτιιι!ιιιιιιιιιιι ιιι!ιιιιεν!ε, είιιιιε σπιτι! ν!ει!ιιετετ Για·

ε!ιι!ιτιιτε ιτιίτιιιτ 8!σιιο!ε. @ο !ιτήιιε τ!ειεεεεε @Πει εεττειιιιιιιε εοενετΓετισ Γι.ιετττ , ιιε! ιτι οΐΤ!"Ή.

οιιιιιι εεεετε Γριτιτε!ιε Ρετειεεετι ε! ΡἘ-οΓεᾶιιεὸσιισἑτἰἔεεο ι1Γε εσεεετετἱ€ι ΓΕ!) ενο ι!!Γειρ!ιτι:ε κ

τιιςστε & Γε! Γε εστε τε στι: , & εετεττε ιιρετει ιιιι ε ε ιτιιιετ!ε , ιτι ε ειιισι! ε ιιετειιτιιτ τε· καεί!.
!!·ιτετιτ , ειτε!)ιιε ειε τεστ!Γιε , ειιιειιι Με νιιιει:ιτι Εεε ετιιιιε ετσιττετιι Γετιεε!τιτε!!Γεεετιιε , τιι:ιιιιτι Ρ -

Γετιιιτιε :Πωσ εσειτεεει!ειιι!ιιιε. Οστιίιι!εττιει! ετιιιιι εττειιτιιιε , !ισιιιι!ὸ εΙτιτετ εεω! Β. νιτεσ

νιίιτιιι:ιστιεπι ι!!ιιει ιε Γε ειτε ἑι Γιτρετιιιε ισειιεε!ε εΠιιΓιιιτι στα σειι!ιε εστάιε εσετιειιε νετΓεεε,

ειττετιστιε ορετιε ειιΓεειιτιστιεττι ιτιιετιστιεοε ι!!Γιιιιτειιι ΓετνιιΒιιτ Γετνστι.

7· Ρο!!ιιιιιιιιι εεω Μσειι!!τετιιιει ει! ειιτιιετιιιιι Γειτ !!Ιστιιιιι ι!ιετιιιιι , σιι!!ιιιε στεριιτετιοτι1ε Ττἱεεεετἱε

Γιώτα ιτιτε8τιτειιε τειιιισι!ι ι!!σ ιε Εεε!εΠει ι!ιιτενετιιτ ;ειιιιιισ έ Γε: ιιετιι πιεσε Γε!ιεὶτετ τεεε- Μπιτ!!!

τιιτ , Πεο !ιστειειΒιιΓσιιε ειπε , νιτε φετινο δι Π8ειετιιιιΒιιιεεει ισ Γειι€ι!τετιε ιιτορσΠτσ ειιτΓιι

Γιε!ε!ιτετ εσιιΓιιειιιιετο , εστοτιετε ιιι!!ιτι:ε σετεεετιιτειι Ι)σειιιισ , 8ροι·ι ό·ε1ιιε ι!ιιι ειιιιιτο αεκ!!!

με Γσειιιιιι!ε ιτι τ!1ει!ετιιο , !τιιιιιιιειι!ειε τειει·ενιτε Γπειι!ο'. Τστιιιιι Ρτ2τετεε!1ι.ήυ:ΓΡετιυπι

τιιοττε!ἰτετ!ε ττιεττιτει εειιστιιιιι ειιτΓιι ειιιιι εειειιΓετιι εΙΓε εσε5ττιιετιτ. Νεε Γετιε σε πω: εεε! #

ρ!ετιιτιιε!ιεε εετειιιτεεε!ιιτε , είπε σιιιι!σιιιε! Γτεᾶιιιιτε 2τιτι0Γ2 Γετιεᾶιιτι ει" σεεεΓΓιιτιιτε , !ιοε

Βτενι εσεΓιιιιιτειιτε ιι!!ι!! @καιει ι!εττειιει·ιτι δειτε ετιιιιι μπαι. 8εμεετ!ετε , απιβιφε ύυιπειία, _‹ω_ ·_

π- Νεττισε νικ. κακα!. Αεκ. εεε ι!!ε !ε ΑΜΠ· ει! ειιει!ιτ ΓρσεΓο.ΙίΒιι: ειιετιιιτε τετεΞΓἰτ , νιΒιιιτι εεω;"

°Γιιετι!ιιτε ει ιε Αι!σειε Μετηιτο!σεισ !ετ:τΡο!ειτο :εεω επι σε: Νικο ει!!ιιιε μια: , σιιειπι πω! τι,

@σε ειειιισι!ε εε!εσιατιιι. Αι @ο εεεο 5. δ!σι!εΓἰε‹!ἱ8 :ιενιιι. ειι!Ηε&ιτιιι Γιιι!Γε ι!ιιιιιιιιιε. Ροετο Σ. ΟΙοι!ε.

ειπε ι!ιεεει!ε ό! 9 :ειτε πεσει σε. κ. Εεεε! επεεΠιβ Πει!ιιι ειπε δ. Μειι!Γιιει εεεσ ειτε! σε. κι.. εισιτιιιιιιι

Γε νιι!ειιιτ. @εεε ττιεειιετιιι οιιιιι , ρσίΙσιιιιιιι μια:: ι!εεε!!!ι , ει! Αιι&σιμε!Ισ ίεΓτε81°ε&τ.

ειπε Γειιιε! δ: πειιιιε τιιιιιιι!ε ι!ενονειετ. @με Γε

ΧΧΧιιιιιτ Η]



τώτιο νιττΑτ.. οτουΕειΝοιε ΑΒΒΑτττεε.π.

- Υἶ_`_
 

Επι: Λκ. ό"ΜΜ |Επεδρστέτ τότε Μπω.·κΙαπι. @ιιροτι:15 ιτιει8τι0 Πει τ:τοτιο ]ιι!Η τ:τε:τια τιιιιετε :αφτί

]:|2·>':;ίν πωπω ρτονιόρ ΙΤιτρ:::.ιριιτιττι: ,ιιε νιάετιτεε ταιρι εμε Προ: (αρ Γοιε , ω: 5τι:ε:ττι: Ρωιι..ιω

' :ετιιο:ετιτιι: :!ειιτ:ιι8. αυτ νιτιιε ιρίὶιιε πιοττειιιτε:ιε , τιιιοτιιιτι ιρίε τιιιοτιιιε ορτιοττιιιε είτ Μ»,

“τα εοτι::.ι&ιι ειίΠάιιο εο::ιιττιρετιτιι: .. ε:τείταιιτε Μο:: εέτ1εττι $ειριετι:ιει:Καρια . ιτιτιιιιτ , έξ π: "ω...

ΞερεΗτιιτ Μι4Μπτ _/Ξπ[κπτ οικω τω: ῇδἱἱο άα·έρεπτ απέτωπκ έΙ!ίτα. Γιττιιιεττιτετετι ει. ι:οτιίετιιιειιτι άεριτο

215 ?ΚΨΜ !ιοιιο:ε ευτετιι: , δ: ιιε ιιιοτεἐι Γε ττι εοι!ειτι Μοτιειίτετιο μπι τω. ερ ιτιιτιο ι:ιΡτιτιιτοτοτριιε Θ!

Ιοϊ'0Πΐ σ' Βαιιιιετιιτι ί-ατιδτοτιιττι Αροίτοιοτιιιιι τιειιιτι !οτι8ε τι ιτιοετιιριιε ιιτριε π! ροττετιι Μετιάιεττι νεται:

είτετ:ιι: , αττιι.ιε ιρι ιτιετγρτ:.ι ἔρτι8ε ιτιτε:ιιιε :!ειτιετίρ τα! Ιειρ:ιε Πτιιίττιιττι όριροιιιτιιτ. Βριττι ρα:

Μειτι ι Πι νινειιε τι: δεκα ιιτ ετατ : ταρω ετεπιετε:ιιιττι ετιέτειτιιιιι Ριιε επιω ειιι επι οτι
# ιιτ ρτ:2Ι:!ιέτο. ΑροίτοΙο:ιιτιι Εεειείῖει τιιτιε τετιιροτιε τιειρετετιι: : ιιεε:Ιιιττι ° εοτριισ 8ιοτιοίιίρτιιι

εο..€..πο.ι. Φωτ:: ΑττιιιΠὶ , τιιιεττι ...τι τρώτε ειιιτιάε :εττιροτε τιιτιετιιε νττ: 86 νιττιιτιιττιιρι

εοτιίτετ ετιιτιιιπειτιδΒιιιριιε , εατ!εττι ΕεετεΠε ειιιΒιιίτο ( τι: ιιιιτιε εεττιιτιιτ ) τιιιιιιιΙο ΓιιίεεριΠ:τ.

τα. Ρέιστω Πτι:Ιε ριιιτ: Ιοεο ροίτερ :επι ρτορ:ετ ε:ερτ:.ι ττιιτ.ιευρι ειπε , τιιιίιιιι ρι·ορ:ε: τιοριΠτειιετι·ι 8ειι:τιε

δ· #""τΨ @ιιε ιιοιιιετι ιτιάιτιιιτι , τιεε ρτ:ετε:τιιιτιττι Με:: ιρΠιιε Ατιτιίὶι:ἱε τιοττιιιιε , ιιΙΙιιι: :.ιΙτετιιιε Μπάρ

.“ΠΠ'6'σ αρα! νιιιΒιιτιι ιρι πρωτοι: τιιετιιο:ἱε. Μετιίἰτ νειιετερΠε πω.. ρε: ιιτι:ι% ει:τ:ιτετ νι8ιτι:ιδτ

τιιιιτιιιιιε τη εοάειτι Ιοτ:ο τη ρεεε Γεριιιτιιιτι, τρωω τοτε: ρ:2:τιι:.ι επτεττιι:ειτιε αυτή @τι τεττιρο

τι: τιιιι:ερι!ι:α:ε Γιιρειέτε τρίἱ τιιιι νε:ὸ ΓοΙιιε τι:.ιρετ ιιιιιτιο:τεΙιτει:εττι , δ: Ιτιεεττι Ιιεριτιιτ ιπποειδ

ριΙεπι , ει:!ρ:.ετετιτε,νιτέριιε εο νε:ειιιιτιιο:τειιι:ε: , :τυο ιττιττιιιτειρΠιτε:,ειιπι τρίο ρετίτιιειιιο,

η

ει.ιι ιπιπιο:ταΙιτειτι , τιινιΠριρ ΓοΗ Βεο ροτιοτ 8: 8Ιοτιει τι: Γτεετιιε ΓεειιΙοτιιιι·ι. Αιρετι

τι τα. Μπιτ: πρωτ τρικ! Ι.αρρειιιιι Ιεριτιιτ, π: διιτιιιιιιι. Μάιο ρτττΈετει·ιτ!ο. ΠΩ είτ.

ΜΟΝΙΤΗΜ.

Ε ρτἰ»ω 77ωτ/ϊκτίσκο δ'. ΟΙΜεβιάί.τ πέσω: $ιασΙσ ιν. Παπά. ικά "Μπι ρεεε. ΠΩ

μι: _βαοκώσ οικβωτ 7ϊ·.ιπ|Ιατίο [πέρι ε/τ.

-.

Α.ΠΠΙΤΙΟΝΠΜ ΕΤ ΟΟΚΚΕΟΤΙΟΝΠΜ ΑΡΡΕΝΙ)ΙΧ

τω! 5:.ι:ειιιιιττι τι. Βετιεερ&ιιιιιιιι.

ΙΝ ν1°τΑ δ. εοτ.τ1ΜΒΑΝτ ΑΒΒ.

Ρ|82.6 το. Διοτι( α ) Πρ. ι.ό· τ. @ο διΙερετεει

μ!. π. Ν”. (τ: ) “Με ,Ρο.ιιΙιτε Πιτεοτιιιτ ττι Πρ. τ.

ιιε Οείτο Μτιι2,ορ. τη. 9. νσορΛι8 [τυΩ, ιτιτιιιιτ,ριωπ

..Μα Πασά 600ΛΗ ιἰὶκιτ7ΒΒΒ , @β :β μ: αραιά Κο

"Μπα Μωρή... ω..." , ε; πό απά·υσ_βτ Οπωι"Μι.

!""ιβωσ τ” Πωσ Διάσππκι·.

ι>...2_ η. πω”, ...τα Η. Ι.]οτε.τ10.

πρ!. Μ.. Εκ Ναι: τ... :. ω., :μια ωστε...: ἱτι ]οτι:ι.

.ιωιι:τωτιτ , ώ προ». , Απ:: τιμά ]οιιαιτι ΡτοειιΙ2.

ρώτα..

5. νιΜτ.ιιιιιιρι Απ.

Ρα!. 6;. πω». τ. Επ.8.Ι.Γιιριιτριο ΜεττετιΠ $$. Αρο

ΠοΙοτιιτιι ΕεεΙείι2.

8. ννιιι.ιιιιει Α".

τι”. ρ ο. ἐκ Μ......1.... η.. ιιο/ι' ΙΞροτειιτιιτ, ακοή: |2

τω. |Μ!κ, Υετιὶπι :Με :Η Ξι νιιι|ατιτο τιοΡιτο ν...

Ιεττειιε Με , τη... το: Σμιτ” ρετιετιειο ιιοττ:ι Επταπ

τὶῇ ΠτΔΜΜ “ω”. τι:εεριττιιιε ει: ΒτενττιτιοΜΕ Εε

τ:ΙεΠα δ. ΜεττιεΙιε Ι.εττιοντειτια άείτιττιρτ:ιε, εκ ι.]ι.ιτριι8

ρκε:ετρ:1:τιάεΙιρετιιιιτ. Π:Ισττωσ έ» μ.ιω...ω θ.ιΙΙΙι

ρω ΟιτΜΜΕπ ω... τπ[τήστ , έ!!π[Μισπισ ·υττω·ιωτ [απ

εκιπο _, οι.ερωω μωι:τύω παπα ιβ. !.τττω·έσ .ϋ·ιέΜσ

Μπα έτσέΜσ , ΑρκωιπΕιω ρτο·ιππτικω ψ έπρε/[ια.

Ζακ», βτπωπι .τά Ο” |ρτ·υΕοπήιπι μπακ, £"210·

σπιτια: τέ·υέωτσιπ ωτρατιτ:, τα τω! βραΙσπσω 8. Μ"

ιΜΙισ ΑροβοΙέ πατάω: , ρτορώτττω[κκω .Βου τοπια”

Δΐεπτ. (.'Ισι·τι:έ φαι έν: Ετ:!ήσ 8. ΜπτΜΜιπτωαποθεπτ,

έωίται"αυτ απ:: ·υσΜπτινίΜπ :τι σκευιάσω ίπποι:: βαπ

Μπτ , τι·τρπτιτ [στο π:ΗΜπα κά: "θα 2Μπινι:έωσ ω

μπαρ... πω” οω..ω.., τ» ωνέωνΕυ ( ιό .τι .ιιτ-Με )

Ι.ικιο·νττωβ. Πάπα: παταω ρτ.Μτέΐωπ ίσου» ετών»

Έτσ!ώι τω... $τττττειιιιτ : έ» με Μο Β. τω"... Μ:

βαρυ» εαω Μρΐει·υττκπτ , πηρε ΕπιεβΑπ 8. Ιτιὶὶι›ιἱ

Μιπϋπίσ ...τω εστιβτπ.τττκπτ, Πτώπισ Ποωέπίτισ π!

Ξα!ότυπ 8. Ι“ΜΜΕ τα $πττωπεπτοττυπ πιάστε Με..

ρπατρνορσιωΙ:Μ. 6'σπἱο 87ΜΜτια , [τωφτο Πιάτο οίτι

σιτία :επτά βίμωσ η? φωτια ΕρέρρωΙου·ιωι ότι . @τά

Εν. ΠΜ Ιαπιιππῇ. Νιιτιε Ιοει.ια [σέπἄ ?Μάη 2ρρτΠ8·

τι:: , τω... Ρ:ιοτει:ιιε οοιινειι:ι.ιιι!ιε ΕεεΙερ.τ δ. Μετ

τω. Γιιριεάτω.

5. Αιι:·ττττετειτ.τ Ηττα.

Με. ρρ. .. Ναι: μπω:Μ. ω.. Ι. 3. .ιωτικΒιτιι Μ.

1ιηωτι- :τι ρτορτιτι. Ε::!ι·ίἰΔ τοΙΙοριετε ίιτριιτριι Βιιιιτιτὶ

Φ!ἱττι εάΓετντι.ρατι:ιιτ: προ:: τιιιο ττι το:σΙειτ:τιτι: , τιιιιιι

ερ ιι.:τωειτ εοπιριιιϊκ Ποτ, ιτιεεττιιτιι. Ιτι ...Μετα

δ. :πω Ει:εΙε!ια ττιττειιτιιττειτι..ι ο: :ιιιε ΞτιίιΒιιε ώστε

ι:Ητιιτ..

δ. Πτιεοιτ Αιιιι_

Ρο!. τω. ἔτι Νο” Ι. Ήοτειἰο.

Ρα!. τω.. ω. |2τυπ ΜΜΜ ωιιηρίπε!εω , 10Βετιιιε

Υ1ττιιτι ττιίτέι.

Σ.. $ιιι.ιιτειι ΕΡ18ε.

Ρα!. 174. πωπω!. Πτι. τσ!τ. Ι.ε:τα&ιο.

Ρα!.179.ϋΙΝστΔ (ρ) Π». ι· Ι.Ενταιιι ίτι!ιεετ δ: Απ·

.ττειιττι, νιιΙΒρ ω... ε; Ι°,‹",°π.

.Σ Κιετ-ι.ιιιιτ Απ.

Ρ#;- Σ”. παπι. ε. Με. 6. ό» 7.!. ττιιτεειιΙει ω"...

ίττειιΙσ ι·ιοτιο τρέλα εοτιιττιετιιοτπ:, ό· ω. βμωττω

νιώσω π[ρτω .Μάθιου ρεπίσιιΠ.

Η .ι99.ιπ Ντιπ (ρ) Μ. 9. Ι. ρτιιιιιιιτι νετρ,8ιωμ

Μ· /ΕτΜι “μ νιτωι Σ. τω....ι.. τω. στι.. :ιιτ

τι. 5. Μειιιτοτι:0 ιιτετιιιισ.



Ά!)!)!ΤΙΟΝΕ5 ΕΤ ΟΟΚΚΕΟΤΙΟΝΕ$: Ιο9ῖ

δ. ΟΟΑΚ!$ ΕΟΝΡΕ$$ΟΧΙ$.

τω!. τ.ο ο. έ» Νοκ .ι.ι.. Ετ !.οτιειτιοοτροττι ορἱάιιπτ

ό·τ. '

δ. Δε!!! ΑΒΒ.

Ριτρ.;τε.!ιο.ττ.ροβ !ιιι‹!ετιιω “Μ” δ. Οετιτάιιε

Μοτοιε!ιοε ρτττιιοπι Κεεοεεετιίῖε , τ!ε!τι ΑΒΒ.1ε 8: εσο

τ!ιτοτ (Μωρή δ_ Μεττ.ιοι ρτορε Ροτιτα!!:τττι; Νε

τι!ιε (ἐκ.

Μ!. μια οι Νοτη Ιοι,τ6.Ι. πιο: ρε. τ.ιν. πιο Πίε

τριεοττ

ΠΕ δ. Ρ.ΒΕΝΕΠΙΟΤΙ ΤΚΑΝ$!.ΑΤΙΟΝΕ.

έτι!. με. πω». το_ Π». τ. 645”. Ι. Ρεο!οε νντιτοε

το !

Ριωμ.πωω.ττ1ιο.ρ.Ι. ριττε ..το η. ειρ.6.5 μ..

Ρτε.”ο.ἰΜ τ. !. αρτιο ρε. τ.νι. Γεεοτιτ!οιο Βετο

τι!οττι , νετιι!ε :οοο ρε. τ.ντιι. τω” τατριτ,

ΡΩ8. τη.. Ιω_ ω. !. ιιττιοΓτιοε τεττιοτιε ..το ότι !οτέ.

που. η.!ιτι. το 6· τι. Ι.Ε]οε ττιετιτ!ιοο!9.ττι Μοτιοί!ε

τ·ιοττι οτε. οι @το πκωετέ μοβ ε!οτιετιτοτ. ...το : Ηπε

οοο !ι!εο εοιτιπιετοοτσ.ν!ιοοτ, ττοττΠ ρτ2ε!!&!5 Κε!!

ηοιοτοττι !ικ!ιειοοε ττιτερττιω Βε!ετο !ια!.›εσ.ττιοε. $εττιε

Μοτιο.ε!ι! νε!!ιίοΙετιιοι ε ΜοτιτερεΠοΙο.οο οΒτιτιετε

οοι: ροτοετοι·ιτ σε ιτιτεΗτοττι ίετοοτιο 5. Ρ.Βειιτόι&ε:

τοτο οοιει οττιοΓοιιε τετοοτιτι ..το οι Οαοοριο Ποτιο

εει:Π ετισ.ττιτιοτιε ροΠὶἀετιτοτ οι: Διακ: τοτο οοι: Μοτι

τἱρεΠ`ο!ετιετιΓεε τΙοεττετο ειτεἰτετ ροττειο εττριτιε τ!ιιτο·

απο ετ ιτοοτο σε Μεσοι) τ!ε:τττ! 5, τωιωιετι Ξι Μετα

ε!·ιιε Έ!0ττει.εττιΠοοε εεεερετοιιτ , ί!εοτι εκ !ιττετιε ω...

οι Η” ν.1ἰιρτὲ οιιτο. .το.!.·ιοτ·Ιετιε εοοΙτετ. Ροττο Οιτ

επττετιΓεε τιοΙττι οοο !ιε!›ετιτ $. Ρειττἱε τοετιάτοο!ετιι το.

ίεττοτετιο , οοε το ρο!ττετο2. Ττετιί!ετιοοε Ποτἱεει τε

ΤεοεΙΝοα_

1οχι;.τ.57.2» Μ” ( ε › Μ. τ. Ι. ἱτιτεετε οοο εκἰὶειτ_

Μ!. του. οι ερωτ.ι!». ει. Ι. τιιιτιο τω, μωβ

δ. ΒΑνΟΝ!δ ΕΟΓ”.

Ρα!. ;ρ8.Ε›ι Απο: Πρ. ;.ό- 4εΙο Ε: τετοια: Τ!τεοτ!ο<

Πειτε Αορεε Τιοι!οτιισ.ιιοειιι Με νι.. ειρεττε , οο!τ:ο:

Ποτ Ρ!ιι!!ρροε ότ.

Ρετ. τη. πιο». ο. Μ. ι.Ι.ει!τετ σ.!τετιιτιι

δ. $Α!.ΑΒΕΚ(ΗΕ ΑΒΒ.

Ρε!. τω. τ_θ-βρο. Ε» ωστε/τροπέστέ Ι. $ερτεττι!›.›τ:τττΣ

ΙΜ!. μη. οι ΔΗΜ ( ε ) ρε ΙΙτι.6.Μέτ.Ροττεετι τω!

ε!! (Πτινοτιιττι !.ορτ!οττοττι τοτο Δε! ττιοόοττι , οοο άν!

το: Υετοάοτιιιιτι , τεΙὶε ΗιτεοΠε ΑΒΒιιτε Γ!2νττ1!εεεο!!

το ()!ιτοττκτύ.τ Οίτι·υοπωι ερμΙΙιιτο φ, ωοάΙερΜτόκε

ρεεε: ..οοε βυ·το Ρίκωοαΐ9ικ εσωμά..τ ωπβττέτ, τ...

επτά απο ω...ι.. β: αβΜίτπ.

ΙΝ ν!ΤΑ δ. $!(;!ΚΑΝΝΙ.

Ρο!. .”τ..έτι ΜΠτε. Α!. Βοτιἰεορετἱοι.ιε Ξοί!!τεοε 8τε_

ό· με. τ”. έ» ποια. ε. !. !ενειτ.

$, ΚΕΜΑΟΙ.! Ποπ;

1,48. μεμε... τ;.ρτιρ· εοοίδ:οτιτ. τω». @Μο Μ;"

εἰ που». 4..προπε δ. Κετ·ι·ιτι.ε!οτ δο!!εττιο!ειετ Μοτο!

τοτε; Δώσε ρτ!τοοε οπο. ντι:!ετοτ εκ Ϊο!ἡεέὶο δ. Π!

ει! Ρτινι!ετέιο. @πρό οι... ε!ὶ, εοτττεεοοε ε!! 5. Κε

τοπ!! νἰτο,οοι Κετ11ετε!ι18 δο!!εοιοιπετ Μ: ΑΒΒετε

!ο!!!τοτοε ίο!!Τε τ!!ειτοτ, του». 4. Με. 14. μ!! Με

τΙοετετιτοτ. αιία!ε, ὅτε εο!ιτι !ιερετ ε!ιττττετ Με τ!ε τε ει!)

Ε!! το εοτιίε&:,οοε.ττι ε:: Μό!. τω!. δο!!ειτττι!εεεοδ

ρεττει το. Μι!. πω». 44.16». ΜΜΜ. Ετοεειιτο ετ τι: εττρτιτο 3.εεεριτπο5.

!τι τποιοίτιε Ρειττἰε , 8τε. Ε8ο Ετ.1:οιοε Γετνο: ίετνοτοττι οττιτιιοιο Οιπιιτι,εοωιιω θετοίετι&αέ 011.”

Εεε!εΠεε φωτο το !ιοτιοτε 88. Ρεττἰ δ: ΡΜ!! Αρο!)το!οτοτο, Ρειιιετετἰῇ & !)!οτινίϋ απο Γοεττεΐοιο, ΕΜ.) (το

Μεττἱτι! , Μεάει:όι, τιτοοε θετττιεο! Ποτιίε!!οτοτο οι ἴοοοτοἰο ( τά :β τεττὶτστἰσ ) !.ειτιονιεεοΠ 50!!ετοοίο..

οι τεττε & τοποσ εεττ $ο!!ετοτιιεεειιΠε !)εο εο&οτε εοτιίττοιτι ,οοι δε εοΓρτεε ()!ιτι!το μπεστ: α, Μ°Μτ

ε!! Γ “ ι ΗΜ Κτ.Μτιετ.οε ΑΒΕ” απο τε!! Με ?ι:εττιροε !. οτο!ει ε τ! Γ - Πωσ!
8τιο ειτοτ ν τνεοετο ι τι . εε τοτε ε ιτιεο

Πε ττοιοοίοοε τεοοε οοο! !ιοτοετοι ίτερτ!!τεε εο!!οε!ιετ, εκρτεί!!οε τ!εετενετοτιτ: ιο εε!!!οτιιοοε

νετο Γο!:.ιι·ο τετιτι!ι·ιι ε!οιτετοοτ ρτοτεί!!οτιετο Γο!!ιεετε. !ο!εόοοε δ: εδο ἴορρ!εττ νε!!ετ εοτιδτ!ετετιε

τοο!ετο ρεεεετοτοττι τοεοτοτο ,οτ τοετε:ιτ ει!) ἱρίῖε ετοι δε ο Ι)οτοιιιο Ιοο!εντιτι , εεάο νοοιε μου.

ρτο τιιε8οιε , τεττετιε ρτο εε!ε!!τι!ποε , τετοροτε.!ιει ρτο Μαριε. ΩεΠοττι εί!ε νο!ο εε ε!ε οπο μι

τε ὶτι νε!)ττο εΙοιοιτιιο ττειοείοτιάο . οοε ε!! Γορτοτ!ι&οτο ει8τοτο 5ο!!ετοτιἰεεετιἴετο , οοτ ττιι!ιι ει:

τοοτιιτἱεεοτΞε 8!οτιοΕί!!πιτ8τ ριι!!!τιιι ε!01Πί11! Β.Δεοιπεττ·τι Κε8ἰε οΒνετιιτ , εοττι :ει!ιθειιε ειπε

το τρίο εδω νε! οοι:: τοοτοε Γορτοτ!ι&εε εινιτετιε είτε τιοΓεοτιτοτ,εοτο οιποιοοε τιάριεεοτοε Ειτε,

τοτο ττιετιΠοτιειτιιε οτιειττωο , ιτιοοι!ιοιε :ιο Γετνιε νε! εεεο!τιτιιε ιΜόειο εοιτιοιοτειοτιοιιε , εοω

ε!οιοιτιιιε , νιτιειε , ρτετιε , ροΐεοιε , !!!νιε . ετΒοτιοοε ροιοιτετιε Γεο ιττιροττιιτετιε :ομοσ οοοετι!το·

νε τ!ιι&τοοε , !τι!:οοε δε τει!ιτιοιιε ,εοω ί-ρεεἰεΒοε νε! οττιτοΒοε τε!οοε ιιιοΒι!ι!:οει δε ττοιοο!:!!ι!πιε ,

εοττι σπιτι! τεττοιοο & ιτιτεετο Γυο Βετο ,εοω οοαότορεάιοοε οττιοιοοε & ιοτοεοτιε νε! εεοτ1

Με, εοω αυτή Γορε!!ε&ι!ι& ρτσεΠε!ιο ἱτιεττειιιιίἱττιε τ!οττιί!ε ,Ποιο ἔιττιε ποοεοΐοοε ρο ιι!ετοτ,

νε! οοιάοοΜ ετ! ἰρΓοττι τιετοιο ρεττιτιετε νιτ!ετοι· , ο: Γορετο!ε ρτοτεί!οε τω., πιεο ετιιτιτ!ε Γορ

ττειέτο άοττιιτιιονεί!ιτειε οοιι·ιιοετιοοι τ!ερτεεΓετιτι εε‹!ο ρετρετοει!ιτετ οι Πε! τιοττιιι·ιε ε! νοοιε νε!

Ξινε!!τιε τικωιϊωιω το μτιιτ!ι&ο Μοοεί!τετιο !ιοΒιτατιττοοε ρο!!!άετι:!οττι, εκεερτιο Μοτο

τοετε ,οοιοοεπρετ ε!ιειττο!εο·ι νε! ι!ετιετ!οιο ττοιτιοιο!!!, οτ ιο ιιιεεοο!τετε ἰοτεετε τιιοι·ιεει·ιτ ,

& νείττετο το!τιοτιεττι οοτ τ!είετιΠοοετο το οττιτοβοε !ιειοεοτιτ. ΕΑ Η τι ε τι εοκοττιωτι ιιντετ.

οοε ι τα , οτ νο: νε! Γοεεεί!οτεε νεΡττ! ττοπιιτεττι Κε!ιειοοιε ΓετιδτιΠῖτιιοτοτο νιτοτοιο Εικο

ντεοΠε Μοτιο!!ετή εοιιΓεοοοιοιοι , & Κεεοι.Αιιτ εε!ιτιεττοοιιοικ Ρ!). ΒΕΝοττ:τι ετ Ποτ.οτιτ-.

Μπιτ Επειτα: τετιετιτιε. Ετ τιο!!ειοπ ροτε!!ειτετο τιο!!ι!τιιτιοε Με ΕριΓεοροε νε! ηοπ!ι!›ετ Μια ρετΓο<

Μ ἱη ρτείετο Μοοει!!εττο , τιεττοε οι τεοι1ε τιεττοε οι ρετί-οοιε , οι!! τειοτοττι ε!οτιοΠ!!!ττιοε τω.

@το ρετιιτἰιε ίῖτ !ιοΒιτοτοε. 5ιοοιε ( εοω! ίἱετι τιοτι ετεάο) εοοττε !ι:εε εεί!!οοιε ττιετε τοοτιοΒ

ςη!3 οοε: εε!Τειτ1τε ν! , τ!ο!ο , ία! ρτορτἱο νο!οτιτοτε 8τ τιο!!ιοε εορει·ιτιε ιτορετιο ρτο Γε!ιειτοτε

ΚεΒιιπ1 & τιτιιττοε πιω: τεττιετ!ιο δ: ρτο €Χ0τ2τιτ!2 ρορο!ι ρεεε , ότ ρτο $ετνοτοττι Με οο!ετε οτο- .

τιιροτετιτι ο!πο!ι !)εο νετιιτε , οοτ οι ει!ιτιοο τεΐτε&οτ είτε τειιτεινετττ...νετιιετ ίορετ εοω Πει.

Βει οτοο!ροτετιτιε... δε Γορετ1τιίετατΕξει ῇοτιοοε αυτ! Προπο τ!εεεοι8τ ατμού ροτιτ!ο νι8ιτιτι1

# οοο!



τω. ΑοσιτττοΝτα στ εοααεεττοΜτα

# Π. Ρατσι

σπιτια

οι Ματιίεο

. πωσ:

ι Τστοσεσ

ίί:

ο Επεισ

στοπ:

τι Βειίονα

εεπίια

ο Νατστιετι

:σε

1(-Ι.εωονι

είπω

; $εσοσι

εσυ

* /ἶ Καίσ

στττσα

ίταπτε σιίιὶίοισιιισα σετσετισι ίισισε εείίιοτιια ωεαε τιεετετο. Τε νετὸ , είεωετιτιίίιτσε Ρτιτιεεστε

σετ ΒεΒεττι @ἔσω ειτοτατε στπίσττιο , οσι σωσια ίἶ€8σα ίσο σσειίΙοεοπίττιπ8ιτ , στ ιταπε ντι-έ

ίσπτατιε ωετε εείίιοιιετπ πσωφατσ σατιατιε ισ αίιφο τείταστατι. 8ιωιίι πιεσε τε , Βεατιίσωε Ρα-_

τετ Η εισατ:ι.ε Ασσα , τσόί”οιιε Γσεεείίοτεα νει ίσιιῇε“&οε μια τε σετ ιστιινιτισα: Ττιπιτατια πιεσε·

ίτατεττι ο'στείτοτ , 8: σετ ιΠαττι ιστιτιπιεταίιιΙεω οττισισττι 88. Αιισείοτσω , Ατειιασεείοτσω, ΡΒ

τι·ιατείιατσιπ , Ρτοσίιετατσττι , Ασοίτ. Μπα δε Ποστ-επι εατετναω ειτοτο , στ Κεεσίαττι Γσστατιια

έτοτσω Ραττσττι , φαω ισ ίαεσε ωεωοτατο Μοπαίιτετιο Ε.σκονιεσίε τεπεστ , οττιπι εσίτοτιια τε

σεατιε , & νισιίιαε ατφε οσίεετατιοπεε ατι σίαεαπτιατιι παπι ίστοτια Ποωιπι αίιιτισε ιιτισεστιατια.

()Φτι ο αίιφα τεσιτιιτατε ίαειεπτε ίεσ ίσοιεέτοτσιπ τσωοτε ιωσετιιεστε , τι το νει ἔιίσεεείίοτι

Με τσιε ίατσε ωεπιοτατα Πε8σια ίσετιτ τιειτιστα , αστ ισ αίισσο στα:τετωιί[α , δ; ίετνεστετ στο

Πει τιωοτε α νοσιε ποπ ίσετιτ ατιιωσίετα ; ίιεεπτιαιπ ιιαοεατ ί.σκονιεπίἰε Μιοαα οσι τοτιο τατι

μια ίσετιτ,8ε ει; φοτσω Πεεσία τσ ποσιε εοιπσίαεεπα ιτι Ιιοε Μοπαί)τετιο ασια εε στ:είατσε,πε..

8ίισειιτειπ οιιετπ νιτιετιτ Γεσ ΑσΒατεω Γεσ ίσοιείτστιι σε ιιοε Μοπαίιετιο οσοσ εοσίτιτσι Βεπιδτιο

ασιωο εαίιτισατε :στ εοπτιπσὁ τοττε&σε ταίιε ισνεσιατστ , φι στο ίειιειτατε & 8ίοτια κισσα

σιε , δ: αΒίοΙστιοιιε ίεείετσττι ωεοτσω Ποτπισι ιτισείιπετιι:ετ ναιεατ ειτοτατε ωιίετιεοτείιατσε

διε ταωεσ στ πσΠατιιωιπστιο ισ τεσσε νεί ί-αεσίτατε*ισία στπτετ φαι ιιαίαετστ ιτιίεττσσι, α

Γεεσε τπεωοτατο Ρτιπεισε σιιο σωφαω τετιισοτε ιτιίετατστ. Εν: φια στ Γσσετιιιε ίσω σοίΙιεια

:σε . ωσσσίεσία ισία ε: ίατ8ιτατε εσιιισασισιισι δε σιιίίιτπι τιοωιπι ΠΛεοστΜ1 Κεειε νιτιεοι:

ιιασετε δε σοίίιτιετε α ιτιεο στ σετσετσσττι ισ Πει ποττιιτιε ισία εείίιοτιια ωεεε Εσιίτοια ίοττιατστ

είι:εξισωτ σι:ετίατο Ρτισεισι ο'τιτσίι εοιιίἱτωαπτιατ δωσε σιεταα τιεστ:είεστι ίαετατιίίιωα ωασιτ

ίσα τοΕιοταταω στοωσίαανιτ ασεὶοτιτατετπ. Ισ φα εείίιοσιε ωετε ειιαττσία, ίτισσίατιοτιε & ΓΡΟΠ·ο·

ίιοπε σιωσα ιτιίτἔι ωαπσ στοστια ίσοίετισίι , & οσι στο τείτισιοπιο ίσιιίετιοετεστ , άεστ2ίεπέ

τι το8ανι. Πιάτα εείίιοτιε ίσο τιεειωο :σε Καίεπτι. Πεεεωσ. ατιτιο τιεειωο τεεπι Π. τιοίιτι Παζ

δοΒεττιΚεσια ίεΙιειτετ. Ισ Πισω ποτπιπε ΕΙ.ΕτΠσε Γετνσε ίετνοτσω Πει εείιιοπε α σιε ίαετα

Κείισιοίια. Ισ Πει ποτπισε οσο Αοτοοατιια ' Εσιίεοσσε τοεαπτε ιτιοωισε σει,ισιο τσεο Παπ.

πιο ΕΙεσιο τσιπ εείιιοτιεττι ίιισίετισίι. ίπ €:στιισ ποπιιπε ΜΑστειαοτσα ΕσιΓεοσσθ Γσσίετισίι;

('τιιιιιοατοσα Εσιίε. ° τοεατσε ασ Είἔιο Ιιαπε εείίἱοπια ίσα είιαττσιαττι ί-σσίετισί`. Μ.ιισιιιισσα

Εσιίε. ιι το8ατσα ασ ΕίεΒιο ιιασε ετ τοπια ίσα είιαττσίαττι τιιστοιμα. Πέοτιαισσα (α!.Πεσω-;

πιεσι2 σεεεατοτ το ατιιαἐι ί-σσταίετιστο Γσσίετισίι. 8.ιιτ..ιιυτσα ° σεεεατοτ τοςατσα δ.ί-σσταίετισ-4

το`ιἶισίετισίὶ ίπ Ο σιτε ποττιιπε ί..σΡι1$ ί αείι ιπεΙιετισε Εσιίεοσσα τ08ατσε ιιασε εσιίτοίατττ

ίσοίετισιι. Ηττ.οτετιαισε ε σεεεατοτ ίσΒίετισίι , Αιτοεεε·τσαι.ιε Είεειο στο τείτιωοσιο ίσο

τωρα , (ισΝοοεσσα τω: Οστωισσοιιι.σσα , Αοοαιειτιιια, Οσιτσεττ.ιι«Νιο Γεσ Βιιτο τοεατσαα

(σστατιι&ο Ρταττε τπεο ΕΙεειο τιιστωστ. ΑΝεοΛισσα ίσοίετισίι. Πωσ τοεατσα α Γσσταίετι-_

στο , Μισο τοεατσαα ΓσσταΓετιστο. Ραοοσπισιτσα "' Γσσίετισίι. Βαεο , σοσο , ντΝεεκτισε στι;

σιωιια οωτιισω ί.ενιτατσττι @στο το8ατσε α ίιίιο ΕΙεσιο ιιαπε εείίιοπια ειιαττατιι ίετισίι δ:

ίσσίττισίι.

α·.Ηαέιτεσκ: ώστε ό'. Είίτισ, μια στα” Πασοίω·τί αίτσιωιωι, £'ίαι·ι]ίί σε. και”. στα ἰη-ρ9κρ,ω

τω» σέπια: , με :απο Μοπαίΐετἱι δοίίσωπστεεπ/ίι εαΜάα σετσ σετ/ιδια κατ:: , ώ··Κεκμείω 22%"

λαοπττέσσ τσάι ιιτ/Ματια σκατα· Είστε /σοδίτατ Ρτιτσίτέικω ἄσδΪ°σ Μοπτιβετισ τα 51ττωίο 5'ιαβίος

στα. ε.

Με; μια οι ΝθίΠ (α. ) Μι|ε 5. Κτωατίι Βταείιισω τετιε σσσο στιτπσω ει: Μ5. εστι, $οΙΙεωσιαεεπίι ετσ€

8: φαιίαω αΙια: Βειιφιατ α Μοπαίτετιο $ται:ισίευσ τια.φατι ισ Ασσεσιιιεεω τείετίωσε.

δοΙΙεπισιαεσω ττασίωσΠε ίιιστ , στι ιτιτείιισιτστ εκ ιιτ

στιετοια ετΑσσεεΝεισΜ ΜοΝΑεΗοασΜ
ι ω: εοι.ι.εΜΝιΑεεΝεεε.

Επιετνια1τ.τασε Ραττισσαε ()οπίταττιΒιια & αττιιεια ιπ απο Πει στ:ιεείεειια, Απεσαπωισσο

ΑΒωπι 8ο[1εωηιαςΕΠΠ _ τότίφε (ιοΠεειο εισίσεω Ιοει; ]οσαΝΝεε Πεεατισε ιισωιίια ,

τοτσίφε (Σοπνεστσε Εεείείια: $τασιιίεσίιτ ίαίστεω , & ισ ασίεοπτιιτο νσίτσε Πει εοπίοΙατιοσιε

τ”οστι ί`τεφεπτισε εοσίονετι. Ιπποωιτ ποσιε οσοσ πίττα ε!ενοτιο Γστσωο ατιίσιτατ τιείιείετιο

αεί αίιφαε ιιασει·ιοσω Κείιτισιαε σε Ραττοτιο πσίττο 8ιοτιοίο νιτιειιεετ Β. Κειιωετο , αίιφαπτιο

ισ τεττια τιεεοτατο Βιοτια σαίτοταιι. νετσω οσια σε εοτσοτε ειπε ω σττείεπε αΙιφιτι εοπίοία·

τοτισω πίττα Ρατετιιιτατι ίιτιεετε , ίιεστ τιείιτιετιι ποίιτι είίεέτσε ειισοίτσίατ , τταπίτπιττετε τιοσ

ναίεωσα; πε πίττα ταττιεπ στεεατιο ασστι τιοε ίτσίττατι νιεΙεατστ , είται ιίίαττι (σωστο στοσοπα

ωσε ίιστιιο αοΙιωσίετε, σε εΑεσΙ.0 τιιατοΜιτιτ , σε ΟΑ$σΙ.Α ισ φα ιαεσιτ τσωσίατσε , & σε

“Νοατ.τιε ειπε νείίτε τιενοτιοιιι ττασίωιττιιπσε στα νιεε : ίειετιτεα ιικισσιταπτετ οσοσ σε εστ

σοτε ωεωοτατιΡαττοπι "απο "στα σιετατι εοικιεεεπτεω τταπίτπιττεωσε σοττιοτιετπ , ειιω σε

εταιρία ιτι εασίαιτι, φαω Βιοτιοίαω ίἰετι ίετιωσα , τταπείεττι εοπτιεετιτ εοτσσε : εισαι αιτ τη

στενι , Ποωιτιο τιιίσοτιεπτε. Πατσω $τασσίαιιε , αιιτιο Ποιπισι ωιΙίείιωσ τΙσεεστείιωο Γειτασ,είις

πιο τεττιο 1αιιισηιιιισ.

ΜΙΑ

 



Αυι:ιτιοΝεε ει· εοιιιιεεΉδΝτδω Με

.ΑΪ..ΙΑ. ΕΡΙ5ΤΟΙ..Α ΑΒ ΕΟδΒΕΜ.Ψ”

Ενειιικοιε ιιι€1ιτιιιο Ρειιτιιιιιε εε εεωιω Με αιτιοιιιιιίΠττιιε νειιετιιΒιιι Ριπή Ποτιιιιο Αι:

ειιιιιιωιιιοο Α1›ι›ω , τοτίι1ι16 Ποιινειιιιιι δοΙΙειτιιιιειεειιΠ , Βεεειιιιε ΒιιιιιΠιε , τοτιίιιιιιιιε

δοΙιε8ιιιττι ΜοιιιιΒετἰῇ $ιεΒιιΙειιΠε 5. ΚετιιιιεΙι ιιτ Ατόειιιιι ίιιΙιιτειιι, δε ίε εστω ει! ειιιοτεπι

ιιιιιιιιιιτιι ΐειει!ετε Γειτιριιετιιο. @ιειιιιιιιετιι Ιοεοτιιιτι ιιιιετνειΙΙιιιιι ρετΓοιιιιΙετιι τιοΒιε άινιΠοηειτι

ιικ1ιτετιι,ιωιωω τειτιειι διιε&ιοιιιε ιιπετ Με ίἰτιεετιιεε ι!!ιιεείεειιε ,οι:ε Πει ιιιι.ιινιΓοε Ρετ

ΐεεειιΙει εοιιΓετνεΒιι. Ηιτιε είὶ ,Ρειττεε εε Ποιιιιιιι Κενετειιάι, ειιὸεΙ :στο εοτιιιε ιτε τιι€τιτί8 ΜΒ

διιι νειιετιιιιιιιτ ιιτειιιε ει!οτειιιιιε εοΠειιειο.ιιτεε ίΉτιωιτιιιιιι δει ιΐοζ δ: νοε ιιιεότειιτε ιιιέττο Ρε

ιτοτιο Β. Κεκ.<ιει.ο ειιιτι Γιιενι ιιε Εττιιο νιιιειι ο , ιιιιττιο ιιινιο ει ι ι τιιιιιιιει εειτττε1τε τιιιιιιο.

:δεσ όιιΙειιετ εοτιιΒἰιιιινιι,ε1ιιὸά ιιεε ιτιΒιιἱειιο , τιεε τιετΓεειιτιο , Γεω 8Ιειεἱῆ ρενω; ὰ εετιττιτε,

δινιιιιι Βοτιιιιιιε εοιιιρειίτιι ροτετιτ Γεριιιατι , Πει τιιιΓετιεοτάιε ίιιΠεΒιιιιτε. Ρτοριετεε ιιοε νεε·

τω. τεεερτιε ιιιιιιιιιε ,τενετε ΟοιιίτεττιΒιιε,νιάεΙιεει Βοιιιιιιε Πι.εΜειιιτε νείττο οεΙΙετιιτισ

πειτε νινΙΑΝο διιετιίὶε νείιτο ίἱιιιίιΙτιιιε νείτττε Πττετιε, Ρετίιιίι Γιιιτιιιε 8ιιι.ιι!ιο ωειιειω1ι , δε

ρτοΐρετιιειε νείττι εοιινειιτίιε ιτι ΗΜ εο8ιιιιει, ῇιιειιιιεΠιατειιι δε ιτειιιΠειτιοτιετιι τιοίιτιε εοτόι

Βιιε Γιιρετ ειιτιιιτι δε ιομιιιιιιτι ,ίιιΡετ οεΙοτεττι ΗΜ δε Βεὶίετιιι ιιιίιιόιΜε. ΑπιιτΒιιιιιιε ιιιιιιιιε νε

Πτ:εΚενετετιιιε με Ηιτετιε απο ειΠε&ιιοδε, ΡΙειιιε ειιτιι:ιιε τιιεΙΠΒιιιι , Ρετ Ρτειιτεε ιιοϋτοε

ει: νείιττοε ρτ:ειιοτειοε ιιοΒιε ττιιιιειιιιίΠε , νοΒιε Ι·ιιιττιιΠτετ ιιιεΗτιειτιιεε, ιιιιοιιιτιι ετἱετι·ι νιι:Ιε!ι·

ε:ετ Ρτεττιιτιι άι&οτιιττι εοι·ινετΓειιοτιε εε πιοτυπι Ιἑοτιείτειε Ροιιιιιτιιιε ἀεΒιιἐιτιιιε ειιιετιδειτἱ ,'

ετ εποε ειιιιιιι νείιτε διΙεθιοτιι ιτιιτιίιτιιιιιιτιιιε ΧΑ€ΗΙι1Μ νιιιατιωειι.ιε “Με ιιοε·τιιι
Ιἐ.ΚΕΜΑΩΙ.Ι,δε δε ΧεΙιειιιιε ιιιιι!εειιιι ιτιιΙΙιιιιιι νιτειτιιιιιι; τιεειιοιι δε δε ΚεΠειιιιε ΤΙ·ιεΒ:ιεοτιιιιι

Μιιτητιιιτι. ΚοΒειιιεε ΓιιρρΙιεττετ, ιιτ ιτιειιιοτειιεε ΜεΙιτιιιιιιε Βοιιοτε άεΒιτο ειιιι=ι ΓοΙΙεπιιιιτετε

εοιιετιιιι δι8ιτειιιιιιι !ιοιιοτετε. Πιιιιιιτι ειιιιιο Ποτιιιιιι ιιιιΙΙεΠιιιο διιεειιιεΠττιο ίετιιι8εΗτιιο απ. ειιιιο Με

νο Ποτιιἱιιἰεει ειπε Αόίεετιίιοιιειιι Βοιιιιιιι.

Με :Μπι@Μεταρω: Ιἰἱεεεεε βάσετιζι Μ, κιν·ιιιηισε Μυπεβεείκω ίπ Με ·ιάει·ύπέ

.δικιο 13οωιωω Ιιιειιτιιειιοιιιε πιιΙΙείῖτιιο διιεειιιεΠιιιο ττἔείῖιιιο σ.1ι1ει!τ0 , Ιιιι·ΙιΕΠοιιε δεώ-έ απο ιιΜἰ

Με ιετιιε; νειιιτ $οΙΙετιιιιιειειιιτι Ποιιιτιιιε θιιιιιιιι.οιιε ΑΒΒιιε οετιοΒιῇ δ. ΚειιιεεΗ ιτι Ατιιιιετι

τει Πτι , ιτι Ιοεο ειιιι ιιΒ πω; νοειιτιιτ $τειΒιιΙειϋε ,ειιιτι ττιΒιιε ΡτεττιΒιιε ΕεεΙείἰ2 Για , διι&ιιε

ετιιοτε δε δείιόετιο Ρεττιε δε Ρειτοιιι (ιιτ νιεΙεΠεετ Κειτιιιειι , ειιιι ιιιτιιιΓειιιε ςειετιεΒἱῇ τε&οτ τω,

δείιιιιόειοττε ω;ωω.18ιτιιτω εοιιιτιιιιτιι ΒιιΡιιιιΙο , ροΒτ ίετιιιοιιειτι ειιιετιι δε εειτ1τιιιε ει! Πει

ττεε δενοτιίΠτιιε ιιειΒιιιτ , ει: ιιιτοιιιιε ΑΒΒιιιε , Βοιιιιιο νιόεΠεετ Μ.ιιιιιειο δο!!ειιιιιιεεειιΠ , δε

Βοπιι·ιο (ιιιι1εΑι.οο διαβιι!ετιίι τειιονειει,δε εοτιτὶτιιιετε είε Γοειειαε απ;; Έτειιετιιιτεε ιιιτετ δοΠετιι

τ·ιιεεειιΓε πι!» διειΒιι!ειιίε ΠατιιοΒιιιιιι δε εοιιιττιιιτιι Ρτιιττιιιτι εστιί-ειιίιι ειδ πιει·ιιοτιιιιτι ροίτετοτιιιιι

ίετιρτο ιτιιιιιδιιια. $ι:ιτιιτιιιτι άι: ιειωτ ιιτ ειιεττινἰε ρτεΐειτει Μαι Ιοτιειε τεττ:ιτιιιιι ΓΡιιτιιιι ίερετειι

απ, Πι ιιιιιιειι ιιιιετ Ρτειιτεε εοτ ιιιιιιπι , δε ειιιιιιειιιιει : ΡτεεΒειιδιι εοιιιτιιιιτιιε , δε οτιιτιο τιιττι Ρτο

«Με ειιιιιιτι δείιιτιθΙε. Ε: Ε Έοττε ει!ιετιιιε (ῖοειιοΒ1ῇ Ρτειει: ει! :ιΙτετιιττι τωιι€ωτ. ιιοτι τειιιιιιιιεπι

Ρετεετιιιιιε , ία! τετιιιιιιαιτι Εεεὶείἱεε ΕΠιιε ἰιι οιιιτιἰ εοτινετιτιι , οτει:ιοτιε, δε ρτ:ιεΒειιε!ε τιιιΒεειτιιτ

δε επέτειοι. δεσ! ι1ιιιιι οι: ιιιιιετιε ΙοιιΒιιιιδιτιειιι Ρτεττιιιτι οΒιτιιε ιιτ! ιιιτιιιιιιιιιε Μοτιειδετιιιιιι

Ρετνετιίτε σειρὰ, ΡτονιΓιιιιι είτ οι ει» ιιττοι1ι1ε εοτινειιτιι, ΠιιδιιΠε ειιιιιιε Γεριετιι ΡΙειιοι άδεια

μια ι!εΐιιιι&ιε 8ετιετεΠτετ εεΙεΒτειιιιιε3 δειὶ ίἰιιΒιιΙιε δεεετάοιιΒιιε ΓεΡιεττι ΜιΠειε εειτιειιιτι1τ: ει»

Μ νετὸ επι . . . . . . . . . . . . Ρειωι ὸἰεειιιιιτ , δε οιιιιιεε Εεε!εΠεε ε2Πιρει12

τειι·ι ειδ νεΓρεττιιιεε νι8Πιεε , ιιιιἑιιι ει! ττιειιιιιιιιειΙεττι ΜἰίΪετιι ΓοΠετιιιιιιετ εοιτιΡιιΙΓειιτιιτ. Νοτιιι

τιε νετὸ δεί-ιτι·ι&οτιιιιι Ρτιιττιιιιι δτεΒιιιειιίιε ΟατιοΒῆ ΜετιγτοΙο8ὶο δοΙιετιιιιιιιεετιίι εοιιΐετιριτι ,

Ρετ Πιιειιιο: τΙιεε απο Γιιοτιιιτι Ρτειιτιιιτι ειιιιιινετΓετιιε τεεἰιειΒιιτιιιιτ , είΓιτιιε άεΒιιιιτιι ΡΙειιιε

ίτειιεττιιιετιε οΒΓειιιιιιιτιι ετιίοΙνειτιιιε, δτειΒιιΙειιΠΒιιε Ιιοε ΡτορτἰείὶεΒιΙιιετε Ρτο δοΙΙεττιτιιιιεειιΠ

εοιι€τε8ιιιιοτιε ει8ειιε!ιιιιι. @Η Η ΑΒΒετιιιπ οΒιιιιε 6:0ιτιΡεττιι5 ίιιετιτ , ιιττηιιε 00η τεεατιο ,δ

Εεεε Ρεορτῆ ΑΒΒειιε ,ειτίεςιιιιιε ειπε δε άδεια εεΙεΒτεΒιτ. (3ιιτιιΒιιιιτ ειιτετιι Γιιεεε οτεε, ιιτ

Βια νιεε τιιιίΠε ιιιιτιτιιεΕεεΙεΠετιιπι νωε1ιω Ρτο ιιιειτιοτειτα ίτειεττιιτειι:ε ιιονοε Ρτειιτιιιιι οΒιιιιε

ΠΒιιιΕεειιτ. ΟιιιτιιΒιιε ιΒιιιιτ ΡτιιττιΒιιε ριαΐειιιεπι εοιιίΗτιιιιοτιεττι οΒΓετνειιιιιΒιιε μι:: δε ίτι!ιιε ἐ

Βοιωτια (ῖοιιιτει νετὸ ιιε8Πεειιτεε δε νιοΙειτοτεε , τιοίττι Ποιτιιιιι δε Α σίτοΙοτυιτι Ρειτι δε Ρεα

Η οδειιΓειτιι, δε 98. ΕΙἰ8ιῇ,ΚετιιεεΙι, πειτε ΤΠΙειιιε οεει1ττειιιτ.Νεε νετο 2ά Ρειιιιοτιεπι Ποιιιτιἰ

()ι.τετιιιιιτιε ΠεΙΙετετιι 8οΙΙεττιι·ιιιιεειιΠε ρτπΓειιιετιι ριιΒιτιειτι ΠειΙΙεν1τιιιιε. Πιιτιιιιι ειιιιιο Ρο: ειιιιδ @Η

ιτιιιιι ιιιιΙΙείἱιιιο διιεειιτεΠιιιο ττἰΒείὶτι·ιο οδ:ενο Βοτιιιιιιεα ειπε Ρειιιεεοδ2επιε

ιτι τιοειο ε. ννιιτοιιιιειιτι ω». ιι.ινιωεω ΗἰΓρετιἱε,ὁἰί-εἱιιιιιεε:ειιΒατ..ιε8.ντιίι8:

Α!. Ι04.0ΜΜ. _ι·.Ι2ει. 18. ςβιβ99. !_ Ψνε!όεΙυετιιιττι ιἰι,ΐ. "κι Ετνιμιιιε Και Ιεεε Με τιταειιιιττικ δω;

όιε.16Μ.υικω.6.Ιω.τ_ Ι. 9028120 δ. Υ'"Ιδεικτ· διειε οϋΓει·νειιιιιτ Μια (ΣιιτΙΜειωτιιιιι , ιτι Με β ω»

“ °Β“πω απωεπα νω"ω· [ωτι9ε Πηιέπισ ΜΑΜΑ: ει” ΧΙοτέυβι Οεπεεριέσ εμ_|ϊευτ

εωωω @ΜΜΕ εεΙεδιΜτι4ε_ Ε: τειπιειι τιι ρεεε, Εεεε

δ. ΗΙΙ.ΠΕΈΟΝδΙ ΕΡΪ$Ο. Δωιωπ :απο η:ι8. εεΙεΙιτετ0 τιιι]ιτε ω. ιιιίΠειιτιε Β.

1ια_ μω;Μο..ε ωνΜ,ίεΠύ θοτιεεΡιιοιιι:,ωίβέξε Αιι(ε!τιτιο ττιΒιιέιιιτ : :μισό (·-οτιεπιι δε ΑιιιεΗε [ειδ Με

"Με Νεε:: ού "Με Π: οΜετνιιιιο ΜΗΕοιιεεριιοιιιε τεΙ!ιεειιδιιιιι. Ετ Κάτ ΝσΜΜ 'παρκάρω.

Δέλτα. δ. Οτι!. δ. δ. διεειιίαπι Π. Ϊ ΥΥ δ' δ' Ϊ



ιο”. ΑοοιιιοΝΕε οι οοιικοοτιοΝεε;

ΙΝ νιτιι ε.ννΑΝοποοιειι.ι.

θα. χ”. ιιοπι. :. ιιπ. ππιφ. ι. Μπι.. , ό· πιιιπ.

οι... ;_ ι. δικιο Μοπιιιοιιι 3. ?επι ιιι @Με απο

«απο. ·ιι.....π. , πω...

Ρο!. ΠΩ. οι Νικο (α) ιιπ. οι. :.τιιι.πειπωω.. 'Γιο

, οπο.. ιιιπιιπ οποια πω. Μποιιο ιπιποιιι, νπιΒο

ιι μπι Μοιιπ,ιπ «ποπ. ΒιιοΒιι Μπα.. 5.6οιιο 8ιο,

πι: Υ!ΤΑ 8.ιπ.Μεοτι ΕΡΙ$Ο.

Επι. 6η.Ιιπ. 6. 6- :. μπι. 1ιιιιιιπ πρι” Εοιιἱπιπ

πιο ιιι ιοοο ό-ο.Ιππι με. ό”. πιιπι. ;. Με. πιτ. πω

οπο παπι... άι.

Επι. σ”. Μ. ι. Ι. ιπιιποπιιι (βια. σ”. @Νικο 6

!οεο ΥΜιιοεοπι

δ. ΑΜΑΝι)ι ΕΠΣ!).

Σιι8.7ι.ο.ιπ Νικο (ο ) Μι. 9.6 ι ο.ιιππιβι π.. απ·

ω... Ιιπιιιιπ η. 8. Υιποοιιιιπι (οι ΜιπιοιΒιιιπι $ο·

Βιιιοπιο ιιι ιι...ιπ..... οι! Ει.ινιππι $οπποπι, 8: .ιππ

οιιοπιοπιο άι.

Ρ..2°- 7”. ιιι-οπο “ "Μπι Λ'. εππωιιιι, απο [απο

Με” πρι: πωπω... , ο·ιιιΙοπιιπ [ιοπι πιπιπ . ό· ω..

«ω...

Γι!. πι. παπι. ιι. ιιπ.ιι.. ι. ιορποιιο.ιο (οιοιο ι>.....ι...

?#1- 779. ει» πιο” Ι. ιπιοιιιοισ.ιοι.

Ρ11ΙνΙΙ.ΕΟΙΠΜ Β. ΑΜΑΝ13Ι ΒΕ 1. Ο ΟΟ ΒΑ1111Ι5ΙΑ00 *ι

Ξκ/ι.ο·έμαπι απ· Μ8. επί. Ειποπεπβ ό~ ιπιπ[πιιβιπι σύ πιω. «πιο Ζ).Σ."μ(ΜΜπ

Κέιπρεπβ ειιιβίυπ Μοπ.φιοτπ ΖΖι|ιειο/ϋ π: πιιιιιιωω..

 

Ώ οι: δισ”

ποσο πω”.

βετο: [ισμιι

258”. 7Ι.σ!

χ' Πω ριοΓοπιιππι ιοιπιπ ιι:.ιιιιε απο οπιιιι

' ο ποιοιιπιιιιιπισι ...ι ιπιπιπι , 8ι ιππιπιππιο

η :ιο ποιοι: οοπιοοιιπιπο ιωεωι ροιιππποιο

Μ .Η οπο ιιι ειιιιποπισ.ιπ $οινοιπιιι Πει νοι μιο

Βιιποιπιπ οοπιοιιιππε , ιιοιιοπιο οοε πο πιο·

ιιοπιοδοιιμπιο. Πινιπει ιιιοοπιο: τω... «πι. οιπιοοι

ε.. ιπο.ιπιιιοπι ιπιππιιιιιο , ι1πι πιω ιοοιΡιοπι ιπ π:ιοιπο.

ο.ιιιοιπο.οπιο.: Ε: .πιω ιπικιππι οοπιιοιο ιιιοιο.πιοε ιπ

πιο. πω ιπι ποπ ειρριοριο.ι. Ριοιπ‹ιο οπο Αιππιποπο

ιπιΓοιιιπιπε δ: Ροοοοιοι . πιο ιοιποιιιο ππιπιτο πιο; νοι

αρ'. ..ω ιοιιιιιπιιοπο ω... Ωιοιπ2, οι οπο: ιπιιιι ο Οοο κι ει:

ΡΜ"... απ!. ιιιππιιἰοοπιιο. ιδοΒιιιιι ι)οιππι Ηιι.οιπιοι Βοοιο , Με

έ"... η" "πιο οι μα” Βοιπιππ ιιππιοκιι.οιε ΙΙοοιπει ροι

Μ."."π έ., οοιιιπι Ρικοοιιιιοποιπ ω... ιποιππι απ... : ιιοο .ο

Μ* ΙΜ” νιιιιιιπ ππποπμιοπι Βιιιιιισοο, ιτι οποσ Ι.ειπέιπποπιι

Μ.Μ· ό, π... , πι» Ωαπο6ιπιπ ιιι ιοοοοο8ποιπιποιο ιππασ

.!,“ Μ!. ιιιο ιπ ιιοποιο 5.Ροιιι 8οι>οι.ιιι ΑΡοιιοιι νοι ιοιπ:1πο.

“κι 5. ,η ιπιπ Ποιπιποιππι , πι. Καμια. Ποιππι Βιιποιοτι

οΜΜ',".. (ου Ποιππι (Ξοι.ππι1ωπι «πιω... ιποποονιπιπο 5

ε.. κια”. δ.. πι:ινιιπιπ νοποιειιιιιοιπ Αποπιιιιπ Αιιικιιοπι ..ιππι

_·,"Μ“ πιο: , 8ο πιο ιο‹:ο κι πω. @πιει ποιπιποιο. Βειιιι

Ι:.ι...- σ. ιιποο σπιτι οιππι ιπιοΒιιιΔιο , νοι οιιιιιοοπιι.ι .ο ιο μι

ιιποπιιι άοιιιπιπε :κι :οιιιιιοεπιιππι: ποοποπ 8ο Μπι..

ιιπποπρπιπ ]ποιποιπισιοο, ποιο νιτ ιιιπιιιιε ιιπι.οοΑι.

»οι Βια ?οι Γπππι Εριιιοιπιπ οππι ιπιο 8ο (οιιιιιισ.ιο

τ... ποι:ιο Ριν.: ιιπιππι: Μ: ιοιποοιιο οοπιπιιι: ίου 6: ιππο

Γπιπ οπι .κι πι.. πιπιοε οινιιοιι: Ι.οιπιπποπιιι .πποπι

νιτ νοποιοιιιιιι (ιοπιιππε Αιοιιιάιοοοππε πω. ?οι

οιιαιιπιπιπ ιιοπσ.ιιοπιε ποιοιτπι ποι.8επε. Νοοποπ 8ο

νιποοιπ ιο ιιπο ειιτΡωεπ σπιτι νιπιιοιο ποιπιπο νιπ .

ι:οιοπο ποι:ιιο νιτ ιιιπιιιιε Οκ ι οιιιο “που οποπιιοπι

πω... Γοπ 8ο ιοιιο.πι οππιπ ειπιοιιι&πι (Σιιοάοποπιάπο,

ποοποπ 8ο ιιιππιπ νιι ννι.ειιΑπιιε ω... ιιπνιο πω...

πι.. οι! Μοπιιιιοιιπιπ αόιιιοειπιιππι ιιιμιωι.π. πω.

'ι :Ποπ

# ι.ππι·ιπ·

ποιά:

δ. ιιι.ιπειιτι ΑΒΒ.

Ρα!. 8η. πιιιπ. π. Ιιπ.η. Β.οιοπιηοπιιο, οι $_ Ε”.

οιιιο.ιπι Λπιοιιοποπιιο ίειοπιο πω. '

δ. £οτΒΕιι°τΙ Ειηδο. διο.

Ρος. 88;,ιπ Ν." (ο ) ιιπ.6. ι.τωι.

Επι!. 884.. ιπ Ν0Ι48 ( ι. ) ω. 1. ι. 5ιεΕπιιιι. Μέ. διεέ

δικιο '- _

Ριο!_ Μ”. ιιι πιο" (ο) Μι. ι. Ι. πω... πει πω...

ιιπ. ;. Ι. Γοκιπε

Ρο!. πιο. ιιι πιο!. ( ει ) Ιιπ.7.Ι. πππι. Π.

Ρ". Μι.. ιπ Νικο (ο ) Ιιπ. ιο.ι.οεπιιιοιιοιιι

Μ!. ιιι. ιπ Έ7οουπι-ι ιιιι.π ι.Ριοοοιπιπιπ. 6-ιΜι Μι

ποπ: ι. ·

2ιη.ρι6_ιπ ιιι."μπι (Ποια ι. ό. πι Μιπ|ιοπο

πο... πιἰ πρι” οι.

Ρο!. ρμ.ιπ Ν”. ι. υπο”. !. οηι_ .”.6. ιισε_ομ_

ιιι ;. Νο” Μπι!. 1. οπο. ;9. ό· ,ρε_ ο”. ιιι ;.Νσιο

Μισο!. ι. οπο. πι. μι. ο”. ίπ ΔΗΜ Μι. Ν. :ιποιιοποιμ

ΡΑ!. ο”. πι.. ι. ι. ιιι ω... ποιοι

Ρο!. οι). π... το. ι. ιιιο πι” παπι”.

Ρο!. :οι ο. οι 0θ_βιοπι.ριο. πω». π. ιπ...ιι.ι.ιιι.

.ποιοι

κι!. αμε.. πισω, π.. Μ. μ. Ι. Ριιοαιοπο

ΡΜ. ΜΙ6.ιπ Νιου ( ει ) Μ. π. ι. οΜοινονιπιπι

ΡΑ2- κι!. ε.. πι. ι. ]ωπιπι.1....ω ει.πτωπ

Ρα· Μ =·Τιο ιι 10η. ...ι ιο”. Μπι. πιιιιι Μι.

αποφ σαι” μι, ”·ι, πρι.. ”6_ ”-7. 58ο_

ιππι. Ηπα: οιππιο. Γπροιιιιο ποιπιποιε ι π. ρπιιοπιο

ιρϋπο Αιιικιιιο ιιιο. ιιιιιοπο πω” οοπιιιιοπιο ιπωωι

πω. ατομο .....ιππωπ ε π... οι: Με ει. πω... Μο

πειιιοιιπιπ Γοιι νιιιπ οι.» ποιπιπο.ιει πωεωιω , οπιπ

ιπιοιςιιι.πο νοι ο.ιιμιοοπιιιο πι. τ... 8ο ιοοοιιιε τ......ι.

«πωπιι. οππ·ι ριππι ιοιιιιιιπιο οοιππ·ι. πι ΓπΡοιπιε π..

:ιιιππο ; ιό πιι ιιοπιιι:ιιο , πωπω οπιοιιοιιο π, ποοιιι,

ι:οπι Ρο , πω. ,' μπώ , ρειοπιε , οποια , :ιοπαιπιπ ιι:

πιω... . ..ι ιοιιοπιε οπιιιπιοπιπ πο ιιοποιἰοιιι,ιιοι›οοι,·

ιοποπι , μπω.. , Γπιιοπο ιποοοιι1οιιοπε .ιιοιιιιιιιιιο Πο

ιπιπο ιπΡοιοοιπππι ροΠισιοπιιππι ιιοιοιιποποι. δι οπιι.

νοιό κι οιιπιιοοι ορΡοιιι:.ι ιιοιΓοπο ( «μαι ιιοιι ποπ σο..

πω... ) οοπιι.ι π... οι:οιιπιειιπ ιιοιιιιοιαιιοπιο οποια

οΒοιοοπτεποπ νοιππιειο πιω. ιιοιι ιοΒενι, ιιιπιπροιο

απ: ιιιιοπιαιο νοιποιιι, ιι.Ριι...ωι. παπι ι)ινιπιι:ιιιι ιπ

οι1ιιοι, 8ο οι: οιππιιοπε ιιιπιπιιιπε 5πιπόιοιππι ατοπι

ιπππιοπιπε πομιου.τ: 8ο ιπιιιΡοι πω.. "πιο οιιπι [ο

οιο ιι ει... :πιο πι... κ, σ.ιοοπιι ροπιιοιπ πιο, 6: ο0ει&ι18

οιιιοιιοι : ό: πιιιιιοιπιππι ριεΠιιιε οιιιιιιιιο ιιοιιικι:ιιιο

πιο οιππι ιοιπροιο πω... οοιιποποο.ι. Ε: πι: απο οοο

οιιο.ιιιιιιι ιιτπιιοιοπι οΒιιποιοινιΒοιοπι , ιπειππε πιο".

Γιιισιοιιριιοπο πω.. ο:ιιιι ιπιιιοιιριιιππ8. που... Σεπ..

οιιιπο :πωπω Χνιιι. Κειιοπιι. 5οοιοπιι:ι. οποσ ν. ιοεπι

ι)οιππι ποιιιι διοι·ιοιιιΠπιι Κοιιιε. ιιι πωπω ποιπιπο

«πιο Κποιοικ·ιπε ι)ιποοπι.ιε ιπο.ι. ιπποπ π... :Επιπ

ιπιπ ιιοιιι»οιιιιιοπιε ιοποπιο ι)οπιπο Αιιιοποιο πω; 8ο

ιπιυιοιιοιι , ποιεινι πω... 6ο ιοιπροια. Εμ πωπω..

Ροοο2ι0ι π...: εμποπω ιι πιο ιειέισ.πι ιιιι.τ.ιφε , 8ο

οοο # οπι τυποι»... ιο:=ι_ο, π. ςιωπι ποιπιπο Αιτο

ι..4 .οι Ροοοπιοι ΕριιιοΡιιο # ωι.πιππ. Επο Ριπι.πο

Ριοιιηιοι ο. Β ιπ·ιπιππε ε_ νΛεπιππε ι)ισ.οοππε ε. Αι.

·ι·ιοι-ι.ιπιπε ι>πω..-ι ο ιπιπιππε ε. Βιιιιπεικτπι ει.

€ι.εο Λ ι.οπε ποσοι ιππππ ι)οιππι Μπι. οοπίαιΡιπ γι

.π τπι.τ.ιππ.οωο :.Μ.4ιπτιππο Πιποοππειποιοιη>ιι.

που

ΚΕΜΧι.°,€.ι2

 



~

π ἐνΡ1°ιτΕΜΕΡΝΤνΜετ τ

ετετ:νω πιτ/τι ΒΕΝΕΡτοΤ1ΝΜ

:Β- ΧΙΛΗ!.

Μωιτ.:α.

οτ ε. ΒεΝΕΡιοτο ετ Μυττιε ετα. Μτιμτοσιτε; Μ,,_

(Ξεττττετι Ρκούο.4τιω ΩετιοττὶεἰΚεττι; Ροίὶετι Μοτιο.εΒι, Μ· ',·

ε: Ιάβ.τ3.Οσ.τττ1. 8.

Ε:: εστί 162). ζιιυ·ττταδτ. Ετττώ·. Πιτ*

/ Α τω τε μέ” άίΡιπιττττ ττιετἰψ τ”ιτΡετ ετ:Βετε ιττεττιτττ, -

5)·τοπιτε θτιεοφιιτι ΙεΡἱὸὅςι1ε τοΙυττπιτε ειτἰτυπι,
μ.- .

2εξ

.¦ΝΒ] @τά εε!εΒτετιτ ΙτοΗεΗ Βεπευιτ:τιωτ @Με ίετετττι:ε τ·

 

Ω!Ιππιτει Ρετ ΜΜΜ ειττκΣτο τεοετεΒ1Ι1εοτΒἱ

@ή ταὁἱετιἐ (ΞΕΝΗ ειιτ:εοτ9' πό Μετς @Μάρ . ·+ ητττήτπά

Ο! Ριπετ Μπι !ε8εττε, νὶεὶτ Ρτοβτει εοτάε ΪεττΞΙἰ, .- Ξ::πιτ:τ:|τσ€

1)ιπτι πιιιττε1τ Ηετεε ιι: ΡτιΙνεττε :Μάο εει!εεω,

ΒΡΙετιεΙοτεω εεηεττε τϋτυΙόΕ στα; Ιτιεε ΙεΡοτὶε

8Ρετιτττ, δ6ίτπ:ιτ1τι1ε !τι Ιειπετ ει:!τε τεΙττηιιειπ;

ΚεΒικ απο ΙΙιτόΠε εεε τ Ρεττε ετ σε ττΜΠε. _ _ τ

Ήτέφτε ττωττω ,τΙυττω τιποτε ΡΜ',Ρτοβετ πάω Βείτα; =>εε1.Ρωτε

ΙΡ @Ρε τιποτε τιτίειιτ ετιειτττ Ρτεεειιτττμι Εμ” ::"'Σ “Μ

Ετ Γο!ιόειτο. εαΡιίϊετη Ρωτάω” ΓοΙυτἱ, _; _ ' υι.ι."2.τ,

νεπτο!ἱ ίση τιιπτοτἰε, ιπιιττί:τςιιε τε!Ξεξει, Η

8εεείΤσε ετεπτἱ, ΓοΙόφ16 ΙιεΒίτετο. Ρετ-επιασε _ _

Ττετ ΓΡεειιε, τττιΡετιίυε Κουτωετ Ραηἱε Ικιβετύ"'; τω”

ΡτεΠητετ τόπτετϋτιι: Ρείε!πε!5ει. ττιιτς!_Ξει ίεττετ Ρ

ΡειΠοτέΓεμτε Μονεε τττυτ:ιττ ερτ ε ίεττττει,
- Α · -¦ ,μ :ἰ τ: ΙΙ.”ΜΡσ.Δ

Νεο τειτττετι Με τετττττοτειΒείΙ:,τεΗτ ;ίττηιτε ΒιοείΒε

ΈΙεφτή, ΓεεὶΒὐΓτμιε ΙΕΙ:ττΠοτε ιιτετε φωτ τα

ΜοττΙἰἱεατε μαι: , ντΠ:ιιτιι !ατμ1εόΐφιε τ:οΙτίτττΒα·τ

ΟυΙτιππει ττειιτΓετεΠα: ττιιιτις!ειρέςιιεειτεε τεΙεΡΓα_

ΑΙεε που τι1Βτε εαπόετττε*Ραπ ΕττιΡτοβε ωττεττι , τί====Β

Τεττει νεοεττει απἰττιε: ττί8τειτττώμε ταφή: Με:

δεό Οτιιετε εκ! Πεττιπτι νειεικιτ ὸἰΓεετΗτΡπ αστρα

Ρε&ιτε έπεττΡεττυφ Ηειττιττιειτιιω @θα ίειττετιπτ

5Ρτευ!ε , 8: οΒίεΙΒτη ΜΙΒ: ντε τει;ετι τοετττεττη

ΙττεΡέοίεΙυε εὸῇτἱε, Ρειτττιιτ Με εέξοτε εΙτιιιςΜ _ ε

ΙπετεΓεάοΓςιιε εκατο, εσττΓιττηΡ ετα: ὶιπ1τττει μια: ή ο Δωτω

Ν'ὶ Γετντιτοτ οΡυτιί * αεΙτ ΐεετετε Ρετεπτιἱτη έ'::έω

Ιπόει:ε εοιτΠ!3ιτρπ ,άετττττιω Μ: :Έστω ωΙἱΠετ. ` ·

Βετο νεΡτὶιιττι ΠἱττιἰιΙἰε εοΒὶΒειπυτ :Με ίιιτοτ5ε .

Ιειπε ιιτττεειτοττι νεοετἰε ὸεΡεΠὶτιιτ ὶετιὶε,

Ε: εεὸἰτ Βιετει:ε πποππε δοΙοτενο!υΡτσε, _

Ηοίτε τττιτττιΡΒειτο, Γττιτεττιτ άα&οτ ειΒοτήε , - Μ· ἱἱ

ΕπΡυΠἰε Πε&οτ νττβε ωτότ σε ἀἱαιτΞ8

Ε8τεόττιιτ "Πε τ,4!τοτ τΙοέ):2τειιιε ίεΙιπτε.

Ρειτικι νο!εω ττοτττειτ τ:ε!εΒτεττόο Ρετ στα ΕετεΒετ; οΕπτοΙΙεω οΡυέβε εΙειτατιτ ντττιν:ε ΡεΙει:Πτειω. _ . Μ.

ΥΥΥτττ ϋ



τεεε
εσει)1.εΜσΝτσΜ ωεεσιι 1; εεΝεοιε·τιΝσ

λι4. Έκσ- ‹

Β› ΧΕΝ!.

. !

Μειιτ.›α:ι

°.ε>εεω·

Ιπισ.ισ

# Μοσεσε

Με

ε· απ:
Ρ

ω; σσοε ε.

εσσι ώστε

Επι.

Ο!! 4·

ω. ;.

ι ε' 2.:ι11εισ

:σε 7.

π Μεσα:

# ΡΙεεΕάσπι

# ησὶ πάε

τει: ΒεσεεΗ

ἐὶἰ σκω

Α,εττσσε @Με εἰσσ1 Ιατεστσι· ωστε Μ88Μεσβ ,

Ι..ισσσει;ε ιιεσίι·εφσσπ πισσεΠ , Ρτετὶοσε Ροτιτι

Ρωτώ ίεΜΗε1, :Με ίε ττεάετε εεΙἙτὶε. -

@εε Πω: ε$τεεὶσε εείΗε ισοεετε:σι· σεΒεσιε5 · η

ἱΙΙΙεὶτοε τείεεεσε εόϊσε, 86 ττεσστε εΙσό!εσε

- ΡΙ:εξΙε εσσεοε εΙε:άττε Ιεονέεισε ΙἰΒτετο:.

ΜΠπα ίοττεε εοεσστ ΡετΠάστε1σε εοΙιοττεε; Η '

Βεθ:0 εεΙΙεἴεεσἰ Ρτε:εεΡι:ε ΓεΙστΞε ετσεστεε ,”

μεσω ιεεω Νώε ΗεπόΓεσε τσεειπάτοε

Εισοπεστ , εεεισἰ ι·εεσσεσ ττσεὶσεεσσε ΗΒτεωεσ -

. (]ετεεισσ ἴσΒεσσε €)εσόεω ειπε νεσεσε εοε1σεστε:

ῖσίοσεσ Μακ: οεεεΓσσι ισεάσ:ε1πσι· ορει·τε

Ρ:εσάε , ΠΜ Ροσσε Ιο:εστσ οΡΡ1·οΒι·5ίιττησε ρεεεστε;ὲ

@αν Ρ:6Ρπο Γσσεσιπ ϋἰτὶο ,εισὶτιίιστσσε Ρεττοσισσ

Βσρτο νείε Οτστ:ϋε Η σε ίσἴόσσε νεσεσο.Δ

Ι)σσΠΠε Ρετει· ΜΕ ε ΓσΒἱ: :πάσει σοτεε ·

@σε Ετσ&σε 8ΗΓεεσε νἱπστΞΒσε εὸἱτ ορἰκσοε;

Πεσε όσοεΙεσε ΡοΙο ὁσοἀεσἱε Φάτε* ισετει·Ι

8ὶσεσΙε κσΙΙΙτὶΒσε,Ρι·ωτει:°°ςσοε Ιεάε ι·3εεΒετ; '

ΟσπσΒσε ει·τε Μ:: εεε!εΠ:Β Ηισἰσε Ρεσάεσε.

ΙΙΙσΠ:τεε Ρετὶτέτσσε ὶσοΡεε εε! εσΙτσἰσε άσθ:εσε, δ

ΒὶΓΡοσεσε , οκσέσΙσσε,τεἔέσΓε1σε Ισ] εΒασσε ΜΙΒ:

Ιπεὸἰεσε Ρι·οσπετσε , εοΒεσε ω Πι·εσσε τει·όοε.

Όε:ι:εστεε Γσεεεο νεΙΙεσε πισσἰτσΙσε ΓσΙεὶτ _,

Ισίἰάἰεε εΒσἑἰτ , όετετι·ετ Ιστσἱσε ίστε8.

ε·ΕΜοΙσε Ρσετἰ όσέ1εωσιε εποε ίεεστσε

ΑόΓεσστ ΜοσεεΙισε:Ρετι·ἰε σἰε νετΙ:ει·ε ΡεΠσε,'

νει·Βετει:]σε ετεστσε , εεεΐο Ιεττοσε τεεεΡτσε.

Ατ!ιΙεσε Πω: “Με εμε , άεε εοπσσοόε (.:εΠ:τί;

ΑΙπο ισοστε Πω , εεΙΓε σε τσΡε ΡτοἙσσεΙὶι:

Ι.ετΒᾶΗσεε ειπε τσὶΙἰτἰΒσε ίἱτἱεστἱΒσε σσόεε,

ΡτὶσεἰΡἱε εεε1σε ΡἴοΜ πιεσεστ εά σοτε Ησεετε,

ΡετΡετσόσσε τὶΒεστ εΡἰεἱε: ὸεεΙὶνἱε ΙεΡΪσ.

Νεε ισειστΙε σηΡει· ΗεΙὶΕεε , άστυ όσα: ε6Με

Τὶτοσετσ * επετεεσε, τσσΙ:έτσσε Ιενεπσσε ττΞΩεπι,

Ι)ε: ι·εΗσεε Με ω Με ?επεσε ΙγισρΙιεε.

Οοσίεάσε 8:”Ρσει·ὶ σ εφε τεΡΞειπε ΡεσεΗ,

[Μπι @Με ει·εστσστ εστΙῖσπ ι·οσει·ετε ισἰσἰΙὶτο*

Ττεσοπε σοσ ΙοΠιο, εεισΡί εμε Ιἱσσεσ-τἰΒσεὶΙΙσπι

$ε&εισ εσεεσἰ ι~:1Βσ1ε νεΙΗΒἰε Ραπ, | _

Ο:σεΙεσ ι·ενοεεω εΒΓοτΡτσω Γεσεε εΙἰεστεσι #

()οιπσσ:σισ ^° Ρεττὶε εσ:σΠσστ ίετσσΙεστε ΓοάεΠ.

8ὶε ετἰεσι Ι10Π:Πεε ΟΙιι·Μο νἰσεεστε Έσι·οτεε

ΑΠΜσΒ Γσσει·εσε :εσἰτεΒεε Γε:Ρε ττΙσπ:ΡΜε, '

Ηνοι·επι τοΙει·ει·ε Γεἰεσε , νἰτετε όοΙοι·εισ',

δώσω Ισἰισἱεσεσϊσ σσΪεεσε παπα: τσἰσἔμ

δετΡεστἱ5 εεΙΙεσε ὲ·ΩσΡἰὸἰ:ετε·· εοΙστσΒεε .”
ΟΜεσσσε εοτνὶ σσ:εστἱε ίεΙΙε νεοεσἰ Δ

Βσσοτο, Βε!Ιετοτσισ νὶ&κἱεΙε νἱέὶε -

ΤεΙε ΡσεΙΙεκστσ @σε ἀὶΓεεΗἰοΡεττἱε;

Ιιπετσσε ΒοΙΗε, πιοσπσε ἔεσἀεστἱε εΙσπισί;

Ισνὶᾶε: πιεσσε τσιἰίίἱισε ΡεόΙ·οτε εσεΙσστ.

ΚοΒοτε ΒεΙΠΒει·ἰ εεΙεει·εε ε:: οσε ττΙσπσρΒί

ΙσΙἰσσεστ ,σσΐ; ίεσε πισω: , εσϊε ν1&σε ΑΡοΙΙ_ο



εϊϊΡΡΙ.ΕΜΕΝΤΟΜ Μετπιτ τ. εεΝεοπετιΝτ;

κ

Ώοιηυετὶτυι· ΡειτοΙὸ,τεΡ:ἰε ενά εΔεΠαι ΐει·νίο

δεἴε αΒἱΒἰ, Γε εκΡυἔοειτἰ ; ΠΕΠ @κι ῖενεἱΙἱ.·

Ιτκ!ε εφε Ρι·εΠιιε Βωωεειε Μ νοεε !ενε1τυέ.

ΤεΙΙυτε εξζείϊιαππ Πωι:Ιοει·ιππ Μ τε&ειεπΙΙοεη

ΜιΙΙ:ὶΒιιε ΓειΙΙεοε ]ιι·Πϊε ἱοεειιἀἱο. ίἱοεἱτ , Δ

Ψεε1)ιπ:Β ω! παταω πωπω Επιιι6ε ·ΐωΓεοπτ.

Ωμόσμιε ππιΒἰε ρυΒοειτ ΡεΙΙει1τ ἱΙ!ικἱει·ε 8ειω&ι:τιμ

ΉιπεικΗ ὸενὶᾶυεεο ππιεε τΒεωει ιιιἰιπΠτΔΕ. ' '

Νειω ηιιοΜειω ΡτοΡει·ειπε ορει·ευτεε νὶΓετε·Ρι·ο.ττεἑ; ή

1)υπι ίυΒνεττΙτ οΡι15 ΜΡἰόιιω , μια! οΠει τυἱυἔι "

Οοωωἱιπυεω ττὶ1ἱείὶ1ιιε εκΗ8Η: εε πποπε όοΙοτε

Ρττετιποπἰτοεμὶεπυτ ὶΡΓε ρἱθ. τικι:τετε ΗιεἀεΙἔὶ,

ΑΕ9ι1ε :εἙοι·πωτυιπ Με ε2ι1όετ1τὶΒυε @Με ἐς

Μοσηι1ε οΡετἰ ι·εΠαι:ι·ειτυω μπώ: ὶωΡτοΒιιε ΜΒΜ

Ι.ιιπποε εει:ΙείΗ ·τερΙεοτυι· ΡεόΙ:οι·α Ρειτι·Β.

8οΙΙἱεἱτίιΓ€μ1ε όειτίε Ι)Μοο επιπ:ετε ειπΗε, ·

ΑΒΓειπιὶω ρπεΓεπε ΜΝ: 8επιιω5ει εεωἱτ. “

ΑτΒιιΕι: ετι·οι·εε, ρι·εΓυππΡω εἰβετἰε Ραπόίτ,

ΡοευΙα όίουιπετεω , δ( όἰνετἴετἰει πποπίὶτετιε.

ΟοπΕἔπ :1Ετοτήτοε 5Ρατεέπίειιε αποψε εΙιππιτο:.

Βἱε ίοΗτο κά: ]ε]ι.ιτιο νἰΓει·ε ειω1εο

Εκρι·οΒι·ιιικ νοτειιπ εοπιΜε Βο1·τειπιΜε Β·Α&ιιω _

:Παω ΩυΡὶὸπ ωΙ:Μιιω 'Ματ ἰι·ι Ιειιπετ:τει ΪοΙΙΙΕΠΙΠσ

Τεοωιπὶε Τοτιμε 22ΙείΗει @πια πιΜΡ:ε1·

8ἰε εοκιίυίυε Νώε , κεεα!επϊ Ρώπα: «ΜΜΜ

]υίΓυ5. Ατ ἱρΓε Ραει·εω Ρκοιτι1ε Με: Β41·Βαι·ικ οπως

Αι1ὸἱτ σε :Με Θε εΒεκκΙο. -ΗΜνεΙ ΗΜ : τεεεάΙτ

ΜΜοι· ,δι ΡτεΙΐοβτ ΡὸΠ: τΜοϋΜωΡτοϋιΦε ΜΝ.

Τεστ "Μοτο ίοΙειιπε Βοππιπι τεΠαοωι· πωπω*

Θεσσ ω Ιωιάά νεττἰ ωατοεΓεει·ε,ςιιΞη ΗΜ τειι:ιε!εα1 τ

ΤιπΒΜΒυε πιοκιΉΙυε ΓοΗ ει·εΒτί(τμε εοταΪεἰε;. .:

ΟΙεκπυε ειοΒιιΜε αφτα ΓευεὶΒιιε, αιΙππό!εύε -

ΪοΒὶΒἱ:ι1ε τειπει·ε ει·εόιεε*; όσα: μια ι·εΓει·νατ,

ΙπεοΙιιωἰε τεΠ:ετ« ππορἰτιτε υΒἰ ὸεΓετἰ:;βοίἙἱ

Βεόό1τω ἱοΓεπἰι:, Ρτωὸὶᾶάευε τοι·ωΞεεμ_Γεωίτ,

@σε πω· εΙειιιΓει Με ι·ππωε ρει·ιετι·αΙΞε :Η::ίτ.
Πὶτὶρἰειπἰα Μοτιαίὶετὶ] Ρτκόοηε Γετοεἰ ρ

1ιπΠεε εοωΡετἰεω Ποππἱπο , ει1ιπέΕαυΠΒικ @Με

Τι1τε1τι1τ Ιεεηωπ :ιοΙπτω κιπι!τει κα: ΓιιτιπΡαιε,

Π: ιπει:τοτε τΜόεοε Μο ε!! εοϋἐίἶικ απιἰεο.

ΜΗάωπ νὶιπἱ Βει·ιι!ιιπι ί·-ιιττει ΜΜΜ Ρεοο!επε

1)υπι τεΒἰτ " ετ!εέ;ιιε ι1εεΒ , :Με Ρτο.92. ττεπτεΐεετε δται1ώ9ε

$Ξε ι1ι1οςι1ε άουε Επι: Ρι·ο.νε εοιπι·ι:ίει εΙἱειπεπι

ΙτιετεΡὶτεω εοΡτἐ·Π”εὸ Ρι·οβετ ΓεεΒΓειπτἰΒυε Με

Ρτ:είειπεω ΪαππιΙἰε . ειέΕί1ίηιιε ΙϊΒετε Γι:οι·ιτιτπ.

Ατεμιε ετἱεπι Ποτπἱιπο Ραπ ίΡΜτιπ Με:: ΜΒ2τεΐ1η

ναι» εειΡἱτ εοι·άω,ωεόΙτω:ο. πασα Μεση ε

ΕΙειτίεΙυε Ρι·εωἰ τηειωεω-θέαεεεοπΜΜΜΜ

Βιιπι πιεσε: ,οΠἰεἰσ Ριιετ0ΜΜεοΐάφε 1·εέποτωπ · "

1ιπίΗτι:επε οποτε , ιεΙΞευσ:1:ΜΡεάωαίει·νετ. ·

Οτε ΡυίὶΙ!ειιιἰτπεε Βι·πκιω , τε!ενάιτίςπε μανετ1€ε8;

ΡειΜε ε( ἰιπΙΞἔοοε, άστυ ΡοιΠεΠπιτυι· οΕΜπτη ”

Ρτοππὶπαπ1 μια οεωΙτο ·ΓοΙειωϊινείω απ,

ΡτωΜΕίιωεμε πω: οιιιπει·οΓα ία(εε φωτια. Δ“ “ ΥΥΥννν ϋϊ

|

ο
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ισ98 5ΌΡΡΕΕ-ΜΕΝΤΠΜ Μου:: Ι. ΒΕΝΕΠΙΟΤΙΝΗ

Απ. Οπα.

ο. Μπι.

διαιτα::

εαρ.ια.

ΗΛ αξιε

πιο στα

ειπειιιἱ

στη: δ.»

κι». η;

04. "τι

πρ. αδ.

ΟΕ!. .Ια

? ι0ινειια

ση, α(

.καει:

# :Ματσ

ιιιια ω::

τη. ω.

ω!. ισ,

Οσιιτιειι:Ιιε ετιαιιι σιισιιαιιι σιιαΙι εατεε:ε Εεε:

δΡι:ι:ιιε αεινσιι:α:ιε (κατω , Ρ:σιιιιιΓα :σΡεικιιτ

ιω::ιωτ αόιιισ:ιι:ιε ωωιοεα εσιιιιιιστια τιιεταιι::

Περαέιαεσιιε να: Πρ: εοι·Ρστε ιιιιιτιια εσιιιΡιειιε.

φωτια:: £ω1ι Γσιιτεε ίετιιισ:ιειιΒατε:

Έσινετε νει τιιει·ιτιε αιιιιιιαε ατσεΡετατ αι:ια,

_νιι·8ιιιιΒιιε αστα: ω σιιει·ιιιιε ιιια:α πιιιιαι·ιιιτι

?ααα , Γαετιεσιισσιιε ιιιιαιιιιιε οι:ειι(α :εΡιιΙίαι

Βτε:ισι:α :ιείιιιι6:ιε ια Ρα::ιειΡα:ισ Ρα:ι·ιε,

Ώστε Γαεταιιιειι:ιε α:ιιιιι Ρτο Ραεε ω::

__ Πασά ίεειιε 8: Ριιετιιιιιεαίια: Ρ:σΒιτατιε αιιιιιιιιιιιιι

νιΓετε εα:ιια!εε 5αιι6:ι αιιισιιε ίανσι·ε μπεστ::

ΑιιΓιιτιι , ιτιόιισιιε :ιεει ατισιθ:ιιιιι τει::α:σιιε ισεατιιιιι ,

Ρο!! ιιο6ι:επι ΓιιΡει· ιιιγειι:ιιιιι , ιιι:ΓιιΓσιιε ιεΡσιὶιιπιι

Βυτίο: ό: ε]εδιιιιιι, εισαι δαεταιιιειιτα Ρε:ιτιιε

ΑΠεΒα: τιιιιιιιισ ,Ρωιωω εσιιιιΙιει·ε Ρι·α:ιια::

ιιινι:σ σιισσιιε ιιιπιιιιιιε ιιιι€ται·ε'Ρα::σιισι

ζΞστιιΡειιειιτε ειι·αεσιιε και: @σε ω:: ιιιισιιι.

Ε: σιιεπι :ιιιδτσι·επι :ωεωε Γεότα:ιιι· σΡε:τιιιιι:

Ει:ιει·α: Μπι: σιι:ειιτιι, εισαι εει·:ιι:α εποε:

ιιιιιτιια:σι·ειιι , Ρε:ι: ιισιτε ιι: ειι:ε Τα ιιτεπι.

› Ι..αΒε ειεΡιιαιι:ιιια Ριιει·ιιπι αιιιέ σε ιιιιεπιτεπι

Ααοεειιιω , α:ειει·ιΡιιιαα σα: :ασε αιιι:ι.

Ρσειισι·ε :ιενιιι6:ι :ε:ι:ιειισόσιιε α::ε εα:ειιτια

ΡαιιΡε:ιε αιι8σι·ι Ματια τω: εστω,

:Με ιιιιΓει·ε:ιι:σΡειιι, Με ατε ιιιειι:ε Ραι·α:ιιε

Ρσιιόεια , σε: Ρ:αειὶὸ ; ιιιιι·αεια αστα ι:εσιιειιταιια

Οιιτιιιετ αΠιιε:σ φαα:ιι Ρι·εεαιιιιιιε :ισιια.

ΙσιιιΡει· α:σιιε ιιισι·αιιι εσιιιΡειιΓα: ιη:: :ια:σι·ιε

Βει:τει·α , Ρ ιιΡετιεπι ι·ειεναιιε , 8: σάπια. Ρωσσια 'Η

Ατ:α&ιι ιιΒιιιιιτ ιιισι·ιιι , ὸεΡιιΙΓα ι·εεε:ιιτ

και: , ε: ι τ: τ:σισ: ιιιαειιΙιε ναειια:ιιι· αόειιιΡτιε;

Μιι·α:ιιε εε ει·επι ιιιιΡ:ιι: ΓιιωΡΙιΠ`ε ιιιετιεια:ιι,

Ιτι σε Γιιαπι :ειπε ειι:ετιι. Πει Ρστα νε:ιε:ια,

Ρει!ει·ε :Μπι ιιεσιιειιιι: α:ιιιιιαιιι , εαι·ιτισι·ε Ριι:ιειιτι

Α:σιιε ΙεΡι·αε Επι: Γ:ιεεΙαι·αιι: ιιιι·ιτια ιιιεπισι·α,

Φιέμιεειιε ατιιιΠιιιιι 5αιι&σ :ι·ασιαστε :εἴιιιιιιιιι:.

:σιιιΡτα ιιιαιιιιε ιαι·ειτα Ρειιιι εσιιίιιιιιΡΓε:α: σωσει

να σΙει Ρα:νιιιιι νι::εσ Μ: ω: :ειι&ιιιιι

σου:: α:::ιιιιιι ιιια:ιτιαιιε ιιιιιαιι:ιε απιιει,

ΝΠ :ε:ιιιετε μια: , :Μπι τω: :πείσετε ειιι·ατ.

ΟσπιΡε::όσιιε Ριιιιιιαιιιιιιιιιιι πια:ιτιατα ιιιισιιιι·ιιιιι

Ρι·στιιΒα ::α:ιΓει·ειΤιιτιι , Ρωειτα ειστε ίε:ιειι:τέι

Ρτα:ειΡιτ απο ιιιιαπι ισ ΡταεσεΡ$ :εσ:σ:ε:ε:ειιταιιις

Τιι:α θά ι Ια πιεσε ισ Γαι:α ιαεειιτια , Βάι: · ,

Ν:: ιαΡιτιιιιιι τω:: Γιαειιιε πατατα ι·ι8σι·επι,

Νεο Ρατι:ιιι· ιιει·8ειιε ::στιιτ:ιιΠι οΙαιιιιια ιισιισ:ια.

απ:: πιωεπωω ιιιιιιαΐα ι· ιενα:α Ρε:ειι:ι,

Α: ιιι:ίιι·σιιε του:: , ι·εΙισιισε Γοιαιιιιιια έΡιαεατιτα

σειισι·α Γιιιιιιιιι:ιι: ΓιιΡει·ἔι νι::ιι:ε Ρτο τα,

Οι·α:ιι ναειιιιτιι Μ:: 8: ιε:α:ε ι·εριε:ιι:

1)σιιι.ιτιι , 8: ει:ιιιισα:ιε σα: ειιια ιιιιιιιετα αιωι:.

Ν:: :αιι::ιτιι Ρι·εειΒιιε του:: :απι πιι:α Ρατι·ατε;

@ια ίσιο :Μια π.0ιι:ιιιτιισιιαπι Ρτσιιιετε αυτ::

ι

.
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πι πο” Ιποιππάο οοππωπππτυτ Ιοδτπο ..(Ββΐο ἰπτ πω: δ. Βοο

παπι τοππΡοπππω το , τιοτι ω πω” όπωοπο: άπάππποπποπποεπιμ

Η αιρπτιπτ Μοη:ιοΙπο ΠππιπΙοτπ Γπ·ειιιόο Π:Βαέτο

ΜιπΙ-ππποάππ:π ο , ΡΙουίίιουο πωπω οιΙερέπ.μπο τοεοΡτο.

πωπω” ΗΜ οτπαπππ Ιοπ·πε τοπ·τοπ·πε οιάειότιπε

Ιτπόποειτ,πππτυπτύε ΓοΙει νπττιπτο ίο!υτιπε.

Ετ Ποτε. * ππποτπίὶιοΓοοππε , οιππππτπόΓοιπο οιάΓτι·οτιπε οι·π·πΕττοππε.

ΕΧΠειιπτ 8ο ίορΙποπ ΡπποΙεπτει Ρτοοειπππτπο Βοίτο,

ΚπιτποοΙο τπτ απο οπποτπόεπππ ππππΓοτπιβεβπΙο Η.ιτ1118

Ατ!νο&τιππε ππΙιππε, οίΐοππόοτο νοτ:ι οοϋεπτ

ΙπππΡι·οοιπε, πτιεοππιπππιππε 8ο τεΡτπιππ ππποττο τοροΓοοι·πεέ

Παω @Μουτ Ηο:ππε σ.ιππππποπτπ οβτππποτ 1Πο Ρτοοειτπι ,

Ιεπποει π·οίΒιοτοπι1ε 8οΠόπε οιΙππτποιπτει πποεπιπΠπε.

νπωωτ τπτ οιποοόειπτπ αυτο Ρποτοτπε επιππαι:,

ΕκοοΠίιοτοοο με τοππιποιπτπ και ίοι·οτπε *,

Τοππόοπ·ο πποδτο πωπω ίτπιττἰ ετπωω τι) οπο

ΜοΙΙπΗιπο Γυροτπο πωπω ππο&οτονἰτ2. _ π _

@το Ρτοπ:πουε αοΙοπτπ οοππι:Βοηε , Ιποππετ_εἐτα ππἰππΒὶ:,

Μιιτπππιπτο νππ·,<δο τοτποτ τοιπ:πτο, Ιεοτγωίΐουο οοΑόπ:ει

πωπω οοιπόοππίπιτπε , τπππτωπι πωπω” πππποτοε.

Τοπππροθειτο ίιπ8οιπππ ΠΠΚ &πτπιπΙοιππτο,τηοτειτοτ

Ετ τοπποτ πονττιππππ οωΙο $οποποι..πτε1·ιοι. Γπ·πιτπ·οππ,

Ατουο ττἰιππτπΡΒοτ ονπιππε ππποΒοοιπππ Ποποοάοτο ΡτεοάοΜπ

δοΙειτίιοππο που: νπεπΙπιτπο Μάο Ροτἰτε

λαοι ι·οόπτ, Βοιπάόπ:ίοιπο ΡοΙο τοττοίττπα πππιπτειτ,

Φάσο οο!Γει Ροτοππε: φωτο Ηπα:: πο ετΙποι·ο ττο.τοέ
$πόοπ·οπ οοππππτ ω” οιι!πτππιππο ΑΜ. ο οτουτοα›,

Ατομα: οοΙπιπποπτπο Γπ:Ροτειππτοπτι Η σε :Μη

()οππ8ειιπόοππε @ποπ * , πέτοτοε όοροιπάοτο τΠ8ππϋ

Βοοοττετ πποεπιπΙπε, (Πιτπίτο Ρπ·οοοοπτπει Ρεποεοπιι

οω8πο, ε; π·ογοπ:οτπε π·οπ:πΡπτ οποιοι ππποππ!πει,

@οποιο σφππωππ Ρειπ·το απο οοππόπτ Βοπποτο:

]πιπ:Βοποτ οτ τιιππιππΙππε ,τω οιιοε πιπιπποποτ οπο” #2

Νοπ: ππππι·οιππάιππππ επάοοοΓιποουπατοπι το8ιπει ΓιιΡοττπο

Βοτπππωεπη ωππτο ειππππποπτπ,οιιπί;ιοπ·ποεπ πτωτιπ:Π

Οιπππέτο (χω. Γιποπο&επ Ρειτοτ, π·οιόπειππτο οοι·ιπίπ:ο

ΧΕτ!ποποοο Ιπποπε ,τοπιο (πιώ οοττππτιπτ οι·Βπε,

@Με οΕΜπωωΜ οοππππτο.τιι αοΙπτοθιΙτιπππι

δΡΙπεοπ·ει π·οοπτοπιτπ , οιπέπ`. νπΓπι πτπτ”οττο όοοοτπ*.

απο ετ! πιπτπππτυπππ κατω , Ρπιτπ:έπποιπο αποτο

δεπινΔΝοιπε τω; κοπο οιάππππτειοιπΙει το!Ηε. _

@τετοιο €οίτπι Ρπιττπε Γοέτειπποει οπωωΜΒΜ

8ιπΡρτοΠ`οτο Βιιοπε·π·, π·ο!ποιποτιππο ΒοΙΙειέ μοτοππτπε.

Ποεπππο.το οπο νπουπτ, Μοππσ.οΙποτιππππ ΚοειιΙο μτπεἱτ,

@ο ρτπιείοπτει άποε οΒἰτίὶε , Ιποτ: πτποπ:οτοτω”

Ρτοάπτει άπΓοπριπΙπε Μ) τοτοεοτπτο μτοί::πτ

δτπ·ειτο ὸοοοι·ο οπο, τΡπωτπωππ Βοτιοτο εοπ·π:Γοάτ,

δοεππόοτο ιτποτπίτπ·ειτιπτ τΙοπ'ὶ αοΙππ:επ. οι:Ιππππιππι ]ιιΠ:ιππ

Ετππποετ Φωτ ππεποποιπο,ΒιοτπΓοπο οὶΒοτοε,

Τι·ωοι·πε οκτπ·οπτωττπ μι· νοι·Βει Ρι·οοεπιπππι Πεπτππω,

Ιτπο!γωε απο τοοιιτππ τοππάοιπππ οι! τοπππΡΙα ΡοΙοτπΙππΞ

Μουσε. άοΓοβτο οπο. οπο όορππΙΓιπε Α οΙΙο ,

Εετο,πτπαπππ οοΙοϋπ·π ρτοππιπιπτ νπ&οι·ο τι·πιιπππΡ οπο. ,

@πιο πποπππεπιε τπ·εππε·ίοττ Αποππτ.τι Μι1ΜΜοοιιε άτα

Οι”, πω;

1τ.κι.πιτ. ,

Μπππιτ :απο

τη. μ.

ο ΟοπΙπππι

τομ”,

ἔιπ›. η.

4 “πωπω

› Μπ:έ

€52.50

9 Ιποτποτἱ

ίστοπΙσ

ὅεπποτ

«η. ”·.

°Ι'ο.ιππιτέ

μπει,

ΜΜΜ οορππτ30.89ττώππο: , απο” υπο!ω»Μάσέ

.τῇ

:Ε'
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Άπ. (Με.

Π_ ΧΕΙΙΣ.

Ματιτατττ

θ' Ιοτοτίε

Ρ ατμτΞτοτ

τῷ. Π: .

Με..

Ηαο οι: το ΜΙΒ , ίπποτε πώ Με ποποτοτπ

Πιιπτ Γοτνατο οαΙοτ , πετ σπασει ΠΙοπττα πο&ὶε

Μππετα οοπΐοοιιἰτπτ Ιοπεο οπαείἱτα !αποτε.

ΕττΡττ,αττοΙΙττ , Βοττπαπάοπο * Ρ58ποτα ]ππόΒε

(:οτπο!τοτοπε τ:οπίοττ , ίἱτπυΙ Βετο απ! πιππτα Πἱνο

Ι.οοαπ μια Ρτο εταπτ , 8ταά ετττ1τπα τοπε!ιιπτ

Απίοπτα: ΓοΙα , πω Ραμ: τονοοατο ΓιιαΠ

8ο&απτπτ οππεὶ ΟπτὶίΪ:ο απο ταμα ταΙοπτα.

(Μέτρο :εεττ ΓατπιιΙοε , οΒοα:οατ ατπατα Ι·τοτπεπτοε;

Νο πω” πωπω ναΙοαπτΓΡοᾶατο Ροτἱτοε 'Η

Βαοτττπ Έστω @Με εκατ ΜΕ: απΓΡἱοο ίἰιτπ τω,

1)ατοπο »Μοτο ποίτοτπ τ πα: Ροδο ντάεττοτ οπο.

Νιιιπἰπε Πο τοπ 5 τοΙΙππτ άατα ταετπἰα πω,

1>ωπαιτ ειπα: ταΡτα Βοο εαπ οπτο τπἰπἰε

Ρτοάἰτα τοΓΡΙοποοπτ Ρταποτε, ίἱτπιιΙ σπα ΓοτοτΙ:;

(5αΠοτιππ οτοοττε πτΒοε οοεοταππα Πεπτε.

Απ: Ιοοα οπΙτα Ρατετ παπα ὸοΓοτπἰΠ`ο νΜοτοτ,

Ιππιπο τοεατπε αάοίτ , πΙττὸ φαμε Ρττετπἱα τ:οπίσττξ

@το Ιγπτοπατα "'.. Γα!τίιΓοπο 8: ὸονἰα Ιπίτταπτ

Εττοεττα είτ τππΠοτ τ ΓΡοΙατἰ 1πετοΠα ωιπια

Ρτἰτπα νἰτο τἰτοοὶπἰ] οπο εττοτοττα ΙπόΙα:

Βιιτπ ΓαΡἰτ ο παταω, απππτ8τοατα τοΒοτα Γετναπε;

ΡτΠΗπα ποο Με τοτοεΙτ ὸἰΙΕττπππα τποπτΙ:.

καταπωωππωαωτωΜφουφωφωωωωω

τ··ο+-νιΤΑ ε. ΡΑΤΕπΝτ Ε1>1εοοι>τ
Σ). Ι.ΧΥ.

Αττιιτ..κντ

Ή|ιίκωδύ

μΧ· ΨΗ

 

ΑΒΚΙΝ(ζ ΑΤΕΝδΙ5.

Άιι6τοτο Εοπ·τιικ.ιτο ΕΡΙΓοοΡο Ρ1θτανεπΓ.·

Εκββεάέτ Β Κ Ο. Ι). ιί'Ηετ·οοτυαΙ :οΜΜ2ιπἰ£α2ἱ.τἐ

ΟΒδεΚ?'.α!ΤΙο ΡΚωΕΙ|Ι1ά.

··ἑ @Ο Ρίτα ?ταφή Έυ72κπατέ/ωκτυ ΘΈυ·α·τοπιττω πω. Μ τω!. :ΐζ/? "σου ττώτΕ

ἐ Π. Μπτσκίια ?τοπικα Ηστο·υαΙΙικτ τ·οοκωκκιωνω βαττ: ρπο[οτούστ το/ττάρτυπωι :

# ΙποτριτΡτοΙοεοε Ποτππἰ ΡοτττπΝΑττ ΕρἰΓοορἰ 1π νται 8. ΡΑ·τειιΝτ Ε”. Ντιπσηωπο

.ἶ" ψ ΜΑΜΙ“το Αὐἔωτἰ, ματι ΑΜατοπι Μοκαβτή Ε›ἐ|Ϊ0πσπ|ἱ: |κφ ·υσί[τωΙο τῇ,

ο ΙΑετικο τη /Ξπ.·κ!σ @βατό πωπω» τα·ίδτιβ τα· Ρτο!σέσ β )σδΐο τοπ[Μτ. Ηαι· ?Με |οτο

άτυπα ἑ κατά διασΙο τ. "ύ" #°ΙΙ°##Μ# Φ

τ>ποτ.οοσε Αυοτοιιιε Απ ΜΑκττΑΝσΜ ΑΒΒΑ·τεΜ.

 

ο π
κ - _ ζ

ο ο -

` ΟΜ!ΝΟ /ἄ›τἐ?ού°οσπετι&ἰἰἰ ,ΜΜΜ το2ό9:46[,Μ τ: σδΪστἐ° ατυφ!σδιο:

: έα οι 6'ύττβο Ριπή ΜΛινττΑΝο .46θατί ΡοιιτπΝΑτιτε ΜΜΜ. Μα8πα=

οατἰτατἱο ρτοΕοττ τοίὶἰιποπἰπτπ, πωπω επταπιτπ απ·ποο ποπ τιποτε πω

ττα!πτ οσα ΓορπΙοτοτπ. Παω αυτ ίαιπατπ απιατοτ1ε ἑπτὰ:: μοῦ οΒἱτοτπ,

> τΡΓατπ τποτποττατπ ίοττττοτ τΠΙτε1ττπ τ!εΐοπέτο. Ποπτοπο αποδΕπιπ τω..

. νοπτττ τοτοτω πι ρο&οτο , οικω πο: Γοροὶτοττι 8ΒίὶπΙἰτ οΒΙἰνἰο τω

ΐεττποπο. -οπο νοτο ΓοΠτοπαπτο , Ραπ:: νεποταιιότΠππο , τΙο Β. ΡΑ..

έξ τητα οριπιοπο τατπ οοΙοοτι τπ,ππ8ετο ποπ τ1τίτπΜπ α ποΒΙτ α!τοπο

Δ · τ Ιοοποπτο ρα8ιπα ρτοτππιβαττ: :μή εοττο νἱτ ΑΡοί'τοΙτοιτε πετ αμα! τω;
 

οΒΠντοπο , παο αμκ! πο: αΒΓεπε εθ: πι ντττπτο , οιιιπ τπαεττ Γαοτατἱε α&τοπε ποπο κανο Ντα”.

ροίΕτΙοτ , ἱπ φα τιποτε ποπ ἰπνοπττ ποστ! οκίἰἱπΒοατ , ποο ντε παπα: πἱττα ποστ! παο:: :οπτπ Γη|>

μπε 1ιιίΗ ροτἰιὶε τρία Πτεοπτποατ , & οοπτετατυτ απατα , πια οποπτ!ατπ πιατα: πι άκτιστο , απ”.

Ετοπτ Μα (ο ίυρΡΙτεοπτ , (μπα τπ 8Ιοττατπ ρΙαποοπττ: τοί-ΡΙι:ίτ οικω ΞπναΠττ ά τπα8ἰε στα”

εοπνο:ΐο,



ι

ευ:>::ι:Μ:ΝτυΜ ε.:ου:::.1εεΝεοιητιηι. η::

:οην::Γο , Γ:Ι:::ί::ηιο::η:ηρ:ιο εΙ::::::: ::ηι::: τησ:: ηιο::ηιιιη. θεο:: ΟΡ118:Π :: Πε:: :Πε Αη. €ι:::.

:::δ:ιι::* ::η:::η εη:: :η:η: :οηι:η:Γ:::ε , :εηι:η ε:: οΒ:::::ηάυπι :::::η::: η:: :ηνε‹::: : 8: :η ω:: 1)· αν· ,

:Με ::εηΓΓ::::ηι: , κιιιοη::ιτη εφη:: ::::::::η::ηι Γιι:::::: :ρΓιιηι ν::::,ί: ::::::::τ ΡόΓΓ:. @:ρη: Μ:::::νο:ε :& :ει:::ε: , νο:ηητεε ηιε:ο: :& :Μπι Γεειι::εε. Νει·η ρ:ε:::: νη:: :η:::ς::,ειι: ‹:ειιεὲ Φων:)

οΒ:::::η:::: :::ε:η Γηε: νη:: ::εηΓΓο:η:::::ηηά: :Με ι::::ε Γ: ::η:::: , 8: Ρ:εΓφεω νε!:: ερρ:έ ειι:::1ιιεηι

τ:: , ετηο: :η:ηΓ.ι:ε:η ηοη ΒεΒ::. Πες:: ἀ:Ι:&:οη:δ£ :η η:ει:ιι:.:: Γιιρ:ε τη: Γηη: :::Β:τ6::ι:ι ρ:οἔ

::::ο: :ε:ει:: ::ιιεη:η:ιη νε:η::ο , ε:Γ:&η: Γ:ι·ιο:ε Γο:ν::: ρ:οεη:εηο. δα: :ε:η:η δ: Γο:ν:::

ω:: ::::::ο , ι1ηση:ετη :ε:::ε:: ηη:ηι1ι:ε:η :ο:ι::η ι::::::::η: φαω: :::Β::ιι:.

. ΙΝΟΙΡΙΤ νιτε.

ν:.....η..

1.Β·Ε::8ἱοΓο:η::ι εξ:ιιητη μη:: ρ:·::::::εΒ:::ε Γη:::::Γ::η:: ρ:6ν:δ:η ν::τη::έ ε::η::ε , ε: ν:η:-. Μ;Ρωτε

ι·ειι:::ε ορ:::Βιιε :η ::ηιηη:ιικη Γεετε:ετ Β:η::::&:οη:5 :::ηέ:ε , ιη:τε:η:ο:ηηι :::::::ιηη :επι ίιιΙ::::.

::εηΓ:η:ί:: ::ηιρο::ε ::::::ηοη:ο :::::ει:ε:ε , ε ν:νε:::›η: :η::::ιε Γ:ιηρ:: :::::Ι:::η: ΙΜ:: ο‹:ιιΙ:ἔ : α::

ηοη ε::::ι:ε ::η:εη:η: :η ρε8:η:: : ::ηοη:ειη ::::::ηΓ::ίιε εοΙν:ηε Μ:: ηοη :η:::::η: , τη:: 6οη·::Α
Α Με:: 8:οι:::: άσ:ητη:η::: :ι:::Πηη:. Ε: :ε:η:η :ο::σηο:ε:η: ει:: :::νο:ιιε ι:: Ρε::ο::8 Γι::Γ:ε8:ο,

ηιιο:::: ρ:.ι·ηι:ΓΓε:η:η ν:::η:ιηη :ΡΓόςη: :::::ε:η: ευ:::τη. ' ' 1:=ωιή μ_

3. 8εε:ε::Π::ηη: ::::ιι: ΡΑτε:.ιω: Ερ:Γ:οηη:, Ρ:€:εν:ε ::ν:ιτ Α:ι:::ειι:::: ::8:ση:ε :πατε Γ:::η:: :::ε._Β:ηιι:

ο::::η:ηι 8:η::οί:: ρε::η::!›ηε αστα:: , :η εάιη:η:Γ::ε::οη:πι Ριι::::εεηι ρ:ο:::ετη8 , 2:η::::5Γ:::: ι? ΜΙΒ·

ιηο:::ση: :η::::η:ηε_ε ΙιιΙ.ΙΤΑ ηιε::: Γ::: ω. εηηο:ηηι ν:::ηε ηοΒ:::Π::η: :ηιι::::η: , Ωω:: :ηΓρ:- 32” Β

ι·ε::οη: ε: :ρ::: εηη:5 :ηΓε:ι:::: :ηε:ιι:ετ Με: Γ::ηε ΓιιΓ:::ρ::, & :η ΜοηεΓ::::η:η Εη::::οη:*:η- 6=Ἑἔ=]ΐ:_

@ηη Πσ:η:η::2 :ιι::η::: Μοηε::ιιι: 8:Πε:η:η: ::ιρ:::ν::. πιο:: ε:: Νώε:: Γηο ε:: :::Γρ:ηΓε- “ω”, “

::οη::η ::Πε::: :::ρη:ε:ιι: , :η :ρΓο ρ::ηιο 8:ε::η σ.:::::: :η:::::η:η , Γ: ε:: 8ι:Β::ηεη::ε ρ:η::ηιε σ:

ι:Ι:Γ:::Βιι:η:: Πρ:η:ηο Ροη::::::τη :ηοη Γιι:η:ητη. ευη:: :ηε::: μη: :οην::Γο :ηΓεη:ηΙο ι::ιι:η :η- -

η::ετη ν:Ι::: Γε:::: , ο:::::ειιη :::ετη εεΓη ΓιιΡ:: ::δ:η:η ::ηροΓιι::: :μια Γη::::ρτε η: εν: :μια

ά::::ι.ι: Μινι:- δ: ε:: η:::η:η Γιιιιτη Ρ::::ηθε , μι:: ::ιρ:::ε ηη:η: εηη: Γρετ:ε ::ρ:::ε:Π :πιεστ

:ηρ:ε: ::ει:: :ηη ::εη::η η:: :ι:::ηε::: ::η:::: , η:: Γ::νο::::::νη: Η:: Ρη:::Γ::η:: Γο:ν:::: , Γ::

:η::8:ε ρ::ί::::: , εε:: :υηα ΓηΓο :ο::ι.ι:η:: ό: :ηεηη ρ:η::η!ε !εη::::: Ρ:ο::ί::Π::. εωΒἱΙἱὸώ

4.. Π::ι:η: ε:: ηιε:ο::ηι ν::ιι:::η Γ: εάο::Γ::η::Βηε ε:Πιι:: Μη:: :::::η:::η: , ::::η:ηιηη ηη:- °οπή:Φ μ.

::::: :::ε::: ::εηί:::::η< , :οηΙ:::ο :ηι:ο :ιηη $::ηιιι:.ιοι:ε ::ηΓ:::ηι Ο:ΙΙιι:εε Μοηε:::ιο , Ρ:ορ::: με:: Ωω::

ειηο:::τι Ο:ι::Γ:: ::::οί::: Ρε::η::Βιιε :η Οοηί:εη::ηο με:: Γ: Ι:Β:η::: :Ι:8::ηη: Η::: Ρ:::8::ηο: Μ"Ψιω

μ:: ςβητηβετη:ο , Γο:η:η :::ρο::εη::: ΡΓε:::::η:η. Τσι:: δ”. Μ:: :ο::::: :ΓΓ:: Γ:η:ο: , ν::::η: ίπωΐ'

Β. Ρε:::ηη:η ηι:::::: ::οηο:εη::ιιιη , ει: Ρ:ε::::η Π:: :οε::η:ιη::ητη Γηι1ηι :::ηι:Γ:: ρεΙΙ::ιτη β. @η

::ηη: :·η ::ηε::ε:η :ηΓιι:ε ρ:ορ::: Γο:::η:::η::η :::::::::ε::η: ε:::::::: , ν:: :η::!ε:η ηο:η:η: ΑΜΑ..

Μι:: Β:: ::τησ:ε:η: , ηοη:: ε:: ::οί:: :::ν:Βιιε ηηη::ε:::, :::::ηι.ι:::οε :::::η: , η: :η Γεηο 8:ίΓ::ε:σ

Γ: :::8ηεη::: ::::οηό:::ητ , ε: Γι:: :η:::::Π:οη: ::ιεΒο:::ε εηΙ:ιι:ε ι1ηε:η 8:η:::: Με :ποπ τηε::

ν:η::εΒεη:η: ::ΓΓε:::. , ' · :...::.::4

;. Τικ:: ::::ε Πηιιηι :ηση::: :η ::::ρ:ε:ιι:ο :εν::η:: απ:: Γηο :οη:ηΒ::ηεση:: ν:: Ε:::::::ε :(:°ΙΟΜξω

:η8:::Γη: :::. Α:: :μισό Γεηηιη ροριι:ιι: ::η:η ει: :οηΓιι::ηά:η: η:: Γε::ε :ι:Γ::::ε:::::ει :::ηε:::ιε- ς°'"Ρας"°

τ:: , ε::ηιση::ηε ε:: ε Γεη&:: ν:::: η: νεηε :6::η::ο Γ: ::::::::: ΓεΙνε:: , ει:: Γε:νε:: ρο:::ε: Γ: ηοη :

:::::ε::: :η :η:η::ε ()::ε:ο::τη ; Γ::: :η:::ι:ε εε::::,Γ: εοη::::ο:: Γπο ν:ν:ί::ε:η:η Ρ:εΓ:ηε Γ::ν::::Σ

@η ΡΜ:: ::ν:::ησ1ο5 ν::ο: ::::ν:::η::: :::Γρ::::ηε: , :::ιιη: :μιση Ρ:ί:::η: :ο:ρ::ε:: ρ::::ηε

::::: :ι:::::Βε:: Τιιη: δεη&ιιε :στη εοΠ:8ε Γη:: :ειη Γ::νο:: :::::::1η:ιτη ν:ι::Πο (ῖ:η::ε ετ:ηε:ί, _ ..

ε::::::η::ε ε:: νεΓε η:: ρη!η::ητε::ε ά::ο::η_:ηεη: , Γ:ηΒιι:ε Γη:: Βε:ηΙ:: :ν:::::ηη: : ρο:ηιη ν::ὸ =: ::Β.::ι:1:::

η:: :ηρ:::ε: :::Γροί::11τη :::0:Γηηι :ν::::::"' νο:ιι::ηη:, ροΠΡοη:η::ε Γι:ιιιη ρ::::η:ιηη , :Μη

:ηο:Ιο Γοι·::ε ι·η:Ι:::ε ρη8ηε::η: Ρτσ Ο:ι::::ο , ό:::ό::εη::ε :ηε::ν:::::η , Γ: :::νο:η: Γ::::: ηοη τ::

Γο:ιτι:::::ΓΓ:: Ρ:::ηίΓο:. δα: πες:: ηηηι Β:ν:ιισ :ΡΗ :η :::ηο:: Γιιητ ΙιεΒ::: ει:: ηο:::εη: :μμ

σ:όε::. . . . . ε :.:.:::::5

6. Τηη: ::ν::::ητ:Βιι: :ρω ε:: :οτιηη :η:ι:::ε:η ηηε:::ε:η ηιη:::: ν::::Βιι; Γ: ::η:::.: :η Γεηει:.

πιο: ε:: νιη:::&εηι :ηί:οτη:η τω:: :η::ηΙ:::ε ιηο::›ο ρ:::ηΓΓε :οη::ε:ι::η:. Η:η: η:: εηη: :βε

::ητη ν:8ο:: :εΙ::Γ::η:: :ο:‹η.ι::η: , ε: η::ν:: 28:ο:2:ιτ:::ι.ι8- , :::::::ι:: ::::::: Πε8::::::ι:: , ::::ι::

Θεώ:: ρ:::::?ι :ΡΜ :ικο:εη::Βηε ι.ιησ:: ν:ηό:ᾶε ν:η::ε: , :η::: τη:::::: :η::::::ηε. Ξέ,..πω

7. @ΜΒΜ ν:ε: :ἰηη ::::εη:ι::η ό::η::::η: μη:: ε:: ::Γ:&:οη::η ::8::::ηε:η ::ι:ι8η:::Γ::”; Μ- ΝΓ0:="Μ::

ν:η::η:: ::::εη:: * & :ΡΓηηι Β. Ρε::::ηιε ε:: :ιη:ηοιη::ε::ηι Ιε:8::ηε :Κ , :ι.:Ρ:::ιέ Μαη:: ι°ηε; με

1: :::η::3::

_ Ώ

η με: Αηί:οη:ηΓ:ηιιη: $.]ον:η: ά: Με:η::.νιι:::δ ::::ΐεΒεί: 2 Αη Μοηε:::: Αηίἱει::η::: ΓΕ:: Εη:Π:οη:η.

8.Ιοκηι,::: ‹1ι:ο:η να:: Α::ει::: Η:: ει: επιη. 68·;. Γ:: :ιη::ε:›εη:ιι: Ο::::ο:ιιη·ι Μοηεε:ιο:ιι:η πιο:: ;

:ηι:::ε :::θ:ε Μ:: 8. Ιον:Σιι15 ΑΒΒε: ::ιι: Μοηε:::::ο ` η::: :η π:: :Ι:Γ::η&: σ::::η:ε; :::ν::::: ιι::ιιι:ιι: ν:ΓΓ:..

::ΑηΓ2 ηοηι:η:: 6: :η:ι°€πι:η:ἱ Γιι::. ε:: :ΙΙιιί::: Γε:ιι:Ι:: :πιω Ν::ηΡ: Νον:::οηι:η :η :ιιιι::ε . ::ηΒη1η:η 8:

:Π ""::οιήο :.ο::ηη€ηΓ: :' ω.:ω..) ι::σ::::ί:: Ρ:δ:ε-· ιι:Ι:ιι:: Ρ::Γ:έ:.ο:ιιι·η Γ:ι: να:: ε::Π::&ο:η:ηρηΙ::η:η:

ν:ηΓ:ε ο::ιι8 Γιι:ΓΓ: ::::::ι·::, ε: (.Πι:ο:Ιον:: Μερά μη» Β::Γ:&:οτη:η :ιι:ιι11ε. Ι.:8: Νοέ:: ]ε:οΒ: Οσε::: η:

::ρε:ιι έ:ο:ιι:ίΓ:. η _ _ Ει1:::1ο:. θα: με. #8.

Γ: Οι:: να:: 5::ιιη:::ο Γ:η:ο: , ω:: Ρε:::ηιιε ρεΙΙ:ιηη

ε!ί?συ·. 8δ. Οπί. δ. Β. δ.::α!επ Σ!. ?Ζ : ε ε



που. εοοοιιιΜΕΝτοΜ 82ΕΩΠΙ.Ι ι. ΒΕΝεοιοτιιοι..

Απ, απ. 8ιε πω: οι ιιιοτοοιιοιπ,οοιιιιιπ νοιι:ιο:ιι ι·οοοιιιιο:ο. Τιπιο Ηοο: δοι.ιιιιΙιο ποιοι οοοιρο:οπτι το.

πω” εε: ι ο: μοι ιιοΒοι·οιι: :οιιοοιο. οι: τοί:ροποοιιο οι: : οιιιιιιωι οιιι ΐοιπροι· ιιιιιιπιιιι: , πιο

ιπξτ:::νι μια: πιο οιι:ιειι·ι:ι. ()ιιοιι Ποτά πιοιοιιο ι:οι·οιιο 'Ρ, οοοοὸό ροίὶ Ιειοοι·οπι ποπ ιπνοιιοι·ει: οτιιιο

° ο ιο ίο:ιορ:ιιιιι το!ιοοτο:. Ε: :ιιιιιο:ιμο Γοινι οιοει , Ποτιιιιιι απο Ροινι8ιιοι: , ιιοο ίει:ιιοπι ριι:ι Ρο:

πιο , ιιοι οΓοτιοπ:ι νιέιτοτιι ιιποοι::ιι:. Νειιιι Ηοο :ποιο ΨΉΗΕΚΙο8 οποιοι ο0ι'ιιΠι οιΙοιροιιιο

ιιι:ο: ;οιιιωι ιιι:ιιΙι:οιιοιιιο οοριοΓο, 8οιιιοΙ:ιρΙιοονι: οιιιιιι·ιο το:·οοιιοιιο Μοτο. διο ιπ:ι·ιι ο."

_ Δ ιιιοιιιοιι:οιπ :μισο ιπιιιδοιι:ι άοιιο::ιιι: ,απο ιιιιιοπο ?οποιο τοοοροποπ:.

ιιοοΐι στο- 8. Ι:ιιιιιιο :οίοάιοπο ρο:ιιθ:ο ιιοικιιι: ιιςοοι Π:ιοπ:ιιιοο ο!οο:α:, οιιιιι:οπ:ο :ποιοι ω.) «ο.

ΜΜ °ωἰ°° ιιοτει:ροοοιο ο οοιιιι:ο ΡΙιιε Πιιοι:ι:οε οιιοτιιοΐοι: μι: οίοοιπ. Μοιι ιο οι·:ι:ιοπο ιιτοΐοίι (.ΠιτιΠιιω

Μ” :ο:οιποτιι νι:: Έοιι:οιιι ριοοοπτιιι· .ο ο: ιρΓοίοι:ίοιιιοιιε οιιου.ιιι ::ι'ιιοιι: οι άοΓο::ο , ιιοι :οπο Βιοε

!ι:ιοιε οπιιοπι πιοιιονι: ιπ ο:οιιιο. Ηιιιο Ι)ινιπι:ο:ιε οιιιιΒιιο ο νιοιπο οιιιιοιιι:ιο μοοιιιιιο,ιιιιι

Β.Ριιιοι·ιιοε :ο:ιοι: 6ο οποιο Ιιοιιιοπι, ίσοι οι:ιιοι: ειδ οΒγίἶο,8ο ιτε :οριοιιε οιιίιΙινιτι “ο Μοοΐοο

ς οΙ:οι· νι:δο Ρο:ίο:οπ:ο πιο” :ι.ωποι :ιο Ιεριιιο. Χ

ΆΜ_έω- Α ο. @πιο οιιιιΓα δοτου. ο:οίοοπτο νι: νοποιοΒιιιοδιοοιιοοοε ^ ΑιιΒιιο οο:ιιιιι., ΡΜ: :ήοηιιιηω

Μ” ή". οι! ι·οοιιιτοποοε Μοιιιιο!ιοε :επι Βοπο ει! (Πιι·ιιιιιιιι Ϊι18ιτινο5 ΡοττοΧιτ. ΟιιιΒοοιιινοπ:ιε οοποίοι:

πω! τα". δ. Ρει:οι·:ιιιιιι ιο πι πω:: νι:ιι ποιοι οοιιιιιιιικιΠο , οοι ρ:ιο:ο: ροποοι δ: ιιιιοεπι νοι 01ο;; @ο

'Μπι ιο- οοιιιιι:ιι , ιιοΠα ΐο:ποιιιι: οιικι:ιιιι Αιιίοοθ:οπι ναό ιοοιπ ποπ Γο!ιιιιπ ιι ίοιιιιπ:ιι·ο:ιι , ία! ο:ιειπιο

ιιιι·οιτοπι τοπιονοΒιι.Ρι·οΓοιιιιο , ο: οι: οιιιιιιιιιιο Γοιοπιο:ιιι ΓοΙΙιοι:ο οι:Γρο6ιο:ο: οιινοιι:οο ΑπΒο.

Μ.. ποσο , ο:οΙοοι·ο: ιπ Πινιιιι:ει:ο :μισά ιιοοΠο: ιτι ιιο:πιπο. Ι.ο&οιοιπ ιιοιποοοπι ιιοιιοπο , Μάιο.

:κι ΠοΓοιωι , η; πωπω ποο111ο οοριι: :οοιιιιοιιο , πιιι νοίὶο ::ιπ:οιπιπο:Ιο :πιο πι οιιοοΓοο οι: , ώ

μ: :ιο&οιπ οοιι:οπ:οο οι. ?το πιοΠι Ηοο ιιιιίο:ιιιιι οιιιοιοτιι ιποιιιοπο , οι: ιιι:ο: ποιο: ίο:ιο:ιο

:Ώροι :οιπροσ οοιο:ιο ποπ οπο: :οοιιιοε οοτροι·ιο , δι:ιιοτει:ο οι·ιιιιιο πόιιοο ροιι αξιοπι οιιοιιι

πω: Γιιοοοιιο:ο: ιιι ΙειΒοιτο. θεοι! ΑΒΒοοίοοο ιιιΓοιοιοιιο οι::ο ρι·οροίι:οιπ Κ€°8ιιΙ2 νοιο:ιιιιρο.

:ιοπ:οπι οοοοιπ οιοιι:οι οι:οοιι·οπ:οπι , Ρο: ιιιιροίι:ει :πιο μπάσο οι! :ποθιο:ει:ει οοιιι :ονοοινι:

ιοιιιιιιο , ιιπροτειιο ο: ιιοο ι·οοιοΓοε οπο: απο ιιι·ιΙοο , ποςιιο νι:οι·οπι οοιιιιιοΒιι νο! οοΠοοιιιο

ιιο:ιιιοιιειτο:: ιπΓιιροτ & οοΠοιιιο :μου πιο οοπι:ι·οιιο:ει: , ιιι απο νιοιΒοο νιίι:ει:ο:.

ΜοΠεο πο. Ρο :πιο οριο :ιο Βοιιι8 οπο: ριιιοπ:ιΒοο :πιο Ροπιιιιοο ι.οοΝτι.ικοϋ , φοωιι άνω".

ΕΡ"α)Ρο ριοτπρ:ο :οίιιιιοο:ο: οι:. @οπο ιιιΙοοο οοιιιπιοποοιπο , Β. δοοΒιιιοποιπ Μ Μοποίιο:ιοπι :ονο

Φωπ,.,.. απο , ιιιιι·νο ιιι:οι:νειΙο οι! Ρ:α::οιπ ι·οιιι:ο ρο:ιιιιίι:. Ποιιιιιο οι: Ι)οι Ριι:ο:ιιοο ιι δ. Ι.οοπ:ιω·ις,

οΙωιιΡ:οι- Βιιιοοποο ει:: Ρ:οΠ2η:ο: ιιιιιιωιω , οοιιιι:οιιι ιιι€ιιι:οε οιονοτιι: , τιιπ:οπι το νιτ:ο:ιΒοε ιιοιιοι·οο

Β7=" Μάι· βιο. @ποιο εοιιιοΙΙιε οοΙ:οιιιιοο τοπιο: οι δοίΪοιιιοο ιιοΙοΙοΓοοιιιι: οπο: ί:ιι&ιιο :ιο "οι ίοο

"π [_ ιιιιιιο 8οπιτιι8 , ιι: Βιιιοιπ ρ:οίιιιιι οιιΙ:οε ο:ορ:ιε ιιοιιιιιιιΒοο ιιοριι::ιι·οοιιτ ροοο:ιΒιιο , 8οιιιιΕ·ιμ

(ΜΜΜ οι] ίδιοι Μου: Ποπ: οπιιποιιοπι οιιιιιίο:ο. δροΙοιιοε πιο :μια δ: απο: ιιοοοιιιε οποορι: , οιιιιιιι
Ι _ ' _ _ . . ο ν ·

Ε' "Μ, " οοορι: ιιοιιιιοο Ποι·οο οιιοι·ο ι-τοετατο , οι πιο: :ο οποιο ΐοιιιιιιιιιιιιο :ιιιι::ιΓοοο ιιιιτοοτιο οοιιι :ο

ποιοι οι! . . . . . _

ΜοΠωπε πο: :οιιειο!ι:ο:ιε :ιο8·ιι:ο πο:: ιι:ιιοο πο::ι:ο Μοπιιοιιοιοιπ οιοι:ιτπο ΐοπιιιιιοπ:ιι: οιιιιπιιι·ιιι. Βο

νιο;ιιη ω- πιοιιο πο: οινι:ο:οι , Μια: Βιιιοοιιο, οιιιοπιιιππιο , Αιιι·ιιιοιιιι , !ΗιοοΙοιιοε Βιι:οππιε ; πιάτο

'Μιτ- Μοποίιοτιο. πο: οιιιιι Ι)οιπιπο (ω: Γιιιιιιιι:ο , οιιιοε ἀινο:ίἱο ιπο!ιοιιο οιιιιοι: ιιιιοε μι· φοτο , 8ο

Ιοοι·ειτο νιτο μοι· ιι πιο .

Μοα_!ιο· πι. Ι:οοοο ιιι δο οιιιοο οοοιιιιιιι ιιιο Αιιο.ιετοο ΜΑΜ:: οιΪο::οἰ ιιτιοιΠιιιπ Γοεπι ίιπο (πιο

ξ:"" ω" ιιιι8οιο :πο:ειιι. Το:ιο Βιιι&ιιο νι: ιιοοΠιο ΙειΒιο:οπι Ιοοοιποπο οοπ::οθειιο. πιιΠει:οποο οικω

' οι:ο ρο:οτιι: οιοιι:ιιιιιι ίιτιθοι·ιιπι:οοι πιω Βοποιιιοοιιε οιοοιιι.ιιΒι ιιΒιιιινι: :πειειιιοι:οπι ΕΟΙΙΙΙη

εοτο , :οιιιιιιιι: Γοιιιιιιι οιιοίι οο:οπιιι·οπι ίιιιειιιοιι:ει :οιιτοπι ω11ιω δ: ιιι στο οπο: ιιι:ιιι&οιπ κ

οιιο:οπι ροποποι ιιι:οιι·οΒο: :μιά ΙιοΕιο:ο: ιιοοιι :οοοιοτ. Μο:: οποιο ποιοι ::ιοιιι: , ροοΠιι Ρο:

ναι». τοἴροπιιο:.

Ωωοιιιωι ιι.. Ι:οπι οιι:ιι ιιο ΜΜΜ οοοοίιιίΐο: Αιπιιιοιιο , μοι: ὁ Ρι·ο::ο δοιιΒιιιοιιο , οι: “σε ΙΜΟ,

ἔοα [ξ πο· οο!οπιιιιιι·οπι οοοε ιρίο ιιο::ιοτιι:, Γοοοπι ροι·:ει:ο ροι·πιι::ο:ο:. @οσο Πιο :ιοΒιινι: ιιιοοιιο: Ρτο

"· πιο ρ:αΐοπ:ιιι νο! οοΙοιποειτοπι :οποιο :ο!ιοιιιιιο πιιιιι τοποιιιιι. (Μι δ. ?πωπω οι: : ()_ιιοπι

ρω: οποιο!. ιιοι.ιά ιρΓοπι Ροι·:ιιιιποοπ:. ()οι οοπι πιο! Μοποίιο:ιιι::ι ι·'οι·ο οιοοοπι δοοδιο πιιΠιη

ο μιΠιιιιιι @πιο "' ρο:νοιιιΠο: , αΙ:ο:ο ιιιο ιΙ:ιιοοπι νοιιο:ιιΒιιι νιι:ο οοΙοπιΒιι: νοΙοοι:οι· οοοιιιι·οι·ιιιι: , οι:

ι:ιιιοι·ιο ορο ιιιιι Ποιοι ποπ· νιιιοΒιιιιι: , ΐοοοοτοιι:ιιι· νοιιιειει. εκ ποπ Β. Ρει:ο::ιιιιιι οιοίιάοι·ιωπ

ίοιιτπ 8: απο οσοι-οπο ίοιι: ι ιιιιοιιιοιπ Ωω «ποιο :μοι Γιιιιι:ιιιοπι οοιιιιιιιιιο (οω[2 απ".

ο κι” ιποιιιΓοιιοιπ οΕΕ, €.'ιοποιοΓιιιιι ΑΒΒο:οπι. ποπ

οι! δοοιιιοπι πι. (ο:ι πο. οιιιιιιιιοε) Μ! οι! $κοοιιιιιι

νι. Ρο::ιποιο Οοι·ι·ιοοπιιοπι Ρ:οιποιο οποσ μαι...

ποι·ιοπι Αιιίιοιιοιιίο , ιπ :πιο δ. Οοιιοι·οΓιιι ιιο:ιιιίΐο

ιιιοι:οτ ου :σνομπ οπο ΙΙοεπιπκπι Μφονιισπ Οοο/Πιπ

πω: Λομβοσ :οποια ού ποιοι.» μ&στπώσι,ά ΟΜΙ

ιίαΙππιασ χω. Τίποιίοτιοί Και: ΒοΣΟδο"'ί πω: παρο

2ἱ:, ΡτοποοΜΜ Κοί,. ινοβάοδο:. Οοποιο(-οο ΜοοΑΜ

οιιπι Μιιιιιιιιι ιο ΜοιιαΙιο:ιο ΑπΠοιιοπίι [κό δ'. [Διι

Ποσιο11.0 [ιορφΜ Μαιο. Αοπο πο. ια. :οΧτοτ

οοιιιιιιπ :ρω Τοοιοιιιπι οιιιιιιιιιι οι: νιοιο.τοπι δ. θο

"Με ίοιιιιιιι ιιιοιιι ιοοπιιι:οιοοι ΜΙΝΙ: οποιο, οι

ΕοοΙοΙιο δ. Οοιιο:οίι οεο Ρω.ιωιιιι Γοιι2:ο: οι!.

Ι:οπι Αιιπο:ιοιιο οιιιο.:ιι οοοιιοπιοι·ο ι:Ιο νιιιιι.τοιμ

:η δοποιο2Πο8 , ο τητα οιιιιιιοιπ Εοοιοίιο: οτπ.·ιιιιοιπχ

απ” (κοπο ίο::ιιι_ 5. Οοποιοιιιε οι. πω. μμ] ω

ξι:οιι ιιι Μοοοιιοι·ιο Αιιίιοιιοιιίι. (οι: δ. Ϊονιιιι :ιο Μπι·

πιο , δ: ιο Εοο|οιι:ι Ρ:ιοτοτίιε δ. θοποιοίι , Υιι|8ὸ

6'. (ΜΜΜ: . :μια οιιιι Ιοοοι'ι :Μια οι, πιο, Μωωμι.

πιο,οιίτιοοο Κο!ιοοιοοοιιίοι·νο:. '

& Ι.οοιι:ιειιιοι ΕοοΙο:ια Βοπίιοιι:ιιιο ω Νω;ιήι

ΕριΓοοροο , Οοποι1ιο ΑοιοΙιοποπιι ι. :οπο ο. κι. ω»

ίοιιιιιιι : ιιοο οι ο3Ιοιιιο πο: δ, (ιοποιοίι οι: Β. ?κοκ

οι οοΙΙι8οοιιιι οι -- °°



:ιουρι.ΕΜΕΝΤΗΜ ειιιο11Η ι. ΒΕΝει3101°ιΝι: ιιοἔ Ϊ η _

τι. ιτειιι οριο! Αιιτιοαιτ εοιοΓιιιιοι "το ροιιείιο:ιε ειοειιι:ε , ιιιο:ι›ο εοοττειιεοτε , τι τοε- Απ. οοι·

οτι: τοιιε8ει:ιοτι οτε ρο:ετιιιιτ οει;οινετε ,! οιιτιι ιιιιετ:ιοτ τιιειτοτυπο 8ιοιοετατιι. Μο:: τιιποεο Β- ι-”· _

τι: Β:·οτοε οτειτιοιιετο ειπριιειιι: ο εοοιταξιειτοιο τοειοοιιοι Γε πιο Μειωιι, δ: @οι Ειοιτοτε ἶἐ::ἔ·""

εοερετιιοττιι8ιτι οετνοτιιιιι ω” τεοιρετετε. . » 4 τ -> . . _ _ . _ απ” ω

μ. Μος Βου ρετεοττεοτε,ποιιιτοΚεειε οοιι.οεοειιτι ρ:εεε εοτοροιιιιο το , ιιτιριι ειο- €ΜΙ(Μκι,

Ποιο ιτεΒι οιιιιτι·:Βειτο Μισο: οι οπο εοορεττο @Με οτειιττετετ. Μεοτειιμ* πο» τω. τω” “χω”,

διοτι ροετ τι ι-ετρεοτε ρετειιιιιιε οι, τι: ιιιοιιέτοττοε ειιιιοιοισοτι ίιιιιί:ιοέ νι: :ιεεειιιι:, πιε ροετ :ποιοι τοι

οιοττε ιοτεινεοιεοτε τεεετιετετ. ιτιιοο: Βιέιο @Με ίιεοο δ: οιει ιιοοότερετιοΓο, ρεοεττά- "Με ΡΒ

:οτο ύεοεοοοι τιιιι εικονι: ιιοτιοετο. Οοο ετιιιοι ιτι ιοεο ει! τετοιο :ειι:ιοιοοιοοι ιτι ειιιε πιώ :Τρ #

τοιοε @οοι Βειιιιιεειιο εοοοιιιτποο:; (Με: ιιοτοιοε τριιιο1εω ιιιινεοτοοι τωειο ιοι:τιιιοτιι °ρωτιε.

;:ριτιτοεοέοοΓεεοτεε , ιιε όιιίειιιιοοτροπιιιοτ ιο @μοι εοονετιι πω. Ριιτι:ετ ειιτειο οι οοι $ηιοοιιιτι

τιεοτιιιιιε τοτοοειιειοτιιτ , ιοεοιοοιεέ ειιιτ:ι οιετοετοοτ : Με οιο:ιιοε ιιιιε ρτεενειιιιτ, οοι οπο Ν ο Ή·

Μαιου: ιιοΒιιεοτει ρτοιιοιπιτ. . ν ο _ _ ' _ ο ._

τι. οικω «οι διιεεττιοε ρω ριιιιρει·οοι τειιιειιιιιι Κρε8ιΓο88ειιιοοεοι ρ:οροοετετ , :οοο

ΒιοτιοΓοι (ιιιιιόειιεττοε Οιεεεειστιο ιιιιρετοτ , ειιιτριεοι :οτε ροιιιιειι ρεττιοεοειτ; τι: τρια!

Β. ι)οτετοιιε ει ιοιιιοέετετ ειιρειιιι.·ε:. Ωιιοτι ιρίε ιιτιριετε ριοτοιττεοι , ιοεοτιτοε οοι ρ:οίεέ

ούτω οι! ριιττεε Βο:Βοοειι:ε [ποιοι $ειοΕιιίιιιτιο οείειεοιε , Ρετ Μάρτιο βτεΓεεοτιιιτεκε:ι:

απο: επανω @ο ειιιροπο τειιιιοιΓεειιε ιιοι·ιε ιιιοιο :οοι .τερεοτε τεοειιτοιιιι οπο: ιονιτωι,

τεετεΙΤο: νειοειτε: ιτορεττετει νεοιει , ο: ειιιρε εοτοιε ειιιιτ , οειιιιε ιο:: ιοττεινιτ ι & ιιο&ιοι:

ροΓι ωςιωεω , πιο οει μια εοιιιριενιτ . ο: οι ιιοε ετεοε:ετοι τεεεριίιε ιοοιιιιοτιιι ιιιιιΒιο

πιεο:ιε οοιιιιι εοτροτι:. Δ _ τ · ε _ _ '

οι .στο Γερτοιιεεοιιτιοε οίκο ΜΒΜ νιττοτιιιοο*ίοοεετετιιτ, δ: ιο (Ξειιοιιι Πιο τροπο ρτιοιιιοι $τρτιοεε3

οιιιιιιοιινετιιτ $είιειιιει οιιιεΓεε:ετ, οοιιτιεοι οοδι:ε νιίοε ειι ει ιρΓε ιοεοε ποιτε ειιιιιτιιτε ρετίιιτιιε, ΤΜ" ο"

8: Δ.: ειιιιι νεοιεοτεε ιο νιίιοιιε Μαι .οι οι! Βοοιιοιιοι τοιετεινετιιο:, ΜΕΙ.ΑΝΙοε , ι..εοπἰττιἑιιοὲ ;Ρ::”:3Ε

&ντοοιι ΕριΓεορι ρε: πεύειοτιοοετο ειιτο οτόιοεινετοιιτ λιιτιιιιτεοι. Τιιιτι ιρίε ιιιιρείΑ&ιι: , Ε ι_ '€ςἰι;”:

οι αρτιο Γε τετιοεο: οοιιιονιε τιιτιε τιιεοετιτ , ρὸιιτ ρ:οι›ενιτ. Νειο πιοοιοοΒο ιιιωιωιο :οι (του

ριιαιτιοοεοι απο :Ποιοι τοκοι Ρτιοειριε, Βοτιιιεεε Ριιιιοπε τεεειιειιτε τι.εωΕι.. Νεετεειιιιιτε

ροτεπετ,οιιοτι μοι ι-εε:ετο ι)ει τιιίρεοίοτιοοε ροττεοτετοιο ετιιτ.Μοι: ειιε&οε Ροοτιι.εκ ιτε Γε

οι Εεειειιιιτοοι ιοιιιιο:ειτιοοε νει τιονιι :ετιιιιεο.τιοοε ειιει:ειιιτ , τιοοιιιιιιιι τεειιρετοτιοοε ττωιι€

το: ,εοιτοτε: οτιιιτιιτεοι ιιιΓροιιιιτ ,ρτιορειιιιτι ετοτοιοιιι::ατιοοεοι ρ:οιοτιιτ*,οτ «οι ιο ίιοειιιιέ "ος Μινι;

ιιιι:ειιιιιι: οι: ιο οοιοιιιιιτ ιιοΒιιιιι:ιε. . η _ Μ

Ο· ιιιιιτι ετιειοι οιετιτὸ ποεοιοτι:.ε οοο ιιιιιιτιιιτοι; Ποιο οιιιιιιιιοι νιεε ιο Τειιόεειιιεο νιιια Μοτο κά·

δὲνειιο εοοιιτε ωνεωπΤει, οιιτόειοι ι-ετοιοτι εινιε Κιιειιοοιειι απο οτειτιοτιε'^' οιιιετει οι ιτιο- ώΈ'^κιιω

οι , οοο ἔι 8ιιπιδιο νιτο ο:οτιοοε εοποριε:53ιιιιτιοι τοιιιιετ Ιοοδει τυρι: ιιιεοτιε , οεε ροτιιιτ οι: Σ]

ιιιιτ:ο Γει·νιτε τιιοτιιιε , ριο οοο ιιιιεττειτιε ιιοέιοτ .αποτο τω: ιονοεατοε.ε _ Δ _ ' . Δ _ οτἑτο¦ἰο

ι8. Ι8ιτοτ εἰιπο τε:τιοοι-:ιεειιιιιιιο ετοοιιοι νι: Πει ιιεετετ ιο τωιιιωιω,οιιιο ειιτετο :ιιε ΡΜ”- Ιρίε ε: Με;

ειπε απο Πειτε: $εΠ`ειιιεο νιιιτοτε ειιρετετ ; ιο ιιιιι:ιοιτιιτειιι ιοτοιτ.Ρο.τιτετ εοτεπο δ. 3εοιιιιιο Νιιο @ατι

ιο ΜεοτιιιοεοΓε Μοοιιιιει·ιο ιο ιοι·ιτιοι:αιτειο ιοειιιιτ. ι)ιτιεοοτ «κι Γειονιεεπο , ο: ρτιοΓοοιιιο οι """°

ίιετ:ιτιο οιίεεάετεοτ , τι: νιτιετεοτ. Τοτιε :Με Γειονιεετιι οιινιιιοτεε , Β. δεοιιιιιοοεττι ιο ιτιοετε

εοοιοιοοεοτ ο: Ρτεττι οετ:οττετε: : Για! ιιττιειιιο οπο: ορροιιτο οοο πιο: ιιο&ο:οο τεκτιροτε

ττειοεί:ετιτε.Αττειτοεο @οοι Γε 8ειιι&ι ι”ετε :το ιιιιιιο @πιο ιο:ετειιεοτ ,ειιοετο τιοι'.ιε ριιτιἔ

τι:: Β. Ρετε:ιιιιτι ιιιιιιεοοι ΓιοΕιο Πειτε Πιο Βιοτιοΐο Ρι·ιιτροιιτο, οοιιιιι ιο ττιοοιριιο, ποιο Μοιιιιοποι

νιιιτιεο ,απο ειιοτο Λο8ειιεο ιο ω1ετιι δεοειτο ιιε τεττεοιε ριπε επιιιιιεε ετιιιίετιιοτ ωειοι4 Με“Με

ιιιιιο. _ Δ 3.... . __ _Ι 9. @πιο :Με ΕριΓεοριιὲ , :οι ιΒιιιετιι :.ιοτε :Με :ιδιο οτι νιιιτιιοτιοπο ατινεοετιιτι εἰιπο :οι 8°ΡΒΙ'"ἑ^Ι°τ

Βιιιιιιειοι $είιειαεο Β.Ρατετοιιοι τιεοοεετετιιορεοτιεοε ειιΐετΙοιοτι ιτειο Ειιτειγιιιέ Εριιι:οροο κι" ω '

δ. Σειιιιιιιοοετο :κι Βιιιιιεειτο οοο τιεοιοεετετι ιιττοοιιε εοοειοεοτε ειιοτο ρο1ιωιω , ιτι

οποιοι οεΓειεοτεε Ρωιιεεω εοονεοετοοτ , 8: Γιιο&ιιιιοιι γιο οτατιοοι: ιοειιοι τοκοι ποιοι.

ποιο” ρατιτετ εα:ιεοι πιο οεεορεινετιιοτ ποιοι Πιο τποιοιιτιι. ο: οεε ποοττισ οπου τιινιοει·ετ

:τοσο ΐετορετ οοι νιτα εοοιοοιπιτ: οι: ιιιτιοι οοο ιιιοοοιοεοτο απο ειιτετο ειτε: Γεριιιτοε ειι.2 χ'

ειιοι8: ιο ρετε8:ιοατιοοε αιτετιιτιι ειτε: Γεει.ιτιι: ειι:.8ιε Κετιειορτοτι οοιιτο , ποιειτο:ι οοιεο

ειεΕιι ιιε Γεειιιο :οποιο ι·ειιτ:ιιιοε 2οοιιιιτετ οεειιττετιιοτ ,ποιτεειιιὰ ιιιειεοτεε ρόιι: οιιιτιιτο , οι;

Βειιτιε ορετιιιοτ νινοτι: ιοτεετε ροιι ιεριιιετοοι;

τοτε» πιο ει. Ριπποπι τροπο

ο νι(οοτιττ πιο." ιιοτιιε ι:εοοτηιιιι 85· Ρατεποι ε: 8. Μιειιι€ιιι ιο Μοοτε Τιιιοι:: εττπιιιιιιιΤε Μοτο: ιο

$εοιιιιιοοιι ιο υπο $.Ριιτε:οι, νεοι. 8. ?οὐ ορρειιοτο, »Μαιο ριο. Νοοε !οεο: ιετιιιειοιι οι· ιονιεΐι,ιτιιι€οι.

ιιωιοπι Οοοιιιιο:ιετιιισ :τι οιοι·ιι οιεπιτιοιιιπο Οεειοι , πιο:: :οιιιιειι ιιοτιιιιιε Βιιι·οοιιε, :μια ιι ?ΜοτοΜο

ιιιιοτι ριοεοι ὁ οοιωωιο οριτιο_ πιο Με οποιο (ιτε οιιτιο Οα:οοιιιο ι·ιε.έιεττοτ σιτρεοςιετ: οι οιιρετ , ω:

ει:: Αιιοιτιιι 5ειΤειιιεειιίιτ, μια" 5 Ρατειιιι απο, οι φοτο Ποοιιοι π.ιιε. τ.ιτιν. «ιιε τ. $ερτεοιιι, απο

οικω Βιςιιιιπ«ιιιτ ΙΙ.ΒιιιτΝοπτοιτοοοπιιιι Μοιιιίιειιο του 5. θειιιἀι Ειιτοιεειιιιτ τριτη: ιιιτεοτιτ:τι ει!.

ε..- ελ



ω.. εΠΡΡΙ.ΕΜΕΝτΠΜ ε.εε:11ι.1 . 1. ΒΕΝεο1ο·τιΝι.

 

βΟΚΒ.ΙΘΕΝΒΑ ΙΝ δΑΞΟΠΙ.Ο Ι.

ΙΝ νΙΤΑ δ. Ι.ΕΟΒΙΝΙ.

Υ ΑΖ.1εδ.ὶ›ιΝοΜ Ι. ;. μη? ΕτωενΞε.ειΗε. (ΣΦ νε

:ὸ «Με οΜ:ήτ δ. Μ:οΜωιε, εοπι:τονετΓε τα ΕΠ.

Υαυ:ι·εΒἰΙἰε Βαὶε , ννειιἀεΙΒ:ι·πυε 84 ΠΠιετάα: Επι (Με

Με::ΥΚοΙΟΒὶΪ5,£μΙΞ ίΕειιήτιιτ Κοπιεκπιπι , δ. Ι.εοΜ

επιω αΙ:Βκεπτ υπο Με , (ΒΙΒΗ: παπι. ΧεΙαπά_Ο&ο

ΜΒ. Α: Ε::Ι:Πε (ῖετποτειιίὶε ί:Ποε «Ωω δ. ε..........

«Νοε τοπίΕσετ , απατη ΠοροίἱτἰοειΒ ΡΜ!. Πω Μεττω

εΙ::τιπτι Τι·επίΙε:ἱοπἰε Π”. ΚεΙ:πό. ΟόΙοϋ. Πι Μετ

τμοΙοΒἰο ήιιΓάειι·ι Εεε!οίἱε ειπε: επεσε ο. πι2.πι.1 εκε

τειο Ιι26 Ι Μπακ : ΗΜ. Μια Μική , έ» βρι!ι:τυ Ρε·

ι»·1: πυ#ή ιοπικι |ι:ήριευι ο!! , Μ... Μια ,πω

ρύιμη.β.Ι Μισή ἐρ[κω δ'. ΜΜΜ ωΙρέπε ιἱ βιαι!ο.

ΏοπΓειι:ἰιικιτ ΕεεΙεΠείὶἰ‹:ἰ ΗΒΗ οπτικε εε! 11ΓιιΙ'Π Ε::Ιο

Π:: Οεωοτει:Πε απο ΜΜΜ ἀεΓετἰριἰ “Με ιγρἰε οια:ιιΠ,ιιτ

ι!εωοΜΙτετ ετιιἀὶ:ΞΠἱπιιιε ]οΙιει·ω:: Βερι1Πε. ΤΙΜ:: Μ

ίσο Μπο ε. Εείὶοωπι ω...» ὶωπιἰπι::.εει›. η.

ε. ε.αΜεοΝιε ει>1εο.

Ρε!. 17ι.πσεω. ιο. Π»_ 6.μρ Γεπ&ο Ρταβητοτ6.

αι"Μσ Νοπευε ίπ υπενδέπο ἱιιβνἰσσΞ Μα ·υ0τ!υϋ: Ιωδαε::

Σκε: νἰ:επι ΟιιὶΒ:ι·:ικ Λώ” Νονἱεοπιἱ, Πι1ιιΕ:Ιεκπ

Με ΜΒ. π. ά: ΡὶΒποπἱΒ. δετιἐὶτ. :εμ ε. ἰιε Π:ΗΜτ. Εφη.

βετ 1)εκπι ό· έκ «κά ω». ρΜ.[Β [και,ιτ. απ» ΜΜΜ

Χα:ιβω2υπο κ!σεέ μι...» ἰ›ι Με.: “ΜΜΜ ι:α!ώετ7Μά

:με Παπ.: ό· Μάταια: |]υποδ'Ι, ..ωι...... 98"πάσω

εκανε [Μ2Μω Ρ"ισΝ Με Μ.°Μν Με περιουιΜετ. (Νήσου

α». [πισω ( π: Επιασε:: μειώσει) ή” Ισρπιίο μοβ

ιιστα· , "μή :ιουπώου [Μιέΐίω:έσ . |εσεπίποεπ ω..

βατ οδνΜεω πιιιιίωι:σπι , μπακ: ...σεφ , Μπακ:

Μαΐπω. @ει-ε άε το Αιι&οι· ωω παπι. μ. νοτιιπι

ἱτε ἴοτίἱτει: Ρμσ ὰἱ&ιιε :Π οΒ δεεεκὰοιῆ Βτεάσπι.

Νειπ :ιὶπι ψ” :ΜΜΕ Βεπι.ιε Αιιέ!:οι· ποπ κοιἱοεετ.

Ρετιεπι :πάὶΒἱΙο :& , Ρμσεοπι εΕ› ατο δειι&ι.ιπτ απ.

4:κίΜπιετυπι.

Με!. Μ;; ίπ βιοΧοπ (σ) Μάι. Εεεε Τοπι.;.ΟΜΓ

:ή ρε8. με.. @μμ ννἰΙΙεΙιι·ιω Μοπει:Ιιικ Δω..."

Βιιπἰειιίἱε Μ Μ». ε.. :!ε Ροιπ. Ακι€Ι.ιιΒἱ εε ΜοηεΠ. ΜΜ

ιοΒιπη. Με ΓοτἰΒἰ:. ΙΜ ( ικκειμ: Πε ΜοιιεΙὶαὶο (Μ

πε!ἰ:ι1Π ) Μ... $επδου·κω ΧΟϋΨύπσ αν Βσέπιππίσ

πωι/υιεψω .ωρα ηρυ[ιι£:( Κα:: ΕπβαΙΠεευε : ) ω

π, μυ: "ΜΜΜ ρυ·ιαμά &εικάβωΕ 8σωβκεκ “β , Βο

Μεβ: μο:ιώιω επΙ»ι.ρώυμ [ππἄὶῇωἱ ό· βιυιἑ Βου

@μέ ΜΗ, σφι: «Μπακ πϋ9κασ Με κβπωι. πώ

ΪκΙε που. [Με. ό· ....α............ διΜδσΜΜ ιιυέπακΙα

ΜΜΜ.. οι:σισμπισ ...μια &Μπυ.

ΙΝ νιτ.α ε. οΕκΜΑΝΙ ευ1εσ.

Ρε!. ε”. Μ ε... Ναι (: “ψ ....ιε....... Με». Ησ

8ο ΑΒΒεε ΕΙενἰπἰε:ἰ Πι απου. μια: ι. ει! πω. 0ο.

`εΗὶεππε: , ςιιὸά ω -υέω £εκβι έ» ωι:π[ο παΕ·υίων:ά: δ.

θετωππέ ,ποπ "Μέι, πο» απ: ρυ·ιάσπι παμπ ,ναυα

Ι0$°. με πο» χω... Εκπτωση μα! αρετὶωοπιε ΙνοΜ·

. Οκτωεπέ πσωΕπε ό·

πω» ε_β. α... Μια· 84Γεισο |:0ιϋε Ξει:Ιάο!πω "ΠΜΣ δ,

·υΕπιστε ἀπ[8ποω.

Ρ”. 24.1.άπ Νσω ( &) “ΣΟ . Ρεευπ Οκἰωεπίἰε, θα·

ηιἰτειίΒ :πωσ ηιι0ικ|επι Ή1ΕΒΜ8. θα ό3όΜπ εϋ Οκἱπω

ΝοιιΠήπ οΡἰόο , νιι!Βο Ημβικ, Ηπα:: Βὶνε δι θα::

Βιινὶοωω ΜΜΜ :οετἰεστιιτξΡεεο ΐΜι:επΠ ε!» Φάσης

:οπκτωἰυιι:.ωπε ιίεΙ:. '

Ρε!. 2.41.. πω». 6ο. Μι. ε.. Ι. νεΒἰΒἰο. ΙύΜωι ω!...

Πισω (ε) ...ω , Ε: πωπω θτεποτιιι8 Τιιτοιιἰεω Ε

ΡιΓ‹:.‹!ο €31.Μεπ. ΜΒ. 2. ε”. μ. εΠο [σπίτι οεππάεπι

ΡΕπεΕπι ιιίὶπρεπ: νΞόεται·,ι.Μ ὰ: :πειτε εξωε, Μπι

:ετΙἱιιΪιε εόΙποιιἱιεπι ίφὸΠἱ: <:Πα:Κ , σε ε‹! .κ-`Ρωι:...ωω

ΡΡΜε 5ι:επωεκπε μεπιιΙιιιπ Π: ν58ὶΙἰε δ. Β£ηἱἔτή ω

ΒιΙἰεε εεετε: ει: ΜιΠεε ι·ενοι:επτ. Πιό: 6- υφ1ε.. Μ",

εισο'ίωι έ» ΜΒΜ". ει: ειναι: ΜΨ” ό· Ιέθωεόπω· ὲ με!...

Νεπι δ: Ο::Βοήι.ιε Μέπε "Μπε:έσπσω αἰεω 1εϊ

«:€ε εάερτε: ηιιΓάαπ ΗΒΗ σερ. π. .Η φα πεσει: [.-;!ω;..

Μή, ἰιιςιι1:, ε.. «με Μπα: Μέπει ί9·υ02) Ηί26"Μ άν,

δ. οοΝεοετω ΥΙΚΟΙΝΙδ.

δε!. 2.4.9. πω». Μ. Η». ε.. ιιίωτδε , μ·είε:2 Μάο.

Π: , αψίδα Με: ΝοΜΜ. Μεπιἰοπ Ι1ι1μιΓα: [ΜΒ ε;

Ωω εππ: επεσε οξΠι:ιεστ1:05 Ποωε Εα:Ι:62 Ι.ι.1Β.Μ

ικιιίίε δυΒἀὶε€οι1ιε8 ι.. ΟοΠεά. ε:: δαπεπ:. ειπη. ΡΡ,

Το. 9. Ι:ΗΒΙ_ ΡΡ. Μ Με:: πιοάιιπι: Η Εω:!ιβε μα

απο £ιαίιωωβ [ο π·ΙΕ8%[ο ο!έω ό..........ωω “εφ”

ω. [Με (βια: α:πίμε εικονι: βέβσπέα) βεβεα μ. χ..

βοηθα: Ρουιωΐσε Μ,... έ.» :σπασω ευπ·υεπέτω ΕπΙυβει, ό»

27Μ8ΜΙΜ 7:1κπέσ εσωπικπέ σο” πι· [..Μ.......,.. ω.

Μοτο, αιωπιιυπφα σέ: Βου:έωω με τα·υιΜέίοπω, ι

να σε: ΜΜΜ ΟΠ" , [ει. Μέκπέι οβσπάεπ:. έρβιω Με

“Με .4οιή!έπω :ρπ/ϋκιαπω. ἐξΜά ε. Β. ΕΠοΗ”ηο

ρπ[πτε ω... ΞΡψοΡφ ά- Βοάσπ φα... [.",8.ΜΜ

Π” εμ: Μπι· ω.υιψβ2 “βατ” έωμικιυπ. ΗΜ: Με·

τοΙΙΞεπω,ςυεωε Π: ειιᾶοτἱτετἱε 8: επιηιωεω Μπι;

ε. ΑξΠε δ. !ιιε!ιι:κῇ δ: δ. Ώστιίοττἱα έ; Μ.. «Μ1ωε..

ε. 13ιιοετονει Με

' Ρε!. ε”. ων». Επι. ΜΑ!. υ...ρ... .;·_ °,"Ι.ΙΝό

#“ω”ΜφόΡ”!ί Β. θπωππὶ. Πε να:στήΠ1ιιω σίδιιετάί

εΡο;.;τερ!ιιιπι, π: «μια μπω... 8: :επιω “η”. π.

πι: νη. ΚεΙ:τι‹!. Μεὶ; Ισεωπιπ Εεε ΜΑΜ: Μπήκε

ΐζ'"#_|ΙΜυ #υηνυν·Ι›· Β. Βνωω.ε εσω... , εψερωι μ...

π_βυπό Ο:Μπιπέ οΜρρω@ΜΙ "α... ρ°,"4.·ά:·

δ. ΑυθϋδΤΙΝΙ ΕΡΙδ(Σ.

Ρε!.” ο.έπ Νοκ, Ι. (:36ΒΟΚ2,Β06.02,Κ:ᾶ°τ,ῇ;9ηπ

Ρερἰεε. Ι.ομει·Ιιιω Πάεωτ ω:κι1Μεμιο σετΙκει:ιε. Ν..."

εσ.ε?πωι·υ·ιθε θιπε:ὲ Ε8ωΕεε: πτε8Πϊαι· . μαεερτοτ. Νῇίἱ

δοκιἐ Ι:8:Μυπι εε!έρω ε. καλφηπο; , εμ8 νοΧ ω

Ώοποἰ|ἰἰσ, Με να... δ- ]οΙιευιιίε (ΠτηΓοΒοπή , δ.: μ!

ΗΜ. Ι.ειιίἰε:ε ?ΜΜΜ τερετΙιιπ. Πει:: οΙ·.»Γετνεήο··

εστι Υ. Ο. ΕκικιΜ Μέσω ω..πω..ω ἀοΒοο. |

10η. ; 7 8. πιο”. ι. Μ. ;. Ι. αΓυμιεει ῳτεΙη.

εειπιε

1ΝοεΧ 1-ιιετοκιουε



· ι·

ι ο· ο· ο σ. ο· ο ο ο. ο· ω. .ο π·
- .

.ο .· οφ ο· ο. ο· .°σ.0ο οι :ο ο· .ο

Μπι:: πι

ειπ:νιιοι ..Ε..ν... ΒΕΝΕοιω·ωι.

..ι..-νω.ω·ιω·. «ο

ι

 οι
 

ετιο1ιιι:νε
.

.

Πάστα (ει ) Με"... 2›‹ιἔΞπ.ε «ή... πω»... (το ) υιειδιιιιι ιι/4:ιε Μβιπώ

( τι) Νσω!ω »›ιάει.:. ϊκ1%·ίου·Ισ άώ!πατ.

ιι Μ......ι......... ΜΜΜ 46- Μ.. 2...ι...ωω ω.:ε Μοωωιωιι.

ιι Ζ'ο!ισ8ΜΡύέσα απαιέιι!.: 2:.:!ιι·ιει πιο κω?ίιι$απωιπ.

Λ

° ` ΒΒΟ @ιι θοΒιιο:ιιιΕΡιιΕ. ιι......ιι.. ιΗ..

,_ 4.ιο. 4 .

ΑΔιακ"... α..."..πι ΕΙιιί-α . ιι ο. ε.

- _ Λο!» Λώ” Ποιιααιιιίι8 νιτ2.πι δ.Ρ. Βακ

.Με Φ ΛἀΓοιιοιιιωιςὲ ΙΞ:ιιιιι ειπα, _ _ 849. πι

ΛΒιιιι€πτειιίοε ΕιιιίΕ. δ. Ρειι:οιιιιιε !!00._β [Άη. Κει

8επιπιιιιιιι, ' Ι _ Μ 8ι.ι.ιιι

Λεω εμα. ΗιειιΙΗΜειιΕι Ηιιναικτιιιιιι ΛΒικιτειιι

_ οιειιιιιιι, _ . ' ιο.ιι. πι ιι

“μια”. Εριί·ι:. Νωιο...ι, 644. σ. οι. ιι.ιωιω. ιι8.

4 ·ιι4.ιιι. 8; .«ιω....ιω, - _46ο.πι

°ιι.ιιι...ω ΛΒιιειε Μιιιιιιιιιιιιίιι , . ρ88. πι

Λ.ιιιι...ιιι..., ιιιιιιιιιιε 8.ιιιειω.ιιι, ρλι. ιιι.οα:ιάιιιιι,

. 94>,·. .. · . .

ΛάιΙΠιιοι ΑΒΒεπιίιιι. ι.ιω.......ω, 88ι.ρ8$. ο

Λοο!ιιιιάει ιωκω.ιι .ΑΜ-πια Βοιιιιιιι ιιιοι·. πι. πι

Λάοιίιιιιια επι δ. ιιιειι...ιι., _ Δ . 24.ι..944.94.:

Λάοια πωπω.. οσωωπι ιω1ιωω......, . .μια

Λάοιοοιιε 3. ι....Δ.ιι..ι ειιίσιμιιιιι , 8”. 4. .ΑΝιπ

Οιι!ι·›ιιιιειιίἱε , 878'. πι

Ά(Μςιιιιε ΑΒΕ” Μιιιιιιιοοιιιιι, "ο 4. πι

ΛάοΙριιιι Λώ. Ηεικιμιοιιιιινιτα, . _ σοι. ς5·β".

ΛόαοτιΔιιιε εμιΕ. ιπωτοιω.6. ΡιινιΙο:Βιο δοΙΙ:ιιι

` ω.ιω.6 ωιωιιιπ. ιο9ι.,ιιι

Λάο δ. Λιιάοιέιιι θεια: ]οιιιιιιι ι:οιιΠπιιτ, μι. 486.

487_ πωπω :στη ΚιιιιοιιοΜΜι. Κ:ΙΒιο:ιιιιε Ευ;

πω.. άαιιαι:ιοιιι ιι......ιι , μι. ε. ΑΧι1ο πισ

πωσ ιιοείι , _ 4 - _ 8η. πι

ΛάιιιουεΛοιπε σιωωι... ιοο;. ιο”. 6-_β.".

Αιτιι08ιάιι3 νικ ιιοιειιι πι τωιω, Η!. ει.

4ωιωι.ιω μΙετιιιιιε ιε...ιο..ιι Βιισισ_. _ _ ι οι_ 4

Λάιο ΑΜΑ: 5. ιιιτωι , Μ.. θ): 84. 8;

.πιο Απ... Πανειιιιιι, 84.8. € β". νιια δ. Βοι

_ πω; Γει·ιριοτ . 8”. ει. 84.9. ο ειπε. Γι:ιιΡω,ιΙ»Μ.

Λιιιιιιι μ.. οι: ιιοΒιιιε εοω... 47ι πι

Μπι"... Κα: ει...ει......... 7 4ι. 7 44.

Β1:Ινειιιιιι Κω: Είιιιιι8Ιοι·ιιιιι, 74.4. πι

]Ε.ιιιιιιιΓοε ΕριΠ:. διεπιιιισ , ι40. πι. Ι.€πόφπιιιιε,

Ρ. [που ω... Ηειιιι:ικαιιιιιε , Θ”. 68ο. ΜΟΙ03ΜΠ8

ΛΒΒιι688. ν.ΜοιιΔΠ. δ. $γιιιιιιιοιιιι.ιιι.

?Εμ ΠιιιιοΒειιι ι:οιιίιιιιιιιι.ιε οιιιι, ν 4 444

Αι.ιιιειιιιε Κειιιοτιιιιι εμε. ε.. οι. Ιειιισι.·ιτιιι·. πι. πι ιι

επιιιω.ω ω.. Ι.ιιιιιιειαιιιιι , ω. Επιιιιιιιιπείικο:-ε

Δ.. 8. 1ιιιΚίξο, 4 . 4 ό”

Ξπιιιιιμ. Ιάια[4υπο[Μ ιιι ΛτιΒιια, 74ο.πι

.δι κι.. Αιωιπ.. 5.· Μπι:: εωιιοικ. 7ο8.ιιι

π.. ω... ι...Β.ι...ι. ΕριΓο. Ιειιάσ.ιιιι, μι. πι

ΛΒιι δ,(ι€ι€ιιι2τι πιατα, ν __ 4π.ιιι

Λἔειιιο Μοιιισιιιιε Εοιιι:ιιιοι|ιιι, _:46. ει.

Λιςιιιοιιιιε Μο.....ι.... Βοιιιι, ι64

ΛιζιιΜτι:.ι ΑΒΕ. ]οικιιίιε. 487. πι 48 8. ει.

Λι>,ιΙΕκποε πω. ΜΜΕ ν. ΛιιΒιιικτιιι8.

Λ8ιΙιιΠιιε Λώ. Βοιιιειιίι8. . 4ι..πι ιι

4Βιι..ιι... ΙιειΙιπ Κα ΟοΙιιιιιΒιιιιιιιιι φερει, ι.8.

|πά:Ηφση δη”. Π. -Ιισκέ

πι. ξέρει·Λιιιιι Μπι. @πιω πι... .

ι”. πιΛιιιιιι μια. Λοιοιιιιιισιιιιι,

ΛΒιι:ιιι:ιιε «Μάι ΟΜΒιιοιιτιιε.

ΛΒιιτε Απ.. Νινι:ι.Ιοοιιι, 47ο ει.

ΛΒιιοιιΔιάιιε νιτρειΙαι:ιοιιε , δ. ΑειΙι μια, ιι6. πι

Λιζιιιιε ιιιιιιε οι: ο...ιω.ιι.... Ειιιιοιιιι Παπ, ι 0ο. πι

Λειι:ιιιιιε Ι.ιιιωνιειιίι: Μο.ιω...ι τω" τοπικα,

_ ιι8.μ_ο, ό-|)". ιιιιι.ι.ο μ:ιι:,ιι.ι. πι

Λειιορα. Πιο: Κοιιι2ιιοιιιιιι , «πιο σ.....ι.ωι ι;οικιι..

. απ. - - - 407- #

Λισιιιιιιιιι Νονιοιιιοι·ιιιιι ΕΡιίο. 46 ο. πι. ιιΙ.Αειιειιιιιιε

. πω, 6;4.5 α Λιιιισιιιιι.. ιι8. πι. 7ι4,.πι

ιιωιω..ι ΕριΓε. Ι.ιοάιεθιιιιωιιιιι, .88:.. Η;

Βιικοι .ωι.ωι ιιιειιι‹:ι ιιι..ιιιιι , η. Δ. Διαπιω

α' . . _ _ . .

” οπο: ι-ιειωιι ιιοΒιιιιιικιι:ι. Θ". ιι

Λιοπιιι ΑΝ.:4:ιε σ.ιπωωιω πω; ρμ. Θ' β94_

_..8ι.4.2. .

Λιιιιπάιιιι ΕΡια. ε.........π., . . κι”. πι

Λι4.ιιιιίιιι Κ:Ιιοιιιιιε Σ». ιι...ωιειι ιο 0ιιΠιιιιι πω,

Π4. ά>|ι". Υπο :ιπε ό”. ς)·[:". .

ΛιτηοοΓοΟοιισιιιιιιιι, 8;ρ.ιι ο

ΛΙει·ιιαιιιιια Με." :.ι.8. ἔι Ριιηιιιιο ιιιηιιιΒιιειο, μα.

Παει. Οιιιιιο. ι.2.8. 8'β". ΡιισιιΒιιιΕπ Επι: Πιο

Μι!. Μ»... Πιικ, ι”. ιιι.Υικι.ιιιιιιε8: ΚιιοιιιιΔι.

Δ... Ποιιιιι:: , μη. πι, ω. πω... Οιιιιιιοιιιιιο

Πιο: , μι.. μι. παπι Οπιιιι:ιιε Οειιιοιπιιιιιόιι8,

. μι. πι ι - ι .

ΛΙΑτ.ιιιε ΛΒΒιιε Ποινιιιίιε, 8 47. πι

ΛΙικι·ιειιε Λοβ” Ποινειιίἰε, · - 84.8. πι

ΛΙ:ιιιιιιιε ΜΒΜ: Και: «επι. Ηιιμιιίο Μοοοιιο.

Έ
Αμ

"πω, 88 ;. ει.

ΔΙΒιοιιΓει ΕριΓεορι οιιι.ιιιιι, ιο4ι. ει.

.Μάι ΚοΒιιια ΙιειΙια,. . | . . 44. πι

ΛΙιιοΒιιο6ιε ΛΒΜιιΠ`π ΜοΙΙιοιιιοιιΠε Υιτει,8ο6.6ψ".

δοι·οι·ει·ιι νωω..ιω.. ιέικ ιιινιίιτ, . 87 ο. πι

ΛΜαι·ιιιιιιι ιιιω.ιιιι Μειω.ιω.6., 673. ο 794. πι

ΛΜίιιοιιε Λαμια Κως 8”. Δ κι”. ιοο7.5.

ΛΙάτιαιο πω. $ι:ιιοικιιίιο. 194. ο

ΑΜΕιιια Ωοιιιιαε,ΗοοοιιιιΔιιι.Ηιι$ο, 8.2 ιο9.ιισ.

Ι.οιιιιιιιιιι Και νωιωι.ι.ι ?ΦΗΜΗ ΜΜΜ. ιη..

. ό ['24. _ . ` / ι . .

.ιιι.ι.εω..ι Έριί.:. Ω:ιιιιεκι:, έ”. ει. (.ΣΗΜιίιιιιι

καιω... πω”, η 6. Δ

ΛΠονιιιιιι.ι8 πω: Βιιν0.> ι - - .

.φωσ πω. Κε;ιιιιε π! δηιι2Μπι , 6 ο 4. πι. ιι

.‹ι..ι.. πω.. ιιι Ροοιινο, μ?

Λιιιι·αιι Κοειε ΛιιΒιιιτ ρι·οςοοιω. 77 ι

Λιιιιι.Ιικιιιιε 8 . @κακή Μπι. _ Ι 4". οΒιι, 4 8 ο

Λιιιιιιιοι.ιι Βιιιιοοιι:ι-ΧεΒιε Ριιιιιιιιιιι:, 84ο. 84.ι

Λιιιαιιο:ιιιιιι ΑΒΕ:: Μιιιι:ιεπειιίιι, 987. πι.

Λιιι:.ιιιιιι ΕΡια. Τ...ι.εω.ω νιιο.7ορ. ό· Μ". 3.

θει·ιππιειιι νοΙει , 464. πι ΙΜίΒιιαιιίιε Βα:Ιειιπ

.ι..ικιιιωιωιωι , μι.. μι. @κι που... καιω ·

ίοΙ1οιιιιιο, ιι.8. .ι.'ν'οΓι:οιιοε ειι.ιάιι. 8α:. 94ο. (ΜΗ.

πωπω. ΛΒΒαε Μπιγκ, 64ο. 6·[.”.

4 .



ΜΜΜ Ηιετοι.ιοπι

πι...» ιππιιπιπιπθοιπαι.πι ε. διιιιιιπιι.πι, «πι. πι

Αιιισιι _Μιιι. Ηιιιιιιιιοπιισ Υιιι, πρ. ό· β". π.

Απιι!ιο ιΒιιιπ:ιιπι, . πι. π

Απιιιι ιιιιτι-.ι.ιιοιιιιιι ιιιΒιιιιιιι σε ιιιοι·ε 7.)°_ιπ.ριι.7

Αιιιιιιιιιιοιιιιπ Επι... Βιιι:ιιππειιιι , 59. σ.. τιιιω.ιιι

πι. , ιιιι.ι. ει. 5αινιιιι. π. ι..π...ιι.μ.......π..ιω.

Διιο!ιιι!!ι:_ωνι ἰπ Ηπιιιιοπιπ, Ι 87ι·. πι

.ΑππεΜιο.ι, ...πιω ιιοΓιιει, ω. πι. π. Μοπσ.ιιιιιιππι.

Αιιιιε ω εοι·Επιε 5. 5:ιοιιιιιι ιεινε.ιιιι·, χω. πι

Μ... απ.» ιοι:πι μι 5οιιιιιιιαπι, πιο'. πι. ιι '

Απιιι:48 Μὴ” ΕΙιιοποπίβ, 7 πι. π

Απ_βειιι , πω: Ο παπι, 7 . - 3.- πι

Λπιμιιιιιιπα Απ....ιιτιι πιοΒιιιιπ ιιιιιοιισιπι, ιιιίβ

πιω.. _ .

Αππαιιιιιιο. ΑΒιιαιιιιι, 6 πι.

Αιιιι:Ιιειιππο Επιίι:0Ρ0 Μιιιιιιπ ιιιι:Διπ 5.Τπιάι:ιπιι

νικ, ” πιο”

ΑιιειΙικιιιιι Επι.. Ρ8.ιιιικιιι, μι. ιιιιι.. πι. ω”. ιι

Αππιπι Κι·εω, ει.ιι.ιω.... Μ.. πι. πωπω , κ”.

ιοο;.ιοο7.Ε:Βιιιόπε, 898.Ιο04..ιο” πι.Ει8

Εισιιιισ , ιοο;. πι. Ι.οιιιοιε , ω”. οπ.....σ. π.

ΕίιιιππιοΕπιπ Κεει8. Ή9.ώ·|ι". Μπιαιι 11πειε

- ιιιοποιιιιι , 77ι. 77.ι. υπ:: Αιιονιιιιιιιι, ι·46.πι

ἈιιΒιοιππι ΟιιιιιιαΙιππι Ειιιίι:οι›ι, Βοπιιιιιιπι α πω,

ω”. 8. .

Απ” Καφ Ειιιιι€Ιοιππι ιιιιιιιι. ει: Ρι·οΒιπι€8 η”.

όιβ". οιιιιπι , μι.

ιππιιοικιιιιι πω.. 5ιιΒιιιιιιι, ι ο η. ο.

Αποιιπιιιιιιι Βιιιιοιιππι Βια, ν 848. πι

ΑΜΒιιι·ιι Επι.. 11οιοπι πΒιιιιιι Υπο, ι ο 4.8. ς9·[α".

ΑπΓιειίι ιπι .ι....ι..ι Λιππιπ πι, ιισιιειιιιιι, ι”.

πι".

Αιιιιιιιπι 5ικιιιοιιιιπι πιει.. 5. 5αιιιιιιμ ιιιιμιιι,

μα. -

ιιιιιι.ιιι. πια Μοιιιι:ιιι ει....ιι....πι, . π”. ε.

Απίιοιιιι Ιοεπε φαει Ρι&οπ:8 , ρ_η·. π. π. Μοπιιιι,

Λιιίἱοπειιι·:.

ΔιιΓοι.ιιιιπ πω. Ρι6ιωνειιίιε . ό”. σ”. ρι·6. ιβιβ".

οια:ιιιιι 5. Ειιιιισιιπιπ , 8η. ει. πο. ιοιιιιιι. @πιο

|·ιπιπι ΗιιιιιιιΕ, 8η. :. Οι:πιιιιι:ι οιιιιεππιιπππι

Μπακ ι δ”. οι. (.Ήιπι:ιιιο Κοιιιπιπε. ιιιιιίι:ιιΒιι,

1ο_ι6.ιπ.

·ι.ιιαιωπ ΑΒΒιιιιιΐπ ι....ωιιιωπι , μι. πι. μι.. πι.

4.ι.δ.3.0]11.8 Υιιι , ε”. 8.[εππ.

Διιιιιοειιι νΜα ιπ Ρ2.Βο Ι.ισάια:πΩ, ιοι6. π

ΛιιοΙΙιιιιιιι ΕριΓε. Βιιπιιο. 77. πι

Αιιπιιιιιιιι. Επι.. Ειιιοιεειιιιι, ι ο Π. ι °

.ι....ι........ .Διιιιοιιι:α .και , η. πι. ιι

.ω...... αιίιιιιπιιιι Αιιιιιιιιιιιιπ, ι.ιι.πι. ό· β". Λι

ωιιειιΠε παμε, ι”. ι.,·ι.:

Αιιιιιιιιιι Απ... Μπι., 4.77. πι

.ωι......... μπω , πρι.. πι. Μοποπειιε , ιδιιἱ. ὁ Νοιι

πιιιιιιιι ωιιωι, μια :

Δια1ιιιιιιιιι ΕριΓι:ορι . Ι.ιι:ιιιιιι . Μ. ιι. νιτιιιιιιιι, Με.

ΟιιιΓιιιιιιι , μπι. ει. τι..πω... , 146. πι. Οχριιιιιιιι,

ει”. π. Ριιιιαιιι. πω.. Νι..ειιιω, μι. πι

Άπωπικο Ποιο ιιι οικω. πει. ο

παπι..." ιιι Ροπιινο, ι 8 7. πι

πιω... Επι.. Ι..ιιιιιιιιιιεπιιι :πι Κοπιαι·ιοππι .Με Ωκ

0ιιισιιι, 4η. ει. π

Λιι€ιωπι 5. Τιιιιιοπιι ωπΓιιιΒιιιιιιιιε, ι ο η . :

Λιιιιιπι Επι... Υιιιιιπι:ειιιιι .πωπω επιιιιι. ι η. πι

Αιιονιιιιιιπι Ιι:.ιιιι Κα, πι. π. πι,

ιιιι6.ιωπι Εριθ:. Ι.ιοικιιιι8. ιοπς.. πι

............ Ε. 7.Η:ιιιιοπιιο

Διιιιοπιπι πιω,... Βιιι!ιοαππι, το”. π

.ω....ι... πιο.. Αιμιιιιιιιι, η. πι. π. Λιπισιιαι Μ

ιοπιιπι Κα 1.ωεπιιι, 76 Ο. πι

πωπω Οοπιιι Ηιιιιιοιιια, μη. π

Διποιι08Επιισο πι, 7; ο. π

Αιιιιιιιι Μ€ιι€π ιι ιειιιτωΡι και... ι". 6» β". Βοι

...κι ιιι.ι.ιιιι Βοιιιιιιίιι ι:οπιππΕπιπιπι , ι6ο.πι. πι:

Μ..ιο...ι........ ιιιιιιι , ;7ι. ιπ. π. Κοιιιιιιιιιιπι :πιο

οικιριι, πιο. πι. ειιι58€πι28, κι".

Αιοαι&ιπ1ΙιεΕριθ.Ριιιιιι:Βιο 5οιι€πιπὶπ€ιππ Γπιιιι:ιι

¦ π. , μι; ι.. πι

πω” πω... Βιιιοικοιιιιιι:, ` 7ι8. πι

Διιιι.ιι:ιιι: Αι€ιιι . `"Π.¦. “

Αιν:ιιιοιππι 1·:Ρια.ι.ιιιι , 64.7. ό”. π...μει.... 6.ιο.

ιέιβ". Ανιιιιι, 64ι..π. 5ιιπᾶἱ ΔικιιιιιιίΒ . θειι

ιιιισ.Υιέιοιιπιιι, ιιιιιι.ιοιιιππο , 64ι. πι. Οοιιιιιι:ι,

Βιιιιπιππιιιιι , ι7ύ. π. θεπιιιιιε, 64ο. ό". 64.5.

5:ιισ.ιοιά,ΒοΒο 8ι Ρ1ιι.ι:ι.ιπε, σ,... (Σιιι.ιιιιιι ι·-οιπιιιιι.

απ. Κοιπειιιι5,

_ Όσο ιιιι:ιιια, δ”. πι

ΑΓιιιιιιιι πω... Ριππιια. ι”. 8'|ξ". α[7ια @ί η;

ΑιιιΙοπει.ιι Ρι:Πηιοι πωπω; ΟειΙσιιιιι2επιιι ,

ει”. π.

Διειιιιιιιι πρι.. Ι.πιιάππιπιιε, πι.7.π.ιι. 84.ι. πι.

κι!. λαοι: , . πιει-ι. πι.

Αιιιιιοπιιιιιιιι πω. Ι.ιιπι·Ιπιισιιιιι, Β;ο.πι

πωπω... ρπιπιιππι. 2.95. πι

ιι...ι.....ι.. Ε πι.. νι...ιω....ιι , σ”. ρ ι,·. πι. πι. €3

ιιιπιπι:επίιε πω. ω

Αιιιι Απ... Βιιιιιιιιπιεπιιι 8: νωιιιιιιι.. 9 8 ;. πι

πω.. [ιπι ΑιιαΙιιε πω... Βοϋιῇ , πι. πι. δ. Βιιιπιιιπ

πι... ειναι! Γι πως., δε. πι. Α Μπι ω"... κει-δ

μ., πρ; π. Υπ: ειπε , μι. ό· ι". πωπω ιππι

Βιιιπιίο ιιιοί:&πε, ι6ι. π

Αιιιιοπίἱε Ειιιίι:. ΡιΙιιιιπάι.ιε, δι8. ει. π

Λιπιτίαιωι περσι πο” Αππιτπιιιιι, μι 8. π

Αποιοικιιπι Επι.. Ρπιιιιιαιε , μι. ;ο 7. πι

ιι...ιοι..... τ... πω.. .ι...ι.ιιη πω... η. π. ΚιιΒιιιιπι

πω... μι. μι.. ι>ιιιιι..Βιο 5οιιοπιιιι:.ει Γι.ιιιίιιι

ω. , ιορι.. πι. (ιιιιπιπιο με εοπιιιιιι , ι.7 7. η.7 δ.

μι. 4.”. .πωπω ι>..ιιιμι...... οπ:Ιιπει , 48ο. π.

5. ΥπεπιιιοΒιιιιππι «πω. , μ ο. ιιιο. πιι.ιιιι‹ιι

Καππα ι.....ιιιιιι. , 77 ρ. π. 5. ιιιιι..ιω ι:ει·ιι:,8ι8.

ιιιιιιιιι ιιιπιιιιι ιιι .......... ι:οιιξιο:ιι , 8 η. :. ιιιι:σ:Γ

Γιιιιπι ιιιιιιιι 5. ΑιιιΒιιιιιιιι , ιομ.. «πιω ιρίἱιιι π.

νσ.ιιιι, ι οη

.λπιιοπιπιπε Λιιιια: ιπΒιι:ιιιιιι Εοπι:ιιιο ιΚοιιιιππειιιίι,

ω”. σ..

Απ..ιοπιιιι εμε. 'Ι'ιιιιιπιιειιιιι νεα , ι”. ό· [εί!

5. ΥιιιιιιιικΒιιιΙππι οιάιιιπι , μια. πι. 5. Επι): ι

.ιιτ.ι πιω, _ πι. πι

ΛιπιπΙξι ΑΒΕ” 5. Μιιιιιιιιι,ξ σ. χ. πι. 8; Ο. πι

πω. :κι Απνιι.ιιι ιι. 8 π.. πι. π. Η. πι.

Απειιιιιιπι πω.. 5ιπιιιιιιιιι , Ι.ιιιιο , ΝιιΕπιπ8,

μη. πι.

Αι.ιππιιοόιιιιππι , π. ΖΕάπα.

Ανιιπε Επι.. Λιντιιι€ιιίιε, ' δ4.ι..|

Απππι·ιιιιπε τ... 2.ιιιιιιιιπιιπι πω. λιιιιΠιοει. πω..

ιιιιιπι ειιι:ιιιιι , 78. πι. ΑιιιικΒιιιΙππι πωπω π.

(Η, @ώ Π!

ΑπιιοΒοι·ιιι Μοπιι:ιιιι Βιιοιιαι:ειιιιι, .ι.4.ι..ιπ

Μπα ΑιιΒιιιΙΤει Ρειιιί:ι ω.. π. π.ι...4. Μι%

..ω...-....ι.. ιπι Μπιππιιππι, πρ. πι

Αιιιειι:ιποιιιπι παπα.. 5. Οιιιι:ι θεια: Μι εοπ

ιιαπιιπι ,187.πι. εμπορι Αιιιιιε, πω. Ιω”, ;;7.

πι. ΟαΙιοιιπι,° φ π. πι.

Αιιιιιιπποπιπι (:οπιει Κιι.ιιο,,76. Μπιιιιιιιι.ιε, Γ”.

πι. πω. , ω. '

Λκ1Μ!ισιιΜι μια ιιι ΒιιΒιο, ρ ς 1.2. π,

ιωιωει6ιι ΒιιιΓο. Βιιιιιι:. Υιιιι η. Απιππιιππι :καπ

Επι. " 7ιι. πι

Διι_(Μο . Ι·'ι·ιιικιιι Τοπιοιιιαι . 99ι.πι. π. Ε'ι·ιπ:οιιιπ.

Απιιιοικιιπ ιππιτοπ3. Πιο ιιι:νοι.ι, 981.

Διιιικι·ιπε Επι.. πωπω και ι:οιΡι.”, ε_ Έιχι·[ή,

μη. ει. μι.. ει. Υιιιι:ειιιιιιπι εοι·ικιιιι , ει”. πι.

@Παω ευ!" ι 7”. 7ο;. δ.Υ'ιι:Ηιιιιπιιιιπ "μι,

869. πι Ι.ιπιιιιΙιιιιιπι ιιιιιιιιιιι , 5η. πι. εοπικι·ιιι

πο! πι:Ιιοιπ, 874 Π;

Α.ιιιιιιιιίπε ιιοιιιιιι Ι·'ιππαιπ ΠοΙππιΒαπππι σειρά , η.

π. Με: ειπε ιι:ιοι·, .ιπι Μια. ιιειιιιιιι:επιιοι πω..

οί&π . Ωω. :πιω πι; , μι. θα.. πι

Διιιιιιιοι.ιοιι Επι.. Αππιισιιιιιιπε, 78. πι. πό. οσια

0ιιιΦοιτιπ8., 3)4· 8

Αι·,<ιισπισιιιι Απ..πω., πι. μ.

Β

ι ΑΒοΙεπι ΑΒΒιιιι πω”, ιι”

Βιιοπιιι Βικιιη πω, μι. μ.ιι. Βήοιιιιοι :οιι

γιατιι ΕΠΒ8..ιιιι8.117. πι. 42.4.. πι. ςιιπι ιιΒιιο,,ι,.....

 



εετ:ΠΝι31 ωοϋτ.1 $ε1νεϋ16:1·1Ν1.

Β2ἱΩι15 Εβα. ΤεικναπΜπί8, ΗΜ. πι. Ν”. πι

Βοϋά1Μι ΝΠ: ειρικὶ Αττ2Βιτε:8 , > ρ”. :_

ΒήοαΜϊ.Ήπιε Ε .Πορνο Βι:ιοΒι1:Μ. ω”. :.

ΒειΙάει ΑΒΒπἱ α ]σωπβ% Μ 7.·πι

Β.1.!ονιύωιε Ερἰ1ὶ:. Νον1οπππΠ8. 75; πι

Β2Ιάι:Π188 ΕΙ.ιιι.ΜαΕοωοε Μ. ΡΒ1ΒΡΡο πω... Καμ,

Βο.”ρ. ω. 8η._π. . .#

Β.ιΜΜοιιε Μπιγκ. δ. Αηθ::ιιάι8 Βσ.τω·; 97 7. 978

Βε1ΓεπιΞιιε 5. Β.ι.ίσΠπιτρο: ,- 67. πι. π. :.

ΒαΙ:ΙιἰΙἀἰε Κεεὶιπ να., 77 ;. ς9]ΞΗ. (ΞεΠπ Μουα

ΙϊαΞο Βινι:τ, ό”. ε. ΜοάσμτΕσω Εμίοοριμω :Ιο

β€τιπ. 68ι_ ε. 699. πι. ΜΜΜ: δ. ΠΙΠοεπο εοτιἔ

:ΜΗ . 80- Μ

Βει1ιωωπιιε ΑΒΒ:ἑ Ι.ιιιτειιΕε. πι. ε.

Βειτοτπὶ οω.€. να. δα.. 81.6. ςβ[η].

ΒΜ·"σπι Προ:: ΑΠ.κιω, _ 8 η.. π:

Βπι!ιοΙοπιππε ΕΙΔΗ. ........π. ,νΞτιω δ. ΗΜΜ

ίοιιΙὶ ρ©τ€1υἱτἱ: , πω. :τι

ΜΜΜ: ΕΡΜ. ΚΩἔι12εΒειτἱιιε, Δ Πε. πι

Βιίἱιιιιε ΒΡΩ. $Ρ1τωΠε @κατά ὰἀΗτιπὶοιιἱ @Με

.. 5.6οωσ. “ειπα

.ΜΙΒ ΓιιΙ.›Ω:.Μτ ΡτΏἱΙε8ἱ0 $οΙΙειιιπἰειαυίἱ, 1ο9π.. π.

ΒιΓο ίου ΒΙειιἀἰιιιιε 8. $ο.!εΙιετ82 πιο.κΞκυε, 4η. πι

...ω...ι...... ΜοτιπΒιιε ΒσΒϋ. . 16;

Βα.νσπΒ ΟοκιΕ ΥΜ, ω... ό· β". ΜΜΒιιτ ω! η...

ωωιιΙιιιπ σ:ΙΦΒτικ δ. Ι.ἰνιουε, σ”. 211

Βα!ο. ΡκΠηιο: άΗΠιιθυε ὁ ΒΜὶΞ. ν......ωι, ρο8.

δ.. Π.

ΒςΒΒει Γοιο: $. 6:τιι·ιιό1ε, ΑΒΒιι1Πθ. Α...1.ωω..α

οοιιὸἰιτἰκ, . 4”. α. κ:

ΒαΙ:Μπ.πω Μ[Μα ἱπ ΕἱΙ€Εἱ$. ";. 864.

ΒεΙΙΜιιε δ. (ΜΜΜ άψ:ΞριεΙυε, . πω:

Β:ΙΙοναοωίεε ...ω 5. ΑττΜπόι15. 718. πι

Β:ΙΙ0νπου(σε Ερὶίι:. ΟοιιΒικιτωι4. ρ Ερ.π. Ππο80.

ι ο 6 4.. π.

3οιπά1&ε ΥΕκΒο,ὰἱΓεἱμιΙι 8. Ετ11ᾶι1οίἱ,;ἱ7.ὸβ94.

.Βεκιωι:·τι Ρ. ΚοΒιιΙο. Μοιπ.:Με 3. ΟΛΗ ἰΡἱΡΡὶι10

χω.(ω1Πι , α”. ι. ΤΙΜΠ8:ἰο Μ: €ωιω.. , ;η. ό·

Πρ", ινι.......ι., 86.». ό-β". νικώ Δημ: , 86;. ό

_ [η .ιοΜ..π. (Σπάικ «μ... 176- 80

ΒΜ: ΜΗ Ρακήε Υ Η: εΒ Μποπο Γετἱμε ωεαὶσὸ 84.9.

ω. .απο Ξ Ρτοάσο.τάο, Μ”. ό·β"έ

Β:παἱἰέΗ Βάίι:οΡΙ ΑΒΒ. ΉιΠεπιπώωΕι ΥΙτα, κκ”.

ό· Με· -. ..

Β‹:ικὅἱ&ὶ Ραμ: Ρ:ΜΙ.9σω ΕΙἰωίἱ ΜοωΩε.ι·ιο τοιμ

:επυ121. . 7! 8-2

Β€τιαὶιᾶι18 ΑΒΒ:ιε 1·'οίΐατοπίΒ, , Μό.. ει

Βοκίὶἔιιυε Ριεί!η·τα ΗιΒ::11ι18 (ΜΜΜ 44;;. ι

Βοπ·ιο ω... Β::νωΗε, 8η. :η

Β:0επι1ε ΕΡ1(ε_ ί-απ&υ8,;ός. πι_ ωιιΜ81π6ποτ 8. Επι

(παπι ,64.Μ. ά και πωπω.

πω... ω... οσω.5. ν... α.. 8... (Μ...

Βωπϋιε ΕΡΠε (:αποτπαιππεπΠε, ;;8

Βοκ:Ικικ1ικ Βια Ι.ΜΜι1ηοπω, . ;η. ε.

Β:κ:Ιιετἰυε Ρα:ΙΒ. Υποάιιιή . Π:ι·Ξριοι·, · υηα.. η;

ΒεκεΙιιιικ!ω ΕΡ.Γ‹:. ΑπιΒἰπιπιπΠε :οη>ιιε δ. ΥιιιιΙΔτΞεἰ

τηιισίοπκ Μπεστ, 8 ρ. ε

Β:τα:ΜΙὸἱε ω” (ΞΙιἰΙἀ€κἰσ:ἰ Κ:Βἰη δρα πι

Β€τεπΒ3τἰυ5 Ιωρωιιοτ, 4 ;. πι

Βοκομήιιε ΑΒΒαε Π:κν:ι:ίἱε, δ”. 82 δ”. 3

Βοτπειτόπε ΑΒΒειε Ποτἀπωίἰε, “ 589. 8. η

Βετοἱσἱοϊιππ Κ:Βοε, . τη. "η

ΒοπΙκιήιιε (:ο1τι€5(0ΜΜΒ211ΠΜ @Μια πιιἱιιιτ,ιρ.ω

ΒαιΒιι8 ΕΡΠε. Έκταση. 69 ί

ΒεπώπωικΙω Ατνει·ιτοκιιω (Σοφα, ;76.ε

Β:ι.Βοο!.3τιε ΕΡἱΓσ. ΠοεοπΔΕ8, δ”. 111

ΒετιἰΙει ΑΒΒειἱΙΙὲι ΚεΙωΙἰε, . 78ο. ει.

Β.;".Ι; ίςπιίηα Πω άονοιει, . Μ. ιτι

ΒΗτὶΗΜτπποκδ. ΛΙά:ΒιιικΙΒ, Μ”. πι.867. ιι

Βεκτ.ιιιιε ΑΒΕ” $ἱκΒ1νειπίἰε. Μ... σ.. ;6;. ε. τι

Βι:τι:ο ω... · 689- Η

Βαιοατι ΜοπιΠε:ῆ ώ ΜΙΒ :οτιόὶττικ. 97. 98. ε”.

Βε:ττιιΙδ Μ.›Β- Β0ω00Β5 Μα κο· (6'ρ'9ΐ

Β::ΙιεΙαπω Μαιο ΡειΙπἰτιιιε, . 96

Βε·νΕ:Ιωυκοτάσ Μ Αι1=Π2 . νΠΙσ.$. Εσιπ1ΜπάΙ, 761. :

ΒἱίἰΕμίε. ΑτηςΙοκι.ιω ΟτΞ:ιπού. Ν”. 2

Β›[ω.υιικω σσ.Βιιιπι Μι Αμπιι1ώο. κι. Π:

`

Βὶ:ιιπΞΒιιω ΕΜ.. ΛιτΙἱΒτεἱίἰΙω , 9.. ε; ρ... ΑΡο1Μέ

ιιπήε , 97. πι. διιΙΡξι:Ιιιε .$Μ. Κ $υΙΡΜιιε. Ή;Πω

]0:υζι18, ι·μ·.4. ΜΜΜ ΜϋΒωπ, $ἔΒὶτειππιιε, 485..
απο. Κεωε:Ιππ, 4 ώ

' ' _ 490. ιι

Αωσ.τισΙοε ΜΗΝ.: ο!ε8ιτ, 7"__ Μ

·ΒὶιιπἱΒἱΒΒε εετω..ω1ωωμ.Ρω:5. . 8 χ. ..Ξ

ΒἱτστἱΒεΠίἱι1Μ ΟοπιαδιιικωΜω, ;76. π. «α. Α...
Παω. Δ -

ΒΙ.Μιψϊ·ώΠο ἱιι Μο:ἱπἰ: , δ. Υπεπὸι·ο8ἰΙἰΙἰ απ· στο

διοι:οκιτει, ' με). έ.. ό· σα'.

πω.........ε..ωΡ..ω, ε;9_ω.

.ΒΙ:[ινωπ ορἱἀπω Ρτο:ιιΙἱτ δ. Αἱεωἔσπ1 , ω·7. δε δ.

Αυβτππιεπι, · 664.

ΒΙείοπΓο8 (Μπήκε ει:: Ώοωὶ:ἰΠ-2,Αὰ:Ιε.'ΪἙ:οτΈαιι

. .ϋιπειτα,;;ι.ει. ΘμὶΙΙεΙΙπιΜ. 379.;

ω..ω...... Μακ Γ:ΡπΙ:ιιι·π Αιιιὶ:τ ΚοΒΙΞε λι18Η2,

74.;. πι. '

ΒΙΜυΙΐιιε Μοπειώι1ε ΒοΒὶΪ, Μ!

ΒΙὶιΙιΙΙόἰε Μοπ3ι:!ια ΕΒσ:ἐπ:πΙἰε Ρἰἐ οΒἱτ. 447. πι

ΒΙΙι·π·ιιιπώιε δ. νω...ω ὸὶΓσΞμιΙω, Μ.. πι. Ι>Μϊ ΑΒ·

Με Ι.ωεοιπωθε, 89. 9ο

Β.Ιπω.επτπ1ε Π: ΜΑΜ., 5.8.ι.4. ω... πι. ν. ΜοιιΜΙΐ.

ΒοΒἱοπἴ:.

Βοβο .....οι..ι..ά......ϋ Μ.......ι...., _ Δ _ ν . 7,.:

ΒοΕηΙεπιπ .ΜΒΜ 1301.., _ς_1η. νωω.ωΡ..11.γω.ε

ΗΜ. η.ω. μμ ε.

Βο.:Ιο ΕΡΞΠ:. ΤιιΙΙ:ι:ίἰ: . 4.8. 81. Η. Η. πιω...

4ή-θ· ω. `

Βοή Μέ. Βεῇο:ιτἰ.ῇ. - Ύ

ΜΜΜΑΒΒωΜΑἱΙκοΙΕιιΪἰἐ, . Μ... 8”. Η,

ΒοοεΕπΗ18 ΒΡΩ. Μ2ει1πτω.18 ασε ΕΙΜα:οΡοε 0τ4Ητ

επική: , 1.89. 2.. εοησιιε δ.ΉΠΜύ ιω...ι.......

99!- Μ.

ΒοαΜοΞυσΕμί:. ΑπΒΙοτυἑιι (Μεικα!Ξιιω, πο;; δ

ΒΜΜΜ ΦοτΡη8.5. νωω.1..Β.61., _ωε.:. :μΧ Τε::

ναυτια.

Βο110Β204 Βατώε, _ τη. μ;

Βοίο ΑΒΒ:ιε Ποτὶπετιίἱε , .;77. 8ε ;δο. 11τ.;84_ ει. π.

Βοίο ΕΡΠΕ. ΏὸπΠει::ἱ:οίἱεἰπ ΑΙηωειπιἰει. ι”

Βοίοι:Μοάικ ΑΕΕ”. Η: ΏοπὲὶΙο Κοιοπιει8. 10”. ο

Η τεσπα Ερ.Γε.Ε:ιι€€ποΓαε, ; 8 τ. ς5-β".

Βτε:Βεω1ετ μ: νΞεοε σΙάιπιιι: @Ωω δ. ΑπιιικΙΞ, 7“

1σω;.8.. ακα...: 8. ·ι·.ιω..... _ 997. ει. η

Βτἱεεἰπε Μέσα: Β:ἰΒε:ὶ. με.. Ω

Βτἱοεἱ] ικι&ίιε νὶήΜ Μ: Γαπᾶἰ. 6 ο Θ. πι.

1Μωιιϋ Μαιο, > 4; 6. Π!

Β:Ξτειιιιιὶε ν.ΑιιεΠε 8: Α.ιπιο:Π:2.

Βκοσιτἰια . ΗΜ. Κτεἰε. , ι Ε. 8.

Μαρ πάσα .παπα σΜιιε Π: ΒοΙΒἱο, 8 Μ.. ε.

Βιιιαο:ΜΙά1ε Κ:8ἰπι Πωσ. δ. ΟοΙ.ιιπιΒιποἰιιί:ίΪει,

18. ω. Ι):ίἱᾶ::ἰιιπι ΕΡὶί‹:. ΎΜπια @Με οέ:Ξ:Π, Μ.

_ ω. πιειΙιδ μπὶτ, 2.8. τῷ

Βτιωο ΑΒΒαε Βετθεπίἰ8, > ' Υ;ο.8)·.'. :

Βκιιιιο ΕΡΙΓ.:. Ηι:ΕοΜοΠε οοιιΜΜι ΕοοΙ:Ιὶεπι 5. Μ::
ΜΒΜ, ν ° ' δ”. Δ

Βιια8ωιέόσ ιιι·ιόε Πε ὸἱᾶα, ῦιι.ι:ἰ

ΒιικΒυπάοί.ιτα Α6τωε.Γ.ε Υ'Η8. 4.”..όΐ β". 8: ΜΗ

618.6η.6η·. Μό.

Ό

Λάοΐπι18 Ερἰίὸοριὶε. . πο”. Ω

(Ξειἱ11τ£ἱΕΡὶἴ:. Β:Ε:!ι:ι·1.ιε , ' ω........;. π.

ΛΒϋπὶΙΤ4 Εκπκιππει. θ ;. π;

ΟπεἰΙΜ , οι: 8: θεια Θ.: Ο:Εοίκτε2 . ΑΒ · ΗΜ.

ΜΜΕ π, . 4.ι6. επ

ω...... Ερ.Γ.:. ΑτεΙ.ιτ. ΚιιΙΙἰαιΙΔω Πω τω... Με

Επι, 14.0. έ.

θεϊάσεω 3. ΚίοΜΜι:πι εοπνετιἱπ, πρι. ε. π. 2.:: απ!.

0ι!ωμιουι νἱ‹:ιιε Π: ΥἰΙ:ιΠὶτιο μεσο, ΜΜῇ. Η.. Η
ΟιιΙΜ:2ι Μοι1σ.ΠοτΞε, . ;!4.. @β '.Ι

0ιιβισέΜπ οιύάπιπι Ρὶαιπἀἰ2 €σηΝ8 β. Α1112.πάίάε :

τσιπ, · · .· - · γ”. :κι

0ΜπσΜεαΜ αστρα: δ. Αιι·ιαπϋ ιΜΕπιπ ,ρμ.ιπ. ω...

δ. Ηιιπι!κΜ, ! «η. Μ

Επιππαιτί:ε ΕΡΠ8, θεια οτἱσπε, 7”.86δ.ΛιπΒα·

αν . ΨΜΦ<Μνσ. ν. Με @ΜΒΜ θα

μ.



Μουτ ιιιετοιιιααει

α; "8.α $τερτιατιαι . 7η. Ιτατικττατ 8οι.α. θετατ·

- 'Με . δεη. τιι. Ντι:οταιι8. 8η. ιιι

(:αττιρατιται Οοπιττι:ε , Ττιοστιατεται., 667. τι. δταρτια

τα” , 687. πι. 668.α.Η:τττκτται δ”. α.. διο. πι.

ΗιΜατααι, . ._ ιιι”. τα

Ι)α::τ, ναατπιαται,688. Πρ. 8”.ναιιιττιο,ιο$8.

πι. α.

@ΜΜΜ τω... ιττάτ, ι.74. πι. τα ι:οπιπιαιτε ιιτναατ.

τω. _ Δ

(.'ααιααττα Ερτίο. Ϊ.αιιτοαιτιια. 6 ο. ό· β". ΜεΙΙττα:

9ο. (βιβα . Ποαειτατττ, το”. πι. Ττι:οιτοιιΝιι0°5

αν ο- ό· ·ι·τ- .
0ΩΡΓ._βΛ τιι[ιστια . σε τ.. ιιι

θιφτοιτιοιιτκ τιιβεατστιτ, -; οι. 2

Οατατιιτοι:αιιιιιιιαι δαττα:τιίτε. τι. τα

(:ατααταιτι ΕρτΓι:. Αττττατται. το”. τα. Ι·'αΙτιεττα·ι. ι.οτ.

τα. ΟττΙ:ικτται. τη. α. Ηατττιο απ. οιιι:τρττ. το α:
δ. ναατιάτειττττΙτ, τ το!.

(Σωστα: Μ. στι!. ΚατοΙαι. -

Οατοττι Ποτ τω... τα λττιιοττοα, μι σ. τα

Οατττατιατ δ. ταιειαατι ρττττιαι άτττ:τραται. τω. τα

Ώατττιιτ "πίτα ρετ Μια οτιατττοι . α”. η ο. πι. δ. Βα

ιιαττ&τ ιτααΠαττο τιιἔι: τα ΟαΙΙταα·ι ταάτα, ι”. ό·

β". (.¦αίττιιιιαίτε Μοααίτε τττ τείτααταττο ρι:τ Ρατσ

ιιαατιι , _ι7ι.. α. 7 Οατιοτιιαατιαιι τι.. τττ Μοτιαστιαι,

;7). ο. ΚατΙοτιιαιιττατ. -Ωατττα:αίσιι δ. Βιιτιεοττάτ

αστρα: τερεταιιτ. ;7;. η α

(δ.ιβι·τιι[ο το"τ20τττοτυ. 7.”. α.

Ωατα1ααατ ΕρτΓα. Οιτιαττιαι. τ”. πι. τση. τα

Παττιεττιιαιιιται δ: Οαττιτααι Παει:: Α1ατιιατιτιοταπι .

μ; . πι. _ ι -

διιωΙ.ιϋτ Γοα θααεταττα ..ι διαττταπι 7ι7. πι

(πατάει Ε.ρτίτι. Μετδτοταπι. το”. α

θετ.ιετταιττι Γοα Τ‹:&α Ατιτιιιττίτα Ηατκιιιτατιίτη 6 οι. οι:

οοτ.. πι. ·

ατα Ατιτιοττττα ΑτεΙαιο. τ” ιιι

απ... τω... ΐατιίστττιτι Βοιιι:τττο Κοτοιι·ιαματτ ,

:ο 7. α

(Ξεαοττιααατ Καττιιατατ δ. δ:τιοΙατττι:ε στιττιιοτιτ. ι”.

“τι ια.. ι μια. 1ττιστατιιιιτ ρετ δ. ε.ται..ιαα.·,

.τη τα. ·

ΕριΓ:οριιι Βιιτατιαι, ι"

Εοπια, (τατιτο. ;7ρ.α

α......ι.. νται: . προ. τιι. ν. ΜοτιαιΙ. €εατα1οαΓα.

ΟιιιτισττικΙΜι δ. Αττιααεται τιιτττατ. μι. ιτι

(.ΐτ:οΙτττιται ΛτιΒαε ιτι Αα;.Ιτα, το οι·. ιοο8. θα...

(3τιαετιι:τιοαι τιοτιτττε τττατικιια ι.;. α.. Ι.ιιιιόερατιάτα οτα:

ιιιιοτ . τη. α. Βατρατιιτοτατατιι ττΙτατιι βοταπιτιααο

τκιιι:ιτταιιιταττι οττ-ατατιτ , η. α. στι.. α. 66 παταω...

τη. α.ιιι. 6η. _ Ι _

ετιαι.ιαοατιτι1εδ Οοταπιτια.ιιτ ιτττετραται. ροτιοα ΕρτΓα_

Ι.ααιτιιατ . ι7. πι. ι.7. α. ιι8. πι. Βατεατιιτοτ'ατιτ (τα.

κατ. Μι!. εοαίατιάττατ σιιττι ΜαΒιιοατιτο . μια μια

Γατιίτ:τττιττ ΡττντΙορτο δοΙτατιιιταετιιττ. τ...) ._ π.

Οτιττιτ:τιστται Γιαπ. Και , Μοιιατισττο 3ατααττ απ·

@τα τ:οτιτ”εττ. _ ι ο68_ π..

Ώτιττττατιοαι Ματια. Και: 77ο. α. δ. Ετήοάιαπι ατα

τα: . Μι. Θ: ω... πι. τιτειιατιι ετα: τιιτ-αιιττιιττι , 68ι..

6=[ηα. 7 σο. όι_β". Βιιτττται:αττι τοι:ιιπι δ. Αιτιατι

ττο ιτττιιιττ , 8ι.ο. α. ιοριι. οσοτιτττατ, 6”. 7ο.. α'.

στα :ται τ.οοετοΒ8ττο ααα αιτττ:ττρτα. ο”. ιιι

Αιιιααιτο τοοιιιιι Ναατο ι:οποι:ιτττι . 7τ7. πι. να (μα.

ταοτ ααιιτι τοιςτιατ. , 7._ π.

©τιτικτιαι 1-ιιτιοτααι τα (ΞαΙΙτα Βοτετ, τ”. στ ρ. α

°ωοάοικιιε Βιιιζοται:τττ ττΙται δ. τι`ατΓαιιττι αιτςτρττ, μια.

ττι. μι. α. τ”ανοτ €..α.ια.ιοαιΜο...α..α Ετοτταςαι.

68 τ 5”. Υιιααέταρτίτττ ρτορτιστια :τα στα: ττΙττι.”.α.

πι.

· 0ι·:ΙΙαιιτΒιιι απατα 8. Ετσ.·Ιοτιαττο ατιτιοατττ, 6;ι.α.

Βατττιττττετιι ιιιτοτοττι όποτε. 778

δ. ττττττιεττο θι:τιι:ιτοατιι ωπαιτττ_, Βιρ.· ιιι.οτιτιι,

°? 79

Ώτι2ιτρΙτιιι Μεττεαίτε ΕρτΓε. τ; 7. πι. τ”. νττα, το μ.

ε".

Ή:4τείτα·ΑΒΒαττΠα Ττοπτεαίτ ντττοτιστιι :ιτρττοατ.

4. . πι.

Ώτιιοττιατ.το (.`τιτ1ριττοτ Κ. Με.. τιιοτιατοτττα ρτπιττεττιιτ

ι. £οιαιιιιιααο , α!. 8: τω.. πι. εαπι οτιττΙιοΕ , ι8.τα.

8. νααΙαττι:ατιι «Χαρτι . 8ι.α. 87ιι0αταπι Μαιτττ:0ιια

ωρα, πο. τα. 5. ΚατττεαΙαπι τα! Γι: απ... μη. τ”.

δ. Αττιιιτττιττι άετταρτ , τ”. τι. Ετιτατ το: εαι·ατ. ττρ_ιιι

. Αρματα Καττ3αι:ο ρταττι:ττ , μι. τα. Ι.ερα το: Μιτο

τιααι πιαΙἑ :και τι, οι 6. 6τ7

Ώτιτοττιατταα Οι ...ιοι.ι Η. αι... ..ιρ.αι. αιιτιτι οικι

ταοτιταιτττιι . τιμ. α. Έοτιτατιστταττι αι.ι80τ. «τω.

δ. Ι.οοιτι·ρατταττι Ερτα:ορατιι ιταιτειιατ . 679. τιι.ττιο

τττιιτ, _ .. . α!.

Ωτιτοττιατται ρἴοιιᾶο.Χ€ιτ Ετιτοτιιτ, 88ο. Η,

οι..." . τταινται Βατειιιιιτται . . ι.ι. α.

(ζτιτατιιτιοτττιιιι Ερττε. Ρττντταετο δοττοτπατατετιιτ Γατι

Γι:ττιιττ, ι οι ι.. αι

Οτιτοιτο:ρατται Μιτιαι (τοττιετατιίτι. ι ο Ια Π!

Οτιτοτταρααρατ Ερτιτ:. Μεττεαίτι. ιο 69.ιιι. το! .ι . ι ο ι;

ςτιτοετοτκττατ Ερτίο. Ραττττοτιιπι. 77ρ. α

ΟτιτοιτοΙιοτται ΕρτιΕ:. Τατοατεα8, 6 Μ.. α

Ετιτοι:ΙοΕκτιαε Οοπια: Ρατατττ. 6”. 7ο;

Πιτοι.τοναΙιται ωτιταιτ απατα Ττιεο<τατιιιτττ. η. ο

ΟτιτααοαΙιται νιτ ττταττττι. ' Η. α

Οτιτοττιτττττι Κορταα Ματια. Κατι: Ωατιοτιτοτιιττι :οτιδ

τα.. 7 8ι.τα

(τιααττιεττιιτ δρτττ:. Οοτοιιτειιίττ δπιΒιιτειιττιπι 8: Ματ·

.....α.ι.τα..ιαι. Ει:ετοΙται ιταττεαττ ία:ιτ, ιιατ..ιιι

οτ·υτιτοτιστττ.τ, ρταόταττι δ. Χτ:τιατττ, ω.: τα

ΟΙαττ ΑΒΕ. Υτι:τιατιιίτι νττα, α”. ό·[ηρε

οταβα Παντα: ττι Βιταττεττιαι, α”. πι

Ματια; Ε.ρτίο. νατοαττοτιοαττι ντα, τ ο στ. @ψαρι

(Ξωτικα: ντΙτα Καρτα ιιι! δαιαατιαιιι, τη. τι. ματι.

7ιτ.πι.ιοι·;.α. . .

(Στοτιοαι:ττιι Ηττα δ. ιι.ειτα.ια. ΑτιΒαιιιτα Ματεταιιαα

Ω!.ι 9 τι 2· 9 4 ‹

Οιιιιττισττι ορτιτατιι τα Ρτεατιιττα τωρα; δ. Απιατισττ ω..

τι", 7”.δ

(τοτοττιαΒιιιιι Και διτοττοτιιτιι Μι ττττκττιτ2. .ιι ο.ιι·ι

(Μακ Μοααιωωτα δ. θι:τοοιιτε. α”. τα

(¦οτοτιτα Ερτιο. Ωτιιιτιττπτια:, .Η ι.μ

00ΙΙΙιτι ω.. τα ΛααΙια, με. α. τι. Μωαβ. (ἱοταἀοαίἔ.

ΟοΙαπιτιαατΑτια Υττα , τ. όιῇ". Ι.αιτοντατα ι Καμ

αι:ατρττ ορο ΑΒιιοτιατιττ . ;ι7. ΑΕττατιι τ>:τιαττι:τι,

Μι!. ατι Γι:ττρΓαττι αιτ Οτεροττατιι Μ. 4.ι.ι.πι

Οοταττιτιττιατ Λ·τιτι. Μπακ!. α. ρτὲ οτιττ. τη. α. τι.

ΗτΙεταεατιττα ατα: ιτσατειιι πατατα ττατττα και”,

πο. α.

Εσττιεται. 88;.πι.ιο;ι·.ιτι

(τοπιιτιορζο:ττιι8 ΑΒΕ.. Βατιωτειιττό. ρ α

οοιιατιιται ν. Τοαατιι:ται.

Οοαοτι τω Οααοα.Ραρα δ_Κτττατιαττι οτάτττιατ, τιμ.. α

δοαστΙτα. ΜαττΓι:οαααΓο . τη. τα. Όττρρταστατι:. μι.

πι. ίαΙ:τατιτϊ, οοτ. πι. Κοττιαατιτιι , 7ι.ο. ό. β".

Αττηατιτ9 _. Πρ. ΡτίτταΓα. 8η. τι. Ατττνατίοτα.τεαττι.

δ”. α. τι. Η:οταττοτάσαίο , το”. ιι.ιιαω.ι...τ..

ιοι6. Κοτοπια ειιιΕ, το"

δοαττ:ιται Μοτιατ ε τ.τοτιτατισττα: . τι”. πι. ήττα ντα.
δ 6τ. . σόι π

(ζοτιτοτττα Ε ααα Βαστε αι:οτ. 7 χ; 4__ 'Η

00ι!!τι,ιττη τα Ατατιι:ιατιτα αατατττ δ. .ι...ι..ι....ι , μα.

πι. ατττ δατιέ'.ττ ()οτιττατιιτ:τιΓε:, Δημ]

©οτιττααιτετιίτι τα Αταιτιααατα ΕρτΓι:. ο....ι.........

ι.;δ.α. ]οτιατιιιτε.ι.4..ι..:..8.Βοττι.”·ι. 5.άοΜ.”,ηρ.

Ωοαττατιττυαίτι τα θ.ιΙΙτα ΕρτιΕ. Ι.αοαττατιαα , ττοο_

πω. . _

Οοτιίταιιττιιιιι Ερτττ:. Βεττονα::τιίτα θεαιεττοτ τερατ

. "τα · ρω.:

@Μπι ιτανται Ρττ:ατάται , μι. α. α. Μοτιαττ. (τομ

τκϊεαϊο.

2.'υττι|τ:ιι , αττιατε, τ. ττι

(:ο(αΙιττιαα .Ωραια θεττιειτατιίτι. 8τ6. έι8.α

Οο[τιπω Βανται (ταΙΙτα. 1.67_ 8

ο... ι..ι.ιι.ιι.ι...τ...... ε. ι.ι....ι Μαι” Μ...

ε:τιβε...ωρ βία. ττι Ροαιτιιορ ιρι·.α.

Εαττοαττε ΕρτΓε. Τ:Πο. ε”. π.

Οιιττιτιστττ ΕρτΓε. 1.ττιιτττταταια5ανττα. 877.όψ .

τι $τοταττι α: τιιαιιτραΙιττιι α δ. Εττιττιττιτ.ι ...έτ

.. ·τ_ (3· ' .

9Χριιααιιιι Εριίτι. Αιετατεαιτι, α”. α.

Παιτο

 



$ΕΟΠΝΒΙ 8ΑΞΟ'ΠΙ..Ι ΒΕΝΕΙΒΙΟΤΙΝΙ.

Ι)

Λάο Μάι ΑιιτιοΒιιιιε.

ο Πωσ Εμ: ν::οάοιι:ιιίιε, 4.7 ι.. :ο

Βιιμ,οι::ιιιιε δ. Αιιιιιιίοι:ι ποιοι: ιιι δώ: Μ:::ειιιι και

πιο:: ποιο: , :Η . ..ο :::ιι&ιοιιιΒιιτι ::νοι:.ι::1:, :74..

ιιιιιι:αιιιι ιιιοιιι:α Ξιδ. Κι:ιιο:ιο Με”. 194.. Ε:

:κια ν::οόιιο:οίι οσοι: σοοί::: , 7.74. ΡιιιιΙ:ιπι

...πο Ε::Ι:Πε: Με... , 1.74. οι. Ι:.ιιιό:::ιιτ , .μ.;. πι·

(ι::::ιιοι ιιιιι:ιιιιιιι [κατ. 4.64.. α, (Ξ:::ιιιει.:ιιιιι :οο

πιο.. ΠΠ: Ρ:25ει: , 4.76. πι. δ. νιι.:οό::Βιίιιιιιιι ιο

οι.ι!Διιι ::νο‹:ε:: "ω... , μ8.”ο. Αιιοοιιιαιι:ιο

Τσ.:ν:οο:οΠΒιιε Ρωι:ι..ω ο. ει. ΑΜοιοιι::οί: Μο

οι:Ρ:::ιοιιι @πιο 674.. οι. Ρ3ε.2οο8 ..Δ Ριά:ιιι :οΒιι.

714.πι_ Απι2ι·ιιιι1πι πω... , πι. πι. πο. ::νοαιτ.

7ι6. ιιιιιιι.. πο ιιιιο Βιο:ιιειιιιιιιοι 0Η::: . Μιά. δ.

ΟιΠ::ιιιιιι ω"... , 79ι.Ει:1:ιιι μ.:.ιι.ι .ιιωι..79ι.

π. Κιέ::ιιόι Γ:ειιο:ίπε ιιιιΡ:ιω ρ:ιιιιειά::: οοο ω...

9.”. Ειι1:Βιιιιιι ει: Μοτο ίσο:: Ι:νει:, 99 ο. οι

1):Βοο:::οε 8.4.ι.:.ιι Πιο: απο Τιι:οάο:ι:ο Ριιε:18Ε.

4 η . ει.

Ι):Πιιιι ΕΡιΓοορι και:: :ο Β..ι.ι.ιωι :ι:ΙΓ::ιο:οάο, 777

Ποιιιι.πιιιε Εμ: Κοιι:::ιίιε. 1ο”. :τι

Β.πι:ν:ι:οε ΕριΓ‹:. Μ:Ιάι::ιίιε, Η ο. :τι

Β:ια:οΙι ω». ω.....ιι. Υπο, ι ο ι._ (μη...

Π:ιιοιιιιο Κ:8:ε, 74.7. :τι

Β:ιιι:ειιι1:Ιιε (οι οιωιιι.ιι. Μοοιι:ιιο. ιει.οιο:. 4 41.

Πεοπιιιιιε 1:ιι Π:ο::οιιιιε Εμ: Ριινι1:ειο δοΠ:::ι

οι..ω.6 ι..ιωιωι, 1ο9ι.. :τι

Β:ι·:οιικ ΕριΓ:. Πω", 161. Θ.

Β:Μ::ιιιιιε Μοιικιιιιε Εοο:σ.ο:Ι1α, Μο. οι

Β:Μ:ιιι (Μιά. νικ, 8ι.6. ό·ρ92.

Β:Ε:Ι:ιιιι: Εριι:ομιε, :ο ;7

0.6.ι..ω.εΡιι:. νι:ιιιι:οίἰι πιαι:7: , ω!. πι. Μπι

ειιιι :ιιο. Β::Ι:Μιο οπο., :44.. σ.

1:.εωιο. Ι.ιιοΒοι.ι. Κα , ι Κε.:οιο Μ. νιιιιτι:ιιι.

ει: πι.

13.....ι:.ιιι ΕριΓ:. :..........ι...ιο, 1ο;:.Μ

Π:ο::ιιιι. ιιοοιΙιε ί:ιιιιοιι 3. Αοι1ιιιιαι:ι, μέ. το

13:10 °ΕοιιΕοοοε άει::ιο4:οε, 830- Β

πω.. ΒΡιΙ:. Ριθ::ι.ν:οίιε δ. Ι.:οι·Ιοεπιιιοι ι::ιιι·ιι:, 68ο.

Π!. θ)). Κ.

Βέοπωιωπι επιμιάκω :οι Βίοι-ατο, ω”. οι

11ιοι.7ω. ιιιοι·:γ: Ριιία:ιει.οι ίοι:ιιι:, 76ο.ιιι

Πω:: ::Ιιαιοίιι. Η:ι·ιιιοο, 2·δ- Μ

ΒοΙ:οΙιε Εμ.. δ. Μπάσο, 479. :τι

Βοιιιιι.ιι:: :ιιΔ::πιι04,8. θ:::ΙΜ.:ι:1Χ0:ι 477- 3· Η

Βοιιιιιιιι:ο. Λώ. Νινιο.1:οΠ:. 467. πι. 47ο. ο

Ι)οιιιιο ΑοοεεΝιιν::ιΙιε, 18041

Βοιτιι:ιιιιιιιε 8. :....ι.ιιοι .ιιικιμιι.... 8η. :. Μο::

Ι.ιιιιοι:ιιιι:, 876. Π:

Βοιιιιιο. Μοιιο.:ιιο. Εοοι·ιπ. 4”

1)0112.:11$ Οσοι:: Μιιιιιιιιι:οίιε, 38Ι· 2

Βοιια:ιιε ΕΡιτ:. Υ:ίοιι:ιοο:ιιίιε, 4η. π.. ΕιοΒιιιπι :ι:18.

551.536.

Βστοιιπ!ια |ο::ι.18 ιο νοίο.8ο, όμ- τη

Πο::0 Οσοι:: Γ:σ.ο::. 7'4·- Π·

Πιο;,ο ΕριΓε. Β:ΙΙονιι::ιιίιε. 1064- α

13ιωκιωι ::ο:ριιε 5. Αιιιιιο:Ιι ι:Ι:Ε:::ιι:. 734- Θ.

Βιιυι›ιοι: ω...: Λ..Βιι: , 7”. :11- μη: Εθ ιΜυΗΠ1.

74.3.8.

.Οι4·υιΜ Βιινιιιειιι ΒοιΒιιοάιιι, 4$Ι· 9

Ε

Α.ιι..ι.ι..: .Λο81ιιτ Κα: , Μ Ριά::ιι ο:: 3. Επι»

Μπιιιπι :::ιιιι:ι:ιι:, δε. :Η

Ε.ωι....... ΕΡιτ:. Ι..ιιιάι:Ηι·ιι:ιιίιε. 9:0- ό|:Η·

Ε;ις|Πιόιιε Ι.ιιιόιεθ:ιι:οβε, · 879- 2· Π

Ειιί:::νιιιοοε ΔΗΜ: οι.....οιι κι ΑιιΒιιο, :ΦΟΣ 1006

ΕΞ... Λώ” Μ...ι...ι...6. , μι!! Εοιί:. Ι.ιοοιιίιιτοοιιΠε,

884_ 8: 886. οι. 8ρι.. Ιιι-Ηιιρ:ιιο Μοοει.ΙΙ:ιιο Ξι

Κιτς: Αι:ι.€ιω.. Ριι:Η:ι:ιιι·, 88Ι· 2

οοο.. `.ιι.ι....ιιο οοιω...6. , 74;. οι. 7 49. α. 887- Π·

...Ριε..ι.ιι, · Δ ' 7ιι-"Μι·

Εικι::.ιιιιιιιιε Λιάκο 5. ΟΒιιι:ΗΜ δ6 ι· δ· "

|ισά. Ηι|ίοι·. δικιά. Π. Βασσά.

Εοοπι::ιιΠε ΕΡιίΕοοιιε, νιιιιίιιάιι: , Ρ'. νιιιιοι.

Με.

Ει..::ιοιιι. Μοιιοι:ιιιιε Βι:οτι:::ιδε, ν”. Μ

Εω-οιιωω Ι.ιιιάιιιιιιιιι :ινι:ει::ιιι1ιι::::ιιιιι:. 98 ο. ε:

ει.ιω....ω Ε. Π: Αοοι!ιοιιε, ιο”. ει.

Εοι·οιοιιε νι: Μουσε, ει: Γονιιε. 644.. Ι.:οιΙ:Βιιιιιιι·ιι

πικαπ. Μέ. δ: 68ι. €5' β”. ΕΒ::ιιι:ι·ιιιιε απο

69ι. π. νοτια. :ιιιε ς:Ρωι.,ιύΜ. :οιι:!ι: Ο::ιιοοιιιιιι

δ. Μπι:: ποιοι $ιι:Πιοο:ε απο Ι.:ιι::ιιά: :οοιιι8:,

7ο8_ πι. πιει: ρ:ιι: . 694._ ε. 8. Ειιιο:::ο οΒιιικεσ.+

:οτ , Με.. οι. ο: ω :ιιιιι :οιηι:ι. ιο ::ει.::::::ιι , Μα'.

ό· Μι

Ει:ΒΒ:::ιιε Πιιιιιιιιιιιοιιιιιι Και , ιοο;. οι. (ιι‹:::ίἶοτ:ιιι

Μο:: Ι.ο:ιι:ι·ιιιιι, ω”. ο

Ε:7€ιι.ι.ι. Κα: σοω: :ιει::ι τιι:::Δι., το”. πο. πω.

.ιιιιιιιι:οίι ΜοοειΙΙ:ιιο ωιω:ι..ιο ειάΙοι:ιο::: , ιο ω..

:ιιι: ο::::ι·ι:ι ......ι.:ι. δ. Οιι:Ιιο::::ιε, 898

Εει1νιιιιΜιιε Λοπιιο:ι:: Εει:ιι:οιι8 , 9η.. ει. ο!. Βάι!

νι:ειΙάιιε, 9 77. 9 ι 6

Ε%:Βιιι·Βιε Λώ. Νινιο.Ι:ιιίιε, 4 7 π.. :τι -

ΕΒιιιε ΕριΓ::. 8::ιοο:οίιε, 6; 8. ει.

ΕιΠπι:ι.ιε Εοοι:ε Νιιιιιιι::ι τ:ιιιιεί:ι: ιι:1ι.].ιω 5. Εισ

οιιιι, 6;4. 6;;

ΕΙ:Ε.ιιιε ΑΜΒ Ο:Η:ιιίιε, 79 6. ει. οι

Ει:ο.....ιο. ΕΡιτ:. Ι.οιιεΙιιιι:οίιε , :ι::ιΡι:ο:οιοικι 5. Α

οπο, 7;;. οι

ειιιω. ΑΒΒει:ιΙΐιι 3:::πο:ειιιιΙα, 897. 898

Βαν οψι!.ι ιο @πιο Δ...: δ. ε.ιιιιΔιι..: , 74ι. πι. ει!.

1ΞΙ7 Απο. .. 747. ει. Μ...: Ι: ποιοι: δ. Ε:ιιι!ά.ι::ι,

77 ο. ύ/τ99. Ρ'. Μο:1ε:Π. Ειι:ιιΓ:.

Βιι;ι..: Ι:νο.: αστρο: δ. Έιιι·Γ:ι , ;ο9. 8: 2.ι4..ιι. :ινε τ:

ΡιιΙ::ι.ιι·πι οπο: . ;ι 4.. οι. ιι:1ι......6. Εα:Ι:Πα Με..

:ο:ιοιιι ιιι:οι:Η . ;:.:..;ι.8. ι:οι·ιάι: $οιΙ::ιιιιικιιι·ιι.

488. ό·β44. Ρ:ινιι:Βιιιιιι :ιιιΐο::ιι ρτο δοΙΙ:ιιι

ιιιπο, ιο9ι. δ. ΤιΠοιι:οι :::ιιιιιι: 8: Μοιι.ιι:Ιιιιιιι

οι ι:ιΠιιιιι:,994-- 991'. δ. Ηιιιι:Βοο:Ι:ιιι Ι:νο: ό:

Γιισιο Εοιι::, ιοι9. το

ΕΙ6[απΖΕισιο ι.ωιω..... ιο ω.ιιο, 7η. οι

Ε! [οποιο .........Μ ιιι Αηιιι:.πιιι.ι, 8ι8. ει.

ΕΙιππιι:.ιι· ΑΙΜ:: Εε:ιιιιΙοη ιη.. ιη. :ιό

ΕΙ7ιιιιι ΑΒΕ. Ι.4.:ιοι:ιει 8:03 8: :::.ιοΠα:ιο, 6”. ό·

! ο .

Ειιιιἔιειιιιε Γ:ιι .ΕοιιΙιειιιι: ΑΒΕ:: 1....ιιιιω ...οι 8.

Έιιι·Π:ιιιιι, ό;;

Ειιιιιιο ΕΡιίι:.5:ιιοο:οΙιε ::ιοιιιι: Αάτιιιιιιιιιι ΑΒΒε::ιιι

Ι:ειΙιιοι, :ιο;ι.. οι

ΕΡοιε:ιιιοε Κα Ηιιι::οιιι:, μι. ει

Ε::.ιιιιιιιιάιε Μι Η:::Ιια:ι:ιιιάιε Μοοπιια. Εϋο:ιει‹:,

4.41. πι. '

Ει:ιιιοοειιιιι:. δ. Γιιτί:ιιιιι οποιοι: , 4ο8. οι. Ι.ιιιιιιιο

ειιιιι :ιάοοπ,4ο9. ιι.;ιο. δ: μι. πι. Ρ:ι·ιοιι:: Βα

οιι:..ιι. :ο...ιο , ;:ι.. ο. δ. Έι::(Ει:οηιιιει:ορ::ιειτ,

ΜΒ. 8: μι. Ι.:ο:Πτκιει :]ιιε Φωτ. μι. 7η. Εστια

ιιι:ΙΙ:ιιιι άο::ι:, 4η ο. πι. Βιι:ΙιιΙ‹ι:πι οπο: ,77 7. πι.

:επι Μι άοΓροιιίο.ι: :ιιΡιτ, 77 8

Ει:ιιιο:::ιιε ΑΒΒειε Εοι·ικι::ιΠε, :ο 4ο. :τι

Ε::ιιιι›:::ιιε Εμ: ΤοΙοίιτ , 74.7. πι. πο”. Δ. :ιι.ιε

νιιιι, 6ο4. Θ'[.".

Ει:οιο:ιιι1ε 1:ι·.ιιι:ιιε ιΙΙιιί::ιε. μ”. :ιι

Ειιιι:1σ.ιιώι: Αιιιιειε Λο:ι:ιιΠε, ι ο”. ο

Ειιιι:οειιιο Αοοει:ιιΠι (ζο.ιιιιτ::ιιΠε. 697. οι

Ειπι::ιει·ιιιε ίου Η:::ι·ι:ο:::8.:ιιιε 1:Ριτ:. .2Έάιιοιιίιε :

6 79 . 6 8 ο.

Ε::ιι:ιιΓ:ιάιιε ΕΡιτ:. ν:ιο.1.ιο:..ιι., ι.7 ι.. ο

Ει·ιιι:ιιιΜο. βοά:: Κ:Βιιιιι , 74.7. οι. 7;6. Αιιιπ:ιίΠι

ΕΙι:οίιε, 767.πι

Ειιιι:ιι:ιειιε Μοοει:!ιο: ΕιονιιιιοΒ::1ίιε. ; ο 7. οι

Επιισιιιιε ΕΡιτ:. Ι.:ιιιονιει:Η.ι$. 999. Μ· €9·[ι:Η

ΕπιιιιιιΒιιτάιε ΑοοιιιιίΩι ]ο:ιι, ;ι.6. οι

Ε:ιιοΙιιιιε 8. Μαιο:: μια, 9 4ο. τ:

ει.. Πο:: Ε:..ιιι:. 184. πι. ΟοιιΓο:ιοι :οι αυτ.

Μέ.

ΒΜιιιέιο:οιιι Κεε:1:τι ίσια, . 7$9· 74ο

Ε:ιιιι ο... Κ:Ξ_ξιοπ ό: ιιι.ι....ιπ: ΕΙι:οίιε νι:ει , 778.

:- Μο _ .
Ε...ι.ι.ι... οοιιιΙιε Πωσ:: , 5. Ηιιιι:ειιιιάι ά:ΓροιιΓεω

:ιιε,ιοι9.ιιι.6-βΗ.Ριξοβιτι ** ΝΝΔ:



ΙΝΙ)Ε.Χ ΗΙ$ΤΟΚΙΟΠδ

Ξ.ιιάο Λοιιιιιιπιπ ΡιιιιαΙιε :οι Γιιοιιιε πω. , ιοο. ι οι.

ιοι.. Οιιπιππω ειπε Αππιιε, ιοο. πι. δι Ετα!επι1ι

ω. .ιοι. π.. ΛάιοιιΙιιιιε, ιβω!.πι.

Ειιίοιιιιει. ΑΒΒικιίΠι Μειιοπιιι, ι.9ι. πι

Ειι;μιι] άπο ΤοΙειππὶ ἰριΓι:. - ;ι6. π

Έ.ιι€οιιιιι8 Ραμ 60ΓΡι1.8 δ. δοοειΠιαπι ΗιωΠιιι0 (πιτ,

ι8ι. πι.

Ενοιιιιιε δ. Ρπιτῇοέὶι Γο:ἱιισ. 6.μ. ει. 648. πι

Εν” ιιπιπιε ιιι Νειιιιτιο, μι. πι

Ειιίοοικ Λο!.ιιιιιΙΤιι: Η:.ιιιιατισειιίιε Βάια, ο Π. ό- πι".

984.. άι βι".ἔιΝιιπιΙιιΙἀο Κ:Βιιιπ οι: Μοτο ίοιιι.ο

[ΜΜΜ. , 9 μ.. π. 8: Ξι ΒιιΒοΒοπ:ο, 990. Πι

Ειιαειίιπ5 , ὅ. ΌοΙιιιιιΒο.πο ιιικΙΙιτιιι, ι.ι π. ιιι:ιιοε Μιιιη

Επι.. Μπορει. £ύΜ. Βοιιιιιπι ω. ΟοΙωπΕιιιπιιιιι,

ω. ει. ΑιιΙΜΠι.ιε πω.. , 8ο. ι·6ο.ει. ΕιιΡπιΠι Υπο,

116. ό· ρ". Απιετιιπι ιπνιΠτ Α;ζειιιιιι εοπιιιιοκιπ·

:επι , ιιι.πι. Αε)Πιιπι Ι.ιιιιονιο πω., ιι8. ει. Β:ι.

ιοπιοε επι Επιειιι τα!ιιι:ιτ, ιι7. πι. .ι.ι.;. μι.. δοκι

Βει ιιιι βιιιιι,ιΙ:Μ. Αιιόοιιι:ιιιιιιι οικιιιιι:, ›'60. ει

ΕΜΠ πιε δ. δ:ι1ειΕιοι·Βα πω, π”. π.. π.

δ

.4ΙππΞσ νήσοι ἰι·ι Η:ιίΒ2τιιιι, ιο8ι.πι

ΜΜΜ. ?εποε _. 4.98. πι. πι. ΕειΙειιιιιιιιαπίιε,

ό π. ω·

ΕιιΙνιιιε ΗιΙιοιιιια: Ειιιίοοριιε, μι·

Γεια ΑΒΒιιιιΠι , ο. ΒιιιΒιιπάοΓειιιι.

πωπω. εωωιιιιιη ρειΙσ.ιιπιιι, . μι.. πι

Ριπιιο ιπΐιιΙα πι Αιιι,ιΙιει ο δ Μ. ό· [πο.

Έπ.ι·ιπ πω: Αιιιιώιοιιι:: , Οι.ιι!ιοειιιιε, ΕάιΙνιιιι.1

ω, ΙΝ:Ιειιιιιε, ο. [ιιπ ω... `

Έειιο ΜεΙοοιιιπι ΕΡἰΓι:. καιω Μοπο.ίιετιι πω..

πιοιιι ει: ιιοιιιεε.ειοιιι ιπτει·ι·ΙΙ, μι. μι. ΡτινιΙ:Βιιιιιι

πω. οοιια:άι: , ιιι. πι. Υπο. «με , 6ο6. ό·/ΕιΠ.

οποιοι: Αάιιππιιιιι ω.. ιο;ι.. πι.

Ηπιπι1ει Κ:ιιοΙι Μ. απο: Γειιιειιιιἔι δ. δικιο, 2.92.. πι

Επεσε:: ιιι ΑΙΡΠ:ιιι8 ]ιιΙιἱ5 , μα πι. ν. Ματια/λ Επι

ι:ειιίι:.

Έι:Ηιιε ιάεπι :μι δ. Πατάω, - ;98. πι

ΡοιΒιιιιιε Απποποιετα Επιιι:ιιβε , 914.”. ΕΟΙεεωιι5,

936

μΙιιαΕριΓε. ΑπεΙοτι1πι Ο:1εππι1ιιιπι, μ;

Ρ:1ιχ ΕΡιπ. Ατνοιιιοπίπ, 6.”. πι

1:ιο.ει·ι) ΟοπΓ. Υπο , υ 8 6-/ΞΗ.

ΕιιιΒιιιιιι!ιιε ΕρἰΓσ:. Ακιιι·οιιΠε; 8ι8. π. π

μπω”. Κ:Π:πιι:ι Μοιιιιι:ιιιιε , π... πι_ Απς10ειιι.ιηι δ(

νιιππι!τι:ειΠΙιιπι ΕιπιιΙιιιοε πω... , Μι.. πι. Υπε

η... , 8ι6. (5- [:". Αιεειάιι.ιιιι επ εικοσι ίιιΒΠιιιιι:

θοπιει:ιοι Λοοπεπι, ο”. όι[:Η.

Ειι·πιιημε ΕιιιΙΙ:. υα.ι...π., ιο44,. ο.

Παιιιιιιιι Μιι.ιειιιΠ 8: Οοπιιπ:8 , Β:ι.Ιάιιιποι ,;ιο.πι.

ΑιιιιιΙίιιε . ιι.ιο, π. πωπω... _, 8η. ει. 7. Παπ

ιιοπιπ..

Πεοαιιιισ Γεπ Πειιι:πάιιε. Έπιπειιι, 4] ι.. πι. 4.; 6

ΈΙ:ινιε. νιιπωοΙεπι Φωτ , Μ.. πι. ΜοιιαΠοτιο ὲ Ω ατοπ

πιω.. ια:Ιιιόπιιτ, ηπα. ΚσειιΙ:ιπι Ξι πι.. ΒοιιΔτο

Ραπ, ι”. π.

ΕΙιι·υιιιια πω. Βο!!ονικοτι.ιιιι , 4.”. πι. Ρ'. ΜοιιιιΙΙ.

ΈΙεινιει:οπίο.

πω". Ειιιίοοριιε (3επιοτιει ΓεριιΙ:ιπ_. 9ς9_ ;

Ποιοι:ττοε ΑΒΒιιε οι...ι...6. , 399. π. 4οι. μη.

δ. Εινἰιιιιιιι οποιοι: , 4)··ι_ Πι

Ποι·ι:ιιιιιιε Ριεί!ηιοι ΤιἰεεΠιπιι: Υπεπι δ. ΚιιίΠειιΙπ

Γ(ΙΗή!) πιο

πωπω απο: ρω Απ:ιιιίει:ο ι:οιιιιιιιιππιιε , ι”. πι.

ναιιε Ποιπιειιο, ”·6. πι. Κ Μοιιιιι:. Ποτι.ιαιιΓο.

ΈοιΙΙππιι8 δ. πινω πω., πιο. πι

1·'οιπιιιικι- 7κι:Μήκηοι:ιιε πι ΝειιΠιια, Μι. π.

.Ριιηιιιιιο!!ιι ιιι :απο (Ξοπιαιεο, πο. πι.Κ ΜοιιιιΙΙ.

ΈοιιιαποΙΙειιιιι.

ΓσππυικιΜω &ε!!ωπ, ιρι_ π

Έοπιιιιι:ιπιιε Πιιι&ιιε :τιιιιείοττ ΚτΙιοιιιπε δ. ΕΙσπιιιι

νειΙειοο!οι·ιιιπ, ε;;

Ἐιπιιεἰπ _. πω. 62.Πιει..

Ρωπευιιπι , Αιιίιτιπ όι&ε , 991. ιιι.6οπικτιιι5ΒιιΧ

Ηπειιιι8 61ιωι8. ΚΗισ.ιιο Βαριιιειτιιι, Μι.. ό β".

διι.πΡωπε!κπευκτι Ρει.ι:ιτιιιιιι Έιτιπσ:.

ΕπάωπιίΠιιε Ειιοοιιιε Πιισιε ρειΙ:ιιιιιιι8, ιο ι.:

Επι:Ιιοιιιιε [οι Ηο.«Μ:ιτιιιε δ. Οιιϊόοσι τω... πω.

παπι οοιινοτιιι: , η”. ει. π. ι.οο. πι

Έιοάοικττι Απο. Ο:ΙΙσπΠ5 Υπο, 6ι 6. ύ=_β·"_

Ι·'ιιιδιιιοίι Επι.. Βιειωτι:ιιΠε Υπο, ;8ι. 6Μίι.

1:ιιΙοοιιιι8 Επιπ:. Ο.ιιιιοπιι:::ιιπ5, 8οι_η.

ΈπιβοποεΕριΓε. Πιιτπιπειιί. ι.οι.πι

ΕιιΙοοιιΜιιε Έπιπι:ιιε ιιωπιιι, Μι. ιτι

ΈιιΙοοιιΙόιιε Ποπ, κι".

ΕιιΙι:τειιιιιιιε ΠΡιπ:οριι8 θειΠιαπιι8, ιο;7.ι

ΠΛΗ Απ.. Επιππιοι νιι... 749. ζΞβ"

Ο

Αιωππαπιιοττἰιοτἰιιιπ ιιι Β.ττισε, ;87.α

(Ξειιιιιιιε δ. Βοοιιι:Βιιιιι ω... , :Μπιτ , 69ο

έν. [οπο. . .

ΟιιΙΙιαΙιπιιιοι,6ιι. πι. ειπε πω.. ο. πι. ιι..Β..,οιιο

' ιιονειιε Ι. διειοειιιιε, ΤποοιιοΕι:ιιιιε, ΤΙιοοιιοτιειπ,

ΟιιΙοιΙιπιιιιε , ΒιιΒοβι:τι:ι18 Γ. Β.ι;οικ::ιιιε Π. απ.

ιιονοιιε Π. ΟΙιΙοιΕπιτπιε , σιι!ροτιει.ιε , Τ!ιοοιιοτι

«πιο 8ιο. 7.[εικ ω... ΚοΒιιιιι: Βιιιιιοι:ΙιιΙάπ, Νιο

πω. , Βιι.!ι:!ιιΙόπι , ΙιιιιιοοιιιΙάιε.Βοπ:εΙιιΜιε, Κ Μα

ω.. Μειιοι·:ε άοπιι?ιε (Ξιιιι:ιοΙππάι.ιε. Ριρριπιιε,ΕΒιι,

Ετι:ιιιποο.ιάιι8 , ΕΕποιιιιιιι . νι1Πο3!όιιε , ΡιοΡιοιι8,

Μιιτ:ιπιιε, και. ω... Ειπα:: Πετιι8 πιο Μειιοιι.

Επιι- ιιοιιιιιι, ιη. πι. 5:.ι1ιατιιε Κοιιιιιι::Ισπιε Με,

ι!!ι. π. (ΜΗ εικιιιι:&ι πωπω ιιι ΑιιΒιιι πιο::

Κοιπ8τι0 ΜΠπαιιιι, ιοος. ιιι

ΟΛΗ ΑΒΒειιιε και... ι.ι.7. 6-])".

ΟοΙοριι.ιε ΒΡΩ. (ΣΔΙΙι.ιιι, ιορι.. πι

θ:ιΙτειιιε ΕΜΣ. Ι.ιιιιάι.ιπαιΠε, 8η. ιι

Ο.ιπιπιάιιε Μοπει:Ιιιιι Ροπιιιιιι·:ΙΙα. 6ο6.2

Ο.ιιιό;ι.νι ἀεἴοιἱριἱο , ποι'. ἔι δ.Απι2.πάο ιιι τω..

πιάιισιιιιι·, τη.. ωι...ι.... ἔι Νοτιιιιιιιιιιε, ω»

Κ Μοιιιίι. (.ΐαπό:ι δ: ΒΙπιιάιπιοιιίο.

Ου.ιιόοπτιιι: ΕΙΠΩ. ΟοιιΙὶειτιιἰεπίἰε, ιι8. ο

Οιιιι8:ιΞειιε Εμιίο. Οιιπιεπκ. Υιι4Μαιιιάι ειιιρειιιι.

7”. πι. 868. ει.

ΟιιιιίαΙιιιιιε ΑΒΒ:ιι ΕΠιοποπίιε, πο. ο

Βιιιιιιιίιιιιόιε ιιι.ιιωπ.. ]ιιπππειιίιε, ιιι.πι

Οοικτιιιι!ιε ΑΒΒιιιιΠ.ι ΗΔΕι:ι απ., 6οι.δος.πι

(Ξεοπιιιιιάι.ιο μια. Κοέΐεπίπ. Ιο".11ι

(Μια Γεπ (ΜΜΜ, θοιοεπι πω. Ρώπα, δ. ΚΜ:

πιιιιι παπι πω, πρι.. ρ;;

6'οπωπεια "Μπα , ;ιο. πι. Κ ΜοπΔΠ. Οοπιι::ιικιιία_

Οειι:ιτιιιιε νισεάοπιιιιιιε Κοιοπιμπ:ιιίιε , ω”. π. πι.

μια ΑΒιο:ιε Ηεινισ.ι:επΠε, @8!. ιι. μι: πι.

Οι:ιιστοΓιιε ΟοιιΕΕΙΤοι, Μπι. .ι..π.......ιι., ιιοι

ίἱοιιι:ίἰιιεΕρἰἴο. ιιι1$ιιυΠ€ΠΩ8 Ι.οοε!εομιο Ειναι, 686.

ε. Πισω ίπτοΙΙιατε επιιιζι: . 689. ει. δ. ΒΔΜιιωπ

::Ιοϋιποή·ιπιτιιιω 778.πι. ΑΜΠ πιοι·ιοπιι Μω

άι . 78ι. πι. ίιια::Ποι·οιιι πι... δ. Ι.ιιιιι!ιειιιιιιι,

ω”.

(Μπακ ΕΡἱΓι:_ ΑΒοΠοπιιι, ιι9.ιιι

θειιιΜιωιιιωιι 60τΡπ5δ ΛπιιιιόΜο1ιιιιπι. 7ι.ι..πι

Οοτει·άιι: δ. Απ... Βιοιιιοιιίιε , 410.111. ιοΒιιιιιι Οι!.

Ιοπίο ΜοιιιιΠοιιιιιπ, Η;

επιιω ΕριΓε. Οιιιιιοπιτι·πΠε. 8οι. πι

θεται·άιιε ΕΡΙΓι:. τ.ιιι...ω Υπ.ιπι δ. Μ....ωω (ΠΜ

απ”. ει”

Θει!ιετπι πι.. δ. Οοι:τιπιπ Απ.. Μ.ι.κιπιιεπίπ , πω::

Αάθ.."38ΙΚΗ, 984_ π'

(ιστώΜάιιε Επιί_οοριιε ιιιιο..π...π., ιο_η.:

Οεπιιιιιιι·ι Απ.. Πεινέεισ::τιΠε Υπο, μη. Β'β.".

ΟετΙ.ιπιιιιε ΟαποοΙΙατιιιι Κοιζιε ΗιιΒοιιιε . μια ΑΙΜ;

Βοβιοιιίιε, 44__Μ_ ΗΛ..

6:Επιειπι ΑΜ. Οτο.πάινειΙΙοπΠε Υ1ιε, μι. ό. Μ...

θετοιΙάιι: ΑΙ.ιΙιεε ΕοιιιιιιιοΙΙ:υ:, Σ..8_ [Ά

θετιιικ!σε ρ!ιικε Γ:ι.πέιιι·, 46. :ι

θοπ:τιιιιι8 Απ.. Ηιιιιιειιιοειιίἱε, 941 π·ι.98.ι.,8;

Οοπιιιάπ Απ.. ΝΕνι:ι!επΠι Υπο, μι.. όι|2.Π_

Οσο ιιΒιιε Ρει!ιιτιι πω. , ω.. Ριιιπιιπ: Μοιιιιςιιιιι,

ΗΤ 3. .

ΘΡωπω ΑΒΒ"ιπ2 δ. (λπιπιπιι ιιΡιι‹:Ι 'Γιαπ.

Πι Π·
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(ΗΒιιιιιιιι επι.. (Σ:ιιιιΙ:ιιιπαππε, 899. πι, κι”. πι

οποια... ΑιιιιΠιοάοκιιΠε Οοπιεε, 39 πι· 3

σ.ω........ πω. πι ΤειιιΓεια, ει”. π

(ΠΠ:Βει·ιιιε Βιικ ιπ Βι:Ιιζιο. 797

(ιιΠεΕιοτιιιε Επι.. Οειτπιιιεπίἰσ, 977. πι

(;ιΠαιιιιιιιε π. πωπω, 197. π. Μει]0ιιιοιπι.ιε, 1ο;8

(ΜΜΜ απ. Υπιι , 78 8. όιβ".

(Ηοιππιιιιιε Αι.ι....ιιπ. Μι:ιτειιπενιπι, ιο87_ ς9ι[επε.

@Με ί.ΐοιιΓ. π... ιι.7;.όψ",

ΟοαΜιειιιιε ΑΒΒ:ιε δοΙΙοιπππια:πΠε, ι ο ο ο. ιο οι

(;οάοΓεειΙειιε Αιιιιιιαπιπ ΕριΓε. με.. πι

πω. πιει:: δ. οιω.π...ιπ, 1087. πι

(Μάο πι... νοΙονιι:ειιΠε, η ο. πι

πω.. περσι. δ. νιιιιιιάιοΒιίιΙι, 99ο. 7”. ΑΒΒιε Οιιπ:ιι

π., Μι!.

πω.. Επι... π.......π., κι”. πι

εοπι... πιιι 8: ΑΒΒο 5.ΑιιιιιΙΓο ιπ τω... λάπτοπ

Γεπι ίιιι::εάι: , πρι.. ιπ. δ. Κοπιειιιειιπι πι ι:αΙιιπι οιι

ι:ιιιπ, πιο. πι

Οοπ)ιιεκ ΒΙιιιιιιιπόιιιι.

6”οινιαι:πω :επιιιιιι ω! Μιιιιοιιιιιιι, 997. πι

δοκίιπιιιιι ποΕιιΠε Η:ιπιππιοιιπε, 1089 πι

(;οιΒι:ιιιιε ΑΒΒιιε5. (πω, ι.ι.7.πι

π...ι....... Βιιιι ιπ Ρι:ι.ιιι:οιιια, ρω.. όιβ".

6ωπ.ϋβιιιιέσ πι Ρ:ιρ_ο .ι....ι......π. ιιι_ α

ω.....ιψι.ιππ πι ΑΙππιιιιιιιιι, μι. 7. Μοπιιίι. Θεω

άινιιΙΙ:ιιΓε.

ο....ι...ιι.. οινπιιε Αιιι;Πα, 76ι.. ι

Βιοι;0ιιιιε Μ. επι δ. ΟοΙιιιιιιισ.ιισ επιποΙ:.ιπ ι...π.

π., ' μ; .πι. ιι

οπο. ι>ιΡωι€......, 97; πι

(πιπιο π... Λά.ιΙπιίιιε ΒιιποΒι:ι·ιι τοιιίειιιΒιιιιιοιιι, ι.7ι.

πι. π. Απ” τι....ι..9.ιωπ , ω. ι.7;. π. π.

ΟιπποιιΙάιιε νιιι€ο.ιωι ΜηοιιΓιιοπιιιε πω., 98ο. ιι

οιιΡΡο Ι.σιμιιιε ΚειτοΗ Μ. ;μ._ π.

6ι·ορροιι!ικη , ιιιοιιε !ιαΙια,· ιι.ι.πι

Οιιιιζἱιιἑιιμ . νιειιεΑιπϋπιιιεπίι8, δι. π.

θιωΜπιθ.σ Παπ , δ. (;:τοπιιιτι ιι:ιτ3.1ι8; π". πι

πωπω... οιισάϊοι ,99_πιιιΙὲ Ραπ, ιοο.2.

ςιιωο (:οπιεε ε..............π., 979. :ι

πω.. ΡΙΔεεπιιιι: Επι.. πι.. πι

θιιιΠ:Ιπιιισ (:οπιι:ε ιιι.απι., 379_ ει

θιιπιΜαπόιιε νι: ιΙΙιιππιε,Β:Πιιιοι·, 807. πι

6ιιπιπ!απει. ΑΒΒΔιιιπι ε......ιι......ιιι, 641. πι

(πιπάοιιΙάιιε ΕΡιπ.Μ.ι.ιι..π.. ιι7. πι

θιιπάοΒιιιιε εμιε_ ιππιι.9_ιο $οΙΙ:ιιιιιπιι:ι (ιιιιπ:ιι

Με, ιο9 ι.. πι

θιιιιι:Ιοπιιπ. Βιιιι Απιπιιιππιπ, μι.. πι

θιιιιιιοιιιιιε δ. $ιΙ.ιιιι:ιμε μια, 9:.0.2.. σ”.

ΟιιπιιιιΙίιιε 5ιιΒιοπιιΙιιι Γεω Μιιιοιποπιιιε, πο. πι

Βιιιιιιιιπιιιιιε Και: δ. πωπω... 1ιπ:πιπι πω... ιι

π... 14ο. Πι

(Ξιιππο ΑΙ:ιιπειιιιικ Βια, 158. ό· π".

Η

Α&278ιπυπ ι:επιιιπι , ιι·6. ει. π. π!. ΗιιΒιιιιι·Π, μ7.

π. δ: Ηοι:επι:ιει·Βιιπι, μι.. ε.. 7. ΜοΙΗΜΓΠΙΠι

Η.ιιιοπό:πίε. “

π...ι.ιιπ Ωοιιι`. οοιιΔποιπ @Με ιιΡι1ά Βισιιιιιιιιιπι

πω. πιο. ει· π...

Ηιτιοιι:ε , Βοποίπιω , 117.419. ]ονπιπιπι δ! ιππι

.κι , ι·ι9. ;ι.ο. πι. Μοιιοιπε!ειειιιιιι .ι...........,7 ι ο.

(9ι|α". πω. διπποπππ:2., 779. οι. ΜοποιΙιοΙε

τιιιιιιι, ιού

Ηει.ΞπωιιοπΓε (ζοιι:Ηιιιπι π. ΑιιεΙπι, ϊ ο”

Η.....πιι.ι...π. Ειιιίοορι , Ασεπ, ιοιι. Επι , 7. Επι:

Ηπιπιοιιειιι Μπι. δ. ι:....ωπ ί.ΐειιιιιιι, 997. 2.

πιω.. Επι.. επιιιι=πω. : ν

1.“Μο πο."Μ Βι_ιΧ σκεπή: δ. Έιιι·ί-ειιιιι , 9ιο.ιπ.

Έιιιπ:ιιιιι ..οι "πικαπ ...κι , πι.. ι:ιιπι ΕπιιπιοιιΙ

«ιο Δ. 59.ιι&ι ωι·Ροιε πω...: , Μέ. δ. ]ιιιιοεο Η·

να, πι. ό·πι4·

πω... Βιινιιιε Ηιπποπιιι2, 79% Π· #Ι- ΗιΙΒΜ. 869- 3

πω»... @με πι Βι:Ι.<ζι0 . 79 0- ό·ρ72· Η#8"°" 804-

2. ιιιι.ιε πωπω 55. οιΠεπιιι , νιιιατιιιιιιε Μ...πι

πειιιιιι , ν....ι.ι...ωι. , Ηιιπιικιιιιι . ΑΜΦΒ00ιω.

 

Ι.ιιιιιΜιπιι5 , μ. /Μ4° Ιουλ 8. Αιιίϊκιιιιε Μ ...π.ι,

1οι°8 ει.

πωπω. Ι.ιιπποΒιιτόοιιιπι Κα, 97ι·.πι

Ηο.Ιιιιζιιι·ιιιι , Κ Α1ιι€ιιιιιιε.
Ηε.ΙάιιΠιιιι ΑΕΕ” ΑΙι:ιιποιιιι:πίπ, ισ98.Λάβ π

Η....ωπ (Μπήκε , Ηοτικιτι18 , 797..τ1ι.ΑτπιιΙ πε

86 πιω"... , 799. σ.. Βεπιιιιιιιιε , Μέ. πι. Γ. ΒΑΙ

ιιιιιπιι.8. Βιιιι θιΠώειιι1ε, 798

Ηιιι·ιΒιιιπιιι Μοιιππιιι ΕοπιιιιιεΙΙα, 9.99, πι

Ηιβιιιιἰαιι/ἱ.ι 1)πωπα δ. ΒΔιιοπιε ιιΔιαΙιε,ι97, ει. ιο7ι.

10%” Γειι Ηιιύπωπ πι ιιι:_ιο Οεπισι·ειαιιΠ, 971. πι

Ηπα. ΑΕΕ” ΒπιιιάιπιεπΠε 8: νωπιιππ, 989. πι

Η:Ικαιιτιιιε ΛΙεί.ιιπι: Οοπιοε ιπνπιπι: τα. Ι.ιιι:ι·οπίιε

Μοωιω; , ιο9_ επ. Ηιι.πο ειπε πω, Μά.Αάει.Ι

Μπι ......ιι..ι ΝοππΦ εοπιιπιίαι:ιιτ, ιη. πι

.Ηώσωπα:Μ , Παπ ιιιιιιΙπι 5. ιιιιππ..ι9, 14ο. ιι

Ηεέὶοι: Ρ.ιιιιάιιε ΜιιΙΕΙια, 6”. 6.ι..ι_ 683. πι. εκει

πω., 6 8 4.. επ

πω” .$_ Ι.ινπιι Γσειιιε, πιο. πι

Ηε!ιιιιιιε δ. Ι.ινιιιι ι:ιιΓειριιιιι:, 4.)·ι.. πι

Ηι:ΙΙ:.ι:Ηιιε Τ0Ιαι Επι... ιι 6. ο·β44.

Ηι:οιιιιίοτάοιιίο (Σοπι:Πιιιπι, ι ο 9 4.

ΗειΕκπιιε Οοπιοι Μοιιιιιππε, 797. πι

ΗοιΙιπιοΙιε , ννιιιΒιικιι πο. . 99ι.ει. δ. ΚιΙιαιιιιε

πι (Ξοιικιιιιπι Βιιαπι Βιιιιιι2:ιι,ιύΜ. (9·[899. Βατ

άιατάιιε πω... ΕΡιιι:οριιε, 999. τι

Ηειώι:ιιιιι π... Απαι:Ιιοιιιι, 9 οι. 9 ο ι.

Ηετείιιιιι15 ΑΒΒιιε Ι.ιπάιεΐειιιεππ5, 886_ ει.. 9ο7. :.

Ηιιι·ι:ίνιιει Αιιποε ΑπΒΙοιιιπι Καιέιε σποτ, 779.740.

ω.. πο.....ι.., 74.4..:.. 776

Ηει·πιειιιι8 Οοπιιιι Ο:ιπιρειππιτ, 849. π. διο. πι

Ηαι!:ιι·:ιιιόιιε ΑΒΒιιε πωπω., 799. 8 ο ο

Ηετιειιι ΑΒΒιε ΩειιιιιΙ.ι:, ω; π. ιη. ιπ

Παπ πω. πι πω... Ριδιοπι.ιιιι , 8η. σ..Κ ΜοιιιιΠα

ιιιιπι Ηειιειιίο.

Ηοιινιιιιιιιε εοπι", ι.9ι. πι

Ηοιπιππιιιιε ΜοπιιεΙιιιε νιι2πι δ. ιιιι.ι.π...π τομ:

π., μια. πι

Ηετιπεπει:ειιιιιι Για Ηει·πιειι:ιιιιιε Επι... .4Έ.άιιιτπΠε,

679. 68 ο. δ. Σε0ὁεἔιιτἰο Ηνι:τ_, 684._ 68;_ 691

Ηειιπειιι·ιτι1ε Και: (3ιιπό:ινι, 4ο7.3.

Η9πιππιπι πω. πι Βιιιξςιιπάιει, 986. πι. 8η. ι

ΗειιιιοπιιεΕριΓε. Ι.οπιονισιιιιιε Πτρειιι δ. Τι11οιι:ιπ,

999- όψει

π.ι....... .ι.ιι......ι.. , ι.ι.9. ιεΡιποΡι, ΓειΙνιιιε, π”.

Μοπε1ειιιιιε , μι. ω. διΙν.·ιιιιιε, 4.97. πι. 1Μπι·ε,

ίοΙοιπαππι.ιι , .ισα πι. ΕΡΙιιὲεπιιιε, πρ. π.

πω.. ε..ι.πι. Μοπιι.ειιιι, 744. ει. 776

Ηιω.ιωιπ Επι.. Το!ειιι.πι νιτ:ι, 9·ι)·. όι[ι·"_
ΗιΙιιι:ΐοπί·ιιε Ηιίσμπια Κα. ;ι.ο. πι

ι-ιιω.9.ι.ιπ Α1:Γιιιπε απαιτει , Ηιι.<ιοιιιε ιικοι,

ιι 9. πι.

1-ΙιΙ.ι.πιπιπ Κειοπ Μ_ ιικοι·, π”. πι

ΗιωΦεπιιιιε Επι. ιι.ι.ιι....π. πω. Υπ:ιπι δ. Πι

ι·οιιιε, 6ο7

ΗιΙάιι€πιιιε Επι.. δαποιιι·ιιίιε ωι.τωι.ι. ΡιινιΙι·πιο

δοΙΙοιπιιιιιι::ιιίι, ισ9ι._ πι

ΗιΙάεπιιιι:Ιια Απ.. Ειπ::ιπιιιι, Η ι.

ΗιΙάι:νι:τιιιε Επι. π.ι.ιι....π., 6ι.ο_ πι

πιι.ιι.... Ρτιι:ιο&ιιε ε..π.ι.ιι Μπι, 89ι. 9 ο;. α

Ηιπιιιιπιιε ΑΒΒιι πιο...π...... 5. 5οΒ:.ιππιπι Κε!ιπιιπιε

π. Ειιετπιο Ρ. οΒιιιιει: , 38;. πι. νει... 5. ΠΠιιοπι

:Παπ ωι......., 8ι7

Ηιπιιιιιιιιε Ώοιποι Οιιπιιιιι.πιιιι, 849. πι

ΗΕΜιιΙΡιιι δ. νιιιι!ιπιι·ιιιιιε ©οπΓ3Πει1ιΠΕι18 ...πιω

όπι ι:οππιιιοπιιο Μοπιιπετιο. 869

Ηιιιι:ιιιιιιιιε ΑΒΒο.ε 8. ιι....ππ7, κι”. πι

ΗιίριιΙι:ιιΠε Βωξ. Ιπιιοιιι8, ι38.ι'17.2. 9·8ι.

Ηιιιιιιιιιι Κεεεε , Κοι:οΓιιιιιιιιι, _ιι6. μ8. Ηι1ω....

π., μα. πι

Ηοι·Ιο Αιιιι:Ιιπιιοπίιε Οσπισε, 377. πι

Ηοπιπι ΗΠΑ ιπ Βι:ιιζιο , 4.ο 4.. πι. Ηιι!πιπ, .φ 88. πι

ΗΜ πιινιιι8 πι Ηειιιιιοππι, 87; 876

Ηυποτύπωσ νιΙΙιι ιπ Βιιιιιιιπόια, 9ι7. πι

Ηοποιιιιε Ραμ ποπ; Ρτινι1:επι ωππιιιιν, ι6 ι. πι

ΗιιωιΙισημ4ω 61“επιιι8 , μι.. ει. π. Ηει.Βοιιιιιιιιι.

Ηι120 πω. ΝοικιιιΑπποε νπισπ. ΗΠ-”θ
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Ήπαρ Ασσαε ειιωι:.ιω, " - Με· τι'

Ι·Ιιιιτσ απ:: Αιετατιττ, ιοτι.ό· Με. τση στ”. τω.

ιιιισεεωπ σποτ, ΙΙΙ· δ”

Ηιιτέσ ΕΡιιε. Κο:στιιατ.τ. 7 61% 77· α· κι 9 69- ε·

Ηιι80 πω. Υ'είσιιτιστιεπίιε, 8Ι'ο· 'Η

Ηι.ι80 11:ιτΙ:α1ια:, σα. α. ΑΙσα εισ5ιιΧΟΓ , ω.. πι. ιο·

:σαι·ιστ Πισω , μ. πι. Ηιι::στιιε σπα” ι 47-48..$$·πι

Ηιιπισε:τι Οστά. ΜατιτσΙειιΙιε Υιτα, δ ο Ο. ό· |#"

Ηιιττισεττικ σε Βιιετιτ:σ Ασσα.ε δ. Ειισε:ισι, το 69· 2·

Ηιιτια ΜστιαεΙισε Γατιθτιιτ. ιτι ΕΙιετιιι Μσσαιιετισ, 7 τα.

76ο.

Ητοπϊσ πω: ιτι ΑιισΙια, . 76ο- 2

Ηιιτιετέιιτισιτ Υιτειιιια ΗιιτιισΙα:ιετισε τω.: α Ιού

ό· Μ:
Ηιιτισα:σττιπι ιτιειιτιισ, 109- ιι

Ηιινετσετ:τια Ασσαε νι.ιιτετιιιι:Ιιετιιια, τοπ. α. Οτε

Βστισ ΡαΡα (ετισιτ. :ωσ

Ι

Οεττω,ιβ [:ΙαοΙθ , 646· π!

ΙΙσεισιιιιιτ 7. ΗιΙσεισιιιιιτ.

ιτιιιιι:ι.ιιαπ Ετα:ιε. Κετ;,ιιια, 64841:- ω”.

Ιτιιρετα:στεε , απ: , ΚατσΙιιε Μ. Ι.ιισσνιειιε Μπα,

Οττσ , Βετειιεατιιιτ , κ [πιτΙοεκ. ..ω ΙτιιΡεια:σ

τω. 370 57!

των.: Πειτε, ιιιιτιε σΡισιιιιι ιτι Ριεατσια. α.: ;. :τι

Ι:ισ,εΙταπιτιστ (Ξει1τιιΙΩ Ασσαε, τ”. πι.ιττιΡιιτ τσιπ::

5. Β.ιεΙιατιι, - 7- Οι

Ι»ρΖω.τω Ρ2Ιατιιιπι ::ατοΙΙ Μ. πι. :στα

Ιτιιιιτισιιιτι Λιτσα: 5. Ειισεπσι, ` Ι067- Μ

!σΙι:ιστιεε Ασσαε (ισττ.ιετιιιτ , ίετιΡτστ ω... 5. Ο Ιοσε

ίιτισι8, Μ! 8. α.

ΙσΙιαιιιιετ Ασσαε Ατειιιεατιτστ Κοπή πι ΑτιεΙιατιι τω..

Γιια,ισσα.. τεστ. το”. Τιιτσπιει:ΡεΙωπι ΜΜ

ιοΙιατιπεε ΕΡιΓεσΡιιτ (ιαΙΙιεατιιιε, ωτ7-3

ΙοΙιαιιτιεε πω. ΒεΙισναεετιΙιε, 1σ6ι..πι

10Ιιατιτιε8 Ειστε. Ωστιιιατιτιειιιιιι ιιι Α1ατιιατιτιια, α+4..

πι. η!.

ΙοΙιατιτιεε ΕριΓε. ΜαιιιΙιετι6α, ιο;ι..α.

ισσατιτιιτι Ραμ: ΒιιιΙα Ρτο Μστιαι:ετισ Ηιιιιισια:ιετισ,

. ισι.τ.πι.

Μπα.: Εσιί-ε. Αι.ιτεΙιαπειιιια, 377. πι

Ιστιατιιτ Ασσαε Ματειιιτιετιιιε, απ. 94.1._ τ.

Απο» Γεσ.: Ιου·σπτα ιαΙτιτε ισ Βτιεει0 , η. μ.: α. Ϊ.

Μστιαίι. Ισττετιίε.

Μ:: Βιινιιιτ :Με 184.::

ΙΓατιστιτσιπ Με ταση Ρ:οειιτα:οτ, α”. α.

τω”. Βριιτ:. ΗιΙΡαΙετιιια (ετισιτ ΗεΙΙισισ ΕριΓε.

ΤσΙε:α:ισ , τ”. ετιισιτ ΗιΙσεισπιιιιιι , τ:: α. ειιπι

Έτιι&ιισίο εσπιΡιιτατιιι·, β:

Ποσα: πω: .τι σ:τωΡ.ιε , Με. ιταΙιπ Βημα ΑτζιΙιιΙ-·

:σε , α.8. πι. Βετειισα.τιιιτ η. πι. Ηιιττσ μ, τι.

ΑτισνιιαΙσσε,ι6ι. τι. ΗαιίιιιΙίιιε 8: Βειισετιιιε , ι”.

ΡιΡΡιτιιιε, Μιά.

τσιπ:: ΑσσατιΙΙ-α. 5. Ματια: 5ιιεΙΙιστιε, ρω. :τι

Με:: 5. Οεττιιισιτ Ασσ. ΝινιαΙεπΠε πια:ετ,Μα_ με

πιστιτιιτ, α”. α. τι

ω.: Εστω:: πι Υ'εΙισειιιιιτιο, σ.7;.πι

Ιτισττσε εσιινε:τι: διιΙΡιειιιε, η: :τι

1ιισιεαιΙ Ατττιστιται: 1ζεις[ειι Βια, τα. τα Η

Ιτισσει Οστά”. π., της ό.ρ.Π_

τω:: τω:: ΕΡιΓεσιιιιε, τη. όιρ".

Ιστιπι18 00Πισποτ ιτι ΜστιαΙιετιο Αιιιισιιια τιιιιειει:,

σ”. α. ιισσ. πι.

Κ

ΚΑτΙσπιαιιτιιιτ :και παταει , τ". τιι.ιι:Μοτια

τσιπ, τ”. πι. Πι. πι. Ωσ.ιτισσισ 5. (ιαΙΙι ιανετ,

στα. πιστι:ιιτ , τη. πι. ατι Με ισ (ιιιΙΙιαπι τσιπ

μι: _ :τι

ΚατσΙι ίαΙνι τετττιιιιιι ιιιίαιιιιιιιιι, τσι, π: “Μπι”,

μι. α. πιστιτι.ιτ. Μ.:

Χ.ιτσΙιιε Μαετιιιε 5. ΚιεΙι.ατιι αστρα: :ταπείετ:, τ”.

πι. ΔΙειιιιισε εισεπι 5. ΚιεΙιατιι νιταττι σεσιεα:, ι89.

πι. ιπτιεΙιτατιιτ ιι: ΙΚΙιειιι ιιιιττιιτιε . ι.:ι.πι. τω.,

πωπω.: ειπε ιιιτστ, τω. πι. ΚατσΙιἔεΙὶα , ;7 τ. στ.

ΗΡΡιτιιιττι ιιΙιιιπι τω:: Κε.9,επι τω: , τω. ΗιΙσε··

σατσιτ :ισα απο: , α”. πι. (ιετσα.Ιστιπι Ασσ. :τι Βτι

ταιιτιιαπι πιιτ:ιτ , :+8. πι. ΟτιΡΡστιεττι, - σ”

Κατω” ΜαττεΙΙιιτι 5αταετ·τιστι ιιετιιιτ, "ι..πι . ΡιΡΡιιιιιτ

8: (ΖατΙσττιαιιτιιιτ ειπε τω; ; Μέ. :μια Ρτιπειμτιι

τιιια.Ιιε ΕεεΙειια θεια», 844

ΚιΙιατιιιε δ. πω; σσσ, · 4Ιο· Π!

πω:: ΕΡιτ:0Ρι ε: Μακ. τω. 991- όχθη.

Ι.

ΑΞΙΑ: ιιτινιιιειτι Ατσιι:ΗΜι 1014- 9- Η

Ι.απισεττιιε ΜεσισΙαπι :με μ. πι

Ι.αι.τιισε:τιιτ 5. Οιι1ετιι σιτσριιΙντ. πι. α- 797. :τι

Ι.αιτισεσετσα ΜοτιαεΙια Εσοτιαεττιίιε, - 447

Ι.ατισεΙιτιι Ασσ. ΩτιΙΡιτιιετιΠε Υπα, 8 7;. @πωσ

Ι.α.ιιστιειιτ τισσιΙιε Ετατιει.ττ, $σ7.ιτι

Ι.α.τιτσεττιιτ Ασσ. Εστιτα.ιιεΙΙ:2 , Ροιὶεα Επι: Ι.ιισσιι

:ιετιίιε , Πα.. πι._ι·.:;. πι. όσα.. 111.86... πι. τομ..

(5ιβ:Η. 5. Ωστισεσιιττι ασΡιτ. Μ::

1.ατιτατιιιε (Ξσπιεε Ι.ετιισνιειτιιιε, το σ σ. :τι

1.αι:τω. ΕΡιΓε. πι Νειιιιτια, :το :

Ι.:ιτιτσ ΕΙ.ιιε. Αιισιιιιαπιιε, τσ7. :τι

ΒΜιπέιπτυπ Ισειιε :τι Μα:τσιιαπι,; ο 9. ό·|ε99. π. Μο

τω. Ι.α:ιτιιαεετιίε. _

Ι.ΜώΠ6Μ τινι.ιΙι18 ισ Ηατιιιστιια. , τι”. α. Ρ'. ΜστιαΙΙτ.

Ι.σσιετιίε.

Ζωαίωικω ιιισε εειεστιτ, μι. ει:: Ι.ιισσιιπιιιιι Οια

νατιιττι σιδτα,4.ι.7. τι. σε τοστ. τι. νασαι:: , 97,_

98ο. ΕΡιΓεσΡι , διιαιστιοαΙσιιε Γ. (ιιιαχτισαΙσπ5.

ΑττιΙα, στη. α.τι. 8η.τ.πι. Οπιστατιιια, μα. μι..

ΜασεΙΒατιιιε,98 ο. πι. Κοσσα.:σσε, σ”. πι. ΕΚΠ”

στι: , 7”.πι. θαΙτετιιε, 8η. Π. Πω: ΒετεΙιατιιι› μι.

ΜοιιαΙιει·ια , στι. πι. ΚεΙισιιιαε 5. Βανστιιε ιΙΙιιε

:ταιιίΙαται,ι.σσ. πι. δ: 5. Απιατισι, πι. πι. δ. Ηιιιιι

σπιτι: ω:: ΜστιαεΙιιιτ €.εω, 8 οι. ε

Ι.αιιτειιτιι θατιτιιαιτιπ ΕΡιΓε. Υιια, σε

τω.. α.πιτιιτ Ιισσιεττι:: δωστε, στι. πι. τι

1.Μ"παικ στα”, χω. τι:

τα:: Ι·Ιι1νιιι8 ιτι στι”. σ”. α.

Ι.εβσσεττιιτ Ασσαε (Σιιτσιστιετιιιε. 78 ε. α

@πικάπ πω: ι.ιι Ραερ ΥειοπιαιισετιΠ, ιια:αΙιε 5.

ΗτιιιεΒιιτισια, 1σισ.2.

Ι.Μια·υι:τύω Μοτιιιίιετιιιτπ 8σΙΙεττπιαεειιΓε , π. .Μο

τιαΙτ. 5σιΙεπιτι. Ι.ατιτατιιιτ Εστω:: . ισ ο σ. πι. Ι.ιιΡιι8

ΕΡιΓε. :σε τ.. πι. Ηετιιιειιιπ ΕΡιιι:οΡιιε,9%ι. Φιλ".

Ι.εστ:ασιατ νιτε. δ: Μειττ. ΕεΙισιιιατι.ιπι σετεσιιο ,

μ7. πι.

Ι.τοσειισσιιτ Ασσα: εσ:ισιτ Μστιαιτειιιιπι ΕΙστιατειιιτ,

μι. ;;.·..;:9. Τειιατιιειι:ιιπι ειταιιιιτια.τιιτ, απ·

ι.εοσε8α.τιι ΕΡιίε. Αυσιιιισσιιτιεπιιε νι:..,σ79_ό.ρ".

εοτι:ετιτισ ειιπι 5. Ρτατιεέτσ,64.α. α. 7. 840_ σε Μι.

ΈιΓεατ:ιιιι εχίιιι. σ”. πι

Ι..εσσιετιίτε .εμτε. στερΙιατιι.ιε , σ”. 5ι;8. Κοσσ1ίστ

ισ8 ό. 7. Τται:·έτετιιτε ΕΙΠΩ.

Ι.εοτιιιιιιτ τω.. Μ3$ι1τιτιπιτε, “α”

Ι.εσιι:ιατιιιε :στα ΟσιιΠατιτιετιιιε, 1: ο απο:

Ι.εοΡα.τσιιε ΜστιαεΙιτιε Βσσιι, ” :τι

Ι.εοΡατιιιεΤιιτσιι. εμπ. ω.. πι. η. :τι

Ι.εστατιιιτ ΕΡιιε. ΑτιίισιιιΙιε, ιο44_ 'Η

τω.: Ατσιιετιτιπ Πατάω, χ ω4_ 2_ Π

Ι.εκτατιτισ.τ Η:: Σαποτιττι4: Ισειι8 ιτι Ρι:α:σια , στ.. α. 7

Μστι:ιιι. Ι.ειιεστιαετιΓε,

Ι.ετισεσεττα Μστια:Ιια εσωτα:. “ς

Ι..ειισεεατισιιτ ΕριΓε. 78% ω' Η

Ι.ειισιἔιιιιιε Π:: Βσσσ 5_ 5αΙασει-82 Ε:·2:=ι· , “_4_ 6,;

α.: . πι.

Ι.ειι:ιιιισα ΕτεΙιιτισαΙσι σποτ,

Ι.εκσνιειιιιε εμε. ΜΜΜ 228:

Ι.ιικιωτ Ασσ:ιε Ττιισοτιιατιιιε 8: Ματητ, ι 086. :τι

Ι.ιεΙιίεΙσετιΠε ΕΡιΓε. (Σεασσα, μη”,

Ι.ιετσε:::ιε :Με θατιιετατ:ετιιιε ει:ειΡΙ: εστΡιπ 5.Α

ττιατισι,. . . 7”- Π

Ι..ιΙιοΙα Ασσα:. ΑτεΙατε. Η:

τε...:τωτω ιιιινιιιε ΑΙατιιαιιιιια·. :τισ

βτπ:Μ[στπε ιιιιιιΙα ιτι ΑτιαΙια,8%. 7. Μστιαιι. τω...

ιατιιετιιε.



εεουΝιιι πωπω ιιΕπιειιιοι·ιΝι.

ΗτπειιΓι:. - Ι.ιιιιιιεΗι·ιιπτ Επι.. Αιιιιιιιιιι 88ι.. Μ”.

Βιιιιι!·ιετιιιι 7. Οιιτιιιι:ιτιιε. ΒιιάΒ:ιτιιε ριο. όιῇ9 .

Επιιίι·ιάιιε,δ ; 9. ει. π. Ειι.πι, 7.Ε.ειτο.. πιιι,ιο;6. ει. Αζ

Βιι.τεε , Η:ιτίι·ιόιι5. 886. ει 9ο7. ε.

Ι.ιιι€οπεπΓα Επι.. πιω... ιι. ιι. Βει·:!ιο.ιΜιιι, 6ι.9.

πι. Βιιιιιο, 8”. σ.

Ι.ινιιιι Επι. 8: Μπιτ. π., μ». ό· #94.

Ι.οπιιοιιια ΕιιιΓι:. Μι:ΙΙιιιι6, 9ο. @#9 _

ισπ8σι·εΝ66 Μαι: πι Βιιιιιι8ιΒιι!, 06. π”. 7. Μοπιιι(_

Ι.οιι$οι·ειοπΓε.

1.οιιιειιιιε παπι.. Και: νιι2.ιάει·πιια ..πιει πάιιαιετ,

ιισ.ό·πη.

ι.ο.ι.πω. Ηιι€οπιε πω.. ιι..π. πιω ..Μπι ε. ε..

ΙιιπιΒιιπι πι... ιιιππι.ιι.. π 7. πι

Ι.0ι:ιιι:ι·ιιε Κα· οΜπιιιιιιοιιιπι, ω”. π

Ι.ιιειονιειιε πω.. (ΣοπιιιΙα, 2.ι7. πι

1.ιιάονι:ιιεΙιπρ. Ριπή δ. Οοιιιι: Γιιπετιιε, ι”. ει. Ρε

:τι 1°.πωιι., ι·χ7.πι. διιιπιε Πεπειιτ τυπο... Μι!.

8: Μι.. ιπ. πι. ι:]ιιι 11η.ιιιιιπι μπιιιιιιιιι, ι86. μη.

1)οινιιιιι πΓοιιπιιτ, μι. 8".

1.ιπιωιππ Και: Πωσ. Μπι- Εε:ιοπε, 4.86. π.

1....ιοππιν. ιιιιιΙοιιιπ Ρτο ΗυπιοιιιτιεπΠ Μοπιιπο

πιο, ω”

Ι.ιιΒιιιιιιοπίξε Επι.. .ιε.ι..ιιιπ, 96. πι. Αι·ιιιιιιε . 4η.

π. Ωειιοπιιε, 7. Οοποίιιι:_ Ι.ειιιιιειιιιε , 7. Ι.απτικι

πω., Βιιι·ιιιιισ. τη. Αιιπ:πιππάιιε , Μ!. .ι.ιπιπι.π

_ πω, 8;ο. πι. δειιοΙιτ Ι.ιιΒάιιπ:πιξε, 669 ει.

ΖισΞιώπἰπτ .Μπι πι Αιι.ς!ιιι . εοτιιιιπὲ ΜΗ, ρ σο. ει.

!.ι.ιΙΙιιε ΕιιιΓι:. Μιιιιιιιιιιιιιιε, ι. 89. π.

Ι.ιιιιιιοιιια Επι. ΜοΠιιιιε, μι. ς5-β".

Ι.ιιιιιιε Μπι. Ι·':ι·ι:ιιιτιιίι8 ΟοιΙππι δ. ]ι.ιάοέι οΒιιιια,

ι·66.4. Γειιετιιι· πιοιππ δ. πωπω 62.2.

Ι.ιιριιι ΕριΓο. Ι.ειιιονιι:ειιπε πωπω πωπω 5ο!

Ιι:πιιιιιι:ειιΕ, ι ο; ι.. πι

.Ειασβ Παπ πι Οιπιμιιιι , 86ο. ει. :Πω ι Ι.ιιιο[ιι

πιω πιά ο............π. , πω. π.8;ι.. ει.

Ζικοιιϊ ηπα :ΜΜΜ , ιι_ ει.. Κ πωπω. Ι.ιιιτονι:ιιίε.

Μ

αΙσει·Η πι... ιπ Ροιιτἰνο , δ. ΕΜΗ ΕιΒιπι πι.

ιπιε,ιιο.ιιι.;ιι..π.ιιιιαΜπαιια. 8οι.ιι

Μπάι:!ικι·ια ΑΒΒ8τιίΐπ ινωι.ο.ιιι, 6”. π. 794.. πι

Μ.ιοΜΒιιιιιε επι.. Ι.αιιιιιιιισιιιιε δ. ιιιιιι..πιι πι..

π... 986. :

Μει.ιιεΙ88.ιιιιι πιπι·ιτιιε δ. νιισ.ιόετιιιιιι8 , 7. νιιισοπιιιι8.

ΜιΒιιι (οι ΜαΒιιοιιΙειι πω. Επιια:πίιε οΙοιιιιιιιι .

:οι. 6·Μ”

Μειβοβεττιι5 δ. διιιαΙιειρ_ε φραπε, μι. π

ΜιιΒιιιιιιιι: ΕΡι|:. 1.ωιιιπιπ , ι 6. 2. ιι. Ι.ιιΠιιε , ιδιο. π.

Βοπό.ισιιιι . πω. π.Οιιιτιιιιιι μη. πι.

Μπιππ.ιιιε ΕιιιΓι:. διιιοιιοππε, Μο. πι

Μπα: ιπ Ροπιινο, δ. Επί-ει ιιοπιιιιο σεΜπιε, ;ι ο. πι

Μ3.ϊ0|ι.ι8 πωπω ει....ι.....ιι.. ο”. ο

Μ.ιιιιιΠΕε Επι.. ΜεΙσιοιιιπι. μι.

Μ8παπε8 Επι.. Τιιι:ιιΙΙιιιιιε. 849. πι

Μ:ιπίπαι ΕΝΩ. ΤιιΙ1ιιιιίιε νι... π. Αιιίοιιι: απ...

8 4 9 . ει.

Μ.ιπωΙ.ι ήπιε π! δαιιιαπ2πι, πο; . ε

πω.» Μι ιιιιιιι‹ιιιιι ιιι.ι.πιιπ π... πρ. ό· Μ...

Μιτεο!ιπιιε Γοιι Μ:ιι:οΙιιιιιε Β.::Ιιιιιι.ι, 68ι.πι

ΜιιιοιιΙΒιε ΑΒΒιι ιι.....ππιπ., 97. α

Με.τειιιίιιι Ω:ΙΙ‹:ιιιιιιιι ειιιι....ω ΩαιιοΒι), ιι.ιιι

Μικιινωιιιε ΑΒιιιιι Ριι.ιπιιιιι , ι8ι. :.9δ. πι. προ. :

ΜΑ"Ι28ιι6 , πω.. (επ πιω Κι·;ζιο. πι πωπω ιη. :.

πω...) ΜιΕπιιι Αιιίιοιισιιίι νιιαπι δ. Ραπ:ιπι πι...

Ροιιιιιιιιιιι6 , Πο ο

Μιιπιπιιε Ραμ δ. Αιπιιπάο Μπι. 7ι.ο. ό· β".

Μ.ιίΠιιι: Ριιιιιι:ιιιε παπι., 7'. Η:&οι·. Επι. μπι...

Πς;, 1°) Σ.. δ

ινι.ι..ιιωπ Οοιιιο: Αιιι·ειιοιιιιιιιι:. γ”. πι

Μ..ιωππ.6. Με. Αιιιακιατιιε. Ν”. πι

ΜπιιίΕοποπίο @πωπωπ. οπού. Αϋποίιι]. ιι;. πι

Μπίτιπι16:πρ πιει"... μι. πι..39 φ. Θ.

Μ.....πωπ..π δικού: Μι μπώ ιπ ΒιιιιιιΒιιιιιε, 18 )·.πι

Μπιιιιιιιιι Επι.. ΡιὶνιΙεΒιο δο!Ισιιιιιι.πειιιι πωπι

Ντ, ιο ρ ι.. πι

ΙΜ. Απ". δια!. Π. Βωξ.

ΜΜιτοιιτιιε ΑΒΒο.ε ιιιοιι...ω, ι; ;. π. μ...Μπιιωιιιιιε ΠΙνιιιιιπι Κοι;ιιιπιπι π.ιππ, μη. π. ιι

Μειι.ιιιιε δ. Β.·πειιι&ι άιίειρι.ιιιισ , πιιιιππο πωπω ω.

αΠιτ, ι7ο.π. Ε]ιι8 ιι.ιι.1..... ιπ ΒιιιΒιιιιιιι:ιιιι π...

ΐοιιιιιιιιτ.. 2471

Με.κιιπιπιιε Απ... δ. Οι:ιοοιιιε £οΙοιιια, ι”. πι

Μπιππωι.π πω. ίιιΒιι:ι·ιβιτ Μνιι.<,;ιο δ0ιιοπιιιιπ.·

«τσιπ, 1092.. πι

ΜεάιοΙ:ιιιι επτα. Ι.ιπιΜτιιιε; . μι. πι

Μαιο ΑιιΒ.45 Π0ιι:ισεπίιε, ι 57 .ι. ι96

ΜΗδι647!.π πω... Α...ι...ω...π. ;87. η.

Μπιιπω.ιπι ΕΡιΓε. νιιιιιιιΒιιιιιι; 2.891

ΜεΙάειιιιε Επι.. Ωπόιιιε, μη. πι. μι. πι

Μι·Ι.έιιι·πιπ πω... πω” Ξι Νοι·πιιιιιπιιιι, 6η. οι;

Μ:ικιοτιιπι πω. θιιιιάοιιιιιιιε , ιι τ. πι. 11ιι:.χιι65

ιπιιπάιιε , ιιι·. ιι6. Έιτο, 7. Πιο. ΜιιιΜΜ, μι.

α. ι.ινιιιι.πωω.. μη. Ηιι6οΒιιιιιι , 6ο7. ΗΜ

πωπω ίου Πειιονοτιιιι., 6ιο. πι. 12ιιιιιιφ.... 10

πωπω .ιι Β:Ποπιι, Ποιιιιιιι€πε δσειιισιιιιι, 6οι.

πι. . .

ΜεΙΙιτιιι Ι.ιιπιιοιιιιι: πω.. 9 σ. ό· β".

ΜοπιιΜιιιιι ι-ιιικιιιιιι Ατειιιροπτιωπ μι. πι. μι· π.

Μει·οιοιιιιιι Καμ: Ροιιόει , Υπιπ·ιΜ., 7ι ω...

.κι , 7;6.πι. ΕριιΕορι, ιο;6_ @

Μπωιιιπ ννοιιιπ πισω.. Α 16 2

ΜειωιΙειιιε ιιιι....ιει.ιπω 688. πι

Μι:τ0ντιι8 Μοππι:ιιιιε πω” _ ιη.

Μεικιιίω Εριιι:. Ατιιιιιίιιε . τω. Θ'|)". Οοϋπειιε

Βιιι δε ΑΒΒο, ιμ..ι·π. ιοη.πι. (Μάο . ΜΑ. Οπο

ιιΠιιι.. 7. ΕΙιΙσόιιΙΐιι: (Πι!'Οιι€23ΠΒι18 , 1069. πι.

ΜΒ... ιο”. ΑπέεΙτπιππιιε . ιο7ι. ιι. π. πι; ,ί&Μ.

Οι: επιπ!επι Λι·ειιιοριιι:οΡιάι&ι, Μαΐ. Ματιού”

ΑΒΒιιιΙΤα νιιιιω.ι. , η. ό- π... Οιοάοϋπάιε,

ω”. ά-1)". Ειιίοπιιι, ι.ρι πι

ΜΜΜ. Επι.. Ι.ιπΒοπεππε. _ ι. ι. ει

Μι!ιάιιποιιίιιιιιι (ζοιτισε. Βιιιιιιιιιε, ;8ι_ ο

Μι!ωπεια Μι ΜΙΠώει:αισ ιπ Βιι:ιιιι€ιΒιιε , 4,”. μι).

7. Μοιιιιιὶ. Μιι!ειιοπεπιε. .

ΜοαΜπι ΑΒΒατιιιλ ι·........π., . ιι 68. πι

Μοάοιι!άιιε Τιοκιοι·ιιιιι Ερικ. δ. ι'.Ξαπιέιιιιπι ΑΜ.Π.ε·

:επι "πιω . ' μι

πω. 1ιπιε πιιι·ιε π. Ριονιικιιι. π. ιι

ΜοΠ.π-#6266[ΒΜ ιπ Νειιίιιι:ι, Σ”. πι

Μυπ.ιβει·ιο!ια πι (Μιιιμιιιιι, 8μ.. π

ΜΟΝΑδΤΕΚΙΑ νΑΜΑ.

Μοπαθ. Απαιιεπίο πι ΗΠρ. πό. ιιπιιιιπιπ ΑΒΒιο.

πω. ω. Η:ΙΙιι‹ιιιιε , πω” , ι-ιιιω....π.. ιπιι: εί

. ί_ιιιιιιπι , Μι!. @με πω.. . _

ΜΜΜ. ΑΙειιιιοπιί:πίε ι:οιιόιιιιι· ἔι δ. νιιιαι·ιτιο , 6η.

ὰ ΠειΒοβετιο πωπω , πω. Μοιιιιίιοιιι πειιιιέ, 676.

ΧΒΒ2:Ω8, ΗιΙοΙιιΙΓιπ,ιοι8. ΟΦΗ· Κιειι.ιωιιι,Ριιι

πω... Μι!. πω.. _, 67;.π. δ. Απίιιιιππ πι... α

πι , πιοιιιιιτ. ω". Θβ".

ΜΜΜ!. ΑΙτινιΙΙ:.τειι(ε ι:οιιιιιιι.ιι ἑ δ. Νιν.ιιιιο , 8".

ό·β". δ. Βαισιισιιιιε ΑΒΕ” .Πωλ Μοπιιειιι πι..

Επι, .. . _.. 8Π.ιι

ΜοπιΙὶ. δ.ΑιιιΔιιιιι ,7. Μοιιαίι. ΕΙιιοπαιιΓε._

Μοπ2.Π:. δ. Απιειι‹!ι Κοθοπιιιιζι, 7”. πι. ΑΒΒιιιιΠπ.

Μππιπ, _ . . πω.

Μοπιιιι. ΑΠ28Η.πιιί-Β , ι δ. (.ΐοιιιιιιΒιιιο αειιΙ

πιω, . .. ιο_ 8ς1ι

Μοπιίὶ. ΑιιιιιτποπίΕ @πω ὅ δ. Βεπιζε, μι. π

ΜοπεΓι. δ.Απάισιι: (ζπιποιιιαπ], 8οι·. ιιι.π

ΜοιιιιΠ. δ. Απάιειτ @μακ Υπ:ιιιια. _ 48). πι

Μοπ:.·ΙΙ. δ. Αιιιιιιιιιι Ι.κοιιι:Εισάιιε ΔΗΜ: . 7. Ι.οοιιώο,

ειπε. Βιιιιιιιιιι·, . - ;,7. π:

Μοπιιίι. Απίιοπεπίι: , 9”. σ.. 6: πωσ. όρο”. δ_ Μ·

πω: Μπιτ πιιιοΓεις , ω. πωπω Μιιιιιειιιι€,

ιιοο. (πωπω. ιιοι_ Μοπει:ιιι, δδ. Ραιτιιιιι€. 8:

. επιπιι6ιιπι2. δ. Αισ::ιάτιι8. ._ ρ;;

π...ι.ιι. ΑιιικιιΓε εοιιἀιιιιιἔι Ρείο!ιαι·ιο ΕΡιπ. Ν2πι

ιι0τοπίι ι ιο η. π. Απ.. ΕιτιποΙ.ιιπόιιο. . πω.

ΜοπιΙΙ. 5. .πω ΤιιιιοπΓε ι·είοιιιιιιτιιτ μ:: ΟιιιΠιιιιιιιι

Επι.. 84.8, π. Β::νεπί: Μοιιιιιϊειιιιιιι Με ιοι·-οι

ιιιιιτιιιιιι . Μι! .

# ὅ ιιϊ "



ιιιιι.ειε ιιιιτ·οιι.ιοπ·ι·- =
Μο...ιιι.ιι..... οι ιιισιιιιιιιο 5: παπι Ν0ΗΠΒιιιιο6

ι·ιιπι Ι.ιικι·ιι:ι.ιι. 6η.ι

Μ.ιιιιιΙΙ. Ωιιιιιιοικιιί: . ς!ιθ.ιιπι €οιιιικιιΓε . ιη. πι.

.ιιπιειιτ ιι 5. ιιιωιιι.ι.. 78ο.π. Ι.οιισιιοπιιιΑιιιιιι.

2.626.

Μοιιιιίὶ. Βωνι:ιιιι: , 8ιι. πι. οοπιιιιιιτ ι δ. Βιικιιιιιιο,

8μ. Αιψηιιπι δ7ΙΙ:Βιιι_, δβι. ι.ι......ιιιιιι ...ιι οι.

τ... , 8.64. 6ι[:". ΑΒΒιια:5 . (Νο , δ”. Αιιιιιιιι6 δ:

Βιιιιιο , 84.7. πι. Διπ:τιςιι5. 848. ιιι.Α.ιδι, .πι

όι0ί09. Βωπο, διο. δις.. ε. Β:ι·ει.ιμι·ι.ιιι, δ”. ει,

@παπι δ. Ραπ ι.. Μοιισ.":σςιρ Βιπνοιι6, 8μ.ιι

ΜΜΜ!. δ. Βιοιι7Ιιῇ ιπ Επιιπι:ιιι.,Ηι1άιιιπιισ Απ”,

πι. πι. 8ῆ πι.

Μοιιαίι. Ε!ιοτιπει:πΓι: δω δ. @τα . τη. πι. 4ι8. ..ιι

.Βιιι:Βιιπάοδιιιιι ΑΒΒ:ιτιππ , πω. δειπδιιτποπιεΙει ι!

ΜΗ” › 459. ό· #99. 616. ιιιτπιπ ἔι 5.Βιιιιιω.ι.

7 8ο. π..

ιι.ι...ιιιι. Εικιιιιιιιιιμπίι:ι μι!. ε

ΜΜΜ!. Ειιι.ιιιίο: πωπω. ιι δ. ε.ιιιι.4ιιιι . 7δ8.πι.

πι.. ό· β". ΑΒΒιτιιἶα, Ειιιιιώιτπ. Μέ. πω..

ε: . 7 ω. ό· π... Ειπισιιιό2.767. Υι.ιιιιιιπιιιι,768.

Μοπείισ.ιιιιιπ :οπιιιι.ιιιιιιπ . πι. 8 λιΜΗΜπιιι

πω. Μοπω:ιιιιε . Μπι. δ( δ. Ηιιιιπ, 7”. πιω.

. Βιιιπι Ραμ , 7;8.ει. ΜιοπείΕιΠιιπι νιίιιιιιιΗΜ

Με, 768. 6Μ..

ΜΜΜ. ΕΙποιιοπίε :οιιιιιιιιτ ὅ δ.Αιικιιιιιο. πιο. πι.

Μιιι:ιτο: Απιππάιιιι , Μιά. Απ... 86 (ιιιιιΕι:ιιιιιιι

7ιο. σ.. Ηιι;ςο , μη.. πι. Νικ, πω. ειι..ιιιιιιι. π.

παπι Ρετ ΗιιοΕιιιΙάι.ιπι.7ιο.ι. δ.Αιιυπιιιιι ιιιι .Με

ειι, 7ι.6. δι 7ι8.ιι

Βάσια!! δ. ΕιιιΜιι, Κ ΜοιιιΡι. δ. Οιιι:ιι.

Μοπιιι. Έιιιιι:οπ1Ε ε. δ. ΜπΒιι0 ικιπάιπιιτ . 109. πι.

ειι” Μπιτ, πο. πι

Μ0ιιιιίι. Επιπι:πί-ε , Ρ'. Έπιπο.

Μοπιπ. Ιιετιπιι.αιιΓε πιιιιοδιΕπιιιιιι , Με. ιι. Μπρικ

πω” , Μ!. Ο:Πσπι δ, )πιιο:ιοΕιτιπ::, 166.;

Μ6....π. ειτ...ιι....ιια κοιιιιιιη: ὶ δ. Υ'ιιοπιιιΒο , μι.

ρ". 6.β". Ηιωοιππτειιπ ΑιιιιΔιιιΕι,ίύιιι. ωιιι.ι..

πιατα :Μια , 6 ω. πι. Μοά:Επιι.ι6 ιιιι οικω , 691.

7 οι.

Μοιισ.ι1. ΕΙινιπειιι'α αιιιιιιιιιτ ιι δ. Οσισιπ8ι0. ιδι

πω.

πωπω. Πινιιιιιι:επίι: οοιιιιιιιιτ ὶνιιιὸτπ‹ὶο ΜΒ. 6η.

Δ. Μ.ιποει!όπε 8: ΜιιιιαΠεε ΑΒΒεπε, ΜΑ. Μ...

δ. Ρισηο&ι Κ:Ιι‹ιιι;π :ιειιιΠπιπ, Μ!.

Μση;[ξ. Ποτικοπίο πωπω. λ ι.66.πω.ι.. , ι”.

πω” Ρτιπιιιι , Κι8οπι2.ιπ8, 676 πι; . Μιιιιιιιι0

Με 7. ΜιιπιπιοΙιιε. Μ...ι.. , γ”. ιιο. Βιιιιιιιιιιι,

7,76. ΒοΓο , 777, 6: ;δο.πι. 3δη..2. π. Β::ιιιιιιιιιι,

ι”. π. τι.....ι......., μι.. δ. ο.ιο,ιμ.μ..ιιι

ειιιιι·εΙιιι , 677. πι. (ιιιιΙΙ::Ιιιιιιι.67ι. ε.. ΑΒΒο,8ι.ρ.πι

ΜοπιιΠειιιιιπ ὁ Νοτιπιππιιι.ι "Μι... ιδδ. 670

Μοπεδ:. ΚοΒιιιιι η ιιππιπ , 677 Μοιιπειιι μι,

ΑιιζιιΙδιιι _, κ Αιιζιιιίιιε , Ηοιτ:ιιιιΒιιιιιισ. ι78. π.

ΟιιιιΠιιιιιιι , ι8ι. πι. Κιιι:επε.ιιιι8, ι”. π. ιιιιι;ο.

;μ. δ. Ο(νιιιιιιιιι , 678.πι. ιι..ιι....ωε. Βειι:άιθί

"δω-Ιβ ".·Πα"··ι”7. παπι δ. δώιιιιιιιι Ε

δ. Πιοπ)·ιιι ,;87. ιδι.. Καιιιιιιια: δ. Αιειι1ίι ιίΠιιιιε

Ρπινιπιιπι .ι.ι...., 6 66. 676

Μακάι. δοπτεπει|επίι: ::0πόιτιπ , 7η. 6-β9.7. Απ...

ιειδ. Υπιιιιιι.ιι:ειίιιιιε Βα:..ύπί. ι...ιιω...ιι,ιωιιω

τω, ?. [κα απ.. , ΗιΙΒοπιιι . ω”. ιο6ι.. (Ξειοι|..

ιιιιε,μδ πι. νιιηιη 8: ιιιιιιιι·αι, μι. πι. πω...

"Με . ΘΕΜΟ , ΕτΠιι'.3θΠι18 , ΗΑ"[ηιηη; . (Μι...

@δι νιιΙδιεπιππε. Βιιιπιιι , ΑΒιικιιο, (ιιιπιιιιιιιι.

μι. πι. Ρ.[απΙπισ. ΑιετΑιιιι8. Μ" 8. Β6ιωΙιιιιι @

Κιιιιιιιιιιιίιιιι , ιο6ι. ιπ.Ι:οπιπποΙ|2 Ριιιιιιηςιιιιιι ιιι

876666 Ι1οιοιπιμπιι ωιιαΙΓιιπι, ι οι:

“οπελ δοπεκπΓι: εοπιιιτιιιτ, ;ρι.”ι. ΛΙ:Μ_ις;) 8_

ΒιιιιοΙεπιιε , .ω Β:παΙι&ι.ιε, 794. =__ Π_ Κοι,".....

ιη. πι. οι.. ΜΜισιιι.ιι. "6_ ω_ η,

ΜΜΜ. ΑιιΒιιι'Οικι ιι.7. πι. Μινι άιδιιιιιι . ει...»

Υιιιιιιι·ιιιιιιι Μέι”, Μιά. διιιοιιι.πι ΒΡΩ. πι... π..

[μι. ι”. ιι. ιι

Μοιιαίι. δ. Αιιίικειίι|ι , 98. π.. Μιιια:ιιιίιιε πωπω.

.ι....ι. Βωοιπιιι, ιοο. πι. ιιιιιιιιιιιι· . Μι!. δ£ 10ι.2..

Β:ιιτε‹ιιιε ΑΒΒιι6, ω!.

ΜΜιιι. Α.ικιιπιο , 78. π. δ. νιιιΙ.ι.ι·ισιιε πιω Μοιι39

Μπι, επι.

Μοιι:ιΠ. Μινι , πιο. ει. 7. Μοιιο.ΙΙ. λιιιςἰι.

Μοπιιίι. Βιιιιεοπ:ιιίο ιιι Ηιικι·πια, με. Αιιιιιι.8 (:ΟΠΣ-υ

πιοπι:ΙΙιιε , Μιά. ΟοιιιπιΒιιιιιιι Μοιιιιοιιιιε, πω.

Μοιιιιιι. Βσ.ιι·ιίιιιειιε ιιοτειιιιτ ειι 1-1ιπωιω Καπο δι'.

Η7πιπει:ιιιι.ι: Κοι;ιπει., δι ο. ει. π. π... Η. Αποεπ

Δο. "κι ρ

Μοιιιιι?τ δ. ΒιιίοΙι ε. Μπι. ιοδοκιππιιιιι'. 68. ει. ω..

Απ... Μ. 6ι- Μ»

Μοπειίὶ. δ. ΒιιιιιΒιιι Βινιοικπίἰ6 Ει:ι:Μιιι ωιω...,

δ”. ε. Δώσε νιιιΙΜπιιιι, ὶὐιἐ.

Μ.οπ:.Γι. Βιιιιι·ιει:πιπδ. Ι.:ιπο.ιιι.ιι. 177. π

Μοππί`ι. Βοϋἰεπιἐ . δω εΒοΒιοπίι: , ;. π. :οπιιιτιιιι, ι. δ.

πι. πω... Ι. ΟοΙιιπιιιαπιιι , Με!. Απαιιι, Γ. Αππιπ

Βιιι·ιιιιιιιε ,ι6ο. ό· Μ". ΒοιιοΙεπιπ. χ. πι. ΑΒιιιιι··

ω, μ. ιιι.π. διΙνα·ο.άιιε δι (ι:Ηεπιιιι6. μ.. πι. μ.

πι. ιιιιιιι16Βιι ΒοΕιιο ι;οιιαΠιι, μι. ιι. μ.. ι6ι

Μοπαι:Ειι πι”. 3οπιιε , ιι.6 ει. Βιιιιι.ιιίιι6 ,Μέ

Μι] , πι. ς5-β.". ΥιιιιπιικειΠιιιι, 7η.π

ΜοπσΠ. ιιι.....ιιιιι.ιιτ..αιωιωι ι δ. Αιπιπάο,7ι. ο. π.

π. ΑΜι:ιε Ειοι·'ικιπισ , 7. ΈΙοιικιιιιι_

Μοπείὶ. .ιιι€επισ , Ρ. Εποιιιιαπίο.

Μοπ:ι.Π. ΒιοΙιεπί:,Γειι δ. Ει.ι.ιιι, 798. μη. 6οο. 6ο:

Μοπιιίι. δ Οπιλι·ιι Αι·ο!ιια:, ιη. πι. ΜιιισιιΠετ ΚΗΠ

@Η 8: (Μία , ΙΒΜ. Μια , μι. π. π.

ΜοπΔΠ. Ωειιιι:Ιιιιεειι(ε ι:Μάιτιιτ ι ΟεποΓιο (Μπήκε,

η.: δέ δώ. ιιι.(.ιιιιιιιιΙ:ιιι: ΑΒΒ2.ιιιια, 6.μ. πι

ΜΜ.=ιΓι, Ο:ιτι·ιιιιιιοποπίε :οιιΠ:ιιιιιιιι·, μη. πι

Μοπιι.Ρο ΟιπὰιΔιιιι:πΩ: πριν! Λινι:ιιιοι1, 64.7. πι

ΜοιιαΙΙ. Ο:ιτειιτοπιοπιΕ, ιι. π.. πι. κι

Μοιιιιίι. δ. Οιιιιιιιι , Οιιιιιιι:ι, )·77. π

Μοπσ.π. ΟπίΠιιοπιε , Ρ'. ΟπίΙιπιιπι.

ιι.....ιι. ΟιιΠιιΙικειιία λ δ. ν...ιι.ιω.ι.ιιι φοπε!ιιιιι·,

794. σ.. 869. ΑΒΒιικιΠΕ νιιαΙιιει:ιιιιιιε , Κ ιαπω

τι·ιιιιιε, ει ΡιπΕ:ιι.ιιιιπι.ιι. Β'β77.

Μ0π.πίι. πω. επιπι Πιοπ8.ιιιιιπι ι:οπειιιιιιιι ὅ δ. ΗΜ

ΜΒΜ, ιση.. ό· β".

Μοιιιίι. (ΜΙΑ , Για δ. θιΙΙεπι, ι:οιιιιιτιπ ι δ. (ΜΙοιιο,

789 ό·[ε". ΔΗΜ” (ιιΠοπιιι, σΒιιί. πισω, 79 6.

π. πι. δ. Οι:ιιιτιιιιε , 789. ΜοπιιΜκιιιιιι καιω.,

7”. διιιιοιι , 799. ΗειιΙιτειιιιιιι , ΠΜ. 8ι 86ο.

· Κετιιιιο<ιιιε. 789. π. .πι μι, Μιά. πι

ινω...ια. (Μια ιιι !ιιΓιιΙο. Οοι·πιππισιι , ωπάιτιιιιι δ.

Έιοιοιιοπο, 6ι.6. 6ιο_ Μι. ΑΒΒικι Ειο.ιοικιιιιι,

ι&ιά. Υ'ιιαΙιιιπιιι ε”. :ι. πω.. , 6η. π. Βειιιο,

δ”. π.. Ει:οΜια επιιιιιιιι:ε:ιο μ: δ. Βοιιιιιιιπι, 6ι.6.

62.7. 6ιι. νιιι μ; 8: ιιιιιιικε , °διαδ. Μπι 1.66 8:

Ι.ιιρ:ΙΙιισ , 6”. Ριιιι·ιιιιιιιι ΟοΠα ΐιιιιιιι:ιτιιτ, 667. π

Μοιιιιιι. ΟεπιιιιιιιιΓε , ι δ. Κισιιιιτιο εοπσΙικιιιιι, ι”. π.

ιι. Δώσε:: πι”. , π... πι. οπω.ι..., 186.!9Ω.

. ΙπΕ:Ιι·σ.ιιιιιιιι , ι.οι. Ηοιιι:ιιε ,'ιιι. ως.. ΕΙιιισιιπ

Ποε, πι.. ιη. ι.ι6. Ι.ιισιόνιι:ιισ , ι.ι7_ πι. δδ. απ.

άσοι: 8: ΈκΜιοι·ιιιι πω. ιιιιιείειιιπ, ιρι.ι.οο

Μοιιιιι. (.ΐΙι.ιιιιισ:. Αιιιιικε, δ. 06ο , 84.7. δ". δ. Μη,

ϊοιιιε 977. ιι.

ΜΜ:ιιι. ΟοΙιπιοιιΓ6, μια. δ. ω... ΑΒΒιιιιΠ).,Μέ

π. Επι. ι:.ιιιωιωι ιΙΙι‹: "Μπι ιιιίειριε. Μέ.

Μοιιπίι. ΟοπιιιιιιισιιΓε δισ. δδ. μπι δ: Ρ.ιιϊοι·ιε ι δ

- Πιιέιποίο τοπιιιιιιιιι, 7”.

ΜοιιιιΙΙ. ε.ιιωι..ιπ ω...ιιιιι. ὲ δ. ιιιιιιιι1.ι., 7”. πι.

κι”. Απ... ριιιιιιιιΤιιοοιιώιιιιιι, Μέ. πιω..

Βιιιιιι 8: Ετοιιιιισιιιιι,ιοι.ο πι. νιιι ιιιι,ιοι.ι.ιοι.ι.

Μοιια:ι. ΕιιίικιαπΓε ιπ "πει , Μ. π. Ηιιδο πω.,

Η” .

ΜοπιιΙὶ. Πιιίριιιιι:πΓε ι.. Ηιπποπιιι εοπιιιππ ὅ δ. ΜΜΜ!. ΕοΠιιοπίο,ιο8.π. 4δ7,ι·η. “Πε .1...Β.. Μ”.

Ι.:ι.ποιεΙιπο Α” 876. ΔΗΜ: Αά:Ιεπιιι, 876. ιπ

Μοιι:Π. δ. Όπιειε Πο δ. Ρατοπιι ρ τοπιιιιιιτ ι δ. Π.

1°οπ6, 6ιι.πι. π. ΑΜ... Η:Ιι:.ιε 8: Μ.ιιο!ιπ , Μέ. Μοιιιιι. (ιιιόιπιπιιπι ι δ.

σ..ιε.ιιι... , 6ο7. π. Απ... , 6οι. ει. Αιιιιιοπε.6ι.ι·.ιπ.

Χοτειιιι1ε θα οτι;ειιιιε μπι Μοπιι€ιιιιε , Με. 6η.

“πι” Δω., Μέ. ΙΞοι|Ιαπω , 787, ιιι_ κ ρω...

πι”.

. ΉΜ&ιιοΓο :Μάιι·ιιπι;

; 7. πι.

 



ειιοιιΝιιι @Μπι ΒΕΝει5ιστπΝι.
Μοιιαβ. δ. (ΜΗ. αι.7. πι. α”. σΙαικο «πω... ι”.

67.49. Αιιιιακε . δ. 6α1Ιιιι . αι7.όι.6·". Οι|ιιιια4

και , α”. ό. β". (Ξοιρετιιιε . ;.._7_ πι

Μοιιαβ. θαιι‹ια , απ; ειπε πω... , μη. πι_ αο7.

ό· Με. ΜΒ” Ηοιὶ>=ιιυι.ιι›. α. π. 8. Βανο πι...

Μοιι.ι.ειιιιε , ιρ8. Κ:Ιιηιιια:. ;96.·α

Μοιια.β. Παιιιιιαοιιπι, _ πι.. πι_ ιι

Μοιιαβ. ΟιιιπαιαιιΓε «Μια... ι δ. 1ιιιιι....ο, Πω.

Ο πι. κι. .ΑΒΒακε ι.ι.ι....... , Μ!. οι.....ι..ι....... . Κ..

.<μπταιιιιιιε. 8η. πι_δ .ιια..ι...., 8 η.. Κ Λισαόιιιι.

ΟοΜ·ιιιιιιε . 8ι6. δι 8ι8.α. Ει·ιιι:ιιιαιιιιι Μοιιιισιιιιε,

8ι6. 8η, δ. διόοιιιιιι. Μοιια:ιιιιι.8ι..ι...9ι7.ώ[ο".

Νιιιικιιιι Μοιιαάιοι·ιιιιι οκ. ρ”. α. Μοπαειιι

πιιαπιιιιιιι·σι απο πιο ........... 767. ό ρ".

Μοιιαβ. 6οιπιποιιιιιι αριιά Ι.ιιιεοπαε. πω.. πι_ η

Μοιιαβ. δ. (ι:πονεία: Μπι ΑΒΕ” οδο, 777. πι

Μωαβ. δ. Οι:ποπιι Οοιοιιια:, αρ): πι. Μακιιιιιιιωι

ΜΒ”. .ι...4.

Μοιιαβ. δ. Οοιιιιαιιι Αιιιιβιοει. ἰβΙιἰ.‹: πω. δ. νιιαΙα-ι

ω... μ. π.. κ.

Μωαβ. δ. ε........ι Ριαπιιιβε ΑΒΕ” ΕΞειαιαιιι,

7ι7. πι

Μοιιαβ. (Ξἰτνοπίὶ: ι.. ΑπΒΙἱα. ιιοιιιιιιιιι· ι Βιβοιιιι,

10ο!. ΑΒΒαι‹:ε , €ωΙιιιιιιι: , π... Σαβ€ιιιιιιιιιι.η,

ω... δι ισοό. Βειία ΠΠ: Μ....ω... , πιω.. α.

ΙΦο9.11. .

Μωαβ. ΟιαιιιιαίοΠειι.β8 Νοιιαι:ιιιιιι Οάιικι-ιοιιι,

797.121.

Μωαβ. δ. σωω... Με:τΞισσι.ιάιωι, ωαρ.πι. πω

Πε αιιιιιπι ει» ιππ.οβ (.Ποό:ΗΜ.ιε, Μιά.

Μωαβ. θα Βάια δ. (Ματια ι.7;. αι..α ΡιιιΡιπο ιιιιιια

Μοιιαβαιο Ριιιιιιιοιιίἱ, α”. δι α”. πι. ΣτεΙοΠα

αεάιεαιιιι·, ιδρ. ιωιαιιιι.... ?ιδια πιιιαι:ιιλα , Μι!.

6· #44· _

Μο2ιαβ, ε.........ι. , ιο88.α. δ. μια»... Λώ",

ι Μ.

Μοιι.ιβ. Οιαπάινα!Ι:ιιΓε ι. δ. ν..αιωω ω...ιι....,

μι.. μι. (Ξει·ιιιαιιιιι πω... δα. Μέ. ςββ.".

Μοι:ιαβ. δ. (ΣιιιιιιιιΠι, ῇΖδ. πι. π.

Μοιιαβ. ΗαΒειιάειιΓε . Για ΚοπιαιισειιΓε , α”. πι.

7. ΗαΕκιιιιιιπι. .ιι.ι.ι.... Αιιιαιιι8 8: Κοιπαιιι;ιιι.

7,7... Μιά. .ιωΡι....., 6οι..ό·β". θα:ιειιιααι

πω, απ. πι. .ιι.ι....ιιιτ. ιι.ρ.ιιι. Μαᾶ:Η‹ὸιι , ι”.

α. αι7. τι. (τωι..ι. αι6.πι. Τ:&α, ίο;. 6ο.. Μο

ιιαβειιι β.ιτιιε. ιι.;. πι. οιι€ο , πι.. πι. Κι:Βιι|α,

.ιι6. α. ΡτινιΙ:Κιιιπι ,4.ι!.ιι. νιιιι1ωιικι. δ. Αι

ιιιιΙΙιιι , ι;ι·_ ι;6. μι.. α.δ. Θ:ιπιαιιιιο. Μπι. νεα!

τΙ:ι.ιάα ιιγροειιια Μπι: ί: .......ι.. ιη. α

Μοιιαβ. Ηαιιιαιια:ιιίο τοει.ιιιι σ....·...ιι., 947. Επίσ

ω.. . .ι...ι.6.Μ... 784.. 6=[ηα. διαιιιε "ή Μο

ιιαβοιιι , 986.ς5· [ης.

Μοιιαβ. Ηαιω!πσπ|ι πι ΑιιιιΙια , 76.ι. α. Υιισιιιιιι·πα

ΑΜι.ιιιΙΤα, Μ!.

Μωαβ. ιι..ι...τ. «πω... ι. δ. τω"... , 8η.α..

ΑΒΒαα::. ιιιιι....... , Μέ. Ηιβιοάιιε . Ειιιι:ιιιαι:ιιι8.

δι6.

Μοιιαβ. 5_ ΗιΙαιιῇ Ριιβαα:πί 677. α. π. .ι...ι.ι.ιιι

Μ Ηπα” άσε:: .ι....ι....ι.. ”ις.. :ιι

Μ0ιιαβ. Ηοικ·ι:ιιβ αιιιιιι “δανειο” α". ιιι.ιι. Μο

εισβα ΑΒΒατιίΪα. Μάι

Μωαβ. Ηι·ιιιοπβ: ι:οιι.ιιιιιι αΕι ιιι‹£.ι.ι‹. Κι·ιζε, Μι. α

Μωαβ. ΗιιιιιοΙαιιςιιβ: ω"... α δ. Ηιιιιοιιιιιιιιο.

κι”. α Μ.......ι.ι δαπάιιιιοιιιαΕΙ.ιιιι Πιειταιιιιιι.

πο”. ισι.6. Β:ιιιι:τιιε ΛΒιια: . Ιω.. ιοι.6

Μωαβ. ι..ιι.ια ι δ. Οι:ιιιιιιαισ οοιιιιιιιιι. 477. Μ.

πω"... Με... πω.

Μωαβ. 5.]ο!ιαιιιιιι Βαιιι. Ι.αιιέιιιιι , μι.. ειπε Με"

8: μαιοεακινα , .Ι....ι. οοιιιιιιιιι ι δ. δ.ιια!ιοιεα,έΗί.

Δ· μι!. ΑΒΒακιΙΤπ , δαΙαΜιΒα¦, Με!. Απβιιιιιιι.

Ρ. Αιιβι·ιιόιι. ΑιιαΙΠιιιια , 98ι. Μι. α. ι......Μ...ιω

ιι.ι Μοπαι:ιιιιι, αιο. α.

Μ0ιιαβ. 3ο:ιαιιΓε «Με... αΒ λιδοπε , μι. α. 486.

ΑΝι.ιιιβα , τι.....ιωιιι.ιι. , Μέ. Ειιιιιιι€αιάιιι,ι Μ.

πι. ΑμιΙικι:α 8: πω.. , 487. πι. Βειιι αιια Λικ...

«πι. Καια: Ειπε αιΤι.ιπιιιια, 7 8ο. α. Λάο Π» ΜΜΜ

ι:ιιιιε. α$7

Μοιιαβ. δ. Ϊιιὰοτι . 767.766. (Μια αρμΠαιιιιιι, 77 π.

πι. Μειιιιιιιι ΑΒΕ", ΙΜ!. ].ιιιι0 ΑιιΙιαιἰ ι......ι...ιι

Επι” οοιιι::άιιιιι· , _ι·66. α. ΈΙοκιιιιιιε Απ... ;66.

πι. 77ο. π.

Μωαβ. Παπά δ. ε..8.....ιι, ιο67.ιιι. ΑΕι!ιαιοε Ιππα

ιιοβι8 Οι ει.ι...ιι..., .ι...ι. ΗιιιιιΒιιιι.ιε Δ. Βιι€ιι€0α

ιοθιι. α. Μωαβ. 3ιιιιειιία να! Νονιίαιιιιιιι Η. ...Πεκ

ΚαπιεΙειιιιε , ιΣ. α. ε.......ιω Μέση, ει...

Μοιιαβ. ι..ιι.......ιι . ιι.4-·ιι. Θαιιιιιβιιιιιιε ιιι.ι.....ιιι..

351. πι. ι Πανια αιιιιιιιιιιιι , ι Ποιιιιισ ΚοΒιι!.ι πι

βι·ιιέιιιπι, Μιά,

Μοιιαβ. καιω!! -ὶ ει.....ιιιι.ι. ιιιι:εριιιιπ , 7η. πι.

ε. δ. ΒαΙιιιιΙάο αιιέιιιπι . 776. ό. 7.”. ΑΜιακιβα,

ιι....ιια. Ρ'. ΒιιιιιΙα. Μοιιαβ. νι......... μα, 778

Μ0ιιαβ. ι...........ι......ι.. πωπω. 767. α

Μοιιαβ. Ι.αιιιιιιιι:ειιΓο , αΕ› ΕπιιιιιοαΙ.·Ιοάοιαιαιιι, ι

δ. Ειιιίω .....ιι....6ι..... .109-·8.ιι.5ιι. πι. ΜΜΜ

Γιιιβ:ιιι, α”. ό· β". .4εωιιια..... Οι Μ.ιωωι...

Ε! ι... Ρ._[Μι Μ.. Αιιιιι|ίιι5. 339. πω; ..κι

ΠΜ κι, μι... πι

Μωαβ. Βιιιιιιααπβι ......ιιιιι. αδ. Ι.αιιιΜιιιο, 877.

Μι!ια::ε 8: νιιι ιιιιιιι..., Μαι. π. ΑΝιαεΠσπιιε.ια

πω, _ 87 6. πι

Μοιιαβαια. δ. ι..ιω..ια.ιι, 7ού. πι

Μοιιαβ. ι....ι.....ιι. ΑΝοατι.·ε , νιι;ιιι..... Η. πι. 7!.

π. .ιιιΒ..ιι... , α”. ό.7”:". ΚιΒοιι=ιιιιιι, 66....α

Μοιιαι:ιιι .ω ΑιιαΙα, πι. πι

Μοιιαβ. Ι.ειιιιοιιααιιίο . βια δ. νιιαιιιιιει . Μιιια::δ

δ. Υιια!αιιωιε , 76. 6·195$ δ( Βιι......ω... 7ο. α.

πι; ΑΒιιατι::. _ 75. α.

Μ0ιιαβ. ι.ι...ιι.ι........τ. , Μα. α. ΔΗΜ ΕπιιιΙ δΕ

Εριβ. Μι!. Ηι:ιαβιάιιι. ΑΝιαι . 886. α. μη. α.

7. ιι...ιι.ι......

Μωαβ. Ι.οειιιιιιΕ ει. ε..ιω.. 78οζιι

Μωαβ. Ι.οπιιοιετεπι: εοιιαΙιιιιι· ι δ. διΒιι.αιιιιο ΑΒΕ.

οι κι $-Βαισιιιιιι_ιιικ Μυιιιισιιιιι. 8ι6. α”

Μαιια:Ιιι ..η , 8”. πι. Έιαιιοαιιιιιι ΑΒΒιιι, Μ!.

Μοιιαβ. Ι.ιι:οία. . η”. α

Μωαβ. @πικάπ . πω. α. μ". ιι.ι...ι... ΑΒΒα$ι

πω. τοιιβιιιιι ι........ι. Μοιιαβ. ιο6. πι. Ραιιπ ιΠιιά

πιω., ιο7. κι!. οω.....ι....... Μιιιαε . Κβ" Ικα.

νωιιι...... Μ.....ιιωι,.ι..ι. ό. Μ... α.ι........Δι

πω... . πι. α. Υιιπάοιιιιε δ: κι... Μιβαιοε, ιη. π;

Μ0ιι2.β. ι........ι...τ.. , ......ιι..... ιι. δ: η. Οο1ιιιιιιια

πιιε Ι. ΑΒΒαε .ι...ι. Ειιβαβιι.ι , ν...ιιω....... , Ρέ

[ω. Μ.. Ιιιιιοίτοιιιιι, 6οι.ιι. Μοιια:Ιιιφ.ιιάαπι π.

ι-ιΒιι€8,ις. πι.ΤΙιευάηιιΕ!ιιι . ιι. α. η. πι. Ψιια!αιΙα

επι δι Βο!ιο , 7ρ. νιια..ιάοΙι:πιιε , Πο. πι. 8;. α. Απ·

ω.. , ιι6. πι. ΑιιιΙιιι, μι.. Κοπιαιιοιιι , αι7. δδ.

0οιπιαιιιιε 8: (Σιιιιαιιιι, μι. πι. ιι.επ....., μι. π.

7η. πι. ιι. Α.Μριιιιιε, 6οι. .κι , 6624. ΠοσιοΙιειιιιπ

πρ. ι..ο.ιεφιιι., 684.. 7ο!. δ. Βειειιαιιιιε, δ”.

Μιιιιαβ. ΜαιΙ.τοβιιιίοιιι Αιιι;Πα . 83η. π. π. ΜΜΜ

ι>...μ.6.... απ... δ. 6:...ι.ι......... , Μι!. Εαια Μι...

ω... .. ιβιἰ.886.ιιι

Μωαβ. Μαιιιιιιιιδαιιιιιιι ι:οιιιιιτιιι α ειμαι... Εεεε,

οι. πι. .

Μωαβ. Μαιιααπειιβ ἱιι Νειιβιια, . Η Θ!

Μοιιαβ. Μαι·ι:ιαπειιΓε «πω... ι δ. Κιαβιιιιιο , ”δ. α.

74.4. Ϊ0ιιαιιιε ΛΗιαι, Μιά. Κιᾶιιιὸιε Μια ι:ιιιιι ΜΜ

Βιιι ......,.ι..ι. ιπ:ι·ιι Μαακιιιιιιι 8: Α.ιιιαιιιι, 7”,

ό- β". λπιαιιιιιιε πω... 987. πι. Αάα1ατάιιι,

ρ8δ.ιιι.ΤΙιεσιιαΠιιε ,Μα α. ιιιιι.ιο Ρι·ισι, ΕΠΙ.

Μοιιαβ- δ. Μαιιαι πι ιιιι.....ι... πι.. πι

Μωαβ. δ. Μιιιια: Ν..........:.. πι. πι. ιι

Μωαβ. δ. Ματια ειπε... ι:0ιιιιιιιιτ αιι πιω...

708. πι. 2Βιιιετια ίου Μιαια ΛΗιαιιβα, .ι...ι. ΞΕ

εται:Ια Μακάι.. , δ. Εσσόι:Βαι·ι] πω”, 7ο7. α

Μοιιαβ. ΜατιωΙειιΓο ι:οπόικαι , αοα. ω... ΑΜιατα,

Ηιιπιικιιιιι , ω. δ.0άιιιιι8, ει”. α

Μοιιαβετιιιπι και.. Θαιιιιιιααιιβ ...πω τω.»

μι... τω., 8οι.α

Μωαβ. δ. Μαπιιιι Τιποτα. αδιιιιιπι δ. ιιι......ι..ιιι..

7ιι.. πι.

Μ.0ιια.β. δ. Μααιισιι ιι............6., Βοιια:ιιιιι δ. Απιπδ

τω, ιιιι. α. ιιι.πι

Μοιιαβ. δ. Μ........ιι ΑΒΒαε δ. Ι.οοιιοεαιιιιε , ό; μ. πι.

Διιὸιιλἰιιι ΜΒΜ, 677. ιιΒιιιι.Β.Διαπ αιιηιιια8. Με



ΙΝΒΕΧ πιειιοιιιοιιε

- ιδοεπτι] . ΗΜ. ό· β". Υιτο.πι ειπε πιω ω..

Με. 69 8- Πι

ΜοπιιΙὶ. δ. Μα!ει·«Π απου! διιοΠὶοπικ Μπι. €οηιπδ

δ. δι:οαΜιιπι,78ι. πι. Ρεπετιποιππι Μπα σοπ

ΒΒιι!!δ, δ.”· 'η

Μοπιι.Π. Μ..ι..ι.....π..ι. , ίοιι νιιοάπειι3ιιιΜάΦ ιπ

ΑππΙια , 776. δαπνιιΙδιιε Απο”. Μέ

Μοπειθ.ΜοΙοοάιοπΓε ι:οπι:|ιιιιι ἔι δ. ΑΙ.ιοΒιιπάο , 8ο6.

ό· [ης. ιιι.ι...ιπ... ΜάοΒιιπιι|ιε. Μιὰ ΑΜατιιόπ,

Μπά:Ιοοιπι. , δι4.. δ: Βιι.π.7. ω.ι..... Τιπο

.ιπ.ι.ι . 798. ει. π. 274.62. πω. [ιιικ!ιι Ιιτο]ί.τπιπ.

πιω». μ. ει· β".

Μοπο.Καια Μεπιι, 6!- 2- ' 098- Π'

Μοιισ.Π. Μιιι.π.....π , 774.. πι. πωπω ΛοΙιπε,

π...

Μοιιιιι. Μι!Ι:Βα:απΓι α.ιπάπιιι Σ δ. διιπτιιιιπο Ηδ

πι. πω... ΜοάοιιΙάπε, δι.9- Η.

Μοιιαίι. ΜοιικΙΙ:ιιΓε Ξι δ. Ειιι&ιιοΐο ι:οπιιιιιιπι.

ἱθοιδ

Μο..πίι. ΜοπτΞιωοοπιε , χ”. π. π. πιο Μοπεάιί

δδ. ΥππΙ:Μόπι. δὲ νιιππάι·ι:ΗιίιΙιι8. εδώ

ΜΜΜ!. Μοπτι8- δ. @ιιπιιπι οιιιιπσΙο δ: λ οπο :οπ

όπιιπι, 787. 7 88

Μοπιι.Π. ΜπτΙ·ποτπίε δ. Ι.οοιιεεει·ιο :Πι:ιπιπι , 7ο 6. π.

επι ειπε παμπ: (πινει . ιύΜ.`ιπ δ. παπα. ΚεΠ

«πω, 6ι·ι..6Β

ΜοπιιΠ. Νιππιπ , άΠΗπθ:ιιιιι Ξι Νιιιπ:πίι, 7η. πι. π

Μοπιιίι. ΝανεπΓι , παπι: δ. διι!ρική . ι79. πι. π. Νο.

ι δ. ειπε... Επι1Β. πωπω. οοιιιιιπιπι , Μ!. Πο

πιιο πω... ιδο. π

ΜοπαΙΙ. Νιτιάιιπππι ?κοπο ΝεπιιοΙἱιπ, ιο;ι. πι

ΜοιιιίΙ ΝινιιιΙ:πΓοπιιμοκ,4.67. ο..π..ι δ. Βεα

.πω νιπάιαιτιιι·,46ι.. πι.8: ίπ Ρππία:. πιιπι._ι ι.Αιι.

Μια.. πωπω , 467. ει. νιι!ίοι:ι·ιιιιιι, 466. ει.

Αμα, 47ο. ει. Όοπιιπισε, 467. πι. 4.7 ο. π δωμ

Βιιτ π, 4.7 ι.. πι

Μοπ2. . Οιιιοι·ιι.ιπι . 664.. ιο6ι. ΑππιιάιιΓπιπ ιΜιιο

ΑΙιΙιπει:Η. , Μιά. επ Μπι τιιπι Ρει·ιιιι:ποπο δ. ΡειιιΠ

πρωι Β:ΠοιΜι:ο:. ιο6;. ιο64.

ΜοπιιΙΙ.Ρα!πιππι , ὅ δ. Ποποιο ι:οιιεΗτιιπι, η. ιι. δ.

·- Μπι πιοιιο παπι... 7”. πι

ΜοπιΙΙ. Ρι..1ιιωιτ. Ξ δ. Ἑἱ!ἰ!›οι·ιο :οπΜπιπιτ, 8ιι..

πι. ΑιιίΠοικιπι ρι·πει:ιιιιι·. Μά.

ιιω...π. ΡωιωΙεπΓο οικιιιι: δ. Θοκιιισ.ιιιιπ , 478. πι.

“παπι Δι «πιάσω. πω!. 8: 47 ιι

ιιι.....ιι. ΡεποπιιιιΙΒ π. Βιι:πιποσ.Νο ...πωπω . πι..

όιβ". πι... Ε.Πιιιιιιι. 787. 6- 1Β", Απιπιπ: ιι.ι

..ω Μέ.

Μ.....π. δ. Ροτιἰ Οιιι:ιιπιπ , ΑΜΒ Ραπιι , 7. Με.»

μι. , ιο”. πι. Λάιιιιιιιε . ιοιι.. ω. δεοΙΙππάι.ιε,

. πι.

ιιι.....π. δ. Μπι .π ΜοπιιΒιιε . ιο4.ι. δ.ν:ι.[οι·ιιι:

πω... ιΗ.1.

ΜοιιΔ:ΙΕ. δ. Ριπή ιπ ΟΒιι . 7”. ΑΒΒπε δ. (Μάο,

ιδί .

Μοπεί!. δ. Ρι·πι6&ι πι Υ'οιοπιιιπιιιιιι. 6ι·ι. πι

πι.....π. Ρι·.ιιι:11οπίο επι ω... ειπα: δ. Ι.ιιοιΙσπειιιι,

?Οδ.Μ.

Μ. ...κι ΡιιιιπἰοιιίΕ . ι.7_ι·. πι. ι:οπάι:πι· δ Ριιιριπο.

198. πι. Μιιιιι:ιισ πω... , Τιιπει·ιάιιο , Μο.:‹:ιιν:.ι·

π... Ι6.[ιικ Βάι. ΥπιπάειΙικτιιιι πω.. π......ι...π.,

ιι.7ι· πι. ι.8ι. πω. δ. (πω. ι Ριιιιιιιιο ιιπιπιι:

Ρι·ιιιιιι:ε, π". 1.98. (Ξ:τι.ιπω: Ριιιπιι2 Μοπει:!·ιιι8,

οι: δ. Μι [ιππική , ι.77. ει. Απί-ει;ιΙιιι Μπιτ Νικ Μο

π.0ιιιι8, πρι. π.

Μοπ:Γι. ΡιιινιιιοπΓ.: ......ιι...., 667.ιι_ επ Κε1ιοι.ιιιι

δ. ΛἰιιιιΙΕ Μπι... . 666. ό» β". Μι.....ι. ὶι

δ. ΑιιιιιΙδο ΠΠ: πω. , 667. ύ/649. Ριιοι::,θιιι1

Μιιιπε, 67ο. π. διπιοιι , 6η. πι. ΪοίικΙἱπιιε, 67ι..πι

Μοππα. ΡιιοΙΙι.πι λ δ. π.ι.ι....ιο :οπιὶιιιιιιι , 84ο.

π. π.

ΜοπιιΙΙ. Ωπιιιι:ιει:επΓο ι:οπιιιιιιι Ξι δ. Μπάκα. 986.

ό» β". Λισπάι·ιι8 ΑΜΒ, Μέ. δ: ιι...ι..... Μι.. π

Μοπο.ίι. δ.οξι-ιπήπί ΑιιΒιιίιε Υ'ει·οιπππόιιοιιιιιι, 76 ι..

πι. δ.!ιετιιιιιιιιιι: ΑΒΒιιε . Μιά Ει.ιΙιιιιιι.ιι ΑΜ",

6μ.. πι.

Μοπιι&. δ. @ιι-Μιά τω.. 6ιι. πι. ΑΒΒιιιιΙϊα. Κο.

:Με , ό; ι. πι. πωπω., 6574

Μοπειίὶ:. ιι...ιοιι..... 6.....ιιωι, μι. ιι.ιιπ ΐι Κιιιοικ.

4.86. 4.87.

π.....ιι. Κεειι|8 Ποτιποο Ι.ιιιι66ιιιπι ιπΜιιιιιιιι.

6 7.

Μοιι|.ιΠ. Κ.ΙΙιιωιίο, μι. ιι6. Ξι δ. Αυάοϋπο αιω

πιι·, μι. μι. μι. ι....ω.... πιω... , μι. πι.»

Ριιπιιιι. δ. ΑιιιΙιιε ι μι.. μι. :Μη πωπω., ΑιιζΙοιΙ

:Με .ιι_ς_ιι6.Ει1ιπειιιιι, Βιιι.π. Καιζεπιιπιιισ,μ6_ Ό

δοΙιο , μ7_ πι. που"... .π Ριιιιιιιιιιιι, ιιο. :.

πωπω, μι.. ιι..πω.ιι6. ει. ΡιινιΙππιιιιπ ξ δ. Η.

:οπο εοπαιιιιιπ , ἑΜππιπο ι:οπιιιπιπιιιιπ , ι”. πι_

Μειωιιιιιιιω ιιιιιι·.ιιιι. ιι.6 σώσε.

ΜοιιιιΠ. Κοτπππιε , ιη. ΗΒ. ιΜιι.ιι: Γι: Μπι. δ.

Υπιπόκειίι!ιιε, 'Μ.

ΜοπιιΠ. δ_ Κοιιιειιιι:ἱ . Γ. Μ.....π. Η.·ιιιεπόοπΓε.

Μοιιιιίὶ. ΚιιΕπιιιποπίο ἔι δ. ε..ιει....ω εσπάιιιιιιι,

ι·84.ιι. _

πωπω. δι1ιαπίο.ιι. πι. ΑΜΑ: Οπτ.·ιπι:οι:ιιι , Μ!.

ΜιιτειιΙδι.ιε (ΜΙειιιιιιιε, π...

Μ.....π_ .π ω.. εοπᾶιιιιιιι ὰ Βοποπ.τ3, η. πι. π.

98. πι.

Μοιιιι0. δ. δικιιιαιιι .4ΒΒο.ε Τεπάο1οπιιι,

ΜοιιπΙΙ_ δ. δοιοπιι:ι ιιι:Πι·ιιιιιιτ, 777,πι.ιι

Μοιιιιίι:. δι:ΙΕιποοπΓι: ιπ ΝειιΠ:ιιο, . που

ι.ω....ιι. διιιιινοπ1Ε εοπάιιιιι· δ δ. Λι.ιάσπιπτο , π..

ΜιιιιικποΙιπιιι δ: π...ι....ιΑιιι.....-., ;6ι.Δ. ιι

ΜΜΜ!. δοΙΙι:ιιιιιιπι:ι.·πΓο ω...ιιω. ὁ δ. ΕΙιειο, 488.

48ρ. Β.οιπαι:Ιιιε απ Απ... ιιιιιιιιιε . 487. Μ ΤιΙ!ο

π”. πο”. Μοιιικιιιιε. πρι.. ό· Μ”. ποπ Απ...

Μπι. Οοόοδοτιιι: Απ... . ιοοο. ιοοι. ιωι.ι..ι..

δ. Καππα! ὲ π.....ιι.π. διποιι1οιιΙΙ πει:ιιιιιιιιτ

δοΙΙοιππιπαιιίι:ε επιπ ομα..ι. , ωρα.. παπι Επι

εΙιιιιιιι, ω”. ι:ιιπι ..πιω Γοσιαικιπ ιπειιπι, Μό.

ΜοπιιΙΙ. δοικΒιοπΓο κοπόπιι: ὅ δ. νιι.ιαιιιιο, 674. ιι.

Μοπιι.Πειιι παπι, ΗΜ.

ΜοππΠ. 5...ι.πω., ιδι.πι

Μοππίἱ. διιιιικε Πω Χε: 677_ πι

6ι.9_πι

μια;

Μοπιι0:. 5..ιωιιωπ Ειοιπιππ: Χεπιπ:Ιο αιπάπιπ ι~···

διΒιικ.το Κοιιο.4.ιιι.. εοπιιιιιιιιιιτ ι Νοτιπιππιιιι.

μια πι. Κι:ιιιπιτΙιιι ΑΕιδι5,49ι. π. 8: Κανεπιιι

τιιε , μια.. π_ Ρ'. οι.. . .]ο!ιππιιω Πι:ι:επιιι διαπαι

πω. πιιαιτ πρωι... δ. Κι:ιππΙι δοΙΙ:πιιιιισιιπι

ι:ιιπι φαω., κι”. πι. π... Βι·ιιι:Ιιιππι σπιτι «μ.

ποπ , ι ο”. εο.ι....ω. Με Οιιιιιιι16ιιε πω... πιω

ωι............πι...., ΗΜ.

ΜοπιιΙΙ·. διισιιιιαΙιιιιιιπίιε ΑΒΒειΕΙΤι ειπε., 897. 898

ΜοπΔΠ. δ. διιιιιιιιοτιππι Αϊ ι.....6. Απ... Η:τπιτπ9.

π... , 68 4. πι. Μ:.ιι·εο!πιπε Κα:ΙιιΓιιι, δ”. πι
Μοππίδι. ΤΙιτοιο8ιππιο @ιι Τειἱιιι!ειειιίἔ, υπό: Π: .ιι

&ιιπι . ι.7 ο. π. δπιπιε , Μα. π. ΜΜΜ: δ. Υπευ

ιΜιπιιε. ιΙ«Μ. Οκιπιο Μι .ιιι..ιι.πιπ. . ι7ι. Μ. π. επι

Ειιιι.ι.πωι ι.7;. π. π

Μοιι3":. ΤΙιοπ:πΓιι ...ι ΜοΓπιπ. 8οο. :

ΜοπιιΡ:. ΤιέπιιΖώ."πιπ ΑπεΙιιι. 7δΙ, π. δ. ΥπαιΒιιι€ι.

ιιι.ι....π... Μ!.

ιι.....ιι. δ. Τι·πε!οπιε , ιο”. ό· @Η ......ι....., ιο8ο.

πω... , Μέ. 66 κι”. πι. δ. Ι.ιΙιοττιι.ε πω. 86

Μαι·ιγι·.ΕΙιΜ. Ι.οοιιιιιιιιιε Ριηιοπιιιι, ιο8ι_ι

Μω...ιι. Τιιιιιοιιιιιιι, 4.οι.. 4.οι_ Ι)0πι1ιπι.ιε Μάι”

πι, ιδιι!.

Μοιι:ι.Π. Τιιτοπιιιπι ιπ ΗιΓριι.ιιιει, ι”. πι

Μοιιαβ. νιι.ιοι...ωπ οξιιίπε: Κειιοπια: δ. Πο·

πω). η;

ΜοπιιΠ. δ. νιωιω πι Ι.ειιιονι:Ηιοι , ιο; ο. πι. Μισό

ὲΜοπείΙειιο δ. ν...ιιιιιιοι, ύι·έ. .ιι πο

Μοπειίι. δ. νω..πι που... Η.ιππ Ξ Ειπε ”ΓΙιεοάοιι:ο

εΙ:&ιιε .ὰ δ. νιπάιι:ιππο οπιιπιιι:ιπ , 9877. πι. 1.47:

?σύ-πα πω». ιο.

ΜοπιιΠει·ιιι νι:ιιιι2, 48ι. πι. ιι

Μοπο&. νίΠπτεπ& ι:οπίιτιιιτιιι·. 8ι.4_:

ΜοπείΈ. νιιω.....τ.. η. πι. δ. πω... ΠΠιιιτ ΙΕ ιο

ω.. Μέ. Πιοιιιοτιι8 ΛΗ:ιπε, 66 π

Μοπείι. νι.........π πι Ηιιμιιιι, 784. π

Μοπεί'τ. νοΙονιοοιιίΕ εοπ6πιιι· ηπα! Λι·νετιιοε, 6”.

Μ- Οοδιο ΑΒΒ” πι... Μ0π2.80τιι “πω” 6”. 672

Μοπαθ.δ.ϋιΕσιπι, μι. π. ι·ι7.πι.π

Μωπ30.

 



.κ μ. πι. ":ια:ιπε ω...: 8: Έοι:ιιιιο.

<.#·ι.νώ κ·

- ι.ω....ω :..:::ιιιι ιιιιιι......ι.
Μ...: Υπ:.Π:ι:πι: :οπάι:ιι: ε. δ. Ι.ιπά:1ιπο, δ”.

: ιι. πι. . . ν ι

ΜοππίΪ. νω..ιιωιω. , 7)·6.7. Μοιιαίι:. Μαι::

· πωπω.. - · ' Έ

Μοιισ.Π. νιι:ιά:πΓ:. - - · '· 2 η ι· · ;ι;.πι.ιι

Μιιιιππ. νιι:Πιιιοιιππ:τι:πί: λ δ. Μ:Πι:ο :οπάι:ιιιιι,

. .Η

Μοπ:Π. Υπιτ:πιπιπ:πί: :οπάι:π: ἑ Β:ιι::!ι&ο Βί

:οποι ιο οι.. ώ· β". ΑΒΒ:::ε , Β:ιι::ιι&ιιε , ώέί.

διείιιάι.ιτ , ωιι€.ι.ι... 8: Ηπν::Ει:::ιπ. 7.[πισ Μ..

Μο:ιαβιί:ΑΜσ . πι ().πιμ.ιιιιι. , ;ι.7.πι. Β6. π. 7. Μο

πει.Π. Μ0ιι:ιεθι.Ι:οιιιε. ·

Μα[.:, πιω: Βιι:επ:ιάια. . - 118. ει

Μπα.: απιπιει:ΙιιΡΙ:ι:ιι·ι Β:ι:Βιο. . ιι6.π.·ιιι.·πι

ΜιιπιΒοΗ πω:: ι....ωπω μπα. 7 ω; . @'[:".

ΜιιπιπιοΒιιπ: ΕΜ: Νονιοπιιε:ιιίἱε, μι.. μι.

...84ο.ιιι. . -

“σπιτική” ΑΒΕ”. Ποι·ια:ι , 41:- 36ο. Κ:!ιιιιιιΔε

δ. Β:ιι::ζι:Η π: (51Πιιι:ιι :::ιπεδ:τιι Επι:: . £ωέ.

ό·[α". ;7ι. :1ι.13 :Ιοειιιιιι , 6μ_ ό· Μ.. Μπω

.ι. πιοΙ:ππε ιιι&πε. _ 676. 677

Μιιπιπ :Ιω Ρι·ιιι::ρ:, .. ,_ 66ο. πι. ιι

ιιπιπιιπιπι οιωιιιιι. ΕιιιΓ:οριιο, μι!. π.. π

Ν

Ν.ι......ωτ.. ι:.ιιτ.. ε..ιιιο..ι.ι. , α... π. ΡειΓ:!ι:.

πω.. . . ιοΒ..η.

.Ήειιιιι::ι Οοπι:εΕπιι:::ιπι ΕΙο:ιι.ιιι π:ιιφιω οωι.

Μ: ° 6”. Θ' Μ:

Νιιω:;!ια!επβ: ω... π. Β:ι:ιζιο, ι . μι. πι

ΝιιιιιιιΜιε Β::Βιιιο. δ. πιιει.ι..... ό: Γι::ο ΐοιι:: Ι:

ν3:, ; . ι . . . ρι.ι..ι

Νιν:: . 7_ Μοπ8.Π:τιπιπ Νιιν::ιί:. .

Ν:Βιι: Α|επιιιιιιιιπ: πω.. ` Ι η;.πι

Νι:οΙαιιι Εμ:: Οιπι:τα::ιιΙιε. 8η.·π

ΝιιιΕ:!ιιιε Ρ:ιπ::ρ: Αι·:Ι:::. Δ". πι

Νι:Ι::.:ιιιε ΕριΓ:. Διιειιπιπιι:, .. -. · .. μη. πι

Νινατόιι: Εμ:: Ρ.:πι:πίἱιι ΑΙ:ινιΙΙ:::πΓ: (αποΒιιιπι

.. :οιιάι: , δ”. 64:99. Βιιιόό.τι.ιτ, π.. πι. οΕιι: ,.8ιρ

Μ.....ωσ. Εμ... Κιιιι:::ιιε, . 98. πι

ζμ:: Α..π.ιιι Ι)ιιι:, . πι. π. ι;6.ιιι

οι·:πισ.ιιιιοιππι ::ιιιΡ:ΙΜΕ,ιι.ι. πι. ;87.6ιβ". 4.ο8.

- πορ.4.ι_;. ιοο.πι_ ΟΕ9:ι:πρι:ι:ι:ι:πι·Πο,6ι.4.. ω..

@ιόεπι :ι: :π .:οπν::ιιιπιπ: . ι.ι.6. πι. .ι....ιιιω

6::. ν1αα:ι:, 76$. μ”. ΟιιΠιαπι,8 4.6. π.Έιι:επι

πιιπι.97ς. πι. Νοππιππιιο:ιιπι Βιι::ε. Κ2.ιπ::π5,

. ι.ι8.:.Μιι,768.:π. 97;.π. .

Νονιοπι:ιιι:: Επι: Α:ιιιι·.ιιιε, ιι8. 5'δο. 71ς.1:ι._ΕΠ

πιω, 7. ΕΙι€ιιιε. Μππιπι0Ιιπιπ, κι. π. π. 84.0.πι.

Α:!ιατάιιε , 7. Αι:!ιατιπε , Τπιίιιια:πε, 4ιο..ιπ.

ΒΔω:νπιππ8 , 7”. πι. δ. Απιάιιιιι :ο:Ριπ ιΜιιι:

ιι:ί:πιπ τ Β. πι

: ο 7

@Μι Βιινιοιιι: πι πρι... ιιιωιι.; . ι”. ;

Οιιο1:πιιε δ. ΟΙο:Μίιι:Ιι.ι ΙΙιοιιίιιε :ι::ιιιιι: ι.. ω:

..Κ:πι:. _ . . ιοΒ8.π.

0:ιοαΙ:Ιιπ ΑΒΕ:: (::ιιιιιΙ:. Ι)6.ι99.2.

φαω: Πεεο!ι:.::ι ριιιι:ιιιιισ. ε ι ; ι. πι

(Μο Απ... (ΣΙιιιιιι:::ιίπ Οπιπι:πι Μοιιαπι:ιιπι τ:

Έοππε:, _ . 847. 84.8

(Μο ΑΒΕ:: δ::Βιιι:ιιΠε Π::νι.ιπι ::ίο:πιπ:, . δ”. π.

Ω‹Ιο Μοιιι::ιιιε ωτ.....:., μ: πι. π

ΟΔιιΙ::ι:ιιι ΜοπΜπι18 0ΜιιιιαΕοιιι :.ι:::. ιιιιιιο:ιιπι.

)·ιη·.πι.

οικι.ιωπ $ιιι&ιπιοιιι:Ιπ ΕΒοτια::πίι:, .ι.4.ι.. ...μ

ΟΠ·πιπ: Κα: Β:::ιι:ι:ιιππι Ρ:πά0.πι ί.ιιιι:::ι.:. . 744..

β :ιπεριοΧ:ιιι::. . 7+;.πι

Ο:ρ_::ιιιε ΜοπΔ:ιιιι: δ. Οιπ:ιε μη: Μ:1όα:. 6ι.ι..

6η. .

Ο:!ιιιιΔιιιε Μπι:: ΟιιΙΙ:ιιΙἰ:, ι”. απατα: . μη. πι

ο.ι...ι... Α::Ιιι:Ρ. Μπ.<:_ππ:ιΙΝ8.. μη. πι

οπο Ι. Ιπιιι. Ι.ιι::::ιίι ιι..ιι..πωω δεν:: . πι. πι..

Μπι:σΙπι ωιιιι:ι. Ε::Ι:(ιι: Οειπι::ι::ιιίι. 8 ο ι ο.

Ο:πιίιιι Εμ:: Τι::ειΠιιιπε, _ 6; 6. Ε::

θα:: πω: 5. Ηιιά:ίοπΠ ει!Γ::ι·ει:α, μ;

1σιά.ΗζΜ·. δι::ισἰ. Π. @Μέι

'Ρειπιι ν:το:ιππ:πίιε Επι:: νι:2,

Ονιιἱιιι Μοιιι:Ιιι ?ή :οπιιιι:ιι:Ι::ιο, @ειδ

Ο.:έιώι_ά: πώ: πι πω., 7ι8. ::

0::έω:ιι_β: όια::Πε ί:ιι [ΜΒΜ . ι·7 :..πι. “Μπα

Ρ
! ' ί έ . Δ. ' ... _ _ 1

ΑΙ:ιι:ιιιιιι Εμ.. Τοιιιιτι:ιπε, Η: Η

Ραμ: Ο::Βοιιιι: . Ηοπο:ιιιε .]οιιιιιιιι::,Μετ:ιππ ,

νιτ2.ιιαπι.ι8 , Β:ιι:ιιι&ιιι , (Σοιισ , δ::.<ζιιι: , Ζω..

· ιππ.Επ8:ιιιπε; νιειω Π. Πά: [ω. Με... _

ΡΒΡΗΜ :οΙΡ118 5. (ΣοΙιιιιιΕιππι :Ι:ι::::ιιι, .”_ 8/."..

Ριιι·ιίι:πί:ε ΕριΓ:. Απει!Β:::ιι€, ·;91. κι”. πι. πρ”.

Απάοϋ:ιτιιε . μι.. _:97. πι. (ΣΙι:0:ΙοΕι:::ιιε . η 9. π.

επ 8: διποΒ::ιππόιιεϊ · ;8ι.2..π

ΡΔΓ:!ιιι:ιιι: Εμ:: Νειιππ:::ιιίι:, . ιο”. π.

καιω. Κιι:Ηι:::ι οριιε .κ μτ:ιιΥι:ειιιΙ:, χω. πι.

Ρι::ιιιι Επι.. ΑΒιιιι::ι:::ιΠ: νι... "ο ο. (Μ. `_

.ΡιπΜσωβι· Ρ6:2ι18 πι ΜΜΜ. , με.. πι. 7. Μοπε

ΡιιιιΙιιι::πί: ι.. Ν:ιιί::ια. ·

κι:: Και: Μ:::ιοιιιπι Αιι:ισ.ιιι ::::Η:_, 7.”. ο::Μι,

: πι: 2.6 Ο εναι:: Κ:ιζ:, · 7 74.4.

Ρ:::ρ_ιιιιιιι ΑιιΒΙο:ιιπι ΕΡιί:οιιιιε (5::ιι:ιι:ί Γ:ΡπΙ:π5.

969. ει. . Α ° · π

.`Ρ:"ΜΔ ί:π ΡΔημι :Με , ιο9. ει. πω"... , μι. Με

(πι: επ πο: ΓοΙνι: .ΜΔ Μοπει ::ιιιπι :Μ :οιιίιιιιι:

Ε::Ιιι:ιοπΙ:ιιιε . μι.. ;η. ιη. Έιι:Γ:πΈ πιω” Γ:Ρ:Ιἱ

πι: , μι. ;η..Μοπ:Π::ιο Ρ:::οπ:ιιίἱ μπώ: δ. ΠΙ

· που: , μη. όψ".6. Αιιιειιιε ιΙιιά:ιι·ι :ι:Γιι1, πω!.

Ρειωιβι ΟσωὶΜκα ιτι (Ζεπιριιπιπ,' Μι.. πι.

πω. πω. ιιιιι!::πιιο·ιιι 6:.11ια. ;ι.:ι.πι

Ρ::πιε ΔΗΜ.: Ο:ιπτιιΔι·ι::,- π
ΡΙιιΙιΙι:τ:ιιε , 7. ΕιΙιΙι:::ιι:. _ δ

ΡΕιιΙιρριι: ΑΜ:: Κ:ίΒι::ιιΠε, · 3; ο. ει'

ΡΙιι!ιρριι: Εμ:: Μ:Ιι:!ι::ιιίιε , Ε::Ι:ίἰπ δ. Ήα::ιιπ

· :ιπΙ8:ι·ι:ιω :οπ:::ιπ. 6οι. :τι

Ριθ:εινοι·ιιπι ΕΡιί-:. Πι:ιο, 688. πι. 6ρπ.π. ΑπΓου.Ι·

ιὶιι:, σ”. 698. εποε ιπά18:ιι:: , πωπω: , Μ::

πι. ]ιινιιιιιε 7. ]ιινιιιπ:. · π ·

.Ρέιι:Ειιιωβ ::::ι:οπιιπι ..ι δ::ιιιιιιιαπι. δε”. πι. π

Ηρριιιιιε Ι.απάιιι:ιιίιε , δ. θ:ι·:ιπ:!ιε μια, ' +64.

Ριρριππε Γ::ιπ:. Ρι;ιπ::Ρε. :Φησὶ Πι:::ιιι:, 2.”. πι. π.

Ειιάσιι:πι Ρ:οί:&ιιο. Ιιει::ι: Μπι: Γ::ι·ιι, 10ο. :ιό

ΛΙειιιι:ιπιιιππ ιιπρι.ιεπε: . :.μ.. ΜοπΔΙΙ:ι·ιιιπι(3.1!!ι ιι:οπισν::-, α”. Ρ:πιιιι:πΐ: Μρπ:ιΠ:ιιιιπι

:οπιι:ιιι:,ι.ρ8.πι. Ό:Πεπι δ ζἱοιι·ἱε Ρ:ιιιπἱιι::!ῳ

τιπ:.2.88. α.: 8. :ιιπι θτιίοπ: ω... πω... ιη. πι.

δ. ΑπίΒ:::ιιιιι ::Ι:ιμ:.πη8. δ. Τ:ιιιιο:ιιε Βλεπω

πω... πω:: , ιό8ι. ω”. δώ:: παω.. δ. Τ:ιμ

πω. Γιιίρ:πόι ιι»... ι · 108:

ΡιρΕιιιιιιε Κει:οΠ Μ. ίιΠιιε; Ιπιιι::δ.:2, 37;

?Μι νι:ι.ιε :κι $::ιπη.ιισ.πι ι.. Ν:ιιίϊ:ιε, · 8η. πι

πιω. ΕριΓ:. Κ:ίι;Μιιε, 8ι.7. πι. π. Βιι&ιΒιιιοπ:πε

8: Π:Π:!::έπε πω. :οΙιιπ:πι·, 8ι.6.ό· |:ςπ.

Σοά:τ·υιιιι δ. Κι:!ιατιι 60:Ρι.ι8 «ΜΜΜ, ' 2.2.2.. μ.

πω... ρωσικά: . Πο. πι. Κι::ιπτιιι: πω. ιιιι:ιι:,

Μ!. δο:Ι:πι Γ: :::ιριιιιι: δδ. Ωειι:Ιό:ιι: δ: Έτιάιοη

πω. 19Ι.2._ Ειι:Γ:ιπ,;ιο.ό·β".. ]ιιιιο:ιιιι, μη.

:οικω απ: πω.: , 7. Η:ιπιο. Ν

Ριπ:σπ|: τ:ι·ι·ι:ο:ιπιπ ιιιΒιιιπππόι.ι, _ Ηδ- ε:

Ροπιιήηη; ΜΑΜ: πι Α:πιο:ι:ε . Ώο!ιιιιιΒιιπι εισαι.:

ιιιε, · ' ·° ν ι.ι..ϋ.

Ριιιι::1ιεριπ_ Α:ν::ιι:πίπΥι:4, _ 64η. :)·β 'α.

Ρ:ο:πΙ:. ποΕπΙι: πω... . η. πι. Απ: :παπι :ιι :ή

η..πι. . '

Ρ:ονιιε Επι.. Β::τοπ:πίζε, _ κι.:

Ριπιι:ιιτιιιε Ερι(:. Τι·::·ιιΙιππεζ 6; σ. ο.

Πα·υΙππω :ιιΠ::ιιιι ι.. ιι.ι.ε.....ιπ,ε:.:. 6[:Η. δ. Αι

...ιιε πωπω πω, πω,

Ριι:πι ΕΡιΓ:. ιιοικ..ιιι, ω... πι. πι”. ;

Ρμιο ΑΒΒ::Απ.χΙιιε :ιι διιιιδιιιε, πω.. ιι

_ (Σ.

07ιοι:5ιι ιιιινιιι: πι Ρο:ι:ινο. .και

·Ω_ι:οπη:·ιπ:Μ θα @ιιτονἱΜ:πιΡοτἱππι5ΙΖο.

2- ”ιεωε .

* 'ι * ·

-`.
-

'

ιειι.ὸ.ρ9ἔζ

1



···τ-ΝυΕΧΗ1εϊοΜοΠε····

-ώ.

@ε:Β:Ιωι:: ΕρἱΓ:. Κοδ:αΙΞε, πω::

δ.

Α:υΙΕι.ιε Οοττι:ε Τοι·πρόο::πΕα, 788. :τι

ΚαάΒ:ττια: ΕΡἰίὶ:. ·ω.......α.. 1ο1°δ. Μ

ΒαέΒ:τιιιε ΑΒΒα: 7. Ραι:ΙααΕι1α.

`Καά:ΒιιαΠε 5ΠοΙα 5. ΒαΙ:ΜΜε, 78:.. τη. η

Βαόο ΙὶιΒί-:τὶΒιε ΡτἰνὶΙεἔὶο $οΙΙ:πιιιἰα:ἰ. ιορα.πι

Κα:δο απ Λιιἀοᾶἔιιἰ £ται::τ, μι.α. τα. 4.86. 487. 61α..πι

7ξω..ιε... ΑΒΒατ ῖΙοτἰα::ιιίῖε, ; 7 6

α:ΙιιΙΈιιε ΕΙΝ: 1.αοω..π., 7ο6. πα

ΧαπἱπΙἰπιἱ::ε , α.α8. πι. Υ.&οτ Ο.π1:κιΠε Καὶ; (:ο

απ:ε ' ' α;; . α. 7 8

ἔιζαἔαυαι·ἔιιε Μι;,π26Ι1Γε ἙΙο:ὶα::Μἰε, μι.:

α8:ι1α.τ α: Α . Κ.: α:ὶ . ;:.6. :τι

Καἔ:τετατπαιιε ΑΒΒα: Ο:πι:ιὶ::.αίἱε) 82.7. απ. Ρια!ϊ

Δ ρἰΓ:ορω μ...........π. Μ!.

Βα.<;πα:Ιιακ.ι.ιε ΒαΠΙααΕΡ5Γ:. ω. πι. ;ι8. α.

Κα8κι_:ππωω:!Δε Μ:Ι‹Ιο:ι.ιπι ΕΡἱΓ:. μ;. μέ

`Κα1πο Αιιτ:Παιιστυαι εσπι:: - 77 8. α

ΧαἰωΒ:ττιιε ΑΒΒαε Ι.:ιι:οκια:οδ5, 76. α.

α........... Ωω:: Ηαι1£10Ι1ἰ2 799. α.

11αω:κιιε Νοκιιυαιωστοπι Ρ,τἱι1:© ε, αι8. α.

1μΜοαΙΔιιε Ρι·αφαΠω: Ο:αιιάΙνα :ειδε Μαπ7τ, μα.

Κατβι·πιιε , κα. ΡαΓ:Βαθιια.

ιμ.ι.ι.οω. ΑΜ. Ω:11:ιαΠε, . 789. α

Καν:ιη;:κυε ΑΒΒασ δπαΒιιΙ:υΠα, Ν”. α.

Καιιι·::ιιε φα. Ν.........ω, 98. και

Έ.:::Μπτιπ ΗἰἴΡαηἰα Κα, μ6. πι. ;ι$. α

Καηα:Η ΕρἱΓ:. Έτα7:θ::κιΠε Υἱια, α”. 8β".απ

5. -Β:κ:!ιατ1ι.ιπι ΜΙΠιιιΞΗ 874. α. κι. δ. Ηα:!αΗτωπι

ἰιιἘοτππια:. - ιοι;.ιοι.ς.

μ.....εω. ΕρἰΓ:. Κ::τι:πίἱ: απ. α. €ΙιΙσάοναυπι

·ΒαρκΕπιτ . 959.π:. η... Μ...: δαΙαΒ:ημ Ι.Βοτσ8

Δ :α:1ίκι'ιε ἰπηκπτακ, ν 4.6. α.

Β:ιτ10:001 πω. δ. Χ:ιαΠ8έιπ , με. α. α”. πι. Βεἰ

«Με , η. πι. 7ι. α. ΝΕναπ!ιια, 8;;.ό= β”. Μια!

ΦΒΗω·Ι- ω· Μ-=Ποδ Π: τ::Ξ7Βιιω δδ. ΒαίοΙικ η.

. Β:;·:Βατἱυε, ΒΜ.,ών[α".

11αωπαϋι Μακ Μοπαίἱ:τἱ7 Μ Βιιτ;ιιιιὸἰα, 67ο. πι

|ο-βασκ Βιιν3οΙιιε α. 1ω:.ο....:ω, η·.πι. πεππε”

μα.. α. 7. Μοπαίϊ. Κ: α::αί:.

αΕ6α:.·ωβ ρα:,ιισ, η ;. απ. τι

ΧΜιαιάυα Βια Νοττπιαιωοκιιω, 97;. α.

Χωξια.:ϋ. ΑΒΕ.. Ώ:τιωΙαα Υὶτα, 187. ό-β7.7.

1Μ:Μζα::: ΑΝΝ: Α αΙἱ:αίἰ:, η6_ πι

Π:Ήκα.κατιω δ. 5αΙα τε: πιαι:Μια, μα. π1`

1Μ&τιιιΠα .κι.ωμιτ.. Μα::3αη:ιαθε νἰια. 977. ό· β".

1Μεοϋ:τιικ δ. Ο:ι·:ωαπἱ μακ, α.7;.πι

χωο»!..ω νΗΙακια σοφια: 5. ΜᾶτικΗα ά:Ε:;ειι.τ, α”

ῇ›' Π..

1ιοι!υ1Ηια Κα: δια:: Β::ν:ι:Ε ΜοααΙΙ:::1ο ίανστ,

, 8α.6. 8.7.7.

ΚοΒ:πιαε ΑΒΒαεἙοίἱαι:ιιίἱα, 7”. κι

ΚοΒ::πιπ ΑΒΒαε Κ:ίΒα:ἰ. μα. α.

11οΒ:πωε Κ:: Επι:: ΩσιισἰΙἱιιπι Αὶκ:7:αί: Ή...

Μ;» . α.

Κοά.πω ΑΒΒαε ΜΜἰ£0Κπ£8, 8ο π.. α

1ζωοατάσε ΕΝΕ. Ι.αικΙαπωία φαμε 5. ΕΙοςιιή :οια

ω... ΕΠΒ:πτο ω...: η;;

Χοι!υιθπ Εμ: Ι.:οώ:::5: Ι:να: εοφ:: δ. Τιικ!ο

κή:, . ισ86. πι

2:οΙΙ::αί:α ΕΕξΓ:..Ώαφἰααιι:, ω”.αι. Μπα. ΗΜ. 8:

' ιομ.3- Ή!:!·ι:Ιππιιια Πι:::άΙ:. ιο76.ω. Ο:Βι:ιωπ

ΦΗ.Ϊἱωηῷτἰ€ἱ ΑΜ. ΗαΒ:μό:αία νία: , α.η·.ώ-[:"..αϋ

Απια:οροανακαιω , ιια..α. α.Ει ΑετιαΜο ί:.:!.ια:πω,

μι. α. δ. ΜιωΙΓο :ακιι8, μπι. α

Κοιβ:ττω.δ. ΜΜαἀτἰΓωΩ με", μα”. χω:

Σφκεααξιιε Μο..πωω.:...... πω! Μ:Ιάα:,7σω..6..7

Βοτ0πταεί Εμί:. Μιάοϊκιιια , ΔιιΠ:ο:ττα: . Ηιι.<αρ,

κ Μ.. ίσως

ΚιιοσδΒακάιια ΛΙακπαΜΜοοπι:: α; 7. πι

ιι.ΜςιιΙα ΑΒΒατ. νἰια, ι”..ό[επ.

›=ίΝαυ"ΕΜΜ-Με. α” «Μα. Η:: :ι

κ

6'βι77. Μπακ:: α δδ. Ειιίὶαίἰο 8: Α Πο , μ. ο. Ατι

. . Ωτιιά:ιπ ΒΙἰαππιοἰο:ιπια: Θ: ΒΜίιι!:ο 1τιιἰτ, 976....

δα.Η:α. Με α Κοκπαιια ω...ω Μ. ΟαΙΗα, 78ι_α

δ3Ηὶι18 Εμ.. ΑιπΒἱαικιιίἰε . ?. πω...» μ·αιωιπ[

[ατακα.

“Μπα Βι1νἱι:8 Μωβ . 8οι. 87;.α

δαπήπ:ικ μμε, . Μ!.

δικια» νἰ:ιιε , δ. νἱτἔὶΙἱ] ΜΜΜ; ”.α

8.ιωΙΒιι ΠοΙ:πίἰε ΕριΓ:. 477. τη

δ

8λ8ἰ:αἰἶεΕΡἰΓ:.ΑιιιιοΒ:πτυα, . ιο;7.α

δΜαξ::ταβ ΑΒΒατἱΠΏ Ι.αιιάσπ:αΠ8 ν1τα , μ...

.α..7....8... με:: ω ΒιΕιατἱ8ἱΒι18, . ι84.α

.9.":.πέκκι »Μα αμκ! ΑτταΒ92:: , :κίἱΙἰσ δ. Ια:0ὁ:Βατἱ]

::Ι:Βή:,6ρ ;. ω. Η, 5ακἱπἔιππ ἀὶδὶα , 7 ω. ὸὶν:κία.

των:: . $ατ:ὶο$ο δ. Τωὰοπἱη α: ό: π.

ε......ω.. δ. δα!αΕκφα πτατ:τ, · μα. τα

Μου: Γ:: ενά!. ω... Ηακιποιιἰπ, 1ο6ο. π:

δα;:0οι"Π Ι.:τέατΙ ΒαΡτὶιαΜυτ, 6η.:

8α..ωιιυπι Ο::ἰὁ:τπαΙἰυπι Ερἑίω7ἱ, ω;;

6°ω.6 πω... .. Β:Ι:Εο, α”. αρ. α
$:Ι.Μπια οΒ ττἰα. ΟαΡΕιυ!α, δ πρ. α

δ:Μπατώιε Μ: :Ηπα , Β:τι:ίἱ:ιιε Π: δ. Οοπὲ:ὸιππ,

86α.πι.

δ:Ιαὸἰο ΑΒΒαε Π. δ7ι1οιἱο Κοπσπταε:πίἰ, 1:77. α

5:!ιο!αΜ:α Κ:Ιπιιιἱα μ. ΟαΙΙ1απι :και:Παια. Μ.

6 Με· .
δ:οΠαπάι18 ω»... Ωαπτυαι·Ξ2, α.. οι

δ:οττἱ ρ:τ:ετἱοαπ:ἱἰ αν1:Η. α.67.πι. :οποτε Χωοάο

:Μα, 786.111

5:ιιΒἰΙὶοαἰε Μοπααἱτἱ Υίια . ω... δ. Ρα::ωο πω.

6· Με
8:ΒαΜαιπΕ:ΙΞφιΞατιιπι τκαιιΠατἱο, 787.784

Σαμο/δι ; ω:: ποΙ.·»Με ΤαιιαΞπα:ἰτιπι ; ]οιιε Μοι:α:Μ

Ρα::1α, α . 1α6.8

Μακάι "Μπα ἱι: Λ!αι·ηαατήα. α”. α

δ:ιιοπ:ι·ιΓ:α ΕΡΕί:. ΗἰΙᾶ:Βατἰιι:,τοφ α.. π.. Έωπτο,ιομ.

5. Αωατω. 787. πι. δ. νωωω....., ;."·.ω. ΑΜΜ

:ιιε,;ρη.. α. @Με . 678. α. δωΒἱαυ:,6 67. πι. ΜαΞ-·

πατάκια, 8)·:. .η

δ'οΜπύκνέα. νἰΠα Μ Ραμ Τοοετ:υΠ,ιο7α..αι.ι08ι.πι

δ:τ:τκόα δ: δ:ι·:πΜ Παετωπ Α&α. 771.. ό· β".

δ:κἔὶυα Ραμ. Ο:οΙΓ:1:Ιο ΑΒΒατά Ρ2ἰνΞ!:8ἰιιτπ ικίΙ.Μι:,

ιο 09. πι. κι.

;:ιιΜι·ιιια Εμί:. Ξεπουὶωα. 667. πι

8:Χωτ8α. Μοιια:Βα ΕΙὶωΙὶα , 776. ΑΒΒαιἰΠα , 'Μ.

7 61. ό-β7.7. Γαπ:ὶἑ οΒἱτ, 7ό7

δ:κνι.ιΙίω ΕΡΙΙ:. Μ:ι:ἱοι·ιικτι, ω;;

5ἱαΒ:ἱ2. πω:: δ. Μ·οά:εαή7. 7ο7.α

δΜ.ΧΗΜ Ε..αιι:κιδε ΒΡΩ» · η ο. 211

δω... Μοπαάιι18 Ο:πι:τἰ::κιίἰαζ α”. πι

δἱὸοκιἱιι: ΕρὶΓ:. Ωοπίὶαπτἰ:ι:ίἰα, α”. α;;

$ἰὸτιιἀ1ενἰΙΙαἰυΡοο:ἰνο, 197.111.α.η. ως.

8ἐ:!αἱ:ι:8 Τιπσπ_ ΕΡἰἴ:ομ:5, α”. α

δἰ8€Ι›::ιιια Βτἱταππἱα: Κ:: :π:ἰι›ἱ:-δ. Έιατί:ιιππ, 7οδ.α

8ἱ8€Ιἱἀἱ ΑΜ32.ΕΒ Αη8Η ΒςΠα) ιο ο7_6.β94_

$ΨἔτἰὰιειΜοιια:Ιιιιε Ο ἰτνετιίἰα. 884. πι

δη.ς€Β:κτυα Κα. Παω. απ 00ΜΜΕαπαππ :κ::με,

πο. απ. σ::ἱἀἰτιιτ . η. και. ΤΜοά:Ηωα ό: ΤΕι:ο:Ι:

Μπι:: ΗΜ Ρτο :ο τ:Βιπαιπ, Μ. α

δἰ;ἰΒ:τ:ιω Κα: Ἐται::. ΕΠ:: ΟΜΜονά . 5. Φαιά

Μ.πτ:αΓ:ω Ερ.Γ:ομιυω :οπί:ακο ισιιιατ,7.79. :.86.

πι. ΜουαΠ:υ.α:σσάτω:Υ μι. πι. ιι

δἰβἰταηιή Λώ. νε... α”, άψ",

.5ί80ΜπαπάΞ Βρἱἴ:. :πάω 78ι.α. κι

$Η:Με ΑΒΒ4:Η56:ι·πιιε 8.:

δἰΙν:ταὁι1$ ΑΜ. ΒοΒἱ:κιΙἰε, μ.πι

5£τυοπ Α.ΒΒαε ς:ΙΙ:πΕα, - 777.α

δἱπιοκι Ι.:8αι:ιιε ΑΡοΠ0!ἰ£ι1$, 7771.

δππροττιιαΕρἰἴσ. Δι.ιΒιιΠακιιιυ. μη. πι

δ.ἱτ11ἀἱ8 ΗΜ 8. ΕΙανΙα·, Μωα:Ιπα ]ιιίΤααι:τώε, 777. και

δῆϋεταυἀὶε δαπ:ΠττιοΜαΠ8 Βϋοι·ἱα::ι›δε, μα. ω:

δΗΠα:πι15 ω... Ερ51:ομη , μ8. πι. α: Μοπι τσιπ

λ;αταπσ0 α: δ1αετΙ0, μι..α

 



εε ε:ι1Νι5ι π. οι1ι.ι ιιικιιιιοι·ικι.

σ·

Ν!

δι.ιι·ιιιιιιιε μι:: δ. ΑιιίΒοιιι. γ

δ0Π",ΜίπιτΜ πι Έ.ειιιονι:Ηιπε, ι.”.ό· β". 7.Μο-·

ιιιιΠ. δοΙ|ι·πιπιι:ειιΐο.

.9οΙιιωιιπω νιΙΙ:ι πι Η.ιιιιιιοιιιιι, 1060. πι

δ0Ιιοπ Απ... Κ6ίΒιι.ει . μη. π;

.πωπω διινιι.ιε Ριειιτόι2, 8ι._ ιι

δρ ινσω.·ια Με..." ...ω....... ιι: Ρ4Βό ὶἱαιιετιίἱ, δ”. ε:

δριτειι68 Εριίξ. Β2ιιιιιιε, _. . Πρ. :

.ηνοΜωπ ιιιιιπορώιιι. πι.. διιιιι1οιιι 8: δεισιιιιιιιιε

ω... ΠΠ: ιιιιι . Μ!.

.δαπιι·: Μι ΚιΕΚιιιΔ ιι.....ιι. ιιιΑπιιιαιιιω 677. πι

ιδιυπαβπ Πιινιιιι ΑΙ.ιιιιιιιιιιια. ι.;δ. ιι.

διεριιιιιιιε (Σοιιιιε Βιιιιιι:ιιιιιι: , 667. 6 68. ΜΒΜ πιεσε,

ιύιιι.

διεριιιιιιιιε πω.. Ι.σσάζειιιιΕι. δ”. ριδ

δαΡΙιειιιιε Τιιιοιιιαιτ πω. Κεάοι·. π; ι. πι

διιιι·πιιιιιιιι Βιιιιιιεοπιιιιφ Οοιιιοι, ι". :

δικιο: επι Επιεπι ιιιΜιιιιιτ (ΣοΙιιιιιΜιιιιι, ι6. :

διιοΠιοιιιιιιι ΕΡιΓε. .ι..ιε.ι..... ”ι.ιι. καιω... 10η. πι

δι.ιίΐιοιιιιιε Ν.ιιιιιιααιιίιε ΕιιιΩ. μ. ιι

διι|ριι:ιιι: Επι.. Βιιιιιιι:._ιη. πι. 96. πι. νι.....7.

@ιβ". Αιιι.ιιιιιιιπι .ωμ., 7!ι.. π . Ει::Ιοίιη πώ

. .ιι.ιι...ι μι δ. ΒΦτειιΔιιιιιιι, δζο- δ: 8)·ι.. πι

δχΙνιιιιιι δ. Ι.ινιιιο Εμπ. ιιιιΕι:ιι_ιιι. ιη. πι

δχιιιρἱιιοιιιιιε δ. 1.ιιιιιιιιιτ.ιΡιω.. μι. πι.

ι

ιο.”ι.ιο_ια_

- - Αιιιιιιιόιιι ΑΒΒιι Ριιιιιιιιιζ ιη. ό·β".

_ Τι"·νσπππ δ: ΒοΙοιιἱο δωσε ΕριιΕομΗε , ια.

π. π. ιι8. πι. ΤαινοπιιΔ ὅ Νοιιιιιιιιιιιιιι οοιιιΒιιθι,

ηορ.ι Τ.ιινιιιιιοιιιΕΩ δδ.Έιιιιιιιιο 8ιι:. Φιι"Πι,

Μο. πι ΤεινειιιιειιΜ Για Βο!οιιιιιιιΞε εμι.. Απ·

ιιοιιιιιπε. Ρ' Αιιιιοιιιιιιιι. Β.ιιιιιιι, Με. δι.ιιέΙι ι..

@μια . Ι.ιιιιιικιιιιιι ΑΒΒΜ ΡοιιιιιιιΙΙιε . 64η. πι.

1050. Δ. Αιιιζ2άιιΓπιιι ΑΒΒιιτιίἱιι _. πω. δ. νιιΔιιιιιι:

_ @ΠΠ εοηιιιι ιίΠιιιο όεΙιιιιιιι, 149. ό ρ"

Τιιιιιιιιιε ΕΡιΓτοριιι (ΞΑΙΙιι:ιιιιι.ι._ . ιση.π.

τ:&:1 κι: ειωιιωπ Αω.ιιιιιι Ηι.ικιιι!ειιΕ8, Μ”.

δι 6ο ι. πι.

2”άιέΜπι , πισω ιιιΙι.ις . μ. ιι

Τοί!.οπ Ρ.1χυειπ ΝοιιΒιιιι. ι”. πι. μι. πι

ΤΩΠ0 ειιτιαιιίιδ ΕΡΠ6. Η ν 4 . Διδ.Πι

Τοπι ω.. πἄ: ρι8ια Ριορι: Τετο.Γ:ιαπι, δ7$'- 2

ΤεΕς«Μ Βιιιιι.ιε ιιοάιςιιια διιοιιιι. δ”. ιι

ΤεικιοΙ:Πιι5 ΑΜΒ δ. 5........ι, 6ι3- Π!

Τιιωι.;ιιιιιεΗιδειπιιε ιιωιιιιι, δ. ι.ιιιιιι μια, ”ι.

__ δ..

ΤΙιι:οΒιιάιιε Οιπιι:ιιιιια Εοπισε ΡιιινιιιιιιΓε Μ0π208

_ ιιιιπι ι:οιιάιτ. 667. ιι

°τιιω.ι.ιω ιω..ωιω ΒσΒι], . ιη

Τιιοοιιώειιιιι Μι ΒΩιτιι8 Επι... Τιιτοιι. 696

'Πιοοιιοικιιιι: Γιιιιι:. Κα Βο!ιιπιιιιιιιιιιιι .ιι.ιμ. ,ν η.

πι. €οΙιιπιΕι.ιιιιι:.ει πιοικιιι μαι... , η. πι. π...:

....ι.ιι...ι. 88 ε

·ι·ιιω.ιαιιιιιιι ω.. ]οιι·ειιίιι εΙσπίιιπι, 4.86. άι[ π.

Τιιοοι!άιιιιι πω...: Ωοιικισιιίιε . Ροίϊ ειιτισμ3.ι.

. πω.. ; κι”. εδώ".

Τιιοι.ιάεπιιιιιόπ ...πιω δ: ΚοΙἰΒἱοΓιι πιιικοιιι, ιι. πι

Τιιοοιιιιιιπ Μπι. Ι.εικοιιιΕπιιι, 76. 77

τι.....ιωιωι Ειπα. Κα. οιιιι.ι....ιειι....ιω

Ιιιπιδιιιιο 0ωιΗΒ8τιιτ , η. πι. ι8. ι; :ψ ω... π..

ι·ιιιιιιι ΐιιιιπι μιι.ιιιιιι , η. π. δ. Χοιιιιιισι μπει::

και . δ: κι ειπε ......ι.. . 4η π. πιοιιιιιι , Μ. π..

_ ΒιιιιιιιιιΒιιιιιιι επ:&ιοιιει ιιιι ..τ....... 99. πι. ιι

Τιιο.πιοιισπε @πωπω Χ Ι. Μι; πριμ! δ. Πιο

ιιιιιιιπι π::Ιιιιιιιιιι, 68ι.. 7οο. Κιιιιιιιι πι". Πιπι

ιιιπι δ ΑιιΠιοικιι: μπάισιτ . ω”. πι. Ρ.ι·επιιπι ιι:

ειιικιπ , 686. π”. ριιΒιιι: οιιιιι Πε;ιο!κιιο, Μ”. ιι.`

Ι.ι:οι|ε8ιιιιιιι νωιιιι ικι·ιιιιιιιι . 689 ό· @Η δ.

Ωοιιιιοι:|ο πω... Β.·Ιι:ιιιιιιαιπι δεσ. :Μάικ ,· πι.

Ι.ιιιιιιιιιιιπι ιιιιιιιιι . 979 π. Ροιιιιιιο11πικιι:Η

π.. _ ΟΦΗ-Μ

Τικοάοιι Επι.. (Σιιιιιιιιιειιίι8 πιιΠιο , πιει. πι.

πι,

Τιι‹οἀοΓι2Μιι·ι. Καιιιιιιικιιι πω. , 84ι. ιι.

Τ1-ιωωιιωπω. ΕιιιιΕ. δ. 1ΚιιΒιι:ιιΙΞ @Μις ισ. πι

1οιο.ςβ=|)".

τι........ιιιι.ι...ιπ. ι.ι.ιι....ι....ω. Μ..!

$!ιτοι!κιιιιε ΑΒΒΔε Ποιιπιιιιίιε. Η;;

Εισιπάει:ιιιιιε πω.. Τιεοιίδιι0η 6”. ..

Τιι€ιιάεπιβΙιι5 Μοιιπιιιιε ωΧωι;, "-_ 3.."_ [ή

τιιω....Μ.......ιι ................... .".6.ρ....

Ώσπου απιπιε Ειοι:!ιοιιια δι:οσιιι·.. "ι πι. ιι

Τύπου» ω.. Χοπιιιι€π άι&ιιιιι. ργ_ Μ. ·ι·..ι........π

Επι.. Η.ιι...ιιιι. δε:. “η πιι.ιι€6.ιιιιων.. 6·[€46!.

Ζωι....., ;ι;. πι. Ειιιισιιι] άπο “κι ιι. διίιβι.~πι.ιή'

ΙΜ. πι. επι ι.ι..ιι Διιιιι ΛΒιιιιιιιο,ρ.π:.πι. Τοπέι···:

π... ;8;.ιι. τοιω Κ:Ιιειιιιε δ. Ι.οοι:πάιο απ·

.. |ιιιιιι.ιι·. . _ Απ;» πι..

Τοι0& δριίι:. Ειειιιικι·τιι8, )·4._τ. πι. 00ξι·άρ".

Τοιιιιιοιιιιε δ. Ει!ιιιιιιιτ:: πω”. Δ · 7η!

”.[”οιιιιιι€ιι άπο διιιιι:ορι, ός”, η. η

ΤοιιιιΒοιιιιιι Ι.6%τιι6 πιω... ι."._ ε.

ΤιΜΜι°ἱ (Ζοπιι:ε Παω, 7η. πι. π; ε.ιωιωιι.ω.

. παπι Μπι". . π . . 65.8;

2'οπωϊι πι ΑιιΒιιι πωπω δ. Ποια, 76ο. π.

Τιηε&επίσ8 Επι.. δ_ Β.επιιιιιιιι _, «Η. ά ·β4';.

δ. Απιιιιιόιι8 , 716. πι. 7. Ι.ι:οάιειιίοι ΕριΠ:.

ΈιιιιΙΙιιιιοποι δ. Οο!ιιιιιΒιιιιι 4.6.6· β". δ. ιι.....ιιαι·

$32.ό·[η.'. δ. δεδπαϊΕπι.Π;. δ. Βιινοτιιιι,ριι8ι.

6[ρθ$. δ.Ηιιιιι:ίοιιΠ.μ.;. δδ._γιιοπιιι€πιπιι πι!

ΑιιΠΜπι , “ιι ώιβ99. δ. Μιιιιι!ιοΙι άπο.. Βιοηιιῆ'

όόιιέ (δι/δη. ΙιιΞΩζΩθειι]., 6”. ςβιβ.".. .δ..ΑΑιιιιιΕ

ιιι,ιο;7. δ.ΑιιίΒιιιι, ιιι6ιό

Τιείιιιιιιιε Επι.. Νονισιππωιηθε,- πια α·

Τι·υιΜ Πιιπιι·π ιο ΑπεΙιιι, Φόπ.8

Τιει:επ(σε ΕΡιΓιομ , ΑΙιιοικιωι, 6ι=ι. πι. πωπω'.

_6ι7. ιι. 6ιι. πι. ΑΒΒο.6;.ι. π. Πιιι:!επιιιιω6ιι6. π.

ΟιιιΙΓιιι , Μ! ό· Μ... ΨΒιιιιιιιιι , 6ιι.ΜπιιιιιΤα,

δ”.πι. Τιαιιιιπι πωπω., Β:Ηι-, .Ε< ' Γ. ΙσΚέ6.

ΤιονοκιιιΕι Εμ.. ΚιιΕισιισ.ι.·,76.πι. δ. Θοιιι.ι:Ιαθιι.Οι

ειόπιιιοίξειο ΜΒΜ , 879. πι. νιιιισπιεὸιιυ.. ι.πΒιιπ.

ΜοάοιιΜιιο_. μι. Τιανικιισιιι πιω οιειι ω....ω·

οιηιοίιιιεισο, τω·

ινε-υ" . .......ι... . ΑΒ π. στ. πι. τη @ι

'Ϊκιιὸοιιπ ΠοιιΓ. πιω; . ιο6ρ.. ά·[%.Ι,

Τ"ΜΜετισ πιω πι ΗιίΒιιιιιιι ω”. πι

Τιιιπινιιιιιιιι Εμ. Ριδὶοιιιπι, δδσ:πιι.π

Τισκοιιἱ.ι Ιοειιε π. ΛΙιιπισιιΜ$.- Μπι. Θ ό·βπι1.

τῶι..." δΠΠΠΙΠι, .. 27 . "
ΈιιΠσπίδι·8 ΕριΓε. πωσ , μι!. η!. Ἑιιἔ€ιιιίι.ιπ πω.,

4ι.ι..ιιι.θειιιι!ιιε , Μ". ιι. Μπιέιιιοπιι_. Μ!.

1-ϋπιιιι::βά πω... ΑιιΒιιΠ. π... πι

Τπτέαυπι διι νιιιε Αΐπ·ιι:ιπιιι0, πιο. πι

Τιιήι0ίΒ οριι:|ιιιιι πι ΒιΙΒιο, 4.02.. πι. ιι

Τιιιοιιιαι: πω.. Εμ.. Ι..αιριιιιιιι, ω.. ιιι.5ιειιιιιιιι,7

ι;;. α. (.ιιιοιι0Β©πιιπ, δια». π. Έιι€σεδάιο.ιππ @Η

Επεσε , 6,6. πωπω., ω”. πι. Π.ε&οι ,. διπ

_ Βιι2ιιιιε, ι.ι...ιιι. ΤωιοιιιΜηιι1ιιιι 10!ιππό:ε· Μι

. Ποπ ΚοιιιΔιιιισ. πση.ιιι

ν

_ ' Αιτιοϊι ϋιιἴι:οιιἰιι πο.. ”θ..Ο. έωνΝΜι.

ΥΔι!τιιιι€ ΒΡΩ, Βοιών.. 6”. 6Πῇ

νιιοικιιι ΕοιιίοΙΤοι· , πι." Μ. διιιιισιιιαπι ωρα. πι

ν..ι...ιι πι. Ηιίρειιιοι εΙοΒιιιπι. πω... πι;

ναιιιιΒιιι, 7. ΥιιοπιιιΒιιι. :- .

νηιιιαιιίιε ΕΡιΓε. ΑιιΒιιιε. :ιη πι

Γ(Μ:ιοιιωππω ...ι..., 868

π.ιρΜει μ: δ. .διιιιιιι:|ιιιιι ει! Πάω π«Μιιι:ιτιιι , 7ι7`

νιια:ϊιι πω. Μό. δ: ιη ο. π

κ.π...... Πίεσε ι:ιιιιι: οπο..." ιιι Ε8πηππιπ, ει!. πι. Η

Μ... Οτἰόἰιιίἱε πιω .Μια , απ. π. π. Ψατιιικ Εριΐ0.

' ΜιιιιιιιιοΙιι:,66ο. ιι. 718. ει. ιι. Έπιιιιιιιιε, !044.. π

Υοιι:ιιιιιιιιι πω... :κι (ειπε δ. ι>ι.ιμειι ΒοΙιπιιιιο

παιιαπιιι·, 6)°0. ή:

Άπω; , 5.ιω.1ιω, . . 27 πι

νεπι ΑΒΒιιιΠΞι πι .Νιι$!ια, μη. πι. διιιάοιιοπι Ειπε

ι·ι::ιπι δ. ()ιιτιιΒιιιο ιι.......ιιιιι, _ μη. πι

Ροι·8ιπσ'αιιβ τοιι·ιτοιιιιι·ι·ι, ;δι.. πι. π. ; ει.. δ

νοιοιιιιιιοιιΓεε Επι.. ε.......πι.ωι δ: ΡιιιιΙιι5. πι.. π.

Βιιιο,ι6Μ. πι. δειξω: ιιιάιει:ιιιι.ΥιιιιιάιιιειΕ1πω



πιανει: ιιιε·τοιιιοαε ...παπι επαιπι πεπει5.

:3ι,6. δι:ιιιιι:οι:.ε Βαεππιιαιι Ρτ:Π:ι. 8: ΗαΒο ΑΒ

. πω, . .. . ιιι-.ια. π Πι

]ειοιιιιιπάαοιαπι ΑαΒαΙιπ αι:ιΕπι Κο!ιιιιιι:ιε δ. Ριπ

μπαι , 6ιι.. ν. ιοιπιιιιάαιιίΒ (Σπιτια Αι:ΙΜΒει·ιιιιι

Μ....ω.αι ιιι ιια.....ιι.ι...ιε Μοπιι.ίιοι·ιαιπ Ισι:ο

διιιι&ιπιοπιιιΙιαπι ιπιια:ιι, 102-1°.10ι.6

Νοίοιιιιοπεπιβε Εμπομ , δ. ε:ι.ια.ιωι πο”. Ηι.ιπο,

. 87ο. πι. νειὶιιιιιοποιιίὶο. Μοπιι.ίι:οιι8. Π. π. ι”. πι

Ύειπισιιε Εμ.. Τκι:ιιίΠπαι. . 64.4.

πωπω. Π. Ραμ: ΡιανιΙειιιαιπ ΕΙιειιίἱ πωπω εοπ

α:Παιιι, . . Δ . . 7;;.ιι.π

Υἱσππι Ειιιίι:. Πώιιοπαι , ι.6, πι. νΜα. ε. Υαειιιιι

. π. .ιπι "και, πω. σ.

κρινω ανιασ Ριάσπαιπ, 69 6. ιπ

Ρόμπι Βιινιιιε ἱιι (ΣΔιιιμπιπ, 84ο. πι

7.ιΙω||ϊπο οιιι 33. Οοκιιιιι.ιιιι,4.7;. ΑπίΒατιαε, ιο 4.9.

:Πι ιπι ιιιαπωι, Μέ.

7έΙισΙ.€ιτιπι νιι:αι επι δι:‹ιαιιιιιι.ιιι , πιιιπΙιε δ. Σκοπια::

. τι; 6ο4. πι

Ιάβα π. ιιπΒιι (Σιι.ιιι€ιπει:ιιπ , ιιιι.ιαΙιε δ. ι.ππιπιπ.

8η. πι. Δ

ΠΜ:: οιιιιιιιιιι ιιι (:2.10:ιε, , 8 ι. 4.. π.

γιιιαπι:ι] Μι ινι..ιιιΒιιι; Οοιι€. :Ιοειαιπ , 67ι.. 6·

β". Οοιινι:τίιο, 7”. 867. 868.

Υιπάι©ιαιιαε Εριιι. Αιτειια.ιι:ππι αστρα: δ. Ι.εοι:|οειιιιΙ

πι.. νιπάιι::.ι·ι: ιιιιιι:ιιι , 67 χ. Ει:αΙ:Πιιπι πω.. Η.ι

. πωπω, - 98ι·.πι

7;»ιΙ.ι.ιιι πω.. πι ΝεαΙιιιι, μι. πι

Βιι·ίιυιιωι. Ρ'. νιτιοπαπιιιπ.

γιιιιιιιι Επι.. Ατα!πι. νικ, Η

Ρπιποιω . νισαι Οιπιριιιιιιι: . η. 7. Μοπιι.Π. νω

. ιιαι:ειιΓα.

7Επ·ιπέ Μενα: (.ΠιιιίΠ Ποπιιιιι, 8:ΐ. ι

7ιἰω ι:0ι·ιιιι.ε δ. π..ω...ι, ιοι7. π

πω. .Μια Ραιοποπιιι οιοΒιαιιι, 7 η. ό· |ηιιέ

"παπι πω. πι Ροιιιινο , σαι· π.. όιθεαι, Ι” πι

πω... Γοιι νοΙνιειιι πι :πωπω , δ. υιιιμειι πιει

ι τισ ιιιΙἱΒιιιι, 64.4.. 64ιι. Μι. πι

ν0Ε.εί επίι:ιαπι ΑιιαΕι·αιω, ιο. ιπ. νοτι.4ι Ιιπιιι:ες

. ισ π.ι.69.ιι. ΙΜιιι: νικεταιι: ΟοΙαιπΒιιιαι,8α.ιο.πι
Χιίιι:ιιιαε Μοιιιιι:ιιιιε Ι.ιιιιονι4:ιιίιε ιιιιι&αι_. μι. ιι. 777. Η

. πι. ιι. ._ .

Εισν»πιβι χωρισ πι ΒαιιζιιιιρΙιε; 4η. ιι

Ύαπιπιοπιε Βια Οι.πιιιιιιιπ,' 688. 68,. 84.7. πι

π....ι.... ιιιίαΙα. 4.ιι.. 4η. π.

$ω.ι..πι.π. διιιιιαι Αιι€ιπ ΑΒΒιιι, ι.ι.7. πι

γιισ.Ιατιι:ι ΑΒϋ. ΥΠΑ , 76. Ει:ι:Ι:ίιιι πώ ὶ δ. Ο0ιιάιιι!ο

πιιιΕσ.ιια . 864.4. Εσπι5. νιιππιπ, Μι.. ει. «Π

πιω... ὅ νιιωω, Μάο. πι

Ρ'πιι!ύσιίιππο.πι αστρα: δ. ν...ιι.ι..Βιιιιι, Πι. ύ[εππ.

πιω ιιοΒιΙιι ιππιτοπιι ΗιίΒιιιιιιι, ιο Μ., πι

σωι.ι.ι....ι ω. ι........ι...π. ιιιοΒιαπι , μη. Θ'

β". μια. οι Υπιιπι δ. (Σοιαιπιιαπι όπιιιι:ει:, ι·. πι.

απ.. πιιιασαΙι :ραπ Πιστια::ι.ε, 4.4.7_ πι. δ. Ρτο

ιιοικπαιιι πω. , σ”. (:0ιδ:ϊ2 πωπω τω...

πάπια... ι:οπαιιιι, ., 78ο.π

γα..ι.πω.α. ιιο!ιιΙιε Παπαιιι, δ. Πάοειιιιιιιι. 'και,

Βο7.πι. 6: δ. Υαι!άοι:ι·ιιιιιι, 867.ά

-- γιι0.ΙιιοΙοπιιι ιιοΕπΙιι Ειπα: ,· ι4.. πι. Πιινια φωτ,

Μέ. .Ποπιιιαπι πωπωπικαπ πιοιιι:ιι δ. ΟοΙιιιιι#

_.Βιιιι ιιιιικιτπ. Με!. σι ιέ. ι

πα2.ι...αιι. ΑΒΒιιιΙΤα (.ΒιιιιΙοι:ειια8 Ήτα, 866.

Μ”. . .

Παα!ειοΙσπ!!8 Μοιιιο!ιασ Ι.ιιιιονϋ, 5ο. πι. 83.3

ν·απΙάει·ιάπ

..<#Μιω·· . . . -
ιιιιΜι::ιαι·1ιι ΑΒΒ:ιιιΠ2 ΟαίἱιιΙο:επίἱ$ Υιια. , Ή”.

. 3 ειπε"... €....ιιιιιι.. 7.3. 60%.

ναι.ιω.π. .-ιι.ιιιιιιιι. ιι...ω1.παμπ. ό;

νιιιΙιι:ιιιιὶιε δ. νααπιικειίι1ι μια. ;;;. π. π

ναιιιιιιιιΙσπιιε Π”, Η 8. 131

ναπω..ιι νιοιιππιπ όιιιιιιαπι.· . _ 4.8;. 2

ναι...ι...ωι Λώ. ?Παπ . Π... ό· /ηπ.

ναεπιιιααι ιπι ιιιαιωι ΕιΓςιιιιιπαιπ·εππαιτ, ι·.4.ι. _ι·4 ι.

Ι..εοάθειι.ιιαιτι ω... 671. 7οι. νιιιι :Με . ιι7ι.

· ό· #44· . . .

ναιι·:ι.Γεοε ειιπππιι ιι..π.παι. πι. ω· απ” Α8.Ποι

ιη. πι. . _

νι.ιιιιιιιο.νιτ ιιι..ιι.ι., πι. πι. Μπ50ϊ·ποΠΝ18ι 864·

πι. ιο;8.

νιιπι·ιιιιιε Αιιιπιαιιπιπ «πω», . 2.17- πι

γαιιι·ιιπε!ιπι·ιαε (.0ιιιπι!πιιι ιιιαιι:πειε 4:οπτιπ.Πιι5 ,

ιι ε. πι. . . _ _

Υπαιιισειιπια: ει.ιι.ωπι ΚαΒιέ Ρα]α.ιιιιαα, 64.2.. πι

Ρπα[ιιΖωΙΏειπ νΜα πωπω“πιω , πιο. α;» ι.. πι.

ν...ι.ιι......ι. ωιιιιιπιιο, · 2.76- 282- 3

νιι:0πισάαε Επι.. Τιονότοπιιι, 19 8· Π!

νιι:Ηιατεπι 7 Η. 7;6. .ιιιι.πιιπ ΕΙιειιΕι, 7 68. πω,

761 -

`
.

ν.....ι..ιε... ΑΒΒιιιι.αιι·οπίω 1”. Η

ναιιιο πω. δικΠιοπικαέ, , _ και. Π!

ναι,ιι....ιι. Απειι18 Καππα πιει. πω. πι. πι”. πι

ναι!Γειιαιιιι ΑΒιιειιΠιι Νπιιιωπ, 4 66 . π

ναιι€πω Χαμ Εείιιιιο οικω, 746. ό· β". @ΚΩ

ιπι-πα., 7ιο. πι. Κοιπιπι μπι, 7”. πι. Κι.ιιβ38ιιΕ

.. & Τιι€οάσιο ερτ.. (.ιιπιιιαι·. ποιο. ιο;ι. ω”. πι

ναιΙΜ·κι·ια: Εριίι:οριιε θιΙΙιεα.ιιιιι.ζ ι α”. π

ναιια:Ιιιιιιι Αιιιιιιι Πινισιιοπίι8. Μια. ›7 ;. π:

ναιιιιιω.ι... Ριαία&αι τ.....ι....ιι...; 4;6. πι

ναιιπ...ιι Μ.›πει:!ια. Ει.ισιιιιι:. η. ω'. πι

ναι.ιωια. Ερια.Μπιιαιαπι .ι.....ιι....; _ ιαι_ι·.π

νιιιπποειι8 Ριοίιηιι:ι: Β0Βο!ειιι ΑΒΕ. ΕΜΗ” πμ Β

. - 16. πι. - - - ι

ΡΦίπ2τιπ::βαΜ ιιοπαι π. ΑιιΒΙια. 7)· ι.. ι

νίιιππιο θα:: Οιιπιρέπιπ, ιο87. πι. π

Μ.. Πανιπειιοιιιοιπιιι πω... Πι. ιι. ἐ84.ιι. 7. Μο

. ιιαίι:οι·ιιιιιι νιιιιοιπιιτιι.

Υπέι·:ϋπτε πι Ριππσοι.ιια, ε... ε. ό· β". ΕΡιτωρι,

ΚΠιαιια: . π... ώι_β44. Βαιοεπιιιε ο”. ιι. Μ.Ιιιιι

. απ... 2.89. π

νωω... Και Μοτόιοιιιπι, 744.. πι. οΒιι , π6

νιιιο.ι.ια. Μήοιιιοιιιιιι , πι... 68;.ιιι. 846. 84.1.

98σ.ιπ. .
ναιί·-οΙεπι:ιιιι Βιιιίδι:. Βιται·ιο::.

Δ 17_ι·. ;

ΥαΙΕιππιιιιιι Εμιίο. 5αποιιαπι. Μι. πι

νι.ι|ίι·εάαι Ειιιίι:. Δ......ι...., 8_ιο.π

7ιιΙπικια ω... πι Βικιιιο, 4 @κι μι. ιι. ιι

?ΜΜΜ Βανιιιι Οοιπιπιιια , ι76_ ει. π!. κινιιΙαε,

ι.8ι. ει. .

Υ'αοάιιι , Ϊ:ιι Μπι:ιιιια:. ΑΙιιιιιιιιιιισι·απι Πωσ , ι.6 . π·

πι; ο. πι.

Ζ

- Αειιπιἰιιι Απ: σοηιιιε δ. ιι.ιιωιειι Ιιιιοι·Ει Επικό

τι: , ;7;.πι. δ. Κι1ιιιιι ι:0ιιιιι8 ὰ π.ιιιια1ο ΙονπΗ

μπειαπ, ` ; Ω ;. πι

Ζωιοπ σοι·ιιιιε δ. ιια.ι.ι....π πιιίαιηιιιι, μ;
ΣιιιιΙππιιι Ειιιί:_ Το1:τιιααπ δ ιιι·_ πι

ππ ιπι7.%
Μ”·8%%π

.ϊΝΠΕΧ

 

ιιαΠιιιιιι ίειιιιππ , ω.ι.ι.ιι [κιλα , ΙΜ”
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ΙΝΙ)ΕΧ ΜΟΚΑΙ.Ι

εεενΝοι πανω ΒΕΝεοιεΤΙΝι.

Π::εσω (ε.) Μέ:Ζωπ μιέέπε 4777., .αἱωεάέπω, ς πι ) ›παίέαυπ @κιαέβιω,

( τι ) Νοινι!7ι.σ Μαι·82πι2έκβτέοΜ έςβεκπ.:

ΒΒεισ Ο.ιίϊκεπΠε δ. διιΙρἱ:ἰιιε, ι7 ο. ει. ΛΕΜ

πἱε ἰιπνεΠἰ:υτε. ρα ΜειιΙϋ 86Κε;ζιιΙσ.ω,9 6ι.

ε. ΑΒΒακε εἰ: Ερἱίεορἱε οτὸἱιπιιΞ, ω”. Μ.

π. [Θέα Ρτι/κι. πω». μ. ΑΒΒειτοε €οκιτἱΙὶο

Κοι:οιπε9επΠ ΓυΒΙΕτἰΒυτιτ, 1ο,·7_ σ.

ΆΒΜ:ΙΙΒ δ. διΙ:ιβοπεξε κικιώτ τπἰοἰΠτετ, η ο. σ.

ΛΒἀἰ£2.:ἱο ΕΡ1ίΕορετιιε κι δ. Ατω.ιΙδο, ηι..Ξπ δ. ΜΙ

Ρἰεἱο , ι7,·_ Μ: δ. ΟιιιΒΒεπ0, 9ο6. π;

ἈΒΜποιπί:ι , 7. Ϊεῇιιιιἱιιπτ.

Λ«.1υπ Ξι δ. διιΙΡἰοἐο Ρατεαπτυ: εΙιτἰΓωε.π δ: ηιιΞ Με

κκὸὶἐὶ1:, Β ι7:.. πι

ΒΜπεἱ$ πυπηιισ.ω ιιτὶ νοΪυἱΕ δ. Υἰηζἱ11ικ , ;8. ω.

δ. ΕώΕΜΜια κα: τσ.οιύπ: Πι πω: , 7”. Με

δ. Αιτιο.τι18, π”. πι

Βεριπιπιιε ε.. νἰ;ἰΙἰα ΡειΓεΙα, 684. ει

Βεπ:ιἰἰδὶἱοπἰ5 δ3.π&οτ11ΙΠ Με 8: εΠἰαιεἰο., π.,·.... Β:

πεὸὶδῖἰο Μοικικ:Βοιαπι μ: :ΑΒΒατοπι Ροίϊ (ζωη

ΡΙε:οπίσω, 966_ πι, ο

Ο
- ·«

Αρ:ἱνοε ττπἱτε:ιι-!ο ΓοΙνὶ: θοΙιιωΒεπι1ε, 19. ώ

Οπιι1ε τ:Πτ3τὶο. ἱΙπΡοκΝΗΜ , 8. ν1ιισειιάει δημοπ

.·Ιο, ) Μέ.

Όσ.Μτειάε εχὶωἰι1Μ αεπη:Ιιιω, 6:.ο. :.

Επιασε δ. Ροπή Πι Μοπ.ιιὶετἱο Ποι·νεηίἱ, 8,1. α

Ω:ΙΙ:τω·ἰ:ι δ. δ1Γο:ωὸὶε , ..μμ 4.; ο. (ἱοΙΙππἰιιε δ. δί

ἀοοἰυε,8η.πτι.ὶπεω δ. Ρειοπιιιε, ποι.ε

ΏΒτὶΜ α:Ι:.νιιε πω... Πι ΟΜΕΔ, 81°1.2.

@Με πι: !ιοκιπι υ:τι1.ιω Πιακπ , οΙἰπι κοΙἰΒὶο απ,

:.8;. πι.

ἘἰΙἰ‹:ἰο ί·εττιρετιιΠιε :Η δ. νΠ8ίΠι.ιε, 98.811

(:Ι.ινιιε ΟΜΙΓτἰ ΉττΜεΙ, . 891. ε.

ρ!ωΜ πια πο Βοιιοκ ΜΒΜ, 7”. τη. π. 887. :.

οι"... ἐστὶ οΒ αιτιπεΙ.ιρ(υπι ὶο οπΗι:επι πά.π&Ξ,

17,8. Μ. Ω!ετὶειι: ἰτι:επιρετειιε 9...." Ριιοἰ:ιιτ,ι86.

π. ΩΙε:ὶω: ὶτιᾶὶἔτιΘ: Μ Γει.εποε ΟαΗικε σ.εαάουε

@Πωσ Ριικήιιιτ, :οι

ΏαποΒ5ωτυπι Ρτατ0ε2τἱνο. , 897. 8. 7. ΜοπΔοΒἱ.

ΩοΠο ιοτηιιαι.ιτ δ. ΕάιίΜ:Μ1. οἱ: κη0ι1Πἱε εὸΒὶΒἱτ2,

7,8.

ςσωπιιιιιΙο Γαβ Μπαμ: @Με , 4.47. πι. 9::.. πι.

£οππωυκπο αμα Μο:12ά12 ο!. ν1ο1ετειω Χημι

Ιππ. 442-- ε

Ωοπἔ:Πῖο ἴπτετιπεπτεἰἰε , δ”. πι. κι_ (ΣουίεΙΠοιπέε

"Ωω, Η: δ. Β:ινοπο, 597.πι. Εκεκιὶωἰ ποσα:: ω!

α:οπίοίΠοποπι οΙπίσει δ. ἙὶΙἰΒεπιιε, 8α.ι. (Μοϊσί

Εοιππι μαιωπι1κιωκεε εοπἱρἰιιιιτιιι , μ.ο. α.

7. ΟυΙρσ..

@ωπίἱτττιειἰοπἰε Πιι:τσ.τπωτυω, 619_ τι.. 9ο;.πη. Η

Ωο117ἱνἱ2. πιο Ιιοπιπι ιετιἰειπι ρτοΜΒΜ, Μ”. πι. κι

ςοπ:Ραο Ιωὶια ία:1€πό:ι, 87. πι, 8: Ρει:1επτει,

891.. πι.

Ότικάε Δἄοτ:τἱ0, 126.111

@Βιμ ....ι..... ΑΒΒ::ἱΙΤα ΪΔ€ἱ€ηὅ3ἔι δ.ω&Ιωο:Μ

Μπιτ. , ς”. πι. 446- 44.8.:κι. 7. Οοπωἱἰο.

.

Β

άπποπε8 απ: Βοπήωπη εοτυοτι ἰπνεὁηπ:,η..<,.:.

Ο2Μ0Πἱι1Μ τικτἰὸἰαπυππ εμ1Ξό, η›·_ η

ΙΜ'. Μοσωὶ.δισκἰ. Π. Βωσιί.

Πεθιιιᾶἱ , 7. Μοτιιιἰ.

Πω... Οατά1κιαπε δετεπΞευε 8: $πεπεάσε, 779.91

ΠΈκιΜιωπι ειΒἀὶαιτἱο, 7. ΑΒόκει:Ιο.

Β0τ1ιὶοἰαι εΠο Ματιιτἱιιαε ρκει:οε ειιιά1εκκΙα, 69.'._ πι,

7. Ραι./ω·. πω». μι. £ειφειπο νεω11ουΠαπ , 90ο.

ΠΜ δ€ Ρτι[αι. πιο». ;9. υ............ ιΠώ νΙοΙε.:ο:εε

ριιιιΜ , 98. πι. ι;7. σ..177. 111.411. πι.4.9;.2.

ΠοιπΙιή:2 οΒί-ετν2τἱ0 .ὅ (εΒΒατοὶι1€ἰΡὶ: , 964. επι.

7. ΜΜΜ. πιο». 99. ΠοπιἱΜεΙε όΜπιε ίἔ©ΩΠ-ΔΙΙΙ μ.

πώ” ΟοΙιιππΒ.ιπι1ε, η.. πι. μ.. ει. 7. Έσίϊει,

ΠικΙΙιιπι :ώ ΕπΕεπιΜω Μαη, 981. η

Ε

ΕΟοΙοϋπ Βοποτιιπ1 ὶπνιίοτα Ριωἱά ; 49. με.

7. Τι:κι·ι Μ.

ΕΙοϋπτοί-7ιπ ο κΒι1ε πεεε:Η':.τΞΙε Γο.&.ι, 2.9. πι. :επιπ

ικ·:εε:ο. , 1627. ί:38:ο. Φ.: ::Βιιε Εεε1εΠα , πρ. ω. ΕΙοΞε

ωο17οοεωιεωρΜ πήκιουΠε μάπα., 687. πω...

μ... 871. πι.

ΒΡΞΩοΡἰ ::0τοπι ι:οπήικ οοπτιΡ:ΙΙειτἰ , 879. πι. π. ΕρἰΓε

ωΡὶ Ραμ άΗ.Π , ;7.ιι. 64,.. α. ΕΡἱΓεοΡοτΠω ω..

7ιιτοκε , π”. ε. 64.8. ω. Ερἰί-εοΡ1 κοκάΕπει:Ιο,

1ο”.2.. ΕμαοΡε σε ΜοηπΙιἱε νἱνιιιπ οι: Μοικι:Μ,,

δ. Ει·ιι&ιιοΠιε , 989. ε. δ. ΟιιτΜεττιιε , 9ο ο. π.

ΕΡἰΩοροειιω ρἰὲ νἱ7ετ1τἱ3οΒτ©Βἱ2. ι·:κοπιρΙει ἱιι δ;

διΠΡἱάο , ι78. πι. ΕρἱἴεοΡοκιιω άεροΠείο, 69:.. ὁ

1·».Κ.... πω. ω. ΕΡὶΓεορ1ε οΒοε!Ιωάιιπι. Μη.. πτ

Βτα:πιΜιτυπι (μέ... ε:ιεκπΡΗ,)π 5.Αιιιο.το, ηο.:..»

ιη. ε. έτι δ. ΑτιπιΙΓο, ι,·,·,πι

Ε7ειπἔεΙἱ2 ΓοΙεΒ:.: Ροττειτο ΠοΙιιωΒειιιιε, Η. πι. Ενω!

εεΙΗ Ι:6Ποπο ε:ιΡΜε σ!οΙοκ Γ:ικι.ιιιιι·, 6”. πι

ΕιιεΜκὶίὶὶ:. απ: ?απο ιΠι:Μο Βόλει, 9;,8.. Μ- (ΜΠΩ

ετειιἰ0 , 98. πι. ΒιιεΒπἱίΪἰίὶ αειιὶτιιὶε ω........,

177. πι.

Εκεοπιιιιιιπἰειιὶοικω ΤΒ:οιὶοιἱεο ἰπτεπτει: ΟοΙιιπι-°

Βακιιιε, 18. :τι

ΕκσπρΙει δαπ&οι·ιππι ςυἱπι ΜΒΜ, 69. 8.

Σκοπώποιυπι Μα: ει: Με, 98,. π;

Έ8:ο·

ε............. εάΓμ&ι1Μ Ναι: δ. Ρει:οκιωε, πω. η

κ... (ατε Ρειπειίκ:ανα άΜ:α , 8η. π. ]ηιωάιιπι

(ΠΚΣ Γατα, 88,8. Μ. κι

ΡεΙΝε ω... Ωι:οΙΤιιπι ΡαεΒειτ ΟοΙιιωΒο.πω . Η.. πι.

4,1.. 2.

ΗΙΙοπιιπι νἱοΙ2τοτ€8 ρυπἱι1 , 186.Μ.2.7.9'.Μ- μι. πι;

171.77)- 67ο.ι·ιι. 8;7.ε.-ΚΠοωιριεε. · ' _

Ο:τιιιδοΧιο λ 899.69 :αυτια με $!ι€πι Επι ΓοΙ.ω,

μ..111,

Η 66 Ι

ΗΟπιἱεἰὰει·ι:ιω Ραπ , 2.64. πι. ζω. :. 7. Ρυ·ι|ι:2.2

πισω. μ.

ΗοΓΡἰιεΙἰω 1η ΕσοΙώο. ΑυΒΙἱοιιπ, Ιο;η..πι. δ. Α8Πί

ΒοΓΡΞ:ει1Με πιἰτεειιΙο μοΒπτε, 9η. 7η.

ΗιιιπἰΙἱτα:ἱε οΒκι:ρ,ἱει οΧεωΡΙσ.ω δ. Εσωε:Ξεο. 40.

ω. Μ: δ.ΒιΙι:!ιὶΙὸο, 781

]εῇιιΔἐΜϊ1 5. ΥιιαΙωο3 , 87, πι. δ. ΑΦΜ. πο. Θ.

***ΐκ



ΙΝΙ)ΕΧ ΜΟΚΑΙ..Ιδ

ι

δ. 1ι.......ι . πω.. ει. ]ι:ιππιππι ω... ιιιιακια 6:

πιει:: ιιι πιω. , 88ι. ιι·ι_ π. 7.Ή2.ιιιαππΒιιια.

1ιιιιι.ειπκιι ιπ παω... ιο ο_ι_ 1007. α.

1ιππει:πιιεπκαι πιινακι (οππΙκιιπι ΕεοΙ:ίιαίἱιοᾶ, 4 48. πι

!ιιια!ιιιοίι ιιοπιιιπι ιιιπικ δ. Αιπιιιίιι6, ι”. ιιι

:πωπω ασ! ιιι... οοπιιιικιιι. 7η.. πι. τι

ιιιοπωωι.... πιιπικα. κι. πο): πού

]πνκιιικιιια παιιαπιιιιιι ι:ιιιιι αΐπιιο δ.: επικαΙιο , ·4.7 4..

π. πι:: ι:ιιιιοκιιααε , ι οι6. α. π. πι: οικπιι1ποπαιιι.

8; ι. α. ·
ι

ί.

Ι-Μιοι Μοπαιιιοιιιιιι πιοιιιιιι . πο. ιιι.ιιι.α. π

Ιιιοιιιπι Γειιπκιο , 44·4.α. Ηι.πι. ιιιακιιιιιι δισ.

! ιοο6.α. Υιιιοπ ι:ιι1κιιια, ιο;ι

Ι.αιιε πειι:ιιπιε, - ιιι. 88- 988- ιιι

Ι.ιπακι πι; νιοΙακοι πιιιιικιικ, 49 7. πι

Ι.οθκιιπι πω... δ. Επιιιι:ιιΙα Γπππι καιικιιπι ιιι απιιο

ιπονΦτ, _ 146. ιι

μπω. ιπ ιπσιοπαιιιιοΙαπάακιιιιπ δ.ΥιιαΙαιισ.ι, 87.

πι. ιπ δ. οιι.ιιι.π.... 8ρι..πι

Μ

ΜΑπιιαπιιιιικα.ι Οοιιιιιιιιαπι ιπ ιι..Βιι.ιιι ι:οιιιπιτπ

πι., ι8. ι.4.. ιιι

ιΜαιιπ Έειιιιπι (ιοπέεπιιοπια ιπΜπιιιιιιι π. δ. πιω..

- (οπίο , μι.. α. ιο”. πι. παπι Αιιιιιιπκιακιοπιε , ιΙιιιἰ.

μι.. α. ΜΑΜΑ ιιενοκι , δ. Αιιιακιιε , ι;;. α. δ. Κι

ειιαιιιιε, ι”. π. Μπα.. π. δ. ΘαΙΙπε, ι.ι6. δ. Απι

Μια . μι. πι. δ. ΗιΜοιοπίπε . παώ-β". μι..

δ. Ει:ι.ι:ιιιιι . ι”. α.δ. Βειι:ιιακιι.ιε, 8ι8. πι. δ. Οσπ

.ιωπ..εω.. α. ΙιιοΙιειοπ πιιιιιιι , ι.ι._ι. πι. Ματια.

Μοπαι:ιιιιπιιι·ιαΙιειοιιιπι ι:οπνοικικ. 8”. 8;6

Μαιο π... νοιιιι:ιιιο ποιαιιιΒιιιακ δ. Ειπέιιιοίιιι, μι... ιιι

δ. Μιικιιιι παω. .ι Β. Οοιπι·πιιαπο ακιικα, αι.. πι

πω. πειειιιιοι· απο. πιιιιικιιι, 6ι.ι. πι

Μπιιιιιτ ιπιπιθ:ιακ δ. 5αΙιιιιειπα .ιιιιι.ι.ιπ.., 4ιο.α

Μιιαι:ιιΙα ίιιιιιιιο ιιι. ιιιιι......ι.. , ι.8ι. α.. Μιιαι:ιιΙα

π.. αιιιιοπιε ιιιιιιιιπΙιι:ακιοιιι: . ι6. πι. Μιι·αειιΙα ιιι

ιι...ι.π.. Μ0παι:ιιοιπιπ ι............. , ποοεπι, ιο8 6.

πι.

ΜΜΕ. απτο .ιιι 8: ποιίισ πω... αιιιιιι:πιιιι , 8 ι_ πι. Ρα.

Βιιιιι ιιιιιιιιαπιιο ιιιτει:Πε ποιιιιιίΠ . ω. Μι!Τα επιο

& ...ιιι αΙοιιιαιιιιιι δ. (Μαιο , ι.7 6. ι.8ι.. πι. Κα'. Επι·

- 18.... Μ,... ι6. Μια... Ιαι:ιιιιι:ιιιι·π ι:απκιιιιιιιι ΓοΙνικ.

76 ο. Μιίια.ιπ Τιιι:επαι·ιππι πιο πιοικιιιι , ιο 47.πι

'Μοιιαι:ιιι 8ι Μοιια:ιιπ. Οσ:ποΒικαιιιιιι πιαιοπακινα.

897.". Μοιιαι:ιιι πισω .πω , η πι. 78. πι.

π_ [74%ι_ ,ιπω.ι.7.-Μοπαειιοιππι ικει:πιπ νιικιικκιι,

ιο_ α. ...ιιιι.ιι ΓιιπιπκιιοΓα ανιιιίαιι πω... 869.

87 ο.πι.Υκίιι:: που: ιιιιιπιιικιιε πι: τω.ιιι.... ιιοκαΒιιω

8:ιαπκ , 8η. πι. νειιιιιιιι Μοπαίιιι:αιππι πια 2.0

.ιιι:ια , ιιοι. π. Μοπαι:ιιι ιι0ποιακι , μ”. πι. π.

Μοπικα ιιιιιια Μοιια.ειιι8, 78ι. 782.. Κα'. Μοπικα Ψ.

1...ιωι , Ριικιιιι:ακιο. Μοπασιιι ι:οπνκιίιο πει Μα

ιιιιιπι. 8 Η. 8; 6

.Μοιια:ιιαι οιιπι παπί-π , 464. πι. π. Μοπαειιαιιιιιι

και... δ. Απι!:0ιιιια Μοπαειιιια, ι64. πι. Μακια

ι:ιιπιιππσιιιιικοπιιπ Γιππικιιια ΕστΙ:ίιαίιιώ πιιναπ·

ιιιι , 446. πι. Κεπιιιπ ι:οπκι:πι ω. εοιπιππιιιοπο

πιινακα . 44.ι..α..αΙια πιοκιιο α πι... 448. πι. Μο

παοιιαιιιπι ποινι:ιίαιπιπ νιπιιιδια, 7;;

ΜοιιαΙιι:ιιαΙιιιπι Ει:ι:Μιαιιιιιι ιιιιικιια ιεπιιιιιιι πικα

πω. , Μ.. πι. ι.ι4. π. ιη. πι.4·οι.ιιι. ι”. 60ο.

878. πι. ι:κιαιιι ω. δπεπΙαιιιιιιιιπιειιιιι€ιιιε, ω. α.

8ο. πι. Ποι.. α. Ρι·4.[ιιι. πω». η. Ηιπι: ιιιιιια:ιιΙα ιιι

Ει::Ιειιιε Μοπιπιιοκιιιιι ι.............ι ποπ ιιιιπαιικ.

ιο86. πι. Ριινιι:εια Μοιι.πωι. ....ιωι... ιο. μ.

16ι. ιι4. πι. Ι.ιικιοπΓο Μοπαίιειιπιιι Ραππ ιππι

ι:ικιιι , ιο7. πι. Βοποιιιπι ιι.....ιι..ιι ιιιναιο

· κι ππιιικι . 49. ιο. :ι._48_ πρ. ι.6ο.;76. 877.πι.

αιΒιιιιιικιιι, μ.. 4·ι

Μοιιιιιιι. παπι.. παιιιικοι δ. Εκιιιιάιικαιιι. 748

Μοπικα ΓαιιιΕπια , ι ο 6 _ πιο Μοιιαι:ιιιι. Μ. 687

Μοιε ιπ @ποιο 8: «πιο, ι;4.. πι. 876. πι. με πιο.

ιιιιικιππι ιιβιοπια :ια:πιπια . πιω; , ιιι.. ΑκκαΙιε

ιι.6. Απιακι. ι14.ιι:. Κιιαιειιιαι, ι4.6. α. .ι.....ιε,

πι. πι. δ. Κοπιαιιοι , μι. πι. ΕκιιιΙιιιικα, 7 ; 8.

Βιίοοπι,ιοο7. όι_βπιπ. Τιι:ο‹!οιι, 1οιι. α.ιοι8.

Μοιιππκιπιιι ιιιναιιιιι πιοιιιιε . ιιι. α. ι .ι ο8. ιοοπ

Μοικιιι , πιει.. πιο ιιιοικιιιε Τιια:παιιιιπι οΗιειππι

πιο ειε. 44ι. πι

Ν δ: Ο

οι.πη ιιοικιιπι οιιι:οιι:ιο πω, 79.πι

Οικιιισιικιπ πιοιιιπιπ 8α οικιππΙα , ι ;. πι. η.. ι6.

α. ιιι δ. νιιαΙα.ιιω Πρ. πι. ιιι Μοπαειιιε πω...

«Μπι. , 8ι.ο. 8ι.ι. πι. ΟΙιώιοπκια παω. .ιιι

απιΒιι:. πι. πι

θιιΙακιο.πιιειοκιιιιι , 7. Ριπή. ΟιιΙακιο ιιιιιιίια απ·

πω.. 4ιι.α

Ρ

λίι:ιιπ πωπω Παει πκοιιιιιικπ . 64;_ πι. .ιι.πιιι...

κια άιο και... επιικιιιε ι:οπιιιιοπιιακα , 6 47. (Σωπ

πιιιπιο ιιι ι·ιπ_ιιιι Ραϊι:Ιιπ, Ε”. πι. 7οι. α.

Ρακιαπιιπ ιιιι:επιπΙα , ιπ δ. Ηειειιαιικιπιιι:, 44ι. πι.

π. δ. Ειτοιιοπαιιο δ: (ιιαιιιπο, 687. ό» π". ιπ δ.

Ωιικιιιιοικο, 89 ι.. πι

ΡαιιΙι Αποθ:οιι κοπΓιιια. ι.ιιιαΙισ, ιο;ι.. α. π

Β:α:ακοκι.ιιιι ιπιπαιια, μη. ιού

Ροιιι.ικιια πιιιιικιιι, 4.96.ιιι_ μη.

Ροκιι Αποίιοιιι:ακοπαιπ Μοιιαίι:ι:ιιο ΠανεπΠ, 8ιι α

Ραιιικι:ιικια πιιιιιι:α. ιιοιιιιι:ιιιαιι.ιιιι, π.64. πι. 4.ι4. α.

Ραιιικοιιι‹:8 ιτι πω.. , 6ι8. πι. Ραπικοπιια πιιιιιιτα

ιιι δ. Απιαιο , ιι4. Ραπικεπκιαιιι Ι.ιιπιιιοιοιιι , Μακ

ιιιιιιοιππι , ΙοπΒιοιι αι πιικιοιι παπα δ. ε..π..ω,

μι.. πι. Ραπικεπκια πιο πιο απ.. ι.86.ιι. ω..

κοιιιια ιπ ι:ιιικπιπιε πω. , ποιπ:ιιιο(α, κι

ΡιοΠιγκοιι . Ρ'. δα:‹:ιιιοκεε.

Ριπιιιι:ακιοπι ιπ:πκι παπα ι:οκινικιίι . ιι8. πι. πω.

ειιει:επκ ί-απ&ι Μοπαι:ιιι , (ισιι.ιιιιιιαππε , Ειιιιαίιιιι,

Βιιιιο, (ΞαΙΙιιε. Απιαπια, Κιι:ιιαιιιιε, νιιαπιιιι=

Με, τω. :οικω ι18.α.

ΡΩΡώτι Μ088Φωιιίιι Οιιι0ιιο!ια1ιιιια, 7ι8. πι. δ.

πωπω... 884

Ριοπιι:κακιε και: εοιιιπικιιι, πι. πι

Ριιιιιι:πκι2 Πινιπαι τοπιιιιοπιιιιιιι: 88,

ΡΓαιιιισόια πω. ιιι Μοπαιι:ιιο Ηαϊκιιιιοπιι , πι. α.

ιιι Ι.απόιιποπιι δ. Τοιιαππιε, 4ιδ. ιιι

ΡΓαικιιιιιιιιι πω... 77.ιπ

Ριπή Ποια .Μπι ιπΜοιιαΙισιιι6, 4ιι. α. δ. Λεωφ

δη· πι·

αδ: Κ

ναιιιασε(ιπιπ οΒΓπιναπκιιι . πι. πι. .μπει ιιι π...

Μι @Με δι πι.. Γειικα, 471. πι. π. πρωι...

ποδι ιπιπκιαα πιοκιαι.ίιιιπι . πο ι.. πι. Έαβ.ι;ι2ςΠιιιδ

ίι:ι:είιιιιιι πεκικ ω.....ι........ , μ.. π_ ΑΜιιπππιιι

δ. Ειοιιοιιοιιι ιιι Ήπ.ειιαπείιιιια, διο. ιιι

Κα:ιιιιι , δ. Βανο , 499. (πρ... δ_ ΟιικΜιςικιιε , 8η.

σόι β”. δ. 1Επι|νιιαιιιιιι, 9η.

Β6Βιιι2 ι:οιικοπιπκοι:8 εοπιιιιππιοιιο πωπω 4.4ι..α.

Πινιιιιιιιι πιιιιικι , 448. πι. Κοπιιια δ_ Βοποι.ιιέιι ιιι

Οοιιι:ιΙιο Κοκοιπαιμπίι Ιαιιιιακα, ιο _ι·6

ΚεΙιιιιιιπ δαιι&οιιιιιι πικαπ ποπ ιπιποιιι:πι.ιι: . 8;8. α.

Κοιιιιιιιαιιιιιι ω"... πιο Μπι: Ει:ι:Ι:Πα ικι:ιιπ:

ια.πιιιε , Οοιιιιπιιαπι , 4.6. ςέι[:". δ. Απια.ιιιιι , 784..

8- (Μισή . 799- πι. δ. Ηιιιιιικιιι , 8 ο4. Βιιιιιιιιαα

δ. Οοιιιπιιιαπι ιπ παΙακιι.ιπι αιιιιιικιι Μπακ Ηιιπο

Και: Μπι. πια: ιπν:ιοπκια. 47. πι. οιιιιιιιιιι πιι:ιαι

ειπα ....τ...... Κοιιιιιιιαε , 48. α. Ι.ιιπιοιι ...ι 5δ. Κι:

ιιι18ιαι.414.Πι-ιι.47 ο. α. πω. πι. ι...ιι.....π ειπα.

88. Κα1ιπιιιαε πιιπικι, 77 ο. 6- βπιε

θ

ε!

δ

8Αεοιιιοκιπ απ ςποκιιιιιο ΜιΠαπι οιιπι οι:Ι.ιιιιαΙιαιικι

Πει Ρι·ι|ιιι. παπι. 86. δασειιι0κππι :0ιιιιιιιιιιιο ιιι

Μιιι.., πω. σ:. ιο ιο.πι

δαπέ.ιιιιιοπιαΙι:ε δι:ιιπκιιιαπι ί-αι:ιαπι ιιιΓι:ιιιικ . ι4ι. πι.

δαιιδιιιιιοιιιιιιπιιι με νινι:πκιιιπι :ικοιππ1ιι . 14!.Π.

4- 4 9- (δι/πρι. Ρ”. Μοπαειιαι.

δαπέιι ιιιιποιιιπκ απιιιιαπκιιιιια, η. πι. ι7. πι. μη. 888.

π. 85η. πι. δαπδιοιιιπι ιιιιιωω πιιιιιιι , 86. α. 88.

πι. 89. δαπόιοι ιιιιοπιοκιο αιικικιπι πια νιοΙοιιιι:ι σι

πώαπκ, μι. πι. π.

δι:οκιι απών:: πει απ... μπαι ιι.π...... 4 ι.. ιιι



εεουΝυτ εκεευι.ι ΒΕΝευιτ:τιΝι.
δττἱρτιττεττι Γεττ:τειττι ὰΞΓεἰτ δ. ΚιιίΠειιΙα. ι η τ. τη

δςΡΙ.ΠΕ11Γ3 απο. Ετ::ΙοΠεπτ',τμ·. :. 5τΡιιΙτιιτα Βακ

Π:ιίΠο::. τκΗτιτει ΜοτιιτΜΒιιε ἰττιρατιἰττπτἰΒιιτ , 446.

πι. δορτΠττιάτ ΕΡἰίτοΡ1 ττιο:Ιιιε , ρτο. τι. 91:.. τι.

τ ο”. πι.

$ττττοτήστ ντττιπτι τα θπΙΠει , 17ο. πι. τοΙΙἱτιιτ ἐι δ. ΜτΙ

τωωτ-, 779

δτιμτΙοτιτω |οττΒαττἰτττἰτεε Η: εοττὶρἰτπὸἱε ΓιτΒάΜε

α:οττιπιτηάατιιτ _, 89:._ πι. Μ... ττι τοίότττι, 899. τι

ταν

ΕπτρΙο. πιστα Κοτττεττιο Ξι (ΞΔΠἰε τουίττυέτει Πι

Ατι;.3Ιτει, 1004.. Ιωτιετικε Ντ ΤεττφΙ1τ , το”.

τω”. π.

φωτ... Οτίτιπει!τιτττ1 φαω , το;:.. τι. $τ:οττοτυω,

.. .. ω· σ· .ο .ο .. .. .. ω. οι .- .

.· ω· π. κ. :ο .ο οι Ο· -. οι ο· ο· .ο
__

@εντα-τστεντεννννντεπνπε°'°
ί

τω. τι. Τ0ΠΓιιτΑπτ Γ:ιΒΒο.το ΗΜ ΜτΙ ω... δ. Μαι:

σΙτιπ , τιττζιιίτι.ιτ ε?ι όεττττοτιο, 964" η.

Ττττ:τιατττ1ττι ρτο πιοτττιτε, . “.ι. τη

ντΠεε Μοτι:τε!ιοτιτττι πα: τπτττιάὶτἱἰε , π:: (οττΗΒιιε

ττοταΜΙι:8 Ποτ ε”. τη

πωπω" ΕΜΠ ντι&τοπττπ Γτιττιἱτ $_ Ηιτητ;:,υοότη

1044- Μ. ντεττωτττ Γιιττωτιτ 88. Β:ἱ€ο!ιτ8, το8. πι. ·

Ειτίἱείἱιιε 9 τω.. πι. ΑΒψοτΙατ , 8; Τ[τρω·]2,Μι:5,

Μ!. Κοιπεττει1ε.. 4ι9. τττ.νιτειττὸττΗἱίἱΙιιε, “χ Μ.

Αιτάοτπ:ιτιιε, μη. Μ. Οιτ!·ιΒεττιιε, πω. το. Ματα

ι:!ιι εΙυπάττπξττιτΕ, 968. τη

ντττζΕυττετΙ: Βιιάτυπτ τμιεητί Ἐτεετἱτ ΒιιτΒιιτπάοϊειτα,

τ”. νἱτἔἱτιἰτο.ε τι: τοΙ.Μζτο (ανετα,
' ' 7.4.1.. ?Η

νιίἱοπτ8 (τα ττιΡτι.ιε δ. ?Μία , μη. €9])". δ. Βα

τοττω τη. 8 Με.

ΜΜΜ:: ::ττττττιο. απο νΙετττωτι, το:.+. πι;

999999?
ο· -- .. ΔΩ ω· .ω

1ΝΙ)ΕΧ οΝοΜΑεΤιενε

γοενΜ ΒΑκΒΑκΑκνΜ ετ ΕΧοτιοΑκνΜ ;

εεενΝοι 52ΕΟΥ1.Ι ΒΕΝΕ13μΣΤΙΝΙ.

Α

Ι ΏτνΠοτό:τ ΑυἔΙὶτἑ , μ ἀυΡΙΩτ πάω.

899. τι.

ΖΕτιτοΙἰ , νέα. ειναι.. 8η.. ττι

ΛεττΙιτιο. , ΓττΜιιττι Έκτοτε, γῇ. τι

.ΜοτΠιττττ. ΡτπτΠιιτπΠΒοτυπτ. 1ο;.τ1

.ΑτττΡΜΒαΙιτπι , Ιτιοεττι:ι. ιτττὶτττττικ νΗΙοίΞω τ τη. Μ. τι

ΑΜιο€ωω , μιΙρἰτυπι Δε! ΚἔΩτιΔΠΠΙ , 792.10. Κι:&ξ

ω...ω.... ἐ Οττεοττο Τι1τοτ1. Ε9Πο.1ιΒ. τ. :τα (Η.

Μπιτ. τη. 94..

Ἀττΐτ θετττιωιἱεὲ 5:ττιτάτιπ, του. ττι

:ΑΡτε, εκαττιεπηι1τ1η 4. ¦-97.Π'ϊ

.ΑΡοττ2.τι15 , τττι€υ!Ηεττ18, 844- Η

.τ.τ.π..... , (ει: ΑίΠίοττε , εκπέλοττε, 17 4. π

-ΑικΣ2., Αιτία. 9ο6- 3· η

Άκυττ8πν. , Γαἔἱωτπ, Β 89 6.0

Α: Τειττ0ι1ἰςτ`: Ιἱνιτ8, 8”. τι

Β..τρ.Πότε ,Ωι6ΜοΠ ,τεΒ:ΙΙτε, μι. πι. Π». τι

Βτιίτττττε , ντΙιττ:υ|ιιτπ. Ι 44- Η

Βεττώτ , ΓτοοΙιτε, 4η. ε

Έστω ττιτιττττέ Ματσε, ΐρΙ:τιάΞάιτ.τ, 8τ6. π·ι.τω.8.ττι

Βὶττυεςιιἰἄ. ϊο)'. Η

Ἑ0Πιτ:ΠΞ , Με ΒιιΙΙιιατ , Ροπτοτωπ έτει”, μ.. τη

`Βται:5Ιε . τ:τπ€ιτΝω, ΙΙΙ. 2

ΒιιΠ:ι τ0$ιπ, ε: 9473

' ΜΜΜ , τω: πατε, 9 ού. τ::

@ΜΜΜ , μπε σώστε, Ροττ112. τω. τι. ΑιιΒιιΠ1τι,

Ντ. 9. (:οτιτ.0. 8.

(:επιβΙ] , τηετιί-π.. _ 67 4- 2·

.(ΒττιΒσττα, ΒπιΠιιε ΑΒΒετἱειΪἱ8, 2-4!· Π!

@πατε Ρτο τ:‹:ἰτειτε , 16τ ο. τι» “το Ραι|)ιτ. πω». 96.

Ω'τιίυ.ιΙει , ντίτττ Μοπαίτττ:τι, 8 :. τ.. πι

ρωΒτη Ρτο €πτττ:Βττ2., - - Η ο η.. Μ

_Ο«τω!ἰε σ.1ΡΡττοτ:τ , Μ Μ: τ:ττντΠετ τουτιττωε!ετ αμε,

8 3 τ. τι.

ΈΙ.ττΙπω!τι ντΜΜετατ2, νότα Επι1:τϊιειτοττ1Μ. 8 ο 8 .τι

ΌΙανατιιιτι τιιτΙ..ιικωτιο ττΞΒίττωτι, 4.27.Π-ω9Ι.8

(:ιεττεο.τι:5 ρτο ΜοπαΪΠ©τ$ τττωτι1ΙΒι15, δ". ΠΙ

()Ιεττειιε ρτο Μοτιεττιο, 2.7. πι. Ρ.Ρ"[4$. 78.478· $7.

€οωρ1ττοε , @Με οτ2τἰοΠτ5 Μ5Πα:, . Μι.. σ.

(.0τιττΠτο , τω... φα δειτ14.?τ0τττ111 ΚτΙ19υκτ :Μο

ς;τητητ·, ΙΟ88.Π1

βοτοτυ. ρτο ἀἰετιἰταττ, 87%"

ΒοττΞε £ωιιοΒῇ, 8;;.ω. 8η. α.

@τα , ίιι!‹:ττι1ι1ΒιΙο.τἱε; τ”. ττι

Φορτ. ίου 0η!» ντε .......τω.. ; Σε. ει. τη. π. 01992

8.(:0Ιι1ΜΒατή, ;;. πι. ;76. πι. ιι

(ΜΜΜ, ΜΜΜ »ενω , τη. τι. τι. :.8;. τι. 4.9.2..

987 . Ο. ·

. . :ο

ΖΕτττοττή ττι‹:τΜἰπτιὶ τοΓεττετίο ι:1ιιίό,· 14.9. τι

Βο!τη:τά.ττε. Με , Ι:τρτά1Βιιε Μετα, το 6ι_ τη

Πει·ντιε , κι: Βετντιπτ ( απτά:: Βτ:τντττΓε Μοτι:Πετωπη

ά: φτου Π: ΣΗτο.8. ΒοττΙ·ιεττΞΜ>τι8.8;ι. ό-β". ) Ρα

ττ1ίι ΙΞτηεμίι ω» 11.: , Μώ Μνο.ιτι ίἱΒοἱἱἱ€2τ.

Όἰεοοτι ?το Βπιτοττι::, Ιο99.ΠΙ

Βτ!Ητιτητι: , τ:Ιἱ:τεττ, 669. η

Β1ατώε, μμε ,"φ τι. μτο:Μει μττ5ωΙωτ, 646.

τη. 18 9. το, _ .

Βττ£ἱ£τ1¦ι18 , σΙω:ΗΜιτε , μ8. τι. 8; τ. πι. ΞετττωΙμπτ

τΙο1ή. 6:.ΙΙ1 ποίττετεε «οι άκιβι αρμ1Ιτ.ιιτ.

Βαοι:Ια:ϋτιο. Ρτο (ἱ01ττΡΙοτ0τἱο, 14.6. τι

Ε. ΒΕ Έ

ΠτΙάττάοΓτοτττω Ατι.<τΙτεθ ΕτΙιτΙάτα!π ττρειιίἔιτἱο,

792.. πι.

ΕπΡ!ιοττιττπ τἰΙἱεἰτιιτττι, 94.3. τη

Ετττιτττίνιιτώτ,ο σε τιτἰίἱ, π.. τι

Σκόττι. ,σά!τωΙσ ΜΜΜ αό]”στιδτα, τ7:..ττι

Εεπιβτι , Ρωτώ πατα τω... :Μουτ ι:ιτ!τιιτα (ιιΕΕτ1τττε,

Π) 0)'. Π.

ἙεττπτΙατἱε , πκιτιτἰαι π! ττι1Μ ίἱπιΞΙτ:, 669_ τη

Ἑττἰει , τττιπόττ12 ,ΖειΙΠέξ Μ με", 668_ α

Ήτοτκε, ©ἑιΙ‹::Ξ ΕΡτίι:οΡοτιιττι, 9ι:._ η

ἙἰΙὶΒοττἰ ττγτττ0τι, 8ι6. Πι

ΕοτττωΙΙο. απατα , στττωΙιτε :©2008 α”. τι

ΕοττττττΙτι , ΓεόὶΙε, 9;. ο

Ν Ο δε Η -

ΑττΠτ1811ε , Ειοτπο Ρε12.όπι18, 987. τι

θτιικτΜ τ:τ)·ττιότ1, 8η. τι

θτ:τομερτε , Μποξ νττττ12.ιπ!ιτε, · 49 θ. τι

θτη,τιτΙα , 8ττιττΠι. 9 Ντ.:

Οττω:τ:Μα:Μ ΑπττΙἱοὲ νὶτἰτΜ Ετ:τΙτίία, 878, τη

ΗεΓΡειΙἰτἰ . :τι Κεϊμ!τεΞ,Βτεοτ 8τ Γοτάοτ Βοττήτωτπ,·

986. τη. π.

ΗττΜΜι , Πε , ΙτειιττύπΒ εστω, 4;. π

Ηωω· Ατ12Ιἱ£ἑ αμκ, τ” ο. τι.

Ηοπτ1ιιτυπι , τ1τττιττ:Ια ΡτοΕτΠἱογ 9μ.. πι
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μια...Ινιτ:ΙΙιιιπ ριο ιιιΓ:ιιΙο Μ.. ιιιιπι. 2.4- ·

Ι.:δι.·ιιι,σ.Ιιιιι: , 98ι..π. τιιπιπΙιι8, ιο84- Π! ν

ι.ιω,οωπι παρε, ' μ . . 863-πι

.1_..........ι......π...ι....π.ι ....ι.., ια”. πι

1... Τ:πτοπι::0ιΜΜΒ:2ιι0 . 87: 'η

Ι.ιιΒιιιιπιιπι , :σι·νι πιοπε , μ7.π. Βιιπιιπι Βιιιιιιι:ιτι

πιοπι:πι ίιριπιπ:αι. ?πικαπ , ιιιιιι.ιιι πω... πω.

πιο: ι:ειρ. η.. ΙΜισιιι·ι.ι-13κιι, Μ :β πιο” Ρ”ισι![ιιιι.

Μ .

Απ.: , Ο::πιιι πω,

Μειιιιιιπ ριο :οπν:ιιιιι. ·

8η. ιιι

8ι.ιιιιιιι.ι;.

Μ..ιππ , :ι.ι....ι....., Μ: π

Μο.πιιιιιο. , Ε:ιιιιπι:πιιιπι, - Μ. ιι

Μιρρει.ιιιιε, :ιιι-ιιι

Μετα:: , πω.. €:11:18, 77 5. Π:

Μ..ιιιιιπ ιιιισ.ιιιιο ριιπιιιπι Διειι, ' 38741

Μαι:: , Γιι·ι.ιιιιπ ιιιι:ιιπι, 116. π

Μιιιιιιι:ιιπι θιιΠι:: ιιιι:: πρι:: :οπιιιιιιιιι, δ”. Θ.

Μ:πιοιια ρω Ο::ι:οιιο , ί:ιι ειιι::ι :ιιινιε 5ιιπέιο ιιι

:ειιο, Μ. ει.. π. ι.9ο. πρι. πι. 197. ό· :Μέ ΡΜ,...

Μιιι.. ριιιιΙι:ιι. , 8η.. ιι_ Μπι πιιποι, μ..σ.. πιτ..

ιπει.ιπιιπιιιιι , 8 μ. α. ΜιΙἱιι. ::νο:ιιιιι, ιι οι.. π.

Μιίιι.ιιι:ι.ιιπ, Ι:..<ιπιιο, ρ”. πι

Μιιι-πι:‹:ιι:ιιε , :«1ιιι·πι:ιιι:πε, ω”. π. :ι

Ν 8: Ο

(Με, :ιιιπρ:ιιι: , ι.ιο. π. 6'πριιαι:ΛιΜη ιιιι:ι·ρι:
ιιιιιιιι: πω. ειπα: ::ρ. Η. *ν

Οιιιιριιιιιιο , επ ιιοιιιρἰΙιιιιο, 6ιι.. ιι

ΟΙιιιοριιι, πρ. πι. ιά:ιπ (σπα: α: οΙοριπριιιιι, (ε:

1ιοΙσριιιριιια. ]ιιι·ιΓ:οιιΓιιΙιι ιδιο'χιιΦιι νοι:ει.πι :Μια

ιιι:πιιιπι . (μισά ι:ίιιιιοιιιι ιιιιιιιι:ι ρ::ίι:ιιριιιπι :ίι,

ποπ ιιιιι:ιπ πι. (ιιιιΓ:ιιριιοπ: |ι:πιπιιιι·π. Ε: .Μπι
δλοι;ραφοι ιιι:ιπ ιιιιιι πιιοιιιΔιο';μφοι, :ιιι Η:π:ι:ιιι.

Υιι.Ι:Πιιιιιι Ειιί:Βιι Πρ. 6. αρ. ι.ρ. :ιιιιιιι: πρι::

ν2.νιτ.

Οιι:ιιΙιιιπ 3 Οι:ιοιιιιιπ,Ρ 4.4 ο.πι

ΑΙΙιιιιπ ριο πιο. 4 Γ ιι _. 8ο8.ιι

Ριιιιιιπ:ιιΙει , ...ιιι πω:: , πι. Ια::ιιιι_. 2η, ιι

Ριι:2Β0ιιι.:: , Ιοιιιιι, 82.8.:

ι>.ιωιω , (Μπι: Ω Μινι;; ιιι. ιι

Ριιι·:ιΓ::ν: , ιμιι:Ιιιι:ι Επι: ίοιιιιι,8ιι·.ιι. Επι): $οεπι::ιπ

πι.. ι. πρ. ω..

Ριιιο:ιιιιι ρω ιιιι:::ίιε, ρ ε. 8ι,ρ_ ιιι

ΡιιΓπιιιιιιιιπ, ριι·.πι

Ρο.ιιιιπιιιιιπι, μπι: ι::ο&ιιι, με.:

ΡΜ:: , Μπι.. ρειιιο::Ι:, 6ο6. π

Ριιιιιιε , ιιιιιιιιιιι:πιιιιπ μπώ: :κι Ιιιιιριά:ι ίιιιιιιι::ι

ω, . ι.6 ι. π ·

ΝΟΤΖΕ. ΡΗΙΙ.ΟΙ..ΟθιΟΖΕ.

Νιιοπιιπ κιιιΙιιιι·ιωι .πω . ριο ιιον:ιπ απ: ιι:::ιπ

ιιππιε, πρωι ]οιι:ιπι ιιι πι. δ. ΩοΙιιπιΒιι.πι,ριι8.ρ.

π. Ισιιιςιιιμιι πω.. Μυροι·ιοιι, ριο ειππιε κι.. :ιιι ι.. ιιι

νι:: 5. νιιΒιιιι, με. μι. πω;» πω.. ιιρι.ιιι ΑιιιιοΒιιιιιπ,

πι.. ι.. για: 5. Ειπα ι:ειρ. ι.. Ειιειιιε ιιιιι νι:: απο :προ

ιιι ιιιιτπιιιιιιιε (Η:ι·ιεπιίιε πρωι. απ:: Γιισ.ιιι οπιιριιιιο

ιι:πι :ιι:::::ι «πω. ι [κό κω·πιιιιιι ΟΙικιωιά.ι ..πιω

ισπερσικ ιιιι·ι·ιιιι!ιι πεσει : ιιι:ιτιι:. Ε: »πάω πιιπιππω

ιιιι·ι·ιασΙσ πρ:: πω.. ι.ι..νιπι δ. Οιιιιιπειιι , ραπ.

ει”. π. ριο :ποπ ιιιιοιΙ::ιπι πΓιιιριιιιιι. πω. μι::

ιιιιιτιπωι Ιοπιι:ιιιιι ιποιΙιε Λιι€ιοι:ε πι:ιιιιιι :πιώ

ποπ ΐ:πιρ:ι: :ιιριιπιι·::: ( π: φαι... οριπππιιιι) ι0ιι

.ι,ιπ ιιιιιιοιιιπι Γ:ιι:πι. Η :οπιι:πιει (ιιιιπιιιϊ:ιιε

ἔι:ίιιγι:ι ιιι ΚΨΜ: 3οΙιι. πρ. ι. :ιιι δ. ΑιπιιΙιιιε

Επι:: .πωπω ιιι/ι πω:: .ιππιιέπιπ ::."ξαη]4 ιιι ω::

ιπο πω.: , :μι νικ πον:ιπ απ: ιι:::ιπ.πιιι.ιιι ιπ :παπα

:ΙΙ ιι:πιοιιιιιιε.

(Μπακ ριο “πω” νο:: Μπιτ:: Ι.:ρ,: Με...

_πιιιπ. Μ, ΟιιΓ::νιιι. ι. Δ

Ειμαι:: ρω τ κι π”. ω. 1ο”. πι. πιο ριο :ΠΕ -

ρει.Πιιπ ιιι ιεΑ π.

πιο ριο Ε» , (ιιι Επι:: , ιιίιιτρει.ι: ί`οι:ιιι Αιιιλοιω

:Μάικ Ι.ιιι:ιιιιιιιιιε , ιπιιιιο Αππιιιιι... Μ: πι.: 7.

@Με ι:.ιρ. ι. ..Η πω:: πρ” ιώιρικ...-ό· βιώσει ιιι|ι·ισ

“πιει Πρ. 4. ΗΜ. :ειρ. ι9ιω ιιι :πωπω :σιιιιιιπι'ι: , ιιι:

ΡΙιι:ιιιιιπ,ιο:πε πιιι:ειιι8 ειριιπιιιι, ` 96.π.978.ιιι

Ροιγ:ιπ:ιτιιιιι , ποιά. . . 168· 0- 6514

Μπρικ μι: ιι.ιιι:::, 60ο.:

Ριιιιιριιιιπ ,1οιιιι ιιρ::.ρ:οι:ιπιιιι, . ι οι. ιιι

Ρωι:πιιιιιπ , Ρι.ι.....ιι., ι”. ιιιιιιι. :τι
Ριο:ιιιιιπι . Ιιοΐριιιιιιιι ριιιιρ:Νιπι · ι 380- Θ:

Κ δ: δ

ΕΜ... , ι::Ιιιιι:ι:. “ιι ι.

ΚΨΜ , μπι”. Ε.::ι:Η::, .ι8.ιι._ Ι.:8:Μ:ιιΔιάιιιιι

ιιι Ωοιι:.Β.:ΒιιΙ. ι:ειρ. 67. δ. ι..

Κ:(ιιιιει: ρω ι:Ηίι:ι:, Τ° ' ιο 88.1

' Κ:ίιιιια'.ιιοπιε Ποπιιιιια: ιιι:: , ριο Ποπιιιιιιιι π..

:κι . π.

Ειιιιιιιιι,Οι:επιππιιε, ι "3.81ι.878.8.895-πι

8ιιιιιι:ιΙιπ 3ιιπέιιι·ποπιιιΙιε, 948 :

δαιιπ:Πει , ι:ριπιιιιε ιι.ιι_:ιπ, · 53ο. πι

δ:επιπιε. , πω:: Ιιι&ιιιιιιιιιιι, ει”. ι

$:ιιοΙιιι:ε , Β:ιιιιιοι:ε, 8ο7.ιιι

5:ιιοΙ:.ιιι:ι , οι2το::5, η: ιιι

5:οιιι. , πι:Η:ιιε, ρ 8. πιιπι. ιι.

8::::ι.ιιιιιιι, αό.ιιιιιιι, 668.3

δ:πιοι , :ιοπιιπιιε; ιη. σ.. 8”. πι. ό» :Μιλ

$ιίιπιι:ιιιε , ίιιι:::ιιι , ι·πειιιι:: Γ:: μια, η; . ιιι

.94ιιιι·ι· θιιΙΙι:: Κ:ριι1ει, 677.::

διιιιιιι: . πι: νιπιιιιιιπι, ιι8. ιι

επι.. , πι.. παπι, πι.:

πω. δ: Οιιι:ιιιπι ιιιιιιπέι:; . π”. π

8:ιπιπι Απριι:: ι·:ρπιιίιιιο, πι. πι

5ιιιιιιιιιιιιιιιπ ρω πω: ιιιιιοιι: ..ιιι , ιι.ι.ιι. μι. ιι

μ. 6 . π. ι

$ιιιιιιιιιιιιιπ φό:πι ΓιπΓιι, · ·- ιορι.ιιι

$πιπιπιιι·ιιιε , πρι” Γιι::ιπο.ιιιιι, δος.π

διιρ:ιι , ιιοπιιιι:5 ίιιρ:ιιιιι:ε 8: ιιι νινιε ω...: αραι

ι:ε, 6. π. ιι6. :. ι". ιι. ιιι. ει. ρ7.ι..3. π.

$ι:ιιιιιιιιε , Γ)·:οιιιοιι, 8η. ιι

Τ 8: Υ

Ει·ιιιοιιιιπι ρω παπα, ιο; ο. ιιι

ΤΜ...: , ιιΒιιιιι:, βρε.. πι. π

Τοπιι2. . να: νιιιιι:ιππι," ;ιοο!.2.

ΤιιιΠιιιιι , ν:: νιιιιιιιιωρ Η. ιιι

Τιιιιιιρι·σ τιιι.ι..., πρ. π:

Τιιιιιια , ιιοΙιιιπι, 8ι.ι.. π.

ΤΥΡωπι ι επιριιΙΙ: πιω; ιό. ιι

Τι ιιηικιιι:πιπ, ω... ιιιιιιιιιιιιιι; :ο ο.:

νι :ιιι . :ει:ι::ι εξω”, @φαω

ΥοΙιε , :ηριιι, ω”. πι,

νιιιιιιι. ειιιϊω[Μϊ2 , η. πι. ιι”. ει. 8ι.ι. τι. ιππίιιιιιι.ι.

ρ:: νιι:ιιιιοι, ι ω: ;_ π

ν"Φωιτ.ιω νι10:2τιά.Π:ιιι θ::ι.ιιιιιιοιπιπ Μο.ιε,ι.6.ιι.

ν:ι Μ:ι:ιιιιπε ιιι 6'στιέρωιιιικ , με. ιορη.. π.

[ξ Λισσπρακι 8::.

πω. Ιιι·ι·ιι. ω... . ιιέπει·έσ . ρε8. ρ ι.8. π. ΒὶΙΕΥΒΒἐ

βίαια ριο ιιιιι:ιιιπιιΒιι: ,ριιΒ. ιοι.ο. πι. "ο .

Ι.ιιιέπ :ιιιπ ι:ιιιο :επι ρειιιιιικ ρι.ιιιοιιε οιιιιιοιιι.ι

ιιοιπιπ:ε ριι:Γ:ιιιιιι. δι: , “Μια οπιπιύια Ιιιιιιιι·ιιιιι,

ιιιιιτρει νιι:ιιιι:.ΙΒ::ιιιε Ριιιιπι:ιιιιε Πιι:οιιιιε , νι:

απ: ροΙιιι ί::ιτιοπιειι:ιιιιι ι8:ιειιιε, μέ. ι.88. πι. Με:

δ:ιορριιιιπ. ` .

Μπιιηπι .και δαπέιι πιιιι:ιιπι:ιιι: :ιι :πιιίΞ παπι,

83!. πι. δ. Οιιιιιιι:ιιιιε Μσ.ι·ιχι· ιρρ:ιιιιιιι , 8 77. πι, ό:

δΒ:ιι:,95;.πι.

. Ναπίίπ.4 ριο Ν.ιά'ια ριπει·.::ιιπι επιιςιιιοι:: 8: πι:

πω.. ποτ2 :οιιι::: , ιιππ:.1ιιιι, τι.ιιτι πρωι Β:ιιιιιι Με,

με. 9ι.Ε. 8: ρι.7.ιιι. '

πω.: Ωιρ: :πω ι:ιτιο ..π ]οπιι: ιπ νι:: 5. Οο

Ιππιιιαπι , ρ:ιρ. ιι, ιιιιιιι. η. μια" ρι!!ισ ρώτα:: πισω!

ω.. Ε: Β:οΙει, ρι.ιπιιωιπιποπιι6ιπ πι.ιιονιβια @Πεπι

ιιιωιω.., ρίι8. 7”. ιιιιπι. ι6. Ιι:ιπ δ:11ιιιιιιιε. ιιι Επι::

ει: :σιιιιιπιι. (Σαπών: , μια, "και αιριιιιΙπωι απ·

άΜ9ιιιιιισ. Ι.:8: Ριιι:ι:ιπι1πι.

Τοπιιέριο :ιιιιιι'αι :μπι ]οιιαπι πι: , ριἔ. ιιο. πι.

Μπι πιο. ρι::ι:ιιιπι.

και: ριο πω δειπέιιι·ποπιιΙι .. η;" Π. -

.Ρ'ΙΝίδ.
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